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 مجلس التعلیم
 الرئیس ، راسل ماكنلي 

 نائب الرئیس ، أندریا كریجر 
 السكرتیرة ، لیندا أوداود 

 األعضاء 
 تید أرنولد 

 جایمس برودنسكي 
 ستیف فیكر

 روبین مورینو 

 اإلدارة
 دكتوراه في التعلیمدانیال ج. ریوردان، حاصل على 

 المشرف 
 إیریك نوفاك

 كبیر مسؤولي األعمال بالمدرسة 
 جولي أ. شولتز 

 الناظرة 
 إیلین م. جاسترزیبوسكي 

 مدیر اإلرشاد والعمداء والسالمة 
 فیكي شوارتز

 مدیر خدمات الدعم 
 

 ) NBCTدون إریكسون، مدرس معتمد من المجلس الوطني (
 مدیر التكنولوجیا التعلیمیة 

 إریكا بانیك
 مدیرة المناھج 
 روبرت موراك 
 المدیر الریاضي 

 توم ویتنج
 مدیر األنشطة الطالبیة  

 جاكي ھانیك
 رئیس قسم العلوم اإلنسانیة 

 جولي جوست 
 )PE & CTEرئیسة قسم الفنون الجمیلة والتربیة البدنیة والتعلیم المھني والتقني ( 

 جیمس فیكارو 
 ) ELLاالحتیاجات الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة ( رئیس قسم تعلیم ذوي  

 كیلي أومالي 
 رئیسة قسم الریاضیات والعلوم 
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 االستشاریة  RAMحصة  

االستشاریة مع وضع االحتیاجات التعلیمیة للطالب في االعتبار ویمكن استخدامھا بعدة طرق مختلفة.  فعلى    RAMتم تصمیم حصة      .10:15  -   9:45في الجلسة الیومیة من    االستشاریة   RAMحصة  
 سبیل المثال، یمكن للطالب: 

 عقد مقابلة فردیة مع المعلمین والمستشارین والعمداء وفریق الصحة السلوكیة للحصول على دعم إضافي • 
 تعویضیةإكمال الواجبات ال  • 
 الدراسة من أجل االختبارات  • 
 العمل على أحد المشروعات المدرسیة فردیًا أو مع زمالء الفصل  • 
 استخدام مرافق المكتبة أو المعمل  • 
 حضور العروض التقدیمیة للمجموعات الكبیرة والصغیرة • 

 
 استشاریة.  RAMزمھ بحصة  إذا كان ھناك طالب مستواه ضعیف، أو فاتھ واجبات دراسیة، فبإمكان المعلم أن یل

 بدایة متأخرة یوم األربعاء 
 الیومیة المعتادة 

 
 ال یوجد حضور في ساعة الصفر 

 (سیكون للطالب تكلیف تعلم إلكتروني) 
 

 صباًحا 9:45     -صباًحا       9:05       1الحصة  
 صباًحا  10:30     -    صباًحا   9:50       2الحصة  
 صباًحا  11:15     -صباًحا     10:35       3الحصة  
 صباًحا  11:45     -صباًحا     11:20       أ 4الحصة  
 مساءً  12:15     -صباًحا     11:50       ب 4الحصة  
 مساءً   12:45    -    مساًء   12:20       أ 5الحصة  
 مساءً  1:15     -    مساًء    12:50       ب 5الحصة  
 مساءً  2:00     -   مساًء      1:20       6الحصة  
 مساءً  2:45     -    مساًء     2:05       7الحصة  

 
 مساءً  3:05    -  مساًء       2:45  الساعات المكتبیة     

 جدول الحصص 
 الیومیة المعتادة

 
 صباًحا  7:45     -صباًحا       7:00         ساعة الصفر* 

 صباًحا 8:45     -صباًحا       7:55       1الحصة  
 صباًحا 9:40     -صباًحا       8:50       2الحصة  

 
 صباًحا  10:15     -مساًء      RAM        9:45حصة 

 االستشارة 
 

 صباًحا 11:10    - مساًء     10:20       3الحصة  
 صباًحا 11:40    - مساًء     11:15       أ 4الحصة  
 مساءً  12:10    - مساًء     11:45       ب 4الحصة  
 مساءً  12:40    -  مساًء    12:15       أ  5الفترة 
 مساءً  1:10    - مساًء            12:45 ب 5الفترة 

 مساءً  2:05    - مساًء     1:15         6الحصة  
  مساءً  3:00    - مساًء     2:10          7الحصة 

 
 مساءً  3:05    -مساًء     3:00الساعات المكتبیة         

 *التسجیل محدود. للمعلومات، راجع مستشارك. 
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 SACOMMON مقیاس  التدرج
 لیة إلبالغ أولیاء األمور والطالب بمستویات اإلنجاز:تصدر تقاریر التقدم في األسبوع السادس وفي األسبوع الثاني عشر، وتصدر تقاریر الدرجات في نھایة كل فصل دراسي.  تُستخدم الرموز التا 

 

 قیم النقاط

     

A+ 97-100 4.000 4.667 5.000 

A 93-96 4.000 4.333 4.667 

A- 90-92 3.667 4.000 4.333 

 
B+ 87-89 3.333 3.667 4.000 

B 83-86 3.000 3.333 3.667 

B- 80-82 2.667 3.000 3.333 

 
C+ 77-79 2.333 2.667 3.000 

C 73-76 2.000 2.333 2.667 

C- 70-72 1.667 2.000 2.333 

 
D 60-69 1.000 1.000 1.000 

 
F  0 0 0 60أقل من 

 
I   ال ینطبق  ال ینطبق  ال ینطبق 

 
W   ال ینطبق  ال ینطبق  ال ینطبق 
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REAVIS HIGH SCHOOL  بیان رسالة مدرسة 
یاضیة مع الطالب وطاقم العمل والمجتمع لتوفیر بیئة متمركزة حول الطالب.  نحن نركز على خلق الفرص التعلیمیة من خالل األنشطة واأللعاب الر Reavis High Schoolتتعاون مدرسة 

ى حد ممكن من قدراتھم.  إن جوھر تعلیم كل  واألھم من ذلك المھارات األكادیمیة.  نحن نقوم بتمكین الطالب من بذل االحترام ونیلھ ومن استكشاف األھداف المھنیة والوصول إلى أقص 
 ھو ترسیخ المواطنة والمسؤولیة والقیادة في مجتمع متنوع ودائم التغیّر.  Reavis High Schoolطالب في مدرسة 

 
 REAVIS HIGH SCHOOLتاریخ مدرسة 

.  ولكن، تم تحویل القوى العاملة والخامات الضروریة لبناء المدرسة إلى  220بالمنطقة التعلیمیة رقم  Cook County School، استقر استفتاء ناجح على إنشاء مدرسة 1940في شھر یولیو من عام 
 المجھود الدفاعي.

المحكمة العلیا بمقاطعة كوك أمًرا قضائیًا بإیقاف أعمال البناء مما أعاق إحراز المزید    ، صرح مجلس اإلنتاج الحربي بإنشاء مبنى خدمي، وعندما كان قد اكتمل جزئیًا، أصدرت1945وفي عام  
سمح باستكمال العمل.  كان ذلك الشخص صاحب  من التقدم.  وكان ذلك ھو الوقت الذي دخل فیھ إلى الصورة معلم وأستاذ من جامعة شیكاغو معروف على الصعید الوطني فقام بحل المشكالت و

 ). 1955-1881الحاسم ھو الدكتور ویلیام كلود ریفیس (التدخل 
، في عام  William Claude Reavis High Schoolوتم أخیًرا وضع الخطط إلنشاء المدرسة الثانویة.  بحلول الوقت الذي بدأ فیھ تشیید المبنى، الذي سیُعرف في نھایة األمر باسم مدرسة  

 تیاجات طویلة المدى لطالب المرحلة الثانویة في المجتمع وكذلك احتیاجاتھم الفوریة.، كان الدكتور ریفیس قد وافق على المخططات الجدیدة والُمعدَّلة التي عملت على مراعاة االح1949
، حصل اآلالف  1952من الطالب الجدد وطالب السنتین الثانیة والثالثة.  ومنذ تخرج أول دفعة منھا عام    330،  1950سبتمبر    11یوم افتتاحھا، في    Reavis High Schoolاستقبلت مدرسة  

 وأصبحوا أعضاًء منتجین ومسؤولین في المجتمع األمریكي.   Reavis High Schoolشابات على شھاداتھم الثانویة من مدرسة من الشبان وال
 

 الیوم REAVIS HIGH SCHOOLمدرسة 
. تبلغ نسبة عالاء ھیئة التدریس ھم أشخاص أصحاب خبرة وتعلیم  برنامًجا أكادیمیًا شامالً، وھي معتمدة بالكامل من قِبل مجلس التعلیم بوالیة إلینوي. وأعض   Reavis High Schoolتقدم مدرسة  

 من   %83 وأكثر من  Reavis  93%استبقاء المعلمین بمدرسة 
 العاملین المتخصصین حاصلون على درجة الماجستیر.  یضم حرم المدرسة: 

 

 معلماً تم االعتراف بھم كمعلمین معتمدین من المجلس الوطني  22 •
 معمًال للعلوم 12فصًال و 132 •
 مكتبة تتمیز بأحدث معدات العروض التقدیمیة ومجموعة من قواعد البیانات الرقمیة  •
 یمكن استخدامھا في جمیع أنحاء المبنى iPadمن األجھزة المحمولة سواء حواسب نقالة أو  600ما یزید عن  •
 لكل طالب  Chromebookمع توفیر أجھزة  1:1للبرنامج التكنولوجي  Chromebookأجھزة  •
 قاعة فسیحة ومسرح أصغر مع مرافق حدیثة لفرقة العازفین وفریق اإلنشاد الجماعي •
 حمام سباحة معد للمنافسات ومالعب للتنس یمكن استضافة المنافسات اإلقلیمیة فیھا •
لقدم، ومضمار معّد لجمیع أحوال  صاالت ریاضیة، وملعب ُمضاء مخصص لكرة القدم األمریكیة وكرة القدم العادیة، ومالعب عدیدة مخصصة لكرة البیسبول والكرة اللینة وكرة ا  3 •

 الطقس 
 اإللكترونیات وغیرھا  مركز تكنولوجي یضم منھًجا غنیًا بأنشطة التصمیم باستخدام الكمبیوتر واستخدامات األخشاب والنجارة و •
 دورات فنون جمیلة مكثفة، بما في ذلك الفنون ثالثیة األبعاد وتصمیم الجرافیك والتصویر الفوتوغرافي والرسم والتلوین وغیرھا •
 منھج تربیة ریاضیة یشمل استخدام أجھزة مراقبة نبض القلب لتعزیز القیام بتمارین نبض القلب المستھدف •
 عمال تركز على تطبیقات الكمبیوتر وتصمیمات الویب ومبادئ المحاسبة صفوف تعلیمیة في مجال األ •
 اإلسبانیة والفرنسیة واإلسبانیة التراثیة باللغات   قسم لغات عالمي یقدم برامج •
 ورشة سیارات متكاملة وبرنامج لمرحلة ما قبل المدرسة لخدمة المجتمع المحلي  •
 المعترف بھ وطنیًا Pro-Startبرنامج إلدارة خدمة التغذیة تابع لبرنامج  •
 منھج دراسات اجتماعیة یرسخ مھارات المواطنة عن طریق حضور اجتماعات الحكومة المحلیة وعن طریق تأدیة الخدمة المجتمعیة  •
تتیح لھم اختیار موضوعات أدبیة للوصول إلى مواد اختیاریة لطالب السنة النھائیة قي والتواصل والتر منھج لغة إنجلیزیة یركز على مھارات القراءة والكتابة واالستماع •

 متخصصة 
 مختارات من مقررات الریاضیات تعّرف الطالب على موضوعات تشمل الجبر والھندسة والجبر المتقدم باإلضافة إلى  •

 اإلحصاء وحساب المثلثات وحساب التفاضل والتكامل 
 لمعملیة ات ابتداًء من األحیاء والكیمیاء والفیزیاء وصوًال إلى علم التشریح وعلم وظائف األعضاء والمصطلحات الطبیة، وجمیعھا تدعم التجارب امنھج علوم غني بالموضوع  •

 

تي تساھم في بناء برنامج ریاضي ناجح العدید من بطوالت  یشارك أكثر من نصف طالبنا في فعالیات المنظمات واألنشطة خارج المنھج المقدمة في المدرسة.  تشمل اإلنجازات الفردیة والجماعیة ال
 الدوري والبطوالت اإلقلیمیة.  فقد تم التأھل للعدید من بطوالت الوالیة وتصفیات الوالیة وبطوالت القمة. 
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 تعھدات المعلم
 الشخصي واألكادیمي. سأكون مستعًدا وأبذل قصارى جھدي مع طالبي كل یوم حتى یعرفوا أنني أحرص على نجاحھم 

 .سأقوم بتعدیل أسلوبي في التدریس بما یتالءم مع احتیاجات طالبي مع تمكینھم من العمل الجاد حتى یصبح بوسعھم الوصول إلى أقصى قدراتھم
 سأتعامل بصبر وتفھم وصدق واحترام مع جمیع طالبي مع إلزامھم بمعاییر عالیة.

 .  Reavis High Schoolوالود والعدل واالتساق واإلیجابیة في مدرسة سأقوم بتوفیر بیئة تعلُّم یسودھا األمن 
 لن أطلب مطلقًا من أي طالب أن یبذل أكثر مما أقوم أنا ببذلھ.

 تعھدات الطالب
 .Reavis High Schoolسأظھر احترامي لمعلمّي وزمالئي بالفصل واآلَخرین في مدرسة 

 ء جدید كل یوم.سآتي إلى الصف مستعًدا وسأكون جاھًزا لتعلم شي
 سوف أبذل قصارى جھدي في كل مھمة وسأطرح األسئلة عندما ال أفھم المادة. 

 سأبذل كل جھد ممكن للحضور إلى المدرسة یومیًا وحضور كل حصة دراسیة في الموعد المحدد. 
 منتًجا في المجتمع. سأتوقع من معلمّي أن یقوموا بتمكیني حتى أستطیع الوصول إلى أقصى قدراتي ألكون عضًوا 

 

 وأولیاء األمور/المجتمع   REAVISالتواصل بین مدرسة 
بأكملھ.  یرد أدناه القلیل فقط من الوسائل التي توظفھا مدرسة    Reavisبالحفاظ على التواصل المفتوح مع أولیاء أمور طالبھا وأعضاء مجتمع مدرسة    Reavis High Schoolتلتزم مدرسة  

Reavis اصل المفتوح:للحفاظ على التو 
باألحداث المھمة والمعلومات ذات الصلة من خالل استخدام نظام   Reavisبإخطار جمیع أسر مدرسة    Reavis High Schoolستقوم مدرسة    – نظام الرسائل المؤتمتة إلى أولیاء األمور   •

 توصیل الرسائل ھذا. 
.    Reavis High School   .www.reavisd220.orgقم بزیارة موقعنا اإللكتروني للحصول على جمیع المعلومات التي ترغب في معرفتھا عن مدرسة    –اإللكتروني    Reavisموقع مدرسة   •

 في أعلى الصفحة الرئیسیة. یمكن ألولیاء األمور أیًضا الوصول إلى عناوین البرید اإللكتروني الخاصة بالمعلمین عن طریق النقر على عالمة تبویب الدلیل الموجودة 
ر الخاصة بأبنائھم الطالب والمخاوف المتعلقة بانضباطھم، وذلك من خالل استخدام ھذا البرنامج عبر یمكن أن یتابع أولیاء األمور التقدم األكادیمي وسجالت الحضو  –بوابة أولیاء األمور   •

 ام الدراسي. اإلنترنت.  یمكنك الوصول إلى ھذه األداة المفیدة من خالل موقعنا اإللكتروني، ویتم إرسال كلمات المرور الخاصة بكل فرد في بدایة الع
عن طریق اإلنترنت.  قم    Reavis High Schoolلك ھذا الموقع اإللكتروني التفاعلي الخاص بدلیل الطالب باالطالع على تقویم الفعالیات الخاص بمدرسة    یسمح  –سجل مواعید المدرسة  •

 . Reavis High Schoolوأدخل   www.thezonelive.comبزیارة 
 إنستغرام  •
 فیسبوك   •
 تویتر   •

 il.8to18.com/reavis موقع ریاضي:      •
 

 RAMS ARE RESPONSIBLE برنامج
 القیم على الضوء RAMS ARE RESPONSIBLE برنامج یلقي .  بالطالب الخاصة األنشطة وبرامج واألكادیمیة الریاضیة البرامج لجمیع آمنة تعلُّم بیئة  Reavis High School مدرسة توفر
 طالب  جمیع وتحفیز وتشجیع لدعم األولى الطبقة من الشخصیة لبناء  الفردي التربوي البرنامج ھذا إنشاء تم  لقد.  باإلیجابیة یتسمان  مدرسیة وثقافة مدرسي مناخ خلق في  تساھم أنھا المدرسة تؤمن التي

 وتكون . واإلدارة العمل وطاقم التدریس وھیئة واألسر الطالب ذلك في بما بأكملھ، Reavis مجتمع لیالئم البرنامج تصمیم تم. المدرسة أنشطة في مشاركتھم أثناء المسؤولیة تحمل إظھار على المدرسة
 .األكادیمي النمو لدعم إیجابیًا أساًسا تخلق التي السلوكیة للتوقعات الرئیسیة المحاور بمثابة الشھریة الموضوعات

 الحقوق والمسؤولیات: قواعد سلوك الطالب 

ھا التي السلیم والحس الجید للسلوك العامة القواعد مراعاة أیًضا ولكن ھنا، الواردة اللوائح فقط لیس باللوائح، االلتزام على یعتادوا أن الطالب من نتوقع نحن  من  یُطلب.  فیھ نعیش الذي المجتمع یُقّرِ
باإلضافة إلى ذلك، یُطلب من أولیاء األمور والطالب فیما یخص األنشطة خارج المنھج   .  Reavis High School بمدرسة الخاصة السلوك قواعد على االطالع والطالب األمور أولیاء

 Reavis High School مدرسة وضعت وأنشطة ناجحة خارج المنھج،  فعالة تعلُّم بیئة على واإلبقاء الحفاظ أجل مناالطالع على قواعد السلوك الخاصة باألنشطة واأللعاب الریاضیة.  
بینما "قواعد السلوك الخاصة   الدلیل، ھذا من التالیة الصفحات في بالكامل موضحة" الطالب سلوك قواعد: والمسؤولیات الحقوق" عنوان تحت ُوضعت التي القواعد، ھذه.  الطالب لسلوك واعدق

 األمور  أولیاء إخطار في بالحق Reavis مدرسة تحتفظ. بعنایة المعلومات  ھذه قراءة أمورھم وأولیاء الطالب من یُطلب  باألنشطة واأللعاب الریاضیة" موضحة بالكامل في ملحق لھذا الدلیل. 
 قة المنط تھدف.  آخر إلى دراسي عام  من ترحیلھا یتم أن  ویمكن Reavis مدرسة في یقضیھا التي الفترة طوال الطالب سلوك بعواقب اإلقرار یتم .  للتواصل والكتابیة الشفھیة بالطریقتین والطالب
 وجودھم  أثناء مالئم بشكل والتصرف المدرسیة القواعد اتباع أھمیة على ألطفالھم التأكید خالل من الھدف ھذا دعم األمور ألولیاء یمكن. الطالب لدى وبنّاء  إیجابي سلوك تنشئة إلى 220 رقم التعلیمیة

 7200-599 (708) والسالمة والعمداء اإلرشاد مدیر إلى ھذه السلوك بمدونة المتعلقة األسئلة  توجیھ یمكن نھج.المدرسیة وأثناء االشتراك في األنشطة خارج الم الفعالیات وفي المدرسة، في
 .566، أو مدیر األنشطة، الرقم الداخلي 541أو المدیر الریاضي، الرقم الداخلي  ،576 الداخلي الرقم ،

 الجمیع  لقد ُوضعت القواعد لضمان التعامل بإنصاف مع
  تعلیمي مناخ على الحفاظ مع الطالب حقوق حمایة مسؤولیة واإلداریون والمعلمون األمور أولیاء یتحمل
 .األكبر المجتمع في یسري كما التعلیمي المجتمع في یسري المجتمع وحقوق األفراد حقوق بین الموازنة مفھوم إن.  والتعلُّم التعلیم عملیة في یساعد
 لسلوك  خاصة توجیھات التعلیمیة المنطقة وضعت العادلة، التأدیبیة  لإلجراءات وتعزیًزا االعتقاد لھذا وإقراًرا.  المدرسة طالب من المواطنین عاتق على تقع التي الخاصة المسؤولیات بعض  ھناك

 .الطالب

http://www.reavisd220.org/
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 المنطقة  في.  ھذا توضح الفتات تعلیق تم وقد .  اآلمنة المدرسیة المنطقة من جزء ھي المدرسیة الحافالت ومواقف المدرسیة الحافالت ذلك في بما المادیة، وممتلكاتھا Reavis High School مدرسة
 ."العصابات أنشطة أو للعصابات الضم أو واألسلحة العقاقیر حیازة على مشددة جنائیة عقوبات تطبیق سیتم" اآلمنة، المدرسیة

 بشكل مذكور غیر الجید للسلوك معینًا  انتھاًكا ھناك أن  حقیقة.  220 رقم التعلیمیة بالمنطقة Reavis High School مدرسة في للطالب تأدیبیةال اإلجراءات بشأن معلومات على الكتیب ھذا یحتوي
 .المدرسة في الصالحة المواطنة مفھوم مع متسق غیر سلوك كل نذكر  أن الممكن غیر من ببساطة ألنھ.  مالئم غیر سلوك ألي مرضیًا تبریًرا تُعّد ال محدد
ھا التي السلیم والحس الجید للسلوك العامة القواعد مراعاة أیًضا ولكن ھنا، الواردة اللوائح فقط  لیس  باللوائح، االلتزام على یعتادوا أن الطالب من نتوقع نحن  العثور  یمكن. فیھ نعیش الذي المجتمع یُقّرِ
 .التالیة الصفحات في المحظورة األفعال عواقب على

 
  الداخلیة الھواتف أرقام

 REAVIS HIGH SCHOOL مدرسة لعمداء
 

 531 الداخلي الرقم  أرسینو جیف   
 532 الداخلي الرقم   باكل مارك
 534 الداخلي الرقم   الور  ویلیام
 533 الداخلي الرقم  جونسون جایمي

 

 بالرقم االتصال یرجى الحضور، مكتب إلى للوصول
 (708) 430-1121** 

 **األمر لزم إذا اإلسبانیة/العربیة/البولندیة اللغات خطوط إلى التوجیھات سترشدك**

 الطالب  حقوق
 البدني العقاب.1
 طالب  أو إداري أو معلم أي یقوم لن ذلك، ومع.  التعلیمي البرنامج لتنفیذ الالزم النظام على الحفاظ أجل من الجامحین الطالب لتقیید المعقول البدني  للتقیید المدرسیة السلطات استخدام المدرسة تدعم  

 .مراقبتھ أو إلشرافھ یخضع شخص أي قِبل من البدني العقاب استخدام عن یتغاضى أو الطالب أحد على البدني العقاب بتطبیق العمل طاقم أعضاء أحد أو
 

