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س هستند. نسخه های چاپی سیاست   نسخه های فعیل تمام سیاست ها و مقررات بخش مدارس عمویم شهرستان لودون در وب سایت بخش در دستر
یس آنالین ندارد.    ها و مقررات تقسیم مدارس در اختیار شهرونداپی است که دستر

 

 

 



  

   2صفحه  

 

 

 پدر و مادر یا رسپرستان عزیز، 

آماده کرده است.   LCPSاین راهنما را برای کمک به شما در درک سیاست ها و شیوه های انضباط دانش آموزان در  مدارس دولتر شهرستان لودون 
سواالت  در درجه اول در نظر گرفته شده است برای پاسخ به   این کتابچه، ها خواهد بود برای همه پدر و مادر  ای در حایل که راهنمای آموزنده

نقض سیاست های رفتار دانش آموز و عواقب انضبایط را تجربه کرده اند. موضوعاپر که به آن پرداخته یم    نا شکه فرزندان  ها اغلب پدر و مادر 
 شود شامل موارد زیر است: 

 اقتدار هیئت مدیره مدرسه در ایجاد سیاست ها و رویه های محیل  ▪

ی امن و ا  امکانات ▪  من ی مدیران مدارس برای اطمینان از محیط های یادگتر

 مسئولیت های دانش آموزان و والدین حقوق و   ▪

 روند انضبایط مربوط به تعلیق و اخراج از مدرسه  ▪

 

ی ویرجینیا و یک رسی سواالت است که اغلب توسط والدین پرسیده یم شود. سواالت در چاپ   این راهنما شامل اطالعات اسایس در مورد قوانیر

باشند. بسیاری از پاسخ ها شامل اشاره ای به کد    کلمات اختصاریاست. پاسخ ها در نظر گرفته شده اند که کوتاه، قابل درک، و بدون   برجسته

  سیاستهاییا یا منابع دیگر است که در آن ممکن است برای کسب اطالعات دقیق تر بروید. این راهنما جایگزیتی   برای خواندن دقیق  ویرجین 

 در     آنالین، که همه آنها را یم توان ان است، مقررات و کتاب راهنمای حقوق و مسئولیت های دانش آموز  مدرسه  هیئت مدیره

www.lcps.org   .یافت 

 

 امیدواریم که این راهنما شما را به انجام موارد زیر تشویق کند: 

انه، محیط منظم مساعد ب  محیط تایید    استقبال کننده و حمایت از تالش های مدرسه برای ارائه امن،  ▪   رایآکادمیک سخت گتر
ی فرزند   خود و همه دانش آموزان  ان یادگتر

اگر  (. www.lcps.orgموجود به صورت آنالین )(  SR&R)کتاب راهنما   دانش آموزیکتاب راهنما حقوق و مسئولیت های  ▪
ی نامشخص است   ی  به شما مربوط یم شود، با مدیر فرزندتان صحبت کنید. ک چتر

▪ SR&R   ی و پیامدهای احتمایل  آنها را درک یم کنند.  نقض را با فرزندتان برریس کنید تا اطمینان حاصل کنید که قوانیر

ید. مالقات با  اگر فرزندتان قاعده ای را یم شکند و منضبط است، با فرزندتان صحبت کنید تا نسخه  ▪ خود را از آنچه رخ داده یاد بگتر
ی از اتفاق  اتژی برای جلوگتر  مجدد آن  معلم و مدیر مدرسه بالفاصله به صحبت در مورد این حادثه و توسعه استر

 . را داراستهیئت مدیره مدرسه اقتدار اداری نهاپی در تمام مسائل انضبایط  ، قانون ویرجینیا طبق درک کنید که   ▪

با مدرسه فرزندتان کار کنید تا به هدف رفتار مسئوالنه دست یابید. به یاد داشته باشید، هدف از انضباط مدرسه مجازات   ▪
 نیست، بلکه رفتار درست است. 

ی کنید.  داخلهانواع دیگر م در صورت نیاز و   خود باشید مدافع فرزند  ▪  را پیگتر

 . منتیه شود به سوء رفتار   د بلکه حتر ممکن استمشکالت کمک کن تواند بهست ب نی اقدام انضبایط به تنهاپی ممکن   ▪

 
 با تشکر 

 
 دکتر اسکات ای زیگلر 

 رسپرست، مدارس دولتر شهرستان لودون 

 

 

 

http://www.lcps.org/
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 محتویات
 

 مقدمه 
 

یه ارائه توضیحاپر دقیق و جامع از استانداردهای رفتار برای تمام دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس دولتر شهر  ستان لودون  هدف از انتشار این نشر
(LCPS ) منو از مداخالت    .  این تعریف استانداردهای مناسب از رفتار دانش آموز و ارائهاست در اختیار دانش آموزان، والدین، کارکنان مدرسه و مردم

ی به افرادی که نشان یم دهد رفتار نامناسب  و یا مسئوالنجایگزین و پاسخ توسط معلمان و / یا مدرسه  اجرا یم شود. این مهم است   دارند،  برای پرداخیر
 ممکن است در یک محیط مجازی قابل اجرا باشد.   دانش آموزیکه توجه داشته باشید که این استانداردهای رفتار 

 
ک و حمایت در برآورده کردن انتظارات قرار داده شده است.   به زبان روشن و  LCPSتاکید بر انتظارات رفتاری از دانش آموزان   سازگار برای درک مشتر

 اعمال یم شود:  LCPSدر مورد تمام دانش آموزان  دانش آموزی کد رفتار  
 

 • حضور در هر مدرسه و یا در اموال مدرسه؛ 
 

کت در یا حض ی محل آن ، از جمله سفر به یک رویداد ؛    هم زمانفعالیت های   -ور در هر مدرسه • رسر  ، بدون در نظر گرفیر
 

، انتظار، و یا سوار اتوبوس مدرسه، و یا در یک وسیله نقلیه شخیص یا خص  ی ی یا بازگشت از مدرسه، یا نه دانش آموز در حال راه رفیر ویص، و یا هر  • رفیر
 ست؛ یا حالت دیگر از حمل و نقل ا 

 
قابل مالحظه ای  بطور • درگتر در رفتار، رصف نظر از اینکه آیا آن را در زمان خارج از اموال مدرسه و یا در یک رویداد تحت حمایت مدرسه است که  

کت دارند  عملیات مدرسه  .  رسر
 

ی  انتظار یم رود دانش آموزاپی که مشاهده یم کنند یا تحت اقدامات نامناستی قرار یم شوند همان   ح داده شده است، چنیر طور که در استانداردهای رسر
خود گزارش دهند. عالوه بر این ، همه دانش آموزان باید به ییک از کارکنان مدرسه گزارش هر گونه اطالعات در مورد تهدیدات   حوادپی را به اداره مدرسه 

 ند. را بده  و یا اختالالت مربوط به ایمتی دانش آموزان ، کارکنان ، و یا مدرسه  
 

ی فع ی دلیل تابع نظارت و مقررات مدارس است. رفتار دانش آموزان در چنیر الیت  فعالیت های دانش آموزی بخشر از کل برنامه آموزیسر است و به همیر

ی برای دانش آموزاپی اداره یم شود که در تمام زمان های دیگر اعمال یم شوند که تحت نظارت مدرسه هستند. عالوه  بر این، انتظار   هاپی با همان قوانیر

کت کنندگان و چه تماشاگران به نمایش بگذارند و خود را به شیوه ای  انجام دهند  یم رود دانش آموزان ورزشکاری خوپی را در فعالیت های رقابتر چه رسر

ام به افراد و اموال را نشان دهند.     که احتر

، بخش  ۱۹۷۲، تاتیل نه قانون تصحیح شده آموزیسر ۱۹۶۴تل پنج حقوق مدپی  هیات مدارس الودن کانتر ، ویرجینیا بر طبق مقررات مدرسه های تای

، و قانون بهبود معلولیتها برای امریکاییها، و قانون آموزش برای  افراد دارای ناتواپی توان  ۱۹۷۳قانون  ۵۰۴ هیئت مدرسه بر اساس نژاد، خاستگاه    ، بخشر

ایط پزشیک مرتبط با آن، وضعیت آریتال ،   ، بارداری، زایمان یا رسر میل، نسب، رنگ، جنس، گرایش جنش، گرایش جنش درک شده، هویت جنسیتر

، یا اطالعات ژنتییک در هر یک از برنامه ها و فعالیت های خود تبعیض قائل نیم شود. رس  پرست مدارس، یا مدیر اداره مدارس،  سن، مذهب، ناتواپی

 انطباق  با این مقررات است. 
ی

 مسئول هماهنیک

 
بیان یم کند که ممکن است در نتیجه سوء رفتار رخ  دهد. از عوامل زیر     را به طور خاص  پنج دسته عمده از رفتار و پیامدهاپی   دانش آموزیقانون رفتار 

ی پیامدهای نقض خاص رفتار   استفاده یم شود:   دانش آموزیدر تعییر
 

 • سن، سالمت، و معلولیت یا وضعیت آموزش ویژه دانش آموز.  
 . دانش آموز • مناسب بودن محل تحصيیلی 

 • رفتار قبیل دانش آموز و سابقه رفتار.  
 • درک دانش آموزان از تاثتر رفتار و نگرش آنها.  

 برای ترمیم آسیب نایسر از رفتار آنها .    دانش آموزان• تمایل  
 دیت جرم رفتار و درجه آسیب ایجاد شده  • ج

 تاثتر حادثه بر جامعه کیل مدرسه.   •
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 د.  نیان یا کارکنان راتهدید یم ک دانش آموز ، ایمتی هر یک از دانش آموز • این که آیا تخلف 
 کند.  

ی
 به نقض رسیدگ

ی
 • احتمال این که مداخله کمتر به اندازه کاف

 
، کیف پول، ظروف دیگر،      -، دانش آموزان و اموال خود را، از جمله اما نه محدود به دانش آموزیدر هنگام اجرای استانداردهای رفتار  کوله پشتر

ونییک ممکن ا  ، کامپیوتر، و دستگاه های الکتر ی ی های نظارپر و سگ های تشخیص ممکن است در اموال اتومبیل، کمد، متر ست جستجو شود. دوربیر
د.   ی امن و مولد مورد استفاده قرار گتر با جزئیات   حقیقو ت جستجو مدرسه و در فعالیت های تحت حمایت مدرسه به منظور حفظ یک محیط یادگتر

 بیشتر در بخش تعاریف این کد استاندارد رفتار تعریف شده است. 
 

 مقدمه 

 

ی به یک محیط مثبت مدرسه کمک یم کند و عدالت، انصاف، و بهبود مداوم - مبتتی بر پیشگتر را   نزدیک شدن به انضباط مدرسه از نقطه نظر آموزیسر

ی به  رفتار دانش آموز  ی یم کند. استفاده از یک دیدگاه آموزیسر و مبتتی بر پیشگتر وز آدرس  اسایس است. کد رفتار دانش آم حمایت مبتتی بر یکتضمیر

آکادمیک سخت محیط مدرسه است.  کد رفتار دانش آموزی برای   انتظارات و تجربیات   بازتاب دادن عنارص مهم برای ارائه امن، استقبال، تایید و 

ی یم کند، توسعه یافته است.   های رفتار را در مدارس دولتر شهرستان لودون تعییر ی فرد که پارامتر ، آموزیسر و بیر  سازماپی

 

 مسئولیت های ذینفعان نقش ها و 

 نقش ها و مسئولیت های دانش آموزان 

ی   انتظار یم رود دانش آموزان از  ی در کتاب  ببه مدرسه و کالس در زمان هر روز مدرسه  آماده برای یادگتر ی رفتار در هر مدرسه، و همچنیر رسند. قوانیر

ارائه شده است.   دریافت، و سیاست استفاده قابل قبول و   دانش آموزیهندبوک فعالیت های  ( ، SR&Rراهنما حقوق و مسئولیت های دانش آموز )

ی   موظف به انجامدانش آموزان باید خود را   به خود  LCPSت های آموزیسر ارائه شده به آنها از طریق  د.  دانش آموزان حق دارند از فرصبداننقوانیر

ات مختل کننده در داخل مدرسه محافظت یم شود. دانش آم یس به این فرصت ها بلکه از تأثتر ند. این نشان یم دهد نه تنها حق دستر وزان حق  فایده بتی

 ی آنها یم شوند، ابراز نگراپی کنند.  دارند زماپی که دانش آموزان دیگر یک کالس درس را مختل یم کنند و مانع یادگتر 

ی فرض کنند.  این مسئولیت ها شا  مل  برای بهره مندی از فرصت های فراهم شده برای آنها، دانش آموزان باید مسئولیتهای خایص را برای یادگتر

 حضور در مدرسه زماپی است که از نظر جسیم قادر باشد، به موقع بودن برای مدرسه و کالس ها، 
ی

کت   آمادگ به شیوه ای مناسب، توجه در کالس، رسر

احت مناسب، انجام تکالیف و تکالیف دیگر،  فعالیتها در بحث های کالیس و دیگر  ی درک نیم شود، استر ی ان، پرسیدن سواالت زماپی که چتر تمام   جتی

ی کار های زیادی انجام   کارهای از دست رفته به دلیل غیبت،  و تمام تالش خود را در همه زمان ها انجام دهند. معلمان یم  توانند برای تسهیل یادگتر

ند.   ی خود را به عهده بگتر ی باید مسئولیت یادگتر  دهند، اما افراد  نتر

ی کیل دارند. آنها باید یکدیگر را تشویق و کمک کنند، در فعالیت های گرویه ه گ در قبال محیط یادگتر ی مسئولیت مشتر مکاری  دانش آموزان همچنیر

ی دخالت یم کند ، اجتناب کنند. کنند و از ای  جاد اغتشاش هاپی که در تالش دیگران برای یادگتر

 
 نقش ها و مسئولیت های والدین/رسپرستان 

گ با مدارس برای آموزش فرزندانشان دارند و تشویق یم شوند که با مدرسه  ک و داوطلبانه انجام والدین/رسپرستان مسئولیت مشتر فعالیتهای مشتر
پرورش   که برای کمک به مدرسه در اجرای استانداردهای رفتار دانش آموز و حضور در مدرسه به منظور آموزش و   وظیفه دارد ند.     هر پدر و مادر ده

ان باید ساالنه کتاب راهنما  رسپرستممکن است در فضای آزاد از اختالل، تهدید به افراد و یا اموال، و حمایت از حقوق فردی انجام یم شود  . والدین/   
ی مدرسه با فرزند خود را برریس و اذعان     8650سیاست قابل قبول & مسئول استفاده ( ، SR&Rحقوق و مسئولیت های دانش آموز ) کنند و  ، قوانیر

ونییک و چه به صورت نوشتتی  ییک دانش  ارايه دهند  رسید چه به صورت الکتر ی .   پدر و مادر دانش آموز )ها(/ رسپرست )ها( که حضانت قانوپی و فتر

کن است درخواست مالقات با مدیر و یا طرایح خود را به برریس سیاست های هیئت مدیره مدرسه  در رفتار دانش آموز و مسئولیت پدر و  آموز مم 
ی های انضبایط و اطمینان از انطباق دانش آموز با قانون حضور اجباری مدرسه،  و برای بحث  در  مادر برای کمک به مدرسه در اجرای تصمیم گتر

فت تحصییل  ود رفتار بهبمورد   است.  او  کودک، حضور در مدرسه، و پیشر

 

https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/B2SUT66D583A/$file/8650.pdf
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 نقش و مسئولیت های مدیریت اصیل و مدرسه محور  

بیان یم کند که مدیر »به عنوان رهتی آموزیسر مدرسه شناخته یم شود و  .،  A۲۱۰ ۲۰-۱۳۱-VAC۸( بخش  ۲۰استانداردهای اعتباربخشر ویرجینیا )

ی، و استفاده کارآمد  مسئول مدیریت مؤثر مدرسه است که دستاورد مثبت دانش آموزی را تروی    ج یم کند، محییط  امن و امن که در آن تدریس و یادگتر

مشخص یم کند که مدیر باید "اطمینان حاصل شود که کد دانش آموز بخش مدرسه از رفتار اجرا شده است و به دنبال  .  B.2از منابع است.« بخش 

، مطابق با     D.320-131-260VAC  . 8حفظ یک محیط امن و امن مدرسه است." بخش  نیاز به یک دولت مدرسه برای اطمینان از "یک روش کتتی

، مختل کننده و یا غتر قانوپی توسط  ی دانش آموزان   دستورالعمل های ایجاد شده توسط هیئت مدیره محیل، برای پاسخ به فعالیت های خشونت آمتر

نیاز دارد که مدیران    279.3:1S-22.1از کد ویرجینیا   Hدر اموال مدرسه و یا در طول یک مدرسه - فعالیت حمایتر است."  عالوه بر این ، بخش 

ی در این بخش نیاز به اتهامات  مدرسه گزارش بریحی از نقض رفتار دانش آموز به  ی آمده است که »هیچ چتر ی بخش همچنیر اجرای قانون است  .  در همیر

ی از برخورد مدارس با جرایم مبتتی بر مدرسه از طریق تحریم های فارغ التحصیل شده یا برنامه نویش  آموزیسر قبل  بزهکار   برای واصل شدن یا جلوگتر

 جوانان ندارد  . " از طرح اتهام بزهکاری با دادگاه نو 

 
را بر عهده  ( SR&Rدر سطح مدرسه، مدیران مبتتی بر مدرسه مسئولیت اولیه اجرای سیاست هیئت مدیره مدرسه و حقوق و مسئولیت دانش آموزان )

ده ای از اقدامات انضبایط، مانند محدودیت در مدرسه، بازداشت پس از مدرسه، تعلیق روابط   امتیازاتبریحی از   دارند.  آنها مجاز به اعمال طیف گستر
 (  روز است. 10عمویم، و تعلیق خارج از مدرسه تا ده  ) 

 

 نقش و مسئولیت های کارکنان آموزش حرفه ای  

کارکنان آموزش حرفه ای باید مسئول ارائه آموزش است که از نظر آموزیسر صدا در  ، "VAC208-131-220با توجه به استانداردهای اعتبار بخشر 

  
ی

ام متقابل و حسن نیت ارائه...." معلمان مسئول ایجاد و حفظ یک محیط امن و انعطاف پذیر هستند که از نظر توسعه ای و فرهنیک فضای احتر

عاطفی دانش آموز یم شود. توسعه روابط مثبت با دانش آموزاپی که بر اساس اعتماد و  -جتمایعمناسب است و باعث تروی    ج دانشگایه، رفتار، و رشد ا 

فت و رفتار  ام متقابل ساخته شده اند، نشان داده شده است که بریحی از باالترین اثرات مثبت را بر پیشر نشان یم دهد. توسعه روابط   دانش آموزیاحتر

های رابطه چایچر  مستلزم »مهارت های خاص معلم مانند مهار  ی توجه مثبت به دیگران« است. تأثتر متغتر ت های گوش دادن، همدیل، مراقبت و داشیر

ی رفت ، مهارت های کالیم، و نمرات کیل است. از آنجا که بیر ارهای دانش  و دانش آموز شامل دستاوردهاپی در رفتار مثبت، تفکر انتقادی/خالقانه، ریایصی

 وجود دارد، انتظارات آموزی، فضای مثبت مدرسه، و پیشر 
ی

 برای معلمان به این صورت است:   LCPSفت تحصییل ارتباط همبستیک

 توسعه روابط مثبت؛  ●

ییک امن و مثبت;  ● ی  توسعه یک محیط فتر

 آموزش )و دوباره آموزش در صورت لزوم( انتظارات رفتاری؛   ●

 تقویت رفتار مثبت;   ●

 ارائه بازخورد آموزیسر در رفتارها؛  ●

 چارچوب ردیف شده مدرسه از مداخالت و حمایت برای دانش آموزاپی که انتظارات رفتاری را برآورده نیم کنند؛ استفاده از   ●

س شخیص را تشخیص دهید، واکنش هاپی که ممکن است رفتار منفی دانش آموز را باال بردن،  • ی شخیص؛ و استر استفاده   و سوگتر

فت نظارت بر   رفتار دانش آموز و پاسخ های معلم به رفتار.  از داده های فردی و کالس درس برای پیشر

 

 فرایند دادریس 

اید  همه دانش آموزان حق دارند قبل از اینکه برای مقاصد انضبایط از مدرسه خارج شوند، روند دادریس کافی و معتی دار داشته باشند. مدارس ب

 و حق خود را برای روند دادریس درک یم کنند.  اطمینان حاصل کنند که دانش آموزان و خانواده ها فرایندهای انضباط مدرسه 

 

 سوال و پرسش توسط مسووالن مدرسه 

ی ایمتی و امنیت مدرسه را بر عهده دارند. این مسئولیت اجازه یم دهد تا   مسئوالن مدرسه مسئولیت مستقیم رفتار دانش آموزان و همچنیر

افشان در بازجوپی از دانش آموزان به عنوان   مجریان قانونمقامات مدرسه عرض جغرافیاپی به سوال دانش آموزان در تالش برای حفظ نظم. 

