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��ة �ف  وزارة ال�ت

20-2019 أول�اء األمور دل�ل 

ي او لد یخضع محتوى اإلشعار السنوي لحقوق الطبع والنشر ویتم توفیره بواسطة المدارس والخدمات القانونیة في كالیفورنیا. تمت إضافة محتوى محد
��ة �ف ي اوكالند بواسطة كالندوزارة ال�ت

��ة �ف  .وزارة ال�ت
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 اإلشعار األھل السنوي

2019-20 
 أولیاء األمور واألوصیاء األعزاء: 

في الربع األول من العام من قانون التعلیم في كالیفورنیا أن یتم تقدیم إشعار في بدایة الفصل الدراسي األول أو  48980تشترط المادة 
الدراسي العادي إلى األھل أو الوصي على التالمیذ القاصرین في المنطقة التعلیمیة فیما یتعلق بحقوق األھل أو الوصي بموجب األقسام 

،  51938و  49472و  49451و  49423و  49403و  48208و  48207و  48205و  46015و  46014و  35291و  32390
) 49510(تبدأ من مع القسم  9، وإشعار بتوافر البرنامج المنصوص علیھ في المادة  19) من الجزء 32255ًءا من القسم (بد 2.3الفصل 

یتطلب أن یتم توقیع ھذا اإلشعار وإعادتھ من قبل  48982. القسم 48206.3ومدى توافر التعلیم الفردي بموجب القسم  9من الفصل 
قیع وإرجاع نموذج صفحة التوقیع لسیاسات الوزارة ھو إقرار من الوالد أو الوصي بأنھ قد تم إعالمھ الوالد أو الوصي إلى المدرسة. التو

ر بحقوقھ، لكن ال یشیر إلى الموافقة على المشاركة في أي برنامج معین قد تم منحھا أو حجبھا. بناًء على طلب الوالد، یمكن تقدیم اإلشعا
ترونیة عن طریق إتاحة الوصول إلى اإلشعار إلكترونیًا. إذا تم تقدیم اإلشعار في شكل إلكتروني، السنوي إلى الوالد أو الوصي بطریقة الك

یجب على الوالد أو الوصي أن یقدم إلى المدرسة إقرار موقع ھذا اإلشعار. یمكنك عرض اإلشعار السنوي ألولیاء األمور من الوزارة 
. مرفق بھذا اإلشعار www.ousd.org/studentfamilyhandbookعلى  كجزء من كتیب الطالب واألسرة المتاح على اإلنترنت

كجزء من الكتیب ھو ملحق سیاسة الوزارة والذي یتضمن سیاسات الوزارة بشأن الموضوعات المحددة كما ھو موضح أدناه. یرجى 
 مالحظة أن جمیع سیاسات مجلس إدارة وزارة التربیة في اوكالند متاحة أیًضا على اإلنترنت على

www.ousd.org/boardpolicies. 

یوًما على األقل من النشاط المحدد.  15تتطلب بعض التشریعات إخطاًرا إضافیًا للوالدین أو األوصیاء خالل الفصل الدراسي أو قبل 
أي من ھذه األنشطة أو الفصول الدراسیة المحددة، وسیتم إعفاء الطالب (سیتم إرسال خطاب منفصل إلى أولیاء األمور أو األوصیاء قبل 

متى قام أولیاء األمور أو األوصیاء بمدیر المدرسة ببیان مكتوب یطلب فیھ عدم مشاركة طفلھم.) تشریع آخر یمنح بعض الحقوق 
لي (عند استخدامھ ھذا المسمى "الوالد" یشمل الوالد المنصوص علیھا في ھذا النموذج. وفقًا لذلك، یتم إعالمك بموجب ھذا على النحو التا

 أو الوصي القانوني):

 ضبط الطالب

القواعد المتعلقة بانضباط الطالب، بما في ذلك القواعد التي تحكم التعلیق أو الطرد، ): EC § 35291القواعد واإلجراءات المتعلقة باالنضباط في المدرسة (
وبناء على طلب من المدرسة. یتم تضمین  www.ousd.org/boardpoliciesوما یلیھا، وھي متاحة على اإلنترنت على  48900مبینة في أقسام قانون التعلیم 

 تالیة لآلباء:سیاسات االنضباط الخاصة في وزارة التربیة في اوكالند في ملحق السیاسة المرفق. باإلضافة إلى ذلك، یتم تقدیم المعلومات التأدیبیة ال
 یجب ان یحمل كل معلم التالمیذ المسؤولیة عن سلوكھم في طریقھم من وإلى المدرسة، وفي الملعب.): EC §44807وك التالمیذ (فیما یتعلق بسل

یجب أن یلتزم التالمیذ باألنظمة المدرسیة، ویطیعوا كل االتجاھات، ویكونوا حریصین في الدراسة، ویحترمون المعلمین / ): CCR §300 5واجبات التالمیذ (
 خرین ممن لدیھ السلطة، واالمتناع عن اللغة البذیئة / المبتذلة.اآل

 (ف)): یُحظر على التالمیذ وغیرھم من الحاضرین المشاركة في السخریة اإلیذاء. EC § 488900حظر اإلیذاء (
 یحق للوزارة اعتماد قانون مالبس معقول. ):EC § 35183الزي المدرسي / مالبس العصابات (

إذا قام المعلم بتعلیق الطالب، فقد یطلب المعلم من والدیھ حضور جزء من الیوم  ):LC § 230.7؛ EC § 48900.1ر التالمیذ الموقوفین (حضور أولیاء أمو
 المدرسي في فصل طفلھ. ال یجوز ألصحاب العمل التمییز ضد الوالدین الذین یطلب منھم االمتثال لھذا الشرط.

یتعین على المقاطعات بذل جھد متضافر إلخطار أولیاء األمور بغرض الحصول على : (EC § 35256 ،35258) (SARC)بطاقة تقریر مسائلة المدرسة 
. www.ousd.org/sarcللمدارس في الوزارة على اإلنترنت في  SARCsبطاقات تقریر المساءلة المدرسیة، وضمان وصول جمیع اآلباء إلى نسخة. عرض 

 عند الطلب في موقع المدرسة. SARCیمكن للوالدین الحصول على نسخة من 
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). یجوز ألي طالب یشارك r( 8989§ §بالحفاظ على بیئة عمل وتعلم خالیة من التنمر، على النحو المحدد في  الوزارةتلتزم  ):EC § 234.1مكان آمن للتعلم (
وعملیة تقدیم شكوى الى التالمیذ واآلباء  الوزارةسیاسات  في تنمر أي شخص داخل أو من الوزارة أن یخضع إلجراءات تأدیبیة قد تصل حد الطرد. یجب نشر

لمكافحة التمییز  الوزارةوالموظفین ووكالء مجلس اإلدارة. یجب أن یكون اإلشعار باللغة اإلنجلیزیة وباللغة األساسیة للمستلم. للحصول على نسخة من سیاسات 
أو  www.ousd.org/ombudspersonلبلطجة، یرجى الوصول إلیھا عبر اإلنترنت على والمضایقة والتخویف ومكافحة البلطجة أو لإلبالغ عن حوادث ا

www.ousd.org/boardpolicies  یجب نشر ھذه السیاسات في المدارس والمكاتب.الوزارةأو اتصل بمكتب . 
أعلى المعاییر األخالقیة، ویظھرون السلوك المھني، ویتبعون  تلتزم المنطقة بموظفي الوزارة الذین یحافظون علىالمعاییر المھنیة في وزارة التعلیم في اوكالند: 

ین في مجتمع المدرسة. سیاسات ولوائح الوزارة، ویلتزمون بقوانین الوالیات والقوانین الفیدرالیة، ویمارسون الحكم الصائب عند التفاعل مع الطالب وأعضاء آخر
برامج التعلیمیة في المنطقة، ویساھم في تھیئة بیئة مدرسیة إیجابیة. یتم تضمین سیاسة وزارة التعلیم یجب أن یعزز سلوك الموظف نزاھة المنطقة، ویعزز أھداف ال

 في اوكالند بشأن المعاییر المھنیة بما في ذلك تفاعالت الموظفین مع التالمیذ في ملحق السیاسة المرفق.

 سجالت المدرسة واإلنجاز

، CFR 99.30 ،34 CFR 99.34 34، 9090§، 49069§وما یلیھا،  EC § 49063ولیاء األمور والطالب (سجالت التالمیذ / إخطار حقوق الخصوصیة أل
بشأن الطالب تمنح السجالت بعض حقوق الخصوصیة وحق الوصول إلى الطالب وأولیاء أمورھم. یجب منح  وقانون الخصوصیة والتربیة الفیدرالیة لألسرة)

) آباء الطالب 2عاًما أو أقل ؛ ( 17) أولیاء أمور الطالب الذین یبلغون 1مكتوبة والتي تحتفظ بھا المنطقة التعلیمیة إلى (حق الوصول الكامل إلى جمیع السجالت ال
م ) الطالب الذین تبلغ أعمارھ3عاًما فما فوق إذا كان الطالب معتمداً ألغراض ضریبیة وكانت السجالت ضروریة لغرض تعلیمي مشروع؛ ( 18الذین تبلغ أعمارھم 

عاًما أو  14) التالمیذ الذین یبلغون من العمر 4عاًما أو أكبر ، أو الطالب المسجلین في مؤسسة للتعلیم ما بعد المرحلة الثانویة (تسمى "الطالب المؤھلون")؛ ( 18
 شھادة ترخیص مقدم الرعایة. ) األفراد الذین أكملوا ووقعوا على5أكثر والذین تم تحدیدھم على أنھم شباب بال مأوى وغیر مصحوبین بذویھم؛ (

خالل إتاحة یمكن للوالدین، أو طالب مؤھل، مراجعة السجالت الفردیة عن طریق تقدیم طلب إلى المدیر. یجب أن تستجیب الوزارات لطلب سجل التلمیذ من 
ة عند الطلب. قد تتم إزالة المعلومات التي یزعم أنھا غیر الوصول في موعد ال یتجاوز خمسة أیام عمل بعد تاریخ الطلب. سیرى المدیر أن الشرح والتفسیرات مقدم

لة لكل صفحة. سیاسات دقیقة أو غیر مناسبة عند الطلب. باإلضافة إلى ذلك، قد یتلقى اآلباء أو الطالب المؤھلون نسخة من أي معلومات في السجالت بتكلفة معقو
المعلومات المحتجزة؛ توفر موظفین معتمدین لتفسیر السجالت إذا طلب ذلك؛ األشخاص المسؤولین المتعلقة بموقع السجالت وأنواعھا؛ أنواع  الوزارةوإجراءات 

الطالب إلى عن السجالت؛ معلومات الدلیل وصول األشخاص اآلخرین؛ مراجعة السجالت وتحدیھا متاحان من خالل مدیر المدرسة في كل مدرسة. عندما ینتقل 
التعلیمیة الجدیدة في غضون عشرة أیام دراسیة. في وقت النقل، قد یقوم الوالد أو الطالب المؤھل  الوزارةالت بناًء على طلب منطقة جدیدة، ستتم إعادة توجیھ السج

 جالت الطالب عبربمراجعة وتلقي نسخة (مقابل رسوم معقولة) و / أو الطعن في السجالت. یمكنك االطالع على سیاسات وزارة التربیة في اوكالند المتعلقة بس
 .www.ousd.org/boardpoliciesاإلنترنت على 

 ).USC § 1232g 20( إذا كنت تعتقد أن الوزارة ال تمتثل للوائح الفیدرالیة المتعلقة بالخصوصیة، فیمكنك تقدیم شكوى إلى وزارة التعلیم بالوالیات المتحدة

 ق بأي مسح أو تحلیل أو تقییم كجزء من أي برنامج قابل للتطبیق.لدیك الحق في فحص جمیع المواد التعلیمیة التي سیتم استخدامھا فیما یتعل

 اختبارات على المعتقدات الشخصیة
نتماءات السیاسیة، ما لم ال یتم استجواب الطالب في الدراسات االستقصائیة أو االمتحانات حول معتقداتھم أو ممارسات آبائھم الشخصیة فیما یتعلق بالسیاسة أو اال

و التجریم الذاتي الطالب أوالً كتابیًا ومنح إذن كتابي. مشاكل عقلیة أو نفسیة؛ السلوك الجنسي أو المواقف؛ السلوك غیر القانوني أو المعادي للمجتمع أ یتم إخطار والد
ل عالقات المحامین واألطباء والوزراء؛ مقربین من االسرة؛ العالقات المتمیزة أو المشابھة المعترف بھا قانونًا، مث أو المھین؛ تقییمات نقدیة لآلخرین الذین ھم

مساعدة المالیة بموجب ھذا الممارسات الدینیة أو االنتماءات أو المعتقدات؛ أو الدخل (بخالف ما یقتدیھ القانون لتحدید األھلیة للمشاركة في برنامج أو لتلقي ال
 .USC 1232H 20؛  EDUCATION CODE 51513البرنامج. 

تتیح الوزارة أیًضا معلومات دلیل الطالب وفقًا لقوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة. ھذا یعني  ):EC § 49073 ،34 CFR 99.37ب (معلومات عن دلیل الطال
ة المعترف ة المدرسیأن اسم كل طالب، وتاریخ المیالد، والعنوان، ورقم الھاتف، وعنوان البرید اإللكتروني، والتخصص الرئیسي للدراسة، والمشاركة في األنشط
یاسة مجلس اإلدارة. بھا رسمیًا، وتواریخ الحضور، والشھادات والجوائز التي تم تلقیھا، وقد یكون آخر حضور للمدرسة العامة أو الخاصة السابقة صدر وفقا لس

شخص ما عدا المنظمات الخاصة الھادفة للربح  باإلضافة إلى ذلك، قد یتم توفیر الطول والوزن للریاضیین. یمكن تقدیم معلومات الدلیل المناسبة ألي وكالة أو
نھوا دراستھم في (بخالف أصحاب العمل أو أصحاب العمل المحتملین أو وسائل اإلعالم اإلخباریة). یمكن إعطاء أسماء وعناوین كبار السن أو الطالب الذین أ

 المدارس والكلیات العامة أو الخاصة.
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ي اوكالند الحالة الجنسیة أو حالة الھجرة أو مكان المیالد أو أي معلومات أخرى تشیر إلى األصل القومي ولن تفرج ال تتضمن معلومات دلیل وزارة التربیة ف

خاصة. لدیك عن ھذه المعلومات دون موافقة الوالدین أو أمر من المحكمة. سیتم إخطار أولیاء األمور والطالب المؤھلین قبل إتالف أي سجالت تعلیمیة  الوزارة
قدات ي فحص استبیان أو أداة أخرى لتتم إدارتھا أو توزیعھا على طفلك إما لتجمع معلومات شخصیة للتسویق أو البیع أو تطلب معلومات عن المعتالحق ف

طالع أو أداة توالممارسات وأي مواد تعلیمیة تستخدم كجزء من المناھج التعلیمیة لطفلك. یرجى االتصال بمدرسة طفلك إذا كنت ترغب في فحص مثل ھذا االس
 أخرى.

 
عاًما أو  18بحجب معلومات الدلیل عن الطالب. إذا كان عمر الطالب  الوزارةعاًما أو أقل، ستقوم  17بناًء على طلب كتابي من والد الطالب الذي یبلغ من العمر 

ة طلب الطالب برفض الوصول إلى معلومات الدلیل. یجب تقدیم الطلبات أكبر أو تم تسجیلھ في مؤسسة للتعلیم ما بعد المرحلة الثانویة وقدم طلبًا مكتوبًا، فسیتم تلبی
باإلضافة إلى ذلك،  (راجع جزء معلومات رفض إصدار الدلیل من وزارة التربیة في اوكالند سیاسات وحزمة التوقیع.)بحلول یوم الجمعة األخیر في أغسطس. 

 غیر المصحوبین دون موافقة كتابیة صریحة على إصدارھا من قبل التلمیذ أو الوصي المؤھل.لن یتم نشر معلومات الدلیل المتعلقة بالشباب المشردین أو 
 

قد یطلب أولیاء أمور طالب  ):USC § 7908 20؛ EC § 49073.5/ اإلفراج عن أرقام الھواتف ( REPSاإلفراج عن المعلومات إلى الخدمات العسكریة 
الطالب وعنوانھ وقائمتھ الھاتفیة لمجندي القوات المسلحة دون سابق موافقة الوالدین المكتوبة. یجب على اآلباء المدارس الثانویة كتابةً عدم اإلفصاح عن اسم 

ھذه الحزمة بحلول  الذین ال یرغبون في إصدار ھذه المعلومات تحدید مربع اإلعفاء العسكري لصفحة توقیع سیاسات الوزارة وإكمال معلومات إلغاء االشتراك في
 ة األخیر في أغسطس.یوم الجمع

 
سیشارك التالمیذ في مستویات الصف المعمول بھا في تقییم كالیفورنیا ): EC § 60615 ،5 CCR § 852المشاركة في تقییم الوالیات والخیار لطلب اإلعفاء (

 CAASPPبیًا إلعفاء طفلھ من أي أو جمیع أجزاء تقییم ) باستثناء ما یعفیھ القانون. في كل عام، یجوز للوالد أن یقدم طلبًا كتاCAASPPألداء الطالب وتقدمھم (
م إدراج النتائج في سجالت لتلك السنة الدراسیة. إذا قدم الوالد طلب اإلعفاء بعد بدء االختبار، فسیتم تسجیل أي اختبار (اختبارات) مكتمل قبل تقدیم الطلب؛ سیت

 یة بطلب أو تشجیع أي طلب إعفاء نیابة عن تلمیذ أو مجموعة من التالمیذ.التلمیذ وإبالغ الوالد بھا. لن یقوم موظفو المنطقة التعلیم
 

یتعین على الوزارات تقدیم إشعاًرا مكتوبًا بمتطلبات القبول في الكلیة ): EC § 51229منھج المدرسة الثانویة: اخطار دورات اإلعداد المتعلقة بالكلیات (
. انظر متطلبات التخرج والقبول في الوزارة المرفقة ووصف للتعلیم الفني 12إلى  9ثانوي مسجل في الصفوف من ودورات التعلیم التقني المھني آلباء لكل تلمیذ 

. في وقت النشر، كانت متطلبات التخرج في الوزارة قید المراجعة. للحصول على أحدث المعلومات، یرجى زیارة Cal Grantالمھني ومعلومات 
www.ousd.org. 

 
یتعین على المقاطعات بذل جھد معقول إلخطار أولیاء  ):49077و EC §§9090الطالب / االمتثال لنظام االستدالل أو أمر المحكمة (إلفراج عن سجالت ا

 األمور مسبقًا بالكشف عن معلومات الطالب وفقًا الستدعاء أو أمر من المحكمة.
 

یجوز للوزارات إصدار سجالت تعلیمیة، ): (d( 49064) وEC §§9090 (a) )1اإلفراج عن سجالت الطالب إلى مسؤولي المدارس والعاملین في الوزارة (
أو أي خدمة أخرى  دون الحصول على موافقة الوالدین الخطیة المسبقة، ألي مسؤول أو موظف في المدرسة، بما في ذلك المحاسبین أو االستشاریین أو المقاولین

في السجل التعلیمي. یمكنك االطالع على سیاسات الوزارة المتعلقة بسجالت الطالب وإصدارھا عبر  لمقدمي الخدمات، الذین لدیھم مصلحة تعلیمیة مشروعة
 .www.ousd.org/boardpoliciesاإلنترنت على 

 
 خدمات صحیة

 
ول. قد یكون الفحص االمتحانات البدنیة مطلوبة كشرط أساسي للتسجیل في الصف األ ):H&SC §124085برنامج صحة األطفال وذوي االحتیاجات الخاصة (

فلك من المدرسة لمدة الصحي المجاني متاًحا من خالل قسم الصحة المحلي. قد یؤدي عدم االمتثال لھذا الشرط قد یؤدي الى التوقیع على تنازل مناسب واستبعاد ط
 تصل إلى خمسة أیام.

 
البدني في حال قدم الوالدین، بیانًا سنویاً مكتوبًا مع مدیر المدرسة یفید  یجوز إعفاء الطفل من الفحص): EC §49451الفحص البدني وعدم موافقة الوالدین (

تبعاد الطفل من بأنھ لن یوافق على الفحص البدني الروتیني للطفل. عندما یكون ھناك سبب وجیھ لالعتقاد بأن الطفل یعاني من مرض معد معترف بھ، سیتم اس
 الحضور المدرسي.
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. التقییم في 8و 5و 2یتعین على الوزارة تقییم رؤیة كل طالب أثناء ریاض األطفال، عند التسجیل األولي، وفي الصفوف  ):EC §49455الرؤیة التقدیریة (
لیس مطلوبا. یجب أن یشتمل التقییم على اختبارات للوضوح البصري، والرؤیة القریبة، والرؤیة  7أو  4السنة التالیة مباشرة للتسجیل األول للطالب في الصفوف 

أو الجراح أو مساعد الملونة؛ ومع ذلك، یجب تقییم رؤیة األلوان مرة واحدة وفقط على الطالب الذكور. یمكن التنازل عن التقییم عند تقدیم شھادة من الطبیب 
وب إذا قدم أحد الوالدین اعتراًضا الطبیب أو طبیب العیون الذي یحدد نتائج تحدید رؤیة الطالب، بما في ذلك حدة البصر ورؤیة األلوان. ھذا التقییم غیر مطل

 مكتوبًا بناًء على معتقد دیني لدى مدیر المدرسة.
 

 124035و 100275باإلضافة إلى الفحوصات البدنیة المطلوبة وفقًا لألقسام ): 49452.5و EC § § 49451إشعار فحص التواء العامود الفقري (الجنف) (
 وزارة على فحص كل طالبة في الصف السابع وكل طالب في الصف الثامن للحالة المعروفة باسم الجنف.من قانون الصحة والسالمة، قد تنص ال 124090و
 

سیتم منح التالمیذ الفرصة لتلقي التطبیق الموضعي للفلوراید أو عامل آخر مانع للتسوس على أسنان  وما بعدھا): H&SC §104830عالج فلوراید األسنان (
 تلمیذ مؤھل بإرسال خطاب یفید بأن العالج مطلوب.كل تلمیذ إذا قام الوالد أو 

 
قد یكون األطفال مؤھلین للحصول على وجبات مجانیة  ):49558و 49520و 49510(ب) و EC §§8989تغذیة التالمیذ / إشعار وجبات مجانیة ومخفضة (

ني أو منخفض السعر للوجبات إذا كان ذلك متاًحا في مدرسة طفلك. أو بأسعار مخفضة. تتوفر التفاصیل ومعاییر األھلیة والتطبیقات للمشاركة في برنامج مجا
المنطقة  یجوز، في ظل الظروف المناسبة، استخدام السجالت الفردیة المتعلقة بمشاركة الطالب في أي برنامج وجبات مجانیة أو مخفضة، من قبل موظفي

ات وفقًا لقانون كل طالب ینجح. عند اختیار أسرة معیشیة للتحقق من أھلیتھا للحصول على التعلیمیة لتحدید الطالب المؤھلین الختیار المدارس العامة والخدم
 وجبات مجانیة ومخفضة، یتعین على الوزارة إخطار الوالد بأنھ یتم التحقق من أھلیة طفلھ (أطفالھ).

 
ذین وافق آباؤھم كتابًیا على إدارة التطعیم المحددة. یتعین على یحق للوزارة اعتماد وكالء التطعیم للتالمیذ ال ):49403و EC § 48216األمراض الشائعة (

إخطار أولیاء األمور بأن  الوزارة. یجب على 120335و 120325الوزارة استبعاد التالمیذ الذین لم یتم تحصینھم بشكل صحیح وفقًا لقانون الصحة والسالمة 
صحیح أو تم إعفاؤه من المتطلبات. سیُطلب من جمیع الطالب الذین یدخلون ریاض األطفال، والذین  لدیھم أسبوعین لتقدیم دلیل إما أن التلمیذ تم تحصینھ بشكل

، االمتثال لمتطلبات التطعیم الواردة في قانون الصحة والسالمة، القسم الوزارةیتقدمون من الصف السادس إلى الصف السابع في الوزارة، أو قبل القبول األول في 
الطالب للوزارة إعفاء ساري المفعول من طبیب مرخص. لن یتم قبول أي إعفاءات بسبب معتقدات دینیة جدیدة یُسمح للطالب الذین لدیھم ، ما لم یقدم 120335

م تعریف . یتالوزارة، بمواصلة التسجیل حتى بدء فترة الدراسة التالیة في 2016ینایر  1إعفاءات من المعتقدات الشخصیة في الملف لدى الوزارة اعتباًرا من 
. یمكن للطالب المؤھلین لبرنامج التعلیم الفردي 12-7، بما في ذلك ریاض األطفال االنتقالیة، وK-6فترات االمتداد بالوالدة من خالل مرحلة ما قبل المدرسة، و

 الوصول إلى التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة كما ھو مطلوب في برنامج التعلیم الفردي الخاص بھ.
 

یجب على أي طالب أن یتناول الدواء الموصوف في المدرسة والذي یرغب في مساعدة العاملین بالمدرسة تقدیم  :(EC §49423 ،§ 49423.1) العالجالدواء و
بل للحقن بوصفة لقابیان مكتوب بالتعلیمات من الطبیب وطلب الوالدین للحصول على المساعدة في إدارة الدواء. یمكن للطالب أیًضا حمل إدمان اإلیفینیفرین ا

والترخیص من والد الطالب طبیة وإدارتھ ذاتیًا وصفة طبیة عن طریق دواء الربو المستنشق عند تلقي المدرسة تأكیدًا كتابیًا محددًا مع تعلیمات لإلدارة الذاتیة 
واء الذي یدیره بنفسھ، وتقدیم التنازل لموظفي المدرسة والطبیب أو الجراح. یجب على الوالد یخلي المدرسین والموظفین من المسؤولیة عن أي ضرر ناتج عن الد

أو في كل ، www.ousd.org/healthresourcesالمصرح لھم للتشاور مع الطبیب أو الجراح. یمكن العثور على النماذج المطلوبة عبر اإلنترنت على 
 مدرسة.

 
الوزارة إخطار أولیاء األمور كتابیًا إذا لم تقدم أو توفر الخدمات الطبیة یتعین على  ):49472و EC § § 47471الخدمات الطبیة والمستشفیات للطالب (

خالل شركات  والمستشفیات للطالب المصابین أثناء مشاركتھم في األنشطة الریاضیة. یحق للوزارة أیًضا تقدیم الخدمات الطبیة أو خدمات المستشفیات من
إصابات الطالب الناشئة عن األنشطة المتعلقة بالمدرسة. توفر وزارة التربیة في اوكالند تغطیة تأمینیة ضد العضویة غیر الربحیة أو بولیصیات التأمین الخاصة ب

أو كیفیة رفع دعوى، حوادث الطالب إلصابات الطالب الناتجة عن األنشطة المتعلقة بالمدرسة. النماذج متوفرة في كل مدرسة. لمزید من المعلومات حول التأمین 
 .1612-879أو اتصل بمكتب إدارة المخاطر على الرقم  www.ousd.org/riskmanagementتفضل بزیارة 

 
یتوفر التعلیم الفردي للطالب ذوي ): EC §§48206.3 ،48207-48208توفر التعلیم الفردي / حضور التالمیذ ذوي اإلعاقة المؤقتة في المستشفى (

الیومیة العادیة أو برنامج التعلیم البدیل مسجل مستحیل أو غیر صائب. یجب على أولیاء أمور  اإلعاقات المؤقتة التي تجعل إعاقتھم حضورھم في الفصول
عایة إذا كان برنامج الطالب الذین یدخلون المستشفى أو ذوي إعاقة مؤقتة إخطار المنطقة التعلیمیة بالمدرسة حیث یحضر الطالب و / أو یقیم و / أو یتلقى الر

 التعلیم الفردي مطلوبًا.
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یجب على أولیاء أمور أي طالب في نظام دوائي مستمر لحالة غیر عرضیة إبالغ الممرضة أو موظف المدرسة المعتمد  ):EC §49480نظام األدویة المستمر (
مكن لممرضة المدرسة التواصل مع بموافقة الوالد، ی(انظر النموذج المرفق.) المعین بالدواء او األدویة التي یتم تناولھا والجرعة الحالیة واسم الطبیب المشرف. 

تملة عالمات الطبیب وقد تتشاور مع موظفي المدرسة بشأن اآلثار المحتملة للدواء على السلوك البدني والفكري واالجتماعي للطفل وكذلك السلوكیة المح
 وأعراض اآلثار الجانبیة الضارة، واإلغفال، أو جرعة زائدة.

 
یجب أن تسمح مواقع المدارس باستخدام المالبس الواقیة من أشعة الشمس في  :USE SUNSCREEN (EC § 35183.5)مالبس تحمي من اشعة الشمس 

 الھواء الطلق ویجب أن تسمح للطالب باستخدام واقي من الشمس، دون وصفة طبیة أو مالحظة الطبیب، خالل الیوم الدراسي.
عة صحیفة الوقائع األفیونیة الموصوفة في ھذا الكتیب. بموجب القانون، یجب تزوید یرجى مراج): EC 49476وصفات المواد األفیونیة (المھلوسة): (

ارة الصحة بالوالیات الریاضیین الطالب بالمدرسة وأولیاء أمورھم بورقة وصفات األفیونیات ھذه المنشورة من قِبل مركز الصحة والخدمات اإلنسانیة التابع لوز
ق الریاضي أو المنافسة كجزء من الجھد المبذول للتثقیف الریاضیین وأولیاء أمورھم حول المخاطر والمساعدة في التصدي المتحدة قبل المشاركة في تدریب الفری

 لوباء األفیون في البالد.
 

 لدى الوزارة خطة للتخلص من المخاطر الصحیة التي تنشأ عن وجود األسبستوس في المباني): CFR 763.84 ،40 CFR 763.93 40األسبستوس (
تجابة وأنشطة المدرسیة. یمكن مراجعتھ في مكتب الوزارة. على األقل مرة واحدة كل عام، ستقوم الوزارة بإخطار أولیاء األمور بالتفتیش وإجراءات االس

دة في مكتب المدیر، خالل إجراءات الرد بعد المخطط أو الجاري تنفیذھا. یمكنك مراجعة خطة العملیات واإلدارة لموقع الوزارة الخاصة باألسبستوس، الموجو
 إذا كانت لدیك أسئلة أخرى. 2723-535-510ساعات الدراسة العادیة. اتصل بمكتب البیئة والصحة والسالمة على 

 
وفیر یُطلب من المناطق التعلیمیة إبالغ اآلباء عن استخدام المبیدات الحشریة في المدارس وت ):48980.3و 17612و EC §§ 17611.5استخدام المبیدات (

 (انظر النموذج المرفق.)إمكانیة الوصول إلى خطة اإلدارة المتكاملة لآلفات عند استخدام مبیدات معینة. 
 

یُطلب من كل مدرسة اإلبالغ عن حالة خطة السالمة المدرسیة، بما في ذلك وصف لعناصرھا وما بعدھا):  EC §§232280خطة أمان المدرسة الشاملة (
). مطلوب من لجنة التخطیط عقد اجتماع عام إلتاحة الفرصة ألفراد الجمھور للتعبیر عن رأیھم SARCر المساءلة المدرسیة السنویة (الرئیسیة، في بطاقة تقری

 في الخطة المدرسیة. تقوم لجنة التخطیط بإخطار األشخاص والكیانات المحددة كتابةً.
 

لمتطلبات تخطیط السالمة في المدارس إلى وزارة التعلیم األمریكیة بموجب إجراءات  یجوز تقدیم شكوى بعدم االمتثال ):EC § 32289إشعار االلتزام (
 وما یلیھا). CCR 4600 5الشكاوى الموحدة (

 
یمنع منعا باتًا استخدام منتجات التبغ في أي وقت من قبل الطالب أو الموظفین أو أولیاء األمور أو ): HS § 104420مدارس خالیة من منتجات التبغ (

والطالب والزوار زائرین، في المباني المملوكة للمنطقة أو المستأجرة، وفي ممتلكات الوزارة، وفي مركبات المنطقة. ینطبق ھذا الحظر على جمیع الموظفین ال
منتج یحتوي على التبغ أو  . تشمل المنتجات المحظورة أيالوزارةفي أي برنامج تعلیمي ترعاه المدرسة أو نشاط أو حدث ریاضي یعقد داخل أو خارج ممتلكات 

لكترونیة التي یمكن أن النیكوتین، بما في ذلك، على سبیل المثال ولیس حصرا على، التبغ الذي ال یدخن، السعوط (التمباك)، المضغ، سجائر القرنفل، والسجائر اإل
ة منتجات النیكوتین بوصفة طبیة. یجب على أي موظف أو طالب ینتھك توفر محالیل تبخیر النیكوتین وغیر النیكوتین. قد تكون ھناك استثناءات الستخدام أو حیاز

 االمتناع عن التدخین ویخضع إلجراءات تأدیبیة حسب االقتضاء.و الوزارةسیاسة المدارس الخالیة من التبغ في 
 
 

 خدمات الطالب
 

اللتحاق في ریاض األطفال في بدایة السنة الدراسیة أو في وقت یجب أن یكون الطفل مؤھالً ل): EC §48000الحد األدنى لعمر القبول في ریاض األطفال (
سبتمبر للعام  1). أي طفل سیحتفل بعید میالده بین 2أیلول (سبتمبر) أو قبلھ ( 2الحق من السنة نفسھا، إذا كان الطفل عید میالده الخامس، على التوالي، في 

امج لریاض األطفال انتقالي وفقًا للقانون وسیاسة الوزارة، على أساس كل حالة على حدة، فإن كانون األول (دیسمبر) سیُعرض على برن 2الدراسي المطبق و
قالیة بموافقة والد الطفل الطفل الذي بلغ الخامسة من العمر بعد التاریخ المذكور أعاله ولكن قبل نھایة العام الدراسي المطبق، قد یُقبل في ریاض األطفال االنت

. یجوز للمنطقة التعلیمیة أن تضع طفالً سیحتفل بعید میالده الرابع في األول من كانون األول (دیسمبر) أو قبلھ، EC §48000وفقًا مع  ویخضع لموافقة المجلس
 .EC §48000وھو مسجل في برنامج ما قبل المدرسة لوالیة كالیفورنیا في فصل دراسي لبرنامج ریاض األطفال انتقالیًا وفقًا للمادة 

 

5

http://www.sciscal.org/


 

ي اوكالند
��ة �ف  وزارة ال�ت

20-2019 أول�اء األمور دل�ل   

 

 

 
ي او لد یخضع محتوى اإلشعار السنوي لحقوق الطبع والنشر ویتم توفیره بواسطة المدارس والخدمات القانونیة في كالیفورنیا. تمت إضافة محتوى محد

��ة �ف ي اوكالند بواسطة كالندوزارة ال�ت
��ة �ف  .وزارة ال�ت

  © 2019 www.sciscal.org 

 

ال یجوز للوزارات استبعاد أو رفض أي تلمیذ من أي برنامج أو نشاط ): EC §§ 221.51 ،222 ،222.5 ،46015ین لدیھم أطفال أو حوامل (الطالب الذ
نفسھا ووفقًا بالطریقة  تعلیمي على أساس حمل التلمیذ أو الوالدة أو الحمل الخاطئ أو إنھاء الحمل أو الشفاء من ھذه الحالة، وعلیھا أن تتعامل مع ھذه الشروط
أسابیع، أو إجازة إضافیة  8لنفس السیاسات المتبعة في أي حالة إعاقة مؤقتة أخرى. یحق للطالب/ة الحامل أو األبوة الحصول على إجازة واألبوة أو األمومة لمدة 

طلب من التلمیذ إكمال العمل األكادیمي أو المتطلبات المدرسیة إذا رأى الطبیب ذلك ضروریًا من الناحیة الطبیة. أثناء إجازة األمومة او األبوة، یُعفى الغیاب وال یُ 
لقي السنة الخامسة من األخرى. بعد العودة من اإلجازة الوالدیة، قد یستأنف التلمیذ مسار الدراسة الذي التحق فیھ من قبل، ویحق لھ تعویض العمل المفقود، وت

خرج. قد یختار التلمیذ االلتحاق بخیار التعلیم البدیل بدالً من العودة إلى المدرسة التي التحق فیھا قبل اإلجازة التعلیم الثانوي إذا لزم األمر الستكمال متطلبات الت
أو تلبیة الوالدیة. یجب على المدارس توفیر أماكن معقولة للتالمیذ المرضعات في حرم المدرسة إلخراج حلیب األم أو الرضاعة الطبیعیة لطفل رضیع 

 خرى المتعلقة بالرضاعة الطبیعیة. ال یتحمل التلمیذ عقوبة أكادیمیة نتیجة الستخدامھ لھذه المواضع.االحتیاجات األ
 

یتم تجمیع مناھج كل دورة مقدمة من قبل مدارس المنطقة سنویًا من قبل كل مدرسة في نشرات. كل نشرات  ):EC § 49091.14توقعات المنھج الدراسي (
 طلب في كل موقع المدرسة. تتوفر نسخ عند الطلب مقابل رسوم ال تتجاوز تكلفة النسخ الفعلیة.المدرسة متاحة للمراجعة عند ال

 
، سیتم توفیر معلومات عن أنواع برامج اللغات المتاحة ووصف لكل EC §310إذا نفذت الوزارة برنامج اكتساب اللغة وفقًا للمادة ): EC §310التعلیم المتعدد (

لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة. لمزید من المعلومات حول ھذه البرامج،  OUSD Educationعند التسجیل. انظر الوصف المرفق لـ برنامج مع ھذا اإلشعار أو 
 .www.ousd.org/ellmaیرجى زیارة الموقع اإللكتروني لمكتب متعلم اللغة اإلنجلیزیة واإلنجازات المتعددة اللغات: 

 
) في البیئة األقل تقییدًا للتالمیذ المؤھلین الذین FAPEیة والقانون الفیدرالي توفیر التعلیم العام المناسب المجاني (یشترط قانون الوال): IDEAالتعلیم الخاص (

عاًما. تتوفر المزید من المعلومات حول أھلیة الطالب وحقوق الوالدین والضمانات اإلجرائیة على الموقع  21إلى  3تتراوح أعمارھم من 
leducationwww.ousd.org/specia .وعند الطلب 

 
یجوز ألي والد یشتبھ في أن طفلھ لدیھ احتیاجات خاصة أن یطلب إجراء تقییم ألھلیة الحصول على  ):EC § 5663التعلیم الخاص؛ نظام العثور على الطفل (

(راجع . ECمن  56300ع اآلباء بحقوقھم وفقًا للفقرة خدمات التعلیم الخاص من خالل مدیر المدرسة. یجب أن تتضمن السیاسة واإلجراءات إخطاًرا كتابیًا لجمی
یمكن الحصول على مزید من معلومات االتصال الخاصة بالبرنامج والتعلیم عبر  المعلومات العامة المرفقة حول عملیة تحدید الھویة والبرامج والخدمات.)

 وعند الطلب. www.ousd.org/specialeducationاإلنترنت على الموقع 
 

تشترط لوائح الدولة من الوزارة وضع إجراءات للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتعلیم الخاص. إذا كنت تعتقد أن  ):CCR §3080 5التعلیم الخاص (شكاوى 
. الوزارةتقدیم شكوى مكتوبة إلى  تنتھك القانون الفیدرالي أو قانون الوالیة الذي ینظم تحدید ھویة طالب التعلیم الخاص أو تعیینھ، أو مشكالت مماثلة، فیمكنك الوزارة

تشترط لوائح الدولة من الوزارة إرسال شكواك إلى مشرف الوالیة للتعلیم العام. اإلجراءات متاحة من مدیر مدرستك أو في 
www.ousd.org/ombudsperson. 

 
ون الفدرالي على الوزارة إخطار التالمیذ ذوي اإلعاقة سنویًا ووالدیھم یشترط القان ):1973من قانون التأھیل لعام  504/ التالمیذ ذوي اإلعاقة (المادة  504القسم 

). تتوفر مزید من OUSD 504من قانون التأھیل. (انظر المعلومات المرفقة على خدمات قسم  504بسیاسة الوزارة غیر التمییزیة وواجبھا بموجب المادة 
 .erviceswww.ousd.org/healthsالمعلومات عبر اإلنترنت على الموقع 

 
؛ قانون األمریكیین 1972؛ الباب التاسع من تعدیالت التعلیم في الوالیات المتحدة لعام 1964بیان عدم التمییز (الباب السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام 

أساس الجنس أو الھویة الجنسیة أو التعبیر عن الوزارة ال تمییز على وما یلیھا):  EC §200؛ 1973من قانون التأھیل المھني لعام  504ذوي اإلعاقة؛ المادة 
ھنیة أو الجسدیة أو المیول الجنس أو العرق أو اللون أو الدین أو األصل القومي أو تحدید ھویة المجموعة العرقیة أو العمر أو المعلومات الوراثیة أو اإلعاقة الذ

تتطلب سیاسة عدم التمییز في الوزارة إشعاًرا باللغة األم إذا كانت منطقة الخدمة في الوزارة  الجنسیة أو حالة الھجرة أو اإلدراك ألحد أو أكثر من ھذه الخصائص.
ن أن ضعف اللغة تحتوي على مجتمع من األقلیات ذوي المھارات المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة. یجب أن ینص اإلخطار على أن الوزارة ستتخذ خطوات للتأكد م

مام القبول والمشاركة في برامج الوزارة. تنطبق ھذه السیاسة على جمیع الطالب فیما یتعلق بالمشاركة في البرامج واألنشطة، مع وجود اإلنجلیزیة لن یكون عائقًا أ
یجوز تقدیم الطعون لمدرسة. استثناءات قلیلة مثل ریاضات االتصال. وفقًا للقانون الفیدرالي، یجب توجیھ الشكاوى التي تدعي عدم االمتثال لھذه السیاسة إلى مدیر ا

دم التمییز التي تتبعھا إلى مدیر الوزارة یتم إرفاق نسخة من سیاسات عدم التمییز في الوزارة في ملحق السیاسة ومتاح عند الطلب. في وقت النشر، كانت سیاسات ع
. تتوفر المزید من المعلومات حول /boardpolicieswww.ousd.orgوزارة التربیة في اوكالند قید المراجعة. للحصول على أحدث المعلومات، یرجى زیارة 

ى العدالة وعدم التمییز، بما في ذلك إجراءات تقدیم الشكاوى ومعلومات االتصال الخاصة بمنسق المنطقة التاسعة للوزارة، عبر اإلنترنت عل
www.ousd.org/ombudsperson. 
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لألطفال الحق في التعلیم العام المجاني، بصرف النظر عن حالة الھجرة أو  ):EC § 234.7و الدین (المساواة في التعلیم فیما یتعلق بحالة الھجرة أو الجنسیة أ

الطفل أو إقامتھ. ال یلزم حالة الجنسیة أو المعتقدات الدینیة. عند التسجیل للطفل، یجب على المدارس قبول مجموعة متنوعة من الوثائق من والد الطالب إلثبات سن 
الت حالة الجنسیة / الھجرة أو رقم الضمان االجتماعي للتسجیل في المدرسة. لدى أولیاء األمور خیار تزوید المدرسة بمعلومات االتصال في حا تقدیم معلومات عن

لوالد أو ترحیلھ. لدى االطوارئ، بما في ذلك معلومات جھات االتصال الثانویة، لتحدید الوصي البالغ الموثوق بھ والذي یمكنھ رعایة طالب قاصر في حالة احتجاز 
خاذ القرارات التعلیمیة أولیاء األمور خیار إكمال شھادة خطیة لمقدم الرعایة أو التماس لتعیین وصي مؤقت للشخص، مما قد یمّكن الشخص البالغ الموثوق بھ من ات

إذا تعرضوا للتمییز أو المضایقة أو التخویف أو التخویف على  والطبیة للطالب القاصر. للطالب الحق في اإلبالغ عن جریمة كراھیة أو تقدیم شكوى إلى الوزارة
ب المھاجرین وأفراد أساس الجنسیة أو األثنیة أو حالة الھجرة الفعلیة أو المتصورة. یوفر موقع المدعي العام في كالیفورنیا موارد "تعرف على حقوقك" للطال

مرفق. مزید من المعلومات متاح على  s District Resolution’OUSDمرفق  .ghtsoag.ca.gov/immigrant/riاألسرة عبر اإلنترنت على الموقع 
www.ousd.org/sanctuary/families. 

 
فال أو المسجلین حدیثًا في الوزارة. إذا تبنت یحق للوزارات تقدیم برامج لبصمات األصابع لألطفال المسجلین في ریاض األط): EC §32390برنامج البصمة (

 الوزارة ھذا البرنامج، فسیتم إخطارك باإلجراءات والرسوم المطبقة وحقك في رفض مشاركة طفلك عند التسجیل األولي لطفلك.
 

ى الذین یضمنون نشر إشعار عام بالحقوق تعین كل وزارة محلیة جھة اتصال لألطفال بدون مأو): USC §11431-11435 42األطفال اللذین لیس لدیھم مأوى (
 التعلیمیة للطالب في حاالت عدم وجود المأوى.

 
 

 الجنس / فیروس نقص المناعة البشریة التعلیم
 

یم في مجال تقوم الوزارة سنویاً بإخطار أولیاء األمور بالتعل ):EC § 51938تعلیمات في التعلیم الصحي الشامل والوقایة من فیروس نقص المناعة البشریة (
ة للطالب والمخاطر التثقیف الشامل في مجال الصحة الجنسیة والتثقیف في مجال الوقایة من فیروس نقص المناعة البشریة واألبحاث المتعلقة بالسلوكیات الصحی

تفتیش. إذا تم اتخاذ الترتیبات الخاصة بالتعلیم بعد بدایة المحتملة للعام الدراسي. المواد التعلیمیة المكتوبة والمسموعة والبصریة المستخدمة في ھذا التعلیم متاحة لل
یوًما قبل بدء أي من ھذه التعلیمات إذا اختارت الوزارة تقدیم التعلیمات من قبل استشاریین خارجیین  14العام الدراسي، فسیتم إخطار أولیاء األمور بما ال یقل عن 

اریخ التعلیمات واسم المنظمة أو االنتماء لكل متحدث ضیف ومعلومات تفید بأن للوالد الحق في طلب نسخة في الفصل أو أثناء اجتماع. یجب أن یتضمن اإلشعار ت
عة البشریة عن طریق من القانون المتعلق بھذه التعلیمات. لآلباء الحق في إعفاء طفلھ من كل أو جزء من التثقیف الصحي الشامل والوقایة من فیروس نقص المنا

موافقة  إلى الوزارة. الطالب الذین ال یقدم آباؤھم طلبًا كتابیًا إلعذارھم سوف یتلقون مثل ھذه التعلیمات. یصرح القانون أیًضا للوزارة، دونتقدیم طلب مكتوب 
ك االختبارات واالستبیانات الوالدین المسبقة، باستخدام أدوات البحث والتقییم المجھولة والطوعیة والسریة لقیاس السلوكیات والمخاطر الصحیة للطالب، بما في ذل

حول مواقف الطالب فیما یتعلق أو الممارسات المتعلقة بالجنس. یجب  12إلى  7والدراسات االستقصائیة التي تحتوي على أسئلة تتناسب مع العمر في الصفوف من 
دھم بفرصة لمراجعة المواد. لآلباء الحق في إعفاء طفلھ من ھذه على الوزارة إخطار أولیاء األمور كتابیًا قبل إدارة أي اختبار أو استبیان أو استطالع وتزوی

 المشاركة عن طریق تقدیم طلب خطي إلى المنطقة التعلیمیة.
 

 بناًء على طلب كتابي من أحد الوالدین، یُعفى الطالب من أي جزء من أي تعلیم مدرسي): EC § 51240التعلیمات الصحیة / التي تتعارض مع الدین والمعتقدات (
 في مجال الصحة إذا كان یتعارض مع الدین المتبع ومعتقدات أحد الوالدین.

 
 حضور المدرسة/ بدائل الحضور

 
) على جمیع مجالس المدارس إبالغ أولیاء األمور لكل طالب في بدایة السنة الدراسیة بالطرق المختلفة التي یمكنھم EC §48980 (g)یشترط قانون كالیفورنیا (

تربیة ر المدارس ألطفالھم لحضور غیر تلك التي حددتھا المناطق التعلیمیة. تتوفر العدید من الموارد لمساعدتك في التعرف على مدارس وزارة المن خاللھا اختیا
عًا على وإطار األداء المدرسي ودلیل خیارات التسجیل، والتي یمكن الوصول إلیھا جمی Oakland School Finderفي اوكالند ومقارنتھا، بما في ذلك 

www.ousd.org/enroll. 
 

نظر أیًضا في ملحق یعد حضور معارض الخیارات، والمنازل المفتوحة، والقیام بجوالت في الحرم الجامعي طرقًا رائعة للتعرف على مجتمعات التعلم المختلفة. ا
 ارة، على التوالي.التسجیل المفتوح والتسجیل المفتوح داخل الوز AR 5116.1و OUSD BP 5116.1السیاسة المرفق 
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 .www.ousd.orgفي وقت النشر، كانت سیاسات الوزارة بشأن التسجیل المفتوح قید المراجعة. للحصول على أحدث المعلومات، یرجى زیارة  مالحظة:
 

. ھناك عملیة واحدة الختیار مدرسة یشار إلى الطالب الذین یلتحقون بالمدارس بخالف تلك المخصصة من قبل الوزارات باسم "طالب منقول" خالل ھذا اإلشعار
لوزارة). یتم وصف داخل الوزارة التي یعیش فیھا الوالد (النقل داخل الوزارة)، وربما ثالث عملیات منفصلة الختیار المدارس في مناطق أخرى (النقل داخل ا

 المتطلبات والقیود العامة لكل عملیة على النحو التالي:
 

یشون في المنطقة القریبة من المدرسة األولویة لالنتساب لتلك المدرسة على الطالب الذین ال یعیشون في منطقة الحضور یجب إعطاء الطالب الذین یع• 
 بالمدرسة.