 الواجبة  القانونیة اإلجراءات .2
 بالتشاور لھم الُمصرح المدرسة مسؤولي أحد سیقوم .  القانون لھم یكفلھا التي الواجبة القانونیة لإلجراءات یخضعوا أن للطالب یحق المدرسة، مسؤولي قِبل من للسلطة المعقولة الممارسة یخص فیما 

 أفضى إذا.  التأدیبیة اإلجراءات ھذه بمثل القیام قبل فصلھ/حضوره تعلیق في النظر یُجرى طالب أي مع
 إلى وتوجیھھ  القرار لمراجعة كتابي  طلب تقدیم ویمكن.  كتابي إخطار طریق عن بالقرار فوًرا الطالب أمور أولیاء إخطار ینبغي الفصل،/ بالتعلیق قرار إلى لھ الالحق أو للتعلیق السابق التشاور 

 .المشرف مكتب
 شخص  ِقبل  من  المشورة  لھ  تُقدَّم  أن  أو  تمثیلھ  یتم  أن  لھ  وسیحق .  لھ  الموجھة  بالتھم  الطالب  إخطار  سیتم  االستماع،  جلسة  في .  المجلس  ِقبل  من  ُمعیَّن  استماع  جلسة  مسؤول  بحضور  رسمیة  استماع  جلسة  عقد  سیتم  

 جلسة  على  بناءً  إلیھ  التوصل  تم  الذي  القرار  مسؤولیة .  موقفھ  تدعم  أخرى  وأدلة  وثائق  تقدیم  وفي  التعلیمیة،  المنطقة  حددتھا  التي  المالئمة  للطریقة  وفقًا  واستجوابھم،  الشھود  مناقشة  في  الحق  وسیُعطى .  یختاره 
 .وحدھا  اإلدارة  عاتق  على  تقع  االستماع 

 بحضور  للطالب ة تأدیبی استماع جلسة إجراء قبل طالب أي فصل یتم أن یمكن ال.  االستماع جلسة مسؤول أجراھا التي االستماع جلسة ملخص في الواردة بصیغتھا األدلة التعلیم مجلس سیراجع 
 الواجبة  اإلجراءات بحقوق التمتع دون فوًرا الحضور، لتعلیق یخضعوا أن یمكن أنھ الطالب، یدرك أن یجب  ذلك، ومع.  القرار على بناءً  وتصرفھ المجلس  مراجعة وقبل استماع جلسة مسؤول
ح اإلداریین أحد قرر إذا أعاله، الواردة ل الطالب سلوك أن لھم الُمصرَّ  ھذه مثل وفي.  التعلیمیة العملیة أو المدرسة ممتلكات أو العاملین أو اآلخرین الطالب على مباشًرا خطًرا أو تھدیًدا یُشّكِ

 .الحق وقت في الواجبة اإلجراءات حقوق الطالب سیُمنح الحاالت،
 

 التعبیر  حریة .3
 االنضمام على اآلخرین إلجبار یسعوا أال بشرط نظرھم وجھات عن التعبیر على الطالب  تشجیع یتم  .التعلم لبیئة المنضبط السلوك مع  ممارستھا تتعارض لم ما التعبیر حریة على قیود تُفرض لن 

 .إلخ البذیئة، التصرفات أو ھیبالتر باستخدام اآلخرین حقوق على بالتعدي آخر بشكل یقوموا وأال بھا یعبرون التي للطریقة
 

 الجماعي  العقاب .4
 .المخالفة لھذه المجموعة في فرد كل ارتكاب یثبت لم ما الجماعي العقاب استخدام یتم لن 

 
 التمییز  عدم سیاسات .5
تتمثل سیاسة المنطقة التعلیمیة ھذه في توفیر فرص عمل     فرًصا تعلیمیة متساویة لجمیع الطالب بموجب الئحة أو قانون الوالیة وسیاسة مجلس التعلیم.  Reavisتوفر مدرسة   

  وأنشطة وخدمات ومزایا بغض النظر عن العرق أو اإلثنیة أو الدین أو األصل القومي أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو اإلعاقة. 

الطالب المتحولین جنسیًا وغیر ثنائیي الجنس وغیر المطابقین لمعاییر الجنس. وبالنسبة ألولیاء األمور والطالب الذین یحتاجون إلى    Reavis High Schoolم مدرسة  تدع
) الرقم  708(2700-599 أو   mkovacs@d220.org، مایك كوفاكس: Reavis) بمدرسة LGBTQشكوى، یمكنھم االتصال على منسق دعم مجتمع المیم ( یمدعم، أو إلى تقدی

 . Reavis High Schoolموقع مدرسة   على دالمواریمكن العثور على   .587الداخلي 
 

 سیاسات التحرش والمضایقة    
من ھذا    للطالب حقوقزء  من غیر القانوني أن یقوم أي موظف أو طالب بالتحرش و/أو االعتداء الجنسي على موظف أو طالب آخر ویُعد ذلك ضد سیاسة المجلس. انظر الج   

یمكن تقدیم البالغات إلى أي موظف وتقدیمھا إلى     الكتیب وموقع المدرسة لمزید من المعلومات. وسیُجرى تحقیق بخصوص أي انتھاك مزعوم وسیتم اتخاذ اإلجراء المالئم.
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التاسع لمدرسة   الباب  التاسع. منسق  الباب  المناسب وإبالغ منسق  الوقت  العمید في  إیلین م. جاسترزیبوسكي، مدیر اإلرشاد والعمداء    Reavis High Schoolمكتب  ھي 
    والسالمة.

  .576) الرقم الداخلي 708( 599-7200أو  ejastrzebowski@d220.orgمعلومات االتصال: 
 

 الصمت من ودقیقة الوالء قسم .6
 . احتراًما صمت في یقفوا أن أو القسم  ویتلوا یقفوا أن الطالب من یُتوقع.  Reavis High School مدرسة في یومیًا الصمت من دقیقة والوقوف الوالء قسم تالوة تتم 

 
 المدرسة سجالت خصوصیة حقوق .7
 ولیي أو/و الطالب قِبل  من لمراجعتھ بالكامل الطالب سجل إتاحة تتم.  المدرسة ومسؤولي األمور وأولیاء الطالب قِبل من فقط معاینتھا ویمكن سریة والشخصیة األكادیمیة الطالب سجالت جمیع 

 ،.إلخ الخاصة، االحتیاجات ذوي بتعلیم واإللحاق االجتماعي العمل وملفات النفسیة ختباراتباال یتعلق ما مثل الحاالت، بعض في .  مالئم بشكل المدرسة إخطار عند المدرسة مسؤولي أو/و أمره
 الطالب،  أحد سجل على االطالع في آخر شخص أي یرغب وعندما.  االختبارات ھذه مثل وتفسیر إدارة على الُمدربین األشخاص من التفسیر في المساعدة والطالب األمور أولیاء یطلب أن ینبغي

 اإلرشاد بمدیر االتصال التعلیمیة السجالت محتوى على االحتجاج في یرغبون الذین األمور أولیاء أو للطالب ینبغي.  المحاكم من أو الطالب من أو األمر ولیي من كتابي إذن على یحصل أن بیج
 .التعلیمیة اإلدارة مكتب في السیاسة ھذه من نسخ وتتوفر المجلس، وضعھا ةسیاس تحكمھا التعلیمیة اإلدارة في الطالب سجالت إلى الوصول إمكانیة.  والسالمة والعمداء

 
 وممتلكاتھم الطالب تفتیشات .8
 سبیل  على ذلك في  بما ا،لرقابتھ تُخضعھا أو المدرسة تملكھا التي المعدات أو المدرسة بممتلكات یتعلق فیما خصوصیة  لوجود معقولة توقعات في بالحق الطالب یتمتع ال  إلینوي، والیة لقانون  وفقًا 

 یتركونھا  التي الشخصیة بممتلكاتھم یتعلق فیما خصوصیة لوجود معقولة توقعات  في بالحق أیًضا الطالب یتمتع  وال.  السیارات ومواقف اإللكترونیة واألجھزة والمكاتب  الخزائن الحصر، ال  المثال
 دون وذلك والمناطق، األماكن ھذه في تُركت التي بالمدرسة الخاصة الممتلكات  وتفتیش بفحص المدرسة سلطات تقوم أن یمكن درسة،الم في واألمن النظام على للحفاظ.  والمناطق األماكن تلك في

 .والتفتیشات الفحوصات ھذه إجراء لغرض القانون إنفاذ بموظفي تستعین أن للمدرسة یمكن.  تفتیش أمر  إصدار ودون موافقتھ، أو الطالب إخطار
 بإمكانیة  لالعتقاد منطقیة أسباب ھناك كان إذا وذلك التعلیمیة، المنطقة من لھم المصرح الموظفین بواسطة للتفتیش إلكترونیة، أجھزة  أي ذلك في بما ومتعلقاتھم، أنفسھم الطالب عیخض  أن یمكن 

إذا كان .  المعقول النطاق ضمن  التفتیش فسیكون ضروریًا، أمًرا الطالب أحد تفتیش كان  إذا.  كاتھممتل في أو بالتحدید  الطالب ھذا بحوزة قوانینھا أو المدرسة قواعد  بانتھاك  یفید دلیل على العثور
 مجلس  لسیاسة الطالب تفتیشات جمیع ستمتثل   .دارة ھناك اعتقاد بأن طالبًا ما یخفي بحوزتھ أدوات مخالفة، فسیخضع للتفتیش بعصا التفتیش (جھاز كشف للمعادن یحمل بالید) بحسب موافقة اإل

 .التعلیم
 

 المراقبة  كامیرات نظام .9
 حافالت  وفي المدرسي  الحرم  وداخل المبنى  أنحاء  جمیع  في موضوعة  الكامیرات  تلك.  كافة العمل  وطاقم  الطالب  سالمة  لضمان  مراقبة كامیرات  نظام استخدام  Reavis High School مدرسة تطبق  

 .المدرسة 
 

 اإلعاقات  ذوو الطالب. 10
 متساویة،  فرصة اجتماعیة، أو نفسیة أو عاطفیة أو جسدیة أو أكادیمیة اإلعاقات ھذه كانت إذا عما النظر بغض اإلعاقة، ذوو الطالب فیھم بمن ،Reavis High School مدرسة طالب جمیع یمنح 

 البرامج  من متنوعة مجموعة خالل من الثانویة المدرسة في اإلعاقات  ذوي للطالب التعلیمیة االحتیاجات تلبیة یتم.  الحكومة نفقة على المناسب التعلیم تلقي في األفراد لجمیع  األساسي الحق وھو
 برامج استخدام یتطلب  الذي للحد كبیرة الطالب بعض احتیاجات تكون قد.  576 الداخلي  الرقم ،)708(7200-599  على الدعم خدمات بمدیر االتصال یُرجى معلومات،  على للحصول.  والخدمات

 ویتم  الطفل، لنمو المثلى المصلحة على بناء والدعم التدخالت لذلك، حاجتھ تحدید تم الذي الخاص، التعلیم طالب سیتلقى.  الدراسي للفصل المعتاد امجالبرن بخالف خاصة، إرشادیة خدمات أو/و
 .المجلس وسیاسة  قانونھا أو الوالیة الئحة بموجب علیھ المنصوص النحو على التصرف

 المدرسة  قواعد فھم. 11
 المدرسة  سلطات تسنھا إضافیة  ولوائح قواعد أي جانب إلى الدراسي، العام بدایة في الطالب دلیل في  بوضوح محددة لوائح  تبین أن في الحق ولدیھم المدرسة بقواعد االلتزام عن مسؤولون الطالب 

 .مناسب بشكل بھا إخطارھم ویتم
 

 الطالب  مسؤولیات
 األكادیمیة  المسؤولیة .1
 :طریق عن  ومستمرة جادة أكادیمیة جھوًدا یبذلوا أن Reavis طالب من یُتوقع 

 المحدد الموعد في الصف إلى الوصول .أ
 یومیًا  الصف حضور على المواظبة .ب
 المحدد  الموعد في بھا المكلفین الواجبات جمیع إكمال .ج
 )وغیرھا الریاضیة والمالبس واألقالم واألوراق والكتب المستلزمات( یومیًا الصف إلى الالزمة المواد إحضار .د

 الفردیة لقدراتھم وفقًا األداء على الحفاظ .ھـ
 المعلم إلى المجزأ وغیر الكامل انتباھھم توجیھ .و
 .التعاون روح إظھار .ز

 
   مھم الحضور .2
 .الغیاب سبب من التحقق طلب في الحق المدرسة تملك.  األكادیمي النجاح یحقق لكي للطالب ضروري أمر ھو المنتظم الحضور 

 العام الحضور .أ
 :التالیة باإلجراءات االلتزام یجب المدرسة، عن تغیبت إذا

 بعد  ولو  حتى  مكالمة،  تلقي  یجب  .الغیاب  یوم  في  مساءً  3:05 الساعة  قبل - )708(*1121-430  الرقم  على  الحضور  بمكتب  ھاتفًیا  یتصل  أن  الوصي /األمر  ولي  على  یجب  تأخر،  أو  الطالب  تغیب  كلما 
 :التالیة  المعلومات  تقدیم  یلزم . إذن  دون  تغیب  حالة  األمر  اعتبار  لتجنب  ،3:05 الساعة 
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 بھ  الخاصة التعریف بطاقة ورقم الطالب اسم. 1
 التقدیریة الغیاب ومدة الغیاب سبب. 2
 بالطالب وعالقتھ المتصل الشخص اسم .3
 مصادرة وسیتم.  الخارج من مشروبات ومعھم المبنى إلى بالدخول) متأخًرا الدراسي الیوم فیھا یبدأ التي األربعاء أیام في 9:05 بعد أو( صباًحا 8:00 الساعة بعد الواصلین للطالب حیسم ال .4

 .منھا والتخلص المشروبات جمیع
 

 تسجیل فسیتم الطالب، تغیب یوم في  مكالمة تلقي یتم لم إذا.  التأخر أو التغیب  عن لإلبالغ 3:05 الساعة قبل بالمدرسة باالتصال علیھم األوصیاء/أمورھم أولیاء تذكیر عن مسؤولون الطالب
 .تأدیبي إجراء اتخاذ  یتم وقد  عذر دون تغیب أنھ على التغیب

 لدى خاصة ترتیبات  اتخاذ ینبغي متتابعة، أیام) 3( ثالثة عن التغیب مدة زادت إذا.  الطالب فیھ یتغیب یوم كل في االتصال الوصي/األمر ولي على یلزم أیام، لعدة التغیب استمرار حالة في
 التغیب  أعذار قبول سیتم. المدرسة إلى العودة عند العمید مكتب ىإل التغیب وسبب تواریخ  تحدد الطبیب من مذكرة إحضار أكثر أو أیام) 5( خمسة لمدة یتغیب طالب أي على یلزم.  العمید مكتب
 األیام ھذه استثناء سیتم  الدراسي، العام في العقلیة للصحة إضافیة  أیام ) خمسة( 5 الطالب سیمنح. للغیاب وجیھ بسبب ویبلغھم الحضور بمكتب الوصي/األمر ولي یتصل  عندما أیام  5- 1 لمدة

 الدراسیة  المناھج في  المبین النحو على التعویضي العمل سیاسة الطالب سیتبع.  العقلیة الصحة أیام  من یوم  من سیستفید الطالب أن  موضًحا الحضور بمكتب الوصي/األمر ولي یتصل أن شریطة
 الخمسة  األیام ضمن المدرسة إلى الحضور تعلیق أیام جمیع احتساب سیتم ،التغیب حاالت تصنیف  العنوان تحت ب القسم في أنھ مالحظة یرجى.  حدة على فصل لكل المسجل المعلم قبل من

 وأسباب  تواریخ تحدد طبیب من كتابیة مذكرة إحضار یتم لم ما عذر دون تغیب  حاالت الدراسي الفصل خالل أیام) 5( خمسة عن تزید التي التغیب حاالت  جمیع اعتبار سیتم.  الطالب لتغیب) 5(
 أیام) 5( خمسة من ألكثر التغیب یتطلب سوف .  أیام) 5( الخمسة حد إلى الوصول  عند  خطاب خالل من األوصیاء/األمور أولیاء إخطار سیتم.  المدرسة إلى العودة عند العمید مكتب إلى التغیب
 النجاح  على سلبي  تأثیر لھ یكون أن ویمكن مفرًطا تغیبًا  الشھر في) 1( واحد یوم بمعدل عذر دون التغیب یعتبر.  بعذر تغیب حالة اعتباره یتم لكي للتغیب وجیھ سبب بھا طبیب من مذكرة وجود

 إجراء  وسیتم إذن دون مزمن تغیب  حالة یوًما 180 فترة في أكثر أو) أیام 9% (5لـ یتغیب الذي الطالب حالة اعتبار سیتم.  بالصف الخاصة الدراسیة الوحدات  فقدان ذلك  في بما األكادیمي،
 .لتعلیمیةا  المنطقة قبل من تدخالت

 
 التغیب حاالت تصنیف .ب

 تقدیم  المدیرین من ویتوقع.  التعویضیة المھام لجمیع  الكاملة الدراسیة الوحدات على الطالب یحصل سوف بعذر، التغیب حالة في.  عذر دون تغیب أو بعذر كتغیب التغیب  حاالت تصنیف سیتم
 تحدید  على األوصیاء/األمور أولیاء نحث.  المدرسة إلى عودتھ عند المدرسین من التعویضیة  الفروض على الحصول مسؤولیة الطالب عاتق على یقع.  المعقول بالقدر واإلشراف المساعدة
 .للمدرسة دةالعو عند الطبي اإلثبات تقدیم یجب ضروریة، الزیارات ھذه كانت إذا لكن.  ذلك أمكن متى المدرسیة الساعات خارج األسنان بطب المتعلقة/الطبیة المواعید

 
 :یتضمن التغیب بعذر

 المرض .أ
 األولى  الدرجة من األقارب وفاة .ب
 الصف  في أجریت التي األعمال جمیع تعویض عن مسؤولون ،.إلخ ریاضیة، أحداث أو عروض، أو میدانیة، رحالت لحضور الصف یفوتون الذین الطالب. المدرسة أنشطة في المشاركة .ج

 .تغیبھم) أیام ( یوم في
 الدینیة  األعیاد .د

 على  یجب .  الزیارة  إكمال  عند  الحضور /العمید  مكتب  إلى  المستكملة  النماذج  إعادة  یجب .  والعمداء  اإلرشاد  قسمي  في  النماذج  ستتوفر .  الطالب  مستشار  مع  مسبقًا  الجامعیة  الزیارات  ترتیب  یجب  .ھـ 
 .تغیب ال  عن لإلبالغ  الحضور  بمكتب  االتصال  الوصي /األمر  ولي 

 بساعة  للمحكمة  االستدعاء موعد قبل ما  خالل  الطالب  تغیب عذر قبول  سیتم .  العمید  مع مسبقًا  المحكمة  إلى  الحضور لزوم حاالت  ترتیب  یجب . للمحكمة  الحضور  لزوم  حاالت  إثبات  یجب  .و 
 ).1( واحدة  بساعة  وبعده ) 1( واحدة 

 ).المالئم التوثیق إحضار الطالب على یجب( الطبیة المواعید .ز
 .أیام) 5( خمسة إلى تصل أو عن  مدتھا تقل التي األسریة الطوارئ حاالت .ح
 مع  التعامل سیتم).  1( واحدة بساعة وبعده) 1( واحدة بساعة الموعد قبل ما خالل الطالب تغیب عذر قبول سیتم.  األسنان طبیب مواعید/الطبیة للمواعید الالزم التوثیق إحضار یجب .ط

   العمید مكتب في حدة على حالة كل أساس  على المدرسة خارج أطول وقتًا تتطلب التي األسنان طبیب مواعید/الطبیة المواعید
  .الدراسي الفصل في أیام) 5( الخمسة من أقل كان إذا الحافلة، تفویت أو/و النوم في االستغراق .ي

 ) أیام في الفصل الدراسي.5ذا كان أقل من الخمسة (تعلیق الحضور إلى المدرسة إ   ك. 
 )الدراسیة السنة في أیام 5( العقلیة الصحة یوم .ل

 

 :عذر دون التغیب یتضمن
أو التجارب المعملیة  في حالة التغیب بدون عذر، سیتمكن الطالب من الحصول على الوحدة األكادیمیة ویُسمح لھم بالحصول على امتیازات تعویضیة لواجبات الفصل  

قع على عاتق الطالب مسؤولیة طلب الواجبات  ت   أو االختبارات (باستثناء االمتحانات النھائیة) أو الواجب المنزلي الذي تم جمعھ أو إكمالھ في الفصل في ذلك الیوم. 
سیتم توقیع     قد یؤدي التغیب المفرط دون عذر إلى االستبعاد من الصف. التعویضیة وإكمالھا وتسلیمھا لكل منھج خاص بكل معلم للحصول على الوحدة األكادیمیة.  

یوًما حالة تغیب مستمر دون إذن وسیتم إجراء تدخالت    180أیام) أو أكثر في فترة الـ    9% ( 5العواقب التأدیبیة للغیاب بدون عذر.  سیتم اعتبار الطالب الذي یتغیب لـ  
تندرج قائمة األسباب التالیة للتغیب عن المدرسة عادةً ضمن   من ھذا الكتیب.  اإلجراءات والعواقب  ارجع إلى قسم     تتضمن عقود الحضور من قبل المنطقة التعلیمیة.

