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 عزیزنا ولي األمر/الوصي/الطالب المؤھل:
 

تسعد المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ بتقدیم كتیب اإلخطارات المطلوبة إلى أولیاء األمور أو األوصیاء وإلى 
واالحتفاظ بھذا الكتیب في متناولك للرجوع إلیھ بشكل . یرجى قراءة اإلخطارات وإلیك عاًما أو أكبر  18الطالب بعمر 

 مستمر. نرجو أن تجد الكتیب غنیًا بالمعلومات ومفیًدا على مدار العام.
 

یشمل القسم ج من ھذا الكتیب نماذج قابلة للنزع یمكنك استخدامھا لممارسة حقوقك كما ھو موضح في قسم اإلخطارات. 
 جى إكمال النموذج (النماذج) الذي تم نزعھ وإعادتھ إلى مدرسة طفلك أو إلى مدرستك.حینما یكون مناسبًا أو ضروریًا، یر

 
یمكن أن تقدم المنطقة التعلیمیة أو المكتب الرئیسي لكل مدرسة معلومات إضافیة حول اإلخطارات المشمولة في ھذا الكتیب. 

ت أو المساعدة في فھم محتویات ھذا الكتیب. یرجى عدم التردد في االتصال بمدرسة طفلك لطلب التوضیحات أو التفسیرا
 http://www.newburghschools.orgباإلضافة إلى ذلك، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة، على 

القیام بجولة في الموقع اإللكتروني للحصول على حیث سیاسات المنطقة التعلیمیة متاحة إلكترونیًا. نشجعك أیًضا على 
 معلومات عامة حول منطقتنا التعلیمیة ومدارسنا.

 

إن أولیاء األمور واألسر جزء مھم للغایة من عملیة اتخاذ القرار الخاصة بنا وسنستمر في بذل كل جھد للتعاون معك لجعل 
ستراتیجیة الخمسیة الخاصة بالمنطقة التعلیمیة، تحت اسم رؤیة مدارسنا أفضل لمستقبل أكثر إشراقًا. بتوجیھ من الخطة اال

، وبمساعدتك، سیتحسن اإلنجاز األكادیمي لجمیع الطالب في المنطقة التعلیمیة بشكل كبیر األمام : الطریق إلى 2020
المشاركة في واحدة خالل األعوام الخمسة التالیة. نحن ملتزمون باالستمرار في ھذا التحسین على جمیع المستویات. یرجى 

أو أكثر من اللجان والمجموعات المتنوعة المتاحة في مدرسة طفلك لتقدیم أفكارك ومجھودك لضمان أن یصبح طالبنا قادة 
 المجال األكادیمي. فیما بعد المستقبل 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 
 

 Roberto Padillaد. 
 المشرف على المدارس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لعمر أو الدین أو المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ فرًصا تعلیمیة وتوظیفیة متساویة، بما في ذلك فرص التعلیم المھني والفني، بغض النظر عن اتوفر 
لجنسي أو الخواص الجینیة المھیئة، كما العرق أو المعتقد أو اللون أو المنشأ القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو الحالة االجتماعیة أو الحالة العسكریة أو التوجھ ا

 VIIو VIالسید مایكل مكلیمور ود. بیدرو رومان والسیدة ماري إلین لیمر ھم منسقو االمتثال لألبواب  ھو محدد بقانون حقوق اإلنسان بوالیة نیویورك.
یرجى التواصل مع مدیر مدرسة طفلك للحصول على  ).Dignity Actوالسید مایكل مكلیمور ود. بیدرو رومان ھما منسقا قانون الكرامة ( IX/EEOCو

وقانون األمریكیین ذوي اإلعاقات  504) في المبنى. السیدة آن ھول ھي المنسقة للقسم Dignity Actمعلومات بخصوص منسق قانون الكرامة (
)Americans with Disabilities Act3400-563-845). یمكن التواصل معھم على رقم الھاتف  

 
 

 

http://www.newburghschools.org/
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 األسبستوس
 

أجرت المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ مراقبات نصف سنویة وفقًا لخطط إدارة األسبستوس وتم تضمین نتائج 
المراقبات في كل خطة. باإلضافة إلى ذلك، تم تضمین أي إجراءات تصدي تم اتخاذھا من قبل المنطقة التعلیمیة في العام الماضي. 

حالیة أو  باألسبستوس بأي فحوصات أو إجراءات تصدي أو إجراءات ما بعد التصدي متعلقة ستقوم المنطقة التعلیمیة بإخطارك 
 مخطط لھا.

 
 إن خطط إدارة األسبستوس متاحة للمراجعة لدى المكتب الرئیسي بكل مدرسة من مدراس المنطقة التعلیمیة، 

 إلداریة للمنشآت والعملیات، في العنوان خالل ساعات العمل المعتادة بالمدارس. یمكن أیًضا مراجعتھا لدى المكاتب ا
20 Chestnut Street, Newburgh, N.Y. 12550 مساًء خالل أیام المدراس االعتیادیة. تتاح  4:00صباًحا إلى  8:00، من

أو بمدرسة طفلك إذا كنت  6800-568-845دوالر للصفحة. یرجى االتصال على رقم الھاتف  0.25نسخ من الخطط بتكلفة تبلغ 
 ترغب في إجراء ترتیبات لشراء نسخة أو نسخ لمراجعة أي من الخطط.

 
 استخدام المبیدات الحشریة

 
)، تقوم المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة Pesticide Notification Lawبموجب قانون اإلخطار باستخدام المبیدات الحشریة (

ذین تربطھم صلة أبویة بطالبنا من خالل ھذا اإلخطار الكتابي بأنھ خالل العام قد یصبح من نیوبورغ بإعالم جمیع األشخاص ال
الضروري للمدرسة استخدام منتجات المبیدات الحشریة. یتعین على المنطقة التعلیمیة االحتفاظ بقائمة باألشخاص الذین تربطھم 

 من استخدام منتجات مبیدات حشریة معینة. ساعة 48صلة أبویة بالطلبة ویرغبون في تلقي إخطار كتابي قبل 
 

 خاضعة لمتطلبات اإلخطار المسبق: غیراستخدامات المبیدات الحشریة التالیة 
 المنتجات المضادة للمیكروبات .1
 مبیدات القوارض غیر المتطایرة في مصاید مضادة للعبث في مناطق ال یمكن لألطفال الوصول إلیھا .2
 في مصاید مضادة للعبث في مناطق ال یمكن لألطفال الوصول إلیھا طعوم مبیدة للحشرات غیر متطایرة .3
وجاھزة االستخدام في مناطق ال  المتطایرغیر  الھالمالسیلیكا أو األنواع األخرى من المعجون أو الرغوة أو  ھالم  .4

 یمكن لألطفال الوصول إلیھا
 حمض البوریك وأوكتابوریت ثنائي الصودیوم رباعي اإلماھة .5
 )Environmental Protection Agency, EPAبیدات الحیویة المحددة من قِبل وكالة حمایة البیئة (استخدام الم .6
 من قانون اللوائح الفیدرالیة  40استخدام المواد المعفاة المحددة من قِبل وكالة حمایة البیئة وفقًا للباب  .7

)The Code of Federal Regulations, CFR 152.25) القسم 
أوقیة من السائل أو أقل عندما تستخدم لحمایة األفراد من  18ببخاخ مباشر في عبوات سعة  الرذاذ استخدام منتجات .8

 تھدید وشیك من الحشرات التي تلدغ أو تعض بما في ذلك العناكب السامة والنحل والزنابیر والدبابیر
 

ساعة متواصلة بعد االستخدام. في  72خالیة لمدة باإلضافة إلى ھذا، لن یكون ھناك إخطار كتابي باالستخدام عندما تظل المدرسة 
حالة االستخدام الطارئ الضروري للحمایة من تھدید وشیك على صحة اإلنسان، سیتم بذل جھود حسنة النیة لتقدیم إخطار كتابي 

 ساعةً المسبق. 48ألولئك الموجودین في قائمة إخطار الـ
 

الستخدامات المبیدات الحشریة المحدد إجراؤھا في مدرسة طفلك، یُرجى  ساعةً المسبق 48إذا كنت ترغب في تلقي إخطار الـ
عنوان بریدك اإللكتروني و/أو رقم الفاكس وھاتفك  ورقمفي القسم ج وإعادتھ إلى المدرسة (یُرجى ذكر عنوانك  1Lإكمال نموذج 
 الخاص بك).

 
 ال تتردد في التواصل مع شركة لیبرتي لمكافحة اآلفات ألمزید من المعلومات حول ھذه المتطلبات، رجاًء 

)Liberty Pest Control ممثلة المنطقة فیما یخص المبیدات الحشریة، عن طریق المكاتب اإلداریة للمنشآت ،( 
  6800-568-845، رقم الھاتفChestnut Street, Newburgh, N.Y. 1255020  العنوانوالعملیات، على 
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 آالت حاسبة لطالب المرحلة الثانویة
 

استخدام آالت حاسبة ألداء واجباتھم وتقییماتھم في  12إلى الصف  6بإمكان جمیع طالب المدرسة الثانویة من الصف 
الطالب داخل المدرسة عند احتیاجھم الفصل. قامت المنطقة التعلیمیة بشراء عدد كاٍف من اآلالت الحاسبة لیستخدمھا 

 لھا في الدورات الدراسیة. لیس بالضرورة أن یحتاج كل درس في الریاضیات أو العلوم إلى استخدام آالت حاسبة.
 

إذا احتاج طفلك الستخدام اآللة الحاسبة إلكمال الدراسة في المنزل، فیمكنھ أن یستعیر واحدة من المدرسة. ویجب علیھ 
عقد قرض األدوات قبل أن یحصل على آلة حاسبة الستخدامھا خارج المدرسة ویمكن الحصول على ھذا أن یوقع على 

 العقد من المدرسة. برجاء التواصل مع مدیر مبناك للحصول على نسخة من العقد.
 
 

 قواعد السلوك
 

والمعلمین والعاملین اآلخرین  إن قواعد السلوك الخاصة بالمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ تنظم سلوك الطالب
بالمدرسة باإلضافة إلى زوار المدرسة وجمیع منشآت المنطقة التعلیمیة بما فیھا حافالت المدرسة وممتلكات المدرسة 

األخرى. تم تحدید ملكیة المدرسة بحیث تغطي مبنى المدرسة والبنایة وساحة األلعاب الریاضیة والملعب وساحة انتظار 
 أرض تقع ضمن حدود مدرسة حكومیة إعدادیة أو ثانویة أو حافلة المدرسة أو إحدى الكیانات  السیارات أو أي

 الوظیفیة المدرسیة.
 

تحتوي قواعد السلوك، التي یقوم مجلس التعلیم بمراجعتھا واعتمادھا بشكل سنوي، على معلومات حول حقوق الطالب 
والعواقب التأدیبیة وإجراءات االستبعاد من الفصل الدراسي ومسؤولیاتھم والسلوك المحظور على الطالب واإلجراءات 

وتعلیق الدراسة داخل المدرسة وخارج المدرسة واإلجراءات القانونیة وقواعد االلتزام بالزي المدرسي والسلوك العام 
لسلوك المقبول مع ممتلكات المدرسة واإلجراءات والعقوبات التي تُتخذ في حالة وجود مخالفات. تحدد القواعد توقعات ا

 من الطالب وتوضح عواقب عدم تلبیة ھذه التوقعات.
 

وتوزع المدارس نسخة من قائمة قواعد السلوك بشكل سنوي على أولیاء األمور والطالب المؤھلین بحكم عمرھم. 
قواعد السلوك وأن سیُطلب منك في بدایة العام الدراسي أن توقع البیان الموجود بالصفحة القابلة للنزع خلف غالف كتیب 
 تُعید البیان الُموقع إلى مدرسة طفلك في إشارة إلى أنك قد استلمت وقرأت كتیب العام الدراسي الجدید.

 
 وذلك في بدایة العام الدراسي وسیُطلب  وأیًضا سیُعطى للطالب التوجیھات السنویة لمحتویات كتیب قواعد السلوك

یھات. وبالنسبة ألعضاء المجتمع أو أولیاء األمور الجدد بالمنطقة التعلیمیة منھم أن یثبتوا أنھم قد تسلموا ھذه التوج
 فیمكنھم الحصول على نسخة من كتیب قواعد السلوك من أي من المدارس أو من مكتب مجلس التعلیم وعنوانھ 

124 Grand Street, Newburgh, NY 
 
 

 معلومات الصحة في حاالت الطوارئ:
 

من وقت آلخر، قد یُعكر صفاء یوم طفلك المدرسي نتیجة لمرض ما أو سقوط أو إصابة. ولمساعدة طفلك بشكل أفضل 
أثناء ھذا الوقت لیصل إلى طاقتھ القصوى، یحتاج مكتب الصحة بالمدرسة أن یتمكن من الوصول إلیك سواء كان طفلك في 

نموذج الموافقة الوردي المتعلق  إلكمالمقدًما على أخذك الوقت  مدرسة ابتدائیة أو ثانویة. وتشكرك المنطقة التعلیمیة
بتطبیق العالج الطارئ وإعادتھ إلى المدرسة التي یذھب إلیھا طفلك. وتوجد عینة من ھذا النموذج في ھذا الكتیب (نموذج 

2L ملنا سویًا كفریق سیالقي النموذج وتعیده في أقرب وقت ممكن. وبع تكمل، في القسم ج.). إذا لم تفعل ذلك، فنرجوك أن
 أطفالنا النجاح بامتالكھم عقًال سلیًما وجسًما صحیًا.
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 مشاركة أولیاء األمور - 1900
 
 في القسم ب سیاسة المنطقة التعلیمیة الخاصة بمشاركة أولیاء األمور ونموذًجا لقالب سیاسة  زیشمل الملحق  

 مشاركة أولیاء األمور على مستوى المدرسة التي تضعھا كل مدرسة بشكل سنوي. تھدف سیاسة المنطقة التعلیمیة 
 إلى تعزیز مشاركة أولیاء األمور واألسر كشركاء فاعلین في تعلیم طفلھم (أطفالھم) وتشجعھم على المشاركة في 

 والمدرسة. وندعوك لمراجعة السیاسة واالتصال أنشطة مشاركة األسرة على مستوى كل من المنطقة التعلیمیة 
 بمدرسة طفلك لمزید من المعلومات حول الموارد والطرق التي یمكنك من خاللھا المشاركة في تخطیط وتنفیذ 

 الخدمات التعلیمیة التي ستكون في صالح طفلك وجمیع األطفال بالمنطقة التعلیمیة. ندعوك ونرحب بانضمامك إلى 
 ) أو جمعیة أولیاء األمور والمعلمین Parent Teacher Association, PTAألمور والمعلمین (رابطة أولیاء ا

)Parent Teacher Organization, PTO .أو أي من مجموعات أولیاء األمور األخرى العاملة في المدرسة ( 
 وندعوك أیًضا للمشاركة في الدعوات المفتوحة ولیالي أولیاء األمور وجمیع األنشطة األخرى التي تُقام بالمنطقة 

 التعلیمیة وبالمدارس.
 

للمزید من المعلومات حول سیاسة مشاركة أولیاء األمور الخاصة بمدرسة طفلك و/أو للحصول على نسخة منھا، یرجى 
للمدرسة. وإذا كنت ترغب في معرفة المزید حول أنشطة مشاركة ولي األمر واألسرة، فیرجى االتصال بالمكتب الرئیسي 

  3458-563-845االتصال بمدیر األسرة والمشاركة المجتمعیة بالمنطقة التعلیمیة على رقم الھاتف
 

 )ELLsمتعلمو اللغة اإلنجلیزیة ( – 2423
 

یجب أن یكون الطالب ملتحقین بمدرسة عند التسجیل. وفي غضون خمسة أیام دراسیة من تحدید طالب ما كمتعلم للغة 
اإلنجلیزیة، سیتسلم أولیاء األمر/األوصیاء إخطاًرا كتابیًا باللغة المفضلة التي أشاروا إلیھا. یجب أن یُحدد الطالب ویتم 

أیام دراسیة من التحاقھم بالمدرسة. برنامج  10اللغة اإلنجلیزیة في غضون إلحاقھم ببرنامج مناسب من برامج متعلمي 
التعلیمي. ویمكن ألولیاء األمور أن یختاروا االنسحاب من  EELالتعلیم ثنائي اللغة ھو الوضع االفتراضي لبرنامج 

اإلنجلیزیة كلغة جدیدة. للمزید من البرنامج ثنائي اللغة. ویجب على األقل أن یتلقى متعلمو اللغة اإلنجلیزیة تدریس اللغة 
المعلومات حول حقوق أولیاء األمور الخاصة ببرنامج متعلمي اللغة اإلنجلیزیة التابع لوالیة نیویورك، یرجى االتصال 

بمكتب التعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة التابع لمكتب اإلدارة التعلیمیة بوالیة نیویورك أو االتصال بالخط الساخن 
أو مراسلتھم على البرید  8224-469-800-1خاص بأولیاء أمور متعلمي اللغة اإلنجلیزیة على ھاتف رقم ال

 www.p12.nysed.gov/bilingأو زیارة ھذا الموقع اإللكتروني  nysparenthotline@nyu.eduاإللكتروني:
 

 الحضور الشامل للطالب - 5100

قة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ ھي التأكد من إبقاء سجالت حضور كافیة تبًعا لقانون ولوائح الوالیة فإن سیاسة المنط
تثبت حضور جمیع األطفال إلى الدرس وخلق وسائل لفحص أنماط الحضور بحیث تطور استراتیجیات تدخل فّعالة 

 لتحسین حضور الطالب.
 

تبادل المنتظم والمستمر لألفكار مع زمالئھم وتعد أفضل طریقة یكتسب من خاللھا الطالب ثقافة أكادیمیة إیجابیة ھي ال
وتدرك ھذه السیاسة أن الحضور إلى المدرسة ھو مسؤولیة الطالب وولي  وذلك بتوجیھ من المعلمین والقادة التعلیمیین.

 األمر/الوصي وذلك بدعم من المعلمین واإلدارة. 
 

الوقت المحدد في أكبر عدد ممكن من األیام على الحضور إلى المدرسة فى  إن ھدف ھذه السیاسة ھو تشجیع الطالب
تھدف ھذه السیاسة إلى تشجیع الحضور المنتظم للطالب عن طریق وسائل إیجابیة بدالً من الوسائل  والفترات التعلیمیة.

خدم وتعزیًزا لھذا الھدف، ستستخدم المنطقة التعلیمیة استراتیجیات مثل الحوافز مقابل الحضور اإلیجابي وستست العقابیة.
 األسالیب التأدیبیة وأنواع التبعات األخرى فقط عند الضرورة. 
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 االحتفاظ بالسجالت
 

.A :یجب أن تخضع عملیة حفظ سجالت الحضور للتالي 
یجب أن یُؤخذ الحضور في الصفوف من الروضة إلى الصف الخامس أربع مرات كل یوم: أثناء الفصل  .1

 والكتابة وفي نھایة مجموعة الریاضیات وفي نھایة مجموعة العلوم.الرئیسي وفي نھایة مجموعة القراءة 
 في كل حصة  یجب أن یُؤخذ الحضور في المدارس الثانویة (من الصف السادس وحتى الثاني عشر)، .2

 تعلیم مجدولة. 
أي تغیب عن الیوم المدرسي أو جزء من الیوم المدرسي في الصفوف من الروضة وحتى الثاني عشر یجب أن  .3

 منصوص علیھ في ھذه السیاسة. یُسجل إذا ما كان غیابًا بعذر أو دون عذر كما ھو
أو المغادرة المبكرة في الصفوف من الروضة وحتى الثاني عشر إذا ما كانت  وینبغي أن تسجل حاالت التأخیر .4

 بعذر أو دون عذر كما ھو منصوص علیھ في ھذه السیاسة.
ن التعلیم أغلقت خاللھ المدرسة لمدة یوم كامل أو لجزء من الیوم یجب أن یُحتفظ بسجل عن كل یوم مقرر م .5

بسبب ظروف استثنائیة بما في ذلك سوء األحوال الجویة أو حدوث عطل في نظام التدفئة أو نظام التزوید بالمیاه 
 أو نقص في إمدادات الوقود أو أضرار ھیكلیة بالمبنى، إلخ.

الطالب من االلتحاق أو التاریخ الذي تم فیھ استبعاده من االلتحاق تبًعا ینبغي أن یُسجل التاریخ الذي انسحب فیھ  .6
الدراسیة التي یصبح  من قانون التعلیم. یجب أن یبقى الطالب في المدرسة حتى یكملوا السنة (a-3)3202للقسم 

بعده خالل أي سنة من یولیو أو  في األولوبالنسبة للطالب الذي یُتم ستة عشر عاًما  عمرھم فیھا ستة عشر عاًما.
 دراسیة معینة فیجب علیھ أن یُكمل ھذه السنة الدراسیة.

ال  وتبًعا لإلجراءات، فیمكن للطالب أن ینسحب بنفسھ من االلتحاق فقط إذا كان عمره ثمانیة عشر عاًما أو أكثر. .7
وینبغي  أحد والدیھ.ینبغي ألي من العاملین أن یقوم باستبعاد أي طالب من االلتحاق بناًء على طلب منھ أو من 

 تقدیم أي طلب النسحاب الطالب إلى مكتب التسجیل والحضور.
 

.B .وأي شخص سیُفوض  ویُعین معلم أو موظف آخر من قبل مجلس التعلیم لیقوم بجمیع المدخالت في سجل الحضور
 كتابة إقرار.لیقوم بالمدخالت في سجل الحضور سیُطلب منھ إثبات محتویات المدخالت عن طریق حلف یمین أو 

 
.C  ویجب على مدیر كل مبنى مدرسي في المنطقة التعلیمیة أو اإلداري الذي ینوب عنھ أن یقوم بمراجعة سجالت

بغرض البدء في اإلجراءات المناسبة للتعامل مع حاالت الغیاب دون عذر للطالب وحاالت التأخیر  حضور الطالب
 والمغادرة المبكرة. 

 
.D أي سجل كتابي أو إلكتروني لتسجیل الحضور أو الغیاب أو التأخیر أو المغادرة المبكرة  سیتكون سجل الحضور من

یجب أن یُحتفظ بسجل لكل حصة قُرر فیھا للطالب أن یحضر درًسا فعلیًا أو أن یحضر مجموعات الدراسة  لطالب ما.
یونیو. سیتضمن السجل  30وحتى تحت إشراف مدرس خالل فترة الیوم الدراسي أثناء السنة الدراسیة من أول یولیو 

ستتضمن  في كل مبنى مدرسي مالحظات منفصلة بخصوص حضور الطالب وغیابھ وتأخیره ومغادرتھ المبكرة.
 ). 104محتویات السجل لكل طالب المعلومات المحددة في لوائح مفوض التعلیم (الجزء 

 
.E انات الخاص بمعلومات الطالب في المنطقة التعلیمیة.سیكون نظام الترمیز ھو الرموز الموجودة في نظام معالجة البی 
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 حاالت الغیاب بعذر ودون عذر
 

مقبولة لغیاب الطالب أو تأخره أو مغادرتھ المبكرة، والتي یجب التحقق من كل منھا عن طریق  یُقر المجلس بالتالي كأعذار
 ولي أمر/الوصي على الطالب أو موظفي المدرسة، حیثما أمكن ذلك:

 المعاناة من مرض شخصي أو مرض أحد أفراد األسرة (طفل الطالب أو ولي أمره/الوصي القانوني علیھ). .1
 حدوث وفاة في األسرة. .2
 المناسبات الدینیة. .3
 الحضور الالزم في محكمة أو وكالة حكومیة أو المثول أمام إدارة الھجرة (مع توفیر الوثائق). .4
بما في ذلك الرحالت المیدانیة والمنافسات الریاضیة والموسیقیة بین األنشطة المعتمدة التي ترعاھا المدرسة،  .5

 المدارس والمنافسات األخرى.
 األمر الموجھ بالحضور أو الحضور المصرح بھ في المكاتب اإلداریة أو مكتب التمریض. .6
 الحجر الصحي. .7
 المواعید الطارئة الطبیة والخاصة بطب األسنان. .8
 حاالت الطوارئ الموثقة األخرى. األحوال الجویة غیر العادیة أو .9

 االلتزامات العسكریة.  .10
 االشتراك في برنامج عمل/دراسة تعاوني معتمد. .11
زیارات الكلیات بالنسبة لطالب المرحلة الثانویة مع علم أولیاء األمور والمستشارین المسبق وموافقتھم، طالما ال  .12

طالب بمستشاره قبل الزیارة حتى یحصل على یجب أن یلتقي ال ) أیام في السنة الدراسیة.5تتعدى خمسة (
 قد یتم منح أیام إضافیة وفقًا لتقدیر مدیر المبنى. الموافقة.

 اختبار قیادة المركبات اآللیة على الطریق، مع تقدیم إثبات بالموعد المحدد الختبار الطریق. .13
للتجنید في الجیش أو كان في إجازة أو یمكن إعفاء الطالب الذین تم استدعاء ولي أمرھم/الوصي القانوني علیھم  .14

) أیام إضافیة، ولكن یجب تعویض العمل الفائت 3كان عائًدا من منطقة قتال أو من اإلسناد القتالي لمدة ثالثة (
 یجب على أولیاء األمور إخطار مدیر المبنى قبل التغیب المزمع بثالثة  خالل ھذه األیام وفقًا لھذه السیاسة.

 قل وسینظر مدیر المبنى في كل حالة على حدة.) أیام على األ3(
 الظروف الخارجة عن نطاق السیطرة المعقول لولي األمر/الطفل كما یقررھا مدیر المبنى وكما یتم  .15

 توثیقھا كتابیًا.
 
 

یجب أال العذر الكتابي في یوم عودتھ إلى المدرسة بعد ھذا الغیاب ولكن  بالنسبة لحاالت الغیاب، ینبغي أن یقدم الطالب
بالنسبة لحاالت التأخر والمغادرة  دراسیة بعد العودة إلى المدرسة. ) أیام5یتجاوز موعد تقدیم ھذا العذر الكتابي خمسة (

  المبكرة، ینبغي تقدیم العذر الكتابي للمدرسة في یوم التأخر أو المغادرة المبكرة مع إبداء سبب أي منھما.
 

ھ دروس منزلیة ألسباب طبیة أو تأدیبیة، والذي یتلقى ھذه الدروس المنزلیة بالفعل، سیتم احتساب الطالب الذي تُقدَّم ل
 حاضًرا ألغراض الحضور المدرسي.

 
أي حالة غیاب أو تأخر أو مغادرة مبكرة لسبب غیر وارد في قائمة األعذار سیتم اعتبارھا دون عذر، بما في ذلك 

مر دلیًال صالًحا على مروره بظروف استثنائیة لیثبت أن ھذا الغیاب أو اإلجازات والرحالت العائلیة، ما لم یقدم ولي األ
  سیحتفظ مدیر المبنى بسجل كتابي بالقرار وأسبابھ. جزًءا منھ ینبغي اعتباره غیابًا بعذر.

 
 من مسؤولیة ولي أمر/الوصي على الطالب ترتیب اإلجازات والرحالت العائلیة في غیر أوقات الدراسة حتى ال یفوِّت

 الطالب حضور المدرسة.
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 الحضور في الفصل معیار
 
  

.A .یتعین  یتعین على جمیع الطالب الحضور في الفصل بانتظام وفي الوقت المحدد حتى یحصلوا على الساعات المعتمدة
مدیر بموافقة  على الطالب تعویض واجبات أیام الغیاب أو التأخر أو المغادرة المبكرة بعذر في الوقت المناسب.

المبنى، قد یتم التغاضي عن الواجبات الالزم تعویضھا أو منح المزید من الوقت في ظروف استثنائیة أو حینما یمكن 
 الخاص باإلجراءات التیسیریة. 504تطبیق أحكام القسم 

 
 

.B  على األقل، بما ال یتضمن حاالت الغیاب بعذر، 93یجب على جمیع الطالب الحفاظ على الحضور بنسبة % 
ستتم مراقبة الحضور  ) حاالت من التغیب عن الفصل دون عذر خالل فترة وضع الدرجات.3وھو ما یُحدد بثالث (

 بشكل یومي.
 

) حاالت تغیب عن الفصل دون عذر خالل ربع عام دراسي غیر مؤھلین 3سیكون الطالب الذین یتخطون ثالث ( .1
و، في حالة عدم مشاركة الطالب في أي أنشطة خارج للمشاركة في المباراة أو األداء أو المسابقة القادمة أ

ولكل حالة غیاب  المنھج، فسیكون غیر مؤھل للمشاركة في أي نشاط أو حدث ممیز وفقًا لما یقرره مدیر المبنى.
الحقة دون عذر في ربع العام الدراسي، لن یسمح للطالب بالمشاركة في مباراة أو أداء أو منافسة أو، في حالة 
عدم مشاركة الطالب في أنشطة خارج المنھج، فلن یُسمح لھ بالمشاركة في حدث أو نشاط واحد ممیز، وفقًا لما 

 ث الممیزة على سبیل المثال ال الحصر الرحالت المیدانیة التي یقرره مدیر المبنى، وتتضمن األنشطة واألحدا
ستتم مراقبة حضور الطالب لما تبقى من فترة  ال ینص علیھا المنھج وحفالت التخرج وحفالت الرقص، إلخ.

 وضع الدرجات.
 

لفًا ) حاالت غیاب متراكمة دون عذر في ربع العام الدراسي مخا3سیتم اعتبار أي طالب لھ مجموع ثالث ( .2
  مستمًرا لقواعد الحضور.

 
سیتم التعامل مع المخالفین المستمرین لقواعد الحضور في كل حالة على حدة، وسیتضمن ذلك على سبیل المثال  .3

ال الحصر، اجتماعات مع مستشار اإلرشاد أو األخصائي االجتماعي أو المدرس المسؤول عن تسجیل الحضور 
مور/الوصي واالجتماع بھم، باإلضافة إلى االتصال بوكاالت الخدمات أو مسؤول المبنى واالتصال بأولیاء األ

 االجتماعیة المحلیة حسب الحاجة.
 

 قد یتم التفكیر في وضع المخالف المستمر لقواعد الحضور في برنامج بدیل. .4
 

 سیتم التعامل مع الطالب الذین لدیھم حاالت تأخر و/أو مغادرة مبكرة زائدة عن الحد عن طریق مدیر المبنى  .5
قد یؤدي تأخر الطالب و/أو مغادرتھ المبكرة بشكل  أو مسؤول آخر، وھو من سیراقب الطالب بشكل منتظم.

 األلعاب الریاضیة واألحداث  مستمر إلى تعلیق مشاركتھ في األنشطة الخارجة عن المنھج، بما في ذلك
 واألنشطة الممیزة.

 
سیتعین على أي طالب في المرحلة االبتدائیة لھ حاالت غیاب دون عذر زائدة عن الحد أن یحصل على موافقة  .6

 مدیر المبنى للمشاركة في األنشطة الخارجة عن المنھج.
 
 

.C ة المبكرة والغیاب المتراكمة للطالب في كل فصل في كل ربع عام دراسي، سیتم تسجیل عدد حاالت التأخر والمغادر
 في تقریر تقدم الطالب.
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.D  في كل فترة لوضع الدرجات، سیتم تسجیل عدد حاالت التأخر والمغادرة المبكرة والغیاب المتراكمة للطالب في كل
  فصل في بطاقة تقریر الطالب.

