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۸/٥/۱٦:  آخر تحدیث



٤ 

    خصوصیة الطالب .۱
تسعى مدارس كامبریدج الرسمیة لضمان خصوصیة الطالب فى 

شى مع القوانین اإلتحادیة وقوانین الوالیة، بما االمدارس على نحو یتم
ذلك قانون الخصوصیة اإلتحادي للحقوق التعلیمیة لألسرة وقوانین  يف

ت الطالب في ماساتشوستس وكذلك سیاسة الخصوصیة للطالب سجال
لمزید من المعلومات حول مسائل خصوصیة . للجنة مدرسة كامبریدج

 .مدیر المدرسة العلیا/الطالب، إتصل بمدیر المدرسة

من الفصل   ھـ۱۲۳۲ ، القسم)PPRA(حمایة حقوق التلمیذ تعدیل 
األوصیاء حقوق معینة /باءتیح لآلیمن قانون الوالیات المتحدة،  ۲۰

فیما یتعلق في إجراء مدارس المنطقة الدراسات اإلستقصائیة، وجمع 
المعلومات وإستخدامھا ألغراض التسویق، وبعض اإلختبارات 

 :يوتشمل ھذه الحقوق الحق ف. الجسدیة

موافقتك قبل مطالبة الطالب بتقدیم إستطالع یخص واحد أو  •
إستطالع المعلومات ("اكثر مما یلي من المناطق المحمیة 

برنامج من إذا كان اإلستطالع مموال، كلیا أو جزئیا، ") المحمیة
أي إنتماء سیاسي أو ) ۱: ((ED)رة التعلیم األمریكیة وزال

مشاكل ) ۲(األوصیاء؛ /معتقدات الطالب أو ولي أمر الطالب
السلوك او ) ۳(عقلیة أو نفسیة للطالب أو عائلة الطالب؛ 

سلوك غیر قانوني أو غیر إجتماعي أو ) ٤(؛ الجنسیة المواقف
تقییمات إنتقادیة آلخرین لدیھم ) ٥(تجریم الذات أو مھین؛ 

عالقات ) ٦(؛ مع المستجیبین لإلستطالع عالقات أسریة وثیقة
رجال متمیزة معترف بھا قانونیا، مثل مع محامین أو أطباء أو 

طالب أو الممارسات الدینیة أو إنتماءات أو معتقدات ال) ۷(؛ دین
ما یقتضیھ القانون لتحدید غیر الدخل ) ۸(األوصیاء؛ أو / األھل

 . التأھل لبرنامج

أي معلومات ) ۱: (بعدم تقدیمطالب تسمح للتلقى إشعار وفرصة  •
أي فحص بدني ) ۲(إستطالع محمیة، بغض النظر عن التمویل؛ 

الالزم كشرط للحضور لغیر حاالت الطوارئ أو إختبار داخلي 
المدرسة أو وكیلھا، ولیس ضروریا لحمایة صحة  نالمطلوب م

وسالمة الطالب الفوریة، بإستثناء الفحوصات الجموعیة للسمع 
أو النظر أو الجنف أو أي إختبار بدني أو فحص جموعي 

أنشطة ) ۳(مسموح بھ أو مطلوب بموجب قانون الوالیة؛ و 
تشمل الجمع أو الكشف أو إستخدام المعلومات الشخصیة التي 

م الحصول علیھا من الطالب لغرض تسویق أو بیع أو توزیع یت
 . المعلومات لآلخرین

معلومات ) ۱: (إفحص، عند الطلب أو قبل تنفیذ أو إستخدام •
األدوات المستخدمة لجمع ) 2۲(إستطالع محمیة للطالب؛ 

معلومات شخصیة من الطالب ألي من التسویق أوالبیع أو 
مواد التعلیمیة المستخدمة ال) ۳(ألغراض التوزیع االخرى؛ و 

 . كجزء من المناھج الدراسیة

سنة أو  ۱۸االوصیاء إلى طالب عمره /تنتقل ھذه الحقوق من االباء
 .قاصر محرر من الوصایة بحسب قانون الوالیة

اعتمدت مدارس كامبریدج الرسمیة سیاسات، بالتشاور مع 
ة االوصیاء، بشأن ھذه الحقوق، وكذلك ترتیبات لحمای/االباء

خصوصیة الطالب فى إدارة إستطالع المعلومات المحمیة والجمع 
واالفصاح أو إستخدام المعلومات الشخصیة للتسویق والمبیعات 

سوف تبلغ مدارس كامبریدج الرسمیة .  أوغیرھا من أغراض التوزیع
االوصیاء بھذه السیاسات على االقل سنویا فى بدایة كل /مباشرة االباء

أیضا، سوف تبلغ مدارس . ة تغییرات جوھریةسنة دراسیة وبعد ای
 ،يكامبریدج الرسمیة مباشرة مثل عبر البرید أو البرید االلكترون

األنشطة  يشاركوا فیاوصیاء الطالب الذین من المقرر ان /أھل
المحددة او اإلستطالعات المذكورة ادناه، وسیتیح فرصة 

شاط محدد أو ولدك في ن اتخاذ قرار عدم مشاركةاالوصیاء في /لألھل
 ياالوصیاء ف/ سوف تبلغ مدارس كامبریدج الرسمیة األھل. إستطالع

حددت مدرسة المنطقة المواعید المحددة او  إذابدایة العام الدراسي 
ما یتعلق فیأّما . التقریبیة لالنشطة أو اإلستطالعات في ذلك الوقت

إخطار باإلستطالعات واألنشطة المقررة بعد بدء العام الدراسي، سیتم 
االوصیاء بشكل معقول باالنشطة المخططة واإلستطالعات /األھل

عدم االوصیاء في إختیار /المذكورة ادناه، وسیتیح فرصة لألھل
سوف یتاح . ي نشاط محدد أو إستطالعفولدك مشاركة 

. االوصیاء ایضا فرصة الستعراض أیة إستطالعات ذات صلة/لالباء
أن خصوصیة الطالب، سوف ووفقا لسیاسة المناطق التعلیمیة بش

مدیر المدرسة العلیا الخاص بمدرسة ولدك بأیة /یبلغك مدیر المدرسة
عدم تسمح لك باالوصیاء او /انشطة تتطلب إخطار وموافقة الوالدین

قائمة باالنشطة المحددة  يفیما یل.  يبھا اثناء العام الدراس المشاركة
ع أواالفصاح او الجم) ۱: (عات التي یشملھا  ھذا الشرطالواإلستط

استخدام المعلومات الشخصیة الغراض التسویق او المبیعات او 
ادارة اي إستطالع المعلومات المحمیة غیر ) ۲(التوزیع االخرى؛ 

أي فحص بدني ) ۳(ممول كلیا او جزئیا من قبل وزارة التعلیم ، و
 . على النحو الموصوف اعاله لغیر حاالت الطوارئأو إختبار داخلي 

االوصیاء الذین یعتقدون بان حقوقھم قد انتھكت، ان /الباءیمكن ل
 :یتقدموا بشكوى مع
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  سجالت الطالب.  ۲

طالب، أو  ألي يالوص/بموجب قانون والیة ماساتشوسیتس، ولي امر
عاما، لدیھ  ۱٤دخل الصف التاسع او ال یقل عمره عن  يطالب الذ

یجب أن یحصل ولي . تفقد سجل الطالببالحق، عند الطلب، 
الوصي أو الطالب المؤھل على سجل الطالب خالل مدة اقصاھا /األمر

من قبل ممتھن تفسیر السجل عشرة ایام بعد الطلب ویمكن ان یطلب 
. رئیس المدارس العلیا/ةمن قبل مدیر المدرس طلب تعدیلمؤھل او 

باالضافة الى ذلك، ینص القانون على اجراءات محددة یجب ان 
تتبعھا المدارس الرسمیة قبل تزوید معلومات الطالب لولي أمر غیر 

 النتباهسجل الطالب مراجعة ینبغي توجیھ جمیع طلبات . الحاضن
باالضافة الى .  الطالبمدیر المدرسة العلیا في مدرسة /مدیر المدرسة

ذلك، موظفو المدرسة المصرح بھم التابعین للمدرسة التي یسعى 
الوصول إلى سجل إمكانیة قد یكون لدیھم  ،الطالب أو یعتزم النقل إلیھا

الوصي، /أو ولي األمر/ الطالب بدون موافقة الطالب المؤھل و 
التي وتحول مدارس كامبریدج الرسمیة سجالت الطالب الى المدرسة 

 .یسعى الطالب أو ینوي اإلنضمام إلیھا

سنوات عقب  ۷یتلف السجل المؤقت للطالب في موعد ال یتجاوز 
عند .  من مدارس كامبریدج الرسمیة مغادرتھتخرجھ او نقلھ او 

من مدارس كامبریدج الرسمیة  مغادرتھتخرج الطالب، أو نقلھ أو 
بالتاریخ التقریبي الوصي إشعار خطي /یعطى التلمیذ نفسھ وولي األمر

یحفظ دفتر عالمات الطالب من قبل إدارة .  لتلف السجل المؤقت
او ) ھا(سنة عقب تخرجھ ٦۰المدرسة ویتلف في موعد ال یتجاوز 

 .  من مدارس كامبریدج الرسمیة) ھا(ھمغادرتاو ) ھا(نقلھ

یتطلب إشعار من الحقوق المترتبة على الحقوق التعلیمیة لألسرة 
قانون إتحادي، وقانون سجل وھو ، )FERPA(یة وقانون الخصوص

الطالب في والیة ماساتشوستس، أن مدرسة المنطقة، مع بعض 
الحصول على موافقة خطیة قبل الكشف عن علیھا االستثناءات، یجب 

قد تفصح  مع ذلك،. دك التعلیمیةلالمعلومات الشخصیة من سجالت و
" توجیھیة ماتمعلو"بشكل مناسب وصفت مدارس كامبریدج الرسمیة 

كنت قد نصحت مدارس كامبریدج الرسمیة  إذادون موافقة خطیة، اال 
 الغرض االساسي من المعلومات. إلجراءاتھاوفقا ذلك عكس 

للسماح لمدارس كامبریدج الرسمیة بإدخال ھذا النوع  التوجیھیة ھو
المدارس، منشورات بعض  يمن المعلومات من سجالت تعلیم طفلك ف

 كتاب، التي تظھر ولدك في إنتاج دراما؛ الن حفلةاإلعالن عمثل 
السنوي؛ قائمة الشرف أو قوائم اعتراف األخرى؛ برامج التخرج؛ 

 . وأوراق النشاط الریاضي

غزو ت تعتبر ضارة أو ال، وھي المعلومات التي توجیھیةمعلومات الال
، یمكن أیضا أن تكشف إلى منظمات اللخصوصیة إذا أفرج عنھ

 فرجقد ت.  ولي األمر/ وافقة خطیة مسبقة من الوالد خارجیة بدون م
ج الرسمیة عن إسم الطالب او عنوانھ أو البرید دمدارس كامبری

الخارج بما فى ذلك على سبیل المثال ال  يااللكتروني لمنظمات ف

أو نشر  خواتم الصف التذكاریةالحصر، الشركات التي تقوم بتصنیع 
من توفیر تلك الوظائف أو لغرض محدد ومحدود  الكتب السنویة

ونین انق يقتضیوباالضافة الى ذلك، .  الخدمات المؤسسیة للطالب
التي تتلقى المساعدة ) LEAs(والوكاالت التعلیمیة المحلیة  یناتحادی

لتوفیر ) ESEA(لتعلیم االبتدائى والثانوى ل ۱۹٦٥قانون  فى اطار 
ن المعلومات ، ثالث فئات ممبناء على طلبھ ، ینیالعسكر یندنجللم

طلب اال إذا  -الھاتفأرقام أسماء وعناوین و -التوجیھیة
االوصیاء أنھم ال یرغبون في الكشف عن معلومات الطالب /االھل

 .بدون موافقة كتابیة مسبقة

ج الرسمیة المعلومات التالیة دون موافقة دتنشر مدارس كامبری
صف او إسم الطالب، أو تواریخ االنتظام او ال: األوصیاء/األھل

الدرجة، والمشاركة في االنشطة والریاضة المعترف بھا رسمیا، 
، درجات االوسمة ةفرق الریاضیالالفیدیو وعضویة /والصور

وباالضافة .  والجوائز، مجال الدراسة الرئیسي وخطط التعلیم العالي
والمادة  ،۱الى ذلك عمال القوانین العامة لوالیة مساتشوستس المادة 

ج الرسمیة، عند تلقى طلب من ددارس كامبریم فرج، ت)ج( ۸۹
مدرس مستقلة في الكومنولث، اسماء وعناوین طالب المدارس العامة 

الى برید طرف ثالث معترف بھ من ادارة ماساتشوستس للتعلیم 
ل معلومات احتى تتمكن رابطة المدارس من ارس ويوالثان ياالبتدائ

في مدرسة الكومنولث اإللتحاق الى الطالب الذین یحق لھم التسجیل 
 . المستقلة

عن ھذه المعلومات دون موافقتك، علیك  فصاحكنت ال ترید اإل إذا 
 ۱مدیر المدارس العلیا لمدرستك خطیا بحلول /ابالغ مدیر المدرسة

 عدم مشاركةمرفق بھذا الكتیب نموذج . اكتوبر من كل سنة دراسیة
وصیاء الذین ال اال/لإلستكمال من قبل ھؤالء الطلبة واولیاء امورھم

 .یریدون اإلفصاح عن ھذه المعلومات

سجالت الطالب وحقوق االھل وحقوق  نة عینسخ من انظمة الوال
 .كل مدرسة يالطلبة لسجالت الطلبة متوفرة ف

الطالب ) عناوین(وباالضافة الى ذلك، حددت لجنة المدرسة عنوان
لبرید ا) اویننع(الھاتف وعنوان) ارقام(االوصیاء، ورقم /واالھل

 ایمكن االفراج عنھ" معلومات توجیھیةك"مع اسم الطالب  يااللكترون
االوصیاء لمدرسة معینة لغرض محدد /فقط لمجموعات االھل

لمجموعات و باألسرةاالتصال  دلیلتطور المدرسة كي ومحدود 
لخریجین ادلیل ھو تطویر محدد ومحدود لغرض المدارس  يخریج

اوصیاء /لومات فقط اذا كان اھلوسوف یحدث اإلفراج عن ھذه المع
اذن مكتوب إلدراج ھذه المعلومات في دلیل عطوا الطالب قد أ

كان یرید احد  إذا.  المدارس ياو دلیل خریج اإلتصال باألسرة
من ھذه المنشورات، یجب  يا ياالوصیاء المشاركة ف/الوالدین

 .بدایة السنة الدراسیة يف قرار المشاركة""علیھا /علیھ

 



٦ 

 جنیدراج عن معلومات اإلتصال األساسیة للتاإلف. ۳
الكلیات وأرباب العمل المحتملین  العسكري،
   والجامعات

قانون  ، وھو۲۰۰۱یتطلب شرط من قانون عدم ترك أي ولد لعام 
، من المدارس الثانویة عند تلقي طلب، االفراج عن االسماء ياتحاد

الطالب الذین  وارقام ھواتف يوالعناوین وعناوین البرید االلكترون
في الوالیات  یینالعسكر ینجندمالمدارس الثانویة لل يیدرسون ف

المتحدة والكلیات والجامعات وغیرھا من المؤسسات التعلیمیة 
طالب المدارس الثانویة واولیاء .  وأصحاب العمل المحتملین

المدارس الثانویة  جرفبأال تطلب اوصیاء لدیھم خیار /امورھم
لم یأخذ طالب  إذاولكن . ة عند ورود ھذه الطلباتالمعلومات االساسی
اوصیاء ھذه الخطوة التأكیدیة لمنع /او أولیائھم/المدارس الثانویة و

نشر المعلومات، یشترط القانون االفراج عن معلومات االتصال عند 
لإلستكمال من  عدم المشاركةمرفق بھذا الكتیب نموذج .  طلبالتلقي 

االوصیاء الذین ال /یة واولیاء امورھمقبل طالب المدارسة الثانو
 .یریدون اإلفصاح عن ھذه المعلومات

 

إشعار من الحقوق المترتبة على الحقوق التعلیمیة  .٤
   )FERPA(لألسرة وقانون الخصوصیة 

یمنح قانون الحقوق التعلیمیة لألسرة وقانون الخصوصیة 
)FERPA (ثر من االوصیاء والطالب الذین تبلغ أعمارھم أك/االباء

حقوق معینة فیما یتعلق ") طالب مؤھلون("عاما ) ۱۸(ثمانیة عشر 
 :يھذه الحقوق ھ. بسجالت الطالب التعلیمیة

الحق في فحص ومراجعة السجالت التعلیمیة للطالب خالل خمسة  •
یوما من الیوم الذي تحصل المدرسة على طلب ) ٤٥(وأربعین 
المؤھلون ب االوصیاء او الطال/یجب أن یقدم االباء. الوصول

مدیر المدرسة العلیا طلبا كتابیا یحدد السجل /المدرسة لمدیر
سوف یتخذ مسؤول المدرسة . التي یرغبون فحصھا) السجالت(

االوصیاء او الطالب المؤھل /الترتیبات للوصول وسوف یُعلم االباء
 .طالع على السجالتضبالزمان والمكان حیث یمكن اال

لتعلیمیة للطالب التي یعتقد ولي الحق في طلب تعدیل السجالت ا •
الوصي أو الطالب المؤھل أنھا غیر دقیقة أو مضللة، أو /األمر

حقوق الخصوصیة للطالب عمال بقانون الحقوق التعلیمیة ل ةنتھكم
یجب على أولیاء  .)FERPA(لألسرة وقانون الخصوصیة 

األوصیاء أو الطالب المؤھلین الذین یرغبون الطلب من /األمور
رئیس المدرسة / ة تعدیل سجل أن یكتبوا لمدیر المدرسة المدرس

حددوا بوضوح الجزء من السجل الذین یریدون تغییره، یالعلیا، و
إذا قررت المدرسة عدم تعدیل . وتوضیح لماذا یجب أن یتغیر

الوصى اوالطالب المؤھل، سوف /السجل بناء على طلب ولي األمر
لب المؤھل بالقرار الوصي او الطا/تُعلم المدرسة ولي األمر

سوف . طلب التعدیل بشأنوتنصحھم بحقھم فى عقد جلسة استماع 
اجراءات جلسات اإلستماع الى ولي  بشأنتقدم معلومات اضافیة 

الوصى او الطالب المؤھل عند اخطارھم بالحق في جلسة /األمر
 .إستماع

حق تقدیم موافقة خطیة قبل أن تكشف المدرسة عن معلومات  •
من سجالت تعلیم الطالب اال بقدر ما یسمح ) PII(تعریف شخصیة 

 . االفشاء دون موافقةب FERPAبذلك 

اإلفشاء دون موافقة، ھو الكشف باالستثناء الوحید، الذي یسمح 
مسؤول . تعلیمیة مشروعة إھتمامات ذويلمسؤولین في المدرسة 

بالمدرسة ھو شخص یعمل فى المدرسة كمسؤول او مشرف أو 
بما في ذلك طاقم الصحة أو الطاقم الطبي (م معلم أو موظف دع

.  ؛ أو شخص یخدم في لجنة المدرسة)وموظفي وحدة إنفاذ القانون
قد یتضمن مسؤول بالمدرسة ایضا، متطوع او مقاول خارج 

 هلوالولمدرسة لیؤدى خدمة مؤسسیة او مھمة  الذيالمدرسة 
ا المباشرة فیم المدرسة موظفیھا، وھو یخضع لسیطرة تمدستخال

سجالت معلومات تحدد الشخصیة من  الحفاظ علىیتعلق باستخدام و
او معالج؛ احد الوالدین او  يالتعلیم مثل محام او المستشار الطب

او طالب متطوع للخدمة فى لجنة رسمیة مثل االجراءات  يالوص
، او طالب او يالتادیبیة او لجنة المظالم؛ او احد الوالدین او الوص

).  ھا(سؤول مدرسة اخرى فى اداء مھامھمتطوع اخر یساعد م
تعلیمي مشروع إذا كان المسؤول  إھتماممسؤول المدرسة لدیھ 

 .المسؤولیة المھنیة إتمامیحتاج إلى مراجعة سجل تعلیم من أجل 

بناء على طلبھا، تكشف المدرسة عن سجالت التعلیم دون موافقة 
و ینوي ة أخرى التي یسعى الطالب أیلمسؤولین من منطقة مدرسا

 فصاحبالفعل إذا كان اإلبھا في ھذا الحین ، أو ملتحق بھا االلتحاق
 .ھلاقتنإألغراض تسجیل الطالب أو 

تقدیم شكوى الى وزارة التعلیم في الوالیات المتحدة بشان  يالحق ف •
ما زعم عن اخفاق المدرسة لالمتثال لمتطلبات قانون الحقوق 

اسم وعنوان  ).FERPA(التعلیمیة لألسرة وقانون الخصوصیة 
المكتب الذي یدیر قانون الحقوق التعلیمیة لألسرة وقانون 

 :ھي) FERPA(الخصوصیة 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202 

من ) PII(الكشف عن معلومات تعریف شخصیة ب FERPAیسمح 
ولي األمر أو / التعلیمیة للطالب، بدون موافقة الوالد  السجالت

الطالب المؤھل، إذا كان الكشف یلبي شروط معینة وجدت في 
من أنظمة  §۹۹،۳۱یتطلب .  FERPAمن أنظمة  §۹۹،۳۱

FERPA  من المدرسة تسجیل اإلفصاح، باستثناء المعلومات إلى



۷ 

ضائیة أو المسؤولین في المدرسة، والكشف المتعلق ببعض أوامر ق
مذكرات اإلحضار الصادرة بشكل قانوني، والكشف عن المعلومات 

أولیاء .  ولي األمر أو الطالب المؤھل/ لوالد ل، والكشف التوجیھیة
األوصیاء والطالب المؤھلین لدیھم الحق في فحص ومراجعة /األمور

یمكن لمدرسة افشاء معلومات تحدد الشخصیة من .  سجل اإلفصاح
لطالب دون الحصول على موافقة خطیة من أولیاء  سجالت التعلیم

 :االوصیاء أو الطالب المؤھل/األمور

ن، فى الوكالة یذلك المعلم يلمسؤولي مدرسة اخرى، بما ف •
التعلیمیة او المؤسسة التعلیمیة الذین قررت المدرسة أن لدیھم 

ویشمل ذلك المقاولین أو االستشاریین .  تعلیمیة مشروعة إھتمامات
تطوعین او غیرھم من المجموعات الذین إستخدمتھم لخدمات أو الم

 ي          شریطة الوفاء بالشروط الواردة ف او وظائف مؤسسیة،
 ))۱(أ)( ۹۹،۳۱§. ()۲)(ب)(i)(۱(أ)( -)۱)(ب)(i(أ)( ۹۹،۳۱ §

او مؤسسة تعلیمیة  يمسؤولون من مدرسة اخرى أو نظام مدرس •
او إلیھا نوي اإلنضمام لما بعد الثانویة حیث یسعى الطالب او ی

غراض تتعلق أل كان اإلفراجحالة  يحیث سبق للطالب التسجیل، ف
.  ۹۹،۳٤بانضمام الطالب او النقل، رھنا بمتطلبات المادة 

 ))۲(أ)(۹۹،۳۱§(

إلى الممثلین المفوضین من قبل المراقب العام األمریكي، او  •
السلطات  والتعلیم األمریكیة، أ العام األمریكي، او وزارة مدعيال

، مثل وكالة الوالیة التعلیمیة في أو التابعة للوالیة التعلیمیة المحلیة
 اإلفصاح).  SEA(الوصي أو الطالب المؤھل/والیة ولي األمر

فیما , ۹۹،۳٥بموجب ھذا الحكم قد یكون رھنا بمقتضیات المادة 
او  افیدرالیالمدعومة مراجعة او تقییم البرامج التعلیمیة یتعلّق ب

نفاذ او االمتثال للشروط القانونیة االتحادیة التى تتصل إلاو یا محل
ھذه الكیانات قد تقدم مزیدا من معلومات تحدد . بتلك البرامج
 إلجراءممثلیھم المخولین تم تعیینھم ككیانات خارجیة لشخصیتك 

نیابة بالمراجعة للحسابات او التقییم او التنفیذ او نشاط االمتثال  يا
 )۹۹،۳٥) و۳(أ)(۹۹،۳۱§§.  (عنھم

 او حصل علیھا الطالب،تقدم بھا  يفیما یتعلق بالمعونة المالیة الت •
ما كانت ھذه المعلومات ضروریة لتحدید األھلیة للمعونة، أو  إذا

مقدار المعونة أو تحدید شروط المعونة او انفاذ احكام وشروط 
 ))٤(أ)(۹۹،۳۱§.  (المعونة

لھم أو السلطات الذین یسمح  المحلیینالموظفین لموظفي الوالیة و •
مرتبط المعلومات بموجب قانون الوالیة البالحصول على تحدیدا 

نظام قضاء األحداث وقدرة النظام على تقدیم خدمة فعالة، قبل ب
إصدار األحكام، للطالب الذي تم اإلفصاح عن سجالتھ رھنا بالمادة 

 ))٥(أ)(۹۹،۳۱§.  (۹۹،۳۸

للمدرسة او بالنیابة عنھا، من الى المنظمات التي تجري دراسات  •
ادارة ) ب(تطویر أو تثبیت أو إدارة اختبارات تنبؤیة؛ ) ا: (اجل

.  تحسین التعلیم) ج(او ; برامج االعانات الطالبیة
 )٦(أ)(۹۹،۳۱§(

 ))۷(أ)(۹۹،۳۱§.  (ةالمعتمد اللقیام بمھامھ ةللمنظمات المعتمد •

ال الغراض كان الطالب مسجل كمع إذامؤھل  باوصیاء طال/آلباء •
 ))۸(أ)(۹۹،۳۱(§.  ضریبیة

.  او استدعاء صادر بصورة قانونیة يقضائ ألمرلالمتثال  •
 ))۹(أ)(۹۹،۳۱(§

الى المسؤولین المختصین فیما یتصل بالصحة او الطوارئ، رھنا  •
 ))۱۰(أ)(۹۹،۳۱(§.  ۹۹،۳٦بالمادة 

o  يف" توجیھیةمعلومات "معلومات حددتھا المدرسة 
 ))۱۱(أ)(۹۹،۳۱(§. ۹۹،۳۷اطار المادة  

تابع لوكالة أو ممثل آخر للوالیة أو وكالة رعایة  ياجتماعلعامل  •
أطفال محلیة أو تنظیم المحكمة المخول للوصول إلى خطة ملف 
الطالب عندما تكون ھذه الوكالة أو المنظمة مسؤولة من الناحیة 

القانونیة، وفقا للدولة أو القانون القبلي، لرعایة وحمایة الطالب في 
 ))(لـ)۱ز(ب)(۱۲۳۲(،۲۰ قانون الوالیات المتحدة( .ضع الكفالةو

إلى وزیر الزراعة أو الممثلین المفوضین من قبل دائرة الغذاء  •
والتغذیة ألغراض إجراء رصد البرامج والتقییم وقیاس األداء 

راسیل الوطني . لبرامج المأذون بھا بموجب قانون ریتشارد ب
 شروط، في ظل ۱۹٦٦لطفل لعام لغداء المدرسة أو قانون تغذیة ا

 ))ك)(۱ز(ب)(۱۲۳۲§ ، ۲۰ قانون الوالیات المتحدة( .معینة

 

بیانات الطالب والتطبیقات التعلیمیة عبر اإلنترنت. ٥
    

ن ج الرسمیة معلومات الطالب مع الموردیدقد تشارك مدارس كامبری
ھا تم استخدامالذین یوفرون التطبیقات التعلیمیة على االنترنت التي ی

 مع الطالب، وھي وظیفة مؤسسیة أو خدمة، ولكن فقط عندما یوقع
یمكن . یةالبائع اتفاق خصوصیة بیانات الطالب مع المنطقة التعلیم

:  لىالعثور على قائمة الموارد التعلیمیة عبر االنترنت المعتمدة ع
https://secure2.cpsd.us/mspa/district_listing.php
?districtID=457  . 
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 الحضور. ٦

حققون اعلى درجات النجاح عندما یحضرون یو أفضلیتعلم االطفال 
یساھم الحضور المنتظم والدقیق في الرفاه . باستمرار الى المدرسة

العام  للجسم الطالبي بأكملھ عن طریق الحد من اإلختالل في بیئة 
الحضور الیومي والتقید بالمواعید ضروري لمستقبل الطفل في . التعلم

یتوقع أن یكون لجمیع الطالب، كحد . درسة والنجاح في العملالم
 يالحضور فى المدرسة وف) %۹٥(فى المئة  ۹٥، على االقل أدني

بموجب القوانین العامة  تعلمون،وكما . يكل صف اثناء الیوم الدراس
یجب على جمیع االطفال الذین تتراوح : في والیة ماساشوستس

 .المدرسةبالذھاب الى  ۱٦-٦اعمارھم بین 

من المھم ان یفھم الجمیع أن أنماط الحضور المدرسي الناجح والنجاح 
تمیل األنماط . األكادیمي تبدأ في روضة األطفال والصف األول

المبكرة من عدم الحضور إلى اإلستمرار طوال الحیاة المدرسیة للطفل 
. مغادرة المدرسةوتترك األطفال معرضین لخطر الفشل الدراسي و

كد من حضور طفلك الى أالت يكم التعاون والمساعدة فنرجو من
طفل، یجب على  يعندما یتغیب ا. المدرسة یومیا وفي الوقت المحدد

اقصاه بحد الوصي االتصال بالمدرسة للتبلیغ عن الغیاب، /ولي االمر
ند عودة الطفل الى المدرسة، عذا لم یتم اجراء مكالمة، إ. صباح الغیاب

) ھا(الوصي الخاص بھ/رسالة من ولي األمر علیھا إحضار/یجب علیھ
ینبغي اإلحتفاظ بھذه الرسائل للعام الدراسي من . شارحا سبب الغیاب

 .  الصف األول رسمد قبل 

أیام أو أكثر، یجب ) ٥(خمسة  لمدةغیب بعذر یإذا كان الطفل سوف 
ترتیبات لمھام یقوم بالوصي إخطار المدرسة بحیث /على ولي األمر

ا كان الطالب سیكون لھ غیاب لفترة طویلة من أسبوعیین المنزل، وإذ
الوصي /أو أكثر بسبب المرض أو اإلصابة، یجب على ولي األمر) ۲(

 .في المنزل لتعلیملإخطار المدرسة التخاذ الترتیبات الالزمة 

صبح عذر الغیاب مشتبھ فیھ، ویطور نمط، سوف تتخذ یعندما  
بیانات طبیة واجراء  كد من السبب بطلبأالمدرسة خطوات للت

 .الزیارات المنزلیة

رئیس مكتب المدرسة العلیا بالحفاظ على اإلحصاءات / یقوم مدیر  
حاالت الغیاب المزمن أو غیر لوالتحقق من الغیاب المتكرر والتأخر 

رئیس / بسبب المرض، یمكن أن یطلب مدیر  إنھایقال التي النظامیة 
المدرسة بیان الطبیب لتأكید  المدرسة من المدارس العلیا أو ممرضة

اذا كان الطفل ال یذھب الى المدرسة . ھذه الغیابات لتكون مبررة
سنة عادة غائب او ال  ۱۸سنوات وحتى  ٦اویكون ولد یبلغ من العمر 

یستجیب تكرارا لقواعد المدرسة، یمكن لمدرسة المنطقة ان تقدم 
 . المحاكم في) CRA(عریضة طفل یتطلب مساعدة 

امل كامبریدج ریندج والتن سكول وھاي سكول إكستانسین سوف تتع
حاالت غیاب في أي صف كفشل إنتھاك ) ٤(بروغرام مع أربع 

بعد الغیاب الرابع، سوف تبلغ .  لفصل ربع سنة) AVF(الحضور 

االوصیاء /ن یطلب أولیاء األمرأیمكن .  الوصي/المدرسة ولي األمر
ض متكرر أو أیة امراض االعفاء الطبي ألي حالة مزمنة او أي مر

 . ایام ٤تتجاوز 

استئناف اي  ي تقدیماالوصیاء الحق ف/سوف یكون ألولیاء األمور
AVF  للجنة إستعراض اإلستئنافات في كامبریدج ریندج والتن سكول

ایام من ) ۱۰(وھاي سكول إكستانسین بروغرام خالل عشرة 
.  ھراجعتمالرفض، وتقدیم طلبا مكتوبا الى مكتب مراقب المدارس ل

 .سوف یكون قرار مراقب المدرسة نھائیا

 

 )CRA(األطفال الذین یحتاجون إلى المساعدة . ۷
تركیز المحاكم وادارة المدارس مع المذنبین، بغض النظر عن السن، 

تعّرف القوانین العامة في والیة . على التدخل المبكریكون 
رر كالولد ماساشوستس المتغیب المعتاد عن المدرسة والمذنب المتك

فشل باصرار وتعّمد من الحضور الى المدرسة، كمتھرب او "الذي  
عمال )". ھا(ینتھك باستمرار اللوائح القانونیة والمعقولة لمدرستھ

، یتعیّن على اولیاء ۲ المادة، ۷٦الفصل  بقوانین مساتشوستس العامة،
ل إلى المدرسة، واذا لم یفع االوصیاء أن یتسببوا بحضور الولد/األمر

ذلك الكثر من سبع جلسات یومیة او اربعة عشرة دورات مدتھا نصف 
الوصي بغرامة /یوم خالل فترة ستة اشھر، یجب أن یعاقب ولي االمر

 . من شكوى من المشرف على الحضور

ألي ولد  CRAوعالوة على ذلك، یمكن أن تطلب المدارس طلب 
) ھا(النھ عتیاديإسنة الذي یغیب بشكل  ۱۸حتى  ٦یتراوح عمره بین 

صل فمن حاالت التغیب الغیر المبرر في ربع  أكثرلدیھ ثمانیة او 
 .  دراسي، او الن الولد فشل مرارا بإطاعة قواعد المدرسة

عندما یفشل تدخل المدرسة الداخلي لحل مشكلة الغیاب المزمن او 
التأخر او الغیاد المعتاد أو االنتھاكات المتكررة لقواعد المدرسیة، قد 

بموجب القانون، . مع المحكمة CRAادارة المدرسة بقرار  تبادر
یمكن لمحكمة االحداث الوصول الى جمیع المعلومات المتعلقة 

 .بالمدارس فى ھذه القضایا

 

   إشعار یخص الطالب الذین یتركون المدرسة. ۸
تلتزم مدارس كامبریدج الرسمیة بأن یكمل الطالب تعلیمھم ابتدائي 

ي طالب یبلغ من العمر ستة عشر عاما أو أكثر في حالة سع .الثانوي
الى ترك المدرسة، تلتزم مدارس كامبریج الرسمیة بمتطلبات قوانین 

و تتبع االجراءات  ۱۸ ، المادة۷٦فصل ماساتشوستس العامة، ال
 :المبینة ادناه

یصدر مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ رسالة إلى ولي  .۱
لوصي أن الطالب ا/وصي الطالب إلبالغ ولي األمر/األمر



۹ 

أعرب عن نیتھ باالنسحاب من المدرسة دون وجود ) أ(إما 
غیاب متتالي ) ۱٥(لدیھ خمسة عشر ) ب(نیة لعودتھ، أو 

من المدرسة مشیراً إلى التاریخ األخیر للطالب للحضور 
 .إلى المدرسة

كان الطالب ینسحب من المدارس  إذالكي تحدد المدرسة ما 
لمدرسة اجتماعا مع التلمیذ نفسھ دون نیة بالعودة، تعیّن ا

الوصي لغرض مناقشة أسباب الطالب في )/ھا(وولي أمره 
ترك المدرسة وإلستكشاف بدائل تعلیمیة وغیرھا من 
عملیات التنسیب للطالب قبل أن ینسحب رسمیا من 

