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 عزيزي ولي األمر/ الوصّي على الطالب: 

 
ر ممكن.  فمن  يسعى الجميع في المدرسة بما فيهم اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس وموظفو الدعم إلى تيسير العملية التعليمية لجميع الطالب إلى أقصى قد

األمور والطالب والعاملين في   أولياء  بين  التعاون  المقومات خالل  العزم على توفير  آمنة وبنَّاءة.  ولقد عقدنا  تعليمية  توفير أجواء  المدرسة، سنضمن 

 األساسية واإلرشادية لجميع الطالب إلتقان الجوانب المهارية والمعرفية حتى يصبحوا أفرادًا صالحين وفعّالين في مجتمعنا.

 
 ا لستة مستندات مهمة:ولقد جرى إعداد هذا الدليل اإلرشادي ليكون مرجعًا مناسبً 

 
 المعلومات المهمة الُمتعلقة بالسياسات واإلجراءات الخاصة بأولياء األمور والطالب. .1

 نسخة من مدونة قواعد السلوك المعمول بها في المدرسة الستخدمها والوقوف على محتوياتها.  .2

 واألنشطة اإلضافية المصاحبة للمنهج.نسخة من مذكرة التفاهم من أجل المشاركة في أنشطة ألعاب القوى  .3

 نسخة من اتفاقية الوصول إلى شبكة الحاسوب/ الشبكة اإللكترونية.  .4

 ورقة المعلومات الُمتعلقة بحاالت ارتجاج المخ .5

 سياسة اختبار الكشف عن تعاطي المنشطات.  .6

 
 ردة فيه وستمتثلون لها. إن الموافقة على هذا الدليل اإلرشادي يشير إلى أنكم ستقرؤون جميع المعلومات الوا

 
سة. لالطالع  إننا نحث أولياء األمور على التواصل المنتظم مع المدرسة، وأن يخبرونا عن توقعاتهم بشأن جودة عمل الطالب والحضور الُمنتظم في المدر

فر أيًضا سجالت درجات الطفل، وسجالت (.  عالوة على ذلك، تتوwww.olchs.orgعلى أهم المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني للمدرسة: )

(. نرحب بأي  www.olchs.org، على الموقع اإللكتروني: )”Skyward Family Access“حضوره، والسجالت التأديبية، كل ذلك على اإلنترنت عبر  

 استفسارات أو مكالمات هاتفية من الطالب/ ولي األمر/ الوصي.  نُقدر جميع مشاركاتك ودعمك.

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 ليتز، مدير المدرسة  اد. جين

 السيدة/ لورين ماي، مساعد المدير  

 السيد/ ماركوس وارجي، مساعد المدير  
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 جدول المحتويات 

  

 صفحة      الدليل اإلرشادي للطالب وولي األمر 

 
 Spartan  ....................................................................................................................................................... 7-9ميثاق 

 10 .............................................................................................................................................. بيان المهمة/ الرؤية/ القيم 

 10 ..................................................................................................................................................................... اإلدارة  

 11 ................................................................................................................................................... إدارة خدمات الطالب  

 12 ................................................................................................ اإلشعارات السنوية بشأن العناصر التي تحتوي على األسبستوس 

 12 ................................................................................................................................................................... الحضور 

 6-5 ........................................................................................................................................... جدول الحصص المدرسية  

 14 .......................................................................................................................................................... شهادات الميالد  

 14 ......................................................................................................................................................... المجلس التعليمي  

 14 ..................................................................................................................................................... دليل سياسة المجلس  

 14 ............................................................................................................................................... ساعات العمل في المبنى  

 14 ..............................................................................................................................التحويل/ االنسحاب من الفصل الدراسي 

 14 ........................................................................................................................................................... الجدول اليومي 

 14 ........................................................................................................................... السياسة الُمتعلقة بضيوف حفالت الرقص 

 14 ............................................................................................................................................... حاالت االحتجاز التأديبية  
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 15 ............................................................................................................................ بطاقة التقرير الخاصة بالمنطقة التعليمية 

 16-15 .................................................................................................................. يح(  الوصول إلى الشبكة اإللكترونية )التصر

 16 ............................................................................................ متطلبات األهلية للمشاركة في األنشطة اإلضافية المصاحبة للمنهج 

 16 .................................................................................................................................................................... الرسوم 

 17 ........................................................................................................................................................... حاالت الشجار 

 17 ............................................................................................................................................................نظام الدرجات  

ج   17 ......................................................................................................................................................... ُمتطلبات التخرُّ

 18 .............................................................................................................................................. السياسة الُمتعلقة بالضيوف 

ش    18 ................................................................................................................................................................... التحرُّ

 18 ........................................................................................................................................................ الخدمات الصحية  

 19 ..................................................................................................................................... قوائم الشرف/ الخطاب األكاديمي 

 19 ........................................................................................................................................................... بطاقات الهوية 

 19 ..................... (IHSAي )بروتوكول برنامج الكشف عن تعاطي المنشطات الُمخدرة المعمول به لدى رابطة المدارس الثانوية في والية إلينو

 19 ................................................................................................................................................... معاينة المواد التعليمية 

 20 ..................................................................................................................................................................... التأمين  

 20 ................................................................................................................................ والمسؤولية عنها  iPadتوزيع أجهزة 

 iPad .............................................................................................................................. 21المقبول ألجهزة  سياسة االستخدام

 22 ......................................................................................................................................................... التسجيل المتأخر 

 22 ..................................................................................................................................... السياسة الُمتعلقة بالمواد المطاطية 

 22 ............................................................................................................................. الخزانات/ المفقودات واألشياء الُملتقَطة  

 22 ........................................................................................................................................................... مركز الوسائط  

 22 ............................................................................................................................................... سياسة البيانات الصحفية  

 23 ...................................................................................................................... التقارير ربع السنوية و تقارير التقدم الدراسي 

 23 .................................................................................................................................. إشعارات التذكير بالتجنيد العسكري  

 23 ..............................................................................................................  (PTSAب )رابطة أولياء األمور والمعلمين والطال 

 23 ............................................................................................................................................. خيار درجة النجاح/ الفشل  

 23 ............................................................................................................................................................ التربية البدنية  

 24 .................................................................................................................................... مقابالت أقسام الشرطة/ الوكاالت  

 25 ............................................................................................................................................................. سياسة الترقية 

 25 ...............................................................................................................................................   التحقق من وضع اإلقامة

 26 ........................................................................................................................................... رحالت اإلجازات المدرسية  

 26 ................................................................................................................ خط اإلرشادات والنصائح لحاالت العنف المدرسي  

 26 ................................................................................................................................................. سياسة زائري المدرسة  



 53من  3صفحة 

 26 ...................................................................................................................................................... التفتيش والمصادرة 

 26 ...................................................................................................................................................... مصادرة الممتلكات  

 26 ........................................................................................................................................................... التعليم الخدماتي 

 27 ........................................................................................................................................ سجل مرتكبي الجرائم الجنسية  

ش الجنسي   27 .......................................................................................................................................................... التحرُّ

 28 ........................................................................................................................   504التعليم الخاص واألهلية بموجب الفقرة  

 28 ..................................................................................................................................... عمليات التسليم الخاصة بالطالب  

 28 ..................................................................................................................................... سياسات صف السيارات للطالب  
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 29 ........................................................................................................................................................ المدرسة الصيفية  

 29 ............................................................................................................................................. الطرد   الحرمان المؤقت أو

 30 .......................................................................................................................................................... الكتب المدرسية  

 30 .......................................................................................................................................... التحويالت وحاالت االنسحاب 

 30 .............................................................................................................................................................. وسائل النقل  
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 31 ........................................................................................................................................................... تصاريح العمل  
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 32 .............................................................................................................................................. بيان عدم التسامح الُمطلق  
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 34 ......................................................................................................................................................... الغياب الممتد  
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 35 ....................................................................................................................................... حاالت سوء السلوك البسيطة  
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 36 ...................................................................................................................................... حاالت سوء السلوك الجسيمة 

 37 ............................................................................................................................................. حاالت السلوك العدواني 
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 39 ................................................................................................................................................................. السرقة  
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 40 .................................................................................................................................................... النزاهة األكاديمية  
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 53 ....................................................................................................................... سياسة اختبار الكشف عن تعاطي المنشطات   
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 جدول الحصص المدرسية 
 
 

 جدول أ: 
 جدول الحصص اليومية المنتظمة  

 

 النهاية  البداية  الفترة  

0 06:50 07:45 

االستعدادات  

 العامة
07:45 08:32 

1 08:32 09:20 

2 09:24 10:12 

3 10:16 10:56 

4 11:00 11:24 

5 11:28 11:52 

6 11:56 12:20 

7 12:24 12:48 

8 12:52 01:16 

9 01:20 02:08 

10 02:12 03:00 

 
 
 
 

 
 جدول د:

 جدول التجمع الصباحي  

 

 النهاية  البداية  الفترة 

0 06:50 07:45 

االستعدادات  
 العامة

07:45 08:32 

1 08:32 09:09 

2 09:13 09:54 

 11:02 10:02 الطابور 

3 11:06 11:28 

4 11:32 11:54 

5 11:58 12:20 

6 12:24 12:46 

7 12:50 01:12 

8 01:16 01:38 

9 01:42 02:19 

10 02:23 03:00 

 

 جدول ب: 
 جدول البدء المتأخر  

 

 النهاية  البداية  الفترة  

 ال توجد ساعة صفر  0

اجتماع  

 العاملين 
07:45 08:33 

االستعدادات  

 العامة
08:33 09:20 

1 09:20 10:07 

2 10:11 10:58 

3  

4 11:02 11:26 

5 11:30 11:54 

6 11:58 12:22 

7 12:26 12:50 

8 12:54 01:18 

9 01:22 02:09 

10 02:13 03:00 

 
 
 

 جدول هـ:

 جدول التجمع المسائي  

 

 النهاية  البداية  الفترة 

0 06:50 07:45 

االستعدادات  
 العامة

07:45 08:32 

1 08:32 09:09 

2 09:13 09:50 

3 09:54 10:16 

4 10:20 10:42 

5 10:46 11:08 

6 11:12 11:34 

7 11:38 12:00 

8 12:04 12:26 

9 12:30 01:07 

10 01:11 01:52 

 03:00 02:00 الطابور 

 

 جدول زمني ج: 
 االنصراف الُمبكر  

 

 النهاية  البداية  الفترة 

0 06:50 07:45 

االستعدادات  

 العامة
07:45 08:32 

1 08:32 08:55 

2 08:59 09:22 

3  

4 09:26 09:36 

5 09:40 09:50 

6 09:54 10:04 

7 10:08 10:18 

8 10:22 10:32 

9 10:36 10:59 

10 11:03 11:26 

 
 

 
 
 

 جدول و:

 جدول ما قبل عيد الشكر  

 

 النهاية  البداية  الفترة 

 ال توجد ساعة صفر  0

اجتماع  
 العاملين 

07:45 08:33 

االستعدادات  

 العامة
08:33 09:20 

1 09:20 09:43 

2 09:47 10:10 

3  

4 10:14 10:24 

5 10:28 10:38 

6 10:42 10:52 

7 10:56 11:06 

8 11:10 11:20 

9 11:24 11:47 

10 11:51 12:14 
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 جدول ز: 
 "يوم رائع سيتم تسميته الحقًا" 

 

 النهاية  البداية  الفترة 

 ال توجد ساعة صفر  0

 08:32 07:45 االستعدادات العامة 

 08:50 08:32 المستشار 

 اختيار الطالب 
 1الجلسة 

09:00 10:08 

 اختيار الطالب 
 2الجلسة 

10:18 11:26 

 12:00 11:26 الغداء

 01:00 12:00 فترة التحضير 

 03:00 01:00 وقت البدء
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 SPARTAN  ميثاق   

 
لتعزيز رسالة المدرسة الُمتعلقة بمهمتها ورؤيتها  Oak Lawn Community High Schoolلمدرسة/  Spartanتم إعداد ميثاق  

بكل وضوح دور كّلٍّ من أولياء األمور والطالب والعاملين في المدرسة فيما يتعلق بتوفير أفضل   SPARTANوقيمها. إذ يُحدد ميثاق 

  الفرص التعليمية داخل مجتمع المدرسة. 

 
 فإنني ...  partanS  وبصفتي ولي أمر أحد طالب 

 
 أتشارك مع طفلي ما لديَّ من توقعات فيما يتعلق بالجوانب التعليمية والسلوكية، وأعمل على تعزيز عادات التعليم السليمة داخل منزلي.  .1

 أشجع طفلي على الحضور اليومي المنتظم وأضمن حضوره إلى المدرسة في الموعد الُمحدد. •

 أراجع التقويم المدرسي لتجنب جدولة المواعيد، وتحديد الرحالت في أيام الدراسة.  •

 أدرك أهمية إنجاز الواجبات المدرسية، وأحاول إنشاء روتين استذكار من أجل طفلي في المنزل.   •

 أوفر لطفلي مكانًا ُمخصًصا في المنزل يساعده على التعلم واالستذكار.   •

 بشكل منتظم. أتحدث مع طفلي عن المدرسة •

 أُعلِّّم طفلي كيفية التعامل مع اآلخرين باحترام وتعاطف.  •

 
 أنظر إلى المراسالت المدرسية على أنها عمليات ثنائية، وأتصل على أعضاء هيئة التدريس دون أي تردد.   .2

 فة أحدث المستجدات.أقرأ المراسالت والنشرات الصادرة عن المدرسة، وأتابع مع أعضاء هيئة التدريس في المدرسة وذلك لمعر •

 أراقب درجات طفلي، وأطلب المساعدة إذا تطلب األمر من أجل الوصول إلى برنامج كتاب الصف الدراسي عبر اإلنترنت.  •

أتواصل مع المعلمين ومسؤولي المدرسة بشأن طفلي إذا ساورتني أي مخاوف، وسأطلب عقد اجتماعات بالعاملين متى تطلب األمر  •

 ذلك.

 أي تغيير يطرأ على بيانات االتصال الخاصة بي. أخطر المدرسة ب •

 
أشارك في األنشطة التي تقيمها المدرسة والتي من شأنها أن تدعم الجهود التعليمية الُمقدمة لطفلي، وأساعد طفلي في أن يصبح من    .3

 أولئك الذين يتخذون التعليم منهًجا طوال حياتهم. 

 ، بل سأكمل ساعات الخدمة مع طفلي في المواقع داخل ُمجتمع المدرسة(.OLCHSأتطوع متى أمكن ذلك )ليس فقط في  •

أحضر مؤتمرات واجتماعات المعلمين وأولياء األمور واجتماعات التسجيل في برامج التعليم الخاص وغيرها من االجتماعات التي   •

 تطلبها المدرسة. 

 ماعات الخاصة بالمنهج وكذلك ندوات أولياء األمور.أحضر برامج اإلرشاد واالجت •

 أحضر األنشطة الوظيفية التي تساعد في تعزيز نجاح طفلي ومساعيه المستقبلية واستقراره النفسي.   •

 أشجع طفلي على زيارة الجامعات واستكشاف الفرص التعليمية لما بعد المرحلة الثانوية.  •

 
 مجتمع المدرسة. أشجع طفلي على المشاركة الفعَّالة في   .4

 أشجع وأدعم اهتمامات طفلي والمشاركة في األنشطة األكاديمية وأنشطة ألعاب القوى واألنشطة المصاحبة للمنهج.  •

 أشجع طفلي لكي يبدأ ساعات الخدمة في السنة األولى، مع متابعة اكتساب ساعات الخدمات في كل فصل دراسي. •

 
 SPARTAN PRIDEتجسيد  .5
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 فإنني ...  " SPARTANطالب " أحد بصفتي  

 
 أتواصل مع والدي بانتظام قدر المستطاع. .1

أشرح لوالديَّ ما أحتاج إليه في المدرسة حتى يتمكنا من دعم احتياجاتي األكاديمية وتلك االحتياجات الُمتعلقة باألنشطة المصاحبة   •

 للمنهج.

 أساعد والديَّ في الدخول إلى نظام الدرجات عبر اإلنترنت وغيره من األنظمة التقنية التابعة للمدرسة.   •

 
 أحاول أن أفهم المفاهيم المدرسية بأقصى جهد ممكن.  .2

 أتواصل مع معلميَّ وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس في المدرسة إما عن طريق البريد اإللكتروني أو شخصيًّا. •

 أستخدم غرف المصادر ومركز الوسائط. •

 أطرح األسئلة ألفهم المحتوى الُمقدم في المدرسة.  •

 أحاول أن أنجز واجباتي المدرسية، حتى إن لم أكن قد فهمت المادة العلمية فهًما كاماًل. •

 
 أساعد في توفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من أي مخاطر وُمحفزة للعملية التعليمية.  .3

 ن بكل واحترام وتعاطف.  أعامل اآلخري •

 أتبع القواعد الُمطبقة داخل الفصل الدراسي والسياسات المعمول بها في المدرسة. •

 أساعد في إنشاء بيئة تعليمية خالية من أي تحرش أو مضايقات أو تخويف.   •

ر التنوع وأحترمه وأحاول تعزيزه.  •  أُقدِّّ

 
 . أُدير وقتي بكل حكمه  .4

 برى وذلك بصورة يومية. أحدد المهام ذات األولويات الك •

 أكمل واجباتي بشكل يومي وأخطط بصورة مناسبة للمشاريع الدراسية واألوراق البحثية المطلوبة داخل الفصل الدراسي. •

 أذاكر من أجل االختبارات واالمتحانات  •

 أراجع التقويم المدرسي لتجنب جدولة المواعيد، وتحديد الرحالت في أيام الدراسة.  •

 
 . ال في عملية التخطيط لمستقبليأضطلع بدور فع   .5

 أحضر برامج التظليل الوظيفي في المجاالت التي أهتم بها.  •

 أحاول استغالل مراكز التوظيف والكليات بما يصب في صالحي.  •

 أسعى للحصول على الدعم من المستشارين والمحامين والمعلمين أثناء اختيار مجاالت التخصص.  •

. أناقش خططي لما بعد المرحلة  •  الثانوية مع والديَّ

 
 .اضطلع بدور نشط في مجتمع المدرسة   .6

 أشارك في المناقشات داخل الفصل الدراسي. •

أشارك في نشاط واحد على األقل من األنشطة الخارجية في كل فصل دراسي، مثل األنشطة الرياضية والنوادي أو فرص التعليم   •

 الخدمية. 

 الُمجتمعية في كل عام دراسي. أكمل على األقل ست ساعات من الخدمة  •

 
 SPARTAN PRIDE تجسيد .7
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 فإنني ...  " "SPARTANأحد أعضاء هيئة التدريس والعاملين في  بصفتي

 
 على آخر المستجدات بشأن التقدم األكاديمي والنفسي والتعليمي ألطفالهم. الطالعهمسأتواصل مع أولياء األمور  .1

سأتواصل مع الطالب وأولياء األمور عبر: البريد اإللكتروني والهواتف المحمولة والرسائل الهاتفية واجتماعات المعلمين وأولياء   •

 األمور.

 ودقيقة. سأحافظ على أن تكون سجالت الحضور واألداء األكاديمي ُمحدَّثة   •

 سأقدم المعلومات الُمتعلقة باألنشطة والفعاليات التي تنظمها المدرسة في الوقت المناسب. •

 سأحاول الرد سريعًا عن أي استفسارات متعلقة بالطالب.   •

 سأشجع الطالب على اللجوء إلى أعضاء هيئة التدريس من أجل المساعدة اإلضافية وحضور غرف المصادر.    •

 
 أولياء األمور في مراقبة المقررات الدراسية وتوقعاتهم الدراسية. سأساعد  .2

 سأوفر المصادر ألولياء األمور والطالب لتمكينهم من الوصول واالطالع على سجالت الدرجات والحضور مباشرة عبر اإلنترنت.  •

 ساعدة الطالب.   سأشارك في عمليات صنع القرار المشتركة مع أعضاء هيئة التدريس اآلخرين وأسرة الطالب لم  •

 
 سأشجع وأعمل على توفير الفرص ألولياء األمور للمشاركة في مجتمع المدرسة.  .3

 سأساعد في توفير بيئة تعليمية تشجع أولياء األمور على التطوع والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها المدرسة. •

 سأعمل على تعزيز الفرص التعليمية الخدمية.   •

 
 سأعمل على تعزيز البيئة التعليمية لتكون آمنة وخالية من أي مخاطر وُمحفزة للعملية التعليمية.  .4

 سأحافظ على البيئة التعليمية على نحوٍّ يجعلها بيئة ترحيبية لجميع أولياء األمور والطالب والُمجتمع ككل.    •

 عليمية خالية من أي تحرش أو مضايقات أو تخويف. أساعد في إنشاء بيئة ت •

 أسأنفذ السياسات الُمطبقة في المدرسة بصرامة ونزاهة وعلى نحوٍّ متسق.   •

 
 . سأشجع الطالب وأدعمهم في المناهج الدراسية الصعبة والشديدة والتي تركز على الطالب .5

 مية والتدريسية على حدٍّّ سواء.سأوفر فرص التطوير المهني التي من شأنها أن تُعزز العملية التعلي •

دُّ الطالب من أجل فرص ما بعد المرحلة الثانوية.   •  سأحاول الحفاظ على السمات األكاديمية القوية للدورات الدراسية وأُعِّ

 سأخطط الدروس واألنشطة الدراسية على نحوٍّ يساعد الطالب على اإللهام وخوص التحديات والتمكين.  •

 ألولياء األمور التي من شأنها مساعدتهم في تحقيق فهمٍّ أفضل للمناهج الدراسية وتقييمات الطالب.  سأوفر المصادر والموارد  •

 
 SPARTAN PRIDE تجسيد  .6
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 الدليل اإلرشادي للطالب وولي األمر  
 OAK LAWN COMMUNITY HIGH SCHOOLمدرسة/ 

 
 بيان المهمة 

ي المستقبل من بصفتنا إحدى مدارس القرن الحادي والعشرين التي تتسم بالتنوع والشمولية، فإن مهمتنا هي تخريج جيل من الطالب ُمستعد لتحقيق النجاح ف 

 . Spartan PRIDEخالل بيئية تعليمية داعمة تتسم بالتحديات المعرفية ومتوافقة مع قيم 

 
 بيان الرؤية

  ة تُعد جياًل من المواطنين الُمستعدين لخوض تحديات المستقبل ممنإننا نتطلع ألن نكون مدرس

 يحترمون ويُقدرون المعايير التعليمية، •

 ويسعون دون كللٍّ ألن يصبحوا مسؤولين وأفرادًا مشاركين أصحاب شخصيات قوية، •

 شركاء في مجتمعاتنا التي تتسم بالتنوع، •

 وإبداعي يفيد االقتصاد العالمي.ذوي مواهب ومعرفة تجعلهم أصحاب فكر خالق  •

 Spartan PRIDE  – بيان القيم  

 المسؤولية الشخصية  •

 االحترام  •

 النزاهة  •

 االلتزام  •

 التميُّز  •

 
 إلدارة:ا 

 741/708-5601 المشرف                                          ريوردان       لد. مايك 

 741/708-5603      مساعد المشرف    السيد/ جوزيف مكوردي   

 741/708-5616 المدير   د. جينا ليتز  

 741/708-5652 مساعد المدير   السيدة/ لورين ماي   

 741/708-5623 مدير أنشطة ألعاب القوى   السيد/ جيريمي كريان  

 741/708-5625 مدير خدمات الطالب     السيد/ مايكل سنكويست  

 741/708-5613  مساعد المدير     السيد/ ماركوس وارجين   

 
 بشأن المعلومات الُمتعلقة بما يلي:

   
اإلدارة العامة للمدرسة ومجلس السياسات التعليمية ومؤسسة/ 

Spartan  للتعليم الخاص 

 ريوردان لد. مايك

 الُمشرف  
5601-741/708 

   
بالحافالت، واإلعفاء من الرسوم،  الشؤون المالية، والنقل 

وبرنامج الوجبات المجانية/ الُمخفضة، والمباني والمالعب،  

 والديون وخدمات الكافتيريا. 

 السيد/ جوزيف مكوردي 

 المشرف المساعد 
5603-741/708 

   
البرنامج التعليمي، والهيئة التعليمية، وقسم وسائل التكنولوجيا/  

iPads المدرسة، ومكتب الحضور/ العميد. ، وخطة تطوير 

 د. جينا ليتز

 المدير 
5616-741/708 

   
إعداد وتطوير المناهج، التقييم وتسجيل الطالب، منسق  

االختبارات التابع للوالية، الكتب المدرسية، ُمرشد التخطيط  

 التعليمي، مركز الوسائط. 

 السيدة/ لورين ماي  

 مساعد المدير 
5652-741/708 

   
األنشطة الرياضية الُمصاحبة للمنهج الدراسي بخالف ألعاب  

القوى، عالقات المدرسة/ الُمجتمع، واستئجار البنايات، وأمن/  

سالمة المدرسة، والموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية، والتقويم  

 المدرسي

 السيد/ ماركوس وارجين

 مساعد المدير 
5613-741/708 
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 حاالت تأديب الطالب 

 

 السيد/ حامد عسكر 

 ( A-Garعميد )

 

5617-741/708 

   
 السيدة/ جايمي هيرنانديز  

 ( Gas-Novعميد )

5619-741/708 

   
 السيدة/ أنجيال فيردي  

 (Now-Zعميد )

5859-741/708 

   
 708/ 741-5809  المحقق/ بيت هينيسي   مسؤول الموارد المدرسية 

   
 الطالب سجالت 

 
 السيدة/ أدريان غانون 

 الُمسجل 

 

 5626-741 /708 

 

 السيدة/ دونا بريوفسكي  تسجيل الطالب 

 
5610-741/708 

 الحضور تقرير 

5680-741/708 

 السيدة/ جانيس بالتازور 

 منسق الحضور 
5621-741/708 

   
   رؤساء األقسام: 

   
 x 56605200-424 /708   السيد/ ديريك سيفجيك  التعليم التقني والوظيفي 

   
 x 56635200-424 /708   السيد/ جيف فازانا  اللغة اإلنجليزية 

   
 x 56645200-424 /708   السيد/ اريك كالينبورن الفنون الجميلة 

   
 741/708-5861 السيد/ كريس نيوتن  الرياضيات 

   
 x 82275200-424 /708   السيد/ ويل أونيل  التربية البدنية/ تعليم القيادة 

    
 x 56655200-424 /708   السيد/ مايكل بيلسكي العلوم 

    
 x 56615200-424 /708   السيدة/ كريستين كوتشيت  الدراسات االجتماعية 

    
 x 56615200-424 /708   السيدة/ كريستين كوتشيت  اللغات العالمية 

 
 

   إدارة خدمات الطالب: 
   

 741/708-5625 مدير خدمات الطالب  سنكويست مايكل  السيد/

   
ق يرامج التعليم الخاص  السيد/ جيمي أتكوس   741/708-5633 ُمنّسِّ

   
 741/708-5630 مستشار التوجيه  السيدة/ كيم كارميلو 

   
 741/708-5853 مستشار التوجيه  السيدة/ كيلي كيني 

   
 741/708-5629 مستشار التوجيه  السيد/ تيم كروبا 

   
 741/708-5845 مستشار التوجيه    السيدة/ ثيا ميركورت         



 

 53من  12صفحة   

 741/708-5627 مستشار التوجيه    السيد/ جيسون رودس

   
 741/708-5631 مستشار التوجيه    السيدة/ سوزان سزاال

   
 741/708-5628 مستشار التوجيه  السيد/ جيفري باستياك

   
 741/708-5854 مستشار التوجيه لتعلُّم اللغة اإلنجليزية  سامانثا رازقالسيدة/  

   
  أخصائي نفسي مدرسي  السيدة/ أماندا ماكوري

   
 741/708-5638 أخصائي نفسي مدرسي  السيدة/ عروج ياور

   
 741/708-5949 أخصائي اجتماعي  السيدة/ ايرين لي

   
 741/708-5635 اجتماعي أخصائي   السيد/ سالفاتور مونتيس

   
 741/708-5639 أخصائي اجتماعي  السيدة/ ميليسا شوماخر

   
 741/708-5640 مسؤولة التمريض في المدرسة  السيدة/ إيمي تاكر

 

 
 اإلشعارات السنوية بشأن العناصر التي تحتوي على األسبستوس 

للفحص بحثًا عن أي مواد بناء تحتوي على مادة األسبستوس وذلك    1988المدرسة في خريف عام  يُعد هذا اإلخطار مطلوبًا بموجب القانون. خضعت بناية  

(  ُوضعت نتائج عمليات الفحص  EPA(الصادر عن وكالة حماية البيئة األمريكية )AHERAعماًل بأحكام قانون االستجابة الطارئة لمخاطر األسبستوس )

 اإلدارة المدرسية منذ ذلك الحين.وخطط مكافحة األسبستوس في ملف في مكتب 

 & Conibear، تولت شركة/  2020وإننا ُمطالبون بإجراء عمليات الفحص بحثًا عن أّيٍّ من مواد األسبستوس مرة كل ثالث سنوات.  وفي يوليو   
Associates, Ltd    /لشركة تابع  ُمعتمد  إدارة  لمنطقتن   Carnowبصفتها مفتش/ ُمخطط  الفحص  والتي تُجرى كل ثالث إجراء عملية إعادة  التعليمية  ا 

يع المواد  سنوات، وأصدرت تقريًرا بشأن النتائج التي تمخضت عنها عمليات البحث.  لم تكن هناك أي تغييرات واضحة على حالة بقايا األسبستوس.  فجم

 كل دوري من قبل المستشار البيئي في المدرسة.التي تحتوي على األسبستوس الموجودة في مدرستنا محفوظة بحالة جيدة، وتخضع لإلشراف والتقييم بش

، من أجل توفير الخدمات البيئة التي تضمن االستمرار في االمتثال  Carnow, Conibear & Associates, Ltdومن جهة أخرى تعاقدنا مع شركة/   

 تحكمها التشريعات والقوانين. للوائح والتشريعات الفيدرالية الُمتعلقة بمواد األسبستوس، وغيرها من المخاوف البيئية التي

هم أثناء  وتتوفر نتائج عمليات إعادة الفحص وكذلك أصل خطة اإلدارة في مكتب المنطقة التعليمية، لسهولة االطالع عليهم.   كما يمكن االطالع علي 

مكنكم االتصال على السيد جوزيف مكوردي، مدير  ساعات الدوام المدرسي.  وللرد على أي استفسارات بشأن مواد األسبستوس في البنايات التابعة لنا، ي

 708-741-5603(.  وذلك على هاتف رقم: LEAبرنامج األسبستوس التابع للمدرسة )

ُمجرد    OLCHSتمتثل مدرسة/  أبعد من  ما هو  إلى  للمضي  المسألة، بل وتسعى  يتعلق بهذه  فيما  الوالية  الفيدرالية والمحلية وتشريعات  للتشريعات 

ّ   االمتثال.    سواء.  إذ إننا لن نتردد في اتخاذ أي خطوات تُعد ضرورية لضمان الحفاظ على سالمة أطفالنا وموظفينا وخلق بيئية صحية للتعلم والعمل على حدٍّ

 
 :لحضورا 

طالب أثناء الفصل الدراسي  يُتوقع من الطالب الحضور إلى المدرسة بصورة يومية ما لم يكن هناك عذٌر مقبول لغيابه.  حاالت التغيُّب بعذر:  يُسمح لل 

لى، أو زواج الواحد بالغياب خمس مرات بعذر دون الحاجة إلى تقديم مستندات داعمة لذلك. وقد يكون سبب الغياب المرض أو وفاة أحد أقارب الدرجة األو

جرد أن تتجاوز أيام غياب الطالب خمسة أيام،  أحد أفراد األسرة، أو غير ذلك من الحاالت الطارئة الخارجة عن اإلرادة.  حاالت التغيب دون عذر : بمُ 

 سيكون من الواجب عليه تقديم المستندات الداعمة من أجل اعتبار غيابه غيابًا بعذر.

 

 
حال وينبغي للطالب الذين هم بصدد الغياب إثبات عملية الغياب تلك عن طريق مكالمة هاتفية من ولي األمر/ الوصي وذلك في يوم الغياب.  وفي   

إلخطار المدرسة    708-741-5860ساعة، وذلك على هاتف رقم:    24تغيب الطالب، يتعين على ولي األمر/ الوصي االتصال بمكتب الحضور في غضون  

صباًحا في يوم الغياب. وال يُعتد بأي مكالمات الهاتفية إال    10:00غياب ابنه على أن يذكر سبب الغياب. وينبغي إجراء المكالمات الهاتفية بحلول الساعة  ب

التالية:   المعلومات  لتوفير  ُمستعدًا  المدرسة، عليك أن تكون  إبالغ  الوصي. عند  نف1إذا كانت صادرة عن ولي األمر/  ف  سك بصفتك ولي األمر/  ( عّرِّ

 ( رقم بطاقة هوية الطالب 2الوصي؛ 
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ساعة من تاريخ الغياب، فقد يجري   24إذا لم نتلقَّ أي مكالمات هاتفية أو وثائق داعمة في غضون    ( سبب الغياب.4( االسم األول واألخير للطالب؛ و  3 

بإحدى حاالت الغياب  سبب حاالت الغياب المتزايد في إعداد تقرير عن الطالب بقيامه اعتبار الطالب غائبًا دون عذر، وقد يتعرض لتبعات ذلك األمر. قد تت

 الُمشتبه فيه أو طرده من الفصل الدراسي.

 
فضل  المدرسة.  يُ   وينبغي تقديم الوثائق الطبية الدالة على أّيٍّ من الحاالت المرضية الُمتعلقة بأيام الغياب إلى مكتب اإلدارة بُمجرد عودة الطالب إلى 

 الرجوع إلى مدونة اإلجراءات التأديبية بشأن حاالت الغياب التي بعذر وتلك التي من دون عذر باإلضافة إلى غير ذلك من المعلومات.

 
، باستثناء فترة الغداء.  تشترط الوالية حضور اليوم   Oak Lawn Community High Schoolفي مدرسة/  دقيقة     366تبلغ مدة اليوم الدراسي   

  299إلى    150دقيقة في بيئة أكاديمية خاضعة لإلشراف.  وفي حالة تغيب الطالب عن الصف الدراسي لمدة تتراوح ما بين    300الدراسي الكامل لمدة  

م يوم  دقيقة في البيئة األكاديمية الخاضعة لإلشراف، فلن يُحسب ذلك اليو  150دقيقة، يُحسب ذلك نصف يوم غياب.  وفي حال حضور الطالب أقل من  

 حضور للطالب ويُعد من الغائبين. 

