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 2023 - 2022العام الدراسي 
 

 2023أبریل  08: معدل، 2اإلصدار 
 

  فلوریدا بوالیة أورانج لمقاطعة التعلیمي اإلدارة مجلس
 ویست أمیلیا ستریت  445

 32801أورالندو، فلوریدا 
3200-317 (407) 

 
 

 المدرسة إدارة مجلس أعضاء
 تیریزا جاكوبس، رئیس مجلس اإلدارة 

 ةنائب رئیس مجلس اإلدار، 1انجي جالو، المنطقة التعلیمیة 
 2، المنطقة التعلیمیة ماریا ساالماناكا
 3، المنطقة التعلیمیة الیسیا فارانت

 4بام جولد، المنطقة التعلیمیة 
 5فیكي إیلین فیلدر، المنطقة التعلیمیة 

 6كارین كاستور دینتل، المنطقة التعلیمیة 
 7میلیسیا بیرد، المنطقة التعلیمیة 

 
 

 المشرف
 ماریا اف فاسكیز، دكتوراة في التربیة

 
 

 الرؤیة
 نكفل تمتع كل طالب بمستقبل واعد وناجح

 
 المھمة

 .النجاحوبدعٍم من األسر والمجتمع، نسعى إلى إثراء وتنویع المسارات التي تقود طالبنا إلى 
 

 األھداف
 المناخ اإلیجابي والبیئة اآلمنة اآلمال العریضة التي نعلقھا على تعلُّم الطالب

 كفاءة العملیات الرفاھیة االجتماعیة والعاطفیة للطالب
 إشراك المجتمع واالستثمار فیھ فریق متخصص من ذوي الكفاءة العالیة
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 العامة أورانج مقاطعة لمدارس التمییز عدم بیان
لِعرق، أو مج أو األنشطة استنادًا إلى اإن مجلس اإلدارة التعلیمي لمقاطعة أورانج بوالیة فلوریدا ال یُمیِّز فیما یتعلق بعملیات القبول والعالج والتوظیف في أّيٍ من البرا
ھات ا لجنسیة والتعبیر عنھا أو غیر ذلك من اللون أو الدین أو العُمر أو الجنس أو الموطن األصلي أو الحالة االجتماعیة أو درجة اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو التوجُّ

مھا القانون وھذا یشمل . لى فریق الكّشافة وغیرھا من المجموعات الشبابیة التي یُنِظمھایُتیح مجلس المدرسة فرص متساویة لجمیع الُطالب لالنضمام إ. األسباب التي یجّرِ
واألشخاص التالي ذكرھم ھم المعنیون بالرد على أیة استفسارات تتعلق . جمیع الُطالب المھتمین بالمشاركة في البرامج التعلیمیة أو األنشطة اإلضافیة للمناھج الدراسیة

 :اوى بشأن أي انتھاكات مزعومة أو مخاوف متعلقة باالمتثال وإجراءات التظلم وما إلى ذلكبسیاسات عدم التمییز وتلقي الشك
 

 ):Title IX(مسؤول فرص التوظیف المتكافئة، ومنسق القانون و
 IIُمحامي الموظفین  –كیشارا كوانز 

 مكتب الخدمات القانونیة
 32801ویست أمیلیا ستریت، أورالندو، فلوریدا  445مركز رونالد بلوكر للقیادة التربویة، 

3411-317 (407) 
 

ق قانون األمریكیین ذوي االحتیاجات الخاصة  :ُمنّسِ
 مسؤول االمتثال لقانون األمریكیین ذوي االحتیاجات الخاصة -جاي كاردینالي

 مركز رونالد بلوكر للقیادة التربویة
 32801ویست أمیلیا ستریت، أورالندو، فلوریدا  445

6248-250 (407) 
 

ق الفقرة   504ُمنّسِ
 المدیر -تاجوانا لي وینزي

 االمتثال /إجراءات تعلیم الطالب االستثنائیین
 مركز رونالد بلوكر للقیادة التربویة

 32801ویست أمیلیا ستریت، أورالندو، فلوریدا  445
3279-317 (407) 
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 مجلس المنطقة التعلیمیة لمقاطعة أورانج 

نَة قواعد سلوك الطالب للعام الدراسي  طالب المرحلة الثانویة -ُمدَوَّ
 معدل(2022-2023) 

 
نَة قواعد سلوك الطالب إلخطار الطالب وأولیاء األمور بشأن سلوكیات الطالب الُمتوقع اتباعھا )المجلس(اعتمد مجلس المنطقة التعلیمیة لمقاطعة أورانج، والیة فلوریدا  ، ُمدَوَّ

نَة قواعد سلوك الطالب الخاصة بمدارس مقاطعة أورانج العامة ). OCPS(أثناء فترة التحاقھم بمدارس مقاطعة أورانج العامة  على جمیع األنشطة التي ) OCPS( (وتسري ُمدَوَّ
ا وبعدھا بوقت مناسب وفي غیرھا من ري داخل المدرسة وكذلك أثناء االنتقال من وإلى المدرسة، باستخدام المواصالت العامة وقبل األنشطة التي تنظمھا المدرسة َوأَثْنَاَءھَ تج

 .المناطق التي تخضع لوالیة المدرسة وذلك على النحو الذي تسمح بھ القوانین والتشریعات
نَة، وینبغي للطالب وأولیاء األمورتمثل المعلومات  نَة بأكملھا /التالیة الحد األدنى من المعلومات الموجودة داخل الُمدَوَّ  .اآلباء قراءة الُمدَوَّ

َنة وأعي أنھ یجب على الطالب رد األشیاء التي أخذھا دون وجھ حق، وذلك  اآلمن المالذ أحكاملقد قرأت  •  .بدایة التحقیق قبلفي الُمدَوَّ
 للمناھج المصاحبة /اإلضافیة األنشطة في المشاركةیحق لي  أو في المجتمع فإنھ ال  (OCPS)بمخالفة سواء داخل حرم مدارس مقاطعة أورانج العامة إدانتيوإذا جرى  •

  .الدراسیة
اء ارتكاب بعض المخالفات التي تستوجب التأدیب والتي تشمل على ) OCPS(من مدارس مقاطعة أورانج العامة  الكامل للطردوقد أتعرض  • أو یتم نقلي إلى مدرسٍة بدیلة جرَّ

یب أو األسلحة، أو حیازة المخدرات أو توزیعھا أو بیعھا، أو تھدید الطالب اآلخرین في المدرسة، أو االعتداءات الجنسیة، أو السرقة أو التخرحیازة : سبیل المثال ال الحصر
ش، والسخریة من اآلخرین و ر والتحرُّ  .أو االعتداء البدني/غیر ذلك من السلوكیات الخطیرة مثل التنمُّ

 .داخل المدرسة على محمل الجد بصرف النظر عن النیة والقصد التھدیداتتُؤخذ جمیع  •
وأدرك أیًضا أنھ إذا لم أستطع االنسحاب من أي ھجوم مرتقب، یمكنني حمایة نفسي باستخدام أسالیب الدفاع عن . أتفھم أن خوض الِعراك أو الُمشاجرات غیر مسموح بھ •

قد تشمل ممارسات الدفاع عن النفس طلب . تصرف ضروري لحمایة النفس أو حمایة أي شخص آخر من التعّرض إلیذاء جسدي خطیر یُوصف الدفاع عن النفس بأنھ. النفس
یة برد ولكن ارتكاب أعمال انتقام. المساعدة من شخٍص بالغ، أو تقیید المھاجم، أو صده، أو حمایة النفس، أو اآلخرین من التعرض للضرب، أو دفع الُمھاجم لإلفالت منھ

 .أو اختیار عدم االبتعاد عندما تُصبح قادًرا على الھروب یُعتبر من أعمال الُمشاجرة) مثل اللكم، أو الصفع، أو الركل(الضربات 
 .التي تجریھا مدارس مقاطعة أورانج العامة التأدیبیة التحقیقاتكما أعي أنھ یحق لي المشاركة في أّيٍ من  •
نَة تنفیذكما سیجري  • قولة مطلوبة من وال تُعد تلك الشكوك المع. تَقَّصٍ عن الطالب والممتلكات إذا كان لدى العاملین في المدرسة شكوك معقولة بشأن انتھاك القانون أو الُمدَوَّ

ي العشوائیة في أي وقت وھي لیست محمیة بموجب . أجل إجراء عملیة تَقَّصٍ عشوائي داخل الممتلكات المملوكة لمدارس مقاطعة أورانج العامة یجوز إجراء عملیات التقّصِ
 .المالذ اآلمن

 .أو تدخینھا داخل ممتلكات المجلس أو داخل وسائل النقل التابعة لھ أو أثناء األنشطة التي تنظمھا المدرسة) ن، وما إلى ذلكمخدرات، نیكوتی(أي مواد  بتعاطيأعي أنھ ال یُسمح  •
) FortifyFL() عن طر�ق تطبیق FortifyFLالتي أصادفها وذلك إلى فورتیفیل ( -دون تحدید هو�تي-كما �مكنني اإلبالغ عن أيٍّ من السلو�یات الجنائیة أو المشكوك فیها  •

، عن أيٍّ من السلو�یات الجنائیة أو المشكوك فیها التي قد أصادفها. /https://getfortifyfl.comمن على الجهاز الُمَسلَّم لي من قبل المدرسة أو بز�ارة الموقع اإللكتروني: 
لجهازي إلى سلطات إنفاذ القانون على  IPالخاص بي، فسیتم تقد�م عنوان  OCPS) �استخدام جهاز FortifyFLى فورتیفیل (أعي أنني إذا تعمدت تقد�م نصائح خاطئة إل

 النحو الذي �قتضیه القانون وقد أواجه عقو�ات جنائیة جّراء ذلك.
نَة متاحة على الجھاز الذي أصدرتھ المدرسة لالطالع علیھا، ویم   www.codeofconduct.ocps.net.:كنني أیًضا قراءتھا علىأدرك تماًما أن الُمدَوَّ

 
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________ 

 الصف  اسم المدرسة
   

____________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________ 
 التاریخ توقیع الطالب االسم المطبوع للطالب

   
____________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________ 

 التاریخ األب /توقیع ولي األمر األب /اسم ولي األمر
 

إلى  ولي األمر وإعادتھ /یُرجى التوقیع على نموذج األب. لقد جرى مراجعة ھذا النموذج من قبل طفلكم في المدرسةأولیاء األمور،  /السادة اآلباء
في حال عدم التوقیع على نموذج اإلقرار أو رفض التوقیع علیھ، فإن ذلك ال یُعفي الطالب أو األب أو ولي األمر من . المدرسة التي ینتظم فیھا طفلكم

نَة وال یُعفیھ كذلك من المحاسبة عن أي خسائر أو أضرار تقع ألّيٍ من ممتلكات مدارس م قاطعة أورانج مسؤولیة االلتزام بأحكام الُمدَوَّ
  .العامة

 

https://getfortifyfl.com/
http://www.codeofconduct.ocps.net/
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 مجلس المنطقة التعلیمیة لمقاطعة أورانج 
نَة قواعد سلوك الطالب   طالب المرحلة االبتدائیة –ُمدَوَّ

 معدل (2023 – 2022)

 

نَة قواعد سلوك الطالب القواعد التي یتعین علیك اتباعھا أثناء وجودك في المدرسة أو رحلة مدرسیة  یجب على جمیع طالب مدارس مقاطعة . میدانیة أو نشاط مدرسي أو حافلة المدرسةتُشكل ُمدَوَّ
نَة) OCPS(أورانج العامة  ویجب أیًضا اتباع بعض ھذه القواعد أثناء وجودك في المنزل إذا اتخذت قرارات سیئة أو تسببت في حدوث أذى لشخٍص ما في . اتباع القواعد المنصوص علیھا في الُمدَوَّ

 .و إذا رأى مدیر المدرسة أن أفعالك تؤثر بالسلب على سالمة الطالب اآلخرینالمدرسة أ

نَة قواعد سلوك الطالب مع والدیك أو شخص راشد موثوق بھ في المنزل لمساعدتك في فھم ماھیة القواعد التي یجب ات نَة . باعھا في المدرسةیُفضَّل قراءة ُمدَوَّ سیراجع أیًضا مدرسك معك الُمدَوَّ
نَة. عد أثناء العام الدراسي؛ فإذا كان لدیك أي استفسارات، یمكنك التواصل مع مدرسكوالقوا  :إلیك بعض النصائح التي قد تُساعدك في فھم قواعد الُمدَوَّ

 
إذا أخبرت مدرسك أو . المدرسة على الفورإذا كان في حوزتك شيء غیر مسموح بھ أو إذا فعلت شیئًا محظوًرا داخل المدرسة، یجب علیك إخبار مدرسك أو شخص راشد آخر في  ●

 .اآلمن بالمالذالشخص الراشد اآلخر قبل اكتشافھم ما فعلتھ، فقد تتجنب الوقوع في مشكلة، وھو ما یُسمى 
 .مدرستك داخل األخرى الترفیھیة األنشطة في المشاركة أو ریاضة أي ممارسةإذا اتخذت قراًرا سیئًا خارج المدرسة وقبضت علیك الشرطة، فقد تُحرم من  ●
إذا كان في . والمخدرات، والتي قد تلحق األذى باآلخرین؛ لذا یُحظر حیازتھا داخل المدرسة) وحتى البنادق اللعبة(من الخطر حیازة األسلحة، بما في ذلك السكاكین واألسلحة الناریة  ●

إذا أحضرت سالًحا ناری�ا أو مخدرات في المدرسة، . مدرسك أو شخص راشد آخر على الفورحوزتك أو حوزة شخص تعرفھ سالح ناري أو مخدرات داخل المدرسة، یجب علیك إخبار 
 .وأصدقائك لمدة عام دراسي كامل وأنت مدرستك من فصلكفقد یجري 

 .، وھي سلوكیات غیر مسموح بھاشالتحرُّ  أو رالتنمُّ یُطلق على المضایقات أو التصرف بفظاظة أو االعتداء على شخص ما مصطلح . تعامل دائًما مع اآلخرین بلُطٍف واحترامٍ  ●
 .لمس الطالب أو الراشدین اآلخرین إلى إصابتھم باألذى أو شعورھم بعدم االرتیاحابِق یدیك بعیدة عن اآلخرین، فقد یؤدي  ●
ید باستخدام ما یُسمى بالدفاع ال یُسمح بخوض أي ِشجار أو ِعراك، ولكن إذا تعرضت للضرب من شخص آخر یُمكنك بدالً من رد الضرب أن تحمي نفسك من التعرض لإلیذاء الشد ●

ساعدة من شخٍص بالغ أو اإلمساك بالطالب اآلخر أو منعھ من تسدید الضربات لك أو للغیر، وتغطیة وجھك أو جسمك من التعرض للضرب أو دفع عن النفس؛ ویُقصد بھ طلب الم
و دفعھ بعیدًا عنك دون محاولة االبتعاد، أ) مثل اللكم، أو الصفع، أو الركل(ولكن إذا قمت برد الضربات للطالب اآلخر . الطالب اآلخر بعیدًا عنك كي تتمكن من االنسحاب إلى مكاٍن آمن

 .قد تجد نفسك متورًطا في ِشجار أو ِعراك
یُطلق على إخبار الطالب الراشدین اآلخرین بأنك ترغب في إلحاق األذى بھم أو التصرف كما لو أنك تُخطط لذلك مصطلح . استخدم األلفاظ التي تجعل اآلخرین یشعرون باالرتیاح ●

 .لك أشیاء معینةیرغب المدرسون والراشدون اآلخرون داخل المدرسة في ضمان سالمة الجمیع؛ لذا حتى لو كنت تمزح، فإنك قد تتعرض للمشاكل بسبب قولك أو فع. التھدید
إذا . یمكن أن یطلب منك الشخص القائم على طرح األسئلة تدوین ما رأیتھ أو فعلتھ. المخالفة تلك حول للمساءلة تخضع فقدإذا خالفت أو خالف شخص تعرفھ إحدى قواعد المدرسة،  ●

 .عزفت عن قول أي شيء، فلیست ھناك مشكلة، ولكن علیك إخبار الشخص الذي یطرح علیك األسئلة
 .في حقیبة الظھر أو متعلقاتك األخرى بالنظرإذا ساور أحد المدرسین أو شخص راشد آخر القلق إزاء حیازتك ألي شيء غیر آمن، فإنھ یُسمح لھم  ●
) FortifyFL(عن طریق تطبیق ) FortifyFL(تُرتكب إلى فورتیفیل إذا رأیت شخًصا ما یرتكب سوًءا، فعلیك اإلبالغ عن ذلك لشخص ما، ویمكنك أیًضا اإلبالغ عن الجرائم التي  ●

) FortifyFL(إذا أبلغت عن أي أمر تعلم أنھ غیر صحیح إلى فورتیفیل . www.getfortifyfl.com: من على الجھاز الُمَسلَّم لك من قِبَل المدرسة أو بزیارة الموقع اإللكتروني
 . نفسك في مأزق حقیقي قد تّوقع

 
نَةھل تعلم أن   ؟www.codeofconduct.ocps.net: متاحة على الجھاز الُمَسلَّم لك من قبل المدرسة، ویمكنك أیًضا االطالع علیھا عبر الُمدَوَّ

 
 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
 الصف  اسم المدرسة

   
__________________________________________ ___________________________________________ _______________ 

 التاریخ  اسم الطالب
   

_____________________________________ _________________________________________ ________________ 
 التاریخ األب /توقیع ولي األمر األب /االسم المطبوع لولي األمر

 
 

ولي األمر وإعادتھ إلى المدرسة التي ینتظم  /التوقیع على نموذج األبیُرجى . ، لقد جرت مراجعة ھذا النموذج من قِبَل طفلكم في المدرسةأولیاء األمور /السادة اآلباء
نَة وال یُعفیھ في حال عدم التوقیع على نموذج اإلقرار أو رفض التوقیع علیھ، فإن ذلك ال یُعفي الطالب أو األب أو ولي األمر من مسؤولیة االلتزام بأ. فیھا طفلكم حكام الُمدَوَّ

 .ائر أو أضرار تقع ألّيٍ من ممتلكات مدارس مقاطعة أورانج العامةكذلك من المحاسبة عن أي خس
 

  

 

about:blank
http://www.codeofconduct.ocps.net/
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نَة قواعد سلوك الطالب  موجز ُمدَوَّ

نَة أربعة مستویات من المخالفات وتُعد . معھا عن طریق فرض بعض العقوبات األقل شدةً عن مخالفات المستوى الرابعوتُعد مخالفات المستوى األول أقلھن خطورةً وسیجري التعامل . تتضمن الُمدَوَّ
 .أیام أو النظر في طرد الطالب وفصلھ 10مخالفات المستوى الرابع أحد األسباب التي تستوجب اإلبعاد لمدة 

 )4(المستوى الرابع   )3(المستوى الثالث   )2(المستوى الثاني   )1(المستوى األول  
دوالر  100بقیمة أقل من (أعمال التخریب  

 )أمریكي
 المشروبات الكحولیة بالضرب البسیطاالعتداء 

دوالر  100التي تتراوح قیمتھا ما بین (أعمال التخریب  عدم االحترام عدم االحترام
 )دوالًرا أمریكیًا 999أمریكي حتى 

 االشتعال /أعمال الحریق الُمتعمد

 التھدید/ التخویف عدم االحترام الجسدیةالمشاجرة  قواعد الزي الرسمي
 البسیط بالضرب الجسدي االعتداء االبتزاز /االستالب التزویر االمتناع عن الذھاب إلى غرفة االحتجاز

 تھدیدات للمدرسة المشاجرة والعراك المقامرة  الكاذبة /المعلومات الُمضللة
 تعاطي المخدرات وحیازتھا وبیعھا األلعاب الناریة والمفرقعات التحدي السافر /حاالت العصیان الصغیرة لمواد اإلباحیةا

 /التھدید )دوالًرا أمریكیًا 375أقل من (السرقة  مخالفات استخدام األجھزة اإللكترونیة
 التخویف

  األسلحة الناریة / األغراض الخطیرة التحدي السافر الجسیمة /حاالت العصیان

 التحریض على أعمال الشغب الكبیرة المنظمات غیر القانونیة غیر الُمصرح بھاالتجمعات   التأخیر
 )دوالًرا أمریكیًا أو أكثر 750( الجسیمة السرقة  حیازة المواد المحظورة حاالت سوء السلوك األخرى التغیُّب عن الفصل

 تكرار حاالت سوء السلوك   االنضمام إلى عصابة األخرىحاالت سوء السلوك 
 االبتزاز /حاالت السرقة )دوالًرا أمریكیًا 749إلى  375(سرقة  ةمخالفات استخدام األجھزة اإللكترونی المزاح الخشن

مدارس مقاطعة غیر المصرح بھ على ممتلكات التعدي  المزاح الخشن  
 ) OCPS(أورانج العامة 

 االعتداء الجنسي

ل قواعد الزي الرسمي  ش انتھاك حظر التجوُّ  الجنسي التحرُّ
 الجرائم الجنسیة حاالت سوء السلوك الجسیمة األخرى  
 مخالفة خطة إعادة الدخول المبكر  العدوان الجسدي ضد أحد الموظفین  
 )دوالر أمریكي أو أكثر 1000( األذى اإلجراميأعمال  االنضمام إلى عصابة  
ش الجنسي    التوقف عن المدرسة رئیسیة/ االنقطاع و أخرىأعمال  التحرُّ
ر مخالفات استخدام األجھزة اإللكترونیة    التنمُّ
 األعمال المرھقة االنضمام إلى عصابة  
ش    االعتداء  التحرُّ
 االعتداء الجنسي  المزاح الخشن  
 انتھاك قواعد تكنولوجیا المنطقة التعلیمیة السلوك غیر المنضبط  
 أعمال السطو    
    
 العمدالقتل    
 االختطاف   
 الحرائق واإلشعالأعمال    

 التبعات الُمحتملة –) 4(المستوى الرابع  التبعات الُمحتملة –) 3(المستوى الثالث  التبعات الُمحتملة –) 2(المستوى الثاني  التبعات الُمحتملة –) 1(المستوى األول 
 االتصال بولي األمر األمراالتصال بولي  االتصال بولي األمر االتصال بولي األمر
 االستشارة والتوجیھ االستشارة والتوجیھ االستشارة والتوجیھ االستشارة والتوجیھ

 البدیل اإلیجابي لعملیة اإلبعاد من المدرسة خطة السلوك /عقد عقد السلوك /خطة التأنیب اللفظي
 اإلبعاد عن المدرسة الممارسات التصالحیة الممارسات التصالحیة الممارسات التصالحیة

 الطرد من المنطقة التعلیمیة رد الممتلكات  البدیل اإلیجابي لعملیة اإلبعاد من المدرسة التكلیف ببعض األعمال الخاصة
 التسجیل في مدرسة بدیلة  البدیل اإلیجابي لعملیة اإلبعاد من المدرسة  التكلیف ببعض األعمال الخاصة سحب االمتیازات

 اإلحالة إلى برنامج التدخل الحرمان من استقالل الحافلة المدرسیة  االحتجاز رد الممتلكات
 الحرمان من استقالل الحافلة المدرسیة اإلبعاد عن المدرسة  اإلرشادیة /اإلحالة اآلمنة االحتجاز 

 للمناھج الدراسیةالحرمان من األنشطة اإلضافیة  االحتجاز مصادرة المواد الممنوعة اإلحالة إلى برنامج التدخل
 الممارسات التصالحیة  الحرمان من األنشطة اإلضافیة للمناھج الدراسیة رد الممتلكات مصادرة المواد الممنوعة

 تغییر الجدول اإلحالة إلى برنامج التدخل الحرمان من استقالل الحافلة المدرسیة المقعد المخصص
 خطة السالمة المواد الممنوعةمصادرة  اإلحالة إلى برنامج التدخل خطة السالمة

 االتفاق على عدم التواصل تغییر الجدول النقل إلى فصل دراسي بدیل اإلرشادیة /اإلحالة اآلمنة
 اإلرشادیة /اإلحالة اآلمنة خطة السالمة خطة السالمة تغییر الجدول

 اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة  االتفاق على عدم التواصل تغییر الجدول االتفاق على عدم التواصل
  اإلرشادیة  /اإلحالة اآلمنة االتفاق على عدم التواصل اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة

  اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة  الحرمان من األنشطة اإلضافیة للمناھج الدراسیة 
   اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة  
    



جدول املحتويات
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 جدول المحتویات  

 )OCPS(أورانج العامة  مقاطعة بیان عدم التمییز بمدرسة
 صفحة اإلقرار للمرحلة الثانویة

 صفحة اإلقرار للمرحلة اإلعدادیة
 9- 10 بالطال سلوك قواعد ةنَ وَّ دَ مُ  على طرأت التي التغیرات موجز

 مةقدِّ مُ 
مة  12 ُمقدِّ

 12 القائم مقام الوالدین
 13 إخطار المسؤولیة المحدودة عن اإلشراف على الطالب

  وخصوصیة التعلیمیة للحقوق  األمر�كي القانون : األول الجزء
 )FERPA( األسرة

 15 إخطار الحقوق 
 16 اإلفصاح عن معلومات الدلیل

 16 اإلفصاح عن السجالت التعلیمیة إلى هیئات تعلیمیة أخرى 
 ومسؤولیاته الطالب حقوق : الثاني الجزء

 19-18 ولیاتهحقوق الطالب ومسؤ  
 20 التمییز بین الطالب 

  1972الفصل التاسع من التعدیالت على قانون التعلیم لسنة 
 20 والتمییز الجنسي
 20 التنمُّر والتحرُّش

 22-21 قواعد السلوك القو�م
 وأولیاء األمور للطالب الموجهة اإلخطارات: ثالثال الجزء

 24 أحكام المالذ اآلمن 
 24 المشار�ة في األنشطة اإلضافیة/ المصاحبة للمناهج الدراسیة. 

 25 زي الطالب 
 استخدام الطالب لوسائل النقل التي توفرها مدارس مقاطعة 

 OCPS( 26أورانج العامة (
 27 حیازة المواد و/أو الكحولیات الخاضعة للرقا�ة أو تعاطیها أو بیعها

 داخل مقارِّ مدارس  حیازة األسلحة النار�ة أو غیر النار�ة
 OCPS( 27مقاطعة أورانج العامة (

 27 محاكاة األسلحة
 28 التهدیدات أو حاالت اإلبالغ الكاذ�ة

 سیاسة عدم التسامح مطلًقا مع أيٍّ من جرائم العنف 
 28 المتعلقة �المدرسة

 28 العنف ضد العاملین في المدرسة
 28 سیاسة استخدام الطالب للهواتف المتحر�ة

 29 ل الجنسیةالرسائ
 أماكن االنتظار الخاصة �الطالب والبحث في الخزائن 

 29 الموجودة في المدرسة
 29 تفتیش األفراد 

 29 األعمال الُمرهقة
 29 العنف و�ساءة المعاملة خالل المواعدة بین المراهقین

 30 االتجار
 30 التبغ/ التدخین اإللكتروني

 30 الطرد

 30 اإل�عاد من المدرسة
 30 اإل�جابیة لإل�عاد من المدرسةالبدائل 

 31 الممارسات التصالحیة
 31 األوامر القضائیة والمخالفات المؤد�ة لإل�عاد/ الطرد

 31 التشاور مع سلطات إنفاذ القوانین
 31 تصرفات سوء السلوك البسیطة

 31 إخطار التسجیل الثنائي/ ما �عد المدرسة الثانو�ة
 31 التغیُّب عن الفصل الدراسي

 32 التغیُّب عن المدرسة دون إذن
 32 العقاب البدني

 33 تقر�ر حوادث السالمة البیئیة �المدرسة
 34 سیاسة استخدام اإلنترنت 

  في التأدیبیة اإلجراءات بتوقیع االستجا�ة قانون : الرا�ع الجزء
 الثانو�ة المرحلة

 35 نظرة عامة عن قانون االستجا�ة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة
 35 تحقیقات حاالت تأدیب الطالب

 37-36 )1المستوى األول (
 39-38 )2المستوى الثاني (
 42-40 )3المستوى الثالث (
 46-43 )4المستوى الرا�ع (

  في التأدیبیة اإلجراءات بتوقیع االستجا�ة قانون : الخامس الجزء
 االبتدائیة المرحلة

 48 نظرة عامة عن قانون االستجا�ة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة
 48 تحقیقات حاالت تأدیب الطالب

 50-49 )1المستوى األول (
 52-51 )2المستوى الثاني (
 55-53 )3المستوى الثالث (
 58-56 )4المستوى الرا�ع (

 التأدیبیة اإلجراءات خطوات: السادس الجزء
 60 خطوات اإلجراءات التأدیبیة

 ) 1اإلجراءات الُمتخذة حیال مخالفات المستو�ات من األول (
 60 )3حتى الثالث (

 62-61 )4ع (اإلجراءات الُمتخذة حیال مخالفات المستوى الرا�
 اإلجراءات المتخذة �موجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

)IDEA(اإل�عاد/الطرد) (  64-63 
من قانون إعادة التأهیل لسنة  504اإلجراءات المتخذة �موجب الفقرة 

) وقانون األمر�كیین ذوي االحتیاجات الخاصة 504(الفقرة  1973
)ADA( 
 65 (اإل�عاد/الطرد) 

 IX( 66-68المنصوص علیها في الفصل التاسع (اإلجراءات 
 70-69  اإلجراءات المتخذة ضد المخالفات والجنا�ات المؤد�ة لإل�عاد
71 إجراءات إعادة التسجیل الُمبكر للطالب المفصولین �الكامل

 



نَة  موجز التغريات التي طرأت عىل ُمَدوَّ
قواعد سلوك الطالب
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نَة قواعد سلوك الطالب  موجز التغیرات التي طرأت على ُمدَوَّ

 
 

 مشرف أعضاء مجلس اإلدارة �المدرسة
َنة قواعد سلوك الطالب  إقرار �شأن ُمَدوَّ

 

َنة  قواعد سلوك الطالب موجز ُمَدوَّ
 
 

 
 

 الجزء الثالث: اإلخطارات الموجهة للطالب وأولیاء األمور
 تقریر حوادث السالمة البیئیة بالمدرسة •
 

 الجزء الرا�ع: قانون االستجا�ة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في المرحلة الثانو�ة 
 السلوك غیر المنضبط (محذوف): Cالمستوى  •
 (محذوف)التحرش الجنسي : Qالمستوى  •
 المشاحنات الجسدیة: C-2المستوى  •
 التھدید / التخویف (محذوف): G-2المستوى  •
 التنمر: L-2المستوى  •
 (محذوف) التحرش الجنسي: :O-2المستوى  •
 : االعتداء بالضرب البسیطA-3: المستوى  •
 المشاحنات: F-3المستوى  •
 تدخین/ تعاطي واستخدام منتجات التبغ:  L-3 المستوى •
التعدي غیر المصرح بھ على ممتلكات مدرسة مقاطعة : N-3المستوى  •

 )OCPS(العامة أورانج 
 التنمر (محذوف): P-3المستوى   •

 التحرش الجنسي محذوف: S-3المستوى   •

 التخویف / التھدید لشخٍص ما (محذوف): T-3المستوى  •

  التحرش:  V-3المستوى  •
 األعمال المرھقة: W-3المستوى  •

 المنضبطالسلوك غیر : BB-3المستوى  •

 المشروبات الكحولیة: A-4المستوى  •

 الحریق المتعمد للممتلكات: B-4المستوى  •

 التخویف والتھدید: C-4المستوى  •

 الضرب العنیف: D-4المستوى  •

 تھدیدات للمدرسة: E-4المستوى  •

 انتھاك حدود السلوك المقبول: II-4 المستوى  •
 التعدي على ممتلكات الغیر: JJ-4المستوى  •
 حیازة المخدرات / استخدامھا: F-4المستوى  •
 حیازة األسلحة: H-4المستوى  •
 أعمال العنف داخل الحرم المدرسي: I-4المستوى  •
 السرقة الجسیمة: J-4المستوى  •
 األغراض الخطیرة األخرى: K-4اللمستوى  •
 السرقة: M-4المستوى  •
 االعتداء الجنسي بالضرب: N-4المستوى  •
 التحرش الجنسي: O-4المستوى  •
 االعتداءات الجنسیة: P-4المستوى  •
 األذى اإلجرامي: S-4المستوى  •
 أخرى: T-4المستوى  •
• U-4 :اإلتجار في المخدرات / توزیعھا، باستثناء المواد الكحولیة 
 التنمر: V-4المستوى  •
 التحرش (محذوف): W-4المستوى  •
 األعمال المرھقة: X-4المستوى  •
 أعمال الضرب البسیط: Y-4المستوى  •
 االعتداء الجنسي: Z-4المستوى  •
 السطو: CC-4المستوى  •
 جرائم القتل: DD-4المستوى  •
 االختطاف: EE-4المستوى  •
تدخین واستخدام منتجات التبغ والنیكوتین  /تعاطي : FF-4المستوى  •

 )محذوف(
 الحرائق وأعمال اإلشعال: GG-4المستوى  •
 انقطاع العملیات التعلیمیة داخل الحرم المدرسي: HH-4المستوى  •
الخامس: قانون االستجا�ة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في المرحلة الجزء 

 االبتدائیة
•  
 السلوك غیر المنضبط (محذوف)):  C-1المستوى •
 التحرش (محذوف): Q-1المستوى  •
 المشاحنات الجسدیة C-2المستوى  •
 (محذوف) التخویف /التھدید :G-22المستوى  •
 تنمرال: L S-2المستوى •
 (محذوف)التنمر : O-2 المستوى  •
 التحرش الجنسي (محذوف): R-2المستوى  •
 االعتداء بالضرب البسیط: A-3المستوى •
 المشاجرة: F-3المستوى  •
 تعاطي التبغ واستخدامھ المستوى  •
التعدي غیر المصرح بھ على ممتلكات مدرسة مقاطعة N-3 المستوى •

 )OCPSأورانج العامة (
 التنمر (محذوف):  P-3المستوى  •
 لتحرش الجنسي (محذوف)ا: S-3المستوى  •
 التخویف / التھدید ألحد األشخاص (محذوف): T-3 المستوى •
 التحرش: V-3المستوى  •
 األعمال المرھقة (محذوف): W-3المستوى  •
 السلوك غیر المنضبط: BB-3المستوى  •
 تعاطي المواد الكحولیة: A-4المستوى  •
 أعمال الحریق المتعمد: B-4المستوى  •
 العنیفالضرب : D-4المستوى  •
 تھدیدات للمدرسة: E-4المستوى  •
 حیازة المخدرات / استخدامھا: F-4المستوى  •
 ةحیازة األسلحة الناری: H-4المستوى   •
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 : أعمال التخریب في الحرم المدرسي I-4المستوى  •
 الجسیمة: السرقة  J-4المستوى  •
 األغراض الخطیرة األخرى: K-4المستوى  •
 السرقة: M-4المستوى  •
 أعمال العنف الجنسي: N-4المستوى  •
 التحرش الجنسي: O-4المستوى  •
 الجرائم الجنسیة: P-44المستوى  •
 أعمال األذى اإلجرامي: S-4المستوى  •
 أخرى: T-44المستوى  •
 التنمر: V-4المستوى  •
 التحرش (محذوف): W-4المستوى  •
 : التنمرX-4المستوى  •
 : الضرب البسیطY-4المستوى  •
 : االعتداء الجنسيz-4المستوى  •
 : السطوج ج-4المستوى  •
 : االختطافھـ ھـ-4المستوى  •
 النیكوتین أو توزیعھ /التدخین اإللكتروني /بیع التبغ: 4المستوى  •
 واإلشعال أعمال الحرائق: GG-4المستوى  •
 انقطاع األعمال داخل الحرم المدرسي: HH-4المستوى  •
 التعدي على حدود السلوك المقبول: II-4المستوى  •
 التعدي على ممتلكات الغیر: JJ-4المستوى  •

 

 : خطوات اإلجراءات التأدیبیةالرا�عالجزء 
 .14-13اإلجراءات المتخذة حیال المستوى الرابع: الخطوة  •
 ذوي  •
•  
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مقدمة
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نَة قواعد سلوك الطالب  ُمدَوَّ
 2023-2022للعام الدراسي 
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 مقدمة
 قانون من) 1006-07( الفقرةفضًال عن  ،"الطالب سلوك قواعد ةنَوَّ دَ مُ " عنوان تحت،  ))JIC) المجلس(تتطلب سیاسة مجلس المنطقة التعلیمیة لمقاطعة أورانج، والیة فلوریدا 

نَة قواعد سلوك الطالب  فلوریدا والیة نَة(تبنِّي ُمدَوَّ نَة قواعد سلوك الطالب ) OCPS(لقد أعدت مدارس مقاطعة أورانج العامة ). الُمدَوَّ نَة(ُمدَوَّ من أجل مساعدة كّلٍ من ) الُمدَوَّ
 .وأولیاء األمور والعاملین في المدرسة في فھم إرشادات الحفاظ على السالمة والنظام داخل البیئة التعلیمیةالطالب 

نَة مع الطالب واللجان االستشاریة في المدرسة وجمعیات المعلمین بعد أولیاء األمور وذلك في بدایة كل عام دراسي، وبعد مرور أربعة أشھر  /اآلباء /سیجري مناقشة الُمدَوَّ
 .ذلك، وكذلك عند نقل الطالب بمجرد تسجیلھم

نَة قواعد سلوك الطالب على جمیع الطالب ع المدرسة نسًخا ورقیة من ُمدَوَّ نَة عبر . ومن أجل المحافظة على الموارد، لن تُوّزِ یمكنك الحصول على نسخة إلكترونیة من الُمدَوَّ
أو األجھزة التي   (OCPS)مدارس مقاطعة أورانج العامةأو تطبیق www.codeofconduct.ocps.net : لتعلیمیةاإلنترنت وذلك من خالل الموقع اإللكتروني للمنطقة ا

َنة، یُرجى إخطار مدرستك التابعة . سلمتھا للطالب  .(OCPS(لمدارس مقاطعة أورانج العامة إذا كنت في حاجٍة إلى نسخة ورقیة من الُمدَوَّ
 

َنة على جمیع طالب مدارس مقاطعة أورانج العامة  بما في ذلك طالب المدارس الثانویة  12بدایةً من أطفال مرحلة ریاض األطفال وحتى طالب الصف  (OCPS)وتسري الُمدَوَّ
 .المدرسة المجتمعیة لنقاط االعتماد في المرحلة الثانویةوكذلك الطالب الذین ھم في ُعمر المدرسة الذین یرتادون مراكز تقنیة في برامج التسجیل الثنائي أو برامج 

نَة (OCPS)ینبغي لجمیع طالب مدارس مقاطعة أورانج العامة   .االلتزام بالقواعد وبالُمدَوَّ
 .أثناء وجوده داخل حرم المدرسة •
 .أثناء االنتقال من وإلى المدرسة باستخدام المواصالت العامة •
 كذلكالمدرسة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر التعلُّم عن بُعد والرحالت المیدانیة واألنشطة البدنیة وغیرھا من األنشطة المماثلة وأثناء األنشطة التي ترعاھا  •
 .أو قواعد المجلس التعلیمي للوالیة/حسبما یكون مناسبًا، في أي منطقة أخرى وفقًا لما تنص علیھ قوانین والیة فلوریدا و •

 

ب إلى إحداث س سلطة فرض اإلجراءات التأدیبیة على سلوكیات الطالب التي تقع في المدرسة أو بالقرب منھا وعندما یكون من الممكن أن یؤدي سلوك الطالتمتلك المدار
ء التأدیبي على الطالب حسب االستجابة إضافةً إلى ذلك، یجوز توقیع اإلجرا. مخاطر صحیة أو مخاطر تتعلق بالسالمة والرفاھیة للطالب اآلخرین أو العاملین داخل المدرسة

نَة، یُرجى العلم بأنھ قد تكون ھناك تبعات إضافیة عن طریق تنفیذ القانون في حالة السلوكیات واألفعال ال  .مخالفة للقانونالمنصوص علیھا في الُمدَوَّ

. ، في أجزاء مختلفة من ھذا الدلیل اإلرشادي)المجلس(علیمیة لمقاطعة أورانج، والیة فلوریدا تجري اإلشارة إلى القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیات وسیاسات مجلس المنطقة الت
لحالي من شأنھ التأثیر على أقسام معینة یجدر اإلشارة إلى أن تلك القوانین وسیاسات المجلس الُمشار إلیھا في ھذا الدلیل اإلرشادي تخضع ألي تعدیل یطرأ خالل العام الدراسي ا

نَة قواعد سلوك الطالب الخاصة بمدارس مقاطعة أورانج العامة  إذا تأثر أحد األقسام بتعدیل ما أثناء العام الدراسي الحالي، تُحدَّث. الدلیل اإلرشادي من ھذا بما ) OCPS(ُمدَوَّ
: یرد فیھا شرح ُمفصل للتحدیث عبر اإلنترنت على تتوفر نسخة من التعدیل بالخط األحمر وحاشیة. یتماشى مع التعدیل الذي اعتمده القانون أو سیاسة المجلس

/.http://www.codeofconduct.ocps.net 

 القائم مقام الوالدین
قوموا مقام الوالدین فیما یتعلق باألطفال الذین یُعھد إلیھم بمھمة رعایتھم ینص القانون الفیدرالي وقانون الوالیة على أن المدرسین واإلداریین التابعین لمدرسٍة في حاجٍة إلى أن ی

وفي حین أن ھذه السلطة ال تتساوى مع السلطة األبویة على الطفل، فإنھا تسمح لمسؤولي المدرسة بممارسة ". القائم مقام الوالدین"یُطلق على ھذا المفھوم القانوني . في المدرسة
لتابعة لمدارس بة على الطالب أثناء وجودھم داخل البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة، أو أثناء نقلھم باستخدام وسائل النقل اقدر من اإلشراف والرقا