 
.E .سیتم استخدام إجراءات التدخل في جمیع المستویات 

 
سیكون المدربون والمستشارون مسؤولین عن مراقبة حضور الطالب المشاركین في نشاط (أنشطة) محدد(ة) والتأكد من 

 سیراقب المدیر الریاضي المدربین وستراقب إدارة المبنى المستشارین للتأكد من اتباع ھذه السیاسة. االمتثال لھذه السیاسة.
 

 التأخر و/أو المغادرة المبكرة دون عذر، فسیتم االتصال بولي (ولیي) األمر/الوصي.إذا أبدى الطالب نمطًا من الغیاب و/أو 
باإلضافة إلى ذلك، سیجتمع مدرس الفصل و/أو مستشار اإلرشاد أو األخصائي االجتماعي أو المدرس المسؤول عن 

من ینوب عنھ مع الطالب و/أو  قد یجتمع مدیر المبنى أو تسجیل الحضور بالطالب في محاولة لمعالجة المشكلة األساسیة.
سیتم توثیق جمیع أشكال التواصل اللفظي واإللكتروني والكتابي مع ولي (ولیي)  ولي (ولیي) أمره/الوصي علیھ.

 األمر/الوصي بواسطة المنطقة التعلیمیة.
 

 الطعون

 سیحق للطالب و/أو ولي (ولیي) أمره/الوصي علیھ تقدیم طعن إلى مدیر المبنى أو من ینوب عنھ بخصوص دقة عدد 
 سیتم األخذ في االعتبار المرض المزمن أو الحاالت الطبیة التي قد تؤثر على  أو نوع حاالت التغیب عن أي فصل.

 حضور الطالب.

 أیام من قرار المدیر. 10ف على المدارس أو من ینوب عنھ خالل یمكن تقدیم طعن على قرار المدیر إلى المشر
 

 تشجیع حضور الطالب
 

.A  بموافقة إدارة المبنى وبالتشاور مع الخدمات اإلرشادیة، قد یستخدم مدرسو المرحلة االبتدائیة حوافز للتشجیع على
تكریم الطالب الذین لدیھم معدل حضور الحضور (بالنسبة لحاالت الغیاب والتأخر والمغادرة المبكرة)، بما في ذلك 

جید وأخذ ھؤالء الطالب في االعتبار فیما یخص الممیزات واألنشطة الخاصة التي ال تتاح لجمیع الطالب وشھادات 
 التقدیر التي سیتم إصدارھا إلى ولي (ولیي) أمر الطالب/الوصي (األوصیاء) علیھ.

 
.B  الالمنھجیة واألنشطة المكملة للمنھج واألنشطة الریاضیة بین المدارس في المرحلة الثانویة، سیتم تقیید األنشطة

والحضور في األنشطة التي ترعاھا المدرسة بالنسبة للطالب الذین یدعم حضورھم الساعات المعتمدة في كل من 
 موادھم األكادیمیة.

 
.C  السلوك في صورة نوع من التمرد على في المرحلة الثانویة، سیتم اعتبار عدم الحضور إلى الفصل انتھاًكا لقواعد

  المدرس وإدارة المدرسة. ستصف القواعد مجموعة من التدخالت التأدیبیة للتعامل مع عدم الحضور إلى الفصل.
 

.D  في حالة عدم نجاح التدخالت على مستوى المدرسة في تحسین معدل حضور الطالب، قد یوصي مدیر المبنى
 ) Person In Need of Supervision, PINSخاص المحتاجین إلى إشراف (بتدخالت مثل تقدیم التماس األش

 ) لتقدیم مذكرة Child Protective Servicesإلى محكمة األسرة و/أو التواصل مع خدمات حمایة الطفل (
 إھمال تعلیمي.
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 مسؤولیات اإلشراف
 

.A  سیكون مدیر المبنى و/أو من ینوب عنھ إداریًا مسؤوًال عن مراجعة سجالت حضور الطالب والمبادرة باتخاذ
سیكون مدیر المبنى مسؤوًال أیًضا عن إخطار المشرف على  مع ھذه السیاسة. التي تتماشىاإلجراءات المناسبة 

 الطالب.المدارس أو من ینوب عنھ إذا كان ھناك ما یثیر القلق بشأن حضور 
 

.B  سیقوم مجلس التعلیم سنویًا بمراجعة سجالت حضور الطالب على مستوى المبنى لتحدید إذا ما كانت سیاسة الحضور
الشامل للطالب فعالة. إذا كان ھناك انخفاض واضح في معدل الحضور، فسیقوم المجلس بمراجعة السیاسة وفقًا لما 

 تقتضیھ الحاجة لتحسین معدل حضور الطالب.
 

 وزیع السیاسةت
 

سیقوم المشرف على المدارس، بتوجیھ من مجلس التعلیم، بنشر معلومات للمجتمع حول سیاسة الحضور الشامل للطالب 
 ستتم إتاحة السیاسة وشرحھا في مجالس الطالب وفي االجتماعات المسائیة المفتوحة بالمدرسة  بالمنطقة التعلیمیة.

السیاسة أو وسیلة للحصول علیھا وأي تعدیالت فیھا إلى كل مدرس وكل مدرس سیتم تقدیم نسخة من  (إن وجدت).
 ولدى  سیتم أیًضا االحتفاظ بنسخ من السیاسة على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة (مدرسین) جدید فور تعیینھ.

 مسؤول الوصول للسجالت بالمنطقة التعلیمیة إلصدارھا عند الطلب.
 
 

 المشردونالطالب  - 5116
 

تُتاح جمیع برامج وخدمات المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ للطالب المشردین والشباب غیر المصحوبین 
) "األطفال والشباب المشردین" بأنھم أي طالب لیس لدیھ McKinney-Vento Actفینتو (-یُعرف قانون ماكیني بذویھم.

ولي األمر والطفل بحقوقھما حینما یرغب طفل مشرد أو شاب غیر مصحوب  مسكن لیلي ثابت ودائم ومناسب. سیتم إبالغ
بذویھ في االلتحاق بالمنطقة التعلیمیة وسنویًا أثناء استمرار التحاق الطفل. تتمثل بعض من ھذه الحقوق في حق الحضور 

والحق في االلتحاق  بالمدرسة التي حضر بھا في السابق أو الحضور بمدرسة في المنطقة الخاصة بالموقع الحالي،
بالمدرسة والحضور بھا حتى في حالة عدم تقدیم الوثائق المطلوبة للدخول بعد وعدم توفر سجالت الطالب السابقة، والحق 

 في الحصول على وجبات مدرسیة مجانیة والحق في وسیلة انتقال من وإلى المدرسة.
 

 شباب المشردین. یُرجى االتصال بالمنسق على یوجد لدى المنطقة التعلیمیة منسق مخصص لشؤون األطفال وال
لمزید من المعلومات أو للحصول على نسخة من سیاسة المنطقة التعلیمیة الخاصة بتعلیم  6846-568-845رقم الھاتف 

 الطالب المشردین.
 

 استخدام نظام شبكة الكمبیوتر - 8200
 

من  و الملحق ج في القسم ب ھو سیاسة المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ. ویمكن إیجاد ھذه السیاسة في الملحق 
قواعد السلوك بالمنطقة التعلیمیة التي تسلمتھا مؤخًرا. إذا لم تكن قد تسلمت قواعد السلوك، یُرجى االتصال بالمكتب 

 السیاسة بدقة. الرئیسي لمدرسة طفلك. یُرجى قراءة ھذه
 

یشیر استخدام الطالب ألجھزة الكمبیوتر والتكنولوجیا التعلیمیة الخاصة بالمدرسة أو المنطقة التعلیمیة إلى موافقة الطالب 
على المبادئ العامة وشروط االستخدام المقبول وشروط االستخدام المحظور وشروط استخدام شبكة اإلنترنت والعقوبات 

 خدام نظام شبكة الكمبیوتر بالمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ.المحددة في سیاسة است
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 سیاسة استخدام نظام شبكة الكمبیوتر بالمنطقة التعلیمیة
 

إذا كنت ال ترغب في أن یقوم طفلك باستخدام نظام شبكة الكمبیوتر أو أجھزة الكمبیوتر والتكنولوجیا التعلیمیة الخاصة 
یُرجي كتابة خطاب یوضح ھذا الطلب وإرسالھ إلى مدیر طفلك. یُرجى االتصال بالمكتب الرئیسي بالمنطقة التعلیمیة، 

 لمدرسة طفلك إذا كان لدیك أي أسئلة.
 المراقبة بالفیدیو -8210.1

 
تُستخدم المراقبة بالفیدیو في التأكد من سالمة الطالب وطاقم العمل والمباني واألصول من الضرر وللتحكم في دخول مبنى 
المدرسة وللحفاظ على االنضباط وتحسینھ في المباني ومركبات النقل الخاصة بالمدرسة. ینبغي حمایة خصوصیة األفراد، 

ة بالفیدیو والسیطرة علیھ للتأكد من حمایة حقوق األفراد واالمتثال للقوانین ولذلك، یتم اإلشراف على استخدام المراقب
مركبة نقل خاصة بالمدرسة . سیقوم كل موقع أو السجالتالفیدرالیة وقوانین الوالیة المتعلقة بالخصوصیة والكشف عن 

أو من ینوب عنھ بما یتماشى مع باتباع إجراءات وتعلیمات یُقرھا المشرف على المدارس  یستخدمان المراقبة بالفیدیو
 سیاسة المجلس والقوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة.

 
لن یتم وضع الكامیرات في المناطق التي یُتوقع فیھا الخصوصیة بشكل كبیر مثل المكاتب الشخصیة ومناطق الترفیھ 

 الخاصة بطاقم العمل والحمامات وغرف الخزانات.
 

وفنیي ومدیري أنظمة الكمبیوتر  سجل عن طریق المشرف على المدارس أو من ینوبون عنھیمكن الوصول إلى الفیدیو الم
بالمدرسة وبالمنطقة التعلیمیة. یمكن الوصول إلى الفیدیو المباشر أیًضا من قِبل المشرف على المدارس ومن ینوبون عنھ 

 ومدیري المنطقة التعلیمیة.والمدیرین. قد یتم تعلیق التسجیل دون إخطارات مسبقة للطالب وطاقم العمل 
 

 الوصول إلى سجالت الطالب - 8330
 

.) The Family Educational Rights and Privacy Act, F.E.R.P.Aیمنح قانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة (
معینة فیما یتعلق بسجالت الطالب عاًما أو أكثر (الطالب ذوو األھلیة) حقوقًا  18أولیاء األمور/األوصیاء والطالب البالغة أعمارھم 

 التعلیمیة. یحق لك:
 

) یوًما من یوم استالم المنطقة التعلیمیة الموسعة 45فحص ومراجعة سجالت الطالب التعلیمیة خالل خمسة وأربعین (
الذي  بمدینة نیوبورغ طلبًا منك بالوصول إلى السجالت. علیك تقدیم طلب كتابي لمدیر المبنى یُحدد السجل (السجالت)

 ترغب في فحصھ. سیقوم مدیر المبنى بإجراء ترتیبات للوصول إلى السجالت وإخطارك بوقت ومكان فحص السجالت.
 
تعدیل سجالت الطالب التعلیمیة التي تعتقد أنھا غیر دقیقة أو مضللة. بإمكانك أن تطلب من المنطقة التعلیمیة تعدیل  طلب 

ینبغي أن تكتب إلى مدیر المبنى محدًدا بوضوح الجزء الذي ترید تغییره وسبب السجل الذي تعتقد أنھ خاطئ أو مضلل. 
 عدم دقتھ أو تضلیلھ.

 
إذا قررت المنطقة التعلیمیة عدم تعدیل السجل، كما طلْبت، فستقوم بإخطارك بالقرار وإعالمك بحقك في طلب عقد جلسة 

ص إجراءات جلسة االستماع عند إخطارك بحقك في استماع بخصوص طلب التعدیل. ستُقدَّم لك معلومات إضافیة بخصو
 طلب عقدھا.

 
فة للھویة الشخصیة التي تحتوي علیھا سجالت الطالب التعلیمیة، باستثناء الحد  الموافقة على الكشف عن المعلومات المعرِّ

بالكشف عن المعلومات دون  1974لعام  (F.E.R.P.A) الذي یسمح بھ قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة
موافقة. االستثناء الوحید الذي یسمح بالكشف عن المعلومات دون موافقة ھو الكشف عنھا لمسؤولي المدرسة الذین لھم 

مصالح تعلیمیة مشروعة. مسؤول المدرسة ھو شخص یعمل لدى المنطقة التعلیمیة كمدیر أو مشرف أو موجھ أو أحد أفراد 
(بما في ذلك الطاقم الصحي أو الطبي)؛ أو شخص یخدم في مجلس التعلیم؛ أو شخص أو شركة تعاقدت معھا  طاقم الدعم

المنطقة التعلیمیة ألداء مھمة خاصة (مثل محام أو مدقق أو شركة تأمین أو معالج أو مستشار طبي)؛ أو ولي أمر أو طالب 
 یة أو یساعد مسؤوًال آخر في المدرسة في أداء مھامھ.یخدم في لجنھ رسمیة مثل لجنة الشكاوى أو اللجنة التأدیب
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 إذا احتاج المسؤول لمراجعة سجل تعلیمي من أجل القیام بمسؤولیتھ المھنیة، یكون لھ مصلحة تعلیمیة مشروعة.
 

ینوي  عند الطلب، ستقوم المنطقة التعلیمیة بالكشف عن السجالت التعلیمیة دون موافقة إلى مسؤولي منطقة تعلیمیة أخرى
 الطالب أو یسعى لاللتحاق بھا.

 
یتم الكشف عن معلومات دلیل البیانات دون موافقتك الكتابیة المسبقة. حددت المنطقة التعلیمیة العناصر التالیة  أال 

كمعلومات لدلیل البیانات، وقد تكشف عن أي من ھذه العناصر دون موافقتك الكتابیة المسبقة، ما لم تُخطرھا كتابیًا بأال 
) یوًما من استالم 30) یوًما األولى من العام الدراسي أو خالل ثالثین (30ن (تكشف عن ھذه العناصر بحلول نھایة الثالثی

 ھذا اإلخطار:
 

اسم الطالب واسم ولي (ولیي) األمر/الوصي (األوصیاء) والعنوان ورقم الھاتف (لطالب المرحلة الثانویة فقط) والمدرسة 
لریاضات المدرسیة الرسمیة المعترف بھا وطول التي یحضر فیھا ومجال الدراسة األساسي والمشاركة في األنشطة وا

ووزن أعضاء الفرق الریاضیة وتواریخ الحضور والدرجات والجوائز المستلمة والصور الفوتوغرافیة المتعلقة باألنشطة 
 والجوائز التي ترعاھا المدرسة المستخدمة في منشورات المنطقة التعلیمیة.

 
ألمریكیة بخصوص الفشل المزعوم للمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ في كتابیة إلى وزارة التعلیم ا تقدیم شكوى 

 االمتثال لمتطلبات قانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة لألسرة. ینبغي أن تُرَسل الشكاوى الكتابیة إلى:
 
 

Family Policy Compliance Office U.S. Department of Education 400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5920 

 
لطالب المرحلة الثانویة: الحق في عدم اإلفصاح عن اسم الطالب وعنوانھ ورقم ھاتفھ إلى مسؤولي التجنید العسكري و/أو 

 مؤسسات التعلیم العالي دون موافقة كتابیة مسبقة منك.
 

التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ باإلفصاح  ) المنطقةNo Child Left Behind Actیلزم قانون كفالة التعلیم لألطفال (
إلى مسؤولي التجنید العسكري ومؤسسات التعلیم العالي عند الطلب عن األسماء والعناوین وأرقام الھاتف لطالب المرحلة 

 الثانویة، إال في حالة إخطارك للمدرسة
 
 

 حقوق الخصوصیة للطالب  – 8340

 استبیانات الطالب 1.

) لقانون كفالة Protection of Pupil Rights Amendment, PPRAالخاص بحمایة حقوق الطالب (وفقًا للتعدیل 
)، تلتزم المنطقة التعلیمیة بحمایة الحقوق ومصالح الخصوصیة ألولیاء No Child Left Behind Actالتعلیم لألطفال (

 لتي تشمل عنصًرا أو أكثر مما یلي:األمور/األوصیاء والطالب فیما یتعلق بتقدیم االستبیانات إلى الطالب، ا

 االنتماءات السیاسیة أو المعتقدات للطالب فیما یتعلق بولي أمر/الوصي على الطالب؛ .1

 المشكالت العقلیة أو النفسیة للطالب أو أسرتھ؛ .2
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 السلوكیات أو التصرفات الجنسیة؛ .3

 نة؛السلوكیات غیر القانونیة أو المعادیة للمجتمع أو المدینة للذات أو المھی .4

 ألشخاص آخرین تربطھم بالطالب عالقة عائلیة قریبة؛ االنتقادیةالتقییمات  .5

 ؛والكھنةاألشخاص ذوو االمتیاز المعترف بھ قانونًا أو العالقات المشابھة، مثل تلك الخاصة بالمحامین واألطباء  .6

 الطالب؛الممارسات أو االنتماءات أو المعتقدات الدینیة للطالب أو ولي أمر/الوصي على  .7

الدخل (بخالف ما یتطلبھ القانون لتحدید األھلیة للمشاركة في أحد البرامج أو لتلقي المساعدات المالیة بموجب  .8
 ھذا البرنامج).

 االستبیانات الممولة من وزارة التعلیم األمریكیة

صیاء إذا ما كان سیتم استخدام المواد ستقوم المنطقة التعلیمیة بتوفیر المواد الدراسیة لیتم فحصھا من قبل أولیاء األمور/األو
فیما یخص االستبیانات أو التحلیالت أو التقییمات الممولة من وزارة التعلیم األمریكیة التي یشارك فیھا أطفالھم وتتناول 

من ولي باإلضافة إلى ذلك، ستقوم المنطقة التعلیمیة بالحصول على موافقة كتابیة مسبقة  مسألة أو أكثر من المسائل أعاله.
 األمر/الوصي قبل أن یطلب من الطالب القاصرین المشاركة في مثل ھذه االستبیانات أو التحلیالت أو التقییمات.

 

 االستبیانات الممولة من مصادر أخرى

یحق لولي األمر/الوصي عند الطلب فحص االستبیان الذي تم إنشاؤه من قبل طرف ثالث (بخالف وزارة التعلیم األمریكیة) 
یجب أن یتم تقدیم مثل  یتناول مسألة أو أكثر من المسائل أعاله قبل أن تقوم المدرسة بتقدیمھ إلى الطالب أو توزیعھ. الذي

 أیام على األقل من تقدیم أو توزیع أي استبیان. 10ھذا الطلب من قبل ولي األمر/الوصي إلى مدیر المبنى قبل 

 المواد الدراسیة 2.

األمور/األوصیاء عند الطلب إمكانیة معقولة للوصول إلى المواد الدراسیة المستخدمة كجزء من المنھج سیتم منح أولیاء 
سیتم تقدیم ھذه  التعلیمي للطالب والحق في فحصھا خالل فترة زمنیة معقولة بعد أن تتلقى المنطقة التعلیمیة مثل ھذا الطلب.

تعرف "المواد الدراسیة" بأنھا المحتوى الدراسي المقدم  المبنى.الطلبات من قبل ولي األمر/الوصي كتابیًا إلى مدیر 
للطالب، بغض النظر عن صیغتھ، بما في ذلك المواد المطبوعة أو التمثیلیة والمواد السمعیة البصریة والمواد المتاحة في 

لمصطلح االختبارات ال یشمل ا صیغ إلكترونیة أو رقمیة (مثل المواد التي یتم الوصول إلیھا عن طریق اإلنترنت).
 األكادیمیة أو التقییمات األكادیمیة.

 االختبارات والفحوصات البدنیة 3.

ستمنح المنطقة التعلیمیة أولیاء األمور/األوصیاء فرصة استبعاد طفلھم من أي اختبار أو فحص بدني باضع وغیر طارئ 
المدرسة مسبقًا وغیر ضروري لحمایة الصحة مطلوب كشرط للحضور تم تقدیمھ من قبل المدرسة ومحدد موعده من قبل 

یعني مصطلح "اختبار بدني باضع" أي اختبار طبي یتضمن الكشف عن  والسالمة المباشرة للطالب و/أو طالب آخرین.
أي أجزاء خاصة من الجسم أو أي إجراء یتم اتخاذه خالل مثل ھذا االختبار یتضمن القیام بشق أو إدخال أو حقن في 

 ال یشمل أي اختبار أو فحص بدني یسمح أو یلزم بھ القانون (مثل فحص السمع أو الرؤیة أو الجنف).الجسم، ولكن 

 جمع المعلومات الشخصیة أو الكشف عنھا أو استخدامھا 4.

تنص سیاسة مجلس التعلیم، إال إذا اقتضى أو سمح القانون و/أو الالئحة الفیدرالیان أو الخاصان بالوالیة، على عدم السماح 
بجمع المعلومات الشخصیة من الطالب أو الكشف عنھا أو استخدامھا المجمعة لغرض تسویق أو بیع ھذه المعلومات أو 

تعرف "المعلومات  تقدیم ھذه المعلومات لھذا الغرض بأي وسیلة أخرى، ما لم یتم اإلعفاء بخالف ذلك بموجب القانون.
للطالب أو ولي األمر/الوصي أو عنوان  وإسم العائلةالشخصیة" بالمعلومات المحددة لھویة الفرد بما في ذلك االسم األول 

  منزلھ أو رقم ھاتفھ أو رقم الضمان االجتماعي الخاص بھ).
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استخدامھا المجمعة للغرض الحصري لن ینطبق ھذا البند على جمع المعلومات الشخصیة من الطالب أو الكشف عنھا أو 
 المتعلق بتطویر المنتجات أو الخدمات التعلیمیة أو تقییمھا أو تقدیمھا للطالب أو المؤسسات التعلیمیة مثل:

A. التعیین الجامعي أو في أي مرحلة تعلیمیة أخرى بعد المرحلة الثانویة أو التجنید العسكري؛ 

B. وفر إمكانیة الوصول إلى منتجات أدبیة منخفضة التكلفة؛الكتب والنوادي والمجالت والبرامج التي ت 

C. المناھج والمواد الدراسیة المستخدمة من قبل المدارس االبتدائیة والثانویة؛ 

D.  االختبارات والتقییمات المستخدمة من قبل المدارس االبتدائیة والثانویة لتقدیم كفاءة أو إنجاز إدراكي أو تقییمي
ض تأمین ھذه االختبارات أو التقییمات والتحلیل الالحق للبیانات المجمعة من ھذه أو تشخیصي أو إكلینیكي لغر

 االختبارات أو التقییمات وإعالنھا للعامة.

E.  بیع الطالب لمنتجات أو خدمات لجمع األموال ألنشطة مرتبطة بالمدرسة أو التعلیم؛ 

F. .برامج تقدیر الطالب 

 

 إخطار إلى أولیاء األمور 5.

التعلیمیة بتقدیم نسخة من ھذه السیاسة إلى أولیاء األمور في بدایة كل عام دراسي، وخالل فترة زمنیة ستقوم المنطقة 
 معقولة بعد االعتماد أو إجراء تغییر جوھري في ھذه السیاسة.

سي، ستقوم المنطقة التعلیمیة بتقدیم إخطار إلى أولیاء األمور/األوصیاء بشكل سنوي على األقل، في بدایة كل عام درا
 بالتواریخ المحدددة أو التقریبیة خالل العام الدراسي عند تحدید مواعید األنشطة أعاله أو عند توقع القیام بتحدید مواعیدھا.

ستقوم المنطقة التعلیمیة بتقدیم إخطار إلى أولیاء األمور/األوصیاء وستمنحھم فرصة استبعاد طفلھم من المشاركة في 
 األنشطة التالیة:

.A التي تتضمن جمع المعلومات الشخصیة من الطالب أو الكشف عنھا أو استخدامھا المجمعة لغرض  األنشطة
 تسویق أو بیع ھذه المعلومات؛

.B .تقدیم أي استبیان یتضمن عنصًرا أو أكثر من العناصر المذكورة أعاله 

.C لمدرسة ومحدد موعده أي اختبار أو فحص بدني باضع وغیر طارئ مطلوب كشرط للحضور تم تقدیمھ من قبل ا
 من قبل المدرسة مسبقًا وغیر ضروري لحمایة الصحة والسالمة المباشرة للطالب و/أو طالب آخرین.

 متفرقات 6.

) وھذه السیاسة على االستبیان المقدم إلى الطالب بما یتفق PPRAال تنطبق بنود التعدیل الخاص بحمایة حقوق الطالب (
باإلضافة  ).Individuals with Disabilities Education Act, IDEAاإلعاقات (مع قانون تعلیم األشخاص ذوي 

) محل أي متطلبات لقانون الخصوصیة والحقوق PPRAإلى ذلك، ال یحل التعدیل الخاص بحمایة حقوق الطالب (
 ).FERPAالتعلیمیة لألسرة (

) إلى الطالب PPRAبحمایة حقوق الطالب ( تنتقل الحقوق المقدمة ألولیاء األمور/األوصیاء بموجب التعدیل الخاص
 عاًما أو إذا كان قاصًرا محرًرا بموجب قانون الوالیة المعمول بھ. 18عندما یبلغ 
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 المدرسي الغداءبرنامج  - 8530
 
 

الموسعة بمدینة نیوبورغ بمنح جمیع الطالب فرصة الوصول إلى الوجبات المغذیة واالستمتاع بھا. لتسھیل ذلك، تلتزم المنطقة التعلیمیة 
) وبرنامج اإلفطار المدرسي National School Lunch Programتشارك المنطقة التعلیمیة في البرنامج الوطني للغداء المدرسي (

)School Breakfast Programالخفیفة بعد المدرسة ( ) وبرنامج الوجباتAfter School Snack Program.( 
 

مجانیتین إلى جمیع الطالب بموجب برنامج األھلیة  وغداء، ستقدم المنطقة التعلیمیة وجبتي إفطار 2017-2016خالل العام الدراسي 
 إلى طالب المرحلة االبتدائیة  سیتم تقدیم وجبات اإلفطار ).Community Eligibility Provisionالمجتمعیة للوجبات المجانیة (

 في الفصول لیتمتعوا بھا مع معلمیھم وزمالئھم أثناء االستعداد للیوم. سیتمكن طالب المرحلة الثانویة من الحصول على وجبات 
مریكیة اإلفطار وأخذھا معھم لتناولھا خالل حصص الفصل الرئیسي. جمیع قوائم الطعام مخططة لتستوفي توجیھات وزارة الزراعة األ

)U.S. Department of Agriculture, USDA لبرامج تغذیة األطفال. نحن نقدم مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة (
 والبروتینات والفاكھة والخضروات الطازجة والحلیب قلیل الدسم یومیًا. 

 
) جمیع الطالب فیما یخص خدمات Community Eligibility Provisionبینما یفید برنامج األھلیة المجتمعیة للوجبات المجانیة (

 الوجبات، ال یزال من المھم للغایة أن نستمر في جمع نماذج طلب األھلیة الستمرار الخدمات األخرى المقدمة من المنطقة التعلیمیة.
تعلیمیة. ھناك العدید من یمكنك الوصول إلى نموذج أھلیة دخل األسرة في صفحة قسم الخدمات الغذائیة في الموقع اإللكتروني للمنطقة ال

 المنح التنافسیة التي تستخدم المعلومات المالیة المجمعة من نموذج أھلیة دخل األسرة.
 

تقوم المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ بشكل سنوي بإرسال نماذج طلب إلى جمیع أولیاء األمور أو األوصیاء على الطالب 
نطقة التعلیمیة طالبة إكمال نموذج الطلب وإعادتھ. إذا تلقیت طلبًا بإكمال نموذج أھلیة دخل األسرة، الذین یحضرون إلى المدارس في الم

یرجى إكمال نموذج طلب واحد لجمیع أفراد األسرة. سیساعد ذلك في جمع جمیع المعلومات في نموذج طلب واحد ویغني عن إكمال 
 العام الدراسي الحالي. إن نموذج الطلب ساٍر فقط خالل نموذج طلب عن كل طفل.

 
إذا كنت تعتقد أنك غیر مؤھل، یمكنك إكمال نموذج الطلب مع ذكر أنك غیر مؤھل في متن نموذج الطلب. یرجى تعریف الطالب في 

بدخل إذا كنت غیر متأكد إذا ما كنت مؤھًال أم ال، یتم تضمین مخطط  أعلى نموذج الطلب والتوقیع أدناه. ال یلزم تقدیم معلومات أخرى.
إذا كان دخلك، بناًء على عدد أفرد أسرتك، أقل من الدخل المذكور في مخطط الدخل، فإنك مؤھل  األسرة عند طلب نموذج الطلب.

 ونطلب منك إكمال نموذج الطلب بالكامل وإعادتھ.
 

