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  ������   ا�����1.
 تسعى   مدارس   كامبريدج   الرسمية   لضمان   خصوصية   الطالب   فى

 المدارس   على   نحو   يتماشى   مع   القوانين   اإلتحادية   وقوانين   الوالية٬   بما
 في   ذلك   قانون   الخصوصية   اإلتحادي   للحقوق   التعليمية   لألسرة   وقوانين
 سجالت   الطالب   في   ماساتشوستس   وكذلك   سياسة   الخصوصية   للطالب
 للجنة   مدرسة   كامبريدج.   لمزيد   من   المعلومات   حول   مسائل   خصوصية

 الطالب٬   إتصل   بمدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا.

 تعديل   حماية   حقوق   التلميذ   (PPRA)٬   القسم   1232هـ      من   الفصل
 20   من   قانون   الواليات   المتحدة٬   يتيح   لآلباء/األوصياء   حقوق   معينة
 فيما   يتعلق   في   إجراء   مدارس   المنطقة   الدراسات   اإلستقصائية٬   وجمع

 المعلومات   وإستخدامها   ألغراض   التسويق٬   وبعض   اإلختبارات
 الجسدية.   وتشمل   هذه   الحقوق   الحق   في:

 موافقتك   قبل   مطالبة   الطالب   بتقديم   إستطالع   يخص   واحد   أو●
 اكثر   مما   يلي   من   المناطق   المحمية   ("إستطالع   المعلومات

 المحمية")   إذا   كان   اإلستطالع   مموال٬   كليا   أو   جزئيا٬   من   برنامج
 لوزارة   التعليم   األمريكية   (1)   :(ED)   أي   إنتماء   سياسي   أو
 معتقدات   الطالب   أو   ولي   أمر   الطالب/األوصياء؛   (2)   مشاكل

 عقلية   أو   نفسية   للطالب   أو   عائلة   الطالب؛   (3)   السلوك   او
 المواقف   الجنسية؛   (4)   سلوك   غير   قانوني   أو   غير   إجتماعي   أو

 تجريم   الذات   أو   مهين؛   (5)   تقييمات   إنتقادية   آلخرين   لديهم
 عالقات   أسرية   وثيقة   مع   المستجيبين   لإلستطالع؛   (6)   عالقات
 متميزة   معترف   بها   قانونيا٬   مثل   مع   محامين   أو   أطباء   أو   رجال
 دين؛   (7)   الممارسات   الدينية   أو   إنتماءات   أو   معتقدات   الطالب   أو
 األهل/   األوصياء؛   أو   (8)   الدخل   غير   ما   يقتضيه   القانون   لتحديد

  التأهل   لبرنامج.

 تلقى   إشعار   وفرصة   تسمح   للطالب   بعدم   تقديم:   (1)   أي   معلومات●
 إستطالع   محمية٬   بغض   النظر   عن   التمويل؛   (2)   أي   فحص   بدني
 داخلي   أو   إختبار   لغير   حاالت   الطوارئ   الالزم   كشرط   للحضور
 المطلوب   من   المدرسة   أو   وكيلها٬   وليس   ضروريا   لحماية   صحة
 وسالمة   الطالب   الفورية٬   بإستثناء   الفحوصات   الجموعية   للسمع

 أو   النظر   أو   الجنف   أو   أي   إختبار   بدني   أو   فحص   جموعي
 مسموح   به   أو   مطلوب   بموجب   قانون   الوالية؛   و   (3)   أنشطة

 تشمل   الجمع   أو   الكشف   أو   إستخدام   المعلومات   الشخصية   التي   يتم
 الحصول   عليها   من   الطالب   لغرض   تسويق   أو   بيع   أو   توزيع

  المعلومات   لآلخرين.

 إفحص٬   عند   الطلب   أو   قبل   تنفيذ   أو   إستخدام:   (1)   معلومات●
 إستطالع   محمية   للطالب؛   (22)   األدوات   المستخدمة   لجمع
 معلومات   شخصية   من   الطالب   ألي   من   التسويق   أوالبيع   أو

 ألغراض   التوزيع   االخرى؛   و   (3)   المواد   التعليمية   المستخدمة
 كجزء   من   المناهج   الدراسية.

 تنتقل   هذه   الحقوق   من   االباء/االوصياء   إلى   طالب   عمره   18   سنة   أو
 قاصر   محرر   من   الوصاية   بحسب   قانون   الوالية.

 اعتمدت   مدارس   كامبريدج   الرسمية   سياسات٬   بالتشاور   مع
 االباء/االوصياء٬   بشأن   هذه   الحقوق٬   وكذلك   ترتيبات   لحماية

 خصوصية   الطالب   فى   إدارة   إستطالع   المعلومات   المحمية   والجمع
 واالفصاح   أو   إستخدام   المعلومات   الشخصية   للتسويق   والمبيعات

 أوغيرها   من   أغراض   التوزيع.      سوف   تبلغ   مدارس   كامبريدج   الرسمية
 مباشرة   االباء/االوصياء   بهذه   السياسات   على   االقل   سنويا   فى   بداية   كل
 سنة   دراسية   وبعد   اية   تغييرات   جوهرية.   أيضا٬   سوف   تبلغ   مدارس
 كامبريدج   الرسمية   مباشرة   مثل   عبر   البريد   أو   البريد   االلكتروني٬
 أهل/اوصياء   الطالب   الذين   من   المقرر   ان   يشاركوا   في   األنشطة

 المحددة   او   اإلستطالعات   المذكورة   ادناه٬   وسيتيح   فرصة
 لألهل/االوصياء   في   اتخاذ   قرار   عدم   مشاركة   ولدك   في   نشاط   محدد   أو
 إستطالع.   سوف   تبلغ   مدارس   كامبريدج   الرسمية   األهل/   االوصياء   في
 بداية   العام   الدراسي   إذا   حددت   مدرسة   المنطقة   المواعيد   المحددة   او
 التقريبية   لالنشطة   أو   اإلستطالعات   في   ذلك   الوقت.   أّما   فيما   يتعلق

 باإلستطالعات   واألنشطة   المقررة   بعد   بدء   العام   الدراسي٬   سيتم   إخطار
 األهل/االوصياء   بشكل   معقول   باالنشطة   المخططة   واإلستطالعات
 المذكورة   ادناه٬   وسيتيح   فرصة   لألهل/االوصياء   في   إختيار   عدم

 مشاركة   ولدك   في   نشاط   محدد   أو   إستطالع.   سوف   يتاح
 لالباء/االوصياء   ايضا   فرصة   الستعراض   أية   إستطالعات   ذات   صلة.

 ووفقا   لسياسة   المناطق   التعليمية   بشأن   خصوصية   الطالب٬   سوف
 يبلغك   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   الخاص   بمدرسة   ولدك   بأية
 انشطة   تتطلب   إخطار   وموافقة   الوالدين/االوصياء   او   تسمح   لك   بعدم
 المشاركة   بها   اثناء   العام   الدراسي.      فيما   يلي   قائمة   باالنشطة   المحددة
 واإلستطالعات   التي   يشملها      هذا   الشرط:   (1)   الجمع   أواالفصاح   او
 استخدام   المعلومات   الشخصية   الغراض   التسويق   او   المبيعات   او

 التوزيع   االخرى؛   (2)   ادارة   اي   إستطالع   المعلومات   المحمية   غير
 ممول   كليا   او   جزئيا   من   قبل   وزارة   التعليم   ٬   و(3)   أي   فحص   بدني

  داخلي   أو   إختبار   لغير   حاالت   الطوارئ   على   النحو   الموصوف   اعاله.

 يمكن   لالباء/االوصياء   الذين   يعتقدون   بان   حقوقهم   قد   انتهكت٬   ان
 يتقدموا   بشكوى   مع:

Family   Policy   Compliance   Office 
U .S.   Department   of   Education 
400   Maryland   Avenue,   S.W. 

Washington,   D.C.   202025920 
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Phone:   1800USALEARN  

 تليفون/   5327   –   872   1800)

 

 2 .       ���ت   ا�����

 بموجب   قانون   والية   ماساتشوسيتس٬   ولي   امر/الوصي   ألي   طالب٬   أو
 طالب   الذي   دخل   الصف   التاسع   او   ال   يقل   عمره   عن   14   عاما٬   لديه

 الحق٬   عند   الطلب٬   بتفقد   سجل   الطالب.   يجب   أن   يحصل   ولي
 األمر/الوصي   أو   الطالب   المؤهل   على   سجل   الطالب   خالل   مدة   اقصاها
 عشرة   ايام   بعد   الطلب   ويمكن   ان   يطلب   تفسير   السجل   من   قبل   ممتهن
 مؤهل   او   طلب   تعديل   من   قبل   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا.

 باالضافة   الى   ذلك٬   ينص   القانون   على   اجراءات   محددة   يجب   ان   تتبعها
 المدارس   الرسمية   قبل   تزويد   معلومات   الطالب   لولي   أمر   غير

 الحاضن.   ينبغي   توجيه   جميع   طلبات   مراجعة   سجل   الطالب   النتباه
 مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   في   مدرسة   الطالب.      باالضافة   الى

 ذلك٬   موظفو   المدرسة   المصرح   بهم   التابعين   للمدرسة   التي   يسعى
 الطالب   أو   يعتزم   النقل   إليها٬   قد   يكون   لديهم   إمكانية   الوصول   إلى   سجل

 الطالب   بدون   موافقة   الطالب   المؤهل   و   /   أو   ولي   األمر/الوصي٬
 وتحول   مدارس   كامبريدج   الرسمية   سجالت   الطالب   الى   المدرسة   التي

 يسعى   الطالب   أو   ينوي   اإلنضمام   إليها.

 يتلف   السجل   المؤقت   للطالب   في   موعد   ال   يتجاوز   7   سنوات   عقب
 تخرجه   او   نقله   او   مغادرته   من   مدارس   كامبريدج   الرسمية.      عند
 تخرج   الطالب٬   أو   نقله   أو   مغادرته   من   مدارس   كامبريدج   الرسمية

 يعطى   التلميذ   نفسه   وولي   األمر/الوصي   إشعار   خطي   بالتاريخ   التقريبي
 لتلف   السجل   المؤقت.      يحفظ   دفتر   عالمات   الطالب   من   قبل   إدارة

 المدرسة   ويتلف   في   موعد   ال   يتجاوز   60   سنة   عقب   تخرجه(ها)   او
  نقله(ها)   او   مغادرته(ها)   من   مدارس   كامبريدج   الرسمية.

 يتطلب   إشعار   من   الحقوق   المترتبة   على   الحقوق   التعليمية   لألسرة
 وقانون   الخصوصية   (FERPA)٬   وهو   قانون   إتحادي٬   وقانون   سجل

 الطالب   في   والية   ماساتشوستس٬   أن   مدرسة   المنطقة٬   مع   بعض
 االستثناءات٬   يجب   عليها   الحصول   على   موافقة   خطية   قبل   الكشف   عن
 المعلومات   الشخصية   من   سجالت   ولدك   التعليمية.   مع   ذلك٬   قد   تفصح
 مدارس   كامبريدج   الرسمية   وصفت   بشكل   مناسب   "معلومات   توجيهية"
 دون   موافقة   خطية٬   اال   إذا   كنت   قد   نصحت   مدارس   كامبريدج   الرسمية

 عكس   ذلك   وفقا   إلجراءاتها.   الغرض   االساسي   من   المعلومات
 التوجيهية   هو   للسماح   لمدارس   كامبريدج   الرسمية   بإدخال   هذا   النوع

 من   المعلومات   من   سجالت   تعليم   طفلك   في   بعض   منشورات   المدارس٬
 مثل   اإلعالن   عن   حفلة٬   التي   تظهر   ولدك   في   إنتاج   دراما؛   الكتاب

 السنوي؛   قائمة   الشرف   أو   قوائم   اعتراف   األخرى؛   برامج   التخرج؛
  وأوراق   النشاط   الرياضي.

 المعلومات   التوجيهية٬   وهي   المعلومات   التي   ال   تعتبر   ضارة   أو   تغزو
 للخصوصية   إذا   أفرج   عنها٬   يمكن   أيضا   أن   تكشف   إلى   منظمات

 خارجية   بدون   موافقة   خطية   مسبقة   من   الوالد   /   ولي   األمر.      قد   تفرج
 مدارس   كامبريدج   الرسمية   عن   إسم   الطالب   او   عنوانه   أو   البريد

 االلكتروني   لمنظمات   في   الخارج   بما   فى   ذلك   على   سبيل   المثال   ال
 الحصر٬   الشركات   التي   تقوم   بتصنيع   خواتم   الصف   التذكارية   أو   نشر

 الكتب   السنوية   لغرض   محدد   ومحدود   من   توفير   تلك   الوظائف   أو
 الخدمات   المؤسسية   للطالب.      وباالضافة   الى   ذلك٬   يقتضي   قانونين
 اتحاديين   والوكاالت   التعليمية   المحلية   (LEAs)   التي   تتلقى   المساعدة
 فى   اطار   قانون      1965   للتعليم   االبتدائى   والثانوى   (ESEA)   لتوفير
 للمجندين   العسكريين٬      بناء   على   طلبهم٬   ثالث   فئات   من   المعلومات

 التوجيهية   أسماء   وعناوين   وأرقام   الهاتف   اال   إذا   طلب
 االهل/االوصياء   أنهم   ال   يرغبون   في   الكشف   عن   معلومات   الطالب

 بدون   موافقة   كتابية   مسبقة.

 تنشر   مدارس   كامبريدج   الرسمية   المعلومات   التالية   دون   موافقة
 األهل/األوصياء:   إسم   الطالب٬   أو   تواريخ   االنتظام   او   الصف   او
 الدرجة٬   والمشاركة   في   االنشطة   والرياضة   المعترف   بها   رسميا٬
 والصور/الفيديو   وعضوية   الفرق   الرياضية٬   درجات   االوسمة

 والجوائز٬   مجال   الدراسة   الرئيسي   وخطط   التعليم   العالي.      وباالضافة
 الى   ذلك   عمال   القوانين   العامة   لوالية   مساتشوستس   المادة   ٬1   والمادة

 89   (ج)٬   تفرج   مدارس   كامبريدج   الرسمية٬   عند   تلقى   طلب   من
 مدرس   مستقلة   في   الكومنولث٬   اسماء   وعناوين   طالب   المدارس   العامة

 الى   بريد   طرف   ثالث   معترف   به   من   ادارة   ماساتشوستس   للتعليم
 االبتدائي   والثانوي   حتى   تتمكن   رابطة   المدارس   من   ارسال   معلومات
 اإللتحاق   الى   الطالب   الذين   يحق   لهم   التسجيل   في   مدرسة   الكومنولث

  المستقلة.

    إذا   كنت   ال   تريد   اإلفصاح   عن   هذه   المعلومات   دون   موافقتك٬   عليك
 ابالغ   مدير   المدرسة/مدير   المدارس   العليا   لمدرستك   خطيا   بحلول   1
 اكتوبر   من   كل   سنة   دراسية.   مرفق   بهذا   الكتيب   نموذج   عدم   مشاركة
 لإلستكمال   من   قبل   هؤالء   الطلبة   واولياء   امورهم/االوصياء   الذين   ال

 يريدون   اإلفصاح   عن   هذه   المعلومات.

 نسخ   من   انظمة   الوالية   عن   سجالت   الطالب   وحقوق   االهل   وحقوق
 الطلبة   لسجالت   الطلبة   متوفرة   في   كل   مدرسة.

 وباالضافة   الى   ذلك٬   حددت   لجنة   المدرسة   عنوان(عناوين)   الطالب
 واالهل/االوصياء٬   ورقم   (ارقام)   الهاتف   وعنوان(عناوين)   البريد

 االلكتروني   مع   اسم   الطالب   "كمعلومات   توجيهية"   يمكن   االفراج   عنها
 فقط   لمجموعات   االهل/االوصياء   لمدرسة   معينة   لغرض   محدد   ومحدود
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 كي   تطور   المدرسة   دليل   االتصال   باألسرة   ولمجموعات   خريجي
 المدارس   لغرض   محدد   ومحدود   هو   تطوير   دليل   الخريجين   وسوف
 يحدث   اإلفراج   عن   هذه   المعلومات   فقط   اذا   كان   اهل/اوصياء   الطالب

 قد   أعطوا   اذن   مكتوب   إلدراج   هذه   المعلومات   في   دليل   اإلتصال
 باألسرة   او   دليل   خريجي   المدارس.      إذا   كان   يريد   احد

 الوالدين/االوصياء   المشاركة   في   اي   من   هذه   المنشورات٬   يجب
 عليه/عليها   "قرار   المشاركة"   في   بداية   السنة   الدراسية.

 ولقد   حددت   إدارة   المدرسه   إسم   الطالب   ٬   ورقم   (أرقام)   تليفونه   ٬
 وعنوان   المنزل      ٬   وتاريخ   الميالد      "كدليل   للمعلومات"   التى   ربما   يتم
 اإلفصاح   عنها   للمكتبه   العامه   فى   كامبريدج   بهدف   وحيد   وهو      اصدار

 كروتة      للمكتبه   لطالب   الحضانه   فى   مدارس   كامبريدج   الرسميه   .
 وسيتم   إصدار   كروتة   المكتبه   أثناء   بدء   العام   الدراسىلكل   طلبة   الحضانه

 الذين      يتراوح   عمرهم   خمس   سنوات   فأكثر   ٬   كما   أنه   سيتم   إصدار
 كروته   المكتبه   لطلبة   الحضانه   الذين   سيكملوا   الخامسه   من   عمرهم   أثناء

  العام   الدراسى   .

 وباإلضافه   الى   ذلك   ٬   فإن   مدارس   كامبريدج   العامه   قد   تشرك      الباعه
 الذين   يقومون   بتوريد   التطبيقات   التعليميه   التى   تستخدم   مع   الطالب

 غبر   اإلنترنت   أو      التى   تعتمد   على   السحابه                  وهذه   هى   وظيفه   أو
 خدمه   مؤسسيه   –   وهذا   لن   يتم   إال   بعد   أن   يقوم   البائع   بالتوقيع   على

 اتفاق   بيان   خصوصيات   الطالب   مع   المنطقه   التعليميه   .      ويمكنك   إيجاد
 قائمه   من   المراجع   التى   تعتمد   على   نظام   السحابه   أو   اإلنترنت   والمتفق

 عليها   فى   هذا   الموقع....

https://secure2.cpsd.us/mspa/district_listing.php
?districtlD=457  

 3 .    ا���ا�   ��   ������ت   ا����ل   ا������
 �������   ا�����ي،     أر��ب   ا����   ا������

  و ا�����ت   وا������ت
 يتطلب   شرط   من   قانون   عدم   ترك   أي   ولد   لعام   ٬2001   وهو   قانون
 اتحادي٬   من   المدارس   الثانوية   عند   تلقي   طلب٬   االفراج   عن   االسماء
 والعناوين   وعناوين   البريد   االلكتروني   وارقام   هواتف   الطالب   الذين
 يدرسون   في   المدارس   الثانوية   للمجندين   العسكريين   في   الواليات
 المتحدة   والكليات   والجامعات   وغيرها   من   المؤسسات   التعليمية
 وأصحاب   العمل   المحتملين.      طالب   المدارس   الثانوية   واولياء
 امورهم/اوصياء   لديهم   خيار   طلب   بأال   تفرج   المدارس   الثانوية

 المعلومات   االساسية   عند   ورود   هذه   الطلبات.   ولكن   إذا   لم   يأخذ   طالب
 المدارس   الثانوية   و/او   أوليائهم/اوصياء   هذه   الخطوة   التأكيدية   لمنع

 نشر   المعلومات٬   يشترط   القانون   االفراج   عن   معلومات   االتصال   عند
 تلقي   الطلب.      مرفق   بهذا   الكتيب   نموذج   عدم   المشاركة   لإلستكمال   من

 قبل   طالب   المدارسة   الثانوية   واولياء   امورهم/االوصياء   الذين   ال
 يريدون   اإلفصاح   عن   هذه   المعلومات.

 
 4.     إ���ر   ��   ا�����   ا������   ���   ا�����

ا��������   ����ة   و����ن   ا�������    (
(FERPA  

FERPA)   يمنح   قانون   الحقوق   التعليمية   لألسرة   وقانون   الخصوصية
 )   االباء/االوصياء   والطالب   الذين   تبلغ   أعمارهم   أكثر   من   ثمانية   عشر

 (18)   عاما   ("طالب   مؤهلون")   حقوق   معينة   فيما   يتعلق   بسجالت
 الطالب   التعليمية.   هذه   الحقوق   هي:

 الحق   في   فحص   ومراجعة   السجالت   التعليمية   للطالب   خالل   خمسة●
 وأربعين   (45)   يوما   من   اليوم   الذي   تحصل   المدرسة   على   طلب
 الوصول.   يجب   أن   يقدم   االباء/االوصياء   او   الطالب   المؤهلون
 لمدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   طلبا   كتابيا   يحدد   السجل

 (السجالت)   التي   يرغبون   فحصها.   سوف   يتخذ   مسؤول   المدرسة
 الترتيبات   للوصول   وسوف   ُيعلم   االباء/االوصياء   او   الطالب   المؤهل

 بالزمان   والمكان   حيث   يمكن   االضطالع   على   السجالت.

 الحق   في   طلب   تعديل   السجالت   التعليمية   للطالب   التي   يعتقد   ولي●
 األمر/الوصي   أو   الطالب   المؤهل   أنها   غير   دقيقة   أو   مضللة٬   أو

 منتهكة   لحقوق   الخصوصية   للطالب   عمال   بقانون   الحقوق   التعليمية
 لألسرة   وقانون   الخصوصية   (FERPA).   يجب   على   أولياء

 األمور/األوصياء   أو   الطالب   المؤهلين   الذين   يرغبون   الطلب   من
 المدرسة   تعديل   سجل   أن   يكتبوا   لمدير   المدرسة   /   رئيس   المدرسة
 العليا٬   ويحددوا   بوضوح   الجزء   من   السجل   الذين   يريدون   تغييره٬
 وتوضيح   لماذا   يجب   أن   يتغير.   إذا   قررت   المدرسة   عدم   تعديل

 السجل   بناء   على   طلب   ولي   األمر/الوصى   اوالطالب   المؤهل٬   سوف
 ُتعلم   المدرسة   ولي   األمر/الوصي   او   الطالب   المؤهل   بالقرار

 وتنصحهم   بحقهم   فى   عقد   جلسة   استماع   بشأن   طلب   التعديل.   سوف
 تقدم   معلومات   اضافية   بشأن   اجراءات   جلسات   اإلستماع   الى   ولي
 األمر/الوصى   او   الطالب   المؤهل   عند   اخطارهم   بالحق   في   جلسة

 إستماع.

 حق   تقديم   موافقة   خطية   قبل   أن   تكشف   المدرسة   عن   معلومات●
 تعريف   شخصية   (PII)   من   سجالت   تعليم   الطالب   اال   بقدر   ما   يسمح

  بذلك   FERPA   باالفشاء   دون   موافقة.

 االستثناء   الوحيد٬   الذي   يسمح   باإلفشاء   دون   موافقة٬   هو   الكشف
 لمسؤولين   في   المدرسة   ذوي   إهتمامات   تعليمية   مشروعة.   مسؤول
 بالمدرسة   هو   شخص   يعمل   فى   المدرسة   كمسؤول   او   مشرف   أو
 معلم   أو   موظف   دعم   (بما   في   ذلك   طاقم   الصحة   أو   الطاقم   الطبي
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 وموظفي   وحدة   إنفاذ   القانون)؛   أو   شخص   يخدم   في   لجنة   المدرسة.
 قد   يتضمن   مسؤول   بالمدرسة   ايضا٬   متطوع   او   مقاول   خارج
 المدرسة   الذي   يؤدى   خدمة   مؤسسية   او   مهمة   للمدرسة   ولواله

 الستخدمت   موظفيها٬   وهو   يخضع   لسيطرة   المدرسة   المباشرة   فيما
 يتعلق   باستخدام   والحفاظ   على   معلومات   تحدد   الشخصية   من   سجالت

 التعليم   مثل   محام   او   المستشار   الطبي   او   معالج؛   احد   الوالدين   او
 الوصي   او   طالب   متطوع   للخدمة   فى   لجنة   رسمية   مثل   االجراءات
 التاديبية   او   لجنة   المظالم؛   او   احد   الوالدين   او   الوصي٬   او   طالب   او
 متطوع   اخر   يساعد   مسؤول   مدرسة   اخرى   فى   اداء   مهامه(ها).
 مسؤول   المدرسة   لديه   إهتمام   تعليمي   مشروع   إذا   كان   المسؤول
 يحتاج   إلى   مراجعة   سجل   تعليم   من   أجل   إتمام   المسؤولية   المهنية.

 بناء   على   طلبها٬   تكشف   المدرسة   عن   سجالت   التعليم   دون   موافقة
 المسؤولين   من   منطقة   مدرسية   أخرى   التي   يسعى   الطالب   أو   ينوي
 االلتحاق   بها٬   أو   ملتحق   بها   في   هذا   الحين   بالفعل   إذا   كان   اإلفصاح

 ألغراض   تسجيل   الطالب   أو   إنتقاله.

 الحق   في   تقديم   شكوى   الى   وزارة   التعليم   في   الواليات   المتحدة   بشان●
 ما   زعم   عن   اخفاق   المدرسة   لالمتثال   لمتطلبات   قانون   الحقوق

 التعليمية   لألسرة   وقانون   الخصوصية   (FERPA).   اسم   وعنوان
 المكتب   الذي   يدير   قانون   الحقوق   التعليمية   لألسرة   وقانون

 الخصوصية   (FERPA)   هي:

Family   Policy   Compliance   Office 
U.S.   Department   of   Education 

400   Maryland   Avenue,   SW 
Washington,   D.C.   20202   5920 

Phone:   1800USALEARN  

 تليفون /   5327   –   872   1800)

 

 ����   FERPA     ������   ��   ������ت   �����   �����
 (PII)    ��   ا����ت   ا��������   ����ب،   ��ون   ��ا���
 ا��ا��    /    و��   ا���   أو   ا�����   ا����،   إذا   ��ن   ا����
 ����   ��وط   �����   و��ت   ��   99٬31 §    ��   أ����
��     FERPA   99٬31 §    ��   أ����   �����       .FERPA 
 ا��ر��   �����   ا�����،   �������ء   ا������ت   إ��

 ا���و��   ��   ا��ر��،   وا����   ا�����   ����   أوا��
 ������   أو   ����ات   ا����ر   ا���درة   ����   ������،
 وا����   ��   ا������ت   ا��������،   وا����   ���ا��    /
 و��   ا���   أو   ا�����   ا���� .       أو���ء   ا���ر / ا�و���ء

 وا���ب   ا�����   �����   ا���   ��   ���   و��ا���   ���

 ا����� .       ����   ��ر��   ا���ء   ������ت   ���د
 ا������   ��   ���ت   ا������   �����   دون   ا����ل

 ���   ��ا���   ����   ��   أو���ء   ا���ر / ا�و���ء   أو   ا�����
 ا���� :

 ���و��   ��ر��   ا��ى،   ���   ��   ذ��   ا�����،   ��●
 ا������   ا��������   او   ا�����   ا��������   ا����   ��رت

 ا��ر��   أن   �����   إ������ت   �������   ���و�� .
 و����   ذ��   ا���و��   أو   ا�����ر��   أو   ا������   او
 �����   ��   ا������ت   ا����   إ��������   �����ت   او

 و����   ������،   �����   ا����ء   �����وط   ا��اردة   ��
§   99٬31   (أ)(i)(ب)(1)   (أ)(1)(i)(ب)(2).   (§99٬31   (أ)(1

(( 

 ���و��ن   ��   ��ر��   ا��ى   أو   ���م   ��ر��   او●
 �����   �������   ��   ���   ا�������   ���   ����   ا�����

 او   ���ي   ا�����م   إ����   او   ���   ���   ������
 ا������،   ��   ����   ��ن   ا���ا�   ���اض   �����
 ������م   ا�����   او   ا����،   ر���   �������ت   ا��دة

 99٬34.      (§99٬31(أ)(2))

 إ��   ا�����   ا�����   ��   ���   ا��ا��   ا���م   ا������،●
 او   ا����   ا���م   ا������،   او   وزارة   ا������   ا�������،
 أو   ا�����ت   ا��������   ا�����   أو   ا������   ������،   ���
 و����   ا�����   ا��������   ��   و���   و��   ا��� / ا����   أو
 ا�����   ا���� (SEA).       ا�����   �����   ��ا   ا����
 ��   ���ن   ر���   �������ت   ا��دة   99٬35 ,    ����   ���ّ��
 ���ا���   او   �����   ا���ا��   ا��������   ا������    فيدراليا

 او   �����   او   ����ذ   او   ا�����ل   ����وط   ا��������
 ا����د��   ا���   ����   ����   ا���ا�� .    ��ه   ا������ت   ��
 ���م   ����ا   ��   ������ت   ���د   ������   ������ت
 ��ر���   ��   �������   ��������   ا�����    إلجراء    اي
 ��ا���   �������ت   او   ا������   او   ا������   او   ���ط
 ا�����ل   ��������   ���� .      (§§99٬31(أ)(3)   و99٬35)

 ����   �����   �������   ا�����   ا���   ���م   ���   او   ���●
 �����   ا�����،    إذا    ��   ����   ��ه   ا������ت   ��ور��
 ������   ا�����   �������،   أو   ���ار   ا�����   أو   �����
��وط   ا�����   او   ا���ذ   ا���م   و��وط   ا����� .      (§

 99٬31(أ)(4))

 �����   ا�����   وا�����   ا�����   أو   ا�����ت   ا����●
 ����   ���   �����ا   ������ل   ���   ا������ت   �����

 ����ن   ا�����   ا�����   ����م   ���ء   ا���اث   و��رة
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 ا����م   ���   �����   ����   �����،   ���   إ��ار   ا����م،
 ������   ا��ي   ��   ا�����   ��   �����   ر���   ����دة

 99٬38.      (§99٬31(أ)(5))

 ا��   ا�����ت   ا���   ���ي   درا��ت   ����ر��   او●
 ��������   ����،   ��   ا�� :   ( ا )    �����   أو   �����   أو   إدارة
 ا����رات   ������؛    ( ب )    ادارة   ��ا��   ا�����ت   ا������ ;

 او    ( � )    ����   ا������ .      (§99٬31(أ)(6)

�������ت   ا�����ة   �����م   �������   ا�����ة .      (§●
 99٬31(أ)(7))

 آلباء/ او���ء   ����   ����    إذا    ��ن   ا�����   ����   ����ل●
 ���اض   ������ .      (§99٬31(أ)(8))

 ������ل    ألمر    �����   او   ا�����ء   ��در   ���رة●
 ������� .      (§99٬31(أ)(9))

 ا��   ا���و��   ا�����   ����   ����   ������   او●
 ا���ارئ،   ر���   ����دة   99٬36 .      (§99٬31(أ)(10))

oت   ��د���   ا��ر��    " ������ت������ 
������� "    ��   ا��ر   ا��دة      99٬37 .   (§

 99٬31(أ)(11))

 �����    اجتماعي    ����   ������   أو   ����   آ��   ������   أو●
 و����   ر����   أ���ل   �����   أو   �����   ا�����   ا���ل
 �����ل   إ��   ���   ���   ا�����   �����   ���ن   ��ه
 ا������   أو   ا�����   ���و��   ��   ا������   ا��������،

 و���   ���و��   أو   ا�����ن   ا�����،   ������   و�����   ا�����
��   و��   ا������ .   (قانون   الواليات   المتحدة   ٬20(1232ز(ب)(

 1)(لـ))

 إ��   وز��   ا��را��   أو   ا�����   ا�����   ��   ���   دا��ة●
 ا���اء   وا������   ���اض   إ��اء   ر��   ا���ا��   وا������

 و���س   ا�داء   ���ا��   ا��ذون   ���   �����   ����ن
 ر����رد   ب .    را���   ا�����   ���اء   ا��ر��   أو   ����ن

 �����   ا����   ���م   1966  ،   ��   ��   ��وط   ����� .   (قانون
 الواليات   المتحدة   ٬20        §1232ز(ب)(1)(ك))

 

 5.    �����ت   ا�����   وا�������ت   ا��������
   ���   ا������

 قد   تشارك   مدارس   كامبريدج   الرسمية   معلومات   الطالب   مع   الموردين
 الذين   يوفرون   التطبيقات   التعليمية   على   االنترنت   التي   يتم   استخدامها

 مع   الطالب٬   وهي   وظيفة   مؤسسية   أو   خدمة٬   ولكن   فقط   عندما   يوقع
 البائع   اتفاق   خصوصية   بيانات   الطالب   مع   المنطقة   التعليمية.   يمكن
 :العثور   على   قائمة   الموارد   التعليمية   عبر   االنترنت   المعتمدة   على
https://secure2.cpsd.us/mspa/district_listing.php
?districtID=457.   

 

 6.    الحضور

 يتعلم   االطفال   أفضل   ويحققون   اعلى   درجات   النجاح   عندما   يحضرون
 باستمرار   الى   المدرسة.   يساهم   الحضور   المنتظم   والدقيق   في   الرفاه
 العام      للجسم   الطالبي   بأكمله   عن   طريق   الحد   من   اإلختالل   في   بيئة

 التعلم.   الحضور   اليومي   والتقيد   بالمواعيد   ضروري   لمستقبل   الطفل   في
 المدرسة   والنجاح   في   العمل.   يتوقع   أن   يكون   لجميع   الطالب٬   كحد

 أدني٬   على   االقل   95   فى   المئة   (95%)   الحضور   فى   المدرسة   وفي
 كل   صف   اثناء   اليوم   الدراسي.   وكما   تعلمون٬   بموجب   القوانين   العامة

 في   والية   ماساشوستس:   يجب   على   جميع   االطفال   الذين   تتراوح
 اعمارهم   بين   166   بالذهاب   الى   المدرسة.

 من   المهم   ان   يفهم   الجميع   أن   أنماط   الحضور   المدرسي   الناجح   والنجاح
 األكاديمي   تبدأ   في   روضة   األطفال   والصف   األول.   تميل   األنماط

 المبكرة   من   عدم   الحضور   إلى   اإلستمرار   طوال   الحياة   المدرسية   للطفل
 وتترك   األطفال   معرضين   لخطر   الفشل   الدراسي   ومغادرة   المدرسة.

 نرجو   منكم   التعاون   والمساعدة   في   التأكد   من   حضور   طفلك   الى
 المدرسة   يوميا   وفي   الوقت   المحدد.   عندما   يتغيب   اي   طفل٬   يجب   على
 ولي   االمر/الوصي   االتصال   بالمدرسة   للتبليغ   عن   الغياب٬   بحد   اقصاه

 صباح   الغياب.   إذا   لم   يتم   اجراء   مكالمة٬   عند   عودة   الطفل   الى   المدرسة٬
 يجب   عليه/عليها   إحضار   رسالة   من   ولي   األمر/الوصي   الخاص   به(ها)
 شارحا   سبب   الغياب.   ينبغي   اإلحتفاظ   بهذه   الرسائل   للعام   الدراسي   من

  قبل      مدرس   الصف   األول.

 إذا   كان   الطفل   سوف   يغيب   بعذر   لمدة   خمسة   (5)   أيام   أو   أكثر٬   يجب
 على   ولي   األمر/الوصي   إخطار   المدرسة   بحيث   يقوم   بترتيبات   لمهام

المنزل٬   وإذا   كان   الطالب   سيكون   له   غياب   لفترة   طويلة   من   أسبوعيين   (
 2)   أو   أكثر   بسبب   المرض   أو   اإلصابة٬   يجب   على   ولي   األمر/الوصي

 إخطار   المدرسة   التخاذ   الترتيبات   الالزمة   للتعليم   في   المنزل.

    عندما   يصبح   عذر   الغياب   مشتبه   فيه٬   ويطور   نمط٬   سوف   تتخذ
 المدرسة   خطوات   للتأكد   من   السبب   بطلب   بيانات   طبية   واجراء

 الزيارات   المنزلية.

    يقوم   مدير   /   رئيس   مكتب   المدرسة   العليا   بالحفاظ   على   اإلحصاءات
 والتحقق   من   الغياب   المتكرر   والتأخر   لحاالت   الغياب   المزمن   أو   غير
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 النظامية   التي   يقال   إنها   بسبب   المرض٬   يمكن   أن   يطلب   مدير   /   رئيس
 المدرسة   من   المدارس   العليا   أو   ممرضة   المدرسة   بيان   الطبيب   لتأكيد
 هذه   الغيابات   لتكون   مبررة.   اذا   كان   الطفل   ال   يذهب   الى   المدرسة

 اويكون   ولد   يبلغ   من   العمر   6   سنوات   وحتى   18   سنة   عادة   غائب   او   ال
 يستجيب   تكرارا   لقواعد   المدرسة٬   يمكن   لمدرسة   المنطقة   ان   تقدم

  عريضة   طفل   يتطلب   مساعدة   (CRA)   في   المحاكم.

 سوف   تتعامل   كامبريدج   ريندج   والتن   سكول   وهاي   سكول   إكستانسين
 بروغرام   مع   أربع   (4)   حاالت   غياب   في   أي   صف   كفشل   إنتهاك

 الحضور   (AVF)   لفصل   ربع   سنة.      بعد   الغياب   الرابع٬   سوف   تبلغ
 المدرسة   ولي   األمر/الوصي.      يمكن   أن   يطلب   أولياء   األمر/االوصياء
 االعفاء   الطبي   ألي   حالة   مزمنة   او   أي   مرض   متكرر   أو   أية   امراض

  تتجاوز   4   ايام.

 سوف   يكون   ألولياء   األمور/االوصياء   الحق   في   تقديم   استئناف   اي
 AVF   للجنة   إستعراض   اإلستئنافات   في   كامبريدج   ريندج   والتن   سكول

 وهاي   سكول   إكستانسين   بروغرام   خالل   عشرة   (10)   ايام   من
 الرفض٬   وتقديم   طلبا   مكتوبا   الى   مكتب   مراقب   المدارس   لمراجعته.

 سوف   يكون   قرار   مراقب   المدرسة   نهائيا.

 

(  CRA)    7.    األطفال   الذين   يحتاجون   إلى   المساعدة 

 تركيز   المحاكم   وادارة   المدارس   مع   المذنبين٬   بغض   النظر   عن   السن٬
 يكون   على   التدخل   المبكر.   تعّرف   القوانين   العامة   في   والية

 ماساشوستس   المتغيب   المعتاد   عن   المدرسة   والمذنب   المتكرر   كالولد
 الذي      "فشل   باصرار   وتعّمد   من   الحضور   الى   المدرسة٬   كمتهرب   او

 ينتهك   باستمرار   اللوائح   القانونية   والمعقولة   لمدرسته(ها)".   عمال
 بقوانين   مساتشوستس   العامة٬   الفصل   ٬76   المادة   ٬2   يتعّين   على   اولياء
 األمر/االوصياء   أن   يتسببوا   بحضور   الولد   إلى   المدرسة٬   واذا   لم   يفعل

 ذلك   الكثر   من   سبع   جلسات   يومية   او   اربعة   عشرة   دورات   مدتها   نصف
 يوم   خالل   فترة   ستة   اشهر٬   يجب   أن   يعاقب   ولي   االمر/الوصي   بغرامة

  من   شكوى   من   المشرف   على   الحضور.

 وعالوة   على   ذلك٬   يمكن   أن   تطلب   المدارس   طلب   CRA   ألي   ولد
 يتراوح   عمره   بين   6   حتى   18   سنة   الذي   يغيب   بشكل   إعتيادي   النه(ها)

 لديه   ثمانية   او   أكثر   من   حاالت   التغيب   الغير   المبرر   في   ربع   فصل
  دراسي٬   او   الن   الولد   فشل   مرارا   بإطاعة   قواعد   المدرسة.

 عندما   يفشل   تدخل   المدرسة   الداخلي   لحل   مشكلة   الغياب   المزمن   او
 التأخر   او   الغياد   المعتاد   أو   االنتهاكات   المتكررة   لقواعد   المدرسية٬   قد
 تبادر   ادارة   المدرسة   بقرار   CRA   مع   المحكمة.   بموجب   القانون٬

 يمكن   لمحكمة   االحداث   الوصول   الى   جميع   المعلومات   المتعلقة
 بالمدارس   فى   هذه   القضايا.

 

  8.    إشعار   يخص   الطالب   الذين   يتركون   المدرسة
 تلتزم   مدارس   كامبريدج   الرسمية   بأن   يكمل   الطالب   تعليمهم   ابتدائي

 الثانوي.   في   حالة   سعي   طالب   يبلغ   من   العمر   ستة   عشر   عاما   أو   أكثر
 الى   ترك   المدرسة٬   تلتزم   مدارس   كامبريج   الرسمية   بمتطلبات   قوانين

 ماساتشوستس   العامة٬   الفصل   ٬76   المادة   18   و   تتبع   االجراءات
 المبينة   ادناه:

 يصدر   مدير   المدرسة   أو   من   ينوب   عنه   رسالة   إلى   ولي1.
 األمر/وصي   الطالب   إلبالغ   ولي   األمر/الوصي   أن   الطالب
 إما   (أ)   أعرب   عن   نيته   باالنسحاب   من   المدرسة   دون   وجود
 نية   لعودته٬   أو   (ب)   لديه   خمسة   عشر   (15)   غياب   متتالي
 من   المدرسة   مشيراً   إلى   التاريخ   األخير   للطالب   للحضور

 إلى   المدرسة.

