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أولیاء األمور أو األوصیاء   أعزائي  ،
في حین أن  .مقاطعة لودون العامة ھذا الدلیل لمساعدتك في فھم سیاسات وممارسات انضباط الطالب في مدارس مقاطعة الودون  مدارس  أعدت
 سیاسات  أطفالھم  انتھك  الذین  اآلباء  قبل  من  المتكررة  األسئلة  على  اإلجابة  إلى  األول  المقام  في  یھدف  أنھ  إال  ،  األمور  أولیاء  لجمیع  مفیدا  سیكون  الدلیل

 تشمل الموضوعات التي تم تناولھا ما یلي  .الطالب وتعرضوا لعواقب تأدیبیة سلوك:
 

 
                                                                                          -المدرسة في وضع السیاسات واإلجراءات المحلیة  مجلس  سلطة

                                                                                  -مدیري المدرسة لضمان بیئات تعلیمیة آمنة ومأمونة  مسؤولیات

 حقوق ومسؤولیات الطالب وأولیاء األمور-                                                                                                                     

 العملیة التأدیبیة المتعلقة باإلیقاف والطرد من المدرسة-                                                                                            

. 
  معلومات أساسیة عن قوانین والیة فرجینیا وسلسلة من األسئلة التي كثیرا ما یطرحھا اآلباء یشمل  الدلیل.

تتضمن العدید من اإلجابات إشارة إلى  .تھدف اإلجابات إلى أن تكون مختصرة ومفھومة وخالیة من المصطلحات .بخط عریض  مكتوبة  األسئلة

 عن القراءة الدقیقة لسیاسات ھذا الدلیل لیس بدیال   .ى معلومات أكثر تفصیال  فیرجینیا أو موارد أخرى حیث یمكنك الذھاب للحصول عل  قانون

 إدارة المدرسة ولوائحھ وكتیب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم والتي یمكن العثور علیھا جمیعا عبر اإلنترنت على  مجلس

www.lcps.org.  

 القیام بما یلي  أن یشجعك ھذا الدلیل على  نأمل:

 
 

                                                                          جھود مدرستك لتوفیر بیئة آمنة ومنظمة تساعد على التعلم لطفلك وجمیع الطالب  دعم

. 

(www.lcps.org).  بعنایة دلیل حقوق الطالب ومسؤولیاتھم المتاح على اإلنترنت  اقرأ- 

 كان ھناك شيء غیر واضح أو یثیر قلقك ، فتحدث مع مدیر طفلك  إذا.

 -دلیل الحقوق مع طفلك للتأكد من فھمھ للقواعد والعواقب المحتملة لكسرھا  راجع.
 

 
 -قابل المعلم ومسؤول المدرسة على الفور للتحدث  .عما حدثخالف طفلك قاعدة وكان منضبطا ، فتحدث مع طفلك لمعرفة نسختھ   إذا

 الحادث ووضع استراتیجیات لمنع حدوثھ مرة أخرى  عن

 
. 

 -قانون فرجینیا یمنح مجلس المدرسة السلطة اإلداریة النھائیة في جمیع مسائل االنضباط  أن  افھم.

       -تذكر أن الھدف من االنضباط المدرسي لیس العقاب ، ولكن تصحیح السلوك .مع مدرسة طفلك لتحقیق ھدف السلوك المسؤول اعمل.

 -قد ال تعالج اإلجراءات التأدیبیة وحدھا بعض .مدافعا عن طفلك من خالل البحث عن أنواع أخرى من التدخل ، إذا لزم األمر كن

 لوكالتي تساھم في سوء الس  المشكالت
 

 
 فیرجینیا سي باترسون ، دكتوراه  ،

 إدارة المدرسة  مدیر

 
Virginia C. Patterson, Ph.D., 
Director of School Administration 

. 

 مع خالص التقدیر  ،

http://www.lcps.org/
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 و ن لمعلمی ا بل ق من ا ھنفیذ ت المنشور  یحدد المعاییر المناسبة لسلوك الغرض من ھذا .في مدارس مقاطعة لودون العامة   المسجلین  لحد ل شامل و موجز ف وصب والجمھور  المدرسة موظفي و األمور ءیالأوو طالب لا زوید ت و ھ 

 .األفراد الذین یظھرون سلوكا غیر الئق لمخاطبة جبی تي لا البدیلة ستجابات الاو خالت لتدا من قائمة ویقدم طالب ال  قابلة تكون د ق ذه ھ الطالب طالب لا جمیع ل لسلوك ا معاییر من ىند ألا المدرسة دیري م و أ /

 من المھم مالحظة أن معاییر سلوك

لطالب مدارس مقاطعة الودون في بیئة افتراضیة 

 تنطبق مدونة قواعد سلوك .والدعم في تلبیة التوقعات السلوكیة لتوقعات ا   لىع التركیز یتم ا م ندع   الودون عةط قام دارسم الب ط میع ج لىع طالب لا للتطبیق .  بلغة واضحة ومتسقة من أجل الفھم المشترك

 یكونون:

 
 المدرسة  ممتلكات  في  أو  مدرسة  أي  في  حاضرون . •

 المشاركة ؛  الحدث  وإلى  من  السفر  ذلك  في  بما  ،  موقعھ  عن  النظر  بغض  ،  المدرسة  ترعاه  نشاط  أي  حضور أو   في  •

 المدرسة إلى  الذھاب مركبة في أو ، ال أم مدرسیة حافلة یركب أو ینتظر أو یمشي الطالب كان سواء ، منھا  أو العودة •

  جار خ  دث ح  دق  ان ك  ذاإ ما ع  ظر لنا  غض ب  ؛ أخرى نقل وسیلة أي أو ، خاصة أو 

 المشاركة في السلوك ، •  أو شخصیة   الذي و ة لمدرسا  رعاه ت  دث ح  يف  و أ  لمدرسةا  متلكات م

 بشكل   كبیر   عملیات   المدرسة یعطل.

 
 

 
 المتوقع من لوك س معاییر يف  حضوم و ھ  ماك مناسبة غیر جراءات إل یتعرضون و أ  ون ظ یالح الذین طالب لا یقوم  أن 

 ق تعلت علوماتم أي ب المدرسة ظفوم إبالغ طالب لا میع ج  مثل ھذه الحوادث إلى إدارة مدرستھم عن باإلبالغ   طالب ال .

 على یجب ، ذلك إلى باإلضافة  اتبراطالضا  و أ  اتدالتھدیب

   .واللوائح لمدرسيا افر لإلش خضع ت ھيف التالي بو لكلي ا تعلیمي لا  المدرسیة البیئة وأ الموظفین وأ طالبلا سالمة لى ع 

 لطالبا لىع ق طب نت تي لا لقواعد ا نفسل ةاألنشط ذه ھ ثل م  ي ف طالبالفي جمیع األوقات األخرى التي یكونون فیھا تحت األنشطة الطالبیة ھي جزء من البرنامج  نطوي ت   تي لا. لوكس خضع ی

 .المدرسة  افرإش  كانوا سواء ، التنافسیة ة األنشط يف یدة ج  یاضیةر روح ر اھإظ طالب لا من توقعی  ، لكذ لى إ  باإلضافة   

 مشاركین . متفرجین   ،  وأن  یتصرفوا  بطریقة  تظھر  االحترام  لألشخاص والممتلكات  أو 

أساس العرق أو األصل  على المدرسة جلسم مجلس یلتزم  ذوي األمریكیین تحسین وقانون ، ۳۷۹۱ لعام التأھیل إعادة قانون من ٤۰٥ التاسع  والباب  ،  ٤٦۹۱  لعام  المدنیة  الحقوق  قانون  من  السادس  بالباب  ،  فیرجینیا  ،  لودون  مقاطعة   مدرسة 

  الھویة  أو  المتصور  الجنسي  التوجھ  أو  الجنسي  التوجھ  أو  الجنس  أو  اللون  أو  النسب  یمیز ال  .ن لمعاقیا  تعلیم قانون ع م  األفراد و  ، ۰۹۹۱  لعام اإلعاقة وأ ة دالوال و أ  لحمل ا أو  ، والمادة ۲۷۹۱القومي من تعدیالت التعلیم لعام 

 و أ  ، لمدارس ا  لىع فرالمش  .ھا تط وأنش. الحالة أو الصلة ذات الطبیة الحاالت  األحكام لھذه االمتثال تنسیق عن مسؤولون المدرسة أو  برامجھا   من  أي  في  المعلومات الوراثة  أو  اإلعاقة  أو  الدین  أو  العمر  أو  االجتماعیة  الجنسیة

 دارةإ  مدیر
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قواعد سلوك الطالب على وجھ التحدید خمس فئات رئیسیة للسلوك وتنص على العواقب التي قد تحدث نتیجة   تحدد مدونة

 یتم استخدام العوامل التالیة في تحدید النتائج المترتبة على انتھاك معین لسلوك الطالب .لسوء السلوك:

 
 للطالب  الخاصة  التعلیم  حالة  أو  واإلعاقة   ،  والصحة  ،   العمر. •

 للطالب  األكادیمي   التنسیب  مالءمة  مدى. •

 الطالب السابق وسجل السلوك  سلوك. •

 وموقفھ  سلوكھ  لتأثیر  الطالب  فھم. •

 سلوكھ  عن  الناجم  الضرر  إلصالح  الطالب  استعداد . •

 عنھ   الناجم  الضرر  ودرجة  اإلجرامي  السلوك  خطورة. •

 عام   بشكل  المدرسي  المجتمع  على  الحادث  تأثیر . •

 موظف  أو  طالب  أي  سالمة  یھدد   الطالب  انتھاك  كان  إذا  ما. •

 مناسب   بشكل  االنتھاك  معالجة  شأنھ  من  األقل  التدخل  یكون  أن  احتمالیة. •

 ،  الحصر  ال  المثال  سبیل  على  ذلك  في  بما   ،  وممتلكاتھم  الطالب  عن  البحث  یمكن  ،  الطالب  سلوك  معاییر  تطبیق   عند

  .والمحافظ والحاویات األخرى والسیارات والخزائن والمكاتب وأجھزة الكمبیوتر واألجھزة اإللكترونیة  الظھر  حقائب

كامیرات المراقبة وكالب الكشف في ممتلكات المدرسة وفي األنشطة التي ترعاھا المدرسة من أجل الحفاظ   استخدام  یمكن

 یتم تعریف البحث والمصادرة بمزید من التفصیل في قسم التعریفات في مدونة قواعد .بیئة تعلیمیة آمنة ومنتجة  على

 الموحدة ھذه  السلوك.

                                                                                                     

من االنضباط المدرسي من منظور تعلیمي قائم على الوقایة یساھم في بیئة مدرسیة إیجابیة ویضمن   االقتراب  إنمقدمة  

را أساسیا في یعد تطبیق منظور تعلیمي قائم على الوقایة على سلوك الطالب أم .المستمر  والتحسین  العدالة واإلنصاف

تتناول مدونة قواعد سلوك الطالب العناصر المھمة لتوفیر بیئة مدرسیة آمنة وداعمة  .المستویات  متعدد  نظام دعم

مدونة قواعد سلوك الطالب لتعكس التوقعات والخبرات التنظیمیة والتعلیمیة والشخصیة التي تحدد   تطویر  تم .وفعالة

 معاییر السلوك

 العامةمدارس مقاطعة لودون   في.

 
الطالب   ومسؤولیات  أدوار

یتم توفیر قواعد  .أن یصل الطالب إلى المدرسة والفصل في الوقت المحدد كل یوم دراسي جاھزا للتعلم  المتوقع  من

  كل مدرسة ، وكذلك في كتیب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم ، وكتیب األنشطة الطالبیة وسیاسة االستخدام  في  السلوك

 للطالب الحق في االستفادة من الفرص التعلیمیة المقدمة .یجب على الطالب التصرف ضمن القواعد .والمسؤول  المقبول

ذه الفرص ، ولكن أیضا الحق في ھذا ال یعني فقط الحق في الوصول إلى ھ  .خالل مدارس مقاطعة الودون   من  لھم

 للطالب الحق في التعبیر عن قلقھم عندما یقوم الطالب اآلخرون بتعطیل  .من التأثیرات التخریبیة داخل المدرسة  الحمایة

 .لالستفادة من الفرص المتاحة لھم ، یجب على الطالب تحمل مسؤولیات معینة للتعلم  .الدراسي ومنعھم من التعلم  الفصل

 سؤولیات التواجد في المدرسة عندما تكون قادرا جسدیا ، والتواجد في الوقت المحدد للمدرسة والصفوف ،الم  ھذه  تشمل

بطریقة مناسبة ، واالنتباه في الفصل ، والمشاركة في مناقشات الفصل واألنشطة األخرى ، وطرح   المالبس  وارتداء

 عندما ال یتم فھم شيء ما ، والحصول على الراحة المناسبة ، والقیام واجب منزلي  األسئلة
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 یمكن  .جمیع األوقات، وتعویض كل األعمال الفائتة بسبب الغیاب ، وبذل قصارى جھده في   األخرى  والمھام 

یجب أن یتحمل الطالب أیضا المسؤولیة عن طالبھم كما  .الكثیر لتسھیل التعلم ، ولكن التعلم   فعل  للمدرسین 

یجب أن یشجعوا ویساعدوا بعضھم البعض ، والعمل بشكل   .مشتركة عن بیئة التعلم الشاملة  مسؤولیة  یتقاسمون 

 بات التي تتداخل مع جھود اآلخرین للتعلم في األنشطة الجماعیة ، وتجنب خلق االضطرا  تعاوني.

 
األوصیاء  /الوالدین   ومسؤولیات  أدوار

  األوصیاء مسؤولیة مشتركة مع المدارس لتعلیم أطفالھم ویتم تشجیعھم على المشاركة والمشاركة /  اآلباء  یتحمل

 یجب على كل ولي أمر مساعدة المدرسة في تطبیق معاییر سلوك الطالب وااللتحاق .أطفالھم   مدرسة  في

ودعم الحقوق أجل إجراء التعلیم في جو خال من االضطراب والتھدید لألشخاص أو الممتلكات ،   من   بالمدرسة

 األوصیاء مراجعة كتیب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم  ، وسیاسة االستخدام المقبول /یجب على اآلباء  .الفردیة

 قد یطلب من ولي  .وقواعد المدرسة مع طفلھم واإلقرار باالستالم إما إلكترونیا أو كتابیا  ۰٥٦۸والمسؤول

 )قانونیة والمادیة للطالب مقابلة مدیر المدرسة أو من الذین لدیھم الحضانة ال )األوصیاء(الوصي  /  الطالب  )أولیاء

 لمراجعة سیاسات مجلس المدرسة بشأن سلوك الطالب ومسؤولیة الوالدین لمساعدة المدرسة في تنفیذ  عنھ ینوب

 االنضباط والتأكد من امتثال الطالب لقانون االلتحاق بالمدارس اإلجباري ، ومناقشة تحسین سلوك  قرارات

  دور ومسؤولیات مدیر المدرسة واإلدارة القائمة على .والحضور إلى المدرسة ، والتقدم التعلیمي  ،  الطفل

  معترف بھ"ا ، تنص على أن المدیر  ۰۱۲-۱۳۱-۰۲ڤ ا ك  ۸القسم ۰۰۰۲فرجینیا لالعتماد    المدرسة معاییر

  تعلیمي للمدرسة وھو مسؤول عن إدارة المدرسة الفعالة التي تعزز التحصیل اإلیجابي للطالب ، وبیئة آمنة  كقائد

 یضمن تطبیق"لمدیر یجب أن یحدد أن ا ). ۲-ب (القسم  ".للتدریس والتعلم ، واالستخدام الفعال للموارد  ومأمونة

ك   ا  ڤ  القسم  ."سلوك الطالب الخاصة بقسم المدرسة ویسعى إلى الحفاظ على بیئة مدرسیة آمنة ومأمونة  مدونة

  وضعھا 8إجراء مكتوب ، وفقا للمبادئ التوجیھیة التي "یتطلب من إدارة المدرسة ضمان  ۳ك .۰۲-۱۳۱-۰٦۲

 المجلس المحلي ، للرد على األنشطة العنیفة أو التخریبیة أو غیر القانونیة من قبل الطالب في خدمة

باإلضافة إلى ذلك ، یتطلب القسم د من قانون فیرجینیا س  ".المدرسة أو خالل نشاط ترعاه المدرسة 

سلطات إنفاذ  أن یقوم مدیرو المدارس باإلبالغ عن انتھاكات معینة لسلوك الطالب إلى ۱.۲۲-۱۳:۳.۹۷۲

 ال شيء في ھذه الفقرة یجب  یشترط رفع رسوم الجنوح أو منع "وینص نفس القسم أیضا على أنھ  .القانون 

المدارس من التعامل مع الجرائم المرتكبة في المدرسة من خالل العقوبات المتساویة أو البرامج التعلیمیة قبل رفع 

 سة ، فإن سیاسة المدرسة والمدیرین المعتمدین یتحملونوعلى مستوى المدر .الجنوح إلى محكمة األحداث  دعوى

 یصرح ).اإلجراءات التأدیبیة ،(األساسیة عن إنفاذ المدرسة  حقوق ومسؤولیة طالب مجلس اإلدارة   المسؤولیة

 االحتجاز المدرسي  ، بعد   .بفرض مجموعة واسعة من حاالت التعلیق المدرسي ،و تعلیق بعض االمتیازات  لھم 

 وخارجھا لمدة تصل إلى عشرة أیامالمدرسة   إیقاف.

 
 ومسؤولیات أعضاء ھیئة التدریس المحترفین  دور

 یجب أن یكون أعضاء ھیئة التدریس المحترفین مسؤولین عن"،  ۰۲۲-۱۳۱- ۰۲ف ا ك ۸لمعاییر االعتماد   وفقا

 تعلیمات سلیمة تربویا في جو من االحترام المتبادل و  تقدیم
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مھارات محددة للمعلم مثل " العالقات  تطویر  المعلمون  …."تطویر عالقات إیجابیة مع الطالب مبنیة على الثقة واالحترام المتبادلین تظھر مجاملة أن ثبت   تنمیة  وتعزز  والثقافیة  التنمویة  الناحیة  من  مناسبة  وداعمة  آمنة  بیئة  على  والحفاظ  إنشاء  عن  مسؤولون 

 عالقةل ا تغیرات م  تأثیر شمل ی  ".ناآلخری ب   الھتماما و الھتماما و فط تعالا و االستماع  تطلبی   .م سلوكھ و لطالبا  حصیلت لى ع إلیجابیةا تأثیراتلا على أ   من اض بع  لسلوك ا ي ف  لمكاسب ا  لقد .مھارات الطالب األكادیمیة والسلوكیة والعاطفیة

 لباوالط المعلم بین

 لمدرسيا  لمناخا و ، طالبلا یاتكسلو  النقدي  والتفكیر اإلیجابي  كما ھي للمعلمین الودون مقاطعة مدارس توقعات  فإن  ، األكادیمي بین تباطیةار عالقة وجودل  ارظن  .اإلجمالیة الدرجاتو اللفظیة مھارات ل ا و اضیاتیوالر إلبداعي ا   /

 التحصیلو ، یجابيإلا

 لي ی:

 
 إیجابیة عالقات   تطویر. •

 آمنة وإیجابیة مادیة بیئة تطویر. •

 التوقعات السلوكیة )الضرورة عند التدریس  وإعادة( تعلیم. •

 اإلیجابي  السلوك تعزیز. •

 السلوكیات حول تعلیمیة مالحظات تقدیم. •

 ؛ السلوكیة لتوقعات ا  یستوفون ال الذین لطالب ل والدعم خالتلتدل  المتدرج من إطار المدرسة االستفادة •

 .التي قد تؤدي إلى تصعید سلوك الطالب السلبي والتحیز الشخصي وردود  الفعل  الشخصیة الضغوط لى ع ف ر التع  •

 و

 للتقدم في مراقبة سلوك الطالب واستجابات المعلم للسلوك الدراسیة والفصول الفردیة بیانات لا استخدام. •

 
 
 

 ق بالح اإلجراءات القانونیة الواجبة 

المدارس أن  تضمن  طالب ل ا  میع ج  یتمتع   إلجراءاتا ي ف ق ح من ھاب ط رتبی ا مو المدرسة ي ف تأدیب لا ملیات ع  أن جب ی  .تأدیبیة غراض أل المدرسة من ستبعادھما بل ق ھادفةو مناسبة جراءات إ ي ف

 الطالب واألسر یفھمون

 الواجبة        القانونیة

. 