طریقة  MySchoolBucksقع لدى المنطقة التعلیمیة خیار للدفع المسبق للوجبات حسب الطلب المقدمة في الكافیتریا. یقدم لك مو
) PayPalسریعة وسھلة وآمنة إلضافة المال إلى حسابات وجبات طفلك (أطفالك) (باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة مدین أو حساب 

التي یشتریھا طفلك (أطفالك) في المدرسة. إلنشاء حساب، یرجى الذھاب  األشیاءومراجعة األرصدة الحالیة لطفلك (أطفالك) ومراقبة 
  www.MySchoolBucks.comإلى 

 
 
 
 
 

  

http://www.myschoolbucks.com/
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 طلب الحصول على المراجعة السنویة لألداء المھني (التقییمات النھائیة للجودة ودرجات الكفاءة المجمعة) - 9716
 

)، یتعین على مجلس التعلیم تیسیر اإلفصاح عن المراجعة Education Lawمن قانون التعلیم ( c3012- (b) (10)نود القسموفقًا لب
السنویة لألداء المھني والتقییمات األصلیة للجودة ودرجات الكفاءة العددیة المجمعة الخاصة بمعلمي الفصل ومدیري المباني إلى أولیاء 

القانونیین على الطالب الواقعین تحت إشرافھم للعام الدراسي الحالي. یتضمن الملحق أ في القسم ب عینة من الرد على األمور/األوصیاء 
 ) والتقییمات النھائیة للجودة ودرجات الكفاءة المجمعة.APPRطلب اإلفصاح عن المراجعة السنویة لألداء المھني (

 
بطلب لغرض حمایة حقوق الخصوصیة للمعلمین المھنیین خالل عملیة تیسیر إمكانیة وصول أولیاء األمور، ستقوم المنطقة التعلیمیة 

في القسم ج  1617 9176قبل اإلفصاح عن المعلومات إلى أولیاء األمور/األوصیاء القانونیین. یرجى إكمال نموذج  إثبات ھویة معقول
) ودرجات الكفاءة المجمعة. ینبغي إرسال النموذج إلى قسم الموارد APPRراجعة السنویة لألداء المھني (لطلب معلومات حول الم

  3462-563-845البشریة رقم الھاتف
 

 مؤھالت المعلمین
 

طلب )، یحق ألولیاء األمور واألوصیاء Education Transformation Act( 2015وفقًا للقانون الفیدرالي لتحویل التعلیم لعام 
ومراجعة معلومات معینة حول المؤھالت المھنیة لمعلمي أطفالھم بالفصل. یتضمن الملحق أ في القسم ب إخطاًرا من المشرف على 

 ة.المدرس فیما یتعلق بمؤھالت المعلم وخطابًا منسقًا إلى أولیاء األمور فیما یتعلق بعملیة تعیین معلمین على درجة غیر عالیة من الكفاء
 

سل طلبات الحصول على معلومات عن مؤھالت معلم (معلمي) طفلك إلى المكتب الرئیسي بمدرسة طفلك أو إلى قسم یجب أن تر
  3462-563-845الموارد البشریة، رقم الھاتف
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 ب. الملحقات
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 الملحق أ
 

 بمؤھالت المعلمین الحق في طلب مراجعة المعلومات الخاصة
 

 2017سبتمبر 
 

 أولیاء األمور/األوصیاء األعزاء:
 
یحق ألولیاء األمور/األوصیاء طلب معلومات معینة حول المؤھالت المھنیة لمعلمي أطفالھم بالفصل وذلك وفقًا للقانون الفیدرالي لكفالة 

نیوبورغ، فلدیك الحق في طلب  ولي أمر/وصیًا على طالب بالمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة لكونك. 2001حق التعلیم لألطفال لعام 
 المعلومات التالیة عن معلمي طفلك/أطفالك:

 
 إذا كان المعلم قد استوفى معاییر التأھیل والترخیص الخاصة بوالیة نیویورك لمستویات الصفوف ومجاالت المواد  •

 التي یُدرسھا؛
 

خاللھ إعفاؤه من معاییر التأھیل والترخیص إذا كان المعلم یقوم بالتدریس في ظل ظروف طارئة أو وضع مؤقت آخر یتم من  •
 الخاصة بالوالیة؛

 
 التخصص الجامعي للمعلم؛ •

 
 إذا كان المعلم قد حصل على أي درجات علمیة متقدمة، وإذا كان قد حصل علیھا بالفعل، ما ھي مواضیع ھذه الدرجات؛ •

 
مساعدین المشابھین، ما ھي ھذه الخدمات المقدمة وإذا كان طفلك یحصل على خدمات من أي من مساعدي المدرسین أو المھنیین ال

 لطفلك وما ھي مؤھالت مساعدي المدرسین أو المھنیین المساعدین.
 

 یجب أن ترسل طلبات الحصول على معلومات عن مؤھالت معلمي طفلك/أطفالك إلى المكتب الرئیسي للمدرسة التي یحضر 
 فیھا طفلك .

 
 علیم طفلك/أطفالك.نشكرك على دعمك المتواصل واھتمامك بت

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 
 

 Roberto Padillaد. 
 المشرف على المدارس
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 عینة لإلخطار المتعلق بعملیة تعیین الطالب لُمعلم على درجة غیر عالیة من الكفاءة

 
 

 2017سبتمبر 
 

 أولیاء األمور/األوصیاء األعزاء:
 

، نبلغك بأن طفلك قد ُعیّن إلى معلم على درجة غیر عالیة من الكفاءة أو قد 2001التعلیم لألطفال لعام وفقًا للقانون الفیدرالي لكفالة حق 
 تم تدریسھ من قبلھ في فصل ____________________ لمدة أربعة أسابیع متواصلة أو أكثر.

 
ك إلى المكتب الرئیسي للمدرسة التي إذا كنت ترغب في مزید من المعلومات حول مؤھالت معلمي طفلك/أطفالك، یرجى إرسال طلب

 یحضر فیھا.
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 الملحق ب
  
  
 0115-R - لوائح منع أفعال المضایقات وتنمر الطالب والتدخل في حالة حدوثھا 
  

یدین المجلس ویمنع جمیع أشكال التمییز منًعا باتًا، مثل المضایقات والمعاكسات والتھدید والتنمر، وذلك على أراضي المدرسة 
  والحافالت المدرسیة وأثناء جمیع األنشطة والبرامج واألحداث التي ترعاھا المدرسة.

  
  التعریفات

 
  التنمر:

 
ألغراض تسھیل التنفیذ وتوفیر توجیھ ھادف ومنع السلوكیات من أن تصل إلى درجة انتھاك القانون، ستستخدم ھذه السیاسة مصطلح 

"المضایقات")، الذي یُفھم أنھ نشاط معاٍد یؤذي أو یولد خوفًا من خالل التھدید بمزید من التنمر (الذي یندرج عادة تحت مصطلح 
قد یكون التنمر متعمًدا أو یكون نشاطًا فجائیًا. قد یكون التنمر خفیًا أو قد یكون من السھل التعرف  العدوان و/أو یُحدث إرھابًا لآلخرین.

 وغالبًا ما یشتمل التنمر على الخصائص التالیة:  ة.علیھ، وقد یُرتكب من قبل شخص واحد أو مجموع
  

 یحدث عندما یستخدم المتنمر قوتھ البدنیة أو االجتماعیة على ھدٍف ما.  -عدم تكافؤ القوة  .1
 یسعى المتنمر إلى إلحاق ضرر بدني أو نفسى و/أو یسعد بھذا الفعل.  -نیة اإلیذاء  .2
 تنمر والشخص المستھدف أن التنمر سوف یستمر. یعتقد كٌل من الم -التھدید بمزید من العدوان  .3
 عندما تزداد درجة أي تنمر، فإنھ یُصبح "عنفًا أو مضایقات ممنھجة تستخدم للتھدید والحفاظ على  -اإلرھاب  .4

 السیطرة والتسلط". 
)Barbara Coloroso, The Bully, The Bullied & The Bystander, 2003( 

  
 یوجد ثالثة أشكال على األقل للتنمر: لفظي وبدني واجتماعي/متعلق بالعالقات. 

  
یتضمن التنمر اللفظي السباب والتعلیقات المھینة والمضایقة اللفظیة والمكالمات الھاتفیة المروعة والتھدیدات العنیفة  •

 من خالل وسائل االتصال اإللكترونیة واالبتزاز والسخریة والنمیمة ونشر اإلشاعات واإلھانات العنصریة والتھدید 
 ("التنمر اإللكتروني")، والمالحظات مجھولة المصدر، إلخ. 

یتضمن التنمر البدني اللكز أو الصفع أو الضرب أو العرقلة أو التسبب في السقوط أو الخنق أو الركل أو اللكم أو العض أو  •
 الف المالبس أو المتعلقات الشخصیة أو اإلیماءات التھدیدیة. القرص أو الخدش أو البصق أو لّي األذرع أو األرجل أو إت

ویتضمن التنمر البدني أو المتعلق بالعالقات استبعاد شخص ما من مجموعة أو العزل أو اإلبعاد أو نشر اإلشاعات أو النمیمة  •
أو الرمق بنظرات احتقار أو أو الترتیب لإلھانة العلنیة أو إضعاف العالقات أو االستفزازات بشأن المالبس أو المظاھر 

 التحدیق بعدوانیة، إلخ. 
 توفر اإلدارة التعلیمیة لوالیة نیویورك مزیًدا من اإلرشاد حول منع التنمر والتنمر اإللكتروني وذلك بالموقع اإللكتروني التالي: 

http://www.p12.nysed.gov/technology/internet_safety/documents/cyberbullying.html  
  

  
  
  
  

 
  

http://www.p12.nysed.gov/technology/internet_safety/documents/cyberbullying.html
http://www.p12.nysed.gov/technology/internet_safety/documents/cyberbullying.html
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 التمییز 
  

التمییز ھو فعل الحرمان من الحقوق والمصالح واإلنصاف والمعاملة العادلة أو إمكانیة الوصول إلى المنشآت المتاحة لجمیع اآلخرین، 
ویُمارس ھذا الفعل تجاه فرد أو مجموعة من الناس بسبب الجماعة أو الطبقة أو الفئة التي ینتمي إلیھا ھذا الشخص (كما ھو مدرج تحت 

  المعرف أدناه). المضایقاتعنوان 
  

 المضایقات 
  

ویُدرك  ُعرفت المضایقات بطرق مختلفة في كل من لوائح وقوانین الوالیة واللوائح والقوانین الفیدرالیة (بما في ذلك قانون العقوبات).
درجة انتھاك القانون، وتعزیز  المجلس أن ھذه التعریفات ھي معاییر مھمة ولكن ھدف المجلس ھو تجنب زیادة حدة ھذه السلوكیات إلى

یعرف قانون الكرامة لجمیع  خلق بیئة مدرسیة إیجابیة بدًال من ذلك وتضییق نطاق المسؤولیات والتبعات السلبیة المترتبة على ذلك.
خالل المضایقات على أنھا خلق بیئة معادیة من  من قانون التعلیم) 18-10) (القسم Dignity for All Students Actالطالب (

 السلوك أو من خالل التھدیدات اللفظیة أو التخویف أو اإلیذاء الذي یكون لھ أو قد یكون لھ تأثیر متعارٌض بشكل غیر معقول وكبیر مع
أداء الطالب التعلیمي أو فرصھ أو مصالحھ أو سالمتھ العقلیة أو النفسیة أو البدنیة؛ أو السلوك أو التھدیدات اللفظیة أو التخویف أو 

وقد ینتج سلوك المضایقة  یذاء الذي یسبب بشكل منطقي أو یتوقع لھ بشكل منطقي أن یتسبب في خوف الطالب على سالمتھ البدنیة.اإل
 عن وجود أي صفة ممیزة للشخص، ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر، الصفات التالیة سواء كانت حقیقیة أو ُمتصّورة: 

  
  الِعرق، •
 اللون،  •
  الوزن، •
  القومي، األصل  •
  الجماعة العرقیة، •
  الدین، •
  الممارسات الدینیة، •
  اإلعاقة، •
  ،الجنس  •
  التوجھ الجنسي، أو •
 النوع (بما في ذلك الھویة الجنسیة والتعبیر عن الھویة الجنسیة)  •

  
  

ھي تصور الشخص الذاتي لكونھ ذكًرا أو أنثى، بالتمییز من الجنس البیولوجي الفعلي أو الجنس  الھویة الجنسیة •
 الذي تم تعیینھ إلیھ عند الوالدة. 

ھي الطریقة التي یقدم بھا الشخص أو یعبر بھا عن نوعھ لآلخرین، غالبًا من خالل  التعبیر عن الھویة الجنسیة •
 أو األنشطة أو الصوت أو السلوكیات الممیزة.  السلوك أو المالبس أو تسریحات الشعر

  
 المعاكسات 

  
تعتبر المعاكسات ھي الحث أو البدء أو المشاركة في عملیة جماعیة تتضمن مضایقات ینتج عنھا إھانة علنیة أو إزعاج جسدي أو  

عاطفي أو إصابة جسدیة أو تھكم علني أو خلق مواقف من المرجح أن یحدث فیھا إھانة علنیة أو إزعاج جسدي أو عاطفي أو إصابة 
 جسدیة أو تھكم علني. 

  
 

 المنع: 
  

  وتشمل عناصر ھذه المحاولة ما یلي: تعتبر سیاسة المنع حجر األساس في محاولة المنطقة التعلیمیة للتعامل مع التنمر والمضایقات.
تعلیم الطفل ككل ومشاركة المدرسة ككل: التوجیھات والموارد للتطور والتعلم االجتماعي اتباع مبادىء وممارسات" •

 Educating the Whole Child Engaging the Whole School: Social and Emotional( والعاطفي
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Development and Learning, SEDL  2011 یولیو 18یوم المعتمدة من مجلس الحكام  –) في والیة نیویورك. "
  ستُركز مناھج المنطقة التعلیمیة على تنمیة التعاطف والتسامح واحترام اآلخرین.

 معرفة وتحدید العالمات التحذیریة المبكرة وبوادر السلوكیات التي من الممكن أن تؤدي إلى التنمر.  •
 جمع معلومات عن التنمر مباشرة من الطالب بالمدرسة (من خالل االستبیانات واآللیات األخرى)؛ وتحلیل  •

  واستخدام البیانات
 وتخصیص الموارد.  التي جمعت للمساعدة في اتخاذ القرارات بشأن البرمجة •
إنشاء قواعد واضحة على مستوى المدرسة ومستوى الفصول الدراسیة بشأن التنمر بما یتفق مع قواعد السلوك الخاصة  •

  بالمنطقة التعلیمیة.
 تدریب البالغین في المجتمع المدرسي على التجاوب مع مشكلة التنمر بحساسیة واتساق.  •
رفع الوعي بین البالغین، من خالل التدریب، بشأن تجارب المدرسة الخاصة بفئات الطالب المھمشین (كما ورد في قسم  •

أعاله) والوصم االجتماعي في البیئة المدرسیة، وقواعد السلوك المقبول بین الجنسین داخل البیئة المدرسیة،  التعریفات
 نمر والتھدید والمضایقات وأشكال العنف األخرى. واالستراتیجیات التي توضع لتعطیل أفعال الت

 توفیر الرقابة المالئمة وخاصة في المناطق األقل تنظیًما مثل األروقة والكافیتیریا والحافلة المدرسیة والملعب.  •
 رفع وعي الوالدین ومشاركتھم في برنامج المنع ھذا وفي التعامل مع المشاكل.  •
أو المناھج للتعامل مع األسباب الكامنة وراء التنمر وتأثیره، بما في ذلك، على سبیل المثال  استخدام الفرص التعلیمیة المتاحة •

 . ینطبق)، إذا كان Individual Educational Program, IEPال الحصر، البرنامج التعلیمي الفردي (
  

 ) Bullying Prevention Coordinator, BPCوظیفة منسق إجراءات منع التنمر (
  

سیقوم مجلس التعلیم سنویًا بتعیین أحد العاملین لیكون منسقًا إلجراءات منع التنمر في كل مبنى مدرسي لیكون مسؤوًال عن تنفیذ ھذه 
السیاسة، وھذا الشخص سیكون قد خضع لتدریب شامل في العالقات اإلنسانیة في نواحي الِعرق واللون والوزن والمنشأ القومي 

دین والممارسات الدینیة واإلعاقة والتوجھ الجنسي والنوع (بما في ذلك الھویة الجنسیة والتعبیر عن الھویة والمجموعة العرقیة وال
وسیكون منسق إجراءات منع التنمر مسؤوًال عن تنسیق وتنفیذ ھذه السیاسة والالئحة في كل مبنى مدرسي، بما في  الجنسیة) والجنس.

 یلي:  ذلك على سبیل المثال ال الحصر، تنسیق ما
  

  عمل اللجان على مستوى المبنى؛ •
   التطویر المھني لطاقم العمل، •
  وعملیة التقدم بالشكوى، •
  وإدارة مكونات منھج أخالقیات قانون الكرامة. •

  
  
  اإلبالغ والتحقیق 
    

الضروري أن یقوم األشخاص لكي یتمكن المجلس من تطبیق ھذه السیاسة على نحو فعال واتخاذ التدابیر التصحیحیة العاجلة، من 
منسق إجراءات منع أو  إلى المدیر أو إلى نائبھ المستھدفون أو الذین یعرفون بوقوع حادثة تنمر باإلبالغ عن مثل ھذا السلوك فوًرا

وذلك في أقرب وقت ممكن بعد الحادثة حتى یتسنى لھم التحقیق في الحادثة وحلھا على نحو فعال. ولتسھیل عملیة اإلبالغ عن  التنمر
 التنمر، ستقوم المنطقة التعلیمیة بإتاحة استمارة شكوى من التنمر على موقعھا اإللكتروني وتوجد داخل ھذا الدلیل (دلیل اإلخطارات).

 لیمیة بجمع البیانات المتعلقة بالموضوع من الشكاوى الكتابیة والشفھیة لتسمح بإبالغھا إلى المجلس بشكل سنوي. وستقوم المنطقة التع
  

، باإلضافة إلى تحدید أفعالھمیجب أن یحتفظ مدیر المبنى بسجل لحوادث التنمر بغرض تتبع المعتدین (المتنمرین) الذین یكررون 
 وادث التنمر التي یتم اإلبالغ عنھا یجب أن تُوثق في ملف الطالب الذي اُتھم بارتكاب ھذا السلوك.وتحدیًدا، جمیع ح اتجاھات الظاھرة.

ویجب أن تُحفظ ھذه  ویجب أیًضا أن تحتوي السجالت على اإلجراءات التي تم اتخاذھا، إن وجدت، أو لماذا لم یُتخذ أي إجراء.
 لمدرسة االبتدائیة إلى المدرسة الثانویة. السجالت في ملف الطالب وستُنقل معھ عند انتقالھ من ا
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وستقوم المنطقة التعلیمیة بالتحقیق في جمیع الشكاوى الرسمیة أو غیر الرسمیة والشفھیة أو الكتابیة، بشكل عاجل ومنصف. وسیتم 
 التعامل مع الشكاوى بطریقة سریة، قدر اإلمكان، ورغم ذلك قد یكون الكشف المحدود ضروریًا إلنھاء تحقیق شامل. 

  
ألفراد أن یوثقوا حوادث التنمر بمجرد حدوثھا وبأكبر قدر ممكن من التفاصیل بما في ذلك: وألجل مساعدة المحققین، یجب على ا

طبیعة الحادثة (الحوادث)؛ التواریخ واألوقات واألماكن التي وقع فیھا الحادث؛ اسم المعتدي (المعتدین)؛ الشھود على الحادثة 
 (الحوادث) ورد فعل المستھدف على الحادثة. 

  
نطقة التعلیمیة، بعد إجرائھا التحقیق المناسب، أن طالبًا ما أو موظفًا أو طرفًا ثالثًا قد قام بانتھاك ھذه السیاسة، فسیتم وإذا وجدت الم

اتخاذ إجراءات تصحیحیة وربما تأدیبیة عاجلة، وذلك وفقًا لقواعد السلوك واتفاقیة المفاوضات الجماعیة المنطبقة وسیاسة المنطقة 
وإذا كان السلوك الذي تم اإلبالغ عنھ یمثل انتھاًكا للحقوق المدنیة، فسیتم اتباع إجراء الشكوى المرتبط بتلك  لوالیة.التعلیمیة وقانون ا

إذا اعترض أي من األطراف على نتائج التحقیق المبدئي، یمكنھ أن یقدم اعتراًضا إلى المشرف وفقًا لإلجراء  السیاسة، حسبما ینطبق.
 المتبع الموضح باألسفل. 

    
  السریة

  
إن سیاسة المنطقة التعلیمیة ھي احترام خصوصیة جمیع األطراف المعنیة والشھود على سلوك التنمر. لن تقوم المنطقة التعلیمیة، قدر 
اإلمكان، بإفشاء تفاصیل شكوى ما أو ھویة مقدم الشكوى أو ھویة الفرد (األفراد) الذین قدمت ضدھم الشكوى إلى أي أطراف ثالثة ال 

ل ھذه المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، وألنھ ینبغي أن تتوازن رغبة الفرد في السریة مع التزام المنطقة التعلیمیة تحتاج لمعرفة مث
القانوني باتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة ضد المتھم، وإجراء تحقیق سریع وشامل، و/أو اتخاذ اإلجراءات الضروریة لحل 

 بالحق في الكشف عن ھویة األطراف والشھود على الشكاوى إلى األفراد الذین یحتاجون  الشكوى، فإن المنطقة التعلیمیة تحتفظ
لمعرفة ھذه المعلومات، في الظروف المالئمة. وسیقوم الموظف المسؤول عن التحقیق بمناقشة معاییر ومخاوف السریة مع جمیع 

  المتقدمین بالشكاوى.
  

(األفراد) الذي قدم ضده (ضدھم) الشكوى، فیجب أن یقوم الموظف المسؤول عن  إذا طلب مقدم الشكوى عدم كشف اسمھ إلى الفرد
 إجراء التحقیق بإخبار مقدم الشكوى أن: 

  
  ھذا الطلب قد یؤدي إلى الحد من قدرة المنطقة التعلیمیة على االستجابة لشكواه؛ .1
  

 سیاسة كل من المنطقة التعلیمیة والقانون الفیدرالي تمنع االنتقام من مقدمي الشكوى والشھود؛  .2
  المنطقة التعلیمیة ستحاول منع أي انتقام؛ .3
 وأن المنطقة التعلیمیة ستتخذ إجراًء صارًما كرد فعل في حالة حدوث االنتقام.  .4
  

یطلب السریة، سیتخذ المحقق كل الخطوات المعقولة للتحقیق  الشكوى مقدم وبعد تقدیم اإلخطار أعاله لمقدم الشكوى، إذا ظل
واالستجابة للشكوى بما یتفق مع الطلب، طالما أن فعلھ ھذا لن یعیق استجابة المنطقة التعلیمیة بشكل فعال لسلوك التنمر ومنع تنمر 

 الطالب اآلخرین. 
  

  إجراءات التحقیق والحل
  

  
A.  (على مستوى المبنى) اإلجراء المبدئي 

  
حینما یتم تسلم شكوى بشأن التنمر، سواء كانت شفھیة أو كتابیة، ستخضع لمراجعة وتحقیق بشكل مبدئي. باستثناء حالة القیام بسلوك 

المعقولة لحل الشكاوى ببذل كل الجھود  إجرامي أو عنیف، یجب أن یقوم المدیر أو من ینوب عن المدیر أو منسق إجراءات منع التنمر
بصورة غیر رسمیة على مستوى المدرسة. وتھدف اإلجراءات غیر الرسمیة إلى وضع حد للتنمر ومنع الحوادث المستقبلیة والتأكد من 

 سالمة المستھدف والتوصل إلى حل عاجل ومنصف للشكوى. 
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التحقیق في الشكوى، في أسرع وقت ممكن، ولكن خالل فترة ال ویجب أن یبدأ المدیر أو نائب المدیر أو منسق إجراءات منع التنمر 
  تزید عن ثالثة أیام عمل، وذلك بعمل التالي:

  
 مراجعة أي وثائق مكتوبة قدمھا المستھدف (المستھدفون).  •
ق إجراء مقابالت مع المستھدف (المستھدفین) والمعتدي المزعوم (المعتدین) والشھود، إن وجدوا، كل على حدة، وتوثی •

 المحادثات التي أجریت خالل المقابالت. 
 توفیر فرصة الرد للمعتدي (المعتدین) وإعالمھ أنھ إذا كان قد أي سلوك غیر مقبول بالفعل، فإنھ یجب أن یتوقف على الفور. •

 ستتم توعیة الفرد بشأن فرص معالجة المشكلة باإلضافة إلى العواقب التأدیبیة المحتملة. 
قد  م الشكوى یحتاج إلى أي إجراءات تیسیریة تضمن سالمتھ، والمتابعة الدوریة للشكوى حتى یتم حلھا.تحدید ما إذا كان مقد •

 تتضمن ھذه اإلجراءات التیسیریة، على سبیل المثال ال الحصر: 
  

o  إعطاء الطالب تصریًحا "دائًما" بالتواجد خارج الفصل وفي ساحة المدرسة یسمح للطالب بزیارة أحد البالغین
 ینین في أي وقت. المع

o  السماح لھ بدخول مرافق الحمامات الخاصة؛ أو الدخول إلى مرافق غرف خلع المالبس الخاصة؛ أو توفیر
 ُمرافق لھ خالل فترات االستراحة أثناء الیوم الدراسي؛ 

o مان توفیر فرصة لاللتحاق بالدروس الفردیة الخصوصیة أو الدراسة بشكل مستقل إذا كان الطالب ال یشعر باأل
 داخل فصل معین، وذلك حتى یتم حل الموقف؛ 

o  توفیر فرصة للدراسة في المنزل بشكل مستقل مع معلم خاص توفره المنطقة التعلیمیة وذلك حتى یتم 
 حل الموقف؛ 

o  السماح للطالب باستخدام ھاتفھ الخلوي في حالة شعوره بالتھدید وحاجتھ أن یصل فوًرا إلى ولي أمره أو 
 الوصي علیھ؛ 

o عیین مراقب في الحافلة المدرسیة. ت 
  

أن ھناك حاجة إلى موازنة اإلجراءات التیسیریة التي تعزز من سالمة الطالب مع احتمالیة أن ھذه اإلجراءات  المنطقة التعلیمیةتدرك 
وسیتعاون الطالب وولي ولذلك سیتم التعامل مع كل حالة بشكل فردي،  قد تؤدي إلى عملیة استثناء وإقصاء إضافیة للطالب المستھدف.

وسیتم تحدید  األمر/الوصي وإدارة المدرسة على وضع أحكام السالمة التي تلبي احتیاجات الطالب المستھدف بأفضل شكل ممكن.
مواعید مناقشات و/أو اجتماعات لمتابعة األمر، حسب الحاجة، وذلك للتأكد من أنھ تم التعامل بشكل مناسب مع مخاوف السالمة 

  تى تحتاج اإلجراءات إلى التغییر أو اإلیقاف وإذا ما كانت بحاجة إلى ذلك.ولتحدید م
  

االدعاءات الخطیرة أو  عنیجب أن یتم إعالم أولیاء أمور كل من الطالب المستھدفین والطالب المتھمین في خالل یوم دراسي واحد 
 التي تنطوي على سلوك مكرر. 

  
 ى، حیثما كان ذلك مالئًما، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: ویمكن استخدام طرق غیر رسمیة لحل الشكو

  
a.  المناقشة مع المتھم وإعالمھ بسیاسات المنطقة التعلیمیة واإلشارة إلى أن ھذا السلوك یجب أن یتوقف؛ 
b.  اقتراح الذھاب إلى االستشارة أو االنضمام ألنشطة بناء المھارات و/أو برامج تدریب الحساسیة؛ 
c.  تدریب لإلدارة أو المدرسة التي وقع فیھا السلوك وجذب االنتباه إلى عواقب المشاركة في مثل إجراء 

 ھذا السلوك؛ 
d.  طلب رسالة اعتذار للطالب المستھدف؛ 
e.  كتابة رسائل تحذیریة أو توبیخیة؛ و/أو 
f.  .فصل األطراف المعنیین عن بعضھم البعض 
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وستفرض ھذه اإلجراءات وفقًا لسیاسة المنطقة التعلیمیة أو اتفاقیة المفاوضات الجماعیة سیُنصح باتخاذ إجراءات تأدیبیة مالئمة 
  ة.الُمطبقة أو قانون الوالیة. ویجب أن تبذل المناطق التعلیمیة وسعھا لمحاولة التصدي لسوء السلوك أوًال باتخاذ اإلجراءات غیر العقابی

    
إلبالغھم كتابیًا وشخصیًا، كما ھو مناسب، بنتیجة التحقیق وباإلجراء الُمتّخذ  دف والمتھمیجب أن یُقدم المحقق تقریًرا لكل من المستھ

 الموضح بھذه الالئحة.اإلصالح/التأدیب/العقوبات لحل الشكوى، وذلك في خالل أسبوع. ستكون اإلجراءات المتخذة بما یتفق مع قسم 
  ./منھاغیر المقبول أو في حالة قیام المعتدي المزعوم باالنتقام منھویجب على المستھدف أن یبلغ فوًرا في حالة تكرار السلوك 

  
 إذا احتوت الشكوى على دلیل أو ادعاءات تفید وقوع تنمر خطیر أو متطرف، أو انتھاك للحقوق المدنیة، فستحال الشكوى فوًرا 

معلومات االتصال الخاصة بسلطات الوالیة  إلى المشرف. وسیُبلغ المتقدم بالشكوى بالسبل األخرى لمتابعة شكواه، بما في ذلك
  والسلطات الفیدرالیة.

  
وباإلضافة لذلك، إذا كان لدى مدیر المدرسة أو نائبھ أو لدى منسق إجراءات منع التنمر شكوك منطقیة بأن حادثة التنمر المزعومة 

بدوره مع محامي المدرسة و بمؤسسة حمایة أطفال أن یبلغ المشرف فوًرا، الذي سیتواصل  /علیھاتضمنت نشاطًا إجرامیًا، فیجب علیھ
  مناسبة وبسلطات تنفیذ القانون إذا كانت ھناك حاجة لذلك.

  
وإذا لم یرَض أي من األطراف بالنتیجة النھائیة للتحقیق المبدئي، فیمكنھ أن یطلب إجراء تحقیق على مستوى المنطقة التعلیمیة وذلك 

 یوًما.  30بتقدیم شكوى إلى المشرف في غضون 
  

B.  اإلجراءات على مستوى المنطقة التعلیمیة 
  

سیقوم المشرف أو نائبھ بالتحقیق في جمیع شكاوى التنمر التي أحیلت إلیھ وحلھا، وذلك بشكل عاجل ومنصف، باإلضافة إلى الطعون 
كوى أو ستُحال إلى رئیس المجلس وفي حال كون المشرف طرفًا في الشكوى، ستُقدم الش التي قدمت إلیھ اعتراًضا على تحقیق مبدئي.

  الذي سیحیلھا إلى فرد مستقل مناسب لیقوم بالتحقیق فیھا.
  

یجب أن یبدأ التحقیق على مستوى المنطقة التعلیمیة في أقرب وقت ممكن، ولكن خالل فترة ال تزید عن ثالثة أیام عمل من استالم 
  المشرف أو رئیس المجلس للشكوى.

  
إلى استخدام األفراد الذین تلقوا تدریبًا رسمیًا  التعلیمیة الرسمي على مستوى المنطقة التعلیمیة، ستسعى المنطقةوعند إجراء التحقیق 

  متعلقًا بمثل ھذه التحقیقات، أو الذین لھم خبرة سابقة في التحقیق في مثل ھذه الشكاوى.
    

قد وقع بالفعل، فسیتخذ إجراء تصحیحي عاجل لوضع حد لسوء السلوك وإذا أفضى التحقیق على مستوى المنطقة التعلیمیة إلى أن التنمر 
  الموضح بھذه الالئحة. اإلصالح/التأدیب/العقوباتبما یتوافق مع قسم

  
وسیقوم المشرف (أو في الحاالت التي یكون المشرف فیھا طرفًأ في الشكوى، سیقوم المحقق الُمعین من قبل المجلس) بإخطار 

لمزعوم كتابیًا بنتیجة التحقیق، وذلك خالل فترة ال تزید عن ثالثین یوًما من استالم الشكوى. وفي حالة االحتیاج المستھدف والمعتدي ا
إلى وقت إضافي الستكمال التحقیق أو التخاذ اإلجراء المناسب، فسیقوم المشرف أو المحقق الُمعین من قبل المجلس بإخبار جمیع 

  ر كتابي خالل ثالثین یوًما من استالم الشكوى.األطراف بحالة التحقیق عن طریق تقری
  

ویمكن ألي طرف ال یرضى بالنتیجة النھائیة للتحقیق على مستوى المنطقة التعلیمیة أن یقدم طعنًا إلى مجلس التعلیم من خالل تقدیم 
 یوًما.  30طلب كتابي إلى رئیس المجلس في خالل 
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C.  اإلجراءات على مستوى المجلس 
  

عندما یُقدم طلب إلى المجلس لمراجعة شكوى ما، سیقوم المشرف بتقدیم جمیع اإلفادات الكتابیة والمواد األخرى المتعلقة بالقضیة إلى 
 رئیس المجلس. 

  
وستُعقد مثل ھذه الجلسات في غضون  وسیقوم المجلس بإبالغ جمیع األطراف المعنیة بزمان ومكان جلسة االستماع التي سیتم عقدھا.