على أن الطالب یخضعون لرقابة وتوجیھ المدیر أو  فلوریدا والیة قانون من)) 1(31-1001( الفقرةتنص . أثناء حضورھم نشاًطا مدرسی�ا أو) OCPS(مقاطعة أورانج العامة 
شرط السبب " في المدرسة، وھو ما یسمح لمسؤولي المدرسة بالتفتیش دون الحاجة ألمر قضائي استنادًا إلى شبھة معقولة وال یخضعون للمعیار األعلى وھوالمدرس المسؤول 

على الطالب دون الحاجة إلى تزوید الطالب  یسمح ھذا المفھوم لمسؤولي المدرسة بأن یطرحوا األسئلة. الذي یلتزم بھ مسؤولو إنفاذ القانون" المعقول الذي أدى لحدوث النتیجة
 .بتحذیر میراندا أو السماح للطالب باالتصال بأحد والدیھ أو بمحامٍ 

مة  مقدِّ

 إخطار المسؤولیة المحدودة عن اإلشراف على الطالب
دقیقة قبل موعد المدرسة  30المسؤولیة عن اإلشراف على الطالب الذین یصلون إلى حرم المدرسة في غضون أكثر من  (OCPS) ال یتحمل موظفو مدارس مقاطعة أورانج العامة

بعد دقیقة  30أو /دقیقة و 30دقیقة قبل موعد بدایة النشاط الذي تنظمھ المدرسة أو الطالب الذین یظلون في حرم المدرسة بعد انتھاء موعد الدراسة بمدة تزید على  30أو /و
المسؤولیة عن اإلشراف على الطالب الغائبین عن المدرسة وھؤالء غیر الُمصرح لھم  (OCPS) ال تتحمل مدارس مقاطعة أورانج العامة. انتھاء النشاط الذي تنظمھ المدرسة

وبین الطالب داخل حرم  (OCPS)ین في مدارس مقاطعة أورانج العامة وال تؤدي عملیات التواصل العََرِضیَّة أو العادیة بین العامل. بالمشاركة في األنشطة التي تنظمھا المدرسة
اإلشراف على أطفالھم  في (OCPS)أولیاء األمور االعتماد على موظفي مدارس مقاطعة أورانج العامة  /وال یجوز لآلباء. المدرسة إلى أّيٍ من واجبات اإلشراف على الطالب

 .بعد انتھاء الفترات الزمنیة المذكورة آنفًا

في توقیع اإلجراءات التأدیبیة على أّيٍ من األفعال أو السلوكیات التي قد تحدث داخل  (OCPS)وال یُقیِّد أي مما ذُكر في ھذه الفقرة من صالحیة مدارس مقاطعة أورانج العامة 
.حرم مدارس مقاطعة أورانج العامة

https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JIC%20Code%20of%20Student%20Conduct%20(Clean)%20(6-8-21).pdf
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
about:blank
http://www.codeofconduct.ocps.net/
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.31.html
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.31.html
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.31.html
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.31.html
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.31.html
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.31.html
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(FERPA) القانون األمرييك للحقوق 
التعليمية وخصوصية األرسة

الجزء األول:
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 )FERPA(القانون األمریكي للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة : الجزء األول

 إخطار الحقوق 
 للمدارس االبتدائیة والثانویة) FERPA(بموجب القانون األمریكي للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة 

بعض الحقوق ) الطالب المؤھلون(عاًما أو أكثر  18ألولیاء األمور وكذلك الطالب الذین تبلغ أعمارھم  FERPA(( األسرة وخصوصیة التعلیمیة للحقوق األمریكي القانونیكفل 
 :وتتضمن تلك الحقوق ما یلي. فیما یتعلق بسجالت الطالب التعلیمیة

 

. یوًما بدایةً من الیوم الذي تتسلم فیھ المدرسة طلب االطالع على تلك السجالت وفحصھا 45الحق في مراجعة سجالت الطالب التعلیمیة واالطالع علیھا في غضون  .1
سجالتھم تقدیم طلب خطي إلى مدیر  ویجب على أولیاء األمور الذین یرغبون في مراجعة سجالت أطفالھم التعلیمیة أو الطالب المؤھلین الذین یرغبون في مراجعة

سیُجري مدیر المدرسة الترتیبات الالزمة لعملیة الفحص وسیخطر ولي . المدرسة مع تحدید السجالت التي یرغب أولیاء األمور أو الطالب المؤھلین االطالع علیھا
 .األمر أو الطالب المؤھل بالموعد والمكان الذي یمكنك فیھ االطالع على السجالت

 
غیر ذلك بما یخالف ق في إجراء التعدیالت على السجالت التعلیمیة التي یرى ولي األمر أو الطالب المؤھل أنھا تحتوي على معلومات غیر صحیحة أو ُمضللة أو الح .2

الب المؤھلین الذي یرغبون یجب على أولیاء األمور أو الط). FERPA(حقوق الخصوصیة للطالب بموجب القانون األمریكي للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة 
ذي یرغبون في إجراء في تقدیم طلب للمدرسة إلجراء تعدیل على السجالت التعلیمیة الخاصة بھم أن یرسلوا خطابًا إلى مدیر المدرسة بشأن الجزء من السجالت ال

مات التي تخالف حقوق الخصوصیة للطالب بموجب القانون األمریكي التعدیالت علیھ، وأن تحدد سبب عدم دقة أو خطأ المعلومات الواردة فیھا أو غیر ذلك من المعلو
، وإذا لم تستجب المدرسة لطلبھم بشأن إجراء التعدیالت على السجل، فستخطرھم المدرسة بقرارھا وستعلمھم بشأن )FERPA(للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة 

األب أو  /الجلسة عن تمسُّك المدرسة بعدم االستجابة لطلب التعدیل، فإنھ یجوز لولي األمر وإذا ما تمخضت. حقھم في حضور جلسة مناقشة بشأن طلب التعدیل
یجب أن تظل المذكرة محفوظة مع الجزء من . الطالب المؤھل إدخال مذكرة في إعدادات السجالت توضح وجھة نظره بشأن طبیعة األخطاء أو األجزاء غیر الدقیقة

في االعتراض ) FERPA(علم بأنھ یجوز االستناد إلى أي تعدیالت تطرأ على القانون األمریكي للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة یُرجى ال. السجل الُمعتَرض علیھ
نَة في السجل التعلیمي، وال یجوز االستناد إلى تلك التعدیالت من أجل االعتراض على أّيٍ من الصف القرارات  وف أو اآلراء أوعلى البیانات غیر الدقیقة الُمدَوَّ

یتطلب فقط ) FERPA(إن الغرض الذي من أجلھ صدر القانون األمریكي للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة . الموضوعیة التي تصدرھا المدرسة بشأن الطالب
تقییم األكادیمي، والقواعد التأدیبیة ومحددات من المدرسة تنفیذ ممارسات عادلة بشأن االحتفاظ بالسجالت وعدم مخالفة المعاییر واإلجراءات الُمعتمدة بشأن عملیات ال

ال تسري على طلبات أولیاء ) FERPA(إضافة إلى ذلك فإن إجراءات التعدیل التي تطرأ على القانون األمریكي للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة . عملیة التسجیل
 .بعقد جلسة لمناقشة ھذا الشأن) FERPA(وجب أحكام قانون اآلباء بشأن تعدیل السجالت التعلیمیة، والمدرسة غیر ُملزمة بم /األمور

 
ھ القانون األمریكي للحقوق الحق في الموافقة على اإلفصاح عن بعض المعلومات الُمحددة للھویة الُمتضمنة في السجالت التعلیمیة للطالب باستثناء الحد الذي یسمح ب .3

وھناك حالة استثناء وحیدة یجوز بموجبھا اإلفصاح عن المعلومات دون . الحصول على اإلذن والموافقةباإلفصاح دون ) FERPA(التعلیمیة وخصوصیة األسرة 
أي شخص ُمعیَّن من قبل " العاملین في المدرسة"ویُقصد بعبارة . الحصول على الموافقة وھي اإلفصاح إلى العاملین في المدرسة ذوي المصالح التعلیمیة المشروعة

ي منصب مدیر، أو مشرف أو معلم أو معاون، وكذلك األشخاص الذین یختارھم مجلس المدرسة فضًال عن األشخاص أو الشركات الذین تعاقدت المنطقة التعلیمیة ف
ت التعلیمیة المصلحة التعلیمیة المشروعة إذا ما احتاج إلى مراجعة السجال" الموظف في المدرسة"ویمتلك . معھم المنطقة التعلیمیة إلجراء بعض المھام الُمحددة

إضافةً إلى ذلك، یجوز اإلفصاح عن المعلومات الُمحددة لھویة األشخاص دون الحصول على الموافقة . مسؤولیتھا الوظیفیة /واالطالع علیھا من أجل الوفاء بمسؤولیتھ
في حاالت التقاضي التي تتطلب الحضور اإللزامي للمدرسة أو اإلذن وذلك إلى العاملین المناسبین في حاالت الطواري من أجل الوفاء بأي أوامر استدعاء قانونیة و

یمكن االطالع على اإلفصاحات اإلضافیة للمعلومات الُمعرفة على أنھا شخصیة والمستمدة من السجالت التعلیمیة ألحد الطالب . أو في حاالت سوء استغالل األطفال
بأن السجالت : نحیطكم علًما .99.31 الجزء، االتحادیة القوانین مدونة من 34 البابب المؤھلین في دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة من أولیاء األمور أو الطال

تُعد سجالت تعلیمیة وال یجوز اإلفصاح عنھا إال ما كان بموجب أّيٍ من الحاالت ) FERPA(التأدیبیة بموجب القانون األمریكي للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة 
 .المستثناة المذكورة آنفًا

 

األمریكي للحقوق التعلیمیة  الحق في رفع الشكاوى أمام وزارة التربیة والتعلیم األمریكیة بشأن حاالت اإلخفاق المزعومة ضد المدرسة بشأن االلتزام بأحكام القانون .4
 :ھو) FERPA(ألسرة وعنوان المكتب الذي یتولى تنفیذ أحكام القانون األمریكي للحقوق التعلیمیة وخصوصیة ا). FERPA(وخصوصیة األسرة 

 
 مكتب االمتثال لسیاسة األسرة

 400وزارة التعلیم األمریكیة، 
 ماریالند أفینیو، جنوب غرب واشنطن العاصمة

4605-20202 
  

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl


 

18 
 

 

 )FERPA(القانون األمریكي للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة : الجزء األول
 

 اإلفصاح عن معلومات الدلیل
، فیما عدا بعض )OCPS(، وھو قانون فیدرالي، أن تحصل مدارس مقاطعة أورانج العامة FERPA(( األسرة وخصوصیة التعلیمیة للحقوق األمریكي القانونیشترط 

ومع ذلك، یجوز لمدارس مقاطعة . المعلومات الُمحددة على أنھا شخصیة والمستمدة من السجالت التعلیمیة لطفلكاالستثناءات، على موافقتك الخطیة المسبقة قبل اإلفصاح عن 
مة بطریقة مالئمة دون الحصول على موافقة خطیة، ما لم تُخطر مدارس مقاطعة أورانج العامة " معلومات الدلیل"أن تُفصح عن ) OCPS(أورانج العامة  ) OCPS(الُمَصمَّ

یمكن الحصول على نموذج إلغاء  ".الطالب سجالت" عنوان تحمل التي) JRA( المجلس وسیاسة) OCPS( العامة أورانج مقاطعة مدارس إلجراءاتذلك وفقًا بخالف 
: اإلفصاح عن معلومات الدلیل من المدرسة التي ینتظم فیھا طفلكم أو عن طریق إكمال النموذج الموجود على الموقع اإللكتروني

https://www.ocps.net/cms/One.aspx?portalId=54703&pageId=1259544 
 عنوان تحمل التي) JRA( المجلس سیاسةبأنھ سیجري فقط مشاركة معلومات الدلیل على النحو الذي یسمح بھ المجلس مع أي من الھیئات المتعاقد معھا وحسب : یُرجى العلم

 ."الطالب سجالت"
 

، یمكن الحصول "معلومات الدلیل"، فإن المعلومات التالیة، التي تُعرف أیًضا بـ)JRA(وسیاسة المجلس ) FERPA(وفقًا للقانون األمریكي للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة 
 :المدرسة التي ینتظم فیھا طفلكم وھي معلومات غیر سریةعلیھا من سجالت 

 

 اسم الطالب، •
 عنوانھ، •
 أرقام الھاتف، إذا كانت مذكورة، •
 اسم آخر مدرسة أو برنامج التحق بھ الطالب، •
 تواریخ الحضور في مدارس المقاطعة، •
 المشاركة في األنشطة والریاضات الُمعترف بھا رسمی�ا، •
 واألوسمة الُمتََسلَّمة،شھادات الدبلوم والشھادات  •
 تاریخ التخرج، •
 تاریخ ومحل المیالد، •

 

منظمات خارجیة دون الحصول على یمكن أیًضا اإلفصاح عن معلومات الدلیل، التي ال تعتبر بشكل عام معلومات ضارة أو ال تمثل انتھاًكا للخصوصیة إذا ما أفصح عنھا، إلى 
 . الشركات التي تُصنع خواتم الصفوف أو تنشر الكتب السنویة -على سبیل المثال ال الحصر-مات الخارجیة تتضمن المنظ. موافقة خطیة مسبقة من ولي األمر

 

جب قانون یة المحلیة التي تتلقى المساعدة بموقد یطلب موظفو التجنید العسكري تقدیم االسم والعنوان ورقم الھاتف للطالب الُمدرجین وفقًا للقانون الفیدرالي، وعلى الھیئات التعلیم
ما لم یُخطر أولیاء األمور الھیئات التعلیمیة المحلیة بأنھم ال  المعلومات المطلوبة لموظفي التجنید العسكري،توفیر ) ESEA(، وتعدیالتھ 1965التعلیم االبتدائي والثانوي لعام 

 من 20 الباب( والثانوي االبتدائي التعلیم قانون من 9528ھذه القوانین ھي المادة : مالحظة. (یریدون اإلفصاح عن معلومات الطالب دون الحصول على موافقتھم الخطیة المسبقة
 .)من قانون والیة فلوریدا 1003.451والفقرة  ،))ج(503 المادة، المتحدة الوالیات قوانین مدونة من 10 والباب) 7908 المادة، المتحدة الوالیات قوانین مدونة

 

، واألفراد القائمین على التحقیقات لدى -سواء أكانوا في الخدمة أو سابقین-ذا اإلفصاح أسماء ومعلومات الدلیل الخاصة بأبناء مسؤولي إنفاذ القانون فضًال عن ذلك، یُعفى من ھ
إذا تقدَّم  .فلوریدا والیة قانون من 119.07 المادةوزارة الصحة وخدمات إعادة التأھیل، ورجال اإلطفاء، والمستشارین، والقضاة، وغیر ذلك من المسؤولین على النحو المبین في 

الوصي، حینئٍذ لن تُفصح  /الوصي ھذا بطلٍب خطي إلى المدرسة یطلب فیھ عدم اإلفصاح عن المعلومات من قبل المدرسة دون الحصول على موافقة ولي األمر /ولي األمر
 .المدرسة عن ھذه المعلومات

 

 اإلفصاح عن السجالت التعلیمیة إلى ھیئات تعلیمیة أخرى
 مدونة من 34باإلفصاح عن السجالت التعلیمیة إلى ھیئات أو مؤسسات تعلیمیة أخرى عمًال الباب ) FERPA(یسمح القانون األمریكي للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة 

اإلفصاح عن السجالت التعلیمیة إلى الھیئات أو المؤسسات التعلیمیة األخرى التي طلبت ) OCPS(ویجوز لمدارس مقاطعة أورانج العامة  .99.34 الجزء، االتحادیة القوانین
یجوز . التعلیمیة ألغراض تتعلق بالتحاق الطالب أو نقلھ الحصول علیھا والتي یسعى أو یرغب الطالب االلتحاق بھا أو التي یكون ملتحقًا بھا طالما أنھ قد أفصح عن السجالت

فضًال عن . الوصي طلب عقد جلسة استماع على النحو المبین في ھذا الجزء /أو یجوز لولي األمر/الوصي الحصول على نسخة من السجالت التي أُفصح عنھا، و /لولي األمر
تقاریر ُمتحقق منھا بشأن أنماط سلوكیة خطیرة أو : ، تتضمن السجالت التعلیمیة التي نُقلت إلى ھیئة تعلیمیة أخرى ما یليفلوریدا والیة قانون من 1003.25 بالمادةذلك، عمًال 

مقاطعة أورانج ك تقییمات األخطار وخدمات التدخل؛ والتقییمات النفسیة، بما في ذلك خطط العالج ومالحظات العالج أو التقدم المحرز التي تضعھا مدارس متكررة، بما في ذل
 .أو تحتفظ بھا على نحو مناسب) OCPS(العامة 
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 ومسؤولیاتھحقوق الطالب : الجزء الثاني
 

 بیئة تعلیمیة آمنة وإیجابیة ومنفتحة
 مسؤولیات الطالب حقوق الطالب

 الحفاظ على الذوق العام الذي یدعم بیئة التعلم اإلیجابیة الحضور إلى مدرسٍة توفر بیئة تعلیمیة إیجابیة
تعیین موظفین داخل المدرسة یكونون قادرین على تلبیة احتیاجات الطالب والتعامل 

 مخاوفھممع 
 التعبیر عن االحتیاجات والمخاوف بطریقة مناسبة

نَة نَة اإللمام بمحتویات الُمدَوَّ  اتباع اإلرشادات الواردة في الُمدَوَّ
 الحضور

 مسؤولیات الطالب حقوق الطالب
 الدراسیة في المواعید الُمحددةالحضور إلى الفصول  .االطالع على سیاسات المجلس وقواعد المدرسة بشأن حاالت الغیاب والتأخیر

 شرح أو توثیق سبب الغیاب استئناف القرارات المتعلقة بالغیاب
اإلیقاف وإكمالھا في غضون الُمھلة الزمنیة  /طلب األعمال بعد حاالت التغیُّب

 .المناسبة
تنفیذ األعمال واألنشطة داخل الفصل الدراسي في غضون الفترات الزمنیة المناسبة بعد 

 .اإلیقاف الُمسببة /ت الغیابحاال
 االستشارة

 مسؤولیات الطالب حقوق الطالب
 .استخدام ھذا الدلیل اإلرشادي من أجل عملیات التطویر الشخصیة والتعلیمیة االطالع على خدمات اإلرشاد التي تقدمھا المدرسة

 .مسبقًا باستثناء حاالت الطواريحجز مواعید االستشارات  الوصول إلى خدمات االستشارات الفردیة والجماعیة
 العمل التعاوني مع العاملین في المدرسة طلب االستشارة

 المنھج الدراسي
 مسؤولیات الطالب حقوق الطالب

 قدرات الطالبطلب البرامج األكادیمیة والبرامج اإلضافیة على المنھج التي تتوافق مع  .تلقي معیار التقییم الخاص بالمعلم في بدایة فترة التقییم
 طلب المساعدة من العاملین في المدرسة في اختیار الدورات التعلیمیة معرفة أوصاف الدورات التعلیمیة

 التعاون مع المعلمین لتحقیق جو خاٍل من التحیُّز والعنصریة تلقِّي العلم من المعلمین المختصین في جو خاٍل من التحیُّز والعنصریة
ارات األساسیة في المدارس االبتدائیة والمتوسطة والمدارس المشاركة في برامج المھ

 الثانویة
 بذل الجھد من أجل إتقان المھارات األساسیة

 الصفوف
 مسؤولیات الطالب حقوق الطالب

 االطالع على معاییر التقییم .تلقِّي معاییر التقییم الخاص بالمعلم في بدایة فترة التقییم
أو اإلخفاقات الُمحتملة في حاالت  /من حاالت اإلخفاق تلقِّي اإلخطارات بشأن أّيٍ 

 .األعمال غیر الُمرضیة
الوفاء بالمعاییر األكادیمیة التي تتوافق مع قدرات الطالب وبذل جمیع الجھود من أجل 

 .تحسین األعمال غیر الُمرضیة
  



 

21 
 

 
 

 حقوق الطالب ومسؤولیاتھ: الجزء الثاني
 

 الكالم /حریة التعبیر
 مسؤولیات الطالب الطالبحقوق 

التعبیر عن وجھات النظر بالتحدث أو الكتابة ولكن دون التفحش، أو القیام باألعمال 
 .التخریبیة، أو األعمال المسیئة، أو األعمال المھینة

احترام حق اآلخرین في التعبیر عن وجھات نظرھم واالمتناع عن الكالم والتعبیرات 
البیئة التعلیمیة أو إحداث األذى باآلخرین أو غیر ذلك من التي قد تؤدي إلى إعاقة 
 .أضرار السالمة والرفاھیة

المشاركة في االحتفاالت الوطنیة ومع ذلك یحق للطالب عدم المشاركة في تردید 
 .قََسم الوالء

 التصرف بكل احترام أثناء االحتفاالت الوطنیة

المعتقدات الدینیة لآلخرین واالمتناع عن األنشطة التي تسخر من المعتقدات احترام  .احترام المعتقدات الدینیة للغیر
 .الدینیة

ع بسالم في أرض المدرسة مع مراعاة اللوائح الفیدرالیة ولوائح الوالیة  التجمُّ
 .واللوائح المحلیة

التخطیط لألنشطة والحصول على اإلذن الالزم لھا وتنفیذھا على نحو یتوافق مع أھداف 
 .ةالمدرس

اتباع قواعد الصحافة المسؤولة تحت أشراف أحد المستشارین بما في ذلك السعي وراء  .المساعدة في إعداد المنشورات وتوزیعھا كجزء من العملیة التعلیمیة
 .المعلومات الكاملة عن الموضوعات واالمتناع عن نشر األكاذیب والمواد اإلباحیة

ش الجنسي ش الجنسي بالطالب والعاملین وأعضاء المجتمع في البنایات التابعة االمتناع  الحمایة من التحرُّ عن التحرُّ
 .لمجلس المدرسة ووسائل النقل المدرسیة وفي األنشطة المدرسیة

 حقوق الخصوصیة والملكیة
 مسؤولیات الطالب حقوق الطالب

في  االستمتاع بالخصوصیة فیما یتعلق بالمتعلقات الشخصیة ما لم یكن لدى العاملین
المدرسة السبب الذي یجعلھم یعتقدون أن الطالب في حیازتھ إحدى المواد المحظورة 
بموجب القانون أو بموجب سیاسة المجلس، ویخضع أي شخص داخل بنایات 

 .المجلس أو وسائل النقل المدرسیة أو األنشطة المدرسیة للتفتیش

مجلس عن المدرسة أو إبعاد أّيٍ من المواد المحظورة بموجب القانون أو سیاسة ال
 .أنشطتھا

 احترام الملكیة الشخصیة لآلخرین احترام الملكیة الشخصیة
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 حقوق الطالب ومسؤولیاتھ: الجزء الثاني

 
 التمییز بین الطالب

ف  برامج أو أنشطة تعلیمیة بسبب الِعرق أو اللون أو ، التمییز بأنھ سلوك یحرم الضحیة من فرصة المشاركة في "تكافئةالمُ  التعلیمیة الفرص" عنوان تحت، المجلس سیاسةتُعّرِ
ھات الجنسیة أو المعلومات الوراثیة أو الھویة الجنسانیة أو التعبیر عنھا أو اللغة  الدین أو العُمر أو الجنس أو الموطن األصلي أو الحالة االجتماعیة أو درجة اإلعاقة أو التوجُّ

د أو غیر ذلك من األسبا مھا القانونالمنطوقة أو التشرُّ دة تُطبَّق بالتساوي على جمیع ) OCPS(یُعامل طالب مدارس مقاطعة أورانج العامة . ب التي یجّرِ نَة قواعد ُموحَّ وفقًا لُمدَوَّ
تُبذَل كل محاولة معقولة . الطالبعلى احترام فُرادى ) OCPS(تدل جمیع األنشطة في إطار المناھج المدرسیة وخارجھا التي ترعاھا مدارس مقاطعة أورانج العامة . الطالب

 .لضمان أن تلك األنشطة ال تنتقص من أي طالب أو تھینھ ألسباٍب تتعلق بالتمییز
 

ع الطالب على إبالغ إدارة المدرس یجوز . للتحقیق فیھ ة عن ذلك التمییز الُمزمعإذا رأى الطالب أنھ ضحیة من ضحایا التمییز الذي یستند إلى أّيٍ من األسباب المذكورة آنفًا، یُشجَّ
مسؤول المساواة التابع لمدارس مقاطعة أورانج . للتحقیق في ادعاءات الطالب) OCPS(شكوى لمسؤول المساواة لدى مدارس مقاطعة أورانج العامة  /للضحیة أیًضا تقدیم تظلُّم

 ).407( 317-3200: ھاتف رقم ،32801و، میلیا ستریت، أورالندو، فلوریدا دابلی 445رونالد بلوكر للقیادة التربویة، ، الكائن في كیشارا كوانزھو ) OCPS(العامة 
 
 

 والتمییز الجنسي 1972الفصل التاسع من التعدیالت على قانون التعلیم لسنة 
، تلتزم مدارس مقاطعة "تكافئةالمُ  التعلیمیة الفرص" بعنوان التي) JB( المجلس سیاسةوكذلك  1972 لسنة التعلیم قانون على التعدیالت من) IX Title) (9( التاسع للفصلطبقًا 

عذُّر االتفاق مع بحمایة جمیع طالبھا وموظفیھا والمتقدمین من أجل التسجیل من أعمال التمییز الجنسي بما في ذلك التمییز المستند إلى تحدید النوع أو ت )OCPS(أورانج العامة 
عموا بتجربة مدرسیة آمنة وعادلة وخالیة من بأنھ من حق جمیع الطالب والعاملین أن ین) OCPS(وتؤمن مدارس مقاطعة أورانج العامة . المفاھیم النمطیة للرجولة واألنوثة

ش وأي طالب یدَّعي أنھ تعرض للتمییز الجنسي من قبل . وفیما یتعلق باالدعاءات الُمثبتة لحاالت التمییز، فلن یُتسامح معھا، وستُعد من مسوغات توقیع اإلجراءات التأدیبیة. التحرُّ
 .من القانون) 9(خاصة بالطالب الُمطبقة لدى المدرسة، كما یجوز لھ تقدیم شكوى مباشرة إلى منسق الفصل التاسع طالب آخر، فإنھ یجوز لھ اتباع إجراءات التظلُّم ال

 
ش ر والتحرُّ  التنمُّ

 التي المجلس وسیاسة ،"اآلمنة المدارس" بعنوان التي) ADD( المجلس وسیاسة" شوالتحرُّ  رالتنمُّ  حظر" بعنوان التي فلوریدا والیة قوانین من 1006.147 المادة أحكامبموجب 
ش والتمییز العنصري أی�ا كان ، یلتزم المجلس بحمایة طالبھ وموظفیھ والمتقدمی"المتكافئة التعلیمیة الفرص" بعنوان ر والتحرُّ ن بطلبات لاللتحاق وذلك ضد أّيٍ من حاالت التنمُّ

ش. سببھ أو نوعھ ش . ویؤمن المجلس أنھ من حق جمیع الطالب والعاملین أن ینعموا بتجربة مدرسیة آمنة وعادلة وخالیة من التحرُّ وفیما یتعلق باالدعاءات الُمثبتة لحاالت التحرُّ
ر والتمییز، فلن یُتساَمح معھا، وستُعد من مسوغات توقیع اإلجراءات التأدیبیة ش غیر الُمثبتة ال تُعد من مسوغات . والتنمُّ ر والتحرُّ فضًال عن ذلك، على الرغم من أن حاالت التنمُّ

ش غیر الُمثبتة وإبالغ إدارة ر والتحرُّ  عن التبلیغ وھیكل المدرسیة البیئة متطلباتالتعلیم بوالیة فلوریدا بھا عن طریق استیفاء  توقیع اإلجراءات التأدیبیة، یجب توثیق حاالت التنمُّ
ش من قِبَل طالب آخر، فإنھ یجوز لھ اتباع إجراءات التظلُّم الخاصة بالطالب الُمطبقة ).  SESIR)الحوادث ر أو التحرُّ لدى المدرسة، كما یجوز وأي طالب یدَّعي أنھ تعرض للتنمُّ

 .لھ تقدیم شكوى مباشرة إلى مدیر المدرسة أو َمن ینوب عنھ
 

 حقوق الطالب ومسؤولیاتھ: الجزء الثاني
 قواعد السلوك القویم

وتُعد المشاركة . اآلباء، والمجتمع وموظفي مكتب المنطقة التعلیمیة /تؤتي عملیة تعلیم األطفال ثمارھا من خالل المشاركة بین الطفل وإدارة المدرسة والعاملین بھا وأولیاء األمور
 .المسؤولیات والتواصل الفعال والترحیب بالمشاركةمن الحاالت النشطة التي تتضمن مشاركة 

 
وتُعد الشراكة من . ال یمكن لشخصان أن یكونا على توافق دائًما؛ مما یجعل الشراكة عملیة صعبة. عندما یعمل األشخاص معًا ویكون بینھم توافق، تتم عملیة الشراكة بكل سھولة

 .علینا التحلي باألسلوب المتحضر أثناء الحوار. تحقیق إمكاناتھم عندما نتفق على الكیفیة التي یمكننا من خاللھا االعتراضاألمور القویة؛ ذلك أن األطفال یتعلمون من أجل 
 

 نسمع كثیًرا عن تصرفات ضارة مثل المشاجرات على الطرقات والعنف الجسدي والقوالب النمطیة العرقیة . غالبًا ما نشعر بأھمیة األسلوب القویم وآداب التعامل عندما نفقدھا
وھي تتخطى . دینولكن األسلوب القویم وآداب التعامل ال تعني فقط غیاب الضرر واألذى، إنھا تعني اإلجماع على ما یصب في مصلحة كّلٍ منا مجتمعین ومنفر. واالفتراءات

وال تعني أننا على . إنھا تعكس مدى احترامنا لآلخرین من خالل سلوكیاتنا بغض النظر عما إذا كنا نعرفھم أو نحبھم أم ال". شكًرا لك"و " من فضلك"فظ بعبارات مثل ُمجرد التل
وأن نتحلى بالمسؤولیة عن تصرفاتنا بدًال من إلقاء اللوم على  والطیبةإنھا تعني الثقة . صواب من الناحیة السیاسیة، وأنھا یجب أال تُستخدم من أجل منع االنتقاد أو التعلیقات

 .اآلخرین
 

 .عندما نتواصل مع بعضنا بعًضا، فإننا نحتاج إلى تذكُّر أننا نعمل معًا من أجل مصلحة أطفال ھذا المجتمع
 :اآلباء وجمیع أعضاء المجتمع بأن /وكذلك أولیاء األمور (OCPS)وعلیھ، فإن المجلس یطالبنا جمیعًا طالبًا وعاملین ومسؤولین في مدارس مقاطعة أورانج العامة 

 
 .نتحلى دائًما بالكیاسة واالحترام في معامالتنا مع بعضنا البعض .1

 :ویعني ذلك
 .اإلنصات الجید وإظھار االحترام عندما یعبر اآلخرون عن آرائھم التي قد تكون مختلفة عن آرائنا •
 .في ھدوء دون رفع الصوت أو استخدام األلفاظ أو اإلیحاءات النابیة أو السبابأن نعبر عما لدینا من آراء ومخاوف  •

 
 .أن نتراحم فیما بیننا ونتعامل بكل لطف وطیبة .2

 :ویعني ذلك
 .أن نعامل اآلخرین كما نحب أن یعاملونا •
 .االمتناع عن التھدیدات أو إحداث الضرر أو األذى البدني باآلخرین •
 .إحداث الضرر باآلخرین أو بممتلكاتھماالمتناع عن التھدیدات أو  •
ر أو االستخفاف أو مضایقة بعضنا البعض وأال نسمح ألي أحد بأن یقوم بأّيٍ من ھذه التصرفات في حضورنا •  .االمتناع عن التنمُّ
 .أال نتطرق إلى اإلھانة وفحش القول وبذاءة اللسان في أّيٍ من أحادیثنا أو تواصلنا مع اآلخرین •

https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr106_main_02.tpl
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 .ولیة عن تصرفاتناالتحلي بالمسؤ .3

 :ویعني ذلك
 .أن نتشارك المعلومات بكل أمانة •
 .االمتناع عن الغضب •
 .أال نعطل العملیة التعلیمیة داخل الفصل أو أي عمل آخر أو أي منطقة عامة في المدرسة أو المنشأة التعلیمیة •

 

 .التعاون فیما بیننا .4
 :ویعني ذلك

 .والزیارةاإلذعان لقواعد المدرسة فیما یتعلق بالدخول  •
 .احترام االلتزامات الشرعیة والمواعید الزمنیة التي نصادفھا •
ویتضمن ذلك المعلومات المتعلقة بأمور السالمة والتقدم . أن نُخطر بعضنا بعًضا عندما ترد إلینا معلومات من شأنھا أن تساعد في بلوغ الھدف العام •

 .الفعالیات المجتمعیة التي من شأنھا أن تؤثر على المدرسةاألكادیمي والتغیُّرات التي قد تؤثر في عمل الطالب أو 
 .أن نجیب عندما تُوجھ إلینا األسئلة •
 .أن نفھم أن األمور ال تسیر دائًما كما یحلو لنا •
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 حقوق الطالب ومسؤولیاتھ: الجزء الثاني
 

 قواعد السلوك القویم
 

 سلطة وتنفیذ قواعد السلوك القویم
 

المسؤولون في مدارس مقاطعة أورانج تعتمد سلطة وتنفیذ قواعد السلوك القویم بشكل أساسي على اإلرادة الفردیة والجماعیة لألطراف المشاركة بما في ذلك الطالب والعاملون و
التعامل مع السلوكیات غیر القومیة وكیف سیجري التعامل مع تلك ومع ذلك، یحتاج األشخاص لمعرفة كیفیة . أولیاء األمور وجمیع أعضاء المجتمع /واآلباء) OCPS(العامة 

 :ولذا. السلوكیات
 
 .درسةأنھا تعرض لنوع من التعامل الذي یخالف قواعد السلوك القویم ینبغي لھ اإلبالغ عن ذلك السلوك إلى أحد أفراد اإلدارة المختصین في الم /فإن الطالب الذي یعتقد أنھ -1
 
أنھا تعرض ألي نوع من التعامل أو السلوك الذي یخالف قواعد السلوك القویم، ینبغي لھ اإلبالغ عن ذلك  /األب أو عضو المجتمع الذي یعتقد أنھ /لي األمروفیما یتعلق بو -2

 .السلوك إلى المشرف المباشر على طاقم العاملین والمسؤولین
 
 :خالف قواعد السلوك القویم، ینبغي لھ اتباع اإلرشادات التالیةأنھا تعرض لنوع من التعامل الذي ی /والموظف الذي یعتقد أنھ-3
 

 .إذا كان ھناك تھدید بشأن أي خطر شخصي، یجوز للموظف التواصل مع قوات إنفاذ القانون •
 

بمغادرة  -الحصول على إذن وتصریحیوجد داخل بنایات المنطقة التعلیمیة دون -یجوز ألي إداري أو مسؤول الموارد في المدرسة إصدار التوجیھات إلى أي شخص  •
ف، أو یصدر عنھ أي شخص یھدد أو یحاول عرقلة العملیات داخل المدرسة أو المنطقة التعلیمیة أو یسبب إیذاء جسدی�ا لشخص آخر أو یتعمد التخریب واإلتال. البنایة

یھ األوامر لھ بمغادرة البنایات والمقار وذلك من قبل أحد اإلداریین أو مسؤول صوت عاٍل أو ألفاظ نابیة أو إیحاءات فاحشة أو تنتابھ نوبات غضب جنونیة، یجب توج
 .لقانونوإذا لم یغادر ھذا الشخص طواعیةً وفي الحال وإذا لم یكن مسؤول الموارد في المدرسة متاًحا في ذلك الوقت، یمكن استدعاء قوات إنفاذ ا. الموارد في المدرسة

 
رى تسجیلھا عن طریق خاصیة الرد اآللي أو تضمنت أي رسالة برید إلكتروني أو رسالة صوتیة أو أي نوع من أنواع المحادثات الخطیة إذا تضمنت أي مكالمة ھاتفیة ج •

 .ألفاًظا نابیة أو فاحشة أو تھدیدًا أو ألفاًظا بذیئة، ال یكون الموظف ملزًما بالرد على تلك الرسالة
 

o  ،یجوز للموظف التواصل مع قوات إنفاذ القانونإذا كان ھناك تھدید بشأن أي خطر شخصي. 
o أو شرطة المنطقة التعلیمیة التابع لھا مدارس مقاطعة أورانج /أو مسؤول الموارد في المدرسة و/مشرفھا على الفور و /یحتفظ الموظف بالرسالة ویتصل بمشرفة

 ).OCPS(العامة 
 

ھ إلیھ الحدیث اتخاذ إذا استخدم أي من العامة بعض األلفاظ النابیة أو تحدث  • بطریقة ُمھینة أو بصوت مرتفع أو تضمن حدیثھ سبابًا وشتائم، ینبغي للموظف الذي ُوّجِ
 :اإلجراءات التالیة

 
o أن یطلب من الشخص التحدث بأسلوب متأدب وذلك بكل ھدوء وأدب. 
o  ویُنھي االجتماع أو المؤتمر أو المحادثة الھاتفیةإذا استمر ذلك الشخص في السب واإلھانات، یقوم الموظف بتذكر المتحدث على نحو مناسب. 
o درة مقر المنطقة إذا كان االجتماع أو المؤتمر في أحد مقار المنطقة التعلیمیة، یطلب الموظف من اإلداري أو الشخص المسؤول أن یطلب من ذلك المتحدث مغا

 .التعلیمیة على الفور
o الشخص المسؤول قوات إنفاذ القانون التخاذ اإلجراءات الضروریة والالزمة إذا لم یغادر المتحدث المقار، یُخطر اإلداري أو. 

