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  مجلس التعليم

        الرئيس

النائب األول للرئيس       

لنائب الثاني للرئيسا     

  السكرتير ,

  مساعد السكرتير ,
Anna Eastman 

Michael L. Lunceford 

Greg Meyers 

Harvin C. Moore 

  Kenneth Huewittبالوكالة  المشرف العام على المدارس

 

تمت موافقة مجلس التعليم على هذا المنشور الذي ينقل بشكل كامل سياسات المجلس 

 .واللوائح اإلدارية النافذة. يجب حصول  موافقة المجلس على اية تعديالت لتصبح نافذة

 

 ! ن على إتصال بناك  
HISD Website: www.HoustonISD.org  

Twitter: www.twitter.com/HoustonISD  

Facebook: www.facebook.com/HoustonISD.  

eNews: www.HoustonISD.org/subscribe  

Text Messaging: test YES to 68453 

www.youtube.com/user/TheHISDYouTube:  

 
تستند على عدم  (HISD)إن سياسة المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس قي هيوستن

التمييز على أساس السن أو اللون أو اإلعاقة أو العجز أو النسب أو األصل القومي أو 

الحالة اإلجتماعية أو العرق أو الدين أو الجنس أو الحالة العسكرية أو اإلنتماء السياسي 

 أو التوجه االجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير بين الجنسيين في برامجها وأنشطتها

  .التعليمية أو العمل

http://www.houstonisd.org/
http://www.twitter.com/HoustonISD
http://www.facebook.com/HoustonISD
http://www.houstonisd.org/subscribe
http://www.youtube.com/user/TheHISD
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. يحدد بة رحب م  ويجابي إ ك لخلق جو مدرسيإظهار أعلى معايير السلو ل عنؤوالحكومية مس HISD  مدارسكل طالب في "

لعالقات بناءة مابين الطالب ويوفر وسائل سلوك على نطاق المنظومة المن  سلوك الطالب التوقعات المتوخاةل HISDقانون 

  5072- 5075  لعام  HISDؤتمر طالب م واالدارة"

 تمهيد 

توفير برنامج  هو الرئيسية واحد من أهدافها ان بإعتبار( HISDت المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن )أنشأ  د قل

ن سير العملية التعليمية . إ من اإلضطرابات التي تتداخل مع في بيئة مدرسية أمنة خالية والجودة لكل طالب  يتعليمي عال

بشأن السلوك والسيرة.  لقد تمت   HISDبالغ الطالب وأولياء األمور بتوقعات ال إللغرض من قانون سلوك الطالب هذا ا

 التعليم واللوائح اإلدارية .  ويستند على سياسات مجلسلتعليم ، ل  HISDمراجعة هذا القانون والموافقة علية من قبل مجلس ال 

 دارية في المنطقة التعليمية. إلإلجراءات اااللوائح اإلدارية دليل عمل أن 

 لقد تم تطوير هذا القانون لحماية حقوق جميع الطالب من خالل : 

 .تقديم خطة  إدارة إنضباط موحدة للمنطقة بأكملها 

  السلوك المتوقع من جميع الطالب. تحديد 

  نواع مختلفة من سوء ألوالخيارات التأديبية المناسبة  وصف مجموعة واسعة من سوء سلوك الطالب وتقديم النتائج

 السلوك. 

  .تحديد حقوق الطالب فيما يتعلق بالمدرسة 

القواعد و الب المستخدم في المنطقة بأكملهابينة من أحكام قانون سلوك الطأن يكون الطالب وأولياء األمورعلى  من المتوقع

لتزام بالسياسات إل. كما يتوقع من الطلبة اإدارة اإلنضباط المدرسيوتنفذها كل مدرسة على أساس نظام  واللوئح التي تعتمدها

 نصوص عليها في القانون حتى يتمكنوا من اإلستفادة القصوى من دراستهم. مال

 :هذا العام وتشمل ما يليلالقانون  فيغييرات تال

 التوجيهية لسالمة النقل والذي يطلب من الطالب إستخدام ربط أحزمة األمان من ثالث نقاط  إضافة شرط للمبادئ- 

من  األمان ستخدام وربط حزامإتشجيع الطالب على  وفي أي وقت  تكون الحافلة في الحركة. ويتم  -عند توفرها

 .، عند توفرها، في أي وقت تكون الحافلة في الحركة الوسط

  التأكيد على أن إزالة الطالب من الدراسة داخل ويضاف حكماً إلى مبادئ اإلنضباط التوجيهية العامة لتقييم العقوبات

 .المدرسة وخارجها ان يكون المالذ األخير في العقوبات بعد تنفيذ التدخالت السلوكية الموصى بها

 والى األجهزة اإللكترونية  لكترونية أثناء اإلختبارجهزة اإلإضافة  الساعات الذكية لألحكام التي تحظر إستخدام األ

ان يكون إستخدامها ينسجم بما يتفق مع سياسة المدرسة بشأن الهواتف المحمولة وأجهزة االتصاالت  التي يجب

 .األخرى

 مستوى نقل أحكام حظر األلفاظ النابية واللغة المبتذلة أو الحركات الفاحشة أوحيازة صولجان أو رذاذ الفلفل من ال

 .الثالث إلى المستوى الثاني

 غيراالئقة، بما في ذلك البريد اإللكتروني التي تحتوي  توضيح اللغة بشأن إرسال أوإعادة توجيه الرسائل اإللكترونية

عند إستخدام ر المرغوب فيه والرسائل المتعددة أو النكات،غي لى لغة هجومية والبيانات الكاذبة والبريد اإللكترونيع

أواألجهزة والحسابات الشخصية.  علومات، وشبكة المنطقة التعليمية( لتكنولوجيا المHISDلمنطقة التعليمية )موارد ا

 إذا ما تقرر ان هذة اإلتصاالت تتداخل بشكل كبير مع أنشطة المدرسة وحقوق الطالب. 

 ت مثل برنامج الغداء توضيح بشأن سرقة أو إختالس هوية طالب أخر أو إستخدام رقم الهوية للحصول على الخدما

 المدرسي.
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    ( نقل حيازة سكينlegal knifeالذي تم تحديده ل )ستخدام كسالح من المستوى الخامس )الطرد اإلختياري( إلى إل

المستوى الرابع )  يتطلب النقل الى لبرنامج التعليمي التأديبي البديل( وبما ينسجم مع التغييرات في قانون التعليم 

 لوالية تكساس.

 حديث قانون قواعد سلوك طالب كلياً ليعكس التغيرات في سياسة اإلنضباط التي تقلل من إستخدام التعليق من ت

 الدراسة في داخل المدرسة أو خارجها  كعقوبة تأديبية.

ز على أساس ي( ال تميHISDمور ان يدركوا إن المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن )ألألباء وأولياء اايجب على 

أو اإلعاقة أو العجز أو الحالة اإلجتماعية أو الدين أو الوضع السن أو العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو الجنس 

ذة هعبير بين الجنسين أو المظهر الشخصي . وتشمل الميل الجنسي أأو الهوية الجنسية أو التأو اإلنتماء السياسي أو  السابق 

الحق في التعلم  ب من حرم الطالألن هذا النوع من التحرش ي   التحرش العنصري والبيئة المعاديةر على  السياسة فرض حض

لى  إجراءات الشكاوي للمنطقة التعليمية الواردة في هذا القانون أو الرجوع از. ويمكن للطالب إستخدام يالخالي من التمي

باإلضافة الى  دون خوف من اإلنتقام .  موضوع  يتعلق بهذة القضاياجة أي لمعال  HSIDلاالتعليم إجراءات شكاوي مجلس 

ا هز ومن أي نوع سيتم التحقيق فييأي شكوى بشان التميأي مستوى . تتسامح مع التحرش الجنسي على لن    HISDذلك ، فان 

 بالكامل وسوف تتخذ المنطقة التعليمية اإلجراءات المناسبة بشأنها. 

المسؤولياتنظرة عامة على   

يهدف استخدامهما بالتعاون مع جميع أفراد مجتمع ال  تهما أدوا يإن قانون سلوك الطالب ونظام إدارة اإلنضباط المدرس

HISD  منها وسالمتها. أالمدارس  ويق الهدف العام  المتمثل في المحافظة على قلتح 

  :تحقيق هذا الهدف يتوقف على ممارسة المسؤليات من خالل ماياتي

 الطالب  

سلوك الطالب التوقعات  و يحدد قانون   يجابي مرحب بة. إعلى معايير السلوك لخق جو مدرسي ظهر أيجب على الطالب ان ي  

مع العاملين في المدرسة . ولتعزيز هذا ، فمن من سلوك الطالب على نطاق المنظومة ويوفر وسائل لعالقات بناءة المتوخاة 

والمنطقة التعليمية والفصول الدراسية وقواعد النشاط المتعلقة بالمدرسة وبما المدرسة   ولوائحد الطالب بقواعد  قي  ت  يالمتوقع ان 

    .يتفق مع هذا القانون

 ااألباء   

  دعم المدرسة والحي والفصول الدراسية  والنشاطات ذاات العالقة  وقواعد سلوك الطلبة  والتأكد من ان  تصرفات

 ة  مع معاييرالمنطقة التعليمية.أبنائهم منسجم

  المدرسة باالعنوان ورقم الهاتف عند توفرهما تزويد. 

  ولياء األمور.أ وأباء ألسؤولية امهو  ن حضور الطالب الى المدرسة إ.  ينص قانون الوالية حضور الطالب الى المدرسة ضمان 

 و قد تؤثر على سلوكةتؤثر على قدرة الطالب على التعلم أ معلومات قد يالمسؤولين المعنين في المدرسة بأ ديزوت.   

 على اطفالهم اثناء وجودهم في المدرسة وانها ستطبق اعدذة القوه رق  وي  ويفهم  يقرأ 

 المعلمين

 وتساهم في النمو األكاديمي واإلجتماعي  سلوك الطالب الجيد تعززالتي  إدارة القصول الدراسية  جراءاتإ  نشئي

   وسياسات وإجراءات المنطقة التعليمية. وتدعم المدرسة  والعاطفي لجميع الطالب

 اإلداريون 

 الذي يعزز ويحافظ على دعم سلوك ، بالتعاون مع جميع  أفراد المدرسة   فعال ألدارة اإلنضباط المدرسي  نظامتطوير

ويدعم تنفيذ سياسات وإجراءات   ، الطالب لجميع والعاطفي واإلجتماعي األكاديمي النمو في وتساهم الطالب الجيد

 المنطقة التعليمية المدرسية. 
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 التعليممجلس 

 لتنفيذ  وتطبيق  جراءات والسياسات الالزمةإلدد معايير سلوك الطالب  ويتخذ االموافقة على قانون السلوك الذي  يح

 .بطةبيئة تعليمية منض

 مسؤوليات الطالب

:ايليات ذات العالقة  وتشمل على ميجابية في المدرسة و النشاطإتهدف مسؤليات الطالب  تحقيق بيئة تعليمية   

  لزامي لوالية تكساس .إلوفق قوانين الحضور ا ت المحددوفي الوق يومياً   الفصول الدراسيةحضور كافة 

 كمال الواجبات المطلوبةإالتحضير لكل درس و.  

 رتداء الزي المدرسي الخاص بكل مدرسة إ. 

 خرينآلحترام اإ.  

 لالتصرف بسلوك مسؤو.  

 جور والغراماتاإلع دف.  

 دارة اإلنضباط المدرسيإام ظون سلوك الطالب ونواعد المدرسة المنصوص عليها في قانمعرفة وطاعة جميع  ق.  

 التعاون مع الهيئة التدريسية في التحقيق في المسائل التأديبية 

 المالئمة.  لة ومن خالل القنواتوظمة ومسؤتنظمة  المدرسية بطريقة منعة المتغيرات في السياسات واألالبحث ومتاب   

 و أخرين ن  سوء السلوك من جانب الطالب األبالغ عإلسالمة الطالب والهيئة التدريسية وكذلك ا مخاطر التي تهددبالغ  عن الإلا

 و االخرين.   أ معلم والضر بالمبنى والمدير ييسية الذي  الهيئة التدر

 خرى ذات ألوالمعدات اجهزة الحاسوب أستخدام إالغراض المدرسة فقط . وقة التعليمية ستخدام نظم التكنولوجيا الخاصة بالمنطإ

 الصلة بشكل مناسب.  

 من الشبكات ،فمثال عدم ترك وأ لحاسوبلمجلس ذات العالقة بامنية  للتكنولوجيا وسياسات األجراءات اباإل  اإللتتزام

ي أحداث إ فة. وهذا يشمل  الحضر عدمظي  ستخدم الشيكة الم  إ حماية عند االطالق بدون مراقبة او بدون المحطة على 

 تغير في برمجة  الحواسيب التي توفرها المنطقة التعليمية.  

 التي يمكن مالحظتها أو المشكوك فيها.  األمنية  م فوراً عن جميع المشاكل التقنيةالمعلبالغ إ 

  خضع الطالب غير قانوني ومحضور وقد ي  سحة ألو اأو الكحول أو بيع المخدرات أو حيازة أستخدام إيجب العلم ان

 تحادي من أجل ضمان بيئة مدرسية أمنة.إلنون ااوالوالية والق التعليم سة مجلس العمليات تفتيش عشوائية وفقاً لسي

عمارهم حسب أ والتي يكفلها القانونعترف بها األساسية للمواطنة  الم يحق لجميع الطالب التمتع بالحقوق بشكل عام ،

ألخرين. اقوق حترام المتبادل لحإلعلى تعزيز مناخ من اHISDالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن  تعملونضجهم. 

 مور اثناءفي المنطقة التعليمية وأولياء األمن الطالب والمعلمين وموظغيرهم حترام حقوق وامتيازات إويتوقع من كل طالب 

 و اثناء حضورهم األنشطة المدرسية.أفي المدرسة   وجودهم

 

ك المنتظم والمنسجم مع المهمة التربوية للمنطقة متثال لقواعد السلوإلولياتهم في ايجب على الطالب ممارسة حقوقهم ومسؤ

يق النظام في المدارس قدارة في المدارس لتح، والسلوك واألنضباط ، ونظام اإل قواعد المنطقة التعليميةلقد وضعت  التعليمية. 

جراءات إلليمية أو المدرسة سيخضعون عواعد المنطقة التقو أالب الذين ينتهكون حقوق األخرين والمحافظة علية. ان الط

 عمول فيها.جراءات المنطقة التعليمية المإتأديبية وفقاً لسياسات و

 

متثال إلرسية. أن عدم ااألنشطة المدنضباط واللياقة في جميع إلمن ا ميع الطالب الحفاظ على أعلى مستوىمن المتوقع من ج

المشاركة في النشاطات المدرسية  منحترام  سينتج عنها حرمان الطالب النظام واإل دارية التي من شأنها تعزيزللتوجيهات اإل

 وبضمنها التدريبات التحضيرية.
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واللوائح االداريةمجلس ال، سياسات ومسؤولياتة  حقوق الطالب  

على حقوق ومسؤوليات  ة المستقلة  للمدارس في هيوستندارية للمنطقة التعليميالتعليم  واللوائح اإلسياسات مجلس تحتوي  

منقد والطالب المدونة في قانون سلوك الطالب هذا.  . التوازن السليم مابين  الطالب ومسؤوليات لحقوق اً وصف هذا الفصل تض 

المنطقة لحسن سير المهمة التربوية في ساسي أشئ  ؤوليات الطالبمسوحقوق الطالب ، مع     (+) والتزامات•( امتيازات)

 التعليمية. 

 البرامج التعليمية 

 متوازن  وتقديم تعليم منهج  ن تكون مسؤولة عن توفيرفي هيوستن ا  داسدلة للمقمنطفة التعليمية المستيجب على ال

 .فعال لجميع الطالب المسجلين

من خالل المشاركة  في البرنامج التعليمي المناسب  كاديميتحقيق النمو األ الىؤولية  السعى على الطالب تفع مس+

 ستوى لقدراتهم.ألعلى مو

 حضور الطالب 

 مطلوب من كل طالب. لتزم الدقيق بالمواعيد إلالمنتظم  والحضور ا 

  يكن  مالم  يومياً  لفصول الدراسيةايتحمل الطالب المسؤولية لألستفادة من الفرصة التعليمية  من خالل حضور جميع

 .هناك ظروف تحول دون ذلك

 استبقاء الطالبتقييم ، الدرجات والترقية/ ال

  كثر الطرق فاعليةً لتحديد مدى تقدمهمأيتم تقييم الطالب وبشكل مستمر وبيجب ان. 

  يير معقولة من األداء االكاديمي الذي يتناسب مع قدراتهم امسؤلية الحفاظ على مع يتحمل الطالب. 

 الشكاوى

 بها جراءات المعمول إللة  ووفق اثل خالل ممو من أما شخصياً أقدم بأي شكوى المنطقة التعليمية بامكان الطالب الت. 

   ن سير  الشكوىعالناتج نتائج القرارجراءات الشكاوي المتبعة  وقبول إتباع  إيجب على الطالب  تحمل  مسؤولية 

 الشخصية  / والزينةالمدرسي  قواعد الزي

 والزينة الشخصية . الزي المدرسي رسة على حدة معايير محددة فيما يخص دتعتمد كل م  

  ليهم مسؤلية  التمسك بها. وتقع ع المعايير المدرسية اإللتزام بعلى جميع الطالب 

 

 منشورات الطالب 

 داخل مبني ، المطبوعة المواد  وأ -المستنسخة أوبخط اليد  -، المكتوبة  راءهم بالكتابةيحق للطالب التعبير عن أ

 دارة إلها مجلس اقر  جراءات محددة ي  ماكن اخرى، وفق شروط  وإأرسة في دملتي ترعاها الا األنشطةالمدرسة او في 

  (42منشورات الطالب ص  نظرإ) دارة إلجراءات مجلس اإسياسات و وإتباعلية والمسؤ تحمل يجب على الطالب 

 

 الطالب وممتلكات المدرسة 

   حترام لالشخاص والممتلكات معاً.إلظهر الطالب امن المتوقع ان ي 

  وعن االضرار الناتجة عنها  زاء ممتلكات المدرسةأة يتحملون مسؤولية تصرفاتهم الشخصيالطالب. 

 

الملكية وتفتيشالطالب    

  تفتيشور الواليات المتحدة  ويخضعون لعمليات تفي التعديل الرابع من دس للطالب الضمانات المنصوص عليها يحق 

 . وضبط معقولة

 خرى التي تنتهك أرة و اية مواد محضوأمواد مثل المخدرات ، االسلحة ، الكحول   حيازة يتحمل الطالب مسؤولية

 التي ترعاها المدرسة.  األنشطةو فيأو في ممتلكات المدرسة أون الوالية سواء كان في حوزتة ، وقانسياسة المدرسة 



6 
 

  عتقاد إليتوفر سبب مقنع با عندمامدرسة جراء عمليات تفتيش معقولة للطالب وممتلكات الإيتمكن مسؤولي المدرسة

ا من المواد " المحضورة"  التي تنتهك سياسة المدرسة مكحول أو غيره أوسلحة أ أومخدرات  ان بحوزة  الطالب

الحفاض على البيئة جل أرض المدرسة من الطالب الذين يجلبون الممنوعات الى أللتفتيش سيتعرض  وقانون الوالية.

ي ضرر محتمل ينتج من الممنوعات. ستبقى ممتلكات ن أة ونحمي الطالب األخرين متمكانم خذ التعليأوي  المدرسية. 

وخاضعة رونية تحت سيطرة مسؤولي المدرسة لكتألجهزة األوا الحاسوب، أجهزة  المكاتبالمدرسة مثل الخزانات، 

 للتفتيش

  جهزة أة ، ، المناضد المدرسي رسةدستخدام خزانات المإ بشأنالخصوصية  عنليس لدى الطالب توقعات معقولة

المستقلة للمداس  ي التي توفرها المنطقة التعليميةلكترونوحسابات البريد األالمدرسية أواألجهزة األلكترونية  الحاسوب

لكتروني للتفتيش العشوائي لضمان ت البريد األااللكترونية وحسابا جهزةواأل الحاسوبجهزة أستخضع  .في هيوستن 

 جراءات أمن الشبكات. إلم المقبول ستخداإلسياسات ا

  قد و والقوانين المعمول بها عن المعادن المقدمة من المنطقة التعليمية واجهزة الكشف الكالبادارة إلقد تستخدم

على النحو   HISDدربة  في أماكن  وأوقات عشوائية من قبل أفراد م  التستعمل أجهزة الكشف عن المعادن وكالب 

 . HISDالذي يحددة الموظفين اإلدارين والمسؤلين عن تطبيق القانون في 

 

تعليق الدراسة  التعليم اثناء  

  بعذر. غيابا  تعليق اي يعتبر غياب الطالب خالل 

 األعمال المدرسية أثناء فترة التعليق عن الدراسة.  لتعويض للطالب فرص توفير المعلمين على +    يجب

   يام من أ الدراسة وخالل خمسةالتعليق عن اثناء خالل فترةالتي يخسرها  عمالنجاز كافة األإمل الطالب مسؤولية يتح

 جل  الحصول على التقدير.عودتهم الى المدرسة من أ

 

 عاما   21 البالغ  الطالب

  والذي بلغ سن الرشد التسجيل والحضور في المدارس العامة. عاماً  71يجوز للطالب البالغ 

  نظمة مسجل في المدارس العامة مسؤولية  إتباع  السياسا ت واإلجراءات والقواعد واألعاماً وال 71على الطالب البالغ

 .منطقة المدرسة التعليمية المعمول بها في 

 جراءإ كثر من خمس غيابات بدون عذر ربما يسحب من الفصل الدراسي بعدوالذي لدية أ عاماً  71الطالب البالغ من العمر 

وثق. عاماً لدراسة  71قبل انسحاب الطالب البالغ  قد اجتماعاً عان ت لى لجنة القبول والمراجعة والطردوع  تقصي مناسب وم 

 عوائق الغيابات.

  

"Student Government جمعية  الطلبة "       

  الطلبةجمعية جراءات  إموضوعة  ومناسبة  لصياغة    رشاداتإخالل ح الحق للطالب من ان يتايجب. 

   ت الطالب والعمل  ماالمدرسة وإهتما لمام بحاجاتإلوا ةوممثليهم  مسؤولية المشاركعلى  موظفي جمعية الطلبة  تقع

 هتمامات. مول بها لمعالجة تلك الحاجات واإلجراءات المعضمن اإل

 

 حق المعلومات وخصوصية السجالت 

   ومات لوالية تكساس وقانون سجالتها وفقا لقانون المعلكد للطالب حق الحصول على المعلومات وخصوصية  ؤي

 . 7715صوصية  االسر التعليمية لعام حقوق وخ

  و الهيئات التي تعمل بفاعلية بناءة  لمصلحة الطالب ، بما أعطاء المعلومات  لألفراد او الطالب المؤهليين  إيحق لألباء

 رسة ..الخ. دالم دارين وممرضاتفي ذلك على سبيل المثال  المعلمين ، اإل
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 خدمات النقل وإرشادات السالمة 

مة غاية بما ان موضوع السال في إتباع  قواعد سالمة الحافالت ةراي  على د  يكزموايجب على الطالب الذين يستقلون الحافالت ان

. ان الطالب بشكل مباشر شراف السائقإالحافة فانة سيكون  تحت  داخل وعندما يكون الطالب في . منآلهمية في  النقل األفي ا

داري إلستخام الحافلة من قبل الموظف اإياز حق متسوف يحرموا من إ عنهم السائق  بأنهم  خالفوا تعليمات الحافلة يبلغ الذين

 داخل و فيأنتظار حافلة النقل إفي موقف  الطالبوجود  نأباء والطالب ان يدركوا آلضافة الى ذللك ، يجب على اإلبا المعين.

على النحو و دارة اإلنضباطإلويخضع للقواعد العامة ضمن النشاط الذي ترعاة المدرسة ن ذلك يعتبر من فأة المدرسة حافل

 المحدد في قانون قواعد سلوك الطالب. 

سيستغرق . نطالق وفي منطقة ظاهرة للعيانإلعشرة دقائق قبل الوقت المقرر ل النقل على الطالب ان يكونوا في مواقف حافالت

 وبواب األغالق إ بمجردمن الحافالت  االقتراب عدم االطالب على يجب نتهاء الدوام ،إ بعدمدة سبع دقائق  تالحافال ركوب

.لمغادرة المدرس بعد ركوب الطالب  

 

 قوانين الحافلة

سبة. التأديبية المناذ اإلجراءات تخا إلداري إلطالب الى موظف المدرسة احالة الإي  سوء سلوك داخل الحافلة سينتج عنة أان 

وربما يستخدم  الفديو في  ، ة في الحافالت خدم جهاز الفديو للمراقبوسيست  متياز ركوب الحافلة.إمانة من والتي قد تشمل حر

 أساس تحديد  اإلجراءات التأديبية  

ذين ويتوقع من الطالب الالتالية  صالحية لفرض القواعدخرين الشخاص األأللدى سائقي الحافالت وا ،  من أجل سالمة الطالب 

جل سالمتهم وصالحهم.أهذة القواعد من  إطاعةالحفالت  يستخدمون   

  من حيث تقف حافلة المدرسة. و بعيدا عن حركة و من آنتظار في مكان إلجب على الطالب اي 

 نتظار بشكل منتظم وتجنب  الضجيج. يجب على الطالب اإل 

 الحافلة والنزول منها بطريقة منتظمة.  الى صعودال  يجب على الطالب 

   وفي أي وقت  تكون الحافلة في   -عند توفرها -ربط أحزمة األمان من ثالث نقاط ويطلب من الطالب إستخدام

، عند توفرها، في أي وقت تكون  من الوسط ربط حزام األمان وتأمينستخدام إالحركة. ويتم تشجيع الطالب على 

 .الحافلة في الحركة

 يجب على الطالب ب على الطالب البقاء في مقاعدهم بشكل منتظم اثناء حركة الحافلة حتى  تتوقف الحافلة تماماً يج .

جراء  و إأد سائقي الحافالت الصالحية لتحديد المقاعلدى   ألوقات. وفي جميع الهم   المخصصة  المقاعدالجلوس في 

 التغيرات عليها. 

 بواب الطوارئ أخرى. ستستخدم ألو معدات الحافلة اأبواب الطوارئ وأطالب عدم العبث بنوافذ الحافة ، يجب على ال

 خالء. إلو اأطوارئ العالن حالة إ عندوالمخارج 

 الممر. الشخصية داخل الحافلة وبعيدا عن  ورؤوسهم وأمتعتهم وسيقانهم يجب ان تكون أذرع الطالب  و 

  عداتها. م   أو او يشوة الحافلة  يخدش ان ال يجب على الطالب 

 الً عن الضرر. وكان مسؤ الطالب الذي والد  الحافلة يتحملها ي ضرر يلحق بأ 

 و ة المدرسية ألو خارج  الحافالمشاجرة  أو العراك أو رمي األشياء أو إستخدام الليزر داخل أب على الطالب عدم يج

 موقف الحافالت. 

 يجب علية العبور بمسافة عشرة  و بعد مغادرتة أعبور الشارع قبل ان يستقل الحافلة  الطالب الذين يحتاجون الى ،

 .ن تتوقف الحافلة تماماً وبناء على توجية من سائق الحافلةأقدام من مقدمة الحافلة بعد أ

  ستقل الحافلة ييحق لة ان   -المدارس المخصصة  وطالببأستثناء الطاقم المدرسي  والبالغين المصرح لهم   -حد أال

 ن يحصل على تخويل خطي من المسؤول االداري المختص. أيدخل في مسار جدولها الزمني مالم   أو

 كل والشرب ، حتى العلكة  والحلوى ومشتقات التبغ، داخل الحافلة.يحظر على الطالب األ 

  خر ومن اي نوع. أزيل األمتعة الشخصية  لراكب ي   وأاليحق ألي طالب ان يأخذ 
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  أويعتبر مبتذالً او مسيئاً  أو نشاط ينخرطوا  في حديث ال الئقة داخل الحافلة وانستخدم اللغة الإيجب على الطالب 

 هيناً. م  

 في الحافلة.هم الزي المدرسي المقبول اثناء وجوداء درتيجب على الطالب إ 

  ي المنزل أو المدرسة.ألتوقف ماكن المخصصة لألو ركوب الحافلة في أي مكاان غير اأاليسمح للطالب مغادرة 

العقوبات وفقاً للقواعد دارية المعنية بذلك وستفرض إلا  ي مخالفة للقواعد السابقة ، ستبلغ  الجهةأأذا ارتكب الطالب 

 الواردة في هذا القانون. 

 سوء سلوك الطالب  

سلوكاً سيئاً للطالب.  ينبغي النظر  الى السلوك بر تعلمجموعة واسعة من السلوك التي ي يقدم قانون قواعد سلوك الطالب وصفاً 

فعال السلوك السيء الواردة أان وكا سيئاً. لسويعتبر  اويعطله المنتظمة الذي يتداخل في معظم االحيان مع سير العملية التعليمية

عمال سوء أمن  رتكب عمالً الذي  ي ليست شاملة . ان الطالب  األول ، والثاني ، والثالث ، والرابع ، والخامس المستوياتفي 

دبية من قبل معلم الصف او مساعد المدير او إجراءات تأصنف الى أي  من المستويات الخمسة سيخضع الى السلوك والتي قد ت  

 .  مدير المدرسة

 

 متى وأين يتم  تطبيق هذة القواعد 

مواقف وفعال الطالب في داخل المدرسة وحافالت المدرسة ، أعلى  بالسلوكارية المتعلقة ديتم تطبيق السياسات واإلجراءات اإل

ن هذة القواعد تنطبق على ضافة الى ذلك ، فأإلبا في بعض الحاالت لبعض التصرفات خارج المدرسة. والحافالت المحددة ، 

قد يطرد و ربما أ،  لوالية ضعوا  تحت قانون االذين و  و أ  .(DAEP)في برنامج التعليم التاديبي البديل   اضعوالطالب الذين و  

مناطق  فيمستوى الخامس لسوء السلوك الذي يحدث  للستقلة للمدارس في هيوستن وفقاً طالب من قبل المنطقة التعليمية المال

ذات العالقة  الفعاليات واألنشطة على أفعال الطالب في جميع طبق هذة القواعد تعليمية اخرى ضمن والية تكساس.  كذلك ت  

المسائية  أواألنشطةة : مثل الرحالت الميدانية ، النشاطات الرياضية ، العروض في الصاالت الرياضية ، المعارض ،بالمدرس

قد تؤدي  و خارج المدرسة أفي المدرسة كانت  سواء  مخالفة أيرتكاب  إن أ الطالب يجب ان يدرك التي ترعاها المدرسة.  