  یوًما دراسیًا من استالم طلب المتقدم بالشكوى. 15
  

 یوًما من االنتھاء من جلسة االستماع.  15وسیتخذ المجلس القرار كتابیًا في غضون 
  

  ED-1ستحتفظ المنطقة التعلیمیة بالوثائق المتعلقة بالشكاوى والتحقیقات بما یتفق مع الجدول 
    

  االنتقام ممنوع
  

طوي على انتقام من أي شخص یعارض سلوك التنمر أو أي شخص قدم شكوى ممنوًعا وغیر قانوني، ولذلك یخضغ یُعتبر أي فعل ین
لإلجراءات التأدیبیة. وكذلك یُمنع االنتقام من أي شخص قد شھد أو ساعد أو شارك بأي طریقة في التحقیق أو متابعة سیر التحقیق أو 

راض ھذه السیاسة، فإن االنتقام یتضمن، على سبیل المثال ال الحصر: التھدیدات في جلسات االستماع لشكوى بشأن التنمر. وألغ
اللفظیة أو الجسدیة والتخویف والتھكم والرشاوى وإتالف الممتلكات ونشر اإلشاعات والمالحقة والمكالمات الھاتفیة المزعجة وأي 

من  جراء تأدیبي فوري یصل إلى ویتضمن التعلیقشكل آخر من أشكال المضایقات. ویخضع أي شخص یقوم بتصرف انتقامي إلى إ
  أو الفصل.الدراسة

  
  المعالجة/التأدیب/العقوبات

  
سیخضع أي فرد ینتھك ھذه السیاسة بالتورط في سلوك التنمر إلى اإلجراء المناسب، الذي قد یتضمن إجراًء تأدیبیًا. وتتضمن 

اإلجراءات العالجیة التي تتخذ استجابةً لسلوك التنمر إجراءات صممت لتصحیح السلوك المتسبب في المشكلة ومنع حدوث 
 ستھدفھ ھذا السلوك. وقد تتضمن اإلجراءات العالجیة المناسبة، على سبیل المثال السلوك مرة أخرى، وحمایة الشخص الذي ی

  ال الحصر:
  

  التعویض واإلصالح؛ •
 مجموعة دعم األقران؛   •
 التوجیھ التصحیحي أو التجارب التعلیمیة أو الخدمیة األخرى المتعلقة بالموضوع؛   •
 التغییرات في جدول فصل الدراسة  •
 خدمات التدخل لتقدیم الدعم؛   •
 التقدیر أو التقییم السلوكي؛   •
 خطة اإلدارة السلوكیة، مع وضع معاییر تتم مراقبتھا عن كثب؛   •
 االستشارات الطالبیة؛   •
 مؤتمرات أولیاء األمور؛ أو   •
 العالج أو المعالجة النفسیة الطالبیة.   •

  
 صر:  قد یتضمن العالج البیئي، على سبیل المثال ال الح

  
 عمل استبیانات في المدرسة وفي المجتمع أو استراتیجیات أخرى لتحدید الظروف التي تساھم في حدوث السلوك  •

 ذي العالقة؛ 
 تعدیل جداول الدراسة؛   •
 ضبط المرور في أروقة المدرسة ومسارات تحرك الطالب اآلخر؛   •
ھ؛   •  استخدام كامیرات المراقبة بشكل موجَّ
 ندوات/ورش عمل لتثقیف أولیاء األمور؛  •
 مجموعات دعم األقران.  •
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 تتضمن اإلجراءات التأدیبیة المتاحة لسلطات المدرسة، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:  
  

بما یتفق قد تتدرج شدة اإلجراء التأدیبي من التوبیخ وصوًال إلى وتتضمن التعلیق من الحضور إلى المدرسة، وسیفرض ذلك  :الطالب
 مع قواعد السلوك ومع القانون المطبق. 

  
: قد تتدرج شدة اإلجراء التأدیبي من التحذیر وصوًال إلى وتتضمن الفصل، وسیفرض ذلك بما یتفق مع جمیع الحقوق الموظفون

 . التي تنطبقالتعاقدیة والقانونیة 
  

 خسارة المھمة التطوعیة.  : قد تتدرج شدة العقوبات من التحذیر وصوًال إلى وتتضمنالمتطوعون
  

  : قد تتدرج شدة العقوبات من التحذیر وصوًال إلى وتتضمن خسارة التعامل التجاري مع المنطقة التعلیمیة.موردو الخدمات
  

 : قد تتدرج شدة العقوبات من التحذیر وصوًال إلى وتتضمن الحرمان من الدخول إلى حرم المدرسة في المستقبل. األفراد اآلخرون
  

  نشر السیاسة
  

سیكون جمیع الطالب والموظفین مطلعین على ھذه السیاسة الموجودة في دلیل الطالب ودلیل الموظفین والمتاحة على الموقع 
  اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة وفي أوراق تسجیل الطالب. وسیُعلق أیًضا منشور یلخص السیاسة في موقع بارز بكل مدرسة.

  
  الموظفین معلومات عن ھذه السیاسة والالئحة على األقل مرة واحدة سنویًا.سیتسلم جمیع 

  
في كل مدرسة مسؤولین عن إبالغ الطالب والعاملین ببنود ھذه السیاسة بشكل سنوي، بما في ذلك إجراءات تقدیم  المدیرونوسیكون 

  المارین.الشكاوى وبمعلومات حول تأثیر التنمر على المستھدف وعلى األشخاص 
  

  التدریب
  

لھذا البرنامج لمنع التنمر والتدخل في حالة حدوثھ على خطة المنطقة التعلیمیة السنویة للتطویر  الداعمةستنعكس احتیاجات التدریب 
نسق المھني وعلى جلسات التوجیھ للمعلمین الجدد وعلى المناھج الدراسیة وستؤخذ في االعتبار عند تحدید المیزانیة. سیتلقى م

إجراءات منع التنمر والموظفون اإلداریون والعاملون اآلخرون مثل المستشارین أو األخصائیین االجتماعیین الذین لدیھم مسؤولیات 
محددة عن التحقیق في و/أو حل شكاوى التنمر تدریبًا سنویًا لدعم عملیة تنفیذ ھذه السیاسة واللوائح وغیر ذلك من التطورات القانونیة 

 قة. ذات العال
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  المضایقات و/أو التنمر الشكوى من نموذج
  

ھو إبالغ المنطقة التعلیمیة بحادثة أو بسلسلة من حوادث التنمر و/أو المضایقات حتى نستطیع إجراء التحقیق واتخاذ ھذا النموذجغرض 
، ولكننا نحثك على التحدث مباشرة ھذا النموذج بإكمالإذا كنت تشعر بعدم األمان أو كان طفلك یشعر بذلك، فقم  الخطوات المناسبة.

في أقرب وقت ممكن حتى نستطیع  مع (أدخل االسم___________) من خالل زیارة الغرفة ____ أو باالتصال على _______
 التعامل مع مخاوفك. 

  
 اسم الطالب:________________________بطاقة تعریف ھویة الطالب:___________________ 

  المدرسة:___________________________________ الصف:_____________ 
  

  یرجى تضمین الوقت والمكان الذي حدثت فیھ. صف الحادثة (الحوادث).
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________ ________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

  
 . المضایقات أو/و بالتنمر المتھمین) األفراد( الفرد) اسماء( اسم اذكر

 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 ______________________________ 
  

 . أسماؤھم تذكر أن یرجى بنعم، اإلجابة كانت إذا     ال____   نعم___  شھود؟ أي ھناك كان ھل
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

  
 دقیقة وحقیقیة إلى حد علمي. ھذا النموذج أشھد أن اإلفادات التي قدمتھا في 

  
 _____________________________________  _____________________ 

  التاریخ            التوقیع 
    

 
 .). إلخ والصور، والمالحظات اإللكترونیة المراسالت من نسخ أي( داعمة وثائق أي إرفاق یرجى

  
  (أدخل اسم وعنوان الموظف المعني من طاقم عمل المدرسة) :إلى النموذج ھذا أعد

  
 : السریة بشأن مالحظة

 ھذه لمعرفة حاجة لدیھم الذین لألشخاص فقط الشكوى محتوى عن التعلیمیة المنطقة ستكشف الشكوى، ھذه في التحقیق یتم لكي
 . المتھم الموظف)/الطالب( الطالب أمام ھذا النموذج عرض یتم لن .المعلومات

  
  

 مایكل ماكلیمور وبیدرو رومان –منسقو قانون الكرامة 
  
  المباني كل في المدیرین مساعدو– الكرامة قانون موظفو االتصال لشؤون 
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 الملحق ج
 

 مشاركة أولیاء األمورسیاسة  -1900
 

یؤمن مجلس التعلیم أن المشاركة اإلیجابیة ألولیاء األمور ضروریة لتحقیق الطالب لإلنجازات ولذلك یشجع مثل ھذه المشاركة في 
التخطیط التعلیمي المدرسي وفي العملیات المدرسیة. ویشجع المجلس أولیاء أمور الطالب المؤھلین للحصول على الخدمات الموضحة 

لى المشاركة في جمیع نواحي تعلیم طفلھم، وذلك بما یتفق مع أھداف مشاركة أولیاء األمور الموضحة بالباب األول بشكل خاص ع
 )No Child Left Behind, NCLB( 2001أ من القانون الفیدرالي لكفالة حق التعلیم لألطفال لعام  الجزءبالباب األول، 

 
 سیاسة مشاركة أولیاء األمور على مستوى المنطقة التعلیمیة

تعزیًزا لھذا اإلیمان ولھذه األھداف، وفي ظل الھدف الرئیسي الذي یتمثل في توفیر الفرص لجمیع األسر بالمنطقة التعلیمیة للمشاركة و
 في تعلیم طفلھم، سیقوم مجلس التعلیم بعمل التالي:

مؤھلین للحصول على تطویر وتنفیذ البرامج واألنشطة واإلجراءات التي تشجع وتدعم مشاركة أولیاء أمور الطالب ال •
 الخدمات الموضحة بالباب األول في جمیع نواحي تعلیم طفلھم.

التأكد من أن جمیع مدارس المجلس تطور وتنفذ سیاسات مشاركة أولیاء األمور على مستوى المدرسة بما في ذلك المدارس  •
 أ. الجزءالتي تتلقى تمویًال للحصول على الخدمات الموضحة بالباب األول، 

وتنفیذ البرامج واألنشطة واإلجراءات التي تشجع وتدعم مشاركة أولیاء أمور الطالب غیر المؤھلین للحصول على تطویر  •
 الخدمات الموضحة بالباب األول في جمیع نواحي تعلیم طفلھم.

األمور  التأكد من أن برامج وأنشطة وإجراءات مشاركة أولیاء األمور على مستوى المدرسة توفر فرًصا لمشاركة أولیاء •
 أصحاب المھارات المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة وأولیاء األمور ذوي اإلعاقات وأولیاء أمور األطفال المھاجرین.

 
یشیر مصطلح (ولي األمر) إلى والد طبیعي أو وصي قانوني أو شخص آخر یحل محل الوالد (مثل جد أو زوج أم/زوجة أب یعیش معھ 

 رعایة الطفل). الطفل أو شخص مسؤول قانونیًا عن
 
ووفقًا لما یتطلبھ قانون كفالة حق التعلیم لألطفال فإن أولیاء أمور األطفال المؤھلین للحصول على الخدمات الموضحة بالباب األول من 

انب القانون ستُتاح لھم الفرصة للمشاركة في تطویر خطة المنطقة التعلیمیة الموضحة بالباب األول وإلرسال تعلیقاتھم بخصوص أي ج
 غیر مرٍض بالنسبة لھم من جوانب ھذه الخطة. وستُرسل تعلیقاتھم مع الخطة إلى إدارة التعلیم بالوالیة.

 
وسیشارك أولیاء األمور في إعداد خطة تطویر للمدرسة عندما تفشل المدرسة التي یذھب إلیھا طفلھم في تحقیق تقدم سنوي مناسب لمدة 

 بحاجة إلى التطویر. سةتحدید أنھا مدرسنتین متتالیتین وعند 
 

 ستة أشكال لمشاركة أولیاء األمور
یشجع المجلس مشاركة/تثقیف أولیاء األمور في كل من الفصل الدراسي و/أو أثناء األنشطة الالمنھجیة والمنزلیة (مثل، أوقات القراءة 

المنزلیة بین أولیاء األمور واألطفال). وفي محاولة المنزلیة المخططة وأنشطة التعلم غیر الرسمیة و/أو االتفاقیات الخاصة بالواجبات 
منھ لتشجیع مشاركة أولیاء األمور ودعم تثقیفھم، یقوم المجلس بتوجیھ المشرف على المدارس إلعداد برنامج لمشاركة/تثقیف أولیاء 

 ة:األمور یتضمن ستة أشكال من مشاركة أولیاء األمور موضحة من قبل الشبكة القومیة لمدارس الشراك
 : تساعد أولیاء األمور على خلق بیئات منزلیة تدعم تجربة أطفالھم كطالب.الرعایة األبویة •
: تصمیم أشكال فعالة من أشكال تواصل المدرسة مع المنزل والمنزل مع المدرسة وذلك للمناقشة وتبادل المعلومات التواصل •

 بشأن برامج المدرسة وتقدم األطفال.
 دة ودعم أولیاء األمور.: توظیف وتنظیم مساعالتطوع •
: تقدیم معلومات وأفكار لألسر حول كیفیة مساعدة الطالب بالمنزل في الواجبات المنزلیة وفي األنشطة التعلم في المنزل •

 األخرى المتعلقة بالمنھج وفي اتخاذ القرارات والتخطیط.
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 ثلین عن األطفال من أولیاء األمور.: إشراك أولیاء األمور في قرارات المدرسة، وإعداد قادة ومماتخاذ القرارات •
 : تحدید ودمج موارد وخدمات المجتمع لتعزیز برامج المدرسة وممارسات األسرة وتعلم التعاون مع المجتمع •

 الطالب وتطویره.
 

 التواصل مع أولیاء األمور
مواد مألوفة بالنسبة ألولیاء األمور في محاولة لتعزیز مشاركة أولیاء األمور والحفاظ علیھا، سیُفوض المشرف ویُشجع على تطویر 

 لتوصیل ھذه السیاسة لكل من أولیاء أمور المنطقة التعلیمیة وألفراد المجتمع.
 

والھدف من وسائل التواصل ھذه ومن جمیع وسائل التواصل مع أولیاء األمور ھو التأكد من أن المعلومات المتعلقة بالمدرسة وببرامج 
مفھومة وموحدة بما في ذلك الصیغ البدیلة، إلى أولیاء أمور الطالب بما  بصیغةواألنشطة األخرى تُرسل أولیاء األمور وباالجتماعات 

في ذلك أولیاء أمور الطالب المشاركون في البرامج الموضحة بالباب األول من قانون كفالة حق التعلیم لألطفال، وإلى الحد القابل 
 یستطیع أولیاء األمور أن یفھموھا. یتم إرسال ھذه المعلومات بلغة وأنللتنفیذ، 

 
ستتاح سیاسة المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ الخاصة بمشاركة أولیاء األمور على مستوى المنطقة التعلیمیة لجمیع األسر في 

التعلیمیة وطبعھا داخل التقویم صیغة كتابیة بالمكتب الرئیسي لكل مدرسة باإلضافة إلى إتاحتھا على الموقع اإللكتروني للمنطقة 
 المجتمعي الذي یرسل إلى المنازل في بدایة الدراسة.

 
 استراتیجیات تنسیق مشاركة أولیاء األمور

 
 برامج ووكاالت المجتمع

األول الجزء أ من ستقوم المنطقة التعلیمیة بتنسیق ودمج االستراتیجیات المتبناة امتثاًال لمتطلبات مشاركة أولیاء األمور الموضحة بالباب 
مج ناقانون كفالة حق التعلیم لألطفال، مع استراتیجیات مشاركة أولیاء األمور التي اعتمدت بالتعاون مع شركاء المجتمع الحالیین مثل بر

 والعشرین الحادي القرن وبرامج الشرقیة أورانج بمقاطعة الخاص ستارت ھید وبرنامج الشباب تنمیة بمركز الخاص لیبیرتي شراكات
 بنیویورك أورانج تثقیف ومؤسسة أورانج بمقاطعة كورنیل لجامعة التعاوني االمتداد وبرنامج نیوبورغ بمدینة والفتیات الفتیان ونادي

إلخ. ستظھر المنطقة التعلیمیة امتثالھا لھذا المشروع من خالل المشاركة في كل من مشاركة الموارد سنتر، ریسورس بیست وشركة
 باإلضافة إلى المبادرات المشتركة. والمعلومات

 
 موارد الموظفین بالمنطقة التعلیمیة

یدرك المجلس الحاجة إلى تكریس موارد الموظفین للتنسیق مع جھود المنطقة التعلیمیة لمشاركة أولیاء األمور بما في ذلك توفیر 
 متطلبات خلق سبیل للتواصل مع أولیاء األمور والتمویل الالزم لذلك.

 
 أولیاء األمور تمثیل

 
 مشاركة أولیاء اِألمور في التخطیط المدرسي وفي عملیة اتخاذ القرارات المشتركة

سیكون ھدف عملیة اتخاذ القرارات المشتركة ھو تحسین األداء التعلیمي لجمیع الطالب داخل المدرسة، بغض النظر عن عوامل مثل 
الخلفیة اللغویة أو اإلعاقة. سیقوم كل مجلس تعلیم خاص بمنطقة تعلیمیة عامة  الحالة االقتصادیة واالجتماعیة أو العرق أو الجنس أو

بتطویر وتبني خطة على مستوى المنطقة من أجل مشاركة أولیاء األمور مع المعلمین واإلداریین وأعضاء مجلس المدرسة في عملیة 
امت فرق التخطیط واتخاذ القرار المشترك بالتعامل معھا، وذلك اتخاذ القرار بشكل مشترك. وستتم الموافقة على المسائل التعلیمیة التي ق

على مستوى المقاطعة وعلى مستوى المدرسة. سیكون ممثلو أولیاء األمور مسؤولین عن التواصل مع من یقومون بتمثیلھم وعن التعبیر 
 عن رأي أولیاء األمور داخل الفرق.

 
 منظمات أولیاء األمور والمعلمین

بالتعاون مع منظمات أولیاء األمور في مدرستھم على تطویر  المدیروننظمات أولیاء األمور والمعلمین. سیعمل ستدعم المدارس م
 مشاركة أولیاء األمور في المدرسة والحفاظ علیھا.

 
أي موضوع وال تقوم ھذه السیاسة بأي حال من األحوال بإلغاء أو انتقاص حق أي من أولیاء األمور في التعبیر عن مشاعره بخصوص 

 مقلق على أي مستوى في المنطقة، وال تمنع المنطقة من إشراكھم في المواقف المناسبة األخرى.
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 التقییم السنوي
سیقوم المجلس بعمل تقییم سنوي لمحتوى وفعالیة سیاسة مشاركة أولیاء األمور، وسیقوم بھذا التقییم بالمشاركة مع مشرفھ على المدارس 

وسیشمل ھذا التقییم السنوي تحدیًدا للعقبات التي تحول دون مشاركة أكبر ألولیاء األمور وعلى مراجعة لسیاسات وموظف مناسب آخر. 
 مشاركة أولیاء األمور الضروریة من أجل مشاركة أكثر فعالیة.

 
 سیاسات مشاركة أولیاء األمور على مستوى المدرسة

المنطقة مزودة بالمساعدة والدعم الفنیین لمساعدتھا على التخطیط لسیاسات فعالة سیتأكد المشرف على المدارس من أن جمیع مدارس 
 لمشاركة أولیاء األمور وفي تنفیذ ھذه السیاسات وذلك بتحدید البرامج واألنشطة التي تحسن من إنجاز الطالب ومن األداء المدرسي.

 
 التقییم

 كل ثالث سنوات، وإذا اقتضى األمر، فستتم مراجعتھا.  ستُقیم جمیع السیاسات على مستوى المدرسة على األقل مرة
 وسیقوم مسؤولو المبنى بتضمین جمیع المكونات الضروریة للمجتمع المدرسي في التقییم والمراجعة لسیاسة مشاركة أولیاء 

ول ورابطة موظفي األمور على مستوى المدرسة (مثل، اإلداریین وأولیاء أمور الطالب المؤھلین للحصول على خدمات الباب األ
 )Civil Service Employees Association, CSEA( الخدمة المدنیة

 
 بناء القدرات لمشاركة أولیاء األمور

ستسعى المنطقة التعلیمیة لبناء قدرات أولیاء األمور من أجل مشاركة قویة ألولیاء األمور وذلك لتحسین اإلنجاز األكادیمي للطفل 
 رس المنطقة وذلك من خالل:وللمنطقة التعلیمیة ولمدا

 
توفیر األنشطة على مستوى المنطقة التعلیمیة، مثل الورش والفصول والمواد التي تھدف إلى مساعدة أولیاء األمور على فھم 

موضوعات مثل المحتوى األكادیمي للوالیة والتقییمات األكادیمیة المحلیة ومتطلبات الحصول على الخدمات الموضحة بالباب األول 
 كیفیة مراقبة تقدم طفلھم وكیفیة العمل مع المعلمین لتحسین إنجاز طفلھم.و
 

توفیر المواد والتدریب على مستوى المبنى لمساعدة أولیاء األمور على تفھم الطریقة التي یتعلم بھا األطفال وكیفیة العمل مع أطفالھم 
 لتقویة إنجازھم األكادیمي.

 
 قیمة وفائدة مساھمات أولیاء األمور وكیفیة:تطویر فرص للعاملین تتیح لھم فھم 

 الوصول إلى أولیاء األمور والتواصل معھم والعمل معھم كشركاء مساوین. •
 تنفیذ وتنسیق برامج وأنشطة أولیاء األمور؛ و •
 بناء العالقات بین أولیاء األمور والمدارس. •

 
ووسائل للتواصل لتشجیع مشاركة أولیاء األمور على مستوى یوجھ المجلس المشرف على المدارس لتطویر استراتیجیات وبرامج 

 المبنى وعلى مستوى المنطقة التعلیمیة.
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 نموذج لسیاسة مشاركة أولیاء األمور على مستوى المدرسة
 

)_____________ تؤمن بأن تعلیم أطفالھا ھو مسؤولیة مشتركة، مسؤولیة تشاركھا مع أولیاء أمور المجتمع اإلسم مدرسة (
)_____________ أیًضا بأن مشاركة أولیاء األمور في تعلیم أطفالھم ھي عامل مھم جًدا في تحقیق اإلسم وتؤمن مدرسة ( لمدرسي.ا

وتدعم مدرسة (اسم)_____________ أنشطة مشاركة أولیاء األمور على مستوى المدرسة واالستخدام الحكیم  الطالب لمعاییر عالیة.
 ألنشطة.للموارد لضمان حدوث ھذه ا

 
)_____________ بأنھ یجب الحفاظ على برنامج تعاون قوي بین المنزل والمدرسة وذلك لضمان أن العملیة اإلسم وتشعر مدرسة (

التعلیمیة تصب في صالح كل طفل. سیحتوي ھذا البرنامج على اجتماعات سنویة وأخرى أكثر تكرًرا مع أولیاء األمور وعلى مشاركة 
مور في التخطیط للبرنامج والمراجعة والتحسین وعلى اإلخطارات والمعلومات والتقاریر والتواصل المستمر مع مناسبة ألولیاء األ

 أولیاء األمور بخصوص أطفالھم وبخصوص تقدم المدرسة نحو تحقیق معاییر التعلم واألداء التي تنص علیھا الوالیة.
 

من التدریب على تسھیل كل من  یستفیدوامدرسة وأولیاء األمور )_____________ أیًضا بأن موظفي الاإلسم وتشعر مدرسة (
التواصل بین المنزل والمدرسة وعلى تسھیل مشاركة أولیاء األمور. ولتشجیع التواصل بین أولیاء األمور والمدرسة، ستنفذ األنشطة 

 التالیة داخل المدرسة:
 

 االتجاه بین المنزل والمدرسة.ثنائي  بتواصلاجتماعات أولیاء األمور والمعلمین للسماح  .1
دعوات مفتوحة سنویًا بالمدرسة لتوفیر الفرصة ألولیاء األمور لرؤیة مرافق المدرسة ولمقابلة أعضاء ھیئة التدریس ولمعاینة  .2

 البرنامج شخصیًا.
 صعوبات الخاصة.مقابالت بین الموظفین وبین مجموعة أولیاء أمور الطالب ذوي القدرات أو اإلعاقات أو االحتیاجات أو ال .3
 التوزیع واالستخدام الحكیم لتمویالت مشاركة أولیاء األمور ومبادرات مشاركة أولیاء األمور كما یتطلب. .4
 نشر مظاھر التقدم الذي وصلت إلیھ المدرسة بأكملھا إلى الموظفین وأولیاء األمور والمجتمع .5

 
كمدرسة تنفذ  وتحدیدھاحة بالباب األول من قانون كفالة حق التعلیم وباإلضافة إلى ذلك، إذا كانت المدرسة تشارك في الخدمات الموض

 برنامًجا على مستوى المدرسة، ستنفذ األنشطة الموضحة بالصفحة التالیة:
 

 اجتماع سنوي ألولیاء األمور المشاركین إلبالغھم بمشاركة طفلھم (أطفالھم) في البرنامج ولشرح عناصر الباب األول  .1
 من القانون.

 رن واجتماعات ألولیاء األمور بناًء على طلب خاص منھم.جدول م .2
 مشاركة منظمة ألولیاء األمور في التخطیط لبرنامج الباب األول الخاص بالمدرسة وفي مراجعتھ وتحسینھ. .3
 نشر مظاھر األداء المدرسي التي توضح تقدم المدرسة نحو تحقیق معاییر التعلم واألداء المعتمدة لدى الوالیة. .4
 وصاف وشروح للمنھج الدراسي والتقییمات ولمستویات اإلتقان المتوقعة.تقدیم أ .5
 التطویر المشترك مع أولیاء األمور المشاركین في عملیة الدمج بین المدرسة وأولیاء األمور كجزء من سیاسة مدرسة ( .6

موظفي المدرسة )_____________ لمشاركة أولیاء األمور، التي توضح كیف سیشارك أولیاء األمور وجمیع اإلسم
والطالب في تحمل مسؤولیة تحسین إنجاز الطالب، والوسائل التي یمكن للمدرسة وأولیاء األمور من خاللھا أن ینشئوا 

 ویطوروا شراكة بینھم لتساعد األطفال على تحقیق معاییر والیة نیویورك.
 

 التوقیع    االسم    المجموعة
            ممثل اإلدارة:

              المدیر:
             ممثل المعلمین:

          ممثل رابطة موظفي الخدمة المدنیة:
            ممثل أولیاء األمور:

 
 

          حاصلة على موافقة المشرف على المدارس:
  Roberto Padillaد. 

 التاریخ:
 

  



      

36 
 

 الملحق د
 

 سیاسة الساعات المعتمدة للمدارس الثانویة – 5201
 

تلك المواد الدراسیة  اعتماد لساعاتسیكون جمیع الطالب في الصفوف الدراسیة من السادس إلى الثاني عشر مؤھلین للحصول على 
 التي استوفوا فیھا الحد األدنى من المتطلبات المحددة أدناه.

 
طلبات وفقًا لھذه السیاسة. سیقوم المشرف على سیدعم مجلس التعلیم بالمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ الطالب في استیفاء المت

اعتماد المدارس واإلدارة المركزیة وإدارة المدرسة وطاقم العمل التوجیھي بتوفیر الفرص والسبل الالزمة لجمیع الطالب للحصول على 
 المواد الدراسیة تبًعا لھذه السیاسة. لساعات

 
اسیة في المدرسة الثانویة، وذلك في أي مادة یدرسھا في برنامج أكادیمي على الطالب الذي یرغب في الحصول على شھادة مادة در

 یؤھلھ للتخرج، أن یستوفي المتطلبات التالیة الخاصة بالمواد الدراسیة، قبل الحصول على الشھادة:
 

الدرجات، . سیتم تحصیل ھذه الدرجة عن طریق عملیة حسابیة تتضمن درجات فترات وضع 65الحصول على درجة نجاح نھائیة 
 وتقییم منتصف الفصل الدراسي (إذا كان ینطبق)، والتقییم النھائي.

 
تحصیل درجات فترات وضع الدرجات من خالل مجموعة من التقییمات والمشاریع والمشاركة بالفصل والمعاییر األخرى لتحصیل 

 الدرجات.
 

معاییر  یستوفوامیع الطالب، ما عدا طالب المرحلة النھائیة الذین الخضوع للتقییم النھائي الخاص بالمادة الدراسیة. سیكون لزاًما على ج
)، أن یخضعوا للتقییم النھائي (یسري حتى Newburgh Free Academy, NFAاإلعفاء المحددة في كتیب نیوبورغ فري أكادیمي (

 ).2013یونیو،  30
 

) NFAیر التحصیل المحددة في كتیب نیوبورغ فري أكادیمي (معای یستوفوا، سیكون لزاًما على الطالب الذین 2013من سبتمبر  ابتداء 
 .("معاییر اإلعفاء" سابقًا) أن یخضعوا للتقییم النھائي، ولن یتم حساب نتیجة الطالب في التقییم النھائي إال إذا كانت ستحسن من درجتھ

 
 انویة:فیما یلي المتطلبات المنطبقة فیما یتعلق بالمواد الدراسیة الخاصة بالمدارس الث

 
) أن یخضعوا المتحان التخرج Regents، سیكون لزاًما على جمیع الطالب الملتحقین بمادة تخرج (2012من سبتمبر  ابتداء 
)Regents) الُمناِظر من أجل الحصول على شھادة المادة الدراسیة. ستظھر درجة اختبار التخرج (Regents.في شھادة الطالب ( 

 
 تنتھي جمیع المواد الدراسیة الخاصة بالمدارس الثانویة بتقییم نھائي على مستوى المنطقة التعلیمیة. یتم حساب ھذا التقییم كنسبة 

% من معدل الطالب النھائي إذا لم یُعطَ تقییم منتصف الفصل الدراسي في المادة الدراسیة. في المواد الدراسیة التي تتضمن تقییم 20
كل  -اسي مشترًكا على مستوى المنطقة التعلیمیة، یتم حساب كل من التقییم النھائي وتقییم منتصف الفصل الدراسيمنتصف فصل در

 % من درجة الطالب النھائیة.10منھما كنسبة 
 

نصف عام)  (للمواد الدراسیة التي تكون على مدار 50بالنسبة لفترة وضع الدرجات األولى فقط، ستكون أقل درجة ببطاقة تقریر الطالب 
 (للمواد الدراسیة التي تكون على مدار عام كامل). 55و

 
أن یعید أخذ المادة الدراسیة ویخضع للتقییم النھائي في المدرسة  55و 64یمكن للطالب الذي یحصل على درجة المعدل النھائي بین 

ى شھادة المادة. إذا لم ینجح الطالب في مادة المدرسة الصیفیة، إذا كان ذلك متاًحا. إذا نجح الطالب بمادة المدرسة الصیفیة، فسیحصل عل
 الصیفیة، یجب علیھ أن یعید أخذ المادة من أجل الحصول على الشھادة خالل السنة الدراسیة التالیة.
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 الملحق ھـ
 

 استخدام نظام شبكة الكمبیوتر - 8200
 

یؤمن المجلس بأن الوصول  بھدف تحسین تعلم الطالب وكفاءة التدریس.یلتزم مجلس التعلیم بالمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ 
  إلى شبكات الكمبیوتر، بما في ذلك شبكة اإلنترنت والتكنولوجیات األخرى، یمكن أن یكون وسیلة تعلیمیة وبحثیة فعالة وقیمة.