 لكي   تحدد   المدرسة   ما   إذا   كان   الطالب   ينسحب   من   المدارس
 دون   نية   بالعودة٬   تعّين   المدرسة   اجتماعا   مع   التلميذ   نفسه

 وولي   أمره   (ها)/الوصي   لغرض   مناقشة   أسباب   الطالب   في
 ترك   المدرسة   وإلستكشاف   بدائل   تعليمية   وغيرها   من
 عمليات   التنسيب   للطالب   قبل   أن   ينسحب   رسميا   من

 المدرسة.      يمكن   أن   يطلب   ولي   األمر/الوصي   بتغيير   تاريخ
 ووقت   هذا   االجتماع   على   أال   يزيد   تمديد   الوقت   عن   اربعة

 عشر   (14)   يوما   من   تاريخ   صدور   الرسالة   من   مدير
 المدرسة   أو   من   ينوب   عنه.

 بعد   عقد   اإلجتماع   مع   ولي   األمر/الوصي   والطالب٬   يصدر2.
 مدير   المدرسة   أو   من   ينوب   عنه   رسالة   لولي   أمر/الوصي
 للطالب   ملخصا   ما   نوقش   وأي   قرار   تم   التوصل   اليه   في

 االجتماع٬   بما   فى   ذلك   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬   ما   اذا
 كان   الطالب   سوف   يعود   الى   المدرسة٬   أو   يسعى   إلى   تنسيب

 تعليمي   بديل   أو   يسعى   إلى   خدمات   دعم   أخرى   أو   ترك
 المدرسة   بشكل   دائم.

 وفقا   الحكام   قوانين   ماساتشوستس   العامة٬   الفصل   3٬76.
 المادة   ٬18   ال   يجوز   تفسير   أي   تحديد   بأن   الطالب   سوف

 يترك   المدرسة   بشكل   دائم   على   أنه   إستبعاد   دائم   للطالب   إذا
 كان   يرغب   في   استئناف   الدراسة.
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  9 .   سوء   معاملة   األطفال
 يتطلب   البند   51   من   الفصل   119   من   قوانين   ماساشوستس   العامة   أن
 بعض   االشخاص   الذين   بصفتهم   المهنية   لديهم   سببا   معقوال   لالعتقاد   بان

 ولداً   دون   سن   الثامنة   عشرة   (18)   عاما   يعاني   من   اصابات   جسدية
 خطيرة   او   نفسية   ناجمة   عن   سوء   المعاملة٬   بما   فى   ذلك   االيذاء

 الجنسي٬   او   االهمال٬   بما   فى   ذلك   سوء   التغذية   الذي   يمارس   عليه   او
 عليها   يجب   أن   يبلغ   فورا٬   عبر   الهاتف٬   عن   هذا   االيذاء   او   االهمال
 الى   ادارة   االطفال   واالسر   ("DCF").      المهنيون   الذين   يجب   ان

 يبلغوا   عن   حاالت   اساءة   معاملة   االطفال   او   اهمالهم   إلدارة   األطفال
 واألسر   (DCF)   هم:   االطباء   والمتدربين   الطبيين   والممرضات

 والمعلمين   ومديري   التعليم   والمستشارين   الموجهين   ومستشاري   شؤون
 االسرة٬   وضباط   المراقبة٬   ومراقبي   الحضور   في   المدرسة٬   والعمال
 االجتماعيين   وعلماء   النفس   ورجال   الشرطة.   ينبغي   أن   يجري   تقرير

 الهاتف   اما   الى   مكتب   المنطقة   المناسب   او   عبر   الخط   الساخن   للبالغات
 على   مدار   24   ساعة:   52007928001.   في   غضون   ثمانية
 واربعين   (48)   ساعة٬   يجب   على   هؤالء   المهنيين   بموجب   قوانين
 ماساتشوسيتس   بإخطار   DCF   خطياً   باستخدام   إستمارة   تقرير

 نموذجية   من   DCF.   يجب   إستكمال   إستمارة   تقرير   جديد   لكل   إصابة
 جديدة   أو   إصابة   متكررة.

 الموظف   الذي   لديه   سببا   معقوال   لالعتقاد   بان   ولداً   دون   سن   الثامنة
 عشرة   (18)   عاما   يعاني   من   اصابات   جسدية   خطيرة   او   نفسية   ناجمة
 عن   سوء   المعاملة٬   بما   فى   ذلك   االيذاء   الجنسي٬   او   االهمال٬   بما   في

 ذلك   سوء   التغذية٬   عليه   بإبالغ   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   فورا
.51A   من   أجل   إستكمال   إستمارة 

 إساءة   معاملة   االطفال   واإلهمال   هو   اي   حادث   فيه   سبب   معقول
 لالعتقاد   بأن   صحة   الولد   الجسدية   او   العقلية   او   رفاهيته   متعرضة

 لألذى   أو   مهددة   مع   خطر   الضرر   من   خالل   اساءة   المعاملة   او   اإلهمال
 من   جانب   شخص   (او   اشخاص)   مسؤول   عن   صحة   الولد   أو   رفاهيته٬
 بما   في   ذلك   العاملين   فى   نظام   المدارس   العامة٬   ويجب   اإلبالغ   عنه.
 التهرب   من   المدرسة٬   في   حد   ذاته٬   ليست   مسألة   يجب   اإلبالغ   عنها.

 تتضمن   إساءة   المعاملة:

 إصابة   بدنية   او   عقلية   او   عاطفية   بخالف   العرضي٬   أي   الضرب٬●
 والتسبب   بجروح   والحروق   والعظام   المكسورة   والكدمات

 المتعددة؛

 االعتماد   الجسدي   على   االدمان   على   المخدرات   عند   الوالدة؛●

 أي   فعل   جنسي   ضد   أي   شخص   آخر   سواء   بالقوة   او   بالتهديد●
 بإستخدام   القوة   او   اإلصابة   الجسدية   أو   ضد   ارادة   الشخص.
 ويشمل   ذلك   الفعل   الجنسي   ضد   شخص   غير   قادر   على   إبداء

 موافقته   اما   بسبب   عجزه(ها)   العقلي   أو   الجسدي   المؤقت   أو   الدائم
 أو   بسبب   كونها   (ها)   قاصر.   تشكل   الجرائم٬   كهتك   العرض

 والضرب   واالغتصاب   واالغتصاب   بالقوة   واالغتصاب   وسوء
 المعاملة   واالعتداء   بنية   االغتصاب   وأفعال   الشذوذ   والفسق٬

 إعتداء   جنسي.

 يتضمن   هتك   العرض   والضرب٬   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬●
 اللمس   الغيرالمالئم   والغير   مرغوب   به   ألعضاء   الجسم   التناسلية.

 الشخص   الذي   يقل   عمره   عن   14   هو   قانونيا   غير   قادر   على
 الموافقة   على   هذا   النوع   من   النشاط   الجنسي.

 يعتبر   االهمال   موجود   إذا   كان   الشخص   او   االشخاص   المسؤولين●
 عن   رعاية   الولد٬   على   الرغم   من   قدرتهم   أن   يفعلوا   ذلك   من

  الناحية   المالية٬   يفشلون   في   التوفير   للولد:

oما   يكفي   من   الغذاء   والملبس   والمأوى   والتعليم   والرعاية 
 الطبية   و/او

o.االشراف   المناسب   و/او   الوصاية 

   10.    إجراءات   الرعاية   والحماية
 إذا   كان   عدم   إرسال   األطفال   إلى   المدرسة   يحدث   مع   مشاكل   سوء

 معاملة   وإهمال   أخرى   أكثر   خطورة٬   يجوز   إتخاذ   إجراءات   الرعاية
 والحماية   عمال   بأحكام   القوانين   العامة   لوالية   ماساتشوستس   الفصل
 ٬119   المادة   24.   في   إجراء   الرعاية   والحماية٬   إذا   اقتنعت   المحكمة
 "ان   هناك   سببا   معقوال   لالعتقاد   بان   الولد   يعاني   من   اساءة   المعاملة   او

 االهمال   او   في   خطر   فوري"٬   يجوز   للمحكمة   ان   تأمر   بالتحويل
 الفوري   لحضانة   الولد.

 

  11.    طفل   غير   موجود   أو   مفقود
 هناك   العديد   من   السيناريوهات   المحتملة   التي   تصف   طفل   غير   موجود

 أو   مفقود.   وفيما   يلي   بعض   االمثلة   على   ذلك:

 لم   يعد   الولد   الى   الصف   ولم   يتم   تحديد   موقعه   في   المبنى   أو   على●
 أرض   المدرسة٬

 ال   يمكن   لمعلم   الصف   أن   يؤكد   من   أن   الولد   قد   ذهب   مع   أحد●
 الوالدين   أو   من   ينوب   عنه   عند   المغادرة٬

  ال   يمكن   لمعلم   الصف   أن   يؤكد   من   أن   الولد   إستقل   حافلة٬●

 إتصل   ولي   األمر/الوصي   بالمدرسة   إلبالغهم   أن   الولد   لم   يصل●
 إلى   المنزل   في   الوقت   المعتاد.
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 إتصل   بمكتب   النقل   لجميع   االطفال   الذين   يستقلون   الحافلة   المدرسية.

 أبلغ   مراقب   المدرسة   ومكتب   السالمة   واألمن.

 إتصل   بولي   األمر/الوصي.

 في   حالة   الطوارئ٬   إتصل   بالشرطة   مباشرة.   خالف   ذلك٬   سوف
 يتصل   مكتب   السالمة   واألمن   بهم   مع   التفاصيل   المناسبة   بعد   التشاور

 معك.

 االجراء

 مقابلة   مع   أولياء   األمر/االوصياء/االشخاص   الذين   قدموا   التقرير
 االول.

 التحقق   من   أن   الولد   هو   بالفعل   غير   موجود/   مفقود.

 تحديد   ظروف   اإلختفاء.

 تحديد   متى   وأين   وِمن   َمن   شوهد   الولد   المفقود   آلخر   مرة.

 إفحص   مجلد   الولد٬   واجعل   سهل   الوصول   إلى   جميع   المعلومات   ذات
 الصلة٬   وأرقام   الطوارئ٬   وتحقق   من   حالة   الحضانة.   (إذا   أمكن٬

 صورة)

 يجب   أن   يكون   متوفر   وصف   كامل   للولد   بما   في   ذلك   المالبس   والطول
 والوزن   ولون   البشرة٬   والخصائص   المميزة.

 يجب   جمع   قائمة   باالصدقاء/المعارف.

 إستنادا   إلى   جميع   المعلومات   المتاحة٬   قدم   تقري   أولي   عن   الحادث:
 إختطاف   غيرعائلي٬   أو   إختطاف   عائلي٬   أوهروب٬   أو   ضائع   أو

 مصاب   أو   خالف   ذلك٬   في   عداد   المفقودين   أو   مفقود.   سوف   يتبع   مدير
 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أو   من   ينوب   عنه   اإلجراءات٬   سوف

 يحتفظ   بكافة   المعلومات   المذكورة   أعاله   وسوف   يكون   متوفراً   إلى   حين
 تحديد   مكان   الولد.

 

 12.    النقل

 يجب   أن   يكون   لكل   مدرسة   نظام   داخلي   يضمن   أن   األوالد   في
 الصفوف   االبتدائية   الذين   يتم   نقلهم٬   يستقلون   الحافالت   المناسبة.   إتصل
 بادارة   النقل   على   الرقم   6862349617   لجميع   االوالد   الذين   تم

 نقلهم   ولم   يصلوا   إلى   منزلهم.

 أولئك   الذين   لم   ينتظروهم   أهلهم   في   محطة   الوقوف   من   قبل   ولي
 األمر/الوصي   ينوب   عنه   ألكثر   من   ثالث   مرات   هم   عرضة   لفقدان

 امتيازات   الحافلة.

   13.   اإل ����ر   ا������
٬MCAS   2.0تدير   مدارس   كامبريدج   الرسمية٬   على   أساس   سنوي 
 إختبارات   الشراكة   من   أجل   تحديد   الجهوزية   للكلية   والوظائف/   نظام
 التقييم   في   والية   ماساتشوستس   (PARCC/MCAS)   في   المراحل

 الدراسية٬   كما   هو   محّدد   من   قبل   إدارة   التعليم   في   والية   ماساتشوستس.
 باالضافة   الى   ذلك٬   تدير   مدارس   كامبريدج   الرسمية٬   على   اساس

 سنوي٬   إختبار   تقييم   الفهم   والتواصل   باللغة   اإلنجليزية   من   والية   إلى
 والية   (ACCESS)   للطالب   الذين   يتعلمون   اللغة   اإلنجليزية٬   حسب

  اإلقتضاء٬   وفقاً   لمتطلبات   إدارة   التعليم   في   والية   ماساتشوستس.

 

  14.    ا������   ا������
 المدارس   ملتزمة   قانونيا   بإخطار   أولياء   األمر/االوصياء   عن   المناهج
 التي   تنطوي   أساسا   على   التعليم   الجنسي   البشري   أو   المسائل   الجنسية
 البشرية.   ترسل   رسالة   إلى   المنزل٬   كل   خريف٬   عن   مناهج   التعليم
 الصحي   الذي   يصف   الدروس   الجنسية   التي   قد   تحدث   في   كل   درجة

 صف.      ليس   على   أولياء   األمور/االوصياء   السماح   ألوالدهم   بأخذ   هذه
 الدروس   ولديهم   الحق   في   إعفاء   أبنائهم   من   هذه   الدروس.      يمكن

 ألولياء   األمور/االوصياء   القيام   بذلك   عن   طريق   إرسال   رسالة   إلى
 مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   مطالبين   بإخراج   الولد   من
 الدروس.      أي   ولي   أمر/االوصياء   يرغب   بمراجعة   المادة   يمكنه

 التحدث   مع   مدرس   الولد   أو   مع   مدير   البرنامج   للتثقيف   الصحي٬   على
 الرقم   6951349617.

 

  15.    ا������   ا����ي
 تتبع   لجنة   مدارس   كامبريدج   سياسة   لتعزيز   بيئة   عمل   آمنة   ومنتجة

 وبيئة   تعليمية   لموظفيها   وطالبها٬   ولضمان   أن   كل   طالب   في   مدارس
 كامبريدج   الرسمية   معفي   من   استخدام   التقييد   الجسدي   بما   يتفق   مع
 أنظمة   إدارة   ماساتشوستس   للتعليم   االبتدائي   والثانوي٬   وأنه   يجب

 إستخدام   التقييد   الجسدي   فقط   مع   الحذر   الشديد   كمالذ   أخير   في   حاالت
 الطوارئ٬   بعد   فشل   بدائل   مشروعة   وأقل   تطفالً   أو   تكون   اعتبرت   غير
 مناسبة.   يجب   على   العاملين   في   المدرسة   إستخدام   التقييد   الجسدي   كحل
 أخير   عند   الحاجة   لحماية   طالب   و/أو   عضو   من   المجتمع   المدرسي   من

 إيذاء   جسدي   وشيك   وخطير.   عندما   يلزم   إستخدام   التقييد   الجسدي٬
 يجب   على   العاملين   في   المدرسة   العمل   على   منع   أو   تخفيف   أي   ضرر

 للطالب   نتيجة   إلستخدام   التقييد   الجسدي.   ال   يجوز   أن   تفسر   هذه
 السياسة   للحد   من   الحماية   الممنوحة   للطالب   الممولين   من   القطاع   العام
 بموجب   القوانين   الفيدرالية   والوالية   األخرى٬   بما   في   ذلك   تلك   القوانين
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 التي   تنص   على   حقوق   الطالب   الذين   تم   إعتبارهم   مؤهلين   لتلقي
 خدمات   التعليم   الخاص.   باإلضافة   إلى   ذلك٬   يجب   أال   تفسر   هذه

 السياسة   لمنع   أي   مدرس   أو   موظف   أو   وكيل   لبرنامج   التعليم   العام   من
 استخدام   القوة   المعقولة   لحماية   الطالب   وغيرهم   من   األشخاص

 وأنفسهم   من   إعتداء   أو   أذى   جسدي   وشيك   وخطير.

 مدارس   كامبريدج   الرسمية   لديها   إجراءات   ومبادئ   توجيهية   مكتوبة
 تتعلق   بهذه   السياسة   التي   يتم   نشرها   على   الموقع   اإللكتروني   لمدارس
 المنطقة   والتي   يمكن   الحصول   عليها   في   مكتب   مدير   المدرسة   /   رئيس
 المدرسة   العليا٬   تحدد   ما   يلي:   (i)   استجابات   مناسبة   لسلوك   الطالب
 الذي   قد   يتطلب   التدخل   الفوري.   و   (ii)   األساليب   البديلة   التي   ينبغي
 استخدامها   أوال   عندما   تسعى   لمنع   العنف   الطالبي٬   والسلوك   المضر

 بالنفس   و   /   أو   منع   تصاعد   السلوك   الذي   يحتمل   أن   يكون   خطرا
 ويحدث   بين   مجموعات   من   الطالب   أو   مع   طالب   على   حدة٬   بما   في
 ذلك   أساليب   بديلة   في   حاالت   الطوارئ   التي   تجّنب   اللجوء   إلى   التقييد

 الجسدي.

 إجراءات   التقييد   الجسدي

 التعاريف

 تعني   "الموافقة"   االتفاق   من   قبل   أحد   الوالدين   /   الوصي   الذي   كان   على
 علم   تام   بجميع   المعلومات   ذات   الصلة   إلى   النشاط   الذي   يسعى   إليه

 االتفاق٬   في   لغته   األم   أو   عبر   وسيلة   أخرى   للتواصل٬   أن   ولي
 األمر/الوصي   يفهم   ويوافق   في   الكتابة   لتنفيذ   النشاط٬   ويدرك   أنه   اتفاق
 طوعي   ويمكن   إلغاؤه   في   أي   وقت.      تصف   االتفاقية   النشاط   وقوائم

 الوثائق   (ان   وجدت)   التي   سيتم   نشرها   ولمن.

 يقصد   بتعبير   "التقييد"   القيود   المفروضة   على   الحركة   الجسدية   للطالب
 باستخدام   القوة   ضد   مقاومة   الطالب.

 يقصد   بتعبير   "التقييد   الجسدي"   اإلحتكاك   الجسدي   المباشر   الذي   يمنع
 أو   يقيد   بشكل   كبير   حرية   الطالب   في   الحركة.   ال   يشمل   مصطلح   التقييد

 الجسدي   تقييد   اإلنكباب   أو   التقييد   الميكانيكي   أو   التقييد   باالدوية.
 باإلضافة   إلى   ذلك٬   ال   يشمل   التقييد   الجسدي:   توفير   االتصال   الجسدي

 الوجيز٬   دون   استخدام   القوة٬   لتعزيز   سالمة   الطالب   أو   الحد   من
 السلوك   المضر   بالنفس٬   وتوفير   التوجيه   البدني   أو   دفع   عند   تدريس
  مهارة٬   أو   إعادة   توجيه   االنتباه٬   أوتوفير   الراحة٬   أو   مرافقة   بدنية.

 يقصد   بتعبير"المرافقة   البدنية"   اللمس   المؤقت   أو   اإلمساك٬   من   دون
 استخدام   القوة٬   من   اليد٬   أو   المعصم   أو   الذراع   أو   الكتف   أو   الظهر

  لغرض   حث   الطالب   المضطرب   على   السير   إلى   مكان   آمن.

 يقصد   بتعبير   "التقييد   الميكانيكي"   إستخدام   جهاز   مادي   لتقييد   حركة
 الطالب   أو   حركة   أو   وظيفة   عادية   لجزء   من   جسده(ها).   ال   يعتبر   جهاز
 تثبيت   أو   وقائي   مطلوب   بأمر   من   الطبيب   أنه   تقييد   ميكانيكي.   إستخدام

 التقييد   الميكانيكي   محظور   إال   بإذن   صريح   من   قبل   الطبيب   وموافقة
 خطية   من   قبل   ولي   األمر/الوصي   للطالب.

 يقصد   بتعبير   "االنعزال"٬   الحجز   غير   الطوعي   للطالب   وحده   في
 غرفة   أو   مكان   الذي   يمنع   فيه   الطالب   جسديا   أو   هو   يعتقد   إعتقادا
 معقوال   انه   يمكن   منعه   من   مغادرته.      ال   يتضمن   اإلنعزال   فترة
 اإلستراحة   كما   هي   محددة   في   603   قانون   اللوائح   في   والية

 ماساتشوستس   46٬02.       إستخدام   تقييد   اإلنعزال   هو   أمر   ممنوع
 صراحة .

 "يقصد   بتعبير   "فترة   اإلستراحة"   استراتيجية   دعم   السلوكية   التي   يفصل
 فيها   الطالب   مؤقتا   من   نشاط   تعليمي   أو   الفصول   الدراسية٬   إما   عن

 طريق   االختيار   أو   بتوجيه   من   الموظفين٬   لغرض   التهدئة.      خالل   فترة
 اإلستراحة٬   ال   يجب   إحتجاز   الطالب   رغما   عنه   ويجب   مراقبته   بشكل
 مستمر   من   قبل   الموظف.      يجب   أن   يكون   الموظفين   مع   الطالب   أو
 حاضرين   على   الفور   للطالب   في   جميع   األوقات.      يجب   توقف   وقت
 فترة   اإلستراحة   بمجرد   أن   يهدأ   الطالب   أو   عند   مرور   ثالثين   (30)
 دقيقة٬   أيهما   أسبق.   من   المفضل   أن   تنفذ   فترة   اإلستراحة   داخل   قاعة

 التدريس.      أي   مكان   يستخدم   لفترة   اإلستراحة   خارج   قاعة   الصف   يجب
 أن   يوافق   عليها   مكتب   خدمات   الطالب   قبل   استخدامه.

 يقصد   بتعبير   "التقييد   باألدوية"   إعتماد   سلوك   يؤمن   السيطرة   بشكل
 مؤقت.    إستخدام   التقييد   الكيميائي   محظور   إال   بإذن   صريح   من   قبل

 الطبيب   وموافقة   خطية   من   قبل   ولي   األمر / الوصي   للطالب.

 يقصد   بتعبير   "التقييد   اإلنكبابي   "   تقييد   يوضع   الطالب   على   وجهه   على
 األرض   أو   سطح   آخر٬   والضغط   البدني   على   جسم   الطالب   للحفاظ
 على   الطالب   في   وضعية   الرقود.       إستخدام   تقييد   اإلنبطاح   هو   أمر

 ممنوع   بصراحة .

 يقصد   بتعبير   "مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا"   المدير   التعليمي
 لبرنامج   تعليم   في   المدارس   الرسمية   أو   من   ينوب   عنه.

 إستخدام   التقييد

 إذا   كانت   كل   البدائل   المشروعة   واألخرى   األقل   إقتحاما   قد   فشلت   أو
 اعتبرت   غير   مالئمة   لمنع   العنف   الطالبي٬   والسلوك   المضر   بالنفس   و
 /   أو   إلغاء   تفاقم   السلوك   الذي   يحدث   بين   مجموعات   من   الطالب   أو   مع
 طالب   على   حدة٬   يمكن   استخدام   التقييد   الجسدي   كمالذ   اخير.      وبعبارة
 أخرى٬   يمكن   استخدام   التقييد   الجسدي   كمالذ   أخير   عندما   يشكل   سلوك
 الطالب   تهديد   وشيك٬   أذى   جسدي   خطير   لنفسه   أو   اآلخرين٬   والطالب
 ال   يستجيب   لتوجيهات   شفهية٬   أو   تدخالت   مشروعة   أخرى   وأقل   تدخال
 أو   عندما   تكون   هذه   التدخالت   غير   مناسبة   في   ظل   الظروف.   يجب   أن
 يقتصر   التقييد   الجسدي   على   إستخدام   هذه   القوة   المعقولة   كما   هو   الزم٬
 ألقل   وقت   الزم٬   لحماية   طالب   أو   عضو   آخر   في   المجتمع   المدرسي
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 من   إعتداء   أو   أذى   جسدي   وشيك   وخطير.       يجوز   فقط   لموظفي
 المدرسة   الذين   تم   تدريبهم   بشكل   صحيح   أن   يستخدموا   التقييد

 الجسدي.

 قيود   أخرى   إلستخدام   التقييد   الجسدي

 األساليب   التالية   هي   ممنوعة   صراحة:      (i)   استخدام   التقييد   يتعارض
 مع   األحكام   المنصوص   عليها   أعاله؛   (ii)   استخدام   التقييد   كوسيلة

 لتأديب   أو   عقاب٬   وذلك   ردا   على   تدمير   الممتلكات٬   أو   اإلخالل   بالنظام
 المدرسي٬   أو   كرد   فعل   على   رفض   الطالب   على   االمتثال   لقانون

 المدرسة   أو   توجيه   الموظفين٬   أو   التهديدات   اللفظية   عندما   ال   تشكل   تلك
 األعمال   تهديدا   ألذى   جسدي   وشيك   وخطير.   (iii)   استخدام   تقييد
 اإلنبطاح٬   (iv)   استخدام   التقييد   الميكانيكي٬   (v)   استخدام   التقييد

 باألدوية   الذي   لم   يتم   الموافقة   عليها   من   قبل   الطبيب   والموافقة   عليه
 خطيا   من   قبل   ولي   األمر/الوصي   على   الطالب٬   (vi)   استخدام   التقييد

 عندما   ال   يمكن   أن   يكون   تقييد   الطالب   بأمان٬   و   (vii)   استمرار
 استخدام   التقييد   عندما   يشير   الطالب   على   أنه   أو   أنها   ال   تستطيع   التنفس
 أو   يبدو   في   محنة   شديدة   (بما   في   ذلك   على   سبيل   المثال   ال   الحصر:

 صعوبة   في   التنفس٬   البكاء   أو   السعال   المستمر   أو   الطويل).

 ال   يكون   التقييد   مدرج   ضمن   مخطط   إستجابة   فى   برنامج   التعليم   الفردي
 (IEP).      ومع   ذلك٬   بالنسبة   للطالب   الذين   يعانون   من   السلوكيات

 الضارة   بالنفس   المتكررة٬   قد   يقترح   مدير   المدرسة   /   مدير   المدارس
 العليا   على   ولي   األمر/الوصي   إتفاقية   مكتوبة   منفصلة   الستخدام   التقييد
 على   أساس   طارئ   خالل   فترة   زمنية   محدودة   ومحددة.      في   مثل   هذه

 الحاالت   يجب   أن   تتضمن   خطة   تقارير   مفصلة   إلى   ولي   األمر   /
 الوصي   بخصوص   وتيرة   اإلستخدام   ومدة   القيود٬   وفترة   زمنية   محددة
 على   المدى   الذي   سيتم   تخفيض   استخدام   التقييد   الجسدي   واالنتهاء   منه.

 يجب   أن   يحصل   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   على   موافقة
 خطية   على   الخطة   من   ولي   األمر/الوصي   قبل   تنفيذها.

 اإلستخدام   السليم   للتقييد   الجسدي

 فقط   موظفي   المدرسة   المدربين   على   إستخدام   القيود   الجسدية.
 موظفو   المدارس   المدربون   هم   أولئك   األفراد   الذين   تلقوا   إما   التدريب

 المتعمق   أو   الذين   حصلوا   على   التدريب   الالزم   األساسي   المفصل   أدناه.
 كلما   كان   ذلك   ممكنا٬   يجب   إستخدام   التقييد   الجسدي   بحضور   بالغ   واحد

 على   األقل٬   ال   يشارك   في   التقييد   الجسدي.   عند   إستخدام   التقييد
 الجسدي٬   يجب   على   العاملين   في   المدرسة   إستخدام   فقط   مقدار   القوة
 الالزمة   لحماية   الطالب   او   آخرين   من   اصابات   جسدية.   باالضافة   الى
 ذلك٬   يجب   على   العاملين   في   المدارس   المستخدمين   التقييد   الجسدي   أن

 يستخدموه   بالطريقة   األكثر   أمانا   المتاحة   والمناسبة   للوضع   وفقا
 لمتطلبات   السالمة   المفصلة   أدناه٬   ويجب   التوقف   عن   التقييد   في   أقرب
 وقت   ممكن.   يجب   إنهاء   كل   القيود   الجسدية   في   أقرب   وقت   عندما   ال

 يعود   الطالب   يشكل   خطر   مباشر   على   نفسه   /   نفسها   أو   غيرها٬   أو
 يشير   الطالب   على   أنه   أو   أنها   ال   تستطيع   التنفس٬   أو   إذا   لوحظ   أن

 الطالب   في   محنة   شديدة٬   مثل   وجود   صعوبة   في   التنفس٬   أو   البكاء   أو
 السعال   المستمر   أو   الطويل.      وتجدر   اإلشارة   إلى   أنه٬   مع   ذلك٬   أن
 متطلبات   التدريب   هذه   يجب   أال   تمنع   مدرس   أو   موظف   أو   وكيل   في
 المدرسة   عن   استخدام   القوة   المعقولة   والضرورية   لحماية   الطالب
 واألشخاص   اآلخرين   أو   أنفسهم   من   االعتداء   أو   أذى   جسدي   وشيك

 وخطير.

 متطلبات   السالمة

 يجب   أّال   تستخدم   القيود   بأي   طريقة   تمنع   الطالب   من   التنفس   او
 الكالم.    اثناء   عملية   التقييد٬   يجب   على   العاملين   في   المدارس   مراقبة
 الوضع   الجسدي   للطالب   بما   فى   ذلك   لون   البشرة   ودرجة   الحرارة

 والتنفس   على   نحو   متواصل.     يجب   نزع   أي   وجميع   القيود   فورا   بناء
 على   تقرير   من   قبل   موظفي   المدرسة   المستخدمين   للتقييد   أن   الطالب   لم

 يعد   في   خطر   التسبب   في   أذى   جسدي   وشيك   لنفسه٬   أو   نفسها   أو
 آخرين.   باالضافة   الى   ذلك٬   يجب   إستخدام   القيود   بطريقة   للوقاية   او
 للتقليل   الى   أدنى   حد   من   الضرر   الجسدي.   إذا ٬   في   أي   وقت   من

 االوقات   خالل   التقييد   الجسدي   يظهر   الطالب   صعوبة   في   التنفس   أو
 ألم   جسدي   خطير   بما   فى   ذلك   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬   صعوبة
 فى   التنفس   أو   السعال   او   البكاء   لفترات   طويلة٬   يجب   إفراج   الطالب
 من   التقييد   فورا٬   ويجب   على   العاملين   في   المدارس   إتخاذ   الخطوات

 الالزمة   الى   السعي   للحصول   على   المساعدة   الطبية.    يجب   على
 موظفي   المدرسة   استعراض   والنظر   في   أي   قيود   طبية   أو   نفسية
 معروفة   و/   أو   خطط   التدخل   السلوكية   فيما   يتعلق   باستخدام   القيود
 الجسدية   على   كل   طالب   على   حدة٬   وكذلك   عن   تاريخ   الصدمات
 المعروف   او   المشتبه   فيه.      في   أي   وقت   خالل   إستخدام   التقييد
 الجسدي٬   قد   يسعى   العاملون   في   المدارس   إلى   االتصال   بمكتب
 المتخصصين   السلوكي   للخدمات   الطالبية٬   أو   فريق   التدخل   في

 األزمات٬   أو   اتخاذ   خطوات   أخرى   لطلب   المساعدة   الطبية   إذا   تبين   أن
 الطالب   يظهر   ألم   جسدي   خطير.

 اجراءات   المتابعة   ومتطلبات   االبالغ

 فى   الوقت   المناسب   بعد   إفراج   الطالب   من   التقييد٬   يجب   على   مدير
 المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   او   من   ينوب   عنه   تنفيذ   اجراءات   المتابعة

 المبينة   ادناه:

 ا      استعراض   التقييد   مع   الطالب   لمعالجة   السلوك   الذي   عجل   في
 التقييد.

 ب      استعراض   الحادث   مع   موظفي   المدرسة   الذين   إستخدموا   التقييد
 لمناقشة   ما   اذا   كانت   قد   اتبعت   اجراءات   التقييد   المناسبة؛
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 ج      يجب   أن   تحدث   المتابعة   مع   الطالب   الذين   شهدوا   الحادث٬   بما   في
 ذلك   إستجواب   المعلم٬   إستجواب   مستشار   أو   استخدام   الممارسات

  التصالحية؛

 د      يجب   إرسال   إشعار   خطي   للتقييد   الى   مكتب   الخدمات   الطالبية
 والمشرف   المباشر   للمدير/رئيس   المدارس   العليا.

 فيما   يلي   شروط   االبالغ   التي   تتبعها   المدرسة:

 أ   يجب   أن   يبلغ   خطيا   عن   كل   استخدام   للتقييد   بما   في   ذلك   اسم   الطالب
 المقّيد   وإبالغ   مكتب   خدمات   الطالب   والمشرف   المباشر   للمدير   /

 رئيس   المدرسة   العليا.

 ب   يقوم   موظف   المدرسة   الذي   إستخدم   التقييد   الجسدي   الذي   أدى   إلى
 إصابة   الطالب   بتبليغ   مدير   المدرسة   /   رئيس   المدرسة   العليا   أو   من

 ينوب   عنه(ها)   شفهياً   عن   التقييد   في   أقرب   وقت   ممكن   وفي   موعد   ال
 يتجاوز   نهاية   اليوم   الدراسي   الذي   تم   فيه   التقييد.   يجب   إستكمال   وتقديم
 تقرير   مكتوب   إلى   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   إلستعراض
 إستخدام   التقييد   فى   موعد   ال   يتجاوز   يوم   العمل   التالي   الذي   تم   فيه

 التقييد.   إذا   قام   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   بإستخدام   التقييد٬
 يجب   على   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   اعداد   التقرير   وتقديمه

 الى   المراقب   الستعراضه   من   جانب   فريق   معّين   من   قبل   المراقب.

 ج      يجب   أن   يحتفظ   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   على   سجل
 جار   لجميع   حاالت   التقييد   الجسدي.

 د   يقوم   مدير   المدرسة/   رئيس   المدرسة   العليا   أو   من   ينوب   عنه(ها)
 بإبالغ   أولياء   األمور/أوصياء   الطالب   شفهياً   في   أقرب   وقت   ممكن

 ولكن   في   موعد   ال   يتجاوز   أربعة   وعشرين   (24)   ساعة   بعد   استخدام
 التقييد٬   وبتقرير   مكتوب   بختم   موعده   أقصاه   ثالثة   أيام   (3)   عمل

 مدرسية   بعد   استخدام   التقييد   الجسدي.   يجب   أن   يقدم   مدير   المدرسة
 /رئيس   المدارس   العليا   للطالب   وولي   األمر/الوصي   فرصة   للتعليق
 كتابيا   بشأن   استخدام   التقييد   وعلى   المعلومات   في   التقرير   المكتوب.

 هـ   يقوم   مدير   المدرسة/   رئيس   المدرسة   العليا   بتوفير   مكتب   المراقب
 بنسخة   من   التقرير   المكتوب   من   التقييد   الجسدي   عندما   يكون   قد   أدى

 هكذا   تقييد   إلى   إصابة   طالب   وكذلك   نسخة   من   السجل   الجاري   للمدرسة
 لجميع   الحاالت   المبلغ   عنها   من   التقييد   الجسدي   لمدة   ثالثين   (30)   يوما
 التي   تسبق   التقييد   الجسدي   المبلغ   عنه.    يجب   تقديم   هذه   الوثائق   الى

 مكتب   المراقب   فى   موعد   ال   يتجاوز   يوم    (1)    عمل   مدرسي   بعد   استالم
 مدير   المدرسة / رئيس   المدارس   العليا   التقرير   الخطي.       يجب   أن   يعقد
 مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   اجتماع   مع   فريق   دعم   الطالب

 الجراء   تقييم   لالحتياجات   الخاصة   لطالب   على   حدة   إذا   كان   الطالب   قد
 تم   تقييده   في   مناسبتين   (2)   منفصلتين   في   غضون   سبعة   (7)   ايام   او
 ثالث   مرات   فى   غضون   ثالثين   (30)   يوما.      يحدد   مدير   المدرسة   /

 رئيس   المدرسة   العليا   َمن   ِمن   أعضاء   فريق   مستوى   الصف   وموظفين
 من   برنامج   آخر   سيشارك   في   التقييم.      يجب   أن   يقرأ   كل   عضو   من

 اعضاء   فريق   دعم   الطالب   التقارير   المكتوبة   عن   التقييد   واية   تعليقات
 اخرى   مقدمة   من   الطالب   وولي   األمر/الوصي   بشأن   هذه   التقارير

 واستخدام   القيود.      وباالضافة   الى   استعراض   ومناقشة   هذه   التقارير   من
 قبل   فريق   دعم   الطالب٬   يجب   أن   يتضمن   التقييم   تحليال   للظروف   التى
 ادت   الى   كل   تقييد   بما   فى   ذلك   عوامل   مثل   الوقت   او   اليوم   او   األحداث

 السابقة٬   واالفراد   المعنيين.   يجب   أن   يختم   التقييم   بخطة   لمعالجة
 العوامل   التى   ربما   تكون   قد   اسهمت   فى   تصعيد   السلوك٬   والنظر   فى
 بدائل   للتقييد٬   بما   فى   ذلك   تقنيات   وقف   التصعيد   والتدخالت   الممكنة٬
 وغير   ذلك   من   اإلستراتيجيات   والقرارات٬   حسب   االقتضاء٬   بهدف

 خفض   او   الغاء   استخدام   التقييد   في   المستقبل.   اذا   كان   مدير
 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   قد   شارك   بشكل   مباشر   فى   التقييد٬
 يجب   أن   يدير   فرد   مؤهل   حسب   األصول   المعينة   من   قبل   المراقب
 مناقشة   فريق   دعم   الطالب.   يجب   أن   يضمن   مديرالمدرسة/   رئيس
 المدرسة   العليا   أن   كل   سجل   لمراجعة      وضع   الطالب   من   قبل   فريق
 دعم   الطالب   محافظ   عليه   ومتاح   للمراجعة   من   قبل   إدارة   التعليم
 االبتدائي   والثانوي   في   والية   ماساتشوستس٬   بناء   على   طلبها.

 يجب   أن   يجري   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   استعراض
 شهري   لبيانات   التقييد   على   نطاق   المدرسة.   يجب   أن   ينظر   هذا

 االستعراض   في   انماط   استخدام   القيود   بالتشابه   في   الوقت   او   اليوم   او
 االفراد   المعنيين؛   عدد   ومدة   القيود   الجسدية؛   وعدد   ونوع   االصابات٬
 ان   وجدت٬   الناجمة   عن   استخدام   التقييد.   يقوم   مدير   المدرسة   /   رئيس
 المدرسة   العليا   بتحديد   ما   إذا   كان   من   الضروري   أو   المناسب   تعديل
 منع   التقييد   في   المدرسة   وإدراة   الممارسات   واإلجراءات٬   إجراء

 تدريبات   إضافية   للموظفين   أو   استراتيجيات   الحد   من/منع   التقييد٬   مثل
 التدريب   على   التدخالت   السلوكية   اإليجابية   أو   الدعم٬   أو   اتخاذ   أي

 إجراء   آخر   عند   الضرورة   أو   المناسب   لتقليل   أو   القضاء   على   القيود.

 متطلبات   التدريب   فى   المنطقة .

 أ        لجميع   موظفي   البرنامج

 خالل   الشهر   االول   من   كل   سنة   دراسية٬   يجب   أن   يقدم   مدير
 المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   في   كل   مدرسة   لجميع   موظفي   البرنامج
 التدريب   على   منع   التقييد   ودعم   السلوك٬   والمتطلبات   عند   إستخدام
 التقييد   وهذه   السياسة.   باالضافة   الى   ذلك٬   لجميع   العاملين   الجدد   في
 المدارس   الذين   يتم   تعيينهم   بعد   بدء   العام   الدراسي٬   يجب   على   مدير

 المدرسة/   رئيس   المدرسة   العليا   خالل   الشهر   األول   من   وظيفتهم   توفير
 التدريب   للموظفين   الجدد   على   هذه   السياسة.   يجب   ان   يتكون   التدريب

 مما   يلي:   (ا)   هذه   السياسة   واالجراءات   ذات   الصلة   والمبادئ   التوجيهية
 التى   وضعها   المراقب   العام؛   (ب)   التدخالت   التي   قد   تحول   دون
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 الحاجة   الى   التقييد٬   بما   فى   ذلك   وقف   تصعيد   السلوكيات   اإلشكالية
 وبدائل   اخرى   للتقييد   في   الظروف   الطارئة٬   بما   في   ذلك   إستخدام   فترة
 اإلستراحة   كإستراتيجية   دعم   سلوكية   متميزة   عن   اإلنعزال؛   (ج)   عندما

 يقدم   السلوك   حالة   طارئة   تتطلب   التقييد   الجسدي٬   وانواع   القيود
 الجسدية   المسموح   بها   واعتبارات   السالمة   المتعلقة   بها٬   بما   في   ذلك
 معلومات   عن   زيادة   خطر   اصابة   الطالب   عند   استخدام   أي   تقييد٬   وال

 سيما   التقييد   لمدة   طويلة؛   (د)   إستخدام   التقييد   الجسدي   وفقا   للقيود
 الطبية   او   النفسية   المعروفة   و/او   خطط   التدخل   السلوكي   التي   تنطبق
 على   الطالب   على   حدة٬   بما   فى   ذلك   تاريخ   الصدمات   المعروف   او

 المشتبه   فيه؛   و(ه)   دور   الطالب٬   والموظفين   واألسرة   فى   منع   استخدام
التقييد؛   و(و)   تحديد   موظفي   البرنامج   الذين   تلقوا   تدريبا   مكثفا   عمال   ب

 603   من   قانون   اللوائح   في   والية   ماساتشوستس   46٬03(3)   في
 استخدام   التقييد   الجسدي.   انظر   603   من   قانون   اللوائح   في   والية

 ماساتشوستس   46٬03(2).