 المدرسة   و ل سؤو م   من قبل مسؤولي المدرسة  األسئلة  طرح
 دلیل یوجد ال عندما الروتینیة  یتحمل يف  القانون نفاذ إ  ط باض شاركی أال جب ی   .ملنظا ا لى ع ظلحفال  محاولة ي ف  لطالب ا  المسؤولیة ھذه تتیح .وأمنھا المدرسة  سالمة  وكذلك الطالب  سلوك عن مباشرة  مسؤولیة

 الطالب كجزء من عملیات المدرسة استجواب.  استجواب  حریة المدرسة لمسؤولي  جریمة ارتكاب  إلى یشیر

 

 من قبل مسؤولي المدرسة وإنفاذ القانون  االستجواب

 
 .القانون  بموجب  لھم  الممنوحة  الحمایة  وسائل:  ي ف  طالب لا استجواب  لتالیةا األسئلة راعاة م  المدرسة دیري م  لىع جب ی   جمیع  على  الطالب  حصول  ضمان  إلى  الحاجة  كبیر  حد  إلى  یعزز  القانون  إنفاذ  مسؤول  وجود 
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 بناء على عمر الطالب وتطوره في ضوء الموقف؟  حقوقھ فھم الطالب قادر على ھل •
 جریمة؟ ارتكاب  تم  ھل •

 في الجریمة المزعومة؟ بھ مشتبھ الطالب  ھل •

 المقابلة؟ مغادرة حریة للطالب  ھل •
 

 

 أن یمنح الطالب الذي یتم استجوابھ في حضور سلطات إنفاذ القانون حول التورط في جریمة جنائیة  یجب

 الحقوق التي یتمتع بھا أي مشتبھ بھ یتم استجوابھ بتھمة التورط الجنائي  نفس.

 
  تعزز ھذه الحقیقة حاجة الطالب إلى .مكانا للحراسة وال یحق للطالب المغادرة دون إذن  المدرسة  تعد

وسیشمل ذلك دعما من موظفي  .بحقوقھم قبل وأثناء االستجواب من قبل تطبیق القانون  والوعي   النصح

  قررالطالب ، الذین ی .من أن الطالب یفھم العملیة تماما وأنھم على درایة بحجم الموقف  للتأكد  المدرسة

 المدرسة أنھم غیر قادرین على فھم حقوقھم بموجب القانون ، ال ینبغي استجوابھم من قبل  مسؤولو

 منفذي القانون دون مشاركة الوالدین  سلطات.

 
 یحق   إلخبار لھم الفرصة وإتاحة ، ق لتعلیل دة دمح سباب أ  ءعطاإ ع م  ، ق علیت أي ب إبالغھم یتم أن  لطالب ل 

 التعلیق بل ق  القصة من جانبھم.

 
  لقي ت  المدى قصیر فصل .

 واألسر  للطالب یحق  ي ف حقھم وإشعار  المدرسة لى إ  لباطل ا دة وع تاریخو  ، لحادثل تابي ك ف صو

 .ف ستئنا ال ا   و أ  طالب لا من تابي ك لبط لىع ءبنا  .فر المش عن نوبی من لى إ  لخطاب ا  ذاھ رسال إ  اض یأ جبی  

على المدارس إتاحة الواجبات  یجب  ، ي صلوا  / الوالد   ىدلما صیرة ق  ق علی ت  ترة ف  الل خ  لطالبل  ، دیل ب  علیمي ت نامجبر توفیر یتم لم ذا إ  .قلتعلیا مراجعة فرالمش عن نوب ی  من لىع  جب ی 

 األكادیمیة

. 

  األمد ویل ط  ل لفص ا .

 األجل طویل: واألسر  لطالب ل  ق یح لي ی ا م   ي ف  قالح لب اطل ل  .الصلة اتذ  القانونیة إلجراءات ا  قوقحو  ق لتعلیا وطرش ولح فرالمش بل ق  من المعین  لشخص ا  من تابي ك إشعار لىع لحصول ا 

 أو من ینوب عنھ  المشرف  أمام استماع جلسة. •
 إلى مجلس المدرسة موات غیر ارر ق ف تئنا سا. •

 ألكادیمي ا  خیلتارا   نفسھا  الجریمة عدا العوامل من متنوعة مجموعة  •

 .العمر ومستوى الصف :بینھا من ي ف  رظ لنا  ، لصحةا  ؛ لبدائل ا  توافر  ؛ لطالب ل السلوكي و

 ؛ صلة ذات أخرى مسائل وأیة  ؛ الخاصة التربیة تقییمات أو ، المخدرات تعاطي ، العقلیة

 یوما ۰۳ خالل مكتوب قرار ، المدرسة مجلس أمام ف ستئناالا عند . •

 
 
 

 توفر  أن یجب  ألجل ا  طویلة ق علی ت  ترة ف  یقضون الذین لطالبل یسمح ای كادیم أ  اب ناس م  ً  بدیال ا یعلیم ت اجبرنام لمدارس ا 

 والسماح الدراسیة لمناھجا ي ف  كافي لا التقدم لىع ظ للحفا
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 یجب أن توفر المدارس فرصا إلعادة القبول في .السلس إلى مدرسة الطالب بمجرد انتھاء فترة التعلیق  االنتقال

 مبكر بناء على تقدم الطالب  وقت.

 
 فترة التعلیق طویلة االجل أو الطرد  تمدید

  .بنفس حقوق اإلجراءات القانونیة في جلسات االستماع واالستئناف كما ھو الحال مع   الطالب  یتمتع

األجل ، باستثناء أنھ ال یوجد طرد ساري المفعول حتى یوافق علیھ مجلس المدرسة   طویل  التعلیق.

 للطالب أیضا الحق في استئناف  .الحق في التقدم بطلب إلعادة القبول في المدرسة من الطرد  للطالب

 إعادة القبول من الطرد إلى مجلس المدرسة  رفض.

 
  القانونیة الواجبة للطالب ذوي اإلعاقة  اإلجراءات  حقوق 

ذوي اإلعاقة التمتع بنفس إجراءات الحمایة القانونیة التي یتمتع بھا الطالب الذین ال یعانون   للطالب  ق یح

 باختصار .من إعاقات ، باإلضافة إلى الحمایة اإلضافیة بموجب القانون الفیدرالي وقانون الوالیة  ،

 

 ال :اإلیقاف قصیر المدى ألغراض التعلیم "تغییرا في الموضع"التعلیق قصیر األمد   یعتبر  •

  ولكن ال یزال یتعین على المدارس توفیر تعلیم مجاني ومناسب والسعي لتحقیق برنامج  ،  الخاص

 ومع ذلك ، یمكن اعتبار سلسلة من اإلیقافات قصیرة األجل التي  .الفردي أثناء ھذا التعلیق    التعلیم

 نمطا من السلوك بمثابة تغییر في الوضع  تشكل

. 

 في •

 أیام  الحاالت ، ال یمكن فصل الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة عن العمل ألكثر من عشرة  معظم

ھم أو طردھم یحق للطالب ذوي اإلعاقة الذین تم تعلیق .بسبب السلوك الناجم عن اإلعاقة  دراسیة

 طویلة الحصول على قرار عاجل من جلسة استماع قانونیة للطعن في اإلجراء التأدیبي  لمدة.

 

 
 تتضمن متطلبات اإلبالغ عن اإلیقاف داخل المدرسة للطالب ذوي اإلعاقة

 "الدراسیة العادیة )فصولھ(الحاالت التي یتم فیھا فصل الطفل مؤقتا من فصلھ  "التعلیق داخل المدرسة

یعني اإلشراف المباشر أن موظفي  .ألغراض تأدیبیة ولكنھ یظل تحت اإلشراف المباشر لموظفي المدرسة

وفقا للتعریف الفیدرالي ، یمثل التعلیق  .المدرسة موجودون فعلیا في نفس الموقع مع الطالب تحت إشرافھم

 داخل المدرسة إزالة من الموضع المحدد في اي ي پ للطالب ، بغض النظر عما إذا كان الطالب لدیھ حق

الوصول إلى المنھج العادي أثناء التعلیق داخل المدرسة وبغض النظر عما إذا كان الطالب یتلقى خدمات اي ي 

خل المدرسة للطالب ذوي یجب اإلبالغ عن حاالت اإلیقاف دا .پ الخاصة بھ أثناء تعلیق داخل المدرسة

 استخدم ما یلي .اإلعاقة والتي یتم إجراؤھا كجزء من خطة التدخل السلوكي :

 

 لإلبالغ عن جمیع حاالت التعلیق داخل المدرسة  ۱۰۰استخدام قانون العقوبات    سیتم •
 رمز اإلعاقة مطلوبا للطالب ذوي اإلعاقة  سیظل •

 اإلبالغ عن التعلیق داخل المدرسة حتى إذا لم یكن ھناك مخالفة یمكن اإلبالغ عنھا   یجب •

 یجب اإلبالغ عن أیام التعلیق في المدرسة عدد •
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 ال یجب اإلبالغ عن أي تعلیق في المدرسة أقل من  .یجب اإلبالغ عن نصف یوم ، في تعلیق المدرسة على أنھ یوم واحد  :مالحظة  یرجى

 یوم  نصف.

 
 عندما یتم إیقاف الطالب أو طرده ، سیتم النظر في ما یلي وتطبیقھ حسب االقتضاء:

 

 
الذي تم تعلیقھ أو طرده بإكمال المھام األكادیمیة خالل فترة التعلیق أو الطرد   للطالب  السماح.۱.

 المواضع البدیلة المناسبة للسماح للطالب بإحراز تقدم أكادیمي  توفیر.۲.

 أو السلوكي لمساعدة الطالب في تعلم السلوكیات /العاطفي و  -الوصول إلى الدعم االجتماعي   تعزیز.۳

  ى المدرسةالعودة إل  قبل  المناسبة.

لعملیات إعادة الدخول للطالب الذین یعودون إلى المدرسة بعد التعلیق أو الطرد   العریضة  الخطوط .٤.

إعادة القبول مع الطالب ، والوالد ، والمدیر ، والمستشار ، وموظفي الدعم اآلخرین ذوي    مؤتمر  طلب.٥

جدول الطالب ، وتوقعات السلوك ، والدعم أو التدخالت المستمرة أو الجدیدة للطالب   لمراجعة  الصلة.

 ىعملیة مراقبة للتقدم األكادیمي والسلوكي واالجتماعي والعاطفي للطالب عند العودة إل  تتطلب.٦

والتي قد تشمل اختبار المخدرات   ،  المدرسة.

قیود قد یتم تضمینھا في إعادة تسجیل الطالب   أي  حدد.۷.

 استخدام خدمة المجتمع أو الرد  معالجة.۸.

الطالب والموظفین في ممارسة تصالحیة   مشاركة  تناول.۹.

 إلعادة تسجیل الطالب الموقوف أو المطرود )الطالب(و أو الطالب  )المعلمین(أي إعداد للمعلم   حدد.۰۱.

 
 
 
 
 

 التحقیق

 مدیري مدرسة التحقیق التحقیق بدقة في جمیع تقاریر سوء سلوك الطالب  من  مطلوب.

 عند إجراء التحقیق ، یحق للمسؤول التحدث مع  .التحقیقات الشاملة لكل مشارك الفرصة إلخبار جانبھ من القصة  تتیح

 دون حضور ولي األمر  الطالب.

 
 یجب على المسؤول الذي یجري التحقیق :

 بشكل فردي )الطالب(التحدث مع الطالب   ، •
 یكتب حسابھ الخاص عن الحادث )الطالب(جعل الطالب   ، •
 التأكد من أن الحساب المكتوب للطالب مقروء ومؤرخ  ، •

 كتابة تقریر )الضحایا (واطلب من الضحیة  بالحادث أوال   )  )الضحایا (التحدث إلى الضحیة   ، •

 كتابة تقریر  )الشھود(إلى الحادث التالي ، واطلب من الشاھد  )الشھود(تحدث مع الشھود   ، •

 واطلب منھم  كتابة حساب الجاني )الجناة(إلى الجاني   تحدث •
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 ولئكأل بالنسبة: ى ص یو :  لآلخرین  ساءوا أ الذین  تحقیق  اءر إج  ند ع  لتصالحیةا األسئلة  رح ط ب 

 حدث؟ ماذا •

 ذلك الوقت؟ في تفكر كنت بماذا •

 طریقة؟ بأفعالك؟ بأنھي تأثر  من •

 إلى القیام بھ لتصحیح األمور؟ بحاجة أنك الذي تعتقد  ما •
 
 
 

 لمن تضرروا:

 حدث؟ ماذا •

 علیك؟  ھذا   أثر ف كی •

 أنھ یجب أن یحدث لتصحیح األمور؟  ما الذي تعتقد •

 
 

 ض رف  لطالب یمكن ل قالھ ا م  ً  رفیا ح  كتبی  وأن فضر لطالب ا  أن كتب ی  أن لمسؤول ا لى ع  جب ی  ، لك ذ وث دح حالة يف   .بیان تابة ك

 بمجرد  .الطالب.(  التصرفات ( لمناسبةا لنتائجا تحدید و معھا ج تم تي لا اتملمعلو ا مراجعة لمسؤولا لى ع جب ی ، ق لتحقیا تمال ك ا 

 

 دمات خمكتب  ل بصت ا   ي ھ  لتصالحیةا ممارسات لا لمؤتمرات ا  لتصالحیةا ممارساتلا اتمد خ  شملت   .قلتعلیا  یامأ عد ب  امی أ من  ً  بدال استخدامھ ویمكن لسلوك ل  الخدت  ذاھ یكون ا م ة دا ع   .بي یأد ت ث دحا ل  تیارهخا یمكن ف ر ص ت 

 .المدربون التصالحیون المیسرون یقدمھا التي الصراع وحلقات  الرسمیة  لدخول ا  ة دعا إل و أ  / و ق لتعلیا  یامأ ع م  بالتزامن ، ق التعلی  لى ع لطالب ام  دع

 لمزید من المعلومات   ۲٥۲-۲۱۰۱-۱۷٥

 
. 

 تحدید  عند:  لي ی ا م راعاة م  مسؤولیة والموظفون لتدریس ا  ھیئة ء ضاعأ تحمل ی ، مةمالء األكثر لتأدیبیةا لعواقب ا  و أ  خالت لتد ا 

 

 
 وخطورتھ االنتھاك طبیعة •

 الطالب  عمر  •

 لباطل ل ق لسابا  بي یتأد لا السجل  •

 صلة ذات أخرى  ظروف   وأي •



Page 14 

 

 البیانات المتعلقة بانضباط الطالب  تسجیل

 
أقسام المدرسة على مستوى الوالیة تقدیم بیانات سنویا وزارة )۱:۳.۹۷۲-۱.۲۲(یتطلب قانون فرجینیا  ٤۱صفحة

أو في حدث  /التعلیم حول حوادث تأدیب معینة على الخط والعنف على ممتلكات المدرسة ، على حافلة مدرسیة ، و 

 لذلك ، من الضروري اتباع إجراءات متسقة عند جمع وتسجیل البیانات المتعلقة باإلجراءات التأدیبیة  .المدرسة  ترعاه

للطالب .

یجب على المسؤولین الرجوع  .تم شرح الرموز المستخدمة لتسجیل المعلومات حول حوادث محددة بدقة في المستند

 لعثور على تعلیمات محددة إلدخال البیانات المتعلقةیمكن ا  .ھذه الرموز بشكل متكرر لتحدید أفضل مسار للعمل  إلى

بالحوادث التأدیبیة للطالب في القسم األخیر من ھذا الكتاب  .

الطالب المنخرطون في التعلم باستخدام  .تساھم العدید من العوامل في خلق بیئة تعلیمیة إیجابیة خالیة من االضطراب

 ھا بین أعضاء ھیئة التدریس والطالب ، ھم أقل عرضة للتصرفالممارسات التعلیمیة والعالقات التي تم تطویر  أفضل

 .ستعالج جمیع المدارس عدم التناسب وتحسن اإلنصاف في االنضباط ضمن إطار تحسین المدرسة  .غیر الئقة  بطریقة

 النموذج أدناه سیدعم المدارس بالعمل نحو تكافؤ الفرص والنتائج لكل دراسة.
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 اإلنصاف في خطة انضباط الطالب:

 
 البیانات وتحدید األسباب الجذریة   تحلیل

  فرق المدرسة تحلیل بیانات االنضباط لتحدید األنماط وتحدید األسباب الجذریة لعدم تناسب االنضباط وتوجیھ  على  یجب

 یجب على فرق المدرسة مراجعة بیانات االنضباط المصنفة حسب العرق واإلعاقة وحالة ي ل ل  .واتخاذ القرار  التخطیط

 على األقل تباینات نصف سنویة ومراقبة التقدم نحو القضاء علیھا  -  والجنس.

 
 لتحدید -خطة وتنفیذ   حدد  :افعل

  توجد أبحاث وموارد .فرق المدرسة وضع خطة لمعالجة عدم تناسب االنضباط وإبالغ التغییرات في الممارسة  على  یجب

 في   الطالب  إبقاء  مع  الطالب  انضباط   في  المساواة  تعزز  واعدة  ممارسات  تنفیذ   على  والمدارس  المناطق  لمساعدة  مكثفة

 المدرسة.

 
  ومراقبة التقدم  تقییم   :الدراسة

  فرق المدرسة مراجعة بیانات االنضباط المصنفة بانتظام لرصد فعالیة االستراتیجیات والتدخالت ، وقیاس التقدم  على  یجب

 جموعات المختلفةالوقت ، وتقییم كیفیة تأثیر إجراءات وممارسات التأدیب على الم  بمرور.

 
اضبط الخطة ، إذا لزم األمر    :التصرف  ،

  فرق المدرسة مراجعة بیانات االنضباط لمراقبة فعالیة التدخل أو االستراتیجیة ، وتعدیل الخطة إذا أظھرت البیانات  على  یجب

  لإلبالغ عن ھذا القرار ، یجب على فرق المدرسة النظر فیما إذا كان من الضروري توفیر مزید من .أو معدوما  ضئیال  تقدما

 أو التدخل بأمانة ، أو ما إذا كان تنفیذ استراتیجیة جدیدة أو إضافیة أمرا أو الدعم للموظفین لتنفیذ االستراتیجیة   الوقت

 ضروریا .
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نفذت مدارس مقاطعة الودن العامة التدخالت السلوكیة اإلیجابیة والدعم ، وھو إطار عمل قائم على البحث واألدلة إلنشاء رؤیة مشتركة  

على سبیل المثال ، التعلیمات الواضحة (تساعد ھذه الممارسات  .للتوقعات السلوكیة من خالل لغة وممارسات متسقة بین الموظفین والطالب

على ضمان أن   )ة التغذیة الراجعة ، والتعریفات واإلجراءات السلوكیة ، والتعلم المھني للطالب والموظفین ، وما إلى ذلكللتوقعات ، وأنظم

 )عالمیة وموجھة ومكثفة (یفوت الطالب الحد األدنى من الوقت التعلیمي بسبب العواقب التأدیبیة ودعم جمیع المتعلمین عبر ثالثة مستویات 

ب احتیاجات الطال  على  بناء.