 
( يتواجد داخل حرم المدرسة حتى اليوم التالي؛  1% من اليوم الدراسي، فإنه ال يُسمح للطالب بأن:  50عندما يتغيب الطالب عن المدرسة لمدة تتجاوز    

اليات المدرسية التي تُقام خارج الحرم المدرسي، ما لم يصرح  ( يحضر الفع3( يشارك في أنشطة ألعاب القوى أو األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية، و2

 المدير بخالف ذلك.  

 
لمه/  تتأثر درجات الطالب بعدد أيام الحضور، وقد يؤدي الغياب الممتد إلى رسوب الطالب.  يجوز للطالب أن يُرسل الواجبات التي فاتته إلى مع 

غائب بعذر بأن يُنجز الواجبات التي فاتته شريطة أن يُنجزها في غضون الوقت المناسب بعد عودته إلى معلمته عبر البريد اإللكتروني.  ويُسمح للطالب ال

 ، 5860-708/741المدرسة.  وفي حاالت المرض الممتد، يتعين على ولي أمر الطالب أو الوصي عليه أن يتواصل مع مكتب اإلدارة على هاتف رقم:  

ساعة لالتصال على المعلمين.   24وذلك عن طريق االتصال بالمشرف في أقرب وقت ممكن.  يحتاج المشرف إلى إلنجاز تلك الواجبات لطفله وأن يُرتب 

. تتوفر التعليمات 117وبعد ذلك يقوم المشرف بعمل الترتيبات للحصول على الواجبات من جميع معلمي الطالب. يمكن تسلُّم الواجبات في الغرفة رقم  

المستشف بالمنزل/  تتجاوز  الُمتعلقة  مدة  يتغيبون  الذين  للطالب  بالسيد  10ى  االتصال  يمكنك  المعلومات،  من  وللمزيد  رقم:   /أيام.  هاتف     سنكويست على 

5625 -741 /708 

 
لدى  ا  يحق للطالب المتغيبون بدون عذر الحصول على درجات عن الواجبات الفائتة أثناء فترة الغياب دون عذر وفقًا لسياسة الواجبات المعمول به 

و/أو    ، Spartan Plus  قسم/ إدارة المعلمين. قد تتطلب السياسة من الطالب إنجاز واجبات بديلة، وحضور إحدى الجلسات أو مجموعة من الجلسات عبر

الدراسية قبل    عندما يتغيب الطالب عن المدرسة، ال يُسمح لهم بحضور األنشطة المصاحبة للمناهجالمشاركة في غير ذلك من برامج التدخل األكاديمي.  

" وال تُقره.  يتعين senior cut dayبتقليد "تخطي اليوم " Oak Lawn Community High School /أو بعد انتهاء اليوم الدراسي.  ال تعترف مدرسة

ك غيابًا )دون عذر( ويخضعون  على أولياء األمور عدم السماح لطالبهم بالمشاركة في ذلك اليوم.  وفي حال مخالفة الطالب هذه السياسة، يُحسب عليهم ذل

ة، كل حالة  للعقوبات المنصوص عليها في مدونة اإلجراءات التأديبية. تخضع حاالت الغياب دون عذر في يوم االختبار النهائي للمراجعة من قبل اإلدار

 على حدة، وذلك لتحديد أهلية الطالب لخوض االختبار النهائي. 

 
 حاالت الغياب الُمعد لها ُمسبقًا: 

المحكمة ندما يتطلب األمر من الطالب أن يتغيب لكامل اليوم الدراسي أو جزء منه ألسباب تتعلق بموعد مع الطبيب/ طبيب األسنان، أو الذهاب إلى  ع 

ذلك في غضون يومين  أو أي من اإلجازات الدينية أو اإلجازات العائلية، فإنه ينبغي الموافقة على حالة الغياب الُمعد لها ُمسبقًا من قبل مكتب العميد و

غيابًا بعذر عن الفصول التي فاتته. في حال رفض النموذج   -الذي جرت الموافقة على طلبه-دراسيين على األقل قبل حالة الغياب تلك. يُحسب غياب الطالب  

طالب الذي يحصل على موافقة بالغياب لجزء  أو عدم إعادته إلى العميد، يُحسب غياب الطالب غيابًا دون عذر عن جميع الفصول التي فاتته.  يتعين على ال

 . وينبغي له تقديم جميع الواجبات المدرسية بُمجرد عودته إلى المدرسة.122من اليوم أن يقوم بتسجيل الدخول أو الخروج في مكتب الحضور، غرفة رقم 

 
 حاالت التأخير:

ا يدقُّ جرس المتأخرين،  ويتعرض لعقوبة احتجاز مدتها ساعة واحدة إذا تأخر مدة عندميُعد الطالب/ الطالبة متأخًرا إذا لم يكن في المكان الُمخصص   

دقيقة، ويتعرض الطالب لعقوبة احتجاز مدتها ساعتان    30دقيقة عن موعد بدء اليوم الدراسي. ويُعد متغيبًا إذا تأخر عن الصف مدة قدرها    30إلى    5قدرها  

الذي يعمل على مدار   708-741-5860صباًحا على رقم البريد الصوتي    8:00تأخير هاتفيًّا في تمام الساعة  عند التغيب. ويجري اإلبالغ عن حاالت ال

ولكن يجب    ساعة،  وال يُعتد بأي مكالمات الهاتفية إال إذا كانت صادرة عن ولي األمر/ الوصي. التأخر بعذر: يُلتَمس العذر للطالب في حالة المرض  24

اب بعذر عن خمس مرات. التأخر دون عذر:  لن يُلتَمس العذر للطالب إذا كان مريًضا وزادت عدد مرات غيابه بعذر عن خمس  أال يزيد عدد مرات الغي

عطل في السيارة،   مرات إال إذا قدَّم وثيقة طبية تثبت ذلك. وثمة أمثلة أخرى للتغيب دون عذر تشمل االستغراق في النوم وتفويت الحافلة المدرسية وحدوث  

كرر إلى م التحقق من المواعيد الطبية وحاالت الحضور أمام المحكمة بوثيقة تثبت ذلك. ويجب توثيق عطل السيارة بموجب إيصال. يؤدي التأخير المتويلز

 اتخاذ إجراء تأديبي حسب ما هو منصوص عليها في مدونة اإلجراءات التأديبية والذي قد يتضمن إزالة اسم الطالب من مقرر أكاديمي. 
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 :شهادات الميالد   

ل إليها بتقديم نسخة موثقة لشهادة ميالده/ ميالدها إلى ُمسجل المدرسة. وي  إحضار شهادة    نبغييُلزم الطالب الجديد في المنطقة التعليمية أو الُمحوَّ

في الوقت المناسب نسخة    الميالد تلك عند التسجيل. ينص القانون على أن تُخطر المنطقة التعليمية سلطات إنفاذ القانون المحلية إذا لم تتلق المنطقة التعليمية

 موثقة من شهادة الميالد 

 
 :المجلس التعليمي 

اجتماعات منتظمة كل    Oak Lawn Community High School  /ة كوك، بمدرسة، في مقاطع229يعقد المجلس التعليمي للمنطقة التعليمية # 

ف على  Oak Lawn Community High School  /شهر في مدرسة . يجوز للعامة حضور هذه االجتماعات. يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني للتعرُّ

 المواعيد واألوقات. 

 
 دليل سياسة المجلس 

.  www.olchs.orgعلى الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية،    Oak Lawn Community High School  /ةالتعليمية لمدرسيتوفر دليل السياسة   

 . www.iasb.com/policyكما يتوفر الدليل على الموقع اإللكتروني لجمعية مجلس منطقة إلينوي التعليمية، 

 

 ساعات العمل في المبنى:

صباًحا في أيام الدراسة، ويجري إغالقه بعد مرور ساعة واحدة تقريبًا على نهاية الدوام الدراسي،    6:30لساعة  المبنى مفتوح لدخول الطالب من ا 

فور بعد  ويكون من الضروري موافقة المديرة على التغيير في الوقت المطلوب للوصول. ويُتوقع من الطالب االنصراف من المبنى/ حرم المدرسة على ال

 اط أو الفعالية. انتهاء الجدول أو النش

 
 :التحويل/ االنسحاب من الفصل   

بدء    يُتوقع من التالميذ إتمام جميع المقررات التي جرى تسجيلهم فيها، ولكن في بعض األحيان قد يحتاج الطالب إلى االنسحاب من صّفٍّ ما بعد 

الربع األول/ الثالث دون أن تُفرض عليه عقوبة. وقد يحصل الطالب  الفصل الدراسي. وقد ينسحب الطالب من المقرر غير المطلوب للتخرج قبل نهاية  

( إذا جرى ذلك بعد نهاية الربع األول/ الثالث إال إذا كان هذا لظروفٍّ خارجةٍّ عن اإلرادة، وتُحَسب الدرجة في  W/Fعلى درجة االنسحاب/ الرسوب )

 (.GPAمتوسط نقاط الدرجات التراكمي )

 
 :لجدول اليومي ا 

دقيقة لتناول وجبة الغداء، يتلقَّى الطالب عامةً    24دقائق باإلضافة إلى    4ينقسم اليوم الدراسي في معظم األيام إلى عشر فترات، بين كل فترةٍّ وأخرى   

راسي في أيام األربعاء  ستة مقررات.  يمكن أن يحصل طالب السنة الثالثة والرابعة على امتيازات الوصول المتأخر واالنصراف المبكر.  يبدأ الدوام الد

 صباًحا لتوفير الوقت لعقد اجتماع الموظفين.   9:20في تمام الساعة 

 
 :السياسة الُمتعلقة بضيوف حفالت الرقص  

( العواقب إذا لم يلتزم الضيف بقواعد  OLCHSمسؤولين عن سلوكيات ضيوفهم وأفعالهم، ويتحمل طالب مدرسة )  OLCHS  /يكون طالب مدرسة 

لى المدرسة أو تعليماتها، وعلى الضيف إحضار صورة من بطاقة الهوية قبل دخول الحفل الراقص. يجب أن يكون الطالب مسجاًل في الصف التاسع ع

إلى  األقل، ال يُسمح بحضور البالغين   عاًما فما فوقها مع الطالب كضيوف. ولن يُسمح للطالب الذين يغادرون ساحة الرقص    21ممن تصل أعمارهم 

ة الحق  بالعودة. ولن يتمكن الطالب الذين يحضرون متأخرين ساعة أو ساعة ونصف أو أكثر من حضور الحفل الراقص ولن يستردوا أموالهم. لدى اإلدار 

 صاحبين للطالب. في رفض حضور أحد الضيوف المُ 

 
 :حاالت االحتجاز التأديبية   

االحتجاز بين    قد يُوقِّّع المعلم عقوبة االحتجاز التأديبي على أحد الطالب ألي تصرف يُعد إخالاًل لمدونة اإلجراءات التأديبية للمدرسة،  تكون فترة 

 نة اإلجراءات التأديبية لالطالع على التفاصيل أو أي معلومات أخرى.مساًء. يمكنك الرجوع إلى مدو  4:00حتى    3:10يومي االثنين والخميس من الساعة  

 
 :سياسة مكافحة التمييز 

ْرق أو اللون أو األصل    Oak Lawn Community High School  /تضمن مدرسة  توفير فرص تعليمية متساوية للطالب بغض النظر عن العِّ

ه الجنسي أو الهوية الجنسية/ التعبير الجن يمكن الرجوع إلى السيد جوزيف مكوردي، وأو الدين أو حالة اإلعاقة.    سيالوطني أو العمر أو الجنس أو التوجُّ

 وجيه األسئلة ذات الصلة بفرص التعليم. لت 741/708-5603مساعد المشرف من خالل الرقم 
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 بطاقة التقرير الخاصة بالمنطقة التعليمية

  Oak Lawn Community  /لمدرسة  229وفقًا لطلب قانون مساءلة المدارس في إلينوي، فإن بطاقة التقرير الخاصة بمنطقة إلينوي التعليمية   

High School  ،متوفرة على موقع المنطقةwww.olchs.org  ..كما يتوفر هذا التقرير في نسخة مطبوعة عند الطلب   

 

 :لوصول إلى الشبكة اإللكترونية )التصريح( ا 

الرتقاء بالتميُّز التعليمي من خالل تسهيل مشاركة أن تتوافق جميع استخدامات الشبكة اإللكترونية مع أهداف المنطقة التعليمية المتمثلة في ا  نبغيي 

مستخدم عن الموارد والتعاون والتواصل،  وال تحاول االتفاقية ذكر جميع السلوكيات المطلوبة من المستخدمين أو المفروضة عليهم.  ويؤدي تقاعس أي  

 ء تأديبي و/ أو إجراء قانوني مناسب بحقه.  اتباع األحكام المذكورة أعاله إلى خسارة االمتيازات الممنوحة له واتخاذ إجرا 

 الشروط واألحكام 
تماشى مع االستخدام المقبول: يجب أن تكون جميع استخدامات الشبكة اإللكترونية للمنطقة التعليمية استخدامات داعمة للتعليم و/ أو البحث، وأن ت .1

 وأحكامه، كما يجب أن تتوافق مع مدونة اإلجراءات التأديبية للمنطقة وأن تتقيد بها. األهداف التعليمية لمجلس التعليم وسياساته وقواعده 

غاء هذه االمتيازات.   االمتيازات: يُعد استخدام الشبكة اإللكترونية للمنطقة التعليمية امتياًزا وليس حقًّا،  ومن ثم سيؤدي االستخدام غير المناسب إلى إل .2

نع جميع القرارات المتعلقة بإخالل المستخدم بهذه االتفاقية، وقد يجري رفض وصوله في أي وقت أو إلغاؤه أو  سيعمل المدير أو من يعيّنه على ص

متيازات  تعليقه؛ وال يجوز الطعن على ذلك القرار أو االعتراض عليه.  سيؤدي اإلخالل بمدونة قواعد السلوك أو االشتراطات المهنية إلى خسارة اال

 الموظف أو الطالب.  سوف يُراَعى اتخاذ اإلجراءات التأديبية بما يتناسب مع مدى خطورة المخالفة.  واتخاذ إجراء تأديبي ضد

ات غير االستخدام غير المقبول: يتحمل المستخدم المسؤولية عن كل تصرفاته وأنشطته على شبكة اإلنترنت.  وفيما يلي بعض األمثلة على االستخدام .3

المثال ال الحصر  قد تُجري اإلدارة مراجعة دورية لمفاهيم االستخدام المقبول وغير المقبول،  وهذه المراجعات    المقبولة،  وهذه القائمة على سبيل

مواد قد   ستصبح جزًءا من هذه الوثيقة. أ( استخدام الشبكة ألي غرض غير قانوني بما في ذلك انتهاك حقوق الملكية أو التعاقدات األخرى أو نقل أي

حادية أو التشريعات المعمول بها في الوالية؛ ب( الدخول غير المصرح به أو تنزيل برامج أو ملفات إلكترونية أو بريد إلكتروني  تنتهك الالئحة االت

ي أو  أو أي بيانات أخرى )عادةً ما يشار إليها بـمصطلح "االختراق"(؛ ج( تنزيل مواد محمية بموجب حقوق النشر لالستخدام غير القانوني الشخص

نطقة د( استخدام الشبكة للكسب المالي أو التجاري الخاص أو ألي سبب يؤثر بالسلب على المنطقة التعليمية؛ ه( اإلهدار في استخدام موارد المالمهني؛  

م  دالتعليمية، مثل: مساحة الملفات؛ و( الدخول غير المصرح به لموارد أو كيانات؛ ز( االعتداء على خصوصية األفراد؛ ح( استخدام حساب مستخ

شر  آخر أو كلمة مروره؛ ط( نشر مواد ألفها أو أنشأها شخص آخر دون موافقته/موافقتها؛ ي( نشر رسائل مجهولة المصدر؛ ك( استخدام الشبكة لن

أو    إعالنات تجارية أو خاصة؛ ل( الوصول إلى أو إرسال أو نشر أو ترويج أو عرض أي مواد تشهيرية أو غير دقيقة أو مسيئة أو فاحشة أو بذيئة

أثناء   الشبكة  تنزيل أي مما سبق ذكره؛ م( استخدام  أو  قانونية  أو غير  للمضايقة  مثيرة  أو  أو مسيئة عنصريًا  أو تهديدية  تعليق  ذات توجه جنسي 

ير  االمتيازات أو إلغاءها؛ ن( نشر هوية شخص آخر أو معلوماته الشخصية أو حسابة أو كلمة مروره؛ س( استخدام الشبكة لإلعالن عن منتج غ

( االستخدام  مصرح به أو لنشاط سياسي أو لتشجيع استخدام مواد غير قانونية أو خاضعة للرقابة؛ ع( التزوير في البريد اإللكتروني أو التعديل فيه؛ ف

 غير المصرح به على شبكة اإلنترنت المتمثل في ألعاب الفيديو أو التسجيل في قائمة الخدمات أو المشاركة في غرف الدردشة.

وتشمل    قيات التعامل على شبكة اإلنترنت: من المتوقع التزامك بالقواعد المقبولة بصورة عامة الخاصة بأخالقيات التعامل على شبكة اإلنترنت.  أخال .4

ة مناسبة،   ما يلي: أ( أن تتحلى باالحترام تجاه اآلخرين.  أال ترسل رسائل تنتهك احترام اآلخرين. ب( أن تستخدم لغ  -على سبيل المثال ال الحصر-

د( ضع  فال تستخدم الشتائم أو األسلوب المبتذل أو أي لغة أخرى غير الئقة. ج( ال تفصح عن عناوين شخصية أو أرقام هواتف للطالب أو الزمالء. 

لون النظام يمكنهم الوصول إلى كل عناوين البريد اإللكتروني،  يمكن إبالغ السلطات بأي  وفي معلوماتك أن البريد اإللكتروني ليس خاًصا،  فمن يشغِّّ

أن جميع رسائل تتعلق بأنشطة غير قانونية أو تدعمها. ه( ال تستخدم الشبكة بأي طريقة قد تتسبب في تعطيل استخدام اآلخرين لها. و( عليك معرفة  

 كل المراسالت والمعلومات التي يمكن الوصول إليها عبر الشبكة تعود ملكيتها إلى المنطقة التعليمية. 

أي    نات: ال تقدم المنطقة التعليمية ضمانات صريحة أو ضمنية أيًّا كان نوعها حيال الخدمة التي توفرها،  ولن تُسأل المنطقة التعليمية عنال ضما .5

اء أّيٍّ من حاالت التأخير، أو فشل التسليم أو تفويت التسليم أو انقطاع الخدمة بسبب   همال أو اإل أضرار تلحق بك.  ويشمل هذا فقدان البيانات جرَّ

مية ارتكابك أخطاء أو أي من حاالت السهو. وتتحمل وحدك خطورة استخدام أي بيانات جرى الحصول عليها من اإلنترنت. ال تُسأل المنطقة التعلي

 عن دقة المعلومات التي جرى الحصول عليها من خدمات اإلنترنت ومدى صحة تلك المعلومات. 
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المنطقة التعليمية عن أي خسائر أو تكاليف أو أضرار، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة التي تحملتها التعويض: يوافق المستخدم على تعويض   .6

 المنطقة فيما يتعلق بأي من حاالت مخالفة هذا الترخيص أو الناشئة عنه. 

فيجب عليك إخطار مدير النظام أو مديرة المبنى.    األمن: يُعد تأمين الشبكة أولوية قُصوى، وإذا أمكنك اكتشاف مشكلة أمنية في الشبكة اإللكترونية، .7

ال تفصح عن المشكلة للمستخدمين اآلخرين.  حافظ على سرية حسابك وكلمة مرورك،  ال تستخدم حساب شخص آخر دون إذن كتابي منه. ستؤدي 

 ي مستخدم إلى الشبكة إذا ُعلم أنه يشكل خطًرا أمنيًّا. محاولة التسجيل في الشبكة كمدير للنظام إلى إلغاء امتيازات المستخدم،  وقد يجري منع دخول أ

بكات  أعمال التخريب: سيؤدي التخريب إلى إلغاء االمتيازات واتخاذ إجراءات تأديبية أخرى،  والتخريب هو أي محاولة خبيثة إللحاق الضرر بالش .8

بموجب هذه الشروط/ األحكام يُحظر اإلخالل  ونترنت أو أي شبكة.  والبرامج واألجهزة والبيانات الخاصة بالمنطقة التعليمية أو أي مستخدم أو اإل 

تحميل فيروسات للحاسوب أو برمجتها.    -على سبيل المثال ال الحصر- باألجهزة أو البرامج أو أداء النظام أو التسبب في حدوث عطل.  ويتضمن ذلك  

ما تضرر أثناء التخريب،  وسوف تطبق المنطقة التعليمية النظام القانوني   يتحمل المستخدمون المسؤولية عن جميع أنواع التكاليف المتعلقة بإصالح 

 من أجل الحصول على التعويض. 

اليف  تكاليف االتصاالت الهاتفية: ال تتحمل المنطقة التعليمة أي مسؤولية عن أي تكاليف أو رسوم غير ُمصرح بها بما في ذلك رسوم الهاتف وتك .9

 والتكاليف اإلضافية لكل دقيقة و/ أو تكاليف المعدات أو الخطوط.  المكالمات ذات المسافات البعيدة

القو .10 المنطقة مع  نيابةً عن  للسلع والخدمات  تتوافق أي عمليات شراء أو طلب  التعليمية: يجب أن  المنطقة  السلع والخدمات في  اعد  عمليات شراء 

 . واللوائح واإلجراءات التي يشترطها المكتب التجاري للمنطقة التعليمية

مشاركة أن تتوافق جميع استخدامات الشبكة اإللكترونية مع أهداف المنطقة التعليمية المتمثلة في االرتقاء بالتميُّز التعليمي من خالل تسهيل    نبغيي 

، فثمة أمثلة  الموارد والتعاون والتواصل،  وال تهدف هذه اإلجراءات إلى تحديد جميع السلوكيات المطلوبة من المستخدمين أو المفروضة عليه م.  وعلى كلٍّّ

إجراء قانوني  على ذلك.  ويؤدي تقاعس أي مستخدم عن اتباع اإلجراءات المذكورة أعاله إلى خسارة االمتيازات الممنوحة له واتخاذ إجراء تأديبي و/ أو  

 مناسب بحقه. 

يجري نسخ الملفات  سرونية؛ وعلى المستخدمين معرفة أنه  ملفات الشخص أو مراسالته اإللكتبانتظام  تراقب المنطقة التعليمية    :توقُّع الخصوصية 

ويجوز مراقبة  والمراسالت اإللكترونية على أداة تخزين احتياطية بصورة منتظمة.  قد يجري االحتفاظ بالعناصر المحذوفة أو استرجاعها إذا لزم األمر، 

 تي تدخلها وتصدر عنها باإلضافة إلى تسجيلها ومراجعتها.األنشطة على شبكة اإلنترنت وأجهزة الحاسوب المتصلة بها والمعلومات ال

نة في حسابات المستخدمين ومراقبتها والكشف عنه  ا،  وسيُتخذ  ولدى المنطقة التعليمية الحق في الوصول إلى الملفات والمراسالت اإللكترونية الُمخزَّ

ساءة استخدام موارد المنطقة التعليمية، أو إذا كان لدى المنطقة حاجة تعليمية أو  هذا اإلجراء للحفاظ على سالمة الشبكة وأمنها، في حالة االشتباه في إ 

 تجارية مشروعة لمراجعة مثل هذه المعلومات. 

فإنك  ذلك،  يؤكد توقيعك اإللكتروني بالموافقة على هذا الدليل اإلرشادي إقرارك بالفهم وااللتزام بترخيص الوصول إلى شبكة اإلنترنت، وعالوة على   

جراء قانوني  تدرك أنك إذا ارتكبت أي عمل ُمخالف، فقد تُلغَى امتيازات الوصول الممنوحة لك، باإلضافة إلى توقيع إجراء تأديبي من المدرسة و/ أو إ

العامة، فإنك بموجب هذا تُعفي  مناسب بحقك.  في مقابل استخدامك لخدمة االتصال بشبكة اإلنترنت التابعة للمنطقة التعليمية وإمكانية الوصول إلى الشبكات  

 امها.المنطقة التعليمية وأعضاء مجلسها وموظفيها ووكالءها من أي دعاوى أو أضرار تنشأ عن استخدامك لشبكة اإلنترنت أو عدم قدرتك على استخد 

 
 : متطلبات األهلية للمشاركة في األنشطة اإلضافية المصاحبة للمنهج  

يحصل التلميذ على درجة النجاح في خمسة مقررات على األقل، وأال يكون في حالة إقصاء اجتماعي من أجل التأهل للمشاركة في أي أنشطة    ال بد أن 

لها المدرسة أو تدع مها. يلزم إبعاد الطالب المشارك الذي ال يستوفي هذه المعايير االجتماعية من الفريق/  رياضية أو أنشطة مصاحبة للمنهج الدراسي تمّوِّ

 النادي لمدة أسبوع أو لحين حصوله على درجات النجاح في خمسة مقررات، أيهما أسبق. 

تأهُّل للمشاركة في أنشطة ألعاب  يحصل المشاركون في نهاية كل فصل دراسي على درجة النجاح في خمسة مقررات على األقل من أجل ال  ال بد أنو 

 القوى، وخمسة مقررات للمشاركة في األنشطة الُمقرر إقامتها في الفصل الدراسي التالي. 

 
 :الرسوم 

  يجري تأجير الكتب المدرسية من المدرسة، في حين تُشترى بعض المواد االستهالكية، وتتضمن رسوم التسجيل األساسية سداد ثمن تأجير الكتب 

 األساسية ورسوم الخزانة وبطاقات التعريف الشخصي.  قد تشمل الرسوم ما يلي وقد تتغير:  المدرسية

 
 دوالر في السنة  150,00 صف السيارات   دوالر 365.00 رسوم عامة

 دوالر  50,00 رسوم التسجيل المتأخر  دوالر  6,00 األقفال 

استبدال بطاقة  

التعريف  

 الشخصية 

    دوالر  5,00
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 الشجار:حاالت 

يتعرض الطالب الذين يشتبكون في عراك داخل وفض النزاعات التي تنشأ بين أعضاء مجتمع المدرسة من خالل وسائل مناسبة غير عنيفة،  ينبغي  

الدفع والصفع والزج والركل والمصارعة وما إلى ذلك عراًكا بغض النظر عن إذ  المدرسة أو في األنشطة الوظيفية المدرسية إلى عقوبة اإلبعاد.   يُعد 

لمشاركة فيما يلي:  وساطة األقران وتدريب إدارة الغضب واجتماع  أيام.  وقد يُطلب من التالميذ أيًضا ا  10المقصد،  وينتج عن ذلك عقوبة إبعاد تصل إلى  

المتعددة    إعادة الدخول الذي يشمل الوالدين ومسؤولي المدرسة. كما يمكن متابعة توجيه التهم من خالل سلطات الشرطة.  يمكن أن تؤدي حوادث العراك

 أثناء مسار الطالب إلى مراجعةٍّ للتوصية بالطرد. 

 
 :نظام الدرجات 

 تصدر تقارير اإلنجاز األكاديمي أربع مرات في السنة، وتُستخدم الدرجات التالية:

 
 التدقيق  AU: % 100 - 90 :ممتاز

 االنسحاب/ الرسوب  WF: % 89 - 80 : جيد جدًّا

 عقوبة بدون االنسحاب/  WX: % 79 - 70 : جيد

 دون درجةب NG: % 69 - 60 :مقبول

 ناجح P: % 59 - 0 : ضعيف 

   غير مكتمل  :مكتملغير 
 

 يجري حساب متوسط نقاط الدرجات باستخدام المعادالت التالية: 

 4.0 -درجة عادية   5.0 -درجة مرتبة الشرف  ممتاز:

 3.0 -درجة عادية   4.0 -درجة مرتبة الشرف  جيد جدًّا: 

 2.0 -درجة عادية   3.0 -درجة مرتبة الشرف  جيد: 

 1.0 -درجة عادية   2.0 -درجة مرتبة الشرف  مقبول:

 

 تقدم المقرر نفسه لمرتبة الشرف.  OLCHS /كانت مدرسة حالفي خصص للمقررات المحولة من مدارس أخرى درجات مرتبة الشرف فقط  تُ 

 

ج:   ُمتطلبات التخرُّ

 ( درجة من أجل التخرج.44يلزم الحصول على أربع وأربعين ) .1

 ( درجة من الدرجات المذكورة أعاله: 36يجب أن تتضمن ست وثالثون ) 

 ودرجتين إضافيتين في اإلنجليزية  I ، II ، IIIسالسل اللغة اإلنجليزية  :درجات في اللغة اإلنجليزية 8 

 درجتين في العلوم األحيائية ودرجتين في العلوم الفيزيائية درجات في العلوم: 4 

 )أو ما يعادل ذلك( 2: الجبر والهندسة والجبر الرياضياتدرجات في  6 

)درجة واحدة( وتاريخ الواليات المتحدة )درجتين(   2)درجة واحدة( وتاريخ العالم  1درجات في الدراسات االجتماعية: تاريخ العالم  5 

 والحكومة والسياسة )درجة واحدة( 

 أو القادة الصغار. 1الرياضية ودرجة في الصحة ودرجة في اللياقة البدينة درجات في التربية  6 درجات في التربية الرياضية: 8 

 درجة واحدة في تثقيف المستهلكين 

الفن أو األعمال التجارية أو اللغة األجنبية أو علوم األسرة والمستهلك أو التكنولوجيا الصناعية أو   درجات في أّيٍّ من األقسام التالية: 4

 الموسيقى. 

 
 ضع جميع الطالب للتقييم بتكليفٍّ من الدولة قبل التخرج.أن يخ  نبغي. ي2

( بنجاح مؤشًرا على اجتياز متطلبات دستور الواليات المتحدة  AP Government. يُعد إتمام مقرر الحكومة أو التنسيب المتقدم للحكومة )3

-PA 99ء )( استيفاAP Governmentمتقدم للحكومة )، سينتج عن إتمام مقرر الحكومة والتنسيب ال2020في بداية العام الدراسي ووإلينوي. 
 ( من خالل تضمين متطلبات محتوى التربية الوطنية. 0434

لين  . يتعين على الطالب إظهار مهارات اإللمام بالقراءة والكتابة المناسبة للصف الدراسي في التقييمات الموحدة، سيتعين على الطالب الحاص 4

( المطلوبة  8حددة مسبقًا المشاركة في فصل واحد أو أكثر لدعم مهارة القراءة باإلضافة إلى الدرجات الثمانية )على درجات أقل من المستويات الم

 (.ELL( أو تعلُّم اللغة اإلنجليزية )IEPفي اللغة اإلنجليزية. قد يجري استثناء الطالب ممن يتلقون الخدمات عبر برنامج خطة التعليم المفردة )
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 . 1( درجات في المجموع الكلي للتخرج من التربية الرياضية والصحة واللياقة البدنية 8احتساب أكثر من ثماني ). ال يجوز 5

هادة . يمكن استثناء الصغار والكبار من التربية الرياضية في ظروف معينة )رياضة جامعية، متطلبات الكلية، طالب الفرقة الموسيقية، تقديم ش6

 طبية( 

 . 2023ساعة من تعلم الخدمة في بداية العام الدراسي  25ساعة من تعلم الخدمة.  ويلزم الحصول على مقرر  24ام مقرر . على الطالب إتم7

 
 :لسياسة المتعلقة بالضيوف ا 

الدراسي،  يكون طالب مدرسة  اليوم  أثناء  للطالب بإحضار زوار أو ضيوف  يُسمح  مسؤولين عن سلوكيات ضيوفهم وأفعالهم في    OLCHS  /ال 

المدرسة، ويتحمل طالب مدرسة ) يلتزم الضيف بقواعد المدرسة أو تعليماتهاOLCHSاألنشطة والفعاليات التي تُجرى بعد  كما يحق    .( العواقب إذا لم 

 إلدارة رفض حضور أحد الضيوف المصاحبين للطالب.ل

 
ش     :التحرُّ

مضايقة طالب آخر أو ترهيبه بسبب جنسه أو لونه أو    -بما في ذلك موظفو المنطقة أو وكالؤها أو الطالب-وليس ألحدٍّ  مضايقات الطالب ممنوعة،     

ْرقه أو دينه أو مذهبه أو نسبه أو أصله الوطني أو إعاقته البدنية أو العقلية أو توجهه الجنسي أو الهوية الجنسية/ التعبير الجندر ي أو أي وضع لجماعات  عِّ

ش أو الترهيب    محمية الذي من شأنه أن يؤثر على الفوائد    -سواًء كان لفظيًّا أو جسديًّا أو بصريًّا-بموجب القانون.  لن تتسامح المنطقة في سلوك التحرُّ

ب واإلساءة إلى اآلخرين.   الملموسة للتعليم أو يتعارض بصورة غير معقولة مع أداء الطالب تعليميًّا أو يتسبب في خلق بيئة تعليمية عدائية يشوبها الترهي

 ات المذكورة أعاله.تضم أمثلة السلوك الممنوع استخدام الشتائم أو ألفاظ االحتقار أو ارتداء وامتالك أغراض تشير إلى الكراهية أو التعصب تجاه إحدى الفئ

نَة ا  ش أو الترهيب بما يتفق مع األحكام المذكورة في ُمدَوَّ  إلجراءات التأديبية للطالب.  يجري التعامل مع شكاوى التحرُّ

 
 :الخدمات الصحية 

الخضوع لفحص الحالة الصحية الحالية وتناول التطعيمات الالزمة.  ويجب تسليم نماذج الحالة    -بموجب قانون الوالية-يجب على الطالب الجدد   

المكتملة بحلول   التطعيمات  المنقولين من داخل2019يوليو    31الصحية/  لم يسبق    .  يجب على الطالب  الدولة، والذين  الوالية/ خارج  الوالية/ خارج 

لجدد  خضوعهم للفحص الطبي/ تلقي التطعيمات في الصف التاسع، أن يحصلوا عليها قبل بدء االنتظام في الصفوف الدراسية. يجب على جميع الطالب ا

الطالب من الحصول على الجداول الدراسية حتى يستكملوا الفحوصات    إحضار نسخة من شهادة اللياقة البدنية/ التطعيمات المأخوذة عند التسجيل. يُحرم

 الصحية/ التطعيمات ويسلموا ما يفيد ذلك.  

 
 التطعيمات المطلوبة: 

، على أن تكون الجرعة (DTP/DtaPجرعات أو أكثر من تطعيمات الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز ) 3الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز:  .1

 األخيرة جرعة معززة تؤخذ في اليوم الرابع من الميالد أو بعده. 