لبديل إجراءات اإلحالة إلى برنامج التعليم او الطرد ) انظر أ  HISD DAEPالبرنامج التاديبي ل   الى وضع الطالب في

ن  المسؤولين الذين على إيجب ان يدرك الطالب  ،  خيراً أ ( 71 -71جراءات الطرد صفحة  إو  71 -71التأديبي ، صفحة 

 ضافة الىإلن  ، وباالمعنية بتطبيق القانوالوكات الى   و خارجها سيقدمون تقريراً أرسة داطالع بالنشاط االجرامي سواء في الم

 راءات جنائية عن انتهاكات القانون.جإل خاضغاً القوانين قد يكون  هذة

 انشاء منطقة خالية من العصابات

المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن  على علم بأن ، يجب ان يكون الطالبباط العادي ضنظام االنضافة الى باإل

HISD "5011 ان قانون هي " منطقة مدرسية خالية من العصابات HB ة طق خاليايحدد من  17الدورة لمجلس التشريعي ل

لف قدم من أ على بعدمي التي تقوم بة العصابات والتي قد تحدث اجرإلعلى النشاط اضافية إ عقوبات يفرض و من العصابات 

 ، يتمنوالتعليمية .  وبموجب هذا القان و مجلس المنطقةأ دارة المدرسةإمن قبل  أجارها ستالتي تم إ المباني وأالمدرسة  بناءي أ

أو أكثر  عاماً  71عمر في  الجانيللجريمة اذا كان  لعقوبة المقررة في المستوى األقصىازيادة العقوبة على جرائم معينة على 

قبل  رتكب الجريمة في موقع  مملوك او مستأجر من إكان قد وبما ال يدع للشك ان الجاني د المحاكمة بت للنيابة بعذا ث  وإ

 . دارة المنطقةإالمدرسة او 

 

 باط العامة  في تقيم العقوبات مبادئ اإلنض

 بالتوجيهات العامة التاية : اإللتزامباط وموظف المنطقة التعليمية دارة اإلنضإعلى يجب  

والحفاظ و الممتلكات أالطالب والعاملين في المدارس حماية ل ضرورة  هناكما تكون عند اإلنضباطينفذ  ان  يجب .7

 باط. ضنإلعلى النظام االساس وا
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حدة.  على تقييم للظروف وكل حالة على اإلنضباطن يستند أيجب ان يعامل الطالب بطريقة عادلة ومنصفة ويجب  .5

 المنخرطين في سوء السلوك. طفال الصغارأللتدخالت المناسبة لا كل منتظموبش مراعاةعلى المسؤولين توخي الحذر و

 ( OSS( والتعليق عن الدراسة خارج المدرسة )ISSالتعليق عن الدراسة داخل المدرسة )وستبعادية الممارسات اإل

 والى لهم الالزمة السلوكية والتدخالت الدعم ريوتوف المدرسة في الطالب إبقاء على العمل المسؤولين على يجب

ذلك.  ويجب اإلحتفاظ  خالف تملي "الضحية" قضايا أو السالمة فيها تكون التي الحاالت ماعدا ممكن، حد أقصى

( كعقوبة على سلوك الطالب OSS( والتعليق عن الدراسة خارج المدرسة )ISSبالتعليق عن الدراسة داخل المدرسة )

 في الموظفين من وغيرهم الطالب حماية على تعمل ما غير فعالة أو الأ خرىاألعندما تكون الخيارات الموثوقة 

 األدنى الحد مع فترة تبدأ ينبغي ( OSSو ) (ISS) استخدام عند. منتظمة مدرسية بيئة على ال تحافظ أو المدرسة

 للطالب.  األكاديمي النجاح على رتبيت قد سلبي تأثير أي من للحد وذلك( تعليق جزء من اليومالمثال   سبيل على)

و برنامح االحداث أو النقل الى برنامج بديل أو الطرد أالدراسة بشأن  تعليق في كل قرار التالية  ملايجب مراعاة العو  .3

 :ختياريفيما اذا كان القرار يتعلق بعمل إلزامي أو إالعدلي البديل بغض النظر 

 المخالفة.خطورة  - أ

 عدم وجود النية وقت قيام الطالب بالفعل. وأعمر الطالب والقصد   - ب

 التأديبية للطالب.تأريخ العقوبات  - ت

 موقف الطالب - ث

 التأثير المحتمل لسوء السلوك على البيئة المدرسية.   - ج

 على بعض النتائج التأديبية. متطلبات قانون الوالية  - ح

 في فرض العقوبة. مخففاً  النظر في الدفاع عن النفس بأعتبارة عامالً ن الوقائع تبررإحتمال إفيما اذا كان  - خ

 عاقة جوهرية تضعف قدرتة على تقدير خطأ السلوك.ما اذا كان لدى الطالب إ - د

في  ) محلي( FOان مجلس السياسات ا على علم نوعلى تنفيذ الضوابط ان يكويعملون  يجب على المسؤولين الذين .5

أو طرد الطالب قبل الصف الثالث ما لم  التأديبي البديل التعليمبرنامج في حضر التعليق ي( HISDالمنطقة التعليمية )

 يتص علية القنون. 

أو  الدراسيةالفصول و مادياً في سيرالعملية التعليمية  في ك التي تعطل او تتداخل  جوهرياً أتللجرائم الخطيرة هي ا   .2

السلوك المستمر كن ان  تشمل سوء خرى ذات عالقة ، ويمأ أنشطة النقل في المنطقة التعليمية أو في المدرسة أو أي

 الثاني أو  ىالمستولسلوك  مستمراً  صرار يمكن تعريفة بأنة  خرقاً ان اإل على. سوء السلوك الثاني او السلوك األ وأ

شكل جريمة ن جريمة المستوى الثالث  تألقضية داري  من الوقائع ومالبسات اأكثر سوءاً.  وقد يجد  المسوؤل اإلالذي

و الخامس بذلك أتصنف من المستوى الرابع  يمكن أن التيو ةرتكب جريمالطالب قد إ شافتم إكت وأخيراً  اذا. خطيرة 

 يكون  الطالب فد قام بسلوك خطير ويؤخذ على محمل الجد. 

  ة مستويات الجرئم / نظرة عام

 خمسة مستويات وكاآلتي: الىفعال سوء السلوك أتصنف 

 .الدراسي الفصلالمستوى االول :  خرق قواعد  -7

 .من قبل المعلم يمكن معالجتها و الدراسي الفصلمخالفات تحدث داخل 

  .داريالمستوى الثاني :  التدخل اإل -5

 في سوء السلوك للمستوى االول.ستمراراإلهي أكثر خطورة في الطبيعة أو المخالفات التي

 حالة الى برنامج  تعليمي تأديبي بديل. إلاو أالمستوى الثالث : تعليق الدراسة  -3

المرتبطة بالمدرسة   أواألنشطة المدرسيةالدراسية   الفصولالمخالفات التي تعطل بشكل كبير سير العملية التعليمية في 

مخالفة من  والثالث . اذا ثبت ان الطالب قد انخرط في لسوء السلوك للمستويات االول والثاني  و الحاالت المتكررةأ

 جريمة جدية. المستوى الثالث قد يشكل 

 يداع في البرنامج التعليمي التأديبي البديل.إلستوى الرابع: االم -5
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ات عالقة بالمدرسة ام ذ كانت جريمة سواء أيشمل تحدد في المستوى الرابع . وقد المخالفات الجنائية على النحو الم  

 يشكل ان فذلكمن المستوى الرابع  بجريمة ذ ثبت ان الطالب قد شارك إيتطلب الطرد. حداهما إن يكون ال ، مالم أ

 سلوك خطير. سوء الطالب قد تورط في 

 خطيرة  بسبب إعتداءاتالمستوى الخامس: الطرد  -2

في  ويودع   ،طالب ما  صرارب تحت قانون الوالية ، وهي تشمل إستمرار أو إتطلب طرد الطالاإلعتداءات التي قد ت

ذ  إ لوك الطالب في المنطقة التعليمية.قانون سخطير الذي ينتهك التصرف العلى  سوء  برنامج  تعليمي تأديبي  بديل 

 من المستوى االخامس  فذلك يشكل ان الطالب قد تورط في بسوء سلوك  خطير.بجريمة ثبت ان الطالب قد شارك 

صالح سوء سلوك الطالب. تطبق إلأفضل الطرق فاعلية حكام المهنية لتحديد على أعضاء الهيئة التعليمية إستخدام  األ

الجميع  بأستثناء ماهو منصوص علية في إطار سياسة المجلس واللوائح وعلى   التأديبية على قدم المسواة جراءاتاإل

 (. 48-54أنظر الصفحات ) عاقة  دارية ذات العالقة بطالب ذوي اإلاإل

 أجراءات عامة لحل المشاكل المدرسية

المشاكل  يمكن ان جل حل أحيث تبدأ المشكلة . من  أن يكون على مستوى المدرسةهو  فضل حل للمشاكل المدرسية أإن  

أو أولياء األمور باء مشاكل القائمة . اذا لم يقتنع األمع المعلم في األوقات المناسبة لحل الو الطالب يجتمع األباء وأولياء االمور أ

لموضوع.  واذا كانت هناك حاجة ماسة لمراجعة ا جتماع مع مدير المدرسة إلفبأمكانهم ا و تتفسيراتة ألمعلم و الطالب بقرار اأ

الرئيس التنفيذي للمدارس االبتدائية أو المتوسطة  مع جتماع إلو الطالب ااآلباء أو أولياء  أ يستطيعالمساعدة الى مزيد من 

 الثانوية  أو من ينوب عنة. أو

ما بعد الى   يمتد الذي لتعليمي التأديبي البديل  نامج ارفي الب إستئناف اإليداع مور أو الطالب الذين يودون ان اآلباء وأولياء األ

اعد سلوك الطالب  قانون قو العالقة  من ذو الفصل الطرد عليهم الرجوع الى إستئناف االمتحانات المقبلة  أو الذين يرغبون 

 جراءات والتوجية المناسب. إللألطالع على ا

 مستويات سوء سلوك الطالب و الخيارات التأديبية

  الدراسي وقوانين النقل الفصلنتهاكات االول: إالمستوى 

فية. ومعظم  تلك السلوكيات   المرتبط يوالنشاط المدرس الفصل الدراسيتعليمية قواعد الهيئة ال في و عضوي حدد كل معلم أ

 . الفصل الدراسينضباط إللحفاظ على ن يستخدم  المعلم بعض من الخيارات التأديبية التالية كون مرتبطة بالمعلم.  من الممكن أت

 

 سلوك ربما تشمل مايلي:الأفعال سوء المستوى االول : 

 جراءات المعلم.إنتهاك قواعد أو إ 

  الفصل الدراسي.  نشاطعدم المشاركة في 

 بدون عذر فصل الدراسيالتأخر عن ال.  

  لفصل الدراسي.او الواجبات الى أعدم  جلب المواد المدرسية 

 سيلتزام بالزي المدرإلو عدم االضوضاء أ الضجيج  أو الفصل الدراسي أو كل داخل ألا سوء سلوك بشكل عام ، مثل 

 . عليميةو يفاطع العملية التأل بالفصل الدراسي خ  ي  خر آ أو أي فعل

  سائل المكتوبة بين البيت والمدرسة.رجاع الرو إأعدم إيصال 

 وقوف الحافالت.و محطة أو غير المنضبط في حافلة المدرسة السلوك  المضطرب أ 

  خرين. آلا حاسوبحساب  سركلمة   و مشاركة أ كشف 

 التدابير والخيارت التأديبية

 التصحيح اللفظي. 

  إعادة التوجية. 

 التقريب. 
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  الراجعة المخطط لها. التغدية 

 . التصحيح التمهيدي 

 س وممارسة التوقعات.يالمراجعة وإعادة التدر 

 الوصفية. التغذية وتقديم المتوقع السلوك لممارسة للطالب الفرص توفير 

 الفصل الدراسيخرى داخل ألديبية المناسبة ااإلجراءات التأ. 

  الطالب. مؤتمر بين المعلم  و 

 و مكالمة هاتفية . لة أرسا إرسالتصال بأولياء األمور من خالل اإل 

 مؤتمر بين الطالب والمرشد. 

 و بعد الدوام المدرسي .اإلحتجاز )مع المعلم( قبل أ 

 السير.  لستخدام  حافلة المدرسة من قبل مسؤوإمتيازتقيد إ 

 

 :األجراءات 

 حيح الطالب.صعلية ت الفصل الدراسيقواعد  ينتهكطالباً   ي عضو هيئة تعليمية يالحظأ .7

 دارية بالشكل المناسبإلعضاء  الهيئة اأءات التأديبية من قبل المعلم او جراالحفاظ على سجل المخالفات واإل ينبغي .5

 .تغييره أو للحل الخطة ووضع معين سلوك عن الطالب لها مع مخطط بمناقشة المعلم يكون يقوم أن يجب .3

 داري  والمساعدين. إلسوء السلوك مع األهل والمسؤول ان يناقش المعلم ينبغي أ.  .5

ان   . المستوى االولعالة في أالواردة  عتداءات إلا لمعالجة  التأديبية  الخيارتو جيهات اليقتصر على التوسوف   .2

 كثر حدة لتصل الى  المستوى الثاني . رة  والخطيرة قد تقود الى نتائج أنتهاكات المتكرإلوا اإلعتداءات

 المستوى الثاني : تدخل المسؤول

السابقة جراءات اإلعلى يبية على نوع المخالفة وجراءات التأداإل تعتمداإلداري .  الى المسؤول  بعض المخالفات قد تحال  

  فعال الطالب التي تتعارض مع سير العملية التعليميةوء السلوك للمستوى الثاني تشمل  أفعال سوخطورة سوء السلوك . ان أ

 منة  األعلىو أستوى الثاني  طالباً يمارس سوء سلوك من الممدرسة.  على المعلم الذي يالحظ  و في الالفصل الدراسي  أداخل 

مكتوبة أو قوم المدير بارسال رسالة شفهية سيوخر. أو أي مسؤول آير ويقدمها الى المدباط أو اإلحالة اإلنضستمارة إن يملئ أ

 الى الوالدين. 

 فعال سوء السلوك قد تشمل: المستوى الثاني من أ

 تكرار المخالفات  لقواعد الصف المدرسي  والنقل على المستوى االول. 

 ي يتضمن الفشل في تطبيق  سالمة إجراءات  اإلختباروالذ خرينآلاعمال الطالب الغش أو اإلنتحال أو  نسخ أ 

 وإستخدام الهاتف المحمول واألجهزة األلكترونية خالل اإلمتحان. 

  و المدرسة بدون رخصة من المسؤولينأترك الصف. 

  المدرسة  الفصل الدراسي أو عدم حضور. 

 حيازة عيدان الثقاب  والمواد القابلة لألشتعال االخرى. 

 والذي يجب ان يطبق بغض النظر عن الميل الجنسي والهوية الجنسية أوالتعبير بين الجنسين.   لالئقلتصرف غير اا 

 على أرض المدرسة.و توزيع مواد غير مصرح بها نشر أ 

  و البرامج المصاحبة للمناهج الدراسية مثل الرحالت الميدانية.الالمنهجية أ األنشطةعدم اإللتزام بقواعد وأنظمة 

  ماكن غير مسموح بها. أالتسكع في 

 جهزة النداءأستخدام أو تشغيل إ (أوالحاسوب المحمول أوالموبابيل  أوالحاسوب اللوحيTablet أوالساعات الذكية ) 

و في المدرسة أ النقل القائم شبكة اإلنترنت أو نوع من األجهزة الشخصية األخرى التي تسعمل الواي فايأي  أو 

الكان الذي تحددة كل مدرسة على جهزة في الزمان والرسمي.  من الممكن إستخدام مثل هذة األساعات الدوم  خالل
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و تشغيل أستخدام إفان   جراءات التأديبية(. وباإلضافة الى اإلSDMCوبالتنسيق مع لجنة القرارات المشتركة ) حدة

ر خر سوف يبلغ الوالدين  ويخطؤول آأو أي مسان مدير المدرسة  جهزة الغير مصرح بها سيؤدي الى مصادرتها. األ

في حالة   HlSDدوالراً الى  72 وماً.  وستدفع غرامة مقدارهاي 30بطال الخدمة بعد الشركة المالكة لجهاز النداء أل

 ئرة العقارات ألتالفة. اسيرسل الى د. الجهاز الذي لم يطالب بة  يوماً  30لمطالبة  بالجهاز  خالل ا

   ان حيازة اجهزةiPods  ومشغالتMP3  واجهزة الراديو الشخصية  واجهزة الموسيقى ستقرر كل مدرسة على

 حدة محدودية استخداماتها بشكل نهائي.

 المقصف)الكافتريا(. الشغب في 

 القذف أو اللغة البذيئة أو الحركات الفاحشة 

 لزاميلتزم بالزي المدرسي اإلإلعدم ا.  

  محطة وقوف الحافالتو أالسلوك غير المنضبط في حافلة المدرسة. 

  عمال أخرى تتداخل مع سير العملية التعليمية في الصف او المدرسةأأي. 

 ة االنترنت تعتبر غير مناسبة ل كاقع على شبول مودخو أستخدام إHlSD. 

 لى لغة هجوميةحتوي عيفي ذلك البريد اإللكتروني التي  إرسال أوإعادة توجيه الرسائل اإللكترونية غيراالئقة، بما 

أو النكات، عند إستخدام موارد المنطقة  ر المرغوب فيه والرسائل المتعددةوالبريد اإللكتروني غي والبيانات الكاذبة

أواألجهزة والحسابات الشخصية. إذا ما تقرر ان  علومات، وشبكة المنطقة التعليمية( لتكنولوجيا المHISDالتعليمية )

 . المدرسة وحقوق الطالبهذة اإلتصاالت تتداخل بشكل كبير مع أنشطة 

 صولجان أو الفلفل رذاذ حيازة.  

 / الردود الخيارات التأديبية

 المتوقع السلوك وممارسة تعليم. 

  فيما إذا كان إدراك الطالب هو المشكلة. مناقشةالو السلوك سوء عن المعلومات المعلم بجمع أو الطالبيقوم 

  .وصع أهداف للطالب 

 مخطط لها. مناقشة 

 متيازاتاإل فقدان. 

  .التعويض والتعديل لحل النزاع 

 و شفهياً إشعار مكتوب أمور هاتفياً او بوسطة أولياء األخطار إ. 

 مؤتمر بين المسؤول  والطالب والوالدين. 

 وإنجاز األعمال  ،إضافية دروس تتضمن أن يجب والتي .عن الدراسة )داخل المدرسة( إحتجاز في المدرسة أو تعليق,

ان يراقب  المسؤول ينبغيو. المهارات ذات الصلة بمشكلة السلوك بناء على تعليمات أو المعلم، يقدمها التيالصفية 

 العقوبة اإلقصائية ةهذ. لتنب الصف أو مهمة دراسية. التعليق عن الدراسة كطريقة   باستخدام الطالببأن  يقوم 

 .قد والدعم السلوك تدخالتفقط بع إستنفاذ كافة  تستخدم أن ينبغي

 منهجية ، والرحالت الميدانية وتمارين التحضيرات ومراسم التكريم.الحرمان من ممارسة األنشطة ال 

 "إعداد عقود "حسن سلوك. 

  31و 32   من قبل المعلم  وفقا للفقرات الواردة في الصفحات لفصل الدراسي من ا حرمان  الطالب . 

 متيازات النقلتعليق إ. 

  .الحرمان من امتيازات النقل 

  ة.خرى تحددها اإلدارأأوتأديبية  أي إجراءات ـ 

 االجراءات :

 تقرير مكتوب ال يتجاوز صفحة واحدة. بواسطة حالة الى المسؤول اإل .7
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 جراء مناسبجتمع المدير مع الطالب و المعلم  ألتخاذ إي .5

 قد أ تخذ جراءً شعر المعلم بأن إعن الحادث، وي   و شفهياً أ خطياً ولياء األمور يتم إبالغ أ .3

 .دارياإل اط لدى المسؤولستمارة االنضبظ بنسخة من إيحتف .5

 عالة في المستوى االثاني . اإلعتداءات  الواردة أ  ت  و الخيارت التأديبية  لمعالجةسوف اليقتصر على التوجيها .2

 .لمستوى الثالثا  كثر حدة لتصل الىرة  والخطيرة قد تقود الى نتائج أنتهاكات المتكرإلعتداءات  واإلان ا .1

 حالة الى برنامج  تعليمي تأديبي بديلإلو ااالمستوى الثالث : تعليق الدراسة  

ول وجد المسؤإذا ليق دراسة الطالب إتخاذ قرار بتع الى داري إلاالمسؤول   تقودالسلوك قد توى الثالث من سوء سفعال المأن إ

برنامج الحالة الطالب الى إيتم ورف في هذا القانون علية كما ع  اً صرو م  أ  خطيراً  كان سوء السلوك في المستوى الثالثإن 

جراء التأديبي إلال المختص و المسؤوأالمدير سيحدد  ( على مستوي المنطقة التعليمية. (DAEPالعليمي التأديبي البديل 

محلي( يحضر )  FOمجلس السياسات يام.ثالثة أ لمدة الدراسةعن التعليق  فترةرساس شدة سوء السلوك. تقتصأعلى  سبالمنا

  التعليق في برنامج  التعليم التأديبي البديل أو طرد الطالب قبل الصف الثالث ما لم يتص علية القنون.

 DAEPحالة الى  برنامج إلالتعليق/ ا

دراسة الطالب لمدة ثالثة   عطلد ي  قالمختص و المسؤول أيل فأن المدير الى البرنامج التعليمي التأديبي البدباإلضافة الى اإلحالة 

ذا كان إو،  طالب نهائي وغير فابل للطعن فيةدراسة ال ن قرار تعليق إ . (DAEP)يداع في البرنامج التأديبي أيام على ذمة اإل

ول  السلوك خطيراً أو مستمراً  ويوضع في البرنامج التأديبي لقيامة بسوء  الفصل الدراسي العادي من  الطالب  في الحدوث يح 

 ذات عالقة بها :نشاط سلوك في المدرسة او 

 من بد ال العامة، السلوك سوء حوادث لتكرار .ول والثانيألانتهاكات مستمرة ومكررةعلى المستوى ا الطالب ارتكاب 

 هو االجتماع من والغرض. اإلعتبار في  DAEPيأخذ وضع الطالب فيأن  قبل (IATدعم الطالب ) فريق إجتماع

 خطةويجب ان تكون  . السلوك سوء توجيه إلعادة ستخدمي  ت أن يمكن والدعم اإليجابية السلوكية التدخالت تحديد

 .أسابيع 2-3 من فترة مدى علىومراقبتها  مناسب شكلب ثقةو  م   الدعمأو التدخل

 المشاجرة 

 المقامرة 

 دوالر 120قل من أدود مبلغ حوب والمعدات ذات الصلة  الحاسوبجهزة ا في ذلك أجنحة السرقة/ سرقة الممتلكات بم. 

مثل برنامج الغذاء  -الخدمات إلى للوصول آخر هوية طالب رقم إستخدامأو الهوية استخدام ذلك يشمل أن يمكنو

  المدرسي. 

  حالون فوراً الحضور ي  ) ان الطالب الذين قرروا عدم الفصول الدراسية وعدم جضور  الغياب المستمر عن المدرسة 

 .DAEPمن خالل برنامج االحالة مي ولم يتعامل معهم الزإللتطبيق قوانين الحضور ا لغياباتالى موظف ا

 حيازة سكين.  

 والمستمر في الحافلة  ضبطنالسلوك غير الم. 

 و أأي جهاز توصيل للنيكوتين والسكائر اإللكترونية أالسكائر أوأوو منتجات التبغ التدخين أو إستخدام أو حيازة التبغ أ

 اية مادة تحتوي على النيكوتين. 

 المدرسة س لطات  التدخل مع. 

 وهذا  ،تتعارض مع األنشطة المدرسية مادياً  وأ تعطل جوهرياً  يو مظاهرة جماعية التعمل تخريبي أالعدوانية أو

 واالضرابات. التعدي على ممتلكات الغير أو  المظاهراتمقاطعة أومثل  ال فعاالً أيشمل 

 في المدرسة.ظو تحدي لسلطات مومعقولة من العاملين في المدرسة أ متثال لطلباتعدم اإل 

 ية. سع بدل الوالد على الوثائق المدرو التوقيتغير سجالت المدرسة أو الوثائق أ 

 تزام بشروط السلوك.عدم اإل 

  تحرش جنسي/الئقة/ غير مرغوب بهاتصرفات غير. 
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  : بطالب اخر ، الشروع البدنية و الجروج ألذى أالذي يلحق ا بما في ذلك التهديدعنف التحرش الجنسي او المواعدة

ضر ت   م بأعمال اخرىو القياأو التقييد ، أي خضاع طالب الى الحبس البدننسيأ  ويضر باألخرين ، إجوك يخيف سلفي 

 عاطفياً. وأ بصحة الطالب بدنياً 

 بذلك.على موافقة المدرسة بدون الحصول  فيو الترويج لبضاعة بيع أ 

  ئرين.او الزأفي المدرسة اإلحترام لموظإظهار عدم 

 مثل العصابات والطوائف.  جاميعالم نشاطفي   المشاركة 

  مثل )غراض الشخصية للطالب كسسوارات أو األاإلأو  المالبس أو و رموز العصابات على الجسم إشارات إعرض 

قسم شرطة المنطقة  حال من لة عالقة بالعصابات الىقد ي  وو المجالت(  ب أغلفة الكتأ المحمولة أو الحاسوباجهزة

 للتوثيق.  HlSDالتعليمية  

 اء وجود الطالب في نثأت التي لها عالقة بالعصاباوأالسوقية والعدائية  أعالمات الوشم الفاحشة أوض تغطية و رفعدم أ

 المدرسية. األنشطةو المدرسة أ

 و إستخدام مواد األلعاب النارية أو قنابل الغاز أو الروائح الكريهة أو أي جهاز آخر لإللعاب النارية يمكن أ حيازة

 سير العملية الندريسية.  عطيلستخدامة لتإ

 الليزر.و مؤشرات حيازة أقالم أ 

  ذخيرة حية .حيازة عتاد او 

 خرى التي تتدخل في رغبة الطالب في المشاركة في العملية التعليمية. ألعمال الترهيب االشروع في التهديدات أو أ 

  المظهر أو عاقةإلاأو  صل البلدأأو  الدين أو اللون أورق االزدراء بسبب الع   أوالقدح لألخرين بما في ذلك اي شتم

 التعبير. وأالهوية الجنسية  أوالميل الجنسي  الشخصي أو

 الجسدي أو من خالل الرسائل  السلوك و من خاللأ كتابي أوشفهيرالشروع في تعبي التنمر )البلطجة( يعني

و في حافلة التي ترعاها  المدرسة أو المرتبطة فيها  أ األنشطة و خالللكترونية ،  ويحدث على أرض المدرسة أاإل

يضع الطالب في حالة الخوف  وأ ضر بة ، وي   على الطالب  جسدياً  (  سيكون لة تأثيراً 7المنطقة التعليمية  ، وهذا: )

و كاف من القناعة  بأن  هذا العمل أ( سيكون هناك  قدر 5ضرار بممتلكاتة الشحصية. )إلو امن األذى الشخصي أ

لتوازن بين الطالب  لختالل إدث ( سيح3سئ الى بيئة الطالب التعليمية.)من التهديد والترهيب ت  التهديد سيخلق حالة 

( سيؤثر على تعليم الطالب و 5و السلوك البدني و)أو الشفهي أب من خالل العبير المكتو الضحيةالجاني والطالب 

 يعطل عمل المدرسة.

 Cyberbullying "ستخدام اإلنترنت أو الهواتف إبرف ع  والذي ي  بعيداً عنها ،  في المدرسة او  , " اتنمر الكتروني

د يشمل قخر. وبهدف إيذاء أو إحراج طالب آرسال أو نشر نص أو صورة أو مواد أل ىو األجهزة اآلخرأالمحمولة  

 هكذاستالم مثل ك على سبيل المثال ال الحصر : اإلستمرا ر في إرسال البريد اإللكتروني لشخص لم  يعد يرغب بأذل

من خالل  موضع سخرية  وجعلهمضد الضحايا  و تسميات تحقيريةأو إرسال تهديدات وتصريحات جنسية أ  بريد

أخر  نشر البيانات الشخصية  لطالب  خرأوإذالل طالب آنشر بيانات كاذبة كأنها حقيقة بهدف  أولكترونية إلالمنتديات ا

واد بأسمة نشر الم وخر لألحراج والمضايقة أو إنتحال صفة طالب آنترنت إلدرسة على امثل االسم  والعنوان  والم

سماء طالب إروني ورسائل فورية  بلكتبريد إ أو إرسالنصوص تهديد ومضايقة  إرسال ولغرض التشهير والسخرية أ

لتتداخل مع األنشطة المدرسية ومع والتي يمكن تحديدها وتحرض على الكراهية  تتضمن شائعات ونميمة خرينآ

 حقوق الطالب. 

 من   (5507) الفسم  بأنة تهديد مقصود بأصابات وشيكة صابة جسدية والذي عرفإعتداء الينطوي على الدخول في إ

 .القانون الجنائي

 والمعدات  الحاسوبجهزة أية ممتلكات بما في ذلك أالناتج عن تخريب أو تدمير ) التخريب(  يذاء األجرامينحة اإلج

والمعدات  الحاسوب جهزةبأ العبث وهذا يشمل دوالر 7200دوالر واقل من  50ن  أكثر م في حدود ملبغلها  التابعة

دخال الفايروسات او العبث إالممغنطة منها بقصد  التالفة  وازالة االمعلومات أو والغير صالحة لالستعمالذات الصلة 

 بالبرامج والبيانات دون سلطة. 



15 
 

 Hacking  "بياناتالى قواعد غير الم خول خرين والوصول األستعمال  حواسيب إأو   "إختراق أجهزة الحاسوب 

متيازات علق إانات المحلية دون اذن.  قد ت  و ملفات البيلفات الطالب والهيئة التعليمية  أممنطقة التعليمية  بما في ذلك ال

 العقوبات الجنائية.الى  ضافة إلبا بإستخدام الحواسيب الطالب

 لة  الهواتف المحمو أللكترونية بما في ذلكغيرها من اآلجهزة ااو و معدات الفاكسأ االحواسيب المدرسيةستخدام إ

عرض المعلومات او ةو عنصريومبتذلة أو جنسية صريحة أ فاحشة عرض موادستالم أولنقل أو إ رات الرقميةيوالكام

أو االجهزة غير القانونية نتاج األسلحة ،توجيهات بشان بناء أو إو يوفر أ غير مشروع نشاطتدعو الى  التي عالميةإلا

 و المواد الخاضعة للرقابة. أ

 الطالب أو ضراار بو اإلأو األعمال العدوانية  أ غراض التحريض على العنفألرسية ستخدام شبكة الحواسيب المدإ

الجنسي والتي تدمر البيئة  والتحرشضطراب العنصري أاإلعزز فتراء أو إستخدام اللغة التي ت  إلستخدام لغة اإ

 المدرسية. 

 الخدمات االخرى . و شراء المواد التجارية أة للترويج أو لمدرسيتصاالت اإلستخدم شبكة اإ 

 " خرى ألرسال رسائل نصية  ألتصاالت الشخصية ااإلأوأجهزة  المحمولستخدام الهاتف ابإ " تبادل الصور الفاضحة

نشطة المدرسية ذات العالقة على اثناء وجودة في المدرسة أو األتكون في حوزة الطالب و أ الكتروني و بريدأ

تم مصادرة يجراءات التأديبية ، سضافة الى اإلإلبا.  فسر بأنها غير الئقة ومثيرة جنسياً و صور ت  أو رسائل أنصوص 

تستحال الى السلطات المختصة بتطبيق  بها لخرق القوانينلصور المشتبة ويجب ان يعلم الطالب ان االهواتف 

 القانون.

  األنترنت او الشبكة الداخلية للمنطقة التعليمية  الوصول الىوالحاسوب أو إرسال بريد إلكتروني أستخدام إعند

 باستخدام اسم وكلمة سر طالب اخر.

 الخاص  شبكة االنترنت خادم  علىأو تعليقات غير مرخصة و صور بيانات أو لغة هجومية أ عند نشر صفحات

 او سجل الزوار.  بالمدرسة أو المنطقة التعليمية 

   ة التعليمية.  المقدمة للخدمة في المنطق الحواسيب مان ألجهزةآلالتصوير أو تعطيل  خواص ا أو ينيربرامج التكوتغ

تكوين  عبثوا فيمان أو آلإنهم قد عطلوا خواص ا وجد الحواسيب إذاجهزة وسيحرم الطلبة من إمتيازات إستخدام أ

 كثر من مرة واحدة. وصور البرامج أو

 ثارة  الكراهية .مجاميع إواإلشتراك مع نترنت إلإستخدام شبكة ا 

 ستعمال المقبول الخاصة بالمنطقة التعليمية بشان موارد تكنولوجيا المعلومات أو اي مخالفة اخرى لسياسة اإل

 .HISDل

 قل من أباألكراة أو الترهيب  وبما قيمة و المعلومات من األخرين صول على المال أحالتي تعرف بالجنحة األبتزاز ، و

 . دوالر 7200

 قانون والية تكساس  / 31.05على النحو المحدد بقانون  و محاولة الرشوةالرشوة أ. 