موًما أنھ مما یعني عفي الحاالت التي تكون فیھا طلبات االلتحاق بالمدرسة أكثر من الطلبات المتاحة، یجب أن تكون عملیة االختیار "عشوائیة وغیر متحیزة"، • 
 سبب لقبول أو رفض النقل.یجب اختیار الطالب من خالل عملیة یانصیب بدالً ِمن َمن یأتي أوالً. ال یمكن للوزارة استخدام األداء األكادیمي أو الریاضي للطالب ك

كل وزارة أیًضا بسلطة الحفاظ على التوازنات  یجب أن تقرر كل وزارة عدد المقاعد المتاحة في كل مدرسة والتي یمكن ملؤھا عن طریق نقل الطالب. تتمتع• 
لوزارة خارج نطاق العرقیة واألثنیة المناسبة بین مدارسھا، مما یعني أنھ یمكن للوزارة رفض طلب النقل إذا كان من شأنھ أن یخل بھذا التوازن أو سیترك ا

 االمتثال لبرنامج تأجیل الفصل العنصري الذي أمرت بھ المحكمة.
موجودًا ل مقاطعة سیاسة اختیار المدرسة تأخذ في االعتبار الظروف الخاصة التي قد تكون ضارة أو خطرة على تلمیذ معین، سواء كان شقیق التلمیذ قد تتبنى ك• 

 بالفعل في المدرسة، و / أو ما إذا كان والد التلمیذ یعمل في المدرسة.
 طوًعا وضع عملیة للوالدین للطعن في قرار. الوزارةفي القرار. ومع ذلك، قد تقرر  في حالة رفض النقل، لیس للوالدین الحق التلقائي في الطعن• 
 

یوجد أمام اآلباء ثالثة خیارات مختلفة الختیار مدرسة خارج حدود الوزارة التي یعیشون فیھا. الخیارات اختیار مدرسة خارج المنطقة التي یعیش فیھا اآلباء: 
 الثالثة ھي:

 
أي منطقة تقبل نقل  -یسمح القانون، لكن ال یشترط، أن تصبح كل منطقة مدرسیة "منطقة اختیار" ): 48315إلى  EC §§48300تیار (: مناطق االخ1الخیار 

 فیجب علیھ تحدیدالطالب من خارج الوزارة بموجب شروط أقسام قانون التعلیم المشار إلیھا. إذا قرر مجلس إدارة إحدى الوزارات أن یصبح "منطقة اختیار"، 
رسة إلى الحد األقصى. عدد الطالب الذین ھم على استعداد لقبولھ في ھذه الفئة كل عام وقبول جمیع التالمیذ الذین یتقدمون بطلب النقل إلى أن تصل مساحة المد

حظر النظر في عوامل مثل األداء یجب أن تضمن المنطقة التعلیمیة المختارة اختیار التالمیذ المقبولین بموجب ھذه المادة من خالل عملیة غیر متحیزة، ت
أال تصبح "منطقة اختیار"، فال یجوز للوالد طلب النقل بموجب ھذه  الوزارةاألكادیمي أو الریاضي، أو الظروف البدنیة، أو إتقان اللغة اإلنجلیزیة. إذا اختارت 

 األحكام. تتضمن األحكام األخرى لخیار "منطقة االختیار" ما یلي:
لعنصري ى الوزارة أو ینتقل من الوزارة قد ترفض النقل إذا كان ذلك سیؤثر سلبًا على التوازن العرقي واالثني في الوزارة، أو على خطة الفصل اإما أن ینتقل ال• 

قاة، ولكنھا قد ترفض الطوعیة التي تأمر بھا المحكمة. ال یمكن لمنطقة االختیار رفض طلب النقل على أساس أن تكالیف تقدیم الخدمات تتجاوز اإلیرادات المتل
ذلك فرد ذا  طلبًا إذا كان ذلك یتطلب إنشاء برنامج جدید. ومع ذلك، ال یجوز للوزارة المختارة رفض نقل أي طالب من ذوي االحتیاجات الخاصة، بما في

لل دات التي تم تلقیھا أو إنشاء برنامج جدید مطلوب. قد تقاحتیاجات استثنائیة، أو طالب متعلم في اللغة اإلنجلیزیة حتى إذا كانت تكلفة تعلیم الطالب تتجاوز اإلیرا
عتمادًا على التي سیغادرھا الطالب أیًضا إجمالي عدد الطالب الذین ینقلون خارج الوزارة كل عام اعلى نسبة مئویة محددة من إجمالي االلتحاق بھا، ا الوزارة

 حجم الوزارة.
قِبل إحدى المناطق التعلیمیة المختارة دقیقة من الناحیة الواقعیة وال تستھدف الطالب بناًء على القدرة األكادیمیة  یجب أن تكون االتصاالت مع أولیاء األمور من• 

 أو األداء الریاضي أو غیرھا من الخصائص الشخصیة.
للتطبیق، والجدول الزمني لعملیة النقل، وشرح یجب على الوزارة المختارة ارسال معلومات نقل الطلب على موقعھا على الویب، بما في ذلك أي نماذج قابلة • 

 لعملیة االختیار.
ة التعلیمیة بالمدرسة یجب أن تكون جمیع المراسالت من المنطقة التعلیمیة المختارة فیما یتعلق بفرص النقل متاحة بجمیع اللغات التي تتطلب ترجمات في المنطق• 

 .EC § 48985وفقًا للمادة 
 

ب یحضر حالیًا مدرسة أو یعیش داخل منطقة الحضور بالمدرسة على الخروج من تلك المدرسة إلفساح المجال لطالب ینقل بموجب ھذه ال یجوز إجبار أي طال• 
 األحكام.

 یجب إعطاء أولویة الدخول على النحو التالي:
 یجب إعطاء األولویة القصوى ألشقاء الطالب الملتحقین بالفعل بالمدرسة في "منطقة االختیار". -
 یجب إعطاء التالمیذ المؤھلین للحصول على وجبات مجانیة أو بأسعار مخفضة األولویة الثانیة. -
 یجب إعطاء أولویة ألطفال األفراد العسكریین. -
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 بقا.یجوز للوالد أن یطلب مساعدة النقل ضمن حدود "المنطقة المختارة". والمنطقة مطالبة بتوفیر وسائل النقل فقط بالقدر الذي تفعلھ مس• 
كانت المنطقة التعلیمیة التي منطقة المدرسة التي یقیم فیھا أحد الوالدین في الخدمة العسكریة الفعلیة للطالب ال تمنع نقل ذلك الطالب إلى مدرسة في أي وزارة إذا • 

 ینطبق علیھا والد الطالب قد وافقت على طلب النقل.
 

یسمح القانون لوزارتین أو أكثر بالدخول في اتفاق لنقل طالب واحد أو أكثر لمدة  وما یلیھا): EC § 466600: عملیات النقل بین المناطق األخرى (2الخیار 
التي یسمح  تصل إلى خمس سنوات. یمكن إبرام اتفاقیات جدیدة لفترات إضافیة تصل إلى خمس سنوات لكل منھما. یجب أن تحدد االتفاقیة الشروط واألحكام

ناطق اإلقامة رفض نقل الطالب الذي یكون والده عسكریًا في الخدمة الفعلیة حیث توافق وزارة التسجیل المقترحة على الطلب. ینص بموجبھا النقل. ال یجوز لم
 قانون النقل بین المناطق على ما یلي:

ك حدود زمنیة محددة في القانون لتقدیم استئناف في حالة رفض أي من المقاطعات طلب نقل، یجوز للوالد استئناف ھذا القرار إلى مجلس التعلیم في الوزارة. ھنا• 
 للجنة التعلیم في الوزارة التخاذ قرار.

 
إذا كان أحد الوالدین على األقل للطالب یعمل ومتواجد في حدود منطقة مدرسیة  (ب)): EC § 48204: توظیف الوالدین بدالً من عملیات نقل اإلقامة (3الخیار 

ساعات خالل األسبوع المدرسي، یمكن اعتبار الطالب مقیماً في المنطقة التعلیمیة التي یعمل فیھا والدیھ. ال  10لمدة ال تقل عن غیر المنطقة التي یعیشون فیھا 
دخل  أو الجنس أو یشترط قسم القانون ھذا أن تقبل المنطقة التعلیمیة الطالب الذي یطلب النقل على ھذا األساس، ولكن ال یجوز رفض الطالب على أساس العرق

 ما یلي: EC §48204 (b)الوالدین أو التحصیل الدراسي أو أي اعتبار "تعسفي" آخر. تتضمن األحكام األخرى من 
 ل.یجوز للمنطقة التي یعیش فیھا الوالد أو المنطقة التي یعمل فیھا الوالد أن تمنع نقل الطالب إذا كانت تؤثر سلبًا على خطة إلغاء الفص• 
 ي یعمل فیھا الوالد عملیة النقل إذا قررت أن تكلفة تعلیم الطالب ستكون أكبر من عدد األموال الحكومیة التي ستتلقاھا الوزارة لتعلیمقد ترفض الوزارة الت• 

 الطالب.
ا لم توافق الوزارة على توجد قیود محددة (بناًء على إجمالي التسجیل) على األعداد الصافیة للطالب التي یمكن أن تنقل خارج الوزارة بموجب ھذا القانون م• 

 عدد أكبر من عملیات النقل.
التي ترفض قبول الطالب أن تقدم إلى الوالدین كتابةً األسباب المحددة لرفض  الوزارةال توجد عملیة استئناف مطلوبة لعملیة نقل مرفوضة. ومع ذلك، یجب على • 

 النقل.
 

 وما بعده) EC §48350قانون التسجیل المفتوح (
نتقال إلى أحد الطالب بمدرسة محلیة في قائمة االلتحاق المفتوحة، على النحو المحدد من قِبل مشرف التعلیم العام، یجوز لھ / لھا التقدم بطلب لال كلما التحق

ي توجد بھا مدرسة في القائمة مدرسة أخرى داخل أو خارج الوزارة، إذا كانت المدرسة التي ینتقل إلیھا لدیھ أعلى مؤشر األداء األكادیمي. یجب على المناطق الت
على المعلومات أن تخطر أولیاء األمور في تلك المدرسة في أو قبل الیوم األول من السنة الدراسیة بخیار االنتقال إلى مدرسة عامة أخرى. یمكن الحصول 

 المتعلقة بعملیة تقدیم الطلبات والمواعید النھائیة لتقدیم الطلبات من مكتب الوزارة.
 

 .www.ousd.org/enrollا الملخص نظرة عامة على القوانین المطبقة على االلتحاق بالمدارس لكل بدیل. تتوفر معلومات إضافیة عند الطلب وعلى یقدم ھذ
 

التعلیم مدرسة بدیلة من قانون  58500یجیز قانون الوالیة لجمیع المناطق التعلیمیة توفیر مدارس بدیلة. یُعّرف القسم  ):EC § 58501إشعار للمدارس البدیلة (
 بأنھا مدرسة أو مجموعة فصل منفصلة داخل مدرسة یتم تشغیلھا بطریقة تھدف إلى:

 
 والمسؤولیة، والفرح.) تعظیم الفرصة للطالب لتطویر القیم اإلیجابیة لالعتماد على الذات، والمبادرة، والعطف، والعفویة، والمبادرة، والشجاعة، واإلبداع، 1(
 ل طریقة للتعلم تحدث عندما یتعلم الطالب بسبب رغبتھ في التعلم.) ندرك أن أفض2(
یًا أو جزئیًا عرض ) الحفاظ على موقف تعلیمي یزید من الدافع الذاتي للطالب ویشجع الطالب في وقتھ على متابعة اھتماماتھ. قد ینتج عن ھذه االھتمامات كل3(

 تقدیمي من قِبل معلمیھ لخیارات مشاریع التعلم.
 ئمة.عظیم الفرصة للمعلمین وأولیاء األمور والطالب لتطویر عملیة التعلم وموضوعھا بشكل تعاوني. یجب أن تكون ھذه الفرصة عملیة مستمرة ودا) ت4(
المجتمع الذي توجد ) تعظیم الفرصة للطالب والمعلمین وأولیاء األمور للرد بشكل مستمر على العالم المتغیر، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس حصرا على 5(

 فیھ المدرسة.
كتب اإلداري لھذه الوزارة، في حالة اھتمام أي من الوالدین أو الطالب أو المدرسین بالمزید من المعلومات المتعلقة بالمدارس البدیلة، ومدیر منطقة المدارس، والم

وماتك.. یسمح ھذا القانون لألشخاص المھتمین على وجھ الخصوص بأن ومكتب المدیر في كل منطقة حضور، یجب أن یكون لدیھم نسخ من القانون متاحة لمعل
 یطلبوا من مجلس إدارة الوزارة إنشاء برامج مدرسیة بدیلة.
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 48205ال یجوز ألي طالب تخفیض أو فقدان الدرجة األكادیمیة ألي غیاب عذر وفقًا للفقرة ): EC § 48980 (I)( خفض مستوى / خسارة الساعات األكادیمیة
 إذا تم إكمال الواجبات / االختبارات التي لم یتم حلھا خالل فترة زمنیة معقولة. EC من

 
وأولیاء أمورھم بأن القانون یسمح للمدارس بإعفاء الطالب  12-7یتم إخطار الطالب في الصفوف  ):EC §46010.1الغیاب عن الخدمات الطبیة السریة (

الوالدین. تتوفر سیاسة الوزارة فیما یتعلق بإعفاء مثل ھذه الغیاب عند الطلب أو على  لغرض الحصول على خدمات طبیة سریة دون موافقة
www.ousd.org/boardpolicies. 

 
 ي.قد تسمح الوزارات للتالمیذ الذین یحصلون على موافقة الوالدین باإلعفاء من المشاركة في التدریبات / التعلیم الدین): EC §46014الغیاب عن التعلیم الدیني (

 
یتعین على الوزارة إخطار أولیاء األمور سنویًا بجدولھا ): EC § 48980 (c)إشعار بأیام الخروج المبكر وأیام تطویر الموظفین الخالیة من التالمیذ (

حد قبل الحد األدنى المقرر أو یوم (جداولھا) وأیام تطویر الموظفین الخالیة من الطالب في بدایة العام أو في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد ال یتجاوز شھر وا
 (انظر المرفق طیھ تقویم الوزارة.)خال من الطالب. 

 
 متنوعات

 
ال یجوز للمدارس أن تطلب من الطالب أو عائلة الطالب تقدیم أو المشاركة في أي تقییم أو ): EC § 49091.18برامج غیر إلزامیة للوالدین / مشاركة التالمیذ (

برنامج المشورة القائمة، وتدریب الوالدین، أو  -أو شخصیة الحیاة الطالبیة المنزلیة أو الفحص أو اختبار الوالدین أو المنزل غیر األكادیمي  تحلیل أو تقییم لجودة
 خطة الخدمة التعلیمیة المقررة لألسرة.

 
رشاد الوظیفي واختیار الدورة التي تبدأ باختیار الدورة في یجب إخطار أولیاء األمور قبل اإل): EC §221.5 (d)المساواة بین الجنسین في تخطیط الوظائف (

 الصف السابع، لتعزیز المساواة بین الجنسین والسماح لآلباء بالمشاركة في جلسات وقرارات االستشارة.
 

یجب أن تقدم نسخة من ھذه یتعین على كل منطقة تبني سیاسة مكتوبة بشأن التحرش الجنسي، و ):CCR §4917 5؛ EC §231.5سیاسة التحرش الجنسي (
یُطلب من المناطق أیًضا عرض ھذه السیاسات في مكان بارز وإدراجھا في  (راجع ملحق السیاسة المرفق).السیاسة، فیما یتعلق بالطالب، مع اإلخطار السنوي. 

 التوجیھ للموظفین والطالب.
 

یُحظر حیازة أو بیع المخدرات أو الكحول أو أي مواد أخرى خاضعة للرقابة  غیرھا):مدرسة خالیة من المخدرات (التثقیف حول الوقایة من تعاطي المخدرات و
 اكات.وفرضھا بصرامة في جمیع األنشطة المدرسیة. سیتم إرسال السجالت إلى أجھزة إنفاذ القانون المحلیة، وستنجم العقوبات المحلیة عن االنتھ

 
قد یختار التالمیذ االمتناع عن المشاركة في المشاریع التعلیمیة التي تنطوي على وغیرھا):  EC § 32255الحق في االمتناع عن االستخدام الضار للحیوانات (

 االستخدام الضار أو المسيء للحیوانات.
 

 ، یتمتع اآلباء بالحقوق التالیة:ESSAبموجب وما بعدھا):  USC §6301 20كل حاالت نجاح الطالب (
یحق للوالدین الحصول على معلومات فیما یتعلق بالمؤھالت المھنیة  ھنیة للمعلمین والموظفین التقنیین والمساعدین:المعلومات المتعلقة بالمؤھالت الم• 

عند الطلب، یتضمن ذلك ما إذا كان المعلم یستوفي مؤھالت الدولة ومعاییر الترخیص  لمعلمي الصفوف الخاصة بالطالب، والمساعدین التقنیین والمساعدین
اضیع التي یدرسھا، أو ما إذا كان المعلم یقوم بالتدریس بموجب تصریح طارئ أو حالة مؤقتة أخرى بسبب ظروف خاصة، أو التخصص الرئیسي للدرجات والمو

مات لطفلك، مون الخدللكلیة، أو ما إذا كان لدیھ أي درجات متقدمة وموضوع (مواد) تلك الشھادات، وما إذا كان أي مساعدین تعلیمیین أو مساعدین محترفین یقد
أسابیع أو أكثر على التوالي من قبل مدرس  4وإذا كان األمر كذلك، فإنھ بمؤھالتھم. تقوم الوزارة أیًضا بإخطار أولیاء األمور إذا تم تعیین طفلھم أو تم تعلیمھ لمدة 

 لم فیھ.ال یستوفي متطلبات الترخیص أو الترخیص المعمول بھا في مستوى الصف والموضوع الذي تم تعیین المع
یكون للوالدین الحق في الحصول على معلومات بشأن أي سیاسة حكومیة أو المعلومات المتعلقة بتقاریر الطالب الفردیة حول التقییمات على مستوى الوالیة: • 

 للطالب عند الطلب.محلیة تلزم بتقییمات التلمیذ ومستوى تحصیل الطالب في كل تقییم أكادیمي على مستوى الوالیة والوزارة یتم إدارتھ 
یتطلب القانون توجیھ إخطار مسبق آلباء متعلمي اللغة اإلنجلیزیة فیما یتعلق ببرامج الكفاءة المحدودة في  الطالب ذوو الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة:• 

لتحاق ببرنامج تعلیمي لتعلیم اللغة، مستوى إجادة الطالب للغة اللغة اإلنجلیزیة ، بما في ذلك أسباب تحدید الطالب كمتعلم للغة اإلنجلیزیة ، والحاجة إلى اال
ب ، وأداء البرنامج، اإلنجلیزیة ، وكیفیة تقییم ھذا المستوى، وطرق التدریس المستخدمة في البرامج المتاحة، وكیف یلبي البرنامج الموصى بھ احتیاجات الطال

لرفض األولي للتسجیل، والمعدل المتوقع لالنتقال إلى الفصول الدراسیة غیر المصممة لمتعلمي اللغة وخیارات الوالدین إلزالة الطالب من البرنامج و / أو ا
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تروني لمكتب متعلمي اإلنجلیزیة. انظر الوصف المرفق للتعلیم من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة. لمزید من المعلومات حول ھذه البرامج، یرجى زیارة الموقع اإللك
 www.ousd.org/ellmaنجازات المتعددة اللغات: اللغة اإلنجلیزیة واإل

 
ب قانون نجاح كل المعلومات الواردة أعاله متاحة عند الطلب من مدرسة طفلك أو مكتب الوزارة. سیتم إرسال اإلشعارات اإلضافیة التي قد تكون مطلوبة بموج

 طالب على حدة.
 

إخطار اآلباء والتالمیذ والموظفین واللجان االستشاریة بالمدارس والمدارس واألطراف  الوزارةیتعین على  ):CCR §4622 5وى الموحدة (إجراءات الشكا
 (انظر اإلخطار السنوي المرفق إلجراءات الشكاوى الموحدة).المعنیة األخرى كتابیًا بإجراءات الشكاوى الموحدة المطلوبة. 

 
یتعین على المناطق توفیر لوائح السالمة لجمیع الطالب الجدد والطالب الذین لم یتم نقلھم مسبقًا بواسطة  ):EC § 39831.5مة الركاب (حافالت المدارس / سال

 سالمة كتیب الحافلة) OUSDحافلة مدرسیة. (انظر المرفق 
 

ة المعلومات المتعلقة بالجناة المسّجلین بالجنس في المكتب لآلباء وأفراد الجمھور الحق في مراجع ):290.4§(قانون العقوبات  MEGANإخطار قانون 
 التعلیمیة. الوزارةالرئیسي لوكالة إنفاذ القانون المحلیة لھذه 

 
 )EC §48205الغیاب بعذر (

 ، یعفى التلمیذ من المدرسة عندما یكون الغیاب:48200(أ) على الرغم من المادة 
 ) بسبب مرض التلمیذ.1(
 حي تحت إشراف مسؤول الصحة في الوزارة / المدینة.) بسبب الحجر الص2(
 ) لغرض تقدیم خدمات طبیة أو أسنان أو بصریات أو عالج بتقویم العمود الفقري.3(
ید عن ثالثة وال تز ) لغرض حضور مراسم الجنازة ألحد أفراد أسرة التلمیذ المباشرة، ما دام الغیاب ال یزید عن یوم واحد إذا أجریت المراسم في كالیفورنیا4(

 أیام إذا أجریت المراسم خارج كالیفورنیا.
 ) لغرض واجب ھیئة المحلفین على النحو المنصوص علیھ في القانون.5(
مریض ال تحتاج ) بسبب المرض أو التعیین الطبي خالل ساعات الدراسة للطفل الذي یكون التلمیذ ھو الوالد الحاضن لھ، بما في ذلك التغیب عن رعایة طفل 6(

 المدرسة إلى مذكرة من طبیب.
أو احتفال دیني  ) ألسباب شخصیة لھا ما یبررھا، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس حصرا على، المثول أمام المحكمة أو حضور الجنازة أو االحتفال بعطلة7(

و القضائیة التي تقدمھا منظمة غیر ربحیة عندما یطلب أو حضور شعائر دینیة أو حضور مؤتمر التوظیف أو حضور مؤتمر تثقیفي حول العملیة التشریعیة أ
 الوالد غیابًا كتابیًا ویوافق علیھ المدیر أو ممثل معین وفقًا لمعاییر موحدة یحددھا مجلس اإلدارة.

 من قانون االنتخابات. 12302) لغرض العمل كعضو في مجلس إدارة الدوائر االنتخابیة إلجراء االنتخابات بموجب المادة 8(
، وقد تمت 49701) لغرض قضاء بعض الوقت مع أحد أفراد أسرة التلمیذ المباشرة، وھو عضو نشط في الخدمات النظامیة، على النحو المحدد في القسم 9(

بموجب ھذه الفقرة لفترة  استدعاؤه للعمل، أو في إجازة أو عاد على الفور من نشر في منطقة مواجھات عسكریة أو موقف الدعم القتالي. تُمنح الغیابات الممنوحة
 من الوقت تحدد وفقًا لتقدیر المشرف على المنطقة التعلیمیة.

 ) لغرض حضور حفل تجنس التلمیذ لیصبح مواطناً أمریكیاً.10(
 .48260) معتمدة وفقًا لتقدیر مدیر المدرسة، كما ھو موضح في القسم الفرعي (ج) من القسم 11(

لمدرسة بموجب ھذا القسم بإكمال جمیع الواجبات واالختبارات التي لم یتم تقدیمھا أثناء الغیاب والتي یمكن تقدیمھا بشكل معقول، (ب) یُسمح للتالمیذ الغائبین عن ا
التي یجب والواجبات  وعند االنتھاء بشكل مرٍض خالل فترة زمنیة معقولة، یُمنح رصیدًا كامالً. یجب على معلم الفصل الذي غیب عنھ التلمیذ تحدید االختبارات

 أن تعادل بشكل معقول، ولكنھا لیست متطابقة بالضرورة، االختبارات والواجبات التي غاب عنھا التلمیذ أثناء الغیاب.
 (ج) ألغراض ھذا القسم، یجب أال یتجاوز حضور الشعائر الدینیة أربع ساعات لكل فصل دراسي.

 الحضور الیومي وال تؤكد مدفوعات المخصصة من الدولة.في حساب متوسط  (د) تعتبر حاالت الغیاب عمالً بھذا القسم من حاالت الغیاب
 التلمیذ. (ھـ) "األسرة المباشرة"، كما ھو مستخدم في ھذا القسم، تعني الوالد أو الوصي أو األخ أو األخت أو الجد أو أي قریب آخر یعیش في منزل

 
 (د)): EC § 48980االستثمار في التعلیم في المستقبل (

ال ولیس حصرا على، صح اآلباء واألمھات بأھمیة االستثمار في التعلیم العالي ألطفالھم والنظر في خیارات االستثمار المناسبة، بما في ذلك، على سبیل المثین
 سندات االدخار األمریكیة.
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عملیة موحدة لتقدیم الشكاوى للمساعدة في تحدید وحل أوجھ تتوفر  ):EC § 35186الشكاوى المتعلقة بالعجز فیما یتعلق بالمواد التعلیمیة، وما إلى ذلك. (
ن، وخلو المعلم أو سوء القصور المتعلقة بالمواد التعلیمیة، أو حاالت الطوارئ أو ظروف المرافق العاجلة التي تشكل تھدیدًا لصحة وسالمة التالمیذ أو الموظفی

یتم فیھ الحصول على نموذج الشكوى في الفصول الدراسیة. انظر إشعار حقوق الشكاوى المرفق. تخصیصھ. یجب نشر إشعار عملیة تقدیم الشكوى والموقع الذي س
 www.ousd.org/board و www.ousd.org/ombudspersonیمكن االطالع على مزید من المعلومات حول إجراءات الشكاوى الموحد من ولیامز على 

 السیاسات.
 

لى الوزارات إخطار كل من الوالدین بتلمیذ في مدرسة فقدت حالة اعتمادھا والنتائج المحتملة لفقدان مركز المدرسة، یتعین ع): EC § 35178.4اعتماد المدارس (
 كتابةً أو عن طریق نشر المعلومات على المنطقة التعلیمیة أو موقع اإلنترنت للمدرسة، أو بأي مزیج من ھذه األسالیب.

 
عین على الوزارة وضع سیاسات تتعلق بتوفیر التعلیم المجاني للتالمیذ. یُطلب من الوزارة أیًضا وضع سیاسات لتقدیم یت وما بعدھا): EC §49010رسوم التالمیذ (

لشكاوى إلى التالمیذ شكوى بعدم االمتثال بموجب ھذا القسم باستخدام إجراءات الشكاوى الموحدة. یجب تقدیم إشعار بسیاسات الرسوم في الوزارة وعملیة تقدیم ا
 لمزید من المعلومات). www.ousd.org/boardباء والموظفین على أساس سنوي. (انظر اإلخطار السنوي المرفق إلجراءات الشكاوى الموحدة وسیاسات واآل

 
 LCAPث یتعین على الوزارة اعتماد خطة تحكم ومسؤولیة محلیة لمدة ثالث سنوات وتحدی): EC § § 52059.5-52077خطة المراقبة المحلیة والمساءلة (

لتحدید األھداف السنویة واإلجراءات المحددة الموجھة نحو تنفیذ تلك األھداف، ویجب قیاس التقدم المحرز  LCAPیولیو من كل سنة تالیة. مطلوب  1في أو قبل 
لویات متوافقة مع خطة اإلنفاق في للمجموعات الفرعیة للطالب عبر مؤشرات األداء المتعددة على أساس ثماني أولویات حددتھا الدولة. یجب أن تكون األو

على المستوى المحلي، ستتم مراجعة الخطة من قِبل مشرف  LCAPقبل اعتماد میزانیة الوزارة السنویة. بمجرد اعتماد المیزانیة و LCAPالوزارة. یجب اعتماد 
 الوزارة لضمان مالئمة اإلنفاق المتوقع مع األھداف والخدمات. فیما یلي أولویات الدولة:

 . توفیر وصول جمیع الطالب إلى المعلمین المعتمدین وصوال كامال، والمواد التعلیمیة التي تتوافق مع معاییر الدولة، والمرافق اآلمنة؛1
 . تطبیق وصول الطالب إلى المحتوى األكادیمي ومعاییر األداء األكادیمیة.2
 . مشاركة الوالدین ومشاركتھم والمشاركة األسریة؛3
 صیل الطالب ونتائجھم إلى جانب تدابیر متعددة؛. تحسین تح4
 . دعم مشاركة الطالب؛5
 . تسلیط الضوء على بیئة المدرسة والترابط.6
 . ضمان وصول جمیع الطالب إلى دورة واسعة من الدراسة؛7
 . قیاس نتائج الطالب الھامة األخرى المتعلقة بمجاالت الدراسة المطلوبة؛8
 المطرودین؛ و. تنسیق التعلیمات للطالب 9

 . خدمات التنسیق لألطفال بالتبني.10
) لتقدیم المشورة إلى مجلس التعلیم ELPAC) ولجنة استشاریة لوالدي متعلمي اإلنجلیزي (PACیُطلب من مجلس التعلیم إنشاء لجنة استشاریة ألولیاء األمور (

٪ على األقل من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة، وتسجیل المنطقة ما ال یقل 15رسة یشمل إذا كان االلتحاق بالمد ELPAC. (یُطلب من LCAPوالمدیر فیما یتعلق بـ 
جدید إذا كانت لجنة اآلباء المتعلمین باللغة اإلنجلیزیة قد تم إنشاؤھا  ELPACتلمیذًا من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة. ال یُطلب من الوزارات إنشاء مركز  50عن 

 بالفعل).
 

ارة مدرسیھا ومدیریھا وإداریتیھا وموظفي المدارس اآلخرین ووحدات المفاوضة المحلیة وأولیاء األمور ومسؤولي (مدیري) منطقة یُطلب من كل وزارة استش
قترحة تقدیم خططھا المخطة التعلیم الخاصة المحلیة والتالمیذ في تطویر البرنامج الدراسي للغة اإلنجلیزیة. كجزء من عملیة التشاور ھذه، یجب على المقاطعات 

. یُطلب من ELPACو PAC. یمكن للجان االستشاریة مراجعة الخطة المقترحة والتعلیق علیھا. یجب أن تستجیب المناطق كتابةً لتعلیقات ELPACو PACإلى 
 .LCAPالمقاطعات أیًضا إخطار أفراد الجمھور بأنھم قد یقدمون تعلیقات مكتوبة بشأن اإلجراءات والنفقات المحددة المقترحة في 

 
أوالً عقد جلسة استماع واحدة  الوزارةالخاصة بھم. یجب على  LCAPsیجب أن تعقد الدوائر على األقل جلستین استماع عامتین لمناقشة واعتماد (أو تحدیث) 

 لسة استماع الحقة.في ج LCAPعلى األقل اللتماس توصیات وتعلیقات من الجمھور بشأن النفقات المقترحة في الخطة ثم اعتماد (أو تحدیث رسمیًا) 
 

المعتمد من مجلس التعلیم وأي تحدیثات أو مراجعات  LCAP -یتعین على الوزارات أن تنشر بشكل بارز على الصفحة الرئیسیة لموقع الویب الخاص بالمدرسة 
م تقدیم المعلومات المتعلقة بمتطلبات باستخدام إجراءات الشكاوى الموحدة. یت EC § 52075ووضع سیاسات لتقدیم شكوى بعدم االمتثال بموجب  LCAPلـ 

وأي تحدیثات  الوزارةالمعتمد من  LCAPخطة الرقابة المحلیة والمساءلة وعملیة تقدیم الشكاوى للتالمیذ واآلباء والموظفین على أساس سنوي. یمكنك عرض 
 د إلجراءات الشكاوى الموحدة.. انظر اإلخطار السنوي المرفقة من وزارة التربیة في اوكالنwww.ousd.org/lcapلھا على 
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 اغالق أو فتح الحرم المدرسي اثناء وجبة الغداء:

 Castlemontول طعام الغداء: أغلقت المدارس الثانویة التابعة لوزارة التربیة في اوكالند حرًما جامعیًا أثناء الغداء، أي أن الطالب یبقون في الحرم الجامعي لتنا
 CCPAو Life Academyو Oakland Internationalو Oakland Highو Buncheو Deweyو Madison Parkو McClymondsو Fremontو
من قانون التعلیم، السماح للتالمیذ المسجلین في مدارس  44808.5. قرر مجلس إدارة وزارة اوكالند الموحدة للمدارس، وفقًا للمادة Rudsdaleو Skylineو

من قانون التعلیم كذلك على أنھ: "لن تكون المنطقة  44808.5ربیة بمغادرة أرض المدرسة خالل فترة الغداء. تنص المادة اوكالند للتكنولوجیا والمدارس العلیا الغ
وجب ھذا القسم. التعلیمیة أو أي موظف أو موظف فیھا مسؤوالً عن سلوك أو سالمة أي تلمیذ خالل الوقت الذي یكون فیھ التلمیذ قد غادر أراضي المدرسة بم

الذین لدیھم تدریب داخلي وال یعودون إلى الحرم  MetWestى جمیع الطالب الذین یغادرون المدرسة العودة بحلول نھایة الغداء. یتم استثناء طالب یجب عل
 الجامعي بعد الغداء. یرجى االتصال بمدرسة طفلك الثانویة لمعرفة سیاسة الغداء.

 44808.5قسم كود التعلیم 
 

 لتربیة في اوكالند المرفق لمزید من المعلومات حول:راجع ملحق سیاسة وزارة ا
 BP؛ استخدام الطالب للتكنولوجیا / أمان اإلنترنت (Police (BP 5145.11 ،BP 5145.13 ،BP 5145.14))؛ BP 6020برامج مشاركة الوالدین (

6163.4 ،AR 6163.4) ؛ خدمات الترجمة(BP 5124( 
 
 

 
  

13

http://www.sciscal.org/


ي اوكالند
��ة �ف  وزارة ال�ت

20-2019 أول�اء األمور دل�ل 

ي او لد یخضع محتوى اإلشعار السنوي لحقوق الطبع والنشر ویتم توفیره بواسطة المدارس والخدمات القانونیة في كالیفورنیا. تمت إضافة محتوى محد
��ة �ف ي اوكالند بواسطة كالندوزارة ال�ت

��ة �ف  .وزارة ال�ت

© 2019 www.sciscal.org 

 اعرف حقوقك
 العام المجانيلطفلك الحق في التعلیم 

نظر عن لجمیع األطفال في الوالیات المتحدة حق دستوري في المساواة في الحصول على التعلیم العام المجاني، بغض النظر عن حالة الھجرة وبغض ال •
 .حالة ھجرة أولیاء أمور الطالب أو أولیاء أمورھم

 في كالیفورنیا •
o لجمیع األطفال الحق في التعلیم العام المجاني.
o  سنة بالمدرسة 18و 6أن یلتحق جمیع األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین یجب.
o لجمیع الطالب والموظفین الحق في االلتحاق بمدارس آمنة وسلمیة.
o لجمیع الطالب الحق في أن یكونوا في بیئة تعلیمیة بالمدارس العامة خالیة من التمییز والمضایقة والتسلط والعنف والتخویف.
o رصة متساویة للمشاركة في أي برنامج أو نشاط تقدمھ المدرسة، وال یمكن التمییز ضدھم بناًء على جنسھم أو جنسیتھم أولجمیع الطالب ف

 .دینھم أو وضعھم كمھاجرین، من بین خصائص أخرى

 المعلومات المطلوبة لاللتحاق بالمدرسة

 .والد الطالب أو الوصي علیھ إلثبات سن الطفل أو إقامتھعند تسجیل الطفل، یجب على المدارس قبول مجموعة متنوعة من الوثائق من  •
جتماعي لن تضطر أبدًا إلى تقدیم معلومات عن حالة الجنسیة / الھجرة حتى یتم تسجیل طفلك في المدرسة. وال یتعین علیك أبدًا تقدیم رقم ضمان ا •

 لتسجیل طفلك في المدرسة أیضا.

 سریة المعلومات الشخصیة

رالیة وقوانین الوالیات سجالت تعلیم الطالب والمعلومات الشخصیة. تتطلب ھذه القوانین عموًما أن تحصل المدارس على موافقة تحمي القوانین الفید •
تجابة ألمر من كتابیة من أولیاء األمور أو األوصیاء قبل نشر معلومات الطالب، ما لم یكن نشر المعلومات ألغراض تعلیمیة أو كان علنیًا بالفعل أو اس

 .محكمة أو أمر استدعاءال
قة طلمناعلی ب فیجفي حال ارادت المدرسة فعل ذلك، ا. رھفیوتب والطلخاصة بالساسیة" األل الیدلت اماو"معلر فیوتوبجمع دارس لمض ابعتقوم  •

ك بص لخار الخیاافة ربمعك عالم، وإسةدرلمل الیت دماوسیاسة معلن ي مطخر بإشعاء صیاوألء / اآلبازود اتم أن عال في کك فلطلخاصة بالتعلیمیة ا
 .حلو معلومات طفلك في الدلیل

 خطط أمان العائلة إذا كنت محتجًزا أو ُمرَحالً 

لموثوق لدیك خیار تزوید مدرسة طفلك بمعلومات االتصال في حاالت الطوارئ، بما في ذلك معلومات جھات االتصال الثانویة، لتحدید الوصي البالغ ا •
 .لة احتجازك أو ترحیلكبھ والذي یمكنھ رعایة طفلك في حا

قرارات لدیك الخیار إلكمال شھادة خطیة لمقدم الرعایة أو التماس لتعیین وصي مؤقت للشخص، مما قد یمّكن الشخص البالغ الموثوق بھ من اتخاذ ال •
 .التعلیمیة والطبیة لطفلك

 الحق في تقدیم شكوى

منطقة التعلیمیة إذا تعرض للتمییز أو المضایقة أو التخویف أو التنمر على أساس لطفلك الحق في اإلبالغ عن جریمة كراھیة أو تقدیم شكوى إلى ال•
 جنسھ أو جنسیتھ الفعلیة أو المتصورة أو حالة الھجرة.
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 )UCPاإلخطار السنوي لإلجراءات الموحدة للشكاوى (
2019-20

مدارس والمقاطعات للطالب والموظفین وأولیاء األمور أو أوصیاء الطالب واللجان االستشاریة لل
 والمسؤولین أو موظفي أو ممثلي المدارس الخاصة واألطراف المعنیة األخرى.

تي تحكم البرامج التعلیمیة. تتحمل وزارة تعلیم اوكالند الموحدة المسؤولیة األساسیة عن ضمان االمتثال للقوانین واللوائح الفیدرالیة المعمول بھا في الوالیة وال
ات موحدة لتقدیم الشكاوى لمعالجة مزاعم التمییز غیر القانوني، والتحرش، والترھیب، والتنمر ضد أي مجموعة محمیة وجمیع البرامج وضعت الوزارة إجراء

 .UCPواألنشطة التي تخضع ل 

، االتصال بالمدیر أو مدیر القسم أو تشجع الوزارة الحل المبكر وغیر الرسمي للشكاوى على مستوى الموقع كلما أمكن ذلك. إذا كان ذلك ممكنًا، نطلب منك أوالً 
 المشرف، إذا كان لدیك اھتمام.

 عدم التمییز

ضد أي طالب أو موظف یجب على وزارة تعلیم اوكالند الموحدة أن تحقق في جمیع مزاعم التمییز غیر القانوني (مثل المضایقة التمییزیة أو التخویف أو التنمر) 
طة الوزارة، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس حصرا على، تلك البرامج واألنشطة یتم تمویلھا مباشرة من أو التي أو أي شخص آخر یشارك في برامج وأنش

قائیة ، األقفال ، تتلقى أو تستفید من أي مساعدة مالیة من الدولة ، بناًء على خصائص الشخص الفعلیة أو المتصورة للعرق (نسیج الشعر وتصفیفات الشعر الو
لة الزوجیة ، الحمل ، ات) أو العرق أو اللون أو األصل أو الجنسیة أو األصل القومي أو حالة الھجرة ، تحدید ھویة المجموعة األثنیة ، العمر ، الدین ، الحاااللتواء

نس ، أو المعلومات الوراثیة ، أو أي خاصیة الحالة األبویة ، اإلعاقة الجسدیة أو العقلیة ، الجنس ، المیول الجنسیة ، الجنس ، الھویة الجنسیة ، التعبیر عن الج
أو اإلنصاف أو االمتثال رقم  422.55أو قانون العقوبات ، البند  12926أو  11135، أو القانون الحكومي  220و  212.1و  200أخرى محددة في قانون التعلیم 

الفعلیة أو المتصورة. یجب على موظفي المدرسة اتخاذ خطوات فوریة  ، أو بناًء على ارتباطھ / ھا بشخص أو مجموعة واحدة أو أكثر من ھذه الخصائص 9
 للتدخل، عندما یكون ذلك آمناً وعندما یشھد فعل التمییز أو المضایقة أو التخویف أو التنمر.

 المضایقات الجنسیة -العنوان التاسع 

لیة من المضایقات والتمییز. التحرش الجنسي ھو شكل من أشكال التمییز على أساس تلتزم وزارة تعلیم اوكالند الموحدة بالحفاظ على بیئة آمنة للتعلم والعمل خا
ف التحرش الجنسي  1972الجنس بموجب الباب التاسع من تعدیالت التعلیم لقانون الحقوق المدنیة لعام  ویحظره كل من القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیات. یُعرَّ

بھ، أو طلبات للحصول على خدمات جنسیة، أو أي اتصال بصري أو لفظي أو جسدي ذي طبیعة جنسیة یُعتبر شرًطا بأنھ تقرب جنسي غیر مرحب او مرغوب 
الب یشارك في للتعلم أو یتعارض بشكل خطیر مع قدرة الطالب على التعلم أو إنشاء ھجوم عدائي أو معادي أو مخیف للتعلم أو بیئة العمل. قد یتعرض أي ط

في المنطقة أو منھا إلى إجراء تأدیبي یصل إلى مرحلة الطرد. أي موظف یسمح بممارسة التحرش الجنسي أو یفشل في اإلبالغ عنھ  مضایقة جنسیة ألي شخص
 BP(شؤون الموظفین). حسب  4119.11(الطالب) وسیاسة مجلس اإلدارة  5145.7یخضع إلجراءات تأدیبیة حتى الفصل من الخدمة. سیاسة مجلس اإلدارة 

ب أن یحدد كل موقع مدرسي شخًصا (أي عنوان موقع االتصال التاسع) المسؤول عن معالجة شكاوى التحرش الجنسي للطالب. قد یكون ھذا . یج5145.7
 الشخص ھو المدیر أو من ینوب عنھ ویتلقى التدریب المناسب.

لمشاركة في عملیة تقدیم الشكوى بأي حال على حالة صاحب الشكوى تحظر الوزارة أي شكل من أشكال االنتقام من أي مشتكي في عملیة تقدیم الشكوى. ال تؤثر ا
 أو درجاتھ أو مھام عملھ.

تة أشھر من تاریخ حدوثھا، یجب تقدیم الشكوى التي تدعي االنتقام أو التمییز غیر القانوني (مثل المضایقة التمییزیة أو التخویف أو التنمر) في موعد ال یتجاوز س
 90ول صاحب الشكوى أوالً على معلومات عن وقائع الشخص المدعى التمییز الغیر قانوني. یجوز تمدید فترة التقدیم لمدة تصل إلى أو ستة أشھر من تاریخ حص

 یوًما من قبل المشرف أو من ینوب عنھ لسبب وجیھ بناًء على طلب كتابي من صاحب الشكوى یحدد أسباب التمدید.

البرامج الفیدرالیة للدولة
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 أیًضا لمعالجة الشكاوى التي تدعي عدم االمتثال لقوانین الوالیات و / أو القوانین الفیدرالیة في: UCPیتم استخدام 

a •اإلقامة للطالب الحوامل واألبوة واألمومة 

b •تعلیم الكبار 

c •التعلیم المسائي والسالمة المدرسیة 

d •التعلیم المھني الفني الزراعي 

e •مریكیة وتقییمات برنامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرةمراكز تعلیم الھنود الحمر األ 

    f •تعلیم ثنائي اللغة 

g• برنامج مساعدة ومراجعة القرناء في كالیفورنیا للمعلمین 

h• (على مستوى الوالیة) التعلیم المھني والتقني، التدریب المھني، التدریب الفني 

i• (الفیدرالي) التعلیم الفني المھني 

j •یة الطفل وتطورهرعا 

k •تغذیة الطفل 

l •التعلیم التعویضي 

m •المعونة الفئویة الموحدة 

n • 12-9فترات الدورة التدریبیة بدون محتوى تعلیمي (الصفوف( 

o •مساعدات التأثیر االقتصادي 

p •سجلین اآلن في منطقة مدرسیة وأطفال العائالت العسكریةتعلیم التالمیذ في الحضانة ، التالمیذ بدون مأوى أو التالمیذ السابقین في محكمة األحداث الم 

q •) قانون كل طالب ینجحESSA( 

r•برامج المتعلم اإلنجلیزیة 

s•) خطط الرقابة المحلیة والمساءلةLCAP( 

t •تعلیم المھاجرین 

u• محاضرات التربیة البدنیة 

v •رسوم التلمیذ 

w •سكن معقول للطالبات المرضعات 

x •امج المھنیة اإلقلیمیةالمراكز والبر 

y •) خطط المدرسة إلنجاز الطالبSPSA( 

z •خطط السالمة المدرسیة 

aa •مجالس موقع المدرسة 

bb •التعلیم الخاص 
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cc •الوالیة مرحلة ما قبل المدرسة 

dd • الدولة قضایا الصحة والسالمة ما قبل المدرسة فيLEAs معفاة من الترخیص 

ee •التبغ ( تعلیم الوقایة من استخدامTUPE( 

 قضایا الصحة والسالمة في الوالیة

، یجب نشر إشعار 1596.7925رقم  HSCتعلن الوزارة أنھ من أجل تحدید الموضوعات المناسبة لقضایا الصحة والسالمة في مرحلة ما قبل المدرسة وفقًا لقسم 
 5) إلى متطلبات الصحة والسالمة بموجب 1. یجب أن یشیر اإلشعار (LEA في كل فصل دراسي لبرنامج ما قبل المدرسة لوالیة كالیفورنیا في كل مدرسة في

CCR  والتي تنطبق على برامج ما قبل المدرسة لوالیة كالیفورنیا وفقًا لقسمHSC  تحدید الموقع الذي یمكن من خاللھ الحصول على 2، و (1596.7925رقم (
 .1596.7925رقم  HSCم نموذج لملف قضایا الصحة والسالمة قبل المدرسة وفقًا لقس

 رسوم الطالب غیر المشروعة

لوزارة، بما في ذلك ال یُطلب من الطالب الملتحق بمدرسة عامة دفع رسوم للمشاركة في نشاط تعلیمي یمثل جزًءا أساسیًا ال یتجزأ من البرنامج التعلیمي في ا
 األنشطة المنھجیة والالمنھجیة

 یس حصرا على، كل ما یلي:تشمل رسوم التلمیذ، على سبیل المثال ول

عما إذا كان . رسم یفرض على التلمیذ كشرط للتسجیل في المدرسة أو الفصول الدراسیة، أو كشرط للمشاركة في الفصل أو النشاط الالمنھجي، بصرف النظر 1
 الفصل أو النشاط اختیاریًا أو إلزامیًا، أو یتم اعتماده.

لب من التلمیذ القیام بھا للحصول على قفل أو خزانة أو كتاب أو جھاز معین أو آلة موسیقیة أو مالبس أو مواد أو . ودیعة تأمین، أو أي مدفوعات أخرى، یُط2
 معدات أخرى.

 . عملیة شراء یلِزم التلمیذ الحصول علیھا من مواد أو لوازم أو معدات أو مالبس مرتبطة بنشاط تعلیمي.3

 یتجاوز عام واحد من تاریخ وقوع االنتھاك المزعوم. * یجب أوالً تقدیم شكاوى عدم االمتثال للقوانین المتعلقة یجب تقدیم شكوى بشأن رسوم التلمیذ في موعد ال
 الشكوى. برسوم التلمیذ إلى مدیر المدرسة. یمكن تقدیم شكوى بشأن رسوم التلمیذ دون الكشف عن ھویتك إذا قدم صاحب الشكوى أدلة أو معلومات تدعم

 )LCAPیة والمساءلة (خطة الرقابة المحل

والطالب وأصحاب المصلحة اآلخرین في  األوصیاءوتحدیثھ سنویًا، بما في ذلك المشاركة الفعالة من أولیاء األمور /  LCAPیُطلب من مجلس اإلدارة اعتماد 
 ومات لدعم الشكوى.بشكل مجھول إذا قدم صاحب الشكوى أدلة أو معل LCAP. قد یتم تقدیم شكوى LCAPتطویر و / أو مراجعة 

الشباب بالتبني، والطالب بال مأوى، او طالب/ة أحداث سابقة طالب/ة من عائلة عسكریة
لین اآلن في حي یجب على الوزارة نشر إشعار موحد بالحقوق التعلیمیة للتالمیذ في الحضانة، والتالمیذ بال مأوى وتالمیذ محكمة األحداث السابقین المسج

، یجب أن یتضمن 51225.2و 51225.1، 49069.5، 48853.5، 48853في األسر العسكریة، على النحو المحدد في األقسام األوروبیة  المدرسة، والتالمیذ
 اإلشعار معلومات عملیة تقدیم الشكاوى حسب االقتضاء.

تسجیل في المدرسة والخروج منھا، وكذلك مسؤولیات جھة یجب أن یتلقى الشباب بالتبني معلومات حول الحقوق التعلیمیة المتعلقة بوضعھ / ھا في التعلیم، وال
ھ عند انتقالھ / الوزارة الخاصة بالشباب الراعي لضمان وتیسیر ھذه المتطلبات ومساعدة الطالب في ضمان حسن نقل االعتمادات والسجالت والدرجات الخاصة ب

 نقلھا بین المدارس أو بین وزارة أو وزارة أخرى.

، EC 49701لتبني أو أي طالب بال مأوى أو طالب سابق في مدرسة محكمة األحداث أو طفل من عائلة عسكریة على النحو المحدد في یجب إخطار الشباب با
 الذي ینتقل إلى مدرسة ثانویة في الوزارة أو بین المدارس الثانویة في الوزارة حسب االقتضاء، بمسؤولیة الوزارة عن:

أو جزء من الدورات الدراسیة التي أكملھا الطالب بصورة مرضیة في مدرسة عامة أخرى، أو مدرسة محكمة األحداث، أو ) قبول أي من الدورات الدراسیة 1(
 في مدرسة أو وكالة غیر طائفیة، وإصدار ائتمان كامل أو جزئي للدورات الدراسیة المنجزة
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ض في مدرسة عامة أخرى أو مدرسة محكمة لألحداث أو مدرسة أو وكالة غیر ) ال یشترط على الطالب استعادة أي دورة أو جزء من دورة أكملھا بشكل مر2(
 حكومیة أو غیر طائفیة

ت التخرج التي یفرضھا ) إذا كان الطالب قد أكمل السنة الدراسیة الثانیة قبل النقل، قدم معلومات الطالب عن الدورات الدراسیة المعتمدة في الوزارة ومتطلبا3(
 51225.1یُعفى منھا بموجب قانون التعلیم  مجلس اإلدارة والتي قد

یوًما تقویمیًا من تاریخ استالم الشكوى ما لم یوافق صاحب الشكوى كتابًیا على تمدید  60في غضون  UCP: یجب االنتھاء من مراجعة شكوى قرار مكتوب
 الجدول الزمني.

 دعاوى االستئناف والقانون المدني

یوًما تقویمیًا من استالم قرار  15وزارة إلى إدارة التعلیم في كالیفورنیا عن طریق تقدیم استئناف خطي في غضون یحق لصاحب الشكوى أن یستأنف قرار ال
 الوزارة. یجب أن یتضمن الطعن نسخة من الشكوى المقدمة إلى الوزارة ونسخة من قرار الوزارة.

نین مكافحة التمییز أو المضایقة أو الترھیب أو التنمر في الوالیة أو الفیدرالیة، إن قد تكون سبل االنتصاف المتاحة بموجب القانون المدني متاحة بموجب قوا
من قانون التعلیم. یجوز لمقدم الشكوى متابعة سبل االنتصاف المتاحة بموجب  262.3وجدت. في الحاالت غیر المالئمة، یمكن تقدیم استئناف بموجب المادة 

شكاوى في الوزارة، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس حصراً، األوامر الزجریة أو أوامر التقیید أو غیرھا من سبل القانون المدني خارج إجراءات تقدیم ال
لحق في تقدیم شكوى مباشرة االنتصاف أو األوامر التي قد تكون متاحة بموجب قوانین الوالیة أو التمییز الفیدرالي أو المضایقات أو الترھیب أو التنمر، للشاكین ا

) أو متابعة سبل االنتصاف أمام المحاكم المدنیة أو غیرھا من الوكاالت العامة، مثل مكتب الحقوق المدنیة التابع لوزارة CDEإلى وزارة التعلیم في كالیفورنیا (
 تنمر).) في الحاالت التي تنطوي على تمییز غیر قانوني (مثل المضایقة التمییزیة أو التخویف أو الOCRالتعلیم األمریكیة (

 تقدیم شكوى

 : إجراءات الشكاوى الموحدة متاحة مجانًا.1312.3نسخة من سیاسة مجلس اإلدارة 

أو األمیة، یقوم  یجب تقدیم جمیع الشكاوى كتابةَ وتوقیعھا من قبل صاحب الشكوى. إذا لم یتمكن المشتكي من تقدیم الشكوى كتابیًا بسبب ظروف مثل اإلعاقة
 )5CCR 4600في تقدیم الشكوى. (موظفو الوزارة بمساعدتھ 

، یتعین على الوزارة اتخاذ خطوات إیجابیة للتحقیق في االدعاءات ومعالجتھا، UCPإذا لم یتم تقدیم شكوى كتابیًا ولكن تتلقى الدائرة إشعاًرا بأي ادعاء یخضع ل 
 بطریقة تتناسب مع الظروف المعینة.

قانوني (مثل المضایقة التمییزیة أو التخویف أو التنمر) ویؤكد التحقیق أن التمییز قد حدث، فستتخذ الوزارة خطوات  إذا كان االدعاء یتضمن انتقاًما أو تمییًزا غیر
 لمنع تكرار التمییز وتصحیح آثارھا التمییزیة على صاحب الشكوى، وعلى اآلخرین، إذا كان ذلك مناسبا.

