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مدارس مترو إيرلي كوليدج
كتيب الطالب / أولياء ا1مور

كولومبوس، أوهايو

العام الدراسي 2020 - 2021

الصفحة 2

:مدارس مترو
مجلس ا,دارة

السيد ديفيد بيرنز ، الرئيس STEM مدير شبكات ا;بتكار
معهد باتيل التذكاري

2019

دكتور باتريك بينيت نائب رئيس اKعهد الدولي للتعليم اKبتكر والعمليات العاKية
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Pجامعة فرانكل 2020

السيد تود كننغهام مدير التنمية
EMH & T، Inc.

2021

Pالسيد ستيف داك مشرف اKدرسة والشراكات اKجتمعية

كلية مجتمع و;ية كولومبوس
2020

السيد سكوت دياس مدير تقدير التكلفة والتسعير ا;ستراتيجي
معهد باتيل التذكاري

2022

دكتور ستيفن فينك مساعد. العميد التنفيذي واKناهج والتعليم

كلية ا`داب والعلوم
جامعة و;ية أوهايو

2020

السيد سكوت غودينغ مدير تنفيذي
اKيزانية وا,دارة اKالية

مدارس كولومبوس سيتي
2019

دكتور هوارد جرين مدير التوعية التعليمية من الروضة حتى الثانية عشر ، كلية الهندسة
جامعة و;ية أوهايو

2020

الصفحة 3

د. كودي كوهنل Pعميد كلية ا`داب والعلوم والتعليم ، جامعة فرانكل
عميد كلية فرع اربانة

2020

السيدة مارلP ليسكو مدير اKوارد البشرية
معهد باتيل التذكاري

2021

دكتور دون بوب ديفيس عميد كلية التربية والبيئة البشرية
جامعة و;ية أوهايو

2021
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صفحة 4

© 2019 N EOLA ، Inc. 4

جدول ا?حتويات

موضوع سياسة ا?جلس

مقدمة
رؤية ورسالة اKدرسة
تكافؤ فرص التعليم 2260
اليوم الدراسي / ساعات البريد ا,لكتروني 8210
مسؤوليات الطالب 5200 ، 5500
ا,صابة واKرض 5330 ، 5430

القسم ا1ول - معلومات عامة

ا;لتحاق باKدرسة 5111
Pالجدولة والتعي 5120
الفصل اKبكر 5230
ا;نسحاب / التحويل من اKدرسة 5130
التحصينات 5320
إذن طبي طارئ 5341
اxدوية غير اKوصوفة 5330
مكافحة اxمراض السارية اKعدية 8450
السيطرة على اxمراض اKعدية غير العرضية 8453
السيطرة على مسببات اxمراض اKنقولة بالدم 8453.02
الطzب ذوي ا,عاقة 2460
الطzب اKشردون 5111.01
اxطفال والشباب في الحضانة 5111.03
سجzت الطzب 8330
رسوم الطzب والغرامات 6152 ، 6152.01
جمع اxموال الطzبية 5830
اxشياء الثمينة الطالب

خدمة وجبة أغ 8500 د 8531 ، 8500
الزائرين 9150
تدريبات على الحرائق واxعاصير والسzمة
عمليات ا,غzق والتأخير في حا;ت الطوارئ 8210
أيام افتراضية

الصفحة 5

فقدت ووجدت
استخدام هواتف اKكتب
استخدام أجهزة ا;تصال الشخصية 5136

القسم الثاني - ا1كاديميون

عروض الدورات
رحzت ميدانية 2340
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درجات 5421
سياسة ا,تقان الرسمي للمنطقة
فترات التقدير
الترقية والتسريع وا;حتفاظ 5410
متطلبات التخرج 5460
التخرج اKبكر 5464
الخيارات التعليمية 2370
College Credit Plus برنامج 2271
بوابات اKدرسة الثانوية
تكنولوجيا الحاسبات والشبكات 7540

جدول ا?حتويات

موضوع سياسة ا?جلس

القسم الثالث - ا1نشطة الطRبية

النوادي واxنشطة التي ترعاها اKدرسة 2430
نوادي وأنشطة غير مدرسية
ألعاب القوى 2431

القسم الرابع - سلوك الطRب

الحضور 5200
سياسة الحضور اKدرسي 5200
القواعد السلوكية 5500
اللباس الواجب ارتداؤه
كود انضباط الطالب 3217 ، 5500 ، 5516 ، 5517 ، 5600 ، 5610 ، 5610.01
البلطجة واKضايقة والترهيب 5517.01

الصفحة 6

انضباط 5610 ، 5610.01- .05
حقوق ا,جراءات القانونية الواجبة 5611
التفتيش واKصادرة 5771
استجواب الطzب 5540

القسم الخامس - النقل

نقل الحافzت إلى اKدرسة 8600
سلوك الحافzت
أشرطة فيديو على حافzت اKدرسة 8600

:ملحوظة يعتمد دليل الطالب / أولياء اxمور إلى حد كبير على السياسات التي اعتمدها مجلس التعليم و
اKبادئ التوجيهية ا,دارية التي وضعها اKشرف. سياسات اKجلس واKبادئ التوجيهية ا,دارية هي
مدرجة با,حالة إلى أحكام هذا الكتيب. السياسات واKبادئ التوجيهية ا,دارية هي
يتم تحديثها بشكل دوري استجابة للتغيرات في القانون والظروف اxخرى. لذلك ، قد تكون هناك تغييرات
على الوثائق التي تمت مراجعتها في هذا الكتيب منذ طباعته في أغسطس 2019 . إذا كان لديك أسئلة أو ترغب
أو قم بالوصول إلى اKنطقة الكاملة ، K Meka Paceزيد من اKعلومات حول قضية أو وثيقة معينة ، اتصل بمدير مدرستك أو
بالضغط على "مجلس ا,دارة والسياسات" وإيجاد www.themetroschool.org :السياسات على موقع اKترو

.سياسة محددة في جدول اKحتويات لهذا القسم

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.themetroschool.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.themetroschool.org/
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الصفحة 7

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/yearly-calendar.html .مجانا للطباعة .Vertex42.com قالب التقويم السنوي © 2017

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 1 2 فصل الشتاء ; مدرسة - 01

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 يطرم - 04-15

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 MLK Day No School مدرسة - 18

26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 يوم افتراضي - 15

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 23 - ACT Juniors فقط ؛ افتراضي جميع ا`خرين

23 24 25 26 27 28 29 28

30 31

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20 15-19 - Spring Break No School

20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 28 29 30 31

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 1 2 3 ; مدرسة - 02

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 يوم افتراضي - 05

11 12 13 14 15 16 17 14 - PSAT Juniors فقط ؛ افتراضي جميع ا`خرين 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 5 6 7 1

8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 ندوة اليوم ا;فتراضي / كابستون - 6

15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15 Prom - اليوم ا;فتراضي - 14

22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22 آخر يوم دراسي - 27

29 30 23 24 25 26 27 28 29 يوم عمل اKعلم ; يوجد طzب - 28

30 31 التخرج - 29

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 27 28 29 30

يناير 21

طريق كيني 1929

كولومبوس ، أوهايو 43210

هاتف: 6639-259-614

www.themetroschool.org

2020-2021
يوليو 20

مدارس مترو

أكتوبر 20 أبريل 21

سبتمبر 20 مارس 21

اغسطس 20 فبراير 21

يوم افتراضي - 25

فصل الشتاء ; مدرسة 31 - 18

يونيو 21

مايو 21

ديسمبر 20

نوفمبر 20

اKعلمون فقط - ; طzب - 23

عيد الشكر ; مدرسة 23-27

يوم عمل اKعلم ; يوجد طzب - 18

اKعلمون فقط - 14

اKعلمون فقط - 17

الطzب الجدد فقط - 18

تقرير جميع الطzب - 19

عيد العمال بدون مدرسة - 07

يوم افتراضي - 09

اليوم ا;فتراضي - 06



5/15/20, 11:39 AMك5#﮵ب الطالب / أول#﮵اء األمر لمدارس ال%ل#﮵ة

Page 6 of 44https://translate.googleusercontent.com/translate_f

الصفحة 8

© 2019 N EOLA ، Inc. 8

كتيب الطالب / أولياء ا1مور

إلى عن على

مدارس مترو إيرلي كوليدج الثانوية واKتوسطة

مرحبا بكم في مدارس مترو! يسعدنا أنا وفريق العمل أن نكون طالبًا وسنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في تقديم تجربتك هنا
ممتعة وناجحة وآمنة. للمساعدة في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنتجة للطzب واKوظفP وأولياء اxمور والزوار ، مجلس
ينشر التعليم دليل الطالب / أولياء اxمور هذا لشرح حقوق الطzب ومسؤولياتهم وعواقب سلوكهم السيئ ، إلى جانب اKساعدة
.معلومات حول برامج مترو

يتم تشجيع الوالدين على قضاء بضع دقائق Kراجعة ومناقشة اKعلومات الواردة في هذا الكتيب مع أطفالهم. سيراجع اKعلمون أيًضا
.هذا الكتيب مع الطzب في بداية العام الدراسي

نشكرك على تخصيص بعض الوقت للتعرف على اKعلومات اKهمة في هذا الكتيب. إذا كانت لديك أية أسئلة ، فيرجى ا;تصال بـ
.مدير اKدرسة

:يرجى التواصل معنا على
مدرسة مترو
طريق كيني 1929

كولومبوس ، أوهايو 43210
614-259-6639

speed@themetroschool.org ، ميكا بيس ، مراقب

Pوقع ا,لكتروني لجميع رسائل البريد ا,لكتروني للموظفKع على اzيرجى ا;ط. www.themetroschool.org

مقدمة

تم تطوير دليل الطالب هذا لóجابة على العديد من اxسئلة الشائعة التي قد تطرحها أنت وأبويك خzل العام الدراسي و
لتوفير معلومات محددة حول سياسات وإجراءات مجلس ا,دارة. يرجى تخصيص بعض الوقت للتعرف على اKعلومات اKهمة الواردة
في هذا الكتيب وإبقاء الكتيب متاًحا للرجوع إليه باستمرار من ِقبلك ومن ِقبل والديك. إذا كان لديك أي أسئلة لم يتم تناولها
نشجعك هذا الكتيب على التحدث مع معلميك أو مدير اKبنى. يحل هذا الكتيب محل جميع الكتيبات السابقة والكتابية اxخرى

مواد عن نفس اKواضيع. ; يعادل هذا الكتيب التزاًما تعاقديًا غير قابل لóلغاء للطالب ، ولكنه يعكس الحالة الحالية فقط

الصفحة 9

سياسات اKجلس وقواعد اKدرسة اعتبارًا من أغسطس 2019. إذا تم تعديل أي من السياسات أو ا,رشادات ا,دارية اKشار إليها هنا ، فإن اللغة
في أحدث السياسة أو التوجيه ا,داري يسود. تتوفر نسخ من سياسات اKجلس الحالية واKبادئ التوجيهية ا,دارية من اKبنى
.اKدير وعلى موقع مترو على شبكة ا,نترنت

رؤية مترو: لتوفير مجتمع تعليمي صغير ونابض بالحياة فكريًا مصمم لخدمة الطzب الذين يريدون
تجربة تعليمية مخصصة تعدهم لعالم متصل حيث تكون الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا ذات أهمية حيوية. الكل

.ينخرط طzب مترو في منهج دراسي مzئم شخصيًا ودقيًقا في بيئة آمنة وموثوقة

بعثة ا?درسة

:مهمتنا هي أن يسعى جميع أعضاء مجتمع مترو إلى تحسP ممارستهم لعادات اKترو في القلب والعقل

.أ التواصل الفعال : سيقوم الطzب بتوصيل أفكارهم بوضوح ولديهم القدرة على التفكير في أفكار ا`خرين بشكل عكسي ، حتى عندما
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.قد تختلف هذه اxفكار عن أفكارهم

.ب استعRم ا?تعلم : سيكون الطzب مفكرين فضوليP ، ليس فقط طرح اxسئلة ، ولكن العمل بناًء على تلك اxسئلة في محاولة ;كتشاف

.ا,جابات وقبول ا;رتباك وعدم اليقP وخطر الفشل كجزء من العملية

.ج صانع القرار النشط وا?سؤول : سيتخذ الطzب قرارات منطقية وهادفة ، مع مراعاة جميع البدائل اKتاحة بالترتيب
.للعثور على أفضل مسار عمل ممكن

.د ا?تعاون الفعال : سيعمل الطzب بشكل مستقل ومساهم
أعضاء الفريق ، القبول والتفاعل لتحسP الذات بناًء على التعليقات والنقد ، وإظهار التعاطف والصدق في جميع

.التفاعل مع ا`خرين

E. ا?فكر الناقد : سيكون الطzب مفكرين مبدعP ، ويقتربون من مشاكل جديدة ومربكة بطاقة إيجابية وتفرد وأصالة
.الفكر ، با;عتماد على تجاربهم الشخصية واKعرفة السابقة

الصفحة 10

© 2019 N EOLA ، Inc. 10

F. ا?تعلم ا?شارك : سيظهر الطzب اKثابرة ، ويحافظون على عملية حل اKشكzت بمرور الوقت مع ا;ستمرار في التركيز وا,نتاج

.مسودات متعددة ، مثل الحرفيP اKهرة ، لتحقيق النجاح

ما هو مترو؟

عدم التمييز

على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الدين أو اxصل القومي أو العمر أو الجنس Metro Early College High School ; تميز مدرسة
الهوية أو التعبير ، النسب ، الحالة العسكرية أو الوضع العائلي أو ا,عاقة في برامجها التعليمية وأنشطتها وسياسات التوظيف وتوفر
الوصول اKتساوي إلى مجموعات الشباب اKعينة اxخرى. يجب مراجعة جميع السياسات والبرامج واKمارسات وا,جراءات والقرارات في اKنطقة للتأكد من

حقوق جميع الطzب واKوظفP في تكافؤ فرص التعليم والعمل كما يكفلها دستور الو;يات اKتحدة وبواسطة
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.القانون

:تم تعيP الشخص التالي للتعامل مع ا;ستفسارات اKتعلقة بسياسات عدم التمييز

كريستا ميللر ، مديرة اKدرسة اKتوسطة

أنتوني ألستون ، مدير اKدرسة الثانوية

طريق كيني كولومبوس أوهايو 2276-247-614 1929

يوم مدرسي

.مبنى اKدرسة مفتوح الساعة 7:15 صباًحا يوميًا. يبدأ اليوم الدراسي الساعة 8:00 صباًحا وينتهي الساعة 2:30 مساًء

الجدول الزمني للمدرسة ا?توسطة ا?توسطة جداول مترو ا?درسة الثانوية اليومية .

8:00 - 9:05 الفترة اxولى

9:05 - 10:10 الفترة الثانية

10:10 - 11:15 الفترة الثالثة

11:15 - 11:30 عطلة البرKان
11:30 - 11:50 غداء

11:50 - 12:20 استشاري

12:20 - 1:25 الفترة الخامسة
1:25 - 2:30 الفترة السادسة

(M ، T ، TH ، F) الجدول اليومي
ساعات العمل ا;ستشارية / اKكتبية 8:00 - 9:00 صباًحا

الفترة اxولى صباًحا 10:15 - 9:00

الفترة الثانية
10:15 - 11:30
صباحا

غداء

11:30 - 12:00
مساء

الفترة الثالثة مساًء 1:15 - 12:00

الفترة الرابعة مساًء 2:30 - 1:15

(W) الجدول اليومي
الفترة اxولى 8:00 - 9:30 صباًحا
الفترة الثانية 9:30 - 11:00 صباحاً
غداء صباًحا 11:30 - 11:00
الفترة الثالثة 11:30 - 1:00 مساًء
الفترة الرابعة 1:00 - 2:30 مساًء

الصفحة 12

ساعات البريد اfلكتروني

شكلنا الرئيسي لzتصال عبر البريد ا,لكتروني. وهو يسمح با;تصال اxسرع واxكثر سرية بP العائzت واKوظفP. ومع ذلك، في
من أجل تعزيز التوازن الصحي بP العمل والحياة Kعلمينا وموظفينا قمنا بتحديد اxوقات وتشجيع موظفينا على الحد من اتصا;تهم عبر البريد ا,لكتروني
.إلى الساعات اKذكورة

صباًحا - 4:00 مساًء من اjثنh إلى الجمعة 7:30

مسؤوليات الطRب
تم تصميم قواعد وإجراءات اKدرسة للسماح للطzب بالتعليم في بيئة آمنة ومنظمة. من اKتوقع أن يتبع جميع الطzب
.توجيهات أعضاء هيئة التدريس وا;لتزام بجميع قواعد اKدرسة

.يجب أن يصل الطzب إلى اKدرسة في الوقت اKحدد ، مستعدين للتعلم واKشاركة

̀باء باKعلومات على أساس منتظم وكلما ظهرت مخاوف ̀باء على علم بتقدم طفلهم في اKدرسة ، سيتم تزويد ا .من أجل إبقاء ا
.في كثير من اxحيان سيكون من مسؤولية الطالب توصيل اKعلومات. ومع ذلك ، يمكن للمدرسة استخدام البريد أو التسليم اليدوي عند ا;قتضاء
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لدى الوالدين خيار تلقي ا;تصا;ت من اKدرسة عبر البريد ا,لكتروني و / أو الفاكس عن طريق ملء النموذج اKناسب اKتاح في اKدرسة
مكتب إداري. يتم تشجيع الوالدين على بناء رابط ثنائي ا;تجاه مع معلمي أطفالهم وموظفي الدعم عن طريق إبzغ اKوظفP با;قتراحات أو
.اKخاوف التي قد تساعد طفلهم على تحقيق أهدافه التعليمية بشكل أفضل

الجرحى والجرحى

يجب ا,بzغ عن جميع ا,صابات للمعلم أو اKكتب. إذا كانت ا,صابات طفيفة ، فسيتم عzج الطالب وقد يعود إلى الفصل. إذا كانت العناية الطبية
.إذا لزم اxمر ، سيتبع اKكتب إجراءات الطوارئ في اKدرسة ويحاول ا;تصال بوالدي الطالب

يجب على الطالب الذي يمرض خzل اليوم الدراسي أن يطلب إذنًا للذهاب إلى اKكتب. سيحدد البالغ اKناسب في اKكتب ما إذا كان
.يجب على الطالب البقاء في اKدرسة أو العودة إلى اKنزل. لن يتم إطzق سراح أي طالب من اKدرسة دون إذن الوالدين اKناسب

القسم ا1ول - معلومات عامة

اjلتحاق با?درسة

.بشكل عام ، يتطلب قانون الو;ية من الطzب التسجيل في اKنطقة التعليمية التي يقيم فيها والدهم أو وصي قانوني

الصفحة 13
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توافق على التسجيل على أساس اليانصيب غير ا;نتقائي. مترو مفتوح للطzب من STEM مدارس مترو هي منطقة تعليمية غير معتمدة من
في جميع أنحاء وسط و;ية أوهايو. ; توجد قيود على مقاطعة أو منطقة ا,قامة طاKا يمكن للطzب حضور الفصول الدراسية في الحرم الجامعي

.اKواقع

يجب على الطzب التقديم باستخدام موقع اKدرسة قبل شهر فبراير من العام الدراسي قبل السنة الدراسية اKطلوبة للتسجيل. بمجرد تقديم الطلب
̀باء عبر البريد ا,لكتروني اKقدمة ، يتم اختيار الطzب باستخدام نظام اليانصيب على أساس عدد اKقاعد اKتاحة في مستوى الصف للطالب. يتم إخطار ا
قبولهم في البرنامج بحلول منتصف مارس ، ومن ثم يكون لهم الحق في قبول أو رفض مقعدهم في مدارس مترو. اKقاعد اKرفوضة
.يعطى لطالب آخر في قائمة ا;نتظار و; يمكن إعادته في وقت ;حق

̀باء تقديم نسخ مما يلي :يجب تسجيل الطzب الجدد تحت سن 18 سنة من قبل الوالدين أو الوصي القانوني. عند التسجيل ، يجب على ا

.أ شهادة ميzد أو وثيقة مماثلة
.ب (أوراق اKحكمة التي تخصص حقوق ومسؤوليات الوالدين أو الحضانة (إذا كان ذلك مناسبًا
.ج إثبات ا,قامة
.د Pدليل على التحص

في ظروف معينة ، يجوز السماح بالتسجيل اKؤقت. في مثل هذه الحا;ت ، سيتم إخطار الوالدين بشأن الوثائق اKطلوبة ,ثباتها

.التسجيل الدائم

يجب أن يكون لدى الطzب اKسجلP في مدرسة أخرى نسخة رسمية من مدرستهم السابقة من أجل تحويل ا;عتمادات. سوف بيتي مارشال
.اKساعدة في الحصول على كشف الدرجات ، إذا لم يتم تقديمه في وقت التسجيل

يمكن للطzب اKشردين الذين يستوفون التعريف الفيدرالي للمشردين التسجيل وسيكونون تحت رعاية اxطفال اKشردين في اKنطقة فيما يتعلق
.إجراءات التسجيل

; يُطلب من الطzب الجدد الذين يبلغون من العمر 18 عاًما أو أكثر أن يرافقهم أحد الوالدين عند التسجيل. عند ا,قامة مع أحد الوالدين ، يكون هؤ;ء الطzب
شجع على تضمP الوالدين في عملية التسجيل. عند إجراء أنفسهم في اKدرسة ، يتحمل الطzب البالغون مسؤوليات على حد سواء
.الطالب وأولياء اxمور

با,ضافة إلى ذلك ، إذا كان الطالب الجديد مقيًما في اKنطقة مع جده وكان موضوًعا: (1) توكيل يعينه على أنه
اKحامي إذا كانت الحقيقة ؛ أو (2) شهادة تفويض تصريف أعمال ينفذها الجد الذي يمنح الجد سلطة على الرعاية الجسدية
الحضانة والسيطرة على الطفل ، بما في ذلك القدرة على تسجيل الطفل في اKدرسة ، واKوافقة في جميع اxمور اKتعلقة باKدرسة ، ومناقشة مع اKقاطعة
.التقدم التعليمي للطفل ، يجوز لجد الطالب تسجيل الطفل في اKدرسة على أساس التعليم اKجاني
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ومع ذلك ، با,ضافة إلى اKستندات اKشار إليها أعzه والتي عادة ما تكون مطلوبة للتسجيل ، يجب على الجد أن يزود اKنطقة بواجب رسمي
.نسخة تنفيذية وموثقة من وثيقة توكيل أو تفويض تصريف أعمال

