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  ١٨١٠٥ بنسلفانيا الينتاون، ◆٣٢٨٠ بريد صندوق ◆جنوب شارع بن ٣١

 ٤٨٤-٧٦٥- ٤١٤٠فاكس ◆  ٤٨٤-٧٦٥-٤٠٠٠: تليفون  ◆مركز االدارة

 
 

__________________________________________________________________  

 مدرسة

__________________________________________________________________  

 / المعلم هوم روم

 

وقمت بمراجعتة مع ابنى /   ٢٠٢١-٢٠٢٠قد استلمت من منطقة الينتاون التعليمية نسخة من الكتيب الرسمي "الطالب واألسرة" لعام 

 .ابنتى

 

عند زيارتى للمدرسة   خالل ارقام المنزل والعمل والطوارئ. وأيًضا سأحافظ على تحديث اى تغير بشأن االتصاالت بالمدرسة من 

 .ون التعليمية سأقدم  بطاقة الهوية التى بها صورتىالتابعة لمنطقة الينتا
 

 
 

(، وسياسة مراقبة وسائل النقل  ٢٢١.١وسياسة الزى المدرسي )السياسة رقم ( ٢٠٤أفهم سياسة الحضور إلى المدرسة )السياسة رقم 

.حتملة لطفلى إن وجدت في مبانى المدرسة( والعواقب الم ٨١٠.٢بالفيديو/ الصوت )السياسة رقم 

________ _  

 العمر                                                                   

_____________________________          

اسم الطالب             
 
 

__________________________ 

 توقيع ولى األمر / الوصى           

               

________________________          

 

 البريد اإللكتروني لولى األمر

 

________________________     

 

 رقم المحمول لولى األمر                  

 
_______/______/_____  

 التاريخ            
______________________________________________ 

 
 

______________________________________________ 

 
______________________________________________ 

 

 عنوان المنزل

 

 .التعليميةويمكن العثور على أحدث اإلصدارات على الموقع االليكترونى لمنطقة الينتاون يرجى مالحظة أن سياسات مجلس اإلدارة عرضة للتغيير. 

    www.allentownsd.org. 
 

 نموذج تعهد ولى األمر / الوصى 
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 ! ٢٠٢١-٢٠٢٠منطقة الينتاون التعليمية للعام الدراسى  فى مرحبا بكم 
 
هذا الدليل الرسمى للطالب واألسرة الخاص بمنطقة الينتاون التعليمية يوفر لكل طالب نظرة عامة على السياسات الرئيسية ويضع الحدود  

كل طالب استخدام هذا الدليل االرشادى بطريقة تعكس قيمنا األساسية المتمثلة    إلنشاء بيئة تعليمية آمنة ورعاية لجميع الطالب. يُطلب من
، ثم بعد ذلك التوقيع على نموذج  أبنائهمميز والشراكة واإلنصاف. يُطلب من أولياء األمور واألوصياء مراجعة هذا الكتيب مع في الت 

من هذا الكتيب أو فى    ١. يمكن العثور على النموذج فى الصفحة رقم  تعهد أولياء األمور/ األوصياء وإعادته باعتباره أحد هذه المراجعة
  درستك. المكتب الرئيسى لم

 
نحن نعلم أن العام الدراسى الماضى كان مختلفًا تماما عن أي عام آخر. هذا العام نعود إلى المدرسة في بيئات قليلة العدد، حيث يجب  

 لضمان صحة وسالمة العائالت وموظفينا. علينا أن نعمل معًا أكثر من أى وقت مضى كمجتمع 
 
 

 التحديثات الرئيسية فيما يلى: هذا العام يتضمن الكتيب العديد من 
 
اإللزامى لبنسلفانيا )قانون بنسلفانيا للمدارس العامة    الحضور: تحديثات من قسم التعليم الخاص بوالية بنسلفانيا بشأن قانون  ٥الصفحة    •

جلين  عاًما يجب أن يكونوا مس  ١٨اعوام الى  ٦ى أن جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (  ينص عل١٣-١٣٢٧بى. اس.  ٢٤

 في المدرسة أو فى برنامج التعليم المنزلى المعتمد.

 

مدارسنا  زمة بالشفافية والتواصل قدر اإلمكان. من األهمية بمكان أن تظل عائالتنا على اتصال ب : منطقة الينتاون التعليمية ملت ٦الصفحة    • 

 حالة الطوارئ، ولكن أيًضا التحديثات المنتظمة حول ما يحدث في مجتمع مدرستك.  حتى نتمكن من االتصال بالعائالت في  

 

درجات وحضور أبنائهم أصبح أسهل من أى وقت مضى! اآلن هذه  ربط أولياء األمور مباشرة بمعلومات كل :  ٢٤ الصفحة• 

 .ة إعداد حساب بالتفصيل فى بوابة سافاير بارنت/ كوميونيتىتحتوى على إرشادات حول كيفي   الصفحة 

 

 

التعليمية مؤخًرا بتحديث  : في العالم الرقمي، نعلم أن طالبنا قد يتعرضون لخطر التنمر عبر اإلنترنت. قامت منطقة الينتاون  ٢٧الصفحة• 

 مع مدرسي أكثر أمانًا للجميع.سياسة التنمر لتعكس عملية واضحة ومحددة لإلبالغ عن حوادث التنمر وإنشاء مجت 

  
 

 نحن متحمسون للتعلم والنمو معك هذا العام الدراسى 
 

 شكراً،
 
 

 توماس باركر 
 

 المشرف        

 سارة جين بريس                    
 

 رئيس مجلس مديرى مدارس منطقة الينتاون التعليمية 

 

 مرحبا بكم المشرف ورئيس مجلس اإلدارة   
 

٢ 
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 ٢٠٢٠-٢٠٢١  تواريخ مهمة يجب تذكرها ------------------------------------ داخل الغالف األمامى 

الوصى  نموذج تعهد ولى األمر / الوصى ------------------------------------ ١  

لمشرف ورئيس مجلس اإلدارة مرحبا بكما ------------------------------------ ٢  

 جدول المحتويات  ------------------------------------ ٣

 الرسالة والرؤية ومجلس إدارة المدرسة وجدول االجتماعات وسياسة عدم التمييز ------------------------------------ ٤

 جداول المدرسة، متطلبات الحضور ورياض األطفال  ------------------------------------ ٥

   المدرسة  في الطوارئ  إخطارخدمات تغذية الطفل و ------------------------------------ ٦

 جهات االتصال الرئيسية: مدارس منطقة الينتاون التعليمية  ------------------------------------ ٧

الرعاية الصحية والمجتمع جهات االتصال الرئيسية: خدمات  ------------------------------------ ٨  

الطالب مسؤوليات  ------------------------------------ ٩  

 مسؤوليات ولى األمر / الوصى ------------------------------------ ١٠

 مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس / الموظفين ------------------------------------ ١١

 مسؤوليات المسؤول االدارى  ------------------------------------ ١٢

 المستوى األول: المخالفات / العواقب  ------------------------------------ ١٣

 المستوى الثاني: المخالفات / العواقب  ------------------------------------ ١٤

 المستوى الثالث: المخالفات / العواقب  ------------------------------------ ١٥

الفات / العواقب المستوى الرابع: المخ ------------------------------------ ١٦  

١٧ ------------------------------------ ( سى اس بى حرمان مؤقت من المدرسة ؛ الشامل  اإليقافبرنامج  (  

للزى المدرسى   منطقة الينتاون التعليميةإرشادات  ------------------------------------ ١٨  

التسهيالت الخاصة  /الزى المدرسى إعفاءات شروط  ------------------------------------ ٢٢  

 عواقب مخالفة الزى المدرسى  ------------------------------------ ٢٣

 إرشادات الدرجات ونظام المعلومات بشأن الطالب  ------------------------------------ ٢٤

 

 

٥٢  

 

 

------------------------------------ 

التعليمية ملخصات سياسة منطقة الينتاون  

 االستخدام المقبول ألجهزة الكمبيوتر و الشبكات و اإلنترنت و اإللكترونيات

االتصاالت والمعلومات سياسة أنظمة   

 سياسة الحضور  ------------------------------------ ٢٦

 سياسة التنمر/ التسلط عبر اإلنترنت ------------------------------------ ٢٦

 سياسة األجهزة اإللكترونية ------------------------------------ ٢٨

 سياسة العصابات  ------------------------------------ ٢٨

 سياسة المعاكسات  ------------------------------------ ٢٩

 سياسة الزى المدرسى  ------------------------------------ ٢٩

 سياسة زوار المدرسة  ------------------------------------ ٢٩

 سياسة التحرش الجنسى  ------------------------------------ ٢٩

الطالب  سياسة انضباط  ------------------------------------ ٣٠  

الطالب  سياسة تعبير  ------------------------------------ ٣٠  

الطالب   سياسة سجالت  ------------------------------------ ٣٠  

الطالب   سياسة البحث عن  ------------------------------------ ٣٢  

 سياسة تعاطي المخدرات  ------------------------------------ ٣٢

)حرمان مؤقت( / الطرد اإليقاف ------------------------------------ ٣٢  

 سياسة التبغ ومنتجات التدخين ------------------------------------ ٣٣

 المراقبة الصوتية / المرئية  ------------------------------------ ٣٣

 سياسة التطوع  ------------------------------------ ٣٣

 سياسة األسلحة  ------------------------------------ ٣٣

نسى تحرش الجنموذج ال ------------------------------------ ٣٤  

 جدول المحتويات 

٣ 
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 الرسالة   
 

حتياجاته الفردية عبر المشاركة الفعالة في بيئة تعليمية صارمة  سيتخرج كل طالب من الكلية وستكون الوظيفة جاهزة من خالل تلبية ا
 آمنة و راعية. و

 
 

 الرؤية 
 

 .سيتخرج كل طالب، بدعم نشط من المجتمع بأكمله، مستعًدا لالزدهار في عالم متنوع ومعقد
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 المدارس إدارة مجلس اجتماعات
  شهر  كل  من الرابع الخميس يوم عام  بشكل  التعليمية الينتاون لمنطقة  التابع المدارس إدارة  مديرى لمجلس الشهرية  االجتماعات تُعقد

 .ألينتاون بن،  شارع جنوب٣١ التعليمية، ألينتاون  منطقة إدارة بمركز اإلدارة  مجلس  اجتماعات غرفة  في. مساءً  ٧ الساعة

 
 

 التمييز  عدم سياسة
 بغض  المتكافئ،  الوصول إمكانية األشخاص لجميع المنطقة توفر. الفرص وتكافؤ الحقوق لتكافؤ هيئة التعليمية الينتاون منطقة تعتبر
ً  المتحولين هوية أو الجنسى التوجه أو الجنس أو الدين أو العقيدة أو العمر أو اللون أو عرقلا عن النظر  األصل  أو النسب أو جنسيا

 مهارات   إلى  االفتقار  أن  لضمان  خطوات  التعليمية  الينتاون  منطقة  ستتخذ.  اإلعاقة  أو  الحمل  أو  االجتماعية  الحالة  أو  الجنسية  أو  القومى
ً  يكون نل اإلنجليزية اللغة  إقامة أماكن توفير المنطقة على يجب. والمهنية التعليمية البرامج جميع في والمشاركة القبول أمام عائقا

 وقوانين  الفيدرالية واللوائح القوانين متطلبات مع يتوافق بما إعاقات، تشكل وعقلية جسدية إعاقات من يعانون الذين ألولئك معقولة
  منطقة إدارة بمركز البشرية، للموارد التنفيذي بالمدير االتصال يرجى السياسة، هذه حول اتالمعلوم على للحصول. الواليات
 .٤٨٤-٧٦٥-٤١٢٩ بالرقم االتصال طريق عن أو ألينتاون بن،  شارع جنوب ٣١ التعليمية، ألينتاون

 
 
 
 

 مديرى إدارة المدارس مجلس
 

 

  الرئيس سارة جين بريس، 

  الرئيس  نائبأودرى ماتيسون، 

 تشارلز إف ثيل  ر كونوفليزا 

 ليندا فيجا فيبى هاريس 

 نانسى ويلت  شيريل جونسون واتس 

  نيكوالس ميلر 

 الرسالة والرؤية ومجلس إدارة المدرسة واالجتماعات وسياسة عدم التمييز
 

٤ 
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  ٢٠٢١ - ٢٠٢٠لعام المدرسة انتهاء/  بدء جداول

المدارس 

  اإلبتدائية
س المدار

 داديةاإلع
"أ"  المدارس الثانوية 

  بدء
"ب"   المدارس الثانوية 

 بدء
 الينتاون٢١ مبنى

موعد البدء  
  للمدرسين

 ٨:١٥ صباًحا  ٧:١٣ صباًحا  ٧:١٣ صباًحا  ٧:١٥ صباًحا  ٨:٠٠
 صباًحا

 ٨:٣٠ صباًحا  ٨:١٠ صباًحا  ٧:٢٠ صباًحا  ٨:٠٠ صباًحا  ٨:٤٥  موعد البدء للطالب
 صباًحا

 ظهراً  ٣:٣٠ ظهراً  ٢:٤٠ ظهراً  ١:٥٠ ظهراً    ٢:٣٥ ظهراً    ٣:١٥ اء للطالب موعد االنته

موعد االنتهاء  
 للمدرسين 

 ظهراً  ٣:٤٠ ظهراً    ٢:٤٣ ظهراً    ٢:٤٣ ظهراً    ٢:٤٥ ظهراً    ٣:٣٠

 
 

 القانون إنه -  المنتظم الحضورالمدرسى

  (  ينص على أن جميع األطفال الذين تتراوح ١٣-١٣٢٧بى. اس.  ٢٤اإللزامى لبنسلفانيا )قانون بنسلفانيا للمدارس العامة  الحضورقانون 
 عاًما يجب أن يكونوا مسجلين في المدرسة أو فى برنامج التعليم المنزلى المعتمد. ١٨اعوام الى  ٦أعمارهم بين 

 .شكرا  ، بانتظام المدرسة  إلى يذهب طفلك  كان إذا

  :إذا كان طفلك غائبًا عن المدرسة
 .( أيام من عودة طفلك إلى المدرسة ٣في غضون ثالثة ) خطى مع سبب الغياب   يجب عليك تقديم عذر •

 :إذا لم تقم بإخطار مدرستك بالغياب       
 .سيتم وضع عالمة على طفلك غائب بشكل غير قانونى •

   الحضورالى    ع خطة تحسينالمدرسة لوض ( حاالت تغيب غير قانونى، ستتم دعوة األسر للمشاركة في اجتماع مع طاقم٤أربع )بعد             

 المدرسة. إذا لم يتم تحسن فى الحضور الى المدرسة، فقد تكون هناك عواقب شديدة مثل:            

  .اإلحالة إلى مكتب خدمات األطفال والشباب •
 .المحكمة من خالل مكتب القاضى المحلى دعوة الى  •
 .العقوبات من قبل مكتب مساعدة مقاطعة ليهاي •
  .المدرسة بدون عذر مخالفة بموجب دليل الطالب ن الذهاب إلى يعتبرالتأخر ع •
 .القبض والغرامات و / أو الحبس •

 * ينطبق أيًضا على رياض األطفال.                           إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، يرجى االتصال بمدرسة طفلك.  •

 

 األطفال  رياض متطلبات
شون داخل نطاق منطقة ألينتاون التعليمية، يجب تسجيلهم  سبتمبر، والذين يعي  ١سنوات في أو قبل  (٥األطفال الذين يبلغون من العمر خمس )

حقق من الموقع االليكترونى لمنطقة النتاون التعليمية لمعرفة  في رياض األطفال قبل اليوم األول من المدرسة. اسأل فى المدرسة المجاورة لك أو ت 
 :التسجيل اآلتىموعد التسجيل المسبق. المطلوب عند 

 . األمصال  سجالت:  التطعيم إثبات •
 . الميالد بتاريخ موثق بيان بالمستشفى، الميالد سجل  الخضراء، البطاقة  السفر، جواز المعمودية،  شهادة  الميالد، شهادة : الميالد إثبات •
  الوالدين  من  موثق بيان أو  الكابل  تلفزيون أو  الهاتف  أو  الكهرباء  أو  النفط /  للغاز  خدمة  اتفاقية  أو  خدمات  فاتورة  أو إيجار  عقد : اإلقامة إثبات •

 . الحالى العنوان مع
 .يجب أن يكون األطفال حاضرين عند التسجيل مع أحد الوالدين أو الوصى القانونى •

 

 المدرسية، الحضور  الجداول
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 خدمات تغذية الطفل وإخطار الطوارئ  

 
 
 
 

   الطفل تغذية خدمات
 لتمكين  محاولة   في   مغذية   مدرسية   وجبات  تناول   على   طالبنا  نشجع .  ونموه  الطالب   ة لصح  ضرورية   الجيدة  التغذية  أن  الطفل   تغذية   خدمات   تدرك