)والمعروفة بتطعيم الدفتيريا والكزاز والسعال   Tdapأي طالب بصدد االلتحاق بالصف التاسع أن يقدم إثباتًا بتلقي جرعة واحدة من تطعيم  يجب على  .2

 .  Tdأو  DTأو  DTaPجرعة من  الديكي الالخلوي( بغض النظر عن الفاصل الزمني بينها وبين آخر

 جرعات أو أكثر من تطعيم شلل األطفال، على أن تكون الجرعة األخيرة جرعة معززة تؤخذ في اليوم الرابع من الميالد أو بعده.  3شلل األطفال: 

يوًما )عادةً ما تُقدم بوصفها   28ا ال يقل عن للميالد أو بعده، والجرعة الثانية بعد م الحصبة: جرعتان: يتلقى الطفل الجرعة األولى في اليوم األول .3

 ( (MMR)جرعة الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية 

 ( (MMR)النكاف: جرعة واحدة تؤخذ في اليوم األول للميالد أو بعده )عادةً ما تُقدم بوصفها جرعة الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية  .4

 ( (MMR)ليوم األول للميالد أو بعده )عادةً ما تُقدم بوصفها جرعة الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية الحصبة األلمانية: جرعة واحدة تؤخذ في ا .5

 جرعات يتم أخذها خالل فترات زمنية مناسبة  3االلتهاب الكبدي:  .6

تاريخ المرض، أو األدلة المعملية على  تطعيم الطالب ضد الحماق، أو الحصول على بيان الطبيب للتحقق من ينبغي   الجديري المائي )الُحَماق(: .7

  اكتساب مناعة ضد الحماق. 

ري دفع رسم سيتم إعطاء طالب العام األخير المتخرجين نسخة من سجل التطعيمات خالل ندوة التخرج.  فيما بتعلق بأي نسخة تُطلب بعد هذا التاريخ، يج

 . 117دوالرات تُدفع إلى أمين السجل في الغرفة  5قدره 

الطالب الحصول على تصريح   يجب علىإلشراف على مكتب الصحة ممرضة مسجلة بدوام كامل، كما أنه مفتوح خالل ساعات الدراسة.  يتولى ا 

ي في  خروج من معلمهم للتوجه إلى مكتب الصحة.  يجب على الطالب أال يتوجهوا إلى مكتب الصحة بين الحصص الدراسية إال في الحاالت الطارئة، أ

و اإلغماء أو القيء أو اإلصابات.  إذا اضطر الطالب إلى العودة إلى المنزل بسبب المرض أو اإلصابة، تُخطر ممرضة المدرسة ولي حاالت النزيف أ

ل من قبل ولي األمر / الوصي.  ويوفر اآلباء/ ولي األمر وسيلة االنتقال للطالب من أجل إرساله إلى الم نزل.  وفي األمر/ الوصي أو الشخص المخوَّ

 . 911االت الطارئة الشديدة، سيتصل مكتب الصحة بالرقم  الح
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الطالب الذين يحتاجون إلى تناول الدواء أثناء    يجب علىو(.  Tylenolيحظر قانون الوالية صرف الدواء ألي طالب، بما في ذلك دواء التيلنول ) 

حضار ساعات الدراسة الحصول على استمارة إذن بالدواء الموصوف يمألها طبيبهم.  ويجب توقيع هذه االستمارة من قبل ولي األمر/ الوصي.  يجب إ

مريض في المدرسة لتصرفه حسب األمر المكتوب الصادر  الدواء إلى المدرسة في عبوة بملصق توضيحي مناسب من الصيدلية، وإعطاؤه إلى مسؤولة الت

 عن الطبيب .

 
على الطالب الذين يحتاجون إلى استخدام عكازات و/ أو أجهزة تقويمية للعظام إبالغ عيادة مسؤولة التمريض بعد اإلصابة و/ أو    تعيني  استخدام العكاز:

تخطر الممرضة االستشاري المسؤول عن الطالب ومعلم التربية الرياضية    عند العودة إلى المدرسة بعد إجراء جراحة مع تقديم مذكرة سارية من الطبيب.

تعطي الممرضة التوجيهات إلى الطالب    مالحظات تتلقاها من الطبيب فيما يخص المدة التي يُعذر الطالب فيها من الحضور إلى الصالة الرياضية.  بأي

منفرد حسب  تُمنح تسهيالت )الخروج المبكر من الصف( بشكل     بشأن االستخدام اآلمن للعكاز داخل المدرسة، وتقيّم مدى احتياجه إلى استخدام المصعد.

ر خالف ذلك.    ولمزيدٍّ من االستفسارات، يُرجى االتصال على مكتب مسؤولة التمريض في المدرسة.  تقدير مسؤولة التمريض في المدرسة، ما لم يُقرَّ

 
 :قوائم الشرف/ الخطاب األكاديمي 

الشرف إلى مرتبة الشرف للحاصلين على درجة    يجري إعداد قائمتين للحاصلين على مرتبة الشرف في نهاية كل فصل دراسي، وتُصنف الئحة 

درجات على األقل ليتأهل إلى الئحة الشرف. يجب أن يحصل الطالب    6االمتياز ومرتبة الشرف للحاصلين على درجة جيد جدًا. يجب أن يحقق الطالب  

للحاصلين على درجة االمتياز. إذا تأهل الطالب لقائمة   على األقل ليكون من المؤهلين لمرتبة الشرف  3.75خالل الفصل الدراسي على معدل تراكمي يبلغ 

كافآت الخاصة.  الحاصلين على مرتبة الشرف بدرجة امتياز لعام دراسي كامل )أي فصلين دراسيين متتاليين(، فإنه يُمنح خطابًا أكاديميًا ضمن برنامج الم

ليكون مؤهاًل لمرتبة الشرف للحاصلين على جيد جدًا.   3.74حتى    3.00ن  يجب أن يحصل الطالب خالل الفصل الدراسي على معدل تراكمي يبلغ ما بي

"( إلى استبعاد الطالب من األهلية ألي من قوائم مرتبة الشرف، ما لم  WF/WX"( أو منسحب بتقدير راسب )"Iيؤدي الحصول على تقدير غير مكتمل )"

 الشرف. يجر البت في األمر. تُستخدم جميع الدرجات في إعداد قوائم 

 
 :( IDبطاقات الهوية ) 

دوالرات أمريكية.  ويلزم كذلك تقديم بطاقة الهوية المدرسية   5يُستخرج بدل فاقد من بطاقات الهوية الضائعة خالل اليوم الدراسي مقابل رسم قدره   

 في الفعاليات المدرسية.

 
 :(IHSAة المدارس الثانوية في والية إلينوي )بروتوكول برنامج الكشف عن تعاطي المنشطات الُمخدرة المعمول به لدى رابط

الُمخدرة    المنشطات  تعاطي  الكشف عن  برنامج  بروتوكول  في  ف  الُمعرَّ النحو  على  المنشطات،  استخدام  الطالب على عدم  يوافق  الطالب:  إقرار 

لم  ، كشرط أساسي للمشاركة في الرابطة. يجب على الطالب أن يكونوا على دراية وع (IHSA)المعمول به لدى رابطة المدارس الثانوية في والية إلينوي  

ت التي  بأنه قد يُطلب منهم الخضوع الختبار الكشف عن وجود المنشطات في أجسامهم، ويوافق الطالب بموجبه على الخضوع لهذه االختبارات والتحليال

هو مقرر في بروتوكول  يجريها معمل معتمد. كما يدرك الطالب ويوافقون على أن نتائج فحص المنشطات ستُقدَّم إلى أفراد محددين في مدارسهم الثانوية كما  

، والمتوفر على الموقع اإللكتروني:  (IHSAوالية إلينوي )برنامج الكشف عن تعاطي المنشطات الُمخدرة المعمول به لدى رابطة المدارس الثانوية في  

www.IHSA.orgدرك الطالب كذلك أن عدم تقديم  . يدرك الطالب ويوافقون على أن نتائج فحص المنشطات ستكون سرية إلى الحد الذي يقره القانون. وي

 .(IHSAوالية إلينوي )معلومات دقيقة وصادقة قد يعرضهم للعقوبات على النحو الذي تحدده رابطة المدارس الثانوية في 

ل المنشطات،  االمتناع عن تناو  -تحت وصايته-إقرار ولي األمر: يشهد ولي األمر ويقر بأنه قد قرأ هذه المعلومات ويدرك أنه يجب على الطالب    

في والية  وأنه قد يُطلب منه الخضوع الختبار المنشطات في جسده وذلك كشرط أساسي لمشاركة الطالب في األنشطة الرياضية لرابطة المدارس الثانوية  

كما يدرك أولياء األمور ويوافقون يوافق أولياء األمور بموجبه على إخضاع أطفالهم لمثل هذا االختبارات والتحاليل من قبل معمل معتمد.  و(.  IHSAإلينوي )

ت الُمخدرة  على أن نتائج فحص المنشطات ستُقدَّم إلى أفراد محددين في مدارسهم الثانوية كما هو مقرر في بروتوكول برنامج الكشف عن تعاطي المنشطا

يدرك أولياء األمور ويوافقون  و.  www.IHSA.orgروني:  ، والمتوفر على الموقع اإللكت(IHSAوالية إلينوي )  المعمول به لدى رابطة المدارس الثانوية في

د يعرض  على أن نتائج فحص المنشطات ستكون سرية إلى الحد الذي يقره القانون. ويدرك أولياء األمور كذلك أن عدم تقديم معلومات دقيقة وصادقة ق

 (.IHSA)طفلهم للعقوبات على النحو الذي تحدده رابطة المدارس الثانوية في والية إلينوي 

 
 :معاينة المواد التعليمية   

ُمستخدمة في المدرسة.  وتتضمن هذه المواد    على سبيل المثال ال  -يمكن ألولياء األمور أو األوصياء على أي طالب أن يعاينوا أي مواد تعليمية 

مايكل ريوردان،   الكتب المدرسية ودليل المعلم، واألفالم، واألشرطة التعليمية.  ولحجز موعد لالطالع على أي مما ذُكر، يُرجى االتصال بالدكتور  -الحصر

 . 5601-708/741المشرف، على هاتف رقم: 
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 :لتأمين ا 

ع أولياء األمور على االشتراك في التأمين الصحي لكل طفل يرتاد مدرسة  ، إال أن المنطقة التعليمية تكفل لجميع الطالب التأمين ضد  OLCHS  / يُشجَّ

( داخل مباني المدرسة خالل الساعات  1التغطية التأمينية على الطالب في الحاالت التالية:  الحوادث،  وال يتحمل الطالب دفع أي أقساط تأمينية. تسري  

ليها المدرسة؛  واأليام الدراسية، وأثناء المشاركة في أي نشاط مدرسي أو حضوره، بما في ذلك ممارسة كرة القدم وجميع ألعاب القوة األخرى التي تشرف ع

المدرسة في حال2 مباني  بعيدًا عن  القوة والرحالت  (  ألعاب  في ذلك جميع  المباشر منها، بما  المدرسة ويخضع لإلشراف  نشاط ترعاه  المشاركة في  ة 

( السفر إلى ومن المكان الذي يُعقد 4( االنتقال بشكل مباشر ودون انقطاع بين مكان إقامتهم والمدرسة لحضور حصص اليوم الدراسي العادي؛  3الميدانية؛  

لمدرسة ويخضع لإلشراف المباشر منها في سيارة مرخصة من المدرسة، بما في ذلك الفعاليات الرياضية.  لمزيدٍّ من المعلومات بشأن فيه أي نشاط ترعاه ا

 .741/708-5604 التغطية التأمينية للمدرسة، يمكن التواصل مع مكتب العمل على الرقم

 
  والمسؤولية عنها iPadتوزيع أجهزة 

 Oak Lawn Community High /، ويتحمل مسئولية العناية بهذا الجهاز. ال تتحمل مدرسةAppleمن إنتاج شركة  iPadيُمنح كل طالب جهاز 
School هاز.المسؤولية القانونية عن أي خسارة أو أضرار )العرضية منها أو التبعية أو الجزائية( للنفقات الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الج 

  
التالفة إلى مركز الوسائط   iPad، يكون الطالب مسؤوالً عن السداد كما هو موضح في مخطط الحوادث. يجب إحضار أجهزة iPadفي حال تلف جهاز 

التالفة إلى أي منشأة إصالح بديلة. إذا تم فتح الجهاز )أي تم كسر ختم المصنع(، يكون الطالب مسؤوالً عن  iPad(. يجب عدم أخذ أجهزة 114)غرفة 

: شاشة مشروخة أو مخدوشة؛ األضرار الناجمة عن التعرض للمياه؛ انثناء الجهاز؛ تلف المنافذ أو  iPadه. ومن األمثلة على تلف جهاز تكاليف استبدال 

 األزرار؛ أضرار أخرى. يتحمل الطالب الرسوم التالية عن األجهزة التالفة أو المسروقة. 
  

 حتراق الرسوم في حالة السرقة/اال  الرسوم في حالة الضرر  الحادث 

 دوالر أمريكي  100 دوالر أمريكي 50 1

 دوالر أمريكي  200 دوالر أمريكي  100 2

 المبلغ إجمالي  المبلغ إجمالي  3

  
ملة نظير  ال تغطي الرسوم حاالت الفقدان أو التلف التي تتعرض له حافظة الجهاز أو األسالك أو الشاحن. يتحمل الطالب مسؤولية سداد التكلفة الكا

 دوالًرا أمريكيًا.  35 -دوالرات أمريكية، الحافظة  10 -دوالرات أمريكية، الشاحن  10 -استبدال هذه العناصر. تكاليف االستبدال: سلك الشحن/المزامنة 
 

األمور يتحملون مسؤولية السداد  إذا وقع الضرر أو الخسارة مقترنًا بعملية خداع أو احتيال أو اقتران فعل إجرامي عن عمد أو جهل، فإن الطالب/ أولياء 

  الكامل نظير اإلصالح/ االستبدال.
  

مستحقة   iPadعندما يتخرج الطالب أو ينقطع عن الدراسة في المنطقة التعليمية، فستكون تكلفة االستبدال الكاملة لجهاز  iPadإذا لم تتم إعادة جهاز 

 408هي  iPadشرطة بشأن الجهاز المفقود. والكلفة الحالية الستبدال جهاز بالًغا لل Oak Lawn Community High School /وستقدم مدرسة

 دوالرات أمريكية. 
  

رطة/  في حاالت السرقة والتخريب وغيرها من األعمال اإلجرامية، يجب على الطالب تقديم بالغ للشرطة أو اإلطفاء. يجب تقديم نسخة من بالغ الش

 في غضون أسبوعين من الواقعة.  Oak Lawn Community High School /اإلطفاء إلى مدرسة
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 : iPadسياسة االستخدام المقبول ألجهزة  

هو امتياز، وليس حقًا، وتُوضع السياسات بوصفها وسيلة الطالع   Oak Lawn Community High School  /إن استخدام الموارد التكنولوجية في مدرسة

على سبيل المثال  جميع المستخدمين على المسؤوليات التي تقع على عاتقهم بغرض االستخدام الفعال واألخالقي والقانوني للموارد التكنولوجية، بما في ذلك  

طبق عليه اإلجراءات التأديبية الالزمة. وقد ينجم عن االنتهاكات إجراءات تأديبية تصل إلى  . وإذا انتهك شخص ما هذه االتفاقية، تُ iPadال الحصر، جهاز 

 استبعاد/ فصل الطالب. وقد يُستعان بسلطات إنفاذ القانون إذا لزم األمر.

 
تميُّز التعليمي من خالل تسهيل مشاركة الموارد  تتوافق جميع استخدامات الشبكة اإللكترونية مع أهداف المنطقة التعليمية المتمثلة في االرتقاء بال  ال بد أن

اتباع األحكام  والتعاون والتواصل، وال تحاول االتفاقية ذكر جميع السلوكيات المطلوبة من المستخدمين أو المفروضة عليهم. ويؤدي تقاعس أي مستخدم عن  

 و إجراء قانوني مناسب بحقه. المذكورة أعاله إلى خسارة االمتيازات الممنوحة له واتخاذ إجراء تأديبي و/ أ

 
، سواء داخل المدرسة أو خارجها، متسقة مع هدف المنطقة التعليمية المتمثل في تعزيز التميز التعليمي. وال iPadتكون جميع استخدامات أجهزة  ال بد أن 

تقييم سلوك  تسعى شروط االستخدام هذه إلى تحديد كل السلوك المطلوب من قبل المستخدمين، إال أنه يتم النص على بعض األمثلة المحددة. ويتم دائًما  

اإلداريين والمعلمين والمدربين. يمكن لجميع الموظفين المذكورين    -على سبيل المثال ال الحصر-المنطقة التعليمية، والذي يشمل  الطالب من قبل موظفي  

المتيازات  تقديم التوصيات بشأن ما إذا انتهك مستخدم ما هذه اإلجراءات. ويؤدي تقاعس أي مستخدم عن اتباع اإلجراءات المذكورة أعاله إلى خسارة ا 

 منوحة له واتخاذ إجراء تأديبي و/ أو إجراء قانوني مناسب بحقه.   الم

 
عدم إمكان مشاركتي بشكل كافٍّ في أنشطة التعلُّم عن بعد و/ أو إنجاز الواجبات المنزلية عبر اإلنترنت بدون    OLCHS  /أدرك بصفتي طالبًا في مدرسة

 وغيره من التقنيات التي تقدمها المدرسة.   iPadاستخدام جهاز 

 
ستخدام غير المناسب إلى الحرمان من هذا االمتياز أو  الذي توفره المنطقة التعليمية هو امتياز وليس حقًا، وقد يؤدي اال   iPadاالمتيازات إن استخدام جهاز  

خارج المبنى،  كما يخضع الجهاز للرقابة الروتينية من قبل موظفي المنطقة    iPadإلغائه أو تعليقه في أي وقت، بما في ذلك إلغاء القدرة على أخذ جهاز  

، أو مصادرة الجهاز المملوك لها من الطالب والبحث فيه لضمان  iPadامات جهاز  التعليمية.  تحتفظ المنطقة التعليمية بالحق في اإلشراف على جميع استخد

 لية الطالب. االمتثال لسياسة االستخدام المقبول. وفي حال اتخاذ إجراء تأديبي ضد الطالب، يظل استكمال جميع الواجبات الخاصة بالفصل الدراسي مسؤو

 
ند استخدام الكاميرات؛ فال تُستخدم في التقاط صور أو فيديوهات غير الئقة أو غير مشروعة أو  الكاميرات: يجب على الطالب ممارسة الحكم الجيد ع

يُمنح اإلذن   فاضحة جنسيًا، كما ال تُستخدم في إحراج أي شخص بأي شكل كان.  ويحظر تماًما استخدام الكاميرا والميكروفون خالل اليوم الدراسي ما لم

 عليمية،  ويُعامل استخدام الكاميرات في دورات المياه أو غرف تبديل المالبس باعتباره انتهاًكا لسياسة االستخدام المقبول. بذلك من العاملين في المنطقة الت

 
في حالة صالحة لالستخدام، مع إمكانية الوصول    iPadتطبيقات البرمجيات )التطبيقات(: يجب اإلبقاء على التطبيقات ونظام التشغيل المثبت على جهاز  

، ولكن يجب استخدام الوسائط المناسبة كما يجب إعطاء  iPadبسهولة في جميع األوقات.   سيُمنح الطالب إذنًا لتخصيص جوانب معينة من جهاز    إليه

 رموز مرور قفل الشاشة لموظفي المنطقة التعليمية متى ُطلب تقديمها. 

 
للخدمة التي تقدمها،   -صريحة كانت أو ضمنية-أي ضمانات من أي نوع  Oak Lawn Community High School /إخالء المسؤولية: ال تقدم مدرسة

البيان يُعد استخدام  الخدمة.  انقطاعات  أو  البيانات  فقدان  بالمستخدم.  والتي تشمل  قد تلحق  التعليمية عن أي أضرار  المنطقة  تُسأل  الواردة عبر ولن  ات 

 . iPadالتعليمية أي مسؤولية عن دقة أو جودة المعلومات المتحصل عليها من خالل جهاز اإلنترنت مسؤوليته الُمستخدم الخاصة، وال تتحمل المنطقة 

 
، فعليه إخطار العاملين في قسم تقنية المعلومات لدى المنطقة iPadاألمن: يُعد تأمين الشبكة أولوية قُصوى،  لذا إن اكتشف المستخدم مشكلة أمنية في جهاز  

آخر  التعليمية في الحال. ال تعرض المشكلة على المستخدمين اآلخرين.  حافظ على سرية حسابك وكلمة مرورك طوال الوقت.   ال تستخدم حساب شخص

 إذا ُعلم أنه يشكل خطًرا أمنيًّا.  iPadsأي مستخدم إلى أجهزة  دون إذنه و/ أو إذن العاملين في المنطقة التعليمية.  وقد يجري منع دخول

 
في أي شبكة  أعمال التخريب: أعمال التخريب هي أي محاولة لإلضرار أو تدمير األجهزة أو البرمجيات أو البيانات لمستخدم آخر، أو على اإلنترنت، أو  

يقة بخالف تعليمات موظفي المنطقة التعليمية، ووضع أي عالمات أو زينة أو بأي طر  iPadأخرى. يتضمن ذلك أيًضا إجراء أي تعديالت على جهاز  

 تعديالت دائمة عليه.  سيؤدي التخريب إلى إلغاء االمتيازات واتخاذ إجراءات تأديبية أخرى،

جهاز، ومن ثمَّ فال ينبغي أن يستخدمه أي لغرض االستخدام من قبل الطالب المقدم إليه فقط،  ويُعدُّ الطالب مسؤواًل عن ال  iPadالمسؤولية: يُمنح جهاز  

 فه أو سرقته.شخص سواه.  وال ينبغي للطالب أن يترك الجهاز دون رقابة في أي وقت.  يتحمل الطالب ووالداه/ ولي أمره المسؤولية عن الجهاز في حال تل
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 التسجيل المتأخر:

لدراسي مراجعة المقررات عوًضا عن الحصول على الدرجات.  وبداًل من ذلك،  قد يُطلب من الطالب الذين يسجلون بعد النصف األول من الفصل ا 

 يمكن للطالب طلب أخذ مقررات لكسب الدرجات عندما يستوفون المعايير التي وضعها رئيس القسم و/ أو المدير. 

 
 :المطاطية   بالمواد   الُمتعلقة   السياسة   

الحساسية تجاه المواد المطاطية )الالتكس( أو هم ضمن تلك الفئة.  قد تتراوح تفاعالت الحساسية من تهيج لدى بعض األفراد خطورة كبيرة لتطوير   

جميع منتجات الالتكس    Oak Lawn Community High School  /الجلد الخفيف إلى الحساسية المفرطة.  ورغم أنه من غير الواقعي أن تحظر مدرسة

ية، فمن المهم أن نتخذ االحتياطات المعقولة لتقليل التعرض لكل من الطالب والعاملين.  تُعدُّ المعرفة بشأن المنتجات المسببة للحساسية من بيئتنا المدرس 

عامالً رئيسيًا لتقليل مخاطر تفاعالت فرط الحساسية لهذه المادة.  وبدالً من   المحتوية على مادة الالتكس بين موظفي المدرسة والطالب وأولياء األمور

التام، يجب على موظفي المدرسة تكوين شبكة أمان حول هؤالء الموظفين والطالب المعرضين للخطر بشكل تعاوني.  تشكل البالونات وكرات   الحظر

عناصر  ع هذه الالخيوط المطاطية أكبر مصدر للتهديد ألنها تنشر الجزيئات التي من شأنها التسبب في ردود الفعل التحسسية، لذا من المهم أن نتعاون لمن

وظفين الذين يعانون  في بيئتنا المدرسية.  ستُقدَّم القفازات الخالية من الالتكس كذلك إلى الموظفين، كما ستُحدد مسؤولة التمريض في المدرسة الطالب والم

الطالب أو أعضاء هيئة التدريس  الحساسية من الالتكس، أو من يقعون في خطر تطوير الحساسية من الالتكس. سيتفهم جميع الموظفين الذين يتعاملون مع  

ه الالتكس،  بشكل منتظم، والذين يعانون الحساسية تجاه مادة الالتكس أو معرضين لخطر اإلصابة بحساسية تجاهها، حساسية موقف اإلصابة بالحساسية تجا 

المخاطر وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطالب )الطالب( وسيتعاونون مع الطالب )الطالب( وأولياء األمور وغيرهم من الموظفين من أجل المساعدة في الحد من  

 والموظفين. 

 
 : لخزانات/ المفقودات واألشياء الُملتَقطةا 

أن يدون الطالب اسمه على جميع الكتب الُمسلَّمة إليه. يتولى الطالب    وينبغيال تتحمل المدرسة المسؤولية عن األغراض المسروقة أو المفقودة.   

يتحمل  وواستخدامها لجميع خزانات المدرسة. يجب أن تظل الخزانات مقفلة في جميع األوقات.    OLCHS  /مسؤولية شراء األقفال المعتمدة من مدرسة

سواء كان  -ة بمشاركة الخزانات. يجب اإلبالغ في الحال عن أي ضرر بالخزانة  الطالب المسؤولية عن صيانة خزاناتهم بشكل مناسب. ال يُسمح للطلب 

إلى خضوعه للتقييم.  سيترتب   -سواء عن عمد أو خالف ذلك-إلى أحد العمداء.  ويؤدي عدم إبالغ الطالب بتضرر الخزانة    -ضرًرا داخليًا أو لحق ببابها

 ية أو خزانة طالب آخر اتخاذ إجراءات تأديبية باإلضافة إلى خضوعه للتقييم.على األضرار التي يتم ارتكابها عمدًا للخزانة الشخص

  

ن يونيو إلى  يوجد قسم المفقودات واألشياء الُملتقَطة في الكافتيريا، وهو مفتوح طوال فترات الغداء. تُرسل المتعلقات غير المستردة بحلول األول م 

 معاطف الباهظة أو المجوهرات أو األجهزة اإللكترونية، أو غير ذلك إلى المدرسة. الطالب عدم إحضار ال يجب علىالمنظمات الخيرية. 

 
 :مركز الوسائط/ المكتبة 

  7:40( أبوابه أمام الطالب من اإلثنين إلى الجمعة، الساعة  Harold F. Wiltshire Media Centerيفتح مركز هارولد إف ويلتشاير للوسائط ) 

مساًء. ويجب على كل طالب تقديم بطاقة هويته لدخول مركز الوسائط.  يمكن للطالب التسجيل بعد المدرسة أو قبل الفترة األولى    3:30صباًحا إلى الساعة  

ين في الوصول  لاللتحاق خالل جميع فترات الدخول وقاعة الغداء والدراسة. لن يُسمح بدخول الطالب الذين ال يسجلون مسبقًا، وهذا يشمل الطالب المتأخر

 ذوي امتيازات المغادرة المبكرة. ال يُسمح للطالب بمغادرة مركز الوسائط بمجرد دخولهم إياه دون إذن.  أو

 
 سياسة البيانات الصحفية: 

التواصل    ووسائل  والخارجية،  الداخلية  المنشورات  من  كل  في  وإنجازاتهم  المميزين  الطالب  عن  لإلعالن  عام  كل  في  الفرص  من  العديد  توجد 

وغيرها من المنشورات المتعلقة بوسائل اإلعالم. وسواء كان األمر يتعلق بحضور فعالية ما، أو المشاركة في مشروع تابع للصف الدراسي،  االجتماعي، 

وصورهم تظهر   Oak Lawn Community High School  ة/أو الحصول على جائزة مدرسية، أو إنجاز رياضي أو للنادي، فإن أسماء طالب مدرس

  OLCHS  / األحيان في الصحف ووسائل التواصل االجتماعي والموقع اإللكتروني وحتى في مقاطع الفيديو. يمارس ممثلو وموظفو مدرسةفي الكثير من  

أو ما شابه، فإن  السلطة التقديرية والعناية في استخدام أسماء الطالب وما شابه ذلك، ومن ثم فإذا لم تخطرنا خطيًا بعدم استخدام اسم الطالب )الطالب(  

فيرجى االتصال بالسيد  باستخدام معلومات الطالب،    OLCHS  /( ستعتبر ذلك إذنًا منك الستخدام اسمك.  إذا اخترت عدم السماح للمدرسةOLCHSالمدرسة )

 .741/708-5613 ماركوس وارجين، مساعد المدير، 
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 :لتقارير ربع السنوية وكذلك تقارير التقدم الدراسي ا 

لمعاينة سجالت درجات أبنائهم وحضورهم وانضباطهم    Skyward Family Access" (www.olchs.org)يُشجع أولياء األمور على استخدام " 

ابنهم.  يمكن الترتيب لعقد اال أولياء األمور/ األوصياء على الترتيب لعقد اجتماع مع معلم كل مادة يرسب فيها  جتماعات مع  واالطالع عليها. ويُشجع 

 ستشار التوجيه للطالب.   المعلمين من خالل االتصال بالمعلم أو إرسال رسالة إلكترونية إليه، أو إلى م

 
 إشعارات التذكير بالتجنيد العسكري: 

( الذي  ESSA( على اتصال بممثلين من وزارة الدفاع فيما يتعلق بتنفيذ جزء من قانون النجاح لكل طالب )ISBEكان المجلس التعليمي لوالية إلينوي ) 

بمعلومات التجنيد. وقد أثارت وزارة الدفاع بعض المخاوف فيما يتعلق بتنفيذ هذا    يشير إلى وصول مسؤول تجنيد القوات المسلحة إلى الطالب فيما يتعلق

 الحكم، ونتيجة لذلك، أردنا اغتنام هذه الفرصة لتذكيرك بالتزاماتك. 

الزميل  . يمكن الوصول إلى خطاب2016( بشأن هذا الموضوع في عام Dear Colleagueنشرت وزارة التربية والتعليم خطاب الزميل العزيز )  

م . وكما أوضحت وزارة التربية والتعليم، فإن هناك تغييرات في التزامات المدارس بموجب قانون التعليم االبتدائي والثانوي من قانون "عدهنا  العزيز  

النجاح لكل طالب )التخلي عن أي طفل" إلى   قانون  بأن ESSAقانون "النجاح لكل طالب". ويوضح  المدارس إخطار اآلباء والطالب  ( أنه يجب على 

 على  مسؤولي التجنيد العسكري سيتمتعون بحق الوصول على نحو متساوٍّ إلى معلوماتهم في الدليل، ما لم يختر الطالب الخروج بإخطار خطي. وبناءً 

وجيهات، يجب على أولياء األمور والطالب إلغاء موافقتهم على اإلفصاح عن معلوماتهم بموجب إخطار خطي؛ ذلك أن االنسحاب  قراءتنا للتشريع والت

ياسة سجالت الطالب  السلبي ال يُعد كافيًا. إضافة إلى ذلك، يجب على المناطق التعليمية تقديم هذه المعلومات إلى مسؤولي التجنيد العسكري حتى إذا كانت س

 خاصة بهم ال تتضمن المعلومات الموجودة في تعريف معلومات الدليل. ال
ب في المجلس  سعدنا دعم المدارس في تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح بصفتنا الوكالة التعليمية للوالية. ونظًرا ألننا أشركنا المجلس االستشاري للطالي 

د عرفنا أن طالب المدارس الثانوية يعتقدون أنهم ال يحصلون على معلومات كافية بشأن خيارات  ( على مدار العام الماضي، فقISBEالتعليمي لوالية إلينوي )

عسكرية والخيارات  ما بعد المرحلة الثانوية بخالف الكلية. كان المجلس االستشاري للطالب مهتًما بشكل خاص بتقديم المزيد من المعلومات بشأن الخيارات ال

الثانوية. ومن خالل تزويد مسؤولي التجنيد العسكري بإمكانية الوصول المتساوية إلى جميع الطالب الذين لم يختاروا إلغاء  المهنية المتاحة بعد المرحلة  

انوية لعدد من  موافقتهم على اإلفصاح عن معلوماتهم، فإننا نساعد طالب المدارس الثانوية لدينا على تحقيق أهدافهم وتعزيز خيارات ما بعد المرحلة الث

 ب الذين لن يتمكنوا من الوصول إال بتلك الطريقة. الطال
ال   يُرجى  والتعليم،  التربية  وزارة  توجيهات  بشأن  أو  األمر  هذا  بشأن  االستفسارات  من  معيلمزيدٍّ  اإللكتروني  تواصل  البريد  عبر    :مباشرة 

jaranows@isbe.net ( 217) 782 -5270 :أو باالتصال بالرقم 
 

 

 
 :( PTSA)   والطالب والمعلمين  األمور   أولياء   رابطة 

، Oak Lawn Community High School  /( التابعة لمدرسةPTSAلمزيدٍّ من المعلومات حول أنشطة رابطة أولياء األمور والمعلمين والطالب ) 

 .   741/708-5613يُرجى التواصل مع السيد ماركوس وارجي، مساعد المدير، على الرقم: 

 
 :رسوب ال   / النجاح  درجة  خيار 

. الغرض من هذا الخيار هو إتاحة الفرص  رسوبيمكن للطالب اختيار إحدى المواد االختيارية لكل فصل دراسي باستخدام خيار درجة النجاح/ ال 

م لتعلُّم المقرر للطالب من أجل حضور حصص دراسية معينة دون أن تؤثر درجة النجاح على المعدل التراكمي للطالب. يجب على الطالب تقديم طلبه

ررات الفصل باستخدام خيار درجة النجاح/ الفشل في موعد أقصاه نهاية الربع األول من مقررات الفصل الدراسي وموعد أقصاه نهاية الربع الثالث من مق

،  "F "  يُرمز إلى درجة الرسوب بالحرف، ولن تحتسب ضمن المعدل التراكمي للطالب، بينما  "P "الدراسي الثاني. يُرمز إلى درجة النجاح بالحرف  

. رسوبالوسوف تحتسب ضمن المعدل التراكمي للطالب. ال يستطيع الطالب أخذ مقررات المستوى المتقدم أو مرتبة الشرف باستخدام خيار درجة النجاح/  

 لمزيدٍّ من المعلومات، يُرجى التواصل مع إدارة خدمات الطالب. 

 
 :البدنية  التربية 

ن والية إلينوي على جميع الطالب أخذ حصص في التربية البدنية.  يُطلب من الطالب ارتداء سراويل صالة األلعاب الرياضية والقمصان  يشترط قانو 

. تُطبع األسماء على القمصان والسراويل للمساعدة في تحديد الهوية.  إذا لم يرتدِّ الطالب مالبس  OLCHS  /واألحذية المالئمة التي تتماشى مع الئحة مدرسة

يمكن تكليف الطالب بأداء برنامج يتناسب معهم إذا تعذر عليهم  والئق ولم يحافظ على نظافتها، سيؤدي إلى حصوله على درجة الرسوب في التربية البدنية.  