الوصي بتغییر تاریخ /یمكن أن یطلب ولي األمر.  المدرسة
ید الوقت عن اربعة تمدیزید  الووقت ھذا االجتماع على أ

یر دیوما من تاریخ صدور الرسالة من م) ۱٤(عشر 
 .المدرسة أو من ینوب عنھ

الوصي والطالب، یصدر /بعد عقد اإلجتماع مع ولي األمر .۲
الوصي /مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ رسالة لولي أمر

للطالب ملخصا ما نوقش وأي قرار تم التوصل الیھ في 
ى سبیل المثال ال الحصر، ما اذا االجتماع، بما فى ذلك عل

كان الطالب سوف یعود الى المدرسة، أو یسعى إلى تنسیب 
تعلیمي بدیل أو یسعى إلى خدمات دعم أخرى أو ترك 

 .المدرسة بشكل دائم

، ۷٦ الفصلوفقا الحكام قوانین ماساتشوستس العامة،  .۳
ال یجوز تفسیر أي تحدید بأن الطالب سوف  ،۱۸ المادة

بشكل دائم على أنھ إستبعاد دائم للطالب إذا  یترك المدرسة
 .كان یرغب في استئناف الدراسة

 

   سوء معاملة األطفال. ۹

من قوانین ماساشوستس العامة أن  ۱۱۹من الفصل  ٥۱یتطلب البند 
بعض االشخاص الذین بصفتھم المھنیة لدیھم سببا معقوال لالعتقاد بان 

من اصابات جسدیة  عانيیعاما ) ۱۸(ولداً دون سن الثامنة عشرة 
خطیرة او نفسیة ناجمة عن سوء المعاملة، بما فى ذلك االیذاء 

یمارس علیھ او  الذيالجنسي، او االھمال، بما فى ذلك سوء التغذیة 
علیھا یجب أن یبلغ فورا، عبر الھاتف، عن ھذا االیذاء او االھمال 

ان المھنیون الذین یجب ").  DCF("الى ادارة االطفال واالسر 
یبلغوا عن حاالت اساءة معاملة االطفال او اھمالھم إلدارة األطفال 

االطباء والمتدربین الطبیین والممرضات : ھم) DCF(واألسر 
التعلیم والمستشارین الموجھین ومستشاري شؤون  يوالمعلمین ومدیر

االسرة، وضباط المراقبة، ومراقبي الحضور في المدرسة، والعمال 
ینبغي أن یجري تقریر . ء النفس ورجال الشرطةاالجتماعیین وعلما

الھاتف اما الى مكتب المنطقة المناسب او عبر الخط الساخن 
في غضون . 5200-792-800-1: ساعة ۲٤للبالغات على مدار 

ساعة، یجب على ھؤالء المھنیین بموجب ) ٤۸(ثمانیة واربعین 
تقریر خطیاً باستخدام إستمارة  DCFقوانین ماساتشوسیتس بإخطار 

إصابة  لكل یجب إستكمال إستمارة تقریر جدید. DCFنموذجیة من 
 .ةتكررجدیدة أو إصابة م

الموظف الذي لدیھ سببا معقوال لالعتقاد بان ولداً دون سن الثامنة 
من اصابات جسدیة خطیرة او نفسیة ناجمة  یعانيعاما ) ۱۸(عشرة 

ھمال، بما في عن سوء المعاملة، بما فى ذلك االیذاء الجنسي، او اال
مدیر المدرسة العلیا فورا /بإبالغ مدیر المدرسة ، علیھذلك سوء التغذیة

 .51Aمن أجل إستكمال إستمارة 

حادث فیھ سبب معقول  يإساءة معاملة االطفال واإلھمال ھو ا
متعرضة  رفاھیتھلالعتقاد بأن صحة الولد الجسدیة او العقلیة او 

الل اساءة المعاملة او اإلھمال أو مھددة مع خطر الضرر من خ لألذى
یتھ، رفاھمسؤول عن صحة الولد أو ) او اشخاص(من جانب شخص 

. یجب اإلبالغ عنھو ،بما في ذلك العاملین فى نظام المدارس العامة
 .التھرب من المدرسة، في حد ذاتھ، لیست مسألة یجب اإلبالغ عنھا

 :تتضمن إساءة المعاملة

یة بخالف العرضي، أي الضرب، إصابة بدنیة او عقلیة او عاطف •
والحروق والعظام المكسورة والكدمات  تسبب بجروحوال
 متعددة؛ال

 االعتماد الجسدي على االدمان على المخدرات عند الوالدة؛ •

أي فعل جنسي ضد أي شخص آخر سواء بالقوة او بالتھدید  •
. بإستخدام القوة او اإلصابة الجسدیة أو ضد ارادة الشخص

ل الجنسي ضد شخص غیر قادر على إبداء ویشمل ذلك الفع
العقلي أو الجسدي المؤقت أو الدائم  ) ھا(موافقتھ اما بسبب عجزه

تشكل الجرائم، كھتك العرض . قاصر) ھا(أو بسبب كونھا 
والضرب واالغتصاب واالغتصاب بالقوة واالغتصاب وسوء 

المعاملة واالعتداء بنیة االغتصاب وأفعال الشذوذ والفسق، 
 .جنسي إعتداء

على سبیل المثال ال الحصر،  والضرب، یتضمن ھتك العرض •
. اللمس الغیرالمالئم والغیر مرغوب بھ ألعضاء الجسم التناسلیة

ھو قانونیا غیر قادر على  ۱٤الشخص الذي یقل عمره عن 
 .يالموافقة على ھذا النوع من النشاط الجنس

ؤولین كان الشخص او االشخاص المس إذایعتبر االھمال موجود  •
عن رعایة الولد، على الرغم من قدرتھم أن یفعلوا ذلك من 

 : في التوفیر للولد ونالناحیة المالیة، یفشل

o  ما یكفي من الغذاء والملبس والمأوى والتعلیم والرعایة
 او/الطبیة و

o او الوصایة/االشراف المناسب و. 



۱۰ 

   إجراءات الرعایة والحمایة . ۱۰
ى المدرسة یحدث مع مشاكل سوء إذا كان عدم إرسال األطفال إل

معاملة وإھمال أخرى أكثر خطورة، یجوز إتخاذ إجراءات الرعایة 
والحمایة عمال بأحكام القوانین العامة لوالیة ماساتشوستس الفصل 

اقتنعت المحكمة  إذا ،في إجراء الرعایة والحمایة. ۲٤، المادة ۱۱۹
ن اساءة المعاملة او ان ھناك سببا معقوال لالعتقاد بان الولد یعاني م"

، یجوز للمحكمة ان تأمر بالتحویل "االھمال او في خطر فوري
 .الفوري لحضانة الولد

 

 أو مفقود  غیر موجودطفل . ۱۱

 غیر موجودطفل  ھناك العدید من السیناریوھات المحتملة التي تصف
 :وفیما یلي بعض االمثلة على ذلك. أو مفقود

تحدید موقعھ في المبنى أو على لم یعد الولد الى الصف ولم یتم  •
 أرض المدرسة،

 أحدال یمكن لمعلم الصف أن یؤكد من أن الولد قد ذھب مع  •
 الوالدین أو من ینوب عنھ عند المغادرة،

 ال یمكن لمعلم الصف أن یؤكد من أن الولد إستقل حافلة،  •

الوصي بالمدرسة إلبالغھم أن الولد لم یصل /إتصل ولي األمر •
 .لوقت المعتادإلى المنزل في ا

 .إتصل بمكتب النقل لجمیع االطفال الذین یستقلون الحافلة المدرسیة

 .أبلغ مراقب المدرسة ومكتب السالمة واألمن

 .الوصي/إتصل بولي األمر

خالف ذلك، سوف . في حالة الطوارئ، إتصل بالشرطة مباشرة
تفاصیل المناسبة بعد التشاور الیتصل مكتب السالمة واألمن بھم مع 

 .عكم

 االجراء

االشخاص الذین قدموا التقریر /االوصیاء/مقابلة مع أولیاء األمر
 .االول

 .مفقود/ غیر موجودالتحقق من أن الولد ھو بالفعل 

 .تحدید ظروف اإلختفاء

 .تحدید متى وأین وِمن َمن شوھد الولد المفقود آلخر مرة

 جمیع المعلومات ذاتاجعل سھل الوصول إلى إفحص مجلد الولد، و
إذا أمكن، . (الصلة، وأرقام الطوارئ، وتحقق من حالة الحضانة

 )صورة

والطول یجب أن یكون متوفر وصف كامل للولد بما في ذلك المالبس 
 .ولون البشرة، والخصائص الممیزةوالوزن 

 .المعارف/یجب جمع قائمة باالصدقاء

: إستنادا إلى جمیع المعلومات المتاحة، قدم تقري أولي عن الحادث
ختطاف غیرعائلي، أو إختطاف عائلي، أوھروب، أو ضائع أو إ

سوف یتبع مدیر . مصاب أو خالف ذلك، في عداد المفقودین أو مفقود
رئیس المدارس العلیا أو من ینوب عنھ اإلجراءات، سوف /المدرسة

یحتفظ بكافة المعلومات المذكورة أعاله وسوف یكون متوفراً إلى حین 
 .دید مكان الولدحت

 

 النقل. ۱۲

یجب أن یكون لكل مدرسة نظام داخلي یضمن أن األوالد في 
إتصل . الصفوف االبتدائیة الذین یتم نقلھم، یستقلون الحافالت المناسبة

لجمیع االوالد الذین تم  6862-349-617بادارة النقل على الرقم 
 .ولم یصلوا إلى منزلھم نقلھم

من قبل ولي  في محطة الوقوف ینتظروھم أھلھمأولئك الذین لم 
عرضة لفقدان  ھم كثر من ثالث مراتألالوصي ینوب عنھ /األمر

 .الحافلة امتیازات

 

    القیاسي ختباراإل. ۱۳
تدیر مدارس كامبریدج الرسمیة، على أساس سنوي، إختبارات 

نظام التقییم في / الشراكة من أجل تحدید الجھوزیة للكلیة والوظائف
في المراحل الدراسیة، ) PARCC/MCAS(والیة ماساتشوستس 

.  محّدد من قبل إدارة التعلیم في والیة ماساتشوستس وكما ھ
باالضافة الى ذلك، تدیر مدارس كامبریدج الرسمیة، على اساس 

، إختبار تقییم الفھم والتواصل باللغة اإلنجلیزیة من والیة إلى ويسن
ن اللغة اإلنجلیزیة، حسب وتعلمالذین یللطالب ) ACCESS(والیة 

 . اإلقتضاء، وفقاً لمتطلبات إدارة التعلیم في والیة ماساتشوستس

 

   التربیة الجنسیة. ۱٤
االوصیاء عن المناھج /المدارس ملتزمة قانونیا بإخطار أولیاء األمر

التي تنطوي أساسا على التعلیم الجنسي البشري أو المسائل الجنسیة 
ھج التعلیم ترسل رسالة إلى المنزل، كل خریف، عن منا. البشریة

الصحي الذي یصف الدروس الجنسیة التي قد تحدث في كل درجة 
االوصیاء السماح ألوالدھم بأخذ ھذه /لیس على أولیاء األمور.  صف

یمكن .  الدروس ولدیھم الحق في إعفاء أبنائھم من ھذه الدروس
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االوصیاء القیام بذلك عن طریق إرسال رسالة إلى /ألولیاء األمور
مدیر المدرسة العلیا مطالبین بإخراج الولد من /مدیر المدرسة

االوصیاء یرغب بمراجعة المادة یمكنھ /أي ولي أمر.  الدروس
التحدث مع مدرس الولد أو مع مدیر البرنامج للتثقیف الصحي، كیم 

 .6951-349-617د على الرقم اأندری دي

 

   التقیید الجسدي. ۱٥
ئة عمل آمنة ومنتجة لتعزیز بیسیاسة لجنة مدارس كامبریدج  تتبع

ضمان أن كل طالب في مدارس لوبیئة تعلیمیة لموظفیھا وطالبھا، و
من استخدام التقیید الجسدي بما یتفق مع معفي كامبریدج الرسمیة 

أنظمة إدارة ماساتشوستس للتعلیم االبتدائي والثانوي، وأنھ یجب 
االت إستخدام التقیید الجسدي فقط مع الحذر الشدید كمالذ أخیر في ح

اعتبرت غیر  و تكونالطوارئ، بعد فشل بدائل مشروعة وأقل تطفالً أ
یجب على العاملین في المدرسة إستخدام التقیید الجسدي كحل . مناسبة

أو عضو من المجتمع المدرسي من /أخیر عند الحاجة لحمایة طالب و
عندما یلزم إستخدام التقیید الجسدي، . یك وخطیرشإیذاء جسدي و

عاملین في المدرسة العمل على منع أو تخفیف أي ضرر یجب على ال
ال یجوز أن تفسر ھذه . للطالب نتیجة إلستخدام التقیید الجسدي

السیاسة للحد من الحمایة الممنوحة للطالب الممولین من القطاع العام 
بموجب القوانین الفیدرالیة والوالیة األخرى، بما في ذلك تلك القوانین 

الطالب الذین تم إعتبارھم مؤھلین لتلقي التي تنص على حقوق 
باإلضافة إلى ذلك، یجب أال تفسر ھذه . الخاص علیمخدمات الت

السیاسة لمنع أي مدرس أو موظف أو وكیل لبرنامج التعلیم العام من 
استخدام القوة المعقولة لحمایة الطالب وغیرھم من األشخاص 

 .وأنفسھم من إعتداء أو أذى جسدي وشیك وخطیر

رس كامبریدج الرسمیة لدیھا إجراءات ومبادئ توجیھیة مكتوبة مدا
تتعلق بھذه السیاسة التي یتم نشرھا على الموقع اإللكتروني لمدارس 

رئیس / المنطقة والتي یمكن الحصول علیھا في مكتب مدیر المدرسة 
استجابات مناسبة لسلوك الطالب ) i: (المدرسة العلیا، تحدد ما یلي

األسالیب البدیلة التي ینبغي ) ii(و . لتدخل الفوريتطلب ایي قد ذال
عندما تسعى لمنع العنف الطالبي، والسلوك المضر  استخدامھا أوال

 اكون خطرییحتمل أن الذي تصاعد السلوك  منعأو / بالنفس و 
حدث بین مجموعات من الطالب أو مع طالب على حدة، بما في وی

ب اللجوء إلى التقیید ي تجنّ ذلك أسالیب بدیلة في حاالت الطوارئ الت
 .الجسدي

 تقیید الجسديالإجراءات 

 التعاریف

الوصي الذي كان على / االتفاق من قبل أحد الوالدین " الموافقة"تعني 
 إلیھ علم تام بجمیع المعلومات ذات الصلة إلى النشاط الذي یسعى

وسیلة أخرى للتواصل، أن ولي عبر االتفاق، في لغتھ األم أو 
وصي یفھم ویوافق في الكتابة لتنفیذ النشاط، ویدرك أنھ اتفاق ال/األمر

تصف االتفاقیة النشاط وقوائم .  في أي وقت ؤهاطوعي ویمكن إلغ
 .التي سیتم نشرھا ولمن) ان وجدت(الوثائق 

القیود المفروضة على الحركة الجسدیة للطالب " التقیید"یقصد بتعبیر 
 .باستخدام القوة ضد مقاومة الطالب

اإلحتكاك الجسدي المباشر الذي یمنع " التقیید الجسدي"د بتعبیر یقص
ال یشمل مصطلح التقیید . أو یقید بشكل كبیر حریة الطالب في الحركة

.  الجسدي تقیید اإلنكباب أو التقیید المیكانیكي أو التقیید باالدویة
توفیر االتصال الجسدي : باإلضافة إلى ذلك، ال یشمل التقیید الجسدي

یز، دون استخدام القوة، لتعزیز سالمة الطالب أو الحد من الوج
السلوك المضر بالنفس، وتوفیر التوجیھ البدني أو دفع عند تدریس 

 .  مھارة، أو إعادة توجیھ االنتباه، أوتوفیر الراحة، أو مرافقة بدنیة

اللمس المؤقت أو اإلمساك، من دون " المرافقة البدنیة"یقصد بتعبیر
، من الید، أو المعصم أو الذراع أو الكتف أو الظھر استخدام القوة

 . على السیر إلى مكان آمن لمضطربلغرض حث الطالب ا

إستخدام جھاز مادي لتقیید حركة " التقیید المیكانیكي"یقصد بتعبیر 
ال یعتبر جھاز ). ھا(الطالب أو حركة أو وظیفة عادیة لجزء من جسده

إستخدام . ب أنھ تقیید میكانیكيتثبیت أو وقائي مطلوب بأمر من الطبی
التقیید المیكانیكي محظور إال بإذن صریح من قبل الطبیب وموافقة 

 .الوصي للطالب/خطیة من قبل ولي األمر

للطالب وحده في  ي، الحجز غیر الطوع"االنعزال"یقصد بتعبیر 
یعتقد إعتقادا  ھو أوجسدیا غرفة أو مكان الذي یمنع فیھ الطالب 

ال یتضمن اإلنعزال فترة .  كن منعھ من مغادرتھمعقوال انھ یم
قانون اللوائح في والیة  ٦۰۳ اإلستراحة كما ھي محددة في

إستخدام تقیید اإلنعزال ھو أمر ممنوع .  ٤٦،۰۲ ماساتشوستس
 .صراحة

استراتیجیة دعم السلوكیة التي یفصل " فترة اإلستراحة"یقصد بتعبیر "
أو الفصول الدراسیة، إما عن فیھا الطالب مؤقتا من نشاط تعلیمي 

خالل فترة .  طریق االختیار أو بتوجیھ من الموظفین، لغرض التھدئة
اإلستراحة، ال یجب إحتجاز الطالب رغما عنھ ویجب مراقبتھ بشكل 

یجب أن یكون الموظفین مع الطالب أو .  مستمر من قبل الموظف
قت یجب توقف و.  حاضرین على الفور للطالب في جمیع األوقات

) ۳۰(فترة اإلستراحة بمجرد أن یھدأ الطالب أو عند مرور ثالثین 
من المفضل أن تنفذ فترة اإلستراحة داخل قاعة . دقیقة، أیھما أسبق

قاعة الصف یجب خارج أي مكان یستخدم لفترة اإلستراحة .  التدریس
 .مكتب خدمات الطالب قبل استخدامھوافق علیھا أن ی

السیطرة بشكل إعتماد سلوك یؤمن " دویةباألالتقیید "یقصد بتعبیر 
إستخدام التقیید الكیمیائي محظور إال بإذن صریح من قبل . مؤقت

 .الوصي للطالب/الطبیب وموافقة خطیة من قبل ولي األمر
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تقیید یوضع الطالب على وجھھ على " التقیید اإلنكبابي "یقصد بتعبیر 
ب للحفاظ جسم الطالعلى األرض أو سطح آخر، والضغط البدني 

إستخدام تقیید اإلنبطاح ھو أمر .  على الطالب في وضعیة الرقود
 .صراحةبممنوع 

المدیر التعلیمي " مدیر المدرسة العلیا/مدیر المدرسة"یقصد بتعبیر 
 .لبرنامج تعلیم في المدارس الرسمیة أو من ینوب عنھ

 إستخدام التقیید

قد فشلت أو  حاماإقتاألقل األخرى إذا كانت كل البدائل المشروعة و
اعتبرت غیر مالئمة لمنع العنف الطالبي، والسلوك المضر بالنفس و 

حدث بین مجموعات من الطالب أو مع ی الذيالسلوك  فاقمأو إلغاء ت/ 
وبعبارة .  طالب على حدة، یمكن استخدام التقیید الجسدي كمالذ اخیر

ل سلوك كمالذ أخیر عندما یشكالتقیید الجسدي م استخداأخرى، یمكن 
الطالب تھدید وشیك، أذى جسدي خطیر لنفسھ أو اآلخرین، والطالب 

تدخال وأقل أخرى مشروعة تدخالت ال یستجیب لتوجیھات شفھیة، أو 
یجب أن . في ظل الظروف ةھذه التدخالت غیر مناسبعندما تكون  أو

یقتصر التقیید الجسدي على إستخدام ھذه القوة المعقولة كما ھو الزم، 
لحمایة طالب أو عضو آخر في المجتمع المدرسي  ،ت الزمألقل وق

یجوز فقط لموظفي .  من إعتداء أو أذى جسدي وشیك وخطیر
المدرسة الذین تم تدریبھم بشكل صحیح أن یستخدموا التقیید 

 .الجسدي

 قیود أخرى إلستخدام التقیید الجسدي

ارض استخدام التقیید یتع) i:  (األسالیب التالیة ھي ممنوعة صراحة
استخدام التقیید كوسیلة ) ii(مع األحكام المنصوص علیھا أعاله؛ 

لتأدیب أو عقاب، وذلك ردا على تدمیر الممتلكات، أو اإلخالل بالنظام 
 قانونالمدرسي، أو كرد فعل على رفض الطالب على االمتثال ل

تلك ال تشكل  ماعند اللفظیة المدرسة أو توجیھ الموظفین، أو التھدیدات
استخدام تقیید ) iii. (تھدیدا ألذى جسدي وشیك وخطیرل األعما

استخدام التقیید ) v(استخدام التقیید المیكانیكي، ) iv(اإلنبطاح، 
باألدویة الذي لم یتم الموافقة علیھا من قبل الطبیب والموافقة علیھ 

استخدام التقیید ) vi(الوصي على الطالب، /خطیا من قبل ولي األمر
استمرار ) vii(الطالب بأمان، و تقیید یكون  عندما ال یمكن أن

استخدام التقیید عندما یشیر الطالب على أنھ أو أنھا ال تستطیع التنفس 
:  بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر(بدو في محنة شدیدة یأو 

 ).صعوبة في التنفس، البكاء أو السعال المستمر أو الطویل

تجابة فى برنامج التعلیم ال یكون التقیید مدرج ضمن مخطط إس
ومع ذلك، بالنسبة للطالب الذین یعانون من ).  IEP(الفردي 

مدیر / السلوكیات الضارة بالنفس المتكررة، قد یقترح مدیر المدرسة 
الوصي إتفاقیة مكتوبة منفصلة /المدارس العلیا على ولي األمر

.  ددةالستخدام التقیید على أساس طارئ خالل فترة زمنیة محدودة ومح
في مثل ھذه الحاالت یجب أن تتضمن خطة تقاریر مفصلة إلى ولي 

ستخدام ومدة القیود، وفترة زمنیة إلوتیرة ا بخصوصالوصي / األمر 
محددة على المدى الذي سیتم تخفیض استخدام التقیید الجسدي 

رئیس المدارس العلیا /یجب أن یحصل مدیر المدرسة.  منھ واالنتھاء
 .الوصي قبل تنفیذھا/على الخطة من ولي األمرعلى موافقة خطیة 

 اإلستخدام السلیم للتقیید الجسدي

 .إستخدام القیود الجسدیةعلى  فقط موظفي المدرسة المدربین
موظفو المدارس المدربون ھم أولئك األفراد الذین تلقوا إما التدریب 
  .المتعمق أو الذین حصلوا على التدریب الالزم األساسي المفصل أدناه

كلما كان ذلك ممكنا، یجب إستخدام التقیید الجسدي بحضور بالغ واحد 
عند إستخدام التقیید . ال یشارك في التقیید الجسدي، األقلعلى 

الجسدي، یجب على العاملین في المدرسة إستخدام فقط مقدار القوة 
باالضافة الى . الالزمة لحمایة الطالب او آخرین من اصابات جسدیة

ى العاملین في المدارس المستخدمین التقیید الجسدي أن ذلك، یجب عل
یستخدموه بالطریقة األكثر أمانا المتاحة والمناسبة للوضع وفقا 

لمتطلبات السالمة المفصلة أدناه، ویجب التوقف عن التقیید في أقرب 
عندما ال  یجب إنھاء كل القیود الجسدیة في أقرب وقت. وقت ممكن

نفسھا أو غیرھا، أو / اشر على نفسھ خطر مب یشكلالطالب  یعود
أن على أنھ أو أنھا ال تستطیع التنفس، أو إذا لوحظ  یشیر الطالب

الطالب في محنة شدیدة، مثل وجود صعوبة في التنفس، أو البكاء أو 
وتجدر اإلشارة إلى أنھ، مع ذلك، أن .  السعال المستمر أو الطویل

و موظف أو وكیل في متطلبات التدریب ھذه یجب أال تمنع مدرس أ
المدرسة عن استخدام القوة المعقولة والضروریة لحمایة الطالب 

واألشخاص اآلخرین أو أنفسھم من االعتداء أو أذى جسدي وشیك 
 .وخطیر

 متطلبات السالمة

ستخدم القیود بأي طریقة تمنع الطالب من التنفس او أّال تیجب 
ین في المدارس مراقبة اثناء عملیة التقیید، یجب على العامل. الكالم

الوضع الجسدي للطالب بما فى ذلك لون البشرة ودرجة الحرارة 
بناء  القیود فوراأي وجمیع  نزعیجب  .على نحو متواصل والتنفس

على تقریر من قبل موظفي المدرسة المستخدمین للتقیید أن الطالب لم 
یعد في خطر التسبب في أذى جسدي وشیك لنفسھ، أو نفسھا أو 

باالضافة الى ذلك، یجب إستخدام القیود بطریقة للوقایة او . نآخری
، في أي وقت من إذا. حد من الضرر الجسدي أدنىللتقلیل الى 

االوقات خالل التقیید الجسدي یظھر الطالب صعوبة في التنفس أو 
ألم جسدي خطیر بما فى ذلك على سبیل المثال ال الحصر، صعوبة 

اء لفترات طویلة، یجب إفراج الطالب فى التنفس أو السعال او البك
 من التقیید فورا، ویجب على العاملین في المدارس إتخاذ الخطوات

 علىیجب  .الالزمة الى السعي للحصول على المساعدة الطبیة
موظفي المدرسة استعراض والنظر في أي قیود طبیة أو نفسیة 

لقیود أو خطط التدخل السلوكیة فیما یتعلق باستخدام ا/ معروفة و
الجسدیة على كل طالب على حدة، وكذلك عن تاریخ الصدمات 
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في أي وقت خالل إستخدام التقیید .  المعروف او المشتبھ فیھ
ن في المدارس إلى االتصال بمكتب والجسدي، قد یسعى العامل

المتخصصین السلوكي للخدمات الطالبیة، أو فریق التدخل في 
المساعدة الطبیة إذا تبین أن األزمات، أو اتخاذ خطوات أخرى لطلب 

 .الطالب یظھر ألم جسدي خطیر

 اجراءات المتابعة ومتطلبات االبالغ

ج الطالب من التقیید، یجب على مدیر افى الوقت المناسب بعد إفر
مدیر المدرسة العلیا او من ینوب عنھ تنفیذ اجراءات المتابعة /المدرسة

 :المبینة ادناه

عجل في  يلب لمعالجة السلوك الذاستعراض التقیید مع الطا -ا 
 .التقیید

الذین إستخدموا التقیید  ةاستعراض الحادث مع موظفي المدرس -ب 
 لمناقشة ما اذا كانت قد اتبعت اجراءات التقیید المناسبة؛

یجب أن تحدث المتابعة مع الطالب الذین شھدوا الحادث، بما في  -ج 
خدام الممارسات ذلك إستجواب المعلم، إستجواب مستشار أو است

 التصالحیة؛ 

یجب إرسال إشعار خطي للتقیید الى مكتب الخدمات الطالبیة  -د 
 .رئیس المدارس العلیا/والمشرف المباشر للمدیر

 :تتبعھا المدرسة يشروط االبالغ الت يفیما یل

یجب أن یبلغ خطیا عن كل استخدام للتقیید بما في ذلك اسم الطالب  -أ
/ خدمات الطالب والمشرف المباشر للمدیر المقیّد وإبالغ مكتب 
 .رئیس المدرسة العلیا

یقوم موظف المدرسة الذي إستخدم التقیید الجسدي الذي أدى إلى  -ب
رئیس المدرسة العلیا أو من / إصابة الطالب بتبلیغ مدیر المدرسة 

شفھیاً عن التقیید في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال ) ھا(ینوب عنھ
یجب إستكمال وتقدیم . یوم الدراسي الذي تم فیھ التقییدیتجاوز نھایة ال
مدیر المدرسة العلیا إلستعراض /مدیر المدرسة إلى تقریر مكتوب

إستخدام التقیید فى موعد ال یتجاوز یوم العمل التالي الذي تم فیھ 
رئیس المدارس العلیا بإستخدام التقیید، /قام مدیر المدرسة إذا. التقیید

رئیس المدارس العلیا اعداد التقریر وتقدیمھ /مدرسةیجب على مدیر ال
 .الى المراقب الستعراضھ من جانب فریق معیّن من قبل المراقب

سجل  علىرئیس المدارس العلیا /یجب أن یحتفظ مدیر المدرسة -ج 
 .جار لجمیع حاالت التقیید الجسدي

) ھا(رئیس المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ/ یقوم مدیر المدرسة -د
أوصیاء الطالب شفھیاً في أقرب وقت ممكن /بإبالغ أولیاء األمور

ساعة بعد استخدام ) ۲٤(ولكن في موعد ال یتجاوز أربعة وعشرین 
عمل ) ۳(التقیید، وبتقریر مكتوب بختم موعده أقصاه ثالثة أیام 

یجب أن یقدم مدیر المدرسة . مدرسیة بعد استخدام التقیید الجسدي

الوصي فرصة للتعلیق /للطالب وولي األمر رئیس المدارس العلیا/
 .استخدام التقیید وعلى المعلومات في التقریر المكتوب بشأنكتابیا 

رئیس المدرسة العلیا بتوفیر مكتب المراقب / یقوم مدیر المدرسة -ھـ
بنسخة من التقریر المكتوب من التقیید الجسدي عندما یكون قد أدى 

ل الجاري للمدرسة جنسخة من الس إصابة طالب وكذلك إلىھكذا تقیید 
یوما ) ۳۰(لجمیع الحاالت المبلغ عنھا من التقیید الجسدي لمدة ثالثین 

یجب تقدیم ھذه الوثائق الى . التي تسبق التقیید الجسدي المبلغ عنھ
عمل مدرسي بعد استالم ) ۱(مكتب المراقب فى موعد ال یتجاوز یوم 

یجب أن یعقد   .ریر الخطيرئیس المدارس العلیا التق/مدیر المدرسة
فریق دعم الطالب  مع اجتماعرئیس المدارس العلیا /مدیر المدرسة

كان الطالب قد  إذاالجراء تقییم لالحتیاجات الخاصة لطالب على حدة 
ایام او ) ۷(منفصلتین في غضون سبعة ) ۲(تم تقییده في مناسبتین 

/ درسة یحدد مدیر الم.  یوما) ۳۰(ثالث مرات فى غضون ثالثین 
عضاء فریق مستوى الصف وموظفین َمن ِمن أرئیس المدرسة العلیا 

یجب أن یقرأ كل عضو من .  یشارك في التقییمس برنامج آخرمن 
اعضاء فریق دعم الطالب التقاریر المكتوبة عن التقیید وایة تعلیقات 

ھذه التقاریر  بشأنالوصي /اخرى مقدمة من الطالب وولي األمر
وباالضافة الى استعراض ومناقشة ھذه التقاریر من .  واستخدام القیود

قبل فریق دعم الطالب، یجب أن یتضمن التقییم تحلیال للظروف التى 
ادت الى كل تقیید بما فى ذلك عوامل مثل الوقت او الیوم او األحداث 

یجب أن یختم التقییم بخطة لمعالجة . السابقة، واالفراد المعنیین
ن قد اسھمت فى تصعید السلوك، والنظر فى العوامل التى ربما تكو

بدائل للتقیید، بما فى ذلك تقنیات وقف التصعید والتدخالت الممكنة، 
وغیر ذلك من اإلستراتیجیات والقرارات، حسب االقتضاء، بھدف 

مدیر  اذا كان. خفض او الغاء استخدام التقیید في المستقبل
اشر فى التقیید، رئیس المدارس العلیا قد شارك بشكل مب/المدرسة

یجب أن یدیر فرد مؤھل حسب األصول المعینة من قبل المراقب 
رئیس / یجب أن یضمن مدیرالمدرسة. مناقشة فریق دعم الطالب

من قبل فریق وضع الطالب   ةمراجعلالمدرسة العلیا أن كل سجل 
دعم الطالب محافظ علیھ ومتاح للمراجعة من قبل إدارة التعلیم 

 .وي في والیة ماساتشوستس، بناء على طلبھااالبتدائي والثان

رئیس المدارس العلیا استعراض /یجب أن یجري مدیر المدرسة
یجب أن ینظر ھذا . شھري لبیانات التقیید على نطاق المدرسة

االستعراض في انماط استخدام القیود بالتشابھ في الوقت او الیوم او 
عدد ونوع االصابات، االفراد المعنیین؛ عدد ومدة القیود الجسدیة؛ و

رئیس / یقوم مدیر المدرسة . ان وجدت، الناجمة عن استخدام التقیید
تحدید ما إذا كان من الضروري أو المناسب تعدیل بالمدرسة العلیا 

منع التقیید في المدرسة وإدراة الممارسات واإلجراءات، إجراء 
ید، مثل منع التقی/تدریبات إضافیة للموظفین أو استراتیجیات الحد من

التدریب على التدخالت السلوكیة اإلیجابیة أو الدعم، أو اتخاذ أي 
 .إجراء آخر عند الضرورة أو المناسب لتقلیل أو القضاء على القیود
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 .متطلبات التدریب فى المنطقة
 البرنامج يلجمیع موظف -أ 

خالل الشھر االول من كل سنة دراسیة، یجب أن یقدم مدیر 
ة العلیا في كل مدرسة لجمیع موظفي البرنامج مدیر المدرس/المدرسة

متطلبات عند إستخدام الالتدریب على منع التقیید ودعم السلوك، و
باالضافة الى ذلك، لجمیع العاملین الجدد في . التقیید وھذه السیاسة

المدارس الذین یتم تعیینھم بعد بدء العام الدراسي، یجب على مدیر 
خالل الشھر األول من وظیفتھم توفیر  رئیس المدرسة العلیا/ المدرسة

یجب ان یتكون التدریب . التدریب للموظفین الجدد على ھذه السیاسة
ھذه السیاسة واالجراءات ذات الصلة والمبادئ التوجیھیة ) ا: (مما یلي

قد تحول دون  يالتدخالت الت) ب(التى وضعھا المراقب العام؛ 
د السلوكیات اإلشكالیة الحاجة الى التقیید، بما فى ذلك وقف تصعی

وبدائل اخرى للتقیید في الظروف الطارئة، بما في ذلك إستخدام فترة 
عندما ) ج(اإلستراحة كإستراتیجیة دعم سلوكیة متمیزة عن اإلنعزال؛ 

یقدم السلوك حالة طارئة تتطلب التقیید الجسدي، وانواع القیود 
ذلك  يا، بما فالجسدیة المسموح بھا واعتبارات السالمة المتعلقة بھ

زیادة خطر اصابة الطالب عند استخدام أي تقیید، وال عن معلومات 
إستخدام التقیید الجسدي وفقا للقیود ) د(سیما التقیید لمدة طویلة؛ 

التي تنطبق  ياو خطط التدخل السلوك/الطبیة او النفسیة المعروفة و
على الطالب على حدة، بما فى ذلك تاریخ الصدمات المعروف او 

دور الطالب، والموظفین واألسرة فى منع استخدام ) ه(المشتبھ فیھ؛ و
تحدید موظفي البرنامج الذین تلقوا تدریبا مكثفا عمال ) و(التقیید؛ و

في  )۳(٤٦،۰۳ قانون اللوائح في والیة ماساتشوستسمن  ٦۰۳ب
قانون اللوائح في والیة من  ٦۰۳انظر . استخدام التقیید الجسدي

 .)۲(٤٦،۰۳ماساتشوستس 

ذون لھم أن یخدموا كمورد على نطاق المدرسة أالموظفون الم -ب 
 على االدارة السلیمة للقیود الجسدیة