 است. بخشر از عملیات معمول مدرسه درگتر نخواهد شد زماپی که هیچ مدرگ نشان یم دهد جریم مرتکب شده 

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section210/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section260/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-279.3:1/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section220/
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 بازجوپی توسط مقامات مدارس و اجرای قانون 

ینان حاصل شود که دانش آموز تا به تمام حمایت  پرسش از دانش آموزان در حضور یک افش اجرای قانون تا حد زیادی افزایش نیاز به اطم 

ند:    های آنها را تحت قانون استطاعت. مدیران مدارس باید سواالت زیر را در نظر بگتر

  

 آیا دانش آموز قادر است حقوق خود را بر اساس سن دانش آموز درک کند و   •

 توسعه، با توجه به وضعیت؟                              

 تکب شده است؟  آیا جریم مر  •

 آیا دانش آموز مظنون به جرم ادعاپی است؟   •

 کند؟    آیا دانش آموز آزاد است که دیدگاه اینتر را ترک •

د، باید همان حقوق هر مظنوپی را که به   دانش آموزی که در حضور اجرای قانون در مورد دخالت در یک جرم جناپی مورد بازجوپی قرار یم گتر

د، استطاعت داشته باشد.   دلیل دخالت کیفری مورد بازجوپی قرار یم گتر

آگاه از آزاد نیست که بدون اجازه ترک ک دانش آموز   مدرسه یک محیط حضانت است و  ند. این واقعیت نیاز به دانش آموزان را به توصیه و 

حقوق خود را قبل و در طول بازجوپی توسط اجرای قانون را افزایش یم دهد. این شامل حمایت از پرسنل مدرسه برای اطمینان حاصل شود که 

آگاه هستند.  دانش  دانش آموز   وضعیت 
ی

ی یم کنند بر اساس قانون    وزاپی که آمبه طور کامل درک روند و که آنها از بزرگ مسئوالن مدرسه تعییر

د. قادر به درک حقوق خود نیستند، نباید توسط اجرای قانون بدون درگتر شدن والدین مورد بازجوپی    قرار گتر

قبل از تعلیق، طرف خود را دانش آموزان حق دارند با توجه به دالیل خاص تعلیق، از هر گونه تعلیق مطلع شوند و این فرصت را ارائه دادند که 

 از داستان بگویند.  

 اطالعات در مورد تعلیق دانش آموز از مدرسه  رسپرستپدر و مادر / 

 تعلیق کوتاه

یح از این حادثه دریافت کنند، تاریخی که دانش آموز ممکن است به مدرسه بازگردد  ،  دانش آموزان و خانواده ها حق دارند به صورت نوشتتی رسر

 ادخواست خود برای برریس شود.    و متوجه حق د

ی شدهاگر دستیار مدیر و یا مدیر  تعلیق اختصاص داده است ، پدر و مادر / رسپرست ممکن است درخواست برریس اصیل  )در    تعییر

 به مدیر تحویل داده شود. در یک  8220  هر مدرسه هیئت مدیره سیاست 
ً

(. درخواست باید به صورت نوشتتی باشد و مستقیما

برریس اصیل، مدیر حادثه، اقدامات کارکنان مدرسه، و اظهارات دانش آموز و شاهد )ها( را برریس خواهد کرد. مدیر ممکن است  

 برگزار کند. جلسه با دانش آموز و پدر و مادر / رسپرست  

دیر در حال حارصی انجام شده است، و یا تعلیق توسط مدیر اختصاص داده شده است، شما ممکن است برای   اگر برریس یک م

برریس توسط طرایح مدیر بخش دادخواست  . پدر و مادر / رسپرست باید یک درخواست کتتی برای برریس ارسال  شده توسط ییک از  

 روش های زیر ارائه: 

 douglas.fulton@lcps.orgایمیل:   ●

، مدیر اداره مدرسه  نامه ایاالت متحده خطاب به:   ● ی  دکتر داگالس فولیر

 مدارس دولتر شهرستان لودون 
 دادگاه آموزش و پرورش  21000

Ashburn, VA 20148 
 

 در آدرس ذکر شده در باال.  LCPSتحویل دست به ساختمان اداره    ●

ی برریس مدیر، هر کدام که بعد 2درخواست باید در عرض دو )  برریس   از ارسال شده است. دادخواست ( روز مدرسه از تاری    خ در نامه تعلیق و یا تعییر

 شامل دالییل باشد که چرا تصمیم باید معکوس شود.  باید

https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/BX9R8B6B3087/$file/8220.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/BX9R8B6B3087/$file/8220.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/BX9R8B6B3087/$file/8220.pdf
mailto:douglas.fulton@lcps.org
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 تعلیق بلند مدت

ایط تعلیق طوالپی مدت - و حقوق فرایند دادریس  د انش آموزان و خانواده ها حق دارند یک اخطار کتتی از طرایح کننده مدیر در مورد رسر

 مربوطه خود را. دانش آموز حق دارد به موارد زیر:  

  

 جلسه دادریس در مقابل مدیر یا طرایح کننده آنها؛   •

ی یک پی قراری از عوامل گذشته از خود جرم، در میان آنها:  سن و سطح نمرات؛ تاری    خ دانشگایه و رفتاری   • در نظر گرفیر

، سوء مرصف مواد، یا ارزیاپی های ویژه آموزش و پرورش؛ و  س بودن جایگزین ها؛ سالمت رواپی هر   دانش آموز؛ در دستر

 مت مرتبط دیگر؛ و 

 درخواست تجدید نظر در کمیته ای از هیئت مدیره مدرسه از یک تصمیم نامساعد است.  •

 روز.   30پس از درخواست تجدید نظر به هیئت مدیره مدرسه یک تصمیم کتتی در عرض   •

 

آکادمیک ارائه دهند که به دانش آموزان اجازه یم فت  مدارس باید یک برنامه آموزش جایگزین مناسب   دهد در خدمت تعلیق بلند مدت برای حفظ پیشر

 در برنامه دریس و اجازه یم دهد انتقال صاف به مدرسه دانش آموز پس از پایان دور 
ی

. مدارس باید فرصت هاپی را برای پذیرش مجدد - بر  ه تعلیقکاف

فت دانش آموزان فراهم کنند.    اساس پیشر

 

 تعلیق یا اخراج طوالنی مدت تمدید شده 
ش آموزان همان حقوق دادریس جلسات دادریس و تجدید نظر را با تعلیق طوالپی مدت - دارند، با این تفاوت که هیچ اخرایحی تا زمان  دان

 تصویب هیئت مدرسه مؤثر نیست. 

ی حق دارند از انکار پذیرش مجدد - اخراج ب ه مدرسه گراز د دانش آموزان حق دارند از اخراج درخواست - مدرسه کنند. دانش آموزان همچنیر

 کنند.    درخواست تجدید نظر 

 حقوق فرایند دادریس برای دانش آموزان معلول  

دانش آموزان معلول حق دارند به تمام حمایت های روند دادریس مشابه به عنوان دانش آموزاپی که معلولیت ندارد، به عالوه حمایت های 

 و قانون ایالتر است. به طور خالصه،  ( IDEA، ADAاضافی تحت فدرال )

  

قاصد ویژه آموزش و پرورش محسوب نیم  تعلیق های کوتاه -: تعلیق کوتاه مدت-ترم یک »تغیتر در قرار دادن« برای م •

  IEPرا فراهم کنند و در طول این تعلیق برای تحقق ( FAPEشود، اما مدارس هنوز هم باید آموزش رایگان و مناسب )

تالش کنند. با این حال، یک رسی - کوتاه مدت که الگوی رفتار را تشکیل یم دهند را یم توان تغیتر در قرار دادن در نظر  

 گرفت.  

ر بیشتر موارد، دانش آموزان معلول را نیم توان بیش از ده روز مدرسه برای رفتار که نایسر از معلولیت است، معلق  د •

کرد. دانش آموزان معلویل که مدت ها - یا اخراج یم شوند، حق دارند از جلسه دادریس که اقدام انضبایط را به چالش  

ند .    یم کشد، تصمیم تشی    ع شده ای بگتر

  

 الزامات - در مدرسه دانش آموزان معلول  گزارش 

"محدودیت مدرسه- شامل مواردی است که در آن کودک به طور موقت از کالس درس منظم خود )ها( برای مقاصد انضبایط حذف یم شود اما تحت  
ییک   نظارپر مستقیم   ی  در همان محل دانش آموزان تحت  پرسنل مدرسه بافر یم ماند. نظارت مستقیم به این معتی است که پرسنل مدرسه از نظر فتر

ی قرار دادن،  IEPنظارت خود قرار دارند.  با تعریف فدرال، تعلیق در مدرسه نشان دهنده حذف از  ی   دانش آموز تعییر اینکه آیا یک   بدون در نظر گرفیر
یس به برنامه دریس به طور منظم در طول تعلیق در مدرسه و رصف نظر از اینکه آیا دان خود را در طول    IEPش آموز دریافت خدمات دانش آموز دستر

اداره یم شوند، گزارش  ( BIPمحدودیت در مدرسه است.- قرار - های مدرسه ای دانش آموزان معلول که به عنوان بخشر از یک طرح مداخله رفتاری )
 شود. از موارد زیر استفاده کنید: 

 
 تحریم کد محدودیت در مدرسه خواهد شد برای گزارش تمام محدودیت های مدرسه - استفاده یم شود;    •

 کد معلولیت هنوز برای دانش آموزان معلول مورد نیاز خواهد بود؛  •

 تعلیق در - باید گزارش شود حتر اگر هیچ جرم قابل گزارش وجود دارد;   •
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   تعداد روزهای تعلیق مدرسه - باید گزارش شود. 

 

 در نظر گرفته خواهد شد: میشود اعمال زیر اخراج  ا تعلیق یهنگایم که یک دانش آموز 

  

 اجازه دهید دانش آموزی که در دوره تعلیق یا اخراج، برای تکمیل تکالیف تحصییل معلق یا اخراج شده باشد.   .1

فت تحصییل.   .2  ارائه قرار دادن جایگزین مناسب به دانش آموز اجازه یم دهد تا پیشر

ی رفتارهای مناسب قبل از بازگشت به مدرسه.   .3 یس به حمایت - و / یا رفتاری برای کمک به دانش آموز در یادگتر  تروی    ج دستر

 طرح کیل - دانش آموزاپی که پس از تعلیق یا اخراج به مدرسه با بریم گردند، انجام یم دهند.   .4

ی مجدد با دانش آموز، پدر و مادر، مدیر، مشاور، و دیگر پرسنل پشتیباپی مربوطه برای برریس برنامه   .5 نیاز به یک کنفرانس بستر

 جدید و یا مداخالت.   دانش آموزی دانش آموز، انتظارات برای رفتار، و ادامه یا حمایت های  

فت تحصییل، ر   نظارپر نیاز به یک فرایند   .6 فتاری، و اجتمایع - پس از بازگشت به مدرسه، که ممکن است  برای دانش آموز پیشر

 شامل آزمایش موادمخدر است.  

 هر گونه محدودیتر را که ممکن است در یک مدرسه مجدد دانش آموز گنجانده - مشخص کنید.   .7

 آدرس استفاده از خدمات اجتمایع.  .8

 .  مشارکت دانش آموز و کارکنان در یک عمل بازگرداندپی  اشاره به  .9

 ح کیل هر گونه آماده سازی از معلم )ها( و یا دانش آموز )ها( برای - دانش آموز معلق و یا اخراج شده است.  طر  .10

  
 

 برریس های اداری
کت کننده این فرصت را یم دهد تا   مدیران مدرسه ملزم به برریس کامل  تمام گزارش های سوء رفتار دانش آموزان هستند. برریس های کامل به هر رسر

 د را از داستان بگوید. در هنگام انجام برریس، مدیر حق دارد بدون حضور پدر و مادر با دانش آموزان صحبت کند.  طرف خو 

 که برریس را انجام یم دهد باید:    یک مسوول اجراپی 

 صحبت کردن با دانش آموز )ها( به صورت جداگانه،  •

ی حساب خود را از این حادثه،  •  دانش آموز )ها( نوشیر

 اطمینان حاصل کنید که حساب نوشته شده دانش آموز قابل قبول و تاری    خ،  •

ی یک حساب کاربری،  •  صحبت کردن با قرباپی )ها( از حادثه اول و قرباپی )ها( نوشیر

ی حساب ، ( esبه حادثه بعدی ، و شاهد )(  esصحبت با شاهد ) •  نوشیر

ی یک حساب.  •  صحبت به ادعا د مجرم)ها( و مجرم ادعاپی )ها( نوشیر

 

سید توصیه یم شود سواالت   هنگام انجام یک برریس:   زیر را بتی

 برای کساپی که به دیگران آسیب رسانده اند:  

 چه اتفافر افتاده?   •

ی فکر ميکردي؟   •  اون موقع به یحی

؟   • ی
 چه کش تحت تاثتر اعمال شما قرار گرفته است؟  از چه جهاپر

ی تا اوضاع درست بشه؟   •
ی بايد چيکار کتی

 فکر ميکتی

 برای کساپی که آسیب دیده اند:  
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 افتاده?   •
ر

 چه اتفاف

 این چگونه شما را تحت تاثتر قرار داده است؟   •

 باید بیفتد تا اوضاع درست شود؟   •
ر

 به نظر شما چه اتفاف

  

ی بیانیه دانش آموز امتناع   از نوشتی

ی بیانیه خودداری کند، مدیر باید بنویسد که  دانش آموز اگر  گفت کلمه به کلمه بنویسد.  امتناع    دانش آموز نپذیرفت و آنچه را که    دانش آموز از نوشیر

ی بیانیه یا همک اری در یک برریس اداری مسئولیت نقض احتمایل هیئت مدیره مدرسه پل یخی را حذف نیم کند.  هنگایم که برریس  دانش آموز از نوشیر

ی ها( را اختصاص دهد.   کامل شد، مدیر باید اطالعات جمع  آوری شده را برریس کند و پیامدهای مناسب )موضع گتر

  

ی است که یم تواند   برای  رفتار مداخله ای   برای یک حادثه انضبایط انتخاب شود. به طور معمول، این یکشیوه های بازگرداندپی یک موضع گتر

ی، و / یا برای ورود مجدد پس از یک مو  ی، در رابطه با یک موضع گتر انه و یا به جای یک موضع گتر ی  رفتار مورد استفاده در شیوه ای پیشگتر ضع گتر

ی ارائه  شده توسط تسهیل کننده های بازگرداندن آموزش دیده   است. خدمات شیوه های بازگرداندن شامل کنفرانس های  رسیم و محافل درگتر

ید.   1012- 252- دانش آموزی با دفتر خدمات حمایت  کسب اطالعات بیشتی است.  برای   تماس بگتر

  

ی اینکه کدام مداخالت یا پیامدهای انضبایط مناسب ترین است، هیئت علیم و کارکنان مسئول در نظ ی در تعییر  ستند:  هر گرفیر

 ماهیت و جدیت نقض؛   •

 سن دانش آموز؛   •

 ؛ دانش آموز سابقه انضبایط قبیل   •

ایط مربوطه دیگری.   •  و هر رسر

  

   دانش آموزیثبت اطالعات مربوط به انضباط  

در حوادث  (   DOE( نیاز به تقسیمات مدرسه در رسارس ایالت برای ارائه داده ها ساالنه به وزارت آموزش و پرورش ) 279.3:1- 22.1کد ویرجینیا )§

وبوس مدرسه، و / یا در یک رویداد تحت حمایت مدرسه  است. بنابراین الزم است در هنگام خاص نظم و انضباط و خشونت در اموال مدرسه، در ات

 ، رویه های ثابتر را دنبال کنیم.  دانش آموزی جمع آوری و ثبت داده های مربوط به اقدامات انضبایط  

ین  به طورکامل در سند توضیح داده  خاصکدهای مورد استفاده برای ثبت اطالعات در مورد حوادث  ی بهتر شده است.  مدیران باید برای تعییر

  دانش آموزی مستر عمل به طور مکرر به این کدها مراجعه کنند  .  دستورالعمل های خایص برای ورود داده های مربوط به حوادث انضبایط 

 ممکن است در بخش آخر این کتاب یافت شود.  