 ألخرى اد الكيمياوية االموووصفة المخدرات واألدوية والفايتمينات أ نطبية او بدو ستخدام أو حيازة ،بوصفةإ 

 ألدوية في المدرسة.ومخالفة المبادئ التوجيهية لصرف ا

 العشوائي  تفتيش الكشف عن المعادن عمليةو التدخل في رفض التعاون أ . 

 المدرسة او الحافلة. أو الدراسية سواء في الفصل الدراسي لتي تعطل البيئةعمال أخرى من سوء السلوك اأي أ 

  ، خرين  والذي الى طالب ما من قيل شخص لوحدة أو مع أ هاً و موجكان متعمداً أو ي فعل بعلم  وتعني أالمعاكسات

ول على وظيفة  الحص أو نتماء الى إلالشروع في:  ا من الطالب لغرضأو البدنية أو الصحة العقلية أعلى يشكل خطراً 

 عضاء أخرين. ضافة أإلضاء أو عللطالب اللذين هم أو تصنيف عام أالحفاظ على عضوية في منظمة ما  وأفي 

 الطالب.و غير مباشرة  أو تشجيع أي سلوك محظور بموجب قانون سلوك مساعدة مباشرة أ 

 الخيارات التأديبية والردود

 . خطة تدخل السلوك الفردي 
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 .اإلرشاد 

  ي عمر مناسب واإلشراف من قبل الكبار وبموافقة الوالدين. أخدمة المجتمع في 

 والوالدين.والمسؤول  مطلوب عقد  مؤتمر بين الطالب 

 ويجب على المسؤولين وبطريقة لطيفة التي تسمح للطالب)  .عادة أو ترميم الممتلكات المعطلة وحسب االقتضاء إ

 ةبة مباشرة.) مثالً تخريب الممتلكات(. اإلستعادشكلة المسبية من خالل معالجة المسئة المدريعادة البإلوليس الوالد( 

 تشير الى إعادة بناء العالقات بعملية وساطة من الكبار. 

 ة مثل الرحالت الميدانية والتمرينات التحضيرية ومراسم التكريم. المنهجيحرمان من المشاركة في النشاطات اال 

  بعد تطبيق واألخذ باإلعتبار اإلجراءات  .داخل المدرسة –عليق عن الدراسة توضع الطالب في(5a-f   .) في أدناة 

  .تعليق الطالب عن المدرسة لمدة ثالثة أيام لكل حالة 

 عام واحد.الى  من خدمات النقل لمدة تصل الطالب حرمان 

 لمدة سنة واحدة. إاستخدام الحاسوب متيازات د أو الحرمان من إيتقيال 

 31و 32ينة في الصفحات بجراءات المإل) يتبع االب من حضور الفصل الدراسي طيقوم المعلم بحرمان ال . 

 حالة الى البرنامج التعليمي البديل الخاص بالمنطقة التعليمية.اإل 

  سبة تحددها اإلدارةمناجراءات تأديبية  إأية. 

 جراءاتاإل

 رسال تقرير الى األهل.نضباط مع إإلالة الى المسؤول بواسطة بطاقة ااإلح .7

 المجلس سياسة تحضر . DAEPالسادسة في  تحت سن واالطالب والذي يكون وضع يجوز ال الوالية ، لقانونوفقاً  .5

FO (المحلي )عليه ينص لم ما الثالث الصف قبل الطالب طرد أو ، البديل التعليم التأديبي برنامج في واإليداع التعليق 

 .القانون

 اإلداريين يجب ،(OSS) المدرسة خارج أو التعليق( ISS) التعليق عن الدراسة في داخل المدرسة في النظر قبل .3

 :التالية اإلرشادات وتنفيذ دراسة ضمان

a. الالزمة لهم السلوكية والتدخالت الدعم وتوفير المدرسة في الطالب إبقاء على العمل المسؤولين على يجب 

 أن وينبغي تتطلب غيرذلك. الضحايا قضايا أو السالمة فيها تكون التي الحاالت في ممكن إال حد أقصى إلىو

 .والدعم السلوك تدخالت تستنفد أن بعد إال(  ISS أو  OSS  أي) اإلقصائية العقوبات تستخدم

b.  بإجراءات  الثالثة أو والثانية، األولىالمخالفات  مع للتعاملمتدرج  نظام تصميم المدرسة  موظفي يجب على

 وتحافظ على إبقاء الطالب في المدرسة كلما كان ذلك ممكناً من خالل كمناسبة وتتناسب مع سوء السلو

 على الطالب ومساعدة تشجيع معسباب الضرر واألخذ باإلعتبار العوامل التي ساهمت في المشكلة أ دراسة

لفترة أجزء  تعليقال يستدعي قد األولى المخالفة فإن العوامل في النظر بعدو. سلوكهم لتغيير المسؤولية تحمل

 المخالفة ، أمايومين مدةمن أجزاء اليوم الى يتراوح  تعليق ستدعيقد ت الثانيةأما المخالفة  . واحدال يوممن ال

 اليوم الى ثالثة أيام.التعليق لفترة تتراواح من أجزاء  ستدعيقد ت  الثالثة

c. ( يجب ان اليكون التعليق خارج المدرسةOSS)ر  (إستجابة أوتوماتيكة أزاء مخالفات الطالب الصغار)الق ص 

مخالفة  يشكل ما واضحين بشأن يكونوا وأولياء األمور أن والطالب والموظفين واإلداريين المعلمين وعلى

 .صغيرة

d. على) األدنى الحد من يجب ان تبدأ حالة التعليق لمدرسة أو خارجهاالدراسة داحل ا عند إستخدام التعليق عن 

 .للطالب األكاديمي النجاح على قد يترتب سلبي تأثير أي من للحد وذلك( اليوم من جزء تعليق المثال سبيل

e.  يجب ان يتضمن دروس إضافية وإنجاز الواجبات الدراسية التي يعطيها  ان التعليق في داخل المدرسة

 .الطالب سلوك بمشكلة الصلة ذات المهارات لبناء تعليمات المعلم أو على

f. مراقبة الطالب الذين قد يستخدمون التعليق عن الدراسة كوسيلة لتجنب الصفوف أو  المسؤولين على يجب

  القيام بمهمة معينة. 
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 سوء المسؤول سيحدد.  الحادثة لشرح للطالب فرصة عطاءإل السلوك سوء بشأن والوالدين والطالب المسؤولين معتيج .5

عقوبات لوتاريخ ا النية وجود عدم أو القصد أو النفس عن الدفاع ذلك في بما العوامل، جميع في النظر وبعد السلوك

 المنصوص والتدخالت االعتبارات كانت إذا وعما سلوكة، مشروعية تقديرعدم على الطالب وقدرة التأديبة للطالب

 أيام ثالثة أقصاها لمدة المدرسة خارج التعليق تشمل قد والتي ،قرير العقوبات تيتم و 3 (a-fبالفقرة الثالثة ) في عليها

 وفقا الطالب وإحالة المعلمين ترخيص عن المعلومات لقراءة .أيام خمسة أقصاها لمدة المدرسة التعليق داخل أو

 .إلزالة الطالب المعلمين جراءاتإ راجع 31.005 قانون تكساس لوالية التعليم لقانون

يتطلب من و .DAEP ليمي التأديبيعالبرنامح الت الى و يحالعلق الطالب عن الدراسة أي  كان ذا إ يقرر المسؤول فيما  .2

البرنامج التاديبي البديل  الى اإلزالةالتعليق أو  بشأن قرارات اتخاذ التاليةعند المخففة العوامل إدارة المدرسة النظرفي

 عن الدفاع: ، والعوامل هي بإجراء إلزامي أو إختياري القراريتعلق كان إذا النظرعما بغض JJAEPأو الطرد الى 

 سلوكة. مشروعية تقديرعدم على الطالب وقدرة  للطالب التأديبة العقوبات وتاريخ النية وجود عدم أو القصد النفس؛

و ولي أمع الطالب والوالد  حدد مؤتمري ان المسؤول أديبي فعلىالبرنامج الت الى الةحتستوجب اإل المخالفةاذا كانت 

شعار مكتوب الى الوالد أو ولي األمر عن يجب على المسؤول تقديم إو المخالفة يام من تاريخخالل ثالثة أومر األ

ة عمن سب أكثر متد الى ريخ المؤتمر قد يأتالحادثة الى المسؤول. ان بالغ من تأريخ إالتحقيق وخالل سبعة أيام نتيجة 

ليق عوضع غير قابل للرقابة خالل فترة التم في  اليجوز وضع الطالببأتفاق جميع االطراف ، ومع ذلك يام دراسية أ

بلغ بها ، سيقدم المسؤول  الحقائق كما أ    طانضباإل عجتماإخالل   والقرار النهائي. المؤتمرنتظار إمدة ثالثة أيام بل

 الوالدين راءات المتخذة الى جيجب إعطاء مذكرة مكتوبة بالمخالفات واإل عطى الطالب الفرصة لشرح الحادث. يوس

سباب أتلم رسالة تتضمن فان الوالد سيس  DAEPحيل الطالب الى البرنامج التأديبي .  أذا أ  والمعلم في ختام االجتماع,

البرنامج. ان اليوم األخير من في   يام من الحضور الملتزمد الرسالة مدة البقاء بعدد من األ. ستحدومدتهاالة حاإل

راسي أو نهاية السنة الدراسية. نهاية الفصل الد أو تة تحول طبيعية مثل نهاية فترة اإلمتحاناحدد بنقطي  حالة س  اإل

  نهاية قبل الطالب عن االفراج يتم قد وعلى ضوء المراجعة ، الطالب دعم لتقديرمكتب فقاً وو ذلك، إلى وباإلضافة

 المقبل الدراسي الفصل بداية بعد يوماً  72 غضون في ستنتهي تكون الفترة يكون عندما المحددة للطالب فترة األيام

 .المتوسطةالمدارس  للطالب القادمة تحديد الدرجات  دورة بدء بعد يوماً 72 وخالل لطالب المدارس الثانوية

تبع القواعد ت  ، س  نهاية العام الدراسي  االمتحانات المقبلة أو الى مابعد فترة تمتدإ البديلحالة الى برنامج إلانت ااذا ك .1

 DAEPالطويلة الى  حالةإلفيما يخص فترة ا 71حة فت الواردة في هذا القانون في الصجراءاتتضمنها اإل يالت

 حالة الى المستوى الرابع.إلو اأالمتكررة نتهاكات سيترتب رد أشد على األ  .1

 التعليم لطالب الرئيسيين أصحاب العالقة مع انتقالي إجتماع يجب على منسقي السلوك في جميع المدارس بتحديد .1

 أوالدعم اإليجابية السلوك  تدخل خطة لتحديد جتماعإلا هذا عقد وينبغي. JJAEP أو DAEPمن العائدين النظامي

 توثيق يجبو  JJAEP أو DAEPإلى إلحالةقبل ا تحدث كانت التي السلوكية القضايا توجيه إلعادة تنفيذها يمكن التي

لجنة القبول والمراجعة  اجتماع عقد وينبغي. أسابيع 2-3 من فترة مدى على ورصدها مناسب شكلب التدخل خطة

 BIP أو الطالب IEP لمراجعةالخاص  التعليم خدمات يتلقون الذين الطالببشأن (ARD Ccommitteeوالطرد )

 .الحاجة كلما دعت

 المستوى الرابع:   النقل المطلوب الى البرنامح التعليمي التأديبي البديل 

داري إلمن قبل المسؤول ا DAEPب  المسمىويوضع في البرنامج  الفصل الدراسي العادي ن يجب تحويل/ نقل الطالب م

رنامج سلوك يندرج ضمن المستوى الرابع من قانون سلوك الطالب. وضع الطالب في هذا البللمدرسة عندما يتورط الطالب بأي 

للعاملين في  ألمن الطالب األخرين أو تهديداً لمراجعة ان الطالب يشكل تهديداً مابعد اقرر تذا إقد اليتجاوز مدة عام واحد مالم 

  DAEPافة الى ذلك ، ليس هناك قيود على أمد بقاء الطالب في ضإلبقاء في صالح الطالب. باوتقرر ان اإل المنطقة التعليمية 

الطالب يبقى   . متفاقمعتداء الجنسي الخر أو اإلأعتداء الجنسي على طالب إلل اعمافي عمل من أشارك  قد ان الطالبثبت اذا 

 أكمل متطلبات و  JJAEPأو    DAEPإذا و ضع الطالب المنقول في برنامج    .همالمدرسة  التي تقبل لمدة عام في المنقولين 
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رستة  مالم يكن النظام األساس أو الى مدل السنة الدراسية الحالية فيمكن ان يعود خال JJAEP أو   DAEPبرنامجالخروج من 

 أختيار المدرسة. المجلس يقرر إزالة الطالب بشكل كامل من إمكانية 

 

  عمال سوء السلوك  ما يلي :تشمل أ  -المستوى الرابع

سيتحدد وضع الطالب بموجب هذا  . DAEP الى ائي التي بموجبهما يحال الطالبجناللسلوك لسلوك جناية:  هناك ثالث حاالت 

فان وضع الطالب سيخضع للمراجعة  ق المعروفة ، ومع ذلك ئساس الظروف والحقاأتعتبر ضروريه على  وألية فترة  القسم 

 الظروف مايلي: وتشمل هذةيوماً.  750على فترات ال تتجاوز 

و على بعد  أ بها  القة عألنشطة ذات الاأو في  أنشطتهاو أي سلوك يعاقب علية بوصفة جناية في المدرسة في أالقيام  -

 من المدرسة.  قدماً  300

العامة و ما تلقتة النيابة أ،  التحق بالمنطقة  التعليمية وبغض النظر عن مكان وقوعةقد  مادام الطالب هارتكبا   مخافةكل  -

أو مايعتقدة مدير  رة ،ون اآلسالمؤجلة أو أ تخذ من قبل المحكمة ، أو لجنة التحكيم لقواعد السلوك المنحرف تحت قان

القتل العمد  أومن قانون العقوبات والتي تشمل القتل الخامس لبند ناية تحت ابأن الطالب قد ارتكب ج معقوالً المدرسة 

تصوير  أو ممارسة الجنس مع األطفال أوشخاص ألالمتاجرة باأوالخطف همال أو إلالقتل بسبب اأو القتل الخطأ  أو 

على عامل خدمات  أو اإلعتداءعلى موظف أمن أو اإلعتداء عتداء على موظف حكومي اإلأو  و تسجيل غير قانونيأ

و من ذوي أشخص كبير السن   جرح طفل أو أو عتداء الجنسياإل أو  صالحيةاإلعتداء على ضابط اإلأو  الطوارئ 

جريمة  العبث بالمنتجات اإلستهالكية  أو أونتحار إلمساعدة على اتهديد إرهابي  أو  أو التخلي عن طفلعاقة  أو اإل

 بغض النظر عن مكان حدوث الجريمة .وقانون العقوبات  من  57.03السطو المسلح تحت القسم 

من قانون العقوبات الذي  الخامسالمعرفة في البند  غير خرى منأجناية في اي سلوك يعاقب علية بوصفة  اإلنخراط  -

أو  طة من الحدود الحقيقية  للمدرسةنق قدماً من المدرسة والتي يمكن  قياسها من أي 300ثرمن كأعلى بعد  قد تقع

 أو األنشطةسة عالقة بوظائف المدرلها ليس و شارك فيهاقد  طالبجريمة يعتقد مدير المدرسة وبشكل معقول ان ال

أو ظمة يهدد أمن الطالب األخرين تالمن الفصول ان استمرار الطالب في ا اً ويحدد مدير المدرسة أيضالمرتبطة بها 

 و يكون ضاراً بالعملية التربوية. المعلمين أ

ذات األنشطة  أثناءأو عمال تقع في المدرسة أتورط في ت ان الطالب قد تثب  شمل نتائجيان   سوء السلوك  في المستوي الرابع  

 من حدود ملكية المدرسة.:  300الصلة ، أو ضمن حدود 

 لألخر والتي قد تسبب وبتهور ويسبب إصابة جسيمة  بانة مقصود وبعلم  يمكن ان ي عرف والذي عتداء التورط  في إ

و على طالب آخر أالليزرو قلم بواسطة مؤشر الليزر أ التأشير عمداً  بواسطة صابة جسدية جسيمة من قبل المتهور إ

 من قانون العقوبات.  (1)أ( )  7.010( والقسم 7( )أ( )55.07عضو هيئة تعليمية. )القسم 

 محضورعقار وجوانا أن يكون تحت  تأثير الماريأ بيع أو إعطاء أو تقديم لسخص آخر أو حيازة أو إستخدام  أو  (

 . مالم يعاقب علية كجناية. 107القسم   U.S.C 57.قانون الصحة والسالمة أو البند 517الفصل 

 قانون الصحة  513استخدام او تحت تاثير مخدر خطير. ) الفصل  أوو تقديم لشخص أخر أو حيازة عطاء أبيع أو إ

  جنايةعاقب علية كمة ( مالم يوالسال

 ستخدام أو تحت تأثير الكحول.حيازة أو إ 

  عطاء أو ا يصال مشروب كحولي لشخص أخر. إبيع او 

  و جريمة  تحت تأثير الكحول.أارتكاب فعل خطير 

  يصالها الى قاصر إو أو حيازتها أ بسوء استخدام المادة الكيمياوية المشاركة  في  سلوك يحتوي عناصر جريمة تتعلق

 قاانون الصحة والسالمة(.  485.034 الى  512.037والتي تتعارض وقانون  المواد الكيمياوية .) القسم 

  حيازة أوبيع أو إعطاء أو إيصال أو إستعمال أو يكون تحت تأثير المخدرات أو الماريجوانا األصطناعية أو المواد

بغض النظر  ( أو أي مادة محضورة”bath Salt“أو المنشطات  ) ( ”k2” and “Spice“) المخدرة اإلصطناعية 
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وبغض النظر  اإلتحاديما إذا كان من المقرر أن يصنف من المخدرات المحضورة بموجب قانون الوالية أو القانون 

(  bath saltأو  herbal incense أو تسويقها لغرض آخر. مثل  )عن ما إذا كانت المادة تباع بشكل قانوني 

 نساني.إلوالمصنفة ليس لإلستهالك ا

  شمل جرائم ضد العفة عرف ليو العرض الغير الئق والذي ي  عناصر جريمة الفجور العام أيحتوي المشاركة في سلوك

 من قانون العقوبات.  57.01و  57.01والحشمة  واألخالق المتعارف عليها. )اآلقسام 

 دوالر.   120بمبلغ  اكثر من من ممتلكات اخرى  أو أي الحاسوبدات مع جناية سرقة 

  ة التعليميالسطو على معدات المنطقة HISD 

 المدرسة  تلكاتر مميتشوية ممتلكات المدرسة بالكتابة على الجدران او غيرها من الوسائل التي تؤدي الى خسائر وتدم

 من قانون العقوبات(.  51.01دوالر ) القسم   50.000وبملغ اقل من

نشطة فعالياتها أو األ في والتالية في المدرسة  أاألفعال ان الطالب يشارك في  يضاً أ شمل المستوى الرابع من سوء السلوكيو

  التي ترعاها:

  الصحة في وقت الحق  لتعليمية ، وتثبت نتائج  التحقيقا أفراد الهيئة أحد عداد تقرير كاذب ضدإالقيام في

 .معلومات الواردة فية لل

 ضد وبمعرفة  متعمد بدنيعتداء التنطوي نتائجة على اصابة جسدية ، والذي يعرف بانة فعل المشاركة في إ

( من 3)أ()7.خ55) القسم  وبشكل منطقي بأن الفعل كان عدوانياً وإستفزازياً  خريعتقد الشخص اآلعندما و اآلخر

 قانون العقوبات(.

 العصابات أو الجمعيات السريةأوالجمعيات النسوية  أو خوياتاأل لمشاركة في تنظيم غير قانوني مثلا 

 أعضائهاوالتي تعرف بأنها منظمات يكون بعض   قانونياً  أخرى محضورة  إجرامية أو عصابات  أوالطوائف

الطالب المسجلين في المدرسة  والذين  ومحاولة تكريس ذاتها من خالل تجنيد  رسةدمن الطالب المسجلين في الم

ألجل تحقيق  بلالتي تمنحها  قواعد المدرسة   الحرة للطالب إلرادةلعضاء المنظمة دون النظر أيختارهم 

المباشرة في المشاركة غير تشملو تكساس. قانون التعليم(. 31.757 بالمنظمة. ) القسمهداف الخاصة األ

و خويات ألات  والطقوس ، والجمعيات السرية والعصابا أنشطةجية والقيادة في واالرشاد والتوالتوظيف 

 الجمعيات النسائية. 

 الحالقة أو  شفرات أو المطواة سكين تي تشملوال سكين، حيازةutility knives  أو X-ACTO knives، أو 

 الطالب يمتلكها قد الظروف ظل في معقول بشكل تحديدها يتم والتي لقطعل تصميمها تم التي األشياء من غيرها

 .كسالح إلستخدامها

 .الحيازة المتكررة للذخيرة والعتاد 

  البنادق الهوائية  حيازة.  

  حداث صدمة كهربائية.إلماية األخرى المصممة الكهربائية الصاعقة أو أجهزة الححيازة البنادق 

  ضطرابات المدرسة.إفي تفريغ او رش رذاذ الفلفل الذي يستعمل 

   حيازة مسدسات غير حقيقية تشبة الى حد كبير المسدسات الحقيقية واذا وجهت او عرضت  على شخص ما

 ناري.يعتقد ان هذا الطالب في حوزتة سالح 

 . حيازة أدوات المخدرات 

 سجالت المنطقة التعليمية  والعبث في سجل درجات جهزة أخرى للوصول الى أو أي أجهزة الحاسوب  دام أستخإ

 (.من قانون العقوبات 31.70)القسم  نشطتهاخرى  تابعة للمدرسة  أو أأو أي سجالت أالطالب 

 " دوالر .  7200كثر من مبلغ أبوضرار بها التعليمية وإلحاق أإختراق" أو خرق أمن الحواسيب  التابعة للمنطقة

 و اجهزةالمنطقة التعليمية  وبدون تخوبل أنظمة أجهزة من الوصول الى أ أثبتت النتائج ان الطاب قد تمكنأذا و

 من قانون العقوبات( 33.03و  33.0.5نشطتها. ) القسم  و أأللمدرسة  التابعة الحاسوب
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كان وقوع الفعل سواء بغض النظر عن ممايلي و من سوء السلوك على الرابع  يشمل المستوى  الى الى ذلكضافة باإل

 كألنشطة التي ترعاهافي المدرسة أو فعاليتاها أو ا

  قانون  55.01)القسم أو تقرير كاذب  رنذاينطوي على عناصر إسوء السلوك المرتبط بالمدارس العامة والذي

تهديد ي أ رهابي على انة رف التهديد األع  بات(  لقد من قانون العقو 55.01القسم رهابي ) ( أو تهديد إالعقوبات

 حاالت الطوارئ لستجابة في إحداث إ ويكون سبباً  الذي يلحق باألشخاص والممتلكات ألذى اعنف أو الأعمال  رتكابإل

و أو  إستعمال المبنى أ خالل في وضع و وضع اي شخص في حالة  خوف من إصابات بدنية خطيرة ووشيكة أو اإلأ

و يسبب أ و أية وسيلة أخرىأ بالعنف مكان وصول الجمهور من خالل التهديدات ن التجمع اوو مكاأالغرف الدراسية 

قانون   55.01و اي خدمات عامة أخرى. ) القسم نقل  والمياة والغاز والكهرباء  أتصاالت والإلومنع خدمات اأتعطيل 

 العقوبت(

 ذى بواسطة طلق ناري أو سكين سيتعرضون أل " يقوم الطالب باعداد قائمة بأسماء اشخاص بأنهم المستهدفينائمة " ق

 لحاق أضرار بدنية.ي أداة اخرى وبقصد إأأو 

 من خالل سلوك مقصود  وتهديد ي موظف أمن قانون العقوبات ضد  31.01نتقام تحت القسم المشاركة في جريمة اإل

ب الطالب على عاقخص الذي يقوم بواجباتة الرسمية  مالم ي  من ذلك الش نتقام قانوني واإل بفعل غيرويذاء األخر إ

 الخامس .ستوى نتقامية  ضد ذلك الشخص ، والتي بموجبها قد يطرد تحت المإلأعمالة الجنائية ا

 تمنع الطالب من حضور( وكذلك تحت  المستوى الثالث DAEPكتتاب في البرنامج التعليمي التأديبي البديل )ان شروط األ

تباع  إو( DAEP)ألنشطة المدرسية. ويمكن ان يوضع  طالب التعليم الخاص في برنامج  من ا لمشاركة في أيأو ا

 واليجوز وضع طالب التعليم الخاص في برنامج.  55الصفحة  قيالواردة التعليم الخاص بدقة  نضباط  طالبإجراءات إ

(DAEPمالم إ )ن ( لجنة القبول والمراجعة والطردARD )بسوء سلوك    قامن الطالب قد إن ذلك مناسب تربوياً ، وتقرر إ

 " DAEP وبموجبة أ حيل الى "

 

 اآلجراءات :

صفحة واحدة. ويرسل التقرير الى الوالدين.  المسؤول بتقرير مكتوب اليتجاوز  حالة الموضوع الىيتم إ .7

سيكون تقرير الشرطة وذا كان ذلك مناسباً . للمنطقة التعليمية إ ةالتابع ةالشرطقبل  وسيكون هناك تحقيق من

م نقل الطالب من قبل الشرطة يجب إبالغ  الوالدين في ذا تجريمة جنائية ، وإذا كان فعل الطالب إ مطلوباً 

 ساعة واحدة. غضون

يجب  و إلعتداء اأيام  من تأريح مر في غضون ثالثة دين أو ولي األالوالومع الطالب  سيحدد المسؤول مؤتمراً  .5

وخالل سبعة أيام.   يط المدرسانضبإلن نتائج ابشأر بمذكرة مكتوبة األمولي أو  على المسؤول تزويد الوالدين

ألطراف ، ومع ذلك يجب عدم تفاق المتبادل مابين اإلوبااأليام  ربما يتم تأجيل المؤتمر الى ما بعد السبعةو

 والبالغة ثالثة أيام تعليق الطالب من الدراسة   مدة نتهاءفي بيئة غير خاضعة للرقابة وبعد إوضع الطالب 

 ) قبل ان يوضع في برنامجذا أنسحب الطالب من المنطقة التعليمية لحين إنتظاار قرار المؤتمر النهائي.  إ

DAEP )  منطقة التعليمية  في ذا سجل الطالب في الإ  .فعلى المسؤول ان يحدد العقوبة  المناسبة للجريمة

بشأن تنفيذ العقوبة  في  تأمر المنطقة التعليمية  تطبيق األوامر من الممكن أن التاليةالسنة الدراسية وأنفس العام 

قد  أخرى. منطقةأوهذة المنطقة التعليمية في من العقوبة  الطالب نفذهاي فترة زمنية أستثناء إب ذلك الوقت 

لسلوك سوء ان ( أل DAEP) ن يرسل  الطالب الى برنامج أ -ولكن ليس مطلوباً منة  -المدرسة ستطيع مديري

رسال كان مطلوبا  واذا كان المسؤول ال يعلم بهذا السلوك قبل الذكرى السنوية وقع خارج حرم المدرسة  واإل

 .  لتأريخ وقوع الحدثاألولى 

 ينظر أن المسؤول على يجب ، بديل برنامج تعليمي تأديبي إلى الترحيل أو الطرد أو باالتعليق األمر أن يتم قبل .3

الذي قام الطالب بسوء  الوقت في النية وجود عدم أو أوالقصد النفس عن دفاعاً  تصرف الطالب كان إذا ما في

 مشروعية ان يقدرعدمعلية إعاقة تجعلة من الصعب  الطالب كان لدى أوإذا االعقوبات التأديبية وتاريخ السلوك
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 يحددس العوامل، في النظر بعد. إختياري أو إلزامي بإجراء القراريتعلق كان إذا النظرعما بغضو،  تصرفاتة

 الطالب وضع ينبغي كان إذا ماو السلوك، سوء من الرابع المستوى سلوك الطالب يقع في كان إذا ما المسؤول

م رسالة يتم تسلي أن يجب ، DAEP في الطالب وضع يتم عندماو .التنسيب فترة لوطو DAEPبرنامج  في

 اإليداع  مدة على يجب ان تنص رسالة وضع الطالب . فترة الزمنيةال وتحديد األسبابوشرح الى ولي األمر 

 من األخير اليومويجب ان يمتد  . البديل التأديبي التعليمي الفعلي في برنامج الحضورأيام  من محدد عدد في

. الدراسي العام أو دراسيال فصلال أو الدرجات دورة نهاية مثلفي البرنامج  طبيعية تحول نقطة الى التنسيب

  .ست سنوات لوضعهم في برنامج التأديبي البديل.  عن أعمارهم تقل الذين الطالبيتم إحالة  ال قدو

متحانات الى مابعد فترة اإلذا  أمتدت إ يوماً أو 10كثر من أ (DAEP) الى برنامج إحالة الطالبأذا كانت فترة  .5

الرئيس ستماع أمام في جلسة إ لمشاركةاألمر الحق وفرصة الدى الوالدين أو ولي ،  أو أيهما أسبق المقبلة

 (35) أنظر ص مجلس الو الثانوية او من ينوب عنة في التنفيذي للمدارس اإلبتدائية أو المتوسطة أ

لفترة تمتد الى ما بعد نهاية السنة الدراسية ، يجب على المدير تحديد  (DAEP)برنامجقبل وضع الطالب في  .2

 مايلي :

  وجود الطالب في البرنامج الدراسي المنتظم أو دراسة المنازل يمثل خطراً أو أذًى جسدي للطالب او

 الطالب أألخرين او

 و خطير ينتهك قانون قواعد سلوك الطالب في المنطقة التعليميةجدي أ ان الطالب قد شارك بسوء سلوك 

  المستوى الخامس وأضمن المستوى الرابع  مدرجاً  سوء سلوك الطالب قد شارك في أي كتشافإإن 

ساس الحقائق أوربما يجد المسؤول ، وعلى  ن الطالب قد شارك بسوء سلوك خطيرأ يمثل فهذا

 الثالث يشكل عدواناً خطيراً. والظروف للحالة ، ان المستوى

نضباط ، واإل دروس اللغة االنجليزية والرياضيات والعلوم والتأريخ  منيتض( DAEP)أن منهاج برنامج  .1

السلوكية  من خالل اإلشراف  واإلرشاد.  ويجب السماح للطالب إكمال أي درس  لبات الطاويجب توفير حاج

كمال متطلبالت التخرج من الدراسة إلدرس يحتاجة  أيأو ( DAEP)سجل فية  قبل دخولة برنامج  كان قد

 الثانوية قبل السنة الدراسية القادمة. 