رئیس /فى بدایة كل عام دراسي، یجب أن یحدد مدیر المدرسة
المدرسة العلیا في كل مدرسة موظف البرنامج المخول أن یخدم 

لیم للتقیید كمورد على نطاق المدرسة للمساعدة في اإلستخدام الس
یجب أن یكون محتوى التدریب المتعمق مستند على الكفاءة . الجسدي
یجب أن یشترك ھؤالء االفراد فى دورة . ساعة ۱٦ مدة األقلوعلى 

واحدة لتجدید المعلومات على االقل خالل السنوات الدراسیة الالحقة 
ینبغي ان یشمل التدریب ولكن ال .  ساعات) ۸(ما ال یقل عن ثمانیة 

اإلجراءات المناسبة لمنع اللجوء الى التقیید ) ا: (یقتصر على
الجسدي، بما في ذلك وقف تصعید السلوك االشكالي، وبناء العالقات 

وصف وتحدید السلوكیات الخطرة من ) ب(واستخدام بدائل للتقیید؛ 
جانب الطالب التي قد تؤدي الى استخدام التقیید الجسدي واسالیب 

ت فردیة من اجل تحدید ما اذا كانت ھناك حاجة تقییم الضرر في حاال
في إستخدام وتلقي  تعتمد على المحاكاةخبرة ) ج(الى استخدام التقیید؛ 

التقیید الجسدي، وتعلیمات بشأن مدى التأثیر على الشخص المقید، 

وتعلیمات بشأن رصد عالمات األلم الجسدي والحصول على 
وثائق ومتطلبات االبالغ تعلیمات بشأن ال) د(المساعدة الطبیة؛ 

تعلیمات فیما یتعلق بتأثیر ) ه(والتحقیق فى وقوع اصابات والشكاوى؛ 
أن فعل التقیید لدیھ  مع اإلدراكالتقیید الجسدي على الطالب واالسرة، 

تأثیر، بما فى ذلك على سبیل المثال ال الحصر، نفسي وفسیولوجي 
كفاءة في وإظھار من المشاركین عن ) و(إجتماعي؛ -وعاطفي 

قانون اللوائح في والیة من  ٦۰۳انظر .  إستخدام التقیید الجسدي
 .)٤(٤٦،۰۳) و۳(٤٦،۰۳ماساتشوستس 

 اجراءات الشكاوى

 استخدام التقیید الجسدي لمخاوف بسببغیر رسمي  حلّ  -أ 

قبل البدء في اجراء رسمي للشكوى، یمكن للطالب أو ولي 
دام محدد للتقیید الجسدي، ازاء استخ مخاوفالوصي الذي لدیھ /األمر

ازاء استخدام محدد للتقیید الجسدي من ) ھا(أن یسعى لحل لمخاوفھ
یجب أن . مدیر المدرسة العلیا/القضیة الى مدیر المدرسة عخالل رف

إستخدام  بشأن) ھا(الوصي شواغلھ/أو ولي األمر/یوجھ الطالب و
لیا خالل مدیر المدرسة الع/محدد للتقیید الجسدي إلى مدیر المدرسة

الوصي للتقریر المكتوب من /ایام من إستالم ولي األمر) ۱۰(عشرة 
رئیس /ر المدرسةییجب أن یسعى مد. المدرسة المفصلة اعاله

على العمل مع الفرد لتسویة ) ھا(سلطتھ إطارالمدارس العلیا، في 
أو ولي /كان الطالب و إذا. الشكوى المقدمة بصورة عادلة وسریعة

أو /راضین عن ھذا القرار أو إذا كان الطالب و الوصي غیر/األمر
الوصي لم یختر حلھا بطریقة غیر رسمیة، عندھا یمكن /ولي األمر
الوصي المضي قدما في عملیة الشكوى /أو ولي األمر/للطالب و

 .الرسمیة المفصلة أدناه

 

 استخدام التقیید الجسدي لمخاوف بسببرسمي  حلّ  -أ 

ازاء استخدام  مخاوفوصي الذي لدیھ ال/یمكن للطالب أو ولي األمر
ازاء استخدام محدد ) ھا(محدد للتقیید الجسدي، أن یسعى لحل لمخاوفھ

للتقیید الجسدي من خالل إرسال شكوى خطیة الى مكتب المراقب 
الوصي ھذه الرسالة /أو ولي األمر/یجب أن یرسل الطالب و. العام

ن إستالم ولي یوما م) ۲۰(إلى مكتب المراقب العام خالل عشرین 
یجب أن . الوصي للتقریر المكتوب من المدرسة المفصلة اعاله/األمر

اسم المدرسة ) ب(; اسم الطالب) ا: (تتضمن الشكوى المكتوبة ما یلي
اسم االفراد المتورطین في ) ج(التي یزعم وقوع التقیید الجسدي فیھا؛ 

العمل ) ه(أساس الشكوى او القلق؛ و) د(التقیید الجسدي المزعوم؛ 
 .مطلوبالتصحیحي ال

من خالل االشخاص المكلفین،  یجب أن یقوم مكتب المراقب العام،
. باجراء التحقیق فى الشكوى على وجھ السرعة بعد تلقیھا للشكوى

او االشخاص /خالل التحقیق، یجب أن یتصل مكتب المراقب و
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یھم بان لدیھم معلومات ذات صلة إلالمكلفین بھؤالء االفراد المشار 
ال یمكن ضبط التوقیت الدقیق الجراء التحقیق الن كل . عن الشكوى

او االشخاص المكلفین /سوف یتأكد مكتب المراقب و. ظروف مختلفةال
بعد استكمال التحقیق . وقت ممكن أسرع يمن ان تعالج الشكاوى ف

نتائج  بشأن، یجب أن یتصل مكتب المراقب بمقدم الشكوى يالرسم
 .كان ھناك اي اجراء تصحیحي إذاالتحقیقات والبت فیما 

 وىاشكلل ةمتوفرالسیاقات األخرى ال

تجدر االشارة الى ان احكام ھذه المادة ال تمنع الطالب من استخدام 
عملیة الشكاوى المنصوص علیھا في سیاسة مدارس كامبریدج 

الرسمیة لعدم التمییز والحظر ضد التحرش الجنسي للسعي إلى حل 
او التحرش على اساس السمة التى یحمیھا اى شكاوى من التمییز 

القانون مثل الجنس او العرق او اللون او االصل القومى او االصل 
العرقى او الدین او السن او اإلعاقة او وضع محارب قدیم أو 

جدیر . المعلومات الجینیة أو الھویة الجنسیة او التوجھ الجنسي
الطالب من استخدام بالمالحظة ایضا ان احكام ھذه المادة ال تمنع 
الحقوق في دلیل  ۲۳،۰عملیة الشكاوى المنصوص علیھا فى المادة 

للسعي إلى حل أي شكوى بخصوص حرمان الطالب  والمسؤولیات
 .الحقوق والمسؤولیاتمن الحقوق المنصوص علیھا في دلیل 

 

 )سیاسات(قواعد السلوك 
 مقدمة. ۱٦

باسم القواعد  المعروفة -كل مدرسة لدیھا مجموعة من القواعد 
أخل الطالب  إذا. التي من المتوقع أن یتبعھا الطالب -المدرسیة 

تكتب القواعد المدرسیة من قبل ). ھا(بقاعدة مدرسیة، قد یجوز تأدیبھ 
لجنة المدیرین والمعلمین واالھل وطالب المدرسة المتوسطة في كل 

كل تنشر القواعد المدرسیة في . مدرسة ویتم مراجعتھا في كل ربیع
قاعة من القاعات الدراسیة ویتم إرسالھا الى المنزل مع الطالب فى 

باالضافة الى اتباع القواعد المدرسیة، . سبتمبر من كل عام/ایلول
دلیل یجب ان تتبع كل مدرسة قواعد السلوك المنصوصة الواردة في 

القواعد التي دلیل الحقوق والمسؤولیات  یسرد. الحقوق والمسؤولیات
الطالب الذي یخالف ھذه القواعد . ع أن یتبعھا جمیع الطالبمن المتوق

ودلیل تطبق كل القواعد المدرسیة . او طرده من المدرسة إیقافھیمكن 
على سلوك الطالب اثناء وجودھم في المدرسة، الحقوق والمسؤولیات 

 .وفي األنشطة التي ترعاھا المدرسة، وفي طریقھم من وإلى المدرسة

یمكنك الحصول على . ادناهحقوق والمسؤولیات دلیل الملخص یوجد 
نسخة من القواعد المدرسیة للمدرسة التي یذھب إلیھا ولدك من مدیر 

كما یمكنك ایضا الحصول على .  رئیس المدارس العلیا/المدرسة
مدیر /من مدیر المدرسةدلیل الحقوق والمسؤولیات  نسخة من 

 .مدارس فى المنطقةكذلك ھي منشورة على موقع ال.  المدرسة العلیا

عالوة على ذلك، یرد ادناه وصف موجز للسیاسات المختلفة لمدارس 
قد یتعرض . كامبریدج الرسمیة، بما في ذلك السیاسات المناھضة للتمییز

.  جراء تأدیبين او الطالب الذین ینتھكون ھذه السیاسات إلوالموظف
ر للحصول على نسخة كاملة ألي من ھذه السیاسات، اتصل بمدی

 .مدیر المدرسة العلیا/المدرسة

 

 الفلسفة. ۱۷

تحث سیاسات اإلنضباط للجنة مدارس كامبریدج جمیع موظفي 
المدارس لمساعدة الطالب فى حل مشاكل السلوك دون اللجوء الى 

قد یكون سوء سلوك الطالب داللة اكثر تعقیدا . اقصى التدابیر التأدیبیة
طالب مع المدرسة والمجتمع، للمشاكل االساسیة التي قد تكون لدى ال

وینبغي بذل كل جھد من جانب المدارس االبتدائیة لمساعدة الطالب 
وأولیاء امورھم أو مقدمي الرعایة على التعامل بشكل فعال مع ھذه 

یتم تشجیع . او الطرد كمالذ اخیر فقط اإلیقافیوصى عادة ب. المشاكل
اقب المتاحة والمناسبة العاملین في المدرسة لمتابعة واستنفاد كافة العو

األخرى أو اإلجراءات التأدیبیة لتعزیز التعلیم وحسن سلوك الطالب 
 .أو الطرد یقافقبل اللجوء إلى اإل

العمل مع الطالب المعرضین للخطر أن تحاول یجب على المدارس 
على أساس شخص لشخص، في محاولة للعثور على مصدر المشكلة 

ان یكون من الضروري إجراء في بعض االحی. والتوصیة بالبدیل
. الوصي او اجراء الزیارات المنزلیة/تشاورات مع ولي األمر

مرشدو المدارس . واصل بین البیت والمدرسة أمر حیوي ألي نجاحتال
وساطة . أو علماء النفس ھم مورد في تقدیم التوصیات وإیجاد الحلول
ھم ایضا الرفاق والمعلمون الناصحون واالخوة واالخوات األكبر سنا 

كامبریدج محظوظة جدا أن لدیھا فرق التنمیة . أصول قیمة
ھي مستجیبة وحاسمة الحتیاجات الطالب وا وقعھاالجتماعیة في م

فرق دعم الطالب : بعض االمثلة على تلك الفرق ھي. نیالمضطرب
)SSTs( ؛ فرق مساعدة المعلم)TATs( ؛ فرق االستجابة االداریة
)ARTs .(تمع ھامة في تقدیم خدمات الدعم شراكات وكاالت المج

تقدم ھذه الوكاالت مشورة قیمة الى فرق المدرسة وتعمل مع . القیمة
ھذه الخدمات الوقائیة ھي . الطالب بشكل فردي او ضمن مجموعات

المحتمل، وربما على المدى  یقافرادع كبیر للسلوك الغیر الئق، واإل
 .دةالبعید ترك الطالب للمدرسة قبل الحصول على شھا

 

 سیاسات السلوك واإلنضباط

   سیاسة منع التبغ: التدخین.  ۱۸
 ۳۷، البند ۷۱تحظر القوانین العامة في والیة ماساشوستس، الفصل 

ح، استخدام اى منتجات التبغ داخل المدرسة أو مرافق المدرسة او 
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حافالت المدارس من قبل أي فرد بما فى ذلك جمیع الموظفین فى 
یاسة بجمیع المناسبات التي ترعاھا المدرسة الس بطترت. المدارس

الموظفون والطالب الذین . والمتعلقة بالمدرسة واأللعاب الریاضیة
أي موظف یرى . ینتھكون ھذه القوانین یتعرضون الجراء تأدیبي

طالب یدخن في أمالك المدرسة یجب أن یطلب اسم الطالب وینبھھ ان 
سم الطالب الى مدیر یعطى إ. التدخین محظور في أمالك المدرسة

رئیس المدارس العلیا او مساعد المدیر الذین یبلغ الممرضة /المدرسة
) TAP(برنامج مساعدة التبغ . في المدرسة وولي أمر أو الوصي

متوفر في مدارسنا الرسمیة ویستھدف مساعدة من یختارون اإلقالع 
  .عن إدمان التبغ

 

تداء حظر قانوني ضد المخدرات واألسلحة واإلع. ۱۹
   على الموظفین في المدرسة

 ۳۷، البند ۷۱توفر القوانین العامة في والیة ماساشوستس، الفصل 
 :ح، في الجزء ذي الصلة، ما یلي

أي طالب یتم العثور علیھ في مبنى المدرسة أو في المناسبات ) أ(  
التي ترعاھا المدرسة أو المتعلقة بالمدرسة، بما في ذلك األلعاب 

حیازتھ سالح خطیر، بما في ذلك، ولكن لیس على  الریاضیة، في
أو المواد الخاضعة للرقابة كما ھو . سبیل الحصر، بندقیة أو سكین

، بما في ذلك، ولكن لیس على Cمحدد في الفصل أربعة وتسعون 
سبیل الحصر، الماریجوانا والكوكایین، والھیروین، قد یكون عرضة 

/ ة من قبل مدیر المدرسة للطرد من المدرسة أو المنطقة التعلیمی
 .رئیس المدرسة العلیا

رئیس المدرسة العلیا، المدیر / أي طالب یعتدي على مدیر ) ب(  
المساعد، المعلم، مساعد المعلم أو غیرھم من موظفي التعلیم في 

مباني المدرسة أو في المناسبات التي ترعاھا المدرسة أو المتعلقة 
ریاضیة، قد یكون عرضة للطرد من بالمدرسة، بما في ذلك األلعاب ال

رئیس المدرسة / المدرسة أو المنطقة التعلیمیة من قبل مدیر المدرسة 
 .العلیا

) ب(أو ) أ(أي طالب متھم بارتكاب مخالفة أي من الفقرة ) ج(  
ولكن یمكن للطالب . یخطر في الكتابة مع فرصة لعقد جلسة استماع

یم األدلة والشھود في جلسة فرصة لتقد إضافة إلىأن یكون لھ تمثیل، 
 .رئیس المدرسة العلیا/ استماع أمام مدیر المدرسة

مدیر المدرسة العلیا، /بعد جلسة االستماع، یمكن لمدیر المدرسة
بدال من طرد الطالب الذي تم تحدیده من قبل مدیر  إیقاف، )ھا(بتقدیره

 ).ب(و أ) أ(رئیس المدرسة العلیا أنھ قد انتھك إما الفقرة / المدرسة 

ألي طالب قد تم طرده من المنطقة التعلیمیة عمال بھذه  مكنی) د(  
یكون . االحكام أن یكون لھ الحق فى االستئناف لدى المراقب العام

للطالب المطرود عشرة ایام من تاریخ الطرد إلخطار المراقب العام 

الطالب لدیھ الحق في االستعانة بمحام . بطلب اإلستئناف الخاص بھ
 االستئنافال یقتصر موضوع . لسة اإلستماع امام المراقب العامفى ج

إذا كان الطالب قد انتھك أي حكم من  عمافقط على تقریر واقعي 
 .أحكام ھذه المادة

عندما یطرد طالب بموجب احكام ھذه المادة، ال یتطلب من أي ) ه(  
مدرسة أو منطقة تعلیمیة ضمن الكومنولث قبول مثل ھذا الطالب او 

تقدم ھذا الطالب بطلب  إذا. قدیم الخدمات التربویة لھذا الطالبت
الدخول إلى مدرسة أخرى او منطقة تعلیمیة أخرى، یمكن لمدیر 

المدرسة التي تلقت الطلب، التقدم والحصول على بیان مكتوب، من 
 .مدیر المدرسة التي طرد منھا الطالب، عن أسباب ھذا الطرد

 

   سیاسة المخدرات. ۲۰
، في المبانى )ھا(ك الطالب سیاسة المخدرات اذا وجد في حیازتھینتھ

المدرسیة أو في الحافلة المدرسیة او في المناسبات التي ترعاھا 
، مادة ةالمدرسة او المناسبات ذات صلة، بما في ذلك األلعاب الریاضی

بما فى ذلك  ۹٤Cخاضعة للمراقبة على النحو المحدد فى الفصل 
وفي . روینیالماریجوانا الكوكایین او الھ: الحصر على سبیل المثال ال

مدیر /مثل ھذه الحاالت، یجوز طرد الطالب من قبل مدیر المدرسة
 .المدرسة العلیا

 

   سیاسة األسلحة . ۲۱
سالحا الى المدرسة؛ ) ت(أحضر: ینتھك الطالب سیاسة االسلحة إذا

یة؛ او السالح في مباني المدرسة أو في االنشطة المدرس) ت(استخدم
في ) ھا(او اثناء وجوده) ھا(أو جیبھ) ھا(سالحا في خزانتھ) ت(حمل

 .المدرسة أو في الحافلة أو النشاط بعد المدرسة

تشمل األسلحة الخطیرة من الناحیة القانونیة أي شيء یتم استخدامھ 
وتشمل ھذه .  شخص آخرلضرر بلتخویف أو بقصد التسبب لبطریقة 
 :االسلحة

یة من أي نوع، بما في ذلك بنادق الخرطوش وبنادق االسلحة النار  *
 ؛BBالھواء 

أو أي سكین سكیني حدین، شفرة مفتاح ذات أي سكین لدیھ شفرة   *
یحتوي على جھاز زنبرك تلقائي الذي یتم فیھ تحریر النصل فیھ 

 من المقبض؛ أي ستیلیتو أو خنجر؛

من  او ما شابھ ذلك المفاصل المعدنیة، نونشاكو، شوریكن،  *
ھدف الى االضرار بالشخص عندما وتالنجمة األدوات التي تشبھ 

 ترمى.

 .أنبوب النفخو الھراوة الجلدیة  *
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معدنیة تحوي مسامیر او مالبس مصنوعة من الجلد  رباطة ید يا  *
 ;مادة اخرى يجھاز مماثل من ا ياو ا

مادة اخرى تستخدم لشل حركة  ياو ا ،الغاز المسیل للدموع  *
 ;شخص اخر

 ;نوع يااللعاب الناریة او المتفجرات من ا  *

كل االسلحة االخرى على النحو الوارد وصفھ في القوانین العامة * 
 .10، المادة 269لوالیة ماساتشوسیتس 

اخرى غیر محددة بموجب قوانین ماساشوستس العامة  أدواتھناك 
 ، ولكنھا غیر مسموح بھا في المباني المدرسیة وفي10، المادة 269

األلعاب  ھااو ذات صلة بالمدرسة، بما فی/المناسبات التي ترعاھا و
 یقافیؤدي استخدام ھذه االصناف المحظورة الى اإل. الریاضیة

 :یشمل ذلك. ویمكن أن یؤدي الى الطرد من المدرسة

نوع، شكل أو طول، بما في ذلك سكاكین سلسلة  يالسكاكین من ا  *
 ؛وسكاكین الحفرالمفاتیح 

 من أي حجم شفرات  *

 موس الحالقة، وقاطعات الصنادیق؛ و 

 .أكادیميالسالسل أو السیاط، او أي قطعة معدنیة دون غرض   *

وھناك أیضا المواد العادیة األخرى التي إذا ما استخدمت بطریقة 
. والطرد من المدرسة یقافتنطوي على تھدید خطیر قد تؤدي إلى اإل

 :وتشمل ھذه المواد

ات واالبر والدبابیس، والمسامیر وأدوات النجارة االقالم والمقص  *
 .وغیرھا

  االنخراط في أو محاولة االنخراط في أي تقنیة ریاضیة
ول یمكن أن یعرض للخطر صحة أو سالمة بخطرة بشكل غیر مق

األفراد مثل استخدام خوذة أو أي غیرھا من المعدات الریاضیة 
 . كسالح

سخة أسلحة من أي نوع، بما ال یسمح بأي لعبة مقلدة أو ن: مالحظة
في ذلك البنادق والسكاكین في مباني المدرسة، في النشاطات 

المدرسیة التي ترعاھا أو في المناسبات المتعلقة بالمدرسة، بما في 
یتم مصادرة المواد المماثلة وقد یؤدي ذلك . ذلك األلعاب الریاضیة

رئیس /ةوالطرد اذا حّددت ھذه من قبل مدیر المدرس یقافالى اإل
 .المدارس العلیا او مساعد المدیر أنھا إنتھاك لھذه السیاسة

 

   اإلعتداء على الموظفین. ۲۲
رئیس المدرسة العلیا، المدیر المساعد، / أي طالب یعتدي على مدیر 

المعلم، مساعد المعلم أو غیرھم من موظفي المدرسة في مباني 

ت التي ترعاھا المدرسة أو في الحافلة المدرسیة أو في المناسبا
المدرسة أو المتعلقة بالمدرسة، بما في ذلك األلعاب الریاضیة، قد 

.  رئیس المدرسة العلیا/ یكون عرضة للطرد من قبل مدیر المدرسة 
 :یعتبر الفعل تھجماً اذا الطالب

 .عمدا أو علما أو بتھور تسبب بإصابة جسدیة لشخص آخر  *

إصابات جسدیة  بإحداثعمدا أوعن علم ھّدد شخص آخر   *
 وشیكة؛ أو

عمدا أوعن علم ھّدد أو إستخدم القوة الجسدیة ضد شخص آخر   *
في مثل ھذه الظروف من اجل خلق الخوف المعقول من الخطر 

اقترن مع القدرة على ما یبدو لتنفیذ المحاولة إذا لم  يالوشیك الذ
 . یتم منعھا

 

   الطالب المتھمین أو المدانین بإرتكاب جنایة. ۲۳
في المدرسة سوف یكون ) ھا(إذا اتھم الطالب بجنایة واستمرار وجوده

لھ تأثیر ضار كبیر على الرفاه العام للمدرسة، یجوز وقف الطالب 
تمت ادانتھ، یجوز طرد  إذا. حتى یحسم األمر من قبل المحكمة

مدیر المدرسة العلیا، اذا كان استمرار /الطالب من قبل مدیر المدرسة
المدرسة سوف یكون لھ تأثیر ضار كبیر على الرفاه في ) ھا(وجوده

 العام للمدرسة

الوصي /في أي من الحالتین، سوف یتم إخطار الطالب وولي األمر 
قبل أن یتم  لتأدیبخطیاً بھذه االتھامات واألسباب التي أدت إلى ا
، لتأدیباإذا تم فرض . فرضھ وسوف تتاح الفرصة لعقد جلسة إستماع

 سیاقفي االستئناف و) ھا(ب بإخطار كتابي في حقھسیتم تزوید الطال
جار قبل أي جلسة إستئناف التي تجري  لتأدیبامع ذلك، یظل . الطعن

  .من قبل المراقب العام أو من ینوب عنھ

 

 مضایقةال. ۲٤

لصف أو مجموعة  إلستھالل،أي سلوك أو طریقة ل مضایقةال يتعن
 ،ة، قد یعرض للخطر، سواء على الممتلكات العامة أو الخاصتالمیذ

سیطلب من . عمدا أو بتھور، الصحة البدنیة أو العقلیة ألي طالب آخر
جمیع طالب المدارس الثانویة توقیع بیان من ادارة التعلیم االبتدائي 

 .مضایقةال بشأنوالثانوي في والیة ماساتشوستس 

الطالب  إیقافیمكن . انتھاكا لسیاسة المدرسةمضایقة التعد 
توزع المعلومات . سوف ترفع شكوى جنائیة. مضایقةالي ن فیالمشارك

 .المتعلقة بھذا الموضوع إلى جمیع الطالب عند افتتاح المدرسة

؛ ۱۷، المادة ۲٦۹القوانین العامة في والیة ماساتشوستس الفصل 
 جریمة تغشیة؛ التعریف؛ العقوبة
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، كما ھو مضایقةالیعاقب من ھو منظم رئیسي أو مشارك في جریمة 
د في ھذه الوثیقة، بغرامة ال تزید على ثالثة آالف دوالر أو محد

السجن في بیت تصحیح لمدة ال تتجاوز سنة واحدة، أو كل من ھذه 
 .الغرامة والسجن

ھذا القسم وفى االقسام الثامنة عشر  يف مضایقةالیعني مصطلح 
، في أي تنظیم طالبي، سواء لإلستھاللوالتاسعة أي سلوك أو طریقة 

عمدا أو  ،متلكات العامة أو الخاصة، قد یعرض للخطرعلى الم
یشمل .  بتھور، الصحة البدنیة أو العقلیة ألي طالب أو شخص آخر

ھذا السلوك الجلد والضرب، والوسم واالكراه على تمارین ریاضیة، 
ألي طعام أو خمر  يلطقس، واالستھالك االجبارعوامل اوالتعرض ل

ة او نشاط فیعنمعاملة  يرى او ااو مخدرات او مشروبات او مادة اخ
من المرجح ان یؤثر سلبا على الصحة او السالمة  يبدني إجباري الذ

الذي یضع الطالب او شخص اخر وشخص أو طالب،  يالبدنیة ال
، ویشمل ذلك الحرمان من النوم او الراحة يتحت اقصى ضغط عصب

 .  او العزلة الطویلة

القسم على العكس من بصرف النظر عن أي أحكام أخرى من ھذا 
تكون الموافقة متاحة كدفاع ألي محاكمة بموجب ھذا  أالذلك، یجب 

 .اإلجراء

الفصل  ۱۹۸۷؛ عدل بقانون ٥۳٦الفصل  ۱۹۸٥أضیف بقانون 
٦٦٥. 

 ۱۸المادة  ،۲٦۹القوانین العامة لوالیة ماساشوستس الفصل 

 مضایقةالواجب االبالغ عن 

على النحو المحدد  مضایقةلأیا كان یعلم أن شخصا آخر ھو ضحیة ل
في المادة السابعة عشرة وھو في مكان الحادث لھذه الجریمة، یجب، 
لدرجة أن ھذا الشخص یمكن أن یفعل ذلك دون خطر أو خطر على 

نفسھ أو على اآلخرین، التبلیغ عن ھذه الجریمة إلى مسؤول إنفاذ 
في  یعاقب من یفشل.  القانون المناسب، في أقرب وقت ممكن عملیا

 .التبلیغ عن مثل ھذه الجریمة بغرامة أو ما الیزید عن ألف دوالر

الفصل  ۱۹۸۷؛ عدل بقانون ٥۳٦الفصل  ۱۹۸٥أضیف بقانون 
٦٦٥. 

 ۱۹المادة , ۲٦۹القوانین العامة لوالیة ماساشوستس الفصل 

القوانین التي یتم توفیرھا للمجموعات الطالبیة؛ بیان االمتثال وسیاسة 
 بةاالنضباط المطلو

یجب على كل مؤسسة للتعلیم الثانوي وكل مؤسسة عامة وخاصة 
للتعلیم ما بعد الثانوي أن تصدر إلى كل مجموعة من الطالب، فریق 

ب أو منظمة طالبیة التي ھي جزء من ھذه المؤسسة، أو معترف طال
بھا من قبل المؤسسة أو المسموح بھا من قبل المؤسسة الستخدام 

عرف من قبل المؤسسة بوجودھا كجماعة أو ی ،اسمھا أو مرافقھا

ب أو منظمة طالبیة، نسخة من ھذا طالبیة مستقلة، أو فریق طال
ولكن بشرط أن امتثال . القسم واألقسام سبعة عشر وثمانیة عشر

أن تزود ھذه المؤسسة نسخ من ھذا  ،لمؤسسة مع متطلبات ھذا القسما
بیة المستقلة القسم والقسم سبعة عشر وثمانیة عشر للجماعات الطال

ال یشكل دلیال على اعتراف المؤسسة أو  ،أوالفرق أو المنظمات
 .الفرق أو المنظمات لمجموعات الطالبیة المستقلة، أول ھاتأیید

یجب على كل مجموعة من ھذا القبیل، أو فریق أو مؤسسة توزیع 
نسخة من ھذا القسم واألقسام سبعة عشر وثمانیة عشر إلى كل من 

أفرادھا، أو الملتزمین أو المتقدمین للحصول على أعضائھا، أو 
یجب أن یكون من واجب كل مجموعة من ھذا القبیل، .  العضویة

ضابط المعین، تقدیم سنویا، إلى المؤسسة الفریق أو منظمة، من خالل 
اعترافا یفید إلى أن مجموعة من ھذا القبیل، فریق أو منظمة قد تلقت 

بعة عشر وثمانیة عشر ، أن كل من نسخة من ھذا القسم واألقسام س
أعضائھا، أو أفرادھا، أو الملتزمین، أو المتقدمین للحصول على 

نسخة من األقسام سبعة عشر وثمانیة عشر، وتلك  ىالعضویة تلق
المجموعة من ھذا القبیل، فریق أو منظمة یفھم ویوافق على االمتثال 

 .ةألحكام ھذا القسم واألقسام سبع عشرة والثامنة عشر

یجب على كل مؤسسة من مؤسسات التعلیم الثانوي وكل مؤسسة 
عامة أو خاصة للتعلیم ما بعد الثانوي، على األقل سنویا، وذلك قبل أو 

كل شخص یسجل كطالب بدوام كامل في لفي بدایة التسجیل، تقدیم 
ھذه المؤسسات، نسخة من ھذا القسم وأقسام سبعة عشر وثمانیة 

 .عشر

للتعلیم الثانوي وكل مؤسسة عامة أو خاصة  یجب على كل مؤسسة
للتعلیم ما بعد الثانوي، إدراج على األقل سنویا، تقریر مع مجلس 

التعلیم العالي وفي حالة المؤسسات الثانویة، مجلس التعلیم، تثبت فیھ 
مسؤولیتھا إلبالغ المجموعات الطالبیة، لأن ھذه المؤسسة قد امتثلت 

ار كل طالب بدوام كامل  بأحكام ھذا أوالفرق، أو المنظمات وإلخط
القسم واألقسام سبعة عشر وثمانیة عشر، وكذلك التصدیق على أن 

تلك المؤسسة قد تبنت السیاسة التأدیبیة فیما یتعلق بالمنظمین 
ت مع التركیز المناسب ، وأن ھذه السیاسة نصّ مضایقةالوالمشاركین ب

سات المؤسسة في دلیل الطالب أو وسائل مماثلة للتواصل لسیا
ي حالة المؤسسات الثانویة، ف مجلس التعلیم العالي، ویقوم . لطالبھا

ضبط كمیة وتواتر ھذه التقاریر، تلوائح تنظیمیة  ، بنشرمجلس التعلیم
ویقدم تقریرا على الفور إلى النائب العام أي مؤسسة من ھذا النوع 

 .التي تفشل في تقدیم ھذه التقاریر

الفصل  ۱۹۸۷؛ عدل بقانون ٥۳٦ل الفص ۱۹۸٥أضیف بقانون 
 ٥٥۸، ٥٥۷المواد   ۱٦۱الفصل  ۱۹۹۸؛ قانون ٦٦٥

 

 



۱۹ 

 التخریب. ۲٥

ال یجوز ألحد إصابة أو تدمیر أو تشویھ أو التعدي ضمن ممتلكات 
ث جمیع الطالب والموظفین على معاملة المباني حَ یُ . المدرسة

سؤولیة االوصیاء م/یتحمل أولیاء األمور. المدرسیة برعایة وإحترام
سوف تأخذ إدارة . دفع اى ضرر یلحق بالمبنى من قبل ولدھم

األشخاص یجب على . االوصیاء الى المحكمة/المدرسة أولیاء األمور
معلومات عن أضرار قد لحقت بالمبنى او محتویاتھ  يالذین لدیھم ا

الكتابة أو الرش بشكل غیر الالئق على . تبلیغ مكتب االمن والسالمة
على المكتب، سوء الحفر الكتابة على الجدران، و -ة أو حول المدرس

إستعمال كتاب، وكسر نافذة، وتدمیر المعدات أو تلف المواد كلھا 
یتحمل . تعدیات على حق المجتمع المدرسي لیكون بیئة نظیفة

 . األوصیاء علیھم/المسؤولیة الطالب الذین خربوا وأولیاء أمورھم

 

   االعتداء الجسدي/القتال. ۲٦
ن أن تتخذ، إجراءات تأدیبیة فوریة شدیدة ضد األفراد الذین یمك

ال یتم التسامح . یشاركون في القتال أو یشجعون بأي شكل من األشكال
قد تكون عقوبة لھذا السلوك لیوم . مع أي سلوك تخریبي من ھذا النوع

اعتمادا على درجة فئة المشاركة، عدد  إیقافواحد إلى عشرة أیام 
تجدر االشارة الى ان ھجوما او االعتداء . شدة الحادث أو/ الجرائم و 

والضرب على الشخص ھى جرائم ویتم إبالغ الشرطة بكافة 
االوصیاء بحقھم بتقدیم /غ أولیاء األمورالاالعتداءات البدنیة ویتم إب

تبعا للظروف قد ترفع . شكوى جنائیة مع محكمة مقاطعة میدیلسكس
ء نفسھا، شكوى جنائیة على مدارس كامبریدج الرسمیة، من تلقا

یعرف الطالب عند تواجدھم في . او االعتداء والضرب/اعتداء و
لزم االمر، على حلھ  إذانزاع ومن المتوقع ان یلتمسوا المساعدة، 

لدى الطالب مسؤولیة تجنب القتال من خالل عرض المسألة . سلمیا
وسطاء بین الطالب وأعضاء ھیئة ال. على أي مسؤول في المدرسة

التدریس متاحون من خالل مكتب السالمة واألمن، للمساعدة في حل 
 . النزاعات

ستخدام المبادئ التوجیھیة التالیة في تأدیب الطالب الذین إیمكن 
 .یشتركون في القتال او االعتداء الجسدي

الطالب الذي تم الطلب منھ مغادرة :  مستفزّ /جمروّ / ضمحرّ  - ۱الفئة 
یندرج  قتال، والذي یرفض القیام بذلك،محیط مشاجرة تخریبیة أو 

 .تحت ھذه الفئة

من المدرسة لمدة تصل حتى ثالثة  یقافاإل -المخالفة األولى 
 .الوصي/یتم تبلیغ ولي األمر.  أیام

من المدرسة لمدة تصل من ثالث إلى  یقافاإل -المخالفة الثانیة 
 .الوصي/یتم التشاور مع ولي األمر. خمسة أیام

من المدرسة لمدة تصل من خمسة إلى  یقافاإل -لثة المخالفة الثا
جلسة استماع .  الوصي/یتم التشاور مع ولي األمر. عشرة أیام

 .مدیر المدارس العلیا/للطرد في مكتب مدیر المدرسة 

اإلعتداء على شخص :  االعتداء والضرب على الشخص - ۲الفئة 
غ سیتم ابال. او االعتداء والضرب على الشخص ھو جریمة/و

قد ترفع .  الشرطة والضحایا عن حقھم في تقدیم شكوى جنائیة
 .  مدارس كامبریدج الرسمیة شكوى جنائیة ضد مرتكب الجریمة

من المدرسة لمدة تصل من ثالث إلى  یقافاإل -المخالفة األولى 
 . الوصي/یتم التشاور مع ولي األمر. خمسة أیام

تصل من خمسة إلى  من المدرسة لمدة یقافاإل -المخالفة الثانیة 
مدیر /جلسة استماع للطرد في مكتب مدیر المدرسة . عشرة أیام