 
 
 
 
 
 

  



اإلخطارات املوجهة للطالب

الجزء الثالث:
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 أحكام المالذ اآلمن
نَة، وما لم یجِر تنفیذ أّيٍ یجوز ألي طالب أن یلجأ إلى أّيٍ من موظفي المدرسة أو األشخاص  الُمتعاقد معھم وأن یسلمھ المواد الممنوعة غیر المسموح بھا حسبما تنص علیھ الُمدَوَّ

نَة جراءات التأدیبیة ، یُعفى أي طالب من اإلمن عملیات التحقیق من قِبَل المسؤولین والعاملین في المدرسة بخصوص حیازة أحد األفراد ألّيٍ من المواد المحظورة بموجب الُمدَوَّ
یبدأ التحقیق عندما ترد معلومات إلى أّيٍ من موظفي المدرسة أو غیرھم من األشخاص المتعاقد معھم . طالما قام بتسلیم تلك المواد إلى أّيٍ من المسؤولین أو العاملین في المدرسة

َنة  .المدرسة بعمل الترتیبات مع ولي أمر الطالب لتسلُّم المادة من المدرسة متى كان ذلك مسموًحا بھوستقوم . بحیازة طالب من الطالب ألّيٍ من المواد المحظورة بموجب الُمدَوَّ
 

أو وسائل النقل المدرسیة أو في األنشطة وإذا اكتشف الطالب وجود أّيٍ من المواد المحظورة مثل الُمخدرات أو األسلحة أو غیرھا من المواد الممنوعة داخل بنایات مجلس المدرسة 
وال یُعد ھذا اإلبالغ من قبل الطالب . لمدرسیة بما في ذلك حافلة المدرسة، فإنھ یجوز للطالب التواصل مع أحد موظفي المدرسة أو األشخاص الُمتعاقد معھم واإلبالغ عما اكتشفھا

َنة ي بشأن البالغوینبغي للعاملین والمسؤولین في المدرسة التمسُّك بالسیاسات واإلجراءات ا. مخالفة منھ للُمدَوَّ  .لُمتبعة فیما یتعلق بإجراء المزید من التحقیق والتقّصِ
 

وال تُعد . حیازة األسلحة الناریة والُمخدرات والمواد المتفجرة -على سبیل المثال ال الحصر-یجوز االتصال بقوات إنفاذ القانون في حال ارتكاب بعض المخالفات الُمحددة مثل 
نَة التي یجري اكتشافھا أثناء عملیة التفتیش العشوائي محمیة بموجب أحكام المالذ اآلمنالمواد المحظورة بموجب الُمدَ   .وَّ

 
 الُمصاِحبة للمناھج الدراسیة /المشاركة في األنشطة اإلضافیة

 :ل لما یليالُمصاِحبة للمناھج الدراسیة وكذلك البرامج الریاضیة، ینبغي للطالب االمتثا /من أجل المشاركة في األنشطة اإلضافیة
المصاحبة للمناھج الدراسیة إذا ما  /یُحرم الطالب من المشاركة في األنشطة اإلضافیة. السیاسات الُمطبقة من قبل المجلس وكذلك المعاییر الخاصة بالمدرسة والقوانین الساریة

أن التوقعات السلوكیة الُملقاة على عاتق الطالب من قبل المدرسة قد تمتد إلى خارج  ومن الضروري أن یفھم جمیع الطالب. اقترف أی�ا من المخالفات الُمحددة المستوجبة للتأدیب
المصاحبة  /، وبالتالي فإن السلوكیات خارج الحرم المدرسي قد تؤثر على مشاركة الطالب في األنشطة اإلضافیة)أّي وسائل التواصل االجتماعي(الفصل الدراسي وحرم المدرسة 

وبموجب قوانین والیة فلوریدا، یجوز للمجلس أن یحرم الطالب من امتیازات . ا أن مثل تلك التصرفات تؤدي إلى تعطیل عمل المدرسة أو النشاط المدرسيللمناھج الدراسیة طالم
نَة . المشاركة التي من شأنھا أن تؤدي إلى تعطیل النظام داخل إضافة إلى ذلك، تحتفظ المدرسة بحقھا في فصل أي طالب إذا ارتكب أی�ا من المخالفات المحظورة بموجب الُمدَوَّ

 .المدرسة أو الُمجتمع
 

المصاحبة للمناھج الدراسیة إذا شارك الطالب في الریاضة ذاتھا في مدرسة أخرى أثناء نفس العام الدراسي ما لم یجِر نقل  /یجوز للطالب المشاركة في أّيٍ من األنشطة اإلضافیة
. والد الطالب أو كان عُرضة للتأثیر نتیجة لألوامر العسكریة أو التغیُّرات في الوصایة التي تتم بأمر من المحكمة /إحدى دور الرعایة أو تُوفي ولي أمرالطالب نتیجةً للتسجیل في 

 .نید ما لم یُحسم أمره نھائی�االمصاحبة للمناھج الدراسیة بسبب توقعات التحاقھ بالتج /ال یجوز أن تتأثر أحقیة الطالب في المشاركة في األنشطة اإلضافیة
 

ھؤالء المشاركون في األنشطة یلتزم نظام قضاء األحداث بالتعاون مع المسؤولین في المدرسة من أجل المحافظة على المعاییر الخاصة بسلوكیات جمیع الطالب بما في ذلك 
ي اتھامھ رسمی�ا بأي جنایة أو ُمخالفة مشابھة من قبل النائب العام، سوف یُستبعد من المشاركة مع األخذ في االعتبار أن أي طالب یجر. المصاحبة للمناھج الدراسیة /اإلضافیة

وإذا تم التوصل إلى أن الطالب غیر مذنب، أو إذا رفضت المحكمة التھم الموجھة إلیھ، فإنھ یجوز . المصاحبة للمناھج الدراسیة لمدة عام واحد على األقل /في األنشطة اإلضافیة
المصاحبة للمناھج الدراسیة إذا ما قضت  /إضافةً إلى ذلك فإنھ یحق للطالب المشاركة في األنشطة اإلضافیة. الطالب بعد إحضار نسخة من قرار المحكمة في ھذا الشأن إعادة

 .المحكمة بمنع تسجیل الطالب في بیئة المدرسة التقلیدیة
 

المصاحبة للمناھج الدراسیة لمدة عام  /سیُحرم من المشاركة في األنشطة اإلضافیة) 3(تي تندرج ضمن المستوى الثالث وأي طالب یرتكب أی�ا من مخالفات األعمال الُمرھقة ال
ھج المصاحبة للمنا /وأي طالب یرتكب أی�ا من مخالفات األعمال الُمرھقة التي تندرج ضمن المستوى الرابع سیُحرم من المشاركة في األنشطة اإلضافیة. واحد على األقل

 .الدراسیة طوال بقیة تسجیلھ في مدارس مقاطعة أورانج العامة
 

نَة ما یحول دون ممارسة الصالحیات الحالیة الممنوحة للمراقب  .أو الشخص الُمعین أو نظام قضاء األحداث /وال یتضمن أي شيء في ھذا الجزء من الُمدَوَّ
 

 ".اإلضافیة األنشطة" عنوان تحت، )JJ( المجلس سیاسةالمصاحبة للمناھج الدراسیة في  /اإلضافیة یمكن العثور على المزید من المعلومات الُمتعلقة باألنشطة
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https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/School%20Board%20Services/School%20Board%20Policies/JJ%20Extracurricular%20Activities%20%2812-14-10%29.pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/School%20Board%20Services/School%20Board%20Policies/JJ%20Extracurricular%20Activities%20%2812-14-10%29.pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/School%20Board%20Services/School%20Board%20Policies/JJ%20Extracurricular%20Activities%20%2812-14-10%29.pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/School%20Board%20Services/School%20Board%20Policies/JJ%20Extracurricular%20Activities%20%2812-14-10%29.pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/School%20Board%20Services/School%20Board%20Policies/JJ%20Extracurricular%20Activities%20%2812-14-10%29.pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/School%20Board%20Services/School%20Board%20Policies/JJ%20Extracurricular%20Activities%20%2812-14-10%29.pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/School%20Board%20Services/School%20Board%20Policies/JJ%20Extracurricular%20Activities%20%2812-14-10%29.pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/School%20Board%20Services/School%20Board%20Policies/JJ%20Extracurricular%20Activities%20%2812-14-10%29.pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/School%20Board%20Services/School%20Board%20Policies/JJ%20Extracurricular%20Activities%20%2812-14-10%29.pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/School%20Board%20Services/School%20Board%20Policies/JJ%20Extracurricular%20Activities%20%2812-14-10%29.pdf
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https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/School%20Board%20Services/School%20Board%20Policies/JJ%20Extracurricular%20Activities%20%2812-14-10%29.pdf
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 زي الطالب
تعزیز البیئة التعلیمیة اإلیجابیة وعدم عرقلة في تعزیز صحتھم وسالمتھم وكذلك ) OCPS(یجب أن یساھم الزي والمالبس التي یرتدیھا طالب مدارس مقاطعة أورانج العامة 

وتسري القواعد والمعاییر المتعلقة بالزي الرسمي والمالبس على جمیع الطالب الذین ینتظمون في المدارس العامة . األنشطة التعلیمیة أو سیر العملیة التعلیمیة داخل المدرسة
 .یُقدم أي طلب بشأن أّيٍ من حاالت االستثناء إلى المدیر. مدیر المدرسة لمقاطعة أورانج ما لم ترد بعض االستثناءات التي یمنحھا

 

مت من أجلھا .1 على سبیل المثال، یجب أن تكون حمالتا البنطلون فوق الكتفین، وتكون البنطلونات مشدودة . یجب ارتداء المالبس على النحو الذي یتوافق مع الطریقة التي ُصّمِ
 .مربوطة جیدًا، وعدم كشف أّيٍ من المالبس الداخلیة وكأنھا مالبس خارجیةحول منطقة الخصر، واألحزمة 

 

انظر (یجب أن تغطي المالبس الجسد، بحیث تغطي منطقة اإلبطین وتمتد ألسفل حتى تصل تقریبًا إلى منتصف الفخذ  .2
لداخلیة للرؤیة من یجب أن یكون البالیز مزود بأشرطة، وال یجب أن تسمح المالبس ا). الصورة على الجانب األیسر

 .خاللھا، كما یجب ارتداء المالبس المثقوبة أو الممزقة أو التي تحتوي على رقع أسفل منتصف الفخذ
 

ال یُسمح ألي طالب من طالب مدارس . تُرتدى األحذیة في جمیع األوقات ویجب أن تكون آمنة فیما یتعلق بالبیئة المدرسیة .3
 . أحذیة الكعب أو األحذیة العالیة الرقبة: بارتداء األحذیة التالیة) OCPS(مقاطعة أورانج العامة 

 

 .ال یجوز ارتداء أغطیة الرأس داخل حرم المدرسة أثناء الیوم الدراسي ما لم یتم اعتمادھا من قبل المدیر .4
 

المالبس الریاضیة أو المالبس الواقیة، ویجب اعتمادھا : مالبس ُمعدة خصیًصا لھا، مثلتتطلب الدورات التخصصیة ارتداء  .5
 .من قبل المدیر قبل ارتدائھا خالل الیوم الدراسي

 

ال یجب ارتداء المالبس التي تسمح برؤیة ما تحتھا أو الشفَّافة أو المثقوبة دون ارتداء مالبس مالئمة تُغطي ما تحتھا على  .6
 .توفي الحد األدنى لمتطلبات قواعد الزي المدرسيالنحو الذي یس

 

أو المجوھرات أو رسم الوشوم والشارات الجنسیة /كما یحظر حیازة أّيٍ من المعدات وارتداء أّيٍ من مالبس العصابات و .7
ج للعنف أو التي توحي بالجنس، والعبارات أو الرسومات اإلباحیة أو المتعلقة بالمخدرات والكحولیات والتبغ أو التي ت رّوِ

 .أو االضطرابات داخل المدرسة
 

ال یجب أن توحي المالبس أو تتضمن أو تنشر خطاب الكراھیة أو صور للكراھیة تستھدف مجموعات استنادًا إلى العرق  .8
 .أو األصل أو نوع الجنس أو المیول الجنسیة أو الھویة الجنسیة أو االنتماء الدیني أو أي فئة محمیة أخرى

 

 .بارتداء المالبس واإلكسسوارات التي من شأنھا أن تُعرض الطالب والعاملین بالمدرسة للخطرال یُسمح  .9
 

 .یجوز للمدارس الفردیة تنفیذ سیاسة الزي الرسمي للمدرسة مع المشاركة المجتمعیة وموافقة المشرف الرئیسي .10
 

یما یتعلق بالمالبس والزي الرسمي بوصفھا الحد یُتوقع من المدارس الفردیة استخدام إرشادات الوالیة والمنطقة التعلیمیة ف .11
یحتفظ المدیر الخاص بكل مدرسة . األدنى من المعاییر، ویجوز إجراء التعدیالت بعد اعتمادھا من قبل المشرف الرئیسي

 .بالحق في تحدید الزي الذي یراه مالئًما للمدرسة على النحو المبین في ھذه المعاییر الدنیا
 

نَویخضع أي طالب یخا ) 2) (د[( والمادةة، لف السیاسة المعمول بھا فیما یتعلق بالزي الرسمي إلى اإلجراءات التأدیبیة المنصوص علیھا في الجزئین الرابع والخامس من الُمدَوَّ
 :، وكذلك ما یرد أدناهفلوریدا والیة قوانین من] 07-1006(
 

 .شفوي إلى الطالب المخالف ویستدعي مدیر المدرسة ولي أمر الطالب أو األبفیما یتعلق بالمخالفة األولى، یوجھ تحذیر  .1
 

 .أیام، ویستدعي مدیر المدرسة ولي أمر الطالب أو األب 5فیما یتعلق بالمخالفة الثانیة، یفقد الطالب أھلیة المشاركة في أي من األنشطة اإلضافیة لمدة زمنیة ال تتجاوز  .2
 

أیام، ویفقد  3لمدة زمنیة ال تتجاوز  فلوریدا والیة قوانین من 1003.01)5( بالمادةفیما یتعلق بالمخالفة الثالثة أو ما یلیھا، یوقف الطالب عن الدراسة داخل المدرسة عمًال  .3
عي مدیر المدرسة ولي أمر الطالب أو األب بموجب خطاب خطي یرسل إلیھ یوًما، ویستد 30الطالب أھلیة المشاركة في أي من األنشطة اإلضافیة لمدة زمنیة ال تتجاوز 

 .بشأن مخالفة الزي الرسمي
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 معاییر سلوك الطالب عند استخدام وسائل النقل التي توفرھا مدارس مقاطعة أورانج العامة
في توفیر عملیة االنتقال اآلمن للطالب سواء من أجل الرحالت المیدانیة، أو األنشطة الریاضیة أو ) OCPS(ونتیجة للجھود المستمرة التي تبذلھا مدارس مقاطعة أورانج العامة 

نَةغیرھا من األنشطة وذلك من وإلى المنازل، یُتوقع من الطالب االلتزام بالمعاییر التالیة التي تحكم سلو  .ك الطالب داخل الحافلة المدرسیة باإلضافة إلى أحكام الُمدَوَّ
 

 .إطاعة تعلیمات سائق الحافلة في جمیع األوقات .1

 .الوقوف بعیدًا عن الطریق عند انتظار الحافلة .2

 .الوجود في مكان انتظار الحافلة قبل الموعد الُمحدد بخمس دقائق .3

 .االبتعاد بضع خطوات عن الحافلة .4

 .الحافلة الُمخصصة فقطركوب  .5

 .الركوب والمغادرة من المكان الُمخصص النتظار الحافلة .6

 .التصرف على نحو سلیم أثناء انتظار الحافلة .7

 .تزوید مراقب الحافلة أو مشغلھا باالسم الصحیح عند االستفسار عنھ .8

 .سي كلما أمكنالجلوس طوال الوقت عندما تكون الحافلة ُمتحركة وارتداء حزام األمان المثبت بالكر .9

 .الحفاظ على الھدوء والصمت عندما تكون أضواء السقف مفتوحة .10

 .الحفاظ على الھدوء والصمت عند عبور تقاطعات السكة الحدید .11

 .االمتناع عن إلقاء القاذُورات داخل الحافلة .12

 .، ما لم تكن تتعلق باألنشطة المدرسیةداخل الحافلة) الحیة أو المیتة(عدم اصطحاب الزواحف والحشرات والحیوانات والكائنات البحریة  .13

 .االمتناع عن التلویح بطریقة مسیئة من داخل الحافلة .14

 .االمتناع عن استخدام اإلیحاءات أو العبارات النابیة أو الفاحشة .15

 .االمتناع عن التخریب واإلتالف .16

 .عدم إلقاء أي شيء من نوافذ الحافلة .17

 .تعطل نظام عملیة النقل وأمانھا وسرعتھا سواء لك أو للركاب اآلخریناالمتناع عن السلوكیات أو التصرفات التي  .18

أو تلك التي تنظمھا المدارس طالما أن الطالب ) OCPS(یُسمح للطالب باستخدام األجھزة اإللكترونیة أثناء عملیة النقل الخاصة بمدارس مقاطعة أورانج العامة  .19
 .حدة خالیة من أي سماعات وذلك لسماع التوجیھاتأذن وا -على األقل-یستخدم سماعات األذن مع وجود 

 .ال یُسمح باستخدام ألواح التزلج داخل حافلة المدرسة .20
 

وقد تُستخدم التسجیالت من أجل تحدید أي مخالفات ألحكام . یمكن تصویر الطالب في أي وقت أثناء ركوبھ الحافلة. تحتوي العدید من الحافالت على أجھزة تسجیل مثبتة بھا
نَة نَة سببًا في إبعاد الطالب أو طرده من الحافلة أو ا. الُمدَوَّ  .لمدرسةوقد تكون مخالفات أّيٍ من المعاییر المذكورة آنفًا أو غیرھا من أحكام الُمدَوَّ
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 تعاطیھا أو بیعھاأو الكحولیات الخاضعة للرقابة أو /حیازة المواد و
أو الكحول من قبل /و فلوریدا والیة قوانین من 893 الفصلفي حسب التعریف الوارد ، یُعد االستخدام غیر الشرعي للمواد الخاضعة للرقابة أو حیازتھا أو بیعھا "والكحول للمخدرات الطالب استعمال" عنوان تحت، )JICH( المجلس وسیاسةبموجب قوانین الوالیة 

 .یسفر عن ذلك فرض عقوبات جنائیة وقد) مثل اإلیقاف أو الطرد أو كلیھما(التي تتخذھا المدرسة  أي طالب أثناء تواجده داخل بنایات مجلس المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو حضوره األنشطة المدرسیة من مسوغات اإلجراءات التأدیبیة
 

 حیازة األسلحة الناریة أو المعدات التخریبیة داخل بنایات مجلس المدرسة
من قبل أي طالب أثناء تواجد الطالب  فلوریدا والیة قوانین من 790 الفصلحسب التعریف الوارد في ") األسلحة"یُشار إلیھا بـ (یُعد حیازة األسلحة الناریة أو المعدات التخریبیة 

. وقد یسفر عن ذلك المالحقة القضائیة الجنائیة اإلجراءات التأدیبیةو أثناء حضوره األنشطة المدرسیة من مسوغات داخل البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أ
 .ویتضمن ذلك على سبیل المثال حیازة أو حمل األسلحة الناریة سواء مع الشخص أو في مركبتھ أو في حاویة أو غیرھا من وسائل النقل

 
ین حیازتھ لسالح ناري في المدرسة أي طالب یتبین أنھ قد أحضر سالح ناري إلى البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو أثناء حضور نشاط مدرسي أو تب

عن سنة كاملة ویُحال إلى خدمات الصحة العقلیة على النحو الذي تحدده یُطرد سواء كان ھذا الطرد مصحوبًا باالستمرار في تلقِّي الخدمات التعلیمیة أو عدم تلقیھا لفترة ال تقل 
مزید من یُمكن االطالع على ال. وإلى العدالة الجنائیة أو نظام قضاء األحداث فلوریدا والیة قوانین من 1012.584)4( ادةبالمعمًال ) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامة 

 ".حیازة األسلحة الناریة أو المعدات التخریبیة"تحت عنوان " JICI "المعلومات المتعلقة بھذه المادة في سیاسة مجلس المدرسة 
 

 محاكاة األسلحة
أو إكسسوارات علیھا رسومات ألسلحة ناریة أو ال یجوز تعرض الطالب ألي من اإلجراءات التأدیبیة لمجرد محاكاتھ استخدام أي سالح ناري أثناء اللعب أو الرتدائھ أي مالبس 

ر خوفًا من األذى على تعبر عن رأي بخصوص التعدیل الثاني للحقوق، ما لم تتسبب المحاكاة في إحداث اضطراب شدید، أو إلحاق أذى جسدي أو التسبب في ذعر شخص آخ
 :ل ال الحصروتتضمن محاكاة األسلحة أثناء اللعب على سبیل المثا. النحو المبین أدناه

 
 .التلویح بالمعجنات التي جرى استھالك جزء منھا، أو غیرھا من األطعمة من أجل محاكاة استخدام سالح أو سالح ناري •
 .بوصتین أو أقل) 2(حیازة أي من ألعاب األسلحة التي بطول  •
 .بعًضاحیازة أي من ألعاب األسلحة المصنوعة من البالستیك أو المكعبات التي تُجمع مع بعضھا  •
 .اإلشارة باألصبع أو بالید لمحاكاة استخدام سالح أو سالح ناري •
 .إصدار أصوات لمحاكاة استخدام األسلحة الناریة •
 .رسم صورة لسالح ناري أو حیازتھا •
 .استخدام القلم الرصاص أو القلم الجاف أو غیرھا من أدوات الكتابة والرسم لمحاكاة استخدام األسلحة واألسلحة الناریة •

تعلیم الطالب أو تسبب في إیذاء بدني مع ذلك یجوز تعرض الطالب لإلجراءات التأدیبیة إذا ما قام بمحاكاة استخدام األسلحة أثناء اللعب أو إذا ما أدى ھذا اللعب إلى عرقلة و
التي یتعرض لھا الطالب بما في ذلك اإلحالة إلى العدالة  وال بد أن تكون درجة خطورة التبعات. لشخص آخر أو تسبب في إخافة أي شخص آخر من التعرض لإلیذاء البدني

إذا ما تعرض الطالب للتأدیب بسبب ذلك . الجنائیة أو نظام قضاء األحداث مناسبة لدرجة خطورة المخالفة ومتوافقة مع سیاسات المجلس التي تسري على المخالفات المشابھة
تُحدد اإلجراءات التأدیبیة التي تُفرض على الطالب نتیجة ارتدائھ لمالبس أو إكسسوارات . ل بولي أمر الطالب أو والدهالسلوك، یقوم مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ باالتصا

، إال إذا تسبب ارتداء المالبس أو اإلكسسوارات في إحداث اضطراب شدید لعملیة تعلُّم )OCPS( العامة أورانج مقاطعة لمدارس الرسمي الزيتوصف أسلحة ناریة عمًال بقواعد 
 .تمنع ھذه الفقرة المدرسة من تبني سیاسة الزي المدرسي الموحدال . الطالب، وفي ھذه الحالة یجوز معالجة المخالفة بطریقة تتوافق مع سیاسات المجلس بشأن مخالفات مماثلة
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 اإلخطارات الموجھة للطالب وأولیاء األمور: الجزء الثالث
 

 التھدیدات أو حاالت اإلبالغ الكاذبة
من قوانین والیة فلوریدا، بما یشمل ممتلكات المدرسة  836.10و 790.163و 790.162أي طالب یقوم بالتھدید أو بحاالت اإلبالغ الكاذبة على النحو الوارد تعریفة في المواد 

تلقِّي الخدمات التعلیمیة أو عدم تلقیھا  أو ممتلكات أي شخص بھا، أو وسائل النقل المدرسیة أو األنشطة التي تنظمھا المدرسة، یُطرد سواء كان ھذا الطرد مصحوبًا باالستمرار في
التھدید بالمفرقعات  -على سبیل المثال ال الحصر-وتشمل التھدیدات . عام دراسي كامل فضًال عن اإلحالة إلى قوات إنفاذ القانون بصرف النظر عن النیة) 1(لمدة ال تقل عن وذلك 

 .ء عملیات القتل الجماعي أو أي فعل من أفعال اإلرھابأو التھدید بإجرا/والتھدید باستخدام األسلحة الناریة بطریقة عنیفة والتھدید بالقتل أو اإلیذاء الجسدي و
 

یتضمن . و غیر مباشرةعلى تعریفات إضافیة للتھدیدات، والتي یمكن أن تكون تھدیدات مباشرة أ واالبتدائیة الثانویةینص قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في المرحلة 
التھدیدات اللفظیة أو الكتابیة المباشرة للضحیة، أما التھدیدات غیر المباشرة : یجري التھدید المباشر بطریقة واضحة وصریحة، مثل. التھدید المباشر تصرفًا محددًا أو ضحیة محددة

 .التھدید مسموًعا أو مرئی�ا للضحیة، مثل كتابة تھدید غیر ظاھر للضحیةفھي خفیة أو غیر واضحة، وال تُحدد ضحیة معینة، أو ال توجد نیة لجعل 
 

ى المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة فضًال عن ذلك، إذا أدلى الطالب ببیان أو نشر بیانات على وسائل التواصل االجتماعي تلمح إلى جلب الطالب لسالح ناري أو أسلحة أخرى إل
اذ إجراءات إذا لم یجلب الطالب السالح الناري فعلیًا، سیُفترض بأن الطالب قد تسبب في إحداث اضطرابات في بیئة المدرسة األمر الذي یسفر عنھ اتخأو الفعالیات المدرسیة، حتى 

 .یتضمن ھذا الجزء الطالب الذي ینشر بیانات مماثلة بوصفھا تكتیًكا للدفاع عن النفس. تأدیبیة ضده واحتمالیة فرض عقوبات جنائیة
 

 سیاسة عدم التسامح مطلقًا مع أّيٍ من جرائم العنف المتعلقة بالمدرسة
، تسعى المدارس العامة لمقاطعة أورانج إلى "سیاسة عدم التسامح الُمطلق مع الجرائم واالضطھاد"، التي تحمل عنوان فلوریدا والیة قوانین من 1006.13 المادةبموجب أحكام 

حالة السالمة داخل المدرسة وتشجع المدراس على توفیر بیئة تعلیمیة آمنة وداعمة داخل المدارس وكذلك حمایة الطالب والعاملین من أّيٍ من التصرفات التي تشكل تھدیدًا ل
وال تھدف سیاسة عدم التسامح الُمطلق إلى أن یجري تطبیقھا على نحو صارم على بعض تصرفات . استخدام الوسائل البدیلة من أجل الطرد أو اإلحالة إلى ھیئات إنفاذ القانون

لمزیٍد . لتسامح الُمطلق على جمیع الطالب بإنصاف بغض النظر عن الحالة االقتصادیة أو الِعرق أو درجة اإلعاقةسوء السلوك أو المخالفات البسیطة بل یجب تطبیق سیاسة عدم ا
 ."الطالب سلوك قواعد ةنَوَّ دَ مُ " عنوان تحمل التي) JIC( المجلس سیاسةمن المعلومات، یُرجى الرجوع إلى 

 العنف ضد العاملین في المدرسة
أو ) OCPS(تسامح بشأنھ، كما یُعد العنف ضد أي من العاملین في مدارس مقاطعة أورانج العامة یُعد أي اعتداء أو عنف جسدي ضد أحد الموظفین أمًرا غیر مقبول وال یمكن ال

قیع أي من اإلجراءات التأدیبیة األشخاص الُمتعاقَد معھم أو المتطوعین من مسوغات إیقاف الطالب عن الدراسة داخل المدرسة أو إیقافھ خارجھا أو طرده من المدرسة أو تو
 .قبل المدرسة، كما یمكن أن یتسبب ذلك أیًضا في توقیع بعض العقوبات الجنائیةاألخرى علیھ من 

أو برنامج آخر،  ، سوف یُطرد أو یُنقل إلى بیئة مدرسیة بدیلةفلوریدا والیة قوانین من 784.081 المادةفضًال عن ذلك، إذا تبین أن الطالب قد ارتكب أي من المخالفات الواردة في 
االعتداء البسیط أو العنیف، أو الضرب البسیط أو العنیف المرتكب ضد  فلوریدا والیة قوانین من 784.081 المادةتتضمن المخالفات المدرجة في . على النحو الذي یكون مالئًما

. ھ أو وظیفتھقة التعلیمیة التي تقع فیھا المدرسة عندما یكون الشخص المرتكب للمخالفة یعرف أو یتوفر لدیھ السبب لمعرفة ھویة المحني علیھ أو منصبأي من موظفي المنط
 .وبمجرد اتھام الطالب بالمخالفة، سیُزال من الفصل الدراسي فوًرا وسینقل إلى بیئة مدرسیة بدیلة إلى أن یتم الفصل في المخالفة

 المشاجرات والدفاع عن النفس
" المشاجرة"تُعّرف وزارة التعلیم في فلوریدا . یحظر خوض المشاجرات في جمیع البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو في وسائل النقل المدرسیة أو أثناء حضور األنشطة المدرسیة

إذا تسبب . أكثر مما یتطلب إما تدخًال جسدیًا أو ینتج عنھ إصابة تتطلب اإلسعافات األولیة أو العنایة الطبیةعلى أنھ تبادل ممارسة القوة أو استخدام العنف الجسدي بین طالبین أو 
 ). 4(الشجار في اضطراب كبیر داخل الحرم المدرسي، فقد یُصنف ضمن مخالفات المستوى الرابع 

ویُقصد بالدفاع عن النفس التصرفات التي من الضروري اتخاذھا لحمایة النفس أو . الدفاع عن النفس إذا لم یستطع الطالب مغادرة منطقة الھجوم الوشیك، فیمكنھ استخدام وسائل
قد یشمل الدفاع عن النفس طلب المساعدة من شخص بالغ، أو تقیید المھاجم، أو صده، أو حمایة النفس، أو اآلخرین من التعرض . اآلخرین من التعرض إلیذاء جسدي خطیر

أو اختیار عدم االبتعاد عندما تُصبح قادًرا على الھروب ) مثل اللكم، أو الصفع، أو الركل(ولكن ارتكاب أعمال انتقامیة برد الضربات . إلفالت من المھاجمللضرب، أو دفعھ ل
 .یُعتبر من أعمال الُمشاجرة

 
 سیاسة استخدام الھواتف المتحركة من قبل الطالب

ده داخل البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو في وسائل النقل المدرسیة وأثناء حضور األنشطة المدرسیة شریطة أن یظل الھاتف یجوز ألي طالب حیازة ھاتف متحرك أثناء وجو
جزًءا من المنھج الدراسي سماعات الرأس أثناء الیوم الدراسي، إذا كان ذلك االستخدام یمثل  /ومع ذلك، یمكن استخدام الھواتف المتحركة. ُمغلقًا وُمخبأ أثناء ساعات الدراسة

ض /وقد تتسبب أي انتھاكات لھذه السیاسة في مصادرة الھاتف المتحرك و. وجرى تحدیده في الدرس الذي یقدمھ المدرس أو مخطط المقرر الدراسي الذي یدرسھ أو التعرُّ
نَة فلوریدا والیة قوانینمثل الرسائل الجنسیة على النحو المبین في (فضًال عن ذلك، إذا استخدم الھاتف المتحرك في ارتكاب فعل إجرامي . إلجراءات تأدیبیة أخرى ، )والُمدَوَّ

 سیقدَّم الھاتف 
 اإلخطارات الموجھة للطالب وأولیاء األمور: الثالجزء الث

 
 .المتحرك إلى قوات إنفاذ القانون ویمكن أن یتعرض الطالب لعقوبات جنائیة

المتحرك بسبب ارتكاب فعل ن على الھاتف في حال مصادرة الھاتف، یقوم ولي األمر أو األب بالترتیب مع إدارة المدرسة لتسلُّم الھاتف المتحرك، ما لم تستحوذ قوات إنفاذ القانو
 .إجرامي

أي مسؤولیة عن حاالت سرقة الھواتف المتحركة أو فقدانھا أو تلفھا أو غیرھا من األجھزة اإللكترونیة التي یجلبھا الطالب ) OCPS(وال تتحمل مدارس مقاطعة أورانج العامة 
 .داخل مقر المدرسة

یُقدَّم أي طلب بشأن أّيٍ من . ینتظمون في المدارس العامة لمقاطعة أورانج ما لم یرد أي استثناء یمنحھ مدیر المدرسة وتسري ھذه القواعد والمعاییر على جمیع الطالب الذین
 .حاالت االستثناء إلى المدیر

 

 الرسائل الجنسیة
، تشیر الرسائل الجنسیة إلى استخدام الحاسب فلوریدا والیة قوانین من 847.0141 المادةوكذلك " الطالب سلوك قواعد ةنَوَّ دَ مُ "  بعنوان التي) JIC( المجلس سیاسةبما یتوافق مع 

. أو تخزین أو نشر أي من الصور أو الرسائل الجنسیة أو البذیئة أو غیر الالئقة أو اإلباحیةاآللي أو األجھزة اإللكترونیة من أجل إرسال أو إعادة إرسال أو عرض أو االحتفاظ 
 :اءلن یتم التسامح مع حاالت الرسائل الجنسیة وسیجري التعامل معھا على أنھا أحد مسوغات توقیع اإلجراءات التأدیبیة على الطالب وذلك أثن

 حرم المدرسة أو خارجھ؛ ساعات الدراسة أو األنشطة الدراسیة أو داخل ●
 أو أثناء الوجود داخل البنایات التابعة للمجلس أو وسائل النقل المدرسیة؛ ●
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على السالمة الشخصیة أو سالمة األشخاص التابعین للمدرسة، أو یؤثر على سیر  -على نحو سلبي-أو بعد انتھاء ساعات الیوم الدراسي وذلك إذا كان السلوك یؤثر  ●
 .و المناخ العام داخل المدرسة أو العملیة أو التجربة التعلیمیةالعملیة اإلداریة أ

 أماكن االنتظار الخاصة بالطالب والبحث في الخزائن الموجودة في المدرسة
المدرسة تفتیش أي من سیارات ملكیة خاصة بالمنطقة التعلیمیة للمدرسة ویحق لسلطات ) OCPS(تُعد جمیع أماكن االنتظار والخزائن داخل مدارس مقاطعة أورانج العامة 

یستخدم -وینبغي لكل طالب . أو خزائنھم وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسالمة ورعایة جمیع الطالب وموظفي المدرسة، ویتضمن ذلك استخدام الكالب البولیسیة/الطالب و
استخدام خزانة بمدارس مقاطعة أورانج  /التوقیع على طلب صف السیارة -توفرھا المدرسةأحد البنایات التابعة لمجلس المدرسیة لصف سیارتھ أو یستخدم أی�ا من الخزائن التي 

یارات الخاصة ومنح الموافقة من أجل التفتیش وأن یتنازل عن المسؤولیة وذلك باإلقرار والموافقة على األحكام كشرط مسبق في نظیر إصدار شارات صف الس) OCPS(العامة 
نَة/كما سیجري فحص سیارات الطالب المصفوفة و. أو خزائن الطالب/بالطالب و یتحمل . أو خزائنھم إذا كان لدى موظفي المدرسة شكوك معقولة بشأن انتھاك القانون أو الُمدَوَّ

وال تُعد عملیات التنظیف . لخاصة بھالطالب المسؤولیة عن جمیع األغراض التي توجد داخل السیارة التي قادھا إلى الحرم المدرسي أو التي تم العثور علیھا داخل الخزینة ا
 . الدوریة للخزائن ضمن عملیات التفتیش

 تفتیش أحد األفراد
ولتحقیق ھذه الغایة، تعي مدارس مقاطعة . یخضع أي فرد موجود داخل البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو أثناء حضور األنشطة المدرسیة للتفتیش

أعدت مدارس مقاطعة أورانج . الحاجة إلى احترام حقوق األشخاص وفي الوقت ذاتھ حمایة جمیع الطالب والعاملین في المدرسة وسالمتھم وأمنھم) OCPS(ة أورانج العام
جھزة التفتیش الیدویة في المدارس كواحدة من دلیًال إرشادی�ا تشغیلی�ا بشأن عملیة التفتیش اإللكتروني العشوائي باستخدام جھاز الكشف عن المعادن الیدوي وأ) OCPS(العامة 

قد تخضع فصول المرحلة الثانویة لعملیات تفتیش عشوائیة قد تتضمن تفتیش الطالب نفسھ أو . سبل المساعدة في الحفاظ على أمن وسالمة البیئة التعلیمیة في مقاطعة أورانج
 .متعلقاتھ الشخصیة

 
م الب، فإنھ یجوز للعاملین في المدرسة والمسؤولین بھا تفتیش أي طالب وما لدیھ من متعلقات إذا ما توفر لدیھا شك معقول بانتھاكھ ألحكاوفیما یتعلق بعملیات التحقیق التأدیبي للط

َنة  .القانون أو الُمدَوَّ
 

 األعمال الُمرھقة
، تلتزم مدارس مقاطعة أورانج العامة "الطالب سلوك قواعد ةنَوَّ دَ مُ " بعنوان التي) JIC( المجلس سیاسةوكذلك  فلوریدا والیة قوانین من 1006.135 المادة أحكامبما یتوافق مع 

)OCPS ( سلوكیات وأنشطة األعمال الُمرھقة في أي وقت داخل البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو أثناء حضور األنشطة بحمایة طالبھا من أّيٍ من
باالدعاءات الُمثبتة لحاالت  وفیما یتعلق. المدرسیة أو خارج بنایات المدرسة وذلك إذا كانت حاالت سوء السلوك تتعلق بالمشاركة أو العضویة في ناٍد أو ھیئة تابعة للمدرسة

أب أو أّيٍ من الغیر الذین ترد إلیھم أي معلومات  /ینبغي ألي طالب أو موظف أو ولي أمر. المضایقات، فلن یجري التسامح معھا، وستُعد من مسوغات توقیع اإلجراءات التأدیبیة
 .تتم عملیات اإلبالغ عن حاالت األعمال الُمرھقة دون تحدید ھویة الُمبّلِغ. نھ مباشرةً أو مشاركات في أي من األعمال الُمرھقة إبالغ المدیر عنھا أو َمن ینوب ع

 

ض الصحة العقلیة أو البدنیة أو سالمة الطالب في المدرسة للخطر في أ لغرض  12 -6ي من الصفوف من ویقصد باألعمال الُمرھقة أي من التصرفات أو المواقف التي تُعّرِ
 -على سبیل المثال ال الحصر-وتتضمن األعمال الُمرھقة . 12إلى  6بأي من النوادي أو الجمعیات التي تعمل بموافقة المدرسة في أي من الصفوف من االنضمام أو االلتحاق 

ا من المواد واإلجبار على القیام بنشاط الضغط أو إكراه الطالب على مخالفة قوانین الوالیة أو قوانین والیة فلوریدا، وإكراھھم على تناول الطعام والخمور والُمخدرات وغیرھ
 بدني 

 اإلخطارات الموجھة للطالب وأولیاء األمور: الجزء الثالث
 

وال . أو التعرض ألي من العوامل من شأنھ أن یؤثر سلبًا على صحة الطالب وسالمتھ أو غیر ذلك من األعمال الوحشیة ذات الطابع البدني مثل الَجْلد والضرب والوسم بالنار
كما أن . ھدف مشروع وقانوني تتضمن األعمال الُمرھقة المسابقات الریاضیة الُمعتادة أو غیرھا من المنافسات والمسابقات المشابھة وأي نشاط أو تصرف یسعى إلى تحقیق

 .حظورات التي تتضمنھا ھذه السیاسةالحصول على الموافقة أو اإلذن أو افتراض المجازفة من قبل أي شخص یخضع لألعمال الُمرھقة ال یخفف من خطورة الم
 

 العنف وإساءة المعاملة خالل المواعدة بین المراھقین
ف العنف خالل المواعدة بأنھ عنف یرتكبھ شخص أثناء عالقة اجتماعیة ذات طبیعة رومانسیة أو حمیمیة مع المجني علیھ ویُحظر على أي طالب ارتكاب العنف أو إساءة . یُعرَّ

ذلك أیًضا في توقیع بعض  المواعدة داخل البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو أثناء أي أنشطة مدرسیة، وستوقَّع على الطالب إجراءات تأدیبیة، كما یمكن أن یتسببالمعاملة خالل 
 .العقوبات الجنائیة

ویجوز للُمبلغ أن یختار اإلبقاء . نھا إلجراء المزید من التحقیق والتقصيیجب على أي شخص یشتبھ في حدوث عنف أو إساءة معاملة خالل المواعدة أن یبلغ إدارة المدرسة بشأ
 .على سریة ھویتھ

 ".المتكافئة التعلیمیة الفرص" بعنوان التي) JB( المجلس لسیاسةسیُحقَّق في أي ادعاءات تتعلق بالتعارف عن طریق العنف وفقًا 
 

 االتجار
. االتجار بالبشر أو بالمخدرات، داخل جمیع البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو أثناء حضور األنشطة المدرسیةیُحظر أي شكل من أشكال االتجار، مثل 

أو موظفیھا اإلبالغ عن ) OCPS(یتعین على كل من وقع ضحیة لعملیة االتجار أو كل من یشتبھ في وقوع عملیة االتجار وبأنھا تؤثر على طالب مدارس مقاطعة أورانج العامة 
ل إنفاذ القانون إذا لم یكن مسؤول ھذه المزاعم إلى إدارة المدرسة إلجراء المزید من التحقیقات، ویتعین على إدارة المدرسة أن تستشیر مسؤول الموارد في المدرسة أو مسؤو

 .ار اإلبقاء على سریة ھویتھویجوز للُمبلغ أن یخت. الموارد في المدرسة متاًحا قبل البدء في عملیة التحقیق
 

 التدخین اإللكتروني /التبغ
استخدام جمیع منتجات التبغ والمنتجات المتعلقة بھا والسجائر اإللكترونیة داخل البنایات التابعة  "التبغ من خالیة ومنشآت مدارس" بعنوان التي) ADC( المجلس سیاسةتحظر 

ت المتعلقة بھا أو السجائر یُحظر على الطالب حیازة منتجات التبغ أو المنتجا. لمجلس المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو أثناء حضور األنشطة المدرسیة في جمیع األوقات
شراؤھا في أي وقت من األوقات أثناء وجود الطالب في البنایات التابعة للمجلس  /اإللكترونیة، أو أي مواد مماثلة أو استخدامھا أو استھالكھا أو عرضھا أو الترویج لھا أو بیعھا

 .لحظر ارتداء مالبس أو استخدام مواد أخرى لإلعالن أو الترویج لمنتجات التبغ أو السجائر اإللكترونیةیتضمن ھذا ا. أو وسائل النقل المدرسیة أو أثناء حضوره نشاًطا مدرسًیا
 

 الطرد
بأنھ نزع للحق أو إلزام الطالب بحضور مدرسة عامة بموجب الشروط التي حددتھا مدارس " الطرد" )فلوریدا والیة قانون من 1003.01 المادة( فلوریدا والیة قانونیُعرف 

یجوز توقیع حاالت الطرد سواء كان ھذا الطرد . وذلك لمدة زمنیة ال تتجاوز باقي الفصل الدراسي أو العام الدراسي وسنة إضافیة من الدراسة) OCPS(مقاطعة أورانج العامة 
 .تلقِّي الخدمات التعلیمیة أو عدم تلقیھا، ویبلغ عنھا طبقًا لذلكمصحوبًا باالستمرار في 

 

سواء كان ھذا الطرد مصحوبًا باالستمرار في تلقِّي ) OCPS(توقیع الطرد لمدة سنة واحدة من جمیع مدارس مقاطعة أورانج العامة  4قد یسفر عن جمیع مخالفات المستوى 
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 قوانینتوقیع الطرد اإللزامي لمدة سنة واحدة على النحو الذي تنص علیھ سیاسة عدم التسامح مطلقًا التي تبینھا  4ض مخالفات المستوى تتطلب بع. الخدمات التعلیمیة أو عدم تلقیھا
َنة، وتتضمن ھذه المخالفات فلوریدا والیة  .إلبالغ الكاذبةأو توجیھ التھدیدات أو حاالت ا/حیازة األسلحة الناریة أو استخدامھا و: وھذه الُمدَوَّ

 

 ".مطرود"و" االستبعاد التام"یرادف معنى " الطرد"یُرجى المالحظة أن مصطلح 
 

 اإلبعاد من المدرسة
بأنھ الحرمان المؤقت للطالب من حضور جمیع الدروس اإلرشادیة داخل حرم المدرسة العامة " اإلبعاد" )فلوریدا والیة قانون من 1003.01 المادة(یُعرف قانون والیة فلوریدا 

أیام دراسیة وإعادة الطالب إلى حضانة ولي أمره مع تكلیف  10وجمیع األنشطة األخرى التي تنظمھا المدرسة باستثناء ما یُصرح بھ المدیر أو من ینوب عنھ وذلك لمدة ال تتجاوز 
 .بعض الواجبات المنزلیة المحددةالطالب بإنھاء 

 

نَة وصفًا لبعض المخالفات التي قد تؤدي إلى إبعاد الطالب إلى خارج المدرسة إذا ما تعرض الطالب لإلبعاد من المدرسة، فإنھ یُحرم من حضور المدرسة وأي من . تتضمن الُمدَوَّ
 .األنشطة أو البرامج أو الفعالیات الریاضیة التي تنظمھا المدرسة

 

للطالب مجموعة ) A2S(یوفر برنامج . وذلك استنادًا إلى نوع المخالفة التي تستوجب التأدیب S2A(( المدرسة من اإلبعاد لعملیة البدیلة البرامجیجوز تأھیل الطالب ألي من 
الواجبات التي یكلفھم بھا المعلمون، وفي الوقت ذاتھ توفیر تثقیف لبناء الشخصیة من أجل الحیاة والتدریب على المھارات  من اإلجراءات البدیلة اآلمنة والُمھیكلة من أجل إنجاز

 ).A2S(األب والطالب من أجل مناقشة عملیة برنامج  /، تنسق إدارة المدرسة التابع لھا الطالب مع ولي األمر)A2S(ومن أجل تأھیل الطالب إلى برنامج . االجتماعیة
 

 اإلخطارات الموجھة للطالب وأولیاء األمور: الجزء الثالث
 

 البدائل اإلیجابیة لإلبعاد من المدرسة
الدراسي المنتظم للطالب ووضعھ في برنامج بأنھ الحرمان المؤقت للطالب من حضور البرنامج " اإلبعاد" )فلوریدا والیة قانون من 1003.01 المادة(یُعرف قانون والیة فلوریدا 

 .أیام 10وذلك لمدة زمنیة ال تتجاوز ) OCPS(بدیل تحت إشراف موظفي مدارس مقاطعة أورانج العامة 
 

االحتیاجات الفریدة للطالب الذین ارتكبوا عبارة عن مبادرة قصیرة المدى في موقع الفصل الدراسي تھدف إلى تلبیة ) PASS(برنامج البدیل اإلیجابي لعملیة اإلبعاد من المدرسة 
وتساعد مكونات الفصل الدراسي الطالب في تطویر المزید من مھارات التواصل الفعّال، وكذلك مبادئ تنمیة الشخصیة والسلوكیات . جریمة سلوكیة على مستوى المدرسة

ومكونات . ویُستخدم بما یتوافق مع مكونات الفصل الدراسي التصالحیة الممارسات) PASS(برنامج  یتضمن. الُمعززة للمجتمع مع متابعة المسار األكادیمي داخل الفصل الدراسي
نَة) PASS(برنامج  وتعتمد عملیات ). PASS(وال یجوز ألي شخص سوى اإلداریین الذین لدیھم وثائق إحالة رسمیة تسجیل الطالب في برنامج . ُمصممة من أجل تعزیز الُمدَوَّ

عّال مع حاالت ویتمثل الھدف من ھذا البرنامج في السماح للمدارس واإلداریین بالتعامل الف. التسجیل تلك على أساس دوري لعدة أیام ال تتجاوز عشرة أیام في مرة التسجیل الواحدة
نَة التي ال تستوجب إقصاء أو إبعاد الطالب خارج بیئة المدرسة  .مخالفة الُمدَوَّ

 
 االحتجاز

ار یجب تقدیم إخط. التعلیمیة للطالبیُسمح باحتجاز الطالب خالل الساعات الدراسیة المعتادة أو خارجھا إذا رأى ُمدیر المدرسة أو من ینوب عنھ أن االحتجاز یُحقق المصلحة 
 .ساعة من بدء االحتجاز) 24(الوصي القانوني قبل أربع وعشرین  /خطي إلى ولي األمر 

 
أیام دراسیة متتالیة، ما لم یتفق ) 5(وأال تتجاوز خمسة ) 1(إذا تقرر احتجاز الطالب قبل دوام المدرسة أو بعده خالل األسبوع الدراسي، فیجب أال تزید مدة االحتجاز عن ساعة 

من ینوب عنھ اتخاذ ترتیبات مسبقة للتأكد من  /وإذا كان الطالب یستقل الحافلة المدرسیة، یجب على المدیر . الوصي على خالف ذلك /ینوب عنھ مع ولي األمر  المدیر أو من
 .أن الطالب متاح لھ وسیلة مواصالت

 
. الوصي على خالف ذلك /ساعات، ما لم یتفق المدیر أو من ینوب عنھ مع ولي األمر ) 4(إذا تقرر احتجاز الطالب في یوم غیر دراسي، فیجب أال تزید مدة االحتجاز عن أربع 

 من ینوب عنھ اتخاذ ترتیبات مسبقة لضمان حصول الطالب على وسیلة نقل قبل اختیار االحتجاز في یوم غیر مدرسي /ویجب على المدیر 
 

 

 الممارسات التصالحیة
تتضمن . وھي نھج وقائي یھدف إلى تعزیز الشمولیة وبناء العالقات وحل المشكالت. البحث یتناول ُمعالجة الثقافة والمناخ العام بالمدرسةالممارسات التصالحیة ھي نھج قائم على 

الممارسات التصالحیة  )OCPS(وقد نفذت مدارس مقاطعة أورانج العامة . الممارسات التصالحیة سلسلة متصلة من التدخالت واالستراتیجیات االستباقیة وسریعة االستجابة
نَة ل أحد موظفي المدرسة المدربین . للتعامل مع االحتیاجات الفردیة للطالب الذین ارتكبوا مخالفات تستوجب التأدیب حسب الُمدَوَّ عقد ) اإلداري، أو المدرس، أو االستشاري(یُسّھِ

تضمن بعض الوسائل التصالحیة استخدام بیانات عاطفیة، وأسئلة تصالحیة، وحلقات بناء المجتمعات، ت. حلقات حل النزاعات المتعلقة بالممارسات التصالحیة مع الضحیة والمعتدي
 .وحلقات حل النزاعات

  
االستماع لجمیع اآلراء تكفل الممارسات التصالحیة . تھدف الممارسات التصالحیة أیًضا إلى بناء ثقافة مدرسیة تركز على تطویر العالقات بین المعلمین والطالب والحفاظ علیھا

 .تُعلِّم الممارسات التصالحیة المھارات االجتماعیة والعاطفیة ومھارات حل النزاعات الضروریة للحد منھا. ومعالجة المشكالت وحلھا
 .ءات التأدیبیة المناسبةویمكن للتنفیذ الناجح للممارسات التصالحیة أن یكون من النتائج المقبولة بدًال من اإلیقاف، والطرد وغیرھا من اإلجرا. 
 

