
  

 في قانون سلوك الطالب للعا الدراسي  التغييرات في نظر( يHISDفي المنطقة العليمية )  التعليم مجلس

7102-7102 
 سلوك قانون لتحديث اقتراح على الخميس ومفي المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ي  التعليم مجلس يصوت سوف

 .7102-7102 الطالب للعام الدراسي 

 

   التأديبي البديل التعليم برنامج إلى أحيلوا الذين للطالب الحاالت بعض في بدائل لتقديم خطة المقترحة التغييرات بين ومن

(DAEP)  ومواءمة القانونية غير المخالفات بعض مستوى تصنيف إعادة األخرى المقترحة التغييرات وتشمل. في المنطقة  

  . األدنىأو  الثاني الصف في التعليم تعليق تحظر التي مؤخرا   المعتمدة لمنطقةا سياسة مع القانون

 ومسؤولياتهم، الطالب حقوق ويحدد والطالب، األمور ألولياء كدليل سنويا الطالب سلوك قواعدقانون   وتحديث مراجعة يتمو

 .الطعن فيها  وعملية السلوك سوء على المترتبة والعواقب  الطالب سلوك التعليمية عن المنطقة توقعات عن فضال

 

 ،مناسبا   ذلك يكون عندما فحسب الطالب تأديب على ليس تركيزنا إن: "المنطقة العليمية  على المشرف كارانزا، ريتشارد يقول

 أن المهم ومن الملف، في الموجودة الوثائق أهم أحد وه الطالب سلوك قانون إن". "نضباطهمإ بعد نجاحهم لضمان ولكن

 ."السجن إلى مد الجسور من المدرسة ومنع طالبنا خدمة لتحسين تغييراتال إجراء نواصل

 

 في وفصول  تعليمسيقدم لهم    مرة ألول الكحول أو المخدرات مخالفات من يعانون الذين الطالب   االقتراح، من وكجزء

 .(DAEP)عن  كبديل - المجتمعي التدخل وربما  التوعية

 

   الصيفية والوظائف  المجتمعية والمشاريع األسبوع نهاية وأنشطة الصيفية المدرسة دورات سيقدم للطالب ذلك، إلى باإلضافة

 التأديبية العواقب الستكمال للطالب تسمح أن شأنها من خطوة وهي - التقديرية عن المخالفات (DAEP)والتي تقدم حاليا  في 

 .الجديد الدراسي العام بداية المدرسة في إلى والعودة الصيف فصل خالل المطلوبة

 

 الرابع المستوىمن  إلدراجها تكساس والية في التعليم قانون يتطلبها ال التي المخالفات بعض تصنيف إعادة أيضا  تم اإلقتراح و

  - الخطيرة لمخالفاتوا التصرف سوء تشمل التي - الرابع المستوى مخالفات  حددت   الحالي، الوقت وفي. الثالث المستوى إلى

 يرتكبون الذين للطالب يمكن  المقترحة التغييرات وبموجب. افتراضي كخيار ( DAEP)  عمل خطة في وضعهاالتي تم 

 سوء من المتكررة والحاالت المدرسية األنشطة أو الصف لتعليمات خطير تعطيل تشمل والتي - الثالث المستوى من مخالفات

في  ختياريإ وضع أوعن الدراسة   التعليق أو الحقوق، رد أو المستهدف، التدخل تلقي - الثالث المستوى من السلوك

(DAEP.) 

 

لطالب المدارس   داخلي DAEP برنامج بإنشاء (مارس)آذار شهر في المجلس أصدره قرار بعد المقترحة التغييرات وتأتي

 .7102-7102 الدراسي للعام الثانوية 

 

 خدمات لتقديم Camelot Schools of Texas تكساس والية في كاميلوت مدارس مع حاليا  المنطقة التعليمية   تتعاقدو

DAEP   الداخلي البرنامج وسيتيح. ( حزيران) يونيو 01 في ينتهي أن المقرر من العقد هذا ولكن ،لطالب المدارس الثانوية 

المدارس الملتحقين فيها  بين للطالب االنتقالي الدعم وتحسين  المدارس بين والسلوكية األكاديمية التدخالت مواءمة للمنطقة

 DAEP برنامج يكون عندمامن خالل توزيعهم على المدارس الثانوية  DAEP موظفين كفاءة تحسين و DAEPومدرسة 

 .ليس لدية قدرة اإلستيعاب

  

 في التعليق تحظر التي للمقاطعة الحالية السياسة مع الطالب سلوك قانون مواءمة في التعليم مجلس ينظر أن أيضا المتوقع ومن

ت المنطقة أصبح  7102 عام في. الطالب لجميع" الرسمي غير" التعليق وتحظر القانون، يقتضيه لم ما دونه وما الثاني الصف

 .الصغار عن الدراسة الطالب تعليق حظرت تكساس والية في تعليمية منطقة أول (HISDالتعليمية )

 

 من. وTeach Forward Houston التعليمية الزمالة برنامج ستمرارإ فى الخميس يوم مناءأل  ا ينظر ان ايضا   المتوقع ومن

 على للحصول نسيكون مؤهلي  التعليم في درجة على الحصول في المهتمينالمنطقة التعليمية  خريجي فأن البرنامج هذا خالل

 .تخرجهم بعدالمنطقة التعليمية   في سنوات أربع تدريسفي ال  تزامإلا مقابل هيوستن جامعة في المجانية الدراسية الرسوم



 

 على لديهم القدرة تكون ال قد الذيناألكثر إشراقا  وتحفيز الطالب إلى والوصول العالي لتوفيرالتعليم البرنامج هذا تصميم تم

 يعرفون نالذيوالفاعلين و الموهوبين بالمعلمينHISD)  رفد مدارس المنطقة العليمية ) يضمن أنه كما. تكاليف الجامعة  تحمل

 .طالبها على إيجابي تأثير والمندفعين إلحداث المنطقة

 

 من األولى المجموعة وبدأت.   7102 (ينايركلنون الثاني ) في الطلبات قبولفي  Teach Forward Houstonلقد بدأ 

في جامعة  األولى السنة بنجاح يمية لالمنطقة التع خريجي 21 من يقرب ما. وقد اكمل  7102 عام خريف في البرنامج الطالب

 .التعليم في درجة على لحصولا لمواصلة هيوستن ويخططون السعي

 

 عند عدم الوفاء بذلك.   التدريسب التزامهم إزاء الدراسية مساعدتهم اي جزء من دفع إعادة الطالب من يطلب سوف

 

على   7102( يونيوحزيرا)  2 الخميس يوم مساء الخامسة الساعة فيالمنطقة التعليمية   لمجلس  المنتظم الشهري االجتماع يبدأ

 .Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th Street قاعة

 .  www.hisdtv.orgفي االنترنت على مباشرة المجلس جتماعإ بث سيتم. الكامل األعمال إضغط هنا لإلطالع على جدول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.hisdtv.org/