 

ی مثبت، به دور  ین شیوه   بسیاری از عوامل به ایجاد یک محیط یادگتر ی، با استفاده از بهتر از اختالل کمک یم کنند. دانش آموزان درگتر در یادگتر

ی کارکنان و دانش آموزان، احتمال رفتار کمتر به شیوه این مدارس به نامتناسب بودن و  مناسب است.  همه   های آموزیسر و روابط توسعه یافته بیر
 خواهند کرد. مدل زیر مدارس با کار به سمت فرصت هادر چارچوب به در نظم و انضباط   ذینفعانبهبود حقوق 

ی
و نتایج   بود مدرسه رسیدگ

 .  دانش آموز حمایت خواهد کردعادالنه برای هر 

  

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.3:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.3:1/
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   دانش آموزیدر انضباط  ذینفعانحقوق 
 
 طرح: تجزیه و تحلیل داده ها و شناساپی علل ریشه    

ی علل ریشه ای نامتناسب بودن انضباط، و برنامه ریزی و تصمیم گتر  ی  تیم های مدرسه باید داده های انضبایط را برای شناساپی الگوها، تعییر

، وضعیت  و رابطه جنش - حداقل دو ساله- برای  ، ELLکنند.  تیم های مدرسه باید داده های انضبایط تجزیه شده توسط نژاد، ناتواپی

ی بردن آنها را برریس کنید.   فت به سمت از بیر  شناساپی تفاوت ها و نظارت بر پیشر

  

ی در مورد یک طرح و پیاده سازی    آیا: تصمیم گتر

ات در عمل   به نامتناسب بودن انضباط آن و اطالع رساپی تغیتر
ی

ده  تیم های مدرسه باید طریح را برای رسیدگ توسعه دهند. تحقیقات و منابع گستر

دانش   حفاظت از  برایدر نظم و انضباط دانش آموز   ذینفعانای برای کمک به مناطق و مدارس برای پیاده سازی شیوه های امیدوار کننده است که 

 آموزان درمدرسه وجود دارد.  

  
فت   مطالعه: ارزیاپی و نظارت بر پیشر

اتژی ها و مداخالت را زیر نظر داشته باشند، زمان  تیم های مدرسه باید به طور منظ م داده های انضبایط تجزیه شده را برریس کنند تا اثربخشر استر

ی کنند، و ارزیاپی کنند که چگونه سیاست های انضبایط، رویه ها، و شیوه ها بر گروه های مختلف تأثتر یم نهند.   فت را اندازه گتر  پیشر

  
 لزوم   قانون: تنظیم طرح، در صورت

اتژی را زیر نظر داشته باشند، و اگر داده ها کیم  را بدون تیم های مدرسه باید داده های انضبایط را برریس کنند تا اثربخشر یک مداخله یا استر

ند که آیا زمان یا  فت نشان دهند، طرح را تنظیم کنند.  برای اطالع رساپی به این تصمیم، تیم های مدرسه باید در نظر بگتر پشتیباپی اضافی ممکن    پیشر

اتژی جدید یا اضافی  اتژی و یا مداخله با وفاداری، و یا اینکه آیا اجرای یک استر ممکن است   است  الزم برای کارکنان به طور کامل پیاده سازی استر

 الزم باشد. 



  

   11صفحه  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پی پی اس  

یک چارچوب تحقیقاپر و مبتتی بر شواهد برای ایجاد یک   چشم انداز  (، PBISمدارس عمویم شهرستان لودون مداخالت رفتاری مثبت & پشتیباپی )

ک از انتظارات رفتاری از طریق زبان و شیوه های سازگار در میان کارکنان را پیاده سازی کرده است.  این شیوه ها )به عنوان مانند،  زش رصی    ح آمو  مشتر
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ه( کمک یم کند تا اطمین  ی حرفه ای برای دانش آموزان و کارکنان و غتر ان حاصل  انتظارات، سیستم های بازخورد، تعاریف و رویه های رفتاری، یادگتر

ندگان در سه ردیف )جه ، هدفمند، و  شود که دانش آموزان به دلیل پیامدهای انضبایط حداقل زمان آموزیسر را از دست یم دهند و از همه یادگتر اپی

ده( بر اساس نیازهای دانش آموز حمایت یم کنند  .    فشر

 

ی مدل مداخله   ی به نامتناسب انضبایط )کنت مک اینتاش، و همکاران،  5در نظر گرفیر ( برای حمایت از انضباط عادالنه برای  14 20- برای پرداخیر

وری است. این مدل شامل اجزای زیر است:    همه دانش آموزان رصی

  

 استفاده از آموزش موثر برای کاهش شکاف دستاورد;   .1

ی؛   PBISپیاده سازی   .2  برای ساخت یک بنیاد پیشگتر

 جمع آوری، استفاده، و گزارش جمعآوری داده های انضباط؛   .3

 انضبایط؛   ذینفعان توسعه سیاست ها با پاسخگوپی به حقوق  .4

ی آسیب پذیر.   .5  آموزش روال خنتی سازی برای نقاط تصمیم گتر

  
به  عنوان یک رویکرد فعال به مانا زنج رفتار نادرست دانش آموز توصیه یم شود.  اهداف شیوه  ( RPشیوه های بازگرداندپی )، PBISدر چارچوب  

ی دانش آموزان مسئو  ی به کساپی که آسیب دیده اند،  های بازگرداندپی در مدارس دولتر شهرستان لودون شامل داشیر لیت رفتارهای خود را با پرداخیر

ی آموزش و پرورش خود را از  اجازه یم دهد هر دانش آموزی که آسیب دیده است به یک صدا، و  ی از روند بدون داشیر دانش آموزان فرصت  یادگتر

 کند.   قطع

 

ز به استخدام اقدامات انضبایط موجود در سیاست رفتار دانش آموزی  مجا  مدرسه با این حال، هنگایم که این مداخالت موفق نیستند، پرسنل 

ی مدرسه هستند. به جز به عنوان مجاز توسط این سیاست،    عمویم مدارس شهرستان لودون برای حفظ رفتار مناسب دانش آموزان و اجرای قوانیر

ی شده توسط مدی ر تحمیل شده است. مدیر یا طرایح کننده باید از اختیار در  تمام اقدامات انضبایط باید توسط مدیر مدرسه و یا یک فرد تعییر

 انتخاب اقدامات انضبایط مناسب با جرایم و سوابق رفتاری دانش آموز استفاده کند.  

  
انتظار یم رود پرسنل مدرسه از دستورالعمل های مشخص شده در این سند برای تروی    ج قوام و اجرای عادالنه سیاست های مربوط به انضباط  

وی کنند. دستورالعمل های ارائه شده در این جزوه به مدیران  کمک  خواهد کرد.  e  دانش آموزیدر رویه های   انضبایط  LCPSدانش آموزی پتر

 این دستورالعمل ها شامل اما محدود به موارد زیر نیست:  

 صت برای درخواست تجدید نظر در صورت مناسب، ارائه روند دادریس به دانش آموزان از طریق یک برریس  کامل، عواقب متفکرانه، و فر 

  

 با توجه به سیاست ها و مقرراپر که  بر مالحظات انضبایط برای دانش آموزان معلول تمرکز یم کنند،  در صورت مناسب،   •

  

به موقع و دقیق. این مسئولیت مدیر ساختمان است که اطمینان حاصل شود    دانش آموزیثبت داده های مربوط به حوادث انضبایط  •

حادثه وارد شده است. ورود داده ها برای یک مدرسه کوچک باید تنها بر عهده یک نفر باشد.    که داده ها به دقت در عرض سه روز از 

یک مدرسه متوسط یا بزرگ ممکن است به افراد با جهت یا مسئولیت های روشن اختصاص داده شود )به عنوان    ها برای ورود داده 

 ییک از مدیران دستیار، رئیسان(،  

  

ی تماس با نظم و انضبا  •  ط برای هر مدرسه قبل از جلسه مدیر اول سال مدرسه،  تعییر

  

ی اقدام انضبایط برای تمام مواردی که برای برریس به مدیر اداره مدارس ارسال یم شود،   • ی موضع گتر  تدوین بسته انضبایط و پیگتر

  

ی به روز رساپی سوا دانش آموزیاصالح داده های جمع آوری شده از طریق سیستم اطالعات  • بق حضور روزانه دانش آموز، در  . همچنیر

 صورت لزوم، منعکس کردن موضع به روز شده بر عهده مدرسه خواهد بود.  
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 بندر امن  

 و یا سهوا به ارمغان آورد سالح بر روی اموال مدرسه، ارائه "بندر امن" اجازه یم دهد تا دانش    آنها هنگایم که یک دانش آموز کشف 
ی

به طور تصادف

, و کارمند مدرسه  مسووالنآموز بالفاصله این را به یک معلم یا مدیر گزارش و عواقب دریافت نیم کند اگر سالح هنوز توسط یک معلم دیده نیم شود, 

 موز دیگر. و یا توسط یک دانش آ 

  
ایط ویژه    رسر

ایط خاص ممکن است وجود داشته باشد نشان یم دهد که عمل انضبایط به غتر از تعلیق و / یا اخراج ممکن   با توجه به حقایق یک مورد خاص، رسر

موز نشان   یم دهد  مدیر. مدیر ممکن است اقدام انضبایط جایگزین توصیه اگر یک دانش آ  توصیه شده توسط  b eاست مناسب باشد و ممکن است  

رسپرست یا طرایح کننده مدیر باید یک برریس اولیه از تمام موارد تحت این انجام دهد تا مشخص شود که آیا اقدام .   tقصد آسیب رساندن به خود

  .  انضبایط غتر از تعلیق یا اخراج مناسب است یا ختر

  
 سازمان های اجرای قانون / پرسنل 

از کد ویرجینیا به عنوان "یک افش اجرای قانون گوایه استخدام شده توسط آژانس اجرای قانون محیل   101-9.1§   در ( SROافش منابع مدرسه )

اختصاص داده یم   مدرسهکه به   SROsمویم ویرجینیا تعریف شده است  ." برای ارائه اجرای قانون و خدمات امنیتر به مدارس ابتداپی و متوسطه ع

ی    ح نقش ها و مسئولیت های سازمان اجرای قانون، بخش مدرسه، و پرسنل از هر دو عمل یم  (  MOUشود باید تحت یک تفاهم نامه )  است که به تشر

ی مدارس    SROsیم رود  مسئول انضباط مدرسه هستند. اگر چه انتظار  مدرسهمعلمان کنند. مدیران و با کد تقسیم مدرسه رفتار دانش آموزان، قوانیر

ی مدرسه و یا انضبایط در کشی که نقض قانون نیست درگتر    SROsفردی، و درخواست خود را در عمل روز- به- روز آشنا باشد،  نباید با اجرای قوانیر

 .  شود

 

 نقش های اجرای قانون  

 نیستند.   مأموران اجرای قانون انضبایط مدرسه

ی مدرسه و کد رفتاری دانش آموزی بخش شوالنیم شود.   حضور این افش باعث کاهش مسئولیت معلمان و مدیران برای اجرای قوانیر

احت یم کند.    مدیریت کالس درس با معلم استر

 پاسخ های انضبایط همچنان بر عهده مدیران مدارس است.  

  تمرکز دخالت اجرای قانون در مسائل رفتاری به درستر بر حوادپی متمرکز است که شامل نقض قانون  است.   عالوه بر این، مسائیل که تهدید 

ضای جامعه مدرسه ارائه نیم دهد، و یا نقض "روشن و قریب الوقوع"   آسیب جسیم جدی به یک دانش آموز، معلم، و یا ییک دیگر از اع 

 یم شود. ، SROsقانون نیست، باید توسط پرسنل مدرسه و نه توسط  
ی

 پلیس، دیگر اجرای قانون و یا افشان امنیتر رسیدگ

از قانون ویرجینیا نیاز به اجرای قانون سازمان های مدیریت به اطالع مدیر بخش،  مدیر ، و یا طرایح زماپی که یک    B. 279.3:1- 22.1§  اینعالوه بر 

ل مواد مخدر ، و یا بزرگس االن  دانش آموز در مدرسه خود را مرتکب جرم خایص است که جرم خواهد بود اگر توسط یک بزرگسال و یا نقض قانون کنتر

سال یا بیشتر باشد، به صورت    ۱۸و اینکه آیا دانش آموز به حضانت خود را آزاد شده است  والد یا اگر  . A. 22.1279.3:1§ ه عنوان ذکر شده در ب

نیاز دارد که هر مدیر مدرسه که دریافت اطالع رساپی است که یک نوجوان مرتکب یک عمل است که جرم خواهد بود   پیوندی آزاد یم شود.  این بیشتر 

مرتکب شده است به گزارش اطالعات به مدیر مدرسه که در آن نوجوان ثبت نام کرده   260- 16.1اگر توسط یک بزرگسال به موجب زیرمجموعه § 

ژنرال    eralای قانون به گزارش وضعیت انتشار دانش آموز و برای مدیران مدرسه به اطالع مدیران توسط مجمع است. الزامات برای سازمان های اجر 

 اضافه شد.   2006

  

 اطالع رساپی مورد نیاز از بریحی از جرایم به مقامات اجرای قانون 
 

 گزارش به اجرای قانون

 گزارش ها باید به مدیر بخش و به مدیر و یا طرایح خود را در تمام حوادث مربوط به   

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title9.1/chapter1/section9.1-101/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title9.1/chapter1/section9.1-101/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.3:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.3:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.3:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.3:1/
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وئید آنابولیک در اتوبوس مدرسه،    . الکل،  1  ل شده، و یا استر ل شده، تقلید مواد کنتر اموال مدرسه، و یا در   o nماری جوانا، یک ماده کنتر

 ام به رسقت از داروهای تجویزی دانش آموز؛ یک فعالیت تحت حمایت مدرسه، از جمله رسقت و یا اقد

  

اندازی، چاقو زدن، برش، و یا زخیم شدن هر فرد و یا تعقیب هر  2  ، تجاوز جنش، مرگ، تتر . حمله  و باتری است که منجر به آسیب بدپی

ح داده شده است  ؛  60.3- 18.2فرد به عنوان در §  در اتوبوس مدرسه، در اموال مدرسه، و یا در یک فعالیت تحت حمایت مدرسه رسر

  

اندازی، چاقو زدن، برش، و یا زخیم شدن از هر فرد، ربودن هر فرد به عنوان در  §3    48- 18.2 یا   47- 18.2  . تجاوز  جنش، مرگ، تتر

ح داده شده، در اتوبوس مدرسه، در مدرسه طرفدار   60.3-18.2توصیف شده، و یا تعقیب از هر فرد به عنوان در §  و یا در یک فعالیت  ، ertyرسر

 تحت حمایت مدرسه؛ 

  

 در اتوبوس مدرسه، در اموال مدرسه و یا در یک فعالیت تحت حمایت مدرسه؛ . هر گونه تهدید علیه پرسنل مدرسه در حایل که 4

  

 بر روی اموال مدرسه;   77.072-22.1حمل غتر قانوپی سالح گرم به عنوان تعریف شده در § . 5

  

  85-18.2. هر گونه رفتار غتر قانوپی شامل بمب های آتش زا، مواد انفجاری یا دستگاه ها، یا وسایل انفجاری هیاهو، همانطور که در § 6  

، همانطور که در § 433.1-18.2تعریف شده است، یا وسایل انفجاری یا آتش زا، همانطور که در § - 18.2تعریف شده است، یا بمب های شیمیاپی

ح  sc، در یک اتوبوس مدرسه، در اموال مدرسه، و یا در یک فعالیت تحت حمایت هول 7.18  داده شده است؛ یا   رسر

  

ح داده شده، ساخته شده علیه پرسنل مدرسه و یا شامل اموال    18.2-83§ . هر گونه تهدید و یا تهدید نادرست به بمب، به عنوان در  7  رسر

 مدرسه و یا اتوبوس مدرسه؛ و یا 

  

ی هر دان -8 ش آموزی به دلیل حادثه ای که در اتوبوس مدرسه، در اموال مدرسه، یا در یک فعالیت تحت حمایت مدرسه از جمله  دستگتر

 اتهامات وارده رخ یم دهد، بنابراین. 

 

 به جز به عنوان ممکن است در غتر این صورت توسط قانون فدرال، مقررات، و یا فقه مورد نیاز، هر اصل: 

ح داده شده در زیر بخش گزارش  . باید بالفاصله به سازما 1 که ممکن است جرم بزهکاری را تشکیل یم   1ن اجرای قانون محیل هر حادثه رسر

 دهند; 

 . باید بالفاصله به گزارش اجرای قانون محیل از حوادث گزارش 2

 گزارش های ساخته شده به مدیر بخش 

 مورد تمام حوادث مربوط به: گزارش ها باید به مدیر بخش و به مدیر یا طرایح کننده خود را در  

وئید آنابولیک در اتوبوس مدرسه، در اموال مدرسه، و یا در  الکل .  1  ل تقلید، و یا استر ل شده، یک ماده کنتر ، ماری جوانا، یک ماده کنتر

 یک فعالیت تحت حمایت مدرسه، از جمله رسقت و یا اقدام به رسقت از داروهای تجویزی دانش آموز؛ 

ب و شتم . 2  اندازی، چاقو زدن، برش، و یا زخیم شدن هر فرد و یا تعقیب هر فرد اس رصی ، تجاوز جنش، مرگ، تتر ت که منجر به آسیب بدپی

 تحت حمایت مدرسه؛ توصیف شده، در اموال مدرسه، و یا در یک فعالیت    مدرسهدر اتوبوس  60.3-18.2به عنوان در § 

اندازی، چاقو زدن، برش، و یا زخیم شدن هر فرد، ربودن هر فرد به عنوان در § 3  ح داده   48-18.2یا    47- 18.2.تجاوز جنش، مرگ، تتر رسر

 حت حمایت مدرسه؛ توصیف شده، در اتوبوس مدرسه، در اموال مدرسه، و یا در یک فعالیت ت   60.3- 18.2شده، و یا تعقیب هر فرد به عنوان در §  

 .هر گونه تهدید علیه  پرسنل مدرسه در حایل که در اتوبوس مدرسه، در اموال مدرسه و یا در یک فعالیت تحت حمایت مدرسه؛ 4  

https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-60.3/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-60.3/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flaw.lis.virginia.gov%2Fvacode%2F18.2-47&data=05%7C01%7CDouglas.Fulton%40lcps.org%7C853814fb89f945bee2b208da68b52c0a%7C86750b0cee12463db28880f7b2b34689%7C0%7C0%7C637937424580356365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5WtagAkg%2BxviWqsRhQ%2FlQxSzGs5bXOgL%2Fc5azJFYgmI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flaw.lis.virginia.gov%2Fvacode%2F18.2-47&data=05%7C01%7CDouglas.Fulton%40lcps.org%7C853814fb89f945bee2b208da68b52c0a%7C86750b0cee12463db28880f7b2b34689%7C0%7C0%7C637937424580356365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5WtagAkg%2BxviWqsRhQ%2FlQxSzGs5bXOgL%2Fc5azJFYgmI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flaw.lis.virginia.gov%2Fvacode%2F18.2-48&data=05%7C01%7CDouglas.Fulton%40lcps.org%7C853814fb89f945bee2b208da68b52c0a%7C86750b0cee12463db28880f7b2b34689%7C0%7C0%7C637937424580356365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y20Czu%2FFc5ZRu%2F2q2Ac%2BcFsOLPsUpsaqT8y4Ytgo%2B6s%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flaw.lis.virginia.gov%2Fvacode%2F18.2-48&data=05%7C01%7CDouglas.Fulton%40lcps.org%7C853814fb89f945bee2b208da68b52c0a%7C86750b0cee12463db28880f7b2b34689%7C0%7C0%7C637937424580356365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y20Czu%2FFc5ZRu%2F2q2Ac%2BcFsOLPsUpsaqT8y4Ytgo%2B6s%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flaw.lis.virginia.gov%2Fvacode%2F18.2-60.3&data=05%7C01%7CDouglas.Fulton%40lcps.org%7C853814fb89f945bee2b208da68b52c0a%7C86750b0cee12463db28880f7b2b34689%7C0%7C0%7C637937424580356365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uB2U94%2B2gIEblAe%2B2UxvUFIdvTibIeslbIEmIeiXLgw%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flaw.lis.virginia.gov%2Fvacode%2F18.2-60.3&data=05%7C01%7CDouglas.Fulton%40lcps.org%7C853814fb89f945bee2b208da68b52c0a%7C86750b0cee12463db28880f7b2b34689%7C0%7C0%7C637937424580356365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uB2U94%2B2gIEblAe%2B2UxvUFIdvTibIeslbIEmIeiXLgw%3D&reserved=0
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-85/#:~:text=Any%20person%20who%20constructs%2C%20uses,of%20a%20Class%206%20felony.
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-85/#:~:text=Any%20person%20who%20constructs%2C%20uses,of%20a%20Class%206%20felony.
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter9/section18.2-433.1/#:~:text=%22Civil%20disorder%22%20means%20any%20public,person%20of%20any%20other%20individual..2-433.1
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter9/section18.2-433.1/#:~:text=%22Civil%20disorder%22%20means%20any%20public,person%20of%20any%20other%20individual..2-433.1
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-87.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-87.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-87.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-87.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-83/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-60.3/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-60.3/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-47/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-47/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-48/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-48/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-60.3/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-60.3/
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 بر روی اموال مدرسه;    7.0727- 22.1.حمل غتر قانوپی سالح گرم به عنوان تعریف شده در §5  

.هر گونه رفتار غتر قانوپی شامل بمب های آتش زا، مواد منفجره یا دستگاه ها، یا وسایل انفجاری هیاهو، همانطور که در  6  

، همانطور که در    433.1- 18.2تعریف شده است، یا وسایل انفجاری یا آتش زا، همانطور که در §  85-18.2§ تعریف شده است، یا بمب های شیمیاپی

ح داده شده است؛ یا ، در اتوبوس مدرسه، در اموال مدرسه، و یا در یک فعالیت تحت حم87.1-18.2§  ایت مدرسه رسر

توصیف شده، ساخته شده علیه پرسنل مدرسه و یا شامل     83- 18.2کاذب به بمب، به عنوان در § hreats.هر گونه تهدید و یا 7  

 اموال مدرسه و یا اتوبوس مدرسه؛ و یا 

ی ه8  مدرسه ، در اموال مدرسه، و یا در یک فعالیت تحت حمایت  اتوبوس  ر دانش آموز برای یک حادثه رخ یم دهد در .دستگتر

 مدرسه، از جمله اتهامات عنوان شده، بنابراین. 