 ب        الموظفون   المأذون   لهم   أن   يخدموا   كمورد   على   نطاق   المدرسة
 على   االدارة   السليمة   للقيود   الجسدية

 فى   بداية   كل   عام   دراسي٬   يجب   أن   يحدد   مدير   المدرسة/رئيس
 المدرسة   العليا   في   كل   مدرسة   موظف   البرنامج   المخول   أن   يخدم
 كمورد   على   نطاق   المدرسة   للمساعدة   في   اإلستخدام   السليم   للتقييد

 الجسدي.   يجب   أن   يكون   محتوى   التدريب   المتعمق   مستند   على   الكفاءة
 وعلى   األقل   مدة   16   ساعة.   يجب   أن   يشترك   هؤالء   االفراد   فى   دورة
 واحدة   لتجديد   المعلومات   على   االقل   خالل   السنوات   الدراسية   الالحقة
 ما   ال   يقل   عن   ثمانية   (8)   ساعات.      ينبغي   ان   يشمل   التدريب   ولكن   ال

 يقتصر   على:   (ا)   اإلجراءات   المناسبة   لمنع   اللجوء   الى   التقييد   الجسدي٬
 بما   في   ذلك   وقف   تصعيد   السلوك   االشكالي٬   وبناء   العالقات   واستخدام

 بدائل   للتقييد؛   (ب)   وصف   وتحديد   السلوكيات   الخطرة   من   جانب
 الطالب   التي   قد   تؤدي   الى   استخدام   التقييد   الجسدي   واساليب   تقييم

 الضرر   في   حاالت   فردية   من   اجل   تحديد   ما   اذا   كانت   هناك   حاجة   الى
 استخدام   التقييد؛   (ج)   خبرة   تعتمد   على   المحاكاة   في   إستخدام   وتلقي
 التقييد   الجسدي٬   وتعليمات   بشأن   مدى   التأثير   على   الشخص   المقيد٬

 وتعليمات   بشأن   رصد   عالمات   األلم   الجسدي   والحصول   على
 المساعدة   الطبية؛   (د)   تعليمات   بشأن   الوثائق   ومتطلبات   االبالغ

 والتحقيق   فى   وقوع   اصابات   والشكاوى؛   (ه)   تعليمات   فيما   يتعلق   بتأثير
 التقييد   الجسدي   على   الطالب   واالسرة٬   مع   اإلدراك   أن   فعل   التقييد   لديه
 تأثير٬   بما   فى   ذلك   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬   نفسي   وفسيولوجي

 وعاطفي   إجتماعي؛   (و)   وإظهار   من   المشاركين   عن   كفاءة   في
 إستخدام   التقييد   الجسدي.      انظر   603   من   قانون   اللوائح   في   والية

 ماساتشوستس   46٬03(3)   و46٬03(4).

 اجراءات   الشكاوى

 أ        حلّ   غير   رسمي   لمخاوف   بسبب   استخدام   التقييد   الجسدي

 قبل   البدء   في   اجراء   رسمي   للشكوى٬   يمكن   للطالب   أو   ولي
 األمر/الوصي   الذي   لديه   مخاوف   ازاء   استخدام   محدد   للتقييد   الجسدي٬
 أن   يسعى   لحل   لمخاوفه(ها)   ازاء   استخدام   محدد   للتقييد   الجسدي   من
 خالل   رفع   القضية   الى   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا.   يجب   أن
 يوجه   الطالب   و/أو   ولي   األمر/الوصي   شواغله(ها)   بشأن   إستخدام
 محدد   للتقييد   الجسدي   إلى   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   خالل

 عشرة   (10)   ايام   من   إستالم   ولي   األمر/الوصي   للتقرير   المكتوب   من
 المدرسة   المفصلة   اعاله.   يجب   أن   يسعى   مدير   المدرسة/رئيس

 المدارس   العليا٬   في   إطار   سلطته(ها)   على   العمل   مع   الفرد   لتسوية
 الشكوى   المقدمة   بصورة   عادلة   وسريعة.   إذا   كان   الطالب   و/أو   ولي
 األمر/الوصي   غير   راضين   عن   هذا   القرار   أو   إذا   كان   الطالب   و/أو
 ولي   األمر/الوصي   لم   يختر   حلها   بطريقة   غير   رسمية٬   عندها   يمكن
 للطالب   و/أو   ولي   األمر/الوصي   المضي   قدما   في   عملية   الشكوى

 الرسمية   المفصلة   أدناه.

 

 أ        حلّ   رسمي   لمخاوف   بسبب   استخدام   التقييد   الجسدي

 يمكن   للطالب   أو   ولي   األمر/الوصي   الذي   لديه   مخاوف   ازاء   استخدام
 محدد   للتقييد   الجسدي٬   أن   يسعى   لحل   لمخاوفه(ها)   ازاء   استخدام   محدد

 للتقييد   الجسدي   من   خالل   إرسال   شكوى   خطية   الى   مكتب   المراقب
 العام.   يجب   أن   يرسل   الطالب   و/أو   ولي   األمر/الوصي   هذه   الرسالة
 إلى   مكتب   المراقب   العام   خالل   عشرين   (20)   يوما   من   إستالم   ولي

 األمر/الوصي   للتقرير   المكتوب   من   المدرسة   المفصلة   اعاله.   يجب   أن
 تتضمن   الشكوى   المكتوبة   ما   يلي:   (ا)   اسم   الطالب;   (ب)   اسم   المدرسة
 التي   يزعم   وقوع   التقييد   الجسدي   فيها؛   (ج)   اسم   االفراد   المتورطين   في
 التقييد   الجسدي   المزعوم؛   (د)   أساس   الشكوى   او   القلق؛   و(ه)   العمل

 التصحيحي   المطلوب.

 يجب   أن   يقوم   مكتب   المراقب   العام٬   من   خالل   االشخاص   المكلفين٬
 باجراء   التحقيق   فى   الشكوى   على   وجه   السرعة   بعد   تلقيها   للشكوى.
 خالل   التحقيق٬   يجب   أن   يتصل   مكتب   المراقب   و/او   االشخاص

 المكلفين   بهؤالء   االفراد   المشار   إليهم   بان   لديهم   معلومات   ذات   صلة
 عن   الشكوى.   ال   يمكن   ضبط   التوقيت   الدقيق   الجراء   التحقيق   الن   كل

 الظروف   مختلفة.   سوف   يتأكد   مكتب   المراقب   و/او   االشخاص   المكلفين
 من   ان   تعالج   الشكاوى   في   أسرع   وقت   ممكن.   بعد   استكمال   التحقيق
 الرسمي٬   يجب   أن   يتصل   مكتب   المراقب   بمقدم   الشكوى   بشأن   نتائج

 التحقيقات   والبت   فيما   إذا   كان   هناك   اي   اجراء   تصحيحي.

 السياقات   األخرى   المتوفرة   للشكاوى
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 تجدر   االشارة   الى   ان   احكام   هذه   المادة   ال   تمنع   الطالب   من   استخدام
 عملية   الشكاوى   المنصوص   عليها   في   سياسة   مدارس   كامبريدج

 الرسمية   لعدم   التمييز   والحظر   ضد   التحرش   الجنسي   للسعي   إلى   حل
 اى   شكاوى   من   التمييز   او   التحرش   على   اساس   السمة   التى   يحميها

 القانون   مثل   الجنس   او   العرق   او   اللون   او   االصل   القومى   او   االصل
 العرقى   او   الدين   او   السن   او   اإلعاقة   او   وضع   محارب   قديم   أو
 المعلومات   الجينية   أو   الهوية   الجنسية   او   التوجه   الجنسي.   جدير

 بالمالحظة   ايضا   ان   احكام   هذه   المادة   ال   تمنع   الطالب   من   استخدام
 عملية   الشكاوى   المنصوص   عليها   فى   المادة   23٬0   في   دليل   الحقوق
 والمسؤوليات   للسعي   إلى   حل   أي   شكوى   بخصوص   حرمان   الطالب

 من   الحقوق   المنصوص   عليها   في   دليل   الحقوق   والمسؤوليات.

 

 ��ا��   ا����ك    ( �����ت )

 16.    مقدمة

 كل   مدرسة   لديها   مجموعة   من   القواعد      المعروفة   باسم   القواعد
 المدرسية      التي   من   المتوقع   أن   يتبعها   الطالب.   إذا   أخل   الطالب

 بقاعدة   مدرسية٬   قد   يجوز   تأديبه   (ها).   تكتب   القواعد   المدرسية   من   قبل
 لجنة   المديرين   والمعلمين   واالهل   وطالب   المدرسة   المتوسطة   في   كل
 مدرسة   ويتم   مراجعتها   في   كل   ربيع.   تنشر   القواعد   المدرسية   في   كل
 قاعة   من   القاعات   الدراسية   ويتم   إرسالها   الى   المنزل   مع   الطالب   فى
 ايلول/سبتمبر   من   كل   عام.   باالضافة   الى   اتباع   القواعد   المدرسية٬

 يجب   ان   تتبع   كل   مدرسة   قواعد   السلوك   المنصوصة   الواردة   في   دليل
 الحقوق   والمسؤوليات.   يسرد   دليل   الحقوق   والمسؤوليات   القواعد   التي
 من   المتوقع   أن   يتبعها   جميع   الطالب.   الطالب   الذي   يخالف   هذه   القواعد
 يمكن   إيقافه   او   طرده   من   المدرسة.   تطبق   كل   القواعد   المدرسية   ودليل
 الحقوق   والمسؤوليات   على   سلوك   الطالب   اثناء   وجودهم   في   المدرسة٬
 وفي   األنشطة   التي   ترعاها   المدرسة٬   وفي   طريقهم   من   وإلى   المدرسة.

 يوجد   ملخص   دليل   الحقوق   والمسؤوليات   ادناه.   يمكنك   الحصول   على
 نسخة   من   القواعد   المدرسية   للمدرسة   التي   يذهب   إليها   ولدك   من   مدير

 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا.      كما   يمكنك   ايضا   الحصول   على
 نسخة   من   دليل   الحقوق   والمسؤوليات      من   مدير   المدرسة/مدير

 المدرسة   العليا.      كذلك   هي   منشورة   على   موقع   المدارس   فى   المنطقة.

 عالوة   على   ذلك٬   يرد   ادناه   وصف   موجز   للسياسات   المختلفة   لمدارس
 كامبريدج   الرسمية٬   بما   في   ذلك   السياسات   المناهضة   للتمييز.   قد   يتعرض

 الموظفون   او   الطالب   الذين   ينتهكون   هذه   السياسات   إلجراء   تأديبي.
 للحصول   على   نسخة   كاملة   ألي   من   هذه   السياسات٬   اتصل   بمدير

 المدرسة/مدير   المدرسة   العليا.

 

 17.    الفلسفة

 تحث   سياسات   اإلنضباط   للجنة   مدارس   كامبريدج   جميع   موظفي
 المدارس   لمساعدة   الطالب   فى   حل   مشاكل   السلوك   دون   اللجوء   الى

 اقصى   التدابير   التأديبية.   قد   يكون   سوء   سلوك   الطالب   داللة   اكثر   تعقيدا
 للمشاكل   االساسية   التي   قد   تكون   لدى   الطالب   مع   المدرسة   والمجتمع٬
 وينبغي   بذل   كل   جهد   من   جانب   المدارس   االبتدائية   لمساعدة   الطالب
 وأولياء   امورهم   أو   مقدمي   الرعاية   على   التعامل   بشكل   فعال   مع   هذه

 المشاكل.   يوصى   عادة   باإليقاف   او   الطرد   كمالذ   اخير   فقط.   يتم   تشجيع
 العاملين   في   المدرسة   لمتابعة   واستنفاد   كافة   العواقب   المتاحة   والمناسبة
 األخرى   أو   اإلجراءات   التأديبية   لتعزيز   التعليم   وحسن   سلوك   الطالب

 قبل   اللجوء   إلى   اإليقاف   أو   الطرد.

 يجب   على   المدارس   أن   تحاول   العمل   مع   الطالب   المعرضين   للخطر
 على   أساس   شخص   لشخص٬   في   محاولة   للعثور   على   مصدر   المشكلة
 والتوصية   بالبديل.   في   بعض   االحيان   يكون   من   الضروري   إجراء
 تشاورات   مع   ولي   األمر/الوصي   او   اجراء   الزيارات   المنزلية.

 التواصل   بين   البيت   والمدرسة   أمر   حيوي   ألي   نجاح.   مرشدو   المدارس
 أو   علماء   النفس   هم   مورد   في   تقديم   التوصيات   وإيجاد   الحلول.   وساطة
 الرفاق   والمعلمون   الناصحون   واالخوة   واالخوات   األكبر   سنا   هم   ايضا
 أصول   قيمة.   كامبريدج   محظوظة   جدا   أن   لديها   فرق   التنمية   االجتماعية
 في   موقعها   وهي   مستجيبة   وحاسمة   الحتياجات   الطالب   المضطربين.
 بعض   االمثلة   على   تلك   الفرق   هي:   فرق   دعم   الطالب   (SSTs)؛   فرق

.(ARTs)   ؛   فرق   االستجابة   االدارية(TATs)   مساعدة   المعلم 
 شراكات   وكاالت   المجتمع   هامة   في   تقديم   خدمات   الدعم   القيمة.   تقدم
 هذه   الوكاالت   مشورة   قيمة   الى   فرق   المدرسة   وتعمل   مع   الطالب

 بشكل   فردي   او   ضمن   مجموعات.   هذه   الخدمات   الوقائية   هي   رادع
 كبير   للسلوك   الغير   الئق٬   واإليقاف   المحتمل٬   وربما   على   المدى   البعيد

 ترك   الطالب   للمدرسة   قبل   الحصول   على   شهادة.

 

 �����ت   ا����ك   وا�����ط

  18.       التدخين :    سياسة   منع   التبغ
 تحظر   القوانين   العامة   في   والية   ماساشوستس٬   الفصل   ٬71   البند   37
 ح٬   استخدام   اى   منتجات   التبغ   داخل   المدرسة   أو   مرافق   المدرسة   او
 حافالت   المدارس   من   قبل   أي   فرد   بما   فى   ذلك   جميع   الموظفين   فى
 المدارس.   ترتبط   السياسة   بجميع   المناسبات   التي   ترعاها   المدرسة
 والمتعلقة   بالمدرسة   واأللعاب   الرياضية.   الموظفون   والطالب   الذين
 ينتهكون   هذه   القوانين   يتعرضون   الجراء   تأديبي.   أي   موظف   يرى
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 طالب   يدخن   في   أمالك   المدرسة   يجب   أن   يطلب   اسم   الطالب   وينبهه   ان
 التدخين   محظور   في   أمالك   المدرسة.   يعطى   إسم   الطالب   الى   مدير

 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   او   مساعد   المدير   الذين   يبلغ   الممرضة
(TAP)   في   المدرسة   وولي   أمر   أو   الوصي.   برنامج   مساعدة   التبغ 

 متوفر   في   مدارسنا   الرسمية   ويستهدف   مساعدة   من   يختارون   اإلقالع
  عن   إدمان   التبغ.

 

 19.    حظر   قانوني   ضد   المخدرات   واألسلحة   واإلعتداء
  على   الموظفين   في   المدرسة

 توفر   القوانين   العامة   في   والية   ماساشوستس٬   الفصل   ٬71   البند   37
 ح٬   في   الجزء   ذي   الصلة٬   ما   يلي:

   (أ)   أي   طالب   يتم   العثور   عليه   في   مبنى   المدرسة   أو   في   المناسبات
 التي   ترعاها   المدرسة   أو   المتعلقة   بالمدرسة٬   بما   في   ذلك   األلعاب
 الرياضية٬   في   حيازته   سالح   خطير٬   بما   في   ذلك٬   ولكن   ليس   على
 سبيل   الحصر٬   بندقية   أو   سكين.   أو   المواد   الخاضعة   للرقابة   كما   هو
 محدد   في   الفصل   أربعة   وتسعون   ٬C   بما   في   ذلك٬   ولكن   ليس   على

 سبيل   الحصر٬   الماريجوانا   والكوكايين٬   والهيروين٬   قد   يكون   عرضة
 للطرد   من   المدرسة   أو   المنطقة   التعليمية   من   قبل   مدير   المدرسة   /

 رئيس   المدرسة   العليا.

   (ب)   أي   طالب   يعتدي   على   مدير   /   رئيس   المدرسة   العليا٬   المدير
 المساعد٬   المعلم٬   مساعد   المعلم   أو   غيرهم   من   موظفي   التعليم   في   مباني
 المدرسة   أو   في   المناسبات   التي   ترعاها   المدرسة   أو   المتعلقة   بالمدرسة٬
 بما   في   ذلك   األلعاب   الرياضية٬   قد   يكون   عرضة   للطرد   من   المدرسة
 أو   المنطقة   التعليمية   من   قبل   مدير   المدرسة   /   رئيس   المدرسة   العليا.

   (ج)   أي   طالب   متهم   بارتكاب   مخالفة   أي   من   الفقرة   (أ)   أو   (ب)
 يخطر   في   الكتابة   مع   فرصة   لعقد   جلسة   استماع.   ولكن   يمكن   للطالب
 أن   يكون   له   تمثيل٬   إضافة   إلى   فرصة   لتقديم   األدلة   والشهود   في   جلسة

 استماع   أمام   مدير   المدرسة/   رئيس   المدرسة   العليا.

 بعد   جلسة   االستماع٬   يمكن   لمدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا٬
 بتقديره(ها)٬   إيقاف   بدال   من   طرد   الطالب   الذي   تم   تحديده   من   قبل   مدير
 المدرسة   /   رئيس   المدرسة   العليا   أنه   قد   انتهك   إما   الفقرة   (أ)   أو   (ب).

   (د)   يمكن   ألي   طالب   قد   تم   طرده   من   المنطقة   التعليمية   عمال   بهذه
 االحكام   أن   يكون   له   الحق   فى   االستئناف   لدى   المراقب   العام.   يكون

 للطالب   المطرود   عشرة   ايام   من   تاريخ   الطرد   إلخطار   المراقب   العام
 بطلب   اإلستئناف   الخاص   به.   الطالب   لديه   الحق   في   االستعانة   بمحام

 فى   جلسة   اإلستماع   امام   المراقب   العام.   ال   يقتصر   موضوع   االستئناف

 فقط   على   تقرير   واقعي   عما   إذا   كان   الطالب   قد   انتهك   أي   حكم   من
 أحكام   هذه   المادة.

   (ه)   عندما   يطرد   طالب   بموجب   احكام   هذه   المادة٬   ال   يتطلب   من   أي
 مدرسة   أو   منطقة   تعليمية   ضمن   الكومنولث   قبول   مثل   هذا   الطالب   او

 تقديم   الخدمات   التربوية   لهذا   الطالب.   إذا   تقدم   هذا   الطالب   بطلب
 الدخول   إلى   مدرسة   أخرى   او   منطقة   تعليمية   أخرى٬   يمكن   لمدير

 المدرسة   التي   تلقت   الطلب٬   التقدم   والحصول   على   بيان   مكتوب٬   من
 مدير   المدرسة   التي   طرد   منها   الطالب٬   عن   أسباب   هذا   الطرد.

 

  20.    سياسة   المخدرات
 ينتهك   الطالب   سياسة   المخدرات   اذا   وجد   في   حيازته(ها)٬   في   المبانى

 المدرسية   أو   في   الحافلة   المدرسية   او   في   المناسبات   التي   ترعاها
 المدرسة   او   المناسبات   ذات   صلة٬   بما   في   ذلك   األلعاب   الرياضية٬   مادة

 خاضعة   للمراقبة   على   النحو   المحدد   فى   الفصل   94C   بما   فى   ذلك
 على   سبيل   المثال   ال   الحصر:   الماريجوانا   الكوكايين   او   الهيروين.   وفي
 مثل   هذه   الحاالت٬   يجوز   طرد   الطالب   من   قبل   مدير   المدرسة/مدير

 المدرسة   العليا.

 

   21.    سياسة   األسلحة
 ينتهك   الطالب   سياسة   االسلحة   إذا:   أحضر(ت)   سالحا   الى   المدرسة؛
 استخدم(ت)   السالح   في   مباني   المدرسة   أو   في   االنشطة   المدرسية؛   او
 حمل(ت)   سالحا   في   خزانته(ها)   أو   جيبه(ها)   او   اثناء   وجوده(ها)   في

 المدرسة   أو   في   الحافلة   أو   النشاط   بعد   المدرسة.

 تشمل   األسلحة   الخطيرة   من   الناحية   القانونية   أي   شيء   يتم   استخدامه
 بطريقة   للتخويف   أو   بقصد   التسبب   بضرر   لشخص   آخر.      وتشمل   هذه

 االسلحة:

    االسلحة   النارية   من   أي   نوع٬   بما   في   ذلك   بنادق   الخرطوش   وبنادق*
 الهواء   BB؛

    أي   سكين   لديه   شفرة   ذات   حدين٬   شفرة   مفتاح   سكيني   أو   أي   سكين*
 يحتوي   على   جهاز   زنبرك   تلقائي   الذي   يتم   فيه   تحرير   النصل   فيه

 من   المقبض؛   أي   ستيليتو   أو   خنجر؛

    المفاصل   المعدنية٬   نونشاكو٬   شوريكن٬   او   ما   شابه   ذلك   من*
 األدوات   التي   تشبه   النجمة   وتهدف   الى   االضرار   بالشخص   عندما

 ترمى.

    الهراوة   الجلدية   وأنبوب   النفخ.*
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    اي   رباطة   يد   او   مالبس   مصنوعة   من   الجلد   تحوي   مسامير   معدنية*
 او   اي   جهاز   مماثل   من   اي   مادة   اخرى;

    الغاز   المسيل   للدموع٬   او   اي   مادة   اخرى   تستخدم   لشل   حركة*
 شخص   اخر;

    االلعاب   النارية   او   المتفجرات   من   اي   نوع;*

 *   كل   االسلحة   االخرى   على   النحو   الوارد   وصفه   في   القوانين   العامة
 لوالية   ماساتشوسيتس   ٬269   المادة   10.

 هناك   أدوات   اخرى   غير   محددة   بموجب   قوانين   ماساشوستس   العامة
 ٬269   المادة   ٬10   ولكنها   غير   مسموح   بها   في   المباني   المدرسية   وفي
 المناسبات   التي   ترعاها   و/او   ذات   صلة   بالمدرسة٬   بما   فيها   األلعاب
 الرياضية.   يؤدي   استخدام   هذه   االصناف   المحظورة   الى   اإليقاف

 ويمكن   أن   يؤدي   الى   الطرد   من   المدرسة.   يشمل   ذلك:

    السكاكين   من   اي   نوع٬   شكل   أو   طول٬   بما   في   ذلك   سكاكين   سلسلة*
 المفاتيح   وسكاكين   الحفر؛

    شفرات   من   أي   حجم*

 موس   الحالقة٬   وقاطعات   الصناديق؛   و•

    السالسل   أو   السياط٬   او   أي   قطعة   معدنية   دون   غرض   أكاديمي.*

 وهناك   أيضا   المواد   العادية   األخرى   التي   إذا   ما   استخدمت   بطريقة
 تنطوي   على   تهديد   خطير   قد   تؤدي   إلى   اإليقاف   والطرد   من   المدرسة.

 وتشمل   هذه   المواد:

    االقالم   والمقصات   واالبر   والدبابيس٬   والمسامير   وأدوات   النجارة*
 وغيرها.

 االنخراط   في   أو   محاولة   االنخراط   في   أي   تقنية   رياضية   خطرة•
 بشكل   غير   مقبول   يمكن   أن   يعرض   للخطر   صحة   أو   سالمة   األفراد
  مثل   استخدام   خوذة   أو   أي   غيرها   من   المعدات   الرياضية   كسالح.

 مالحظة:   ال   يسمح   بأي   لعبة   مقلدة   أو   نسخة   أسلحة   من   أي   نوع٬   بما   في
 ذلك   البنادق   والسكاكين   في   مباني   المدرسة٬   في   النشاطات   المدرسية

 التي   ترعاها   أو   في   المناسبات   المتعلقة   بالمدرسة٬   بما   في   ذلك   األلعاب
 الرياضية.   يتم   مصادرة   المواد   المماثلة   وقد   يؤدي   ذلك   الى   اإليقاف

 والطرد   اذا   حّددت   هذه   من   قبل   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   او
 مساعد   المدير   أنها   إنتهاك   لهذه   السياسة.

 

  22.    اإلعتداء   على   الموظفين

 أي   طالب   يعتدي   على   مدير   /   رئيس   المدرسة   العليا٬   المدير   المساعد٬
 المعلم٬   مساعد   المعلم   أو   غيرهم   من   موظفي   المدرسة   في   مباني
 المدرسة   أو   في   الحافلة   المدرسية   أو   في   المناسبات   التي   ترعاها

 المدرسة   أو   المتعلقة   بالمدرسة٬   بما   في   ذلك   األلعاب   الرياضية٬   قد
 يكون   عرضة   للطرد   من   قبل   مدير   المدرسة   /   رئيس   المدرسة   العليا.

 يعتبر   الفعل   تهجماً   اذا   الطالب:

    عمدا   أو   علما   أو   بتهور   تسبب   بإصابة   جسدية   لشخص   آخر.*

    عمدا   أوعن   علم   هّدد   شخص   آخر   بإحداث   إصابات   جسدية*
 وشيكة؛   أو

    عمدا   أوعن   علم   هّدد   أو   إستخدم   القوة   الجسدية   ضد   شخص   آخر*
 في   مثل   هذه   الظروف   من   اجل   خلق   الخوف   المعقول   من   الخطر
 الوشيك   الذي   اقترن   مع   القدرة   على   ما   يبدو   لتنفيذ   المحاولة   إذا   لم

  يتم   منعها.

 

  23.    الطالب   المتهمين   أو   المدانين   بإرتكاب   جناية
 إذا   اتهم   الطالب   بجناية   واستمرار   وجوده(ها)   في   المدرسة   سوف   يكون

 له   تأثير   ضار   كبير   على   الرفاه   العام   للمدرسة٬   يجوز   وقف   الطالب
 حتى   يحسم   األمر   من   قبل   المحكمة.   إذا   تمت   ادانته٬   يجوز   طرد

 الطالب   من   قبل   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا٬   اذا   كان   استمرار
 وجوده(ها)   في   المدرسة   سوف   يكون   له   تأثير   ضار   كبير   على   الرفاه

 العام   للمدرسة

    في   أي   من   الحالتين٬   سوف   يتم   إخطار   الطالب   وولي   األمر/الوصي
 خطياً   بهذه   االتهامات   واألسباب   التي   أدت   إلى   التأديب   قبل   أن   يتم

 فرضه   وسوف   تتاح   الفرصة   لعقد   جلسة   إستماع.   إذا   تم   فرض   التأديب٬
 سيتم   تزويد   الطالب   بإخطار   كتابي   في   حقه(ها)   في   االستئناف   وسياق
 الطعن.   مع   ذلك٬   يظل   التأديب   جار   قبل   أي   جلسة   إستئناف   التي   تجري

  من   قبل   المراقب   العام   أو   من   ينوب   عنه.

 

 24.    المضايقة

 تعني   المضايقة   أي   سلوك   أو   طريقة   لإلستهالل٬   لصف   أو   مجموعة
 تالميذ٬   سواء   على   الممتلكات   العامة   أو   الخاصة٬   قد   يعرض   للخطر٬

 عمدا   أو   بتهور٬   الصحة   البدنية   أو   العقلية   ألي   طالب   آخر.   سيطلب   من
 جميع   طالب   المدارس   الثانوية   توقيع   بيان   من   ادارة   التعليم   االبتدائي

 والثانوي   في   والية   ماساتشوستس   بشأن   المضايقة.
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 تعد   المضايقة   انتهاكا   لسياسة   المدرسة.   يمكن   إيقاف   الطالب
 المشاركين   في   المضايقة.   سوف   ترفع   شكوى   جنائية.   توزع   المعلومات

 المتعلقة   بهذا   الموضوع   إلى   جميع   الطالب   عند   افتتاح   المدرسة.

 القوانين   العامة   في   والية   ماساتشوستس   الفصل   ٬269   المادة   17؛
 جريمة   تغشية؛   التعريف؛   العقوبة

 يعاقب   من   هو   منظم   رئيسي   أو   مشارك   في   جريمة   المضايقة٬   كما   هو
 محدد   في   هذه   الوثيقة٬   بغرامة   ال   تزيد   على   ثالثة   آالف   دوالر   أو

 السجن   في   بيت   تصحيح   لمدة   ال   تتجاوز   سنة   واحدة٬   أو   كل   من   هذه
 الغرامة   والسجن.

 يعني   مصطلح   المضايقة   في   هذا   القسم   وفى   االقسام   الثامنة   عشر
 والتاسعة   أي   سلوك   أو   طريقة   لإلستهالل٬   في   أي   تنظيم   طالبي٬   سواء

 على   الممتلكات   العامة   أو   الخاصة٬   قد   يعرض   للخطر٬   عمدا   أو
 بتهور٬   الصحة   البدنية   أو   العقلية   ألي   طالب   أو   شخص   آخر.      يشمل
 هذا   السلوك   الجلد   والضرب٬   والوسم   واالكراه   على   تمارين   رياضية٬
 والتعرض   لعوامل   الطقس٬   واالستهالك   االجباري   ألي   طعام   أو   خمر
 او   مخدرات   او   مشروبات   او   مادة   اخرى   او   اي   معاملة   عنيفة   او   نشاط
 بدني   إجباري   الذي   من   المرجح   ان   يؤثر   سلبا   على   الصحة   او   السالمة
 البدنية   الي   شخص   أو   طالب٬   والذي   يضع   الطالب   او   شخص   اخر

 تحت   اقصى   ضغط   عصبي٬   ويشمل   ذلك   الحرمان   من   النوم   او   الراحة
  او   العزلة   الطويلة.

 بصرف   النظر   عن   أي   أحكام   أخرى   من   هذا   القسم   على   العكس   من
 ذلك٬   يجب   أال   تكون   الموافقة   متاحة   كدفاع   ألي   محاكمة   بموجب   هذا

 اإلجراء.

 أضيف   بقانون   1985     الفصل   536  ؛   عدل   بقانون   1987     الفصل
.665 

 القوانين   العامة   لوالية   ماساشوستس   الفصل   ٬269   المادة   18

 واجب   االبالغ   عن   المضايقة

 أيا   كان   يعلم   أن   شخصا   آخر   هو   ضحية   للمضايقة   على   النحو   المحدد
 في   المادة   السابعة   عشرة   وهو   في   مكان   الحادث   لهذه   الجريمة٬   يجب٬
 لدرجة   أن   هذا   الشخص   يمكن   أن   يفعل   ذلك   دون   خطر   أو   خطر   على
 نفسه   أو   على   اآلخرين٬   التبليغ   عن   هذه   الجريمة   إلى   مسؤول   إنفاذ

 القانون   المناسب٬   في   أقرب   وقت   ممكن   عمليا.      يعاقب   من   يفشل   في
 التبليغ   عن   مثل   هذه   الجريمة   بغرامة   أو   ما   اليزيد   عن   ألف   دوالر.

 أضيف   بقانون   1985     الفصل   536  ؛   عدل   بقانون   1987     الفصل
.665 

 القوانين   العامة   لوالية   ماساشوستس   الفصل   269,   المادة   19

 القوانين   التي   يتم   توفيرها   للمجموعات   الطالبية؛   بيان   االمتثال   وسياسة
 االنضباط   المطلوبة

 يجب   على   كل   مؤسسة   للتعليم   الثانوي   وكل   مؤسسة   عامة   وخاصة
 للتعليم   ما   بعد   الثانوي   أن   تصدر   إلى   كل   مجموعة   من   الطالب٬   فريق
 طالب   أو   منظمة   طالبية   التي   هي   جزء   من   هذه   المؤسسة٬   أو   معترف

 بها   من   قبل   المؤسسة   أو   المسموح   بها   من   قبل   المؤسسة   الستخدام
 اسمها   أو   مرافقها٬   أو   يعرف   من   قبل   المؤسسة   بوجودها   كجماعة
 طالبية   مستقلة٬   أو   فريق   طالب   أو   منظمة   طالبية٬   نسخة   من   هذا
 القسم   واألقسام   سبعة   عشر   وثمانية   عشر.   ولكن   بشرط   أن   امتثال

 المؤسسة   مع   متطلبات   هذا   القسم٬   أن   تزود   هذه   المؤسسة   نسخ   من   هذا
 القسم   والقسم   سبعة   عشر   وثمانية   عشر   للجماعات   الطالبية   المستقلة
 أوالفرق   أو   المنظمات٬   ال   يشكل   دليال   على   اعتراف   المؤسسة   أو
 تأييدها   للمجموعات   الطالبية   المستقلة٬   أو   الفرق   أو   المنظمات.

 يجب   على   كل   مجموعة   من   هذا   القبيل٬   أو   فريق   أو   مؤسسة   توزيع
 نسخة   من   هذا   القسم   واألقسام   سبعة   عشر   وثمانية   عشر   إلى   كل   من
 أعضائها٬   أو   أفرادها٬   أو   الملتزمين   أو   المتقدمين   للحصول   على

 العضوية.      يجب   أن   يكون   من   واجب   كل   مجموعة   من   هذا   القبيل٬
 فريق   أو   منظمة٬   من   خالل   الضابط   المعين٬   تقديم   سنويا٬   إلى   المؤسسة
 اعترافا   يفيد   إلى   أن   مجموعة   من   هذا   القبيل٬   فريق   أو   منظمة   قد   تلقت
 نسخة   من   هذا   القسم   واألقسام   سبعة   عشر   وثمانية   عشر   ٬   أن   كل   من
 أعضائها٬   أو   أفرادها٬   أو   الملتزمين٬   أو   المتقدمين   للحصول   على
 العضوية   تلقى   نسخة   من   األقسام   سبعة   عشر   وثمانية   عشر٬   وتلك

 المجموعة   من   هذا   القبيل٬   فريق   أو   منظمة   يفهم   ويوافق   على   االمتثال
 ألحكام   هذا   القسم   واألقسام   سبع   عشرة   والثامنة   عشرة.

 يجب   على   كل   مؤسسة   من   مؤسسات   التعليم   الثانوي   وكل   مؤسسة
 عامة   أو   خاصة   للتعليم   ما   بعد   الثانوي٬   على   األقل   سنويا٬   وذلك   قبل   أو
 في   بداية   التسجيل٬   تقديم   لكل   شخص   يسجل   كطالب   بدوام   كامل   في
 هذه   المؤسسات٬   نسخة   من   هذا   القسم   وأقسام   سبعة   عشر   وثمانية

 عشر.

 يجب   على   كل   مؤسسة   للتعليم   الثانوي   وكل   مؤسسة   عامة   أو   خاصة
 للتعليم   ما   بعد   الثانوي٬   إدراج   على   األقل   سنويا٬   تقرير   مع   مجلس

 التعليم   العالي   وفي   حالة   المؤسسات   الثانوية٬   مجلس   التعليم٬   تثبت   فيه
 أن   هذه   المؤسسة   قد   امتثلت   لمسؤوليتها   إلبالغ   المجموعات   الطالبية٬
 أوالفرق٬   أو   المنظمات   وإلخطار   كل   طالب   بدوام   كامل      بأحكام   هذا
 القسم   واألقسام   سبعة   عشر   وثمانية   عشر٬   وكذلك   التصديق   على   أن

 تلك   المؤسسة   قد   تبنت   السياسة   التأديبية   فيما   يتعلق   بالمنظمين
 والمشاركين   بالمضايقة٬   وأن   هذه   السياسة   نّصت   مع   التركيز   المناسب

 في   دليل   الطالب   أو   وسائل   مماثلة   للتواصل   لسياسات   المؤسسة
 لطالبها.   يقوم   مجلس   التعليم   العالي٬   و   في   حالة   المؤسسات   الثانوية٬
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 مجلس   التعليم٬   بنشر   لوائح   تنظيمية   تضبط   كمية   وتواتر   هذه   التقارير٬
 ويقدم   تقريرا   على   الفور   إلى   النائب   العام   أي   مؤسسة   من   هذا   النوع

 التي   تفشل   في   تقديم   هذه   التقارير.

 أضيف   بقانون   1985     الفصل   536  ؛   عدل   بقانون   1987     الفصل
 665 ؛   قانون   1998     الفصل   161        المواد   557  ٬   558 

 

 

 25.    التخريب

 ال   يجوز   ألحد   إصابة   أو   تدمير   أو   تشويه   أو   التعدي   ضمن   ممتلكات
 المدرسة.   ُيَحث   جميع   الطالب   والموظفين   على   معاملة   المباني

 المدرسية   برعاية   وإحترام.   يتحمل   أولياء   األمور/االوصياء   مسؤولية
 دفع   اى   ضرر   يلحق   بالمبنى   من   قبل   ولدهم.   سوف   تأخذ   إدارة   المدرسة

 أولياء   األمور/االوصياء   الى   المحكمة.   يجب   على   األشخاص   الذين
 لديهم   اي   معلومات   عن   أضرار   قد   لحقت   بالمبنى   او   محتوياته   تبليغ
 مكتب   االمن   والسالمة.   الكتابة   أو   الرش   بشكل   غير   الالئق   على   أو
 حول   المدرسة      الكتابة   على   الجدران٬   والحفر   على   المكتب٬   سوء
 إستعمال   كتاب٬   وكسر   نافذة٬   وتدمير   المعدات   أو   تلف   المواد   كلها
 تعديات   على   حق   المجتمع   المدرسي   ليكون   بيئة   نظيفة.   يتحمل

  المسؤولية   الطالب   الذين   خربوا   وأولياء   أمورهم/األوصياء   عليهم.

 

  26.    القتال / االعتداء   الجسدي
 يمكن   أن   تتخذ٬   إجراءات   تأديبية   فورية   شديدة   ضد   األفراد   الذين

 يشاركون   في   القتال   أو   يشجعون   بأي   شكل   من   األشكال.   ال   يتم   التسامح
 مع   أي   سلوك   تخريبي   من   هذا   النوع.   قد   تكون   عقوبة   لهذا   السلوك   ليوم

 واحد   إلى   عشرة   أيام   إيقاف   اعتمادا   على   درجة   فئة   المشاركة٬   عدد
 الجرائم   و   /   أو   شدة   الحادث.   تجدر   االشارة   الى   ان   هجوما   او   االعتداء

 والضرب   على   الشخص   هى   جرائم   ويتم   إبالغ   الشرطة   بكافة
 االعتداءات   البدنية   ويتم   إبالغ   أولياء   األمور/االوصياء   بحقهم   بتقديم
 شكوى   جنائية   مع   محكمة   مقاطعة   ميديلسكس.   تبعا   للظروف   قد   ترفع

 مدارس   كامبريدج   الرسمية٬   من   تلقاء   نفسها٬   شكوى   جنائية   على
 اعتداء   و/او   االعتداء   والضرب.   يعرف   الطالب   عند   تواجدهم   في
 نزاع   ومن   المتوقع   ان   يلتمسوا   المساعدة٬   إذا   لزم   االمر٬   على   حله
 سلميا.   لدى   الطالب   مسؤولية   تجنب   القتال   من   خالل   عرض   المسألة
 على   أي   مسؤول   في   المدرسة.   الوسطاء   بين   الطالب   وأعضاء   هيئة

 التدريس   متاحون   من   خالل   مكتب   السالمة   واألمن٬   للمساعدة   في   حل
  النزاعات.

 يمكن   إستخدام   المبادئ   التوجيهية   التالية   في   تأديب   الطالب   الذين
 يشتركون   في   القتال   او   االعتداء   الجسدي.

 الفئة   1      محّرض/   مرّوج/مستفّز:      الطالب   الذي   تم   الطلب   منه   مغادرة
 محيط   مشاجرة   تخريبية   أو   قتال٬   والذي   يرفض   القيام   بذلك٬   يندرج

 تحت   هذه   الفئة.

 المخالفة   األولى      اإليقاف   من   المدرسة   لمدة   تصل   حتى   ثالثة
 أيام.      يتم   تبليغ   ولي   األمر/الوصي.

 المخالفة   الثانية      اإليقاف   من   المدرسة   لمدة   تصل   من   ثالث   إلى
 خمسة   أيام.   يتم   التشاور   مع   ولي   األمر/الوصي.

 المخالفة   الثالثة      اإليقاف   من   المدرسة   لمدة   تصل   من   خمسة   إلى
 عشرة   أيام.   يتم   التشاور   مع   ولي   األمر/الوصي.      جلسة   استماع

 للطرد   في   مكتب   مدير   المدرسة   /مدير   المدارس   العليا.