 .والتعلم التركيز من طالب   كل
 

 المدرسية الوجبات

 .تقديم اإلفطار والغداء مجانًا لجميع الطالب بغض النظر عن الدخليتم 
 

 ٢٠١٠  لعام  الجوع  من  والخالين  األصحاء  األطفال  قانون  من  بند  وهو  -(  سى  إيى)  المجتمعية  األهلية  بند  تحت  تقع  التعليمية  ألينتاون  منطقة  إن
 .الطالب  لجميع  مجانية  وغداء  فطور  وجبة  بتقديم  المرتفعة  الفقر  معدالت  ذات(  إل  إيى  أ  اس)  المحلية  التعليمية  والوكاالت  للمدارس  يسمح  الذي

 .ديد األهلية للوجبات المدرسيةبى إيى سى يلغى عبء جمع االستمارات المنزلية الالزمة لتح  إن برنامج
 
 

 التغذية معلومات و الطعام قوائم

ً    التعليمية  ألينتاون  لمنطقة   اإلليكترونى  الموقع   على   الغذائى  التحليل  وقوائم  األطفال   تغذية  لخدمات   الشهرية  القوائم   على  االطالع   ويمكن   وايضا
 :  إلى  مباشرة األنتقال  طريق عن أو  القائمة  عالمة فوق النقر  طريق عن  حدها على  مدرسة كل  موقع  على

.sun/Mesiceversion_tirtud_nlihcents/mtarpe/dgd.orswnoentllawww.tps://th 
 
 

 إخطار الطوارئ في المدرسة 
 

 إلكترونى بريد  وإشعار  فويسميل إرسال هى المدرسة  مبنى إغالق  أو فتح تأخر أو المدرسية  الطوارئ  حالة في لألتصال فورية األكثر الوسيلة

 ويمكن بدقة اإللكترونى البريد وعنوان الهاتف برقم  المنطقة ونيزود الذين والموظفين واألوصياء األمور أولياء إلى ماسنجر سكول عبربرنامج

 .إليهما الوصول

 
  في  االتصال معلومات تحديث واطلب بك الخاص المبنى بمدير االتصال يرجى  المناسب، الوقت في االتصاالت جميع على حصولك لضمان
 . ماسنجر سكول  إخطار  نظام ذلك في  بما المنطقة، كمبيوتر أنظمة  جميع  في الطوارئ  حاالت 

 
 

  األخبار  لمنافذ   المعلومات  تقدم  التعليمية  ألينتاون  منطقة   فإن  األخرى،   الطوارئ  معلومات   أو   اإلغالق   أو   التأخير  حالة   فى  مناسبًا  ذلك  يكون  عندما
  بالمنطقة  الخاصة  ترنت اإلن  مواقع جميع على  التأخير أو  اإلغالق معلومات نشر أيًضا  سيتمو. زيى ام  اف دبليو و كول مورنج مثل  الموثوقة 

 . المدرسة/   بالمنطقة الخاصة  االجتماعي التواصل  وقنوات( www.allentownsd.org) والمدارس 
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  منطقة الينتاون التعليمية مركز إدارة
 ١٨١٠٥، ٣٢٨جنوب شارع بن، ص.ب.  ٣١ 

٤٨٤-٧٦٥-٤٠٠٠ 
 

 ة الينتاون التعليمية طق من مدارس                                           

 
  ١٨١٠٩شارع دوفين، الرقم البريدى  ١٢٩ ،إس  إى  موسر 
 ٤٨٤ -٧٦٥ -٥٨٨٠ت:  

 ١٨١٠٤الرقم البريدى  ، ١٧شمال شارع  ١٠٦ ،وليام ألين الثانوية 

 ٤٨٤ -٧٦٥ -٥٢٥٠المكتب الرياضي:  ، ٤٨٤ -٧٦٥ -٥٠٠٠ت: 

 ١٨١٠٤، الرقم البريدى ٢١شمال شارع   ٧٤٠ ،مولنبيرغ إى إس  

 ٤٨٤ -٧٦٥ -٤٨٦٠ت:   

شارع إيرفينغ، الرقم البريدى  شمال  ٨١٥ ،  ديروف الثانوية لويس إى 
 ٤٨٤-٧٦٥-٥٦٥٠المكتب الرياضى:  ، ٤٨٤-٧٦٥-٥٥٠٠ت:   ، ١٨١٠٩

شارع  بليموث، الرقم البريدى شمال  ٧٤٠  ، ريتر إى إس 

 ٤٨٤ـ٧٦٥ـ ٥٦٦٠ت:    ١٨١١٠٩
 ١٨١٠٢اي، الرقم البريدى ليه شارع ٢٦٥ ،ألينتاون الثانوية  ٢١مبنى 

 ٤٨٤- ٧٦٥-٤٤٠٠: ت                                  
  ١٨١٠٣شارع سسكويهانا، الرقم البريدى  غرب ٢١٠،روزفلت إى 

 ٤٨٤ -٧٦٥ -٤٤٦٠ت:   
  شرق شارع بنسلفانيا، الرقم  ٢٠٢٠ ، أكاديمية الوافدين الجدد الثانوية

 ٤٨٤-٧٦٥-٥٦٨٠ت:   ، ١٨١٠٩بريدى لا                                 
 ١٨١٠٢، الرقم البريدى ٢شمال شارع  ٥٢١ ،شيريدان إى إس

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٨٨٠ت: 

   ١٨١٠١ ، الرقم البريدى٢شمال شارع  ١٣٧،هاريسون مورتون إم إس

 ٤٨٤-٧٦٥-٥٧٠٠ت:                                  
لبريدى شارع االتحاد، الرقم ا ١٩٣٩ ،يونيون تيراس إى إس

 ٤٨٤-٧٦٥-٥٤٨٠ت:      ١٨١٠٤
 ١٨١٠٤جنوب شارع كالود،  الرقم البريدى ١٠٢ ، راوب ام إس

 ٤٨٤-٧٦٥-٥٣٠٠ت:                  
   ١٨١٠٢، الرقم البريدى ٩شمال شارع  ٨٣٧،واشنطن إى إس 

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٩٤٠ت: 
  ١٨١٠٣غرب طريق ايمماوس، الرقم البريدى  ٧٠٩ ،جنوب جبل ام إس 

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٣٠٠ت:                         
 التعليم البديل

 التعليم عن بعد،  البديل للشباب  المخرب(، إيه إى دى واى )التعليم  
 ٤٨٤-٧٥٦-٤٥٣١ت:  ، ١٨١٠٢شارع ألين، الرقم البريدى   ٤٠١

  ١٨١٠٢، الرقم البريدى ١٥شمال شارع  ٨٥١ ،تريكسلير ام إس 

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٦٠٠ت:                        

 !لنتحدث
باستخدام برنامج اتصل بمنطقة ألينتاون التعليمية ومدارسنا مباشرةً 

لنتحدث  الموجود على موقعنا على اإلنترنت. انقر فوق "اتصل بنا" في 

أي صفحة لتكون على اتصال بمكتب مشاركة األسرة والمجتمع أو 

 ل وجه.المدرسة / القسم المناسب الذي يمكنه تلبية احتياجاتك على أفض

https://www.allentownsd.org/contact_us  

      شارع جوردون الرقم غرب١٢٢٧ ،بريجادير آنا ماى هايزإى إس

    ٤٨٤-٧٦٥-٤٤٧٠ت:  ، ١٨١٠٢البريدى                                     

 

 ١٨١٠٢م البريدى رنرالرقشارع تي ٨٢٩،وسط إى اس

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٨٠٠ت:                   

 من األمان أن تقول شىء ما 
، الذي كلف مكتب  ٤٤، أقرت الجمعية العامة القانون ٢٠١٨في عام 

المدعي العام بإنشاء نظام إبالغ مجهول "من األمان أن تقول شىء ما " 
كة في إس إس( وطلب من كل مدرسة في بنسلفانيا المشار ٢)إس

يمكن لطالب منطقة ألينتاون التعليمية إرسال نصائح مجهولة .البرنامج
أو الخط  موقع األنترنتإس إس أو  ٢المصدر باستخدام تطبيق إس

الساخن لمركز األزمات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع على 
 ١-٨٤٤-)من األمان أن تقول(٧٢٣-٢٧٢٩

  ١٨١٠٣البريدى لرقم شارع الكنيسة، ا شمال ١٩٤٤،دود إى اس 

   ٤٨٤-٧٦٥-٤٥٠٠ت:                 

 

                                              ١٨١٠٢، الرقم البريدى ١٥شمال شارع  ٥١٧  ، جاكسون إى سى سى

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٧٠١ت:                               

 

 ١٨١٠٣  شارع سانت جون، الرقم البريدى ٧٥٠  ،جيفرسون إى إس 

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٤٢٠ت:                         
  شارع وال نيت، الرقم  ١٤٠٢ ، أكاديمية الوافد الجديد٦- ك  

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٤٢٠ت:   ١٨١٠٣البريدى                                   
شارع كورونادو، الرقم البريدى  ١٧٢٠-١٧٠٨،ليهاى باركواى إى إس  

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٤٤٠ت: ،    ١٨١٠٣
شارع ألين، الرقم البريدى  غرب  ١٤٣٠،يس إيه راموس إى إس ول 

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٨٤٠ت:          ١٨١٠٢
  
 

 تصال الرئيسية: مدارس منطقة الينتاون التعليمية جهات اال
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 جهات االتصال الرئيسية: خدمات الرعاية الصحية والمجتمع  
 
 

 
 

  

 )أف أيه سى إى(    مشاركة األسرة والمجتمع  خدمات المجتمع 
   ٦١٠-٨٨٢-٠٥٥٨: ت .…………… مجهولون الكحول مدمنو
 ٦١٠-٤٣٧-٧٧٥١: ت…( طارئة غير)  ألينتاون صاالتتا مركز
 ٩١١:ت……………الطوا) آلينتاون إطفاء إدارة

األمورمع أى أسرة أو ولى أمر / وصى أو طالب   منسقو أولياء يعمل 
يمكن الوصول إلى منسقو   .النظام التعليمى للمساعدة فى معرفة تفاصيل

 أولياء األمورعن طريق االتصال بمدرسة طفلك. 
   منسقو مدارس المجتمع ٩١١:ت.………( الطوارئ) آلينتاون طةرش قسم

                    المسيحيات الشابات وجمعية المسيحين الشبان جمعية

 ٦١٠-٤٣٤-٩٣٣٣: ت                                               

 ٩١١: ت...………….…(  الطوارئ) اإلسعاف

 بعد والكحول المخدرات لمكافحة للصليبيين اآلمن المالذ برامج

 ٢١٥-٧٤٨-٨٧٢٧: ت. .…… ……..…………  المدرسة

سنترال سى إى إس:   العديد من المدارس:تقديم الدعم ألسرنا في 
  ،راوب ٤٨٤-٧٦٥-٥٨٩٧،موسر سى إى إس: ٤٨٤-٧٦٥-٥٩٥٨

- ٧٦٥-٤٤٦٨، روزفلت سى إى إس: ٤٨٤-٧٦٥-٥٣٧٩إى إس:سى 
ون تيراس إى  ،يوني ٤٨٤-٧٦٥-٤٣٠٩إى إس:    سى    جبل   ،جنوب٤٨٤
 ٤٨٤-٧٦٥-٤٩٤٠،واشنطن سى إى إس: ٤٨٤-٧٦٥-٥٤٥٩إس:

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٠٧٣ت:    مديرمنطقة ألينتاون التعليمية، خدمات الطالب
 ميسر منطقة ألينتاون التعليمية، مشاركة األسرة والمجتمع )اف أيه سى إى( 

 ٤٨٤-٧٦٥-٤٠٧٩ت:..………………………………  

 العيادة  الصحية إل فى أتش ان 
 إس:  إى نشيريدا

 ٦١٠-٤٣٣-٥٦٨٣: ت…………   الشباب تنمية رعاية مركز
 ٨٠٠-٩٣٢-٠٣١٣: ت……………   واإلساءة األطفال سجل

 ٦١٠-٧٨٢-٣٠٦٤: ت .………      والشباب األطفال خدمات
 ٦١٠-٤٣٧-٦٠٠٠: ت .…………  لألطفال المجتمع خدمات
 ٦١٠-٤٣٧-٦٦١٠: ت     ليها وادي في الجريمة ضحايا مجلس
 ٦١٠-٤٣٧-٦٦١١: ت …   ساعة ٢٤ مدار على الساخن الخط
 ٤١٢-٦٧٨-١٠٥٥: ت.…     المنزلى العنف استشارات مركز

 ٧٢٤-٨٥٠-٨١١٨: ت ………      لألسرة السلوكية الموارد

-٧٦٥-٤٨٤٢-إس إى  راموز  – الشبكة الصحية بجامعة سانت لوك
 :يونيون تيراس  إى إس  ،٤٨٤-٧٦٥-٥٦٦٢،ريترإى إس: ٤٨٤

- ٧٦٥-٥٤٨٢يراس إى إس: نيون ت ،يو٤٨٤-٧٦٥-٥٤٨٢:
،راوب ام إس:  ٤٨٤-٧٦٥-٥٧٠٢مورتون ام إس: -،هاريسون٤٨٤

،لويس إى  ٤٨٤-٧٦٥-٤٦٠٢تريكسلير ام إس:  ،٤٨٤-٧٦٥-٥٣٠٢
 ،٤٨٤-٧٦٥-٥٥٠٢ديروف أتش إس: 

مبنى وليام بن:   ،٤٨٤-٧٦٥-٥٦٨٢الوافد الجديد: أكاديمية ٦-ك 
٤٨٤ -٧٦٥-٤٥٥١ 

 .سةجدول المواعيد مع ممرضة المدر 
 ٨٨٨-٣٠٠-٦٧١٠ت: ..……………    التعلم   جمعية أعاقة

 ٦١٠-٤٠٢-٨٠٠٠: ت…………………فال ليهاي مستشفى
 المفقودين لألطفال الوطنى المركز

 ٨٠٠-٨٤٣-٥٦٧٨: ت                                 والمستغَلين
                            األطفال معاملة إلساءة الوطنى الساخن الخط

  ٨٠٠-٤٢٢-٤٤٥٣: ت                                           
 ٨٠٠-٢٢٢-٤٤٥٣: ت..……………… …   دى دى تى

 بنسلفانيا شرق شمال فى  األبوة تنظيم
          ٦١٠-٤٣٩-١٠٣٣: ت                              ).ألينتاون)

   ٨٠٠- ٢٢٢-١٢٢٢: ت .…………  السموم مراقبة مركز
 ٦١-٣٥١-٤٢٨٨: ت ..……      يليها وادى أحياء وعد

   ٦١٠-٧٧٦-٤٥٠٠: ت  ………    المقدس القلب مستشفى
 ٦١٠-٤٣٢-٠١٢٨: ت  .………………  الألنقاذ جيش 

    ٦١٠ -٦٢٨-٨٣٠٠: ت.…………… لوك سانت مستشفى
 ٦١٠- ٧٩٧-٠٥٣٠: ت …………  فال ليهاي تحول نقطة
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 مسؤوليات الطالب       
 
 

  
 مسؤوليات الطالب 

 ٢٣٥مة كاملة وكاملة. يمكن العثور على السياسة الكاملة بشأن حقوق الطالب ومسؤولياتهم، السياسة رقم ست قائهذه لي

        gsd.orwnont.allewww...موجودة على موقع اإلليكترونى لمنطقة ألينتاون التعليمية

 
 

 :سوف طالب  كل  أن  المتوقع من. الكاملة إمكاناتهم تطوير من يتمكنوا  حتى المدرسة  إلى  الطالب حضري

 

 محترما  كن 

o لنفسك  الجسدية األفعال  أو /   و  واألشياء والقدمين باليدين احتفظ . 

o اإلنترنت  عبر  أو   السيبر  عبر  لفظية،  أو  مكتوبة  المسيئة،  األفعال  أو  اللغة  أو  النابية  األلفاظ  استخدام  عن  االمتناع. 

o والممتلكات  اآلخرين تجاه باحترام  التصرف خالل   من والكرامة المتبادل االحترام  من مناخ تعزيز . 

o التعليمية العملية في  المشاركين وجميع واإلداريين والمعلمين الطالب  حقوق  احترام . 

 

    مسؤوال كن 
o المسؤولية إظهار . 
o المحدد  الوقت  وفى  يوميًا الفصول وجميع المدرسة  حضورإلى . 
o المنطقة  ولوائح لقواعد  االمتثال . المنطقة ومعدات وكتب  مرافق  استخدام في  المناسب الحذر توخ . 
o للتعلم مستعًدا المدرسة  إلى تعال . 
o المدرسى الزي سياسة اتبع . 
o المنطقة ولوائح لقواعد االمتثال . 
o الغياب عند عمل  كل  عوض . 
o الوصى/  األمر ولى  ول   إلى الفور  على المدرسية االتصاالت  جميع تسليم. 