  

https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-85/#:~:text=Any%20person%20who%20constructs%2C%20uses,of%20a%20Class%206%20felony.
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter9/section18.2-433.1/#:~:text=%22Civil%20disorder%22%20means%20any%20public,person%20of%20any%20other%20individual.
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter9/section18.2-433.1/#:~:text=%22Civil%20disorder%22%20means%20any%20public,person%20of%20any%20other%20individual.
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-87.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-83/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-83/
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 به جز به عنوان در غتر این صورت ممکن است توسط قانون فدرال، مقررات، و یا فقه مورد نیاز، هر اصل:   ب. 

ح داده شده در زیر بخش  . باید بالفاص1 تشکیل یم     که ممکن است جرم بزهکاری را   1له به سن اجرای قانون محیل گزارش هر حادثه رسر

 دهند; 

ح داده شده در زیر  2 ، به جز این که یک اصل مورد نیاز  7از طریق  3. باید بالفاصله به سازمان اجرای قانون محیل گزارش هر حادثه رسر

ح داده شده در زیرمجموعهبه س tنیست اما ممکن است  مرتکب شده توسط یک دانش آموز است  4ازمان اجرای قانون محیل هر حادثه رسر

 که معلولیت؛ 

به  متعاقب   است که الزم نیست به گزارش  A. ممکن است به سازمان اجرای قانون محیل گزارش هر حادثه دیگر توصیف شده در بخش 3

 ; و 2یا   1زیر بخش 

است که ممکن است جرم جناپی به پدر و مادر از هر دانش آموز جزپی است که   5تا   1ش هر عمل در زیر بخش های  . باید بالفاصله گزار 4

ی عمل است. عالوه بر این ، مدیر باید که آیا این حادثه به اجرای قانون محیل به موجب این زیر  مجموعه گزارش شده   هدف خاص از چنیر

ه است ، که پدر و مادر ممکن است اجرای قانون محیل برای کسب اطالعات بیشتر تماس  است و ، اگر حادثه شده است تا گزارش شد

ید.   بگتر

, مقامات محیل اجرای قانون باید گزارش ، و مدیر و یا طرایح 16.1از عنوان  11از فصل .( seqو   299-16.1)§   12د ماده  ج. با توجه به مفا     

مرتکب شده ، توسط دانش آموزان ثبت نام در مدرسه اگر جرم خواهد بود جرم اگر توسط یک  خود را باید گزارش از جمله ، در جرم ، در هر کجا که 

ل مواد مخدر خواهد بود  )§ و در یک اتوبوس مدرسه، در اموال مدرسه، و یا در یک  .( et seq  3400-54.1بزرگسال مرتکب شده و یا نقض قانون کنتر

ح داده شده در زیر فعالیت تحت حمایت مدرسه رخ داده است، و یا یک بز  و اینکه آیا دانش آموز به  .، Aمجموعه  رگساالن شامل هر گونه حوادث رسر

، در پیوند آزاد یم شود.  به عنوان بخشر از هر گزارش در مورد جرم است که   18پدر و مادر خود آزاد یم شود و یا، اگر  o fحضانت  سال سن یا بیشتر

ک المنافع باید مجاز به افشای اطالعات  بزرگساالن شامل یک حادثه رسر   بزه کارییک   ح داده شده، مقامات محیل اجرای قانون و وکالی کشورهای مشتر

ی دانش  ایط هر گونه دستورات موضع وارد شده توسط دادگاه، به مدیر بخش مدرسه چنیر ایط آزادی از بازداشت، تاری    خ دادگاه، و رسر آموز،   در مورد رسر

ی ر پس از درخواست توسط مدیر، اگر، د  ی افشاگری تحقیقات و یا تعقیب   تعییر ک المنافع، چنیر اقتدار اجرای قانون و یا وکیل برای کشورهای مشتر

و یا حفظ رکورد     300-16.1از §   Aپرونده را به خطر نیم بیند.  هیچ افشاپی باید به موجب این بخش در نقض چشم انداز محرمانه طرفدار زیر بخش 

این، هر مدیر مدرسه که اطالع رساپی دریافت یم کند که یک نوجوان مرتکب یک  است.  عالوه بر  شدهساخته   288.2- 22.1 و مقررات بازتحصیل § 

ی اطالعاپر را به مدیر   602- 16.1از §  Gعمل است که یک جرم خواهد بود اگر توسط یک بزرگسال به موجب زیرمجموعه   مرتکب شده است باید چنیر

 مدرسه که در آن نوجوان ثبت نام گزارش  . 

 کد مورد نیاز برای جرایم مواد مخدر و سالح

 

ی سالح گرم، دستگاه تخریب، فلر کلوچه     277.07-22.1§بخش سالح    از کد ویرجینیا، مجوز، اما نیاز ندارد، اخراج هر دانش آموز مصمم به داشیر

 پنوماتیک در اموال مدرسه و یا در یک فعالیت تحت حمایت مدرسه  است.   سالح گرم و یا صدا خفه کن سالح گرم، و یا تفنگ

  

ل شده، و یا ماری   277.08- 22.1§بخش  ل شده، تقلید ماده کنتر از کد ویرجینیا، اجازه یم دهد، اما نیاز ندارد، اخراج دانش آموزاپی که یک ماده کنتر

باپی مدرسهجوانا بر روی اموال مدرسه و یا به یک رویداد   ی مدیران مدارس، به موجب سیاست  .  عالوه بر این، در موارد سالح یا مواد مخدر،  با متر

ند و ممکن است به   277.06- 22.1هیئت مدیره مدرسه، و هیئت های مدرسه ممکن است عوامل ذکر شده در § ایط خاص را در نظر بگتر ی رسر در تعییر

 برسند که هیچ اقدام انضبایط و یا یک اقدام انضبایط به غتر از اخراج مناسب نیست  .   این نتیجه 

ونییک« را نقض یم کنند، ممکن است مشمول اقدامات انضبایط از  ۸۲۴۰دانش آموزاپی که مفاد مقررات  ،  »  الکل، مواد مخدر، تنباکو و سیگار الکتر

ی یا آموزش مرصف مواد، محدودیت در مدرسه، تعلیق کوتاه م LCPSجمله حضور و مشارکت مورد نیاز در کالس آموزش   دت، تعلیق بلند مدت  نیکوتیر

ی ارجاع به طرایح مدیر   یا اقدام دیگر شوند.   fیا اخراج و همچنیر

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title54.1/chapter34/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title54.1/chapter34/
https://law.lis.virginia.gov/vacodefull/title16.1/chapter11/article12/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title16.1/chapter11/section16.1-300/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-288.2/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/16.1-260/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/16.1-260/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/16.1-260/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.08/#:~:text=A%20school%20administrator%2C%20pursuant%20to,term%20of%20expulsion%20is%20appropriate.
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.08/#:~:text=A%20school%20administrator%2C%20pursuant%20to,term%20of%20expulsion%20is%20appropriate.
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.06/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.06/
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اتژی ها  ین شیوه ها و استر  منوی رفتاری بهتر
  

اتژی ها" توسط دفتر مدیر آموزش عمویم ) ین شیوه ها و استر مجوز. )بازیاپی در تاری    خ   2.0توسط   ccتوسط (  OSPIعوام خالق "رفتار بهتر

7 /9 /2017  ) 

 

 نظارت بر رفتار  

آموزان در  نظارت بر رفتار شامل جمع آوری داده های رفتار دانش آموز به طور منظم در طول یک دوره زماپی و استفاده از داده ها برای کمک به دانش 

 در مهارت )ها( در حال نظارت، درجه دخالت دان
ی

ش آموز در  دیدار با اهداف رفتاری است. نظارت بر رفتار یم تواند شامل سطوح مختلفی از پیچیدگ

شیاست.   ی ی همسوپی داده ها با سیستم های انگتر  جمع آوری داده ها و تنظیم هدف، و همچنیر

  

ی زماپی که برنامه ریزی   —تمرین امکانات   ایده های در نظر گرفیر

 چک - برای دانش آموزان ، کارکنان ،و پدر و مادر.  /    nایجاد و آموزش چک -  •

افزایش تعامل دانش آموزان از طریق توجه فردی برای دانش آموزان با همکاری  ایجاد یک مداخله مبتتی - به منظور  •

 دیگر کارکنان مدرسه، اعضای خانواده، و دیگر سازمان های خدمات اجتمایع.  

)مانند حضور، رفتار، و شاخص های دانشگایه( برای اطالع   دانش آموزی ایجاد تیم های - برای برریس منظم داده های   •

فت نظارت بر دانش آموزان در حال  رساپی فراینده ی. شناساپی دانش آموزاپی که نیاز به پشتیباپی و پیشر ای تصمیم گتر

حارصی شناساپی شده است. توسعه معیارهای خروج و یک طرح انتقال برای دانش آموزاپی که دیگر نیاز به حمایت  

 .  اضافی

فت  ایجاد یک رفتار روزانه و / یا کارت گزارش دانشگایه برای نظا  • فت دانش آموز. سوابق نظارت بر پیشر رت بر پیشر

رفتاری توسط کارکنان برای ارائه بازخورد یا آموزش خاص به دانش آموزان برای نظارت بر عملکرد و توسعه مهارت ها  

ک برای کمک به مهارت های ارتبایط خود را در مورد   استفاده یم شود. آیا دانش آموزان توسعه روال و زبان مشتر

 رهای کالس درس )به عنوان مانند توقف. فکر. برو.(  رفتا 

  

ی زماپی که برنامه ریزی  دانش آموزی عوامل —مالحظات جمعیتر   برای در نظر گرفیر

 الگوهای رفتاری مناستی را بازی یم کنند که به طور بالقوه یم توانند به شیوه ای منفی تفستر شوند،  
ی

دانش آموزاپی که از نظر فرهنیک

باید قبل از تدوین رفتارها در فرایندهای - سازی در نظرگرفته شوند. در غتر این صورت مدارس خطر شناساپی رفتارهاپی را به خطر یم  

 جمعیت های  بینند که از  
ی

 به عنوان مختل کننده تخصیص داده یم شوند. ورود معتی دار از خانواده های نمایندگ
ی

نظر فرهنیک

ی تعامل، تعلق و دخالت خانواده را    یم تواند حساسیت کالس درس، درک، و پاسخگوپی را افزایش دهد و همچنیر
ی

مختلف فرهنیک

یس به زبان ی دستر , در نظر  گرفیر ی هر دو چگونه به کاهش موانع ارتبایط و چگونه به ترکیب زبان اولیه     –  نیاز   افزایش دهد. همچنیر

 دانش آموز را به طرح های فردی. 

  

ی هستند، یم توانند در تنظیمات   نظارت بر رفتار    گرویهدانش آموزاپی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، یا در معرض خطر هدف قرار گرفیر

ی نیازهای رفتاری که حکم   ی مراقب باشید که بیر فت فردی بهره مند شوند. همچنیر آسیب پذیر باشند و به جای آن از یک طرح نظارت بر پیشر

 حمایت اضافی و پاسخ های رفتاری به قلدری یا اشکال دیگر آزار و اذیت را صادر یم کنند، تمایز قائل شوند.  

  

اتژی های  ی زماپی که برنامه ریزی  — پیاده سازی   forاستر  عوامل موفقیت در نظر گرفیر

 شناساپی یک چارچوب - برای هدایت نظارت بر رفتار.   •

 ایجاد برنامه ای برای نظارت، شناساپی و تاثتر رفتار بر اساس تحقیقات.   •

.  اطمینان از یک رویکرد سیستماتیک شامل استفاده از فن آوری برای ردیاپی و خود - / ار  •  زیاپی

 آموزش همه ذینفعان در چارچوب / برنامه و سیستم.   •

، و دانشگایه در ابزار نظارت بر رفتار.   •  شامل شاخص های اجتمایع، عاطفی
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ک برای شناساپی رفتارها استفاده کنید )در جاپی که ممکن است تک کلمات را با کدها در قالب های گزارش   • از تعاریف مشتر

 دیه مورد نیاز همسو کنید تا تالش های جمع آوری داده ها ساده شود(. 

 در بازه های زماپی خایص دست یافتتی هستند.   •
ی

ی فاصله ها و اینکه چه اهداف  تعییر

ی انصاف و عدالت وجود دارد.   اطمینان •  حاصل شود که وفاداری به برنامه و همچنیر

 ایجاد و همسوپی رویسر برای مستندسازی، کدنویش و ردیاپی رفتار.   •

وهاپی که من  • ها به مدرسه نسبت داده یم شوند یا   mpactشناساپی عوامل و نتر ی کنید که آیا متغتر انواع مختلف رفتار. تعییر

وهای خاریحی و   آدرس دادن به آنها متفاوت است.   به نتر

  

 مشاوره  

(  در توسعه مهارت ها و دانش ها  ( به فرد دیگری، کمتر تجربه -منتر ی منتورینگ به رابطه ای گفته یم شود که در آن یک فرد با تجربه )مرپی

 خاص کمک یم کند که رشد منتر را افزایش خواهد داد. 

  

ی  —تمرین امکانات   زماپی که برنامه ریزی   ایده های در نظر گرفیر

ی خدمات. به   • یک با سازمان های خدمات محیل برای ایجاد - آی پی روابط مربیگری بزرگساالناست که شامل یادگتر رسر

ی آموزش یم   عنوان مثال، آتش نشانان یم توانستند دانش آموزان را مرپی گری کنند در حایل که ایمتی آتش سوزی را نتر

 دادند.  

 اساپی مربیان بالقوه و توسعه یک برنامه مربیگری.  توانمندسازی گرویه از دانش آموزان برای شن •

 توسعه مربیگری در ترکیب با فعالیت های مدرسه و باشگاه های دانش آموزی.   •

  

ی زماپی که برنامه ریزی  دانش آموزی عوامل —مالحظات جمعیتر   برای در نظر گرفیر

درسه یم توانداز یک رابطه مرپی بزرگساالن  تماس محدود بزرگساالن و یا حمایت در خارج از م hav eدانش آموزاپی که  •

 بهره مند شوند.  

 دانش آموزان بدون پدر و مادر از جنسیت خود ممکن است از یک برنامه مربیگری - بهره مند شوند   •

  

اتژی برای پیاده سازی   در هنگام برنامه ریزی   rعوامل موفقیت در کنار—استر

 اطمینان از روابط مربیگری به وضوح تعریف شده است.   •

ی خانواده ها.  • ی شخصیتر مربیان برای ساخت گزارشگر با جوانان و همچنیر  ارزیاپی حساسیت و ظرفیت بیر

س دانش آموزان یم توانند از یک   • برنامه های مربیگری را در سطوح نمرات در رسارس دانش آموزان بخش در دستر

 ول هر مرحله از توسعه خود بهره مند شوند.  رابطه مربیگری در ط

 فرایندهای ساده سازی برای پاکسازی مربیان داوطلب در داخل ساختمان های مدرسه.   •

ی مناطق روستاپی و در صورت لزوم، طریح را برای ارائه   • ی و همچنیر وپولییر شناساپی منابع مربیگری بالقوه برای متر

 دهند.   خدمات مربیگری در مکان های مختلف توسعه 

 

 همتا  واسطه شدن 

ی دانش آموزان و آموزش توسعه   ی افراد بیر مهارت های اجتمایع عمیل است. با این  میانجیگری همساالن یک عمل امیدوارکننده برای حل تعارضات بیر

 به این داشته باشد که آیا برنامه به اندازه کافی خوب طرایح شده است ت
ی

ی انتخاب میانخی همتا و  حال، پیاده سازی موفق ممکن است بستیک ا از سوگتر

. به عنوان یک عمل، میانجیگری همتا ممکن است به عنوان یک جزء کوچک از یک   ی کند یا ختر ی ناپایدار دانش آموز  جلوگتر فرصت های یادگتر

اتژی بزرگتر برای آموزش مهارت های حل منازعه، بهبود آب و هوای مدرسه، و پاسخ به ارجاعات   توسعه یافته است.   اداریاستر
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ی زماپی که برنامه ریزی   —تمرین امکانات   ایده های در نظر گرفیر

 توسعه آموزش برای دانش آموزان و کارکنان در تکنیک های میانجیگری همتا.   •

اجرای برنامه های میانخی گری همتا در سطوح مختلف: به عنوان یک برنامه - سطح مدرسه، در یک کالس درس، یایک   •

 باشگاه مدرسه.  