 الفئة   2      االعتداء   والضرب   على   الشخص:      اإلعتداء   على   شخص
 و/او   االعتداء   والضرب   على   الشخص   هو   جريمة.   سيتم   ابالغ
 الشرطة   والضحايا   عن   حقهم   في   تقديم   شكوى   جنائية.      قد   ترفع
  مدارس   كامبريدج   الرسمية   شكوى   جنائية   ضد   مرتكب   الجريمة.

 المخالفة   األولى      اإليقاف   من   المدرسة   لمدة   تصل   من   ثالث   إلى
  خمسة   أيام.   يتم   التشاور   مع   ولي   األمر/الوصي.

 المخالفة   الثانية      اإليقاف   من   المدرسة   لمدة   تصل   من   خمسة   إلى
 عشرة   أيام.   جلسة   استماع   للطرد   في   مكتب   مدير   المدرسة   /مدير

 المدارس   العليا.

 الفئة   3      القتال/اإلعتداء   والضرب   المتبادل:

 المخالفة   األولى      اإليقاف   من   المدرسة   لمدة   تصل   حتى   ثالثة
 أيام.   يتم   التشاور   مع   ولي   األمر/الوصي.   الصلح   متاح   ومشّجع

 عليه   عند   العودة   إلى   المدرسة.

 المخالفة   الثانية      اإليقاف   من   المدرسة   لمدة   تصل   من   ثالث   إلى
 خمسة   أيام.   يتم   التشاور   مع   ولي   األمر/الوصي.   الصلح   متاح

 ومشّجع   عليه   عند   العودة   إلى   المدرسة.

 المخالفة   الثالثة      اإليقاف   من   المدرسة   لمدة   تصل   من   خمسة   إلى
 عشرة   أيام.   جلسة   استماع   للطرد   في   مكتب   مدير   المدرسة   /مدير

 المدارس   العليا.

 الفئة   الرابعة   القتال/   االعتداء   والضرب   المتبادل   في   الفصول
 الدراسية٬   والكافيتريات٬   والجمعيات٬   في   الممر٬   أثناء   تمرير   الوقت٬
 أو   مدرسة   الرقص٬   الخ.   المشاجرات   (الجسدية   أو   اللفظية)٬   وخلق
 حالة   متقلبة   في   المدرسة   عندما   تندلع   في   أي   وقت٬   وخصوصا   عند

 وجود   أعداد   كبيرة   من   الناس.   يستدعي   هذا   السلوك   المضطرب   للغاية
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 والخبيث   إجراءات   تأديبية   صارمة.   وتشمل   االمثلة   ما   يلي:   وقت   الغداء
 في   الكافتيريا٬   في   الخارج   خالل   فترة   الصرف   أو   عند   دخول   المبنى٬
 في   الرقصات٬   واألحداث   الرياضية٬   أو   في   أي   تجمع   مدرسي   أو   حدث

  ذات   الصلة.

 المخالفة   األولى   –   اإليقاف   من   المدرسة   لمدة   تصل   حتى   ثالثة
 أيام.   يتم   التشاور   مع   ولي   األمر/الوصي.   الصلح   متاح   ومشّجع

 عليه   عند   العودة   إلى   المدرسة.

 المخالفة   الثانية      اإليقاف   من   المدرسة   لمدة   تصل   من   ثالث   إلى
 خمسة   أيام.   يتم   التشاور   مع   ولي   األمر/الوصي.   الصلح   متاح

 ومشّجع   عليه   عند   العودة   إلى   المدرسة.

 المخالفة   الثالثة      اإليقاف   من   المدرسة   لمدة   تصل   من   خمسة   إلى
 عشرة   أيام.      جلسة   استماع   للطرد   في   مكتب   مدير   المدرسة   /مدير

 المدارس   العليا.

 

 27.    سياسات   مكافحة   التهويل   ومنع   التهويل   وخطة
  التدخل

 مدارس   كامبريدج   الرسمية   ملتزمة   بتهيئة   بيئة   تعليمية   آمنة   وحريصة
 ومحترمة   لجميع   الطالب   وتطبق   بصرامة   الحظر   ضد   التهويل   على
 أي   من   طالبها   من   أي   شخص   وايضا   تطبق   بصرامة   الحظر   ضد

 االنتقام   من   أي   شخص   يدلي   بمعلومات   عن   التهويل   أثناء   التحقيق   عن
 التهويل   او   يشهد   او   لديه   معلومات   موثوقة   عن   التهويل.   سوف   تسعى

 المبادرات   القائمة   على   الموقع٬   التي   وضعت   بالتعاون   بين   إدارة
المدرسة   والعاملين   والطالب   وأولياء   األمور   وأعضاء   المجتمع   إلى:      (
 1)   مساعدة   الطالب   من   جميع   االعمار   والقدرات   على   البقاء   سالمين٬
 التصرف   بحكمة٬   الثقة   في   انفسهم؛   و(2)   مساعدة   البالغين   لإلستجابة

 بفعالية   لتقارير   الطالب   ومالحظاتهم   الخاصة.

 يتم   تعريف   التهويل   كاالستخدام   المتكرر٬   من   قبل   طالب   أو   أكثر   أو   من
 قبل   أحد   أفراد   طاقم   المدرسة   بما   في   ذلك٬   ولكن   ليس   على   سبيل

 الحصر٬   مرب٬   مسؤول٬   ممرضة   المدرسة٬   عامل   كافتيريا٬   حارس٬
 سائق   حافلة٬   المدرب   الرياضي٬   مستشار   النشاط   الال   مدرسي   أو

 مساعد   مهني٬   لتعبير   كتابي   أو   إلكتروني   أو   الفعل   الجسدي   أو   إشارة
(i)      :أو   أي   مزيج   منها٬   توجه   إلى   الهدف   /   الضحية   تسبب   ما   يلي 

 األذى   الجسدي   أو   العاطفي   للضحية   أو   أضرار   في   ممتلكات   الهدف   /
 الضحية.   (ii)   يضع   الهدف   /   الضحية   في   خوف   معقول   من   الضرر

 لنفسه   أو   نفسها   أو   األضرار   التي   لحقت   بممتلكاته(ها).   (iii)   يخلق   بيئة
 معادية   في   المدرسة   للهدف   /   الضحية؛   (iv)   ينتهك   حقوق   الهدف   /
 الضحية   في   المدرسة؛   أو   (v)   يعطل   ماديا   وبشكل   كبير   العملية

 التعليمية   أو   العمل   المنتظم   في   المدرسة.   ألغراض   هذه   السياسة٬   يشمل
 التهويل٬   التهويل   اإللكتروني   أيضاً.

 تماشيا   مع   قانون   الوالية٬   تعترف   مدارس   كامبريدج   الرسمية   بأن   قد
 يكون   بعض   الطالب   اكثر   عرضة   الن   يصبحوا   هدفا   للتهويل   او

 التحرش   على   اساس   فعلي   او   ملحوظ   لتمييز   الخصائص٬   بما   في   ذلك:
 العرق٬   او   اللون٬   او   الدين٬   او   االصل   القومي   او   الجنس   او   المركز

 االجتماعي   االقتصادي٬   أوالتشرد٬   أو   الوضع   االكاديمي٬   أو   الهوية   او
 التعبير   الجنسي   أوالمظهر   الخارجي٬   أو   وضع   الحامل   او   االبوة٬

 أوالميل   الجنسي٬   أو   اإلعاقة   العقلية   أوالجسدية   أو   الخلقية   أو   الحسية   أو
 بواسطة   باالشتراك   مع   شخص   لديه   أو   مالحظ   لديه   واحدة   (1)   أو   أكثر

 من   هذه   الخصائص.

 ويعرف   ايضا   التهويل   اإللكتروني   من   خالل   استخدام   التكنولوجيا   او
 أي   تواصل   الكتروني   الذي   يشمل   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬   اي

 نقل   او   اشارات   او   عالمات   أو   كتابة   أو   صور   أو   أصوات   أو   بيانات   أو
 معلومات٬   مهما   كانت   طبيعتها٬   احيلت   اليها   فى   جزء   منها   او   برمتها

 عبر   نظام   البرقيات   أو   الراديو   أو   الكهرمغناطيسية   أو   الصورة
 الكترونية   او   صورة   نظام   االقراص   الضوئية٬   بما   في   ذلك   على   سبيل
 المثال   ال   الحصر٬   البريد   االلكتروني   أو   التواصل   عبر   االنترنت   أو

 الرسائل   الفورية   أو   أو   التواصل   عبر   الفاكس.      يجب   أن   يتضمن   تعبير
 التهويل   اإللكتروني   أيضا   (i)   إنشاء   صفحة   على   اإلنترنت   أو   المدونة

 التي   ينتحل   فيها   المكون   هوية   شخص   اخر   او   (ii)   معرفة   انتحال
 شخصية   شخص   اخر   على   أنه   هو   كاتب   نشر   المحتوى   او   الرسائل٬   إذا

 كان   تكوين   او   انتحال   شخصية   يخلق   اي   من   الشروط   المذكورة   في
 البنود   من   'i'   الى   'v'   من   تعريف   التهويل.   يجب   أن   يتضمن   تعبير

 التهويل   اإللكتروني   أيضا   توزيع   بالوسائل   االلكترونية   رسالة   الى   اكثر
 من   شخص   واحد   او   نشر   المواد   االلكترونية   التى   يمكن   الوصول   اليها
 من   قبل   شخص   واحد   او   اكثر   او   اذا   كان   التوزيع   او   النشر   يخلق   أي
 من   الشروط   المذكورة   في   البنود   من   'i'   الى   'v'   من   تعريف   التهويل.

 يعّرف   المعتدي    أو   الجاني   كطالب   او   عضو   من   اعضاء   هيئة
 التدريس٬   بما   في   ذلك   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬   مرب٬   مسؤول٬
 ممرضة   المدرسة٬   عامل   كافتيريا٬   حارس٬   سائق   حافلة٬   المدرب

 الرياضي٬   مستشار   النشاط   الال   مدرسي   أو   مساعد   مهني   او   المتطوع
 في   المدرسة   أو   بائع   أو   مقاول   أو   شخص   آخر   يعمل   بموجب   عقد   مع
 المنطقة   التعليمية   الذي   يشارك   في   التهويل٬   أوالتهويل   اإللكتروني٬   أو

 االنتقام.

 بيئة   معادية    على   النحو   المعرف   بها   في   القوانين   العامة   لوالية
 ماساتشوستس٬   الفصل   ٬71   والمادة   ٬370   هي   حالة   حيث   يتسبب

 التهويل   أن   يعم   البيئة   المدرسية   التخويف   أوالسخرية٬   أو   اإلهانة   التي
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 هي   شديدة   بما   فيه   الكفاية   أو   واسعة   اإلنتشار٬   لتغيير   ظروف   التعليم
 للطالب.

 يعّرف   اإلنتقام    بأي   شكل   من   اشكال   التخويف   أو   االنتقام   أو   التحرش
 الموجهة   ضد   الطالب   الذي   يدلي   بمعلومات   عن   التهويل   أثناء   التحقيق

 عن   التهويل   او   يشهد   او   لديه   معلومات   موثوقة   عن   التهويل.

 يشمل   الموظفون ٬   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬   المعلمين٬   أو
 اإلداريين٬   أو   المستشارين٬   أو   عاملي   الكافتيريا٬   أو   الحراس٬   أو

 سائقي   الحافالت٬   أو   المدربين   الرياضيين   أو   المستشارين   الخاصين
 للنشاطات   الالمنهجية   أو   موظفي   الدعم   أو   المساعديين   المهنيين.

 يعّرف   الهدف   او   الضحية    بانه   الطالب   او   البالغ   الذي   ارتكب   بحقه
 التهويل   أو   التهويل   اإللكتروني   أو   االنتقام.

 يمكن   ان   يتخذ   التهويل   اشكاال   عديدة٬   ويمكن   أن   يحدث   في   أي   مكان.
 يمكن   أن   يشمل   التهويل٬   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬   التخويف   مثل

 إلقاء   األلقاب   أو   التهديد؛   االغتراب   االجتماعي   مثل   نبذ   أو   نشر
 الشائعات٬   أو   االعتداء   الجسدي   مثل   االعتداءات   على   الطالب   أو
 االعتداء   على   ممتلكات   الطالب.   يمكن   أن   يخلق   التهويل   جوا   من

 الخوف   لكل   اعضاء   المجتمع   المدرسي.   كما   يمكن   أن   يخلق   القلق   غير
 الضروري   وغير   المبرر   الذي   يؤثر   على   قدرة   الطالب   على   الذهاب
 إلى   المدرسة٬   والتعلم   في   المدرسة٬   والمشي   في   ممرات   المدرسة٬

 وتناول   الطعام   في   مطعم   المدرسة٬   واللعب   في   فناء   المدرسة   أو   مناطق
 الترفيه٬   المشاركة   أو   حضور   أنشطة   خاصة   أو   الالمنهجية   أو   التنقل
 من   وإلى   المدرسة.      بشكل   محّدد   أكثر٬   تعّرف   "البيئة   المعادية"   على

 أنها   حالة   حيث   يتسبب   التهويل   أن   يعم   البيئة   المدرسية   التخويف
 أوالسخرية٬   أو   اإلهانة   التي   هي   شديدة   بما   فيه   الكفاية   أو   واسعة
 اإلنتشار٬   لتغيير   ظروف   التعليم   للطالب.      يمكن   أن   يؤدي   سلوك

 التهويل   الغير   المواجه   الى   نتائج   مدمرة   للشباب٬   بما   في   ذلك   االنهيار
 والتراجع   في   االداء   المدرسى   والحضور.      يعطي   أيضا   االخفاق   في
 معالجة   سلوكيات   التهويل   الطالب   اآلخرين   رسالة   مفادها   انه   يجوز

  الدخول   فى   السلوكيات   السلبية.

 تهويل   الطالب   في   المدارس   محظور   قانونيا   ولن   يتم   التسامح   به   من
 قبل   مدارس   كامبريدج   الرسمية.      الغراض   هذه   السياسة٬   يشمل   تعبير
 "مدرسة"   ٬   المدارس٬   أراضي   المدرسة٬   التنقل   من   وإلى   المدرسة
 و/او   المناسبات   والوظائف   التي   ترعاها   المدرسة٬   األمالك   المباشرة

 بجوار   المدرسة   واألنشطة   والوظائف   والبرامج   التي   ترعاها   أو   انشطة
 متصلة   بالمدرسة   سواء   على   أو   خارج   أرض   المدرسة   (مثل   المناسبات
 االجتماعية   أوالرحالت   أوالمناسبات   الرياضية   أو   المناسبات   والوظائف
 المماثلة   التي   ترعاها   المدرسة)   في   موقف   حافلة   المدرسة   أو   في   حافلة
 المدرسة   أو   سيارة   أخرى   مملوكة   أو   مستأجرة   أو   تستخدمها   المنطقة
 التعليمية   أو   مدرسة٬   في   الطريق   من   وإلى   المدرسة   أو   من   خالل

 استخدام   التكنولوجيا   أو   جهاز   الكتروني   مملوك   أو   مستأجر   أو
 تستخدمه   المنطقة   التعليمية   أو   مدرسة   وفي   مكان   أو   نشاط   أو   وظيفة   أو

 برنامج   غير   متص   بالمدرسة   أو   من   خالل   استخدام   التكنولوجيا   او
 جهاز   الكتروني   تمتلكه   او   تستأجره   او   تستخدمه   المنطقة   التعليمية   أو
 مدرسة٬   إذا   كان   التهويل   يخلق   بيئة   معادية   في   المدرسة   للضحايا   أو
 الشهود٬   أو   ينتهك   حقوق   الضحية   او   الشهود   في   المدرسة٬   أو   يعطل
 فعليا   وبشكل   كبير   العملية   التعليمية   أو   العمل   المنتظم   في   المدرسة.
 تماشيا   مع   قانون   الوالية٬   تعترف   مدارس   كامبريدج   الرسمية   بأن   قد
 يكون   بعض   الطالب   اكثر   عرضة   الن   يصبحوا   هدفا   للتهويل   او

 التحرش   على   اساس   فعلي   او   ملحوظ   لتمييز   الخصائص٬   بما   في   ذلك:
 العرق٬   او   اللون٬   او   الدين٬   او   االصل   القومي   او   الجنس   او   المركز

 االجتماعى   االقتصادى٬   أو   التشرد٬   أو   الوضع   االكاديمي٬   أو   الهوية   او
 التعبير   الجنسي   أوالمظهر   الخارجي٬   أو   وضع   الحامل   او   االبوة٬   أو
 الميل   الجنسي٬   أو   اإلعاقة   العقلية   أو   الجسدية   أو   الخلقية   أو   الحسية   أو
 بواسطة   االشتراك   مع   شخص   لديه   أو   مالحظ   لديه   واحدة   (1)   أو   أكثر

 من   هذه   الخصائص.

 تأخذ   مدارس   كامبريدج   الرسمية   إدعاءات   التهويل   بجدية   وسوف   ترد
 فورا   على   الشكاوى   واالدعاءات   المتعلقة   بالتهويل.      باالضافة   الى
 ذلك٬   يحظر   االنتقام   من   شخص   يدلي   بمعلومات   عن   التهويل   أثناء

  التحقيق   عن   التهويل   او   يشهده   او   لديه   معلومات   موثوقة   عن   التهويل.

 إذا   كان   يعتقد   أي   طالب   أو   ولي   أمر/وصي   لطالب   أو   موظف   أو
 أعضاء   آخرين   من   المجتمع   التعليمي٬   ان   الطالب   قد   تعرض   للتهويل
 أو   االنتقام   بسبب   االبالغ   عن   التهويل٬   أو   اإلدالء   بمعلومات   أثناء

 تحقيق   عن   التهويل   أو   شهادة   أو   لديه   معلومات   موثوقة   عن   التهويل٬
 عليه   أو   عليها   ان   ترفع   األمر   إلى   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا
 المدرسة   حيث   يحضر   الولد.      يمكن   ان   يتم   ذلك   شفويا   او   كتابيا.      يمكن
 أن   يكون٬   اإلبالغ   عن   التهويل   و/او   اإلبالغ   عن   إنتقام   بسبب   اإلبالغ

 عن   تهويل   أو   توفير   المعلومات   اثناء   تحقيق   عن   التهويل   او   الشهادة   او
 لديه   معلومات   موثوقة   عن   التهويل٬   المقدم   لمدير   المدرسة/مدير

 المدرسة   العليا   حيث   يحضر   الطالب٬   مجهول   اإلسم.   يرجى   المالحظة
 مع   ذلك٬   أنه   ال   يجوز   اتخاذ   أي   إجراءات   تأديبية   ضد   طالب   فقط   على

 أساس   ورود   تقرير   مجهول.

 جميع   العاملين   في   المدرسة   (بما   في   ذلك   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬
 المعلمون٬   أو   مديرو   المدارس٬   أو   العاملون   في   الكافتيريا٬   أو
 الحراس٬   أو   سائقو   الحافالت٬   أو   المدربون   الرياضيون   أو

 المستشارون   الخاصون   للنشاطات   الالمنهجية   أو   المساعدون   المهنيون)
 مدربون٬   سنويا٬   بشان   سياسة   مدارس   كامبريدج   الرسمية   لمكافحة
 التهويل   ومنع   التهويل   وخطة   التدخل.      ترد   واجبات   ومسؤوليات

 الموظفين   في   خطة   منع   التهويل   والتدخل   لمدارس   كامبريدج   الرسمية.
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 التعاون   مع   األسر .

 سوف   توفر   مدارس   اإلستقبال/   منسق   مناخ   الترحيب   والعالقات   األسرية
 في   المدرسة٬   بالتعاون   مع   المكتب   المركزي   ومديري   /   رؤساء   المدارس
 العليا٬   فرص   ألولياء   األمور/األوصياء   تعلم   كيفية   التعرف   على   التهويل
 وفهم   تأثيره   على   األهداف٬   والمتفرجين   وعلى   األفراد   الذين   يقومون
 بالتهويل.   سيتم   إبالغ   أولياء   األمور/األوصياء   حول   مناهج   التهويل

 لمدرسة   ولدهم؛   ديناميكات   التهويل   والسالمة   والتهويل   عبر   اإلنترنت؛
 تأثير   قانون   التهويل   والعواقب   المحتملة   التي   يمكن   أن   تحدث   إذا   إشترك
 طالب   أو   موظف   في   التهويل٬   وعملية   الشكاوى   من   التهويل   ومتطلبات
 السرية   لقوانين   سجل   الطالب   في   والية   ماساتشوستس٬   603   من   قانون
 اللوائح   في   والية   ماساتشوستس   ٬23٬00   والقوانين   اإلتحادية   للحقوق
 التعليمية   لألسرة   وقانون   الخصوصية   34   من   قانون   اللوائح   الفيدرالية٬
 الجزء   ٬99   على   النحو   المبين   في   603   من   قانون   اللوائح   في   والية

 ماساتشوستس   49٬07   فيما   يتعلق   بإبالغ   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة
 العليا      لولي   أمر/وصي   عن   حادث   أو   تقرير   تهويل   أو   االنتقام.

 متطلبات   التدخل   واالبالغ

 غير   انه   من   المهم   المالحظة   انه   مطلوب   من   جميع   الموظفين   في
 المدارس   االبالغ   الفوري   عن   أي   حالة   من   حاالت   التهويل   او   االنتقام
 يشهدون   عليها   أو   يدركون   أمرها   لمدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا
 أو   من   ينوب   عنه   في   المدرسة.      ال   يحد   التبليغ   لمدير   المدرسة   /رئيس

 المدارس   العليا   أو   من   ينوب   عنه٬   من   سلطة   الموظف   لالستجابة
 للحوادث   السلوكية   او   التأديبية   بما   يتفق   مع   سياسات   وإجراءات

 المنطقة   التعليمية   المتعلقة   بادارة   السلوك   واالنضباط.

 عند   تلقي   الشكوى٬   سوف   يعلم   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا
 فورا:

 أولياء   أمور/أوصياء   الهدف   المزعوم●

 أولياء   أمور/أوصياء   المعتدي   المزعوم   او   المعتدي   المزعوم   اذا   كان●
 عضو   في   هيئة   التدريس

 مكتب   السالمة   واالمن●

 سوف   يجري   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   فورا   تحقيق   في
 الشكوى   التي   تم   استالمها.

 يمكن   لمدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   التشاور   مع   خبيرالمدرسة
 ولكن   ال   يجوز   تشارك   معلومات   التعريف   عن   الهدف   أو   المعتدي

 المزعوم.

 في   إخطار   أولياء   األمور/االوصياء   للهدف   والمعتدي٬   يجب   أن   يمتثل
 مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   لمتطلبات   السرية   لقوانين   سجل

 الطالب   في   والية   ماساتشوستس٬   قانون   اللوائح   في   والية

 ماساتشوستس   ٬603   المادة   ٬23   والقوانين   اإلتحادية   للحقوق   التعليمية
 لألسرة   وقانون   الخصوصية   34   من   قانون   اللوائح   الفيدرالية٬   الجزء

 ٬99   على   النحو   المبين   في   603   من   قانون   اللوائح   في   والية
 ماساتشوستس   49٬07.      وبشكل   اكثر   تحديدا٬   ال   يمكن   لمدير

 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   االفصاح   عن   المعلومات   من   سجل
 الطالب   المستهدف   او   المعتدي   لولي   أمر/وصي   اذا   لم   تكن   المعلومات

 عن   ولد   ولي   األمر/الوصي   الخاص.      يمكن   لمدير   المدرسة/مدير
 المدرسة   العليا   الكشف   عن   تقرير   التهويل   أو   اإلنتقام   لوكالة   انفاذ

 القانون   المحلية   بموجب   603   من   قانون   اللوائح   في   والية
 ماساتشوستس   49٬06   بدون   موافقة   الطالب   او   ولي   أمره(ها)/الوصي
 ولكن   يجب   يناقش   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   مع   مسؤولي

 انفاذ   القانون   على   نحو   يحمي   خصوصية   االهداف٬   والطالب   الشهود
 والمعتدين   بقدر   االمكان   في   ظل   الظروف.      وعالوة   على   ذلك٬   اذا   كان
 المعتدى   عضو   في   هيئة   التدريس   يمكن   لمدير   المدرسة/مدير   المدرسة
 العليا   إتخاذ   االجراءات   التأديبية   المناسبة٬   بما   في   ذلك   انهاء   الخدمة.
 وباالضافة   الى   ذلك٬   اذا   حّدد   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أنه

 يوجد   تهديد   مباشر   وخطير   على   صحة   أو   سالمة   الطالب   او   سائر
 االفراد٬   يمكن   لمدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   اإلفشاء   عن

 معلومات   سجل   طالب   تتعلق   بهدف   او   معتدي   إلى   الجهات   المختصة
 باالضافة   الى   وحدة   انفاذ   القانون   فيما   يتعلق   بالصحة   او   حالة   الطوارئ
 في   حالة   كانت   معرفة   هذه   المعلومات   ضرورية   لحماية   صحة   وسالمة
 الطالب   او   افراد   آخرين   على   النحو   المنصوص   عليه   في   603   من
 قانون   اللوائح   في   والية   ماساتشوستس   ماساتشوستس   23٬07(4)(ه)
 و34   من   قانون   اللوائح   الفيدرالية   99٬13(أ)(10)   و99.36.      في
 هذا   الوضع   األخير٬   يقتصر   االفشاء   على   فترة   الطوارئ   ويجب   على
 مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   توثيق   االفصاح   واالسباب   التي
 حّددها   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   لوجود   حالة   طوارئ   تتعلّق

 بالصحة   أو   السالمة.

 سوف   يوفر   مدير   المدرسة/رئيس   المدرسة   العليا   نسخة   من   سياسة   عدم
 التمييز   وحظر   التحرش   الجنسي   وسياسة   مكافحة   التهويل   لمدارس

 كامبريدج   الرسمية   على   جميع   االطراف٬   بما   في   ذلك   الشخص   مقدم
 الشكوى٬   والطالب   المزعوم   كهدف٬   أولياء   أمور/أوصياء   الطالب

 المزعوم   كهدف٬   والمعتدي   المزعوم   وأولياء   أمور/أوصياء   المعتدي
 المزعوم   اذا   كان   المعتدي   المزعوم   طالب.

 يمكن   أن   يكون٬   اإلبالغ   عن   التهويل   و/او   اإلنتقام٬   المقدم   لمدير
 المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   حيث   يحضر   الطالب٬   مجهول   اإلسم.

 يرجى   المالحظة   مع   ذلك٬   أنه   ال   يمكن   اتخاذ   أي   إجراءات   تأديبية   ضد
 طالب   فقط   على   أساس   تقرير   مجهول   قد   ورد.

 التحقيق   في   الشكاوى
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 عندما   تتلقى   مدارس   كامبريدج   الرسمية   شكوى   عن   التهويل   أو   االنتقام
 بسبب   االبالغ   عن   التهويل٬   أو   اإلدالء   بمعلومات   أثناء   تحقيق   عن

 التهويل   أو   شهادة   أو   يكون   لديه   معلومات   موثوقة   عن   التهويل٬   سوف
 تجري   مدارس   كامبريدج   الرسمية   تحقيقا   سريعا   باالدعاء   بطريقة

 عادلة   وسريعة.      وسيجري   التحقيق   بطريقة   تحفظ   السرية   قدر   االمكان
 فى   ظل   الظروف   للحماية   من   التهويل   أو   االنتقام   من   شخص   بسبب

 االبالغ   عن   التهويل٬   أو   اإلدالء   بمعلومات   أثناء   تحقيق   عن   التهويل   أو
 إعطاء   شهادة   أو   لديه   معلومات   موثوقة   عن   عمل   تهويل.

 يمكن   ان   يشمل   التحقيق   مقابلة   مع   الطالب   وولي   األمر/الوصي٬
 الموظف   او   عضو   المجتمع   مقدم   الشكوى٬   الطالب   المزعوم   انه   ضحية
 التهويل   او   االنتقام٬   الطالب(الطالب)   او   الموظف(الموظفون)   المزعوم

 أنهم   قاموا   بعمل   التهويل   او   االنتقام٬   او   الشهود   على   اي   حوادث
 مزعومة   او   االشخاص   االخرين   على   النحو   الذي   تحدده   ادارة

 المدرسة.      عند   تحديد   حدوث   التهويل   او   االنتقام٬   سوف   يعلم   مدير
 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أو   من   ينوب   عنه   على   الفور   أولياء
 أمر/أوصياء   الهدف٬   والمعتدي٬   وأولياء   أمور/أوصياء   المعتدي   اذا
 كان   المعتدي   طالب٬   بذلك   وبإجراءات   الرد   عليه.      قد   تكون   هناك

 ظروف   يتصل   بها   مدير   المدرسة   /رئيس   المدارس   العليا   او   من   ينوب
 عنه   بأولياء   األمور/االوصياء   قبل   أي   تحقيق.      سوف   يكون   اإلشعار

 متناسق   مع   قوانين   الوالية   في   603   من   قانون   اللوائح   في   والية
 ماساتشوستس   49٬00.      في   إخطار   أولياء   األمور/االوصياء   للهدف

 والمعتدي٬   يجب   أن   يمتثل   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا
 لمتطلبات   السرية   لقوانين   سجل   الطالب   في   والية   ماساتشوستس٬   قانون
 اللوائح   في   والية   ماساتشوستس   ٬23٬00   والقوانين   اإلتحادية   للحقوق
 التعليمية   لألسرة   وقانون   الخصوصية   34   من   قانون   اللوائح   الفيدرالية٬
 الجزء   ٬99   على   النحو   المبين   في   603   من   قانون   اللوائح   في   والية

 ماساتشوستس49٬07.   وبشكل   اكثر   تحديدا٬   ال   يمكن   لمدير
 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   االفصاح   عن   المعلومات   من   سجل

 الطالب   المستهدف   او   المعتدي   لولي   أمر/وصي   اذا   لم   تكن   المعلومات
 عن   ولد   ولي   األمر/الوصي   الخاص.      يمكن   لمدير   المدرسة/مدير
 المدرسة   العليا   الكشف   عن   تقرير   التهويل   أو   اإلنتقام   لوكالة   انفاذ

 القانون   المحلية   بموجب   603   من   قانون   اللوائح   في   والية
 ماساتشوستس   49٬06   بدون   موافقة   الطالب   او   ولي   أمره(ها)/الوصي
 ولكن   يجب   أن   يتناقش   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   مع   مسؤولي
 انفاذ   القانون   على   نحو   يحمي   خصوصية   االهداف٬   والطالب   الشهود
 والمعتدين   بقدر   االمكان   في   ظل   الظروف.      وباالضافة   الى   ذلك٬   اذا

 حّدد   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أنه   يوجد   تهديد   مباشر
 وخطير   على   صحة   أو   سالمة   الطالب   او   سائر   االفراد٬   يمكن   لمدير

 المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   اإلفشاء   عن   معلومات   سجل   طالب   تتعلق
 بهدف   او   معتدي   إلى   الجهات   المختصة   باالضافة   الى   وحدة   انفاذ

 القانون   فيما   يتعلق   بحالة   طوارئ   مرتبطة   بالصحة   أو   السالمة   في   حالة
 أن   معرفة   هذه   المعلومات   ضرورية   لحماية   صحة   وسالمة   الطالب   او
 افراد   اخرين   على   النحو   المنصوص   عليه   في   603   من   قانون   اللوائح

 في   والية   ماساتشوستس   23٬07(4)(ه)   و34   من   قانون   اللوائح
 الفيدرالية   99٬13(أ)(10)   و99.36.      في   هذا   الوضع   األخير٬

 يقتصر   االفشاء   على   فترة   الطوارئ   ويجب   على   مدير   المدرسة/رئيس
 المدارس   العليا   توثيق   االفصاح   واالسباب   التي   حّددها   مدير   المدرسة

 لوجود   حالة   طوارئ   مرتبطة   بالصحة   أو   السالمة.      باالضافة   الى   ذلك٬
 بالتماشي   مع   قانون   الوالية٬   سوف   يتم   إبالغ   أولياء   أمور/أوصياء

 الهدف(األهداف)   بنتائج   التحقيق   وأية   اجراءات   اخرى   تتخذ   لمنع   وقوع
 أي   أعمال   تهويل   أو   إنتقام   أخرى   اذا   تبين   حدوث   مثل   هذا   السلوك.

 باإلضافة   الى   ذلك٬   بالتماشي   مع   قانون   الوالية   وشروط   مذكرة   التفاهم
 بين   مدارس   كامبريدج   الرسمية   وقسم   شرطة   كامبريدج٬   اذا   تم   تحديد
 حدوث   تهويل   أو   إنتقام٬   يجب   على   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس

 العليا   بالتنسيق   مع   مدير   االمن   والسالمة٬   القيام   بما   يلي:

 اخطار   خبير   موارد   المدرسة٬   اذا   كان   مدير   المدرسة/رئيس●
 المدرسة   العليا   لديه   أساسا   معقوال   لالعتقاد   بانه   يمكن   متابعة

 االتهامات   الجنائية   ضد   المعتدي   أو   قد   قرر   أن   هناك   تهديدا   مباشرا
 وكبيرا   على   صحة   أو   سالمة   الطالب   أو   غيرهم   من   األفراد

 اتخاذ   االجراءات   التاديبية   المناسبة   المتسقة   مع   دليل   الحقوق●
  والمسؤوليات

 إخطار   أولياء   أمور/أوصياء   المعتدي(المعتدين)   اذا   كان   المعتدي●
 طالب   او   ابالغ   المعتدي   إذا   كان   موظف

 اخطار   أولياء   أمور/أوصياء   الهدف   (األهداف)٬   بقدر   ما   يتسق   ذلك●
 مع   القوانين   واالنظمة   االتحادية   والوالية٬   باالجراءات   المتخذة   لمنع

 أي   أعمال   تهويل   او   إنتقام   أخرى

 عالوة   على   ذلك٬   اذا   كان   حادث   التهويل   او   االنتقام   يشترك   فيه   طالب
 من   أكثر   من   منطقة   تعليمية   واحدة٬   أو   مدرسة   مستقلة   أو   مدرسة

 نهارية   خاصة   مصدقة   او   المدارس   الداخلية   او   الدارس   التعاونية٬   تبلغ٬
 المنطقة   التعليمية   أو   المدرسة   التي   تم   تبليغها   أوالً   بعمل   التهويل   أو

 اإلنتقام٬   بما   يتفق   مع   القانون   االتحادي   وقانون   الوالية٬   بسرعة   اإلدارة
 المعنية   للمنطقة   التعليمية   أو   المدرسة   األخرى   حتى   تتخذ   كلتاهما

 االجراء   المناسب.

 في   أي   وقت   بعد   تلقي   تقرير   عن   التهويل   او   االنتقام٬   بما   فى   ذلك   بعد
 تحقيق٬   اذا   كان   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   او   من   ينوب   عنه
 لديه   اساس   معقول   لالعتقاد   أنه   يمكن   متابعة   تهما   جنائية   ضد   المعتدي٬

 سوف   يبلغ   المدير٬   بالتنسيق   مع   مدير   االمن   والسالمة٬   وحدة   انفاذ
 القوانين   المحلية.      سوف   يكون   اإلشعار   متناسق   مع   متطلبات   603   من
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 قانون   اللوائح   في   والية   ماساتشوستس   49.00.   وشروط   مذكرة
 التفاهم   بين   مدارس   كامبريدج   الرسمية   وقسم   شرطة   كامبريدج.

 باالضافة   الى   ذلك٬   اذا   وقعت   حادثة   التهويل   او   االنتقام   على   ارض
 المدرسة   وتشمل   طالب   سابق   دون   سن   21   من   العمر   الذي   لم   يعد

 مسجل   في   منطقة   تعليمية   محلية٬   أو   مدرسة   مستقلة   أو   مدرسة   نهارية
 خاصة   مصدقة   او   مدرسة   داخلية   او   مدرسة   تعاونية٬   يجب   أن   تبلغ
 المنطقة   التعليمية   أو   المدرسة   وكاالت   إنفاذ   القانون   بعمل   التهويل   أو
 اإلنتقام٬   بما   يتفق   مع   القانون   واللوائح   االتحادية   والتابعة   للوالية.      في
 إتخاذ   هذا   القرار٬   سوف   يتشاور   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا٬
 تماشيا   مع   خطة   وسياسات   وإجراءات   وشروط   مذكرة   التفاهم   بين

 مدارس   كامبريدج   الرسمية   وقسم   شرطة   كامبريدج٬   مع   خبير   المدارس
 وغيرهم   من   االفراد٬   بما   يراه   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   او

 من   ينوب   عنه   مالئماً.

 االجراءات   التأديبية / اإلستجابات   على   التهويل

 هدف   مدارس   كامبريدج   الرسمية   فيما   يتعلق   باالنضباط   هو   خلق   الجو
 الذي   يتعلم   فيه   الطالب   كيفية   إصالح   األضرار   التي   لحقت   المجتمع

 بأكمله   عندما   يتسبب   األفراد   بأذية   بعضهم   البعض.      اذا   ما   تقرر   انه   تم
 إرتكاب   التهويل   او   سلوك   آخر   غير   الئق٬   ستتخذ   مدارس   كامبريدج

 الرسمية   اجراءات   مناسبة   في   ظل   الظروف.      سوف   توازن   اإلجراءات
 التأديبية   المتخذة   بين   الحاجة   للمسؤولية   مع   الحاجة   إلى   إصالح
 األضرار   التي   لحقت   المجتمع   المدرسي٬   بينما   يتم   تلقين   السلوك

 المناسب.      باستخدام   إطار   التصالحية   حسب   االقتضاء٬   سوف   يقوم
 مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   او   من   ينوب   عنه   بتنفيذ

 استراتيجيات   مناسبة   للحماية   من   التهويل   او   االنتقام   للطالب   الذي   بلّغ
 عن   تهويل   او   إنتقام٬   الطالب   الذي   شهد   التهويل   او   االنتقام٬   الطالب
 الذي   قدم   معلومات   خالل   التحقيق   او   الطالب   الذي   لديه   معلومات

 موثوقة   عن   عمل   تهويل   أو   إنتقام   قد   التبليغ   عنه.

 قبل   التحقق   في   إدعاءات   التهويل   او   االنتقام٬   سوف   يتخذ   مدير
 الدرسة/رئيس   المدارس   العليا   او   من   ينوب   عنه   خطوات   لتقييم   الحاجة

 الى   إعادة   الشعور   باالمان   للهدف   المزعوم   و/او   لحماية   الهدف
 المزعوم   من   احتمال   وقوع   المزيد   من   الحوادث.      قد   تشمل   اإلستجابات
 على   تعزيز   السالمة   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬   إنشاء   خطة   السالمة

 الشخصية؛   تحديد   ترتيبات   الجلوس   للمستهدف   و/أو   المعتدي   في
 الفصول   الدراسية٬   أو   على   الغداء   أو   في   الحافلة؛   تحديد   موظف   الذي
 سيعمل   "كشخص   األمن"   للمستهدف؛   وتغيير   مواعيد   المعتدي   وقدرة
 وصوله   الى   المستهدف.   سوف   يتخذ   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس

 العليا   او   من   ينوب   عنه      خطوات   إضافية   لتعزيز   االمان   اثناء   التحقيق
 وبعده٬   حسب   االقتضاء.

 هناك   مجموعة   من   الخيارات   لتعليم   السلوك   المناسب   بما   في   ذلك:   تقديم
 دورات   لبناء   المهارات   الفردية؛   تصميم   واستخدام   ممارسات
 التصالحية؛   تقديم   األنشطة   التعليمية   ذات   الصلة   لكل   طالب   أو

 مجموعات   من   الطالب٬   بالتشاور   مع   مرشدي   المدارس   وغيرهم   من
 العاملين   المناسبين   في   المدارس؛   تنفيذ   مجموعة   من   الدعم   السلوكية
 اإليجابية   األكاديمية   وغير   األكاديمية   لمساعدة   الطالب   على   فهم

 الطرق   المؤيدة   واالجتماعية   لتحقيق   أهدافها؛   لقاء   مع   أولياء
 األمور/األوصياء   على   دعم   الوالدين   وتعزيز   أنشطة   الوقاية   من
 التهويل   وبناء   المهارات   االجتماعية   في   المنزل؛   إعتماد   الخطط
 السلوكية   لتشمل   التركيز   على   تطوير   مهارات   إجتماعية   محددة.

 قد   يشمل   اإلجراء   بالنسبة   للطالب   الذين   ثبت   قيامهم   بالتهويل٬   إلزام
 المعتدي   على   العمل   مع   موظفي   المدارس   بهدف   تحسين   السلوك؛

 توصية   االستشارات   وخدمات   الدعم   أو   غيرها   من   الخدمات   العالجية
 للطالب   وأفراد   االسرة   الخاصة   بالطالب؛   نتائج   تأديبية   للطالب   بما   في

 ذلك   إشراك   المحكمة؛   أو   االنضباط   المدرسي   الذي   يتفق   مع   دليل
 الحقوق   والمسؤوليات   بما   في   ذلك   اإليقاف   أو   الطرد   و/أو   تدخل
 المحكمة.      قد   يشمل   اإلجراء   بالنسبة   للموظفين   الذين   ثبت   قيامهم

 بالتهويل٬   إجراء   تأديبي   بما   في   ذلك   إنهاء   الخدمة   و/أو   تدخل   المحكمة.

