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 أهال بكم في

 اكاديمي مدرسة ديربورن

 
 الطالب , االهل, اولياء االمور االعزاء,

 
. األكاديميالنجاح  تحقيق مكنهمي جميع الطالب ون أنؤمنيأعضاء مجلس اإلدارة وأولياء األمور و مع المجتمعبالتعاون و،  ديربورن اكاديمية

 .الطالب خلفية وحضارة في الكبير بالتنوعن الصف الثام حتى الروضة صفوف من هيو مدرستناتتميز
 لدعم مختلفة تعليميةنستخدم طرق  كماالقصوى. اتهميإمكان مستخدميينالتقدم  لتمكين الطالب من اهي توفيرالتعليم الجيددرستنم مسؤولية
 الشخصية.واالجتماعية و األكاديمية الطالب نجاحات

 العديد من تقدمو اللغة العربية. بما في ذلك دراسة والية ميتشيغان التي وضعتها األساسية معايير المناهج أكاديميديربورن مدرسة تتبع 
،والتعليم ،التربية الفنية،التربية البدنية الرياضيات القراءة و وبرنامج دعم اللغة اإلنجليزية برنامج متعلمي؛ والخدمات مثل البرامج الخاصة

باالضافة الى توفير برامج و نشاطات ،وعالم نفس األخصائي االجتماعيو الخدمات المقدمة لمساعدة الطالب على النطق الصحيحالخاص و
المتوسطة , ورحلة واشنطن للصف الثامن ورحلة سيدر بونت للصفوف لثامنا حتى النشاطات الرياضية للصفوف السادس كبرنامجاضافية 

  .الطالب، ومجلس األلعاب الرياضية برنامجو
 في المجتمع العالمي. ومستقلين مدى الحياةيكونوا متعلمين ل حضر الطالبيبيئة آمنة ومحيط تعليمي  الطالب في تثقيف نحن حريصون على

 .والعائالت دعم من المجتمعكما نرحب دوما ب  التكنولوجية. الخدماتحدث االساليب وأليستند ، رمناهج موحدةيتوف استباقية لدينا
 

 . معكمالمرافق التعليمية البرامج و نشارك دواعي سرورنا أن فانه مناو القدوم الى مدرستنا في اي وقت  االتصال في واال تتردد
 .ريب العاجلكم في القؤيتر سرنات

 
 نتمنى لكم سنة مكللة بالنجاح

 
 ،مع خالص التقدير

 
 المقدمة للخدمات التعليمية  مؤسسةرئيس ال السيد وسيم يونس/

 مديرة المدرسة /مليسا ليثروبالسيدة 
 

 المجلس التعليمي لمدرسة ديربورن اكاديمي
 رئيس المجلس –ة عيموصالسيد نجم 

 نائب رئيس المجلس -رالدين بابسيالسيدة ج
 امين الصندوق –الدكتور ديب صعب 

 سكريترة -لنيدا وايت السيدة 
 المدير التنفيدي -دخل هللا قاسمالسيدة 
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 مدرسة أكاديمية ديربورن
 

 رسالتنا:
 أكاديمية ديربورن مدرسة مميزة تخدم مجتمعات متنوعة العادات و التقاليد من خالل برامج عديدة بحيث يتمكن كل تلميذ من الوصول للمستوى

 االكاديمي الممتاز و التميز بالحس العالي للمسؤولية.
 

 رؤيتنا:

اعي تحرص أكادميتنا على توفير التعليم النموذجي الممتاز لطالبنا. نحن مبتكرين، متمكنين، و بالطبع متطلعين لمواصلة توفير التطور االجتم
و األكاديمي لكل طالبنا. نحن ننشئ محيط تعليمي يتيح الفرصة للوصول لالهداف االكاديمية المرجوة باساليب واضحة ودقيقة ومحددة و 

و  للمراقبة. نحن نوفر بيئة أكاديمية تمكن الطالب من االستمتاع بالعملية التعليمية و الشعور بأنها مشوقة. لقد أنشانا أجواءا من الثقة خاضعة
 ة.ميالدعم لكل طالبنا مع احترام و تقدير التنوع االجتماعي. نعمل على تطوير و رفع معنويات طالبنا لتهيئتهم لالنخراط في المجتمعات العال

 

 المعتقدات التعليمية:
 

 بأن كل فرد قادر على التعلم إذا ما توفرت له بيئة آمنة للتعلم. نحن في ديربورن اكاديمي نؤمن 

 .لدينا الثقة بنجاح طالبنا على المستوى الشخصي و االجتماعي و األكاديمي 

 .نؤمن بوجوب أن تكون أهدافنا واضحة و مركزة و مدروسة لضمان الوصول للنجاح 

 ؤمن بأن عملية التعليم يجب أن تتم بالتعاون فيما بين الهيئة التعليمية و الطالب وعائالتهم.ن 

 .نؤمن بأن التربية األسرية هي أهم عامل في نجاح الطالب 

 يتنا التعليمية لتطوير النتائج االيجابية لعملية التعليم.ئنؤمن بأن البيئة التعليمية المثالية تجمع كل أعضاء ه 

 المعلمين يجب أن يحصلوا على المقومات الالئقة و الدعم التربوي من عائالت الطالب والدعم الفكارهم من قبل االدارة و  نؤمن بأن
 المجلس التعليمي.

 .نؤمن بأن تعلم اللغات والدراسة عن الحضارات يحقق الترابط فيما بين الطالب مما يجعلهم متقبلين لالخر و منفتحين على العالم 

 مج األساليب التكنولوجية سوف يخلق روابط تحفيزية مشوقة لعملية التعليم.نؤمن بأن د 

 ة و تقبل التنوع االجتماعي.دنؤمن بضرورة االنفتاح على الثقافات المختلفة والمتعد 

 .نؤمن ونثق بان طالبنا سوف يكونون أشخاص فعالين في المجتمع 

 
. واالهل الطالب. أكاديمية ديربورنال تعتبر هذه الوثيقة عقد بين . روض المحتملةبرنامج المؤسسي والعهذا الكتيب بمثابة بيان لل ويعتبر

 .وحسب ما تقتضي الحاجة راء تغييرات في األنظمة والقوانينأكاديمية ديربورن تحتفظ لنفسها بالحق في إج
 

، الباب التاسع من التعديالت التعليمية  1964لمتطلبات الباب السادس والباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام  وطبقاأكاديمية ديربورن ، 
من قانون  504القسم لتعليم الخاص ، ل االلزامي ميشيغانقانون ويالية ( ،  IDEA- 97) قانون التعليم لالفراد ذوي اإلعاقة ، و 1972لعام 

، عصر المحاربين القدامى في فيتنام المساعدة التعديل الصادر في  1975، وقانون التمييز على أساس السن لعام  1973إعادة التأهيل لعام 
، ال تميز ضد مقدمي الطلبات ، والموظفين والطالب على  11246، وإليوت الرسن قانون الحقوق المدنية ، واألمر التنفيذي  1974عام 