بدنية العادية بسبب مشاكل طبية.  ويتطلب هذا األمر الحصول على موافقة الطبيب التي يجب تجديدها خالل كل عام دراسي.   المشاركة في حصص التربية ال 

 .يجب أن تبين األعذار الطبية المؤقتة التي تمنع الطالب من المشاركة في حصص التربية البدنية السبب والتواريخ الُمحددة لعدم المشاركة

  

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/pdf/military-recruiter.pdf


 

 53من  24صفحة   

 
 :الوكاالت  / الشرطة   أقسام   مقابالت 

 مقابالت أقسام الشرطة: 

يتحقق مسؤولو المدرسة من هوية موظف إنفاذ القانون، إذا لم تكن هويته معروفة لدى مسؤولي المدرسة، من خالل التحقق من صحة بطاقة   .1

 هوية موظف إنفاذ القانون وأخذ صورة منها، ما لم يكن المسؤول ُمرتديا زيه الرسمي.

  يتحقق مسؤولو المدرسة من أي أوراق قانوني، مثل مذكرات إلقاء القبض، أو مذكرات التفتيش، أو مذكرات االستدعاء للمثول أمام المحكمة.  .2

 يطلب مسؤولو المدرسة من موظف إنفاذ القانون تحديد السبب/ األسباب وراء عقد المقابلة وتأكيدها.  .3

التواصل والحصول على إذا ولي األمر أو الوصي ما   -إنفاذ القانون بإجراء المقابلة مع الطالب قبل السماح لموظف-ويحاول مسؤول المدرسة   .4

 لم تكن هناك ظروف مبررة تقتضي عدم فعل ذلك. تنطبق هذه الظروف المبررة في الحاالت التالية: 

الطالب أو موظفي المدرسة أو األشخاص    وجود مخاطر بأن التأخير في عقد المقابلة من شأنه أن يسبب خطًرا محدقًا بصحة أو سالمة . أ 

 اآلخرين في مجتمعنا. 

 كان ولي أمر الطالب يشتبه مشاركته في أنشطة إجرامية خطيرة أو كان متورًطا مع الطالب في أنشطة إجرامية. في حال . ب 

احتاجت سلطات إنفاذ القوانين إلى التصرف في الحال لمنع إتالف األدلة في جريمة خطيرة أو منع سفر شخص يشتبه مشاركته   وفي حال . ت 

 في أنشطة إجرامية خطيرة خارج الوالية القضائية لسلطات إنفاذ القوانين. 

ال . ج  الوقائي  القانون في حال االحتجاز  إنفاذ  القصوى، يجوز لموظف  الطوارئ  التعليمية عدم وفي حاالت  المنطقة  مؤقت أن يطلب من 

 إخطار أولياء األمور حتى تكون سالمة الطفل مكفولة.  يجب أن يطلب مسؤولو المدرسة تقديم ذلك الطلب خطيًا.   

 يلتزم مسؤولو المدرسة بتوثيق جميع محاوالت التواصل مع ولي أمر الطالب.  .5

 ن، يجوز أال تنعقد المقابلة داخل حرم المدرسة. رفض الطالب التحدث إلى سلطات إنفاذ القواني في حال .6

 إذا طلب ولي األمر تحقق شرط الموافقة، ثم تغيب عن المقابلة ألسباب مبررة، يجب تأجيل المقابلة إلى حين وصول ولي األمر. .7

 ان يوفِّّر الخصوصية. في حال عدم وجود حالة طارئة أو ظروف تبرر اتخاذ إجراءات أخرى، تُعقد جميع المقابالت مع الطالب في مكو .8

 في حال تغيب ولي األمر )أولياء األمور(/ الوصي )األوصياء(، سيكون مسؤول المدرسة حاضًرا أثناء انعقاد المقابلة.   .9

ل  يتم توثيق إجراءات المقابلة خطيًا إلدراجها في السجالت المؤقتة للطالب. يجب أن يتضمن السجل المكتوب عرًضا ألي إجراءات قانونية، مث .10

 ذكرات االستدعاء للمثول أمام المحكمة أو مذكرات التفتيش. م

  يجوز لمسؤول المدرسة أن يسمح بعقد مقابلة مع طالب بوصفه شاهدًا غير مشتبه به فيما يتعلق بالحوادث التي تقع داخل بنايات المدرسة أو  .11

ة.  تكون هذه المقابلة مشروطة بموافقة موظف إنفاذ  خارجها دون الحاجة لتوجيه إخطار مسبق لولي األمر أو الحصول على موافقته المسبق

ب  القانون على إخطار مسؤول المدرسة إذا أصبح الطالب مشتبًها به أثناء المقابلة. وبمجرد إخطار مسؤول المدرسة بذلك، يتعين عليه أن يطل

ر والحصول على موافقته، إال في حال وجود ظروف  وقف المقابلة وانعقادها في دائرة الشرطة، أو وقف المقابلة إلى أن يتم إخطار ولي األم

 مبررة.

ال يجوز لضابط شرطة حذف أي طالب من الطالب القُصَّر من المدرسة دون موافقة ولي األمر )أولياء األمور(/ الوصي )األوصياء(، إال في   .12

 ألقل االحتجاز الوقائي المؤقت.حال توجيه مذكرة سارية بإلقاء القبض أو في الحاالت التي تصدر فيها مذكرة تتطلب على ا 

 
 : (DCFSمقابالت إدارة خدمات األسرة والطفل في والية إلينوي )

 ثبات هوية وكيل اإلدارة وأي أوراق تتعلق بعملية قانونية. إيتحقق مسؤول المدرسة أو من ينوب عنه من وثائق  .1

( وسلطات إنفاذ القوانين المحلية إمكانية الوصول بقدر DCFSوالية إلينوي )توفر المنطقة التعليمية لمحققي إدارة خدمات األسرة والطفل في   .2

معقول، دون الحاجة إلصدار أمر قضائي، إلى الطفل المشتبه في كونه ضحية لسوء المعاملة أو اإلهمال ألغراض عقد المقابلة مع الطفل في 

 المدرسة. 

الطالب بمجرد   .3 المقابلة مع  التعليمية بعقد  المنطقة  أو من ينوب عنه نسخة من األمر تسمح  المدرسة  القضائي.  يطلب مسؤول  إبراز األمر 

 القضائي.     

( في حضور ولي األمر )أولياء األمور(/ الوصي )األوصياء(  DCFSلم يرغب وكيل إدارة خدمات األسرة والطفل في والية إلينوي )  في حال .4

 (. DCFSخطيًا ويوقع عليه وكيل إدارة خدمات األسرة والطفل في والية إلينوي )أو إخطارهم أثناء المقابلة، يجب أن يكون هذا االشتراط 

 تُعقد المقابالت مع الطالب في مكان يوفِّّر الخصوصية.   .5

كان انعقاد المقابلة بموجب أمر قضائي، سيحضر المقابلة مسؤول المدرسة أو من ينوب عنه وفقًا لتقدير ممثل إدارة خدمات األسرة    في حال .6

( أو سلطات إنفاذ القوانين.  إذا لم تكن المقابلة منعقدة بموجب أمر قضائي، سيكون مسؤول المدرسة أو من  DCFSفي والية إلينوي )  والطفل

 ينوب عنه حاضًرا أثناء انعقاد المقابلة. 
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وبعد انعقاد المقابلة، يجوز لمسؤول المدرسة أو من ينوب عنه إخطار ولي األمر أو الوصي حسبما تقتضي الظروف )بشكل عام عندما ال يكون  .7

 ولي األمر خاضعًا للتحقيقات(، بشأن انعقاد المقابلة، ولكن يحق له عدم اإلفصاح عن أي معلومات حولها.   

( أو الطبيب المعالج في حال االحتجاز DCFSموظفي إدارة خدمات األسرة والطفل في والية إلينوي )وفي حاالت الطوارئ القصوى، يجوز ل  .8

الوقائي المؤقت أن يطلب من المنطقة التعليمية عدم إخطار أولياء األمور حتى تكون سالمة الطفل مكفولة.  يجب أن يطلب مسؤولو المدرسة  

 تقديم ذلك الطلب خطيًا.

بفحص الطالب أو تصويره في المدرسة عند إبراز أمر قضائي أو إصدار أمر استدعاء إداري.  يطلب مسؤول المدرسة  يسمح مسؤول المدرسة   .9

 أو من ينوب عنه نسخة من األمر القضائي.

طالب  ( أو سلطات إنفاذ القوانين بفحص الDCFSيجوز لمسؤول المدرسة الموافقة على طلب إدارة خدمات األسرة والطفل في والية إلينوي ) .10

مر بدنيًا أو تصويره في المدرسة إذا كان يُشتبه أن الطالب قد تعرض لسوء المعاملة أو اإلهمال، في حال وجود شرًحا معقواًل )دون إصدار أ

ص وعمره ومستوى نضجه وحساسياته، بما  قضائي( إلجراء المقابلة في المدرسة.  يأخذ مسؤول المدرسة في االعتبار جنس الطالب أو الفاحِّ

ر، وكذلك المكان الذي تعرض فيه للصدمة ومدى خطورتها.  ف  ي ذلك رغبة الطالب في أن يُفحص و/أو أن يُصوَّ

 سيكون مسؤول المدرسة أو من ينوب عنه حاضًرا في وقت الفحص أو التصوير وفقًا لتقدير وكيل إدارة خدمات األسرة والطفل في والية إلينوي .11

(DCFS  .أو سلطات إنفاذ القوانين ) 

 لن يشارك مسؤول المدرسة أو من ينوب عنه في فحص الطالب أو تصويره.  .12

( قراًرا باالحتجاز الوقائي المؤقت عماًل  DCFSاتخذ وكيل إنفاذ القوانين أو موظف إدارة خدمات األسرة والطفل في والية إلينوي )  في حال .13

وإهمالهم، يطلب مسؤول المدرسة أو من ينوب عنه من وكيل إدارة خدمات األسرة بأحكام قانون والية إلينوي لإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال  

 ( أو إنفاذ القوانين التوقيع على مستند يوثق تلك الواقعة أو طلب نسخة من المستند المعني.DCFSوالطفل في والية إلينوي )

 لطالب في المدرسة إذا كانت ظروف الحال تبرر ذلك.( إلغاء قيد ا DCFSيجوز لوكيل إدارة خدمات األسرة والطفل في والية إلينوي ) .14

   

 :الترقية   سياسة 

ف الطالب على أنهم طالب جدد، أو طالب بالّسنة الثّانية الجامعية، أو مبتدئين، أو طالب السنة األخيرة استنادًا إلى عدد الدرج  ات.  يجب على  يُعرَّ

.  يُحدد  Oak Lawn Community High School  /الدرجات المطلوبة من أجل التخرج من مدرسةالطالب استيفاء جميع المتطلبات والحصول على عدد  

بينة في دليل المناهج تصنيف الطالب )سواء كان طالب جديد، أو طالب الّسنة الثّانية الجامعية، أو مبتدئ، أو طالب السنة األخيرة( استنادًا إلى السياسة الم

 الدراسية السنوية للطالب.

ر بنهاية كل عام دراسي الطالب الذين رسبوا في أي مقرر مطلوب للتخرج أو الذين تعذر عليهم في نهاية أي فصل دراسي أو مدة دراسية  يُخط 

( إشعار إلى ولي األمر / 1الحصول على درجات كافية تسمح لهم على نحو معقول بالتخرج خالل فترة أربع سنوات.  وقد ينتج عن ذلك أي مما يلي: )

)الطا األكاديمية  بالحالة  )2لب  الصيفية  المدرسة  برنامج  في  الحضور   )3( المتوفرة  التصحيحية  الدراسية  الدورات  في بعض  الطالب  اسم  تسجيل   )4 )

 اسة العادية. ( التشجيع على المقابالت من أجل الحصول على الدعم اإلضافي بعد أيام الدر4المشاركة في عملية التدريس أثناء فترات القاعات الدراسية، و )

 
 :اإلقامة  وضع  من  التحقق 

ن القاطنين  يحق لألطفال الحصول على إعفاء من مصاريف التعليم العام في المنطقة التعليمية التي يقطنون بالقرب منها.  يُفترض من الطفل أن يكون م 

الوصاية القانونية عليه.  إن المنطقة التعليمية ُملزمة بموجب القانون  في محيط المنطقة التعليمية التي يسكن فيها كل من الطفل والشخص الذي يتمتع بحق  

ويجري تحدديها   15,000على األقل  بأن تفرض رسوًما تعليمية على الطالب الدوليين بما يتوافق مع النفقات المفروض على التالميذ في المنطقة التعليمية ) 

 سنويًا من قبل المجلس التعليمي لوالية إلينوي(.

من تميز في شتى الجوانب األكاديمية والرياضية    المدرسة  في ظل ما تشتهر به. فOLCHS  /عد إنفاذ اللوائح الُمتعلقة باإلقامة على رأس أولويات مدرسةيُ  

ة. وهذا األمر يجعل  تتقدم بخطى ثابتة نحو جذب المزيد من األسر إلى المنطقة التعليمي OLCHS /وكذلك األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية، فإن مدرسة

تفد إلى مجتمعنا    من إنفاذ اللوائح الُمتعلقة باإلقامة من األشياء الضرورية في المدرسة ذلك أن هناك الكثير من األسر التي لديها أطفال في سن المدرسة

فيذ اإلجراءات الضرورية للتعرف على  جرى تنيو  ، المسؤولة   هُمتيقًظا بخصوص هذ  OLCHS  /المجلس التعليمي لمدرسةيظل  المدرسي يوًما بعد يوم. و 

يتعين على جميع الطالب /أولياء األمور التحقق من صالحية إذن اإلقامة الذي لديهم وذلك لدى  ولحاالت األسرة التي ليس لديها حالة إقامة ومالحقتهم.   

ن فواتير الخدمات )ال يعتد إال بالفواتير األصلية( تحمل اسم  بصورة سنوية. وتشمل المستندات المطلوبة : فاتورتين حديثتين مختلفتين م  229المنطقة رقم  

)بمعنى: غاز، كهرباء، ومياه ومخلفات، على أنه ال يعتد بفواتير الهواتف المحمولة(، أحد   229ولي األمر / الوصي موضًحا بها عنوان المنطقة رقم  

، أو إثبات سارٍّ على التأمين باسم صاحب المنزل، أو عقد إيجار  : 229المستندات التالية على أن يرد فيها العنوان ذاته للمنطقة رقم  بيان رهن عقاري سارٍّ

طات  سارٍّ موقع عليه يحمل اسم المالك ورقم هاتفه، أو رخصة قيادة صادرة في والية إلينوي أو بطاقة هوية تخص ولي األمر/ الوصي صادرة عن سل

وإذا لم يكن اسم الشخص البالغ المسؤول عن تسجيل الطالب غير ُمدون في شهادة ميالد الطالب،  ،  229الوالية موضًحا بها العنوان ذاته للمنطقة رقم  

حقوق فسيكون عليه تقديم ما يثبت حقه في الوصاية القانونية على الطالب. سيكون من الضروري تقديم حكم قضائي رسمي صادر عن المحكمة مبين به  

 الوصاية على الطالب. 

بحقها في مشاركة وثائق اإلقامة الُمقدمة مع وكاالت وهيئات إنفاذ القانون   Oak Lawn Community High School Spartan  /تحتفظ مدرسة 

االت المناسبة  وكذلك مجالس البلديات المحلية ومستثمري القطاع الخاص المتعاقد معهم من قبل المنطقة وذلك للتحقق من مستندات اإلقامة وغيرها من الوك

 مطلوبًا من قبل الُمشرف.  حسب ما يكون 

 



 

 53من  26صفحة   

 :المدرسية   اإلجازات   رحالت 

رعاية رحالت اإلجازات الممتدة. فهذه الرحالت التي قد يُستنتج أنها لها صلة بالمدرسة   Oak Lawn Community High School  /ال تتولى مدرسة 

لمزيد من االستفسارات والتوضيح بشأن أي رحلة مقترحة، يُرجى و وية.  الثانوية تكون في الغالب برعاية وكاالت السفر و/أو األشخاص وليس المدرسة الثان

 708/ 741-5601االتصال على رقم: 

 
 :المدرسي   العنف  لحاالت  والنصائح  اإلرشادات   هاتف 

رقم    هاتفيوفر    المدرسي،  العنف  لحاالت  والنصائح  بالعنف  1-477/800-0024اإلرشادات  التهديدات  عن  اإلبالغ  أجل  من  للطالب  الُسبل   ،

اإلرشادات  مجموعة من العاملين الُمدربين في جهاز االتصاالت    على هاتفومخالفات حيازة األسلحة في حرم المدرسة دون الكشف عن الهوية.  يتولى الرد  

لموقع اإللكتروني  الشرطية في والية إلينوي الذين بدورهم يقومون بإحالة البالغات إلى وكاالت إنفاذ القانون المحلية. تتوفر المزيد من المعلومات على ا

 http://www.illinoisattorneygeneral.gov/children/tiplinefacts.html التالي:

 
  :المدرسة  زائري   سياسة 

ئهم في أثناء ساعات اليوم الدراسي، ال يجوز لزائري المدرسة الدخول إال من خالل المدخل الذي على الطريق السريع الجنوبي الغربي وتسجيل أسما  

تعين على الزائر ترك بطاقة هويته المبين فيها صورته وذلك في مكتب االستقبال. كما يتعين على الزائرين  مكتب االستقبال.  أثناء التواجد داخل المبنى، ي 

 ارتداء شارت زائر وأن يتم اصطحابهم من قبل أحد الموظفين من وإلى وجهة اجتماعاتهم.  

 
 :والمصادرة   التفتيش 

تفتيش مناسبة لممتلكات المدرسة ومعداتها  من أجل الحفاظ على األمن والنظام داخل المدرسة، فإنه من    حق سلطات المدرسة إجراء أي عمليات 

 وكذلك تفتيش جميع الطالب ومتعلقاتهم الشخصية.  تشمل عبارة "سلطة المدرسة" ضباط االتصال التابعين ألجهزة الشرطة في المدرسة. 

المملوك  واألجهزة  المدرسة  مباني  ومعاينة  تفتيش  المدرسة  لسلطات  والمكاتب، وساحات  يجوز  الخزانات  )مثل  لسيطرتها  الخاضعة  أو  للمدرسة  ة 

ع من الخصوصية  االنتظار(، وكذلك المتعلقات الشخصية التي تعود للطالب دون أي إخطار أو موافقة ُمسبقة من الطالب.  ال يتوقع الطالب أن يحظوا بأي نو 

ُمتعلقاتهم الشخصية الت ي يتركونها هناك.  تنطبق هذه الفقرة على مركبات الطالب المصفوفة داخل المباني التابعة  في تلك األماكن أو المناطق أو فيما 

وافقة  للمدرسة.  إضافة إلى ذلك، سوف يطلب المدير من كل طالب في مقابل حصول الطالب على امتيازات صف سيارته داخل مباني المدرسة أن يُقدم م

رسة لمركبته أو مركبتها وكذلك متعلقاته الشخصية الموجودة فيها، دون الحاجة إلى إخطار أو حتى دون  خطية على عمليات التفتيش التي تقوم بها المد

 وجود أي شكوك بشأن قيام الطالب بأي فعل خاطئ. 

ا من مباني يجوز للمشرف أن يطلب مساعدة ضباط إنفاذ القانون لتنفيذ عمليات التفتيش ومعاينة الخزانات والمكاتب وساحات صف السيارات وغيره 

التفتيش    المدرسة وأجهزتها ومعداتها بحثًا عن المواد غير المشروعة من ُمخدرات وأسلحة وغيرها من المواد المحظورة والخطيرة بما في ذلك عمليات

 التي يتم تنفيذها باستخدام الكالب الخاصة الُمدربة. 

لقات الشخصية للطالب والتي في حيازته )مثل محافظ الشباب ومحافظ الفتيات، يجوز لسلطات المدرسة أن تُخضع الطالب لعملية تفتيش و/أو الُمتع 

ى  وحقائب الظهر وحقائب الكتب، وصناديق الطعام وغيرها(، عندما يكون هناك ُمبرر مناسب حول أي من الشكوك بأن عملية التفتيش سوف تؤدي إل 

لف القانون أو يخالف مدونة قواعد سلوك الطالب المعمول بها في المنطقة التعليمية.   استجالء بعض األدلة على أن أحد الطالب قد خالف القانون أو يخا

 يجري تنفيذ عملية التفتيش بطريقة تتناسب مع أهدافها وليست بطريقة تطفلية بشكل مفرط حسب عمر الطالب وجنسه وطبيعة المخالفة. 

( في حضور مدير المدرسة  2( بعيدًا عن أعين اآلخرين بما في ذلك الطالب  1لتالي:   متى كان ذلك ُمجديًا، يمكن تنفيذ عمليات التفتيش على النحو ا 

( من قبل أحد الموظفين أو ضباط االتصال التابعين ألجهزة الشرطة في المدرسة الُمعتمدين على أن يكون من نفس جنس 3أو أحد البالغين الشهود، و

 الطالب. 

 

 :  الممتلكات   مصادرة 

التفتيش أن الطالب قد خالف أو يخالف القانون أو سياسات المنطقة التعليمية أو قواعدها، فإنه يجوز مصادرة ذلك الدليل    إذا ما تمخضت عمليات 

لطات إنفاذ  والتحفظ عليه من قبل سلطات المدرسة، وعليه يتم اتخاذ اإلجراء التأديبي الالزم.  حسب ما هو مناسب فإنه يجوز إرسال هذا الدليل إلى س

 القانون. 

 
 : الخدماتي   التعليم 

يتعين     يتمثل الغرض من كون التعليم الخدماتي من شروط ومتطلبات التخرج هو إعداد طالبنا للعب دور محوري عن طريق المشاركة في مجتمعنا. 

ضمن    229المنطقة    Oak Lawn Community High School  /ساعة وذلك لدى مدرسة  24على الطالب إنجاز دورة التعليم الخدماتي البالغ مدتها  

 . 2023ساعة من التعليم الخدماتي في بداية العام الدراسي  25متطلبات وشروط تخرجهم.  ويلزم الحصول على مقرر 
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حد المنظمات الطالبية التي تعمل على ( أSpartan chapter of the National Honor Society)فرع سبارتن    جمعية الشرف الوطنيةُوتعد   

تُعد  (.www.nhs.us   ،2008تشريف هؤالء الطالب الذين يبدون إتقانًا وتميًزا في بعض جوانب المنح الدراسية والقيادة والخدمة والجوانب الشخصية )

ي جمعية الشرف الوطنية، كما أن سياسة المنطقة التعليمية  ساعات التعليم الخدماتي أو الخدمة العامة التي تُعد واحدة من متطلبات االعتراف والمشاركة ف

 Oak Lawn Community High Schoolوكذلك ميثاق مدرسة/    Oak Lawn Community High School (OLCHS)التابع لها مدرسة/    229
(OLCHS)  الوطنية الشرف  جمعية  عضوية  لطلب  التأهل  أجل  من   " على:  ينص  الوطنية  الشرف  بـجمعية  لمدرسة/    الخاص   Oak Lawnالتابعة 

Community High School (OLCHS)    سبتمبر   1ساعة من التعليم الخدماتي وذلك بحلول    24يتعين على الطالب أن يفي بمتطلبات التخرج وهي إنجاز

 . 2023ي ساعة من التعليم الخدماتي في بداية العام الدراس 25على الفور بعد السنة الثانية."  ويلزم الحصول على مقرر 

 
 : الجنسية   الجرائم  مرتكبي  سجل 

يتعين على المناطق التعليمية أن تُخطر أولياء األمور بأن شرطة والية إلينوي توفر قائمة عبر اإلنترنت    94-994بموجب أحكام القانون العام رقم   

ر سماء مرتكبي الجرائم الجنسية المطلوب تسجيلهم في والية إلينوي.  وتخضع قاعدة البيانات للتحديث بصورة يومية مما يسمح ألولياء األموأتتضمن على  

تتوفر    بإجراء عملية بحث عبر االمتثال.  أو حالة  البريدي  والرمز  والمقاطعة،  والمدينة  االسم،  باستخدام  وذلك  الجنسية  الجرائم  مرتكبي  اإلنترنت عن 

 www.isp.state.il.us/sorالمعلومات على الموقع اإللكتروني: 

 

ش   : الجنسي   التحرُّ

ش الجنسي  يحظر تماًما ارتكاب أي من أفعال التحرش  الجنسي بحق الطالب.  وأي شخص بما في ذلك موظفي المنطقة التعليمية    حظر أفعال التحرُّ

ركة أو وكالئها أو طالبها، يشارك في أي من مخالفات التحرش الجنسي سواء عن طريق إبداء أي من سلوكيات جنسية أو طلب خدمات جنسية أو المشا

 مالمح جنسية، أو تلك التي تُتركب تجاه األشخاص بدافع الجنس. في أي من السلوكيات البدنية أو اللفظية التي تحمل طبيعة جنسية أو 

ة للطالب،  الحرمان أو تقليص توفير المساعدات والمزايا والخدمات التعليمية والمعالجات التعليمية أو تلك التي تساهم في تكوين الحالة األكاديمي  .1

 أو

 لها غرض أو تأثير يتعلق بما يلي:  .2

 البيئة التعليمية للطالب،التدخل الجوهري في   . أ 

 خلق بيئة تعليمة تتخللها العدائية أو العدوانية أو واإلساءة.  .ب 

 حرمان الطالب من المساعدات، والمزايا والخدمات أو العالجات التعليمية أو  .ت 

 جعل الخضوع لهذا السلوك أو رفضه أساًسا للقرارات األكاديمية التي تؤثر على الطالب.  .ث 

ش الجنسي    تشمل مصطلحات "مخيف أو  عدواني أو ُمسيء" ذلك السلوك الذي ينتج عنه التخويف أو اإلحراج أو عدم الراحة.  تتضمن أمثلة التحرُّ

الم باألنشطة  الُمتعلقة  الشائعات  ونشر  الجنسية  بالسمات  الُمتعلقة  والمضايقات  الجنسية،  التجارب  وسرد  البذيئة  والصور  والنكات  زعومة ألحد  اللمس، 

 األشخاص.

ش الجنسي، فمن األف   فيما  ش الجنسي أو كانوا شهودًا على إحدى وقائع التحرُّ ضل  يتعلق بالطالب الذين يُعتقد وقوعهم ضحايا ألي من حاالت التحرُّ

الطالب    ارلهم مناقشة ما حدث مع منسق حاالت عدم التمييز ضد الطالب، أو المدير أو مساعد المدير أو عميد الطالب أو مدير الشكاوى.  يجوز أن يخت

ال يقع و إبالغ شخًصا يكون من نفس جنسه.  سوف يتم الحفاظ على سرية الشكاوى إلى أقصى قدر ممكن حسب ما يكون ذلك ضروريًا لعملية التحقيق.  

 الطالب الذين يقدمون الشكاوى من منطلق حسن النية تحت طائلة العقوبات. 

قبل طالب آخر إلى المدير، أو المدير المساعد أو عميد الطالب من أجل اتخاذ اإلجراء    يُحال أي ادعاء حول تعرض أحد الطالب للتحرش الجنسي من 

 المناسب.

 
 : منسق حاالت عدم التمييز

 جوزيف مكوردي، المشرف المساعد /لسيدا : االسم

    Southwest Highway 9400 : لعنوان ا

   Oak Lawn, IL 60453 

 741/708-5603 :رقم الهاتف

 
 الشكاوى: مدير 

  المدير المساعد ، ماركوس وارجين /السيد  د. جينا ليتز، مدير المدرسة  

Southwest Highway 9400    Southwest Highway 9400   

Oak Lawn, IL 60453  Oak Lawn, IL 60453 

 708/ 741- 5613  708/ 741-5616 :هاتف رقم
 

إلخطار أعضاء هيئة التدريس والطالب بأن المنطقة التعليمية لن تتسامح أبدًا مع أي من مخالفات  يتخذ المشرف كافة اإلجراءات والتدابير المعقولة   

 التحرش الجنسي. 

قد شارك في أي من مخالفات التحرش الجنسي، يتعرض ذلك    -وذلك بعد إجراء التحقيقات  -في حالة أن ثبت أن أي من موظفي المنطقة التعليمية 

وذلك  -التأديبي الذي يصل من بين إجراءات أخرى إلى حد الفصل من العمل.  وفي حالة أن ثبت أن أي طالب تابع للمنطقة التعليميةالموظف إلى اإلجراء  

قد شارك في أي من مخالفات التحرش الجنسي، يتعرض ذلك الطالب إلى اإلجراء التأديبي الذي يصل من بين إجراءات أخرى إلى    -بعد إجراء التحقيقات

يًضا  قاف والفصل بما يتوافق مع سياسة اإلجراءات التأديبية.  أي شخص يُقدم أي اتهامات كاذبة بشأن أي من مخالفات التحرش الجنسي سوف يقع أحد اإلي

 لق بالطالب. عتحت طائلة اإلجراءات التأديبية التي تصل من بين إجراءات أخرى إلى حد الفصل من العمل فيما يتعلق بالموظفين واإليقاف والطرد فيما يت

http://www.nhs.us/
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 )اإلشعارات العامة إلى أولياء األمور والطالب(: 504التعليم الخاص واألهلية بموجب الفقرة  

م مدرسة  برامج تعليمية خاصة وخدمات دعم للطالب المؤهلين من ذوي االحتياجات الخاصة على    Oak Lawn Community High School  /تُقدِّّ

من قانون إعادة التأهيل   504تحظر الفقرة     (.142-94النحو المنصوص عليه في قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )المعروف سابقًا باسم القانون العام  

وهم األشخاص الذين يعانون إعاقة بدنية أو عقلية تقيّد بشكل أساسي قيامهم بواحد أو أكثر من األنشطة  التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة،    1973لسنة  

أو التجهيزات    الحياتية الرئيسية.  يجوز ألولياء األمور طلب إخضاع أطفالهم للتقييم من أجل تحديد أهليتهم في الحصول على خدمات تعليمية خاصة و/

لمزيدٍّ من االستفسارات بشأن اإلجراءات المطلوبة، سيكون على أولياء أمور    عن طريق المشرف الخاص بالطالب.  504المنصوص عليها وفق الفقرة  

 مايكل سنكويست، مدير خدمات الطالب.  /طالب المدارس الخاصة/ الدينية التواصل مع السيد 

ون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، المنح الفيدرالية للتعليم الخاص  تتاح معلومات حول تقديم منح من الباطن المنصوص عليها في الجزء )ب( من قان 

كل سنكويست، )الطلبات، وتقييم االحتياجات، والمنح الموافق عليها(، للجمهور أثناء ساعات الدوام المدرسي المعتادة عن طريق التواصل مع السيد/ ماي

 . 708/ 741-5625على هاتف رقم: 

المناسبة بعد تحديد أهلية الطالب.  تتوفر البرامج التعليمية    504وخطط التجهيزات المنصوص عليها وفق الفقرة  توضع الخطط التعليمية الفردية   

وكذلك داخل الجمعية التعاونية للتعليم الخاص التابعة لمنظمة موارد التعليم   Oak Lawn Community High School (OLCHS) /الخاصة في مدرسة 

( من  AERO Special Education Cooperativeالبديلة  لمزيدٍّ  الطالب.   خدمات  مكتب  في  األمور  ألولياء  المكفولة  الحقوق  من  نسخ  تتوفر    .)

مايكل سنكويست،    /، يُرجى التواصل مع السيد 504المنصوص عليها وفق الفقرة    االستفسارات حول الخدمات التعليمية الخاصة و/أو خطط التجهيزات

 . 708/ 741-5625هاتف رقم: 

 
 عمليات التسليم الخاصة بالطالب:   

ي يتعين  لتال تقبل المدرسة الرسائل الهاتفية، والمالبس الرياضية التي ينساها الطالب، ونقود شراء وجبة الغداء، والفروض المدرسية، والمشاريع ا 

 Uberيتس )إرسالها للطالب،  وال تقبل كذلك توصيل الزهور أو البالونات أو توصيل الطعام من البائعين، مثل خدمات التوصيل باستخدام تطبيق أوبر إ 
Eats    .) 

 
 :للطالب  السيارات   صف  سياسات 

الذين يمتلكون رخصة قيادة سارية وبطاقة تعريف للطالب سارية    Oak Lawn Community High School  /يجوز للطالب الملتحقين بمدرسة  

. سعر 122وبوليصة تأمين وملصق القرية الخاص بالمركبات طلب الحصول على تصريح الستعمال أماكن صف السيارات وذلك من مكتب العميد رقم  

ة.  تُعطى األولوية لكبار السن.  تُصدر شارات أماكن االنتظار بعد دوالر أمريكي سنويًا.  أماكن االنتظار محدود  150.000مكان انتظار السيارات هو  

يُسمح لهم   ملء نموذج الطلب الذي يوقع عليه كل من الطالب واألب أو الوصي القانوني. يتعين على الطالب االلتزام بالسياسات المبينة في الطلب وال

االمتيازات الممنوحة للطالب إذا ما قاموا بصف سيارتهم في ساحة صف السيارات الخاصة    بصف سياراتهم في المناطق التجارية أو الطرق الجانبية. تُلغى

مساًء في األيام الدراسية و/أو    3:30بالطالب دون حصولهم على شارات أماكن االنتظار أو في ساحة صف السيارات الخاصة بالموظفين قبل الساعة  

إذن لصف السيارة في أماكن االنتظار إلى سحب السيارة على نفقة المالك وستصدر المدرسة  ستحرر مخالفة ضدهم. وقد يؤدي الوقوف الحصول على  

 إجراءات تأديبية بحق الطالب. تُجدد تصاريح صف السيارات في أماكن االنتظار سنويًا.

تُبلَّغ هذه الحاالت إلى دائرة شرطة     ال تتحمل المدرسة أي مسؤولية عن أي من حاالت السرقة أو حوادث السيارات أو أي ضرر قد يلحق بالسيارة. 

الرقم:   الرقم:  422/708-8292أوك الون على  أو في حاالت    911.  يُرجى االتصال على  ينتج  لم  أم  الحوادث سواء نتج عنها أي إصابات  في حالة 

 الطوارئ. 