 سوف   يتم   إبالغ   جميع   الطالب   والموظفين   الذين   ثبت   قيامهم   بالتهويل
 بحظر   االنتقام   وسوف   يؤدي   أي   عمل   إنتقامي   إلى   إجراءات   تأديبية.

 حيثما   يتقرر   حدوث   سلوك   غير   الئق٬   سوف   تعمل   مدارس   كامبريدج
 الرسمية   على   الفور   للقضاء   على   السلوك   وسوف   تفرض   إجراءات

 تصحيحية   حسب   االقتضاء٬   التي   قد   تتراوح   بين   تتطلب   الجاني   للعمل
 مع   العاملين   في   المدرسة   على   سلوك   أفضل٬   أو   على   توصية   لتقديم
 المشورة   والخدمات   العالجية   األخرى   و   /   أو   إجراءات   تأديبية   عند

 االقتضاء٬   بما   في   ذلك   اإليقاف٬   الطرد   و   /   أو   تدخل   المحكمة.
 باالضافة   إلى   ذلك٬   بما   يتوافق   مع   قانون   الوالية٬   إذا   ثبت   حدوث

 التهويل   أو   اإلنتقام٬   سوف   يقوم   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا
 بالتنسيق   مع   مدير   االمن   والسالمة٬   (i)   بإبالغ   وحدة   إنفاذ   القانون
 المحلية   إذا   كان   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   يعتقد   أنه   من

 الممكن   توجيه   إتهامات   جنائية   ضد   المعتدي؛   (ii)   بإتخاذ   تدابير   تأديبية
 مناسبة؛   (iii)   بإبالغ   أولياء   أمور/أوصياء   المعتدي؛   (iv)   بإبالغ

 أولياء   أمور/أوصياء   الضحية   /المستهدف٬   بالقدر   الذي   ال   يتعارض   مع
 القانون   االتحادي   وقانون   الوالية٬   إبالغهم   باالجراء   المتخذ   لمنع   أي
 أعمال   تهويل   أو   إنتقام   أخرى.      عالوة   على   ذلك٬   إذا   ثبت   أن   الطالب٬
 عن   معرفة٬   قد   أدلى   ببالغ   كاذب   عن   تهويل   أو   إنتقام٬   فإنه   يخضع
 للتأديب   على   نحو   يتفق   مع   بنود   دليل   الحقوق   والمسؤوليات   التي   قد

 تشمل   اإليقاف٬   الطرد   و/أو   تدخل   المحكمة.

 تعزيز   السالمة   للمستهدف   ولآلخرين
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 من   أجل   إستعادة   االحساس   باالمان   للطالب   المستهدف   من   التهويل
 وتقييم   إحتياجاته(ها)   للحماية٬   يجب   أن   يعقد   إجتماع   مع   الطالب٬

 وأولياء   أمور/أوصياء   الطالب٬   والعاملين   المناسبين   في   المدرسة   (أي
 مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا٬   مساعد   مدير   المدرسة٬   عميد

 الطالب٬   أخصائي   في   السالمة   و/أو   خبير   المدرسة).      الغرض   من   هذا
 االجتماع   هو   مناقشة   وضع   وتنفيذ   خطط   السالمة   للطالب٬   بما   في   ذلك
 الموظفين   الذين   قد   يرجع   لهم   الطالب   في   حال   طرأت   أية   مخاوف.      قد

 توصي   مدارس   كامبريدج   الرسمية٬   أيضا٬   حسب   االقتضاء٬
 باالستشارات   أو   خدمات   الدعم   او   غيرها   من   الخدمات   العالجية

 للطالب   وأفراد   األسرة   الخاصة   بالطالب.

 في   غضون   فترة   زمنية   معقولة   بعد   الطرد   واتخاذ   اجراءات   عالجية
 و/او   اتخاذ   اجراءات   تأديبية٬   سوف   يتصل   مدير   المدرسة/مدير

 المدارس   العليا   أو   من   ينوب   عنه   بالمستهدف   لتحديد   ما   اذا   كان   هناك
 تكرار   للسلوك   المحظور   وما   اذا   كانت   هناك   حاجة   الى   اتخاذ   تدابير

 داعمة   اضافية.      اذا   كان   االمر   كذلك٬   سوف   يعمل   مدير   المدرسة/مدير
 المدارس   العليا   او   من   ينوب   عنه   مع   موظفي   المدرسة   على   تنفيذها

 على   الفور.

 في   حال   وجود   أمر   تقييدي٬   سوف   يكون   غرض   من   االجتماع
 استعراض   اآلثار   المترتبة   على   األمر   التقييدي   وإجراءات   اإلبالغ   في
 حالة   حدوث   أي   انتهاك   لألمر   التقييدي.      إذا   كان   األمر   التقييدي   ضد
 طالب   آخر   أو   موظف٬   يجب   عقد   إجتماع   منفصل   مع   ذلك   الشخص

 الستعراض   األمر   التقييدي   واآلثار   المترتبة   عليه٬   والتوقعات
  والعواقب   المترتبة   لمخالفة   األمر.

 

 

 

 

 إتهامات   كاذبة / بالغ   كاذب   عن   اإلنتقام

 إذا   ثبت   أن   الطالب٬   عن   معرفة٬   قد   أدلى   ببالغ   كاذب   عن   تهويل   أو
 إنتقام٬   فإنه   يخضع   للتأديب   على   نحو   يتفق   مع   بنود   دليل   الحقوق

 والمسؤوليات .

 يتاح   لجميع   الطالب   نفس   الحماية   بغض   النظر   عن   مركزهم   بموجب
 القانون.

 إستعراض   االجراءات   في   المدارس .

 اذا   كان   الشخص   الذى   يقدم   شكوى   عن   تهويل٬   المستهدف   المزعوم   من
 التهويل   و/او   أولياء   أمور/أوصياء   المستهدف   المزعوم   من   التهويل٬

 غير   قادر   على   حل   مخاوفه   بعد   محاولة   صادقة   إلستخدام   الوسائل   غير
 الرسمية   المفصلة   أعاله   بالتعاون   مع   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس
 العليا٬   يجوز   تقديم   شكوى   خطية   للمراقب   العام   أو   المدير   التنفيذي

 للعمليات.      يجب   أن   تتضمن   الشكوى   المكتوبة   المخاوف   وبيانا   موجزا
  بالوقائع   واالغاثة   المحددة   المطلوبة.

 في   غضون   سبعة   أيام   من   تاريخ   إستالم   الشكوى   الخطية٬   يجب   أن
 يرسل   المراقب   العام   أو   من   ينوب   عنه   إشعارا   بالبريد   محددا   التاريخ
 والوقت   لالجتماع   لمناقشة   المخاوف.      عقب   عقد   االجتماع٬   يحدد

 المراقب   العام   أو   من   ينوب   عنه   ما   اذا   حدث   التهويل   أو   سلوك   غير
 الئق   غيره٬   وما   المساعدة   المالئمة   التي   اتخذت   حتى   االن   لوقف

 حدوث   التهويل   او   السلوك   غير   الالئق   وما   اذا   كانت   هناك   حاجة   الى
 اتخاذ   تدابير   داعمة   اضافية.      سوف   تصدر   رسالة   تتناول   هذه   المسائل

 وأية   إجراءات   إضافية   سوف   تتخذها   المنطقة   التعليمية   لمعالجة
  المخاوف   التي   أثيرت   في   غضون   خمس   (5)   أيام   من   هذا   االجتماع.

 اذا   كان   الشخص   الذي   يشكو   من   التهويل٬   المستهدف   المزعوم   من
 التهويل   و/او   أولياء   أمور/أوصياء   المستهدف   المزعوم   من   التهويل   ما
 زال   عاجزاً   عن   حل   المسائل   والمخاوف   بعد   االجتماع   مع   المراقب
 العام   او   من   ينوب   عنه٬   يمكن   تقديم   طلب   إلعادة   النظر   إلى   لجنة

 المدرسة.      يمكن   للجنة   المدرسة   حسب   تقديرها   أن   تستمع   إلى   الشهود٬
 تتلقى   ادلة   اضافية٬   وتستعرض   النتائج   والتوصيات   على   صعيد

 المدرسة   وكذلك   نتائج   وتوصيات   االجتماع   االستعراضي   للمراقب
 العام   او   من   ينوب   عنه.      في   غضون   خمسة   (5)   أيام   من   إجراء

 اإلستعراض٬   يجب   أن   تصدر   لجنة   المدرسة   قرارا   كتابيا   الذي   يمكن
 أن   يؤكد   أو   يبطل   أو   يعّدل   النتائج   والتوصيات   العامة   للمراقب٬   بما   في
 ذلك   معالجة٬   ما   اذا   كان   هناك٬   أية   إجراءات   إضافية   سوف   تتخذها

  المنطقة   التعليمية   لمعالجة   المخاوف   التي   اثيرت.

 

 سياقات   شكاوى    أخرى    متوفرة   أيضا

 ���ر   ا���رة   ا��   ان   ���د   ��ه   ا���اءات   ا�����   أ��ه   ��
 ��ا   ا���ء   و��   د���   ا����ق   وا���و���ت   و�����   ������

 ا������   و���   ا������   و���   ا�����،   �   ����   ا�����   ��   ا����ام
 �����   ا����وى   ا����ص   �����   ��   �����   ��ارس   �������ج
 ا������   ���م   ا������   و���   ��   ا����ش   ا�����   �����   إ��
 ��   اى   ���وى   ��   ا������   او   ا����ش   ���   ا��س   ا����   ا���
 ������   ا�����ن   ���   ا����   او   ا���ق   او   ا���ن   او   ا���   ا�����
 او   ا���   ا�����   او   ا����   او   ا���   او   ا�����   او   و��   ���رب
 ����   أو   ا������ت   ا������   أو   ا�����   ا������   او   ا�����   ا����� .

 جدير   بالمالحظة   ايضا   ان   احكام   هذه   المادة   ال   تمنع   الطالب   من
 استخدام   عملية   الشكاوى   المنصوص   عليها   فى   المادة   23.0   في   دليل
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 الحقوق   والمسؤوليات   للسعي   إلى   حل   أي   شكوى   بخصوص   حرمان
 الطالب   من   الحقوق   المنصوص   عليها   في   دليل   الحقوق   والمسؤوليات.

 العالقة   مع   القوانين   االخرى

 تماشيا   مع   القوانين   واألنظمة   اإلتحادية   والوالية٬   ال   يجوز   التمييز   ضد
 شخص   في   دخول   المدارس   الرسمية   في   أي   مدينة   أو   بلدة   أو   في

 الحصول   على   المزايا   واالمتيازات   الدراسية   في   هذه   المدارس   بسبب
 العرق   او   اللون   او   االصل   أو   األصل   العرقي   او   الجنس   او   الدين   او

 االصل   القومى   او   الوضع   العائلي٬   أو   المعلومات   الجينية   او   االعاقة   او
 الهوية   الجنسية   او   التوجه   الجنسي.      ليس   في   هذا   الجزء   أو   في   دليل
 الحقوق   والمسؤوليات   وسياسة   مكافحة   التهويل   ومنع   التهويل   وخطة
 التدخل٬   ما   يمنع   المدرسة   أو   المنطقة   التعليمية   من   اتخاذ   إجراءات
 إلصالح   تمييز   أو   مضايقات   على   أساس   عضوية   الشخص   في   فئة

 محمية   قانونيا   بموجب   القوانين   المحلية   أو   اإلتحادية   أو   التابعة   للوالية
 أو   سياسات   المنطقة   التعليمية.      باالضافة   الى   ذلك٬   ليس   في   هذا   الجزء

 أو   في   دليل   الحقوق   والمسؤوليات   وسياسة   مكافحة   التهويل   ومنع
 التهويل   وخطة   التدخل   مصّمم   أو   مقصود   منه   الحد   من   سلطة   مدرسة

 أو   المنطقة   التعليمية   من   إتخاذ   إجراءات   تأديبية   بموجب   القوانين   العامة
 لوالية   ماساتشوستس٬   الفصل   71,   المادة   37ح   و37   ½   ح   وغير   ذلك
 من   القوانين   الواجبة   التطبيق٬   أو   سياسات   المدرسة   المحلية   أو   المنطقة
 التعليمية   للرد   على   سلوك   عنيف   أو   ضار   أو   معّطل٬   بغض   النظر   عما

 اذا   كان   هذا   السلوك   مشموال   في   هذا   القسم   من   دليل   الحقوق
 والمسؤوليات   وسياسة   مكافحة   التهويل   و/أو   منع   التهويل   وخطة

 التدخل.

 

  28.    سياسة   ضد   عنف   المواعدة   بين   المراهقين
 مدارس   كامبريدج   الرسمية   ملتزمة   بتوفير   بيئة   تعليمية   ال   تسمح
 بالعنف   في   المواعدة.      تماشيا   مع   هذه   الفلسفة٬   مدارس   كامبريدج
 الرسمية   ملتزمة   بتعزيز   بيئة   خالية   من   عنف   المواعدة.      بناء   على

 ذلك٬   تسعى   مدارس   كامبريدج   الرسمية   لزيادة   الوعي   العام   من   عنف
 المواعدة   بين   المراهقين   والمساعدة   في   االستجابة   الحتياجات   الضحايا

 واألوالد   الذين   يشهدون   على   هذا   العنف.

 عنف   المواعدة   بين   المراهقين   الذي   يحدث   في   أي   مكان   هو   غير
 شرعي   ولن   يتم   التسامح   بعنف   المواعدة   بين   المراهقين   في   أي   بيئة
 مدرسية.      كذلك٬   لن   يتم   التسامح   باالنتقام   من   شخص   قد   اشتكى   من

 عنف   المواعدة   بين   المراهقين   أو   تعاون   في   تحقيق   عن   عنف   المواعدة
 بين   المراهقين.      سوف   ترد   مدارس   كامبريدج   الرسمية   فورا   على

 الشكاوى   والتقارير   المتعلقة   بعنف   المواعدة   بين   المراهقين   أو   اإلنتقام٬

 سوف   يتخذ   اجراءات   تصحيحية   عند   الضرورة٬   بما   في   ذلك   االجراء
 التاديبي   عند   االقتضاء.

 التعاريف   المستخدمة   في   هذه   السياسة   هي   كما   يلي:

 العنف   المنزلي /    العنف   الشخصي :    العنف   المنزلي   هو   نمط   من   السلوك
 القسري   الذي   يحاول   شريك   واحد   السيطرة   على   آخر   من   خالل   التهديد
 أو   االستخدام   الفعلي   للتكتيكات٬   والتي   قد   تشمل   أي   أو   كل   مما   يلي:
 اإلساءة   الجسدية٬   والجنسية٬   واللفظية٬   والمالية٬   والنفسية   و/أو   من

 خالل   إستخدام   التكنولوجيا   (أي   التهويل   اإللكتروني).

 يؤثر   العنف   المنزلي   على   كل   مجتمع   في   أرجاء   البالد٬   بغض   النظر
 عن   االنتماءات   العرقية   أو   الثقافة   أو   الخلفية.      يعاني   الناس   من   جميع
 االعمار   ومستويات   الدخل   واالديان   والتوجه   الجنسي   والجنس   والهوية

 الجنسية   والتعليم   من   العنف   المنزلي.

 عنف   المواعدة   بين   المراهقين .    عنف   المواعدة   (أو   إساءة   إستغالل
 العالقة)   هو   نمط   من   السيطرة   على   السلوك   الذي   يستخدمه   شخص   ما
 على   صديقته   أو   صديقه.      يمكن   أن   يتخذ   عنف   المواعدة   أشكاال   كثيرة٬
 بما   في   ذلك   اإلساءة   العقلية/النفسية٬   اإلساءة   الجسدية   واإلساءة   الجنسية
 و/او   عن   طريق   إستخدام   التكنولوجيا   (أي   التهويل   اإللكتروني).      قد
 يختبر   شخصا   ما   عنف   المواعدة   حتى   لو   لم   يكن   هناك   إساءة   جسدية.

 يمكن   أن   يحدث   في   كل   من   حاالت   المواعدة   العرضية   والعالقات
 الجدّية   والطويلة   االجل.

 الولد   الشاهد / المتعرض   للعنف   المنزلي .    يمكن   أن   تؤثر   مشاهدة   العنف
 على   كل   جانب   من   جوانب   حياة   الولد   والنمو   والتنمية.      يمكن   ان   يشمل

 التعرض٬   رؤية   أو   إساءة   المعاملة٬   أو   إكتشاف   أثار   إساءة   المعاملة
 (إصابات   ولي   األمر/الوصي   أو   االثاث   المحطم٬   الخ)   و/أو   التعرض
 لإلصابة/الجرح   عند   الدفاع   عن   ولي   أمر/وصي   ضد   السلوك   المسيء.

 العنف   األسري :    العنف   األسري   لديه   تعريف   أوسع٬   بما   في   ذلك   إساءة
 معاملة   االطفال٬   واساءة   معاملة   كبار   السن٬   وغير   ذلك   من   أعمال

 العنف   بين   أفراد   االسرة.

 الضحية / الناجي / المعتدى   عليه :     مصطلحات   قابلة   للتبديل   لإلشارة   إلى
 الشخص   الذي   تعرض   لإلصابة   أو   االعتداء   أو   التهديد   بإلحاق   األذى٬

 سواء   كان   أو   لم   يكن   هناك   إساءة   جسدية   فعلية.

 المستّغل / الفاعل / المعتدي :    مصطلحات   قابلة   للتبديل   لإلشارة   إلى
 الشخص   الذي   يلحق   اإلساءة   واألذى٬   سواء   كان   أو   لم   يكن   هناك   إساءة

 جسدية   فعلية.

 باالضافة   الى   ذلك٬   قد   يشكل   هذا   السلوك   أيضا   التحرش٬   شكل   من
 أشكال   التمييز٬   ويكون   محظور   بموجب   القانون   االتحادي   والوالية٬   و/
 أو   مثل   هذا   السلوك   يمكن   أن   يشكل   التهويل٬   بما   في   ذلك   على   سبيل
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 المثال   ال   الحصر٬   التهويل   اإللكتروني٬   وهو   أمر   محظور   من   قبل
 قانون   الوالية.      هذا   السلوك   محظور   بموجب   قانون   سياسة   مدارس
 كامبريدج   الرسمية   لعدم   التمييز   والحظر   ضد   التحرش   الجنسي٬

 وسياسة   مكافحة   العنف   وسياسة   مكافحة   التهويل.

 التعرف   على   إشارات   التحذير

 تشمل   إشارات   السلوك   المسيء :   الغيرة   اذا   كان
 صديقه(ها)/صديقته(ها)   تتحدث   مع   اآلخرين٬   أو   يحاول   ان   يقرر   ما
 الذى   ينبغي   أن   يفعله   اآلخرون٬   تعظيم   الخالفات   الصغيرة٬   أو   التهديد
 الدائم   باإلنفصال٬   أو   يفقد/تفقد   أعصابه(ها)   شفهيا٬   أو   يلوم   االخر   على

 مشاكلهم٬   أوإيذاء   شريكهم   جسديا   وعاطفيا   أو   أفعال   التهويل
 اإللكتروني.

 تتضمن   إشارات   اإليذاء :   إلغاء   المشاريع   باستمرار   ألسباب   غير
 صحيحة٬   أو   القلق   الدائم   من   إغضاب   صديق/صديقة٬   أو   التخلي   عن
 األشياء   التي   هي   مهمة   بالنسبة   لهم٬   أو   تظهر   عليهم   عالمات   سوء
 المعاملة   الجسدي٬   مثل   الكدمات   أو   الجروح٬   أو   التعرض   للضغط

 لممارسة   الجنس   أو   الشعور   كأداة   للجنس٬   أو   وجود   صديق/   صديقة
 الذي   يريد   لها   أن   تكون   متاحة   في   كل   وقت٬   أو   تصبح   معزولة   عن

 العائلة   أو   األصدقاء٬   أو   التعرض   لتهويل   إلكتروني.

 إجراء   اإلبالغ   عن   عنف   المواعدة   بين   المراهقين

 الطالب   الذي   يعتقد   أنه/أنها   كانت   ضحية   عنف   المواعد   بين   المراهقين
 أو   يعتقد   انه/أنها   في   خطر   عنف   المواعدة   بين   المراهقين   للعنف   أو

 لديه(ها)   أمر   تقييدي   ضد   شخص٬   يمكنه(ها)   إحالة   المسألة   إلى   أي   من
 االشخاص   التالية:   (1)   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   (2)
 مساعد   المدير   (3)   عميد   (4)   معلم   او   (5)   ممرضة   في   المدرسة.

 يجب   على   الشخص   الذي   يتلقى   التقرير   إخطار   مدير   المدرسة/رئيس
 المدارس   العليا   على   الفور.

 باالضافة   إلى   ذلك٬   يجب   على   أي   موظف   يعاين   حادثة   عنف   المواعدة
 بين   المراهقين   في   ممتلكات   المدرسة   أو   في   المناسبة   ذات   الصلة

 بالمدرسة   إخطار   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   على   الفور.

يجب   على   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   القيام   فوراٍ   بما   يلي:   (
 1)   إخطار   أولياء   األمور/أوصياء   الضحية٬   و(2)   إخطار   مكتب

 السالمة   واالمن.

 يحب   أن   يحيل   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا٬   الطالب   و/أو
 أولياء   أمور/أوصياء   الطالب   إلى   سياسة   مدارس   كامبريدج   الرسمية

 لعدم   التمييز   والحظر   ضد   التحرش   الجنسي   الذي   يتناول   إجراءات   حل
 غير   رسمي   وتقديم   الشكاوى   الرسمية   وسياسة   مدارس   كامبريدج

 الرسمية   لمكافحة   التهويل   وتقديم   نسخ   من   ذلك   عند   الطلب.

 عند   تلقي   تقرير   عن   عنف   المواعدة   بين   المراهقين٬   سواء   حدث   خارج
 المدرسة   او   في   ممتلكات   المدرسة   أو   في   الطريق   من   وإلى   المدرسة   أو
 في   مناسبة   ذات   صلة   بالمدرسة٬   او   إنتهاك   أمر   تقييدي   داخل   ممتلكات

 المدرسة٬   في   الطريق   من   وإلى   المدرسة   أو   في   مناسبة   ذات   صلة
 بالمدرسة٬   سوف   تعمل   مدارس   كامبريدج   الرسمية   على   الفور   على

 إبالغ   السلطات   المختصة   عن   الحادث   المزعوم.      سوف   يجري   االبالغ
 عن   أي   حادث   من   هذا   القبيل   بطريقة   تحفظ   السرية    قدر   االمكان   فى

 ظل   الظروف.

 من   المهم   األخذ   بمعلومات   الطرف   الثالث   على   محمل   الجد   حيث   يكون
 معنيا   بعنف   المواعدة   بين   المراهقين.      ُينصح   بأن   يفاتح   عضو   مدّرب
 من   هيئة   التدريس   الطالب   لمناقشة   ما   سمع   والمخاوف   المحتملة.      اذا
 أقر   سوء   المعاملة٬   ينبغي   العمل   على   "خطة   السالمة"٬   باإلضافة   إلى
 التوصية   ومشاركة   اإلحاالت   للمشورة٬   وجماعات   الدعم٬   والشرطة   /

 المساعدة   القضائية.

 باإلضافة   إلى   ذلك٬   يجب   أن   يتذكر   العاملين   في   المدرسة   على   االمتثال
 لجميع   اإللتزامات   المتعلقة   بتقديم   التقارير   القانونية   لالشتباه   في   سوء

 المعاملة   واإلهمال   (بالغ   51A).      يجب   أن   يتم   تقديم   شكوى   51A   من
 خالل   اتباع   المبادئ   التوجيهية   التابعة   لمدارس   كامبريدج   الرسمية
 المتعلقة   بسوء   معاملة   األطفال   وتقديم   تقارير   اإلهمال٬   بما   في   ذلك
 إخطار   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   عن   سوء   المعاملة

 واإلهمال   المشكوك   فيهما.      عالوة   على   ذلك٬   يجب   ان   يتذكر   ايضا
 موظفى   المدرسة   اإلبالغ   عن   جميع   الجرائم   الى   الشرطة.      يجب   أن
 ُيعلم   الموظف٬   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   الذي   سوف   ُيعلم
 مدير   السالمة   واالمن   والذي   سوف   ينسق   إخطار   الشرطة.      سوف

 يجري   االبالغ   عن   أي   حادث   من   هذا   القبيل   بطريقة   تحفظ   سرية       قدر
 االمكان   فى    ظل   الظروف.

 اإلجراءات   عند   تزويد   المدرسة   بنسخة   من   أمر   تقييدي

 عندما   يكون   لدى   الطالب   أمر   تقييدي   ضد   شخص   وعندما   يقدم   نسخة
 من   األمر   إلى   المدرسة٬   يجب   أن   يعقد   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة
 العليا   إجتماعا   مع   الموظف   أو   الطالب   وأولياء   أمره(ها)/األوصياء
 الستعراض   األمر   التقييدي   ومضامينه.      يجب   العمل   على   "خطة

 السالمة   "   لتلبية   إحتياجات   وشواغل   الضحية٬   بما   في   ذلك   الموظفون
 الذين   يمكن   للطالب   إبالغهم   بأي   مشاكل   قد   تطرأ   أو   أي   إنتهاك   لألمر
 التقييدى   أثناء   وجود   الطالب   أو   الموظف   في   ممتلكات   المدرسة   أو

 مناسبة   ذات   صلة   بالمدرسة.      إذا   كان   األمر   التقييدي   ضد   شخص   آخر
 من   المجتمع   المدرسي٬   يجب   عقد   إجتماع   منفصل   مع   ذلك   الشخص

 الستعراض   األمر   التقييدي   واآلثار   المترتبة   عليه٬   والتوقعات
 والعواقب   المترتبة   لمخالفة   األمر.      سوف   يجري   تطوير   "خطة
 السالمة"   بطريقة   تحفظ   سرية    قدر   االمكان   فى    ظل   الظروف.
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 االجراء   التأديبي

 اذا   ما   تقرر   انه   تم   إرتكاب   سلوك   غير   الئق٬   ستتخذ   مدارس   كامبريدج
 الرسمية   اإلجراء   المناسب   في   ظل   الظروف.      قد   يتراوح   هذا   االجراء

 من   االستشارة   و/او   التأديب   حتى   اإليقاف   أو   الطرد   من   المدرسة.

 التدابير   االخرى

 باالضافة   الى   االبالغ   عن   حادث   عنف   المواعدة   بين   المراهقين   الذي
 حدث   في   ممتلكات   المدرسة٬   في   الطريق   من   وإلى   المدرسة   أو   في

 مناسبة   ذات   صلة   بالمدرسة٬   وفقا   لإلجراءات   المذكورة   اعاله٬   يمكن
 للطالب   الذي   يعتقد   أنه   كان/كانت   ضحية   عنف   المواعدة   بين   المراهقين
 في   ممتلكات   المدرسة٬   في   الطريق   من   وإلى   المدرسة   أو   في   مناسبة
 ذات   صلة   بالمدرسة٬   أن   يقدم   ايضا   شكوى   تحرش   و/او   تهويل   وفقا
 لالجراءات   المنصوص   عليها   في   سياسة   مدارس   كامبريدج   الرسمية

 لعدم   التمييز   وحظر   ضد   التحرش   الجنسي   و/أو   سياسة   مكافحة
 التهويل.      يمكن   أن   يبلغ   الطالب   الذي   يعتقد   انه   كان   ضحية   عنف

 المواعدة   بين   المراهقين   الذي   وقع   خارج   المدرسة   و/او   خارج   ساعات
 الدراسة٬   عن   الحادثة   المزعومة   الى   الشرطة.

 يمكن   أن   يسعى   الطالب   الذين   يعتقدون   أنهم   فى   خطر   إلى   إصدار   أمر
 تقييدي   لحماية   شخص   من   الم   جسدي   أو   االصابة   او   التهديد   بضرر   او

 االلم   عبر   إستكمال   طلب   اصدار   امر   تقييدي   من   المحكمة   المحلية.

 

 ا���اءات   ا���د����    ( ا���اءات   ا������ )

 االجراءات   التأديبية   منصوص   عليها   في   دليل   الحقوق   والمسؤوليات.
 الموجز   لتلك   االجراءات   على   النحو   التالي:

 29.    اإليقاف

 سياسة   مدارس   كامبريدج   الرسمية   تبغي   بذل   كل   جهد   ممكن   لمساعدة
 الطالب   فى   حل   مشاكل   السلوك   دون   اللجوء   الى   اقصى   التدابير

 التأديبية.   يوصى   عادة   باإليقاف   كمالذ   اخير   فقط.      لهذه   الغاية٬   يتم
 تشجيع   مدراء   المدارس/   رؤساء   المدارس   العليا   أو   من   ينوب   عنهم

 لمتابعة   واستنفاد   كافة   التدخالت   واإلجراءات   التأديبية   المناسبة   لتعزيز
 التعليم   وحسن   سلوك   الطالب   قبل   اللجوء   إلى   اإليقاف.      مع   ذلك٬   في
 تلك   الحاالت   التي   يكون   فيها   سلوك   الطالب   مخل   بنظام   المدرسة٬   أو
 مؤذ   لنفسه(ها)   أو   لآلخرين٬   أو   يشارك   في   نشاط   محظور   في   قوانين

 كومنولث   ماساشوستس٬   عندها   اإليقاف   قد   يكون   مبرر.

 سوف   يجري   إيقاف   الطالب   من   قبل   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس
 العليا   أو   من   ينوب   عنه.   سوف   تتلقى   الظروف   المخففة   النظر   بها   قبل

 اتخاذ   قرار   بشأن   اإليقاف.   انظر   دليل   الحقوق   والمسؤوليات
 للحصول   على   مزيد   من   المعلومات.

 يمكن   لمدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   إيقاف   الطالب   عن   الدراسة
 لمدة   تتراوح   بين   يوم   واحد   وعشرة   ايام   النتهاك   قواعد   المدرسة   التي

 حدثت   فى   المباني   المدرسية٬   أو   في   باحة   المدرسة٬   أو   خالل   التنقل   من
 وإلى   المدرسة٬   أو   اثناء   أي   نشاط   مدرسي   مسموح   به   سواء   كان   في

 باحات   المدرسة   أو   خارجها.   حسب   خطورة   االحداث٬   سوف   يتم   إيقاف
 الطالب   من   يوم   واحد   إلى   عشر   أيام   اذا   ثبت   انه(ها)   خالفت   قواعد

 السلوك   المبينة   في   دليل   الحقوق   والمسؤوليات         أو   القواعد   المدرسية.
 يشمل   السلوك   الذي   يمكن   أن   يؤدي   إلى   اإليقاف٬   على   سبيل   المثال   ال

 الحصر٬   ما   يلي:

    استخدام   العنف   او   القوة   او   القسر   او   التهديد   او   التخويف   او   سلوك*
  آخر   مشابه؛

    احراق   او   اتالف   اي   مبنى   او   ممتلكات   تابعة   للمدرسة؛*

    دق   جرس   إنذار   المدرسة   مع   العلم   انه   ال   توجد   حالة   طوارئ*
 الحريق؛

    كان   أو   بحيازته   سالح؛*

    يمتلك   او   تحت   تاثير   المواد   الخاضعة   للرقابة   او   الكحول؛*

    متهم   بارتكاب   جناية   واستمرار   وجوده(ها)   في   المدرسة   سوف*
 يكون   له   تأثير   ضار   كبير   على   الرفاه   العام   للمدرسة؛

    منع   او   حاول   منع   بإستخدام   الفعل   الجسدي   عقد   او   استمرار   عمل*
 أي   وظيفة   مدرسية   أو   تعليمية   أو   أي   إجتماع   قانوني   في   ممتلكات

 المدرسة.

    تلف   او   سرقة   الممتلكات   الشخصية   لآلخر   او   عثر   بحوزته   على*
 الممتلكات   الشخصية   المسروقة   بينما   في   المدرسة.

    تسبب   او   محاولة   اللحاق   الضرر   بممتلكات   المدرسة   او   سرق   او*
 حاول   سرقة   ممتلكات   المدرسة؛

    تسبب   عن   عمد   او   محاولة   التسبب   بأذى   جسدي   ألي   طالب؛*

    لم   يمتثل   لتوجيهات   اي   موظف   في   المدرسة   بشكل   شرعي   بصفته*
 الرسمية   مما   ادى   إلى   أي   تأثير   تخريبي   على   تعليم   الطلبة   االخرين؛

    تدخل   مع   أي   موظف   في   المدرسة   أو   طالب   عبر   اللجوء   للتهديد   أو*
 التحرش   او   االكراه   او   اعاقة   او   عرقلة   أي   نشاط   مدرسي   مع   أو

 بدون   استخدام   القوة   او   العنف.

    المشاركة   في   اي   نشاط   محظور   بموجب   قوانين   كومنولولث*
 ماساشوسيتس   الذي   شكل   اضطراب   للنشاط   المدرسي؛
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    تسبب   أو   قام   بأي   عمل   بشكل   متكرر   مما   يشكل   انتهاكا   مقصودا*
 وعن   معرفة   ألي   من   القواعد   والمسؤوليات   المنصوصة   في   دليل

 الحقوق   والمسؤوليات;

    شارك   في   أي   نشاط   ينتهك   قانون   ماساتشوسيتس   الذي   يحظر*
  ممارسة   المضايقة   (القوانين   العامة   الفصل   ٬269   المواد   1917)؛

    تهديد   أو   مضايقة   أو   ترهيب   أي   شخص   بينما   على   أرض   المدرسة٬*
 أو   خالل   نشاط   مدرسي   على   أرض   أو   خارج   المدرسة؛

    متورط   بسلوك   ينتهك   الفصل   71   من   القوانين   العامة   لوالية*
 ماساتشوستس٬   المادة      37حـ   و37   ½   هـ   ؛   و/أو

    متورط   في   أي   سلوك   ينتهك   القواعد   المدرسية   أو   دليل   الحقوق*
 والمسؤوليات.

 خالل   اإليقاف٬   ال   يسمح   للطالب   أن   يكون   في   محيط   المدرسة   وليس
 مؤهالً   للمشاركة   أو   حضور   أي   مناسبات   أو   نشاطات   مدرسية.   يمكن
 أن   يؤدي   عدم   االمتثال   لهذه   الشروط   إلى   تمديد   اإليقاف   من   قبل   مدير

 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا.

 

 30.    الطرد

 تنص   سياسة   مدارس   كامبريدج   الرسمية   على   توفير   بيئة   آمنة   حيث
 يمكن   للطالب   التعلم   والمشاركة   في   كافة   البرامج.

 لألسف٬   توجد   حاالت   حيث   يشكل   سلوك   الطالب   خطرا   على   صحة
 وسالمة   الطالب   االخرين   أو   موظفي   المدرسة٬   وقد   يكون   من

 الضروري   طرد   الطالب.

بموجب   القوانين   العامة   لوالية   ماساشوستس٬   الفصل   ٬71   المادة   37
 حـ٬   يمكن   لمدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   طرد   أو   إيقاف   الطالب
 لحيازة   سالح   خطر٬   حيازة   مادة   خاضعة   للمراقبة   و/او   االعتداء   على

 موظف.

 بموجب   القوانين   العامة   لوالية   ماساشوستس٬   الفصل   ٬71   المادة   37
 ½   هـ٬   يمكن   لمدير   المدرسة/رئيس   المدرسة   العليا   إيقاف٬   إلى   أجل

 غير   مسمى٬   طالب   متهم   بارتكاب   جناية٬   ويجوز   له   طرد   الطالب   الذي
 حكم   عليه   في   جناية   إذا   كان   وجود   الطالب   في   المدرسة   سوف   يكون   له

 تأثير   ضار   كبير   على   الرفاه   العام   للمدرسة.

 إجراء   إستئناف   الطرد:   إذا   قرر   مدير   المدرسة/مدير   المدارس   العليا٬
 بعد   جلسة   اإلستماع٬   طرد   الطالب   إلنتهاك   بموجب   القوانين   العامة
 لوالية   ماساتشوستس٬   الفصل   37حـ٬   يكون   للطالب   عشرة   ايام   من

 تاريخ   جلسة   اإلستماع   إلخطار   المراقب   العام   بطلب   اإلستئناف   الخاص
 به.   ال   يقتصر   موضوع   الطعن   فقط   على   تقرير   واقعي   عما   إذا   كان

 الطالب   قد   انتهك   أي   حكم   من   أحكام   هذه   المادة.   إذا   قرر   مدير
 المدرسة/مدير   المدارس   العليا٬   بعد   جلسة   اإلستماع٬   طرد   أو   إيقاف
 الطالب   إلى   أجل   غير   مسمى   إلنتهاك   بموجب   القوانين   العامة   لوالية

 ماساتشوستس٬   الفصل   37H   ½٬   يكون   للطالب   خمسة   ايام   من   تاريخ
 جلسة   اإلستماع   إلخطار   المراقب   العام   بطلب   اإلستئناف   الخاص

 به(ها).   سوف   يبقى   الطالب   خارج   المدرسة   حتى   يتم   اتخاذ   قرار   بشأن
 أي   طعن.   الطالب   لديه   الحق   في   االستعانة   بمحام   في   جلسة   اإلستماع

 امام   المراقب   العام   أو   من   ينوب   عنه.   سوف   يقوم   المراقب   العام   أو   من
 ينوب   عنه   باخطار   أولياء   األمور/االوصياء   خطيا   بالقرار   المتخذ   بشأن
 الطعن.   انظر   دليل   الحقوق   والمسؤوليات         للحصول   على   مزيد   من

 المعلومات.

 

 31.    تفتيش   وإستجواب   الطالب

 سياسة   لجنة   مدارس   كامبريدج   بالنسبة   لتفتيش   وإستجواب   الطالب   من
 قبل   أمن   المدرسة   هي   كما   يلي:

 من   روضة   األطفال   حتى   الصف    8:   يجب   أن   يأذن   مدير
 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أو   مساعد   المدير   أو   من   ينوب   عنه

 بتفتيش   وإستجواب   الطالب   من   قبل   أمن   المدرسة   أو   آخرين   من   غير
 موظفي   المدرسة.

 من   الصف   9   حتى   الصف   12:    يجب   أن   يأذن   مدير   المدرسة   أو
 مساعد   المدير   أو   العميد   أو   من   ينوب   عنه٬   بتفتيش   الطالب   من   قبل

 أمن   المدرسة.

 جميع   المراحل   الدراسية   (K12):    كلما   كان   ذلك   ممكنا٬   قد   يقرر
 مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أو   مساعد   المدير   أو   العميد   أو   من

 ينوب   عنه٬   أي   شخص   من   موظفي   األمن   سوف   يتم   إرساله   إلى
 المدرسة   و   /   أو   مجتمع   التعليم   الصغير.

 من   روضة   األطفال   حتى   الصف   8 :   يجب   أن   يتواجد   مدير
 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أو   مساعد   المدير   أو   من   ينوب   عنه
 خالل   إجراء   التفتيش   وإستجواب   الطالب   من   قبل   أمن   المدرسة   أو

 آخرين   من   غير   موظفي   المدرسة.

 من   الصف   9   حتى   الصف   12 :   يجب   أن   يتواجد   مدير   المدرسة   أو
 مساعد   المدير   أو   العميد   أو   من   ينوب   عنه      خالل   إجراء   تفتيش   الطالب

 من   قبل   أمن   المدرسة   أو   آخرين   من   غير   موظفي   المدرسة.

 من   روضة   األطفال   حتى   الصف   8 :   كلما   كان   ذلك   ممكنا٬   يجب   أن
 يتواجد   شخص   من   نفس   جنس   الطالب   خالل   إستجواب   الطالب   من
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 قبل   أمن   المدرسة.   يجب   أن   يجري   شخص   من   نفس   جنس   الطالب
 جميع   عمليات   تفتيش   الطالب   من   قبل   أمن   المدرسة.

 من   الصف   9   حتى   الصف   12 :   يجب   أن   يجري   شخص   من   نفس
 جنس   الطالب   جميع   عمليات   تفتيش   الطالب   من   قبل   أمن   المدرسة.

 من   روضة   األطفال   حتى   الصف   8:    يجب   أن   ُيعلم   مدير
 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أو   مساعد   المدير   أو   من   ينوب   عنه٬
 أولياء   االمور   أو   األوصياء   قبل   إجراء   تفتيش   الطالب   من   قبل   أمن

 المدرسة.   اذا   لم   ينجح   اإلخطارالمسبق٬   سيتم   إخطار   أولياء
 األمور/األوصياء   في   أقرب   وقت   ممكن   بعد   ذلك٬   وسيتم   إرسال   رسالة

  في   نفس   اليوم.

 من   الصف   9   حتى   الصف   12:    يجب   أن   ُيعلم   مدير   المدرسة   أو
 مساعد   المدير   أو   العميد   أو   من   ينوب   عنه   على   الفور   أولياء

 األمور/االوصياء   بعد   إجراء   تفتيش   من   قبل   أمن   المدرسة.      عالوة
 على   ذلك٬   سيتم   ارسال   رسالة   في   نفس   اليوم.