 .المدارس العلیا

 :اإلعتداء والضرب المتبادل/القتال - ۳الفئة 

من المدرسة لمدة تصل حتى ثالثة  یقافاإل -المخالفة األولى 
الصلح متاح ومشّجع . الوصي/یتم التشاور مع ولي األمر. أیام

 .ودة إلى المدرسةعلیھ عند الع

من المدرسة لمدة تصل من ثالث إلى  یقافاإل -المخالفة الثانیة 
الصلح متاح . الوصي/یتم التشاور مع ولي األمر. خمسة أیام

 .ومشّجع علیھ عند العودة إلى المدرسة

من المدرسة لمدة تصل من خمسة إلى  یقافاإل -المخالفة الثالثة 
مدیر /مكتب مدیر المدرسة  جلسة استماع للطرد في. عشرة أیام

 .المدارس العلیا

االعتداء والضرب المتبادل في الفصول / القتال -الفئة الرابعة
الدراسیة، والكافیتریات، والجمعیات، في الممر، أثناء تمریر الوقت، 

، وخلق )الجسدیة أو اللفظیة(المشاجرات . أو مدرسة الرقص، الخ
عند  خصوصافي أي وقت، وعندما تندلع  ةمدرسال فيحالة متقلبة 

یستدعي ھذا السلوك المضطرب للغایة . وجود أعداد كبیرة من الناس
وقت الغداء : يوتشمل االمثلة ما یل. والخبیث إجراءات تأدیبیة صارمة

أو عند دخول المبنى،  رففي الكافتیریا، في الخارج خالل فترة الص
ي أو حدث في الرقصات، واألحداث الریاضیة، أو في أي تجمع مدرس

 . ذات الصلة

من المدرسة لمدة تصل حتى ثالثة یقاف اإل –المخالفة األولى 
الصلح متاح ومشّجع . الوصي/یتم التشاور مع ولي األمر. أیام

 .علیھ عند العودة إلى المدرسة

من المدرسة لمدة تصل من ثالث إلى  یقافاإل -المخالفة الثانیة 
الصلح متاح . الوصي/یتم التشاور مع ولي األمر. خمسة أیام

 .ومشّجع علیھ عند العودة إلى المدرسة



۲۰ 

من المدرسة لمدة تصل من خمسة إلى  یقافاإل -المخالفة الثالثة 
مدیر /جلسة استماع للطرد في مكتب مدیر المدرسة .  عشرة أیام

 .المدارس العلیا

 

سیاسات مكافحة التھویل ومنع التھویل وخطة . ۲۷
   التدخل

الرسمیة ملتزمة بتھیئة بیئة تعلیمیة آمنة وحریصة مدارس كامبریدج 
ومحترمة لجمیع الطالب وتطبق بصرامة الحظر ضد التھویل على 

أي من طالبھا من أي شخص وایضا تطبق بصرامة الحظر ضد 
االنتقام من أي شخص یدلي بمعلومات عن التھویل أثناء التحقیق عن 

سوف تسعى . لتھویلالتھویل او یشھد او لدیھ معلومات موثوقة عن ا
المبادرات القائمة على الموقع، التي وضعت بالتعاون بین إدارة 

:  المدرسة والعاملین والطالب وأولیاء األمور وأعضاء المجتمع إلى
مساعدة الطالب من جمیع االعمار والقدرات على البقاء سالمین، ) ۱(

تجابة سلإلمساعدة البالغین ) ۲(التصرف بحكمة، الثقة في انفسھم؛ و
 .بفعالیة لتقاریر الطالب ومالحظاتھم الخاصة

من قبل طالب أو أكثر أو من  ،یتم تعریف التھویل كاالستخدام المتكرر
قبل أحد أفراد طاقم المدرسة بما في ذلك، ولكن لیس على سبیل 

الحصر، مرب، مسؤول، ممرضة المدرسة، عامل كافتیریا، حارس، 
ار النشاط الال مدرسي أو سائق حافلة، المدرب الریاضي، مستش

لتعبیر كتابي أو إلكتروني أو الفعل الجسدي أو إشارة  ،مساعد مھني
 ) i:  (ما یليتسبب الضحیة / أو أي مزیج منھا، توجھ إلى الھدف 

/ األذى الجسدي أو العاطفي للضحیة أو أضرار في ممتلكات الھدف 
رر الضحیة في خوف معقول من الض/ یضع الھدف ) ii. (الضحیة

یخلق بیئة ) iii). (ھا(لنفسھ أو نفسھا أو األضرار التي لحقت بممتلكاتھ
/ ینتھك حقوق الھدف ) iv(الضحیة؛ / معادیة في المدرسة للھدف 
یعطل مادیا وبشكل كبیر العملیة ) v(الضحیة في المدرسة؛ أو 

غراض ھذه السیاسة، یشمل أل. التعلیمیة أو العمل المنتظم في المدرسة
ً  التھویل اإللكتروني التھویل،  .أیضا

تماشیا مع قانون الوالیة، تعترف مدارس كامبریدج الرسمیة بأن قد 
یكون بعض الطالب اكثر عرضة الن یصبحوا ھدفا للتھویل او 

:  یز الخصائص، بما في ذلكیلتم وظعلى اساس فعلي او ملح التحرش
لمركز العرق، او اللون، او الدین، او االصل القومي او الجنس او ا

، أوالتشرد، أو الوضع االكادیمي، أو الھویة او ياالقتصاد ياالجتماع
التعبیر الجنسي أوالمظھر الخارجي، أو وضع الحامل او االبوة، 

أوالمیل الجنسي، أو اإلعاقة العقلیة أوالجسدیة أو الخلقیة أو الحسیة أو 
ر أو أكث) ۱(بواسطة باالشتراك مع شخص لدیھ أو مالحظ لدیھ واحدة 

 .من ھذه الخصائص

ویعرف ایضا التھویل اإللكتروني من خالل استخدام التكنولوجیا او 
 يأي تواصل الكتروني الذي یشمل على سبیل المثال ال الحصر، ا

صور أو أصوات أو بیانات أو  نقل او اشارات او عالمات أو كتابة أو
تھا معلومات، مھما كانت طبیعتھا، احیلت الیھا فى جزء منھا او برم

أو الرادیو أو الكھرمغناطیسیة أو الصورة  عبر نظام البرقیات
الكترونیة او صورة نظام االقراص الضوئیة، بما في ذلك على سبیل 

المثال ال الحصر، البرید االلكتروني أو التواصل عبر االنترنت أو 
یجب أن یتضمن تعبیر .  الرسائل الفوریة أو أو التواصل عبر الفاكس

إنشاء صفحة على اإلنترنت أو المدونة ) i(لكتروني أیضا التھویل اإل
معرفة انتحال ) ii(التي ینتحل فیھا المكون ھویة شخص اخر او 

 شخصیة شخص اخر على أنھ ھو كاتب نشر المحتوى او الرسائل،
من الشروط المذكورة في  يكان تكوین او انتحال شخصیة یخلق ا إذا

یجب أن یتضمن تعبیر . تھویلمن تعریف ال' v'الى ' i'البنود من 
التھویل اإللكتروني أیضا توزیع بالوسائل االلكترونیة رسالة الى اكثر 
من شخص واحد او نشر المواد االلكترونیة التى یمكن الوصول الیھا 
من قبل شخص واحد او اكثر او اذا كان التوزیع او النشر یخلق أي 

 .من تعریف التھویل 'v'الى ' i'من الشروط المذكورة في البنود من 

أو الجاني كطالب او عضو من اعضاء ھیئة یعّرف المعتدي 
التدریس، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، مرب، مسؤول، 

ممرضة المدرسة، عامل كافتیریا، حارس، سائق حافلة، المدرب 
الریاضي، مستشار النشاط الال مدرسي أو مساعد مھني او المتطوع 

بائع أو مقاول أو شخص آخر یعمل بموجب عقد مع في المدرسة أو 
المنطقة التعلیمیة الذي یشارك في التھویل، أوالتھویل اإللكتروني، أو 

 .االنتقام

على النحو المعرف بھا في القوانین العامة لوالیة بیئة معادیة 
، ھي حالة حیث یتسبب ۳۷۰، والمادة ۷۱ماساتشوستس، الفصل 

درسیة التخویف أوالسخریة، أو اإلھانة التي التھویل أن یعم البیئة الم
ھي شدیدة بما فیھ الكفایة أو واسعة اإلنتشار، لتغییر ظروف التعلیم 

 .للطالب

 بأي شكل من اشكال التخویف أو االنتقام أو التحرش یعّرف اإلنتقام
الموجھة ضد الطالب الذي یدلي بمعلومات عن التھویل أثناء التحقیق 

 .او لدیھ معلومات موثوقة عن التھویلعن التھویل او یشھد 

، على سبیل المثال ال الحصر، المعلمین، أو یشمل الموظفون
ملي الكافتیریا، أو الحراس، أو ااإلداریین، أو المستشارین، أو ع

سائقي الحافالت، أو المدربین الریاضیین أو المستشارین الخاصین 
 .ین المھنیینللنشاطات الالمنھجیة أو موظفي الدعم أو المساعدی

بانھ الطالب او البالغ الذي ارتكب بحقھ  یعّرف الھدف او الضحیة
 .التھویل أو التھویل اإللكتروني أو االنتقام

.  یمكن ان یتخذ التھویل اشكاال عدیدة، ویمكن أن یحدث في أي مكان
یمكن أن یشمل التھویل، على سبیل المثال ال الحصر، التخویف مثل 

لتھدید؛ االغتراب االجتماعي مثل نبذ أو نشر األلقاب أو ا إلقاء
أو االعتداء الجسدي مثل االعتداءات على الطالب أو  ،الشائعات
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یمكن أن یخلق التھویل جوا من . االعتداء على ممتلكات الطالب
كما یمكن أن یخلق القلق غیر . الخوف لكل اعضاء المجتمع المدرسي

الطالب على الذھاب الضروري وغیر المبرر الذي یؤثر على قدرة 
إلى المدرسة، والتعلم في المدرسة، والمشي في ممرات المدرسة، 

وتناول الطعام في مطعم المدرسة، واللعب في فناء المدرسة أو 
مناطق الترفیھ، المشاركة أو حضور أنشطة خاصة أو الالمنھجیة أو 

" ةالبیئة المعادی"بشكل محّدد أكثر، تعّرف .  التنقل من وإلى المدرسة
على أنھا حالة حیث یتسبب التھویل أن یعم البیئة المدرسیة التخویف 

أوالسخریة، أو اإلھانة التي ھي شدیدة بما فیھ الكفایة أو واسعة 
یمكن أن یؤدي سلوك .  اإلنتشار، لتغییر ظروف التعلیم للطالب

ذلك االنھیار  يالتھویل الغیر المواجھ الى نتائج مدمرة للشباب، بما ف
 ياالخفاق فأیضا یعطي .  جع في االداء المدرسى والحضوروالترا

معالجة سلوكیات التھویل الطالب اآلخرین رسالة مفادھا انھ یجوز 
 .  الدخول فى السلوكیات السلبیة

تھویل الطالب في المدارس محظور قانونیا ولن یتم التسامح بھ من 
تعبیر  الغراض ھذه السیاسة، یشمل.  قبل مدارس كامبریدج الرسمیة

أراضي المدرسة، التنقل من وإلى المدرسة  ، المدارس،" مدرسة"
مباشرة الك مالاو المناسبات والوظائف التي ترعاھا المدرسة، األ/و

بجوار المدرسة واألنشطة والوظائف والبرامج التي ترعاھا أو انشطة 
مثل المناسبات (متصلة بالمدرسة سواء على أو خارج أرض المدرسة 

ة أوالرحالت أوالمناسبات الریاضیة أو المناسبات والوظائف االجتماعی
في موقف حافلة المدرسة أو في حافلة ) المماثلة التي ترعاھا المدرسة

المدرسة أو سیارة أخرى مملوكة أو مستأجرة أو تستخدمھا المنطقة 
التعلیمیة أو مدرسة، في الطریق من وإلى المدرسة أو من خالل 

أو جھاز الكتروني مملوك أو مستأجر أو استخدام التكنولوجیا 
تستخدمھ المنطقة التعلیمیة أو مدرسة وفي مكان أو نشاط أو وظیفة أو 

برنامج غیر متص بالمدرسة أو من خالل استخدام التكنولوجیا او 
تمتلكھ او تستأجره او تستخدمھ المنطقة التعلیمیة أو  يجھاز الكترون

عادیة في المدرسة للضحایا أو مدرسة، إذا كان التھویل یخلق بیئة م
الشھود، أو ینتھك حقوق الضحیة او الشھود في المدرسة، أو یعطل 

.  فعلیا وبشكل كبیر العملیة التعلیمیة أو العمل المنتظم في المدرسة
تماشیا مع قانون الوالیة، تعترف مدارس كامبریدج الرسمیة بأن قد 

لتھویل او یكون بعض الطالب اكثر عرضة الن یصبحوا ھدفا ل
:  یز الخصائص، بما في ذلكیلتم وظعلى اساس فعلي او ملح التحرش

العرق، او اللون، او الدین، او االصل القومي او الجنس او المركز 
االجتماعى االقتصادى، أو التشرد، أو الوضع االكادیمي، أو الھویة او 

 التعبیر الجنسي أوالمظھر الخارجي، أو وضع الحامل او االبوة، أو
المیل الجنسي، أو اإلعاقة العقلیة أو الجسدیة أو الخلقیة أو الحسیة أو 

أو أكثر ) ۱(بواسطة االشتراك مع شخص لدیھ أو مالحظ لدیھ واحدة 
 .من ھذه الخصائص

تأخذ مدارس كامبریدج الرسمیة إدعاءات التھویل بجدیة وسوف ترد 
ضافة الى باال.  فورا على الشكاوى واالدعاءات المتعلقة بالتھویل

ر االنتقام من شخص یدلي بمعلومات عن التھویل أثناء ظذلك، یح
 .   او لدیھ معلومات موثوقة عن التھویل هالتحقیق عن التھویل او یشھد

وصي لطالب أو موظف أو /إذا كان یعتقد أي طالب أو ولي أمر
أعضاء آخرین من المجتمع التعلیمي، ان الطالب قد تعرض للتھویل 

بسبب االبالغ عن التھویل، أو اإلدالء بمعلومات أثناء  أو االنتقام
تحقیق عن التھویل أو شھادة أو لدیھ معلومات موثوقة عن التھویل، 

رئیس المدارس العلیا /علیھ أو علیھا ان ترفع األمر إلى مدیر المدرسة
یمكن .  یمكن ان یتم ذلك شفویا او كتابیا.  المدرسة حیث یحضر الولد

او اإلبالغ عن إنتقام بسبب اإلبالغ /غ عن التھویل وأن یكون، اإلبال
تھویل أو توفیر المعلومات اثناء تحقیق عن التھویل او الشھادة او  نع

مدیر /لدیھ معلومات موثوقة عن التھویل، المقدم لمدیر المدرسة
یرجى المالحظة . المدرسة العلیا حیث یحضر الطالب، مجھول اإلسم

ذ أي إجراءات تأدیبیة ضد طالب فقط على مع ذلك، أنھ ال یجوز اتخا
 .تقریر مجھول ورود أساس

بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، (ن في المدرسة یجمیع العامل
أو العاملون في الكافتیریا، أو  ،المعلمون، أو مدیرو المدارس

الحراس، أو سائقو الحافالت، أو المدربون الریاضیون أو 
) اطات الالمنھجیة أو المساعدون المھنیونالمستشارون الخاصون للنش

مدربون، سنویا، بشان سیاسة مدارس كامبریدج الرسمیة لمكافحة 
ترد واجبات ومسؤولیات .  التھویل ومنع التھویل وخطة التدخل

 .منع التھویل والتدخل لمدارس كامبریدج الرسمیةخطة الموظفین في 

 .التعاون مع األسر

منسق مناخ الترحیب والعالقات األسریة  /سوف توفر مدارس اإلستقبال
رؤساء المدارس / في المدرسة، بالتعاون مع المكتب المركزي ومدیري 

األوصیاء تعلم كیفیة التعرف على التھویل /العلیا، فرص ألولیاء األمور
وفھم تأثیره على األھداف، والمتفرجین وعلى األفراد الذین یقومون 

األوصیاء حول مناھج التھویل /ألمورسیتم إبالغ أولیاء ا. بالتھویل
لمدرسة ولدھم؛ دینامیكات التھویل والسالمة والتھویل عبر اإلنترنت؛ 

ك إشترتأثیر قانون التھویل والعواقب المحتملة التي یمكن أن تحدث إذا 
وعملیة الشكاوى من التھویل ومتطلبات  ،طالب أو موظف في التھویل

قانون  من ٦۰۳ ة ماساتشوستس،السریة لقوانین سجل الطالب في والی
، والقوانین اإلتحادیة للحقوق ۲۳،۰۰اللوائح في والیة ماساتشوستس 

 ،رالیةقانون اللوائح الفیدمن  ۳٤ التعلیمیة لألسرة وقانون الخصوصیة
قانون اللوائح في والیة من  ٦۰۳ ، على النحو المبین في۹۹الجزء 

مدیر المدرسة /مدرسةفیما یتعلق بإبالغ مدیر ال ٤۹،۰۷ ماساتشوستس
 .وصي عن حادث أو تقریر تھویل أو االنتقام/العلیا  لولي أمر

 متطلبات التدخل واالبالغ

غیر انھ من المھم المالحظة انھ مطلوب من جمیع الموظفین في 
المدارس االبالغ الفوري عن أي حالة من حاالت التھویل او االنتقام 

مدیر المدرسة العلیا /مدرسةلمدیر ال أمرھا أو یدركونعلیھا یشھدون 
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رئیس /ال یحد التبلیغ لمدیر المدرسة .  أو من ینوب عنھ في المدرسة
المدارس العلیا أو من ینوب عنھ، من سلطة الموظف لالستجابة 
للحوادث السلوكیة او التأدیبیة بما یتفق مع سیاسات وإجراءات 

 .المنطقة التعلیمیة المتعلقة بادارة السلوك واالنضباط

مدیر المدرسة العلیا /ند تلقي الشكوى، سوف یعلم مدیر المدرسةع
 :فورا

 أوصیاء الھدف المزعوم/أولیاء أمور •

أوصیاء المعتدي المزعوم او المعتدي المزعوم اذا كان /أولیاء أمور •
 عضو في ھیئة التدریس

 مكتب السالمة واالمن •

رئیس المدارس العلیا فورا تحقیق في /سوف یجري مدیر المدرسة
 .لشكوى التي تم استالمھاا

رئیس المدارس العلیا التشاور مع خبیرالمدرسة /یمكن لمدیر المدرسة
ولكن ال یجوز تشارك معلومات التعریف عن الھدف أو المعتدي 

 .المزعوم

االوصیاء للھدف والمعتدي، یجب أن یمتثل /في إخطار أولیاء األمور
ریة لقوانین سجل رئیس المدارس العلیا لمتطلبات الس/مدیر المدرسة

الطالب في والیة ماساتشوستس، قانون اللوائح في والیة 
، والقوانین اإلتحادیة للحقوق التعلیمیة ۲۳المادة  ،٦۰۳ماساتشوستس 

الجزء  ،من قانون اللوائح الفیدرالیة ۳٤ لألسرة وقانون الخصوصیة
قانون اللوائح في والیة  من ٦۰۳ ، على النحو المبین في۹۹

وبشكل اكثر تحدیدا، ال یمكن لمدیر .  ٤۹،۰۷ ماساتشوستس
رئیس المدارس العلیا االفصاح عن المعلومات من سجل /المدرسة

وصي اذا لم تكن المعلومات /الطالب المستھدف او المعتدي لولي أمر
مدیر /یمكن لمدیر المدرسة.  الوصي الخاص/عن ولد ولي األمر

إلنتقام لوكالة انفاذ المدرسة العلیا الكشف عن تقریر التھویل أو ا
قانون اللوائح في والیة من  ٦۰۳ القانون المحلیة بموجب

الوصي )/ھا(بدون موافقة الطالب او ولي أمره ٤۹،۰٦ ماساتشوستس
مدیر المدرسة العلیا مع مسؤولي /ولكن یجب یناقش مدیر المدرسة

انفاذ القانون على نحو یحمي خصوصیة االھداف، والطالب الشھود 
وعالوة على ذلك، اذا كان .  بقدر االمكان في ظل الظروف والمعتدین

مدیر المدرسة /المعتدى عضو في ھیئة التدریس یمكن لمدیر المدرسة
.  العلیا إتخاذ االجراءات التأدیبیة المناسبة، بما في ذلك انھاء الخدمة

رئیس المدارس العلیا أنھ /وباالضافة الى ذلك، اذا حّدد مدیر المدرسة
د مباشر وخطیر على صحة أو سالمة الطالب او سائر یوجد تھدی

مدیر المدرسة العلیا اإلفشاء عن /االفراد، یمكن لمدیر المدرسة
معلومات سجل طالب تتعلق بھدف او معتدي إلى الجھات المختصة 

باالضافة الى وحدة انفاذ القانون فیما یتعلق بالصحة او حالة الطوارئ 
مات ضروریة لحمایة صحة وسالمة معرفة ھذه المعلوكانت في حالة 

من  ٦۰۳خرین على النحو المنصوص علیھ في آالطالب او افراد 

 )(ه)٤(۲۳،۰۷ ماساتشوستس قانون اللوائح في والیة ماساتشوستس
في ھذا   .۹۹٫۳٦) و۱۰(أ)(۹۹،۱۳من قانون اللوائح الفیدرالیة  ۳٤و

مدیر الوضع األخیر، یقتصر االفشاء على فترة الطوارئ ویجب على 
رئیس المدارس العلیا توثیق االفصاح واالسباب التي حّددھا /المدرسة

تتعلّق مدیر المدرسة العلیا لوجود حالة طوارئ /مدیر المدرسة
 .سالمةالصحة أو بال

رئیس المدرسة العلیا نسخة من سیاسة عدم /سوف یوفر مدیر المدرسة
ارس التمییز وحظر التحرش الجنسي وسیاسة مكافحة التھویل لمد

كامبریدج الرسمیة على جمیع االطراف، بما في ذلك الشخص مقدم 
أوصیاء الطالب /الشكوى، والطالب المزعوم كھدف، أولیاء أمور

أوصیاء المعتدي /المزعوم كھدف، والمعتدي المزعوم وأولیاء أمور
 .المزعوم اذا كان المعتدي المزعوم طالب

تقام، المقدم لمدیر او اإلن/یمكن أن یكون، اإلبالغ عن التھویل و
.  مدیر المدرسة العلیا حیث یحضر الطالب، مجھول اإلسم/المدرسة

یرجى المالحظة مع ذلك، أنھ ال یمكن اتخاذ أي إجراءات تأدیبیة ضد 
 .طالب فقط على أساس تقریر مجھول قد ورد

 التحقیق في الشكاوى

قام االنتعندما تتلقى مدارس كامبریدج الرسمیة شكوى عن التھویل أو 
االبالغ عن التھویل، أو اإلدالء بمعلومات أثناء تحقیق عن  بسبب

لدیھ معلومات موثوقة عن التھویل، سوف یكون التھویل أو شھادة أو 
االدعاء بطریقة بتجري مدارس كامبریدج الرسمیة تحقیقا سریعا 

سریة قدر االمكان الوسیجري التحقیق بطریقة تحفظ .  عادلة وسریعة
للحمایة من التھویل أو االنتقام من شخص بسبب فى ظل الظروف 

االبالغ عن التھویل، أو اإلدالء بمعلومات أثناء تحقیق عن التھویل أو 
 .شھادة أو لدیھ معلومات موثوقة عن عمل تھویلإعطاء 

الوصي، /یمكن ان یشمل التحقیق مقابلة مع الطالب وولي األمر
المزعوم انھ الموظف او عضو المجتمع مقدم الشكوى، الطالب 

) الموظفون(او الموظف) الطالب(ضحیة التھویل او االنتقام، الطالب
 يالمزعوم أنھم قاموا بعمل التھویل او االنتقام، او الشھود على ا

تحدده ادارة  يحوادث مزعومة او االشخاص االخرین على النحو الذ
عند تحدید حدوث التھویل او االنتقام، سوف یعلم مدیر .  المدرسة

رئیس المدارس العلیا أو من ینوب عنھ على الفور أولیاء /مدرسةال
أوصیاء المعتدي اذا /أوصیاء الھدف، والمعتدي، وأولیاء أمور/أمر

قد تكون ھناك .  كان المعتدي طالب، بذلك وبإجراءات الرد علیھ
رئیس المدارس العلیا او من ینوب /ظروف یتصل بھا مدیر المدرسة 

شعار سوف یكون اإل.  وصیاء قبل أي تحقیقاال/عنھ بأولیاء األمور
قانون اللوائح في والیة  من ٦۰۳ يمتناسق مع قوانین الوالیة ف

االوصیاء للھدف /في إخطار أولیاء األمور.  ٤۹،۰۰ ماساتشوستس
رئیس المدارس العلیا /والمعتدي، یجب أن یمتثل مدیر المدرسة

ساتشوستس، قانون لمتطلبات السریة لقوانین سجل الطالب في والیة ما
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، والقوانین اإلتحادیة للحقوق ۲۳،۰۰اللوائح في والیة ماساتشوستس 
، من قانون اللوائح الفیدرالیة ۳٤ التعلیمیة لألسرة وقانون الخصوصیة

قانون اللوائح في والیة من  ٦۰۳ ، على النحو المبین في۹۹الجزء 
وبشكل اكثر تحدیدا، ال یمكن لمدیر . ٤۹،۰۷ماساتشوستس

رئیس المدارس العلیا االفصاح عن المعلومات من سجل /درسةالم
وصي اذا لم تكن المعلومات /أمر المعتدي لوليالطالب المستھدف او 

مدیر /یمكن لمدیر المدرسة.  الوصي الخاص/عن ولد ولي األمر
المدرسة العلیا الكشف عن تقریر التھویل أو اإلنتقام لوكالة انفاذ 

قانون اللوائح في والیة من  ٦۰۳ القانون المحلیة بموجب
الوصي )/ھا(بدون موافقة الطالب او ولي أمره ٤۹،۰٦ ماساتشوستس

مدیر المدرسة العلیا مع مسؤولي /ناقش مدیر المدرسةتیأن ولكن یجب 
انفاذ القانون على نحو یحمي خصوصیة االھداف، والطالب الشھود 

ى ذلك، اذا وباالضافة ال.  والمعتدین بقدر االمكان في ظل الظروف
رئیس المدارس العلیا أنھ یوجد تھدید مباشر /حّدد مدیر المدرسة

وخطیر على صحة أو سالمة الطالب او سائر االفراد، یمكن لمدیر 
مدیر المدرسة العلیا اإلفشاء عن معلومات سجل طالب تتعلق /المدرسة

بھدف او معتدي إلى الجھات المختصة باالضافة الى وحدة انفاذ 
في حالة مرتبطة بالصحة أو السالمة حالة طوارئ بیما یتعلق القانون ف

معرفة ھذه المعلومات ضروریة لحمایة صحة وسالمة الطالب او أن 
قانون اللوائح من  ٦۰۳ افراد اخرین على النحو المنصوص علیھ في

قانون اللوائح من  ۳٤و )(ه)٤(۲۳،۰۷ في والیة ماساتشوستس
في ھذا الوضع األخیر، یقتصر   .۹۹٫۳٦) و۱۰(أ)(۹۹،۱۳ الفیدرالیة

رئیس /االفشاء على فترة الطوارئ ویجب على مدیر المدرسة
المدارس العلیا توثیق االفصاح واالسباب التي حّددھا مدیر المدرسة 

باالضافة الى ذلك، .  سالمةالصحة أو مرتبطة باللوجود حالة طوارئ 
أوصیاء /ورسوف یتم إبالغ أولیاء أم ،بالتماشي مع قانون الوالیة

بنتائج التحقیق وأیة اجراءات اخرى تتخذ لمنع وقوع ) األھداف(الھدف
 .أي أعمال تھویل أو إنتقام أخرى اذا تبین حدوث مثل ھذا السلوك

بالتماشي مع قانون الوالیة وشروط مذكرة التفاھم  الى ذلك، باإلضافة
 بین مدارس كامبریدج الرسمیة وقسم شرطة كامبریدج، اذا تم تحدید

رئیس المدارس /حدوث تھویل أو إنتقام، یجب على مدیر المدرسة
 :العلیا بالتنسیق مع مدیر االمن والسالمة، القیام بما یلي

رئیس /اخطار خبیر موارد المدرسة، اذا كان مدیر المدرسة •
المدرسة العلیا لدیھ أساسا معقوال لالعتقاد بانھ یمكن متابعة 

قد قرر أن ھناك تھدیدا مباشرا  االتھامات الجنائیة ضد المعتدي أو
 وكبیرا على صحة أو سالمة الطالب أو غیرھم من األفراد

دلیل الحقوق اتخاذ االجراءات التادیبیة المناسبة المتسقة مع  •
 والمسؤولیات  

اذا كان المعتدي ) المعتدین(أوصیاء المعتدي/إخطار أولیاء أمور •
 طالب او ابالغ المعتدي إذا كان موظف

ما یتسق ذلك  ، بقدر)األھداف(أوصیاء الھدف /یاء أموراخطار أول •
مع القوانین واالنظمة االتحادیة والوالیة، باالجراءات المتخذة لمنع 

 أي أعمال تھویل او إنتقام أخرى

او االنتقام یشترك فیھ طالب تھویل عالوة على ذلك، اذا كان حادث ال
أو مدرسة من أكثر من منطقة تعلیمیة واحدة، أو مدرسة مستقلة 

نھاریة خاصة مصدقة او المدارس الداخلیة او الدارس التعاونیة، تبلغ، 
المنطقة التعلیمیة أو المدرسة التي تم تبلیغھا أوالً بعمل التھویل أو 

اإلنتقام، بما یتفق مع القانون االتحادي وقانون الوالیة، بسرعة اإلدارة 
ى تتخذ كلتاھما المعنیة للمنطقة التعلیمیة أو المدرسة األخرى حت

 .االجراء المناسب

في أي وقت بعد تلقي تقریر عن التھویل او االنتقام، بما فى ذلك بعد 
رئیس المدارس العلیا او من ینوب عنھ /تحقیق، اذا كان مدیر المدرسة

لدیھ اساس معقول لالعتقاد أنھ یمكن متابعة تھما جنائیة ضد المعتدي، 
ر االمن والسالمة، وحدة انفاذ سوف یبلغ المدیر، بالتنسیق مع مدی

من  ٦۰۳ سوف یكون اإلشعار متناسق مع متطلبات.  القوانین المحلیة
وشروط مذكرة التفاھم  .٤۹٫۰۰ قانون اللوائح في والیة ماساتشوستس

باالضافة الى .  بین مدارس كامبریدج الرسمیة وقسم شرطة كامبریدج
ارض المدرسة وتشمل ذلك، اذا وقعت حادثة التھویل او االنتقام على 

من العمر الذي لم یعد مسجل في منطقة  ۲۱طالب سابق دون سن 
تعلیمیة محلیة، أو مدرسة مستقلة أو مدرسة نھاریة خاصة مصدقة او 
مدرسة داخلیة او مدرسة تعاونیة، یجب أن تبلغ المنطقة التعلیمیة أو 

یتفق مع  بعمل التھویل أو اإلنتقام، بماوكاالت إنفاذ القانون المدرسة 
في إتخاذ ھذا القرار، .  القانون واللوائح االتحادیة والتابعة للوالیة

مدیر المدرسة العلیا، تماشیا مع خطة /سوف یتشاور مدیر المدرسة
مذكرة التفاھم بین مدارس كامبریدج  وإجراءات وشروطوسیاسات 

الرسمیة وقسم شرطة كامبریدج، مع خبیر المدارس وغیرھم من 
رئیس المدارس العلیا او من ینوب /ا یراه مدیر المدرسةاالفراد، بم
 ً  .عنھ مالئما

 اإلستجابات على التھویل/االجراءات التأدیبیة

ھدف مدارس كامبریدج الرسمیة فیما یتعلق باالنضباط ھو خلق الجو 
الذي یتعلم فیھ الطالب كیفیة إصالح األضرار التي لحقت المجتمع 

اذا ما تقرر انھ تم .  ذیة بعضھم البعضبأكملھ عندما یتسبب األفراد بأ
إرتكاب التھویل او سلوك آخر غیر الئق، ستتخذ مدارس كامبریدج 

سوف توازن .  الرسمیة اجراءات مناسبة في ظل الظروف
اإلجراءات التأدیبیة المتخذة بین الحاجة للمسؤولیة مع الحاجة إلى 

تلقین  بینما یتمإصالح األضرار التي لحقت المجتمع المدرسي، 
التصالحیة حسب االقتضاء، سوف  إطارباستخدام .  السلوك المناسب

رئیس المدارس العلیا او من ینوب عنھ بتنفیذ /یقوم مدیر المدرسة
لطالب الذي بلّغ لاستراتیجیات مناسبة للحمایة من التھویل او االنتقام 

شھد التھویل او االنتقام، الطالب  يتھویل او إنتقام، الطالب الذ نع
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ھ معلومات یالذي قدم معلومات خالل التحقیق او الطالب الذي لد
 .موثوقة عن عمل تھویل أو إنتقام قد التبلیغ عنھ

قبل التحقق في إدعاءات التھویل او االنتقام، سوف یتخذ مدیر 
رئیس المدارس العلیا او من ینوب عنھ خطوات لتقییم الحاجة /الدرسة

او لحمایة الھدف /الى إعادة الشعور باالمان للھدف المزعوم و
قد تشمل اإلستجابات .  المزعوم من احتمال وقوع المزید من الحوادث

على تعزیز السالمة على سبیل المثال ال الحصر، إنشاء خطة السالمة 
أو المعتدي في /الشخصیة؛ تحدید ترتیبات الجلوس للمستھدف و

على الغداء أو في الحافلة؛ تحدید موظف الذي الفصول الدراسیة، أو 
قدرة للمستھدف؛ وتغییر مواعید المعتدي و" كشخص األمن"سیعمل 
رئیس المدارس /سوف یتخذ مدیر المدرسة. الى المستھدف ھوصول

فیة لتعزیز االمان اثناء التحقیق إضاالعلیا او من ینوب عنھ  خطوات 
 .وبعده، حسب االقتضاء

: خیارات لتعلیم السلوك المناسب بما في ذلكھناك مجموعة من ال
تقدیم دورات لبناء المھارات الفردیة؛ تصمیم واستخدام ممارسات 

التصالحیة؛ تقدیم األنشطة التعلیمیة ذات الصلة لكل طالب أو 
مجموعات من الطالب، بالتشاور مع مرشدي المدارس وغیرھم من 

من الدعم السلوكیة العاملین المناسبین في المدارس؛ تنفیذ مجموعة 
اإلیجابیة األكادیمیة وغیر األكادیمیة لمساعدة الطالب على فھم 

الطرق المؤیدة واالجتماعیة لتحقیق أھدافھا؛ لقاء مع أولیاء 
األوصیاء على دعم الوالدین وتعزیز أنشطة الوقایة من /األمور

التھویل وبناء المھارات االجتماعیة في المنزل؛ إعتماد الخطط 
 .یة لتشمل التركیز على تطویر مھارات إجتماعیة محددةالسلوك

قد یشمل اإلجراء بالنسبة للطالب الذین ثبت قیامھم بالتھویل، إلزام 
تحسین السلوك؛  بھدفالمعتدي على العمل مع موظفي المدارس 

توصیة االستشارات وخدمات الدعم أو غیرھا من الخدمات العالجیة 
الطالب؛ نتائج تأدیبیة للطالب بما في للطالب وأفراد االسرة الخاصة ب

دلیل ذلك إشراك المحكمة؛ أو االنضباط المدرسي الذي یتفق مع 
أو تدخل /أو الطرد و یقافبما في ذلك اإل الحقوق والمسؤولیات