قد يتم رفض الطالب الذي تم تعليقه أو طرده من قبل مدرسة عامة أخرى في أوهايو مؤقتًا للقبول في مدارس اKقاطعة خzل الفترة
التعليق أو الطرد حتى لو كان ذلك الطالب يحق له الذهاب إلى اKدرسة في اKنطقة. وباKثل ، طرد الطالب أو غير ذلك
تمت إزالته xغراض تأديبية من مدرسة عامة في و;ية أخرى ولم تنته فترة الطرد أو ا,بعاد مؤقتًا
رفض دخول مدارس اKقاطعة خzل فترة الطرد أو ا,بعاد أو حتى انتهاء فترة الطرد أو ا,بعاد التي

، كان من اKمكن أن يتلقى الطالب في اKنطقة لو ارتكب الطالب الجريمة أثناء التسجيل في اKنطقة. قبل رفض القبول
ومع ذلك ، يجب على اKشرف أن يقدم للطالب فرصة لعقد جلسة استماع Kراجعة ظروف التعليق أو الطرد وأي
.عوامل أخرى يرى اKشرف أنها ذات صلة

ويسعى للقبول أو إعادة (DYS) إذا تم فصل الطالب مؤخرًا أو تم إخzء سبيله من حجز دائرة خدمات الشباب
، إلى اKشرف DYS القبول في اKنطقة ، لن يتم قبول الطالب حتى السجzت التالية ، والتي يجب أن يتم ا,فراج عنها من قبل
:تم إستقباله

.أ نسخة محدثة من نسخة الطالب ؛

.ب ؛ DYS تقرير عن سلوك الطالب أثناء وجوده في حجز

.ج IEP الحالي للطالب ، إذا تم تطويره من أجل الطفل ؛ و

.د .ملخص السجل التعليمي لسلوك الطفل

الطzب اxجانب وطzب التبادل اxجنبي (من برامج الطzب اKعترف بها واKعتمدة) مؤهلون للقبول على نفس اxساس مثل غيرهم
PقيمKب غير اzالط.

hالجدولة والتعي

مستوى اKدرسة اKتوسطة

يقوم اKدير بتعيP كل طالب في الفصل الدراسي والبرنامج اKناسبP. يجب مناقشة أي أسئلة أو مخاوف بشأن اKهمة
.مع اKدير

اKرحلة الثانوية

الصفحة 15

يتم توفير الجداول الزمنية لكل طالب في بداية العام الدراسي أو عند التسجيل. تعتمد الجداول الزمنية على احتياجات الطالب ومتاحة
مساحة الفصل. يجب التعامل مع أي تغييرات في جدول الطالب من خzل مدير اKدرسة. قد يتم رفض الطzب ا;لتحاق بالدورة بسبب نقص
اKساحة اKتاحة أو حاجة الطالب ;جتياز اKقررات الدراسية اKطلوبة. يتوقع من الطzب اتباع جداولهم. يجب اKوافقة على أي اختzف

.مع تغيير تصريح أو جدول

السراح ا?بكر

; يجوز xي طالب أن يغادر اKدرسة قبل وقت الفصل دون أن يقوم أحد الوالدين أو الوصي بتقديم طلب كتابي موقع أو الحضور إلى مكتب اKدرسة
شخصيا لطلب ا,فراج. لن يتم إطzق سراح أي طالب إلى شخص غير الوالدين (الوالدين) الحاضنP أو الوصي دون مذكرة إذن مكتوبة
.موقعة من الوالد (الوالدين) الوصي أو الوصي

اjنسحاب / التحويل من ا?درسة

; يسمح xي طالب دون سن الثامنة عشرة (18) با;نسحاب من اKدرسة دون موافقة كتابية من والديه وامتثاً; للدولة
القانون. يجب إبzغ الطالب الذي ينسحب من اKدرسة إلى قاضي اxحداث باKقاطعة وإلى مكتب اKركبات ا`لية
.تعليق رخصة قيادتهم إذا كان عمره أقل من 18 سنة
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̀باء إخطار اKدير بشأن خطط نقل طفلهم إلى مدرسة أخرى. السجzت اKدرسية ، بما في ذلك السجzت التأديبية للتعليق و يجب على ا
.الطرد ، سيتم تحويله إلى اKدرسة الجديدة خzل 14 يوًما من إشعار الوالدين أو طلبهم

التحصينات

، يجب أن يكون الطzب على علم بجميع التطعيمات التي يقتضيها القانون ، بما في ذلك على سبيل اKثال ; الحصر التهاب سنجابية النخاع والحصبة والدفتيريا والحصبة اKxانية والسعال الديكي والكزاز
و B والنكاف ، أو لديهم إعفاء مصرح به من متطلبات التحصP الحكومية. يجب تحصP طzب رياض اxطفال ضد التهاب الكبد
الجدري. من أجل سzمة جميع الطzب ، يجوز Kدير اKدرسة إزالة طالب من اKدرسة أو تحديد موعد نهائي لتلبية متطلبات الدولة إذا
; يمتلك الطالب التحصينات الzزمة أو ا,عفاء اKصرح به. في حالة وباء جدري اKاء ، قد يقوم اKشرف مؤقتًا
رفض قبول الطالب اKستثنى من شرط تطعيم جدري اKاء. أي أسئلة حول التحصينات أو ا,عفاءات
.يجب أن توجه إلى بيتي مارشال

التفويض الطبي للطوارئ

، يجب تقديم استمارة تفويض طبي طارئة كاملة إلى اKدرسة لكي يتمكن الطالب من اKشاركة في أي نشاط خارج اKدرسة
بما في ذلك الرحzت اKيدانية ، ورحzت اKتفرجP ، واxنشطة الرياضية وغيرها من اxنشطة الzمنهجية ، واxنشطة اKنهجية اKشتركة. نموذج التفويض الطبي للطوارئ هو
.تقدم في وقت التسجيل وفي بداية كل عام دراسي
استخدام اxدوية

الصفحة 16
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:يجب على الطzب الذين يجب عليهم تناول اxدوية اKوصوفة خzل اليوم الدراسي ا;لتزام با,رشادات التالية

.أ يجب على الوالدين تحديد ما إذا كان يمكن تعديل الجدول الزمني للدواء مع مستشار وصي طفلهم لتجنب ا,عطاء
.الدواء خzل ساعات الدوام اKدرسي

.ب يجب تقديم النموذج اKناسب مع مدير اKبنى اKعني قبل أن يُسمح للطالب ببدء تناول أي دواء
خzل ساعات الدراسة أو ;ستخدام جهاز ا;ستنشاق ,دارة دواء الربو. يجب تقديم هذه النماذج سنويًا وعند الضرورة xي منها
.تغيير في الدواء

.ج يجب تسجيل جميع اxدوية في مكتب اKدير ، ويجب تسليمها إلى اKدرسة في الحاويات اxصلية التي كانت فيها
يتم صرفها من قبل الطبيب اKوصوف أو الصيدلي اKرخص ، واKسمى بالتاريخ واسم الطالب والجرعة اKحددة
.تدار

.د سيتم تأمP اxدوية التي يتم إحضارها إلى اKكتب بشكل صحيح. باستثناء ما هو مذكور أدناه ، يجب تسليم الدواء إلى مدير اKدرسة
، اKكتب من قبل والد الطالب أو الوصي أو بواسطة شخص بالغ مسؤول آخر بناًء على طلب الوالد أو الوصي. باستثناء ما هو مذكور أدناه
; يجوز للطzب إحضار الدواء إلى اKدرسة. يمكن للطzب حمل أدوية طارئة للحساسية و / أو ردود الفعل ، أو أجهزة استنشاق الربو
خzل ساعات الدراسة بشرط أن يكون الطالب قد حصل على إذن كتابي من أحد الوالدين أو الطبيب وقدم ا;ستمارات اKناسبة. في ال
با,ضافة إلى إذن خطي وتقديم النماذج اKناسبة ، يجب على الوالد أو الطالب ، ("epi في حالة الحقن التلقائي با,بينفرين ("أقzم

أو أجهزة ا;ستنشاق epi توفير جرعة احتياطية Kكتب اKدرسة. يحظر على الطzب تماًما نقل أدوية الطوارئ أو أقzم
.إلى أي طالب آخر ;ستخدامها أو حيازتها

يمكن للوالد نقل الدواء مباشرة إلى اKدرسة أو نقله بواسطة موظفي النقل (سائق الحافلة و / أو مساعد الحافلة) في
.طلب الوالدين. يجب ترتيب ذلك مقدما

إذا رغب اKدير ، xسباب يمكن دعمها ، في إيقاف امتياز الطالب الذي يدير الدواء بنفسه ، باستثناء
̀باء) بالقرار في وقت كاٍف للحصول على وسيلة بديلة حيازة واستخدام أجهزة استنشاق الربو ، يجب إخطار الوالدين (ا
.ا,دارة اKزمع إنشاؤها

E. سيتم تدمير أي دواء غير مستخدم لم يطالب به أحد الوالدين من قبل موظفي اKدرسة عندما لم يعد من الضروري إعطاء وصفة طبية
.أو في نهاية العام الدراسي

F. يتحمل الوالدان اKسؤولية الوحيدة لتوجيه طفلهما لتناول الدواء
.في الوقت اKحدد

.ج سيحتفظ مدير اKدرسة بسجل يشير إلى اKوظفP اKعينP ,دارة الدواء ، با,ضافة إلى التاريخ والوقت من اليوم
.مطلوب ا,دارة. سيتم ا;حتفاظ بهذا السجل جنبًا إلى جنب مع طلب الواصف اKكتوب وإصدار الوالد اKكتوب
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(ا1دوية غير ا?وصوفة (بدون وصفة طبية

xي طالب دون إذن مسبق من الوالدين. يمكن للوالدين (OTC) ; يجوز xي موظف صرف أدوية بدون وصفة طبية
يأذن بإدارة دواء غير موصوف في النماذج اKتوفرة من مكتب اKدير. إذن الطبيب غير مطلوب في
.مثل هذه الحا;ت

بموجب إشعار خطي ، يمكن للوالدين أيًضا التصريح بأن طفلهما قد يدير اxدوية غير اKوصوفة ذاتيًا ويحتفظ بالعzج غير اKوصوف
.حيازته

إذا تم العثور على طالب يستخدم أو يمتلك دواء غير موصوف بدون إذن من الوالدين ، فسيتم إحضاره إلى مكتب اKدرسة أثناء
.يتم ا;تصال بوالدي الطالب للحصول على إذن. سيتم مصادرة الدواء حتى يتم الحصول على إذن خطي

أي طالب يقوم بتوزيع دواء من أي نوع أو تم العثور عليه بحيازة دواء غير مصرح به ينتهك قانون اKدرسة
.السلوك وسيتم تأديبهم وفًقا xحكام تعاطي اKخدرات في اKدونة

.يُسمح للطzب بامتzك منتجات واقية من الشمس اKوضعية بدون وصفة طبية وإدارتها ذاتيًا أثناء تواجدهم في ممتلكات اKدرسة أو في إحدى اKدارس التي ترعاها اKدرسة
.حدث
.شريطة أن يكون الطالب قد قدم موافقة كتابية مسبقة من والديه / ولي أمره إلى اKدير

يجوز للطالب امتzك واستخدام جهاز استنشاق بالجرعات اKقننة أو بخاخ مسحوق جاف للتخفيف من أعراض الربو أو قبل ممارسة الرياضة Kنع ظهور
أعراض الربو في اKدرسة أو في أي نشاط أو حدث أو برنامج ترعاه أو تشارك فيه مدرسة الطالب إذا كان النموذج اKناسب

.مكتمل ومسجل في مكتب اKدير

; يجوز للطالب اKصرح له بامتzك واستخدام جرعة مقننة أو بخاخ مسحوق جاف نقل ملكية أي منشقة أو دواء آخر إلى
.أي طالب آخر

مكافحة ا1مراض السارية ا?عدية

نظرًا xن اKدرسة بها عدد كبير من اxشخاص ، فمن الضروري اتخاذ تدابير محددة عندما تكون صحة أو سzمة اKجموعة في خطر. اKدرسة
.قد يقوم اKوظفون اKحترفون بإزالة أو عزل طالب مريض أو تعرض Kرض معدي أو آفة عابرة للغاية ، مثل القمل

تشمل اxمراض اKعدية اKحددة الخناق والحمى القرمزية والتهابات البكتيريا والسعال الديكي والنكاف والحصبة والحصبة اKxانية وغيرها من الحا;ت اKشار إليها

.من قبل ا,دارات الصحية اKحلية والو;ئية

الصفحة 18

.تقتصر أي إزالة على فترة العدوى كما هو محدد في اKبادئ التوجيهية ا,دارية للمدرسة

مكافحة ا1مراض السارية غير ا?عدية

تلتزم اKنطقة التعليمية بحماية اKوظفP والطzب من اxمراض اKعدية غير اzKمسة. عندما يكون ا;تصال غير عارضة
يشتبه في ا,صابة باxمراض اKعدية ، وستتم مراجعة صحة الطالب من قبل فريق من الخبراء ، بما في ذلك إدارة الصحة باKقاطعة. ال
ستحمي اKدرسة خصوصية الشخص اKتضرر واKتصلP به. يُسمح للطzب واKوظفP بالبقاء في اKدرسة

.ما لم يكن هناك دليل قاطع يبرر ا;ستبعاد

وأمراض أخرى ، B وفيروس نقص اKناعة البشرية ، والتهاب الكبد ، ARC-AIDS تشمل اxمراض اKعدية غير اKصاحبة اxمراض التي تنتقل عن طريق ا;تصال الجنسي ، وا,يدز ، واKركب اKرتبط بـ
.التي قد يحددها مجلس الدولة للصحة

̀باء فحص دم طفلهم لفيروس نقص اKناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد الوبائي عندما ينزف الطفل في اKدرسة والطzب وفًقا Kا يقتضيه القانون الفيدرالي ، سيُطلب من ا
.أو يتعرض اKوظفون للدم. يخضع أي اختبار لقوانP حماية السرية

السيطرة على الباثوجينات ا?ولدة للدم
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تسعى منطقة اKدرسة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة للطzب واتخاذ التدابير اKناسبة لحماية هؤ;ء الطzب الذين قد يكونون

يتعرضون Kسببات اxمراض اKنقولة بالدم في البيئة اKدرسية و / أو أثناء مشاركتهم في اxنشطة اKتعلقة باKدرسة. بينما مخاطر الطzب
قد يكون التعرض Kسببات اxمراض اKنقولة بالدم منخفًضا ، يجب على الطzب أن يفترضوا أن جميع سوائل الجسم من اKحتمل أن تكون معدية ويجب أن يتخذوا ا;حتياطات الzزمة Kتابعة
.إجراءات شاملة لتقليل هذه اKخاطر وتقليل و / أو منع احتمالية ا,صابة العرضية

عندما يكون الطالب على اتصال بالدم أو أي مواد أخرى من اKحتمل أن تكون معدية ، يجب عليه / عليها إخطار معلمه على الفور ، الذي سيتصل
.(تقرير التعرض F1 مدير ومساعدة الطالب في إكمال الوثائق اKطلوبة (على سبيل اKثال ، نموذج 8453.02

سيتم ا;تصال بوالدي الطالب الذي تم الكشف عنه فورًا بشأن التعرض له وسيتم تشجيعه على فحص دم الطالب
وفيروس نقص اKناعة البشرية إما من قبل الطبيب. يُشجع والدا الطالب على استشارة طبيب الطالب بشأن أي شيء ضروري B التهاب الكبد
.عzج ما بعد التعرض

سيُطلب من والد الطالب أيًضا تقديم نسخة من نتائج ا;ختبار وأي عzج بعد التعرض للصيانة في البرنامج التعليمي للطالب
.سجل وفًقا للقوانP الفيدرالية وقوانP الو;يات اKتعلقة بالسرية

و B سيتم أيًضا ا;تصال بوالدي الطالب الذين تسببوا في التعرض على الفور ونُصحوا بفحص دم الطالب للكشف عن التهاب الكبد
.فيروس نقص اKناعة البشرية إما بالتعاون مع طبيبه

الصفحة 19
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سيُطلب من والدي الطالب تقديم نسخة من نتائج ا;ختبار للصيانة في السجل التعليمي للطالب وفًقا للفيدرالية و
.قوانP الدولة اKتعلقة بالسرية

الطRب ذوي اfعاقة

الثانوية لتحديد موقع جميع اxطفال وتحديدهم وتقييمهم حتى سن 21 عاًما الذين يحضرون اKنطقة ويشتبه في أن لديهم Metro Early College تسعى مدرسة
عجز. اxطفال ذوي ا,عاقة اKؤهلة بموجب قانون تحسP تعليم اxفراد ذوي ا,عاقة لعام 2004 أو القسم 504 من
.قد يكون قانون إعادة التأهيل مؤهzً للحصول على تعليم خاص والخدمات ذات الصلة

يمكن للطالب الوصول إلى التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة من خzل إجراءات التقييم اKناسبة. مشاركة الوالدين في هذا ا,جراء مهم
لzستفسار عن التقييم carter@themetroschool.orgالقسم 504) وقانون الو;ية. ا;تصال لوري كارتر في ADA ، (IDEIA) ومطلوبة من قبل الفيدرالية
.ا,جراءات والبرامج والخدمات

الطRب ا?قيمون

سيتم تزويد الطzب الذين ; مأوى لهم بتعليم عام مجاني ومناسب بنفس طريقة الطzب ا`خرين الذين تخدمهم اKقاطعة. بz مأوى
، الطzب مؤهلون لتلقي خدمات النقل واKشاركة في البرامج التعليمية للطzب ذوي ا,عاقة أو إتقان محدود للغة ا,نجليزية
اKشاركة في برامج اKوهوبP وتلقي وجبات في إطار برامج التغذية اKدرسية. لن يحرم الطzب اKشردون من التسجيل على أساس
.عدم وجود دليل على ا,قامة. للحصول على معلومات إضافية اتصل بمدير اKدرسة

ا1طفال والشباب في رعاية فوستر

الطzب الذين يستوفون التعريف الفيدرالي لـ "في الكفالة" ، بما في ذلك أولئك الذين ينتظرون وضع الكفالة ، سيتم تسجيلهم وتقديمهم مجانًا
.بنفس طريقة جميع الطzب ا`خرين للمنطقة. للحصول على معلومات إضافية ، راجع السياسة 5111.03 (FAPE) التعليم العام اKناسب

حماية وخصوصية سجRت الطRب

̀باء والطzب الذين يبلغون من العمر 18 عاًما أو أكثر ("الطzب اKؤهلP") حقوًقا معينة (FERPA) يمنح قانون الخصوصية والحقوق التعليمية ل§سرة ا

:فيما يتعلق بالسجzت التعليمية للطالب. هذه الحقوق هي

الثانوية طلبًا بذلك Metro Early College الحق في فحص ومراجعة السجzت التعليمية للطالب في غضون 45 يوًما بعد اليوم الذي تتلقى فيه مدرسة .1

.التمكن من

mailto:carter@themetroschool.org
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̀باء أو الطzب اKؤهلP تقديم طلب كتابي إلى كبير اKوظفP اxكاديميP يحدد السجzت التي يرغبون في فحصها. اKدرسة يجب على ا

.يقوم اKسؤول بترتيبات الوصول وإخطار الوالد أو الطالب اKؤهل بالوقت واKكان الذي يمكن فيه فحص السجzت

الحق في طلب تعديل السجzت التعليمية للطالب التي يعتقد الوالد أو الطالب اKؤهل أنها غير دقيقة أو مضللة أو -2

.FERPA خzف ذلك في انتهاك لحقوق الخصوصية للطالب بموجب

يجب على أولياء اxمور أو الطzب اKؤهلP الذين يرغبون في مطالبة اKدرسة بتعديل أحد السجzت كتابة كبير اKوظفP اxكاديميP ، وتحديد الجزء من السجل بوضوح

يريدون التغيير ، ويحددوا سبب تغييره. إذا قررت اKدرسة عدم تعديل السجل حسب طلب الوالد أو الطالب اKؤهل ، فإن

ستقوم اKدرسة بإخطار الوالد أو الطالب اKؤهل بالقرار وبحقهم في جلسة استماع بخصوص طلب التعديل. إضافي

.سيتم تقديم اKعلومات اKتعلقة بإجراءات السمع للوالد أو الطالب اKؤهل عند إعzمه بالحق في جلسة استماع

من السجzت التعليمية للطالب ، باستثناء (PII) الحق في تقديم موافقة كتابية قبل أن تكشف اKدرسة عن معلومات التعريف الشخصية .3

.بالكشف دون موافقة FERPA إلى الحد الذي يسمح فيه

استثناء واحد ، يسمح بالكشف دون موافقة ، هو الكشف Kسؤولي اKدارس ذوي ا;هتمامات التعليمية اKشروعة. مسؤول اKدرسة هو

الشخص الذي تستخدمه اKدرسة كمدير أو مشرف أو مدرب أو موظف دعم (بما في ذلك الطاقم الصحي أو الطبي والقانون

أفراد وحدة ا,نفاذ) أو شخص يخدم في مجلس اKدرسة. قد يشمل مسؤول اKدرسة أيًضا متطوًعا أو مقاوً; خارج اKدرسة

الذي يؤدي خدمة مؤسسية لوظيفة ستستخدم اKدرسة من أجلها موظفيها والذين يخضعون لسيطرة مباشرة من

، اKدرسة فيما يتعلق باستخدام وصيانة معلومات تحديد الهوية الشخصية من السجzت التعليمية ، مثل اKحامي

مدقق أو استشاري طبي أو معالج ؛ تطوع أحد الوالدين أو الطالب للعمل في لجنة رسمية ، مثل لجنة التأديب أو التظلم ؛