 الطرد /األوامر القضائیة والمخالفات المؤدیة لإلبعاد
ھ المدعى العام للطالب اتھامات رسمیة تتعلق بجریمة جنائیة أو مخالفة تُعد جریمة إذا ارتكبھا شخص راشد، تُتخذ إجراءات المخ الفات المؤدیة لإلبعاد ضد الطالب على إذا وجَّ

نَة السادس الجزءترد معلومات إضافیة في . فلوریدا والیة قانون من 09-1006 المادةالنحو المصرح بھ في   .من الُمدَوَّ
الب آخرین، یمكن إبعاد الطالب من مدرستھ الحالیة الملتحق بھا وتسجیلھ في مدرسة أو برنامج آخر تابع فضًال عن ذلك، إذا صدر ضد الطالب أمر بعدم التعرض ألطفال أو ط

 والیة قانون من 13-1006 المادةلمزیٍد من المعلومات حول أوامر عدم التعرض والمخالفات المؤدیة لإلبعاد، یمكنك االطالع . (OCPS(مقاطعة أورانج العامة لمدارس 
 ".الطالب سلوك قواعد ةنَوَّ دَ مُ " بعنوان التي) JIC( المجلس سیاسةو فلوریدا

 

 التشاور مع سلطات إنفاذ القوانین
نَة قواعد سلوك الطالب"التي بعنوان ) JIC(من قوانین والیة فلوریدا، وسیاسة المجلس  13-1006تطالب المادة  التشاور ) OCPS(، موظفي مدارس مقاطعة أورانج العامة "ُمدَوَّ

  مة في االختصاص القضائي للمجلس أومع مسؤول الموارد المدرسیة، أو موظف إنفاذ القانون إذا كان مسؤول الموارد المدرسیة غیر متاًحا، إذا اعتقد شخص عاقل وقوع جری
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 اإلخطارات الموجھة للطالب وأولیاء األمور: الجزء الثالث
 

من قوانین والیة فلوریدا، یجوز لمدیر المدرسة أو  985.12إذا اعتبرت الجریمة التي ارتكبھا الطالب جنحة تستوجب العقوبة، بموجب المادة . وجود خطر یھدد سالمة المدرسة
م توصیة تسمح للطالب بالمشاركة في برنامج تجنب السجالت الجنائیة أو برنامج مماثل بدیل عن إلقاء القبض علیھ أو طرده بمن ینوب  ویكون مسؤول . شكل كاملعنھ أن یُقدِّ

السجالت الجنائیة أو برنامج مماثل بدیل عن إلقاء الموارد المدرسیة، أو موظف إنفاذ القانون وحده صاحب القرار النھائي بشأن السماح للطالب بالمشاركة في برنامج تجنب 
ھذه التوصیة ال یمكن إصدارھا لبعض المخالفات، والتي تتضمن على سبیل المثال ال . القبض علیھ، وھذا ال یعفي الطالب من الخضوع ألي أشكال أخرى من التدخالت التأدیبیة

 .استخدام األسلحة الناریة أو غیر الناریة /الجنایات؛ توجیھ التھدیدات للمدرسة؛ حیازة: الحصر ما یلي
 

 تصرفات سوء السلوك البسیطة
ف سیاسة المجلس  نَة قواعد سلوك الطالب"التي بعنوان ) JIC(تُعّرِ تصرفات سوء السلوك البسیطة بأنھا تصرفات ال تُشكل تھدیدًا على سالمة المدرسة أو اآلخرین وال  "ُمدَوَّ

یجوز لمدیر المدرسة أو من ینوب عنھ توجیھ أحد الطالب الذي قاموا بسوء سلوك بسیط إلى برنامج التدخل على مستوى . تعتبر جریمة وفقًا لقانون الوالیة أو القانون الفیدرالي
نَةة، على النحو الذي یسمح بھ الجزئین الرابع والخامس من ھذه الالمدرس  .ُمدَوَّ

 

 ما بعد المدرسة الثانویة /إخطار التسجیل الثنائي
نَة الُمطبقة من قبل مدارس مقاطعة أورانج العامة  نَة قواعد سلوك الطالب للمؤسسة الجامعیة ) OCPS(یخضع الطالب المشاركون في برامج التسجیل الثنائي إلى الُمدَوَّ وُمدَوَّ

وذلك إلى مدارس ما بعد ) OCPS(المشاركة في األنشطة، وینبغي اإلبالغ عن أي من المخالفات التي تستوجب التأدیب والتي تقع داخل حرم مدارس مقاطعة أورانج العامة 
إضافة إلى ذلك فإن أی�ا من المخالفات التي تستوجب . ل الثنائي، وقد یتسبب ذلك في إقصاء الطالب من البرنامجالتعلیم الثانوي المشاركة والمسجل بھا الطالب في برامج التسجی

یق وذلك إلجراء المزید من التحق) OCPS(التأدیب والتي قد تحدث داخل حرم مؤسسة التعلیم ما بعد الثانوي ال بد وأن یجري اإلبالغ عنھا إلى مدارس مقاطعة أورانج العامة 
 .والتقصي

 

 التغیُّب عن الفصل الدراسي
یمكن إذا ما وصل الطالب إلى المدرسة ثم غادر حرم المدرسة، وتغیَّب بشكل مؤقت عن حضور الفصول الدراسیة أو تعذَّر علیھ حضور بعض الفصول، 

 .للمدرسة اتخاذ بعض اإلجراءات التأدیبیة ضد الطالب نتیجة لھذا التغیُّب
 

 المدرسة دون إذنالتغیُّب عن 
وتتطلب . أو التأخیر غیر الُمبررةإذا كان من الواجب على الطالب الحضور إلى المدرسة بموجب أحكام القانون، فال یجوز للمدرسة إبعاد الطالب نتیجة ألي من حاالت الغیاب 

لتأمین من المشرف إبالغ إدارة فلوریدا للسالمة على الطرق السریعة والمركبات اآللیة عن أسماء جمیع الطالب وتواریخ میالدھم وجنسھم وأرقام ا فلوریدا والیة قانون أحكام
ى فقدان رخص القیادة الخاصة بھم قد یتعرض ھؤالء الطالب إل. یوًما 90مرة في أي فترة  15الذین وصلت حاالت غیابھم دون عذر إلى ) عاًما 14-17(االجتماعي الخاصة بھم 

إضافة إلى ذلك یخضع . والیة فلوریداأو یحرمون من االمتیازات الممنوحة لھم بشأن الحصول على رخصة قیادة إذا اعتُبروا متغیِّبین من قبل المدرسة وبموجب تشریعات وقوانین 
 .لُمتبعة بموجب النظام القضائيأولیاء أمور الطالب الذین یتغیبون عن المدرسة لإلجراءات ا /جمیع آباء

 
 العقاب البدني

 .یحظر المجلس قیام اإلدارة بتنفیذ أّيٍ من عملیات العقاب البدني داخل المنطقة التعلیمیة
 )SESIR( تقریر حوادث السالمة البیئیة بالمدرسة

بترمیز البیانات المستخدمة في تقدیم تقاریر عن الحوادث المخالفة للقانون أو التي تمثل أن تقوم اإلدارات التعلیمیة من قانون فلوریدا اإلداري  6A-1.0017تتطلب القاعدة رقم 
بالمدرسة أو تلك الحوادث التي انتھاًكا لقانون مدونة قواعد سلوك الطالب، وھذا یتضمن تلك الحوادث التي تعتبر خطیرة بما یكفي حیث تتطلب تدخل مسؤول إدارة الموارد 

 عنھا لسلطات إنفاذ القانون"."من المقرر اإلبالغ 
قواعد السلوك مع رمز رمز مكون من ثالثة یتم تحدید تلك الحوادث التي من المقرر اإلبالغ عنھا لھیئة تقریر حوادث السالمة البیئیة بالمدرسة أو سلطات إنفاذ القانون في مدونة 

داث في نفس الوقت والمكان، فإنھ یجب اإلبالغ عن تلك الحادثة التي أحرف تحدد الحوادث الواردة بتقریر حوادث السالمة البیئیة بالمدرسة. وفي حالة وقوع العدید من الحو
ذكورة بتقریر حوادث السالمة البیئیة تسببت في وقوع العدید من اإلصابات أو وقوع أعلى خسارة للمتلكات أو التكلفة المالیة. ویجب اإلبالغ عن أي عناصر مرتبطة بالحادثة الم

بمدونة قواعد السلوك اإلداري بفلوریدا: تعاطي المواد الكحولیة، التنمر، االنضمام  6A-1.0017(8)ك الحوادث المحددة في قاعدة رقم بالمدرسة، ویتضمن أي عنصر مرتبط تل
 لعصابة، ارتكاب جرائم بدافع الكراھیة، ممارسة األعمال المرھقة، اإلصابات، تدخین السجائر اإللكترونیة، استخدام األسلحة.

رقم القضیة،  غ إلى سلطات إنفاذ القانون" اتخاذ أي إجراء رسمي من مسؤول إدارة الموارد بالمدرسة أو مسؤول إدارة إنفاذ القانون المحلي مثل: تحدیدیقصد بمصطلح "اإلبال
 ة أو إلقاء القبض. تقدیم تقریر،  تقدیم إفادة خطیة، إجراء تحقیق والتأكد من اإلبالغ عن الحادث إلى إدارة تقریر حوادث السالمة البیئیة بالمدرس

 اإلخطارات الموجھة للطالب: الجزء الثالث
 

 سیاسة استخدام اإلنترنت 
 اتفاقیة االستخدام المسؤول والتكنولوجیا المسموح بھا للطالب

بأنھ ینبغي حصول ) OCPS(وتؤمن مدارس مقاطعة أورانج العامة . بتوفیر بیئة تعلیمیة آمنة وإیجابیة وإنتاجیة، تحتضن الطالب) OCPS(تلتزم مدارس مقاطعة أورانج العامة 
وذلك عندما یتصرفون على نحو مسؤول وفعال وبطریقة ُمھذبة وغیر مخالفة ) أي األجھزة واإلنترنت والدخول على الشبكة(جمیع الطالب على وسائل التكنولوجیا الحدیثة 

 . للقوانین
 

 األغراض التعلیمیة
. یمیة ومعاییر والیة فلوریداإمكانیة الوصول إلى وسائل التكنولوجیا الحدیثة من أجل األغراض التعلیمیة ویجب أن تتوافق مع معاییر المناھج الدراسیة للمنطقة التعللقد جرى توفیر 

شرین لدى الطالب مثل اإلبداع والتفكیر النقدي، وحل األنشطة األكادیمیة التي تعمل مباشرة على تحسین مھارات القرن الحادي والع" األغراض التعلیمیة"وتتضمن عبارة 
 .المشكالت والتواصل والتعاون

 
َنة وأحكام القانون فیما یتعلق باستخدام شبكة اإلنترنت والوصول إل  .ى الموارد المتاحة علیھاویُتوقع من الطالب االلتزام بالقواعد المنصوص علیھا في الُمدَوَّ

 
ویعني ذلك أنھ ال یجوز لھم عرض المنتجات أو الخدمات أو توفیرھا أو شراؤھا عبر اإلنترنت في أي من . ترنت من أجل األغراض التجاریةال یجوز للطالب استخدام اإلن

 .المدارس وذلك باستخدام أّيٍ من الموارد التي توفرھا المنطقة التعلیمیة
 

http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.27.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.27.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.27.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.27.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.27.html
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 دخول الطالب على اإلنترنت
وبما یتوافق مع أحكام . اإلنترنت تحت اإلشراف وذلك أثناء وجودھم في الفصل الدراسي أو مركز الوسائط المتعددة أو معمل الحاسب اآلليیُمنح جمیع الطالب إمكانیة دخول على 

ترنت التي توفرھا ، فإن جمیع موارد شبكة اإلن)COPPA(، وكذلك قانون حمایة خصوصیة األطفال على اإلنترنت )CIPA(القانون األمریكي لحمایة األطفال على اإلنترنت 
 .ُمفلترة وبالرغم من ذلك، فإن ھذا ال یحول دون إمكانیة وجود بعض المواقع غیر المناسبة دون حجب (OCPS)مدارس مقاطعة أورانج العامة 

 
فقط وال یجوز لھم الدخول على أّيٍ من المواد لألغراض التعلیمیة  (OCPS) وینبغي للطالب استخدام خدمات الوصول إلى اإلنترنت التي توفرھا مدارس مقاطعة أورانج العامة

 .اإلباحیة أو الفاحشة، أو دعم األعمال المخالفة للقانون أو مناصرة العنف أو التمییز ضد اآلخرین
 

 االستخدامات المسؤولة
وینبغي للطالب الحفاظ على سریة . ة فیما یتعلق باستخدامات اإلنترنتمن أجل ضمان توفیر بیئة تعلیمیة آمنة وإیجابیة وبناءة تحتضن الجمیع، یُتوقع من الطالب التحلي بالمسؤولی

وینبغي للطالب اإلبالغ عن أّيٍ من محاوالت استخدام وسائل . البیانات مثل كلمات المرور والعناوین وأرقام الھواتف وتواریخ المیالد وغیرھا من البیانات الُمحددة للھویة
 .اآلخرین أو مضایقتھم أو أي من العاملین والموظفین وكذلك اإلبالغ عن أي شخص آخر قد یجعلھ یشعر بعدم االرتیاحالتكنولوجیا من أجل إیذاء الطالب 

 
 (OCPS)س مقاطعة أورانج العامة ال یجوز للطالب تسجیل الدخول إلى أي حسابات أخرى بخالف حساباتھم وال یجوز لھم استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة التي توفرھا مدار
ت أو تھدید سالمة أي شخص آخر من أجل المشاركة في األعمال غیر المشروعة مثل بیع الُمخدرات أو شراء المشروبات الكحولیة أو المشاركة في األنشطة اإلجرامیة للعصابا

ر اإللكتروني  .أو في أعمال القرصنة السیبرانیة أو في التنمُّ
 األلفاظ واللغة غیر المناسبة

ال یجوز للطالب استخدام األلفاظ أو اللغة غیر المناسبة أو مضایقة اآلخرین . معاملة اآلخرین بكل احترام باستخدام لغة مناسبة، وتقدیم النقد البنَّاء حسبما یكون مناسبًا ینبغي للطالب
ائل الخاصة دون إذن الشخص الُمرِسل، وال مشاركة المعلومات عن عمد أو نشر األكاذیب بكل رعونة، أو المعلومات التشھیریة حول األشخاص أو المؤسسة، أو مشاركة الرس

 .الخاصة عن الغیر أو إرسال الرسائل الجنسیة
 تأمین النظام

مون بھا بمراجعة األعمال أو األنشطة التي یقو) OCPS(یسمح جمیع الطالب ألي معلم أو مسؤول أو أي من موظفي تقنیة المعلومات التابعین لمدارس مقاطعة أورانج العامة 
ینبغي للطالب طلب اإلذن قبل ربط جھازھم بشبكة . وذلك في أي وقت) OCPS(من خالل الجھاز اإللكتروني الذي توفره المدرسة أو عبر شبكة مدارس مقاطعة أورانج العامة 

 .معتمدة من قبل المنطقة التعلیمیة) OCPS(ة أورانج العامة اإلنترنت لمدارس مقاطعة أورانج العامة، وأن یتأكد من أن جمیع األجھزة المستخدمة عبر شبكة مدارس مقاطع
 

حمیل أي من البرامج أو ال یُسمح للطالب باستخدام وسائل التكنولوجیا من أجل الوصول إلى سجالت الطالب الخاصة أو سجالت الصفوف الدراسیة الخاصة بالطالب أو ت
وذلك على أجھزة المدرسة، وال یسمح لھم بنشر فیروسات الحاسب عن عمد أو تجاوز أو إتالف أو تعطیل أو تعدیل أو التطبیقات أو االمتدادات أو اإلضافات غیر الُمصرح بھا 
 .إساءة الوصول إلى شبكة مدارس مقاطعة أورانج العامة



 قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات
التأديبية يف املرحلة الثانوية وما بعدها

الجزء الرابع:
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 في المرحلة الثانویةقانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة : الجزء الرابع
 

 نظرة عامة عن قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة
م الجزء التالي مخالفات الطالب الموِجبة لإلجراءات التأدیبیة والعواقب المحتملة لسلوكیات طالب المرحلة الثانویة التي تحدث د اخل البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو في یُقدِّ

من األنشطة المماثلة، وإذا كان المدرسیة أو خالل األنشطة المدرسیة، على سبیل المثال ال الحصر التعلُّم عن بُعد والرحالت المیدانیة والفعالیات الریاضیة وغیر ذلك وسائل النقل 
تندرج مخالفات الطالب الموجبة لإلجراءات التأدیبیة وكیفیة . الوالیةأو القواعد التعلیمیة لمجلس /ممكنًا، أو في أي منطقة أخرى على النحو الذي تسمح بھ قوانین والیة فلوریدا و

تتطلب بعض المخالفات . ویمثل كل مستوى المخالفات األكثر خطورة تدریجیًا، وتصبح االستجابة لھا أكثر حدة على نحو تدریجي. االستجابة لتلك المخالفات إلى أربعة مستویات
 .ما اعتُبرت المخالفة مخالفةً ألحد قوانین الوالیة أو القوانین الفیدرالیةالرجوع إلى قوات إنفاذ القانون إذا 

 
إلى توفیر بیئة تعلیمیة آمنة وداعمة في المدارس وإلى حمایة الطالب والعاملین من أي سلوك من شأنھ أن یُشكل خطًرا جسیًما ) OCPS(تسعى مدارس مقاطعة أورانج العامة 

نَةعلى سالمة المدرسة، ویقیم مدیر فضًال عن . و المدرسة اإلجراءات التأدیبیة المتسقة في المدرسة حسبما یكون مناسبًا ومصرًحا بموجب سیاسة اإلجراءات التأدیبیة وھذه الُمدَوَّ
الوالدین أو اتخاذ تدابیر بدیلة قبل إبعاد الطالب عن  ، یبذل المدیر أو من ینوب عنھ كل الجھود بحسن نیة لالستعانة بمساعدةفلوریدا والیة قوانین من 1006.09 للمادةذلك، طبقًا 

النحو الذي یُحدده المجلس وھذه  المدرسة، باستثناء حاالت الطوارئ أو الظروف المعرقلة التي تتطلب اإلبعاد الفوري أو في حال االنتھاك الجسیم لقواعد سلوك الطالب على
نَة  .الُمدَوَّ

 
ولھذه الغایة، . اآلباء لتحقیق ھذا الھدف /بتوفیر بیئة آمنة لجمیع الطالب وتسعى للحصول على الدعم من المجتمع وأولیاء األمور) OCPS(تلتزم مدارس مقاطعة أورانج العامة 

التعاون مع السلطة التابعة للمجلس ومدارس مدارس  12على أنھ یتعین على ولي أمر كل طالب من روض األطفال إلى الصف  فلوریدا والیة قوانین من 1003.04 المادةتنص 
إلبعاد الطالب من الصف المدرسي وحرمانھ من استقالل الحافلة المدرسیة، حسبما  والمشرف والمدیر والمدرسین وسائقي الحافالت المدرسیة) OCPS(مقاطعة أورانج العامة 

 .أو یتسبب في اضطراباتیكون مناسبًا ومتوفًرا، ووضعھ في بیئة تعلیمیة بدیلة إذا كان الطالب یرفض الطاعة أو عدیم االحترام أو عنیف أو متعسف أو غیر مكبوح 
 

 تحقیقات حاالت التأدیب للطالب
المسؤولیة عن التحقیق في جمیع االدعاءات  إذا كان الطالب یخضع للوصایة المادیة للمدرسة وتتولى) أي تحل محلھم( الوالدین مقام(OCPS (تقوم مدراس مقاطعة أورانج العامة 

وعلیھ، یجوز لموظفي مدارس مقاطعة أورانج التعلیمیة إجراء المقابالت مع الطالب . المتعلقة بحاالت سوء السلوك التي تقع ضمن والیتھا وذلك بترجیح المعاییر القانونیة لألدلة
نَة للحصول على شھاداتھم ومن المھم مالحظة أنھ إذا كان سلوك الطالب یُعتقد . ومع ذلك فإنھ یجوز ألي طالب أن یرفض المشاركة في التحقیق ممن شاركوا في مخالفات الُمدَوَّ

ي التحقیقات، كما المشاركة ف -إذا لم یكن مسؤول الموارد متوفًرا-بأنھ سلوًكا إجرامًیا ومخالفًا لقوانین والیة فلوریدا یجوز لمسؤول الموارد في المدرسة أو مسؤول إنفاذ القانون 
أولیاء األمور وذلك بتقدیم  /آباء الطالب أن یطلبوا من أوالدھم عدم المشاركة في تحقیقات حاالت التأدیب للطالب دون الحصول على موافقة من اآلباء /یجوز ألولیاء أمور

فضًال . من متابعة التحقیق وتوقیع اإلجراءات التأدیبیة المناسبة) OCPS(لعامة وال یمنع رفض المشاركة في التحقیقات مدارس مقاطعة أورانج ا .طلب خطي إلى إدارة المدرسة
 .قوبات جنائیة عند االقتضاءعن ذلك، ال یمنع رفض المشاركة في التحقیقات مسؤول الموارد في المدرسة أو مسؤول إنفاذ القانون من متابعة التحقیقات الجنائیة وفرض ع

 
ومع ذلك یجوز االطالع . األب طلب نسخة من جمیع األدلة المستندیة التي تستند علیھا اإلجراءات التأدیبیة المقترحة /التأدیب، یجوز لولي األمربعد استكمال تحقیقات حاالت 

یمكن العثور على أي معلومات إضافیة . فقط على األدلة المستقاة من مقاطع الفیدیو، حتى إذا كانت متوفرة ومستخدمة بوصفھا أدلة ألغراض تأدیبیة، وال یجوز تقدیم نسخة منھا
نَة والجزء الخامس  .تتعلق بالمخالفات الموجبة لإلجراءات التأدیبیة واإلجراءات المتخذة بشأنھا من خالل ھذا الجزء من الُمدَوَّ

 
تأسس فریق . فریق تقییم التھدیدات التابع للمدرسة لالطالع علیھا إذا أجریت تحقیقات حاالت التأدیب بسبب ادعاءات التعرض للتھدیدات أو سلوك تھدیدي، تُقدَّم التحقیقات إلى

 .فلوریدا والیة قوانین من 1006.07 والمادة "التھدیدات" عنوان تحمل التي) JICK( المجلس سیاسةتقییم التھدیدات التابع للمدرسة بموجب 

 قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في المرحلة الثانویة: الجزء الرابع
 ) 1(المستوى األول 

 قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة
تصرفات سوء السلوك البسیطة التي تؤدي إلى تعطیل العمل والنظام داخل الفصل الدراسي وكذلك تعطیل سیر العملیة ) 1(تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول 

 .المصاحبة للمناھج الدراسیة أو داخل وسائل النقل المعتمدة /التعلیمیة في المدرسة وكذلك األنشطة اإلضافیة
 

وإذا دعت األمور لمزیٍد من اإلجراءات، ینبغي للموظف إحالة الطالب . المشاركین التدخل إلیقاف حاالت سوء السلوك) OCPS(وینبغي لموظفي مدارس مقاطعة أورانج العامة 
في المدرسة وكذلك الطالب اآلخرین، فضًال عن القیام بتنفیذ وبعد سماع التوضیح من قبل الطالب، واستشارة األعضاء العاملین . إلى مدیر المدرسة لتوقیع اإلجراءات التأدیبي

ي الضروریة األخرى، ینبغي لمدیر المدرسة تقریر اإلجراء التأدیبي الُمقرر اتخاذه وال یُعد اإلبعاد من االستجابات التأدیبیة المتوفرة للتعامل مع . أي من التحقیقات وأعمال التقّصِ
 ).1(مخالفات المستوى األول 

 )1(الفات التي تندرج ضمن المستوى األول المخ
االستخدام المتعمد والمقصود ألعمال اآلخرین الُمخصصة لألغراض األكادیمیة، أو االستخدام غیر الُمصرح بھ للمذكرات والمواد  الغش -أ

اإلجراءات التأدیبیة، یجوز حرمان الطالب إضافة إلى االستجابة بتوقیع . التعلیمیة وذلك في إكمال الواجبات األكادیمیة أو االختبارات
 .من أي درجات على الواجبات أو االختبارات أو االمتحانات وذلك حسبما یراه الُمعلم مناسبًا

   
 أو آداب التعامل وذلك تجاه أحد الطالب أو العاملین أو/السلوك أو التصرف الذي یفتقر إلى االحترام والكیاسة واألدب و عدم االحترام -د

على سبیل المثال ال -وتتضمن ھذه المخالفة . المتطوعین أو األشخاص المتعاقد معھم داخل مدارس مقاطعة أورانج التعلیمیة
 .الكالم والعبارات التي تحتوي على إھانات واألسالیب غیر المھذبة -الحصر

 عدم االلتزام بقواعد الزي الرسمي قواعد الزي الرسمي -ھـ
الذھاب إلى االمتناع عن  -و

 غرفة االحتجاز
 .االمتناع عن اإلذعان لإلجراءات التأدیبیة المتخذة

 /المعلومات الُمضللة -ز
 الكاذبة

نشر المعلومات الكاذبة والُمضللة عن عمد أو إخفاء معلومات صحیحة عن الموظفین واألشخاص المتعاقد معھم والمتطوعین في 
 .شأنھا أن تُسبب اضطرابًا داخل بیئة المدرسةمدارس مقاطعة أورانج العامة والتي من 
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اللغة  /المواد اإلباحیة -ي
 البذیئة أو المسیئة

استخدام أي من اإلیحاءات أو العبارات اللفظیة أو المكتوبة التي تُعد عدیمة االحترام أو غیر مقبولة اجتماعی�ا وغیر موجھة إلى 
 .والتخویفال تتضمن ھذه الفقرة لغة التھدید . الشخص اآلخر

مخالفات األجھزة  ك
 اإللكترونیة

سوء استخدام األجھزة اإللكترونیة ذات الطبیعة غیر التعلیمیة، وتشمل على سبیل المثال ال الحصر الھواتف المتحركة، والھواتف 
المحمولة وغیرھا  وأجھزة اآلیبود، والقارئ اإللكتروني، واألجھزة اللوحیة، وأجھزة الحواسیب MP3والساعات الذكیة، ومشغالت 

 .من األجھزة اإللكترونیة
 .تكرار الوصول المتأخر إلى الفصل الدراسي، ولیس المدرسة التأخیر ل
التغیُّب عن المدرسة أو  م

 الفصل دون إذن
إذا ما وصل الطالب إلى المدرسة ثم غادر حرم المدرسة، وتغیَّب بشكل مؤقت عن حضور الفصول الدراسیة دون عذر أو تعذر  

 .علیھ حضور بعض الفصول
حاالت سوء السلوك  -ن

 األخرى
المدرسة أو أنشطتھا، أي من حاالت سوء السلوك التي قد تؤدي إلى تعطیل النظام والعمل داخل الفصل الدراسي أو تعطیل برامج 

المصاحبة للمناھج الدراسیة، أو عملیات النقل الُمعتمدة، وال یمكن إدراجھا على أنھا مخالفة أخرى من  /وكذلك األنشطة اإلضافیة
 .المستوى األول

ر غیر  -س حاالت التنمُّ
 المدعومة بأدلة

 �عد االنتهاء من التحقیق والمتا�عة لحوادث التنمُّر الُمبلغ عنها، �قرر المحقق عدم وجود أدلة �افیة إلثبات الحادثة على النحو الذي
�في �المعاییر الُمحددة للتصرف الُمخالف وفًقا للتعر�ف الخاص �التنمُّر على النحو الوارد في قانون جیفري جونسون للدفاع عن جمیع 

ارة التعلیمیة . هذه المخالفة ألغراض التوثیق فقط على النحو الذي تشترطه اإلد)فلور�دا وال�ة قوانین من 1006.147 المادة(الطالب 
 بوال�ة فلور�دا، وال یتم إصدار أي عقو�ات تأدیبیة.

ش غیر  ع حاالت التحرُّ
 المدعومة بأدلة

 �عد االنتهاء من التحقیق والمتا�عة لحوادث التحرُّش الُمبلغ عنها، �قرر المحقق عدم وجود أدلة �افیة إلثبات الحادثة على النحو الذي
�في �المعاییر الُمحددة للتصرف الُمخالف وفًقا للتعر�ف الخاص �التحرُّش على النحو الوارد في قانون جیفري جونسون للدفاع عن 

. هذه المخالفة ألغراض التوثیق فقط على النحو الذي تشترطه اإلدارة )فلور�دا وال�ة قوانین من 1006.147 المادة(جمیع الطالب 
 التعلیمیة بوال�ة فلور�دا، وال یتم إصدار أي عقو�ات تأدیبیة.

 

 
 )1(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول 

   
 .أيٌّ من األلعاب أو الُمَزح الخشنة غیر الخاضعة للسیطرة التي تشمل اثنین أو أكثر من الطالب المزاح الخشن -ص

 )1(تبعات المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول 
 ولي األمر /االتصال باألب -1
 االستشارة والتوجیھ -2
 التأنیب اللفظي -3
 الممارسات التصالحیة -4
 التكلیف ببعض األعمال الخاصة -5
 سحب االمتیازات -6
 رد الممتلكات -7
 االحتجاز -8
 اإلحالة إلى برنامج التدخل -9
 

 المتعلقات غیر الُمصرح بھا /األشیاء /مصادرة المواد -10
 المقعد المخصص -11
 خطة اإلشراف -12
 اإلرشادیة /اإلحالة اآلمنة -13
 تغییر الجدول -14
 ى عدم التواصلاالتفاق عل -15
 اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة -16
 )2(التحذیر بشأن اإلحالة إلى المستوى الثاني  -17

 

  التبعات اإللزامیة* 

 قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في المرحلة الثانویة : الجزء الرابع
 

 ) 2(المستوى الثاني 
التأدیبیةقانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات   

وتشمل مخالفات ). 1(من حاالت سوء السلوك التي تتخطى في خطورتھا المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول ) 2(تعد المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني 
ض صحة وسالمة وكذلك التصرفات الموجھة ) 1(تكرار حاالت سوء السلوك التي تندرج ضمن المستوى األول ) 2(المستوى الثاني  إلى األشخاص والممتلكات التي ال تعّرِ

 .اآلخرین للخطر على نحو كبیر
 

ي والتحقیق وبعد سماع التوضیح من قبل الطالب، واستشارة األعضاء . ینبغي اإلبالغ عن حالة سوء السلوك إلى المسؤول الُمختص في المدرسة وذلك إلجراء المزید من التقّصِ
ي الضروریة األخرى، ینبغي لمدیر المدرسة اتباع اإلجراالعاملین في المدرسة وكذ ءات الُمحددة لك الطالب اآلخرون، فضًال عن القیام بتنفیذ أّيٍ من التحقیقات وأعمال التقّصِ

إلبعاد من المدرسة من االستجابات التأدیبیة المتوفرة وال یُعد ا. من أجل التحقیق في المسألة وتقریر اإلجراء التأدیبي المتدرج) 2(بشأن المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني 
 ).2(للتعامل مع مخالفات المستوى الثاني 

 
 )2(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني 

أعمال التخریب  /تخریب الممتلكات -أ
دوالر  100التي تقل قیمتھا عن (

 )أمریكي

 .المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو ممتلكات اآلخرینأعمال التخریب المتعمدة أو الكیدیة لمنشآت مجلس 
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أو آداب التعامل وذلك تجاه أحد الطالب أو العاملین /تكرار السلوك أو التصرف الذي یفتقر إلى االحترام والكیاسة واألدب و عدم االحترام -ب
وقد تتضمن ھذه المخالفة على سبیل . التعلیمیةأو المتطوعین أو األشخاص الُمتعاقَد معھم داخل مدارس مقاطعة أورانج 

 المثال ال الحصر، استخدام األلفاظ واللغة غیر المناسبة تجاه اآلخرین

االحتكاك البدني البسیط بین طالبین أو أكثر، مثل الدفع واإلزاحة والمشاحنة التي تتوقف بمجرد صدور أمر  الجسدیةالمشاجرة  -ج
 .شفھي

 -على سبیل المثال ال الحصر-وتتضمن ھذه المخالفة . استحداث أو استنساخ توقیع أو وثیقة شخص آخر ألغراض احتیالیة )الجنائيغیر (التزویر  -د
 .توقیع وثیقة مع تزویر توقیع ولي األمر دون الحصول على إذنھ

 .أو غیرھا من األشیاء الثمینة/المال والحظ نظیر ) أو أنشطة(أي من عملیات المشاركة غیر القانونیة في ألعاب  المقامرة -ھـ

الرفض اللفظي أو غیر اللفظي لإلذعان لقواعد المدرسة والتوجیھات الصادرة عن الموظفین واألشخاص الُمتعاقَد معھم  التحدي السافر /حاالت العصیان -و
اضطراب أو ارتكاب أي أو عدم اإلذعان إلیھا دون إحداث ) OCPS(والمتطوعین في مدارس مقاطعة أورانج العامة 

 .تصرفات إضافیة
   

دوالًرا  375أقل من (السرقة  -ي
 )أمریكی�ا

 .أخذ أي من ممتلكات الغیر دون الحصول على إذن مالكھا

التجمعات أو المنشورات غیر الُمصرح  ك
 .بھا

الُمصرح بھا بما في ذلك أو توزیع أي من المنشورات غیر /أو العرائض الخاصة بالطالب أو حیازة و/المظاھرات و
سواء استخدام الرسائل اإللكترونیة أو الحواسیب على نحو یعرقل النظام داخل بیئة المدرسة أو یعوق الوظائف التي 

 .المصاحبة للمناھج الدراسیة /تقوم بھا المدرسة، وكذلك األنشطة اإلضافیة

   

 
 )2(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني 

أي من حاالت سوء السلوك التي تعتبر مثاًال أكثر خطورة أو إیذاًء أو إزعاًجا للمخالفات المنصوص علیھا في المستوى  سوء السلوك الجسیمة األخرىحاالت  م
األول والتي قد تتداخل مع األداء المنظم للمدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو األنشطة المدرسیة، وال یمكن إدراجھا على 

 .فة أخرى من المستوى الثانيأنھا مخال
 -على سبیل المثال ال الحصر-حیازة أي من األدوات التي تتعلق بأنشطة العصابات أو استخدامھا أو عرضھا والتي تشمل  االنضمام إلى عصابة -ن

المالبس واإلكسسوارات، وشارات العصابات وكتاباتھم وعالماتھم أو رموزھم على نحو یشجع االنضمام إلى إحدى 
 .العصابات أو االشتراك معھا

   

الحاالت المتكررة لسواء استخدام األجھزة اإللكترونیة ذات الطبیعة غیر التعلیمیة والوصول غیر المصرح بھ للبرامج أو  مخالفات األجھزة اإللكترونیة -ف
) OCPSمقاطعة أورانج العامة( الطالب على أي جهاز إلكتروني أو شبكة تا�عة لمدارسالملفات غیر الُمخصصة الستخدام 

(مثل األلعاب)؛ أو مشار�ة اسم المستخدم و�لمة المرور مع شخص آخر أو إتاحة دخول شخص آخر عن قصد الستخدام 
 .في الوقت ذاتھ الذي یكون الطالب مسجًال دخولھجهاز الطالب 

   

التي تشمل اثنین أو أكثر من الطالب ومتى كان ھناك خطورة  أي من األلعاب أو الُمَزح الخشنة غیر الخاضعة للسیطرة المزاح الخشن -ع
اء ھذا المزاح الخشن  .تتمثل في حدوث إصابة جرَّ

 )مخالفات المستوى الثاني وما بعده(عدم االلتزام بقواعد الزي الرسمي  قواعد الزي الرسمي -ف
 )2(تبعات المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني 

 ولي األمر /االتصال باألب -1
 االستشارة والتوجیھ -2
 عقد السلوك /خطة -3
 الممارسات التصالحیة -4
 )أیام 10-1(البدیل اإلیجابي لعملیة اإلبعاد من المدرسة  -5
 التكلیف ببعض األعمال الخاصة -6
 االحتجاز -7
 اإلرشادیة  /اإلحالة اآلمنة -8

 )أیام 10-1(الحرمان من استقالل الحافلة المدرسیة  -11
 اإلحالة إلى برنامج التدخل -12
 النقل إلى فصل دراسي بدیل -13
 خطة اإلشراف -14
 تغییر الجدول -15
 االتفاق على عدم التواصل -16
المصاحبة  /اإلبعاد المؤقت أو المشاركة في البرامج أو األنشطة اإلضافیة -17

 الدراسیةللمناھج 
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 مصادرة المواد غیر الُمصرح بھا -9
 رد الممتلكات -10

 

 اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة -18
 )3(التحذیر بشأن اإلحالة إلى المستوى الثالث  -19

 
 

 التبعات اإللزامیة* 
 

 قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في المرحلة الثانویة: الجزء الرابع
 

 ) 3(المستوى الثالث 
 التأدیبیةقانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات 

تصرفات سوء السلوك الجسیمة التي تؤدي إلى تعطیل العمل والنظام داخل المدرسة أو األنشطة المدرسیة أو وسائل النقل ) 3(تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث 
 ).2(تِكرار تصرفات سوء السلوك من المستوى الثاني ) 3(لثالث قد تتضمن مخالفات المستوى ا. المدرسیة والتي من شأنھا أن تھدد صحة وسالمة اآلخرین وممتلكاتھم

 
ي والتحقیق وبعد سماع توضیح الطالب، واستشارة األعضاء . ینبغي اإلبالغ عن حالة سوء السلوك في الحال إلى المسؤول الُمختص في المدرسة وذلك إلجراء المزید من التقّصِ

ي الضروریة األخرى، ینبغي لمدیر المدرسة اتباع اإلجراءات الُمحددة العاملین في المدرسة وكذلك الطالب اآلخرون،  فضًال عن القیام بتنفیذ أي من التحقیقات وأعمال التقّصِ
من المدرسة أو النشاط من أجل التحقیق في المسألة وتقریر اإلجراء التأدیبي المتدرج، والذي قد یؤدي إلى إبعاد الطالب ) 3(بشأن المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث 

 .على الفور
 

 )3(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث 
أعمال الضرب یجب اإلبالغ عنھا  -أ

 لسلطات إنفاذ القانون
ال تتضمن ھذه الفقرة اإلصابات الناجمة عن المشاجرة والعراك . الضرب الفعلي والعنیف لآلخرین دون تقبلھم دون حدوث أي إصابة

 .الطالب إذا كانت المشاجرة متبادلة فیما بینھمبین 
أعمال التخریب  /تخریب الممتلكات -ج

 )دوالًرا أمریكی�ا 999إلى  100(
 .أعمال التخریب المتعمدة أو الكیدیة للبنایات التابعة لمجلس المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو ممتلكات اآلخرین

أو آداب التعامل وذلك تجاه أحد الطالب أو العاملین أو /الذي یفتقر إلى االحترام أو الكیاسة أو األدب والسلوك أو التصرف  عدم االحترام -د
على سبیل المثال ال -وقد تتضمن ھذه المخالفة . المتطوعین أو األشخاص المتعاقد معھم داخل مدارس مقاطعة أورانج التعلیمیة

 .جاه اآلخریناستخدام األلفاظ واللغة غیر المناسبة ت -الحصر

التھدید المتعمد أو الكیدي بإلحاق األذى أو الضرر أو إحداث إصابة أو العنف ضد أي شخص أو ملكیة أو سمعة تخص اآلخرین  االبتزاز /االستالب -ھـ
المثال ال على سبیل -وقد تتضمن ھذه المخالفة . بغرض الحصول على المال أو المعلومات أو الخدمات أو أي من األشیاء الثمینة

 .التھدید باتھام الغیر بتھمة أو جریمة بسیطة من أجل الحصول على ثمن لوجبة غداء -الحصر

التي یجب اإلبالغ عنھا المشاجرة  -و
 لسلطات إنفاذ القانون

تتطلب الحصول على  جسدي؛ أو ینتج عنھ إصابةالتدخل ال إما:عندما یشترك طالبان أو أكثر في استخدام القوة أو العنف الجسدي الذي یتطلب
  .إسعافات أولیة أو عنایة طبیة

إذا �ان الطالب غیر قادر على مغادرة منطقة الهجوم المرتقب، فیمكن للطالب استخدام ممارسات الدفاع عن النفس. الدفاع عن مالحظة: 
 من المساعدة طلب النفس عن الدفاع یشمل قدالنفس وهو إجراء ضروري ُیتخذ لحما�ة النفس أو اآلخر�ن من التعرض إلیذاء جسدي خطیر. 