 
یات وقواعد البیانات الموجودة على الشبكة ویؤمن المجلس باإلضافة إلى ذلك بأن نظام شبكة الكمبیوتر، من خالل تطبیقات البرمج

ولوحات اإلعالنات واإلنترنت والخاصیات الناشئة واستخدامات الشبكة اإللكترونیة، سیعزز بشكل بارز من تعلم الطالب باإلضافة إلى 
لذا، فإن سیاسة  الب.توفیر فرص تواصل على المستوى المحلي وعلى مستوى الوالیة وعلى المستوى القومي والعالمي للعاملین وللط

المجلس ھي دعم وتشجیع استخدام أجھزة الكمبیوتر والتكنولوجیا المرتبطة بالكمبیوتر من أجل دعم البحث والتعلیم المفتوحین في 
 أو األنشطة الربحویُمنع استخدام نظام شبكة الكمبیوتر ألغراض أخرى، تشمل على سبیل المثال ال الحصر أنشطة  المنطقة التعلیمیة.

 التجاریة أو األعمال الشخصیة أو األنشطة غیر القانونیة.
 

یجب أن یفھم جمیع مستخدمي نظام شبكة الكمبیوتر الخاص بالمنطقة التعلیمیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر األجھزة 
وأن مثل ھذا االستخدام یستلزم التحلي  اإللكترونیة والبرید اإللكتروني واإلنترنت، أن ھذا االستخدام یعد میزة ممنوحة ولیس حقًا،

ستوفر المنطقة التعلیمیة إمكانیة الوصول إلى أجھزة الكمبیوتر لجمیع الطالب وأفراد طاقم العمل وفقًا  بالمسؤولیة من جانب المستخدم.
أن یوافق على التصرف حساب  صاحبمن أجل ضمان تكامل نظام شبكة الكمبیوتر بالمنطقة التعلیمیة، یجب على كل  لھذه السیاسة.

أي ولي أمر/وصي ال یرغب بأن یتمكن طفلھ من الوصول إلى نظام شبكة الكمبیوتر  بمسؤولیة واالمتثال لھذه السیاسة ولوائحھا التنفیذیة.
وائح التي وعلى المشرف على المدارس أن یضع القواعد والل الخاص بالمنطقة التعلیمیة یجب علیھ أن یخطر المنطقة التعلیمیة كتابیًا.

 تنظم استخدام نظام الكمبیوتر الخاص بالمنطقة التعلیمیة وتأمینھ.
 

 الصفحات اإللكترونیة للمعلمین
أو خدمة تتحمل نفقتھ المنطقة التعلیمیة ھي ملكیة خاصة بالمنطقة التعلیمیة الموسعة  ملقمجمیع الصفحات اإللكترونیة الموجودة على 

الشخصي أو المالي أو اإلعالن أو الترویج باإلضافة إلى  الربحالتجاري واالستخدام من أجل نشاط یُمنع االستخدام  بمدینة نیوبورغ.
قد یقوم المشرف على المدارس أو من یعینھ بتعلیق الوصول إلى الصفحات اإللكترونیة في أي وقت إذا  االستخدام ألي غرض شخصي.

لم یلتزم أحد األفراد بالبروتوكول أو المتطلبات الواردة ھنا. كل معلم/عامل بالمدرسة مسؤول عن المحتوى المنشور على صفحتھ 
یمكن أن  ل نفقتھا المنطقة التعلیمیة، وسیتبِّع اإلجراءات الخاصة بالمنطقة التعلیمیة./الخدمات التي تتحمالملقماإللكترونیة الَمضیفة على 

تحتوي الصفحات اإللكترونیة للمعلمین على روابط للمواقع التي لھا أھمیة تعلیمیة وتلك المرتبطة بالمنھج واألنشطة الخاصة بالمنطقة 
  التعلیمیة فقط.

 
 السالمة على اإلنترنت

وعلى الرغم  انیة الدخول على اإلنترنت مع تفھم أن المنطقة التعلیمیة ال یمكنھا التحكم في المحتوى المتاح على اإلنترنت.یتم توفیر إمك
من أن األغلبیة الواسعة من المواقع المتاحة توفر ثروة من المعلومات المفیدة للعاملین وللطالب، إال أن بعض المواقع قد تحتوي على 

ال تتغاضى المنطقة التعلیمیة عن استخدام مثل ھذه  و مسیئة أو تشھیریة أو غیر ذلك مما ھو غیر مناسب للطالب.معلومات غیر دقیقة أ
 المواد أو تسمح بھ في بیئة المدرسة وتبذل مجھودات صادقة في الحد من وصول الطالب إلى مثل ھذه المواد غیر المناسبة.

 استخدام إجراءات حمایة التكنولوجیا التي تمنع أو ترشح دخول اإلنترنت من قِبَل:یوجھ المجلس المشرف على المدارس لیدبر وینفذ 
 

 البالغین للصور المرئیة الفاحشة أو المواد اإلباحیة عن األطفال  .1
ر كما یحددھا قانون حمایة األطفال على  .2 ر للصور المرئیة الفاحشة أو المواد اإلباحیة عن األطفال أو المؤذیة للقُصَّ القُصَّ

 ) Children's Internet Protection Actإلنترنت (ا
 

، قد یتم تعطیل مثل ھذه اإلجراءات أو التخفیف منھا من أجل قیام أفراد طاقم العمل /یعینھاعند موافقة المشرف أو اإلداري الذي یعینھ
 ./یعینھابعمل أبحاث ذات نیة حسنة تبًعا للمعاییر التي یضعھا المشرف أو من یعینھ
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أن یضع وینفذ اإلجراءات التي توفر السالمة واألمان للطالب عن طریق استخدام طرق  /یعینھاالمشرف أیًضا أو من یعینھوعلى 
التواصل اإللكترونیة المباشرة؛ ومراقبة أنشطة الطالب عبر اإلنترنت باستخدام أجھزة الكمبیوتر الخاصة بالمنطقة التعلیمیة؛ والحد من 

ر.وصول الطلبة للمواد المؤ  ذیة بالنسبة للقُصَّ
 

باإلضافة إلى ذلك، یمنع المجلس اإلفصاح عن المعلومات الشخصیة الخاصة بالطالب واستخدامھا ونشرھا بشكل غیر مصرح بھ؛ 
والدخول على اإلنترنت غیر المصرح بھ أو األنشطة غیر القانونیة األخرى؛ والوصول لمواد غیر مناسبة على اإلنترنت وشبكة الویب 

 أن یضع اإلجراءات التي تفعل ھذه القیود وینفذھا. /یعینھامیة. وعلى المشرف أو من یعینھالعال
 

وعلیھ  وعلى منسق شبكة الكمبیوتر أن یراقب ویفحص أنشطة شبكة الكمبیوتر للتأكد من االمتثال لھذه السیاسة والالئحة المصاحبة لھا.
  ب یتلقون تدریبًا على متطلباتھم.أیًضا أن یتحمل مسؤولیة التأكد من أن العاملین والطال

 
یجب على جمیع مستخدمي شبكة الكمبیوتر الخاصة بالمنطقة التعلیمیة، بما في ذلك الدخول على اإلنترنت وشبكة الویب العالمیة، أن 

أن یمتثلوا لمتطلبات  ویجب علیھم یفھموا أن االستخدام ھو میزة ممنوحة ولیس حقًا، وأن أي استخدام كھذا ینطوي على تحمل المسؤولیة.
ھذه السیاسة والالئحة المصاحبة لھا، باإلضافة إلى القواعد المقبولة بشكل عام آلداب استخدام الشبكة وسیاسة المنطقة التعلیمیة 

دخول قد ینتج عن عدم االمتثال اتخاذ إجراء تأدیبي یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، وقف امتیازات ال بخصوص االستخدام المقبول.
 على أجھزة الكمبیوتر أو إلغاءھا.

 
 وستوفر المنطقة التعلیمیة أیًضا تعلیمات مناسبة للعمر فیما یخص السلوك المالئم عبر اإلنترنت، ویشمل ذلك:

 التفاعل مع األفراد اآلخرین على مواقع شبكات التواصل االجتماعي وفي غرف المحادثة،  .1
 لھ.والوعي بالتنمر اإللكتروني واالستجابة  .2

 
وسیتم توفیر التعلیمات حتى في حالة منع المنطقة التعلیمیة الطالب من الدخول على مواقع شبكات التواصل االجتماعي أو غرف 

 المحادثة من أجھزة الكمبیوتر الخاصة بالمنطقة التعلیمیة.
 

 الخصوصیة
نشطة التي تُمارس عبر اإلنترنت ضمن عمل الصیانة یقر المستخدمون بأن مدیر الشبكة یمكن أن یحتاج من وقت إلى آخر أن یراجع األ

ویقر المستخدمون أیًضا بأنھ في حالة وجود شك مبرر حیال خرق أحد المستخدمین لھذه السیاسة أو لوائحھا التنفیذیة أو  الروتینیة للنظام.
ھ، بما في ذلك المراسالت الخاصة أي قانون ساٍر، یمكن لمدیر الشبكة و/أو مسؤول المدرسة المختص أن یطلب الدخول إلى ملفات

لن یكون أي مدیر یراجع مثل ھذه الملفات تبًعا لھذه السیاسة عرضة  والملفات الخاصة، لمراجعة األنشطة التي تُمارس عبر اإلنترنت.
 ألن یكون محًال ألي ادعاءات تنشأ عن مثل ھذه المراجعة.

 
ح بھ من قِبَل تمنع المنطقة التعلیمیةاإلفصاح عن المعلوماومع ذلك،  ر واستخدامھا ونشرھا بشكل غیر مصرَّ ت الشخصیة الخاصة بالقُصَّ

 مسؤولیھا أو موظفیھا أو عمالئھا.
 
قد ینتج عن عدم امتثال أي مستخدم لسیاسة المنطقة التعلیمیة أو اللوائح فیما یتعلق باستخدام نظام شبكة الكمبیوتر تعلیق و/أو إلغاء 

باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن تُعد مخالفة بنود ھذه السیاسة واللوائح تصرفًا  ر و/أو االمتیازات ذات الصلة.الدخول على أجھزة الكمبیوت
جماعي،  بشكل خارًجا على االلتزام بالقواعد مما قد ینتج عنھ اتخاذ إجراء تأدیبي تبًعا للقانون واالتفاقیات الساریة المتفاوض بشأنھا

 واتخاذ إجراء قانوني عند اللزوم. 



      

39 
 

 الملحق و
 

 المراقبة بالفیدیو - 8210.1
 

یدرك مجلس التعلیم مسؤولیتھ عن توفیر وتعزیز االنضباط والتأكد من تحقیق السالمة والعافیة لطالبھ والعاملین بوسائل النقل 
 المدرسي وفي مباني المدرسة.

 
بعد أخذ حقوق الخصوصیة في االعتبار وموازنتھا مع واجب المنطقة التعلیمیة لتحقیق االنضباط والصحة والعافیة والسالمة للطالب 

ین وعافیتھم والعاملین، یدعم مجلس التعلیم استخدام كامیرات الفیدیو في حافالت المدرسة وفي مبانیھا لتعزیز سالمة الطالب والعامل
وسالمتھم داخل ممتلكات المنطقة التعلیمیة، ولحمایة مرافق المنطقة التعلیمیة وأجھزتھا. یمكن أن تُستخَدم كامیرات الفیدیو في مواقع 
یراھا المشرف على المدارس مناسبة. یمكن استخدام كامیرات الفیدیو لمراقبة سلوك الطالب في حافالت المدرسة، سواء في الطریق 

 أو إلى المدرسة، وخالل األنشطة أو الفعالیات الالمنھجیة، باإلضافة إلى داخل مباني المدرسة.من 
 

 سیخضع الطالب المخالفون لقواعد السلوك الخاصة بالمنطقة التعلیمیة إلجراء تأدیبي تبًعا للقانون والسیاسة.
 

الخاصة بالمنطقة التعلیمیة للتأدیب وفقًا للقانون وأي اتفاقیة سیخضع العاملون الثابت مخالفتھم لسیاسات المجلس وقواعد السلوك 
 ساریة تم التفاوض بشأنھا بشكل جماعي.

 
ستمتثل المنطقة التعلیمیة لجمیع القوانین الساریة على مستوى الوالیة والقوانین الفیدرالیة التي تنطبق على سجالت الطالب في حالة 

 جزء من سجل الطالب.بمثل ھذه التسجیالت ك اختیار االحتفاظ
 

 یمكن أن یتم استخدام تسجیالت الفیدیو بغرض اإلثبات لتأدیب الطالب.
 

 الفیدیو. یتم توجیھ المشرف على المدارس لوضع لوائح تنظم استخدام كامیرات
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 الملحق ز
 

 سجالت الطالب – 8330

الطالب، ولذلك یقوم بإجراءات للحفاظ على سریة السجالت بما یتوافق مع یدرك مجلس التعلیم أنھ یجب الحفاظ على سریة سجالت 
القوانین واللوائح الفیدرالیة ومع قوانین ولوائح الوالیة. وسیكون المشرف مسؤوًال عن التأكد من أن المنطقة التعلیمیة ستنفذ 

 والیة.المتطلبات الواردة في جمیع القوانین واللوائح الفیدرالیة وقوانین ولوائح ال

 معلومات دلیل بیانات الطالب:
یحدد المجلس العناصر التالیة كمعلومات لدلیل بیانات الطالب: اسم الطالب واسم ولي (أولیاء) األمر/الوصي (األوصیاء) والعنوان 

ورقم الھاتف (لطالب المرحلة الثانویة فقط) والمدرسة التي یحضر فیھا ومجال الدراسة األساسي والمشاركة في األنشطة 
معترف بھا وطول ووزن أعضاء الفرق الریاضیة وتواریخ الحضور والدرجات والجوائز المستلمة والریاضات المدرسیة الرسمیة ال

والصور الفوتوغرافیة التي تم التقاطھا بالتزامن مع األنشطة التي ترعاھا المدرسة الستخدامھا في منشورات المنطقة التعلیمیة. 
معلومات لیاء األمور/األوصیاء أو الطالب المؤھلین بحقھم في رفض نشر وستنشر المنطقة التعلیمیة إخطاًرا عاًما سنویًا إلبالغ أو

الطالب ویحدد ذلك اإلخطار الفترة الزمنیة للرد. ویمكن أن تفصح المنطقة التعلیمیة عن أي من ھذه العناصر دون  دلیل بیانات
) یوًما األولى من 30ذلك قبل نھایة الثالثین ( موافقة كتابیة مسبقة وذلك ما لم یقوم ولي األمر أو الطالب المؤھل بإبالغھا بعكس

 ) یوًما من استالم اإلخطار.30السنة الدراسیة أو خالل ثالثین (

وسوف تطبق سیاسة المنطقة التعلیمیة بخصوص الكشف عن معلومات دلیل بیانات الطالب على مسؤولي التجنید العسكري 
 ین على حد السواء.واإلعالم والكلیات والجامعات وأصحاب العمل المرتقب

 التعریفات
 وألغراض ھذه الالئحة، فقد استخدمت المنطقة التعلیمیة التعریفات التالیة للمصطلحات التالي ذكرھا:

 
 المنطقة التعلیمیة. مدرسة فيھو أي شخص یحضر أو قد حضر  – الطالب

 
 یحضر إلى مؤسسات ما بعد المدرسة الثانویة.ھو طالب أو طالب سابق قد وصل إلى سن الثامنة عشر أو طالب  – الطالب المؤھل

 
والد طبیعي للطالب أو وصي أو فرد معین من قبل القانون لیكون كولي األمر أو الوصي وذلك في غیاب ولي أمر  – ولي األمر

 الطالب أو الوصي علیھ.
 

سواء كان ھذا السجل مكتوبًا یدویًا أو مطبوًعا أي سجل لھ عالقة مباشرة بطالب ما تحتفظ بھ المنطقة التعلیمیة ( – السجالت التعلیمیة
 :ما عداأو مسجًال على شرائط أو فیلم أو أي وسیلة أخرى)، أو یقوم بذلك وكیل عن المنطقة التعلیمیة، 

 
أي سجل شخصي یقوم بحفظھ أحد موظفي المدرسة إذا كان محفوظًا ضمن الحیازة الشخصیة للفرد الذي قام بعمل السجل،  .1

المعلومات التي یحتوي علیھا السجل لم یُكشف عنھا أبًدا ولم تُتح ألي شخص آخر غیر البدیل المؤقت للشخص الذي قام وكانت 
 بعمل السجل.

 سجل التوظیف الذي یستخدم فقط فیما یتعلق بتوظیف الطالب من قبل المنطقة التعلیمیة، ویحفظ ھذا السجل في المسار  .2
 الطبیعي للعمل.

التي تحتوي على معلومات حول الطالب بعد توقفھ عن الحضور إلى المنطقة التعلیمیة والسجالت التي ال سجالت الخریجین،  .3
 تتعلق بالشخص كطالب.

 
وباإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یُرفض اطالع طالب مؤھل على السجالت النفسیة أو سجالت العالج؛ ولكن یمكن لطالب مؤھل أن 

 ر تسمح لھ المدرسة أن یفحص السجالت.یعین طبیبًا أو موظفًا مناسبًا آخ
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 ، بصیغتھ المعدلة.1974لعام  – )FERPAقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (
 
 

 اإلخطار السنوي
 

المنطقة التعلیمیة بحقوقھم التي ینص علیھا قانون  مدرسة في سیعرف أولیاء األمور والطالب المؤھلون الذین یحضرون إلى
الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة وبسیاسة المنطقة التعلیمیة وباإلجراءات التي تنظم االطالع على السجالت، حیث یتم إخطارھم 

لتعلیمیة إلى المنزل بیانًا تذكر فیھ بھا سنویًا من خالل نشرة داخل كتیب الطالب الخاص بطفلھم. وباإلضافة إلى ذلك، سترسل المنطقة ا
 ھذه الحقوق، سیكون ضمن مجموعة من المواد سیُزود بھا أولیاء األمور أو الطالب المؤھل عند التحاق الطالب خالل السنة الدراسیة.

 سیتضمن ھذا اإلخطار:
 

یوًما من تاریخ استالم  45ل حق ولي أمر الطالب أو الطالب المؤھل في فحص ومراجعة سجالت الطالب التعلیمیة في خال .1
 المنطقة التعلیمیة للطلب؛

 الحق في طلب تعدیل سجالت الطالب التعلیمیة التي یعتقد ولي األمر أو الطالب المؤھل أنھا غیر دقیقة أو مضللة. .2
ولي األمر أو  الحق في استالم إخطار بأي قرار تتخذه المنطقة التعلیمیة بشأن عدم تعدیل سجالت الطالب التعلیمیة، كما طلب .3

 الطالب المؤھل، والحق في عقد جلسة استماع لمناقشة قرار المنطقة التعلیمیة برفض طلب التعدیل.
الحق في الموافقة على الكشف عن المعلومات الُمعرفة للھویة الشخصیة التي یتضمنھا السجل التعلیمي للطالب، باستثناء الحد  .4

التعلیمیة لألسرة بالكشف عن المعلومات دون موافقة (مثل، بیانات الدلیل عند طلبھا الذي یسمح بھ قانون الخصوصیة والحقوق 
 لمنطقة تعلیمیة أخرى یسعى الطالب أو ینوي االلتحاق بھا)؛

البیانات التي حددتھا المنطقة التعلیمیة كبیانات دلیل الطالب وحق ولي األمر في رفض ھذا الكشف عن المعلومات، عن طریق  .5
 كتابي خالل فترة رد معقولة.تقدیم طلب 

الحق في تقدیم شكوى إلى وزارة التعلیم األمریكیة بخصوص اإلخفاقات المزعومة للمنطقة التعلیمیة في االمتثال لمتطلبات  .6
 قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة؛

 ى نسخة.الحق في الحصول على نسخة من ھذه السیاسة واألماكن التي یمكن من خاللھا الحصول عل .7
 

وھذا اإلخطار یمكن أیًضا أن یُبلغ أولیاء أمور الطالب بالمرحلة الثانویة أو الطالب فوق سن الثامنة عشرة أن أسماء الطالب 
وعناوینھم وأرقام ھواتفھم ستُقدم عند طلبھا إلى مسؤولي التجنید العسكري ومؤسسات التعلیم العالي، إال إذا قدم ولي األمر أو 

 طلبًا كتابیًا للمنطقة التعلیمیة یطلب فیھ عدم الكشف عن ھذه المعلومات. الطالب المؤھل
 

 األصلیة ألولیاء األمور غیر المتحدثین باللغة اإلنجلیزیة. باللغةعند الطلب، ُسیوفر ھذا اإلخطار 
 

 فحص السجالت التعلیمیة
سجالت الطالب التعلیمیة عند الطلب. یجب أن یُقدم مثل یمكن ألولیاء أمور الطالب أو للطالب المؤھلین أن یقوموا بفحص ومراجعة 

ھذا الطلب كتابیًا إلى المشرف على المدارس أو إلى نائبھ، ویَُحدد في الطلب السجل أو السجالت التي یرید الطالب أن یفحصھا، 
یوًما من تقدیم ھذا الطلب  45وذلك بأكبر قدر ممكن من الدقة. وستتاح سجالت الطالب للمراجعة فوًرا، وفي كافة الحاالت خالل 

الكتابي. وسیتم إخطار ولي األمر أو الطالب بالمكان الذي یمكن أن تُفحص فیھ السجالت. یمكن للمنطقة التعلیمیة أن تطلب حضور 
 ال یمكن إخراج أي وثائق من مقر المدرسة. مسؤول أثناء القیام بھذا الفحص.

 
الف ولي أمر الطفل أو الطالب المؤھل، فال یمكن لولي األمر أو للطالب المؤھل عند احتواء سجل ما على معلومات عن طالب بخ

 أن یفحص أو یراجع ھذا الجزء من السجل الذي یتعلق بطالب آخرین.
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 رفض تقدیم نسخ
عدم فعل ذلك سیحول لن تقدم المنطقة التعلیمیة نسخة من السجل التعلیمي للطالب إلى ولي األمر أو إلى الطالب المؤھل، إال إذا كان 

 عملیًا دون التمتع بحقھم في فحص ومراجعة السجالت.
 

 إذا تضمن السجل إجابات الختبار موحد، فلن تقدم المنطقة التعلیمیة نسخة من أسئلة االختبار الموحد إلى ولي األمر أو إلى 
 الطالب المؤھل.

 
 ذلك، عندما:ستُقدم نسخ من سجالت الطالب التعلیمیة عند طلب ولي األمر 

 
 تنقل السجالت إلى مدرسة أخرى؛ .1
 یُكشف عن المعلومات إلى طرف ثالث َعیّنھ ولي األمر أو الطالب المؤھل؛ .2
 اإلخفاق في فعل ذلك سیحول عملیًا دون التمتع بالحق في الفحص. .3

 
أن تكون ھذه الموافقة كتابیة  ویجب یمكن أن یسمح ولي األمر أو الطالب المؤھل لطرف ثالث بأن یفحص سجالت الطالب التعلیمیة.

 وموقعة ومؤرخة، ویجب أن تحدد:
 

 ما ھي السجالت التي سیتم الكشف عنھا؟ .1
 غرض أو أغراض الكشف؛ و .2
 الفرد (األفراد) أو المجموعة (المجموعات) الذین ینبغي أن یُكشف لھم عن السجالت. .3

 
بأنھ لن یكشف عن ھذه السجالت بصورة أكبر دون موافقة  وسیوقع أي طرف ثالث أُتیحت لھ ھذه السجالت على إقرار كتابي یفید

 ولي األمر أو الطالب المؤھل.
 

 رسوم الحصول على نسخ من السجالت
 سنتًا مقابل الصفحة الواحدة (أو التكلفة الفعلیة للنسخة)، ورسوم البرید، إذا وجدت. 25رسم الحصول على نسخ سیكون 

 
 الكشف عن السجالت التعلیمیة

نطقة التعلیمیة بالكشف عن بیانات من السجالت التعلیمیة للطالب فقط في حالة وجود موافقة كتابیة من ولي األمر أو ستقوم الم
 :إالالطالب المؤھل، 

 
للعاملین بمدرسة داخل المنطقة التعلیمیة الذین لدیھم مصلحة تعلیمیة مشروعة في السجالت (بمن فیھم اإلداریون والمعلمون  .1

وأعضاء المجلس واألشخاص الذین ُعینوا بموجب عقد مع المنطقة التعلیمیة لیقوموا بمھمة خاصة، مثل محامي وطاقم الدعم 
المدرسة والمدقق والمستشار الطبي والمعالج). وستتضمن المصلحة التعلیمیة المشروعة أداء مھمة محددة في وصفھ الوظیفي 

لب أو تأدیب طالب أو تقدیم خدمة ذات منفعة للطالب أو ألسرتھ، مثل أو أداء مھمة بموجب العقد تكون لھا عالقة بتعلیم طا
 الرعایة الصحیة أواالستشارات أو التوظیف.

 إلى مسؤولي المدرسة بمدرسة أخرى یسعى الطالب أو ینوي االلتحاق بھا، عند طلب مسؤولي مثل تلك المدرسة. .2
یات المتحدة وللوالیة ولسلطات التعلیم المحلیة فیما یتعلق ببرامج لبعض مسؤولي وزارة التعلیم األمریكیة وللمراقب العام بالوال .3

 التعلیم بوالیة معینة أو ببرامج التعلیم المدعومة فیدرالیًا.
وفیما یتعلق بقیام طالب بطلب الحصول على مساعدة مالیة أو استالمھ لمساعدة مالیة، عند الضرورة، وذلك للبحث في أھلیة  .4

 المساعدة، ولتحدید قیمة وشروط المساعدة المالیة، أو لتنفیذ أحكام وشروط المساعدة.الطالب للحصول على ھذه 
 .1974نوفمبر  19إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب قانون للوالیة یتطلب الكشف كان ساریًا قبل  .5
أو إجراء اختبارات  إلى المنظمات التي تقوم بدراسات معینة للمنطقة التعلیمیة أو بالنیابة عنھا، بغرض التطویر والتصدیق .6

 تنبؤیة أو لتنفیذ برامج لمساعدة الطالب والتدریس.
 إلى منظمات االعتماد بغرض تنفیذ مھامھا االعتمادیة. .7
 إلى أولیاء أمور طالب معال یطالبون باعتباره معاًال ألغراض الضریبة على الدخل. .8
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القیام بجھود معقولة إلخطار ولي األمر أو الطالب المؤھل لالمتثال ألمر قضائي أو ألمر استدعاء صدر بصور قانونیة، بشرط  .9
 قبل االمتثال.

 لألطراف المناسبة في حالة الطوارئ الخاصة بالصحة أو بالسالمة. .10
 
 

 سجل طلبات اإلفصاح
ستحتفظ المنطقة التعلیمیة بسجل لجمیع طلبات الكشف و/أو بحاالت الكشف عن معلومات من السجالت التعلیمیة للطالب، ما عدا 
طلبات مسؤولي المدرسة وطلبات الحصول على بیانات دلیل الطالب. وسیشیر السجل إلى اسم الشخص الذي قدم الطلب وإلى أي 

المعلومات وإلى المصلحة المشروعة التي كانت لدى الشخص في طلب المعلومات أو یمكن أن یُكشف لھا عن  إضافیةأطراف 
 الحصول علیھا. ویمكن أن یُراجع السجل من قبل ولي األمر أو الطالب المؤھل.

 
 تصحیح السجالت التعلیمیة

 لسجالت:یحق لولي األمر أو الطالب المؤھل االعتراض على محتویات سجالت الطالب التعلیمیة وطلب تصحیح ا
 

سیتم تحدید السجل أو  یتعین على ولي األمر أو الطالب المؤھل تقدیم طلب كتابي إلى المشرف على المدارس لتعدیل السجالت. .1
سبب اعتقاده بأن السجل غیر دقیق أو مضلل أو منتھك للخصوصیة أو لحقوق  تحدیدالجزء من السجل المراد تعدیلھ وسیتم 

 الطالب األخرى.
) أیام عمل من تلقي 10المنطقة التعلیمیة للطلب أو تقرر أال تمتثل. سیقوم المشرف بتقدیم رد كتابي خالل عشرة (قد تمتثل  .2

االعتراض الكتابي، یوضح إذا ما كان سیتم تصحیح أو حذف المواد المعترض علیھا أم ال. إذا تم رفض الطلب، سیبلغ 
 سة استماع لالعتراض على القرار.المشرف ولي األمر أو الطالب المؤھل بحقھ في طلب جل

 ستقوم المنطقة التعلیمیة عند الطلب بترتیب جلسة استماع أمام مسؤول جلسة استماع محاید وستخطر ولي األمر أو  .3
 الطالب المؤھل بتاریخ ومكان وموعد جلسة االستماع قبلھا بفترة معقولة. قد یكون مسؤول جلسة االستماع أحد موظفي 

 التعلیمیة.المنطقة 
سیمنح ولي األمر أو الطالب المؤھل الفرصة الكاملة والعادلة لتقدیم دلیل ذي صلة بالمسائل المطروحة في الطلب األصلي  .4

 لتعدیل تسجیالت الطالب التعلیمیة. یمكن لولي األمر أو الطالب المؤھل االستعانة بشخص أو أكثر، بما في ذلك محاٍم.
إعداد قرار كتابي استناًدا إلى الدلیل المقدم في جلسة االستماع فقط، یلخص الدلیل المقدم ویذكر سیقوم مسؤول جلسة االستماع ب .5

 األسباب وراء القرار.
إذا قرر مسؤول جلسة االستماع أن المعلومات المعترض علیھا غیر دقیقة أو مضللة أو منتھكة لحق الطالب في الخصوصیة،  .6

 بأنھ قد تم تعدیل السجل. كتابیا ل وإخطار ولي األمر أو الطالب المؤھلفستقوم المنطقة التعلیمیة بتعدیل السج
إذا قرر مسؤول جلسة االستماع أن المعلومات المعترض علیھا لیست غیر دقیقة أو مضللة أو منتھكة لحق الطالب في  .7

الطالب التعلیمي یشرح الخصوصیة، فستخطر المنطقة التعلیمیة ولي األمر أو الطالب المؤھل بحقھ في وضع بیان في سجل 
المعلومات المعترض علیھا و/أو یذكر أسباب عدم الموافقة على القرار. سیتم االحتفاظ بالبیان كجزء من سجالت الطالب 

التعلیمیة طوال فترة االحتفاظ بالجزء المعترض علیھ. إذا أفصحت المنطقة التعلیمیة عن الجزء المعترض علیھ في السجالت، 
 إلفصاح عن البیان.فستقوم أیًضا با

 
 إجراء تقدیم شكوى

یمكن ألي شخص تقدیم شكوى إلى وزارة التعلیم األمریكیة إذا شعر بأن المنطقة التعلیمیة قد انتھكت قانون الخصوصیة والحقوق 
 )، عن طریق إرسال شكوى كتابیة إلى:FERPAالتعلیمیة لألسرة (

 
Family Policy Compliance Office 

600 U.S. Department of Education 
Independence Avenue, S.W. 

Washington, D.C. 20202-4605 
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 الملحق ح

 
 سیاسة حقوق الخصوصیة للطالب - 8340

 
 استبیانات الطالب

المنطقة )، تلتزم No Child Left Behind Act) لقانون كفالة التعلیم لألطفال (PPRAوفقًا للتعدیل الخاص بحمایة حقوق الطالب (
التعلیمیة بحمایة الحقوق ومصالح الخصوصیة ألولیاء األمور/األوصیاء والطالب فیما یتعلق بتقدیم استبیانات إلى الطالب تشمل عنصًرا 

 أو أكثر مما یلي:
 

 االنتماءات السیاسیة أو المعتقدات للطالب فیما یتعلق بولي أمر/الوصي على الطالب؛ •
 لطالب أو أسرتھ؛المشكالت العقلیة أو النفسیة ل •
 السلوكیات أو التصرفات الجنسیة؛ •
 السلوكیات غیر القانونیة أو المعادیة للمجتمع أو المدینة للذات أو المھینة؛ •
 ألشخاص آخرین تربطھم بالطالب عالقة عائلیة قریبة؛ االنتقادیةالتقییمات  •
 ؛والكھنةلك الخاصة بالمحامین واألطباء األشخاص ذوو االمتیاز المعترف بھ قانونًا أو العالقات المشابھة، مثل ت •
 الممارسات أو االنتماءات أو المعتقدات الدینیة للطالب أو ولي أمر/الوصي على الطالب؛ •
 في أحد البرامج أو لتلقي المساعدات المالیة بموجب   الدخل (بخالف ما یتطلبھ القانون لتحدید األھلیة للمشاركة •

 ھذا البرنامج).
 