أو أحد الوالدين أو الطالب أو أي متطوع آخر يساعد مسؤول مدرسة آخر في أداء مهامه. مسؤول اKدرسة لديه تعليمي مشروع

.الفائدة إذا كان اKسؤول بحاجة إلى مراجعة سجل تعليمي من أجل الوفاء بمسؤوليته اKهنية

الحق في تقديم شكوى إلى وزارة التعليم اxمريكية بشأن الفشل اKزعوم من قبل [اKدرسة] في ا;متثال Kتطلبات .4

FERPA. كتب الذي يديرKاسم وعنوان ا FERPA هي:

Maryland Avenue، SW Washington، DC 20202 مكتب ا;متثال لسياسة اxسرة وزارة التعليم اxمريكية 400

الصفحة 21

معلومات دليل الطالب

والقانون ا;تحادي، أن كلية مترو اKبكر مدرسة ثانوية، مع بعض ا;ستثناءات، الحصول على الخاص بك ،(FERPA) و قانون اxسرة الحقوق التعليمية والخصوصية يتطلب

موافقة خطية قبل الكشف عن معلومات تحديد الهوية الشخصية من السجzت التعليمية لطفلك. ومع ذلك ، مترو الكلية اKبكرة عالية

يجوز للمدرسة الكشف عن "معلومات الدليل" اKعينة بشكل مناسب دون موافقة كتابية ، ما لم تكن قد أبلغت اKقاطعة بخzف ذلك في

بتضمP هذا النوع Metro Early College High School وفًقا ,جراءات اKقاطعة. الغرض اxساسي من معلومات الدليل هو السماح Kدرسة

:اKعلومات من سجzت تعليم طفلك في منشورات مدرسية معينة. ا;مثله تشمل

  هـ- بيان لعب يظهر دور الطالب في ا,نتاج الدرامي ؛

  .و- الكتاب السنوي

.ج   قائمة الشرف أو قوائم ا;عتراف اxخرى ؛
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H.   برامج التخرج ؛ و

.أنا .أوراق النشاط الرياضي ، مثل اKصارعة ، تظهر وزن وطول أعضاء الفريق

يمكن أيًضا الكشف عن معلومات الدليل ، وهي معلومات ; تعتبر عامة ضارة أو انتهاًكا للخصوصية إذا تم إصدارها ، إلى الخارج

اKنظمات دون موافقة خطية مسبقة من الوالدين. وتشمل اKنظمات الخارجية ، على سبيل اKثال ; الحصر ، الشركات التي تصنع حلقات الفئة أو

تتلقى اKساعدة بموجب التعليم ا;بتدائي والثانوي (LEA) نشر الكتب السنوية. با,ضافة إلى ذلك ، يتطلب قانونان اتحاديان وكا;ت تعليمية محلية

لتزويد اKجندين العسكريP ، عند الطلب ، باKعلومات التالية - اxسماء والعناوين وقوائم الهاتف - ما لم يكن الوالدان (ESEA) قانون 1965

.بأنهم ; يريدون الكشف عن معلومات الطzب الخاصة بهم دون موافقتهم الخطية اKسبقة LEA نصحت

بالكشف عن معلومات الدليل من السجzت التعليمية لطفلك دون كتابتك اKسبقة Metro Early College High School إذا كنت ; تريد أن تقوم مدرسة

موافقة ، يجب عليك إخطار اKنطقة كتابيًا بحلول 30 أغسطس العاشر
الثانوية ما يلي Metro Early College للعام الدراسي الجديد. وقد خصصت مدرسة

معلومات كمعلومات دليل: اسم الطالب ؛ عنوان؛ رقم هاتف؛ تصوير؛ تاريخ ومكان اKيzد؛ اKجال الرئيسي للدراسة؛ مشاركة

في اxنشطة والرياضات اKعترف بها رسميًا ؛ الطول والوزن ، إذا كان عضًوا في فريق رياضي ؛ مواعيد الحضور؛ تاريخ التخرج؛ أو الجوائز

.تم ا;ستzم

الصفحة 22
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رسوم الطالب والغرامات

سيتم تزويد الطzب بغالبية اKواد الzزمة لدورات التدريس دون تكلفة. وفقا لقانون الدولة ، تفرض مدارس مترو الرسوم
.الرسوم اKدرسية التالية لتغطية تكاليف البرمجة

:ا?درسة ا?توسطة
رسوم الطالب السنوية: 100 دوjر لكل تلميذ

:ا?درسة الثانوية
رسوم الطالب السنوية: 200 دوjر لكل تلميذ

.الطRب الذين يلتحقون بدورات الكلية من خRل مترو وj يجتازون الدورة ، سيتم محاسبتهم على تكلفة الفصل

يمكن أيًضا فرض رسوم على فقدان أو إتzف أو إتzف اxجهزة اKدرسية واKعدات وا`;ت اKوسيقية ومواد اKكتبة والكتب اKدرسية و
اxضرار التي لحقت اKباني واKمتلكات اKدرسية. يمكن تغريم الطzب الذين يستخدمون ممتلكات ومعدات اKدرسة بسبب التآكل اKفرط للممتلكات وإساءة استخدامها
.معدات

.قد يتم التنازل عن الرسوم في الحا;ت التي توجد فيها صعوبات مالية

.قد يؤدي عدم دفع الغرامات أو الرسوم أو الرسوم إلى حجب الدرجات واxرصدة

زيادة تمويل الطRب

يمكن للطzب اKشاركP في اKجموعات واxنشطة التي ترعاها اKدرسة التماس أموال من الطzب ا`خرين وأعضاء هيئة التدريس وأفراد اKجتمع في
.وفًقا ,رشادات اKدرسة

.; يجوز للطzب بيع أي عنصر أو خدمة في اKدرسة دون موافقة مسبقة من اKدير. قد يؤدي انتهاك هذه السياسة إلى إجراءات تأديبية

متعلقات الطالب

يجب على الطzب عدم إحضار عناصر ذات قيمة إلى اKدرسة. أشياء مثل اKجوهرات واzKبس باهظة الثمن واKعدات ا,لكترونية ، وما شابه ، هي أهداف مغرية ل
.السرقة وا;بتزاز. اKدرسة ليست مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ل§شياء الثمينة الشخصية
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خدمة وجبة

يشارك مترو في برنامج الغداء اKدرسي الوطني ويتيح وجبات الغداء للطzب مقابل رسوم 3.50 دو;ر في اليوم لتناول طعام الغداء و 2.00 دو;ر في اليوم لـ

.وجبة افطار

.يمكن للطzب أيًضا إحضار وجبة الغداء الخاصة بهم إلى اKدرسة لتناولها في مناطق الغداء باKدرسة •

.; يجوز xي طالب مغادرة مباني اKدرسة خzل فترة الغداء دون إذن كتابي محدد من اKدير •

يتم توزيع طلبات الحصول على برنامج وجبات اKدرسة اKجانية والسعر اKخفض على جميع الطzب. إذا لم يتلق الطالب نموذج طلب و
. marshall@themetroschool.org يعتقد أنه مؤهل ، اتصل ببيتي مارشال على

الزائرين

̀باء ، في اKدرسة. يجب على الزوار التوجه إلى اKكتب عند دخول اKدرسة لتسجيل الدخول والحصول على تصريح. أي نرحب بالزوار ، وخاصة ا
يتم إبzغ الزائر اKوجود في اKبنى دون تسجيل الدخول واستzم تصريح الزائر للمدير. إذا رغب شخص في التشاور مع عضو
Pئم للطرفzدرسة لتحديد موعد اجتماع مKيجب عليه / عليها أن يطلب موعًدا قبل القدوم إلى ا ، PوظفKمن ا.

.; يجوز للطzب إحضار زوار إلى اKدرسة بدون إذن كتابي مسبق من اKدير أو الشخص اKناسب

السzمة واxمن

.أ .يجب على جميع الزوار إبzغ اKكتب عند وصولهم إلى اKدرسة

.ب .يتم منح جميع الزوار ويُطلب منهم ارتداء بطاقة مرور للزوار أثناء وجودهم في اKبنى

.ج يُتوقع من اKوظفP استجواب اxشخاص في اKبنى الذين ; يتعرفون عليهم والذين ; يرتدون بطاقة الزوار ، وا;ستجواب
.اxشخاص الذين "يتسكعون" حول اKبنى بعد ساعات

.د يُتوقع من الطzب واKوظفP إبzغ اKعلم أو اKسؤول على الفور بأي سلوك أو موقف مريب يجعلهم
.غير مريح

E. .يتم إغzق أكبر عدد ممكن من اxبواب الخارجية غير الضرورية خzل اليوم الدراسي

الصفحة 24

F. .أجزاء من اKبنى لن تكون هناك حاجة إليها بعد إغzق أيام اKدرسة العادية

.ج .يتمركز شخص عند اKدخل الرئيسي للمبنى لتحية الزوار وإرشادهم إلى اKكتب

H. .يُطلب من الطzب حمل بطاقات الهوية معهم في جميع اxوقات في اKدرسة أو في ممتلكات اKدرسة

.أنا .يجب على جميع موظفي اKنطقة ارتداء شارات تعريف الهوية أثناء تواجدهم في مدارس اKنطقة ومكاتبها أو في ممتلكات اKقاطعة

تدريبات الحريق والتورنادو والسRمة

تمتثل اKدرسة لجميع قوانP السzمة من الحرائق وستجري تدريبات على الحرائق وفًقا لقانون الدولة. تقوم اKدرسة بتدريبات إعصار خzل ا,عصار
PعلمKسوف ا .Pوسم التالي ا,جراءات التي تحددها الدولة. يتكون نظام ا,نذار ل§عاصير من إخطار ا,دارة للمعلمKا
تقديم تعليمات محددة حول كيفية اKضي قدًما في حالة نشوب حريق أو إعصار وسيشرف على ا,خzء ا`من والسريع واKنظم للمبنى في
.مثل هذه الحا;ت

mailto:marshall@themetroschool.org
mailto:marshall@themetroschool.org
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سيتم إجراء تدريبات السzمة مرة واحدة في السنة الدراسية. سيقدم اKعلمون تعليمات محددة حول ا,جراءات اKناسبة التي يجب اتباعها في اKواقف التي يكون فيها
zًًحا قاتzئهم. يمكن أن تشمل هذه الحا;ت تهديًدا إرهابيًا ، شخًصا يمتلك سzبنى الخاص بهم بد;ً من إخKب في اzالط Pيجب تأم
.على ممتلكات اKدرسة ، أو أعمال العنف اxخرى

حاjت الطوارئ والتأخير

إذا كان يجب إغzق اKدرسة أو تأخر ا;فتتاح بسبب سوء اxحوال الجوية أو الظروف اxخرى ، فستقوم اKدرسة بإبzغ الراديو التالي و
:اKحطات التلفزيونية

WBNS-10TV

.https://www.themetroschool.org يمكن أيًضا العثور على معلومات تتعلق بإغzق اKدرسة أو التأخير في صفحة الويب الخاصة باKدرسة على •

.سيتم إخطار أولياء اxمور بإغzق اKدارس أو التأخير عبر مكاKة واحدة لرقم الهاتف اKسجل •

̀باء والطzب مسؤولون عن معرفة حا;ت ا,غzق والتأخير في حا;ت الطوارئ .ا

الصفحة 25

25

أيام افتراضية

يتوقع الطzب .AdobeConnect تلقائيًا إلى يوم افتراضي يستخدم برنامج Metro في حالة ا,غzق أو التأخير xي سبب ، تذهب مدارس
لzنضمام إلى صفوفهم افتراضيًا ، وإكمال العمل كما حدده اKعلمون. الفشل في الحضور أو ا;نخراط في أيام افتراضية ، دون عذر مكتوب من ولي اxمر أو الوصي
.تعد بمثابة غياب غير مبرر في سجzت حضور الطالب
يتم تشجيع الطzب على تحديد موقع اتصال آمن با,نترنت قبل أي أيام افتراضية سواء في منزل الطالب أو منزل قريبه أو مكتبة / مطعم محلي
إلخ

يوميات مدرسة مترو ا?توسطة ا?جدولة اليوم اjفتراضي يوميات مترو الثانوية ا?قررة اليوم اjفتراضي

تبدأ أيام مترو مدارس الطقس ا?تدفقة (أيام الثلج) في الساعة 9:00 صباًحا وتستمر حتى 1:00 مساًء
.يتم تغيير الجدول الزمني إلى الساعة 9:00 للسماح للمعلمP با;ستعداد للتغيير في شكل اKدرسة
.الطzب مسؤولون عن جميع اxعمال اKنجزة خzل اxيام ا;فتراضية

فقدت ووجدت

فقدت اKدرسة ا,عدادية والثانوية مناطق وجدت. يجب على الطzب الذين فقدوا العناصر التحقق من هناك ويمكنهم استرداد العناصر الخاصة بهم إذا كانوا
.قدم وصفا مناسبا. سيتم تسليم العناصر غير اKطالب بها للجمعيات الخيرية في ختام العام الدراسي

استخدام الهواتف ا?كتبية

.; يجوز استخدام هواتف اKكتب للمكاKات الشخصية. باستثناء حالة الطوارئ ، لن يتم استدعاء الطzب إلى اKكتب لتلقي مكاKة هاتفية

صباًحا الفترة اxولى 8:45 - 8:00

صباًحا الفترة الثانية 9:35 - 8:50

صباًحا في اKرحلة الثالثة 10:25 - 9:40

صباًحا الفترة الخامسة 11:15 - 10:30

مساًء الفترة السادسة 12:05 - 11:20

الفترة اxولى 8:00 - 8:55 ص
الفترة الثانية 9:00 - 9:55 ص
الفترة الثالثة 10:00 - 10:55 ص
الفترة الرابعة 11:00 - 11:55 ص
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استخدام أجهزة اjتصال الشخصية

والقراء ا,لكترونيP ("القراء ا,لكترونيون" ؛ (iPad أجهزة الكمبيوتر واxجهزة اللوحية (مثل اxجهزة الشبيهة بـ x" (PCD)غراض هذه السياسة ، يشمل "جهاز ا;تصال الشخصي
وما إلى ذلك) ، و / أو اxجهزة اxخرى التي تدعم الويب ، Windows Mobile وأجهزة ، Android و ، iPhone والهواتف الخلوية ، والهواتف الذكية (مثل أجهزة ، (Kindle-like على سبيل اKثال ، أجهزة
.أي نوع

:طRب ا?درسة الثانوية
قبل وبعد اKدرسة، وخzل استراحة الغداء، ط ن بP الطبقات طاKا أنها ; تخلق الهاء، أو تعطل PCDs يمكن للطzب استخدام
.تتدخل بطريقة أخرى في البيئة التعليمية ، خzل أنشطة ما بعد اKدرسة (على سبيل اKثال ، اxنشطة الzمنهجية) ، أو في الوظائف ذات الصلة باKدرسة
.باستثناء تلك اKعتمدة من قبل اKعلم أو اKسؤول ، في أي وقت آخر ، PCDs يحظر استخدام

:طRب ا?دارس ا?توسطة
، قبل اKدرسة وبعدها xنها ; تسبب تشتيتًا أو اضطرابًا أو تتعارض مع البيئة التعليمية PCDs يمكن للطzب استخدام
.خzل أنشطة ما بعد اKدرسة (مثل اxنشطة الzمنهجية) ، أو في الوظائف اKتعلقة باKدرسة
.باستثناء تلك اKعتمدة من قبل اKعلم أو اKسؤول ، في أي وقت آخر ، PCDs يحظر استخدام

:كل الطzب
في ممتلكات اKدرسة أو في نشاط ترعاه اKدرسة للوصول إلى و / أو عرض مواقع الويب اKحظورة PCDs ; يجوز للطzب استخدام

.الطzب في اKدرسة

.بموافقة مسبقة من اKدير PCD "في ظل ظروف معينة ، يجوز للطالب الحفاظ على "تشغيل

خzل اليوم الدراسي ، بما في ذلك أثناء PCDs يحظر على الطzب استخدام ، IEP باستثناء ما يصرح به اKعلم أو اKشرف أو فريق
الحرم الجامعي في رحلة ميدانية ، ;لتقاط وتسجيل و / أو نقل الكلمات أو اxصوات (أي الصوت) و / أو الصور (أي الصور / الفيديو) xي طالب أو طاقم عمل
;لتقاط وتسجيل و / أو نقل الصوت و / أو الصور / الفيديو للفرد دون موافقة مناسبة PCD عضو أو شخص آخر. استخدام
;نتهاك حقوق الخصوصية ل¶خر PCD يعتبر غزو للخصوصية وغير مسموح به. الطzب الذين ينتهكون هذا الحكم و / أو يستخدمون
الخاص بهم حتى نهاية اليوم الدراسي حيث يقوم أحد الوالدين / ولي اxمر باستzمه ، وقد يتم توجيهه لحذف PCD يجوز مصادرة واحتجاز الشخص
.اKصادرة إلى تطبيق القانون PCD ملف صوتي و / أو صورة / فيديو. إذا كان ا;نتهاك ينطوي على نشاط غير قانوني ، فقد يتم تسليم

بما في ذلك على سبيل اKثال ; الحصر تلك التي تحتوي على كاميرات ، أو استخدامها في أي وقت في أي حالة مدرسية حيث يكون هناك توقع معقول ، PCDs ; يمكن تنشيط أو استخدام أجهزة
، للخصوصية الشخصية موجودة. تشمل هذه اKواقع والظروف ، على سبيل اKثال ; الحصر ، الفصول الدراسية والصا;ت الرياضية وغرف تغيير اzKبس ومرافق ا;ستحمام
الراحة / الحمامات ، وأي مناطق أخرى يمكن للطzب أو غيرهم تغيير اzKبس فيها أو أن يكونوا في أي مرحلة أو درجة من نزع اzKبس أو تغيير اzKبس. ال
.بشكل مطلق PCD اKدير التنفيذي واKدير مفوضان لتحديد اKواقع والحا;ت اKحددة اxخرى التي يحظر فيها استخدام

يحظر على الطzب صراحة استخدام وسائل سرية لzستماع أو تسجيل (صوتي أو فيديو) xي اجتماع أو نشاط في اKدرسة. هذه
(يشمل وضع أجهزة تسجيل أو أجهزة أخرى مزودة بتكنولوجيا اتصا;ت صوتية أحادية ا;تجاه أو ثنائية ا;تجاه (أي التكنولوجيا التي تتيح للشخص خارج اKوقع

الصفحة 27

لzستماع إلى اKحادثات واxصوات الحية التي تحدث في اKوقع الذي يوجد فيه الجهاز) ، أو داخل حقيبة كتب الطالب أو على شخص الطالب
بدون موافقة خطية صريحة من اKدير التنفيذي. أي طلبات لوضع جهاز تسجيل أو جهاز آخر بصوت أحادي أو ثنائي ا;تجاه
يجب تقديم تكنولوجيا ا;تصا;ت داخل حقيبة كتب الطالب أو على شخص الطالب ، كتابيًا ، إلى اKدير. اKقاطعة
.يجب على اKمثل إخطار الوالد (الوالدين) خطيا ، سواء تم رفض هذا الطلب أو منحه في غضون خمسة (5) أيام

.في مباني اKدرسة / اKمتلكات PCD يجب أ; يتوقع الطzب السرية فيما يتعلق باستخدامهم xجهزة

بأي شكل من اxشكال التي قد تخلق بشكل معقول في ذهن شخص آخر انطباًعا بالتهديد وا,ذ;ل PCD ; يجوز للطzب استخدام
مضايقة أو إحراج أو تخويف. راجع السياسة 5517.01 - التسلط وأشكال أخرى من السلوك العدواني. على وجه الخصوص ، يحظر على الطzب
من أجل: (1) نقل اKواد اKهددة أو الفاحشة أو التخريبية أو الجنسية الصريحة أو التي يمكن تفسيرها على أنها مضايقة أو إهانة PCDs استخدام أجهزة
ا`خرين على أساس العرق أو اللون أو اxصل القومي أو الجنس (بما في ذلك التوجه الجنسي / هوية اKتحولP جنسياً) أو ا,عاقة أو العمر أو الدين أو النسب أو السياسة
اKعتقدات. و (2) ا;نخراط في "إرسال محتوى جنسي" - أي إرسال أو استقبال أو مشاركة أو عرض أو امتzك الصور أو الرسائل النصية أو رسائل البريد ا,لكتروني أو غيرها من اKواد الجنسية
الطبيعة في شكل إلكتروني أو أي شكل آخر. يترتب على انتهاك هذه اKحظورات اتخاذ إجراءات تأديبية. عzوة على ذلك ، سيتم ا,بzغ عن مثل هذه ا,جراءات ل
.إنفاذ القانون اKحلي وخدمات اxطفال على النحو اKطلوب بموجب القانون
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;لتقاط وتسجيل و / أو نقل معلومات ا;ختبار أو أي معلومات أخرى بطريقة تشكل PCD يحظر على الطzب أيًضا استخدام
.لتلقي هذه اKعلومات PCDs ا;حتيال أو السرقة أو الغش أو عدم اxمانة اxكاديمية. وباKثل ، يحظر على الطzب استخدام

في اKدرسة خzل ساعات الدراسة و / أو أثناء اxنشطة الzصفية هو امتياز قد يفقده أي PCD حيازة الطالب
.الطالب الذي ; يلتزم بشروط هذه السياسة ، أو يسيء استخدام هذا ا;متياز