قد یشمل اإلجراء بالنسبة للموظفین الذین ثبت قیامھم .  المحكمة
 .أو تدخل المحكمة/و بالتھویل، إجراء تأدیبي بما في ذلك إنھاء الخدمة

سوف یتم إبالغ جمیع الطالب والموظفین الذین ثبت قیامھم بالتھویل 
 .إلى إجراءات تأدیبیة يبحظر االنتقام وسوف یؤدي أي عمل إنتقام

حیثما یتقرر حدوث سلوك غیر الئق، سوف تعمل مدارس كامبریدج 
الرسمیة على الفور للقضاء على السلوك وسوف تفرض إجراءات 

حیة حسب االقتضاء، التي قد تتراوح بین تتطلب الجاني للعمل تصحی
مع العاملین في المدرسة على سلوك أفضل، أو على توصیة لتقدیم 

أو إجراءات تأدیبیة عند / المشورة والخدمات العالجیة األخرى و 
.  أو تدخل المحكمة/ ، الطرد و یقافاالقتضاء، بما في ذلك اإل
وافق مع قانون الوالیة، إذا ثبت حدوث باالضافة إلى ذلك، بما یت

رئیس المدارس العلیا /التھویل أو اإلنتقام، سوف یقوم مدیر المدرسة
بإبالغ وحدة إنفاذ القانون ) i(بالتنسیق مع مدیر االمن والسالمة، 

رئیس المدارس العلیا یعتقد أنھ من /المحلیة إذا كان مدیر المدرسة
بإتخاذ تدابیر تأدیبیة ) ii(لمعتدي؛ الممكن توجیھ إتھامات جنائیة ضد ا

بإبالغ  ) iv(أوصیاء المعتدي؛ /بإبالغ أولیاء أمور) iii(مناسبة؛ 
المستھدف، بالقدر الذي ال یتعارض مع /أوصیاء الضحیة /أولیاء أمور

القانون االتحادي وقانون الوالیة، إبالغھم باالجراء المتخذ لمنع أي 
وة على ذلك، إذا ثبت أن الطالب، عال.  أعمال تھویل أو إنتقام أخرى

عن معرفة، قد أدلى ببالغ كاذب عن تھویل أو إنتقام، فإنھ یخضع 
التي قد دلیل الحقوق والمسؤولیات للتأدیب على نحو یتفق مع بنود 

 .أو تدخل المحكمة/، الطرد ویقافتشمل اإل

 تعزیز السالمة للمستھدف ولآلخرین

الب المستھدف من التھویل من أجل إستعادة االحساس باالمان للط
للحمایة، یجب أن یعقد إجتماع مع الطالب، ) ھا(وتقییم إحتیاجاتھ

أي (اسبین في المدرسة نأوصیاء الطالب، والعاملین الم/وأولیاء أمور
مدیر المدرسة العلیا، مساعد مدیر المدرسة، عمید /مدیر المدرسة

رض من ھذا الغ).  أو خبیر المدرسة/الطالب، أخصائي في السالمة و
ب، بما في ذلك لاالجتماع ھو مناقشة وضع وتنفیذ خطط السالمة للطا

قد .  الطالب في حال طرأت أیة مخاوف یرجع لھمن الذین قد یالموظف
توصي مدارس كامبریدج الرسمیة، أیضا، حسب االقتضاء، 

باالستشارات أو خدمات الدعم او غیرھا من الخدمات العالجیة 
 .ة الخاصة بالطالبللطالب وأفراد األسر

في غضون فترة زمنیة معقولة بعد الطرد واتخاذ اجراءات عالجیة 
مدیر /او اتخاذ اجراءات تأدیبیة، سوف یتصل مدیر المدرسة/و

المدارس العلیا أو من ینوب عنھ بالمستھدف لتحدید ما اذا كان ھناك 
تكرار للسلوك المحظور وما اذا كانت ھناك حاجة الى اتخاذ تدابیر 

مدیر /اذا كان االمر كذلك، سوف یعمل مدیر المدرسة.  اعمة اضافیةد
لى تنفیذھا عالمدرسة  يالمدارس العلیا او من ینوب عنھ مع موظف

 .على الفور

في حال وجود أمر تقییدي، سوف یكون غرض من االجتماع 
استعراض اآلثار المترتبة على األمر التقییدي وإجراءات اإلبالغ في 

إذا كان األمر التقییدي ضد .  انتھاك لألمر التقییديحالة حدوث أي 
طالب آخر أو موظف، یجب عقد إجتماع منفصل مع ذلك الشخص 

الستعراض األمر التقییدي واآلثار المترتبة علیھ، والتوقعات 
 . والعواقب المترتبة لمخالفة األمر
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 بالغ كاذب عن اإلنتقام/إتھامات كاذبة

عرفة، قد أدلى ببالغ كاذب عن تھویل أو إذا ثبت أن الطالب، عن م
دلیل الحقوق إنتقام، فإنھ یخضع للتأدیب على نحو یتفق مع بنود 

 .والمسؤولیات

یتاح لجمیع الطالب نفس الحمایة بغض النظر عن مركزھم بموجب 
 .القانون

 .إستعراض االجراءات في المدارس

عوم اذا كان الشخص الذى یقدم شكوى عن تھویل، المستھدف المز
أوصیاء المستھدف المزعوم من /او أولیاء أمور/من التھویل و

التھویل، غیر قادر على حل مخاوفھ بعد محاولة صادقة إلستخدام 
الوسائل غیر الرسمیة المفصلة أعاله بالتعاون مع مدیر 

رئیس المدارس العلیا، یجوز تقدیم شكوى خطیة للمراقب /المدرسة
یجب أن تتضمن الشكوى المكتوبة .  یاتالعام أو المدیر التنفیذي للعمل

 .  المخاوف وبیانا موجزا بالوقائع واالغاثة المحددة المطلوبة

في غضون سبعة أیام من تاریخ إستالم الشكوى الخطیة، یجب أن 
یرسل المراقب العام أو من ینوب عنھ إشعارا بالبرید محددا التاریخ 

الجتماع، یحدد عقب عقد ا.  والوقت لالجتماع لمناقشة المخاوف
المراقب العام أو من ینوب عنھ ما اذا حدث التھویل أو سلوك غیر 

ة المالئمة التي اتخذت حتى االن لوقف لمساعدالئق غیره، وما ا
حدوث التھویل او السلوك غیر الالئق وما اذا كانت ھناك حاجة الى 

صدر رسالة تتناول ھذه المسائل تسوف .  اتخاذ تدابیر داعمة اضافیة
أیة إجراءات إضافیة سوف تتخذھا المنطقة التعلیمیة لمعالجة و

 . أیام من ھذا االجتماع) ٥(المخاوف التي أثیرت في غضون خمس 

اذا كان الشخص الذي یشكو من التھویل، المستھدف المزعوم من 
أوصیاء المستھدف المزعوم من التھویل ما /او أولیاء أمور/التھویل و

ل والمخاوف بعد االجتماع مع المراقب زال عاجزاً عن حل المسائ
العام او من ینوب عنھ، یمكن تقدیم طلب إلعادة النظر إلى لجنة 

یمكن للجنة المدرسة حسب تقدیرھا أن تستمع إلى الشھود، .  المدرسة
تتلقى ادلة اضافیة، وتستعرض النتائج والتوصیات على صعید 

ي للمراقب المدرسة وكذلك نتائج وتوصیات االجتماع االستعراض
أیام من إجراء ) ٥(في غضون خمسة .  العام او من ینوب عنھ

اإلستعراض، یجب أن تصدر لجنة المدرسة قرارا كتابیا الذي یمكن 
أن یؤكد أو یبطل أو یعّدل النتائج والتوصیات العامة للمراقب، بما في 

ذلك معالجة، ما اذا كان ھناك، أیة إجراءات إضافیة سوف تتخذھا 
 . التعلیمیة لمعالجة المخاوف التي اثیرتالمنطقة 

 

 متوفرة أیضا أخرىوى اشك سیاقات

 ھذا في أعاله الموضحة اإلجراءات ھذه بنود ان الى االشارة تجدر
 ومنع التھویل مكافحة وسیاسة والمسؤولیات الحقوق دلیل وفي الجزء

 الشكاوى عملیة استخدام من الطالب تمنع ال التدخل، وخطة التھویل
 التمییز لعدم الرسمیة كامبریدج مدارس سیاسة في علیھا صوصالمن

 او التمییز من شكاوى اى حل إلى للسعي الجنسي التحرش ضد وحظر
 او العرق او الجنس مثل القانون یحمیھا التى السمة اساس على التحرش
 او اإلعاقة او السن او الدین او العرقى االصل او القومى االصل او اللون
 التوجھ او الجنسیة الھویة أو الجینیة المعلومات أو قدیم محارب وضع

جدیر بالمالحظة ایضا ان احكام ھذه المادة ال تمنع الطالب   .الجنسي
في  23.0من استخدام عملیة الشكاوى المنصوص علیھا فى المادة 

للسعي إلى حل أي شكوى بخصوص  الحقوق والمسؤولیاتدلیل 
الحقوق علیھا في دلیل  حرمان الطالب من الحقوق المنصوص

 .والمسؤولیات

 العالقة مع القوانین االخرى

، ال یجوز التمییز ضد ةتماشیا مع القوانین واألنظمة اإلتحادیة والوالی
شخص في دخول المدارس الرسمیة في أي مدینة أو بلدة أو في 

الحصول على المزایا واالمتیازات الدراسیة في ھذه المدارس بسبب 
ن او االصل أو األصل العرقي او الجنس او الدین او العرق او اللو

االصل القومى او الوضع العائلي، أو المعلومات الجینیة او االعاقة او 
لیس في ھذا الجزء أو في دلیل .  الھویة الجنسیة او التوجھ الجنسي

الحقوق والمسؤولیات وسیاسة مكافحة التھویل ومنع التھویل وخطة 
سة أو المنطقة التعلیمیة من اتخاذ إجراءات التدخل، ما یمنع المدر

إلصالح تمییز أو مضایقات على أساس عضویة الشخص في فئة 
محمیة قانونیا بموجب القوانین المحلیة أو اإلتحادیة أو التابعة للوالیة 

باالضافة الى ذلك، لیس في ھذا الجزء .  أو سیاسات المنطقة التعلیمیة
وسیاسة مكافحة التھویل ومنع  أو في دلیل الحقوق والمسؤولیات

التھویل وخطة التدخل مصّمم أو مقصود منھ الحد من سلطة مدرسة 
أو المنطقة التعلیمیة من إتخاذ إجراءات تأدیبیة بموجب القوانین العامة 

وغیر ذلك  ح½  ۳۷و ح۳۷المادة , ۷۱لوالیة ماساتشوستس، الفصل 
ة المحلیة أو المنطقة من القوانین الواجبة التطبیق، أو سیاسات المدرس

التعلیمیة للرد على سلوك عنیف أو ضار أو معّطل، بغض النظر عما 
ھذا القسم من دلیل الحقوق   فيالوشمھذا السلوك ماذا كان 

أو منع التھویل وخطة /والمسؤولیات وسیاسة مكافحة التھویل و
 .التدخل

 

   سیاسة ضد عنف المواعدة بین المراھقین. ۲۸
الرسمیة ملتزمة بتوفیر بیئة تعلیمیة ال تسمح  مدارس كامبریدج

تماشیا مع ھذه الفلسفة، مدارس كامبریدج .  بالعنف في المواعدة
بناء على .  الرسمیة ملتزمة بتعزیز بیئة خالیة من عنف المواعدة

العام من عنف  يذلك، تسعى مدارس كامبریدج الرسمیة لزیادة الوع
ي االستجابة الحتیاجات الضحایا المواعدة بین المراھقین والمساعدة ف

 .واألوالد الذین یشھدون على ھذا العنف



۲٦ 

عنف المواعدة بین المراھقین الذي یحدث في أي مكان ھو غیر 
شرعي ولن یتم التسامح بعنف المواعدة بین المراھقین في أي بیئة 

كذلك، لن یتم التسامح باالنتقام من شخص قد اشتكى من .  مدرسیة
ن المراھقین أو تعاون في تحقیق عن عنف المواعدة عنف المواعدة بی

سوف ترد مدارس كامبریدج الرسمیة فورا على .  بین المراھقین
الشكاوى والتقاریر المتعلقة بعنف المواعدة بین المراھقین أو اإلنتقام، 
سوف یتخذ اجراءات تصحیحیة عند الضرورة، بما في ذلك االجراء 

 .التادیبي عند االقتضاء

 :یف المستخدمة في ھذه السیاسة ھي كما یليالتعار

العنف المنزلي ھو نمط من السلوك  :العنف الشخصي/ العنف المنزلي
القسري الذي یحاول شریك واحد السیطرة على آخر من خالل التھدید 

یلي: أو االستخدام الفعلي للتكتیكات، والتي قد تشمل أي أو كل مما 
أو من /یة، والمالیة، والنفسیة والجسدیة، والجنسیة، واللفظ اإلساءة

 ).أي التھویل اإللكتروني(خالل إستخدام التكنولوجیا 

یؤثر العنف المنزلي على كل مجتمع في أرجاء البالد، بغض النظر 
یعاني الناس من جمیع .  عن االنتماءات العرقیة أو الثقافة أو الخلفیة

جنس والھویة االعمار ومستویات الدخل واالدیان والتوجھ الجنسي وال
 .الجنسیة والتعلیم من العنف المنزلي

أو إساءة إستغالل (عنف المواعدة  .عنف المواعدة بین المراھقین
ھو نمط من السیطرة على السلوك الذي یستخدمھ شخص ما ) العالقة

یمكن أن یتخذ عنف المواعدة أشكاال كثیرة، .  على صدیقتھ أو صدیقھ
فسیة، اإلساءة الجسدیة واإلساءة الجنسیة الن/بما في ذلك اإلساءة العقلیة

قد ).  أي التھویل اإللكتروني(او عن طریق إستخدام التكنولوجیا /و
.  یختبر شخصا ما عنف المواعدة حتى لو لم یكن ھناك إساءة جسدیة

یمكن أن یحدث في كل من حاالت المواعدة العرضیة والعالقات 
 .الجدیّة والطویلة االجل

یمكن أن تؤثر مشاھدة العنف  .تعرض للعنف المنزليالم/الولد الشاھد
یمكن ان یشمل .  على كل جانب من جوانب حیاة الولد والنمو والتنمیة

التعرض، رؤیة أو إساءة المعاملة، أو إكتشاف أثار إساءة المعاملة 
أو التعرض /و) الوصي أو االثاث المحطم، الخ/إصابات ولي األمر(

 .وصي ضد السلوك المسيء/ن ولي أمرالجرح عند الدفاع ع/لإلصابة

العنف األسري لدیھ تعریف أوسع، بما في ذلك إساءة  :العنف األسري
معاملة االطفال، واساءة معاملة كبار السن، وغیر ذلك من أعمال 

 .العنف بین أفراد االسرة

مصطلحات قابلة للتبدیل لإلشارة إلى  :المعتدى علیھ/الناجي/الضحیة
صابة أو االعتداء أو التھدید بإلحاق األذى، الشخص الذي تعرض لإل

 .سواء كان أو لم یكن ھناك إساءة جسدیة فعلیة

مصطلحات قابلة للتبدیل لإلشارة إلى  :المعتدي/الفاعل/المستغّل
الشخص الذي یلحق اإلساءة واألذى، سواء كان أو لم یكن ھناك إساءة 

 .جسدیة فعلیة

أیضا التحرش، شكل من  باالضافة الى ذلك، قد یشكل ھذا السلوك
/ محظور بموجب القانون االتحادي والوالیة، و یكونأشكال التمییز، و

أو مثل ھذا السلوك یمكن أن یشكل التھویل، بما في ذلك على سبیل 
المثال ال الحصر، التھویل اإللكتروني، وھو أمر محظور من قبل 

رس ھذا السلوك محظور بموجب قانون سیاسة مدا.  قانون الوالیة
حظر ضد التحرش الجنسي، الكامبریدج الرسمیة لعدم التمییز و

 .وسیاسة مكافحة العنف وسیاسة مكافحة التھویل

 التعرف على إشارات التحذیر

الغیرة اذا كان : تشمل إشارات السلوك المسيء
تتحدث مع اآلخرین، أو یحاول ان یقرر ما ) ھا(صدیقتھ)/ھا(صدیقھ

أو التھدید تعظیم الخالفات الصغیرة،  الذى ینبغي أن یفعلھ اآلخرون،
شفھیا، أو یلوم االخر على ) ھا(تفقد أعصابھ/الدائم باإلنفصال، أو یفقد

مشاكلھم، أوإیذاء شریكھم جسدیا وعاطفیا أو أفعال التھویل 
 .اإللكتروني

إلغاء المشاریع باستمرار ألسباب غیر : تتضمن إشارات اإلیذاء
صدیقة، أو التخلي عن /اب صدیقصحیحة، أو القلق الدائم من إغض

األشیاء التي ھي مھمة بالنسبة لھم، أو تظھر علیھم عالمات سوء 
للضغط المعاملة الجسدي، مثل الكدمات أو الجروح، أو التعرض 

صدیقة / الجنس أو الشعور كأداة للجنس، أو وجود صدیق لممارسة
 الذي یرید لھا أن تكون متاحة في كل وقت، أو تصبح معزولة عن

 .العائلة أو األصدقاء، أو التعرض لتھویل إلكتروني

 إجراء اإلبالغ عن عنف المواعدة بین المراھقین

أنھا كانت ضحیة عنف المواعد بین المراھقین /الطالب الذي یعتقد أنھ
أنھا في خطر عنف المواعدة بین المراھقین للعنف أو /أو یعتقد انھ

حالة المسألة إلى أي من إ) ھا(أمر تقییدي ضد شخص، یمكنھ) ھا(لدیھ
) ۲(رئیس المدارس العلیا /مدیر المدرسة) ۱: (االشخاص التالیة

 .ممرضة في المدرسة) ٥(معلم او ) ٤(عمید ) ۳(مساعد المدیر 

رئیس /یجب على الشخص الذي یتلقى التقریر إخطار مدیر المدرسة
 .المدارس العلیا على الفور

این حادثة عنف المواعدة باالضافة إلى ذلك، یجب على أي موظف یع
بین المراھقین في ممتلكات المدرسة أو في المناسبة ذات الصلة 

 .رئیس المدارس العلیا على الفور/بالمدرسة إخطار مدیر المدرسة

: رئیس المدارس العلیا القیام فوراٍ بما یلي/یجب على مدیر المدرسة
ب إخطار مكت) ۲(أوصیاء الضحیة، و/إخطار أولیاء األمور) ۱(

 .السالمة واالمن



۲۷ 

أو /رئیس المدارس العلیا، الطالب و/یحب أن یحیل مدیر المدرسة
أوصیاء الطالب إلى سیاسة مدارس كامبریدج الرسمیة /أولیاء أمور

حظر ضد التحرش الجنسي الذي یتناول إجراءات حل اللعدم التمییز و
غیر رسمي وتقدیم الشكاوى الرسمیة وسیاسة مدارس كامبریدج 

 .لمكافحة التھویل وتقدیم نسخ من ذلك عند الطلب الرسمیة

عند تلقي تقریر عن عنف المواعدة بین المراھقین، سواء حدث خارج 
المدرسة او في ممتلكات المدرسة أو في الطریق من وإلى المدرسة أو 
في مناسبة ذات صلة بالمدرسة، او إنتھاك أمر تقییدي داخل ممتلكات 

سبة ذات صلة مناالمدرسة أو في  المدرسة، في الطریق من وإلى
بالمدرسة، سوف تعمل مدارس كامبریدج الرسمیة على الفور على 

سوف یجري االبالغ .  إبالغ السلطات المختصة عن الحادث المزعوم
 قدر االمكان فىسریة العن أي حادث من ھذا القبیل بطریقة تحفظ 

 .ظل الظروف

محمل الجد حیث یكون من المھم األخذ بمعلومات الطرف الثالث على 
یُنصح بأن یفاتح عضو مدّرب .  عنف المواعدة بین المراھقینبمعنیا 

اذا .  من ھیئة التدریس الطالب لمناقشة ما سمع والمخاوف المحتملة
، باإلضافة إلى "خطة السالمة"أقر سوء المعاملة، ینبغي العمل على 

/ لشرطة التوصیة ومشاركة اإلحاالت للمشورة، وجماعات الدعم، وا
 .المساعدة القضائیة

باإلضافة إلى ذلك، یجب أن یتذكر العاملین في المدرسة على االمتثال 
لجمیع اإللتزامات المتعلقة بتقدیم التقاریر القانونیة لالشتباه في سوء 

من  51Aیجب أن یتم تقدیم شكوى ).  51Aبالغ (المعاملة واإلھمال 
لمدارس كامبریدج الرسمیة خالل اتباع المبادئ التوجیھیة التابعة 

المتعلقة بسوء معاملة األطفال وتقدیم تقاریر اإلھمال، بما في ذلك 
رئیس المدارس العلیا عن سوء المعاملة /إخطار مدیر المدرسة

عالوة على ذلك، یجب ان یتذكر ایضا .  واإلھمال المشكوك فیھما
ن یجب أ.  موظفى المدرسة اإلبالغ عن جمیع الجرائم الى الشرطة

رئیس المدارس العلیا الذي سوف یُعلم /یُعلم الموظف، مدیر المدرسة
سوف .  مدیر السالمة واالمن والذي سوف ینسق إخطار الشرطة

قدر یجري االبالغ عن أي حادث من ھذا القبیل بطریقة تحفظ سریة  
 .ظل الظروف االمكان فى

 اإلجراءات عند تزوید المدرسة بنسخة من أمر تقییدي

ون لدى الطالب أمر تقییدي ضد شخص وعندما یقدم نسخة عندما یك
مدیر المدرسة /من األمر إلى المدرسة، یجب أن یعقد مدیر المدرسة
األوصیاء )/ھا(العلیا إجتماعا مع الموظف أو الطالب وأولیاء أمره

خطة "یجب العمل على .  الستعراض األمر التقییدي ومضامینھ
الضحیة، بما في ذلك الموظفون  لتلبیة إحتیاجات وشواغل" السالمة 

الذین یمكن للطالب إبالغھم بأي مشاكل قد تطرأ أو أي إنتھاك لألمر 
التقییدى أثناء وجود الطالب أو الموظف في ممتلكات المدرسة أو 

إذا كان األمر التقییدي ضد شخص آخر .  مناسبة ذات صلة بالمدرسة

لك الشخص من المجتمع المدرسي، یجب عقد إجتماع منفصل مع ذ
الستعراض األمر التقییدي واآلثار المترتبة علیھ، والتوقعات 

خطة "سوف یجري تطویر .  والعواقب المترتبة لمخالفة األمر
 .ظل الظروف قدر االمكان فىبطریقة تحفظ سریة " السالمة

 االجراء التأدیبي

اذا ما تقرر انھ تم إرتكاب سلوك غیر الئق، ستتخذ مدارس كامبریدج 
قد یتراوح ھذا االجراء .  یة اإلجراء المناسب في ظل الظروفالرسم

 .أو الطرد من المدرسة یقافاو التأدیب حتى اإل/من االستشارة و

 التدابیر االخرى

 يباالضافة الى االبالغ عن حادث عنف المواعدة بین المراھقین الذ
حدث في ممتلكات المدرسة، في الطریق من وإلى المدرسة أو في 

یمكن  ،المذكورة اعاله لإلجراءاتات صلة بالمدرسة، وفقا مناسبة ذ
كانت ضحیة عنف المواعدة بین المراھقین /للطالب الذي یعتقد أنھ كان

الطریق من وإلى المدرسة أو في مناسبة  يفي ممتلكات المدرسة، ف
او تھویل وفقا /ذات صلة بالمدرسة، أن یقدم ایضا شكوى تحرش و

في سیاسة مدارس كامبریدج الرسمیة لالجراءات المنصوص علیھا 
أو سیاسة مكافحة /لعدم التمییز وحظر ضد التحرش الجنسي و

یمكن أن یبلغ الطالب الذي یعتقد انھ كان ضحیة عنف .  التھویل
او خارج ساعات /المواعدة بین المراھقین الذي وقع خارج المدرسة و

 .الدراسة، عن الحادثة المزعومة الى الشرطة

ى الطالب الذین یعتقدون أنھم فى خطر إلى إصدار أمر یمكن أن یسع
تقییدي لحمایة شخص من الم جسدي أو االصابة او التھدید بضرر او 

 .االلم عبر إستكمال طلب اصدار امر تقییدي من المحكمة المحلیة

 

 )اإلجراءات األصولیة(اإلجراءات التأدیبیة 
. والمسؤولیات دلیل الحقوقاالجراءات التأدیبیة منصوص علیھا في 

 :موجز لتلك االجراءات على النحو التاليال

 یقافاإل. ۲۹
بغي بذل كل جھد ممكن لمساعدة تسیاسة مدارس كامبریدج الرسمیة 

الطالب فى حل مشاكل السلوك دون اللجوء الى اقصى التدابیر 
لھذه الغایة، یتم .  كمالذ اخیر فقط یقافیوصى عادة باإل. التأدیبیة

رؤساء المدارس العلیا أو من ینوب عنھم / لمدارستشجیع مدراء ا
لمتابعة واستنفاد كافة التدخالت واإلجراءات التأدیبیة المناسبة لتعزیز 

مع ذلك، في .  یقافالتعلیم وحسن سلوك الطالب قبل اللجوء إلى اإل
تلك الحاالت التي یكون فیھا سلوك الطالب مخل بنظام المدرسة، أو 

رین، أو یشارك في نشاط محظور في قوانین أو لآلخ) ھا(مؤذ لنفسھ
 .بررمقد یكون  یقافكومنولث ماساشوستس، عندھا اإل



۲۸ 

رئیس المدارس /الطالب من قبل مدیر المدرسة إیقافسوف یجري 
سوف تتلقى الظروف المخففة النظر بھا قبل . العلیا أو من ینوب عنھ

  دلیل الحقوق والمسؤولیات انظر . اإلیقافاتخاذ قرار بشأن 
 .للحصول على مزید من المعلومات

ن الدراسة عالطالب إیقاف رئیس المدارس العلیا /یمكن لمدیر المدرسة
ایام النتھاك قواعد المدرسة التي  ةلمدة تتراوح بین یوم واحد وعشر

المدرسیة، أو في باحة المدرسة، أو خالل التنقل من  يحدثت فى المبان
سي مسموح بھ سواء كان في وإلى المدرسة، أو اثناء أي نشاط مدر

 إیقافحسب خطورة االحداث، سوف یتم . باحات المدرسة أو خارجھا
خالفت قواعد ) ھا(الطالب من یوم واحد إلى عشر أیام اذا ثبت انھ

.  أو القواعد المدرسیة الحقوق والمسؤولیات  السلوك المبینة في دلیل 
بیل المثال ال على س اإلیقاف،یشمل السلوك الذي یمكن أن یؤدي إلى 

 :الحصر، ما یلي

استخدام العنف او القوة او القسر او التھدید او التخویف او سلوك   *
 آخر مشابھ؛ 

 مبنى او ممتلكات تابعة للمدرسة؛ ياحراق او اتالف ا  *

دق جرس إنذار المدرسة مع العلم انھ ال توجد حالة طوارئ   *
 الحریق؛

 كان أو بحیازتھ سالح؛  *

 و تحت تاثیر المواد الخاضعة للرقابة او الكحول؛یمتلك ا  *

في المدرسة سوف ) ھا(متھم بارتكاب جنایة واستمرار وجوده  *
 یكون لھ تأثیر ضار كبیر على الرفاه العام للمدرسة؛

منع او حاول منع بإستخدام الفعل الجسدي عقد او استمرار عمل   *
ي في ممتلكات أي وظیفة مدرسیة أو تعلیمیة أو أي إجتماع قانون

 .المدرسة

تلف او سرقة الممتلكات الشخصیة لآلخر او عثر بحوزتھ على   *
 .الممتلكات الشخصیة المسروقة بینما في المدرسة

تسبب او محاولة اللحاق الضرر بممتلكات المدرسة او سرق او   *
 حاول سرقة ممتلكات المدرسة؛

 الب؛عن عمد او محاولة التسبب بأذى جسدي ألي طتسبب   *

في المدرسة بشكل شرعي بصفتھ  موظفلم یمتثل لتوجیھات اي   *
 الرسمیة مما ادى إلى أي تأثیر تخریبي على تعلیم الطلبة االخرین؛

في المدرسة أو طالب عبر اللجوء للتھدید أو  موظفتدخل مع أي   *
التحرش او االكراه او اعاقة او عرقلة أي نشاط مدرسي مع أو 

 .ة او العنفبدون استخدام القو

نشاط محظور بموجب قوانین كومنولولث  يا يالمشاركة ف  *
 ؛يلنشاط المدرسلماساشوسیتس الذي شكل اضطراب 

تسبب أو قام بأي عمل بشكل متكرر مما یشكل انتھاكا مقصودا   *
دلیل وعن معرفة ألي من القواعد والمسؤولیات المنصوصة في 

 ;الحقوق والمسؤولیات

ط ینتھك قانون ماساتشوسیتس الذي یحظر شارك في أي نشا  *
 ؛ )۱۹-۱۷، المواد ۲٦۹القوانین العامة الفصل ( مضایقةممارسة ال

تھدید أو مضایقة أو ترھیب أي شخص بینما على أرض المدرسة،   *
 أو خالل نشاط مدرسي على أرض أو خارج المدرسة؛

من القوانین العامة لوالیة  ۷۱متورط بسلوك ینتھك الفصل   *
 أو/؛ و ھـ½  ۳۷ـ وح۳۷ ساتشوستس، المادة ما

دلیل الحقوق متورط في أي سلوك ینتھك القواعد المدرسیة أو   *
 .والمسؤولیات

محیط المدرسة ولیس  في، ال یسمح للطالب أن یكون خالل اإلیقاف
یمكن . مؤھالً للمشاركة أو حضور أي مناسبات أو نشاطات مدرسیة

من قبل مدیر اإلیقاف وط إلى تمدید أن یؤدي عدم االمتثال لھذه الشر
 .رئیس المدارس العلیا/المدرسة

 

 الطرد. ۳۰

توفیر بیئة آمنة حیث على سیاسة مدارس كامبریدج الرسمیة  تنص
 .یمكن للطالب التعلم والمشاركة في كافة البرامج

سف، توجد حاالت حیث یشكل سلوك الطالب خطرا على صحة لأل
المدرسة، وقد یكون من  يفوسالمة الطالب االخرین أو موظ

 .الضروري طرد الطالب

، المادة ۷۱بموجب القوانین العامة لوالیة ماساشوستس، الفصل 
 إیقافمدیر المدرسة العلیا طرد أو /، یمكن لمدیر المدرسةـح۳۷

او /الطالب لحیازة سالح خطر، حیازة مادة خاضعة للمراقبة و
 .االعتداء على موظف

 ۳۷، المادة ۷۱والیة ماساشوستس، الفصل بموجب القوانین العامة ل
، إلى أجل إیقافرئیس المدرسة العلیا /، یمكن لمدیر المدرسةھـ½ 

غیر مسمى، طالب متھم بارتكاب جنایة، ویجوز لھ طرد الطالب الذي 
حكم علیھ في جنایة إذا كان وجود الطالب في المدرسة سوف یكون لھ 

 .ةتأثیر ضار كبیر على الرفاه العام للمدرس

مدیر المدارس العلیا، /إذا قرر مدیر المدرسة: إجراء إستئناف الطرد
بعد جلسة اإلستماع، طرد الطالب إلنتھاك بموجب القوانین العامة 

، یكون للطالب عشرة ایام من ـح۳۷لوالیة ماساتشوستس، الفصل 
تاریخ جلسة اإلستماع إلخطار المراقب العام بطلب اإلستئناف الخاص 

إذا كان  عماموضوع الطعن فقط على تقریر واقعي  ال یقتصر. بھ
إذا قرر مدیر . الطالب قد انتھك أي حكم من أحكام ھذه المادة



۲۹ 

 إیقافمدیر المدارس العلیا، بعد جلسة اإلستماع، طرد أو /المدرسة
الطالب إلى أجل غیر مسمى إلنتھاك بموجب القوانین العامة لوالیة 

طالب خمسة ایام من تاریخ ، یكون لل½ 37Hماساتشوستس، الفصل 
جلسة اإلستماع إلخطار المراقب العام بطلب اإلستئناف الخاص 

سوف یبقى الطالب خارج المدرسة حتى یتم اتخاذ قرار بشأن ). ھا(بھ
الطالب لدیھ الحق في االستعانة بمحام في جلسة اإلستماع . أي طعن

عام أو من سوف یقوم المراقب ال. امام المراقب العام أو من ینوب عنھ
یا بالقرار المتخذ بشأن طاالوصیاء خ/ینوب عنھ باخطار أولیاء األمور

للحصول على مزید من  دلیل الحقوق والمسؤولیات  انظر . الطعن
 .المعلومات

 

 تفتیش وإستجواب الطالب. ۳۱

سیاسة لجنة مدارس كامبریدج بالنسبة لتفتیش وإستجواب الطالب من 
 :قبل أمن المدرسة ھي كما یلي

یجب أن یأذن مدیر : ۸ من روضة األطفال حتى الصف
رئیس المدارس العلیا أو مساعد المدیر أو من ینوب عنھ /المدرسة

غیر من بتفتیش وإستجواب الطالب من قبل أمن المدرسة أو آخرین 
 .المدرسةموظفي 

یجب أن یأذن مدیر المدرسة أو  :۱۲حتى الصف  ۹من الصف 
ن ینوب عنھ، بتفتیش الطالب من قبل مساعد المدیر أو العمید أو م

 .أمن المدرسة

قرر كلما كان ذلك ممكنا، قد ی ):K-12(جمیع المراحل الدراسیة 
رئیس المدارس العلیا أو مساعد المدیر أو العمید أو من /مدیر المدرسة

ینوب عنھ، أي شخص من موظفي األمن سوف یتم إرسالھ إلى 
 .صغیرالم یأو مجتمع التعل/ المدرسة و 

یجب أن یتواجد مدیر : ۸من روضة األطفال حتى الصف 
رئیس المدارس العلیا أو مساعد المدیر أو من ینوب عنھ  /المدرسة

خالل إجراء التفتیش وإستجواب الطالب من قبل أمن المدرسة أو 
 .المدرسةموظفي غیر من آخرین 

یجب أن یتواجد مدیر المدرسة أو : ۱۲حتى الصف  ۹من الصف 
یر أو العمید أو من ینوب عنھ  خالل إجراء تفتیش الطالب مساعد المد

 .المدرسةموظفي غیر من آخرین من قبل أمن المدرسة أو 

كلما كان ذلك ممكنا، یجب أن : ۸من روضة األطفال حتى الصف 
یتواجد شخص من نفس جنس الطالب خالل إستجواب الطالب من 

طالب یجب أن یجري شخص من نفس جنس ال. قبل أمن المدرسة
 .جمیع عملیات تفتیش الطالب من قبل أمن المدرسة

یجب أن یجري شخص من نفس : ۱۲حتى الصف  ۹من الصف 
 .جنس الطالب جمیع عملیات تفتیش الطالب من قبل أمن المدرسة

یجب أن یُعلم مدیر  :۸من روضة األطفال حتى الصف 
، رئیس المدارس العلیا أو مساعد المدیر أو من ینوب عنھ/المدرسة

أولیاء االمور أو األوصیاء قبل إجراء تفتیش الطالب من قبل أمن 
، سیتم إخطار أولیاء المسبقخطاراإلاذا لم ینجح . المدرسة
األوصیاء في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، وسیتم إرسال رسالة /األمور

 . في نفس الیوم

یجب أن یُعلم مدیر المدرسة أو  :۱۲حتى الصف  ۹من الصف 
أو العمید أو من ینوب عنھ على الفور أولیاء مساعد المدیر 