ائح التنظیمیة على موقع الوزارة ویمكن توفیرھا من خالل وسائل التواصل االجتماعي المدعومة یجب نشر سیاسة إجراءات الشكاوى الموحدة في الوزارة واللو
 أیًضا في جمیع مدارس ومكاتب الوزارات، بما في ذلك صاالت الموظفین وقاعات اجتماعات حكومة الطالب. UCPمن الوزارة، إن وجدت. یجب نشر 

أو طریقة اتصال مستلم اإلشعار. إذا كان  48985، وعند الضرورة، باللغة األساسیة، وفقًا لقانون التعلیم، القسم یجب أن یكون اإلشعار السنوي باللغة اإلنجلیزیة
 ) في المائة أو أكثر من الطالب المسجلین في مدرسة محلیة معینة یتحدثون لغة أساسیة واحدة غیر اإلنجلیزیة، فسوف تترجم سیاسة الوزارة15خمسة عشر (%

). في جمیع الحاالت األخرى، یجب على الوزارة ضمان الوصول 48985، 234.1إلى تلك اللغة (رمز التعلیم  UCPاذجھا وإشعاراتھا بشأن وتنظیمھا ونم
 ذات الصلة لآلباء / األوصیاء ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة. UCPالفعلي لجمیع معلومات 

). تتوفر إجراءات الشكاوى الموحدة أیًضا على Broadway ،Suite 150 ،Oakland ،CA 94607 1000تتوفر نماذج الشكوى في مكتب أمین المظالم (
 ، ثم تحت مظلة أمین المظالم.الوزارةتحت خدمات  - www.ousd.orgعلى  الوزارةموقع 

ك المزعوم؛ یجب تقدیم جمیع الشكاوى الموحدة األخرى ) واحدة من االنتھا1باستثناء شكاوى رسوم الطالب غیر القانونیة، والتي یمكن تقدیمھا في غضون سنة (
 ) أشھر من وقوع الحادث المزعوم.6في موعد ال یتجاوز ستة (

 ضابط االمتثال والشكاوى

 یجب تقدیم الشكاوى، بخالف الشكاوى المتعلقة برسوم الطالب، كتابةً إلى موظف االلتزام التالي:
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 1000مسؤول عن استالم ورصد جمیع شكاوى الوزارة الرسمیة. أمین المظالم ( منسق الدرجة التاسعة، السید غابرییل فالینزویال، أمین المظالم /
Broadway ،1Floor ،Suite 150 ،Oakland ،CA 94607 مسؤول أیًضا عن التحقیق في شكاوى أولیاء األمور / الطالب فیما یتعلق بالتمییز، والشكاوى (

تزوید الطالب بالعدالة التصالحیة أو نھج بدیل آخر غیر متوفر في موقع المدرسة كبدیل للتعلیق. كما یحقق في الشكاوى  المتعلقة بتعلیق الطالب حیث لم یتم
 أو التدخل في ذلك. تنسق أمین المظالم أیًضا شكاوى ویلیامز الموحدة. ELL) واالنتقام من الدعوة إلى برنامج ELLالمتعلقة ببرنامج متعلمي اللغة اإلنجلیزیة (

أو عبر البرید اإللكتروني على  3678-879) 510أو الفاكس ( 4281-879) 510على ( Valenzuelaیمكن االتصال بالسید 
Gabriel.Valenzuela@ousd.org 

ي طالب أو موظف أو ولي أمر / ولي أمر؛ مراجعة أي مستندات إلجراء تحقیقات یتمتع أمین المظالم بسلطة مستقلة في: زیارة أي مدرسة أو مكتب؛ التحدث إلى أ
وأولیاء األمور / محایدة؛ وحضور أي اجتماع دون إذن مسبق من المدیر أو المدیر. أمین المظالم متاح أیًضا لشرح دوره ومسؤولیاتھ تجاه الطالب والموظفین 

 ).UCP( الوزارةأمین المظالم، إذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص إجراءات الشكاوى الموحدة في وأعضاء الجمھور. یرجى االتصال ب األوصیاء

) ھي المسؤولة عن التحقیق في الشكاوى Broadway ،1Floor ،Suite 150 ،Oakland ،CA 94607 1000السیدة تارا غارد، نائبة رئیس إدارة المواھب، (
أو عبر البرید اإللكتروني على  0228-879، الفاكس: 0159-879) 510على ( Gardتصال بالسیدة التي تدعي وجود تمییز في التوظیف. یمكن اال

Tara.Gard@ousd.org 

، Broadway ،1Floor ،Suite 150 1000، إدارة خدمات المجتمع والمدارس المجتمعیة (504السیدة باربرا باركر، منسقة الخدمات الصحیة / القسم 
Oakland ،CA 94607تحقق 1973قانون إعادة التأھیل لعام  504لمسؤولة عن تنسیق تعدیالت البرنامج للطالب ذوي اإلعاقات المشمولة في القسم ) ھي ا .

أو عبر البرید اإللكتروني على  5108794605؛ الفاكس 2742-879) 510. یمكن االتصال بالسیدة باركر على (504أیًضا في الشكاوى المتعلقة بالمادة 
504@ousd.org 

)، ھو المسؤول عن تنسیق الشكاوى Union Street ،Oakland ،CA 94607 1011السید جیف جوداون، رئیس الشرطة، قسم شرطة مدرسة اوكالند (
، 7777-874) 510على ( Chief Godown) والتحقیق فیھا. یمكن التواصل مع SSOsالمرفوعة ضد ضباط شرطة مدرسة اوكالند وضباط أمن المدارس (

 police@ousd.orgأو عبر البرید اإللكتروني على  7787-874) 510(الفاكس 
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 إجراءات ولیامز للشكاوى الموحدة
س غیر اآلمنة یجب على الوزارة اتباع إجراءات ولیامز للشكاوى الموحدة فیما یتعلق بالشكاوى المتعلقة فقط بكفایة المواد التعلیمیة أو منشآت المدار

 غیر النظیفة أو الوظائف الشاغرة للمعلمین أو التعیینات الخاطئة.أو 

 إشعار إلى أولیاء األمور / األوصیاء، الطالب والمعلمین:

K-12حقوق الشكاوى 

 نشر اإلشعار التالي في كل فصل دراسي في كل مدرسة في الوزارة. 35186یشترط قانون التعلیم 

 علمون:أولیاء األمور / األوصیاء والطالب والم

 ، یتم إعالمك بموجب ھذا بما یلي:35186وفقًا لقانون التعلیم 

لكل .) یجب أن یكون ھناك ما یكفي من الكتب المدرسیة والمواد التعلیمیة. ولكي تكون ھناك كتب مدرسیة ومواد تعلیمیة كافیة، فیجب أن یكون 1( 
 مادة تعلیمیة، أو كلیھما، الستخدامھا في الفصل والذھاب إلى المنزل.تلمیذ، بمن فیھم متعلمو اللغة اإلنجلیزیة، كتابًا مدرسیًا أو 

كامل ) یجب أن تكون مرافق المدرسة نظیفة وآمنة وصیانتھا بحالة جیدة. (أ) یجب تنظیف وصیانة دورات المیاه المدرسیة بانتظام، وتشغیلھا بال2(
ف الورقیة أو مجففات الید. (ب) ینبغي أن تبقي المدرسة جمیع دورات المیاه وتعبئتھا في جمیع األوقات بورق التوالیت أو الصابون أو المناش

مفتوحة خالل ساعات الدراسة عندما ال یكون الطالب في الفصول الدراسیة؛ (ج) االحتفاظ بعدد كاٍف من دورات المیاه أثناء ساعات الدوام 
سالمة واآلمان؛ و (د). بالنسبة للمدرسة التي تخدم الطالب في أي من المدرسي عندما یكون الطالب في الفصول الدراسیة، إال في حاالت ال

في المئة من طالبھا من األسر ذات الدخل المنخفض أو إناث، یجب علیھا تزوید ما ال یقل عن نصف دورات المیاه  40مع % 12-6الصفوف 
 لفة.بمستلزمات الفتیات في جمیع األوقات وإتاحة تلك المنتجات للطالبات دون أي تك

.) ال ینبغي أن یكون ھناك نقص في التعلیم (شواغر) أو تخصیصات خاطئة. یجب أن یكون ھناك معلم معین لكل فصل ولیس سلسلة من البدائل 3(
متعلمي  مأو غیرھم من المعلمین المؤقتین. یجب أن یكون لدى المعلم أوراق االعتماد المناسبة لتدریس الفصل، بما في ذلك الشھادة المطلوبة لتعلی

 اللغة اإلنجلیزیة، إن وجدت.

د، شاغر المعلم یعني وظیفة لم یتم تعیین موظف معتمد لھا في بدایة العام لمدة عام كامل أو، إذا كان المنصب مخصًصا لدورة فصل دراسي واح
 )35186ملھ. (كود التعلیم وھو منصب لم یعین موظفًا معتمدًا منفردًا لھ تم تعیینھ في بدایة الفصل الدراسي للفصل الدراسي بأك

ع "التعیین الخاطئ" یعني تعیین موظف معتمد في منصب تدریس أو خدمات ال یحمل الموظف شھادة أو بیانات اعتماد معترف بھا قانونیًا أو موض
 موظف معتمد في وظیفة تدریس أو خدمات ال یكون الموظف مصرًحا لھا بموجب القانون معلق.

 )35186(كود التعلیم 

) یوم عمل. یجوز فقط الطعن في المخاوف المتعلقة بالظروف غیر اآلمنة 45م التحقیق في جمیع شكاوى ولیامز الموحدة خالل خمسة وأربعین (سیت
 لمشرف الوالیة للتعلیم العام.

 www.ousd.org/ombudspersonیمكن الحصول على نموذج الشكوى من مكتب المدرسة أو مكتب الوزارة أو تنزیلھ من موقع الوزارة على 
 / اعادة / ب ق / جامعة كالیفورنیا. www.cde.ca. GOVكما یمكنك أیًضا تنزیل نسخة من نموذج شكاوى وزارة التعلیم في كالیفورنیا من 

Office of the Ombudsperson ،1000 Broadway ،Suite 150 ،Oakland ،CA 94607 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بالرقم .
 .3678-879- (510)أو إرسال رسالة فاكس إلى  879-4281- (510)

 1312.4التنظیم اإلداري 
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 : حقوق شكاوى الروضة(ولیامز) إجراءات الشكاوى الموحدة

من  معفاة (CSPP) نشر اإلشعار التالي في كل فصل دراسي مع برنامج مرحلة ما قبل المدرسة في والیة كالیفورنیا 8235.5یتطلب قانون التعلیم 
 .)8239.1-8235الترخیص (رمز التعلیم 

 :إشعار إلى اآلباء / أولیاء األمور، الطالب والمعلمین

 حقوق الشكاوى الروضة

 :والطالب والمعلمون األوصیاء/  أولیاء األمور

 :معفي من الترخیص یجب أن یكون، یتم إعالمك بموجب ھذا بأن أي برنامج لمرحلة ما قبل المدرسة بوالیة كالیفورنیا 8235.5وفقًا لقانون التعلیم 

 مظالت خارجیة وآمن وفي حالة جیدة 1 

 میاه الشرب التي یمكن الوصول إلیھا ومتاحة بسھولة طوال الیوم  2

 طفالً  15مرافق آمنة وصحیة للحمامات مع مرحاض واحد وحنفیة یدویة لكل  3 

 مرافق مرحاض متاحة فقط لمرحلة ما قبل المدرسة وریاض األطفال 4 

 اإلشراف البصري لألطفال في جمیع األوقات 5 

 المساحات الداخلیة والخارجیة الموجودة بشكل صحیح أو مسورة وتوفر ما یكفي 6

 مساحة لعدد األطفال الذین یستخدمون المساحة في أي وقت محدد

 معدات ملعب آمنة، وفي حالة جیدة، ومناسبة للعمر 7

الشروط المذكورة أعاله لم یتم الوفاء بھا، فستتم معالجة شكواك من خالل إجراءات الشكاوى الموحدة في  إذا اخترت تقدیم شكوى تدعي أن أیًا من
ولیامز وفقًا لما یقتضیھ القانون. یمكن الحصول على نموذج الشكوى في مكتب المدرسة أو مكتب الوزارة، أو تنزیلھ من موقع الویب الخاص 

 :یمكنك أیًضا تنزیل نسخة من نموذج شكاوى وزارة التعلیم في كالیفورنیا من موقع الویب التالي .www.ousd.org/ombudsperson بالمنطقة
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc.  ومع ذلك، ال یجب تقدیم شكوى باستخدام إما نموذج شكوى الوزارة في اوكالند أو نموذج الشكوى من

 .وزارة التعلیم في كالیفورنیا
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 تعلیم الخاص بمتعلمي اللغة اإلنجلیزیةال
 وإخطار الوالدینالجدول الزمني لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة 

 . التقییم األولي1

دید الرئیسیة تقییمین لتح عند التسجیل األولي في الوزارة، سیتم منح أي طالب یدرج لغة أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة في األسئلة الثالثة األولى من استطالع اللغة
 الكفاءة اللغویة:

 )ELPACتقییم إجادة اللغة اإلنجلیزیة لكالیفورنیا (• 

 یوًما من أول یوم للطالب في المدرسة، إما في مركز الترحیب الخاص بالوزارة أو في موقع المدرسة. 30ستتم إدارة ھذه التقییمات في غضون 

 . إخطار الوالدین األولي ووضع البرنامج2

یوًما من االنتھاء من االختبارات، ستقوم الوزارة بإبالغ أولیاء األمور بوضع طفلھم في برنامج تحسین وتسریع اللغة  20التقییم، في غضون  استنادًا إلى نتائج
 )، عبر رسالة إخطار الوالدین، أو برنامج آخر مثل اللغة المزدوجة، في حال اختار الوالد ھذا البرنامج.ELAPاإلنجلیزیة (

 تشمل أیًضا:طار الوالدین باللغة اإلنجلیزیة ولغة الوالدین األساسیة عند اإلمكان (اإلسبانیة والصینیة والفیتنامیة والكمبودیة والعربیة)، وسوف ستكون رسالة إخ

 درجات اختبار طفلھم وأسباب تقییم طفلھم• 

 ل كاملوصف البرامج التعلیمیة وكیف سیساعدون الطالب على أن یتقنوا اللغة اإلنجلیزیة بشك• 

ي الخروج عن البرامج معلومات عن حق الوالد في طلب عدم تلقي طفلھ خدمات معینة لمتعلم اللغة اإلنجلیزیة (انظر القسم أدناه: إعادة التأھیل وحقوق اآلباء ف• 
 التعلیمیة)

 معلومات عن حق الوالدین في المشاركة في اللجان االستشاریة للمدارس والوزارات• 

 .ELLلطالب المتوقع إلى اللغة اإلنجلیزیة والمعدل المتوقع لتخرج المدارس الثانویة لطالب معدل انتقال ا• 

) في الوزارة تطویر وتعلیم اللغة اإلنجلیزیة لتزویده / ھا على قدم المساواة بالوصول إلى المنھج ELLیُقدّم لكل طالب یُعّرف بأنھ متعلم اللغة اإلنجلیزیة (
 رامجنا لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة لضمان تقدم متعلمي اللغة اإلنجلیزیة بشكل سریع نحو الكفاءة في إتقان اللغة اإلنجلیزیة األكادیمیةاألساسي. تم تصمیم جمیع ب

یة وحكومات یدرالومعاییر المحتوى على مستوى الصف الدراسي. یتوافق ھذا مع الخطة الرئیسیة لمعلمي اللغة اإلنجلیزیة الموحدة في اوكالند، واللوائح الف
 الوالیات، والوالیات القانونیة.

فر برامج الوافد الجدید لدینا بیئة تتیح برامجنا ثنائیة اللغة لطالبنا الفرصة لتعلم المحتوى األكادیمي بلغتین وأن یصبحوا ثنائیي اللغة ویتعلمون القراءة والكتابة. تو
تعلمھم اللغة اإلنجلیزیة أثناء دراسة المناھج الدراسیة األساسیة. لمزید من المعلومات حول ھذه  آمنة ومرحبة تدعم الطالب المھاجرین الوافدین حدیثًا أثناء

 .www.ousd.org/ellmaالبرامج، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني لمكتب متعلم اللغة اإلنجلیزیة واإلنجازات المتعددة اللغات: 

 لیمیة في مركز الترحیب أو أثناء عملیة الخیارات أو أثناء تأكید التسجیل أو أثناء تأكید نیة العودة.قد یحصل اآلباء على معلومات إضافیة حول البرامج التع

 . خطاب الموجھ لآلباء السنویة الجاریة3

غرض تنبیھ أولیاء األمور في الخریف، سیتلقى أولیاء أمور متعلمي اللغة اإلنجلیزیة خطابًا سنویًا عن إخطار أولیاء األمور بنفس المعلومات المذكورة أعاله ل
 بشأن وضعھم وخدمات البرنامج التعلیمي لطفل متعلمي اللغة اإلنجلیزیة.
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 إعادة التأھیل وحق الوالدین في اختیار البرامج التعلیمیة

 ELL. اختیار خدمات 1

 لیم ثنائي اللغة.لآلباء الحق في إلغاء االشتراك في بعض الخدمات المقدمة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة، وفي طلب تع

 . خیار اللغة الثنائیة / البرنامج الثنائي2

 قد یطلب اآلباء خیار برنامج ثنائي اللغة لطفلھم.

نامج أو طالبًا أو أكثر یتحدثون نفس اللغة في مستوى صف واحد في نفس المدرسة برنامًجا ثنائي اللغة بدیالً، فیجب على المدرسة تقدیم ھذا البر 20إذا طلب آباء 
 سمح وزارة التعلیم في اوكالند للطالب باالنتقال إلى مدرسة حیث یتم تقدیم البرنامج.ت

 .4600-879-510لمزید من المعلومات أو المساعدة، اتصل بالمدیر أو بمركز الترحیب على الرقم 

 . اختبارات الكفاءة اللغویة السنویة المطلوبة لجمیع طالب اللغة اإلنجلیزیة.3

) سنویًا في فصل الربیع في موقع ELPACین تم تصنیفھم كمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة بإجراء تقییم الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة لكالیفورنیا (سیقوم الطالب الذ
 المدرسة.

 سنویًا حتى یتم إعادة تصنیفھم على أنھم یجیدون اللغة اإلنجلیزیة بطالقة. ELPACفي أخذ  ELLیجب أن یستمر طالب 

 ELLSف . إعادة تصنی4

، وأن یكونوا بالقرب ELPACبشكل عام في  4إلعادة تصنیفھم على أنھم یتقنون اللغة اإلنجلیزیة، یجب على الطالب تلبیة معاییر معینة. یجب أن یحصلوا على 
یكونوا فوق مستوى الصفوف  في حالة طالب الصف األول، الذین یجب أن F & P / DRA(أو  SRIمن مستوى الصف في إجادة القراءة كما تم قیاسھ بواسطة 

 في الخریف والربیع على حد سواء) ویجب أن یحصلوا على تقییم إیجابي من مدرس فنون اللغة اإلنجلیزیة.
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 التعلیم الخاص
ودعوة الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة. توفر یمتلك قسم التعلیم الخاص في الوزارة في اوكالند موظفین معتمدین ومصنفین وإداریین یقومون بتثقیف ودعم 

عاًما المؤھلین للتعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة. تتوفر  21و 3الوزارة التعلیم العام المجاني والمالئم في البیئة األقل تقییدًا للطالب الذین تتراوح أعمارھم بین 
 .سلسلة كاملة من خیارات الخدمة للطالب ذوي اإلعاقات المحددة

 :وتشمل ھذه

 التوحد• 
 العمى-الصم •
 الصم •
 (ED) االضطراب العاطفي •
 (EMD) اإلعاقة الطبیة •
 (HH) ضعاف السمع •
 (ID) اإلعاقة الذھنیة •
 (MD) إعاقات متعددة •
 (OI) ضعف العظام •
 (OHI) ضعف صحیة األخرى •
 (SLD) صعوبات التعلم المحددة •
 (SLI) الكالم أو ضعف اللغة •
 (TBI) بة الدماغ المؤلمةإصا •
 ضعف البصر ، بما في ذلك العمى •
 

 عملیة تحدید الھویة

إلى تحدید أن الطالب یعاني  (IEP) یكون الطالب مؤھلین للحصول على التعلیم الخاص عندما تؤدي مراجعة التقییمات التي یقوم بھا فریق خطة التعلیم الفردیة
ء التعلیمي وال یمكن تصحیحھ دون تعلیم خاص أو خدمات ذات صلة ... قد یتم إحالتھا لالختبار من قِبل أحد الوالدین أو من إعاقة أو صعوبة تؤثر سلبًا على األدا

 :المدرس أو غیره من موظفي المدرسة أو موظفي الوكالة إلى الفرق التالیة، بناًء على أعمار الطالب

 

 بل المدرسةفریق تشخیص الرضع / مرحلة ما ق -سنوات  5الوالدة إلى  •

 أخصائي موارد في مدرسة الحضور -الطالب في سن المدرسة الملتحقین بمدارس اوكالند العامة  •

 

یم الخاص. یتم إجراء یجوز ألي والد یشتبھ في أن الطفل لدیھ احتیاجات استثنائیة أن یطلب، من خالل مدیر المدرسة، تقییماً لألھلیة للحصول على خدمات التعل
یوًما من تلقي موافقة الوالدین الخطیة على خطة تقییم رسمیة. تتم مشاركة تقریر  60علیمیة الخاصة من قبل موظفي المنطقة المؤھلین في غضون التقییمات الت

ارة على تحصیل یجب أن تحدد التقییمات أي إعاقة مشتبھ بھا وأي آثار ض .(IEP) مكتوب بنتائج االختبار مع أولیاء األمور في اجتماع خطة التعلیم الفردي
األھلیة واألھداف والغایات الخاصة بالبرنامج  IEP الطالب (على سبیل المثال، األداء المنخفض) وأي مجاالت احتیاج. باستخدام ھذه المعلومات، یحدد فریق

 .التعلیمي وبرنامج أو خدمة تعلیمیة خاصة مناسبة للطالب
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 البرامج والخدمات

أخصائي الموارد ھو مدیر حالة لإلحاالت ویوفر خدمات للطالب الذین یحتاجون  .(RSP) یھا برنامج متخصص في المواردكل مدرسة حكومیة في اوكالند لد
لك)، تقدم إلى دعم تعلیم خاص أقل من نصف یوم. للطالب الذین یحتاجون إلى تعلیم متخصص للغایة (ضعاف السمع، وضعاف البصر، مرض التوحد، وما إلى ذ

. یحتاج العدید من الطالب الوزارةفي جمیع مستویات الصفوف في جمیع أنحاء  (ED) واالضطرابات العاطفیة (SDC) صة للفصل النھاريبرامج خا الوزارة
التوجیھ كالم واللغة والذین یتلقون التعلیم الخاص إلى خدمات ذات صلة في مجال واحد أو أكثر لالستفادة من برنامجھم التعلیمي. بعض ھذه الخدمات ھي تعلیم ال

ھلیة الطالب وحقوق الوالدین والتنقل، والعالج الطبیعي أو المھني، والتكنولوجیا المساعدة، والتربیة البدنیة التكیفیة، والشجاعة. یتوفر مزید من المعلومات حول أ
 .شارع االتحاد 1011كتب في . یقع الم8670-879والضمانات اإلجرائیة والبرامج عند الطلب من خالل االتصال بقسم التربیة الخاصة على 

 6164.4؛ سیاسة المجلس 56325، 56301، 56050-56030، 56000أقسام كود التعلیم 

الخاص بھم. اتصل بقسم التربیة  IEP توفر المنطقة خدمات النقل، مثل تصاریح الحافالت، لطالب التعلیم الخاص الذین لدیھم خدمات النقل كجزء من برنامج
 .للحصول على معلومات إضافیة 8670-879الخاصة على 

 الطالب ذوي اإلعاقات الجسدیة أو العقلیة

الب الذین لدیھم أسئلة أو تحظر وزارة التربیة في اوكالند التمییز والتحرش في أي برنامج أو نشاط على أساس اإلعاقة العقلیة أو الجسدیة. یجب على اآلباء أو الط
أو اإلقامة لألفراد الذین یعانون من إعاقات عقلیة أو جسدیة االتصال بمسؤول موقع مدرسة أطفالھم أو إدارة  شكاوى بخصوص األھلیة أو تعدیالت البرنامج

 6159.1، سیاسة المجلس 6164.4. سیاسة المجلس 8670-879التعلیم الخاص) على الرقم 

 ؟504ما ھو القسم 

أو من المشاركة في، أو حرمانھ من مزایا، أو التعرض للتمییز بموجب أي برنامج أو  ال یجوز استبعاد أي فرد مؤھل على خالف إعاقة ... فقط بسبب إعاقتھ
 .1973من قانون إعادة التأھیل لعام  504نشاط یتلقى مساعدة مالیة فدرالیة. " المادة 

 ، یجب على الطفل:504ھو قانون الحقوق المدنیة. للوفاء بمعاییر حمایة القسم  504القسم 

 یة أو عقلیة تحد بشكل كبیر من واحد أو أكثر من أنشطة الحیاة الرئیسیة،لدیھم إعاقة جسد• 

 سجل من ھذا الضعف، أو یصنف فیھ ھذا الضعف.• 

 ، یمكن وضع خطة لمساعدة الطالب ذوي اإلعاقة الذین یحتاجون إلى أماكن إقامة من أجل الوصول إلى برنامج التعلیم العام.504بموجب القسم 

 .504لتنزیل كتیب مختصر لآلباء حول سیاسات القسم  www.ousd.org/studentswithdisabilitiesیرجى زیارة 

 504أسئلة یتكرر طرحھا عن القسم 

 ما ھو "نشاط الحیاة الرئیسیة"؟

 تشمل أنشطة الحیاة الرئیسیة المشي والرؤیة والسمع والتحدث والتنفس والتعلم والعمل ورعایة النفس وأداء المھام الیدویة

 ي بعض األمثلة على اإلعاقات التي قد تحد بشكل كبیر من نشاط الحیاة الرئیسیة؟ما ھ

 اضطراب نقص االنتباه (التشتت)• 

 السرطان• 

 الربو المزمن• 

 التلیف الكیسي•

 داء السكري•

 اعاقات جسدیة•

 نوبة الصرع• 
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 الحساسیة الشدیدة• 

 فقر الدم المنجلي•

 إعاقات مؤقتة• 

 ؟1973من قانون التأھیل لعام  504كان الطالب یستوفي المعاییر المنصوص علیھا في المادة من الذي یقرر ما إذا 

الطالب  بالمدرسة بإجراء تقییم لتحدید ما إذا كان الطالب یستوفي المعاییر اإلعاقة بموجب القانون الفیدرالي. یحدد الفریق ما إذا كانت إعاقة 504یقوم فریق القسم 
 یة تحد بشكل كبیر من النشاط الحیاتي الرئیسي.إعاقة جسدیة أو عقل /

 ؟504ما ھي أمثلة المساعدة التي یمكن تقدیمھا في خطة القسم 

 الجلوس في مقدمة الفصل• 

 وضع خطة لدعم السلوك• 

 اختبار اإلقامة• 

 صیغ بدیلة لمواد الفصل• 

 توفیر وقت إضافي للواجبات المنزلیة• 

 من قانون التأھیل؟ 504اء / األوصیاء بموجب المادة ما ھي الحقوق التي یتمتع بھا اآلب

 إشعار خطي بأي قرارات یتعلق بتحدید الھویة و / أو تقییمھا و / أو أماكن إقامتھا

 المعلومات الالزمة للطعن في أي من ھذه القرارات؛ وفحص السجالت ذات الصلة

 ؟504كیف یتم تقدیم شكوى من القسم 

 :504المكتوبة التي تتضمن ما یلي إلى مسؤول الموقع و / أو من یعین من القسم  504یمكن إحالة شكوى القسم 

 للطالب و / أو 504عدم الموافقة على قرار أو إجراء تم اتخاذه أم ال فیما یتعلق بتقییم أو خطة القسم • 

 التمییز / المضایقة التي تستند إلى إعاقة الطالب الفعلیة أو المتصورة.• 

یجب تقدیم شكاوى التمییز / المضایقة في غضون ستة أشھر من تاریخ وقوع آخر حادثة (حوادث). یتم تشجیع قرارات موقع المدرسة المحلیة.  یرجى مالحظة أنھ
 504ومع ذلك، إذا تعذر حل الشكوى، فیمكن تقدیم شكوى مكتوبة إلى منسق المنطقة 

 1000. یقع مكتب أمین المظالم في www.ousd.org/ombudspersonموقع تتوفر نماذج الشكاوى في مواقع المدارس وعبر اإلنترنت على ال
Broadway،150 Suit ویمكنك إرسال برید إلكتروني إلى 3478-879، الفاكس 4281-879. رقم الھاتف ھو 94607، اوكالند، كالیفورنیا ،

Ombudsperson  علىgabriel.valenzuela@ousd.org. 

 المعلومات أو المساعدة؟أین یمكنني الحصول على مزید من 

 Dr. Barbara Parker ،Healthاطلب المزید من المعلومات في موقع مدرسة طفلك أو اتصل بـ: 

 Broadway ،Suite 150 ،Oakland ،CA 94607 Email: 504@ousd.org 1000في  504منسق الخدمات / الوزارة 

 .6164سیاسة مجلس اإلدارة 
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 متطلبات النجاح والتخرج
ب إلى الفصل كل قیة الطالب في اوكالند إلى الصف التالي عندما یبرھنون القدرة على إتقان مجاالت المواد األساسیة في كل فصل. من المھم أن یأتي الطالتتم تر

اركوا في احتفاالت النجاح یوم، من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من التعلیم. الطالب الذین ال یجتازون أربعة مواد أساسیة في المدارس المتوسطة لن یش
لسیاسة المجلس المحدثة بشأن متطلبات الترقیة  www.ousd.orgولكن سیتم السماح لھم بالتقدم إلى المدرسة الثانویة. لمزید من المعلومات اتبع الموقع التالي 

 والرسوب بالمدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة.

النجاح والتخرج من المدرسة ثانویة 
 ب على طالب المدارس الثانویة تلبیة متطلبات الحد األدنى األربعة التالیة من أجل التخرج:یج

 درجات معتمدة) 10درجات معتمدة، دورة السنة =  5درجة معتمدة في المواد المطلوبة (دورة الفصل الدراسي =  230• 

 2.0متوسط معدل التخرج (المعدل التراكمي) • 

 رج (المتطلبات التي تحددھا المدرسة)االنتھاء من مشروع التخ• 

الدورات خالل من المتوقع أن یحضر الطالب الذي یفشل في المقررات المطلوبة للتخرج إلى برامج ما بعد المدرسة أو المدرسة الصیفیة أو إعادة استرجاع 
 الفصل الدراسي التالي. تقدم معظم المدارس خیارات بدیلة للقیام بھا

 استرداد الدرجات المفقودة أو الدراسات المستقلة أو برامج استرداد االئتمان عبر اإلنترنت.متابعة الدورات مثل 

، سیتقدم الطالب من خالل مستویات الصفوف الدراسیة من خالل إظھار النمو في التعلم والوفاء بمعاییر مستوى 17-2016ساري المفعول للعام الدراسي 
أن یوضع الطالب في مستوى الصف المناسب بناًء على عدد الدرجات المعتمدة التي یحصل علیھا كل عام في الصفوف التحصیل الدراسي المتوقع للطلبة. یجب 

 درجة معتمدة للتخرج. 230. وفقًا لذلك، یجب كسب الحد األدنى التالي للدرجات المعتمدة لكل مستوى دراسي سیتم ترقیتھ، بناًء على شرط الحصول 9-12

  50: 10صف الدرجات المعتمدة لل

 110: 11الدرجات المعتمدة للصف 

 170: 12الدرجات المعتمدة للصف 

مدة المطلوبة للتقدم قد تقوم إدارة المدرسة بإنجاح لطالب في أي وقت خالل العام الدراسي عندما یكون الطالب قد حصلوا على الحد األدنى لعدد الدرجات المعت
 إلى مستوى الصف التالي.

ة األربع سنوات دورات دراسیة إضافیة تتجاوز متطلبات التخرج في وزارة التعلیم في اوكالند. لتكون مؤھال للتقدیم إلى أي جامعة مثل جامع تتطلب معظم كلیات
محددة أو أفضل في مجموعة  C" من خالل الحصول على درجة a-g)، یجب على الطالب إكمال متطلبات "CSU) أو جامعة والیة كالیفورنیا (UCكالیفورنیا (

 " ألھلیة الكلیة.a-gمن الدورات (انظر المخطط أدناه). ھذا ومن المھم جدًا مراقبة تقدم طفلك في الوفاء بمتطلبات "

 التنسیب المتقدم والبكالوریا الدولیة
 APفي امتحان  5أو  4أو  3ى الوطنیة. یمكن للطالب الذین حصلوا عل AP) واجتیاز اختبارات APیمكن للطالب التسجیل في فصول المواضع المتقدمة ( 

 الحصول على اعتمادات الكلیة في مؤسسة ما بعد الثانویة.
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 التنسیب المتقدم والبكالوریا الدولیة

 رسوم االمتحان
متقدمة أو رسوم امتحان قد یتلقى طالب المدارس الثانویة المؤھلون مساعدة مالیة من المنطقة التعلیمیة لتغطیة كل أو جزء من تكالیف رسوم تحدید المستوى ال

 52242البكالوریا الدولیة، أو كلیھما. یرجى االتصال مدرستك الثانویة لمزید من المعلومات. كود التعلیم القسم 

 )CHSPEامتحان الكفاءة في المدرسة كالیفورنیا الثانویة (
5 CCR 11523 -  امتحان الكفاءة في مدرسة كالیفورنیا الثانویة المنصوص علیھا  لتوزیع إعالن یشرح 12و 11یتطلب من مدیر مدرسة الحفاظ على الصفوف

 .EC 48412في 

 یجب أن یتم اإلخطار في الوقت المناسب لتمكین التالمیذ المھتمین من تلبیة متطلبات التسجیل في االمتحان الختبار الرسوب.

تطوعیًا یقیم الكفاءة في مھارات القراءة والكتابة والریاضیات األساسیة التي یتم ) اختباًرا CHSPEیعد اختبار الكفاءة في المدارس الثانویة في كالیفورنیا (
شھادة الكفاءة من قبل مجلس الدولة للتعلیم. یجوز للتالمیذ الحاصلین على شھادة  CHSPEتدریسھا في المدارس العامة. یتم منح التالمیذ المؤھلین الذین یجتازون 

د أو الوصي القانوني، مغادرة المدرسة الثانویة مبكراً. ومع ذلك، فإن شھادة الكفاءة ال تعادل إكمال جمیع أعمال الدورة المطلوبة الكفاءة، بموافقة مؤكدة من الوال
تالي: الویب ال للتخرج العادي من المدرسة الثانویة. لمزید من المعلومات، بما في ذلك تواریخ اإلدارة والمواعید النھائیة للتسجیل، تفضل بزیارة موقع

http://www.chspe.net/.

 التعلیم التقني المھني

 )CTEإعداد برامج التعلیم الفني المھني (
، وإعداد الطالب لتجربة CTEمعاییر والیة كالیفورنیا األساسیة العامة ومعاییر مناھج نموذج  CTEاعداد الطالب لدخول سوق العمل التنافسي. تدعم دورات 

) التي تتضمن تسلسًال غیر مكرر POSحول برامج الدراسة ( CTEوخیارات ما بعد المرحلة الثانویة وسوق العمل. یتم تنظیم فصول المدرسة الثانویة الناجحة، 
الخاصة بالصناعة. تبدأ ھذه الدورات في المدرسة  CTEمتعدد السنوات من الدورات التي تدعم وتدمج المعرفة األكادیمیة األساسیة مع معاییر مناھج نموذج 

. لمزید من المعلومات، لثانویة وتؤدي إلى دورات ما بعد المرحلة الثانویة التي تبلغ ذروتھا في شھادة معترف بھا في الصناعة، أو أوراق اعتماد أو درجة علمیةا
./www.cde.ca.gov/ci/ctالتعلم المرتبط أو  /www.ousd.orgیرجى زیارة: 

، ومتطلبات التخرج، A-Gالمستشارین خالل السنة الدراسیة التاسعة لرسم خریطة للدراسة التي تلبي متطلبات قد یجتمع طالب وزارة التعلیم في اوكالند مع 
توفر سلسلة من واالستفادة من مواھب واھتمامات الطالب. سیختار الطالب مسارات التعلم المرتبطة التي توفر أكبر قدر من االھتمام والمالءمة للطالب وس

استعداد الكلیة والمھنیة والمجتمع. في وقت النشر، وفي حال كانت متطلبات التخرج قید المراجعة. للحصول على أحدث المعلومات،  التي تدعم CTEدورات 
 .www.ousd.orgیرجى زیارة 

؛ التنظیم اإلداري BOARD POLICIES 6143 ،6146.1؛ 51229. أقسام كود التعلیم 6141.5، التنظیم اإلداري 6141.5؛ سیاسة مجلس اإلدارة (L)، (K) 48980أقسام كود التعلیم 
6146.1 

 االلتحاق بالدورة التدریبیة بدون محتوى تعلیمي أو تم إكمالھ مسبقًا بطریقة مرضیة
ورة بدون في أي "فترة د 12-9المناطق التعلیمیة من تعیین طالب مسجل في الصفوف  51228.2و 51228.1، یمنع القسمان 17-2016ابتداًء من العام الدراسي 

ذلك موافقة ولي  محتوى تعلیمي" ألكثر من أسبوع في أي فصل دراسي، أو ألي مقرر سابق یتم استكمالھ على نحو مرٍض ما لم یتم استیفاء شروط معینة، بما في
 األمر المكتوبة.

مرة، والمدارس البدیلة، والتسجیل المزدوج في كلیة المجتمع، ال ینطبق القانون على المدارس البدیلة، والمدارس النھاریة المجتمعیة، والمدارس الثانویة المست
-51700ة في قانون التعلیم وبرامج المدارس الثانویة المسائیة، والدراسة المستقلة، والتعلم القائم على العمل أو تعلیم تجربة العمل، وغیرھا من الدورات المعتمد

المراسالت، تدریب السائقین، إلخ). یمكن التعامل مع أي شكوى من تعیین طالب في دورة تدریبیة تنتھك (على سبیل المثال، فئة خدمة المجتمع، دورة  51879.9
 ھذه القوانین من خالل إجراءات الشكاوى الموحدة في الوزارة.

 .CCR 4600-4687 5، 51228.3كود التعلیم القسم 
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 برنامج كال جرانت
الدراسي للصف الحادي عشر، یجب على المنطقة التعلیمیة أو المدرسة المستأجرة تقدیم إخطار كتابي لكل تلمیذ  بحلول األول من كانون الثاني (ینایر) من العام

ما لم یوافق التلمیذ على ذلك. یجب أال  Cal Grantعاًما، بأن التلمیذ تلقائیًا یعتبر مقدم طلب منحة  18في الصف الحادي عشر، ولوالدیھ / الوصي علیھ دون سن 
 سنة، 18یوًما من تاریخ اإلشعار. حتى یبلغ عمر التلمیذ  30عد النھائي إللغاء االشتراك عن یقل المو

عاًما، یمكن للتلمیذ فقط االختیار لنفسھ، وإذا قبل انتھاء فترة اإلشعار، یجوز للتلمیذ اختیار  18فقط الوالد / الوصي قد یختار للطالب. بمجرد أن یبلغ عمر التلمیذ 
 لوالد / الوصي على االنسحاب. یجب أن یشیر اإلشعار إلى متى سترسل المدرسة أوالً متوسطات نقاط الفصل إلى لجنة مساعدة الطالب والموعدالقرار السابق ل

 النھائي لتقدیم الطلب

 أكتوبر. 1

 69432.9 - 69432.9كود التعلیم 

Cal Grant نقاط یة متطلبات األھلیة والمتطلبات المالیة وكذلك متطلبات الحد األدنى لمتوسط ھي أموال للكلیة ال یتعین سدادھا. للتأھل، یجب على الطالب تلب
ارس الفنیة في ). یمكن استخدامھا في جامعة كالیفورنیا، جامعة والیة كالیفورنیا أو كلیة مجتمع كالیفورنیا. بعض الكلیات المستقلة والمھنیة أو المدGPAالصف (

یتم تلقائیًا اعتبارھم متقدمین  12. من أجل مساعدة الطالب المتقدمین للحصول على مساعدات مالیة، جمیع الطالب في الصف Cal Grantsكالیفورنیا تأخذ أیًضا 
Cal Grant  إلى لجنة المساعدات الطالبیة في كالیفورنیا ( 12وسیتم تقدیم المعدل التراكمي لكل طالب في الصفCASC 1) إلكترونیًا في موعد ال یتجاوز 

عاًما، تعبئة نموذج لإلشارة إلى أنھ ال یرغب  18بر من كل عام دراسي بواسطة مسؤول مدرسة. یجوز للطالب، أو الوالد / الوصي على طالب یقل عمره عن أكتو
على مساعدة الطالب  ترغب في أن ترسل المدرسة إلكترونیًا إلى الطالب المعدل التراكمي للطالب. ال یزال یتعین على الطالب إكمال طلب مجاني للحصول /

 .Calلیكونوا مؤھلین للحصول على منحة  CA Dream Act Application (CADAA)) أو FAFSAالفیدرالیة (

 تشجیع إعفاء الشباب بالتبني من متطلبات التخرج المحلیة
قد تشمل: التسجیل الفوري، والبقاء في المدرسة األصلیة،  یُسمح للشباب والشباب في قضاء األحداث والطالب في برامج الوافدین الجدد بالحقوق التعلیمیة، والتي

م الخامس / العام من وااللتحاق بالمدارس المحلیة الشاملة، واالعتمادات الجزئیة، والتخرج مع الحد األدنى من متطلبات الوالیة مع إمكانیة اإلعفاء من العا
لخدمات واألنشطة الالمنھجیة. یجب أن توفر وكالة تعلیمیة محلیة عالًجا للتالمیذ المتأثرین باتباع متطلبات التخرج المحلیة، والوصول إلى الموارد األكادیمیة وا

بھا في المدرسة الثانویة  إجراءات الشكاوى الموحدة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باإلعفاء من متطلبات التخرج المحلیة إذا كانت الحقوق التعلیمیة غیر مسموح
 العامة.

 51225.2، و49069، 48853لتعلیم كود ا

 CSUو UCالموارد على شبكة اإلنترنت للقبول 

 ).CSUموارد الویب الخاصة بمتطلبات القبول بجامعة كالیفورنیا وجامعة والیة كالیفورنیا (

www.tinyurl.com/agcertifiedcourses رات التي تقدمھا یمكنك البحث عن مدرسة الطالب الخاصة بك ، وھذا الموقع یسرد جمیع الدوOUSD  والتي تم
 ".a-gاعتمادھا لتلبیة واحدة من متطلبات"

www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/requirements 

 ھذا "متجر واحد" لكل ما تحتاج لمعرفتھ حول شروط القبول في جامعة كالیفورنیا للطالب الجدد.

www.calstate.edu/admission 

ھي بوابة إلكترونیة  CSUMentor www.csumentor.edu/planning/high_schoolللطالب الجدد.  CSUالموقع جمیع متطلبات القبول في یوفر ھذا 
 على اإلنترنت مصممة لمساعدة الطالب على التخطیط للكلیة أثناء وجودھم في المدرسة الثانویة.

californiacolleges.eduwww. 
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" متطلبات القبول في A-Gو " OUSDالتخرج  المادة
 CSUجامعة كالیفورنیا / 

یفي أو یتجاوز متطلبات القبول 
 ؟CSU / جامعة كالیفورنیا

 االجتماعیات .أ
سنة تاریخ الوالیات  1سنوات) ؛  3درجة معتمدة ( 30

یكیة ، سنة تاریخ العالم ، سنة الحكومة األمر 1المتحدة ، 
درجة معتمدة 20 االقتصاد العام

 (سنتین)

 
اللغة اإلنجلیزیة .ب اإلعدادیة اإلنجلیزیة -سنوات) من الكلیة 4درجة معتمدة ( 40

اللغة اإلنجلیزیة  AP، و / أو  4،  3،  2،  1(اإلنجلیزیة 
 10لـ  ELD 5). قد تشمل APوآداب اللغة اإلنجلیزیة 

معتمدة  درجات

 درجة معتمدة 40
 سنوات) 4(

سنوات) ؛ بما في ذلك الجبر  3درجة معتمدة ( 30 ج. الریاضیات
 درجة معتمدة 30 والھندسة والجبر المتقدم ، أو دورة أعلى

 )4سنوات ویفضل  3(

 د. المختبرات
درجات  10سنوات) ، بما في ذلك  3درجة معتمدة ( 30

في درجات معتمدة  10معتمدة في العلوم البیولوجیة ، و 
درجات معتمدة لدورة  10العلوم الفیزیائیة ، باإلضافة إلى 

 علوم إضافیة

 درجة معتمدة 20
ویفضل  سنوات) 3(سنتین

ه. أي لغة أخرى غیر 
 اإلنجلیزیة

 سنة) من نفس اللغة 2درجة معتمدة ( 20
 ساعة معتمدة 20

(سنتین)

و. الفنون المسرحیة 
 والبصریة

سنة). یجب أن یكون عاًما واحدًا  1درجات معتمدة ( 10
 (أو ضمن تخصص الفنون الفردیة) VPAمن نفس دورة 

ي. مواد تحضیریة للجامعة 
 (اختیاریة)

 سنة) من دورة لمدة عام 1درجات معتمدة ( 10

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐--‐-‐-‐-‐-‐ درجة معتمدة (على سبیل المثال: القیادة ، صحافة) 40  مواد اختیاریة أخرى

باستثناء  JROTC. أو P.Eسنة):  2درجة معتمدة ( 20 التربیة البدنیة
الحاالت التي یتم فیھا التصریح بعدم المشاركة بموجب 

 قانون التعلیم أو مجلس التعلیم

‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-

 ACTأو  SATاختبار  على األقل 2.0معدل  متطلبات اخرى

 التخرج / خریج كابستون نتھاء من مشروع اال
في جمیع  ”C“درجات أعلى من 

 ”a-g“المتطلبات من 

المجموع  دورة 15 230 درجة معتمدة 

نقطة للنقاط 2.0یجب على الخریجین أیًضا كسب متوسط   (GPA) 

 واستكمال مشروع كبیر / خریج كابستون

لیاء األمور قبل اإلرشاد الوظیفي، واختیار الدورة، وفرص السبل لتعزیز المساواة بین الجنسین والسماح ابتداًء من الصف السابع، سیتم إخطار أو
 .لآلباء بالمشاركة في جلسات وقرارات االستشارة

حصول على لل OUSD Doorways یوافق على دورات معینة على مستوى "اإلعدادیة للكلیة". راجع قائمة (UCOP) مكتب رئیس جامعة كالیفورنیا *
 www.ucop.edu/doorways :معلومات إضافیة
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 یدعم مساعدة الطالب على التخرج
 بدیالً عن الحصول على شھادة الدراسة الثانویة للطالب الذین یعانون من نقص شدید في اعتمادات المدارس الثانویة. یتم تقدیم الدروس في GEDتعد شھادة 

الثانویة. یتم توفیر خدمات التقییم  McClymondsو Rudsdaleو Deweyفي مدارس  GEDفي جمیع أنحاء اوكالند. توجد برامج إعداد مواقع متعددة 
 .2300-273. لمزید من المعلومات، اتصل بمكتب تعلیم الكبار على الرقم McClymondsفي  GEDواالختبار الخاصة بـ 

" في دورة أساسیة. یمكن استخدام ھذه الدورات F" أو "Dتقدم لطالب المدارس الثانویة الذین حصلوا على درجة " ھو عادة مدرسة صیفیة النتعاش األكادیميا
مونا. لمزید من للحصول على ائتمان أكادیمي لمساعدة الطالب على التخرج في الوقت المحدد. یجب النظر في الطلبات المقدمة للقبول وااللتحاق بھا لیس مض

 .www.ousd.org/summerlearningى زیارة المعلومات، یرج

ھي خیار تعلیمي تطوعي یعمل فیھ طالب الصف السابع حتى الصف الثاني عشر بشكل مستقل تحت اإلشراف العام لمعلم معتمد. بینما یتابع الدراسة المستقلة 
ي الوزارة، توفر الدراسة المستقلة المرونة الالزمة لتلبیة االھتمامات طالب الدراسة المستقلة المناھج الدراسیة المعتمدة في الوزارة ویلبي متطلبات التخرج ف

 .3408-729على الرقم  Sojourner Truth Independent Studyالفردیة وأنماط التعلم. لمزید من المعلومات، اتصل بـ 

Apex  التعلیم وإجراء االختبارات عبر اإلنترنت في المدرسة. یرجى ھو برنامج قائم على الكمبیوتر یتیح للطالب كسب االعتمادات في التخرج من خالل تلقي
 في مدرستك. Apexالتحدث مع المدیر أو المستشار في مدرستك الثانویة للحصول على مزید من المعلومات، أو لتحدید كیفیة توفر 

تیاجات الفردیة للطالب. توفر المدارس البدیلة وسیلة لطرق جدیدة ھي برامج تطوعیة تتكیف مع البرامج التعلیمیة المصممة لتلبیة االحمدارس االختیار البدیلة 
 للتدریس وطرق جدیدة للتعلم في مجتمعنا المتغیر.

. ا في السابق في المدرسةتقدم أكادیمیة إمیلیانو زاباتا ستریت برنامًجا تحضیریًا جامعیًا مخصًصا للغایة یستھدف بشكل خاص الطالب الذین لم یحصلوا أداًء جیدً • 
 .3630-874لمزید من المعلومات اتصل 

 .4287-597 توفر مدرسة أوكالند الدولیة الثانویة برنامًجا لتدریس اللغة اإلنجلیزیة للطالب المھاجرین والالجئین. لمزید من المعلومات، اتصل على

 •Gateway to College at Laney College  ھو برنامج یتم تقدیمھ في حرم كلیةLaney College  16والذي یدعم الطالب الذین تتراوح أعمارھم بین 
یة أثناء العمل في عاًما والذین تسربوا من المدرسة الثانویة. یوفر البرنامج التسجیل المزدوج للطالب الذین یرغبون في الحصول على شھادة الدراسة الثانو 20و

 .6941-986. لمزید من المعلومات، اتصل على AAالوقت نفسھ على درجة 

عاًما والذین یتعرضون لخطر عدم التخرج. توفر مدارس التعلیم  19و 16برامج التعلیم المستمر مصممة لتلبیة احتیاجات الطالب الذین تتراوح أعمارھم بین 
 المستمر فرصة للطالب للحصول على شھادة الدراسة الثانویة و / أو االستعداد للتقدم إلى كلیة المجتمع وخیارات العمل.