كما يحيل اKدير اKسألة إلى تطبيق القانون أو .PCD قد تؤدي انتهاكات هذه السياسة إلى إجراءات تأديبية و / أو مصادرة
خدمات اxطفال إذا كان ا;نتهاك ينطوي على نشاط غير قانوني (مثل استغzل اxطفال في اKواد ا,باحية أو إرسال اKحتوى الجنسي). سيتم فرض ا;نضباط على نطاق متصاعد يتراوح من
PCD التحذير من الطرد بناًء على عدد ا;نتهاكات السابقة و / أو طبيعة أو الظروف اKحيطة بانتهاك معP. إذا كان
مصادرة ، سيتم ا,فراج عنها / إعادتها إلى ولي أمر الطالب / ولي أمره بعد أن يمتثل الطالب xي عواقب تأديبية أخرى
إلى تطبيق القانون. جهاز مصادر سوف PCD إ; إذا كان ا;نتهاك ينطوي على نشاط غير قانوني محتمل وفي هذه الحالة قد يتم تسليم
يتم وضع عzمة بطريقة قابلة لóزالة باسم الطالب واحتجازها في مكان آمن في اKكتب اKركزي للمبنى حتى يتم استردادها من قبل
في حجز اKقاطعة إ; إذا قاموا بذلك PCD الوالد / الوصي أو تسليمها إلى إنفاذ القانون. لن يقوم مسؤولو اKدرسة بتفتيش أو العبث بأجهزة
يشتبه بشكل معقول في أن البحث مطلوب ;كتشاف أدلة على انتهاك القانون أو قواعد اKدرسة اxخرى. سيتم إجراء أي بحث في
إلى اKدرسة Kدة PCD وفًقا للسياسة 5771 - البحث والضبط. في حالة حدوث مخالفات متعددة ، فقد يفقد الطالب امتيازه في إحضار
.اKدة الزمنية اKحددة أو على أساس دائم

أو جهاز تسجيل أو أي جهاز آخر مزود بتقنية اتصا;ت صوتية أحادية أو ثنائية في انتهاك PCD شخص يكتشف طالبًا يستخدم
.هذه السياسة مطلوبة لóبzغ عن اKخالفة للمدير

الصفحة 28

، الخاصة بهم. ; يتحمل اKجلس أي مسؤولية عن السرقة أو الخسارة أو الضرر PCD الطzب مسؤولون شخصياً وحصرياً عن رعاية وأمن أجهزة
.التي يتم جلبها إلى ممتلكاتها PCD أو سوء ا;ستخدام أو ا;ستخدام غير اKصرح به للـ

̀باء / اxوصياء بأن أفضل طريقة للتواصل مع أطفالهم خzل اليوم الدراسي هي ا;تصال بمكتب اKدرسة .يُنصح ا

̀باء / اxوصياء خzل اليوم الدراسي .يمكن للطzب استخدام الهواتف اKدرسية لzتصال با

القسم الثاني - أكاديميون

عروض الدورات
منهج مترو إيرلي كوليدج للمناهج الدراسية والتقدم الدراسي

(عرضة للتغيير) 2019-2020

دروس الرياضيات
فنون اللغة اjنجليزية

الطبقات

الرياضيات اKتكاملة ب

C الرياضيات اKتكاملة

ما قبل الجبر أ *
ما قبل الجبر ب *

(يمكن أن يتغير الطلب) (HS Credit) الهندسة **

(يمكن أن يتغير الطلب) (HS Credit) ا,حصائيات **

(HS Credit) الجبر 1

(HS Credit) الجبر 2

أسس القراءة

القصص القصيرة واKسرحيات والقصائد *
اxدب اKعاصر*

اxدب اxمريكي **
اxدب اxوروبي **

كzسيكيات حديثة ***
أدب متعدد الثقافات ***

(HS Credit) اللغة ا,نجليزية 9
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في بعض فصول اللغة ا,نجليزية ، يكون الطلب قابzً للتبديل - يتميز بعzمة
مطابقة النجوم / العzمات النجمية. على سبيل اKثال ، القصص القصيرة وا?سرحيات والقصائد
. يمكن أن يأتي قبل أو بعد ا1دب ا?عاصر

فئات الدراسات اjجتماعية علم

I اKناطق والناس

II اKناطق واxشخاص

تاريخ العالم اxول: 750 ق.م - 1400 م

تاريخ العالم الثاني: 1400 م - 1600 م

الدراسات اxمريكية اxولى: 1492 - 1786

الدراسات اxمريكية الثانية: 1786 - 1877

:ثامناً

تقع: الخيمياء في العمل

الربيع: اKباحث الطبية

:سابًعا

تقع: الحركة وا;ستقرار

الربيع: أرضنا اKتغيرة

:سادساً

فال: الطاقة والبيئة

الربيع: الحياة كما نعرفها

اjختيارية

الصف السادس: أسس العافية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

الصف السابع: العافية والفنون

الصف الثامن: الفن واxتمتة والروبوتات

.يتناوب هؤ;ء ا;ختيارية كل يوم

الصفحة 30

رحRت ميدانية

الرحzت اKيدانية هي اxنشطة اxكاديمية التي تقام خارج اKدرسة. هناك أيًضا رحzت أخرى تعد جزًءا من اKناهج الدراسية للمدرسة وخارجها
برنامج. ; يجوز xي طالب قاصر اKشاركة في أي رحلة ترعاها اKدرسة دون موافقة الوالدين واستمارة طبية طارئة حالية في اKلف في
.مكتب. مقر. مركز. سيتم إعطاء اxدوية التي يتم إعطاؤها عادةً في اKدرسة أثناء الرحzت اKيدانية. تنطبق مدونة سلوك الطzب على جميع الرحzت اKيدانية

.تنطبق قواعد الحضور على جميع الرحzت اKيدانية •

في حP أن اKنطقة تشجع الطzب على اKشاركة في الرحzت اKيدانية ، سيتم توفير الواجبات البديلة xي طالب ; يفعل والده ذلك •

.إعطاء ا,ذن للطالب للحضور
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.الطzب الذين ينتهكون قواعد اKدرسة قد يفقدون امتياز الذهاب في رحzت ميدانية •

درجات

اfعدادية والثانوية إجراء تقدير يعتمد على نظام ا,تقان. تشير الدرجات إلى اKدى Metro Early College لدى
التي اكتسبها الطالب وأظهر التعلم الzزم. بشكل عام ، يتم تعيP الدرجات للطzب على أساس
واجبات إتقان ويسمح لتصحيح هذه اKهام خzل الفصل ، في اKنزل أو خzل ساعات العمل للتظاهر
.إتقانها في وقت ;حق

:يطبق مترو نظام الدرجات التالية

سياسة اfتقان الرسمي للمنطقة

.ا,تقان هو عنصر أساسي في برنامج مترو. يتم منح كل طالب الفرصة ,تقان الفصول اxساسية في برنامج مترو

تمكن 100-90٪

(WIP) العمل الجاري 89-0٪

الصفحة 31

.تتكون جميع الدورات من مهام إتقانها ومهام أساسية
  .أ. تعد مهام إتقانها فرصة للطzب ,ثبات التعلم على أهداف التعلم للدورة
  .ب. تعد اKهام التأسيسية فرصة Kمارسة أهداف التعلم

، سيتم تقسيم اxهداف التعليمية للدورة إلى مهام إتقان مختلفة. من أجل إظهار ا,تقان (90٪ أو أعلى) في الدورة
يجب على الطzب إظهار إتقان (90 ٪ أو أعلى) في كل مهمة إتقان. يجب تقييم ا,تقان من خzل ا;ختبارات القصيرة وا;ختبارات واKشاريع
  .العروض التقديمية أو تحديات التصميم أو أي مجموعة منها

ج. العzج هو فرصة للطzب الذين ; يبدون إتقانًا ,كمال ممارسة إضافية قبل إعادة محاولة التظاهر
:تمكن. تتضمن بعض اxمثلة على العzج (على سبيل اKثال ; الحصر) ما يلي

  أ. إعادة التدريس اKضمنة في بناء الفصل

  ب. تصحيح التنازل والتفكير

  ج. مشاكل اKمارسة

  د. شرح شفهي لهدف التعلم مع اKعلم

  ه. عرض فيديو Kشاكل اKثال

.د سيتم منح الطzب فرصة ,عادة إظهار إتقان اKحتوى بعد إجراء العzج. يحدث هذا في العديد من ا;ختzفات
  .تنسيقات لكل من دورات اKحتوى

يجب على الطzب عرض إتقانهم في دورة من أجل الحصول على ا;ئتمان. يعني هذا في مترو أن الطzب يجب أن يكسبوا 90٪ أو أعلى في كل إتقان
التقييم في الصف من أجل اجتيازه. إذا حصل الطالب على أقل من 90٪ ، فسيتم منحه مزيًدا من الوقت ,صzح اKهام الدراسية وإعادة تنفيذها وإثبات ذلك
.فهم اKادة للمضي قدما مع "إتقان" في الدورة
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فترات الدرجات

̀باء واxمهات والطzب لديهم تسجيل دخول .Powerschool ; يتلقى الطzب بطاقات التقارير ولكن يتم تحديث الدرجات باستمرار في ذلك Powerschool ا
.يمكن الحصول عليها من معلمهم ا;ستشاري

عندما يبدو أن الطالب معرض لخطر عدم إتقان الدورة ، سيتم بذل جهود معقولة ,خطار أولياء اxمور حتى يتمكنوا من التحدث مع اKعلم
.حول ا,جراءات التي يمكن اتخاذها لتحسP الدرجات الفقيرة

الترويج والتسريع واjحتفاظ

في الفصل بشكل عام. وبالتالي فإن الترويج يعتمد على فئة واحدة "F" كمدرسة إتقان ، ; يقوم مترو بترويج الطzب بناًء على درجات أعلى من درجة

:أساس ويقوم على اKعايير التالية

.أ اKستوى الحالي ,تقان بناء على اxهداف التعليمية واKتطلبات اKطلوبة للدورة

يمكن تسريع الطالب حسب مجال اKوضوع عندما يتجاوز أدائه وقدرته اKقاسة بشكل ملحوظ أداء أقرانه في الصف. الطzب
̀باء والطالب نفسه. وتستند القرارات اKتعلقة التسارع على يمكن ترشيحه للتسريع من قبل اKعلمP وا,داريP وا
:اKعايير التالية

.أ ا,نجاز في ا;ختبار التمهيدي للدورة الحالية والzحقة

.ب (MAPS) بيانات ا;ختبار اKعياري للو;ية و / أو اKنطقة

.ج إمكانية النجاح في التنسيب اKتسارع على أساس الكفاءة الكافية على اKستوى الحالي

.د النضج ا;جتماعي والعاطفي والبدني الضروري للنجاح في وضع متسارع

، كمدرسة إتقان ، ندرك أن كل طالب يتقدم من خzل الدورات الدراسية بمعد;ت مختلفة. إذا لم يستوف الطالب معايير مهمة
:يجوز ا;حتفاظ به في صفه الدراسي الحالي بناًء على اKعايير التالية

.أ الفشل في إثبات الكفاءة في الرياضيات وقراءة اKواد

.ب الفشل في تحقيق اxهداف التعليمية في مستوى الصف الحالي اKطلوبة للنجاح في مستوى الصف التالي

.ج التسجيل على اKستوى اxساسي أدناه في أي اختبار تقييم مفوض من الدولة

يتم ا;حتفاظ بالطالب إذا كان متغيبًا (غائبًا بدون عذر) xكثر من عشرة باKائة (10٪) من أيام الحضور اKطلوبة للمدرسة الحالية
.السنة الدراسية الثانية وقد فشلت في اثنتP (2) أو أكثر من مجا;ت مواد اKناهج الدراسية اKطلوبة في الصف الحالي

الصفحة 33

حتى إذا كان / تندرج في الفئة السابقة ، يجوز ترقية الطالب إذا وافق مدير اKدرسة ومعلمو الفصول التي فشل الطالب على أن
.الطالب مستعد أكاديميا للترقية

متطلبات التخرج

دبلوم منتظم

عادة ، سوف يكمل الطzب متطلبات التخرج في أربع (4) سنوات ولكن مع وجود فصل دراسي طويل للفصل ، يمكن للطzب تلبية
متطلبات التخرج عاجzً في حياتهم اKهنية في اKدرسة الثانوية. من أجل الحصول على دبلوم وخريج ، يجب على الطالب اجتياز جميع اختبارات التقييم اKطلوبة
- للتخرج أو اKسار البديل اKعتمد من الدولة ، استيفاء متطلبات اKدرسة للدورة اxساسية (ODE) من قبل وزارة التعليم بو;ية أوهايو
العمل ، وكسب العدد ا,جمالي للحد اxدنى من ا;عتمادات. للطzب اKسجلP في التربية الخاصة ، ومعايير التخرج ومدى اKشاركة
.في اختبارات التقييم التي تفرضها الدولة ، سيحددها فريق برنامج التعليم الفردي
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من أجل أن يكونوا مؤهلP للتخرج ، الطzب ODE كبديل Kطلب حصول الطzب على درجات النجاح في جميع اختبارات التخرج التي تتطلبها
:يمكن أن تلبي متطلبات الدولة إذا تم استيفاء الشروط التالية

اجتياز 4 من 5 اختبارات وغاب عن اجتياز ا;ختبار الخامس بمقدار 10 نقاط أو أقل •

معدل حضور 97٪ في كل من السنوات الدراسية اxربع اKاضية ، باستثناء حا;ت الغياب اKعذرة •

; طرد في السنوات ال 4 اKاضية •

لم يتم اجتياز معدل درجات ; يقل عن 2.5 من 4.0 في مجال اKوضوع

ا;نتهاء من متطلبات مناهج اKدرسة الثانوية في مادة التخصص غير مرت •

اKشاركة في برامج التدخل في اKقاطعة بنسبة حضور تبلغ 97٪ أو برنامج خارجي مماثل •

خطاب توصية للتخرج من كل من معلمي اKرحلة الثانوية للطالب في مادة لم يجتازها واKدرسة الثانوية •
اKالك

الصفحة 34

:متطلبات الدورة اKحددة هي
موضوع النقاش عدد اjعتمادات ا?طلوبة تفاصيل الدورة

الرياضيات اعتمادات 4 يجب أن يشمل الجبر 2
علم اعتمادات 4

وحدات دراسية لدبلوم الشرف 4 **
بيولوجي ، 1 فيزيائي ، 1 متقدم (إما 1
(الكيمياء أو الفيزياء

اfنجليزية اعتمادات 4
الدراسات اjجتماعية اعتمادات 3

وحدات دراسية لدبلوم الشرف 4 **
تاريخ العالم ، 1 تاريخ أمريكا ، 1 1
محو اxمية اKالية (ا;قتصاد 1
(أو ريادة اxعمال

الصحة / التربية البدنية رصيد واحد بي ، 0.5 الصحة 0.5

فن رصيد واحد

اjختيارية اعتمادات 4
وحدات من لغة أجنبية واحدة ، أو 2 وحدات من 3 -
لغات أجنبية لدبلوم الشرف 2

استشاري رصيد واحد ساعة معتمدة في السنة 25.

مجموع التخرج مطلوب 20

يجب أن يتلقى جميع الطzب تعليمات في ا;قتصاد ومحو اxمية اKالية خzل الصفوف من 9 إلى 12. با,ضافة إلى ذلك ، يجب أن يتلقى جميع الطzب تعليمات في
ا,نعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي ا`لي من مصدر معتمد خzل الصفوف 9-12 ، ما لم يكن الطالب
.إعفاء من هذا التدريب بسبب ا,عاقة أو بطلب خطي من الوالدين

:سيتم كسب الرصيد عن طريق

.أ استكمال الدورات الدراسية ؛

.ب اختبار أو إتقان إتقان محتوى الدورة التدريبية ؛ أو

.ج .متابعة واحد أو أكثر من الخيارات التعليمية وفًقا لبرنامج اKرونة ا;ئتمانية للمنطقة
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التخرج ا?بكر

يجب على الطzب الذين يرغبون في التقدم للحصول على التخرج اKبكر التقدم Kدير اKدرسة الثانوية. يسمح بالتخرج اKبكر إذا كان الطالب مستوفيا
شروط التخرج وشروط التخرج. يمكن للطzب الذين يختارون التخرج اKبكر اKشاركة في حفzت التخرج الخاصة بهم
.فئة معينة

برنامج الكلية اjئتمانية بRس

PشاركKحددة بموجب القانون واKتطلبات اKي طالب في الصفوف من 7 إلى 12 التسجيل في برنامج ما بعد الثانوي بشرط أن يفي باx يجوز
الكلية أو الجامعة. يجوز حرمان الطالب من رصيد اKدرسة الثانوية xي أجزاء من الفصل أو لكامله إذا تم أخذها خzل فترة الطرد. طالب علم
̀باء أو الحضور في خدمات اKشورة تتطلب اKشاركة موافقة خطية من اKشرف ، وبالنسبة للطzب دون سن 18 عاًما ، موافقة خطية من ا
.للحصول على اKعلومات الzزمة Misty Kemp تقدم مع هذا الخيار التعليمي. يجب على أي طالب مهتم ا;تصال بـ

موائد مستديرة
يتم تحديد مواعيد اجتماعات اKائدة اKستديرة للطzب في بداية العام الدراسي ويتم نشرها في التقويم الدراسي. يتوقع من الطzب التقديم
اKوائد اKستديرة خzل اKواعيد اKقررة ، خzل فترة زمنية متفق عليها مع مستشارهم وأولياء اxمور / اxوصياء. أي استثناءات للعرض
.يجب اKوافقة على التواريخ من قبل مسؤول اKدرسة

بوابة ا?درسة الثانوية

في إتقان مؤهلة للحصول على البوابة. البوابة هي العملية التي يتم من خzلها MECHS طzب مترو الثانوية الذين أكملوا ما ; يقل عن 16 ساعة معتمدة

.من خzل عرض تقديمي Kجموعة مختارة ، لبدء الدورات الدراسية الكلية في وقت مبكر ، MECHS يتقدم طzب

تكنولوجيا وشبكات الحاسوب

تقدم اKقاطعة خدمات ا,نترنت لطzبها. إن نظام ا,نترنت في اKقاطعة له غرض تعليمي محدود ، ولم يتم إنشاؤه كـ
خدمة الوصول العام أو منتدى عام. يخضع استخدام الطzب xجهزة الكمبيوتر والشبكة وخدمات / اتصال ا,نترنت ("الشبكة") إلى
اKبادئ واKبادئ التوجيهية التالية ، ومدونة قواعد السلوك للطzب. يتوقع اKستخدمون خصوصية محدودة في محتوى ملفاتهم الشخصية
.وسجzت نشاطهم عبر ا,نترنت أثناء ا;تصال بالشبكة

يُنصح أولياء اxمور والطzب أن اKجلس قد ; يكون قادرًا على تقييد الوصول تقنيًا من خzل اتصال ا,نترنت الخاص باللوحة إلى هؤ;ء فقط
الخدمات التي تم اعتمادها لغرض التدريس والدراسة والبحوث اKتعلقة باKنهج. xنه بمثابة بوابة xي شخص علنا
PعلمKعلومات ا,لكترونية التي لم يتم فحصها من قبل اKوارد اK بzتاح في العالم ، يفتح ا,نترنت الفصول الدراسية والطKلفات اKخادم ا
، لzستخدام من قبل الطzب من مختلف اxعمار. تستخدم اKقاطعة إجراء حماية التكنولوجيا ، وهي تقنية محددة تحمي من (على سبيل اKثال

الصفحة 36

تصفية أو حظر) الوصول إلى العروض / الصور اKرئية الفاحشة واKواد ا,باحية واKواد الضارة بالقصر ، على النحو اKحدد من قبل اxطفال
قانون حماية ا,نترنت. وفًقا لتقدير مجلس ا,دارة أو اKشرف ، يمكن تكوين إجراء حماية التكنولوجيا للحماية منه
.الوصول إلى مواد أخرى تعتبر غير مناسبة للطzب للوصول إليها

، تستخدم اKنطقة أيًضا بشكل آمن Kراقبة نشاط الطzب عبر ا,نترنت لتقييد الوصول إلى اKواد ا,باحية ل§طفال واKواد اxخرى الفاحشة
̀باء / اxوصياء بأن اKستخدم اKحدد قد يكون قادرًا على الوصول إليه مرفوض ، غير ;ئق و / أو ضار بالقصر. ومع ذلك ، ينصح ا
خدمات على ا,نترنت غير مصرح بها ل§غراض التعليمية. في الواقع ، من اKستحيل ضمان عدم وصول الطzب من خzل
.ا,نترنت للمعلومات وا;تصا;ت التي قد يجدها هم و / أو والديهم / أولياء أمورهم غير مناسبة أو مسيئة أو مرفوضة أو مثيرة للجدل
̀باء / أولياء أمور القاصرين مسؤولون ̀باء / اxوصياء اKخاطر من خzل اKوافقة على السماح xطفالهم باKشاركة في استخدام ا,نترنت. ا يتحمل ا
لوضع ونقل اKعايير التي يجب على أطفالهم اتباعها عند استخدام ا,نترنت. تدعم اKقاطعة وتحترم حق كل أسرة في
.تحديد ما إذا كان يجب تقديم طلب للحصول على وصول الطالب اKستقل إلى ا,نترنت

يتم تشجيع الطzب على استخدام "الشبكة" ل§غراض التعليمية. إن استخدام الشبكة امتياز وليس حًقا. عند استخدام الشبكة ، الطzب
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.أجهزة الكمبيوتر / الشبكات وا,نترنت تماًما كما هي في الفصول الدراسية ، واKمرات اKدرسية ، وغيرها من اKباني اKدرسية واxحداث التي ترعاها اKدرسةيجب أن يتصرفوا بطريقة مسؤولة وفعالة وأخzقية وقانونية. الطzب مسؤولون عن السلوك الجيد في اKنطقة
غالبًا ما تكون ا;تصا;ت على ا,نترنت عامة بطبيعتها. تنطبق قواعد اKدرسة العامة للسلوك والتواصل. غير مصرح به أو غير مناسب
قد يؤدي استخدام الشبكة ، بما في ذلك أي انتهاك لهذه القواعد ، إلى إلغاء ا;متياز ، وا,جراءات التأديبية اKتوافقة مع قانون الطالب
السلوك و / أو اKسؤولية اKدنية أو الجنائية. قبل الوصول إلى الشبكة ، يجب على الطzب التوقيع على شبكة الطzب واستخدام مقبول لóنترنت و