في و األصل القومي ، أو الجنس ، العمر ، الطول ، الوزن ، والوضع العائلي ، أو اإلعاقة ، وال يمكن التسامح أساس العرق أو اللون أو الدين أ
 ، في ممارسات التوظيف و / أو البرامج التعليمية أو األنشطة.مسالة التحرش الجنسي

 
 دارة المدرسة.االتصال فورا بايجب عليك ف،  قوق اعاله قد انتهكتحإذا كنت تشعر بأن ايا من ال

 
( FAPE) التعليم المجاني المناسبتوفر كي لطالب المسجلين في المدارس. ل "الطفل"تقييم عن أكاديمية ديربورن مسؤولية إجراء تتحمل 

 .دارة المدرسةبااالتصال  المعنيين للطالب المؤهلين للتربية الخاصة. يمكن لألفراد
 
 النوايا الحسنةسياسة  

على أساس المعلومات التي تقدم لها خالل مقابالت  قبول طالب من مدارس أخرى بأكاديمية ديربورن  تقوم سوفتصرف بحسن نية ، ال
مضللة ،عندها يمكن للطفل أن يخضع كاذبة أو  ومع ذلك ، إذا تبين ان هذه المعلومات المدرسة.  مديرة والطالب مع هل/اولياء االموراال
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 اللتحاقفانه ال يمكن له ا( من مدرسة أخرى عامة أو خاصة ان الطرد لم يبت فيه)أو الطالبد قد تم طروان كان . من المدرسة للفصل
 .باالكاديمية

 

 عامة: شكاوى
 سؤولين عنمال خصرسة بالتقدم بطلب اقتراح أو شكوى تشخص او مجموعة لديهم أي اهتمام بأي أمر يتعلق بشؤون ادارة المديحق الي 

جميع االفراد العاملين على تقديم الخدمات حماية   يمجلس التعليمالأنه من واجبات  كماأو البرنامج، أو ادارة المدرسة.  ,الخدمات التعليمية
 التحقيق في أي شكوى مقدمة للوصول للحل المناسب.وسياسة توفير العدالة ال هدف هذهالتعليمية من أي انتهاك قد يتعرضون له. 

ن. عندما تفشل المحاوالت الغير يالمعني بينعن طريق المناقشة المباشرة  عامة المجتمعوبين المدرسة ء تفاهم اي سو حلالمجلس ليسعى 
 ة لحله.ميللقوانين الرس المجلس رسمية لحل االشكال فيلجأ

المدرسة ة مديرأو العاملين على توفير الخدمات التعليمية سوف يتم تحويله ل يمجلس التعليمالصل اعضاء اقتراح ي، أو شكوى أي طلب، او 
 .وكما يليتبعا للقوانين  هللنظر في

 

 ة التعليمية:ئعضاء الهيأ تواجهالتي قد  لسائالماالمور/ بعض

 
 على المستوى األول:

 من قبل هذا الشخص تقديم تفسيراو حلمباشرة و عنيالتعليمية فيجب مناقشته مع الشخص الم املين لدى الهيئةللع متعلق أو موجه مراذا كان اال
وتخريبها أو اي امر خطير  ممتلكاتال يندرج تحت هذا المستوى المشاكل المتعلقة باالعتداء على األطفال أو المساس بال باشراف من االدارة.

 المعنييين بالحادث. شخاصألمناقشتها مع اقبل يتوجب معه عملية بحث و تحليل للحادثة من قبل المدرسة رسميا 
 .ة المدرسةمديرا الى ورفعه ةالمتخذلتدابيرو او الحل  لةأتدوين المسالهيئة التعليمية يتوجب على العاملين لدى 

 
 على المستوى الثاني:

 المدرسة. المسؤول المختص لدى ادارةمع ة االمرحل تحت المستوى األول فيجب مناقش يتم الوصول الىاذا لم 
 

 على المستوى الثالث:
 التعليمية لهذه المدرسة على العملية مع القيمينالجتماع خطي لسوف يتم تقديم طلب المدرسة ة مديرمع  تهاة بمناقشلأساذا لم يتم ايجاد حل للم

 .ويجب ان يشمل هذا الطلب طبيعة الشكوى وملخص بما حدث وتاثيره على الطالب وما يترجى عمله من الشكوى 
 

 على المستوى الرابع:
تقديم  يجب اليجاد الحل المناسبتدخل المجلس التعليمي  مراالتطلب والمدرسة   فيعلى العملية التعليمية  من قبل القيمينلة أساذا تعذر حل الم 

بشكل كامل  مراجعة التقريربعد للمتقدم بالطلب و التعليمي المجلسخطي يطلب من المجلس التعليمي االجتماع للنظر بالموضوع. يقدم تقرير
 .لمناقشة الطلب أمام أعضاء المجلس بالمثول احقاو  اخطيقرارا 

 

 ين على العملية التعليمية:يمل التي تواجه القئاسبعض الم
 

 على ما يلي: يتضمن يمجلس التعليملل تقديم طلب خطيمين على العملية التعليمية و يتعذر حلها يجب يبالقلة أمسعندما تتعلق ال

 مختصر عنها قريروت لةأسطبيعة الم. 

 التأثير السلبي للمسئلة على مقدم الطلبين االعتبار االخذ بع. 

 مين على العملية التعليمية.من قبل القيلة سئسبب تعذر حل الم 

  مقدم الطلب من المجلس التعليمي والسبب.توقعات 
 مقدم الطلب خطيايتم اعالم .مراجعة الطلب اعطاء مقدم الطلب الحق بالمثول امام المجلس لمناقشة الطلببعد والمجلس التعليمي يمكن على 

 ا و غير قابل للنقد.ييعتبر قرار المجلس التعليمي نهائويوما.  30بقرار المجلس التعليمي خالل 
 

 :خدمات المدرسية والعملياتالمتعلقة بال موراال
ة المدرسة والقيمين على العملية التعليمية وان لم يتم حلها فيتم رفعها لمديرفانه يتم توجيهها  تعلق بالخدمات المدرسيةب او االمر الشكوىاذا كانت 

 .كما تم ذكره اعاله الى المجلس التعليمي
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 األكاديمية:المتعلقة بالبرامج  موراال
تعلق بالبرامج المدرسية فانه يتم توجيهها الدارة المدرسة والقيمين على العملية التعليمية وان لم يتم حلها فيتم رفعها ياذا كانت الشكوى او االمر 

 الى المجلس التعليمي كما تم ذكره اعاله.
 

 :تعليميةال لوازمالمتعلقة بالموراال
كشف على اللوازم بحقهم في  على علماولياء االمور/ى أن التالميذ واألهاليالتوجيهات االدارية الالزمة للتأكيد عل ة المدرسة كل عاممديرتحضر

 .كشفالتمام هذا الالتعليمية ووضع االجراءات المناسبة 
 

، أو كتب المكتبة، أو الكتب المدرسية تعلق باللوازم التعليمية مثلت، أو شكوى، حطلب، أو اقترايجب ان تتبع الخطوات التالية ان تم تقديم اي 
 للعملية التعليمية في المدرسة: تستخدمالمراجع، أو أي مواد 

 
 على ما يلي: ينص ة المدرسة مديريوجه طلب خطي ل           

  الكاتباسم 

 الكتاب عنوان 

 جهة الطبع 

   المعترض عليهامعرفة المعترض بالمادة 

 لفقرةالقسم المعترض عليه بالصفحة وا 

 سبب االعتراض و الشكوى 
 

 بتشكيل لجنة للبحث في األمرتتألف من كل من: طلبعد استالم الوب المدرسة رةمديسوف تقوم            

 المتخصصين أو أكثر من اعضاء الهيئة التعليمية شخص 

 دارةأو أكثر من أعضاء مجلس اال شخص 

  هذا المجالفي  لديهم خبرةمختص أو أكثر 

  عضو سابق في هذه اللجنةالمديرة على ان تكون. 
 