 أعمال ارتكاب ولكن. منھ لإلفالت الُمھاجم دفع أو للضرب، التعرض من اآلخرین أو النفس، حمایة أو صده، أو المھاجم، تقیید أو بالغ، شخص
 .الُمشاجرة أعمال من یُعتبر الھروب على قادًرا تُصبح عندما االبتعاد عدم اختیار أو) الركل أو الصفع، أو اللكم، مثل( الضربات برد انتقامیة

حیازة األلعاب الناریة والمفرقعات غیر المصرح بھا أو بیعھا أو تخزینھا داخل البنایات التابع لمجلس المدرسة أو وسائل النقل  األلعاب الناریة والمفرقعات -ز
 .المدرسیة أو في أي من األنشطة المدرسیة

ن -ح حاالت الرفض المتعمد لإلذعان إلى السلطات، إظھار التحدي السافر والمقاومة واالستخفاف باألوامر المباشرة، أو تحدي سلطة  السافر الجسیمةالتحدي  / 
في حضور اآلخرین األمر ) OCPS(أحد الموظفین أو األشخاص المتعاقد معھم أو المتطوعین في مدارس مقاطعة أورانج العامة 

 .رة الفوضىالذي یؤدي إلى إثا
إنشاء أو المشاركة في أي من المنظمات السریة داخل البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو في وسائل النقل المدرسیة أو أثناء أي  المنظمات غیر القانونیة -ط

 .نشاط مدرسي
یتولى ولي أمر الطالب الترتیب . أو توزیعھا/استخدامھا وحیازة أي مواد محظورة أخرى بخالف األسلحة واألسلحة الناریة أو  .حیازة المواد المحظورة -ي

أي مسؤولیة عن ) OCPS(وال تتحمل مدارس مقاطعة أورانج العامة . من أجل تسلُّم المادة من المدرسة متى كان ذلك مسموًحا بھ
 .درسةحاالت السرقة أو الفقدان أو التلف ألي من المواد أو األشیاء التي یجلبھا الطالب داخل مقر الم

تعاطي واستخدام منتجات /تدخین ل
یجب اإلبالغ عنھا لسلطات إنفاذ  التبغ

 القانون

على أرض المدرسة وفي   أو بیعھا أو شرئھا أو استخدامھا أو توزیعھامنتجات النیكوتینحیازة أي من منتجات التبغ أو غیرھا من 
عاًما وحوادث حیازة منتجات التبغ غیر  21الفعالیات المدرسیة أو في المواصالت الخاصة بالمدرسة عن طریق شخص دون سن 

 مرتبطة بتعاطي المخدرات.
 .أخذ أي من ممتلكات الغیر دون الحصول على إذن منھ )دوالًرا أمریكی�ا 749إلى 375(سرقة  م
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 )3(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث 

التعدي غیر المصرح بھ على  -ن
ممتلكات مدرسة مقاطعة أورانج 

 ) OCPSالعامة (

الدخول أو البقاء داخل حرم المدرسة، أو وسائل النقل المدرسیة أو نشاط تنظمھ المدرسة أو خارج الحرم المدرسي دون الحصول 
ینطبق ذلك على الحوادث التي لم تخضع لتحذیر رسمي مسبق ولم  .إذن أو دعوة وانتفاء وجود أي غرض قانوني للدخولعلى 

 ینتج عنھا اعتقال أو لم تتضمن طالبًا قید الحرمان المؤقت من المدرسة أو الطرد.
 المصاحبة للمناھج الدراسیة  /انتھاك قواعد حظر التجول أثناء األنشطة اإلضافیة انتھاك حظر التجول -س

   

أي من حاالت سوء السلوك التي تعتبر مثاًال أكثر خطورة أو إیذاًء أو إزعاًجا من المخالفات المنصوص علیھا في المستوى الثاني  حاالت سوء السلوك الجسیمة األخرى -ف
األنشطة المدرسیة، وال یمكن إدراجھا على أنھا مخالفة والتي قد تتداخل مع األداء المنظم للمدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو 

 .أخرى من المستوى الثالث
المستلم، وتخریم  /الرسائل الجنسیة التي ال یُقصد أن تتجاوز المرسل -على سبیل المثال ال الحصر-وقد تتضمن ھذه المخالفة  

األمر الذي قد یتسبب في إحداث اضطرابات في المدرسة، الكاذبة إلى الموظفین  /الجسم، وتقدیم البیانات والمعلومات الُمضللة
أو تحریض للغیر، فضًال عن تشغیل إنذار /واستخدام األلفاظ والعبارات التي تھدف إلى أو تُحسب في األساس على أنھا إھانة و

 .الحریق ما لم یكن ذلك نتیجة ألي من التصرفات المتعمدة والكیدیة

 االعتداء الجسدي على أي من -ص 
الموظفین أو األشخاص المتعاقد 

 .معھم

 .االستخدام المتعمد للقوة ضد أي موظف أو ُموّرد متعاقد معھ أو متطوع دون إلحاق أي إصابة جسدیة بھ

   

   -ر

السلوكیات أو التصرفات التي ترمي إلى تمجید نشاط إحدى العصابات أو الترویج للعنف أو تؤثر سلبًا على نحو خطیر على سیر  االنضمام إلى عصابة -ش
على سبیل المثال ال -ونظام البرنامج المدرسي أو أي من األنشطة المدرسیة أو غیر ذلك من خدمات النقل المدرسیة بما في ذلك 

أو المجوھرات أو الوشوم والشارات الخاصة بالعصابات /ظھار أي من األدوات أو المالبس وحیازة أو استخدام أو إ -الحصر
ج لالنضمام إلى العصابات أو االشتراك معھم وكذلك استخدام أّيٍ من الرموز أو العالمات الخاصة  وكذلك الكتابات التي ترّوِ

 .بالعصابات أو غیرھا من السلوكیات المتعلقة بھم

ش ط الذي یجب اإلبالغ عنھ  التحرُّ
 لسلطات إنفاذ القانون

یشمل أی�ا من حاالت التھدید واإلھانات واإلیحاءات الُمھینة واستخدام البیانات أو برامج الحاسب اآللي أو السلوكیات اللفظیة أو 
بالخوف من ) OCPS(أورانج العامةالمكتوبة أو البدنیة التي من شأنھا أن تصیب أی�ا من الطالب أو العاملین في مدارس مقاطعة 

األذى الذي یلحق بالنفس أو الضرر الذي یلحق بالممتلكات الخاصة التي تؤثر سلبًا على األداء التعلیمي للطالب أو الفرص المتاحة 
بعینھ  أو تؤدي إلى تعطیل سیر العمل في المدرسة بما في ذلك السلوكیات الموجھة نحو شخص/لھ أو المزایا التي قد یحققھا و

 .والتي تؤدي إلى تعریض ھذا الشخص لضغط عاطفي كبیر وتؤدي إلى تحقیق غایات وأھداف غیر مشروعة
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 )3(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث 

   

 /غیر التعلیمیة، أو التعدیل غیر المصرح بھ على تھیئات البرامج الحاالت المستمرة لسوء استخدام األجھزة اإللكترونیة ذات الطبیعة مخالفات األجھزة اإللكترونیة -ط
أو الملفات /، وكذلك الوصول غیر المصرح بھ إلى البرامج و)مثل إعادة ضبط المصنع(األجھزة الُمتََسلَّمة من المنطقة التعلیمیة 

 ). OCPSمقاطعة أورانج العامة( على أي جهاز إلكتروني أو شبكة تا�عة لمدارس غیر الُمخصصة لالستخدام من قبل الطالب
ال یتضمن هذا القسم الصور أو مقاطع الفیدیو أو الرسائل وما إلى ذلك التي �مكن ُتصنف �مخالفة أخرى (أي تهدیدات، صور/ 

  مقاطع فیدیو لمشاهد ُعري).
الخشنة غیر الخاضعة للسیطرة التي تشمل اثنین أو أكثر من الطالب ، وتسبب ھذا المزاح الخشن في أي من األلعاب أو الُمَزح  المزاح الخشن أأ

 ).4(وقد تُعد حاالت المزاح الخشن التي تؤدي إلى إصابات خطیرة تتطلب رعایة طبیة ضمن مخالفات المستوى الرابع . إصابة

السلوك أو التصرف الذي یتداخل مع أو یعطل سیر العملیة المنظمة للتعلیم أو البیئة المدرسیة أو الوظیفة المدرسیة أو األنشطة  السلوك التخریبي ب ب
تعطیل ، I-4؛ المستوى ، أخرىT-4الذي قد یصل إلى المستوى الالمنھجیة / المنھجیة الدراسیة المشتركة. وھذا ال یتضمن السلوك 

 المدرسيالحرم التعلیمیة ب عملیاتال انقطاعمن  HH-4الرئیسي، أو المستوى  المدرسيالحرم  الدراسة في

 )3(تبعات المستوى الثالث 
 .*ولي األمر /االتصال باألب -1
 *االستشارة والتوجیھ -2
 .عقد السلوك /خطة -3
 .الممارسات التصالحیة -4
 .رد الممتلكات -5
 ).أیام 10-1(البدیل اإلیجابي لعملیة اإلبعاد من المدرسة  -6
 ).أیام 10-1(الحرمان من استقالل الحافلة المدرسیة  -7
 ).أیام 10-1(اإلبعاد من المدرسة  -8
 .االحتجاز -9
 

 .المصاحبة للمناھج الدراسیة /الحرمان المؤقت أو الدائم من المشاركة في األنشطة اإلضافیة -10
 بدیلةفصول  -11
 .اإلحالة إلى برنامج التدخل -12
 .المتعلقات غیر الُمصرح بھا /األشیاء /مصادرة المواد -13
 تغییر الجدول -14
 خطة اإلشراف -15
 االتفاق على عدم التواصل -16
 اإلرشادیة /اإلحالة اآلمنة -17
 اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة -18
 ).4(التحذیر بشأن اإلحالة إلى المستوى الرابع  -19

 
 

 التبعات اإللزامیة* 

 قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في المرحلة الثانویة: الجزء الرابع
 ) 4(المستوى الرابع 

 قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة
تِكرار سوء السلوك ) 4(قد تشمل مخالفات المستوى الرابع . حاالت سوء السلوك الخطیرة والتي تُعد من مسوغات اإلبعاد والطرد من المدرسة) 4(تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 

 .أیام مع التوصیة الُمحتملة بالطرد 10في اإلبعاد لمدة ) 4(تتسبب أي مخالفة من مخالفات المستوى الرابع ). 3(من المستوى الثالث 
 

ي والتحقیقینب وبعد سماع توضیح الطالب، واستشارة األعضاء العاملین في . غي اإلبالغ عن حالة سوء السلوك الجسیمة في الحال إلى المسؤول الُمختص في المدرسة وذلك إلجراء المزید من التقّصِ
وریة األخرى، ینبغي لمدیر المدرسة اتباع اإلجراءات الُمحددة بشأن المخالفات التي تندرج ضمن المستوى المدرسة والطالب اآلخرین، فضًال عن القیام بتنفیذ أّيٍ من التحقیقات وأعمال التقصي الضر

ي والمراجعة) 4(من أجل التحقیق في المسألة وإحالة مخالفات المستوى الرابع ) 4(الرابع   .إلى مسؤولي المنطقة التعلیمیة من أجل إجراء المزید من التقّصِ
ي) 4(یجوز إحالة أّيٍ من الطالب الذین یرتكبون مخالفات تندرج ضمن المستوى الرابع   .إلى السلطات المحلیة إلجراء المزید من التحقیق والتقّصِ

 
 )4(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 

یجب اإلبالغ  المشروبات الكحولیة -أ
 عنھا لسلطات إنفاذ القانون

، أو . االستخدام یعني أن الشخص ُضبط متلبًسا باالستخدامأو بیعھا أو شرائھا أو استخدامھا المشروبات الكحولیة حیازة
 في سیاق التحقیق. ال یمكن أن تكون حوادث الكحول مرتبطة بالمخدرات. ھا، أو یُكتشف أنھ استخدمیعترف باالستخدام

د -ب یجب  أعمال الحریق الُمتعمَّ
 اإلبالغ عنھا لسلطات إنفاذ القانون

سواء كانت مشغولة أو غیر مشغولة أو  اإلتالف عمدًا أو التسبب في إتالف أي منزل أو مسكن أو مبنى أو وسیلة نقل
 عن طریق الحرائق  محتویاتھا.

التخویف ألحد  /التھدید -ج
التي یجب  األشخاص

اإلبالغ عنھا لسلطات 
 إنفاذ القانون

أي حادث لم یحدث فیھ اتصال جسدي بین الجاني والضحیة، لكن الضحیة اعتقد بشكٍل معقوٍل أن الضرر الجسدي قد حدث 
واللفظیة بالضرر الجسدي بناًء على التواصل اللفظي أو غیر اللفظي عن طریق الجاني. وھذا یتضمن التھدیدات غیر اللفظیة 

وھذا یشمل غرس الخوف في نفوس اآلخرین، یأتي الخوف أي وسیلة أخرى. التي تحث شخصیًا أو إلكترونیًا أو عن طریق 
من تصور الضحیة وتؤخذ النیة والقدرة في االعتبار على نطاق أوسع فیما یتعلق بجمیع الحوادث الواردة بتقریر حوادث 

 السالمة البیئیة بالمدرسة
باألفعال عبر وسائل التواصل تشمل ھذه الجریمة، على سبیل المثال ال الحصر، التھدیدات التي تصدر لفظیًا وغیر لفظیًا 

أو الغرض الخطیر اآلخر (المستوى ) 4Hاالجتماعي أو نًصا أو عن طریق التھدیدات / سلوك التھدید بالسالح (المستوى 
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4K ( المستوى) 4أو الغرض الخطیر اآلخرK( ون إصابة.د 

یجب اإلبالغ  االعتداء بالضرب -د
 عنھ لسلطات إنفاذ القانون

-6Aاالعتداء بالضرب الذي یتسبب فیھ المھاجم عن قصد أو عن علم في إصابة أكثر خطورة على النحو المحدد في القاعدة 
1.0017(8)(g)  الدائمة، أو التشوه الدائم وذلك  على سبیل المثال: الضرر الجسدي الجسیم، اإلعاقةفلوریدا اإلداري قانون ب

باستخدام سالح فتاك أو إذا علم المھاجم أو كان ینبغي علیھ أن یعلم أن الضحیة كانت حامل. وھذا یتضمن الوفاة أو اإلصابات 
التي تنطوي على مخاطر كبیرة للوفاة أو آالم جسدیة شدیدة أو التشوه الدائم والواضح والفقد طویل األمد أو الضعف في 

 وظیفة عضو جسدي أو القدرة العقلیة.
الذي ینتج عنھ الكثیر من ) 4Kأو الغرض الخطیر اآلخر المستوى ( (4H)یتضمن ھذا القسم استخدام السالح المستوى 

 اإلصابات الخطیرة ومع ذلك، ال یتضمن ھذا القسم اإلصابة التي تنتج عن المشاجرة إذا كان الطالب من المقاتلین المشتركین.
یجب اإلبالغ  تھدیدات المدرسة -ھـ

 عنھا لسلطات إنفاذ القانون
یؤدي إلى تعطیل الخدمات التي یقدمھا حرم المدرسة قد بالمدرسة أو لحق ضرًرا جسیًما أي تھدید مباشر أو غیر مباشر قد ی

اللفظیة والفعلیة عبر  التھدیدات اللفظیة وغیر -على سبیل المثال ال الحصر-أو األنشطة التي تنظمھا المدرسة بما في ذلك 
 . تُؤخذ جمیع التھدیدات على محمل الجد بغض النظر عن القصد أو النیة. وسائل التواصل أو عن طریق الرسائل النصیة

بموجب الموجھة للمدرسة تھدیداتالالتسامح مطلقًا مع ھو عبارة عن أي أفعال تشكل تھدیدًا على سالمة المدرسة، وال یمكن و
 .قوانین والیة فلوریدامن  1006.13و 1006.07 المادتین

 )4(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 
یجب  حیازة المخدرات /تعاطي -و

 اإلبالغ عنھا لسلطات إنفاذ القانون
حیازة المخدرات غیر المشروعة أو استخدامھا. استخدام أو حیازة أي عقار أو مخدر أو مادة خاضعة للرقابة أو أي مادة 

یُكتشف ، أو ا باالستخدام، أو یعترف باالستخداماالستخدام أن الشخص ُضبط متلبسً یقصد بعند استخدامھا للتسمم الكیمیائي. 
 في سیاق التحقیق. ھاأنھ استخدم

  ، الكحول IV-Aالكحول بشكل منفصل: المستوى  إدمان یتم ترمیز جرائم
 /غیر الناریة /حیازة األسلحة الناریة -ح

المعدات التخریبیة 
یجب اإلبالغ  ")أسلحة("

 عنھا لسلطات إنفاذ القانون

قوانین وفًقا ل، )13) و(6( 790.001هو محدد في القسم  أو السیطرة على أي سالح ناري أو أي أداة أو شيء �ما حیازة
فلور�دا، والتي �مكن أن تلحق ضرًرا جسیًما �شخص آخر أو �مكن أن تضع الشخص في حالة خوف معقول من حدوث 

 ت التي �مكن أن تسبب الضرر.ضرر جسیم. وهذا �شمل حیازة األسلحة النار�ة وغیرها من األدوا
ولة لطرد ) یتم تصمیمه أو تحو�له �سهمعطي إشارة االنطالقُ�قصد �مصطلح "سالح ناري" أي سالح (�ما في ذلك مسدس 

أي سالح من هذا القبیل؛ أي �اتم صوت أو �اتم صوت سالح ناري؛ أي � القطإطار أو أو ؛ قذ�فة �فعل مادة متفجرة
 القد�ماش. ال �شمل مصطلح "سالح ناري" سالًحا نارً�ا قد�ًما ما لم یتم استخدام السالح الناري جهاز مدمر أو أي مدفع رش

 في ارتكاب جر�مة.
أو مسدس غاز مسیل للدموع أو سالح أو جهاز  بندقیةُ�قصد �مصطلح "السالح" أي سالح أو سكین أو مفاصل معدنیة أو 

 أنصالكیمیائي أو أي سالح فتاك آخر �استثناء سالح ناري أو سكین جیب عادي أو سكین بالستیكي أو سكین مائدة ذو 
 .حادة.

ضطرابات كبیرة داخل حرم المدرسة -ط   
یجب اإلبالغ عنھا لسلطات إنفاذ 

 القانون

التي ترعاھا المدرسة، والنقل بالحافالت المدرسیة.  والفعالیات، المدرسةحرم یر في كل أو جزء كبیر من أنشطة اضطراب كب
أو الصحة أو السالمة أو رفاھیة اآلخرین. أمثلة على االضطرابات  یةمیلبیئة التعللالسلوك التخریبي الذي یشكل تھدیدًا خطیًرا 

 إنذار كاذب. البدء في تقدیمبل أو التحریض على الشغب أو الرئیسیة بما في ذلك التھدیدات بالقنا
، والنقل بالحافالت المدرسیة ولكنھا ال التي ترعاھا المدرسة والفعالیات، المدرسيبالنسبة للجرائم التي تعطل أنشطة الحرم 

 مدرسي.الحرم ال التعلیمیة داخل عملیات، انقطاع الHH-4: انظر المستوى یةمیبیئة التعلالتشكل تھدیدًا خطیًرا على 

دوالر أمریكي  750(الجسیمة السرقة  -ي
یجب اإلبالغ عنھا لسلطات  )أو أكثر

 إنفاذ القانون

دوالًرا أو أكثر، دون  750، بقیمة ھ على ممتلكات شخص أو منظمة أخرى، بما في ذلك السیاراتاالستیالء غیر المصرح ب
استخدام القوة أو العنف أو االعتداء تشمل تھدید أو عنف أو أذى جسدي. یجب اإلبالغ عن سرقات الممتلكات بأي قیمة والتي 

 الضحیة على أنھا سرقة. تخویفأو 
 –السرقة). 4M(انظر المستوى  العنف أو التھدید بالعنف أو االعتداء ووضع الضحیة في حالة خوفب السرقةھذا ال یشمل 

حیازة أو استخدام أو بیع أو السیطرة على أي من المعدات أو األغراض األخرى بخالف األسلحة الناریة أو غیر الناریة،  األغراض الخطیرة األخرى ك
التهدید . تخویفھمالتي قد تستخدم إلیذاء اآلخرین أو جریمة حیازة األسلحة ، "4H"على النحو المحدد بموجب المخالفة 

�السالح أو محاولة استخدام سالح �عتبر من مخالفات المستوى الرا�ع (ج). استخدام ُمعدات تخر�بیة و�لحاق اإلصا�ات 
 بنادق -الحصر ال المثال سبیل على- المخالفة ھذه وتشمل ).یندرج ضمن مخالفات المستوى الرا�ع (د) أو المستوى الرا�ع (ذ

 بنادق أو األسلحة أو البنادق من ألي الُمقلَّدة والنماذج الطالء كرات وبنادق الھوائیة واألسلحة الھواء، ضغط بنادق أو الھواء
 األدوات أو األنابیب أو السالسل، أو ،)بوصة 2.5 یبلغ النصل طول( الشائعة الجیب سكاكین أو الماء /الجل من الخرز

 ورشاش المعدنیة الصینیة والنجوم الحدیدیة القبضات أو الثلج معاول أو الننشاكو أو الحالقة شفرات أو الشائعة المنزلیة
 األسلحة وماسكات) الكوبوتان مثل( النفس عن الدفاع في المستخدمة واألدوات الكھربائیة والصواعق والذخیرة، الفلفل،
 .المفرقعات /الناریة األلعاب إشعال أیًضا المخالفة ھذه تتضمن. الطلقات وخزانات الناریة

حاالت سوء السلوك الُمتكررة ذات  ل
 الطابع الخطیر جدًا

حاالت سوء السلوك الُمتكررة التي قد تُعطل النظام داخل الصف الدراسي أو المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو األنشطة 
لى إحاالت موثقة توصیات الطرد فیما یتعلق بحاالت سوء السلوك الُمتكررة ال بد وأن تستند إ. المدرسیة على نحو كبیر

 .ومجموعة متنوعة من إستراتیجیات التحقیق

http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.13.html
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یجب  حاالت السرقة واالبتزاز م
 اإلبالغ عنھا لسلطات إنفاذ القانون

شخص آخر بقصد حرمان  تحت حصانةأموال أو ممتلكات أخرى من شخص أو  على أياالستیالء أو محاولة االستیالء 
دید الشخص أو المالك بشكل دائم أو مؤقت من األموال أو الممتلكات األخرى في ظل ظروف المواجھة باستخدام القوة أو التھ

 حاالت السرقة الجسیمة والسطوالضحیة. یتمثل أحد االختالفات الرئیسیة في  تخویفأو عن طریق باستخدام القوة أو العنف 
طوي على عنف، وتھدید بالعنف أو االعتداء، ووضع الضحیة في حالة خوف. یتضمن ھذا استخدام القوة ن السطو ینحیث إ

 ألخذ شيء من شيء آخر
یجب اإلبالغ عنھ  االعتداء الجنسي -ن

 لسلطات إنفاذ القانون
، أو اإلیالج جنسیًاي أو شيء یحاكي عضًوا اإلیالج باإلكراه عن طریق الفم أو الشرج أو المھبل باستخدام عضو جنس

أي جزء من الجسم أو جسم غریب. یمكن أن یكون كل من الذكور واإلناث  باستخدامالشرجي أو المھبلي لشخص آخر 
 **.الجنسیة. وھذا یشمل السلوك الجنسي غیر المرغوب فیھ االعتداءاتضحایا 

 )4(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 
ش الجنسي -س یجب اإلبالغ عنھ  التحرُّ

 لسلطات إنفاذ القانون
 عالقات، وطلبات الحصول على الجنسیة التلمیحات على سبیل المثال، المرغوب فیھ ذي الطبیعة الجنسیة السلوك غیر

ات نسیة. یمكن أن یشمل سلوك المضایق، وغیر ذلك من السلوك اللفظي أو غیر اللفظي أو الجسدي ذي الطبیعة الججنسیة
، وقد تشمل العبارات التي یتم اإلدالء ذلك البیانات المصورة والمكتوبة ، بما فياألفعال اللفظیة أو غیر اللفظیة والتحرش

موظفي المدرسة والطالب ل نترنت. یمكنبھا من خالل أجھزة الكمبیوتر والھواتف المحمولة واألجھزة األخرى المتصلة باإل
 إخطار یجبوھذا یشمل السلوك الجنسي غیر المرغوب فیھ. تنفیذ السلوك   غیر الموظفین. األخرى مناآلخرین واألطراف 

 .للتحقیق القانون إنفاذ جھات
 ایجب اإلبالغ عنھ الجرائم الجنسیة ع

 لسلطات إنفاذ القانون
االتصال الجنسي اآلخر، بما في ذلك الجماع بدون استخدام القوة أو التھدید باستخدام القوة. إخضاع شخص إلیماءات جنسیة 

إنفاذ القانون للتحقیق. وھذا  سلطاتیجب إخطار  ،من الجسم بطریقة بذیئةخاصة بذیئة، أو نشاط جنسي، أو فضح أجزاء 
 .یشمل الفحشاء والتعرض غیر الالئق

 /أي تصرف أو مجموعة من التصرفات تخالف أو یكون لھا تأثیر مخالف لخطة إعادة التسجیل المبكر من عملیة اإلبعاد مخالفة خطة إعادة التسجیل المبكر -ف
 .الطرد الكامل

 1000( األذى اإلجراميأعمال  -ق
یجب اإلبالغ  )دوالر أمریكي أو أكثر

 عنھا لسلطات إنفاذ القانون

أو ممتلكات شخصیة مملوكة لآلخرین، بما في ذلك، على سبیل بأي وسیلة كانت  المقصوداإلیذاء أو اإلضرار المتعمد أو 
 .ابھى الجدران أو أعمال تخریب أخرى ، وضع كتابات علالمثال ال الحصر

یجب  أخرىممارسات رئیسیة  -ر
 اإلبالغ عنھا لسلطات إنفاذ القانون

القانون لم یتم تصنیفھ مسبقًا. وھذا یشمل أي مخدر  سلطات إنفاذأي حادث خطیر أو ضار یترتب علیھ الحاجة إلى استشارة 
على ث بالعنصر المناسب ذي الصلة (أو سالح یتم العثور علیھ دون رقابة وغیر مرتبط بأي فرد؛ یجب ترمیز ھذه الحواد

 .سلحة) ویجب اإلبالغ عن التورط في الحادث على أنھ غیر معروفبالمخدرات أو األسبیل المثال تلك المتعلقة 

، باستثناء توزیعھا /الُمخدرات بیع  -ش
یجب اإلبالغ عنھا المواد الكحولیة

 لسلطات إنفاذ القانون

مخدرات أو زراعة أو شراء أو بیع أو توزیع أي عقار أو مخدر أو مادة خاضعة للرقابة أو أي مادة یمكن اعتبارھا تصنیع 
 .أو مخدرة أو مادة خاضعة للرقابة. وھذا یشمل البیع أو التوزیع غیر القانوني للمخدرات

ر ط یجب اإلبالغ عنھا لسلطات  التنمُّ
 إنفاذ القانون

ومزمن) بواحد أو أكثر من الطالب أو الموظفین. یجب  بشكل منظمإلحاق األذى الجسدي أو الضیق النفسي بشكل متكرر (
 أن یتضمن التنمر سلوكیات تخویف متكررة ومتعمدة وتنطوي على اختالل في توازن القوى.

للمضایقة أو االستبعاد االجتماعي أو التھدیدات أو  المتكررة الحاالت، * قد یشمل التنمر، على سبیل المثال ال الحصر
أو العنف الجسدي أو السرقة أو المضایقة أو اإلذالل العلني أو الخاص أو تدمیر الممتلكات. إذا لم یكن  الترھیب أو المطاردة

 .أو التحرش األذى الجسدي أو الضیق النفسي ناتًجا عن سلوك منظم أو مزمن، فقم بتقییم المضایقات
   

 )4(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 
 12إلى  6أي إجراء أو موقف یھدد الصحة العقلیة أو الجسدیة أو السالمة لطالب في مدرسة مع أي من الصفوف من  األعمال الُمرھقة -خ

على سبیل المثال ال  تتضمن األعمال المرھقةألغراض البدء أو القبول أو االنضمام إلى أي منظمة معتمدة من المدرسة. 
وحشیة أعمال المشاركة في سلوك غیر قانوني أو خطیر، أو ب) أي  الحصر: أ) الضغط أو اإلكراه أو إجبار الطالب على

 ذات طبیعة جسدیة، مثل الجلد أو الضرب أو العالمات التجاریة أو التعرض للعناصر.

Z. یجب اإلبالغ عنھ االعتداء الجنسي 
 لسلطات إنفاذ القانون

ش باألطفال المداعبة أو المالطفة أي حادث یتضمن  قد یتعرض . أو تھدیدًا باالغتصاب أو األعمال المنافیة لآلداب، أو التحرُّ
 .الطالب جمیعًا سواء كانوا ذكوًرا أو إناثًا لالعتداء الجنسي

مخالفات األجھزة  أأ
 اإللكترونیة

وذلك على األجھزة أو الملفات غیر الُمخصصة لالستخدام من قبل الطالب /الوصول غیر المصرح بھ إلى البرامج و
أو أي مخالفة ألّيٍ من سیاسات المجلس أو القوانین ) OCPS(أو شبكة مدارس مقاطعة أورانج العامة /اإللكترونیة و

على -وقد تتضمن ھذه المخالفة . أو القوانین والتشریعات الخاصة بالوالیة أو التشریعات المحلیة/والتشریعات الفیدرالیة و
بقصد التسبب ) OCPS(االستفادة من إمكانیة الوصول إلى شبكة مدارس مقاطعة أورانج العامة  -سبیل المثال ال الحصر

بضرر، أو التالعب بالسجالت، أو حیازة صور، أو مقاطع فیدیو، أو رسائل وما شابھ ذلك على األجھزة الُمتََسلَّمة من 
 )الفیدیو التي تحتوي على مشاھد ُعري مقاطع/أي الصور (المنطقة التعلیمیة والتي ال یتم مشاركتھا مع الغیر 

یجب  أعمال السطو .ج.ج
اإلبالغ عنھا لسلطات 

 إنفاذ القانون

 .الدخول بغیر وجھ حق في مسكن أو مبنى أو وسیلة نقل أو البقاء فیھا بقصد ارتكاب جریمة فیھا

د یجب اإلبالغ القتل العم .د.د
عنھا لسلطات إنفاذ 

 القانون

 ، وھذا یشمل القتل والقتل غیر العمد.المبرر إلنسان من قبل شخص آخرالقتل العمد غیر 
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یجب اإلبالغ  االختطاف .ه.ه
 عنھ لسلطات إنفاذ القانون

 وھذا یشمل اختطاف فرد. .الحبس القسري أو بالتھدید أو االختطاف أو سجن شخص آخر ضد إرادتھ ودون إذن قانوني

  و وز
 

 

 المتعمدة التي تحدث نتیجة حادث أو التي ال تسبب ضرًرا.الحرائق غیر  إشعال الحرائق زز
انقطاع العملیات التعلیمیة  ح ح

 داخل الحرم المدرسي
التي ترعاھا المدرسة، والنقل بالحافالت المدرسیة ولكنھا ال  والفعالیات، المدرسيأنشطة الحرم  ممارسة الجرائم التي تعطل

 .یةمیالتعل على البیئةتشكل تھدیدًا خطیًرا 
، والمعارك التي یشارك فیھا التي تؤدي إلى إغالق الكافتیریا ، الحوادثقد تشمل ھذه الجریمة، على سبیل المثال ال الحصر

 أو الحوادث التي تمنع الطالب من المتابعة إلى الفصل التالي. مدرسيوالتي تعیق عملیات الحرم ال العدید من المشاركین
 الرئیسي. المدرسيفي الحرم الدراسة ، تعطیل I-4، راجع المستوى اضطرابًا كبیًرا وتھدیدًا خطیًرابالنسبة للجرائم التي تتضمن 

الحوادث التي تتجاوز  ط ط
 حدود السلوك المقبول

في المجتمع، والذي ال یمكن ترمیزه  والمسموح بھأي فعل متعمد أو طائش آخر یتجاوز بوضوح حدود سلوك الطالب المقبول 
 في جریمة أخرى من المستوى الرابع.