̀باء على مناقشة قيمهم مع أطفالهم حتى يتمكن الطzب من صنعها اتفاقية السzمة. إذن الوالدين مطلوب للقصر. يتم تشجيع ا
.القرارات اKتعلقة باستخدامهم للشبكة بما يتوافق مع قيمهم الشخصية والعائلية ، با,ضافة إلى معايير اKجلس

يجب على الطzب إكمال جلسة / برنامج تدريب إلزامي فيما يتعلق با;ستخدام اKناسب للتكنولوجيا والسzمة واxمن عبر ا,نترنت كما هو محدد في
السياسة 7540.03 - شبكة الطzب واستخدام ا,نترنت اKقبول والسzمة قبل السماح لهما بالوصول إلى الشبكة و / أو تعيP بريد إلكتروني
.عنوان

يعتمد التشغيل السلس للشبكة على التزام اKستخدمP با,رشادات التالية. ا,رشادات اKوضحة أدناه ليست شاملة ولكنها مقدمة
.حتى يدرك اKستخدمون مسؤولياتهم العامة

.أ .الطzب مسؤولون عن سلوكهم واتصا;تهم على الشبكة

.ب يمكن للطzب الوصول إلى الشبكة فقط باستخدام حساب الشبكة اKخصص لهم. استخدام حساب / عنوان / كلمة مرور شخص آخر هو
محظور. ; يجوز للطzب السماح للمستخدمP ا`خرين باستخدام حسابهم / عنوانهم / كلمة اKرور الخاصة بهم. ; يجوز للطzب تجاوز التفويض اKصرح به
.التمكن من

.ج ; يجوز للطzب السعي عن قصد للحصول على معلومات أو الحصول على نسخ أو تعديل اKلفات أو البيانات أو كلمات اKرور الخاصة بمستخدمP آخرين ، أو
.تحريف اKستخدمP ا`خرين على الشبكة

الصفحة 37

.د ; يجوز للطzب استخدام الشبكة للمشاركة في "القرصنة" أو اxنشطة غير القانونية اxخرى (على سبيل اKثال ، قرصنة البرامج ؛ انتهاكات اKلكية الفكرية ؛
ا;نخراط في القذف أو القذف أو التحرش ؛ تهدد حياة أو سzمة شخص آخر ؛ اKطاردة. نقل مواد فاحشة أو طفل
.(اKواد ا,باحية ؛ تزوير؛ بيع اKواد والسلع غير القانونية

E. .يحظر نقل أي مادة تنتهك أي قانون أو ;ئحة أو ;ئحة اتحادية أو سياسة اKجلس

F. أي استخدام للشبكة xغراض تجارية (مثل الشراء أو العرض مقابل
بيع اKنتجات أو الخدمات الشخصية من قبل الطzب) أو ا,عzن أو الضغط السياسي
.محظور

.ج يحظر استخدام الشبكة للمشاركة في التسلط عبر ا,نترنت. ينطوي "التسلط عبر ا,نترنت" على استخدام اKعلومات وا;تصا;ت
، أو مواقع الويب الشخصية التشهيرية أو حسابات وسائل التواصل ا;جتماعي (IM) تقنيات مثل البريد ا,لكتروني والهاتف الخليوي والرسائل النصية والرسائل الفورية
ومواقع ا;قتراع ا,لكتروني التشهيري على ا,نترنت لدعم السلوك اKتعمد واKتكرر والعدائي من قبل فرد أو مجموعة ، أي
http://www.cyberbullying.ca تهدف إلى إيذاء ا`خرين. "Kزيد من اKعلومات حول التسلط عبر ا,نترنت ، تفضل بزيارة

:يشمل التسلط عبر ا,نترنت ، على سبيل اKثال ; الحصر ، ما يلي

.نشر ا;فتراءات أو الشائعات أو مzحظات أخرى مهينة حول طالب أو موظف في اKدرسة على موقع ويب أو على مدونة .1

إرسال بريد إلكتروني أو رسائل فورية تعني أو تهدد ، أو عديدة بحيث تزيد فاتورة الهاتف الخلوي للضحية ؛ .2

استخدام هاتف مزود بكاميرا ;لتقاط وإرسال صور / تسجيzت محرجة للطzب أو أعضاء هيئة التدريس أو نشرها .3
؛ You Tube صور على مواقع مشاركة الفيديو مثل

.نشر صور مضللة أو مزيفة للطzب أو أعضاء هيئة التدريس باKدرسة على مواقع ا,نترنت .4

إلى الحد الذي يسمح به التعديل اxول ، حا;ت التسلط عبر ا,نترنت خارج اKدرسة التي تعطل البيئة اKدرسية أو
.التدخل في عملية التعلم ستعتبر انتهاكات لقواعد سلوك الطzب

H. قبولة عموًما من آداب الشبكةKب ا;لتزام بالقواعد التالية اzيتوقع من الط:

كن مهذبا ومهذبا ومحترما في رسائلك ل¶خرين. استخدم اللغة اKناسبة Kواقف اKدرسة في أي اتصا;ت .1
، مصنوعة من خzل الشبكة. ; تستخدم فاحًشا ، أو بذيئًا ، أو بذيئًا ، أو فظًا ، أو وقًحا ، أو التهابيًا ، أو جنسيًا صريًحا ، أو تشهيريًا
(لغة تهديدية أو مسيئة أو غير محترمة في ا;تصا;ت من خzل الشبكة (بما في ذلك ، على سبيل اKثال ; الحصر ، الجمهور
.(الرسائل والرسائل الخاصة واKواد اKنشورة على صفحات الويب
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الصفحة 38
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.; تشارك في الهجمات الشخصية ، بما في ذلك الهجمات الضارة أو التمييزية .2

; تضايق شخص آخر. اKضايقة تتصرّف باستمرار بطريقة تزعج أو تزعج شخًصا آخر. إذا كان الطالب .3
.يطلب من الشخص التوقف عن إرسال رسائل له ، ويجب على الطالب التوقف

.; تنشر معلومات قد تؤدي إلى حدوث ضرر أو خطر حدوث خلل إذا تم اتخاذ إجراء بشأنها .4

; تكشف أبًدا عن أسماء أو عناوين أو أرقام هواتف أو كلمات مرور لنفسك أو للطzب ا`خرين أو أفراد اxسرة أو اKعلمP أو .5
، اKسؤولP أو غيرهم من اKوظفP أثناء التواصل عبر ا,نترنت. يشمل هذا الحظر ، على سبيل اKثال ; الحصر
.الكشف عن معلومات التعريف الشخصية على مواقع الويب التجارية

.; ترسل الصور أو اKعلومات اxخرى التي يمكن استخدامها لتحديد هويتك دون موافقة مسبقة من اKعلم .6

.; توافق أبًدا على ا;جتماع مع شخص ما "تقابله" عبر ا,نترنت دون موافقة الوالدين ومشاركتهما .7

يجب على الطzب أن يكشفوا على الفور Kعلمهم أو أي موظف آخر باKدرسة عن أي رسالة يتلقونها غير مناسبة أو تصنع .8
يشعرون بعدم ا;رتياح ، خاصة أي بريد إلكتروني يحتوي على مواد إباحية. يجب على الطzب عدم حذف مثل هذه الرسائل حتى تعليمات

PوظفKللقيام بذلك من قبل أحد ا.

.أنا ا;ستخدام الضار للشبكة لتطوير البرامج التي تضايق مستخدمP آخرين أو تتسلل إلى جهاز كمبيوتر أو نظام كمبيوتر و / أو تضر بال
يحظر مكونات برامج الكمبيوتر أو نظام الحوسبة. ; يجوز للطzب استخدام الشبكة بهذه الطريقة
تعطل استخدامه من قبل ا`خرين. يجب على الطzب تجنب إهدار اKوارد اKحدودة عمًدا. ; يجوز للطzب تجاوز أو محاولة تجاوز
إجراء حماية التكنولوجيا في اKنطقة. يجب على الطzب إخطار اKعلم أو اKدير أو عميد الطzب على الفور إذا حددوا أ
مشكلة أمنية محتملة. ; يجب على الطzب البحث عن مشاكل أمنية ، xن هذا قد يُفسر على أنه محاولة غير قانونية
.الوصول

.ج ينبغي اعتبار جميع ا;تصا;ت واKعلومات التي يمكن الوصول إليها عبر ا,نترنت ملكية خاصة (أي حقوق الطبع والنشر و / أو
.عzمة تجارية). يجب احترام جميع قضايا حقوق الطبع والنشر اKتعلقة بالبرامج واKعلومات وا,سناد / ا,قرار بالتأليف
.سيتم تطبيق قواعد مكافحة ا;نتحال

.ك يُحظر تنزيل اKعلومات على محركات اxقراص الصلبة الخاصة باKجلس ، دون موافقة مسبقة من مكتب التكنولوجيا. إذا كان الطالب
ينقل اKلفات من خدمات اKعلومات وخدمات لوحة ا,عzنات ا,لكترونية ، ويجب على الطالب التحقق من اKلف مع الكشف عن الفيروسات
البرنامج قبل فتح اKلف لzستخدام. يمكن تنزيل برامج اKجال العام فقط. إذا قام أحد الطzب بنقل ملف أو برنامج
الذي يصيب الشبكة بفيروس ويتسبب في تلف ، سيكون الطالب مسؤو;ً عن أي وجميع تكاليف ا,صzح لجعل الشبكة مرة واحدة
.مرة أخرى تعمل بكامل طاقتها

الصفحة 39

.;م قوائم البريد ا,لكتروني) ويجب عليهم) Listserv يجب على الطzب الحصول على موافقة مسبقة من اKعلم أو مكتب التكنولوجيا قبل ا;نضمام إلى
."Listservs" ; تنشر رسائل شخصية على لوحات ا,عzنات أو

. م ، يحظر على الطzب الوصول إلى "غرف الدردشة" عبر ا,نترنت أو غيرها من أشكال ا;تصال ا,لكتروني اKباشر أو اKشاركة فيها (مثل
اKراسلة الفورية) (بخzف البريد ا,لكتروني) بدون موافقة مسبقة من اKعلم أو مكتب التكنولوجيا. كل هذه ا;تصا;ت اKرخصة
.يجب أن يتوافق مع هذه ا,رشادات

.ن الخصوصية في ا;تصال عبر ا,نترنت والشبكة ليست مضمونة. من أجل التحقق من ا;متثال لهذه اKبادئ التوجيهية ، فإن
.يحتفظ مجلس ا,دارة بالحق في مراقبة ومراجعة وفحص أي أدلة و / أو ملفات و / أو رسائل مقيمة أو مرسلة باستخدام الشبكة
.سيتم إبzغ السلطات اKختصة بالرسائل اKتعلقة باxنشطة غير القانونية أو التي تدعمها

Pس. استخدام ا,نترنت وأية معلومات يتم الحصول عليها من ا,نترنت هي على مسؤولية الطالب الخاصة. ; يقدم اKجلس أي ضمانات من أي
.نوع ، سواء كان صريًحا أو ضمنيًا ، أن الوظائف أو الخدمات اKقدمة من خzل الشبكة أو من خzلها ستكون خالية من اxخطاء أو بدون عيوب
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; يتحمل اKجلس مسؤولية أي ضرر قد يتعرض له اKستخدم ، بما في ذلك على سبيل اKثال ; الحصر ، فقدان البيانات أو انقطاع الخدمة أو التعرض
.للمواد أو اxشخاص غير الzئقP. اKجلس غير مسؤول عن دقة أو جودة اKعلومات التي يتم الحصول عليها عبر ا,نترنت
يجب ذكر اKعلومات (بما في ذلك النصوص والرسومات والصوت والفيديو وما إلى ذلك) من مصادر ا,نترنت اKستخدمة في أوراق الطzب والتقارير واKشاريع
نفس مراجع اKواد اKطبوعة. لن يكون اKجلس مسؤو;ً عن ا;لتزامات اKالية الناشئة عن غير اKصرح به
استخدام الشبكة. سوف يقوم الطzب أو أولياء أمور الطzب بتعويض مجلس ا,دارة وإعفاء اKجلس من أي خسائر تلحق به نتيجة لذلك

إساءة استخدام الشبكة من قبل الطالب. يقتصر استخدام الشبكة من قبل الطzب على الطzب الذين وقع أولياء أمورهم على
.ا,فراج عن مطالبات التعويض ضد اKجلس

.ص .يحظر على الطzب تنزيل أو تثبيت أو استخدام برامج أو برامج مشاركة اKلفات على الشبكة

.س Yahoo و Hotmail و (Gmail ; يجوز للطzب إنشاء حسابات بريد إلكتروني مستندة إلى الويب أو الوصول إليها على الخدمات التجارية من خzل الشبكة (مثل
.(البريد ، وما إلى ذلك

.ر نظرًا لعدم وجود سلطة مركزية على ا,نترنت ، فإن كل موقع مسؤول عن مستخدميه. الشكاوى الواردة من مواقع أخرى بخصوص
.سيتم التحقيق بشكل كامل مع أي من مستخدمي اKقاطعة وسيتم اتخاذ ا,جراءات التأديبية حسب ا;قتضاء

.س الحفاظ على اKوارد وأولويات ا;ستخدام: موارد الكمبيوتر محدودة. xن اKساحة على محركات اxقراص وعرض النطاق الترددي عبر
الخطوط التي تربط الشبكة (داخليًا وخارجيًا) محدودة ، و; يجوز تخزين البرامج أو اKعلومات على النظام
.بدون إذن مسؤولي النظام. يُسمح لكل طالب بمساحة معقولة لتخزين البريد ا,لكتروني والويب واKلفات الشخصية
يحتفظ اKجلس بالحق في طلب تطهير اKلفات من أجل استعادة مساحة القرص. الطzب الذين يحتاجون إلى الوصول إلى الشبكة لـ
اxنشطة ذات الصلة بالصف أو التدريس لها اxولوية على اKستخدمP ا`خرين. قد ; يكون الطzب الذين ; يستخدمون الشبكة ل§نشطة اKتعلقة بالفصل

صدم" من قبل أي طالب يحتاج إلى الوصول لغرض الصف أو التدريس ذات الصلة. () يسود التسلسل الهرمي التالي في الحكم"
:الوصول إلى الشبكة

الصفحة 40

1. PوظفKعمل جماعي يعينه ويشرف عليه أحد ا.

.عمل جماعي ، تم تعيينه خصيًصا ولكنه تم بشكل مستقل .2

.(اKراسzت الشخصية (تدقيق ، تأليف ، وإرسال بريد إلكتروني .3

(التدريب (استخدام برامج مثل معلمي لوحة اKفاتيح وما إلى ذلك .4

.("ا;كتشاف الشخصي ("تصفح ا,نترنت .5

استخدامات أخرى - قد يكون الوصول إلى اKوارد من أجل "استخدامات أخرى" محدوًدا أكثر خzل اليوم الدراسي وفًقا لتقدير اKدير أو .6
.مكتب التكنولوجيا

.ت .; يسمح باللعب خzل اليوم الدراسي ما لم يتم منح إذن صريح من اKعلم أو اKوظف

القسم الثالث - ا1نشطة الطRبية

ا1ندية وا1نشطة التي ترعاها ا?درسة

ا?توسطة والثانوية للطzب فرصة لتوسيع تعلمهم من خzل اxنشطة اKتعلقة باKنهج الدراسي. أ Metro Early College توفر مدرسة
.يمكن أخذ النشاط اKتعلق باKنهج للحصول على ا;ئتمان ، واKطلوب لدورة معينة ، و / أو يحتوي على مادة مدرسية

; تعكس اxنشطة الzمنهجية اKناهج الدراسية للمدرسة ، ولكن يتم إتاحتها للطzب للسماح لهم بمتابعة أنشطة إضافية جديرة با;هتمام
.مثل الرياضة الترفيهية والدراما وما شابه

يُسمح لجميع الطzب باKشاركة في اxنشطة التي يختارونها ، طاKا أنهم يستوفون شروط اxهلية. اKشاركة في هذه اxنشطة
هو امتياز وليس حًقا ، وقد يُحظر على الطzب اKشاركة في كل هذه اxنشطة أو جزء منها من قبل موظفي اKدرسة اKصرح لهم دون
.إشعار آخر ، حقوق استماع و / أو استئناف وفًقا لسياسة اKجلس 5610.05

نوادي وأنشطة غير مرخصة

نادي ا1وjد والبنات
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قد تجتمع مجموعات الطzب غير اKدعومة من اKدرسة في مبنى اKدرسة خzل ساعات غير التعليمية. تطبيق للحصول على إذن ;ستخدام اKدرسة
يمكن الحصول على التسهيzت من اKدير. يجب على مقدم الطلب التحقق من أن النشاط بدأ من قبل الطzب ، وأن الحضور طوعي ، وأن ;
يشارك موظف اKدرسة بنشاط في هذا الحدث ، وأن الحدث لن يتدخل في اxنشطة اKدرسية ، وأن اxشخاص من غير اKدرسة ; يلعبون دورًا منتظًما

.دور في ا;جتماع. تنطبق جميع القواعد اKدرسية اKتعلقة بسلوك الطالب وتكافؤ الفرص للمشاركة على هذه اxنشطة

hالرياضي

يمكن للطzب اKشاركة في اxلعاب الرياضية التي تقدمها منطقتهم اxصلية. أحياء الوطن .High School أو Metro Middle ; يتم تقديم ألعاب القوى من خzل
Pديرين الرياضيKوا PدربKكاديمية مع اxهلية اxبمشاركة ا Pكاديمية للطالب. يُسمح للمشرفxهلية اxقد تصل إلى مترو لضمان ا
.لتحديد ما إذا كان الطالب يفي بإرشادات منطقة اKدرسة

القسم الرابع - سلوك الطRب

الحضور

سياسة الحضور ا?درسي

الحضور اKنتظم مسؤولية كبيرة على الطالب في جميع اKراحل الدراسية. تربط العديد من الدراسات الحضور اKنتظم مع النجاح في اKدرسة. منتظم
يعني الحضور أن عملية التعلم اxكاديمي ; تنقطع ، وقضاء وقت أقل في مهام اKكياج ، ويستفيد الطzب من اKشاركة
والتفاعل مع ا`خرين في الفصل. يتم تعلم العديد من الدروس اKهمة من خzل اKشاركة النشطة في الفصول الدراسية واxنشطة اKدرسية اxخرى التي ; يمكن
.يتم استبداله بدراسة فردية

إنشاء نمط الحضور الجيد سيفيد الطالب في اKدرسة وفي مكان العمل. الحضور مهم في تطوير مستوى عال
جودة أخzقيات العمل ، والتي ستكون عامzً هاًما في نجاح الطالب مع أصحاب العمل اKستقبليP. من أهم عادات العمل التي يستخدمها أصحاب العمل
البحث عن توظيف شخص والترويج له هو مصداقيته في القدوم إلى العمل كل يوم في الوقت اKحدد. هذه عادة تريد اKدرسة مساعدة الطzب
.تتطور في أقرب وقت ممكن

التغيب عن ا?درسة

عندما يكون الطالب غائبًا عن اKدرسة مع أو بدون عذر مشروع Kدة ثمانية وثzثP (38) ساعة أو أكثر في شهر دراسي واحد ، أو خمسة وستP (65) أو
اKزيد من الساعات في السنة الدراسية ، يجب على موظف الحضور إخطار والد الطفل أو الوصي عليه بغياب الطفل ، كتابة ، في غضون سبعة (7) مدرسة
بعد أيام من تاريخ الغياب الذي أثار شرط ا,شعار. في نفس الوقت يتم إعطاء إشعار خطي ، أي إجراء تدخل مناسب
.اKدرجة هنا يمكن اتخاذها

الصفحة 42

يعتبر الطالب متغيبًا بشكل اعتيادي إذا كان الطالب في سن اKدرسة ا,لزامية وغائبًا دون عذر مشروع Kدة ثzثP (30) أو أكثر
.(ساعات متتالية ، Kدة اثنP وأربعP (42) ساعة أو أكثر في شهر دراسي واحد (1) ، أو Kدة 72 ساعة (72) أو أكثر في عام دراسي واحد (1

الغياب ا?عذر

يمكن إعفاء الطzب من اKدرسة لسبب واحد أو أكثر من اxسباب التالية وستتاح لهم فرصة لتعويض العمل اKدرسي الفائت و / أو
:ا;ختبارات

:يعتبر اKجلس العوامل التالية بمثابة أعذار معقولة للوقت الضائع في اKدرسة

(أ. مرض شخصي (قد تكون هناك حاجة إلى بيان طبيب مكتوب للتحقق من اKرض
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ب. اKرض في اxسرة يستلزم حضور الطفل

ج- الحجر الصحي للمنزل

اKوت في اxسرة

(العمل الضروري في اKنزل بسبب غياب أو عجز الوالدين (الوالدين) / الوصي (الوالدين

و- مراقبة أو ا;حتفال بعيد ميzد حسن النية

السفر خارج الدولة (بحد أقصى أربع وعشرون (24) ساعة في السنة الدراسية التي تكون فيها مدرسة الطالب مفتوحة للتدريس) للمشاركة في
ا,ثراء اKعتمد من اKقاطعة أو النشاط الzمنهجي

.يجب على الطالب إكمال أي مهمة دراسية غاب عنها بسبب الغياب

إذا تغيب الطالب Kدة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية أو أكثر أن مدرسة الطالب مفتوحة للتدريس ، مدرس الفصل
.مرافقة الطالب خzل فترة السفر لتزويد الطالب باKساعدة التعليمية

H. سبب وجيه قد يكون مقبو;ً للمدير التنفيذي

إجازة ضرورية طبيًا للطالبة الحامل وفًقا للسياسة 5751 .1

ي. الخدمة كمسؤول عن الدائرة ا;نتخابية في انتخابات أولية أو خاصة أو عامة وفًقا للبرنامج اKنصوص عليه في السياسة 5725