 
 عادال  كن 

o المنزلى والواجب   الفصل في  جهدك  قصارى  ابذل . 
o التنمر عدم أي ، وكرامة   بإنصاف اآلخرين ومعاملة التنوع تقدير. 
o السلمية  بالطرق الخالفات  لحل  والسعى  اآلخرين وآراء نظر  وجهة  احترام. 
o إدارة   في  المدرسة  طاقم  ومساعدة   ،ىمدرسلا  المجتمع  رفاهية  أو  السالمة  أو  بالصحة  تتعلق  معلومات  قدم   سالمتك؛  في  شريًكا  كن  

 . آمنة مدرسة 
 
 
 الطالب  مساعدة برنامج

  حاجًزا   تشكل  والتى  األكاديمية  النواحى  تتجاوز   مشكالت   يواجهون   الذين  الطالب   تحديد   فى  يساعد(  بى  أيه  إس)  الطالب  مساعدة  برنامج  فريق   إن
ً   المدربين  ةدرس الم  موظفى   من  مجموعة   من   الفريق  يتألف  .الشخصى   نجاحهم   أمام ً   تدريبا   أجل   من   يعملون  الذين   المجتمعية  الهيئات  وممثلى   خاصا

 الموظفين   قبل  من  بى  إيه  إس  إلى  اإلحاالت  إجراء   يمكن.  مدرسى  مبنى  كل  في  الطالب  لجميع  بى  إيه  إس   خدمات  تتوفر . واألسر  الطالب  مساعدة
 . الطالب مدرسة  بمستشار  االتصال طريق   عن األسر  أو  الطالب  أو

 

 
 
 

    www.allentownsd.org : كاملة للسياسات اإلليكترونى الموقع انظر
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 مسؤوليات ولى األمر / الوصى 
 
 
 
 

   مسؤوليات ولى األمر / الوصى
 الحضور / الصحة

 حافظ على تحديث  أرقام المنزل والعمل والطوارئ  / لجهات اإلتصال بالمدرسة.  

 .للتعلم ومستعًدا ، جيًدا  مرتاًحا  ، المحدد الوقت في  ، بانتظام المدرسة  إلى طفلك  أرسل  

 . الحضور على تؤثر قد  التي  المعروفة الطبية المشكالت حول  مناسبة  ووثائق  معلومات قدم 

 . الغياب بعد المدرسة  إلى الطفل  فيه  يعود  الذى اليوم في  موقعة  عذر  مذكرة أرسل  

 . االمتثال عدم وعواقب ( ٢٦ الصفحة  ،  ٢٠٤ رقم البند) بالمدرسة  الخاصة  الحضور  بسياسة  علم على كن 

 . المدرسة مجتمع في  اآلخرين األطفال  أو  طفلك  على  تؤثر حالة   أو مشكلة  أي إلى  المدرسة سلطات  انتباه لفت 

 . الصحية التوصيات اتبع 

  على  دقيقة ٣٠ قبل الحضانة ذلك  في بما  ، طفلك مغادرة توقيت إجراءات  تغيرت إذا المدرسة  بمكتب اتصل 

   .الفصل من ل األق

 

 المناهج/  الطالب تقدم
 إيجاد جو يدعم التعلم من خالل تشجيع أنشطة القراءة.  
يمكن القيام بذلك بسهولة من خالل بوابة أولياء األمور على موقع مدرستك    - مراقبة الواجبات وتقارير التقدم وإكمال الواجبات المنزلية   

 اإلنترنت.   على
 الواجبات المنزلية.  جاز وإن توفير مكان مناسب للدراسة  
 كون مسؤوالً عن أى التزامات مالية يتحملها الطفل في المدرسة.  
 تشمل هذه المسؤولية الكتب المفقودة واألضرار التي لحقت بالممتلكات.  
 دعم القواعد واللوائح التي وضعتها المدرسة ومدرس الفصل الفردى.  
 لطفل وسلوكه. م اتقدحافظ على األتصال مع مدرس المدرسة فيما يتعلق ب  
الموجود   - قم بالتسجيل فى بوابة أولياء األمور )سافير( لترى تقدم طفلك. انقر فوق الزر "بوابة المجتمع" على موقع مدرسة طفلك  

 أسفل اسم المدرسة و ماسكوت مباشرة. انقر على رابط "بوابة المجتمع" واتبع التعليمات. 
  :على فامأل الطلب إذا كنت جديًدا على البوابة ،  

  http://sapphire.allentownsd.org/parentportal. 

 
 

 الشخصية المسؤوليات
 . شفهية  أو مكتوبة كانت سواء المسيئة، األفعال  أو  اللغة  أو  النابية األلفاظ استخدام عن االمتناع 
 . المدرسة  ممتلكات حول  أو  فى التواجد أثناء  المرور  وأنظمة قوانين بجميع التزم 
 . والمغادرة  الوصول إلجراءات  المدرسة  إرشادات لجميع االمتثال 
 . الفور على واستجب  المدرسة اتصاالت جميع راجع 
 . المدرسة  في اندمج 
 . المدرسية والمؤتمرات   الفعاليات حضور  
 . المدرسة وممتلكات  المدرسة  وموظفي   الفصل في  لزمالئه االحترام  إظهار   على طفلك  شجع 
 . كطفل بتعليم المتعلقة القرارات  في  شارك 
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   مسؤوليات ولى األمر / الوصى  

 مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس / الموظفين  
 

 
 

   ( تكملة) مسؤوليات ولى األمر / الوصى

 .ات منع التنمركعائلة، والحضور، والزى المدرسي، واالنضباط ، وسياسمراجعة دليل الطالب  
 ناقش إجراءات الطوارئ مع الطفل ) مغادرة الفصل مبكراً بسبب سوء األحوال الجوية(.  

 

 مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس / الموظفين 

 .والتعلمى التدريسى  النشاط يدعم وذلك والكرامة المتبادل االحترام  من مناخ  أساس على ومنظمة  آمنة  مدرسية بيئة تعزيز 
 بادل والكرامة مع تعزيز المرونة. الحترام المت تعزيز مناخ ا 
 . التنمر من للوقاية  ألويوس وبرنامج  اإلصالحية الممارسات ، الثانية الخطوة:  والعاطفي  االجتماعي للتعلم المنطقة برامج تعزيز 
 األشخاص بإنصاف. تثمين التنوع ومعاملة جميع  
 الحضورإلى العمل بانتظام وفى الوقت المحدد.  
 النزاهة. ى الصدق والحفاظ عل 
 الحفاظ على السرية في جميع شؤون الطالب واألسرة.  
 تطوير عالقات التعاون مع أولياء األمور / األوصياء من أجل المنفعة التعليمية للطالب.  
 نموذج بطريقة محترفة ومسؤولة.  
 القانون واالمتثال له وجميع من هم في مواقع السلطة. احترام  
 لمشاركة أولياء األمور في المناسبات / األحداث المدرسية.  سر من خالل توفير الفرص تطوير عالقة  جيدة مع األ 
 التواصل مع الطالب وأولياء األمور حول:  

 الدراسى ومتطلباته المقرر أهداف  •

 إجراءات التقيم / الدرجات  •

 المواعيد النهائية للواجبات  •

 توقعات الطالب  •

 خطة إدارة / سلوك الفصل الدراسى  •
 سؤولين ومستعدين للتعلم.أن يكونوا معلم الطالب  
دليل الطالب فى المدرسة، وفى المواصالت المدرسية، وفى نطاق المدرسة ، وفى جميع األنشطة التي   تطبيق كن عادالً وحازًما ومتسقًا فى  

 ترعاها المدرسة. 
   ٣٢٥ى فى المنطقة )الموظفون اإلداريون ، السياسة  كن قدوة إيجابية للطالب وأولياء األمور / األوصياء والمجتمع من خالل اتباع قواعد الز 

 .(٤٢٥لسياسة والموظفون المهنيون، ا
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 نظام دعم السلوك اإليجابى  و   مسؤوليات المسؤول االدارى
 
 
 

 مسؤوليات المسؤول االدارى
 .والتعلمى التدريسى  النشاط يدعم وذلك والكرامة المتبادل االحترام  من مناخ  أساس على ومنظمة  آمنة  يةرسمد بيئة تعزيز 
 . اإلدارة  مسؤولى  مع بانتظام للتواصل  الفرصة لديهم والموظفين الطالب  جميع أن من تأكد 
 . التنمر  من  للوقاية  ألويوس  وبرنامج  اإلصالحية   ممارساتلا  ،  الثانية  الخطوة  ،  المسارات:    والعاطفي   االجتماعي  للتعلم  المنطقة  برامج  تعزيز 
 . والموظفين  التعليمية البرامج لجميع منتظم تقييم 
 . الروتينية غير المناسبة  األنشطة  في  الطالب ومشاركة  تطوير دعم 
 . والمجتمع الطالب  متناول  فى  وتكون المدرسة   أنحاء جميع  فى  الرؤية على الحفاظ  
 .للطالب  التعليمية المنفعة أجل  من األمور  أولياء مع ونية وتعا وثيقة  عالقات تطوير 
 . األشخاص  لجميع الحقيقى واالهتمام الذاتى  واالنضباط  والنظام القانون احترام  نموذج 
 . وعادل سريع  بشكل القضايا  جميع  حل من والتأكد  الطالب دليل تطبيق  في  ومتسقًا  وحازًما عادالً  كن 
 . المبانى وسالمة ألمن  الزمةلا  واإلجراءات البروتوكوالت  تأسيس 
 . والشفوية  المكتوبة الطلبات  لجميع سرية  وبطريقة  المناسب الوقت في  االستجابة 
 . والمجتمع  األوصياء/   األمور  وأولياء  الطالب  مع بانتظام تواصل  

    

 ( نظام التدخل والدعم السلوكى اإليجابى على مستوى المدرسة ) بي بى إى أس
  لدعم  المدرسة  مستوى على المشكالت لمعالجة اإلجراءات من مجموعة عن عبارة الدعم ونظام ىاإليجاب  السلوكي التدخل

  الفصول  تحسين يفعل المدرسة  مستوى  على  أس  إى بى بي نظام   .المبنى في  الطالب  لجميع عالمى نظام  إنه . الطالب نجاح

 : األهداف هذه مع األكاديمى اإلنجاز  زيادة  مع المدرسى والمناخ  الدراسية

 .مستوى المدرسة على ومتسقة واضحة توقعات وتحديد تأسيس. ١

 .للطالب المدرسة مستوى على التوقعات معرفة. ٢ 

 .المتوقعة  السلوكيات  إلظهار تقديرالطالب. ٣

  .السلوكية االنتهاكات على للرد ومتسق واضح نتائج نظام  تطوير. ٤

 .رسةمدال مستوى  على الجهود تأثير لتقييم البيانات استخدم . ٥
 

 (بى أر) األصالحية الممارسات
  األصالحية   الممارسات  تنفيذ  عملية  المنطقة  ستواصل  والرعاية،  والتقدير  باألمان   الطالب  فيها  يشعر  ثقافة  بتشجيع  المنطقة   التزام  من  مستمر  كجزء

  وكذلك  األفراد  بين العالقات  وية قت  كيفية يدرس  ناشئ  اجتماعي علم  هي ألصالحية  الممارسات . ١٢الصف حتى األطفال  رياض  من( بى أر )

  في  المشاركين  جميع  إشراك   خالل  من  والمشكالت   للقضايا   لالستجابة   هيكاًل   األصالحية   الممارسات   توفر . المجتمعات  داخل   االجتماعية   الروابط 

 . صحية عالقات  وبناء  مناخلا تحسين خالل من الضار  السلوك ومنع تقليل على  المدارس تساعد األصالحية  الممارسات عقلية . الحلول  تطوير
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 تصنيف سوء السلوك الطالبى
 يُصنف  .السلوك  من  معينة  أنواع  حظر  يتم  ومنظمة،   آمنة  تعليمية  بيئة  فى  ممكن  تعليم  أفضل  على  الحصول  فى  الطالب  جميع  حق  حماية  أجل  من

 .ونظامه التعلم سالمة على التخريبى والتأثير الحدوث،  وتكرار الحدوث،  مكان على بناءً  مستويات( ٤) أربعة إلى الطالب سلوك سوء
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وتوثيقها بواسطة مدرس الفصل.  العواقب* سيتم معالجة المخالفات و 

 .يجب تنفيذ جميع العواقب قبل إحالتها إلى اإلدارة   
 أولياء األمور / األسر    

 ، يتحمل أولياء األمور واألسر مسؤولية:بالشراكة مع العائالت لضمان تعليم جميع الطالب في بيئة تعليمية صارمة وآمنة وراعية. لذلكتلتزم منطقة إلينتاون التعليمية 
 يكونوا على علم تام بتقدم أطفالهم؛ أكاديميا واجتماعيا. •
 الوصول إلى معلمي أطفالهم من خالل القنوات المناسبة. •
 عضو هيئة التدريس بالمدرسة الذى شارك فى تأديب طفلك.أوالً تحدث مع المعلم أو  •
 د موعد للتحدث مع مدير المدرسة.إذا كان ال يزال لديك أسئلة، فيرجى تحدي •
أو اتصل بنا من خالل برنامج   ٤٨٤-٧٦٥-٤٠٧٩إذا كنت ال تزال غير موافق بعد التحدث مع المدير، فاتصل بمكتب المشاركة المجتمعية واألسرة على  •

 دث على الموقع  اإلليكترونى لمنطقة التعليمية.لنتح
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 تكرار التأخر للمجئ الى الفصل • المزاح الخشنالضرب /  • األكاديميةانتهاك األمانة  •
 األول تكرار حدوث مخالفات المستوى • اللمس غير المناسب / االتصال العارض • التنمر •
انتهاك معين لسياسة االستخدام المقبول  •

  ألجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمنطقة
 (٢٥)ص 

اللغة الجنسية التحرش الجنسى )يشمل  • األلفاظ النابية •
 واللمس الجنسى غير العدوانى(

 تهديد الشخص أو الممتلكات • ترك الفصل دون إذن • الغش •
 الغياب عن الفصل بدون عذر • التلكأ • الفوضى •
ب أو األكل خارج األوقات أو شرال •

 المناطق المحددة
 انتهاك سياسة الدوالب الصغير • سوء السلوك •

 انتهاك سياسة الزى المدرسى • التوجيهاتعدم اتباع  • الكالم المفرط •

  حيازة المواد المحظورة  • 

 سيتم التعامل مع الطالب الذين ينتهكون لوائح الفصل الدراسي أوالً  .٢
كية من قبل معلم الفصل وفقًا لخطة إدارة الفصل أو خطة اإلدارة السلو

 .المدمجة فى أى  إى بى  الخاص بهم
 
. سيتم إحالة الطالب إلى المسؤول عندما يستمر الطالب فى إظهار نمط ٣

رفض أو إهمال اتباع توجيهات المعلم، على الرغم من سوء السلوك، أو  
 طالب.من جهود المعلم لتغير سلوك ال

. سيوفر كل معلم صف أو فريق من المعلمين للطالب كل بمفرده ١
فى تطوير خطة إدارة الفصل الدراسى. ستصف الخطة وتتضمن 
قائمة بتوقعات الفصل الدراسى للتأكد من أن جميع الطالب يمكنهم 

وا في عملية التدريس والتعلم بطرق هادفة ومنتجة. قد أن يشارك
وكيات المحظورة داخل الفصل الدراسى تتضمن الخطة قائمة بالسل

معالجة السلوك والخطوات المصاحبة التي سيتخذها المعلم ل
وتصحيحه ، قبل التدخل اإلدارى. ستتم مشاركة خطة إدارة الفصل 

المستمر بين المدرسة   الدراسى مع الطالب واألسر لضمان التواصل
 .والمنزل

 

لم فى خطة إدارة أ. قد تتضمن خطوات العمل التى ينفذها المع 
                     لمثال ال الحصر: الفصل الدراسى على سبيل ا

ثانيا. مؤتمرأصالحى مع الطالب  أوال. إعادة توجيه الطالب، 
 .والطرف اآلخر المشارك )عند االقتضاء(

مصممة خصيًصاسادسا. واجبات  . 
 