ی زماپی که برنامه ریزی   دانش آموزی عوامل —مالحظات جمعیتر  •  برای در نظر گرفیر

ه های میانجیگری همساالن بهره مند شوند  دانش آموزان - متوسطه، به طور خاص، یم توانند به طور توسعه ای از برنام  •

فته   زیرا آنها به شدت به همساالن خود برای حمایت و ظرفیت اجتمایع-انزیاپر برای مهارت های ارتبایط و همدیل پیشر

 تکیه یم کنند.  

  

اتژی برای پیاده سا  ی زماپی که برنامه ریزی— زی برنامه ریزیاستر    یم کنید  عوامل موفقیت در نظر گرفیر

. ش •  امل دانش آموزان در تمام جنبه های توسعه برنامه، اجرا، و ارزیاپی

 اطمینان از مشارکت برنامه گزینه ای برای همه دانش آموزان است.   •

 .  شوند میانخی های همتا باید خنتی و از درجه اعتبار   •

 میانخی های همتا باید توسط متخصصان مدرسه که آموزش و تخصص در مدل دارند نظارت شوند.   •

 مدرسه باشد.   •
ی

 ترکیب میانخی های همتا باید منعکس کننده جمعیت شنایس فرهنیک

 مشارکت در میانجیگری همساالن باید داوطلبانه و قادر به هر دو طرف باشد.   •

 

ون    برنامه های میانخی گری همتا را یم توان در سطح مدرسه تحویل داد، به شیوه ای که خاص کالس است، یا از طریق یک مدل "بتر

کشیدن"/باشگاه. نتایج برنامه های میانجیگری همتا شامل کاهش ارجاعات انضبایط، بهبود در آب و هوای مدرسه )زماپی که بخشر از یک  

ی در رسارس کشور(، رضایت از راه ی، تحمل نقاط   مدرسه- برنامه حل  درگتر حل ها، و افزایش مهارت های میانخی در حل مسئله، تصمیم گتر

ام به دیگران )  ونییک نشان داد (.  Chittooran & Hoeing, 2004؛ Burrel، Zirbel، & Allen، 2003دید جایگزین، و احتر در مطالعه الکتر

ی اجتمایع-انمودی های زبان داشته است که میانجیگری همتایان، همراه با مربیگری در یادگتر فت تحصییل در هتی ، تأثتر معتی داری بر پیشر

(DeVoogd, Lane-Garon, & Kralowec, 2016   .) ی های ارجاع ستان در ترکیه دریافت که بیشتر درگتر یک مطالعه دو - ساله در یک دبتر

ی ها مؤثر  شده برای میانجیگری همساالن منجر به قطعنامه هاپی شد و روند کیل برای توسعه مهار  ی درگتر ت های اجتمایع و حل مسالمت آمتر

 (.  Turnuklu, Kacmaz, Sunbul, & Ergul, 2009بود )

  

 
است که توسط افراد برای ارائه حمایت ارتبایط از افرادی که یک حالت افزایش یافته را تجربه یم کنند، به کار گرفته یم   تنش زداپی تکنییک 

کالیم - است. این عمل شامل شناساپی موقعیت های افزایش یافته، استفاده از روش های ارتبایط   افراد  t oشود. تکنیک - زداپی کالیم و غتر

زی، یا ارائه آموزش در تنظیم - است. به عنوان یک روش مداخله، - در نهایت باید منجر به آموزش مهارت های جدید آرام، رفتار مدل سا 

د.   شود که یم تواند در موقعیت های مختلف به طور مستقل مورد استفاده قرار گتر
 

ی زماپی که برنامه ریزی   —تتمرین امکانا   یم کنیم ایده های در نظر گرفیر

ک یم پردازد در حایل که به تفاوت های  اجرای آموز  • ش های مداوم - برای تمام کارکناپی که به رفتارهای مشتر

ید از جمله رانندگان اتوبوس، متولیان، و پرسنل دیگر که تعامل دانش   ام یم گذارد. در نظر بگتر  احتر
ی

فرهنیک

 که ممکن است از آموزش - بهرهمند شوند.   w ithآموزان 

آموزش کارکنان و دانش آموزان عالئم / عالئم کش که تجربه حالت افزایش یافته و چه نوع زباپی برای استفاده   •

کت در فعالیت های - به کش   ند که چگونه با رسر ی. دانش آموزان و کارکنان یم توانستند یاد بگتر در طول درگتر

 در حالت افزایش یافته پاسخ دهند. 

 را فراهم کنید که در - های محاسبه زداپی و بازتاب خاموش یم تواند رخ دهد. فضا را  مکان ها و محیط های امتی  •

  . س برای دانش آموزان به حرکت و اعمال انرژی اضافی  در دستر
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ی زماپی که برنامه ریزی   دانش آموزیعوامل  — مالحظات جمعیتر   برای در نظر گرفیر

ی نیاز داشته باشند.   • کودکان ابتداپی ممکن است برای شناساپی احساسات و درگتر شدن در رفتارهای خود - بیشتر

 آنها باشد. کودکان  
ی

ی ممکن است شامل تکنیک های مختلف بر اساس لو الرشدی و آمادگ آموزش کودکان کوچکتر نتر

م های مقابله ای تکیه کنند و ممکن است از حمایت  بزرگتر و جوانان یم توانند به افزایش دانش احساسات و مکانیس 

 بزرگساالن برای جفت/مطابقت با مقابله با احساسات و رفتارها بهره مند شوند.  

دانش آموزاپی که معلولیت جسیم یا شناختر دارند ممکن است ماشه های - داشته باشند که مربیان باید اقدامات پیش   •

ی به آن انجا انه ای برای پرداخیر م دهند. نظارت بر عالئم و مستند سازی فرکانس و زمان بندی یم تواند کمک به  گتر

آگاه بودن از حوادث و یا زمان )ها( از روز است که دانش آموز ممکن است بیشتر احتمال دارد به   هدایت کارکنان به 

د، چ ی اینکه چه نوع مداخالپر را به کار گتر ه ارجایع مناسب باشد، و/یا در  افزایش است. نظارت دقیق یم تواند به تعییر

 نیاز باشد، کمک کند.  ( IEPصورپر که به اصالحیه طرح آموزش فردی یک دانش آموز )

• ts   ی در معرض انواع مختلف تروما به مدرسه یم آیند ممکن است اطالعات را در طول یک استودن که با قرار گرفیر

ی -افشا کند.  آگاه از مسائل  هنگایم   فرایند - که نیاز به خدمات پیگتر آگاه /  که پاسخ به یک دانش آموز در حالت افزایش یافته، 

، مرگ(، و  
ی

، مراقبت از پرورش، فرزندخواندگ
ی

، خشونت خانیک سوء استفاده، تیون محل خانواده )به عنوان معتی طالق، جداپی

 با خانواده، پرورش مراق
ی

، اخراج، زندگ  )به عنوان معتی پی خانماپی
ی

هموقعیت های زندگ  (. بت، پناهگاه، و غتر

  
اتژی برای پیاده سازی  ی زمان برنامه ریزی  —استر  عوامل موفقیت در نظر گرفیر

 و رابطه آنها با انتظارات رفتاری در همه زمان ها داده یم شود.   •
ی

اطمینان حاصل کنید که توجه کافی به شیوه های فرهنیک

آگاه باشند و ارزیاپی   
ی

 غالب ممکن است    کارکنان باید از مالحظات فرهنیک
ی

کنند که چگونه اثر مؤثر بر هنجارهای فرهنیک

 بیندازد.   رفتار افزایش یافته را تشدید کند و/یا آرامش و تنش زداپی را به تاختر 

ل مدرسه که ممکن است باعث تشدید. مداخله در این چرخه باید به دقت سازماندیه،   • شناساپی عوامل خارج از کنتر

 د.  برنامه ریزی و تمرین شو 

، از جمله پرسنل ساختمان مدرسه است که توسط منطقه استخدام نیم شود.   •  آموزش تمام کارکنان در تکنیک - زداپی

اطمینان از آموزش در حال انجام است و مکرر به اندازه کافی برای حمایت از - رسارس کشور. ادغام آموزش - به القای   •

 برای مربیان جدید.    برنامه

 استفاده از ابزار ارزیاپی برای شناساپی ماشه های بالقوه.   •

 یم.  شامل دانش آموزان در - نقش - بازی برای آموزش و تقویت مهارت های - تنظ •

اتژی ها، و رویکردهای مشابه به منظور تروی    ج عمویم توسعه  • ی به موقعیت   زبان، استر سازی مهارت ها و قوام در پرداخیر

   های افزایش یافته است. 
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 تعاریف 
 

ایجاب یم کند که   ویرجینیا اصطالحات مربوط به آن منابع به صورت الفباپی در این بخش ذکر شده اند.  قانون  ویرجینیا و رفتارهای ارجاع شده در کد  

قانون گزارش شود. آن رفتارها در آخرین ستون جدول های پاسخ تسطیح شده    رفتارهای خایص در کدهای رفتار محتاطانه گنجانده شود و به اجرای

ی بیان یم کند که هر زمان که یک دانش آموز مرتکب یک حادثه قابل گزارش به نام در کد، دانش آموز باید به       اشاره شده است.  این قانون همچنیر

participate   ی و مداخله به عنوان منا ی شده است. در فعالیت های پیشگتر  سب توسط مدیر یا طرایح تعییر

 الکل، تنباکو و محصوالت مرتبط، و داروهای دیگر 

، استفاده، مرصف، خرید، توزی    ع، ساخت، و / یا فروش مواد محدو  ی د در  سیاست رفتار دانش آموز برای الکل و مواد مخدر مربوط به در اختیار داشیر

طول فعالیت های خود را در مدرسه و یا خاموش اموال مدرسه خطاب یم شود.-  این شامل, اما محدود  اموال مدرسه، در وسایل نقلیه مدرسه، و یا در  

ل مواد مخدر,  ل شده تعریف شده در قانون کنتر ( محصوالت,  و دیگر مواد کنتر و نیک, و استنشاق )لوله کشر   15.1فصل به, الکل, تنباکو, سیگار الکتر

وئیدهای آنابولیکاز کد ویرجینیا, مانن  54از عنوان   , توهم زا, ماری جوانا, تقلید و   , د استر
ی

داروهای -، پارافرنالیای مواد مخدر، و هر   lمحرک, افشدگ

 گونه داروی تجویزی یا بدون نسخه که در نقض سیاست هیئت مدیره مدرسه در اختیار داشته باشد.  

  

 آتش سوزی 

ی بردن  هر مدرسه ممنوع است. تخریب ممکن است به طور کامل یا بخشر --  باشد، تنها یک سوزش اندک    79- 18.2§ کد ویرجینیا  سوزاندن و یا از بیر

 اید برای برریس به قانون سیمان تحویل داده شود.  حوادپی که تا سطح آتش سوزی یک مدرسه باال یم رود ب است. برای نقض این بخش از کد الزم 

 حمله: حمله و باتری  

ییک نادرست و یا   ی تعریف قانوپی یورش تهدیدی برای آسیب بدپی است. باتری با توجه به فرهنگ لغت قانون آنالین بلک هر گونه "خشونت فتر

ن اصطالحات برای توصیف رفتار استفاده یم کنند. آنها سن رشد کودکان  محدودیت، تحمیل شده به یک انسان بدون رضایت او است." دادگاه ها از ای 

ی دلیل نباید از آن برای توصیف رفتار  ند و به همیر   tem sysاستفاده کرد که تا سطح نکوهش باال نیم رود. در داخل   دانش آموزیرا در نظر نیم گتر

ی دانش آموزان در نظر گرفته شود.  رفتاری ، سن و توسعه باید در هر نمو دانش آموزیتسطیح شده از رفتارهای  ییک بیر ی که از نظر  نه ای از تماس فتر

ممنوع   specificallyتوسعه ای انتظار یم رود نباید به عنوان حمله یا باتری برچسب گذاری شود. با این حال ، سیاست رفتار دانش آموز باید 

 حمله و باتری از دانش آموزان و کارکنان.  

 

 مدرسه گریزی 

ویرجینیا به  حضور در برنامه آموزش و پرورش جایگزین، و معافیت.  کد  ، dآدرس حضور اجباری، بهانه چشم پویسر  ویرجینیا از  کد  . 254- 22.1§ 
 طور خاص ممنوع  

 و اخراج دانش آموزان به طور کیل.  تعلیق   .:truancy 277-22.1 §استفاده از تعلیق در موارد  

  

A .با این حال، در هیچ موردی ممکن است علت ک ; افی  دانش آموزان ممکن است تعلیق و یا اخراج از حضور در مدرسه برای علت کافی
 برای تعلیق تنها شامل مصادیق تنه. 

  

ی یک دانش آموز است که  مدرسه گریزی    کش که به طور مدرسه گریز است  به معنای غیبت پی دلیل از مدرسه است. با این حال، تمایز تانت ایمپور بیر

از مدرسه به نمایش یم گذارد، اما یک دانش آموز نیاز به  را با یک غیبت پی نتیجه  مدرسه گریزی وجود دارد.  یک دانش آموز رفتار مزمن فرار از مدرسه 

د. قانون ویرجینیا یک تنه  ی از تعداد مشخیص از غیبت های پی نتیجه دارد تا به طور مزمن قرمز در کنار هم قرار گتر را به طور خاص  رسیدن یا پیشر گرفیر

وجیه غایب از مدرسه به عنوان یک »کودک نیاز به نظارت« در هنگام برآورده  تعریف نیم کند اما کودگ را تعریف یم کند که به طور معمول و بدون ت

ایط دیگر است.    شدن بریحی رسر

 یاز به  نظارت" است که :  زیر تعریف "کودک ن ویرجینیا، معیارهای از  کد  .A. 228-16.1به §  با توجه

  

 از مدرسه است؛   کودگ که در حایل که مشمول حضور اجباری است، به طور معمول و بدون توجیه غایب  

به کودک فرصت کافی برای دریافت سود هر و همه خدمات و برنامه های آموزیسر که الزم است توسط قانون ارائه شود و نیازهای آموزیسر  

 آورده کند، پیشنهاد شده است؛  خاص کودک او را بر 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.3:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-79/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-79/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-254/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title16.1/chapter11/section16.1-228/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title16.1/chapter11/section16.1-228/
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تقسیم مدرسه ای که کودک از آن غایب است یا دیگر آژانس های مناسب تالش معقویل برای تأثتر بر حضور منظم کودک بدون موفقیت  

 انجام داده است، و 

که اقدامات آدرس انجام یم شود زماپی که یک دانش آموز نتواند به گزارش   258- 22.1ست که آن را با مقررات § ا بخش مدرسه ارائه کرده 

 به مدرسه مطابقت دارد  .  

  

 موقعیتها تشدید  

ایط تشدید" باید به معنای:  Cاز قصیده    277.05-22.1§  و    277- 22.1§  برای اهداف  ویرجینیا، "  رسر

i. و  که یک دانش آموز درگتر در س ، وء رفتار که باعث   آسیب جدی )از جمله اما نه محدود به آسیب جسیم، عاطفی

( به فرد دیگر )ها( و یا تهدید معتتی از بازوی  ی شده ؛ و یا  Hرواپی  جدی به فرد دیگر )  ها( ، به عنوان ارزیاپی تهدید تعییر

ii. درسه، دانش آموزان، کارکنان یا دیگران در  اینکه حضور یک دانش آموز در مدرسه خطری مداوم و نامعقول برای ایمتی م

 مدرسه به همراه دارد؛ یا  

iii.   است که :  جدی که یک دانش آموز درگتر در جرم 

  

a)   مداوم )تکرار رفتارهای مشابه در سابقه انضبایط دانش آموز مستند( ، و 

b)   .پی پاسخ به مداخالت هدفمند به عنوان مستند از طریق یک فرایند مداخله تاسیس شده است 

  

 تهدید بمب 

دید به بمب  ال یس پی اس تهدید بمب و رفتار مربوط به بمب های آتش زا، مواد منفجره، دستگاه های آتش زا، یا بمب های شیمیاپی را ممنوع یم کند. ته

ی ساختمان هاپی توسط  گذاری و یا آسیب به ساختمان .  از کد ویرجینیا ممنوع  83- 18.2§  ها و دادن اطالعات نادرست به    عنوان خطر برای چنیر

"، و "وسیله انفجار است تهدیدهای بمب باید به   است. از  کد تعریف شده  85-18.2§ در " hoaxی . تعاریف "  مواد انفجاری"، "بمب آتش نشاپی

 .  اجرای قانون گزارش شود

 قلدری   

 

ی آئ  276.01- 22.1§   بخش    است،   قرباپی  تر تحق  ا یرساندن، ارعاب   بیکه هدف آن آس  یو ناخواسته ا  را به عنوان هر رفتار تهاجیم ینامه، قلدر  یر

ی درک شده ب ا ی  کند. شامل عدم تعادل قدرت واقیع  یم ف یتعر    رویح  بیباعث آس  ا یشود   است. و در طول زمان تکرار یم متجاوزان و قرباپی   ا یمتجاوز  یر

ی .   ،کردن معمویل  تی است. شامل اذ یتی یسا   ی شامل قلدر  ن یشود. ا  یم  د یشد ی همساالن نیم شود. انتظار یم رود  سواری گرفیر استدالل، یا درگتر

طعنه    هیئت های مدرسه شامل قلدری به عنوان یک رفتار ممنوعه در کدهای رفتاری دانش آموزی خود باشند. رفتار - مرتبط با زورگوپی شامل ارعاب،

ی به عنوان استفاده از فن  ی است.  به طور معمول، قلدری سایتی و ارتباطات، مانند پیام ها و تصاویر متتی   nآوری های اطالع رساپی زدن، نام - و توهیر

ی   ، و وب سایت های رای گتر ی اآمتر الگ ها، وب سایت های شبکه ای، وب سایت های شخیص افتر تلفن همراه، و ایمیل، رسانه های اجتمایع، وب

، برای حمایت از عمدی، خصمانه، رفتار در تمایل به آس ی اآمتر  یب رساندن به دیگران تعریف شده است.  شخیص آنالین افتر

 رفتار مختل کننده  

نقض مقررات هیئت مدیره  مدرسه حاکم بر رفتار دانش آموز است که  عنوان از  کد به  . تعریف شده است  276.01-22.1§   "رفتار مختل کننده" در 

ی است.   قطع و یا مانع محیط یادگتر

 

 کد لباس 

است، و یا بخشر از یک کد از رفتار دانش آموز به تصویب رسید توسط هیئت مدیره مدرسه است که حاکم و یا محدود لباس، ظاهر،  هر گونه عمل، سی

 از هر دانش آموز ثبت نام شده است. ، hairstyو یا نظافت،   از جمله لو 

 

 محرومیت 

روز تقویم توسط   30راج شده است و یا در تعلیق طوالپی مدت بیش از  انکار هیئت مدیره مدرسه ویرجینیا از پذیرش مدرسه به دانش آموزی که اخ