3660-874سة دیوي الثانویة، مدر• 

4303-729مدرسة رودسدیل الثانویة، • 

 3300-874مدرسة رالف ج. بانش الثانویة، • 

تخدم الطالب بموجب أمر طرد. یتمیز ھذا البرنامج بأحجام الفصول الدراسیة الصغیرة للغایة، وإدارة الحاالت والخدمات االستشاریة،  مدارس الیوم المجتمعي
 .6800-531السلوك. لمزید من المعلومات، اتصل على  وھیاكل تعدیل

لتلبیة احتیاجات الطالب غیر القادرین طبیا على االلتحاق بالمدارس التقلیدیة أو البرامج البدیلة مثل الدراسة  Home and Hospital Instructionتم تصمیم 
عمل مع الطالب إما في منزل األسرة أو في المستشفى اإلقلیمي أو المرافق الطبیة األخرى. المستقلة. بناًء على إذن من الطبیب المشرف، یتم تعیین معلم معتمد لل

 .4294-579لمزید من المعلومات، اتصل على 

وزیارة  1621-273للتسجیل في مدارس التعلیم البدیل ومزید من المعلومات، یرجى االتصال بأخصائي التعلیم البدیل في  االلتحاق بالتعلیم البدیل:
www.ousd.org/enroll 
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 معلومات السالمة الخاصة بالنقل

وك غیر المنضبط أو یجب أن یكون التالمیذ المنقولون في الحافلة المدرسیة تحت سلطة سائق الحافلة ویكونون مسؤولین منھ مباشرة. یجب أن یكون استمرار السل
 .النقل الرفض المستمر لاللتزام بسلطة سائق الحافلة سببًا كافیًا لرفض

 14263، القسم 5قانون كالیفورنیا اإلداري، الباب 

سیة ھي امتداد یتم وضع قواعد سلوك الحافالت المدرسیة أوالً وقبل كل شيء لضمان حصول جمیع الطالب على رحلة آمنة من وإلى كل الوجھات. الحافلة المدر
. بالنسبة ألولئك الذین ال یستطیعون اتباع القواعد المعمول بھا، یتم تطبیق سلسلة من للفصل الدراسي، ومن المتوقع حدوث السلوك المناسب في جمیع األوقات

 .العقوبات المناسبة للفعل. تذكر أن ركوب الحافلة المدرسیة ھو امتیاز ولیس حقًا

 نصائح للسیر من وإلى محطة الحافالت والوقوف في الشارع

 ایة ركوب الحافلة الخاصة بك. استخدام الطریق األكثر أمانا مع أقل توقف.. انتقل مباشرة إلى محطة الحافالت والمنزل في نھ1

كروا التوقف، واالستماع، . إذا كان ذلك ممكنا، عبور التقاطع الذي یحتوي على اشارة. دائما استخدام ممر المشاة. عندما یعبر الطالب أي شارع، یجب علیھم أن یتذ2
 والنظر إلى الیسار مرة أخرى، وعلى كتفك قبل عبور الشارع. استمر في النظر وأنت تعبر الشارع. والنظر إلى الیسار، والنظر إلى الیمین،

لحافلة، وإیقاف حركة . یجب على الطالب الذین یحتاجون إلى عبور الشارع الذي توقفت فیھ الحافلة لتحمیل الطالب، انتظار سائق الحافلة المدرسیة للخروج من ا3
 عبر الشارع أمام الحافلة. المرور ومرافقة الطالب

 . ال تقفز من بین السیارات المتوقفة أو الشجیرات.4

 . یجب على الطالب عدم التحدث مع الغرباء، أو قبول الركوب مع الغرباء.5

 من الحافلة. دقائق. تجنب الجري أو التشتت عند عبور الشوارع أو االقتراب 10. الوصول مبكراً، لكن قبل الوصول إلى الحافلة بأكثر من 6

 . كن حذرا في أوقات شروق الشمس وغروبھا، والطقس السیئ، وخالل الظالم. ارتداء شيء عاكس أو مالبس بیضاء عندما یكون ذلك ممكنا.7

 . یجب على الطالب الذین یسافرون إلى المنزل من محطة الحافالت معرفة كیفیة العودة إلى المنزل دون مرافقة البالغین.8

خارجي ًما سائق الحافلة الخاص بك ھو أول شخص خارج الحافلة. قد یحتاج السائق إلى تنشیط "األنوار الحمراء" للحافلة التي تومض على السطح ال. اجعل دائ9
 ال تلعب ابدا في الشارع.للحافلة. ھذا یحذر السیارات للتوقف لألطفال في كل محطة للحافالت ولألطفال الذین یعبرون الشارع. 

 افالت وقواعد السالمةسلوك الح

 12قل على بعد . یجب على الطالب احترام محطة الحافالت والتصرف بطریقة منظمة أثناء انتظار الحافلة. عند وصول الحافلة، یجب أن یكون الطالب على األ1
ً وفتح السائق باب الحافلة. یجب أن یكون سلوك الطالب في موقف الحافالت ھو نفسھ كما ھو مطلوب في أرض  قدًما من الحافلة حتى توقف الحافلة وقوفا تاما

 المدرسة. لن یتم التسامح مع أفعال مثل رمي النفایات والبصق وإلقاء أي شيء، والتخریب، والدفع، والتدخین، ومضایقة اآلخرین.

، یجب على السائق تنشیط نظام اإلضاءة الوامضة. ، عندما یحتاج الطالب لعبور شارع أو طریق یتم إیقاف حافلة المدرسة بھVC 22112. كما ھو مطلوب في 2
عبر الشارع باستخدام عالمة توقف بالید. یجب على  8إلى  Kعندما تكون آمنة للقیام بذلك، یتطلب القانون من الحافلة المدرسیة لمرافقة الطالب في الصفوف من 

 القیام بذلك. سیقوم الطالب بالسیر ولیس الركض عبر الطریق. الطالب دائًما عبور الشارع أمام الحافلة، ولكن لیس إلى أن یُطلب منھم

 . یجب على الطالب ربط أنظمة ضبط الركاب (حزام األمان) والحفاظ علیھا وتثبیتھا أثناء ركوب الحافلة بأكملھا.3

 . سیحدد سائق الحافلة ترتیب مدخل الطالب والجلوس على الحافلة.4
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اعدھم بسرعة ویبقون جالسین في جمیع األوقات، وجوھھم إلى األمام أثناء تحرك الحافلة. یجب أن یظلوا جالسین حتى تتوقف . على متن الحافلة، سیجد الطالب مق5
 الحافلة بالكامل.

طالب التحدث ال. السلوك المنظم مطلوب أثناء ركوب الحافلة. ال یُسمح باالتصال الجسدي المسيء (القتال، الصفع، الضرب، الطعن، الدفع، إلخ). یجب على 6
لتالي فھو محظور بھدوء. الصیاح، الصراخ، السلوك الجريء، القفز، اللغة البذیئة، اإلیماءات الفاحشة، أو أي ضجیج غیر ضروري قد یصرف انتباه السائق وبا

 من أجل سالمة جمیع الركاب.

 یُسمح برمي القمامة أو التخریب أو رمي أي شيء داخل أو خارج الحافلة. . یجب على الطالب االحتفاظ بجمیع أجزاء الجسم داخل الحافلة في جمیع األوقات. لن7

 . األكل والشرب ومضغ العلكة غیر مسموح بھ على متن الحافلة. ممنوع التدخین في الحافلة في أي وقت.8

تزلج، علب المعطر الجوي من أي نوع، مباریات، . الحیوانات (الثدییات، الطیور، الزواحف، األسماك، الحشرات، إلخ)، أوعیة زجاجیة غیر محمیة، ألواح 9
 .والعات، أجھزة رادیو، أشیاء خطیرة مثل السكاكین، المقصات، البنادق أو المشروبات الكحولیة والمخدرات ال یجوز حملھا على متن الحافلة

یطلب السائق ذلك على وجھ التحدید. یجب على الطالب البقاء خارج  . یجب على الطالب عدم فتح أي جزء من الحافلة أو معداتھا أو إغالقھا أو العبث بھا، ما لم10
 مقصورة السائق ما لم یطلب السائق ذلك، أو في حالة الطوارئ یتطلب من الطالب تأمین الحافلة.

 . اآلباء / األوصیاء مسؤولون عن أي ضرر ناتج عن طالبھم. قد یكون الطالب عرضة لالنضباط.11

 منطقة الخطر.قاء خارج . یجب على الطالب الب12

قدم عن محیط الحافلة. ال یمكن لسائق الحافلة المدرسیة رؤیة الطالب في ھذه المناطق. یجب على  12ھي المساحة المحیطة بالحافلة المدرسیة.  منطقة الخطر. 13
أو یسقط أسفل أو أمام الحافلة. یجب علیھم إخبار السائق بذلك.  الطالب االبتعاد عن باب الحافلة بسرعة واالبتعاد عن العجالت. ال یجب علیھم متابعة أي شيء یلف

 ال تحاول الوصول مرة أخرى إلى الحافلة عبر النافذة.

ان ت السالمة الالزمة لضمشكًرا لكم على قراءة وفھم المعلومات الواردة في ھذا الكتیب. تم تقدیم ھذه المعلومات لمساعدة أولیاء األمور والطالب على فھم إجراءا
بأن امتیازات النقل الخاصة النقل اآلمن ألطفالك. یرجى مناقشة ھذه المعلومات مع طفلك. یرجى تفھم أن طفلك سیكون مسؤوالً عن االلتزام بھذه القواعد. یرجى العلم 

-510تردد في االتصال بمكتب إدارة النقل على الرقم بطالبك قد تُلغى بسبب عدم اتباع المعلومات الواردة في ھذا الكتیب. إذا كانت لدیك أي أسئلة، فالرجاء عدم ال
879-8181. 

 یرجى العلم أن الحافالت قد تكون مجھزة بكامیرات المراقبة بالفیدیو! -اآلباء 
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 قرار مجلس التعلیم

 وزارة التعلیم الموحدة في اوكالند 

لكبارإعادة التأكید على مرافق الوزارة، والبرامج ھي مالذ لجمیع األطفال وا  

  0089-1617القرار رقم 

 لجمیع الطالب الحق في االلتحاق بالمدرسة دون خوف أو تنمر أو تمییز؛ حیث:

میع اآلباء واألمھات یحتضن مجلس التعلیم تنوع طالبنا وعائالتنا واألصول اللغویة والثقافیة الغنیة التي یجلبونھا إلى منطقتنا ویدعم ویشجع بقوة مشاركة ج حیث:
 في مدارسنا؛ واألسر

في ذلك األشخاص  مدینتنا ومقاطعتنا، تماًما مثل العدید من المدن الكبرى في الوالیات المتحدة، ھي موطن ومكان عمل العدید من المجتمعات المتنوعة، بما حیث:
 من أدیان مختلفة، والخلفیات العرقیة، وبطرق ھجرة مختلفة؛

 واء من الخوف بین المھاجرین والمسلمین واألقلیات األخرى في اوكالند؛أج 2016خلقت االنتخابات الرئاسیة لعام  حیث:

ا قوانین ومراسیم خالل األشھر القلیلة الماضیة، اقترح مسؤولو الحكومة الفیدرالیة وحكومات الوالیات والحكومات المحلیة في جمیع أنحاء البالد أو أصدرو حیث:
یق قطع فرص العمل والمزایا الحكومیة واإلسكان وفرض غرامات على الشركات التي توظف المھاجرین تقترح وقف موجة المھاجرین غیر الشرعیین عن طر

 غیر الشرعیین، وبالتالي زیادة حدة التوترات في مجتمعات المھاجرین؛

من إرسال و / أو مرافقة أطفالھم إلى  ) في تخّوف مجتمعات المھاجرینICEتسببت تقاریر الغارات المحتملة من قبل مكتب الھجرة والجمارك األمریكي ( حیث:
 المدارس ومغادرة منازلھم، حتى للحصول على الخدمات الطبیة الالزمة؛

 ب.في المدارس وحولھا، ومراكز التعلیم المبكر، ومرافق مدارس الكبار ستكون بمثابة اضطراب شدید في بیئة التعلم واإلعداد التعلیمي للطال ICEأنشطة  حیث:

ھم كمة العلیا في الوالیات المتحدة بحظر المدارس العامة من منع الطالب من الوصول إلى التعلیم العام االبتدائي والثانوي بناًء على وضعقضت المححیث: 
والمجتمع نفسھ، ل، كمھاجرین، مشیرة إلى أن األطفال ال یتمتعون إال بقدر ضئیل من السیطرة على وضعھم في الھجرة، والضرر مدى الحیاة الذي قد تلحقھ بالطف

 والحقوق الدستوریة المساواة في الحمایة؛

، الذي یعترف بقیمة وأھمیة الطالب المتخرجین من مدارسنا یتقن اللغتین اإلنجلیزیة ولغة 58، أقر الناخبون في كالیفورنیا االقتراح 2016نوفمبر  8في  حیث:
 یق ھذا الھدف؛واحدة أو أكثر ولغات الطالب المتنوعة تساعد بشكل كبیر في تحق

٪ من طالب منطقتنا یتحدثون لغة  50في حین ال توجد أرقام دقیقة عن عدد األطفال غیر المسجلین في المدارس العامة في منطقتنا، فإن ما یقرب من حیث: 
 قتنالغة محلیة من قبل األسر التي یتم تسجیل أطفالھا في منط 50أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة في المنزل ویتحدث حوالي 

 ة؛ازدادت تقاریر جرائم الكراھیة الموجھة ضد المسلمین وغیرھم ممن یُنظر إلیھم على أنھم من الشرق األوسط أو المسلمین في األشھر األخیرحیث: 

 تعتبر البلطجة أو التمییز، ألي سبب من األسباب، ضارة بمشاعر الطالب وفي األمان واالنتماء، وكذلك بنجاحھم األكادیمي؛ و حیث:

المعنون "التزام مجلس  0139-0708، أصدر مجلس إدارة التعلیم في مقاطعة اوكالند الموحدة للمدرسة القرار رقم 2008كانون الثاني (ینایر)  9في  حیث:
 0089-1617القرار رقم اوكالند للتعلیم بتعلیم جمیع األطفال المھاجرین" والمجلس الحالي للتعلیم یعتزم تعدیلھ، وتكرر وتؤكد من جدید عزمھا بسن ھذا 

C'Risolution'1، 
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الفعلیة أو المحتملة لھا أو سیكون لھا تأثیر تقشعر لھ األبدان على الحقوق  ICEاستجابةً للمخاوف المتزایدة من تقاریر عن مداھمات  اآلن، لذلك، یتم حلھا:
ظمات المجتمعیة، یؤكد من جدید موقفھ المتمثل في أن جمیع الطالب لھم الحق في التعلیمیة للطالب واألسر المھاجرة، مجلس التعلیم وتضامناً مع المھاجرین المن
 الذھاب إلى المدرسة بغض النظر عن حالة ھجرة الطفل أو أفراد أسرة الطفل؛

ن بالمعاییر الفیدرالیة على ، الذین یسجلون للحصول على الخدمات التالیة ویلتزموالوزارةینص مجلس التعلیم على أنھ یحق لجمیع طالب  لحل اكثر شموالً:
ى لو كانوا أفراد مستوى الوالیة، الحصول على جمیع الخدمات المدرسیة، بما في ذلك وجبة غداء مجانیة ووجبة إفطار مجانیة ووسائل نقل وخدمات تعلیمیة، حت

ة اتخاذ أي خطوات من شأنھا أن تمنع الطالب من الحصول أسرھم غیر موثقین ولیس لدیھم رقم ضمان اجتماعي وأنھ ال یجوز ألي من موظفي المنطقة التعلیمی
 على التعلیم على أساس وضعھم في الھجرة أو أي خطوات من شأنھا أن "تقشعر لھا األبدان" بحقوق ھؤالء الطالب إلى التعلیم العام.

یدعم الحریة األكادیمیة للمعلمین لتدریس ومناقشة األحداث  أن یدرك مجلس اإلدارة أن الطالب بحاجة إلى فھم التاریخ والسیاسة، ویجب ان لحل أكثر حسًما:
 الجاریة مع الطالب بما یتماشى مع المعاییر األساسیة المشتركة وسیاسات مجلس وزارة التربیة في اوكالند؛

التھم ویشجع المشرف على زیادة وتعزیز مكانًا یرحب بجمیع الطالب وعائ الوزارةأن یعلن مجلس اإلدارة التزامھ بأن یكون كل موقع في  لحل أكثر حسًما:
 الشراكات مع المنظمات المجتمعیة ومنظمات الخدمات القانونیة التي توفر الموارد للعائالت التي تواجھ الترحیل.

قانون أو الئحة اتحادیة أو محلیة أو من أجل توفیر التعلیم العام، بغض النظر عن حالة الھجرة للطفل أو العائلة، في حالة عدم وجود أي قانون أو  لحل أكثر حسًما:
 االلتزام بما یلي: الوزارةأي قانون محلي أو قرار صادر عن المحكمة، یجب على 

أال یعاملوا الطالب بشكل مختلف ألغراض تحدید اإلقامة على أساس وضعھم الفعلي أو المتصور للھجرة، ویجب أن یعاملوا جمیع  الوزارة. یجب على موظفي 1
ى بشكل مساوي في تلقي جمیع الخدمات المدرسیة، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس حصرا على، برنامج الغداء المجاني والمخفض والنقل الطالب عل

 والتعلیم.

غیر قانوني طالبًا لیس  مراجعة قائمة الوثائق المستخدمة حالیًا لإلقامة والتأكد من أن أي مستندات مطلوبة لن تمنع أو تثبط بشكل الوزارة. یجب على موظفي 2
 لدیھ وثائق رسمیة أو أن والدیھ غیر مسجلین في االلتحاق بالمدرسة أو حضورھا.

االستفسار عن حالة ھجرة الطالب، بما في ذلك طلب توثیق الحالة القانونیة للطالب، مثل طلب البطاقة الخضراء أو أوراق الجنسیة،  الوزارة. ال یجوز لموظفي 3
 ولي أو في أي وقت آخر.عند التسجیل األ

 إجراء تحقیقات غیر معقولة من طالب أو من والدیھ بغرض كشف حالة ھجرة الطفل أو أسرتھ. الوزارة. ال یجوز لموظفي 4

رقم الضمان مطالبة الطالب بتقدیم  الوزارة. یجب أال یطلب موظفو الوزارة من الطالب التقدم بطلب للحصول على أرقام الضمان االجتماعي وال یجب على 5
 االجتماعي.

ولكن یجب علیھم إحالتھا بدالً من ذلك  ICE. إذا كان لدى أولیاء األمور و / أو الطالب أسئلة حول وضعھم في الھجرة، فال یجوز لموظفي المدرسة إحالتھا إلى 6
 الترحیل.إلى المنظمات المجتمعیة والقانونیة التي توفر الموارد لعائالت المھاجرین واألسر التي تواجھ 

ب إعادة توجیھ أي طلب . نظًرا ألن السیاسة العامة للوزارة ھي عدم السماح ألي فرد أو مؤسسة بالدخول إلى موقع المدرسة إذا تعطلت تلك البیئة التعلیمیة، یج7
تخذ إجراًء لدعم الطالب واألسر والموظفین، لزیارة موقع المدرسة إلى مكتب المشرف. للمراجعة، بالتشاور مع المستشار القانوني للمنطقة، الذي سی ICEمن 

 ضمن الحدود القانونیة، وسیقوم على الفور بإخطار شبكة التمثیل القانوني واالستجابة السریعة في اوكالند أو منظمة مماثلة.

ع المستشار القانوني للمنطقة ما إذا كان إلى المشرف الذي یحدد بالتشاور م ICE. یجب إرسال جمیع طلبات الحصول على المعلومات أو المستندات من قبل 8
 .ICEیمكن إصدار المعلومات و / أو المستندات إلى 

 5145.13بسیاسة مجلس اإلدارة  ICEإلى موقع مدرسة لم یعلن عنھ مسبقًا الستجواب أو رعایة أحد الطالب، فسیقوم الموظفون بإخطار وكالء  ICE. إذا جاء 9
ك السیاسة، باإلضافة إلى إخطار مكتب المشرف الذي سیقوم بإخطار شبكة اوكالند للتمثیل القانوني واالستجابة السریعة أو وسیبذلون قصارى جھدھم التباع تل

 منظمة مماثلة.

ین الھجرة على النحو المعین من قبل المشرف، بمراجعة تأثیر التغییرات في برامج قوان الوزارة. سیقوم المستشار القانوني للمقاطعة، وغیره من موظفي 10
) والعمل على منع وتخفیف التأثیر السلبي على كل من الطالب والموظفین من جمع أو تخزین أي DACAالفیدرالیة مثل اإلجراء المؤجل للوصول إلى الطفولة (

 معلومات تعریف شخصیة ألغراض إنفاذ الھجرة.
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دمات ومقدمو الخدمات اآلخرون الذین لدیھم حق الوصول إلى معلومات الطالب أو جمیع التدابیر المعقولة بحیث یتبع مقدمو الخ الوزارة. سیتخذ موظفو 11
 األسرة أو الموظف اإلجراءات الموضحة ھنا.

والتي تعتمد قرارات مماثلة أو تتخذ خطوات لضمان أن مرافقھا  OUSDیود مجلس اإلدارة رؤیة جمیع المدارس المعتمدة من الوزارة  لحل أكثر حسًما:
 ي أیًضا مالذات امنة للمھاجرین والمسلمین (وغیرھم ممن یُنظر إلیھم على أنھم شرق أوسطیون أو إسالمیون) وأي الطالب مستضعفین؛وبرامجھا ھ

 یجب على المشرف التأكد من أن جمیع المعلمین ومدیري المدارس وموظفي المدارس والمقاطعات سیتم تدریبھم بشكل مناسب وكاف على كیفیة لحل أكثر حسًما:
 / أولیاء األمور إخطاًرا بلغات مختلفة بھذا القرار إلبالغ العائالت بشكل كامل بحقوقھم في الوزارة؛ األوصیاءتنفیذ ھذا القرار؛ سوف یتلقى 

تقریر إلى مجلس  یجب على المشرف إعداد خطة تنفیذ تحدد الشراكات مع المنظمات المجتمعیة والتدریب والدعم لموظفي موقع المدرسة وتقدیم لحل أكثر حسًما:
 ) یوًما من تاریخ صدور ھذا القرار ومن وقت آلخر بعد ذلك بناًء على طلب مجلس التعلیم؛ واخیرا90التعلیم في غضون تسعین (

جمیع اللغات  ) یوًما من تاریخ إصدار القرار، وترجمتھ إلى30أن یكلف مجلس اإلدارة المشرف بتوزیع نسخ من ھذا القرار خالل ثالثین ( لحل أكثر حسًما:
الفرعیة واللجان الفرعیة  ELLالمناسبة، إلى جمیع مواقع المدارس (بما في ذلك مواقع المدارس المستأجرة المعتمدة من الوزارة)، والتأكد من استشارة لجنة 

ELL لناجح لھذا القرار.للموقع، ومكتب رئیس بلدیة اوكالند، ومنظمات مجتمع المھاجرین في اوكالند، والمشاركة في رصد التنفیذ ا 

 ، بالتصویت التالي:2016مرر واعتمد في الیوم الرابع عشر من دیسمبر 

AYESروزان توریس ، وشانتي غونزالیس ، وإیمي إنج ، وجوموك ھینتون ھودج ، وجودي لندن ، ونائبة الرئیس نینا سن ، والرئیس جیمس ھاریس : 

 ال: ال شيء

 االمتناع عن التصویت: ال شيء

 ال شيء تغیب:

 وقعھا جیمس ھاریس، رئیس مجلس التعلیم، وزارة اوكالند الموحدة للمدارس

 وقعھ أنتوان ویلسون، أمین مجلس وزارة في مقاطعة اوكالند الموحدة للمدرسة

 2569-16رقم معّرف الملف: 

 12/14/16تاریخ التقدیم: 

 1869-16رقم التشریع: 

 12/14/16تاریخ التشریع: 

 ضویةبقلم: الزراعة الع

12/14/16 -تم اعتماده  -بصیغتھ المعدلة في الطابق  - 3، اإلصدار 0089-1617القرار 
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 ملحق السیاسة
الحكومي" إلى مجلس التعلیم في اوكالند. یمكن االطالع على جمیع سیاسات مجلس اإلدارة في  في النصوص التالیة، یشیر "مجلس اإلدارة" و "مجلس اإلدارة

. نظًرا ألن السیاسات قید www.ousd.org/boardpolicies") المشار إلیھا أدناه عبر اإلنترنت على ARواللوائح اإلداریة (" ("BP")في اوكالند وزارة التعلیم 
     للحصول على أحدث المعلومات. www.ousd.org/boardpoliciesالمراجعة باستمرار، یرجى زیارة 

A-Dالملحق 
معاییر اإلقامة قبل القبول في مدارس الوزارة، یجب على الطالب تقدیم إثبات اإلقامة. یعتبر الطالب قد امتثل لمتطلبات  5111.1 : الالئحة اإلداریةAالملحق 

في مؤسسة  الوزارة. یتم وضع الطالب داخل حدود 2. الوزارةداخل حدود  األوصیاء. یقیم أولیاء األمور / 1اإلقامة إذا كان / ھي تستوفي أي من المعاییر التالیة: 
. تم قبول الطالب من خالل برنامج الحضور 3أطفال مرخصة بشكل منتظم، أو دار رعایة مرخص لھا أو منزل عائلة بموجب التزام أو أمر صادر عن المحكمة. 

. یقیم الطالب 6. الوزارةالرعایة داخل حدود . یعیش الطالب مع شخص بالغ یقدم 5. الوزارة. الطالب قاصر متحّرر یقیم داخل حدود 4. الوزارةبین المناطق في 
لعالج إعاقة مؤقتة. ال یشترط  الوزارة. یقتصر الطالب على مستشفى أو مرفق صحي سكني آخر داخل حدود 7. الوزارةفي مستشفى حكومي یقع داخل حدود 

لبرنامج أو الفصل. إثبات اإلقامة یحتفظ المشرف أو من ینوب عنھ بنسخة للتسجیل في مركز أو برنامج مھني إقلیمي إذا كانت ھناك فتحات في ا الوزارةاإلقامة في 
واالحتفاظ بنسخة من من المستند أو إثبات كتابي مقدم كدلیل على اإلقامة. باإلضافة إلى ذلك، یجب على المشرف أو من یعینھ التحقق سنویًا من إقامة الطالب 

دیم عنوان بدیل یعینھ وزیر الخارجیة لضحایا العنف المنزلي أو المطاردة المقیمین داخل حدود الوزارة، یجب على المستند أو البیان المكتوب المقدم كتحقق. عند تق
یعتقد  الوزارةف في المشرف أو من یعینھ قبول واستخدام العنوان البدیل لجمیع المراسالت والمراسالت المستقبلیة وفي جمیع السجالت العامة. إذا كان أي موظ

لتحدید ما إذا  ول أن ولي األمر / ولي األمر للطالب قد قدم أدلة زائفة أو غیر موثوق بھا على اإلقامة، فعلى المشرف أو من ینوب عنھ بذل جھود معقولةبشكل معق
 كان الطالب یفي بمتطلبات اإلقامة القانونیة.

 فتح التسجیل الداخلي AR 5116.1التنظیم اإلداري B الملحق 

ي تصبح خطرة للطالبأسباب المدرسة الت  

ل وقع یجوز للوالدین / أولیاء أمور الطالب طلب خیار نقل طفلھم إلى مدرسة مؤھلة یحددھا المشرف أو من ینوب عنھ في فترة زمنیة معقولة في حا
لوالدین / الوصي في الطالب ضحیة لجریمة جنائیة عنیفة داخل المدرسة، یجب على المشرف أو من یعینھ مراعاة احتیاجات الطالب وتفضیالت ا

 .القیام بمھمة المدرسة. إذا اختار الوالدان / األوصیاء نقل طفلھم، یجب أن یتم النقل في أقرب وقت ممكن

یخطرھم  بعد معرفة أن وزارة التعلیم بوالیة كالیفورنیا قد تم تعیین مدرسة على أنھا "خطیرة"، في غضون فترة زمنیة معقولة، یقوم المشرف أو من
أولیاء األمور / األوصیاء بتسمیة المدرسة وبخیار نقلھم. یجب على المشرف أو من ینوب عنھم النظر في احتیاجات وتفضیالت الطالب  بإخطار

إذا وقت ممكن.  وأولیاء األمور / األوصیاء قبل القیام بالمھمة، لكنھ غیر ملزم بقبول تفضیل الوالد / الوصي. عند التعیین، یجب أن یتم النقل في أقرب
 ./ أولیاء األمور المدرسة المعینة، فقد یظل الطالب في مدرستھ الحالیة األوصیاءرفض 

 أولویات التسجیل

في أي صف، وكذلك طالب / عائالت طالب الروضة والصف الخامس والثامن الذین یرغبون في  وزارة التربیة في اوكالند العائالت الجدیدة على
خرى یكملون طلباتھم خالل نافذة التسجیل المفتوح. یتم تطبیق أولویات التسجیل الخاصة بنا بالترتیب تغییر المدارس في مستویات الصفوف األ

س اإلدارة المذكور أدناه (إذا كان ذلك ینطبق على مدرسة معینة، سیتم استخدام متطلبات اللغة لتحدید مجمعات المؤھلین للمتقدمین. انظر سیاسة مجل
 ة في وزارة التعلیم في اوكالندبشأن تسجیل الدمج ثنائي اللغ

یتم إعطاء األولویة أوالً للطالب الدائمین المسجلین حالیًا في المدرسة والذین لم یبدوا أي رغبة بالمغادرة. توجد مدرسة استمرار أولویة الطالب:  1
 .محدد CDS تحت رمز

نح األولویة أوالً ألشقاء طالب الحي الذین یذھبون بالفعل إلى المدرسة إذا كان عدد المتقدمین أكثر من المقاعد المتاحة، فستُم أولویة األخوة: 2
سیستمرون في وسیستمرون في االلتحاق بالمدرسة في العام المقبل، ثم اإلخوة الذین یسكنون في األحیاء المجاورة المسجلون حالیًا في المدرسة والذین 

األشقاء في ھذه الحاالت بشكل متزامن في نفس المدرسة في العام التالي إذا كان ھناك مساحة االلتحاق بالمدرسة في العام المقبل؛ سیتم تسجیل كل من 
 .متوفرة
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في السابق، كانت األولویة في عملیة التسجیل تقتصر على األشقاء وسكان الحي. كان ھناك غیاب في تحدید أولویات األسر المتأثرة . تذكرة القرعة: 3
ستحتاج األسر إلى االنتقال إلى موقع جدید لتلقي التعلیم. سیتم منح ھذه األسر أولویة التسجیل في اختیار مدرسة بإغالق المدارس والمدارس حیث 

 جدیدة یرون أنھا مناسبة ألطفالھم. سیتم تنفیذ عناصر مختلفة على تذكرة القرعة على مراحل على الطالب ومكان تسجیلھم:

 :2019/2020القرعة لعام • 

o یوًما من نھایة فترة -14تأثرین بإغالق أكادیمیة روتس الدولیة: ألن مجلس التعلیم صوت إلغالق أكادیمیة روتس الدولیة قبل وضع الطالب الم
 ، سیكون للطالب التالیین اعتبارات خاصة للتسجیل: 2019/2020التقدیم في الوقت المحدد للقرعة 

 :2019فبرایر  3السادس أو السابع في أو بعد الطالب الذین یحضرون أكادیمیة روتس الدولیة في الصفوف • 

خروج . المساحات المتاحة في الصفین السابع والثامن في جمیع المدارس التي تقدم ھذه الصفوف سیتم تحدیدھا بناًء على تحلیل لبیانات معدالت 1
 الطالب عبر السنوات الماضیة.

یتم تحدیدھا قبل إجراء القرعة تحدید المستوى العام لجمیع الطالب اآلخرین في  . جمیع شواغر ھؤالء الطالب في الصفوف السابع والثامن سوف2
. وستصبح ھذه المقاعد غیر متاحة بعد ذلك للقرعة لتحدید المستوى العام ألن طالب روتس المتأثرین سیحصلون على 2019منتصف شھر مارس 

 مكان أول وصولھم.

 ب اختیار وترتیب ما یصل إلى ست مدارس من خالل عملیة استشاریة لالختیار الشخصي.. سیُطلب من أولیاء أمور/ أوصیاء ھؤالء الطال3

لیة، مع . بمجرد جمع االختیارات المدرسیة المرتبة من أولیاء األمور / األوصیاء، سیتم تعیین الطالب في المدرسة الجدیدة باستخدام الطرق التا4
 األمور / األوصیاء كخیارھم األول، ثم في المدارس المرتبة الثانیة، وما إلى ذلك وھلم جرا:وضع المواضع في تلك المدارس في المرتبة أولیاء 

على األولویة األولى وسیتم اختیارھم بشكل عشوائي من داخل ھذه  2019/2020ا. سیحصل الطالب ذوو األشقاء الذین سیذھبون إلى المدرسة في 
قاعد المتاحة المتوقعة، فسیتم وضع الطالب الباقین في أعلى قائمة االنتظار بالترتیب الذي تم المجموعة. إذا تجاوز عدد ھؤالء الطالب عدد الم

 اختیارھم بھ عشوائیًا.

ا ب. سیحصل الطالب الذین یعیشون ضمن حدود الحضور للمدرسة على األولویة الثانیة وسیتم اختیارھم بشكل عشوائي من داخل ھذه المجموعة. إذ
الب عدد المقاعد المتاحة المتوقعة، فسیتم وضع الطالب الباقین في قائمة االنتظار أسفل مجموعة المتقدمین لألخوة الموصوفة تجاوز عدد ھؤالء الط

 أعاله، بالترتیب الذي تم اختیارھم بھ عشوائیًا.

درسة، على األولویة الثالثة وسیتم ج. سوف یحصل الطالب الذین لیسوا أشقاء من الطالب في المدرسة، والذین ال یعیشون في حدود الحضور بالم
في قائمة اختیارھم بشكل عشوائي من داخل ھذه المجموعة. إذا تجاوز عدد ھؤالء الطالب عدد المقاعد المتاحة المتوقعة، فسیتم وضع الطالب الباقین 

 الذي تم اختیارھم بشكل عشوائي. االنتظار أسفل مجموعة المتقدمین الذین یعیشون ضمن حدود حضور المدرسة الموضحة أعاله، بالترتیب

/ األوصیاء د. سیتم وضع الطالب الباقین الذین لم یتم تعیینھم خالل العملیة الموضحة أعاله في المدرسة في المرتبة األعلى من قبل أولیاء األمور 
المدارس مع وجود مساحة متبقیة حتى یتمكنوا من االختیار ب األوصیاءحیث توجد مساحة متوفرة. إذا لم یكن ذلك ممكنًا، فسیتم إبالغ أولیاء األمور / 

 من بین تلك المدارس.

 ه. سیحصل جمیع الطالب الموصوفین أعاله على تصاریح نقل عام طوال فترة عملھم في المدارس المتوسطة إذا كان استخدام وسائل النقل العام
 مطلوبًا للطالب لاللتحاق بالمدرسة.

الذین یعیشون ضمن حدود الحضور المشتركة بین روتس وأكادیمیة كولیسیوم اإلعدادیة  2019/2020تملین لعام طالب الصف السادس المح• 
 :2019فبرایر  3الدولیة في أو بعد  Rootsوجرین لیف االبتدائیة أو الذین ھم أشقاء من الطالب المسجلین في أكادیمیة 

. وھذا یضاعف فعلیًا قدرة المدرسة على قبول طالب الصف السادس الذین 128وم اإلعدادیة. إلى . تم زیادة عدد المقاعد المتاحة في أكادیمیة كولیسی1
یعیشون داخل منطقة الحضور. سیحصل جمیع الطالب الذین یعیشون ضمن حدود الحضور المشترك والذین سیحصلون على مقاعد في الصف 

 د في الصف السادس في أكادیمیة كولیسیوم اإلعدادیة.السادس في أكادیمیة روتس الدولیة اآلن على زیادة في المقاع

یة، . سیتم منح الطالب الذین یتقدمون للصف السادس في أكادیمیة كولیسیوم اإلعدادیة والذین كانوا سیحصلون على حضور من األخوة روتس الدول2
 كولیسیوم اإلعدادیة نظًرا لقضایا توفر المقاعد.أولویة األشقاء في أكادیمیة كولیسیوم اإلعدادیة حتى لو لم یحضر شقیقھم أكادیمیة 
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ضمن الحدود . الجوار: سیتم إعطاء األولویة التالیة لطالب الحي. یتم تحدید حدود الحضور من قبل مجلس اإلدارة. یقع مكان اإلقامة الدائم للعائلة 4
دارس باسم "مدارس األحیاء" لھذا الموقع. یمكن العثور على مدارس الجغرافیة لمدرسة ابتدائیة ومتوسطة وثانویة داخل الوزارة، ویشار إلى ھذه الم

أو عن طریق االتصال بمركز الترحیب في  https://oaklandfinder.schoolmint.net/school-chooserالحي الخاصة بعنوان سكني في 
في الیانصیب ألي مقیم في اوكالند لحضور حیھم، یجب أن یمنح المشرف أو من ینوب عنھ أولویة االلتحاق 4600-879-510الرقم على  الوزارة

 داخل ھذه السیاسة. الوزارةباستثناء ما ھو منصوص علیھ في قسم مدارس النقل داخل 

لتحاق . أولویة الموظفین بالمدرسة: عندما یكون مكان العمل الرئیسي للوالد / الوصي في موقع المدرسة، سیتم منح طفلھم أیًضا أولویة الحي لال5
وقع مدرسة التي یعمل فیھا الوالد / الوصي، وھي مدرسة مجاورة مادیًا لوالدیھم / ولي أمرھم موقع المدرسة، أو في نفس الحرم الجامعي مثل مبال

 .مدرسة الوالدین / الوصي. سوف تشیر إدارة التسجیل إلى وثائق التوظیف في وزارة للتحقق من أن مقدم الطلب ھو والد الطفل أو الوصي علیھ

فتوح . المقیم في اوكالند (الیانصیب العام): یمكن ألي مدرسة توفر مساحة متاحة أن تستقبل الطالب من خارج الحي من خالل عملیة التسجیل الم6
 .الوزارةداخل المنطقة. سیتم إعطاء األولویة للمقیمین الذین یعیشون ضمن حدود 

بتعیین كل طفل على رأس أولویاتھ أو أولویاتھ التي یستحقھا. یتم تحدید األولویات في وقت  نظًرا لألولویات المذكورة أعاله، ستقوم إدارة التسجیل
 القرعة وال یمكن تغییرھا إال في حالة الخطأ.

ین انتقلوا الذقد یتم إعطاء أولویات أخرى للطالب الذین یتم إعادة توجیھھم من مدارسھم والتي ال تتمتع بسعة كافیة من المقاعد. یمكن السماح للطالب 
حة في من مقاطعة اوكالند الموحدة للمدارس والذین عادوا الحقًا بالتسجیل في مدرسة اوكالند التي التحقت بھا سابقًا شریطة أن یكون ھناك مسا

 اله.المدرسة المذكورة أعاله. إذا لم تكن ھناك مساحة في المدرسة المحددة، فسیتم إعادة توجیھ الطالب وفقًا لإلجراء الموضح أع

القدرة على  الوزارةمع ترقیات تكنولوجیا التسجیل المستمرة، لحمایة المصلحة االقتصادیة للمنطقة والرفاھیة التعلیمیة للطالب، یجب أن یكون لدى 
وعوامل الضغط  Kاختبار وتحدید تأثیر األولویات األخرى، بناًء على مكان اإلقامة، وإتقان اللغة، والوضع االجتماعي واالقتصادي حالة ما قبل 

توصیات إلى  البیئي وأنماط التغذیة واعتبارات أخرى. سیتم اختبار جمیع التغییرات المقترحة على سیاسات التسجیل في بیئة "رمل البیانات" قبل تقدیم
 المجلس.

 التنسیب خارج منطقة الحضور

مة في المدرسة. قبل وضع موضع خاص ألي من ھؤالء الطالب، یحتفظ المشرف أو من ینوب عنھ بالحق في النظر في التوظیف خارج منطقة اإلقا
مج یجب إبالغ مشرف الشبكة المناسب لمنطقة المدرسة باسم الطالب وخطة التوظیف. باستثناء المواضع التي یوافق علیھا المدیر التنفیذي لبرا

إلى مراقب الشبكة ومكتب التسجیل للموافقة علیھا. تشمل ھذه الفئات،  األطفال االستثنائیین، تتم إحالة التحویالت األخرى المكتملة في الفئات التالیة
 على سبیل المثال ال الحصر:

 . الطالب الموصى بھم من قبل عالم النفس المدرسي للتكیف العاطفي والمشاكل النفسیة واالجتماعیة.1

 قف المنزلیة وطلبات وكالة محددة ألغراض وقائیة وتأھیلیة.. الطالب العائدین من المؤسسات، والمحققین، واإلفراج المشروط، وتشجیع الموا2

صیة . الطالب المعوقون واالستثنائیون الذین تتولى مسؤولیات الفحص والتنسیب ومتابعة إدارة البرامج الخاصة باألطفال االستثنائیین، مع تو3
 وموافقة برامج األطفال االستثنائیین.

 . االنضباط السمع لوحة اإلحاالت.4

 الحاالت الفردیة األخرى التي تتطلب الدراسة أو االعتبار الخاص. .5

 

 

 

 عملیة فتح التسجیل:

 :35160.5وفقًا لقانون التعلیم 
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في أي درجة، وكذلك طالب / عائالت للصف الثامن االبتدائي والطالب من الصف الثامن وأولئك الذین یرغبون  OUSD. العائالت الجدیدة على 1
 في مستویات الصفوف األخرى، یكملون الطلبات خالل نافذة التسجیل المفتوح. في تغییر المدارس

ر قائمة . یجب على المشرف أو من یعینھ تحدید تلك المدارس التي قد یكون لھا مساحة متاحة لطالب إضافیین للسنة الدراسیة التالیة. یجب أن تتوف2
 ي مراكز الترحیب بااللتحاق بالطالب خالل فترة التسجیل المفتوحة.بھذه المدارس وطلبات التسجیل المفتوحة عبر اإلنترنت وف

ارھا. سیتم . إذا كان عدد المتقدمین یتجاوز عدد المساحات المتاحة، فإن عملیة الیانصیب من مجمع المتقدمین المؤھلین تحدد االلتحاق في مدرسة تخت3
توح في الیانصیب. سیقوم الیانصیب بإعطاء األولویة للطالب المستمرین أوالً، وضع جمیع الطلبات التي تم استالمھا خالل نافذة التسجیل المف

ب ترتیب واألشقاء الثاني، وطالب الحي الثالث، وأطفال موظفي الموقع الرابع، ثم المتقدمین الباقین. ضمن كل فئة من ھذه الفئات، سیحدد الیانصی
 ي قوائم االنتظار.العروض المحتملة لمقدمي الطلبات وكذلك ترتیب الموضع ف

أو . في حالة عدم توفر مساحة، وفقًا لتطبیق نتائج الیانصیب، في أي من المدارس المذكورة في طلب محدد، سیتم إرسال مھمة إلى مدرسة الحي 4
 مدرسة أخرى قریبة.

تسجیل الطالب بإدارة عملیة اإلخطار / قائمة . یقوم المشرف أو من ینوب عنھ بإبالغ المتقدمین بواجباتھم من الیانصیب. ستقوم مراكز الترحیب ب5
ة الفرصة االنتظار. یجب على المتقدمین المعینین تأكید أو رفض المھمة بحلول تاریخ محدد. یؤدي الفشل في إكمال العملیة إلى إسقاط المھمة وإتاح

اء في بدایة كل عام دراسي یصف جمیع خیارات الحضور ألولئك النشطین في قائمة االنتظار. یجب إرسال اإلخطارات إلى أولیاء األمور / األوصی
. یجب أن یشتمل ھذا اإلخطار على جمیع خیارات تلبیة متطلبات اإلقامة لاللتحاق الوزارةالقانونیة الحالیة وخیارات الحضور المحلیة المتاحة في 

مجیة خاصة متاحة على حد سواء بین المناطق وبین المناطق. بالمدرسة، والخیارات البرمجیة المقدمة في مناطق الحضور المحلیة، وأي خیارات بر
 یجب أن یتضمن مكون اإلخطار ھذا أیًضا وصفًا لجمیع الخیارات، ووصفًا إلجراءات التقدم بطلب للحصول على مناطق أو برامج بدیلة للحضور،

متاحة، إذا أي، ألحد الوالدین أو الوصي نفى تغییر الحضور. واستمارة طلب من المنطقة التعلیمیة لطلب تغییر الحضور، ووصفًا لعملیة الطعون ال
ة بموجب یجب أن یتضمن مكون اإلخطار أیًضا شرًحا لخیارات الحضور القانونیة الحالیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الخیارات المتاح

.) 48980، 35160.5. (كود التعلیم 48204الفرعي (ب) من القسم  ، والتقسیم26) من الجزء 46600(بدًءا من القسم  5، الفصل 35160.5القسم 
 بمجرد التسجیل، ال یتعین على الطالب التقدم بطلب للحصول على إعادة القبول إال للطالب في الصفوف الخامس والثامن.

ذات المرتبة األدنى. سیتم وضع ھؤالء الطالب  . سیقوم الطالب الذین یتلقون عرًضا في إحدى المدارس بإلغاء جمیع طلباتھم المقدمة إلى المدارس6
الطالب في تلقائیًا في قوائم االنتظار لجمیع المدارس التي صنفتھا أعلى من تلك التي تلقوھا عرًضا. ھذه ھي الطریقة الوحیدة التي یمكن بھا وضع 

لذین تم وضعھم في أي قائمة (قوائم) انتظار في الموعد النھائي قائمة انتظار أثناء عملیة التسجیل المفتوحة في الوقت المحدد. بالنسبة للمتقدمین ا
ئمة ضمن للتسجیل المفتوح، یتم استخدام ترتیب الیانصیب األصلي لتحدید مواضعھم في قوائم االنتظار؛ یتم وضع المتقدمین المتأخرین في أسفل القا

االنتظار مقاعد في مدرستھم المرغوبة عندما تتوفر مساحة. بعد الیوم العاشر  فئة كل منھم على أساس أولویاتھم المعینة. سیتم منح الطالب في قوائم
 من المدرسة، یتم حل جمیع قوائم االنتظار بشكل دائم.

شل . یجب على المتقدمین المعینین تأكید تسجیلھم في مدرستھم المخصصة أو مع مركز الترحیب الطالبي خالل اإلطار الزمني المنشور. یؤدي الف7
 قیام بذلك إلى إسقاط مھام تعییناتھم وقوائم االنتظار المدرسیة الخاصة بھم والسماح بتعیین األشخاص النشطین في قوائم االنتظار.في ال

 واإلعالن . یتم وضع الطلبات المستلمة بعد الموعد النھائي للتسجیل المفتوح للعام التالي خالل نوافذ طلب التسجیل المتأخر (تحدید تواریخ محددة8
وائم االنتظار عنھا كل عام) بناًء على الیانصیب باستخدام نفس األسالیب واألولویات المذكورة أعاله. سیتم وضع طلبات التسجیل المتأخر تلقائیًا في ق

 أسفل مجموعة األولویة الخاصة بھم.

أو التسجیل المتأخر إلغاء جمیع عروضھا ومواضع  . قد تختار العائالت غیر الراضة عن عروض التسجیل الخاصة بھا من عملیة التسجیل المفتوح9
عالجتھا قائمة االنتظار وإلغاء تقدیم طلب جدید خالل نوافذ تطبیق التسجیل المتأخر الالحقة. سیتم النظر في ھذه الطلبات في وقت متأخر وسیتم م

 وتحدید األولویات على ھذا النحو.