 من   روضة   األطفال   حتى   الصف    8  :   يجب   أن   ُيعلم   مدير
 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أو   مساعد   المدير   أو   من   ينوب   عنه٬

 ولي   االمر/الوصي   أو   الشخص   الواجب   االتصال   به   في   حاالت
 الطوارئ   قبل   إجراء   أي   إستجواب   لطالب   من   قبل   أمن   المدرسة.   اذا   لم
 ينجح   إخطار   مسبق٬   سيتم   إخطار   ولي   األمر/الوصي   في   أقرب   وقت

 ممكن٬   وسيتم   إرسال   رسالة   في   نفس   اليوم.

 مالحظة :   الشخص   الواجب   االتصال   به   في   حاالت   الطوارئ   هو
 شخص   معين   من   قبل   ولي   األمر/الوصي   لالستجابة   للحاالت   التي

 تنطوي   على   المسائل   التأديبية٬   بما   في   ذلك   االستجواب   او   التفتيش.   كل
 عام   دراسي٬   ُيطلب   من   أولياء   األمور/   االوصياء   تعيين   الشخص
 الواجب   االتصال   به   في   حاالت   الطوارئ   جهة   اتصال   الطوارئ
 للمسائل   التأديبية٬   بما   في   ذلك   االستجواب   أو   التفتيش٬   ويجب   أن
 يتصرف   هذا   الشخص   نيابة   عن   ولي   األمر/الوصي   فيما   يتعلق
 بالمسائل   التأديبية٬   بما   في   ذلك   االستجواب   أو   التفتيش٬   الى   الحد

 المسموح   به   من   قبل   ولي   األمر/الوصي.

 جميع   المراحل   الدراسية   (K12):    يجب   أن   يبلغ   مدير
 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أو   مساعد   المدير   أو   مير   قسم   أو   من
 ينوب   عنه   الطالب   بحقوقهم   قبل   إجراء   تفتيش   أو   مقابلة   من   قبل   أمن

 المدرسة.

 من   الصف   9   حتى   الصف   12:    ال   يشترط   إخطار   ولي
 األمر/الوصي   عندما   يقوم   أمن   المدرسة   بإستجواب   طالب.

 لن   يبدأ   أمن   بمدرسة   أي   تحقيق   مستقل   دون   موافقة   مسبقة   من   المراقب
 العام.

 مالحظة :   يشير   التحقيق   المستقل   إلى   أي   تحقيق   بتهديد   خطير   جار
 لسالمة   الطالب   وأعضاء   هيئة   التدريس   و   /   أو   الموظفين   وليس   مجرد
 نتيجة   لحادثة   معزولة.   يجب   ايضا   ان   يشمل   التحقيق   مدرسة   أو   أكثر   أو

 كامبريدج   ريندج   والتن   سكول   في   المنطقة.

 

  32.    إجراء   تظلم   الطالب
 عندما   يعتقد   الطالب   أو   ولي   األمر/   الوصي٬   أنه   تم   إنتهاك   حقوق

 الطالب   المبينة   في   دليل   الحقوق   والمسؤوليات      من   قبل   موظف   في
 المدرسة٬   وقد   باءت   جميع   محاوالت   حسن   النية   بالفشل   لحل   الوضع٬
 يمكن   للطالب   أو   ولي   األمر/الوصي   تقديم   شكوى   خطية   الى   المراقب
 العام.   ينبغي   ان   تشمل   هذه   الشكوى   الخطية   التظلم٬   والحق   المحدد
 المرفوض٬   وبيان   موجز   بالوقائع٬   وطلب   محدد   للمساعدة.   إذا   كان

 المراقب   العام   غير   قادر   على   حل   التظلم   بما   يرضي   الطرف   المتضرر
 في   غضون   سبعة   أيام   مدرسية   من   إستالم   الشكوى   المكتوبة٬   يجب   أن

 يرسل   المراقب   العام   إشعار   بالبريد   لكال   الطرفين.

 يجب    أن   يتضمن    اإلشعار    :

    الزمان   والمكان   لعقد   إجتماع   في   موعد   ال   يتجاوز   عشرة   أيام   من*
 إستالم   الشكوى   مع   إستثناء   هو   أنه   سوف   يكون   لكال   الطرفين   خمسة

 أيام   مدرسية   إضافية   للتحضير   لجلسة   االستماع؛   بيان   عن   التظلم
 مشّكل   في   الشكوى   الخطية.

    بيان   كامل   بالحقائق٬   بما   في   ذلك   أسماء   الشهود؛*

    بيان   المساعدة   المطلوبة؛*

    بيان   بحقوق   جميع   االطراف٬   حق   جميع   االطراف   في   حضور*
 محام   أو   شخص   آخر   لتمثيلهم   في   اإلجتماع٬   بتقديم   الشهود

 واالثبات٬   وإستجواب   شهود   الطرف   اآلخر.

 يجب    أن   يتوافق   اإلجتماع    مع   المبادئ   التوجيهية   التالية:

    أجري   بحضور   المراقب   العام   أو   من   ينوب   عنه٬*

    أجري   في   جلسة   مغلقة   وغير   رسمية٬*

    يحق   لجميع   االطراف   ألن   يمثلهم   محامي   أو   شخص   آخر*
 يختارونه٬

    يمكن   لجميع   االطراف   فحص   السجالت   المدرسية٬   وغيرها   من*
 الوثائق   ذات   الصلة   بالشكوى٬

    يسمح   لجميع   االطراف   بإستجواب   الشهود   ولديهم   الحق   في   تقديم*
 الشهود   واالدلة.
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 إذا   حّدد   المراقب   العام   أو   من   ينوب   عنه   أن   حقوق   الطالب   قد   انتهكت٬
 يمكن(ها)   أن   يقرر   المساعدة   المناسبة.

 

  33.    المشاركة   في   النشاطات   الالمنهجية
 تحتفظ   مدارس   كامبريدج   الرسمية   وإدارة   شؤون   السالمة   واألمن

 بالحق   في   رفض   الدخول   في   األنشطة   الالمنهجية   ألي   شخص   يشكل
 خطرا   محتمال   على   سالمة   وأمن   الجمهور   والمشاركين.

 سيتم   استبعاد   الطالب   الذين   يقعون   تحت   الشروط   المذكورة   أدناه   من
 الرياضة٬   والدراما٬   والموسيقى٬   والرقص٬   والحفلة   الراقصة٬   ورحلة

 ميدانية   واألنشطة   الالمنهجية   األخرى   التي   لديها   متفرجين:

    الطالب   الذين   تم   إيقافهم   من   الدراسة.*

    الطلبة   السابقين   الذين   طردوا؛   و/أو*

    الطالب   الملتحقين   ببرنامج   بديل   بسبب   مسائل   تأديبية.*

 أي   طالب   يندرج   ضمن   الفئات   المذكورة   أعاله   الذي   يشعر   أن
 سلوكه(ها)   يجوز   النظر   به   للمشاركة   بالنشاط   يجب   أن   يقدم   طلبا   لمدير

 المدرسة/   رئيس   المدرسة   العليا٬   أو   مساعد   المدير   أو   عميد   شؤون
 الطلبة   الخاص   به(بها).      يجب   التوصل   الى   اتفاق   متبادل   بين   مدير

 دائرة   االمن   ومدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أو   مساعد   المدير   أو
 عميد   شؤون   الطلبة   من   أجل   أن   يحصل   هذا   الطالب   على   تصريح

 لحضور   أي   نشاط   المنهجي.

 تحتفظ   مدارس   كامبريدج   الرسمية   بحق   إستبعاد   أعضاء   من   المجتمع٬
 من   أي   رياضة٬   ودراما٬   وموسيقى٬   ورقص٬   وحفلة   راقصة٬   ورحلة

 ميدانية   وأنشطة   المنهجية   أخرى   التي   لديها   متفرجين٬   الذين:

    تورطوا   في   حادثة   خطيرة   في   المجتمع؛*

    ليهم   تاريخ   طويل   من   العنف؛   و/أو*

    تسببوا   باضطراب   و/أو   لم   يحترموا   الموظفين.*

 

 

 الحقوق   واإلمتيازات

  34.    عدم   التمييز   ضد   الطلبة
 ينص   الفصل   ٬76   المادة   5   من   القوانين   العامة   لوالية   ماساشوستس٬

 في   الجزء   ذي   الصلة٬   على   ما   يلي:   "[ال]   يجب   إبعاد   أي   شخص
 أوالتمييز   ضده   في   دخول   المدارس   الرسمية   ألي   مدينة٬   أو   في
 الحصول   على   المزايا   واالمتيازات   والدورات   الدراسية   من   هذه

 المدارس   الرسمية   على   أساس   العرق   أو   اللون   أو   الجنس   أو   الدين   أو
 األصل   القومي   أو   الهوية   الجنسية   أو   التوجه   الجنسي   ".

 مدارس   كامبريدج   الرسمية   ملتزمة   بتوفير   الجو   حيث   يمكن   لجميع
 الطالب   التعلم   والمشاركة   فى   جميع   االنشطة   المتعلقة   بالتعليم.   يحظر
 العقاب   الجسدي   بأي   شكل   من   األشكال.   عالوة   على   ذلك٬   أي   من

 السلوكيات   التي   تهين   كرامة   اآلخرين٬   تتداخل   مع   حريتهم   في   التعلم
 هو   أمر   غير   مقبول٬   أو   يخلق   بيئة   أكاديمية   عدائية   هو   أمر   غير

 مقبول٬   ويجب   أن   تؤدي   إلى   إتخاذ   إجراءات   تأديبية.   باالضافة   الى
 ذلك٬   لن   يتم   التسامح   مع   أي   تخويف   أوتهديد   أومضايقات   أوإهانة

 أوإذالل   أو   سلوك   إنتقامي   آخرى   للطالب   ويجب   أن   يؤدي   إلى   إتخاذ
 إجراءات   تأديبية.   لن   تحاول   هيئة   التدريس   إعاقة   أو   إحباط   الطالب   أو
 أولياء   أمورهم/األوصياء   على   االبالغ   عن   السلوك   إلى   المسؤولين   في
 المدرسة.   ينبغي   اإلبالغ   عن   أي   تدخل   من   هذا   القبيل   على   الفور   الى

 المراقب   العام.

 ستجد   ادناه   وصف   موجز   لمختلف   السياسات   المناهضة   للتمييز   التابعة
 لمدارس   كامبريدج   الرسمية.

 

 35.    السياسات   واإلجراءات   المناسبة   للتكييف
 ال   تميز   مدارس   كامبريدج   الرسمية   في   القبول   أو   المعاملة   أو   الوصول
 إلى   برامجها   أو   أنشطتها   وأو   في   العمل   في   برامجها   وأنشطتها.      إنها
 سياسة   مدارس   كامبريدج   الرسمية   لتقديم   التكييف   المناسب   لإلعتالل
 العقلي   والجسدي   المعروف   لدى   الطالب.   يمكن   ألن   تقدم   طلبات   لقسم
 التكييف   للطالب   504   مباشرة   إلى   منسق   504   في   مدرسة   الطالب.

 منسق   504   للمنطقة   التعليمية   هي   الدكتور   فيكتوريا   .ل.   جرير٬
 مساعدة   المراقب   العام   للخدمات   الطالبية٬

   Cambridge   Public   Schools,   159   Thorndike 
Street,   Cambridge,   MA   02141,   6173496500. 

 

 36.    إشعار   الحقوق   بموجب   المادة   504     من   قانون
  إعادة   التأهيل   لعام   1973 

 تطبق   هذه   الحقوق   على   أولياء   األمور/االوصياء   والطالب   الذين   بلغوا
 سن   الرشد٬   وهو   18   (الثامنة   عشرة   من   العمر)   في   والية

 ماساتشوستس٬   وهي   على   النحو   التالي:

 ولي   األمر/الوصي   أو   التلميذ   الذي   بلغ   سن   الرشد   لديه   الحق   في1.
 الحصول   على   نسخة   من   اشعار   الحقوق   االجرائية   عندما   تقوم
 المنطقة   التعليمية   بتحديد   أو   تقييم   أو   رفض   تقييم٬   أو   تنسيب

32 



 

 تعليمي   جديد   أو   رفض   تنسيب   تعليمي   جديد   أو   ادخال   تغييرات
 كبيرة   في   تنسيب   الطالب   بسبب   إعاقة   أو   إعاقة   مشبوهة   للطالب.

 ولي   األمر/الوصي   أو   الطالب   الذي   بلغ   سن   الرشد   لديه   الحق   في2.
 تقييم   الطالب   اذا   كان   لدى   المدرسة   سبب   على   االعتقاد   بأن

 الطالب   لديه   إعتالل   عقلي   أو   جسدي   يحد   إلى   حد   كبير   التعلم   أو
 نشاطات   حياتية   أخرى   مهّمة.      ولي   األمر/الوصي   أو   الطالب

 الذي   بلغ   سن   الرشد   لديه   الحق   بهذا   التقييم   قبل   أي   خطة   للتكييف
 وقبل   أي   تغيير   هام   في   التنسيب   التعليمي   للولد.      مثال   على   تغيير

 كبير   في   التنسيب   التعليمي   هو   اإلحالة   للطرد.

 لدى   الطالب   الحق   في   تعليم   عام   مجاني   مناسب.      ولي3.
 األمر/الوصي   مسؤول   عن   التكاليف   نفسها   لولي   أمر/وصي

 لألوالد   غير   المعوقين.

 إلى   اقصى   حد   ممكن٬   لدى   الطالب   الحق   في   التعلم   مع   األوالد4.
 غير   المعوقين.

 ولي   األمر/الوصي   أو   الطالب   الذي   يبلغ   من   العمر   14   عاما   أو5.
 أكثر   أو   دخل   الصف   التاسع   لديه   الحق   في   فحص   جميع   السجالت

 ذات   الصلة   التي   تحتفظ   بها   المدرسة   للطالب.

 ولي   األمر/الوصي   أو   الطالب   الذي   بلغ   سن   الرشد   لديه   الحق   في6.
 جلسة   إستماع   اإلجراءات   القانونية   محايدة   إذا   كانوا   يرغبون
 بالطعن   في   أي   إجراء   لمدارس   كامبريدج   الرسمية   فيما   يتعلق
 بتعريف   أوتقييم   الطالب   الخاصة   بهم٬   أو   التنسيب   عمال   بالمادة

 504   من   قانون   إعادة   التأهيل.

 إذا   كان   يرغب   ولي   األمر/الوصي   او   الطالب   الذي   يبلغ   سن7.
 الرشد   االعتراض   على   االجراء   الذي   اتخذه   فريق   قسم   504   عبر
 جلسة   إستماع   اإلجراءات   المحايدة٬   يجب   تقديم   طلب   إلى   جلسة

 إستماع   إلى

   Bureau   of   Special   Education   Appeals 
(BSEA),   One   Congress   Street,   11th   Floor, 
Boston,   MA   02114,  

 أو   عبر   الفاكس   إلى   BSEA   على   الرقم   7270626617.
 يجب   تقديم   طلب   جلسة   اإلستماع   هذا   أيضا   إلى   إنتباه   المراقب

 العام   للمدارس

   Cambridge   Public   Schools,   159   Thorndike 
Street,   Cambridge,   MA   02141 

 إذا   كان   ولي   األمر/الوصي   او   الطالب   الذي   يبلغ   سن   الرشد   
 يعارض   في   النهاية   قرار   مأمور   الجلسة٬   لهم   الحق   في   التماس

 اعادة   النظر   في   هذا   القرار   عن   طريق   تقديم   شكوى   الى   محكمة
 .المقاطعة   الفيدرالية

 إذا   كان   ولي   األمر/الوصي   أو   الطالب   الذي   يبلغ   سن   الرشد٬   لديه8.
 مسائل   أخرى   محيطة   بتعليم   الطالب   ال   تنطوي   على   وجه   التحديد

 بالتعريف   أو   التقييم   أو   التنسيب٬   لدى   ولي   األمر/الوصي   أو
 الطالب   الذي   يبلغ   سن   الرشد   الحق   بتقديم   تظلم   أو   شكوى   إلى
 منسق   القسم   504   في   المنطقة   التعليمية٬   الذي   هو   مساعد

 المراقب   العام   للخدمات   الطالبية.      يقع   المكتب   في   الطابق   األول
Thorndike   Street,   Cambridge,   159 

.Massachusetts 

       رقم   هاتف   مكتب   خدمات   الطالب   هو   6500349617.

 ولي   األمر/الوصي   أو   الطالب   الذي   يبلغ   سن   الرشد   لديه   الحق   أن9.
 يرفع   شكوى   الى   مكتب   الحقوق   المدنية   لوزارة   التعليم   في

  الواليات   المتحدة٬

United   States   Department   of   Education,   5 
Post   Office   Square,   8th   Floor,   Boston,   MA 
021093921   ٬    

 الهاتف:   0111289617   الفاكس:   0150289617.

 

 37.    التعليم   الخاص

 يكفل   القانون   االتحادي   وقانون   الوالية   لكل   طالب   الحق   في   التعليم   العام
 المجاني   والمناسب   بغض   النظر   عن   اإلعاقة.      اذا   كنت   تعتقد   ان   ولدك
 بحاجة   الى   خدمات   التعليم   الخاص٬   لديك   الحق   في   التماس   تقييم   لولدك
 لتحديد   ما   اذا   كان   يحق   له/لها   بهذه   الخدمات.      إذا   كان   موظف   لديه   قلق
 خاص   بشأن   االحتياجات   األكاديمية   و/   أو   االجتماعية   والسلوكية   لولد٬

 يجب   عليه(ها)   التقدم   بهذه   المخاوف   إلى   مدير   المدرسة/   رئيس
 المدرسة   العليا   لمباشرة   رد   للتدخل   و/أو   عملية   فريق   دعم   تعليمي.

 

   38.    طالب   برامج   التعليم   الفردي   وخطط   504
 يخضع   الطالب   الذين   يحصلون   على   التعليم   الخاص   أو   الذين   لديهم
 خطط   504   لبنود   دليل   الحقوق   والمسؤوليات.      يخضع   الطالب

 المعوقين   وطالب   خطط   ٬504   كما   هي   محددة   في   قوانين   وأنظمة
 الوالية   واالتحادية٬   ألحكام   دليل   الحقوق   والمسؤوليات٬   باستثناء   ما   هو
 منصوص   عليه   في   المادة   18   من   دليل   الحقوق   والمسؤوليات .    بشكل
 اكثر   تحديدا٬   سوف   تبين   برامج   التعليم   الفردي   وخطط   504   ما   اذا
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 كان   يمكن   للطالب   تلبية   قانون   االنضباط   المنتظم   المبين   في   دليل
 الحقوق   والمسؤوليات   أو   اذا   كانت   إعاقة   الطالب   تتطلب   إجراءات
 تأديبية   مصممة   خصيصا   والتي   تعالج   احتياجات   الطالب.   اذا   كان

 سلوك   الطالب   متأثر   بإعاقته(ها)٬   يجب   التعامل   مع   مثل   هذه
 التصرفات   من   خالل   برنامج   التعليم   الفردي   و/او   فريق   عمل   504   .
 باالقتران   مع   أي   قرار   إداري   في   إطار   دليل   الحقوق   والمسؤوليات٬
 سوف   يبلغ   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   أو   من   ينوب   عنه

 مكتب   خدمات   الطالب   بمخالفة   تستدعي   اإليقاف   لطالب   ذو   إعاقة   في
 حال   كان   برنامج   التعليم   الفردي   أو   خطة   504   ال   يعكس   الحاجة   الى

 اجراء   تعديالت   على   قانون   االنضباط   المنصوص   عليه   في   دليل
 الحقوق   والمسؤوليات   أو   أي   قواعد   مدرسية٬   وسوف   ترسل   نسخة   من

 إشعار   اإليقاف   إلى   مكتب   الخدمات   الطالبية.

 يجب   أن   يشارك   الموظفون   من   مكتب   الخدمات   الطالبية   في   جميع
 القرارات   اإلدارية   التي   تشمل   الطالب   ذوي   اإلعاقة   بموجب   دليل
 الحقوق   والمسؤوليات .       اذا   كان   قرار   إداري   بموجب   دليل   الحقوق

 والمسؤوليات   لن   يؤثر   على   تنسيب   الطالب   و/أو   لن   يؤدي   إلى   اإليقاف
 التراكمي   ألكثر   من   عشرة   (10)   أيام   مدرسية   خالل   السنة   الدراسية٬
 ال   يشترط   إجتماع   الفريق.   اذا   كان   قرار   إداري   بموجب   دليل   الحقوق

 والمسؤوليات   يؤثر   على   تنسيب   الطالب   و/أو   يؤدي   إلى   اإليقاف
 التراكمي   ألكثر   من   عشرة   (10)   أيام   مدرسية   خالل   السنة   الدراسية٬
 يشترط   إجتماع   الفريق   قبل   إتخاذ   أي   قرار   إداري   يتعلق   باإلنضباط.
 قبل   إتخاذ   قرار   إداري   بموجب   دليل   الحقوق   والمسؤوليات٬   يجب   أن
 يحّدد   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   ما   إذا   كان   الطالب   قد   عّين
 كطالب   ذو   إعاقة   أو   قد   تمت   إحالته   إلى   تقييم   التعليم   الخاص   ولكنه   لم
 يحدد   بعد   أنه   مؤهال   للحصول   على   خدمات   التعليم   الخاص.      الطالب

 الذي   لم   يتم   تحديده   ليكون   مؤهال   للتعليم   الخاص   والخدمات   ذات
 الصلة٬   والذي   شارك   في   سلوك   ينتهك   أي   قانون   أو   قواعد   السلوك

 يمكنه   أن   يطالب   بأي   حماية   توفرها   قوانين   التربية   الخاصة   االتحادية
 والتابعة   للوالية   إذا   كانت   المدرسة   على   معرفة   أن   الطالب   هو   طالب
 من   ذوي   اإلعاقة   قبل   حدوث   السلوك   الذي   عجل   في   إتخاذ   إجراءات

 تأديبية.

 تعتبر   إدارة   المدرسة   على   معرفة   بأن   طالب   هو   طالب   من   ذوي
 اإلعاقة   إذا   حصل   ما   يلي   قبل   حدوث   السلوك   الذي   عجل   في   إتخاذ

 إجراءات   تأديبية:

 قد   أعرب   ولي   األمر/الوصي   خطيا   عن   قلقه   إلى   مشرف   أو   موظف●
 إداري   أو   مدرس   الولد   بأن   الطالب   بحاجة   إلى   خدمات   التعليم

 الخاص؛   أو

 قد   طلب   ولي   األمر/الوصي   تقييم   الطالب؛   أو●

 قد   أعرب   مدرس   الطالب   أو   عامل   آخر   في   المدرسة   مباشرة   عن●
 قلق   محدد   حول   وجود   نمط   من   السلوك   الذي   أبداه   الطالب   إلى

 مساعد   المراقب   العام   للخدمات   الطالبية   أو   غيرهم   من   الموظفين
 اإلشرافيين   في   مكتب   الخدمات   الطالبية.

 ال   تعتبر   إدارة   المدرسة   على   معرفة   بأن   طالب   هو   طالب   من   ذوي
 اإلعاقة   إذا:

 لم   يسمح   ولي   األمر/الوصي   بتقييم   الطالب؛   أو●

 قد   رفض   ولي   األمر/الوصي   خدمات   للطالب؛   أو●

 قد   تم   تقييم   الطالب   وتثبت   عدم   أهليته   للتعليم   الخاص   والخدمات   ذات●
 الصلة.

 إذا   كانت   ال   تعتبر   إدارة   المدرسة   على   معرفة   بأن   طالب   هو   طالب   من
 ذوي   اإلعاقة٬   قد   يعاقب   الطالب   بموجب   قانون   اإلنضباط   المنصوص

 عليه   في   دليل   الحقوق   والمسؤوليات   اال   أن   القيود   التالية   تنطبق:

 إذا   طلب   أولياء   األمور/األوصياء   تقييم   الطالب   خالل   الفترة   الزمنية●
 التي   يخضع   فيها   الطالب   للتأديب٬   عندها   يجب   أن   يجري   التقييم

 بطريقة   معجلة؛   و

 حتى   يكتمل   التقييم٬   يبقى   الطالب   في   التنسيب   التعليمي   الذي   تحدد●
 من   السلطات   المدرسية.

 اذا   كان   قرار   إداري   بموجب   دليل   الحقوق   والمسؤوليات   يؤثر   على
تنسيب   الطالب   و/أو   يؤدي   إلى   اإليقاف   التراكمي   ألكثر   من   عشرة   (

 10)   أيام   مدرسية   خالل   السنة   الدراسية٬   و/أو   يؤدي   إلى   الطرد٬   يجب
 ان   تطبق   التدابير   التالية:

 سيتم   إجراء   مراجعة   مظهر   من   قبل   المدرسة   وأولياء   األمور/   أوصياء
 الطالب   وغيرهم   من   األعضاء   المعنيين   في   فريق   الطالب   لتحديد   ما   إذا
 كان   سوء   سلوك   الطالب   مظهر   من   مظاهر   إعاقته(ها).      في   إتخاذ   هذا
 القرار   سوف   ينظر   الفريق   فيما   اذا   كان:   (أ)   السلوك   المعني   سببه   أو   له
 عالقة   مباشرة   أساسية   بإعاقة   الولد؛   أو   (ب)   السلوك   المعني   هو   نتيجة
 مباشرة   لعدم   تنفيذ   برنامج   التعليم   الفردي   الخاص   و/او   خطة   504

 الخاصة   بالطالب.      تبعا   لنتيجة   مراجعة   المظهر٬   قد   تطبق   أو   ال   تطبق
 االجراءات   التأديبية   المقترحة.   إذا   خلص   الفريق   أن   سلوك   الطالب   هو
 مظهر   من   إعاقة   الطالب٬   يجب   إعادة   الطالب   إلى   التنسيب   الذي   تم

 إخراجه(ها)   منه   إال   إذا   توافق   ولي   األمر/الوصي   والمنطقة   التعليمية
 على   تغيير   في   التنسيب   كجزء   من   خطة   التدخل   السلوكية   للطالب.

 باالضافة   إلى   ذلك٬   يجب   أن   يتخذ   الفريق   خطوات   فورية   لتصحيح   أية
 أوجه   نقص   وجدت   في   برنامج   التعليم   الفردي   و/أو   خطة   504
 الخاصة   بالطالب٬   أو   التنسيب   أو   التنفيذ   وفقا   للقوانين   والقواعد

 الفيديرالية   والتابعة   للوالية٬   بما   في   ذلك   إجراء   تقييم   السلوك   الوظيفي

34 



 

 للطالب٬   شرط   أنه   لم   يتم   إجراء   هكذا   تقييم   قبل   حدوث   السلوك   الذي
 أدى   إلى   قرار   إجتماع   الفريق   للمظهر؛   وإما   تنفيذ   خطة   التدخل

 السلوكي   أو   استعراض   وتعديل   ما   يلزم   من   خطة   التدخل   السلوكي
 القائمة   للطالب.

 إذا   خلص   الفريق   إلى   أن   سلوك   الطالب   ليس   مظهر   على   إعاقة
 الطالب:

 يجب   أن   يضع   الفريق   خطة   بديلة   توفر   التعليم   العام   المجاني●
 المناسب   للطالب   اثناء   فترة   اإليقاف؛

 يقدم   الفريق   الخطة   البديلة   ألولياء   األمور/أوصياء   الطالب   مع   إشعار●
 خطيّ   حسبما   تقتضيه   القوانين   والقواعد   الفيديرالية   والتابعة   للوالية.
 لن   يحول   رفض   أو   عدم   موافقة   أولياء   األمور/االوصياء   على   تقديم

 الخدمات   في   إطار   الخطة   البديلة٬   من   تطبيق   اإليقاف.

 اذا   طلب   أولياء   األمور/أوصياء   الطالب   بعقد   جلسة   إستماع   أمام   مكتب
 اإلستئناف   للتعليم   الخاص   إلدارة   ماساتشوستس   للتعليم   االبتدائي
 والثانوي٬   يستمر   الطالب   في   وضع   التعليم   البديل   المؤقت   الذي   تم
 تحديده   من   قبل   المدرسة   نتيجة   لقرار   إداري   بموجب   دليل   الحقوق
 والمسؤوليات   حتى   يتم   إما   انقضاء   مدة   االنضباط   أو   أمر   من   قبل

 ضابط   الجلسة   لتغيير   تنسيب   الطالب٬   أيهما   يحدث   أوال.

 في   جميع   الحاالت   التي   يمكن   فيها   تغيير   إجراءات   التنسيب   أو   اإليقاف
 لعشرة   (10)   أيام   مدرسية   أو   أكثر٬   يجب   أن   يتلقى   الطالب   تعليم   عام
 مجاني   مناسب.      قد   ينظر   موظفي   المدرسة   في   أي   ظروف   فريدة   من
 نوعها   على   أساس   كل   حالة   على   حدة   عند   تحديد   ما   إذا   كان   سيأمر

 بتغيير   في   تنسيب   الطالب   الذي   انتهك   قواعد   السلوك.

 فى   غضون   عشرة   (10)   أيام   مدرسية   بعد   تاريخ   القرار   اإلداري
 لفرض   االجراءات   التأديبية٬   يجب   أن   يحدث   التالي:

 يجب   ان   يجتمع   الفريق   إلجراء   تقييم   السلوك   الوظيفي   للطالب   اذا   لم●
 يكن   هذا   التقييم   موجود   سابقاً؛

 يجب   أن   ينفذ   الفريق   خطة   التدخل   السلوكية   الخاصة   بالطالب   اذا   لم●
 تنفذ   الخطة   قبل   السلوك   الذي   أدى   إلى   اإلنضباط؛   أو

 يجب   أن   يراجع   ويعّدل   الفريق   خطة   التدخل   السلوكية   الخاصة●
 بالطالب   اذا   تم   تنفيذ   الخطة   قبل   السلوك   الذي   أدى   إلى   اإلنضباط.

 يمكن   أن   يحدد   الفريق   تغيير   في   التنسيب٬   مع   أو   بدون   إذن   أولياء●
 األمور/األوصياء٬   إلى   بيئة   تعليمية   بديلة   مؤقتة   لفترة   ال   تتجاوز
 خمسة   وأربعين   (45)   يوما   مدرسيا٬   طالما   يتم   تقديم   تعليم   عام

 مناسب   مجاني   في   واحد   أو   أكثر   من   الحاالت   التالية:

 يحمل   الطالب   سالحا   إلى   المدرسة   أو   نشاط   مدرسي؛●

 إذا   كان   الطالب   وعن   معرفة   يمتلك   أو   يستخدم   أو   يبيع   أو   يلتمس   بيع●
 المخدرات   غير   المشروعة   و/أو   مادة   خاضعة   للمراقبة   في   المدرسة

 أو   نشاط   مدرسي؛   او

 يوقع   الطالب   إصابات   جسدية   خطيرة   ضد   شخص   آخر   في●
 المدرسة٬   أو   في   مباني   المدرسة   أو   في   نشاط   مدرسي.      يتم   تعريف
 "إصابات   جسدية   خطيرة"   على   وجه   التحديد   أنها   تنطوي   على   خطر
 كبير   بالوفاة   أو   ألم   جسدي   شديد٬   أو   تشوه   واضح   ومطول   أو   خسارة

 أو   تعطيل   مطول   لوظيفة   جسدية   أو   عضوية   أو   القدرة   الذهنية.

 قد   تسعى   المدرسة   للحصول   على   أمر   من   مكتب   اإلستئناف   للتعليم
 الخاص   إلدارة   ماساتشوستس   للتعليم   االبتدائي   والثانوي   من   اجل   إزالة
 الطالب   لمدة   خمسة   وأربعين   (45)   يوما   مدرسيا   إلى   بيئة   تعليمية   بديلة
 مؤقتة   اذا   قررت   المدرسة   أن   الطالب   الباقي   في   التنسيب   الحالي   مرجح

 بدرجة   كبيرة   أن   يؤدي   إلى   إصابة   نفسه   أو   لآلخرين.

 

   39.    العمل   اإليجابي / إشعار   عدم   التمييز
 مدارس   كامبرييدج   الرسمية   ملتزمة   بمبدأ   تكافؤ   الفرص   في   كل   جانب
 من   جوانب   عملياتها٬   سواء   فيما   يتعلق   بالفرص   االكاديمية   وفرص
 العمل.   هي   تحظر   وال   تميز   على   أساس   العرق   أو   اللون   أو   األصل
 القومي   أو   الدين   أو   الجنس   أو   نوع   الجنس   أو   الهوية   الجنسية٬   أو

 المعلومات   الجينية   أو   التوجه   الجنسي   أو   اإلعاقة   أو   السن   أو   محارب
 قديم   أو   الوضع   العائلي   فى   برامجها   وأنشطتها٬   أو   في   القبول   أو   العمل
 في   برامجها   أو   أنشطتها   التعليمية.      توفر   مدارس   كامبريدج   الرسمية
 إمكانية   الوصول   على   قدم   المساواة   الى   الكشافة   وغيرها   من   فئات
 الشباب   كما   هو   منصوص   عليه   في   القانون   االتحادي.      فيما   يلي

 الشخص   الذي   تم   تعينه   للتعامل   مع   االستفسارات   بشأن   سياسات   عدم
 التمييز:   مدير   البرنامج   لتنمية   التنوع

   159   Thorndike   Street,   Cambridge,   MA   02141, 
6173496457. 

 للحصول   على   مزيد   من   المعلومات   بشأن   عدم   التمييز   يمكنك   االتصال
 بمكتب   الحقوق   المدنية   لوزارة   التعليم   في   الواليات   المتحدة٬

   Office   of   Civil   Rights   of   the   United   States 
Department   of   Education,   5   Post   Office   Square, 
8th   Floor,   Boston,   MA   02109  

 الهاتف:   0111289617؛   الفاكس:      0150289617.
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  40.    منسق   تعليم   األوالد   المشردين
 مدارس   كامبريدج   الرسمية   ملتزمة   بتوفير   فرص   متساوية   لألوالد

 المشردين   والشباب   غير   المصحوبين   في   الحصول   على   التعليم   العام
 على   نحو   ما   هو   متوفر   لألوالد   اآلخرين   في   كامبريدج.      ينبغي   توجيه

 المساعدة   فى   معالجة   المسائل   المتصلة   بتعليم   األوالد   المشردين
 والشباب   غير   المصحوبين   إلى   منسق   تعليم   األوالد   المشردين   لمدارس

 كامبريدج   الرسمية.   يقع   المكتب   في   مكتب   الباب   األول   على

   159   Thorndike   Street,   Cambridge,   MA   02141.  

 رقم   الهاتف   6487349617.

 

  41.    حرية   التجمع
 يجب   على   الطالب   التمتع   بالحق   في   التجمع   بحرية   وسالم   في   ممتلكات
 المدرسة٬   وأن   يكونوا   قادرين   على   التعبير   عن   االراء   ووجهات   النظر.
 الطالب   الذين   يخططون   لتجمع   أو   إجتماع   هم   بحاجة   لموافقة   مسبقة
 من   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   او   مساعد   المدير.   للطالب

 ايضا   الحق   بدعوة   واالستماع   الى   متحدثين   خارجيين   في   مباني
 المدرسة.   يمكن   ان   ينظم   مسؤولو   المدرسة   الوقت   ومكان   الخطب
 وطلب   اشعارا   مسبقا   من   اجل   تجنب   المنازعات   وضمان   حماية
 المجتمع   المدرسي.   يطلب   من   الطالب   تقديم   اسماء   المتحدثيين

 الخارجيين   لمدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   او   مساعد   المدير
 للحصول   على   الموافقة   المسبقة.   سوف   يوافق   المسؤولون   في   المدرسة
 على   المتحدث   الخارجي   ما   لم   يكن   هناك   اساس   وقائعي   كبير   لالعتقاد

 ان   المتكلم   سيسبب   ضررا   كبيرا   في   تعطيل   االنشطة   المدرسية.
 اجتماعات   الحكومة   الطالبية   واجتماعات   المجتمع   المدرسي   هي

 األماكن   المناسبة   للتخطيط   لمثل   هذه   المناسبات.

 

  42.    حرية   التعبير
 الطالب   في   بيئة   مدرسية   لديهم   بعض   الحقوق   الدستورية   على   النحو
 الذي   تحدده   المحاكم.   الطالب   لديهم   الحق   في   التعبير   عن   أنفسهم   من

 خالل   الكالم   او   الكتابة   او   اللبس   أو   عرض   رموز   مثل   االزرار
 والشارات   والشعارات   وعّصابات   الذراع   أو   من   خالل   وسائل   أو

 أشكال   تعبير   أخرى.   قد   يضبط   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   او
 مساعد   المدير   التعبير   اذا   كان   هناك   اساس   وقائعي   لالعتقاد   أن   شكال
 محددا   من   اشكال   التعبير   سوف   يتسبب   او   يسبب   اضطرابا   كبيرا
 ووشيكا   فى   االنشطة   المدرسية.   قد   يتكون   اإلخالل   عبر   دعم   جميع

 انواع   العنصرية٬   أو   المواد   االباحية   او   التشهير   او   تحريض   االخرين
 على   كسر   القواعد   المدرسية.

 

  43.    حرية   الفرد
 الطالب   لديهم   الحق   في   أن   يكونوا   في   أمان   وسالم   في   المباني

 المدرسية٬   وعلى   أرض   المدرسة   وعند   التنقل   من   وإلى   المدرسة٬
 وخالل   أي   نشاط   تنظمه   المدرسة.   ال   ينبغي   على   الطالب   أو   العاملين

 فى   المدارس   أو   مسؤولي   المدرسة   بأي   شكل   من   األشكال٬   أن
 يستخدموا   القوة   البدنية   بأية   طريقة   أو   أن   يحاولوا   التسبب   في   أذى

 جسدي   لطالب   آخر   أو   مدرس   أو   مسؤول   في   المدرسة.   يمكن   لمدرس
 أو   مسؤول   في   المدرسة   إستخدام   القوة   البدنية   اذا   كانت   مناسبة

 وضرورية.   الحاالت   الثالث   التى   يجوز   فيها   ذلك   هي:

     للحصول   على   حيازة   سالح   او   غيره   من   االشياء   الخطرة٬*

    لغرض   الدفاع   عن   النفس٬   و*

    لحماية   شخص   اخر   او   الممتلكات.*

 تملي   الفطرة   السليمة   والخبرة   إستخدام   القوة   عند   الضرورة.   يمنع
 إستعمال   القوة   البدنية   بأي   شكل   من   األشكال   لغرض   تأديب   الطالب   أو

 فرض   عقوبة.

44.    سياسة   عدم   التمييز   وحظر   التحرش   الجنسي
  

 تلتزم   مدارس   كامبريدج   الرسمية   بالحفاظ   على   البيئة   التعليمية   ومكان
 العمل   حيث   ال   يتم   التسامح   مع   التعصب   وعدم   التقبل٬   بما   في   ذلك
 التمييز   على   أساس   العرق   أو   اللون   أو   األصل   القومي   أو   الجنس   أو

 التوجه   الجنسي   أو   الهوية   الجنسية٬   أو   المعتقدات   الدينية   أو   المعلومات
 الجينية   أو   اإلعاقة   أو   السن٬   وغير   مقبول   أن   يسيء   أي   شكل   من
 أشكال   التخويف   أو   التهديد   أو   اإلكراه   و/أو   التحرش   الى   كرامة

 االخرين   ويتعارض   مع   حقهم   فى   حرية   التعلم   أو   العمل.

 تحظر   مدارس   كامبريدج   الرسمية   بصرامة   ضد   التحرش   والتمييز٬
 الجنسي   أو   غير   ذلك٬   ألي   من   الطالب   أو   موظفيها   من   قبل   أي

 شخص٬   بما   في   ذلك   أي   طالب   زميل٬   أو   مدرس٬   أو   مشرف٬   أو
 زميل   في   العمل٬   أو   بائع٬   أو   طرف   ثالث٬   كما   يتعارض   مثل   هذا

 السلوك   مع   مهمة   مدارس   كامبريدج   الرسمية   والتزامها   بتكافؤ   الفرص
 في   التعليم   والتوظيف.

 يتكون   التمييز   والتحرش   من   سلوك   غير   مرغوب   فيه٬   سواء   كان   لفظيا
 او   جسديا٬   الذي   يقوم   على   سمة   يحميها   القانون٬   مثل   الجنس٬   او

 العرق٬   او   اللون٬   او   االصل٬   او   االصل   القومى٬   او   الدين٬   او   السن٬
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 او   اإلعاقة   او   المعلومات   الجينية٬   أو   الوضع   العائلي٬   أو   الهوية
 الجنسية   او   التوجه   الجنسي.      يتم   تعريف   "التحرش   الجنسي"   بانه
 سلوك   غير   مرغوب   فيه   ذات   طابع   جنسي.      هو   يشمل   التحرشات

 الجنسية٬   وطلبات   لخدمات   جنسية٬   والسلوك   اللفظي   وغير   اللفظي   أو
 الجسدي   ذات   الطابع   الجنسي   عندما:

 يكون   الخضوع   أو   رفض   هذه   التحرشات٬   أو   الطلبات٬   أو   السلوك●
 تمّ   سواء   بجالء   أو   شكل   ضمني   كبند   أو   شرط   من   شروط   التوظيف٬

 أو   لمركز   أكاديمي٬   أو   الفرص   المتعلقة   بالمدرسة   أو   كأساس
 لقرارات   التوظيف.

 هذه   التحرشات   أو   الطلبات   أو   السلوك   لديها   غرض   أو   تأثير   بشكل●
 غير   معقول   على   األداء   األكاديمي   أو   العملي   للشخص   عن   طريق
 خلق   بيئة   تعليمية   أو   بيئة   عمل   مخيفة   أو   معادية   أو   مهينة   أو   مسيئة

 جنسيا.