عالوة .  االوصیاء بعد إجراء تفتیش من قبل أمن المدرسة/األمور
 .على ذلك، سیتم ارسال رسالة في نفس الیوم

یجب أن یُعلم مدیر : ۸ من روضة األطفال حتى الصف
رئیس المدارس العلیا أو مساعد المدیر أو من ینوب عنھ، /المدرسة

الوصي أو الشخص الواجب االتصال بھ في حاالت /ولي االمر
اذا لم . الطوارئ قبل إجراء أي إستجواب لطالب من قبل أمن المدرسة

الوصي في أقرب وقت /ینجح إخطار مسبق، سیتم إخطار ولي األمر
 .ممكن، وسیتم إرسال رسالة في نفس الیوم

الشخص الواجب االتصال بھ في حاالت الطوارئ ھو : مالحظة
الوصي لالستجابة للحاالت التي /عین من قبل ولي األمرشخص م

كل . تنطوي على المسائل التأدیبیة، بما في ذلك االستجواب او التفتیش
االوصیاء تعیین الشخص / عام دراسي، یُطلب من أولیاء األمور

الواجب االتصال بھ في حاالت الطوارئ جھة اتصال الطوارئ 
ستجواب أو التفتیش، ویجب أن للمسائل التأدیبیة، بما في ذلك اال

الوصي فیما یتعلق /یتصرف ھذا الشخص نیابة عن ولي األمر
بالمسائل التأدیبیة، بما في ذلك االستجواب أو التفتیش، الى الحد 

 .الوصي/المسموح بھ من قبل ولي األمر

یجب أن یبلغ مدیر  ):K-12(جمیع المراحل الدراسیة 
ساعد المدیر أو میر قسم أو من رئیس المدارس العلیا أو م/المدرسة

ینوب عنھ الطالب بحقوقھم قبل إجراء تفتیش أو مقابلة من قبل أمن 
 .المدرسة

ال یشترط إخطار ولي  :۱۲حتى الصف  ۹من الصف 
 .الوصي عندما یقوم أمن المدرسة بإستجواب طالب/األمر

لن یبدأ أمن بمدرسة أي تحقیق مستقل دون موافقة مسبقة من المراقب 
 .امالع

یشیر التحقیق المستقل إلى أي تحقیق بتھدید خطیر جار : مالحظة
أو الموظفین ولیس مجرد / لسالمة الطالب وأعضاء ھیئة التدریس و 



۳۰ 

یجب ایضا ان یشمل التحقیق مدرسة أو أكثر . نتیجة لحادثة معزولة
 .أو كامبریدج ریندج والتن سكول في المنطقة

 

   إجراء تظلم الطالب. ۳۲
الوصي، أنھ تم إنتھاك حقوق / تقد الطالب أو ولي األمرعندما یع

من قبل موظف في دلیل الحقوق والمسؤولیات  الطالب المبینة في 
المدرسة، وقد باءت جمیع محاوالت حسن النیة بالفشل لحل الوضع، 

الوصي تقدیم شكوى خطیة الى المراقب /یمكن للطالب أو ولي األمر
وى الخطیة التظلم، والحق المحدد ینبغي ان تشمل ھذه الشك. العام

إذا كان . لمساعدةالمرفوض، وبیان موجز بالوقائع، وطلب محدد ل
المراقب العام غیر قادر على حل التظلم بما یرضي الطرف المتضرر 
في غضون سبعة أیام مدرسیة من إستالم الشكوى المكتوبة، یجب أن 

 .یرسل المراقب العام إشعار بالبرید لكال الطرفین

 : اإلشعار أن یتضمنجب ی

الزمان والمكان لعقد إجتماع في موعد ال یتجاوز عشرة أیام من   *
إستالم الشكوى مع إستثناء ھو أنھ سوف یكون لكال الطرفین خمسة 

أیام مدرسیة إضافیة للتحضیر لجلسة االستماع؛ بیان عن التظلم 
 .مشّكل في الشكوى الخطیة

 ك أسماء الشھود؛بیان كامل بالحقائق، بما في ذل  *

 بیان المساعدة المطلوبة؛  *

بیان بحقوق جمیع االطراف، حق جمیع االطراف في حضور   *
محام أو شخص آخر لتمثیلھم في اإلجتماع، بتقدیم الشھود 

 .واالثبات، وإستجواب شھود الطرف اآلخر

 :مع المبادئ التوجیھیة التالیة أن یتوافق اإلجتماعیجب 

 قب العام أو من ینوب عنھ،أجري بحضور المرا  *

 أجري في جلسة مغلقة وغیر رسمیة،  *

یحق لجمیع االطراف ألن یمثلھم محامي أو شخص آخر   *
 یختارونھ،

یمكن لجمیع االطراف فحص السجالت المدرسیة، وغیرھا من   *
 الوثائق ذات الصلة بالشكوى،

م یسمح لجمیع االطراف بإستجواب الشھود ولدیھم الحق في تقدی  *
 .الشھود واالدلة

إذا حّدد المراقب العام أو من ینوب عنھ أن حقوق الطالب قد انتھكت، 
 .المناسبة لمساعدةقرر ایأن ) ھا(یمكن

 

 المشاركة في النشاطات الالمنھجیة . ۳۳
تحتفظ مدارس كامبریدج الرسمیة وإدارة شؤون السالمة واألمن 

ي شخص یشكل بالحق في رفض الدخول في األنشطة الالمنھجیة أل
 .خطرا محتمال على سالمة وأمن الجمھور والمشاركین

سیتم استبعاد الطالب الذین یقعون تحت الشروط المذكورة أدناه من 
الریاضة، والدراما، والموسیقى، والرقص، والحفلة الراقصة، ورحلة 

 :میدانیة واألنشطة الالمنھجیة األخرى التي لدیھا متفرجین

 .قافھم من الدراسةتم إیالطالب الذین   *

 أو/الطلبة السابقین الذین طردوا؛ و  *

 .الطالب الملتحقین ببرنامج بدیل بسبب مسائل تأدیبیة  *

أي طالب یندرج ضمن الفئات المذكورة أعاله الذي یشعر أن 
یجب أن یقدم طلبا لمدیر  مشاركة بالنشاطیجوز النظر بھ لل) ھا(سلوكھ

و مساعد المدیر أو عمید شؤون رئیس المدرسة العلیا، أ/ المدرسة
یجب التوصل الى اتفاق متبادل بین مدیر ).  بھا(الطلبة الخاص بھ

رئیس المدارس العلیا أو مساعد المدیر أو /دائرة االمن ومدیر المدرسة
عمید شؤون الطلبة من أجل أن یحصل ھذا الطالب على تصریح 

 .لحضور أي نشاط المنھجي

ة بحق إستبعاد أعضاء من المجتمع، تحتفظ مدارس كامبریدج الرسمی
من أي ریاضة، ودراما، وموسیقى، ورقص، وحفلة راقصة، ورحلة 

 :میدانیة وأنشطة المنھجیة أخرى التي لدیھا متفرجین، الذین

 تورطوا في حادثة خطیرة في المجتمع؛  *

 أو/لیھم تاریخ طویل من العنف؛ و  *

 .أو لم یحترموا الموظفین/و تسببوا باضطراب  *

 

 

 الحقوق واإلمتیازات

   عدم التمییز ضد الطلبة. ۳٤

من القوانین العامة لوالیة ماساشوستس،  ٥، المادة ۷٦ینص الفصل 
یجب إبعاد أي شخص ] ال: "[في الجزء ذي الصلة، على ما یلي

أوالتمییز ضده في دخول المدارس الرسمیة ألي مدینة، أو في 
رات الدراسیة من ھذه الحصول على المزایا واالمتیازات والدو

المدارس الرسمیة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدین أو 
 ".األصل القومي أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي 

مدارس كامبریدج الرسمیة ملتزمة بتوفیر الجو حیث یمكن لجمیع 
یحظر . الطالب التعلم والمشاركة فى جمیع االنشطة المتعلقة بالتعلیم

من عالوة على ذلك، أي  .قاب الجسدي بأي شكل من األشكالالع



۳۱ 

السلوكیات التي تھین كرامة اآلخرین، تتداخل مع حریتھم في التعلم 
ھو أمر غیر مقبول، أو یخلق بیئة أكادیمیة عدائیة ھو أمر غیر 

باالضافة الى . ویجب أن تؤدي إلى إتخاذ إجراءات تأدیبیة ،مقبول
ي تخویف أوتھدید أومضایقات أوإھانة ذلك، لن یتم التسامح مع أ

أوإذالل أو سلوك إنتقامي آخرى للطالب ویجب أن یؤدي إلى إتخاذ 
لن تحاول ھیئة التدریس إعاقة أو إحباط الطالب أو . إجراءات تأدیبیة

األوصیاء على االبالغ عن السلوك إلى المسؤولین في /أولیاء أمورھم
ھذا القبیل على الفور الى ینبغي اإلبالغ عن أي تدخل من . المدرسة

 .المراقب العام

ستجد ادناه وصف موجز لمختلف السیاسات المناھضة للتمییز التابعة 
 .لمدارس كامبریدج الرسمیة

 

  تكییفالسیاسات واإلجراءات المناسبة لل. ۳٥
ال تمیز مدارس كامبریدج الرسمیة في القبول أو المعاملة أو الوصول 

إنھا .  أو في العمل في برامجھا وأنشطتھاإلى برامجھا أو أنشطتھا و
المناسب لإلعتالل تكییف سیاسة مدارس كامبریدج الرسمیة لتقدیم ال

یمكن ألن تقدم طلبات لقسم . العقلي والجسدي المعروف لدى الطالب
. في مدرسة الطالب ٥۰٤مباشرة إلى منسق  ٥۰٤للطالب  تكییفال

جریر، . ل.كتوریا للمنطقة التعلیمیة ھي الدكتور فی ٥۰٤منسق 
 مساعدة المراقب العام للخدمات الطالبیة،

 Cambridge Public Schools, 159 Thorndike 
Street, Cambridge, MA 02141, 617-349-6500. 

 

من قانون  ٥۰٤إشعار الحقوق بموجب المادة . ۳٦
   ۱۹۷۳إعادة التأھیل لعام 

طالب الذین بلغوا االوصیاء وال/تطبق ھذه الحقوق على أولیاء األمور
في والیة ) الثامنة عشرة من العمر( ۱۸سن الرشد، وھو 

 :ماساتشوستس، وھي على النحو التالي

الوصي أو التلمیذ الذي بلغ سن الرشد لدیھ الحق في /ولي األمر .۱
الحصول على نسخة من اشعار الحقوق االجرائیة عندما تقوم 

یم، أو تنسیب المنطقة التعلیمیة بتحدید أو تقییم أو رفض تقی
تعلیمي جدید أو رفض تنسیب تعلیمي جدید أو ادخال تغییرات 
 .كبیرة في تنسیب الطالب بسبب إعاقة أو إعاقة مشبوھة للطالب

الوصي أو الطالب الذي بلغ سن الرشد لدیھ الحق في /ولي األمر .۲
المدرسة سبب على االعتقاد بأن  لدى ب اذا كانلتقییم الطا

لي أو جسدي یحد إلى حد كبیر التعلم أو الطالب لدیھ إعتالل عق
الوصي أو الطالب /ولي األمر.  نشاطات حیاتیة أخرى مھّمة

 لتكییفالذي بلغ سن الرشد لدیھ الحق بھذا التقییم قبل أي خطة ل

مثال على تغییر .  وقبل أي تغییر ھام في التنسیب التعلیمي للولد
 .كبیر في التنسیب التعلیمي ھو اإلحالة للطرد

ولي .  الطالب الحق في تعلیم عام مجاني مناسبى لد .۳
وصي /الوصي مسؤول عن التكالیف نفسھا لولي أمر/األمر

 .لألوالد غیر المعوقین

الطالب الحق في التعلم مع األوالد لدى إلى اقصى حد ممكن،  .٤
 .غیر المعوقین

عاما أو  ۱٤الوصي أو الطالب الذي یبلغ من العمر /ولي األمر .٥
ف التاسع لدیھ الحق في فحص جمیع السجالت أو دخل الص أكثر

 .ذات الصلة التي تحتفظ بھا المدرسة للطالب

الوصي أو الطالب الذي بلغ سن الرشد لدیھ الحق في /ولي األمر .٦
جلسة إستماع اإلجراءات القانونیة محایدة إذا كانوا یرغبون 

بالطعن في أي إجراء لمدارس كامبریدج الرسمیة فیما یتعلق 
تقییم الطالب الخاصة بھم، أو التنسیب عمال بالمادة بتعریف أو

 .من قانون إعادة التأھیل ٥۰٤

الوصي او الطالب الذي یبلغ سن /إذا كان یرغب ولي األمر .۷
 عبر ٥۰٤اتخذه فریق قسم  يالرشد االعتراض على االجراء الذ

یجب تقدیم طلب إلى جلسة  محایدة،الجلسة إستماع اإلجراءات 
 إستماع إلى

 Bureau of Special Education Appeals 
(BSEA), One Congress Street, 11th Floor, 
Boston, MA 02114 , 

.  7270-626-617على الرقم  BSEAأو عبر الفاكس إلى 
یجب تقدیم طلب جلسة اإلستماع ھذا أیضا إلى إنتباه المراقب 

 العام للمدارس

 Cambridge Public Schools, 159 Thorndike 
Street, Cambridge, MA 02141 

الوصي او الطالب الذي یبلغ سن الرشد /إذا كان ولي األمر 
س یعارض في النھایة قرار مأمور الجلسة، لھم الحق في التما

مة ھذا القرار عن طریق تقدیم شكوى الى محك ياعادة النظر ف
.المقاطعة الفیدرالیة  

لدیھ رشد، الوصي أو الطالب الذي یبلغ سن ال/إذا كان ولي األمر .۸
مسائل أخرى محیطة بتعلیم الطالب ال تنطوي على وجھ التحدید 

الوصي أو /ولي األمرلدى بالتعریف أو التقییم أو التنسیب، 
الطالب الذي یبلغ سن الرشد الحق بتقدیم تظلم أو شكوى إلى 

في المنطقة التعلیمیة، الذي ھو مساعد  ٥۰٤منسق القسم 
یقع المكتب في الطابق األول .  ةالمراقب العام للخدمات الطالبی



۳۲ 

159 Thorndike Street, Cambridge, 
Massachusetts. 

 .6500-349-617رقم ھاتف مكتب خدمات الطالب ھو   

الوصي أو الطالب الذي یبلغ سن الرشد لدیھ الحق أن /ولي األمر .۹
یرفع شكوى الى مكتب الحقوق المدنیة لوزارة التعلیم في 

 الوالیات المتحدة، 

United States Department of Education, 5 
Post Office Square, 8th Floor, Boston, MA 
02109-3921  ،                 

 .0150-289-617: الفاكس 0111-289-617: الھاتف

 

  التعلیم الخاص. ۳۷

یكفل القانون االتحادي وقانون الوالیة لكل طالب الحق في التعلیم 
اذا كنت تعتقد ان .  سب بغض النظر عن اإلعاقةالعام المجاني والمنا

ولدك بحاجة الى خدمات التعلیم الخاص، لدیك الحق في التماس تقییم 
إذا كان موظف .  لھا بھذه الخدمات/لولدك لتحدید ما اذا كان یحق لھ

أو االجتماعیة / لدیھ قلق خاص بشأن االحتیاجات األكادیمیة و
تقدم بھذه المخاوف إلى مدیر ال) ھا(، یجب علیھدوالسلوكیة لول

أو عملیة فریق /رئیس المدرسة العلیا لمباشرة رد للتدخل و/ المدرسة
 .دعم تعلیمي

 

    504 طالب برامج التعلیم الفردي وخطط. ۳۸

یخضع الطالب الذین یحصلون على التعلیم الخاص أو الذین لدیھم 
یخضع الطالب .  دلیل الحقوق والمسؤولیاتلبنود  504خطط 

، كما ھي محددة في قوانین وأنظمة 504لمعوقین وطالب خطط ا
، باستثناء ما ھو دلیل الحقوق والمسؤولیات ألحكامالوالیة واالتحادیة، 

بشكل  .الحقوق والمسؤولیاتمن دلیل  ۱۸منصوص علیھ في المادة 
ما اذا  504اكثر تحدیدا، سوف تبین برامج التعلیم الفردي وخطط 

ة قانون االنضباط المنتظم المبین في دلیل كان یمكن للطالب تلبی
أو اذا كانت إعاقة الطالب تتطلب إجراءات  الحقوق والمسؤولیات

اذا كان . التي تعالج احتیاجات الطالبوتأدیبیة مصممة خصیصا 
ل مع مثل ھذه م، یجب التعا)ھا(سلوك الطالب متأثر بإعاقتھ

.   504ق عمل او فری/التصرفات من خالل برنامج التعلیم الفردي و
دلیل الحقوق والمسؤولیات، باالقتران مع أي قرار إداري في إطار 

رئیس المدارس العلیا أو من ینوب عنھ /سوف یبلغ مدیر المدرسة
في لطالب ذو إعاقة  إلیقافمكتب خدمات الطالب بمخالفة تستدعي ا

لحاجة الى اال یعكس  504برنامج التعلیم الفردي أو خطة حال كان 
دلیل عدیالت على قانون االنضباط المنصوص علیھ في اجراء ت

أو أي قواعد مدرسیة، وسوف ترسل نسخة من الحقوق والمسؤولیات 
 .إلى مكتب الخدمات الطالبیة اإلیقافإشعار 

ن من مكتب الخدمات الطالبیة في جمیع ویجب أن یشارك الموظف
ل دلیالقرارات اإلداریة التي تشمل الطالب ذوي اإلعاقة بموجب 

دلیل الحقوق اذا كان قرار إداري بموجب   .الحقوق والمسؤولیات
 اإلیقافأو لن یؤدي إلى /لن یؤثر على تنسیب الطالب و والمسؤولیات

أیام مدرسیة خالل السنة الدراسیة، ) ۱۰(التراكمي ألكثر من عشرة 
دلیل الحقوق اذا كان قرار إداري بموجب . ال یشترط إجتماع الفریق

 اإلیقافأو یؤدي إلى /یؤثر على تنسیب الطالب و والمسؤولیات
أیام مدرسیة خالل السنة الدراسیة، ) ۱۰(التراكمي ألكثر من عشرة 

.   یشترط إجتماع الفریق قبل إتخاذ أي قرار إداري یتعلق باإلنضباط
، یجب أن دلیل الحقوق والمسؤولیاتقبل إتخاذ قرار إداري بموجب 

سة العلیا ما إذا كان الطالب قد عیّن مدیر المدر/یحّدد مدیر المدرسة
كطالب ذو إعاقة أو قد تمت إحالتھ إلى تقییم التعلیم الخاص ولكنھ لم 

الطالب .  یحدد بعد أنھ مؤھال للحصول على خدمات التعلیم الخاص
الذي لم یتم تحدیده لیكون مؤھال للتعلیم الخاص والخدمات ذات 

ون أو قواعد السلوك الصلة، والذي شارك في سلوك ینتھك أي قان
یمكنھ أن یطالب بأي حمایة توفرھا قوانین التربیة الخاصة االتحادیة 
والتابعة للوالیة إذا كانت المدرسة على معرفة أن الطالب ھو طالب 
من ذوي اإلعاقة قبل حدوث السلوك الذي عجل في إتخاذ إجراءات 

 .تأدیبیة

ب من ذوي تعتبر إدارة المدرسة على معرفة بأن طالب ھو طال
اإلعاقة إذا حصل ما یلي قبل حدوث السلوك الذي عجل في إتخاذ 

 :إجراءات تأدیبیة

الوصي خطیا عن قلقھ إلى مشرف أو موظف /قد أعرب ولي األمر •
إداري أو مدرس الولد بأن الطالب بحاجة إلى خدمات التعلیم 

 الخاص؛ أو

 الوصي تقییم الطالب؛ أو/قد طلب ولي األمر •

لطالب أو عامل آخر في المدرسة مباشرة عن قد أعرب مدرس ا •
قلق محدد حول وجود نمط من السلوك الذي أبداه الطالب إلى 

مساعد المراقب العام للخدمات الطالبیة أو غیرھم من الموظفین 
 .اإلشرافیین في مكتب الخدمات الطالبیة

ال تعتبر إدارة المدرسة على معرفة بأن طالب ھو طالب من ذوي 
 :اإلعاقة إذا

 الوصي بتقییم الطالب؛ أو/لم یسمح ولي األمر •

 الوصي خدمات للطالب؛ أو/قد رفض ولي األمر •

قد تم تقییم الطالب وتثبت عدم أھلیتھ للتعلیم الخاص والخدمات ذات  •
 .الصلة



۳۳ 

إذا كانت ال تعتبر إدارة المدرسة على معرفة بأن طالب ھو طالب من 
اإلنضباط المنصوص  ذوي اإلعاقة، قد یعاقب الطالب بموجب قانون

 :اال أن القیود التالیة تنطبق دلیل الحقوق والمسؤولیاتعلیھ في 

األوصیاء تقییم الطالب خالل الفترة الزمنیة /إذا طلب أولیاء األمور •
التقییم  يالتي یخضع فیھا الطالب للتأدیب، عندھا یجب أن یجر

 بطریقة معجلة؛ و

ب التعلیمي الذي تحدد نسیتحتى یكتمل التقییم، یبقى الطالب في ال •
 .من السلطات المدرسیة

یؤثر على  دلیل الحقوق والمسؤولیاتاذا كان قرار إداري بموجب 
التراكمي ألكثر من عشرة  یقافأو یؤدي إلى اإل/تنسیب الطالب و

أو یؤدي إلى الطرد، /أیام مدرسیة خالل السنة الدراسیة، و) ۱۰(
 :یجب ان تطبق التدابیر التالیة

أوصیاء / ء مراجعة مظھر من قبل المدرسة وأولیاء األمورسیتم إجرا
الطالب وغیرھم من األعضاء المعنیین في فریق الطالب لتحدید ما إذا 

في إتخاذ ھذا ).  ھا(كان سوء سلوك الطالب مظھر من مظاھر إعاقتھ
سببھ أو لھ  يالسلوك المعن) أ: (القرار سوف ینظر الفریق فیما اذا كان

السلوك المعني ھو نتیجة ) ب(اسیة بإعاقة الولد؛ أو عالقة مباشرة أس
 504او خطة /مباشرة لعدم تنفیذ برنامج التعلیم الفردي الخاص و

تبعا لنتیجة مراجعة المظھر، قد تطبق أو ال تطبق .  الخاصة بالطالب
إذا خلص الفریق أن سلوك الطالب ھو . االجراءات التأدیبیة المقترحة

یجب إعادة الطالب إلى التنسیب الذي تم مظھر من إعاقة الطالب، 
الوصي والمنطقة التعلیمیة /منھ إال إذا توافق ولي األمر) ھا(إخراجھ

.  على تغییر في التنسیب كجزء من خطة التدخل السلوكیة للطالب
باالضافة إلى ذلك، یجب أن یتخذ الفریق خطوات فوریة لتصحیح أیة 

 504أو خطة /ي وأوجھ نقص وجدت في برنامج التعلیم الفرد
الخاصة بالطالب، أو التنسیب أو التنفیذ وفقا للقوانین والقواعد 

 يالفیدیرالیة والتابعة للوالیة، بما في ذلك إجراء تقییم السلوك الوظیف
للطالب، شرط أنھ لم یتم إجراء ھكذا تقییم قبل حدوث السلوك الذي 

لتدخل أدى إلى قرار إجتماع الفریق للمظھر؛ وإما تنفیذ خطة ا
السلوكي أو استعراض وتعدیل ما یلزم من خطة التدخل السلوكي 

 .القائمة للطالب

إذا خلص الفریق إلى أن سلوك الطالب لیس مظھر على إعاقة 
 :الطالب

یجب أن یضع الفریق خطة بدیلة توفر التعلیم العام المجاني  •
 ؛اإلیقافالمناسب للطالب اثناء فترة 

أوصیاء الطالب مع إشعار /ولیاء األموریقدم الفریق الخطة البدیلة أل •
.  خطّي حسبما تقتضیھ القوانین والقواعد الفیدیرالیة والتابعة للوالیة

االوصیاء على تقدیم /لن یحول رفض أو عدم موافقة أولیاء األمور
 .اإلیقافمن تطبیق  ،الخدمات في إطار الخطة البدیلة

ة إستماع أمام مكتب أوصیاء الطالب بعقد جلس/اذا طلب أولیاء األمور
اإلستئناف للتعلیم الخاص إلدارة ماساتشوستس للتعلیم االبتدائي 

والثانوي، یستمر الطالب في وضع التعلیم البدیل المؤقت الذي تم 
دلیل الحقوق تحدیده من قبل المدرسة نتیجة لقرار إداري بموجب 

حتى یتم إما انقضاء مدة االنضباط أو أمر من قبل  والمسؤولیات
 .ابط الجلسة لتغییر تنسیب الطالب، أیھما یحدث أوالض

 اإلیقافجراءات التنسیب أو إفي جمیع الحاالت التي یمكن فیھا تغییر 
أیام مدرسیة أو أكثر، یجب أن یتلقى الطالب تعلیم عام ) ۱۰(لعشرة 

قد ینظر موظفي المدرسة في أي ظروف فریدة من .  مجاني مناسب
ى حدة عند تحدید ما إذا كان سیأمر نوعھا على أساس كل حالة عل

 .بتغییر في تنسیب الطالب الذي انتھك قواعد السلوك

أیام مدرسیة بعد تاریخ القرار اإلداري ) ۱۰(فى غضون عشرة 
 :دیبیة، یجب أن یحدث التاليألفرض االجراءات الت

الفریق إلجراء تقییم السلوك الوظیفي للطالب اذا لم  جتمعیجب ان ی •
 ییم موجود سابقاً؛یكن ھذا التق

یجب أن ینفذ الفریق خطة التدخل السلوكیة الخاصة بالطالب اذا لم  •
 تنفذ الخطة قبل السلوك الذي أدى إلى اإلنضباط؛ أو

یجب أن یراجع ویعّدل الفریق خطة التدخل السلوكیة الخاصة  •
 .بالطالب اذا تم تنفیذ الخطة قبل السلوك الذي أدى إلى اإلنضباط

لفریق تغییر في التنسیب، مع أو بدون إذن أولیاء یمكن أن یحدد ا •
األوصیاء، إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة لفترة ال تتجاوز /األمور

یوما مدرسیا، طالما یتم تقدیم تعلیم عام ) ٤٥(خمسة وأربعین 
 :مناسب مجاني في واحد أو أكثر من الحاالت التالیة

 ؛یحمل الطالب سالحا إلى المدرسة أو نشاط مدرسي •

الطالب وعن معرفة یمتلك أو یستخدم أو یبیع أو یلتمس بیع  نإذا كا •
أو مادة خاضعة للمراقبة في المدرسة /المخدرات غیر المشروعة و

 أو نشاط مدرسي؛ او

یوقع الطالب إصابات جسدیة خطیرة ضد شخص آخر في  •
یتم تعریف .  المدرسة، أو في مباني المدرسة أو في نشاط مدرسي

على وجھ التحدید أنھا تنطوي على خطر " خطیرة إصابات جسدیة"
كبیر بالوفاة أو ألم جسدي شدید، أو تشوه واضح ومطول أو خسارة 

 .أو تعطیل مطول لوظیفة جسدیة أو عضویة أو القدرة الذھنیة

قد تسعى المدرسة للحصول على أمر من مكتب اإلستئناف للتعلیم 
والثانوي من اجل إزالة الخاص إلدارة ماساتشوستس للتعلیم االبتدائي 

یوما مدرسیا إلى بیئة تعلیمیة بدیلة ) ٤٥(الطالب لمدة خمسة وأربعین 
في التنسیب الحالي مرجح  يمؤقتة اذا قررت المدرسة أن الطالب الباق

 .أو لآلخرین نفسھبدرجة كبیرة أن یؤدي إلى إصابة 

 



۳٤ 

   إشعار عدم التمییز /العمل اإلیجابي. ۳۹
رسمیة ملتزمة بمبدأ تكافؤ الفرص في كل جانب مدارس كامبرییدج ال

من جوانب عملیاتھا، سواء فیما یتعلق بالفرص االكادیمیة وفرص 
ھي تحظر وال تمیز على أساس العرق أو اللون أو األصل . العمل

القومي أو الدین أو الجنس أو نوع الجنس أو الھویة الجنسیة، أو 
إلعاقة أو السن أو محارب المعلومات الجینیة أو التوجھ الجنسي أو ا

قدیم أو الوضع العائلي فى برامجھا وأنشطتھا، أو في القبول أو العمل 
توفر مدارس كامبریدج الرسمیة .  في برامجھا أو أنشطتھا التعلیمیة

إمكانیة الوصول على قدم المساواة الى الكشافة وغیرھا من فئات 
فیما یلي  . يالشباب كما ھو منصوص علیھ في القانون االتحاد

الشخص الذي تم تعینھ للتعامل مع االستفسارات بشأن سیاسات عدم 
 موظف العمل اإلیجابي،: التمییز

 Affirmative Action officer, 159 Thorndike Street, 
Cambridge, MA 02141, 617-349-6457. 

للحصول على مزید من المعلومات بشأن عدم التمییز یمكنك االتصال 
 ق المدنیة لوزارة التعلیم في الوالیات المتحدة،بمكتب الحقو

 Office of Civil Rights of the United States 
Department of Education, 5 Post Office Square, 
8th Floor, Boston, MA 02109  

 .0150-289-617:  ؛ الفاكس0111-289-617: الھاتف

 

   ینالمشرد والداألتعلیم  منسق. ٤۰
بریدج الرسمیة ملتزمة بتوفیر فرص متساویة لألوالد مدارس كام

المشردین والشباب غیر المصحوبین في الحصول على التعلیم العام 
ینبغي توجیھ .  على نحو ما ھو متوفر لألوالد اآلخرین في كامبریدج

المساعدة فى معالجة المسائل المتصلة بتعلیم األوالد المشردین 
لمدارس  سق تعلیم األوالد المشردینمنوالشباب غیر المصحوبین إلى 

 علىالباب األول مكتب في مكتب الیقع . كامبریدج الرسمیة

 159 Thorndike Street, Cambridge, MA 02141 . 

 .6487-349-617رقم الھاتف 

 

   حریة التجمع. ٤۱
یجب على الطالب التمتع بالحق في التجمع بحریة وسالم في ممتلكات 

. على التعبیر عن االراء ووجھات النظر ینقادر واالمدرسة، وأن یكون
الطالب الذین یخططون لتجمع أو إجتماع ھم بحاجة لموافقة مسبقة 

للطالب . رئیس المدارس العلیا او مساعد المدیر/من مدیر المدرسة

ایضا الحق بدعوة واالستماع الى متحدثین خارجیین في مباني 
وقت ومكان الخطب یمكن ان ینظم مسؤولو المدرسة ال. المدرسة

وطلب اشعارا مسبقا من اجل تجنب المنازعات وضمان حمایة 
یطلب من الطالب تقدیم اسماء المتحدثیین . يالمجتمع المدرس

رئیس المدارس العلیا او مساعد المدیر /الخارجیین لمدیر المدرسة
سوف یوافق المسؤولون في المدرسة . للحصول على الموافقة المسبقة

لخارجي ما لم یكن ھناك اساس وقائعي كبیر لالعتقاد على المتحدث ا
. ان المتكلم سیسبب ضررا كبیرا في تعطیل االنشطة المدرسیة

اجتماعات الحكومة الطالبیة واجتماعات المجتمع المدرسي ھي 
 .األماكن المناسبة للتخطیط لمثل ھذه المناسبات

 

   حریة التعبیر. ٤۲
لحقوق الدستوریة على النحو الطالب في بیئة مدرسیة لدیھم بعض ا

الطالب لدیھم الحق في التعبیر عن أنفسھم من . الذي تحدده المحاكم
خالل الكالم او الكتابة او اللبس أو عرض رموز مثل االزرار 

ابات الذراع أو من خالل وسائل أو والشارات والشعارات وعصّ 
ا او رئیس المدارس العلی/قد یضبط مدیر المدرسة. أشكال تعبیر أخرى

لالعتقاد أن شكال  يمساعد المدیر التعبیر اذا كان ھناك اساس وقائع
محددا من اشكال التعبیر سوف یتسبب او یسبب اضطرابا كبیرا 

دعم جمیع  عبرخالل قد یتكون اإل. ووشیكا فى االنشطة المدرسیة
انواع العنصریة، أو المواد االباحیة او التشھیر او تحریض االخرین 

 .اعد المدرسیةعلى كسر القو

 

   حریة الفرد. ٤۳
الطالب لدیھم الحق في أن یكونوا في أمان وسالم في المباني 

المدرسیة، وعلى أرض المدرسة وعند التنقل من وإلى المدرسة، 
ن یال ینبغي على الطالب أو العامل. وخالل أي نشاط تنظمھ المدرسة

 أن ،المدرسة بأي شكل من األشكال يفى المدارس أو مسؤول
التسبب في أذى أن یحاولوا القوة البدنیة بأیة طریقة أو  واستخدمی

یمكن لمدرس . جسدي لطالب آخر أو مدرس أو مسؤول في المدرسة
أو مسؤول في المدرسة إستخدام القوة البدنیة اذا كانت مناسبة 

 :يالحاالت الثالث التى یجوز فیھا ذلك ھ. وضروریة

 من االشیاء الخطرة، للحصول على حیازة سالح او غیره   *

 لغرض الدفاع عن النفس، و  *

 .لحمایة شخص اخر او الممتلكات  *

یمنع . تملي الفطرة السلیمة والخبرة إستخدام القوة عند الضرورة
إستعمال القوة البدنیة بأي شكل من األشكال لغرض تأدیب الطالب أو 

 .فرض عقوبة



۳٥ 

سیاسة عدم التمییز وحظر التحرش الجنسي. ٤٤
   
لتزم مدارس كامبریدج الرسمیة بالحفاظ على البیئة التعلیمیة ومكان ت

ل، بما في ذلك قبالعمل حیث ال یتم التسامح مع التعصب وعدم الت
التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو 

التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة، أو المعتقدات الدینیة أو المعلومات 
یسيء أي شكل من غیر مقبول أن أو اإلعاقة أو السن، و الجینیة

أو التحرش الى كرامة /أشكال التخویف أو التھدید أو اإلكراه و
 .االخرین ویتعارض مع حقھم فى حریة التعلم أو العمل

تحظر مدارس كامبریدج الرسمیة بصرامة ضد التحرش والتمییز، 
من قبل أي الجنسي أو غیر ذلك، ألي من الطالب أو موظفیھا 

شخص، بما في ذلك أي طالب زمیل، أو مدرس، أو مشرف، أو 
زمیل في العمل، أو بائع، أو طرف ثالث، كما یتعارض مثل ھذا 

السلوك مع مھمة مدارس كامبریدج الرسمیة والتزامھا بتكافؤ الفرص 
 .في التعلیم والتوظیف

یا یتكون التمییز والتحرش من سلوك غیر مرغوب فیھ، سواء كان لفظ
او جسدیا، الذي یقوم على سمة یحمیھا القانون، مثل الجنس، او 

العرق، او اللون، او االصل، او االصل القومى، او الدین، او السن، 
او اإلعاقة او المعلومات الجینیة، أو الوضع العائلي، أو الھویة 

بانھ " التحرش الجنسي"یتم تعریف .  الجنسیة او التوجھ الجنسي
ھو یشمل التحرشات .  ب فیھ ذات طابع جنسيسلوك غیر مرغو

الجنسیة، وطلبات لخدمات جنسیة، والسلوك اللفظي وغیر اللفظي أو 
 :ماجنسي عندالطابع ال اتالجسدي ذ

 الخضوع أو رفض ھذه التحرشات، أو الطلبات، أو السلوكیكون  •
أو شرط من شروط التوظیف،  بندضمني كشكل سواء بجالء أو  تمّ 