 :اللجنة خالل تقييمها للمشكلة على ما يليسوف تعتمد      

 درة الوعي و االدراك عنده.قلعمر الطالب و مالئمة المادة 

  المادةدقة 

 أهداف المادة 

  المادةاستعمال كيفية 
 

 يمكن حذف هذه المادة من قبل االدارة الى ان تصدر اللجنة قرارها. 
 

وتعلم المجلس  ردا خطيا لمقدم الطلبم يتقدب بدورها المدرسة رةمدي وتقوم من انشائها يوما 30خالل ة المدرسة لمدير بيانا خطيااللجنة تصدر
 التعليمي بذلك.

ويد المجلس يوما وعلى االدارة واللجنة تز 30يحق لمقدم الطلب تقديم اعتراض خطي على قراراللجنة الى المجلس التعليمي خالل فترة اقصاها 
 بملف الطلب.

 
 .يوما 60خالل  لمقدم الطلب وتقديم رد خطيمراجعة الطلب ب المجلس يقوم

 
 وعليه ارفاق بيانات تدعم القرار المتخذ. لتعليميمجلس االقرار من بدون مادة صعبة أو مكروهة  لكونها من المنهاج يتم ازالة أي مادة أو أداة لن

 

 :الطالبومسؤولية واجبات 

 
ي حافلة وفالمدرسة  داخل المدرسة بما في ذلك التواجد في داخل الصف ،وفي أي مكان داخل مبنى السلوك الجيد طالمالطالب ا من وقعيت

و خارج المدرسة. المدرسة أو في أي حافلة تابعة للمدرسة. باالضافة الى التواجد في أي مناسبة بتمويل من المدرسة سواء كان ذالك داخل أ
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. المناسبة يجب على الطالب أن يكونوا مسؤولين عن تصرفاتهم. وفي حالة حصول اي تصرف غير الئق سيتم فرض اإلجراءات التأديبية
 ما يلي :انه مسؤول عندما يقوم بالطالب  يثبت

 
 ؛تم بالتدريجية تعملية التعليمالالتحصيل التعليمي و أن  يعرف اهمية( 1
 مع الكتب واللوازم الضرورية؛ في الوقت المحددا يومي المدرسةالى يحضر( 2
 ؛حافلة المدرسة أو أي مناسبة تابعة للمدرسةفي في الصف أو في أي مكان يخص المدرسة وحترم االخرين يو هحترم ذاتي( 3
التعليمية  و كل من يعمل ألكاديمية والمعلمين و كل أعضاء الهيئة  اولياء االمور/من الطالب و األهل االخرين شعور و حقوقحترم ي( 4

 ؛ ديربورن و حتى الزائرين و الضيوف
 .االمورالهامةجة لأسس المدرسة لمعاو ضمن نطاقعمل ي( 5
 ؛ عمل على تنفيذ بنودهاويبعة في المدرسة تالقوانين و السياسات الم علىطلع يت(6
بلورة القوانين و السياسات المتبعة في المدرسة و االنخراط في النشاطات  في البيئة التعليمية بما في ذلك المساعدة على( يشارك بفاعلية 7

 ؛رام للتعليم و االخرينتمما يخلق جوا من االح المدرسية
 

 هلاولياء األمور/ األ مسؤولية

 
 ات التالية:مسؤوليالاألوصياء  // أولياء األمور يتحمل االهل

 
على تطور و  التي تساعدالمناسبة للطالب التي تمكنه من متابعة عملية تحصيله االكاديمي و اكتساب العادات الجيدة  المنزلية تهيئة البيئة .1

 نمو الطالب.
 لمدرسة  بشكل نظامي و في الوقت المحدد.ا احضار الطالب الى .2
 بقدر المستطاع. طفالطبية لأل عنايةو بيئة جيدةتوفير  .3
 م و أبنائهم و كل فريق العمل في المدرسة.ان يكونوا القدوة الحسنة ألنفسه .4
 جهود المدرسة لتوفير بيئة تعليمية  منظمة و امنة.دعم  .5
وأسس المدرسة  ضمن نطاقاالطالع على كل القوانين و السياسات المتبعة في المدرسة و العمل على تنفيذ بنودها، كذلك العمل من  .6

 جة االمور الهامة.اللمع
 .حضور االجتماعات بالمعلمين .7
 حماية األطفال و القيام بدور ناشط في المحيط التعليمي. .8

 

 يمكن المساعدة. للمساعدة في المدرسة ( ساعات في السنة الدراسية8/ أولياء األمور على التطوع ما ال يقل عن ثمانية ) االهل ديميةااالك تشجع
في واالنشطة المدرسية اوالرحالت المدرسية  من خاللالمساعدة  ويمكن.لمدة ثمان ساعات متواصلة في يوم واحد او على مراحل زمنية 

 الخ.المدرسة ........ وفي دكان ، وخالل اوقات الغداءا اليومي الصف الروتين
 

 مالحظة: يجب اكمال طلب استمارة "السجل العدلي" قبل امكانية المشاركة.
 

 المعلمين مسؤولية
 

 :المعلمون مسؤولون عما يلي

بأن الطالب  دراك. االتطوير االكاديمي للطالب بما في ذلك الحرص على النجاح األكاديمي و النمو العاطفي و االجتماعيتحمل مسؤولية  .1
 استيعابهم.  عمار الطالب و مدىال ومالئمةيجب أن يخضعوا لتدابير سلوكية و أخالقية ممنهجة 

 .يالمدرسالمجتمع  ادرافالبيئة المناسبة للتعليم التي تضم كل تقديم المثال الناجح و توفير االحترام المتبادل و المحافظة على  .2

بذل الجهد الكافي في اصالح و تفهم أي مشكلة و و األشخاص اآلخرين اولياء االمور /األهالي ,الطالبتماعات مع جاب والقيامالتعاون  .3
عدم توفر العمل أو وقت الفعال مع المدرسة بسببالغير قادرة على التواصل العائالت  تفهم ومساعدةسواء كانت أكاديمية أو سلوكية.