الصفحة 43

إشعار الغياب

̀باء واxمهات إخطار مدرسة في (614) 259-6639 قبل 08:00 أو البريد ا,لكتروني وتوفير attendance@themetroschool.org إذا كان الطالب سوف تكون غائبة، يجب على ا
̀باء تقديم عذر مكتوب في أقرب وقت ممكن بعد غياب الطالب. عندما ; يوجد عذر تفسير. إذا لم يكن ا;تصال اKسبق ممكنًا ، فيجب على ا
يتم توفير الغياب بدون عذر وسيتم تحديد الطالب بأنه متغيب عن اKدرسة في ذلك اليوم الدراسي. إذا كان العذر اKعروض لغياب الطالب
مشكوك فيه أو إذا كان عدد حا;ت الغياب للطzب مفرطًا ، سيبلغ موظفو اKدرسة أولياء اxمور بالحاجة إلى تحسP حالة الطالب
.الحضور

.سيتم تحديد فصل أو جزء من اليوم الدراسي الذي تم تخطيه على أنه غياب غير مبرر. سيخضع الطالب ,جراءات تأديبية

يجب على الطzب الذين يعانون من حالة صحية تسبب الغياب اKتكرر تزويد ا,دارة بشرح للحالة من مسجل
.الطبيب اKعالج

تعليق من ا?درسة

ً .الغياب عن اKدرسة بسبب الغياب يعتبر معتمدا

سيكون الطالب اKعلق مسؤو;ً عن تعويض العمل اKدرسي الذي فاته بسبب التعليق. يمكن الحصول على الواجبات من كل معلم بداية
.في اليوم اxول من التعليق. يمكن جدولة تعويضات ا;ختبارات الفائتة عندما يعود الطالب من اKدرسة

الغياب غير ا?برر

.يعتبر أي طالب غائب عن اKدرسة طوال اليوم أو أي جزء منه دون عذر مشروع غائبًا عن الطالب وطالبه
.يخضع الوالدان لقوانP التغيب عن الدولة

اKدرسة الثانوية

إذا كان الطالب دون سن 18 عاًما ، لديه 10 أيام متتالية أو أكثر أو 15 يوًما من الغياب غير اKبرر خzل فصل دراسي ، فسيتم اعتباره / معتاًدا
، الغياب وسيتم إبzغ قاضي محكمة اxحداث وإلى مكتب اKركبات ا`لية بتعليق رخصة قيادته ، إذا كان ذلك مناسبًا
.نتيجة لهذا الغياب اKفرط

mailto:attendance@themetroschool.org
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اKستوى اKتوسط / الثانوي

من اKتوقع أن يكون كل طالب في موقعه اKحدد طوال اليوم الدراسي. إذا وصل الطالب متأخراً إلى اKدرسة ، فيجب عليه / عليها إبzغ الجبهة
قبل الذهاب إلى أول موقع مخصص له. أي طالب تأخر عن الدراسة Kدة تصل إلى 5 دقائق لسبب غير مبرر ، يتم تأديبه من ِقبل
.مدرس و / أو عميد الطzب

.يجب تأديب الطzب اKتأخرين بشكل مزمن وفًقا Kدونة سلوك الطzب

اfجازات خRل العام الدراسي

̀باء أطفالهم خارج اKدرسة لقضاء العطzت. عندما يجب تحديد عطلة عائلية خzل العام الدراسي ، فإن من اKستحسن أ; يأخذ ا
̀باء مناقشة اxمر مع اKدير ;تخاذ الترتيبات الzزمة. غالبًا ما يكون من غير اKمكن للطالب أن يتلقى معينة يجب على ا
.الواجبات قبل الرحلة لذا يجب عمل ترتيبات ا,نجاز عند العودة إلى اKدرسة

القواعد السلوكية

يتمثل أحد اKكونات الرئيسية للبرنامج التعليمي (في اKدرسة) في إعداد الطzب ليصبحوا مواطنP مسؤولP عن طريق تعلم كيفية التصرف بأنفسهم
بشكل صحيح ووفًقا للمعايير اKعمول بها. يتوقع من الطzب أن يتصرفوا وفًقا للقوانP والقواعد الفيدرالية والو;ئية واKحلية و
سياسات مجلس ا,دارة واKبادئ التوجيهية ا,دارية ، وبطريقة تحترم حقوق ا`خرين وسzمتهم. يتخذ اKوظفون إجراءات تصحيحية للتأديب أ

.الطالب و / أو تعديل سلوك الطالب عندما ; يقع سلوك الطالب ضمن هذه اKعايير

يمكن Kوظفي اKدرسة ا,بzغ عن سوء سلوك جنائي مشتبه به من قبل الطالب إلى تطبيق القانون. يُسمح لضباط تطبيق القانون بتنفيذ ما يلزم
.وظائف إنفاذ القانون في اKدارس ، بما في ذلك إبعاد الطالب من اKدرسة في الظروف اKناسبة

السلوكيات ا?توقعة

:يتوقع من الطzب
:أ. اتبع عادة اKترو من صانع القرار النشط واKسؤول. يشمل هذا على سبيل اKثال ; الحصر

o ل ا,جراءات التاليةzب إثبات ذلك من خzوقات. يجب على الطxكن آمنا: يشمل ذلك أن تكون في أمان جسدي وعاطفي في جميع ا:
.الحفاظ على سzمة اليدين والقدمP واxشياء

o حترمةKفضلة واللغة اKسماء اxوعنهم باستخدام ا PعلمKئك واzتحدث إلى زم

الصفحة 45

o PعلمKئك واzف مع زمzاستخدم كلمات وأفعال آمنة عند ا;خت

o تzاتباع قواعد وإجراءات الحاف
o بالعمل الجماعي PعلمKاستخدم ا`خرين للعمل فقط بإذن وعند ا;ستشهاد أو السماح من قبل ا
o ولىxرة اKوا,دارة في ا PعلمKقدمة من اKاتبع التوجيهات ا
س اطلب ا,ذن ;ستعارة العناصر من اKعلمP وزمzء الدراسة
o علمون وا,داريونKسموح بها كما حددها اKواقع اKناطق واKكن دائًما في ا
o ئك التوقفzولى التي يطلب منك أحد زمxرة اKاستمع في ا

:ب. اتبع عادة اKترو اKتعاون الفعال
o شاركة في تحقيق هدف مشترك بغض النظر عن قدرة ا`خر أو جنسه أو عرقه أوKالعمل بشكل تعاوني مع ا`خرين عند ا

خلفية عرقية
o أكمل نصيبك من العمل
o تحمل مسؤولية دورك في قضية ما
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o علمKساعدة من اKإذا كنت تواجه تحديات كمجموعة ، فاطلب ا
:ج. اتبع عادة اKترو للمفكر النقدي

o ناهج الدراسيةKسبق ، وكذلك إنشاء تطبيقات عبر اKالتعلم الجديد والتعلم ا Pعمل روابط ب
o ل النكساتzت وا;ستمرار في العمل من خzشكKإظهار الحصباء في حل ا

:د. اتبع عادة مترو اKتواصل الفعال
o PدرسKء واzاستخدام لغة مناسبة ولطيفة عند التحدث أو الكتابة أو إرسال بريد إلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى الزم
o Pستشارين أو ا,داريKأو ا PدرسKقران ، بما في ذلك مساعدة اxحل النزاعات باستخدام استراتيجيات وساطة ا
o ء الفصل يتخذون خيارات غير آمنةzأخبر شخًصا بالًغا إذا رأيت زم

:ه. اتبع عادة اKترو لzستعzم اKتعلم
o اطرح أسئلة توضح ا;ستماع
o استمر في التعلم خارج الفصل الدراسي

o استخدم مواردك بفاعلية عندما يكون لديك سؤال

اللباس الواجب ارتداؤه

.(انظر موقع الويب مع أمثلة صور محددة) Metro من اKتوقع أن يرتدي الطzب مzبس مناسبة في جميع اxوقات وفًقا لسياسة قواعد ارتداء مدرسة
:بشكل عام ، سياسة اللباس هي كما يلي

إرشادات للرجال
القمصان : قمصان باعتدال ، مثل قمصان بولو / جولف ، أو أكسفورد ، أو قمصان طويلة اxكمام أو قصيرة. كل يجب أن تكون مطوية إذا أطول من جيوب الظهر
.بنطال
.يمكن للطzب الرياضيP ارتداء قمصان الفريق الخاصة بهم في يوم اKباراة بارتداء مzبس وأحذية. بلوزات وقمصان هودي غير مقبولة

الصفحة 46

البلوزات: كنزة صوفية أو صوفية. يجب أن تكون السترات اKدورة مدسوسة إ; إذا كانت نمط السترة مضلع. قد ترتديه سترات
.ومع ذلك ، إذا ارتدى قميص فستان تحته ، فيجب أن يكون القميص مطويًا

.في نسيج غير الدنيم. يجب ارتداء الحزام مع السراويل ذات حلقات الحزام (®Dockers البنطلونات: بنطلونات مصممة خصيًصا أو بنطلون غير رسمي للعمل (بنمط
.; تتضمن اzKبس ا;حترافية سرواً; رياضيًا ، أو سرواً; رياًحا ، أو ا;حماء ، أو بنطلونات على طراز البضائع. قد ; تتعرض اzKبس الداخلية

.الجينز مقبول فقط في اxيام التي يحددها مدير اKدرسة. يجب أن يكون الجينز أزرق وأسود وقد ; يحتوي على أنماط أو دموع أو بقع

، ا1حذية: أحذية رجالية ، أحذية جلدية ، أحذية من جلد الغزال ، أو قماش عادية. كما أن أنماط الكسول مقبولة. أحذية تنس / أحذية رياضية للجري ، كرة السلة
.كرة القدم ، وما إلى ذلك مقبولة فقط في أيام جان على النحو اKحدد في قسم الحدث الخاص
.يُسمح لطzب اKدارس ا,عدادية بارتداء أحذية التنس / اxحذية الرياضية يوميًا بسبب العطلة **

:إرشادات للمرأة
القمصان: قد تكون القمصان والبلوزات ذات الياقات أو غير اKلتصقة كنزة صوفية أو زر. يجب أن تكون القمصان والقمصان مدسوسة ، ما لم يتم صنع القميص للتلف
.غير مدسوس). قد تكون اxكمام طويلة أو قصيرة. يجب أن تكون القمصان بz أكمام بعرض ثzث بوصات عند الكتف. قد ; يتم الكشف عن اzKبس الداخلية و الحجاب الحاجز)
.يمكن للطzب الرياضيP ارتداء قمصان الفريق الخاصة بهم في يوم اKباراة بارتداء مzبس وأحذية. بلوزات وقمصان هودي غير مقبولة

.البلوزات: كنزة صوفية ، أو كنزة صوفية. يجب أن تكون السترات اKدورة مدسوسة إ; إذا كانت نمط السترة مضلع

:بنطال
PحترفKسراويل عادية مصممة أو تجارية. يجب ارتداء الحزام مع السراويل ذات حلقات الحزام. طماق تعتبر الجوارب ، وليس السراويل. ا
.البلى ; يشمل البنطال ، أو بنطلونات الريح ، أو ا;حماء ، أو بنطلون بنمط البضائع

الجينز مقبول فقط في اxيام التي يحددها مدير اKدرسة. قد ; يكون للجينز أنماط أو دموع أو بقع. الجينز منخفض ا;رتفاع الذي يمنع التواضع
.غير مقبول

الجوارب / الجوارب / طماق
يمكن ارتداء طماق أو لباس ضيق فقط تحت التنانير التي j يقل طولها عن ثRث بوصات فوق الركبة. الساقP أو لباس ضيق ليست كذلك
.بنطال

hالستر ، التنانير والفسات

قد ; يتجاوز طول التنانير فوق الركبة ثRث بوصات . قد تلبس الستر مع بنطلون ولكن يجب أ; يزيد ارتفاعها عن ثzث بوصات فوق
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.الركبة إذا ارتدى مع لباس ضيق
:ا1حذية

الصفحة 47
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تشمل اxحذية اKناسبة اxحذية النسائية أو اxحذية التي تشبه الجلد واxحذية والشقق من جلد الغزال أو الكسول. بغل مغلق أو منزلق مغلق
.اxنماط مقبولة أيًضا. الصنادل العادية ليست مناسبة ، ولكن حذاء مفتوح مع مظهر فستان وكعب فستان مقبول
الصنادل أو النعال أو اxحذية ذات أربطة القدم (اKصممة للتنقل بP أصابع القدم) غير مقبولة. أحذية تنس / أحذية رياضية مقبولة فقط في
.أيام جان على النحو اKحدد في قسم الحدث الخاص
.يُسمح لطzب اKدارس ا,عدادية بارتداء أحذية التنس / اxحذية الرياضية يوميًا بسبب العطلة **

:لجميع الطzب

:السترات
يمكن للطzب ارتداء سترات خفيفة الوزن بدون غطاء محرك السيارة أو شعار كبير خzل اليوم الدراسي. يجب أن تكون السترات بلون صلب. يجب على الطzب ارتداء مzبس
قميص بياقة تحت السترات. يمكن للطzب ارتداء جاكيتات بسحاب بدون قميص بياقة. ; يسمح بارتداء اKعاطف الشتوية في
.بناء

.يرجى كتابة أسماء الطRب والحروف ا1ولى في جميع السترات وا?عاطف لتقليل العناصر ا?فقودة

الزي ا?ناسب لفئة العافية لطRب ا?دارس ا?توسطة

تي شيرت أسود أو رمادي أو أحمر (ألوان صلبة) بدون شعارات أو كتابة أو فرق رياضية •

سويت شيرت أسود أو رمادي أو أحمر برقبة دائرية (ألوان صلبة) بدون شعارات أو كتابة أو فرق رياضية •
(.شورت أسود أو رمادي أو أحمر (ألوان صلبة) بدون شعارات أو كتابة أو فرق رياضية (يجب أ; تقل الشورتات عن 3 بوصات فوق الركبة •
بنطال رياضي أسود أو رمادي أو أحمر أو بنطلون رياضي بدون شعارات أو كتابة أو فرق رياضية •

o يجب أن تكون الخطوط بيضاء أو رمادية أو سوداء أو حمراء
أحذية تنس / رياضية •

أو

اxعمال العادية العادية ولكن ارتداء أحذية التنس / الرياضية •

قانون التأديب الطRبي
كل سلوك و / أو أنواع من سوء السلوك اKوصوفة أدناه محظورة وقد تخضع الطالب ,جراءات تأديبية بما في ذلك ، ولكن ليس
يقتصر على مؤتمر الطzب وإخطار الوالدين / ولي اxمر ومؤتمر الوالدين / ولي اxمر وا;حتجاز وا;نضباط داخل اKدرسة والتعليق و / أو الطرد من
.مدرسة. عzوة على ذلك ، سيتم ا,بzغ عن أي أعمال إجرامية تُرتكب في اKدرسة أو تتعلق بها إلى مسؤولي إنفاذ القانون وكذلك يتم تأديبها في اKدرسة
.قد تؤدي بعض اxعمال ا,جرامية إلى ا,قصاء الدائم من اKدرسة

الصفحة 48

سلوكيات ا?ستوى ا1ول واستراتيجيات التدخل

سلوك متوقع مخالفة ا?توقعة
سلوك

تعريف اjنتهاك العواقب: استراتيجيات التصحيح
سلوك

.(أي نمط من اzKبس يتعارض مع سياسة قواعد اKترو (انظر الصفحات 3-2
لقاء مع الطالب / ولي اxمر

أعد تعليم التوقعات السلوكية

إنشاء عقد سلوكي

يشمل سلوكيات الطzب اKتوقعة ، مثل

.انتهاك قواعد اللباس
اتبع فستان مترو
.سياسة التعليمات البرمجية

تهدف سياسة قواعد اللباس إلى منع تعطل جو الفصل الدراسي وتعزيز الفصل الدراسي

الزخرفة والقضاء على ا;ضطرابات وتقليل تشتيت الطzب ا`خرين حتى ; تتداخل مع
.عملية التعليم

تصرف مثل التحدث بعيًدا ، أو إصدار أصوات ، أو رمي اxشياء ، أو لعب القتال ، أو ركوب الخيل ، أو غير ;ئق
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فضz عن عواقب اKخالفات و

الحوافز ,ثبات اKتوقع
السلوكيات

يشارك الطالب في تأمل

نشاط

ا;عتقال خzلها طالب
يشارك في التدخل السلوكي

وقت التعليق في اKدرسة خzلها
يشارك الطالب في السلوكية

تدخل قضائي
الوقت بد;ً من التعليق
برنامج وضع خطط الدعم

تبلغ إلى إنفاذ القانون إذا كان القانون
مكسورة

خيارات متعددة للتصحيح **
يمكن تحديد سلوك الطالب
اعتماًدا على الطالب الفردي

ا;حتياجات بما في ذلك السن ومستوى الصف
للطالب ، تاريخ الطالب

سوء السلوك ، والجريمة اKحددة
.وخطورته

السلوك التخريبي

إظهار اKودة أو تشتيت ا;نتباه
Pمزعج PوظفKء الدراسة أو اzسيتم اعتبار واحد أو أكثر من زم.

.الشتم أو السباب أو الحركات البذيئة
ضع في اعتبارك اKشاعر
.من ا`خرين

شتم

(يشمل ، على سبيل اKثال ; الحصر ، الوقوف أو الجلوس أو التحرك عبر مناطق اKبنى (من الداخل أو الخارج
تم تحديدها كمناطق محظورة أو غير خاضعة للرقابة ، وأماكن وقوف السيارات في الحرم الجامعي ، والوقوف أو الجلوس
اKراحيض بخzف عند استخدام هذه اKرافق على وجه التحديد على النحو اKنشود. كما يتضمن التسكع اKتبقي

في مكان ا,قامة (بما في ذلك الردهة أو موقف السيارات) بعد انتهاء ساعات البناء إذا لم يكن الطالب

اKشاركة في نشاط اKدرسة. يحظر التسكع وينطبق هذا الحكم على جميع اKرافق اKدرسية على

.أربع وعشرون ساعة أساس

.التزم بقواعد الفصل

أظهر إيجابيا
.مهارات اجتماعية

.البقاء في اKناطق اKخصصة

التسكع

التأخر

الوصول إلى اKدرسة بعد بدء اليوم الدراسي أو الغياب عن اKدرسة أو الفصل بدون أولياء اxمور
.ومعرفة السلطات اKدرسية. يتم تعريف التغيب عن اKدرسة على أنه أي غياب غير مبرر

التغيب

التغيب عن اKدرسة

القمار .لعب أي ألعاب الحظ أو اKهارة مقابل اKال أو العناصر ذات القيمة
كن في اKدرسة في الوقت اKحدد
.والحضور بانتظام

.قول الحقيقه

.اتبع قواعد اKدرسة

احضر خاصتك"

قواعد اxجهزة

عدم ا;لتزام بسياسات اKقاطعة فيما يتعلق بـ "إحضار أجهزتك الخاصة" كما هو مبP في اKقبول

.سياسة ا;ستخدام

اتبع اKقبول
.سياسة ا;ستخدام

التزوير / الغش / الخطأ
هوية

كتابة اسم شخص آخر أو تغيير اxوقات أو التواريخ أو الدرجات أو التصاريح أو التصاريح ؛ يعطي كاذبة
.اKعلومات Kوظفي منطقة اKدرسة أو مسؤول موارد اKدرسة

الصفحة 49

سلوكيات ا?ستوى الثاني واستراتيجيات التدخل

سلوك متوقع انتهاك ل
سلوك متوقع

تعريف اjنتهاك استراتيجيات التصحيح
سلوك

التزم بالقوانP اKتعلقة
.التدخP للقصر

، استخدام ، حيازة ، بيع
أو توزيع
.منتجات التبغ

.استخدام أو حيازة أي منتج من منتجات التبغ مثل السجائر والسيجار و "الغمس" والتبغ ومضغ التبغ يشارك الطالب في

Pع عن التدخzا,ق
دروس ورشة العمل

حل اKشاكل سلميا
قتال اKشاركة اKتبادلة في حادثة تنطوي على صراع مادي

فقدان ا;متياز

ابتكر سلوًكا
عقد

الرد

تتطلب تسجيzت الوصول اليومية
مع اKسؤول عن
تحديد الفترة الزمنية

ا;عتقال الذي يتم خzله
يشارك الطالب في

التدخل السلوكي
ربط الطالب بـ
وكالة اKجتمع

الوقت في البديل
برنامج التعليق
وضع خطط الدعم

تعليق خارج اKدرسة
مع العمل الجماعي

تقرير إلى القانون
ا,نفاذ إذا كان القانون
مكسورة

عملية غير صحيحة
سيارة

.أي عمل ينتهك قواعد القيادة الحكومية وقواعد اKترو لسلوك الطالب داخل مركبة عامة أو خاصة

رعاية اKدرسة
خاصية

حافلة اKدرسة / اKدرسة
تعطل السيارة

.سلوك غير مدرج على وجه التحديد يعيق التشغيل اKنظم وا`من للحافzت / اKركبات

.استخدم التحكم با;ندفاع

.ضع في اعتبارك التحكم في ا;ندفاع

النظر في مشاعر
.ا`خرين

أظهر إيجابيا
.مهارات اجتماعية

سوء السلوك الجنسي
أي عمل أو سلوك يتضمن اللمس أو ا,شارة غير اKقبولة إلى أجزاء الجسم الخاصة أو تلك
شخص آخر شفهيًا أو تصويريًا أو كتابيًا. اKدرجة في سوء السلوك الجنسي هي ا,جراءات التي تنطوي على Kس

الطبيعة الجنسية ، بموافقة أو بدون موافقة الطرف ا`خر وحيازة مواد جنسية غير ;ئقة. هذه
تتضمن "إرسال محتوى جنسي" يُعرف بأنه إرسال أو مشاركة أو عرض أو امتzك صور أو رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني أو غيرها

.مواد ذات طبيعة جنسية في شكل إلكتروني أو بأي شكل على هاتف خلوي أو جهاز إلكتروني آخر

:التسلط
اKضايقة / ا,كراه

التخويف / التهديدات

أي فعل مكتوب أو شفهي أو إلكتروني أو مادي متعمد عرضه أحد الطzب تجاه طالب معP آخر
، أكثر من مرة والسلوك (1) يتسبب في ضرر عقلي أو جسدي للطالب و (2) شديد بما فيه الكفاية
ثابتة أو منتشرة xنها تخلق بيئة تعليمية مخيفة أو مهددة أو مسيئة ل¶خر
.طالب علم