 إخطارات الوالدین) - 5145.6(راجع 
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 الحضور داخل الوزارات - 5117): سیاسة مجلس اإلدارة Dالملحق (

لمجموعة متنوعة من  درك مجلس اإلدارة أن الطالب المقیمین في منطقة ما قد یختارون االلتحاق بالمدرسة في منطقة أخرى وأن مثل ھذه االختیارات یتم إجراؤھا
 7/14/04رغب مجلس اإلدارة في التواصل مع أولیاء األمور / األوصیاء والطالب فیما یتعلق بالبرامج والخدمات التعلیمیة المتاحة. األسباب. ی

 
 مشاركة أولیاء األمور  - 6020): سیاسة مجلس اإلدارة Eالملحق (

 التوقعات العامة: -الجزء األول  -
التالیة: ستضع المنطقة التعلیمیة برامج تشغیلیة وأنشطة وإجراءات إلشراك أولیاء األمور في جمیع مدارسھا مع العنوان  یجب على الوزارة تنفیذ المتطلبات القانونیة 

اور ). سیتم تخطیط ھذه البرامج واألنشطة واإلجراءات والتشESEAمن قانون التعلیم االبتدائي والثانوي ( 1118"أوالً"، الجزء "أ". البرامج، بما یتفق مع المادة 
، ستعمل المنطقة التعلیمیة مع مدارسھا لضمان تلبیة سیاسات مشاركة الوالدین المطلوبة 1118بشأنھا مع تشاور مفید مع أولیاء أمور األطفال المشاركین. وفقًا للمادة 

. ESEA(د) من  1118بما یتفق مع القسم ، وتشمل كل منھا، كمدرج، میثاق أولیاء أمور المدرسة ESEA(ب) من  1118على مستوى المدرسة لمتطلبات القسم 
. عند تنفیذ متطلبات ESEAمن  1112التي تم تطویرھا بموجب القسم  LEAفي خطة  الوزارةستقوم المنطقة التعلیمیة بدمج سیاسة مشاركة الوالدین على مستوى 

ة ومدارسھا فرًصا كاملة لمشاركة أولیاء األمور ذوي الكفاءة المحدودة في الفصل األول من الباب األول، الجزء األول، إلى الحد العملي، ستوفر المنطقة التعلیمی
من  1111بموجب المادة  اللغة اإلنجلیزیة، واآلباء ذوي اإلعاقة، وأولیاء أمور األطفال المھاجرین، بما في ذلك توفیر المعلومات والتقاریر المدرسیة المطلوبة

ESEA شكال البدیلة عند الطلب، وإلى الحد الممكن عملیا، بلغة یفھمھا اآلباء. إذا كانت خطة في شكل مفھومة وموحدة، بما في ذلك األLEA  الخاصة بالعنوانI ،
، غیر مرضیة آلباء األطفال المشاركین، فإن منطقة المدرسة سوف تقدم أي تعلیقات من أولیاء ESEAمن  1112، والتي تم تطویرھا بموجب المادة Aالجزء 

الباب األول، عندما تقوم الوزارة التعلیمیة بتقدیم الخطة إلى الدولة قسم التربیة. ستشرك المنطقة التعلیمیة آباء األطفال الذین یخدمون في مدارس  األمور مع الخطة
في المائة من  95ضمن أال تقل عن في المائة من الباب األول، الجزء أ من األموال المخصصة لمشاركة الوالدین وست 1الجزء أ في القرارات المتعلقة بكیفیة إنفاق 

دارس الباب األول النسبة المئویة محفوظة یذھب مباشرة إلى المدارس. سیخضع الحي المدرسي للتعریف القانوني التالي لمشاركة الوالدین ، ویتوقع أن تنفذ م
ي اتجاھین ، والتواصل الھادف الذي یتضمن التعلم األمور بشكل منتظم فبرامجھا وأنشطتھا وإجراءاتھا وفقًا لھذا التعریف: تعني مشاركة الوالدین مشاركة أولیاء 

الھم ؛ (ب) تشجیع الوالدین األكادیمي للطالب واألنشطة المدرسیة األخرى ، بما في ذلك ضمان (أ) أن یتم تقدیر أولیاء األمور لدورھم المتكامل في مساعدة تعلم أطف
باء ھم شركاء كاملون في تعلیم أطفالھم وأنھم مدرجون ، حسب االقتضاء ، في اتخاذ القرارات وفي على المشاركة بنشاط في تعلیم أطفالھم في المدرسة ؛ (ج) أن اآل

 .ESEAمن  1118اللجان االستشاریة للمساعدة في تعلیم أطفالھم ؛ (د) القیام بأنشطة أخرى ، مثل تلك الموضحة في القسم 
 

 لسیاسة الوالدین الوالدیة العناصر المكونة الوزارةالجزء الثاني. وصف كیف سیتم تنفیذ 
من  1112بموجب المادة  الوزارةاإلجراءات التالیة إلشراك أولیاء األمور في التطویر المشترك لخطة إشراك الوالدین على مستوى  الوزارةسوف تتخذ  .1

ESEA وفي أي تنقیحات أو إضافات  ،الوزارةوى المجلس االستشاري في تقییم خطة مشاركة الوالدین على مست الوزارة: المشاركة مع أولیاء األمور في
وفي أي  ،الوزارةفي تقییم خطة مشاركة الوالدین على مستوى  الوزارةضروریة للخطة. شارك مع أولیاء األمور في لجنة المتعلمین باللغة اإلنجلیزیة في 

ت التي ینظمھا المدیرون ومنسقو إشراك األسرة ومجالس موقع تنقیحات أو إضافات ضروریة للخطة. المشاركة مع أولیاء األمور في المدارس في االجتماعا
وفرق قیادة الوالدین والمراكز األسریة وقادة أولیاء األمور اآلخرین. التواصل مع قادة  PTAsالمدارس واللجان االستشاریة للمتعلمین باللغة اإلنجلیزیة و

اإلجراءات التالیة إلشراك أولیاء األمور في عملیة  الوزارة. ستتخذ 2ة ألولیاء األمور أولیاء األمور في المنظمات المجتمعیة التي تضم دوائر انتخابی
: توظیف اآلباء ودعمھم بشكل فعلي للمشاركة بشكل أصلي في المدرسة مجالس الموقع ESEAمن  1116المراجعة والتحسین المدرسي بموجب المادة 

ومجموعات اآلباء األخرى إلشراك أولیاء األمور في تعزیز التحصیل الدراسي المتزاید. توفیر  PTAsم واللجان االستشاریة للمتعلم باللغة اإلنجلیزیة. دع
لتوفیر دعم  SSC Summitفرص لتعلم أولیاء األمور التي تبني فھم وقدرة أولیاء األمور على المشاركة في عملیة المراجعة والتحسین المدرسي. قم بإجراء 

س من مدارس تحسین البرامج بمشاركة أولیاء األمور في المراجعة والتحسین المدرسي. التقدم في تلبیة جمیع تدابیر المساءلة. إضافي لمراكز تطویر المدار
 في موقع المدرسة توفیر فرص تطویر القیادة لآلباء واألمھات، بما في ذلك التدریب السنوي على المیزانیات وتطویر المیزانیة. یمكن توفیر التدریب السنوي

 NCLB) لنشر المعلومات حول OUSDأو على المستوى اإلقلیمي أو مؤتمرات مشاركة الوالدین. استخدم أدوات االتصال الخاصة بالمنطقة (مثل موقع 
أ في تخطیط التنسیق التالي والمساعدة التقنیة والدعم اآلخر لمساعدة مدارس الباب األول والجزء  الوزارة. ستوفر LEA 3اإلخطارات المطلوبة وإضافة 

مور مدرسة وتنفیذ المدارس أنشطة مشاركة أولیاء األمور الفعالة لتحسین التحصیل الدراسي للطالب واألداء المدرسي: یجب استخدام استبیان أولیاء أ
ن تحصیل الطالب. ستوفر مراكز كالیفورنیا للمساعدة في تحدید االحتیاجات المحددة للدعم في تخطیط وتنفیذ أنشطة مشاركة أولیاء األمور الفعالة لتحسی

تعلیقات إضافیة حول احتیاجات مشاركة الوالدین في المواقع. یتم تشجیع مراكز الخدمات المجتمعیة  ELACs) وSSCsالخدمات المجتمعیة الخاصة (
، مع ELACو SSCب على على تتبع توصیات محاضر االجتماعات من أجل إشراك الوالدین وإشراكھم إضافیین. یج ELAC) وSSCsاالجتماعیة (

على توقیع وإرجاع میثاق أولیاء أمور المدرسة المطلوب بموجب خطة الموقع  األوصیاءمسؤولي الموقع، تطویر استراتیجیات لتشجیع أولیاء األمور / 
في جمیع أنشطة المدرسة وأنشطتھا، بما في  "). یجب أن یكون میثاق أولیاء األمور في المدارس متاًحا للتوقیعCSSSPاالستراتیجي للمدارس المجتمعیة ("

 DACو ELACو SSCذلك لیلة العودة إلى المدرسة. یجب أن تحتفظ المدرسة باالتفاقیات الموقعة للعام الدراسي الحالي. توفیر التدریب ألعضاء 
أنشطة المشاركة الوالدیة الفعالة لتحسین تحصیل  توفیر فرص للتعلم والتطویر المھني لموظفي المشاركة األسریة بالمدرسة في تخطیط وتنفیذ DELACو

موقع. تطویر الطالب) تطویر مجتمع تعلیمي لموظفي المشاركة األسریة بالمدرسة التي تعزز التعاون والتنسیق توفر التدریب للمسؤولین الموجودین في ال
من خالل تطویر مركز مركزي شامل لألسرة، واحتضان شبكة من مراكز  المواد والموارد لدعم المدارس. تقدیم الدعم للمدارس في تطویر مراكز الوالدین
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بالتنسیق ودمج استراتیجیات وأنشطة مشاركة الوالدین في الجزء "أ" مع استراتیجیات مشاركة الوالدین في  الوزارة. ستقوم 4األسرة عبر األقمار الصناعیة. 
اإلجراءات التالیة إلجراء، بمشاركة أولیاء األمور، تقییماً سنویاً لمحتوى وفعالیة  الوزارة. ستتخذ 5 أوالً إطار البرامج التالیة: القراءة المبكرة القراءة األولى 

األمور بشكل سیاسة مشاركة الوالدین ھذه في تحسین جودة مدارس الباب األول، الجزء أ. سیتضمن التقییم تحدید الحواجز التي تحول دون مشاركة أولیاء 
أو ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  ذوي اإلعاقةركة الوالدین (مع إیالء اھتمام خاص لآلباء واألمھات المحرومین اقتصادیًا أو أكبر في أنشطة مشا

اسة وأنشطة المشاركة ص بسیأو لدیھم معرفة محدودة بالقراءة والكتابة أو لدیھم أي خلفیة أقلیة عرقیة أو إثنیة). ستستخدم المنطقة التعلیمیة نتائج التقییم الخا
ركة الوالدیة. مراجعة الوالدیة لتصمیم استراتیجیات لمشاركة الوالدین بشكل أكثر فاعلیة، وللمراجعة، إذا لزم األمر (وبمشاركة أولیاء األمور) سیاسات المشا

ة المدارس، والتقییمات الجاریة وتقییمات أنشطة التنفیذ، والتعداد المدرسي لمدیر محفظ ،الوزارةالبیانات ذات الصلة من استبیان أولیاء األمور على مستوى 
مدارس، في وأقسام مشاركة األسرة في خطط موقع المدرسة، وما إلى ذلك. المشاركة مع أولیاء األمور حول فعالیة ممارسات وأنشطة إشراك األسرة في ال

لمدرسة، واللجان االستشاریة للمتعلم باللغة اإلنجلیزیة، واللجان الفنیة المؤقتة، االجتماعات التي ینظمھا المدیرون، ومنسقو إشراك األسرة، ومجالس موقع ا
 5124تقدیم خدمات الترجمة، على النحو المنصوص علیھ في سیاسة مجلس اإلدارة  الوزارةوفرق القیادة الوالدیة، والمراكز العائلیة، إلخ. یجب على 

والمدارس جمیع الوثائق المناسبة بجمیع اللغات القیاسیة.  الوزارةع االجتماعات، یجب أن توفر مواقع لدى الوالدین / المجتم 5124والالئحة اإلداریة 
، وجمیع اآلباء اآلخرین المھتمین على األموال الفئویة. یجب تضمین وثائق ھذا التدریب في خطة موقع المدرسة الحالیة SSC ،ELACالتدریب للمدیر، 

)CSSSPأولیاء أمور المدرسة لدعم مشاركة الوالدین / الوصي ومشاركتھ. شجع المتطوعین الوالدین ودعمھم في المواقع  ). شجع على توقیع اتفاق
وتنسیق  ،الوزارةفي  المدرسیة، وأدرج في دلیل الوالدین السنوي بیانًا حول أھمیة المتطوعین الوالدین. المشاركة في التقییم السنوي لسیاسة إشراك الوالدین

) لبرامج التعلیم التعویضي وتقدیم التقاریر عنھا. المشاركة في DACلتقییمات االستشاریة للمقاطعات من قبل المجلس االستشاري المحلي (جمع جمیع ا
لتطبیق ) للبرامج في اDACحسب الحاجة، وفقًا لنتائج التقییم. إجراء مراجعة المجلس االستشاري للمنطقة ( ،الوزارةمراجعة سیاسة مشاركة الوالدین في 

ببناء قدرة المدارس وأولیاء األمور على المشاركة الوالدیة القویة ، من أجل ضمان  الوزارة. ستقوم 6الموحد مع إدخال مدخالت للنظر في المیزانیة. 
الل األنشطة التالیة الموضحة المشاركة الفعالة لآلباء ودعم شراكة بین المدرسة المعنیة ، واآلباء ، والمجتمع لتحسین التحصیل الدراسي للطالب ، من خ

مھم المنطقة التعلیمیة أو أدناه على وجھ التحدید: أ. ستقدم المنطقة التعلیمیة ، بمساعدة من الجزء األول ، مدارس الجزء أ ، المساعدة آلباء األطفال الذین تخد
معاییر اإلنجاز األكادیمي لطالب الوالیة ، والتقییمات األكادیمیة المدرسة ، حسب االقتضاء ، في فھم موضوعات مثل معاییر المحتوى األكادیمي للوالیة و

خالل االضطالع بھذه  للوالیة والمحلیة ، بما في ذلك التقییمات البدیلة ، ومتطلبات الجزء أ ، وكیفیة مراقبة تقدم أطفالھم ، وكیفیة العمل مع المعلمین من
، بما في ذلك المعلومات فیما یتعلق بالورش األولى من ورش العمل للعائالت مثل: فھم نقاط المدرسة ةالوزاراألنشطة: مؤتمر القیادة الوالدیة على مستوى 

ساعدة الوالدین على فھم البطاقات وفھم االستقصاء المستند إلى النتائج ، وفھم بطاقة التقریر المستند إلى المعاییر ، وتعلم قراءة نص طفلك ، وما إلى ذلك. لم
)، والمناھج والمواد، بما في ذلك ورش العمل حول المنھج K-12دولة، وتطویر وتقدیم ورش عمل حول معاییر الوالدین الصدیقین (معاییر محتوى ال

ألمور على العمل األساسي المشترك وصیغة تمویل الرقابة المحلیة. ب. ستوفر المنطقة التعلیمیة، بمساعدة من مدارسھا، المواد والتدریب لمساعدة أولیاء ا
الدین، عن مع أطفالھم لتحسین التحصیل الدراسي ألطفالھم، مثل التدریب على محو األمیة، واستخدام التكنولوجیا، حسب االقتضاء، لتعزیز مشاركة الو

ات لألسرة، وما إلى ذلك. تزوید األسر بمعلوم Literacy، وبرامج Reading Nights، وFamily Math Nightsطریق: تطویر وتقدیم برامج مثل 
. توفیر المواد والتدریب Open Housesو Back to School Nightsومواد حول كیفیة العمل مع أطفالھم لتحسین األداء األكادیمي في أحداث مثل 

بتثقیف معلمیھا  لمساعدة أولیاء األمور على العمل مع أطفالھم في تحدید أھداف الطالب. ج. ستقوم المنطقة التعلیمیة، بمساعدة مدارسھا وأولیاء أمورھا،
ى قدم وموظفي خدمات التالمیذ ومدیري المدارس والموظفین اآلخرین حول كیفیة الوصول إلى أولیاء األمور والتواصل معھم والعمل معھم كشركاء عل

 بین أولیاء األمور والمدارس، من خالل:المساواة، من حیث القیمة. وفائدة مساھمات أولیاء األمور، وكیفیة تنفیذ وتنسیق برامج أولیاء األمور وبناء الروابط 
. إنتاج ونشر المواد التعلیمیة حول 2تطویر منھج وتقدیم التدریب لموظفي المنطقة والمدرسة حول كیفیة إشراك األسر لزیادة التحصیل الدراسي  .1

. التعرف على نجاحات مشاركة 4لمدارس . تطبیع مشاركة األسرة كجزء من خطاب حول تحسین التحصیل الدراسي في ا3مشاركة األسرة للموظفین 
 الوزارة. مساعدة اآلباء في دعم أنشطة محو األمیة في المنزل، على سبیل المثال فھم برامج 5ونشرھا وتأثیرھا على تحصیل الطالب  OUSDعائلة 
المتعلقة بالمدرسة وبرامج الوالدین . د. ستتخذ المنطقة التعلیمیة اإلجراءات التالیة لضمان إرسال المعلومات Open Court Readingمثل 

ى الحد الممكن واالجتماعات واألنشطة األخرى إلى أولیاء أمور األطفال المشاركین بتنسیق مفھوم وموحد، بما في ذلك التنسیقات البدیلة عند الطلب، وإل
٪ أو أكثر من الطالب ھم متعلمو 15في المدارس  ساعات من الخدمة 10للترجمة لتوثیق  BCLADبلغة یمكن للوالدین فھمھا: مدرس مركز  عملیاً،

 اللغة اإلنجلیزیة الجزء الثالث.
 

 مكونات تقدیریة لسیاسة مشاركة أولیاء األمور في الوزارة.
تركة في المشاركة أنھ في سیاق التنوع الغني لمدینتنا، تشترك العائالت من خلفیات عرقیة وعرقیة وثقافیة واقتصادیة وتعلیمیة في أرضیة مش الوزارةتدرك  

مكن للعائالت أن تؤثر في تعلم أطفالھم وفي الرغبة في أن ینجح أطفالھم في المدرسة وفي حیاة. یمكن للعائالت أن یكون لھا تأثیر إیجابي على تعلم أطفالھا. ی
مي لجمیع الطالب، یجب علینا االستفادة من قوة األسرة. على اإلنجاز من خالل مساءلة المدارس واألحیاء التعلیمیة عن األداء العالي. لتحقیق النجاح األكادی

، مجموعة واسعة من 12لألسر عبر مستویات الصفوف الدراسیة، من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف  الوزارةوالمدارس داخل  الوزارة. ستوفر 1
ارك األسر في تقاسم مسؤولیة النھوض بالتعلم وحل المشكالت المتعلقة فرص المشاركة، بما في ذلك في أدوار الدعوة، وأدوار القیادة، والتعلم. الدعوة: تش

الجماعي لتحقیق تحسین  بتعلیم الطفل الفردي. النجاح األكادیمي لجمیع األطفال في المدرسة. القیادة: یقوم اآلباء ومقدمو الرعایة بتحفیز ودعم اآلخرین للعمل
درسة، والقیادة الشعبیة وصنع القرار المشترك. التعلم: التعلم لجمیع أفراد األسرة الذین یمّكنون اآلباء المدرسة ورفع التحصیل، بما في ذلك في إدارة الم

وقادة فعالین.  ومقدمي الرعایة من تعزیز تحصیل الطالب. تعلم الكبار الموجھ نحو العمل: یتعلم اآلباء واألمھات ومقدمو الرعایة بنشاط أن یصبحوا دعاة
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. ستقوم 2على مدار سنوات العمر المدرسیة. المشاركون في مجتمع المدرسة: العائالت تحضر أحداث مدرسیة واسعة وتقدم ید العون  تشجیع تعلم الطالب
) ، والتي تحدد البرامج الشاملة SPSAكل مدرسة بمعالجة "مشاركة األسرة" وتسمیة ممارسات استراتیجیة معینة في خطتھا الفردیة إلنجاز الطالب (

لھا جیدًا والتي تدوم طویالً. شامل لدیھم صالت واضحة بأھداف خطة التعلم تحتوي على مجموعة متنوعة من أنشطة المشاركة والممارسات  والمخطط
للقیاس ة قابلة الوصول إلى األسر المختلفة؛ توفیر ترجمة للمواد واالجتماعات وغیرھا من االتصاالت إلى اللغات المحلیة. تخطیط جید. تحدید أھداف محدد

عم المشاركة. االلتزام والتي یتم رصدھا وإبالغھا بدورات االستقصاء. االستناد إلى البحوث والبیانات المدرسیة ذات الصلة. تدوم طویالً إنشاء ھیاكل دائمة لد
رك مجلس التعلیم أھمیة القیادة اإلداریة في تحدید . ید3طویل األجل والرؤیة لمشاركة األسرة الحفاظ على القیادة الحالیة للوالدین وبناء قیادة جدیدة للوالدین 

والمدارس داخل المنطقة إلى إنشاء ثقافة عالئقیة وتنمیتھا والحفاظ علیھا تركز على التعلم  الوزارةالتوقعات وخلق مناخ موات لمشاركة األسرة. سوف تسعى 
مور ومقدمي الرعایة وموظفي المدرسة وأعضاء المجتمع للمشاركة المسؤولیة برؤیة مشتركة حول النجاح األكادیمي لكل طالب، والتزام بین أولیاء األ

ة، ستقوم ومساءلة بعضنا البعض لتحقیق ھذه الرؤیة. سوف نسعى جاھدین لخلق عالقات تعاونیة ثقة في المدرسة. فیما یتعلق بالوالدین ومقدمي الرعای
رم مساھماتھم. سوف ندرك ونحترم ونعالج: احتیاجات األسر والمجتمع. االختالفات في الطبقة المدرسة بما یلي: أن تدعوھم وترحب بھم تحترم مخاوفھم تحت

لغة االجتماعیة واختالالت االجتماعیة واالقتصادیة، واالجتماعیة واختالل القوى في ھذه االختالفات تخلق اختالفات في العرق / اإلثنیة / الجنسیة / الثقافة / ال
. وسوف توفر المنطقة فرص التطویر المھني للموظفین والمساعدة التقنیة للمدارس لتعزیز 4نقوم تقاسم السلطة والمسؤولیة مع األسر القوة ھذه االختالفات س

 وفقًا لمعاییر خطة المجتمع للمساءلة في المدارس (البوصلة) في الوزارةوالمدارس داخل  الوزارة. سیتم توجیھ 5فھم وفعالیة ممارسات إشراك األسرة. 
. 2. سنضمن حصول كل طالب على فرص تعلیمیة تعزز االستجابة الثقافیة واألمن 1تخطیط وتنفیذ وتقییم برامج وأنشطة إشراك األسرة. معاییر البوصلة 

في ول صولا رةسب وأالل طلکون یکن أن نضموف س 3سنضمن أن كل طالب وعائلة على علم ویمكنھم اختیار البرامج التعلیمیة التي تلبي احتیاجاتھم. .
ت لتحسیناراء اجإمة في دلمستخرارات القوائیسیة رلاقة طلمنواسة درلمت ایاولأوفي ت خالدمر فوی، وضارلداء والمتعلقة باألت البیاناالی ب إلمناست اقولا

ن البالغین الذین یتابعون تنمیة . سنضمن أن یشارك الطالب بنشاط في مجتمعات التعلم متعددة األجیال وأن یكونوا في حیاتھم م4سي. درلمم افي مجتمعھ
. سنضمن أن كل طالب یتعلم في بیئة تبني 6. سنضمن أن كل طالب لدیھ تجربة أكادیمیة صارمة وشخصیة ومرضیة. 5الفرد وفرص التعلم المستمرة. 

ت قولافي ر ومباشوضح ل واصواتك انن أن ھنضموف س 7المرونة، حیث توجد توقعات كبیرة، وظروف رعایة وداعمة، وفرص مفیدة للجمیع للمشاركة. .
.سنضمن حصول كل طالب على وجبات مغذیة وبیئات تعلم نظیفة ودعم الصحة العقلیة 8ثمر. مم ومھوار کة في حرسي للمشادرلمالمجتمع راد األفب لمناسا

ن یكون كل طالب آمنًا في المدرسة وأن یكون لدیھ ممر . سنعمل على ضمان أ9والبدنیة والتربیة البدنیة والبالغین الذین یدعمون الحیاة الصحیة المستدامة. 
اتخاذ القرارات في  آمن من وإلى المدرسة وفي الحي المحیط بالمدرسة. في النھایة، تتمثل رؤیتنا في أن كل والد ومقدم رعایة في اوكالند یتمتعان بقدرة على

جل تحقیق أطفالھم؛ أن العائالت تفھم ما یتحمل أطفالھم المسؤولیة عنھ ومتى؛ وأننا مجال صوت الطفل وصنع القرار؛ أن األسر والمعلمین یعملون معا من أ
رسنا حتى یتمكنوا من نحمل األسر المسؤولیة عن دورھا ألنھا تحملنا على دورنا. في النھایة، نرید أن یكون لآلباء ومقدمي الرعایة حق الملكیة المشتركة لمدا

تم تطویرھا باالشتراك مع أولیاء  الوزارةن ناجحین وأصحاء. الجزء الرابع. اعتماد سیاسة مشاركة الوالدین على مستوى مساعدة أطفالنا في أن یصبحوا بالغی
المناقشات في أمور األطفال المشاركین في برامج الباب األول، الجزء أ، والموافقة علیھا، كما یتضح من: اجتماعات المجلس االستشاري المحلي العروض و

، اجتماعات أولیاء األمور، PTAاجتماعات مجلس موقع المدرسة، اجتماعات اللجنة االستشاریة للمتعلم باللغة اإلنجلیزیة، اجتماعات  -لمدرسیة المواقع ا
 1/15/14اجتماعات أولیاء أمور التعلیم الخاص، اجتماع لجنة المتعلم باللغة اإلنجلیزیة. 

 
 الزوار / الغرباء - AR 1250: (F)الملحق 

األبواب مقاطعة اوكالند الموحدة للمدارس، تعد سالمة الطالب والموظفین ضروریة. یتعین على مسؤولي موقع المدرسة التأكد من أن جمیع البوابات وفي 
وم الدراسي وسیتم الخارجیة مغلقة في بدایة الفصول الدراسیة وأن تظل مغلقة حتى نھایة الیوم الدراسي. یبقى المدخل الرئیسي للمدرسة مفتوًحا خالل الی

 مراقبتھ في جمیع األوقات.
لب یجب على المشرف أو من ینوب عنھم أن ینشروا عند كل مدخل إلى كل مدرسة ومدرسة إشعاًرا یحدد متطلبات تسجیل الزائر، والساعات التي یتط

 )627.6ط التسجیل. (قانون العقوبات التسجیل فیھا، وموقع التسجیل، والطریق إلى ذلك الموقع، والعقوبات المفروضة على انتھاك شرو
متطوع "زائًرا" ألغراض ھذا النظام، یعني "الزائر" جمیع األشخاص الذین یدخلون إلى موقع المدرسة باستثناء موظفي الموقع والطالب. یعتبر الوالد أو ال

 لزوار:بغض النظر عن مدتھ على أرض المدرسة أو عدد مرات زیاراتھ. سیاسة الزوار یجب على جمیع ا
 . قم على الفور باالمتثال لسیاسة تسجیل المدرسة عند دخول المدرسة.1
 .. االلتزام بأي سیاسة مدرسیة تتعلق بالزیارة الصفیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الحصول على إذن مسبق من المدیر / المعین2
 . دخول والخروج من الفصول الدراسیة بھدوء ممكن.3
 اع عن التحدث إلى الطالب أو الموظفین خالل وقت التدریس.. االمتن4
 . االمتناع عن أي سلوك یتعارض مع األنشطة المدرسیة.5
 . حدد طول وتواتر زیارات الفصول الدراسیة بمبلغ معقول (یتم تحدیده من خالل النشاط الذي تتم مالحظتھ).6
 وعد للمتابعة مع المعلم (المعلمین) و / أو المدیر / المعین بعد الزیارة الصفیة، إذا لزم األمر.. التقید باإلجراءات المعمول بھا في المدرسة لتحدید م7
 . أعد تصریح الزائر، إذا كان ذلك ممكنًا، قبل مغادرة الحرم المدرسي. حقوق الزوار یحق للزائرین:8
 . كن على اطالع مسبق بإجراءات زیارة المدرسة.1
 ة من المدیر / المعین لدخول الحرم الجامعي.والحصول على موافق. طلب 2
 . راقب الفصل (الفصول) الذي یتم فیھ تسجیل أطفالھم، خالل فترة معقولة، بعد تقدیم الطلب.3
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 راقب الفصل (الفصول) الختیار المدرسة التي سیتم تسجیل أطفالھا فیھا، في غضون فترة معقولة بعد تقدیم الطلب.
 ف و / أو مدیر المدرسة / المعین بعد المالحظة؛ و،لقاء مع معلم الص. طلب 5
 . التقى بمعلم (معلمي) أطفالھم و / أو مدیر المدرسة / المفوض، خالل فترة معقولة بعد تقدیم الطلب. 6

 ما ال یحق للزائرین:
 لمدرسة.. تعطیل الوقت التعلیمي أو األنشطة الالصفیة أو التسبب في اضطراب أو تعطیل العملیات العادیة ل1
رسة. أي شخص . استخدم أي جھاز استماع أو تسجیل إلكتروني في أي فصل دراسي بالمدارس االبتدائیة والثانویة دون موافقة مسبقة من المعلم ومدیر المد2

 ).BP  1250و 51512ینتھك ھذه القاعدة عن عمد قد یكون مذنباً بارتكاب جنحة جنائیة (قسم التعلیم 

 إجراءات التسجیل
 یجب على جمیع زوار الحرم الجامعي الحصول على موافقة وموافقة المدیر / المعین. .1
 . من أجل التسجیل، یجب على الزوار، بناًء على الطلب، تزوید المدیر أو من ینوب عنھ بالمعلومات التالیة:2

 . االسم/ العنوان/ المھنة1
 سنة 21. العمر، إذا كان أقل من 2
 لمدرسة. غرض الدخول الى ا3
 . إثبات الھویة4
) 627.3. معلومات أخرى تتفق مع أغراض ھذا الفصل ومع أحكام القانون (قانون العقوبات 5

 . بعد ذلك، أكمل تصریح الزائر واحصل على موافقة المدیر قبل االنتقال إلى الفصل.3
 لقاء مع معلم الصف و / أو مدیر المدرسة بعد المالحظة.. طلب 4
 رس (معلمي) أطفالھم و / أو مدیر المدرسة خالل فترة زمنیة معقولة بعد تقدیم الطلب.. قابل مد5

 الحرمان من التسجیل
یجوز لرئیس المدرسة أو من ینوب عنھ أن یرفض تسجیل أي شخص خارجي إذا خلص إلى أن وجود أو تصرفات الشخص الخارجي من شأنھ أن یعطل  

ي إلى تلف الممتلكات؛ سیؤدي إلى توزیع أو استخدام مادة خاضعة للرقابة؛ أو ستلحق أي إصابة جسدیة بأي شخص. المدرسة أو الطالب أو الموظفین؛ سیؤد
شخص یجوز لمدیر المدرسة أو من ینوب عنھ أو ضابط أمن المدرسة إلغاء تسجیل شخص خارجي إذا كان لدیھ / لھا أساس معقول الستنتاج أن وجود ال

خل أو یتعارض مع السلوك / التشغیل السلمي للمدرسة أو سیؤدي إلى تعطیل أو تعطیل المدرسة، الطالب أو الموظفین. الخارجي في المدرسة سوف یتد
 )627.4(قانون العقوبات 

 االضطرابات) - 3515.2(راجع 
تسجیل أو إلغائھ، مغادرة المدرسة على یجوز لمدیر المدرسة أو من ینوب عنھ أن یطلب من األجنبي الذي فشل في التسجیل أو الذي تم رفض امتیازه في ال

ھ شخص من الخارج إلى المغادرة، یجب على مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ إبالغ الخارج بأنھ إذا دخل إلى المدرسة في غضون سبعة  الفور. عندما یُوجَّ
 )627.7أیام، فسیكون مذنباً بارتكاب جنحة تخضع لغرامة و / أو السجن. (قانون العقوبات 

 جراءات االستئنافإ
د یجوز ألي شخص یرفض التسجیل أو یُلغى تسجیلھ أن یستأنف مدیر المدرسة أو مراقب الشبكة من خالل تقدیم طلب كتابي في غضون خمسة أیام بع 

مكن إرسال اإلشعار إلیھ. مغادرة الشخص للمدرسة. یجب أن یوضح ھذا الطلب سبب اعتقاده أن الرفض أو اإللغاء كان غیر صحیح ویجب أن یقدم عنوانًا ی
دیر أو مراقب عند استالم طلب جلسة االستماع، یجب على المدیر أو مراقب الشبكة إرسال إشعار على الفور إلى الشخص الذي یطلبھ. یتم عقد مؤتمر مع الم

 )627.5الشبكة في غضون سبعة أیام بعد استالم الطلب. (قانون العقوبات 
 )الوزارةعلقة بموظفي الشكاوى المت - 1312.1(راجع  
 7/14/04 .28/6  /17A 

الزائرین الخارجیین / عالقات المجتمع یشجع مجلس اإلدارة أولیاء األمور / األوصیاء واألفراد المھتمین في المجتمع على زیارة  - BP 1250: (G)الملحق 
 المدارس ومشاھدة البرنامج التعلیمي.

تعلیمي، یجب على المشرف أو من ینوب عنھ تحدید اإلجراءات التي تسھل الزیارات خالل أیام المدرسة العادیة. لضمان الحد األدنى من انقطاع البرنامج ال
عد مع المعلم خالل ینبغي ترتیب الزیارات خالل ساعات الدوام المدرسي أوالً مع المعلم والمدیر أو من ینوب عنھ. إذا كان المؤتمر مطلوبًا، فیجب تحدید مو

 ي.وقت غیر تعلیم
 لضمان سالمة الطالب والموظفین وتجنب أي اضطرابات محتملة، یجب على جمیع الزوار التسجیل فور دخول أي مبنى أو أرض المدرسة أثناء وجود

 المدرسة.
وجودھم في مبنى  ألغراض تتعلق بالسالمة واألمن في المدرسة، یجوز لمدیر المدرسة أو من ینوب عنھم تصمیم وسیلة واضحة لتحدید ھویة الزوار أثناء

 المدرسة.
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 )51512التعلیم ال یمكن استخدام أي جھاز لالستماع أو التسجیل اإللكتروني من قبل الطالب أو الزوار في الفصل الدراسي دون إذن المعلم والمدیر. (كود 
 االنضباط) - 5144(راجع 

 7/14/04 

 )H,Iملحقا (

 التحرش الجنسي H: BP 5145.7الملحق 
في عدم اإلدارة بالحفاظ على بیئة مدرسیة آمنة خالیة من المضایقة والتمییز. یقر المجلس بأن العوامل المجتمعیة والتاریخیة المعقدة قد تسھم یلتزم مجلس 

یعزز عدم وأن التحرش الجنسي یقلل من قیمة جمیع الطالب ویقوض السالمة البدنیة للطالب ویعوق قدرة الطالب على التعلم و الوزارةالمساواة داخل 
رسة أو المساواة االجتماعیة. المجلس ملتزم بالقضاء على التحرش الجنسي وإصالح الضرر الذي یسببھ. یحظر المجلس التحرش الجنسي للطالب في المد

خص یقوم باإلبالغ، أو یقدم في األنشطة التي ترعاھا المدرسة أو المتعلقة بالمدرسة. یحظر مجلس اإلدارة أیًضا السلوك أو اإلجراءات االنتقامیة ضد أي ش
 شكوى أو یدلي بشھادتھ، أو یدعم بطریقة أخرى الشكوى في االدعاء بالتحرش الجنسي.

بشدة أي طالب یشعر بأنھ / ھي یتعرض أو یتعرض للمضایقة الجنسیة في أرض المدرسة أو في نشاط ترعاه المدرسة أو نشاط متعلق  الوزارةتشجع 
خطوات فوریة  الوزارةو شخص بالغ لالتصال فوراً بمعلمھ / مدیر المدرسة، أو أي موظف آخر متاح في المدرسة. ستتخذ بالمدرسة من قبل طالب آخر أ

على أي  لوقف التحرش وحمایة سالمة ورفاھیة ضحایا التحرش الجنسي المبلغ عنھا، بما في ذلك التدابیر المؤقتة أثناء التحقیق حسب االقتضاء. یجب
  أو یالحظ وقوع حادثة تحرش جنسي أن یخطر مدیر االمتثال أو المسؤول عن االمتثال للمنطقة.موظف یتلقى تقریراً 

التحرش الجنسي المحظور ھو سلوك جنسي غیر مرحب بھ قد یشمل، على سبیل المثال ولیس حصرا على، العنف الجنسي أو التطورات الجنسیة غیر 
ول على خدمات جنسیة أو أي سلوك لفظي أو بصري أو مادي غیر مرغوب فیھ ذي طبیعة جنسیة ضد المرغوب فیھا أو الطلبات غیر المرغوب فیھا للحص

 5؛ 212.5 شخص آخر من نفس الجنس أو الجنس اآلخر في البیئة التعلیمیة، عندما یتم ذلك على أساس الجنس وتحت أي من الشروط التالیة: (كود التعلیم
CCR 4916( 

 شكل صریح أو ضمني لمدة أو شرط من الحالة أو التقدم األكادیمي للطالب.. یتم التقدیم إلى السلوك ب1
 . استخدام أو رفض السلوك من قبل الطالب یستخدم كأساس التخاذ القرارات األكادیمیة التي تؤثر على الطالب.2
 ة تعلیمیة مرعبة أو معادیة أو مسیئة.. أن یكون للسلوك غرض أو تأثیر إحداث تأثیر سلبي على األداء األكادیمي للطالب أو تھیئة بیئ3
طة المتاحة في أو . یتم استخدام تقدیم الطالب أو رفضھ كأساس ألي قرار یؤثر على الطالب فیما یتعلق بالمزایا والخدمات أو األوسمة أو البرامج أو األنش4

 .الوزارةمن خالل أي برنامج أو نشاط في 
 ، على سبیل المثال ال الحصر:والتي قد تشكل تحرًشا جنسیًا رةالوزامن أمثلة أنواع السلوك المحظورة في 

 أو المقترحات الجنسیة،المغازلة  فیھا،. التحیة غیر المرغوب 1
 أو األوصاف المھینة جنسیًا المھینة،والتعلیقات  اللفظیة،واإلساءة  والتھدیدات، والسمات، فیھا،. اإلھانات الجنسیة غیر المرغوب 2
 فظیة حول جسم الفرد أو التعلیقات أو األسئلة الجنسیة غیر المرغوب فیھا أو المحادثة الشخصیة بشكل مفرط. رسم تعلیقات ل3
أو الصور المولدة  الفاحشة،واإلیماءات  والصور، والرسومات، الكاریكاتوریة،والرسوم  والقصص، والمالحظات، المھینة،والملصقات  الجنسیة،. النكات 4

 یعة الجنسیةمن الكمبیوتر ذات الطب
 . نشر الشائعات الجنسیة5
 . إغاظة أو مالحظات جنسیة حول الطالب المسجلین في فئة أو نشاط یغلب علیھ الجنس واحد6
 الجسمب الحتكاكأو با ،مداعبة تدلیك،. 7
 . لمس جسم الفرد أو مالبسھ بطریقة جنسیة8
 نشطة المدرسیة عند توجیھھ إلى الفرد على أساس الجنس أو التعبیر الجنسي. عرقلة أو عرقلة حركات الفرد أو أي تدخل جسدي في األ9

 . عرض كائنات موحیة جنسیًا10
 . االعتداء الجنسي، أو اإلكراه الجنسي11
 . العنف الجنسي، وھو ارتكاب فعل جنسي على شخص دون موافقتھ اإلیجابیة12
 كلمات أو صور موصوفة أعاله.. االتصاالت اإللكترونیة التي تحتوي على تعلیقات أو 13

خارج یُحظر التحرش الجنسي في جمیع الجامعات وفي جمیع البرامج واألنشطة التي ترعاھا المدارس. أي سلوك محظور یحدث خارج الحرم الجامعي أو 
إذا كان لھ تأثیر مستمر على بیئة  الوزارة البرامج أو األنشطة المتعلقة بالمدرسة أو التي ترعاھا المدرسة سوف یعتبر مضایقة جنسیة في انتھاك لسیاسة

 مدرسیة معادیة أو یخلق بیئة مدرسیة معادیة للمقدم أو الضحیة من السلوك.
 )الوزارةعدم التمییز في برامج وأنشطة  - 0410(راجع 
 )الوزارةالشكاوى المتعلقة بموظفي  - 1312.1(راجع 
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 التنمر) - 5131.2السلوك) (راجع  - 5131(راجع 
 مناخ المدرسة اإلیجابي) - 5137 راجع(

 منع إساءة معاملة األطفال واإلبالغ عنھا) - 5141.4(راجع 
 عدم التمییز / المضایقة) - 5145.3(راجع 
 تعلیمات الصحة الجنسیة والوقایة من فیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز) - 6142.1(راجع 

إجراءات الشكاوى الموحدة.  - AR 1312.3جنسي وحلھا وفقًا إلجراءات القانون والمقاطعات المحددة في یجب التحقیق في الشكاوى المتعلقة بالتحرش ال
ومكان الحصول على  AR 1312.3المسؤولون مسؤولون عن إخطار الطالب وأولیاء األمور / األوصیاء بأنھ یمكن تقدیم شكاوى التحرش الجنسي بموجب 

 نسخة من اإلجراءات.
 إجراءات الشكاوى الموحدة) - 1312.3(راجع 

 .الوزارةیتخذ المشرف أو من ینوب عنھ اإلجراءات المناسبة لتعزیز سیاسة التحرش الجنسي في 
على معلومات مناسبة لسنھم بشأن التحرش الجنسي. تشمل ھذه  الوزارةالتعلیمات / المعلومات یجب على المشرف أو من یعینھ ضمان حصول جمیع طالب 

 معلومات:التعلیمات وال
 
مكن أن . ما ھي األفعال والسلوك التي تشكل تحرًشا جنسیًا، بما في ذلك حقیقة أن المضایقات الجنسیة یمكن أن تحدث بین أشخاص من نفس الجنس وی1

 تنطوي على عنف جنسي
 . رسالة واضحة مفادھا أنھ لیس على الطالب تحمل التحرش الجنسي تحت أي ظرف من الظروف2
 ى اإلبالغ عن حوادث التحرش الجنسي المرصودة حتى في حالة عدم تقدیم شكوى من ضحیة التحرش. التشجیع عل3
یبلغ عن . رسالة واضحة مفادھا أن سالمة الطالب ھي الشاغل الرئیسي للمنطقة، وأن أي انتھاك لقواعد منفصلة یتعلق بضحیة مزعومة أو أي شخص آخر 4

 ل ولن یؤثر على الطریقة التي ستتخذ بھا شكوى التحرش الجنسي یتم استالمھا أو التحقیق فیھا أو حلھاحادثة تحرش جنسي سیتم معالجتھ بشكل منفص
فإن كل  . رسالة واضحة مفادھا أنھ، بغض النظر عن عدم امتثال صاحب الشكوى للكتابة أو الجدول الزمني أو غیر ذلك من متطلبات التقدیم الرسمیة،5

لبًا، سواء كان مقدم الشكوى أو المدعى علیھ أو ضحیة المضایقات، والتي یعمل بھا موظفو المدرسة أن تكون على علم بأي ادعاء بالتحرش الجنسي یشمل طا
 وسیلة، یجب التحقیق فیھا واتخاذ إجراءات فوریة لوقف أي مضایقة ومنع تكرارھا ومعالجة أي آثار مستمرة على الطالب.

 ق في الشكاوى والشخص (األشخاص) الذین یجب تقدیم تقریر عن التحرش الجنسي إلیھمللتحقی الوزارة. معلومات حول إجراءات 6
 في تقدیم شكوى مدنیة أو جنائیة، حسب االقتضاء األوصیاء. معلومات حول حقوق الطالب وأولیاء األمور / 7
رسیة آمنة للطالب الذي ھو مقدم الشكوى أو ضحیة التحرش الجنسي عند الحاجة، ستتخذ تدابیر مؤقتة لضمان بیئة مد ،الوزارة. رسالة واضحة مفادھا أن 8

یة التحرش و / أو الطالب اآلخرین أثناء التحقیق وھذا، إلى أقصى حد ممكن، عند اتخاذ مثل ھذه التدابیر المؤقتة، یجب أال یضر صاحب الشكوى أو ضح
 المزعوم.

 
 اجراءات تأدیبیة

یكون أي طالب یشارك في التحرش الجنسي أو العنف الجنسي في المدرسة أو في نشاط ترعاه المدرسة أو متعلق عند التحقیق في شكوى التحرش الجنسي،  
، قد تشمل اإلجراءات التأدیبیة التعلیق و / أو الطرد، شریطة 12-4بالمدرسة ینتھك ھذه السیاسة ویخضع إلجراءات تأدیبیة. بالنسبة للطالب في الصفوف من 

 الحادث (الحوادث) في االعتبار عند فرض ھذا االنضباط.أن تؤخذ جمیع ظروف 
 االنضباط) - 5144(قارن 
 التعلیق والطرد / اإلجراءات القانونیة الواجبة) - 5144.1(راجع 
 التعلیق والطرد / اإلجراءات القانونیة (الطالب ذوو اإلعاقة)) - 5144.2(راجع 

یثبت تورطھ في أي تحرش جنسي أو عنف جنسي ضد أي طالب لتأدیب یصل إلى الفصل  عند التحقیق في شكوى التحرش الجنسي، یخضع أي موظف
 ویتضمن ذلك وفقًا للسیاسات والقوانین المعمول بھا و / أو اتفاقیات المفاوضة الجماعیة.

 الفصل) - 4117.4(راجع 
 تقریر حالة التوظیف) - 4117.7(راجع 
 التعلیق / العمل التأدیبي) - 4118(راجع 
 الفصل / التعلیق / الدعوى التأدیبیة) - 4218 (راجع

 التحرش الجنسي) - 4319.11/  4219.11/  4119.11(راجع 
من مراقبة سلوك المضایقة  الوزارةحفظ السجالت یجب على المشرف أو من ینوب عنھم االحتفاظ بسجل لجمیع حاالت التحرش الجنسي المبلغ عنھا لتمكین 

 ومعالجتھ ومنعھ. الوزارةالمتكررة في مدارس 
 15A. 6/14 / 17A/  25/3؛ 8/25/04) الوزارةسجالت  - 3580(راجع 

 
 التحرش الجنسي للطالب 5145.7: القاعدة اإلداریة (I)الملحق 

 یحق لجمیع الطالب االلتحاق بالمدرسة خالیة من التحرش الجنسي.
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ي تسببھ لألفراد والمجتمعات المدرسیة من خالل استراتیجیات وقائیة وسریعة استجابة بالقضاء على المضایقة الجنسیة وإصالح الضرر الذ الوزارةتلتزم 

 وتضمن السالمة المدرسیة ، وتدعم التغییر السلوكي اإلیجابي. التحرش،مناسبة للعمر تمكن ضحایا 
، 234.1وقانون كالیفورنیا التعلیم  1972تعدیالت التعلیم لعام  من 9األفراد التالیة أسماؤھم الموظف المسؤول لتنسیق الجھود لالمتثال للمادة  الوزارةتعین  

 إجراءات الشكاوى الموحدة. -AR 1312.3وكذلك لتسھیل التحقیق في شكاوى التحرش الجنسي وحلھا بموجب 
 أمین المظالم

 مكتب أمین المظالم 
 150برادواي، الطابق األول، جناح  1000 
 94607اوكالند، كالیفورنیا  
 4281-879) 510ھاتف (رقم ال 

 3678-879) 510الفاكس (
التحرش الجنسي المحظور ھو سلوك جنسي غیر مرحب بھ قد یشمل، على سبیل المثال ولیس حصرا على، العنف الجنسي أو التطورات الجنسیة غیر 

مادي غیر مرغوب فیھ ذي طبیعة جنسیة ضد  المرغوب فیھا أو الطلبات غیر المرغوب فیھا للحصول على خدمات جنسیة أو أي سلوك لفظي أو بصري أو
 5؛ 212.5 شخص آخر من نفس الجنس أو الجنس اآلخر في البیئة التعلیمیة، عندما یتم ذلك على أساس الجنس وتحت أي من الشروط التالیة: (كود التعلیم

CCR 4916( 
 دم األكادیمي للطالب.. یتم التقدیم إلى السلوك بشكل صریح أو ضمني لمدة أو شرط من الحالة أو التق1
 . استخدام أو رفض السلوك من قبل الطالب یستخدم كأساس التخاذ القرارات األكادیمیة التي تؤثر على الطالب.2
 . أن یكون للسلوك غرض أو تأثیر إحداث تأثیر سلبي على األداء األكادیمي للطالب أو تھیئة بیئة تعلیمیة مرعبة أو معادیة أو مسیئة.3
ة في أو خدام تقدیم الطالب أو رفضھ كأساس ألي قرار یؤثر على الطالب فیما یتعلق بالمزایا والخدمات أو األوسمة أو البرامج أو األنشطة المتاح. یتم است4

 .الوزارةمن خالل أي برنامج أو نشاط في 
 ثال ال الحصر:والتي قد تشكل تحرًشا جنسیًا، على سبیل الم الوزارةمن أمثلة أنواع السلوك المحظورة في 

 . التحیة غیر المرغوب فیھا، المغازلة الجنسیة، أو المقترحات1
 . اإلھانات الجنسیة غیر المرغوب فیھا، والسمات، والتھدیدات، واإلساءة اللفظیة، والتعلیقات المھینة، أو األوصاف المھینة جنسیًا2
 لجنسیة غیر المرغوب فیھا أو المحادثة الشخصیة بشكل مفرط. رسم تعلیقات لفظیة حول جسم الفرد أو التعلیقات أو األسئلة ا3
ور المولدة . النكات الجنسیة، والملصقات المھینة، والمالحظات، والقصص، والرسوم الكاریكاتوریة، والرسومات، والصور، واإلیماءات الفاحشة، أو الص4

 من الكمبیوتر ذات الطبیعة الجنسیة
 . نشر الشائعات الجنسیة5
 أو مالحظات جنسیة حول الطالب المسجلین في فئة أو نشاط یغلب علیھ الجنس واحد . إغاظة6
 . تدلیك، واالستیالء، مداعبة، التمسید، أو بالفرشاة الجسم7
 . لمس جسم الفرد أو مالبسھ بطریقة جنسیة8
 د على أساس الجنس أو التعبیر الجنسي. عرقلة أو عرقلة حركات الفرد أو أي تدخل جسدي في األنشطة المدرسیة عند توجیھھ إلى الفر9

 . عرض كائنات موحیة جنسیًا10
 . االعتداء الجنسي، التالمس الجنسي، أو اإلكراه الجنسي11
 . العنف الجنسي، وھو ارتكاب فعل جنسي على شخص دون موافقتھ اإلیجابیة12
 ة أعاله یعتبر العنف الجنسي أكثر أشكال المضایقة الجنسیة تطرفًا.. االتصاالت اإللكترونیة التي تحتوي على تعلیقات أو كلمات أو صور موصوف13

على ممارسة  العنف الجنسي ھو ارتكاب فعل جنسي على شخص دون موافقتھ اإلیجابیة. "الموافقة اإلیجابیة" تعني الموافقة اإلیجابیة والواعیة والطوعیة
ي مسؤولیة التأكد من حصولھ على موافقة مؤكدة من اآلخر أو غیره لالنخراط في النشاط الجنسي. تقع على عاتق كل شخص مشارك في النشاط الجنس

ل النشاط الجنسي النشاط الجنسي. عدم االحتجاج أو المقاومة ال یعني الموافقة، وال السكوت یعني الموافقة. یجب أن تكون الموافقة اإلیجابیة مستمرة طوا
 األشخاص المتورطین، أو العالقات الجنسیة السابقة بینھم، یجب أال یكون بمفرده مؤشرا على الموافقة.ویمكن إلغاؤھا في أي وقت. إن وجود عالقة بین 

 
خارج یُحظر التحرش الجنسي في جمیع الجامعات وفي جمیع البرامج واألنشطة التي ترعاھا المدارس. أي سلوك محظور یحدث خارج الحرم الجامعي أو 

إذا كان لھ تأثیر مستمر على بیئة  الوزارةمدرسة أو التي ترعاھا المدرسة سوف یعتبر تحرًشا جنسیًا في انتھاك لسیاسة البرامج أو األنشطة المتعلقة بال
 مدرسیة معادیة أو یخلق بیئة مدرسیة معادیة للمقدم أو الضحیة السلوك.

 عملیة اإلبالغ والتحقیق في الشكاوى وحلھا
قبل طالب آخر أو موظف أو طرف ثالث شھد التحرش الجنسي، یتم تشجیعھ بشدة على اإلبالغ عن الحادث  أي طالب یعتقد أنھ تعرض للتحرش الجنسي من

لمدرسة لمعلم أو مدیر المدرسة أو موظف مدرسة آخر متاح. عند استالم ھذا التقریر، خالل یوم واحد من تلقي تقریر عن المضایقة، یجب على موظف ا
. یحدد كل موقع الشخص المسؤول عن معالجة شكاوى التحرش الجنسي. قد یكون ھذا الوزارةوظف االمتثال في إحالة التقریر إلى مدیر المدرسة وم

نطوي الشخص ھو مدیر الموقع أو من ینوب عنھ ویتلقى التدریب. باإلضافة إلى ذلك، یجب على أي موظف في المدرسة یالحظ وقوع حادثة تحرش جنسي ت
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لى مدیر االمتثال الرئیسي والمدیریة. یجب على الموظف اتخاذ ھذه اإلجراءات، سواء قام الضحیة المزعوم بتقدیم شكوى على طالب اإلبالغ عن مالحظاتھ إ
 أم ال.

صول إلى عندما یتضمن تقریر أو شكوى تتعلق بالتحرش الجنسي سلوًكا خارج الحرم الجامعي، یجب على مدیر المدرسة أو من یعینھم في موقع مدرسي الو
تم إنشاؤھا،  ان السلوك قد أو خلقت (د) أو ساھم (د) في خلق بیئة مدرسیة معادیة. إذا قرر مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ أن بیئة معادیة قد تكون أوما إذا ك

 یجب التحقیق في الشكوى وحلھا بنفس الطریقة كما لو أن السلوك المحظور قد حدث في الحرم الجامعي.
رسمي عن التحرش الجنسي، یجب على مدیر المدرسة إبالغ الطالب أو ولي األمر / الوصي بالحق في تقدیم شكوى خطیة  عند تقدیم تقریر شفھي أو غیر

بما یتوافق  الوزارة. سیتم حل الشكاوى الخطیة الرسمیة المقدمة بموجب إجراءات الشكاوى الموحدة في الوزارةرسمیة وفقًا إلجراءات الشكاوى الموحدة في 
 .AR 1312.3مع 

في  بصرف النظر عما إذا كانت الشكوى الرسمیة قد تم تقدیمھا، یجب على مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ في موقع المدرسة اتخاذ خطوات للتحقیق
 االدعاءات، وإذا تم العثور على مضایقة جنسیة، فیتخذ إجراًء عاجالً لوقفھا ومنع تكرارھا ومعالجة أي آثار مستمرة.

. یجب على المدیر أو من الوزارةوى من المضایقات الجنسیة في البدایة إلى المدیر، یجب على المدیر إحالة التقریر إلى مسؤول االمتثال في إذا تم تقدیم شك
 یعینھم في الموقع الشروع في التحقیق في الشكوى.

آخر یتم اإلبالغ عن الحادث أو رفعھ إلیھ، یجوز تقدیم  في أي حالة من حاالت التحرش الجنسي التي تنطوي على مدیر أو مسؤول االلتزام أو أي شخص
 التقریر بدالً من ذلك إلى المشرف أو من ینوب عنھ والذي یحدد من سیحقق في الشكوى.

 اجتماع المدخول
ي موقع المدرسة في غضون یوم واحد من تلقي تقریر عن المضایقات أو إدراك التحرش بطریقة أخرى، یجب على الموظفین إبالغ الموظف المعین ف

. عند تلقي تقریر عن المضایقة أو إدراك المضایقة، یجب على مسؤول موقع المدرسة المعین أو من ینوب عنھ تحدید موعد الوزارةومسؤول االمتثال في 
القانون، یقوم مسؤول موقع المدرسة  للقاء مع الطالب (الطالب) الذین تعرضوا للمضایقة على الفور. إذا طلب الطالب (الطالب) أو كان ذلك مطلوبًا بموجب

ب (الطالب) المعین بإبالغ أولیاء أمورھم أو الوصي (الوصي) على التقریر ودعوتھم لحضور اجتماع المدخل المقرر. في جمیع الحاالت، یجب إبالغ الطال
الب آخر كشخص مساند لھ، فیجب إعفاء ذلك الطالب بأنھ یمكنھم إحضار شخص دعم من اختیارھم معھم إلى االجتماع. إذا طلب أحد الطالب أن یتصرف ط

ن شخص الدعم من الفصل أو األنشطة المطلوبة لتمكینھ من حضور اجتماع القبول. یجوز للطالب أن یطلب إعادة جدولة اجتماع القبول إلى موعد الحق لتمكی
 من الحضور.