 يشمل   التحرش   الجنسي   أفعال   العنف   الجنسي٬   بما   في   ذلك   على   سبيل
 المثال   ال   الحصر٬   ارتكاب   األفعال   الجنسية   الجسدية   ضد   إرادة

 الشخص   أو   التي   يكون   فيها   الشخص   غير   قادر   على   إعطاء   الموافقة
 بسبب   استخدام   الضحية   للمخدرات   أو   الكحول٬   أو   غير   قادرة   على
 إعطاء   الموافقة   بسبب   العجز   الفكري   أو   إعاقة   أخرى.   تندرج   أفعال
 مختلفة   في   فئة   العنف   الجنسي٬   بما   في   ذلك   االغتصاب   واالعتداء

 الجنسي   والجماع   بالقوة   واالكراه   الجنسي.      كل   أفعال   العنف   الجنسية
 هذه   هي   من   أشكال   التحرش   الجنسي   الذي   يشمله   الباب   التاسع.

 لن   تتسامح   مدارس   كامبريدج   الرسمية   مع   سلوك   تحرش   أو   تمييز
 يؤثر   على   ظروف   العمل   او   التعليم٬   أو   يؤثر   بشكل   غير   معقول   على
 أداء   الشخص   في   المدرسة   أو   في   العمل٬   او   يخلق   بيئة   مدرسية   أو   بيئة
 عمل   مخيفة   أو   معادية   أو   مزعجة.   التمييز   و/أو   التحرش   بالموظفين   أو
 الطالب   في   المدارس   أو   مكان   العمل   محظور   قانونيا   ولن   يتم   التسامح
 به   من   قبل   مدارس   كامبريدج   الرسمية.   الغراض   هذه   السياسة   يتضمن

 "مكان   العمل"   او   "مدرسة"   المناسبات   االجتماعية   التي   ترعاها
 المدرسة   أو   الرحالت   أو   المناسبات   الرياضية   او   التنقل   المرتبط   بالعمل

 أو   المناسبات   المتعلقة   بالمدرسة   او   العمل٬   بما   في   ذلك   على   سبيل
 المثال   ال   الحصر٬   البرامج   واألنشطة   الالمنهجية   والرياضية٬   أو   التنقل
 من   وإلى   المدرسة   أو   في   رحلة   ميدانية   ترعاها   المدرسة.      عالوة   على
 ذلك٬   فان   أي   عمل   انتقامي   ضد   شخص   إشتكى   من   التمييز   او   التحرش
 او   االنتقام؛   او   أي   عمل   انتقامي   ضد   أي   شخص   تعاون   مع   تحقيق   في
 شكوى   تمييز   أو   تحرش   أو   إنتقام٬   هو   كذلك   غير   مشروع   ولن   يتسامح

 به.

 تتخذ   مدارس   كامبريدج   الرسمية   ادعاءات   التمييز   والتحرش   بجدية
 وسوف   ترد   فورا   على   الشكاوى.   وحيثما   يتقرر   حصول   سلوك   غير

 الئق٬   سوف   تعمل   مدارس   كامبريدج   الرسمية   على   الفور   للقضاء   على

 السلوك   وسوف   تفرض   اجراءات   تصحيحية   حسب   االقتضاء٬   بما   في
 ذلك   االجراء   التأديبي   عند   االقتضاء٬   والذي   قد   يشمل   إنهاء   الخدمة   أو

 االنضباط   المدرسي.

 يمكن   للطالب   رفع   الشكاوى   المتعلقة   بالممارسات   التمييزية   المزعومة
 بشكل   غير   رسمي   مع   مدرس   الطالب   أو   مدير   المدرسة/رئيس

 المدارس   العليا   أو   العميد٬   مدير   البرنامج   لتنمية   التنوع   ٬   أو   نائب
 المراقب   العام   للتعليم   والتعلم.      يمكن   لموظف   رفع   شكاوى   للمشرف
 الخاص   به(ها)   مدير   البرنامج   لتنمية   التنوع      ٬أو   المدير   التنفيذي

 لمكتب   الموارد   البشرية.      تقع   مكاتب   مدير   البرنامج   لتنمية   التنوع   ٬
 والموارد   البشرية   ونائب   المراقب   العام   للتعليم   والتعلم   في

   159   Thorndike   Street,   Cambridge, 
Massachusetts.  

    رقم   هاتف   مدير   البرنامج   لتنمية   التنوع   هو   ٬6457349617   رقم
 هاتف   الموارد   البشرية   هو   6438349617   ورقم   هاتف   نائب
 المراقب   العام   للتعليم   والتعلم   هو   6418349617.      يعالج   مدير
 البرنامج   لتنمية   التنوع   أيضا   الشكاوى   الرسمية   بشأن   الممارسات

 التمييزية   المزعومة.

 وفي   بعض   الحاالت٬   قد   يعتبر   السلوك   المشتكى   منه   تحرشا   جنسيا
 بموجب   الباب   التاسع   والنشاط   االجرامى.      إذا   كنت   تعتقد   بأن   السلوك
 يشكل   جريمة   ايضا٬   لديك   الحق   في   تقديم   شكوى   جنائية   في   أي   وقت٬
 بما   في   ذلك   أثناء   أو   بعد   التحقيق   الذي   أجرته   المدرسة   في   شكواك.

 يمكن   إيجاد   نسخة   كاملة   عن   سياسة   عدم   التمييز   وحظر   التحرش
 الجنسي   التابعة   للمنطقة   التعليمية   على   الموقع   اإللكتروني   للمنطقة
 التعليمية   أو   يمكنك   طلب   نسخة   من   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة

 العليا.

 

  45.    زواج   الطالب   والحمل   واألبوة
 يجب   تشجيع   الطالب   الحوامل   أو   أصبحوا   أهل   او   المتزوجون   على

 مواصلة   التعلم   في   المدارس.   يسمح   لهؤالء   الطالب   بالبقاء   في   صفوفهم
 االكاديمية   والمشاركة   في   النشاطات   الالمنهجية   مع   الطالب   اآلخرين.
 باالضافة   إلى   ذلك٬   يسمح   للطالبات   الحوامل٬   بعد   الوالدة٬   بالعودة   إلى
 نفس   الفصول   الدراسية   واالنشطة   الالمنهجية   كما   كانت   قبل   الوالدة.
 ال   يحرم   أي   طالب   حامل٬   أو   ولي   أمر   أو   متزوج   من   الحصول   على

 التعليم   في   الفصول   الدراسية   أو   األنشطة   الالمنهجية٬   وال   يتم       إيقاف    أو
 طرد   أو   إستبعاد   أو   خالف   ذلك   التأديب   بسبب   الزواج   أو   الحمل   أو

 األبوة.
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  46.    منسق   الباب   التاسع
 ال   تميز   مدارس   كامبريدج   الرسمية   على   أساس   الجنس   في   برامجها   أو

 انشطتها   التعليمية   التي   تعمل   بها   وال   تمّيز   على   أساس   الجنس   في
 االلتحاق   أو   العمل   في   برامجها   أو   انشطتها   التعليمية.      ينبغي   توجيه   أي
 تساؤالت   بشأن   تطبيق   الباب   التاسع   إلى   منسق   الباب   التاسع   للمنطقة

 التعليمية      :   مدير   البرنامج   لتنمية   التنوع   ٬   مدارس   كامبريدج   الرسمية٬

   159   Thorndike   Street,   Cambridge,   MA   02141, 
6173496457  

 أو   وزارة   التعليم   في   الواليات   المتحدة٬   مكتب   الحقوق   المدنية٬

   55   Post   Office   Square,   8th   Floor,   Boston,   MA 
021093921 

                         الهاتف:      0111289617؛   الفاكس:      0150289617.

 

  47.    حرية   الدين
٬151C   تنص   القوانبن   العامة   في   والية   ماساشوستس   في   الفصل 

 المادة   2   ب٬   على   ما   يلي:

 أي   طالب   في   مؤسسة   تدريبية   تربوية   أو   مهنية٬   وغيرها   من
 المؤسسات   التدريبية   التعليمية   أو   المهنية   أو   الدينية   أو   المذهبية٬
 الذي   ال   يستطيع٬   بسبب   معتقداته   الدينية٬   حضور   دروس   أو

 المشاركة   في   أي   إمتحان   أو   دراسة   أو   عمل   في   يوم   معّين٬   يعفى
 من   أي   إمتحان   أو   دراسة   أو   عمل٬   ويجب   أن   يتاح   له   فرصة

 للتعويض   هذا   اإلمتحان   أو   الدراسة٬   أو   العمل   الذي   هو   /   هي   قد
 غاب   عنه   بسبب   هذا   الغياب   في   أي   يوم   معين؛   ولكن   بشرط   أن

 هذا   اإلمتحان   أو   العمل   التعويضي   ال   يخلق   عبئا   غير   مقبول   على
 هذه   المدرسة.   وال   توجد   اية   رسوم   من   أي   نوع   من   جانب

 المؤسسة   إلتاحة   هذه   الفرصة   لهذا   الطالب.   ال   يجوز   ألي   أثار
 سلبية   أو   ضارة   أن   تنتج   ألي   طالب   بسبب   إستفادته   لبنود   هذا

 الجزء.

 يجب   أن   يسجل   غياب   الطالب   الذين   يغيبون   عن   المدرسة   بسبب   أحد
 االعياد   الدينية   كغياب   معذور.   ثانيا٬   يطلب   من   المدرسين   االمتناع   عن
 جدولة   أي   من   االختبارات   الهامة٬   أو   األنشطة   النهائية   أو   الدراسات   أو
 التقارير   المهمة   خالل   هذه   االيام.   أخيرا٬   يجب   على   المعلمين   إعطاء
 الطالب   قدر   معقول   من   الوقت   لدى   عودتهم   الى   الصف   للتعويض   عن

 الواجب   المعين   خالل   هذه   االيام.

 

   48.    توجيهات   قسم   الوالء
 القوانين   العامة   لوالية   ماساتشوستس:   الفصل   ٬71   المادة   69   ينص

 على   ما   يلى:

 يجب   على   كل   معلم   في   بداية   الصف   األول   من   كل   يوم   في   جميع
 الصفوف   في   جميع   المدارس   الحكومية   أن   يقود   الصف   في   تالوة

 "قسم   الوالء   للعلم".

 قد   ال   يكون   مطلوبا   من   كل   طالب   المشاركة   في   قسم   الوالء.   من
 المتوقع   من   أي   طالب   ال   يرغب   في   المشاركة   في   القسم   إحترام   حق

 االخرين   الذين   يرغبون   بذلك   دون   إعاقة   أو   تشويش.

 

 

 ا������ت   ا�����

49.    سياسة   اإلستخدام   المقبول   لشبكة   الكمبيوتر    (
(AUP 

 إنها   سياسة   مدارس   كامبريدج   الرسمية   أن   كل   التكنولوجيا   المستخدمة
 الغراض   االتصاالت   االلكترونية٬   بما   في   ذلك   دون   حصر٬

 التكنولوجيا   المستخدمة   للوصول   الى   شبكة   االنترنت   الخاصة   بمدارس
 كامبريدج   وجميع   االجهزة   االلكترونية   الصادرة   الى   الموظفين   و/او
 الطالب   من   قبل   مدارس   كامبريدج   الرسمية   (مثل   اجهزة   الكمبيوتر
 والهواتف٬   الخ)   سوف   تستخدم   بطريقة   مسؤولة   وقانونية   واخالقية.

 تم   تأسيس   شبكة   الكمبيوتر   واألجهزة   اإللكترونية   لمدارس   كامبريدج
 الرسمية   ألغراض   تعليمية   محدودة٬   ولم   تنشأ   كخدمة   لوصول   العامة
 أو   منتدى   عام.   مدارس   كامبريدج   الرسمية   لديها   الحق   في   فرض   قيود
 على   إستخدام   نظام   الحاسوب   وجميع   االجهزة   االلكترونية   التي   تصدر

 عنها٬   وأن   تطلب   من   المستخدمين   على   االلتزام   بقواعد   النظام
 وسياسات   لجنة   المدارس٬   بما   في   ذلك   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬
 سياسة   مدارس   كامبريدج   الرسمية   لعدم   التمييز   والحظر   ضدالتحرش
 الجنسي   وسياسة   مكافحة   التهويل   ولحماية   سرية   معلومات   سجالت

 الطالب   ومعلومات   سجالت   الموظفين.

 على   الرغم   من   وجود   العديد   من   الموارد   الثمينة   على   االنترنت٬   هناك
 ايضا   العديد   من   المواقع   التي   يمكن   اعتبارها   غير   مناسبة   للطالب   وال

 تخدم   أي   قيمة   تعليمية.   يجب   على   جميع   االفراد   الذين   يستخدمون
 االنترنت   استخدام   شبكة   الكمبيوتر   بمسؤولية   لضمان   استخدامها   فقط
 في   االغراض   التعليمية   وأن   تكون   متسقة   مع   االنشطة   االكاديمية
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 لمدارس   كامبريدج   الرسمية   وتحت   اشراف   موظفيها.   باستخدام   موارد
 المعلومات   المتصلة   بالشبكة   التابعة   لمدارس   كامبريدج   الرسمية٬   يوافق

 كل   من   الطالب   والمستخدمين   البالغين   على   قبول   هذه   السياسة.

 يمنع   إستخدام   موارد   المعلومات   المتصلة   بالشبكة   التابعة   لمدارس
 كامبريدج   الرسمية   ألي   نشاطات   غير   شرعية   أو   تجارية.

 تستخدم   مدارس   كامبريدج   الرسمية   نظام   الفلترة   لمنع   الوصول   الى
 مواقع   غير   مناسبة   تعليميا٬   بما   فيها   تلك   التي   تتضمن   مواد   فاحشة   او

 إباحية   أو   الضارة   بالقاصرين.   مع   ذلك٬   فمن   المهم   فهم   أنه   ال   يوجد   حل
 مثالي٬   وال   يمكن   لمدارس   كامبريدج   الرسمية   أن   تضمن   أنه   سوف

 يتعذر   على   الطالب   الوصول   إلى   موقع   غير   مناسب.   تتمثل   مسؤولية
 الطالب   باإلبالغ   عن   أي   موقع   غير   مناسب   للمدرس   والعودة   الى

 موضوع   التعليم   المحدد.

 يمكن   للمدرسين   واالداريين   وغيرهم   من   موظفي   المدارس   الذين
 يستخدمون   االنترنت   كجزء   من   التعليم   اإلتصال   بأنظمة   مدارس

(ICTS)   كامبريدج   الرسمية   للمعلومات   واالتصاالت   والتكنولوجيا 
 لطلب   حظر   أو   عدم   حظر   موقع   معين.   سوف   يتخذ   هذه   القرارات
 المسؤولين   عن   مراقبة   نظام   الفلترة   في   مدارس   كامبريدج   الرسمية

 بالتشاور   مع   الموظفين   في   المدارس.

 استخدام   حواسيب   مدارس   كامبريدج   الرسمية   والشبكة   الحاسوبية٬   بما
 في   ذلك   االنترنت   والبريد   االلكتروني   وغيرها   من   االجهزة   االلكترونية
PDA)   مثل   الهواتف   الخلوية   او   اجهزة   المساعدة   الشخصية   الرقمية)

 ))   هو   امتياز   وليس   حقا.      ومن   المهم   أن   يفهم   جميع   الموظفين   في
 مدارس   كامبريدج   الرسمية    وا���ب    وأولياء   األمور /ا�و���ء   ان
 رفض   التوقيع   على   االقرار   باستالم   سياسة   االستخدام   المقبول   و / أو   أي
 انتهاك   لسياسة   اإلستخدام   المقبول   لمدارس   كامبريدج   الرسمية   قد   يؤدي

 إلى   احتمال   فقدان   الحق   باستخدام   الكمبيوتر   واالنترنت   وشبكة
 الكمبيوتر   واالجهزة   االلكترونية   االخرى   و / او   امتيازات   البريد

 االلكتروني   و / او   اتخاذ   اجراءات   تأديبية   أو   المقاضاة   بموجب   القانون
 المحلي   واالتحادي .

 ال   تقدم   مدارس   كامبريدج   الرسمية   أي   ضمانات   من   أي   نوع٬   سواء
 كانت   علنية   أو   ضمنية٬   للخدمات   التي   تقدمها.   لن   تكون   مدارس

 كامبريدج   الرسمية   مسؤولة   عن   أي   ضرر   تعاني   منه   على   سبيل   الذكر
 ال   الحصر٬   فقدان   البيانات٬   ومقاطعة   الخدمة   والتأخير   عدم   التسليم٬   أو
 سوء   التسليم   الناجمة   عن   أي   سبب.      مدارس   كامبريدج   الرسمية   ليست
 مسؤولة   عن   دقة   أو   نوعية   المعلومات   التي   يتم   الحصول   عليها   عن
 طريق   أو   المخزنة   على   الشبكة٬   واستخدام   هذه   المعلومات   هو   على

 مسؤوليتك   الخاصة.      مدارس   كامبريدج   الرسمية   لن   تكون   مسؤولة   عن
 االلتزامات   المالية   الناشئة   عن   طريق   استخدام   الشبكة.

 إنها   سياسة   لجنة   مدارس   كامبريدج   ومدارس   كامبريدج   الرسمية   أن
 كل   إرسال   عبر   االتصاالت   اإللكترونية   وتخزين   جميع   المعلومات

 يخضع   لسياسة   االستخدام   المقبول   هذه٬   حسب   مقتضى   الحال.   تعتبر
 جميع   المعلومات   االلكترونية   التي   أرسلت   من   أو   وردت   من   أو   تم
 تخزينها   كملكية   لمدارس   كامبريدج   الرسمية   و/أو   لجنة   مدارس
 كامبريدج٬   حسب   اإلقتضاء٬   وهي   تخضع   للمراقبة   األقل   شبهة

 والعشوائية   واالرشفة   وإمكانية   اإلسترجاع.   ومن   المهم   أن   يفهم   جميع
 الموظفون   والطالب   وأولياء   أمور/أوصياء   الطالب   في   مدارس

 كامبريدج   الرسمية   أنه   ال   يوجد   توقع   معقول   من   الخصوصية   فيما
 يتعلق   باستخدام   شبكة   الكمبيوتر   الخاصة   بمدارس   كامبريدج   الرسمية
 بما   في   ذلك   خدمة   اإلنترنت   والبريد   االلكتروني٬   وأنه   ال   يوجد   توقع
 معقول   من   الخصوصية   فيما   يتعلق   بمحتوى   الرسائل   االلكترونية   أو
 التي   أرسلت   إلى   أو   من   شبكة   الكمبيوتر   التابعة   لمدارس   كامبريدج
 الرسمية   بما   في   ذلك   خدمة   اإلنترنت   والبريد   االلكترونى   أيا   كانت
 معدات   االتصاالت   االلكترونية   المستخدمة.      يمكن   وسوف   ترصد

 وتحقق   مدارس   كامبريدج   الرسمية   ولجنة   مدارس   كامبريدج   الرسمية
 في   استخدام   ملفات   البريد   اإللكتروني٬   وأجهزة   الكمبيوتر٬   واألقراص

 الصلبة   وغيرها   من   ملفات   االتصاالت   اإللكترونية٬   واألنظمة
 واألجهزة   والمنصات   بغض   النظر   عن   ما   إذا   كان   الوصول   إليها   في
 المدرسة٬   أو   في   العمل   أو   عن   بعد   إذا   كانت   مرتبطة   مباشرة   بجهاز

 خادم   الشبكة   التابع   للمنطقة   التعليمية.

 لن   يستخدم   المستخدمون   ذي   المسؤولية   شبكة   الكمبيوتر٬   بما   في   ذلك
 على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬   اإلنترنت   والبريد   االلكتروني:

 (ا)   ألغراض   تجارية   من   أي   نوع

 (ب)   للضغط   السياسي٬   على   الرغم   أنه   يمكن   للمستخدمين   إستخدام
 النظام   للتواصل   مع   ممثليهم   وللتعبير   عن   آرائهم   (آرائهن)   حول

 القضايا   السياسية.

 (ج)   لألنشطة   غير   المشروعة

 (د)   لنشر   أو   كشف   او   غير   ذلك   توزيع   معلومات   االتصال   الشخصية
 الخاصة   بهم   أو   بأشخاص   آخرين٬   بما   في   ذلك   االسم   أو   العنوان   أو   رقم

 الهاتف٬   أو   المدرسة   أو   العمل٬   بدون   اذن   مسبق   من   إداري   في
 المدرسة٬   واإلذن   الخطي   المسبق   للفرد   الذي   سوف   يتم   نشر

 معلوماته(ها)   الشخصية.

 (ه)   لنشر   أو   كشف   أو   غير   ذلك   توزيع   معلومات   سجل   طالب   بدون
 اذن   مسبق   من   إداري   من   المدرسة٬   وقبل   الحصول   على   إذن   خطي
 من   ولي   أمر/وصي   الطالب   اال   إذا   كان   ُيسمح   بهذا   االفشاء   او   النشر

 عمال   بقوانين   سجل   الطالب   في   والية   ماساتشوسيتس
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 (و)   لنشر   أو   غير   ذلك   كشف   الرسالة   التي   أرسلت   لهم   دون   إذن   من
 الشخص   الذي   أرسل   الرسالة.   وهذا   الحكم   ال   يمنع   المستخدم   من

 الكشف   فورا   للمدرس   أو   إداري   في   المدرسة   عن   تلقيهم   ألي   رسالة
 غير   مناسبة   أو   جعلتهم   يشعرون   بعدم   االمان

 (ز)   لتهديد   أو   اذالل   أومضايقة   أوتخويف   او   إرسال   المعلومات
 المزعجة   الى   شخص   اخر   او   عن   شخص   اخر

 (ح)   لنشر   الخطابات   المتسلسلة   او   االنخراط   في   البريد   االلكتروني
 غير   المرغوب   أو   االنخراط   في   أي   شكل   آخر   غير   مناسب   من

 االتصاالت   عبر   شبكة   الكمبيوتر

 (ط)   نشر   أو   كشف   أو   غير   ذلك   توزيع   معلومات   سجل   شخصية   دون
 اذن   مسبق   من   إداري   من   المدرسة   ما   لم   يسمح   بهذا   الكشف   أو   النشر

 عمال   بقانون   إتحادي   أو   قانون   الوالية

 (ي)   لعرض   أو   حيازة   أو   نشر٬   أو   كشف٬   أوإرسال   أو   تبادل   أو   نشر
 الصور   الرقمية   الجنسية   الفاضحة   والرسائل   النصية   ورسائل   البريد

 اإللكتروني   أو   مادة   أخرى   ذات   طبيعة   جنسية   على   أي   جهاز   كمبيوتر٬
 والهاتف   الخليوي   أو   األجهزة   اإللكترونية   األخرى   بغض   النظر   عن   ما
 إذا   كان   إنُتهك   قانون   الوالية   أو   القانون   الفيديرالي   المرتبط   باستخدام

  األطفال   في   إنتاج   المواد   اإلباحية

 (ك)   لالنشطة   التي   تعطل   البيئة   التعليمية

 (ل)   االنشطة   غير   االخالقية٬   مثل   الغش   في   المهام   أو   االختبارات

 (م)   لالنشطة   التي   تغزو   خصوصيات   الغير

 (ن)   لالستخدام   الشخصي؛   وبعبارة   اخرى٬   ينبغي   إستخدام      شبكة
 مدارس   كامبريدج   الرسمية   واالجهزة   االلكترونية   فقط   للعمل   او

 لالغراض   المدرسية

 (س)   القيام   بأي   سلوك   آخر   ينتهك   أي   سياسة   تابعة   لمدارس   كامبريدج
 الرسمية   و/أو   بنود   دليل   الحقوق   والمسؤوليات   التابع   لمدارس
 كامبريدج   الرسمية   او   القواعد   المدرسية   باي   شكل   من   االشكال

 (ع)   ال   يستخدم   أو   يسمح   للطالب   التفاعل   مع   أي   مواقع   تتطلب   إدخال
 معلومات   تعريف   شخصية   او   معلومات   تعريف   الطالب   (مثل   االسم
 والعنوان   ورقم   الهاتف   وعنوان   البريد   االلكترونى٬   الخ)   اال   اذا   كان
 إستخدام   هذا   الموقع   موافق   عليه   من   أنظمة   المعلومات   واإلتصاالت

(ICTS)   والتكنولوجيا  

 (ف)   ينتهك   أحكام   قوانين   ماساتشوستس   العامة٬   الفصل   ٬71   المادة
 ٬370   بما   في   ذلك   احكامه   المتعلقة   بالمضايقة   والتهويل   بالمضايقة

 واالنتقام.

 مستخدمو   الشبكة   ذوو   المسؤولية:

 (ا)   لن   يكشفوا   عن   أي   معلومات   شخصية   عن   أي   مستخدم   مثل   العنوان
 ورقم   الهاتف   ورقم   بطاقة   االئتمان   ورقم   الضمان   االجتماعي   اال   اذا
 بإذن   خطي   علني   مصرح   منه؛   ولن   يوافق   الطالب   المستخدمين   على
 االجتماع   مع   شخص   قد   تعرفوا   به   على   االنترنت   بدون   موافقة   ولي

 األمر/الوصي

 (ب)   يبلغون   مسؤول   النظام   عن   أي   مشاكل   أمنية   يتعرف/تتعرف
 عليها   على   شبكة   الكمبيوتر

 (ج)   سوف   يكونون   مسؤولين   عن   إستخدام   األجهزة   االلكترونية
 وحسابهم   الخاص   في   جميع   األوقات   ولن   يفصح/تفصح   عن   كلمة   الِسر

 ألي   جهاز   أو   حساب   ألي   شخص

 (د)   يدركون   أنه   ليس   هناك   أية   خصوصية   في   محتويات   البريد
 اإللكتروني٬   والبيانات   أو   الملفات   الشخصية   على   أي   جهاز   الكتروني
 و   /   أو   الشبكة٬   وأن   جميع   األجهزة   اإللكترونية   والنظام   تخضع   للحفظ
 والصيانة   الروتينية   والوصول   إلى   الرسائل   ومراقبتها   ويمكن   الوصول

 إلى   الملفات   في   الظروف   المناسبة

 (ه)   يكشفون   فورا   لمدرس   أو   إداري   في   المدرسة   أي   موقع   يجدونه   أو
  يتلقونه   وهو   غير   مناسب   أو   يجعلهم   يشعرون   بعدم   االمان

 (و)   عدم   محاولة   الوصول   بشكل   غير   مرخص   لشبكة   مدارس
 كامبريدج   الرسمية   أو   شبكة   أي   كمبيوتر   آخر   أو   تجاوز   وصول

 المستخدم   المرخص٬   أو   بالمحاوالت   المتعمدة   لتعطيل   شبكة   الحاسوب
 أو   تدمير   البيانات   من   خالل   نشر   فيروسات   الكمبيوتر   أو   أية   وسيلة
 أخرى٬   أو   نهب   أو   تخريب   أو   العبث   بـه   أو   تدمير   أو   التداخل   بشبكة
 الكمبيوتر   مع   برامج   أو   بيانات   أو   ملفات   او   أي   معلومات   أو   أجهزة

 الكترونية   أخرى

 (ز)   إحترام   الحقوق   القانونية   لصناعة   البرمجيات   وموفري   الشبكة
 وحقوق   النشر   واتفاقيات   الترخيص

 (ح)   عدم   استخدام   النظام   للوصول   إلى   المواد   الدنيئة   أو   البذيئة   (أي
 المواد   اإلباحية)٬   أو   التي   تدعو   إلى   األعمال   غير   المشروعة   أو   التي
 تدعو   إلى   العنف   أو   التمييز   تجاه   الناس   اآلخرين   (أي   أدب   الكراهية)٬

 أو   غير   القانونية   (أي   القمار)

 (ط)   االمتثال   لسياسات   لجنة   مدارس   كامبريدج   ومدارس   كامبريدج
 الرسمية٬   بما   في   ذلك   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬   سياسة   عدم   التمييز
 وحظر   التحرش   الجنسي٬   وسياسة   عدم   التسامح   في   جرائم   الكراهية
 وسياسة   مكافحة   اإلزعاج   فيما   يتعلق   باستخدام   شبكة   الكمبيوتر   ونظام

 الكمبيوتر   والبريد   االلكتروني

 (ي)   استخدام   نفس   المستوى   من   الرعاية٬   والحكم   واالحتراف   في
 التواصل   على   شبكة   الكمبيوتر٬   ونظام   الكمبيوتر   والبريد   اإللكتروني
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 كما   يفعلون   التصاالت   أخرى   خطية   من   إدارة   المدرسة٬   بما   في   ذلك
 على   سبيل   المثال   ال   الحصر   تلك   التي   على   إدارة   المدرسة   أو   ترويسة

 المدرسة   الفردية

 (ك)   االبالغ   عن   أية   حوادث   أو   إستالم   تهديد   أو   إذالل   أو   إزعاج   أو
 إزعاج   إلكتروني   أو   إنتقام   أو   مضايقة   أو   تخويف   أو   إتصاالت   مزعجة

 (سواء   عبر   البريد   االلكتروني   أو   رسالة   نصية   أو   موقع   التعارف
 االجتماعي   أو   غير   ذلك)   وفقا   لبنود   سياسة   مدارس   كامبريدج   الرسمية

 لعدم   التمييز   وسياسة   حظر   التحرش   الجنسي   ومكافحة   اإلزعاج

 (ل)   عند   نشر   مواد   التعلم   عن   بعد٬   تأكد   من   نشر   المواد   المتاحة   للطلبة
 المسجلين   رسميا   فقط   في   المادة   التي   يتم   نقلها٬   سواء   كان   نقل   هذه
 المعلومات   الرقمية   هو   التعليم   عن   بعد   أو   ملحقا   حية؛   تأكد   من   تنفيذ
 تدابير   معقولة   لمنع   بقاء   االعمال   لفترة   أطول   من   مدة   الصف   ومنع
 النشر   الغير   مصّرح   للمواد   (على   سبيل   المثال٬   استخدم   كلمات   سّر٬
 مصادقة   المستخدم   والموقع   عبر   فحص   بروتوكول   االنترنت٬   مهلة

 المحتوى٬   تعطيل   الطباعة٬   وتعطيل   أداة   القص   واللصق)٬   أعط   إشعارا
 واضحا   للطالب   أن   العمل   محمي   بموجب   حقوق   الطبع   والنشر٬   وفقط
 المواد   المنشورة   التي   تم   إجراؤها   بشكل   قانوني٬   وتم   الحصول   عليها
 وهي   جزء   من   نشاط   تعليمي   بوساطة   إعالمية   للصف   تحت   سيطرة   أو

 اشراف   المدرب٬   وتستخدم   بطريقة   مماثلة   ألداء   أو   عروض   في
 الفصول   الدراسية   الحية   وكمية   المواد   المستخدمة   يجب   أن   تكون   قابلة
 للمقارنة   للكمية   المستخدمة   في   إعداد   الفصول   الدراسية   الحية   وعدم

 نشر   أي   أعمال   تعليمية   رقمية.

 (م)   ضمان   توعية   الطالب   حول   السلوك   المناسب   على   االنترنت٬   بما
 في   ذلك   التفاعل   مع   األفراد   اآلخرين   على   مواقع   الشبكات   االجتماعية
 وغرف   الدردشة   والوعي   ضد   اإلزعاج   اإللكتروني   واالستجابة   له.

 التأديب

 اي   انتهاك   لهذه   السياسة   قد   يؤدي   الى   الغاء   امتيازات   الشبكة   و/او
 اتخاذ   االجراءات   التأديبية   المناسبة   وفقا   لقواعد   مدارس   كامبريدج

 الرسمية٬   وإجراءات   قانونية   اذا   اقتضى   االمر.

 قد   يتم   رفض   أي   مستخدم   متعرف   عليه   كخطر   أمني   أو   لديه   تاريخ   من
 المشاكل   مع   أنظمة   كمبيوتر   أخرى٬   من   الوصول   إلى   الشبكة٬   وفقا

 لتقدير   إدارة   المدرسة.

 سوف   تتعاون   إدارة   المدرسة   تعاونا   كامال   مع   المنظمات   المحلية   أو
 المسؤولين   االتحاديين   في   أي   تحقيق   يتعلق   بأي   أنشطة   غير   قانونية   تتم

 عبر   الشبكة.

 

   50.    قواعد   السلوك   للبرامج   المدونة
 تنتهك   اإلزدواجية   غير   المرخص   بها   لبرامج   الكمبيوتر   القانون

 وتخالف   معايير   السلوك   التابعة   لمدارس   كامبريدج   الرسمية.   ال   توافق
 مدارس   كامبريدج   الرسمية   على   هذا   النسخ   وتسلم   بالمبادئ   التالية

 كأساس   لمنع   الحوادث:

    لن   تشارك   مدارس   كامبريدج   الرسمية   في   صنع   ولن   تسمح*
 بإستخدام   نسخ   البرامج   غير   المصرح   بها   تحت   أي   ظرف   من

 الظروف.

    ستوفر   مدارس   كامبريدج   الرسمية   البرامج   المكتسبة   قانونا   لتلبية*
 احتياجات   البرامج   المشروعة   في   الوقت   المناسب   وبكميات   كافية

 لكافة   أجهزة   الكمبيوتر   لدينا   التي   تتطلب   مثل   هذه   البرامج.

    ستمتثل   مدارس   كامبريدج   الرسمية   لكل   شروط   الترخيص   أو*
 الشراء   التي   تنظم   إستخدام   أي   برنامج   تقتنيه   أو   تستخدمه.

    ستطبق   مدارس   كامبريدج   الرسمية   ضوابط   داخلية   قوية   لمنع*
 صنع   أو   إستخدام   نسخ   البرامج   غير   المصرح   بها٬   بما   في   ذلك
 إتخاذ   تدابير   فعالة   للتحقق   من   االمتثال   لهذه   المعايير٬   وإجراءات

 تأديبية   مالئمة   في   حالة   إنتهاك   هذه   المعايير.

 

  51.    زوار   المدرسة
 للحفاظ   على   السالمة   واألمن٬   من   المتوقع   أن   يتقدم   جميع   الزوار   من

 المكتب   الرئيسي   للمدرسة   قبل   الذهاب   إلى   أي   مكان   في   مبنى
 المدرسة.      اذا   قام   أي   زائر   بتعطيل   أو   عرقلة   أعمال   الطالب   أو

 المعلمين   أو   موظفين   آخرين   بتصرف   غير   الئق   أو   االصرار   على
 الزيارة   في   األوقات   غير   المالئمة٬   يمكن   لمدير   المدرسة/رئيس

 المدارس   العليا   فرض   قيود   على   قدرة   الفرد   على   زيارة   المدرسة٬   بما
 في   ذلك   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬   طلب   أخذ   المواعيد   قبل   الزيارة٬

 أو   يرافق   من   قبل   موظفين   من   المدرسة   عند   التواجد   في   المبنى   أو
 منعهم   من   دخول   المبنى.   إذا   كان   لديك   أية   أسئلة   حول   سياسة   المدرسة

 للزوار٬   تحدث   إلى   مدير   المدرسة/رئيس   المدارس   العليا.

 

 

 

 52.   ممنوع   تشغيل   محرك    السيارة   من   دون   تسييرها
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 تحظر   القوانين   العامة   في   والية   ماساشوستس٬   الفصل   ٬71   المادة   37
 ح      جميع   سائقي   الحافالت   المدرسية   وسائقي   السيارات   الشخصية   من
 تشغيل   محرك   السيارة   من   دون   تسييرها   في   المدرسة   أو   ضمن   حدود

 مائة   (100)   قدم   من   المدرسة.

 

  53.    خزائن   الطالب
 العديد   من   مدارس   كامبريدج   الرسمية   وخاصة   الجديدة   منها٬   لديها

 خزائن   للطالب.   الخزائن   هي   امتياز.   يجب   أن   يلتزم   الطالب   المكلفين
 بخزائن   بالشروط   التالية:

 ينبغى   أن   يبذل   كل   جهد   ممكن   لإلبقاء   على   الخزائن   آمنة   والسماح
 بخصوصية   محتوياتها.

 ال   يجب   على   الطالب   مشاركة   الخزائن   إال   إذا   أذن   بذلك   الشخص
 المسؤول.

 لن   يتسامح   مع   الكتابة   على   الخزائن   أو   الفشل   في   المحافظة   على
 الخزائن   نظيفة.

 تتوفر   الخزائن   لمالبس   الطالب   والمواد   التعليمية   مثل   الكتب
 والمذكرات   والمشاريع   واالحتياجات٬   والغداء٬   الخ.

 يجب   على   الطالب   االمتثال   النظمة   المدرسة   فيما   يتعلق   بالخزائن   بما
 في   ذلك   أوقات   اإلستخدام٬   الخ.

 يجب   على   الطالب   أخذ   ما   يحتاجونه   من   الخزائن   في   نهاية   اليوم
 الدراسي.   إذا   كان   من   الضروري   الحصول   على   شئ   مهم   من   الخزائن

 بعد   ساعات   الدراسة٬   يتطلب   الحصول   على   إذن   من   المسؤول.

 بما   أن   الخزائن   هي   ممتلكات   للمدرسة٬   تحتفظ   المدارس   بالحق   في
 تفتيش   الخزائن   إذا   كان   هناك   سبب   لالعتقاد   بأن   الخزانة   تحتوي   على

 مواد   محظورة٬   أو   األسلحة٬   أو   أدلة   من   شأنها   أن   تربط   الخزانة
 لالتجار   في   الممنوعات٬   أو   إذا   كان   هناك   خطر   حالي   بالتهديد   الفوري
 الفعلي   على   المدرسة   أو   موظفيها   أو   الطالب.   سوف   تتولى   المدرسة
 عمليات   التفتيش   المعلنة   وغير   المعلنة.   انظر   القسم   4.0   من   دليل
 الحقوق   والمسؤوليات   لمزيد   من   المعلومات   حول   سياسة   الخزائن.

 مدارس   كامبريدج   الرسمية   ليست   مسؤولة   عن   فقدان   الممتلكات   خالل
 السنة   الدراسية.   مدارس   كامبريدج   الرسمية   ليست   مسؤولة   أيضا   عن
 فقدان   الممتلكات   المتروكة   في   خزانة   بعد   اخر   ايام   الدراسة.   تنطبق

 هذه   القواعد   واالنظمة   وإجراءات   المدرسة   ايضا   على   طاوالت
 الطالب.

 

  54.    معلومات   سجل   مرتكب   الجريمة
 تسعى   مدارس   كامبريدج   الرسمية   إلى   توفير   بيئة   تعليمية   آمنة   لطالبها

 وبيئة   عمل   آمنة   لموظفيها.   وبناء   على   ذلك٬   تقوم   سياسة   مدارس
 كامبريدج   الرسمية٬   عمال   ببنود   القوانين   العامة   لوالية   ماساتشوستس٬

 الفصل   ٬71   المادة   38ر٬   بصيغتها   المعدلة   في   الفصل   385   من
 أحكام   2002   والقوانين   العامة   لوالية   ماساتشوستس٬   الفصل   ٬6   المادة

("CORI")   ٬1721   بتولي   إجراء   التحريات   في   الخلفية   الجنائية 
 بشكل   دوري   وعلى   األقل   كل   ثالثة   (3)   سنوات   على   الموظفين
 الحاليين   والمحتملين٬   ومقدمي   الخدمات   المتعاقدين   والمتطوعين

 ومقدمي   خدمات   النقل   في   المدرسة   بما   في   ذلك   موظفي   شركة   سيارة
 األجرة٬   وأي   مقاول   فرعي   أو   عامل   الذي   ينفذ   عمل   على   أرض

 المدرسة   وفرد   آخر   (أفراد   آخرين)   قد   يكون   لديه   إتصال   مباشر   وغير
 خاضع   للرقابة   مع   األطفال.   يتم   إجراء   التحرييات   في   الخلفية   الجنائية

 على   الموظفين   الحاليين   والمحتملين   وعلى   مقدمي   الخدمات   قبل
 التوظيف   و/أو   التعاقد   وعلى   أي   من   المتطوعين   قبل   قبول   الشخص

 للتطوع.

 وباالضافة   الى   ذلك٬   ووفقا   لقانون   الوالية٬   يجرى   تحري   للتاريخ
 اإلجرامي   لبصمات   األصابع   في   الوالية   وعلى   الصعيد   الوطني   على

 جميع   الموظفين   الحاليين   والمحتملين.

 

  55.    الرحالت   الميدانية
 تدرك   لجنة   مدارس   كامبريدج   أن   التجارب   المباشرة   التي   توفرها
 الرحالت   الميدانية   والرحالت   التي   ترعاها   المدرسة   هي   الوسيلة

 األكثر   فعالية   ووسيلة   ذات   جدوى   للتعلم؛   وبالتالي٬   فانها   تشجع   بأن
 تكون   الزيارات   الميدانية   والرحالت   التي   ترعاها   المدرسة   لها   قيمة
 تعليمية   تتعلق   ببرنامج   المدرسة   اإلجمالي   والمنهاج.   باإلضافة   الى

 ذلك٬   بناء   على   القيمة   التربوية   الكامنة   في   الرحالت   الميدانية
 والرحالت   التي   ترعاها   المدرسة   يجب   أن   يتمكن   جميع   الطالب   من
 المشاركة   فيها   والتمتع   بنفس   القدر   من   الرحالت   الميدانية   والرحالت

 التي   ترعاها   المدرسة.