ب. يجوز ألى طالب تعليم خاص يوضح الحاجة إلى مساعدة إضافية 
ى  ى إدارة السلوك مراجعة وتغير محتمل لخطة التعليم الفردية ) أف

إى بى( بموافقة ولى األمر و/ أو الوصى. قد تتضمن المراجعة 
والتغير خطة تعديل السلوك التى سيجريها فريق أى  إى بى فى 

قد تشمل موظفى المنطقة، وتشمل ولى األمر/ الوصى المدرسة، و
 .بموافقتهم

 الدراسى الفصل اضطراب لتعطيل المعلم يتخذها التى اإلصالحية  اإلجراءات: األول المستوى
 

 األجراءات التأدبية

                                                                                                                                 المخالفات
(شاملة قائمة ليست هذه) مثل الدراسى الفصل داخل وتحدث التعلم بيئة تعطل التي السلوكيات األول المستوى مخالفات تشمل  
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 تصنيف سوء السلوك الطالبى

يصنف سوء سلوك  .الطالب فى الحصول على أفضل تعليم ممكن فى بيئة تعليمية آمنة ومنظمة ، تُحظر أنواع معينة من السلوكمن أجل حماية حق جميع 
 يئة التعلم.حدوث والتأثير التخريبي على سالمة وتنظيم ب( مستويات بناًء على مكان الحدوث وتكرار ال٤الطالب إلى أربعة )

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .مستوى الثانى إلى المسؤول اإلدارى التخاذ اإلجراء المناسب ضمن اإلرشادات التى وضعتها إدارة المبنىلاتتم إحالة سوء السلوك الذى يفى بتعريف انتهاك 
ريخ التأديبى والمخالفة. سيتم  يجب على الموظفين الذين يبلغون عن مثل هذه المخالفات إكمال اإلحالة وتقديمها إلى مدير المبنى. سيتم تحديد العواقب حسب العمر والتا

 اقب المعينة من قبل المسؤول. العو توثيق
        

  أولياء األمور / األسر
 ولياء األمور واألسر مسؤولية:تلتزم منطقة إلينتاون التعليمية بالشراكة مع العائالت لضمان تعليم جميع الطالب في بيئة تعليمية صارمة وآمنة وراعية. لذلك، يتحمل أ    

 ماعيا.أكاديميا واجت بتقدم أطفالهم؛يكونوا على علم تام  •

 الوصول إلى معلمي أطفالهم من خالل القنوات المناسبة. •

 أوالً تحدث مع المعلم أو عضو هيئة التدريس بالمدرسة الذى شارك فى تأديب طفلك. •

 إذا كان ال يزال لديك أسئلة، فيرجى تحديد موعد للتحدث مع مدير المدرسة. •

أو اتصل بنا من خالل برنامج لنتحدث على   ٤٨٤-٧٦٥-٤٠٧٩بمكتب المشاركة المجتمعية واألسرة على المدير، فاتصل بعد التحدث مع إذا كنت ال تزال غير موافق  •
 الموقع  اإلليكترونى لمنطقة التعليمية.
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 تكرار التأخر للمجئ الى الفصل  • الضرب / المزاح الخشن  • انتهاك األمانة األكاديمية •
اللمس غير المناسب / االتصال   • التنمر •

 العارض
تكرار حدوث مخالفات المستوى   •

 األول 
انتهاك معين لسياسة االستخدام   •

كمبيوتر الخاصة  المقبول ألجهزة ال
 ( ٢٥)ص    بالمنطقة

التحرش الجنسى )يشمل اللغة   • األلفاظ النابية  •
الجنسية واللمس الجنسى غير  

 العدوانى( 
 تهديد الشخص أو الممتلكات  • ترك الفصل دون إذن • الغش  •
 الغياب عن الفصل بدون عذر  • التلكأ • الفوضى  •
الشرب أو األكل خارج األوقات أو   •

 المناطق المحددة 
 انتهاك سياسة الدوالب الصغير  • ك سوء السلو •

 انتهاك سياسة الزى المدرسى  • عدم اتباع التوجيهات  • المفرط الكالم  •
  حيازة المواد المحظورة  • 

 الواجبات الكتابية ذو معنى  تعديل السلوك بعد المدرسة 
 االتصال بولى األمر/ مؤتمر  أى عقوبة من المستوى األول 

إيجابية )مثال: تنظيف الكافتيريا لسوء السلوك فى  ممارسة  المسؤول عقوبة من تقدير 
 الكافتيريا(

 المؤتمر األصالحى / الدائرة  األصالحية  يلقب "غير مناسب" فى خانة السلوك األجتماعى
مؤتمر أصالحى مع الطالب والمعلم والمسؤول اإلدارى للمبنى  خطة التدخل السلوكى 

 وولى األمر / الوصى 
 اإلحالة إلى برنامج مساعدة الطالب )أس آيه بى(  المدرسة أو الواجبات  ي جدول تغير ف

مصادرة المواد المحظورة )القبعات والهواتف المحمولة  
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الموسيقى الرقمية مثل  

 واألجهزة اإللكترونية األخرى وما إلى ذلك(   ٣مشغالت ام بى 

 وكقد السل سجل سلوك الطالب و/ أو ع

عدم المشاركة فى األحداث المدرسية )مثل الرحالت الميدانية  
 المدرسية، والحفالت الراقصة، وما إلى ذلك( 

 وضع الطالب في مكان بديل لتحسين السلوك أثناء الغداء ، إلخ. 

 الوقت المستقطع فى المدرسة  

 : عواقب مخالفات بسيطة فرضها المسؤول اإلدارى الثانىالمستوى 

 األجراءات التأدبية

                                                                                                                                 المخالفات
(شاملة قائمة ليست هذه) مثل الدراسى الفصل داخل وتحدث التعلم بيئة تعطل التي السلوكيات الثانى المستوى مخالفات تشمل  
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 تصنيف سوء السلوك الطالبى

يصنف سوء سلوك  .ماية حق جميع الطالب فى الحصول على أفضل تعليم ممكن فى بيئة تعليمية آمنة ومنظمة ، تُحظر أنواع معينة من السلوكجل حمن أ
 مستويات بناًء على مكان الحدوث وتكرار الحدوث والتأثير التخريبي على سالمة وتنظيم بيئة التعلم.( ٤الطالب إلى أربعة )

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

وى الثالث إلى المسؤول األدارى بأسرع ما  ألينتاون التعليمية. يجب إحالة جميع مخالفات المستستكون مخالفات وعواقب المستوى الثالث متسقة فى جميع أنحاء منطقة 
 يمكن.

ريخ التأديبى والمخالفة. سيتم  يجب على الموظفين الذين يبلغون عن مثل هذه المخالفات إكمال اإلحالة وتقديمها إلى مدير المبنى. سيتم تحديد العواقب حسب العمر والتا
 واقب المعينة من قبل المسؤول. توثيق الع

 
  ر / األسرأولياء األمو     

 ولياء األمور واألسر مسؤولية:تلتزم منطقة إلينتاون التعليمية بالشراكة مع العائالت لضمان تعليم جميع الطالب في بيئة تعليمية صارمة وآمنة وراعية. لذلك، يتحمل أ    
 أطفالهم؛ أكاديميا واجتماعيا.يكونوا على علم تام بتقدم  •

 القنوات المناسبة.الوصول إلى معلمي أطفالهم من خالل  •

 أوالً تحدث مع المعلم أو عضو هيئة التدريس بالمدرسة الذى شارك فى تأديب طفلك. •

 إذا كان ال يزال لديك أسئلة، فيرجى تحديد موعد للتحدث مع مدير المدرسة. •

أو اتصل بنا من خالل برنامج لنتحدث على   ٤٨٤-٧٦٥-٤٠٧٩التحدث مع المدير، فاتصل بمكتب المشاركة المجتمعية واألسرة على إذا كنت ال تزال غير موافق بعد  •
 رونى لمنطقة التعليمية.الموقع  اإلليكت

 
    www.allentownsd.org :كاملة للسياسات اإلليكترونى الموقع  انظر          

المضايقة / التخويف )جميع أشكال   • على طالب االعتداء 
 المضايقة األخرى( 

 المشاجرة الجسدية / اللفظية  •

 رفض أن يعرف نفسه  • العنف ضد الموظفين • التنمر •
انتهاك معين لسياسة االستخدام   •

المقبول ألجهزة الكمبيوتر الخاصة  
    بالمنطقة

 التحرش الجنسى  • العنف •

 السرقة / االستيالء غير المشروع  • المستوى الثانى( العصيان )المتكرر  • انتهاك حظر التجول  •
     انتهاك استخدام منتجات التبغ  • التخويف )العرقى / اإلثنى / الجنسى(  • السلوك غير المنضبط  •

 ( ٣٣)ص 
 التخريب / التشويه  • ترك ممتلكات المدرسة بدون إذن  • شغب مع الموظفين  •
 ( ٢٨العصابات )ص انتهاك سياسة  • المستوى الثانى كرر مخالفات  • االبتزاز •
  مشاجرة بسيطة  • إنذار / بالغ حريق كاذب  •

   المشاجرة  •

   االحتيال / الغش / التزوير  •

)على مستوى المدرسة( أو   ٥-٥-٣-١أيه تى اس: بديل لإليقاف •
 نظام تدريجى للعواقب

المسؤول: عواقب يتم تحديد عواقب المستوى الثاني من قبل  •
 .ة شديدةتؤدى إلى الطرد إذا كان االمخالف المستوى الثالث قد

أو نظام العواقب  ٥-٥-٣-١أو أس أس: اإليقاف خارج المدرسة  •
 التدريجى

 اإلحالة إلى برنامج مساعدة الطالب •

إنشاء وتنفيذ عقد سلوك الطالب والتسجيل مع فريق برنامج  •
 مساعدة الطالب )أس أيه بى(

 المؤتمر األصالحى / الدائرة  األصالحية •

ستؤدى مخالفة التبغ إلى المالحقة القضائية لجريمة موجزة  • اتمام  التقييم السلوكى •
 وبنامج بديل اإليقاف ليوم واحد

  عقوبة من قبل المسؤول •

 الكبرى  اإلدارى  للمخالفات المدرسية الفريققب عوا  المستوى الثالث:

 

 األجراءات التأدبية

                                                                                                                                 المخالفات
(شاملة قائمة ليست هذه) مثل الدراسى الفصل داخل وتحدث التعلم بيئة تعطل التي السلوكيات لثالثا المستوى مخالفات تشمل  
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 تصنيف سوء السلوك الطالبى

يصنف سوء سلوك  .بيئة تعليمية آمنة ومنظمة ، تُحظر أنواع معينة من السلوكفى من أجل حماية حق جميع الطالب فى الحصول على أفضل تعليم ممكن 
 ( مستويات بناًء على مكان الحدوث وتكرار الحدوث والتأثير التخريبي على سالمة وتنظيم بيئة التعلم.٤الطالب إلى أربعة )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

سيتم اإلبالغ عن جميع االنتهاكات وقواعد جرائم والية بنسلفانيا  •
 )أس أر أو ( إلى مسؤول الموارد المدرسية

 .ويمكن إبالغ مكتب مقاطعة ليهاي لألطفال والشباب •

يام دراسية ( أ٣ور في غضون ثالثة )سيعقد مؤتمر تحديد الظه •
للطالب مع مستند  أى إى بى الذى تم االستشهاد به لمخالفة 

 .المستوى الرابع

للمنطقة التعليمية فقط إيقاف وقف طالب التربية الخاصة: يمكن  • .( أيام١٠أوأس أس: الحرمان من المدرسة حتى عشرة ) •
بموافقة خطية من  الطالب الذى تم تحديده على أنه معاق ذهنيًا إما

ولي األمر/الوصى أو بموافقة خطية من مكتب التعليم الخاص 
 .تابع إلدارة التعليم فى بنسلفانياال

إحالة محتملة إلى أيه إى دى واى )التعليم البديل للشباب  •
 .المضطرب(

الطالب المعاقين اآلخرين وطردهم ونقلهم: يجوز إيقاف جميع  •
اقة وإيقاف خدمات التعليم لمدة للمنطقة إيقاف الطالب ذوى اإلع

يوًما دراسًيا  ١٥( أيام دراسية متتالية أو ١٠تصل إلى عشرة )
تراكميًا فى عام دراسي واحد دون توفير ضمانات إجرائية للتعليم 

 .الخاص

المدرسة لجلسة استماع للطرد يمكن إحالة الطالب إلى مشرف  •
التعليمية:  قبل مجلس إدارة مديرى المدارس فى منطقة ألينتاون

 .)سيتبع طالب أى إى بى عملية ام دى أر(

 

 
متسقة فى جميع أنحاء منطقة ألينتاون التعليمية. يجب إحالة جميع مخالفات المستوى الثالث إلى المسؤول األدارى بأسرع ما   الرابعستكون مخالفات وعواقب المستوى 

 يمكن.
ى والمخالفة. سيتم  تحديد العواقب حسب العمر والتاريخ التأديبات إكمال اإلحالة وتقديمها إلى مدير المبنى. سيتم يجب على الموظفين الذين يبلغون عن مثل هذه المخالف

 توثيق العواقب المعينة من قبل المسؤول. 
 
 

  أولياء األمور / األسر     
 ي بيئة تعليمية صارمة وآمنة وراعية. لذلك، يتحمل أولياء األمور واألسر مسؤولية:تلتزم منطقة إلينتاون التعليمية بالشراكة مع العائالت لضمان تعليم جميع الطالب ف    

 يكونوا على علم تام بتقدم أطفالهم؛ أكاديميا واجتماعيا. •

 الوصول إلى معلمي أطفالهم من خالل القنوات المناسبة. •

 أوالً تحدث مع المعلم أو عضو هيئة التدريس بالمدرسة الذى شارك فى تأديب طفلك. •

 إذا كان ال يزال لديك أسئلة، فيرجى تحديد موعد للتحدث مع مدير المدرسة. •

أو اتصل بنا من خالل برنامج لنتحدث على الموقع    ٤٨٤-٧٦٥-٤٠٧٩كنت ال تزال غير موافق بعد التحدث مع المدير، فاتصل بمكتب المشاركة المجتمعية واألسرة على إذا  •

  اإلليكترونى لمنطقة التعليمية.

   www.allentownsd.org :كاملة للسياسات  اإلليكترونى الموقع انظر         

 تهديد للموظفين • حيازة /استخدام /بيع /توزيع مخدرات • المتعمدالحريق  •
 انتهاك سياسة األسلحة • كرر مخالفات المستوى الثالث • (٣٠عتداء على الموظفين )ص الا •
أى جريمة ذات طبيعة خطيرة، على  • مخاطرة متهورة • (٣٠االعتداء على الطالب )ص •

النحو الذي تحدده اإلدارة، أن طرد 
 يبررهالطالب له ما 

  شغب • انتهاكات بديل اإليقاق •

  عم غير المشروالسرقة / الكال • التهديد بقنبلة •

تكرار حاالت سوء السلوك  •
 )تكرارالمستوى الثالث(

  اعتداء جنسى •

المستوى الرابع:  المستوى الرابع: المخالفات القابلة للطرد للعقوبات التى يفرضها الم

 المخالفات القابلة للطرد للعقوبات التى يفرضها المسؤول األارى
 سؤول األارى 

 

راءات التأدبيةاألج  

                                                                                                                                 المخالفات
(شاملة ئمةقا ليست هذه) مثل الدراسى الفصل داخل وتحدث التعلم بيئة تعطل التي السلوكيات الرابع المستوى مخالفات تشمل  
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 المستوى
٤ 

 برنامج اإليقاف الشامل )سى أس بى(

 .الوضوح والتناسق... تشتمل المكونات األساسية للمرونة على تصميم الفصل الدراسى الذي يوفر  استمرار منهجى للدعم 

 وتدريسها، فى الفصل الدراسى يتم وضع معايير، وتنفيذ السياسات باستمرار، و يتم اتباع اإلجراءات. التوقعات المناسبة للعمر . يتم عرضالحدود

يتم تدريس ر. فى سياق الفصل الدراسى ، ويؤسس التعاون من الطالب من خالل االستفادة من استراتيجيات حل النزاعات وحل المشكالت ومهارات اتخاذ القرا مهارات الحياة"يقوم المعلم بتعليم "

 أس بى كنظام عواقب/ تدخل.المهارات الحياتية بشكل مباشر وتعزيزها بشكل استباقى لضمان مناخ صحى تعلم. فى حالة حدوث سلوكيات صعبة، سيستخدم الموظفون نموذج سى 

 مسؤوليات المعلم

 .تحديد•

 .المستند•

   تنفيذ مجموعة من•
على  -الفصل العملى

  أساس العواقب و
 .األعتراضات

توجيه تعليمات •

مقبولة إلستبدال 

سلوكيات و استخدام 

التعزيزات اإليجابية 

للحفاظ على التغيير 

  .السلوكى المطلوب

توظيف عواقب •

لردع السلوكيات 

 المتكررة

   االحتفاظ بسجالت•
المخاوف 

واإلعتراضات 

على  وردود الطالب

 .اإلعتراضات

وضع إستراتيجيات •

مع فريق األعضاء 

عند مواجهتهم 

سلوكيات مستوى 

 .١التحديز رقم 

يتم إرسال التقارير/ 

اإلحاالت إلى المسؤول 

عن السلوكيات المعتادة أو 

المستوى الثانى والثالث 

 والرابع.

  

 مطلوب قبل

 إحاالت المسؤول

 مؤتمر طالبى•

 تدخل المعلم•

الخطة السلوكية / •

 السجل

االتصال بولى  •

 األمر/ الوصى

 مستشار•

مسؤوليات المسؤول 

تحديد المالءمة  من اإلدارى

 .اإلحالة

 .التحقيق في الحادث•

 .لقاء مع الطالب•

 تحديد العواقب•

 .)األحتجاز(              

 .تنفيذ التدخل•

 ٥تراكم •
 تؤدى إلى  حوادث    

 .مخالفات المستوى الثالث 

إبالغ الفريق، ولى •

   .األمر/ الوصى

 مسؤوليات المسؤول اإلدارى  

تحديد مدى مالءمة •

 .اإلحالة

 .التحقيق في الحادث•

 .لقاء مع الطالب•

 .تحديد العواقب•

 .تنفيذ التدخل•

إبالغ الفريق، ولى •

 .األمر/وصى

قد يشمل ذلك ملف •

جلسة استماع غير 

 .رسمية

أف بى أيه/ بى أى بى  •

 ى لل  أى إى ب
  

 نموذج اإليقاق بديل 

 )أيه تى أس( 

أيه تى أس هو نظام 

-١للعواقب: تدريجي 

)في  ٥1-٥-٣

 المدرسة(

سيقوم المدير بتفويض 

الحوادث الثالثة 

األولى لجرائم 

 المستوى الثالث.