 : تصنیف التغیب "بدون عذر"
 المدرسة  أو الصفوف/الصف من بھ المصرح غیر التغیب .أ

 "الحضور تخطي یوم" في المشاركة أو إذن؛ دون التغیب .ب
 مالئم  إذن دون المدرسة/الصف مغادرة .ج
 الصفوف  وإلى من المرور تصاریح استخدام إساءة .د

 الصف على دقائق) 5( خمس من ألكثر التأخر، .ھـ
 أثناء في أداؤھا یتم واجبات  ألي الدراسیة الوحدات  من% 100 على بالحصول للطالب  یُسمح سوف.  دراسي فصل لكل تغیب أیام) 5( خمسة عن یزید الذي المدرسة إلى الحضور تعلیق .و
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 )المدرسة إلى الحضور تعلیق. ز القسم انظر. (أیام) 5( الخمسة حد من أقل كانت إذا الحضور تعلیق فترة
 االحتجاز عن بھ حالمصر غیر التغیب . ز
 اإلجازة. ح
 11- 7- 7 رقم بربانك لمرسوم وفقًا غرامة فرض إلى المتكرر التغیب یؤدي أن یمكن.  ط

 

 المدرسة  إلى العودة إجراءات .ج
 یجب .  مبرر أو  عذر  دون تغیب حاالت لدیھ الذي للطالب مطلوبًا الدخول إعادة إذن یكون.  لصفھ العودة للطالب ویمكن مطلوبًا الدخول إذن یكون فلن للمدرسة، بھا مصرح مكالمة إجراء حالة في

 .صفھ إلى الذھاب قبل العمید  مكتب  إبالغ  الطالب على
 المدرسة من المبكر  االنصراف .د

 اتخاذ  إلى یؤدي سوف القاعدة لھذه االمتثال وعدم .  المدرسة ممرضة أو للعمید المسبقة الموافقة  إلى  باإلضافة علیھم األوصیاء/أمورھم  أولیاء بموافقة فقط مبكًرا المدرسة بمغادرة للطالب یسمح
 إلى  عودتھم  عند محدد تشخیص بھا طبیب من مذكرة إحضار مرضى لكونھم الممرضة قبل من المنزل إلى إرسالھم  وتم أیام) 5( الخمسة حد تخطوا الذین الطالب على یجب.  تأدیبي إجراء

 .عذر دون  مفرط تغیب تسجیل  إلى ھذا بفعل الطالب  قیام  عدم  یؤدي سوف.  بعذر كتغیب لكذ تسجیل أجل من المدرسة 
 مدرسي  نشاط یوم في التغیب .ھـ

 الدراسي  الیوم ذلك في المدرسة برعایة تتم  التي األخرى الفعالیات أو المنھج خارج أنشطة في للمشاركة األقل على دراسیة حصص) 4( أربعة خالل المدرسة في موجوًدا الطالب یكون  أن یجب
 .الطالب طبیب أو المدرسة ممرضة أو المدیر أو العمید قبل  من استثناءات منح یمكن.  األسبوع نھایة عطلة منافسات یسبق الذي الدراسي الیوم أو

 
 

 التعاوني  التعلیم برنامج عن التغیب .و
 المدیر  أو العمید قبل من استثناءات منح یمكن.  الیوم ذلك في بالعمل لھ السماح یتم لكي المجدولة المدرسیة الحصص جمیع في حاضًرا التعاوني التعلیم ببرنامج الملتحق الطالب یكون أن یجب

 .الطالب طبیب أو المنسق أو المدرسة ممرضة أو
 النھائي االمتحان عن التغیب سیاسة .ز

  خاصة ظروف أو الطبیب من مذكرة ھناك كانت إذا النھائیة ناتاالمتحا بتعویض والسماح فقط الغیاب استثناء سیتم
 .النھائیة االمتحانات إلكمال) 1( واحد أسبوع لھ یتاح وسوف حدة على مدرس كل مع ترتیبات عمل عن مسؤول الطالب. والسالمة والعمداء اإلرشاد مدیر من اعتمادھا تم

 الممتدة المرض حاالت .ح
 للحصول  الطالب  بمستشار  االتصال  یرجى  للمعلومات، .  الخصوصي  المنزلي  للتعلیم  مؤھًال  الطالب  یكون  المرض،  بسبب  متتابعین  أسبوعین  من  أطول  لفترة  سیتغیب  الطالب  أن  المعروف  من  كان  إذا 

  بواسطة  النموذج  ملء  یجب .  طبي  تصریح  نموذج  على 
 .  المستشار  إلى  وإعادتھ  المعالج  الطبیب 

 
 التنمر  مكافحة  سیاسة . 3

 المواقع  على  اآلخرین  األفراد  مع  التفاعل  ذلك  في  بما  اإلنترنت  عبر  للتعامل  المالئم  بالسلوك  المتعلق  التعلیم  لطالبھا  وتقدم  125- 11 رقم  الفیدرالیة  االتصاالت  لجنة  ألمر  Reavis High School مدرسة  تمتثل 
 . لھ  واالستجابة  اإللكتروني  بالتنمر  بالوعي  یتعلق  وفیما  دشة، الدر  غرف  وفي  االجتماعیة  للشبكات  اإللكترونیة 

 
 واالنتحال الغش .4
 معرفة  سابق  عن  یقوم  طالب  أي .  التعلیمیة  المدرسة  ألھداف  خطیًرا  انتھاًكا  االنتحال  یعتبر .  التعلیمیة  للعملیة  األھمیة  شدیدا  عنصران  طالبھ  عمل  وجودة  أصالة  أن  Reavis High School مدرسة  مجتمع  یرى  

 سوف  المادة،  تلك  مؤلف  یذكر  وال  مصدر  أي  من  مباشر  بشكل  یقتبس  طالب  أي  أو  آخر،  طالب  قبل  من  عملھ  كل  أو  من  جزء  بنسخ  یسمح  طالب  أي  أو  آخر،  بطالب  الخاص  العمل  كل  أو  من  جزء  بنسخ  تعمد  أو 
 .أیًضا  االنتحال  من  شكًال  المصدر  ذكر  دون  اإلنترنت  من  المأخوذة  المعلومات  وتُعد .  انتحال  أو /و  غش  عملیة  في  متورًطا  یُعتبر 

 :الغش على أمثلة ھي التالیة السلوكیات 
 .آخر لطالب المنزلي الواجب استعارة أو نسخ یحاول عندما غشاًشا الطالب یكون: عملیةالم التقاریر/المنزلي الواجب .أ

 .بھا مسموح غیر مواد أي من أو آخر طالب من معلومات أي على الحصول یحاول عندما غشاًشا الطالب یكون: النھائیة واالمتحانات العام منتصف امتحانات/االختبارات/القصیرة االمتحانات .ب
 ).انتحال( توثیق دون آخر شخص أي أفكار  أو كلمات یستخدم عندما غشاًشا الطالب یكون: البحثیة التقاریر/الكتابیة المشروعات .ج
 .الدرجات وضع عملیة بعد أو أثناء آخر طالب ألي أو لنفسھ قصیر امتحان أو اختبار/ورقة على إجابة أو درجة یغیر عندما غشاًشا الطالب یكون: الدرجات .د

 عندما.  أشد عواقب إلى أیًضا أوسع نطاق على االختبارات مواد نشر یؤدي أن یمكن.  أعاله محدد ھو كما یستخدموھا لكي آخرین لطالب المواد أو المعلومات أعطى إذا غشاًشا الطالب یعتبر
 القسم  رئیس أو/و المدرس یقوم سوف.  لعملھ كدرجة" صفر" على الطالب یحصل سوف قصیر، امتحان أو اختبار أو الصف داخل تكلیف أو منزلي واجب  في بالغش مدان الطالب أن یتقرر

 .  اإللكتروني البرید/الھاتف عبر األمر ولي بإخطار
 

 من  المعلم یتمكن ولم الطالب عمل نزاھة حول شك ھناك كان إذا. علیھا سیعملون التي الوحیدة ھي الوثیقة ھذه تكون أن یجب اإللكترونیة، الواجبات أجل من للطالب وثیقة المعلم یقدم عندما
 فرصة  الطالب وإعطاء األمر بولي باالتصال المعلم سیقوم الوقت، ذلك في.  عملھ لقاء دراسیة وحدات أي الطالب یتلقى لن فحینھا وتتبعھا، الوثیقة تاریخ على طرأت التي التغییرات  عرض
  كتابة إلعادة

 .للمعلم لالعم على الدرجات تقدیر ویعود الواجب؛
 

  واألھلیة المدرسة، ترعاھا التي واألحداث الوطنیة، الشرف جمعیة في المكانة على تؤثر قد التي الخطیرة الجرائم من األدبیة والسرقة الغش
ض وقد الدراسیة، للمنح  .للخطر التدریس ھیئة أعضاء من الشخصیة والتوصیات المرجعیة اإلحاالت تعّرِ

 
 الدراسیة  الوحدات تحصیل برنامج .5
 النھائیة السنة لطالب سیتاح .تخرجھم موعد اقترب قد أخرى ناحیة من ولكنھم أقل، أو دراسیتان  وحدتان  ینقصھم الذین النھائیة السنة طالب لمساعدة الدراسیة الوحدات تحصیل برنامج إنشاء تم 
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 اإلنجلیزیة اللغة( األساسیة الدورات تقدیم سیتم.  الیومي الدراسي البرنامج في الحضور في االستمرار مع الدراسیة داتالوح تحصیل برنامج في بنجاح التخرج متطلبات إلتمام الفرصة المؤھلین
 :الدراسیة الوحدات تحصیل لبرنامج التالیة المعاییر استخدام سیتم  .5:55 إلى 3:15 من األسبوع في واحًدا یوًما) االجتماعیة والدراسات والعلوم والریاضیات

 .الدراسیة الوحدات تحصیل ببرنامج لاللتحاق المؤھلین الطالب) MTSS( المستویات متعددة  الدعم نظم برنامج فریق یزكي سوف •
 .دراسي فصل كل في صف لكل دوالًرا 175.00 تبلغ رسوًما الطالب على سیُفرض •
 .دراسي فصل كل في فقط بصفین االلتحاق یمكن.  دراسي عام لكل الدراسیة الوحدات تحصیل برنامج في دراسیتین) 2( وحدتین إلى یصل ما اكتساب للطالب یمكن •
 .المدفوعات استرداد دون البرنامج من االستبعاد إلى القواعد ھذه خرق یؤدي قد.  Reavis بمدرسة الخاص الحالي الطالب لدلیل وفقًا واللوائح القواعد جمیع اتباع الطالب من یتوقع •
 .إحالتین یتلقون الذین الطالب نامجالبر من سیُستبعَد •
 .ال یُسمح للطالب بتفویت أكثر من یومین  لكل صف.  بعد التغیّب الثاني،  سیُستبعَد  الطالب من الصف دون استرداد المدفوعات •
 أو دقائق لعشر متأخًرا االستراحة فترة من یعود أو  لصفا  إلى یصل الذي الطالب.  واحدة تغیّب كحالة ستُحتسب  تأخر حاالت ) 4( أربع.  الُمحدد الموعد في الطالب یحضر أن یجب •

 .یوم  لنصف تغیّب علیھ یُفرض سوف المعلم، قِبل من تُحدد التي االستراحة، فترة بعد الصف یترك طالب أي.  یوم لنصف تغیّب حالة لھ ستُحسب أكثر،
 .المساء لذلك الدراسیة الوحدات تحصیل برنامج حضور من كنوایتم كي الدراسي الیوم طوال األقل على دراسیة حصص أربع الطالب یحضر أن یجب •
 .للصف األول األسبوع خالل المعلم قِبل من للطالب الدراسیة الدورة ومقرر البرنامج وصحیفة الدراسي الفصل تقویم توفیر سیتم •

 
 اإللكترونیة والوسائط الحاسوبیة التكنولوجیا .6
 .الدراسي الفصل داخل التعلّم وبیئة المناھج لتعزیز واإللكترونیة التكنولوجیة الوسائط لطالبھا 220 رقم التعلیمیة بالمنطقة Reavis High School مدرسة وفّرت: المنطقي األساس 
 الكمبیوتر  معدات وجمیع  المصاحبة اإللكترونیة  الوسائط  أشكال  وجمیع  اإلنترنت داماستخ ینبغي.  حقًا ولیس امتیاًزا Reavis شبكة  على الكمبیوتر  موارد  واستخدام  اإلنترنت  إلى  الوصول یُعد :االمتیاز 

 لتحقیق  أو قانوني غیر  غرض ألي  اإلنترنت أو الشبكة  أو  الكمبیوتر باستخدام للمستخدمین یُسمح ال.  فقط تعلیمیة  ألغراض Reavis High School مدرسة في  والبرمجیات  والمعدات  والشبكات 
 اإللكترونیة  للوسائط المحظور االستخدام أو المالئم  غیر االستخدام أیًضا یؤدي  قد .  الكمبیوتر باستخدام الصلة ذات الطالب امتیازات إلغاء إلى  الوسائط لھذه ُمتعمد  استخدام  سوء أي  یؤدي نأ یمكن .  ربح

 .الطرد ویشمل إلى یصل  بما  الطالب، دلیل في الواردة التأدیبیة دللقواع وفقًا الُمحدد  النحو على تأدیبیة  إجراءات فرض  إلى التعلیمیة  بالمنطقة الخاصة
 وغرف  اإللكتروني والبرید اإلنترنت الحصر، ال المثال سبیل على تشمل التي اإللكترونیة، وسائطھا لجمیع الطالب استخدام مراقبة Reavis High School لمدرسة یحق :الطالب حسابات 

 للطالب لیس.  Reavis High School مدرسة لدى المتوفرة اإللكترونیة الوسائط وجمیع ألي المالئم االستخدام مسؤولیة طالب كل ویتحمل.  إلخ المطبوعات،و المراسلة قائمة وخدمات الدردشة
 األمور  وأولیاء الطالب  بإخطار Reavis High School مدرسة ستقوم   .التعلیمیة المنطقة أجھزة على عملھ  أو مراسالتھ أو الوسائط إلى بوصولھ یتعلق فیما الخصوصیة على الحصول یتوقع أن
 الشبكات  مواقع أحد على الشخصي ملفھ أو الطالب حساب" إلى الوصول  من المدرسة مسؤولو یتمكن حتى" صلة ذات أخرى حساب معلومات أو مرور كلمة" لتسلیم للطالب طلب تقدیم حالة في

  الطالب انتھاك على دلیل على یحتوي االجتماعي التواصل مواقع أحد على الطالب حساب بأن لالعتقاد عقولم سبب المدرسة لدى إذا االجتماعیة،
 ."المنشورة االنضباط لقواعد

 من مقبول  ھو بما تحلیھم یظھروا نأ الطالب جمیع على.  فقط تعلیمیة ألغراض Reavis High School مدرسة لدى المتوفرة اإللكترونیة الوسائط جمیع استخدام یجب :المقبول االستخدام  
 .المقبول االستخدام تحدید في التقدیریة سلطتھم یستخدموا أن للمعلمین ویمكن شيء كل القائمة ھذه تشمل ال.  التالي النحو على مسؤولیة/آداب
 بالمسؤولیة  یتسم بأسلوب اإللكترونیة الوسائط دائًما استخدم. أ

 فوًرا  مشكالت أي بوجود اآلخرین العمل طاقم أعضاء أحد أو معلمك أبِلغ. ب
 معلمك  قِبل من ذلك بعمل توجیھات تتلق لم ما العمل، طاقم أعضاء أو الطالب من بغیرك أو بك تتعلق شخصیة معلومات أي عن تُفصح ال. ج
 واألدب باألخالق دائًما تحلّ  - ةاإللكترونی الوسائط في أیًضا مالئمة غیر المدرسة داخل المالئمة غیر والموضوعات التحدث أسالیب تُعد. د
 ُمطلقًا  شخص ألي بك الخاصین التعریف بطاقة رقم أو المرور كلمة عن تكشف ال. ه

 
 أي  یؤدي قد.  التعلیمیة المنطقة رھاتوف التي التكنولوجیا باستخدام یتعلق فیما الدراسي والفصل التعلیمیة المنطقة وقواعد المجلس لسیاسة دائًما االمتثال الطالب على یجب: المقبول غیر  االستخدام 

 تشمل.  الطالب دلیل في الوارد والمسؤولیات الحقوق قسم في علیھا المنصوص التأدیبیة اإلجراءات فرض إلى Reavis High School مدرسة لدى المتوفرة للتكنولوجیا مقبول غیر یُعتبر استخدام
 :Reavis High School مدرسة داخل اإللكترونیة للوسائط المقبول غیر االستخدام أشكال الحصر، ال المثال سبیل على التالیة، القائمة
 المدرسة  شبكة داخل مقبولة غیر أو محظورة مواضع إلى الوصول .أ

 "فیروس" خالل من الكمبیوتر أنظمة من أي إتالف في التسبب .ب
 الترخیص  اتفاقیات من أیًا یخرق بما التعلیمیة، المنطقة برمجیات من أي نسخ أو محفوظة نشر حقوق ذات بھا ُمصرح غیر مواد أي تحمیل .ج
 األشكال من شكل بأي بالحیاء مخلة أو عنصریة أو إباحیة أو بذیئة تُعتبر مادة أي نقل .د

 مزیفة ھویة باستخدام التواصل من أخرى أشكال أي أو إلكتروني برید رسالة إرسال .ھـ
 Reavis لدى المتوفرة اإللكترونیة الوسائط من أي خالل من مالیة مكاسب أي تحقیق .و
 آخر  بشخص خاصین  وصول رمز أو مرور كلمة استخدام .ز
 ُمسبقة موافقة دون التعلیمیة المنطقة نظام على بالنظام  خاصة غیر برمجیات حفظ أو تحمیل .ح
 الزمالء  أحد عمل حذف/تعدیل .ط

 .اإللكترونیة للوسائط استخدام سوء أي عن ینتج قد ضرر بأي متعلقة تكالیف وكل أي سداد إعادة على المستخدم یوافق: األموال  رد/التعویض 
 

 المغادرة  قاعدة .7
 .  النشاط في قبولھ إعادة تتم لن المدرسة، أنشطة أحد الطالب یترك أن بمجرد".  المغادرة قاعدة"بـ درایة على الطالب جمیع یكون أن ینبغي 

 ساعات الدراسة التسكع بعد . 8
یة برعایة المدرسة،  یجب أن یكون لدى الطالب الموجودین بأراضي المدرسة بعد ساعات الدراسة المعتادة سبب صالح (أي، األنشطة خارج المنھج، حضور فعالیة رسم

التي تفرضھا المدرسة بما في ذلك الحرمان من جمیع األنشطة    یخضع الطالب الذین ینتھكون القواعد بعد ساعات الدراسة المعتادة إلى العواقب   خدمات التدخل األكادیمي).
    بخالف األنشطة المدرسیة اإللزامیة.
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 الزائر /الضیف مسؤولیة .9
 المدخل  أبواب خالل من المبنى خلواید أن الزائرین جمیع على یجب إلینوي، مدارس لقواعد وفقًا. فقط المدرسة لعمل ُمخصصة المدرسة ممتلكات.  للمدرسة زوار بإحضار للطالب یُسَمح ال .أ

 .مقاضاتھم تتم  وقد  متعّدین الالئحة لھذه یمتثلون ال الذین الزوار یُعتبر سوف.  المرافقین وأحد الزائر بطاقة على والحصول صالحة ھویة تعریف وسیلة تقدیم علیك سیتعین حیث الرئیسي
 .الطالب غیر من مرافق أي یحضرھا Reavis High School مدرسة برعایة راقصة حفلة ألي لھ التابع العمید من الراقصة للحفالت زائر  بطاقة على طالب أي یحصل أن یجب.  ب

 

 والسالمة الصحة لوائح. 10
 بالصحة المتعلقة  للمخاوف  نظًرا .  بھ  علم  على  یصبح أن  بمجرد  بالمرض  إصابتھ  بشأن  عنھا  ینوب  من  أو الممرضة  یبلغ  أن  كبیر  صحي  لخطر  اآلخرین  یعّرض  معد  بمرض  ُمصاب  شخص أي  على  یجب  

 معینة،  معدات  أو  بمناطق  المتعلقة  للقیود  االمتثال  یجب .  إلخ  الشخصیة،  والنظافة  المجوھرات  وخلع  للسباحة  الُمخصصة الرأس  وقلنسوات  واقیة  نظارات  بارتداء  الخاصة  اللوائح  مراعاة  یجب  والسالمة، 
 الخروج مالبس ارتداء الطالب  على  یُحَظر .  والسالمة  الصحة لدواعي األوقات جمیع في األحذیة ارتداء  یجب .  المعدات  أو  المناطق  لتلك  المالئم باالستخدام الخاصة السالمة للوائح  االمتثال إلى  باإلضافة

 .الدراسي  الیوم طوال  الدراسیة  الفصول داخل ) السترات /المعاطف (
 

 االحتجاز خالل فترة الغداء . 11
 

لن یتم تعلیق المشاركة المجتمعیة لجمیع الطالب الذین یقضون وقتًا في االحتجاز خالل فترة الغداء.     سیكون االحتجاز خالل فترة الغداء أحد مكونات اإلیقاف االجتماعي.
سیتم تحدید االحتجاز خالل فترة الغداء في أقرب     لب.قد یخصص العمداء االحتجاز خالل فترة الغداء للسلوكیات الموضحة في قسم "اإلجراءات والعواقب" في دلیل الطا

على سبیل المثال، إذا كان من المقرر أن یكون غداء الطالب في الحصة    وقت ممكن.  سیظل الطالب المقرر احتجازھم خالل فترة الغداء محتجزین طوال الساعة بأكملھا.
4A    4وأن یكون في فصلھ الرئیسي في الحصةB ینطبق نفس المبدأ على تناول الغداء/الفصل     ب محتجًزا خالل فترة الغداء في الحصة الرابعة بأكملھا.، فسیظل ھذا الطال

  قد تنطبق الترتیبات التیسیریة على غرف الدراسة األكادیمیة. قواعد االحتجاز خالل فترة الغداء ھي كما یلي:   الرئیسي خالل الحصة الخامسة.
 ممنوع الكالم.  ·
 جب أن یظل الطالب مستیقظین طوال الوقت. ممنوع النوم/ی ·
 یجب استخدام دورة المیاه قبل أو بعد االحتجاز خالل فترة الغداء.    ال یسمح بالخروج لدورة المیاه أثناء االحتجاز خالل فترة الغداء.      ·
 الحتجاز خالل فترة الغداء طوال مدة االحتجاز. سیتم تخزین الھواتف المحمولة بصورة آمنة في غرفة ا   ممنوع استخدام األجھزة اإللكترونیة. ·
 ألغراض أداء الواجبات فقط؛ ویُمنع استخدام سماعات األذن.  Chromebookیجوز للطالب استخدام أجھزة   ·
 یجوز للطالب قراءة أو استكمال األعمال البحثیة/المذاكرة.  ·
 الطالب الذین یتلقون غداء مجانیاً أو مخفضاً سیكون لدیھم   الوقت.یحب أن یحضر الطالب غداءھم في أكیاس بنیة وتناولھ خالل ھذا   ·

 ترتیبات خاصة یقوم بھا العمید.       
كافیتریا الطلبة بموقف   من أجل السماح للطالب بالعودة إلى   سیتم تخصیص احتجاز إضافي خالل فترة الغداء للطالب الذین یصلون متأخرین إلى االحتجاز خالل فترة الغداء.

 یم، یجب أن یقضي االحتجاز خالل فترة الغداء بنجاح. سل
 سینتج عن مخالفة ھذه القواعد وغیرھا من قواعد المدرسة الواردة في دلیل الطالب اتخاذ العمید مزید من اإلجراءات التأدیبیة. 

 
 سلوك الطالب . 12

لدیھم توقع    وأن یكون وعلى ھذا النحو، من المتوقع أن یتصرف الطالب بشكل مناسب  متحملین للمسؤولیة. ثقافة یكون فیھا الطالب    Reavis High Schoolتدعم مدرسة  
ي یحدث خارج  یُحَظر سوء السلوك داخل المدرسة أو على أراضي المدرسة أو في أي فعالیات ترعاھا المدرسة أو تتعلق بھا، باإلضافة إلى سوء السلوك الذ  عام للتعاون.

سیتم فرض إجراء تأدیبي بسبب سوء السلوك وفقًا لھذا     أراضي المدرسة (عندما یؤثر سلوك الطالب على مھمة المدرسة بشكل سلبي) وینبغي إبالغ مكتب العمید بھ فوًرا. 
 الدلیل وسیاسة مجلس التعلیم. 