على مزید من المعلومات حول نظام پ ب اي س على الرابط التالي    العثور  یمكن:

pbis?authuser=0-support-nda-interventions-behavioral-https://sites.google.com/lcps.org/mtss/positive 

 
 

 ضروریا لدعم )٤۱۰۲كنت مكلنتش ، وآخرون ، (عد نموذج معالجة عدم التناسب في االنضباط في التدخل ذي الخمس نقاط ی النظر

 یتضمن ھذا النموذج المكونات التالیة  .العادل لجمیع الطالب  االنضباط:

 
 
 

 
الفعالة لتقلیل فجوة اإلنجاز   التعلیمات  استخدام.۱

  التداخالت السلوكیة االیجابیة و الدعم لبناء أساس للوقایة  نظام  تطبیق.۲

 بیانات االنضباط المصنفة واستخدامھا واإلبالغ عنھا   جمع.۳

مع المساءلة عن العدالة التأدیبیة   سیاسات  تطویر.٤

 تحیید اإلجراءات الروتینیة لنقاط القرار الضعیفة  تعلیم.٥

 
  وصى بالممارسات التصالحیة كنھج استباقي إلدارة سوء سلوك الطالبالتداخالت السلوكیة االیجابیة و الدعم ، ی إطار  في.

  الممارسات اإلصالحیة في المدارس العامة في مقاطعة لودون جعل الطالب یتحملون المسؤولیة عن سلوكیاتھم  أھداف  تشمل

صة التعلم من  مخاطبة أولئك الذین أضروا بھم ، والسماح لكل طالب یتضرر بالتعبیر عن نفسھ ، ومنح الطالب فر  خالل  من

 لمزید من المعلومات حول الممارسات التصالحیة ، یرجى زیارة موقع  ممارسات   .توقف .العملیة دون الحصول على تعلیمھم

 باتباع ھذا الرابط  التصالحیة:

 
https://www.lcps.org/Page/223890 

 

 ومع ذلك ، عندما ال تنجح ھذه التدخالت ، یسمح لموظفي المدرسة باستخدام اإلجراءات التأدیبیة الواردة في سیاسة سلوك

  باستثناء ما تسمح بھ .مدارس مقاطعة لودون العامة للحفاظ على السلوك المناسب للطالب وفرض قواعد المدرسة في  الطالب

  یجب على المدیر أو من .، یتم فرض جمیع اإلجراءات التأدیبیة من قبل مدیر المدرسة أو أي شخص یعینھ المدیر  اسةالسی  ھذه

 عنھ استخدام السلطة التقدیریة في اختیار التدابیر التأدیبیة المناسبة للجرائم وسجالت سلوك الطالب  ینوب.

 
یتوقع  موظفي المدرسة اتباع اإلرشادات الموضحة في ھذه الوثیقة لتعزیز االتساق والتنفیذ العادل للسیاسات    من  ً 

ستساعد اإلرشادات الواردة في ھذا الكتیب مسؤولي مدارس مقاطعة الودون  في اإلجراءات   .الطالب  المتعلقة بانضباط

 التأدیبیة 

 ال الحصر تشمل ھذه اإلرشادات على سبیل المثال   .الفعالة  الطالبیة:

http://www.lcps.org/page/1000
http://www.lcps.org/Page/223890
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 اإلجراءات توفیر  وفرصة ، المدروسة العواقبو  ، لشاملا  قلتحقیا الل خ  من لطالبل  الواجبة القانونیة •

 االقتضاء ندع  ف ستئناالا
، 

 ندع ، اإلعاقة وي ذ  بللطال ط نضباالا تباراتعا لى ع تركز تيلا بالسیاسات واللوائح  االلتزام  •

 االقتضاء   ،

 
  المتعلقة  •

  لمدرسة بیانات لا دخال إ تعیین  یمكن  .طفق احد و  البیانات  یجب أن تسجیل  .بدقة في غضون ثالثة أیام من وقوع الحادث البیانات إدخال   تقع على  .التأدیبیة للطالب في بطریقة دقیقة وفي الوقت المناسب  بالحوادث

 المدیرین مثل ( واضحة مسؤولیات أو  توجیھات لدیھم  أفراد إلى كبیرة  أو متوسطة( شخص  مسؤولیة صغیرة  لمدرسة البیانات إدخال  یكون والعمداء المساعدین  ضمان مسؤولیة مبنىلا مدیر قعات

، 

 
 تعیین  ،  الدراسي  العام  في المدرسة لمدیر األول  االجتماع قبل  مدرسة لكل  طنضباالا صالتا جھة  •

 
 حزمة  تجمیع  إلى   إرسالھا  یتم   التي  الحاالت  لجمیع   التأدیبیة  اإلجراءات  في  التصرف  ومتابعة  ط نضبا ال ا  •

 مدیر   إدارة   المدرسة   لمراجعتھا ،

 
 البیانات  حسب الضرورة ، لتعكس الترتیب المحدث تعدیل  ، للطالب  تحدیث  مسؤولیة  المدرسة  عاتق  على  تقع   كما .الطالب  معلومات  نظام  خالل  من  المجمعة  •

 الیومیة حضورلا سجالت.

 

 
 أنھ  اآلمن ذ لمال ا 

یسمح للطالب  "اآلمن لب ا ط ل ا  ف یكتش عندما   سالحلا استخدام یتم لم ذاإ لعواقب ا  لقي ت  وعدم ولؤالمس و أ المعلم لى إ  الفور  المالذ "  توفیر فإن ، المدرسة متلكات م لى إ  صدق  غیر عن و أ  لخطأ ا  ق ری ط  ن ع احسال لبج

 باإلبالغ عن ذلك على

 آخر المعلم  والمسؤول  وموظف  المدرسة  أو  من  قبل  طالب   بعد    یراھا 

. 

 خاصة  ظروف

 لى إ   رظ بالن  د ق  لطرد ا  و أ  / و  ق لتعلیا ف بخال بي یتأد لا اءر اإلج أن  لى إ  تشیر خاصة ظروف د توج د ق  ، معینة حالة قائع و 

  عنھ  ینوب  من  أو  المشرف  یقوم ي ص و ی   قد و اب ناس م یكون اءر اإلج كان ذاإ ا م  تحدید ل  السیاسة ذه ھ موجبب  لحاالت ا  جمیع ل أولیة  .نفسھا  و أ  نفسھ إیذاء ي ف  نیتھ لطالب ا أظھر ذا إ دیل ب  بي یأد ت اءربإج المدیر يصوی د ق   .ر لمدی ا  بھ 

 مراجعة  بإجراء

 اب ناس م لطرد ا  و أ  ق لتعلیا غیر بي یتأد لا.

 
 المدارس   وارد م  موظف /القانون  إنفاذ وكاالت

 تطبیق ومسؤولیات أدوار تحدد تفاھم مذكرة  بموجب  ف عری ت یتم ."المدارس  لثانویةا و  االبتدائیة لعامةا ینیا جفر والیة  لى إ  ألمناو نولقانا  نفاذ إ  مسؤول تنفیذ قانون معتمد من قبل"من قانون فیرجینیا على أنھ  ۱۰۱إلى  ۱.۹الفقرة  في

 المدارس في تعیینھا  یتم التي الخاصة المنظمات تعمل أن یجب خدمات لتقدیم المحلیة القانون إنفاذ وكالة

 القانون
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على  .مسؤولو المدرسة والمعلمون مسؤولون عن االنضباط المدرسي .وكالة ، وقسم المدرسة ، والموظفین من كلیھما 

الرغم من أنھ من المتوقع أن تكون موظف الموارد المدرسیة على درایة بمدونة قواعد سلوك الطالب الخاصة بقسم 

 المدرسة ، وقواعد المدارس الفردیة ، وتطبیقھا في الممارسة الیومیة ، یجب أال تشارك المنظمات موظف الموارد

 دیبیة التي لیست كذلك  انتھاكات القانونفي إنفاذ قواعد المدرسة أو المخالفات التأ  المدرسیة.

 
منفذي القانون   ضباط  أدوار

  ال یقلل وجود الضابط من مسؤولیة المعلمین واإلداریین عن تطبیق قواعد المدرسة .في المدرسة  اختصاصیین  لیسوا

جابات التأدیبیة تظل االست .تقع إدارة الفصل الدراسي على عاتق المعلم .سلوك الطالب لقسم المدرسة  قواعد  ومدونة  على

یتركز تركیز إنفاذ القانون في مسائل السلوك بشكل صحیح على الحوادث التي تنطوي  .المدارس  مدیري  مسؤولیة

بحدوث إصابات  "واضحا ووشیكا "باإلضافة إلى ذلك ، یجب التعامل مع المشكالت التي ال تمثل تھدیدا  .للقانون  انتھاك

للطالب أو المعلم أو أي عضو آخر في المجتمع المدرسي ، أو التي ال تمثل انتھاكا للقانون ، من قبل   خطیرة  جسدیة

  أو  أو الشرطة أو غیرھا من ضباط إنفاذ القانون .ولیس من خالل منظمات موظف الموارد المدرسیة   المدرسة  موظفي

  من وكاالت إنفاذ القانون إخطار مشرفب من قانون فیرجینیا تطلب .۱:۳.۹۷۲-۱.۲۲باإلضافة إلى الفقرة  .األمن

المدیر أو من ینوب عنھ عندما یرتكب طالب في مدرستھم جرائم معینة قد تكون جنایة إذا ارتكبھا شخص بالغ   أو  القسم

 ا وما إذا كان قد تم  ۱:۳.۹۷۲-۱.۲۲ .مخالفة لقانون مراقبة المخدرات ، أو جنحة للبالغین كما ھو مذكور في   أو

كما  .عاما أو أكثر ، یتم اإلفراج عنھ بكفالة ۸۱الب إلى حضانة والدیھ أو إذا كان یبلغ من العمر اإلفراج عن الط 

یتطلب ذلك من أي مشرف مدرسة یتلقى إخطارا بأن حدثا قد ارتكب فعال من شأنھ أن یكون جریمة إذا ارتكب من قبل 

تمت إضافة  . .حق بھا الحدث بالمعلوماتإلبالغ مدیر المدرسة التي الت  ۰٦۲-۱.٦۱شخص بالغ وفقا للمادة الفرعیة

 لوكاالت إنفاذ القانون لإلبالغ عن حالة اإلفراج عن الطالب ومشرفي المدارس إلبالغ مدیري المدارس من قبل  متطلبات

 ٦۰۰۲العامة لعام  الجمعیة.

 
 المطلوب بجرائم معینة لسلطات إنفاذ القانون  اإلخطار 

  تنص سیاسة مجلس إدارة المدرسة المحلیة على إخطار سلطات إنفاذ القانون المحلیة بما یتوافق مع  أن  یجب

قانون فیرجینیا أنھ یجب على المدیرین إبالغ وكالة إنفاذ القانون المحلیة فورا عن أي عمل    من .د .۱.۲۲-۱:۳۰۹۷۲

  ال"یجب على مدیر المدرسة  .جریمة جنایة ا التي قد تشكل.۱:۳.۹۷۲-۱.۲۲من الفقرة  ۷إلى  ۲البنود من   في  مذكور

   من القسم إذا ٥إلى   ۲أولیاء أمور أي طالب قاصر یكون موضوعا محددا ألي فعل مذكور في البنود من   إبالغ أیضا 

  یجوز .والذي قد یشكل جریمة جنائیة بشأن ما إذا كان قد تم اإلبالغ عن الحادث إلى المحلي تطبیق القانون  أ  الفرعي

  أكمل .ا.۱:۳.۹۷۲-۱.۲۲ .من القسم أ ۱الحادث إلى سلطات إنفاذ القانون الموضحة في البند  "مدیر إبالغ  ألي

 یجب أیضا مراعاة الممارسات التصالحیة والوساطة .الطرفان عملیة التأدیب المدرسیة البدیلة المعمول بھا 

 على المشاحنات الجسدیة التي ال تؤدي إلى إصابة  وتطبیقھا .
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 االعتداء أو االعتداء والضرب ، دون إصابة جسدیة ، على أي شخص في حافلة مدرسیة ، أو ممتلكات داخل .أوال  

أو في نشاط ترعاه المدرسة ؛    ،  المدرسة

 االعتداء والضرب الذي ینتج عنھ إصابة جسدیة أو اعتداء جنسي أو وفاة أو إطالق نار أو طعن أو قطع أو إصابة .ثانیا

 ، في حافلة مدرسیة ، في ممتلكات المدرسة ،   ۲.۸۱ -٤.۰٦شخص أو مطاردة أي شخص كما ھو موضح في الفقرة    أي

 في نشاط ترعاه المدرسة ؛ أو

 
  الماریجوانا أو مادة خاضعة للرقابة أو تقلید مادة خاضعة للرقابة أو الستیروید المنشطة سلوك یتضمن الكحول أو  أي  .ثالثا

 حافلة مدرسیة أو في ممتلكات المدرسة أو في نشاط ترعاه المدرسة ، بما في ذلك سرقة أو محاولة سرقة األدویة  في 

 للطالب ؛   الموصوفة

 
 أي تھدیدات ضد موظفي المدرسة أثناء وجودھم في حافلة مدرسیة أو في ممتلكات المدرسة أو في نشاط ترعاه .رابعا

 المدرسة ؛
 

 ، على ممتلكات المدرسة ؛   ۱.۲۲-۷۰.۷۷۲حمل سالح ناري بشكل غیر قانوني ، على النحو المحدد في  .خامسا  

 سلوك غیر قانوني یتضمن قنابل حارقة أو مواد أو أجھزة متفجرة أو أجھزة متفجرة خادعة ،  أي  .سادسا  

 الحارقة ، كما ھو محدد في أو ، أو األجھزة المتفجرة ۲.۸۱-٥۸النحو المحدد في الفقرة  على

 أو مدرسیة ،  في حافلة ۲.۸۱-۱.۷۸ھو موضح في الفقرة   لكیمیائیة ، كما، أو القنابل ا ۲.۸۱-۱.۳۳٤الفقرة

في ممتلكات المدرسة أو في نشاط ترعاه المدرسة ؛ 

 ، موجھة ضد موظفي  ۲.۸۱-۱۰۳۸، كما ھو موضح في المادة  بالقنابل دات أو تھدیدات كاذبةأي تھدی  .سابعا  

تتعلق بممتلكات المدرسة أو الحافالت المدرسیة ؛   أو  المدرسة

 ث وقع في حافلة مدرسیة أو في ممتلكات المدرسة أو في نشاط ترعاه المدرسة ، بما في اعتقال أي طالب لحاد  .ثامنا    أو

 التھمة الموجھة إلیھ   ذلك.

 
من قانون فیرجینیا ، یسمح بطرد أي طالب  ۱.۲۲-۷۰.۷۷۲  القسم :واألسلحة دراتالبرمجیة لجرائم المخ  التعلیمات  متطلبات

 على امتالك سالح ناري أو جھاز تدمیر أو كاتم صوت سالح ناري أو كاتم صوت یعمل بالھواء المضغوط ، ولكنھ ال   مصمم

بندقیة على ممتلكات المدرسة أو في نشاط ترعاه المدرسة  ذلك  یتطلب.

من قانون فیرجینیا ، یسمح بطرد الطالب الذین یجلبون مادة خاضعة للرقابة أو مادة مقلدة خاضعة   ۱.۲۲-۷۰.۷۷۲ القسم

ى ذلك ، في حاالت  باإلضافة إل .الماریجوانا إلى ممتلكات المدرسة أو إلى حدث ترعاه المدرسة ، ولكن ال یتطلب ذلك  أو  للرقابة

المدرجة   في العوامل المخدرات ، یجوز لمدیري المدارس ، وفقا لسیاسة مجلس المدرسة ، ومجالس المدارس النظر  أو  األسلحة

 في تحدید الظروف الخاصة وقد یستنتجون أنھ ال یوجد إجراء تأدیبي أو إجراء تأدیبي بخالف الطرد انھ ۱.۲۲- ٦۰.۷۷۲  في

 الئق.

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-46.6/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-46.6/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-46.6/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-87.1/#%3A~%3Atext%3DIt%20shall%20be%20unlawful%20for%2Coffice%20buildings%2C%20shopping%20malls%2C%20coliseums
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter9/section18.2-433.1/#%3A~%3Atext%3DAs%20used%20in%20this%20article%2Cperson%20of%20any%20other%20individual
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter9/section18.2-433.1/#%3A~%3Atext%3DAs%20used%20in%20this%20article%2Cperson%20of%20any%20other%20individual
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter9/section18.2-433.1/#%3A~%3Atext%3DAs%20used%20in%20this%20article%2Cperson%20of%20any%20other%20individual
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/title18.2/chapter5/section18.2-83/
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/#%3A~%3Atext%3DA%20school%20administrator%2C%20pursuant%20to%2Cterm%20of%20expulsion%20is%20appropriate
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.08/#%3A~%3Atext%3DA%20school%20administrator%2C%20pursuant%20to%2Cterm%20of%20expulsion%20is%20appropriate
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.08/#%3A~%3Atext%3DA%20school%20administrator%2C%20pursuant%20to%2Cterm%20of%20expulsion%20is%20appropriate
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 القائمة السلوكیة ألفضل الممارسات واالستراتیجیات

 
 تم االسترجاع في( . ۰.۲من قبل مكتب المشرف على التعلیم العام مرخصة بواسطة  "سلوك أفضل الممارسات واالستراتیجیات"اإلبداعي   المشاع

۷۰۰۲/۹/۷ 

 
السلوك  مراقبة 

األھداف   تحقیق  في  الطالب  لمساعدة  البیانات  واستخدام  زمنیة  فترة  مدار  على  منتظم  أساس  على  الطالب  سلوك  بیانات  جمع  السلوك  مراقبة  تتضمن

 التي تتم مراقبتھا ، ودرجة مشاركة الطالب )المھارات(یمكن أن تتضمن مراقبة السلوك مستویات مختلفة من التعقید اعتمادا على المھارة  .السلوكیة

 جمع البیانات وتحدید األھداف ، باإلضافة إلى مواءمة البیانات مع األنظمة التحفیزیة  في.

 
 أفكار یجب مراعاتھا عند التخطیط  -الممارسة   إمكانیات

 

 
 المغادرة للطالب والموظفین وأولیاء األمور /وتعلیم ممارسات اإلیداع   إنشاء. •

 •اآلخرین  المدرسة  موظفي  مع  بالشراكة  للطالب  الفردي  االھتمام   خالل  من  الطالب  مشاركة  لتعزیز  العالقات  على  قائم   تدخل  إنشاء

 األسرة ومنظمات خدمة المجتمع األخرى  وأفراد .

  •إلبالغ عملیات  )مثل الحضور والسلوك والمؤشرات األكادیمیة(قائمة على البیانات لمراجعة بیانات الطالب بانتظام   فرق  إنشاء

 وضع معاییر الخروج .تحدید الطالب الذین یحتاجون إلى الدعم ومراقبة التقدم الطالب الذین تم تحدیدھم بالفعل .القرار  صنع

 انتقالیة للطالب الذین لم یعودوا بحاجة إلى دعم إضافي   وخطة.

  •السلوكي لتزوید  یستخدم الموظفون سجالت مراقبة التقدم .أو بطاقة تقریر أكادیمي لمراقبة تقدم الطالب /یومي و   سلوك  إنشاء

  اطلب من الطالب تطویر إجراءات روتینیة ولغة مشتركة .أو تعلیمات محددة لمراقبة األداء وتطویر المھارات  بتعلیقات  الطالب

 اذھب  .فكر  .توقف  ،  المثال  سبیل  على (  الدراسي  الفصل  بسلوكیات  یتعلق  فیما  بھم  الخاصة  االتصال  مھارات  في  للمساعدة(.