قوم بمراجعة سير تقدم الطالب وبضمنة السلوك يس( DAEP)فأن ( DAEP) بعد ان يودع الطالب في برنامج .1

لمسار تقدم الطالب يجري عن طريق  يوماً. أن هذا الرصد  المستمر 750وعلى فترات على ان ال تزيد عن 

ومراجعة  مراجعة خطط التخرجو  ونتائج مراجعة الكتب نتائج االمتحانات،  ومؤتمرات الطالب والوالدين

 التقييمات الرسمية. وخطط إدارة اإلنضباط الفردي أ

غير البناء على طلب من ولي أمر طالب ( DAEP)تمام برنامج الطالب قبل إمسارتقدم من الممكن مراجعة  .1

على مجلس يجب  (. DAEP)ناجحة في   متحانيةدورة إ كمالإ منازل ، لكن ليس قبلالقاصر أو طالب 

عذر حضور وبعد  تلحضور المراجعة  . دارة المعني بذل جهوداً معقولة لدعوة الوالدين أو أولياء االموراإل

لمجلس ل دارة لذلك يمكن د المعقولة من مجلس اإلجتماع بالرغم بذل الجهوإلنظام الى اإلالوالد أو ولي األمر ا

ولياء األمور ومعلمي أو أفي المراجعة ستعطي فرصة للطالب ووالدية ا بغيابهم.  جتماع السير قدماً بعقد اإل

يمثل  من هذة المراجعة وسيرأس  راءهم بشأن عودة الطالب الى مدرستة النظامية.مدرسة المنازل لتقديم أ

المنقول وتمثيل عن المدرسة ( DAEP)وواألباء  عن المنطقة التعليمية ويمكن ان تضم  ممثلين  مجلس اإلدارة

للحصول على   دارة المعني ببذل حهود معقولة ي جاء منها.  سيقوم ممثل مجلس اإلالتو أ اليها الطالب

طراف المعنية يمكن المعقولة لألتصال باألبذل الجهود المعنية . وبعد ان يتم   األطرافجميع من مداخالت 

ط  و وإلنضبا يم وضع الطالب األكاديميبعد تقي عني المضي قدماً في المراجعة.دارة المممثل مجلس اإلل

( 5) (DAEP)( البقاء في برنامج 7سيقرر هؤالء الحاضرين بأن الطالب: ) الحضور  واستعراض المداخالت

( عودة الطالب الى  3)اجات الطالب أو تيألح كثر مالئمةأويوضع في برنامج تعليمي بديل ( DAEP)ينقل من 

طراف المعنية الى جميع األربالغ القرا سيتم إ المخصصة في منطقة سكناة.المدرسة وي جاء منها أالمدرسة الت
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بهذا  رالتعليمي الفردي ستتخذ القرابرنامج الفأن لجنة  عاقةإلبالنسبة  لذوي ا ماأخالل ثالثة أيام من تأريخة .  

         الشأن. 

يقوم  (DAEP) وضع  الطالب في برنامجتخاذ القرار يإد يومي عمل من تأريخ عقد جلسة اإلستماع وبع .7

الى إدارة  منة  وإرسال نسخةالى الوالدين ( DAEP)وضع الطالب في برنامج  رسال نسخة من أمرالمدير بإ

 األحداث.  ةرسال المعلومات المطلوبة الى الموظف المخول في محكمإعليها  يجب والتي المدرسة

ارات مهيوماً دراسياً أو أكثر يجب ان يخضع لتقييم لمعرفة  70لمدة ( DAEP)برنامج  الى يحال اي طالب .70

ي برنامج جراء التقييم في بداية وضع الطالب فويتم إ لى أقل تقدير.عياضيات القراءة والر الطالب األساسية في

(DAEPو  )  قرب يوم ممكن  الى هذا التأريخ . رة البرانامج او أادفي يوم مغ مرة ثانية إجراءة يتم 

 لطالب الرئيسيين العالقةأصحاب  مع انتقالي إجتماع بتحديد المدارس جميع في السلوك منسقي على يجب .77

 الدعم أو السلوك تدخل خطة لتحديد جتماعإلا هذا عقد وينبغي JJAEP أو DAEPمن العائدين النظامي التعليم

   أو DAEP إلى اإلحالة قبل تحدث كانت التي السلوكية القضايا توجيه إلعادة تنفيذها يمكن التي اإليجابية

JJAEP  عقد وينبغي. أسابيع 2-3 من فترة مدى على ورصدها مناسب شكل في التدخل خطة توثيق ويجب 

 التعليم خدمات يتلقون الذين الطالب بشأن(ARD Ccommittee) والطرد والمراجعة القبول لجنة جتماعإ

 .الحاجة دعت كلما BIP أو الطالب IEP لمراجعة الخاص

 المستوى الخامس: الطرد عن المخالفات الخطيرة

افعاالً غير قانونية التي و السلوك أ ءأعماالً خطيرة من سو وكفعال المستوى الخامس من سوء السلوتشمل أ

الفصل الدراسي العملية التعليمية في سير  نظام  و تعطل بشكل جديتعليمية أضعاف  كفاءة  المدرسة الإبتهدد 

قد وفة ضمن هذا المستوى.  ن  ص  المدرسة. وبموجب قانون الوالية من المكن طرد الطالب ألية مخالفة م   أو

و التي أالتي تقيمها  األنشطةل خال مس على أرض المدرسة أوذا حدث سوء سلوك المستوى الخاإيحدث الطرد 

ترعاها. الطرد يعني فصل الطالب من المدرسة لمدة ثالثة أيام دراسية متتالية لكن ليس أكثر من سنة تقويمية 

 واحدة. 

 

  ختياري أو طرد مطلوب. لتالية  والتي قد ينتج عنها طرد إتشمل أفعال سلوك المستوى الخامس االفعال ا

 ختياري :الطرد اإل

البرنامج التعليمي   ويوضع في  HISDستنس في هيوريطرد الطالب من المنطقة التعليمية المستقلة للمدا ربما

ن ضم( DAEP) سيحال الى برنامج الطالب  ذا لم يطرد، وإ سيألحداث في مقاطعة هاراصالح إلالبديل 

رض المدرسة أو أثناء حضورة من أ دماً ق  300الرابع  لقيامة بسوء سلوك  في المدرسة  او بحدود  المستوى 

 أو خارجها. على أرض المدرسة رسة او نشاطاً تحت رعايتها سواء نشاطاً للمد

  جوانا  أو مخدر خاضع أو وجد تحت تأثير الماريستعمال أو إحيازة  وأيصال الى شخص أخرأو إعطاء بيع أو إ

 .وما يليها( 107. القسم 57U. S. Cقانون الصحة والسالمة أو  517) الفصل محضورة مواد  أيو للرقابة أ

    قانون  513ستعمال أو وجد تحت تأثير مخدر خطير ) الفصل أو إحيازة  أويصال الى شخص أخرإ أو عطاء أو إبيع

 الصحة والسالمة (. 

  ستعمال أو وجد تحت تأثير مشروب كحولي ،  كما حددها القسم إ أوحيازة  أويصال الى شخص أخرإ أو أو إعطاءبيع

 قانون المشروبات الكحولية.  7.05

  ةستخدام مواد كيمياوية متطاي رة  أو حيازة  مادذات عالقة بسوء إالتورط بسلوك  ينطوي على عناصر جريمة 

 .قانون الصحة والسالمة( 512.035و   512.037ألقسام استنشاق) ا

 أعضاء الهيئة التعليمية أو صابة ألحدد أو بعلم أو بتهور مما تسبب في إوالذي يعرف بانة بقص عتداء في إ  المشاركة 

  .(( قانون العقوبات7)أ( ) 55.07القسم ) لمتطوع  

  من قانون العقوبات( 55.02) القسم  التورط بسلوك يحتوي عناصر الفعل المميت. 
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   فيحيازة سالح ناري كما محدد( 71 U.S.C. 921 )  نشطتها لكن بحدود أرض المدرسة وليس ضمن أوخارج

 قدماً من حدود المدرسة .  300

 300درج ضمن الطرد المطلوب وخارج أرض المدرسة وليس ضمن نشاطها لكن بحدود سلوك م  أي  المشاركة في 

 قدماً من حدود المدرسة.

 :أنشطتها الية بعيداً عن المدرسة وليس ضمنوعلى األفعال الت

 طقة التعليمية أو متطوع نوظف  في المالعقوبات( ضد مقانون ( 7)أ( )55.07عتداء ) القسم شارك الطالب في إ 

 نتقاما لعمل الشخص او تعاونة مع المنطقة التعليمية. إكنتيجة  أو 

   دوالر  7200وتدمير الملكية  وبقيمة مبلغ أكثر من  جنائي )تخريب(  أذىمشاركة الطالب بسلوك ينطوي على

 ، قانون العقوبات( 51.03وبوصفها جناية يعاقب عليها) القسم 

   قانون العقوبات( األعتداء  55.05الجسيم ) القسم  اإلعتداءعناصر ويشكلعلى طالب أخر  اإلعتداءالمشاركة في ،

، قانون العقوبات( القتل )  55.057) القسم  الجنسي المتفاقم عتداءإلاقانون العقوبات(  55.077الجنسي ، ) القسم 

، قانون العقوبات( او محاولة القيام  بجرم  القتل العمد )  77.03، قانون العقوبات( القتل العمد ) القسم  77.05القسم 

 قانون العقوبات(. 72.07القسم 

 55.01لقسم انذار أو تقرير كاذب  ) جريمة  إ ي ينطوي علىذس العامة والمشاركة الطالب بسلوك يتعلق بالمدار  ،

 .، قنون العقوبات(55.01رهابي ) القسم قانون العقوبات(  أو تهديد إ

   قانون العقوبات( أذا:  )أ(  33.05) القسم  الحاسوب منتضمن عناصر جريمة خرق أيمشاركة الطالب في سلوك ،

المملوكة او التي تدار نيابة عن  الحاسوبأو أنظمة الحاسوبأو شبكات ا الحاسوبالسلوك ينطوي الوصول الى 

ير ، أو إ7المنطقة التعليمية. )ب( الطالب على علم  يقوم ب ) المنطقة  بياناتو أو حذف ممتلكات أتالف ، ( بت غ 

 . الحاسوبأو نظام  الحاسوبشبكة  أوحاسوب ي جهاز ( إختراق أ5)التعليمية أو 

البرنامج التعليمي البديل آلصالح  في  ن المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ووضعةوربما يطرد الطالب أيضاً م

و األنشطة المدرسة أ أنشطةاو أثناء حضورة  لتورطة في أفعال سوء السلوك التالية في المدرسة سيأألحداث في مقاطعة هار

 سواء  كان ذلك في المدرسة أو خارجها. ،  التي ترعاها

  وثق اثناء وضعة ضمن الفصل ثقة. با( DAEP)من برنامج  31سوء سلوك خطير م  و  لرغم من التدخالت السلوكية الم 

بتزاز ( اإل5على صحة وسالمة األخرين ، ) ( سلوك عنيف متعمد ويشكل خطراً مباشرا 7سوء سلوك يعرف كونة : )

كراة كما هو محدد في المادة ( السلوك الذي يشكل اإل3) لتهديد.الممتلكات األخرى بالقوة أو اووهذا يعني  كسب المال 

من قانون العقوبات )ب(   57.01( السلوك الذي ي شكل)أ(  الفجور العام بموجب المادة 5من قانون العقوبات أو ) 7.01

من قانون  50.03الجنائي تحت المادة  اإليذاءمن قانون العقوبات)ج(  57.01تعرض الفاضح تحت المادة ال

لطالب او ( من قانون عقوبات ا7) )أ( 55.01المادة  (هـ)،   31.725قوبات)د( المعاكسات الشخصية  ، المادةالع

 . المنطقة التعليمية

 طرد الخامس/ الفصل

البرنامج   من المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن  ويوضع فيستماع فرصة جلسة اإلبعد ربما يطرد الطالب 

الً في كان الطالب م سج    إذابغض النظر عن وقت ومكان االمخالفة  أو وس يألحداث في مقاطعة هاراصالح إلالتعليمي البديل 

 الطالب: وان المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن في وقت حدوث  المخالفة 

 لفة جنائية. اسلوك ي عرف كونة مخعن مة بموجب قانون األسرة ااستلم تأجيالً من النيابة الع 

  سلوك ي عرف بأنة جناية عن ارك في جنحة بموجب قانون األسرة أو هيئة المحلفين انة شقد وجد من قبل المحكمة

 من قانون العقوبات.  الخامسبموجب الباب 

 من قانون العقوبات.  الخامس الفصلجريمة بموجب ي عرف بانة  قد وجهت لة تهمة المشاركة بسلوك 
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 الفصل  بموجببأنها جريمة جنائية  وتصنففي جنحة بموجب قانون األسرة   مة األحداث ألشتراكةكقد أ حيل الى مح

 من قانون العقوبات. الخامس 

   العقوبات.  من قانونالفصل  الخامس ي عن جريمة تحت و حصل على تأجيل قضائأ قد أطلق سراحة بشرط 

  من قانون العقوبات أو  الفصل الخامسقد أ دين بأرتكاب جناية تقع تحت 

 من قانون العقوبات. الفصل الخامس تحت رتكاب جريمة تقع قد أ عتقل ألتهامة بإ 

أن يقرر أيضاً ان حضور الطالب الى الصف المدرسي يهدد سالمة الطالب  مدير المدرسةيجب على  ان يطرد الطالب ، قبل  

الرابع  الفصلن جنايات إو سيكون ليس في مصلحة طالب المنطقة التعليمية. أوسيضر بالعملية التعليمية أ ن أو المعلمين األخري

ممارسة باإلشخاص أو أواإلنتحار الخطف المتفاقم أوالخطف  أوهمال جنائياً إلا أوالقتل الخطأ  أوالقتل العمد  أوتشمل القتل 

 أو على ضابط األمن أو اإلعتداءعتداء على موظف عمومي إلا أو غير االئقالتصويو أو التسجيل المرئي  أو الفحشاء مع طفل

و كبار السن أو  صابة طفل أأوإعتداء الجنسي إلا أو  اإلصالحيةعتداء على ضابط أواإلخص خدمات الطوارئ شعتداء على إلا

نتحار أو العبث إلمساعدة على ا أو رهابيأو تهديد إسلوك مميت  أوو تعريض طفل للخطر أو إهماأل أ اإلعاقةأفراد ذوي 

 بالمنتجات األستهالكية. 

 الطرد الى: سيستمر

 ان يتخرج الطالب من المدرسة الثانوية.  

 أو تخفيضها الى جنحة الفصل الخامسفي  تهامات الجنائية الواردة ان يتم رفض اإل.  

  أو تحويلة الى برنامج أخر.  اإلحالةالى ينهي الطالب فترة 

أن  على للمراجعة  على فترات فأن اإلحالة سيتخضع نهائية وال يمكن الطعن فيها. ومع ذلك  الفصلان القرارات تحت هذا 

 يوماً. 750التتجاوز 

 الطرد األلزامي 

سواء   ترعاة عالقة بها  أوو ذ كان الطالب على أرض المدرسة  أو اثناء حضورة  نشاط إذا ،  سيتم طرد الطالب من المدرسة

رض أو على أالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن رض أسواء على  أو ، في داخل المدرسة  أو خارجها  كان ذلك

 منطقة تعليمية أخرى في والية تكساس.

 لرمي قذيفة من  ك ي ف  والذي ي عرف بأنة أي جهاز صمم أو صنع أو  سالحاً نارياً  ** أو بحوزتة عرضي أوستخدام ي

أي مادة  وتحويلها لألستخام على النحو المحدد  أو حرقداخلي  تخدام الطاقة المتولدة عن أنفجاربأسوخالل سبطانة 

 .757المادة  U.S.C( أو 3) 3107في في المادة 

 ( من 1) 51.07دة رفت تحت قانون الوالية ) الما** سكيناً غير قانونية والتي ع   بحوزتة   أو يعرض أو يستخدام

قطع أو لب سكين  بشفرة تزيد عن خمسة ونصف أنج وكذلك  تشمل المعدات اليدوية المصممة لقانون العقوبات( 

 )الدفاع عن النفس( خنجر، سكين باوي ، السيف، الرمح.لرمي أو االطعن 

  و الموت عندما ية خطيرة أبدنصابات حاق إلها ألالتي هي أداة تم تصميم** الهراوة  أو بحوزتة  يعرض أويستخدام

 س.أالصولجان أو الف أو ،  وتشمل هراوة الشرطي ايضرب شخص م

   ،من قانون العقوبات  51.02رجاً ضمن األسلحة المحضورة تحت الفقرة د  ** سالحاً م    ةبحوزتيستخدام ، يعرض .

األسلحة النارية أوكواتم الصوت أو  ة قصيرة الماسورة حوأسلأ مدفع رشاش أو سالح ناسفاألسلحة المحضورة هي 

 سالح ناري محلي. أوالكيمياوي  اآلستنشاقجهاز  أوالذخيرة الخارقة للدروع  أوالقابضات الحديدية  أو

 :المشاركة بسلوك يتضمن عناصر الجريمة 

A. أثناء   شهار سالح مميتأو إعتداء والقيام بإ بشخص أخرصابة جسدية خطيرة والذي يتضمن إلحاق إ عتداء الجسيم إلا

عن  األخر شمل الضرر الذي يلحق بعين الشخصمن قانون العقوبات (  وربما ي 55.05) المادة  عملية العدوان

 طريق توجية قلم الليزر أو جهاز ليزر.
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B.  من قانون العقوبات( 55.077عتداء الجنسي ) الفقرة اإل 

C. باإلعتداء الجنسي أو اثناء القيام ر بشخص أخرصابة بدنية إلحاق إسي الجسيم والذي يتسبب أو يهدد بعتداء الجناإل

 من قانون العقوبات(55.057عتداء الجنسي. ألفقرة إستعمال أو إشهار سالح مميت أثناء اإل

D. من قانون العقوبات(51.05) الفقرة  حراق الممتلكاات عمداإ ) 

E.  من قانون الغقوبات( 77.05القتل ) الفقرة 

F.  قتل عمد ) الفقرة  رتكاب جريمة أو جريمة إل محاولة إجرامية ن العقوبات(أو من قانو 77.03القتل العمد ) الفقرة

 من قانون العقوبات( 72.07

G.  من قانون العقوبات ( 57.77ممارسة الفحشاء مع طفل ) الفقرة 

H.  من قانون العقوبات( 50.05الخطف المسلح  ) الفقرة 

I.  من قانون العقوبات ( 57.03السطو المسلح ) الفقرة 

J.  من قانون العقوبات(  77.05غير العمد ) الفقرةالقتل 

K.  من قانون العقوبات ( 02. 77"التقصير" ) الفقرة  همالالقتل نتيجة اإل 

L. من قانون العقوبات( 57.05أطفال) الفقرة  إستمرار اإلعتداء الجنسي على طفل أو 

M. المواد أو  أو يكون تحت تأثير الماريجوانا و توصيل أو استعمال أو بيع أو إعطاء أ **اية حيازةذا العقوبة كجنإ

كان  اذأثير مشروب كحولي  ، ولكن إتكاب عمالً خطيراً أو جريمة تحت تالمحضورة أو المخدرات الخطرة أو إر

 السلوك يستوجب العقوبة فقط.

  71 بموجب  مدرسة كما م عرفللجلب سالح ناري  U.S.C  بما في ذلك مسدس  ي سالح والتي تشمل أ 757الفقرة

ستقبال إل مادة متفجرة . ان عو تم تحويلة ألطالق قذيفة بفاضية  والذي سيصمم  ليتم تحويلة أالصوت في األلعاب الري

 هذا  ن الطالب الذين ينتهكونأي جهاز مدمر ، فأألسلحة وكواتم الصوت لألسلحة النارية أو امثل اي نوع  من هذة 

 :على األقل سيتم طردهم لمدة سنة   الفصل

 .مدة الطرد في حاالت معينةان يعدل  لمدارس ل العام للمشرفيجوز  .7

 بجل توفير الخدمات التعليمية  للطالأعدل الطرد من طرد الطالب لمدة عام واحد وربما ييجب على المنطقة التعليمية  .5

 .(DAEP)في برنامج المطرود 

يجوز طرد  الوالمدرسة لمدة حسب القانون القانون أالتحادي .  الى يتطلب طرد الطالب الذي يجلب سالح ناري .3

س رة للمداطلب من المنطقة التعليمية المستقلسنوات  حسب قانون الوالية  ولكن ي 70الطالب الذين تقل أعمارهم عن 

ج والذين ارتكبوا مخالفات تستحق الطرد  في برنام 70-1الطالب التي تتراوح اعمارهم  تضع في هيوستن ان

(DAEP).  سنوات في برنامج  1الطالب التي تقل أعمارهم   وضع قانون الوالية اليسمح إن(DAEP )  يطرد

لمدة عام واحد ، وان مدة  يجلبون سالح ناري الى المدرسة   سنوات  والذين  70 عنالطالب الذين تقل اعمارهم 

.  سيطرد الطالب الذين تقل ةوالمنطقة التعليمي(  DAEP)السماح لبرنامجهم التعليمي فيالطرد ستعدل من أجل 

جم مع قانون الوالية والقانون من ينوب عنة لتنس وات وان فترة الطرد ستعدل من قبل المشرف أوسن 1أعمارهم عن 

 تحادي.اإل

 انتقاماً ضد موظف في عمالً عدائياً كرد فعل لطردة يضاف الى ذلك، سيطرد الطالب إلرتكابة سلوك يتضمن عناصر

 ذات العالقة.  األنشطة أو خارجها أورض المدرسة أعلى  المنطقة التعليمية  سوا ء حدث ذلك

 ي مادة محضورة أو تحت الرقابة. سيعتبر في ذمة الطالب أدارة السيطرة  واإل ضانة أوالحا أو**  الحيازة تعني العناية الفعلية 

 أوالحقيبة المدرسية  أو أغراضة الشخصية مثل المالبسو الطالب أ ( عند7كانت المادة ) ذابموجب قانون قواعد سلوك الطالب إ

نشطة طالب للمواصالت من والى المدرسة أو األ(  في  أي سيارة  شخصية  يستخدمها ال5حقيبة الحاسوب. ) حقيبة الكتب أو

(  أو في ممتلكات للمدرسة مستخدمة من قبل 3أو الدراجة الهوائية )النارية  الدراجة  أوو الشاحنة ة أذات العالقة مثل السيار

 الطالب مثل الخزانة والمكتب المدرسي. 
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 ختياري اإلجراءات  بشأن الطرد اإلالخيارات  التأديبية / 

 ر تخذ قرا ذا أ  إمستقلة للمدارس في هيوستن. وخطار والتحقيق مطلوب من قبل  قسم شرطة المنطقة التعليمية الاإل

 بالغ الوالدين خالل ساعة.إل قسم الشرطة ينبغي على المسؤول بترحيل الطالب من قب

  الوالدين والطالبو عقد مؤتمر يضم المسؤوليتطلب.  

 سم التكريم.اوبضمنها الرحالت الميدانية والتدريبات التحضيرية ومر المنهجيةلالحرمان من المشاركة في النشاطات ا 

 المقتضيات.عادة حسب أو اإل الرد 

 حالة الى األجهزة المختصة.اإل 

 جراء قانوني إلقضية الى محكمة األحداث ألتخاذ حالة اإ. 

 سة لمدة ثالثة أيام متتالية لكل حالة اتعليق عن الدر. 

 حالة الى البرنامج التأديبي البديل .اإل 

 في حاالت إرتكاب   . (ستمر ألكثر من عامين ال لكل مرة  ، لكن يجب أمتتالية  دراسية  الطرد ) أكثر من ثالثة أيام

 .(DAEP)و وضعة في  برنامج أخر ليس هناك فترة محددة للطرد أ عتداء جنسياً على طالبإ طالب ما

  سنوات ربما ال يطردون لسلوكهم طبق الوصف  70ا ال في حالة االسلحة النارية ، الطالب الذين تقل أعمارهم عن

 .(DAEP)برنامج ضمن لهم  ميةليويجب ان توفير الخدمات التع هذا الفصلالوارد في 

 األجراءات***

بعد ان يجتمع مع  قانوني ل الغيرالفع والمخالفة أفي  تحقيقلسم الشرطة في المنطقة التعليمية ليتصل المسؤول بق .7

حالة طرد بالغ األهل خالل ساعة واحدة. أي لقانون. أذ تم توقيف الطالب يجب إالطالب والتشاور مع سلطات تطبيق ا

نتظار قانون. ومع ذلك، ليس من الضروري إحقيقاً رسميا  من قبل الشرطة أو سلطات تطبيق التتتضمن  أن يجب

 ستماع الطرد.إنتائج قبل المباشرة في جلسة ال

عن أسباب الطرد المقترح  ةً اببالغ الطالب والوالدين أو ولي األمر كتإعن التحقيق ب دارييقوم المسؤول اإل  .5

، يمكن  للمسؤول  ذا أنسحب  الطالب من المنطقة التعليمية  قبل تطبيق الطردلسوء السلوك. إجراءات التأديبية واإل

السنة  السنة أوفي المنطقة التعليمية في نفس سجل الطالب  قوبة المناسبة للجريمة.  إذاتخاذ العالمضي قدما في إ

التي قضاها  الزمنية  ماعدا  الفترة الدراسية القادمة يمكن للمنطقة التعليمية أن تأمر بتنفيذ أمر الطرد في ذلك الوقت 

 (51)أنظر الصفحة خرى. في منطقة تعليمية أ   ستن  أوفي المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيو حالةاإل ثناءأ

مالم ، تخاذ قرار الطرد املة قبل إستماع كجلسة إ  -ألستماع المحايدة عن جلسة االمسؤول  –مدير المدرسة عقد يس  .3

 تأديبي تعليمي برنامج إلى الترحيل أو الطرد أو بالتعليق األمر يتم أن وقبل هذة الجلسة. يلغي  الوالدين أو ولي األمر

 في النية وجود أوعدم أوالقصد النفس عن دفاعاً  صرفت   الطالب كان إذا ما في ينظر أن المسؤول على يجب ، بديل

 الصعب من تجعلة إعاقة الطالب لدى كان إذا افيم  أو التأديبية االعقوبات السلوك،وتاريخ بسوء الطالب قام الذي الوقت

حدد ست   .إختياري أو إلزامي بإجراء القراريتعلق كان إذا النظرعما وبغض ، تصرفاتة مشروعية يقدرعدم ان علية

تماع قد يمتد سعقد جلسة اإلالجلسة خالل ثالثة أيام دراسية وستعقد خالل سبعة أيام دراسية من تأرخ الحادث.  موعد 

يتطلب  تقديم  قرار مراجعة.  الذي اإلعاقةطالب ذوي كثر من سبعة أيام بأتفاق األطراف المتبادل أو في حالة الالى أ

ا م بأنتظار جلسة خاضعة للمراقبة  بعد مدة التعليق البالغة ثالثة أي ومع ذلك اليمكن وضع الطالب في بيئة غير

في   جل في حاالت  الطالب البالغين والغير قادرين على المشاركةستماع ربما قد تؤ  فأن جلسة اإل أخيراً ،وستماع.  اإل

مر وفبل األ لمشاركة. يمكنهم ا قرب وقت يجب عقد جلسة اإلستماع في أ ، السجن. ومع ذلك جلسىة األجتماع بسبب

نسق السلوك أن ينظر ما إذ بالتعليق أو الطرد أو اإلحالة الطالب  الى برنامج االحداث التعليمي البديل يجب على م 

عن قصد أو بدون قصد وقت قيامة بالسلوك وينظر الى تاريخ سلوك الطالب وعما إذا كان تصرف دفاعاً عن النفس أو

من قدرتة بشكل جوهري على تقدير مشروعية سلوكة وبغض النظر من إن قرار الطالب يعاني من إعاقة تضعف 

نسق السلوك م    .لزماً أو إختيارياً م 

 (33) أنظر الصفحة  جراءات الطردصوص علية  في قسم إطرد كما هو منيمكن للوالدين الطعن في قرار ال .5
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بسوء السلوك الذي أرتكبة الطالب بأي انتهاك مدرج في هذا القسم. يجب  بالغ  معلم الطالبإة التعليمية بستقوم  المنطق .2

عرضةً ي معلم يخالف عمداً سرية المعلومات فأن شهادتة ستكون وأ ة على سرية هذة المعلومات ظافحعلى المعلم الم

 لغاء. للسحب أو اإل

نسخة من أمر المدير  فيها ، سيرسلالتي تم طرد الطالب ستماع وخ عقد جلسة اإلين يومي عمل من تأروفي غضو .1

من قانون األسرة   25.05معلومات مطلوبة  وفق الفقرة  أي أو طرد الطالب مع( DAEP)برنامج  الىالطالب  إحالة 

ي والتي سترسل المعلومات الى الشخص المختص ف ةدارة المدرسوإ  دينمع نسخة من تقرير الشرطة الى الوال

 محكمة االحداث.

على الخدمات التعليمية الحصول  يمية المستقلة للمدارس في هيوستنيحق للطالب الذين طردوا من المنطقة التعل   .1

لدى المنطقة  .منطقة التعليمية خالل فترة الطردالمنهجية لللو اشاركة في أي من البرامج العادية أولكن ال يحق لهم الم

قاطعة البديل في م عليميالى برنامج االحداث الت حالة الطالبإ أما تقلة للمدارس في هيوستن الخيارالتعليمية المس

والنقاط الدراسية ر الطالب في الحصول على التعليم خالل فترة الطرد. وسيستم( DAEP)و الى برنامج اريس أه

ان الطالب حداث األدت محكمة ج  ذا و  (. إDAEPأو )اثناء وجودة في برنامج االحداث   (credit)اإلئتمان/ المطلوبة

   حداث ستأمر بوضع الطالب في برنامج وصوف ضمن هذا القسم فأن محكمة األة من أي سلوك مارتكب جنح

HCJJAEP  فق مذكرة تفاهم مابين المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن و وHCJJAEP ،  ويمكن

يوماً وال تزيد عن  52لمدة التقل عن   JJAEPألحداث التعليمي البديل اتم طردهم في برنامج الطالب الذين  وضع 

 انونية أخرى. قهناك حالة او قيود يكن  يوماً مالم  710

. الطالب الذين ذا وجدوا غير مذنبين من قبل محكمة األحداث الى المنطقة التعليمية  إطرودين د الطالب المسيعا .1

يمكن    تخاذ ماتراة مناسباً. وإ  عادتهم الى المنطقة التعليميةانهم أقل جرماً يمكن إ سيالقرار ووجدت نيابة هار استأنفوا

ن لم ي عادوا لديهم الخيار يذفي المنطقة التعليمية. وان الطالب ال(  DAEP)في برنامج عادتهم إتم الطالب الذين وضع 

 .HCJJAEPفي برنامج  ليمية عالخدمات الت ستمرار فيفي اإل

 التعليم لطالب الرئيسيين العالقة مع أصحاب انتقالي إجتماع تحديد المدارس جميع في السلوك منسقي على يجب .7

  اإليجابية الدعم أو السلوك تدخل خطة لتحديد االجتماع هذا عقد وينبغي .JJAEP أو DAEP من العائدين النظامي

 توثيق ويجب JJAEP أو DAEP إلى اإلحالة قبل تحدث كانت التي السلوكية القضايا توجيه إلعادة تنفيذها يمكن التي

 والمراجعة القبول لجنة اجتماع عقد وينبغي. أسابيع 2-3 من فترة مدى على ورصدها مناسب شكل في التدخل خطة

 BIP أو الطالب IEP لمراجعة الخاص التعليم خدمات يتلقون الذين الطالب بشأن(ARD Ccommittee) والطرد

 .الحاجة دعت كلما

مجلس إلكمال اإلجراءات الخاصة الإلستشارة من قسم اإلجراءات الخاصة بهذا القانون أو من ا طلب***على جميع األطراف 

رتكبوا عمارهم عن عشرة سنوات والذين إأل الطالب الذين تقيجب إحالة   (.33. ) أنظر الصفحة ستأناف الطردبالطرد أو إ

 وربما ال يطردون. ( DAEP)نامج الى بر مخالفات من المستوى الخامس 

 حالة الى سلطات تنفيذ القانونإلا

يئة ب يوفرة ، سوطبقا ألولويات النظام الرئي HISDان مجلس التعليم في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن 

 تتداخل مع سير العملية التعليمية.  يخالية من االضطرابات التو دراسية أمنة لجميع الطالب

الثانوية  في سلوك  وأالمتوسطة  أوبتدائية  إلكير من المدارس اسنوات أو أ عشرطالب من عمرك فيها في الحاالت التي يشار

بالغ م إفأن المنطقة التعليمية ستقو كام الجنائية للتربية والتعليم،نتهاك لقانون العقوبات واألحيتضمن عناصر مخالفة وإ

الطالب  يكون  نأ ينبغي و . متابعة إتهامات الجريمة محامي المنطقة التعليمية يقررالمسؤولين عن تنفيذ القانون ل المخالفات الى

ة تكساس ومخولين بتطبيق القانون أو ط سالم وبتكليف من والياشرطة المنطقة التعليمية هم ضبضباط ان علم من على  باءواآل

 و خارجها. أرض المدرسة تطبيق القانون سواء على أل أمنيةجراءات تخاذ اي إإ
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 تقارير تنفيذ القانون المحلي 

ي أالمديروقسم الشرطة المحلية اذ كان لدى  HISDبالغ إدارة شرطة لقانون أن يقوم بإدرسة إلتزام بموجب الدى مدير الم

 صلة نشاط ذوعلى ممتلكلت المدرسة أو أي  ي أي جريمة جنائية في المدرسة أوسباب معقولة لإلعتقاد بأن الطالب قد شارك فأ

 .رض المدرسة أو خارجهاعلى أ أو ترعاه

معلم  كل يجب ان يبلغوسلطات المحلية عن تطبيق القانون عن هذة المخالفات ال بإبالغ يقوم الذيخراآلمسؤول الالمدير أو على 

  مخالفة التي تستحق الطرد.التصال منتظم  مع الطالب الذي ارتكب إاو مساعد لة 

 كمةحتدخل الم

 الى  تم إحالتةوان الطالب قد و الخامس من هذا القانون أالمستوى الرابع شارك في سلوك يقع ضمن  انة قدد الطالب أذا وج

الى ( DAEP)برنانج  الىالطالب  إحالة أن يرسل نسخة من أمر عمل على المدير وخالل يومييجب  (.DAEP)برنامج 

وربما ستقرر  ألحدات في المقاطعة.اصة بالسلطات الخاوالذي سي بلغ  المقاطعة في (.DAEP)المسؤول المختص عن برنامج  

و فيما اذا يحال الطالب الى وكالة حكومية إن الطالب قد شارك في جنحة أ أوشراف فيما اذا كان الطالب يحتاج الى إ المقاطعة

تفاهم ما بين المنطقة لمذكرة ال األمور على علم والعمل طبقاً وأولياء ضافة الى ذلك ، يجب ان يكون الطالب باإل مناسبة. 