 الممولة من وزارة التعلیم األمریكیةاالستبیانات 
ستقوم المنطقة التعلیمیة بتوفیر المواد الدراسیة لیتم فحصھا من قبل أولیاء األمور/األوصیاء إذا كان سیتم استخدام المواد فیما یخص 

وتتناول مسألة أو أكثر من المسائل  االستبیانات أو التحلیالت أو التقییمات الممولة من وزارة التعلیم األمریكیة التي یشارك فیھا أطفالھم
أعاله. باإلضافة إلى ذلك، ستقوم المنطقة التعلیمیة بالحصول على موافقة كتابیة مسبقة من ولي األمر/الوصي قبل أن یطلب من الطالب 

 القاصرین المشاركة في مثل ھذه االستبیانات أو التحلیالت أو التقییمات.
 

 أخرىاالستبیانات الممولة من مصادر 
یحق لولي األمر/الوصي عند الطلب فحص االستبیان الذي تم إنشاؤه من قبل طرف ثالث (بخالف وزارة التعلیم األمریكیة) الذي یتناول 

مسألة أو أكثر من المسائل أعاله قبل أن تقوم المدرسة بتقدیمھ إلى الطالب أو توزیعھ. یجب أن یتم تقدیم مثل ھذا الطلب من قبل ولي 
 ) أیام على األقل من تقدیم أو توزیع أي استبیان.10وصي إلى مدیر المبنى قبل عشرة (األمر/ال

 
 المواد الدراسیة

سیتم منح أولیاء األمور/األوصیاء عند الطلب إمكانیة معقولة للوصول إلى المواد الدراسیة المستخدمة كجزء من المنھج التعلیمي للطالب 
سیتم تقدیم ھذه الطلبات من قبل ولي  لة بعد أن تتلقى المنطقة التعلیمیة مثل ھذا الطلب.والحق في فحصھا خالل فترة زمنیة معقو

األمر/الوصي كتابیًا إلى مدیر المبنى. تعرف "المواد الدراسیة" بأنھا المحتوى الدراسي المقدم للطالب، بغض النظر عن صیغتھ، بما في 
البصریة والمواد بالصیغ اإللكترونیة أو الرقمیة (مثل المواد التي یتم الوصول إلیھا ذلك المواد المطبوعة أو التمثیلیة والمواد السمعیة 

 عن طریق اإلنترنت). ال یشمل المصطلح االختبارات األكادیمیة أو التقییمات األكادیمیة.
 

 االختبارات والفحوصات البدنیة
شاركة طفلھم في أي اختبار أو فحص بدني باضع وغیر طارئ ستمنح المنطقة التعلیمیة أولیاء األمور/األوصیاء فرصة اختیار عدم م

تقدیمھ من قبل المدرسة ومحدد موعده من قبل المدرسة مسبقًا وغیر ضروري لحمایة الصحة والسالمة  یتممطلوب كشرط للحضور 
ي أجزاء خاصة من المباشرة للطالب و/أو طالب آخرین. یعني مصطلح "اختبار بدني باضع" أي اختبار طبي یتضمن الكشف عن أ

الجسم أو أي إجراء یتم اتخاذه خالل مثل ھذا االختبار یتضمن القیام بشق أو إدخال أو حقن في الجسم، ولكن ال یشمل أي اختبار أو 
 فحص بدني یسمح أو یلزم بھ القانون (مثل فحص السمع أو الرؤیة أو الجنف).
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 جمع المعلومات الشخصیة أو الكشف عنھا أو استخدامھا
تنص سیاسة مجلس التعلیم، إال إذا اقتضى أو سمح القانون و/أو الالئحة الفیدرالیان أو الخاصان بالوالیة، على عدم السماح بجمع 

المعلومات الشخصیة من الطالب أو الكشف عنھا أو استخدامھا المجمعة لغرض تسویق أو بیع ھذه المعلومات أو تقدیم ھذه المعلومات 
لة أخرى، ما لم یتم اإلعفاء بخالف ذلك بموجب القانون. تعرف "المعلومات الشخصیة" بأنھا المعلومات المحددة لھذا الغرض بأي وسی

للطالب أو ولي األمر/الوصي أو عنوان منزلھ أو رقم ھاتفھ أو رقم الضمان االجتماعي  وإسم العائلةلھویة الفرد بما في ذلك االسم األول 
 الخاص بھ).

 
البند على جمع المعلومات الشخصیة من الطالب أو الكشف عنھا أو استخدامھا المجمعة للغرض الحصري المتعلق لن ینطبق ھذا 

 بتطویر المنتجات أو الخدمات التعلیمیة أو تقییمھا أو تقدیمھا للطالب أو المؤسسات التعلیمیة مثل:
 

A. أو التجنید العسكري؛ التعیین الجامعي أو في أي مرحلة تعلیمیة أخرى بعد المرحلة الثانویة 
B. الكتب والنوادي والمجالت والبرامج التي توفر إمكانیة الوصول إلى منتجات أدبیة منخفضة التكلفة؛ 
C. المناھج والمواد الدراسیة المستخدمة من قبل المدارس االبتدائیة والثانویة؛ 
D. یم كفاءة أو إنجاز إدراكي أو تقییمي أو تشخیصي أو االختبارات والتقییمات المستخدمة من قبل المدارس االبتدائیة والثانویة لتقد

إكلینیكي لغرض تأمین ھذه االختبارات أو التقییمات والتحلیل الالحق للبیانات المجمعة من ھذه االختبارات أو التقییمات 
 وإعالنھا للعامة.

E. بیع الطالب لمنتجات أو خدمات لجمع األموال ألنشطة مرتبطة بالمدرسة أو التعلیم؛ 
F. مج تقدیر الطالب.برا 

 
 إخطار إلى أولیاء األمور

ماد ستقوم المنطقة التعلیمیة بتقدیم نسخة من ھذه السیاسة إلى أولیاء األمور في بدایة كل عام دراسي، وخالل فترة زمنیة معقولة بعد االعت
 أو إجراء تغییر جوھري في ھذه السیاسة.

 
األمور/األوصیاء بشكل سنوي على األقل، في بدایة العام الدراسي، في تواریخ محددة  ستقوم المنطقة التعلیمیة بتقدیم إخطار إلى أولیاء

 أو تقریبیة خالل العام الدراسي عند تحدید مواعید األنشطة أعاله أو عند توقع القیام بتحدید مواعیدھا.
 

 تبعاد طفلھم من المشاركة في األنشطة التالیة:ستقوم المنطقة التعلیمیة بتقدیم إخطار إلى أولیاء األمور/األوصیاء وستمنحھم فرصة اس
 

 األنشطة التي تتضمن جمع المعلومات الشخصیة من الطالب أو الكشف عنھا أو استخدامھا المجمعة لغرض تسویق أو بیع  •
 ھذه المعلومات؛

 تقدیم أي استبیان یتضمن عنصًرا أو أكثر من العناصر المذكورة أعاله؛ •
تقدیمھ من قبل المدرسة ومحدد موعده من قبل  یتمأي اختبار أو فحص بدني باضع وغیر طارئ مطلوب كشرط للحضور  •

 المدرسة مسبقًا وغیر ضروري لحمایة الصحة والسالمة المباشرة للطالب و/أو طالب آخرین.
 

 متفرقات
على االستبیان المقدم إلى الطالب بما یتفق مع قانون تعلیم  ) وھذه السیاسةPPRAال تنطبق بنود التعدیل الخاص بحمایة حقوق الطالب (

) محل أي متطلبات PPRA). باإلضافة إلى ذلك، ال یحل التعدیل الخاص بحمایة حقوق الطالب (IDEAاألشخاص ذوي اإلعاقات (
 ).FERPAلقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (
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 ) إلى الطالب عندما PPRAاألمور/األوصیاء بموجب التعدیل الخاص بحمایة حقوق الطالب (تنتقل الحقوق المقدمة ألولیاء 
 عاًما أو إذا كان قاصًرا محرًرا بموجب قانون الوالیة المعمول بھ. 18یبلغ 

 
 خصوصیة الطالب

 
) أولیاء No Child Left Behind Act) لقانون كفالة التعلیم لألطفال (PPRAیمنح التعدیل الخاص بحمایة حقوق الطالب (
عاًما أو أكثر (الطالب ذوي األھلیة) حقوقًا معینة فیما یتعلق باستبیانات الطالب والمواد  18األمور/األوصیاء والطالب البالغة أعمارھم 

 الدراسیة واالختبارات أو الفحوصات البدنیة وجمع المعلومات الشخصیة أو الكشف عنھا 
 أو استخدامھا.

 
ب نسخة من سیاسة المنطقة التعلیمیة الخاصة بحقوق خصوصیة الطالب. سنقوم بإعالمك خالل فترة زمنیة  في القسمیتضمن الملحق د 

معقولة بأي تغییرات جوھریة تجرى على ھذه السیاسة. سنقوم أیًضا بإعالمك بالتواریخ المحددة أو التقریبیة خالل العام الدراسي عند 
 تحدید مواعید أي مما یلي:تحدید مواعید أو عند توقع القیام ب

 
 األنشطة التي تتضمن جمع المعلومات الشخصیة من الطالب أو الكشف عنھا أو استخدامھا المجمعة لغرض تسویق أو بیع 

 ھذه المعلومات؛
 تقدیم أي استبیان یتضمن عنصًرا أو أكثر من العناصر المذكورة أعاله.

كشرط للحضور تم تقدیمھ من قبل المدرسة ومحدد موعده من قبل المدرسة مسبقًا أي اختبار أو فحص بدني باضع وغیر طارئ مطلوب 
 وغیر ضروري لحمایة الصحة والسالمة المباشرة للطالب و/أو طالب آخرین.

 
 في القسم ج. 8340-1ستمنح الفرصة الختیار عدم مشاركة طفلك في أي من األنشطة أعاله، عن طریق إكمال نموذج 

 



 

47  

 الملحق ط
 

 سیاسة استخدام األجھزة اإللكترونیة - 8464
 

 الطالب
 یدرك مجلس التعلیم ویحترم أن أولیاء األمور یرغبون في التواصل مع أطفالھم أثناء ذھابھم إلى المدرسة وعودتھم منھا ألسباب السالمة.

أجھزة إلكترونیة شخصیة إلى المدرسة؛ لكن، بمجرد دخول الطالب إلى المبنى، یجب إیقاف تشغیل ھذه  بإحضار لذلك، یسمح للطالب
األجھزة وإبقاؤھا بعیدة عن األنظار خالل ساعات الیوم الدراسي للطالب. باإلضافة إلى ذلك، یجب االحتفاظ بجمیع سماعات الرأس 

ذا تمت رؤیة أو استخدام مثل ھذه األجھزة أو سماعات الرأس أو سماعات األذن خالل إ وسماعات األذن وإبقاؤھا بعیدة عن األنظار.
 الیوم الدراسي للطالب، إال في ظل الظروف المحدودة المذكورة في ھذه السیاسة، فستكون العواقب كما یلي:

 
األذن) حتى یحضر ولي األمر/الوصي ستتم مصادرة الجھاز (المعرف بأنھ یشمل سماعات الرأس و/أو سماعات  -المخالفة األولى 

یجب أیًضا على ولي األمر توقیع وثیقة یقر فیھا بأنھ إذا حدثت مخالفة ثانیة فستتم مصادرة الجھاز  ("ولي األمر") إلى المدرسة لیستلمھ.
 حتى نھایة ربع العام وأنھ إذا حدثت مخالفة ثالثة، فستتم مصادرة الجھاز حتى نھایة العام الدراسي.

 ستتم مصادرة الجھاز حتى نھایة ربع العام. -الفة الثانیة المخ
 ستتم مصادرة الجھاز حتى نھایة العام الدراسي. -المخالفة الثالثة 

 
إذا رفض الطالب تسلیم الجھاز و/أو سماعات الرأس و/أو سماعات األذن إلى المعلم أو المدیر، فستكون ھناك عواقب تأدیبیة تبًعا لقواعد 

 ة بالمنطقة التعلیمیة.السلوك الخاص
 

 لغرض ھذه السیاسة، قد تشمل األجھزة اإللكترونیة الشخصیة على سبیل المثال ال الحصر:
، والھواتف الذكیة iPhoneنظم االتصال المحمولة الحالیة أو المستجدة والتكنولوجیات الذكیة (مثل الھواتف الخلویة وأجھزة  •

 اإلنترنت)؛والھواتف التي تسمح بالدخول على شبكة 
 ، أجھزة الكمبیوتر الشخصیة للجیب إلخ)Palm) (منظمات PDAsوسائل المساعدة الرقمیة الشخصیة ( •
 ، سماعات األذن، إلخ)iPod، أجھزة MP3نظم الترفیھ المحمولة (مشغالت  •
ت والدخول على شبكة التكنولوجیات الالسلكیة أو نظم تكنولوجیا المعلومات المحمولة التي یمكن استخدامھا لمعالجة الكلما •

 اإلنترنت الالسلكیة والتقاط/تسجیل الصور وتسجیل الصوت ونقل/تلقي/تخزین المعلومات إلخ.
 الملحقات مثل سماعات الرأس وسماعات األذن. •

 
 دم كأسلحة یحظر مجلس التعلیم استخدام األجھزة اإللكترونیة التي قد تصرف االنتباه عن العملیة التعلیمیة أو تخل بھا و/أو قد تستخ

یحظر مجلس التعلیم أیًضا تسجیل الصوت أو تسجیل  (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر مؤشرات اللیزر، مؤشرات الضوء).
الفیدیو أو التقاط الصور داخل ملكیة المدرسة، إال بإذن من أحد أفراد طاقم العمل أو ألغراض التقاط الصور أو تسجیل الفیدیو لألحداث 

سیتعرض الطالب الذي یخالف ھذه الفقرة إلى التأدیب تبًعا للقانون  مثل األحداث الریاضیة، األلعاب، الحفالت، مراسم التكریم).العامة (
  وقواعد السلوك الخاصة بالمنطقة التعلیمیة.

 
 االختبارات

استخدام أي من ھذه األجھزة اإللكترونیة خالل لضمان أمن االختبار، باستثناء ما ھو مطلوب تحدیًدا بموجب القانون، یحظر حیازة و/أو 
باإلضافة إلى التعرض للتأدیب ومصادرة الجھاز، سیتم إعطاء الطالب الذي یتقرر قیامھ  أي اختبار فتري، أو اختبار، أو امتحان إلخ.

 ھذا االختبار أو الفحص بالغش في أحد االختبارات أو الفحوصات أو االمتحانات من خالل استخدام جھاز إلكتروني درجة صفر في 
  أو االمتحان.
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) داخل الغرفة التي یجرى بھا Regentsال یمكن للطالب حیازة أي جھاز اتصال إلكتروني أو وسیلة تكنولوجیة خالل امتحان التخرج (
إذا لوحظ وجود أي  ار.االختبار أو خالل فترة راحة یتم اإلشراف علیھا وحتى إكمال االختبار وتسلیمھ ومغادرة الطالب لغرفة االختب

 سیتم إبالغ مدیر المبنى بالحادثة. جھاز أو وسیلة تكنولوجیة ذات صلة أثناء الخضوع الختبار الوالیة، فسیسمح للطالب بإكمال االختبار.
 1درجة للطالب.إذا قرر مدیر المبنى أن الطالب كان في حیازتھ جھاز محظور خالل االختبار، فسیتم إبطال االختبار ولن یتم حساب أي 

  كتابیًا إلى اإلدارة التعلیمیة في والیة نیویورك، مكتب تقییم الوالیة. عن الحادثةأیًضا اإلبالغ  یجب
 

 الموظفون
  یجب على الموظفین إبقاء األجھزة اإللكترونیة موقفة التشغیل خالل الفترة الدراسیة للطالب.

 للقانون وأي اتفاقیة ساریة تم التفاوض بشأنھا بشكل جماعي.عدم االلتزام بذلك قد یعرض الموظف للتأدیب وفقًا 
 

 حاالت الطوارئ
خالل حاالت طوارئ الصحة والسالمة، مثل الحرائق وتھدیدات التفجیر واإلخالءات، ال یسمح باستخدام أي أجھزة إلكترونیة من قبل 

، إال في حالة إعطاء إذن صریح من قبل إدارة المبنى أو الطالب أو طاقم العمل أو أي طرف ثالث، من أجل سالمة الطالب وطاقم العمل
 عضو طاقم العمل المسؤول.

 
 الخصوصیة

لن یتم استخدام األجھزة اإللكترونیة الشخصیة بأي طریقة تھدد أو تھین أو تضایق أو تخوف الطالب أو طاقم العمل أو الزائرین، أو 
یحظر على الطالب إرسال أو  التعلیمیة أو قوانین الوالیة أو القوانین الفیدرالیة.تنتھك بأي طریقة أخرى سیاسات ولوائح المنطقة 

مشاركة أو استعراض أو حیازة صور أو رسائل نصیة أو رسائل إلكترونیة أو أي مواد أخرى ذات طبیعة جنسیة صریحة على أجھزتھم 
نشطة التي ترعاھا المدرسة أو داخل وسائل النقل الخاصة بالمدرسة المدرسة أو أثناء األ ممتلكاتاإللكترونیة الشخصیة أثناء التواجد في 

 أو المرسلة من خارج الحرم والمتلقاة داخل المدرسة أو خالل أنشطة المدرسة.
 
یحظر مجلس التعلیم أي نوع من أنواع التصویر أو التسجیل الصوتي أو تسجیل الفیدیو ألي شخص داخل ملكیة المدرسة أو في منشآت 

لن  أو في األنشطة التي ترعاھا المدرسة دون علم ھذا الشخص، باإلضافة إلى نشر أي صورة أو تسجیل دون إذن الشخص. المدرسة
یسمح ألي شخص بأي حال من األحوال التصویر أو التسجیل في منطقة یتوقع أي شخص بشكل معقول الحصول على خصوصیة، بما 

سیتعرض الطالب الذي یخالف ھذه السیاسة إلى  البس والحمامات ومكتب التمریض.في ذلك على سبیل المثال ال الحصر غرف خلع الم
سیتعرض الموظف الذي یخالف ھذه السیاسة إلى التأدیب وفقًا للقانون  التأدیب وفقًا للقانون وقواعد السلوك الخاصة بالمنطقة التعلیمیة.

 ل مع سلطات إنفاذ القانون في أي حالة مناسبة.سیتم التواص وأي اتفاقیة ساریة تم التفاوض بشأنھا بشكل جماعي.
 

 اإلنفاذ
 

ستقع على أفراد طاقم العمل (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر المدیرون والمعلمون والمعلمون المساعدون ومعاونو المعلمین 
 إدارة المبنى.وحراس األمن) مسؤولیة إنفاذ بنود ھذه السیاسة بشكل صارم واإلبالغ باالنتھاكات إلى 

 
 المسؤولیة

ترجع عملیة اتخاذ القرار بشأن إحضار األجھزة اإللكترونیة إلى المدرسة أو إلى الفعالیات التي ترعاھا المدرسة إلى الطالب نفسھ أو 
طالب أو الموظف أولیاء أمره/األوصیاء علیھ أو إلى الموظف نفسھ، على التوالي، ولذلك فإن مسؤولیة ھذه األجھزة تقع فقط على عاتق ال

ال تشجع المنطقة التعلیمیة على إحضار األجھزة اإللكترونیة إلى المدرسة. وفي حالة تلف أو فقدان أو سرقة أي جھاز إلكتروني  نفسھ.
خالل الیوم الدراسي، فال تتحمل المنطقة التعلیمیة أي مسؤولیة أو مساءلة قانونیة ألي سبب من األسباب عن التحقیق في األمر أو 

إصالح أو استبدال الجھاز، وھذا إذا حدث ذلك داخل ممتلكات المدرسة أو أثناء حضور فعالیة ترعاھا المدرسة، سواء كانت ھذه الفعالیة 
وعالوة على ذلك، فإن المنطقة التعلیمیة ال تتحمل أي مسؤولیة أو مساءلة قانونیة عن أي  .منظمة داخل أو خارج ممتلكات المدرسة

ر أو أضرار أو دعاوى أو نفقات أو تكالیف من أي نوع (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر فواتیر االتصاالت ادعاءات أو خسائ
وفواتیر استخدام البیانات) التي تكون نتیجة أو ذات صلة باستخدام أو االستیالء على جھاز إلكتروني شخصي.

                                                            
من قانون التعلیم أن القیام باحتیال خالل االختبارات، مثل الحصول على مساعدة من شخص آخر أو تقدیم مساعدة إلیھ خالل امتحان  225یقتضي القسم  1

 ) یعد ارتكاب جنحة.Regentsالتخرج (
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 الملحق ي
 

 سیاسة تشغیل محرك السیارة أثناء التوقف - 8605
 
یدرك مجلس التعلیم أن االنبعاثات التي تتراكم من تشغیل محركات الحافالت المدرسیة والسیارات األخرى أثناء التوقف داخل ممتلكات 
المدرسة قد تسبب ضرًرا للطالب وللعاملین وللبیئة. ویدرك المجلس أیًضا أن تشغیل محركات الحافالت المدرسیة والسیارات األخرى 

التعلیمیة أثناء التوقف دون داع ھو إھدار للوقود وللموارد المالیة. یُعرف تشغیل محرك السیارات أثناء التوقف بأنھ عملیة  التابعة للمنطقة
تشغیل محرك السیارة أثناء توقف السیارة عن الحركة وعدم استخدام المحرك في تشغیل معدات المساعدة الضروریة لعملیة تشغیل 

 السیارة األساسیة.
 

منع المجلس تشغیل محركات الحافالت المدرسیة والسیارات األخرى التي تمتلكھا المنطقة التعلیمیة والمتعاقد علیھا أو المؤجرة ولذلك ی
أثناء التوقف دون داع، وذلك داخل ممتلكات المدرسة وخالل األنشطة المدرسیة. وأیًضا ال یشجع المجلس الزائرین على تشغیل محرك 

 داخل ممتلكات المدرسة وخالل األنشطة المدرسیة.السیارة أثناء التوقف 
 
وسیطور المشرف على المدارس إجراءات تتوافق مع ھذه السیاسة وسیتأكد من أن یتلقى سائقو الحافالت المدرسیة والعاملون اآلخرون 

 ر سنویًا بھذه السیاسة.المالئمون بالمدرسة تدریبًا على تنفیذ ھذه السیاسة. وسیتأكد المشرف أیًضا من إخطار أولیاء األمو
 

 بإیقافوستعلق إشارات "ال تشغل محرك السیارة أثناء التوقف" لتنبیھ سائقي الحافالت والموظفین اآلخرین وأولیاء األمور لیقوموا 
 المحركات أثناء انتظارھم لتوصیل الطالب إلى المدرسة أو اصطحابھم منھا أو عند التوقف.

 
 أثناء التوقفتشغیل محرك السیارة  -الئحة 

 
 الحافالت المدرسیة

عندما یصل سائقو الحافالت المدرسیة إلى أماكن التحمیل والتفریغ لتوصیل أو اصطحاب الركاب، یجب أن یوقفوا تشغیل محركات 
ویجب عدم حافالتھم في أقرب وقت ممكن وذلك للقضاء على الوقت الضائع أثناء تشغیل المحرك دون داع ولتقلیل االنبعاثات الضارة. 
 إعادة تشغیل محرك الحافلة المدرسیة إال إذا كانت جاھزة للمغادرة وكان ھناك مسار واضح للخروج من مكان أخذ الركاب.

 
وفي محطات الحافالت المدرسیة، سیكون وقت تشغیل المحرك أثناء التوقف بغرض تسخین الحافالت المدرسیة في الصباح الباكر ھو 

 صنع (یكون عادةً من ثالث إلى خمس دقائق) ما عدا في حاالت الطقس األكثر برودة.الوقت الذي یوصي بھ الُم
 

وبقدر اإلمكان، یجب قیادة الحافالت المدرسیة إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن لوقت االنصراف المحدد، ثم إطفاء محركاتھا أثناء 
الشھور الباردة. وسیكون تشغیل محرك الحافلة أثناء التوقف  انتظار ركوب الطالب وذلك للحفاظ على الدفء الداخلي للسیارة أثناء

للحفاظ على الدفء الداخلي في أضیق الحدود وسیحدث خارج نطاق المدرسة. وستوفر المدارس مساحة داخل مبنى المدرسة حیث یمكن 
 لسائقي الحافالت أن یصلوا إلیھا مبكًرا وینتظروا داخلھا.

 
 السابق ذكرھا والظروف غیر العادیة التي تتضمن الصحة والسالمة وتكون خارج نطاق سیطرة وفیما یلي االستثناءات للقواعد 

 سائق الحافلة:
 االنتظار أثناء الزحام المروري •
عند الضرورة أثناء تحمیل/إنزال الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة (مثل، رافعات الكراسي المتحركة التي تتطلب تشغیل  •

 المحرك حتى تعمل)
 كة المرور أو السالمة أو المواقف الطارئةبسبب حر •
 للصیانة أو عملیات الفحص المیكانیكیة أو اإلصالح •
 أثناء ظروف الطقس القاسیة بغرض تدفئة الحافلة من الداخل. •

 
ة الالمنھجیة أو ینبغي عدم تشغیل محركات الحافالت المدرسیة أثناء التوقف بینما تنتظر الطالب أثناء الرحالت المیدانیة، أو أثناء األنشط

 أي فعالیات أخرى یُنقل من أجلھا الطالب إلى مواقع خارج أراضي المدرسة.
 

وستقوم إدراة عملیات النقل بمراجعة جدول الحافالت حتى یمكن تجنب تراص الحافالت المدرسیة على شكل قوافل وتعیین أكثر 
 الحافالت جودة للمسارات األكثر طوًال.
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 الحافالت نسخة من ھذه السیاسة والالئحة في بدایة كل سنة دراسیة.سیتسلم جمیع سائقي 
 

 المركبات األخرى
 
ستقوم جمیع سیارات تقدیم الخدمات بإطفاء المحركات أثناء إیصال طلبات إلى مباني المدرسة ولن تقوم بالتوقف في األماكن التي یوجد 

 بھا فتحات الدخول إلى مباني المدرسة.
 

أولیاء األمور/األوصیاء الذین یقومون بتوصیل أو اصطحاب أطفالھم من المدرسة بفعل ذلك على وجھ السرعة ویجب أن یجب أن یقوم 
ینتظروا في األماكن المخصصة للتوصیل أو االصطحاب. یجب أن یقوم أولیاء األمور بإطفاء المحرك أثناء انتظارھم لتوصیل أو 

 اصطحاب طالب أو أثناء توقفھم.
 

 السیاسة والالئحة على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة. ستنشر ھذه
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حق أولیاء األمور في االطالع على المراجعة السنویة لألداء المھني وعلى المراجعة األصلیة للدرجات المجمعة وتقییمات  - 9716
 الجودة والدرجات االنتقالیة المجمعة والتقییمات وذلك بموجب

 من قانون التعلیم c-3012القسم 
 

من قانون التعلیم، یتعین على مجلس التعلیم تیسیر اإلفصاح عن المراجعة السنویة لألداء المھني والتقییمات  c3012-وفقًا لبنود القسم 
القانونیین على  النھائیة للجودة ودرجات الكفاءة العددیة المجمعة الخاصة بمعلمي الفصل ومدیري المباني إلى أولیاء األمور/األوصیاء

 الطالب تحت إشرافھم للعام الدراسي الحالي.
ستقوم المنطقة التعلیمیة بطلب إثبات ھویة معقول قبل اإلفصاح عن المعلومات إلى أولیاء األمور/األوصیاء القانونیین، وذلك بغرض 

 حمایة حقوق الخصوصیة للمعلمین المھنیین خالل تیسیر إمكانیة وصول أولیاء األمور.
 

وسیقوم المشرف على المدارس بإعداد إخطار ألولیاء األمور واستمارة إتاحة المعلومات التي ستعرض في ھذه السیاسة وھي جزء ال 
یتجزأ منھا. وسیعلق اإلخطار الموجھ إلى الوالدین في مواقع واضحة بالمنطقة التعلیمیة وسیتاح كل من اإلخطار واالستمارة على الموقع 

في القسم ج للمطالبة بحق أولیاء األمور في االطالع على المراجعة  9176 1617طقة. یرجى استخدام االستمارة اإللیكتروني للمن
یة السنویة لألداء المھني لمراجعة تقییمات الجودة النھائیة والدرجات العددیة المجمعة. یجب أن تُسلم االستمارات إلى قسم الموارد البشر

 . 3462-563-845. رقم ھاتف قسم الموارد البشریة ھوGrand Street, Newburgh, NY 124بمجلس التعلیم، وعنوانھ 
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 النماذجج. 
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 8330-2   1617  نموذج

 
 الموافقة على مراجعة/فحص طرف ثالث للسجالت التعلیمیة

 
 التاریخ: __________________________________________________

 
 Mr. Matthew McCoy Records Access Officer 

Newburgh Enlarged City School District 
124 Grand Street 

Newburgh, NY 12550  
 

 :McCoyالسید  عزیزي 
 
أصرح لـ (اسم الطرف الثالث) ___________________ بمراجعة وفحص السجالت التعلیمیة المحددة أدناه، الخاصة بالطالب 

، وھو (یُرجى وضع دائرة حول أحد الخیارات) ابني / ابنتي / أنا شخصیًا كوني طالبًا مؤھًال. أتفھم أن __________ (اسم الطالب)
یوًما من التاریخ الموضح أعاله وأن الطرف الثالث المصرح لھ سیخبرني بالوقت والمكان الذي  45السجالت ستكون متاحة خالل 

طقة التعلیمیة قد تطلب حضور مسؤول من المنطقة التعلیمیة أثناء عملیة الفحص یمكن أن تُفحص فیھ السجالت. وأتفھم أیًضا أن المن
 وأنھ ال یمكن إخراج أي وثائق من مقر المدرسة. وأتفھم كذلك أنھ لن یمكنني االطالع على أي جزء من السجل یتعلق بطالب 

سنتًا  25عتھا من قبل الطرف الثالث، بتكلفة آخر. وأتفھم كذلك أنھ بناًء على طلبي سأًزود بنسخة من السجالت التي تمت مراج
 للصفحة الواحدة.