 
 

 
 عوامل الطالب التي یجب مراعاتھا عند التخطیط -الدیموغرافیة   االعتبارات

 
  یعرضون أنماط سلوك مناسبة ثقافیا یمكن تفسیرھا بطریقة سلبیة یجب أخذھا في االعتبار في عملیات اتخاذ القرار  الذین  الطالب

  یمكن للمدخالت الھادفة .خالف ذلك ، تخاطر المدارس بتحدید السلوكیات المناسبة ثقافیا على أنھا تخریبیة  .السلوكیات  تقنین  قبل

ختلفة أن تعزز حساسیة الفصول الدراسیة ، والفھم ، واالستجابة ، وكذلك تزید من  التي تمثل مجموعات ثقافیة م   العائالت  من

 كیفیة تقلیل حواجز االتصال  -ضع في اعتبارك أیضا احتیاجات الوصول إلى اللغة   .األسرة ، واالنتماء ، والمشاركة  مشاركة

الطالب الذین تعرضوا للتنمر أو المضایقة ، أو المعرضین لخطر أن  .اللغة األساسیة للطالب في الخطط الفردیة  وكیفیة دمج

  من ذلك من خطة فردیة لرصد ، یمكن أن یكونوا ضعفاء في إعدادات مجموعة مراقبة السلوك وسیستفیدون بدال    مستھدفین  یكونوا
 لسلوكیة التي تتطلب دعما إضافیا واالستجابات السلوكیة للتنمر أو غیره من احرص أیضا على التمییز بین االحتیاجات ا .التقدم

 المضایقة  أشكال.

 
 عوامل النجاح التي یجب مراعاتھا عند التخطیط -التنفیذ   استراتیجیات

 إطار عمل قائم على البحث لتوجیھ مراقبة السلوك   تحدید. •
 س البحث برنامج لرصد وتحدید والتأثیر على السلوك على أسا   إنشاء. •



 التقییم / الذاتي والرصد للتتبع التكنولوجیا استخدام لیشمل منظم اتباع نھج  ضمان. •

 البرنامج والنظام /اإلطار  بشأن المصلحة جمیع أصحاب  توعیة. •

 واألكادیمیة في أداة مراقبة السلوك والعاطفیة االجتماعیة المؤشرات     تضمین . •

 تنسیقات في الرموز مع المفردة الكلمات بمواءمة قم ، أمكن حیثما( السلوكیات لتحدید  تعریفات مشتركة  استخدام  •

 بیاناتلا مع ج ھود ج ط تبسیل  المطلوبة لتقاریرا.(

 یمكن تحقیقھا ضمن أطر زمنیة معینة التي واألھداف  الزمنیة ات رلفتا  تحدید. •

 إلنصافا و إلنصافا كذلكو نامجللبر إلخالصا ضمان. •

 والترمیز وتتبع السلوك  للتوثیق طریقة  ومواءمة نشاءإ . •

 و أ المدرسة لى إ  منسوبة لمتغیرات ا  انتك ذا إ ا م حدیدت  .المختلفة ك ولسل ا أنواع لىع تؤثر والقوى التي العوامل تحدید  •

 مختلف شكل ب  عالجتھا مو خارجیة وىق  لى إ.

 

 
 االرشادي  التوجیھ

 ف عری ت   یتم  )متعلم( برة خ قل أ  آخر اص خ ش )الموجھ( لخبرة ا  وذ  لشخص ا  یھاف  ساعد ی  تي لا عالقةل ا أنھ لى ع إلرشادي ا  التوجیھ 

 المتدرب  نمو  تعزیز  شأنھا  من   محددة  ومعرفة  مھارات   تطویر  في.

 
 أفكار یجب مراعاتھا عند التخطیط  -الممارسة   إمكانیات

 شارك  سبیل على .الخدمة تعلم تتضمن والشباب  للبالغین إرشاد عالقات  لتأسیس المحلیة منظمات الخدمة  مع •
 الحرائق  من سالمةلا ا ضی أ  تعلیمھم ء ناثأ طالب لا توجیھ ء إلطفاا  رجال ل یمكن ، مثال لا.

 التوجیھ  برنامج  وتطویر  المحتملین  الموجھین  لتحدید  الطالب  مجموعة من تمكین. •

 األنشطة المدرسیة والنوادي الطالبیة مع باالشتراك التوجیھ  تطویر. •

 
 عوامل الطالب التي یجب مراعاتھا عند التخطیط  -االعتبارات الدیموغرافیة 

 یمكن .  بالغ لا المعلم عالقة من الستفادةا  المدرسة خارج دعم و أ  بالبالغین ود دمح صال تا لدیھم الذین طالب ل ل  •
 طالب ال  جنسھم ع م ق باطلمت ا  التوجیھ برنامج  من یستفیدون د ق  جنسھم من دین ل لوا ا حد أ  لدیھم یس ل  الذین •

 
 

 عوامل النجاح التي یجب مراعاتھا عند التخطیط  -استراتیجیات التنفیذ 

 بوضوح التوجیھ عالقات تحدید   ضمان . •

 على بناء عالقة مع الشباب وكذلك العائالت والقدرة الشخصیة حساسیة الموجھین  تقییم. •

 جعل  في جمیع أنحاء المنطقة بحیث یمكن للطالب االستفادة في المستویات الصفیة للطالب متاحة التوجیھبرامج  •

 تطورھم  مراحل  من  مرحلة  كل  خالل  التوجیھ  عالقة  من.

 المتطوعین داخل المباني المدرسیة الموجھین طرف ء الخ إ ملیات ع ط تبسی. •

 موارد تحدید  اتمد خ لتقدیم ةخط ضع و ، لضرورة ا  عند و ، فیةیالر كذلك و  الحضریة قطلمنال التوجیھ المحتملة •

 في   مواقع   مختلفة   التوجیھ.

 

 
 الداعم   البحوث دعم 

 ، لي تھار( التشجیع و  والدعم  التوجیھ   یمكن أن توفر برامج التوجیھ عالقة غالبا ما یحدث ) ۰۰۰۲كاساپ  (سیاق عالقة طویلة ،   في  أكبر یاةح  خبرة ب  تمتع ی انس  أكبر ا ص خ ش  یتضمن ام ة دعا و قلمراھا  وم ن ءناثأ یعي بط شكل ب  لبحوث ل

 التوجیھ یقدمون الذین المھتمین األفراد مع الشباب تجمع وموثوقة منظمة ان س أصغر شخصل  المساعدةو  عایةالر یقدم ث دتح أن ن مك ی  ).٤۰۰۲

 التوجیھ    في  برامج



البعض   بعضھما  على  التعرف  الشریكین  لكال  فیھ  یمكن  وقتا  ویتطلب  عالقة  ھو  التوجیھ  عالقات  تسھل  ما  عادة  لكن  و  المجموعة  اعدادات

على الرغم من أن المرشد قد یكون نظیرا للطالب ، إال أنھ في أغلب األحیان یكون المرشد ھو كل ابن على األقل  .متبادلة  وإنشاء ثقة

 قد تشمل أزواج الموجھ طالب المدارس المتوسطة مع طالب المرحلة االبتدائیة أو المدرسة الثانویة   .أو فصلین دراسیین أعلى  بمستوى

طالب  المتوسطة أو البالغین مع ال  المدرسة  مع.

 السلوكیة  االحتیاجات  وتلبیة  االجتماعي  العاطفي  التعلم  لتعزیز  إمكانات  على  تنطوي  فإنھا  ،  جید  بشكل  التوجیھ  برامج  تنفیذ  تم  إذا

 ۱۱۰۲دیبوس  ، وآخرون ، (بطریقة وقائیة   االجتماعیة

 
  تتراوح برامج التوجیھ من غیر رسمیة إلى رسمیة ، ولكن برامج التوجیھ المعتمدة على المدرسة أو المجتمع المحلي غالبا ما  أن  یمكن

یمكن أن یكون لبرامج التوجیھ تأثیر إیجابي  ). ۰۰۰۲كاسپا (مقصودة للغایة لتوظیف مرشدین من ذوي الخبرة والتدریب    جھودا  تكون

  أظھرت إحدى الدراسات التي شاركت الطالب المعرضین للخطر مع نماذج إیجابیة ألدوار  .وغیر األكادیمیة الطالب األكادیمیة  نتائج  على

عالقات شخصیة مع المعلم تحسن الحضور والدرجات ، باإلضافة إلى انخفاض اإلحاالت التأدیبیة على مدار عامین ، خلص    في  البالغین

 التأثیرات قد "لكنھ أضاف أن  "، إلى حد كبیر ، طریقة فعالة للتدخل للشبابالتوجیھ ھو "تلوي حدیث لبرامج التوجیھ إلى أن   تحلیل

 إلى حد كبیر على القرارات المتعلقة بتحدید الشباب والموجھین المستھدفین واختیارھم من أجل  التدخل باإلضافة إلى الرعایة التي  تتوقف

 من خاللھا بناء عالقات التوجیھ وتوجیھھا نحو األنشطة التي تتوافق مع أھداف البرنامج   یتم

 
تشیر الكفاءة الثقافیة إلى المدى الذي یتمتع بھ األفراد بالقدرة على العمل بفعالیة  .ھي عامل قد یؤثر على عالقة التوجیھ  الثقافیة  الكفاءة

فیما یتعلق بتوجیھ الشباب ، تتطلب الكفاءة الثقافیة من الموجھین االعتراف والتفكیر في كیفیة لعب قیمھم   .مجموعة ثقافیة   أفراد  مع

من المھم مراعاة حساسیة المرشد الشخصیة وقدرتھ   .اتھم مع المتدربینفي تصورات المتدربین ، وكیف یختبرون عالق  دورا  وتحیزاتھم

 عندما یرى المتدربون أن معلمیھم أكثر كفاءة من الناحیة الثقافیة ، راھن على الدورات .بناء عالقة مع الشباب وعائالتھم  على

فعالیة الموجھین في إقامة عالقات مع المتدربین ،   المحتمل أن تنتج عالقات الجودة في النھایة ، یعتمد التوجیھ على مدى  من .التدریبیة

 نظرة عامة على  :مبادرات التوجیھ .الكفاءة الثقافیة عنصرا مھما في بناء مركز المراجع ذات الصلة لمنع إساءة استخدام المواد  وتعد

دوبوا ، دي إل ، بورتیلو ، إن ، رودس ، جي إي ، سیلفرثورن ، إن ،   .الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة  وزارة  .التوجیھ

الشباب   .العلوم النفسیة في المصلحة العامة   .جي سي ، ما مدى فعالیة برامج حلقة مینتو للشباب؟ تقییم منھجي لألدلة  ،  وفالنتین

إرشاد طالب المدارس   . ۰۱۰۲إتش .إي ، جسي ، والمبل .شؤون األسرة ، جونسون ، ك .الوقت الستراتیجیة وطنیة  حان  :والتوجیھ

 ، انعدام الثقة الثقافي والحساسیة ۳۱۰۲ .، ودیفیز ، ك   .، فویر ، ر .سانشیز ، ب  .مجلة سرات ،  .المعرضین للخطر  المتوسطة

 في العالقات اإلرشادیة لكبار السن في المدارس الثانویة  الثقافیة.

 
 المصادر

 
 

 
 .وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة   .نظرة عامة على التوجیھ :مبادرات التوجیھ  (2000).  .الوقایة من تعاطي المخدرات  مركز
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 انعدام الثقة الثقافي  (2012).  .یز ، ك ، ودیف .، فویر ، ر .سانشیز ، ب 64-69.،  (2) 19مجلة سرات ،  .المتوسطة المعرضین للخطر

 :الكفاءة الثقافیة   (2006). .سو ، س  .مخطوطة قید اإلعداد   .الثقافیة في العالقات اإلرشادیة لكبار السن في المدارس الثانویة  والحساسیة

 231،  (2) 34مجلة علم نفس المجتمع ،    .الفلسفة إلى البحث والممارسة  من



 األقران  وساطة

 
 ومع ذلك ، قد یعتمد   .األقران ھي ممارسة واعدة لحل النزاعات الشخصیة بین الطالب وتعلیم تنمیة المھارات االجتماعیة العملیة  وساطة

 .الناجح على ما إذا كان البرنامج مصمما جیدا بما یكفي لتجنب تحیز اختیار وسیط األقران وفرص تعلم الطالب غیر العادلة  التنفیذ 

 یمكن تطویر وساطة األقران كمكون صغیر في استراتیجیة أكبر لتدریس مھارات حل النزاعات ، وتحسین المناخ المدرسي ،  ،   كممارسة

 لإلحاالت التأدیبیة   واالستجابة.

 
 أفكار یجب مراعاتھا عند التخطیط  -الممارسة   إمكانیات

 تدریب للطالب والموظفین على تقنیات وساطة األقران  تطویر. •

 كبرنامج على مستوى المدرسة أو في فصل دراسي أو كنادي  :برامج وساطة األقران على مستویات مختلفة  تنفیذ •

 مدرسي .

 عوامل الطالب التي یجب مراعاتھا عند التخطیط -الدیموغرافیة   االعتبارات •

یمك  •

في المستوى الثانوي ، على وجھ الخصوص ، االستفادة من برامج وساطة األقران بشكل تنموي ألنھم   للطالب  ن

 التعاطف  ومھارات  المتقدم  التواصل  على  والقدرة  والعاطفي  االجتماعي  الدعم  على   للحصول  أقرانھم  على  بشدة   یعتمدون.

 

 عوامل النجاح التي یجب مراعاتھا عند التخطیط  -استراتیجیات التنفیذ 

 ضمان المشاركة في البرنامج ھو خیار لجمیع  •  .الطالب في جمیع جوانب تطویر البرنامج وتنفیذه وتقییمھ  إشراك

 الطالب .

 أن یكون الوسطاء األقران محایدین وخالیین من تضارب المصالح   یجب. •

 أن یتم اإلشراف على الوسطاء األقران من قبل متخصصین في المدرسة لدیھم تدریب وخبرة في النموذج   یجب. •

 أن یعكس تكوین الوسطاء األقران التركیبة السكانیة الثقافیة للمدرسة  یجب. •

 أن تكون المشاركة في وساطة األقران طوعیة وقابلة للطرفین  یجب. •

 
 

الداعمة    البحوث

تشمل نتائج برامج وساطة  .النادي / "االنسحاب"لألقران على مستوى المدرسة ، بطریقة خاصة بالفصل ، أو عبر نموذج برامج وساطة   یمكن تقدیم

، والرضا عن  )عندما یكون جزءا من برنامج حل النزاعات على مستوى المدرسة(اإلحاالت التأدیبیة ، وتحسین المناخ المدرسي   تخفیض  :األقران

 یط في حل المشكالت ، واتخاذ القرار ، والتسامح مع وجھات النظر البدیلة ، واحترام، وزیادة مھارات الوس  الحلول

2004).  ،Hoeing  & Chittooran 2003؛ ،Allen & ،Zirbel ،(Burrel  

 األكادیمي  التحصیل  على  كبیر  تأثیر  لھا  كان  ،  والعاطفي  االجتماعي  التعلم  في  التوجیھ  مع  جنب  إلى  جنبا  ،  األقران  وساطة  أن  الدراسات  إحدى  أظھرت

 في  فنون اللغة

(DeVoogd، Lane - Garon ، & Kralowec، 2016). 

 عالة في دراسة لمدة عامین في مدرسة ثانویة في تركیا أن معظم النزاعات المشار إلیھا لوساطة األقران أدت إلى حلول وأن العملیة الشاملة كانت ف  وجدت

االجتماعیة وحل النزاعات سلمیا   المھارات  تطویر

2009).  ،Ergul  ،Sunbul  ،Kacmaz  ،(Turnuklu 

 المصادر

 حل النزاعات ربع سنوي  .مراجعة تحلیلیة تلویة  :نتائج وساطة األقران في البیئات التعلیمیة  تقییم

،Burrell، N.، Zirbel، C. ، & Allen، M. (2003 

DeVoogd، K.، Lane - Garon ، P. ، & Kralowec، C. (2016). 

 حل النزاعات ربع سنوي   .المباشر والممارسة الموجھة أمران مھمان في حل النزاعات والتعلم االجتماعي والعاطفي  التوجیھ.



(2009 H. ،Ergul & ،D. ،Sunbul ،T. ،Kacmaz ،A. ،Turnuklu  

 بروسیدیا العلوم .دارس الثانویةتعمل وساطة األقران حقا؟ آثار حل النزاعات وتدریب الوساطة بین األقران على نزاعات طالب الم  ھل

 630-638،  (1) 1االجتماعیة والسلوكیة ، . .

 
  التصعید تخفیف 

  تقنیات االتصال لخفض التصعید ھي أسالیب .یستخدمھ األفراد لتقدیم دعم تواصلي لألشخاص الذین یعانون من حالة تصعیدیة  أسلوب  ھو

تتضمن ھذه الممارسة تحدید المواقف المتصاعدة ، واستخدام أسالیب التواصل لتھدئة األفراد ، ونمذجة السلوك أو تقدیم   .لفظیة  وغیر  لفظیة

 كطریقة للتدخل ، یجب أن یؤدي خفض التصعید في النھایة إلى تعلیم مھارات جدیدة یمكن استخدامھا في  .إرشادات في التنظیم الذاتي

 متنوعة من المواقف بشكل مستقل   مجموعة.

 
 أفكار یجب مراعاتھا عند التخطیط  -الممارسة   إمكانیات

 
تن •

  ضع في .مستمر لخفض التصعید لجمیع الموظفین الذین یعالجون السلوكیات المشتركة مع احترام االختالفات الثقافیة   تدریب  فیذ 

 تضمین سائقي الحافالت واألوصیاء وغیرھم من الموظفین الذین یتفاعلون مع الطالب الذین قد یستفیدون من تدریب خفض   اعتبارك

 التصعید .

أعراض شخص ما یعاني من حالة تصعیدیة ونوع اللغة التي یجب استخدامھا أثناء   /والطالب عالمات   الموظفین  علم •

رد على شخص ما في حالة تصعید من خالل المشاركة في أنشطة للطالب والموظفین تعلم كیفیة ال  یمكن. .النزاعات

 لعب األدوار

 إتاحة مساحة للطالب للتحرك وبذل المزید .مواقع وبیئات آمنة یمكن أن تحدث فیھا فرص خفض التصعید وانعكاس صامت توفیر •

 الطاقة  من.

 

 
 االعتبارات الدیموغرافیة عوامل الطالب التي یجب مراعاتھا عند التخطیط 

قد یتضمن   .األطفال في المرحلة االبتدائیة إلى مزید من الدعم لتحدید المشاعر واالنخراط في سلوكیات تھدئة الذات  یحتاج  قد  •

یمكن لألطفال األكبر سنا والشباب االعتماد   .سنا أیضا تقنیات مختلفة بناء على مستوى نموھم واستعدادھم األصغر  األطفال  تعلیم

المطابقة مع التأقلم مع المشاعر  /المعرفة بالعواطف وآلیات التأقلم وقد یستفیدون من دعم الكبار لالقتران   زیادة.على 

 والسلوكیات

 
ق •

  تخاذ إجراءات وقائیةلدى الطالب الذین یعانون من إعاقات جسدیة أو معرفیة محفزات محددة مسبقا یجب على المعلمین ا  یكون  د 

   الوقت  أو  باألحداث  درایة  على  لیكونوا  الموظفین  توجیھ  في  والتوقیت  التكرار  وتوثیق  األعراض   مراقبة  تساعد   أن  یمكن .لمعالجتھا

  .  )یمكن أن تساعد المراقبة الدقیقة في تحدید نوع التدخالت التي  .الیوم التي قد یكون الطالب أكثر عرضة لتصعیدھا  من   )األوقات

 أو ما إذا كان یلزم تعدیل خطة التعلیم الفردي للطالب اي ي پ  /یجب توظیفھا ، وما إذا كانت اإلحالة مناسبة ، و 

 
یأتون إلى المدرسة مع التعرض ألنواع مختلفة من الصدمات قد یفصحون عن المعلومات أثناء عملیة خفض    الذین  الطالب •

لقضایا اإلساءة ، والمواقف  كا    مدر /الب في حالة تصعید ، كن مدركا عند الرد على ط .تتطلب خدمات متابعة  التي  التصعید 
 مثل(العائلیة 

 مثل التشرد ، واإلخالء ، (، والمواقف المعیشیة  )، واالنفصال ، والعنف المنزلي ، والرعایة البدیلة ، والتبني ، والموت  الطالق

 مع العائلة  ، الحضانة ، المالجئ ، إلخ  والعیش.(

 

 
 عوامل النجاح التي یجب مراعاتھا عند التخطیط  -استراتیجیات التنفیذ 

یجب أن یكون الموظفون على  .االعتبار الكافي للممارسات الثقافیة وعالقتھا بالتوقعات السلوكیة في جمیع األوقات   إیالء  ضمان •

 أو /باالعتبارات الثقافیة وأن یقیموا كیف أن التأثیر المؤثر للمعاییر الثقافیة السائدة قد یؤدي إلى تفاقم السلوك المتصاعد و   درایة

 التھدئة وتخفیف التصعید   تأخیر .