قد تؤدى المخالفات 

الجسيمة و/ أو 

المستمرة لسياسة 

المدرسة وقواعدها إلى 

إحالة محتملة إلى أيه 

إى دى واى )التعليم 

البديل للشباب 

المخرب(. سيحدد 

اجتماع مراجعة 

الفريق بما في ذلك 

ولى األمر / الوصى 

 الخطوات التالية.

  

 مسؤوليات المسؤول اإلدارى

)المخالفات تقتصر على الجرائم 

 القابلة للطرد(

  

 تحديد مدى مالءمة اإلحالة• 

 • التحقيق فى الحادث

 • لقاء مع الطالب

 • تحديد العواقب

 • عملية االستماع غير الرسمية

• يحدث ما لم ينص ولى األمر/ 

 الوصى

ويوافق على األستبدال إلى التعليم  

 البديل

 • عملية أى إى بى:

تحديد مراجعة األظهار ·

 )ام دى أرر( على الفور
يتم عقد اجتماع أى إى بى  ·

 قبل ألستبدال

 المستوى

١ 

 المستوى

٤ 

 المستوى

٣ 

 المستوى

٢ 
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 المدرسى  الزى إرشادات 
 
 
 

  

 المدرسى  للزى التعليمية ألينتاون منطقة إرشادات
  المدرسى االزى  ة سياس وإنفاذ تنفيذ فى  االتساق  لتحديد إدارى  مرجع هو  الدليل .  الطالب  جميع على  المدرسى الزى  إرشادات  تطبيق  يجب

 .التعليمة ألينتاون لمنطقه( ٢٢١.١)

 

 (والقدمين األرجل و الوسط) الجسم من السفلى للجزء الزى وألوان أنماط

  كابرى  بنطلون أو فستان دوكير؛ طراز على كاجوال شورت أو فستان دوكير؛ طراز على الطول  كامل  كاجوال  بنطلون أو  فستان: النمط
 البلوزة  / (سكورت ) معا شورت  و  تنورة/  كاجوال  رة التنو أو فستان كاجوال؛ 

 أسود  أو  كاكى: الثانوى/   األعدادى المدرسة ، كحلى  أو كاكى:  األبتدائى   المدرسة: اللون 

 
 

  الجسم من السفلى بالجزء الخاص للزى االرشادية القواعد

 . موحد سادةالسفلى من الجسم يجب أن يكون بلون  زى الجزء  •

هذا يعني أيًضا أنه ال   .( من مقاس الطالب الفعلى١) يكونوا أكبرمن واحد: أى يجب أال  مناسبًا للطالب يجب أن يكون المقاس  •
. ال يُسمح بارتداء البنطلونات الواسعة جًدا، الممتلئة جًدا ، الطويلة  أو الجينز ، البنطلونات النحيلة  يجب أن تكون البنطلونات ضيقة  

 . صغيرة الحجم، والبنطلونات الضيقة للركضك البنطلونات الضيقة و / أو جًدا ،الفضفاضة أو المتدلية ، وكذل

 البنطلونات المطوية من األسفل أو العادية مقبولة.  •

 المناسبة  للخصر الطبيعى وتناسبها بشكل مريح. لقيعانايجب ارتداء البنطلونات ذات  •

 الثوب. الركبة ويجب تطويق  يجب أن يصل طول الشورتات / التنانير / السكورت / الفستان إلى غطاء •

وفقًا الى اللون  يجب أن يكون لبس السراويل الضيقة / الجوارب الضيقة ذات الطول الكامل تحت التنانير / الفساتين القصيرة   •
 )القسم هـ: التصفيف(. لكل مستوى   د  موحد سادة

 حل. يجب أال تكون أرجل البنطلون ضيقة حول ربلة الساق )الجزء اسفل الركبة( والكا •

 أن تكون خالية من الثقوب، الفتحات، الشقوق، المساميرأو الحلقات المخيطة والرباطات. يجب تطويق المالبس وأن تكون خالية من   •

 كارجو. الال يُسمح بالبنطلونات/ شورتات الكاربينتير أو  •

يجب أال تكون المالبس الداخلية   اما.ال يسمح بالبنطلونات السويت والجين / الدنيم )نوع من األقمشة القطنية( وبنطلونات البيج •
 مرئية.

 . ٥الحزام: األحزمة اختيارية للطالب الصف  •

 
 

 
 

  gro.dnswotallen.www   :كاملة للسياسات  اإلليكترونى الموقع انظر  
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  المدرسى الزى إرشادات
 
 
 
 
 
 

 الجسم من العلوى للجزء الزى وألوان أنماط 
 

 .ياقة مع( األكمام طويل أو قصير) ليدىتقال التقليد البولو نمط: النمط

 أو كحلي أزرق :الثانوى  المدرسة ، كستنائى أو تان ،  أبيض: األعدادى  المدرسة ، األبيض أو الفاتح األزرق أو الداكن األزرق:  األبتدائى المدرسة: اللون
 فاتح ليموني أخضر أو أسود: يةالثانو رسةمدال ٢١ رقم بناء و ؛ ملكي أزرق أو ذهبي/  أصفر: الثانوية ألين ويليام مدرسة رمادي؛ 

 

    الجسم من العلوى بالجزء الخاص للزى االرشادية القواعد
 

 

هذا يعني أيًضا أن زى الجزء    .( من مقاس الطالب الفعلى١) أى يجب أال يكونوا أكبرمن واحد  : يجب أن يكون المقاس مناسبًا للطالب •
ال يُسمح بالقمصان القصيرة جًدا أو   زياء الطويلة جداً/ الفضفاضة أو البارزة. ارتداء األال يُسمح ب  .يجب أن يكون ضيقالعلوى ال 

يجب أن تكون األجزاء العلوية طويلة بما يكفي لضمان تغطية منطقة الحجاب الحاجز في جميع األوقات، ويجب أال   الطويلة جًدا.
يجب أن تكون المالبس العلوية متوافقة مع قواعد الزى والتى    يوب.الخلفي أو في حالة عدم وجود مثل هذه الجتتجاوز منتصف الجيب  

تكون طويلة جًدا ، ولكنها مناسبة بشكل مناسب . بخالف ذلك غير مسموح باستخدام الشعارات أو الطباعة أو الخطوط أوالنقش  
 والرسم. 

 يجب أن يكون لجميع القمصان ياقة.  •
 ويتبع قائمة األلوان المذكورة أعاله لكل مستوى صف أو مدرسة.  سادة موحد ن يكون القميص ذو نمط البولو بلون يجب أ •
 ال يسمح بارتداء قمصان أكسفورد أو البلوزات ذات األزرار.  •
هذا يعنى أنه يجب على     الكشف. األزرار: يجب أن يكون القميص مزرًرا على األقل حتى العنق حتى ال يُنظر إليه على أنه مفرط فى   •

 تلك النقطة.  لعنق، حتى لو لم يصل الزر العلوى للقميص إلى الطالب التغطية حتى ا
 يجب أن تكون مالبس  األجزاء العلوية خالية من الشقوق ،الفتاحات ،الشعارات، التصميمات، الرموز، الشارات، األحرف األحادية، •

 الثقوب، المسامير و / أو األزرار. 
 
 
 

 المالبس طبقات بنود
  قميص   أسفل  الموجودة   االختيارية  المالبس   انظر) . مستوى  لكل  األلوان   قائمة   يطابق  أن  ويجب   حدمو  سادة  بلون  الزى  يكون  أن  يجب •

 ( . ٢٠ الصفحة  فى  بولو  وقميص   البولو

  أن  يجب البلوزات،/  التنانير تحت  مالبس ارتداء تم إذا حتى .البلوزات أو التنانير تحت كاملة ضيقة  مالبس/  طماق ارتداء يمكن •
 . الزى  قواعد   مع متوافق بطول  بلوزاتلا/  التنانير تظل

  قواعد  مع متوافق  يكون  قميص  تحت  وهمية  مدورة  وياقة  مدورة وياقة  طويلة  وأكمام موحد  سادة لون   ذات  التيشيرتات  ارتداء يمكن •
 .مبطنة  كانت  إذا إال  الجاكيت تحت بالية طويلة  بأكمام  شيرت   التى ارتداء يمكن ال . )الزى

 .(البولو طراز  على لزى ل قواعد مع متوافق  يكون قميص  تحت •
 

 مالبس اختيارية يتم ارتداؤها تحت قميص بولو
 

 التى شيرتات بأكمام طويلة؛ شيرتات  بأكمام طويلة و ياقة مدورة / ياقة مدورة وهمية  : النمط
 أبيض ، كستنائى ، أسود ، أو تان؛ :األعدادى  المدرسة  ، األزرق الداكن أو األزرق الفاتح أو األبيض أو األسود:  األبتدائى   المدرسة: اللون 

  بناء  و ؛أصفر / ذهبي، أزرق ملكي، أبيض، أو تان :الثانوية  ألين ويليام   مدرسة ؛أو تانأزرق كحلى أو رمادى أو أبيض  :الثانوى  المدرسة
 : أسود أو رمادى أو أبيض  الثانوية المدرسة   21 رقم
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 المدرسى  الزى إرشادات 
 
 
 

 اختيارية يتم ارتداؤها فوق قميص بولومالبس 

 سترة بأزرار طويلة األكمام )غير مقنعين( النمط: 

 أسود، رمادى،كستنائى،  :  األعدادى  المدرسة األزرق الداكن أو األزرق الفاتح أو األسود أو الرمادى أو األبيض؛:    األبتدائى  المدرسة:  اللون 
أصفر / ذهبى، أزرق ملكى، أبيض،   :الثانوية ألين ويليام مدرسة تان؛ ،أسود ،أبيض ،رمادى ،أزرق كحلى :الثانوى المدرسة تان؛ ،أبيض

    أسود، رمادى، أزرق كحلى أو أبيض:  الثانوية المدرسة  21 رقم  بناء أسود، رمادى أو تان؛ و 
 

  

  إرشادات المالبس االختيارية
 للرأس. أن تكون جميع المالبس االختيارية ليس لها غطاء يجب  •

تى شيرتات الحرارية،  ال يمكن ارتداء شيرتات داخلية عادية، تى شيرتات ، الياقات المدورة ، تى شيرتات ذات الياقات المدورة،  •
 تى شيرتات يجب أن تكون  ذات حجم ولون مناسبين أسفل الفستان المطابق للمواصفات. ال

الياقات المتوافقة مع قواعد الزى. يجب أن تكون جميع المالبس بدون  ء السويترات ذات اللون السادة فوق القميص ذى يمكن ارتدا •
 أغطية. 

خيارات السويتر: سترة من صوف محبوك، سترة ذو رقبة على شكل حرف في، سويتر صديرى، السترة ليس لها سوستة، و زر   •
 ألعلى أو سحب. 

 .( ١٩، صفحة  خيار طبقات. )انظر: أسفل خيارات ألوان البولويُسمح بالمالبس الحرارية ك •

يجب أن تكون جميع أشكال المالبس االختيارية خالية من الشعارات، التصميمات، الرموز، الشارات و / أوعالمة  ترمز إلى   •
 شخص. 

في األيام التي   ي يتطلبها البرنامج.يمكن للطالب المسجلين فى )ال سى تى إى(  أو )سى إيه بى( ارتداء الزى الرسمى واألحذية الت  •
)يجب ارتداء هوية الطالب  المطلوب   يكون فيها الزى الرسمي مطلوبًا، يجب على الطالب ارتداء زى منطقة ألينتاون التعليميةال 

 فى جميع األوقات لطالب المدارس المتوسطة والثانوية(. 

ألينتاون التعليمية  المطلوب     مطلوبة. يجب على الطالب ارتداء زى منطقة طالب )أرأو تى سى( قد يرتدوا الزى الرسمى فى األيام ال  •
 فى األيام التي ال يطلب فيهاأرتداء الزى المخصص من أرأو تى سى. 

يمكن للطالب المشاركين فى برامج الرياضة / الفرقة ارتداء الزى الرسمى أو أجزاء من الزى الرسمى أثناء اليوم الدراسى. ومع   •
الرياضى / الفرقة أثناء اليوم الدراسى من قبل المسؤول األدارى للمبنى   مراجعة المبادئ التوجيهية الستخدام الزىذلك ، سيتم 

 وإبالغها للطالب من خالل مدربيهم / مديرى البرامج. 

 ضع فى الحسبان: ستكون أيام المرح فى المدرسة وفقًا لتقدير مدير )مديرى( المبنى.  •

 اثنين. على سبيل المثال ، قمصان المدرسة ، أو الجوارب المبهجة. ى يجب أن تقتصرعلى ثوب واحد أو  االختالفات فى الزى الرسم •

 قد تسمح األحداث على مستوى المدرسة مثل األيام الميدانية بمزيد من الخيارات وفقًا لتقدير مدير )مديرى( المبنى. •
   

 
 األحذية

 
 ية رياضية النمط: أحذية رسمية، أحذية طويلة الرقبة، أحذ  

يجب   يجب أال يزيد ارتفاع كعب الحذاء عن بوصتين. األحذية يجب أن تكون مربوطة.  . الرياضية ألى لوناألحذية / األحذية  يسمح بارتداء
 أال يقل عرض الكعب عن بوصة واحدة. غير مسموح  للصناديل أو الشباشب. 

 

يلمس البنطلون العادى الجزء العلوى من الحذاء، لكن ال  يجب أن  صفر أو تان.يجب أن تكون بلون سادة أسود،  بنى، أاألحذية طويلة الرقبة 
يجب أال يزيد  األحذية طويلة الرقبة يجب أن تكون تحت الركبة وال يسمح للطالب بارتداء الشورتات مع  األحذية طويلة الرقبة. يلمس األرض.

 ة واحدة. ارتفاع كعب الحذاء عن بوصتين. يجب أال يقل عرض الكعب عن بوص

 ء األحذية ذات األصابع الفوالذية فقط عندما تحددها متطلبات المنهج الدراسى )ال سى تى أى(. يمكن ارتدا •
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 جوارب قصيرة وجوارب طويلة
 

 .ن أن تكون بأى لون ويمك الجوارب الطويلة أوالضيقة اإلناث قد ترتدى  
 

 مالبس فئة التربية البدنية
فى الحاالت التي يُطلب فيها من الطالب التغيير للمشاركة فى فصل التربية البدنية )المدرسة األعدادية / الثانوية(، يجب على الطالب   •

لتي يتم ارتداؤها من أجل التربية البدنية  يجب أن تكون جميع المالبس ا المطلوبة التي تتطلبها المدرسة. ارتداء مالبس التربية البدنية 
غير كاشفة أو غير محتشمة ويجب أن تكون خالية من الشعارات المسيئة و/ أو غير المناسبةغير محتشمة، الشعارات  الرموز،  

 والصور والديكورات و/ أو الكلمات. 

األحذية المناسبة )أحذية رياضية(. الفتيات يجب أن   خاصة بزى الفصول التربية البدنية للمرحلة االبتدائية بخالف  ال توجد متطلبات  •
 ترتدى  شورتات، شورت  ضيق أوبنطلون مطاطى ضيق أسفل السويتر/ تنوراتهن. 

الثقوب والشقوق والفتحات ومساميراألحذية  يجب تطويق المالبس التي يتم ارتداؤها لفصل التربية البدنية ويجب أن تكون خالية من  •
 مخيطة والربطات )ما لم يتم استخدام ربطة عنق لتأمين البنطلون عند الخصر(. والمسامير والحلقات ال

يجوز للطالب )الطالب( إحضار أحذية رياضية من المنزل الرتدائها أثناء دروس التربية البدنية الينبغى على هذه األحذية اتباع   •
 قواعد الزى طالما يتم ارتداؤها خالل فصل التربية البدنية فقط. متطلبات 

 
  

 إرشادات عامة -الملحقات 
 .يجب أن تكون جميع المالبس خالية من الشعارات، التصميمات، كود، الرموز، الشارات، اإلعالنات و/ أوعالمة  ترمز إلى شخص •

  فى حالة البيئة المدرسية اليومية ، يجب على اإلدارة و/ أو هيئة التدريس أن تطلب من الطالب إزالة أي مجوهرات أو زينة أخرى  •
 يمكن اعتبارها بشكل معقول على أنها تشكل خطًرا أو تهديًدا أو انقطاًعا عن التعليم.  