من درسة مبعيداً عن ال مخالفة الطالب الذين شاركوا  في مر أقد ي  و س.يدارس في هييوستن  ومقاطعة هارالتعليمية المستقلة للم

  س ودخول  البرنامج التعليمي البديل لجنايات األحداث.يتحاق في مدرسة في مقاطعة هاراألحداث إللمحكمة جنايات 

 

 أو الطرد الفوري التعليق ( أوDAEP)وضع الطوارئ في البرنامج التعليمي التأديبي البديل 

م خل  أوأذا ق رر ان سلوك الطالب جامح جداً ( DAEP)أو من ينوب عنة وضع الطالب فوراً في برنامج  مدير المدرسةقد يأمر 

 : ةويعتبربالنظام ، أو مسيئاً 

  الفصل الدراسيتدخالً خطيراً في قدرة المعلم على التواصل الفعال مع الطالب في. 

  تدخالً خطيراً في قدرة زمالءة الطالب على التعلم. 

 أو األنشطة التي ترعاها.رسة دتدخالً خطيراً في عمل الم 

الطرد  ن بهاسباب التي يؤذألمن اي سبب بطرد الطالب فوراً من المدرسة أل من الممكن أن يأمر المدير أو من ينوب عنة 

 اإلحالة الطوارئ او طرد الطوارئ سيعطى الطالب مذكرة شفهية عن سبب إحالة  سس الطوائ . في حاالتأوليس على 

ال تتجاوز عشرة أيام من تأريخ اإلحالة أو وفي غضون فترة زمنية معقولة ولكن يجب ان الطرد. (.أوDAEP)الى برنامج 

وفق لوائح الوالية والحكومة  اإلعاقةجراءات القانونية الواجبة. ويجب ان يعامل الطالب ذوي تتبع اإلالطرد ، يجب ان 

نتائج التي التسق مع و الطرد في حاالت الطوارئ يجب ان يأحالة إلوان ا اإلعاقةتحادية المطبقة على الطالب ذوي اإل

 . إلعاقةاب من غير ذوي التتطبق على الط

 العقوبة البدنية 

المستقلة للمداس في هيوستن. أفعال بدنية نضباطي ضمن المنطقة التعليمية إان مجلس التعليم يحظر العقاب البدني كأسلوب 

الضرب بشئ ...الخ ليس مسموح بة  أوالقرص   أواللكم   أو الركل  أو مثل) الخنق  طالب المعينة من قبل الهيئة المدرسية ضد 

 العقاب البدني عند استخدامها كأجراء تأديبي.  لسياسات نتهاكاً إويعتبر 

 

 الجرائم الجنسية المطلوب تسجيل الطالب مرتكبي 

من قانون  15نسية وفقاً للفصل من مرتكبي الجرائم الج بأنة يسجل أن ةمن مرتكبي الجرائم الجنسي أي طالبيجب على  

حالتة يجب إوشراف المنطقة المشروط إختبار أو اإلكمة بما في ذلك فترة رقابة المحتحت  يكون فيةئية والذي اإلجراءات الجنا

 لمدة فصل دراسي على أقل تقدير. ( DAEP)الى برنامج 

 

ات الجنائية وليس تحت اي جراءانون اإلق من  15سجل  كمرتكب جريمة جنسية تحت الفصل أذا كان المطلوب من الطالب ان ي  

( DAEP)حالة الطالب الى برنامجيمية المستقلة للمداس في هيوستن إفيمكن للمنطقة التعلشراف المحكمة ، شكل من أشكال  إ



29 
 

الطالب في  ربما المنطقة التعليمية ال تتركولمدة فصل دراسي واحد أو تختار ترك الطالب في برنامجة الدراسي المنتظم. 

 :الفصل الدراسيالمجلس المختص ان حضور الطالب في ذا قرر إ ، لعادياالفصل الدراسي 

 .يهدد سالمة الطالب األخرين  والمعلمين .7

 .سيكون ضاراً بالعملية التعليمية .5

  .اليخدم مصالح الطالب في المطقة التعليمية .3

من ينوب عن  كلوطلب عقد مؤتمر يضم ( DAEP)نامج الطالب الى برحالة إستئناف للطالب أو الوالد أو ولي األمر إيمكن 

 على  ذا  يتطلب من الطالب ان يسجلإ ولي أمرة  والطالب . المؤتمر سيقتصر على مسألة واقعية  فيما والد الطالب أوو المجلس

نوب عن المجلس في نهاية ذا قرر من يإجراءات الجنائية . إلمن قانون ا 15لجنسية تحت  الفصل أنة من مرتكبي الجرائم ا

من قانون األجراءات الجنائية ، فان  15بموجب الفصل  الجنسيةالمؤتمر بأن على الطالب ان يسجل بانة من مرتكبي الجرائم 

 . ان قرار من ينوب عن المجلس هو  قرار نهائي وال يمكن الطعن فية. (DAEP)سيوضع في برنامج الطالب

 جراءات المراجعةإ

 وضع لمراجعة   لجنةنائب المجلس (  يدعو DAEP) الطالب الى برنامج إحالةول من مرحلة في نهاية الفصل األ  .7

 يجب ان تتكون اللجنة من: ( وDAEP)الطالب في  برنامج   إستمرار

 (.DAEP)رحل الى برنامج من مدرسة الطالب التي كان فيها  قبل ان ي  معلم   -

كون ممثل عن قسم يفراج المشروط ساإل طلوك ، وفي حالة عدم وجود ضابفراج المشروط  لمراقبة السضابط اإل -

 .المحلي لألحداثختبار إلا

 .حيث الطالب موجود (DAEP)معلم من  -

    .من ينوب عن المنطقة التعليمية  -

 .مرشد من المنطقة التعليمية  -

 الفصل الدراسيعادة الطالب الى يجب إذا إوصي الى من ينوب عن المجلس فيما وستقرر اللجنة بأغلبية األصوات وت .5

 (.DAEP)العادي  أو بقاءة في برنامج 

عادة الطالب الى إالمجلس ب عن  العادي، سيقوم من ينوب الفصل الدراسيذا أوصت اللجنة عودة الطالب الى  إ .3

 العادي مالم حضور الطالب في الصف العادي:  الفصلا

a)  يهدد سالمة الطالب األخرين والمعلمين. 

b)  لى العملية التعليميةسلبية عثار آيكون لة.  

c)  ليس في مصلحة الطالب في المنطقة التعليمية. 

 (  مالم DAEPفي) قاء الطالب بفان مندوب المجلس سيستمر في إ  (DAEP)في برنامج أوصت اللجنة بقاء الطالب ذا .إ 5     

 ان وجود الطالب في الفصل الدرسي :يقرر مندوب المجلس 

a) ال يهدد سالمة الطالب اآلخرين.  

b)  مية اليؤثر على سير العملية التعلي. 

c)  .ليس بالضد من مصلحة الطالب في المنطقة التعليمية 

جنة المراجعة لل عقد إجتماع (  بعد إستالمة لتوصية اللجنة علية DAEP)ذا قرر مندوب المجلس بقاء الطالب في برنامجإ.2     

   .(DAEPقبل بداية كل عام دراسي لمراجعة وضع الطالب في برنامج )

ة الخاصة يجب يويتلقى الخدمات التعليم اإلعاقةو من  ذوي أسجل بأنة من مرتكبي الجرائم الجنسية  حالة أي طالب م  . ان إ1    

تم  من قبل تع الطالب الموصوفة أعالة يجب أن أن مراجعة وض .  U.S.C. 1400 50ان ينسجم مع قانون التعليم الفردي  
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جلسة دارة عقد إللطرد ربما تطلب من مندوب مجلس ان لجنة القبول والمراجعة واللقبول والمراجعة والطرد . إ البلجنة الط

 لجنة في المراجعة.لمراجعة منتظمة لمساعدة ا

ة الى لة من مرتكبي الجرائم الجنسية وتم تحويكون JJAEPأو برنامج  ( DAEP)امج نضع في بران الطالب الذي و   .1

دارة عقد لجنة إلمندوب  مجلس اعلى ،  لزامية لمستقلة للمدارس في هيوستن خالل إحالة الطالب اإلالتعليمية االمنطقة 

 المراجعة كما موضح أعالة لتحديد وضع الطالب المناسب ، وربما توصي اللجنة : 

a) أن يلتزم الطالب ببرنامج (DAEP  ) ضافة الى فصل دراسي في منطقتة التعليمية السابقة باإلللفترة المتبقية

 جراء اي مراجعة لوضع الطالب في مابين الفصليين. بدون إو أخر

b) أن يلتزم الطالب ببرنامج (DAEP ) منطقتة التعليمية السابقة أو الللفترة المتبقية في 

c)  العادي الفصل الدراسيان يوضع الطالب في. 

الفصل ن حضور الطالب الى إذا قرر الدراسي العادي إالفصل ودة الطالب الى دارة سوف اليسمح بعإلمجلس اان مندوب 

 العادي : الدراسي

a) يهدد سالمة الطالب األخرين والمعلمين. 

b)  على العملية التعليمية  أو  سلبيةثار آيكون لة 

c)  ليس في مصلحة الطالب في المنطقة التعليمية. 

 (DAEP)نضباط التعليمي البديل الى برنامج اإل إجراءات اإلحالة

 المقبلة ، أو مابعد السنة الدراسية( ة اإلمتحاناتيومًا ، مابعد فتر 10كثر من تمتد أل )لفترة

، أيهما الى نهاية السنة الدراسية متحانات المفبلة أوإلالتي تمتد الى مابعد فترة ايوماً و 10حالة الطالب لمدة أكثر من اذا تم إ

  الرئيس التنفيذي للمدارس  معجتماع مذكرة وفرصة طلب عقد إألستالم ولي األمرأو طالب أوالوالدين أقرب ، فيحق لل

لبرنامج  اإلحالةقرارذا انسحب الطالب من المنطقة التعليمية قبل إ .و من ينوب عنة أاألبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية 

(DAEP) لب في المنطقة التعليمية في ذا سجل الطالفة.  إويقرر العقوبة المناسبة للمخاالمسؤول يمكن أن يمضي قدماً  ن، فأ

إلحالة التي نفس السنة أو السنة الدراسية القادمة فأن المنطقة التعليمية يمكن ان تأمر بتطبيق األوامر في ذلك الوقت ما عدا فترة ا

التنفيذي الرئيس و في منطقة تعليمية أخرى. أن قرار لة للمدارس في هيوستن أمضاها الطالب في المنطقة التعليمية المستقأ

على الرئيس التنفيذي  من ينوب عنة هو قرار نهائي واليجوز الطعن فية. ئية أو المتوسطة أو الثانوية أو األبتدا للمدارس

 ان يقرر: لفترة تمتد الى مابعد السنة الدرسية ( DAEP) وقيل ان يضع الطالب في برنامج  للمدارس

يشكل خطراً بدنياً على سالمة الطالب  مدرسة الطالب في ادية أوان حضور الطالب في برنامج  الصفوف الدراسية الع (7

 واألفراد األخرين أو

 أو سوء سلوك متكرر الذي ينتهك قانون سلوك الطالب. مشاركة الطالب بسوء سلوك  (5

التنفيذي الرئيس لفترة تمتد ألكثر من سنة واحدة مالم  نضباط التعليمي البديلد اليتم وضع الطالب في برنامح اإلعادة ، ق

 :  مراجعة  بعد قراراً ن يتخذ أو من ينوب عنة أاألبتدائية / المتوسطة / الثانوية   للمدارس

 الطالب األخرين أو موظفي المنطقة التعليمية أوان الطالب يهدد سالمة  (7

 .لة في مصلحة الطالبحالة ال مطو  اإلأن  (5

محدودية لفترة اإلحالة  أي وان سافر ضد طالب أخرإعتداء جنسي جريمة جنسي أو  إعتداء ريمةجمشاركة الطالب في  (3

  التنطبق وهدة الحالة. 

الفصل العملية التعليمية المنتظمة في و تتداخل مادياً مع سيرلك الجرائم التي تعطل بشكل كبير أان الجرائم الخطيرة هي ت 

وربما تشمل سوء السلوك للمستوى الثاني  ،قة المدرسة ذات العال أنشطةالمدرسة أو أو مواصالت المنطقة التعليمية أو الدراسي
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سوء السلوك المتكرر أو الثابت يجب تعريفة انة اكثر من حادثة واحدة من المستوى الثاني أو او سوء سلوك أعلى من ذلك.  

 .خطيرةساس وقائع وظروف  القضية ، ان المستوى الثالث يشكل جريمة أيضاً ، على قد يجد المسؤول أوسوء سلوك أعلى.  

مشاركة الطالب بسوء سلوك من المستوى الرابع أو من الخامس يعد مشاركة الطالب في سوء سلوك أن اكتشاف  ،أخيراً 

 خطير. 

 . (DAEP)الى برنامج  سنوات من صفوفهم العادية 1 من حالة الطالب التي تقل أعمارهمبموجب قانون الوالية اليمكن إ

ويرسل رسالة مكتوبة بوضع  ( DAEP)برنامج ول (  طبقا للقانونDAEP)المدير فترة وضع الطالب في برنامج يحدد و

بعدد من األيام وبحضور تام   اإلحالةمدة يجب ان تحدد الرسالة  لي األمر. والى الوالدين أو  (DAEP)الطالب في برنامج 

(DAEP) وسيتم متابعة تقدم سير الطالب في برنامج .(DAEP )اإلحالةو نهاية مدة أيوماً  750ترات على ان التتجاوز على ف 

مراجعة عالمات تقريروالوالدين مع الطالب مؤتمرالدرجات والطالب بواسطة تقرير قبة سير تقدماوسيتم مر أو أيهما اسبق.

  النظامية.ضرورة عودة الطالب الى مدرستة عن سبب  مداخالت الوالدينومراجعة خطط التخرج  ومراجعة السلوك و الكتب

. تقديم مبرراتة بشأن عودة الطالب الى مدرستة النظاميةة لالفرص أو والدية أو ولي أمرة سيعطى الطالب في هذة المراجعة 

 برنامجية المستقلة للمدارس في هيوستن وعن المنطقة التعليم تضم ممثلين يستجرى المراجعة من قبل لجنة المراجعة الت

(DAEP.)جتماع  واذ تعذر و ولي األمر في اإلة إلشراك الوالدين أد معقولورسة الطالب. بعد بذل جهعن مدالوالدين وممثل و

بعد تقييم تقدم سير الطالب ، قد تقرر وغيابها .  جتماع بغيابة/ضي قدماً في عقد اإليمكن للجنة المراجعة المحضورة/ حضورها 

ددها سكن الطالب, أن قرار اللجنة هو أو المدرسة التي يحأو العودة الى مدرستة ( DAEP)في برنامجستمرار الطالب إاللجنة 

المراجعة مكتوباً الى الوالدين  اريخ القرار سيقدم قرار لجنةة.  وفي غضون ثالثة أيام عمل من تقرار نهائي واليمكن الطعن في

واليمكن الطعن فية. عندما تقرر لجنة المراجعة عودة الطالب الى  ولي األمر. أن قرار لجنة المراجعة هو قرار نهائي وأ

والمراجعة والفصل ستتخذ  لجنة القبول نفأ اإلعاقةحالة الطالب ذوي  فيفان موافقة الوالدين غير مطلوبة.  النظاميةدرستة م

 القرار. 

في  يمكن لجنة المراجعة النظر األمر ولي وأبناء على طلب طوعي مكتوب) أو توثيق لمثل هكذا طلب(  من قبل والدي الطالب 

موافقة على طلب لالصالحية ل لجنة المراجعةتمتلك صلية .( الى مابعد الفترة اإلDAEP) الى اإلحالةتمديد فترة مدة  ألةمس

نقطة تحول ل اإلحالة الطوعية. ستمتد فترة  ةالطوعي اإلحالةفترة ستحدد لجنة المراجعة  ذا تم قبول الطلب إاو رفضة .  لاأله

 ذلك، إلى وباإلضافة صلية بها.والتي تنتهي الفترة األة دراسية سننهاية أو  فصل دراسيأو متحانية إطبيعي مثل نهاية دورة 

 يكون عندما المحددة األيام فترة  نهاية قبل الطالب عن االفراج يتم قد ، المراجعة ضوء وعلى الطالب دعم لتقديرمكتب ووفقاً 

 بدء بعد يوماً 72 وخالل الثانوية المدارس لطالب المقبل الدراسي الفصل بداية بعد يوماً  72 غضون في ستنتهي الفترة تكون

الى  وح لة بالعودةقرار موقع بأن الطالب غير مسمبالوالدين  ويجب  .المتوسطة المدارس  للطالب القادمة الدرجات تحديد دورة

سيخضع لمراجعة ( DAEP)في اإلحالة الطوعية . الطالب الذي يشارك في فترة  اإلحالة الطوعيةفترة  لخال النظاميةمدرستة 

 يوماً الموضحة أعالة.  750

م مهارات الطالب األساسية ييم مصممة لتقيييوماً أو أكثر سيخضع ألداة تق 70لمدة ( DAEP) الى برنامج تم إحالتةقد  أي طالب

في يوم مغادرة الطالب   ة ثانيةرويعاد م  برنامجال الى اإلحالةجراء هذا التقيم في بداية على األقل . يتم إ في القراءة والرياضيات

يحكم   HIDSس في هيوستنرأو قرب يوم ممكن. أن قانون قواعد السلوك للمنطقة التعليمية المستقلة للمدا على األقللبرنامج 

ما ورب(  DAEP) ظافية فيإ ربما ينتج عن فترة زمنيةالسلوك  في سوء إن اإلستمرار.  ( (DAEPك الطالب في برنامج سلو

حداث العدلي البديل البرنامج التعليمي لأل الى المستقلة للمدارس في هيوستن واإلحالة ليميةعمن المنطقة الت بالطردكثر أ نتائجب

  س. يرفي مقاطعة ها

  مدير المدرسة مراجعة

الذي يمتد الى ما بعد فترة االمتحانات المقبلة فأن المدير او ( DAEP) برنامجأذا وضع  نائب المدير أو مساعد المدير طالباً في 

 الىالطلب للمراجعة  اهذيجب ان يقدم  نائبة سيعقد مراجعة لهذا القرار بناء على طلب من الطالب أو الوالد او ولي األمر . 

فرض القرار لوضع الطالب هو الذي المدير بدايةً كان ذا أيام عمل من تأريخ فرض العقوبة. إالمدير في غضون ثالثة 
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  األبتدائيةالى الريس التنفيذي للمدارس   نقل المراجعة مباشرة متحانات المقبلة يمكن ( لفترة تمتد الى مابعد فترة اإلDAEP)في

 الثانوية. أو المتوسطة أو

 إحالة أمر  ستستلم نسخة منيوستن  فان المنطقة التعليمية في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في ه اذا كان الطالب جديداً  

الذي يسمح للمنطقة التعليمية بموجب (DAEP)الفعل هو واحد لوضع الطالب في برنامج  فأن( DAEP)في برنامج  الطالب

من منطقة تعليمية   كان منقوالً  سواء (DAEP)برنامج الب المنقول اليها لألستمرار في قانون سلوك الطالب ان تضع الط

لتحاقة بالمنطقة التعليمية قبل إ السابقةالمنطقة التعليمية  قبل وبنفس الشروط واالحكام التي وضعت من اخرىاخرى أو والية 

من عام واحد مالم بعد  كثران التتجاوز في مجموع الفترتين أ ستمرار فترة التنسيب يجبان إالمستقلة للمدارس في هييوستن. 

 المراجعة  ، المنطقة التعليمية تقرر: 

  .ألخرين والموظفينالطالب يشكل خطراً على الطالب ا (7

 تمديد فترة التنسب ي صب  في مصلحة الطالب أو (5

 . اإلحالة  عتداء جنسي سافر والحال التنطبق على محدودية فترةإعتداء جنسي أو إلقد شارك الطالب في  (3

 / المتوسطة/ الثانوية الرئيس)أو النائب( التنفيذي للمدارس  اإلبتدائيةاألستئناف الى 

 يقدم طلباً مكتوباً  أن ، يجب على الطالب أو الوالد (DAEP)في برنامج الم قرار وضع الطالب تسإغضون خمسة أيام من  في            

 سيراجع  القرار سيصبح نهائياً. نفإو المسؤول المختص وإال أو نائبة أ للمدارس الرئيس التنفيذيجتماع مع يطلب فية اإل

على طلب من الطالب أو بناء   القادمةمتحانات مر الى ما بعد فترة اإل( تستDAEP)لبرنامج  إحالةحالة  أي ئبةناأو  الرئيس

عرض للقضية  لمدة  جراءوالوالد، ولي األمر او الطالب بإ ألدارة المدرسة الرئيس التنفئذيولي األمر. سيسمح الوالد أو 

ائق  الشهود والوثخذ باألعتبار مسألة األ موضوع فترة العرض. وسيتركعشرة دقائق .  وربما يمدد الرئيس التنفيذي أو نائبة 

مكتوباً الى الوالد   قرارة بة وبعد إكتمال جلسة العرض واإلستماع سيصدر الرئيس التنفيذي أو نائ للرئيس التنفيذي وتقديراتة.

يس التنفيذي أو ئف األستئناف . قرار الريقا( وإDAEP)ويمكن وضع الطالب في  خالل سبعة أيام من تأريخ جلسة اإلستماع.

 سيكون نهائياً وغير قابل للطعن.  نائبة 

 سوف: الرئيس التنفيذي أو نائبة خالل جلسة االستماع 

  ًسوء السلوك المزعوم بشأنينصح الطالب شفهياً أو كتابة. 

 دعاءات سوء السلوكالسلوك ويعطي فرصة الى الطالب ألبداء رأية إذا كان الطالب ينفي إ يوضح الدليل على سوء. 

  ًستمرا وضع الطالب في ضرورياً  إذا كان بما في ذلك إ اإلحالةب شأن وضع ومدة يصدر قراراً نهائيا(DAEP  ) وفق

وضعت من قبل المنطقة التعليمية قبل وصول الطالب الى المنطقة التعليمية المستقلة حكام التي الشروط واأل نفس

 في هيوستن. سللمدار

  "ج" 2217ر المنصوص علية في المادة شعا ( بعد إستالم اإلDAEP)ستمرار في وضع جراءات اإلإ

)ج( من  7251شعاراً وفق المادة إستالم إبعد ( DAEP)البديل  التأديبي التعليمي ير وضع الطالب في برنامح سيراجع المد

  .قانون األجراءات الجنائية

وسيم  الشروع   في  جراءات الرسمية وعدم كفاية األدلة وعدم إتباع اإل ضية لعدم جديتهادعاء العام النظر في القرفض اإل (7

 المقاضاة المؤجلة أو   جراءات الفصل الرسمي اوإ

نحة أو سلوك ي دل ان  (5 المحكمة أو هيئة المحلفين وجدت ان الطالب ليس مذنباً ، ووجدت ان الطالب لم يشارك في سلوك ج 

شراف وقد رفضت القضية مع التحف  ظ.على حاجة أل 

اليتم وربما . (DAEP)أو نائبة سيقوم بمراجعة وضع الطالب في برنامج  فأن المدير وعند إستالم إشعاراً تحت هذة المادة

المدير او نائبة موعداً لمراجعة وضع الطالب مع والد الطالب أو  سيحدد نتظار المراجعة. إرجاع الطالب الى الصف العادي بإ

المعين من اإلشعار من المكتب أو المسؤول ستالم المديروبعد إالدراسي  الفصلمن  في موعد اليتجاوز اليوم الثالث مرولي األ

 و نائبة قد أن المدير فأولي األمر  وأ لباوإستالم المعلومات من والد الط اإلطالع على اإلشعار . بعدبل المحكمةق
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الفصل الدراسي يهدد إذا كان هناك سبباً لألعتقاد بأن حضور الطالب في  (DAEP)في وضع الطالب في  يقرراإلستمرار

 خرين أو المعلمين. سالمة الطالب اآل

األبتدائية للمدارس   الرئيس التنفيذيلى و الوالد أو ولي األمر قرار مدير المدرسة بطلب ايستأنف الطالب أمن الممكن ان             

قد اليتم إرجاع الطالب الى الصف  ضافية. إلمدير السابق ويمكن النظر في مسائل الذي سيحكم على سجل ا /المتوسطة/ الثانوية 

 التعليم.  جلسالى م الرئيس التنفيذيالطالب أو الوالد أو ولي األمر قرار  يستأنفمن الممكن ان   ستئناف.في إنتظار اإل النظامي 

جراءات الجنائية إل)ج( من قانون ا7251ة في المادة شعار المنصوص عليمراجعة اإلبجتماع القادم المقرر سقوم المجلس في اإل

ستئاف على المستوى  األدنى  نائبة الذي يخص جلسة اإلوسجل المدير أو، ويستلم المعلومات من الطالب او الوالد أو ولي األمر 

   ويؤكد القرار او يعدلة بموجب البند )ح(. 

و الوالد أو الرئيس التنفيذي للمدارس أو نائبة  فيجب إبالغ الطالب أأكد قرار  .إذاجراءات بسجل اإل حتفاظباإلالمجلس سيقوم 

 التعليم في والية تكساس.الطعن في القرار لمفوض  ولي األمر بحقهم في

 ت الطرد  وإستئناف الطردإجراءا 

ستماع على وجة التحديد من قبل التنازل كتابةً عن جلسة اإل تم ذاكن هناك جلسة إستماع كاملة، إال إاليمكن طرد الطالب مالم ي

سجالت الطرد في مكتب مدير المدرسة التي  تودعو ستماعمر. وسيحتفظ بسجل مناسب لجلسة اإلالطالب أو الوالد أو ولي األ

من و الطرد نتظار جلسةأقصى بإ كحد أيام ثةيمكن تعليق الطالب عن الدراسة  لمدة ثال وترفق األدلة بها.  وقع فيها سوء السلوك

ستماع خالل حدد جلسة اإلت  ستماع. ويجب ان او في المدرسة بإنتظار جلسة اإلالبديل  التأديبي التعليمي برنامج في  ثم وضعة

ومن الممكن . مخالفةرتكاب البعة أيام دراسية  من تأريخ إل سستماع خالعقد جلسة اإلت   ان ضافة الى ذلك ، يجب. باإلثالثة أيام

لطالب في بيئة غير .  ومع ذلك ، اليمكن وضع االمتبادلة طرافسية بموافقة اآلاريام دمن سبعة أسة اكثرتأجيل موعد الجل

ؤول عن جلسة يجب على المس نتظار جلسة اإلستماع . بإ معن الدراسة الباالغة ثالثة أيابعد فترة التعليق  خاضعة للرقابة

أو الوالد أو اإلستماع وإبالغ الطالب اإلستماع في المدرسة ان يتخذ قرار بشأن القضية خالل سبعة أيام دراسية من تأريخ جلسة 

ضمن المنطقة يمكن للطالب التسجيل في أي مدرسة أ خرى داري األعلى. الإلالقرار الى المستوى ا ستئافولي األمر من حقهم إ

 اسية. رد الطالب لفترة تمد الى سنة  درالى مدرستة. يمكن ان يط بشكل قانوني حتى يعادالتعليمية 

 لية:جراءات التاح الطرد من قبل المدير او نائبة أو مساعدة فيجب إتباع اإلقتراإذا تم إ

a)   ستماع عاجلة في المدرسة عقد جلسة إ ويجب ترحسباب الطرد المقبأ خطياً األمر او الوالد أو ولي بلغ الطالبيجب ان ي

لطرد المقترح بتفاصيل وشرح اسباب يجب ان تكون أ ب أو والدة. بطلب مكتوب من الطاليتم التنازل عنها  مالم ان

ويجب ايضاً تزويدة بنسخة من للدفاع.  رولي األمر التحضي أو ووالديةليتمكن الطالب  مخالفةواضح لطبيعة ال

ويمكن ان  إلدعاءات.لدحض ا  دلة والوثائقألاو قدم لهم النصح على تحضيير الشهودإجراءات الطرد. ويجب ان ي

 ان مناسباً.ت مثل االدارة بشخص لة إلماًم بالمسائل التأديبية على مستوى المدرسة أو من قبل محامي المدرسة أو أيهما ك

b)  ليس هناك  سة اذا كان محايدأ ونزيهاً وانالمدرسة ان يدير الجل ب محاكمة عادلة ونزيهة. يمكن لمديرليحق للطا

 ، وان لم يكن كذلك ، فعلى مدير المدرسة ان يختار شخصاً حكامة وقراراتة في جلسة اإلستماع فعالة وأأل مشلكلة

   دارة جلسة اإلستماع. محايداً ينوب عنة إل

c) ثالً  يحق للطالب م  د للطالب وأن اليكون موظفا رشاي شخص بالغ يمكن ان يقدم اإلأو أبالوالد أو ولي األمر  ان يكون م 

 و ولي األمر فيمكن تعينألوالدين في المنطقة التعليمية. ويمكن ان يكون ممثل الطالب محامياً. أذا تعذر حضور احد ا

يتم  مثلهم. ثبات في حالة من ي  ية من الوالد أو ولي األمر دليل إالمنطقة التعليمل الطالب. قد تطلب يشخصاً بالغاً لتمث

حسن د و من قبل مراسل المحكمة. أذ تقوم المدرسة ببذل جهوأتسجيل جلسة اإلستماع اما بواسطة التسجيل الصوتي 

بعقد الجلسة  التعليمة وم المنطقة، فمن الممكن ان تقأمرة بوقت ومكان جلسة اإلستماع  بالغ والد الطالب أو ولينية إل

  ن يحضروا الجلسة. أو و الشخص البالغ اآلخرممثالأر الطالب أو الوالد أو ولي األم بغض النظر فيما إذا كان
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d)  مسؤول المدرسة الذي أدارجلسة  قدمت في جلسة اإلستماع تستوجب الطرد في الحكم الصادر مناذا كانت األدلة التي

ة من األمر الى الطالب ووالدة أو سخرسال نيجب إ جلسة إصدار أمر الطرد المناسب.الستماع ، فيجوز لمسؤول اإل

 والمسؤول عن برنامج االحداث ((HISDولي أمرة وموظف المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن 

لقرار بطرد الطالب ذا كان االمقاطعة. إ ي سيرسل نسخة منة الىوالذ HCJJAEPس يمقاطعة هارالتعليمي البديل في 