 
 العمل  طاقم/الطالب عالقات.13

 لجمیع  االمتثال  إلى  باإلضافة  بالوالیة  الخاصة  وتلك  والمحلیة  الفیدرالیة  واللوائح  القوانین  لجمیع  االمتثال  الطالب  من  یُتوقع . Reavis High School مدرسة  عمل  طاقم  سلطة  احترام  مسؤولیة  الطالب  على  تقع  
 یمتنع  سوف  ذلك،  عن  فضًال .  ترعاھا  التي  األنشطة  جمیع  وفي  حافالتھا  وداخل  أراضیھا  وعلى  منھا  وعودتھم  المدرسة  إلى  ذھابھم  خالل  مالئم  بسلوك  یتحلوا  أن  الطالب  من  یُتوقع .  المدرسة  ولوائح  قواعد 

 .المدرسي  المجتمع  داخل  اآلخرین  األعضاء  أو  ھم  تعلیمھم  أو /و  سالمتھم  أو /و  صحتھم  مع  تتعارض  التي  الممارسات  تلك  عن  الطالب 
 

 التأخر .14
 عذر  دون  تغیبًا التأّخر فسیُحسب  صف، أي عن دقائق) 5( خمس من ألكثر طالب تأّخر إذا.  الدراسیة الحصة بدایة في الجرس یقرع عندما الدراسي الفصل داخل یكونوا  أن الطالب من  یُتوقع 

 معین  صفٍ  عن المفرط التأخر  حاالت تؤدي قد.  عذر دون تأخر دخولھ إذن في یرد الذي للطالب  دراسیة وحدات أي المعلم یعطي لن.  الحصة لھذه الدراسیة الوحدات للطالب  المعلم یخصم وسوف
 .الصف ھذا من االستبعاد إلى

 الھواتف. 15
 .  خارجیة  مكالمة  إلجراء  العمید  مكتب  في  الھاتف  استخدام  طلب  للطالب  یمكن  

 التأدیبیة  اإلجراءات أنواع .16
 المعلم قِبل من االحتجاز .أ

 المعلم  حجرة داخل عادةً  المعلم قِبل من االحتجاز تنفیذ سیتم.  فرضھ الذي المعلم مع االحتجاز فترة قضاء سیتم.  بعده أو الدراسي الیوم قبل عادةً  الطالب یقضیھا فترة ھو المعلم قِبل من االحتجاز
 تأدیبیة إجراءات یتطلب مما العصیان، أفعال من فعًال  المعلم قِبل من لالحتجاز الطالب  تنفیذ  عدم یصبح.  بللطال ساعة 24 قبل باالحتجاز  إخطاًرا المعلم یقدم أن بجب.  إجراءه فرض الذي
 .شدة أكثر

 العمید  قِبل من االحتجاز .ب
 یدرسوا  وأن المدرسیة كتبھم وبرفقتھم الُمحدد الموعد في الحضور الطالب  على یتعیّن.  محددة قواعد مخالفة  بسبب الدراسي الیوم بعد عادةً  الطالب یقضیھا فترةً  العمید یقّره الذي االحتجاز یُعتبر

 بسبب االحتجاز من الطالب إعفاء  یتم لن .  مساءً  3:10 الساعة من  بدًءا الخمیس حتى اإلثنین  من تقریبًا) 1( واحدة ساعة  لمدة العمید قِبل  من االحتجاز یُنفّذ. بالكامل المدة طوال صامتین ویظلوا
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 السبت  یوم احتجاز جلسة فرض إلى  الموعد عن التأّخر  سیؤدي.  متأخر موعد في االحتجاز غرفة إلى طالب أي بدخول یُسَمح لن.  الریاضیة االلتزامات أو المنھج خارج االلتزامات أو العمل
 االحتجاز  فترة طوال صامتین ویظلوا یدرسوا أن علیھم یجب. االحتجاز غرفة لىإ المدرسیة وكتبھم تعریفھم بطاقات معھم یحضروا أن الطالب على یجب. الخمیس یوم طویلة احتجاز فترة أو

 . بالكامل
 ستستدعي  والتي  الالحقة،  الوقائع أمر  تولي  یتم  سوف  ذلك،  من  وبدالً .  علیھم  االحتجاز  مرات  من  المزید  فرض  یتم لن  منفصلة وقائع ) 10( عشر  من  ألكثر علیھم االحتجاز  فرض  تم  الذین  الطالب 

 االحتجاز  موعد  تغییر  یمكن  . العمید  لتقدیر  وفقًا  المدرسة  إلى  الحضور  تعلیق  خالل  من  أو  ،  .C.A.R.E، برنامج   السبت،  یوم  احتجاز  جلسة  خالل  من  الدراسي،  الیوم  بعد  احتجاز  فترة  قضاء  ة عاد
 .مساءً  1:00 الساعة  بعد  تغییرات  أي  إجراء  یتم  لن .  مساءً  1:00 الساعة  قبل  العمید  مقابلة  خالل  من  فقط التغییر  ھذا  إجراء  یمكن االحتجاز،  تاریخ  تغییر الضروري  من كان  إذا .  فقط  واحدة  لمرة 

 الخمیس  یوم الطویلة االحتجاز  وجلسة السبت یوم االحتجاز جلسة .ج
 من  الجلستین  كلتا  فرض  یتم .  مساءً  5:50 حتى مساءً  3:10 الساعة من الخمیس  یوم  الطویلة  االحتجاز  جلسة  تبدأ .  صباًحا  11:00 حتى صباًحا  8:00 من  السبت  یوم الصباحیة االحتجاز جلسة  تبدأ
 جلسة  حضور  عدم سیؤدي .  االحتجاز  فترة  طوال  صامتًا  ویظل یدرس  وأن بھ  الخاصة  المدرسیة  والكتب  تعریفھ  بطاقة  ومعھ  الُمحدد  الموعد  في  یحضر  أن  الطالب  على  یجب .  الطالب  عمید  قِبل 

 .العواقب  من مزید  إلى  الخمیس  یوم  الطویلة االحتجاز  جلسة  أو السبت  یوم  احتجاز 
 ) TMP( المؤقت الُمخفف االحتجاز برنامج .د

 یجب ).  بأكملھ دراسي یوم حتى حصة من جزء من بدًءا مكان  أي في( الوقت من محددة لفترة لإلشراف خاضعة احتجاز غرفة إلى الطالب تحویل یتم المؤقت، الُمخفف االحتجاز برنامج في
تسلیم ھواتفھم المحمولة وأجھزتھم الذكیة    TMPسیتعین على الطالب الذین یتم إرسالھم إلى غرفة   .  بأكملھا الجلسة  فترة  طوال یعمل وأن المدرسیة كتبھ معھ یحضر أن الطالب  على

ت شفاف عند وجود الطالب  (أي سماعات األذن الالسلكیة والساعات الذكیة) إلى سكرتاریة المكتب أو مراقب الممرات. سیتم حفظ األجھزة اإللكترونیة في صندوق أمانا
أو   . وتتضمنھ C.A.R.Eتج عن عدم القیام بذلك فرض عواقب دراسیة تصل إلى برنامج لھذا الطلب، وسین Reavis. یُتوقع أن یمتثل جمیع طالب مدرسة  TMPفي غرفة 

  تعلیق الحضور إلى المدرسة.
 )  MTSS( المستویات متعددة الدعم نظم .ھـ

بتبني تعلیم    MTSSھو نھج متعدد المستویات لتحدید الطالب ودعمھم في وقت مبكر ممن لھم احتیاجات في التعلم والسلوك في إطار حل المشكالت. تبدأ عملیة    المستویات متعددة الدعم نظم
من الشدة للمتعلمین الذین یعانون من صعوبات في التعلم، وذلك   عالي الجودة وفحٍص شامٍل لكل األطفال في الفصول الدراسیة الخاصة بالتعلیم العام. تُتّخذ إجراءات تدّخل بمستویات متزایدة

ن المتخصصین في تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة لتسریع معدل التعلّم لدیھم. یمكن توفیر ھذه الخدمات من قِبل مجموعة مختلفة من العاملین، بمن في ذلك معلمي التعلیم العام والتربویی
ل ومدتھا إلى استجابة تقدم بعنایة لتقییم كٍل من معدل التعلّم ومستوى األداء لكل طالب على حدة. تستند القرارات التعلیمیة التي تتعلق بشدة إجراءات التدخواألخصائیین. یتم رصد مستوى ال

والتطور االجتماعي العاطفي أو الجانب السلوكي إلى أحد فرق    الطالب للتوجیھ بشكل فردي. یمكن أن تتم إحالة الطالب الذین ال یستوفون مستوى توقعات المدرسة في الجوانب األكادیمیة
MTSSیعقد اجتماع   .، حیث یعمل األعضاء على تطویر االستراتیجیات وإجراءات التدخل ورصدھا من أجل دعم نجاح الطالب ومشاركتھم في بیئة التعلّم األكادیمیةMTSS  ویضم، على

. م، ومدیر خدمات الدعم، ومستشار التوجیھ، واألخصائي االجتماعي، والعمید، واالختصاصي النفسي، ومدرب السلوك، وأولیاء األمور/األوصیاءسبیل المثال ال الحصر، معلمي التعلیم العا
ون عن تنفیذ إجراءات التدخل بتوثیق تلك بمناقشة أوجھ القلق والعمل على تطویر المزید من االستراتیجیات وإجراءات التدخل من أجل تنفیذھا. سیقوم الموظفون المسؤول  MTSSیقوم فریق  

التدخل مع أي طالب یظھر میوالً قد تعرضھ للخطر    MTSSاإلجراءات التي سیتم استعراضھا في اجتماع فریق   للمتابعة بعد مرور فترة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابیع. الھدف ھو 
 . المناسبة  واألكادیمیة  السلوكیة  المعاییر لمساعدتھ على تلبیة 

   ..C.A.R.Eبرنامج    و.
  التدریب والمساءلة واالحترام والتعاطف

. على الطالب،  C.A.R.Eیمكن فرض برنامج    عبارة عن برنامج تدخل داخل المدرسة للتعامل مع الطالب الذین یتصفون بالمشكالت السلوكیة. .C.A.R.Eإن برنامج  
ستوضع الھواتف     تتالیة. عدم  فرض ثالثة أیام م وفقًا لتقدیر العمید، لمدة یوم وحتى ثالثة أیام في المرة الواحدة. ویجب أن یقوم العمید بمحاولة تحدید األیام لضمان

یستخدم التدابیر التأدیبیة اإلصالحیة وإستراتیجیات التعلُّم السلوكي    .C.A.R.Eالیوم.  إن برنامج   قبل بدء  .C.A.R.Eالمحمولة في صندوق مغلق شفاف داخل غرفة  
الواجبات   تقع على عاتق الطالب مسؤولیة جمع  إیجابیة إلى بیئة التعلُّم. لتحسین مھارات صنع القرار، وتلبیة التوقعات األكادیمیة والسلوكیة، وكل ذلك یؤدي إلى عودة

یمكن إكمال أي اختبار أو امتحان قصیر تم تفویتھ أثناء االلتحاق ببرنامج     ، وتسلیم جمیع األعمال بعد استكمالھا. C.A.R.Eمن المعلمین، وإحضار المواد الالزمة إلى  
C.A.R.E.    أو تعویضھ خالل حصة  تحت إشراف مشرف البرنامجRAM  .الملتحقین ببرنامج   یجب أیًضا على الطالب   مع معلم الذي فرض اإلجراءC.A.R.E    إكمال

   ومكتب العمید. .C.A.R.Eقسیمة الخروج الیومیة ومھمة التأمل الذاتي لمشرف 
 المدرسة إلى الحضور تعلیق .ز

 ممتلكات  داخل الوجود للطالب یجوز ال.  أیام) 10( عشرة تتجاوز ال ُمحددة زمنیة لفترة جسیم سلوك سوء أو جسیمة مخالفة ارتكاب بسبب المدرسة من استبعاد ھو المدرسة إلى الحضور تعلیق
 الحضور  تعلیق فترة أثناء أداؤھا یتم واجبات ألي الدراسیة الوحدات من %100 على بالحصول للطالب یُسمح سوف. المدرسة إلى الحضور تعلیق لعقوبة فیھ یخضع الذي الوقت في المدرسة

 .الطالب لتغیّب) 5( الخمسة األیام ضمن المدرسة إلى الحضور تعلیق حاالت احتساب سیتم.  أیام) 5( الخمسة حد من أقل كانت إذا
).  المجتمعیة المشاركة تعلیق( خارجھ أو البیت من سواء منھما  أي في بالمشاركة أو بالمدرسة یتعلقان نشاط أو فعالیة أي بحضور المدرسة إلى حضوره تعلیق یتم الذي للطالب السماح یتم  لن

 وسبب  الحضور تعلیق بأمر یبلغھ الطالب ھذا على الوصي/أمر ولي إلى البرید عبر رسمي إخطار إرسال  حینھا ینبغي المدرسة، إلى الطالب حضور بتعلیق المدرسة من أمر یُصدر عندما
 .الحضور تعلیق فرض في البدء قبل الھاتف عبر الطالب ھذا على الوصي/أمر ولي إلخطار الجھود كل أیًضا العمداء سیبذل.  إصداره

 قبل  االجتماع ھذا عقد یجب.  الحضور تعلیق قرار أصدر الذي  العمید مع رسمي اجتماع  لعقد  الترتیب أمره وولي الطالب على یتعیّن عندما یتم تعلیق حضور الطالب إلى المدرسة،  فقد
 .المدرسة إلى طالبال عودة

 فضًال .  المدرسة إلى الحضور تعلیق من) ة(إضافي ) أیام( یوم لعقوبة یتعرض سوف داخلھا البقاء أو المدرسة ممتلكات إلى العودة خالل من المدرسة إلى الحضور تعلیق سیاسة ینتھك طالب أي
 .  الشرطة قسم خالل من الممتلكات على بالتعدي إخطار تحریر یتم سوف ذلك، عن

 المجتمعیة  المشاركة تعلیق .ح
 واحد  تقویمي  عام  إلى  تصل  زمنیة  لفترات  المجتمعیة  المشاركة  تعلیق  فرض  یمكن .  التأدیب  أشكال  من  آخر  شكل  أي  فرض  یتم  لم أم  تم  سواء  تأدیبي  كإجراء  للطالب  المجتمعیة  المشاركة  تُعّلق  أن  یمكن  

 .الدراسي  الفصل  من  محددة لفترة  أو  المدرسة  إلى  الحضور  تعلیق  فترة  طوال  تلقائي  بشكل  المجتمعیة  مشاركتھ  تُعّلق  المدرسة  إلى  حضوره تعلیق  یتم  طالب  أي ).  1(
 

 إلغاء سیتم.  بیة ط  وثائق دون معین دراسي فصل في  أیام) 9( تسعة یتغیب أو أكثر أو مرات) 6( ست معین  دراسي صف حصة عن یتأخر طالب ألي المجتمعیة المشاركة تُعلق أن یمكن 
 عدم  حالة  في .  المختص  العمید  یحدده  الذي النحو  على  غیاب أو  تأخیر دون  التوالي  على  دراسیًا  یوًما ) 30( ثالثین إلى  أیام ) 5( خمسة بحضور  قاموا  إذا  للطالب  المجتمعیة  المشاركة  تعلیق 
 خمسة في المتمثل الھدف یحققون  الذین  للطالب المجتمعیة المشاركة تعلیق  إلغاء سیتم .  علیھ المفروضة  جتمعیة الم المشاركة تعلیق  مدة من لھ تبقى  ما  فسیكمل  الھدف،  لھذا الطالب تحقیق

 األوصیاء /األمور ء أولیا إخطار  سیتم .  السلبیة الحضور  سلوكیات  إلى  عادوا  إذا  علیھم  المجتمعیة  المشاركة تعلیق  فرض  إعادة  تتم  قد  ولكن  غیاب،/تأخیر دون  یوًما ) 30( ثالثین  إلى  أیام ) 5(
 . الحضور أو بالسلوك  تتعلق مشكالت  بسبب لطالب المجتمعیة  المشاركة تُعلق  عندما

  المجتمعیة  مشاركتھ  تعلیق  فترة  أثناء  منھا  أي في المشاركة  أو  مدرسیة  فعالیات  أي حضور أو  المدرسة ممتلكات داخل  البقاء  المجتمعیة  مشاركتھ تعلیق تم الذي للطالب یجوز ال 
 .)إلخ المیدانیة، الرحالت  االنتخابیة،  المناصب  الراقصة، الحفالت  األنشطة،  األلعاب، ي أ(
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 الفصل .ط
 مدة تصل.  دراسیة أیام) 10( عشرة تتجاوز زمنیة لفترة وذلك جسیمة، مخالفة أو جسیم سلوك سوء الرتكابھ المدرسة إلى الحضور من الطالب أحد التعلیم مجلس یمنع عندما الفصل یحدث
 أراضي على أو المدرسة حافلة داخل یستخدمھ أو سالًحا یحمل طالب ألي الفصل مدة تصل.  الوالیة لقانون وفقًا التعلیم مجلس قِبل من الُمحدد النحو على تقویمیین) 2( عامین إلى الفصل

 .بدیل تعلیمي بمكان الطالب بإلحاق یُوصى قد الفصل، من وبدالً .  القانون یقتضیھ لما وفقًا األقل على) 1( واحد تقویمي عام إلى بھا تتعلق أو المدرسة ترعاھا التي الفعالیات خالل أو المدرسة
 84-9 القسم ،7- 7- 11 رقم بربانك مرسوم:  إذن دون التغیب.   ي 

 یلتحق  التي المدرسة  إذن أو مشروع لسبب القانوني الوصي إذن دون مدرستھ إلى الحضور عن یمتنع بأن  بربانك مدینة في المدرسة إلى اإللزامي للحضور یخضع شخص ألي قانونًا یُسمح ال
 .84- 9 القسم 7- 7-11 رقم بربانك مرسوم إنفاذ إلى الثالثة المخالفة  وستؤدي. لفتینمخا أول في إذن دون التغیب عواقب تنفیذ أمر Reavis High School مدرسة ستتولى. القاصر الشخص بھا
 التغیّب  لحالة مشروع سبب بتقدیم القانونیین األوصیاء أحد قام إذا القسم لھذا خرقًا الشخص سیطرة خارج أخرى أسباب ألي أو للمرض نتیجة المتوقعة غیر أو الطارئة التغیّب حاالت تُعتبر لن

 :إذن دون التغیب عقوبات تُدرج یلي فیما.  التغیّب یوم عقب التالي العادي الدراسي الیوم بعد ساعة 24 غضون في المحلیة المدرسة سلطات إلى یًاكتاب
 من  لكلٍ  إخطار تقدیم یتم.  كلیھما أو مجتمعیة خدمة أداء أو الغرامة لعقوبة سیتعرض إذن دون التغیب مرسوم بموجب إذن دون متغیب بأنھ ویُقضى عاًما 13 عمره تجاوز شخص أي .1

 دون التغیب مرسوم مخالفة عند واقعة لكل دوالر 100.00 قدرھا غرامة تُطبق.  أقوالھم لسماع فرصةً  منحھم إلى باإلضافة  علیھ القانوني والوصي  إذن دون تغیبھ یُزعم الذي الشخص
 الغرامة زیادة إلى التاریخ ھذا قبل  أو األولى االستماع جلسة تاریخ  بحلول إذن  دون المتغیب قِبل من الغرامة دفع عدم  سیؤدي.  أكثر أو عاًما 13 العمر من یبلغ شخص أي قِبل من إذن
  إذن  دون المتغیبین على المفروضة الغرامة تتجاوز أن حال بأي یجوز ال .  واقعة لكل دوالًرا 150.00 قدره مبلغ إلى

 أمر  تولي سیتم.  ساعة 80 حال بأي تتجاوز أال على  االستماع، جلسة مسؤول لتقدیر وفقًا المجتمعیة الخدمة ساعات تُحدد  .واقعة لكل دوالًرا 150.00 مبلغ فأكثر عاًما 13 یبلغون ممن
 .للمدینة التابع بالمدرسة القانون إنفاذ موظف مع بالتعاون إذن دون المتغیب بھا الملتحق المدرسة قِبل من المجتمعیة الخدمة

 بالطالب  الخاصة التعریف بطاقات .ك
 بطاقات  الطالب یبرز أن یجب  .Reavis High School مدرسة إلى حضورھم عند معھم یحملوھا وأن ،Reavis بمدرسة خاصة ساریة تعریف بطاقات الطالب جمیع یمتلك أن یجب

 الیوم  خالل ھذه التعریف بطاقة استخدام سیتم. طالب لكل Reavis High School بمدرسة خاصة تعریف  بطاقة إصدار سیتم.  بالمدرسة موظف أي قِبل من ذلك منھم یُطلب عندما التعریف
 تعریف  بطاقة تُستخدم.  العمداء مكتب إلى اإلحالة في مالئم بشكلٍ  تعریف بطاقة حیازة عدم یتسبب قد. الدراسي الیوم بعد الُمنعقدة األخرى األنشطة جمیع إلى الدخول أجل من وأیًضا الدراسي
 قدرھا رسوم ستُفرض.  العمداء مكتب  قِبل من لذلك تبعًا معھ التعامل وسیتم المدرسة إلى للحضور ُمھیأ غیر تعریف بطاقة یحمل ال  الذي الطالب .  الوجبات ء لشرا خصم كبطاقة أیًضا الطالب

 من  جدیدة تعریف بطاقة على الحصول یمكن.  Reavis رسةمد عمل طاقم أعضاء أحد قِبل من طلبھا عند تقدیمھا عن یمتنع أو بھ الخاصة التعریف بطاقة یفقد طالب  أي على دوالرات 5.00
Chrome Depot .إلى) 3( الثالثة للمرة المخالفة حدوث عند الغداء وجبة على للحصول الحالي الدراسي  العام في صادرة تعریف بطاقة تقدیم عدم سیؤدي.  للنقل قابلة غیر التعریف بطاقات 

 .المدرسیة الطالب ومرس إلى تُضاف دوالرات 5.00 قدره رسم فرض

 
 اإلجراءات والعواقب 

 عنھ  ینتج الذي السلوك سوء.  اإلجراء ذات اتخاذ إلى اآلخرون الطالب یرتكبھا التي السلوك سوء حاالت عن المناسب الوقت في اإلبالغ عدم یؤدي وقد إلجراءات العمید اتخاذ إلى السلوك سوء سیؤدي
.  التالیة القائمة في الواردة غیر للمخالفات المناسبة التأدیبیة اإلجراءات تحدید في بالحق واإلدارة العمداء یحتفظ.  يالوص /األمر ولي إلى إخطار إرسال إلى تلقائي بشكل یؤدي العمید قِبل من إجراء اتخاذ

 لضمان ضروریًا ذلك یُعد عندما الُمحددة ةالتأدیبی اإلجراءات  عن یحیدوا أن في  بالحق حالة،  كل  أساس  على واإلدارة، العمداء یحتفظ  وبالمثل،  .العمداء لتقدیر  .C.A.R.Eبرنامج   إلى اإلحالة وتخضع
  .ویتضمنھ الطرد إلى یصل تأدیبًا المحیطة، الظروف حسب مخالفة،  أي تستدعي قد.  التحقیق أثناء واإلداریین العمداء مع یتعاونوا أن الطالب من یُتوقّع.  وفعّال مالئم بشكلٍ  المدرسة عمل سیر

 :یلي ما حصر،ال ال المثال سبیل على السلوك، سوء یشمل
 
 

 المخالفة النتائج
 :المخالفة

 أیام) 10( عشرة لمدة المدرسة إلى الحضور تعلیق •
 المالئمة  الجنائیة/المدنیة السلطات إلى اإلحالة •
 المدرسة  مجلس  أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة •

  الحرائق إضرام/المتعّمد اإلحراق. أ
 أو /و  الدراسیة  الحجرة  داخل  نشاط  أي  خالل  من  ذلك  یتم  لم  ما  مادة  أي  في  النیران  إشعال  للطالب  یجوز  ال 

 یُعرض  بما  المدرسة،  ممتلكات  داخل حریق  إلشعال  محاولة أي أو  إشعال.  لإلشراف  خاضعین  بیئة  في 
 القانون  إنفاذ  لموظف  إبالغھا  سیتم  للخطر،  بالمدرسة  والعاملین  للطالب  والنفسیة  البدنیة  الصحة 

 .درسة بالم 
 :األولى المخالفة

 و/أو تعلیق الحضور إلى المدرسة بعد التحقیق الذي یجریھ العمداء  .C.A.R.E برنامج
 الوصي /األمر ولي مع اجتماع •
 بالمدرسة  القانون إنفاذ موظف إلى اإلحالة •

 :الثانیة المخالفة
 العمداء  یجریھ الذي التحقیق بعد المدرسة إلى  الحضور تعلیق أو/و .C.A.R.E برنامج •
 الوصي /األمر ولي مع اجتماع •
 المدرسة  مجلس  أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة •
  بدیل تعلیمي بمكان محتمل إلحاق •

 :الالحقة المخالفات
 اإلدارة  بواسطة معھا التعامل سیتم •

  الشجار أو الضرب أو/و االعتداء. ب
 علیھم  التنمر أو المدرسة ضیوف أو المجلس أعضاء أو العاملین أو الطالب تھدید الطالب  على یُحظر

 .بھم الضرر إلحاق أو ضربھم أو
 عن الدفاع حالة في.  بالمدرسة القانون إنفاذ موظف مع ویتشاور األمر في العمداء مكتب سیحقق
 في  عمد عن ینخرطان شخصان أنھما على المتقاتالن یُعرف.  العمید لتقدیر األمر سیرجع  النفس،
   عملھما عواقب المتقاتالن واجھسی.  عراك
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القیادة وأنواع  المتھورة  بالقیادة  المتعلقة  السیارات/االنتھاكات  إیقاف   انتھاكات 
 األخرى

 السلوك /الحضور قواعد انتھاكات
 المركبات  إیقاف امتیازات إلغاء احتمالیة •
 المركبة سحب أو غرامة/تذكرة دفع احتمالیة •
  شرطة قسم مع عمل اتفاقیة Reavis High School لدى(

 یخضع  أن ویمكن القیادة لقواعد الخطیرة  االنتھاكات عن اإلبالغ وسیتم.  بربانك
 .)القضائیة للمالحقة الطالب

 
 الباحة /الطریق جانبي على القانوني غیر المركبات إیقاف

 :األولى المخالفة
 االحتجاز  •
 بالمدرسة القانون إنفاذ مسؤول إلى اإلحالة •
 الوصي /األمر ولي مع اجتماع •

 .المركبة وإیقاف الملصق امتیازات فقدان إلى تؤدي قد
 :الثانیة المخالفة

 السبت /الخمیس أیام خالل الطویل االحتجاز •
 بالمدرسة القانون إنفاذ مسؤول إلى اإلحالة •
 الوصي /األمر ولي مع اجتماع •

 .المركبة وإیقاف الملصق امتیازات فقدان إلى تؤدي قد
 :الثالثة المخالفة

 المدرسة  إلى الحضور تعلیق  أو  .C.A.R.Eاإلحالة إلى برنامج  •
 بالمدرسة القانون إنفاذ مسؤول إلى اإلحالة •
  للسیارة قطر أو محتملة تذكرة •
 الوصي /األمر ولي مع اجتماع •

 .المركبة وإیقاف الملصق امتیازات فقدان إلى تؤدي قد
 

 :الالحقة المخالفات
 امتیازات فقدان إلى تؤدي قد.  بربانك وشرطة العمید  مكتب بواسطة معھا التعامل سیتم

 .المركبة وإیقاف الملصق
 

 ج .السیارات/الدراجات الناریة 
 أو/و للسیارات تخریب أو سرقة أي مسؤولیة 220 رقم التعلیمیة المنطقة تتحمل ال

 توقع  في  بالحق الطالب یتمتع ال  إلینوي، والیة  لقانون وفقًا .  الناریة الدراجات 
 تملكھا التي المعدات أو المدرسة بممتلكات یتعلق فیما خصوصیة على الحصول
 باتالمرك الحصر،  ال المثال سبیل على ذلك في بما لرقابتھا،  تُخضعھا أو المدرسة

 یمكن.  Reavis لمدرسة التابعة واألرصفة الفواصل أو السیارات مواقف ضمن
 الفحوصات  ھذه إجراء لغرض القانون إنفاذ بموظفي تستعین أن للمدرسة

 .والتفتیشات
 المركبات  إیقاف قواعد انتھاكات

 .المخصصة المنطقة أو للمدرسین المحجوزة المنطقة في المركبة إیقاف .1
 تصریح على الحصول یتطلب للسیارات المخصصة المنطقة  في المركبة إیقاف. 2

 بالسیارات  خاص سار
 ممتلكات  داخل وقوفھا أثناء السیارة في اإللكترونیة  السجائر استخدام/التدخین .3

 .المدرسة
 ممر في أو للمعاقین المخصصة المنطقة في قانوني غیر بشكل المركبة إیقاف .4

 .الحرائق إطفاء سیارات
 وقوف  تصریح دون واألرصفة الفواصل على القانوني غیر السیارات وقوف.  5

 .مناسب
 ال طالب أي من المركبات إیقاف/الوقوف تصریح  ملصق  امتیازات سحب  سیتم . 6

 .الدراسي العام خالل المؤھالت یستوفي
 المتھورة  بالقیادة المتعلقة االنتھاكات

 .بتھور والقیادة السرعة. 1
 السیارة،  خارج التعلق باألسفلت،  اإلطارات احتكاك صوت دارإص في التسبب. 2

 .إلخ
 . استخدام األجھزة اإللكترونیة (إرسال الرسائل النصیة، التحدث عبر الھاتف) 3

 للمركبات وقوف تصریح على الحصول معاییر
 بالكامل  مدفوعة السابق الدراسي العام رسوم تكون أن یجب. 1

 أن یجب  الناریة الدراجة /بالسیارة المدرسة إلى یذھبوا أن یرغبون  الذین الطالب 
 من  یتمكنوا أن قبل العمداء مكتب في الناریة  الدراجة/السیارة بتسجیل یقوموا

 مراعاة بعد فقط الوقوف تصریح إصدار وسیتم .  المدرسة ممتلكات إلى  إحضارھا 
 :التالیة المعاییر

  10 من أقل( ئقالال غیر للسلوك المفرطة األفعال عن االمتناع .2
 ).السابق العام من إحاالت

 ).دراسي فصل لكل بعذر التغیب من أیام 5 من أقل( الحضور سیاسة اتباع. 3
 الحصول على درجات النجاح في جمیع الصفوف   .4
 .الحضور  تعلیق  عقوبات  من  كبیر  عدد  تلقي  عدم . 5
 .الدراسي العام في أسرة لكل) 1( واحد ملصق إصدار سیتم. 6
 .العلیا الصفوف لطالب األولویة إعطاء سیتم. 7
 باحة في  السیارة  إیقاف  مقابل  دوالًرا  60.00 الدراسي  للعام  الملصق  رسوم  ستكون  . 8

Austin Avenue  77 الشارع باحة  في  السیارة  إیقاف  مقابل  دوالًرا  30.00 و 
 .المفتوحة  الباحة /

 إلى  یحتاجون الذین الطالب على دوالرات 5.00 قدرھا معالجة رسوم ستفرض .9
 .بیعھا أو السیارة تلف بسبب بدیل ملصق

 8-1 للمواد  یمتثلون لم  لكنھم وقوف تصریح على حصلوا الذین الطالب. 10
  خالل بھم الخاص السیارات وقوف ملصق إبطال سیتم أعاله،  المذكورة

 .مالي تعویض  دون الدراسي العام من تبقى ما 
 السفلى  الزاویة على مباشرةً  بالطالب الخاص المركبة إیقاف ملصق تثبیت یجب

 إلیقاف Austin باحة  یستخدمون الذین للطالب بالنسبة  األمامي الزجاج من  الیسرى
 باحة لمستخدمي النافذة من العلوي  الخلفي الجزء  على  تثبیتھا ویجب السیارات

 إیقاف  باحة في مركباتھم بإیقاف للطالب یُسمح.  المفتوحة الباحة/77 الشارع
 :ھي المناطق وھذه.  فقط المحددة المناطق في Austin Avenue في السیارات

 إیقاف  أماكن إلى اإلشارة یتم.  الباحة نم الشرقي  الجانب في السور امتداد على. 1
 . األزرق Reavis شعار طریق عن بالطالب الخاصة المركبات

 .الشمالیة الریاضیة األلعاب وصالة  السباحة حمام بین المنطقة في. 2
 ھیئة  ألعضاء محجوزة  الباحة من األقصى  الشمالي الطرف  في المنطقة(
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 .)التدریس
 جانبي على/ 77 الشارع في  المخصص  الموقع في الطالب  مركبات  إیقاف أماكن

 من الموقف ھذا یمتد. (77 الشارع من الشمالي الجانب على محددة ستكون الطریق
 .(للحرم مروًرا بمالعب التنس الغربي المدخل
 یكمل حتى الباحة  من أخذھا یجب ال الباحة، في ناریة دراجة/سیارة إیقاف بمجرد
 بذھاب  یُسمح ال .  المدرسة ممتلكات  لمغادرة  مستعًدا ویكون للیوم  دراستھ جدول الطالب
 الحصول دون العادیة الدراسة ساعات أثناء  الناریة  دراجاتھم/سیاراتھم إلى  الطالب 

 .العمید من تصریح على

 :األولى المخالفة
 العمید  مكتب من تحذیر •

 :الثانیة المخالفة
 الھوائیة  الدراجة إیقاف امتیازات إلغاء احتمالیة •

 الھوائیة  الدراجات د.
 للدراجات تخریب أو سرقة أي مسؤولیة 220 رقم التعلیمیة المنطقة تتحمل ال

 .الھوائیة
 المتھورة  بالقیادة المتعلقة االنتھاكات

 متھورة  قیادة وممارسات آمنة غیر بطریقة الدراجات قیادة
 .آمنة وغیر

 الھوائیة  الدراجات إیقاف قواعد انتھاكات
 حواجز  توفیر یتم.  المخصصة المناطق في وصفھا الھوائیة الدراجات جمیع  ربط یجب

 الدراجات بوجود یُسمح ال.  طالبنا على األمر لتیسیر الھوائیة الدراجات لوقوف 
 . المبنى داخل الھوائیة

الذین تقرر ارتكابھم ألفعال تنطوي على تنمر على  التعامل مع الطالب  سیتم 
 أساس كل حالة على حدة وسیخضعون لإلجراءات التأدیبیة  

 والتدخالت. وقد تؤدي شدة الموقف إلى الفصل.  

  

 ھـ. التنمر 
وقدرة   التعلُّم  على  الطالب  قدرة  من  تقلل  أمور  والمضایقة  والترھیب  التنمر 
المدرسة على التعلیم؛ ومنع الطالب من المشاركة في ھذه السلوكیات المزعجة  

   ھو ھدف مھم للمنطقة التعلیمیة.
تتسامح مدرسة   التنمر.  Reavisلن  أنواع  نوع من  أي  بأنھ    مع  التنمر  یُعّرف 

غالبًا     اھتمام شخصي غیر مرغوب فیھ ینطوي على إجبار أو إھانة لشخص آخر.
 ویكون عادة.  ما یتكرر السلوك 

التنمر یمكن أن یكون لفظیًا أو بصریًا أو بدنیًا أو من خالل الوسائل اإللكترونیة.   
 فیما یلي بعض األمثلة على التنمر: 

تعلیقات أو عبارات غیر مرغوب فیھا أو لغة أو صور مستھجنة جنسیًا؛ مزاح 
ھھ ازدرائي أو جنسي؛ مالحظات مھینة عن أحد األشخاص بشأن جنسھ أو توج

اتصاالت     الجنسي.  أو  أحد األشخاص؛ مالحظات  إیحائیة عن مظھر  إشارات 
ھاتفیة غیر مرغوب فیھا أو منشورات غیر مرغوب فیھا على مواقع التواصل 

 االجتماعي أو األجھزة اإللكترونیة. 
جمیع أعضاء المجتمع المدرسي، بما في   Reavis High Schoolتشجع مدرسة  

والمتط األمور  أولیاء  المزعومة ذلك  األفعال  عن  اإلبالغ  على  والزوار  وعون 
للتنمر والترھیب والمضایقة واألفعال األخرى التي تتضمن عنفًا فعلیًا أو تھدیًدا  

  بممارسة العنف.
یجب أن یبلغ الطالب عن أي ادعاءات تنمر إلى مستشارھم ذي الصلة أو العمید 

لفصل الدراسي أو أحد أو ممرضة المدرسة أو األخصائي االجتماعي أو معلم ا
إجراء   وسیتم  المدرب.  أو  اإلداري  أو  الردھة  مراقب  أو  الدعم  طاقم  أعضاء 

تقدیم شكوى بشأن واقعة    تحقیق بشأن االنتھاك المزعوم واتخاذ اإلجراء المالئم.
 تنمر لن یؤثر على الوضع التعلیمي للطالب الُمبلّغ. 
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 :األولى المخالفة

 العمید  قِبل من االحتجاز •
 :الثانیة المخالفة

 أیام ) 5( خمسة لمدة بالحافلة الخاصة االمتیازات تعلیق •
 السبت /الخمیس أیام خالل) 1( واحدة مرة الطویل االحتجاز •
 الوصي / األمر ولي إلى تحذیر خطاب إرسال •

 :الثالثة المخالفة
 الدراسي  العام من المتبقیة للفترة بالحافلة الخاصة االمتیازات إلغاء •

 و. لوائح الحافالت 
 بواسطة  والتنقل الحافالت محطات على تنطبق المدرسة ولوائح قواعد جمیع .1

 .الحافالت
 أن  یجب.  لمنطقتھم المخصصة المحطة من الحافلة الطالب یركب أن یجب .2

 لفترة  بالمحطة ینتظروا أن ویُتوقع المحدد الوقت في الحافالت محطة في یكونوا
 الحافلة، الطالب فوت إذا أو  ما لسبب الحافلة تأتِ  لم إذا.  الوقت من معقولة
 .المدرسة إلى للذھاب معقولة بمحاولة القیام مسؤولیة الطالب یتحمل

 خارج  أذرعھم أو رؤوسھم بإخراج  ظروف، أي تحت الطالب، یقوم أال یجب .3
 ظل ی  أن یجب.  الحافلة من) أغراض( غرض أي إلقاء یُحظر. الحافالت نوافذ

 .الحافلة تحرك أثناء مقاعدھم بتغییر لھم یُسمح وال جالسین الطالب
 ُمخصص  الخلفي فالباب.  فقط األمامي الباب من الطالب وخروج بدخول یُسمح .4

 .فقط الطوارئ حاالت في لالستخدام
 الحافلة،  سائق  یالحظھا  المدرسة  لقواعد  مخالفة أي  . 5

 التأدیبیة لإلجراءات تخضع  الخاصة،  بالممتلكات  اإلضرار  ذلك في  بما  
 ، الطالب  سلوك  قواعد كتیب :  والمسؤولیات  الحقوق  في  علیھا المنصوص 

 .الحافلة  استخدام  خدمة تعلیق  وتتضمن 
.  الحافلة ركوب من  لیتمكن ساریة  مدرسیة  تعریف بطاقة  الطالب یحمل  أن یجب. 6

 وجود عدم .  ذلك  طلبھ  عند  الحافلة  لسائق  التعریف  قة بطا الطالب  یُظھر  أن  یجب 
 حرمان  إلى  سیؤدي  الطلب  عند  التعریف  بطاقة  إظھار  عدم  أو  ساریة  تعریف  بطاقة 

 .الحافلة بواسطة  االنتقال  من  الطالب 
ینبغي   . في حالة تعرض الحافلة لحادث، سیوجھ سائق الحافلة تعلیمات للطالب.7

 الحافلة، ما لم یذكر سائق الحافلة توجیھات أخرى. أن یظل جمیع الطالب داخل 
إذا كان ھناك خطر وقوع حریق، فقد یتم توجیھ الطالب بالتحرك إلى موقع آمن، 

 قدم على األقل من جانب الطریق، إذا أمكن.  100على بعد 
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 حمل الطعام أو المشروبات خارج المقصف

 المخالفة األولى:
 الغداء االحتجاز خالل فترة     ·

 المخالفات الالحقة:
 ) احتجازات خالل فترة الغداء 3ثالث (    ·

 ترك المخلفات على/أو حول طاولة الغداء/األرض 

 المخالفة األولى:
 االحتجاز خالل فترة الغداء     ·

 المخالفات الالحقة:
 ) احتجازات خالل فترة الغداء 3ثالث (    ·

 مشكالت أخرى خاصة بالمقصف 

 :المخالفة األولى
 ) احتجاز خالل فترة الغداء 2) أو مرتان (1مرة (

 المخالفات الالحقة:
 بشكل مؤقت   TMPالتكلیف بتناول الطعام في غرفة  ·
 إخطار ولي األمر/الوصي  ·

 :مشاركة بطاقات الغداء
 و/أو تعلیق الحضور إلى المدرسة  .C.A.R.E  اإلحالة إلى برنامج     ·

 األمر/الوصي إخطار ولي   ·

 ز. لوائح المقصف 
المحددة  1 الغداء  فترة  خالل  المقصف  إلى  الطالب  جمیع  یحضر  أن  یجب   .

ھذه     لھم. من  االستثناءات  على  العمید  مكتب  أو  اإلدارة  توافق  أن  ویمكن 
علیھ     القاعدة. المتفق  الموقع  أو  المقصف  إلى  یحضرون  ال  الذین  الطالب 

 یخضعون إلجراء تأدیبي. 
ال  2 الغداء..  على  الطالب  بتأخر  في    یُسمح  الطالب  جمیع  یكون  أن  یجب 

التأخیر. جرس  فیھ  یقرع  الذي  الوقت  بحلول  یصطف     المقصف  أن  یجب 
 الطالب في صفوف فردیة منتظمة حول منضدة الغداء. 

. یتوقع من الطالب الوقوف في صف الغداء من نھایة الصف وانتظار دورھم 3
ال یسمح للطالب بتخطي دورھم     الطعام/المشروب.لتلقي/الدفع مقابل الغداء/

 في الصف 
 . یُرحب بإحضار الطالب للغداء من المنزل. 4
. ال یسمح للطالب بطلب الطعام وتسلمھ في المدرسة دون الحصول على موافقة 5

  سیتم االحتفاظ بكل الطعام الذي تم تسلمھ حتى نھایة الیوم.   من مكتب العمید.
ظرف6 أي  تحت  یُمنع  في   .  أو  المقصف  خارج  والمشروبات  الطعام  تناول 

 األروقة. 
 . یُتوقع أن یتخلص الطالب من النفایات الخاصة بھم بعد إكمال وجبتھم. 7
 . الذھاب والتجمع في األروقة المجاورة للمقصف أثناء فترة الغداء. 8
 . یُتوقع من الطالب أن یظلوا في المقصف خالل فترة الغداء بأكملھا. 9

 أن یمتثل الطالب لتعلیمات مشرفي المقصف ومراقبي الرواق. . یجب  10
ال یسمح للطالب بالصیاح    . یُتوقع من الطالب أن یتصرفوا على نحٍو الئق.11

یسبب   أن  شأنھ  من  آخر  شيء  أي  أو  الجري  أو  الرقص  أو  التصفیق  أو 
  اضطرابًا في غرفة الطعام.

القادرین على اال12 الراغبین أو غیر  الكافتیریا . الطالب غیر  نصیاع ألنظمة 
 سیتم وضعھم في غرفة احتجاز فترة الغداء خالل فترة الغداء/ غرفة الصف. 

ھي حرم مدرسي مغلق، وھذا یعني أنھ   Reavis High School. إن مدرسة  13
 ال یُسمح بمغادرة الطالب الحرم المدرسي أثناء فترة الغداء. 

كة بطاقات الغداء تُعد مخالفة من مشار   . بطاقات الغداء غیر قابلة للتحویل. 14
 شأنھا أن تعرضك لتعلیق الحضور ویمكن أن تؤدي إلى خسارة بطاقة الغداء. 

بھم في  15 الخاصة  الساریة  المدرسیة  التعریف  بطاقة  الطالب  یستخدم  أن  یمكن   .
المقصف. القادرین على الحصول على بطاقة     شراء األغراض من  الطالب غیر 

الخاصة بالعام الدراسي الحالي یُسمح لھم بشراء الغداء، ولكن، عند  تعریف الھویة  
الثالثة بعدم وجود بطاقة تعریف ھویة خاصة بالعام الدراسي الحالي    ارتكاب المخالفة

معھم سیُمنح الطالب فرصة الحصول على بطاقة تعریف ھویة بدیلة وسیُضاف مبلغ  
 دوالرات على رسوم المدرسة الخاصة بالطالب.  5

 المخالفة األولى:
  العمید مع اجتماع •
 الوصي /األمر ولي إخطار  •

 فترة الغداء  احتجاز خالل أو) 1( واحد احتجاز احتمال
 المخالفة الثانیة: 

 العمید  مع اجتماع •
  السلوكي المدرب مع إلزامیة مقابلة •
  MTSS اجتماع  •
  الغداء فترة خالل) 2( احتجازین حتى •

 :الالحقة المخالفات
  السلوك اتفاقیة •
 .C.A.R.E  اإلحالة إلى برنامج   أو/و السبت/الخمیس أیام خالل الطویل االحتجاز •
 قد ینتج عنھ االستبعاد من الحجرة الدراسیة  •

 ح. اإلخالل بنظام الفصل 
 .وتعطلھا األكادیمي التعلم بیئة مع تتعارض التي السلوكیات وھي
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 :األولى المخالفة
 )1( واحدة احتجاز جلسة •
 العمید  مع اجتماع •
 الوصي /األمر ولي مع التواصل •

 :الثانیة المخالفة
 السبت /الخمیس أیام خالل الطویل االحتجاز •

 :الالحقة  المخالفات أو/و الثالثة المخالفة
 المدرسة  إلى الحضور تعلیق احتمالیة  .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •

 انتھاك األمن 
ستخضع المخالفات لإلجراءات التأدیبیة على أساس كل حالة على حدة بما یصل 

    إلى الفصل ویشملھ.
 