 الهوية وشرائط التعليق وإظهارها.  يجب على جميع طالب المدارس األعدادية والثانوية ارتداء بطاقة  •

استبدال بطاقات الهوية المفقودة  سيحدد مسؤول أدارة )المسؤولين( المدرسة إجراءات حصول الطالب على بطاقات هوية المدرسة و •
 المسروقة. /

 عصابة.  يحظر ارتداء المالبس، القبعات، زينة الشعر، األدوات، المجوهرات أو أى مواد أخرى تشير إلى االنتماء إلى •

 ال يجوز ارتداء غطاء الرأس في المبنى. •

صر ، الكابات ،القبعات ، األوشحة ، أغطية األذن  ال يجوز ارتداء غطاء الرأس فى المبنى. وهذا يشمل ، على سبيل المثال ال الح •
 أو قطع القماش. ،العصابات ، شبكات الشعر )ما لم يكن ذلك مطلوبًا كجزء من برنامج مهني معتمد( ، عصابات الرأس ، 

 ال يُسمح بالنظارات الشمسية فى المبانى المدرسية إال إبأذن الطبيب.  •

 تة أومزعجة أو مسيئة. تُحظر الملحقات التي تعتبر ذات طبيعة مشت  •

 أحزمة فانى غير مسموح بها.  •

الستخدام التبغ، الكحول أو المخدرات  المالبس واإلكسسوارات التي تعتبر مخالفة لغرض المدرسة؛ و / أو اإلعالن عن أو الترويج  •
مجموعة عرقية أو إثنية أو دينية  ؛ و / أو التي تكون مسيئة أو فاحشة؛ أو التي توحي بالجنس ؛ و / أو التي تروج لبيانات مهينة ألي  

 ؛ و / أو التي تحتوى على معانى مزدوجة أو تدعو إلى أعمال عنف أو مرتبطة بالعصابات. 

لة مالبسهم الخارجية وغطاء الرأس / العصابات / المالبس بمجرد دخولهم المبنى ووضع هذه العناصر في  يجب على الطالب إزا •
ال يجب ارتداء   ة اليوم. ال يُسمح للطالب بحمل أو ارتداء هذه األشياء خالل اليوم الدراسى. خزاناتهم )أو المنطقة المخصصة( لبقي 

 أدوات العناية بالشعر كإكسسوار. 

 ن المالبس المطابقة للمواصفات أو تغييرها بأى شكل من األشكال. ال يجوز تزيي  •

 .يحظر استخدام مناطق الجسم المكشوفة لغرض الدعاية أو االستدراج  •
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 الطالب المنقولين
إذا أشار ولى )أولياء( أو الوصى    عند التسجيل فى المدرسة التابعة للمنطقة، يجب أن يتلقى الطالب الجدد على الفورإرشادات الزى المدرسى. 

يجب   ريق الدعم.لية وفقًا إلرشادات الزى المدرسى، فيجب عليهم مناقشتها مع المسؤول اإلدارى للمبنى أو ف)األوصياء( إلى وجود ضائقة ما
 على المدارس بذل قصارى جهدها لدعم األسرة، بما فى ذلك استخدام المالبس الموجودة فى بنك الزى الرسمى. 

   
 

 اإلعفاءات / التسهيالت
إذا كان ولى أمر )أولياء األمور( / الوصى )األوصياء( الطالب لديه ما يعتبرونه   الحتياجات الخاصة:اإلعفاءات الدينية / الطبية / لذوى ا

ر( /  معتقًدا دينيًا أساسيا أو حالة طبية أو احتياجات خاصة مما يحول دون االلتزام الصارم بهذه السياسة، فقد يمأل ولى أمر )أولياء األمو 
النماذج   يم جميع الوثائق األخرى المناسبة التي تطلبها اإلدارة للحصول على اإلعفاء.المناسب وتقد  تنازلالالوصى )األوصياء( الطالب  نموذج  

 متوفرة فى المكتب الرئيسى لكل مدرسة. 
 

سيُطلب من ولى األمر )أولياء األمور( / الوصى )األوصياء( الذين يطلبون اإلعفاء من اإلرشادات مقابلة إدارة المدرسة و / أو من   •
 اقشة اإلرشادات وطبيعة الظروف التي تتطلب اإلعفاء.نوب عن اإلدارة لمن ي 

بعد االجتماع، يجب على المسؤول اإلدارى للمبنى و / أو من ينوب عنه إصدار قرار مكتوب بالموافقة على اإلعفاء المطلوب أو   •
ى الحد األدنى من  أو من ينوب عنه عل رفضه. يجب أن يقتصر أى استثناء من اإلرشادات الممنوحة من قبل مسؤول المبنى و /

االختالف الذى يمنع االمتثال الصارم لإلرشادات الالزمة فى ضوء الحالة الدينية األساسية أو الطبية أواألحتياجات الخاصة. اإلعفاء  
 كما هو مسموح به سوف يذكر بوضوح. 

وتوضع فى الملف الدائم للطالب. يجب وضع  نوتس(    - فيريجب تدوين األوراق المتعلقة بطلب اإلعفاء في نظام معلومات الطالب )سا •
للطالب. يمكن توثيق اإلعفاءات الطبية واالحتفاظ بها في    ٥٠٤وثائق الطالب ذوي االحتياجات الخاصة على خطة  إى أى بى  أو

 .٥٠٤السجل الصحي للطفل و / أو خطة  
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التوصيات   ومن األمثلة على ذلك استخدام أغطية الرأس الدينية مثل الحجاب )للنساء( أوالطاقية و / أو العمامة )للرجال(.  :اإلعفاءات الدينية

 مع اللون الخاص بسياسة الزى المدرسى في كل مستوى. المقدمة للمسؤولى اإلدارة  تتمثل في السماح بغطاء الرأس ما دامت األلوان تتناسب 

    فى حالة إذا كانت ألوان / انماط معينة يريد الطالب أن يرتديها،  فيجب أن تكون المستندات المطلوبة تشرح هذا الطلب.

 

حسية أو استخدام سراويل الخصر  من أمثلة وسائل الراحة استخدام مواد بديلة بناًء على االحتياجات ال  وى االحتياجات الخاصة:الطالب ذ

يجب بذل كل جهد لجعل الطالب يتبعون متطلبات    يجب السماح بهذه التسهيالت وتوثيقها فى أى إى بى للطالب.   المرنة الحتياجات المرحاض. 

 مستوى، بغض النظر عن التسهيالت. األلوان فى كل 
 

 عواقب عدم االمتثال للسياسة الزى المدرسى

قبل أتخاذ أجراءات    تحدث عندما ال يلتزم الطالب بسياسة الزى المدرسى.   أجراءات ن التعليمية وموظفيها أنه قد تكون هناك  تدرك منطقة ألينتاو

على المسؤول اإلدارى للمبنى و/ أو من ينوب عنه بذل كل جهد للتحقيق، والدعم،  لسياسة الزى المدرسى، يجب  عواقب مخالفة عدم االمتثال 

 ل المشكالت المتعلقة بعدم االمتثال قبل توثيق أى نظام تأديبى للمخالفة. والتواصل مع األسر لح

 عند المخالفة األولى والثانية: 

 .قد يتم إخراج الطالب من الفصل الدراسى حتى يتم تغيير الزى •

 بولى األمر / الوصى  االتصال •

 أعطاء تحذير  •

 .الطالب على زى رسمى لالستخدام المؤقت   إذا لم يتمكن ولى األمر / الوصى من توفير الزى الرسمى، فقد يحصل  •

 عند المخالفات الثالثة والالحقة: 

 .إخراج الطالب من الفصل حتى يتم تغيير الزى •

 .االتصال بولى األمر / الوصى •

 .اإلحالة إلى برنامج مساعدة الطالب )أس أيه بى(يمكن إجراء  •

 يجوز تعيين العقوبة على الطالب بناًء على تقدير المسؤول.  •

 .اعتبار انتهاكات الطالب المتكررة لسياسة الزى الرسمى مذنبين بالتحدى )مخالفة المستوى الثانى(  سيتم •
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 الدرجات لمدارس األعدادى والثانوىإرشادات 

يجب أن تكون عملية الدرجات   المعايير وصارم وشامل لطالب ألينتاون.تاون التعليمية بتوفير تعليم عالي الجودة ومتوافق مع  تلتزم منطقة ألين 

للحصول على مزيد   يجب أن تعزز الدرجات التعلم وتمثل المعرفة والمهارات فى مجال المحتوى.  عادلة عبر المدارس ومجاالت المحتوى. 

 ة طفلك. من المعلومات اتصل بمدرس

 نحن نؤمن: 

 إلثبات المعرفة والمهارات.  يجب أن يكون لدى الطالب فرص متعددة •

 يجب أن يكون لدى الطالب وأولياء األمور/ األوصياء فهم واضح لكيفية نظام الحصول على الدرجات.  •

 يجب أن يكون لدى الطالب تقييمات متعددة قبل المنتج النهائي في الفصل أو المنهج الدراسى.  •

 المناسب. أن يتلقى الطالب مالحظات ذات مغزى فى الوقت يجب  •
 

  إرشادات الواجب المنزلى / العمل المتأخر

و يمكن استخدامه كمتابعة للدرس،   عنصر مهم للنجاح األكاديمي يستخدم لممارسة المهارات والحفاظ عليها وتطويرها.  المنزلىإن الواجب 

وتكرار وغرض الواجب المنزلى حسب مجال المحتوى  يختلف مقدار    فاظ على إتقان المهارات. وتعزيز المهارات و / أو كممارسة مستقلة للح

 والمقرر الدراسى. 
 

 سياسة العمل المتأخر

 إذا تغيب الطالب، فمن مسؤولية الطالب معرفة ما فاته. وسيتم قبول العمل المتأخر مع العقوبات. 
 

  نظام المعلومات بشأن الطالب
يرجى االنتقال إلى موقع مدرستك، والنقر على عالمة التبويب "أولياء    سافير. ١٢-معلومات الطالب المعروف باسم كتستخدم المنطقة نظام 

للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بمدرسة طفلك.   األمور"  ثم النقر على "بوابة الوالدين" للوصول إلى و / أو تسجيلك أنت وطفلك. 
 لمراقبة من خالل بوابة الوالدين. يمكن الوصول إلى درجات الطالب ل

 

 

 ملخصات سياسة منطقة الينتاون التعليمية 

يمكن العثور على   الصفحات التالية تقدم ملخصات تشير إلى سياسات منطقة ألينتاون التعليمية الُمشار إليها عدديًا والمتعلقة بأمور المدرسة. 

و / أو يمكن العثور على   www.allentownsd.org قة  ألينتاون التعليمية  جميع سياسات المدرسة على الموقع اإلليكترونى الخاص بمنط

م السياسة لتحديد موقع السياسة على الموقع اإلليكترونى  للحصول على السياسة الكاملة، استخدم رق  نسخ ورقية في كل مبنى من مبانى مدارسنا.

 ينتاون التعليمية.الملخصات مرتبة أبجديًا والمقصود منها أن تكون معلومات عامة فقط. الخاص بمنطقة  أل
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 ملخصات سياسة منطقة ألينتاون التعليمية 
 
 

 
 .نترنت ونظام االتصاالت اإللكترونية والمعلومات  )سى أى أس(االستخدام المقبول ألجهزة الكمبيوتر والشبكة واإل

 

المقبولة ، مما يسمح للمنطقة  توضح هذه السياسة كيف يمكن للطالب والموظفين الوصول إلى شبكات المنطقة وتحدد ممارسات اإلنترنت غير 
 إلغاؤها إذا اعتبر االستخدام غير مقبول. بتتبع و / أو مراقبة حركة مرور الشبكة وتوفير امتيازات الوصول أو تقييدها أو 

 

 الخاصة بالمنطقة التعليمية من:  سى أى أسيحظر على المستخدمين استخدام أنظمة 
مل أو غير المتعلقة بالمدرسة ما لم يتوافق استخدام الموظفين مع تعريف هذه السياسة لالستخدام  .التواصل حول االتصاالت غير المتعلقة بالع١

 . الشخصى الطارئ 
طفال  . إرسال أو استقبال أو عرض أو تنزيل أو الوصول أو نقل المواد التي تضر بالقُصر أو غير الئقة أو فاحشة أو إباحية أو مواد إباحية لأل ٢

 لى تدمير الممتلكات. أو إرهابية أو تدعو إ
ن تكون مسيئة أو مرفوضة  ايضا من المستقبلين،  إرسال أو تلقى أو عرض أو تنزيل أو الوصول إلى أو نقل مواد غير الئقة ومواد يحتمل أ.  ٣

تمييزية من حيث صلتها  ما قد يكون تشهيريًا؛ غير دقيق؛ فاحش ، جنسي صريح ؛ بذيئة أو بغيضة أو مضايقة أو   ، على سبيل المثال ال الحصر
جه الجنسى أو المعتقدات السياسية أو تلقي المساعدة  بالعرق أو اللون أو الدين أو األصل القومى أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو العمر أو التو

 المالية أو اإلعاقة؛ عنيف، مبتذل، وقح؛ تحريضى، تهديد، دنس، إباحي؛ هجومي؛ إرهابى و / أو غير قانونى.
 . التنمر اإللكترونى على شخص آخر. ٤
ثال ال الحصر، كرة السلة وكرة القدم، أو أى مراهنات أو  . الوصول إلى مجمعات المقامرة أو نقلها مقابل المال، بما في ذلك على سبيل الم٥

 ألعاب حظ أخرى. 
ئمة  و/ أو مرفوضة، بما في ذلك التى تتوافق مع . المشاركة فى المناقشات أو المجموعات اإلخبارية التي تغطى مواضيع أو مواد غير مال٦

 تعريف األمر غير المناسب في هذه السياسة. 
 المالحظات التمييزية واالتصاالت العدائية أوالبذيئة أو التحريضية.  ،ة، رسائل كراهية، اتصاالت مزعجةإرسال تهديدات إرهابي. ٧
واتصاالت الرسائل الفورية ، واالتصاالت الصوتية عبر اإلنترنت )عبر اإلنترنت؛  المشاركة في محادثات اإلنترنت غير المصرح بها، . ٨

 ألغراض المتعلقة بالمدرسة أو مطلوبة للموظفين ألداء واجباتهم الوظيفية. المحادثات في الوقت الفعلى( التي ليست ل
 . تسهيل أي نشاط غير قانونى. ٩

شطة غير تعليمية، ما لم يكن ذلك الستخدام شخصى طارئ على النحو المحدد في هذه  . التواصل عبر البريد اإللكترونى ألغراض أو أن ١٠
لكترونى إلرسال معلومات غير تعليمية أو غير متعلقة بالعمل. على سبيل المثال، يُحظر استخدام  يحظر صراحة استخدام البريد اإل السياسة. 

 أو قوائم توزيع البريد اإللكترونى األخرى لعرض األشياء الشخصية للبيع. قائمة التوزيع للجميع، أو قوائم التوزيع على مستوى المبنى،
أو أى عمل، إال إذا كان مسموًحا أو مصرًحا بهذه األنشطة بموجب سياسات المنطقة المعمول    . االنخراط فى أغراض تجارية أو هادفة للربح١١

المنطقة التعليمية والمنظمات غير المدرسية؛ إعادة بيع موارد كمبيوتر  بها؛ إجراء عمليات جمع أموال أو إعالنات غير مصرح بها نيابة عن
المنطقة التعليمية بأى طريقة غير مصرح بها من شأنها أن تنعكس سلبًا على المنطقة أو موظفيها  المنطقة لألفراد أو المنظمات ؛ أو استخدام اسم  

 أو خدمات أو شراء سلع أو خدمات لالستخدام الشخصى. أو طالبها. الغرض التجارى يُعرف على أنه عرض أو توفير سلع 
 . مجموعات الضغط السياسى. ١٢
نشر أو توزيعها أو إعادة إنتاجها أو استخدامها على أجهزة كمبيوتر المنطقة، أو نسخ برامج  . تحميل برامج محمية بحقوق الطبع وال١٣

الملكية الفكرية لآلخرين عمًدا أو انتهاك حقوق الطبع والنشر، كما هو موضح  المنطقة إلى أنظمة كمبيوتر غير مصرح بها، أو انتهاك حقوق  
 في هذه السياسة. 

يوترأو األجهزة الخارجية أو أجهزة الشبكة أو أجهزة النظام. سلطة تركيب األجهزة أو األجهزة على أجهزة  . القيام بتركيب أجهزة الكمب ١٤
 مسؤول المعين. كمبيوتر المنطقة مقصورة فقط على المشرف أو ال

ممتلكات المنطقة.   . تشفير الرسائل باستخدام برنامج تشفيرغير مصرح به من قبل المنطقة من أى نقطة وصول على معدات المنطقة أو ١٥
 لمنطقة. يجب على الموظفين والطالب استخدام التشفير المعتمد من المنطقة لحماية سرية المعلومات الحساسة أو الهامة بالطريقة المعتمدة من ا

ضمن أحد األمثلة  . الوصول إلى المعلومات السرية أو الخاصة أو التدخل فيها أو حيازتها أو توزيعها دون إذن من إدارة المقاطعة. يت ١٦
 الوصول إلى حسابات الطالب اآلخرين للحصول على درجاتهم. 