 
 أصرح أن یتم فحص/مراجعة السجالت التالیة:

 
1( _________________________________________________ 

 
2( _________________________________________________ 

 
3( _________________________________________________ 

 
  فحص/مراجعة السجالت ھو: غرض

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

رقم ھاتفي المنزلي  یمكن االتصال بالطرف الثالث المصرح لھ على رقم ھاتف __________________. یمكن االتصال بي على
 __________________، أو على ھاتفي الخلوي ورقمھ __________________. نشكرك على اھتمامك بھذا الطلب.

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 

 توقیع ُموثق من
 ولي األمر/الوصي/الطالب المؤھل:

 
  

اقطع أو قم بثني وقطع ال
نموذج

ب 
صویر ال

طول ھذا الخط أو قم بت
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 8330-3   1617  نموذج

 
 طلب ولي األمر/الوصي/الطالب لنسخة من السجالت التعلیمیة

 
 التاریخ: ______________________________________________

 
 Mr. Matthew McCoy Records Access Officer 

Newburgh Enlarged City School District 
124 Grand Street 

Newburgh, NY 12550  
 

 :McCoyالسید  عزیزي 
غرض ھذه الرسالة ھو طلب نسخ من السجالت التعلیمیة المحددة أدناه، الخاصة بالطالب (اسم الطالب)، وھو (یُرجى وضع دائرة 

حال تضمنت السجالت إجابات الختبار (اختبارات)  حول أحد الخیارات) ابني / ابنتي / أنا شخصیًا كوني طالبًا مؤھًال. أتفھم أنھ في
 موحد(ة)، فلن توفر المنطقة التعلیمیة نسخة من أسئلة االختبار الموحد.

 
 أطلب نسًخا من السجالت التالیة:

 
1( _________________________________________________ 

 
2( _________________________________________________ 

 
3( _________________________________________________ 

 
 

 :Xأتقدم بھذا الطلب للسبب (األسباب) المحدد(ة) أدناه بعالمة 
 

 نقل سجالت الطالب إلى مدرسة أخرى.     
 الكشف عن المعلومات لطرف ثالث قمت بتفویضھ.     
 ون حقي في فحص السجالت (على سبیل المثال، عدم تمكن المنطقة التعلیمیة من تقدیم نسخ سیحول عملیًا د     

 إذا كان ولي األمر یعیش بعیًدا وال یمكنھ الحضور لمراجعتھا/فحصھا).
 

ا أتفھم أنھ ما لم تتم اإلشارة إلى أحد ھذه األسباب، فإن سیاسة المنطقة التعلیمیة تنص على أنھ لن تُقدم نسخ من السجالت. وأتفھم أیضً 
 سنتًا للصفحة الواحدة (أو التكلفة الفعلیة للنسخة)، ورسوم البرید، إذا وجدت. 25التعلیمیة رسوًما قدرھا  أنني سأسدد إلى المنطقة

 
یمكن االتصال بي على رقم ھاتفي المنزلي_____________، أو على ھاتفي الخلوي ورقمھ ______________. نشكرك على 

 اھتمامك بھذا الطلب.
 

 
 

 توقیع ولي األمر/الوصي/الطالب المؤھل:
 

 االسم بأحرف واضحة: 
 
 
 
 
 
 

 

  تاریخ میالد الطالب:

 المدرسة الحالیة:

 المدرسة السابقة التي التحق بھا:
 

 عام التخرج:

اقطع أو قم بثني وقطع ا
لنموذج 

 
بطول

 
صویر ال

ھذا الخط أو قم بت
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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   تاریخ میالد الطالب:

  المدرسة الحالیة:

 المدرسة السابقة التي التحق بھا:

  عام التخرج:

 
 الجانب الخلفي) إكمال(یرجى   8330-4   1617   نموذج

 
 الموافقة على تقدیم نسخة من السجالت التعلیمیة لطرف ثالث

 
 التاریخ: ______________________________________________

 
 Mr. Matthew McCoy Records Access Officer 

Newburgh Enlarged City School District 124 Grand Street 
Newburgh, NY 12550  

 
 :McCoyالسید  عزیزي 

،             بتسلم نسخ من السجالت التعلیمیة المحددة أدناه، الخاصة بالطالب (اسم الطالب) غرض ھذه الرسالة ھو التصریح
السجالت وھو (یُرجى وضع دائرة حول أحد الخیارات) ابني / ابنتي / أنا شخصیًا كوني طالبًا مؤھًال. أتفھم أنھ في حال تضمنت 

 إجابات الختبار (اختبارات) موحد(ة)، فلن توفر المنطقة التعلیمیة نسخة من أسئلة االختبار الموحد.
 

 أوافق على امتالك نسخ من السجالت التعلیمیة التالیة في حالة:
 

1( _________________________________________________ 
 

2( _________________________________________________ 
 

3( _________________________________________________ 
 

 :Xأتقدم بھذا الطلب للسبب (األسباب) المحدد(ة) أدناه بعالمة 
 

 نقل سجالت الطالب إلى مدرسة أخرى.     
 عدم تمكن المنطقة التعلیمیة من تقدیم نسخ سیحول عملیًا دون حقي في فحص السجالت (على سبیل المثال، إذا      

 كان ولي األمر یعیش بعیًدا وال یمكنھ الحضور لمراجعتھا/فحصھا).
 

قدم نسخ من السجالت. وأتفھم أیًضا أتفھم أنھ ما لم تتم اإلشارة إلى أحد ھذه األسباب، فإن سیاسة المنطقة التعلیمیة تنص على أنھ لن تُ 
سنتًا للصفحة الواحدة (أو التكلفة الفعلیة للنسخة)، ورسوم  25أن الطرف الثالث المفوض سیُسدد إلى المنطقة التعلیمیة رسوًما قدرھا 

 البرید، إذا وجدت.
 

على رقم ھاتفي المنزلي  یمكن االتصال بالطرف الثالث المصرح لھ على رقم ھاتف _____________. یمكن االتصال بي
 _________________، أو على ھاتفي الخلوي ورقمھ ________________. نشكرك على اھتمامك بھذا الطلب.

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 

 
 ولي األمر/الوصي/الطالب المؤھل:التوقیع الموثق من 

 
 
 
 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال 
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 الجانب الخلفي) إكمال(یرجى      8330-5   1617  نموذج

 
 الموافقة على تقدیم نسخة من السجالت التعلیمیة إلحدى الوكاالت

 
 التاریخ: _______________________________________________________

  
 Mr. Matthew McCoy Records Access Officer 

Newburgh Enlarged City School District 124 Grand Street 
Newburgh, NY 12550  

 
 :McCoyالسید  عزیزي 

____________________________ بتسلم نسخ من السجالت التعلیمیة المحددة أدناه، غرض ھذه الرسالة ھو التصریح لـ 
الخاصة بالطالب (اسم الطالب)___________________________، رقم ھویة الطالب _________، وھو (یُرجى وضع 

حال تضمنت السجالت إجابات الختبار دائرة حول أحد الخیارات) ابني / ابنتي / أنا شخصیًا كوني طالبًا مؤھًال. أتفھم أنھ في 
 (اختبارات) موحد(ة)، فلن توفر المنطقة التعلیمیة نسخة من أسئلة االختبار الموحد.

 
 أوافق على الحصول على نسخ من السجالت التعلیمیة التالیة في حالة:

 
1______________________________________(2 (_______________________________________ 
 
3______________________________________(4_____________________________ (__________ 
 
5______________________________________(6_____________________________ (__________ 
 
 

لتعد تقریًرا إلدارة التعلیم بالوالیة أو لوكالة تقدم أمواًال لبرنامج یشارك فیھ طفلي.  أتقدم بھذا الطلب ألن الوكالة تحتاج إلى السجالت
وكما ھو موضح من توقیع ممثل الوكالة أدناه، توافق الوكالة بموجب ذلك على أنھا لن تكشف عن المعلومات التي تحتوي علیھا 

 .إال في حال موافقتي على المزید من الكشف أعاله نسخ سجالت التعلیم المحددة أعاله ألي أطراف غیر مذكور اسمھا
 

سنتًا للصفحة الواحدة (أو التكلفة الفعلیة للنسخة)، ما لم  25وأتفھم أنا أّن الوكالة المعینة ستُسدد إلى المنطقة التعلیمیة رسوًما قدرھا 
فوضة ھو __________________. نشكرك تعفِھا المنطقة التعلیمیة من ذلك، ورسوم البرید، إذا وجدت. رقم ھاتف الوكالة الم

 على اھتمامك بھذا الطلب.
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 
 
 

   
 التاریخ   االسم بحروف واضحة   توقیع ولي األمر/الوصي/الطالب المؤھل

 
 

  
 التاریخ     ممثل الوكالة المصرح لھا

 
 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 8330-6   1617  نموذج

 
 موافقة الطرف الثالث أو الوكالة

 على الحفاظ على سریة السجالت التعلیمیة
 

 التاریخ: ________________________________________________________
 

 Mr. Matthew McCoy Records Access Officer 
Newburgh Enlarged City School District 124 Grand Street 

Newburgh, NY 12550  
 

 :McCoyالسید  عزیزي 
 

أقر بموجب ھذه الموافقة بأنني أو الوكالة التي أمثلھا لن نقوم بالمزید من الكشف عن المعلومات التي تحتویھا سجالت التعلیم و/أو 
المحددة أدناه، الخاصة بالطالب (اسم الطالب) ______________________________، رقم ھویة نُسخ سجالت التعلیم 

الطالب ________، التي قمت بمراجعتھا و/أو استلمتھا من المنطقة التعلیمیة بموافقة ولي األمر/الطالب، ما لم یوافق ولي 
 األمر/الوصي أو الطالب المؤھل على ھذا المزید من الكشف.

 
م أن الكشف عن السجالت التعلیمیة دون موافقة ولي األمر/الوصي أو الطالب المؤھل ھو انتھاك لقانون الخصوصیة والحقوق أتفھ

 ، بصیغتھ المعدلة.1974التعلیمیة لألسرة لعام 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 
 
 

 
 الطرف الثالث المصرح لھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1617 5-8330رقم  نموذجأو  1617 4-8330رقم  نموذجمع وتوقیعھ وإرفاقھ  ھذا النموذج إكمالیجب 
 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 8330-7   1617  نموذج

 
 طلب ولي األمر/الوصي/الطالب المؤھل لتعدیل السجالت التعلیمیة

 
 التاریخ: _____________________________________________________

 
 Dr. Roberto Padilla   

 Superintendent of Schools  
Newburgh Enlarged City School District 124 Grand Street 

Newburgh, NY 12550 
 

 :Padilla د عزیزي
 و جزء من السجالت التعلیمیة المحددة أدناه والخاصة بالطالب غرض ھذه الرسالة ھو طلب تعدیل السجالت التعلیمیة أ

(اسم الطالب)__________________________، وھو (یُرجى وضع دائرة حول أحد الخیارات) ابني / ابنتي / أنا شخصیًا 
مضلل أو أنھ ینتھك كوني طالبًا مؤھًال. وقد أشرت بجانب كل سجل أو جزء من السجل إلى سبب اعتقادي بأنھ غیر دقیق أو 

 خصوصیة أو حقوق الطالب.
 

 أود أن تُعدل السجالت التالیة أو األجزاء التالیة من السجل لألسباب المشار إلیھا أدناه:
 

1( _________________________________________________ 
 

2( _________________________________________________ 
 
3( _________________________________________________ 

 
أتفھم أن أمام المنطقة التعلیمیة عشرة أیام عمل للرد كتابیًا من تاریخ استالم ھذا الطلب. وأتفھم أیضاً أن إجراءات الطعن على قرار 

 .8330المشرف على المدارس یمكن العثور علیھا في اللوائح الخاصة بالسیاسة رقم 
 

االتصال بي على رقم ھاتفي المنزلي _______________، أو على ھاتفي الخلوي ورقمھ ____________. نشكرك یمكن 
 على اھتمامك بھذا الطلب.

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 
 

 
 توقیع ُموثق من

 ولي األمر/الوصي/الطالب المؤھل:
 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 8330-8   1617  نموذج

 
 معلومات الدلیلاالعتراض على اإلفصاح عن 

 
 2016سبتمبر 

 
 عزیزنا ولي األمر/الوصي/الطالب المؤھل:

  
كمعلومات دلیل بیانات، وقد تكشف عن أي من ھذه العناصر قامت المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ بتحدید العناصر التالیة 

 دون موافقتك الكتابیة المسبقة، ما لم تُخطرھا كتابیًا بعدم رغبتك في فعل ھذا:
 

اسم الطالب واسم ولي (ولیي) األمر/الوصي (األوصیاء) والعنوان ورقم الھاتف (لطالب المرحلة الثانویة فقط) والمدرسة التي 
ل الدراسة األساسي والمشاركة في األنشطة والریاضات المدرسیة الرسمیة المعترف بھا وطول ووزن أعضاء یحضر فیھا ومجا

الفرق الریاضیة وتواریخ الحضور والدرجات والجوائز المستلمة والصور الفوتوغرافیة المتعلقة باألنشطة التي ترعاھا المدرسة 
 .والجوائز المستخدمة في منشورات المنطقة التعلیمیة

 
إذا كنت تعترض على الكشف عن أي من معلومات دلیل البیانات المذكورة أعاله، فیجب أن تُخطر المنطقة التعلیمیة كتابیًا بحلول 

) یوًما األولى من العام الدراسي أو خالل ثالثین یوًما من استالم ھذا اإلخطار. ومن أجل راحتك، یمكنك أن تذكر 30نھایة الثالثین (
 وإعادتھ إلى مدیر مدرسة طفلك (أطفالك). معلومات الدلیلج أوجھ اعتراضك على الكشف عن في ھذا النموذ

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 دون موافقتي المسبقة. معلومات الدلیلیرجى عدم الكشف عن 
 
 
 
 

  
 (التاریخ)    (ولي األمر/الوصي أوالطالب المؤھل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات الدلیلیرجى إعادة ھذا النموذج إلى المدرسة إذا كنت تعترض على الكشف عن 
 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 9715-1   1617  نموذج

 
 التوظیف بواسطة مجموعات خارجیة

 
 2016سبتمبر 

 
 ولي األمر/الوصي أو الطالب المؤھل: عزیزي 
 

)، یجب أن تكشف المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة No Child Left Behind Actوفقًا لقانون كفالة حق التعلیم لألطفال (
رحلة نیوبورغ لمسؤولي التجنید العسكري ومؤسسات التعلیم العالي عند طلبھم عن األسماء والعناوین وأرقام الھاتف لطالب الم

عاًما  18الثانویة. ویجب أیًضا أن تقوم المنطقة التعلیمیة بإخطارك بحقك كونك ولي أمر/وصیًا أو طالبًا مؤھًال وبحق أي طالب عمره 
أو أكبر في أن یطلب من المنطقة التعلیمیة عدم الكشف عن ھذه المعلومات دون موافقة كتابیة مسبقة من ولي األمر/الوصي أو 

 الطالب المؤھل.
 

ولذلك إذا كنت ترید أن تمارس خیارك كونك ولي أمر/وصیًا على طالب بالمرحلة الثانویة، في تعلیق الموافقة على الكشف عن 
المعلومات أعاله لمسؤولي التجنید العسكري و/أو مؤسسات التعلیم العالي، فیجب أن توقع وتكتب التاریخ على النموذج أدناه وتعیده 

 ) المعنیة.NFAالمدیر المنتدب بحرم مدرسة نیوبورغ فري أكادیمي (في أقرب وقت ممكن إلى 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 
 

 المدیر المساعد
 نیوبورغ فري أكادیمي حرم مدرسة

 
 

 __________________________________________ التاریخ:  
 
 

    أكادیمي فري نیوبورغ لمدرسة الرئیسي الحرم المعاون، المدیر Mr. Paul Rodriguez  إلى:
 Mr. Matteo Doddo أكادیمي فري نیوبورغ لمدرسة الشمالي الحرم المعاون، المدیر  

  201 Fullerton Avenue301 أو Robinson Avenue Newburgh, New York 12550   
 

_________________،  أنا بصفتي ولي أمر/الوصي على الطالب (اسم الطالب) _____________________، أو أنا،
عاًما أو أكبر، ال أوافق على الكشف عن اسم وعنوان ورقم ھاتف الطالب  18بصفتي طالبًا بمدرسة نیوبورغ فري أكادیمي وعمري 

 المذكور اسمھ أعاله لـ (ضع عالمة على جمیع ما ینطبق)
 _____ مؤسسات التعلیم العالي. ____ مسؤولي التجنید العسكري و/أو

 
 
 
 _______________________ ____________________________   

 (اسم ولي األمر/الوصي بحروف واضحة)  (توقیع ولي األمر/الوصي)
 
 

_______________________ ____________________________   
 (اسم الطالب المؤھل بحروف واضحة)  (توقیع الطالب المؤھل)

 
 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 8340-1   1617  نموذج

 
 الموافقة على االنسحاب من أنشطة معینة

 
 2016سبتمبر 

 
 من قانون الوالیات المتحدة  h1232من القسم  20التعدیل الخاص بحمایة حقوق الطالب، بالبند 

)United States Code, U.S.C یُلزم المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ بإخطارك وبالحصول على (. 
 موافقتك أو بالسماح لطفلك باالنسحاب من المشاركة في بعض األنشطة المدرسیة. وتتضمن ھذه األنشطة استبیانًا أو 

 یانات بخصوص المعلومات المحمیة"):تبتحلیًال أو تقیًما للطالب بشأن واحد أو أكثر من النواحي التالیة ("اس
 

 االنتماءات أو المعتقدات السیاسیة للطالب أو ولي (أولیاء) أمره؛ )1
 المشاكل العقلیة أو النفسیة للطالب أو أسرتھ؛ )2
 السلوكیات أو التصرفات الجنسیة؛ )3
مة للذات أو المھینة؛ )4  السلوكیات غیر القانونیة أو المعادیة للمجتمع أو الُمَجرِّ
 ألشخاص آخرین تربطھم بالُمقیمین عالقة عائلیة قریبة؛ االنتقادیةالتقییمات  )5
 ؛والكھنةالعالقات ذات االمتیاز المعترف بھ قانونًا، مثل تلك الخاصة بالمحامین واألطباء  )6
 الممارسات أو االنتماءات أو المعتقدات الدینیة للطالب أو ولي (أولیاء) أمره؛ أو )7
 التي یفرضھا القانون لتحدید أھلیة المشاركة في برنامج ما.الدخل، في غیر الحدود  )8

 
وھذا المتطلب ینطبق أیًضا على عملیة جمع أو كشف أو استخدام معلومات الطالب ألغراض تسویقیة ("استبیانات تسویقیة") وبعض 

 االختبارات البدنیة والفحوصات.
 

التي تتطلب إخطار ولي األمر وموافقتھ أو االنسحاب. قد تكون ھذه  17-2016سترسل إلیك المدرسة جدول األنشطة للعام الدراسي 
القائمة غیر حصریة، وبالنسبة لالستبیانات واألنشطة المجدولة لما بعد بدء العام الدراسي، ستقوم المدرسة بإخطارك بمواعید 

ختیار عدم مشاركة طفلك أو عدم االستبیانات واألنشطة بصفتك ولي األمر أو الوصي أو الطالب المؤھل، وستقدم لك فرصة ال
مشاركتك، باإلضافة إلى فرصة لمراجعة االستبیانات، وذلك خالل فترة معقولة من الوقت قبل التاریخ الذي ستُقام فیھ االستبیانات 

 واألنشطة.
 

النموذج وأن تعیده خالل  وإذا كنت ترید أن یشارك طفلك في االستبیانات أو األنشطة، فَسیُطلب منك أن توقع على نموذج مشابھ لھذا
فترة ال تزید عن عشرة أیام من التاریخ الموضح أعلى النموذج. إذا كنت ترید أن تراجع أیًا من وسائل االستبیان أو أیًا من المواد 

لك التعلیمیة المستخدمة فیما یتعلق بأي من المعلومات المحمیة أو أي استبیان تسویقي، فسیمكنك التواصل مع مدیر مدرسة طف
 (أطفالك). لدیك الحق في مراجعة االستبیانات و/أو المواد التعلیمیة قبل أن یتم إجراؤھا على طفلك أو علیك.

 
 أنا، (اسم ولي األمر/الوصي/ الطالب المؤھل) ______________________________________،

 ____ أوافق أو ____ ال أوافق على (قم بتحدید واحد من الخیارین) 
طفلي (اسم الطالب) ___________________________________ أو مشاركتي في استبیان  مشاركة 

 ____________________________________، الذي سیعقد في أو قریبًا من (التاریخ) ____________________.
 
 
 _____________________________________ _____   ______________________   

 التاریخ    ي األمر/الوصي/الطالب المؤھلتوقیع ول
 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 8340-2   1617  نموذج

 
 تصریح باستخدام الصور الفوتوغرافیة/تسجیالت الفیدیو

 
 ____________________________________________________  التاریخ:

 
 :عاًما 18للطالب الذین تقل أعمارھم عن 

 
أصرح أنا، الموقع أدناه ولي أمر/الوصي على (اسم الطالب) ______________________________________، رقم 

بمدینة نیوبورغ، للمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة الھویة ______________________، الطالب بالمنطقة التعلیمیة الموسعة 
نیوبورغ باستخدام الصور الفوتوغرافیة و/أو تسجیالت الفیدیو الخاصة بطفلي، باإلضافة إلى األنواع التالیة من المعلومات الخاصة 

) اإلخباریة، وفي الكتاب السنوي، بطفلي، في المقاالت التي تكتب في الصحف المحلیة عن المنطقة التعلیمیة، وفي النشرة (النشرات
 .17-2016وعلى صفحة اإللكترونیة للمنطقة التعلیمیة على االنترنت، وفي محطات التلیفزیون المحلیة، أثناء العام الدراسي 

 االسم (ولكن لیس على الصفحة اإللكترونیة) •
 المشاركة في األنشطة والریاضات •
 الدرجات والتكریمات والجوائز الُمستلمة •
 الطالب عمل •
 صور طفل مشارك في األنشطة المدرسیة أو األنشطة المرتبطة بالمدرسة. •
 تسجیالت الفیدیو الخاصة بطفل مشارك في األنشطة المدرسیة أو األنشطة المرتبطة بالمدرسة. •

 
عاءات والمطالبات أعفي المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ ومسؤولیھا وموظفیھا وعمالئھا وخلفائھا من أي وجمیع االد

واإلجراءات وأسباب رفع الدعوى والدعاوى واألضرار واألحكام التي تنشأ من استخدام المعلومات أعاله الخاصة بطفلي في 
 المنشورات

 واألنشطة األخرى الموصوفة أعاله. 
 
 

___________________  __________________   _______________________   
 التاریخ   بحروف واضحة   األمر/الوصياسم ولي 

 
 عاًما أو أكبر: 18للطالب بعمر 

 
 عاًما أو أكبر، وقد قمت بقراءة المعلومات أعاله وأتفھم شروط االتفاقیة أعاله وسألتزم بأحكامھا باألصالة  18أنا طالب عمري 

 عن نفسي.
 
 

_____________________ __________ ______________ ___________ ____     
 التاریخ   التوقیع رقم الھویة  اسم الطالب بحروف واضحة

 

 
 

ال أرید أن تُعطى المعلومات المذكورة أعاله والخاصة بطفلي أو الخاصة بي (اسم الطالب)___________________، رقم 
تُستخدم في النشرات اإلخباریة للمنطقة التعلیمیة أو في الكتاب السنوي أو الھویة_______________، إلى الصحف المحلیة أو أن 

 .17-2016على الموقع اإللكتروني أو أن تُعطى لمحطات التلیفزیون المحلیة، أثناء العام الدراسي 
 
 

____________________________________ ________________________ _________________   
 التاریخ    التوقیع   وصي/الطالب المؤھلولي األمر/ال

 
 یجب أن یعاد ھذا النموذج إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن

 
  

 القسم أدناه. إكمال أو، یُرجى 

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 8340-2   1617  نموذج

 
 الفوتوغرافیة/تسجیالت الفیدیوتصریح باستخدام الصور 

 
 ____________________________________________________ التاریخ:  

 
 :عاًما 18للطالب الذین تقل أعمارھم عن 

 
أصرح أنا، الموقع أدناه ولي أمر/الوصي على (اسم الطالب) ______________________________________، رقم 

_____، الطالب بالمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ، للمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة الھویة _________________
نیوبورغ باستخدام الصور الفوتوغرافیة و/أو تسجیالت الفیدیو الخاصة بطفلي، باإلضافة إلى األنواع التالیة من المعلومات الخاصة 

عن المنطقة التعلیمیة، وفي النشرة (النشرات) اإلخباریة، وفي الكتاب السنوي، بطفلي، في المقاالت التي تكتب في الصحف المحلیة 
 .17-2016وعلى صفحة اإللكترونیة للمنطقة التعلیمیة على االنترنت، وفي محطات التلیفزیون المحلیة، أثناء العام الدراسي 

 االسم (ولكن لیس على الصفحة اإللكترونیة) •
 المشاركة في األنشطة والریاضات •
 الدرجات والتكریمات والجوائز الُمستلمة •
 عمل الطالب •
 صور طفل مشارك في األنشطة المدرسیة أو األنشطة المرتبطة بالمدرسة. •
 تسجیالت الفیدیو الخاصة بطفل مشارك في األنشطة المدرسیة أو األنشطة المرتبطة بالمدرسة. •

 
وموظفیھا وعمالئھا وخلفائھا من أي وجمیع االدعاءات والمطالبات أعفي المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ ومسؤولیھا 

واإلجراءات وأسباب رفع الدعوى والدعاوى واألضرار واألحكام التي تنشأ من استخدام المعلومات أعاله الخاصة بطفلي في 
 المنشورات

 واألنشطة األخرى الموصوفة أعاله.
 
 

___________________  __________________   _______________________   
 التاریخ   بحروف واضحة   اسم ولي األمر/الوصي

 
 عاًما أو أكبر: 18للطالب بعمر 

 
 عاًما أو أكبر، وقد قمت بقراءة المعلومات أعاله وأتفھم شروط االتفاقیة أعاله وسألتزم بأحكامھا باألصالة  18أنا طالب عمري 

 عن نفسي.
 
 

_____________________ __________ ______________  _______________     
 التاریخ   التوقیع رقم الھویة  اسم الطالب بحروف واضحة

 

 
 

ال أرید أن تُعطى المعلومات المذكورة أعاله والخاصة بطفلي أو الخاصة بي (اسم الطالب)___________________، رقم 
الھویة_______________، إلى الصحف المحلیة أو أن تُستخدم في النشرات اإلخباریة للمنطقة التعلیمیة أو في الكتاب السنوي أو 

 .17-2016على الموقع اإللكتروني أو أن تُعطى لمحطات التلیفزیون المحلیة، أثناء العام الدراسي 
 
 

____________________________________ ________________________ _________________   
 التاریخ    التوقیع   ولي األمر/الوصي/الطالب المؤھل

 
 یجب أن یعاد ھذا النموذج إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن

 
  

 القسم أدناه. إكمال أو، یُرجى 

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج

 



 

74  

 

 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
 
 
 
 
 
 
  



 

75  

 
 8340-2   1617  نموذج

 
 تصریح باستخدام الصور الفوتوغرافیة/تسجیالت الفیدیو

 
 ____________________________________________________ التاریخ:  

 
 :عاًما 18للطالب الذین تقل أعمارھم عن 

 
______________________________________، رقم أصرح أنا، الموقع أدناه ولي أمر/الوصي على (اسم الطالب) 

الھویة ______________________، الطالب بالمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ، للمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة 
ة من المعلومات الخاصة نیوبورغ باستخدام الصور الفوتوغرافیة و/أو تسجیالت الفیدیو الخاصة بطفلي، باإلضافة إلى األنواع التالی

بطفلي، في المقاالت التي تكتب في الصحف المحلیة عن المنطقة التعلیمیة، وفي النشرة (النشرات) اإلخباریة، وفي الكتاب السنوي، 
 .17-2016وعلى صفحة اإللكترونیة للمنطقة التعلیمیة على االنترنت، وفي محطات التلیفزیون المحلیة، أثناء العام الدراسي 

 سم (ولكن لیس على الصفحة اإللكترونیة)اال •
 المشاركة في األنشطة والریاضات •
 الدرجات والتكریمات والجوائز الُمستلمة •
 عمل الطالب •
 صور طفل مشارك في األنشطة المدرسیة أو األنشطة المرتبطة بالمدرسة. •
 المدرسة.تسجیالت الفیدیو الخاصة بطفل مشارك في األنشطة المدرسیة أو األنشطة المرتبطة ب •

 
أعفي المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ ومسؤولیھا وموظفیھا وعمالئھا وخلفائھا من أي وجمیع االدعاءات والمطالبات 

واإلجراءات وأسباب رفع الدعوى والدعاوى واألضرار واألحكام التي تنشأ من استخدام المعلومات أعاله الخاصة بطفلي في 
 المنشورات

 خرى الموصوفة أعاله.واألنشطة األ
 
 

___________________  __________________   _______________________   
 التاریخ   بحروف واضحة   اسم ولي األمر/الوصي

 
 عاًما أو أكبر: 18للطالب بعمر 

 
 عاًما أو أكبر، وقد قمت بقراءة المعلومات أعاله وأتفھم شروط االتفاقیة أعاله وسألتزم بأحكامھا باألصالة  18أنا طالب عمري 

 عن نفسي.
 