درسه  هیئت مدیره مدرسه دیگر و یا یک مدرسه خصویص قرار داده شده است، چه در ویرجینیا و یا یک ایالت دیگر و یا برای آنها پذیرش توسط یک م

 خصویص در ویرجینیا و یا یک ایالت دیگر پس گرفته شده است.-

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-258/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-258/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.05/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.05/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-83/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-83/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-85/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-85/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-276.01/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-276.01/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-276.01/
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 اخراج 

به  گونه اقدام انضبایط اعمال شده توسط هیئت مدیره مدرسه و یا کمیته ای از آن، به عنوان در سیاست هیئت مدیره مدرسه ارائه شده است، که   هر 

ی مجدد برای   ایط برای بستر   dروز تقویم پس از  365دستور آن یک دانش آموز مجاز به حضور در مدرسه در داخل بخش مدرسه نیست و واجد رسر

 ن اخراج است.  خورد

 

 مدت تمدید شده 
ی
 تعلیق طوالن

 روز مدرسه نیست.   ۳۶۴تا   ۴۶هر گونه اقدام انضبایط که به این دلیل دانش آموز مجاز به حضور در مدرسه به مدت 

 

 قمار 

ط بندی پول و یا    . 325-18.2 بخش  ط بندی و یا رسر از کد ویرجینیا تعریف قمار غتر قانوپی به عنوان "  ساخت، قرار دادن، و یا رسید، از هر رسر

های دیگر از ارزش، ساخته شده در ازای فرصتر برای برنده شدن جایزه،   ی ی از ارزش است   ."  یک دستگاه   ذینفعچتر ی ی دیگر و یا چتر و یا در نظر گرفیر

های دیگر از جمله کتاب ها، سوابق، و مقاالت دیگر است که در واقع در عملیات یا  قمار ش ی ات، یا چتر ی ، پارافرنالیا، تجهتر ی فعالیت  امل هر دستگاه، ماشیر

ی یحی استفاده یم شوند.   قانوپی گامگلیر  غتر

 فعالیت - باند  

" در §  (  iاز سه یا چند نفر، چه رسیم و یا غتر رسیم، ) rگروه  oاز کد به معتی "هر سازمان در حال انجام، انجمن،    . 46.1-18.2"باند خیابان جناپی

، )دوم( است که دارای نام قابل شناساپی و یا شناساپی    است که به عنوان ییک از اهداف اولیه خود و یا فعالیت های کمیسیون یک یا چند فعالیت جناپی

ا  عالمت یا نماد، تعریف شده است.  و )سوم(  که اعضای آن به صورت انفرادی یا جمیع به ارتکاب، تالش برای ارتکاب، توطئه برای ارتکاب، ی

ی است، دست داشته اند،   ی اعمایل بخشر از یک عمل  درخواست دو یا چند عمل مجرمانه که حداقل ییک از آنها یک عمل خشونت آمتر یط که چنیر به رسر

 یا معامله کام مون نبود.« 

دخواست من برای بریحی از جرایم از  به یک افش دریافت به گزارش به مدیر بخش هر دانش آموز که در برابر آنها دا نیاز  از  کد  .G. 260-16.1 بخش 

 جمله واصل  

 .  46.2-18.2فعالیت باند خیاباپی جناپی ممنوع به موجب §   .1

 .  46.3- 18.2استخدام نوجوانان دیگر برای فعالیت باند خیاباپی جناپی به موجب §   .2

 خشونت و رفتار تند 

و به استناد   خشونت و رفتار تند از کد، مورد نیاز برای منع .  B. 279.6- 22.1 کدهای هیئت مدیره مدرسه محیل از رفتار دانش آموز، من مطابق با§

 .،  56-18.2"مقررات §  

 تعلیق - مدت 
 روز مدرسه نیست.  ۴۵تا   ۱۱این دلیل  دانش آموز مجاز به حضور در مدرسه به مدت  اقدام انضبایط که به  هر گونه

  

 دستگاه های ارتبایط قابل حمل  

ی دستگاه های ارتبایط قابل حمل و ایجاد روش های     کد اجازه   . از  279.6-22.1بخش  هیئت مدیره مدرسه برای تنظیم استفاده و یا در اختیار داشیر

 انضبایط برای دانش آموزان نقض مقررات از جمله.  

   ایسر کردن فح

است برای منع زبان فحش و یا زشت و یا رفتار.  کد   نیازاز  کد مورد  . ج. 279.6-22.1 نش آموز ، مطابق با § مدرسه هیئت مدیره سیاست رفتار دا 

ایط راجریمه نیم کند. رفتار به طور معمول تحت این حکم ممنوع شامل سوگند خوردن و ژست های مستهجن / ویرجینیا  ی   به طور خاص این رسر توهیر

، مواد، و ارتباطات است.   ی  آمتر

 تخلفات اموال

 تخلفات اموال شامل، اما محدود به، آتش سوزی، تخریب اموال، خرابکاری، و رسقت نیست.   •

هیئت مدیره مدرسه مجاز به دنبال بازپرداخت از دانش آموز و یا پدر و مادر دانش آموز برای هر    . 280.4- 22.1§  : تخریب اموال •

ل هیئت مدیره مدرسه، نایسر و یا  گونه "از دست دادن واقیع، شکست، و یا تخریب و یا عدم بازگشت امو  ال، متعلق به یا تحت کنتر

ی دانش آموز  ."   مرتکب شده توسط چنیر

ی نادرست اموال دیگری بدون رضایت مالک و به قصد محروم کردن دائم مالک از تملک ملک. رسقت   –دزدی  •  :  گرفیر
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 دفاع از خود 

ی دفاع از خود باید شامل فرصتر برای دا  ی برریس  روش های در نظر گرفیر نش آموز )ها( به ارائه نسخه دانش آموز از آنچه رخ داده است، و همچنیر

یان و دیگر کارکناپی که ممکن است شاهد این حادثه بوده  دانش آموز حقایق، شامل پرسنل مدرسه و دیگران به عنوان مناسب است. این واقعیت - 

ی دانش آموزان درگتر را مشاهده کرده باشند، من را از خود دور کند.  در مواردی که ادعا یم - دفاع از خود،  ممکن است یک  باشند یا تعامالت قبیل بیر

ی دانش آموزان وجود داشته باشد که اغلب طول یم کشد برریس    به حادثه واحد به برریس الگوهای تعامل، تهدیدات گذشته، و   ظری ن"تاری    خ" بیر

 قلدری. اطالعات از افراد مختلفی از جمله رانندگان اتوبوس، متولیان، معلمان، دیگر دانش آموزان و والدین به دست یم آید.  

ای   ط زیر را برآورده کرد. کش که مدیع دفاع - باید:  بر اساس معیارهاپی که در نظام قضاپی برای ادعای خود دفاع - به کار یم روند، باید رسر

  

 بدون تقصتر در تحریک یا آوردن مبارزه یا حادثه باشید.   .1

ایط، به عنوان آنها به او ظاهر شد، که  .2  او در خطر آسیب بود.  /    sآیا منطفر ترس، تحت رسر

وپی بیشتر از آنچه که به طور منطفر برای محافظت از او در برابر آسیب های تهدید شده الزم بود استفاده کرده اند.   .3  از هیچ نتر

  

ی و یا استفاده از سالح در آوردن سالح از هر نوع به مدرسه به منظور دفاع از خود -  اموال مدرسه و یا در هر فعالیت   دفاع معتتی در برابر در اختیار داشیر

 - تشکیل نیم دهد.  

 تعلیق  

 

 هر گونه اقدام انضبایط که به این دلیل دانش آموز مجاز به حضور در مدرسه برای مدت زماپی نیست که از ده روز مدرسه تجاوز کند.  

کد ویرجینیا به عنوان رفتار، رخ یم دهد در بیش از یک مناسبت و هدایت در فرد دیگری، که مکان      از   . 60.3تعریف شده است-  18.2  تعقیب در §

 ، و یا آسیب بدپی است.  هاپی که فرد دیگر در ترس معقول از مرگ، تجاوز جنش جناپی 

 

 تهدیدها: ارعاب  

ی و یا برای انجام آسیب بدپی "به هر فرد یا افراد، رصف نظر از اینکه آیا کش که هدف از تهدید در واقع دریافت تهدید، و  تهدید کش که   تهدید به کشیر

" به طور خاص توسط § ی معقول از مرگ و یا آسیب بدپی ممنوعیت شامل تهدید به    . از کد ویرجینیا ممنوع است  60- 18.2 هدف از تهدید در دستگتر

، راهنماپی و یا متوسطه، )دوم( در هر روید( iهر فرد یا افراد ") ، و یا متوسطه- در امنیت میل شیار و یا محل هر گونه اموال ابتداپی ، راهنماپی اد ابتداپی

 مسئول، و یا )سوم( در اتوبوس مدرسه...."  

ی و یا انجام آسیب بدپی    . ب. از کد ممنوع  60-18.2بخش  ، و یا متوسطه، در    yتهدید شفایه برای کشیر ، راهنماپی به هر کارمند از هر مدرسه ابتداپی

  ۲۷۹٫۶     -٫۱   ۲۲§    ۲۰۰۹حایل که در اتوبوس مدرسه، در اموال مدرسه، و یا در یک مدرسه - فعالیت های بدون مسئولیت  .  مجمع عمویم سال 

ونییک برای اهداف قلدری، آزار و ارعاب...« را ممنوع کند.   قانون ویرجیتی را اصالح کرد تا »استفاده از وسایل الکتر

تهدید و کمیته های نظارت( به رسپرستان بخش هدایت یم کند تا تیم های ارزیاپی تهدید را  برای مدارس ایجاد )تیم های ارزیاپی    . . یس79.4-22.1 بخش 

 کنند. تیم ها قرار است:  

  

ی و یا پی رویه است که ممکن   ی رفتار تهدید آمتر ارائه راهنماپی به دانش آموزان، هیئت علیم، و کارکنان در مورد به رسمیت شناخیر
 یم دهد...  برای او جامعه، مدرسه، و یا خود را نشان است یک تهدید 

  

 خاط 

که، بدون رضایت بریحی از    .  از کد ویرجینیا ممنوع است: هر کش 128- 18.2 تجاوز به اموال مدرسه،  از جمله اتوبوس مدرسه، به طور خاص توسط  § 

ی رضایت، یم رود و یا وارد یم شود، در شب، و یا اموال هر ملک مدرسه برای هر منظوری به غتر از حضور در یک جلسه  و یا   فرد مجاز به دادن چنیر

ی اموال مدرسه،  باید به جرم یک    گناهکار باشد.    3کالس   بزه کاریخدمات برگزار شده و یا انجام شده در چنیر

قانوپی تلفر یم شو  مجاز دانش آموزی که خارج از ساعات مدرسه رخ یم دهد یا هدف غتر ود،  ی ترصی    ح کرد: تجاوز باید برای گزارش مصادیق حضور غتر

د. این موارد باید به اجرای قانون گزارش به عنوان آنها نقض    . ویرجینیا .  از کد  128-18.2§   مورد استفاده قرار گتر
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 سالح و یا دیگر مقاالت خطرناک  

ایط در قانون ویرجینیا  - و  در قانون فدرال  . 308.1- 18.2§    نقض سالح در نظر گرفته شده برای اخراج باید اجازه دهد، اما نه نیاز به آن دسته از رسر
کت کننده در یک فعالیت یا تیم مجاز فوق برنامه شامل استفاده از سالح گرم  یک استثنا برای این   آزاد.  سیاست ممکن  است برای دانش آموزان رسر

 ساخته شده است. 

ی ابزارهای خطرناک در هر ساختمان مدرسه، در محوطه مدرسه، در هر وسیله نقلیه مدرسه، یا در هر  مدرسه-   حمل، آوردن، استفاده یا در اختیار داشیر

کننده    لیت حمایتر در اموال مدرسه یا خارج از آن، زمینه ای برای اقدام انضبایط است. ابزارهای خطرناک، به عنوان مثال، ممکن است شامل باز فعا 

د برای وارد کردن آسیب به فرد دیگری است.  مشمو  ، و دستگاه های دیگر کاله نمیتواند مورد استفاده قرار گتر ، چکش، تتی اخراج    لنامه، پیچ گوشتر

ی چاقو است که به طور معمول برای آماده سازی مواد غذاپی و یا خدمات استفاده یم شود و توسط دانش آموز به منظور    اجباری نیست در اختیار داشیر

 . تنها آماده سازی مواد غذاپی شخیص خدمات تسختر شده است

 

 جرم - سالح  

ی سالح  277.07- 22.1  سیاست هیئت مدیره مدرسه ، مطابق با § .   از کد ویرجینیا ، مجوز ، اما نیاز ندارد ، اخراج در هر دانش آموز مصمم به داشیر

.  گرم ، دستگاه مخرب ، کلوچه سالح گرم و یا صدا خفه کن سالح گرم ، و یا تفنگ پنومات یک در اموال مدرسه و یا در مدرسه - فعالیت های حمایتر

قانون   -از کد تنظیم شده و سازگار با فدرال تفنگ  .   E. E 277.07-22.1تعاریف "  سالح گرم"، "دستگاه های مخرب"، و "تفنگ پنوماتیک" در §  

 مدارس آزاد است. 

ه ج ی سالح گرم به عنوان بخشر از برنامه دریس یا برنامه  ( JROTCونیور )این ممنوعیت در مورد برنامه های سپاه آموزش افشان ذختر یا در اختیار داشیر

 آن اعمال نیم شود.  ز های دیگر حمایت شده توسط مدارس یا سازمان های دیگر مجاز توسط مدرسه برای استفاده ا 

ی کند که  یک مدیر مدرسه، به موجب سیاست هیئت مدیره مدرسه، یا هیئت مدیره مدرسه ممکن است   بر اساس حقایق یک وضعیت خاص، تعییر

ایط خاص وجود دارد، و هیچ اقدام انضبایط یا اقدام انضبایط دیگری مناسب نیست. هیئت مدیره مدرسه ممکن است، با مقررات، اجازه مدیر   رسر

ی مواردی است.    بخش و یا طرایح برای انجام یک برریس اولیه از چنیر

است اجازه و یا نیاز به دانش آموزان معلق و یا اخراج شده برای جرم های مرتبط با سالح برای حضور در یک  سیاست هیئت مدیره مدرسه ممکن 

 ارائه شده توسط هیئت مدیره مدرسه برای مدت تعلیق و یا اخراج.-  جایگزین برنامه آموزش و پرورش

 

 دانش آموزیپاسخ های اداری رفتار 
ته  هر دانش آموز فردی با نیازهای فردی، اجتمایع و آموزیسر منحرص به فرد است. در نتیجه، هر وضعیت انضبایط باید منحرص به فرد در نظر گرف

  و سیاست های مدارس دولتر شهرستان لودون یم چسبد. (، SBARویرجینیا و پاسخ های اداری )  دانش آموزیشود در حایل که به کد ویرجینیا، رفتار 

LCPS   اتژی های مداخله  برای تروی    ج رفتار مثبت و امن دانش آموز است.  ndمتعهد به استفاده از سیستم های چند الیه حمایت از استر

 

ی بردن رفتار مختل کننده و به حداکتی رساندن زمان آموزیسر دانش آموز پیدا کنند. عوامیل که باید   ی از بیر مدیران مدارس باید تعادیل بیر

د:  در هنگام ا   نضباط یک دانش آموز مورد توجه قرار گتر

 

 جدیت رفتار و سطح آسیب   •

 سن، سالمت، یا ناتواپی   •

 تاثتر این حادثه بر جامعه کیل مدرسه   •

 درک دانش آموز از تاثتر رفتار آنها   •

 تاثتر اقدام دانش آموز بر ایمتی سایر دانش آموزان یا کارکنان  •

 به پذیرش مسئولیت رفتار و آسیب ترمییم باعث    دانش آموز تمایل   •

 رفتار قبیل دانش آموز و سابقه انضبایط   •

 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter7/section18.2-308.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter7/section18.2-308.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07/
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ی به رفتار نامناسب در   یک رویکرد مثبت اسایس به نظم و انضباط استفاده از عواقب به عنوان یک »لحظه قابل تدریس« برای پرداخیر

 از این قرارند:  حایل است که رفتارهای مثبت را آموزش یم دهد. اهداف پاسخ ها 
ر

ف  ی متر

 

 برای افزایش پاسخگوپی   •

 تغیتر رفتاری را به وجود بیاورید   •

ی از تکرار رفتار منفی   •  جلوگتر

 

قابل قبول است و چه آسیتی ایجاد یم شود. دانش آموزان باید درک درستر از آنچه که   به دانش آموزان آموزش دهید که بفهمند چرا رفتار غتر

ند. باید به آنها این فرصت داده  یم توانستند در همان وضعیت متفاوت انجام دهند داشته باشند و مسئولیت اقدامات خود را به عهده بگتر

ند تا رفتارها را تکرار نکنند در حایل که درک یم کنند در صورت ادامه رفتار پاسخ  شود که اتژی ها و مهارت های اجتمایع مثبت را یاد بگتر ها  استر

 افزایش  خواهد یافت.  