 یجب أن یتم تنظیم التدخل في ھذه الدورة  .العوامل الخارجة عن سیطرة المدرسة والتي قد تؤدي إلى حدوث تصعید  تحدید  •



 وممارستھ بعنایة   وتخطیطھ.

 جمیع الموظفین على تقنیات خفض التصعید ، بما في ذلك موظفي مبنى المدرسة الذین ال یتم توظیفھم من قبل المنطقة  تدریب . •



 دمج تدریب خفض التصعید في برامج   .من أن التدریب مستمر ومتكرر بما یكفي لدعم التطبیق على مستوى المدرسة  تأكد •

 للمعلمین الجدد  یفیةتعر.

 أدوات التقییم لتحدید المشغالت المحتملة  استخدام. •

 الطالب في أنشطة لعب األدوار لخفض التصعید لتعلیم وتعزیز مھارات التنظیم الذاتي   إشراك. •

 لغة واستراتیجیات ومقاربات مماثلة من أجل تعزیز تعمیم المھارات واالتساق في معالجة المواقف المتصاعدة   تطویر. •

 

 

 البحوث  دعم

باث ، (تصعید البحث ، كطریقة ، االستخدام العملي لطرق االتصال لدعم الطالب الذین یعانون من حالة تصعیدیة   دعم  یتضمن

ذلك المساعدة في تحدید المواقف المتصاعدة ، وتوفیر طرق للتھدئة ، وتقنیات نموذجیة یمكن للطالب   یتضمن ).۸۰۰۲

 فض التصعید في النھایة إلى تعلیم مھارات جدیدة یمكن استخدامھا كطریقة للتدخل ، یجب أن یؤدي خ .للتنظیم الذاتي استخدامھا

  متنوعة من المواقف بشكل مستقل  مجموعة  في.

  یمثل  الذي   الجسدي   أو  الصوتي  الغضب  إلى   الصامت  اإلحباط  من السلوك  یتراوح  قد  ،  تصعید  حالة  في  الطالب  اعتبار  یتم  عندما

 یمكن أن تحدث المواقف المتصاعدة في محیط المدرسة ویفضل التعامل معھا بشكل  .أو اآلخرین /على الطالب و   خطرا

  أثناء التصعید ، عادة ما تكون ھناك نقاط .یمكن أن یحدث التصعید لعدة أسباب .استراتیجیات الوقایة والتدخل  باستخدام  منھجي

  یمكن للطالب أن یبدأ ). ۷۰۰۲لونگ ، (لوكیة طول السلسلة المتصلة فیما یمكن أن یطلق علیھ دورة األزمة الس  على  متعددة

 بإثارة معتدلة ، حیث یكون إلى حد ما مسیطرا ، ویتقدم إلى النقطة التي ال یملك فیھا سوى القلیل من التحكم في اختیاراتھ   الدورة

  .یمكن للمعلمین استخدام تقنیات خفض التصعید في أي وقت خالل مرحلة التصعید .أو عملیة تفكیره أو ال یتحكم فیھا  سلوكھ  أو

 أن تتضمن عملیة خفض التصعید مرحلة التعافي التي قد تتضمن مشاركة الطالب في التفكیر واستخالص المعلومات وحل   یجب

                المشكالت 

(Colvin & Scott ، 2014). 

 

 المراجع 

(2014). T.M ،Scott & ،G. ،Colvin 

 إدارة دورة التصرف بالسلوك الخارجي في الفصل الدراسي .

 
نموذج دورة الصراع  ). ۷۰۰۲( .لونج ، ن .ینكورو  مطبعة.

Classroom  the in  Conflict ،(Eds.) Newman R. &  Fecser F.  ،Morse W.C ،Long  N. في 

(6th ed.) Pro Ed. 

 

 
 التعریفات

 
تتطلب مدونة   .یتم سرد السلوكیات المشار إلیھا في مدونة فیرجینیا والمصطلحات المتعلقة بھذه المراجع أبجدیا في ھذا القسم

یتم تدوین ھذه السلوكیات في   .فرجینیا أن یتم تضمین سلوكیات معینة في قواعد سلوك الطالب وإبالغ سلطات إنفاذ القانون بھا

 تنص المدونة أیضا على أنھ عندما یرتكب الطالب حادثة یجب اإلبالغ عنھا  .بة المستویةالعمود األخیر من جداول االستجا

 من الطالب المشاركة في أنشطة الوقایة والتدخل على النحو الذي یحدده المشرف أو من  یطلب 

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

 في المدونة ، یجب أن  مذكورة

 الرابط(عنھ   ینوب:

 
 



والمنتجات ذات الصلة والمخدرات األخرى    والتبغ  الكحول

بیع    أو  /  و  وتصنیع  وتوزیع  وشراء  واستھالك  واستخدام  بحیازة  یتعلق  فیما  والمخدرات  بالكحول  یتعلق  فیما  الطالب  سلوك  سیاسة  معالجة  تتم

في ممتلكات المدرسة ، في المركبات المدرسیة ، أو خالل األنشطة التي ترعاھا المدرسة داخل أو خارج ممتلكات    المحظورة  المواد   األخرى

 والمواد )ڤیپنگ  (یتضمن ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، الكحول والتبغ والسجائر اإللكترونیة ومنتجات االستنشاق  .المدرسة

من قانون فرجینیا ، مثل المنشطات ، المنشطات ،   ٤٥من العنوان  ۱.٥۱مخدرات ، الفصل المحددة في قانون مكافحة ال  للرقابة  الخاضعة

 غیر  أو  طبیة  بوصفة  دواء  وأي  ،  العقاقیر  وأدوات  ،  لھا  والمشابھ  المقلدة  والمخدرات  ،  والماریجوانا  ،  المھلوسة  والمواد   ،  واالكتئاب

امتالكھ بشكل ینتھك سیاسة مجلس المدرسة   یتم   موصوفة.

التدخل من تعاطي المخدرات متاحا للطالب في حاالت انتھاك   /مقاطعة الودون العقوبات التي یكون فیھا برنامج الوقایة  مدارس  یستخدم

 من تعاطي المخدرات یعمل برنامج مساعدة الطالب مدارس مقاطعة الودون كعنصر برمجي مھم للوقایة .أو االستخدام أو التوزیع  الحیازة

 یجوز لمجلس مدرسة  مدارس مقاطعة الودون، وفقا للمادة  .واالرتباط بالعالج  والتدخل

 
§ 22.1‐277.2:1 

 
المدرسة   مجلس  لسیاسة  انتھاك  في  الكحول  أو  المخدرات  توزیع  أو  تأثیر  تحت  أو  حوزتھ  في  علیھ  العثور  تم  طالب  أي  یطلب من  أن  ،  القانون  من

 لتقییم تعاطي المخدرات أو الكحول ، أو كلیھما ، وإذا أوصى المقیم وبموافقة ولي أمر الطالب ، بالمشاركة في برنامج العالج الخضوع.

 

 المتعمد  الحرائق
 79 18.2‐ §      قانون الحرائق المتعمد في فیرجینیا  یحظر

 
 یجب تسلیم الحوادث  .فقط حرق طفیف ضروري النتھاك ھذا القسم من المدونة  -قد یكون التدمیر كلیا أو جزئیا    .أو تدمیر أي مدرسة  حرق

 ترقى إلى مستوى الحرق العمد لمدرسة إلى سلطات إنفاذ القانون للتحقیق فیھا   التي.

 االعتداء والضرب  :االعتداء

 عنف جسدي "الضرب وفقا لقاموس بالك القانوني على اإلنترنت ھي أي  .القانوني لالعتداء ھو التھدید بإصابة جسدیة التعریف

 فھي ال تأخذ في   .تستخدم المحاكم ھذه المصطلحات لوصف السلوك  ".مشروع أو قید ، یمارس على إنسان دون موافقتھ  غیر

ضمن   .النمائي لألطفال وبالتالي ال ینبغي استخدامھا لوصف سلوك الطالب الذي ال یرتقي إلى مستوى االنحراف  العمر  االعتبار

ال  .لسلوكیات الطالب ، یجب مراعاة العمر والتطور في أي حالة من حاالت االتصال الجسدي بین الطالب  المتساوي   النظام

 ومع ذلك ، یجب أن تحظر سیاسة سلوك الطالب  .تداء أو ضربتصنیف السلوك المتوقع من الناحیة التنمویة على أنھ اع  ینبغي

 وجھ التحدید االعتداء على الطالب والموظفین وضربھم  على.

 
 التغیب عن المدرسة   :الحضور

 
 
 

§ 22.1‐254. 

 یحظر قانون فیرجینیا  .مدونة فرجینیا الحضور اإلجباري ، واألعذار واإلعفاءات ، والحضور البدیل لبرنامج التعلیم ، واإلعفاءات تتناول

generally.  pupils  of  expulsions  and  Suspensions  .22.1‐277  §:المدرسة  عن   التغیب  حاالت   في  التعلیق  استخدام  تحدیدا 

 
 ومع ذلك ، في أي حال من األحوال قد یكون سببا كافیا للتعلیق .قد یتم تعلیق أو طرد الطالب من الحضور في المدرسة لسبب وجیھ .أ

 یتضمن حاالت التغیب عن المدرسة فقط . .

 
 ومع ذلك ، ھناك فرق مھم بین التغیب عن المدرسة والطالب  .یعني الغیاب بدون عذر عن المدرسة عن المدرسة  التغیب

 یظھر الطالب سلوكا متغیبا عن المدرسة مع غیاب واحد بدون عذر عن المدرسة ، ولكن یحتاج  .بشكل مزمن  المتغیب

 ال یعرف قانون   .إلى الوصول إلى عدد معین من حاالت الغیاب بدون عذر أو تجاوزه لیتم اعتباره غائبا بشكل مزمن  الطالب

 ل الذي یتغیب عن المدرسة بشكل اعتیادي وبدونفرجینیا المتغیب عن المدرسة على وجھ التحدید ولكنھ یعرف الطف  والیة

 عند استیفاء شروط أخرى معینة  "طفل بحاجة إلى اإلشراف"على أنھ   مبرر

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277/


 عن المدرسة المتغیب  "اإلشراف الطفل الذي یحتاج إلى"أ من قانون فیرجینیا ، تحدد المعاییر التالیة  16.1-228.وفقا للمادة :
 
 
 

  ، أثناء خضوعھ لاللتحاق بالمدرسة اإلجباریة ، یتغیب عن المدرسة بشكل اعتیادي ودون مبرر ؛  الذي  الطفل.۱

 القانون  بموجب   توفیرھا  یشترط  التي  التعلیمیة  والبرامج  الخدمات  وجمیع  أي  من  االستفادة  على  للحصول  كافیة   فرصة  للطفل  أتیحت.۲

  احتیاجات الطفل التعلیمیة الخاصة ؛  تلبي  والتي

 المدرسة الذي غاب عنھ الطفل أو قامت وكالة مناسبة أخرى ببذل جھد معقول للتأثیر على الحضور المنتظم للطفل دون  قسم.۳

 نجاح ؛ 
 

 یفشل  عندما  اتخاذھا  یجب   التي   اإلجراءات  تتناول  التي  22.1-258  الفقرة  ألحكام   امتثل  قد   بأنھ  تفید   وثائق  المدرسة  قسم  قدم  وقد .٤

 في إبالغ المدرسة  التلمیذ .

 
  تركز معالجة التغیب المزمن على العواقب .معذور ، وبدون عذر ، والتعلیق :المصنف على أنھ مزمن جمیع حاالت الغیاب التغیب  یشمل

إنھا تدرك   .الوقت التعلیمي الضائع وعلى منع الغیاب قبل أن یفوت الطالب الكثیر من المدرسة بحیث یتخلفون عن الركب  لھذا  األكادیمیة

 تكون  ال  والتي  ،  بھ  الموثوق  غیر  النقل  أو  التشرد  أو  الربو  مثل  المفھومة  القضایا  من  العدید   بسبب  المدرسة  عن  یتغیبون  الطالب  أن

 یجب أن ینظر إلى التغیب المزمن على أنھ أحد أعراض مشكلة أساسیة ویجب معالجتھ عبر نظام متدرج    .العقابیة مناسبة لھا   االستجابة

قد یشمل ھذا اإلطار العمل مع موظفي خدمات المحاكم المحلیة واألحداث لمعالجة القضایا األساسیة قبل تقدیم التماس الطفل  .الدعم  إلطار

 المحتاج إلى الخدمات .(CHINS)تطویر مذكرة تفاھم مع خدمات محكمة األحداث جزءا مھما من معالجة التغیب المزمن والتغیب   یعد 

المدرسة  عن .

 تعني  "الظروف المشددة"من قانون فیرجینیا ، فإن  §22.1-277.05 277و  22.1 المشددة ألغراض المادتین  الظروف :

 
 
 
 

بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر األذى الجسدي (طالبا متورطا في سوء سلوك تسبب في ضرر جسیم   أن.  االول

 آخر ، على النحو  )أشخاص(اق ضرر جسیم بشخص آخر أو شكل تھدیدا حقیقیا بإلح  )أشخاص(لشخص  )والنفسي  والعاطفي

 یحدده التھدید  تقدیر؛  أو  الذي 

 
 أن وجود الطالب في المدرسة یشكل خطرا مستمرا وغیر معقول على سالمة المدرسة أو طالبھا أو موظفیھا أو غیرھم  .الثاني

  ؛ أو  المدرسة في 

 أن الطالب متورط في جریمة خطیرة وھي  .ثالثا:

، و  )یتم توثیق السلوكیات المماثلة المتكررة في السجل التأدیبي للطالب(  مستمرة  )أ

 الت المستھدفة كما تم توثیقھ من خالل عملیة التدخل المحددة ال یستجیب للتدخ  )ب.
 

 

 
 یحظر LCPSالتھدیدات  تحظر 

 القنابل  تھدید 

 .الكیمیائیة  القنابل  أو  الحارقة  واألجھزة  والمتفجرات   الحارقة  القنابل  یشمل  الذي  والسلوك  القنابل  تھدیدات

 تعاریف  .من قانون فرجینیا -83. 18.2المباني أو إتالفھا وإعطاء معلومات كاذبة عن الخطر على ھذه المباني بموجب المادة   بقصف

 "، و "قنبلة ناریة"،   "متفجرة  مادة

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title16.1/chapter11/section16.1-228/


 جھاز متفجر خادع

 
معرف   22.1-"  §  التنمر  قسم  یعرف  .القانون  إنفاذ   سلطات  إلى  القنابل  تھدیدات  عن  اإلبالغ  یجب  .القانون  من  18.2-85  الفقرة  في  ً 

 من القانون التنمر على أنھ أي سلوك عدواني وغیر مرغوب فیھ یھدف إلى إیذاء أو ترھیب أو أو إذالل الضحیة ؛ یتضمن 276.01

 ویشمل  .شدیدة  طفیةعا  صدمة  في  یتسبب  أو  الوقت  بمرور  ویتكرر  ؛  والضحیة  المعتدي  أو  المعتدي  بین  القوة  في  متصورا  أو  حقیقیا  اختالال

 یتوقع من مجالس المدارس .وال یشمل ذلك المضایقة العادیة أو اللعب على الخیول أو الجدال أو صراع األقران .التسلط عبر اإلنترنت  ذلك

ویشمل السلوك غیر اإلجرامي المرتبط بالتسلط الترھیب والتھكم والشتائم   .تضمین التنمر باعتباره سلوكا محظورا في قواعد سلوك الطالب

عادة ما یتم تعریف التسلط عبر اإلنترنت على أنھ استخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت ، مثل كرسائل نصیة وصور للھاتف  .واإلھانات

الخلیوي ، والبرید اإللكتروني ، ووسائل التواصل االجتماعي ، والمدونات ، ومواقع الشبكات ، والمواقع الشخصیة التشھیریة ، والشخصیة 

 التشھیریة عبر اإلنترنت  lسلوك المتعمد والعدائي الذي یھدف إلى إیذاء اآلخرین مواقع االقتراع ، لدعم ال

السلوك التخریبي  "السلوك التخریبي "

من المدونة باعتباره انتھاكا للوائح مجلس إدارة المدرسة التي تحكم سلوك الطالب الذي یقاطع  22.1-276.01.معرف في الفقرة   .

 أو

 باس أو االستمالة أي ممارسة أو سیاسة أو جزء من مدونة سلوك الطالب التي یتبناھا مجلس المدرسة الذي یحكمقواعد الل  .بیئة التعلم یعرقل 

 طالب مسجل  یقید المالبس أو المظھر أو االستمالة ، بما في ذلك تصفیفة الشعر ، ألي  أو.

 
الجرائم المتعلقة بالمخدرات 

من قانون فرجینیا ، یسمح ، ولكن ال یتطلب ، بطرد أي طالب یثبت أنھ أحضر مادة خاضعة للرقابة أو مادة  22.1–277.08.وفقا للمادة 

یجوز لمسؤول  .اط ترعاه المدرسةفي ممتلكات المدرسة أو إلى نش  18.2-247. §مقلدة خاضعة للرقابة أو الماریجوانا كما ھو محدد في 

المدرسة ، وفقا لسیاسة مجلس إدارة المدرسة ، أو مجلس إدارة المدرسة ، استنادا إلى حقائق موقف معین ، أن ھناك ظروفا خاصة ، وأنھ ال  

 أو من ینوب عنھ إلجراء بموجب اللوائح ، یجوز لمجلس إدارة المدرسة أن یأذن للمشرف  .إجراء تأدیبي أو إجراء تأدیبي آخر مناسب  یوجد 

 أولیة لمثل ھذه الحاالت  مراجعة

. 

                                                                                                                                          

تقویمیا من   ما   یو 30أو تم تعلیقھ لفترة طویلة ألكثر من  إدارة مدرسة فرجینیا القبول بالمدرسة لطالب تم طرده  مجلس  رفض   االستبعاد 

اصة في  مدرسة خ  قبولھم من قبل آخر أو مدرسة خاصة ، إما في فرجینیا أو والیة أخرى ، أو من أجل  الذین تم سحب  مدرسة  قبل مجلس

 فرجینیا أو

 أخرى   والیة.
 

 
 للطالب بالذھاب إلى یسمح 

الطرد أي إجراء تأدیبي  

یفرضھ مجلس إدارة المدرسة أو لجنة منھ ، على النحو المنصوص علیھ في سیاسة مجلس المدرسة ، حیث ال  

 یو  ما تقویمیا بعد تاریخ الطرد  365المدرسة داخل قسم المدرسة وغیر مؤھل إلعادة القبول لمدة .
 