 شخصية.السباب االوغيرها من ل النق وسائل

 أي صعوبة يواجهونها. الدهم اووابشكل متواصل عن أي نجاح يحققه و اولياء االمور/يجب اعالم األهل .4
 للمشاركة الفعالة في أي نشاط صفي أو خارج الصف. طالبتشجيع ال .5
 باستمرار و اعتدال.معرفة وتطبيق القوانين  .6
 المشاركة في ايجاد القوانين المناسبة التي تساعد على تطوير و تنمية العملية الدراسية. .7



 8 

 

 لحضور ا سياسة

 

وبما ان المواد  .وعلى نجاحه في المدرسةالتعلم العوامل التي تسهم في قدرة كل طالب على  واحد من اهم هو  الى المدرسة الحضور اليومي
 تجنبها. طالبإلى نتائج عكسية في التعلم ، وعلى ال يؤدي الغياب ألي سبب من األسبابال تعاد ف لطالبالمعطاة في الحصة التي يتغيب عنها ا

 أو بدون عذر. ما إذا كان بعذر غياب عليه فانه سيحسب لطالبغاب ا وأن
 

يجب على االهل واولياء االمر او اي " المعدل من قانون الحضور في والية ميشيغان ما يلي  380.1561ينص القسم 

 6شخص مسؤول عن طفل ان يرسل هذا الطفل الى المدرسة خالل العام الدراسي بأكمله وهذا القانون لألطفال من سن ال 

في المدرسة حيث تم تسجيل م الدراسي يجب ان يكون الحضور مستمر ومتتالي للعاو....." 16سنوات حتى عيد ميالده 

 الطالب.
 

 تعريف:
 

 الغياب :
من  ورقة احضارمن أحد الوالدين أو ولي األمر اوبرسالة خطية او ة مكالمة هاتفيب تم ابالغ المدرسةإال إذا  معذورة رات غيجميع الغياب

يجب اعطاء سبب لغياب الطالب عن االتصال او ارسال الرسالة الخطية  المثول أمام المحاكم. تقتضي من الطالبونسخة من وثائق اطبيب ، ال
 للمعايير المذكورة ادناه: مطابقايكن العذر المذكور لن يتم عذر الطالب اذا لم 

 
 الغياب الغير معذور الغياب المعذور

 االجازة خدمات الجنازة، وفاة أحد افراد العائلة
 اعياد الميالد موعد طبيب

ل مستشفىمرض او دخو  زيارة االقارب 
(19كوفيد )الحجر الصحي   التأخر في النوم 

موعد محكمة، خدمات اجتماعية او اي مؤسسات حكومية 

 اخرى
 رعاية اطفال اخرين

 مشكلة في السيارة 

 التسوق 

 عدم وجود اداة نقل 

 
ايام بسبب المرض فقط بتقرير من  10يتم عذر الغياب بعد ايام غياب عند اتصال االهل بالمدرسة.  10مالحظة: ستقوم المدرسة بعذر اول 

الطبيب. نطلب من االهل التواصل مع االدارة لتحديد موعد اجتماع في الحاالت الغيراعتيادية التي يمكن ان تأثر على حضور الطالب الى 
 المدرسة.

 

 :الغياب/التهرب 
 هو التغيب الغير مقبول عن أي صف.

 

 التاخر :
والتأخير المتكرر  .ور و التواجد في بداية اي من الحصصحضأي عدم ال ةلب عن اي حصة من الحصص المدرسياطهو تاخر ال

 بدون عذر.غياب مرات يعادل يوم  3اخير تالسوف يعادل الغياب مثال 
 

 التأخر بدون عذر:
 الطالب مثول تتطلب ن وثائقعونسخة ابيانا من طبيب ،  او،المدرسة أحد موظفين موافقة من دونعن اي حصة الطالب تأخر هو 

 المحاكم ، الخ  أمام
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ايام نصف الدوام(. يبدأ دوام ايام التأخير  11:30بعد الظهر)الساعة  3:00صباحا ولغاية الساعة  8:00تبدا المدرسة في الساعة •

 صباحا 9:00الساعة 
 صباحا" . 09:00 ئيسي للمدرسة في قبل الساعةفي حالة غياب الطالب يجب على االهل/اولياء االمور إبالغ المكتب الر• 

إذا دخل الفصل بعد ساعة من  في الصباح يعتبر الطالب غائب :الخامس -الروضة -صفوف المرحلة االبتدائية • 

بعد  1:30كما انه يعتبرغائب بعد الظهر اذا غادر الفصل قبل الساعة ( صباحا او بعد ذلك :039الساعة )بدئه 

 الظهر
 دقيقة من بداية الصف 25يعتبر الطالب غائب عند دخوله الصف  -الثامن -السادس -صفوف المرحلة المتوسطة  •

 مسؤلية الطالب إكمال جميع الواجبات الناتجة عن غيابه وعليه االتصال بالمعلمين لمعرفة الواجبات الصفية•
 لن يتم عذر الغياب اوالتاخيرعن المدرسة بدون وثائق صالحة.• 
لتغيب او ترك الصف خالل اوقات الدرس غير مسموح ويعتبرالطالب مخالف لقوانين المدرسة ويتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه. ا•

 وعلى معلم الصف ابالغ المكتب الرئيسي فورحدوث المخالفة. 
حة.و يجب أن يكون اسم سنة من العمر اوبدون هوية صال 18سالمة الطالب لن يتم تسليم اي طالب لشخص تحت سن على حفظا"• 

 هذا الشخص 
 مدونا في بطاقة الطوارئ الخاصة بالطالب. يجب اخذ الموافقة المسبقة في الحاالت االستثنائية.

 غيابات سواء كانت بعذر أو بدون عذر. 10ار االهل عندما يصل عدد غيابات الطالب الى بسيتم إخ• 
تخذة تكون لتصحيح الخطوات المالمشاكل التي تسبب بها غياب او تأخير الطالب.سيتخذ الموظفون الخطوات المناسبة لتصحيح • 

 مشاكل حضور الطالب.
يتم إعالم جميع وس. للمدرسة المكتب الرئيسي المخصص لذلك فينموذج الى منازلهم مشيا عند تعبئتهم ال بالذهاب للطالب يسمح 

 المسموح لهم بالمشي.الطالب باسماء الموظفين 
 

 ه القوانين في كل صف.وسيتم تنفيذ هذه السياسة في كل فصل من السنة وتبدا من الصفر في بداية الفصل.ستطبق هذ
 

 مرات عن الصف= اجتماع الطالب مع المعلم 6التاخير 
 مرات عن الصف = اجتماع االهل مع مديرة المدرسة9التاخير 
 لطالبلالهل مع االحتفاظ بنسخة منها في ملف امرات واكثر عن الصف = سوف يتم ارسال رسالة تبليغ 10التاخير 

 مرة عن الصف= سوف يتم ارسال رسالة لمكتب المقاطعة. 18التأخيراكثرمن 
 

 المبكر االنصراف
 .قبل انصراف الطالب  ساعة على االقل مراالتصال بالمدرسةالا / ولي االهليجب على  

من سنة  18 مع اي شخص ما لم يكن طالبانصراف الب سمحوال ية.لمديرمع ا من دون ترتيبات مسبقة 3:00قبل  انصراف الطالبب لن يسمح
تسجيل اسم الطالب في مكتب االدارة  اولياء االمور/يجب على األهالي .وان يكون اسمه على بطاقة طوارئ الطالب، العمر مع هوية صالحة 

 عند االنصراف المبكر للطالب.
 