ی و دیگر منابع مدرسه و تقسیم و با کمتر  ین پاسخ های انضبایط  هر تالیسر باید برای اصالح رفتارهای منفی دانش آموز از طریق تهویه های بیر

د.   شدید صورت گتر

 

 ویرجینیا وزارت آموزش و پرورش دسته بندی رفتار دانش آموزان 

ی تاثتر رفتار دانش آموز بر محیط  طرایح شده  دسته های رفتاری زیر که توسط وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا ارائه شده است  به رسمیت شناخیر

آگایه را  ی است.  آنها    برای مدیران، معلمان، والدین، و مشاوران توسعه اجتمایع- مدرسه ویادگتر
ی

دانش آموزان تشویق یم کنند و بر اهمیت   فرهنیک

آکادمیک و توسعه مهارت های  دانش آموزانکمک به   تاکید یم کنند.    SELبرای رسیدن به 

 

فت تحصییل ): Aرده  فت(  BAPرفتارهاپی که مانع پیشر آموزان یم شود. آنها به طور   تحصییل دانش آموز یا دانش  یم شوند: این رفتارها مانع پیشر

 تاثتر رفتار دی
ی

گران  معمول نشان دهنده عدم خود - یا خودآگایه دانش آموز است. گایه اوقات، دانش آموز ممکن است نیاز به کمک در درک چگونیک

ی ممکن است نشان داده شود.  آگایه اجتمایع نتر  بنابراین آموزش در 

این رفتارها با عمل روزانه رویه های  مدرسه تداخل دارند. دانش آموزاپی که این رفتارها را به  (: BSOرهای مربوط به عملیات مدرسه ) رفتا : Bدسته  

آگایه اجتمایع داشته باشند.    نمایش یم گذارند ممکن است نیاز به توسعه -، خودآگایه- یا مهارت  های 

ی دو یا چند نفر رابطه منفی ایجاد یم کنند که منجر به آسیب  جسیم نیم شود. رفتارهای رابطه ای بر کل    این(: RBرفتارهای رابطه ): Cرده  رفتارها بیر

ه ای مشکل از  جامعه مدرسه تأثتر یم گذارد که آب و هوای مدرسه اغلب بازتاپی از نحوه رفتار مردم با یکدیگر است. افراد گل میخ که با رفتارهای رابط

ی ممکن است با دیگر - اجتمایع مشکل داشته باشند.   خود نشان یم  دهند نتر

ایط ناامن را برای دانش آموزان، کارکنان، و در برابر ( BSCرفتارهاپی که نگراپی ایمتی ) : Dرده  به مدرسه ایجاد یم   itorsرا ارائه یم دهند: این رفتارها رسر

ه زمینه ای رفتار دانش آموز را برریس  - اجتمایع کنند. دالیل اسایس این نوع رفتار ممکن است در هر یک از  ی - عاطفی نهفته باشد بنابراین مدیر باید انگتر

 در هر رفتاری که نگراپی ایمتی ایجاد کند نشان داده یم شود. 
ً

آگایه اجتمایع و دیش - معموال  کند. آموزش در 

ن رفتارها سالمت، ایمتی یا رفاه دانش آموز یا دیگران را در جامعه مدرسه به خطر  را به خطر یم اندازند: ای( BESOرفتارهاپی که خود یا دیگران ): Eرده 

که به این سطح از شدت باال یم رود اغلب پیچیده است. در حایل که آنها نشان دهنده مهارت های - سازی ضعیف هستند، دانش  viorsیم اندازد. بها  

ی   ممکن است نیازهای تکامیل در دیگر - اجتمایع داشته باشند.   آموزاپی که این رفتارها را از خود نشان یم دهند نتر

 رده

 F : ( رفتارهای مداوم خطرناکPD :)  رفتارهای توصیف شده در سیاست گزینه انتخاب مدرسه ناامن ویرجینیا مورد نیاز توسط فدرال هر دانش آموز

 . 2015فق قانون سال ا مو 

 

 پاسخ مداخله به رفتار دانش آموز  6-1سطح 

 
ی موفقیت تحصییل و رفتاری دانش آموز  مداخ مانه و تضمیر ی امن و محتر الت با هدف آموزش و اصالح رفتار جایگزین برای حمایت از یک محیط یادگتر

د. در هنگام کار با دانش آموزان، مهم است که به یاد داشته باشید که تمام رفتار در خدمت یک تابع است و قصد ارتبایط دارد  . اگر  صورت یم گتر
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س باشند. بنابر  ی در دستر این، مشاوره  نیازهای دانش آموزان به شیوه ای مناسب برآورده نشده باشد، به طور فزاینده ای دشوار یم شود که برای  یادگتر

ی، مداخله، و رفتار است.    چرخه بحران جزء مهیم برای حمایت از کارکنان در جلوگتر

 

هستند. در زیر فهرستر از پاسخ های   دانش آموزیها به منظور اعمال پاسخ های اداری به رفتارهای دسته بندی ها وسیله ای برای مرتب سازی رفتار 

 و توصیفات عمویم آن ها آمده است:    ۶ تا  ۱اداری سطح 

 

 مداخالت و پاسخ   1سطح  

ی از مسائل رفتاری بیشتر در حایل که دانش آموز را در مدرسه نگه یم دا  رد در نظر گرفته شده است.  پاسخ های سطح یک برای جلوگتر

 والدین مستند مورد نیاز است. اطالع 
ی
 رسان

 

طرایح شده    2پی اثر و یا شدت حکم حادثه : پاسخ های اداری و مداخالت در سطح    1هنگایم که سطح   ها :   مداخالت و پاسخ 2سطح  

ی دانش آموز در مدرسه  . بسته به شدت رفتار، حذف کوتاه مدت دانش آموز از  ی از مسائل رفتاری بیشتر و نگه داشیر   tاند برای جلوگتر

 او کالس درس ممکن است مناسب باشد.  اطالع 
ی
 والدین مستند مورد نیاز است.  رسان

 

 : ارجاع به مدیر )دستیار مدیر یا مدیر( 3سطح  

 مداخالت و پاسخ ها 

کت ممکن است در حذف کوتاه مدت دانش آموز از مدرسه   3رفتار سطح ، ncernsبسته به شدت، ماهیت مزمن رفتار و / یا ایمتی رسر

 رسانی والدین مستند مورد نیاز است. منجر شود. اطالع 

 

و یا رسپرست طرایح به  نیاز به یک گزارش به رسپرست    4بریحی از رفتارهای سطح   : : ارجاع به مداخالت سطح مدیر و پاسخ4سطح  

است. سیاست هیئت مدیره مدرسه محیل ممکن است نیاز به گزارش اضافی   مشخص شده  279.3:1- 22.1§ عنوان در کد ویرجینیا 

  نیم شود. ه مدیر یا رسپرست به طور خودکار منجر به تعلیق طوالپی مدت، تغیتر قرار دادن یا اخراج داشته باشد.  ارجاع به طرایح کنند 

  پس از برریس حادثه در زمینه، مدیر یا طرایح ممکن است دانش آموزان را با پشتیباپی های اضافی و / یا پاسخ به اجرا به محیط جامع 

 بازگشت. اعالن والدین مستند مورد نیاز است. 

 

 با پاسخ های ممکن فراتر از تعلیق  به مسوول اجران  ارجاع : 5سطح  

ده تری را صادر یم کند. ارجاع  ی مدرسه را مختل یم کند یا شدت رفتار حکم پاسخ فشر دفتی و اطالع  دانش آموز به شدت محیط یادگتر

 رسانی والدین مستند مورد نیاز است. 

 

 فراتر از تعلیق و یا دخالت دفتی برای اداره مدرسه. ارجاع به مدیر با پاسخ های احتمایل : 6سطح  

 

 بر اساس سطح  دانش آموزیپاسخ های اداری رفتار 
از پاسخ های اداری برای تسهیل عادالنه، برنامه   LCPSسطح  dو کد  دانش آموزیدسته بندی رفتار   VDOEنمودار زیر به ارمغان یم آورد گرد هم یم آورد 

تشویق یم   LCPSپاسخگو از استانداردهای رفتار دانش آموز. نمودار پاسخ های سطح رصیخ را برای مدارس ابتداپی و متوسطه نمایش یم دهد. کارکنان  

 نش آموزان متوسطه متفاوت کنند.  را نسبت به رفتار دانش آموزان ابتداپی و دا  rشوند که اسپون های 

 

ی کنند که سطح دیگری به عنوان پاسخ مناسب است اگر رفتارها هستند توجه: مدیران               مدرسه ممکن است تعییر

 رفتار دانش آموز.   از به طور مناسب بهبود در حمایت  یا پاسخهای مداخالت مکرر و قبیل سطح و              

 

فت تحصییل ) رفتارهان  ک : Aرده  فت تحصییل دانش آموز یا دانش آموزان یم شود. آنها به طور   یم شوند. این (  BAPه مانع پیشر رفتارها مانع پیشر

 رفتار تاثتر دیگر 
ی

ان  معمول نشان دهنده عدم - یا خودآگایه دانش آموز هستند. گایه اوقات، دانش آموز ممکن است نیاز به کمک در درک چگونیک

ی ممکن است نشان داد. د  traiبنابراین   آگایه اجتمایع نتر  ر 

 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.3:1/


  

   28صفحه  

2022-2023 VDOE  

SBAR State Code and 

ح ال یس نی اس   رسر

پاسخ بخش  

LCPS 

 1سطح  

 LCPSپاسخ بخش 

 2سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 3سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 4سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 5سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 6سطح  

BAP1 :    ی دخالت در یادگتر

 ابتداپی  در کالس درس 

 ابتداپی 

     ثانویه 

BAP2:  ی در تداخل با یادگتر

 ابتداپی  خارج از کالس درس 

 ابتداپی 

     ثانویه 

BAP3 : دانش  عدم صداقت

 آموزی 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

     ثانویه 

BAP4   : پی نتیجه    دیر آمدن

 به کالس 

 ابتداپی 

      ثانویه 

BAP5   : پی نتیجه   دیر آمدن

 به مدرسه 

 ابتداپی 

      ثانویه 

 

 
این رفتارها با عمل روزانه رویه های مدرسه تداخل دارد. دانش آموزاپی که این رفتارها را به  (. BSOرفتارهای مربوط به عملیات مدرسه ): Bدسته  

آگایه اجتمایع داشته باشند.    نمایش یم گذارند ممکن است نیاز به توسعه -، خودآگایه- یا مهارت های 

 

2022-2023 VDOE  

SBAR State Code and 

ح ال یس نی اس   رسر

پاسخ بخش  

LCPS 

 1سطح  

 LCPSپاسخ بخش 

 2سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 3سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 4سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 5سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 6سطح  

BSO1:   تغیتر یک سند یا

 رکورد رسیم 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

     ثانویه 

BSO2 :  دادن اطالعات

 نادرست، بدگوپی 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

    ثانویه  ثانویه 

BSO3 :  وی از امتناع از پتر

 ابتداپی  درخواست های کارکنان 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

    ثانویه 

BSO4   :  عدم در محل

 ابتداپی  اختصاص داده شده خود را 

 ابتداپی 

     ثانویه 

BSO5 :  عدم حضور در

محیط انضبایط اختصاص  

 ابتداپی  داده شده 

 ابتداپی 

     ثانویه 

BSO6  :  آوردن / اجازه یم

افراد غتر مجاز در  دهد 

 ابتداپی  مدرسه 

 ابتداپی 

    ثانویه  ثانویه 

BSO7  : لباس نقض کد 

 ابتداپی 

      ثانویه 
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BSO8 :قمار 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

    ثانویه  ثانویه 

BSO9   :  ی اقالم داشیر

 ابتداپی  نامناسب برای مدرسه 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

  ثانویه  ثانویه 

BSO10  : ی  در اختیار داشیر

 ثانویه  ابتداپی  اقالم به رسقت رفته 

 ابتداپی 

    ثانویه 

BSO11  :  استفاده غتر مجاز

ونیک      ثانویه  ثانویه  ابتداپی  از الکتر

BSO12  :  نقض قابل قبول

استفاده از فن آوری /  

نت      ثانویه  ابتداپی   سیاست اینتر

BSO13  :  استفاده از تلفن

     ثانویه  ابتداپی  قابل قبول همراه غتر 

BSO14  :  آسیب به مدرسه

 ابتداپی  و یا اموال شخیص 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه  ثانویه 
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ی دو یا چند نفر رابطه منفی ایجاد یم کنند که منجر به آسیب جسیم نیم شود. رفتارهای رابطه ای بر کل  این  (. RBرفتارهای رابطه ): Cرده  رفتارها بیر

ه ای مشکل از  جامعه مدرسه تأثتر یم گذارد که آب و هوای مدرسه اغلب بازتاپی از نحوه رفتار مردم با یکدیگر است. افراد گل میخ که با رفتارهای رابط

ی ممکن است با دیگر - اجتمایع مشکل داشته باشند.  خود نشان یم د   هند نتر

 

2022-2023 VDOE  

SBAR State Code and 

ح ال یس نی اس   رسر

پاسخ بخش  

LCPS 

 1سطح  

 LCPSپاسخ بخش 

 2سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 3سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 4سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 5سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 6سطح  

RB1  :  قلدری بدون آسیب

ییک  ی   فتر

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

RB2: Cyberbullying  

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

RB3 :  / ی در اختیار داشیر

  توزی    ع مواد نامناسب 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

RB4 :  برقراری ارتباط

 ابتداپی  اظهارات ماهیت جنش 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

  ثانویه  ثانویه 

RB5  :  رسقت پول و یا اموال

w / o  ییک ی وی فتر  نتر

 ثانویه  ابتداپی 

 ابتداپی 

    ثانویه 

RB6  :  صحبت کردن به

ایم       ثانویه  ابتداپی  شیوه ای پی احتر

RB7  : تحریک لفیطی مبارزه 

 ثانویه  ابتداپی 

 ابتداپی 

    ثانویه 

RB8 : از زبان یا  استفاده

 ابتداپی  ژست های فحش یا مبتذل

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

    ثانویه 

RB9 : از دوغاب ها  استفاده

بر اساس هویت های  

 ابتداپی  واقیع/درک شده 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

  ثانویه 

RB11  :  ییک ی تماس فتر
 ابتداپی  ابتداپی  نامناسب ناخواسته یا 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 
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 ایمتی ) : Dرده 
ی
ایط ناامن را برای دانش آموزان، کارکنان، و بازدیدکنندگان مدرسه ایجاد یم   را ارائه یم دهند. این ( BSCرفتارهان  که نگران رفتارها رسر

ه زمینه ای رفتار دانش آموز را برریس کند.    eکند.  دالیل اسایس این نوع رفتار ممکن است در هر یک از - اجتمایع نهفته باشد، بنابراین مدیر  ی باید انگتر

 
ً

آگایه اجتمایع و - معموال   در هر رفتاری که نگراپی ایمتی ایجاد کند نشان داده یم شود.  آموزش در 

 

2022-2023 VDOE  

SBAR State Code and 

LCPS Description 

پاسخ بخش  

LCPS 

 1سطح  

 LCPSپاسخ بخش 

 2سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 3سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 4سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 5سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 6سطح  

BSC1 : اختیار  الکل: در

، استفاده یا تحت تاثتر  ی   داشیر

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

BSC2  : توزی    ع الکل 

  

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

  ثانویه  ثانویه 

BSC3  :  مواد مخدر: دارای

  پارافرنالیا مواد مخدر

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

BSC4 : مخدر: نقض  مواد

OTC  نگاه به طور یکسان  و یا

 ابتداپی  سیاست مواد مخدر 

 ابتداپی 

    ثانویه  ثانویه 

BSC5  : / تنباکوe-cig    /

  نقض بخار

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

BSC6  : رفتار قلدریw /o  

  آسیب جسیم 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

BSC7  :  ی پس قلدری سایتی

  ادامه یافت از مداخله 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

BSC10  : به خطر  اتوبوس :

ی ایمتی دیگران   انداخیر

 ابتداپی 

     ثانویه  ثانویه 

BSC11   :  : زنگ آتش سوزی

  به دروغ فعال 

 ابتداپی 

    ثانویه  ثانویه 

BSC12  : اقالم مورد  دارای

استفاده برای تنظیم / باعث  

   ثانویه  ابتداپی    آتش / دود 

BSC13  : پی پروا به  رفتار

ی دیگران / خود    خطر انداخیر

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

    ثانویه 

BSC14 :    مبارزه با که منجر
  به هیچ آسیتی  

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

    ثانویه 

BSC15 :  تحریک اختالل به

مدرسه / کارکنان / دانش  

   ثانویه  ثانویه  ابتداپی   آموز
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BSC16   : ابتداپی  پرتاب یک جسم 

 ابتداپی 

     ثانویه 

BSC17 : Shove  /  / فشار

بدون    --اعتصاب / نیش 

  آسیب قابل مشاهده 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

    ثانویه 

BSC18 :  ابتداپی   یا ناشایست رفتار 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

  ثانویه  ثانویه 

BSC19   :  ییک از ی تماس فتر

 ابتداپی   طبیعت جنش

 ابتداپی 

  ثانویه  ثانویه  ثانویه 

BSC21 : ابتداپی   تعقیب 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

BSC22   :  / رسقت پول

وی   اموال با استفاده از نتر

ییک  ی  ابتداپی   فتر

 ابتداپی 

  ثانویه  ثانویه  ثانویه 

BSC24   : ترک مدرسهw   /

o  ابتداپی  اجازه 

 ابتداپی 

     ثانویه 

BSC25 :تجاوز 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

  ثانویه 

BSC26   :  ی آیتم های داشیر

خطرناک است که یم تواند  

 ابتداپی   آسیب وارد 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

BSC27   : در اختیار  سالح :

ی     داشیر

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

   ثانویه 
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این رفتارها سالمت، ایمتی یا رفاه دانش آموز یا دیگران را در جامعه مدرسه به خطر  (.  BESOرفتارهان  که خود یا دیگران را به خطر یم اندازند ): Eرده 

ی ضعیف - هستند، دانش    یم اندازد. رفتارهاپی که به این سطح از شدت باال یم رود اغلب پیچیده هستند. در حایل که آنها از مهارت های تصمیم گتر

ی ممکن است نیازهای رشدی در دیگر - های احسایس داشته باشند.    آموزاپی که این رفتارها را از خود نشان یم دهند نتر

 

2022-2023 VDOE  

SBAR State Code and 

ح ال یس نی اس   رسر

پاسخ بخش  

LCPS 

 1سطح  

LCPS Division 

Response 

 2سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 3سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 4سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 5سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 6سطح  

BESO1   :  حمله : قصد

   ثانویه  ابتداپی    ایجاد آسیب به دیگری 

BESO2   :  : حمله / باتری

  ثانویه  ثانویه  ابتداپی    باعث آسیب به دیگری 

BESO3   :  مبارزه با دانش

با آسیب   b / wآموزان 

  جزپی 

 ابتداپی 

    ثانویه  ثانویه 

BESO4   :  کارکنان قابل توجه

 ابتداپی   : بدون آسیب 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

BESO5 : در  مواد مخدر :

ی     اختیار داشیر

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

  ثانویه  ثانویه 

BESO6  : داروها: تحت تاثتر 

  

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

  ثانویه  ثانویه 

BESO7 : مخدر: با  مواد

ل شده /  استفاده از مواد   کنتر

Rx  / غتر قانوپی   

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

  ثانویه  ثانویه 

BESO9  :  / آتش : تالش

 ابتداپی    آتش سوزی 

 ابتداپی 

  ثانویه  ثانویه 

BESO10  :  باند : درگتر

  شدن در رفتار باند مربوط به 

 ابتداپی 

    ثانویه  ثانویه 

BESO11: Hazing 

 ابتداپی 

 ابتداپی 

    ثانویه  ثانویه 

BESO12  : تهدید / ارعاب -

   کارکنان  -

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه  ثانویه  ثانویه 

BESO13 : تهدید / ارعاب-  

   دانش آموز 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه  ثانویه  ثانویه 

BESO15  :  تهدید / تالش

/    w -- برای آسیب کارکنان 

  غتر سالح 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

  ثانویه  ثانویه  ثانویه 
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BESO16  :  تهدید / تالش

برای مجروح کردن دانش  

  غتر سالح /  w --آموز 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

   ثانویه  ثانویه 

BESO17  : ابتداپی   تهدید بمب 

 ابتداپی 

 ثانویه  ثانویه  ثانویه  ثانویه 

BESO18 :  جرم و جنایت در

       جامعه 

 

ح داده شده در سیاست گزینه انتخاب مدرسه ناامن ویرجینیا مورد نیاز توسط فدرال هر دانش  .  (PDرفتارهای مداوم خطرناک ): Fرده  رفتارهای رسر

 . 2015آموز موفق قانون سال 

2022-2023 VDOE  

SBAR State Code and 

ح ال یس نی اس   رسر

پاسخ بخش  

LCPS 

 1سطح  

 LCPSپاسخ بخش 

 2سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 3  سطح

پاسخ بخش  

LCPS 

 4سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 5سطح  

پاسخ بخش  

LCPS 

 6سطح  

       Iزیر رده 

PD1  : قتلw    /سالح گرم      

 ابتداپی 

 ثانویه 

PD2  : قتلw    /  سالح های

      دیگر 

 ابتداپی 

 ثانویه 

PD3 : ثانویه  ثانویه  ثانویه  ابتداپی    تجاوز جنش 

PD4  :ثانویه  ثانویه  ثانویه  ابتداپی    اقدام به تجاوز جنش 

PD5  : ثانویه  ثانویه  ثانویه  ابتداپی    استفاده از بمب 

       زیر رده دوم

PD6   : حملهw    /  سالح گرم

 ثانویه  ثانویه  ثانویه  ابتداپی    و یا سالح 

PD7   :  واقیع / اقدام به

  ثانویه  ثانویه  ابتداپی    رسقت 

PD8 : آدم رباپی /  ثانویه  ثانویه  ثانویه  ابتداپی    آدم رباپی

PD9   :  مخرب زخیمw / o  

 ثانویه  ثانویه  ثانویه  ابتداپی    سالح 

PD10  :  تشدید باتری جنش

 ثانویه  ثانویه  ثانویه  ابتداپی    دانش آموز  --

       زیر رده سوم

PD11  : ی  در اختیار داشیر

     غتر قانوپی تفنگ دستر 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه 
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PD12  : ی  در اختیار داشیر

غتر قانوپی تفنگ / تفنگ  

     ساچمهای 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه 

PD13  : ی  در اختیار داشیر

غتر قانوپی از سالح پرتابه  

   ثانویه  ابتداپی    دیگر 

PD14  : ی  در اختیار داشیر

     غتر قانوپی بمب 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه 

PD15  : ی  در اختیار داشیر

     غتر قانوپی از سالح گرم دیگر 

 ابتداپی 

 ثانویه 

 ابتداپی 

 ثانویه 

PD16  : ی  در اختیار داشیر

/    wغتر قانوپی از مواد مخدر  

   ثانویه  ابتداپی    قصد توزی    ع / فروش
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   فرایندهای تجدید نظر و برریس 

ی است. روند تجدید نظ ر  هر زمان که یک دانش آموز دریافت عواقب انضبایط خاص، پدر و مادر )ها( / رسپرست )ها( حق تجدید نظر در تصمیم گتر

 بسته به شدت پیامد متفاوت است. 