التعدي على ممتلكات  ي ي
الغیر یجب اإلبالغ عنھا 

 لسلطات إنفاذ القانون

المدرسة / خارج الحرم  اترعاھ أي فعالیة، أو النقل المدرسي، أو في المدرسيللدخول أو البقاء في ساحات المدرسة / الحرم 
 یخضع حالیًا للحرمان المؤقتدون إذن أو دعوة وبدون أي غرض قانوني للدخول. الحوادث التي تتضمن فقط طالبًا  المدرسي
، أو الحوادث التي تم فیھا سابقًا إصدار تحذیر رسمي ألي مخالف (طالب أو غیر طالب) بالتعدي على ممتلكات الغیر أو الطرد

 تم القبض على أي مجرم بسبب التعدي على ممتلكات الغیر حینما، أو 
 )4(تبعات المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 

 )4(سیتلقى الطالب التبعات التي تُقررھا المدرسة والمنطقة التعلیمیة لجمیع المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 
 *التبعات التي تُقرھا المدرسة

 .*ولي األمر /باألب االتصال -1
 *االستشارة والتوجیھ -2
 أیام مع التوصیة بالفصل 10اإلبعاد عن المدرسة لمدة تصل إلى  -3
 اإلحالة إلى المنطقة التعلیمیة لعقد اجتماع مع فریق التأدیب -4
المصاحبة للمناھج  /الحرمان المؤقت أو الدائم من المشاركة في األنشطة اإلضافیة - 5

ج المرحلة الثانویة -على سبیل المثال ال الحصر-تي تشمل الدراسیة وال  .حفل تخرُّ
 الممارسات التصالحیة -6
 تغییر الجدول -7
 خطة اإلشراف -8
 االتفاق على عدم التواصل -9

 اإلرشادیة /اإلحالة اآلمنة -10

 التبعات التي تُقرھا المنطقة التعلیمیة
 .الطرد من المنطقة التعلیمیة -1
 في مدرسة بدیلةالتسجیل  -2
 .اإلحالة إلى برنامج التدخل -3
 الحرمان من استقالل الحافلة المدرسیة -4
 اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة -5
 
 
 
 
 

 التبعات اإللزامیة * 
  

  



 قانون االستجابة بتوقيع اإلجراءات
التأديبية يف املرحلة االبتدائية

 الجزء الخامس:
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 المرحلة االبتدائیةقانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في : الجزء الخامس
 

 نظرة عامة عن قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة
م الجزء التالي مخالفات الطالب الموِجبة لإلجراءات التأدیبیة والعواقب المحتملة لسلوكیات طالب المرحلة االبتدائیة التي تحدث داخل البنایات التابعة لمجلس المدرسة أو أثناء  یُقدِّ

ة وغیر ذلك من األنشطة المماثلة، وسائل النقل المدرسیة أو خالل األنشطة المدرسیة على سبیل المثال ال الحصر التعلُّم عن بُعد والرحالت المیدانیة والفعالیات الریاضیاستخدام 
تندرج مخالفات الطالب الموجبة لإلجراءات . یمیة لمجلس الوالیةأو القواعد التعل/وإذا كان ممكنًا، أو في أي منطقة أخرى على النحو الذي تسمح بھ قوانین والیة فلوریدا و

. ویمثل كل مستوى تدریجیًا المخالفات األكثر خطورة، وكذلك تصبح االستجابة لھا أكثر حدة على نحو تدریجي. التأدیبیة وكیفیة االستجابة لتلك المخالفات إلى أربعة مستویات
 .فاذ القانون إذا ما اعتُبرت المخالفة مخالفةً ألحد قوانین الوالیة أو القوانین الفیدرالیةتتطلب بعض المخالفات الرجوع إلى قوات إن

 
إلى توفیر بیئة تعلیمیة آمنة وداعمة في المدارس وإلى حمایة الطالب والعاملین من أي سلوك من شأنھ أن یُشكل خطًرا جسیًما ) OCPS(تسعى مدارس مقاطعة أورانج العامة 

نَةدرسة، ویقیم مدیرو المدرسة اإلجراءات التأدیبیة المتسقة في المدرسة حسبما یكون مناسبًا ومصرًحا بموجب سیاسة اإلجراءات التأدیبیة وعلى سالمة الم فضًال عن . ھذه الُمدَوَّ
ة قبل إبعاد الطالب عن ، یبذل المدیر أو من ینوب عنھ كل الجھود بحسن نیة لالستعانة بمساعدة الوالدین أو اتخاذ تدابیر بدیلفلوریدا والیة قوانین من 1006.09 للمادةذلك، طبقًا 

النحو الذي یُحدده المجلس وھذه  المدرسة، باستثناء حاالت الطوارئ أو الظروف المعرقلة التي تتطلب اإلبعاد الفوري أو في حال االنتھاك الجسیم لقواعد سلوك الطالب على
نَة  .الُمدَوَّ

 
ولھذه الغایة، . اآلباء لتحقیق ھذا الھدف /الطالب وتسعى للحصول على الدعم من المجتمع وأولیاء األموربتوفیر بیئة آمنة لجمیع ) OCPS(تلتزم مدارس مقاطعة أورانج العامة 

التعاون مع السلطة التابعة للمجلس ومدارس مدارس  12لي أمر كل طالب من روض األطفال إلى الصف على أنھ یتعین على و فلوریدا والیة قوانین من 1003.04 المادةتنص 
والمشرف والمدیر والمدرسین وسائقي الحافالت المدرسیة إلبعاد الطالب من الصف المدرسي وحرمانھ من استقالل الحافلة المدرسیة، حسبما ) OCPS(مقاطعة أورانج العامة 

 .اباتوفًرا، ووضعھ في بیئة تعلیمیة بدیلة إذا كان الطالب یرفض الطاعة أو عدیم االحترام أو عنیف أو متعسف أو غیر مكبوح أو یتسبب في اضطریكون مناسبًا ومت
 

 تحقیقات حاالت التأدیب للطالب
المسؤولیة عن التحقیق في جمیع االدعاءات  إذا كان الطالب یخضع للوصایة المادیة للمدرسة وتتولى) أي تحل محلھم( الوالدین مقام(OCPS (تقوم مدراس مقاطعة أورانج العامة 

وعلیھ، یجوز لموظفي مدارس مقاطعة أورانج التعلیمیة إجراء المقابالت مع الطالب . المتعلقة بحاالت سوء السلوك التي تقع ضمن والیتھا وذلك بترجیح المعاییر القانونیة لألدلة
نَة للحصول على شھاداتھم ومن المھم مالحظة أنھ إذا كان سلوك الطالب یُعتقد . ومع ذلك فإنھ یجوز ألي طالب أن یرفض المشاركة في التحقیق ممن شاركوا في مخالفات الُمدَوَّ

ي التحقیقات، كما المشاركة ف -إذا لم یكن مسؤول الموارد متوفًرا-بأنھ سلوًكا إجرامًیا ومخالفًا لقوانین والیة فلوریدا یجوز لمسؤول الموارد في المدرسة أو مسؤول إنفاذ القانون 
 یجوز 

 
أولیاء األمور وذلك بتقدیم طلب  /آباء الطالب أن یطلبوا من أوالدھم عدم المشاركة في تحقیقات حاالت التأدیب للطالب دون الحصول على موافقة من اآلباء /ألولیاء أمور

فضًال عن . من متابعة التحقیق وتوقیع اإلجراءات التأدیبیة المناسبة) OCPS(وال یمنع رفض المشاركة في التحقیقات مدارس مقاطعة أورانج العامة . خطي إلى إدارة المدرسة
 .وبات جنائیة عند االقتضاءذلك، ال یمنع رفض المشاركة في التحقیقات مسؤول الموارد في المدرسة أو مسؤول إنفاذ القانون من متابعة التحقیقات الجنائیة وفرض عق

 
ومع ذلك یجوز االطالع . األب طلب نسخة من جمیع األدلة المستندیة التي تستند علیھا اإلجراءات التأدیبیة المقترحة /بعد استكمال تحقیقات حاالت التأدیب، یجوز لولي األمر

یمكن العثور على أي معلومات إضافیة . بوصفھا أدلة ألغراض تأدیبیة، وال یجوز تقدیم نسخة منھا فقط على األدلة المستقاة من مقاطع الفیدیو، حتى إذا كانت متوفرة ومستخدمة
نَة و  .الرابع الجزءتتعلق بالمخالفات الموجبة لإلجراءات التأدیبیة واإلجراءات المتخذة بشأنھا من خالل ھذا الجزء من الُمدَوَّ

 
تأسس فریق . بع للمدرسة لالطالع علیھاإذا أجریت تحقیقات حاالت التأدیب بسبب ادعاءات التعرض للتھدیدات أو سلوك تھدیدي، تُقدَّم التحقیقات إلى فریق تقییم التھدیدات التا

 .فلوریدا والیة قوانین من 1006.07 والمادة "التھدیدات" عنوان تحمل التي) JICK( المجلس سیاسة بموجبرسة تقییم التھدیدات التابع للمد
 

 قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في المرحلة االبتدائیة: الجزء الخامس
 

 ) 1(المستوى األول 
بتوقیع اإلجراءات التأدیبیةقانون االستجابة   

تصرفات سوء السلوك البسیطة التي تؤدي إلى تعطیل العمل والنظام داخل الفصل الدراسي وتعطیل سیر العملیة التعلیمیة ) 1(تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول 
 .في المدرسة أو األنشطة أو داخل حافلة المدرسة

 
وإذا دعت األمور لمزیٍد من الدعم، ینبغي للموظف إرسال الطالب إلى مدیر المدرسة . محاولة إیقاف حاالت سوء السلوك) OCPS(أورانج العامة وینبغي لموظفي مدارس مقاطعة 

 عن القیام بتنفیذ أّيٍ من التحقیقات وبعد سماع روایة األحداث من جانب الطالب، والرجوع إلى األعضاء العاملین في المدرسة والطالب اآلخرین، فضًال . لتوقیع اإلجراءات التأدیبیة
ي الضروریة األخرى، ینبغي لمدیر المدرسة تقریر التبعات  ).1(وال یُعد اإلبعاد من التبعات المتوفرة للتعامل مع مخالفات المستوى األول . وأعمال التقّصِ

 
 )1(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول

آخر واالدعاء أنك صاحبھ، أو استخدام المذكرات أو غیرھا من الطرق األخرى دون معرفة المعلم استخدام عمل خاص بشخص  الغش -أ
 .من أجل إكمال الواجبات واالختبارات المدرسیة

   
 .التحدث بكالم أو فعل أشیاء تؤدي إلى إھانة أو مضایقة أو إرباك أي شخص آخر أو مجموعة من الناس عدم االحترام -د

 .ارتداء أي شيء ال یتوافق مع قواعد الزي الرسمي الُمطبق في المدرسة الزي الرسميقواعد  -ھـ
 االمتناع عن الحضور إلى غرفة االحتجاز ع عن الذھاب إلى غرفة االحتجاز -و
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 .ال یتسبب سلوك الطالب في إحداث اضطراب داخل حرم المدرسة. الكذب عن عمد الكاذبة/ت الُمضللة -ز

اللغة البذیئة أو /المواد اإلباحیة -ي
 المسیئة

 .وال یتضمن ذلك لغة التھدید أو التخویف. استخدام الكلمات واإلیحاءات والصور واألشیاء غیر المقبولة داخل المدرسة

سوء استخدام األجھزة اإللكترونیة غیر المتعلقة بالمدرسة وتشمل على سبیل المثال ال الحصر الھواتف المتحركة، والھواتف  ت األجھزة اإللكترونیة ك
وأجھزة اآلي بود، والقارئ اإللكتروني، واألجھزة اللوحیة، وأجھزة الحواسیب المحمولة  MP3والساعات الذكیة، ومشغالت 

 .وغیرھا من األجھزة اإللكترونیة
 .التأخر عن الفصل بعد الوصول إلى المدرسة في الموعد دون عذر التأخیر ل
تغیُّب عن المدرسة أو الفصل دون  م

 إذن
 .األب أو المدرسة/التغیب عن المدرسة أو الفصل دون الحصول على إذن من ولي األمر

أي حاالت سوء سلوك قد تؤدي إلى تعطیل العمل داخل الفصول أو تعطیل البرنامج المدرسي أو النشاط المدرسي أو تعطیل النظام  حاالت سوء السلوك األخرى -ن
 ).1(داخل الحافلة المدرسیة، وال یمكن إدراجھا على أنھا مخالفة أخرى من المستوى األول 

ر غیر المدعومة بأدلة -س التحقیق والمتا�عة لحوادث التنمُّر الُمبلغ عنها، �قرر المحقق عدم وجود أدلة �افیة إلثبات الحادثة على النحو �عد االنتهاء من  حاالت التنمُّ
الذي �في �المعاییر الُمحددة للتصرف الُمخالف وفًقا للتعر�ف الخاص �التنمُّر على النحو الوارد في قانون جیفري جونسون للدفاع 

ه ). هذه المخالفة ألغراض التوثیق فقط على النحو الذي تشترطفلور�دا وال�ة قوانین من 1006.147 المادةعن جمیع الطالب (
 اإلدارة التعلیمیة بوال�ة فلور�دا، وال یتم إصدار أي عقو�ات تأدیبیة.

ش غیر المدعومة بأدلة ع �عد االنتهاء من التحقیق والمتا�عة لحوادث التحرُّش الُمبلغ عنها، �قرر المحقق عدم وجود أدلة �افیة إلثبات الحادثة على النحو  الت التحرُّ
للتصرف الُمخالف وفًقا للتعر�ف الخاص �التحرُّش على النحو الوارد في قانون جیفري جونسون الذي �في �المعاییر الُمحددة 
). هذه المخالفة ألغراض التوثیق فقط على النحو الذي فلور�دا وال�ة قوانین من 1006.147 المادةللدفاع عن جمیع الطالب (
 �ة فلور�دا، وال یتم إصدار أي عقو�ات تأدیبیة.تشترطه اإلدارة التعلیمیة بوال

   

 )1(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى األول
 .أي من األلعاب أو الُمَزح الخشنة غیر الخاضعة للسیطرة التي تشمل اثنین أو أكثر من الطالب زاح الخشن -ص

 )1(تبعات المستوى األول 
 *ولي األمر /االتصال باألب -1
 *التحدث مع الطالب عن السلوك الذي صدر عنھ -2
 .التأنیب اللفظي -3
 .تكلیف الطالب بمشروع أو عمل معین -4
 .سحب االمتیازات -5
 .رد الممتلكات -6
 .االحتجاز -7
 .المواد التي ال تخص المدرسة /مصادرة األشیاء -8

 .الممارسات التصالحیة -9
 المقعد المخصص -10
 خطة اإلشراف -11
 اإلحالة اإلرشادیة -12
 االتفاق على عدم التواصل -13
 اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة -14
 ).2(التحذیر بشأن اإلحالة إلى المستوى الثاني -15

 
 .التبعات اإللزامیة *

 

 قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في المرحلة االبتدائیة: الجزء الخامس
 

 ) 2(المستوى الثاني 
 قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة 

تكرار حاالت سوء السلوك التي تندرج ضمن ) 2(وقد تتضمن مخالفات المستوى الثاني ). 1(أكثر خطورةً من تلك المذكورة في المستوى األول ) 2(تُعد المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني 
ض صحة اآلخرین وسالمتھم للخطرالموجھة إلى األشخاص ) 1(المستوى األول   .والممتلكات التي ال تُعّرِ

 
ي والتحقیق وبعد سماع روایة األحداث من جانب الطالب، والرجوع إلى األعضاء العاملین في . ینبغي اإلبالغ عن حالة سوء السلوك إلى إداري المدرسة الُمختص وذلك إلجراء المزید من التقّصِ

ي الضروریة األخرى، ینبغي لمدیر المدرسة اتباع اإلجراءات الُمطبقة في المستوالمدرسة والطالب اآلخرین، فضًال  وال یُعد اإلبعاد ). 2(ى الثاني  عن القیام بتنفیذ أّيٍ من التحقیقات وأعمال التقّصِ
 ).2(من المدرسة من االستجابات التأدیبیة التي تندرج ضمن المستوى الثاني 

 
 )2(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني 

التي (أعمال التخریب /تخریب الممتلكات -أ
 )دوالر أمریكي 100تقل قیمتھا عن 

 .تكسیر أو تحطیم األشیاء التي تعود ملكیتھا إلى المدرسة أو أي شخص آخر

أكثر خطورةً . (مجموعة من األشخاص بما في ذلك الموظفونتكرار إظھار سلوكیات مؤذیة أو تتسبب في مضایقة شخص أو  عدم االحترام -ب
استخدام األلفاظ واللغة غیر  -على سبیل المثال ال الحصر-وقد تتضمن ھذه المخالفة )). 1(من مخالفات المستوى األول 

 .المناسبة تجاه اآلخرین

http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html


 

48 
 

على نحٍو یزعجھ، ولكن یتم التوقف عن ذلك عندما یطلب أحد البالغین االصطدام بطالب آخر أو دفعھ أو االحتكاك معھ جسدیًا  الجسدیةالمشاجرة  -ج
 .من الطالب التوقف

التوقیع على أوراق المدرسة بدًال من األب أو ولي األمر أو السماح . كتابة إحدى المالحظات بغرض تضلیل العاملین التزویر -د
 .لآلخرین للتوقیع علیھا بدًال منھم

 .على األلعاب أو األنشطة مقابل األموال أو األشیاء الثمینةالمراھنة  المقامرة -ھـ
الرفض الُمتكرر التباع القواعد المدرسیة الخطیة أو اللفظیة أو التوجیھات الصادرة عن العاملین في المدرسة دون إحداث  التحدي السافر /حاالت العصیان -و

 .اضطراب
   

 .أخذ شيء لیس من حقك دون إذن صاحبھ )دوالًرا أمریكی�ا 375أقل من (السرقة  -ي

عقد االجتماعات أو توزیع المواد إلى الطالب اآلخرین دون الحصول على إذن، والتي من شأنھا أن تعطل سیر الیوم الدراسي  .عات أو المنشورات غیر الُمصرح بھا ك
 .أو أی�ا من األنشطة المدرسیة

   

أيٌّ من حاالت سوء السلوك والتي تُعد مثال أكثر خطورة وإزعاًجا وإساءة من المخالفات المنصوص علیھا في المستوى  حاالت سوء السلوك الجسیمة األخرى م
والتي قد تتداخل مع أداء المدرسة أو أنشطتھا أو وسائل النقل المدرسیة، وال یمكن إدراجھا على أنھا مخالفة أخرى ) 1(األول 

 ).2(من المستوى الثاني 
على سبیل المثال ال -حیازة أو استخدام أدوات تتعلق بأنشطة العصابات أو استخدامھا أو عرضھا وتشمل تلك األدوات  االنضمام إلى عصابة -ن

المالبس واإلكسسوارات، وشارات العصابات وكتاباتھم وعالماتھم أو رموزھم على نحو یشجع االنضمام إلى  -الحصر
 .إحدى العصابات أو االشتراك معھا

 
 )2(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثاني 

   

أو الملفات غیر /تكرار سوء استخدام األجھزة اإللكترونیة غیر المتعلقة بالمدرسة أو لوصول دون إذن إلى البرامج و ت األجھزة اإللكترونیة -ف
الُمخصصة لالستخدام من قبل الطالب وذلك على األجھزة اإللكترونیة أو أثناء استخدام شبكة مدارس مقاطعة أورانج العامة 

)OCPS) (أو مشاركة كلمة المرور واسم المستخدم ألي شخص آخر، أو السماح لشخص آخر باستخدام ) مثل األلعاب
 .كون الطالب مسجًال دخولھجھاز الطالب في الوقت ذاتھ الذي ی

    -ص

أي من األلعاب أو الُمَزح الخشنة غیر الخاضعة للسیطرة التي تشمل اثنین أو أكثر من الطالب، ویكون ھناك خطورة لحدوث  المزاح الخشن -ق
اء ھذا المزاح الخشن  .إصابة جرَّ

 )مخالفات المستوى الثاني وما بعده(ارتداء مالبس ال تمتثل لقواعد الزي الرسمي  قواعد الزي الرسمي -ر

 )2(تبعات المستوى الثاني 
 *ولي األمر /االتصال باألب -1
 *التحدث معك حول سلوكك -2
 .ولي األمر /عقد اجتماع مع األب -3
 .خطة السلوك /عقد -4
 الممارسات التصالحیة -5
 )أیام 10-1(البدیل اإلیجابي لعملیة اإلبعاد من المدرسة  -6
 .التكلیف ببعض األعمال الخاصة -7
 .االحتجاز -8
 اإلحالة اإلرشادیة -9

 .المواد التي ال تخص المدرسة /مصادرة األشیاء -10
 

 رد الممتلكات -11
 )أیام 10-1(الحرمان من استقالل الحافلة المدرسیة  -12
 اإلحالة إلى برنامج التدخل -13
 النقل إلى فصل دراسي بدیل -14
 خطة اإلشراف -15
 االتفاق على عدم التواصل -16
المصاحبة للمناھج  /اإلبعاد المؤقت أو المشاركة في البرامج أو األنشطة اإلضافیة -17

 .الدراسیة
 اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة -18
 ).3(التحذیر بشأن اإلحالة إلى المستوى الثالث  -19

 
 .التبعات اإللزامیة *

 

 االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في المرحلة االبتدائیةقانون : الجزء الخامس
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 ) 3(المستوى الثالث 
 قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة

قد . كذلك صحة وسالمة اآلخرین وممتلكاتھمحاالت سوء السلوك التي تؤدي إلى تعطیل العمل والنشاط المدرسي وحافلة المدرسة وتھدد ) 3(تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث 
 ).2(سوء السلوك المتكرر من المستوى الثاني ) 3(تتضمن ُمخالفات المستوى الثالث 

 
ي والتحقیق وبعد سماع روایة األحداث من جانب الطالب، والرجوع إلى األعضاء . ینبغي اإلبالغ عن حالة سوء السلوك في الحال إلى المسؤول الُمختص في المدرسة وذلك إلجراء المزید من التقّصِ

ي الالزمة األخرى، ینبغي لمدیر الم من ) 3(درسة اتباع اإلجراءات الُمحددة ضمن المستوى الثالث العاملین في المدرسة والطالب اآلخرین، فضًال عن القیام بتنفیذ أّيٍ من التحقیقات وأعمال التقّصِ
 .ات، والتي قد تشمل إبعاد الطالب من المدرسة أو النشاط على الفورأجل تقریر التبع

 
 )3(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث 

یجب  االعتداء الجسدي -أ
اإلبالغ عنھ لسلطات إنفاذ 

 القانون

إذا كان  المشاجرةإصابة. ال یشمل ھذا القسم اإلصابة الناتجة عن  حدوث أي الضرب الفعلي والمتعمد لطالب آخر ضد إرادتھ دون
 الطالب مقاتلین متبادلین.

أعمال /تخریب الممتلكات -ج
 999إلى  100(التخریب 

 )دوالًرا أمریكی�ا

 .تكسیر أو تحطیم األشیاء التي تعود ملكیتھا إلى المدرسة أو أي شخص آخر

الكالم والحركات التي  -على سبیل المثال ال الحصر-وتتضمن ھذه المخالفة . مؤذیة أو تتسبب في مضایقة شخص آخرإصدار سلوكیات  عدم االحترام -د
 .تحتوي على إھانات أو سباب

تھدید طالب  -على سبیل المثال ال الحصر-وتتضمن ھذه المخالفة . تھدید اآلخرین بتعریضھم لإلیذاء من أجل الحصول على شيء منھم االبتزاز /االستالب -ھـ
 .آخر من أجل الحصول على ثمن لوجبة غداء

یجب  المشاجرة والعراك -و
اإلبالغ عنھ لسلطات إنفاذ 

 القانون

عندما یشارك شخصان أو أكثر بشكل متبادل في استخدام القوة أو العنف الجسدي الذي یتطلب إما تدخالً جسدیًا أو ینتج عنھ إصابة 
 .عنایة الطبیة.تتطلب اإلسعافات األولیة أو ال

 تحمي أن الضرب رد من بدالً  یُمكنك آخر شخص من للضرب تعرضت إذا ولكن ِعراك، أو ِشجار أي بخوض یُسمح ال: ملحوظة
 اإلمساك أو بالغ شخٍص  من المساعدة طلب بھ ویُقصد النفس؛ عن الدفاع یُسمى ما باستخدام الشدید لإلیذاء التعرض من نفسك

 بعیًدا اآلخر الطالب دفع أو للضرب التعرض من جسمك أو وجھك وتغطیة للغیر، أو لك الضربات تسدید من منعھ أو اآلخر بالطالب
 دفعھ أو) الركل أو الصفع، أو اللكم، مثل( اآلخر للطالب الضربات برد قمت إذا ولكن. آمن مكانٍ  إلى االنسحاب من تتمكن كي عنك
 .ُمشاجرة في متورًطا نفسك تجد قد االبتعاد، محاولة دون عنك بعیًدا

أو في ) OCPS(حیازة األلعاب الناریة والمفرقعات أو تخزینھا أو بیعھا داخل البنایات التابعة لمجلس مدارس مقاطعة أورانج العامة  األلعاب الناریة والمفرقعات -ز
 .وسائل النقل المدرسیة أو أثناء أي من األنشطة التعلیمیة دون إشعالھا

التحدي  /حاالت العصیان -ح
 السافر الجسیمة

االمتناع عن تنفیذ التوجیھات الصادرة عن العاملین في المدرسة، أو التحدث بعبارات أو التصرف على نحو یوحي بأنك لن تتبع 
 .التعلیمات أو الجدال مع شخص بالغ أمام اآلخرین األمر الذي من شأنھ أن یُحدث اضطراًبا

 .إلى أّيٍ من الجماعات أو النوادي السریة داخل المدرسة االنتماء المنظمات غیر القانونیة -ط
ت حیازة أو استخدام األشیاء الممنوع تداولھا داخل المدرسة أو توزیعھا مثل أعواد الثقاب، والقدَّاحات والبنادق غیر الحقیقیة، واألدوا .حیازة المواد المحظورة -ي

وال تتحمل مدارس مقاطعة أورانج . م المادة من المدرسة متى كان ذلك مسموًحا بھیتولى ولي أمر الطالب الترتیب من أجل تسلُّ . وغیرھا
 .أي مسؤولیة عن حاالت السرقة أو الفقدان أو التلف ألّيٍ من المواد أو األشیاء التي یجلبھا الطالب داخل مقر المدرسة)OCPS(العامة 

   

دوالًرا  749إلى  375(سرقة  م
 )أمریكی�ا

 .اآلخرین دون أذنھمأخذ ممتلكات 

على غیر المصرح بھ التعدي  -ن
مدرسة مقاطعة ممتلكات 

 )OCPSأورانج العامة (

دخول البنایات التابعة للمدرسة أو وسائل النقل المدرسیة أو أماكن النشاط المدرسي أو البقاء فیھا دون الحصول على إذن حتى بعد أن 
ینطبق ھذا فقط على األحداث التي لم یكن لھا تحذیر رسمي مسبق ، ولم ینتج و .بتركھاتصدر تعلیمات من قبل العاملین في المدرسة 

 أو الطرد.یخضعون لإلیقاف المؤقت م تتضمن طالبًا عنھا اعتقال ، أو ل
 )3(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الثالث 

ل -س ل أثناء األنشطة التي انتھاك حظر التجوُّ  .ترعاھا المدرسة انتھاك قواعد حظر التجوُّ
   

حاالت سوء السلوك الجسیمة  -ف
 األخرى

) والذي قد یؤدي إلى 2أي سلوك أو تصرف آخر ُ�عد مثاًال أشد خطورة وأكثر إزعاًجا و�ساءة من أي مخالفة ضمن المستوى الثاني (
اإلضافیة/المصاحبة للمناهج الدراسیة أو التي تهدد صحة تعطیل النظام في المدرسة و�ذلك الوظائف التي تقدمها المدرسة أو األنشطة 

على سبیل المثال -وقد تتضمن هذه المخالفة  ).3اآلخر�ن وسالمتهم، وال �مكن إدراجها على أنها مخالفة أخرى من المستوى الثالث (
وتزو�د العاملین  وتخریم الجسم،الرسائل الجنسیة المرسلة إلى شخٍص آخر وال یُفترض ألي شخص آخر االطالع علیھا،  -ال الحصر

 ) �معلومات ُمضللة/ �اذ�ة، أو تشغیل أنظمة التحذیر من الحرائق دون وجود حر�ق فعلّي.OCPSفي مدارس مقاطعة أورانج العامة (
االعتداء الجسدي على أّيٍ من  ص 

الموظفین أو األشخاص 
 .المتعاقد معھم

 .الموّردین المتعاقد معھم أو المتطوعین ولكن دون إلحاق أي إصابة جسدیة بھماستخدام القوة ضد أّيٍ من الموظفین أو 
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   -ق

   

السلوكیات أو التصرفات التي ترمي إلى تمجید نشاط إحدى العصابات أو الترویج للعنف أو تؤثر سلبًا على نحو خطیر على سیر  االنضمام إلى عصابة -ش
 -على سبیل المثال ال الحصر-البرنامج المدرسي ونظامھ أو أّيٍ من األنشطة المدرسیة أو غیرھا من خدمات النقل المدرسیة بما في ذلك 

أو المجوھرات أو الوشوم والشارات الخاصة بالعصابات وكذلك الكتابات /إظھار أّيٍ من األدوات أو المالبس وحیازة أو استخدام أو 
ج لالنضمام إلى العصابات أو االشتراك معھم وكذلك استخدام أّيٍ من الرموز أو العالمات الخاصة بالعصابات أو غیرھا من  التي ترّوِ

 .السلوكیات المتعلقة بھا
ش ط یجب اإلبالغ عنھ  التحرُّ

 لسلطات إنفاذ القانون
نسانیة، أو استخدام بیانات أو برامج كمبیوتر، أو سلوك مكتوب أو لفظي أو جسدي یضع اإلھانة أو غیر اإلتھدید أو ال اتیماءمن إأي 

بشخصھ أو إلحاق الضرر  أو موظف المدرسة في خوف معقول من إلحاق األذى )OCPSمقاطعة أورانج العامة (مدرسة طالب 
 ةالمنظم العملیة لتعلیمیة، لھ تأثیر كبیر في التدخل في األداء التعلیمي للطالب أو الفرص أو الفوائد، ولھ تأثیر كبیر في تعطیل بممتلكاتھ

جد غرض للمدرسة بما في ذلك أي مسار سلوك موجھ إلى شخص معین یسبب ضغوًطا عاطفیة كبیرة في مثل ھذا الشخص ویخدم ال یو
 .مشروع

   
االستمرار في سوء استخدام األجھزة اإللكترونیة غیر المتعلقة بالمدرسة أو تغییر الجھاز على نحو یُمكنك من الوصول إلى برامج غیر  مخالفات األجھزة اإللكترونیة -ط

 . علیھا ُمصرح لك باستخدامھا أو الوصول إلى اإلنترنت أو االطالع على ملفات ال یُفترض لك االطالع
 .ال تتضمن ھذه الفقرة الصور أو مقاطع الفیدیو أو الرسائل التي یُمكن أن تندرج تحت مخالفة أخرى

أي من األلعاب أو الُمَزح الخشنة غیر الخاضعة للسیطرة أو حاالت الشغب التي تشمل اثنین أو أكثر من الطالب، وتسبَّب ھذا المزاح  المزاح الخشن أأ
قد تعد حاالت المزاح الخشن التي تؤدي إلى إصابات خطیرة تتطلب رعایة طبیة ضمن مخالفات المستوى الرابع . الخشن في إصابة

)4.( 

ة، أو النشاط یوظیفة المدرسالالذي یتداخل مع أو یعطل العملیة المنظمة للتعلیم / التعلم، أو البیئة المدرسیة، أو  التصرفالسلوك أو  السلوك غیر المنضبط ب ب
الحرم ات ب، اضطرابI-4، أخرى؛ المستوى T-4الالمنھجي / المناھج الدراسیة. ھذا ال یشمل السلوك الذي قد یصل إلى المستوى 

 .المدرسيالحرم  التعلیمیة داخل عملیاتال انقطاعمن  HH-4الرئیسي، أو المستوى  المدرسي

 )3(تبعات المستوى الثالث 
 *األمر ولي /االتصال باألب -1
 *التحدث معك حول سلوكك -2
 ولي األمر /عقد اجتماع مع األب -3
 خطة السلوك /عقد -4
 الممارسات التصالحیة -5
 رد الممتلكات -6
 ).أیام 10-1(البدیل اإلیجابي لعملیة اإلبعاد من المدرسة  -7
 ).أیام 10-1(الحرمان من استقالل الحافلة المدرسیة  -8
 ).أیام 10-1(اإلبعاد من المدرسة  -9

 االحتجاز -10
المصاحبة  /الحرمان المؤقت أو الدائم من المشاركة في األنشطة اإلضافیة -11

 .للمناھج الدراسیة

 اإلحالة إلى برنامج التدخل -12
 .المواد التي ال تخص المدرسة /مصادرة األشیاء -13
 .النقل إلى فصل دراسي بدیل -14
 خطة اإلشراف -15
 عدم التواصلاالتفاق على  -16
 اإلحالة اإلرشادیة -17
 اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة -18
 ).4(التحذیر بشأن اإلحالة إلى المستوى الرابع  -19-2

 
 

 .التبعات اإللزامیة *
 

 قانون االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیة في المرحلة االبتدائیة: الجزء الخامس
 

 )4( المستوى الرابع
االستجابة بتوقیع اإلجراءات التأدیبیةقانون   

أیام مع  10في اإلبعاد لمدة تصل حتى ) 4(تتسبب أي مخالفة من مخالفات المستوى الرابع . حاالت سوء السلوك واإلخالل بسالمة المدرسة) 4(تشمل المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 
 .تِكرار سلوكیات سوء التصرف من المستوى الثالث) 4(قد تتضمن ُمخالفات المستوى الرابع . احتمالیة تعرض الطالب للطرد

 
ي والتحقیق) 4(ینبغي اإلبالغ عن حالة سوء السلوك التي تندرج ضمن المستوى الرابع  ن وبعد سماع روایة األحداث م. في الحال إلى المسؤول الُمختص في المدرسة وذلك إلجراء المزید من التقّصِ

ي الالزمة األخرى، ینبغي لمدیر المدرسة اتباع اإلجراءات جانب الطالب، والرجوع إلى األعضاء العاملین في المدرسة والطالب اآلخرین، فضًال عن القیام بتنفیذ أّيٍ من التحقیقات وأعمال التقّصِ 
 .لطالب من المدرسة أو النشاط على الفورمن أجل تقریر التبعات، والتي قد تشمل إبعاد ا) 4(الُمحددة ضمن المستوى الرابع 

ي) 4(یجوز إحالة أّيٍ من الطالب الذین یرتكبون مخالفات تندرج ضمن المستوى الرابع   .إلى الشرطة إلجراء المزید من التحقیق والتقّصِ
 

 )4(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 
التي یجب اإلبالغ  المشروبات الكحولیة -أ

 عنھا لسلطات إنفاذ القانون
أن الشخص ُضبط متلبًسا باالستخدام،  االستخدامب ویقصد حیازة أو بیع أو شراء أو توزیع أو استخدام المشروبات الكحولیة.

الكحول مرتبطة  تعاطي في سیاق التحقیق. ال یمكن أن تكون حوادث ھاأو یعترف باالستخدام، أو یُكتشف أنھ استخدم
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 .بالمخدرات

التي یجب  أعمال الحریق الُمتعمد -ب
 اإلبالغ عنھا لسلطات إنفاذ القانون

، بسبب ، سواء أكانت مشغولة أم ال، أو محتویاتھااإلضرار عمداً أو التسبب في إتالف أي مسكن أو مبنى أو وسیلة نقل
 حریق أو انفجار.

 تخویف أحد األشخاص/تھدید -ج
 یجب اإلبالغ عنھا لسلطات إنفاذ القانون

اتصال جسدي بین الجاني والضحیة، لكن الضحیة اعتقد بشكل معقول أن األذى الجسدي یمكن أن یحدث  لم یكن فیھ حادث
ي بناًء على التواصل اللفظي أو غیر اللفظي من الجاني. ویشمل ذلك التھدیدات غیر اللفظیة والتھدیدات اللفظیة باألذى الجسد

التي تحدث شخصًیا أو إلكترونیًا أو من خالل أي وسیلة أخرى. وھذا یشمل غرس الخوف في نفوس اآلخرین. یأتي الخوف 
حوادث السالمة البیئیة تقریر من تصور الضحیة ، ویتم أخذ النیة والقدرة في االعتبار على نطاق واسع لجمیع حوادث 

 .بالمدرسة
لفظیًا أو غیر لفظي عن طریق الفعل أو عبر  توجیھھا، التھدیدات التي یتم المثال ال الحصرریمة ، على سبیل تشمل ھذه الج

) أو أي 4H( من المستوى وسائل التواصل االجتماعي أو عن طریق الرسائل النصیة أو التھدیدات / السلوك التھدید بسالح
) بدون 4K( من المستوى خطیر آخر غرضأي ) أو 4H( من المستوى ، أو محاولة استخدام سالح)4Kشيء خطیر آخر (

 إصابة
العنیف یجب إبالغ  االعتداء بالضرب -د

 سلطات إنفاذ القانون
-6Aة یتسبب فیھا المھاجم عن قصد أو عن علم في إصابة أكثر خطورة على النحو المحدد في القاعد التي حالة الضرب
أو ؛ ، أو التشوه الدائماألذى الجسدي الجسیم، أو العجز الدائممثل: من القواعد اإلدرایة بوالیة فلوریدا ) (ز) (8)1.0017

. وھذا یشمل الموت أو اإلصابات التي ،كان ینبغي أن یعرف أن الضحیة حام، إذا علم المھاجم أو سالح فتاكفیھا یستخدم 
أو ضعف وظیفة  األمد طویلتنطوي على مخاطر كبیرة للموت، واأللم الجسدي الشدید، والتشوه المطول والواضح، والفقدان 

 عقلیة.ال القدرةعضو جسدي أو عضو أو 
) ینتج عنھ إصابة أكثر خطورة، ومع ذلك، 4Kخطیر آخر ( شيء) أو 4H(من المستوى یتضمن ھذا القسم استخدام سالح 

 ال یشمل ھذا القسم اإلصابة الناتجة عن القتال إذا كان الطالب مقاتلین مشتركین
التي یجب إبالغ  تھدیدات المدرسة -ھـ

 سلطات إنفاذ القانون بھا
أي تهدید مباشر أو غیر مباشر قد یتسبب في اإلضرار �المدرسة أو یؤدي إلى تعطیل الخدمات التي �قدمها حرم المدرسة 

عبر التهدیدات اللفظیة وغیر اللفظیة والفعلیة  -على سبیل المثال ال الحصر-أو األنشطة التي تنظمها المدرسة �ما في ذلك 
التهدید �المفرقعات  -على سبیل المثال ال الحصر-وتشمل المدرسة تهدیدات وسائل التواصل أو عن طر�ق الرسائل النصیة. 

والتهدید �استخدام األسلحة النار�ة �طر�قة عنیفة و/أو التهدید �إجراء عملیات القتل الجماعي أو أي فعل من أفعال اإلرهاب. 
 .فلور�دا وال�ة قوانین من 1006.13و 1006.07ال �مكن التسامح مطلًقا مع تهدیدات المدرسة �موجب المادتین 

حیازة المخدرات غیر المشروعة أو استخدامھا. استخدام أو حیازة أي عقار أو مخدر أو مادة خاضعة للرقابة أو أي مادة عند  حیازة المخدرات/تعاطي -و
االستخدام أن الشخص ُضبط متلبًسا باالستخدام، أو یعترف باالستخدام، أو یُكتشف أنھ یقصد باستخدامھا للتسمم الكیمیائي. 

 ھا في سیاق التحقیق.استخدم
 ف یةالكحول إدمان المواد ،A-4بشكل منفصل: المستوى  یةالكحول تناول المواد رمیز جرائمیتم ت

 )4(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 
التي یجب  حیازة األسلحة الناریة -ح

 اإلبالغ عنھا لسلطات إنفاذ القانون
قوانین وفًقا ل، )13) و(6( 790.001هو محدد في القسم  أو السیطرة على أي سالح ناري أو أي أداة أو شيء �ما حیازة

فلور�دا، والتي �مكن أن تلحق ضرًرا جسیًما �شخص آخر أو �مكن أن تضع الشخص في حالة خوف معقول من حدوث 
 ضرر جسیم. وهذا �شمل حیازة األسلحة النار�ة وغیرها من األدوات التي �مكن أن تسبب الضرر.

ولة لطرد ) یتم تصمیمه أو تحو�له �سهمعطي إشارة االنطالق" أي سالح (�ما في ذلك مسدس ُ�قصد �مصطلح "سالح ناري 
أي سالح من هذا القبیل؛ أي �اتم صوت أو �اتم صوت سالح ناري؛ أي � القطإطار أو أو ؛ قذ�فة �فعل مادة متفجرة

 القد�مما لم یتم استخدام السالح الناري  جهاز مدمر أو أي مدفع رشاش. ال �شمل مصطلح "سالح ناري" سالًحا نارً�ا قد�ًما
 في ارتكاب جر�مة.

أو مسدس غاز مسیل للدموع أو سالح أو جهاز  بندقیةُ�قصد �مصطلح "السالح" أي سالح أو سكین أو مفاصل معدنیة أو 
 أنصالكیمیائي أو أي سالح فتاك آخر �استثناء سالح ناري أو سكین جیب عادي أو سكین بالستیكي أو سكین مائدة ذو 

 .حادة.
 

یجب اإلبالغ إحداث اضطرابات  -ط
 عنھا لسلطات إنفاذ القانون

التي ترعاھا المدرسة، والنقل بالحافالت المدرسیة.  والفعالیات، المدرسةحرم یر في كل أو جزء كبیر من أنشطة اضطراب كب
أو الصحة أو السالمة أو رفاھیة اآلخرین. أمثلة على االضطرابات  یةمیلبیئة التعللالسلوك التخریبي الذي یشكل تھدیدًا خطیًرا 

 إنذار كاذب. ي تقدیمالبدء فالرئیسیة بما في ذلك التھدیدات بالقنابل أو التحریض على الشغب أو 
، والنقل بالحافالت المدرسیة ولكنھا ال التي ترعاھا المدرسة والفعالیات، المدرسيبالنسبة للجرائم التي تعطل أنشطة الحرم 

 مدرسي.الحرم ال التعلیمیة داخل عملیات، انقطاع الHH-4: انظر المستوى یةمیبیئة التعلالتشكل تھدیدًا خطیًرا على 

دوالر أمریكي  750( الجسیمة السرقة -ي
یجب إبالغ سلطات إنفاذ  )أو أكثر
 القانون

دوالًرا أو  750، بقیمة اآللیة ھ على ممتلكات شخص أو منظمة أخرى، بما في ذلك السیاراتاالستیالء غیر المصرح ب
استخدام القوة أو العنف تشمل أكثر، دون تھدید أو عنف أو أذى جسدي. یجب اإلبالغ عن سرقات الممتلكات بأي قیمة والتي 

 الضحیة على أنھا سرقة. تخویفأو االعتداء أو 
 السرقة). 4M(انظر المستوى  العنف أو التھدید بالعنف أو االعتداء ووضع الضحیة في حالة خوفب السرقةھذا ال یشمل 

http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.07.html
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حیازة أو استخدام أو بیع أو شراء أو السیطرة على أي من المعدات أو األغراض األخرى بخالف األسلحة الناریة أو غیر  األغراض الخطیرة األخرى ك
التھدید باستخدام أو محاولة . ، التي قد تستخدم إلیذاء اآلخرین أو تخویفھم"4H"الناریة، على النحو المحدد بموجب المخالفة 

استخدام أحد ). ھـ(أو المستوى الرابع ) ج(یرة یندرج ضمن مخالفات المستوى الرابع استخدام سالح أو أحد األغراض الخط
 ).ذ(أو المستوى الرابع ) د(األغراض الخطیرة وإلحاق األذى بشخٍص آخر یندرج ضمن ُمخالفات المستوى الرابع 

الھواء، أو األسلحة الھوائیة أو بنادق كرات بنادق الھواء أو بنادق ضغط  -على سبیل المثال ال الحصر-وتشمل ھذه المخالفة  
طول (الماء أو سكاكین الجیب الشائعة  /الطالء أو النماذج الُمقلَّدة ألي من البنادق أو األسلحة، أو بنادق الخرز من الجل

ض أو معاول ، أو السالسل أو األنابیب أو شفرات الحالقة أو الننشاكو أو سكین متعدد األغرا)بوصة 2.5النصل ال یقل عن 
الصواعق الكھربائیة، ورشاش الفلفل، واألدوات و الثلج أو غیرھا من األدوات أو القبضات الحدیدیة والنجوم الصینیة المعدنیة،

تتضمن ھذه . ، والذخیرة، وماسكات األسلحة الناریة وخزانات الطلقات)مثل الكوبوتان(المستخدمة في الدفاع عن النفس 
 .المفرقعات /أللعاب الناریةالمخالفة أیًضا إشعال ا

الت سوء السلوك الُمكررة ذات الطابع  ل
 الخطیر جدًا

حاالت سوء السلوك الُمكررة التي قد یُعّطل بشكٍل خطیر النظام داخل الفصل الدراسي أو المدرسة أو وسائل النقل المدرسیة 
 .أو األنشطة المدرسیة

/ االبتزاز التي یجب  حاالت السرقة م
 اإلبالغ عنھا لسلطات إنفاذ القانون

شخص آخر بقصد حرمان  تحت حصانةأموال أو ممتلكات أخرى من شخص أو  على أياالستیالء أو محاولة االستیالء 
دید التھالشخص أو المالك بشكل دائم أو مؤقت من األموال أو الممتلكات األخرى في ظل ظروف المواجھة باستخدام القوة أو 

 حاالت السرقة الجسیمة والسطوالضحیة. یتمثل أحد االختالفات الرئیسیة في  تخویفأو عن طریق باستخدام القوة أو العنف 
ن السطو ینطوي على عنف، وتھدید بالعنف أو االعتداء، ووضع الضحیة في حالة خوف. یتضمن ھذا استخدام القوة حیث إ

 .ألخذ شيء من شيء آخر
الذي یجب إبالغ  الجنسياالعتداء  -ن

 سلطات إنفاذ القانون بھ
، أو اإلیالج ي أو شيء یحاكي عضًوا جنسیًااإلیالج باإلكراه عن طریق الفم أو الشرج أو المھبل باستخدام عضو جنس

أي جزء من الجسم أو جسم غریب. یمكن أن یكون كل من الذكور واإلناث  باستخدامالشرجي أو المھبلي لشخص آخر 
 .الجنسیة. وھذا یشمل السلوك الجنسي غیر المرغوب فیھ االعتداءاتضحایا 

ش الجنسي -س الذي یجب إبالغ  التحرُّ
 سلطات إنفاذ القانون بھ

، جنسیة عالقات، وطلبات الحصول على الجنسیة التلمیحات على سبیل المثال، المرغوب فیھ ذي الطبیعة الجنسیة السلوك غیر
 ات والتحرشنسیة. یمكن أن یشمل سلوك المضایقأو غیر اللفظي أو الجسدي ذي الطبیعة الجوغیر ذلك من السلوك اللفظي 
، وقد تشمل العبارات التي یتم اإلدالء بھا من خالل ذلك البیانات المصورة والمكتوبة ، بما فياألفعال اللفظیة أو غیر اللفظیة

موظفي المدرسة والطالب اآلخرین ل نترنت. یمكنباإلأجھزة الكمبیوتر والھواتف المحمولة واألجھزة األخرى المتصلة 
یجب إخطار جھات وھذا یشمل السلوك الجنسي غیر المرغوب فیھ. تنفیذ السلوك  غیر الموظفین.  األخرى منواألطراف 

 إنفاذ القانون للتحقیق.
 )4(المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 

التي یجب إبالغ  الجرائم الجنسیة ع
 سلطات إنفاذ القانون بھا

االتصال الجنسي اآلخر، بما في ذلك الجماع بدون استخدام القوة أو التھدید باستخدام القوة. إخضاع شخص إلیماءات جنسیة 
 إنفاذ القانون للتحقیق. وھذا سلطاتیجب إخطار  ،من الجسم بطریقة بذیئةخاصة بذیئة، أو نشاط جنسي، أو فضح أجزاء 

 .یشمل الفحشاء والتعرض غیر الالئق
ارتكاب أي تصرف أو مجموعة من التصرفات التي تخالف أو یكون لھا تأثیر مخالف لخطة إعادة التسجیل المبكر من عملیة  مخالفة خطة إعادة التسجیل المبكر -ف

 .الطرد الكامل/اإلبعاد

 1000( األذى اإلجراميأعمال  -ق
إبالغ یجب  )دوالر أمریكي أو أكثر

 سلطات إنفاذ القانون بھا

أو ممتلكات شخصیة مملوكة لآلخرین، بما في ذلك، على سبیل بأي وسیلة كانت  المقصوداإلیذاء أو اإلضرار المتعمد أو 
 .ابھى الجدران أو أعمال تخریب أخرى ، وضع كتابات علالمثال ال الحصر

یجب إبالغ  أخرىممارسات رئیسیة  -ر
 سلطات إنفاذ القانون بھا

القانون لم یتم تصنیفھ مسبقًا. وھذا یشمل أي مخدر  سلطات إنفاذأي حادث خطیر أو ضار یترتب علیھ الحاجة إلى استشارة 
على ث بالعنصر المناسب ذي الصلة (أو سالح یتم العثور علیھ دون رقابة وغیر مرتبط بأي فرد؛ یجب ترمیز ھذه الحواد

 بالمخدرات أو األسلحة) ویجب اإلبالغ عن التورط في الحادث على أنھ غیر معروفالمثال تلك المتعلقة سبیل 
باستثناء الُمخدرات وتوزیعھا  بیع -ش

 تناول المواد الكحولیة
مخدرات أو أو زراعة أو شراء أو بیع أو توزیع أي عقار أو مخدر أو مادة خاضعة للرقابة أو أي مادة یمكن اعتبارھا تصنیع 

 .مخدرة أو مادة خاضعة للرقابة. وھذا یشمل البیع أو التوزیع غیر القانوني للمخدرات

ر ط یجب اإلبالغ عنھ لسلطات إنفاذ  التنمُّ
 القانون

ومزمن) بواحد أو أكثر من الطالب أو الموظفین. یجب  بشكل منظمإلحاق األذى الجسدي أو الضیق النفسي بشكل متكرر (
 أن یتضمن التنمر سلوكیات تخویف متكررة ومتعمدة وتنطوي على اختالل في توازن القوى.