 وتماشيا   مع   هذا   الهدف٬   أنشأ   المراقب   العام   للمدارس   مبادئ   توجيهية
 للرحالت   الميدانية   والرحالت   التي   ترعاها   المدرسة.      وتتناول   هذه
 المبادئ   التوجيهية   العملية   لفحص   وتقييم   والموافقة   على   الرحالت

 الميدانية   والرحالت   التي   ترعاها   المدرسة   من   أجل   ضمان   اتخاذ   جميع
 الخطوات   المعقولة   للمحافظة   على   الصحة   والسالمة   والرفاهية
 للمشاركين   ولضمان   عدم   انقطاع   كبير   للعملية   التعليمية   والقيمة

 التربوية   الكامنة   في   رحلة   ميدانية   و   /   أو   رحلة   ترعاها   المدرسة.
 عالوة   على   ذلك٬   تنص   المبادئ   التوجيهية   على   أال   يحرم   أي   طالب   من
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 المشاركة   فى   رحلة   ميدانية   أو   رحلة   ترعاها   المدرسة   كنتيجة   أو   شكل
 من   أشكال   العقوبة   عن   سلوك   سابق   قد   تم   تأديبه(ها)   عليه.      قد   يستبعد
 طالب   فقط   من   رحلة   ميدانية   أو   رحلة   ترعاها   المدرسة   إذا   كان   تاريخ
 أو   تواريخ   إيقافه   (ها)   او   الطرد   من   المدرسة   بسبب   إنتهاك   القواعد
 المدرسية   أو   قواعد   السلوك   المبينة   في   دليل   الحقوق   والمسؤوليات٬

 يتزامن   مع   موعد   أو   مواعيد   الرحلة   الميدانية   أو   رحلة   ترعاها
 المدرسة٬   أو   إذا٬   برأي   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا٬   يشكل
 السلوك   السابق   أو   الحالي   للطالب   خطرا   كبيرا   على   صحة   وسالمة

 ورفاهية   طالب٬   طالب   آخرين   و/أو   الموظفين   المشاركين   في   الرحلة
 الميدانية   و/أو   المناسبة   التي   ترعاها   المدرسة.      وتقتضي   المبادئ

 التوجيهية   ايضا   على   الموافقة   المسبقة   لجميع   الرحالت   الميدانية   أو
 الرحالت   التي   ترعاها   المدرسة   من   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة

 العليا٬   والموافقة   المسبقة   من   المراقب   العام   و/أو   من   ينوب   عنه   لجميع
 الرحالت   التي   تتطلب   النوم   خارجا   أو   خارج   الوالية   أو   خارج   البلد.

 عالوة   على   ذلك٬   تتضمن   المبادئ   التوجيهية   إجراءات   لضمان   ما   يلي:
(ii)   .جميع   الطالب   لديهم   إذن   من   ولي   األمر/الوصي   للرحالت   (i) 

 يشرف   على   جميع   الرحالت   بشكل   صحيح٬   (iii)   إتخاذ   جميع
 احتياطات   السالمة٬   (iv)   تم   استعراض   جميع   ملفات   الطالب   لتحديد   ما

 إذا   كان   هناك   حاجة   ألي   تجهيزات   أو   تعديالت   في   النظام   لمشاركة
 جميع   الطالب   ووجود   فرص   متكافئة   للذهاب   إلى   أي   رحلة   ميدانية   أو
 رحلة   ترعاها   المدرسة٬   (v)   جميع   الرحالت   تساهم   إلى   حد   كبير   في

 البرنامج   التعليمي٬   (vi)   تراقب   المنطقة   التعليمية   ما   إذا   كان   يتم
 استبعاد   الطالب   من   المشاركة   في   و/   أو   تكافؤ   فرص   الذهاب   إلى

 الرحالت   الميدانية   و/   أو   الرحالت   التي   ترعاها   المدرسة   ٬   وإذا   كان
 األمر   كذلك٬   ألية   أسباب؛   و(vii)   هناك   إجراءات   موضوعة   ألولياء

 األمور/األوصياء   للطعن   بقرار   استبعاد   الطالب   من   المشاركة   والذهاب
  إلى   رحلة   ميدانية   و/أو   رحلة   ترعاها   المدرسة.

 الموافقة   على   جميع   الرحالت   الميدانية   والرحالت   التي   ترعاها
 المدرسة٬   مشروطة.   يمكن   إلغاء   الموافقة   على   أي   رحلة   ميدانية   أو
 رحلة   ترعاها   المدرسة٬   اذا   تغّيرت   الظروف٬   سواء   كان   من   صنع

 االنسان   أو   الطبيعة.   ذلك   يبرر   إلغاء   هذه   الرحالت   الميدانية   أو
 الرحالت   التي   ترعاها   المدرسة   لمصلحة   سالمة   الطالب   وموظفي

 مدارس   كامبريدج   الرسمية.

 لن   تكون   مدارس   كامبريدج   الرسمية   ولجنة   مدارس   كامبريدج   مسؤولة
 عن   أية   التزامات   مالية   نتيجة   تخطيط   الرحلة   الميدانية   أو   رحلة   ترعاها
 المدرسة   أو   أية   مبالغ   غير   قابلة   لالسترداد   أو   غير   ذلك   ضائعة   بسبب
 إلغاء   الحق   للرحلة   الميدانية   أو   الرحلة   التي   ترعاها   المدرسة   أو   بسبب

 إستبعاد   الطالب   من   المشاركة   والذهاب   إلى   رحلة   ميدانية   أو   رحلة
 ترعاها   المدرسة   نتيجة   إليقاف   الطالب   أو   الطرد   من   المدرسة   في
 تاريخ   أو   تواريخ   الرحلة   الميدانية   أو   الرحلة   التي   ترعاها   المدرسة.

 يجب   أن   توزع   جميع   قواعد   ومدونات   السلوك   المحددة   إلشتراك
 الطالب   في   الرحلة   المقترحة   على   أولياء   األمور/االوصياء   والطالب

 في   الوقت   الذي   أعلن   فيه   مبدئيا   عن   رحلة   ميدانية.   اما   في   الوقت   الذي
 تعلن   فيه   مبدئيا   رحلة   ميدانية   وفي   موعد   ال   يتجاوز   ستة   أسابيع   على

 األقل   ألي   رحلة   ميدانية   مخطط   لها٬   ينبغي   لموظفي   المدرسة
 المناسبين   استعراض   جميع   ملفات   الطالب   لتحديد   ما   إذا   كان   هناك
 حاجة   ألي   تجهيزات   أو   تعديالت   لمشاركة   الطالب   في   رحلة   ميدانية

 مخطط   لها.      إذا   لزم   األمر٬   ينبغي   عقد   إجتماع   في   أو   بالقرب   من   وقت
 رحلة   ميدانية   أعلنت   مبدئيا   فى   موعد   ال   يتجاوز   ستة   اسابيع   على   االقل
 قبل   الرحلة   الميدانية   المخططة   الستعراض   ومناقشة   اية   تجهيزات   أو
 تعديالت   مطلوبة   من   أجل   تمكين   الطالب   من   المشاركة   والوصول   ألى

  الرحلة   الميدانية   المخططة.

 ال   يحرم   أي   طالب   من   المشاركة   فى   رحلة   ميدانية   أو   رحلة   ترعاها
 المدرسة   التي   تحدث   اثناء   اليوم   الدراسي   (وليست   رحلة   يقضون   فيها

 ليلة   في   الخارج)   بسبب   عدم   القدرة   المالية   على   دفع   الرسوم.   كل   ناد   أو
 فريق   أو   مجموعة   مسؤولة   عن   تحصيل   االموال   الالزمة   لتمويل   رحلة
 ميدانية   او   رحلة   ترعاها   المدرسة   التي   تم   إقتراحها   من   قبل   مجموعة

 من   الطالب.   ال   ينبغي   أن   يتم   جمع   التبرعات   أو   غيرها   من
 االستعدادات   لرحلة   ميدانية   أو   رحلة   ترعاها   المدرسة   حتى   يتم   الموافقة
 على   الرحلة   الميدانية   أو   الرحلة   التي   ترعاها   المدرسة.   لن   يتوفر   أي
 دعم   مادي   من   مدارس   كامبريدج   الرسمية   أو   لجنة   مدارس   كامبريدج
 ألي   رحلة   تتطلب   قضاء   ليلة   في   الخارج   أو   خارج   الوالية   أو   خارج

 البلد.

 لن   تكون   مدارس   كامبريدج   الرسمية   ولجنة   مدارس   كامبريدج   مسؤولة
 عن   أية   نفقات   عارضة   نتيجة   لقرار   مرافق   بإرسال   طالب   مشارك   إلى
 المنزل   قبل   الموعد   المقرر   لتاريخ   العودة   بسبب   سلوك   الطالب   الغير
 مقبول.   سوف   يعتبر   الطالب   وأولياء   أمورهم/األوصياء   مسؤولين   عن
 اي   ضرر   يلحق   بالفنادق٬   أو   الممتلكات   المستأجرة٬   أو   العقارات   أو
 الممتلكات   الشخصية.   يجب   أن   يوافق   أولياء   األمور/   األوصياء   على
 دفع   أي   اضرار   قد   تصدر   من   إبنهم/إبنتهم   و/أو   يساعدوا   مسؤولي

 المدرسة   في   جمع   المال   الالزم   للقيام   بذلك.

 لجميع   الرحالت   الميدانية   التي   تتطلب   النقل٬   يجب   توفير   وسائل   النقل
 من   قبل   ناقل   مشترك   تم   ترخيصه   بالقيام   بأعمال   تجارية   في   كومنولث
 ماساشوستس   ومرخص   لنقل   الركاب   من   قبل   إدارة   السالمة   االتحادية

 للسيارات   الناقلة٬   أو   في   السيارة   المرخصة   المعتمدة   لمدارس
 كامبريدج   الرسمية   أو   عن   طريق   وسائل   النقل   العام   مثل   ٬MBTA   أو
 الحافلة   أو   القطار   أو   شكل   آخر   من   أشكال   وسائل   النقل   العام.   يجب   أن
 تكون   جميع   الخدمات   المستأجرة   للرحالت   الميدانية   أو   الرحالت   التي
 ترعاها   المدرسة   من   كومنولث   ماساتشوسيتس   لتوفير   خدمات   األجرة
 ومرخصة   لنقل   الركاب   من   قبل   إدارة   السالمة   االتحادية   للسيارات
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 الناقلة.   يجب   على   جميع   البائعين   الذين   يوفرون   النقل   للرحالت
 الميدانية   أو   الرحالت   التي   ترعاها   المدرسة   أن   يقدموا   أدلة   ان
 سائقهم(سائقيهم)   مرخص   في   كومنولث   ماساتشوسيتس   لقيادة

 المركبات   المستخدمة   لتوفير   النقل   للرحالت   الميدانية   و/أو   الخدمات
 المستأجرة   للرحالت   الميدانية.   كما   يجب   على   جميع   متعهدي   النقل

 الحفاظ   على   التأمين   من   المسؤولية   مع   حد   أدنى   ال   يقل   عن
 500٬000$   (خمسمائة   ألف   دوالر)   لكل   حادثة   إلصابات   جسدية.   ال

 يستخدم   أي   بائع   لتوفير   النقل   و/أو   الخدمات   المستأجرة   للرحالت
 الميدانية   أو   الرحالت   التي   ترعاها   المدرسة   اذا   كان   تصنيفه   الصادر
 عن   إدارة   السالمة   االتحادية   للسيارات   الناقلة   "مشروط"   أو   "غير

 مرض".   ال   يجب   أن   يفسر   شيء   في   هذه   السياسة   للرحلة   الميدانية   على
 أنه   حظر   للرحالت   الميدانية   حيث   يتنقل   الطالب   سيراً   على   األقدام.

 يمنع   استخدام   المركبات   الخاصة   او   الشاحنات   الصغيرة   المستأجرة
 لنقل   الطالب   من   وإلى   الرحالت   الميدانية   أو   المناسبات   الرياضية   أو
 الرحالت   التي   ترعاها   المدرسة٬   منعا   باتا٬   اال   في   حالة   الطوارئ.

 سوف   يتم   تحديد   وجود   حالة   طوارئ   بحسن   نية   من   قبل   مدير
 المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   و/أو   المسؤول   عت   الرحلة   اذا   كان   مدير

 المدرسة/رئيس   المدارس   العليا   غير   موجود.   يجازف   الموظفون
 وأولياء   األمور/االوصياء   الذين   يستخدمون   سياراتهم   الخاصة   بخطر

 مسؤولية   قانونية   عن   أي   ضرر   يلحق   بالطالب   أثناء   وجوده   في
 السيارة.

 ينبغي   ترتيب   اإلقامة   لليلة   واحدة   مسبقاً   مع   األخذ   في   اإلعتبار   السالمة
 واألمن٬   وكلما   كان   ذلك   ممكنا٬   ينبغي   تجنب   السفر   بين   منتصف   الليل
 وحتى   الساعة   6:00   صباحا٬   ويجب   ترك   مساحة   كافية   في   برنامج
 الرحلة   للسائقين   للراحة   وفقا   لمتطلبات   ساعات   الخدمة   اإلتحادية٬
 والحس   السليم٬   واألخذ   في   االعتبار   احتمال   التأخير   بسبب   الطقس٬

 وحركة   المرور   وعوامل   غير   متوقعة.

 يمكن   اإلطالع   على   المبادئ   التوجيهية   المحددة   التي   تتعلق   بالرحالت
 الميدانية   على   صفحة   السياسة   على   موقعنا   اإللكتروني   على:

/http://www.cpsd.us  

 

 56.    التلقيحات

 يتطلب   قانون   الوالية   أنه   قبل   التسجيل   لطالب   المدارس   أن   يتم
 تحصينهم   بنجاح   ضد   الدفتيريا   (الخّناق)   والّشاهوق   (السعال   الديكي)
 والكزاز   والحصبة   والحميراء   (الحصبة   األلمانية)   والنكاف   وشلل

 األطفال   والتهاب   الكبد   B   وغيرها   من   األمراض   المعدية   التي   قد   تكون

 محددة   من   وقت   آلخر   من   قبل   وزارة   الصحة   العامة.   أولياء
 األمور/االوصياء   مسؤولون   عن   حفظ   التلقيحات   جارية.

 

  57.    مشاركة   األسرة
 تعترف   مدارس   كامبريدج   الرسمية   أن   األسر   هي   مدرس   أطفالها
 األول.      كما   يرغب   ويستحق   كل   منا   االحترام   لعائلتنا   واالختالفات

 الثقافية٬   تشجع   مدارس   كامبريدج   الرسمية   كل   طالب٬   وفرد   من   أفراد
 االسرة   والمعلم   أن   يكون   حساسا   ويحترم   االختالفات   بين   البشر   في

 جميع   انحاء   المجتمع   المدرسي.      يتم   تشجيع   األسر   على:   (ا)   ادراك   ما
 يتعلمه   أوالدهم؛   (ب)   طرح   أسئلة   حول   تعليم   أوالدهم؛   (ج)   دعم   ولدهم

 في   التعلم.   هدف   اشراك   االسرة   في   مدارس   كامبريدج   الرسمية   هو
 تنمية   الشراكة   بين   البيت   والمدرسة   التي   تكفل   أن   يصبح   جميع   االوالد
 متعلمين   ناجحين   على   مدى   الحياة.      للحصول   على   نسخة   كاملة   لسياسة

 مدارس   كامبريدج   الرسمية   إلشراك   األسرة٬   اتصل   بمدير
 المدرسة/مدير   المدرسة   العليا.

 

 58.    سياسة   الترقية   واإلبقاء

 تقر   لجنة   مدارس   كامبريدج   بأن   كل   ولد   يتطور   إجتماعيا٬   وعاطفيا
 وفكريا   بمعدل   فريد   له   وبأن   كل   ولد   يجب   أن   يمنح   فرصة   التقدم

 بإستمرار   من   خالل   البيئات   المجتمعية   المدرسية   التي   تلبي   احتياجاتهم
 الفردية.   يمكن   أن   يتقّدم   الطالب   الذي   يجد   صعوبات   من   أجل   النجاح

 في   المدرسة٬   الى   الصف   التالي   بقرار   من   مدير   المدرسة/مدير
 المدرسة   العليا٬   استنادا   الى   المداخالت   الواردة   من   اعضاء   هيئة

 التدريس   فى   المدارس   واولياء   االمور/االوصياء٬   حيث   أن   التقدم   هو
 من   مصلحة   الطالب.

 يتوقع   تقدم   الطالب   من   خالل   المستويات   الدراسية.   عندما   يواجه
 الطالب   صعوبات   في   تلبية   المعايير   على   مستوى   الصف٬   سوف   يعمل
 الموظفون   في   المدرسة   والطالب   وأولياء   األمور/االوصياء   معا   من
 أجل   تخصيص   خدمات   الدعم   لمساعدة   الطالب   على   النجاح.   ينبغي
 إعتبار   اإلبقاء   كمنفذ   أخير   وسوف   يجري   العمل   به   فقط   بعد   دراسة
 متأنية   للغاية   وتنفيذ   خطة   تدخل   اإلبقاء.   باستثناء   طالب   روضة

 االطفال   الذين   بسبب   السن   قد   يبقوا   في   نفس   الصف   في   العام   الثاني٬   ال
 يمكن   االبقاء   على   الطالب   ألكثر   من   مرة   قبل   الدخول   الى   المدارس
 الثانوية.      يجب   أن   تكون   القرارات   التي   اتخذت   بشأن   طالب   برنامج
التعليم   الفردي   (IEP)   متسقة   مع   نتائج   فريق   برنامج   التعليم   الفردي   (

 IEP).   يجب   أن   يؤخذ   القرار   بإبقاء   الطالب   من   قبل   مدير
 المبنى/رئيس   المدارس   العليا   بالتشاور   مع   الموظفين   المناسبين   وأولياء

44 

http://www.cpsd.us/
http://www.cpsd.us/


 

 األمور/األوصياء.   في   المرحلتين   االبتدائية   والمستويات   األعلى٬   إذا
 عارض   ولي   األمر/الوصي   قرار   مدير   المدرسة٬   سوف   يكتب   مدير

 المدرسة/مدير   المدرسة   العليا   رسالة   لتحفظ   في   الملف   التجميعي
 للطالب   لتثبت   التوصية   من   مدير   المدرسة/مدير   المدرسة   العليا٬   مع
 السماح   في   الوقت   نفسه   أن   يأخذ   ولي   األمر/الوصي   القرار   النهائي.
 وعلى   صعيد   التعليم   الثانوي٬   يحّدد   تراكم   الوحدات   المناسبة   وضع

 الطالب   لاللتحاق   بالصف   األعلى   ما   لم   يقرر   خالف   ذلك   نتائج   فريق
 برنامج   التعليم   الفردي.

 ال   يجب   اإلبقاء   على   أي   طالب   أكمل   الصف   بنجاح   أو   السماح   له
 بتكرار   صف   من   اجل   تحسين   قدرته(ها)   أو   إطالة   أهليته   لالشتراك   في

 البرامج   الرياضية   الخارجة   عن   المناهج   الدراسية.

 59.    إعطاء   وصفة   الدواء   وإدارة   حساسيات   الطعام
  المهّددة   للحياة   في   البيئة   المدرسية

 تنصّ   سياسة   مدارس   كامبريدج   الرسمية   أن   يكون   لديها   إجراءات
 معمول   بها   من   أجل   إعطاء   آمن   وسليم   لوصفة   دواء   الى   الطالب
 الملتحقين   بمدارس   كامبريدج   الرسمية   ومعالجة   المسائل   المتصلة

 بادارة   حساسيات   الطعام   التي   تهدد   الحياة   في   البيئة   المدرسية.   يمكن
 العثور   على   االجراءات   التي   تدعم   هذه   السياسة   على:

 www3.cpsd.us/schools/schools_policies.   اذا   كان
 يحتاج   ولدك   إلى   إعطائه   وصفة   دواء   خالل   اليوم   الدراسي   أو   خطة

 الدارة   حساسيات   الطعام   التي   تهّدد   الحياة٬   إتصل   بمدير   المدرسة/مدير
 المدرسة   العليا.

 

  60.    سياسة   العافية
 تقر   لجنة   مدارس   كامبريدج   العالقة   بين   عافية   الطالب   والتحصيل
 العلمي   للطالب   وكذلك   أهمية   وجود   سياسة   شاملة   للعافية   للمنطقة

 التعليمية.

 مجلس   صحي

 عينت   اللجنة   المدرسية   المراقب   العام   للمدارس   واألشخاص   الذين
 ينوبون   عنه   إلنشاء   مجلس   صحي   يمكن   أن   يخدم   كمورد   بصدد   تنفيذ

  وتقييم   هذه   السياسة.

 إرشادات   التغذية

 هدف   المنطقة   التعليمية   هو   أن   يتمتع   جميع   الطالب   بالفرص   والدعم
 والتشجيع   إلتخاذ   خيارات   تغذية   صحية   طوال   اليوم   الدراسي   من   خالل
 الوجبات   الخفيفة   والمشروبات٬   كجزء   من   برنامج   وجبات   الطعام   في
 المدارس٬   وفي   أوقات   أخرى   اثناء   اليوم   الدراسي   مثل   الغذاء   والتغذية

 في   البرامج   الصحية   المدرسية   والحدائق   المدرسية   والمناسبات
 المدرسية   التي   تجري   خارج   ساعات   الدراسة.

 سيوفر   برنامج   الخدمة   الغذائية   للمنطقة   التعليمية   للطالب   الحصول
 على   مجموعة   متنوعة   من   االطعمة   المغذية   بأسعار   مقبولة٬   واالطعمة

 والمشروبات   الشهية   التي:

    تلبي   االحتياجات   الصحية   والغذائية   للطالب   وتلتزم   بقوانين*
 الوجبات   المدرسية   التابعة   لوزارة   الزراعة   األميركية.

    تلبي   قوانين   التغذية   المدرسية   في   والية   ماساتشوسيتس٬   حسب*
 االقتضاء

    تستوعب   التنوع   الديني   والعرقي   والثقافي   للطالب   في   تخطيط*
 الوجبات

    توفر   بيئة   نظيفة   وآمنة   وأجواء   لطيفة   والوقت   الكافي   ليأكل*
 الطالب؛   وما   ال   يقل   عن   20   دقيقة   للغداء   و10   دقائق   لإلفطار٬   بعد

 الجلوس.

    ضمان   عدم   جوع   الطالب   بينما   يكون   في   المدرسة*

    تلتزم   المدارس   بمعايير   التغذية   التي   حددتها   ادارة   ماساتشوستس*
 للصحة   العامة   لالطعمة   والمشروبات   التنافسية   بما   في   ذلك   االت
 البيع   حسب   الطلب٬   أو   الوجبات   حسب   اإلختيار   من   قائمة   الطعام

 المقدمة   في   كافتيريا   المدرسة٬   أو   في   المناسبات   التي   ترعاها
 المدرسة   أو   ذات   الصلة   بالمدرسة.

    باالضافة٬   سوف   تحافظ   المدارس   على   نفس   معايير   ماساتشوسيتس*
 لمنصات   اإلمتياز٬   ومبيعات   التعزيز٬   ونشاطات   جمع   التبرعات   في

 المدارس٬   والمناسبات   التي   ترعاها   المدرسة   أو   ذات   الصلة
 بالمدرسة.

 التربية   البدنية   والنشاطات   البدنية

 هدف   المنطقة   التعليمية   هو   أن   يكون   للطالب   الفرص   والدعم   والتشجيع
 لممارسة   النشاط   البدني   بشكل   منتظم   طوال   اليوم   الدراسي   من   خالل
 صفوف   التربية   البدنية   (PE)٬   وقبل   وبعد   األنشطة   المدرسية   والنقل

 النشط   ودمج   النشاط   البدني   في   المنهج   الدراسي   عند   االقتضاء.
 إضافة٬   سيكون   هناك   فترات   إستراحة   يومية   مع   اللعب   النشيط   لطالب

 روضة   األطفال   حتى   الصف   8.

 سوف   تقدم   إدارات   التربية   الصحية   والتربية   البدنية   والرياضة   لجميع
 الطالب٬   بمن   فيهم   الطالب   المعوقين٬   والمحتاجين   لرعاية   صحية
 خاصة٬   وأولئك   في   بيئات   التعليم   البديل٬   الحصول   على   مجموعة

 متنوعة   من   فرص   النشاط   البدني   التي:
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    تلتزم   أو   تتجاوز   إطار   المناهج   الصحية   الشاملة   لوالية*
 ماساتشوسيتس   ومعايير   الرابطة   الوطنية   للرياضة   والتربية   البدنية

    تؤكد   من   أن   يتعلم   الطالب   المهارات   الالزمة   لألنشطة   مدى   الحياة*

    توفر   للطالب   فرصة   المشاركة   في   النشاط   البدني   من   خالل*
 مجموعة   من   البرامج   بما   في   ذلك   على   سبيل   المثال   ال   الحصر٬
 األلعاب   الرياضية   التي   يشارك   فيها   طالب   مدرسة   واحدة   وألعاب
 القوى   التنافسية   واالنشطة   المتاحة   لجميع   الطالب٬   بصرف   النظر
 عن   مستوى   المهارات٬   مثل   نوادي   األلعاب   الرياضية   التي   يشارك

 فيها   طالب   مدرسة   واحدة   والنشاط   البدني.

    لن   يتم   منع   الطالب   من   اإلستراحة   أو   استبعادهم   من   صف   التربية*
 البدنية   إال   إذا   كان   من   الضروري   منعهم   لحماية   صحة   وسالمة
 ورفاهية   الطالب٬   الطالب   اآلخرين   والموظفين   و/   أو   تتعلق

 بمشاركة   الطالب   في   سلوك٬   خالل   اإلستراحة   أو   صف   التربية
 البدنية٬   ينتهك   قواعد   السلوك   المنصوص   عليها   في   قواعد   السلوك
 المبينة   في   دليل   الحقوق   والمسؤوليات   التابع   لمدارس   كامبريدج
 الرسمية   و/او   القواعد   المدرسية   او   غيرها   من   سياسات   مدارس
 كامبريدج   الرسمية   (على   سبيل   المثال٬   سياسة   مكافحة   التهويل٬

 سياسة   مكافحة   المضايقة٬   سياسة   مكافحة   التمييز٬   الخ)٬   او   بإذن   من
 ولي   امر   الطالب/الوصي   إلزالة   أو   إستبعاد   الطالب.

    لن   يرفض   أو   يستخدم   النشاط   البدني   أو   اإلستراحة   كشكل   من*
 أشكال   العقاب.

    سوف   يكون   لجميع   الطالب   فى   صفوف   الروضة   حتى   الصف   8*
 ما   ال   يقل   عن   20   دقيقة   من   اإلستراحة   تحت   إشراف   فاعل

 لموظفين   مدربين٬   ويفضل   ان   يكون   ذلك   في   الهواء   الطلق٬   حيث
 تشجع   المدرسة   النشاط   البدني   المعتدل   إلى   القوي   شفهيا   وعن   طريق

 توفير   الحيز   المكاني   والمعدات.

    لن   يحرم   الطالب   من   اإلستراحة   من   أجل   إجتماع   مع   موظفي*
 التدريس٬   أو   إنهاء   المشاريع   أو   العمل   التعويضي   اال   في   ظروف

 غير   عادية.

    سوف   يشّجع   الطالب   والموظفين   على   االنخراط   في   التنقل   النشط*
 من   والى   المدرسة   لدعم   اسلوب   حياة   صحية   ونشطة   في   سن   مبكرة٬
 وذلك   بالعمل   على   جعل   ركوب   الدراجة   والمشي   الى   المدرسة   أكثر

 أمنا   وأكثر   جاذبية   كوسيلة   للتنقل.

 انشطة   التثقيف   الصحي   والتغذوي

 تتضمن   أهداف   المنطقة   التعليمية   ألنشطة   التثقيف   الصحي   والتغذوي

    تشجيع   ودعم   وتعليم   الطالب   على   إعتماد   السلوكيات   الصحية   عن*
 طريق   التثقيف   الصحي٬   بما   في   ذلك   تعليم   التغذية   والتعلم

 اإلجتماعي   العاطفي

    يتلقى   الطالب   التثقيف   الصحي   الذي   يعلم   المهارات   التيا   يحتاجون*
 إلعتماد   وإدامة   السلوكيات   الصحية.

    يتلقى   الطالب   الرسائل   الصحية   المتناسقة   من   جميع   جوانب*
 البرنامج   المدرسي.

    تعالج   معايير   منهج   التربية   الصحية   والمبادئ   التوجيهية٬   التغذية*
 والتربية   البدنية.

    تم   دمج   التغذية   في   منهاج   التثقيف   الصحي.      سوف   يتلقى   الموظفون*
 الذين   يوفرون   تعليم   الصحة   والتغذية   التدريب   المناسب

    سيجري   توفيق   التعليم   الصحي   والتغذية   مع   إطار   منهج   الصحة*
 الشامل   لوالية   ماساتشوستس٬   ومعايير   الوطنية   للتعليم   الصحي
 والمعايير   الوطنية   لتعليم   النشاط   الجنسي   وستؤسس   الروابط   بين

 التعليم   والصحة٬   وبرامج   الوجبات   المدرسية   والخدمات   المجتمعية
 ذات   الصلة.      سوف   يحضر   موظفو   الروضة   حتى   الصف   5   تدريب

 المنطقة   التعليمية   للتعليم   الصحي.

 سوف   يدعم   ويعزز   ترويج   التغذية   صف   التثقيف   الغذائي   من   خالل*
 خبرات   تناول   األطعمة   في   كافتيريا   المدرسة   التي   تقدمها   الخدمات

 الغذائية   في   المنطقة   التعليمية   بالشراكة   مع   وزارة   الصحة   العامة   في
 كامبريدج   ومن   خالل   فرص   إنماء   الشتول٬   والحصاد   واستذواق
 الفواكه   والخضروات   المزروعة   عضويا   في   الحدائق   المدرسية.

 *         حيثما   كان   ذلك   ممكنا٬   سيتم   الحفاظ   على   الحدائق   المدرسية
 كمصدر   الصحة   والتغذية   وسوف   تشمل   جميع   الحدائق   الفواكه
 والخضروات   الصالحة   لألكل   واستخدام   ممارسات   الزراعة

 العضوية.

 
 61.    اإلصابات   في   الرأس   واإلرتجاجات   المرتبطة

  بالرياضة
 جميع   المدارس   الخاضعة   لقوانين   جمعية   األلعاب   الرياضية   المدرسية
 المشتركة   لوالية   ماساتشوستس   (MIAA)٬   مطلوب   منها٬   عمال   بقانون

 الوالية٬   أن   تعلّم   الطالب   الرياضيين   وأولياء   أمورهم/األوصياء
 والمدربين   ومديرى   المدارس   الرياضيين٬   وممرضات   المدارس
 واالطباء   عواقب   إصابات   وإرتجاجات   الرأس   من   خالل   برامج

 التدريب   والمواد   مكتوبة.      يقضي   القانون   بأن   يعلم   الرياضيين   وأولياء
 أمورهم/األوصياء   المدربين   عن   اإلصابات   السابقة   في   الرأس   في   بداية
 الموسم.      إذا   فقد   الطالب   الرياضي   الوعي   خالل   لعبة   أو   تدريب٬   ينص
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 القانون   اآلن   أن   يسحب   الطالب   من   اللعبة   أو   التدريب٬   ويتطلب   شهادة
 خطية   من   مهني   طبي   مرخص   لـ   "معاودة   اللعب".      بشكل   أكثر

 تحديدا٬   تنص   اللوائح   الصادرة   بموجب   قانون   الوالية   في   الجزء   ذي
 الصلة٬   أن   "أي   طالب٬   خالل   التدريب   أو   المنافسة٬   يصاب   بإصابة   في

 الرأس   أو   يشتبه   بإرتجاج٬   أو   يبدي   عالمات   وأعراض   ارتجاج٬   أو
 يفقد   وعيه٬   حتى   لفترة   وجيزة٬   يجب   إزالته   من   التدريب   أو   المنافسة

 على   الفور   ولن   يعود   إلى   التدريب   أو   المنافسة   في   ذلك   اليوم   ".      أنظر
 قانون   اللوائح   في   والية   ماساتشوستس   105.   010.   201   (ب).

 أيضا٬   يجب   على   أولياء   أمور/أوصياء   الطالب   الذين   يعتزمون
 المشاركة   في   أي   برنامج   رياضي   أخذ   صف   مجاني   عبر   اإلنترنت.
 هناك   صفان   متوفران   مجانا   على   االنترنت   ويحتويان   على   جميع

 المعلومات   المطلوبة   بموجب   القانون.      االول   متوفر   عن   طريق   االتحاد
 الوطني   لمدربي   المدارس   الثانوية:
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 الصف   الثاني   متوفر   عن   طريق   مراكز   مكافحة   االمراض   والوقاية
 www.cdc.gov/Concussion   :على 

 االرتجاج   هو   تغيير   في   الحالة   العقلية   الناجم   عن   هز   الدماغ   داخل
 الجمجمة   بسبب   ضربة   على   الرأس   او   الجسم.      إنها   واحدة   من   أعقد

 االصابات   التى   يواجهها   المهنيين   الطبيين٬   بحيث   أن   العالمات
 واالعراض   ليست   دائما   مباشرة   وأنه   قد   يصعب   تحديد   آثار   وخطورة
 االصابة.   من   بين   االعراض   المصاحبة   لإلرتجاج:   الصداع٬   والدوخة٬
 واالرتباك   وفقدان   الذاكرة٬   والغثيان٬   والتوهان.      يحدث   فقدان   الوعي
 في   أقل   من   10   في   المائة   من   جميع   االصابات٬   وال   يعد   مؤشرا   على
 حدة   اإلرتجاج.      إثر   اإلصابة٬   قد   يختبر   الرياضي   صعوبات   أخرى

 مثل   الحساسية   للصوت   والضوء٬   النسيان٬   والتعب   والتغيرات   العاطفية
 مثل   القلق   واالكتئاب.

 يمكن   لمعظم   الرياضيون   الذين   يعانون   من   إرتجاج   في   المخ   أن   يشفوا
 تماما   طالما   كان   المخ   قد   حصل   على   وقت   كاف   للتعافي   قبل   التعرض

 لضربة   أخرى؛   ولكن٬   اإلعتماد   على   التقرير   الشخصي   للرياضي
 ألعراض   االصابة   لتحديد   إسترداد   التعافي   من   اإلصابة   هو   غير   كافي
 حيث   أن   العديد   من   الطالب   الرياضيين   ليسوا   على   بينة   من   عالمات
 وأعراض   اإلصابة   ومدى   شدة   اإلصابات   باالرتجاج   أو   قد   يشعرون
 بضغط   من   المدربين٬   أو   أولياء   األمور / األوصياء٬   أو   زمالئهم   أو

 آخرون   بالعودة   للعب   في   أسرع   وقت   ممكن .    من   المرجح      أن   يؤدي
 واحد   أو   أكثر   من   هذه   العوامل   في   تشخيص   دون   المستوى   لإلصابة
 وعودة   سابقة   الوانها   للعب .    وقد   أظهرت   األبحاث   أن   الرياضيين

 الشباب   المصابين   باالرتجاج   الذين   يعودون   للعب   قبل   أن   يلتئم   الدماغ
 هم   أكثر   عرضة      لمتالزمة   ما   بعد   االرتجاج   المطولة٬   أو   في   حاالت
 نادرة٬   إصابة   عصبية   كارثية   معروفة   باسم   متالزمة   التصادم   الثاني .

 لذلك٬   تشجع   مدارس   كامبريدج   الرسمية   الرعاية   التالية   عندما
 يتعرض   رياضىي   إلرتجاج   في   حدث   رياضي   ترعاه   المدرسة :

 عند   حدوث   اية   اصابة٬   يجب   أن   اإلبالغ   فورا   عن   اإلصابة1.
 للمدرب   الرياضي٬   والمدرب   وممرضة   المدرسة .

 عند   حدوث   إصابة٬   بما   في   ذلك   إصابة   في   الرأس   أو   يشتبه2.
 بإرتجاج   أو   هناك   عالمات   أو   أعراض   إلرتجاج٬   أو   فقدان

 الوعي٬   سوف   يتم   إخطار   ولي   األمر / الوصي   ويجب   أن   يزور
 الالعب   المصاب   طوارئ   المستشفى   أو   استعراض   حالته   مع
 طبيب   الرعاية   االولية   الخاص   به ( بها )    لضمان   عدم   الحاجة

 للرعاية   الطبية   الطارئة .

  التواصل   هو   أمر   حيوي .3.
 بالتالي٬   يجب   أن   يراقب   فريق   الرعاية   أعراض   اإلصابة   ويكون

 مكون   من   طبيب   الرعاية   األولية   للرياضي   المصاب   وأولياء
 األمور /    األوصياء   مع   المدرب   الرياضي   التابع   لمدارس

 كامبريدج   الرسمية٬   وممرضة   المدرسة   والمدرسين   والمدير
 الفني   والمدير   الرياضي .

 إشراك   المصاب   الرياضي   بسلسلة   من   االختبارات   التي   تشمل4.
 مجموعة   من   التقرير   الذاتي   لألعراض   والتوازن   وإختبار

 إدراكي     عصبي .    التقييم   المشترك   يقدم   تقييما   أكثر   حساسية
 وموضوعي   آلثار   اإلرتجاج   في   المخ   التي   تساعد   على   تحديد
 أفضل   لمعرفة   متى   يصبح   الوضع   آمنا   للرياضي   للعودة   للعب .

 لن   يسمح   لالعب   المصاب   بالعودة   إلى   اللعب   أو   التدريب   حتى5.
 يسمح   مدرب   رياضي   مرخص   معتمد   من   مدارس   كامبريدج

 الرسمية   بعودته ( ها )    للعب .

 

 62.   السياسة   المتعلقة   بفيروس   نقص   المناعة
  البشرية/االيدز

 ال   تميز   مدارس   كامبريدج   الرسمية   على   اساس   االصابة   بفيروس
 نقص   المناعة   البشرية / االيدز   او   اإلرتباط   مع   شخص   آخر   مصاب
 بفيروس   نقص   المناعة   البشرية / اإليدز .    األوالد   الذين   يعيشون   مع
 مصابين   بفيروس   نقص   المناعة   البشرية / االيدز   لهم   نفس   الحقوق
 واالمتيازات   المتعلقة   بالحضور   والمشاركة   في   التعليم   في   مدارس

 كامبريدج   الرسمية   مثل   غيرهم   من   االطفال   الذين   يحضرون   مدارس
 كامبريدج   الرسمية .       ليس   مطلوبا   من   الموظفين   و    /    أو   الطالب   الذين
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 يعيشون   مع   فيروس   نقص   المناعة   البشرية    /    اإليدز   إلى   الكشف   عن
 وضع   فيروس   نقص   المناعة   البشرية    /    اإليدز .    يحصل   هذا   الكشف
 بموافقة   كتابية   صريحة   من   الشخص   أو   ولي   األمر / الوصي   على
 الشخص   إذا   كان   دون   سن   الثامنة   عشرة    (18).       خطر   إنتقال

 فيروس   نقص   المناعة   في   الوسط   المدرسي   منخفض   للغاية   عند   إتباع
 متناسق   للمبادئ   التوجيهية   العامة   لمنع   العدوى   ويطلب   من

 الموظفين   إتخاذ   االحتياطات   الدائمة   وتتبع   االحتياطات   العالمية   في
 جميع   البيئات   المدرسية   وفي   جميع   األوقات   المدرسية .       تتوفر   نسخة

 كاملة   لسياسة   المنطقة   التعليمية   المتعلقة   بفيروس   نقص   المناعة
 البشرية / االيدز   على   الموقع   اإللكتروني   الخاص   بالمنطقة   التعليمية .

 

 63.   تعليم   الطالب   الوقاية   من   المخدرات   والكحول
   والتدخين   وإساءة   إستخدام   المواد

 توفر   مدارس   كامبريدج   الرسمية   تعليم   مناسب   للعمر   ومطور   على
 أساس   الوقاية   من   المخدرات   والكحول   والتدخين   وإساءة   إستخدام
 المواد   وبرامج   للوقاية   من   اساءة   استعمال   المواد   فى   كل   الصفوف.

 أهداف   هذا   البرنامج   التعليمي   هي   لتثقيف   الطالب   حول   عواقب   واساءة
 استخدام   المخدرات٬   بما   في   ذلك   الجوانب   القانونية   والعاطفية   والنفسية
 واإلجتماعية   لتعاطي   الكحول   والتبغ   وغيرها   من   المخدرات.      يسعى

 برنامج   التعليم   لمساعدة   الطالب   على   تطوير   القدرة   على   إتخاذ   قرارات
 مستنيرة٬   إستراتيجيات   فعالة   لمواجهة   اإلضطراب   العاطفي٬   والقدرة
 على   مقاومة   ضغوط   اقرانهم   الستعمال   الكحول   والتبغ   والمخدرات
 االخرى.      تتوفر   نسخة   كاملة   لسياسة   المنطقة   التعليمية   على   الموقع

 اإللكتروني   الخاص   بالمنطقة   التعليمي
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