ضافة إلى اتباع الطالب إلجراءات شراء تصاريح  يُعد صف الطالب لسيارته في ساحة صف السيارات إحدى االمتيازات الممنوحة للطالب .  باإل 

أو خالف   صف السيارات في أماكن االنتظار، يمكن أن يفقد الطالب االمتيازات الممنوحة له فيما يتعلق بصف سيارته إذا ما تغيب الطالب عن المدرسة

 ه.  وتُحدد اإلدارة العقوبات المناسبة.مدونة اإلجراءات التأديبية بصورة ُمتكررة.  ولن يكون الطالب مؤهاًل السترداد أموال

 

 (:والطالب  األمور   أولياء  إلى   العامة )اإلشعارات    الطالب   سجالت 

ن الحصول  تُدرج حقوق الخصوصية التي أقرتها قوانين والية إلينوي والقوانين الفيدرالية في قواعد المدرسة الخاصة بهذه المنطقة التعليمية.  يمك 

 السجالت من مكتب الدكتور/ مايكل ريوردان المشرف، أمين السجالت بالمنطقة التعليمية.على نسخ من 

ت  يتضمن السجل الدائم للطالب بيانات عنه جنس الطالب، ومحل ميالده وتاريخه، واسم الوالدين وعنوانهما، وكشف الدرجات األكاديمية، ودرجا 

الصف،   في  والترتيب  الجامعي،  القبول  الطالب، اختبار  عليها  التي حصل  والجوائز  عنها،  المفصح  المعلومات  وسجل  الصحة،  والحضور، وسجالت 

 فع. والمشاركة في األنشطة اإلضافية للمناهج الدراسية، وخطابات الفصل.  يمكن الحصول على كشف الدرجات من أمين سجل المدرسة مقابل رسم يُد

أسرته، ونتائج اختبار معدل الذكاء، واختبارات مدي الكفاءة الدراسية، وتقارير حول التقييم    يتضمن السجل المؤقت للطالب معلومات أساسية عن 

  النفسي، ونتائج اختبار التحصيل الدراسي، والسجل القصصي للمدرس، ومعلومات حول التخصصات، ومعلومات حول التعليم الخاص، وتقارير صادرة

 سنوات بعد تخرج الطالب أو نقله أو انقطاعه عن الدراسة بشكل كامل.  5السجالت المؤقتة في غضون  عن أشخاص أو وكاالت غير تربوية.  يجري إتالف  
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سنة بالحق في االطالع على السجالت الدائمة والمؤقتة )نظير رسم وقدره  18يتمتع أولياء أمور الطالب، والخريجين، والطالب الذين تبلغ أعمارهم  

 ، واالعتراض على محتوى تلك السجالت، إن لزم األمر، باستثناء الدرجات األكاديمية.دوالر أمريكي للصفحة( ونسخها 35

ة أخرى يجوز لألشخاص التاليين االطالع على السجالت دون الحاجة لموافقة ولي األمر: موظفي المدرسة والمسؤولين لديها التابعين لمنطقة تعليمي 

واألشخاص المطلوب منهم ذلك بموجب قانون الوالية أو القانون الفيدرالي، واألفراد التي تقضي منهم في والية إلينوي، شريطة إصدار أمر قضائي بذلك،  

 حالة الطوارئ فعل ذلك. 

ارس يجوز إرسال الشكاوى المتعلقة بإخفاق مزعوم من جانب هذه المنطقة التعليمية أو موظفيها في االمتثال الشتراطات قانون سجالت طالب المد 

 ى: في إلينوي إل

 المجلس التعليمي لوالية إلينوي  

 North First Street 100 

 Springfield, Illinois 62777 

 217/ 782-4321هاتف رقم:  

 ( إلى: FERPAيمكن إرسال الشكاوى بموجب القانون األمريكي للحقوق التعليمية وخصوصية األسرة ) 

 ( FERPAالتعليمية وخصوصية األسرة )المكتب المعني بتطبيق أحكام القانون األمريكي للحقوق  

 وزارة التعليم األمريكية  

       300 Independence Avenue , South West  

Washington, D.C. 20201        

 

لديك مزيد من االستفسارات أو رغبت في الحصول على نسخة من قواعد ولوائح المنطقة التعليمية، يُرجى التواصل مع أمين السجالت  وفي حال كان  

 741/708-5601، هاتف رقم:   [Southwest Highway, Oak Lawn, Illinois 60453  9400]بالمنطقة التعليمية، الدكتور مايكل ريوردان،  

 
 :( السجالت   إلتالف  المؤقت )اإلشعار   الطالب   سجالت 

عاًما على األقل بعد تخرجه   60، بسجالت الطالب الدائمة لمدة  229، المنطقة التعليمية  Oak Lawn Community High School /تحتفظ مدرسة 

عاًما.    60ت الدائمة بعد مرور فترة زمنية تبلغ  أو نقله أو انقطاعه عن الدراسة في المنطقة التعليمية بشكل كامل. يجوز للمنطقة التعليمية إتالف السجال

سنوات بعد تخرج الطالب أو نقله أو انقطاعه عن الدراسة في المنطقة التعليمية بشكل كامل.  لمزيدٍّ عن    5يجري إتالف السجالت المؤقتة في غضون  

سارات أو كنت بحاجة لمزيدٍّ من المعلومات حول سجالت الطالب،  المعلومات الواردة في سجالتك المؤقتة، يجب عليك تذكر طلبها. إذا كان لديك أي استف

 يُرجى التحدث مع المشرف الخاص بك أو مدير المدرسة.

أعوام بعد تخرج الطالب أو نقله أو انقطاعه عن الدراسة بشكل كامل. يتم تذكير طالب التعليم    5تُحفظ السجالت المؤقتة لطالب التعليم الخاص لمدة   

مورهم/ األوصياء عليهم بأن المعلومات الواردة في تلك السجالت المؤقتة يمكن االستفادة منها في إثبات وضع األشخاص ذوي العجز الخاص أولياء أ

 واإلعاقة خالل السنوات الالحقة. 

 
 :الصيفية   المدرسة 

دة.  تُقدَّم مواد مختلفة في المدرسة الصيفية من شأنها منح الطالب الفرصة لتعويض المواد التي رسبوا فيها والحصول على درجات إضافية محدو 

زع   علومات  متُفرض رسوم دراسية عند التسجيل في المدرسة الصيفية.  يُعفى من الرسوم الطالب الذي رسب في صف أساسي خالل مرة واحدة سابقة.  توَّ

 ُمحددة متعلقة بالمدرسة الصيفية خالل الربع الثالث من العام.   

ية.  يُحرم الطالب يُشكل الدليل اإلرشادي للطالب وولي األمر دلياًل للمدرسة الصيفية، ومع ذلك ستُعدَّل اإلجراءات التأديبية لتتماشى مع المدرسة الصيف 

 يفية. يُرحم الطالب من حضور المدرسة الصيفية إذا تغيبوا للمرة الثانية خالل فصل دراسي.   المخالفين لقواعد المدرسة من حضور المدرسة الص

 
 :الطرد   أو   المؤقت   الحرمان 

معايير    يُنظر إلى الحرمان المؤقت أو الطرد من المدرسة على أنه من اإلجراءات الشديدة التي ال تتخذ سوى ضد الطالب الذين ال يتصرفون في نطاق 

م في المدرسة  السلوك المقبولة.  ال يسمح للطالب الموقوفين أو المفصولين بالمشاركة أو حضور أي مسابقات أو أنشطة تحت رعاية المدرسة سواء كانت تقا

ل حرمها دون الحصول  أو بعيدًا عنها خالل فترة اإليقاف أو الفصل.  إضافة إلى ذلك، ال يُسمح لهؤالء الطالب التواجد داخل مباني المدرسة أو في داخ

، يراجع العميد  على إذن محدد من أحد مسؤولي المدرسة.  يُخطر أولياء األمور بإيقاف الطالب عبر الهاتف و/أو البريد اإللكتروني. في حال إيقاف الطالب

جتماع مع ولي األمر في حال إيقاف الطالب.   سجل الطالب لتحديد األسباب الرئيسية للمشكلة واإلجراءات التصحيحية التي يجب اتباعها. وقد يُطلب عقد ا

 جلس التعليمي. يُجوز إعادة الطالب المفصول مرة أخرى إلى المدرسة بعد انتهاء فترة الفصل، شريطة استيفاء جميع الشروط التي تقررها اإلدارة و/أو الم
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 :المدرسية   األجهزة   / الكتب

ة اإللكترونية بنفس  تحتفظ المنطقة التعليمية بملكية الكتب المدرسية واألجهزة اإللكترونية التي تُسلَّم إلى الطالب. وتُعاد هذه الكتب المدرسية واألجهز 

عدم تلف الكتب المدرسية التي  يتحمل الطالب المسؤولية عن ضمان  والحالة التي كانت عليها عند تسليمها، باستثناء التلف الناتج عن االستخدام المعقول.  

لطالب إعادة الكتاب المدرسي ذاته الذي سلِّّم إليه. وقبل نهاية كل فصل دراسي، يجب أن يتحقق كل طالب من أن  ل  وينبغيتُسلَّم إليه أو فقدانها أو سرقتها.  

ؤولية ماليًا عن فقدان الكتب المدرسية واألجهزة اإللكترونية أو  جميع الكتب المدرسية التي سلِّّمت له تم إعادتها والتحقق من سالمتها. ويتحمل الطالب المس

 سرقتها أو تلفها. 

 
 :االنسحاب   وحاالت   التحويالت   

يُصدر  ويجب على كل طالب يخطط لالنسحاب من المدرسة أو االنتقال لمدرسة أخرى الترتيب لعقد اجتماع مع مستشار التوجيه والعميد وولي األمر.   

ضين بالتوقيع إلى أمين السجل في المكتب رقم العميد نماذج   . 117االنسحاب والنقل ويجب إعادتها بعد التوقيع عليها من المفوَّ

 
 : النقل   وسائل   

تشغيل حافالت نقل الطالب إلى المدرسة ومنها.  يجب على الطالب اتباع جميع القواعد واللوائح التي تضعها    PACE Southwest  /تتولى شركة 

التحرك مباشرة إلى أقرب مخرج صالح لالستخدام  و شغلة للحافالت.  يحظر التّدخين داخل الحافلة.  الشركة المُ  في حالة الطوارئ، يجب على الطالب 

(.  Austin Avenueومغادرة الحافلة على نحو منظم.  تنتظر الحافالت الطالب بعد خروجهم من المدرسة بالقرب من مالعب التنس في شارع أوستن )

موقع اإللكتروني الرسمي للمدرسة على جدول مفصل يبين مسار الحافالت. في حال وجود أي مشاكل متعلقة بالحافالت، يُرجى االتصال على:  يتضمن ال

5604-741/708 . 

 
والخروج    (Austin Avenueيركب الطالب الحافالت ويغادرونها من الجهة الشمالية للمبنى من أجل دخول حرم المدرسة من ناحية شارع أوستن )   

في الجهة الجنوبية    -أثناء ركوب الطالب فيها ومغادرتها  -(. ال يجوز إيقاف الحافالت  Southwest Highwayإلى طريق ساوث ويست هاي واي )

ماكن ال يُسمح بإصعاد الطالب أو إنزالهم في ساحة صف السيارات الخاصة بالزوار/ طريق ساوث ويست هاي واي أو األوبالوقوف في طريق السير.  

( بين مبنى  West Service Driveالخاصة/ التجارية المتاخمة لحرم المدرسة.  ال يُسمح ألولياء األمور والطالب باستخدام طريق ويست سيرفيز درايف )

 المدرسة وملعب كرة القدم. 

 
 : المدرسي   بالزي   الُمتعلقة   التظلُّم   إجراءات 

أو    أثاره طالب  الرأي  التظلُّم هو اختالف في  )إن  )1مجموعة من الطالب بشأن:   أو تطبيقها؛  أو تفسيرها  بها  المعمول  السياسات  أو 2( معنى   )

( المعاملة؛  التعليمية  3االختالف في  المنطقة  الحد من خيارات  المدنية.  ال يُقصد من هذا اإلجراء  الحقوق  لتشريعات  القانونية  أو تطبيق االشتراطات   )

بالتراضي بين طرفي التظلُّم وبصورة غير رسمية.  تُعقد الجلسات واالجتماعات في ضوء هذا اإلجراء في الوقت والمكان   والمتظلِّّم الذي يسعى لحل التظلُّم

 الذي يتيح لجميع األطراف فرصة عادلة ومنصفة. 

( أو المحاكم.  تتخذ اإلجراءات  OCRة )ال يُشترط اللجوء إلجراءات التظلُّم، إذا كان الُمتظلم يُفضل اللجوء لخيارات بديلة، مثل مكتب الحقوق المدني  

( ومراجعة السجالت  4( والحفاظ على السرية؛ )3( وتقديم الشهود واألدلة؛ )2( التمثيل؛ )1القانونية الواجبة طوال فترة إجراءات التظلُّم مع الحق في:  )

 ( ومتابعة اإلجراءات دون خوف من المضايقة و/أو االنتقام. 5ذات الصلة؛ )

  اإلجراء، باإلضافة إلى اإليضاحات المتعلقة به، واإلجراءات القانونية الواجبة والتوجيهات للمعاينة في مكتب: المشرف، ومدير المدرسة، يتاح هذا   

 والعمداء.  تشير الحدود الزمنية إلى األيام التي تعمل فيها المدرسة. 

 
)أولياء األمور( مناقشة المسألة مع الشخص )األشخاص( المسؤول )المسؤولين( )الطالب( وولي األمر  للطالب    نبغيي   :(1الخطوة األولى ) 

( يوًما من التاريخ الذي يُخطر/ يخطرون به على نحو معقول بالواقعة التي أدت  14مسؤولية مباشرة عن موضوع التظلُّم في غضون أربعة عشر )

 م.( أيا5إلى نشوء التظلُّم.  يُقدَّم أي رد شفوي في غضون خمسة )

عقد اجتماع في غضون   نبغي يو لم تُحل المشكلة، يُحال التظلُّم بشكل غير رسمي إلى:  د. جينا ليتز، مدير المدرسة.    في حال   :(2الخطوة الثانية ) 

 ( أيام. 5( أيام من تاريخ إخطار اإلحالة وتقديم رد شفوي في غضون خمسة ) 5خمسة )

  وينبغي   الدكتور/ مايكل ريوردان.المشرف:   ( أيام إلى10م، يجب تقديمه خطيًا في غضون عشرة )لم يُحل التظلُّ   وفي حال   :(3الخطوة الثالثة ) 

يمكن االتفاق بشكل متبادل على إتاحة  ويتم توثيق التحقيق الشامل المتعلق بموضوع التظلُّم.  وبيان ووصف التظلُّم على نحو محدد وكامل قدر اإلمكان.  

( أيام وتقديم رد خطي في غضون  10عقد اجتماع بين المتظلِّّم وممثل المنطقة التعليمية في غضون عشرة ) وينبغي  المزيد من الوقت، إن لزم األمر.

 ( أيام. 5خمسة )
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 :العمل   تصاريح 

بإصدار شهادات توظيف للطالب المقيمين   Oak Lawn Community High School  /تُصرح وزارة العمل األميركية وكذلك والية إلينوي لمدرسة  

يمكن إصدار الشهادات للطالب عن طريق التواصل مع دونا بريوفسكي في المكتب الرئيسي. يجب على الطالب البالغ من العمر  و.  229في المنطقة رقم  

 عاًما:  15عاًما أو  14

 مل.تقديم خطاب من صاحب العمل المحتمل يبين فيه طبيعة الوظيفة وساعات الع .1

 .تقديم شهادة خطية حول لياقته البدنية صادرة عن طبيب األسرة )يُمكن تقديم شهادات اللياقة البدنية إلى مكتب مسؤولة التمريض( .2

 . تقديم شهادة ميالد أو أي وثيقة أخرى تثبت عمر الطالب )يُعتد بشهادة الميالد الموجودة في ملف الطالب( .3

 االجتماعي.تقديم بطاقة الضمان  .4

 للتوقيع على نموذج الموافقة.  126يتعين على األب أو ولي األمر الحضور شخصيًا إلى المكتب رقم   .5
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نَة اإلجراءات التأديبية للطالب   ُمَدوَّ

 OAK LAWN COMMUNITY HIGH SCHOOLمدرسة /  

 
 فلسفة اإلجراءات التأديبية وأهدافها: 

نَة اإلجراءات    ، إلى تعزيز التطورات اإليجابية  229، المنطقة التعليمية  Oak Lawn Community High School  /التأديبية لمدرسةتسعى ُمدَوَّ

نَة اإلجراءات ا لتأديبية هو المساعدة  إلنجازات كل طالب وطريقة تفكيره ودوافعه ورغبته في التعلُّم بوصفه عملية تستمر مدى الحياة.  الهدف من وجود ُمدَوَّ

بينفي   المالئمة  العمل  عالقة  لتعزيز  نَة  الُمدَوَّ أُعدت هذه  وبوجه خاص،  البرنامج.   في  المشاركين  رفاهية  تعليمي جيد وحماية  برنامج  الطالب    وضع 

نَة البديهيات التالية:    ر السياسات واإلجراءات التأديبية ( تُق1ومدرسيهم واإلداريين والعاملين في المدرسة وأولياء األمور وأقرانهم اآلخرين.  تُقر هذه الُمدَوَّ

( تُساعد السياسات واإلجراءات التأديبية في توجيه السلوك وتشجع األشخاص على بذل الجهود الرامية إلى التوجيه  2بالكرامة المتأصلة لكل فرد وحقوقه.   

 الذاتي. 

نَة  عموًما    Oak Lawn Community High School  /يقع على عاتق جميع أعضاء مجتمع مدرسة  مسؤولية التمسك بمبادئ وأهداف هذه الُمدَوَّ

لى وعلى وجه أكثر تحديدًا، يتحمل موظفو كل مدرسة المسؤولية عن تقصي الُسبل الكفيلة لتنفيذ خططها التي تُعزز من عالقة العمل القائمة ع.  وتنفيذها

ى الطالب والمدرسين واإلداريين والعاملين في المدرسة وأولياء األمور االحترام بين كل طالب والمدرسة والحفاظ عليها.  وعقب ذلك، تقع المسؤولية عل

نَة اإلجراءات التأديبية وكيفية تطبيقها.   لكي يدركوا ما تنص عليه ُمدَوَّ

ت يتبعون المبادئ  المكلفين بمسؤولية توجيه سلوك الطالب لزيادة التوجيه الذاتي وتحقيق الذا 229إن جميع األشخاص البالغين التابعين للمنطقة رقم  

( يجب على كل الطالب إدراك السياسات التي  2( يتمتع كل الطالب بالقدرة على تعلُّم مبدأ التعاون واحترام اآلخر.  1التالية لتوجيه إجراءاتهم التأديبية:  

نَة اإلجراءات التأديبية.   طالب بكرامة وقيمة متأصلة.  تُطبق اإلجراءات التأديبية    ( يتمتع كل3تؤثر عليهم.  تتاح الفرصة أمام الطالب لإللمام بسياسات ُمدَوَّ

 على حاالت سوء سلوك الطالب، وقد تتضمن التدخالت السلوكية، واالستشارة، وتطبيق تدابير العدالة التصحيحية، وأداء الخدمة المجتمعية. 

 
 البيئة التعليمية: 

جهودًا كبيرة لتهيئة بيئة تعليمية    -تحت توجيهات المجلس التعليمي-  Oak Lawn Community High School  / بذلت اإلدارة التعليمية لمدرسة 

خل بحكم طبيعتها  مواتية لمهام المنطقة التعليمية وأهدافها.  ولتحقيق هذا الغرض، اعتمدت المدرسة مجموعة من السياسات المتعلقة بتصرفات الطالب التي ت

ه وتتضمن  التعليمية.   البيئة  بهذه  كبيًرا  الجنسي،  إخالاًل  والتحرش  العرقي  والتمييز  والمخدرات،  الكحول  وإدمان  العصابات،  أنشطة  التصرفات:  ذه 

ل اإلدارة بصالحية   -من أجل وضع هذه السياسات-والمشاجرة، والعصيان الجسيم. أقرت اإلدارة   نَة والتي تُخّوِّ مجموعة من اإلجراءات الموثقة في هذه الُمدَوَّ

رفات، واالستجابة لها بتطبيق اإلجراءات التأديبية المناسبة، بما في ذلك اإلحالة للمجلس التعليمي من أجل اتخاذ قرار بالفصل. تقصي الحقائق حول هذه التص

نَة مع اعتماد نهج قوامه الحيادية والنـزاهة.  وتهدف اإلدارة إلى تنفيذ هذه اإلجراءات بصرامة في إطار الُمدَوَّ

 
 الحضور:  

وفي حال  م بصدد الغياب إثبات عملية الغياب تلك عن طريق مكالمة هاتفية من ولي األمر/ الوصي وذلك في يوم الغياب.  ينبغي للطالب الذين ه 

 رقم   تغيب الطالب، يتعين على ولي األمر/ الوصي االتصال على

 

 708-741-5860مكتب الحضور المتاح على مدار الساعة: 

 
صباًحا في يوم الغياب. إذا تعذر االتصال    10:00إلخطار المدرسة بغياب ابنه على أن يذكر سبب الغياب. وينبغي إجراء المكالمات الهاتفية بحلول الساعة 

أي مكالمات هاتفية أو  لم نتلقَّ    وفي حالساعة من تاريخ الغياب سيُنظر إلى ذلك على أنه تغيب بدون إذن عن المدرسة.    24أو تقديم الوثائق في غضون  

ساعة من تاريخ الغياب، فقد يجري اعتبار الطالب غائبًا دون عذر، وقد يتعرض لتبعات ذلك األمر. قد تتسبب حاالت الغياب   24وثائق داعمة في غضون 

 المتزايد في إعداد تقرير عن الطالب بقيامه بإحدى حاالت الغياب الُمشتبه فيه أو طرده من الفصل الدراسي. 

 
 تُصنف حاالت الغياب أو التأخر على أنها حاالت بعذر أو بدونه.     :لتصنيفا .1

 
ح به. يُعدُّ الطالب الغائبين بعذر مؤهلين لتعويض جميع الفروض، حاالت الغياب بعذر:   .أ الغياب بعذر هو الحالة التي يتغيب فيها الطالب لسبب مصرَّ

واالمتحانات، واالختبارات. تتضمن حاالت الغياب بعذر، على سبيل المثال ال الحصر: أ( إصابة  بما في ذلك الواجبات المدرسية، وأنشطة الفصل،  

الطالب بمرض أو إعاقة جسدية أخرى؛ ب( إصابة أحد أفراد أسرة الطالب األقربين بمرض خطير أو وجود حالة وفاة؛ ج( تعرض المنزل لحالة  

الدينية )على أن يُقدَّم نموذج طلب الغياب الُمعد مسبقًا(؛ ه( المثول اإللزامي أمام المحكمة طارئة )نشوب حريق، فيضان، غير ذلك(؛ د( اإلجازات 

 )على أن يُقدَّم نموذج طلب الغياب الُمعد مسبقًا(؛ و( أوضاع أخرى خارجة عن سيطرة الطالب، حسب تقدير مكتب العميد.
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تكن أسبابه تندرج ضمن أحد أسباب حاالت الغياب بعذر المذكورة أعاله.  يُعتبر الغياب ب بدون عذر، ما لم  عتبر الغيايُ    حاالت الغياب دون عذر: .ب

لحصة    بدون عذر في الحاالت التالية: التأخر عن الحافلة؛ االستغراق في النوم؛ البقاء بالمنزل أو التغيب عن حصة للقيام بالواجبات المدرسية

وفقًا لإلج الغياب  تقرير بحالة  تقديم  المواتية؛  أخرى؛ عدم  المناخية غير  التحقق منها؛ الظروف  يتم  لم  السيارة  المعمول بها؛ مشكلة في  راءات 

 المكالمات الكثيرة لتسجيل الدخول متأخًرا بسبب مرض ال يمكن التحقق منه؛ مجالسة أحد أفراد األسرة. 

 
رة الغياب دون عذر وفقًا لسياسة الواجبات المعمول بها لدى  يحق للطالب المتغيبون بدون عذر الحصول على درجات عن الواجبات الفائتة أثناء فت

 Spartan  قسم/ إدارة المعلمين. قد تتطلب السياسة من الطالب إنجاز واجبات بديلة، وحضور إحدى الجلسات أو مجموعة من الجلسات عبر
Plus ،  /عذر في يوم االختبار النهائي للمراجعة من قبل   أو المشاركة في غير ذلك من برامج التدخل األكاديمي. تخضع حاالت الغياب دون  و

 اإلدارة، كل حالة على حدة، وذلك لتحديد أهلية الطالب لخوض االختبار النهائي.

 
عدد أيام الغياب المتراكمة للطالب بعذر و/أو دون عذر إلى خمسة أيام، خالل الفصل الدراسي الواحد، سيوضع الطالب على "قائمة   في حال بلغ 

م "تقرير طبي" متحقَّق من صحته إلى منسق الحضور أ و أي مراقبة الحضور االختبارية".  وفي حالة الغياب أليام إضافية، على الطالب أن يُقدِّّ

رسمية أخرى ليحصل على عذر في كل حالة غياب مستقبلية.  يجب تقديم المستندات على الفور بعد العودة إلى المدرسة.  وفي حالة مستندات  

الغياب للمرة الخامسة، سيتواصل العميد أو منسق الحضور مع أولياء األمور والطالب ومستشار التوجيه بغرض إلمام الطالب حول تداعيات 

 تقبلية. حاالت الغياب المس

 
أيام، خالل الفصل الدراسي الواحد، سيوضع الطالب على "قائمة مراقبة   9عدد أيام الغياب المتراكمة للطالب بعذر و/أو دون عذر إلى    في حال بلغ

الت التغيُّب بدون إذن عن  التغيُّب بدون إذن عن المدرسة".  وفي حالة الغياب أليام إضافية، سيتم االنتقال للخطوات المتتابعة التالية للتعامل مع حا 

 المدرسة. 

 
يُشجع أولياء األمور على ترتيب موعد الستشارة طبية أو مع طبيب األسنان على نحو يقلِّّل إلى أدنى حد من غياب طلبات الغياب الُمعدة ُمسبقًا:    .2

الجهود الالزمة لجعل الفترات التي غاب فيها    الطالب من المدرسة على أساس منتظم ومتواصل.  ومع ذلك، إذا كان األمر محتوًما، ينبغي بذل كل

 الطالب لحضور هذه المواعيد متفاوتة.  وقد يرغب أولياء األمور في أن يتغيب الطالب عن المدرسة أو حصص دراسية ألسباب خاصة، مثل زيارة 

ان، أو المثول أمام المحكمة في أوقات ال يمكن  الجامعات من أجل عملية االختيار، أو رحالت عائلية، أو موعد الستشارة طبية أو مع طبيب األسن

م الطالب طلب الغياب وفقًا لإلجراءات المبينة في نموذج طلب الغياب الُمعد مسبقً  ا الذي تُقدمه  تحديدها خارج أوقات الدوام المدرسي.  يجب أن يُقدِّّ

الحصول على النموذج المناسب أو قم بتنزيله من الموقع الرسمي   المنطقة التعليمية قبل يوم مدرسي واحد على األقل.  اذهب لمنسق الحضور من أجل

  للمدرسة.  إذا اعتمد الطلب، يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن الفروض وتعويض الواجبات المدرسية التي تغيب عنها.  إذا رفض طلب الغياب 

حتسب الغياب لجزء من اليوم دون عذر على أنه ُمدة انقطاع عن كل وعذره، سيُعتبر الغياب بدون عذر وسيخضع الطالب لألحكام المذكورة أعاله.  يُ 

ينبغي ملء نماذج حاالت الغياب الُمعدة  فصل على المستوى المناسب.  وفي ظروف خاصة، قد يُعفي العميد الطالب من شرط الغياب الُمعد مسبقًا.   

يُطلب تقديم نماذج حاالت    كًرا( أو الغياب ليوم كامل تم الترتيب له مسبقًا.مسبقًا، سواء في حاالت الغياب الجزئي )الوصول المتأخر/ االنصراف مب

 الغياب الُمعدة مسبقًا، سواء في حاالت الغياب الجزئي )الوصول المتأخر/ االنصراف مبكًرا( أو الغياب ليوم كامل. 
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على    وينبغي.  دراسية وأن يظل في الصف إلى أن يحين وقت االنصرافيتوقع التزام الطالب بالحضور في الوقت المحدد لكل حصة    حاالت التأخر:   .3

في حال تأخر الطالب عن موعد الحصة الدراسية أو أي جزء منها دون ودقائق تسجيل الدخول في نافذة الحضور.    5الطالب المتأخر لمدة تزيد عن  

 عذر مقبول، تسري اإلجراءات التالية. 

 

 دقائق 5 عن تزيد لمدة  التأخر دقائق  5 عن تقل لمدة  التأخر المخالفة 
وصول الطالب إلى الفصل ومعهم تصريح 

 المرور ذي اللون األزرق 

 إصدار تحذير شفوي وتسجيل المخالفة  األولى 

 شاشة الحضور 

 إصدار تحذير شفوي وتسجيل المخالفة 

 شاشة الحضور 

 إصدار تحذير شفوي وتسجيل المخالفة  الثانية 

 شاشة الحضور 

 االحتجاز لمرة واحدة 
 *تواصل مكتب الحضور مع ولي األمر

 االحتجاز لمرة واحدة  الثالثة 
 *تواصل المدرس مع ولي األمر 

 االحتجاز لمرة واحدة 
 *تواصل مكتب الحضور مع ولي األمر

 االحتجاز لمرة واحدة  الرابعة 
 *تواصل المدرس مع ولي األمر 

 يعقد العميد لقاء مع ولي األمر 

 تنفيذ إجراءات االحتجاز يوم السبت  يعقد العميد لقاء مع ولي األمر  الخامسة 

 تنفيذ إجراءات االحتجاز يوم السبت  تنفيذ إجراءات االحتجاز يوم السبت  السادسة 

 يعقد العميد لقاء مع ولي األمر  تنفيذ إجراءات االحتجاز يوم السبت  السابعة 

 الثامنة 
حالة )بدء اإلجراءات المتبعة ضد 

 التغيُّب بدون إذن عن المدرسة( 

 عقد لقاء عبر غرفة التدخل السلوكي  يعقد العميد لقاء مع ولي األمر 

 للتواصل مع ولي األمر

 عقد لقاء عبر غرفة التدخل السلوكي  التاسعة وما بعدها 

 للتواصل مع ولي األمر

 عقد لقاء عبر غرفة التدخل السلوكي 

 للتواصل مع ولي األمر

 
 

تغيب الطالب لمدة من الحصة المدرسية دون عذر، سينظر إلى هذه المدة على أنها انقطاع عن الدراسة، وستتخذ  في حال  االنقطاع عن الدراسة:    .4

 اإلجراءات التأديبية على النحو التالي في مكتب العميد: 

 االحتجاز والتواصل مع ولي األمرالمخالفة األولى والثانية: 

 االحتجاز لمرتين والتواصل مع ولي األمرالرابعة: المخالفة الثالثة و

 يجوز للطالب حضور األنشطة باستثناء فترات حاالت اإليقاف خارج المدرسة. المخالفة الخامسة والسادسة :  

تبعة ضد حالة التغيُّب بدون  عقد لقاء عبر غرفة التدخل السلوكي )وعند ارتكاب المخالفة الثامنة، ستناقش اإلجراءات المالمخالفة السابعة وما بعدها: 

 إذن عن المدرسة( وسيتم التواصل مع ولي األمر

 
نَة المدارس في والية إلينوي التغيُّب بدون إذن عن المدرسة بأنه غياب الطالب دون تقديم سبب وجيه أو    :الغياب المدرسي غير الُمبرر .5 ف ُمدَوَّ تعّرِّ

المسبقة لمدة يوم دراسي كامل أو جزء منه. إذا لم يحضر الطالب ثالث حصص مدرسية أو أكثر أو ليوم  الحصول على إقرار ولي األمر والموافقة  

الطالب تحت  كامل، يُعتبر ذلك الطالب متغيبًا عن المدرسة.  يخضع الطالب المتغيِّّب عن المدرسة لإلجراءات التأديبية المتبعة في المدرسة، وسيوضع  

وستتخذ اإلجراءات القانونية األخرى. يمكن أن يخضع الطالب وفق تقدير العميد إلى ما يلي: عقد اجتماعات إلزامية   فترة مراقبة االلتزام بالحضور، 

ة ضد  مع ولي األمر/ الوصي؛ تقديم تقرير إلى مسؤول التغيُّب بدون إذن عن المدرسة التابع لدائرة شرطة أوك الون التخاذ اإلجراءات القانوني

   لقبض عليه؛ و/أو حذف الطالب من الفصول الدراسية الفردية التي ينقطع عنها بصورة متكررة.الطالب، بما في ذلك ا

 
وفق تقدير  -تقرر عقوبات ارتكاب مخالفة التغيُّب بدون إذن عن المدرسة على أساس تراكمي طيلة مدة العام الدراسي. تُفرض أيًضا عقوبات التأخير 

الدراسة، والتأخر والغياب بشكل مفرط عن المدرسة، بما في ذلك االنقطاع المحتمل عن الصف الدراسي.  في حالة االنقطاع المستمر عن    -العميد

د،  يجوز للطالب بدء عمليات برنامج التدخل في حاالت التغيُّب بدون إذن عن المدرسة )والتي تتضمن عقد اجتماعات تشهد حضور المنسق، والعمي 

قة  دقي  30-5وجيه، واألخصائي االجتماعي، وأولياء األمور( وذلك عند تسلُّم اإلنذار السادس بالتأخر لمدة  ومسؤول الموارد المدرسية، ومستشار الت

دقيقة. وبعد ذلك، يمضي خطوة بخطوة في عمليات برنامج التدخل في حاالت التغيُّب بدون إذن عن المدرسة    30و/أو اإلنذار الخامس بالتأخر لمدة  

 إضافية. مع كل حالة تأخير و/أو تغيب  
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كان غياب الطالب لفترة ممتدة ناجم عن مرض أو إصابة طويلة األمد، يجب على ولي األمر إخطار مكتب االستشارات في حال  :   الغياب الممتد .6

 والحضور، حتى يتسنى للطالب تلقي المعلومات من أجل تعويض األعمال أو الخدمات المناسبة التي فاتته. 

 
الدخول/ الخروج:  إذا تعذر على الطالب تسجيل الحضور/ االنصراف بشكل متأخر أو غادر مبكًرا من المدرسة خالل اليوم الدراسي  إجراءات تسجيل   .7

 الرسمي سيرسل خطاب بالغياب عن كل صف دراسي أو قاعة دراسة أو اجتماع تعقده المدرسة. 