 

 المغلق  المدرسي الحرم. ط
حرًما مدرسیًا مغلقًا. یتوقع من الطالب الذین   Reavis High Schoolتعتبر مدرسة  

 Reavisبواسطة الحافلة المدرسیة التابعة لمدرسة    Reavisیتم نقلھم إلى مدرسة  
" والبقاء في الحرم المدرسي طوال فترة الیوم الدراسي. Pدخول المبنى من الباب "

الذین یحضرون   الطالب  المغلق نفسھا على  المدرسي  الحرم  إلى تنطبق سیاسة 
أرض  بمغادرة  للطالب  یسمح  ال  توصیلھم.  یتم  أو  األقدام  على  سیًرا  المدرسة 
الیوم  خالل  اإلدارة  أو  الممرضة  مكتب  أو  العمید  مكتب  موافقة  دون  المدرسة 
الدراسي. سیتم اإلبالغ عن الطالب الذین یتم العثور علیھم خارج حرم المدرسة 

مید وسیترتب على ذلك عواقب أو الذین یخرجون دون إذن مالئم إلى مكتب الع
الصفحة     محتملة. لالنصراف    9راجع  المالئم  اإلجراء  على  لالطالع 
لدى    المبكر. الدخول  تسجیل  المدرسي  الیوم  خالل  الزائرین  جمیع  على  یجب 

 .77مكتب األمن الموجود أمام المدرسة في الشارع 

  األمن

ل الیوم الدراسي. بما یحظر على الطالب فتح أي باب خارجي في حرم المدرسة خال
في ذلك تعلیق حركة األبواب الخارجیة إلبقائھا مفتوحة أو السماح ألي شخص بدخول 

الحمامات.   المبنى. أبواب  غلق  الطالب  على  یحظر  ذلك،  إلى  سیؤدي    باإلضافة 
 ارتكاب ھذه المخالفات إلى وقوع عواقب. 

 

 :إلى المخالفات جمیع ستؤدي 
 العمید  مع اجتماع •
 المالي  التعویض •
 المدرسة  إلى الحضور تعلیق أو/و  .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •
 تعلیق  بشأن المدرسة مجلس  أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة احتمالیة •

 الفصل  أو الحضور
 المختصة  الجنائیة/المدنیة السلطات إلى اإلحالة •

 ي . انتھاكات التكنولوجیا الحاسوبیة والوسائط اإللكترونیة
 واألضرار      

یشیر ھذا القسم إلى أي إتالف متعمد ألجھزة الكمبیوتر أو التجھیزات أو البرامج 
الطالب الزمالء من  أو عمل  الملفات  لتكنولوجیا     .أو  تحتیة  بنیة  بأي  اإلخالل 

سبیل  على  ذلك  في  بما  التكنولوجیا،  باستخدام  الشبكات  خدمات  أو  المعلومات 
الحصر،   ال  كماالمثال  التطبیقات.  أو  البرامج  أو  األدوات  أو  النصیة   البرامج 

یتضمن أي استخدام غیر مصرح بھ للبرامج، ومواد وملفات البرامج، واستخدام 
تغییرھا. ھذا   أو  أو حذفھا  الملفات  أو  البرامج  المقید، وإضافة  الوصول  رموز 

ال الملفات  أو  البرامج  نسخ  أو  االتصاالت  شبكات  مع  تداخل  أي  خاصة یشمل 
بالطالب أو طاقم العمل أو المنطقة التعلیمیة. تشمل انتھاكات الوسائط اإللكترونیة 
السجالت   حفظ  بوظائف  إخالل  وأي  السریة  المعلومات  عن  كشف  أي  أیًضا 
الكمبیوتر أو إجراء   المشابھة األخرى النتھاكات أجھزة  بالمدرسة والتصرفات 

أي استخدام غیر مصرح بھ لبرنامج   كما یُحظر تماًما   تعدیالت بھا أو تخریبھا.
"للتنمر اإللكتروني" تجاه     كمبیوتر أو جھاز كمبیوتر. یحظر ممارسة الطالب 

أعضاء   أحد  أو  العمل  طاقم  أعضاء  أحد  أو  بالمدرسة  موظف  أو  طالب  أي 
 المجلس. 

یحظر استخدام األجھزة اإللكترونیة بأي صورة تخل بالبیئة التعلیمیة أو تنتھك حقوق  
صور اآلخری التقاط  أو  للتواصل  الجھاز  استخدام  ذلك  في  بما  ن، 

فوتوغرافیة/مقاطع فیدیو في غرف تبدیل المالبس أو الحمامات أو للغش أو بأي 
یتضمن ذلك الدخول غیر المصرح بھ    شكل آخر ینتھك قواعد سلوك الطالب. 

 " باسم  یُعرف  افتراضي  فصل  فصل zoom bombingإلى  إلى  الدخول  و/أو   "
اسم آخر.  افتراضي  الملف الشخصي    تحت  أیًضا أن تكون جمیع صور  یجب 

طبیعتھا.   في  مناسبة  لنشر    للطالب  اإللكترونیة  األجھزة  استخدام  یحظر 
الفیدیو  الفوتوغرافیة ومقاطع  نقلھا، بما في ذلك الصور  المعلومات الخاصة أو 

ظورة والمقاطع الصوتیة الخاصة باآلخرین دون تصریح. تشمل السلوكیات المح
األخرى، على سبیل المثال ال الحصر، إنشاء أو إرسال أو مشاركة أو استعراض  
أو تلقي أو امتالك شكل تصویري غیر الئق للشخص نفسھ أو لشخص آخر عن 

یمكن أن    طریق استخدام الكمبیوتر أو جھاز اتصال إلكتروني أو ھاتف محمول. 
قولة حول القیام بتبادل یتم تفتیش أي جھاز إلكتروني في حالة وجود شكوك مع

 محتوى جنسي إلكترونیًا أو بنشاط إجرامي.

 :األولى المخالفة
 أیام) 5( خمسة  لمدة المدرسة إلى الحضور تعلیق •

 :الالحقة المخالفة
 المدرسة  إلى الحضور تعلیق •
 المدرسة  مجلس أو االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة •
 الجنائیة /المدنیة السلطات إلى اإلحالة •

 المتعصبة  الطوائف أنشطة. ك
 عرض أو الشیطانیة الممارسات أو المتعصبة الطوائف أنشطة في الطالب یشارك لن

 مرتبط رمز أي مع المدرسة تتساھل لن .  بالمدرسة التعلیمیة األنشطة  مع  تتداخل  رموز
 .شیطانیة ممارسة أو/و متعصب طائفي بنشاط
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 )عذر دون التغیب انظر( التھرب. ل .)عذر دون التغیب انظر(
 .المدرسة أو االحتجاز جلسات أو الصفوف أو الصف عن بھ المصرح غیر التغیب

 :األولى  المخالفة 
 األصلي االحتجاز استبدال  •

 :الثانیة  المخالفة 
 ) 1( واحد إضافي احتجاز وإضافة األصلي االحتجاز استبدال •

 :الثالثة  المخالفة 
 السبت /الخمیس أیام خالل الطویل االحتجاز •

  الالحقة المخالفات
 .C.A.R.E برنامج إلى اإلحالة •

 االحتجاز  جلسة خالل  باإلزعاج التسبب. م
 .االحتجاز جلسة خالل باإلزعاج التسبب تماًما یحظر
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 جمیع األجھزة اإللكترونیة 
 .قد یؤدي انتھاك ھذه السیاسة إلى مصادرة الجھاز

 :األولى المخالفة
 الغداء  فترة خالل احتجاز أو) 1( واحد احتجاز •
 الدراسي  الیوم نھایة في الطالب إلى الجھاز تسلیم یتم •

 :الثانیة المخالفة
 احتجاز) 2( جلستا  •
 الدراسي الیوم  نھایة  في  الطالب إلى الجھاز  تسلیم  یتم •

 :الثالثة المخالفة
 السبت/الخمیس  أیام  خالل ) 1( واحدة  مرة  الطویل  االحتجاز  •
 القسم رئیس  بإخطار  العمداء یقوم  •
 الدراسي الیوم  نھایة  في  الطالب إلى الجھاز  تسلیم  یتم •

 :الالحقة المخالفات
 المدرسة  إلى الحضور تعلیق احتمالیة  .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •

 :الرقمي التسجیل
 المدرسة  إلى الحضور تعلیق أو/و .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •
 بالمدرسة القانون إنفاذ موظف إلى اإلحالة •

 :االجتماعي التواصل منصات على النشر/المشاركة
 .ویشملھ الفصل إلى یصل بما حدة على حالة كل أساس على للتأدیب تخضع

 المدرسیة  الفعالیات أو Reavis High School مدرسة في األفالم تصویر
 .ویشملھ الفصل إلى یصل بما حدة على حالة كل أساس على للتأدیب تخضع

 ن.  األجھزة اإللكترونیة 
یشیر مصطلح األجھزة اإللكترونیة إلى الھواتف المحمولة أو أجھزة الكمبیوتر 
أو أي جھاز آخر یسمح بالتواصل اإللكتروني أو االجتماعي.  على الرغم من 

  أنھ قد یتم دمج ھذه األجھزة في عملیة التعلم من قبل المعلمین، إال أن ھناك
 استخدامات محظورة لھذه األجھزة. 

 لوائح األجھزة اإللكترونیة: 
یجب أن تكون األجھزة متوقفة عن العمل ویحظر إظھارھا في أي غرفة   .1

تبدیل مالبس للنشاط الریاضي/التربیة البدنیة أو حمام أو جلسة  
احتجاز/منطقة تعلیق حضور الصفوف الدراسیة أو برنامج التعلیمي 

 البدیل. 
یحظر على الطالب استخدام الھواتف المحمولة أو األجھزة اإللكترونیة   .2

اللتقاط صور/تسجیل/نشر/مشاركة مقطع فیدیو أو  صیة األخرى الشخ
مقطع صوتي ألي فرد من أفراد طاقم العمل أو طالب أو نشاط مدرسي أو  

حدث أو عمل مرتبط بالمدرسة دون موافقة المعلم/الراعي/المدرب  
 المشرف.  

یحظر على الطالب نشر أو مشاركة صور أو مقاطع فیدیو تم التقاطھا في   .3
 دون موافقة المعلم المشرف أو مكتب العمید أو اإلدارة. المدرسة 

 سماعات بلوتوث. یحظر استخدام السماعات التي تغطي األذن أو  .4
ألغراض السالمة وحتى یتمكن الطالب من االنتباه لما حولھم، یجب   .5

 وضع السماعات في أذن واحدة فقط.
 یجب ضبط الرنین على وضع "صامت" أو اھتزاز".   .6
ب بالتحدث أو القراءة أو إرسال الرسائل النصیة أو  للطال  یسمحال  .7

الدردشة عبر الفیدیو باستخدام أي جھاز إلكتروني أثناء فترات ما بین  
 الصفوف.

 یحظر استخدام مؤشرات اللیزر.  .8
  7:55یمكن استخدام األجھزة في الفصل (بموافقة المعلم) وفي األروقة قبل  .9

مساًء وفي المقصف خالل فترة الغداء. یمكن للطالب   2:34صباًحا وبعد 
االستماع إلى الموسیقى باستخدام أجھزتھم اإللكترونیة أثناء فترات ما بین  

 الصفوف.
صل اإللكترونیة  إن الطالب مسؤولون بشكل شخصي عن أمن أجھزة التوا .10

یتعین على طاقم عمل المدرسة البحث عن األجھزة التي  الالخاصة بھم.  
لم یتم تأمینھا بشكل مالئم، على سبیل المثال: األجھزة اإللكترونیة غیر 

 المؤمنة في غرف تبدیل المالبس. 
استخدام ھاتف محمول أو جھاز تسجیل مقاطع فیدیو أو أجھزة إلكترونیة   .11

صورة تخل بالبیئة التعلیمیة أو تنتھك حقوق اآلخرین، بما في  أخرى بأي 
ذلك استخدام الجھاز اللتقاط صور فوتوغرافیة في غرف تبدیل المالبس  

أو الحمامات أو للغش أو بأي شكل آخر ینتھك قواعد سلوك الطالب.   
یتضمن ھذا مقاطع فیدیو/تسجیًال رقمیًا أو صور لسلوك غیر قانوني أو 

تشمل السلوكیات المحظورة تحدیدًا، على سبیل المثال ال   غیر مشروع. 
الحصر، إنشاء أو إرسال أو مشاركة أو استعراض أو تلقي أو امتالك  
شكل تصویري غیر الئق للشخص نفسھ أو لشخص آخر عن طریق  

 استخدام الكمبیوتر أو جھاز اتصال إلكتروني أو ھاتف محمول.
حالة وجود شكوك معقولة حول  یمكن أن یتم تفتیش أي ھاتف محمول في   .12

یخص   فیما  إجرامي.   بنشاط  و/أو  إلكترونیًا  جنسي  محتوى  بتبادل  القیام 
إداریي   على  سیتعین  إلكترونیًا،  الجنسي  المحتوى  تبادل  انتھاكات  جمیع 
المدرسة اتباع السیاسات التأدیبیة الخاصة بالطالب باإلضافة إلى التواصل  

بالمدرسة القانون  إنفاذ  حالة SRO(  مع مسؤول  واإلبالغ عن  والشرطة   (
 إساءة معاملة أو إھمال طفل مشتبھ بھا عندما یكون ذلك مالئًما.

 
ینبغي أن یتحلى الطالب الذین یقومون   منشورات وسائل التواصل االجتماعي: 

تخضع  بذلك.  القیام  عند  بالمسؤولیة  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  بالنشر 
أو صور عبارات  نشر  أو  المدرسة   مشاركة  في  إخالًال  تسبب  فیدیو  مقاطع  أو 

كان  إذا  بالمدرسة  التأدیبیة  اإلجراءات  إلى  إنشائھا)  موقع  عن  النظر  (بغض 
. تخضع Reavis إزعاًجا للطالب أو طاقم  بالعمل  بمدرسةالمحتوى یسبب قلقًا و

التعلیقات أو األفعال التھدیدیة أو العنیفة أو نشر/مشاركة مقاطع فیدیو أو صور 
مدرسة  لم في  ھنا  حدثت  التأدیبیة   Reavisشاجرات  اإلجراءات  إلى 
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ستؤدي أیًضا حیازة أو استعراض أسلحة ناریة بغرض إلحاق األذى    بالمدرسة.
 . SROأو الترھیب إلى إخطار الشرطة ومسؤول 

 

 جلسة مسؤول  إلى واإلحالة المدرسة إلى الحضور تعلیق المخالفات جمیع على یترتب
 الجنائیة/المدنیة السلطات إبالغ  أو/و الفصل بشأن المدرسة مجلس أو/و االستماع 
 الوالیة قانون یسمح كما أكثر،  أو) 1( واحد میالدي عام لمدة الفصل سیستمر.  المالئمة
 .الفیدرالي والقانون

 س. المتفجرات والمواد الحارقة والغاز السام (حیازة)
 سامة غازات  أو حارقة مواد أو متفجرات عرض أو نقل أو استخدام  أو حیازة یحظر

 الخاصة الممتلكات  أو  المدرسة ممتلكات  أو اآلخرین  تعرض احتمالیة  على تنطوي 
 .الطبیعیة المدرسیة للعملیة تعطیًال  تسبب أو للضرر

 :المخالفة
 اإلطفاء  وأقسام الشرطة إخطار یتم •
 المدرسة  إلى الحضور تعلیق •
 المدرسة  مجلس أو /و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة •

 الكاذبة  البالغات. ع
 :الكاذبة  البالغات على األمثلة تشمل.  قانونیة وغیر خطرة الكاذبة البالغات جمیع

 .بالمدرسة  الخاصین  الرجفان  مزیل /الحریق  إلنذار  المالئم  غیر  االستخدام  . 1
 .إطالقھما أو الحریق خرطوم أو الحریق بمطفأة التالعب .2
 .قنبلة بوجود التھدید .3
 .الطبیعیة المدرسیة للعملیة تعطیًال  یسبب قد بالغ أي .4
 .الضرورة لغیر 911بـ االتصال .5

 .المالئمة الجنائیة/المدنیة السلطات إلى كاذب ببالغ یقوم شخص أي عن اإلبالغ سیتم

 :األولى المخالفة
 حتى حدة على حالة  كل  أساس على التأدیبیة لإلجراءات  المخالفات  ستخضع •

ً  الخارجي االحتجاز  .متضمنا
 :الثانیة المخالفة

 المدرسة إلى  الحضور تعلیق  إلى  یؤدي  قد   .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •
 :الالحقة  المخالفات 

 المدرسة إلى الحضور  تعلیق  •
 المقصف المتیازات  محتمل  فقدان  •

 باألغراض  التقاذف. ف
 ثلج كرات  أو ورقیة  أغراض  أو أطعمة أي دفع  أو  إلقاء في الطالب انخراط یحظر

 أثناء  ممتلكات أو أشخاص إصابة في یتسبب قد مما إلخ،  زجاجات أو أحجار أو
 .المدرسة مركبات في أو المدرسة أراضي داخل الوجود

 

 :األولى المخالفة
 ) خالل أیام الخمیس/السبت 1االحتجاز الطویل مرة واحدة ( •

 :الثانیة المخالفة
 الوصي / األمر ولي.و.C.A.R.E إخطار •

 :الالحقة المخالفات
 أیام ) 3( ثالثة إلى) 1( واحد یوم بین تتراوح لفترة المدرسة إلى الحضور تعلیق •
 الوصي /األمر ولي إخطار •

 )المدرسة نماذج استخدام إساءة أو( التزویر. ص
 .فقط لھم المصرح المدرسة عاملي الستخدام مخصصة المدرسة نماذج إن

 :المخالفة
 .بالمدرسة القانون إنفاذ مؤول قبل من موقعة شكوى عمل/المقامرة مواد مصادرة •

 المقامرة . ق
 أو النرد أو الیانصیب  بطاقات  أي ( المقامرة أنشطة من نوع أي ببدء للطالب یسمح ال

 ترعاھا التي الفعالیات خالل  أو المدرسة ممتلكات داخل تأییده أو) اللعب أوراق
 .المدرسة

 المخالفة األولى: 
یجریھ   .C.A.R.E  برنامج الذي  التحقیق  بعد  المدرسة  إلى  الحضور  تعلیق  و/أو 
 العمداء 

 اجتماع مع ولي األمر/الوصي     ·
 اإلحالة إلى مسؤول إنفاذ القانون بالمدرسة  · 

 المخالفة الثانیة: 
المدرسة بعد التحقیق و/أو تعلیق الحضور إلى    .C.A.R.E  اإلحالة إلى برنامج

 الذي یجریھ العمداء 
 اجتماع مع ولي األمر/الوصي  ·

 · اإلحالة إلى مسؤول جلسة االستماع و/أو مجلس المدرسة 
 إلحاق محتمل بمكان تعلیمي بدیل   · 

  المخالفات الالحقة:
إلى  سیتم التعامل معھا بواسطة اإلدارة على أساس كل حالة على حدة بما یصل 

 اإلحالة إلى مسؤول جلسة االستماع و/أو مجلس المدرسة.   الفصل ویشملھ.
 

 ر. أنشطة العصابات 
 أو عصابة أي في العضویة  على دلیًال  یظھر  سلوك  أي  ھي العصابات أنشطة

 اإلیماءات،( اللفظي وغیر  اللفظي التواصل من كّالً  یشمل  وھذا .  إلیھا االنتساب 
 المثلومة، الحواجب الجدران، على الرسم الصور،  الرسوم،  األقراط، المصافحة،

 الزینة  من غیرھا أو الشعارات أو المجوھرات أو الرموز ارتداء إلى باإلضافة إلخ، 
 سعي أي العصابات أنشطة تشمل).  بعصابة المرتبطة المالبس أو بعصابة المرتبطة

 عن نیابة آخر طالب  أي ترھیب أو  اھتماماتھا تأیید أو  بعصابة األشخاص إلحاق إلى
 حالة  وفي العصابات،  أنشطة  في  المنخرطین الطالب حضور تعلیق سیتم.  صابةع

 .المحلیة الشرطة سلطات إلى واإلحالة بالفصل یوصى المخالفات ارتكاب تكرار
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ستخضع المخالفات لإلجراءات التأدیبیة على أساس كل حالة على حدة بما یصل إلى 
 اإلحالة إلى السلطات المالئمة الفصل ویشملھ. 

 الفاضح  التعّري 
 المدرسة  إلى الحضور تعلیق •
 الوصي /األمر ولي مع اجتماع •
 المالئمة  السلطات إلى اإلحالة •

 ش. سوء سلوك جسیم 

 . األفعال الجنسیة و/أو الفاضحة 1

 . التعّري الفاضح 2

 :األولى المخالفة
 الصف  إلى محتملة ومرافقة العمید لدى) 1( واحدة احتجاز جلسة •

 :الثانیة المخالفة
 المدرسة  دوام بعد احتجازخالل فترة الغداء/  احتجاز 1-5 •

 :الثالثة المخالفة
 الغداء  فترة خالل احتجاز أو) 1( واحدة مرة الطویل السبت/ الخمیس احتجاز •

 أسبوعین  إلى تصل لمدة
 :الالحقة المخالفات

 .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •

 ت. التسبب في اإلزعاج باألروقة 

 یُعد.  الجاریة التعلیمیة األنشطة جمیع سالمة على بالحرص مطالبون الطالب 
 األرض على  النفایات وإلقاء  المرور ومنع مفرط  ضجیج وإحداث  والتسكع الجري

  .األروقة في بھا القیام مقبول غیر سلوكیات
 

 :المخالفة
 تقرر الذین الطالب مع التعامل سیتم.  المھینة  الممارسات أمر في التحقیق سیتم •

 كل أساس  على ترھیب  أو مھینة ممارسات على  تنطوي لتصرفات ارتكابھم
 وتشملھ  الفصل إلى العقوبة تصل أن على حدة،  على حالة

 الترھیب /المھینة الممارسات.  ث
 الحرم خارج أو داخل( بالمدرسة مرتبط نشاط  في مشارك طالب أي تعرض عند

 ترھیب  أو إزعاج أو بدنیة أو عقلیة إساءة أو بدنیة أو لفظیة لمضایقات) المدرسي
 مجموعة أو فردي طالب أي قبل من مذل نشاط أو تنمر أو سخریة أو إحراج أو

 العمل طاقم على یتعین.  المھینة الممارسات ضمن ذلك اعتبار سیتم طالب، 
 اإلبالغ سیتم.  مھینة ممارسات على تنطوي التي التصرفات عن اإلبالغ والطالب

. العمید  إلى المنھج عن الخارجة الریاضیة باألنشطة المرتبطة غیر ات المخالف عن
 .الریاضي المدیر إلى الریاضیة باألنشطة المرتبطة الحوادث عن اإلبالغ سیتم

 یحظر .  إرادتھ ضد التصرف إلى دفعھ أو آخر شخص تھدید الطالب على یحظر
 . االنضمام وممارسات المھینة الممارسات جمیع

 :المخالفة
 5.00 قدرھا  برسوم  مطالبتھ أو/و للطالب  مكررة تعریف بطاقة إصدار یمكن

 .العمید لتقدیر وفقًا دوالرات
 

 . Chrome Depot مكتب طریق عن تعریف  بطاقة شراء من الطالب سیتمكن

  خ. بطاقات التعریف
 وأن ، Reavis بمدرسة خاصة ساریة تعریف بطاقات الطالب جمیع یمتلك أن یجب

 یبرز  أن یجب .  Reavis High School مدرسة  إلى حضورھم أثناء  ملوھا یح
.  بالمدرسة  موظف أي قِبل من ذلك منھم یُطلب عندما التعریف بطاقات الطالب

 Reavis High School بمدرسة خاصة تعریف بطاقة طالب كل إلى سیُقّدم
 بطاقة استخدام سیتم. المدرسة من معتمد للبطاقة حامل شریط إلى باإلضافة
 األنشطة جمیع إلى الدخول أجل من وأیًضا الدراسي الیوم خالل ھذه التعریف
 بشكلٍ  تعریف بطاقة حیازة عدم یتسبب قد . الدراسي الیوم بعد الُمنعقدة األخرى