 
 في اجتماع القبول، سیتم إبالغ الطالب بما یلي:

 خطوات فوریة لحمایة السالمة والرفاھیة العاطفیة للطالب (الطالب) المبلغین؛ الوزارة) ستتخذ 1(
 ، والمھلة الزمنیة لتقدیم شكوى موحدة؛الوزارة) إبالغ الطالب (الطالب) بأنھ یمكنھم تقدیم شكوى كتابیة رسمیة وفقًا إلجراءات الشكاوى الموحدة في 2(
 لتحرش الجنسي ستبقى سریة إال عند الضرورة إلجراء التحقیق أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة األخرى؛) وضح أن الشكاوى واالدعاءات المتعلقة با3(
 ) وضح الظروف التي یُطلب فیھا من موظف موقع المدرسة تقدیم تقریر إلى إدارة خدمات األطفال واألسرة و / أو إنفاذ القانون؛4(
 تقریر أو المشاركة في التحقیق في التحرش الجنسي محظور، وكیفیة اإلبالغ عن أي انتقام یتعرضون لھ؛) إبالغ الطالب (الطالب) بأن االنتقام من تقدیم 5(
، قد الوزارة ) وضح أنھ بعد التحقیق في الشكوى، سیقدم ضابط موقع المدرسة توصیة بشأن كیفیة المتابعة، وأنھ إلى الحد الذي یسمح بھ القانون وسیاسة6(

 دخالت في ھذا القرار؛یكون للطالب (الطالب) م
 ) اطلب من الطالب أن یشرح بكلماتھ الخاصة ما حدث وكیف أثرت علیھ وما یحتاجون إلى الشعور باألمان في المدرسة؛7(
 ) أخبر الطالب أنھ قد یقدم أدلة إضافیة، أو معلومات تؤدي إلى األدلة، في أي وقت أثناء التحقیق.8(

على  الوزارةھ من المتحرش المزعوم، یجب أن یوضح مسؤول موقع المدرسة أن ھذا الطلب قد یحد من قدرة إذا طلب الطالب الحفاظ على سریة اسم
ال یمكنھا الحفاظ على سریة اسم الطالب المبلغ عنھ من  الوزارةالتحقیق في الشكوى ووقف المضایقات. یجب أن یوضح مسؤول موقع المدرسة أیًضا أن 

 سیؤدي إلى تقویض قدرة المنطقة على ضمان بیئة آمنة وغیر تمییزیة لجمیع الطالب، بما في ذلك الطالب الُمبلغ.المتحرش المزعوم إذا كان ذلك 
 سریة

 یجب أن تظل جمیع شكاوى وادعاءات التحرش الجنسي سریة إال عند الضرورة إلجراء التحقیق أو اتخاذ أي إجراءات ضروریة أخرى الحقة.
تحرش الجنسي بإخطار المنطقة بالتحرش ولكنھ یطلب السریة، یجب على ُمعیِّن الموقع أو مسؤول االمتثال أن یُعلم صاحب عندما یقوم المشتكي أو ضحیة ال

على التحقیق في المضایقة أو اتخاذ أي إجراء ضروري آخر. عند احترام طلب السریة، ستتخذ  الوزارةالشكوى أو الضحیة أن الطلب قد یحد من قدرة 
 جمیع الخطوات المعقولة للتحقیق في الشكوى والرد علیھا بما یتوافق مع الطلب. مع ذلك الوزارة

ما إذا كان یمكنھا تلبیة  الوزارةعدم إجراء تحقیق، ستحدد  الوزارةعندما یخطر مقدم الشكوى أو ضحیة التحرش الجنسي مقاطعة المضایقات ولكنھ یطلب من 
 وغیر تمییزیة لجمیع الطالب.مثل ھذا الطلب أو عدمھ مع توفیر بیئة آمنة 

 االستجابة في انتظار التحقیق / التدابیر المؤقتة
انتظار نتائج  عند اإلبالغ عن حادثة تحرش جنسي، یحدد المدیر أو من ینوب عنھ، بالتشاور مع ضابط االمتثال، ما إذا كانت التدابیر المؤقتة ضروریة في

االمتثال التدابیر الفوریة الالزمة لوقف المضایقات وحمایة الطالب و / أو ضمان وصولھم إلى البرنامج  التحقیق. یتخذ المدیر / المعین أو المسؤول عن
ع األفراد التعلیمي. إلى أقصى حد ممكن، یجب أال تضر ھذه التدابیر المؤقتة بصاحب الشكوى أو ضحیة التحرش المزعوم. قد تشمل التدابیر المؤقتة وض

أو نقل الطالب إلى فصل یدرسھ معلم آخر، أو فصل الضحیة / مقدم الشكوى المبلغ عنھ والمضایقات المبلغ عنھا، أو التدابیر  المتورطین في فصول منفصلة،
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إخطار الضحیة  األمنیة، أو الدعم النفسي والعاطفي، أو أي أماكن أكادیمیة أخرى، حسب االقتضاء، وفقا للقانون وسیاسة مجلس اإلدارة. یجب على المدرسة
فقًا للقانون قدم الشكوى بخیاراتھم لتجنب االتصال بالمضایق المزعوم والسماح للضحیة / مقدم الشكوى بتغییر الترتیبات األكادیمیة، حسب االقتضاء، وم /

 وسیاسة المجلس. یجب على المدرسة أن تخطر صاحب الشكوى / الضحیة بالموارد والمساعدة المتاحة.
 

قرارات تھدف إلى القضاء  الوزارةفقد تستخدم  ،الوزارةحل الشكاوى. إذا تقرر وجود انتھاك لسیاسة المضایقة الجنسیة في  المنطقة مسؤولة عن تحدید كیفیة
تقییم ما إذا كان ینبغي اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة لیس  الوزارةعلى المضایقة ومنع تكرارھا وإصالح الضرر الناجم عن المضایقة. یجب على 

 .الوزارةعلى المستوى الفردي ولكن أیًضا على مستوى المدرسة أو على مستوى  فقط
 عملیة التحقیق الفوري والعادل

تطبیق معیار "غلبة األدلة". یتم استیفاء ھذا المعیار إذا كان االدعاء أكثر  الوزارةیجب على  الجنسي،عند تحدید ما إذا كان قد حدث انتھاك لسیاسة التحرش 
 من عدمھ.احتماًال 

على النحو المحدد أعاله. یجب  "،استخدام معیار "الموافقة اإلیجابیة الوزارةیتعین على  بھ،عند تحدید ما إذا كان السلوك الجنسي مرحبًا بھ أو غیر مرحب 
 قة سابقة مع المتحرش المزعوم.في االعتبار التاریخ الجنسي السابق للضحیة المبلغ عنھا في تقریرھا إال بقدر ما یتعلق بعال الوزارةأال تأخذ 

یقوم مسؤول موقع المدرسة أو من ینوب عنھ بجمع جمیع المستندات المتاحة ومراجعة جمیع السجالت أو المالحظات أو البیانات  التحقیق،عند إجراء 
ل حیث یزعم أن اإلجراءات قد حدثت. یجب على المتاحة المتعلقة بالشكوى. قد یقوم مسؤول موقع المدرسة بزیارة أي موقع یمكن الوصول إلیھ بشكل معقو

ت في مسألة مسؤول موقع المدرسة مقابلة جمیع الشھود المتاحین، بما في ذلك المتحرش المزعوم، مع المعلومات ذات الصلة بالشكوى. یجب إجراء المقابال
 لطالب الُمبلغ فرصة إضافیة لتقدیم األدلة أو اإلدالء ببیان.سریة. بعد إجراء مقابلة مع المتحرش المزعوم، یجب على ضابط موقع المدرسة أن یوفر ل

في المدرسة، بما یجب على ضابط موقع المدرسة التحقیق لیس فقط فیما إذا كان السلوك المزعوم قد حدث، ولكن أیًضا تأثیره على تجربة الطالب المبلّغ عنھ 
على التركیز في الفصل والدرجات والمشاركة في األنشطة والقدرة على التحرك بحریة  في ذلك على سبیل المثال ولیس حصرا على، أي تأثیر على قدرتھم

 في جمیع أنحاء الحرم الجامعي.
، إجراءات الشكاوى الموحدة. AR 1312.3عند التوصل إلى نتائج وقائع واقعیة، قد یأخذ موظف موقع المدرسة في االعتبار العوامل المنصوص علیھا في 

 ھؤالء ھم:
 ال أي شھود؛ا. أقو

 ب. المصداقیة النسبیة لألفراد المعنیین؛
 ج. كیف كان رد فعل الفرد المشتكي على الحادث؟

 د. أي أدلة مستندیھ أو أدلة أخرى تتعلق بالسلوك المزعوم؛
 ه. حاالت سابقة لسلوك مشابھ ارتكبھ أي من المجرمین المزعومین؛

 ب الشكوى.. االدعاءات الكاذبة الماضیة التي أدلى بھا صاحو
 یقوم مسؤول موقع المدرسة بإبالغ الطالب بقراره في أقرب وقت ممكن، ویشرح للطالب أسباب قراره.

تي تم جمعھا، واستنتاج یجب إدراج نتائج التحقیق في قرار كتابي نھائي. یجب أن یتضمن القرار الكتابي النھائي النتائج التي توصلت إلیھا بناًء على األدلة ال
ن قد المسؤول المعین من موقع المدرسة بشأن ما إذا كان قد حدث انتھاك لسیاسة التحرش الجنسي، وإذا تم تقدیم شكوى موحدة. لتحدید ما إذا كاالموظف أو 

 AR 1312.3 (4)، یجب على مسؤول موقع المدرسة النظر في العوامل المنصوص علیھا في الوزارةتم إنشاء بیئة تعلیمیة معادیة، في انتھاك لسیاسات 
(a) - (f).یجب أن یتضمن القرار النھائي الموصى بھ اإلجراءات التصحیحیة الواجب فرضھا . 

 الحصر، عمر یستند القرار الكتابي النھائي الموصى بھ لموظف المدرسة إلى تقییمھم المستقل لجمیع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك على سبیل المثال ال
 وأثر المضایقة على الضحیة، وما إذا كان تم تقدیم أي شكاوى سابقة بخصوص سلوك الطالب المضایق. كل من الطالب، وشدة المضایقة،

في غضون خمسة أیام تقویمیة  الوزارةیجب على القرار الكتابي النھائي إبالغ الضحیة بحقھا في الطعن في القرار الكتابي النھائي إلى مسؤول االلتزام في 
 ARلإلجراءات المنصوص علیھا في طعون المستوى الثاني في  الوزارةیمتثل الطعن الذي تم تقدیمھ إلى موظف االمتثال في  من تاریخ استالمھ. یجب أن

 ، إجراءات الشكاوى الموحدة، حتى لو لم یتم تقدیم شكوى موحدة.1312.3
 الوزارةإنفاذ سیاسة 

 . حسب الحاجة، قد تتضمن ھذه اإلجراءات أیًا مما یلي:الوزارةالتحرش الجنسي في یتخذ المشرف أو من ینوب عنھ اإلجراءات المناسبة لتعزیز سیاسة 
 إزالة الكتابة على الجدران المبتذلة أو المخالفة  .1

 التخریب والكتابات) - 5131.5(راجع 
 ة الرد علیھاحول كیفیة التعرف على المضایقات وكیفی األوصیاءتوفیر التدریب للطالب والموظفین وأولیاء األمور /  .2

 تنمیة قدرات الموظفین) - 4131(راجع  
 خ، عند االقتضاء.. استخدام العملیات التصالحیة على مستوى الموقع للقضاء على المضایقات ومنع تكرارھا وإصالح اآلثار السلبیة على ثقافة الموقع والمنا3
 لجنسيوتنظیمھا فیما یتعلق بالتحرش ا الوزارة. نشر و / أو تلخیص سیاسة 4
 والمجتمع األوصیاء. تمشیا مع القوانین المتعلقة بسریة سجالت الطالب والموظفین، توصیل استجابة المدرسة ألولیاء األمور / 5

 اإلفراج غیر المصرح بھ عن المعلومات السریة / الخاصة) - 4119.23(راجع 
 سجالت الطالب) - 5125(راجع 
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 اسبة ضد المتحرشین بما یتمشى مع القانون وسیاسة مجلس اإلدارة. اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة المن6
 التعلیق / العمل التأدیبي) - 4118(راجع 
 الفصل / التعلیق / الدعوى التأدیبیة) - 4218(راجع 
 التعلیق والطرد / اإلجراءات القانونیة الواجبة) - 5144.1(راجع 
 نیة (الطالب ذوو اإلعاقة))التعلیق والطرد / اإلجراءات القانو - 5144.2(راجع 

 
 :الوزارةاإلخطارات یجب أن تكون نسخة من سیاسة ولوائح التحرش الجنسي في 

) (راجع CCR 4917 5؛ 48980. أن تدرج في اإلخطارات التي یتم إرسالھا إلى أولیاء األمور / األوصیاء في بدایة كل سنة دراسیة. (قانون التعلیم 1
 )إخطارات الوالدین - 5145.6

في . یتم عرضھا في مكان بارز في المبنى اإلداري الرئیسي أو في منطقة أخرى حیث یتم نشر إشعارات قواعد ولوائح وإجراءات ومعاییر السلوك 2
 ) یجب نشر ھویة موظفي الموقع المسؤولین عن التحقیق في شكاوى التحرش الجنسي في مكان بارز في كل موقع.231.5. (كود التعلیم الوزارة

 مع سیاسات مجلس المنطقة واللوائح اإلداریة. الوزارةیجب نشر نسخة على موقع 
 )231.5. تقدم كجزء من أي برنامج توجیھي للطالب الجدد في بدایة كل فصل أو فصل دراسي أو جلسة صیفیة. (كود التعلیم 3
 .الوزارةومعاییر السلوك الشاملة للمدرسة أو یحدد القواعد واللوائح واإلجراءات  الوزارة. یظھر في أي منشور للمدرسة أو 4

 11A. 14/6 / 17A/  10/26؛ 8/25/04) 231.5(كود التعلیم 
 

 )J,Kملحقا (
 استخدام الطالب للتكنولوجیا / سیاسة أمان اإلنترنت -التعلیمات  6163.4: سیاسة مجلس اإلدارة (J)الملحق 

المستخدمة للوصول إلى معدات وشبكات المنطقة، سواء كانت مقدمة من المنطقة أو الطالب، بطریقة یعتزم مجلس اإلدارة استخدام الموارد التكنولوجیة 
طلبات القانونیة مسؤولة ومناسبة لدعم البرنامج التعلیمي وللنھوض بتعلم الطالب. تھدف السیاسة التالیة واللوائح واإلجراءات ذات الصلة إلى تنفیذ المت

). یتم تطبیق ھذه السیاسة واللوائح واإلجراءات على جمیع الطالب 554-106) (القانون العام CIPAاإلنترنت لألطفال (للمقاطعة بموجب قانون حمایة 
الكمبیوتر  الذین لدیھم أجھزة كمبیوتر أو أجھزة مع إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت. تتمثل سیاسة مجلس اإلدارة في (أ) منع وصول المستخدم عبر شبكة

 أو نقل مواد غیر مناسبة عبر اإلنترنت أو البرید اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي أو غیر ذلك من أشكال االتصاالت اإللكترونیة الخاصة بھ إلى
عن  المباشرة؛ (ب) منع الوصول غیر المصرح بھ وغیرھا من األنشطة غیر القانونیة عبر اإلنترنت؛ (ج) منع الكشف غیر المصرح بھ على اإلنترنت

 الھویة الشخصیة للقُصر أو استخدامھا أو نشرھا؛ (د) االمتثال لقانون حمایة اإلنترنت لألطفال.
واقب یقوم المشرف أو من ینوب عنھ بإخطار الطالب وأولیاء األمور / األوصیاء بشأن االستخدامات المصرح بھا ألجھزة الكمبیوتر في المنطقة وع

 ة غیر القانونیة.االستخدام غیر المصرح بھ و / أو األنشط
یعتبر الكمبیوتر أنھ یتمتع بإمكانیة الوصول إلى اإلنترنت إذا كان ھذا الكمبیوتر متصًال سلكیًا أو السلكیًا بشبكة كمبیوتر  -. الوصول إلى اإلنترنت 1تعریفات 

من  1460ن للفاحش المعنى الوارد في ھذا البند في المادة . یكو3عاًما.  19. یُقصد بتعبیر "قاصر" الفرد الذي لم یبلغ سن 2یمكنھا الوصول إلى اإلنترنت. 
، 18من العنوان  2256. یجب أن یكون لإلباحیة الخاصة باألطفال المعنى الوارد في مثل ھذا المصطلح في القسم 4من قانون الوالیات المتحدة.  18العنوان 

و ملف صورة رسومیة أو أي تصویر مرئي آخر أ. إذا أخذنا ككل وفیما یتعلق . ضارة بالقاصرین تعني أي صورة أو صورة أ5كود الوالیات المتحدة. 
ھو مناسب بالقاصرین، یناشدون مصلحة شدیدة في العُري أو الجنس أو اإلفراز؛ ب. یصور أو یصف أو یمثل بطریقة عدوانیة بشكل واضح فیما یتعلق بما 

أعمال جنسیة طبیعیة أو منحرفة، أو معرض فاسق لألعضاء التناسلیة؛ و ج. یفترض ككل، للقاصرین، أو فعل جنسي فعلي أو محاكي أو اتصال جنسي، أو 
. یعني االختراق محاولة الوصول غیر المصرح بھ إلى أنظمة الكمبیوتر 6أنھ یفتقر إلى القیمة األدبیة أو الفنیة أو السیاسیة أو العلمیة الجادة بالنسبة للقُّصر. 

. یجب أن یشیر تدبیر حمایة التكنولوجیا إلى األنظمة المعمول بھا، والتي تدیرھا المنطقة التي تمنع الوصول إلى اإلنترنت و 7 والشبكات المتصلة باإلنترنت.
 التي لدیھا أو تصفیتھ. الخدمات عبر اإلنترنت / الوصول إلى اإلنترنت یجب على المشرف أو من یعینھ التأكد من أن جمیع أجھزة الكمبیوتر في المناطق /

واد اإلباحیة عن إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت لدیھا تدبیر لحمایة التكنولوجیا یمنع أو یرشح الوصول إلى اإلنترنت إلى الصور المرئیة الفاحشة، أو الم
قد یتم تعطیل تدابیر ) مع مراعاة إشراف الموظفین، USC 7001 ،47 USC 254 20األطفال، أو الضارة للقاصرین وأن تشغیل یتم تطبیق ھذه التدابیر. (

رى. یرغب مجلس حمایة التكنولوجیا للبالغین، أو في حالة القصر، یتم التقلیل إلى الحد األدنى فقط من أجل البحوث الحسنة النیة أو ألغراض قانونیة أخ
ومنع الوصول غیر المناسب إلى الشبكة.  اإلدارة في حمایة الطالب من الوصول إلى المواد الضارة على اإلنترنت أو غیرھا من الخدمات عبر اإلنترنت

ترنت ولمنع یجب على المشرف أو من ینوب عنھم تنفیذ القواعد واإلجراءات المصممة لتقیید وصول الطالب إلى المواد الضارة أو غیر المناسبة على اإلن
معلومات التعریف الشخصیة المتعلقة بالقُّصر واألنشطة  الوصول غیر المناسب إلى الشبكة بما في ذلك القرصنة والكشف غیر المصرح بھ واستخدام ونشر

رسائل الفوریة، األخرى غیر القانونیة.. كما یجب علیھ / لھا وضع لوائح تتناول سالمة وأمن الطالب عند استخدام البرید اإللكتروني، وغرف الدردشة، وال
ت الھویة الشخصیة المتعلقة بالطالب واستخدامھا ونشرھا. یجب أن یشرف وغیرھا من أشكال االتصال اإللكتروني المباشر. یحظر الكشف عن معلوما

ه السیاسة المشرف أو من ینوب عنھ على التعلیم واإلشراف ومراقبة استخدام الطالب لشبكة الكمبیوتر عبر اإلنترنت والوصول إلى اإلنترنت وفقًا لھذ
. الوزارةالمعینین توفیر التدریب المناسب للعمر للطالب الذین یستخدمون أنظمة اإلنترنت في والقوانین المعمول بھا. یجب على مدیري الموقع أو الممثلین 

بـ المعاییر واالستخدام المقبول لخدمات اإلنترنت على النحو المنصوص علیھ في ھذه السیاسة ؛  الوزارةیجب أن یكون التدریب المقدم مصمًما لتعزیز التزام 
) السلوك المناسب عبر اإلنترنت ، بما في ذلك التفاعل مع األفراد اآلخرین على مواقع 2) السالمة على اإلنترنت ، (1ق بـ (ب. سالمة الطالب فیما یتعل
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) الوعي بالبلطجة اإللكترونیة والرد علیھا ، بما في ذلك "البلطجة" ، یشكل أي فعل أو سلوك جسدي أو 3الشبكات االجتماعیة وفي غرف الدردشة ؛ و (
ج. حظر التمییز والمضایقة  یم أو واسع االنتشار ، بما في ذلك االتصاالت التي تتم كتابًیا أو عن طریق فعل إلكتروني یتعلق بالعمل المدرسي؛شفھي جس

یة ، التعبیر والترھیب والبلطجة على أساس خصائص محمیة فعلیة أو متصورة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، اإلعاقة ، الجنس ، الھویة الجنس
متصورة ؛ و د. عن الجنس ، الجنسیة ، العرق أو العرق ، الدین ، المیل الجنسي أو االرتباط بشخص أو جماعة مع واحد أو أكثر من الخصائص الفعلیة أو ال

أنھ / ھي قد تلقى التدریب، وفھمھ، وسیتابع االمتثال لمتطلبات المعدل اإللكتروني لقانون حمایة اإلنترنت لألطفال. بعد استالم ھذا التدریب، سیقر الطالب ب
على اإلنترنت، یقوم كل طالب ووالدیھ / ولي أمره بالتوقیع على اتفاقیة االستخدام  الوزارة. قبل استخدام موارد الوزارةأحكام سیاسات االستخدام المقبولة في 

المسؤولیة، ویجب أن  الوزارةق، یوافق الطالب ووالدیھ / ولي أمره على عدم تحمیل المقبول وإعادتھا وتحدید التزامات ومسؤولیات المستخدم. في ھذا االتفا
عن أي إجراءات حمایة تكنولوجیة، أو انتھاكات لقیود حقوق النشر، وإلحاق ضرر بھا، أخطاء المستخدمین  الوزارة یوافقوا على تعویض موظفي المنطقة و

. یجب على الموظفین اإلشراف على الطالب أثناء استخدامھم للخدمات عبر اإلنترنت وقد یطلبون من أو اإلھمال، أو أي تكالیف یتكبدھا المستخدمون
تتكیف مع التقنیات والظروف المتغیرة، یجب  الوزارةمساعدي المدرسین ومساعدي الطالب المساعدة في ھذا اإلشراف. من أجل المساعدة في ضمان أن 

لسیاسة والتنظیم اإلداري المصاحب واإلجراءات األخرى بشكل منتظم. یجب علیھ أیًضا مراقبة برنامج التصفیة على المشرف أو من یعینھ مراجعة ھذه ا
 14A/  6الخاص بالمنطقة للمساعدة في ضمان فعالیتھ. 

 
 استخدام الطالب للتكنولوجیا - 6163.4الملحق ك: الالئحة اإلداریة 

التي وضعتھا إدارة خدمات  الوزارةى صیانة الموارد التكنولوجیة لكل مدرسة مع اتباع معاییر یجب على مدیر المدرسة أو من یعینھم اإلشراف عل
لس المصاحبة، التكنولوجیا ویجوز لھ وضع مبادئ توجیھیة وقیود على استخدامھا. یتلقى الموظفون التعلیمیون نسخة من ھذا النظام اإلداري، وسیاسة المج

طقة التي تصف توقعات االستخدام المناسب للنظام، ویجب تزویدھم أیًضا بمعلومات حول دور الموظفین في اإلشراف على واتفاقیة االستخدام المقبول للمن
م. في بدایة كل سنة استخدام الطالب للموارد التكنولوجیة. یجب أن یتلقى جمیع الطالب الذین یستخدمون ھذه الموارد تدریباً على استخدامھم المناسب والمالئ

والتنظیم اإلداري فیما یتعلق بوصول الطالب إلى اإلنترنت والمواقع اإللكترونیة. خدمات  الوزارة، یتلقى اآلباء / أولیاء األمور نسخة من سیاسة دراسیة
 اإلنترنت / اإلنترنت:

اإلنترنت وفقًا اللتزامات المستخدم  التزامات المستخدم ومسؤولیاتھ یُسمح للطالب باستخدام معدات المنطقة للوصول إلى اإلنترنت أو الخدمات عبر
. یكون الطالب، الذي تم إصدار حساب الخدمات عبر اإلنترنت 1ومسؤولیاتھ المحددة أدناه ووفقًا لسیاسة مجلس اإلدارة واتفاقیة االستخدام المقبول للمنطقة. 

أرقام الحسابات الشخصیة وكلمات المرور وعناوین المنازل وأرقام باسمھ، مسؤوالً عن استخدامھ المناسب في جمیع األوقات. یجب على الطالب االحتفاظ ب
. یجب على الطالب استخدام نظام الحي بأمان ومسؤولیة 2الھواتف الخاصة. یجب علیھم فقط استخدام النظام تحت حسابھم الخاص الذي تم تعیینھم لھ. 

أو تقدیم أو نشر أو عرض أي شيء ضار أو غیر مناسب یھدد أو بذيء أو مثیر . ال یجوز للطالب الوصول أو نشر 3وبشكل أساسي لألغراض التعلیمیة. 
أو المیول لالضطراب أو صریًحا جنسیًا، أو یمكن تفسیره على أنھ مضایقة أو استخفاف باآلخرین على أساس العرق / اإلثنیة أو األصل القومي، الجنس 

یاسیة. تشمل المادة الضارة المادة، ككل، والتي بالنسبة للشخص العادي، والتي تطبق المعاییر الجنسیة أو العمر أو اإلعاقة أو الدین أو المعتقدات الس
جدیة وفنیة، المعاصرة على مستوى الوالیة، تناشد المصلحة العظیمة وھي المسألة، التي تصف أو تصف بطریقة جنسیة مھینة بشكل بلیغ وتفتقر إلى أدبیة 

. یجب على الطالب عدم الكشف عن معلومات الھویة الشخصیة الخاصة بھم أو اآلخرین أو استخدامھا أو نشرھا عند 4رین. القیمة السیاسیة أو العلمیة للقاص
ذه المعلومات استخدام البرید اإللكتروني أو غرف الدردشة أو أشكال االتصال اإللكتروني المباشر األخرى. یتم تحذیر الطالب أیًضا من عدم الكشف عن ھ

و لألفراد الموجودین عبر اإلنترنت دون إذن من آبائھم / أولیاء أمورھم. تتضمن المعلومات الشخصیة اسم الطالب أو عنوانھ أو رقم ھاتفھ أ بوسائل أخرى
ول أو . ال یجوز للطالب استخدام النظام لتشجیع استخدام المخدرات أو الكح5رقم الضمان االجتماعي أو أي معلومات أخرى یمكن تحدیدھا بشكل فردي. 

قیة االستخدام التبغ، كما یجب علیھم عدم تشجیع الممارسات غیر األخالقیة أو أي نشاط محظور بموجب القانون أو سیاسة المجلس. إذا خالف المستخدم اتفا
 الوزارةرد تكنولوجیا التعلیم في أو المدرسة أو إجراءات اللوائح أو المبادئ التوجیھیة، فقد یتم رفض الوصول إلى موا الوزارةالمقبول أو أي من سیاسات 

. 7. ال یجوز للطالب استخدام النظام للمشاركة في األنشطة التجاریة أو غیرھا من األنشطة الھادفة للربح. 6وقد یتم اتخاذ إجراءات قانونیة أو تأدیبیة أخرى. 
. ال یجوز وضع المواد المحمیة بحقوق الطبع 8لموظفین اآلخرین. ال یجوز للطالب استخدام النظام لتھدید أو تخویف أو مضایقة أو سخریة الطالب أو ا

خاص فقط وبفضل والنشر على النظام دون إذن المؤلف ووفقًا لقوانین حقوق النشر. یمكن للطالب تنزیل المواد المحمیة بحقوق الطبع والنشر الستخدامھم ال
. ال یجوز للطالب تحمیل أو تنزیل أو إنشاء فیروسات الكمبیوتر عن قصد و / أو 9مات. االئتمان المناسب، كما ھو الحال مع أي مصدر مطبوع آخر للمعلو

. ال یجوز 10محاولة ضارة بإلحاق الضرر بأجھزة أو مواد المنطقة أو تدمیرھا أو التالعب في بیانات أي مستخدم آخر، بما في ذلك ما یسمى "القرصنة". 
وني للمستخدمین اآلخرین أو الملفات. ال یجوز لھم محاولة التدخل في قدرة المستخدمین اآلخرین على إرسال أو للطالب القراءة أو استخدام البرید اإللكتر

. یجب على الطالب اإلبالغ عن أي مشكلة أمنیة أو 11تلقي برید إلكتروني، كما ال یجوز لھم حذف أو نسخ أو تعدیل أو تزویر برید المستخدمین اآلخرین. 
لالستخدام غیر السلیم دون إشعار مسبق أو موافقة.  الوزارةبالحق في مراقبة استخدام نظام  الوزارةات إلى المعلم أو المدیر. تحتفظ سوء استخدام للخدم

 الوزارةؤولي قبل مساالتصاالت اإللكترونیة والمواد التي تم تنزیلھا، بما في ذلك الملفات المحذوفة من حساب المستخدم، ربما تتم مراقبتھا أو قراءتھا من 
بول للمنطقة، یجوز للمدیر لضمان االستخدام السلیم للنظام. في حالة اكتشاف انتھاك الطالب لسیاسة مجلس اإلدارة أو اللوائح اإلداریة أو اتفاقیة االستخدام المق

وارد التكنولوجیة للمنطقة، حسب االقتضاء. قد یؤدي أو من ینوب عنھ إلغاء أو تقیید امتیازات مستخدم الطالب أو زیادة اإلشراف على استخدام الطالب للم
 7/14/04االستخدام غیر المالئم أیًضا إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة و / أو إجراء قانوني وفقًا للقانون وسیاسة مجلس اإلدارة. 

 
 ):BP 5144): االنضباط الطالبي (Lالملحق (
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االھتمام والمفكرین النقدیین وأفراد المجتمع الواعیین والمشاركین والمستعدین تماًما والمشاركین یرغب مجلس اإلدارة في إعداد الطالب لیكونوا من ذوي  
القبول والدعم والمستعدین للنجاح في الكلیة والمھنة. یتوقع مجلس اإلدارة من كل مدرسة أن تنشئ بیئة مدرسیة آمنة وإیجابیة یشعر فیھا جمیع الطالب ب

أن تزید سیاساتھ التأدیبیة من مھمتھ المتمثلة في خدمة الطفل، والقضاء على عدم المساواة في استخدام العواقب العقابیة،  واالحترام. یرغب المجلس في
 وتزوید كل طفل بمعلمین ممتازین مھیئین لتعزیز التعلم األكادیمي والسلوكي.

الوقائیة والتصالحیة لتقلیل الحاجة إلى االنضباط وزیادة وقت التدریس  یرغب مجلس اإلدارة في استخدام نھج إیجابي لسلوك الطالب واستخدام الممارسات
اد إطار لكل طالب. یدرك مجلس اإلدارة أھمیة تطویر الصحة االجتماعیة والعاطفیة لجمیع الشباب والكبار في منظمتنا. یرغب مجلس اإلدارة في اعتم

ن الدعم األكادیمي والسلوكي لتمكین جمیع الطالب من الوصول المنصف إلى المناھج ) حیث توفر المدارس نظاًما متدرًجا مRTIاالستجابة للتدخل (
لتسھیل اتباع نھج ثابت إلدارة السلوك اإلیجابي  RTIالدراسیة األساسیة. كل مدرسة مسؤولة عن تبني االستراتیجیات والبرامج والتدخالت ضمن إطار 

التدریس بسبب العقوبات التأدیبیة. یدرك مجلس اإلدارة وجود فجوة في الفرص بالنسبة ألجزاء كبیرة  المؤید للمجتمع من أجل الحد من فقدان الطالب لوقت
ب المجلس في من طالبھ، وھي تحدیداً بین الطالب األمریكیین من أصل أفریقي والالتینیین والمتعلمین في اللغة اإلنجلیزیة والطالب ذوي اإلعاقة. یرغ

ة غیر المتناسبة في االنضباط للحد من الفوارق العرقیة في استخدام االنضباط المدرسي العقابي والقضاء علیھا، وأي تباینات تحدید ومعالجة أسباب المعامل
ك مجلس أخرى قد تكون موجودة لسكان غیر مستفیدین من الخدمات. یجب على المدارس تطبیق القواعد التأدیبیة بصورة عادلة وثابتة ودون تمییز. یدر

بب كان ھمیة استخدام استراتیجیات إدارة المدرسة والفصول الدراسیة التي تبقي الطالب في المدرسة وفي الفصل. إن فقد الكثیر من المدارس ألي ساإلدارة أ
لسلوك. ال سواء على المدى القصیر أو الطویل. یجب تجنب إزالة الطالب من بیئة الفصل الدراسي بسبب سوء ا -لھ تأثیر مباشر على التحصیل الدراسي 

دم التسامح مطلقًا یدعم المجلس نھج عدم التسامح مطلقًا مع االنضباط إال في الحاالت التي ینص علیھا القانون. قد ال تتبنى المدارس سیاسات أو ممارسات ع
، كما ھو موضح 48900.5جب قانون التعلیم . باستثناء الحاالت التي یُسمح فیھا بتعلیق المخالفة األولى بموالوزارةالتي تتعارض مع سیاسات االنضباط في 

، ال یجوز للمسؤول أو من ینوب عنھم أن یفرضوا تعلیقًا في المدرسة وخارج المدرسة فقط عندما تفشل وسائل التصحیح األخرى في AR 5144.1أیًضا في 
توثیق وسائل التصحیح األخرى التي تمت تجربتھا  ) یجب48900.5تحقیق السلوك المناسب أو وجود الطالب یسبب خطرا على األشخاص. (كود التعلیم 

تشمل وسائل التصحیح  وتقییمھا للتأكد من فعالیتھا قبل إحالة الطالب إلى عقوبة تأدیبیة تؤدي إلى إقالة الطالب من فصل دراسي معین أو من موقع المدرسة.
ورھم / األوصیاء؛ استخدام فرق دراسة الطالب أو فرق التدخل األخرى األخرى، على سبیل المثال ولیس حصرا على، المؤتمرات مع الطالب وأولیاء أم

ر التصالحیة؛ ذات الصلة؛ التسجیل في برنامج لتدریس السلوك االجتماعي / العاطفي أو إدارة الغضب؛ المشاركة في برنامج العدالة التصالحیة أو الدوائ
لى المشرف أو من ینوب عنھم توفیر التطویر المھني عند الضرورة لمساعدة الموظفین في ) یجب ع48900.5ونھج دعم السلوك اإلیجابي. (قانون التعلیم 

عاون مع أولیاء األمور تطویر مھارات إدارة متسقة في الفصول الدراسیة، وتنفیذ التقنیات التأدیبیة الفعالة، والقضاء على التحیز الالشعوري، وإقامة عالقات ت
 ARلحة في المجتمع، یمكن لكل مدرسة تطویر قواعد تأدیبیة لتلبیة االحتیاجات الخاصة للمدرسة كما ھو موضح في األوصیاء. بمشاركة أصحاب المص /

وبیانات االنضباط على مستوى المدرسة. یجب على المشرف أو  الوزارة. یجب أن تكون القواعد متوافقة مع القانون وسیاسة مجلس اإلدارة ولوائح 5144
من التطویر المھني عند االقتضاء لمساعدة الموظفین في تطویر مھارات إدارة الفصول الدراسیة وتنفیذ التقنیات التأدیبیة الفعالة. للتأكد من ینوب عنھم توفیر 

اللغة  ومراجعة بیانات االنضباط المصنفة حسب المدرسة، والعرق، والجنس، والحالة كمتعلم بجمعالوزارة وأن االنضباط مناسب وعادل، تقوم المدارس 
بإجراء مراجعة مركزیة لبیانات االنضباط على مستوى المدرسة  الوزارةاإلنجلیزیة، والحالة كطالب ذو إعاقة، ونوع المخالفة على أساس شھري. ستقوم 

الب األمریكیین من أصل لقیاس التقدم المحرز نحو الھدف المتمثل في القضاء على معدالت اإلیقاف واإلحالة غیر المتناسبة للط الوزارةوعلى مستوى 
ھیئة التدریس في أفریقي، وتحدید ما إذا كانت استراتیجیات الموقع تتطلب تعدیًال لتحقیق ھذا الھدف. یلتقي مسؤولو الموقع، على أساس ربع سنوي، بأعضاء 

الطالب اإلیجابي الذي ال یتطلب المشاركة مع  الموقع لمراجعة بیانات االنضباط في موقع المدرسة ومناقشة استراتیجیات التدریس وتشجیع وتعزیز سلوك
شمل التسبب المتعمد نظام االنضباط وضیاع الوقت التعلیمي. العقوبة البدنیة ال یجوز استخدام العقوبة البدنیة كتدبیر تأدیبي ضد أي طالب. العقاب البدني ی

ال تتضمن العقوبة البدنیة استخدام الموظف للقوة بشكل معقول وضروري لحمایة  لأللم الجسدي للطالب أو التسبب عمداً في إلحاقھ بھ. ألغراض ھذه السیاسة،
طرة على الموظف أو الطالب أو الموظفین أو األشخاص اآلخرین أو لمنع تلف الممتلكات أو الحصول على حیازة أسلحة أو أشیاء خطیرة أخرى داخل السی

 4/23/14الطالب. 
 
 الطالب انضباط AR 5144 (M)الملحق 
أن أحد الجوانب الرئیسیة للحفاظ على  الوزارةوالموظفون بإنشاء بیئات تعلیمیة إیجابیة تضمن حصول جمیع الطالب على التعلیم الجید. تدرك  الوزارةلتزم ت

ونیة لموظفي المدرسة والطالب بیئة صحیة وآمنة ھو إنشاء النظام والحفاظ على االنضباط في مدارسنا. ال یمكن تحقیق ھذا الھدف إال من خالل الجھود التعا
أن تطویر عالقات قویة مع العائالت ھو الخطوة األولى في إنشاء مدارس آمنة وصحیة. ترغب المنطقة  الوزارةوأولیاء األمور واألوصیاء ومجتمعنا. تعتقد 

میع الطالب. یتم تشجیع أعضاء ھیئة التدریس على والموظفون في العمل بشكل تعاوني مع العائالت إلقامة عالقات إیجابیة تساعد في تطویر وإنجاز ج
نجاحات  التواصل مع أولیاء األمور في وقت مبكر من العام الدراسي إلقامة تواصل إیجابي بین المدرسة والمنزل وعلى مدار العام الدراسي لمشاركة

بالقضاء على التباین في االنضباط المدرسي فیما یتعلق  الوزارةالطالب وتحدیاتھم، ووضع خطط لمساعدة الطالب على الحصول على تعلیم جید. تلتزم 
فة المدرسة بالسكان المحرومین من الخدمات عن طریق تقلیل عدد اإلحاالت والتعلیق والطرد. سیشارك الموظفون في الممارسات التصالحیة التي تعزز ثقا

قواعد تأدیبیة على مستوى الموقع، یجب على المدرسة أن تلتمس مشاركة وآراء وتحسین نظم االنضباط لمعالجة اإلنصاف. قواعد مستوى الموقع عند وضع 
. للمبتدئین 4. مدیرو المدرسة 3. المعلمون 2/ أولیاء األمور  األوصیاء. 1ونصیحة أحد الممثلین المختارین من كل مجموعة من المجموعات التالیة: 

. یجب أن یكون الوزارةالمدرسة أن تكون القواعد متوافقة مع القانون وسیاسة مجلس اإلدارة ولوائح المدارس الثانویة والعالیة، یجب على الطالب الملتحقین ب
. كما یجب على المدرسة التماس آراء المشاركین حول ما إذا BP 5144تطویر القواعد مستنیًرا ببیانات االنضباط على مستوى المدرسة كما ھو موضح في 
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یتم تطبیقھا بشكل منصف وعادل. یجب الحفاظ على سریة سجالت الطالب في جمیع األوقات.  الوزارةالموقع وقواعد  كانت قواعد االنضباط على مستوى
) لتقلیل CSSSP) في خطة الموقع االستراتیجیة للمدارس المجتمعیة (RTIالوسائل البدیلة للتصحیح كل مدرسة مسؤولة عن دمج إطار االستجابة للتدخل (

ھو  RTIمن خالل التدخل االستباقي، ودعم السلوك اإلیجابي، والممارسات التصالحیة، والمناھج غیر العقابیة األخرى إلى االنضباط. اإلحاالت والتعلیق 
نب إحالة نظام وقائي یركز على تعظیم تحصیل الطالب وتقلیل مشاكل السلوك وتجنب فقد الوقت التعلیمي من خالل استخدام التدخالت المتدرجة. یجب تج

استخدام بدائل التعلیق ونھج االنضباط التدریجي قبل إحالة الطالب إلى خارج الفصل. تتوقع  الوزارةطالب من بیئة الفصل الدراسي لسوء السلوك. تتوقع ال
لمخالفة األولى بموجب قانون داخل الفصل الدراسي إال في حالة السماح بالتعلیق على ا الوزارةوسیاسات  RTIأن یتم تنفیذ بدائل متوافقة مع إطار  الوزارة
، أو حیث یمكن توثیق ذلك السلوك انتھاك یفرض خطرا واضحا على األشخاص. تشمل AR 5144.1، كما ھو موضح أیًضا في 48900.5التعلیم 

ة؛ فصل الطالب كتابة خطاب االستراتیجیات القائمة على الفصل الدراسي، على سبیل المثال ولیس حصرا على، إعادة التدریس الواضحة للتوقعات السلوكی
وك اإلیجابي؛ اعتذار. إسناد مھام إضافیة؛ مكالمة ھاتفیة إلى الوالدین؛ حفظ الطالب بعد الفصل مؤتمر تصالحي مع طالب (طالب) أو فصل إنشاء عقد السل

ء السلوك یمكن أن یؤدي إلى الفصل أو المدرسة. مؤتمر مع طالب مؤتمر مع الوالدین والطالب. یجب إخطار أولیاء األمور إذا كان ھناك نمط تصاعد من سو
یل المثال ال یجب تزوید الطالب الذین یظھرون نمًطا من سوء السلوك بدعم وتدخالت مكثفة. تشمل االستراتیجیات المناسبة القائمة على المدرسة، على سب

تشار المدرسة أو غیره من موظفي خدمات الدعم المدرسي إلدارة الحاالت الحصر: مؤتمر بین موظفي المدرسة والطالب وأھلھ / أولیاء أمره. اإلحالة إلى مس
) أو أي فریق COST) أو فریق تنسیق الخدمات (SSTوالمشورة. اإلحالة للحصول على المشورة بشأن المخدرات أو الكحول. عقد فریق دراسة للطالب (

جة السلوك بالشراكة مع الطالب ووالدیھ / والدیھا / األوصیاء. عند االقتضاء، اإلحالة آخر متعلق بالتدخل لتقییم السلوك وتطویر وتنفیذ خطة فردیة لمعال
. التسجیل في برنامج لتدریس السلوك 504نفسي أو تعلیمي نفسي شامل، بما في ذلك ألغراض إنشاء برنامج تعلیمي فردي أو خطة القسم -إلجراء تقییم نفسي

مشاركة في برنامج العدالة التصالحیة أو المحادثة / الدائرة. نھج دعم السلوك اإلیجابي مع التدخالت المتدرجة التي االجتماعي / العاطفي أو إدارة الغضب. ال
ات اإلیجابیة، تحدث خالل الیوم الدراسي في الحرم الجامعي. برامج ما بعد المدرسة التي تتناول قضایا سلوكیة محددة أو تعرض الطالب لألنشطة والسلوكی

لى ك، على سبیل المثال ولیس حصرا على، أولئك الذین یعملون بالتعاون مع مجموعات اآلباء والمجتمع المحلي. االحتجاز بعد ساعات الدراسة عبما في ذل
 النحو المنصوص علیھ في القسم أدناه بعنوان "االحتجاز بعد المدرسة."

 
 
 

 تقیید العطلة
قد أن ھذا اإلجراء ھو الطریقة األكثر فاعلیة لتحقیق سلوك محّسن. عندما تنطوي قیود االستراحة على قد یقید المعلم وقت استراحة الطالب فقط عندما یعت

ة: یجب حجب النشاط البدني من أحد الطالب، یجب على المعلم تجربة التدخالت األخرى قبل فرض التقیید. یجب أن یخضع تقیید العطلة للشروط التالی
دام مرحاض وتناول مشروب أو تناول وجبة الغداء، حسب االقتضاء. یبقى الطالب تحت إشراف موظف مناسب خالل فترة إعطاء الطالب وقتًا كافیًا الستخ

صل إلى ساعة التقیید. یجب على المعلمین إبالغ مدیر المدرسة بأي قیود عطلة یفرضونھا. االحتجاز بعد المدرسة یمكن احتجاز الطالب ألسباب تأدیبیة ت
 الیوم الدراسي األقصى.واحدة بعد انتھاء 

درسة أو من ینوب إذا تغیب الطالب عن الحافلة المدرسیة بسبب احتجازه بعد المدرسة، أو إذا لم یتم نقل الطالب بواسطة حافلة مدرسیة، فیجب على مدیر الم
كن إجراء ترتیبات النقل. ال یجوز احتجاز الطالب ما لم باالحتجاز قبل یوم واحد على األقل حتى یتم ذلك البدیل یم األوصیاءعنھ إبالغ أولیاء األمور / 

درسي، قد یتم احتجاز یخطر المدیر أو من ینوب عنھ الوالد / الوصي. في الحاالت التي تغادر فیھا الحافلة المدرسیة أكثر من ساعة واحدة بعد نھایة الیوم الم
خالل فترة االحتجاز. یمكن أن یُعرض على الطالب خیار خدمة احتجازھم یوم السبت الطالب حتى تغادر الحافلة. یبقى الطالب تحت إشراف موظف معتمد 

 ولیس بعد المدرسة.
طلبھا، أن یطلب من خدمة المجتمع كجزء من اإلجراء التأدیبي أو بدالً من ذلك، یجوز للمجلس أو المشرف أو مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ، وفقًا لتقدیره / 

مجتمعیة خالل ساعات غیر المدرسة في المدرسة، أو بإذن كتابي الوالد / ولي األمر للطالب، خارج المدرسة. قد تشمل ھذه الخدمة، الطالب أداء الخدمة ال
قران أو على سبیل المثال ولیس حصرا على، تجمیل المجتمع أو المدرسة في الھواء الطلق أو تحسین الحرم الجامعي أو برامج مساعدة المعلمین أو األ

. ومع ذلك، إذا لم یتم تنفیذ الطرد 48915اب. خیار الخدمة المجتمعیة ھذا غیر متوفر للطالب الذي تم تعلیقھ، في انتظار الطرد، وفقًا لقانون التعلیم الشب
 الموصى بھ أو تم تعلیق الطرد نفسھ، فقد یُطلب من الطالب أداء خدمة المجتمع للتعلیق الناتج.