المقامرة    قسم

 .325-18.2صنع أو وضع أو استالم أي رھان أو رھان بالمال أو أي شيء آخر "ا یعرف المقامرة غیر القانونیة بأنھا قانون فیرجینی من

 قیمة ، مقابل فرصة للفوز بجائزة أو حصة أو غیر ذلك  ذي

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-276.01/
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 ، أو أي شيء آخر ، بما في ذلك یتضمن جھاز المقامرة أي جھاز ، أو آلة ، أو أدوات ، أو معدات ".أو الشيء ذي القیمة  االعتبار

 والسجالت واألوراق األخرى ، والتي تستخدم بالفعل في عملیات أو أنشطة المقامرة غیر القانونیة   الكتب.
 

 
 "أي منظمة أو جمعیة أو مجموعة من ثالثة"من المدونة على أنھا تعني   18.2-46.1.في الفقرة   معرف 

 المرتبط بالعصابات   النشاط

 "عصابة الشوارع اإلجرامیة

   یكون أحد أھدافھا أو أنشطتھا الرئیسیة ارتكاب نشاط إجرامي واحد أو  (1)أكثر ، سواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة ،    أو  أشخاص

  شارك أعضاؤھا بشكل فردي أو جماعي في ارتكاب ، أو (3)التي لھا اسم أو عالمة أو رمز تعریف یمكن تحدیده ، و   (2) ،  أكثر

 امیة األصلیة ، واحد منھا على األقل  ھو عملارتكاب ، أو التآمر الرتكاب ، أو التحریض على اثنین أو أكثر من األعمال اإلجر  محاولة

أعمال العنف ، بشرط أال تكون ھذه األفعال جزءا من فعل أو معاملة مشتركة    من  ."

 من القانون یتطلب من ضابط القبول إبالغ مدیر القسم بأي طالب یتم تقدیم عریضة ضده لجرائم معینة بما في ذلك  16.1-260.  القسم:

 

 
 .1  18.2-46.2اإلجرامیة المحظورة وفقا للمادة عصابات الشوارع   نشاط.
 .2 18.2-46.3أحداث آخرین لنشاط عصابة إجرامیة في الشوارع طبقا للمادة   تجنید .

 

 279.6-22.1تفكیك قواعد سلوك الطالب الصادرة عن مجلس المدرسة المحلیة ، وفقا للمادة .B. من القانون ، لحظر المعاكسات

وتحظر المعاكسات وتفرض عقوبة جنحة من الدرجة األولى على االنتھاكات ؛ أي  ، التي تحدد  18.2-56.ة أحكام الماد "واالستشھاد بـ 

 دوالر ، إما أو كلیھما  2500عن  شھرا وغرامة ال تزید  12الحبس في السجن لمدة ال تزید عن  ."
 

 
 یوما دراسیا 45إلى  11للطالب بموجبھ بالذھاب إلى المدرسة لمدة  یسمح 

 طویل األمد  التعلیق

 إجراء تأدیبي ال   أي.

 

 االتصاالت المحمولة   أجھزة

 ب من القانون یخول مجالس المدارس تنظیم استخدام أو حیازة أجھزة االتصال المحمولة ووضع إجراءات تأدیبیة  22.1-279.6. قسم 

 المخالفین لھذه اللوائح  للطالب.

 
 أو سلوك بذيء أو فاحش  كلغة

 ال    .يء أو الفاحشجیم من المدونة لحظر اللغة أو السلوك البذ   22.1-279.6.سلوك الطالب في مجلس المدرسة ، وفقا للمادة   سیاسة

 /یتضمن السلوك المحظور عادة بموجب ھذا الحكم الشتائم واإلیماءات الفاحشة   .قانون فیرجینیا ھذه المصطلحات على وجھ التحدید   یعرف 

 والمواد واالتصاالت  المسیئة.

 الممتلكات  انتھاكات

 

 
 والسرقة  والتخریب  الممتلكات   وتدمیر  المتعمد   الحرق  ،  الحصر  ال  المثال  سبیل  على  ،   الممتلكات  انتھاكات   تشمل. •

 خسارة فعلیة أو"یحق لمجالس المدرسة المطالبة بالتعویض من التلمیذ أو والد التلمیذ عن أي  22.1-280.4.  § :الممتلكات تدمیر •

 ھذا  یرتكبھا  أو  فیھا  یتسبب  تيال  ،  سیطرتھ  تحت  أو  المدرسة  مجلس  قبل  من المملوكة  ،  الممتلكات  إعادة  في  فشل  أو  تدمیر  أو  كسر

 التلمیذ أثناء المالحقة  من دراستھ  ."

 مان المالك بشكل دائم من حیازةاالستیالء غیر المشروع على ممتلكات شخص آخر دون موافقة المالك وبقصد حر :السرقة -  السرقة •

 الممتلكات.

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.6/#%3A~%3Atext%3D%C2%A7%2022.1%2D279.6.-%2CBoard%20of%20Education%20guidelines%20and%20model%20policies%20for%2Cstudent%20conduct%3B%20school%20board%20regulations.%26text%3DIn%20the%20case%20of%20suspension%2CB
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.6/#%3A~%3Atext%3D%C2%A7%2022.1%2D279.6.-%2CBoard%20of%20Education%20guidelines%20and%20model%20policies%20for%2Cstudent%20conduct%3B%20school%20board%20regulations.%26text%3DIn%20the%20case%20of%20suspension%2CB
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.6/#%3A~%3Atext%3D%C2%A7%2022.1%2D279.6.-%2CBoard%20of%20Education%20guidelines%20and%20model%20policies%20for%2Cstudent%20conduct%3B%20school%20board%20regulations.%26text%3DIn%20the%20case%20of%20suspension%2CB
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.6/#%3A~%3Atext%3D%C2%A7%2022.1%2D279.6.-%2CBoard%20of%20Education%20guidelines%20and%20model%20policies%20for%2Cstudent%20conduct%3B%20school%20board%20regulations.%26text%3DIn%20the%20case%20of%20suspension%2CB
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-56/
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  الدفاع عن النفس 
لتقدیم نسخة الطالب لما حدث ، باإلضافة   )الطالب(یجب أن تتضمن إجراءات الدفاع عن النفس العتبار الدفاع عن النفس فرصة للطالب 

قد تشمل عملیة تقصي الحقائق الطالب والموظفین اآلخرین   .إلى مراجعة الحقائق ، بما في ذلك موظفي المدرسة وغیرھم حسب االقتضاء

دفاع عن النفس ، قد یكون  في الحاالت التي یتم فیھا ادعاء ال .الذین ربما شھدوا الحادث أو الحظوا التفاعالت السابقة بین الطالب المعنیین

بین الطالب والذي غالبا ما یأخذ التحقیق إلى ما ھو أبعد من النظر في حادثة واحدة لفحص أنماط التفاعل والتھدیدات السابقة  "تاریخ"ھناك 

 ین والطالبیتم الحصول على المعلومات من مجموعة متنوعة من األشخاص ، بما في ذلك سائقي الحافالت واألوصیاء والمعلم .والتنمر

 وأولیاء األمور   اآلخرین.

 
 یجب على الشخص الذي  .على المعاییر المتبعة في النظام القضائي لتطبیق مطالبة الدفاع عن النفس ، یجب استیفاء الشروط التالیة  بناء

 الدفاع عن النفس أن  یدعي:

 
 

یكون دون خطأ في إثارة أو إثارة الشجار أو الحادث   .۱.

في ظل ھذه الظروف ، كما بدت لھ ، أنھ في خطر التعرض لألذى  خشي بشكل معقول ، .۲.

 لم یستخدم القوة أكثر مما ھو ضروري بشكل معقول لحمایتھ من التھدید بالضرر .۳.

 

 
 إحضار أسلحة من أي نوع إلى المدرسة لغرض الدفاع عن النفس ال یشكل دفاعا صالحا ضد حیازة أو استخدام سالح في ممتلكات  إن

 أو في أي نشاط ترعاه المدرسة   المدرسة .

 
 قصیر األمد  اإلیقاف

 إجراء تأدیبي ال یسمح للطالب بموجبھ بالذھاب إلى المدرسة لمدة ال تتجاوز عشرة أیام دراسیة  أي.

 
 المطاردة 

 من مدونة فیرجینیا كسلوك ، یحدث في أكثر من مناسبة وموجھ إلى شخص آخر ، ویضع ھذا الشخص  18.2-60.3.في الفقرة   معرفة

 في خوف معقول من الموت ، أو االعتداء الجنسي اإلجرامي ، أو اإلصابة الجسدیة  اآلخر.
 

 
  التھدیدات :

بأي شخص أو أشخاص ، بغض النظر عما إذا كان الشخص الذي یتعرض للتھدید یتلقى  "الترھیب التھدید بالقتل أو إلحاق األذى الجسدي 

 محظور على وجھ التحدید"أم ال ، والتھدید سیضع الشخص موضع التھدید في التخوف المعقول من الموت أو األذى الجسدي  فعال   التھدید 

  على أسس أو مباني أي  "(1)یشمل الحظر التھدیدات الموجھة إلى أي شخص أو أشخاص  .من قانون فرجینیا 18.2-60. الفقرة  بموجب

 في باص  (3)في أي حدث ترعاه المدرسة االبتدائیة أو المتوسطة أو الثانویة ، أو   (2)مدرسة ابتدائیة أو متوسطة أو ثانویة ،   ممتلكات

 المدرسة".…

 
 
 

 
ب من المدونة یحظر التھدید الشفوي بالقتل أو إلحاق األذى الجسدي بأي موظف في أي مدرسة ابتدائیة أو متوسطة أو  18.2-60.القسم 

الفقرة  2009عدلت الجمعیة العامة لعام  .ثانویة ، أثناء تواجده في حافلة مدرسیة ، أو في ممتلكات المدرسة ، أو في نشاط ترعاه المدرسة

 279.6-22.1 22.1-79.4.القسم   ."ستخدام الوسائل اإللكترونیة ألغراض التنمر والمضایقة والترھیب ا"قانون فرجینیا لحظر   من

 على الفرق أن .یوجھ مشرفي األقسام إلنشاء فرق تقییم التھدیدات للمدارس )فرق تقییم التھدیدات ولجان اإلشراف( .ت:



 ما یتعلق باالعتراف بالسلوك المھدد أو الشاذ الذي قدالتوجیھ للطالب وأعضاء ھیئة التدریس والموظفین فی  تقدیم

 تھدیدا للمجتمع أو المدرسة أو الذات   یمثل.…
. 

 

  لممتلكاتا  على  لتعديا

 من قانون 18.2-128.على ممتلكات المدرسة ، بما في ذلك الحافالت المدرسیة ، محظور على وجھ التحدید بموجب المادة  التعدي

ألي    مدرسة  أي  ممتلكات  أو  مباني  في  ،  اللیل  في  ،  یدخل  أو  یذھب  ،  الموافقة  ھذه  بإعطاء  مخول  شخص  موافقة  دون  ،  شخص  أي  :فرجینیا 

 بارتكاب جنحة من آخر غیر حضور اجتماع أو خدمة محتجزا أو تم إجراؤه في ممتلكات المدرسة ھذه ، یجب أن یكون مذنبا    غرض

الثالثة  الدرجة .

  "التعدي على ممتلكات الغیر لإلبالغ عن حاالت التواجد غیر المصرح بھ للطالب والتي تحدث خارج ساعات الدراسة أو  استخدام  یجب

 من قانون 18.2-128.یجب اإلبالغ عن ھذه الحاالت إلى سلطات إنفاذ القانون ألنھا تنتھك المادة  .ذات غرض غیر قانوني  تعتبر

 فرجینیا .

 
    أو المواد الخطرة األخرى  األسلحة

  18.2-308.1.  §تسمح انتھاكات األسلحة التي یتم النظر فیھا للطرد ، ولكن ال تتطلب تلك الشروط المذكورة في قانون فیرجینیا   أن  بیج

 قد یكون ھناك استثناء لھذه السیاسة للطالب المشاركین في نشاط خارج المنھج   .القانون الفیدرالي للمدارس الخالیة من األسلحة الناریة  وفي

  مرخص بھ یتضمن استخدام األسلحة الناریة  فریق  أو.

نشاط    أي  في  أو  مدرسیة  مركبة  أي  في  أو  المدرسة  أرض  أو  مدرسي   مبنى  أي  في  خطرة  أدوات  حیازة  أو  استخدام  أو  إحضار  أو  حمل  یعتبر

 سبیل المثال ، على قد تشتمل األدوات الخطرة ، على .المدرسة داخل أو خارج ممتلكات المدرسة أسبابا التخاذ إجراءات تأدیبیة ترعاه

 ال  .الرسائل ، ومفكات البراغي ، والمطارق ، والفؤوس ، وغیرھا من األجھزة التي یمكن استخدامھا إللحاق األذى بشخص آخر  فتاحات 

 یازة سكین للطرد اإلجباري ، فھو ح   یخضع عادة إلعداد الطعام أو تقدیمھ ویمتلكھا الطالب لغرض وحید ھو إعداد الطعام وتقدیمھ  تستخدم 

 شخصیا

. 

 المتعلقة باالسلحة   الجرائم

من قانون فیرجینیا ، یسمح بطرد أي طالب یقرر امتالك سالح ناري أو   22.1–277.07.1.إدارة المدرسة ، وفقا للمادة  مجلس  سیاسة

یتطلب    ال  ولكنھ  ،  المدرسة  ترعاه  نشاط  في  أو  المدرسة  ممتلكات  في  ھوائي  مسدس  أو  ناري  سالح  صوت  كاتم  أو  صوت  كاتم  أو  مدمر  جھاز

 22.1-277.07موضحة في الفقرة  "البندقیة الھوائیة"و  "األجھزة المدمرة"و  "السالح الناري"إن تعریفات  .ذلك. .Eالمدونة   من

 مع القانون الفیدرالي للمدارس الخالیة من األسلحة  وتتوافق.

 
 ال ینطبق ھذا الحظر على برامج فیلق تدریب ضباط االحتیاط المبتدئین (JROTC)حیازة األسلحة الناریة كجزء من المنھج   على  أو

 مبانیھا  الستخدام  المدرسة  بھا  تسمح   أخرى  منظمة  أي  أو   المدارس  ترعاھا  التي  األخرى  البرامج  أو  الدراسي.

 
أو مجلس إدارة المدرسة ، بناء على حقائق موقف معین ، أن یحدد وجود   المدرسة ، وفقا لسیاسة مجلس إدارة المدرسة ،  لمدیر   یجوز

 یجوز لمجلس إدارة المدرسة ، بموجب الئحة ، أن یأذن لمدیر   .خاصة ، وأنھ ال یوجد إجراء تأدیبي أو إجراء تأدیبي آخر مناسب  ظروف

 أو من ینوب عنھ بإجراء مراجعة أولیة لمثل ھذه الحاالت  القسم.

 

 
 بدیل  تعلیم  برنامج  حضور  باألسلحة  متعلقة  جرائم  بسبب  المطرودین  أو  الموقوفین  الطالب  من  تطلب  أو  المدرسة  مجلس  سیاسة  تسمح  قد

 مجلس المدرسة لفترة التعلیق أو الطرد   یقدمھ .

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-128/


 فئات سلوك الطالب
یشجعون الوعي للمسؤولین   .تم تصمیم فئات السلوك التالیة للتعرف على تأثیر سلوك الطالب على البیئة المدرسیة وعلى التعلم

 والمعلمین وأولیاء األمور والمستشارین بالتنمیة االجتماعیة والعاطفیة للطالب والتأكید على أھمیة مساعدة الطالب على تحقیق 

SEL.   أكادیمي وتطویر كفاءات 

 
  السلوكیات التي تعیق التقدم األكادیمي :الفئة أ .(BAP)وھي تشیر عادة  .تعیق التقدم األكادیمي للطالب أو للطالب  السلوكیات  ذهھ

 في بعض األحیان ، قد یحتاج الطالب إلى مساعدة في فھم كیفیة تأثیر السلوك  .افتقار الطالب إلى اإلدارة الذاتیة أو الوعي الذاتي إلى

 لك یمكن أیضا اإلشارة إلى التدریب في الوعي االجتماعي اآلخرین ، لذ  على.

 
  السلوكیات المتعلقة بالعملیات المدرسیة :الفئة ب .(BSO)قد  .السلوكیات مع العملیة الیومیة لإلجراءات المدرسیة  ھذه  تتداخل

 االجتماعي   الوعي  أو  الذاتي  الوعي  أو  الذاتیة  اإلدارة  مھارات  تطویر  إلى  السلوكیات  ھذه  یظھرون  الذین  الطالب  یحتاج.

             سلوكیات العالقة :الفئة ج .(RB)تؤثر  .ینتج عنھا ضرر جسدي السلوكیات عالقة سلبیة بین شخصین أو أكثر ال   ھذه  تخلق

  على المجتمع المدرسي بأكملھ حیث أن مناخ المدرسة غالبا ما یكون انعكاسا لكیفیة تعامل الناس مع بعضھم  العالقات  سلوكیات

یواجھ الطالب الذین یواجھون صعوبة في سلوكیات العالقة أیضا صعوبة مع الكفاءات االجتماعیة والعاطفیة األخرى   قد .لبعضا.

  السلوكیات التي تشكل مخاوف تتعلق بالسالمة :الفئة د .(BSC)السلوكیات ظروفا غیر آمنة للطالب والموظفین وزوار   ھذه  تخلق

تكمن األسباب الكامنة وراء ھذا النوع من السلوك في أي من الكفاءات االجتماعیة والعاطفیة ، لذا یجب على المسؤول   قد .المدرسة

 ار في أي سلوك یثیرعادة ما یشار إلى التدریب على الوعي االجتماعي واتخاذ القر .في الدافع الكامن وراء سلوك الطالب التحقیق

بالسالمة   تتعلق   مخاوف.

  السلوكیات التي تھدد النفس أو اآلخرین :الفئة ه  .(BESO)السلوكیات للخطر صحة أو سالمة أو رفاھیة الطالب أو   ھذه  تعرض

  في حین أنھا تشیر إلى .غالبا ما تكون السلوكیات التي ترتفع إلى ھذا المستوى من الخطورة معقدة   .المجتمع المدرسي في  غیره

 مھارات اتخاذ القرار ، فإن الطالب الذین یظھرون ھذه السلوكیات قد یكون لدیھم أیضا احتیاجات تنمویة في الكفاءات   ضعف

 والعاطفیة األخرى   االجتماعیة.

 
 ھي وسیلة لفرز السلوكیات من أجل تطبیق االستجابات اإلداریة لسلوكیات الطالب  الفئات

. 

  التعلیمات انتھاك  مستویات

  التدخالت  تحدید  عند  المدرسة  لمسؤولي  إرشادات  البرمجیة  التعلیمات  انتھاك  مستویات  تقدم  البرمجیة  التعلیمات  انتھاك  مستویات

  یمثل كل مستوى عواقب واضحة مسموح بھا النتھاكات التعلیمات .أو االستجابات لسوء سلوك الطالب /أو الدعم و  /  و  المناسبة

 أو دعما أو نتیجة من فئة أقل المحددة ؛ ومع ذلك ، وفقا للظروف ، قد یقدم المسؤولون تدخال    البرمجیة.

ألكثر من  )الصف الثالث االبتدائي(ائیة ال یجوز إیقاف طالب المرحلة االبتد 6:و  5و  4و   3بالنسبة للمستویات   مالحظة  یرجى

 تنطوي الجریمة على ضرر جسدي أو مصداقیة التھدید (1)أیام دراسیة أو طردھم من الحضور في المدرسة ما لم  (3)  ثالثة

 وجد مجلس المدرسة المحلي أو مشرف القسم أو من ینوب عنھ وجود ظروف مشددة ، (2)األذى الجسدي باآلخرین أو   بإلحاق

 النحو المحدد من قبل وزارة التعلیم في فرجینیا   على.



  ستؤدي انتھاكات القانون ضمن ھذه الفئة إلى دعم الفصل الدراسي أو التدخالت أو عواقب طفیف  1:  المستوى .