 رسي:مدالدوام ال لقانونالطالب  مخالفةعند لتصحيح السلوك  متعددة أديبيةتوسائل المدرسة ستخدم ت

 .توجيه التحذيرات. االجتماع مع الطالب و1
 )يتم إبالغ االهل عند الضرورة(. دناهأ ينمذكورال الفراداالمخالفة الى افراد يمكن المساعدة في تصحيحها ك . إحالة2

  العاملين في المدرسة / االهل      
 النفس في المدرسة المع     
 المخدرات مراقبةمكتب خدمة      
 والتوعية خدمات االرشاد     
  التدخل من الزمالء     
 الباحث االجتماعي في المدرسة     
 في المدرسة. االحتجاز     

  ار األهل بذلك.بضرورة اخ معفي الصف تخفيض عالمة الطالب  .3
 .الهلا تبليغ، مع  المدرسة فيالحجز .4
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 .تبليغ االهل مع اعادة الصف.5
 .األحداث اإلحالة إلى سلطة --ني . التدخل القانو6
 .في العام الدراسي المقبل صفهماعادة المدرسة  ةام عطلأي طويلة غيرلفترة المدرسة ن ع الغائبينلطالب يمكن ل. 7
 
قبل المدرسة ،مثل  من بعض االجراءات اخذؤدي الى يوقد  للقوانين وسياسة المدرسةتبر الغياب المتكرر والتأخر انتهاكات خطيرة يع 

 ، أو الطرد من المدرسة. اوالى برنامج إلعادة التأهيل / التعليماإلحالة إلى جهة مدنية
 

 االستراحة
 

 االت التالية:حستراحة في اللوقت الغداء و اال داخل المدرسةيبقى الطالب 
 الجو الممطر 

 درجة فهرنهايت 20أقل من  الرياح حرارةوأن تكون الحرارة الفعلية تحت الصفر 

 في حال كون الملعب غير صالح للعب بسبب الطين أو تراكم الثلوج 
 

القرار بأخذ الطالب لقضاء فترة االستراحة خارج الصف على األحوال الجوية العامة. الرجاء ارسال الطالب للمدرسة مهيئا لتقلبات يعتمد 
 الطقس المحتملة

المدرسي الزي   

 الطالب مسؤول عن اكمال واجباته المدرسية اذا تم طرده من الصف لعدم امتثاله بقانون الزي المدرسي.يكون 
االلتزام واحترام قوانين الزي المدرسي, ال يسمح للطالب بارتداء الزي اذا كانت الجيوب ممزقة واالزرار مقطوعة او  الطالبى يجب عل

 ها باتخاذ االجراءات الالزمة في مواجهتها الي أمور تعيق او تؤدي الى خلل في العملية التعليمية.يوجد كتابة على المالبس, تحتفظ االدارة بحق
 

 

 بقوانين اللباس التالية: وااللتزام يجيب على الطالب التقيد
 

 .ال يسمح بالمالبس الممزقة و المحتوية على ثقوب 

 .يلبس البنطلون حول الخصر ويجب لبس االحزمه اذا لزم االمر 

 يسمح بالمالبس الشفافة. ال 

 .ال يسمح بارتداء المالبس المكتوب عليها كلمات بذيئة او رموز غير محترمة 

 .يجب أن تغطي المالبس الجزء المتوسط من الجسم من األمام و من الخلف 

 الكتف، أو قمصان بال اكمام المفتوحة ، والقمصان يمنع لبس البلوز المفتوحة. 

  .ممنوع ظهور المالبس الداخلية 

 .ال يسمح بالالجين.او اليوغا او الجينز الضيق اال في حال ارتداءه تحت تنورة او سروال قصير او ارتداء قميص طويل 

  )على ان ال تضع القبعة على الرأسيسمح بارتداء سترات ذات السحاب والقبعة)الهوديز 

 تحت الركبة القصيرةوالسراويل  يجب أن يكون طول التنانير . 

 ممنوع ارتداء القلنسوات والقبعات ما عدا غطاء الرأس للمحجبات 
 ال يجوز ارتداء الطالب نعال البيت،والصنادل أو أي نوع آخر من األحذية التي يمكن أن تشكل خطرا على سالمة الطالب.  
 لمحددة(ال يجوز ارتداء البيجامات او نعال البيت الى المدرسة) باستثناء ايام ا 
 ال يسمح بارتداء النظارات الشمسية في مبنى المدرسة ويجب االحتفاظ بها في خزانة الطالب خالل اليوم الدراسي 
  ال يسمح بالرتداء المعاطف والجاكيتات وغيرها من مالبس الشتاء في الصفوف. بيجب على الطالب الذين يشعرون بالبرد باالحتفاظ

 ائها عند الحاجة.بالستر في خزانات المدرسة الرتد
  .تشكل االظافر المزيفة واالقراط الدائرية الكبيرة خطر على الصحة والسالمة لذى ال يمكن ارتدائها في المدرسة 
  ال يسمح بارتداء المالبس المتسخة او الممزقة 

 
 كما يحظر على الطالب من ارتداء أحذية الشتاء داخل الصفوف   ·
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تحتفظ ادارة  اي بمالبس غير متسخة, ممزقة او مكتوب عليها.بمظهرالئق  مسؤولية حضوراوالدهم الى المدرسة اولياء االمور/يتحمل االهل
اذا تم مخالفة قوانين الزي من  المدرسة بالحق في تقييم مالبس الطالب للتأكد بانها تناسب معايير البيئة التعليمية ومعالجتها وفقا لتلك المعايير.

 المعرفة المسبقة بها سوف يطلب منه تبديل مالبسه وان لم يمتثل فسوف تتخذ االجراءات التالية:الطالب على الرغم من 
 

الطالب االتصال  وعلىي مدرسالزي ال الطالب لقانون كاانته يبلغهم عن اولياء االمور/االهليتلقى الطالب إشعار خطي  إلى  .1

  جلب الزي الصحيح الى المدرسةلاالهل ب

يجتمع الطالب  ،مرى اخرىي مدرسالزي ال الطالب لقانون كاانته يبلغهم عن اولياء االمور/االهليتلقى الطالب إشعار خطي  إلى  .2

  وعلى الطالب االتصال باالهل لجلب الزي الصحيح الى المدرسة مع االدارة لمناقشة الزي المدرسي الصحيح

في المدرسة الطالب  حجزة المدرسة ويتم يجب على االهل االجتماع مع مدير وراولياء االم/الهلاالطالب إشعار خطي  إلى  يتلقي .3

 سي.االيوم الدر خالل

 سيتم فصل الطالب ليوم كامل من المدرسة. .4

 

 التربية الرياضية
بارتداء النعال، أو ,ال يسمح )كحذاء التنيس, والركض ....( ارتداء أحذية مناسبة لصالة الرياضةعلى الطالب يجب في ايام صف الرياضة 

 األحذية ذات الكعب العالي، أوحذاء الثلج،او االحذية المسطحة.
 