.العنف داخل عzقة اKواعدة

تقبل واحترم ا`خرين
."عندما يكون الجواب ";

، أي عمل مكتوب أو شفهي أو إيماءات أو صور أو رسومات أو أي شكل آخر من أشكال ا;تصال يستخدم للترهيب
مضايقة أو التهديد بإيذاء شخص آخر على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اKعتقد الديني أو الجنسية أو ا,عاقة أو الجنس

.التوجه أو العنف داخل عzقة اKواعدة

التحرش الجنسي

العصيان السلوك الذي يعطل بشكل كبير بيئة التعلم اKنظمة. رفض اتباع طلب أو توجيه أو تعليمات

.بالغ. جميع السلوكيات التخريبية و / أو اKشددة والعنيفة غير اKذكورة في أي فئة أخرى

.الطzب الذين يفشلون في ا;متثال للعقوبات التأديبية قد يواجهون عقوبات محسنة Kثل هذا ا,جراء

ا;بتزاز الحصول على اKال أو الوعد باستخدام التهديد أو القوة. يجب على الطzب أ; يجعلوا أي شخص يفعل أي شيء ; يفعله

.تريد القيام به باستخدام التهديد أو القوة
اxسلحة النارية تبدو شبيهة أي قطعة تشبه سzح ناري ولكن ليس لها خصائص متفجرة

سzح ناري ولكن قد تستخدم جهاز بنابض أو ضغط هواء
.(دفع جسم أو مادة (مثل ، مسدسات لعب ، مسدسات غطاء ، مسدسات ب ب وبنادق بيليه
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ا;ستzم أو الحيازةالسرقة أو عن علم

ملكية مسروقة
.ا;ستيzء غير اKشروع على ممتلكات شخص آخر أو استzم أو امتzك مثل هذه اKمتلكات

الصفحة 50
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التخريب التدمير اKتعمد أو إتzف اKمتلكات دون إذن من اKالك أو الشخص الذي يسيطر عليها
.اKلكية

التعدي على ممتلكات الغير .فعل التواجد في ممتلكات اKدرسة دون إذن أو رفض مغادرة اKبنى أو اKمتلكات
الغش / ا;نتحال استخدام أو تقديم أو محاولة الحصول على معلومات أو إجابات غير شريفة. أخذ اxفكار أو كتابات ا`خرين و

.تقديمهم كما لو كانوا لك

غير مصرح به أو
استخدام غير ;ئق

ا,نترنت أو أجهزة الكمبيوتر أو
.برامج الكمبيوتر

أي إجراء ينتهك سياسة ا;ستخدام اKقبول ، بما في ذلك على سبيل اKثال ; الحصر ، حظر حقوق النشر ومعايير
.ا;ستخدام اKقبول ، والتخريب ، والتزوير ، والقواعد التي تحكم استخدام ا,نترنت ، واKحظورات اxمنية

الصفحة 51

سلوكيات ا?ستوى الثالث واستراتيجيات التدخل

سلوك متوقع انتهاك السلوك ا?توقع تعريف اjنتهاك استراتيجيات تصحيح السلوك

انتبه إلى الصحة والتغذية
وممارسة التمارين الرياضية

مقاومة الضغط السلبي و
تجنب اKواقف الخطيرة

استخدام أو حيازة أو بيع أو توزيع

الكحول

استخدام أو حيازة أو بيع أو توزيع

أدوية غير التبغ أو الكحول

الحيازة ، كونها تحت تأثير أو شراء أو بيع الكحول أو غير قانوني
، اKخدرات. ينطبق هذا أيًضا على أي مادة صنعت لتبدو أو تمثل
اKخدرات غير اKشروعة أو الكحول وأي أدوات ذات صلة. يسمح للطzب بذلك
إحضار اxدوية اKوصوفة أو التي ; تستلزم وصفة طبية إلى اKدرسة مع اKكتوب

إذن من ولي اxمر / الوصي وبإذن من
طبيبهم ومدير اKدرسة أو وكيل اKشرف ، وفًقا Kجلس ا,دارة

سياسات. ; يجوز للطالب بيع أو إعطاء أو نقل أو وصف أو ا,فراط

.اxدوية اKضادة لطالب آخر في اKدرسة أو أثناء اxنشطة اKدرسية

لقاء مع الطالب / ولي اxمر

فقدان ا;متياز

اKشاركة في تعاطي اKخدرات

برنامج ا,رشاد على نفقة الطالب

وقت التعليق في اKدرسة خzلها
يشارك الطالب في التدخل السلوكي

ضع أهمية كبيرة على ا;عتداء الجسدي ، التصرف بقصد التسبب في الخوف في شخص آخر من اxذى الجسدي اKباشر أو اKوت
أو التنمر أو ا,يذاء أو محاولة إلحاق اxذى الجسدي بآخر
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تعليق خارج اKدرسة مع العمل في الفصل

الرد

بديل لبرنامج التعليق

طرد

قم بإبzغ سلطات إنفاذ القانون إذا تم كسر القانون

PبتدئKفئة ا
خيارات متعددة لتصحيح الطالب **
يمكن تحديد السلوك اعتماًدا على
احتياجات الطzب الفردية بما في ذلك العمر و
مستوى الصف للطالب ، تاريخ الطالب

من سوء السلوك ، والجريمة اKحددة و
.خطورة

التعرف على الناس
أخرى ثقافية / عرقية / عرقية
مجموعات

.شخص

ممارسة حل النزاعات و
مهارات إدارة الغضب

استخدم التحكم با;ندفاع

استخدام أو حيازة أو بيع أو توزيع أ

سzح ناري

استخدام أو حيازة أو بيع أو توزيع

ذخيرة أو سzح خطير
، بخzف سzح ناري ، متفجر
جهاز حارق أو سم

، حيازة أو نقل أو استخدام أي نوع من اxسلحة النارية أو السكP أو الحzقة أو ا,بر
الصولجان وغاز الفلفل أو ما شابهها ؛ نوادي خطيرة ، سلسلة أو أي شكل آخر

موضوع؛ أو أي شيء يمكن اعتباره سzًحا أو استخدامه كسzح أو
، ذخيرة xي سzح من هذا القبيل. وهذا يشمل وجود مثل هذه العناصر في مكتب اKرء

أو في خزانة أو مخبأ في ممتلكات اKدرسة بما في ذلك اKدرسة
.الحافzت / اKركبات

استخدام أو حيازة أو بيع أو توزيع

اxجهزة اKتفجرة أو الحارقة أو السموم
إنشاء أو بيع أو انطzق أو محاولة اKقاصة أو حيازة أي نوع من أنواع

.جهاز متفجر أو جهاز مدمر

استخدام سzح يمكن النظر في أي شيء يستخدم لتهديد أو إيذاء أو مضايقة شخص آخر
، سzح. وهذا يشمل على سبيل اKثال ; الحصر اxقفال واxقzم وأقzم الرصاص ومؤشرات الليزر
.واKجوهرات

التهديد ا,رهابي :التهديد ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بارتكاب جريمة عنف بغرض
.ترويع شخص آخر أو مع تجاهل متهور لخطر التسبب في ا,رهاب في بلد آخر

مارس اKسؤولية الشخصية

قانون متقلب ، تعطيل اxنشطة اKدرسية / اKدرسية باستخدام العنف والقوة والترهيب
تهديدات للطzب أو اKوظفP أو السلوك غير اKنضبط. وهذا يشمل التهديد و
.(استفزاز ا`خرين تجاه أعمال التعطيل (ذات الصلة بالفرد أو اKجموعة

حريق متعمد إشعال النار أو محاولة إشعال النار في مبنى مدرسة أو ممتلكات تقع على

أرض اKدرسة أو أي ممتلكات مملوكة أو مستأجرة من قبل اKدرسة أو على سبيل ا,عارة

.منطقة

الصفحة 52

انذار حريق كاذب / قنبلة
التهديدات / العبث مع ا`لي
(مزيل الرجفان الخارجي (بالدرهم

إتzف أو إتzف إنذار الحريق. التهديد بالقنابل سواء اKكتوبة او

شفهيًا ، ضد أي مبنى مدرسي. العبث بإنذار الحريق يعني الضبط
AED إيقاف اKنبه عندما ; تكون هناك حالة طوارئ. العبث بوسائل جهاز
.فتح مجلس الوزراء بدون إذن

جريمة جنسية أي فعل جنسي أو محاولة فعل يرتكب في ممتلكات اKدرسة أو أثناء اKدرسة
.أنشطة

إصابات جسدية خطيرة حادثة تؤدي إلى إصابة جسدية خطيرة لنفسه أو ل¶خرين. جدي
تنطوي ا,صابة الجسدية على خطر كبير للوفاة ؛ فقدان الوعي؛ أقصى
ألم جسدي؛ تشويه طويل اxمد وواضح ؛ أو خسارة طويلة أو
.ضعف وظيفة عضو جسدي أو عضو أو هيئة تدريس عقلية

السلوك العنيف ، عمل في اKدرسة ، على ممتلكات اKدرسة اxخرى ، في مسابقة بP اKدارس
حدث اKناهج الدراسية ، أو أي برنامج أو نشاط مدرسي آخر حيث يكون الفعل أ
جريمة جنائية إذا ارتكبها شخص بالغ وتسبب في ضرر بدني خطير ل
.اxشخاص أو اKمتلكات

عصابات

العصابات التي تبدأ أو تدعو أو تعزز اxنشطة التي تهدد سzمة أو رفاهية اxشخاص أو التي تمس البيئة اKدرسية

.لن يتم التسامح معها

.يحظر الحوادث التي تنطوي على بدء ، أو الترهيب ، أو التخويف أو اxنشطة ذات الصلة التي من اKحتمل أن تسبب ضررًا أو تدهورًا شخصيًا

الطzب الذين يرتدون أو يحملون أو يعرضون أدوات العصابات أو يعرضون سلوكيات أو إيماءات ترمز إلى عضوية العصابة أو تسبب و / أو
اKشاركة في اxنشطة التي تهدف إلى تخويف طالب آخر سيتم تأديبها. أدوات العصابات اKحظورة ستكون على وجه التحديد
.تم تحديدها ونشرها من قبل اKدير

معرفة ا1سلحة الخطرة أو التهديدات بالعنف

xن اKجلس يعتقد أن الطzب وأعضاء هيئة التدريس والزوار يحق لهم العمل في بيئة مدرسية آمنة ، فإن الطzب مطالبون بذلك
إبzغ اKدير بمعرفة اxسلحة الخطرة أو التهديدات بالعنف. الفشل في ا,بzغ عن هذه اKعرفة قد يعرض الطالب
.انضباط

.سوء سلوك ضد مسؤول ا?درسة أو ا?وظف ، أو ممتلكات مثل هذا الشخص ، بغض النظر عن مكان حدوثه

يحظر اKجلس سوء السلوك الذي يرتكبه الطالب ضد مسؤول اKدرسة أو اKوظف ، بما في ذلك ، على سبيل اKثال ; الحصر ، اKضايقة (xي
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.النوع) ، والتخريب ، وا;عتداء (اللفظي و / أو اKادي) ، وتدمير اKمتلكات

الصفحة 53
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سوء السلوك خارج ا?درسة

قد يخضع الطzب لzنضباط بسبب سوء سلوكهم حتى عندما يحدث خارج ممتلكات اKدرسة عندما يكون سوء السلوك مرتبطًا باxنشطة
.أو الحوادث التي وقعت على اKمتلكات اKملوكة أو الخاضعة لسيطرة اKقاطعة

.يتم تعريف سوء السلوك على أنه أي انتهاك لقانون انضباط الطالب

يعرض ا?ودة / ا1نشطة الجنسية

اKودة بP الطzب شخصية و; يقصد بها العرض العام. وهذا يشمل اللمس أو اzKعبة أو أي جهة اتصال أخرى يمكن التفكير فيها
.طبيعة جنسية. يحظر النشاط الجنسي من أي نوع وسوف يؤدي إلى إجراءات تأديبية

(التحرش و / أو السلوك العدواني (بما في ذلك التسلط / التسلط عبر اfنترنت

يشجع اKجلس على تعزيز العzقات الشخصية ا,يجابية بP أفراد اKجتمع اKدرسي. اKضايقة و / أو العدوانية
السلوك (بما في ذلك البلطجة / التسلط عبر ا,نترنت) تجاه الطالب ، سواء من قبل الطzب ا`خرين أو اKوظفP أو اxطراف الثالثة محظور تماًما ولن يكون
التسامح. يشمل هذا الحظر ا,ساءة الجسدية واللفظية والنفسية ، وأي خطاب أو عمل يخلق عدائية أو تخويفًا أو عدوانية

بيئة التعلم. لن يتسامح اKجلس مع أي إيماءات أو تعليقات أو تهديدات أو أفعال تتسبب أو تهدد بإحداث أذى جسدي أو
.التدهور الشخصي. يخضع اxفراد الذين يشاركون في مثل هذا السلوك ,جراءات تأديبية

:قد يشمل السلوك الذي يشكل تحرًشا جنسيًا على سبيل اKثال ; الحصر

.أ التحرش أو ا,ساءة اللفظية ؛

.ب الضغط من أجل النشاط الجنسي ؛

.ج مzحظات متكررة ذات آثار جنسية أو مهينة ؛

.د Kس غير مرحب به

E. النكات الجنسية واKلصقات والرسوم اKتحركة وما إلى ذلك ؛

F. اقتراح أو طلب مشاركة جنسية ، مصحوبة بتهديدات ضمنية أو صريحة تتعلق بالدرجات أو السzمة ؛

الصفحة 54

.ج نمط سلوك ، يمكن أن يكون خفيًا في طبيعته ، له إيحاءات جنسية ويهدف إلى خلق أو له تأثير
خلق ا;نزعاج و / أو ا,ذ;ل لشخص آخر ؛

H. مzحظات تكهن حول اxنشطة الجنسية لشخص ما أو تاريخه الجنسي ، أو مzحظات حول اxنشطة الجنسية الخاصة به أو جنسية
.التاريخ

قد يتخذ السلوك الذي يشكل تحرًشا على أساس العرق أو اللون أو اxصل القومي أو الدين أو ا,عاقة أشكاً; مختلفة ، بما في ذلك على سبيل اKثال ; الحصر
:الى ا`تى \ الى القادم \ الى الم
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.أ : شفهي

صنع تلميحات مسيئة أو شفهية مسيئة أو تعليقات أو نكات أو إهانات أو تهديدات أو مzحظات مهينة تتعلق بشخص ما
.العرق أو اللون أو اxصل القومي أو اKعتقدات الدينية أو ا,عاقة

.ب : غير شفهي

وضع أشياء أو صور أو تعليقات مصورة مسيئة في البيئة اKدرسية أو القيام بإيماءات مهينة أو مهددة
.على أساس العرق أو اللون أو اxصل القومي أو اKعتقدات الدينية أو ا,عاقة

.ج : البدنية

أي عمل ترهيب أو تحقير مثل الضرب أو الدفع أو الدفع أو الهسهسة أو البصق ، على أو من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس أو الطzب أو أي شخص آخر
.اKرتبطة باKنطقة ، أو أطراف ثالثة ، بناًء على عرق الشخص أو لونه أو أصله القومي أو معتقداته الدينية أو إعاقته

، يُعرف السلوك العدواني بأنه سلوك غير ;ئق يتكرر بما فيه الكفاية ، أو خطير بما يكفي ، للتأثير سلبًا على تعليم الطالب
الصحة الجسدية أو العاطفية. هذا النوع من السلوك هو شكل من أشكال التخويف واKضايقة ، على الرغم من أنه ; يجب أن يستند إلى أي من القانون

، الخصائص اKحمية ، مثل الجنس أو العرق أو اللون أو الحالة ا;جتماعية أو ا,عاقة. سيشمل ، على سبيل اKثال ; الحصر ، سلوكيات مثل اKطاردة
.البلطجة / التسلط عبر ا,نترنت ، التخويف ، التهديد ، ا,كراه ، تسمية اxسماء ، السخرية ، التهديد ، والخطورة

أي طالب يعتقد أنه / ضحية أي من ا,جراءات اKذكورة أعzه أو ;حظ مثل هذه ا,جراءات من قبل طالب آخر أو موظف أو غيره
يجب على الشخص اKرتبط باKنطقة ، أو من قبل أطراف ثالثة ا;تصال بمنسق (شكاوى) مكافحة الشغب في اKقاطعة

الصفحة 55

التحرش الجنسي
; يجوز للطالب التحرش جنسياً بطالب آخر أو موظف باKدرسة أثناء برنامج اKدرسة العادي أو اxنشطة ذات الصلة. التحرش الجنسي
يشمل ا;تصال الجسدي والسلوك اللفظي أو غير اللفظي. يشمل التحرش الجنسي اللفظي على سبيل اKثال ; الحصر صنع كتابي أو شفهي

.التلميحات الجنسية ، أو التعليقات اKوحية ، أو النكات أو الطبيعة الجنسية ، أو ا;قتراحات أو التهديدات الجنسية xحد أعضاء مجتمع مقاطعة اKدرسة
يتضمن التحرش الجنسي غير اللفظي التسبب في وضع أشياء موحية جنسيًا أو صور أو تعليقات مصورة في اKدرسة
البيئة أو صنع إيماءات موحية جنسيًا أو مهينة ، أصوات ، إراقة ، صفير لعضو آخر في منطقة اKدرسة
تواصل اجتماعي. قد يشكل ا;تصال الجسدي تحرًشا جنسيًا عندما يتكون من التهديد أو التسبب في اللمس أو ا;تصال أو اKحاو;ت غير اKرغوب فيها

في نفس الوقت ، بما في ذلك التربيت أو الضغط أو الجماع القسري مع عضو آخر من مجتمع منطقة اKدرسة. الجنسي
يجب أن تتضمن اKضايقة أيًضا أي خطاب أو إجراء يخلق بيئة تعليمية معادية أو مخيفة أو مسيئة. بعض أشكال الجنس
يمكن اعتبار التحرش بالطالب من قبل طالب آخر شكzً من أشكال إساءة معاملة اxطفال مع أنه يتطلب إبzغ الطالب اKسيء
.السلطات في ا;متثال لقانون الدولة

ا?عاكسات
القيام بأي عمل ، أو إجبار أي شخص آخر ، بما في ذلك الضحية ، على القيام بأي فعل للشروع في أي فئة ، أو فريق ، أو منظمة ، تسبب أو
يخلق خطرًا كبيرًا في التسبب في ضرر نفسي أو جسدي. إذن أو موافقة أو افتراض أو خطر من قبل فرد معرض للخطر
.; تقلل اKحظورات الواردة في هذه القاعدة

; يسمح بالتنقيب من قبل أي فرد أو مجموعة مدرسية أو ناٍد أو فريق. وهذا يشمل أي شكل من أشكال البدء التي تسبب أو تسبب خطر التسبب
في أي وقت في مرافق اKدرسة ، في اKدرسة Hazing الضرر النفسي أو الجسدي ، بغض النظر عن مدى استعداد اKشارك. يحظر أنشطة
.اKمتلكات و / أو اKمتلكات خارج اKدرسة ولكنها مرتبطة باxنشطة أو الحوادث التي وقعت على ممتلكات اKدرسة

يجب ا,بzغ عن جميع حوادث اKخلفات على الفور إلى أي من اxفراد التاليP: مدير اKبنى أو مسؤول آخر ؛ مدرس؛
.مدرب؛ مستشار / مشرف نادي الطzب و / أو اKشرف. الطzب الذين ينخرطون في الترويض قد يكونون أيًضا مسؤولP عن العقوبات اKدنية والجنائية

السطو

دخول مبنى أو منطقة معينة من مبنى دون موافقة وبنية ارتكاب جريمة ، أو دخول مبنى بدون موافقة و
.ارتكاب جريمة

أجهزة إنارة حارقة
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.إشعال غير مصرح به للمطابقات والو;عات وغيرها من اxجهزة التي تنتج اللهب

حيازة ا?واد اfباحية

الصفحة 56
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.امتzك مواد جنسية صريحة

انضباط

من اKهم أن نتذكر أن قواعد اKدرسة تنطبق الذهاب من وإلى اKدرسة ، في اKدرسة ، على ممتلكات اKدرسة ، في اxحداث التي ترعاها اKدرسة ، على
النقل اKدرسي واKمتلكات التي ; يملكها أو يسيطر عليها اKجلس ولكن ذلك مرتبط بأنشطة أو حوادث وقعت في
اKمتلكات اKملوكة أو التي يسيطر عليها اKجلس. عzوة على ذلك ، قد يتم تأديب الطzب على السلوك الذي ، بغض النظر عن مكان أو وقت حدوثه
موجه إلى مسؤول أو موظف في اKجلس ، أو ممتلكات هذا اKسؤول أو اKوظف. في بعض الحا;ت ، يمكن تعليق الطالب من اKدرسة
.النقل Kخالفات قواعد الحافzت اKدرسية

تلتزم اKدرسة بتوفير ا;نضباط الفوري واKعقول بما يتفق مع خطورة الحادث. العواقب لسوء السلوك
.تم تصميمها لتكون عادلة وحازمة ومتسقة لجميع الطzب في اKدرسة

PوظفKه حسب الضرورة من قبل اzدرجة أعKنه ; يمكن سرد كل سلوك سيء يحدث ، فسيتم الرد على السلوكيات الخاطئة غير اx نظرًا.