 
( 1ن اليوم الدراسي، فإنه ال يُسمح للطالب بأن:  % م50جاوز  لب عن المدرسة لمدة تتالمشاركة بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية:  عندما يتغيب الطا  .8

( يحضر الفعاليات  3( يشارك في أنشطة ألعاب القوى أو األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية، و2يتواجد داخل حرم المدرسة حتى اليوم التالي؛  

 المدير بخالف ذلك.   المدرسية التي تُقام خارج الحرم المدرسي، ما لم يصرح

 
 حاالت االحتجاز والمخالفات التأديبية الصغرى:

لمدرسة  تتخذ إجراءات االحتجاز لمدة أقصاها ساعة واحدة قبل المدرسة أو بعدها. يُشرف على االحتجاز أحد أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في ا 

بوصفه إخالاًل في أداء العقوبة، وقد يترتب عليه توقيع عقوبات إضافية. قد يُطلب من الطالب  ويوضع الطالب في "غرفة منعزلة".  ويُنظر إلى التغيب 

 جميع ما سبق. أثناء قضاء فترة االحتجاز المشاركة في برامج التدخل األكاديمي، أو التدخل السلوكي، أو األنشطة التعليمية االجتماعية والعاطفية أو 

 
نَة.   يُعالِّج المدرس حاالت سوء السلو  .1  ك البسيطة، بخالف تلك الحاالت المذكورة تحديدًا في هذه الُمدَوَّ

 
نَة،  يخضع الطالب الذين يشاركون في حاالت سوء السلوك البسيطة إلى اإلجراءات التأديبية المناسبة والتي تتضمن االحتجاز. وألغراض هذه المُ  .2 دَوَّ

ف االحتجاز بأنه حجز الطالب قبل المدرسة أو   بعدها أو خالل أوقات تناول الغداء في يوم مدرسي عادي داخل غرفة معينة ولفترة زمنية تصل  يُعرَّ

ساعتين في    إلى وتمتد لساعة واحدة في اليوم وذلك أثناء يوم مدرسي واحد أو أكثر. يجوز للمدرسين أو العاملين توقيع عقوبة االحتجاز لمدة ساعة أو

 مخالفات التالية: ساعة من تاريخ أي من ال 48موعد أقصاه 

 العصيان )يعتبر العصيان الجسيم أحد المخالفات الكبيرة(  •

 ال يسمح بارتداء أو حيازة سترات األماكن الخارجية.   تحفظ المالبس الخارجية في الخزانة الخاصة بالطالب خالل اليوم المدرسي. •

قام داخل المدرسة، ويتضمن ذلك قبعات البيسبول، والقبعات المنسوجة، ال يجوز ارتداء أغطية الرأس داخل مباني المدرسة وخالل األنشطة التي ت  •

 تحفظ أغطية الرأس في الخزانة الخاصة بالطالب خالل اليوم المدرسي.  والقبعات الشتوية، والباندانا، والقبعات العصرية.

ح به من جانب الطالب للمنشآت المدرسية غير المخصصة الستخدام ا • لطالب )مثل: غرف استراحة المعلمين والكافتيريا،  االستخدام غير المصرَّ

 ومنطقة صندوق البريد، وغير ذلك(.

 تواجد الطالب في الممرات أو مناطق أخرى من مباني المدرسة أو حرم المدرسة دون تصريح.  •

مكلف بحضورها، وقاعات الدراسة،  استخدام سماعات الرأس/ األذن أثناء وقت التعلُّم األكاديمي )بما في ذلك جميع فترات الحصص المدرسية ال •

 والمكاتب، ومركز الوسائط( دون إذن من المدرس.

 تشغيل جهاز صوتي دون استخدام سماعات الرأس/ األذن.  •

 حيازة أو استخدام لوح تزلج، أو أحذية التزلج، أو مزلجة على عجالت داخل المنشآت التابعة المدرسة.  •

 راجات، أو رمي كرات الثلج، أو غير ذلك داخل المنشآت التابعة المدرسة. االستخدام غير اآلمن و/أو غير المناسب للد •

 تناول األغذية أو المشروبات في الممرات أو داخل الصف الدراسي دون تصريح من المدرس.  •

 يعتبر عدم استجابة الطالب المتيازات العميد تمردًا.  يعتبر تكرار االنتهاكات واستمرارها مخالفة كبيرة.   •

 اإلعراب عن المشاعر بطريقة غير الئقة.  •

 حيازة أقالم الليزر.  •

 

يجب أن يحمل كل طالب بطاقة الرقم التعريفي الحالي الصادرة عن المدرسة في جميع األوقات أثناء تواجده في حرم    بطاقة الرقم التعريفي للطالب: .3

عات  المدرسة أو مشاركته في األنشطة التي تنظمها. يجب إبراز الرقم التعريفي عند دخول األنشطة المدرسية، والمكاتب، وغرف المصادر خالل سا

ضين    الدراسة من أجل استخدام المصادر المدرسية داخل مركز الوسائط. يجوز ألعضاء هيئة التدريس أو للعاملين في المدرسة أو أحد ممثليها المفوَّ

يمكن إصدار بطاقة رقم تعريفي جديدة تلقائيًا للطالب الذي فقد البطاقة الخاصة به،  وأن يطلب من الطالب إبراز بطاقة الرقم التعريفي في أي وقت.  

.  112مل الطالب رسوم البدل الخاصة ببطاقة الرقم التعريفي الجديدة. يجب اإلبالغ في الحال عن فقدان بطاقة الرقم التعريفي إلى المكتب  على أن يتح

م  ينجم عن تغيير أو محو أي جزء من بطاقة الرقودوالرات أمريكية.    5.00تبلغ رسوم البدل الخاصة ببطاقة الرقم التعريفي الجديدة مبلغًا وقدره  

اتخاذ المدرسة إجراءات تأديبية، وتحميل الطالب تكلفة بدل البطاقة. ال يجوز نقل بطاقة الرقم التعريفي إلى شخص آخر.   -بأي طريقة كانت-التعريفي  

يخضع الطالب  ينجم عن عدم حيازة بطاقة الرقم التعريفي أو تشويهها أو تقديمها لشخص آخر تعرض الطالب لالحتجاز لمدة ساعة واحدة أو ساعتين.  

نَة اإلجراءات الت  أديبية للطالب.الذين لم يبرزوا بطاقة الرقم التعريفي عند طلبها منهم ألحكام حاالت سوء السلوك الجسيمة المنصوص عليها في ُمدَوَّ
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نَة اإلجراءات التأد .4 في حال المخالفة الثالثة وتكرارها فيما  ويبية. يُبلغ العميد المعني في حال تكرار حاالت المخالفات التأديبية الصغرى أو انتهاك ُمدَوَّ

 بعد مع المدرس ذاته، يجوز للعميد اتخاذ إجراءات االحتجاز يوم السبت أو إيداع الطالب في غرفة التدخل السلوكي. 

 
التأديبيل  نبغيي .5 باإلجراءات  خاصة  مناسبة  نماذج  في  االحتجاز  تاريخ  تسجيل  االحتجاز  قرارات  عن  المسؤولين  األمور/ لعاملين  أولياء  يُخطَّر  ة. 

يمكن أن يقضي الطالب االحتجاز قبل التاريخ  واألوصياء بقرار االحتجاز الصادر عن العامل و/أو العميد.  يجب إبالغ الطالب بتاريخ االحتجاز.  

 المحدد بناًء على مدى توفر غرفة االحتجاز.  

 
بداًل من   .6 الفصل بوصفه مكانًا لالحتجاز  المدرسة تحت  يمكن استخدام  البقاء بعد  الطالب  للمدرسين أن يطلبوا من  المعتادة. يجوز  غرفة االحتجاز 

اليوم التالي  إشرافهم لمدة زمنية ال تتجاوز ساعة واحدة بعد انتهاء اليوم الدراسي.  يُمنح للطالب خيار قضاء االحتجاز في يوم ارتكاب المخالفة أو  

 مدرس. إذا لم يحضر الطالب إلى الفصل، قد يوقع عليه عقوبة االحتجاز لمدة ال تقل عن ساعة واحدة. للمخالفة أو في التاريخ الذي يُحدده ال

 
 عدم االمتثال لالحتجاز: إذا لم يتمثل الطالب لالحتجاز، قد توقع عليه عقوبة االحتجاز يوم السبت.  .7

 
للعميد أن يوقع عليه عقوبة االحتجاز يوم السبت.  يجوز للعميل   وقعت على الطالب عقوبة االحتجاز ألربع مرات متراكمة أو أكثر، يجوزوفي حال  .8

 توقيع عقوبات إضافية، إذا لم يمتثل الطالب لعقوبة االحتجاز. 

 
 الحاالت التأديبية الجسيمة:

لإليقاف و/أو الفصل وفق أحكام مدونة قواعد  األحكام العامة والتعريفات.  يكون الطالب الذين تثبت إدانتهم بالعصيان الجسيم أو سوء السلوك ُعرضةً   .1

وكي،  المدارس والقانون المعمول به.  ألغراض مدونة اإلجراءات التأديبية للطالب، فإن توقيع عقوبة االحتجاز ليوم السبت، وغرفة التدخل السل

ف على النحو التالي:  واإليقاف الخارجي، والتسجيل التعليمي البديل، والفصل تُعرَّ

 
قوبة االحتجاز ليوم السبت هي إحدى عقوبات المخالفات، وتستمر لعدة ساعات يوم السبت يُكلف فيها الطالب بعمل أكاديمي. كما يجوز  توقيع ع .أ

از أحد أن يُطلب من الطالب المشاركة في التدخل األكاديمي و/أو التدخل السلوكي و/أو أنشطة التعلُّم العاطفية االجتماعية. يُشرف على االحتج

ء هيئة التدريس أو العاملين في المدرسة ويوضع الطالب في "غرفة منعزلة".  ويُنظر إلى التغيب بوصفه إخالاًل في أداء العقوبة، وقد  أعضا

يترتب عليه توقيع عقوبات إضافية. يُفرض على الطالب الذين يتعذر عليهم حضور عقوبة االحتجاز ليوم السبت توقيع إجراء تأديبي إضافي.  

صباًحا في تاريخ توقيع عقوبة    10:00في تمام الساعة    708-741-5713ء األمور/ األوصياء االتصال على رقم البريد الصوتي،  على أوليا

واًل إلعادة  االحتجاز ليوم السبت الموقعة إلبالغ المدرسة بسبب غياب الطالب. يُقرر العميد بعد مراجعة هذه الرسالة ما إذا كان السبب المذكور مقب

 وعد لتنفيذ العقوبة.تحديد م

 
يحق للطالب تسلُّم     تمثل غرفة التدخل السلوكي عقوبة يُحدد فيها ألحد الطالب غرفة تدخل سلوكي لمدة يوم دوام دراسي كامل أو أي جزء منه. .ب

يجوز   لمين قبل التاريخ الُمحدد.بيان أكاديمي كامل بجميع الواجبات والتقييمات الُمنجزة. يتحمل الطالب المسؤولية عن المطالبة بواجباته من المع

التعلم  السلوكية، وأنشطة  التدخالت األكاديمية، والتدخالت  المشاركة في  السلوكي  التدخل  لعقوبة غرفة  الذين يخضعون  الطالب  يُطلب من    أن 

عات الغرفة مزايا من بينها تناول وجبة  العاطفية االجتماعية، وأنشطة إعادة المشاركة، وأنشطة التربية البدنية. يُمنح الطالب الذين يستوفون توق

     .   Spartan Plus الغداء في كافتيريا الطالب، أو حضور فتراتهم االستشارية، أو حضور جلسة

 
الطالب إلى  اإليقاف الخارجي هو اإلبعاد المؤقت للطالب من المدرسة لمدة تتراوح من يوم واحد إلى عشرة أيام دراسية. في الحاالت التي يُحال فيها   .ج

االستمرار في إيقاف الطالب لمدة تزيد عن عشرة   -انتظاًرا لإلجراء النهائي-المجلس التعليمي لتوقيع عقوبة الفصل المحتمل، يجوز لمجلس اإلدارة  

ر/ الوصي قبل السماح  أيام.  يجب االتصال بولي األمر/ الوصي قبل معاودة السماح بدخول الطالب للمدرسة. كما قد يلزم عقد اجتماع مع ولي األم

لم. قد  بدخول الطالب. يحق للطالب تلقي بيان بالعمل الذي فاتهم خالل فترة اإليقاف الخارجي بحسب سياسة التعويض غير الُمعذر بقسم/ شعبة المع

أو المشاركة في غير    و/  ، Spartan Plus  تتطلب السياسة من الطالب إنجاز واجبات بديلة، وحضور إحدى الجلسات أو مجموعة من الجلسات عبر

 ذلك من برامج التدخل األكاديمي.  
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( أو تعطياًل  2( تهديدًا لسالمة المدرسة، 1تُوقَّع إجراءات اإليقاف الخارجي لمدة ثالثة أيام أو أقل عندما يمثل استمرار وجود الطالب في المدرسة 

ا إذا كان استمرار وجود الطالب في المدرسة يمثل تهديدًا لسالمة المدرسة أو  لفرص تعلُّم الطالب اآلخرين. إدارة المدرسة هي المنوط بها تحديد م

 تعطياًل لفرص تعلُّم الطالب اآلخرين وذلك لكل حالة على حدة.  

 
ان استمرار تُوقع إجراءات اإليقاف الخارجي لمدة أربعة أيام أو أكثر عند استنفاد التدخالت السلوكية والتأديبية المالئمة والمتاحة األخرى، وك

( أو يعمل بشكل أساسي على تعطيل 2( يمثل تهديدًا لسالمة باقي الطالب أو العاملين أو أعضاء المجتمع المدرسي، 1وجود الطالب في المدرسة 

مثل تهديدًا لسالمة  العمل بالمدرسة أو إعاقته أو التدخل فيه. إدارة المدرسة هي المنوط بها تحديد ما إذا كان استمرار وجود الطالب في المدرسة ي

ك لكل  باقي الطالب أو العاملين أو أعضاء المجتمع المدرسي، أم أنه يعمل بشكل أساسي على تعطيل العمل بالمدرسة أو إعاقته أو التدخل فيه وذل 

متاحة قد استُنفدت أم ال. يُقدم  حالة على حدة. كما أن إدارة المدرسة كذلك هي التي تحدد ما إذا كانت التدخالت السلوكية والتأديبية المالئمة وال

يُعد مالئًما والزًما من جانب   الذي  النحو  فترة إيقافهم على  إدارة  للطالب الذين يتعرضون لإليقاف لمدة أربعة أيام أو أكثر خدمات دعم خالل 

   المدرسة. يمكن الطعن في إجراء اإليقاف الخارجي لدى مدير المدرسة خطيًّا أو عن طريق اتصال هاتفي.  

 
. قد  عند عودة الطالب من عقوبة اإليقاف الخارجي، يُطلب منه المشاركة في اجتماع إلعادة المشاركة مع العميد و/أو باقي أعضاء هيئة التدريس

 يقتضي االجتماع كذلك حضور ولي األمر.    

 
رتكاب سوء سلوك جسيم أو العصيان الجسيم أو بسبب يمثل التسجيل التعليمي البديل عقوبة يُحدد فيها للطالب حضور برنامج تعليمي بديل بسبب ا .د

رر تكرار أفعال سوء السلوك والعصيان وعدم االحترام أو نمط من أنماط السلوك غير المالئم. يجوز نقل الطالب الذي يتعرض لإليقاف بشكل متك

ب من مدونة قواعد المدارس في - 13أ أو  -13  إلى برنامج بديل على النحو المنصوص عليه في المادة  -أو يكون ُعرضةً للفصل على الفور  -

فنية والية إلينوي. تُحدد توقعات مشاركة الطالب والعمل األكاديمي خالل عملية التسجيل. ال يُسمح للطالب خالل عملية التسجيل بالوجود في أ 

على سبيل المثال ال -ره بما في ذلك  المدرسة دون إذن صريح من عميد/ مدير، وال يُسمح للطالب بالمشاركة في أي نشاط مدرسي أو حضو

ج.  -الحصر  الفعاليات الرياضية وحفالت الرقص واجتماعات النادي وحفالت التخرُّ

 
(. يجوز لإلدارة أن  2الفصل هو إبعاد الطالب من المدرسة بقرار نهائي من المجلس التعليمي لمدة تزيد عن عشرة أيام وبما ال يزيد على عامين ) .ه

د الطالب  تقدم توصيةً إلى المجلس التعليمي بفصل طالب عند استنفاد التدخالت السلوكية والتأديبية المالئمة والمتاحة األخرى، وكان استمرار وجو

( أو يعمل بشكل أساسي على تعطيل العمل في 2( يمثل تهديدًا لسالمة باقي الطالب أو العاملين أو أعضاء المجتمع المدرسي،  1في المدرسة  

لسالمة باقي  المدرسة أو إعاقته أو التدخل فيه. إدارة المدرسة هي المنوط بها تحديد ما إذا كان استمرار وجود الطالب في المدرسة يمثل تهديدًا  

حالة   الطالب أو العاملين أو أعضاء المجتمع المدرسي، أم أنه يعمل بشكل أساسي على تعطيل العمل بالمدرسة أو إعاقته أو التدخل فيه وذلك لكل

 نفدت أم ال.   على حدة. كما أن إدارة المدرسة كذلك هي التي تحدد ما إذا كانت التدخالت السلوكية والتأديبية المالئمة والمتاحة قد استُ 

 
ضرب مثال لسوء السلوك ذي الطبيعة الخطيرة، الذي يجوز أن يترتب    -وإن لم تكن شاملة-لهدف من القائمة التالية  ا   :حاالت سوء السلوك الجسيمة .2

التعليمي للنظر في قرار فصل محتمل  عليه توقيع عقوبة احتجاز الطالب في غرفة التدخل السلوكي و/أو اإليقاف الخارجي و/أو اإلحالة إلى المجلس 

 من المدرسة أو إجراء مالئم آخر. 

 
 

ألغراض هذا الحكم، يُقصد بالسلوك العدواني أي تصرف متعمد إللحاق ضرر مادي بالغير أو الشروع أو التهديد بإلحاق إصابة   :السلوك العدواني  .أ

خوف أو توقع أي أذى جسدي أو أي إهانة أو توبيخ يُتوقع منه بشكل معقول أن به أو أي إظهار متعمد للقوة بغرض إعطاء الغير سبباً للشعور بال

( أو على سبيل اإليقاف الخارجي،  2( غرفة التدخل السلوكي،  1يُثير شجاًرا بينهما.  يجوز للعميد إيداع الطالب لمدةٍّ تتراوح بين يوم وعشرة أيام  

اء ارتكاب أي سلوك   2و  1( أو الجمع بين الخيارين  3 عدواني. تُحال الواقعة إلى دائرة شرطة أوك الون، وقد يترتب عليها إلقاء القبض على    جرَّ

 الشخص أو توجيه اتهامات جنائية له.   
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يطرة يجوز توجيه الطالب الذين يشاركون في أفعال السلوك العدواني التي تشمل السخرية أو المشاجرات أو التهديدات إلى جلسة/ جلسات تدخل للس

  ة على الغضب، أو وساطة النظراء، أو تدخل مالئم آخر عوًضا عن غرفة التدخل السلوكي. يترتب على تعذر حضور الطالب وتلقيه العقوبة البديل

عند وقوع أي واقعة ثانية من السلوك العدواني تشمل السخرية اللفظية، يجوز للعميد أن يصدر قراًرا باإليقاف الخارجي وتوقيع العقوبة األصلية. 

ف الخارجي،  وعقد اجتماع إلزامي مع ولي األمر.  في حال مشاركة الطالب في أي فعل بدني ثانٍّ للسلوك العدواني، يجوز للعميد إصدار قرار باإليقا

ي وعقد مؤتمر إلزامي مع أولياء األمور يشمل أولياء األمور والطالب والمشرف ومدير المدرسة، ويجوز أن تجري اإلحالة منها لوضع الطالب ف

 بيئة مدرسية بديلة أو تقديم توصية إلى المجلس التعليمي باتخاذ قرار بالفصل. 

 
ش .ب ر أو مضايقة طالب آخر أو موظف  يُحظر التهديد أو التلميح بتهديد شخ:  التحرُّ ص أو ملكية أو ابتزاز أو تخويف أو مضايقة أو إرهاق أو تنمُّ

مالئم قد    آخر أو أي أفراد آخرين عبر الطرق اإللكترونية. يُنظر إلى مخالفات هذه السياسة من جانب العميد ومدير المدرسة بالنسبة إلجراء تأديبي

( أو 3( أو على سبيل اإليقاف الخارجي،  2( في غرفة التدخل السلوكي،  1مدة تتراوح بين يوم وعشرة أيام  يترتب عليه توقيع عقوبة على الطالب ل

قد يترتب على إحدى الوقائع الخطيرة التي يقترفها الطالب إيداعه في بيئة مدرسية بديلة أو تقديم توصية إلى المجلس  و .  2و  1الجمع بين الخيارين  

 التعليمي بالفصل. 

 
رتعريف الت  ر اإللكتروني" أي فعل أو سلوك بدني أو لفظي شديد أو شائع يشمل المراسالت التي تتم خطيًّا  :  نمُّ ر" بما في ذلك "التنمُّ يُعرف "التنمُّ

الطالب أو الطالب  ( وضع 1أو إلكترونيًّا تجاه طالب أو طالب تم أو يمكن التنبؤ بشكل معقول بأن له أثر على جانب أو أكثر من الجوانب التالية: 

( أو التسبب في تأثير مؤذٍّ بشكل جوهري على الصحة البدنية أو  2موضع خوف معقول من األذى أو شخص الطالب أو الطالب أو ممتلكاتهم،  

ة الطالب  ( أو التدخل بشكل جوهري في قدر4( أو التدخل بشكل جوهري في األداء األكاديمي للطالب أو للطالب،  3الذهنية للطالب أو للطالب،  

 أو الطالب على المشاركة في الخدمات أو األنشطة أو المزايا التي توفرها المدرسة أو االستفادة منها. 

 
ش الجنسي أو العنف الجنسي    -دون حصر-تشمل أمثلة السلوك المحظور    ش أو التهديدات أو التخويف أو المطاردة أو العنف البدني أو التحرُّ التحرُّ

ر إلكتروني باستخدام االفتراءات المُ أو السرقة أو اإلذال ر أو تنابز باأللقاب أو تنمُّ سيئة  ل العام أو إتالف الممتلكات أو االنتقام للقيام أو زعم فعل تنمُّ

رق أو الدين أو العقيدة أو  األصل    أو ارتداء أو حيازة أشياء تصف أو تنطوي على مشاعر كراهية أو إجحاف قائم على أساس النوع أو اللون أو العِّ

ه الجنسي أو الهوية الجن  أو وضع الجماعات األخرى المحمية بموجب   سيالتعبير الجن /سيةأو األصل الوطني أو العجز البدني أو الذهني أو التوجُّ

ر مع قانون الوالية وسياسة المنطقة التعليمية.   القانون . يتنافى التنمُّ

 
ر اإللكتروني  ر اإل :تعريف التنمُّ ف التنمُّ ر الذي يقع من خالل استخدام وسائل التكنولوجيا أو أي وسيلة اتصال إلكترونية بما  يُعرَّ لكتروني بأنه التنمُّ

أي نقل للعالمات أو اإلشارات أو الكتابة أو الصور أو األصوات أو البيانات أو المعلومات من أي طبيعة، يجري نقلها كليًّا    - دون حصر-في ذلك  

على سبيل المثال  -ي أو السلكي أو كهرومغناطيسي أو نظام إلكتروني ضوئي أو نظام ضوئي بصري، بما في ذلك  أو جزئيًّا من خالل نظام سلك

ر اإللكتروني" يشمل إنشاء صفحة    -ال الحصر البريد اإللكتروني أو االتصاالت عبر اإلنترنت أو الرسائل الفورية أو اتصاالت الفاكس. "التنمُّ

نة إلكترو  نية ينتحل فيه ُمنشئ الصفحة أو المدونة هوية شخص آخر، أو التشخيص المطلع لشخص آخر بوصفه مؤلف محتوى  إلكترونية أو ُمدَوَّ

ر اإل ر في هذا القسم. "التنمُّ لكتروني" يشمل  أو رسائل منشورة إذا ما تسبب اإلنشاء أو انتحال الشخصية في أّيٍّ من اآلثار الداخلة في تعريف التنمُّ

ترونية ألكثر من شخص واحد أو نشر مادة على وسيط إلكتروني يمكن الوصول إليه من خالل شخص أو أكثر إذا ما  توزيع وسائل اتصال إلك

ر  . تسبب التوزيع أو النشر في أّيٍّ من اآلثار الداخلة في تعريف التنمُّ

 
ر اإللكتروني  ر من خالل إرسال معلومات من حاسب آلي يجري الوصول إل:  حظر التنمُّ يه من موقع أو نشاط أو وظيفة أو برنامج يُحظر التنمُّ

بب  غير تابع لمدرسة أو من استخدام تقنية أو جهاز إلكتروني غير مملوك أو ُمستأجر أو ُمستخدم من جانب منطقة تعليمية أو مدرسة إذا ما تس

ر في تعطيل أساسي للعملية التعليمية أو التشغيل المنتظم للمدرسة. ال يسري هذا البند إال   في الحاالت التي يتلقى فيها مدير المدرسة أو المعلم  التنمُّ

ر من خالل هذه الوسيلة، وال يقتضي من المنطقة التعليمية أو المدرسة أن توفر موظفين أو أن تراقب أي نشاط أ و وظيفة  تقريًرا بوقوع حالة تنمُّ

 أو برنامج غير متصل بالمدرسة.

  



 

 53من  39صفحة   

ر اإللكتروني إلى أحد العاملين. يجوز التقدم بالبالغ شخص ر، والتنمُّ ش، والتنمُّ يًّا أو يُقدم خطيًّا أو يَُحثُّ الطالب على اإلبالغ فوًرا عن أفعال التحرُّ

باستخدام   إلكترونيًّا  يُقدم  أو  للمدرسة  اإللكتروني  الموقع  عبر  الُمبلغ  هوية  عن  اإلفصاح  دون  رابط  خالل  من  اإللكتروني يُقدم  البريد   عنوان 

:reportbullying@olchs.org    إلى مدير الشكاوى بالمنطقة التعليمية أو أحد أعضاء هيئة التدريس أو العاملين الذين يشعر الطالب باالرتياح

ممن تكون لديه معلومات عن    -هيئة التدريس أو العاملون وأولياء األمور/ األوصياء  بما في ذلك أعضاء  - في الكالم معهم. يُطلب من أي شخص  

ر فعلي أو ُمهدد به اإلبالغ عن ذلك إلى مدير الشكاوى في المنطقة التعليمية أو أحد العاملين. يلعب العمداء ومسؤول موارد المدرسة   -واقعة تنمُّ

ش والبت  فيها. كما تُقبل البالغات الُمقدمة دون اإلفصاح عن هوية الُمبلغ . مدير الشكاوى بالمنطقة التعليمية    دوًرا حيويًّا في مراجعة وقائع التحرُّ

المدرسة مدير  ليتز،    /هو  جينا  إلينوي  Southwest Highway  9400د.  أوك الون،   ،60453 ،jlietz@olchs.org  ،5616-741-708 ،

   .reportbullying@olchs.orgيمكن كذلك تقديم المعلومات إلى 424/708-5263الفاكس:  

 
ر الُمبلغ عنها ضمن النطاق المسموح به الختصاص المدرسة، يقدم المدير إلى الضحية المعلومات المتعلقة بالخد مات المتاحة  إذا لم تكن واقعة التنمُّ

 لدى المنطقة التعليمية ومجتمع المدرسة مثل اإلشراف وخدمات الدعم والبرامج األخرى.  

 
ر الُمبلغ عنها من قبل اإلدارة، مع استكمال جميع الجهود المعقولة خالل   أيام دراسية مع األخذ بعين االعتبار    10يجري التحقيق في واقعة التنمُّ

 الحصول عليها خالل مسار التحقيق في الوقائع. المعلومات اإلضافية ذات الصلة التي يجري 

   

ش التصرف وفقًا إلجراءات التظلم التالية:  اإلبالغ عن الواقع ة على  يُطلب من الطالب الذين لديهم شكوى بزعم اإلخالل بسياسة مكافحة التحرُّ

الواقعة إلى أحد المعلمين أو المشرفين أو األخصائيين    الفور ألحد أعضاء هيئة التدريس البالغين في أسرع وقت ممكن. يمكن للضحية اإلبالغ عن

 االجتماعيين أو أعضاء هيئة التدريس أو مدير المدرسة.

يمكن أن تشمل تلك الوساطة محادثات    يمكن أن تكون الوساطة في كثير من األحيان الفرصة األولى لحل المشكلة إذا ما بدا أن ذلك مالئًما. •

 البالغين أو الوسطاء النظراء.مع الموظفين 

د أولياء األمر بتفاصيل الواقعة، و • ر. يُزوَّ ر موظفو المدرسة أولياء أمر الطالب الذي يخالف السياسات المتعلقة بمكافحة التنمُّ يُطلب منهم  يُخطِّ

ر.   وقف سلوك التنمُّ

ر على طالب آخر بالخضوع إل   • جراءات وساطة النظراء و/أو خدمات األخصائي  بحسب درجة خطورة الواقعة، يجوز إحالة طالب يتنمُّ

االجتماعي المدرسي و/أو اإلجراءات التصحيحية و/أو بناء المهارات العاطفية االجتماعية و/أو اإلشراف و/أو الخدمات النفسية المدرسية  

 أو الخدمات المجتمعية و/أو اإلجراءات التأديبية المدرسية حسب ما يكون مالئًما. و/

 
ش أو يعرقلون قدرة المدرسة على التحقيق في مخالفة ُمبلغ عنها لعقوبات. ويجوز أن تشمل يخضع الطال  ب الذي يبلِّّغون عن ادعاءات باطلة بالتحرُّ

 العقوبات: توقيع عقوبة االحتجاز ليوم السبت، أو عقوبات بغرفة التدخل السلوكي، أو اإليقاف الخارجي. 

 
ز أو إطالق إنذار حريق خاطئ أو القيام باالتصال الخاطئ برقم  قد يترتب على استخدام أو حيازة  .ت أو أعمال التخريب أو االبتزاز  911رذاذ ُمعّجِّ

بة أو أي شكل من أشكال سوء السلوك الجسيم قبل ساعات الدوام الدراسي أو خاللها أو بعدها أو قبل نشاط مدرسي أو خالله أو بعده توقيع عقو

( أو الجمع بين الخيارين  3( أو على سبيل اإليقاف الخارجي،  2( في غرفة التدخل السلوكي،  1يوم واحد وعشرة أيام    على الطالب لمدة تتراوح بين

إلى المجلس التعليمي    -حسبما يُعد الزًما-.  يُنظر في الواقعة من قبل السلطات المدرسية المختصة و/أو سلطات إنفاذ القانون مع اإلحالة  2و  1

 ء بالفصل المحتمل أو اإلجراء المالئم اآلخر. كما يتحمل الطالب المسؤولية عن التعويض عن األضرار.للنظر في اتخاذ إجرا 

 
ة أو  قد يترتب على وقائع العصيان الجسيم أو اإلهانة التي تتسم بجسامتها بحسب أي معيار معقول أو فعل فاحش أو األفعال ذات الطبيعة الجنسي .ث

رقية أو دينية أو إثنية من خالل اإليماءات أو البيانات أو ارتداء مالبس تبعث على أّيٍّ مما تقدم  المالحظات المثيرة للفوضى أو استخ دام افتراءات عِّ

وعشرة  قبل ساعات الدوام الدراسي أو خاللها أو بعدها أو قبل أي نشاط مدرسي أو خالله أو بعده توقيع عقوبة على الطالب لمدة تتراوح بين يوم 

.  يُنظر في الواقعة من قبل سلطات 2و  1( أو الجمع بين الخيارين  3( أو على سبيل اإليقاف الخارجي،  2تدخل السلوكي،  ( في غرفة ال 1أيام  

 إلى المجلس التعليمي للنظر في الفصل المحتمل أو اإلجراء المالئم اآلخر. -حسبما يُعد الزًما-المدرسة المختصة مع اإلحالة 
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يازة متعلقات مسروقة أو الحيازة غير الُمصرح بها لممتلكات المدرسة أو المقامرة قبل ساعات الدوام الدراسي  قد يترتب على وقائع السرقة أو ح .ج

وعشرة أيام   أو خاللها أو بعدها أو قبل األنشطة المدرسية أو خاللها أو بعدها أينما وقعت أن يُوقع المدير على الطالب عقوبة لمدة تتراوح بين يوم

.  يُنظر في الواقعة من قبل المدرسة المختصة  2و  1( أو الجمع بين الخيارين  3( أو على سبيل اإليقاف الخارجي،  2السلوكي،  ( في غرفة التدخل  1

 إلى المجلس التعليمي للنظر في اتخاذ إجراء بالفصل المحتمل أو اإلجراء المالئم اآلخر.   -حسبما يُعد الزًما- و/أو سلطات إنفاذ القانون مع اإلحالة 

 
(  3( أو على سبيل اإليقاف الخارجي،  2( في غرفة التدخل السلوكي،  1وز للعميد توقيع عقوبة على الطالب لمدة تتراوح بين يوم وعشرة أيام  يج

اء االستخدام غير المالئم للمواد أو المعدات المدرسية حسبما يُعد الزًما بحسب الجريمة والظروف القائمة.  2و 1أو الجمع بين الخيارين   جرَّ

 
اء استخدام أو حيازة جهاز تصفح إلكتروني، أو استخدام هاتف محمول، أو جهاز تسجيل فيديو،   .ح أو  يمكن أن يتعرض الطالب لعقوبات تأديبية جرَّ

أو الحاسوب المحمول أو ما إلى ذلك( بأي شكل يُعطل البيئة التعليمية،    iPodأو    iPadمساعد رقمي شخصي، أو جهاز إلكتروني آخر )مثل أجهزة  

ب.  أو يُخل بحقوق الغير بما في ذلك استخدام الجهاز ألخذ صور في غرف تغيير المالبس أو الحمامات أو الخداع أو اإلخالل بقواعد سلوك الطال

إنشاء أو إرسال أو مشاركة أو عرض أو تسلُّم أو حيازة أي وصف بصري بذيء للشخص    - دون حصر-يشمل السلوك المحظور على وجه التحديد  

ر من خالل استخدام حاسب آلي، أو جهاز اتصال إلكتروني، أو هاتف محمول. أو للغي ش، أو التنمُّ  ر، أو التحرُّ

 
( ال يمكن  2( يمكن استخدامها في كافتيريا الطالب قبل/ بعد المدرسة وأثناء وجبات الغداء،  1الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية األخرى:   

( ال  4( يمكن استخدامها في المناطق المشتركة مثل الردهات وليس أثناء األوقات األكاديمية الُمحددة، 3بإذنٍّ من المعلم، استخدامها في الصف إال  

( ال يمكن استخدامها لتسجيل الصور الفوتوغرافية أو تسجيالت الصوت/ الفيديو  5يمكن استخدامها في غرف تغيير المالبس أو غرف الراحة،  

الُمشرف واألفراد الموجودين في التسجيل. يجب ضبط خاصية التنبيه أو جرس الهاتف على الوضع الصامت أو وضع  دون إذنٍّ من الموظف  

 االهتزاز، ويُحظر استخدام وضع مكبر الصوت.  يجب أن يكون مستوى صوت الطالب وكذلك اللغة في مستوى مالئم بالنسبة للمدرسة. 