 سياسة اعادة الصف لمدرسة ديربورن اكاديمي
 

او  استثنائية, المجلس التعليمي "صالحية عامة" لممارسة سلطة 380.1282أ و 380.11يعطي قانون المدارس في والية ميشيغن المعدل فقرة 

" . عالوة  380.1282أ و380.11مناسبة الداء اي وظيفة تتعلق بمصلحة العملية التعليمية العامة في المرحلة االبتدائية والمتوسطة "ام سي ال 

يمكن ان  فشله في تحقيق المستوى المناسب. الىعلى ذلك, تأكد المحاكم ان لدى المجلس التعليمي السلطة الخذ قرار اعادة الطالب لصفه استنادا 

المعايير ودمجها في سياسة اعادة الصف ولكن  ىتتضمن سياسة المجلس التعليمي المحلي خيار النظر في توصيات االهل/ اولياء االمور كاحد

 يعتمد القرار النهائي على سياسة المجلس التعليمي.

 معايير اعادة الصف:

يأخذ بعين االعتبار العوامل التالية:يعود القرار النهائي العادة الطالب لصفه الى المدير الذي س  

اكمال المنهاج بنجاح -  

% من العام الدراسي( 10الحضور/ التأخير) يمثل الغياب الغير معذور اكثر  -  

الحالة االدراكية, االجتماعية و النفسية -  

اخالقيات العمل -  

اخرى ) مستوى اقل من سنتين في مادتي اللغة و/او الرياضيات( االداء االكاديمي في اختبارات ال" ان دبليو اي اي/ اي رادي" واختبارات -  

ير بعين الهدف من هذه المجموعة من المعايير ان تكون دليل عاما وقابلة لالستثناء في الحاالت الفردية لكل طالب ولتقديرات المدير. سيأخذ المد

لموظفين الذين يقدمون الدعم للطالب في اوائل شهر أيار قبل اتخاذ االعتبار توصيات عدد من موظفي المدرسة منهم المعلمين, المستشارين وا

كتهم والتزامهم القرار. يقوم المديربأتخاذ القرار النهائي بشأن الطالب ويعقد اجتماعا مع االهل/ اولياء االمر لتبليغهم القرار واخذ موافقتهم, مشار

 بالقرار.

 عملية تبليغ االهل/ ولي االمر

رون اكاديمي بتبليغ االهل/ اولياء امر الطالب المعرض العادة صفة خالل او عند بداية الفصل الثاني للعام الدراسي وانشاء ستقوم مدرسة ديرب

خطة تدخل/دعم فردية لكل طالب مع اخذ بعين االعتبار مالحظات االهل. تعطي االجتماعات الفصلية االهل, المعلمين والطالب فرصة كبيرة 

دم نحو النتائج واالهداف المحددة. كما تعطي تقاريرنصف/اخر الفصل االهل/اولياء االمر والطالب التحذيرات الكافية اذا لتوضيح ومناقشة التق

 كان الطالب على وشك الرسوب.

 الطالب الذين يتلقون الخدمات الفردية الخاصة

لفردي مراجعة خطة الطالب "اي اي بي" اذا كان معرض جب على فريق قسم البرنامج التعليمي اتواذا كان لدى الطالب خطة تعليمية فردية ي

 العادة صفه. تنطبق معايير اعادة الصف على طالب ذوي االجتياجات الخاصة ما لم يضع فريق البرنامج التعليمي معايير ترقية فردية في خطة

مدة من قبل مجلس التعليمي للمدرسة او المعايير برنامجه الفردية. اذا لم يتمكن الطالب ذوي االحتياجات الخاصة من تحقيق المعايير المعت

المذكورة في خطته الفردية يجب على منسق فريق برنامج التعليمي الفردي عقد اجتماع لمناقشة اذا كانت الخطة الحالية تلبي االحتياجات 

 االكاديمية للطالب بشكل صحيح.
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 الطالب الذين يتلقون خدمات اللغة االنكليزية كلغة ثانية

  كان الطالب يتلقى خدمات اللغة االنكليزية كلغة ثانية يجب على فريق برنامج اللغة االنكليزيه كلغة ثانية مراجعة مستوى الطالب معاييراذا 

ة اختبار ال"ويدا"  اذا كان معرض العادة صفه. تنطبق معايير اعادة الصف على طالب ما لم يضع فريق البرنامج التعليمي معايير ترقية فردي

جلس خطة تدخل الطالب الفردية. اذا لم يتمكن الطالب الذي يتلقى خدمات اللغة االنكليزية كلغة ثانية من تحقيق المعايير المعتمدة من قبل م في

ات جب على الفريق عقد اجتماع لمناقشة اذا كانت الخطة الحالية تلبي االحتياجتوالتعليمي للمدرسة او المعايير المذكورة في خطته الفردية ي

 االكاديمية للطالب بشكل صحيح.

 االستئناف

الطلب  اذا رغب االهل/اولياء االمر باستئناف قرار اعادة الصف يمكنهم تقديم طلب الى المجلس التعليمي الذي سيأخذ القرار النهائي. يجب تقديم

د التاريخ المذكور. يجب ان يكون طلب االستئناف خطي ايام دراسية من التاريخ التبليغ بالقرار. لن يقبل اي طلب استئناف يقدم بع 10خالل مدة 

 ويتضمن اي معلومات او وثائق داعمة للطلب. يعتبر قرار المجلس التعليمي نهائي.

 

 والقوانين نظمةاألقواعد وال

 

 مقدمة

ئم للتعلم ، توفير مناخ مالهو  قوانينحيث ان الغرض من هذه القواعد وال. قوانينأكاديمية ديربورن اتباع جميع القواعد وال على جميع طالب

 االنتهاكات. اعد سيؤدي الى فرض  العقوبات  وفقا لطبيعة وعدد هذهقوهذه التعارض مع التقدم العلمي للطالب.  انتهاك ي ومنع السلوك الذي

 بالكليات والمجتمع.هم جاهزون للعمل وااللتحاق ورجون خيت طالبلوالية ميتشيغان تقتضي ما يلي:كل ال يمجلس التعليمالرسالة 

أكاديمية ديربورن سوف  بشكل متكامل.ولهذا فان ويمكن تحقيق هذا الهدف اذا كان الطالب داخل مدارسهم يتابعون عملية التحصيل العلمي
 الطالب. يبات المساعدة على توجيه( " و التدر  PBISالسلوك االيجابي  "برنامج ) برامج دعمتخلق جوا من االنجازات الشاملة باستعمال 

 

 تعريفات:

في حافلة المدرسة أو أي حافلة تابعة للمدرسة، أو التواجد في ر داخل مبنى المدرسة،يعني في الصف، أو في أي مكان آخ"في المدرسة": .1

 أي نشاط او مناسبة تتم تحت رعاية المدرسة. سواء كانت او لم تكن في مبنى المدرسة.
 من بليطسوف و وتضيع الوقتهي عبارة عن اداة منظمة وموجهة تستخدم في حال عدم اتباع الطالب للتعليمات  عقوبة االحتجاز: .2