أیام  (3)التعلیمات البرمجیة ضمن ھذه الفئة إلى عواقب طفیفة ، أو تعلیق لمدة أقصاھا ثالثة  قد تؤدي انتھاكات  2:  لمستوىا.

 أیام (5)وخمسة  (1)قد تؤدي انتھاكات التعلیمات البرمجیة ضمن ھذه الفئة إلى التعلیق بین یوم واحد  3:  المستوى.

 أیام 10و   (1)قد تؤدي انتھاكات القانون ضمن ھذه الفئة إلى التعلیق بین یوم واحد  4:  المستوى.

 
  قد یمتد التعلیق طویل .یوما دراسیا  45و  11یجب أن تؤدي انتھاكات القانون ضمن ھذه الفئة إلى التعلیق بین  5:  المستوى 

  أن الجریمة تتضمن سالحا ناریا أو جھازا (1)یوما دراسیا ، إذا وجد مدیر القسم أو من ینوب عنھ  45ما بعد فترة   إلى  األجل

یجد مجلس المدرسة  (2)كاتم صوت أو كاتم صوت سالح ناري أو مسدس ھوائي أو مخدرات أو اإلصابة الجسدیة أو   أو  مدمرا

 نحو المحدد من قبل وزارة التعلیم في فرجینیاأو مشرف القسم أو من ینوب عنھ وجود ظروف مشددة ، على ال  المحلي.

 
  في معاییر سلوك الطالب ھذه ، تشتمل كل .انتھاكات القانون تحت ھذه الفئة یجب أن تؤدي إلى توصیة للطرد  6:  المستوى 

انتھاك من قواعد السلوك على مدونة قانون الجرائم بوالیة فرجینیا ، وفئة انتھاك مدونة مدارس   LCPSباإلضافة إلى   ،  العامة

 سیستخدم مسؤولو المدارس والمنطقة ھذه الرموز والفئات التخاذ قرارات بشأن انضباط  .المخالفة الفعلیة /االنتھاك   اسم

  ، تحتوي مدونة قواعد سلوك الطالب ھذه على أقسامباإلضافة إلى ذلك  .وكذلك لتوثیق وتحلیل بیانات االنضباط  ،  الطالب

 یؤمن مركز   .منفصلة النتھاك القواعد مخصصة لطالب المرحلة االبتدائیة والثانویة LCPSمستویات التنمیة المختلفة    بأن

 مستویات مختلفة من المسؤولیة ؛  لذلك ، قد تختلف النتیجة  تتطلب.

 
 األمثلة أدناه  انظر.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الجریمة /االنتھاك  مستوى انتھاك الرمز رمز جریمة فیرجینیا مستوى المدارس

 سرقة ممتلكات المدرسة TF1 LEVEL 3 االبتدائیة

 سرقة ممتلكات المدرسة TF1 LEVEL 4 الثانویة

 الغیاب المفرط AT1 LEVEL 1 االبتدائیة و الثانویة

 
 العوامل التي یجب  .على مسؤولي المدارس إیجاد توازن بین القضاء على السلوك التخریبي وزیادة الوقت التعلیمي للطالب  یجب

 عند تأدیب الطالب   مراعاتھا:
 

 السلوك ومستوى الضرر   خطورة •

 •العمر أو الصحة أو اإلعاقة

 الحادث على المجتمع المدرسي ككل   تأثیر •

 الطالب لتأثیر سلوكھم   فھم •

 تصرف الطالب على سالمة الطالب اآلخرین أو الموظفین اآلخرین  تأثیر •

 الطالب لتحمل المسؤولیة عن السلوك وإصالح الضرر الناجم  استعداد  •



 الطالب السابق وسجلھ التأدیبي  سلوك •

 

 لمعالجة السلوك غیر "لة للتعلیملحظة قاب"األسالیب اإلیجابیة األساسیة لالنضباط استخدام العواقب باعتبارھا   من

 أھداف االستجابات التقدمیة ھي   .أثناء تعلیم السلوكیات اإلیجابیة  الالئق:

 المساءلة   زیادة •

 تغییر في السلوك  إحداث •

 تكرار السلوك السلبي  منع. •

 
 یحتاج الطالب إلى فھم ما كان بإمكانھم القیام بھ .أن یفھموا سبب عدم قبول السلوك وما ھو الضرر الذي یسببھ  الطالب علم 

 یجب منحھم الفرصة لتعلم استراتیجیات ومھارات اجتماعیة  .مختلف في نفس الموقف وتحمل المسؤولیة عن أفعالھم  بشكل 

 ات ستزداد إذا استمر السلوك حتى ال یكرروا السلوكیات ، مع فھم أن االستجاب  إیجابیة

 
. 

 بذل كل جھد لتصحیح السلوكیات السلبیة للطالب من خالل التدخالت وغیرھا من موارد المدرسة والقسم وبأقل   یجب

 تأدیبیة قسوة  استجابات.

 
 

 واستجابات التدخل  المستویات

 عند  .التدخالت إلى تعلیم وتصحیح السلوك البدیل لدعم بیئة تعلیمیة آمنة ومحترمة وضمان النجاح األكادیمي والسلوكي للطالب  تھدف

 إذا لم یتم تلبیة احتیاجات الطالب بطریقة مناسبة ، .الطالب ، من المھم أن تتذكر أن كل السلوك یخدم وظیفة ولھ نیة تواصلیة  مع العمل 

 وبالتالي ، فإن التشاور حول دورة األزمة ھو عنصر مھم لدعم الموظفین في منع  .أن یكونوا متاحین للتعلم من الصعب علیھم  یصبح 

 والتدخل والحد من تصعیده   السلوك.

 
 

 
 التداخالت واستجابات المستوى

 
 إلى منع المزید من المشاكل السلوكیة مع إبقاء الطالب في المدرسة 1استجابات المستوى   تھدف.

 إخطار الوالدین الموثق  مطلوب.

 المطلوب السلوك نمذجة أو التدریس إعادة •

 لمناسبا السلوك ب افرعت الا •

 المغادرة /  تسجیل الوصول •

 ترتیب بیئة الفصل الدراسي بشكل منظم ؛ اإلشراف النشط تحدید  :إدارة الفصل الدراسي ممارسات •
 وتعلیمھا  مستوى الفصل القواعد والروتینات  بھا ؛   مالحظات السلوك المحددة ؛   تصحیح األخطاء وفرص الرد والطوارئ الجماعیة على  واالعتراف     

 العمید / المعلم / الطالب مؤتمر •

 الكتابي أو خطاب االعتذار  التفكیر •

 التصالحیة اللغة أسئلة باستخدام النزاعات  حل أو األقران وساطة •

 مراقبة السلوك / تقدم السلوك مخطط •

 مناسبة لتصحیح السلوك(المجتمع   خدمة( •

 االسترداد •

 المقعد تغییر •

 الجدول تغییر •



 امتیازات المدرسة  فقدان •
 اإلدارة  مصادرة •

 الوصي /أولیاء األمور  /العمید  /الطالب  /المعلم   مؤتمر •

 حصص التعلیقات اإلیجابیة  زیادة •

 
 

 
  2المستوى   واستجابات  تدخالت

 مصممة لمنع المزید من المشكالت 2االستجابات اإلداریة والتدخالت على المستوى  :غیر فعال أو خطورة الحوادث 1یكون المستوى  عندما

 .اعتمادا على شدة السلوك ، قد یكون من المناسب إخراج الطالب من الفصل على المدى القصیر .وإبقاء الطالب في المدرسة السلوكیة

 إخطار الوالدین الموثق  مطلوب.

 
 • العمید /المعلم  /مؤتمر الطالب  • 1النظر في استجابة الطالب وتنفیذ الموظفین الستجابات المستوى 

 بما في ذلك إعادة تدریس السلوك المتوقع (الطالب  /المستشار  /المعلم  /المدیر    مؤتمر( •

 الوصي  /الوالدین  /المعلم  /المسؤول   اجتماع •

 التحقق خارج /الوصول   تسجیل •

 الدوائر التصالحیة /أو حل النزاعات باستخدام اللغة   الوساطة •

 قبل المدرسة ، في الغداء ، بعد المدرسة(  االحتجاز( •

 الشروع في تقییم السلوك الوظیفي  (FBA)وتطویر خطة التدخل السلوكي  (BIP)  للطالب •

ا •

على سبیل المثال ، المدرسة مستشار ، أخصائي اجتماعي بالمدرسة ، أخصائي نفسي في  (إلحالة إلى خدمات الدعم 

 موجھ ، فریق حل المشكالت ، برنامج استخدام المواد والتدخل ، أخصائي مساعدة الطالب ، برنامج ال  المدرسة(

م  •

اإلحالة إلى فریق خطة التعلیم الفردي   (IEP)للطالب الذین لدیھم برنامج  IEPلیست ھذه ھي العملیة ( .وجود مسبقا

ى اختبار تعلیمي  یجب على الطالب المرور عبر فریق دراسة الطفل لتحدید ما إذا كان الطالب بحاجة إل -التعلیم العام   لطالب

 یؤدي أو ال یؤدي إلى تلبیة المعاییر كطالب معاق   قد(

 الزمني التغییر   الجدول •

 مناسبة لتصحیح السلوك (المجتمع   خدمة( •

 إلى الخدمات المجتمعیة  اإلحالة •

 السبت   مدرسة •

 التعویض  •

 العمید  /من قبل المعلم   المصادرة •

 فقدان مؤقت لالمتیازات  •

 أو الممارسات التصالحیة  /داخل المدرسة مع التدخالت السلوكیة و   تقیید •

 
 
 
 
 

 التدخالت واالستجابات اعتمادا على شدة  )المدیر المساعد أو المدیر (اإلحالة إلى المسؤول   3  المستوى

 أو مخاوف السالمة /أو الطبیعة المزمنة للسلوك و   /السلوك و    ،
 مطلوب إخطار الوالدین الموثق .ب من المدرسة على المدى القصیرإلى طرد الطال 3قد تؤدي سلوكیات المستوى .

 
 الوصي /ولي األمر   /الطالب  /المعلم   /المدیر   مؤتمر •

 االحتجاز •

 ثالثة أیام زائد ال تتجاوز خمسة أیام (داخل المدرسة مع الممارسات التصالحیة   التعلیق( •



ا •
على سبیل المثال ، مستشار المدرسة ، األخصائي االجتماعي بالمدرسة ، أخصائي علم النفس  (إلحالة إلى خدمات الدعم 

المدرسي ، أخصائي مساعدة الطالب ، برنامج التوجیھ ، فریق حل المشكالت ، العالج الیومي العالجي  (TDT)،   برنامج
 المواد والتدخل   استخدام(

 إلى الخدمات المجتمعیة  اإلحالة •

 التقییم السلوكي الوظیفي  (FBA)وخطة التدخل السلوكي  (BIP)تعلیم الخاص والتعلیم العام طالب ال(مراجعة   تطویر( •

 المجتمع   خدمة •

 االمتیازات  إلغاء •

 الحقوق   رد •

 إلى برامج التعلیم البدیل  اإلحالة •

ت •

یوم إلى خمسة أیام لطالب المرحلة  /ثالثة أیام لطالب المرحلة االبتدائیة  -واحد (علیق قصیر المدى خارج المدرسة 

 مع دائرة أو مؤتمر تصالحي عند العودة   )الثانویة

 الوصي ومسؤولي المدرسة وموقعھ /تم تطویره مع الطالب والوالد (السلوك   عقد( •

 سلطات إنفاذ القانون حسب االقتضاء   إبالغ. •

 
 
 

 
   4  مستوى

تقریرا إلى المشرف أو  4تدخالت واستجابات مستوى المسؤول تتطلب بعض سلوكیات المستوى   إلى  اإلحالة

قد تتطلب سیاسة مجلس   1. 22.1-279.3: §ینوب عن النھایة كما ھو موضح في قانون فیرجینیا   من المشرف 

  علیق طویل األجل أوال تؤدي اإلحالة إلى المشرف أو من ینوب عنھ تلقائیا إلى ت .تقاریر إضافیة  المحلیة  المدرسة

  بعد مراجعة الحادث في السیاق ، یجوز للمشرف أو من ینوب عنھ إعادة الطالب إلى اإلعداد .أو طرد  موضع  تغییر

 مطلوب إخطار الوالدین الموثق .أو استجابات لیتم تنفیذھا /مع دعم إضافي و   الشامل.

 التھدید كما ھو مبین في السلوك  تقییم •

 تقریر إلى سلطات إنفاذ القانون كما ھو مطلوب   تقدیم •

 الطالب  /المعلم  /المسؤول  /سلوك الوالدین   عقد •

 االمتیازات على المدى الطویل   إلغاء •

 الحقوق من خالل عقد مكتوب   رد •

 إلى الخدمات المجتمعیة  اإلحالة •

 الجدول   تغییر •

ق •

من یوم إلى ثالثة أیام ؛ لطالب الصف   -من المدرسة التمھیدیة إلى الصف الثالث (الفصل الدراسي خارج المدرسة  -صیر

 من خمسة إلى عشرة أیام -من أربعة إلى عشرة أیام ؛ لطالب الصف السابع إلى الثاني عشر  -إلى السادس   الرابع(

ال •

یوما على   45إلى  11من ( :الرابط .السیاسة المحلیة أو القانونتوصیة لفترة طویلة تعلیق المدى على النحو الذي تحدده 

 22.1-276.01المحدد في الفقرة   النحو(

 

 
 5المستوى 

 اإلحالة إلى المسؤول مع الردود المحتملة بعد التعلیق یؤدي الطالب 

 مطلوب إحالة المكتب وإخطار  .الطالب إلى تعطیل بیئة التعلم بالمدرسة بشدة أو تتطلب خطورة السلوك استجابة أكثر كثافة  یؤدي



 الموثق  الوالدین.

 ستؤدي اإلحالة التالیة إلى إحالة إلى مكتب إدارة المدرسة"العبارة ،   تضمین" •
 یشمل األفراد المناسبین( -تصالحي   مؤتمر( •



 امتیازات الحافلة  فقدان •

د  •

االستراتیجیات البدیلة ، واالحتیاجات األكادیمیة والعالقات االجتماعیة  /جلسة تدخل لمعالجة السلوكیات (إعادة الدخول اإلداریة   عم

 تضررت   التي(

 من المشاركة في األنشطة  )یوما أو أكثر  (31الممتد   التعلیق •
 
 
 

 ٦المستوى

 اإلحالة إلى المسؤول مع االستجابات المحتملة بعد تعلیق أو مشاركة مكتب إدارة المدرسة.

 

 إشراك األفراد المناسبین( -التصالحي   المؤتمر( •

ب •

 .أیام إذا أظھر تقییم الصحة العقلیة أن  10إلى  6قد یتم تقلیل أیام الخدمة المفتوحة من   - )أیام (6-10المصدر المفتوح   رمجیات

 الطالب لم یعد یشكل تھدیدا على سالمة طاقم المدرسة والطالب

 •مع اجتماع سیتم وضعھ على عقد السلوك )ایام   ۰۱(او س س 

 
 •العودة إلى إعداد المدرسة مع إعادة دخول إضافي

 
SWD * 10)أیام أو الطرد  10مع اإلحالة إلى مكتب إدارة المدرسة للتوصیة بالتعلیق لمدة تزید عن   )أیام OSS یدعم 



REVIEW AND 

FOLLOW 

POLICY 5-55 

ReYiew the s mdems· IEP. Quesrions to consider: 
 

1. What are che charactersirics the smdent 

manifesrs thar rhe teain used to determine 

eligibility crite1ia? Are the characteristics 

related to the behaúor in consideration of 

disciplinaryaction? 

2. Does the sntdent han goals related to the 

behaYior in considerationof disciplina1y 

actiou? 

3. Does the smdent have an FBA or is da ta 

cu rrently being collected related to the 

problem behaYior ? 

4. D oes the sn1dent ha,·e a BIP related to the 

obserYed behavior ? 

Co ns ider tite following: 

1. Have I pre\"io usly suspended smdents for this 

violation? 

2. What is tite ran¡,e of consequences that I lta,·e 

assig:ned for this ,·iolarion? 

3. What are the consequences that I ltave giwn to 

110 11-m arginalizedsmdents for this violation? 

l. Is this a repetiti,·e behaYior1 

2. Is the s tudentalready in child study or some 

other s tudent suppon team process? If not. 

should this be considered by the team? 

3. Ha\"e there been any inten·eutoins used and 

what data has been collected? 

4. Does the smdent currently haYe an FBA or 

is data ctmently bein¡, collected related to 

the behavior in consideration of disciplina,y 

acrio n? 

5. Does the smdent han a BIP related to the 

behaYior in c o nside ration of disciplina,y 

acrio n? 

REVIEW AND 

FOLLOW 

POLICY 8210 

REFLECTIVE CONSIDERATIO S PRIOR TO 

DISCIPLINARY ACTIO 

After reflecting 011 thes e ques tions. if the 

detenuination is to mo,·e forward with a suspension. 

how will the suspension be utilized to remediate the 

behal'ior? What alternatiw options could be 

considered (i.e. restorati,·epractices)? 

1 

AFTER GATHERING INFORM ATION RELATED TO THE INCI DENT AND FOLLOWINGTHE PROCEDURES 

OUTLINED IN THE SCHOOLBOARD POLICY, UTILIZE THIS GUIDANCE DOCUM ENT.THE PURPOSE IS TO 

ENSU RE THAT WE ARE UTI LIZING REFLECTIVE AND EQUITABLE DISCIPLINE PRACTICES,AND ALSO 

AVOIDING VULNERABLE DECISION POINTS. 
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STUDENT WITH AN IEP 
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This document and translations of it may  be  copied  and  fu rnished  to  others, and derivat ive works  that  comment  on or 

otherwise expla in it or assis t in its implementation may be prepared, copied, publis hed  and  dist rib uted,  in whole or  in part, 

witho ut restr ictio n of any kind, pro vided that the above copyright notice and this paragraph are included on all s uch copies and 

deriva t ive wo rks. Ho weve r, th is document itse lf may not be modified in any way, such as by removing the copyright notice or 

references to Loudoun County Public Schools. 

' :-o - Iftlie answer 

to any of these 

questions is no. 

consideras a team if 

there is a need for 

any of the 

following: updated 

goals. conYene the 

IEP team to consider 

FBA ancllor BIP. or 

do we suspect a 

change in disability? 

t 

YES - If the answer is 

yes to any of these 

questions . deteru1i11e 

whether or not tlie 

srudenr is makin,g 

progre ss on the goal. 

should the team 

reconvene to amend 

the goal? If FBA data 

is bei.ng collected. do 

we need to put 

temporary 

interventions in place 

or do we ha\"e enough 

data to con,·ene the 

IEP team as soon as 

possible (within 10 

days)? Is the BIP 

beiug: implemented 

with fidelity? 

l. Hov; has unconscious bias been 

cons idered? 

2. What does a re\·iew of the 

teachers' classroom/beba,·ior 

management style re,·eal? Is the 

sntdent being refe1Ted by the same 

staff member frequently. etc.? 

3. Wbat in1e1Yenotni s and/or core 

posiri,·e class1·oo m managemenr 
s trategies has the teacher 

implemented? 
 

4. Wbat attempts. if any. did the 

smdent make to milize preYiou s ly 

taught/lean1edstrategies? 

 

5. In what ways haYe the 

academic and social-emotional 

needs of the studellt been 

considered? 
 

6. How has the culmral or 

religious background of the 

sntdent been considered and how 

might that have played a role in 

the incident? 



 الضحایا   عدد

 لذلك ، یجب أن تتضمن أي جریمة یتم اإلبالغ عنھا باستخدام أحد ھذه  .التالیة المذكورة أدناه تتطلب عدد الضحایا بسبب طبیعة الجریمة  الجرائم

 أیضا عدد الضحایا  الرموز.