للمضایقة أو االستبعاد االجتماعي أو التھدیدات أو الترھیب  الحاالت المتكررة، * قد یشمل التنمر، على سبیل المثال ال الحصر
أو العنف الجسدي أو السرقة أو المضایقة أو اإلذالل العلني أو الخاص أو تدمیر الممتلكات. إذا لم یكن األذى  أو المطاردة

 .أو التحرش الجسدي أو الضیق النفسي ناتًجا عن سلوك منظم أو مزمن، فقم بتقییم المضایقات
   

یجب إبالغ سلطات  األعمال الُمرھقة -خ
 إنفاذ القانون

 الثانویة فقطالمدارس 

یجب إبالغ سلطات  االعتداء الجسدي -ذ
 إنفاذ القانون بھا

، أو التسبب المتعمد في إلحاق األذى الجسدي بفرد ما. مد لشخص آخر ضد إرادتھ / إرادتھااللمس أو الضرب الفعلي والمتع
 وھذا یشمل الحوادث التي تتطلب إسعافات أولیة فوریة أو عنایة طبیة الحقة.

التشوه المطول ممارسات ، و، واأللم الجسدي الشدیدذلك الوفاة أو اإلصابات التي تنطوي على مخاطر كبیرة للموتال یشمل 
أعمال  الشكل رباعي األبعاد، . (انظرفي القدرة العقلیةعضو أو أي وظیفة عضو جسدي أو في والواضح، وفقدان أو ضعف 

 د)المشد الضرب
یجب إبالغ سلطات  االعتداء الجنسي -ض

 إنفاذ القانون بھ
ش باألطفال المداعبة أو المالطفة أي حادث یتضمن  قد یتعرض . أو تھدیدًا باالغتصاب أو األعمال المنافیة لآلداب، أو التحرُّ

 .الطالب جمیعًا سواء كانوا ذكوًرا أو إناثًا لالعتداء الجنسي
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أو الملفات التي ال یُصرح لك بالوصول إلیھا على أي جھاز إلكتروني وأي /الوصول بدون إذن إلى البرامج واالستخدام أو  مخالفات األجھزة اإللكترونیة أأ
أو القوانین والتشریعات الخاصة بالوالیة أو /استخدام ینتھك أّيٍ من سیاسات المجلس أو القوانین والتشریعات الفیدرالیة و

االستفادة من إمكانیة الوصول إلى شبكة مدارس  -على سبیل المثال ال الحصر-وقد تتضمن ھذه المخالفة . التشریعات المحلیة
 .بقصد التسبب بضرر أو التالعب بالسجالت) OCPS(مقاطعة أورانج العامة 

یجب إبالغ سلطات  أعمال السطو .ج.ج
 إنفاذ القانون بھا

 ارتكاب جریمة فیھاالدخول بغیر وجھ حق في مسكن أو مبنى أو وسیلة نقل أو البقاء فیھا بقصد 

یجب إبالغ سلطات إنفاذ  القتل العمد .د.د
 القانون بھا

 ویتضمن ذلك القتل العمد والقتل غیر العمد. .شخص آخر أي القتل العمد غیر المبرر إلنسان من 

یجب إبالغ سلطات إنفاذ  االختطاف .ه.ه
 القانون بھ

 وھذا یشمل اختطاف فرد. .ضد إرادتھ ودون إذن قانوني الحبس القسري أو بالتھدید أو االختطاف أو سجن شخص آخر

   
 الحرائق غیر المتعمدة التي تحدث نتیجة حادث أو التي ال تسبب ضرًرا. إشعال الحرائق زز
انقطاع العملیات التعلیمیة داخل الحرم  ح ح

 المدرسي
التي ترعاھا المدرسة، والنقل بالحافالت المدرسیة ولكنھا ال  والفعالیات، المدرسيأنشطة الحرم  ممارسة الجرائم التي تعطل

 .یةمیالتعل على البیئةتشكل تھدیدًا خطیًرا 
، والمعارك التي یشارك فیھا التي تؤدي إلى إغالق الكافتیریا ، الحوادثقد تشمل ھذه الجریمة، على سبیل المثال ال الحصر

 أو الحوادث التي تمنع الطالب من المتابعة إلى الفصل التالي. المدرسيالعدید من المشاركین والتي تعیق عملیات الحرم 
 المدرسيفي الحرم الدراسة ، تعطیل I-4، راجع المستوى اضطرابًا كبیًرا وتھدیدًا خطیًرابالنسبة للجرائم التي تتضمن 

 الرئیسي.
الحوادث التي تتجاوز حدود السلوك  ط ط

 المقبول
في المجتمع، والذي ال یمكن ترمیزه  والمسموح بھأي فعل متعمد أو طائش آخر یتجاوز بوضوح حدود سلوك الطالب المقبول 

 في جریمة أخرى من المستوى الرابع.
التعدي على ممتلكات الغیر یجب  ي ي

 اإلبالغ عنھا لسلطات إنفاذ القانون
المدرسة / خارج الحرم  اترعاھ أي فعالیة، أو النقل المدرسي، أو في المدرسيللدخول أو البقاء في ساحات المدرسة / الحرم 

 یخضع حالیًا للحرمان المؤقتدون إذن أو دعوة وبدون أي غرض قانوني للدخول. الحوادث التي تتضمن فقط طالبًا  المدرسي
، طالب) بالتعدي على ممتلكات الغیرغیر  ، أو الحوادث التي تم فیھا سابقًا إصدار تحذیر رسمي ألي مخالف (طالب أوأو الطرد

 تم القبض على أي مجرم بسبب التعدي على ممتلكات الغیر حینماأو 
 )4(تبعات المستوى الرابع 

 )4(سیتلقى الطالب التبعات التي تُقررھا المدرسة والمنطقة التعلیمیة لجمیع المخالفات التي تندرج ضمن المستوى الرابع 
 المدرسة التبعات التي تُقرھا

 *ولي األمر /االتصال باألب -1
 *التحدث معك حول سلوكك -2
 *أیام مع التوصیة بالفصل 10اإلبعاد عن المدرسة لمدة تصل إلى  -3
 اإلحالة إلى المنطقة التعلیمیة لعقد اجتماع مع فریق التأدیب -4

المصاحبة  /الحرمان المؤقت أو الدائم من المشاركة في األنشطة اإلضافیة -5 
 للمناھج الدراسیة 

 الممارسات التصالحیة -6 
 النقل إلى فصل دراسي بدیل -7 
 خطة اإلشراف -8 
 االتفاق على عدم التواصل -9 
 اإلحالة اإلرشادیة -10 
 

 التبعات التي تُقرھا المنطقة التعلیمیة
 الطرد من المنطقة التعلیمیة -1
 التسجیل في مدرسة بدیلة -2
 برنامج التدخل اإلحالة إلى -3
 الحرمان من استقالل الحافلة المدرسیة -4
 اإلحالة إلى خدمات الصحة العقلیة -5

 .التبعات اإللزامیة *
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 خطوات اإلجراءات التأدیبیة
كما یُفضل . تُعد ھذه اإلجراءات والخطوات خطوات ُمقترحة أو مطلوبة بموجب القوانین أو التشریعات. التعلیمات فیما یتعلق باإلجراءات التأدیبیةمن أجل حمایة حقوق الطالب، یجب اتباع بعض 

 الفصل الدراسي /استخدام اإلستراتیجیات التي ال تغطیھا ھذه اإلجراءات والمعمول بھ من قبل إدارة المدرسة
 

 في المدارس االبتدائیة والثانویة) 3(حتى الثالث ) 1(ل مخالفات المستویات من األول اإلجراءات الُمتخذة حیا
في المواقف الطارئة، یجوز تعدیل ھذه : ، یخضع لإلجراءات التأدیبیة التالیة)3(حتى الثالث ) 1(أي طالب یُتھم بأّيٍ من حاالت سوء السلوك التي تندرج ضمن فئات مخالفات المستویات من األول 

 .اإلجراءات طالما جرى بذل الجھود المعقولة من أجل توفیر فرص مشابھة إلى حدٍّ كبیر إلى الضمانات اإلجرائیة
 

 التي) JB( المجلس وسیاسة 1972 لسنة التعلیم قانون على التعدیالت من التاسع الفصلیُرجى اإلحاطة علًما بأن ھذه اإلجراءات یجب أن تتبع في إطار اإلجراءات المبینة ھنا والتي تتماشى مع 
 ".المتكافئة التعلیمیة الفرص" بعنوان

 

 )3(حتى الثالث ) 1(اإلجراءات الُمتخذة حیال مخالفات المستویات من األول 
 .اإلحالة) أسباب(ینبغي للمدیر أوَمن ینوب عنھ أن یُخبر الطالب عن سبب  )1(الخطوة األولى 
 .ى الحادثةینبغي أن یُمنح الطالب الفرصة لعرض روایتھ لما حدث سواء كان ذلك في صورة لفظیة أو كتابیة وینبغي أن یُمنح الفرصة إلحضار الشھود عل )2(الخطوة الثانیة 

َمن ینوب عنھ اإلجراء التأدیبي /وإذا كانت كذلك، یُحدد المدیر. َمن ینوب عنھ القرار بشأن ما إذا كانت األدلة تدعم وقوع المخالفة أم ال/یتخذ المدیر )3(الخطوة الثالثة 
نَة  .ویُخطر الطالب باإلجراء التأدیبي الذي ُوّقِع علیھ. المناسب حسب أحكام الُمدَوَّ

والده وكذلك مشرف المنطقة أو من ینوب عنھ عن جمیع حاالت إبعاد الطالب، یُرسل ھذا اإلخطار عبر  /َمن ینوب عنھ ولَي أمر الطالب /یُخطر المدیر )4(الخطوة الرابعة 
األب  /ناسبة من أجل التواصل مع ولي األمرتُبذل الجھود الم. ساعة بعد بدایة تنفیذ قرار اإلبعاد أو في یوم العمل التالي 24البرید أو یُسلَّم في غضون 

َمن ینوب عنھ أن یقرر تنفیذ /األب قبل البدء في تنفیذ قرار اإلبعاد، یجوز للمدیر /وإذا تعذر الوصول إلى ولي األمر. قبل البدء في تنفیذ قرار اإلبعاد
 .ولي األمر/واصل مع األباألب على أن تستمر الجھود المعقولة للت /قرار اإلبعاد دون االتصال بولي األمر

. األب طلب نسخة من جمیع األدلة المستندیة التي تستند علیھا اإلجراءات التأدیبیة المقترحة /بعد استكمال تحقیقات حاالت التأدیب، یجوز لولي األمر )5(الخطوة الخامسة 
ت متوفرة ومستخدمة بوصفھا أدلة ألغراض تأدیبیة، وال یجوز تقدیم ومع ذلك یجوز االطالع فقط على األدلة المستقاة من مقاطع الفیدیو، حتى إذا كان

 .نسخة منھا
ولي األمر من أجل استئناف اإلجراء /ولي األمر طلب عقد اجتماع مع المدیر أو َمن ینوب عنھ وذلك بناًء على طلب یقدمھ األب/یحق للطالب واألب )6(الخطوة السادسة 

ویكون للمدیر القول . ثالثة أیام دراسیة بدایة من اإلخطار األول باإلحالة إلى التأدیب) 3(تُقدم جمیع الطلبات في غضون . التأدیبي الُمطبق على الطالب
 .الفصل بشأن تعدیل اإلجراء التأدیبي الُمتخذ

ن الفصل الدراسي أو استقالل الحافلة المدرسیة لمدة إجمالیة ینبغي عقد اجتماع في كل مرة یتعرض فیھا أي طالب من ذوي االحتیاجات الخاصة لإلبعاد م )7(الخطوة السابعة 
ویكون الغرض منھ تحدید ما إذا كان تسجیلھ مناسًبا أم أن ھناك حاجةً إلجراء بعض التعدیالت من . أیام على مدار العام الدراسي) 10(تصل إلى عشرة 

 .أجل التعامل على نحو أكثر فاعلیةً مع سلوك الطالب الُمثیر للقلق

 .وبناًء على تقدیر المدیر، قد یُطلب من الطالب التوقیع على عقد سلوكي أو خطة إشراف في صورة خطیة بمجرد عودة الطالب )8(الخطوة الثامنة 
ویناقش مدیر . مدیر المنطقةولي األمر بعدم توفیر اإلجراءات الضمنیة، فإنھ یجوز االعتراض واالستئناف من خالل االتصال على /وإذا شعر األب )9(الخطوة التاسعة 

األب إلجراء المزید  /ولي األمر، وحسبما یكون مناسبًا، یُحدد موعد لعقد اجتماع بین مدیر المدرسة ومدیر المنطقة وولي األمر/المنطقة األمَر مع األب
 . من المناقشات حیال ھذا األمر

م مدیر المنطقة توصیة إلى المشرف  )10(الخطوة التاسعة  یتمتع المشرف . الرئیسي سواء بتأیید القرار أو تعدیلھ استنادًا إلى الحقائق أو التھم التي استندت إلیھا التبعاتیُقدِّ
 .الرئیسي بصالحیة اتخاذ القرار النھائي لھذه األنواع من ُسبُل االنتصاف واالستئناف
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 في المدارس االبتدائیة والثانویة) 4(اإلجراءات الُمتخذة حیال مخالفات المستوى الرابع 
نَة التي  ات قد تستوجب الفصل من المدرسة أو الحرمان من خدمات استقالل الحافلة المدرسیة، یخضع للضمان -حسبما یراه مدیر المدرسة أو َمن ینوب عنھ-أي طالب یتُھم بارتكاب مخالفة للُمدَوَّ

 .إلى تلك الضمانات اإلجرائیة -طالما جرى بذل الجھود المعقولة من أجل توفیر فرص مشابھة إلى حدٍّ كبیر-في المواقف الطارئة، یجوز تعدیل ھذه اإلجراءات . اإلجرائیة الموصوفة فیما یلي
 

 التي) JB( المجلس وسیاسة 1972 لسنة التعلیم قانون على التعدیالت من التاسع الفصلیُرجى اإلحاطة علًما بأن ھذه اإلجراءات یجب أن تتبع في إطار اإلجراءات المبینة ھنا والتي تتماشى مع 
 ".المتكافئة التعلیمیة الفرص" بعنوان

 

 )4(اإلجراءات الُمتخذة حیال مخالفات المستوى الرابع 
 .الطرد) أسباب(ینبغي للمدیر أوَمن ینوب عنھ أن یُخبر الطالب عن سبب  )1(الخطوة األولى 
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 .الحادثةینبغي أن یُمنح الطالب الفرصة لعرض روایتھ لما حدث سواء كان ذلك في صورة لفظیة أو كتابیة وینبغي أن یُمنح الفرصة لتقدیم شھود على  )2(الخطوة الثانیة 

وإذا كانت كذلك، یُحدد المدیر أوَمن ینوب . األدلة تدعم وقوع المخالفة أم الیتخذ المدیر أوَمن ینوب عنھ القراَر في صورة خطیة بشأن ما إذا كانت  )3(الخطوة الثالثة 
نَة َمن /إذا ما قرر مدیر المدرسة). 4(ویُخطر الطالب بالمخالفة التي تندرج ضمن المستوى الرابع . عنھ اإلجراَء التأدیبي المناسب حسب أحكام الُمدَوَّ

أیام ) 10(أنھا ُمبعَدٌ عن المدرسة لمدة عشرة /َمن ینوب عنھ الطالَب بأنھ/ثم یُخبر مدیر المدرسة ینوب عنھ وجود أدلة كافیة للفصل والطرد، فمن
 .وجاٍر دراسة توصیة بطرده

) 10(والد الطالب وكذلك إلى المنطقة التعلیمیة بما یفید أن الطالب قد أُبِعد عن المدرسة لمدة عشرة  /یُرسل مدیر المدرسة إخطاًرا خطی�ا إلى ولي أمر )4(الخطوة الرابعة 
ساعة بعد بدایة تنفیذ قرار اإلبعاد  24یُرسل ھذا اإلخطار عبر البرید أو یُسلَّم في غضون . أیام مع وجود توصیة قید الدراسة بشأن طرده من المدرسة

وإذا تعذر الوصول إلى ولي . األب قبل البدء في تنفیذ قرار اإلبعاد /تُبذل الجھود المناسبة من أجل التواصل مع ولي األمر. يأو في یوم الدراسة التال
 .األب /األب قبل البدء في تنفیذ قرار اإلبعاد، یجوز للمدیر أوَمن ینوب عنھ أن یقرر تنفیذ قرار اإلبعاد دون االتصال بولي األمر /األمر

تُقدم ). 4(ولي األمر طلب عقد اجتماع مع المدیر أو َمن ینوب عنھ من أجل مراجعة المخالفة التي تندرج ضمن المستوى الرابع /یحق للطالب واألب )5(الخطوة الخامسة 
ولي األمر طلب نسخة /یجوز لألب. ولي األمر/أیام دراسیة بدایةً من إخطار اإلبعاد األول الذي تََسلََّمھ األب) 3(جمیع الطلبات في غضون ثالثة 

 .من األدلة الوثائقیة التي استند إلیھ قرار الطرد

ومع ذلك . األب طلب نسخة من جمیع األدلة المستندیة التي یستند إلیھا قرار اإلبعاد المقترح /بعد استكمال تحقیقات حاالت التأدیب، یجوز لولي األمر )6(الخطوة السادسة 
األدلة المستقاة من مقاطع الفیدیو، حتى إذا كانت متوفرة ومستخدمة بوصفھا أدلة ألغراض تأدیبیة، وال یجوز تقدیم نسخة یجوز االطالع فقط على 

 .منھا
) OCPS(وفي حضور موظفي مدارس مقاطعة أورانج العامة . یدعو مدیر المنطقة إلى عقد اجتماع لفریق التأدیب وذلك في أقرب وقت ممكن )7(الخطوة السابعة 

على سبیل المثال ال -سیتكون فریق التأدیب من مدیر المنطقة ومدیر المدرسة أوَمن ینوب عنھ وغیرھم من األشخاص المناسبین، بما في ذلك 
ل اإلیجابي -الحصر كما ستطلب . مستشار المدرسة، واألخصائي النفسي في المدرسة، المدیر اإلداري وفریق العمل في مركز مسارات التحوُّ

 :الغرض من اجتماع فریق التأدیب ھو ما یلي. ولي األمر وكذلك الطالب حضور اجتماع فریق التأدیب/من األبالمدرسة 
 االطالع على جمیع األدلة المستندیة التي یستند إلیھا قرار اإلبعاد المقترح؛) 1
 التحقیقات والتقصي؛ضمان تسلُّم الطالب لألدلة مع مراعاة اإلجراءات القانونیة السلیمة أثناء إجراء ) 2
م معلومات جدیدة و /وإتاحة الفرص للطالب وولي األمر) 3  أو یوضح عالقة الطالب بالمخالفة؛/األب لكي یقدِّ
 .برنامج بدیل أو فصلھ /وإما إحالة الطالب إلى مدرسة) 4

الطالب إخطار مدیر المدرسة أو من  /اآلباء /یجب على أولیاء األمورقبل انعقاد اجتماع فریق التأدیب، ) 1(في موعد أقصاه یوم دراسي واحد  )8(الخطوة الثامنة 
الطالب إحضار أطراف إلى اجتماع  /األب /یجوز لولي األمر. ینوب عنھ بجمیع األطراف الذي سیحضرون اجتماع فریق التأدیب نیابة عن الطالب

ا قانونًیا، حینئٍذ یجب إخطار مكتب الخدمات القانونیة بذلك األمر قبل الطالب مستشارً  /األب /إذا وكَّل ولي األمر. فریق التأدیب حسب اختیارھم
 ).407( 317-3411: انعقاد اجتماع فریق التأدیب من خالل ھاتف رقم
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 )4(اإلجراءات الُمتخذة حیال مخالفات المستوى الرابع 

وكان اإلجراء ھو الفصل الكامل دون متابعة ) 4(إذا أتُخذ قراًرا من قبل مدیر المنطقة من أجل التحقق من المخالفة التي تندرج ضمن المستوى الرابع   )9(الخطوة التاسعة  
، وإما أن یمد إبعاد الطالب أو أن ینقل بشكل مؤقت في افلورید والیة قوانین من 1006.08 بالمادةالخدمات التعلیمیة، یجوز للمشرف العام االحتجاج 

 .بیئة تعلیمیة بدیلة حتى صدور القرار النھائي بشأن الفصل من قبل المجلس
 

رسة وكان اإلجراء ھو أن ینقل الطالب إلى مد) 4(إذا أتُخذ قراًرا من قبل مدیر المنطقة من أجل التحقق من المخالفة التي تندرج ضمن المستوى الرابع 
من المھم . وسینقل الطالب بشكل إداري إلى مدرسة بدیلة تابعة لمقاطعة أورانج فلوریدا والیة قوانین من 1006.08 بالمادةبدیلة، حینئٍذ یحتج 

ھ بمجرد انسحاب الطالب من المدرسة التابعة لمنطقتھ التعلیمیة، ال یمكنھ االنتظام في أي مدرسة من مدارس مقاطعة أورانج العامة مالحظة أن
)OCPS (اختیار أن یلحق  -عوًضا عن ذلك-األب  /إال المدرسة التي یُحددھا مدیر المنطقة خالل اجتماع فریق التأدیب، ومع ذلك یجوز لولي األمر

 .أو مدرسة خاصة أو مقاطعة أخرى، إذا كان ذلك مسموًحا Florida Virtual Schoolإما في مدرسة التابعة لمنطقتھ التعلیمیة أو مدرسة طفلھ 
الذي یعتقد أن -ولي أمر  /، یجوز ألي أب)4(إذا أتُخذ قراًرا من قبل مدیر المنطقة من أجل التحقق من المخالفة التي تندرج ضمن المستوى الرابع  )10(الخطوة العاشرة 

طلب جلسة استماع  -الطالب من حقھ المزید من الضمانات اإلجرائیة أو یود االعتراض على األدلة الوثائقیة التي استند إلیھا قرار الطرد والفصل
لب عقد جلسة استماع إداریة من مدیر ولي األمر ط /وإذا تعذر على األب. إداریة وذلك بتوجیھ إخطار بھذا الطلب إلى مدیر المنطقة أو َمن ینوب عنھ

بعد اجتماع الفریق التأدیبي، یُعد ذلك تنازًال عن حقھ في االعتراض على أّيٍ من ) 14(المنطقة أو َمن ینوب عنھ في غضون أربعة عشر یوًما 
داریة أو رفضھا وذلك في غضون خمسة عشر ویجوز قبول عقد جلسات االستماع اإل. اإلجراءات الُمتخذة من قَِبل فریق التأدیب من أجل تنفیذ قراره

یجوز لكٍل من مدیر المنطقة ومدیر . یوًما من تقدیم طلبات انعقادھا ما لم یكن ھناك أي اتفاق بشأن تمدید ھذه المدة وذلك في صورة خطیة) 15(
ة بجمیع األطراف الذین سیحضرون الجلسة ولي األمر مدیر المنطق /ویُخطر األب. المدرسة أو َمن ینوب عنھ حضور جلسة االستماع اإلداریة

األب مستشاًرا قانونیًا،  /إذا وكَّل ولي األمر. أیام دراسیة قبل عقد جلسة االستماع اإلداریة) 3(اإلداریة نیابةً عن الطالب وذلك في موعد أقصاه ثالثة 
 ).407( 317-3411: اإلداریة من خالل ھاتف رقم حینئٍذ یجب إخطار مكتب الخدمات القانونیة بذلك األمر قبل انعقاد جلسة االستماع

 
 120.569ن وإذا كانت ھناك توصیة بالطرد التام للطالب دون أن یشمل ذلك الخدمات التعلیمیة، فمن ثم تخضع جلسة االستماع اإلداریة ألحكام المادتی

 .من قوانین والیة فلوریدا 120.57(2)و
الخطوة الحادیة عشر 

)11( 
قائق أو أمام المسؤول عن جلسة االستماع اإلداریة إما أن یؤید قرار فریق التأدیب وإما أن یوصي بأي إجراء آخر یراه مناسبًا استنادًا إلى الحویكون 

تقدیم أمر  -لزامدون إ-األب  /یحق لكل من مدیر المدرسة أو َمن ینوب عنھ وكذلك ولي األمر. التھم التي استند إلیھا قرار الطرد أو اإلجراء الُمقترح
یجوز لمسؤول جلسة االستماع اإلداریة وذلك . موصى بھ إلى مسؤول جلسة االستماع اإلداریة یحتوي على االستنتاجات الُمقترحة واستنتاجات القانون

ولي األمر شریطة أنھ یجوز  /َمن ینوب عنھ أو االستجابة لطلب األب /استخدام األمر الموصي بھ الُمقدم من مدیر المدرسة -حسبما یراه مناسبًا-
 .لمسؤول جلسة االستماع اإلداریة رفض األوامر الُمقترحة وإصدار أمر جدید

الخطوة الثانیة عشر 
)12( 

األب طلب عقد /ولي األمر /إذا ما كان مسؤول جلسة االستماع اإلداریة بصدد تأكید اإلجراء التأدیبي لمخالفة المستوى الرابع، فإنھ یجوز للطالب
ویُراجع المشرف الرئیسي األدلة الوثائقیة والضمانات . اجتماع مع المشرف الرئیسي لمناقشة توصیات مدیر المنطقة ومسؤول جلسة االستماع اإلداریة

توصیة ویراجع مشرف المنطقة التوصیة الُمقدمة من المشرف الرئیسي ویكون لھ سلطة . اإلجرائیة ویقدم التوصیات إلى مشرف المنطقة لمراجعتھا
األب ومدیر المدرسة أو َمن ینوب عنھ قبل اجتماع /یُخطر المشرف ولي األمر. المجلس بطرد الطالب أو اتخاذ اإلجراءات التي یراھا المجلس مناسبة

 . المجلس الذي سیدرس فیھ التوصیة

الخطوة الثالثة عشر 
)13( 

األدلة الواقعیة إلى المجلس طالما لم تُقدم في اجتماع فریق التأدیب أو في جلسة وال یجوز تقدیم أي من . ولي األمر الحضور أمام المجلس/یحق لألب
الطالب االعتراض إال في حال كانت الحقائق التي تم التوصل إلیھا في اجتماع فریق التأدیب /األب/وال یكون من حق ولي األمر. االستماع اإلداریة

نَةقد أدَّت على نحو معقول إلى قرار الطرد والفصل وذ الوقائعیة التي توصل  النتائج رفض مجلس المدرسةیجوز ل .لك حسبما تنص علیھ أحكام الُمدَوَّ
، یجوز لمجلس اإلدارة بالمدرسة رفض استنتاجات القانون إذا فقط إذا قرر أنھ ال یوجد دلیل مؤھل جوھري لدعم نتائج الحقائق التحقیقمسؤول إلیھا 

السلوك للطالب بمدرسة مقاطعة أورانج العامة تم تفسیرھا أو تطبیقھا بشكل خاطئ. یجوز لمجلس اإلدارة  حدد المجلس أن سیاسة / مدونة قواعد
بالمدرسة أن یقلل أو یزید من العقوبة فقط عند مراجعة السجل الكامل ویجب أن یوضح أسبابھ على وجھ الخصوص من خالل االستشھاد بالسجل 

 لتبریر اإلجراء.)
الخطوة الرابعة عشر 

)14:( 
االستثناءات والتعدیالت الكاملة على مسائل االنضباط األخرى من المستوى الرابع المعروضة على مجلس سیقوم مجلس إدارة المدرسة وذلك بھدف 

 .إلحیاء ذكرى نتیجة االنضباط وذلك المدرسة بتنفیذ األمر النھائي

 

 خطوات اإلجراءات التأدیبیة: الجزء السادس
 

ة اإلجراءات المتخذة ضد الطالب الذین ارتكبوا مخالفات سوء السلوك المؤھلین للحصول على الخدمات بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاق
)IDEA) (الطرد/اإلبعاد( 

الذین یرتكبون أی�ا من حاالت سوء السلوك، ) الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة( اإلعاقة ذوي األفراد تعلیم قانونفیما یتعلق بالطالب المؤھلین للخدمات بموجب 
سواء كانت تراكمیة أو مجتمعة متى كانت حالة سوء السلوك تتوافق مع التعریف الوارد أیام ) 10(الطرد من المدرسة لمدة عشرة /فإنھم یخضعون لعقوبة اإلبعاد
نَة، ویسمح باتخاذ قرار الطرد سواء كان السلوك یؤدي إلى مخالفة تتعلق بإعاقة الطالب أم ال) 4(أو المستوى الرابع ) 3(في مخالفات المستوى الثالث  . من الُمدَوَّ

 .صول على إعفاء من قبل قاضي القانون اإلداري وذلك لطرد أّيٍ من الطالب ذوي السلوكیات الخطیرةویحق للمنطقة التعلیمیة الح
 

اء التأدیبي حسبما یجوز أن یخضع الطالب ذوو االحتیاجات الخاصة إلى حاالت طرد طویلة المدة أو قصیرة المدة وذلك استنادًا إلى المخالفة المستوجبة لإلجر
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http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.08.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.08.html
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طرد أي طالب من الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة من المدرسة /والقاعدة العامة التي یجب أن تتبعھا المدرسة ھي أنھ یجوز إبعاد. نَةتنص علیھ أحكام الُمدَوَّ 
ر السلوكي حتى وال یكون مطلوبًا تحدید المظھ. أیام على مدار العام الدراسي الواحد، دون تزویده بالخدمات الُمحددة في خطة التعلیم الفردیة 10لمدة تصل إلى 

ومع ذلك یتولى فریق التأدیب مراجعة حالة سوء السلوك . أیام سواء كانت تراكمیة أو مجتمعة) 10(طرد الطالب في أغلب الظروف لمدة عشرة /یجري إبعاد
ویمكن عقد اجتماع فریق التأدیب بالتزامن مع . أو الخدمات السلوكیة/الصادرة عن الطالب في أقرب وقت ممكن لتحدید ما إذا كان ھناك حاجة لمزیٍد من الدعم و

 ).4(اجتماع تحدید المظھر السلوكي إذا ما كان السلوك یتضمن بعض المخالفات المنصوص علیھا في المستوى الرابع 
 

إلعاقة حتى بعد إبعاد في تقدیم الخدمات التعلیمیة للطالب ذي ا (OCPS) وبغض النظر عن حالة سوء السلوك، ستستمر مدارس مقاطعة أورانج العامة
 .أیام في العام الدراسي الواحد) 10(طرده من المدرسة بإجمالي عدد أیام یزید على عشرة /الطالب

 
 التي) JB( المجلس وسیاسة 1972 لسنة التعلیم قانون على التعدیالت من التاسع الفصلیُرجى اإلحاطة علًما بأن ھذه اإلجراءات یجب أن تتبع في إطار اإلجراءات المبینة ھنا والتي تتماشى مع 

 ."المتكافئة التعلیمیة الفرص" بعنوان
 )IDEA(اإلجراءات بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

 .الطرد/اإلبعاد) أسباب(َمن ینوب عنھ أن یُخبر الطالب عن سبب /ینبغي للمدیر )1(الخطوة األولى 
وینبغي أن یُمنح الفرصة إلحضار الشھود على ینبغي أن یُمنح الطالب الفرصة لعرض روایتھ لما حدث سواء كان ذلك في صورة لفظیة أو كتابیة  )2(الخطوة الثانیة 

 .الحادثة
وإذا كان قرار مدیر المدرسة أن الطالب قد ارتكب . َمن ینوب عنھ القرار في صورة خطیة بشأن ما إذا كانت الطالب ُمدانًا بسوء السلوك/یتخذ المدیر )3(الخطوة الثالثة 

عضاء المدرسة اجتماًع الفریق خطة التعلیم الفردیة التأدیبي واجتماًع التحدید المظھر السلوكي، ، حینھا یعقد أ)4(مخالفة من مخالفات المستوى الرابع 
وفي بعض األحیان یكون من المناسب عقد اجتماع خطة التعلیم الفردیة التأدیبي ألي من مخالفات . ویُرسل إخطاًرا بعقد االجتماعین إلى الوالدین

وینبغي اتباع التعلیمات الواردة في الدلیل اإلرشادي إلجراءات التعیین الخاصة بتعلیم الطالب . السلوكيأو تحدید المظھر /المستوى الثالث و
 .االستثنائیین

السلوكي أو مراجعة التقییم /أیام مجتمعة أو تراكمیة، یجتمع فریق خطة التعلیم الفردیة من أجل إعداد و) 10(بمجرد أن یُفصل الطالب لمدة عشرة  )4(الخطوة الرابعة 
ویجب أن یشمل فریق خطة ]. إجراءات التأدیب المنصوص علیھا في الدلیل اإلرشادي إلجراءات التعیین: مالحظة. [الوظیفي وخطة التدخل السلوكي

ف في قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (التعلیم الفردیة كال� من ولي األمر والطالب  ون مناسبًا، وما ال وذلك حسبما یك)) IDEA(على النحو الُمعرَّ
اف على یقل عن مدرس واحد للتعلیم العام، وما ال یقل عن مدرس واحد للتعلیم الخاص، وممثل عن المنطقة التعلیمیة یكون مؤھًال لتقدیم أو اإلشر

قد یكون شخًصا مدرًجا بالفعل في (، وشخص یمكنھ تفسیر اآلثار التعلیمیة لنتائج التقییم )عادةً ما یكون أخصائي التعیین(تقدیم تعلیم مصمم خصیًصا 
، كما یشمل فریق خطة التعلیم الفردیة أیًضا أشخاًصا مثل ممثل ولي األمر أو مدیر المدرسة أو المسؤول اإلداري الُمختص، ومستشار )ھذه الفقرة

یجوز دعوة أّيٍ . لدیھم معرفة بالطالب المدرسة، واألخصائي النفسي، واألخصائي االجتماعي، وأخصائي معالجة الكالم، ومدیر المنطقة، وأشخاص
وینبغي توفیر الضمانات اإلجرائیة في .. المجتمع التعلیمي أو المدرسة لحضور االجتماع حسبما یكون مناسبًا /من العاملین في المنطقة التعلیمة

 .االجتماع وینبغي أن یحصل األب على نسخة منھا
. أیام دراسیة، ینبغي أن یحصل على الخدمات المناسبة وفقًا لخطة التعلیم الفردیة الخاصة بالطالب) 10(وأي طالب یجري إبعاده لمدة تزید على عشرة 

 .ومع ذلك، تختلف الطریقة التي تُقدَّم بھا الخدمات استنادًا إلى التسجیل التأدیبي للطالب
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 (IDEA(اإلجراءات بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

استنادًا إلى " تحدید المظھر السلوكي"ویُحدد فریق خطة التعلیم الفردیة ما إذا كانت المخالفة لھا صلة بحالة اإلعاقة التي یعاني منھا الطالب بمعنى   )5(الخطوة الخامسة  
من اتخاذ أي قرار بتغییر أیام  10األحكام والقوانین الفیدرالیة بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، ویجري تحدید المظھر السلوكي في غضون 

نة  .تسجیل الطالب الُمعاق نتیجة الرتكابھ أی�ا من مخالفات الُمدَوَّ
 

، فمن ثم یجري وإذا ما قرر فریق خطة التعلیم الفردیة أن سلوك الطالب نتج على نحو مباشر عن إخفاق المنطقة التعلیمیة في تنفیذ خطة التعلیم الفردیة
 300.530)ه)(3(المادة، الفیدرالیة اللوائح قانون 34 الباب. تلك العیوب والمشكالت اتخاذ إجراءات فوریة إلصالح

تتضمن . والخدمات أثناء فترة الطرد یُحدد فریق خطة التعلیم الفردیة البدائل المناسبة للسماح للطالب باالستمرار في تلقِّي التعلیم المجاني المناسب  )6(الخطوة السادسة  
 :ھذه البدائل المذكورة على سبیل المثال ال الحصر

 .تعدیل خطة التعلیم الفردیة وخطة التدخل السلوكي في التسجیل الحالي ●
 .نقل الطالب إلى تسجیل أكثر تقیدًا لفترة زمنیة ُمحددة ●
 ).والمدرسة أثناء یوم السبت، وغیر ذلك أكادیمیة ما بعد المدرسة،(تخفیض أو تعدیل عدد أیام الدراسة  ●
 .برنامج اإلبعاد داخل المدرسة ●
 .االستشارة الجماعیة والفردیة مع العاملین في المدرسة ●
 .التعلیمات االفتراضیة ●
 .التسجیل في برنامج التعلیم المنزلي أو فصول التعلیم عن بُعد ●
 .التسجیل في مدرسة خاصة ●
 .الخیارات المذكورة آنفًاالخیارات األخرى أو الجمع بین بعض  ●

إبعاد الطالب على الفور من تسجیلھم التعلیمي الحالي إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة لمدة ال تزید على ) OCPS(یمكن لمدارس مقاطعة أورانج العامة  )7(الخطوة السابعة 
نة وذلك بارتكاب سلوكیات ُمعینة مثل حیازة الُمخدرات واألسلحة وإلحاق األذى الجسدي الخطیر بأي ) 45(خمسة وأربعین  یوًما في حال انتھاك الُمدَوَّ

) OCPS(شخص آخر أثناء وجوده بالمدرسة أو أحد مقارھا أو في أّيٍ من الخدمات التي تقدمھا والتي تخضع لوالیة مدارس مقاطعة أورانج العامة 
 .ظر عن تحدید ما إذا كان السلوك الصادر عنھ لھ صلة بإعاقة الطالب أم البغض الن

 :ولي األمر بما یلي/ویُخطر مسؤول التعیین األب )8(الخطوة الثامنة 
 .الفردیةحقوق المعاملة وفقًا لألصول القانونیة للطالب الُمعاقین في حال أن جرى االتفاق على التوصیات الُمقدمة من فریق خطة التعلیم  -1
ولي األمر یعتقد أنھ /الحق في طلب جلسة استماع لإلجراءات القانونیة الواجبة وذلك من قبل قاضي القانون اإلداري، إذا ما كان األب -2

 .جرى انتھاك أّيٍ من الضمانات اإلجرائیة المكفولة للطالب
ة من أجل الطالب الذي یصدر عنھ سلوك خطیر، أو تقدیم التماس یحق للمنطقة التعلیمیة أن تطلب عقد جلسة استماع لإلجراءات القانونی -3

 .للمحكمة من أجل تغییر التسجیل
ویكون . یحق لكل طرف أن یطلب جلسة استماع عاجلة لإلجراءات القانونیة وذلك للطعن على القرار التأدیبي أو تحدید المظھر السلوكي -4

 .قرار فریق خطة التعلیم المفردة التأدیبيبقاؤه كما ھو أثناء اإلجراءات بما یتوافق مع 
 نقاط توضیحیة

ا ما نما إلى علم مدارس مقاطعة یمكن تأكید الحمایة لألطفال الذین لم یتم تحدیدھم على أنھم طالب تابعون لبرنامج تعلیم الطالب االستثنائیین بموجب ھذه اإلجراءات إذ -1
یجب تقدیم طلب في ھذه االجتماعات للحصول على موافقة الوالدین بشأن التقییم إذا لم یكن التقییم . یكون من ذوي اإلعاقةأو علمت أن الطفل قد ) OCPS(أورانج العامة 