 مسبقا. ي حال تم اتخاذ هذا االجراء بحق ولدهمف اولياء االمور/ويتم اخبار األهل.تحمل مسؤولية هذا العملالطالب 
 .العام الدراسي خاللعشرة ايام لواحد و يرسل للمنزل ليوم وا يفصل الطالبعقوبة الفصل المؤقت:  .3
 ايام.ند فصل الطالب لمدة تزيد عن عشرة ععقوبة الفصل المطول: .4
ي لتعليما مجلسال منراقربيتم اتخاذ هذه العقوبة بحق الطالب انهاء حق الطالب االلتحاق بالمدرسة وكل األنشطة التابعة لها  عقوبة الطرد: .5

 المدة من قبل مجلس ادارة المدرسة أوتبعا لقانون الوالية.هذه لمدة غير محددة ما لم يتم تحديد الطرد لمدرسة. يكون ل
عن المجلس درلقرار الصااستئناف تقديم طلب خطي ال اولياء االمور/هلالوااللطالب  مكنيفي حال عدم قبول او رفض قرار المجلس 

 تاريخ تبليغهم.من ( خمسة ايام )في غضون التعليمي 
 

 القواعد/االسس

 :على الطالب
 ".مهذب"، "آمن" ، و "لان يكون "مسؤو. 1
 .و تحصيله العلمي ان يكون مسؤوال عن سلوكه. 2
 ومستعدا لتلقي الدروس. بأتم الجهوزيةالحضور للمدرسة في الوقت المحدد . 3
لون عن النظافة و النظام في المدرسة،المعلمون احترام حقوق و مشاعر اآلخرين بما في ذلك الطالب، المعلمين، السكرتيرات، المسؤو. 4

 .وفي حافلة المدرسة او في اي مناسبه من مناسبات المدرسةفي المد رسة  في الكافتيريا عاملينالو المساعدون،سائق الحافلة،
المعلمون ووالنظام في المدرسة،بما في ذلك الزمالء، المعلمين، السكرتيرات، المسؤولون عن النظافة  حترام حقوق وممتلكات اآلخرين. ا5

 تفال أو مناسبة تحت عاتق المدرسة.حاوفي أي اوفي حافلة المدرسة والعاملين في الكافتيريا  سائق الحافلة،والمساعدون،
 أو تقليل قيمة عملهم.التشويه ، أو التشهيرباآلخرين أو الغش ،أو  مهتبااحترام اعمال اآلخرين بعدم نسخ كت.  6
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 و بشكل عام المحظورة البنودالسلوك / 

، والممرات ، الحمامات والمكاتب  وذلك في الصفوففي جميع األوقات.  وامانباحترام ومسؤولية تصرف ال بمن الطالبشكل عام يتوقع و

للقواعد المنصوصة معالجة اي موقف او تصرف مخالف بحقها في أكاديمي ديربورن تحتفظ كافيتريا ، والرحالت الميدانية. الوالحافالت ، و

 .رسة ،والموظف المسؤولوفقا لتقدير مدير المد اعاله

 المحظورالسلوك 

 يتم اتخاذ اجراءات تاديبية بحق اي طالب يقوم بتصرف مدون ادناه:

 

المدرسي وباشراف  برنامجالجزءا من  كانفي المدرسة ، إال في حال  (شخص)أي  أو ضرب رمي االشياء ،دفعالوالصراخ ،و الركض,-1.
 .الموظف المسؤول 

 مبنىخارج داخل او   سواء كانلمدرسة تابع ل او خالل نشاطشكال في مبنى المدرسة ، وعلى ارض المدرسة القمار بأي شكل من األلعب -2
 .المدرسة 

سواء كان داخل او خارج مبنى المدرسة  يتعلق بالمدرسة نشاطوفي اي  ةالمدرس على ارضاوداخل المدرسة  ي شئاو ترويج ال يمنع بيع-3
 مع موافقة مسبقة.لمدرسة ل جمع التبرعاتا ما عد

 .ي المدرسةموظفاذن من احد ( دون 03:30حتى 7:30ات أو دورات المياه )خالل اليوم الدراسي الممر التواجد في -4
 .في المدرسة االهالي المتطوعين، و عدم اتباع توجيهات  اإلداريين والعاملين في المدرسة-5
 .حد الموظفين أ مغادرة المدرسة من دون إذن-6
 .استعمال األدوات واللوازم المدرسية سوء-7
 .أي شكل من أشكال االحتجاج الطالبية التي تعرقل مسيرة العمل التربوية اقامة-8
 استخدام أي لغة أو الفاظ مسيئة ، مدنسة ، تهدف إلى خلق اضطراب أو تحرض على العنف.-9

  .15و 14في النمذج في الصفحتين  المنصوص عليهامن قبل أكاديمية ديربورن واتباع التعليمات والقواعد المتبعة والمتوقعة  عدم-10
 

 عةالممنو االشياء

 
 حال تنظيم احتفال فيوقت االكل وعلى ان تكون مناسبة لمعايير االطعمة الصحية او في في  )فقطاالطعمة القادمة من خارج المدرسة .1

 (الصف.
 العلكة / الحلويات . 2
 والحيوانات المحشوة. النادرةاأللعاب من أي نوع ، بما في ذلك البطاقات . 3
 النظارات الشمسية. ا4
 العبوات الزجاجية من أي نوع  . 5
 (اليوم الدراسي ضمنباحية من أي نوع )بما في ذلك الرسومات اإلفاحشة أو ومات الأو الرسالصور والمجالت االباحية  .6
 ، أو أي اجهزة اشعال اخرىالكبريتالوالعات وأعواد . 7
 المواد المتفجرة /اوالمواد قابلة االشتعال  )على سبيل المثال : السائل الخفيف والبنزين واأللعاب النارية والبارود ، الخ.(. 8
 ة(مدرسوعلى ان تكون مناسبة لللمكتب الرئيسي )ما لم تكن مسجلة لدى ا ةمخدرلاطبية ال االدويةأو  مخدراتالباالتجار. 9

 . يمنع جلب االسلحة او االلعاب على شكل اسلحة الى المدرسة.10
 .بكل اشكاله حتى السيجارة االلكترونية. المدرسة منطقة خالية من التدخين 11
 

 االجهزة االلكترونيةاستعمال ة سسيا
 

 ة.هذه االجهز من والى رسائلتتلقى ترسل و، واترتداد امسموعة،رات أجهزة االتصاالت الالسلكية هي األجهزة التي تنبعث منها إشا :تعريف
األجهزة األخرى التي تسمح لشخص لتسجيل الصوت، ود ، كاميرات ، أجهزة بيجر ، االهواتف المحمولة ، أي بامثلة على هذه االجهزة

ت وارسالها في تسجيالهذه ال حفظوالتي تسمح بالتسجيل الحي او امكانية  ، أو معلومات أخرىلكتابات والرسائلالصور أو ا حفظالفيديو أو 
 وقت الحق.
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فيما  تعليميالمجلس السياسة نحترم أن  علينا يجب ولكن.  مدى اهمية التكنلوجيا في عصرنا الحالي كوندرالموظفون في "أكاديمية ديربورن" ي
 هبعد الدوام اوالمدرسة، خالل  اراضيعلى او طالب في المدرسة،  والتي تنص على انه يتوجب على كلبأجهزة االتصاالت الالسلكية.  يتعلق 
اطفاء االجهزة االلكترونيه والهواتف النقالة كليا ووضعها في مكان بعيد عن الدراسية ة ، وخالل الساعات يمدرس اعمال ونشاطات ، في

 لعاملين في المدرسة.من قبل اها فااكتشذا تم اسوف تصادر واال  نظاراال
 
دون موافقة  يةمدرس النشطةر ألي طالب أو موظف أو شخص آخر في المدرسة أو أثناء حضوره يصوتأو  تسجيلبالطالب  الي من يسمحال 

وهواتفهم استصادر اجهزتهم االلكترونية ن هذه السياسة ينتهكوالطالب الذين  حيث انها تعتبر انتهاك لخصوصيات االخرين.ذلك الشخص 
 حتى نهاية السنة الدراسية.