 

_____________________ __________ ______________  _______________     
 التاریخ   التوقیع رقم الھویة  اسم الطالب بحروف واضحة

 

 
 

ال أرید أن تُعطى المعلومات المذكورة أعاله والخاصة بطفلي أو الخاصة بي (اسم الطالب)___________________، رقم 
الھویة_______________، إلى الصحف المحلیة أو أن تُستخدم في النشرات اإلخباریة للمنطقة التعلیمیة أو في الكتاب السنوي أو 

 .17-2016لى الموقع اإللكتروني أو أن تُعطى لمحطات التلیفزیون المحلیة، أثناء العام الدراسي ع
 
 

____________________________________ ________________________ _________________   
 التاریخ    التوقیع   ولي األمر/الوصي/الطالب المؤھل

 
 المدرسة في أقرب وقت ممكنیجب أن یعاد ھذا النموذج إلى 

  

 القسم أدناه. إكمال أو، یُرجى 

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال 
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

77  

 
 8340-2   1617  نموذج

 
 تصریح باستخدام الصور الفوتوغرافیة/تسجیالت الفیدیو

 
 ____________________________________________________ التاریخ:  

 
 :عاًما 18للطالب الذین تقل أعمارھم عن 

 
أصرح أنا، الموقع أدناه ولي أمر/الوصي على (اسم الطالب) ______________________________________، رقم 

بمدینة نیوبورغ، للمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة الھویة ______________________، الطالب بالمنطقة التعلیمیة الموسعة 
نیوبورغ باستخدام الصور الفوتوغرافیة و/أو تسجیالت الفیدیو الخاصة بطفلي، باإلضافة إلى األنواع التالیة من المعلومات الخاصة 

) اإلخباریة، وفي الكتاب السنوي، بطفلي، في المقاالت التي تكتب في الصحف المحلیة عن المنطقة التعلیمیة، وفي النشرة (النشرات
 .17-2016وعلى صفحة اإللكترونیة للمنطقة التعلیمیة على االنترنت، وفي محطات التلیفزیون المحلیة، أثناء العام الدراسي 

 االسم (ولكن لیس على الصفحة اإللكترونیة) •
 المشاركة في األنشطة والریاضات •
 الدرجات والتكریمات والجوائز الُمستلمة •
 الطالب عمل •
 صور طفل مشارك في األنشطة المدرسیة أو األنشطة المرتبطة بالمدرسة. •
 تسجیالت الفیدیو الخاصة بطفل مشارك في األنشطة المدرسیة أو األنشطة المرتبطة بالمدرسة. •

 
عاءات والمطالبات أعفي المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ ومسؤولیھا وموظفیھا وعمالئھا وخلفائھا من أي وجمیع االد

واإلجراءات وأسباب رفع الدعوى والدعاوى واألضرار واألحكام التي تنشأ من استخدام المعلومات أعاله الخاصة بطفلي في 
 المنشورات

 واألنشطة األخرى الموصوفة أعاله.
 
 

___________________  __________________   _______________________   
 التاریخ   بحروف واضحة   ياسم ولي األمر/الوص

 
 عاًما أو أكبر: 18للطالب بعمر 

 
 عاًما أو أكبر، وقد قمت بقراءة المعلومات أعاله وأتفھم شروط االتفاقیة أعاله وسألتزم بأحكامھا باألصالة  18أنا طالب عمري 

 عن نفسي.
 
 

_____________________ __________ ______________  _______________     
 التاریخ   التوقیع رقم الھویة  اسم الطالب بحروف واضحة

 

 
 

ال أرید أن تُعطى المعلومات المذكورة أعاله والخاصة بطفلي أو الخاصة بي (اسم الطالب)___________________، رقم 
النشرات اإلخباریة للمنطقة التعلیمیة أو في الكتاب السنوي أو الھویة_______________، إلى الصحف المحلیة أو أن تُستخدم في 

 .17-2016على الموقع اإللكتروني أو أن تُعطى لمحطات التلیفزیون المحلیة، أثناء العام الدراسي 
 
 

____________________________________ ________________________ _________________   
 التاریخ    التوقیع   المؤھلولي األمر/الوصي/الطالب 

 
 یجب أن یعاد ھذا النموذج إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن

 
  

 القسم أدناه. إكمال أو، یُرجى 

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 8340-2   1617  نموذج

 
 الفیدیوتصریح باستخدام الصور الفوتوغرافیة/تسجیالت 

 
 ____________________________________________________ التاریخ:  

 
 :عاًما 18للطالب الذین تقل أعمارھم عن 

 
أصرح أنا، الموقع أدناه ولي أمر/الوصي على (اسم الطالب) ______________________________________، رقم 

بالمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ، للمنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة الھویة ______________________، الطالب 
نیوبورغ باستخدام الصور الفوتوغرافیة و/أو تسجیالت الفیدیو الخاصة بطفلي، باإلضافة إلى األنواع التالیة من المعلومات الخاصة 

علیمیة، وفي النشرة (النشرات) اإلخباریة، وفي الكتاب السنوي، بطفلي، في المقاالت التي تكتب في الصحف المحلیة عن المنطقة الت
 .17-2016وعلى صفحة اإللكترونیة للمنطقة التعلیمیة على االنترنت، وفي محطات التلیفزیون المحلیة، أثناء العام الدراسي 

 االسم (ولكن لیس على الصفحة اإللكترونیة) •
 المشاركة في األنشطة والریاضات •
 یمات والجوائز الُمستلمةالدرجات والتكر •
 عمل الطالب •
 صور طفل مشارك في األنشطة المدرسیة أو األنشطة المرتبطة بالمدرسة. •
 تسجیالت الفیدیو الخاصة بطفل مشارك في األنشطة المدرسیة أو األنشطة المرتبطة بالمدرسة. •

 
ا وخلفائھا من أي وجمیع االدعاءات والمطالبات أعفي المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ ومسؤولیھا وموظفیھا وعمالئھ

واإلجراءات وأسباب رفع الدعوى والدعاوى واألضرار واألحكام التي تنشأ من استخدام المعلومات أعاله الخاصة بطفلي في 
 المنشورات

 واألنشطة األخرى الموصوفة أعاله.
 
 

___________________  __________________  __________________ _____   
 التاریخ   بحروف واضحة   اسم ولي األمر/الوصي

 
 عاًما أو أكبر: 18للطالب بعمر 

 
 عاًما أو أكبر، وقد قمت بقراءة المعلومات أعاله وأتفھم شروط االتفاقیة أعاله وسألتزم بأحكامھا باألصالة  18أنا طالب عمري 

 عن نفسي.
 
 

_____________________ __________ ______________  _______________     
 التاریخ   التوقیع رقم الھویة  اسم الطالب بحروف واضحة

 

 
 

ال أرید أن تُعطى المعلومات المذكورة أعاله والخاصة بطفلي أو الخاصة بي (اسم الطالب)___________________، رقم 
إلى الصحف المحلیة أو أن تُستخدم في النشرات اإلخباریة للمنطقة التعلیمیة أو في الكتاب السنوي أو الھویة_______________، 

 .17-2016على الموقع اإللكتروني أو أن تُعطى لمحطات التلیفزیون المحلیة، أثناء العام الدراسي 
 
 

____________________________________ ________________________ _________________   
 التاریخ    التوقیع   ولي األمر/الوصي/الطالب المؤھل

 
 یجب أن یعاد ھذا النموذج إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن

 
  

 القسم أدناه. إكمال أو، یُرجى 

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال 
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 9716   1617 نموذج 

 
 

 المجمعة العددیة الكفاءة ودرجات المھني لألداء السنویة بالمراجعة الخاصة للجودة األصلیة التقییمات عن بالكشف طلب على الرد
 التعلیم قانون من c3012- القسم لنموذج وفًقا الخاصة والتقدیرات

 
 

           ):األوصیاء( الوصي/األمر) أولیاء( ولي اسم
           :ھویاتھم) أرقام( ورقم) الطالب( الطالب اسم

            ):الطالب( للطالب الدراسي الصف
 
 

            ):المعلمین( المعلم) اسماء( اسم
 

          :17-2016 الدراسي للعام) المجمعة الدرجات( الدرجة
      ):HEDI( مجد غیر أو متطور أو فعال أو للغایة فعال لنظام وفًقا 17-2016 الدراسي العام درجات تقدیر

 
  

  3462-563-845رقم على البشریة الموارد بقسم االتصال ُیرجى لك، المقدمة المعلومات بخصوص أسئلة لدیك كانت إذا
 
 

 صارمة خصوصیة حقوق المبنى ومدیرو والمعلمون الدراسیة الفصول تمتلك التعلیم، قانون من c-3012 للقسم وفًقا: مالحظة*
 .الحقوق ھذه ستحترم أنك ثقة على ونحن. بھا أنت ستُزود التي المعلومات عن التعلیمیة المنطقة بكشف یتعلق فیما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال 
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 1L     1617 نموذج 

 
 الحشریةطلب إخطار باستخدام المبیدات 

 
     التاریخ: 

 
 ، المدیر                                                إلى: 

 
 ، المدرسة                                                
 

       العنوان: 
  
 _, NY 1255     
 

      المدرسة: 
 

      عنوان المدرسة:
_New _____________, NY 1255 
 
 

  ، الطالب                                       ولي أمر/الوصي على الطالب (اسم الطالب)                                  أرغب أنا،
 

 ، في استالم إخطار كتابي عند استخدام المبیدات الحشریة في المستقبل بالمدرسة.                                 بمدرسة 
 
 

 عنواني البریدي ھو:
 
 
 
              
 

 مع خالص الشكر،
 
 
 
              

  (توقیع ولي األمر/الوصي)    (اسم ولي األمر/الوصي بحروف واضحة)      
 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 2L     1617 نموذج 

 
 العالج الطارئ الموافقة على إجراء

 
 المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ

 
 ولي األمر/الوصي: عزیزي 
 

 ھذه البطاقة تُزود المدرسة بـ:
 

 المعلومات الطبیة في حاالت الطوارئ •
 الموافقة في حالة الطوارئ •
 الكشف عن المعلومات الصحیة للموظفین المناسبین •

 
 بالمعلومات الخاصة بطفلك.من المھم للغایة أن تزود المدرسة 

 
 (مرض، إصابة، إلخ)، تكون أرقام الھاتف العاملة ضروریة للتواصل مع ولي األمر/الوصي. موقف طارئفي حالة حدوث 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

تغییر أرقام الھاتف أو العنوان أو  – تقع علیك مسؤولیة إبقاء المدرسة على اطالع دائم بأي تغییرات تحدث أثناء العام الدراسي
 األدویة أو المشاكل الصحیة.

 
 األدویة التي یحتاج إلیھا الطالب في المدرسة یجب أن تأتي من خالل مكتب الصحة مع المعامالت الورقیة المناسبة •

 
اضیة أو فترات وأي عذر طبي/صحي لعدم حضور فصول التربیة البدنیة (بصالة األلعاب الریاضیة) أو األنشطة الری •

 االستراحة، یجب أن یُقدم إلى مكتب الصحة.
 

 إذا كانت لدیك أي أسئلة بخصوص ھذه البطاقة، فتواصل مع مكتب الصحة بمدرسة طفلك.
 
 

 انظر خلف ھذه البطاقة إلكمال المعلومات
 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 2L     1617 نموذج 

 
 الموافقة على إجراء العالج الطارئ

 
 مع الموظفین المناسبین.أصرح بمشاركة ھذه المعلومات 

 
             المشكالت الصحیة: 

             أنواع الحساسیة: 
             أدویة الحساسیة: 

           األدویة الیومیة التي تؤخذ بالمنزل:  
          :Medicaidرقم برنامج الرعایة االجتماعیة الصحیة 

           شركة التأمین الصحي ورقمھا: 
           طبیب الطفل أو ُمقدم الرعایة الصحیة: 

 رقم الھاتف   العنوان   االسم
 

للتأكد من أن طفلي _____________________ سیحظى بالرعایة الطبیة المناسبة، أعطي موافقتي على أنھ عند حدوث موقف 
حاالت الطوارئ. وھذا قد یتضمن النقل بواسطة طارئ، یقوم ممرض المدرسة أو موظف آخر ُمَدرب جیًدا بتفعیل النظام الطبي في 

 عربة إسعاف إلى أقرب مستشفى حیث تستمر الرعایة الطبیة الطارئة. أتفھم أنھ سیتم بذل كل المحاوالت المعقولة لالتصال بي.
 

              التاریخ: 
 توقیع ولي األمر/الوصي

 
              

 العالقة
 
 

       رقم الھویة الخاص بالمدرسة:
 

 اسم الطالب:___________________________ذكر__أنثى__ تاریخ المیالد:___________التاریخ: _________
 االسم األول االسم األخیر   
 

 المدرسة:___________________________الصف: ______ المعلم/الفصل الرئیسي:______________________
 

 ___________________ ھاتف المنزل:____________________عنوان المنزل:______________________
 المدینة/البلدة  الشارع   
 

 _____________________ |___________________ رقم ھاتف العمل __________ رقم الھاتف الخلوي األم:
 اسم العمل   االسم  
 

 ل __________ رقم الھاتف الخلوي_____________________ |___________________ رقم ھاتف العم األب:
 اسم العمل   االسم  
 

 الوصي أو شخص آخر للتواصل معھ في حالة الطوارئ:
 _________________________________________________________________________________ 

 رقم الھاتف    العنوان     االسم
 

 _________________________________________________________________________________ 
 رقم الھاتف    العنوان     االسم

 
 األشقاء (األخوة/األخوات)

 تاریخ المیالد  الصف المدرسة التي یحضر بھا     االسم
___________________________ _______________ _________ _________________ 
___________________________ _______________ _________ _________________ 
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 2L     1617 نموذج 

 
 الموافقة على إجراء العالج الطارئ

 
 المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ

 
 ولي األمر/الوصي: عزیزي 
 

 ھذه البطاقة تُزود المدرسة بـ:
 

 المعلومات الطبیة في حاالت الطوارئ •
 الموافقة في حالة الطوارئ •
 الكشف عن المعلومات الصحیة للموظفین المناسبین •

 
 من المھم للغایة أن تزود المدرسة بالمعلومات الخاصة بطفلك.

 
 (مرض، إصابة، إلخ)، تكون أرقام الھاتف العاملة ضروریة للتواصل مع ولي األمر/الوصي. موقف طارئفي حالة حدوث 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

تغییر أرقام الھاتف أو العنوان أو  –تقع علیك مسؤولیة إبقاء المدرسة على اطالع دائم بأي تغییرات تحدث أثناء العام الدراسي 
 لمشاكل الصحیة.األدویة أو ا

 
 األدویة التي یحتاج إلیھا الطالب في المدرسة یجب أن تأتي من خالل مكتب الصحة مع المعامالت الورقیة المناسبة •

 
وأي عذر طبي/صحي لعدم حضور فصول التربیة البدنیة (بصالة األلعاب الریاضیة) أو األنشطة الریاضیة أو فترات  •

 لصحة.االستراحة، یجب أن یُقدم إلى مكتب ا
 

 إذا كانت لدیك أي أسئلة بخصوص ھذه البطاقة، فتواصل مع مكتب الصحة بمدرسة طفلك.
 
 

 انظر خلف ھذه البطاقة إلكمال المعلومات
 

 
  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر
بطول ھذا الخط أو قم بت
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 2L     1617 نموذج 

 
 الموافقة على إجراء العالج الطارئ

 
 أصرح بمشاركة ھذه المعلومات مع الموظفین المناسبین.

 
             المشكالت الصحیة: 

             أنواع الحساسیة: 
             أدویة الحساسیة: 

           األدویة الیومیة التي تؤخذ بالمنزل:  
          :Medicaidرقم برنامج الرعایة االجتماعیة الصحیة 

           شركة التأمین الصحي ورقمھا: 
           طبیب الطفل أو ُمقدم الرعایة الصحیة: 

 رقم الھاتف   العنوان   االسم
 

للتأكد من أن طفلي _____________________ سیحظى بالرعایة الطبیة المناسبة، أعطي موافقتي على أنھ عند حدوث موقف 
طارئ، یقوم ممرض المدرسة أو موظف آخر ُمَدرب جیًدا بتفعیل النظام الطبي في حاالت الطوارئ. وھذا قد یتضمن النقل بواسطة 

 إسعاف إلى أقرب مستشفى حیث تستمر الرعایة الطبیة الطارئة. أتفھم أنھ سیتم بذل كل المحاوالت المعقولة لالتصال بي.عربة 
 

              التاریخ: 
 توقیع ولي األمر/الوصي

 
              

 العالقة
 
 

       رقم الھویة الخاص بالمدرسة:
 

 الطالب:___________________________ذكر__أنثى__ تاریخ المیالد:___________التاریخ: _________اسم 
 االسم األول االسم األخیر   
 

 المدرسة:___________________________الصف: ______ المعلم/الفصل الرئیسي:______________________
 

 __________ ھاتف المنزل:____________________عنوان المنزل:_______________________________
 المدینة/البلدة  الشارع   
 

 _____________________ |___________________ رقم ھاتف العمل __________ رقم الھاتف الخلوي األم:
 اسم العمل   االسم  
 

 __________ رقم الھاتف الخلوي_____________________ |___________________ رقم ھاتف العمل  األب:
 اسم العمل   االسم  
 

 الوصي أو شخص آخر للتواصل معھ في حالة الطوارئ:
 _________________________________________________________________________________ 

 رقم الھاتف    العنوان     االسم
 

____________________________________________ _____________________________________ 
 رقم الھاتف    العنوان     االسم

 
 األشقاء (األخوة/األخوات)

 تاریخ المیالد  الصف المدرسة التي یحضر بھا     االسم
___________________________ _______________ _________ _________________ 
___________________________ _______________ _________ _________________ 
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 2L     1617 نموذج 

 
 الموافقة على إجراء العالج الطارئ

 
 المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ

 
 ولي األمر/الوصي: عزیزي 
 

 ھذه البطاقة تُزود المدرسة بـ:
 

 المعلومات الطبیة في حاالت الطوارئ •
 الموافقة في حالة الطوارئ •
 الكشف عن المعلومات الصحیة للموظفین المناسبین •

 
 من المھم للغایة أن تزود المدرسة بالمعلومات الخاصة بطفلك.

 
 مر/الوصي.(مرض، إصابة، إلخ)، تكون أرقام الھاتف العاملة ضروریة للتواصل مع ولي األ موقف طارئفي حالة حدوث 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

تغییر أرقام الھاتف أو العنوان أو  –تقع علیك مسؤولیة إبقاء المدرسة على اطالع دائم بأي تغییرات تحدث أثناء العام الدراسي 
 األدویة أو المشاكل الصحیة.

 
 من خالل مكتب الصحة مع المعامالت الورقیة المناسبة األدویة التي یحتاج إلیھا الطالب في المدرسة یجب أن تأتي •

 
وأي عذر طبي/صحي لعدم حضور فصول التربیة البدنیة (بصالة األلعاب الریاضیة) أو األنشطة الریاضیة أو فترات  •

 االستراحة، یجب أن یُقدم إلى مكتب الصحة.
 

 بمدرسة طفلك.إذا كانت لدیك أي أسئلة بخصوص ھذه البطاقة، فتواصل مع مكتب الصحة 
 
 

 انظر خلف ھذه البطاقة إلكمال المعلومات
 

 
  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صوی
بطول ھذا الخط أو قم بت

ر 
ال

نموذج
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 2L     1617 نموذج 

 
 الموافقة على إجراء العالج الطارئ

 
 أصرح بمشاركة ھذه المعلومات مع الموظفین المناسبین.

 
             المشكالت الصحیة: 

             أنواع الحساسیة: 
             أدویة الحساسیة: 

           األدویة الیومیة التي تؤخذ بالمنزل:  
          :Medicaidرقم برنامج الرعایة االجتماعیة الصحیة 

           شركة التأمین الصحي ورقمھا: 
           طبیب الطفل أو ُمقدم الرعایة الصحیة: 

 رقم الھاتف   العنوان   االسم
 

_____________________ سیحظى بالرعایة الطبیة المناسبة، أعطي موافقتي على أنھ عند حدوث موقف للتأكد من أن طفلي 
طارئ، یقوم ممرض المدرسة أو موظف آخر ُمَدرب جیًدا بتفعیل النظام الطبي في حاالت الطوارئ. وھذا قد یتضمن النقل بواسطة 

 لطارئة. أتفھم أنھ سیتم بذل كل المحاوالت المعقولة لالتصال بي.عربة إسعاف إلى أقرب مستشفى حیث تستمر الرعایة الطبیة ا
 

              التاریخ: 
 توقیع ولي األمر/الوصي

 
              

 العالقة
 
 

       رقم الھویة الخاص بالمدرسة:
 

 _________اسم الطالب:___________________________ذكر__أنثى__ تاریخ المیالد:___________التاریخ: 
 االسم األول االسم األخیر   
 

 المدرسة:___________________________الصف: ______ المعلم/الفصل الرئیسي:______________________
 

 عنوان المنزل:_________________________________________ ھاتف المنزل:____________________
 المدینة/البلدة  الشارع   
 

 __________________ |___________________ رقم ھاتف العمل __________ رقم الھاتف الخلوي___ األم:
 اسم العمل   االسم  
 

 _____________________ |___________________ رقم ھاتف العمل __________ رقم الھاتف الخلوي األب:
 اسم العمل   االسم  
 

 الطوارئ:الوصي أو شخص آخر للتواصل معھ في حالة 
 _________________________________________________________________________________ 

 رقم الھاتف    العنوان     االسم
 

 _________________________________________________________________________________ 
 رقم الھاتف    العنوان     االسم

 
 /األخوات)األشقاء (األخوة

 تاریخ المیالد  الصف المدرسة التي یحضر بھا     االسم
___________________________ _______________ _________ _________________ 
___________________________ _______________ _________ _________________ 
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 2L     1617 نموذج 

 
 الموافقة على إجراء العالج الطارئ

 
 المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة نیوبورغ

 
 ولي األمر/الوصي: عزیزي 
 

 ھذه البطاقة تُزود المدرسة بـ:
 

 المعلومات الطبیة في حاالت الطوارئ •
 الموافقة في حالة الطوارئ •
 المعلومات الصحیة للموظفین المناسبین الكشف عن •

 
 من المھم للغایة أن تزود المدرسة بالمعلومات الخاصة بطفلك.

 
 (مرض، إصابة، إلخ)، تكون أرقام الھاتف العاملة ضروریة للتواصل مع ولي األمر/الوصي. موقف طارئفي حالة حدوث 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

تغییر أرقام الھاتف أو العنوان أو  –مسؤولیة إبقاء المدرسة على اطالع دائم بأي تغییرات تحدث أثناء العام الدراسي تقع علیك 
 األدویة أو المشاكل الصحیة.

 
 األدویة التي یحتاج إلیھا الطالب في المدرسة یجب أن تأتي من خالل مكتب الصحة مع المعامالت الورقیة المناسبة •

 
ي لعدم حضور فصول التربیة البدنیة (بصالة األلعاب الریاضیة) أو األنشطة الریاضیة أو فترات وأي عذر طبي/صح •

 االستراحة، یجب أن یُقدم إلى مكتب الصحة.
 

 إذا كانت لدیك أي أسئلة بخصوص ھذه البطاقة، فتواصل مع مكتب الصحة بمدرسة طفلك.
 
 

 انظر خلف ھذه البطاقة إلكمال المعلومات
 

 
  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 2L     1617 نموذج 

 
 الموافقة على إجراء العالج الطارئ

 
 أصرح بمشاركة ھذه المعلومات مع الموظفین المناسبین.

 
             المشكالت الصحیة: 

             أنواع الحساسیة: 
             أدویة الحساسیة: 

           األدویة الیومیة التي تؤخذ بالمنزل:  
          :Medicaidرقم برنامج الرعایة االجتماعیة الصحیة 

           شركة التأمین الصحي ورقمھا: 
           طبیب الطفل أو ُمقدم الرعایة الصحیة: 

 رقم الھاتف   العنوان   االسم
 

على أنھ عند حدوث موقف للتأكد من أن طفلي _____________________ سیحظى بالرعایة الطبیة المناسبة، أعطي موافقتي 
طارئ، یقوم ممرض المدرسة أو موظف آخر ُمَدرب جیًدا بتفعیل النظام الطبي في حاالت الطوارئ. وھذا قد یتضمن النقل بواسطة 

 عربة إسعاف إلى أقرب مستشفى حیث تستمر الرعایة الطبیة الطارئة. أتفھم أنھ سیتم بذل كل المحاوالت المعقولة لالتصال بي.
 

              یخ: التار
 توقیع ولي األمر/الوصي

 
              

 العالقة
 
 

       رقم الھویة الخاص بالمدرسة:
 

 اسم الطالب:___________________________ذكر__أنثى__ تاریخ المیالد:___________التاریخ: _________
 االسم األول االسم األخیر   
 

 المدرسة:___________________________الصف: ______ المعلم/الفصل الرئیسي:______________________
 

 عنوان المنزل:_________________________________________ ھاتف المنزل:____________________
 المدینة/البلدة  الشارع   
 

 رقم ھاتف العمل __________ رقم الھاتف الخلوي _____________________ |___________________ األم:
 اسم العمل   االسم  
 

 _____________________ |___________________ رقم ھاتف العمل __________ رقم الھاتف الخلوي األب:
 اسم العمل   االسم  
 

 الوصي أو شخص آخر للتواصل معھ في حالة الطوارئ:
______________________________ ___________________________________________________ 

 رقم الھاتف    العنوان     االسم
 

 _________________________________________________________________________________ 
 رقم الھاتف    العنوان     االسم

 
 األشقاء (األخوة/األخوات)

 تاریخ المیالد  الصف ھاالمدرسة التي یحضر ب     االسم
___________________________ _______________ _________ _________________ 
___________________________ _______________ _________ _________________ 
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  المضایقات و/أو التنمر  الشكوى من نموذج

  
ھو إبالغ المنطقة التعلیمیة بحادثة أو بسلسلة من حوادث التنمر و/أو المضایقات حتى نستطیع إجراء التحقیق  نموذجالھذاغرض 

، ولكننا نحثك على التحدث ھذا النموذج بإكمالإذا كنت تشعر بعدم األمان أو كان طفلك یشعر بذلك، فقم واتخاذ الخطوات المناسبة. 
مباشرة مع (أدخل االسم___________) من خالل زیارة الغرفة ____ أو باالتصال على _______ في أقرب وقت ممكن حتى 

 نستطیع التعامل مع مخاوفك. 
  

 اسم الطالب:________________________بطاقة تعریف ھویة الطالب:___________________ 
 المدرسة:___________________________________   _ الصف:____________

  
 صف الحادثة (الحوادث). یرجى تضمین الوقت والمكان الذي حدثت فیھ.  

 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

  
 . المضایقات أو/و بالتنمر المتھمین) األفراد( الفرد) اسماء( اسم اذكر

 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

___________________ ___________ 
  

 . أسماؤھم تذكر أن یرجى بنعم، اإلجابة كانت إذا     ال____   نعم___  شھود؟ أي ھناك كان ھل
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

  
 أشھد أن اإلفادات التي قدمتھا في ھذه االستمارة دقیقة وحقیقیة إلى حد علمي. 

  
___________________ __________________  _____________________ 

  التاریخ            التوقیع 
    

 
 .). إلخ والصور، والمالحظات اإللكترونیة المراسالت من نسخ أي( داعمة وثائق أي إرفاق یرجى

  
  (أدخل اسم وعنوان الموظف المعني من طاقم عمل المدرسة) :إلى النموذج ھذا أعد

  
 : السریة بشأن مالحظة

 ھذه لمعرفة حاجة لدیھم الذین لألشخاص فقط الشكوى محتوى عن التعلیمیة المنطقة ستكشف الشكوى، ھذه في التحقیق یتم لكي
 . المتھم الموظف)/الطالب( الطالب أمام االستمارة ھذه عرض یتم لن. المعلومات

  
  

   Michael McLymore & Pedro Roman–منسقو قانون الكرامة 
  
  المباني كل في المدیرین مساعدو– الكرامة قانون موظفو االتصال لشؤون 

 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر 
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال
نموذج
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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  المضایقات و/أو التنمر  الشكوى من نموذج

  
ھو إبالغ المنطقة التعلیمیة بحادثة أو بسلسلة من حوادث التنمر و/أو المضایقات حتى نستطیع إجراء التحقیق  ھذا النموذجغرض 

، ولكننا نحثك على التحدث ھذا النموذج بإكمالإذا كنت تشعر بعدم األمان أو كان طفلك یشعر بذلك، فقم واتخاذ الخطوات المناسبة. 
ن خالل زیارة الغرفة ____ أو باالتصال على _______ في أقرب وقت ممكن حتى مباشرة مع (أدخل االسم___________) م

 نستطیع التعامل مع مخاوفك. 
  

 اسم الطالب:________________________بطاقة تعریف ھویة الطالب:___________________ 
 المدرسة:___________________________________   الصف:_____________ 

  
 ة (الحوادث). یرجى تضمین الوقت والمكان الذي حدثت فیھ.  صف الحادث

 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
  

 . المضایقات أو/و بالتنمر المتھمین) األفراد( الفرد) اسماء( اسم اذكر
 ______________________________________________________________________________

__________________________________ ____________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 ______________________________ 
  

 . أسماؤھم تذكر أن یرجى بنعم، اإلجابة كانت إذا     ال____   نعم___  شھود؟ أي ھناك كان ھل
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

  
 التي قدمتھا في ھذه االستمارة دقیقة وحقیقیة إلى حد علمي.  أشھد أن اإلفادات

  
 _____________________________________  _____________________ 

  التاریخ            التوقیع 
    

 
 .). إلخ والصور، والمالحظات اإللكترونیة المراسالت من نسخ أي( داعمة وثائق أي إرفاق یرجى

  
  (أدخل اسم وعنوان الموظف المعني من طاقم عمل المدرسة) :إلى النموذج ھذا أعد

  
 : السریة بشأن مالحظة

 ھذه لمعرفة حاجة لدیھم الذین لألشخاص فقط الشكوى محتوى عن التعلیمیة المنطقة ستكشف الشكوى، ھذه في التحقیق یتم لكي
 . المتھم الموظف)/الطالب( الطالب أمام االستمارة ھذه عرض یتم لن. المعلومات

  
  

   Michael McLymore & Pedro Roman–منسقو قانون الكرامة 
  
  المباني كل في المدیرین مساعدو– الكرامة قانون موظفو االتصال لشؤون 

  

اقطع أو قم بثني وقطع 
ال

نموذج
 

صویر
بطول ھذا الخط أو قم بت

ال 
نموذج

 



 

96  

 

 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 تُركت ھذه الصفحة فارغة.
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 الصفحة فارغة. تُركت ھذه
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 :المؤھل الطالب/الوصي/األمر ولي عزیزي 
 
 
 
 

 بتمزیق وقُم التاریخ اكتب أدناه، الوارد السطر في النموذج ھذا توقع أن ُیرجى األمر، أولیاء بإخطار الخاص الكتیب ھذا استالم بعد
 .مدرستك/طفلك مدرسة إلى وإعادتھ النموذج

 
 .لك شكًرا

 
2016 - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أیًضا وأتفھم. 2017 – 2016 الدراسي للعام األمور ألولیاء المطلوب اإلخطار كتیب من ورقیة نسخة على للحصول بطلب تقدمتُ  لقد
 الخاصة الویب صفحة في newburghschools.org اإللكتروني الموقع عبر االنترنت على متاح األمور أولیاء إخطار ُكتیب أن

 .مناسب ھو كما طفلي مع وسأناقشھ. الُكتیب ھذا سأقرأ .المجتمعیة والمشاركة باألسرة
 

 فسأتصل محتویاتھ، بخصوص توضیح إلى أحتاج كنت أو أسئلة لدي كانت إذا. مھمة الُكتیب ھذا یتضمنھا التي المعلومات أن أتفھم
  3458-563-845ھاتف على المجتمعیة والمشاركة األسرة بمدیر سأتصل أو مدرستي/طفلي بمدرسة الرئیسي بالمكتب

 
 التوقیع،

 
 
 
             

 التاریخ      أكبر أو عاًما 18 ذو الطالب أو الوصي أو األمر ولي
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