 
جهزة اإللكترونية بما يخالف هذه السياسة عقوبة من المعلم أو عقوبة احتجاز لما بعد المدرسة،  يجوز أن يصدر بحق للطالب الذين يستخدمون األ

و/أو توقيع    أو يمكن للمعلم إحالة الواقعة إلى مكتب العميد للنظر في العقوبة المالئمة. يجوز للعميد أن يقرر توقيع عقوبة االحتجاز بعد المدرسة، 

 و توقيع عقوبة اإليداع بغرفة التدخل السلوكي. عقوبة االحتجاز ليوم السبت، و/أ

  

إلجراء  يُنظر في المخالفات من قبل المدرسة المختصة و/أو سلطات إنفاذ القانون مع اإلحالة إلى المجلس التعليمي للنظر في الفصل المحتمل أو ا 

 المالئم اآلخر عند وقوع إخالل جسيم أو استخدام األجهزة للقيام بنشاط غير مشروع.

 
يجوز أن يكون استخدام و/أو حيازة أي إجازة مدرسية أو سجالت     :االمتيازات غير الُمصرح بها/ إساءة استخدام االمتيازات / تزوير السجالت .خ

في الحاالت     مدرسية لم تصدر لذلك الطالب أو بأي حالة ُمغايرة أو تحمل توقيعًا مزيفًا أساًسا لتوقيع إجراء إلى ثالثة عقوبات احتجاز ليوم السبت.

رة أيام  الُمشددة إلساءة استخدام إحدى االمتيازات أو تزييف السجالت المدرسية، يجوز للعميد توقيع عقوبة على الطالب لمدة تتراوح بين يوم وعش

دة، يُنظر في في بعض المواقف الُمحدو.  2و  1( أو الجمع بين الخيارين  3( أو على سبيل اإليقاف الخارجي،  2( في غرفة التدخل السلوكي،  1

إلى المجلس التعليمي للنظر في اتخاذ قرار بالفصل    -حسبما يُعد الزًما-الواقعة من قبل المدرسة المختصة و/أو سلطات إنفاذ القانون مع اإلحالة  

   المحتمل أو اإلجراء المالئم اآلخر.

 
بعد تعذر جميع   -الواضح والصارخ لإلجراءات التأديبية بالمدرسة( يترتب على استمرار الطالب في إظهار سوء السلوك )نمط من أنماط التحدي  .د

 إحالة الطالب إلى المجلس التعليمي لخضوعه للفصل المحتمل أو ألي إجراء آخر مناسب.  -اإلجراءات التأديبية الُمعتادة
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حد الزمالء من الطالب أو أحد موظفي المدرسة  بأي عمل تطوعي يتسبب في إلحاق أذي بدني أل   -أو أن يقوم عن علم-ال يجوز للطالب أن يُشارك   .ذ

 -على سبيل المثال ال الحصر-أو أي فرد/ أفراد آخرين أو يتسبب في مخاطر للصحة أو السالمة أو مصلحة أي شخص أو ممتلكات.  يشمل ذلك  

أو التهديد بالقنابل    لتسبب في إلحاق األذى و/حيازة أي نوع من أنواع األسلحة )أو األلعاب التي على شكل أسلحة( أو أي أداة أخرى تُستخدم في ا

( 1  و/أو الحرق المتعمد.  قد يترتب على سوء السلوك بحسب الظروف قيام العميد بأن يوقع على الطالب عقوبة لمدة تتراوح بين يوم وعشرة أيام

يجوز في مواقف محددة إحالة الواقعة إلى و.  2و  1( أو الجمع بين الخيارين  3( أو على سبيل اإليقاف الخارجي،  2في غرفة التدخل السلوكي،  

 المجلس التعليمي للنظر في توقيع عقوبة الفصل المحتمل. 

 
د  يُحظر أي سلوك يتسم بالعصيان أو عدم احترام أحد موظفي المدرسة أو مسؤوليها.  يُحظر أي سلوك أو فعل يتسم باإلساءة أو عدم احترام أح  .ر

يتداخل مع أداء العاملين بالمدرسة لمهامهم.  يُحظر أي سلوك أو فعل يتداخل بشكل غير مناسب مع حرية أحد   المعلمين أو الموظفين اآلخرين، أو

 موظفي بالمدرسة أو طالبها أو شخص بالمدرسة أو يؤثر على ممتلكاتهم أو حقوقهم األخرى، أو يمنعهم من حضور أّيٍّ من األنشطة المدرسية. 

( في غرفة التدخل 1ظروف قيام العميد بأن يوقع على الطالب عقوبة لمدة تتراوح بين يوم وعشرة أيام  قد يترتب على سوء السلوك بحسب ال 

يجوز في مواقف محددة إحالة الواقعة إلى المجلس التعليمي  و.  2و   1( أو الجمع بين الخيارين  3( أو على سبيل اإليقاف الخارجي،  2السلوكي،  

 للنظر في توقيع عقوبة الفصل المحتمل. 

 
إذا ُعثر على أحد الطالب في أي من ممتلكات المدرسة دون تصريح خالل فترة عقوبة اإليقاف الخارجي، يجوز إحالته إلى السلطات المختصة   .ز

 باعتبار ذلك تعديَّا على ممتلكات الغير، وقد يتعرض الطالب لعقوبات إضافية. 

 
تتوقع المنطقة التعليمية من الطالب كافةً التحلي بالمسؤولية  . إذ  لنزاهة األكاديمية يُتوقع من جميع الطالب االمتثال بمبادئ ا  : النزاهة األكاديمية .س

يمثل االنتحال األدبي وعدم األمانة األكاديمية أحد أنماط السرقة األدبية؛ حيث يسرق الطالب الذين يشاركون  والنزاهة في جميع مساعيهم األكاديمية .

يتحمل     في التفكير والتعلُّم ألنفسهم. وتتداخل هذه األنشطة مع الرسالة التعليمية داخل الفصل الدراسي.  في هذه األفعال أفكار اآلخرين، ويفشلون

ديمية للمنطقة  الطالب والعاملون وأولياء األمور/ اآلباء المسؤولية عن الحفاظ على النزاهة األكاديمية للمدرسة. تشمل مخالفات توقعات النزاهة األكا

ل المثال ال الحصر: أ( االنتحال األدبي، ب( نسخ أعمال طالب آخر، ج( السماح للغير بنسخ أعمال الطالب، د( توجيه أو تلقي على سبي-التعليمية  

ز إلكتروني  أسئلة أو أجوبة االختبارات إلى طالب آخر أو منه خالل فترة التقييم أو بعده، ه( تلقي/ الحصول على مفتاح للدرجات، و( استخدام أي جها

في إجراءات االختبار، ز( استخدام برامج الترجمة أو المترجم اإللكتروني إلنجاز الواجبات، ح( استخدام أي مالحظات مكتوبة على جسم   للتدخل

يم  الطالب أو مفكرته أو على ظهر جهاز إلكتروني، ط( مشاركة مواد أو استخدام وسائل أخرى للوصول إلى الموارد خالل ظروف االختبار، ي( تقد

 أو مستندات أو سجالت غير صحيحة.    إفادة

 
حصل على  تترتب على مخالفات توقعات النزاهة األكاديمية للمنطقة التعليمية قيام المعلم بإخطار ولي األمر / الوصي على الطالب بأن الطالب لن ي

     يُخطر العميد بذلك.    أي درجات في الواجب أو االمتحان.

 
 يجوز للمعلم توقيع عقوبة باحتجاز الطالب لمدةٍّ تتراوح بين ساعة وساعتين. المخالفة األولى في العمل اليومي:  

 المخالفات المتكررة في العمل اليومي: يجوز للعميد توقيع عقوبة االحتجاز ليوم السبت. 

 
 يجوز للعميد توقيع عقوبة االحتجاز ليوم السبت.   المخالفة األولى في االختبار الموجز/ االختبار/ االمتحان: 

يجوز للعميد توقيع عقوبة على الطالب بحجزه في غرفة التدخل السلوكي لمدةٍّ  المخالفات المتكررة في االختبار الموجز/ االختبار/ االمتحان:  

 تتراوح بين يوم ويومين.

 
الدراسية مثل جمعي  للمناهج  المصاحبة  البرامج اإلضافية  الطالب في حضور  أهلية  تقييد  النزاهة األكاديمية  ة  قد يترتب على مخالفات توقعات 

 الشرف الوطنية، وقد يُحرم الطالب من تولي منصب قيادي طالبي ضمن البرنامج اإلضافي المصاحب للمناهج الدراسية بالمدرسة. يجوز لإلجراء

    ك أن يُقيِّّد أهلية الطالب في الحصول على الجوائز والبعثات الدراسية وخطابات التوصية التي ترعاها المدرسة.كذل

 
دير المساعد  في حالة مخالفات توقعات النزاهة األكاديمية للمنطقة التعليمية التي تشمل المسابقات بين المدارس، يجري اإلبالغ عن المخالفة إلى الم

 بدوره يتخذ اإلجراء الذي يُعد مالئًما وفق الظروف القائمة. للمدرسة الذي  
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أسئلة التقييم إذا كانت مخالفات توقعات النزاهة األكاديمية للمنطقة التعليمية تُعطل سير العملية التعليمية بشكل كبير من خالل التوزيع الشامل عن  

جراء يُعد إحدى حاالت سوء سلوك الجسمية، التي يترتب عليها عقوبات تأديبية  أو اإلجابات أو المعلومات األخرى واإلفصاح عنها، فإن هذا اإل

 أكثر شدةً. 

 
أو يستخدم سالًحا ناريًّا أو أسلحة أخرى، أو يُحضر سالًحا ناريًّا أو أسلحة    مدرسة خالية من أي أسلحة  يُوقف على الفور أي طالب يحوز و/ .ش

ح ناري أو أسلحة إلى المدرسة أو داخل إحدى المباني التابعة للمدرسة أو داخل منطقة تابعة  أخرى، أو يتآمر أو يُخطط لحيازة أو إحضار سال

 أيام، ويُوصى بفصله لمدة ال تقل عن سنة واحدة.  10للمدرسة أو في أي فعالية مدرسية أو نشاط إضافي مصاحب للمناهج الدراسية لمدة 

 
هو أي سالح يتحول إلى أو يُصمم على نحوٍّ يمكنه من التحول إلى أو يمكن التحول بسهولة إلطالق مقذوفات بفعل إحدى المواد    "السالح الناري"

االنفجارية ويشمل ذلك أي إطار أو ُمستقبِّل ألي سالح من ذلك القبيل، أو أي كاتم صوت لسالح ناري أو خافض صوت لسالح ناري أو جهاز  

ف بكونه سالًحا ناريًّا بموجب القسم تدميري أو أي شيء يُع  من قانون الواليات المتحدة األمريكية. 18من الباب  921رَّ

 
،  أو قنبلة يدوية و/أو صاروخ يحتوي على مادة الدافعة   أو قنبلة و/  أي جهاز تفجيري أو جهاز إحراق أو غاز ُمسمم و/    يُقصد بـ"الجهاز التدميري":

 انفجارية أو ُمحرقة، و/أو لغم، و/أو أي نوع من أنواع األسلحة، و/أو جهاز مماثل ألّيٍّ من األجهزة المذكورة. و/أو صاروخ يحتوي على شحنة 

 
أو يمكن استخدامه إللحاق األذى الجسدي بما في ذلك    - دون حصر-يُعرف "السالح" بأنه أي شيء قد يُصمم للتسبب في إلحاق أذى جسدي، 

ألسلحة النارية أو بنادق الصيد أو بنادق الرش أو القبضات الحديدية أو الهراوات أو "األلعاب التي تحمل نفس  السكاكين أو البنادق الرشاشة أو ا

يمكن اعتبار األشياء أو األصناف األخرى سالًحا إذا ما استخدم الطالب أي شيء إللحاق األذى الجسدي أو محاولة إلحاق األذى  والشكل" لها.  

 الجسدي. 

 
رة المشروبات الكحولي .ص  ة والتبغ وغير ذلك من المواد الُمخدِّّ

 
أنه من مصلحة الطالب والمجتمع التشجيع على إنشاء نظام مدرسي خالٍّ من المخدرات والحفاظ    OLCHS  /تعتقد مدرسة   :بيان فلسفة المدرسة

اء بعيدين عن المخدرات.  بالرغم من  عليه.  إلى جانب أولياء األمور والفئات األخرى من المجتمع، تضطلع المدرسة بمساعدة الطالب في البق

تعاطيهم    وجود عقوبات لمخالفة هذه السياسة، فإنه يجب علينا التعامل مع المشكالت األساسية.  يحتاج الطالب إلى التعليم والمساعدة والدعم بسبب

أولياء األمور والموارد المجتمعية لمساعدة  للمخدرات أو بسبب مشكالت اآلخرين المتعلقة بالمخدرات.  تسعى المدرسة إلى العمل والتعاون مع  

 الطالب على البقاء بعيدين عن الكحول/ التبغ/ المخدرات، والحفاظ على مناخ صحي آمن داخل مجتمع المدرسة. 

 
به( أو المخدرات أو   الموصيالسياسة المعمول بها إن استخدام أو حيازة المواد الخاضعة للمراقبة )ما لم يكن ُموصى بها طبيًّا ثم في النطاق  

كوتين  الُمعدات ذات الصلة أو الكحول أو المواد المستخدمة ألغراض السُّْكر )بما في ذلك سوء استخدام األدوية المتاحة دون وصفة طبية( والني

والتبغ يضر بصحة الطالب وصالحهم، ويعطل حسن سير أنشطة المناهج الدراسية واألنشطة اإلضافية المصاحبة للمناهج الدراسية، ويتداخل مع 

ة تعليم المستخدم.  إلى جانب ذلك، فإن وجود الكحول أو أي عقار غير مسموح به أو مواد خاضعة للرقابة في مباني المدرسة أو داخل أي مركب

 يستخدمها الطالب للذهاب إلى المدرسة أو منها أو أي نشاط مدرسي يمثل تهديدًا خطيًرا لصحة الطالب واآلخرين وسالمتهم.

 
إلى القضاء على ذلك االستخدام المحظور ومنعه.  تُطلب المشاركة المباشرة من أولياء األمور وتعاونهم والمناطق التعليمية    229تسعى المنطقة  

بتدائية والهيئات المجتمعية لتنفيذ فلسفة هذه السياسة. إلى جانب ذلك، ُوضع برنامج مساعدة الطالب لتحديد الطالب الذين يعانون من للمدارس اال

عم  دمات الدأي مشكلة ُمحتملة لتعاطي الكحوليات أو المخدرات وتقييمهم حالتهم وإحالتهم.  تشمل النتائج: االجتماع بأولياء األمور واإلحالة إلى خ

المدرسية )األخصائي االجتماعي، والمشرف، والطبيب النفسي، ومجموعات المناقشة/ الدعم(، أو الخدمات المجتمعية )اإلشراف، وتقييم حالة  

 تعاطي المخدرات أو الكحوليات، وفصول التثقيف / الوقاية المجتمعية(.  يمكن استخدام جهاز اختبار إلثبات التعاطي المشتبه به.

 
  إعطاء  أو لتوزيع الترتيب  أو بيع محاولة أو شراء  محاولة أو نقل أو  بيع أو حمل  أو حيازة أو استهالك أو استخدام  طالب ألي يجوز ال  :لتوقعات ا

  ألغراض   المستخدمة  األخرى  والمواد  للرقابة  الخاضعة  تلك  أو  المشابهة  المواد  أو  العقاقير  ذلك  في  بما  مخدرات،  أي  أو  كحولية  مشروبات  أي

  2/1  الفصل  الُمعدلة،   إلينوي  تشريعات)  بإلينوي  القنب  مكافحة  قانون  يشملها   عقاقير  أي  -الحصر  ال  المثال  سبيل  على-  المواد  هذه  تشمل.  السُّْكر
  والقسم  ، 56 2/1   والفصل الُمعدلة، إلينوي  وتشريعات إلينوي،  في للرقابة الخاضعة  المواد  بقانون مشمولة تكون  ما أو تاله،  وما 701 القسم ، 56

  أخرى  بدنية  حالة  أي  أو  قائم   مرض  أي  لمعالجة  مطلوبة  وتكون  طبيًّا  وصفها  يجري  التي  العقاقير  استخدام  ذلك  من  يُستثنَى (.   تاله  وما  1100

  أو   الدراسي  الدوام  ساعات  قبل  المدرسة  مباني  من  أي     دخول  طالب  ألي  يجوز  ال.  المدرسة  في  التمريض  مسؤولة  قبل  من  ُمراقبة  وتكون  للطالب

  طالب  ألي  يجوز  ال  كذلك، .   سبق  فيما  تحديده  تم  ما  عدا  فيما  للمراقبة  خاضعة  مواد  أو  مخدرات  أي  أو  كحولي  مشروب  تأثير  تحت  بعدها  أو  خاللها

 تُستخدم   مركبة  أي  في  أو  جرى   أينما  -خالله  أو  بعده  أو  البدء  قبل-  مدرسي  نشاط  أي  حضور  الكحولية  المشروبات  أو  المخدرات  تأثير  تحت  واقع

 .  229 المنطقة ، Oak Lawn Community High School /لمدرسة الطالب لنقل
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والمالقط،    تُحظر تماًما حيازة أي أدوات لتعاطي الُمخدرات بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: األطقم والعدد، ومحاقن تحت الجلد، واألنابيب، 

الن )وزجاجات  بموجب مرسوم  الُمحددة  المخدرات  والمواد  والبفرة،  اللف  ( Village of Oak Lawn Ordinance 82-9-34رجيلة، وورق 

 المشمول في هذا المستند بحكم اإلشارة. 

   

ممارسة الشخص هيمنة على شيء ما.  تُحدد الحيازة بكونها إما فعلية وإما ُحكمية.  يُقصد بالحيازة الفعلية الحيازة المادية ألي شيء، وتحدث عند  

ا الزًما  يمكن أن تحدث الحيازة الُحكمية دون هيمنة حالية فعلية على الشيء ولكن بنيَّة المحافظة على السيطرة عليه.  تمثل المعرفة دائًما شرطً 

 للحيازة الُحكمية. 

 
ت الكحولية والمخدرات عند دخول أي طالب أو وجوده في أي  يحصل الطالب على إخطار خاص بأنه قد ارتكب مخالفةً لقاعدة مكافحة المشروبا

كان الطالب على علم بوجود أي  في حال  مبنى تابع للمدرسة أو مبنى مجاور في مركبةٍّ سواء كان بمفرده أو بصحبة طالب آخرين أو قُصَّر،  

في المركبة.  في أّيٍّ من هذه الحاالت، يُعد الطالب   مشروب كحولي أو عقار غير مسموح به أو مادة خاضعة للرقابة في المركبة أو مع أي راكب

لم بوجود  حائًزا أو مشارًكا في نقل أو استخدام المشروبات الكحولية أو المواد غير المشروعة بمباني المدرسة ما لم يكن الطالب قد تحقق فيه الع

 أمامه الفرصة المعقولة لترك المركبة. المشروبات الكحولية أو المادة غير المحظورة بعد أن استقل المركبة، ولم تكن 

 
 Oak Lawn  مدرسة/لية بمجتمع  يجوز معاقبة الطالب الذين يخالفون سياسة مكافحة المخدرات والمشروبات الكحو   :اإلجراءات التأديبية والتدخل

Community Drug and Alcohol Policy    أيام يوم وعشرة  بين  تتراوح  السلوكي،  1لمدة  التدخل  في غرفة  اإليقاف  2(  أو على سبيل   )

إذا  -ت إنفاذ القانون مع اإلحالة  . يُنظر في الواقعة من جانب الجهات المدرسية المختصة و/أو سلطا 2و  1( أو الجمع بين الخيارين  3الخارجي،  

 ي توقيع عقوبة الفصل المحتملة.إلى المجلس التعليمي للنظر ف -اقتضى األمر ذلك

 

األخصائي  يُطلب   • أو  التوجيه  مشرف  أو  العميد  أو  المدرسة  في  المساعد  المدير  مع  االجتماعات  إحدى  أمره حضور  وولي  الطالب  من 

في مراجعة يتمثل الغرض من االجتماع     االجتماعي أو المديرين اآلخرين وأعضاء هيئة التدريس اآلخرين حسبما يرى مدير المدرسة ذلك.

الكحولية/   المشروبات  تعاطي  بحاالت  يتعلق  فيما  التدخل  التقييم/  ببرنامج  الخاصة  التوصيات  وتقديم  الطالب،  ف  بتصرُّ المتعلقة  الوقائع 

 المخدرات و/أو تقديم التوصية إلى المجلس التعليمي لتوقيع عقوبة الفصل. 

من قبل اإلدارة إذا حضر الطالب وولي األمر برنامج التقييم/ الوقاية/ التدخل الُمقرر يجوز النظر في تخفيض العقوبة إذا ما اعتُبر ذلك مالئًما   •

ي،  من قبل المدرسة، ومتابعة أي توصيات معالجة قد تنشأ عن التقييم.  ويمكن أن يشمل هذا:  فصول التعليم/ إعادة التأهيل، واإلشراف الفرد

المنطقة التعليمية برنامج التقييم/ الوقاية/ التدخل.  يتحمل ولي األمر/ األب المسؤولية عن والمشاركة األسرية في برنامج المعالجة.  ال تمول  

 تكاليف البرنامج.

  عند وقف الطالب أو فصله من المدرسة لمخالفة سياسة مكافحة تعاطي المخدرات/ المشروبات الكحولية، يكون عليه تقديم المستندات المالئمة  •

 لقبول بالمدرسة.لخدمات الدعم كشرط إلعادة ا 

 
لمدرسة.  يجري  سياسة مكافحة التدخين.  ال يُسمح باستخدام أو حيازة مواد التدخين/ منتجات النيكوتين/ التبغ أو المنتجات المشابهة للتبغ في مباني ا

 التعامل مع مخالفات سياسة التدخين على النحو التالي: 

 تجاز ليوم السبت. يُعاقب الطالب الذين يخالفون السياسة بإجراءات االح •

 وقد يتعرض للطالب الذين يخالفون سياسة التدخين مرة ثانية لعقوبة لمدة تتراوح بين يوم ويومين بغرفة التدخل السلوكي.     •

بذكر  في جميع الحاالت التي يكون فيها الطالب دون سن الثمانية عشر عاًما، يُكمل عميد شؤون الطالب اإلحالة إلى دائرة شرطة أوك الون  •

 .  قد يترتب على هذه اإلحالة تسريع الغرامات والمشاركة اإللزامية في برنامج وقف التدخين. 3-15-11مخالفة الطالب للمرسوم رقم 
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يُقصد بمصطلح "العصابة" كما هو ُمستخدم في هذه السياسة األفراد الذين يصاحبون أو يمثلون رابطة مع آخرين ألغراض تشمل  العصابات.   .ض

 ارتكاب عمل إجرامي أو المشاركة في أنشطة أخرى محظورة بموجب القانون و/أو قواعد ولوائح المنطقة التعليمية. 

 
في أي عصابة  -أينما ُعقدت المشاركة-يحظر على أي طالب أثناء وجوده في ممتلكات المدرسة أو بالقرب منها أو في أي فعالية ترعاها المدرسة

مما يرمي إليه المجلس التعليمي حظر وجود أي عصابات وجميع األنشطة المتصلة بالعصابات بما في ذلك على    أو أّيٍّ من أنشطة العصابات.

 سبيل المثال ال الحصر األنشطة التالية: 

 استجداء اآلخرين لعضوية أي عصابات. •

ض الطالب اآلخرين على التصرف  طلب إتاوات من أي شخص نظير توفير الحماية له، أو تخويف أو تهديد أي شخص بخالف ذلك، أو تحري •

 بعنف بدني مع أي شخص آخر. 

 ارتكاب أي فعل غير مشروع أو مخالفة أخرى لسياسات المنطقة التعليمية.   •

 تحريض الطالب اآلخرين على ارتكاب أي فعل غير مشروع آخر أو مخالفة أخرى لسياسات المنطقة التعليمية.  •

ت أو رموز أو سمات أو مواد أخرى تكون مصاحبة لعضوية أو تبعية أي عصابة )مثل وشم  ارتداء أي مالبس أو ُحلي أو شعارات أو شارا •

العصابات أو رسومات العصابات على الجدران أو ألوانها على المالبس في خزانات األشخاص أو حقيبة كتبهم أو متعلقات المدرسة أو  

 أو عرضها أو رسمها أو بيعها.متعلقاتهم الشخصية األخرى( أو استخدامها أو حيازتها أو توزيعها 

التصرف أو االمتناع عن التصرف أو استخدام أي خطاب شفهي أو غير شفهي )اإليماءات أو شارات اليد أو ما إلى ذلك( التي تُظهر العضوية   •

 أو التبعية ألي عصابة أو تكون مرتبطة بشكل شائع بتلك العضوية أو التبعية. 

 
( في غرفة التدخل  1ُمدونة اإلجراءات التأديبية قيام العميد  بمعاقبة الطالب لمدة تتراوح بين يوم وعشرة أيام  قد يترتب على مخالفة هذا القسم من

.  يُنظر في الواقعة من جانب الجهات المدرسية المختصة و/أو  2و   1( أو الجمع بين الخيارين  3( أو على سبيل اإليقاف الخارجي،  2السلوكي،  

 إلى المجلس التعليمي للنظر في توقيع عقوبة الفصل المحتملة.  -إذا اقتضى األمر ذلك-إلحالة سلطات إنفاذ القانون مع ا

 
ش الجنسي بأحد الطال .ط ش الجنسي بالطالب اآلخرين أو الموظفين.  في حالة قيام طالب بالتحرُّ ش الجنسي.  يُحظر على الطالب التحرُّ ب أو التحرُّ

ش    الجنسي: الموظفين، يُقصد بالتحرُّ

أي سلوك ذي طبيعة جنسية من جانب طالب تجاه طالب آخر عندما:  )أ( يكون لهذا السلوك نتيجة واضحة تتمثل في خلق بيئة مدرسية ُمخيفة   •

أو عدوانية أو ُمسيئة للطالب اآلخرين، )ب( أو أن يستمر هذا السلوك من جانب الطالب بعدما طلب الطالب اآلخر وقف ذلك السلوك لكونه  

 وًكا مخيفًا أو عدوانيًّا أو ُمسيئًا للطالب اآلخر.  يُحدد كون سلوك الطالب مخيفًا أو عدوانيًّا أو ُمسيئًا من قبل إدارة المدرسة.سل

 أي سلوك جنسي من جانب أحد الطالب تجاه أحد الموظفين.  •

 أي طلب من جانب طالب يوجه إلى موظف للحصول على خدمات جنسية من ذلك الموظف.  •

ي سلوك ذي طبيعة جنسية من جانب طالب تجاه أحد الموظفين عندما يكون هذا السلوك بغرض أو له أثر على الموظف وتتوفر فيه  يكون أل •

الب وإما  االعتبارات المعقولة، )أ( بأنه يُنشئ بيئة مدرسية ُمخيفة أو عدوانية أو ُمسيئة بالنسبة للموظف، )ب( أو بأنه يؤثر إما على درجة الط

 ه في أي نشاط ترعاه المدرسة.على مشاركت

 
قة  تشمل أمثلة ذلك السلوك على سبيل المثال ال الحصر: اإلمساك بأي شخص أو لمسه دون موافقته، أو تقبيل شخص أو مسكه دون موافقته، أو إعا

ذلك على الخزانات  حركة شخص أو منع شخص من التحرك بحرية، أو الربط بين اسم شخص وبين عبارات أو اقتراحات أو رسومات جنسية و

لقة بجسم  أو على الجدران أو في المفكرات أو في األدوات المدرسية أو في األماكن العامة أو العبارات أو االقتراحات أو الشائعات الجنسية المتع

 . الجنسي تعبيرال /ة هويالشخص أو توجهه الجنسي أو 

 
ش الجنسي الذي تحظره هذه السياسة السلوك  اللفظي أو المادي.  تشمل مصطلحات "مخيف أو عدواني أو ُمسيء" كما هي مستخدمة  يشمل التحرُّ

 أعاله السلوك الذي ينتج عنه التخويف أو اإلحراج أو عدم الراحة. 
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الت بالفشل، يجري  المحاوالت  إذا باءت هذه  بالتوقف عن ذلك.  الُمسيء  الطرف  التعبير عن مشاعره وتحذير  المتضرر على  الطرف  قدم يَُحثُّ 

 بشكوى.

ش الجنسي التصرف وفق إجراءات الشكوى التالية:   يُطلب من الطالب الذين لديهم شكوى بزعم مخالفة سياسة التحرُّ

  مناقشة األمر مع أحد المعلمين أو المشرفين أو المديرين اإلداريين أو األخصائيين االجتماعيين، ويقوم هذا الشخص بإخطار العميد بخصوص  •

 هذا األمر. 

 اع مع العميد أو مدير مستوى آخر بالبناية لتقديم تفاصيل الواقعة. االجتم •

 الحفاظ على سرية تفاصيل هذا االدعاء وبشكل تام في أيدي سلطات المدرسة.  •

 
 تقوم اإلدارة باإلجراء التالي عند تسلُّم بالغ باالدعاءات: 

 مراجعة تفاصيل شكوى الطالب.  •

 إن كان ذلك مالئًما.-الُمتهم، وإشراك أولياء األمور، وموظفي الموارد المدرسية عقد مقابلة خاصة مع الشخص  •

 إخطار مدير المدرسة إذا كانت األدلة تدعم االدعاءات. •

(  1يام رة أالقيام باإلجراء التأديبي المالئم الذي يشمل فرًصا للبرامج التثقيفية، ويجوز قيام العميد  بمعاقبة الطالب لمدة تتراوح بين يوم وعش •

.  يُنظر في الواقعة من جانب الجهات  2و  1( أو الجمع بين الخيارين  3( أو على سبيل اإليقاف الخارجي،  2في غرفة التدخل السلوكي،  

اإلحالة   مع  القانون  إنفاذ  و/أو سلطات  المختصة  ذلك-المدرسية  األمر  اقتضى  الفصل    -إذا  توقيع عقوبة  في  للنظر  التعليمي  المجلس  إلى 

 ة. المحتمل

 
يُبلَّغ العميد المختص بالحاالت الخطيرة غير المشمولة بشكل ُمحدد في األقسام السابقة أعاله من مدونة اإلجراءات التأد يبية التخاذ إجراء  يُرجى العلم: 

 تأديبي. 

 
 أحكام عامة: 

الفصل المحتمل أو األوصياء عليهم خطيًا بحسب أحكام مدونة  يُخطر أولياء أمور الطالب الذي يُحالون إلى المجلس التعليمي للنظر في اتخاذ إجراء  .1

وء  قواعد المدارس في والية إلينوي، ويجب أن يُطلب منهم الحضور أمام المجلس التعليمي لعقد مناقشة معهم، وعقد جلسة استماع بشأن موضوع س

 السلوك المزعوم. 

 
باالتهامات المزعومة ا  .2 لموجهة ضده، ويُمنح فرصة لتقديم روايته عن المالبسات المحيطة باالتهامات إلى  وقبل توقيع أي عقوبة، يُخطر الطالب 

أو  الممتلكات  أو  يمثل خطًرا وشيًكا ومستمًرا على األشخاص  الطالب  كان وجود  إذا  الفور  على  الطالب  إيقاف  يجري  أن  اإليقاف شريطة  سلطة 

حاالت، تتصل سلطة اإليقاف بوالدي الطالب، ويُحدد موعد اجتماع مع ولي األمر/ العميد/  مستمًرا بوقف سير العملية األكاديمية.  وفي هذه ال-تهديدًا 

 الطالب يُعقد في أسرع وقت ممكن.

 
ص  خالل أي مدة إيقاف خارجي أو فصل، ال يُسمح للطالب الموقوف أو المفصول بالتواجد بأفنية المدرسة دون إذن صريح من العميد أو موظف مخت  .3

ال يُسمح للطالب الموقوف إيقافًا خارجيًا أو المفصول بالمشاركة في أي نشاط مدرسي أو حضوره، بما في ذلك على سبيل المثال ال آخر بالمدرسة، و

الحصر الفعاليات الرياضية وحفالت الرقص واجتماعات النادي وحفالت التخرج.  تسري شروط اإليقاف الخارجي على الفور، وتظل سارية لحين 

 ى المدرسة. عودة الطالب إل

 
إلى ذلك(    تُرحل اإلجراءات التأديبية الُموقعة التي ال تشمل حاالت اإليقاف الخارجي )توقيع عقوبة االحتجاز، وعقوبات غرفة التدخل السلوكي، وما .4

 يوم السبت. التي ال يؤديها الطالب خالل العام الدراسي التي صدرت فيها إلى السنة الدراسية التالية مثل توقيع عقوبة االحتجاز ل

 
لمعلم يمكن حذف اسم الطالب من أحد الفصول ألسباب السلوك المخل بالنظام. يُتبع اإلجراء التالي عند سوء التصرف من جانب الطالب، ويجب على ا .5

شاور مع الطالب واالتصال  اتباع خطة إدارة الفصل وتنفيذ إستراتيجيات التدخل السلوكي مثل إعادة توجيه سلوك الطالب وتنفيذ التوقعات السلوكية والت

في متابعة  بأولياء األمور وتوقيع العقوبات أو توقيع عقوبة االحتجاز من جانب المعلمين. في حال استمرار سوء السلوك، يجب على المعلم االستمرار  

حتجاز داخل المدرسة والتشاور مع أعضاء  خطة إدارة الفصل الخاصة به وتنفيذ إستراتيجيات التدخل السلوكي اإلضافية التي قد تشمل توقيع عقوبة اال

أولياء  موظفي الخدمات الطالبية وإحالة الطالب إلى رئيس القسم و/أو العميد للنظر في إمكانية عقد اجتماع تصحيحي للطالب و/أو عقد اجتماع مع  

مور في محاولة الستعادة السلوك القويم داخل الفصل.  األمر. يفرض العميد أي إجراءات تأديبية مالئمة متاحة له، وتشمل عقد اجتماعات مع أولياء األ

والمعلم الحق  يشارك المشرف على النحو الذي يُعد الزًما في محاولة لتعديل سلوك الطالب. في حالة عدم نجاح الجهود التأديبية، فللعميد ورئيس القسم  

موذج السجل السلوكي. يمكن أن يتسبب السلوك المخل بالنظام  في التوصية بإبعاد الطالب عن الفصل على أساس االنسحاب /الرسوب من خالل ن

 بشدة داخل الفصل في تعجيل اتخاذ إجراء اإلبعاد. 
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عي يجوز أن تشمل خدمات موظفي الدعم داخل المدرسة على سبيل المثال ال الحصر العميد والمشرف والطبيب النفسي بالمدرسة واألخصائي االجتما .7

  - حسبما يكون مالئًما ونتيجةً لظروف إعاقتهم-بالمدرسة ومنسق مساعدة الطالب.  يتمتع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  ومسؤولة التمريض  

 بفرصة مراجعة خطة التعليم الفردية الخاصة بهم لمساعدتهم في تطوير العقوبات التأديبية التي تتناسب مع حالتهم. 