من المعلمین أن یحاولوا  الوزارةلتسھیل اتباع نھج ثابت إلدارة السلوك اإلیجابي المؤید للمجتمع. تتوقع  RTIي اعتماد إطار اإلحاالت یرغب مجلس اإلدارة ف
 ARقبل إجراء اإلحالة خارج الفصل الدراسي إال في حالة السماح بتعلیق المخالفة األولى أو فرضھا بموجب القانون كما ھو موضح في  RTIتدخالت 
. عند إجراء اإلحالة خارج الفصل الدراسي ، یجب على مسؤول الموقع أو من یعینھ التأكد من إكمال موظفي الموقع لما یلي: أكمل المعلم 9-8. ص 5144.1

اك ما یبرر ) ؛ استعرض مسؤول الموقع أو من ینوب عنھ نموذج اإلحالة العالمي ، وإذا كان ھن2015-2014نموذج اإلحالة العام (یبدأ في السنة الدراسیة 
المعین بالتحقیق في  ذلك ، قام بتعیین النتائج المناسبة ؛ اتصل مسؤول الموقع أو المعلم بآباء / أولیاء الطالب وأبلغھم بأي عواقب ؛ قام مسؤول الموقع أو

 .الوزارةأسباب سلوك الطالب ؛ سجل مسؤول الموقع أو من ینوب عنھ تدخالت الفصل واإلحالة في قاعدة بیانات 
دلیل الوالدین بشأن إخطار أولیاء األمور / األوصیاء والطالب في بدایة العام الدراسي، یقوم المشرف أو من ینوب عنھ بإخطار أولیاء األمور / األوصیاء في 

باط لنقل الطالب في وقت تسجیلھم المتعلقة باالنضباط. یجب على المشرف أو من ینوب عنھ تقدیم إشعار كتابي بالقواعد المتعلقة باالنض الوزارةتوفر قواعد 
 4/23/14. الوزارةفي 
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 التعلیق والطرد / اإلجراءات القانونیة الواجبة N :BP 5144.1الملحق 
كررة وضع مجلس اإلدارة سیاسات ومعاییر سلوك من أجل تعزیز التعلم وحمایة سالمة ورفاھیة جمیع الطالب. استجابة لالنتھاكات الخطیرة أو المت

ح والمعاییر المعمول بھا، قد یكون من الضروري تعلیق أو طرد الطالب من التعلیم العادي في الفصل. ال یدعم مجلس اإلدارة نھج عدم التسام للسیاسات
ي المدرسة ب فمطلقًا مع االنضباط. یدرك مجلس اإلدارة أھمیة توفیر دعم إیجابي على مستوى المدرسة، باستخدام استراتیجیات االنضباط التي تبقي الطال

تعلیمي، وفي الفصل، ودعم الطالب في تعلم التصرف بشكل مناسب وحل النزاعات سلمیاً. قبل إخضاع الطالب لعقوبات تأدیبیة تؤدي إلى ضیاع الوقت ال
االنضباط. باستثناء  - AR 5144یجب على المشرف أو من ینوب عنھ، إلى الحد الذي یسمح بھ القانون، استخدام االستراتیجیات البدیلة كما ھو موضح في 

، ال یُفرض التعلیق في المدرسة وخارج المدرسة AR 5144.1، كما ھو موضح أیًضا في 48900.5الحاالت التي یُسمح فیھا بتعلیق المخالفة األولى في عام 
خاص. الطرد ھو إجراء تم اتخاذه من قبل إال عندما تفشل وسائل التصحیح األخرى في تحقیق السلوك المناسب أو یؤدي وجود الطالب إلى خطر على األش

أن  48910 مجلس اإلدارة فقط بسبب االنتھاكات الشدیدة لالنضباط من قبل الطالب. یتعین على المعلم في أي فصل یتم تعلیق الطالب منھ بموجب المادة
اقبة ومعالجة االحتیاجات التعلیمیة للطالب التي تنشأ بسبب ضیاع یطلب من الطالب إكمال أي مھام واختبارات لم یرد علیھا أثناء التعلیق. ستقوم المدرسة بمر

الطالب الذین  الوقت التعلیمي. ال یجوز فرض التعلیق والطرد بسبب التغیب عن المدرسة أو التأخیر أو الغیاب. یجب استخدام بدائل التعلیق أو الطرد مع
، كما ھو منصوص علیھ في 2015ینایر  1نشطة المدرسیة المخصصة لھم. اعتباًرا من یتغیبون عن المدرسة أو یتأخرون عن العمل أو یتغیبون عن األ

(ك) من قانون التعلیم في كالیفورنیا، ال یجوز تعلیق أي طالب مسجل في الصفوف من ریاض األطفال حتى الصف الثالث بسبب تعطیل  48900المادة 
 12خالل  TK("االضطراب والتحدي المتعمد" ") وال یتم طرد أي طالب مسجل في الصفوف  األنشطة المدرسیة أو تحدیھ المتعمد لسلطة موظفي المدرسة

)TK-12 ال یجوز تعلیق أو طرد أي طالب مسجل في الصفوف من ریاض األطفال حتى الصف الثاني عشر 2016تموز (یولیو)  1) لنفسھ. اعتباًرا من ،
)TK-12دًا لسلطة موظفي المدرسة. سیقوم مجلس اإلدارة بمراجعة البیانات المتعلقة بتعلیق التحدّي في ) بسبب تعطیل األنشطة المدرسیة أو تحدیًا متعم

. إذا كان استنادًا إلى مراجعة البیانات، فیجب على ما یبدو اتخاذ مزید من الخطوات لتحقیق ھدف 2016وینایر  2015في أغسطس  12إلى  4الصفوف من 
، سیوجھ مجلس اإلدارة المشرف إلى تنفیذ مثل ھذه التدابیر اإلضافیة لتحقیق ھدف عدم وجود 2016، 1بحلول یولیو  القضاء على التوقیف والتحدي المتعمد

. أسباب التعلیق والطرد وإجراءات النظر والتوصیة و / أو یتم تحدید تنفیذ التعلیق 2016یولیو  1أي تعلیق بسبب االضطراب والتحدي المتعمد بحلول 
، ال یجوز للمقاطعة نقل 2015كانون الثاني (ینایر)  1ائح اإلداریة ویجب أن یكون متفقًا مع المتطلبات المنصوص علیھا ھنا. اعتباًرا من والطرد بموجب اللو

ي الصف الثالث إلى مدرسة أخرى استنادًا إلى اكتشاف اضطراب األنشطة المدرسیة أو التحدي المتعمد لسلطة موظف -TKالطالب إجباریًا في الصفوف 
، ال یجوز للمقاطعة نقل الطالب بشكل غیر قسري إلى مدرسة 2016تموز (یولیو)  1من قانون التعلیم في كالیفورنیا)). اعتباًرا من  48900المدرسة (المادة 

التعلیم في كالیفورنیا). قد  (ك) من قانون 48900أخرى استنادًا إلى اكتشاف اضطراب األنشطة المدرسیة أو التحدي المتعمد لسلطة موظفي المدرسة (المادة 
) بما یتوافق مع متطلبات المادة DHP( الوزارةال تحدث عملیات النقل غیر الطوعیة إال بعد توصیة بالطرد وبعد جلسة استماع أمام لجنة السمع التأدیبیة في 

نھج إیجابي لسلوك الطالب وزیادة وقت التدریس لكل االعتراف باستخدام  DHPمن قانون التعلیم وإجراءات اإلخطار والسمع للطرد. یجب على  48918
بفرض القواعد المتعلقة بتعلیق  الوزارة. یقوم موظفو 48432.5طالب. یجب إجراء النقل غیر الطوعي إلى مدرسة مستمرة وفقًا لقانون التعلیم في القسم 

 الوزارةیجب أن تتضمن اإلجراءات أیًضا متطلبات أن یقوم مسؤولو  .5 .الوزارةالطالب وطردھم بشكل عادل ومتسق ووفقًا لسیاسات عدم التمییز في 
التأدیب العقابیة والمدرسة المناسبون بمراجعة ھذه البیانات بانتظام واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة التباینات أو االستخدام غیر المتناسب لتدابیر 

والقویة یشرف المشرف على لجنة فرعیة للمدارس اآلمنة والقویة كجزء من لجنة المدارس  لمجموعات فرعیة معینة. عقد لجنة فرعیة للمدارس اآلمنة
نظمات المجتمعیة لجودة الطریق للتمیز االستراتیجي والتي تضم أولیاء األمور والطالب وممثلین عن منظمات المجتمع والمدرسین واإلداریین والم

والذي تم تقدیمھ في  OCRعلى األقل ، وسیعقد اجتماع واحد في ینایر لمراجعة التقریر السنوي المقدم إلى  الشریكة.. تجتمع اللجنة الفرعیة مرتین في السنة
البرامج والخطة الثالثیة  Manhood Developmentو  PBISو  RJفي التنفیذ الناجح لتطبیق  الوزارةخریف العام السابق ومراجعة التقدم الذي أحرزتھ 

) بیانات 1) ؛ واجتماع واحد في أكتوبر لمراجعة 09125001ة" ، الخطة الثالثیة ، مراجعة االلتزام بالتمییز البصري للرموز ، رقم ("تحویل الثقافة المدرسی
ة ، ، وخطط الرجول PBISفي التنفیذ الناجح لبرامج تطویر التعلیم عن بعد ، و  الوزارة) التقدم الذي أحرزتھ 2االنضباط من السنة الدراسیة السابقة ، 

، البیانات المتعلقة  2016یونیو  30) حتى 3) و 09125001مراجعة االمتثال رقم  OCRوالخطة الثالثیة ("تحویل الثقافة المدرسیة" ، الخطة الثالثیة ، 
ت ستوصي بأن یتخذ المشرف . عند مراجعة تعلیق بیانات التحدي، یتعین على اللجنة الفرعیة أن تنظر فیما إذا كان12إلى  4بتعلیق التحدي في الصفوف من 

اعتباًرا  TK-12لیست مستھدفة للنجاح في التغلب على التحدي المتعمد كأساس للتعلیق أو الطرد لجمیع مستویات الصف  الوزارةتدابیر إضافیة إذا بدا أن 
لتحدیث المجتمع حول تحویل المناخ المدرسي  2017و 2016. المنتدى المجتمعي السنوي سیعقد المشرف منتدى مجتمعیًا في ربیع عام 2016یولیو  1من 

والخطة الثالثیة وإقامة حوار مع المجتمع حول أنواع  VRPوالتفاوتات في االنضباط المدرسي، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس حصرا على، تنفیذ 
ضاء األحداث. سیقوم المشرف بإبالغ مجلس اإلدارة بنتائج الموارد غیر الشرطیة والتدخالت الالزمة إلبقاء المدارس قویة وآمنة والطالب خارج نظام ق

سنوي كجزء  المنتدى المجتمعي خالل تقریر المشرف كجزء من اجتماع مجلس اإلدارة الذي یتم جدولتھ بانتظام. سیتم النظر في الحاجة إلى مواصلة منتدى
 .2017في عام  OCRمع  VRPمن خطة خروج المناطق من 

 اجراءات الشكوى
ي لى المشرف تطویر نموذج شكوى للسماح ألعضاء المجتمع المدرسي والجمھور بإثارة مخاوف إذا لم تتوفر العدالة التصالحیة أو أي نھج إصالحیجب ع

ب أمین ومكت الوزارةعلى شبكة اإلنترنت، ومكتب االنضباط في  الوزارةآخر في موقع المدرسة كبدیل للتعلیق. سیكون نموذج الشكوى متاًحا على موقع 
یوًما من تقدیم الشكوى، وضع خطة مع موقع المدرسة لمعالجة  90. یجب على أمین المظالم التحقیق في ھذه الشكاوى، في غضون الوزارةالمظالم في 

 5/13/15الشكوى، وتقدیم رد كتابي على الطرف المشتكي. 
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 واجبة (الطالب ذوو اإلعاقة)تعلیق الطالب والطرد / اإلجراءات القانونیة ال AR 5144.2 (O)الملحق 
) لنفس األسباب للتعلیق والطرد، والتي تنطبق على الطالب IDEAیخضع الطالب الذي تم تحدیده كفرد معاق وفقًا لقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (

 .السلیمین
 یھ كفرد من ذوي اإلعاقات وفقًاالب الذي لم یتم التعرف علاإلجراءات الخاصة بالطالب غیر المؤھلین حتى اآلن لخدمات التعلیم الخاص: ال یجوز للط

IDEA  أن یؤكد على اإلجراءات الوقائیة الممنوحة بموجب ھذا النظام اإلداري فقط إذا كانت المنطقة على علم  الوزارةوالذي انتھك اإلجراءات التأدیبیة في
. أعرب الوالد / 1على علم بأن الطالب یعاني من إعاقة في حالة وجود أحد الشروط التالیة:  الوزارةبأن تم تعطیل الطالب قبل حدوث السلوك. یجب أن تكون 

بحاجة إلى تعلیم خاص أو  الوصي عن قلقھ كتابیًا، أو شفھیًا إذا كان الوالد / الوصي ال یعرف كیفیة الكتابة أو لدیھ إعاقة تمنع بیانًا مكتوًبا، أو أن الطالب
ولي األمر / الوصي تقییم الطالب . طلب CFR 300.7. 3 34ضح سلوك أو أداء الطالب الحاجة إلى مثل ھذه الخدمات، وفقًا لـ . یو2خدمات ذات صلة. 

عن قلقھ بشأن سلوك أو أداء الطالب لمدیر  الوزارة. لقد أعرب معلم الطالب أو غیره من موظفي CFR 300.530-300.536.4 34للتعلیم الخاص وفقًا لـ 
لیست لدیھا  الوزارة. ستُعتبر الوزارةأو لغیرھم من الموظفین وفقًا لنظام العثور على تعلیم الطفل أو نظام إحالة التعلیم الخاص في  الوزارةالخاص في  التعلیم

الطالب لیس طالبًا معوقًا أو قرر أن لم أعاله إذا، نتیجة لتلقي ھذه المعلومات، إما أن الدائرة أجرت تقییماً وقررت أن  4-1معرفة كما ھو محدد في البنود رقم 
اتخاذ إجراء تأدیبي ضد  یكن التقییم ضروریًا وقدم إخطاًرا إلى الوالد / الوصي على قراره. إذا تقرر أن المنطقة لم تكن على علم بأن الطالب قد تم تعطیلھ قبل

. إذا تم تقدیم طلب لتقییم الطالب خالل الفترة الزمنیة التي یخضع فیھا الطالب، فیجب تأدیب الطالب وفقًا لإلجراءات الموضوعة للطالب غیر المعوقین
 ات المدرسة.الطالب إلجراءات تأدیبیة، فیجب إجراء التقییم بطریقة سریعة. إلى أن یكتمل التقییم، یبقى الطالب في الموضع التعلیمي الذي تحدده سلط

 ایقاف عن العمل
یوًما  20أیام دراسیة متتالیة بسبب حادث سوء سلوك واحد، ولمدة تصل إلى  10لب ذي إعاقة لمدة تصل إلى یجوز للمشرف أو من ینوب عنھم تعلیق طا

 .CFR 300.519 34دراسیًا في السنة الدراسیة، طالما أن التعلیق (التعلیقات) ال تشكل تغییًرا في التنسیب بموجب 
 الخدمات أثناء التعلیق

أیام دراسیة في السنة الدراسیة االستمرار في تلقي الخدمات خالل فترة التعلیق، بالقدر الالزم لتزوید الطالب  10 یجب على الطالب الموقوفین ألكثر من
ل دون أي تكلفة على بالتعلیم العام المجاني والمناسب. إذا تم استبعاد طالب معوق من النقل بالحافلة المدرسیة، یحق للطالب أن یحصل على نوع بدیل من النق

 للطالب. IEPب أو ولي األمر / الوصي، شریطة أن یكون النقل محددًا في الطال
یوًما عندما یرتكب أحد  45التنسیب البدیل المؤقت بسبب السلوك الخطیر: یمكن وضع الطالب ذي اإلعاقة في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة مناسبة لمدة تصل إلى 

. تمتلك أو تستخدم عن عمد المخدرات 2، إلى المدرسة أو إلى وظیفة المدرسة USC 930 18حدد في . یحمل سالًحا، على النحو الم1اإلجراءات التالیة: 
. بیع أو التماس بیع مادة خاضعة للرقابة أثناء وجوده في المدرسة أو في نشاط المدرسة على 3غیر المشروعة أثناء وجودھا في المدرسة أو وظیفة المدرسة 

للطالب. یجوز لموظف السمع أن یأمر  IEP)، الجداول الرابعة: یجب تحدید بیئة الطالب التعلیمیة البدیلة بواسطة فریق (ج USC 812 21النحو المحدد في 
. یقرر أن المنطقة قد أثبتت بأدلة جوھریة، بمعنى أنھ 1بإجراء تغییر في وضع الطالب ذي اإلعاقة في بیئة تعلیمیة مؤقتة مناسبة إذا كان مسؤول السمع: 

. النظر في مدى مالءمة وضع 2رجحان األدلة، الحفاظ على من المرجح أن یؤدي وضع الطالب الحالي بشكل كبیر إلى إصابة الطالب أو غیره. یتجاوز 
مساعدات . النظر فیما إذا كانت المنطقة قد بذلت جھودًا معقولة لتقلیل مخاطر األذى في الموضع الحالي للطالب، بما في ذلك استخدام ال3الطالب الحالي 

 والخدمات اإلضافیة
 

 خطة التقییم السلوكي والتدخل
 IEPعقد اجتماع لفریق  الوزارةأیام دراسیة أو وضعھ في بیئة تعلیمیة بدیلة، یجب على  10أیام عمل بعد تعلیق الطالب ألكثر من  10في موعد ال یتجاوز 

بمراجعة الخطة وتعدیلھا  IEPلدى الطالب بالفعل خطة للتدخل السلوكي، فسیقوم فریق إلجراء تقییم وظیفي للسلوك وتنفیذ خطة للتدخل السلوكي. إذا كان 
لتطویر التدخالت  IEPحسب الضرورة لمعالجة السلوك. في أقرب وقت ممكن بعد وضع خطة التدخل السلوكي واستكمال التقییمات المطلوبة، یلتقي فریق 

 دخالت.السلوكیة المناسبة لمعالجة السلوك وتنفیذ تلك الت
 اإلجراءات الوقائیة / تحدید المظاھر

أیام دراسیة متتالیة، أو عند التفكیر في اتخاذ إجراء تأدیبي بسبب سلوك خطیر على النحو  10تطبق اإلجراءات الوقائیة التالیة عند تعلیق الطالب ألكثر من 
لطالب یجب أن یتم إخطارك فوًرا بالقرار، ویجب تقدیم إشعار الضمانات . آباء / أولیاء أمور ا1الموصوف أعاله، أو عند التفكیر في تغییر الموضع: 

أیام دراسیة  10. على الفور إذا أمكن ذلك، ولكن في موعد ال یتجاوز 2في یوم اتخاذ القرار باتخاذ إجراء.  CFR 300.504 34اإلجرائیة وفقًا للقرار رقم 
اھر العالقة بین إعاقة الطالب والسلوك الخاضع لإلجراء التأدیبي. في ھذا االستعراض ، یجب على بعد تاریخ اتخاذ القرار، یجب إجراء مراجعة لتحدید مظ

 والموظفین المؤھلین اآلخرین النظر ، من حیث السلوك الخاضع لإلجراءات التأدیبیة ، في جمیع المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك: نتائج IEPفریق 
للطالب ب. مالحظات الطالب ج. الطالب  األوصیاءنتائج أو غیرھا من المعلومات ذات الصلة المقدمة من أولیاء األمور / التقییم والتشخیص ، بما في ذلك ال

IEP  والتنسیب فیما یتعلق بالسلوك الخاضع لإلجراء التأدیبي ، یجب على الفریق بعد ذلك تحدید ما إذا كانIEP  والتنسیب مناسبین وما إذا كانت الوسائل
والتنسیب للطالب. یجب أن یقرر الفریق أیًضا أن إعاقة الطالب لم  IEPضافیة والخدمات واستراتیجیات التدخل السلوكي قد تم توفیرھا بما یتوافق مع اإل

ا قرر الفریق أن سلوك تضعف من قدرة الطالب على فھم تأثیر ونتائج السلوك، كما أنھ لم یضعف قدرتھ على التحكم في السلوك الخاضع لإلجراء التأدیبي. إذ
دمات بالقدر الالزم الطالب لم یكن مظھراً من مظاھر إعاقتھ، فقد یتم تأدیب الطالب وفقًا إلجراءات الطالب غیر المعوقین، طالما استمر الطالب في تلقي الخ

عاقتھ، فقد یتم تغییر موضع الطالب فقط من خالل لتوفیر ذلك طالب تعلیم عام مجاني ومناسب. إذا قرر الفریق أن سلوك الطالب كان مظھًرا من مظاھر إ
 .IEPعملیة 
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 دعاوى اإلجراءات القانونیة
لھ / لھا أن یستأنف إذا كان الوالد / ولي األمر ال یوافق على قرار مفاده أن السلوك لم یكن من مظاھر إعاقة الطالب أو مع أي قرار یتعلق بالتنسیب، فیحق 

ألمر للطالب جلسة استماع وفق األصول القانونیة للطعن في اإلعداد التعلیمي البدیل المؤقت أو تحدید المظھر، فیجب أن یبقى القرار. إذا بدأ الوالد / ولي ا
على  الوزارة یوًما، أیھما یحدث أوالً، ما لم یتفق الوالد / ولي األمر و 45الطالب في اإلعداد البدیل المؤقت بانتظار قرار مسؤول الجلسة أو انتھاء فترة 

یل)، خالل فترة خالف ذلك. إذا أكد موظفو المدرسة أنھ من الخطر وضع الطالب في الموضع الحالي (التنسیب قبل اإلزالة إلى اإلعداد المؤقت للتعلیم البد
 انتظار اإلجراءات القانونیة الواجبة، یجوز للمدیر أو من ینوب عنھ طلب إجراء معجل وفق األصول سمع.

 دالخدمات أثناء الطر
ب أن یقدم یجب على الطالب المطرودین االستمرار في تلقي الخدمات خالل فترة الطرد إلى الحد الضروري لتزوید الطالب بتعلیم عام مجاني ومناسب. یج

 IEPاألھداف المحددة في أي برنامج بدیل الخدمات بالقدر الالزم لتمكین الطالب من التقدم بشكل مناسب في المناھج العامة والتقدم بشكل مناسب نحو تحقیق 
 للطالب.

 إعادة القبول
. تعلیق الطرد IEPیجب أن تكون إجراءات إعادة القبول للطالب ذوي اإلعاقة ھي نفسھا المستخدمة لجمیع الطالب. عند إعادة القبول، یتم عقد اجتماع لفریق 

ة بالطریقة نفسھا المطبقة على جمیع الطالب اآلخرین. إخطار إلى سلطات تطبق معاییر المجلس الخاصة بتعلیق تنفیذ أمر الطرد على الطالب ذوي اإلعاق
بأي أعمال اعتداء من  الوزارةإنفاذ القانون قبل تعلیق أو طرد أي طالب، یجب على مدیر المدرسة أو من یخطرھم إخطار سلطات إنفاذ القانون بالمدینة أو 

عن  الوزارةكما یجب على المدیر أو من یخطرھم إخطاًرا مناسبًا سلطات إنفاذ القانون في المدینة أو  .245جانب الطالب قد تكون قد انتھكت قانون العقوبات 
 626.9قوبات أي أعمال طالبیة قد تنطوي على حیازة أو بیع مواد مخدرة أو مادة خاضعة للرقابة أو حیازة أسلحة أو أسلحة ناریة في انتھاك لقانون الع

،  الوزارةسي واحد بعد تعلیق الطالب أو طرده، یجب على المدیر أو من یخطرھم إخطار سلطات إنفاذ القانون في المدینة أو . في غضون یوم درا626.10و
(ج) أو (د)، فیما یتعلق بحیازة أو استخدام أو عرض أو  48900عن طریق الھاتف أو غیره من الوسائل المناسبة، بأي أعمال طالبیة قد تنتھك قانون التعلیم 

 8/25/04المواد الخاضعة للرقابة أو الكحول أو المواد المسكرة من أي نوع.  بیع

 الوزارةعدم التمییز في برامج وأنشطة  - P: BP 0410الملحق 
غیر القانوني ، بما  وأنشطتھا وممارساتھا خالیة من التمییز الوزارةیلتزم مجلس اإلدارة بتوفیر تكافؤ الفرص لجمیع األفراد في التعلیم. یجب أن تكون برامج 

السن أو الدین أو في ذلك التمییز ضد فرد أو جماعة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الجنسیة أو األصل القومي أو تحدید ھویة المجموعة اإلثنیة أو 
نس أو الھویة الجنسیة أو التعبیر أو المعلومات الجینیة ؛ الزواج أو الحمل أو الوضع األبوي ، اإلعاقة الجسدیة أو العقلیة أو الجنس أو المیول الجنسیة أو الج

 تصور لواحد أو أكثر من ھذه الخصائص ؛ أو االرتباط بشخص أو مجموعة بواحد أو أكثر من ھذه الخصائص الفعلیة أو المتصورة.
 المساعدة التطوعیة) - 1240(راجع 
 عدم التمییز في التوظیف) - 4030(راجع 
 معقولة)إقامة  - 4032(قارن 
 سكن الرضاعة) - 4033(راجع 
 التحرش الجنسي) - 4319.11/  4219.11/  4119.11(راجع 
 رعایة األسرة واإلجازة الطبیة) - 4361.8/  4261.8/  4161.8(راجع 
 عدم التمییز / المضایقة) - 5145.3التنمر) (راجع  - 5131.2(راجع 
 التحرش الجنسي) - 5145.7(راجع 
 الب المتزوجین / الحوامل / األبوة واألمومة)الط - 5146(راجع 
 األنشطة الالمنھجیة والمناھج الدراسیة) - 6145(راجع 
 المسابقة الریاضیة) - 6145.2(راجع 
 تحدید وتقییم األفراد للتربیة الخاصة) - 6164.4(راجع 
 )504التعریف والتعلیم بموجب القسم  - 6164.6(راجع 
 المھني)التعلیم الفني  - 6178(راجع 
 تعلیم الكبار) - 6200(راجع 

 وأنشطتھا خالیة من أي أسماء أو فرق ریاضیة أو ألقاب ریاضیة أو مدرسة أو فریق ریاضي أو مھین أو عنصري. الوزارةیجب أن تكون برامج 
مارسة أو أي حاجز مھین أو تمییزي قد یمنع یجب على المشرف أو من یعینھ مراجعة برامج المنطقة وأنشطتھا لضمان إزالة أي اسم أو صورة أو م سنویًا،

واألنشطة. یجب علیھ / علیھا اتخاذ إجراءات  الوزارةبشكل غیر قانوني فرد أو مجموعة في أي من الفئات المحمیة المذكورة أعاله من الوصول إلى برامج 
 إلدارة بنتائجھ وتوصیاتھ بعد كل مراجعة.سریعة ومعقولة إلزالة أي حاجز محدد. یجب على المشرف أو من ینوب عنھ إبالغ مجلس ا

 استخدام المرافق) - 1330(قارن 
إجراءات الشكاوى  - AR 1312.3وحلھا وفقًا لإلجراءات المحددة في  الوزارةیجب التحقیق في جمیع مزاعم التمییز غیر القانوني في برامج وأنشطة 

 الموحدة.
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 إجراءات الشكاوى الموحدة) - 1312.3(راجع 
یقوم المشرف أو من ینوب عنھ بإخطار الطالب وأولیاء األمور / األوصیاء والموظفین ومنظمات الموظفین  ،CFR 106.9 34و CFR 104.8 34بـ  عمالً 

دراج ھذا بشأن عدم التمییز وإجراءات تقدیم الشكاوى ذات الصلة. یجب إ الوزارةومقدمي الطلبات للقبول والتوظیف ومصادر إحالة المتقدمین بشأن سیاسة 
 اإلخطار في كل إعالن أو نشرة أو كتالوج أو كتیب أو نموذج طلب أو مواد أخرى توزع على ھذه المجموعات وعلى الجمھور حسب االقتضاء. حسب

من المواقع  وغیرھا الطالب،بما في ذلك صاالت الموظفین وقاعات اجتماعات حكومة  المحلیة،یجب نشر ھذا اإلشعار في المدارس والمكاتب  االقتضاء،
 .الوزارةوعند توفر وسائل اإلعالم االجتماعیة المدعومة من  بالمنطقة،ویجب نشره على موقع الویب الخاص  البارزة،
 مواقع الویب الخاصة بالمدارس والمدارس) - 1113(راجع 
 )الوزارةوسائل التواصل االجتماعي التي ترعاھا  - 1114(راجع 
 إخطارات الموظفین) - 4312.9/  4212.9/  4112.9(راجع 
 إخطارات الوالدین) - 5145.6(راجع 

عندما یتحدث  ذلك،/ أولیاء األمور فھمھ. باإلضافة إلى  األوصیاءوالمواد اإلعالمیة ذات الصلة في نسق یستطیع  الوزارةیجب نشر سیاسة عدم التمییز في 
 یجب ترجمة ھذه المواد إلى تلك اللغة األخرى. اإلنجلیزیة،للغة في المائة أو أكثر من طالب المدرسة بلغة أساسیة واحدة غیر ا 15

 وصول لألفراد ذوي اإلعاقة
) وأي معاییر و / أو لوائح تنفیذیة. عندما تكون ADAبرامج ومرافق المنطقة، التي یتم عرضھا بالكامل، ویجب أن تمتثل لقانون األمیركیین ذوي اإلعاقة (

مرافق المنطقة الحالیة لتزوید األفراد ذوي اإلعاقة بالوصول إلى البرامج أو الخدمات أو األنشطة أو المرافق، یتعین على  ھناك حاجة إلى تغییرات ھیكلیة في
 المشرف أو من یعینھ وضع خطة انتقالیة تحدد الخطوات الالزمة إلكمال التغییرات.

 الحیوانات في المدرسة) - 6163.2(راجع 
 مرافق)الخطة الرئیسیة لل - 7110(راجع 
 تقییم المباني القائمة) - 7111(راجع 

للشكاوى واالمتثال لقوانین الحقوق  الوزارةإجراءات الشكاوى الموحدة بصفتھ الموظف المسؤول عن تنسیق استجابة  - AR 1312.3الفرد المحدد في 
تلقى / یتعامل مع طلبات اإلقامة المقدمة من األفراد ذوي اإلعاقة . یالوزارةفي  ADAالمدنیة الفیدرالیة والوالیة یتم تعیینھ بموجب ھذا على أنھ منسق 

 أو حلھا. الوزارةومعالجتھا، كما یجب علیھ التحقیق في الشكاوى المتعلقة بإمكانیة وصولھم إلى برامج أو خدمات أو أنشطة أو مرافق 
 إجراءات الشكاوى الموحدة) - 1312.3(راجع 

8/25/04 .8/9  /17A 

 عدم التمییز في التوظیف - BP 4030 - :(S)الملحق 

ایقة وفقًا یرغب مجلس اإلدارة في توفیر بیئة عمل إیجابیة حیث یُضمن للموظفین والمتقدمین للوظیفة فرص متساویة في الوصول والفرص وخالیة من المض
أو طالب الوظیفة على أساس العرق الفعلي أو المتصور  التمییز ضد أو مضایقة أي موظف آخر في المنطقة الوزارةللقانون. یحظر المجلس على موظفي 

، حالة طبیة أو معلومات للشخص أو العقیدة الدینیة أو اللون أو األصل القومي أو النسب أو العمر أو الحالة الزواجیة أو الحمل أو اإلعاقة الجسدیة أو العقلیة
 نس أو میل جنسي.وراثیة أو حالة مخضرمة أو جنس أو ھویة جنس أو تعبیر جنس أو ج

 )الوزارةعدم التمییز في برامج وأنشطة  - 0410(راجع 
 إقامة معقولة) - 4032(قارن 
 سكن الرضاعة) - 4033(راجع 
 التحرش الجنسي) - 4319.11/  4219.11/  4119.11(راجع 
 الموظفون المصابون بمرض معدي) - 4319.41/  4219.41/  4119.41(راجع 
 مزایا الصحة والرعایة االجتماعیة) - 4154/4254/4354(راجع 
 التحرش الجنسي) - 5145.7(راجع 

أو التمییز یتكون التمییز المحظور من اتخاذ أي إجراء توظیفي ضار ضد أي شخص، بما في ذلك إنھاء أو رفض الترقیة أو التنازل عن العمل أو التدریب 
 ت التوظیف بناًء على أي من فئات التمییز المحظورة المذكورة أعاله.ضده في التعویض أو الشروط أو الشروط أو غیرھا من امتیازا

تقد الدیني للشخص یشمل حظر التمییز القائم على العقیدة الدینیة للموظف أو طالب الوظیفة أي تمییز قائم على اللباس الدیني للشخص أو أي تعارض بین المع
یتضمن حظر التمییز على أساس جنس الموظف أو طالب الوظیفة أي تمییز على أساس حمل  أو االحتفال بھ أو ممارستھ ومتطلبات التوظیف. یجب أن

 )12940، 12926الشخص أو الوالدة أو الرضاعة الطبیعیة أو أي حالة طبیة ذات صلة. (قانون الحكومة 
ز المحظورة المذكورة أعاله والتي تكون شدیدة أو یتكون المضایقة من أي سلوك لفظي أو مادي أو بصري غیر مرغوب فیھ یستند إلى أي من فئات التمیی

فیة، عدائیة، منتشرة بحیث تؤثر سلبًا على فرص عمل الفرد أو یكون لھا غرض أو تأثیر التدخل بشكل غیر معقول أداء عمل الفرد، أو یخلق بیئة عمل تخوی
 أو مسیئة.
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عمل، یشتكي أو یشھد أو یساعد أو یشارك بأي شكل من األشكال في إجراءات تقدیم  یحظر مجلس اإلدارة أیًضا االنتقام من أي موظف في المنطقة أو طالب
 الموضوعة وفقًا لھذه السیاسة. الوزارةالشكاوى في 

یشارك في التمییز المحظور أو المضایقة أو االنتقام أو یساعد أو یحرض أو یرغم أو یجبر شخص آخر على  الوزارةیجب أن یخضع أي موظف في 
 ط أو محاولة االنخراط في مثل ھذا السلوك في انتھاك لھذه السیاسة على إجراءات تأدیبیة تصل إلى وبما في ذلك الفصل.االنخرا
 الفصل) - 4117.4(راجع 
 التعلیق / العمل التأدیبي) - 4118(راجع 
 الفصل / التعلیق / الدعوى التأدیبیة) - 4218(راجع 

، فور االقتضاء، االتصال مباشرة  الوزارةأنھ تعرض أو یتعرض للتمییز أو المضایقة في انتھاك لسیاسة  یجب على أي موظف أو مقدم طلب عمل یعتقد
لتقدیم أي شكوى من ھذا القبیل  الوزارةأو كبیر مسؤولي المواھب الذي یقوم بإبالغ الموظف أو مقدم الطلب حول إجراءات  الوزارةبمشرفھ أو أمین مظالم 

 والتحقیق فیھا وحلھا.
 4031الشكاوى المتعلقة بالتمییز في التوظیف. (راجع  - ARمن  4031یجب التحقیق فوًرا في الشكاوى المتعلقة بالتمییز في العمل أو المضایقة وفقًا للمادة 

ر أو المضایقة أن یبلغ الحادث الشكاوى المتعلقة بالتمییز في التوظیف) على أي موظف إشرافي أو إداري یراقب أو یكون لدیھ علم بحادثة التمییز المحظو -
ن مثل ھذه إلى أمین المظالم أو كبیر موظفي المواھب في أقرب وقت ممكن عملیاً بعد وقوع الحادث. یتم تشجیع جمیع الموظفین اآلخرین على اإلبالغ ع

 الحوادث إلى المشرف على الفور.
 التدریب واإلشعارات

ب للموظفین حول كیفیة التعرف على المضایقة والتمییز، وكیفیة الرد بشكل مناسب، ومكونات سیاسات یجب على المشرف أو من ینوب عنھم توفیر التدری
 المتعلقة بالتمییز. الوزارةولوائح 
 تطویر الموظفین) -4131(راجع 
 تطویر الموظفین) -4231(راجع 
 تطویر الموظفین) -4331(راجع 

وتوافر إجراءات تقدیم الشكاوى.  الوزارةوفي المجتمع، عن سیاسة عدم التمییز في  الوزارةداخل  یقوم المشرف أو من ینوب عنھ باإلعالن بشكل منتظم،
 )CFR 100.6 ،106.9 34یجب تضمین ھذا المنشور في كل إعالن أو نشرة أو نموذج طلب یتم استخدامھ في توظیف الموظفین. (

 )CCR 4960 5في ذلك صاالت الموظفین وقاعات اجتماعات الطالب الحكومیة. ( بما الوزارةفي جمیع مدارس ومكاتب  الوزارةیجب نشر سیاسة 
8/25/04 .10/26  /11A. 25/2 / 15A

ً  - BP 5145.3: (R)الملحق   سیاسة عدم التمییز / التحرش والمتحولین جنسیا
 سیاسة عدم التمییز

ول والفرص المتكافئة في برامج وخدمات وأنشطة الدعم التعلیمي واألكادیمیة یرغب مجلس اإلدارة في توفیر بیئة مدرسیة آمنة تتیح لجمیع الطالب الوص
. یحظر مجلس اإلدارة، في أي مدرسة أو نشاط مدرسي، التمییز غیر القانوني والمضایقة والترھیب والبلطجة ألي طالب بناًء على عرق الوزارةاألخرى في 

تحدید ھویة المجموعة اإلثنیة أو الجنسیة أو السن أو الدین أو الزواج أو الحالة األبویة أو اإلعاقة  الطالب الفعلي أو لونھ أو أصلھ أو األصل القومي أو
واحد أو الجسدیة أو العقلیة أو الحالة الطبیة أو الحالة كمحارب مخضرم أو معاق أو جنس أو میل جنسي أو جنس أو ھویة جنس أو تعبیر جنسي؛ تصور 

 رتباط بشخص أو مجموعة بواحد أو أكثر من ھذه الخصائص الفعلیة أو المتصورة.أكثر من ھذه الخصائص؛ أو اال
مسؤولة عن ضمان امتثالھا للقوانین واللوائح الفیدرالیة والوالئیة التي تحكم البرامج التعلیمیة. عالوة على ذلك، یجب على  الوزارةیدرك مجلس اإلدارة أن 

القبول والوصول إلى الدورات األكادیمیة، وبرامج التوجیھ واإلرشاد، والبرامج الریاضیة، وإجراءات المجلس ضمان تكافؤ الفرص لجمیع الطالب في 
 االختبار، والتعلیم المھني، وغیرھا من األنشطة.

 سیاسة المتحولین جنسیا 
 یحظر قانون كالیفورنیا التمییز على أساس الجنس في المدارس العامة

فورنیا "النوع االجتماعي" على أنھ: "الجنس الفعلي للشخص أو الجنس المدرك لھ ویشمل ھویة الشخص أو مظھره أو تعرف قواعد اللوائح في والیة كالی
 سلوكھ، سواء كانت تلك الھویة أو المظھر أو السلوك مختلفًا عن تلك المرتبطة تقلیدیًا بجنس الشخص أو ال. عند الوالدة."

في الموقع المدرسي واإلدارة بشأن اھتمامات الطالب المتحولین جنسیاً وغیر المتوافقین من أجل خلق بیئة  تھدف ھذه السیاسة إلى إسداء النصح للعاملین
 .الوزارةتعلیمیة آمنة لجمیع الطالب وضمان حصول كل طالب على قدم المساواة على جمیع مكونات البرنامج التعلیمي في 

 التالي:من المتوقع أن تنفذ المدارس ھذه السیاسة على النحو 
 األسماء / الضمائر • 

 یحق للطالب أن یعالجوا باسم وضمیر یتوافق مع ھویتھم الجنسیة التي تم تأكیدھا بشكل حصري ومتسق في المدرسة.

 السجالت الرسمیة• 
التي تم تغییر ھذا االسم القانوني و / أو  تغییر السجالت الرسمیة للطالب لیعكس التغییر في االسم القانوني أو الجنس عند استالم الوثائق الوزارةیجب على  

 النوع االجتماعي وفقًا لمتطلبات كالیفورنیا القانونیة.
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 إمكانیة الوصول إلى دورات المیاه • 
 یجب أن یحصل الطالب على فرصة الوصول إلى غرفة النوم التي تتوافق مع ھویتھم الجنسیة بشكل حصري ومتسق في المدرسة.

 رفة المالبساحقیة الوصول لغ• 
 ال یجوز إجبار طالب المتحولین جنسیاً على الوصول إلى غرفة الخزانة على استخدام غرفة الخزانة المقابلة لجنسھم عند الوالدة. 

 احقیة الوصول الى الصالة الریاضیة • 
 في األلعاب الریاضیة والصالة الریاضیة. ال یجوز حرمان طالب المتحولین في الصاالت الریاضیة وصالة األلعاب الریاضیة من فرصة المشاركة

رموز اللباس • 
معتمدة في یجب أن یكون للطالب الحق في اللباس وفقًا لھویتھم الجنسیة التي یتم تأكیدھا بشكل حصري ومتسق في المدرسة، ضمن قیود قواعد اللباس ال

 موقع مدرستھم.
 الفصل بین الجنسین• 
أي ظروف أخرى حیث یتم فصل الطالب حسب الجنس في األنشطة المدرسیة، یُسمح للطالب بالمشاركة وفقًا لھویتھم في مناطق أخرى كقاعدة عامة، في  

 الجنسیة بشكل حصري ومتسق في المدرسة.
5 CCR Section 4910 (k). 
7/14/04 .10/26  /11A. 11/14 / 12A

 ترجمة الطالب S(  AR 5145.3الملحق (
 الطالب
أیًضا بضمان حصول كل طالب  الوزارةیر بیئة تعلیمیة آمنة وداعمة وشاملة لجمیع الطالب، بما في ذلك الطالب المتحولین جنسیاً. تلتزم بتوف الوزارةتلتزم 

 .الوزارةعلى فرص تعلیمیة متساویة وإمكانیة الوصول المتساوي إلى البرامج واألنشطة التعلیمیة في 
یاجات وحقوق المتحولین جنسیاً والطالب غیر المطابقین لنوع الجنس. ال یتوقع ھذا النظام كل موقف قد ینشأ فیما تضع ھذه الالئحة مبادئ توجیھیة لدعم احت

ر ملتزم بالجنس یتعلق بالمتحولین جنسیاً أو الطالب غیر المتوافقین بین الجنسین. یتم تشجیع المدارس على تقییم احتیاجات كل متحول جنسیًا أو طالب غی
حالة على حدة. في جمیع الحاالت، یكون الھدف ھو ضمان السالمة والراحة والتطور الصحي للطالب المتحول جنسیاً أو الطالب غیر على أساس كل 

 المتوافق مع الجنس.
 تعریفات

 لوصف أنفسھم.تھدف التعریفات الواردة أدناه إلى توضیح اإلرشادات الواردة في ھذا النظام. یمكن للطالب أو ال یستخدمون ھذه المصطلحات 
تلفة عن تلك الھویة الجنسیة تعني الھویة أو المظھر أو السلوك المرتبط بنوع الجنس، سواء كانت الھویة أو المظھر أو السلوك المرتبط بنوع الجنس مخ• 

 المرتبطة تقلیدیا بعلم وظائف األعضاء أو ممارسة الجنس عند الوالدة.
 تختلف ھویتھ بین الجنسین أو التعبیر عن الجنس عن تلك المرتبطة تقلیدیا بالجنس المعین عند الوالدة. طالب المتحولین جنسیا یعني الطالب الذي• 
 التعبیر الجنسي یعني ظھور الشخص وسلوكھ المرتبط بنوع الجنس سواء كان مرتبًطا بطریقة نمطیة بالجنس المخصص عند الوالدة أم ال.• 
 الذي یختلف تعبیره عن الجنس عن التوقعات النمطیة. الطالب غیر المطابق للجنس یعني الطالب• 

 القوانین المعمول بھا والسیاسة
. إد. قسم Calضایقة". ینص قانون التعلیم في والیة كالیفورنیا على أن "لجمیع التالمیذ الحق في المشاركة الكاملة في العملیة التعلیمیة، دون أي تمییز أو م

(و) على وجھ التحدید على أنھ "یُسمح للتلمیذ بالمشاركة في البرامج واألنشطة المدرسیة التي  221.5م في كالیفورنیا (أ). ینص قانون التعلی 201الكود 
لوائح في تفصل بین الجنسین، بما في ذلك الفرق الریاضیة والمسابقات، واستخدام مرافق تتسق مع ھویتھ الجنسیة، بغض النظر عن الجنس ینص قانون ال

لمثل على أنھ "ال یُستبعد أي شخص من المشاركة في مزایا أي برنامج أو نشاط تابع لوكالة محلیة أو یرفضھ على أساس الجنس أو المیل كالیفورنیا با
مج أو نشاط ي أي برناالجنسي أو الجنس أو العرق. تحدید المجموعات أو العرق أو النسب أو األصل القومي أو الدین أو اللون أو اإلعاقة الذھنیة أو البدنیة ف

. تعرف CCR Section 4900 (a) 5تقوم بھ "مؤسسة تعلیمیة" أو أي "وكالة محلیة" أخرى.. التي تتلقى أو تستفید من أي مساعدة مالیة من الدولة. "
ظھر أو السلوك المدرك قواعد اللوائح في كالیفورنیا "النوع االجتماعي" على أنھ "الجنس الفعلي للشخص أو الجنس المدرك لھ، ویشمل الھویة أو الم

(ك). تحظر  4910القسم  CCR 5للشخص، سواء كانت تلك الھویة أو المظھر أو السلوك مختلفًا عن تلك المرتبطة تقلیدیًا بجنس الشخص في والدة ". 
 التمییز ضد المتحولین جنسیاً والطالب غیر الملتزمین بالجنس. 5141.3سیاسة مجلس اإلدارة 
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 الخصوصیة
ق في تقریر متى ومع من، وكم من المعلومات الشخصیة لمشاركتھا مع اآلخرین. یشمل ھذا الحق في الخصوصیة الحق في التحكم في نشر للطالب الح

 المعلومات المتعلقة بالھویة الجنسیة للشخص، بما في ذلك حالة المتحولین جنسیاً أو المیل الجنسي.
لتي قد تكشف عن حالة المتحولین جنسیاً للطالب أو العرض التقدیمي غیر المتوافق بین الجنسین یجب على موظفي المدرسة عدم الكشف عن المعلومات ا

الظروف النادرة حیث لآلخرین ما لم یكن ذلك مطلوبًا قانونیًا للقیام بذلك، فقد أذن الطالب بمثل ھذا الكشف، أو كانت ھناك "حاجة محددة إلى المعرفة". في 
ؤولي المدرسة إبالغ الطالب المتحولین جنسیاً بضرورة الكشف وتزوید الطالب بفرصة إلفشاء الكشف قبل إجراء أي اإلفصاح ضروري، یجب على مس

 إفصاح.
 أسماء / الضمائر

 تتعرف للطالب الحق في مخاطبتھ باسم وضمیر یتوافق مع ھویتھ الجنسیة التي تم تأكیدھا بشكل حصري ومتسق في المدرسة. بناًء على الطلب، یجب أن
 المدرسة على الھویة الجنسیة للطالب والتي یتم تأكیدھا بشكل حصري ومتسق في المدرسة.

الئحة. على سبیل إن الرفض المتعمد أو المستمر الحترام الھویة الجنسیة للطالب، على عكس االنزالق غیر المقصود أو الخطأ الصادق، یعد انتھاًكا لھذه ال
 باسم أو ضمیر ال یتوافق مع الھویة الجنسیة للطالب ستنتھك ھذه الالئحة.المثال، اإلشارة إلى الطالب عن قصد 

 سجالت المدرسة
المدرسة. قد  تلتزم المنطقة بضمان أن یتم التعامل مع الطالب باالسم والضمیر الذي یتوافق مع ھویتھم الجنسیة التي یتم تأكیدھا بشكل حصري ومتسق في

ھ أو جنسھ في سجالت المدرسة الرسمیة لیعكس االنتقال بین الجنسین دون أمر من المحكمة. للقیام بذلك، یجب على یطلب ولي األمر / الوصي تغییر اسم طفل
جھودًا لضمان انعكاس التغییر في  الوزارةولي األمر / الوصي تقدیم نموذج طلب تغییر معلومات قائمة المدرسة إلى مركز تعیین الطالب. سیبذل موظفو 

 .الوزارةجمیع أنظمة المعلومات اإللكترونیة في االسم والجنس في 
االحتفاظ بسجل تلمیذ دائم إلزامي ("سجل رسمي") یتضمن االسم القانوني للطالب والجنس القانوني. سیتم االحتفاظ بشھادة المیالد أو  الوزارةیتعین على 

 ).A) (1(ب) ( 432كال الشفرة. ریج.  5، وفقًا لما تقتدیھ الئحة الوالیة. وثیقة المستشفى التي تحمل االسم القانوني ونوع الجنس في المجلد التراكمي
 إمكانیة الوصول إلى الحمام

 یجب على الطالب الوصول إلى الحمام الذي یتوافق مع ھویتھم الجنسیة بشكل حصري وثابت في المدرسة. أي طالب لدیھ حاجة أو رغبة في زیادة
 سي، یجب أن یُتاح لھ الوصول إلى مرحاض وحید، ولكن ال یلزم أي طالب الستخدام ھذه االستراحة.الخصوصیة، بغض النظر عن السبب األسا

 غرفة خلع المالبس
النظر عن یجب أن یتمتع الطالب بإمكانیة استخدام المرافق التي تتوافق مع ھویتھم الجنسیة كما ھو موضح من قبل الطالب والمؤكد في المدرسة، بغض 

جالت الطالب، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر غرف الخزائن. حیثما كان ذلك متاًحا، یمكن استخدام أماكن اإلقامة من قبل أي الجنس المدرج في س
ر أي طالب طالب یرغب في زیادة الخصوصیة، بغض النظر عن السبب األساسي. یجب أن یكون استخدام أماكن اإلقامة ھذه اختیاًرا للطالب، وال یجوز إجبا

لة للتغییر على استخدام ھذه األماكن. یجب تزوید أي طالب لدیھ حاجة أو رغبة في زیادة الخصوصیة، بغض النظر عن السبب األساسي، بمساحة بدیلة معقو
یب في غرفة خلع المالبس أو في مرحاض قر PEمثل استخدام منطقة خاصة (مثل كشك مرحاض قریب مع باب ومنطقة مفصولة ستارة أو مكتب مدرب 

طالب من مكتب الصحة)، أو مع جدول تغییر منفصل (على سبیل المثال، استخدام غرفة خلع المالبس التي تتوافق مع ھویتھم الجنسیة قبل أو بعد ال
لمتحول جنسیاً اآلخرین). یجب توفیر أي ترتیب بدیل بطریقة تحمي قدرة الطالب على الحفاظ على حالة المتحولین جنسیاً في سریة. لن یطلب من الطالب ا

 بأي حال من األحوال استخدام غرفة خلع المالبس التي تتعارض مع الھویة الجنسیة للطالب.
 األنشطة المنفصلة بین الجنسین

 ب حسبإلى الحد الممكن، ینبغي للمدارس أن تقلل أو تقضي على ممارسة الفصل بین الطالب حسب الجنس. في المواقف التي یتم فیھا الفصل بین الطال
 الجنس، مثل فصول التعلیم الصحي، یجب تضمین الطالب في المجموعة التي تتوافق مع ھویتھم الجنسیة.

أوقات الفصل  ال یجوز حرمان الطالب من المتحولین جنسیاً من فرصة المشاركة في التربیة البدنیة، وال یجوز إجبارھم على الحصول على تعلیم بدني خارج
ح للمتحولین جنسیاً والطالب غیر الملتزمین بالجنس بالمشاركة في فصول التربیة البدنیة التي تفصل بین الجنسین، والفرق الدراسي المحددة. یجب السما

 الریاضیة بین المدرسیین، والریاضات الداخلیة بما یتفق مع ھویتھم الجنسیة.
لبرامج المدرسیة (على سبیل المثال المناقشات الصفیة، والرحالت كقاعدة عامة، في أي ظروف أخرى حیث یتم فصل الطالب حسب الجنس في األنشطة أو ا

ي قد تتضمن الحاجة المیدانیة)، یُسمح للطالب بالمشاركة وفقًا لھویتھم الجنسیة التي یتم تأكیدھا بشكل حصري ومتسق في المدرسة. ستتم معالجة األنشطة الت
على حدة. في مثل ھذه الظروف، یبذل الموظفون جھداً معقوالً لتوفیر أماكن اإلقامة التي  إلى أماكن لتناول شواغل خصوصیة الطالب على أساس كل حالة

 یمكن أن تعالج أي مخاوف من ھذا القبیل.
 رموز اللباس

 اعي.للطالب المتحولین جنسیاً وغیر المطابقین لنوع الجنس الحق في اللباس بطریقة تتوافق مع ھویتھم الجنسیة أو التعبیر عن النوع االجتم
 التمییز / التحرش

مة. یجب أن یجب توفیر بیئة مدرسیة آمنة للطالب المتحولین جنسیاً وغیر المطابقین لنوع الجنس وحمایتھم من التمییز والتحرش في نظام المدارس العا
یالء اھتمام فوري ألي حادث تمییز أو یستجیب الموظفون بشكل مناسب لضمان خلو المدارس من أي تمییز أو مضایقة من ھذا القبیل. یتضمن ذلك ضمان إ

ب التعامل مع مضایقة أو عنف، بما في ذلك التحقیق في الحادث واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة المناسبة وتزوید الطالب والموظفین بالموارد المناسبة. یج
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المتصور أو عدم توافق النوع االجتماعي بالطریقة نفسھا التي یتم  الشكاوى التي تدعي التمییز أو المضایقة بناًء على حالة الشخص المتحول جنسیاً الفعلي أو
 بھا التعامل مع شكاوى التمییز أو المضایقة األخرى.

§§  5أو ھذه الالئحة من خالل إجراءات الشكاوى الموحدة. كال. قانون ریج. حلمة الثدي.  BP 5145.3یجب التعامل مع الشكاوى المتعلقة بانتھاكات 
4600-4687. 

 )AR 5131.2 -راجع (
 )BP / AR 1312.3 -(راجع 

 نقل طالب إلى مدرسة أخرى (نقل السالمة)
ات نقل بشكل عام، یجب أن تھدف المدارس إلى الحفاظ على الطالب غیر المتحولین جنسیاً والجنس في موقع المدرسة األصلي. ال ینبغي أن تكون عملی

ن تؤخذ بعین االعتبار فقط عند الضرورة لحمایة الطالب الذي تم نقلھ أو رفاھھ الشخصي، أو عند طلب السالمة أول استجابة للمدرسة للمضایقات ویجب أ
 الطالب أو والد الطالب.

 2014/11/04 

 الطالب T :BP 5145.11الملحق 

 االستجواب والخوف
مقابلة، یجب على المدیر أو من یعینھ التأكد من ھویة الضابط، یحق لموظفي إنفاذ القانون مقابلة الطالب واستجوابھم في أماكن المدرسة. عند طلب ھذه ال

یعینھ استیعاب العملیة والقدرة الرسمیة، والسلطة التي یعمل بموجبھا. إذا احتاج الموظف إلى مقابلة الطالب أو استجوابھ على الفور، یتعین على المدیر أو من 
 ب الخصوصیة المناسبة، ونماذج التعاون المثلى مع سلطات إنفاذ القانون المجتمعیة.بطریقة تسبب أقل اضطراب ممكن في المدرسة، وتمنح الطال

 بناًء على تقدیر الضابط القانوني وبموافقة الطالب، قد یكون المدیر أو من ینوب عنھ حاضًرا أثناء المقابلة.
مدیر أو من یعینھ أوالً التأكد من سبب ھذا اإلجراء. عند تحریر إذا وجد الموظف القانوني أنھ من الضروري إقالة الطالب من المدرسة، فیتعین على ال

 الطالب، یجب على المدیر أو من ینوب عنھ محاولة إبالغ الوالد / ولي أمر الطالب على الفور.
غیر مصرح لھ أو  یجب على الموظفین المسؤولین عن إطالق سراح طالب من الحضانة المدرسیة بذل أقصى جھد ممكن لمنع ھذا اإلفراج عن أي شخص

 مجھول.
 السالمة) - 5142(قارن 

 مذكرات اإلحضار
ى تقدیم أوامر على الرغم من إمكانیة تقدیم مذكرات استدعاء قانونیة في المدرسة، إال أن مجلس اإلدارة یعتقد أنھ یجب حث المسؤولین العاملین بشدة عل

 غي اتخاذ خطوات لضمان الحد األدنى من اإلحراج أو فقدان الوقت للطالب.استدعاء في منزل الطالب كلما أمكن ذلك. في ھذه المواقف، ینب
8/25/04 

تتبع وخفض اتصاالت الطالب مع عملیات االعتقال واالعتقاالت بموجب إنفاذ القانون: مسؤولیات والتزامات موظفي  BP 5145.13 (U) الملحق
OUSD. 