خطياً خالل سبعة أيام دراسية من موعد الجلسة  راربالق دارة إبالغ الطالب والوالدين أو أولياء األمور، فيجب على اإل

المدرسة ب المعنيالرئيس التنفيذي للمدارس ستئناف القرار من خالل إالحق ببأولياء األمور ووإبالغ الطالب والوالدين أ

اإلعتبار لتحديد فترة مدة أخذ بت  أن أو من ينوب عنة. ومن العوامل التي من الممكن  بتدائية او المتوسطة أو الثانويةاأل

المحتمل لسوء  رالتأثي موقف الطالب ،سوء السلوك ،  تكرار،  بد تتضمن خطورة الجريمة ، عمر الطالالطرد ق

ضية وعما إذا كانت حقائق القعلى بعض النتائج التأديبية  القانونية السلوك على البيئة المدرسية ، متطلبات الوالية

دار أمسؤول المدرسة الذي  قرارتعتبر مسألة دفاع عن النفس وتأخذ باالعتبار كعامل مخففاً في تقييم اي عقوبة.  ان 

 تند حصراً على األدلة المقدمة في الجلسة. سيو األدلةب دعوماً جلسة اإلستماع يجب ان بكون م

e)  أو من ينوب عنة  الرئيس التنفيذي للمدارسإبالغ  يجب علية  قرارالستئناف ولي أمرة يرغب بإأو والدية أو  طالبأي

ستالم قرار المدير او من ينوب عنة إأيام من غضون ثالثة  بتدائية أو المتوسطة أو الثانوية المعنية وفيفي المدرسة اإل

يجب أن يتضمن  ئننافالرئيس التنفيذي للمدارس سيتخذ الترتيبات لتحديد موعد جلسة اإلستئناف.  أن طلب اإلست. أن 

من مسؤول المدرسة الذي أجرى جلسة اإلستماع. أن مسؤول المدرسة الذي أجرى جلسة  مباشرةً  برسالةأو ي تبع 

رفاق مناً جميع الجنح والتواريخ. يجب إكامالً بجلسة اإلستماع مع وصفاً بسلوك الطالب متض اإلستماع سيقدم سجالً 

بالغ يقوم الرئيس التنفيذي للمدارس بإمن السجل. س التسجليل الصوتي للجلسة أو تقرير مراسل المحكمة ويكون جزءا  

جلسة اإلستماع خالل سبعة أيام من يوم إبالغ ولي امرة أو ممثلهما بوقت ومكان الجلسة.  ستعقد  وأالطالب ووالدة 

 مالم يتم التمديد. ،الرئيس التنفيذي للمدارس باإلستئناف بأشعار من الطالب أو الوالد أو ولي األمر

f) ، الوالد، و طالبجلسة بحضور مسؤولي المدرسة ، والدارة اليقوم الرئيس التنفيذي للمدارس بإ في جلسة اإلستئناف 

سة أو من ينوب عنة. مدير المدر قبلمن  إستخدامة  تم سجل الذيالطالب.  يستند اإلستئناف على اللي أمر و وأ

رك يتسالشفهي  . الوقت المسموح للتعليقعلى السجل مدة قصيرةل شفهياً  كل من االدارة والطالب التعليقل محسي  س  

مدير المدرسة أو من  للمدارس أو من ينوب عنة  قرارذي فيالرئيس التنيؤكد  قدتقدير رئيس الجلسة.  الى تحديد مدتة 

من األمر الى الطالب ووالدة أو ولي أمرة  نسخةرسال إمناسباً.  يجب  اً آخر أو يصدر أمراً ينوب عنة أو ينقضة 

 االحداث التعليمي البديلالمسؤول عن برنامج و( (HISDوموظف المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن 

رار وخالل سبعة بالق مر خطياً د أو ولي األمقاطعة هاريس. سيقوم الرئيس التنفيذي للمدارس بأبالغ الطالب والوالفي 

 مجلس التعليم.  مأيام من تأريخ الجلسة وإبالغ الطالب والوالد أو ولي األمر بحقهم بأستئناف القرار اما

g)  للمدارس أو من ينوب عنة الى عن الرئيس التنفيذي الصادراألمر إستئناف القرار  ولييمكن للطالب أو الوالد أو

ستئناف  خالل خمسة اإلستئناف. يجب ان يقدم إشعار اإلبمكتب خدمات المجلس خطياً عن طريق إبالغ  التعليم مجلس

السجل، على يعتمد  التعليم هو أيضاً إلستئناف الى مجلس ستالم قرار الرئيس التنفيذي للمدارس. ان اإأيام من تاريخ 

دقائق من قبل  مام المجلس سيقتصر غلى عرض شفهي لمدة عشروز تقديم أدلة جديدة ألي غرض. اإلستئناف أواليج

مالم يطلب عقد جلسة مفتوحة من دارة المناسب والطالب أو الوالد أو ولي األمر. ستكون الجلسة مغلقة كل من ممثل اإل

التعليم أمام محكمة الوالية للمنطقة قرارات الصادرة عن مجلس ناف اليمكن إستئالطالب او الوالد أو ولي األمر. قبل 

الطالب تصرف دفاعاً  كان طرد يجب على مجلس األمناء أن ينظر ما إذالبل األمر بقوالتعليمية في مقاطعة هاريس. 

الطالب يعاني  عن النفس أو عن قصد أو بدون قصد وقت قيامة بالسلوك وينظر الى تاريخ سلوك الطالب وعما إذا كان

مجلس األمناء قرار من إعاقة تضعف من قدرتة بشكل جوهري على تقدير مشروعية سلوكة وبغض النظر من إن 

 ملزماً أو إختيارياً 

h)  و من ينوب عنة  أالرئيس التنفيذي للمدارس  يقررعادة ال يتم طرد الطالب لفترة تزيد على السنة الواحدة ما لم ان

 مراجعة  : 

 لى سالمة الطالب اآلخرين والموظفين في المنطقة التعليمية. ع خطراً يشكل الطالب  (7)
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 تمديد الموضع التعليمي يكون في مصلحة الطالب  (5)

الطالب في اعتداء جنسي أو إعتداء جنسي سافرضد طالب أخر وفي هذة الحالة التنطبق اي قيود مشاركة  (3)

 فترة الموضع. 

قرار الطرد ، يجب ان ترسل نسخة من القرار النهائي مكتوباً الى الطالب والوالد ومهما  يكن المستوى النهائي  الذي يصل الية 

 مقاطعة هاريساالحداث التعليمي البديل في والمسؤول عن برنامج  HISD األمر من قبل الموظف اإلداري في او ولي

HCJJAEP المقاطعة مشرف سلوك االحداث   والذي سيرسل نسخة منة الى . 

رسالة الى الطالب أو الوالد أو ولي كتب أي إشعار مطلوب إان ي   يجب ضمان التواصل الفعال ورياً ومن اجلعندما يكون ضر

نجليزية إلأو ولي األمر هي لغة أ خرى غيراالتي يتكلمها الوالد أو ولي األمر. إذا كانت اللغة التي يتحدث بها الوالد لغة ااألمر با

 األ خرى لضرورة اإلتصال.  شعار في تلك اللغةاإلسبانية ، يجب كتابة  مثل هذا أو األ

إن المنطقة التعليمية المستفلة للمدارس في هيوستن تحترم أوامر الطرد الصادرة من المناطق التعليمية اآلخرى وسوف التقبل 

 الطالب الذين طردوا من منطقة ا خرى حتى ي كمل الطالب فترة الطرد.

 لم إلزالة الطلبعلمإجراءات ا

لين خ  زالة الطالب المتمردين والم  للمحافظة على اإلنضباط من خالل إ قانون التعليم لوالية تكساس المعلمين  بثالثة طرقيزود 

سم يحدد البدائل الثالثة قالطالب يتضمن نتائج تأديبية وإدارية مختلفة. هذا البالنظام من الفصول الدراسية. كل بديل إلزالة 

 المختلفة:

 إلزالة الطالبلمعلم إجراءات ا

 األولالبديل 

 ط الفعال في الفصول الدراسية  كما نص اإلنضباالب الى مكتب مدير المدرسة للحفاظ على يمكن للمعلم ان يرسل الط

 (77و  70)راجع ص  عليها في المستويين االول والثاني

  األولالخيارات التأديبية تحت البديل  -

في إتخاذ  يمتلك الحرية دير تحت البديل األول ، فأن المذا تمت إزالة الطالب للحفاظ على اإلنضباط الفعال كما مدرج إ

داري تأديبي أو خيار مسموح بة بموجب قانون قواعد سلوك الطالب على النحو الذي يحددة مستوى ي إسلوب إأ

هذا البديل عادتة الى الفصل الدراسي . ب هذا البند يمكن إلذي ا زيل بموجوخطورة سوء السلوك. الطالب ا المخالفة 

 تحت المستوى الثالث.  (DAEP)ختيارية الى إلات األول والثاني ومع اإلزالة ايتوافق مع المستوي

 الثانيالبديل 

  ثق الطالب إزالة يمكن للمعلم و  مع ذي يتدخل بشكل متكرر الالطالب يمكن إزالة  من الفصل الدراسي ، وبشكل م 

عادة  ما أو مع مقدرة الطالب في التعلم. . فصل الدراسيمع الطالب داخل الل بشكل  فعال للتواص ت المعلم قدرا

 تكون الوثائق سرد مكتوب للسلوك داخل الفصل الدراسي.

 ، ويتدخل  جامح او مضطربو سلوك الطالب ذعندما يحدد المعلم ان  يمكن للمعلم إزالة الطالب من الفصل الدراسي

 مع مقدرة الطالب في التعلم.و ألطالب داخل الفصل الدراسي المعلم  للتواصل بشكل  فعال مع ابشكال جدي مع قدرة 

 الثانيالخيارات التأديبية تحت البديل 

 اليجوز  دسباب اإلزالة بشكل مناسب ، قأتم إزالة الطالب من قبل المعلم في اطار البديل الثاني وقام المعلم بتوثيق  إذا

اإلجراءات الواردة في هذا القسم فأن الخيارات  وبمراجعة   الفصل الدراسي دون موافقة المعلم.الى  إعادة الطالب

 المتاحة للمدير تتضمن مايلي:

 .وضع الطالب في فصل دراسي آخر مناسب -

  .في موضع تعليق عن الدراسة داخل المدرسةالطالب  وضع  -

 .تأديبي بديلوضع الطالب في برنامج تعليمي  -
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 موجب البديل الثانيمراجعة للطالب المنقولين ب

   يجب على مدير المدرسة ان يحدد موعد لعقد مؤتمر مع مدير المدرسة أو من ينوب عنة ووالد الطالب أو ولي األمر

وم الدراسي الثالث من اليوم الذي تم زال الطالب من الفصل الدراسي والطالب وفي موعد ال يتجاوز اليأالمعلم الذي و

 ازالة الطالب فية تحت هذا القسم. 

  نتظار لعادي اإل بموافقة المعلم. في فترة إنتظار المؤتمر ، اليجوز إعادة الطالب الى الفصل الدراسي اخالل فترة إ

أو  في فصل دراسي المؤتمر ، يمكن لمدير المدرسة وضع الطالب في موضع تعليق عن الدراسة داخل المدرسة ، 

 .(DAEP)آخر ، أو في برنامج 

   يحق للطالب في المؤتمر ان يستلم إشعاراً  بأسباب اإلزالة بشكل مكتوب او شفهياً  وشرحاً ألساس اإلزالة وفرصة

 للرد على اسباب اإلزالة. 

    بعد بذل جهد لتحقيق حضورهم ، يمكن لمدير المؤتمر  يحضر وبغض النظر من حضرأو لمعقاب المؤتمر أوفي

امج نة داخل المدرسة او في برموضع التعليق عن الدراسالمدرسة ان يضع الطالب في فصل دراسي آخر أو في 

(DAEP أو )عترض إمالم يعترض المعلم على ذلك. إذا ي أزالة المعلم منة ذعادة الطالب الى الفصل الدراسي الإ

 تخاذ القرار. وإل المدرسة لمراجعة الموضع التعليميالى لجنة  حالتة إالمعلم ، فيمكن للمدير 

  لجنة المدرسة لمراجعة الموضع التعليمي  اليجوز إكراة المعلم على قبول الطالب بدون قرار من 

  قد  الفصل الدراسي الذي ازالة المعلم منة. لجنة المدرسة لمراجعة الموضع التعليمي فيما إذا يعود الطالب الى ستقرر

الى الفصل الدراسي الذي أ زيل منة بدون موافقة المعلم مالم تفرر اللجنة ان هذا الموضع هو  اليمكن إعادة الطالب 

لجنة القبول األفضل  أو الوحيد المتوفر . في حالة طالب التربية الخاصة ان قرار الموضع التعليمي سيكون من خالل 

 لمراجعة والطرد فقط. وا

 لجنة مراجعة الموضع التعليمي تحت البديل الثاني 

اللجنة الموضع التعليمي لطالب قد  وتتكون من ثالثة أعضاء. ستقرر ييجب ان يكون لكل مدرسة لجنة مراجعة الموضع التعليم

قرار  لة الدراسي. ستقوم اللجنة إتخاذالسماح إلعادة الطالب الى فص موجب البديل الثاني ويرفض المعلملم بأ زيل من قبل المع

 الطالب تحت هذا البديل. يتم إزالة نهائي بشأن الموضع التعليمي للطالب عندما 

  .ستختار الهيئة التدريسة في المدرسة إثنين من المعلمين للعمل كأعضاء  ومعلم واحد للعمل كعضو مناوب 

 اً واحداً من الموظفين المهنيين في المدرسة.يختار مدير المدرسة عضو 

  السماح لعودة الطالب اليمكن ان يعمل في اللجنة. المعلم الذي يرفض 

و عتداء جنسي جسيم أإعتداء جنسي أو ألرتكابة إو أدراسي لتهجمة أو لتهجمة السافر، إذا أزال المعلم الطالب من الفصل ال

. وطبقا افقة وجبار المعلم على المإعادة الطالب الى الفصل الدراسي دون موفقة المعلم. واليجوز إاألعتداء على المعلم قد اليتم 

فقط   (ARD ) القبول والمراجعة والطرد لجنة ر الموضع التعليمي  لطالب ذو إعاقة سيكون من خاللللقانون اإلتحادي ان تغي  

 . وحسب األصول

 الثالث البديل

   الى مدير المدرسة  وإرسالةي طالب يقوم بسوء سلوك من المستوى الرابع والخامس أمن المعلم إزالة المطلوب

 أو الطرد. ليوضع في البرنامج التعليمي التأديبي البديل 

 الثالثالخيارات التأديبة تحت البديل 

الطالب الى   إحالةفمن الممكن و الخامس ، أاذا تم إزالة الطالب تحت البديل الثالث لقيامة بسوء سلوك من المستوى الرابع 

 إلحالةتباع اإلجراءات الخاصة  باقانون الوالية. ويجب إأو كلما لزم األمر حسب  مناسباً طرد كلما كان ال( أوDAEPبرمامج )

 (.75-7( أو الطرد )راجع ص DAEPالى برنامج )
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 شكاوي الطالب 

 )المحلي( FNG  مجلس اإلدارة 

اهتماماتهم وشكواهم من خالل مؤتمرات غير رسمية على مناقشة  التعليم يحث الطالب واآلباءمجلس : ان  جراء غير رسميإ

 داري  المعني في المدرسة. إلع المدير أو المعلم أو الموظف ام

قد فشل في الوصول الى النتيجة المطلوبة  بشان شكوى الطالب أو الوالد ، فيمكن الرسمي : إذا كان المؤتمر الغيرإجراء رسمي

إستمارة شكوى مكتوبة في الوقت المناسب ويمكن الحصول  ميللطالب أو الوالد البدأ في العملية الرسمية الموضحة أدناة بتقد

 عليها من:

http://pol.tasb.org/Policy/Download/592?filename=FNG(XHIBIT).pdf. 

لضمان حل عن تقديم الشكوى المساعدة  وتقديم المعلوماتومكتب مساعدة المجتمع توفيرباإلضافة الى ذلك، يمكن للوالد 

 تف.ويمكن ارسال المعلومات بواسطة البريد األلكتروني أو بواسطة الها. HISDالمشاكل في إطار 

parentassistance@houstonisd.org  :1732211757هاتف 

الوالد سحب يمكن للطالب أو ألهتماماتهم .لحلول غير رسمية للوصول اآلباء الشكوى الرسمية ، ي شجع الطالب وحتى بعد بدء 

 . إشكاالتهموقت عندما تحل أي شكواهم في 

وال  مجلس التعليملك التي يمنحها القانون أو تخلق حقوق جديدة أو إضافية غيرإن اإلجراء الموصوف في هذة الوثيقة اليشكل 

 "محكمة مصغرة" على أي مستوى. تحتاج الى جلسة إستماع األدلة الكامل أو 

 الحماية من اإلنتقام

( بأن  يقوم بشكل غير قانوني  (HISDمجلس اإلدارة وال أي موظف في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن لليس  

 . عرض إشكاالتةنتقام من أي طالب أو والد قدم شكوى أو باإل

 

 HISDو,اجراءات التظلمات  في مجلس  شكاوى محددة  أ خرى 

الوالدين.  يمكن الوصول الى ع الشكاوى والتظلمات من الطالب والسياسة تنطبق على جميهذة  ، مبين في  أدناة  بإستثناء ماهو

 HSID www.houstonisd.orgسياسات مجلس اإلدارة من خالل موقع 

 . http://pol.tasb.org/Home/Index/592أو على  

 من أشكال معين لها عالقة بنوعلشكاوي التي ا . متوفرة من خالل مكتب المدرسةمجلس السياسات ، ان باإلضافة الى ذلك 

 .FFH  مجلسال ساتق سياالتحرش يجب معالجتها وف

 لمزيد من المعلومات حول كيفية السير في الشكاوي المتعلقة بمايلي:

 FECجلس  الم اتسياس مزعوم ، انظر ز مي  ت    .7

 FEC  مجلس ال اتنظر سياسعلى اساس الحضور أفقدان الساعات الدراسية   .5

 FOCمجلس  ال اتسياس البرنامج التعليمي التأديبي البديل انظر الى اإلحالة .3

 وهذا القانون من قواعد سلوك الطالب   FOD مجلس ال اتسياس أنظر  الطرد .5

 FBات المجلسانظر سياس  205من النطاق القسم الوضع التعليمي لطالب ذو اإلعاقة ضو تقييم تحديد أ   .2

و الموضع التعليمي أوالتأديبي للطلب من ذوي اإلعاقة ضمن قانون تعليم األفراد من ذوي اإلعاقة . تحديد أو تقييم أ  .1

ودليل حقوق الوالدين المفدم الى جميع الوالدين المحالين الى برنامج  FOF و  EHBAمجلسالمراجعة سياسات 

 التربية الخاصة.

 EFA  مجلس ال ساتلتعليمية انظر سياالمواد ا  .1

 .FNAA  لسسياسات المجنظر أاد غير التعليمية  وتوريع الم  .1

 CKEات المجلس انظر سياس HISDموظف في نتدب الذي هو مموظف السالم ال .7

 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/592?filename=FNG(XHIBIT).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/592?filename=FNG(XHIBIT).pdf
mailto:parentassistance@houstonisd.org
http://www.houstonisd.org/
http://pol.tasb.org/Home/Index/592
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 التعريفات 

 ألغراض هذة الوثيقة يتم تعريف هذة المصطلحات على النحو التالي:

 يكون للكلمات "شكوى" و"التضظلمات" نفس المعنى

يكون"في  بريد الواليات المتحدة. التقديم باليد يجب اناوي وإشعارات اإلستئناف باليد أوالفاكس أويمكن تقديم  إستمارات الشك

 ل إنتهاء العمل في اليوم المحدد.عنة قب و من ينوبأالمسؤول المعني  مها من قبل الموظفتالإذا تم اسالوقت المحدد للتقديم" 

هر على ظل على ذلك التأريخ والوقت الذي يستالمها  في أو قبل الموعد المحدد كما يدإالتقديم بواسطة الفاكس يجب ان يتم 

الموعد  يوم  بريد الواليات المتحدة في التقديم بواسطة البريد يجب إرسالها في الوقت المناسب فاذا ختمت من قبل نسخة الفاكس.

 أكثر. ثالثة أيام من الموعد النهائي المن قبل الموظف المسؤول أو ممثل عنة بعد ستلمت أالنهائي و

أحد الوالدين من المسؤول المناسب. يمكن إرسال ة الى الطالب أوتعني رسالة مكتوبثاني أن " أستجابة " في المستويين األول وال

جابات في الوقت اإلللطالب او الوالد . يجب ارسال  عنوان البريديالاسطة بريد الواليات المتحدة على أو بواإلجابات باليد 

الوالد أو من من قبل بريد الواليات المتحدة في يوم الموعد النهائي وتم إستالمها  من قبل الطالب او  تم ختمهاإذا والمناسب 

 كثرمن الموعد النهائي. أيام ال أيمثلهما بعد ثالثة 

عملية  حد الوالدين فيأحد الوالدين لتمثيل الطالب أو أمن قبل الطالب أو هما تم تعينيثل" تعني أي شخص أو منظمة ملم"ا

عين ممثالً يمكن للطالب أو الوالد ان ي  ومن الشكوى .الشكوى. يمكن أن بكون الطالب ممثالً من قبل شخص بالغ في أي مستوى 

 لب أو احد الوالدين بتعين ممثالً ي مستوى من هذة العملية.  إذا قام الطاأعنة من خالل إشعار خطي للمنطقة التعليمية وعلى 

ربما يمكن المنطقة التعليمية ،  أيام الى المنطفة التعليمية قبل الموعد المحدد للمؤتمر أو جلسة اإلستماعوبإشعار بأقل من ثالثة 

  دراج مستشار المنطقة التعليمية.  إلموعد الحق جلسة اإلستماع لالمؤتمرأوتعيد جدولة 

في حساب الجداول الزمنية في هذة الوثيقة فان اليوم الذي ت قدم فية الوثيقة هو "يوم  "األيام" تعني أيام عمل المنطقة التعليمية.

 " يوم  واحد" . من  وتحدد المواعيد النهائية صفر"  

واليجوز للطالب أو الوالد  . طرح في شكوى واحدةة من االحداث ذات الصلة يجب ان ت  سلس عن أو حدث عنالشكوى الناتجة 

 و سلسة من الشكاوى  ناتجة عن اي حدث او سلسلة من االحداث التي قد تم تناولها في شكوى سابقة. أيرفع شكوى  ان

 عدل بموافقة خطية متبادلة. تباع الجداول الزمنية بشكل صارم مالم ت  إيجب 

الى الطالب أو لممكن رفض الشكوى بإشعار خطي في الوقت المناسب فمن ااإلستئناف أو إشعارى ستمارة الشكوت قدم إذا لم إ

 70على مراجعتها في غضون  الوالد إستئناف رفض الشكوى بطلب خطيالوالد في لحظة من مراحل الشكوى. يمكن للطالب أو

 ضت فية الشكوى. مثل هكذا إستئناف يقتصر على التوقيت. اء من المستوى الذي رفدأيام أبت

 الشكوى.  صة بة في سياق سيراسيتحمل كل طرف من األطراف التكاليف الخ

 بالكتابة على النماذج التي توفرها المنطقة التعليمية. يجب ان تقدم الشكاوي بموجب هذة الوثيقة   

فيمكن إذا لم تكن هذة الوثائق في حوزة الطالب أو الوالد  . ستمارةاإل مع دعم هذة الشكوى ي وثيقة تنسخ من أ يجب إرفاق

ليس الطالب أو الوالد  كانذا إ االبعد المستوى األول/ المؤتمراليمكن تفديم وثائق جديدة تقديمها في المستوى األول /المؤتمر.  

  ثائق قبل المستوى األول /المؤتمر.والهذة بوجود لديهم علم 

ألوجه ، لكن يمكن إعادة ملئها بالمعلومات المطلوبة اذا كانت إعادة غير كاملة من جميع استمارة الشكوى اذا كانت قد ترفض إ

 ملئ المعلومات ضمن الوقت المحدد للشكوى.
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 إجراءات شكوى الطالب

مستوى من مراحل الشكوى.  وألغراض هذة الوثيقة فأن"األيام" تعني األيام  أي فييمكن ان يقوم شخص بالغ بتمثيل الطالب 

 . إعالن القرار بحضور الطالب او الوالد سيشكل ايصال القرارأن  التقويمية. 

 يجب تقديم استمارات الدعوى ألمستوى األول : 

و برفع بالقرار ألول مرة ، أ الطالب او الوالد أو بأي قدر معقول من العلم() معرفةيوماً من تأريخ  72في غضون  .7

 الشكوى أو التظلم و

يجب ان يقوم  وفي معظم  الظروف  طالع لمعالجة المشكلة المزعومة ،اقل مستوى موظف إداري لدية ا من خالل  .5

المسؤول اإلداري  إذا كانيم شكوى المستوى األول بواسطة مدير المدرسة أو من ينوب عنة. دقالطالب او الوالد بت

مشكلة الذي لدية السلطة لمعالجة المشكلة المزعومة هو المشرف على المدرسة فقط أو نائبة،  لذا فمن الممكن ان تبدأ ال

 ستمارة الشكوى للمستوى األول. إتباع اإلجراءات بما فيها المواعيد النهائية لتقديم إوبالمزعومة بالمستوي الثاني 

ريخ إستمارة الشكوى ويرسل الشكوى أوظف المستلم للشكوى تثبيت وقت وتللموظف المعني ، يجب على المالشكوى لم تقدم  إذا

 مباشرة الى الموظف المناسب.

 أيام بعد إستالم الشكوى المكتوبة. 70الطالب أو أحد والدية في غضون  يجب على الموظف المسؤول ان يعقد مؤتمر مع

 أيام بعد المؤتمر.  70في غضون عشرة  برد مكتوبلوالد ويجب على الموظف المسؤول ان يزود الطالب أو ا

 

 المستوى الثاني:

 لألستجابة فمننتهاء الوقت المخصص إإذا كان الطالب أو الوالد لم يحصل على المساعدة المطلوبة في المستوى األول أو 

الممكن ان يطلب الطالب أو الوالد عقد مؤتمر مع الموظف المناسب او الرئيس التنفيذي للمدارس المعني أو نائبة  في المدرسة 

 اإلبتدائبة أو المتوسطة أو الثانوية ألستئناف قرار المستوى األول. 

في أو أيام بعد إستالم الرد ، 70اإلستمارات التي تعدها المنطقة التعليمية وفي غضون بأستخدام يجب ان يقدم اإلستئناف خطياً 

 على المستوى األول. الرد  أيام انتهاء مهلة  70حالة عدم استالم إجابة بعد 

التنفيذي أونائبة سيأخذ الرئيس  كوى. أيام من تقديم الش 70ان يعقد مؤتمراً بعد  أو نائبة  يجب على الرئيس التنفيذي للمدارس

والتي تم تحديدها في شكوى اإلستئناف للمستوى الثاني.  ق المطروحة في المستوى األول فقطاالعتبار المسائل والوثائبنظر

 بإجابة مكتوبة. أيام بعد المؤتمر لتزويد الطالب أو الوالد  70ولدى الرئيس التنفيذي أو نائبة  

 المستوى الثالث:

في المستوى الثاني أو إنتهاء الوقت المخصص لألجابة ، فيمكن  إذا كان الطالب أو الوالد لم يحصل على  المساعدة المطلوبة 

 .لتعليم  للطالب او الوالد اإلعتراض على القرار الى مجلس

في  وأأيام بعد إستالم الرد ،  70يجب ان يقدم اإلستئناف خطياً بأستخدام اإلستمارات التي تعدها المنطقة التعليمية وفي غضون 

 بة على المستوى الثاني. جامهلة اإلست من نتهاءبعد اإلأيام  70حالة عدم استالم إجابة بعد 

نعقاد إجتماع مجلس اإلدارة الذي ستكون إبيوم ووقت ومكان  و أحد الوالدينالب أيجب على الرئيس التنفيذي أو نائبة إبالغ الط

 الشكوى على جدول أعمالة تمهيداً لعرضها على اإلجتماع. 

طلبات المجلس بنسخ من إستمارة الشكوى وجميع الردود وجميع بتزويد رئيس التنفيذي للمدارس أو نائبة يجب ان يقوم ال

اإلدارة.  سينظر المجلس في المسائل والوثائق الوالد أو قبل الطالب أو التي قدمت منوجميع الوثائق المكتوبة  اإلستئناف

 المطروحة والتي تم تحديدها في شكوى اإلستئناف فقط.

سيتم تقديم الشكوى في جلسة علنية أو مغلقة بموجب قانون جلسات والية تكساس يجب على المنطقة التعليمية تحديد فيما إذا 

 (.BE سياسات المجلسالمفتوحة والقوانين اآلخرى المعمول بها) أنظر 
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اإلدارة  لب من المجلس للشكوى وربما يطللعرض. سيستمع  حدوداً زمنيةمبادئ توجيهية ومن الممكن أن يفرض رئيس الجلسة 

 ات المستويات السابقة. تفسيراً لقرار

قانونياً ألجتماع المجلس، يجب على المجلس ان يعد سجالً منفصالً من عرض  ةالمطلوب السجالت األخرىباإلضافة الى 

عرض المستوي الثالث يتضمن عرض الطالب أو الوالد أو ممثل الطالب وأي عرض من اإلدارة واألسئلة من  المستوى الثالث.

 و التسجيل الصوتي والفديو أو مراسل المحكمة. ويجب ان يسجل بواسطة التسجيل الصوتي أالمجلس والردود ، 

وربما يعطي إشعاراً شفهياً أو مكتوباً بالقرار في أي وقت الحق وحتى إجتماع  المجلس بعد ذلك النظر في الشكوىسيقوم 

الى قرار بشأن الشكوى وبحلول موعد  التوصلوعدم تمكن المجلس المجلس المنتظم القادم. وفي حالة أي سبب من األسباب 

 رار اإلدارة على المستوى الثاني. ، فعدم وجود إجابة من المجلس سيدعم قاإلجتماع المنتظم المقبل 

واَعدةعنف  التحرش الجنسي / اإلعتداء الجنسي / التاسع  البابحقوق ومسؤليات الطالب :     الم 

يحمي الناس من التمييز على أساس الجنس في البرامج التعليمية واألنشطة في   7715لسنة تعديالت التعليم التاسع من  البابأن 

التاسع التحرش الجنسي أو العنف الجنسي  الفصلان يشمل التمييز تحت  يمكنإلتحادية. ا ةى المساعدة الماليالمؤسسات التي تتلق

 أنشطةعلى أساس الجنس في البرامج التعليمية أو في التمييز    HISDواإلكراة الجنسي. أن  يمثل أإلغتصاب واإلعتداء الجنس

سرعة اإلبالغ عن أي حالة من حاالت التحرش أو العنف .   HISDوينبغي على أي عضو في مجتمع ال المنطقة التعليمية 

 في النطقة التعليمية  Susan Kaler   يمكن توجية االستفسارات التي تخص الباب التاسع  الى منسق الباب التاسع

HISD4400 West 18th St., Houston, TXexas 77092, 

 713-556-7285  

TitleIXCoordinator@houstonisd.org. 

 التحرش الجنسي من قبل الطالب 

طالب ينتج ضد  القيام بتحرش جنسيالمنطقة التعليمية.  موظف فيضد طالب آخر أو بالتحرش الجنسي يجب ان اليقوم الطالب 

 عنة إجراءات تأديبية. 