ی های انضبایط که در آن - .1  خواهد ماند، مانند محدودیت در   دانش آموز تمام موضع گتر
ر

مدرسه، بازداشت پس از  در ساختمان مدرسه باف

مدرسه، و / یا جمعه / شنبه مدرسه، قابل تجدید نظرنیست. با این حال والدین تشویق یم شوند که در مورد اقدامات انضبایط با مدیر  

 مدرسه بحث کنند. 

2. F  پدر و مادر ممکن است   روز معلق ، دانش آموز /    10-1و یا تمام نظم و انضباط که در آن دانش آموز خواهد شد از ساختمان به مدت

روز از مدرسه معلق شود  ۱۰  -  ۵درخواست برریس توسط مدیر ساختمان اگر مدیر دستیار نامه صادر کرده است.  اگر دانش آموز به مدت 

ی بار توسط مدیر صادر یم شود، پدر و مادر ممکن است درخواست برریس توسط طرایح کننده مدیر،   و در مواردی که نامه برای اولیر

 ، ی است.  د سیسیون طرایح کننده   OSA 571-252-1570مدیر، دفتر اداره مدرسه را داشته باشند. شماره تماس ،  Ed.Dداگالس فولیر

 رسپرست نهاپی است. برریس هر نوع ساعت زماپی تعلیق را متوقف نیم کند. 

دانش آموز / پدر و    او  tروز توصیه یم شود،  10از  برای تمام نظم و انضباط که در آن دانش آموز به طرایح مدیر برای تعلیق برای بیش  .3

ی ،  مدیر ، دفتر اداره مدرسه ، و درخواست جلسه توسط  ،  Ed.Dمادر ممکن است به طرایح مدیر درخواست تجدید نظر ، داگالس فولیر

 . - نیم کند   روز  را  ۱۰کمیته نظم و انضباط از هیئت مدیره مدرسه. برریس هر نوع ساعت زماپی تعلیق 

 یادآوری های عمویم:   

ی روز تعلیق به حساب یم آید. اگر   ● هنگایم که یک دانش آموز در طول یک روز مدرسه به حالت تعلیق درآمده است، آن روز به عنوان اولیر

یت های پس  این حادثه در پایان روز مدرسه رخ دهد و شما به دانش آموز اطالع دهید که ممکن است   در آن تاری    خ )  برای حضور در فعال 

ی روز تعلیق به حساب آید  .   از مدرسه یا عرص( دوباره به مدرسه نزنند، آن روز قرار است به عنوان اولیر

 

نظم و انضباط خاص، یک مدیر مدرسه مبتتی بر - ممکن است    روز - بر اساس نقض برای یک حادثه 10توصیه مدرسه تعلیق بیش از   ●

'.  LC -انشست انضباط توصیه یم شود به سوپت توصیه یم شود -011'روز تعلیق با اختصاص کد موضع   10تمایل دانش آموز بیش از  

ی به   ی کند که موضع گتر اخراج   -004تعلیق طوالپی مدت،    -003پس از برریس حادثه نظم و انضباط، دفتر اداره مدرسه ممکن است تعییر

 تجارت و به دنبال آن قرار دادن جایگزین تغیتر خواهد کرد.  - 012و یا 

 

برای  -   chool- ابالغ شده است. این خواهد بود مسئولیت  یک مدیر  مدرسهتوسط دفتر اداره مدرسه به مدیران  تصمیم اتخاذ شده تغیتر در  ●

ی به روز رساپی سوابق حضور  به روز رساپی موضع نهاپی حادثه   نظم و انضباط بر اساس عزم ساخته شده توسط دفتر  اداره مدرسه. همچنیر

 روزانه دانش آموز، در صورت لزوم، منعکس کردن موضع به روز شده بر عهده مدرسه خواهد بود. 

 

تعطیل شود، تعلیق باید مانند چند روز تمدید شود. - مدیر / انضبایط با    دانش آموزیاگر مدرسه به دلیل آب و هوای شدید یا تعطیالت  ●

 شده است.   ( دبتر حضور و غیاب متهمرساپی  مسئولیت اصالح تاری    خ مجدد و اطالع )و یا یک روش در اطالع

 

خواهد شد به عنوان روز تعلیق در نظر گرفته شده خدمت حتر   JDCتعلیق, روز خدمت در در حایل که در    JDCاگر یک دانش آموز وارد  ●

 اگر دانش آموز پس گرفته شد. 

 

مدیر / انضبایط باید اطالع )و یا فشار رویه در محل به اطالع( دبتر حضور و غیاب هنگایم که یک دانش آموز به حالت تعلیق در آمده   ●

ثبت شود و یک روز تعلیق به عنوان یک روز غیبت به    دانش آموز ح شدهاست. تعلیق باید در حضور  است ، و یا زماپی که تعلیق اصال 

 حساب یم آید. 
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 دستورالعمل حضور و غیاب 

 بیش از حد و پی دلیل یا غیبت به مدرسه یا کالس  دیر آمدن به مدرسه

کت کنند. عدم حضور در کالس شامل دیر رسیدن،    انتظار یم رود دانش آموزان هر روز در تمام کالس های محول شده رسر

 باشد    اخراج زودهنگام، یا گم شدن از هر کالیس. دالیل قابل توجیه عدم حضور باید 
 از دارد  ارائه شده به مدرسه برای هر غیبت، اواخر ورود، و یا غیبت کالس. غیبت از کالس نی

ی کالس نقض در نظر گرفته شده   دیر آمدن بدون دلیلتایید از یک مدیر.   و / یا جست و ختر
 

 حضور اجباری 
( غیبت پی دلیل، پدر و مادر و یا رسپرست تماس گرفته خواهد شد، و یک جلسه برنامه ریزی خواهد شد  5هنگایم که یک دانش آموز جمع آوری پنج ) 

ک توسعه یک    پس از طریح برای  1طرح برای حل و فصل عدم توجه دانش آموز است.  در صورپر که دانش آموز بیش از یک ) به طور مشتر
ی

( روز اضاف

نفرانس  حل غیبت ها غایب باشد، کنفرانس مدرسه با مدیر یا طرایح کننده، والد یا رسپرست آنها و دانش آموز )در صورت مناسب( برگزار یم شود.  ک

را زیر نظر خواهد داشت و ممکن است در   دانش آموز شود.  تیم کنفرانس حضور  برگزار یمروز مدرسه 10دانش آموز، بیش از   10مدرسه پس از غیبت 

 دیدار کند.  اگر حضور و غیاب بهبود پیدا نکرد، ارجایع به 
ی

 به نگراپی ها و برنامه ریزی مداخالت اضاف
ی

مأمور حضور و  صورت لزوم دوباره برای رسیدگ

 رت یم گرفت.    غیاب صو 

 

روز مدرسه کنفرانش را با دانش آموز و پدر و مادر یا رسپرست آنها برنامه ریزی خواهد کرد. در پی   10پس از دریافت ارجاع، افش حضور و غیاب ظرف  

نکه دانش آموز کودک نیازمند نظارت  این کنفرانس، افش حضور و غیاب یم تواند به دادگاه ناحیه نوجوانان و روابط داخیل شکایت کند و با اشاره به ای 

 یا در دادریس موسسه علیه پدر و مادر است  .  

 

 گریز از مدرسه
  ۲۴در عرض    تمام غیبت های دانش آموزی بدون تدبر در نظر گرفته یم شوند مگر اینکه پدر و مادر یا به مدرسه زنگ بزنند یا یادداشت کتتی بفرستند تا 

 ای غیبت ارائه دهند. بهانه های قابل قبول شامل موارد زیر است:  ساعت غیبت دلیل قابل توجییه بر 

a)   بیماری دانش آموز؛ 

وری یم کند؛   دانش آموز بیماری جدی در خانواده که عدم حضور   ب(   را رصی

 مرگ در خانواده؛   ج(

؛   د(    و شناخته شده تعطیالت مذهتی

 سایر دالیل تایید شده توسط اصیل؛   ه(

 

روز را در طول سال مدرسه به دلیل بیماری از دست   ۱۰یک بیانیه کتتی توسط یک پزشک ممکن است زماپی مورد نیاز باشد که یک دانش آموز بیش از 

 دهد. 

 

 ترک ملک مدرسه بدون اجازه 
بدون اجازه اداری قبل از ترک به پایان روز به طور منظم برنامه ریزی شده است.  آنها ممکن است ، lمدرسههنگایم که یک دانش آموز یم رسد در اموال 

ستاپی با مجوز کتتی از پدر و مادر و یا رسپرست قا  ، ممکن است  دانش آموزان با اخراج زود هنگام باید قبل از ترک ثبت نام مدرسه. دانش آموزان دبتر نوپی

ون؛ با این حال ، دانش آموزا  که باید یک کارت شناساپی عکس    رسپرستن ابتداپی / راهنماپی باید توسط پدر و مادر و یا قانوپی امضا امضا خودشان بتر

 در هنگام چیدن یک دانش آموز از هر مدرسه ارائه.  

 

 عملیات ایمتی 
 

 های آتش  آژیر 

 روز اول مدرسه.  20آتش سوزی در طول  آژیر هشدار   4نیاز به   دولتر الودن کانتر  مدارس 

 آتش .  آژیر هشدار  .  137-22.1§  •

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter9/section22.1-137/#:~:text=Fire%20drills.,thoroughly%20practiced%20in%20such%20drills.
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روز اول مدرسه از هر جلسه مدرسه وجود دارد، به منظور   20آتش حداقل دو بار در طول آژیر هشدار  در مدرسه بسیار دولتر باید  

ی   آتش اضافی در طول  آژیر هشدار  مدرسه دولتر باید حداقل دو تمرین. هر    آژیر هشدار  اینکه دانش آموزان ممکن است به طور کامل در چنیر
 بافر مانده از جلسه مدرسه برگزار یم شود. 

• 260-131-tion 8VAC20Sec اردهای اعتبار مدارس دولتر در ویرجینیا  از  مقررات هیئت آموزش و پرورش ایجاد استاند
( )استانداردهای اعتبار  روز اول مدرسه و    20آتش حداقل دو بار در طول   آژیر هشدار  نیاز دارد که "هر مدرسه دولتر انجام   بخشر

 مانده از دوره مدرسه؛ ..."  آژیر هشدار  انجام حداقل دو  
ر

 در طول باف
ی

 آتش اضاف

ی   ( نیاز دارد که رفتار مدرسه:  405.2و  ,  SFPC( )2.1, 404.2.2, 405.1 403.5.1, 404.Sections)ی ایالت ویرجینیا از آتش سوز قانون پیشگتر

 روز اول مدرسه و   10آتش در عرض   آژیر هشدار    ▪ 
 آتش سوزي در ماه آژیر هشدار  ▪ حداقل يه 

 
  آژیر روز اول مدرسه, و یک  20آتش دوم در هر زمان در   آژیر روز اول مدرسه,  10آتش سوزی در   آژیر توجه داشته باشید: یک مدرسه انجام یک 

 خواهد کرد.  آتش هر ماه پس از آن تمام الزامات را برآورده 

 آژیر هشدار  گردباد 

 گردباد یم کند. آژیر هشدار  . 137.1-22.1§  •

در هر سال مدرسه وجود دارد، به منظور اینکه دانش آموزان ممکن است به    آژیر هشدار  در هر مدرسه دولتر باید حداقل یک گردباد 
ی    تمرین.   آژیر هشدار  طور کامل در چنیر

ون   آژیر هشدار خطر از بتر

ون مدرسه  137.2-22.1§  •  . آژیر هشدار خطر از بتر

روز اول مدرسه از هر جلسه مدرسه وجود دارد، به   20حداقل دو بار در طول   آژیر هشدار خطر در هر مدرسه دولتر باید یک 
ی  آژیر  . هر مدرسه دولتر باید حداقل دو کنند تمرین   هشداریآژیر  منظور اینکه دانش آموزان ممکن است به طور کامل در چنیر

 اضافی در طول بافر مانده از جلسه مدرسه برگزار یم شود.   هشدار خطر 

ی از کد  دولت   باید در انطباق با  آژیر هشدار  طرح ها و   آژیر هشدار خطر    .(.t seqe  94-27)§ جلوگتر

 

ی از کد  دولت باید در انطباق با  آژیر هشدار خطر    .(. t seqe  94- 27)§  جلوگتر

حداقل دو   آژیر هشدار خطر از استانداردهای اعتبار بخشر نیاز دارد که هر دولت مدارس دولتر باید    VAC208-131-260بخش  •

 اضافی در طول بافر مانده از دوره مدرسه.  ر هشدار خطر آژیروز اول مدرسه انجام و انجام حداقل دو  20بار در طول  

وی از کد  حداقل دو   آژیر هشدار خطر هر مدرسه دولتر نیاز به انجام   ,ویرجینیا و استانداردهای اعتبار بخشر  توجه داشته باشید: به منظور پتر

 مانده از دوره مدرسه. اضافی در طول بافر   آژیر هشدار روز اول مدرسه و انجام حداقل دو   20 بار در طول  

 اتوبوس  آژیر اضطراری

 اضطراری اتوبوس مدرسه.  آژیر . 184-22.1§  •

س دولتر وجود دارد باید برگزار شود، حداقل یک بار در طول نود روز تقویم اول از هر جلسه مدرسه و اغلب  در هر مدرسه دولتر اتوبوس مدار 
ایط اضطراری.  هشدار در صورت لزوم،    در ترک اتوبوس مدرسه تحت رسر

 نیاز به موارد زیر است:  دانش آموزاناز مقررات هیئت آموزش و پرورش در آموزش ایمتی حمل و نقل      VAC208-70-110بخش  •
 

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section260/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section260/
https://codes.iccsafe.org/content/VFC2018P2/chapter-4-emergency-planning-and-preparedness
https://codes.iccsafe.org/content/VFC2018P2/chapter-4-emergency-planning-and-preparedness
https://codes.iccsafe.org/content/VFC2018P2/chapter-4-emergency-planning-and-preparedness
https://codes.iccsafe.org/content/VFC2018P2/chapter-4-emergency-planning-and-preparedness
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter9/section22.1-137.1/#:~:text=Tornado%20drills.,thoroughly%20practiced%20in%20such%20drills.
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter9/section22.1-137.2/#:~:text=Lock%2Ddown%20drills.,thoroughly%20practiced%20in%20such%20drills.
http://law.lis.virginia.gov/vacode/27-94/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/27-94/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/27-94/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/27-94/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/27-94/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/27-94/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/27-94/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/27-94/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/27-94/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/27-94/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section260/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter12/section22.1-184/#:~:text=School%20bus%20emergency%20drills.,school%20buses%20under%20emergency%20circumstances.
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter70/section110/
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i  در سطوح قبل ازK-1 ، به صورت دوره ای در    اولآموزش ایمتی اولیه باید در طول هفته 
ی

مدرسه با آموزش های اضاف
 رخ یم دهد.  طول سال

 

ii  ی رخ یم دهد در طول   آژیر روز اول   30خروج اضطراری باید توسط تمام سواران مردمک حداقل دو بار در سال تمرین, اولیر

جلسه تابستاپی باید در صورت نیاز   هشدارهای تخلیه .   و باید راننده اتوبوس مدرسه شامل  ,دوم ترم  آموزیسر و دوم در 

 انجام شود. 

ی الزامات کد ویرجینیا بخش   8VAC20-70-110زامات  توجه داشته باشید: جلسه بخش مدرسه ال  را     184-22.1نتر

 برآورده. 

ایط اضطراری   الزامات آموزش ساالنه در مورد رسر

اصالح کد ویرجینیا به نیاز به تقسیمات مدرسه برای توسعه     , 2019,  1که موثر شد ژوئیه   SB1215و مجلس سنا بیل   HB1732مجلس بیل 

 ال مدرسه تحویل داده.  آموزش در روش های ایمتی است که باید به هر دانش آموز و کارمند حداقل یک بار در طول س

وی از الزامات برای 137.3-22.1§  • ایط اضطراری؛ آموزش ساالنه. عالوه بر پتر ی شده   آژیر هشدار  . روش های ایمتی مدرسه؛ رسر های تعییر
هر هیئت مدیره مدرسه باید آموزش در روش های ایمتی در صورت وضعیت     137.2- 22.1، و § 22.1137.1، §  137- 22.1در § 

در هر سال آموزیسر به هر دانش آموز و کارمند تحویل   توسعه. این گونه آموزش ها در هر مدرسه حداقل یک بار  اموالاضطراری در مدرسه 

 داده یم شود. 

https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?191+ful+CHAP0140&191+ful+CHAP0140
https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?191+ful+CHAP0061&191+ful+CHAP0061
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter9/section22.1-137.3/

