
 
  

 قانون سلوك الطالب 2017-2016
 

والقواعد واللوائح التي تعتمدھا  علیمیةطالب في عموم المنطقة التنة من أحكام قانون سلوك العلى بیّ رمن المتوقع أن یصبح الطالب وأولیاء األمو
 فائدةعلیھا في القانون حتى یتمكنوا من الحصول على أقصى السیاسات المنصوص لتزام بإلوتنفذھا كل مدرسة.  ومن المتوقع أیضا من الطالب ا

 من سنوات عمرھم في المدرسة.
أو عن طریق طلب نسخة   www.HoustonISD.org/CodeofConduct على على االنترنتالطالب سلوك ا قانونالوصول إلى كامل  یمكنك 

 مدرسة. في ال المكتبمن 
 :تشمل التغییرات على قانون سلوك الطالب ھذا العام  على ما یلي 
 

 .حركةالحافلة في  في أي وقت تكونوعند توفرھا، ،إلزام الطالب على إستخدام وربط  أحزمة األمان من ثالث نقاط  •
إلضافة الى قائمة أجھزة اإلتصاالت، بما في ذلك ال اإلختبار، بإضافة الساعات الذكیة إلى قائمة األجھزة اإللكترونیة المحظورة خال •

 الھواتف المحمولة، والتي تندرج في إطار قواعد كل مدرسة والمتعلقة بإستخدام األجھزة اإللكترونیةعندما یكون الطالب في المدرسة.  
صولجان أو رذاذ الفلفل من المستوى الثالث إلى الوحیازة حركات الفاحشة أالأو  بذیئةاللغة أوال ستخدام األلفاظ النابیةإ تقلیل مستوى •

 للمخالفة.المستوى الثاني 
ئقة، بما في ذلك البرید اإللكتروني التي تحتوي على لغة ھجومیة ة توجیھ الرسائل اإللكترونیة غیراالإعادإرسال أو بشأنلغة التوضیح  •

) HISD( إستخدام موارد المنطقة التعلیمیةأو النكات، عند  الرسائل المتعددةوغیر المرغوب فیھ الوالبرید اإللكتروني   والبیانات الكاذبة
وسیخضع الطالب  حظر ھذه االتصاالت، تم  . والحسابات الشخصیة األجھزةأو المنطقة التعلیمیة كنولوجیا المعلومات، وشبكة لت

 .ع حقوق الطالبمع أنشطة المدرسة أو م ھذا القبیل من إلجراءات تأدیبیة في حالة تداخل عمل
 .مثل برنامج الغداء المدرسيلحصول على الخدمات الب أخر أو إستخدام رقم الھویة لھویة ط إختالس وأسرقة توضیح اللغة بشأن  •
 ختیاري) إلى المستوى الرابعاإلطرد الستخدام كسالح من المستوى الخامس (إلالذي تم تحدیده ل) legal knife سكین ( نقل حیازة  •

 .والیة تكساسلمع التغییرات في قانون التعلیم  إنسجاماً ) ي التأدیبي البدیللبرنامج التعلیما النقل الىیتطلب (
التعلیق من الدراسة في داخل المدرسة  ستخدامإنضباط التي تقلل من إلعكس التغیرات في سیاسة اتحدیث قانون قواعد سلوك طالب كلیاً لی •

 .تأدیبیةكعقوبة  أو خارجھا 
 

 لحصول على نسخة مطبوعة من قانون قواعد سلوك الطالب. االطالب وولي األمر وخیّارتأید 
 

 عبر اإلنترنت على علیة حصلللمنطقة التعلیمیة ، وسأالطالب سلوك كال، ال أرید نسخة مطبوعة من قانون   _____
CodeofConductwww.HoustonISD.org/  

 
 ____  نعم ، أرید نسخة مطبوعة من قانون سلوك الطالب للمنطقة التعلیمیة 

 
من    من المھم أن كل طالب یفھم قانون  سلوك الطالب ، ویتوقع من الوالد أو ولي األمر متابعة القواعد واللوائح المنصوص علیھا في القانون.

من ھذا القانون. ھذه التوقیعات  الوصول إلى والحصول على نسخة مطبوعة یعرفونكل من الطالب وولي األمر بأنھم  یعترف،   خالل التوقیع أدناه
 قواعد سلوك الطالب. قانون كما ھو موضح في المسؤولیة   یتحمالنوالطالب  ولي األمرمن  شھد أیضا أن كالً ت
 
 

__________________________________________________________________________________________  
 رقم ھویة الطالب         الصف    األول  /أسم الطالب أسم الطالب/ األخیر                   
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