 
يجوز أن والتأديبية بأنه مباني المدرسة إلى ما ال يقل عن محيط بلوك واحد بعد مباني المدرسة.  يُعرف االختصاص الجغرافي لمدونة اإلجراءات   .8

ما يتعلق يتعرض الطالب لعقوبات نتيجة أفعال العصيان أو سوء السلوك التي تقع بأفنية المدرسة أو في جميع الفعاليات التي ترعاها المدرسة أو في

فيما يتعلق بالحاالت التأديبية الجسيمة التي تحدث خارج وكان يكون فيه لسوء السلوك عالقة معقولة بالمدرسة.  بوسائل انتقاالت الطالب أو في أي م

ولكن يكون لها تأثير عكسي مباشر على العملية التعليمية أو المجتمع المدرسي فإنها تخضع    -االختصاص المذكور أعاله لمدونة اإلجراءات التأديبية، 

 لواردة في مدونة القواعد هذه. لألحكام التأديبية ا

 
نَة قوا .9 ُمدَوَّ نَة قواعد الزي الرسمي مسؤولية الطالب واألسرة على حد سواء. تأتي  نَة قواعد الزي الرسمي الطالب تمثل ُمدَوَّ عد الزي الرسمي ُمدَوَّ

. يُحظر ارتداء المالبس أو  OLCHS  /مجتمع مدرسةلتشجيع ودعم احترام الذات واالحتشام واالنضباط الذاتي واالعتزاز في تمثيل النفس واألسرة و

المالبس المكشوفة    األزياء التي تخالف واحدًا أو أكثر من اإلرشادات التالية أثناء الوجود بالمدرسة أو أثناء الفعاليات التي ترعاها المدرسة، وهي : أ(

مة، ج( المالبس التي تعوق العملية التعليمية بشكل جوهري. ويشمل أو غير المحتشمة، ب( أو المالبس التي تتسبب في مخاطر على الصحة أو السال 

 ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

 إظهار المالبس الداخلية )حماالت الصدر، ومشدات الصدر، والمالبس الداخلية، وما إلى ذلك(.  •

 حماالت الصدر أو حماالت الصدر العلوية )القمصان دون أكمام أو شرائط كتف( •

 - شفافةالمالبس ال •

 القمصان التي تظهر البطن  •

 التنانير أو السراويل القصيرة التي تُظهر األرداف  •

 المالبس التي تحتوي على أي صور أو كلمات أو رموز ُمسيئة  •

 المالبس التي تُمجد أو تدعم أو تشجع أو تُعلن عن عقاقير غير مشروعة أو تبغ أو مشروبات كحولية أو نشاط عصابات  •

 التي تُعد غير آمنة أو خطيرة على الطالب داخل بيئة المدرسة ثقوب الجسم  •

 . السالسل أو األشياء األخرى التي تربط بين أي اثنين أو أكثر من ثقوب الجسم •

 
نة  ايحظر ارتداء أو حيازة أي من المعاطف الخارجية الواسعة جدا خالل يوم الدوام الدراسي. يجب تخزين المالبس الخارجية الواسعة جدا في خز

 الطالب خالل يوم الدوام الدراسي. 

    

غطاءات الرأس عند دخول مبنى المدرسة وفي األنشطة المدرسية الداخلية. ويشمل ذلك قبعات البايسبول والقبعات المنسوجة والقبعات   جميعيجب خلع  

 الشتوية وقبعات األزياء والقالنس. يجب وضع غطاءات الرأس في خزانة الطالب خالل يوم الدوام الدراسي.

 
ت الزي هذه، ويجوز معاقبته بعقوبة االحتجاز أو إجراء تأديبي آخر. يجوز إرسال الطالب إلى المنزل  يوجه تحذير إلى الطالب الذي يخالف إرشادا 

الدراسية بوضع يخالف هذه   لتغيير المالبس، أو توجيه ولي األمر بإحضار مالبس للطالب لتغيير مالبسه.  ال يُسمح للطالب بحضور الحصص 

 اإلرشادات.

 
 كل الجهود لفحص مالبس أبنائهم للتأكد من أنها مالئمة وأنها تندرج ضمن هذه اإلرشادات.ولياء األمور القيام بأل ينبغي
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من داخل المبنى    Oak Lawn High School  /أو يتدخلون في عمل نظام الحوسبة األكاديمية بمدرسة  يخضع الطالب الذين يسيئون استخدام و/ .10

 المدرسي أو خارجه بما في ذلك شبكة اإلنترنت إلجراء تأديبي في ضوء اإلرشادات التالية: 

 

 المحتملة  العقوبات المخالفة 

 مشاهدة موقع إلكتروني / تطبيق ال يتصل بالمقرر الدراسي 
 بحسب خطة إدارة الفصل الخاصة بالمعلم •

نَة اإلجراءات التأديبية  •  ُمدَوَّ

مشاهدة موقع إلكتروني غير مالئم )إهانة أو أسلوب فاحش  

 أو إهانات إثنية/عرقية أو تهديدات أو محتوى للكبار( 

 
 حفظ ألعاب / ملفات بمكان غير ُمصرح به.

 توقيع عقوبة االحتجاز يوم السبت  •

 غرفة التدخل السلوكي  •

 قيود الوصول إلى شبكة اإلنترنت / األجهزة  •

 

استخدام برامج أو موقع إلكتروني لتجنب برامج إعاقة  

 شبكة اإلنترنت الخاصة بالمدرسة 

 توقيع عقوبة االحتجاز يوم السبت  •

 غرفة التدخل السلوكي  •

 قيود الوصول إلى شبكة اإلنترنت / األجهزة •

 

 اختراق أمن شبكة المدرسة 

 االحتجاز يوم السبت توقيع عقوبة  •

 غرفة التدخل السلوكي  •

 اإليقاف الخارجي  •

 قيود الوصول إلى شبكة اإلنترنت/ األجهزة  •

 التوصية المحتملة باتخاذ إجراء بالفصل  •

 توجيه االتهامات الجنائية المحتملة  •

 
أو التدخل   الموقف أو إذا استمر الطالب في إساءة استخدام و/  وفي حال تتطلبيحدد العمداء مستوى إساءة االستخدام/ التدخل وتحديد العقوبة المالئمة.  

في مواقف محددة وعندما يتجاوز  وأو الشبكة.    في العملية، يجوز أن يُفرض على الطالب قيودًا بشأن الوصول إلى شبكة اإلنترنت و/أو األجهزة و/

 أو إحالتها إلى سلطات إنفاذ القانون.   /واألمر العقوبات الُمبينة أعاله، يجوز إحالة الواقعة إلى المجلس التعليمي للنظر في إجراء توقيع الفصل المحتمل  

 
وضع كاميرات فيديو    Oak Lawn Community High School  / للمساعدة في الحفاظ على األمن وردع أي سلوك غير مالئم، يجوز لمدرسة .11

المدرسية وال الرياضية والكافتيريا والحافالت  ومبنى األلعاب  الردهات والساللم  المدرسة مثل  مبنى  العامة داخل  في األماكن  مواقع  و/أو شاشات 

 لكاميرات و/أو الشاشات. الخارجية لمباني المدرسة. يجوز اتخاذ إجراء تأديبي مالئم لسوء السلوك الذي يُسجل أو ياُلحظ من ا

 
إلى المشاركة في األنشطة الطالبية باعتباره جهدًا مهًما وجديًرا باالهتمام يُعزز العملية    Oak Lawn Community High School /تنظر مدرسة   .12

يُعد برنامج المنهج الدراسي المنتظم حقًا  التعليمية. تُعد المشاركة امتدادًا لبرنامج المدرسة الثانوية المنتظم وإن كانت منفصلة عنه. في الوقت الذي  

وجودة في  يُمنح لكل طالب، تمثل المشاركة في األنشطة اإلضافية المصاحبة للمناهج الدراسية امتياًزا، ولذا فهي تحمل توقعات محددة تفوق تلك الم

للمناهج   المصاحب  للبرنامج اإلضافي  المهمة  تتمثل األهداف  العادي.   الدراسي  الفصل  العادات  موقف  التوجيه في تطوير  الدراسية منح الطالب 

اإلضافية    الحياتية الصحية وقواعد االنضباط وروح العمل الجماعي ومهارات المواطنة واحترام الهيكل والقواعد والمسؤوليات.  للمشاركة في األنشطة

لسلوك القويم.  باإلضافة إلى ذلك، يجوز تقييد مشاركة الطالب  المصاحبة للمناهج الدراسية، يجب أن يكون لدى الطالب الرغبة في الوفاء بتوقعات ا

كعقوبة  في الفعاليات اإلضافية المصاحبة للمناهج الدراسية )مثل حفالت الرقص والمسابقات الرياضية والمناصب المنتخبة والمسرحيات والتجمعات(  

 التأديبية للطالب.عن المخالفات المستمرة أو الحاالت الرئيسة لمخالفات مدونة اإلجراءات 

 
باإلضافة إلى اتباع الطالب إلجراءات شراء تصاريح    يُعد صف الطالب لسيارته في ساحة صف السيارات إحدى االمتيازات الممنوحة للطالب.  .13

أو   صف السيارات في أماكن االنتظار، يمكن أن يفقد الطالب االمتيازات الممنوحة له فيما يتعلق بصف سيارته إذا ما تغيب الطالب عن المدرسة

تحدد اإلدارة المعايير األكاديمية والسلوكية المالئمة  ومواله.  خالف مدونة اإلجراءات التأديبية بصورة ُمتكررة.  ولن يكون الطالب مؤهاًل السترداد أ

 ألهلية التمتع بامتياز صف السيارات وإجراءات شراء تصاريح صف السيارات.
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إذا نشأ موقف استدعى إجراء تعديل بمدونة اإلجراءات التأديبية أو اإلضافة إليها، يجوز للجنة التأديبية االجتماع   :تعديالت مدونة اإلجراءات التأديبية .14

لعام الدراسي لتقديم توصيات بتغيير مدونة اإلجراءات التأديبية خالل العام الدراسي. وإلى جانب ذلك، يجوز تعديل مدونة اإلجراءات التأديبية خالل ا

 دون إخطار.

 
المجلس   .15 المنطقة    :ملخص سياسات  م  تُنّظِّ التي  التعليمي  المجلس  لسياسات  ملخص  التأديبية مجرد  اإلجراءات  ومدونة  للطالب  التخطيط  دليل  يُعد 

 التعليمية، وتكون سياسات المجلس متاحة أمام عامة الجمهور بمقر المنطقة التعليمية وعلى موقعها اإللكتروني.

 
عندما ال يحافظ الطالب  ويُعد الوصول المتأخر و/أو االنصراف المبكر امتياًزا. يمكن فقد االمتياز  :ر/ واالنصراف الُمبكرامتيازات الوصول المتأخ  .16

   على درجات االجتياز، ويحتاج إلى تدخالت أكاديمية إضافية. للعميد و/أو مشرف التوجيه تقدير إعادة معاقبة الطالب حسبما يكون مالئًما.

 
وفقًا لمدونة قواعد المدارس في والية إلينوي، يُحظر على المدرسة أن تطلب من طالب أو تفرض عليه توفير   :التواصل االجتماعيحسابات شبكات  .17

كلمة مرور أو المعلومات األخرى ذات الصلة بالحسابات حتى تتمكن من الوصول إلى حساب الطالب أو بياناته على أحد مواقع شبكة التواصل  

لك، إذا كانت هناك معلومات محددة بشأن نشاط على حساب الطالب على أحد المواقع اإللكترونية لشبكة التواصل االجتماعي من االجتماعي. ومع ذ

ن في  شأنه أن يخالف إحدى قواعد أو سياسات اإلجراءات التأديبية للمدارس، يجوز للمدرسة أن تُجري تحقيقًا أو أن تطلب من أحد الطالب التعاو

يجوز وأن يُطلب من الطالب مشاركة المحتوى الُمبلغ عنه التخاذ قرار حسب وقائع األمور.    -سياق إجراء إحدى التحقيقات    -يجوز في  إجراء تحقيق.  

صل  للعميد إخطار الطالب وولي أمره بأنه يجوز للمدرسة أن تُجري تحقيقًا أو أن تطلب تعاون الطالب إذا كانت هناك معلومات بأن حساب التوا 

 ي للطالب يحتوي على نشاط يخالف القواعد أو السياسات التأديبية للمدرسة.االجتماع

 
على سبيل  -هو إجراء ال يُسمح فيه للطالب بحضور المهام المدرسية خارج يوم الدوام الدراسي العادي. تشمل هذه الوظائف    :الفصل االجتماعي  .18

الحصر ال  مص  -المثال  إضافي  أو  رياضي  فريق  أو  نادي  في  والفعاليات  العضوية  المدرسية،  الرقص  حفالت  الدراسية، وحضور  للمناهج  احب 

أو الرياضية، والفعاليات األخرى التي تدعمها المدرسة. يُحظر منح اإلذن بحضور هذه المهام لطالب موضوع فصل اجتماعي إال من جانب العميد  

جانب العقوبات األخرى: أ( تراكم إحدى عشر إحالة، ب( تعذر تنفيذ    المدير. تشمل اإلجراءات التي يجوز أن يترتب عليها الفصل االجتماعي إلى 

فعل من    عقوبتي احتجاز ليوم السبت، ج( السلوك غير المالئم في فعالية بعد المدرسة، د( الوجود بالمبنى بعد ساعات الدوام الدراسي دون إذن، ه(

عدم االنصياع لتعليمات أحد العاملين وخاصةً بعد ساعات الدوام الدراسي. يوضع أفعال سوء السلوك الجسيم، و( حاالت التغيب الممتد بدون عذر، ز(  

 أشهر، ولكن يجوز لهم التظلم من قرار الفصل أمام العميد بعد شهر واحد من إظهار تحسن السلوك.   3الطالب قيد الفصل االجتماعي لمدة ال تقل عن  

 
يجوز لإلدارة توقيع عقوبات سلوكية غير استبعادية / بديلة مثل إجراءات    :خدمة المجتمعيةالعدالة التصحيحية وإستراتيجيات التدخل السلوكي وال  .19

 من توقيع العدالة التصحيحية وإستراتيجيات التدخل السلوكي وساعات الخدمة المجتمعية باعتبار ذلك عقوبة أو باعتبار ذلك جزًءا من عقوبة أو بداًل 

ا و/أو  السلوكي  التدخل  في غرفة  العقوبات  العقوبة  و/أو  العقوبة األصلية  توقيع  البديلة  العقوبة  الطالب  إتمام  تعذر  يترتب على  الخارجي.  إليقاف 

 اإلضافية. 

  



 

 53من  49صفحة   

 مذكرة التفاهم  

 من أجل المشاركة في أنشطة ألعاب القوى واألنشطة اإلضافية المصاحبة للمنهج 
 OAK LAWN COMMUNITY HIGH SCHOOLمدرسة / 

 
بتزويد جميع الطالب بمجموعة متنوعة من الفرص لتعلم المهارات الالزمة لهم للوصول إلى قدراتهم باعتبارهم    229  -التعليمية الثانوية  تلتزم المنطقة   

ج البرناممواطنين في مجتمع تعاوني.  يعمل البرنامج اإلضافي المصاحب للمناهج الدراسية على توسيع أفق فرص التعلم المتاحة أمام الطالب وتعزيز  

 األكاديمي. 

موسعة باعتباره    في الوقت الذي تُعد فيه المشاركة في هذه األنشطة اختيارية، فإنها تمثل امتياًزا كذلك.  يتحمل الطالب الذي يختار المشاركة مسؤوليات 

ًطا للمشاركة، وتشجيع الطالب على  يتمثل الهدف في الحفاظ على الطالب عند مستوى عالي من السلوك باعتباره شر وممثاًل خاًصا للمدرسة وللمجتمع.  

 التوصل الختيارات إيجابية وصحية. 

 
 المتطلبات: 

(.  (IHSA  يورابطة المدارس الثانوية في والية إلينو(SSC) ومؤتمر جنوب الضواحي    OLCHS  /االمتثال لجميع القواعد واللوائح الخاصة بمدرسة 

يوًما في السنة، سواء كانت المدرسة في موسمها الدراسي أم    365بالقواعد التالية لمدة سبعة أيام في األسبوع ولمدة  لمشارك الموافقة على االلتزام  لنبغي  يو

 ال، طيلة دراسة الطالب في المدرسة الثانوية.  قواعد جميع المشاركين في البرنامج اإلضافي المصاحب للمناهج الدراسية:

  

 التبغ أو استخدامه )بما في ذلك التبغ غير الُمدخن(.يُحظر على الطالب حيازة  .1 

 المشروبات الكحولية أو استخدامها. 1يُحظر على الطالب حيازة   .2 

 أي عقاقير غير مشروعة أو مواد خاضعة للمراقبة أو استخدامها.  2يُحظر على الطالب حيازة   .3 

 يخضع الطالب الموقوفون خارجيًا للعقوبات الُمقررة.  .4 

 للمدرسة.  3يُحظر على الطالب المشاركة في أي عمل يسبب الحرج  .5 

 
التصرف بناًء على توجيهات المدرب/ الراعي لإليقاف    -عن علم-وإلى جانب القواعد المذكورة، يجوز أن يخضع أي مشارك ال يُراعي أو يتعذر عليه  

 أو الطرد من الفريق أو من النشاط. 

 
 العقوبات:

إلى نصف موسم    األولى:لمخالفة  ا لمدة تصل  المسابقات/ عروض األداء  المشاركة في إحدى  الرياضات  من  اإليقاف من  المشاركة في األنشطة/ 

يجوز للطالب حضور األنشطة باستثناء فترات حاالت اإليقاف خارج المدرسة. وفي جميع األنشطة األخرى، ال تكون هناك أي مشاركة  والتنافسية.   

 حد. لمدة أسبوع وا

 

المشاركة في األنشطة/ الرياضات  من    بالكامل  يناإليقاف من المشاركة في إحدى المسابقات/ عروض األداء لمدة تصل إلى موسم  المخالفة الثانية: 

ي مشاركة  يجوز للطالب حضور األنشطة باستثناء فترات حاالت اإليقاف خارج المدرسة. وفي جميع األنشطة األخرى، ال تكون هناك أوالتنافسية.   

 لمدة أسبوعين.

 

المشاركة في األنشطة / الرياضات من    ثالث مواسم بالكاملعروض األداء لمدة تصل إلى    اإليقاف من المشاركة في إحدى المسابقات/  المخالفة الثالثة: 

 مشاركة لمدة ثالثة أسابيع. يتوقف حضور األنشطة على المخالفة. وفي جميع األنشطة األخرى، ال تكون هناك أي إذ  .التنافسية

 
  نبغيفي حالة وقوع مخالفة، ي ويُبلغ جميع الطالب بالمخالفة، ويُعطون الفرصة للرد.  و يجوز زيادة العقوبات أو تمديدها مع المخالفات األكثر خطورة.  

وسم ألي سبب، تُنفذ العقوبة كاملة خالل الموسم  تعذر على الطالب إنجاز الم  وفي حال  لطالب إنجاز الموسم الذي خالله تم تنفيذ العقوبة أو الجزاء.ل

 التالي من المشاركة.  

 

يؤخذ في االعتبار خالل إعادة النظر  وأن تُقدم طلبات إعادة النظر في صورة خطية وتُوقع من جانب الطالب وولي أمره/ الوصي عليه.     نبغييو

   المخالفة أو تناوله.  يجوز إلعادة النظر تغيير الجزاء.تقييم محاولة الطالب تعديل السلوك الذي ترتب عليه وقوع 

 
 

 

 

 

 
تجمعات األشخاص المراهقين التي تكون فيها . تُثبت حالة حيازة الطالب لتلك المشروبات عند وجود المشروبات الكحولية.  ويشمل هذا على سبيل المثال ال الحصر متناولي المشروبات و1

 المشروبات الكحولية موجودة.
ص المراهقين  المواد عند وجود عقاقير غير مشروعة / مواد خاضعة للمراقبة.  ويشمل هذا على سبيل المثال ال الحصر متناولي المشروبات وتجمعات األشخا.تُثبت حالة حيازة الطالب لتلك 2

 التي تكون فيها المواد غير المشروعة موجودة.
الف واحدة أو أكثر من القواعد المذكورة أعاله أو ارتكب فعاًل غير قانوني داخل المدرسة أو  يخ  Oak Lawn Community High School.عندما يشيع بين الناس أن أحد طالبي مدرسة/  3

لقويم  وإلقاء القبض لمخالفة القانون أو السلوك غير ا  المجتمع، يُعد الطالب متسببًا في إلحاق الحرج بنفسه وبالمدرسة كذلك.  ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر الشجار خارج حرم المدرسة

 أو ما إلى ذلك.
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 التدخل: 

مع  وفي حال اكتشاف أو االشتباه أو تلقي معلومات من قبل المدرب أو الراعي بشأن تدخين الطالب أو تعاطيه المخدرات، فستتم مناقشة الموقف   

االقتضاء. وفي حالة اكتشاف الطالب من قبل المدرب أو الراعي، قد يتم التراجع عن اإليقاف من أحد  الطالب وإحالته إلى برنامج مساعدة الطالب، حسب  

 األنشطة، إذا تم االلتزام بتوصية برنامج مساعدة الطالب. 

 
 

َنة  لجنة     : للطالب التأديبية   اإلجراءات   ُمَدوَّ

  

 أولياء األمور:     عضاء هيئة التدريس:أ

 دينيس جلواكي  /السيد  حامد عسكر   /السيد

 باميال ماكويليامز  /السيدة  أمي كامبل  /السيدة

   أمي كريان  /السيدة

   السيدة/ جايمي هيرنانديز 

   السيد/ ويل أونيل  

 السيدة/ أنجيال فيردي 

   روبن يريان /السيد
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 ورقة المعلومات الُمتعلقة بحاالت ارتجاج المخ 
 OAK LAWN COMMUNITY HIGH SCHOOL مدرسة/بقسم األلعاب الرياضية 

 
ارتجاج المخ هو إصابة دماغية، وجميع اإلصابات الدماغية إصابات خطيرة. وتتسبب فيه ضربة أو طرقة أو رجة بالرأس أو طرقة بجزء آخر من    

اإلصابات ما بين المتوسطة إلى الشديدة، ويمكنها أن تعطل الطريقة التي يعمل بها المخ بشكل الجسم بقوة تنتقل إلى الرأس. ويمكن أن تندرج خطورة هذه  

ينها تلف  طبيعي. بالرغم من أن معظم إصابات ارتجاج المخ تكون متوسطة، إال أن جميع ارتجاجات المخ قد تُعد خطيرة وقد تترتب عليها مضاعفات من ب

جر التعرف على ارتجاج المخ والتعامل معه بالشكل المالئم.  بمعنى آخر، حتى "القرع" أو الضرب على الرأس قد  الدماغ الطويل األمد والوفاة إذا لم ي

راضه  يكون خطيًرا. ال يمكنك رؤية ارتجاج المخ، ومعظم ارتجاجات الرياضات تحدث دون أن يفقد الالعب الوعي. قد تظهر عالمات ارتجاج المخ وأع

كنها أن تستغرق ساعات أو أيام لكي تظهر الظهور الكامل. إذا تحدث طفلك عن أي من أعراض ارتجاج المخ، أو إذا الحظت  بعد اإلصابة مباشرة، أو يم

 أعراض أو عالمات االرتجاج بنفسك، سيكون عليك طلب الحصول على رعاية طبية على الفور.

 
 قد تشمل األعراض واحدة أو أكثر مما يلي:

 الصداع  •

 الرأس" "الشعور بالضغط في  •

 الغثيان أو التقيؤ  •

 ألم الرقبة  •

 مشكالت االتزان أو الدوار  •

 عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها أو تشوشها •

 الحساسية للضوء أو الضوضاء  •

 الشعور بالتبلد أو التباطؤ  •

 الشعور بالضبابية أو الترنح  •

 الخمول  •

 التغير في أنماط النوم  •

 

 فقد الذاكرة  •

 "غياب الشعور بالحالة الجيدة"  •

 اإلرهاق أو انخفاض مستوى الطاقة  •

 الشعور بالحزن  •

 العصبية أو القلق  •

 التهيج  •

 الشعور باإلثارة العاطفية  •

 االرتباك  •

 مشكالت التركيز أو مشكالت الذاكرة )نسيان طريقة اللعب(  •

 تكرار السؤال / التعليق ذاته  •

 العالمات التي يالحظها زمالء الفريق وأولياء األمر والمدربون تشمل: 

 الظهور في حالة من الدوار •

 تعبيرات وجه خالية من التعبير  •

 الشعور باالرتباك بخصوص المهمة  •

 نسيان طريقة اللعب  •

 عدم التأكد من اللعبة أو النقاط أو الخصم  •

 التحرك بطريقة غير متقنة أو العرض بغير تناسق  •

 اإلجابة على األسئلة ببطء  •

 طريقة الكالم المتسمة باالفتراءات  •

 سلوكية أو تغيرات في الشخصية  إبداء تغيرات •

 عدم القدرة على تذكر األحداث التي سبقت الضربة  •

 عدم القدرة على تذكر األحداث التي حدثت بعد الضربة  •

 النوبات المرضية أو التشنجات  •

 أي تغير في السلوك النموذجي أو الشخصية  •

 فقدان الوعي  •

 
 استمر طفلي في اللعب مع وجود ارتجاج بالمخ أو عودته بشكل سريع للغاية؟ في حالما الذي يمكن أن يحدث 

 
إبعاد الرياضيين الذين تظهر عليهم عالمات ارتجاج المخ وأعراضه عن اللعب على الفور. من شأن االستمرار في اللعب مع وجود عالمات   نبغيي

ُعرضةً إلصابة أكبر. هناك خطر متزايد للتعرض لضرر كبير من ارتجاج  ارتجاج المخ وأعراضه أن يترك الرياضيين الشباب على وجه الخصوص

ن أن يؤدي هذا  المخ لمدة زمنية بعد وقوع ارتجاج المخ، خاصةً إذا عانى الرياضي من ارتجاج آخر بالمخ قبل التعافي الكامل من ارتجاج المخ األول. يمك

ر )متالزمة األثر الثاني( إلى جانب تبعات ُمدمرة وحتى قد تكون ُمميتة.  من المعلوم جيدًا  إلى طول مدة الشفاء والتعافي، أو حتى إلى ورم دماغي خطي

ذلك، يمثل  أن الرياضيين اليافعين أو المراهقين كثيًرا ما يخفقون في اإلبالغ عن أعراض اإلصابات. وارتجاجات المخ ليست مختلفة في ذلك. نتيجةً ل

 مر والطالب مفتاًحا لسالمة الرياضيين من الطالب. تثقيف المديرين والمدربين وأولياء األ

  



 

 53من  52صفحة   

 القيام به إذا اعتقدت أن طفلك قد عانى من ارتجاج بالمخ؟  لك نبغيما الذي ي

 
يُحظر ألي رياضي العودة  وإبعاد أي رياضي حتى لو كان ُمشتبه به بالمعاناة من ارتجاج المخ من المباراة أو النشاط الرياضي على الفور.  نبغيي 

كما بصرف النظر عن مدى اعتداله أو مدى سرعة وضوح األعراض دون تصريح طبي بذلك.  ، إلى النشاط بعد إصابة واضحة بالرأس أو ارتجاج بالمخ

( من الرياضيين موافاة  IHSAتقتضي سياسة رابطة المدارس الثانوية في والية إلينوي ) وأن تستمر المالحظة المباشرة للرياضي لعدة ساعات.  غينبي

ة  مدرستهم بشهادة خطية إما من طبيب ُمرخص له بممارسة الطب بجميع فروعه أو مدرب رياضي ُمعتمد يعمل باالشتراك مع طبيب ُمرخص له بممارس

إصابة محتملة  الطب بجميع فروعه قبل العودة إلى اللعب أو المشاركة في نشاط بعد وقوع ارتجاج بالمخ أو بعد اإلبعاد من مسابقة مدرسية مشتركة نتيجة 

في رابطة المدارس الثانوية  بالرأس أو ارتجاج بالمخ وعدم اإلذن له بالعودة إلى المنافسة ذاتها.  ووفقًا لقانون الوالية، يُطلب من جميع المدارس األعضاء

 ( اتباع هذه السياسة.IHSAفي والية إلينوي )

 
تذكر أنه من األفضل أن تخسر المشاركة في مباراة  واعتقدت أن طفلك ربما يعاني من ارتجاج بالمخ.  في حالكذلك إبالغ مدرب طفلك لك ينبغي  

 يشارك الرياضي.  نالشك، لوفي حالة عن أن تفقد الموسم كاماًل. 

 
:  زيارة الموقع اإللكترونيبالنسبة للمعلومات الحالية والُمحدَّثة بشأن ارتجاج المخ، يمكنك 

https://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index.html 

 
 

 
 

https://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index.html


 

 53من  53صفحة   

 الموافقة الُمتعلقة بولي األمر والطالب نموذج إقرار/ 

 سياسة اختبار الكشف عن تعاطي المنشطات 
 قسم الرياضي ال

 
 

ون يحظر قانون والية إلينوي حيازة منشط الستيرويد أو التصرف فيه أو تسليمه أو تعاطيه بأي شكل ال يسمح به قانون الوالية. كذلك ينص قان  

بصحة  تعوالية إلينوي على أن بناء الجسم أو تقوية العضالت أو زيادة كتلة العضالت أو قوتها من خالل استخدام منشط الستيرويد من جانب شخص يتم

يقتضي قانون والية إلينوي أنه يجوز للمزاول الُمرخص له ذي سلطة وصف العالج وحده وصف منشط الستيرويد  وجيدة ال يمثل غرًضا طبيًا سليًما.  

ي مصلحة التأديب  أي إخالل بقانون الوالية بخصوص منشطات الستيرويد يمثل مخالفة جنائية ُمعاقب عليها بالحبس أو السجن فكما يُعد ألحد األشخاص. 

 في إلينوي.
 
 

 وموافقة  الطالب  قرارإ
 

المنشطات تناول  ، أوافق على عدم  ( (IHSAللمشاركة في األنشطة الرياضية الخاصة برابطة المدارس الثانوية في والية إلينوي ) شرًطاباعتبار ذلك  

لقد قرأت هذا  و(.  IHSAالخاص برابطة المدارس الثانوية في والية إلينوي )بحسب تعريفها في بروتوكول برنامج اختبار الكشف عن تعاطي المنشطات  

ل النموذج وأعي أنه يجوز أن يُطلب مني الخضوع الختبار الكشف تعاطي عن المنشطات في جسمي، وأوافق على الخضوع لتلك االختبارات والتحالي 

( أو خالل  IHSAالوالية المختارة الخاصة برابطة المدارس الثانوية في والية إلينوي )  أن االختبار قد يجري أثناء فعاليات  فهمأُ ومن خالل مختبر معتمد.  

وأوافق على أن نتائج فحص المنشطات ستُقدَّم إلى أفراد محددين في مدرستي الثانوية كما هو مقرر في بروتوكول برنامج   فهمكما أي. يوم الدوام الدراس

لدى  الكشف به  المعمول  المنشطات  تعاطي  إلينوي  عن  والية  في  الثانوية  المدارس  اإللكتروني:   والمتوفر  ، ((IHSA)  رابطة  الموقع  على 

www.IHSA.org   كذلك أن عدم تقديم معلومات دقيقة فهم  أُ ووأوافق على أن نتائج فحص المنشطات ستكون سرية إلى الحد الذي يقره القانون.    فهمأو

 (. IHSAوصادقة قد يعرضني للعقوبات على النحو الذي تحدده رابطة المدارس الثانوية في والية إلينوي )
 

 اعتماد وإقرار ولي األمر / الوصي 
 

أوافق وأقر بأنني قد قرأت  (،  (IHSAطالب في األنشطة الرياضية الخاصة برابطة المدارس الثانوية في والية إلينوي )الا لمشاركة  باعتبار ذلك شرطً 

أن االختبار    فهمأُ وطفلي االمتناع عن تناول المنشطات، وأنه قد يُطلب منه الخضوع الختبار المنشطات في جسده.    يجب علىهذا النموذج، وأدرك أنه  

أوافق على إخضاع و( أو خالل يوم الدوام الدراسي. IHSAقد يجري أثناء فعاليات الوالية المختارة الخاصة برابطة المدارس الثانوية في والية إلينوي )

وأوافق على أن نتائج فحص المنشطات ستُقدَّم إلى أفراد محددين في مدرسة طفلي الثانوية    فهمت والتحاليل من خالل مختبر معتمد. كما أطفلي لالختبارا

، والمتوفر على ((IHSAكما هو مقرر في بروتوكول برنامج الكشف عن تعاطي المنشطات المعمول به لدى رابطة المدارس الثانوية في والية إلينوي )

كذلك أن عدم    فهموأوافق على أن نتائج فحص المنشطات ستكون سرية إلى الحد الذي يقره القانون. وأفهم  أو   .www.IHSA.orgلموقع اإللكتروني:  ا

  (.IHSAتقديم معلومات دقيقة وصادقة قد يعرض طفلي للعقوبات على النحو الذي تحدده رابطة المدارس الثانوية في والية إلينوي )

 
 
 
 
 

http://www.ihsa.org/