 . انتهاك الخصوصية أو أمن المعلومات اإللكترونية. ١٧
رسال أى معلومات خاصة بالمنطقة إلى طرف آخر، باستثناء سياق العمل المعتاد حسب الضرورة أو المناسبة للنهوض  . استخدام األنظمة إل١٨

 ة أو المصلحة التعليمية. بأعمال المنطق
 . إرسال رسائل تجارية  عبرالبريد إلكترونى غير مرغوب فيها، والمعروفة أيًضا باسم البريد العشوائى )أسبام(. ١٩
 صفحات ويب شخصية أو مهنية بدون موافقة إدارية. . نشر  ٢٠
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 ٨١٥السياسة رقم   راجع
 

 الحضور
هذه السياسة توضح كيف يجب على جميع الطالب المسجلين فى منطقة ألينتاون التعليمية الحضور إلى المدرسة على أساس منتظم خالل األيام  

 يتم إعفاءهم وعقابهم من الحضور. والساعات التى تكون فيها المدرسة فى العام الدراسى، ما لم 

 

 يعنى عدم حضور الطالب في أى يوم دراسى أو نصف يوم دراسى.  لغيابا 

 التأخير يعنى  الغياب غير المصرح به ألقل من نصف يوم دراسى.  

لُمعادلة إلى عواقب  يمكن األخذ فى األعتبار فترات التأخيرالمتراكمة ويمكن ترجمتها إلى أيام غياب ُمعادلة. قد تؤدى أيام الغياب ا  

 . على الطالب / األسرة 

 التغيب عن المدرسة يعنى عادة الغياب ألكثر من ثالثة أيام دراسية أو ما يعادلها بعد اإلشعاراألول بالتغيب عن المدرسة.  

 ٪ من أيام السنة الدراسية. ١٠الغايب المزمن يعنى الطالب الذي يتغيب عن  

 

الجسدية أو الطبية أو األسنان، والمثول أمام المحكمة، وحاالت الطوارئ العائلية  قت مثل المواعيد العقلية أو قد يتم إعفاء الطالب من الغياب المؤ 

 وغيرها من األسباب العاجلة. سيتم تفسير "األسباب العاجلة" بدقة والتى لن تسمح بالحضور غير المنتظم للطالب. 

الوصى تقديم دليل رسمى مكتوب أو إثبات يوضح سبب الغياب  يجب على ولى األمر /    ( أيام من عودة الطالب إلى المدرسة،٣فى غضون ثالثة )

تلم  في حالة عدم السماح بالغياب إلى مدير المبنى أو المسؤول الرسمي المعين . يجب معاملة الغياب على أنه غير قانونى أو بدون عذر حتى تس

 اده تلقائيًا.عذرالغياب ال يتم اعتمالمنطقة اإلشعار/ الدليل الذى يشرح سبب الغياب . نموذج 
 

 

 لمعرفة اإلجراءات الواجب اتباعها في حاالت الغياب بسبب احتفال الطالب بعيًدا دينيًا األرشادات الدينية.   ٢٠٤راجع السياسة رقم  

 

لب ذلك و أف أف أيه إذا ط   ٤-شأو أف أف أيه أو مجموعة أت  ٤-سيتم إعفاء الطالب من المشاركة فى مشروع برعاية  الوالية أوالمقاطعة أتش

 كتابيًا قبل الحدث. 

 

 

 

 لتصاريح الغياب المؤقت الستخدامها في الرحالت العائلية المعتمدة   ٢٠٤راجع السياسة رقم  
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 :ر المدارس فى منطقة إلينتاون التعليمية في ظل الظروف التاليةسيتم إعفاء الطالب من حضو

 . الطالب المسجلين على أساس التفرغ الكامل فى المدارس غير الحكومية أو الخاصة. ١

( عاًما والذين تمت الموافقة على تسجيلهم فى كليات التجارة أو  ١٥خمسة عشر ). الطالب الذين ال تقل أعمارهم عن ٢

 ة. األعمال الخاص

( ممن أكملوا الصف السادس، يعملون في المزارع أو الخدمة  ١٤. الطالب الذين ال تقل أعمارهم عن أربعة عشر )٣

 المنزلية الخاصة بموجب تصاريح صادرة موسمياً. 

( الذين يعملون بانتظام خالل العام الدراسى ويحملون شهادة توظيف  ١٦أعمارهم عن ستة عشر )الطالب الذين ال تقل 

 ة بشكل قانونى. صادر

. الطالب الذين يتلقون تعليميًا فى مجال غير متوفر في المناهج الدراسية للمنطقة من معلم مؤهل معتمد من قبل  ٥

 المشرف. 

ن على الذهاب إلى المدرسة بناء على توصية من طبيب المدرسة أو  . األطفال المقيمين فى المنزل غير القادري ٦

 لطبيب النفسى وموافقة وزير التعليم فى والية بنسلفانيا.األخصائي النفسي بالمدرسة أو ا

 

 .ر / األوصياء ( حاالت غياب بدون عذر، فسوف تقدم المنطقة إشعاًرا بالتغيب عن هذا الغياب على أولياء األمو٣إذا كان لدى الطالب ثالث )

، فسيتم تقديم استدعاء النتهاك قوانين االلتحاق بالمدارس  بعد استالم إشعار التغيب عن المدرسة إذا تلقى الطالب أى إخطارللغياب بدون عذر

المحكمة، أو تكليفه  فى حالة إدانته، قد يُحكم على ولى األمر /الوصي و/ أو الطالب بدفع غرامة و / أو تكاليف  .اإللزامية إلى قاضى المقاطعة

الطالب الذي    دى عدم االمتثال ألى حكم التغيب عن المدرسة إلى السجن.قد يؤ   بأداء خدمة المجتمع، أو يُحكم عليه بإكمال برنامج تثقيف الوالدين.

مقاطعة ليهاي لخدمات  ( الذي ال يمتثل لقوانين الحضور اإللزامى يجب إحالته إلى خدمات المجتمع )أي مكتب ١٣يقل عمره عن ثالثة عشر )

 األطفال والشباب( أو التصرف المحتمل كطفل ُمعال. 

 
 

 ٢٠٤راجع السياسة رقم  

 من هذا الكتيب.  ٧إذا كنت تواجه مشكالت تتعلق بالحضور مع طفلك، فيرجى االتصال بمدرستك. معلومات االتصال موجودة في الصفحة 
 

 التنمر/ التنمرعبر اإلنترنت
 سبب ضرورة وجود بيئة مدرسية آمنة خالية من التنمر للطالب للتعلم وتحقيق معايير أكاديمية عالية. هذه السياسة تشرح 

طالب أو   الغرض من هذه السياسة، يعتبر التنمر فعاًل إلكترونيًا أو كتابيًا أو لفظيًا أو جسديًا متعمًدا، أو سلسلة من األفعال )أ( موجهة إلى 
 بيئة مدرسية، )ج( يكون شديًدا، مستمراً أو واسع االنتشار، )د( له تأثير على القيام بأى مما يلى: طالب آخرين، )ب( يحدث في 

 تدخل بشكل كبير فى تعليم الطالب؛ . ال١
 . خلق بيئة خطرة؛ أو ٢
 . اإلخالل الكبير بعملية التنظيم المدرسى. ٣
 

نوًعا من المضايقات التي يكون السلوك فيها مقصوًدا، أو يُنظر إليه على  على سبيل المثال، يمكن أن يكون التنمرتسلًطا عبر اإلنترنت و/ أو 
قد يشمل على سبيل المثال ال الحصر، إجراءات مثل التهكم اللفظي، االعتداء الجسدي،   سبب فيه بالضيق.أنه يُقصد إيذاء شخص آخر أو الت 

لمدرسة، التعليقات المهينة، بما في ذلك أى بيانات تمييزية تحُظرها  ابتزاز األموال أو الممتلكات، االستبعاد من مجموعات األقران داخل ا 
يجب على الطالب الذين يتعرضون للتنمر إخبار شخص بالغ موثوق به   .تمييز والتحرش فى المنطقة المدرسة وتتوافق معها سياسات عدم ال

ستعمل المدارس واألسر    ر إكمال نموذج تقرير التنمر.فى المدرسة وشخص بالغ فى المنزل فى أقرب وقت ممكن. الطالب واألسر لديهم خيا
 معًا لمعالجة هذه المشكلة. 

 
 .٢٤٩  راجع السياسة رقم
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 األجهزة اإللكترونية
  يتعلم الطالب من هذه السياسة  متى وأين يمكنهم أوال يمكنهم امتالك أجهزة إلكترونية ]أي الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة 

  ٢٣٧سياسة رقم التمت مراجعة  ساعدات الرقمية الشخصية )بى دى أيه( وأجهزة االستدعاء/ أجهزة التنبيه ، إلخ.[.والم   ٣ومشغالت ام بى 
يحُظر مجلس األدارة استخدام الطالب ألجهزة االتصال الشخصية خالل اليوم الدراسى في مبانى المنطقة وأثناء حضور    . ٢٠١١فبراير  ٢٤فى  

المنطقة لن   ، مؤشرات الليزر أو ملحقاتها ممنوعة أيًضا.٥١٠أس سى  درسة خالل ساعات الدراسة العادية.الطالب لألنشطة التي ترعاها الم
تتم مصادرة األجهزة   تكون مسؤولة عن خسارة أو تلف أو سوء استخدام أى جهاز إلكترونى يتم إحضاره إلى المدرسة من قبل الطالب.

  يجب أن تكون العواقب   فى حالة االشتباه فى سرقة الجهاز، يتم تسليمه إلى الشرطة.   الوصى.   اإللكترونية غير المصرح بها وإخطار ولى األمر/ 
 التأديبية وفقًا لسياسات المنطقة واللوائح اإلدارية المتعلقة بانضباط الطالب. 

 

 .والطرد  )حرمان مؤقت( ، التعليق٢٣٣، أو تأديب الطالب، أو السياسة رقم  ٢١٨راجع السياسة رقم  
 

 لعصاباتسياسة ا
 هذه السياسة تحدد لوائح وسلطة المنطقة لضبط نشاط العصابات والحد منه. 

 اإلرشادات التالية تعتبر وثيقة الصلة بنشاط العصابات وهى محظورة: 
و  . لبس ،أو حيازة، أو استخدام، أو توزيع، أو عرض، أو بيع أى مالبس، أو مجوهرات، أو شعار، أو شارة، أو رمز، أو عالمة وشوم أ ١

  االنتماء إليها. طريقة التبرج، أو أى شىء آخر يشير أو يشير ضمناً إلى العضوية فى أي عصابة أو 
صابة  . القيام أو التكليف بأى عمل أو استخدام للكالم، لفظيًا أو غير لفظى )إيماءات، مصافحة، إلخ( مما يشير أو يشير إلى العضوية فى أى ع٢

 أو االنتماء إليها. 
 بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: ي كالم، أو ارتكاب أي فعل أو إهمال لخدمة مصالح أى عصابة أو نشاط عصابة، استخدام أ  - ٣

 ا. حث اآلخرين على العضوية في أي عصابات؛       
 ب. مطالبة أى شخص بالدفع مقابل الحماية أو تخويف أو تهديد أو مضايقة أى شخص بطريقة أخرى؛     
 اب أى عمل غير قانونى أو انتهاك سياسات المنطقة التعليمية ؛ت. ارتك     
 شخص آخرعلى ممارسة العنف الجسدى ضد أى شخص آخر أو إلحاق الضرر بالممتلكات؛ أو ث. تحريض    
 لى ممتلكات المدرسة. ج. الرسم أو الكتابة أوبطريقة أخرى النقش على الجرافيتى أو الرسائل أو الشارات أو العالمات المتعلقة بالعصابات ع   
 

 

 .٢١٨.٣راجع السياسة رقم  
 

ف طائش(  المعاكسات   )تَّصرُّ

. يتم تعريف المعاكسات  لمعاكساتهذه السياسة تتضمن إجراءات الشكوى التي يجب اتباعها إذا اعتقد الطالب هو/هى أنه تعرض ل

ية أو سالمة الطالب أو يتسبب فى  إزالة الممتلكات  على أنها أى نشاط يهدد بشكل متهور أو متعمد الصحة العقلية أو الصحة البدن 

تُحظر جميع أنشطة المعاكسات، سواء من قبل الطالب أو المدرب أو الضامن أو المتطوع أو موظف منطقة    العامة أو الخاصة .

 ألينتاون التعليمية.

 .٢٤٧راجع السياسة رقم  
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 الزى المدرسى 
ية  يجب على جميع الطالب ارتداء الزى المدرسى المعتمد. تم وضع هذه السياسة لتعزيز بيئة تعليمية عادلة لجميع الطالب ولتعزيز صورة إيجاب 

نحرافات التي تسببها المنافسة أو التنافس فى  المدرسى إلى تقليل االيهدف الزى  عن الطالب بين الطالب والمدرسة والمجتمعات المحلية. 
 المالبس، باإلضافة إلى زيادة السالمة من خالل سهولة التعرف على  طالب المنطقة. 

 

 .٢٢١.١راجع السياسة رقم  

 .( ٢٣-١٨)مالحظة: تظهر إرشادات الزى المدرسى التي يجب على جميع الطالب اتباعها في الصفحات 
 

 ر المدرسةزوا

تصف المبادئ األرشادية لزيارة مدارس منطقة ألينتاون التعليمية ، لضمان سالمة الطالب والموظفين والحفاظ    هذه السياسة

 على بيئة تعليمية متواصلة. يتم تشجيع أولياء األمور / األوصياء على زيارة المدارس. 

 لجعل زيارتك أكثر فائدة، من فضلك:

ساعة على األقل عن طريق   ٢٤لدراسية مع إشعار مسبق قبل المؤتمرات وزيارات الفصول ايرجى جدولة جميع  •

 االتصال بمكتب المدرسة الرئيسى. 

 حدد موعًدا لعقد مؤتمرات تتعلق بتقدم الطالب مع المعلم و / أو مستشار التوجيه.  •

 سيحصل كل زائر على تصريح زائر يجب ارتداؤه ويكون مرئيًا طوال مدة زيارة.  •

 لمدرسة. خبرالمكتب عند الوصول إلى اأ •

 إحضار وإظهار بطاقة الهوية التى تحمل صورتك عند الوصول.  •

 

 .٩٠٦راجع السياسة رقم  
 
 

 التحرش الجنسى

التعليم فى  يجب أن تتخذ منطقة ألينتاون التعليمية  إجراءات معقولة ومناسبة لمنع التحرش الجنسي ومعالجته والقضاء عليه فى برنامج وأنشطة  

يجب أن يشمل هذا الجهد المراقبة واإلشراف لمنع واكتشاف   لمدرسة، أو فى ممتلكات المدرسة أو فى الحافالت.كل مدرسة، أو نشاط ترعاه ا

وتصحيح حاالت التحرش الجنسى؛ القضاء على أي بيئة معادية؛ إجراء تحقيقات فى الشكاوى الرسمية أو غير الرسمية المتعلقة بالتحرش  

ع تدابير عالجية؛ وتثقيف موظفى منطقة ألينتاون التعليمية والطالب وأولياء األمور واألوصياء  لجنسى؛ حماية ضحايا التحرش الجنسى؛ وضا

ف التحرش الجنسى، وهو شكل من أشكال التحرش الجنسى، على أنه يشمل التحرش الجنسى،   حول التحرش الجنسى وهذه السياسة.  يُعرَّ

التصال الجنسى غير الالئق، واللمس غير المناسب، وعلى هذا النحو، يجب أن  واالعتداء الجنسى، والعنف الجنسى، واالنحراف الجنسى، وا

تتضمن أمثلة التحرش الجنسى الذي ينتهك هذه   يشمل التحرش اللفظى والمرئى غيرالمرغوب فيه. أو السلوك الجسدى ذى الطبيعة الجنسية. 