السلوك اللفظي أو الجسدي ذو الطابع الجنسي، والتحرش الجنسي من الطالب تشمل السلوك غير المرغوب وغير المرحب بة ،  

 . خدمات جنسيةي ذلك طلبات إلشارة أو أي سلوك جنسي آخر بما فسواء كان بالكالم أو ا

 

 الموظفينمن قبل  اإلساءةالتحرش الجنسي / 

إقامة عالقات عاطفية بين على الطالب. ويحضر  التحرش الجنسي أو اإلعتداء جنساً  يحضر على موظفي المنطقة التعليمية

 الطالب. الموظفين و

  

 المواعدة/ عنف العالقة 

رق أو اللون أو النسب أو األصل عنف وتحظر المنطقة التعليمية التحرش الجنسي ،  المواعدة والتحرش القائم على الع مر أو الع 

او الميل الجنسي أو الهوية الجنسية  أو  و العجز أو الحالة اإلجتماعية أوالدين أو اإلنتماء السياسيالقومي أو الجنس أو اإلعاقة أ

يستخدم   -اما في السابق أو حالياً  -ين في عالقة المواعدة يكون أحد الشريك عندما المواعدة عنف يحدث  .التعبير بين الجنسين

عمداً اإلعتداء الجسدي او الجنسي او اللفظي أو العاطفي أليذاء أو تهديد أو تخويف أو السيطرة على الشريك اآلخر. وقد تشمل 

لقاب أو نسية أو التنابز باألالج اإلعتداءات الجسدية أو –على ذلك  اً ولكن غير مقصور-اإلمثلة على عنف المواعدة ضد الطالب 

ذا اراد الطالب أو القتل إ أو التهديدات باألنتحار ة الطالب أو تدمير ممتلكات ةأو أفراد عائل إلذالل أو تهديدات أليذاء الطالبا

هذة السلوكيات عزل الطالب من األهل واألصدقاء أو المطادردة أو دفع الطالب اآلخرين للمشاركة في انهاء العالقة أو محاولة 

 ضد الطالب المستهدف.

 :أو ذلك السلوك نافذاً  ومستمراً اعدة يعتبر تحرشاً محضوراً إذا كان السلوك شديدا جداً ووألغراض هذة الوثيقة فأن عنف الم

mailto:TitleIXCoordinator@houstonisd.org
mailto:TitleIXCoordinator@houstonisd.org
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واإلستفادة من البرناج التعليمي أو النشاط أو يخلق بيئة تعليمية مبنية على أ.يؤثر على قدرة الطالب على المشاركة  .7

 التخويف أو التهديد والهجوم والعداء. 

 معقول ويتدخل في اإلداء األكاديمي للطالب ذو  تأثير كبير وغير .5

 يؤثر سلباً على فرص الطالب التعليمية.  .3

 ةإبالغ السلطات الشرعيى

على طالب  لقى معلومات عن التحرش الجنسي أواإلعتداء الجنسييتعندما موظف في المنطقة التعليمية أي  يجب على  

 إبالغ السلطات كما هو مطلوب بموجب القانون. طفل  بهة بأنها إساءة معاملةتوالتي يمكن تصنيفها أو يش

جميع الطالب المتورطين بالتحرش  أمورأولياء  إشعار HISDيجب على المنطقة التعليمية المستفلة للمدارس في هيوستن 

اآلباء بجميع حوادث التحرش الجنسي أو اإلعتداء الجنسي من قبل طالب أو طالب. يجب على المنطقة التعليمية إبالغ 

 الالئحة((.FNCJالمجلس ات الجنسي  الحاصل من فبل موظف. يجب ان يتضمن اإلشعار نسخة من سياس

 

 التحقيقات

بشكل مكتوب لمساعدة يتم تلخيص جميع الشكاوي الشفهية التاسع .  الفصلالى منسق التحرش الجنسي تحال جميع تقارير

المدارس بغض النظر فيما إذا  التاسع من الشكاوي المقدمة الى الفصلترسل نسخ  الى منسق  .المنطقة التعليمية في التحقيق

. يجب ان تكون الشكاوي سرية الى اقصى حد ممكن. الكتمان HISD كانت  القضايا تم التحقيق فيها من قبل قسم شرطة

 ضروري ألكمال التحقيق الشامل. 

 

 الحماية من اإلنتقام

و ييز أمتإلنتقام ضد طالب زعم انة تعرض للاالقيام ب من أي طالب أو موظف في المنطقة التعليميةتحظر المنطقة التعليمية 

والذي سيكون  نيةالبحسن  زيأو التمي خر الذي أبلغ عن التحرشأالتحرش بما في ذلك عنف المواعدة أو التعرض لطالب 

 .كشاهد أويشارك في التحقيق

تدمير الممتلكات والعقوبات غير المبررة يدات ونشر الشائعات والنبذ واإلعتداء واألمثلة على اإلنتقام مثل التهدوفد تشمل 

 لرد الغير القانوني حاالت اإلزراء الخفيفة أو المضايقات.الدرجات الغير مبرر لها. اليشمل اوتخفيض 

يقدم بقصد إدعاء كاذب أو يقدم بيانات كاذبة أو يرفض التعاون مع  عندماالى إجراءات تأديبة مناسبة الطالب  سيخضع 

 عنف المواعدة.  يز أو التحرش بما في ذلكيالمنطقة التعليمية في التحقيق بشأن التم

 

 التاسع( الفصل )تحقيقاتإجراءات التحرش الجنسي / شكاوي عنف المواعدة

يشكل  أن تحديد ما إذا كانت المزاعم الواردة في التقرير ما من شأنة -ذلك إذا ثبت –يقوم مدير المدرسة أو نائبة  .7

ى أساس الجنس لأو التمييز ع بما في ذلك عنف المواعدة والتحرش  FFHاسة يالسلوك المحضور الذي حددتة س

  FFHأو النوع اإلجتماعي. وإذا كان األمر كذلك يجب على المنطقة التعليمية المضي قدما في إتباع سياسة 

التاسع في  الفصلإلجراءات المتخذة الى منسق المحلية ، ويجب ارسال نسخة مكتوبة من الشكوى والتحقيق وا

 المنطقة التعليمية. 

ير أو من ينوب عنة إجراء تحقيق مناسب على أساس المزاعم الواردة في التقرير. ويجب على يجب ان يقوم المد .5

لمنع التحرش الجنسي أثناء التحقيق إذا كان مناسباً. باً المدير أو من ينوب عنة إتخاذ إجراءات فورية مؤقتة تحس

جداول الفصول الدراسية أو الواجبات ) ليست قائمة شاملة( تغير تشملو اإلجراءات اإللزامية المؤقتة علىوأمثلة 

( زيادة المراقبة واإلشراف أو األنشطةأو اإلختبارات ) لضمان عدم مشاركة المشتكي والجاني في مثل هذة 

واإلجراءات للوقائع المحددة  األمن في المواقع واألنشطة التي وقع فيها سوء السلوك. ويجب القيام بدراسة متأنية

 االمؤقتة المناسبة.

أيام عمل في المنطقة التعليمية من تاريخ التقرير  ةاإلنتهاء من التحقيق خالل عشر الظروف المخففة غائبة ويجب .3

األولي  للتحرش الجنسي أو سوء السلوك، ومع ذلك يجب على مدير المدرسة أو من ينوب عنة أن يأخذ وقتاً 
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 التحقيقاً إذا كانت الظروف المخففة تأخرد خطيإضافياً أذا لزم األمر إلكمال تحقيق شامل . ويجب إشعار الوال

التاسع في المنطقة التعليمية.  إن تحقيق  المنطقة التعليمة  الفصلر الى منسق اويجب إرسال نسخة من اإلشع

 .HISDمن التحقيق الجنائي من قبل شرطة ال هاءسوف اليتوقف عند اإلنت

يقوم  مدير المدرسة أو من ينوب عنة بكتابة تقرير نهائي عن التحقيق ويجب ان يتضمن التقرير تحديداً فيما إذا  .5

ل نسخة من التقرير الى المشتكي)وولي األمر( والجاني ويجب إرسا وقع فعالً. قد  كان التحرش أو اإلعتداء 

ضمن التقرير أي معالجات فردية  تم عرضها أو التاسع.  كما يجب ان يت الفصل ( ومنسقالمزعوم )وولي األمر

رضت على مرتكب الجريمة  وغيرها من الخطوات التي إتخذتها المدرسة تقديمها الى المشتكي أو أي عقوبات ف  

للحيلولة دون تكرارها. ويجب عدم إبالغ الجاني بتقديم العالجات للقضاء على البيئة المعادية إذا وجدت المدرسة 

 عرضت أو تم تقديمها الى المشتكي. الفردية التي 

يجب على مدير المدرسة أو من ينوب عنة إبالغ والد الضحية  إذا تأكدت حادثة التحرش أو اإلعتداء الجنسي  .2

ويجب على مدير المدرسة أو من ينوب عنة  ووالد الطالب الذي قام بالتحرش أو اإلعتداء الجنسي وعلى الفور.

 لمنع تكرارالتحرش الجنسي.إتخاذ إجراءات مؤقتة تحسباً 

على المنطقة التعليمية  عتداء الجنسي قد وقع فعالً يتعيناإلإذا كانت نتائج التحقيق تشيرالى أن التحرش أو .1

اإلجراءات التأديبية المناسبة وفقاً لقانون سلوك الطالب للمنطقة وتتخذ األستجابة الفورية من خالل إتخاذ 

 لجة السلوك.اول لمعإجراءات تصحيحية محسوبة بشكل معق

اإلجراءات التأديبية لطالب ذوي اإلعاقة تخضع لقانون الوالية والقانون اإلتحادي القابل للتطبيق باإلضافة الى  .1

 قانون سلوك الطالب. 

وأحكام  النقل  لمعالجة طلب نقل على أساس   FDEيجب على مدير المدرسة أو من ينوب عنة الرجوع الى  .1

 التحرش أو اإلعتداء الجنسي. 

الطالب الذي شارك في التحرش أو اإلعتداء ية وضحبالغ المدرسة أو من ينوب عنة إيجب ان يقوم مدير ال .7

 حرش أو اإلعتداء الجنسي. الجنسي وأي طالب شهدوا الت

إذا إتضح من التحقيق ان سوء السلوك لم يصل الى المستوى المحضور أو التحرش أو اإلعتداء الجنسي ، قد  .70

 تتخذ المنطقة التعليمية إجراءات وفق قانون سلوك الطالب أو أي إجراءات تصحيحية مناسبة أخرى. 

كوى والشهود والى الش ين قدمت ضدهمذيجب على المنطقة التعليمية إحترام خصوصية المشتكي واألشخاص ال .77

 إلفصاح عن المعلومات ضروري من أجل إجراء تحيق شامل .عدم اأقصى حد ممكن. 

)محلي(  FNGيمكن للطالب الذي اليقتنع بنتيجة التحقيق أو الرد على التحرش المزعوم أن يستأنف من خالل   .75

 ى المناسب.وأبتداء من المست

 ) محلي( CPCيجب اإلحتفاظ بالسجالت وفقاً  .73

 وغيرها من انواع التحرش )البلطجة(التنمر

تشجع المنطقة التعليمية جميع الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية على ترسيخ مناخ من اإلحترام المتبادل من أجل تعزيز 

لذلك الهدف. ويتوفع من كل طالب أن يحترم حقوق وإمتيازات  تممالهدف التريوي للمنطقة التعليمية والبرناج الذي ص  

رق أو المنطقة التعليمية.  الب اآلخرين والمعلمين وموظفيالط ويجب على الطالب عدم القيام بالتحرش بدافع السن أو الع 

اللون أو النسب أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو العجز أو الحالة اإلجتماعية أو الدين أو اإلنتماء السياسي أو 

التحرش ضد الطالب فيترتب على  تعبير بين الجنسين ضد اي طالب آخر. وإذا ثبتالميل الجنسي أو الهوية الجنسية أو ال

التعليق المتكرر والغير مرحب بة والهجومات واإلفتراءات والنكات إن مصطلح " التحرش" يشمل ذلك إجراءات تأديبية.  

من ناحية  بالفردعالقة  الذي لة الجسديالمكتوب أو الرسوم البيانية أو السلوك  يرها من اشكال التعبير الشفهي أوأو غ

ذات طابع تخويفي. وهجومية أالذي يخلق بيئة تعليمية معادية أوواإلعاقة لون أو الدين أو األصل القومي أوالعرق أو ال

أضرار مادية في  لحاقأوإالجسدي بطالب آخر أو القيام  بسلوك جنسي تخويفي األذي  ي لحقويشمل المصطلح ايضا  تهديداً 

 الذي يضر بصحة وسالمة الطالب الجسدية أو العاطفية.الجسدي  الى الحبس أو التقييد إخضاعة ممتلكات طالب آخر أو
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بأقرب وقت ممكن بعد الفعل المزعوم أو بعد المعرفة بالفعل. ان )البلطجة/ الترهيب( بالتنمر  يجب تقديم التقارير الخاصة

  ور. الجة السلوك المحضالتحقيق ومع فيعن هذة األفعال قد يضعف قدرة المنطقة التعليمية فورياً عدم اإلبالغ 

للحصول على المساعدة والتدخل ، يجب على أي طالب يعتقد بأنة قد تعرض للتنمر أو يعتقد ان طالب آخر تعرض للتنمر 

 ي موظف آخر. درسة أو امير الدإبالغ الفعل المزعوم فوراً الى المعلم  أو المشرف أو م

ير ديعلم أو يشك ان طالب أو مجموعة من الطالب قد تعرضوا للتنمر إبالغ م موظف في المنطقة التعليمية أي  يجب على

المدرسة أو نائبة وعلى الفور.  وقد يكون اإلبالغ شفهياً أو مكتوباً. ويجب على مدير المدرسة ان يختزل البالغات الشفهية 

 الى تقارير مكتوبة.

 إجراءات التحقيق في التنمر

بموجب على مدير المدرسة أو نائبة ان يحدد فيما إذا كانت المزاعم الواردة في التقرير تشكل سلوكاً محضوراً  .7

رق أو اللون أو الدين أو FFHإجراءات سياسة ) ( والتي تشمل عنف المواعدة والتحرش والتمييزعلى اساس الع 

ة ،  فإذا كان األمر كذلك ، فيجب على المنطقة التعليمية بموجب سياسة  الجنس أو االصل القومي أو  اإلعاق

(FFH)   حقيق. وإذا كانت اإلدعات قد تشكل كل من السلوك المحضور والتنمر فأن التحقيق تالمضي قدما  في ال

 ( يجب ان يتضمن  قراراً عن كل نوع من أنواع السلوك. FFHبموجب )

على مدير المدرسة أو نائبة إجراء التحقيق المناسب على أساس المزاعم الواردة في التقرير. ويجب على مدير  .5

 المدرسة أو نائبة إتخاذ إجراءات احترازية مؤقتة لمنع التنمر أثناء فترة سير التحقيق، إذا كان ذلك مناسباً. 

نمر ، ومع عشرة أيام من تأريخ التقرير الذي يزعم التالتحقيق خالل ياب الظروف المخففة  يجب ان يكتمل في غ  .3

 قت الالزم إلجراء تحقيق شامل. قد يأخذ الو ير أو نائبةدذلك فأن الم

تقرير نهائي عن التحقيق. ويجب ان يتضمن التقريرتحديد فيما إذا التنمر  كتابة يجب على مدير المدرسة أو نائبة  .5

ويجب بشكل معقول.  إسلوب الدفاع عن النفس ستخدمإالضحية قد  حدث بالفعل ، وإذا كان األمر كذلك وإذا

  خة من التقريرالى  المشرف على المنطقة التعليمية. رسال نسإ

وقوع حالة التنمر، فيجب على المدير أو نائبة إبالغ والد الضحية ووالد الذي قام بالتنمر وعلى  التأكد منذا تم إ .2

 الفور. 

راً من خالل لمنطقة التعليمية ان تستجيب فولى ان التنمر قد وقع ، يجب على اتشير اإذا كانت  نتائج التحقيق  .1

يمكن إتخاذ بعض االجراءات ية المناسبة وفقاً لقانون المقاطعة لسلوك الطالب وديباإلجراءات التأ إتخاذ

 التصحيحية  العقالنية لمعالجة السلوك.  

الطالب الذي هو ضحية للتنمر والذي استخدم اسلوب الدفاع عن النفس بشكل معقول  رداً على التنمر اليخضع  .1

 لإلجراءات التأديبية. 

والقانون اإلتحادي باإلضافة الى قانون تخضع اإلجراءات التأديبية لطالب ذوي اإلعاقة لتطبيقات قانون الوالية   .1

 سلوك الطالب. 

العمل و (FDB)لمعلجة طلب نقل طالب على اساس التنمر ، يجب على المدير أو نائبة  العودة الى قواعد  .7

 بأحكامة. 

لغرض هد التنمرب ش  الوالطالب الذي قام بالتنمر وأي ط بلغ الضحيةالمدرسة أو نائبة أن ي   يجب على مدير .70

 الوقوف على أراءهم.

السلوك المحظور أو التنمر ، فان المنطقة التعليمية لم يرتقي الى مستوى الغير الئق سلوك ال ان إذا كشف التحقيق .77

   قد تتخذ بعض اإلجراءات التصحيحية وفقاً لقاون قواعد سلوك الطالب. 

واألشخاص الذين قدمت  خصوصية الشكوى -والى أقصى حد ممكن  -حترام يجب على المنطقة التعليمية إ .75

 لغرض إجراء تحقيق شامل.  ةعدم الكشف عن المعلومات الغير ضروريالشهود ،  ويجب وكذلك الشكوى ضدهم 

 بالمستوى المناسب.  ابتداًء  )محلي(FNGتنع بنتائج التحقيق أن يستأنف من خالل يمكن للطالب الذي ال يق .73

 )محلي(.  CPCبموجب االحتفاظ بالسجالت يجب   .75
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إجراءات التحرش الجنسي / شكاوي "قسم  أعالة فيسي تتم معالجة اإلدعاءات والتحقيق في مزاعم التحرش الجن

 "  عنف المواعدة)تحقيقات الباب التاسع(

  منشورات الطالب  والمراجعة المسبقة 

يجب ان تكون تحت مراقية المدرسة   HISDان جميع المنشورات التي ت حرر أو ت طبع أو ت وزغ بأسم أو في مدارس منطقة ال 

ومجلس التربية والتعليم . تشكل جميع المنشورات المعتمدة والصادرة من المدارس جزءاً من البرنامج التعليمي وتحت إشراف 

ثل والتوقعات من المواطنين  ان يتم  أعضاء الهيئة التدريسية الراعية لها ، ويجب عن تحريرها بعناية فائقة لتعكس أعلى الم 

مدارسهم في المنطقة التعليمية. ومن المتوقع مراعاة اإلقتصاد المناسب  في إستخدام المواد واالنتاج وعلى ان اليضر بالمحتوى.  

وأي إجراءات نشر أ خرى يجب ان يكون المدير مسؤوالً عن جميع المسائل المتعلقة  بتنظيم وإصدار وبيع هذة المنشورات 

 المدرسة. ويجب ان تخضع لموافقة هيئة 

 

 اإلعالن

شورات  من الشركات التجارية الحسنة النية  شرط الحصول على موافقة نباإلعالن عن م كن ان  تقوم المدرسة وبشكل منفرديم

اإلعالن عن المنتوجات التي ير الالئق بالطالب أواليسمح باإلعالن غ رفين على تحرير المنشورات.المسؤولين المهنين المش

 كن قبولها. المنتوجات الكحولية والتبغ واليمعلى الصحة مثل  تشكل خطراً 

 

 الشكاوي 

سلوب النشر التي توى أو إعلى المحت أو القرارات المهنية التي تؤثرالطالب الذين يرغبون في تقديم شكوى بشأن اإلجراءا

 )محلي(. FNGالمجلس  اتتقديم هذة الشكوى وفقاً لسياسترعاها المدرسة ، يجب 

 

 توزيع المواد غير المدرسية 

المسجلين فيها. ال  ع الدورات والمواضي فيللطالب  تقديم التعليم  تم تخصيص الفصول الدراسية في المنطقة التعليمية لغرض 

يتم توفير الممرات في المباني المدرسية ستخدام الفصول الدراسية لتوزيع المواد التي ليست تحت سيطرة المدرسة. يجوز إ

تيح الوصول الى الخزانات المخصصة.  يجب ان ومما ي    تسهيل حركة الطالب مابين الفصول الدراسيةول دمحدلغرض 

 التستخدم الممرات لتوزيع اي مواد ليس للمدرسة سيطرة عليها. 

حيث يمكن توزيع المنشورات التي ليس تحت سيطرة المدرسة والتي تمت الموافقة  محددة  على كل مدرسة تعيين منطقةيجب  

على النحو وظوابط التي يحددها مدير المدرسة وفقاً للوقت والمكان والعلى توزيعها للطالب ، ويمكن ان تكون متاحة للطالب 

 المبين أدناة:

 المراجعة المسبقة

 إعالن تجاري محض داخل المباني المدرسية.  على المواد المكتوبة التي تتحتوياليجوز توزيع 

على تحريرها والتي يهدف توزيعها على الطالب يجب ان تقدم للمراجعة  خرى التي ال تسيطر المدرسةة اآلجميع المواد المكتوب

 المسبقة وفق اإلجراءات التالية :

 .يحب ان تقدم المواد الى مدير المدرسة أو نائبة للمراجعة  .7

ساعة  55عدم الموافقة على المواد المقدمة وخالل وأافقة وبالم ة ، يقوم مدير المدرسة أو نائبةاعالالمعايير وبإستخدام  .5

 ساعة قد يكون مؤشرأً بالرفض.  55عدم الرد خالل  ن. اةمن وقت إستالم الماد

ار خالل ثالثة أيام من ريجوز للطالب أن يستأنف الرفض الى هيئة الرقابة على المدارس الذي يتعين عليهم إتخاذ الق .3

 عدم  قيام المشرف بالرد خالل ثالثة أيام يمكن تفسيرة بالرفض.  اإلستالم.

الى المجلس وفق إجراءات الب، فيجوز تقديم إستئناف الرفض من قبل الط كان الطلب األولي لتوزيع المواد قدمإذا  .5

من المستوى  إبتداءً  )محلي(FNGوى المنصوص عليها في قانون قواعد سلوك الطالب وسياسات المجلس االشك
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الرفض الى المجلس ضمن إطار  طلب توزيع المواد من قبل شخص آخر غير الطالب ، فيمكن إستئناف تم الثالث. إذا 

 )محلي(إبتاًء من المستوى الثالث. GFالمجلس  اتسياس

حصول على الموافقة لتوزيع المواد المكتوبة سيتعرضون إلجراءات تأديبية. لاليتبعون اإلجراءات لالذين الطالب 

المكلفين بتطبيق القانون عندما يقوم شخص آخر غير الطالب برفض إتباع اإلجراءات سيتم اإلتصال بالموظفين 

 لتوزيع المواد المكتوبة ويرفض مغادرة المكان عندما يطلب منة ذلك. 

 سياسات المجلس ذات الصلةملخص 

مجلس واللوائح الح اإلدارية . يخضع الطالب لسياسات واللوئمجلس السياسات ك للطالب مستمد من ان قانون قواعد السلو

. أولئك الذين يرغبون في المزيد من المعلومات بشان هذا القانونشرعتمادها أو تعديلها بعد نإتلك التي يمكن و اإلدارية اآلن

قسام التي تتعلق ألامتوفرة منة في جميع المدارس. يها  هذا القانون ، هناك نسخلواإلجراءات اإلدارية التي يستند عالسياسات 

  : بسلوك الطالب هي كما يلي

نتظم. تعليمات سياسات المجلس  سياسات المجلس :الحضور سياسة  تستند علىواللوائح اإلدارية ي لزم كل طالب بالحضور الم 

الحضور اإللزامي للحصول على الساعات المقررة لكل موضوع دراسي. يضاف الى ذلك   فيما يخص المنطقة التعليمية 

 . بشان الغياب بعذر 52.011لتعليم / قسم  لالية قانون والية تكساس مايشير 

على إمكانية ان يقوم الطالب بتقديم شكوى الى المنطقة التعليمية  أما شخصياً أو بواسطة  المجلسسياسات  نصت: الشكاوي 

 .ممثالً عنة ومن خالل اإلجراءات المناسبة 

زي المدرسي والزينة الشخصية  ، المجلس سياسة المنطقة التعليمية فيما يخص ال يصف : الزي المدرسي والزينة الشخصية

بها ينسجم مع قانون لكل مدرسة ان تضع زي إلزامي خاص دعو الى وضع معايير لكل مدرسة . باإلضافة الى ذلك ، يمكن يو

 الوالية والمنطقة التعليمية.  

  المجلس وقانون الوالية على الطالب بيع أو حيازة الكحول أو المخدرات على أرض المدرسة. يحظر : المخدرات والكحول

صحف المدرسة والكتاب السنوي بالمجلس سياسة المنطقة التعليمية فيما يتعلق  بمشاركة الطالب يصف المنشورات الطالبية: 

 . التي ترعاها المدرسة ، كما إنها تغطي نشر وتوزيع النشرات التي لم ترعاها المدرسةوالمجالت األدبية والمنشورات االخرى 

 أرض المدرسة أو اي نشاط مدرسي أو ترعاة  دخين أو إستخدام اي منتجات التبغ علىحضر المجلس حيازة أو تيالتدخين: 

 .المدرسة داخل او خارج المدرسة

ليتة إتجاة الممتلكات العامة نفسها كمسؤشير المجلس الى مسؤولية الطالب الى ممتلكات المدرسة هي يالمدرسة : ممتلكات 

 . او تخريب أو تشوية في الممتلكات متعمدتحمل الطالب مسؤولية  اي ضرر ياالخرى و

 .لجمعية الطالب الحكوميغة اإلجراءات اللطالب في صي الحق منح المجلسي : الطالب الحكومي جمعية

معلومات وسجالت الطالب الشخصية. ن السياسة المنطقة التعليمية بشأالمجلس  :  لقد حددالسجالت والمعلومات الخاصة

والحقوق التعليمية لألسرة وقانون الخصوصية لعام  1527.71a فأن قانون والية تكساس لألعالم المادة ، باإلضافة الى ذلك 

يضاف الى ذلك،  سيتم إتالف بعض سجالت التعليم الخاص يصف حقوق الطالب بهذا اإلتجاة.  510-73وقانون العام  7715

 . بعد سبع سنوات وفق إشعار مناسب

السلطة الكاملة للحفاظ على اإلنضباط  في المدرسة ويتحمل المعلمين  المدرسةعلى منح مدير ينص المجلس:  باطاإلنض

ستمرار لكن  إبشكل معقول ومنصف وبينص على ان يكون التعامل مع الطالب ، مسؤولية إنضباط الطالب. وعالوة على ذلك 

وك يعبر عن قوة الى ان هذا القانون من قواعد السليجب عدم التسامح مع سوء السلوك المتكرر والخطير . وقد اشار المجلس 

 . إلنضباطاالمجلس في مسائل 
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 : يتناول المجلس يالتفصيل السياسات الخاصة بالتعليق والطرد. التعليق / الطرد 

 : يتناول بالتفصيل سياسة المنطقة التعليمية فيما يتعلق باإلجراءات التأديبية أالخرى. ألخرىالتأديبية اإلجراءات ا

 الخطوط العريضة لتنظيم جلسات اإلستماع. لوائح اإلدارية تحدد ال : جلسات اإلستماع

عيات والوالية التسمح بالنوادي والجم ان قوانين  المجلسخرى: ألوالعصابات والمنظمات السرية االنوادي والجمعيات النسائية 

 خرى في المنطقة التعليمية. ألية االنسائية وال بالمنظمات السر

التي  األنشطة ان المجلس يدعو الى إزالة اي طالب من المدرسة  سواء كان في المدرسة أو فياألفعال التخريبية والتدخالت: 

عتصامات تؤدي الى غلق مداخل الطرق أو إارك في أعمال شغب أو والذي يحرض أو يشجع أو يدعم أو يشترعاها المدرسة 

 أو يتداخل مع سير العمليات التعليمية النظامية. عتداء على ممتلكات اآلخرين إلا

 والمصادرة في المدارس.  التفتيش: يوضح المجلس التفاصيل بشأن  والمصادرة تفتيش ال

  العقوبة البدنيةيضع تفاصيل حضر المجلس العقوبة البدنية: 

مجلس الى تشجيع  مشاركة الطالب في النوادي والمنظمات واألنشطة التي ترعاها اليشير األنشطة الطالبية والجوائز : 

  التي تتناسب مع  مصالحهم.والمدرسة 

 : (أإلعاقةاإلجراءات اإلنضباطية للطالب الذين يتلقون خدمات التربية الخاصة) وفق قانون تعليم األفراد ذوي 

( ARD/IEP)والطرد /  خطة التعليم الفردي  والمراجعة لطالب الذي تم تحديدة من قبل لجنة القبولاإلعاقة هو ا طالب ذوالان 

اإلعاقة السمعية )بما في ذلك الصمم( والصعوبات أوالطفولة المبكرة مثل التخلف العقلي  حلةومن مرمصنفة غير لدية حالة  بأن

مرض التوحد  العاطفية الخطيرة أو ضعف العظام أوالعاهات البصرية ) بما في ذلك العمى( اإلضطرابات  أو في النطق واللغة

في التعلم ، وبسبب هذة العاهات يحتاج الى التعليم ت الصحية االخرى أو صعوبات خاصة العاها أوإصابات في الدماغ  أو

 الخاص والخدمات ذات الصلة. 

اإلعاقة أن يظهر بالسلوك المناسب ويمكن ان يخضع لضوابط قانون قواعد سلوك الطالب هذا. من المتوقع من الطالب ذوي 

رتكبت من قبل طالب من ذوي اإلعاقة ، وليس هناك ما بالغ عن جريمة أ  إلالتعليمية عن ا يمنع موظفي المنطقة ليس هناك ما

  السجالت التأديبيةتقديم نسخاً من  يطلب ستدعاء سوفإطلب أو ستالم إند ع ذوي اإلعاقة . يمنع الشرطة من إعتقال ومحاكمة

أو أولياء األمور عن  الوالدينمي المزعوم ويجب إبالغ االمسؤولة عن التحقيق في العمل اإلجرالى السلطات  والتعليم الخاص

  عن السجالت. من أجل اإلفراج الوالدينهذة الحالة ، وفي حالة عدم وجود إستدعاء يجب استحصال موافقة 

تباعها في إالتي يجب  اإلعاقة تكون قد وضعت خطة تدخل سلوكطالب ذو الب ةالخاص ARD/IEP في بعض الحاالت ان لجنة 

 م إعداد هذة الخطة  فستكون استمارتها  بشكل ملحق في ملف التربية الخاصة .باط في الحاالت المناسبة.  إذا تنضاإلإدارة 

تحديد ماذا كان السلوك المزعوم في السؤال لة عالقة  ARD/IEP الضروري  على  اللجنةباإلضافة الى ذلك ، قد يكون من 

يضاً ماهو العمل التربوي المناسب للحد من أهناك عالقة  فيجب ان تقرر  جنة انلإذا قررت الفظهر(. بإعاقة الطالب )تقرير م  

 ARD/IEP لجنة يجب علىالوضع التعليمي للطالب موضوع من شأنة يؤدي الى تغيير في أي تنفيذ في  لوك هذا. سوء الس

رات على برنامج إجراء تغي   قبل عاقة إلاومراجعة خطة تدخل السلوك وتحديد ما إذا كان هناك وجود عالقة بين سلوك الطالب 

   الطالب ألسباب تأديبية. 