انضباط

يتم إعطاء الطzب في مترو توقعات واضحة فيما يتعلق بالسلوك اKقبول خzل اليوم الدراسي وأثناء الرحzت التي ترعاها اKدرسة و
، أنشطة. يؤدي عدم إظهار السلوكيات اKقبولة إلى التشاور مع الطالب حول ا;ختيارات التي تم إجراؤها مع اKعلم
مستشار أو مسؤول. بعد التحدث إلى الطzب ، قد تتبع العواقب ا,ضافية ويمكن أن تشمل ، على سبيل اKثال ; الحصر ، اKتابعة
:أجراءات

Pتعي Pيمكن للمعلم:
o وقعKقاعد أو اKتغيير ا
مرافقة الحمام / مرافقة اKمرات
o حجز غداء مع معلم أو مدير
o درسيKقبل أو بعد ا;عتقال ا
o ا,حالة إلى الفريق ا,داري

الفريق ا,داري: أي مما سبق وكذلك ؛
o مدرسة الشفق
س في تعليق اKدرسة

الصفحة 57

:حجز الغداء
.يمكن أن يقوم معلم أو مشرف بتوقيف الغداء ويتطلب من الطالب قضاء فترة الغداء و / أو فترة ا;ستراحة بدون أقرانه
قد يُطلب من الطzب التفكير مع اKعلم أو اKسؤول في الكلمات أو الكتابة ، ووضع خطة عمل لتصحيح ما هو غير مقبول
.السلوك (السلوكات). قد يتم تعيP فترات احتجاز متعددة للغداء اعتماًدا على شدة الحادث

:مدرسة الشفق
̀باء عن مدرسة الشفق اKعينة على اxقل مدرسة الشفق هي فترة اعتقال بعد اKدرسة Kدة ساعة مع مدير اKدرسة. يتم إبzغ ا
يوم واحد مقدما. خzل هذا الوقت ، يفكر الطzب في خياراتهم إما كتابة أو شفهيًا مع اKسؤول ، ثم يشرع في اKساهمة
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.هي اKسؤولة عن ترتيب ا;ستzمبشكل إيجابي للمدرسة عن طريق تنظيف أو تنظيم أو مساعدة اKعلمP أو اKوظفP. يقضي الطzب هذا النوع من ا;عتقال من الساعة 2:30 حتى 3:30 مساًء و

:تعليق داخل اKدرسة
تتطلب عمليات التعليق داخل اKدرسة من الطzب العمل بشكل مستقل بإشراف من الفريق ا,داري في مساحة معينة ، بد;ً من أن يكونوا
في الفصل. يمكن للطzب الوصول إلى أعمالهم الدراسية ولكن ; يُسمح لهم بحضور أنشطة الفصل أو العطلة أو الغداء أو أنشطة ما بعد اKدرسة ، بما في ذلك

ساعات العمل. يتم تعيP حا;ت التعليق داخل اKدرسة فقط من قبل ا,دارة ويتم إخطار أولياء اxمور عن طريق الهاتف أو البريد ا,لكتروني قبل اKدرسة
يتم تقديم التعليق. يمكن تعيP الطzب لعدة أيام من التعليق في اKدرسة ، على النحو الذي تحدده ا,دارة. أثناء التعليق
:يجب على الطzب اتباع التوقعات اKذكورة

o شيKرحاض ، أو تناول الغداء ، أو اKخصص له ، واطلب ا,ذن ;ستخدام اKقعد اKابق في ا
o درسيKالعمل فقط في العمل ا
o وسيقى ، ما لم يتم الحصول على إذن صريح من ا,دارةKحمولة أو تستمع إلى اKتستخدم الهواتف ا ;

اjنضباط الرسمي: اfيقاف خارج ا?درسة ، وعمليات اfبعاد والطرد

ا;نضباط الرسمي ينطوي على إخراج الطالب من اKدرسة. يشمل ا,زالة الطارئة Kدة تصل إلى ثzثة (3) أيام دراسية ، مع تعليق Kدة تصل إلى
عشرة (10) أيام دراسية ، والطرد Kدة تصل إلى ثمانP (80) يوًما دراسيًا أو عدد اxيام اKتبقية في الفصل الدراسي ، أيهما أكبر ، ودائًما

استبعاد. قد يستمر الطرد في العام الدراسي اKقبل. أي طالب طُرد من اKدرسة xكثر من عشرين (20) يوًما أو xي
الفترة الزمنية إذا كان الطرد سيمتد إلى الفصل الدراسي التالي أو السنة الدراسية سيتم تزويدها بمعلومات حول الخدمات أو البرامج
التي تقدمها الوكا;ت العامة والخاصة التي تعمل نحو تحسP تلك الجوانب من موقف الطالب وسلوكه الذي ساهم في
الحادث الذي أدى إلى طرد الطالب. قد يطلب اKشرف / حسب تقديره / يسمح للطالب بأداء اKجتمع
الخدمة بالتزامن مع عملية الطرد أو محلها. يجوز للمشرف فرض متطلبات خدمة اKجتمع بعد نهاية
العام الدراسي بد;ً من تطبيق الطرد في العام الدراسي التالي. ا,زالة xقل من يوم دراسي واحد بدون إمكانية
.; يجوز الطعن في التعليق أو الطرد. يجوز الطعن في التعليق والطرد وا;ستبعاد الدائم

الصفحة 58

يحق للطzب قيد الدراسة تعليق اجتماع غير رسمي مع مدير اKبنى قبل ا,زالة . أيضا ، يجري الطzب
، يعتبر للطرد الحق في اجتماع غير رسمي مع اKشرف أو من ينوب عنه قبل ا,بعاد. خzل الجلسة غير الرسمية
.سيتم إخطار الطالب بالتكاليف وإتاحة الفرصة للرد

إذا ارتكب الطالب جريمة أثناء خضوعه لسلطة اKدرسة ، فقد يخضع ,جراءات تأديبية باKدرسة وكذلك من خzل ا,جراءات اKحلية
.تطبيق القانون

حقوق ا?عالجة بسبب

.قبل أن يتم تعليق الطالب أو طرده أو استبعاده نهائيًا من اKدرسة ، هناك إجراءات محددة يجب اتباعها

.طاKا أن ا;نضباط داخل اKدرسة يتم تقديمه بالكامل في بيئة اKدرسة ، فلن يتطلب أي إشعار أو اجتماع ، أو يكون عرضة لzستئناف

تعليق من ا?درسة

.عندما يتم النظر في تعليق الطالب ، يقوم اKسؤول اKسؤول بإخطار الطالب بأساس التعليق اKقترح
سيتم منح الطالب فرصة لشرح وجهة نظره / الحقائق عن الحقائق اxساسية. بعد تلك الجلسة غير الرسمية ، اKدير أو غيره
سيحدد اKسؤول ما إذا كان سيتم تعليق الطالب أم ;. إذا تم اتخاذ قرار إيقاف الطالب ، فسوف يفعل ذلك هو ووالديه
يتم إعطاء إخطار كتابي بالتعليق في غضون يوم واحد (3) يحدد سبب التعليق ، وطول التعليق ، و
عملية ا;ستئناف. يجوز الطعن في التعليق ، في غضون ثzثة أيام بعد استzم إشعار التعليق ، إلى السيدة ميكا بيس. طلب
.يجب أن يكون ا;ستئناف خطيا

.أثناء عملية ا;ستئناف ، ; يُسمح للطالب بالبقاء في اKدرسة

، إذا سمع الطعن من قبل اKجلس ، فيتم الطعن في جلسة استماع خاصة. إذا تم ا;ستماع إلى ا;ستئناف من قبل مجلس التعليم
يتم تنفيذ ا;ستئناف في جلسة تنفيذية ما لم يطلب الطالب أو ممثله خzف ذلك. سيكون نص حرفي
وسيؤدي الشهود اليمP الدستورية قبل ا,د;ء بالشهادة. إذا كان قرار ا;ستئناف هو دعم التعليق ، فإن الخطوة التالية في عملية ا;ستئناف
.هو Kحكمة اKناشدات اKشتركة

إزالة الطوارئ
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إذا كان وجود الطالب يشكل خطرًا مستمرًا على اxشخاص أو اKمتلكات ، أو تهديًدا مستمرًا بتعطيل العملية اxكاديمية الجارية إما
في الفصول الدراسية أو في أي مكان آخر في مبنى اKدرسة ، يجوز للمشرف أو اKدير أو اKدير اKساعد إزالة الطالب من أي منهج دراسي

الصفحة 59
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أو النشاط الzمنهجي أو من مباني اKدرسة. يمكن للمدرس أن يزيل الطالب من أي نشاط منهجي أو ; منهجي بموجب
.إشراف اKعلم ، ولكن ليس من اKبنى

إذا قام اKعلم بإجراء إزالة طارئة ، فسيُعلم اKعلم مسؤول اKبنى بالظروف اKحيطة با,زالة كتابيًا
خzل يوم دراسي واحد (1). ; يلزم إشعار مسبق أو جلسة استماع xية إزالة بموجب هذا ا,جراء. في جميع حا;ت ا,جراءات التأديبية العادية
حيث يتم إبعاد الطالب من اKناهج أو اxنشطة الzمنهجية Kدة تقل عن يوم دراسي واحد ، و; يخضع Kزيد من التعليق Kدة
.الطرد ، ; تنطبق متطلبات ا,جراءات القانونية الواجبة التالية

إذا تجاوزت ا,زالة الطارئة يوم دراسي واحد (1) ، فسيتم عقد جلسة استماع في اليوم الدراسي التالي بعد طلب ا,زالة. إشعار كتابي
جلسة ا;ستماع وأسباب ا,بعاد وأي إجراء تأديبي مقصود سيتم تقديمه للطالب ، في أقرب وقت عملي قبل

سمع. إذا كان الطالب عرضة لتوقف خارج اKدرسة ، ستتاح للطالب الفرصة للظهور في جلسة استماع غير رسمية قبل
.اKدير ، مساعد اKدير ، اKشرف أو من ينوب عنه ، ويجوز له الطعن في أسباب ا,زالة أو شرح أفعاله

الطرد من ا?درسة

عندما يتم النظر في الطرد للطالب ، سيتم تزويد الطالب وأولياء اxمور بإشعار رسمي بالطرد اKقترح. هذه
سيشمل ا,شعار الخطي أسباب الطرد اKقصود أو ا,خطار بفرصة الظهور شخصيًا أمام اKشرف أو
من ينوب عنه اKشرف للطعن في أسباب الطرد و / أو شرح عمل الطالب وإخطار الزمان واKكان
لتظهر. يمكن إزالة الطzب الذين يتم النظر في طردهم على الفور. سيتم تحديد موعد جلسة استماع في موعد ; يتجاوز ثzثة (3) ، و; في وقت ;حق
بعد مرور خمسة (5) أيام على إرسال ا,شعار. يمكن للوالدين طلب تمديد الوقت لجلسة ا;ستماع. يجوز تمثيل الطالب من قبل
.والديه / محاميه و / أو بواسطة شخص من اختياره في جلسة ا;ستماع

zًشرف بدء إجراءات الطرد ضد الطالب الذي ارتكب فعKجلس 5610 ، يجب على اKوفًقا لسياسة ا
تضمن الطرد بموجب سياسة اKجلس حتى إذا انسحب الطالب من اKدرسة قبل جلسة ا;ستماع أو قرار فرض الطرد. ال
ًzدة التي كان يمكن أن يكون عليها لو بقي الطالب مسجKسيتم فرض الطرد لنفس ا.

.إذا تم طرد الطالب ، فسيتم تزويد الطالب وأولياء اxمور بإشعار خطي في غضون يوم دراسي واحد (1) من الطرد اKفروض
سيشمل ا,شعار أسباب الطرد ، أو حق الطالب ، أو والد (أولياء) الطالب / الوصي (اxوصياء) أو الوصي (اxوصياء) على استئناف
الطرد إلى اKجلس أو من ينوب عنه ، والحق في أن يمثل في جميع إجراءات ا;ستئناف ، والحق في أن يكون هناك جلسة استماع أمام اKجلس أو
.والحق في طلب عقد الجلسة في جلسة تنفيذية

في غضون يوم واحد (1) بعد أن يقوم اKشرف بإخطار الوالدين بالطرد ، يمكن استئناف الطرد كتابًة إلى مجلس
التعليم أو من ينوب عنه. ستكون جلسة ا;ستماع في ا;ستئناف اKطلوب رسمية مع فرصة لóد;ء بشهادة محلف. إذا أيد الطرد
.عند ا;ستئناف ، يجوز لوالدي الطالب متابعة اKزيد من ا;ستئناف أمام محكمة النداءات العامة

الصفحة 60

لن يمنح الطzب الذين يخدمون الطرد درجات أو ائتمان خzل فترة الطرد. الطرد بسبب انتهاكات معينة بما في ذلك ا;ستخدام أو
حيازة الكحول أو اKخدرات ، قد يؤدي إلى إلغاء رخصة قيادة الطالب. عندما يتم طرد الطالب ، يقوم اKشرف بإخطار أي شخص
.الكلية التي يلتحق بها الطالب اKطرود تحت خيار التسجيل بعد الثانوي في وقت فرض الطرد

.اfقصاء الدائم: يرجى ا;طzع على سياسة اKجلس 5610

انضباط الطRب ذوي اfعاقة



5/15/20, 11:39 AMك5#﮵ب الطالب / أول#﮵اء األمر لمدارس ال%ل#﮵ة

Page 41 of 44https://translate.googleusercontent.com/translate_f

© 2019 N EOLA ، Inc. 60

يحق للطzب ذوي ا,عاقة التمتع بالحقوق وا,جراءات التي يمنحها قانون تحسP تعليم اxفراد ذوي ا,عاقة
(IDEIA) ، ذوي ا,عاقة Pمريكيxوحيثما ينطبق ، قانون ا (ADA) 1973 و / أو القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام.

تعليق امتيازات ركوب الحافRت / النقل

عندما يتم النظر في تعليق أحد الطzب ;متيازات ركوب الحافzت / النقل ، يقوم اKسؤول اKسؤول بإخطار الطالب بذلك
السبب. سيتم منح الطالب فرصة Kعالجة أساس التعليق اKقترح في جلسة استماع غير رسمية. بعد ذلك غير رسمي
جلسة استماع ، سيقرر مدير اKدرسة أو عميد الطzب أو اKسؤول ا`خر ما إذا كان سيتم تعليق امتيازات ركوب / نقل الحافلة الخاصة به أم ;
.كل أو جزء من السنة الدراسية

إذا تم تعليق امتيازات ركوب / نقل الحافلة الخاصة بالطالب ، فسيتم إخطاره ووالديه / والداها كتابيًا بأسباب وطول اKدة
.التعليق

التفتيش وا?صادرة

، يجوز للمشرفP البحث عن طالب أو ممتلكاته (بما في ذلك اKركبات ، والحقائب ، والحقائب ، وحقائب اxلعاب الرياضية ، وما إلى ذلك) بموافقة الطالب أو بدونها
كلما اشتبهوا بشكل معقول في أن البحث سيؤدي إلى اكتشاف أدلة على انتهاك القانون أو قواعد اKدرسة. مدى البحث
ستحكمها خطورة اKخالفة اKزعومة وعمر الطالب. قد يكون تفتيش التدبير العام Kمتلكات اKدرسة
أجريت بإشعار معقول

، با,ضافة إلى ذلك ، ليس لدى الطzب أي توقع معقول للخصوصية في أفعالهم في اKناطق العامة بما في ذلك على سبيل اKثال ; الحصر ، اKناطق اKشتركة واKمرات
الكافيتريات والفصول والصا;ت الرياضية. يجوز للمنطقة استخدام كاميرات الفيديو في هذه اKناطق وعلى جميع اKركبات اKدرسية التي تنقل الطzب إلى و
.من اxنشطة العادية والzصفية

يمكن استخدام أي شيء يتم العثور عليه أثناء البحث كدليل على انتهاك قواعد اKدرسة أو القانون ، ويمكن أخذه أو احتجازه أو تحويله
.إلى الشرطة. تحتفظ اKدرسة بالحق في عدم إعادة اxشياء التي تمت مصادرتها

الصفحة 61

استجواب الطRب
تلتزم اKدرسة بحماية الطzب من اxذى الذي قد يكون مرتبطًا بالبيئة اKدرسية وتعترف أيًضا بمسؤوليتها
التعاون مع وكا;ت تطبيق القانون ووكا;ت رعاية اxطفال العامة. بينما تعتقد اKدرسة أن هذه الوكا;ت يجب أن تجري تحقيقاتها
خارج ممتلكات اKدرسة إن أمكن ، يمكن إجراء التحقيقات في اKدرسة في حا;ت الطوارئ أو في حالة حدوث ا;نتهاك قيد التحقيق
.ممتلكات اKدرسة

قبل استجواب الطzب كشهود أو مشتبه بهم في انتهاك جنائي مزعوم ، سيحاول مدير اKبنى ا;تصال بأحد الوالدين
.قبل ا;ستجواب ويبقى في الغرفة أثناء ا;ستجواب

إذا تم استجواب الطالب كموضوع ,ساءة معاملة اxطفال أو إهمالهم اKزعوم ، فسيحاول مسؤول اKبنى ا;تصال بأحد الوالدين قبل
ا;ستجواب ، وسيبقى (أو مستشار توجيه معP) في الغرفة أثناء ا;ستجواب. إذا قامت الوكالة بالتحقيق مع الطفل اKزعوم
إساءة أو إهمال اKشتبه بهم أن الوالد هو الجاني ، لن يتم ا;تصال بأي من الوالدين قبل ا;ستجواب ، ولكن مدير اKبنى (أو
.مستشار التوجيه اKعP) سيبقى في الغرفة أثناء ا;ستجواب

.إذا قامت وكالة تطبيق القانون أو وكالة خدمات اxطفال بإخراج طالب من اKدرسة ، فسيقوم مسؤول اKبنى بإخطار أحد الوالدين

القسم الخامس - النقل

نقل الحافRت إلى ا?درسة

̀باء مسؤولP عن نقل الطzب (الطzب (; تضمن مدرسة مترو النقل لجميع الطzب. كمدرسة مختارة ، يكون ا
.من وإلى اKدرسة
:تقدم اKناطق التعليمية التالية الحافzت للطzب الذين يحضرون مترو

o مدارس مدينة جروفبورت
o مدارس مدينة هيليارد
o دينةKمدارس جنوب غرب ا
o بعض مناطق مدارس كولومبوس سيتي

o مدارس مدينة بيكسلي
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لكل مقاطعة إجراءات للتسجيل ، لذا يرجى التأكد من اتباع التعليمات الخاصة بمنطقتك كما هو موضح في الوثيقة اKدرجة في
.موقع مترو. يتم تعيP مسارات الحافzت وإدارتها بواسطة مكاتب النقل في اKنطقة ، وليس مدارس اKترو

وهي خدمة ، Gohio Commute's مرافقة السيارات: إذا لم توفر منطقة مدرستك حافلة ، يمكنك التسجيل للحصول على فرص مرافقة من خzل مسبح مدرسة

; يتم ضمان أو مراقبة السيارات من قبل مترو. يرجى ا;طzع على موقع اKدرسة للحصول على التفاصيل .MORPC من

الصفحة 62
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سلوك الحافRت

يجب على الطzب الذين يسافرون من وإلى اKدرسة في وسائل النقل التي تقدمها اKنطقة اتباع جميع قواعد السzمة اxساسية. هذا ينطبق على اKملوكة للمدرسة
.الحافzت وكذلك أي مواصzت متعاقد عليها

.يجوز للسائق تخصيص مقاعد أو توجيه الطzب بأي طريقة معقولة للحفاظ على سzمة النقل

:يجب على الطzب ا;متثال لقواعد السzمة اxساسية التالية

دخول مركبة اKدرسة

:يجب على كل طالب

o حددةKحدد في منطقة التحميل اKكن في الوقت ا

o اصطف ملف واحد خارج الطريق للدخول ؛

o ضي قدًما للدخول ؛Kدرسي تماًما قبل اKانتظر حتى يتم إيقاف النقل ا

o قعد واجلسيKاذهبي مباشرة إلى ا.

يتحمل الوالدان مسؤولية إبzغ سائق الحافلة عندما ; يكون طفلهما على م™ النقل اKدرسي. لن ينتظر السائقون الطzب
.الذين ليسوا في محطاتهم اKحددة في الوقت اKحدد

خzل الرحلة

:يجب على كل طالب

o درسي ؛Kالبقاء جالساً أثناء حركة النقل ا

o وقات ؛xدرسي في جميع اKشياء داخل النقل اxوا Pوالساق Pإبقاء الرأس والذراع

o شياء بأمان لنفسكxوا Pحافظ على اليدين والقدم

س التقاط القمامة من مركبة اKدرسة

الصفحة 63

o مر ؛Kخرى خارج اxشياء اxعاطف وجميع اKاحتفظ بالكتب والحزم وا

o ا`خرين ؛ Pكن مهذبا للسائق وللسائق

o مةzثال ; الحصر ، معدات الطوارئ و / أو معدات السKدرسة أو أي من معداتها (بما في ذلك ، على سبيل اKعدم العبث بسيارة ا).

الخروج من مركبة اKدرسة
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:يجب على كل طالب

o البقاء جالًسا حتى توقف السيارة ؛

o قل 10 أقدام أمام السيارة ، ولكن فقط بعد أن يشير السائق إلى أنها آمنة ؛xعبور الطريق ، عند الضرورة ، على ا

لن يخرج السائق الطzب في أماكن أخرى غير توقفهم اKنتظم في اKنزل أو في اKدرسة ما لم يكن لديه تصريح مناسب من اKدرسة
PسؤولKا.

أشرطة فيديو على حافRت ا?درسة

إذا قام أحد الطzب بالتصرف بشكل خاطئ في حافلة وتم تسجيل أفعاله على شريط فيديو ، فسيتم تقديم الشريط إلى اKدير ويمكن استخدامه
.دليل على سوء السلوك

الصفحة 64

نموذج إقرار

شكر وتقدير من ولي اxمر / الطالب: كتيب الطالب

،______________________________ نحن و

(اسم ولي اxمر / الوصي (يرجى الطباعة (اسم الطالب (يرجى الطباعة

تلقي وقراءة دليل الطالب 2019-2020. نحن نفهم الحقوق واKسؤوليات اKتعلقة بالطzب ونوافق عليها
دعم وا;لتزام بالقواعد واKبادئ التوجيهية وا,جراءات والسياسات للمدارس مترو. نحن نفهم أيًضا أن هذا الدليل يحل محل الجميع
.الكتيبات السابقة واKواد اKكتوبة اxخرى حول نفس اKوضوعات

توقيع الطالب _____________________________________

درجة _____________________________________

توقيع ولي اxمر / الوصي _____________________________________

تاريخ _____________________________________
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