 .جاریًا بالفعل وذلك أثناء اإلجراءات التأدیبیة
 .ومع ذلك ینبغي أن تستمر الخدمات التعلیمیة. تعلیمیة العادیةوعندما یكون السلوك ال صلة لھ باإلعاقة، یجوز توقیع العقوبة التأدیبیة على الطالب حسب اإلرشادات ال -2
 .وفیما یتعلق بالطالب الذین یعانون من مشكالت سلوكیة، یمكن إبعادھم إلى تسجیل آخر، عن طریق عملیة خطة التعلیم المفردة -3
 .إبعاد/یوم على أنھا حاالت طردویمكن احتساب حاالت الحرمان من استقالل الحافلة المدرسیة وكذلك الطرد لجزء من ال -4

 

 خطوات اإلجراءات التأدیبیة: الجزء السادس
 

  1973 من قانون إعادة التأھیل لسنة 504اإلجراءات المتخذة ضد الطالب الذین ارتكبوا مخالفات سوء سلوك المؤھلین بموجب المادة 
 )الطرد/اإلبعاد) (ADA(وقانون األمریكیین ذوي االحتیاجات الخاصة ) 504المادة (

، یجوز إخضاعھم ADA(( الخاصة االحتیاجات ذوي األمریكیین وقانون) 504المادة ( 1973 لسنة التأھیل إعادة قانون من 504 المادةفیما یتعلق بالطالب المؤھلین بموجب 
نة قواعد سلوك الطالبلحاالت طرد طویلة المدة أو قصیرة المدة وذلك استنادًا إلى المخالفة المستو والقاعدة العامة التي یجب . جبة لإلجراء التأدیبي حسبما تنص علیھ أحكام ُمدَوَّ

أیام على مدار العام الدراسي الواحد دون تزویدھم  10طرد الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة من المدرسة لمدة تصل إلى /بأنھ یحوز إبعاد 504أن تتبعھا المدرسة ھي المادة 
 . أیام سواء كانت تراكمیة أو مجتمعة) 10(طرد الطالب لمدة عشرة /مات الُمحددة في خطة التعلیم الفردیة وال یكون مطلوًبا تحدید المظھر السلوكي حتى یجري إبعادبالخد

 
لجمیع الطالب وذلك عندما یكون السلوك الصادر عنھم ال عالقة لھ لخطة إقامة فردیة، یجوز التوصیة بطردھم على النحو الُمحدد  504وفیما یتعلق بالطالب المؤھلین وفقًا للمادة 

 .بحالة اإلعاقة التي یعاني منھا الطالب
 

ُمطالبة بعقد اجتماع لتحدید المظھر السلوكي عندما یتعلق األمر بمخالفات الُمخدرات والمشروبات الكحولیة التي یرتكبھا ) OCPS(وال تكون مدارس مقاطعة أورانج العامة 
ویجوز أن یخضع الطالب لإلجراءات التأدیبیة بنفس الطریقة التي یخضع بھا الطالب غیر الُمعاقین وذلك في حاالت تعاطي الُمخدرات أو . 504طالب المؤھلون بموجب المادة ال

 .خرونتناول المشروبات الكحولیة على أن یحصل الطالب على اإلجراءات القانونیة والتبعات التي حصل علیھا الطلبة اآل
 

 وسیاسة1972 لسنة التعلیم قانون على التعدیالت من التاسع الفصلیُرجى اإلحاطة علًما بأن ھذه اإلجراءات یجب أن تتبع في إطار اإلجراءات المبینة ھنا والتي تتماشى مع 
 ."المتكافئة التعلیمیة الفرص" بعنوان التي) JB( المجلس

 
  1973من قانون إعادة التأھیل لسنة  504اإلجراءات المتخذة بموجب المادة 

 )ADA(وقانون األمریكیین ذوي االحتیاجات الخاصة ) 504المادة (
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 .الطرد/اإلبعاد) أسباب(َمن ینوب عنھ أن یُخبر الطالب عن سبب /ینبغي للمدیر )1(الخطوة األولى 

أن یُمنح الفرصة إلحضار الشھود على ینبغي أن یُمنح الطالب الفرصة لعرض روایتھ لما حدث سواء كان ذلك في صورة لفظیة أو كتابیة وینبغي  )2(الخطوة الثانیة 
 .الحادثة

وإذا كان قرار مدیر المدرسة أن الطالب قد ارتكب . َمن ینوب عنھ القرار في صورة خطیة بشأن ما إذا كانت الطالب ُمدانًا بسوء السلوك/یتخذ المدیر )3(الخطوة الثالثة 
، حینھا یعقد أعضاء المدرسة اجتماعً الفریق التأدیب )تراكمیة أو مجتمعة(أیام سواء كانت ) 10(مخالفة وسوف تتسبب ھذه المخالفة في إبعاده لمدة عشرة 

بشأن اجتماعات الفریق التأدیبي في  504وینبغي اتباع اإلجراءات المنصوص علیھا في المادة . 504واجتماًع التحدید المظھر السلوكي بحسب المادة 
 .المتعلقة بالموقع اإللكتروني 504أحكام المادة  وكذلك) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامة 

من أشخاص  504ویتكون فریق المادة . وذلك لمراجعة سلوك الطالب 504أیام، یجب عقد اجتماع لفریق المادة ) 10(وبمجر طرد الطفل لمدة عشرة  )4(الخطوة الرابعة 
إضافة إلى األب - 504وقد یشمل فریق المادة . 504مخولین باتخاذ قرارات التسجیل للطلبة ذوي اإلعاقات الذي یطلبون توفیر مسكن عمًال بأحكام المادة 

داخل المدرسة  504المادة  وذلك حسبما یكون مناسبًا أشخاًصا مثل ممثل ولي األمر أو مدیر المدرسة أو المسؤول اإلداري الُمختص، وممثل -والطالب
م معرفة ومستشار المدرسة، ومعلم التعلیم العام واألخصائي النفسي، واألخصائي االجتماعي، وأخصائي معالجة الكالم، ومدیر المنطقة، وأشخاص لدیھ

كما یجوز لآلباء إحضار . ع حسبما یكون مناسبًاالمجتمع التعلیمي أو المدرسة لحضور االجتما /یجوز دعوة أّيٍ من العاملین في المنطقة التعلیمة. بالطالب
 . وینبغي توفیر الضمانات اإلجرائیة في االجتماع وینبغي أن یحصل األب على نسخة منھا. المزید من األشخاص لحضور االجتماع

الخطوة الخامسة 
)5( 

إذا جرى إحالة أّيٍ من : ملحوظة. الطفل بمعنى تحدید المظھر السلوكيما إذا كانت المخالفة ذات صلة باإلعاقة التي یعاني منھا  504یحدد فریق المادة 
إلى اختبار تعلیم الطلبة االستثنائیین، یتعین على فریق تحدید المظھر السلوكي معاملة الطالب على أنھ من  504الطالب الُمسجلین في خطة ُمفَعَّلة للمادة 

ضد الطالب الذین ارتكبوا مخالفات سوء السلوك المؤھلین للحصول على الخدمات بموجب قانون تعلیم  طلبة التعلیم االستثنائي واتباع اإلجراءات المتخذة
 )الطرد /اإلبعاد( .(IDEA(األفراد ذوي اإلعاقة 

 

التأدیبیة بنفس الطریقة أن سلوك الطالب ال صلة لھ بحالة اإلعاقة التي یعاني منھا، یجوز أن یخضع الطالب لإلجراءات  504وإذا ما قرر فریق المادة 
 .التي یخضع لھا أقرانھ غیر الُمعاقین، وھو ما یتضمن الطرد الكامل من المدرسة دون االستمرار في تلقي الخدمات التعلیمیة

 

إیقاف جمیع الخدمات التعلیمیة وإذا ما تقرر أن سلوك الطالب ناتج عن حالة اإلعاقة التي یعاني منھا، فمن ثم ال یسمح القانون الفیدرالي للمنطقة التعلیمیة ب
). كما ھو الحال مع الطالب المؤھلین للخدمات بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة(ویجوز إبعاد الطالب مع تزویده بالخدمات . التي یتلقاھا الطالب
 .غیر المناسبة حسبما تفتضي الظروفوإجراء التعدیالت من أجل الحد من السلوكیات  504مراجعة خطة المادة  504ینبغي لفریق المادة 

 خطوات اإلجراءات التأدیبیة: الجزء السادس
 

 1972من قانون تعدیل التعلیم لسنة ) IX(اإلجراءات المنصوص علیھا في الفصل التاسع 
 

ش الجنسي وفقًا   بعنوان، )JB( المدرسة مجلس وسیاسة" التعریف" )التاسع الفصل( 1972 لعام التعلیم تعدیالت قانون من التاسع للفصلیخضع أي طالب تثبت إدانتھ بالتحرُّ
حد كبیر في المواقف الطارئة، یجوز تعدیل تلك اإلجراءات طالما قد جرى بذل الجھود المعقولة من أجل توفیر فرص مماثلة إلى : ، لإلجراءات التالیة"التعلیمیة الفرص تكافؤ"

 .للضمانات اإلجرائیة
 

ش الجنسي وذلك إلى ما أنطبق علیھا التعریف المنصوص علیھا في الفصل التاسع و قبل توقیع أي  JBأو سیاسة المجلس /یتعین تنفیذ ھذه اإلجراءات فیما یتعلق بادعاءات التحرُّ
ش . یھ ضروریًا ومطلوبًا بسبب تھدید مباشر على الصحة البدنیة أو السالمة لآلخریننتیجة تأدیبیة على الُمدعى علیھ ما لم یكن من اإلقصاء العاجل للُمدعى عل ویشمل تعریف التحرُّ

تقدیم مساعدة أو منفعة ) OCPS(اشتراط موظف في مدارس مقاطعة أورانج العامة ) JB) .(1(الجنسي كما ھو منصوص علیھا في الفصل التاسع وكذلك سیاسة مجلس المدرسة 
تكون شدیدة الخطورة  -حسب ما یقرره أحد األشخاص المناسبین  –السلوكیات غیر المرغوب فیھ التي ) 2(رسة مشاركة الفرد في سلوك جنسي غیر مرغوب فیھ؛ أو خدمة للمد

االعتداءات ) 3(درسي تعلیمي؛ أو متفشیة ومھینة على نحٍو موضوعي لدرجة أنھا تحرم أي شخص فعلیًا من االستمتاع بفرص متساویة في االستفادة من برنامج أو نشاط م
على " العنف المنزلي"، ) U.S.C. 12291 (a) (10 34العنف في المواعدة على النحو المحدد في "، ) U.S.C. 1092 (f) (6) (A) (v 20الجنسیة على النحو الُمحدد في 

ر"، أو ) U.S.C. 12291 (a) (8 34النحو المحدد في   ). 30) (أ( U.S.C .12291 34كما ھو محدد في " التنمُّ
 

 .أو البیئة التعلیمیة/وال یحول البدء في ھذه اإلجراءات دون تنفیذ المدرسة إجراءات مساندة ُمصممة بھدف حمایة سالمة جمیع األطراف و
 

وال یحول أي شيء ورد في ھذا القسم دون تنفیذ . صل التاسعاالنتھاء من اإلجراءات المذكورة في الف بعدیُجرى التحقیق التأدیبي للطالب كما ھو ُمبین بالتفصیل في ھذه المدونة 
ن رفض الشكوى الُمقامة وفق الفصل المدرسة العواقب التأدیبیة إذا ما تبین أن الُمدعى علیھ قد ارتكب جریمة مذكورة في ھذه المدونة خالل التحقیق التأدیبي بصرف النظر ع

 .التاسع
 

 . ھو الشخص الذي أُبلغ بأنھ من ارتكب السلوك" الُمدعى علیھ"یعني المجني علیھ المزعوم و -حسب استخدامھ في ھذا الجزء- "الشاكي"وعلى سبیل المرجع، فإن مصطلح 
 

 )IX(اإلجراءات المنصوص علیھا في الفصل التاسع 

https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.epa.gov/ocr/title-ix-education-amendments-act-1972#:%7E:text=Title%20IX%20provides%3A,activity%20receiving%20Federal%20financial%20assistance.
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/JB%20Equal%20Educational%20Opportunities%20(8-11-2020).pdf
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من علم المدرسة الفعلي بوقوع  دراسیین) 2(ساعة أو ما ال یزید على یومین ) 24(خالل أربع وعشرین یجب أن تتبع المدرسة ھذه اإلجراءات  )1(الخطوة األولى 
ش الجنسي في أحد البرامج أو األنشطة التعلیمیة بمدارس مقاطعة أورانج العامة  ویشمل النشاط أو البرنامج التعلیمي الموقع ). OCPS(التحرُّ

قد باشرت فیھا سیطرة أساسیة على كل من الُمدعى علیھ والسیاق ) OCPS(أو األحداث أو الظروف التي تكون مدارس مقاطعة أورانج العامة 
ش الجنسي ش الجنسي الواقعة. الذي وقع فیھ التحرُّ  . ویجوز أن یتم اإلبالغ من جانب أي شخص على علم بحوادث التحرُّ

 
ش الجنسي المزعوم یمثل جریمة، فیجب اإلبالغ عن األمر مبا شرةً إلى مسؤول موارد المدرسة أو جھة إنفاذ إذا اعتقدت المدرسة أن التحرُّ

ش الجنسي المزعوم یمثل اعتداًء على الطفل، یجب اإلبالغ عنھ على الفور إلى إدارة فلوریدا لألطفال واألسر. القانون المختصة . وإذا كان التحرُّ
ش الجنسي المزعوم ضد أحد موظفي مدارس مقاطعة أورانج العامة  أو ) Title IX(یجب على منسق القانون  ،)OCPS(وإذا كان التحرُّ

 . بذلك على الفور) OCPS(إداري المدرسة إبالغ المعاییر المھنیة بمدارس مقاطعة أورانج العامة 
التقدم بشكوى بالمدرسة إخطار الشاكي دون إبطاء باإلجراءات المساندة المتاحة وشرح إجراءات ) Title IX(یتعین على منسق القانون  )2(الخطوة الثانیة 

وفي حالة وجود تھدید مباشر للصحة أو السالمة البدنیة للغیر، حینئٍذ یجب إبعاد المشكو في حقھ وفق أحكام اإلبعاد الطارئة المذكورة . رسمیة
 ).JB(أو سیاسة مجلس المدرسة /في الفصل التاسع و

ش الجنسي ضد ُمدعى علیھ وطلب إجراء ولي أمر الشاكي التقدم /یتعین على الشاكي أو أب  )3(الخطوة الثالثة  بشكوى خطیة رسمیة إلى المدرسة بادعاء التحرُّ
بالمدرسة التقدم ) Title IX(كما یجوز منسق القانون . أیام دراسیة بسوء السلوك المزعوم الذي وقع) 10(تحقیق في االدعاءات خالل عشرة 

ویجب على الشاكي في وقت التقدم . ولي أمره /ى خطیة من الشاكي أو أبیھ بشكوى خطیة رسمیة نیابةً عن الشاكي في حالة عدم تسلم شكو
جراء بالشكوى أن یكون مشارًكا أو یحاول المشاركة في البرنامج أو النشاط التعلیمي بالمدرسة التي یتقدم فیھا بالشكوى لكي یتسنى للمدرسة إ

ك، فإن ھذا الحكم ال یمنع المدرسة من االستمرار في إجراء التحقیق ومع ذل). JB(التحقیق بموجب الفصل التاسع وسیاسة مجلس المدرسة 
 .التأدیبي

 
 

 (IX(المنصوص علیھا في الفصل التاسع  اإلجراءات
ش الجنسي ) 1: (في حالة التقدم بشكوى رسمیة، یتعین على المدرسة على الفور أن تقرر )4(الخطوة الرابعة  وفق الفصل إذا كانت االدعاءات تفي بتعریف التحرُّ

إذا كان السلوك قد وقع في برنامج أو نشاط تعلیمي خاص بمدارس مقاطعة أورانج العامة ) JB( ،)2(أو سیاسة مجلس المدرسة /التاسع و
)OCPS( ،)3 (وإذا ما استوفت االدعاءات المعاییر الُمشار إلیھا، فإن المدرسة تستمر في . أن االدعاء ضد شخص في الوالیات المتحدة

وإذا لم تِف االدعاءات بالمعاییر ). JB(اءات التالیة على النحو الُمبین بالتفصیل في ھذا المستند وكما نصت علیھ سیاسة مجلس المدرسة اإلجر
 ویجب إخطار الشاكي بالرفض خالل أربع. الُمشار إلیھا، ترفض المدرسة الشكوى الرسمیة وتجري تحقیقًا تأدیبیًا على النحو الُمبین في المدونة

 .دراسیین) 2(ساعة أو ما ال یزید على یومین ) 24(وعشرین 
 

). JB(یجوز للشاكي أن یتقدم بطلب طعن قرار المدرسة برفض الشكوى الرسمیة كما ھو ُمبین في الفصل التاسع وسیاسة مجلس المدرسة 
دراسیین ) 2(ویمثل عدم طلب الطعن خالل یومین . دراسیین من اإلخطار بالرفض) 2(ویُقدم طلب الطعن إلى ناظر المدرسة خالل یومین 

 . تنازًال عن الطعن
ولي أمره إخطاًرا خطیًا باالدعاءات الُمقامة  /في حالة عدم رفض الشكوى، یتعین حینھا على المدرسة أن تُقدم إلى الُمدعى علیھ والشاكي وأبیھ  )5(الخطوة الخامسة 

ش ال ویجوز للُمدعى علیھ والشاكي أن یختارا االستعانة بمستشار . دراسیین) 2(جنسي خالل یومین ضد الُمدعى علیھ عند تسلم شكوى التحرُّ
 .ویمكن أن یكون المستشار محامیًا، ولكن ال یلزم أن یكون كذلك. من اختیارھما لمساعدتھا خالل اإلجراءات الُمبینة في الفصل التاسع

) 2(ویُمنح الُمدعى علیھ ما ال یقل عن یومین . داد رد بخصوص الشكوى وتقدیم الرد خالل المقابلة المبدئیةیُمنح الُمدعى علیھ الفرصة إلع )6(الخطوة السادسة 
ئیة مدة دراسیین من تاریخ اإلخطار الخطي إلعداد رد وإجراء المقابلة المبدئیة، وال یتجاوز الوقت الممنوح لتقدیم الرد وإجراء المقابلة المبد

 ).JB(أو سیاسة مجلس المدرسة /جوز تعدیل ھذه المدة لسبب وجیھ یُبین في الفصل التاسع ووی. أیام دراسیة) 5(خمسة 
ش الجنسي، ویُمنح كل من الُمدعى علیھ ) / Title IX(یتعین على منسق القانون  )7(الخطوة السابعة  المحقق إجراء تحقیق وفق الفصل التاسع في ادعاءات التحرُّ

الشھود، وتقدیم األدلة واإلثباتات، والنظر في جمیع األدلة واإلثباتات ذات الصلة بالتحقیق بمجرد االنتھاء من  لتقدیم: والشاكي فرصة متكافئة
أیام دراسیة من إجراء المقابالت المبدئیة ) 5(ویجب استكمال التحقیق وتقدیم األدلة واإلثباتات إلى الُمدعى علیھ والشاكي خالل خمسة . التحقیق

 .أیھا حل الحقًا –ى علیھ مع الشاكي والُمدع
أیام دراسیة للنظر في األدلة واإلثباتات وتقدیم رد خطي علیھا إلى ) 10(بعد تقدیم األدلة واإلثباتات، یُعطى الُمدعى علیھ والشاكي مدة عشرة  )8(الخطوة الثامنة 

وفي حال عدم تسلم الرد . المحقق تقریر تحقیقھ) / Title IX(المحقق للنظر فیھ قبل أن یُكمل منسق القانون ) / Title IX(منسق القانون 
 .المحقق یعتبران عدم الرد تنازًال عن الرد ویستمر في تقریر التحقیق) / Title IX(أیام، فإن منسق القانون ) 10(خالل عشرة 

ویُقدم . المحقق تقریر التحقیق موجًزا ما توصل إلیھ من نتائج) / Title IX(بعد النظر في األدلة واإلثباتات والردود علیھا، یُعد منسق القانون  )9(الخطوة التاسعة 
دراسیین لتقدیم األسئلة الخطیة ) 2(ویُمنح الُمدعى علیھ والشاكي مدة ال تزید على یومین . تقریر التحقیق إلى الُمدعى علیھ والشاكي للنظر فیھ

ي طرف أو أي شاھد، ویكون أمام الطرف أو الشاھد ما ال یزید عن یومین المحقق التي تُوجھ أل) / Title IX(ذات الصلة إلى منسق القانون 
المحقق، ثم یُمنح الُمدعى ) / Title IX(وتُقدم الردود إلى الشاكي والُمدعى علیھ من جانب منسق القانون . دراسیین للرد على األسئلة) 2(

أسئلة متابعة خطیة ذات صلة، ویكون أمام الطرف أو الشاھد ) 5(عن خمس دراسیین لتقدیم ما ال یزید ) 2(علیھ والشاكي ما ال یزید عن یومین 
أیام من تسلم تقریر التحقیق لتقدیم ) 10(ویُمنح الُمدعى علیھ والشاكي مدة عشرة . دراسیین للرد على أسئلة المتابعة) 2(ما ال یزید على یومین 

 .رد خطي علیھ
صانع القرار  /أیام، یعتبر الناظر ) 10(وفي حالة عدم تلقي الرد خالل عشرة . صانع القرار /ردود الخطیة إلى الناظر یُقدم تقریر التحقیق وال )10(الخطوة العاشرة 

 .عدم الرد تنازًال عنھ ویستمر في تقریره للمسؤولیة
ویلتزم . أیام دراسیة) 3(صانع القرار قراًرا خطیًا بخصوص مسؤولیة الُمدعى علیھ تجاه الُمدعى علیھ والشاكي خالل ثالثة  /یصدر الناظر  )11(الخطوة الحادیة عشر 

بالمدرسة مسؤوًال عن تنفیذ جمیع سبل ) Title IX(ویكون منسق القانون . صانع القرار بتطبیق معیار تعدد األدلة عند اتخاذ قراره /الناظر 
دراسیین حال عدم طلب الطعن ) 2(ویصبح القرار بتقریر المسؤولیة نھائیًا بعد مرور یومین . علیھا في القرار الخطي التعویض المنصوص

 .على القرار
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 (IX(المنصوص علیھا في الفصل التاسع  اإلجراءات
 /صانع القرار، یجوز ألي من الطرفین الطعن في القرار خطیًا أمام الناظر  /في حالة عدم موافقة الُمدعى علیھ أو الشاكي على قرار الناظر  )12(الخطوة الثانیة عشر 

: وتتم الموافقة على الطعن في حال. دراسیین من إصدار القرار بتقریر المسؤولیة) 2(ویجب أن یتم طلب الطعن خالل یومین . صانع القرار
أو كان ھناك تعارض مصالح ) 3(ات جدیدة توفرت وقد تؤثر في النتیجة، أو وجود أدلة وإثبات) 2(أثرت المسائل اإلجرائیة على النتیجة، ) 1(

ویُمنح الُمدعى علیھ والشاكي . صانع القرار ضد الُمدعى علیھ أو الشاكي /المحقق أو الناظر ) / Title IX(أو انحیاز من جانب منسق القانون 
وفي حالة عدم . صانع القرار /القرار بتقریر المسؤولیة الصادر عن الناظر  أیام دراسیة لتقدیم الئحة خطیة بالطعن في أو تدعیم) 3(مدة ثالثة 

ویقوم صانع . أیام دراسیة، یعتبر صانع القرار في الطعون عدم الرد تنازًال عنھ ویستمر في قراره بشأن الطعن) 3(تسلم الئحة خالل ثالثة 
. القرار بتقریر المسؤولیة قبل تقدیم قراره الخطي إلى الُمدعى علیھ والشاكيوتقریر التحقیق و -إن وجدت-القرار في الطعون بمراجعة اللوائح 

ولي أمره خالل  /ویُقدم القرار الخطي بالتقریر في الطعون الذي یُبین النتیجة وسبب القرار في نفس الوقت إلى الشاكي والُمدعى علیھ وأبیھ 
 .نھائًیا بعد صدوره ویكون قرار صانع القرار في الطعون. أیام دراسیة) 5(خمسة 

 إرشادات إضافیة
الفصل التاسع، أو  ال یجوز ألي ُمتلقي أو أي شخص آخر تخویف أو تھدید أو إكراه أو التمییز ضد أي فرد بغرض التدخل في أي حقوق أو امتیازات مضمونة بموجب .1

 .على أي نحو في تحقیق أو إجراء قانوني أو جلسة استماعألن ھذا الفرد قد تقدم ببالغ أو شكوى أو شھد أو ساعد أو شارك أو رفض المشاركة 
 

لوك الطالب التي ال تشمل التمییز یمثل انتقاًما التخویف أو التھدیدات أو اإلكراه أو التمییز بما في ذلك االتھامات الُموجھة ألي فرد بارتكاب مخالفات لمدونة قواعد س .2
ش الجنسي ولكن ینشأ عن ذات الو ش الجنسي ألغراض التدخل مع الجنسي أو التحرُّ قائع أو الظروف كبالغ أو شكوى بالتمییز الجنسي أو بالغ أو شكوى رسمیة بالتحرُّ

 . أي حق أو امتیاز مضمون بموجب الفصل التاسع أو ھذا الجزء
 
ش الجنسي،  أي فرد یتقدم ببالغ أو شكوى بالتمییز الجنسي: تلتزم المدارس بالمحافظة على سریة ھویة األفراد التالیین .3 أو أي فرد یتقدم ببالغ أو شكوى رسمیة بالتحرُّ

ویجوز السماح باإلفصاح عن األفراد الُمشار إلیھم وفق القانون األمریكي . وأي شاكي، وأي ُمدعى علیھ، وأي فرد یُقدم بالغ بكونھ مرتكبًا لتمییز جنسي، وأي شاھد
 .تضي القانون ذلكأو حسبما یق) FERPA(للحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة 

 
ویكون القرار بتقریر المسؤولیة وحده غیر . ال یمثل انتقاًما مخالفة مدونة قواعد سلوك الطالب بتقدیم إفادة غیر صحیحة بشكل جوھري بسوء نیة في إطار إجراء تظلم .4

 . كاٍف للخلوص بأن أي طرف قد قدم إفادة غیر صحیحة بشكل جوھري بسوء نیة
 

 خطوات اإلجراءات التأدیبیة: الجزء السادس
 

 اإلجراءات المتخذة ضد المخالفات والجنایات المؤدیة لإلبعاد
لة وذلك ، لمدیر المدرسة بإبعاد الطالب المسجل في المدرسة إذا اتُِّھم رسمیًا بارتكاب إحدى الجنایات أو المخالفات المماثفلوریدا والیة قوانین من 1006.09)2( المادةتسمح أحكام 

غیر خاضع للقواعد واللوائح الُمطبقة من قبل من قبل النیابة العامة أو اتُِّھم بأّيٍ من الحوادث التي ارتكبھا خارج مقر المدرسة، وفي ظل أّيٍ من الظروف التي یصبح فیھا الطالب 
 .ى البرنامج التعلیمي أو النظام أو سبل الراحة في المدرسة الُمسجل بھا الطالبأو الحوادث التي من شأنھا أن تؤثر على نحو سلبي عل) OCPS(مدارس مقاطعة أورانج العامة

 
 اإلجراءات المتخذة ضد المخالفات والجنایات المؤدیة لإلبعاد

إذا كان -تصنیفھا على أنھا جنایة یمكن -من قبل محكمة األحداث-أو اتھم بمخالفٍة (تحدید ما إذا كان الطالب قد اتُّھم رسمیًا في أي من الجنایات  )1(الخطوة األولى 
 .وذلك بإخطار مدیر المنطقة الذي بدوره سیتواصل مع مكتب المحامي العام للوالیة من أجل التأكد) الطالب بالغًا

مدرسة سیكون لھا تأثیر سلبي على إذا حاول الطالب الرجوع إلى المدرسة، یتعیَّن على مدیر المدرسة أن یُقرر ما إذا كانت عودة الطالب إلى ال )2(الخطوة الثانیة 
ینبغي لمدیر المدرسة أن یراعي احتمالیة حدوث تعرض للطالب الُمتھم أو غیره من الطالب لإلیذاء نتیجة وجود الطالب الُمتھم داخل . المدرسة أم ال

تأثیر سلبي واضح على الطالب اآلخرین أو  وتُستخدم حالة اإلبعاد نتیجة ارتكاب الجنایة فقط عندما یحدد مدیر المدرسة ویوثق وجود. المدرسة
بمعنى أن الطالب الُمتھم (ھذا، ینبغي لمدیر المدرسة أن یراعي طبیعیة المخالفات الُمتھم بھا الطالب " التأثیر السلبي"وفي تحدید . الطالب المتھم

عایة الُمصاحبة للمخالفة وكذلك أي من الظروف األخرى كما ینبغي لمدیر المدرسة أن یراعي الد). بتھمة اغتصاب أو سرقة أو قتل أو ما إلى ذلك
نحو التي من شأنھا أن تزید أو تقلل من احتمالیة أن یشكل وجود الطالب خطًرا على الطالب اآلخرین والعاملین وتعطیل العمل في المدرسة على 

 .دیدًا على حیاة الطالب الُمدان بتلك الجنایةكبیر، كما یجب أن یراعي المدیر أیًضا ما إذا كان الحضور المستمر للطالب سیشكل تھ
أیام دراسیة من تاریخ تسلُّم إخطار بالتھم الجنائیة ) 10(یجب أن یتواصل مدیر المدرسة مع مدیر المنطقة لتحدید موعد الجلسة في غضون عشرة  )3(الخطوة الثالثة 

ولیس من . جلسة في كل إجراء من إجراءات اإلبعاد نتیجة ارتكاب الجنایة َمن ینوب عنھ ومدیر المنطقة /یعقد كل من مدیر المدرسة. ضد الطالب
 .الضروري على األب طلب عقد جلسة

 :األب خطیًا بما یلي /وإذا كان اإلبعاد نتیجة ارتكاب الجنایة یتعلق بالتأثیر السلبي الموثق، فمن ثم ینبغي إخطار ولي األمر )4(الخطوة الرابعة 
 .ین البت فیما إذا كان الطالب مذنبًا أم بریئًا أو لحین رفض المحكمة لالتھاماتتوصیات اإلبعاد لح -1
 .االتھامات المحددة ضد أحد الطالب -2
 .تاریخ وتوقیت الجلسة في حضور مدیر المنطقة -3
 .ولحین عقد الجلسة، یجري إبعاد الطالب بشكل مؤقت -4
ل على نحو مؤقت في موقع تعلیمي بدیل لحین البت وإذا خلصت الجلسة إلى اإلبعاد نتیجة ارتكاب  -5 الجنایة فسیكون الطالب في حاجة إلى أن یُسجَّ

 .في نتیجة اتھامھ بالجنایة الموجھة إلیھ
على  اوتتضمن الشروط التي بموجبھا یجوز التنازل عن اإلبعاد نتیجة ارتكاب الجنایة في حالة االستخدام غیر القانوني للمواد المحظورة قانونً  -6

 :فلوریدا والیة قوانین من 1006.09)2)(ب( المادةالنحو المنصوص علیھ في 
 .على المدرسة عدم وجود تأثیر سلبي -أ

ده بالمواد المحظورة وجرى القبض علیھ -ب  .إذا أفشى الطالب عن معلومات تؤدي إلى إدانة الشخص الذي زوَّ
 .إذا أفشى الطالب طواعیةً عن حیازتھ للمواد المحظورة قانونًا قبل أن یُلقى القبض علیھ -ج
تعاطي  إذا ما وافق الطالب بمحض إرادتھ أو أُحیل من قبل المحكمة بدًال من تنفیذ العقوبة إلى أّيٍ من البرامج الُمرخصة في الوالیة لمكافحة -د

 .المواد الُمخدرة وأنجز البرنامج بنجاح
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األب، وممثل الطالب ومستشار المدرسة  /ب عنھ والطالب وولي األمرَمن ینو /تُعقد الجلسة بمعرفة مدیر المنطقة ویتعین حضور مدیر المدرسة )5(الخطوة الخامسة 
یجوز للطالب أن یتحدث ویدافع عن نفسھ بنفسھ ویجوز لھ تقدیم أي دلیل یشیر إلى أحقیتھ في إلغاء اإلجراء التأدیبي ویجوز ). إذا كان مناسبًا(

ضھ للعقاب أو معاقبتھ الحقًا إذا ما رفض التكلُّم واإلدالء بما لدیھومع ذلك ال یجوز تھدید الطالب بت. استجوابھ أثناء إدالئھ بالشھادة وال یلتزم . عرُّ
خة من الشخص الذي یُجري الجلسة بتنفیذ اإلجراءات الُمطبقة في قاعات المحكمة أو المتعلقة باستجواب الشھود كما أنھ لیس ُمطالبًا بتقدیم نس

دید ما إذا كان الطالب مذنبًا أم بریئًا من الجنایة الُمتھم بھا، بل یكون الغرض من الجلسة تحدید ما ولیس الغرض من الجلسة تح. الشھادة الُمدلى بھا
 .م الإذا كانت المعرفة بالمخالفة التي اتُّھم الطالب بھا سیكون لھا تأثیر سلبي على البرنامج التعلیمي والنظام وسبل الراحة في المدرسة أ
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 المخالفات والجنایات المؤدیة لإلبعاداإلجراءات المتخذة ضد 

األب بالقرار في صورة خطیة سواء كان سیتم تطبیق اإلبعاد نتیجة ارتكاب  /بعد انتھاء الجلسة، یزود مدیر المنطقة كًال من الطالب وولي أمره )6(الخطوة السادسة 
لھا منح اإلعفاء عندما /الشروط التي یجوز بموجبھا منح إعفاء ویجوز لھوعند التوصل إلى قرار، ینبغي لمدیر المنطقة أن یراعي . الجنایة أم ال

كما ینبغي أن تصدر التوجیھات في الخطاب إلى األب والطالب . تقرر اإلجراءات التي تصبُّ في مصلحة كّلٍ من المدرسة والطالب /یُقرر
ویكون لمدیر المنطقة سلطة تعدیل القرار إما . ھمة الموجھة إلى الطالببضرورة تزوید مدیر المدرسة بالوثائق المتعلقة بالقرار الُمرضي بشأن الت

ومع ذلك فإن أي تعدیل یكون ضد الطالب ال یُنفذ إال بعد إجراء . بمنح اإلعفاء أو رفضھ في أي وقت قبل أن صدور حكم المحكمة بشأن إدانة الطالب
 .الجلسة بما یتوافق مع اإلجراءات المنصوص علیھا

 .ة بدیلةإذا ما قررت المنطقة التعلیمیة اإلبعاد نتیجة ارتكاب الجنایة، یُِعدُّ مدیر المنطقة الترتیبات من أجل تسجیل الطالب في بیئة تعلیمی )7(ابعة الخطوة الس
محكمة، یجوز للطالب العودة إلى مدرستھ عقد تقدیم أو حكم ببراءة الطالب أو لم یكن مذنبًا وفقًا لحكم ال) ُحكم برد الدعوى(إذا أسقطت التھم الموجھة  )8(الخطوة الثامنة 

 .وثائق القرار الصادر عن المحكمة
م توصیة إلى مشرف المدرسة بطرد الطالب )9(الخطوة التاسعة  یطلع مشرف المدرسة على . إذا ما قضت المحكمة بإدانة الطالب، فمن ثم یجوز لمشرف المنطقة أن یُقدِّ

برنامج بدیل  /تقدیم توصیة للمجلس بطرد الطالب وفصلھ من خالل إجراءات الفصل العادیة أو تسجیلھ في مدرسةالتوصیة مع امتالكھ صالحیة 
 .واحدة من تاریخ صدور الحكم) 1(لمدة سنة 

 
أو استقالل  ما لم یكن ھناك أمر زجري صادر عن المحكمة وأخطرت بھ دائرة قضاء األحداث، یحظر قانون والیة فلوریدا على أي طالب الحضور إلى المدرسة: مالحظة(

كان الحكم ُمعلقًا، أو یكون قد أقر بأنھ  بصرف النظر عما إذا-نفس الحافلة المدرسیة مع الضحیة أو أشقاء الضحیة إذا ما ارتكب أو صدر ضده حكم باإلدانة، أو ثبت ارتكابھ 
القتل العمد أو االعتداء بالضرب أو التعریض للخطر [ فلوریدا والیة قوانین من 1006.13 المادةأی�ا من أنواع الجنایات أو المخالفات الوارد ذكرھا في  -مذنب على نحو قاطع

طف المفاجئ أو سرقة السیارات أو اإلغواء من أجل الخطف أو التحریض على الحبس الكاذب أو االعتداء الجنسي أو التعریض لسوء المعاملة أو االستغالل أو السرقة أو الخ
 (.ضد أي من الطلبة اآلخرین) السطو أو اقتحام المنازلأو 

 
 خطوات اإلجراءات التأدیبیة: الجزء السادس

 

 إجراءات إعادة التسجیل الُمبكر للطالب المفصولین بالكامل
في مقاطعة أورانج بوالیة فلوریدا، ما لم یقرر ) بما في ذلك الفصول االفتراضیة والمدارس األھلیة( بعد صدور اإلجراء الذي اتخذه المجلس بالطرد الكامل للطالب، یُحرم الطالب من حقھ في االنتظام في المدراس العامة

إعادة تسجیل مبكر في مدارس مقاطعة والطالب الذي یحصل على . التسجیل المبكرالمجلس بناًء على تقدیره الُمطلق التصرف بناًء على التوصیات الصادرة عن المشرف القاضیة برفض الطرد الحالي استنادًا إلى خطة إعادة 
 .وإذا تعذر على الطالب االمتثال لخطة إعادة التسجیل المبكر، فإن ذلك قد یكون سببًا في إعادة تفعیل قرار الطرد. أورانج العامة، سیكون من حقھ االنتظام في أّيٍ من مواقع التسجیل البدیلة

 
أو ولي أمره أو األب بالتعاون مع سلطات المدرسة لتوفیر الضمانات المعقولة /في إعداد خطط إعادة التسجیل المبكر بالمرونة، ولكنھا ستتطلب التزاًما من جانب الطالب و ومن المزمع أن تتمتع اإلجراءات الُمقرر اتباعھا

 .بعدم تكرار سلوك الطالب الذي أدَّى إلى تعریضھ لحالة الطرد األصلیة
 

 .مع اتباع اإلجراءات المبینة أدناه -حسبما یكون مناسبًا-توضع خطط إعادة التسجیل المبكر 
 

 اإلجراءات إعادة التسجیل الُمبكر للطالب المفصولین بالكامل
 وإذا تم تلقِّي طلب خطة إعادة التسجیل. یجوز تقدیم طلب إلى مشرف المنطقة من أجل خطة إعادة التسجیل المبكر وذلك في منتصف مدة الطرد )1(الخطوة األولى 

َمن ینوب عنھ حالة الطرد وجمیع الوثائق المدرسیة ذات الصلة بأداء الطالب وسلوكھ من أجل تحدید مدى احتمالیة /المبكر، یراجع مشرف المنطقة
 .نجاح الطالب في خطة إعادة التسجیل المبكر

 .خطة إعادة التسجیل المبكرتعد المستندات التالیة ضروریة من أجل تحدید أھلیة الطالب من أجل  )2(الخطوة الثانیة 
 .مستندات استشارة الجھات الخارجیة بشأن المخالفة -1
 .الخدمة المجتمعیة اإلیجابیة -2
 .في أعمال الدورة التعلیمیة الحالیة 2.0معدل تراكمي بحد أدنى  -3
 .مدرسي الحالي للطالباالنتظام في الحضور وعدم صدور أي سلوكیات تستوجب اإلجراءات التأدیبیة أثناء التسجیل ال -4
 .المراجعة الصادرة من إدارة الخدمات الطالبیة التابعة لمدارس مقاطع أورانج العامة بشأن الحالة النفسیة السویة للطالب -5
 .وغیر ذلك من المستندات التي تطلبھا مدارس مقاطعة أورانج العامة -6
 .إعادة التسجیلالشروط المبینة في خطة اآلباء بأنھم یفھموا ویقبلوا  /بیان من أولیاء األمور -7

إذا ما قرر مشرف المنطقة أن إعادة التسجیل المبكر سوف تصب في مصلحة الطالب . بعد مراجعة المعلومات، یقوم مشرف المنطقة بالنظر في الطلب )3(الخطوة الثالثة 
المنطقة ومدیر موقع التسجیل البدیل أو َمن ینوب عنھ، وولي َمن ینوب عنھ ومدیر /ونظام المدرسة، یجري عقد اجتماع بین مشرف المنطقة

 .األب والطالب من أجل إعداد خطة إعادة التسجیل المبكر في صورة خطیة تحدد بالتفصیل شروط موقع التسجیل البدیل/األمر
بل مدیر المدرسة الذي بدوره سیتحمل المسؤولیة عن اإلشراف على وبعد االنتھاء من خطة إعادة التسجیل المبكر التي یجب الموافقة علیھا من ق )4(الخطوة الرابعة 

 .الطالب، یجري تقدیم الخطة إلى المشرف
األب باإلجراء الذي یتخذه /یُخطر ولي األمر. إذا ما وافق المشرف على خطة إعادة التسجیل المبكر الخاصة بالطالب، فإنھ یقدم توصیاتھ إلى المجلس )5(الخطوة الخامسة 

 .المجلس
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The School Board of Orange County, Florida, does not discriminate in admission or access to, or treatment or employment in its programs and activities, on the basis of race, color, religion, age, sex, national origin, marital 

status, disability, genetic information, sexual orientation, gender identity or expression, or any other reason prohibited by law. The following individuals at the Ronald Blocker Educational Leadership Center, 445 W. Amelia 

Street, Orlando, Florida 32801, attend to compliance matters: Equal Employment Opportunity (EEO) Officer & Title IX Officer: Keshara Cowans; ADA Coordinator: Michael D. Graf; Section 504 Coordinator: Tajuana 

LeeWenze. (407-317-3200)
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	موجز مُدَوَّنَة قواعد سلوك الطلاب