 سبيل المثال ال الحصر، ما يلى: السياسة، على 

 إلمساك أو الضغط على األعضاء الحميمة لشخص آخر، سواء كان ذلك الشخص من نفس الجنس أو من الجنس اآلخر؛ ا. اللمس أو التربيت أوا

 ب. اإلكراه أو اإلجبار أو محاولة اإلكراه أو لمس األجزاء الحميمة ألى شخص؛ 

 جاه شخص آخر؛محاولة اإلجبار أو اإلكراه على االتصال الجنسى أو الفعل الجنسى ت ت. اإلكراه أو اإلجبار أو 

 ث. لمس النفس جنسيًا أو التحدث عن النشاط الجنسى أمام اآلخرين؛

 ج. نشر شائعات حول الطالب اآلخرين أو تصنيفهم على أساس النشاط الجنسى أو األداء؛ 

لُمرحب به أو بدافع جنسى أوغير  ح. التربيت، القرص، أو االتصال الجسدى غير ا
                                                                                                                                                     مناسب؛

خ. سلوك أو كلمات جنسية أخرى غير مرحب بها، بما فى ذلك طلبات الحصول على خدمات جنسية، عندما تكون مصحوبة بتهديدات ضمنية   
 ضمنية أو علنية بمعاملة تفضيلية.   أو علنية أو وعود
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يعتبر منسق المساوة في المنطقة    ، وهو المدير.SECيجب أن يكون لكل مبنى مدرسى  لمنطقة ألينتاون التعليمية منسق مساواة فى المدرسة أو  
ى( مسؤوالً عن إدارة وضمان امتثال منطقة ألينتاون التعليمية للمادة أى أكس، وله سلطة إشرافية على جميع منسقى المساوة  فى  )دى إى س

يمكن توجيه األسئلة حول إمكانية تطبيق المادة أى أكس على أى برنامج أو نشاط في منطقة ألينتاون التعليمية إلى  ارس ) أس إى سى أس(. المد
، الينتاون،  ٣٢٨٠جنوب شارع بن، صندوق بريد    ٣١وة في المنطقة  )دى إى سى(، الموجود في مكاتب منطقة ألينتاون التعليمية فى  منسق المسا

 .١٨١٠٥انيا بنسلف

 

للغة السياسة وإجراءات اإلبالغ عن الحوادث. لغة السياسة الفعلية تحل محل هذا الوصف. تتوفر   ٢٤٨و  ١٠٣.١و  ١٠٣راجع السياسة رقم
وذج  يمكن العثور على نسخة من نم  إلصدارات الورقية من السياسة، بما في ذلك نماذج اإلبالغ عن الحوادث، في المكتب الرئيسي لكل مدرسة.ا

 من هذا الكتيب.  ٣٤اإلبالغ عن الحادث فى الصفحة 

 

 

 الطالبانضباط 
ى المدرسة ، أثناء حضورهم إلى المدرسة والمشاركة فى األنشطة  هذه السياسة تحدد السلوك والتصرف الذي يُتوقع من الطالب  يوميًا  من وإل

 الحافالت ووسائل النقل األخرى. المتعلقة بالمدرسة فى أى ممتلكات مدرسية، بما في ذلك 
 

 وتصنيفات دليل الطالب لمعرفة مستوى المخالفات.   ٢١٨راجع السياسة رقم  
 

 الطالبتعبير 
ي التعبيرعن أنفسهم ونشرها ما لم تتعارض مع العملية التعليمية، أو تهدد بإلحاق ضرر مباشر  تنص هذه السياسة على أن للطالب الحق ف

 المدرسي، أو تشجع على نشاط غير قانوني، أو تتعارض مع حقوق فرد آخر. برفاهية المجتمع 
 

 . ٢٢٠انظر السياسة رقم  
 

 

 سجالت الطالب
أوأنفسهم وتقديم الموافقة على الكشف  )طفلهم(  رفة حقوقهم في فحص سجالت أطفالهم  يتيح هذا القسم لألولياء األمور/ األوصياء والطالب مع

كما يشرح الشروط التي تكون فيها موافقة ولى األمر/ الوصى أو الطالب غير مطلوبة للكشف عن المعلومات. لولى األمر    عن هذه السجالت.
 الشتراك فى مشاركة معلومات دليل الطفل )األطفال(. الكتابة إلى اإلدارة ومطالبة طفله )أطفاله( بإلغاء ا الحق فى 
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( عاًما أو أكبر  ١٨شر )يمنح قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ) أف إى أر بى أيه( لألولياء األمور / األوصياء والطالب ثمانية ع
األوصياء والطالب المؤهلين الحق فى فحص ومراجعة  لألولياء األمور/    )"الطالب المؤهلون"( حقوقًا معينة فيما يتعلق بسجالت تعليم الطالب. 

يوًما من   ٤٥ثل فى غضونالسجالت المدرسية ألطفالهم )طفلهم( أو أنفسهم. يجب تقديم طلب للقيام بذلك كتابيًا إلى مدير المبنى، والذي سيمت 
صى أو الطالب المؤهل بالوقت والمكان اللذين يمكن استالم الطلب. سيقوم المدير باتخاذ الترتيبات الالزمة للوصول وسيُخطر ولى األمر / الو

 فيهما فحص السجالت. 
 

طريق تحديد كتابى عند الفحص والمراجعة، يجوز للولى األمر/ الوصى أو الطالب المؤهل طلب تعديل إلى السجل عن  

رت المدرسة عدم تعديل  لجزء السجل الذي يعتقد أنه غير دقيق أو مضلل واألسباب، وتقديم ذلك إلى مدير المبنى. إذا قر

 السجل، يحق  للولى األمر/ الوصى عقد جلسة استماع. 

 

وافقة المسبقة غير  مطلوب موافقة مسبقة من قبل ولى األمر / الوصى أو الطالب المؤهل للكشف عن السجالت. الم

 مطلوبة للكشف عن المعلومات بموجب الشروط التالية: 

ن الذين لديهم اهتمامات تعليمية مشروعة ، والموظفين الكتابيين المسؤولين  . لمسؤولى المدرسة، بما فى ذلك المعلمي ١

 عن إدارة السجالت 

 . المدارس التي يسعى الطالب أو ينوى االلتحاق بها ٢

 لفيدرالية والواليات والمحلية التي تنطوى على مراجعة أو تقييم لالمتثال لبرامج التعليم. إلى السلطات ا٣

 عدات المالية التي تقدم بها الطالب أو حصل عليها . فيما يتعلق بالمسا٤

 . إلى المنظمات التي تجرى دراسات لصالح المؤسسات التعليمية أو نيابة عنها٥

 الطالب المؤهل  . ألولياء أمور الطالب الُمعال أو٦

 . االمتثال ألمر قضائى أو أمر إحضار ٧

 . فى حالة الطوارئ المتعلقة بالصحة أو السالمة ٨

لإلفصاح عن معلومات الدليل، والتي قد تشمل االسم والصف ومدرسة الحضور والمشاركة خارج المنهج الدراسى وقائمة الشرف أو  . ٩

 تابى يقيد هذا الكشف إلى مدير المبنى قبل بدء كل العام الدراسى الحصول على الجوائز، ما لم يتم تقديم إشعار ك

 ( القُصرما يتعلق بخدمة الطالب فى ظل نظام قضاء  األحداث ). إلى الدولة أو المسؤولين المحليين في ١٠

 

 

نون دولة  يُمنح الوالد غير الوصى نفس الحقوق التي يتمتع بها الوالد الحاضن، بشرط أال يكون هناك أمر محكمة أو قا

 أو وثيقة ملزمة قانونًا تلغى هذه الحقوق على وجه التحديد والتي تم توفيرها للمدرسة. 

 

 فرض رسوم لتقديم نسخة من السجالت إلى ولى األمر/ الوصى أو الطالب المؤهل. سيتم 

 

( والطالب المؤهلين فيما يتعلق بسجالت  يجب تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق الممنوحة  لولى )أولياء( األمر/ الوصى )األوصياء 

سيتم التحقيق   (  كتابة.١٨١٠٥، الينتاون، بنسلفانيا  ٣٢٨٠صندوق بريد    جنوب شارع بن،  ٣١الطالب إلى المشرف  )منطقة مدرسة ألينتاون ،  

وى بشكل مناسب، فيمكن تقديم الشكاوى  إذا لم تتمكن المنطقة من حل الشكا  فى جميع الشكاوى والرد عليها كتابةً في غضون فترة زمنية معقولة. 

شارع ماريالند، جنوب غرب، واشنطن    400ألسرة، وزارة التعليم األمريكية،  التي لم يتم اتباع  أف إى أر بى أيه إلى مكتب االمتثال لسياسة ا

 .  ٤٦٠٥-٢٠٢٠٢العاصمة  
 
 

 .٢١٦راجع السياسة رقم  
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 عمليات البحث عن الطالب
 

هذه السياسة تحدد حاجة مجلس اإلدارة وحقه فى التمكن من البحث عن الطالب وممتلكاتهم الشخصية وخزاناتهم ومركباتهم من أجل توفير  
 .بيئة تعليمية آمنة عند الضرورة

 

 .٢٢٦راجع السياسة رقم  
 

 لمخدراتتعاطى ا
السياسة تمنع وتحظرالحيازة غير المصرح بها، واستخدام، وتوزيع و/ أو بيع أي مواد غير مصرح بها / غير قانونية، بما في ذلك المواد  هذه  

 غير القانونية للقُصر. 
 

 .٢٢٧راجع السياسة رقم  
 

 )الحرمان المؤقت( / الطرداإليقاف 
الطالب أو طرده من الفصل / المدرسة. وتصف اإلجراءات القانونية الواجب   إيقاف ها عند هذه السياسة تشرح اإلجراءات التي يجب اتخاذُ 

 مراعاتُها فيما يتعلق بجلسات االستماع الرسمية وغير الرسمية. 

  
 

 * اإليقافبديل 

منظمة. يعمل  يتم اإلشراف على الطالب لفترة من الوقت في بيئة بديل التعليق هو نتيجة تستند إلى انتهاكات المدرسة حيث 

الطالب فى مهام الفصل الدراسي ، أو المساعدة فى الواجبات المنزلية، أو ممارسات التعلم االجتماعي والعاطفي على النحو  

 .فردى(المحدد من قبل معلمى الفصل أو على النحو المحدد فى برنامج أى إى بى )البرنامج التعليمى ال

 

يجب   ( أيام متتالية.١٠عشرة ) اإليقاف فرصة للرد. يجب أال تتجاوز حاالت  ومنحهم  اإليقاف يجب إبالغ الطالب بأسباب 

. يجوز للمدير أو من ينوب  اإليقاف )الحرمان المؤقت من الفصل / المدرسة( ومدة بديل    اإليقافإخطار أولياء األمور بأسباب  

 الطالب.  إيقافعنه 

 اع غير رسمى للولى األمر / الوصى مع المسؤول. ( أيام للتعليق، سيتم تقديم اجتم٥مع وجود بديل لمدة خمسة )
 

 

 * خارج المدرسة اإليقاف
اإليقافات هى غياب بعذر قانونى، والتى   زمنية محددة.التعليق خارج المدرسة هو عملية يتم من خاللها استبعاد الطالب من بيئة التعلم لفترة 

( أيام متتالية ويجب أن تحصل  ١٠يمكن أن تتجاوز حاالت اإليقاف عشرة ) ال  يُسمح فيها للطالب بتعويض الغياب عن الواجبات المدرسية.
 على موافقة مجلس إدارة المدرسة. 

 اتباع إرشادات التعليم الخاص. يجوز للمدير أو من ينوب عنه إيقاف الطالب. و يجب أيًضا 
 غير رسمى مع المسؤول اإلدارى.  ( أيام من اإليقاف خارج المدرسة، يُعرض على ولى األمر / الوصى لقاء ٣* بعد ثالثة )

 
 

 الطرد
 قوائم المدرسة. ( أيام دراسية وقد يكون استبعاًدا دائًما من ١٠االستبعاد من المدرسة من قبل مجلس اإلدارة لمدة تزيد عن عشرة )

 

 .٢٣٣راجع السياسة رقم  
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 منتجات التبغ والتدخين
ى، تحظراستخدام أو حيازة منتجات التبغ والبخار المحددة على أنها سيجارة مضاءة أو غير مضاءة، وسيجار، وغليون، ومنتجات تدخين مضاءة أخرهذه السياسة 

ر اإللكترونية أو ذو نكهة أو قد ال يكون من النيكوتين مثل السجائوتبغ غير مدخن بأى شكل من األشكال، باإلضافة إلى البخاخة أو أى جهاز آخر يبخر المحلول 
 السجائر اإللكترونية وأجهزة التبخير الشخصية وأنظمة توصيل النيكوتين اإللكترونية.

 

 .٢٢٣راجع السياسة رقم 
 

 المراقبة الصوتية / المرئية )النقل(
انتهاك قواعد الحافالت ، وقواعد المدرسة ، واللوائح ، مقاولين والسائقين في مراقبة السلوك ، ومنع يهدف استخدام تسجيل الفيديو / الصوت إلى مساعدة اإلدارة وال

 و / أو الجنائية.وسياسات المنطقة ، وقانون والية بنسلفانيا ، واستخدام و / أو االستغناء عن هذه المراقبة عند االقتضاء للمسائل التأديبية والمدنية 
 

المدارس. يخضع جميع الطالب لتصويرهم بالفيديو فى الحافلة المدرسية أو فى المدرسة فى أي يديو/الصوت فى أى أو جميع الحافالت أو يمكن وضع مسجالت الف
 وقت.

 
مخصصة للعرض العام   غير  تم تصميم وسائط الفيديو/الصوت لالستخدام فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالسالمة والسلوك فى الحافلة والمدرسة. وسائط الفيديو/الصوت

 الطالب أو الموظف أو اولى األمر/ الوصى أو الجمهور وال يجب إتاحتها ألغراض المشاهدة العامة.من قبل 
 

 ٨١٠.٢راجع السياسة رقم 
 

 تطوع
 هذه السياسة تحدد فئات المتطوعين داخل مدارسنا ومتطلبات كل منها. هناك ثالث فئات للمتطوعين:

 لديهم اتصال جسدى وثيق مع الطالب ولن يكونوا بمفردهم مع الطالب.هم الذين لن يكون  -. المتطوعون الزائرون ١
 الذين سيواصلون التواصل الجسدى أو الفردى مع الطالب، لكنهم لن يكونوا وحدهم أو مسؤولين عن الطالب. -. المتطوعون المساعدون ٢
 وعة صغيرة من الطالب.ولين عن طالب أو مجمالذين قد يكونون بمفردهم أو مسؤ -. المتطوعون المستقلون ٣
 

 طوع.لكل فئة من المتطوعين متطلبات وموافقات لتصاريح رسمية مختلفة. يجب على المتطوعين المهتمين تلبية جميع المتطلبات والتصاريح قبل الت

 

 .٩١٦راجع السياسة رقم 

 

 أسلحة
المدرسة، في األحداث التي ترعاها المدرسة أو عند السفر من وإلى المدرسة ، باستثناء أولئك الذين انى هذه السياسة تحظر حيازة األسلحة  و/ أو ما شابه ذلك فى مب

و الدخول من خالل ينتمون إلى موظفى إنفاذ القانون وتلك المعتمدة من قبل المدرسة كجزء من البرنامج. باإلضافة إلى ذلك، قد يخضع الجمهور لفحص الطرود أ
 في المناسبات العامة على النحو الذى يحدده المشرف بالتشاور مع المجلس. عادنأجهزة الكشف عن الم

 الرجوع إلى السياسات تعريف السالح ونتائج االنتهاكات.

 

 

 .٧٠٩.١والسياسة رقم  ٢١٨.١راجع السياسة رقم   
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  ١٨١٠٥ بنسلفانيا الينتاون، ◆٣٢٨٠ بريد صندوق ◆جنوب شارع بن ٣١

 ٤٨٤-٧٦٥- ٤١٤٠فاكس ◆  ٤٨٤-٧٦٥-٤٠٠٠: تليفون  ◆مركز االدارة

 

 نموذج تقرير التحرش الجنسى
 

 _____________________________________________________________________________________:. االسم ١

 ______________________________________________________________________________:لمدرسة / المبنى. ا٢

 

.  

)التهديدات، الطلب،  صف السلوك الذي وجدته مرفوًضا، بما في ذلك القوة التي تم استخدامها إن وجدت؛ التصريحات الشفهية . ٣ 
 :جسدى )يمكن إرفاق أوراق إضافية(المطالب ، إلخ(؛ ماذا لو كان هناك أي اتصال  

 
 
 
 

 :اسم الشخص )األشخاص( المزعوم تورطهم في التحرش  .٤

______________________________________________________________________ 

 

 :المزعوم موجًها ضد شخص آخر ، فحّدد الشخص اآلخر إذا كان التحرش الجنسى  .٥

_______________________________________________________________________ 

 :٣رقم  فى تاريخ الحادث الموصوف  .٦

__________________________________________________________________ 

 :٣الوقت التقريبي للحادث فى رقم  . ٧

________________________________________________________________ 

 :٣حادث فى رقم موقع ال .٨

_______________________________________________________________________ 

 :٣ أسماء شهود الحادث فى رقم . ٩

_____________________________________________________________ 

 :ذى لديكصف بإيجاز اإلجراءات التي تود أن تتخذها المنطقة  رًدا على األمر المحدد ال. ١٠

_____________________________________________________________________________ 

 :تاريخ تقديم هذه الشكوى. ١١

_______________________________________________________________ 

 
 

_________________________________________________  

 توقيع المشتكى
 

 
 
 

 

 نموذج التحرش الجنسى 
 

          فى المنطقة    رجى إعادة هذا النموذج إلى منسق المساواة في المدرسة )المدير(، أو منسق المساواة إلى مقدمى الشكاوى: ي  
 ) لوكريشيا برون (، أو المشرف أوالمعين من قبل المشرف. 

 

        منطقة إلى المديرين وغيرهم ممن يقديم هذا النموذج المكتمل: يجب إرسال هذا النموذج المكتمل إلى منسق المساوة في ال
  .( من تاريخ التقديم١)لوكريشيا برون ( خالل يوم عمل واحد )

 

 ٣٤ 