 كبطاقة أیًضا الطالب تعریف بطاقة تُستخدم.  العمداء مكتب إلى اإلحالة في مالئم
 للحضور  ُمھیأ  غیر تعریف بطاقة یحمل ال  الذي الطالب.  الوجبات لشراء خصم

 رسوم  ستُفرض.  العمداء مكتب قِبل من لذلك تبعًا معھ التعامل وسیتم المدرسة إلى
 عن یمتنع أو بھ الخاصة التعریف بطاقة یفقد طالب أي على دوالرات 5.00 قدرھا

 لالحصو  یمكن.  Reavis مدرسة عمل طاقم أعضاء أحد قِبل من طلبھا عند تقدیمھا
 غیر  - التعریف  بطاقة . Chrome Depot مكتب  من الجدیدة التعریف  بطاقات  على
 الحالي الدراسي العام في صادرة تعریف بطاقة تقدیم عدم سیؤدي.  للتحویل قابلة

 رسوم فرض إلى الثالثة للمرة المخالفة حدوث  عند الغداء وجبة على للحصول
 .المدرسیة الطالب رسوم  إلى تُضاف دوالرات 5.00 قدرھا
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 :األولى المخالفة
 اجتماع  عقد سیتم.  أیام) 10( عشرة إلى) 5( خمسة لمدة الطالب حضور تعلیق سیتم

سیكون مطلوبًا من الطالب أن .  المدرسة إلى الطالب عودة قبل األمر ولي مع إلزامي
لمدة   بفاعلیة  الكحول    8یشارك  مدمني  تأھیل  إعادة  برنامج  في  أسابیع  (ثمانیة) 

مركز   یقدمھ  الذي  ھذا   .  Presence Behavioral Healthوالعقاقیر  تكلفة  ستكون 
مس ولي البرنامج  سیدفع  األمر/الوصي.   وولي  التعلیمیة  المنطقة  من  كل  ؤولیة 

 أو  للبرنامج كامل بشكل الطالب امتثال عدم حالة في األمر/الوصي جزًءا من التكلفة.
 مركز  من أعلى رعایة مستوى بتلقیھ التوصیة ستتم البرنامج،  حضور عن توقفھ

Presence Behavioral Health  .مستوى تكالیف سداد مسؤولیة األسرة ستتحمل 
 تأدیبیة  إجراءات إلى باإلخضاع  التوصیة إلى االمتثال  عدم سیؤدي.  األعلى الرعایة
 .التعلیم ومجلس اإلدارة قِبل من فیھ النظر سیتم الذي الفصل ذلك  في بما إضافیة، 

 
 حالة في  والمواد الكحول استخدام إساءة إلدارة التابعة البرامج أحد في التسجیل سیتم

 .األولى المخالفة
 بربانك مرسوم بموجب مخالفة دفع احتمال

 :الثانیة المخالفة
 تعلیق  الكحول أو للرقابة  الخاضعة المواد  استخدام أو/و العقاقیر حیازة على سیترتب 
 مع بدیل،  تعلیمي ببرنامج اإللحاق أو/و أیام) 10( عشرة إلى تصل لمدة الحضور

 قرار اتخاذ في بالنظر Reavis High School Board بمدرسة التعلیم مجلس توصیة
 ).2( سنتین إلى تصل لمدة بالفصل

 بربانك  مرسوم بموجب مخالفة دفع
 :الالحقة المخالفات

 اإلدارة  بواسطة معھا التعامل سیتم
 بربانك  مرسوم بموجب مخالفة دفع

 القانونیة غیر المواد  بتوزیع یقوم  طالب  ألي مكفول  غیر DASA مع  المشاركة خیار
 .یبیعھا أن یحاول أو یبیعھا أو

 ذ. العقاقیر غیر القانونیة والمشروبات الُمسكرة 
 تحت  وھم ترعاھا أو المدرسة تقیمھا التي الفعالیات بحضور للطالب یُسمح لن

 المواد ھذه بحیازة  للطالب یُسمح لن .  الكحول فیھا  بما  للرقابة  الخاضعة المواد تأثیر
 أو) المشابھة العقاقیر أو/و العقاقیر تعاطي في المستخدمة األدوات  فیھا بما(

 ممتلكات  في بیعھا محاولة أو توزیعھا محاولة أو بیعھا أو توزیعھا أو استخدامھا
 وتقییم  بحث إجراء أیًضا یمكن  .  المدرسة ترعاھا التي الفعالیات في أو المدرسة

 سیتم  .ما خلل  عالمات الطالب على ظھر إذا العمید أو/و المدرسة ممرضة قبل من
 أمور لیاءبأو االتصال سیتم). الطالب( الطالب وعافیة سالمة لضمان تقییم إجراء

 من یُطلب  قد .  أخرى عواقب  تحدث وقد. المنزل إلى إرسالھم وسیتم الطالب،
   .الحادث من ساعة 24 خالل والكحول للمخدرات فحص تقدیم العائالت

  فیما یلي عالمات الخلل:
  رائحة مشروب كحولي أو قنب-                
 المظھر البدني -                

 اتساع حدقة العین - 
 العیون الحمراء/المحتقنة بالدم - 

  النعاس أو الخمول-
 مالحظة الخلل -                

 التلعثم في الحدیث - 
  عدم القدرة على الوقوف أو المشي دون مساعدة- 

       عدم القدرة على األداء بشكل طبیعي-
 التي غیر أخرى ألغراض للرقابة الخاضعة المواد باستخدام للطالب یُسمح لن

 السماح قبل  المدرسة ممرضة مع  المسبقة  الترتیبات  إجراء  یجب.  أجلھا من ُصنعت 
 یجب.  المدرسة إلى  طبیة وصفة دون/بوصفة  تُصرف التي  العقاقیر بإحضار
 الطالب یقوم أن یجب.  رافھاإش تحت  وتناولھا الممرضة لدى األدویة بھذه االحتفاظ

 أي. األدویة ألخذ  الالزمة الترتیبات التخاذ الدراسي الیوم قبل الممرضة بإبالغ
 حیازتھ اكتشاف یتم أو الكحول أو/و للرقابة الخاضعة المواد تأثیر تحت  واقع طالب 
 سیخضع توزیعھا  محاولة  أو  توزیعھا أو بیعھا  أو للمواد استخدامھ أو المواد لھذه
 الحرمان من لفترة  الخضوع ) 2 الحضور؛ تعلیق) 1:  یلي كما التأدیبیة  جراءاتلإل
 اإللحاق  احتمال) 3 اإللزامیة؛  المدرسیة األنشطة بخالف األنشطة جمیع من

 دفع ) 4 المدرسة؛  مجلس إلى بالفصل توصیة إرسال أو/و البدیل التعلیمي بالبرنامج
 .المحتمل القبض وإلقاء ةالشرط/SRO وإخطار بربانك مرسوم بموجب مخالفة

 

 :األولى المخالفة
 االحتجاز  •
 العمید  مع اجتماع •
 الوصي /األمر ولي مع التواصل •

 :الثانیة المخالفة
 احتجازان  •
 العمید  مع اجتماع •
 الوصي /األمر ولي مع التواصل •

 :الثالثة المخالفة
 السبت /الخمیس أیام خالل الطویل االحتجاز •
 المجتمعي  العمل إلى اإلحالة •
 الوصي /األمر ولي مع التواصل •

 
 :الالحقة المخالفات

  المدرسة إلى الحضور تعلیق أو/و .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •
 الوصي /األمر ولي مع MTSS اجتماع •

 االمتثال  عدم
 .ویشملھ الفصل إلى یصل بما حدة على حالة كل أساس على للتأدیب یخضع

 

 ض. العصیان 
 أشخاص أو شخص أي تعلیمات أو لطلبات االمتثال عدم بأنھ العصیان تعریف یتم

 االحترام إظھار عدم أو معھم التعاون عدم أو المدرسة في الرسمیة بصفتھم یعملون
 .المدرسة ترعاھا فعالیة في أو المدرسة ممتلكات في الوجود أثناء تجاھھم، 

 
 االمتثال  عدم
.  للمسؤولیة  متحملین الطالب فیھا  ونیك ثقافة Reavis High School مدرسة تدعم

 عام توقع لدیھم یكون وأن مناسب بشكل یتصرفوا  أن الطالب من یتوقع وبالتالي، 
 .واالمتثال للتعاون
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 :األولى المخالفة
 الطالب  بین الوساطة •
 العمید  مع اجتماع •
 الوصي /األمر ولي مع التواصل •
 برنامج إلى اإلحالة إلى یصل بما حدة على حالة كل أساس على للتأدیب تخضع •

C.A.R.E.. ویشملھ. 
 :الثانیة المخالفة

 الطالب  بین الوساطة •
 العمید  مع اجتماع •
 االجتماعي  األخصائي إلى اإلحالة •
 للفصول  المحتملة المرافقة •
 الوصي /األمر ولي مع التواصل •
 الغداء  فترة خالل االحتجاز •
 برنامج إلى اإلحالة إلى یصل بما حدة على حالة كل أساس على لتأدیبل تخضع •

C.A.R.E. ویشملھ. 
 

 :الالحقة المخالفات
 ستخضع المخالفات لإلجراءات التأدیبیة على أساس كل حالة على حدة  •

 

 الطالب  بین النزاعات. أأ
 .الطالب من أكثر أو اثنین بین اللفظي النزاع

 

 سیتم إجراء تقییم للتھدید  
أي مخالفة یثبت من خاللھا أن الطالب قد شكَّل تھدیدًا على سالمة البیئة المدرسیة 
ستخضع لإلجراءات التأدیبیة على أساس كل حالة على حدة بما یصل إلى الفصل  

 ویشملھ.  

   ب ب.  تخویف/ تھدید طاقم العمل
متعمد یتم تعریف الترھیب أو التھدید على أنھ التصرف بطریقة أو أسلوب عدائي أو 

 التسبب عمدًا في شعوراآلخرین بالضعف والخوف من اإلیذاء البدني.  ومخیف. 

 :األولى المخالفة
 الغداء  فترة خالل احتجاز أو) 1( واحد احتجاز •
 العمید  مع اجتماع •

 :الثانیة المخالفة
 الغداء فترة خالل احتجازان أو احتجازان •
 العمید  مع اجتماع •

 :الثالثة المخالفة
 السبت /الخمیس أیام خالل الطویل االحتجاز •

 
 :الالحقة المخالفات

 .C.A.R.E عمید تقدیر •
 

 

 )الالئق غیر االستخدام ( الخزائن. ج ج
 المدرسة .  مقابل دون للطالب توفیرھا ویتم المدرسة ممتلكات من الخزائن تظل

 الطالب .  إخطار دون  وقت،  أي في  محتویاتھا وفحص  الخزائن بفتح لھا ُمصّرح
 یتوقعوا  أال وعلیھم خزائنھم محتویات جمیع عن شخصي بشكل مسؤولون
 .محتویاتھا أو بخزائنھم یتعلق فیما الخصوصیة على الحصول

 .آخرین طالب أي مع خزائنھم مشاركة الطالب على یحظر
 .أمنیة ألغراض آخر طالب إلى الخزائن أقفال أرقام إعطاء عدم یجب
 المصرح غیر األقفال.  مالئم بشكل ومغلقة مؤمنة لردھةا خزائن جمیع تكون أن یجب

 .الطالب حساب على إزالتھا وستتم المدرسیة الخزائن جمیع على محظورة بھا

 :األولى المخالفة
 شفھي  تحذیر •

 :الثانیة المخالفة
 الغداء  فترة خاللاحتجاز أو احتجاز  •

 :الثالثة المخالفة
 السبت /الخمیس أیام خالل الطویل االحتجاز •

 :الالحقة المخالفات
 حدة  على حالة كل أساس على العمید معھا یتعامل •

 التسكع . د د
 .الصفوف بین ما فترات أثناء األروقة في التسكع عدم على الطالب تشجیع یتم
 حصة  خالل أو  الصفوف بین ما فترات أثناء األروقة  في  بالتسكع للطالب یُسمح ال

RAM الدراسي الیوم انتھاء( 3:05 الساعة جرس بعد أو.( 
 

 :المخالفة
 حدة  على  حالة كل أساس على األغراض ھذه بحوزتھم الذین الطالب مع التعامل سیتم

 .الفصل  إلى الموقف شدة تؤدي وقد. والتدخالت التأدیبیة لإلجراءات وسیخضعون

 السجائر  والعات الثقاب،  أعواد. ھـ ھـ
 الرائحة  قنابل أو الناریة األلعاب أو  السجائر قداحات أو الثقاب  أعواد حیازة یحظر

 المدرسة ممتلكات  تعرض أو  اآلخرین تعرض أن یُحتمل أُخرى مواد أي  أو  الكریھة
 أیًضا  یمكن.  الطبیعیة المدرسیة  للعملیة تعطیًال  تسبب  أو للضرر الخاصة الممتلكات أو

 .األفعال بھذه بالمدرسة القانون إنفاذ مسؤول إبالغ
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 عواقب االستخدام و/أو الحیازة في المدرسة:

 المخالفة األولى: 
 السبت /الخمیس أیام خالل) 1االحتجاز الطویل مرة واحدة ( •
 التواصل مع ولي األمر/الوصي  •
 (المواد) مصادرة المادة  •
 المھام المحتملة لفصل االستشارة بشأن التدخین  •
 احتمال دفع مخالفة بموجب مرسوم بربانك •

 المخالفة الثانیة: 
 تعلیق الحضور إلى المدرسة /  .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •
 التواصل مع ولي األمر/الوصي  •
 مصادرة المواد  •
اإللكتروني عبر  التسجیل المحتمل في دورة الوقایة من التدخین  •

 اإلنترنت 
 احتمال دفع مخالفة بموجب مرسوم بربانك •

 المخالفات الالحقة: 
 لمرتین  الطویل السبتاحتجاز الخمیس/  •
 مصادرة المادة (المواد)  •
 دفع مخالفة بموجب مرسوم بربانك  •

 وو. انتھاك النیكوتین/ التدخین اإللكتروني
السیجارة اإللكترونیة داخل الحرم المدرسي ال یُسمح للطالب بالتدخین أو استخدام  

یُمنع    أو في أي مكان داخل مبنى المدرسة أو خالل أي من المناسبات المدرسیة.
ھذا یتضمن المضغ أو    استخدام التبغ من أي نوع وبأي طریقة في جمیع األوقات.

التدخین (السیجار أو السجائر أو الغلیون) أو حمل غلیون أو سجائر أو سیجار 
مشتعلة. غیر  أو  اإللكترونیة    مشتعلة  التبغ  توصیل  أنظمة  استخدام  أو  حیازة 

)ENDS على سبیل المثال ال الحصر: ال یُسمح باستخدام السجائر اإللكترونیة (
أو أي أغراض مشابھة، بما في   JUULsو/أو السیجار اإللكتروني و/أو سجائر  

المدرسة. مبنى  داخل  وقت  أي  في  النیكوتین  من  الخالیة  األجھزة  ستتم    ذلك 
ولن تتم إعادتھا.  قد تطلب المدرسة من الطالب التسجیل  ENDSمصادرة أجھزة 

في دورة تدریبیة للوقایة من التدخین اإللكتروني عبر اإلنترنت على حساب ولي 
 األمر.

 Vapeأو أقالم    Dabبأنھ سیتم اختبار محتوى أي سوائل/شموع من أقالم  یرجى العلم  
سجائر   مماثلة.  JUULsأو  أجھزة  الغالف     أو  على  المكونات  ملصقات  كل  لیست 

قانونیة،    دقیقة. غیر  مواد  لوجود  إیجابیة  المنتج  محتویات  اختبار  نتیجة  كانت  إذا 
وھذا یشمل على سبیل المثال ال     فستنطبق العواقب واإلجراءات التأدیبیة المدرسیة.

  ) السائل.THCالحصر رباعي ھیدرو كانابینول (

 الموجھة إلى الطالب 
 المخالفة األولى: 

 ) أو احتجاز الخمیس/ السبت الطویل 1احتجاز واحد ( •
 اجتماع مع العمید  •
 التواصل مع ولي األمر/الوصي  •

 المخالفة الثانیة: 
و/أو تعلیق    .C.A.R.E  مع أیام 3-1 أو الطویل السبت/ الخمیس احتجاز •

 الحضور إلى المدرسة 
 اجتماع مع ولي األمر/الوصي. •

 المخالفات الالحقة: 
) 5) إلى خمسة (3لمدة تتراوح بین ثالثة (  .C.A.R.Eاإلحالة إلى برنامج  •

 و/أو تعلیق الحضور إلى المدرسة  أیام
 األمر/الوصي اجتماع مع ولي  •

 سوء األخالق في التعامل مع العاملین بالمدرسة 
 المخالفة األولى: 

 و/أو تعلیق الحضور إلى المدرسة   .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •
 .اجتماع مع ولي األمر/الوصي •

 المخالفات الالحقة: 
و/أو تعلیق الحضور   ) أیام5لمدة خمسة ( .C.A.R.Eاإلحالة إلى برنامج  •

 إلى المدرسة 
 اجتماع مع ولي األمر/الوصي 

 . البذاءة زز

 استخدام التعلیقات واإلیماءات الفاحشة و/أو البذیئة. 
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 :األولى المخالفة
 تحذیر شفھي  •
 التواصل مع ولي األمر/الوصي  •
 تتم إعادة الغرض (األغراض) الُمصادر (المصادرة) في نھایة الیوم  •

 :الثانیة المخالفة
 ) 1جلسة احتجاز واحدة ( •
 مصادرة الغرض (األغراض)  •
 حضور ولي األمر/الوصي الصطحاب الطالب  •

 :الثالثة المخالفة
 السبت /الخمیس أیام خالل الطویل االحتجاز •
 مصادرة الغرض (األغراض)  •
 حضور ولي األمر/الوصي الصطحاب الطالب  •

 : الالحقة المخالفات
 مصادرة الغرض (األغراض)  .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •
 حضور ولي األمر/الوصي الصطحاب الطالب  •

 ح ح. البیع الخارجي 

بمدرسة   المتعلقة  غیر  األغراض  ببیع  للطالب  یُسمح  الربح   Reavisال  بغرض 
الشخصي، على سبیل المثال ال الحصر: الحلوى، بطاقات مسابقات السحب، الشموع،  

 إلخ. 
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 :األولى المخالفة
 العمید  مع اجتماع •
 المالبس  تغییر •
 )1( واحدة احتجاز جلسة •
 TMP لبرنامج وفقًا االحتجاز احتمالیة •

 :الثانیة المخالفة
 احتجاز  جلستا •
 الوصي/األمر  ولي  مع  التواصل  •
 المالبس  تغییر •

 :الثالثة المخالفة
 السبت/الخمیس أیام خالل الطویل االحتجاز  •
 الوصي/األمر  ولي  مع  التواصل  •
 المالبس  تغییر •

 :الالحقة المخالفات
 الوصي /األمر ولي مع التواصل •
 المالبس  تغییر أو/ و المنزل إلى الطالب إرسال سیتم •
 .C.A.R.E برنامج إلى اإلحالة •

 اللباس  قواعد  انتھاك// الشخصي المظھر. ط ط.
 یدلّون  سلوكھ إلى باإلضافة الشخصیة ونظافتھ الشخصي ومظھره الفرد زي إن

 مظھر بأن Reavis High School مدرسة تقر.  لآلخرین واحترامھ مراعاتھ على
 الزي ذلك،  ومع.  أساسي بشكل األمر وولي الطالب مسؤولیة ھو الشخصي الطالب
 أن یجب.  مزعجین وغیر لآلداب مخالفین وغیر نظیفین یكونا أن ینبغي والزینة
 مثل اإلكسسوارت ارتداء صراحة یحظر.  الوقت طوال وقائي بشكل األقدام تُغطى

.  كأسلحة  استخدامھا یمكن التي تحدیًدا إلخ والسالسل، واألحزمة واألساور القالدات
 أو لالنتباه مشتتة المدرسة،  مسؤولي تقدیر في المظھر،  أو الزي أنماط كانت إذا

 من وُسیطلب  األمر وولي الطالب إخطار فسیتم  التعلیمي، البرنامج ةلعملی مزعجة
 دائًما،  المبنى داخل المالبس ارتداء نظام یسري. مالبسھ اختیارات یغیر أن الطالب

 لوائح جمیع.  الریاضیة اإلدارة لتقدیر یخضع المبنى في القبعات بارتداء والسماح
 التي المناسبات  أثناء العمل طاقم قدیرلت وفقًا فیھا للتصرف  متاحة  المالبس  ارتداء

 عن الخارجة واألنشطة الریاضیة الفعالیات مثل المدرسة،  أراضي على تُقام
 .   المناھج

 
 بكل االحتفاظ یجب . المبنى في والقبعات القلنسوات ارتداء یجوز ال.  1

 الدراسي  الیوم ساعات خالل خزانتك في الریاضیة القبعات/القبعات
 )7:55-3:05( 

 أو تبغ أو خمور أو كحول أو جعة صور تحمل التي المالبس بارتداء یُسمح ال .2
 .المدرسة في مخدرات

 غیر لغة على تنطوي رموًزا أو رسائل تحمل التي المالبس بارتداء یُسمح ال .3
 .المدرسة في جنسیة سلوكیات أو العنف طابع علیھا یغلب معان أو الئقة

 أو البونشو /األعالم/القباء/األكمام ذات البطاطین/البطاطین بحمل  یُسمح ال. 4
 .المبنى في ارتدائھا

 :كاشفة اعتبارھا یتم التي المالبس بارتداء لإلناث أو للذكور یُسمح لن.  5
 مالمسة  العلویة المالبس  تكون بحیث الخصر عند السراویل ارتداء  یجب •

 . السفلیة للمالبس
 خارجي  بثوبٍ  لیةالداخ  المالبس جمیع تغطیة یجب •
 الشفافة  المالبس بارتداء مسموح غیر •
 أطراف  مستوى القصیرة السراویل أو التنانیر طول یتجاوز أن یجب •

 على  القاعدة نفس  تنطبق( الجسم جانبي على إنزالھا عند األذرع/األصابع
 )التنانیر في الفتحات أو الثقوب

 والظھر  األكتاف  العلویة المالبس تغطي أن یجب •
 الرفیعة  الشریطیة الحماالت ذات المالبس بارتداء مسموح غیر •
 كاشفة  أو البطن تظھر أو منخفضة فتحة ذات القمصان تكون أال یجب •
    الكاشفة الثقوب أو التمزقات أو بالشقوق مسموح غیر •

 أغراض  أي  أو  الشعر  ربطات  أو  المطاطیة  الربطات  باستخدام  یُسمح  لن .  6
 الجزء  تغطیة  یجوز ال .  السروال  من  ي السفل  الجزء  حول  لربطھا  أخرى 
 .حولھ  الحذاء  أربطة  ربط  أو  بالجوارب  السروال  من  السفلي 

 .الدراسي الیوم خالل كأحذیة الشباشب بارتداء یُسمح لن.  7
 حملھا أو الخارجیة األنشطة مالبس أو المعاطف أو السترات ارتداء یجوز ال.  8

 .الدراسي الیوم خالل المبنى داخل
 كانت  إذا إال( الدراسي الیوم خالل المبنى في  الشمسیة النظارات ارتداء یجوز ال. 9