 أيام : 20أقل من ( لمدة DAEPالطالب  الى البرنامج التعليمي التأديبي البديل ) إحالة تعليق أو 

المعاقين لمدة ال تزيد على ثالثة أيام دراسية  رطريقة التي يحصل عليها الطالب غيالطالب ذوي اإلعاقة بنفس ال تعليقيجوز 

 من الممكن إزالة  فأن ،لكل حادث طالما ان العدد االجمالي التراكمي للتعليق اليغير في الموضع التعليمي . باإلضافة الى ذلك
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لتعليق أو  ARD/ IEPأيام . وال يشترط عقد إجتماع  لجنة  70تصل الى  ( لمدة قدDAEP)الطالب من ذوي اإلعاقة الى 

 أيام خالل السنة الدرسية 70قل من أإزالة طالب الى البرنامج التعليمي التأديبي البديل لمدة يقل مجموعها التراكمي 

فترة التعليق ستكون هي نفسها بالنسبة للطالب  وأمداإلجراءات فيما يتعلق بتعليق فأن  ، بإستثناء ما موضح في الفقرات التالية

على الطالب من غير ذوي جراءات التأديبية ستطبق وان اإل  تغير في الموضع التعليمي الغير معافين طالما ان التعليق اليشكلل

أيام ألنتهاكة قانون قواعد سلوك الطالب  وبنفس القدر الذي ينطبق  70ألكثر من تم تغير الموضع التعليمي للطالب ة.  قد ياإلعاق

لطالب ، ومع لسلوك ذلك ليس مظهرا من اإلعاقة اإن سوء ا  ARD/IEPعلى الطالب من غير ذوي اإلعاقة إذا قررت لجنة 

 . اإلحالةن ( خالل أي فترة مFAPEان يتم حصول الطالب على التعليم  الحكومي المجاني )ذلك يجب 

أيام دراسية  20راض تأديبية الذي ي غير الموضع التعليمي للطالب ذوي اإلعاقة ألكثر من ألغ( DAEPالى ) اإلحالةالطرد أو

 متتالية أو ي غير  الموضع التعليمي. 

المعاقين والتي تخضع غير مطبقة على الطالب  هي نفسهاوالتي  لتأديبية على الطالب ذوي اإلعاقةجراءت ايمكن تطبيق اإل

ا إذا كان سوء السلوك مفي تحديدالالمناسب بعد االمتثال لشرط  (FAPE) المجاني لشرط اإلستمرار في توفير التعليم الحكومي

أيام خالل السنة.  70اكثر من الطالب لمدة  إحالةإذا كانت هذة هي الحالة ، قد يمكن فليس مظهر من مظاهر اإلعاقة ،  هذا

في موضع تعليمي بديل أو  الطالب ربما اليمكن وضع الطالب سلوكإنتهاك قانون قواعد  إجراءات تأديبية بسبب ندما تفرضعو

توفير التعليم الحكومي أثناء  ويمكن ان ذلك مناسباً  ARD/IEPان تقرر لجنة أيام مالم  70لمدة اكثر من  DAEPفي برنامج 

اإلعاقة في ( الطالب ذوHISDالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن )وضع البديل. وقد التضع موجود الطالب في ال

 . قانون قواعد السلوك ةنيجة انتهاك يتطلب ذلكومالم  تجد ان الطالب ضالع في سوء سلوك  DAEPبرنامج 

 

الى فرض إجراء تأديبي  :  إذا سعى العاملين في المدرسةمراجعة لتحديد ما إذا كان سوء السلوك مظهرا  من مظاهر اإلعاقة

 لمراجعة وتحديد ما إذا ان تعقد إجتماعاً  ARD/IEPيجب على لجنة أيام  70ة الدراسي لمدة أكثر من بازالة الطالب من موضع

 نة طبيب نفساني مرخص ومتخصص في علم النفسالطالب ، ويجب ان تضم اللج إعاقةكان سوء السلوك مظهراً من مظاهر

علومات ذات الصلة في ملف لمراجعة جميع المن تقديمها، وعلى أي تقيمات يمكلتفسير األثار المترتبة ني مؤهل أو مه التربوي

معلومات يتم تقديمها من قبل الوالدين ،  مالحظات أي من المعلمين وايوبضمنها برنامج التعليم الفردي والتقييمات والطالب 

دة لطفل ذو أن ويمكن  انتهك قانون  إعاقة قدتأخذ اللجنة  باألعتبار أي ظرف من الظروف الخاصة على أساس كل حالة على ح 

مراجعة  ARD/IEPألسباب تأديبية سيكون مالئماً. يجب على لجنة موضع الطالب في قواعد السلوك لتحديد فيما إذا التغير

      لتحديد مايلي: ةكافة المعلومات السابق

A.   فيما إذا كان سبب السلوك المعني لة عالقة مباشرة وجوهرية بإعاقة الطفل أو 

B.  نتيجة مباشرة لفشل تنفيذ برنامج التعليم الفردي كان سبب السلوك المعني فيما إذا (IEP .) 

مظهر من لسلوك هذا ا يجب ان تصنف(  تنطبق على الطالب ، Bأو  A) ي من الحالتين أعالةأ ARD/IEPلجنة إذا قررت 

تحديد ان هذ السلوك هو نتيجة  ARD/IEPفعل هذا يجب على الوالدين واألعضاء المعنيين في لجنة ول مظاهر إعاقة الطفل

ان هذا السلوك كان سببة او لة  اإلستنتاجمباشرة لعجز الطالب. للتوصل الى مثل هذا القرار يجب على اللجنة والوالدين معاً 

  مقترن باإلعاقة مثل عدم الثقة بالنفس.  ثانويا   ة الطالب وليس سبباً عالقة مباشرة وجوهرية بإعاق

 تقرير السلوك لم يكن مظهرا  من مظاهر اإلعاقة

ويتم تحديد السلوك بأنة أيام  70إذا كان العاملون في المدرسة يسعون الى تغير موضع الطالب الدراسي  ذو اإلعاقة ألكثر من 

ليس مظهراً من مظاهر إعاقة الطالب فقد يتم تطبيق اإلجراءات المطبقة على  الطالب من غير ذوي اإلعاقة وبنفس الطريقة 

 FAPEالزمة لضمان برنامج لالخدمات ا ARD/IEP. وتحدد لجنة ( FAPE) لتعليم المجاني العاملولنفس الفترة ويخضع 

دمة للطالب المشاركة في المنهاج التعليمي العام بالرغم من انة في قالخدمات الميجب ان تسمح  وتوفير البديل التعليمي المؤقت. 

على خدمات   -حسب الحاجة  - ل الطالب( للطالب. ويجب ان يحصIEPوضع آخر ، والسير قدماً في تحقيق أهداف برنامج )

  ال يتكرر.أن  جل أخل الوظيفي والتعديالت التي تم تصميمها لمعالجة السلوك من تقيم السلوك الوظيفي وخدمات التد
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 تقرير السلوك مظهر من مظاهر اإلعاقة

 ان السلوك كان مظهراً من مظاهر اإلعاقة ، على اللجنة القيام بمايلي:  ARD/IEP إذا  قررت لجنة

شريطة القرار قيل  تكن قد أ جريت  ذا أحدهما لمإالتدخل السلوكي للطالب . إجراء تقيم السلوك الوظيفي وتنفيذ خطة  (7)

 أدى الى تغير في الموضع الدراسي للطالب.  م قبل السلوك الذييمثل هذا التقي]اجراء   يقم لم HISDان 

خل السلوكي وإجراء التعديل عليها ، كلما كان د، راجع خطة التقد تم فيها وضع خطة التدخل السلوكي  ة التيفي حال (5)

 ضرورياً ، لمعالجة السلوك. 

لموضع الدراسي ، يعود الطالب الى  ابإستثناء ما هو محدد أدناة في بعض الحاالت التي تنطوي على ظروف خاصة  (3)

ن خطة التدخل السلوكي . ووكالة التعليم المحلية توافق على تغير الموضع كجزء م الوالدين مالم ان الذي تم النقل منة

فقط مالم يكون الطالب  سباب تعليميةأل( DAEPفي )يمنع وضع الطالب ذو اإلعاقة  31فإن قواعد الفصل  ، ومع ذلك

 (DAEPفي ) قد قام بسلوك يسمح بوضع الطالب 

  ظروف خاصة تنطوى على إستخدام األسلحة والمخدرات واإلصابة البدنية الخطيرة 

يوماً دراسياً  52لمدة ال تتجاوز  القانون والعاملين في المدارس قد يتم إزالة الطالب الى بيئة تعايمية بديلة مؤقتةوإتساقاً مع هذا 

 ى ان يكون مظهراً من مظاهر إعاقة الطالب. في الحاالت التي يكون فيها الطالب: عن ما إذا تم تحديد السلوك علبغض النظرو

تحت السلطة القانونية  التي المدرسية األنشطة في المدرسة أو المباني المدرسية أو في سالحاً بحوزتة يحمل أو  (7)

 للمنطقة التعليمية. 

المدرسة  يسهل بيع المواد الخاضعة للرقابة عندما يكون فيالمخدرات غير المشروعة أويبيع أويعلم بحيازة أو إستخدم  (5)

المواد الخاضعة للرقابة تعني دواء  القاتونية للمنطقة التعليمية. طةنشاط  مدرسي تحت السلأي  او المباني المدرسية أو

( من قانون c) 505في القسم األول أوالثاني أوالثالث أوالرابع أو الخامس دول جأو مواد أخرى تم تحديدها بموجب ال

 .(؛ أوU.S.C 57المواد الخاضعة للرقابة  )

تحت السلطة  نشاط مدرسيدرسة أو مباني المدرسة أو ي المبدنية خطيرة بشخص آخر عندما يكون ف ألحق إصابةقد  (3)

لتي تنطوى على خطر كبير من البدنية الخطيرة تعني اإلصابات ا ية أو وكالة التعليم المحلي . اإلصابةالقانوية للوال

 الجسمأعضاء أو ضعف وظيفي في أحد  تمتد لفترة طويلة مع تشوية واضح صابةإأو أو األلم الجسدي الشديد  لوفاةا

 (.3)(h)7312. القسم U.S.C 71وكما محدد بموجب  أو الجهاز العصبي 

بالقرار وإتخاذ كافة الضمانات في نفس اليوم الذي يتم فية إتخاذ أإلجراءات التأديبة ، يجب على المدرسة إبالغ الوالدين 

 اإلجرائية .

 تعريفات) كما أ ستخدمت في هذا البند الفرعي(

أوالرابع أو الخامس في القسم   والثالثأوالثاني أ: دواء أو أي مادة أ خرى تم تحديدها في الجدول األول ةللرقابالمواد الخاضعة 

505(c من قانون المواد الخاضعة للرقابة )57 U.S.C. 812(c.)) 

والتي يمكن حيازتها قانونياً أو إستخدامها تحت إشراف طبيب : ال تشمل  المواد الخاضعة للرقابة المخدرات غير المشروعة

الرعاية الصحية المرخص أو إستخدامها تحت أي سلطة أ خرى بموجب هذ القانون أو بموجب أي حكم آخر من أحكام القانون 

 اإلتحادي. 

ق موت أو يلحويسبب في   إستخدامةأو قادر على يستخدم   الذي ،اد أو مادة ، متحرك أو جامدجهاز أو أداة أو عت السالح:

 ونصف إنج. 5تبلغ شفرتها أقل من  التيالتعريف سكين الجيب  اواليشمل هذ،  اصابة بدنية خطيرة
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الذي :  هي اإلصابة التي تنطوي على مخاطر كثيرة  للوفاة أو األلم الجسدي الشديد أو التشوية الواضح اإلصابة البدنية الخطيرة

. فيما يلي ما ينص علية في القانون على  عصبيأو ضعف أو فقدان في وظيفة أحد أعضاء الجسد أو الجهاز ال يطول أمدة 

االصابة البدنية ولكن لم يتم تعريفها بأنها إصابة بدنية خطيرة ألغراض هذا القسم : القطع ، الكشط ، الكدمة ، الحرق ، أو 

ومهما كانت  أو الجهاز العصبي أو أي إصابات أخرىة اعضاء الجسد التشوية أو األلم الجسدي أو المرض أو ضعف وضيف

   مؤقتة.

 قيود على أيام إزالة الطالب ذوي اإلعاقة

 أو ي زال إلي سبب من األسباب بما DAEPالى برنامج  ي حالأو عن الدراسة  يتم  تعليق طالب من ذوي اإلعاقة عندما 

مراجعة كل المعلومات ذات الصلة في  ARD/IEPأيام مدرسية في سنة دراسية واحدة ، يجب على أعضاء لجنة  70مجموعة 

صلة وضرورية مقدمة من الوالدين معلومات ذات  أيالمعلم و اتظلتقييمات ومالحوا IEPملف الطالب وبضمنها برنامج 

 هار السلوك مظهر من مظاهر اإلعاقة. إلظ

 

 HISDمن قبل الوالدين أو  اإلستئناف

اليتفق مع  ان يطلب عقد جلسة إستماع مع وكالة التربية والتعليم لوالية تكساس عندمايحق لوالد الطالب المعاق أو الطالب البالغ 

 إذا كان هناك إعتقاد   HISDتحت هذا البند الفرعي أو موضع الطالب أو تقرير مظهر من مظاهر اإلعاقة بأي قرار فيما يتعلق 

 خرين. آللطالب أو اباابة صإان يسفر الى   - بدرجة كبيرة من المرجح و -ان موضع الطالب الحالي

 

 سلطة مسؤول جلسة اإلستماع

 . يجب على مسؤول جلسة اإلستماع ان يستمع ويتخذ قراراً بشان اإلستئناف يموجب هذا الفسم

 

 الطالبتغير موضع أمر  

في مثل هذة الحاالت فأن المسؤول ، وتغير موضع الطالب ذوي اإلعاقة  قد يأمر مسؤول جلسة اإلستماعتخاذ القرار، إجل أل 

 : يقوم ربما

 زيل منة أو لب ذو اإلعاقة الى الموضع الذي أ  إعادة الطا  (7

، إذا قرر  راسياً يوماً د 52يأمر بتغير موضع الطالب ذو اإلعاقة الى موضع تعليمي بديل مؤقت لمدة التتجاوز   (1

من المرجح  وبدرجة كبيرة ان يسفر الى اصابة للطالب  مسؤول جلسة اإلستماع ان إبقاء الطالب في موضعة الحالي

 .خرينآلأو ا

 

  HISDطلب من الوالدين أو بعندما يكون اإلستئناف :  وضع الطالب خالل اإلستئناف

a)  في إنتظار قرار مسؤول لجنة اإلستماع  أو حتى إنقضاء فترة  ليمي بديل مؤقتعيجب بقاء الطالب في موضع ت

يوماً دراسياً في حالة اإلزالة بسبب األسلحة أو المخدرات أو إحداث إصابة بدنية خطيرة أو أيهما أسبق مالم  52

 يتفقوا خالف ذلك.   HSIDالوالد و والية تكساس أو 

b)   يجب على والية تكساس أوHSID 50والتي يجب ان تنعقد خالل ستماع العاجلة ة اإلالعمل على ترتيب جلس 

 يوماً دراسياً  بعد جلسة اإلستماع.  70في غضون  اً يخ طلب الجلسة ويجب أن تتخذ قراريوماً دراسياً من تأر

 .  لحد األن خدمات التربية الخاصةل الغير مؤهلين حماية الطالب :

لبرنامج التربية الخاصة والخدمات ذات الصلة والذي شارك في سلوك ينتهك قانون  يد كونة مؤهالً الطالب الذي لم يتم تحد

)حسب   لدية المعرفة  HISD كان أي نوع من أنواع الحماية للطلبة ذوي اإلعاقة أذامن  التأكد من الممكن قواعد سلوك الطالب

 ء السلوك والذي عجل في وقوع اإلجراءات التأديبية. ماهو محدد وفق هذا القسم أدناة( بأن الطالب كان ذو إعاقة قبل ارتكاب سو
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 أ سس المعرفة

في الحاالت  ،تعتبر لديها المعرفة بأن الطالب من ذوي اإلعاقة HISDالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن  نا

 لفرض  االنضباط :قبل السلوك الذي أدى الى التوصية التالية و

عن مخاوفة بالكتابة الى الموظف أو معلم الطالب بأن الطالب بحاجة الى التعليم الخاص والخدمات قد عبروالد الطالب  (7

 ذات الصلة. 

 تقييم التربية الخاصة للطالب.والد الطالب قد طلب  (5

 ، قام بة الطالبقد  قد أعرب مباشرة عن قلقة بشأن وجود نمط من السلوك  HISDمعلم الطالب أو موظف آخر من  (3

   .HISDحد المشرفين األخرين في أو الى أ  HISDير التعليم الخاص في دالى م

 اإلستثناء 

بية الخاصة أو رفض خدمات التر التقييمكان الطالب لم يسمح بإجراء  بأن الطالب ذو إعاقة إذا ليس  لديها معرفة  HISDتعتبر 

التي يكون فيها الطالب قد تقرر في في الحاالت ية الخاصة . باإلضافة الى ذلك ، يمة ولم يؤهل للتربأو إن الطالب قد تم تقي، 

و الطالب البالغ قد سحب موافقتة على مثل هذة أالتربية الخاصة ولكن الوالدين  ق إنة مؤهالً وتلقى بالفعل خدماتوقت ساب

  . ليس على علم بإعاقة الطالب  HISDالخدمات يعتبر 

 

 سس المعرفة أ  لم  تتوفر  إذاالشروط التي تنطبق 

ن الطالب من ذوي اإلعاقة ) بموجب معاير "اسس المعرفة" ( قبل إتخاذ بأمعرفة اليها دلم يكن ل  HISDبشكل عام : إذا ال

طبق على الطالب من غير ذوي اإلعاقة الذين نالعقوبات التي ت هذة لمثلالتدابير التأديبية  ضد الطالب ، قد يخضع الطالب 

 شاركوا في سلوك مماثل. 

 

 القيود

بموجب هذا القسم الفرعي ، يجب اجراء قيم طالب خالل الفترة الزمنية التي تعرض فيها إلجراءات تأديبية تإذا تم تقديم طلب ل

إذا تم تحديد الطالب ليكون مؤهالً للتربية الخاصة  مع األخذ في االعتبار المعلومات من التقييم الذي   التقييم على وجة السرعة.

ستقدم التربية الخاصة والخدمات ذات الصلة وفق برنامج  HISD والمعلومات المقدمة من قبل الوالدين فأن   HISDأجرتة 

IEP   التي وضعتهاARD/IEP  نتظار نتائج التقييم ، يجب ان يبقى الطالب في الموضع التعليمي الذي حددتة ماعدا الذي في إ

HISD . 

 

 والمنع الحجز والتقييد  قانون وقواعد الوالية في

سوف ال  HISDحماية صحة وسالمة جميع الطالب. عند التعامل مع قضايا اإلنضباط والسلوك فأن   HISDيجب على 

تم حجز تستخدم أي ممارسة تهدف الى إيذاء أو تحقير الطالب أو حرمان الطفل من الضروريات االساسية لألنسان. عادة إذا 

إذا لم يكن  -إلجراء تقييم السلوك الوظيفي  ARD/IEPالطالب  في أكثر من مناسبتيين، يجب على المدرسة عقد اجتماع لجنة 

 .  ARD/IEPلجنة بموجب توصية من  ضرورياً  كان إذال السلوك مراجعة خطة تدخو –تم اجراءة 

 

 الحجز 

اليحجز طفالً في غرفة أو خزانة أو مكان مخصص   HISDإنيحضر قانون الوالية توقيف الطالب ذوي اإلعاقة. وهذا يعني 

لحاق األذى إويمكن للمدرسة توقيف الطالب الذي يحمل السالح . والتوقيف ضروري لمنع  آخر. هناك إستثناء لهذ الشرط

 خرين. اآلبالطالب أو ب

 

  الكبح

اء ان أشيوالكبح هو استخدام القوة الجسدية أو جهاز ميكاتيكي لتقييد الحركة بشكل ملحوظ من كل أو جزء من جسم الطالب. 

مكيف ألغراض التعليم لتلبية الحاجات التعليمية للطالب ال تعتبر من الكبح. يمكن كبح  جهاز مثل مسك يد الطالب أو إستخدام
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التي تنطوي على تهديد خطير ب أواآلخرين أوالطالب في حاالت الطوارئ التي تنطوى على التهديد بألحاق ضرر جسيم بالطال

فية اإلجراء. ويجب  بوالد الطالب بنفس اليوم الذي تمعليها االتصال  إذ قي دت المدرسة الطالب يجبيلحق الضرر بالممتلكات. 

 . يجب على الموظفين الذين يقومون بالكبح ان يتلقوا تدريباً وفق متطلبات الواليةو ةً يضاً إشعار الوالد كتابأعلى المدرسة 

  

 (Time-Out )وقت اللعب  اإلقصاء

يضاً بعض المتلطبات يجب على أبشكل متكرر لمعالجة سلوك الطالب فهناك وقت اللعب  اإلقصاءإذا إستخدمت المدرسة 

 ال يجب ان اإلقصاء.  اإلقصاءال يمكن للمدرسة إستخدام القوة أو التهديد بإستخدام القوة لوضع الطالب في حالة  المدرسة تلبيتها.

 . اإلقصاءغادرة ميكون في مكان مغلق و ال يسمح ألحد من منع الطالب جسديا من 

 

 من إعادة التأهيل  205إنضباط الطالب تحت القسم 

 73واحد من  يهم يشمل الطالب الذين لد  IDEAانون تعليم األفراد ذوي أإلعاقة ق ان الطالب الذين يتلقون الخدمات في إطار

الحصول على التعليم جل أفئة الخاصة باإلعاقة ، وبسبب إعاقتهم فإنهم بحاجة الى التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة من 

يتم تعريف يغطي مجموعة واسعة من األفراد .  7713لعام  من قانون إعادة التأهيل  205إن القسم مي االمجاني المناسب. الحكو

لي ان لدية عجز بدني أو ضعف عقهو الطالب الذي )أ( لدية )ب( لدية سجل  بانة لدية  أو )ج( يعتبر  205الطالب تحت قسم 

والكالم والتنفس  ل كبير على نشاطات الحياة الرئيسة مثل التعلم والرعاية الذاتية والمشي والنظر والسمع والذي يحد بشك

 والعمل أو أداء المهام اليدوية.

تبع نفس اإلطار اإلجرائي التي تنطبق على طالب التربية الخاصة. ومع ذلك فانة ت  205إن إجراءات اإلنضباط الخاصة بالقسم 

وش رع بموجب قوانين منفصلة.  وكما هو الحال مع طالب التربية الخاصة ، إذا كان هناك خطة  سلوك تحدد إجراء مستقل 

 يجب تنفيذ هذة الخيارات وفقاً للخطة.  فالخيارات التأدبيية  

لى لجنة سوء السلوك األكثر خطورة والذي قد يتطلب الطرد أو إقصاء أخر الذي يشكل تغير في الموضع ، يجب ع بالنسبة الى

وتتألف   .حالة اإلعاقة للطالبيعود الى سلوك الطالب سبب  يد ما إذا كانإجراء تقرير مظهر من مظاهر اإلعاقة لتحد 205

    سخاص من ذوي الدراية بالطالب. ويجب ان يستند القرار على البيانات الحالية.ألمن مجموعة من ا 205لجنة 

ان سوء سلوك الطالب ليس نتيجة لحالة عوق الطالب ، فمن الممكن إستبعاد الطالب من المدرسة في نفس  205 إذا ثبت للجنة

غير المعاقين والذين في وضع مماثل ، ولكن ال يجوز إنهاء الخدمات التعليمية بشكل كامل الطريقة التي يتم فيها طرد الطالب 

الخدمات التعليمية خالل فترة الطرد ، وينبغي توفير الخدمات التعليمية بالقدر  بتحديد مدى 205أثناء فترة الطرد ، وستقوم لجنة 

 الالزم لمنع تردي حالة عوق الطالب. 

تحديد ما  205ان سبب سوء السلوك مرتبط بحالة إعاقة الطالب فال يجوز طرد الطالب ويجب على اللجنة  205إذا ثبت للجنة 

 إذا كان موضع الطالب التعليمي مناسباً. 

ويخضع أو الكحول  غير المشروعة احتجاز الطلبة ذوي اإلعاقة الذين بحوزتهم المخدراتمن الممكن  بموجب القانون اإلتحادي

 لنفس معايير سلوك الطلبة غير المعاقين. 

ستخدام أو حيازة المخدرات غير المشروعة أو الكحول بالتساوي وعلى جميع الطالب سواء سيتم تطبيق القواعد المتعلقة بإ

  . ال أمكانت لديهم إعاقة 

 الطالب ذوي اإلعاقة : ملخص سياسات المجلس ذات الصلة

طالب ذوي اإلعاقة على سياسات المجلس واللوائح اإلدارية . يخضع طالب يستند قانون سلوك الطالب هذا فيما يتعلق بانضباط 

لسياسات المجلس واللوائح اإلدارية في الوافع األن ، والتي يمكن إعتمادها أو تعديلها بعد نشر هذة الطبعة. أولئك ذوي اإلعاقة 

لمعلومات بشأن السياسات واإلجراءات أإلدارية فيما يتعلق بإنضباط الطالب ذوي اإلعاقة يجب الذين يرغبون في مزيد من ا
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اإلجتماع  مور أو الطالبألباء أو أولياء الأل يمكن   المشاكل حل الرجوع اليها. وتتوفر نسخ منها في جميع المدارس. ومن أجل

  لمناقشة المشكالت القائمة.مع المعلم في األوقات المناسبة 

المدرسة  مديرمع  طلب اإلجتماع  يمكنهم  بقرار المعلم أو تفسيراتة الذين ال يقتنعون اآلباء أو أولياء األمور أو الطالب  

قرار مدير المدرسة ، يمكن للوالدين أو أولياء األمور أو الطالب اإلجتماع ب تتوفر القناعةإذا لم و لمنافشة المسائل التي تقلقهم.

على يكون  أفضل الحلول إن،  االبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية المناسب.  من الناحية العملية  التنفيذي للمدارسع الرئيس م

 . مستوى المدرسة حيث المشكلة إبتدأت

 يوإجراءات اإلنتصاف المتاحة لطالب ذوي اإلعاقة كما جاءت فاإلجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل التغير الحقوق 

ستمارة إشعار الحقوق. االقسام التي الخاص بالطالب وكما جاء في إ 205 كتيب حقوق اآلباء و الطالب أو المتاحة في قسم

 تتعلق بإنضباط الطالب ذوي اإلعاقة هي كما يلي: 

 أإلجراءات التأديبية لطالب ذوي اإلعاقة

( IEPخطة إدارة اإلنضباط  في برنامج التعليم الفردي )مجلس السياسات من الذي يعتبر من ذوي اإلعاقة ويتناول تأثير يحدد 

ن الدراسة فيها، أو ة علطالب ذو اإلعاقة ، ويحدد عدد مجموع األيام في السنة الدراسية التي يمكن فيها تعليق الطالب ذو اإلعاق

 . لمراجعة برنامج الطالب  ARD/IEPأو إزالة الطوارئ قبل ان تجتمع  لجنة الى البرنامج التعلبمي التأديبي البديل  اإلحالة

 . يشرح المجلس الظروف التي يمكن فيها تعليق الطالب ذو اإلعاقة عن الدراسةالتعليق: 

 في هذة العملية.  ARD/IEPالمجلس الظروف التي يمكن فيها طرد الطالب ذوي اإلعاقة ودور لجنة  حيشر الطرد :

االعتراض على نتيجة الشعور غبون اإلعاقة الذين ير يالى طالب ذوحة : يشرح المجلس طرق اإلستئناف المفتواإلستئناف

 . بشأن سير عملية اإلنضباط ARD/IEPبالذنب ومدى مالئمة اإلجراءات التأديبية  أو القرارات الصادرة عن 

قد  ربما  يحتاجون أوالتعلم أو الذين في  الخيارات والمتطلبات الالزمة لتقديم المساعدات للطالب الذين يعانون من صعوبات 

 .يحتاجون للتربية الخاصة

لمعرفة المزيد عن نظام  أدناة  اسمة  اإلتصال بالشخص االمدرجين يمكن للوالد التعلم من صعوبات في إذا كان الطفل يعاني

ات بمجموعة متنوعة من خيارالطالب الكامل للتعليم العام في المنطقة التعليمية  وتقدير خدمات الدعم. يربط هذا النظام اإلحالة 

تفييم التعليم الخاص. الطالب الذين يواجهون صعوبة في الفصول الدراسية العادية ينبغي أخذهم  الدعم  بما في ذلك اإلحالة الى

 خرى المتاحة للطالب. ألالسلوكي اومن خدمات الدعم األكاديمي أنوع  أوأي التعويضية الخصوصية أو باإلعتبار في الدروس

إذا كانت  في فترة زمنية معقولة   المنطقة التعليميةة الخاصة في أي وقت. يجب ان تقررللوالدين طلب تقييم لخدمات التربييحق 

يجب على   . إذا كانت هناك حاجة الى التقييم ، سيتم إبالغ الوالدين ويطلب تقديم موافقة خطية للتفييم. التقييم هناك حاجة الى

الموافقة الخطية. يجب ان تعطي ن تاريخ تلقي المنطقة التعليمية يوماً م 10التقييم والتقرير في غضون المنطقة التعليمية إكمال 

 المنطقة التعليمية نسخة من التقرير الى الوالدين. 

تقييم الطفل. لتقييم  فأنها ستزود الوالدين بإشعار خطي تشرح فية لماذا ال يتم ل إذا قررت المنطقة التعليمية ان ليس هناك حاجة 

فية الوالدين بان لة الحق بأن اليتفق مع المنطقة التعليمية.  باإلضافة الى ذلك ، يجب يبلغ  اً وسيتضمن هذا اإلشعار الخطي نص

 اإلشعار ان يبلغ الوالدين عن كيفية الحصول على نسخة من إشعار أإلجراءات الوقائية /حقوق أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة. 

لتربية الى ا  اإلحالة بشأن  الذي يواجة صعوبات في التعلم أو للطفل المتاحة الخيارات بشأنعين لإلتصال بة الم   إن الشخص

مدير مدرسة طفلك.  مدير المدرسة على إطالع على الموارد المتوفرة  ولدية القدرة على توجيهك الى الموظف هو الخاصة 

 لمعالجة القضايا التعايمية لطفلك. المناسب 

 حقوق إضافية الى طالب ذوي اإلعاقة 

من قانون  205 القسمتميز على أساس اإلعاقة وتتوافق مع جميع أحكام  المستقلة  للمدارس في هيوستن ال ان المنطقة التعليمية

 إعادة التأهيل والباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
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 HISDفي  205 سمقال قم نس

Michael Webb 

5050 W. Fuqua Houston, Texas 77045-6307 

713-434-4717 

( . ADAنسق )( يجب ان يوجة الى م  ADA) أي أسئلة أو إستفسار بشأن الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة

 المنسقون  للمنطقة التعليمية المستقلة  للمدارس في هيوستن هم: 

 للموظفين:

  تكافؤ فرص العمل  HISDمكتب 

5500 West 18th Street, Houston, Texas 77092 

713-556-7313 

 للطالب:

Michael Webb 

4040 W. Fuqua Houston, Texas 77045-6307 

713-434-4717 

 

وتعديالتة يجب أن  7715بشأن التميز على أساس الجنس تحت الباب التاسع من تعديالت التعليم لعام اتأسئلة أو إستفسار أي 

 توجة الى 

Susan Kaler 

4400 West 18th Street, Houston, Texas 77092 

713-556-1512 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

طلبات إضافة رياضة الى مدرستك   

إضافة نوع من الرياضة الى مدارسهم. ستتخذ اإلدارة يمكن لألشخاص طلب  االهتمام الرياضي من خالل إستخدام أداة مسح 

 القرار بناء على عدد األطراف المعنية ومستوى المهارات المالئمة والقدرة على منافسة الفرق اآلخرى المماثلة في المنطقة. 

  محضورة من قبل إذا كانت الرياضة ليست University Interscholastic League (UIL)   فإن مدير المدرسة

 يدرس  مسح االهتمام بطلب الرياضة  ويتخذ القرار. 

  إذا كانت الرياضة محضورة من قبلUIL    فإن  مدير المدرسة يقدم التماساً الى اللجنة التنفيذية للمنطقة التعليمية

 على الموافقة.

 وتقديمها الى  أو يمكنك ملئ اإلستمارة أدناة Marmion Dambrino   مدير العاب القوى، المنطقة التعليمية المستقلة

 .West 18th Street, Houston, Texas 77092 4400  للمدارس في هيوستن، 

 األسم:_____________

 رقم اهاتف:____________

 المدرسة:_______________

 تاريخ التقديم:_________________

 المطلوبة :______________الرياضة 
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