 ) بما یلي:OUSDتلتزم مقاطعة مدرسة اوكالند الموحدة (
 تحسین نتائج الطالب السود باعتبارھا إحدى أولویاتھا الرئیسیة؛• 
 ثر أمانًا؛إعطاء األولویة للنھج البدیلة غیر العقابیة لمعالجة سلوكیات الطالب الصعبة التي تساعد على تحسین سلوك الطالب وتھیئة مناخ مدرسي أك• 
الطالب وفقط للحوادث التي یكون فیھا إنفاذ القانون ضروریًا لمواجھة تھدید خطیر لسالمة  استخدام تطبیق القانون فقط كملجأ أخیر فیما یتعلق بسلوك• 

 المدرسة؛
 الذین تسبب اعتقالھم وتورطھم في قضاء األحداث عواقب وخیمة محتملة على المدى الطویل؛ و OUSDتجنب التجریم غیر الضروري لطالب • 
") في عملیة االنضباط، مع OSPDر الذي من المتوقع أن یلعبھ ضباط إدارة شرطة مدارس اوكالند ("تزوید موظفي المنطقة بمعلومات تتعلق بالدو• 

 .OSPDالتركیز بشكل خاص على المبادئ التوجیھیة عندما یكون ذلك مناسبًا وعندما ال یكون من المناسب إحالة الطالب إلى ضابط 
إلى الطالب أو االتصال بھم أو إلقاء القبض علیھم أو االستشھاد بھم ألي مجموعة فرعیة من الطالب،  إلى الحد الذي توجد فیھ تباینات فیما یتعلق باإلحاالت 

وتركز على توفیر أكبر قدر من الدعم للمدارس التي تظھر  الوزارةتطویر وتنفیذ تدخالت تركز على المدارس على مستوى  OUSDیجب على موظفي 
 الت وتبادل المعلومات حول ھذه التدخالت مع مجلس التعلیم على أساس نصف سنوي.أكبر التباینات في االتصاالت واالعتقا

 . انضباط الطالب: تقلیل االتصال بإنفاذ القانون وتوقیف الموظفین1
ة العمل كإداري أو ضابط أمن المدرس OSPDیتحمل المسؤولون مسؤولیة أساسیة لضمان التنفیذ المتسق للقواعد والسیاسات المدرسیة. ال یجوز ألي ضابط 

 / غیر المدرسي في مواقع المدرسة. OSPDفي المدرسة. تقع مسؤولیة تأدیب الطالب على عاتق ضابط األمن بخالف 
 ، بما في ذلك فیما یتعلق بمسائل الطرد.OUSDمقابلة الطالب أو جمع األدلة ألغراض تأدیبیة فقط من  OSPDال ینبغي أن یُطلب من ضباط 

تحدید وتوثیق بدائل لتورط الشرطة، مثل استخدام ممارسات العدالة التصالحیة،  OUSD، یتعین على مسؤولي 2014/2015الدراسي اعتباًرا من العام 
یر لسالمة واستخدام تطبیق القانون فقط كملجأ أخیر فیما یتعلق بسلوك الطالب وللحوادث التي یتم فیھا تطبیق القانون فقط ضروري لمواجھة تھدید خط
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والموجودة على عنوان اإلنترنت التالي:  OUSD(انظر، على سبیل المثال، صفحات الویب الخاصة بالعدالة التصالحیة الخاصة بـ  المدرسة.
www.ousd.k12.ca.us/Page/1048(. 

 . ضابط الدخول على مخیمات المدارس2
ال، المدیر أو مساعد المدیر) بوجودھم و / أو الغرض عند إخطار مسؤولي المدرسة (على سبیل المث OSPDفي غیاب الظروف الملحة، یجب على ضباط 

 دخولھم إلى حرم المدرسة.
من قانون التعلیم، والذي یتطلب من مسؤول المدرسة تقدیم إخطار أولیاء األمور /  48906یجب أن یلتزم بالقانون  OUSD. توقیف أو استجواب طالب 3

من قانون الرعایة  305یتم احتجاز الطفل كضحیة مشتبھ بھا. إساءة معاملة األطفال أو وفقًا للمادة  الوصي فور اعتقال الشرطة للطالب، باستثناء عندما
أن یحاول مسؤول المدرسة على الفور إبالغ أحد الوالدین / الوصي باعتقال ذلك الطالب. (انظر سیاسة مجلس إدارة  OUSDوالمؤسسات. تتطلب سیاسة 

OUSD 5145.6 ،5145.115145.11داریة ؛ الالئحة اإل(. 
 OUSDي قبل استدعاء إنفاذ القانون الرتكاب جرائم على مستوى المدرسة، مثل حیازة الكحول أو الماریجوانا أو المشاجرات الجسدیة، یجب على موظف

تطویر مصفوفة  OUSDجب على استنفاد جمیع البدائل األخرى، مثل إصدار تحذیر، والوعظ والمشورة، واإلشارة إلى العدالة التصالحیة أو الوساطة. ی
 وتتبع استخدام مثل ھذه البدائل.

للقاصر  یجب على مسؤول المدرسة اتخاذ خطوات فوریة لالتصال بأحد الوالدین / الوصي للحصول على موافقة شفھیة للسماح بأي تحقیق من قِبل الشرطة
أو الوصي عدم استجواب التلمیذ حتى یتمكن من الحضور، ال یجوز إتاحة التلمیذ  ما لم یكن الطفل ضحیة مشتبھ فیھا إلساءة معاملة الطفل. إذا طلب الوالد

 لموظف السالم الستجوابھ حتى یحضر الوالد أو الوصي.
االتصال بجمیع األرقام المدرجة في بطاقة االتصال في حاالت  OUSDیجب أن تشمل الجھود المبذولة لالتصال بأولیاء األمور من جانب مسؤولي 

 ، بما في ذلك أرقام العمل وأرقام االستدعاء وأي أرقام یقدمھا الطالب، وكذلك عناوین البرید اإللكتروني.الطوارئ
علقة في حالة عدم وجود ظروف مخففة، ستتجنب الشرطة إجراء مقابالت مع الطالب وإلقاء القبض علیھم في المدرسة فیما یتعلق بالقضایا غیر المت

ف المخففة، على سبیل المثال ولیس حصرا على، الضباط الذین یدخلون مباني المدارس في "مطاردة ساخنة" للمشتبھ فیھ، بالمدرسة. یجب أن تشمل الظرو
رتكبت على الممتلكات أو التحقیق المستمر ذي الطبیعة الخطیرة أو الجنایة، أو للتحقیق في إساءة معاملة األطفال، أو استجابة لحاالت الطوارئ، أو الجریمة ا

 رسیة.المد
 . موقع االعتقال، خصوصیة الطالب، واعتبارات مناخ الحرم الجامعي4

 یجب ترتیب موقع خاص بعید عن األنظار وسماع الطالب اآلخرین للقبض على الطالب، حیثما كان ذلك ممكنًا، من شأنھ أن یساعد على تجنب غزو
 زید من تعطیل المدرسة الحرم الجامعي.خصوصیة الطالب، مما یعرض سالمة الطالب اآلخرین ورفاھھم للخطر، وی

 . التدریب على السیاسة وتوزیعھا5
ضمان توزیعھا على  OSPDضمان توزیعھا على جمیع موظفي المدارس، ویجب على  OUSDأشھر من اعتماد ھذه السیاسة، یجب على  3في غضون 

 لسیاسة مرة واحدة على األقل في السنة.وأن یتم توفیر التدریب على كیفیة تنفیذ ھذه ا OSPDجمیع ضباط شرطة مدرسة 
 أیًضا ضمان توزیع ھذه السیاسة على جمیع مواقعھا المدرسیة. OUSDیجب على 

5/28/14 

 OSPDتتبع وخفض اتصاالت الطالب مع عملیات االعتقال واالعتقاالت بموجب إنفاذ القانون: مسؤولیات والتزامات  - BP 5145.14: (V)الملحق 
 العمل . األھداف وخطة1

) لتقلیل معدل عملیات االعتقال 2) في الحد من اتصال األقلیات غیر المتناسب بالشرطة ونظام قضاء األحداث و (1تتمثل أھداف وزارة التعلیم في اوكالند (
 ودعوات المحاكم في المدارس مع الحفاظ على مناخ المدرسة اآلمن.

") أھدافًا لتقلیل التباینات ووضع خطة عمل لتحقیق ھذه األھداف، OSPDارة شرطة مدارس اوكالند ("إلى الحد الذي توجد فیھ مثل ھذه التباینات، تضع إد
یة. یجب والتي ینبغي أن تشمل، على سبیل المثال ولیس حصرا على، تدریب الضباط على موضوعات مثل التحیز الضمني.، تنمیة الطفل، والكفاءة الثقاف

 لدعم الطالب الذین لدیھم جھات اتصال متعددة لفرض القانون وتقلیل ھذه االتصاالت. OUSDموارد مطلوبة من أیًضا تحدید أي خدمات أو  OSPDعلى 
 . تتبع البیانات والمراجعة العامة2

 ألغراض ھذا القسم:
ن الموقع المدرسي مفتوًحا بشكل خالل ساعات یكو OUSDیتم تعریف "الجرائم المتعلقة بالمدرسة" على أنھا جریمة جنائیة تحدث أو تنشأ في موقع مدرسة 

 منتظم للجمھور أو لطالبھا للعمل في المدارس.
 ة ھذا الحدث.یتم تعریف "موقع المدرسة" على أنھ الخاصیة التي تقع علیھا المدرسة. ویشمل أیًضا أي مكان یتم فیھ إقامة حدث برعایة المدرسة طوال مد

 (ولكن لیس المدارس المستأجرة أو الخاصة). OUSDسة حكومیة تابعة لـ یشیر "الطالب" فقط إلى الطالب الملتحقین بمدر• 
 ) فیما یتعلق بما یلي:D) إلى (A، على أساس نصف سنوي، المعلومات الواردة في (OUSD ("BOE")مجلس التعلیم  OSPDستوفر 

)A:عدد عملیات القبض على الطالب ( 
 ت الصلة بالمدرسة.للجرائم ذا OUSDعلى مواقع المدارس  OSPD) بواسطة 1(
 للجرائم ذات الصلة غیر المدرسة. OUSDعلى مواقع المدارس  OSPD) بواسطة 2(
 للجرائم ذات الصلة بالمدرسة. OUSDقبالة مواقع المدارس  OSPD) بواسطة 3(
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)B عدد المرات التي أصدر فیھا (OSPD .استشھادًا للطالب 
)C عدد المرات التي تم فیھا استدعاء (OSPD ع مدارس لمواقOUSD  ،على سبیل المثال، التعدي على ممتلكات الغیر، تعطیل، التحرش) ونوع المكالمة

 حیازة سالح).
)D الشكاوى: ملخص ألي شكاوى مقدمة ضد ضباط (OSPD  وفقًا لسیاسة شكاوىOUSD  تمت الموافقة في)بالشكل والطریقة التي 2012یونیو  27 ،(

 تتطلبھا ھذه السیاسة.
ة أو ذه البیانات الواردة في (أ) إلى (ب) حسب الجرم والعمر والعرق والجنس وما إذا كان قد تم القبض على الطالب أو لدیھ خطة تعلیمیة فردییتم تصنیف ھ

 أم ال. 504خطة القسم 
 .2015سیتم اإلبالغ عن البیانات الواردة في القسم (ج) أعاله، ألول مرة في صیف عام 

، وفقًا للبیانات المتوقعة السابقة، یجب أن تُعلم وتؤثر في تطویر خطة العمل المنصوص OSPDغیر متناسب مع ضباط شرطة أھمیة اتصال األقلیات بشكل 
 تزوید بنك إنجلترا بتحدیث عن أي خطة عمل من ھذا القبیل على أساس نصف سنوي. OSPDأعاله. یجب على  1علیھا في القسم 

 نون االتصال. االنضباط الطالب: الحد من إنفاذ القا3
أو ضابط أمن المدرسة  OSPDالمسؤولیة الرئیسیة عن ضمان التطبیق المتسق لقواعد المدرسة وسیاساتھا. ال یجوز ألي ضابط  OUSDیتحمل مسؤولو 

 / غیر المدرسة. OSPDالعمل كإداري في المدرسة. إن تأدیب الطالب من مسؤولیة ضباط األمن بخالف 
استنفاد جمیع البدائل  OSPDة منخفضة المستوى، مثل حیازة الكحول أو الماریجوانا أو المشاحنات البدنیة، یجب على ضباط بالنسبة الرتكاب جرائم مدرسی

تطویر مصفوفة وتتبع  OUSDاألخرى، مثل إصدار تحذیر، ونصح وإرشاد، واإلحالة إلى الخدمة المجتمعیة، والعدالة التصالحیة، أو الوساطة. یجب على 
 ائل.استخدام البد

 . االعتقاالت أو االدعاءات المتعلقة بمعسكرات المدارس4
النظر في معقولیة إجراء التوقیف في الحرم الجامعي أو استدعاء طالب من  OSPDفي محاولة للحد من االضطراب في بیئة التعلم، یجب على ضباط 

 حرم الجامعي، یجب على الضابط مراعاة ما یلي:الفصل. عند التفكیر فیما إذا كان من المعقول توقیف أو استدعاء طالب في ال
 ما إذا كان االعتقال أو االستدعاء رداً على ارتكاب جریمة ذات صلة بالمدرسة؛

 خطورة الجریمة؛• 
 ما إذا كان ھناك تھدید وشیك للسالمة العامة؛

 متطلبات الدولة أو الدولة؛• 
 وسائل أخرى.ما إذا كان الضابط قادًرا على تنفیذ عملیة التوقیف ب• 

 إذا كان التوقیف غیر معقول بالنظر إلى االعتبارات المذكورة أعاله، یجب إلقاء القبض على الطالب أو استدعائھ في وقت / مكان آخر.
) إذا، بعد التنسیق مع مسؤولي المدارس المعینین (على سبیل المثال، مدیر المدرسة أو مساعد المدیر OSPDفي غیاب الظروف الملحة، یجب على ضباط 

 األخذ في االعتبار معقولیة مثل ھذا االعتقال على النحو المبین أعاله، قرروا أنھ من الضروري إجراء اعتقال في الحرم الجامعي.
تھاك نینبغي ترتیب موقع خاص بعید عن األنظار وسماع الطالب اآلخرین للقبض على الطالب، حیثما كان ذلك ممكنًا، من شأنھ أن یساعد على تجنب ا

 خصوصیة الطالب، مما یھدد سالمة ورفاھیة الطالب اآلخرین، ویزید من تعطیل حرم المدرسة.
 . ضابط الدخول على مخیمات المدارس5

إخطار مسؤولي المدرسة (على سبیل المثال، المدیر أو مساعد المدیر) بوجودھم و / أو الغرض عند  OSPDفي غیاب الظروف الملحة، یجب على ضباط 
 إلى حرم المدرسة. دخولھم

 . القبض على الطالب واستجوابھم6
من قانون الرفاه والمؤسسات، والذي یشترط، من بین أمور أخرى، أنھ عندما یأخذ الضابط قاصًرا قبل ضابط مراقبة في قاعة  627بالقانون  OSPDتلتزم 

من قانون الرفاه والمؤسسات، یتخذ الضابط خطوات فوریة إلخطار  1ة ، الماد2، الفصل 1، الجزء 2األحداث أو إلى أي مكان احتجاز آخر بموجب القسم 
ا یتم احتجاز والد القاصر أو الوصي أو أحد األقارب المسئولین بأن ھذا القاصر محتجز والمكان الذي یحتجز فیھ القاصر. ال ینطبق ھذا الحكم على عندم

 من قانون الرعایة والمؤسسات. 305ة الطفل كضحیة مشتبھ بھا إلساءة معاملة الطفل أو وفقًا للماد
علقة في حالة عدم وجود ظروف مخففة، ستتجنب الشرطة إجراء مقابالت مع الطالب وإلقاء القبض علیھم في المدرسة فیما یتعلق بالقضایا غیر المت

ني المدارس في "مطاردة ساخنة" للمشتبھ فیھ، بالمدرسة. یجب أن تشمل الظروف المخففة، على سبیل المثال ولیس حصرا على، الضباط الذین یدخلون مبا
رتكبت على الممتلكات أو التحقیق المستمر ذي الطبیعة الخطیرة أو الجنایة، أو للتحقیق في إساءة معاملة األطفال، أو استجابة لحاالت الطوارئ، أو الجریمة ا

 المدرسیة.
 متعلقة بإنفاذ القانون والتي ال تتعلق بالمدرسة خارج المدرسة.یجب أن یبذل تطبیق القانون كل جھد ممكن للتعامل مع القضایا ال

قصارى جھده لضمان  OSPDإخبار الطالب بالكالم من میراندا. یجب أن یبذل مسؤول  OSPDمباشرة قبل استجواب الطالب المحتجز، یجب على ضباط 
ي مصطلحات قد تكون أو ال تكون منطقیة للطالب واستدعاء میراندا بلغة فھم الطالب تماًما لفظ میراندا، بما في ذلك عن طریق التحقق من فھم وشرح أ

دث أنھ قد یكون لدیھ الطالب األساسیة إن لم تكن اإلنجلیزیة. إذا قرر الطالب متابعة اإلجابة على األسئلة بعد تحذیر میراندا، یجب على الضابط أن یخبر الح
قد یقرر انتظار الوالد قبل ذلك. یبدأ االستجواب. قد تفسر المحاكم طلب الطالب بحضور أحد الوالدین /  والدیھ / الوصي علیھ قبل االستجواب وأثناءه وأنھ

 الوصي على أنھ ابتكار لحق الطالب في التزام الصمت.
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إلجابة على األسئلة أو إذا قرر الطالب ا OSPDلطالب محتجز باللغة المناسبة للعمر ولضمان أن یفھم الطالب ضابط  OSPDیجب إجراء أي استجواب من 
 تقدیم معلومات.

 . تدریب وتوزیع السیاسة7
ضمان توزیعھا على  OSPDضمان توزیعھا على جمیع موظفي المدارس، ویجب على  OUSDأشھر من اعتماد ھذه السیاسة، یجب على  3في غضون 

 وتوفیر التدریب مرة واحدة على األقل في السنة. OSPDجمیع ضباط شرطة مدرسة 
5/28/14 

 التواصل مع األھل / األوصیاء؛ خدمات الترجمة والترجمة الفوریةBP 5124 (W) الملحق 
ب، فإن مجلس نظًرا ألن اآلباء / أولیاء األمور لدیھم الحق في االطالع على التحصیل الدراسي ألطفالھم وقد یستخدمون ھذه المعلومات لدعم تعلم الطال

حول تقدم الطالب. یجوز للمدیر والمعلم التواصل عن طریق المؤتمرات، والرسائل اإلخباریة  األوصیاءیاء األمور / اإلدارة یشجع التواصل المتكرر مع أول
 للفصل، والبرید، والھاتف، و / أو الزیارات المدرسیة من قبل أولیاء األمور / األوصیاء.

 الزوار / الغرباء) - 1250(راجع 
 مشاركة الوالدین) - 6020(راجع 

اء على زء من ھذا التواصل، یجب على المعلمین إرسال تقاریر مرحلیة إلى أولیاء األمور / األوصیاء على فترات منتظمة، وتشجیع اآلباء / األوصیكج
 لقانون.أولیاء األمور جمیع اإلخطارات المطلوبة بموجب ا / األوصیاءإرسال  الوزارةتوصیل أي مخاوف إلى المعلم. باإلضافة إلى ذلك، یجب على 

 الغیاب واألعذار) - 5113(راجع 
 الدرجات / تقییم تحصیل الطالب) - 5121(راجع 
 إخطارات الوالدین) - 5145.6(راجع 
 متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة) - 6146.1(راجع 
 متطلبات التخرج من المرحلة االبتدائیة / المتوسطة) - 6146.5(راجع 
 )تقییم الطالب - 6162.5(راجع 

من فھم المراسالت یجب على المشرف أو من یعینھ التأكد من إنشاء وسائل االتصال المناسبة كلما علم / قد ال یتمكن الوالد / الوصي، ألي سبب من األسباب، 
 نشطة المدرسیة.المكتوبة من المدرسة أو االتصاالت الشفویة التي تتم خالل المؤتمرات المتعلقة ببرنامج الطالب، التقییم، التقدم أو األ

ء األمور / حسب الحاجة، یستخدم المشرف أو من یعینھم مترجمین شفویین مؤھلین تماًما في طریقة االتصال المتخصصة الالزمة للتواصل الفعال مع أولیا
 .الطالب ذوي اإلعاقة األوصیاء
التحریریین وأولیاء األمور الذین یتحدثون لغات غیر اإلنجلیزیة،  إلى أقصى حد ممكن عملیًا ومتسقًا مع القانون، ھي توفیر المترجمین ،الوزارةإن سیاسة 

خالل تلقي اتصاالت عند الضرورة. تتیح خدمات الترجمة التحریریة والشفویة للعائالت ذات الخلفیات اللغویة األخرى المشاركة الكاملة في تعلیم أطفالھم من 
 یزیة للعائالت األخرى.ذات جودة عالیة، مساویة لالتصال المقدم باللغة اإلنجل

 وشرًحا لكیفیة الوصول إلى الخدمات. ،الوزارةفي دلیل الوالدین، ملخًصا إلرشادات الترجمة والترجمة الفوریة في  الوزارة، ستضم 2015-2014ابتداًء من 
ن طالب معین یتم إرسالھ إلى أحد الوالدین أو الوصي، باإلضافة إلى المتطلبات القانونیة لتوفیر خدمات الترجمة التحریریة والشفویة، یجب على أي مستند ع

االختبارات والسالمة، بما في ذلك المستندات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة بالمدرسة، مثل الرحالت المیدانیة، بعد األنشطة المدرسیة، والمعلومات المتعلقة ب
الذین یتحدثون تلك اللغة. المدیر أو  الوزارةنظر عن النسبة المئویة للطالب في المدرسة أو یمكن ترجمتھا إلى اللغة التي یفھمھا الوالد (الوالدان)، بغض ال

 إذا لزم األمر. ،الوزارةالمعین مسؤول عن ترتیب ھذه الترجمات بدعم من وحدة الترجمة في 
 ،الوزارةفي المدارس وكذلك البرامج واألنشطة على مستوى یجب توفیر خدمات الترجمة الشفویة عند الضرورة لتمكین اآلباء وأولیاء األمور من المشاركة 

 بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:
A الوزارة. اجتماعات مجلس إدارة 
B ة ، واللجن الوزارة. اجتماعات اللجان االستشاریة للمدارس والمقاطعات (مجلس موقع المدرسة، واللجنة االستشاریة للمتعلم باللغة اإلنجلیزیة في

 االستشاریة المجتمعیة للتربیة الخاصة، إلخ)
C اجتماعات وأنشطة أولیاء األمور .
D تفرید اجتماعات خطة التعلیم .(IEP) e .
 .e) تفرید اجتماعات خطة خدمة األسرةIFSP( 
Fجلسة تأدیبیة . 
G ذلك اجتماعات . جمیع المراسالت المتعلقة بإحالة أو تقییم أو تنسیب الطالب للتعلیم الخاص، بما فيSST وIEP  504والقسم 

 ال یجوز استخدام األطفال للترجمة إال في حاالت الطوارئ.
 )الوزارةعدم التمییز في برامج وأنشطة  - 0410(راجع 
 تعلیم متعلمي اللغة اإلنجلیزیة) - 6174(راجع 

 مترجم ویبلغ الوالدین / األوصیاء بھذا اإلجراء. / أولیاء األمور بطلب األوصیاءیضع المشرف أو من ینوب عنھ إجراًء یسمح بموجبھ 
 یضع المشرف مبادئ توجیھیة إداریة للتنفیذ الكامل لسیاسة مجلس اإلدارة ھذه.
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8/25/04 .10/9  /13A 

 سیاسة المجلس

 شؤون الموظفین

BP 4119.21 

 المعاییر المھنیة

یر األخالقیة، وأن یظھروا السلوك المھني، وأن یتبعوا سیاسات ولوائح الوزارة، وأن یلتزموا بقوانین یتوقع مجلس اإلدارة أن یحافظ موظفو الوزارة على أعلى المعای
موظف نزاھة الوزارة، الوالیة والقوانین الفیدرالیة، ویمارسوا حكًما جیدًا عند التفاعل مع الطالب وغیرھم من أعضاء المجتمع المدرسي. یجب أن یعزز سلوك ال

 مج التعلیمیة في الوزارة، ویساھم في تھیئة بیئة مدرسیة إیجابیة.ویعزز أھداف البرا

 أھداف المنطقة التعلیمیة) - 0200(راجع 
 الحقوق المدنیة والقانونیة) - 4319.1/  4219.1/  4119.1(راجع 
 السلوك) - 5131(قارن 
 مناخ المدرسة اإلیجابي) - 5137(قارن 

ل المعاییر اإلرشادیة المھنیة ومدونات األخالقیات التي تعتمدھا الجمعیات التعلیمیة أو المھنیة التي ینتمون إلیھا كمبادئ یشجع مجلس اإلدارة موظفي الوزارة على قبو
 توجیھیة.

 معاییر حكم المشرف) - 2111(راجع 
 معاییر الحكم) - 9005(راجع 

 تھ/ھا، وینبغي أن یركز على مساھمتھ في تعلم وإنجاز طالب الوزارة.یجب أن یلتزم كل موظف/ة الكتساب المعرفة والمھارات الالزمة للوفاء بمسؤولیا

 شھادة) - 4112.2(راجع 
 تنمیة قدرات الموظفین) - 4131(راجع 
 تنمیة قدرات الموظفین) - 4231(راجع 
 تنمیة قدرات الموظفین) - 4331(راجع 

 یتضمن سلوك الموظف غیر المناسب، على سبیل المثال ولیس حصرا على:

بالعنف أو النخراط في أي سلوك یعرض الطالب أو الموظفین أو غیرھم للخطر، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس حصرا على، العنف الجسدي أو التھدید . ا1
 حیازة سالح ناري أو أي سالح آخر

 خطة السالمة الشاملة) - 0450(راجع 

 أمن الموظفین) - 4158/4258/4358(راجع 

مضایق أو تمییزي تجاه الطالب أو أولیاء األمور / األوصیاء أو الموظفین أو أفراد المجتمع، أو عدم التدخل أو رفض التدخل عند مالحظة  . االنخراط في سلوك2
 فعل التمییز أو المضایقة أو التخویف أو التنمر ضد الطالب

 عدم التمییز في برامج وأنشطة الوزارة) - 0410(راجع 
 التحرش الجنسي) - 4319.11 / 4219.11/  4119.11(راجع 
 التنمر) - 5131.2(راجع 
 عدم التمییز / المضایقة) - 5145.3(راجع 
 التحرش الجنسي) - 5145.7(راجع 

 . اإلیذاء البدني أو اإلیذاء الجنسي أو اإلھمال أو اإلیذاء أو اإلیذاء المتعمد للطفل3
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 حمیمي مع طالب أو التماس أو تشجیع عالقة كتابیة أو لفظیة أو جسدیة غیر مناسبة مع الطالب. االنخراط في عالقات اجتماعیة غیر مناسبة أو اإلخاء ال4

 وقت. حیازة أو عرض أي صور إباحیة على أرض المدرسة، أو حیازة أو عرض صور إباحیة لألطفال أو صور أخرى تصور األطفال بطریقة جنسیة في أي 5

 الطالب أو أولیاء األمور / األوصیاء أو الموظفین أو أفراد المجتمع . استخدام لغة بذیئة أو فاحشة أو مسیئة ضد6

 . تعطیل عملیات الوزارة أو المدرسة عن طریق ضوضاء عالیة أو غیر معقولة أو غیرھا من اإلجراءات7

بة، أثناء تواجدك في مكان العمل أو في نشاط ترعاه . استخدام التبغ أو الكحول أو مادة غیر مشروعة أو غیر مصرح بھا، أو حیازة أو توزیع أي مادة خاضعة للرقا8
 المدرسة

 المدارس الخالیة من التبغ) - 3513.3(راجع 
 مكان العمل الخالي من المخدرات والكحول) - 4020(راجع 
 اختبار المخدرات للعاملین) - 4312.41/  4212.41/  4112.41(راجع 
 مخدرات والكحول لسائقي الحافالت المدرسیة)اختبار ال - 4312.42/  4212.42/  4112.42(راجع 

تزویر المعلومات في  . عدم المصداقیة مع الطالب أو أولیاء األمور / األوصیاء أو الموظفین أو أفراد الجمھور، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس حصرا على،9
 سجالت التوظیف أو السجالت المدرسیة األخرى

 ول الطالب أو موظفي الوزارة أو عملیات الوزارة لألشخاص غیر المصرح لھم بتلقي المعلومات. الكشف عن معلومات سریة ح10

 سجالت الوزارة) - 3580(راجع 
 اإلفراج غیر المصرح بھ عن المعلومات السریة / الخاصة) - 4319.23/  4219.23/  4119.23(راجع 
 سجالت الطالب) - 5125(راجع 
 الدلیل)إصدار معلومات  - 5125.1(راجع 

 . استخدام معدات الوزارة أو غیرھا من موارد ألغراض الموظف التجاریة أو لألنشطة السیاسیة11

 األنشطة السیاسیة للموظفین) - 4319.25/  4219.25/  4119.25(راجع 

 و أثناء فترات العمل المجدولة أو ألغراض شخصیة.. استخدام معدات الوزارة أو أجھزة االتصاالت لألغراض الشخصیة أثناء الخدمة، إال في حاالت الطوارئ أ12

وني والبرید الصوتي یجب إخطار الموظفین بأن ملفات الكمبیوتر وجمیع االتصاالت اإللكترونیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ولیس حصرا على، البرید اإللكتر
 ة استخدام الموظفین للموارد التكنولوجیة في أي وقت دون موافقة الموظف.لیسا خاصین. لضمان االستخدام المناسب، یجوز للمشرف أو من یعینھ مراقب

 استخدام الموظفین للتكنولوجیا) - 4040(راجع 

 . التسبب في تلف أو سرقة ممتلكات تخص الطالب أو الموظفین أو الوزارة13

 . ارتداء مالبس غیر الئقة14

 یة الشخصیة)المالبس والعنا - 4319.22/  4219.22/  4119.22(راجع 

ب عنھ. یجب على یجب على الموظف الذي یراقب أو لدیھ دلیل على سلوك غیر مناسب لموظف آخر إبالغ ھذا السلوك على الفور إلى المدیر أو المشرف أو من ینو
إساءة معاملة األطفال في الوزارة على النحو المفصل  الموظف الذي لدیھ معرفة أو یشتبھ في إساءة معاملة األطفال أو إھمالھم تقدیم تقریر وفقًا إلجراءات اإلبالغ عن

 منع إساءة معاملة األطفال واإلبالغ عنھا. - AR 5141.4في 

 الشكاوى المتعلقة بموظفي الوزارة) - 1312.1(راجع 
 منع إساءة األطفال واإلبالغ عنھا) - 5141.4(راجع 

یخضع أي موظف یتبین أنھ تصرف بطریقة غیر مناسبة في انتھاك للقانون أو لسیاسة مجلس اإلدارة  یجب التحقیق على الفور في أي تقاریر عن سوء سلوك الموظف.
القانون المحلي حسب إلجراءات تأدیبیة، وفي حالة وجود موظف معتمد، قد یخضع لتقریر إلى لجنة اعتماد المعلمین. یقوم المشرف أو من ینوب عنھ بإخطار إنفاذ 

 االقتضاء.
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 الفصل) - 4117.4(راجع 
 تقاریر حالة التوظیف) - 4317.7/  4117.7(راجع 
 التعلیق / العمل التأدیبي) - 4118(راجع 
 الفصل / التعلیق / الدعوى التأدیبیة) - 4218(راجع 

 قد یكون الموظف الذي لدیھ معرفة ولكن ال یبلغ عن سلوك الموظف غیر المناسب عرضةً لالنضباط.

شخص یقدم شكوى ضد موظف أو یبلغ عن سلوك غیر مناسب للموظف. یجب أن یخضع أي موظف یقوم باالنتقام من أي من مقدمي تحظر الوزارة االنتقام من أي 
 الشكوى أو المراسلین أو أي مشارك آخر في عملیة تقدیم الشكاوى بالوزارة للعقاب.

 المرجع القانوني:

 كود التعلیم

 حظر التمییز 200-262.4
 سوء السلوك المزعومتقاریر ومراجعة  44242.5

 قانون العقوبات
 قانون اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال وإھمالھم 11164-11174.4

 5قواعد الالئحة، العنوان 
 تقاریر الفصل، االستقالة وغیرھا من حاالت اإلنھاء بسبب سوء السلوك المزعوم 80303
 قواعد السلوك للمعلمین المحترفین 80331-80338

 :موارد اإلدارة

 لجنة نشر أوراق اعتماد المعلمین
 2009معاییر كالیفورنیا لمھنة التدریس، 

 مجلس مطبوعات ضباط المدارس الحكومیة
 ISLLC 2008 ،2008معاییر سیاسة القیادة التربویة: 

 منشورات جمعیة التربیة الوطنیة
 1975مدونة أخالقیات مھنة التعلیم، 

 المنشورات الغربیة
 2003لى العمل الیومي: وصف الممارسة، نقل معاییر القیادة إ

 غرب وجمعیة مطبوعات مدرسة كالیفورنیا
 2001كالیفورنیا المعاییر المھنیة للقادة التربویین، 

 مواقع الویب

CSBA: http://www.csba.org 
 http://www.acsa.orgرابطة مدیري مدارس كالیفورنیا: 

 http://www.cde.ca.govإدارة التعلیم بكالیفورنیا: 
 http://www.cft.orgاتحاد المعلمین في كالیفورنیا: 

 http://www.csea.comرابطة موظفي مدرسة كالیفورنیا: 
 http://www.cta.orgرابطة المعلمین في كالیفورنیا: 

 http://www.ctc.ca.govلجنة اعتماد المعلمین: 
 http://www.ccsso.orgمجلس رؤساء المدارس الحكومیة: 

WestEd: http://www.wested.org 
07/28/04 .25/2  /15A 
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 سیاسة مجلس اإلدارة
BP 5145.9- (الضغینة) السلوك المبني على الكره 

 الطالب

المتناغمة  تؤكد وزارة التعلیم في اوكالند الموحدة حق كل طالب في الحمایة من السلوك المبني على الكراھیة. إن القصد الوزارة ھو تعزیز العالقات

تمكن الطالب من اكتساب فھم حقیقي للحقوق المدنیة والمسؤولیات االجتماعیة لجمیع الناس في مجتمعنا. ال یجب التساھل مع السلوك أو  التي

یتھ سھ أو ھوالتصریحات التي تحط من قدر الفرد على أساس عرقھ أو لونھ أو أصلھ القومي أو أسالفھ أو تحدید ھویتھ أو إثباتھ أو تحدید جنسیتھ أو جن

ب قدیم في الجنسیة أو میلھ الجنسي أو الحالة الزوجیة أو إعاقة جسدیة أو ذھنیة أو حالة طبیة (متعلقة في مرض السرطان) أو الدین أو الوضع كمحار

 عھد فیتنام أو محارب قدیم لدیھ اعاقة.

من ینوب عنھ. إذا كان الطالب/ة یعتقد أن الموقف لم یتم یجب على أي طالب یشعر بأنھ/ا ضحیة لسلوك بدافع الكراھیة االتصال مباشرة بالمدیر أو 

 عالجھ من قبل المدیر أو من ینوب عنھ، فیجوز لھ/ا تقدیم شكوى وفقًا إلجراءات الشكاوى الموحدة في الوزارة.

یبدون سلوًكا بدافع الكراھیة. قد توفر  باإلضافة إلى ذلك، قد توفر الوزارة المشورة والتدریب المناسب في مجال الحساسیة وتعلیم التنوع للطالب الذین

 الوزارة أیًضا المشورة والتوجیھ والدعم، حسب االقتضاء، للطالب الذین یقعون ضحیة للسلوك بدافع الكراھیة.

السلوك غیر یجب على المشرف أو من یعینھ ضمان تلقي الموظفین التدریب المناسب لالعتراف بالسلوك بدافع الكراھیة وطرق التعامل مع مثل ھذا 

 المناسب. یجب على الوزارة تقدیم تعلیمات مناسبة للفئة العمریة للمساعدة في تعزیز فھم واحترام حقوق اإلنسان.

 في بدایة كل عام دراسي، یتلقى الطالب والموظفون نسخة من سیاسة الوزارة بشأن السلوك بدافع الكراھیة.

7/14/04 
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Credentialed Scholl Nurse Use Only  ر ر ال ا م  

Order expiration date موعد انتهاء الطلب___________________ 

Medication expiration date موعد انتهاء صالح�ة الدواء____________ 

 
 

 

 جتفویض لتلقي العال
 اسم الطالب: ___________________________________ تاریخ المیالد: ________________________

 ة: ______________ رقم الفصل: ______/المدرسة: __________________ الصف: __________ اسم المعلم

 تي:قانون التعلیم في كالیفورنیا المتعلق بإعطاء األدویة داخل المدرسة ینص على اآل

، یسمح لممرض المدرسة ان یقوم بإعطاء الطالب جرعة الدواء الموصوفة لھ في حال توجب على الطالب اخذ الدواء 49422، على الرغم من أحكام القسم 49423
كمیة والوقت الذي یتم فیھ أخذ ھذا الدواء و .) بیانًا مكتوبًا من ھذا المزود یوضح بالتفصیل الطریقة وال1أثناء الیوم المدرسي العادي في حال تلقي الوزارة التالي (

وص علیھا في بیان مقدم ) بیان مكتوب من والد الطالب أو ولي األمر للطالب یشیر إلى الرغبة في أن تقوم المدرسة أو الوزارة بمساعدة الطالب في المسألة المنص2(
 الخدمة.

 TO BE COMPLETED BY A LICENSED PROVIDER   یتم تعبئة الجدول من قبل اخصائي
 یرجى المالحظة التالي:

 یجب إحضار جمیع األدویة إلى المدرسة في حاویة أصلیة ووضع عالمة علیھا بشكل مناسب بواسطة الصیدلي.●      
 د تتواصل ممرضة المدرسة مع مقدم وصفة األدویة لتوضیح األمور المتعلقة بھذا الدواء.ق●     
 الطلبات الجدیدة مطلوبة سنویًا وألي تغییرات في نظام الدواء.●     

 
 اسم المزود: ________________________________________ رقم الھاتف: ______________________________

 
 ): ____________________________NPI______________________________________ رقم الـ (رقم الرخصة: _

 
 توقیع المزود: _______________________________________ التاریخ: _________________________________

 
 ا لتوجیھات الطبیب:أطلب من ممرضة المدرسة، أو أي شخص آخر یعینھ مدیر المدرسة، إدارة الدواء وفقً 

 
 اسم ولي األمر/الوالد: ___________________________________ رقم الھاتف: ______________________________

 
 التوقیع: ____________________________________________ التاریخ: ________________________________

 

 ____________________________________________ رقم الھاتف: ________ُدقق بواسطة (اسم ممرضة المدرسة): ___
 ______________________توقیع ممرضة المدرسة: __________________________________ التاریخ: __________

Name of Medication 
(generic and brand) 

 اسم الدواء (العلمي والتجاري)

Reason for Medication 
 سبب العالج

Route 
 الطریقة

Dosage 
 الجرعة

Time 
 الوقت

Self-Administer 
اخذ الطالب للدواء 
 بنفسھ

Self-Carry 

 بقاءه مع الطالب

 
1. 

    □ No 
□ Yes, supervised 
□ Yes, unsupervised 

□ No 
□ Yes 

 
2. 

    □ No 
□ Yes, supervised 
□ Yes, unsupervised 

□ No 
□ Yes 

 
3. 

    □ No 
□ Yes, supervised 
□ Yes, unsupervised 

□ No 
□ Yes 
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 وسائل االعالم المتعددة
م تصویر طفلك أو تصویره بواسطة وسائل اإلعالم أو المنظمات األخرى یرجى التوقیع على النموذج المرفق وإعادتھ فقط إذا كنت ال ترغب في أن یت

 الستخدامھ في الملصقات أو التلفزیون أو األفالم أو اإلنترنت.

 

 عزیزي الوالد/ة أو الوصي/ة،

من التلفزیون أو المحطات ھناك أوقات قد تظھر مدرستنا في وسائل اإلعالم المختلفة. قد یرغب صحفیو األخبار والمصورون و / أو أطقم األفالم 
ن اإلذاعیة أو الصحف أو المجالت في تصویر و / أو تصویر طفلك فیما یتعلق بقصة عن مدارسنا أو طالبنا. قد یتم ذكر اسم طفلك، او تقریر ع

 الصف. قد تشارك الفصول الدراسیة أیًضا في مؤتمرات الفیدیو على اإلنترنت.

 

أو الشركاء الذین یقدمون الخدمات للطالب. قد ترغب ھذه المنظمات أو الشركاء في تصویر طفلك وقد ترغب یزور مدارسنا أیًضا منظمات المجتمع 
 في استخدام الصورة و / أو اسم طفلك واسم المدرسة في منشوراتھم والمواد اإلعالمیة.

 

یھا تصویر طفلك أو تصویره خارج نطاق سیطرتنا. یرجى سنبذل قصارى جھدنا لتلبیة طلبك، ومع ذلك، یرجى العلم أنھ قد تكون ھناك ظروف قد یتم ف
 مناقشة رغباتك مع طفلك حتى یعرف ما إذا كنت ال ترغب في تصویر طفلك أو تصویره.

 

 یرجى التوقیع الطلب وارجاعھ إلى موقع مدرسة الطفل الخاص بك فقط في حال كنت ال ترید أن یتم تصویر طفلك أو التقاط فیدیو لھ.

 

یتم تصویر أو التقاط فیدیو لطفلي من قبل أعضاء وسائل اإلعالم أو المنظمات أو الوكاالت في المدرسة، الستخدامھا في المنشورات  أن ال أرید⌂ 
 المطبوعة أو اإلنترنت، أو األفالم الوثائقیة، أو األفالم أو الفیدیو، إلى الحد الذي یمكن للمدرسة أن تمنع مثل ھذا االتصال.

 _________________________________________________________اسم الطفل: ______

 

 اسم الوالد/ة /ولي االمر: ________________________________________________________

 

 التاریخ: _________________________________________________________________

 

 _________________________________________رقم الھاتف االب/االم: ________________

 
 
 
 
 

 طلب اإلبالغ عن تطبیق ورش مبیدات اآلفات والحشرات
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أو مع طفلي، أو یتم أود أن یتم إخطاري قبل كل عملیة رش مبیدات اآلفات في ھذه المدرسة. أدرك أنھ سیتم إرسال اإلشعار إلى المنزل عبر البرید اإللكتروني      
 ساعة على األقل من عملیة الرش. 72كموظف بالمدرسة، قبل تقدیمھ لي 

 

 الرجاء كتابة المعلومات التالیة بشكل واضح:

____________________________________________________________________________ 
 المدرسة

 
____________________________________________________________________________ 

 اسم الوالد/ة / ولي األمر
 

____________________________________________________________________________ 
 الصفیةاسم الطالب                                                                                               رقم الفصل او الغرفة 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 العنوان

 
____________________________________________________________________________ 

 ف في المساءرقم الھاتف في الصباح                                                                                رقم الھات
 
 

____________________________________________________________________________ 
 أفضل ان یتم التواصل معي عن طریق البرید اإللكتروني التالي:

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 التاریخ                                                                                التوقیع                    

 
ورنیا على یمكنك العثور على مزید من المعلومات حول ھذه المبیدات واستخدام المبیدات في موقع الویب الخاص بإدارة تنظیم مبیدات اآلفات في كالیف

www.cdpr.ca.gov. 
 
 

ط الموقع: یرجى تقدیم األصل في المكتب الرئیسي وإنشاء سجل الموقع الرئیسي الخاص بك. بمجرد أن تتلقى إشعاًرا بأي طلب مبیدات آفات مخط مالحظة لمسؤول
 ساعة على األقل من تقدیم الطلب. 72لھ، قم بإخطار جمیع األشخاص المسجلین في السجل قبل 

 
 
 
 

 المتعددة نموذج استخدام صور الطالب في وسائل االعالم
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 ھذا نموذج اختیاري. یرجى توقیعھ وإرجاعھ فقط إذا كنت ترغب في الحصول على إذن.

ومات حول غالبًا ما تتضمن وزارة التربیة في اوكالند الموحدة صوًرا للطالب المشاركین في األنشطة والفعالیات المدرسیة كجزء من التواصل والمعل
جتمع ككل. یقدّر شركاء المجتمع واألفراد أو المجموعات المؤھلة، مثل منظمات اآلباء والمعلمین، ھذه الصور برامجنا لآلباء واألمھات واألسرة والم

 باعتبارھا طرقًا مقنعة لمشاركة المدرسین والطالب في عملھم والتشجیع على دعمھم، كما أنھا مطلوبة أیًضا الستخدامھا في بعض المنشورات
 ب اللعب والتعریف. قوائم / قوائم الشرف، برامج التخرج أو األنشطة الریاضیة.المدرسیة مثل الكتب السنویة وكت

أثناء المشاركة في البرامج واألنشطة المدرسیة. نود أن تتاح لنا الفرصة  الوزارةخالل العام الدراسي، قد یتم تصویر طفلك أو تصویره من قبل موظفي 
 ركاء أو المجتمع و / أو في المنشورات ذات الصلة.الستخدام ھذه الصور في مواقع الویب الخاصة بالش

 سنبذل قصارى جھدنا لتلبیة طلبك، ومع ذلك، یرجى العلم بأنھ قد تكون ھناك ظروف قد یتم فیھا تصویر طفلك خارج نطاق سیطرتنا.

 

 

كاالت في المدرسة، الستخدامھا في المنشورات أن یتم تصویر أو التقاط فیدیو لطفلي من قبل أعضاء وسائل اإلعالم أو المنظمات أو الو ال أرید⌂ 
بأن طفلي أحیانا  المطبوعة أو اإلنترنت، أو األفالم الوثائقیة، أو األفالم أو الفیدیو، إلى الحد الذي یمكن للمدرسة أن تمنع مثل ھذا االتصال. واتفھم

 سوف یظھر بشكل غیر معرف او غیر مقصود في مجموعة من الصور او الفیدیوھات. 

______________________________________________________________________________ 
 اسم المدرسة                                                                                          اسم الطفل

 
______________________________________________________________________________ 

                                     رقم الھاتف                                                                        اسم الوالد/ة /ولي االمر
 

______________________________________________________________________________ 
 التاریخ                                                                     المرتوقیع الوالد/ة /ولي ا
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ي 
��ة �ف اوكالند وزارة ال�ت  

20-2019 أول�اء األمور دل�ل   
 المواقع الرئیسیة للوزارة  

 ما لم یتم تزویدك بالموقع كامالً   www.ousd.orgجمیع المواقع تبدأ بـ
 Advocate / Get Involved with OUSD (المشاركة مع الوزارة في اوكالند)     /getinvolved 

Adult and Career Education (تعلیم الكبار والتدریب المھني)     /oace 
African American Male Achievement (AAMA) (إنجازات األمیركیین من أصول إفریقیة)    /aama 

 African American Female Excellence (AAFE) (تمیز األمریكیات من أصل أفریقي)     /aafe 
Alternative Education (التعلیم البدیل)     /alted 

 Asian Pacific Islander Student Achievement (APISA) (التحصیل الدراسي لجزیرة آسیا والمحیط الھادئ)  /apisa 
Attendance and Discipline Support (دعم المواظبة واالنضباط)     /attendance 
Blueprint for Quality Schools (خطة لمدراس ذات جودة)     /blueprintforquality 
Board of Education (مجلس التعلیم)     /boe 
Buildings & Grounds (المباني والحدائق)     /facilities 

 Careers / Recruitment (الوظائف والتوظیف)     /careers 
Office of Charter Schools (مكتب المدارس المستأجرة)     www.ousdcharters.net 
Communications Office (مكتب االتصاالت)     /communications 
Community of Schools Citywide Plan (مجتمع خطة المدارس على مستوى المدینة)     /citywideplan 

 Community Schools & Student Services (المدارس الحكومیة والخدمات الطالبیة)     /communityschools 
Complaints / Ombudsperson (الشكاوى / أمین المظالم)     /ombudsperson 
Early Childhood Education (التعلیم المبكر)     /ece 

 English Language Learner & Multilingual Achievement ( یة واإلنجاز متعدد اللغاتمتعلم اللغة اإلنجلیز )  /ellma 
Enrollment / Student Welcome Centers (التسجیل / مركز الترحیب بالطالب)     /enroll 
Facilities Department & Current Projects (إدارة المرافق والمشاریع الحالیة)     /facilities 
Finance Department (قسم المالیة)     /finance 
Fiscal -Vitality (السیولة المالیة)     /fiscalvitality 
Health Services (الخدمات الصحیة)     /healthservices 
High School Office (مكتب المدرسة الثانویة)     /highschool 
Homeless Family Support (دعم األسرة بال مأوى)     /transitionalstudents 
Latino/a Student Achievement (تحصیل الطالب من األصول الالتینیة)     /lsa 
Legal Department (القسم القانوني)     /legal 
Linked Learning (التعلیم االلكتروني)     /linkedlearning 
Local Control and Accountability Plan (LCAP) (خطة المراقبة والمحاسبة المحلیة)    /lcap 
Meal Menus ( ائم الوجباتقو )     /menus 
News/Press Releases/Subscribe to Newsletters (األخبار/البیانات صحفیة/اشترك في النشرات اإلخباریة)  /newsroom 
Nutrition Services (خدمات التغذیة)     /nutrition 
Refugee & Asylee Program (برنامج الالجئین)     /transitionalstudents 
Research, Assessment & Data (RAD) (البحوث والتقییم والبیانات)     /rad 
Sanctuary District (منطقة الملجأ)     /sanctuary 
School Directory/Find a School/Find a Principal (دلیل المدارس/البحث عن مدرسة/العثور على مدیر المدرسة)  /schools 
School Security / OUSD Police (األمن المدرسي / شرطة اوكالند)     /police 
Special Education (التعلیم الخاص)     /specialeducation 
Superintendent (المشرف/ة)     /superintendent 
Transitional Students and Families Unit     /transitionalstudents 
Translation Services     /translation 
Transportation     /transportation 
Volunteering    www.oaklandedfund.org/volunteer 
For referral to an office or program not listed, please call 510-879-8200 or visit www.ousd.org/directory 
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یولیو/تمو سطس/ب    أ ول   سبتمبر/أی  
 س   أر  إ أحد  س   أر  إ أحد  س   أر  إ أحد

 1 2 3 4 5 6      1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31  29 30      

                       
 

أكتوبر/تشری أول اني   نوفمبر/تشری  دیسمبر/كانو أول    
 س   أر  إ أحد  س   أر  إ أحد  س   أر  إ أحد

  1 2 3 4 5       1 2  1 2 3 4 5 6 7 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 
27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  29 30 31     

                       
 

اني ینایر/كانو  فبرایر/شباط   مارس/ار    
 س   أر  إ أحد  س   أر  إ أحد  س   أر  إ أحد

   1 2 3 4        1  1 2 3 4 5 6 7 
5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  15 16 17 18 19 20 21 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 27 28 
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  29 30 31     

                       
 

أبریل/نیسا مایو/ارأی   یرا   یونیو/ح  
 س   أر  إ أحد  س   أر  إ أحد  س   أر  إ أحد

   1 2 3 4       1 2   1 2 3 4 5 6 
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

                       

األول/األخیر للدوام  الیوم •
 المدرسي

المدارس ومكاتب الوزارة  •
 ومراكز تطویر الطفل مغلقة

المدارس ومراكز تطویر الطفل  •
 )مكاتب الوزارة مفتوحة(مغلقة 

مكاتب الوزارة (المدارس مغلقة  •
 )ومراكز تطویر الطفل مفتوحة

 ال یوجد دوام مدرسي للطالب •
وتقدیم تقاریر   فترات التصحیح •

ترسل أیام الحضور والعمل 
تقاریر التقدم الى العائالت خالل 

  أسبوعین من ھذه التواریخ

 التعلیم الصیفي •

وز • ال 4  ت   ع�د ا

ي  7  • ف ه و التط ال  

و ال 8  • او و الت  

ف  9  • ل و ع ال  

ي  12  • و مدر   او 

لو • ا 2   ع�د ال

لو • ة  20  ةنها ان حلة ال ال ة الت  �ت  

لو • ي  27  ف ه و التط ال   

و • ول 14   و م�ال ل   

ي  •
ف ا ة 1   ان حلة ال ال ة الت  �ت ة   نها

ي  •
ف ا �ة 8   تدا حلة ا ال ار  ة الت �ت ة   نها

ي  •
ف ا دا 11   ف ال ار� و ال  

ي  •• ف ل ازة ع�د ال      25-29             

و • ة 20 كانو  ان حلة ال ال ة الت  �ت ة   نها
و •• ة   31-23 كانو  ت ازة ال ا ف  ل ف ال ازة    

ي  ••
ف ا ف  3-1 كانو  ل ف ال ة ازة  ت ازة ال ا  

ي  •
ف ا و مار لو  20 كانو   

ي  •
ف ا ي  31 كانو  ف ه و التط ال   

ا • اء 17  و ال  

ا • ة 21  ان حلة ال ال ة الت  �ت ة    نها

ار • �ة 13  تدا حلة ا ال ار  ة الت �ت ة   نها
ار • �ف  27  ا ار  �ف و   

ار •  30- ا � 3 ن ازة ال   

ا • ة 10 ن ان حلة ال ال ة الت  �ت ة    نها

ار • هداء ال و 25  ل�د    

ار •• ل� 28  و للت  ا 
حلة   ال ة الت  �ت ة  ةنها ان ال   

ار • ف  29  ل و ع ال   

ا •• ي  5 ح
ف � ل� ال نام الت ي 

ف �ف ل ة ع ال دا  

ا • ي  8 ح
ف � ل� ال نام الت ة  دا   
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