 )العمید  مكتب في مسجلة الطبیب مالحظة
 .المالبس تحت ارتداؤھا یجب كمجوھرات ارتداؤھا یتم التي المسابح جمیع. 10
 ال.  وظیفي غرض لھ یكون أن یجب رأسھ على الفرد یرتدیھ إكسسوار أي. 11

 شبكات  أو الرأس أغطیة  أو الرأس قلنسوات أو الرأس  عّصابات ارتداء یجوز
 أو  الجبھة أو للرأس كغطاء الباندانا أو العرق امتصاص عصابات أو الشعر

 .كإكسسوار
 .إقرارھا یتم لم بأزیاء مرتبطة إكسسوارات أو أزیاء أي بارتداء یُسمح ال. 12
   شقوق بھما. . ال یجوز للطالب رسم الحاجبین أو حالقتھما أو عمل13
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 مسؤول  إلى اإلحالة أو المدرسة إلى الحضور تعلیق إلى سیؤدي مخالفة أي ارتكاب
 السلطات  إلى اإلحالة/الفصل قرار التخاذ المدرسة  مجلس أو/و االستماع جلسة

 كما األقل،  على) 1( واحد میالدي عام لمدة الفصل سیستمر.  المختصة الجنائیة/المدنیة
 .الفیدرالي والقانون الوالیة قانون من بھ مصرح ھو

 

 األسلحة  حیازة ي ي.
 السالح  لشكل مطابق  جھاز أي أو سالح إظھار أو نقل أو حیازة أو استخدام یُحظر

 الجنائیة/المدنیة السلطات إلى األفعال ھذه مثل عن اإلبالغ سیتم .  معقولة بصورة
 إلى شكوى  تقدیم  عند  بالمدرسة القانون إنفاذ مسؤول مع التشاور وسیتم.  المختصة
 وحیازة  باستخدام المتعلقة الفیدرالیة والقوانین الوالیة قوانین تطبیق وسیتم.  الشرطة
 .األسلحة

 جسدي  تعبیر على تنطوي  ألفعال ارتكابھم تقرر الذین الطالب  مع  التعامل  سیتم  •
 لإلجراءات وسیخضعون حدة  على  حالة كل أساس  على المشاعر عن علني

 .والتدخالت التأدیبیة

 للمشاعر  العلني العرض ك ك.
 :في بالمشاركة للطالب مسموح غیر

 التي الفعالیات أثناء أو المدرسة ممتلكات داخل بذيء أو ناب سلوك ارتكاب. 1
 المدرسة  ترعاھا

 .الجنسیة األفعال العناق،  التقبیل، . 2 •

 :األولى المخالفة
 )1( واحدة احتجاز جلسة •
 العمید  مع اجتماع •
 الوصي /األمر ولي مع التواصل •

 :الثانیة المخالفة
 الوصي /األمر ولي مع اجتماع  .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •

 :الالحقة المخالفات
 أیام ) 5( خمسة إلى) 1( واحد یوم بین تتراوح لفترة  المدرسة إلى الحضور تعلیق  •

 الوصي /األمر ولي مع التواصل

 واإلثنیة العرقیة اإلھانات. ل ل
 األجھزة استخدام خالل من أو اللفظیة أو المكتوبة واإلثنیة العنصریة اإلھانات

 .االجتماعي التواصل وسائل من أي أو اإللكترونیة
 

 :األولى المخالفة
 .الوصي/األمر ولي مع اجتماع •
 .المدرسة إلى الحضور تعلیق أو/و  .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •

 ):10( العاشرة المخالفة
 والعمید ) األوصیاء( الوصي)/األمر أولیاء( األمر وولي الطالب مع مقابلة إجراء •

 والمستشار 
 عمید  مع اجتماع خالل من أو MTSS فریق قِبل من الطالب سجل مراجعة یجوز •

 الطالب 
 ):15( عشرة الخامسة المخالفة

 والعواقب  بالسلوك المتعلقة التوقعات بشأن قرار اتخاذ سیتم •
 

 .المخالفة شدة على بناءً  الخطوات ھذه من أي إسقاط یمكن

 المدرسة  لقواعد المتواتر أو المتكرر االنتھاك م م.
/ و  المدرسة،  لوائح مع التكیف على قادر غیر  أو راغب غیر الطالب یكون عندما

 وصحتھم، اآلخرین سالمة أو صحتھ أو لسالمتھ  تھدیًدا وجوده استمرار یشكل أو
  للعواقب الطالب سیخضع اآلخرین،  تعلیم مع سلوكھ یتعارض أو/ و

/ و  التعلیق نتتضم وقد ، Reavis High School مدرسة طالب كتیب في المدرجة
 .الفصل أو
 

تعلیق    .C.A.R.Eبرنامج   • عن  البدیلة  العواقب  أحد  إلىھو   الحضور 
مزید من      .C.A.R.Eیمكن أن ینتج عن أي وجمیع انتھاكات سیاسة   المدرسة.  

 .المدرسة إلى الحضور تعلیق أو/و   .C.A.R.Eاإلحالة إلى برنامج 

   .C.A.R.E  برنامج  اإلحالة إلى  ن ن.
 عمید حدده الذي اإلحالة عقد   .C.A.R.Eیلتزم الطالب ببرنامجسوف 

 :الحصر ال المثال سبیل على القواعد تتضمن . الطالب
  عدم السماح بوجود أجھزة إلكترونیة شخصیة، بما في ذلك الھواتف، في غرفة

یجب ترك جمیع األجھزة اإللكترونیة في الخزنة في مكتب   .C.A.R.Eبرنامج 
 الطالب ویستطیع .C.A.R.Eالعمید أثناء وجود الطالب في غرفة برنامج 

 تؤدي أن یمكن. الدراسي الیوم نھایة في العمید مكتب من الھاتف على الحصول
 إلى الحضور تعلیق إلى اإللكترونیة باألجھزة متعلقة انتھاكات أي

 الغرفة في وجودھم أثناء األكادیمیة المواد دراسة الطالب على یجب . المدرسة
   .C.A.R.E ببرنامج الخاصة

 

مدرسة   • دلیل  قواعد  جمیع  تطبیق    برنامجفي    Reavis High Schoolیتم 
C.A.R.E. العمید مكتب إلى الئق غیر بسلوك  یقوم الذي  الطالب  إحالة  ستتم 

 أو  العلكة أو بالحلوى مطلقًا یُسمح ال. التأدیبیة اإلجراءات  من مزید  التخاذ
 .المصاصات
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 على السالمة  . األخطارس س .ویشملھ الفصل إلى یصل بما حدة على حالة كل أساس على للتأدیب تخضع
األولویة القصوى.  ویقع على عاتق الجمیع مسؤولیة تخفیض المخاطر إلى للسالمة 

الحد األدنى.  من المتوقع اتباع قواعد وبروتوكوالت السالمة في الفصول الدراسیة  
 وداخل بیئة المدرسة. 

 المختصین.   عاملي المدرسة من قِبلسیتم إجراء تقییم للتھدید 
ارتكاب الطالب لفعل یشكَّل تھدیدًا على سالمة البیئة  أي مخالفة یثبت من خاللھا 

المدرسیة ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات لتأدیبیة على أساس كل حالة على حدة یصل 
 إلى الفصل ویشملھ. 

 تھدید سالمة بیئة المدرسة  ع ع.
أي حوادث تنطوي على تھدید محتمل بسالمة جسد الطالب أو طاقم العمل أو المبنى 

(مسؤول إنفاذ القانون).    SROفیھا بشكل شامل من قِبل مكتب العمید و سیتم التحقیق 
استخدام الطالب للوسائل اللفظیة أو الكتابیة أو أي شكل من أشكال التواصل على 

اإلنترنت/وسائل التواصل االجتماعي بطریقة تظھر تعمدًا محتمًال إلثارة الذعر أو 
العنف أو إحداث ضرر أو أذى ألنفسھم أو لآلخرین سیؤدي إلى اتخاذ إجراءات  

 تأدیبیة. 

 :المخالفة
 التنظیف  •
 التلفیات  تكلفة دفع •
 المدرسة  إلى الحضور تعلیق  أو .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •
 المدرسة  مجلس أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة احتمالیة •

 المختصة  الجنائیة/المدنیة السلطات إلى اإلحالة
  النزاعات بین الطالب

  الطالب من قِبل العمید (العمداء)الوساطة لحل النزاعات بین  •
 إخطار ولي األمر  •
إلى   • الحضور  تعلیق  إلى  یصل  العمید  تقدیر  حسب  تأدیبي  إجراء  اتخاذ 

  المدرسة ویشملھ
 
 

 المدرسة  اضطرابات ف ف.
 الجنائي،/المدني العصیان أشكال في المشاركة أو تأیید أو بتشجیع للطالب یسمح ال

 تعیق التي األخرى اإلخالالت أو المقاطعات أو اإلضرابات أو االعتصامات مثل
 األمور ألولیاء متاحة المشروع االحتجاج وُسبل.  المدرسة في الطبیعي العمل سیر

 أو سالمة أو صحة مع ظرف،  أي تحت المعارضة، تتداخل أال ینبغي.  وللطالب
 أو  بتشجیع بللطال یُسمح لن.  المدرسي المجتمع ألعضاء التعلیمیة الفرص إتاحة

 .آخر مدرسة موقع أو مدرسي مبنى في بالنظام اإلخالل في المشاركة

 علیھا سیترتب الجنسي االعتداء/للتحرش الطالب ارتكاب خاللھا من یثبت مخالفات أي
 الفصل إلى  یصل  حدة على حالة كل أساس  على تأدیبیة  إجراءات إلى  الطالب  خضوع
 .ویشملھ

 التحرش الجنسي/ االعتداء الجنسي  ص ص.

مع أي نوع من أنواع االھتمام الشخصي غیر المرغوب   Reavisلن تتسامح مدرسة  
وھو شكل من أشكال التمییز على  بھ الذي ینطوي على إجبار أو إھانة شخص آخر. 

(یعد  بدنیًا  أو  تحرًشا)  (یُعد  بصریًا  أو  لفظیًا  یكون  أن  یمكن  الجنس،  أساس 
للتحرش/االعتداء الجنسي: اللمس أو اعتداًء).   التربیت أو    وفیما یلي بعض األمثلة 

أو  ازدرائي  مزاح  مسیئة جنسیًا؛  أو صور  لغة  استخدام  بھ؛  المرحب  غیر  القرص 
جنسي؛ مالحظات مھینة عن أحد األشخاص بشأن نوعھ؛ إشارات إیحائیة عن مظھر 
أحد األشخاص؛ رسائل أو اتصاالت أو طلبات غیر مرغوب فیھا للقاء في موعد أو  

الطالب عن أي ادعاءات تحرش/اعتداء جنسي  یجب أن یبلغ   للقیام بخدمات جنسیة.  
االجتماعي.    األخصائي  أو  المدرسة  ممرضة  أو  العمید  أو  المختص  المستشار  إلى 
المزعوم واتخاذ اإلجراء المالئم.  تقدیم شكوى  وسیتم إجراء تحقیق بشأن االنتھاك 
المقدم  للطالب  التعلیمي  المستوى  على  یؤثر  لن  جنسي  تحرش/اعتداء  واقعة  بشأن 

 للشكوى. 
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 :األول التأخیر
 شفھیًا  الطالب تحذیر •

 :الثاني التأخیر
 .اإللكتروني البرید أو الھاتف طریق عن األمر ولي بإخطار المعلم سیقوم •
  منصة في األمر ولي اتصال معلومات المعلم سیُدخل •

PowerSchool 
 :الثالث التأخیر

 RAM حصة إلى الحضور تعیین •
 :الرابع التأخیر

 المعلم  قِبل من االحتجاز •
 :الخامس التأخیر

 العمید  إلى اإلحالة •
 السبت /الخمیس أیام خالل الطویل االحتجاز •
 الوصي /األمر ولي إخطار •

 :السادس التأخیر
 العمید  إلى اإلحالة •
 ال المثال سبیل على المحتملة العواقب مع التأخر اتفاق لوضع العمید اجتماع •

 االحتجاز المحتمل خالل فترة الغداء ذلك في بما  الالحقة  االحتجازات : الحصر
 .الفصل من اإلبعاد أو/ و الدرجة،  تخفیض

 التأخر  ق ق.
 بدایة في الجرس یقرع عندما الدراسي الفصل داخل یكونوا أن الطالب من یُتوقع

 .الدراسیة الحصة
 احتسابھ  یتم فإنھ ، 7-0 الدراسیة الفترات عن دقائق) 5( خمس من أكثر الطالب تأخر إذا

 .الفترة تلك عن عذر بدون كغیاب

 :األولى المخالفة
 واحد یوم لمدة المدرسة إلى الحضور تعلیق أو  .C.A.R.E  اإلحالة إلى برنامج  •

  األقل على) 1(
        الوصي/األمر ولي مع اجتماع •

 :الثانیة المخالفة
إلى برنامج •  تتراوح لفترة المدرسة إلى الحضور تعلیق أو  .C.A.R.E  اإلحالة 

 أیام ) 5( خمسة إلى) 1( واحد یوم بین
 :الثالثة المخالفة

 أیام) 10( عشرة  لمدة المدرسة إلى الحضور تعلیق •
 المدرسة  مجلس/االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة احتمالیة •
 المالئمة الجنائیة أو/و المدنیة السلطات إبالغ •

 

 المالئمة  الجنائیة/المدنیة السلطات إلى المخالفات جمیع عن اإلبالغ سیتم

 الممتلكات  إتالف/ سرقة ر ر.
 الخاصة الممتلكات سرقة أو تدمیر أو تشویھ أو  إتالف أو تخریب الطالب على یُحظر

 السرقة  أو التخریب ضحایا على یجب.  الطالب أو العمل طاقم أعضاء أو بالمدرسة
 إحالة تتم قد العمید،  لتقدیر وفقًا.  الفعل ھذا بشأن العمید مكتب بإبالغ یقوموا أن

 بإعادة یقوموا أن الطالب  من یُتوقع . بالمدرسة القانون  إنفاذ مسؤول إلى  األمر
 .مقابلھ تعویض دفع أو إتالفھ تم الذي أو المسروق) األغراض( الغرض

 :األولى المخالفة
 ).األوصیاء( الوصي/األمر ولي إلى تحذیر خطاب إرسال •

 :الثانیة المخالفة
 )بالمدرسة القانون إنفاذ مسؤول( SRO إلى اإلحالة •

  التعدي  ش ش.
 بعد  المدرسة  ممتلكات  إلى  دخولھ  عند  جنائیة  تعدیات  یرتكب  شابًا،  أو /و  بالًغا  شخص،  أي 

 سیتم .  المغادرة  إخطار  تسلم  بعد  المدرسة  ممتلكات  داخل  یظل  أو  دخولھ،  بحظر  إخطاره 
 إنفاذ  مسؤول  مع  التشاور  سیتم .  بالتعدي  یقوم  الذي  الشخص  ضد  للشرطة  شكاوى  تقدیم 

 .الممتلكات  على  التعدي  بشأن  للشرطة  شكوى  تقدیم  عند  القانون 

 :األولى المخالفة
 الغداء  فترة خاللاحتجاز أو احتجاز  •

 :الثانیة المخالفة
 )1( واحدة مرة الطویل السبت/ الخمیس احتجاز •

 
 :الالحقة المخالفات

  المدرسة إلى الحضور تعلیق  أو  .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •
 المدرسة مجلس /االستماع  جلسة  مسؤول  إلى  اإلحالة احتمالیة  •

 خارجھ  أو المبنى داخل  بھ المصرح غیر التواجد ت ت.
 حرم مواقع أحد داخل  طالب  أي  على العثور بأنھ  بھ  الُمصرح غیر الوجود یُعرف

 فعالیة  أي حضوره أو التعلیمیة المنطقة ممتلكات داخل أو تصریح دون المدرسة
 بأكثر  حیُسم لن.  االفتراضیة البیئة فعالیات ذلك في بما التعلیمیة بالمنطقة خاصة

 أي بإحضار Reavis مدرسة لطالب  یسمح ال .  الخاص الحمام في واحد طالب  من
 غیر من أو المدرسة طالب من كان سواءً  بالحضور،  لھ مصرح غیر أشخاص
 ال.  اإلدارة أو/و المدرس موافقة دون االفتراضیة  البیئة فعالیات إحدى إلى  طالبھا،

 حرم إلى المدرسة  إلى ینتمون ال أشخاص  بإحضار Reavis مدرسة لطالب یُسَمح
 المنھج خارج فعالیة سیحضرون كانوا ا إذ إال اإلدارة،  موافقة دون المدرسة
 . Reavis High School مدرسة ترعاھا الدراسي
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 ) 1جلسة احتجاز واحدة ( أول حالة تخطي حضور:

 ) احتجاز 2جلستا (ثاني حالة تخطي حضور: 

 السبت /الخمیس أیام  خالل الطویل االحتجازتخطي الحضور الثالث: 
 

 المخالفات الالحقة:  
 

 محتمل  MTSSتقدیر العمداء / اجتماع 

 المخالفات الالحقة:

 اتفاقیة الحضور /MTSSاجتماع 

 فقدان محتمل لالمتیازات (الفعالیات االجتماعیة/االمتیازات)

 االستبعاد المحتمل من الصف 

 حاالت تھرب لعدة صفوف/لیوم كامل  

 )3ثالث جلسات احتجاز ( ):2صفان (

 )4أربع جلسات احتجاز ( نصف یوم:

 ) مطولتان یوم الخمیس2) یوم السبت أو جلستا احتجاز (2جلستا احتجاز (  یوم كامل:

 ) 1جلسة احتجاز واحدة ( االحتجاز من قِبل المعلم:

 االحتجاز من قِبل العمید: 
 ) 1جلسة احتجاز واحدة (        ·  المخالفة األولى:
 ) احتجاز 2جلستا (           ·  المخالفة الثانیة:
) 1احتجاز الخمیس/ السبت الطویل أو أسبوع واحد (               ·   المخالفة الثالثة:

 خالل فترة الغداء  االحتجازمن 
 ) MTSS(قد یؤدي المزید من حاالت التھرب إلى عقد اجتماع 

    :األولى المخالفة خالل أیام الخمیس/السبت االحتجازالطویل
 السبت الطویل مرة واحدة   /احتجاز الخمیس
) من 1احتجاز الخمیس/ السبت الطویل لمرتین أو أسبوع واحد (   المخالفة الثانیة:

 االحتجاز خالل فترة الغداء 
  ). 1لمدة یوم واحد ( .C.A.R.Eاإلحالة إلى برنامج  : المخالفة الثالثة

إلى      :الرابعةالمخالفة اإلحالة  من  (  C.A.R.E.یومان  واحد  أسبوع  تعلیق  1أو  من   (
 ) المشاركة المجتمعیة (بما في ذلك االحتجاز خالل فترة الغداء

إلى      :المخالفة الخامسة أیام من اإلحالة  أو أسبوعان من تعلیق    .C.A.R.Eثالثة 
 خالل فترة الغداء)  االحتجازالمشاركة المجتمعیة (بما في ذلك  

 محتمل  MTSSتقدیر العمداء / اجتماع     :المخالفات الالحقة

 الغیاب بدون عذر (تخطي الحضور)ث ث. 
في حالة التغیب بدون عذر، سیتمكن الطالب من الحصول على الوحدة األكادیمیة 

لھم   التجارب  ویُسمح  أو  الفصل  لواجبات  تعویضیة  امتیازات  على  بالحصول 
المنزلي  الواجب  أو  النھائیة)  االمتحانات  ذلك  في  (بما  االختبارات  أو  المعملیة 

تقع على عاتق الطالب مسؤولیة    الذي تم جمعھ أو إكمالھ في الفصل في ذلك الیوم.
معقول من تاریخ   طلب الواجبات التعویضیة وإكمالھا وتسلیمھا في إطار زمني

قد یؤدي التغیب المفرط   التغیب (أیام الغیاب) للحصول على الوحدة الدراسیة.  
للتغیب عن  التالیة  إلى االستبعاد من الصف.  تندرج قائمة األسباب  دون عذر 

 المدرسة عادةً ضمن تصنیف التغیب "بدون عذر": 
 التغیب المصرح بھ من الصف/الصفوف أو المدرسة؛ أ.

 غراق في النوم و/أو تفویت الحافلة؛االست ب. 
 التغیب دون إذن؛ أو المشاركة في "یوم تخطي الحضور"؛ ج.
 مغادرة الصف أو المدرسة بدون إذن مالئم  د.

 إساءة استخدام تصاریح االنتقال من وإلى الصفوف؛ ھـ. 
 ؛7-0) دقائق للفترات 5التأخر، ألكثر من خمس ( و.
) أیام تغیب لكل فصل  5ي یزید عن خمسة (تعلیق الحضور إلى المدرسة الذ ز.

% من الدرجات ألي مھام  50دراسي. سوف یُسمح للطالب بالحصول على  
 ) أیام؛5یتم إجراؤھا أثناء فترة تعلیق الحضور إذا كانت أقل من خمسة (

 التغیب غیر المصرح بھ عن االحتجاز؛ ح.

یمكن أن یؤدي التغیب المتكرر إلى فرض غرامة أو تأدیة خدمة مجتمعیة وفقًا    ط.
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 :األولى المخالفة
 التنظیف  •
 التلفیات  تكلفة دفع •
   المدرسة إلى الحضور تعلیق  أو  .C.A.R.E اإلحالة إلى برنامج •
 المدرسة  مجلس أو/و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة احتمالیة •
 المالئمة الجنائیة/المدنیة السلطات إلى اإلحالة •

 :الالحقة والمخالفات الثانیة المخالفة
 التنظیف  •
 التلفیات  تكلفة دفع •
 المدرسة  إلى الحضور تعلیق •
 المدرسة  مجلس أو /و االستماع جلسة مسؤول إلى اإلحالة •
 المختصة  الجنائیة/المدنیة السلطات إلى اإلحالة •

 التخریبخ خ. 
 الممتلكات سرقة أو تدمیر أو تشویھ أو إتالف  أو تخریب الطالب على یُحظر

 التخریب  ضحایا على  یجب.  الطالب أو العمل طاقم أعضاء  أو بالمدرسة الخاصة
 قد العمید،  لتقدیر وفقًا.  الفعل ھذا بشأن العمید مكتب بإبالغ یقوموا أن السرقة  أو
 .بالمدرسة القانون ذإنفا مسؤول إلى األمر إحالة تتم

 

 :األولى المخالفة
 )1( واحدة احتجاز جلسة •
 الوصي /األمر ولي مع التواصل •
 )المواد( المادة مصادرة •

 :الثانیة المخالفة
 السبت /الخمیس أیام خالل) 1( واحدة مرة الطویل االحتجاز •
 المواد  مصادرة •

 :الالحقة المخالفات
 )المواد( المادة مصادرة  C.A.R.E. اإلحالة إلى برنامج •

 التخریب مواد ذ ذ.
 المواد ھذه  تتضمن.  الجرافیتي برسم مرتبطة مواد  أي  المحظورة  المواد تشمل
 الصنفرة وأوراق األحذیة تلمیع وقنینة التلوین أقالم: الحصر ال المثال سبیل على

 .الطالء ورذاذ الزجاج تنمیش ومحالیل الناعمة
 

 

 