مي، أو الفرص المتعلقة بالمدرسة أو كأساس مركز أكادیلأو 
 .لقرارات التوظیف

ھذه التحرشات أو الطلبات أو السلوك لدیھا غرض أو تأثیر بشكل  •
أو العملي للشخص عن طریق  األكادیميغیر معقول على األداء 

 ئةخلق بیئة تعلیمیة أو بیئة عمل مخیفة أو معادیة أو مھینة أو مسی
 .جنسیا

سي أفعال العنف الجنسي، بما في ذلك على سبیل یشمل التحرش الجن
ب األفعال الجنسیة الجسدیة ضد إرادة االمثال ال الحصر، ارتك

الشخص أو التي یكون فیھا الشخص غیر قادر على إعطاء الموافقة 
بسبب استخدام الضحیة للمخدرات أو الكحول، أو غیر قادرة على 

تندرج أفعال . أخرى إعطاء الموافقة بسبب العجز الفكري أو إعاقة
مختلفة في فئة العنف الجنسي، بما في ذلك االغتصاب واالعتداء 

كل أفعال العنف الجنسیة .  الجنسي والجماع بالقوة واالكراه الجنسي
 .لتحرش الجنسي الذي یشملھ الباب التاسعاأشكال من ھذه ھي 

لن تتسامح مدارس كامبریدج الرسمیة مع سلوك تحرش أو تمییز 
یؤثر بشكل غیر معقول على أو لى ظروف العمل او التعلیم، یؤثر ع

أداء الشخص في المدرسة أو في العمل، او یخلق بیئة مدرسیة أو بیئة 
أو التحرش بالموظفین أو /التمییز و. ةمزعجعمل مخیفة أو معادیة أو 

الطالب في المدارس أو مكان العمل محظور قانونیا ولن یتم التسامح 
الغراض ھذه السیاسة یتضمن . كامبریدج الرسمیة بھ من قبل مدارس

المناسبات االجتماعیة التي ترعاھا " مدرسة"او " مكان العمل"
المدرسة أو الرحالت أو المناسبات الریاضیة او التنقل المرتبط بالعمل 

أو المناسبات المتعلقة بالمدرسة او العمل، بما في ذلك على سبیل 
نشطة الالمنھجیة والریاضیة، أو التنقل المثال ال الحصر، البرامج واأل

عالوة على .  من وإلى المدرسة أو في رحلة میدانیة ترعاھا المدرسة
ضد شخص إشتكى من التمییز او التحرش  يذلك، فان أي عمل انتقام

او االنتقام؛ او أي عمل انتقامي ضد أي شخص تعاون مع تحقیق في 
یر مشروع ولن یتسامح ھو كذلك غ ،شكوى تمییز أو تحرش أو إنتقام

 .بھ

تتخذ مدارس كامبریدج الرسمیة ادعاءات التمییز والتحرش بجدیة 
وحیثما یتقرر حصول سلوك غیر . وسوف ترد فورا على الشكاوى

الئق، سوف تعمل مدارس كامبریدج الرسمیة على الفور للقضاء على 
السلوك وسوف تفرض اجراءات تصحیحیة حسب االقتضاء، بما في 

دیبي عند االقتضاء، والذي قد یشمل إنھاء الخدمة أو أجراء التذلك اال
 .االنضباط المدرسي

یمكن للطالب رفع الشكاوى المتعلقة بالممارسات التمییزیة المزعومة 
رئیس /بشكل غیر رسمي مع مدرس الطالب أو مدیر المدرسة

المدارس العلیا أو العمید، أو موظف العمل االیجابي أو نائب المراقب 
یمكن لموظف رفع شكاوى للمشرف الخاص .  عام للتعلیم والتعلمال
أو مسؤول العمل اإلیجابي أو المدیر التنفیذي لمكتب الموارد ) ھا(بھ

تقع مكاتب موظف العمل االیجابى، والموارد البشریة .  البشریة
 ونائب المراقب العام للتعلیم والتعلم في

 159 Thorndike Street, Cambridge, 
Massachusetts . 

، رقم 6457-349-617رقم ھاتف مسؤول العمل االیجابي ھو  
ورقم ھاتف نائب  6438-349-617ھاتف الموارد البشریة ھو 

یعالج مسؤول .  6418-349-617المراقب العام للتعلیم والتعلم ھو 
العمل االیجابي أیضا الشكاوى الرسمیة بشأن الممارسات التمییزیة 

 .المزعومة

 اجنسی االسلوك المشتكى منھ تحرش عتبرحاالت، قد یوفي بعض ال
إذا كنت تعتقد بأن السلوك .  بموجب الباب التاسع والنشاط االجرامى

جریمة ایضا، لدیك الحق في تقدیم شكوى جنائیة في أي وقت،  شكلی
 .بما في ذلك أثناء أو بعد التحقیق الذي أجرتھ المدرسة في شكواك



۳٦ 

یاسة عدم التمییز وحظر التحرش یمكن إیجاد نسخة كاملة عن س
الجنسي التابعة للمنطقة التعلیمیة على الموقع اإللكتروني للمنطقة 

مدیر المدرسة /التعلیمیة أو یمكنك طلب نسخة من مدیر المدرسة
 .العلیا

 

   زواج الطالب والحمل واألبوة. ٤٥
او المتزوجون على أصبحوا أھل یجب تشجیع الطالب الحوامل أو 

یسمح لھؤالء الطالب بالبقاء في صفوفھم . تعلم في المدارسمواصلة ال
.  االكادیمیة والمشاركة في النشاطات الالمنھجیة مع الطالب اآلخرین

باالضافة إلى ذلك، یسمح للطالبات الحوامل، بعد الوالدة، بالعودة إلى 
.  نفس الفصول الدراسیة واالنشطة الالمنھجیة كما كانت قبل الوالدة

على صول حي طالب حامل، أو ولي أمر أو متزوج من الأال یحرم 
أو  إیقاف في الفصول الدراسیة أو األنشطة الالمنھجیة، وال یتم  التعلیم

طرد أو إستبعاد أو خالف ذلك التأدیب بسبب الزواج أو الحمل أو 
 .األبوة

 

   منسق الباب التاسع. ٤٦
برامجھا أو ال تمیز مدارس كامبریدج الرسمیة على أساس الجنس في 

ز على أساس الجنس في تعمل بھا وال تمیّ  يانشطتھا التعلیمیة الت
ینبغي توجیھ أي .  االلتحاق أو العمل في برامجھا أو انشطتھا التعلیمیة

تطبیق الباب التاسع إلى منسق الباب التاسع للمنطقة  بشأنتساؤالت 
مدارس التعلیمیة الدكتور كاھرس ماكلوفین، مسؤول العمل اإلیجابي، 

 كامبریدج الرسمیة،

 159 Thorndike Street, Cambridge, MA 02141, 
617-349-6457  

 أو وزارة التعلیم في الوالیات المتحدة، مكتب الحقوق المدنیة،

 55 Post Office Square, 8th Floor, Boston, MA 
02109-3921 

 .0150-289-617:  ؛ الفاكس0111-289-617:  الھاتف        

 

   حریة الدین .٤۷
، ۱٥۱Cتنص القوانبن العامة في والیة ماساشوستس في الفصل 

 :على ما یلي ب، ۲المادة 

أي طالب في مؤسسة تدریبیة تربویة أو مھنیة، وغیرھا من 
المؤسسات التدریبیة التعلیمیة أو المھنیة أو الدینیة أو المذھبیة، 

أو  الذي ال یستطیع، بسبب معتقداتھ الدینیة، حضور دروس

یعفى  ،أو دراسة أو عمل في یوم معیّن إمتحانلمشاركة في أي ا
أو دراسة أو عمل، ویجب أن یتاح لھ فرصة إمتحان من أي 

ھي قد / أو الدراسة، أو العمل الذي ھو  اإلمتحانلتعویض ھذا ل
غاب عنھ بسبب ھذا الغیاب في أي یوم معین؛ ولكن بشرط أن 

ول على بیخلق عبئا غیر مق أو العمل التعویضي ال اإلمتحانھذا 
وال توجد ایة رسوم من أي نوع من جانب . ھذه المدرسة

ال یجوز ألي أثار . المؤسسة إلتاحة ھذه الفرصة لھذا الطالب
ألي طالب بسبب إستفادتھ لبنود ھذا  تنتجسلبیة أو ضارة أن 

 .الجزء

یجب أن یسجل غیاب الطالب الذین یغیبون عن المدرسة بسبب أحد 
ثانیا، یطلب من المدرسین االمتناع عن . الدینیة كغیاب معذور االعیاد

أو  لدراساتأو ا نھائیةجدولة أي من االختبارات الھامة، أو األنشطة ال
أخیرا، یجب على المعلمین إعطاء . التقاریر المھمة خالل ھذه االیام

الطالب قدر معقول من الوقت لدى عودتھم الى الصف للتعویض عن 
 .ن خالل ھذه االیامالواجب المعی

 

   توجیھات قسم الوالء . ٤۸
ینص  ٦۹المادة  ،۷۱الفصل : القوانین العامة لوالیة ماساتشوستس

 :على ما یلى

یجب على كل معلم في بدایة الصف األول من كل یوم في جمیع 
الصف في تالوة   قودالصفوف في جمیع المدارس الحكومیة أن ی

 ".قسم الوالء للعلم"

من . مطلوبا من كل طالب المشاركة في قسم الوالء قد ال یكون
ن أي طالب ال یرغب في المشاركة في القسم إحترام حق مالمتوقع 

 .االخرین الذین یرغبون بذلك دون إعاقة أو تشویش

 

 

 السیاسات العامة

سیاسة اإلستخدام المقبول لشبكة الكمبیوتر . ٤۹
)AUP( 

ل التكنولوجیا المستخدمة ك نإنھا سیاسة مدارس كامبریدج الرسمیة أ
الغراض االتصاالت االلكترونیة، بما في ذلك دون حصر، 

التكنولوجیا المستخدمة للوصول الى شبكة االنترنت الخاصة بمدارس 
او /كامبریدج وجمیع االجھزة االلكترونیة الصادرة الى الموظفین و

مثل اجھزة الكمبیوتر (الطالب من قبل مدارس كامبریدج الرسمیة 
 .سوف تستخدم بطریقة مسؤولة وقانونیة واخالقیة) لھواتف، الخوا
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تم تأسیس شبكة الكمبیوتر واألجھزة اإللكترونیة لمدارس كامبریدج 
الرسمیة ألغراض تعلیمیة محدودة، ولم تنشأ كخدمة لوصول العامة 

مدارس كامبریدج الرسمیة لدیھا الحق في فرض قیود . أو منتدى عام
حاسوب وجمیع االجھزة االلكترونیة التي تصدر على إستخدام نظام ال

نظام العنھا، وأن تطلب من المستخدمین على االلتزام بقواعد 
لجنة المدارس، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، وسیاسات 

سیاسة مدارس كامبریدج الرسمیة لعدم التمییز والحظر ضدالتحرش 
معلومات سجالت  الجنسي وسیاسة مكافحة التھویل ولحمایة سریة

 .الطالب ومعلومات سجالت الموظفین

على الرغم من وجود العدید من الموارد الثمینة على االنترنت، ھناك 
ایضا العدید من المواقع التي یمكن اعتبارھا غیر مناسبة للطالب وال 

یجب على جمیع االفراد الذین یستخدمون . تخدم أي قیمة تعلیمیة
كمبیوتر بمسؤولیة لضمان استخدامھا فقط االنترنت استخدام شبكة ال

في االغراض التعلیمیة وأن تكون متسقة مع االنشطة االكادیمیة 
باستخدام موارد . لمدارس كامبریدج الرسمیة وتحت اشراف موظفیھا

المعلومات المتصلة بالشبكة التابعة لمدارس كامبریدج الرسمیة، یوافق 
 .قبول ھذه السیاسة كل من الطالب والمستخدمین البالغین على

یمنع إستخدام موارد المعلومات المتصلة بالشبكة التابعة لمدارس 
 .كامبریدج الرسمیة ألي نشاطات غیر شرعیة أو تجاریة

تستخدم مدارس كامبریدج الرسمیة نظام الفلترة لمنع الوصول الى 
مواقع غیر مناسبة تعلیمیا، بما فیھا تلك التي تتضمن مواد فاحشة او 

مع ذلك، فمن المھم فھم أنھ ال یوجد . ة أو الضارة بالقاصرینإباحی
حل مثالي، وال یمكن لمدارس كامبریدج الرسمیة أن تضمن أنھ سوف 

تتمثل مسؤولیة . یتعذر على الطالب الوصول إلى موقع غیر مناسب
الطالب باإلبالغ عن أي موقع غیر مناسب للمدرس والعودة الى 

 .موضوع التعلیم المحدد

المدارس الذین  ين وغیرھم من موظفین واالدارییللمدرس یمكن
یستخدمون االنترنت كجزء من التعلیم اإلتصال بأنظمة مدارس 

) ICTS(كامبریدج الرسمیة للمعلومات واالتصاالت والتكنولوجیا 
سوف یتخذ ھذه القرارات . لطلب حظر أو عدم حظر موقع معین

رس كامبریدج الرسمیة المسؤولین عن مراقبة نظام الفلترة في مدا
 .بالتشاور مع الموظفین في المدارس

استخدام حواسیب مدارس كامبریدج الرسمیة والشبكة الحاسوبیة، بما 
في ذلك االنترنت والبرید االلكتروني وغیرھا من االجھزة االلكترونیة 

 یةالرقم یةالشخص ةمثل الھواتف الخلویة او اجھزة المساعد(
(PDA) ( ومن المھم أن یفھم جمیع الموظفین .  حقاولیس  امتیازھو

 االوصیاء ان/وأولیاء األموروالطالب في مدارس كامبریدج الرسمیة 
أو أي /رفض التوقیع على االقرار باستالم سیاسة االستخدام المقبول و

انتھاك لسیاسة اإلستخدام المقبول لمدارس كامبریدج الرسمیة قد یؤدي 
الكمبیوتر واالنترنت وشبكة م الحق باستخداإلى احتمال فقدان 

او امتیازات البرید /الكمبیوتر واالجھزة االلكترونیة االخرى و
 او اتخاذ اجراءات تأدیبیة أو المقاضاة بموجب القانون/االلكتروني و

 .االتحاديالمحلي و

ال تقدم مدارس كامبریدج الرسمیة أي ضمانات من أي نوع، سواء 
لن تكون مدارس . لتي تقدمھاكانت علنیة أو ضمنیة، للخدمات ا

كامبریدج الرسمیة مسؤولة عن أي ضرر تعاني منھ على سبیل الذكر 
ال الحصر، فقدان البیانات، ومقاطعة الخدمة والتأخیر عدم التسلیم، أو 

مدارس كامبریدج الرسمیة لیست .  سوء التسلیم الناجمة عن أي سبب
صول علیھا عن مسؤولة عن دقة أو نوعیة المعلومات التي یتم الح

طریق أو المخزنة على الشبكة، واستخدام ھذه المعلومات ھو على 
مدارس كامبریدج الرسمیة لن تكون مسؤولة .  مسؤولیتك الخاصة

 .عن االلتزامات المالیة الناشئة عن طریق استخدام الشبكة

إنھا سیاسة لجنة مدارس كامبریدج ومدارس كامبریدج الرسمیة أن 
صاالت اإللكترونیة وتخزین جمیع المعلومات كل إرسال عبر االت

تعتبر . یخضع لسیاسة االستخدام المقبول ھذه، حسب مقتضى الحال
جمیع المعلومات االلكترونیة التي أرسلت من أو وردت من أو تم 

أو لجنة مدارس /تخزینھا كملكیة لمدارس كامبریدج الرسمیة و
قل شبھة كامبریدج، حسب اإلقتضاء، وھي تخضع للمراقبة األ

ومن المھم أن یفھم جمیع . والعشوائیة واالرشفة وإمكانیة اإلسترجاع
أوصیاء الطالب في مدارس /الموظفون والطالب وأولیاء أمور

كامبریدج الرسمیة أنھ ال یوجد توقع معقول من الخصوصیة فیما 
یتعلق باستخدام شبكة الكمبیوتر الخاصة بمدارس كامبریدج الرسمیة 

ة اإلنترنت والبرید االلكتروني، وأنھ ال یوجد توقع ما في ذلك خدمب
معقول من الخصوصیة فیما یتعلق بمحتوى الرسائل االلكترونیة أو 
التي أرسلت إلى أو من شبكة الكمبیوتر التابعة لمدارس كامبریدج 
الرسمیة بما في ذلك خدمة اإلنترنت والبرید االلكترونى أیا كانت 

سوف ترصد یمكن و.  المستخدمة معدات االتصاالت االلكترونیة
وتحقق مدارس كامبریدج الرسمیة ولجنة مدارس كامبریدج الرسمیة 
في استخدام ملفات البرید اإللكتروني، وأجھزة الكمبیوتر، واألقراص 

الصلبة وغیرھا من ملفات االتصاالت اإللكترونیة، واألنظمة 
ھا في واألجھزة والمنصات بغض النظر عن ما إذا كان الوصول إلی

مرتبطة مباشرة بجھاز كانت المدرسة، أو في العمل أو عن بعد إذا 
 .خادم الشبكة التابع للمنطقة التعلیمیة

ذي المسؤولیة شبكة الكمبیوتر، بما في ذلك ون مستخدمال ملن یستخد
 :على سبیل المثال ال الحصر، اإلنترنت والبرید االلكتروني

 تجاریة من أي نوع ألغراض) ا(

ن إستخدام یط السیاسي، على الرغم أنھ یمكن للمستخدمللضغ) ب(
حول ) رائھنآ( رائھمآوللتعبیر عن  ممثلیھمالنظام للتواصل مع 

 .القضایا السیاسیة

 لألنشطة غیر المشروعة) ج(
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معلومات االتصال الشخصیة توزیع لنشر أو كشف او غیر ذلك ) د(
لعنوان أو رقم الخاصة بھم أو بأشخاص آخرین، بما في ذلك االسم أو ا

الھاتف، أو المدرسة أو العمل، بدون اذن مسبق من إداري في 
المدرسة، واإلذن الخطي المسبق للفرد الذي سوف یتم نشر 

 .الشخصیة) ھا(معلوماتھ

معلومات سجل طالب بدون توزیع لنشر أو كشف أو غیر ذلك ) ه(
اذن مسبق من إداري من المدرسة، وقبل الحصول على إذن خطي 

سمح بھذا االفشاء او النشر وصي الطالب اال إذا كان یُ /لي أمرمن و
 عمال بقوانین سجل الطالب في والیة ماساتشوسیتس

لنشر أو غیر ذلك كشف الرسالة التي أرسلت لھم دون إذن من ) و(
وھذا الحكم ال یمنع المستخدم من . الشخص الذي أرسل الرسالة

ن تلقیھم ألي رسالة الكشف فورا للمدرس أو إداري في المدرسة ع
 غیر مناسبة أو جعلتھم یشعرون بعدم االمان

لتھدید أو اذالل أومضایقة أوتخویف او إرسال المعلومات ) ز(
 الى شخص اخر او عن شخص اخر المزعجة

متسلسلة او االنخراط في البرید االلكتروني اللنشر الخطابات ) ح(
ب من غیر المرغوب أو االنخراط في أي شكل آخر غیر مناس

 االتصاالت عبر شبكة الكمبیوتر

معلومات سجل شخصیة دون  توزیعنشر أو كشف أو غیر ذلك ) ط(
اذن مسبق من إداري من المدرسة ما لم یسمح بھذا الكشف أو النشر 

 عمال بقانون إتحادي أو قانون الوالیة

لعرض أو حیازة أو نشر، أو كشف، أوإرسال أو تبادل أو نشر ) ي(
الجنسیة الفاضحة والرسائل النصیة ورسائل البرید الرقمیة الصور 

اإللكتروني أو مادة أخرى ذات طبیعة جنسیة على أي جھاز كمبیوتر، 
والھاتف الخلیوي أو األجھزة اإللكترونیة األخرى بغض النظر عن ما 

ستخدام الوالیة أو القانون الفیدیرالي المرتبط باإذا كان إنتُھك قانون 
 مواد اإلباحیة األطفال في إنتاج ال

 لالنشطة التي تعطل البیئة التعلیمیة) ك(

 االنشطة غیر االخالقیة، مثل الغش في المھام أو االختبارات) ل(

 تغزو خصوصیات الغیر يلالنشطة الت) م(

ینبغي إستخدام  شبكة  ؛ وبعبارة اخرى،يلالستخدام الشخص) ن(
عمل او مدارس كامبریدج الرسمیة واالجھزة االلكترونیة فقط لل

 لالغراض المدرسیة

خر ینتھك أي سیاسة تابعة لمدارس كامبریدج آالقیام بأي سلوك ) س(
التابع لمدارس دلیل الحقوق والمسؤولیات أو بنود /الرسمیة و

 كامبریدج الرسمیة او القواعد المدرسیة باي شكل من االشكال

ل ال یستخدم أو یسمح للطالب التفاعل مع أي مواقع تتطلب إدخا) ع(
مثل االسم (معلومات تعریف شخصیة او معلومات تعریف الطالب 

اال اذا كان ) والعنوان ورقم الھاتف وعنوان البرید االلكترونى، الخ
إستخدام ھذا الموقع موافق علیھ من أنظمة المعلومات واإلتصاالت 

 ) ICTS(والتكنولوجیا 

مادة ، ال۷۱ینتھك أحكام قوانین ماساتشوستس العامة، الفصل ) ف(
 بالمضایقةوالتھویل  لمضایقة، بما في ذلك احكامھ المتعلقة با۳۷۰

 .واالنتقام

 :مسؤولیةالمستخدمو الشبكة ذوو 

لن یكشفوا عن أي معلومات شخصیة عن أي مستخدم مثل العنوان ) ا(
اال اذا  يورقم الھاتف ورقم بطاقة االئتمان ورقم الضمان االجتماع

یوافق الطالب المستخدمین على بإذن خطي علني مصرح منھ؛ ولن 
 ياالجتماع مع شخص قد تعرفوا بھ على االنترنت بدون موافقة ول

 الوصي/األمر

تتعرف /یبلغون مسؤول النظام عن أي مشاكل أمنیة یتعرف) ب(
 علیھا على شبكة الكمبیوتر

مسؤولین عن إستخدام األجھزة االلكترونیة  نسوف یكونو) ج(
 الِسرتفصح عن كلمة /وقات ولن یفصحوحسابھم الخاص في جمیع األ

 ي جھاز أو حساب ألي شخصأل

یدركون أنھ لیس ھناك أیة خصوصیة في محتویات البرید ) د(
اإللكتروني، والبیانات أو الملفات الشخصیة على أي جھاز الكتروني 

أو الشبكة، وأن جمیع األجھزة اإللكترونیة والنظام تخضع للحفظ / و 
الوصول إلى الرسائل ومراقبتھا ویمكن الوصول والصیانة الروتینیة و

 إلى الملفات في الظروف المناسبة

یكشفون فورا لمدرس أو إداري في المدرسة أي موقع یجدونھ أو ) ه(
 غیر مناسب أو یجعلھم یشعرون بعدم االمان وھو یتلقونھ 

عدم محاولة الوصول بشكل غیر مرخص لشبكة مدارس ) و(
ة أي كمبیوتر آخر أو تجاوز وصول كامبریدج الرسمیة أو شبك

المستخدم المرخص، أو بالمحاوالت المتعمدة لتعطیل شبكة الحاسوب 
أو تدمیر البیانات من خالل نشر فیروسات الكمبیوتر أو أیة وسیلة 

أو تدمیر أو التداخل بشبكة  ھأخرى، أو نھب أو تخریب أو العبث بـ
معلومات أو أجھزة  الكمبیوتر مع برامج أو بیانات أو ملفات او أي

 الكترونیة أخرى

إحترام الحقوق القانونیة لصناعة البرمجیات وموفري الشبكة ) ز(
 وحقوق النشر واتفاقیات الترخیص

أي (بذیئة الأو  لدنیئةعدم استخدام النظام للوصول إلى المواد ا) ح(
، أو التي تدعو إلى األعمال غیر المشروعة أو التي )المواد اإلباحیة

، )أي أدب الكراھیة(لى العنف أو التمییز تجاه الناس اآلخرین تدعو إ
 )أي القمار(أو غیر القانونیة 



۳۹ 

االمتثال لسیاسات لجنة مدارس كامبریدج ومدارس كامبریدج ) ط(
الرسمیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، سیاسة عدم 

، وسیاسة عدم التسامح في جرائم يالتمییز وحظر التحرش الجنس
فیما یتعلق باستخدام شبكة  زعاجالكراھیة وسیاسة مكافحة اإل

 الكمبیوتر ونظام الكمبیوتر والبرید االلكتروني

استخدام نفس المستوى من الرعایة، والحكم واالحتراف في ) ي(
التواصل على شبكة الكمبیوتر، ونظام الكمبیوتر والبرید اإللكتروني 

رة المدرسة، بما في ذلك كما یفعلون التصاالت أخرى خطیة من إدا
سبیل المثال ال الحصر تلك التي على إدارة المدرسة أو ترویسة على 

 المدرسة الفردیة

أو  إزعاجاالبالغ عن أیة حوادث أو إستالم تھدید أو إذالل أو ) ك(
ة مزعجإلكتروني أو إنتقام أو مضایقة أو تخویف أو إتصاالت  إزعاج

سالة نصیة أو موقع التعارف سواء عبر البرید االلكتروني أو ر(
وفقا لبنود سیاسة مدارس كامبریدج الرسمیة ) االجتماعي أو غیر ذلك

 إلزعاجلعدم التمییز وسیاسة حظر التحرش الجنسي ومكافحة ا

نشر المواد المتاحة للطلبة  تأكد منعند نشر مواد التعلم عن بعد، ) ل(
ء كان نقل ھذه المسجلین رسمیا فقط في المادة التي یتم نقلھا، سوا

تنفیذ  تأكد منالمعلومات الرقمیة ھو التعلیم عن بعد أو ملحقا حیة؛ 
ومنع لفترة أطول من مدة الصف العمال اتدابیر معقولة لمنع بقاء 

، رّ سعلى سبیل المثال، استخدم كلمات (لمواد الغیر مصّرح لنشر ال
مصادقة المستخدم والموقع عبر فحص بروتوكول االنترنت، مھلة 

إشعارا أعط ، )لمحتوى، تعطیل الطباعة، وتعطیل أداة القص واللصقا
فقط و ،واضحا للطالب أن العمل محمي بموجب حقوق الطبع والنشر

 علیھا لوحصوتم الالتي تم إجراؤھا بشكل قانوني، المواد المنشورة 
تحت سیطرة أو للصف  إعالمیةجزء من نشاط تعلیمي بوساطة ھي و

ض في وبطریقة مماثلة ألداء أو عر اشراف المدرب، وتستخدم
الفصول الدراسیة الحیة وكمیة المواد المستخدمة یجب أن تكون قابلة 

وعدم كمیة المستخدمة في إعداد الفصول الدراسیة الحیة لللمقارنة ل
 .أي أعمال تعلیمیة رقمیة نشر

ضمان توعیة الطالب حول السلوك المناسب على االنترنت، بما ) م(
عل مع األفراد اآلخرین على مواقع الشبكات االجتماعیة في ذلك التفا

 .اإللكتروني واالستجابة لھ زعاجوغرف الدردشة والوعي ضد اإل

 التأدیب

او /انتھاك لھذه السیاسة قد یؤدي الى الغاء امتیازات الشبكة و يا
دیبیة المناسبة وفقا لقواعد مدارس كامبریدج أاتخاذ االجراءات الت

 .ت قانونیة اذا اقتضى االمرة، وإجراءایالرسم

قد یتم رفض أي مستخدم متعرف علیھ كخطر أمني أو لدیھ تاریخ من 
المشاكل مع أنظمة كمبیوتر أخرى، من الوصول إلى الشبكة، وفقا 

 .لتقدیر إدارة المدرسة

سوف تتعاون إدارة المدرسة تعاونا كامال مع المنظمات المحلیة أو 
قیق یتعلق بأي أنشطة غیر قانونیة تتم المسؤولین االتحادیین في أي تح

 .عبر الشبكة

 

   قواعد السلوك للبرامج المدونة . ٥۰
تنتھك اإلزدواجیة غیر المرخص بھا لبرامج الكمبیوتر القانون 

 ال توافق. وتخالف معاییر السلوك التابعة لمدارس كامبریدج الرسمیة
التالیة  المبادئبالنسخ وتسلم  اھذعلى مدارس كامبریدج الرسمیة 

 :كأساس لمنع الحوادث

لن تشارك مدارس كامبریدج الرسمیة في صنع ولن تسمح   *
بإستخدام نسخ البرامج غیر المصرح بھا تحت أي ظرف من 

 .الظروف

ستوفر مدارس كامبریدج الرسمیة البرامج المكتسبة قانونا لتلبیة   *
ة احتیاجات البرامج المشروعة في الوقت المناسب وبكمیات كافی

 .لكافة أجھزة الكمبیوتر لدینا التي تتطلب مثل ھذه البرامج

ط الترخیص أو وستمتثل مدارس كامبریدج الرسمیة لكل شر  *
 .الشراء التي تنظم إستخدام أي برنامج تقتنیھ أو تستخدمھ

ستطبق مدارس كامبریدج الرسمیة ضوابط داخلیة قویة لمنع   *
ح بھا، بما في ذلك صنع أو إستخدام نسخ البرامج غیر المصر

إتخاذ تدابیر فعالة للتحقق من االمتثال لھذه المعاییر، وإجراءات 
 .تأدیبیة مالئمة في حالة إنتھاك ھذه المعاییر

 

   زوار المدرسة. ٥۱
للحفاظ على السالمة واألمن، من المتوقع أن یتقدم جمیع الزوار من 

بنى المكتب الرئیسي للمدرسة قبل الذھاب إلى أي مكان في م
اذا قام أي زائر بتعطیل أو عرقلة أعمال الطالب أو .  المدرسة

المعلمین أو موظفین آخرین بتصرف غیر الئق أو االصرار على 
رئیس /الزیارة في األوقات غیر المالئمة، یمكن لمدیر المدرسة

المدارس العلیا فرض قیود على قدرة الفرد على زیارة المدرسة، بما 
ال ال الحصر، طلب أخذ المواعید قبل الزیارة، في ذلك على سبیل المث

أو یرافق من قبل موظفین من المدرسة عند التواجد في المبنى أو 
إذا كان لدیك أیة أسئلة حول سیاسة المدرسة . منعھم من دخول المبنى

 .رئیس المدارس العلیا/للزوار، تحدث إلى مدیر المدرسة

 

 

 



٤۰ 

 سییرھاة من دون تلسیاراممنوع تشغیل محرك . ٥۲

 ۳۷، المادة ۷۱تحظر القوانین العامة في والیة ماساشوستس، الفصل 
ح  جمیع سائقي الحافالت المدرسیة وسائقي السیارات الشخصیة من 

في المدرسة أو ضمن حدود  ة من دون تسییرھاالسیار تشغیل محرك
 .قدم من المدرسة) ۱۰۰(مائة 

 

   خزائن الطالب. ٥۳
الرسمیة وخاصة الجدیدة منھا، لدیھا العدید من مدارس كامبریدج 

یجب أن یلتزم الطالب المكلفین . الخزائن ھي امتیاز. خزائن للطالب
 :بخزائن بالشروط التالیة

ینبغى أن یبذل كل جھد ممكن لإلبقاء على الخزائن آمنة والسماح 
 .بخصوصیة محتویاتھا

ال یجب على الطالب مشاركة الخزائن إال إذا أذن بذلك الشخص 
 .مسؤولال

أو الفشل في المحافظة على  خزائنلن یتسامح مع الكتابة على ال
 .الخزائن نظیفة

تتوفر الخزائن لمالبس الطالب والمواد التعلیمیة مثل الكتب 
 .، والغداء، الخحتیاجاتع واالیراوالمذكرات والمش

الخزائن بما بیتعلق  فیمایجب على الطالب االمتثال النظمة المدرسة 
 .ات اإلستخدام، الخفي ذلك أوق

یجب على الطالب أخذ ما یحتاجونھ من الخزائن في نھایة الیوم 
إذا كان من الضروري الحصول على شئ مھم من الخزائن . الدراسي

 .بعد ساعات الدراسة، یتطلب الحصول على إذن من المسؤول

بما أن الخزائن ھي ممتلكات للمدرسة، تحتفظ المدارس بالحق في 
إذا كان ھناك سبب لالعتقاد بأن الخزانة تحتوي على  تفتیش الخزائن

مواد محظورة، أو األسلحة، أو أدلة من شأنھا أن تربط الخزانة 
لالتجار في الممنوعات، أو إذا كان ھناك خطر حالي بالتھدید الفوري 

سوف تتولى المدرسة . الفعلي على المدرسة أو موظفیھا أو الطالب
دلیل من  ٤٫۰انظر القسم . المعلنة عملیات التفتیش المعلنة وغیر

 .لمزید من المعلومات حول سیاسة الخزائنالحقوق والمسؤولیات 

مدارس كامبریدج الرسمیة لیست مسؤولة عن فقدان الممتلكات خالل 
مدارس كامبریدج الرسمیة لیست مسؤولة أیضا عن . السنة الدراسیة

تنطبق . لدراسةفقدان الممتلكات المتروكة في خزانة بعد اخر ایام ا
ھذه القواعد واالنظمة وإجراءات المدرسة ایضا على طاوالت 

 .الطالب

 

   معلومات سجل مرتكب الجریمة. ٥٤
تسعى مدارس كامبریدج الرسمیة إلى توفیر بیئة تعلیمیة آمنة لطالبھا 

یاسة مدارس تقوم سوبناء على ذلك، . وبیئة عمل آمنة لموظفیھا
ود القوانین العامة لوالیة ماساتشوستس، كامبریدج الرسمیة، عمال ببن

من أحكام  ۳۸٥، بصیغتھا المعدلة في الفصل ر۳۸، المادة ۷۱الفصل 
، المادة ٦والقوانین العامة لوالیة ماساتشوستس، الفصل  ۲۰۰۲
") CORI("إجراء التحریات في الخلفیة الجنائیة  يتولب، ۱۷۲۱

لموظفین سنوات على ا) ۳(بشكل دوري وعلى األقل كل ثالثة 
الحالیین والمحتملین، ومقدمي الخدمات المتعاقدین والمتطوعین 

ومقدمي خدمات النقل في المدرسة بما في ذلك موظفي شركة سیارة 
نفذ عمل على أرض یاألجرة، وأي مقاول فرعي أو عامل الذي 

قد یكون لدیھ إتصال مباشر وغیر ) أفراد آخرین(المدرسة وفرد آخر 
یتم إجراء التحرییات في الخلفیة الجنائیة . طفالخاضع للرقابة مع األ

على الموظفین الحالیین والمحتملین وعلى مقدمي الخدمات قبل 
أو التعاقد وعلى أي من المتطوعین قبل قبول الشخص /التوظیف و

 .للتطوع

وباالضافة الى ذلك، ووفقا لقانون الوالیة، یجرى تحري للتاریخ 
والیة وعلى الصعید الوطني على صابع في الاإلجرامي لبصمات األ

 .جمیع الموظفین الحالیین والمحتملین

 

   المیدانیة رحالتال. ٥٥
تدرك لجنة مدارس كامبریدج أن التجارب المباشرة التي توفرھا 
الرحالت المیدانیة والرحالت التي ترعاھا المدرسة ھي الوسیلة 

ا تشجع بأن األكثر فعالیة ووسیلة ذات جدوى للتعلم؛ وبالتالي، فانھ
ترعاھا المدرسة لھا قیمة  يتكون الزیارات المیدانیة والرحالت الت

الى  باإلضافة. تعلیمیة تتعلق ببرنامج المدرسة اإلجمالي والمنھاج
القیمة التربویة الكامنة في الرحالت المیدانیة بناء على ذلك، 

من جمیع الطالب یجب أن یتمكن والرحالت التي ترعاھا المدرسة 
ركة فیھا والتمتع بنفس القدر من الرحالت المیدانیة والرحالت المشا