 الجنسیة المشددة  البطاریة •
 البطاریة بسالح ناري أو سالح آخر ضد الموظفین /  االعتداء •

 البطاریة بدون سالح ناري أو سالح ضد الموظفین /  االعتداء •

 البطاریة بسالح ناري أو سالح آخر ضد الطالب /  االعتداء •

 البطاریة بدون سالح ضد الطالب /  االعتداء •

 البطاریة بدون إصابات جسدیة /  االعتداء •

 التنمر •

 عبر اإلنترنت  لطالتس •

 الجسدیة أو اللفظیة أو النفسیة(غیر الجنسیة   المضایقات( •

 المقالب •

 المتعمد بدون سالح  الجرح •

 الممتلكات المسروقة  حیازة •

 الجنسیة ضد الموظفین  البطاریة •

 الجنسیة ضد الطالب  البطاریة •

 الجنسي  التحرش •

 الجنسي اللمس العدواني ضد الموظفین  االعتداء •

 الجنسي على الطالب  االعتداء •

 الجنسي على الموظفین  االعتداء •

 الجنسیة ضد الموظفین االعتداء القسري  االعتداءات •

 الجنسیة ضد االعتداء القسري على الطالب  االعتداءات •

 الجنسیة ضد الموظفین محاولة االعتداء القسري  االعتداءات •

 الجنسیة على الطالب محاولة االعتداء القسري  االعتداءات •

 بالتراضي(الجنسیة بدون القوة   االعتداءات( •

 المطاردة •

 بال قوة(السرقة   جرائم( •

• erty  الدعامة المدرسیة /السرقة 

 ممتلكات الموظفین /  السرقة •

 ممتلكات الطالب /  السرقة •

 جسدیا أو لفظیا(التخویف ضد الموظفین  /  التھدید( •

 ف ضد الطالبالتخوی /  التھدید •



 فئات واصفات السلوك واالستجابات

 
یجمع المخطط التالي بین رموز واصفات سلوك الطالب ومستویات االستجابات اإلداریة لتسھیل تطبیق عادل ومتجاوب لمعاییر  

یتم تشجیع موظفي   .یعرض الرسم البیاني استجابات مستوى واضحة للمدارس االبتدائیة والثانویة .سلوك الطالب LCPSعلى 

 بتدائیة وطالب المرحلة الثانویة التمییز بین االستجابات لسلوك طالب المرحلة اال

 
. 

 

 الرموز اإلداریة والردود على سلوكیات الطالب
 

 التأخیر المفرط وغیر المبرر أو الغیاب عن المدرسة أو الفصل  .أ

  .ل التغیب عن الفصل الوصول المتأخر أو الفصل المبكر أو التغیب عن أي فئة یشم .أن یحضر الطالب جمیع الفصول المخصصة كل یوم المتوقع  من

 یتطلب الغیاب عن الفصل موافقة من  .تقدیم أسباب مبررة لعدم الحضور إلى المدرسة لكل غیاب أو وصول متأخر أو غیاب عن الفصل یجب

 أو تخطي الصف بمثابة انتھاك للحضور اإلجباري  /یعتبر التأخیر بدون عذر و  .المسؤول.

الحضور اإلجباري   .ب

غیابات بدون عذر ، سیتم االتصال بالوالد أو الوصي ، وسیتم تحدید موعد اجتماع لوضع خطة مشتركة لحل مشكلة  (5)عندما یتراكم الطالب خمس 

خطة لحل حاالت الغیاب ، فسیتم عقد مؤتمر مدرسي مع المسؤول بعد وضع  (1)إذا تغیب الطالب ألكثر من یوم إضافي واحد  .عدم حضور الطالب

 أیام دراسیة بعد الغیاب  10سیعقد المؤتمر المدرسي في موعد ال یتجاوز  . )إذا كان ذلك مناسبا(من ینوب عنھ أو ولي األمر أو الوصي والطالب  أو

  .خرى حسب الضرورة لمعالجة المخاوف والتخطیط لتدخالت إضافیةسیقوم فریق المؤتمر بمراقبة حضور الطالب وقد یجتمع مرة أ  .العاشر للطالب

 عند استالم اإلحالة ، سیقوم ضابط الحضور بتحدید موعد لعقد مؤتمر مع الطالب ووالده أو ولي .لم یتحسن الحضور ، سیتم إحالة ضابط الحضور إذا

 أیام دراسیة 10في غضون   أمره.

 
 
 

 إلى   بحاجة  طفل  ھو  التلمیذ   أن  مدعیا  ،  األسریة  والعالقات  األحداث  منطقة   محكمة  إلى  شكوى  تقدیم  الحضور  لضابط  یجوز  ،  المؤتمر  ھذا  بعد 

 أو إقامة دعوى ضد الوالد  اإلشراف.

 
 

 التغیب عن المدرسة تعتبر جمیع حاالت غیاب الطالب بدون عذر إال إذا اتصل الوالد بالمدرسة أو أرسل مالحظة مكتوبة لتقدیم سبب مبرر  .  ج

 تشمل األعذار المقبولة ما یلي  .ساعة من الغیاب 24خالل   للغیاب:

الطالب    مرض .أ.

 مرض خطیر في األسرة مما یستدعي غیاب الطالب .ب.

رة في األس  الموت .ج.

الدینیة الخاصة والمعترف بھا    األعیاد  .د .

 وافق المدیر أسباب أخرى  .ه.

 
 
 

 أیام خالل العام الدراسي بسبب المرض 10قد تكون ھناك حاجة إلى بیان مكتوب من قبل الطبیب عندما یتغیب الطالب أكثر من .

 
 ترك ممتلكات المدرسة دون إذن .د

 لھا المغادرة دون إذن إداري قبل نھایة الیوم المحدد بانتظام  /وصول الطالب إلى ممتلكات المدرسة ، ال یجوز لھ    بمجرد .

 على الطالب الذین تم فصلھم مبكرا تسجیل الخروج قبل مغادرة المدرسة  یجب

 

ني تسجیل الخروج بأنفسھم ؛ ومع ذلك ، یجب أن یتم  المدارس الثانویة الذین حصلوا على إذن كتابي من أحد الوالدین أو الوصي القانو لطالب  یجوز

 طالب  اختیار  عند   مصورة  ھویة  بطاقة  یقدم  أن  یجب  الذي  القانوني  الوصي  أو  الوالدین  أحد   قبل  من  المتوسطة  /  االبتدائیة  المدارس  طالب  خروج  تسجیل

 یرجى المالحظة في الجداول أدناه **  .أي مدرسة  من:



 E  o    االبتدائیة  تمثل

 S  o تمثل الثانویة

 o في الفئة ب و ج ینطبق ما یلي

 ,BU3 D6C, **D4C ۲۱-٤على الصفوف  ٤-۲تطبق المستویات 
 

 

 مستوى السلوكیات التي تعیق التقدم االكادیمي للطالب او الطالب االخرین :الفئة أ 

1 

 مستوى

2 

 مستوى

3 

 مستوى

4 

 مستوى

5 

 مستوى

6 

 LE اخبار

       AT1: E S او الغیاب / التأخیر المفرط و

       AT2: E Sلمدرسة ا عن التغیب

       AT3: E Sاذن دون رة دمغالا

 
 

تتداخل  )ب س او (السلوكیات المتعلقة بالعملیات المدرسیة  :الفئة ب

 مع التشغیل الیومي إلجراءات المدرسة 

 مستوى

1 

 مستوى

2 

 مستوى

3 

 مستوى

4 

 مستوى

5 

 مستوى

6 

 LE اخبار

 BO4:  E S    X إطالق إنذار الحریق الكاذب

     C1M:  E S الكمبیوتر  /انتھاك األجھزة اإللكترونیة 

      C2M: E S انتھاك الھواتف الخلویة

      C3M: E S المناسب /انتھاك تكنولوجیا الطالب سیاسة االستخدام المقبول 

     D1C: E E S S  االبتعاد ، إلخ(عدم االحترام (

      D2C: E E S یرفض اتباع التوجیھات(التحدي (

     D3C: E E S S احتجاج  (المظاھرات التخریبیة (

 :D4C  الشعارات ارتداء أو حیازة أو توزیع مواد فاحشة أو تخریبیة ، وتحدیدا  

مثل األعالم الكونفدرالیة والصلیب المعقوف (والرموز والصور المعادیة عنصریا 

 التي تعتبر تمییزیة  )واألنشوطة 

E ES ES ES S   

     D5C: E E S S اضطراب الفصل الدراسي أو الحرم الجامعي

   D6C: E E S ES ES S  تحض على الكراھیة  /أفعال أو إیماءات بذیئة أو غیر مناسبة  /استخدام لغة 

،  k   التحدث ، الضوضاء المفرطة ، اإلزعاج(التدخل في التعلم في الفصل     D7C: 

 خارج المقعد ، یمتلك عناصر تشتت انتباه

ES ES      

  :D8C  الضوضاء المفرطة ،(الردھة  /التدخل في التعلم خارج الفصل الدراسي 

 الحدیث مقاطعة الفصل (

ES ES      

      G1B: E S E S المقامرة

      IT1: E S E S الغش 

      IT2: E S E Sاالنتحال

     RG1: E S S التحریض على الشغب

      RG2: E S S  محاولة التحریض على أعمال الشغب

       S2V: E S التضلیل



     T1C: E S Sاالستخدام غیر المصرح بھ للتكنولوجیا أو المعلومات

      T2C: E S E Sمحاولة التسبب في إتالف برامج الكمبیوتر أو الملفات /التسبب 

 /:VN1، اعتمادا على تكلفة اإلصالح  3المستوى (تخریب ممتلكات المدرسة 

 االستبدال (
E ES S     

  /:VN1، اعتمادا على تكلفة اإلصالح  3المستوى (تخریب الملكیة الخاصة 

 االستبدال 
E ES S     

    VN3: E ES S S ، إذا كانت مرتبطة بالعصابة 4المستوى (الكتابة على الجدران (

 
 
 
 

سلوكیات العالقة التي تخلق عالقة سلبیة بین عضوین أو أكثر  :الفئة ج

 لم یحدث ضرر جسدي ( -من أعضاء المجتمع المدرسي(

 مستوى

1 

 مستوى

2 

 مستوى

3 

 مستوى

4 

 مستوى

5 

 مستوى

6 

 أخبار

LE 

    BU1:  E S E S Sالتنمر 

BU2: Cyber  التنمر  E S E S S    

حالة   :BU3 استخدام اإلھانات القائمة على العرق أو العرق أو اللون أو األصل القومي أو 

 الھجرة أو الوزن أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي أو اإلعاقة 

E ES ES ES S   

  :PC1  غیر الجنسي والضرب والقرص الذي ینتھك(االتصال الجسدي غیر المناسب 

 قواعد المدرسة فیما یتعلق باالتصال (

ES ES      

    HR1: E E E S S الجسدیة أو اللفظیة أو النفسیة والعاطفیة - )غیر الجنسیة (المضایقات 

     PVL1: E ES ES سب ، شتم ، إیماءات(استخدام لغة أو إیماءات بذیئة أو بذیئة (

     ST1:  E S مطاردة

 

 
D: الفئة 

سلوكیات مخاوف السالمة تخلق ظروفا غیر آمنة للطالب 

 والموظفین والزوار

 مستوى

1 
 مستوى

2 
 مستوى

3 
 مستوى

4 
 مستوى

5 
CAT 

6 
 اخبار

LE 

 AC1:   E S   X حیازة الكحول

 AC2:    E S   X استخدام الكحول 

 AC3:    E S  X  نیة البیع أو التوزیع (توزیع الكحول (

 AS1:     S  X حریق متعمد

 AS2:   E S    X محاولة حریق متعمد

 :AS3 التي تساھم(مفرقعات ناریة مضاءة ، قنابل الكرز ، قنابل نتنة 

 في حریق ضار (

  E S   X 

 BA1:   E S   X  بدون إصابة(ھجوم  /الضرب (

 :DG1 على سبیل (الجدول الزمني استخدام المخدرات األول والثاني 

 ،LSD  ، المثال ، الھیروین ، الكوكایین ، األفیون ، المورفین ،

Hydrocodone®  ،Adderall®  المیثامفیتامین ، اإلكستاسي ، 

  E S S  X 

Percocet® ، Ritalin® ، Oxycontin®  ، 



 بما إلخ قلد م  عواملو للرقابة الخاضعة لمواد ا ائرظن  لك ذ   في 

 القنب(

       

 الجدول   :DG2 لمواد ا ائرظن لك ذ يف  بما( لمخدراتا یازة ح ثانيلا و ألول ا 

 الخاضعة للرقابة وعوامل مقلدات القنب(

  E S S  X 

 DG5:   E S   X استخدام الماریجوانا االصطناعیة أو حیازتھا

 DG7:   E S   X استخدام الماریجوانا

 DG8:    S   X حیازة الماریجوانا

 :D10 بما في ذلك(الحیازة  /أدویة أخرى االستخدام 

 العوامل المحاكیة للقنب(

  E S   X 

 :D11 بما في ذلك العوامل المحاكیة (عقاقیر أو أدوات أخرى  حیازة 

 للقنب(

 E S S   X 

 D15: E E S    X حیازة المستنشقات

 D16: E E S    X استخدام المستنشقات

 D17: E  S    X   شبیھة ( كأدویة مثل ت  تي لا لمواد ا(

 D20:  E S S   X االستخدام والحیازة /الستیروید االبتنائي 

 FFA: E E S S    X  ب ذكا لا قلحریا  إنذار

 MW1:   E S   X   سالح بدون( لضار ا الجرح(

     STE1:  E E S سرقة األموال أو الممتلكات بدون قوة جسدیة

 سرقة ( :STE2االعتداء (األموال أو الممتلكات باستخدام القوة البدنیة 

 )بدون سالح(

 E E S S   X 

      TC1:  E S     التبغ استخدم

      TC2:  E S حیازة التبغ

     TC3:   E S توزیع التبغ / مبیعات

        السجائر   االستخدام ، البیع ، التوزیع(  :TB2 ، لحیازة ا( اإللكترونیة السجائر / اإللكترونیة 

     T4B:  E S E S إحضار أدوات التبغ إلى المدرسة أو المدرسة

     TF1:  E S سرقة ممتلكات المدرسة

     TF2:  E S سرقة ممتلكات الموظفین

     TF3:  E S   طالب ل ا متلكات م سرقة

    TF4:  E S S الحیازة للممتلكات المسروقة

 TI1:   E S E S S S X   لعمل ا  قماط( ف لتخویا  / لتھدید ا(

 TI2:   E S E S S S X   لباط( فخویت  / تھدید (

      TRP1: E S E S التعدي على ممتلكات الغیر



E الفئة 

 :تھدد النفس أو اآلخرین السلوكیات   التي  السلوكیات

 تھدد صحة أو سالمة أو رفاھیة أي من الطالب أو   التي

 في المجتمع المدرسي  اآلخرین

Level 
1 

Level 
2 

Level 
3 

Level 
4 

Level 
5 

Level 
6 

Report to 
LE 

 BA1:   E E S S  X الموظفون المزودون بالسالح  (االعتداء  /الضرب 

 BA3:   E E S S  X  الطالب بالسالح(االعتداء  /الضرب (

 BA4:   E E S S  X الطالب بدون سالح(االعتداء  /الضرب (

 BO1:  E E S S   X تھدید القنابل 

 DG3:   E S   X   توزیع المخدرات /األول والثاني لبیع   الجدول

 DG6:   E S   X      الماریجوانا االصطناعیة وبیعھا  توزیع

 :D6G /األدویة التي ال تستلزم وصفة طبیة 

 التوزیع  /البیع  /األدویة 

  E S   X 

 DG9:   E S   X توزیع الماریجوانا /بیع 

 :D12 بما في ذلك(توزیع المخدرات األخرى  /بیع 

 العوامل المحاكیة للقنب (

  E S   X 

 D17:   E S   X مشابھة(المواد التي یتم تمثیلھا كأدویة (

 D19:   E S   X   توزیع الستیروید االبتنائي /  بیع

 :DR3  انتھاكات العقاقیر التي تستلزم وصفة طبیة أو السرقة

 أو محاولة سرقة العقاقیر التي تستلزم وصفة طبیة 

 E S    X 

     D4G:   E S  استخدام األدویة التي ال تستلزم وصفة طبیة

      D5G: E S  حیازة األدویة التي ال تستلزم وصفة طبیة

      F1T:  E S دفع /دفع (تغییر جسدي بسیط (

 :FA2 الجرائم - 3 .المستوى(إصابة طفیفة   /ال  -القتال 

 الالحقة 

 E S E S     

     GA1:  E S S للجرائم الالحقة  -  3المستوى (نشاط العصابة (

     Hazing  H1Z: E E S Sالتشویش 

 SB1:   E S S S X  الموظفون(الضرب الجنسي  (

 SB2:   E S S S X  الطالب(الجنسي   الضرب(

 SX0: E E E S S S  X للجرائم الالحقة 5المستوى (التحرش الجنسي  (

  :SX1 للجرائم (5الموظفون  -اللمس الجنسي العدواني 

 الالحقة (

 E E S S S  X 

 SX2:  E E S S S  X  للجرائم الالحقة (5الطالب  -اللمس الجنسي المسيء (

 SX3:   E S S S X    الموظفون(االغتصاب القسري  /  االعتداء(

 SX4:   E S S S X   الطالب (االغتصاب القسري  /  االعتداء(

 SX5:   E S S  X  طاقم العمل(االغتصاب  /الشروع في االعتداء (



 SX6:   E S S  X    طالب ( سري ق تصاب غا / اءدعت ا محاولة (

 SX7:   E S S  X بالتراضي(جرائم جنسیة (

 SX8:   E S S S X الضرب جنسي تفاقم

     W1P: E S S حیازة ذخیرة

 :W2P  حیازة أو إحضار إلى المدرسة أو حدث برعایة

الصولجان أو الغاز المسیل (مدرسة أي مادة تستخدم كسالح 

 للدموع أو رذاذ الفلفل (

  E S S   X 

كرات ( :WP0  مسدس ب ب أو مسدس(حیازة سالح ھوائي 

 الطالء أو مسدس الحبیبات 

  E S S   X 

 WP1:     E S E S X  حیازة سالح ناري

 WP2:     E S E S X  حیازة بندقیة أو رشاشة

 :W3P  مشابھة لـلبندقیة الى المدرسة او /إحضار لعبة 

 حدث فیھا

  E S    

 5A: or 4 WP4/Cat.   E S   X حیازة سالح یطرد قذیفة 

    WP5:   E S  بوصات أو أكثر 3شفرة (حیازة سكین (

 :W9P  إحضار األلعاب الناریة أو المفرقعات الناریة أو

 القنابل النتنة إلى المدرسة أو حدث المدرسة 

  E S    X 

 WP6:   E S S  X  حیازة جھاز متفجر أو قنبلة

 WP7:   E  S S X استخدام جھاز متفجر أو قنبلة 

 WP9:   E S S  X حیازة أسلحة أخرى 

 :W8P  قاطعة صندوقیة إلى /إحضار شفرات حالقة 

 المدرسة أو حدث المدرسة 

  E S S    

    WT1:   E S حیازة مسدس الصعق الكھربائي 

 
 
 

 بالمدرسة السلوك قواعد مدونة تنتھك المخالفة كانت ذاإ التأدیبي   اإلبالغ  متطلبات  تشیر  من  والخالي  اآلمن  الفیدرالي  القانون  بموجب   مطلوب  ھو  كما طرده   أو  الطالب   إیقاف  تم   إذا  عنھا  اإلبالغ ویجب  أو التأدیبیة العقوبة عن النظر بغض فرجینیا في التعلیم إدارة إلى عنھا اإلبالغ یتم أو / و القانون بموجب مطلوبة الجریمة كانت إذا ما إلى 

 والمجتمعات  المخدرات .