 .التي ترعاھا المدرسة

وتماشیا مع ھذا الھدف، أنشأ المراقب العام للمدارس مبادئ توجیھیة 
وتتناول ھذه .  للرحالت المیدانیة والرحالت التي ترعاھا المدرسة

لرحالت المبادئ التوجیھیة العملیة لفحص وتقییم والموافقة على ا
المیدانیة والرحالت التي ترعاھا المدرسة من أجل ضمان اتخاذ جمیع 

الخطوات المعقولة للمحافظة على الصحة والسالمة والرفاھیة 
للمشاركین ولضمان عدم انقطاع كبیر للعملیة التعلیمیة والقیمة 

. أو رحلة ترعاھا المدرسة/ التربویة الكامنة في رحلة میدانیة و 
یحرم أي طالب من  أالك، تنص المبادئ التوجیھیة على عالوة على ذل

المشاركة فى رحلة میدانیة أو رحلة ترعاھا المدرسة كنتیجة أو شكل 
قد یستبعد .  علیھ) ھا(من أشكال العقوبة عن سلوك سابق قد تم تأدیبھ



٤۱ 

طالب فقط من رحلة میدانیة أو رحلة ترعاھا المدرسة إذا كان تاریخ 
او الطرد من المدرسة بسبب إنتھاك القواعد ) اھ(إیقافھ أو تواریخ 

 ،دلیل الحقوق والمسؤولیاتالمدرسیة أو قواعد السلوك المبینة في 
یتزامن مع موعد أو مواعید الرحلة المیدانیة أو رحلة ترعاھا 

مدیر المدرسة العلیا، یشكل /المدرسة، أو إذا، برأي مدیر المدرسة
ا كبیرا على صحة وسالمة السلوك السابق أو الحالي للطالب خطر

أو الموظفین المشاركین في الرحلة /ورفاھیة طالب، طالب آخرین و
وتقتضي المبادئ .  أو المناسبة التي ترعاھا المدرسة/المیدانیة و

التوجیھیة ایضا على الموافقة المسبقة لجمیع الرحالت المیدانیة أو 
لمدرسة مدیر ا/الرحالت التي ترعاھا المدرسة من مدیر المدرسة

أو من ینوب عنھ لجمیع /العلیا، والموافقة المسبقة من المراقب العام و
. أو خارج الوالیة أو خارج البلد التي تتطلب النوم خارجاالرحالت 

: عالوة على ذلك، تتضمن المبادئ التوجیھیة إجراءات لضمان ما یلي
)i (الوصي للرحالت/جمیع الطالب لدیھم إذن من ولي األمر) .ii (
إتخاذ جمیع ) iii(شرف على جمیع الرحالت بشكل صحیح، ی

تم استعراض جمیع ملفات الطالب لتحدید ما ) iv(احتیاطات السالمة، 
إذا كان ھناك حاجة ألي تجھیزات أو تعدیالت في النظام لمشاركة 

إلى أي رحلة میدانیة أو  ذھابفرص متكافئة للووجود ب الطجمیع ال
میع الرحالت تساھم إلى حد كبیر في ج) v(رحلة ترعاھا المدرسة، 

تراقب المنطقة التعلیمیة ما إذا كان یتم ) vi(البرنامج التعلیمي، 
لى ذھاب إأو تكافؤ فرص ال/ استبعاد الطالب من المشاركة في و

أو الرحالت التي ترعاھا المدرسة ، وإذا كان / الرحالت المیدانیة و
ءات موضوعة ألولیاء ھناك إجرا) vii(األمر كذلك، ألیة أسباب؛ و

ذھاب األوصیاء للطعن بقرار استبعاد الطالب من المشاركة وال/األمور
 . أو رحلة ترعاھا المدرسة/لى رحلة میدانیة وإ

الموافقة على جمیع الرحالت المیدانیة والرحالت التي ترعاھا 
یمكن إلغاء الموافقة على أي رحلة میدانیة أو . المدرسة، مشروطة

الظروف، سواء كان من صنع  ترلمدرسة، اذا تغیّ رحلة ترعاھا ا
یبرر إلغاء ھذه الرحالت المیدانیة أو  . ذلكاالنسان أو الطبیعة

مصلحة سالمة الطالب وموظفي لالرحالت التي ترعاھا المدرسة 
 .مدارس كامبریدج الرسمیة

لن تكون مدارس كامبریدج الرسمیة ولجنة مدارس كامبریدج مسؤولة 
مالیة نتیجة تخطیط الرحلة المیدانیة أو رحلة ترعاھا  عن أیة التزامات

المدرسة أو أیة مبالغ غیر قابلة لالسترداد أو غیر ذلك ضائعة بسبب 
إلغاء الحق للرحلة المیدانیة أو الرحلة التي ترعاھا المدرسة أو بسبب 

إلى رحلة میدانیة أو رحلة  ذھابإستبعاد الطالب من المشاركة وال
الطالب أو الطرد من المدرسة في إلیقاف تیجة ترعاھا المدرسة ن

 .تاریخ أو تواریخ الرحلة المیدانیة أو الرحلة التي ترعاھا المدرسة

یجب أن توزع جمیع قواعد ومدونات السلوك المحددة إلشتراك 
االوصیاء والطالب /األمور ءالطالب في الرحلة المقترحة على أولیا

اما في الوقت الذي . لة میدانیةفي الوقت الذي أعلن فیھ مبدئیا عن رح

تعلن فیھ مبدئیا رحلة میدانیة وفي موعد ال یتجاوز ستة أسابیع على 
األقل ألي رحلة میدانیة مخطط لھا، ینبغي لموظفي المدرسة 

المناسبین استعراض جمیع ملفات الطالب لتحدید ما إذا كان ھناك 
میدانیة  حاجة ألي تجھیزات أو تعدیالت لمشاركة الطالب في رحلة

إذا لزم األمر، ینبغي عقد إجتماع في أو بالقرب من وقت .  مخطط لھا
رحلة میدانیة أعلنت مبدئیا فى موعد ال یتجاوز ستة اسابیع على االقل 

قبل الرحلة المیدانیة المخططة الستعراض ومناقشة ایة تجھیزات أو 
 تعدیالت مطلوبة من أجل تمكین الطالب من المشاركة والوصول ألى

 .  الرحلة المیدانیة المخططة

ال یحرم أي طالب من المشاركة فى رحلة میدانیة أو رحلة ترعاھا 
یقضون فیھا ولیست رحلة (المدرسة التي تحدث اثناء الیوم الدراسي 

كل ناد أو . بسبب عدم القدرة المالیة على دفع الرسوم) في الخارج لیلة
الزمة لتمویل رحلة فریق أو مجموعة مسؤولة عن تحصیل االموال ال

میدانیة او رحلة ترعاھا المدرسة التي تم إقتراحھا من قبل مجموعة 
ال ینبغي أن یتم جمع التبرعات أو غیرھا من . من الطالب

االستعدادات لرحلة میدانیة أو رحلة ترعاھا المدرسة حتى یتم الموافقة 
فر أي لن یتو. على الرحلة المیدانیة أو الرحلة التي ترعاھا المدرسة

دعم مادي من مدارس كامبریدج الرسمیة أو لجنة مدارس كامبریدج 
أو خارج الوالیة أو خارج  في الخارج لیلةتتطلب قضاء ألي رحلة 

 .البلد

لن تكون مدارس كامبریدج الرسمیة ولجنة مدارس كامبریدج مسؤولة 
عن أیة نفقات عارضة نتیجة لقرار مرافق بإرسال طالب مشارك إلى 

بل الموعد المقرر لتاریخ العودة بسبب سلوك الطالب الغیر المنزل ق
األوصیاء مسؤولین عن /سوف یعتبر الطالب وأولیاء أمورھم. مقبول

اي ضرر یلحق بالفنادق، أو الممتلكات المستأجرة، أو العقارات أو 
األوصیاء على / یجب أن یوافق أولیاء األمور. الممتلكات الشخصیة

مسؤولي یساعدوا أو /إبنتھم و/ن إبنھمدفع أي اضرار قد تصدر م
 .المدرسة في جمع المال الالزم للقیام بذلك

لجمیع الرحالت المیدانیة التي تتطلب النقل، یجب توفیر وسائل النقل 
لقیام بأعمال تجاریة في كومنولث بامن قبل ناقل مشترك تم ترخیصھ 

دیة ماساشوستس ومرخص لنقل الركاب من قبل إدارة السالمة االتحا
للسیارات الناقلة، أو في السیارة المرخصة المعتمدة لمدارس 

، أو MBTAكامبریدج الرسمیة أو عن طریق وسائل النقل العام مثل 
یجب أن . الحافلة أو القطار أو شكل آخر من أشكال وسائل النقل العام

تكون جمیع الخدمات المستأجرة للرحالت المیدانیة أو الرحالت التي 
رسة من كومنولث ماساتشوسیتس لتوفیر خدمات األجرة ترعاھا المد

ومرخصة لنقل الركاب من قبل إدارة السالمة االتحادیة للسیارات 
یجب على جمیع البائعین الذین یوفرون النقل للرحالت . الناقلة

قدموا أدلة ان یالمیدانیة أو الرحالت التي ترعاھا المدرسة أن 
اساتشوسیتس لقیادة مرخص في كومنولث م) سائقیھم(سائقھم

أو الخدمات /المركبات المستخدمة لتوفیر النقل للرحالت المیدانیة و



٤۲ 

كما یجب على جمیع متعھدي النقل . المستأجرة للرحالت المیدانیة
الحفاظ على التأمین من المسؤولیة مع حد أدنى ال یقل عن 

ال . لكل حادثة إلصابات جسدیة) خمسمائة ألف دوالر( ٥۰۰،۰۰۰$
أو الخدمات المستأجرة للرحالت /أي بائع لتوفیر النقل و یستخدم

صادر الالمیدانیة أو الرحالت التي ترعاھا المدرسة اذا كان تصنیفھ 
غیر "أو " مشروط" عن إدارة السالمة االتحادیة للسیارات الناقلة

ال یجب أن یفسر شيء في ھذه السیاسة للرحلة المیدانیة على ". مرض
 .یدانیة حیث یتنقل الطالب سیراً على األقدامأنھ حظر للرحالت الم

یمنع استخدام المركبات الخاصة او الشاحنات الصغیرة المستأجرة 
لنقل الطالب من وإلى الرحالت المیدانیة أو المناسبات الریاضیة أو 

. حالة الطوارئ يالرحالت التي ترعاھا المدرسة، منعا باتا، اال ف
مدیر  لبحسن نیة من قبسوف یتم تحدید وجود حالة طوارئ 

أو المسؤول عت الرحلة اذا كان مدیر /مدیر المدرسة العلیا و/المدرسة
یجازف الموظفون . رئیس المدارس العلیا غیر موجود/المدرسة

االوصیاء الذین یستخدمون سیاراتھم الخاصة بخطر /وأولیاء األمور
مسؤولیة قانونیة عن أي ضرر یلحق بالطالب أثناء وجوده في 

 .یارةالس

اإلقامة للیلة واحدة مسبقاً مع األخذ في اإلعتبار السالمة  ترتیبینبغي 
واألمن، وكلما كان ذلك ممكنا، ینبغي تجنب السفر بین منتصف اللیل 

صباحا، ویجب ترك مساحة كافیة في برنامج  ٦:۰۰وحتى الساعة 
الرحلة للسائقین للراحة وفقا لمتطلبات ساعات الخدمة اإلتحادیة، 

س السلیم، واألخذ في االعتبار احتمال التأخیر بسبب الطقس، والح
 .وحركة المرور وعوامل غیر متوقعة

یمكن اإلطالع على المبادئ التوجیھیة المحددة التي تتعلق بالرحالت 
: المیدانیة على صفحة السیاسة على موقعنا اإللكتروني على

http://www.cpsd.us/  

 

 التلقیحات. ٥٦

یتطلب قانون الوالیة أنھ قبل التسجیل لطالب المدارس أن یتم 
) السعال الدیكي(والّشاھوق ) الخنّاق(تحصینھم بنجاح ضد الدفتیریا 
والنكاف وشلل ) الحصبة األلمانیة(والكزاز والحصبة والحمیراء 

تكون  وغیرھا من األمراض المعدیة التي قد Bاألطفال والتھاب الكبد 
أولیاء  .محددة من وقت آلخر من قبل وزارة الصحة العامة

 .االوصیاء مسؤولون عن حفظ التلقیحات جاریة/األمور

 

   مشاركة األسرة. ٥۷
تعترف مدارس كامبریدج الرسمیة أن األسر ھي مدرس أطفالھا 

كما یرغب ویستحق كل منا االحترام لعائلتنا واالختالفات .  األول

مدارس كامبریدج الرسمیة كل طالب، وفرد من أفراد  الثقافیة، تشجع
االسرة والمعلم أن یكون حساسا ویحترم االختالفات بین البشر في 

ادراك ما ) ا: (یتم تشجیع األسر على.  جمیع انحاء المجتمع المدرسي
دعم ولدھم ) ج(طرح أسئلة حول تعلیم أوالدھم؛ ) ب(تعلمھ أوالدھم؛ ی

سرة في مدارس كامبریدج الرسمیة ھو ھدف اشراك اال. في التعلم
تنمیة الشراكة بین البیت والمدرسة التي تكفل أن یصبح جمیع االوالد 

للحصول على نسخة كاملة لسیاسة .  متعلمین ناجحین على مدى الحیاة
مدارس كامبریدج الرسمیة إلشراك األسرة، اتصل بمدیر 

 .مدیر المدرسة العلیا/المدرسة

 

 واإلبقاءسیاسة الترقیة . ٥۸

تقر لجنة مدارس كامبریدج بأن كل ولد یتطور إجتماعیا، وعاطفیا 
وفكریا بمعدل فرید لھ وبأن كل ولد یجب أن یمنح فرصة التقدم 

بإستمرار من خالل البیئات المجتمعیة المدرسیة التي تلبي احتیاجاتھم 
من أجل النجاح  یجد صعوباتیمكن أن یتقّدم الطالب الذي . الفردیة

مدیر /مدیر المدرسة من قراربمدرسة، الى الصف التالي في ال
المدرسة العلیا، استنادا الى المداخالت الواردة من اعضاء ھیئة 

أن التقدم ھو حیث االوصیاء، /التدریس فى المدارس واولیاء االمور
 .من مصلحة الطالب

عندما یواجھ . یتوقع تقدم الطالب من خالل المستویات الدراسیة
بات في تلبیة المعاییر على مستوى الصف، سوف یعمل الطالب صعو

االوصیاء معا من /الموظفون في المدرسة والطالب وأولیاء األمور
 يینبغ. أجل تخصیص خدمات الدعم لمساعدة الطالب على النجاح

العمل بھ فقط بعد دراسة  يإعتبار اإلبقاء كمنفذ أخیر وسوف یجر
باستثناء طالب روضة . ءنیة للغایة وتنفیذ خطة تدخل اإلبقاأمت

، ال يلعام الثانفي ااالطفال الذین بسبب السن قد یبقوا في نفس الصف 
یمكن االبقاء على الطالب ألكثر من مرة قبل الدخول الى المدارس 

یجب أن تكون القرارات التي اتخذت بشأن طالب برنامج .  الثانویة
لتعلیم الفردي متسقة مع نتائج فریق برنامج ا) IEP(التعلیم الفردي 

)IEP(.  یجب أن یؤخذ القرار بإبقاء الطالب من قبل مدیر
وأولیاء رئیس المدارس العلیا بالتشاور مع الموظفین المناسبین /المبنى
، إذا المستویات األعلىالمرحلتین االبتدائیة و يف. األوصیاء/األمور

الوصي قرار مدیر المدرسة، سوف یكتب مدیر /عارض ولي األمر
التجمیعي  فمدیر المدرسة العلیا رسالة لتحفظ في المل/ةالمدرس
مدیر المدرسة العلیا، مع /تثبت التوصیة من مدیر المدرسةلللطالب 

. الوصي القرار النھائي/السماح في الوقت نفسھ أن یأخذ ولي األمر
وعلى صعید التعلیم الثانوي، یحّدد تراكم الوحدات المناسبة وضع 

ما لم یقرر خالف ذلك نتائج فریق األعلى الطالب لاللتحاق بالصف 
 .برنامج التعلیم الفردي

http://www.cpsd.us/


٤۳ 

ال یجب اإلبقاء على أي طالب أكمل الصف بنجاح أو السماح لھ 
 يأو إطالة أھلیتھ لالشتراك ف) ھا(بتكرار صف من اجل تحسین قدرتھ

 .البرامج الریاضیة الخارجة عن المناھج الدراسیة

 سیات الطعامحسا إعطاء وصفة الدواء وإدارة. ٥۹
   لحیاة في البیئة المدرسیةل ةھّددالم

سیاسة مدارس كامبریدج الرسمیة أن یكون لدیھا إجراءات  تنصّ 
معمول بھا من أجل إعطاء آمن وسلیم لوصفة دواء الى الطالب 
الملتحقین بمدارس كامبریدج الرسمیة ومعالجة المسائل المتصلة 

یمكن . في البیئة المدرسیة بادارة حساسیات الطعام التي تھدد الحیاة
: العثور على االجراءات التي تدعم ھذه السیاسة على

www3.cpsd.us/schools/schools_policies . اذا كان
یحتاج ولدك إلى إعطائھ وصفة دواء خالل الیوم الدراسي أو خطة 

مدیر /الدارة حساسیات الطعام التي تھّدد الحیاة، إتصل بمدیر المدرسة
 .یاالمدرسة العل

 

   سیاسة العافیة. ٦۰
تقر لجنة مدارس كامبریدج العالقة بین عافیة الطالب والتحصیل 

كذلك أھمیة وجود سیاسة شاملة للعافیة للمنطقة والعلمي للطالب 
 .التعلیمیة

 مجلس صحي

عینت اللجنة المدرسیة المراقب العام للمدارس واألشخاص الذین 
خدم كمورد بصدد تنفیذ ینوبون عنھ إلنشاء مجلس صحي یمكن أن ی

 . وتقییم ھذه السیاسة

 إرشادات التغذیة

ھدف المنطقة التعلیمیة ھو أن یتمتع جمیع الطالب بالفرص والدعم 
والتشجیع إلتخاذ خیارات تغذیة صحیة طوال الیوم الدراسي من خالل 

الوجبات الخفیفة والمشروبات، كجزء من برنامج وجبات الطعام في 
مثل الغذاء والتغذیة  يأخرى اثناء الیوم الدراس المدارس، وفي أوقات

الصحیة المدرسیة والحدائق المدرسیة والمناسبات  برامجال يف
 .المدرسیة التي تجري خارج ساعات الدراسة

صول حسیوفر برنامج الخدمة الغذائیة للمنطقة التعلیمیة للطالب ال
الطعمة ، واةلى مجموعة متنوعة من االطعمة المغذیة بأسعار مقبولع

 :والمشروبات الشھیة التي

قوانین بتلبي االحتیاجات الصحیة والغذائیة للطالب وتلتزم   *
 .الوجبات المدرسیة التابعة لوزارة الزراعة األمیركیة

تلبي قوانین التغذیة المدرسیة في والیة ماساتشوسیتس، حسب   *
 االقتضاء

ي تخطیط تستوعب التنوع الدیني والعرقي والثقافي للطالب ف  *
 الوجبات

توفر بیئة نظیفة وآمنة وأجواء لطیفة والوقت الكافي لیأكل   *
، بعد لإلفطاردقائق  ۱۰دقیقة للغداء و ۲۰الطالب؛ وما ال یقل عن 

 .الجلوس

 في المدرسةیكون الطالب بینما  جوعضمان عدم   *

ذیة التي حددتھا ادارة ماساتشوستس غتلتزم المدارس بمعاییر الت  *
العامة لالطعمة والمشروبات التنافسیة بما في ذلك االت للصحة 

البیع حسب الطلب، أو الوجبات حسب اإلختیار من قائمة الطعام 
المدرسة، أو في المناسبات التي ترعاھا  كافتیریاالمقدمة في 

 .المدرسة أو ذات الصلة بالمدرسة

باالضافة، سوف تحافظ المدارس على نفس معاییر ماساتشوسیتس   *
طات جمع التبرعات في امنصات اإلمتیاز، ومبیعات التعزیز، ونشل

المدارس، والمناسبات التي ترعاھا المدرسة أو ذات الصلة 
 .بالمدرسة

 التربیة البدنیة والنشاطات البدنیة

ھدف المنطقة التعلیمیة ھو أن یكون للطالب الفرص والدعم والتشجیع 
یوم الدراسي من خالل لممارسة النشاط البدني بشكل منتظم طوال ال

، وقبل وبعد األنشطة المدرسیة والنقل )PE(صفوف التربیة البدنیة 
.  النشط ودمج النشاط البدني في المنھج الدراسي عند االقتضاء

إضافة، سیكون ھناك فترات إستراحة یومیة مع اللعب النشیط لطالب 
 .۸روضة األطفال حتى الصف 

التربیة البدنیة والریاضة لجمیع التربیة الصحیة وإدارات سوف تقدم 
الطالب، بمن فیھم الطالب المعوقین، والمحتاجین لرعایة صحیة 

لى مجموعة عصول حخاصة، وأولئك في بیئات التعلیم البدیل، ال
 :متنوعة من فرص النشاط البدني التي

تلتزم أو تتجاوز إطار المناھج الصحیة الشاملة لوالیة   *
 بطة الوطنیة للریاضة والتربیة البدنیةماساتشوسیتس ومعاییر الرا

 كد من أن یتعلم الطالب المھارات الالزمة لألنشطة مدى الحیاةؤت  *

وفر للطالب فرصة المشاركة في النشاط البدني من خالل ت  *
مجموعة من البرامج بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، 

دة وألعاب ضیة التي یشارك فیھا طالب مدرسة واحااأللعاب الری
القوى التنافسیة واالنشطة المتاحة لجمیع الطالب، بصرف النظر 

ضیة التي یشارك اعن مستوى المھارات، مثل نوادي األلعاب الری
 .فیھا طالب مدرسة واحدة والنشاط البدني

أو استبعادھم من صف التربیة  إلستراحةالطالب من امنع لن یتم   *
ھم لحمایة صحة وسالمة نعمالبدنیة إال إذا كان من الضروري 

أو تتعلق / ورفاھیة الطالب، الطالب اآلخرین والموظفین و



٤٤ 

أو صف التربیة  ستراحةبمشاركة الطالب في سلوك، خالل اإل
البدنیة، ینتھك قواعد السلوك المنصوص علیھا في قواعد السلوك 

التابع لمدارس كامبریدج  دلیل الحقوق والمسؤولیاتالمبینة في 
و القواعد المدرسیة او غیرھا من سیاسات مدارس ا/الرسمیة و

، لتھویلعلى سبیل المثال، سیاسة مكافحة ا(كامبریدج الرسمیة 
، او بإذن من )، سیاسة مكافحة التمییز، الخمضایقةسیاسة مكافحة ال
 .الوصي إلزالة أو إستبعاد الطالب/ولي امر الطالب

كشكل من  ةستراحالنشاط البدني أو اإل ستخدملن یرفض أو ی  *
 .أشكال العقاب

 8سوف یكون لجمیع الطالب فى صفوف الروضة حتى الصف   *
 فاعلتحت إشراف  ستراحةدقیقة من اإل 20ما ال یقل عن 

الھواء الطلق، حیث  يلموظفین مدربین، ویفضل ان یكون ذلك ف
ط البدني المعتدل إلى القوي شفھیا وعن طریق اتشجع المدرسة النش

 .والمعدات يانتوفیر الحیز المك

جل إجتماع مع موظفي من اإلستراحة من ألن یحرم الطالب   *
ظروف  يالتدریس، أو إنھاء المشاریع أو العمل التعویضي اال ف

 .غیر عادیة

سوف یشّجع الطالب والموظفین على االنخراط في التنقل النشط   *
من والى المدرسة لدعم اسلوب حیاة صحیة ونشطة في سن مبكرة، 

 أكثربالعمل على جعل ركوب الدراجة والمشي الى المدرسة وذلك 
 .أمنا وأكثر جاذبیة كوسیلة للتنقل

 والتغذوي يانشطة التثقیف الصح

 تتضمن أھداف المنطقة التعلیمیة ألنشطة التثقیف الصحي والتغذوي

تشجیع ودعم وتعلیم الطالب على إعتماد السلوكیات الصحیة عن   *
في ذلك تعلیم التغذیة والتعلم  طریق التثقیف الصحي، بما

 اإلجتماعي العاطفي

یتلقى الطالب التثقیف الصحي الذي یعلم المھارات التیا یحتاجون   *
 .إلعتماد وإدامة السلوكیات الصحیة

یتلقى الطالب الرسائل الصحیة المتناسقة من جمیع جوانب   *
 .البرنامج المدرسي

مبادئ التوجیھیة، التغذیة تعالج معاییر منھج التربیة الصحیة وال  *
 .والتربیة البدنیة

سوف یتلقى الموظفون .  تم دمج التغذیة في منھاج التثقیف الصحي  *
 الذین یوفرون تعلیم الصحة والتغذیة التدریب المناسب

سیجري توفیق التعلیم الصحي والتغذیة مع إطار منھج الصحة   *
تعلیم الصحي الشامل لوالیة ماساتشوستس، ومعاییر الوطنیة لل

والمعاییر الوطنیة لتعلیم النشاط الجنسي وستؤسس الروابط بین 
التعلیم والصحة، وبرامج الوجبات المدرسیة والخدمات المجتمعیة 

تدریب  5سوف یحضر موظفو الروضة حتى الصف .  ذات الصلة
 .المنطقة التعلیمیة للتعلیم الصحي

لغذائي من خالل سوف یدعم ویعزز ترویج التغذیة صف التثقیف ا *
التي تقدمھا الخدمات  ةالمدرسكافتیریا في  خبرات تناول األطعمة

الغذائیة في المنطقة التعلیمیة بالشراكة مع وزارة الصحة العامة في 
 استذواق، والحصاد وإنماء الشتولكامبریدج ومن خالل فرص 

 .الفواكھ والخضروات المزروعة عضویا في الحدائق المدرسیة

كان ذلك ممكنا، سیتم الحفاظ على الحدائق المدرسیة حیثما *   
كمصدر الصحة والتغذیة وسوف تشمل جمیع الحدائق الفواكھ 

الزراعة والخضروات الصالحة لألكل واستخدام ممارسات 
 .العضویة

 

 المرتبطةفي الرأس واإلرتجاجات  اإلصابات. ٦۱
   بالریاضة

الریاضیة المدرسیة جمیع المدارس الخاضعة لقوانین جمعیة األلعاب 
، مطلوب منھا، عمال بقانون )MIAA(المشتركة لوالیة ماساتشوستس 

األوصیاء /الوالیة، أن تعلّم الطالب الریاضیین وأولیاء أمورھم
والمدربین ومدیرى المدارس الریاضیین، وممرضات المدارس 
واالطباء عواقب إصابات وإرتجاجات الرأس من خالل برامج 

یقضي القانون بأن یعلم الریاضیین وأولیاء .  مكتوبةالتدریب والمواد 
األوصیاء المدربین عن اإلصابات السابقة في الرأس في بدایة /أمورھم
إذا فقد الطالب الریاضي الوعي خالل لعبة أو تدریب، ینص .  الموسم

القانون اآلن أن یسحب الطالب من اللعبة أو التدریب، ویتطلب شھادة 
بشكل أكثر ".  معاودة اللعب"خص لـ خطیة من مھني طبي مر

تحدیدا، تنص اللوائح الصادرة بموجب قانون الوالیة في الجزء ذي 
طالب، خالل التدریب أو المنافسة، یصاب بإصابة في أي "الصلة، أن 

الرأس أو یشتبھ بإرتجاج، أو یبدي عالمات وأعراض ارتجاج، أو 
دریب أو المنافسة یفقد وعیھ، حتى لفترة وجیزة، یجب إزالتھ من الت

أنظر ".  على الفور ولن یعود إلى التدریب أو المنافسة في ذلك الیوم 
 (ب). ۲۰۱. ۰۱۰. ۱۰٥ قانون اللوائح في والیة ماساتشوستس

أوصیاء الطالب الذین یعتزمون /أیضا، یجب على أولیاء أمور
.  المشاركة في أي برنامج ریاضي أخذ صف مجاني عبر اإلنترنت

توفران مجانا على االنترنت ویحتویان على جمیع صفان مھناك 
االول متوفر عن طریق االتحاد .  المعلومات المطلوبة بموجب القانون

 :الوطني لمدربي المدارس الثانویة

http://www.nfhslearn.com/electiveDetail.aspx?course
ID=15000  
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٤٥ 

الثاني متوفر عن طریق مراكز مكافحة االمراض والوقایة الصف 
 www.cdc.gov/Concussion: على

االرتجاج ھو تغییر في الحالة العقلیة الناجم عن ھز الدماغ داخل 
احدة من أعقد إنھا و.  الجمجمة بسبب ضربة على الرأس او الجسم

االصابات التى یواجھھا المھنیین الطبیین، بحیث أن العالمات 
ثار وخطورة آواالعراض لیست دائما مباشرة وأنھ قد یصعب تحدید 

الصداع، والدوخة، : من بین االعراض المصاحبة لإلرتجاج. االصابة
یحدث فقدان الوعي .  واالرتباك وفقدان الذاكرة، والغثیان، والتوھان

في المائة من جمیع االصابات، وال یعد مؤشرا على  ۱۰قل من في أ
صابة، قد یختبر الریاضي صعوبات أخرى إلإثر ا.  حدة اإلرتجاج

مثل الحساسیة للصوت والضوء، النسیان، والتعب والتغیرات العاطفیة 
 .مثل القلق واالكتئاب

یمكن لمعظم الریاضیون الذین یعانون من إرتجاج في المخ أن 
تماما طالما كان المخ قد حصل على وقت كاف للتعافي یشفوا 

قبل التعرض لضربة أخرى؛ ولكن، اإلعتماد على التقریر 
الشخصي للریاضي ألعراض االصابة لتحدید إسترداد التعافي 

من اإلصابة ھو غیر كافي حیث أن العدید من الطالب 
الریاضیین لیسوا على بینة من عالمات وأعراض اإلصابة 

اإلصابات باالرتجاج أو قد یشعرون بضغط من  ومدى شدة
األوصیاء، أو زمالئھم أو آخرون /المدربین، أو أولیاء األمور

من المرجح  أن یؤدي . بالعودة للعب في أسرع وقت ممكن
واحد أو أكثر من ھذه العوامل في تشخیص دون المستوى 

وقد أظھرت األبحاث أن . لإلصابة وعودة سابقة الوانھا للعب
اضیین الشباب المصابین باالرتجاج الذین یعودون للعب الری

قبل أن یلتئم الدماغ ھم أكثر عرضة  لمتالزمة ما بعد االرتجاج 
المطولة، أو في حاالت نادرة، إصابة عصبیة كارثیة معروفة 

لذلك، تشجع مدارس كامبریدج .  باسم متالزمة التصادم الثاني
یاضىي إلرتجاج في الرسمیة الرعایة التالیة عندما یتعرض ر

 :حدث ریاضي ترعاه المدرسة

عند حدوث ایة اصابة، یجب أن اإلبالغ فورا عن اإلصابة  .۱
 .للمدرب الریاضي، والمدرب وممرضة المدرسة

س أو أعند حدوث إصابة، بما في ذلك إصابة في الر .۲
یشتبھ بإرتجاج أو ھناك عالمات أو أعراض إلرتجاج، أو 

الوصي ویجب /لي األمرفقدان الوعي، سوف یتم إخطار و
أن یزور الالعب المصاب طوارئ المستشفى أو 

استعراض حالتھ مع طبیب الرعایة االولیة الخاص 
 .لضمان عدم الحاجة للرعایة الطبیة الطارئة) ابھ(بھ

 . التواصل ھو أمر حیوي .۳
أعراض اإلصابة بالتالي، یجب أن یراقب فریق الرعایة 

یة للریاضي المصاب مكون من طبیب الرعایة األولویكون 
األوصیاء مع المدرب الریاضي التابع / وأولیاء األمور

لمدارس كامبریدج الرسمیة، وممرضة المدرسة 
 .والمدرسین والمدیر الفني والمدیر الریاضي

إشراك المصاب الریاضي بسلسلة من االختبارات التي  .٤
تشمل مجموعة من التقریر الذاتي لألعراض والتوازن 

یقدم تقییما  المشتركالتقییم . عصبي-ي وإختبار إدراك
أكثر حساسیة وموضوعي آلثار اإلرتجاج في المخ التي 

یصبح الوضع آمنا لمعرفة متى تساعد على تحدید أفضل 
 .للریاضي للعودة للعب

لن یسمح لالعب المصاب بالعودة إلى اللعب أو التدریب  .٥
حتى یسمح مدرب ریاضي مرخص معتمد من مدارس 

 .للعب) ھا(سمیة بعودتھكامبریدج الر

 

السیاسة المتعلقة بفیروس نقص المناعة . ٦۲
   االیدز/البشریة

ال تمیز مدارس كامبریدج الرسمیة على اساس االصابة 
االیدز او اإلرتباط مع شخص /بفیروس نقص المناعة البشریة

األوالد . اإلیدز/آخر مصاب بفیروس نقص المناعة البشریة
بفیروس نقص المناعة الذین یعیشون مع مصابین 

االیدز لھم نفس الحقوق واالمتیازات المتعلقة /البشریة
بالحضور والمشاركة في التعلیم في مدارس كامبریدج الرسمیة 

مثل غیرھم من االطفال الذین یحضرون مدارس كامبریدج 
أو الطالب الذین / لیس مطلوبا من الموظفین و .  الرسمیة

اإلیدز إلى / لبشریة یعیشون مع فیروس نقص المناعة ا
. اإلیدز/ الكشف عن وضع فیروس نقص المناعة البشریة 

یحصل ھذا الكشف بموافقة كتابیة صریحة من الشخص أو 
الوصي على الشخص إذا كان دون سن الثامنة /ولي األمر

خطر إنتقال فیروس نقص المناعة في الوسط ).  ۱۸(عشرة 
مبادئ التوجیھیة المدرسي منخفض للغایة عند إتباع متناسق لل

العامة لمنع العدوى ویطلب من الموظفین إتخاذ االحتیاطات 
الدائمة وتتبع االحتیاطات العالمیة في جمیع البیئات المدرسیة 

تتوفر نسخة كاملة لسیاسة .  وفي جمیع األوقات المدرسیة
المنطقة التعلیمیة المتعلقة بفیروس نقص المناعة 

http://www.cdc.gov/Concussion


٤٦ 

لكتروني الخاص بالمنطقة االیدز على الموقع اإل/البشریة
 .التعلیمیة

 

تعلیم الطالب الوقایة من المخدرات والكحول . ٦۳
   والتدخین وإساءة إستخدام المواد 

توفر مدارس كامبریدج الرسمیة تعلیم مناسب للعمر ومطور على 
أساس الوقایة من المخدرات والكحول والتدخین وإساءة إستخدام 

.  ة استعمال المواد فى كل الصفوفالمواد وبرامج للوقایة من اساء
لتثقیف الطالب حول عواقب واساءة  يأھداف ھذا البرنامج التعلیمي ھ

استخدام المخدرات، بما في ذلك الجوانب القانونیة والعاطفیة والنفسیة 
یسعى .  واإلجتماعیة لتعاطي الكحول والتبغ وغیرھا من المخدرات

یر القدرة على إتخاذ برنامج التعلیم لمساعدة الطالب على تطو
قرارات مستنیرة، إستراتیجیات فعالة لمواجھة اإلضطراب العاطفي، 

والقدرة على مقاومة ضغوط اقرانھم الستعمال الكحول والتبغ 
تتوفر نسخة كاملة لسیاسة المنطقة التعلیمیة .  والمخدرات االخرى

.على الموقع اإللكتروني الخاص بالمنطقة التعلیمیة

 