الطالب  ذا النوع من السلوك يضع جميعان ه"  حيث الجنسي "سيكستنغلمشاركة في تبادل الرسائل أو الصور ذات الطابع ا الطالب من يمنع
الجراءات إباحية عن األطفال.  مثل هذا السلوك سيكون رهنا ات جنائية تتعلق بنقل أو حيازة مواد يسفر عن انتهاكو .المشاركين في خطر

.المستخدمجهاز الجنائية وإمكانية مصادرة  و/أو توجيه اتهامات ةالمدرس تأديبية من قبل  
 

.ال يوجد اي خصوصيات لحيازة االجهزة االلكترونية في المدرسة  
 

 تبديل( في غرف الغير متحركةيحظر استخدام األجهزة الالسلكية التي تحتوي على كاميرات مدمجة )األجهزة التي تأخذ الصور المتحركة أو 
.المدرسة فيوالحمامات ومناطق أخرى  الصفوفالمالبس و  

 
في: ةالسلكيا ةجهزاالتخدام من اسالطالب  يمنع  

 .والحرج أو الترهيبشخص آخر اهانة او مضايقة لتسبب  •
 أو المعلومات األكاديميةات نقل االختبار •
 غش أو خيانة األمانة األكاديمية.ل أي معلومات أخرى بطريقة تشكل احتيال أو سرقة أو نق• 
 

 .ام هذا االمتيازفي إساءة استخد ةمشاركالأو المدرسة سياسة ب يلتزموا لمجهاز السلكي في المدرسة إذا اي متالك ا امكانيةالطالب سيفقد  
 

تخريب المتعمد ألي جهاز السلكي اللف أو تسرقة، أو  عنمسؤولة  غيرجهزتهم الالسلكية.  أكاديمية ديربورن اعن  ةمسؤوليالالطالب  يتحمل
 هذه االجهزة.المدرسة، أو االستخدام غير المصرح به لفي 

 
على الرقم بمكتب المدرسة  هو عن طريق االتصالأثناء اليوم المدرسي  باوالدهملالتصال  االفضل طريقةالن با ولياء االمورا/ننصح االهل

3139821300 
 اذا اقتضى االمر. باالهلسوف يسمح للطالب استخدام الهواتف المدرسية لالتصال 

 

 انتهاكات لسياسة اإللكترونيات
 

 قد تتطلبراءات تأديبية و/أو مصادرة أجهزتهم الالسلكية. إلج يخضعونسياسة اإللكترونيات كما هو مبين أعاله س ينتهكونالطالب الذين 
(لالطفال إباحيةصورغير قانوني )مثالً:  انتهاك لكونه  الشرطةأجهزة  بالغإإدارة المدرسة من نتهاكات بعض اال    

.السابقةد االنتهاكات عدنتهاك و/أو اال طبيعة بحسبطرد ال الىتحذيرالتدريجيا بدءاً من  تـأديب الطالبيتم   
 

 ( انتهاكات لهذه السياسة:اخبار االجهزة االمنية)ال يتطلب القانون  وسيتبع اإلجراء التالي
 
 .ويشرف على اتمام الطالب لذلك" طفاء واخفاءسياسة "إ ينفذلطالب وا المدرسة موظف يحذر -1
يمكن اعطاء  .الدراسي الجهاز للطالب في نهاية اليوم ويرجع الى االدارة  الطالب يحيل( ، ضبط ومصادرة) جهازيصادرموظف المدرسة ال -2

 الطالب ساعات خدمات اجتماعية كعقوبة نتيجة االحالة الى االدارة.
إلى  جهازرف(.  يتم إرجاع ال)أو المكتب الرئيسي في غياب المش الدارة المدرسةوتحويل الطالب  جهازالصادرة يقوم موظف المدرسة بم-3
 .المدرسة سياسة فيها الطالبينتهك  اإلجراء في كل مرة سيتم تكرار هذا ."ادارة المدرسة و اولياء االمور/ين االهلباجتماع بعد عقد ل هاأل
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اذا اختار الطالب االستمرار بانتهاك سياسة االلكترونيات رغم جميع الجهود المذكورة  اإلجراءات التاليةستتبع ادارة المدرسة 
 اعاله:
 الحجز في المدرسة خالل الدوام المدرسييتم اعطاء الطالب عقوبة  -1
 السنة الدراسية.من  بحمل أو حيازة جهاز إلكتروني في المدرسة لما تبقى للطالب يسمح لن  -2
 .حتى نهاية السنة الدراسية هليتم إرجاع الجهاز اإللكتروني لأل لن -3
 النهائي من المدرسة.اقب إضافية تصل إلى الطرد إلى عولكترونية من قبل الطالب اال ةجهزسياسة االليؤدي استمرار عدم االمتثال  -4

 
تقوم   اولياء االمور./لهبدون الحصول على موافقة أو وجود كال من الطالب واأل الكترونيأي جهاز  لن تقوم المدرسة بتفتيش  :مالحظة

بحث وفقا لسياسة اليتم إجراء وخرى.  انتهاك للقانون أو القواعد المدرسية األ المدرسة بتفتيش االجهزة فقط للحصول على ادلة لكشف عن
 لبحث والضبط.  من قانون  المدرسة ل -5771

 

 اتفاقية اجهزة الكروم بوك
حفاظ يجب على االهل/ اولياء االمر والطالب المشاركين في برنامج الكروم بوك الفردي توقيع اتفاقية استخدام الكروم بوك التى تحدد كيفية ال

الكروم بوك. تتضمن االتفاقية اقرار عن مسؤولية الطالب في حال وقوع اي ضرر للجهاز. سيتم التحقيق من قبل واالستخدام الصحيح لجهاز 
 االدارة في اي حوادث تشمل اطراف متعددة متعلقة بجهاز الكروم بوك قد تحدث في المدرسة

 

 من قبل التالميذ للقوانين و األنظمة نتهاكاتإ

 
يخضع كل طالب يخالف قوانين السلوك لعقوبة من قبل المعلم المسؤول عن  السلوك.ادناه الئحة وتعريف بالمخالفات واالنتهاكات لقانون 

 .نشاطالالصف او الموضوع او 
الصارمة، وبما في ذلك من اجراءات وقائية مثل التعليمات  لطالبمع ا توجيهالول تقوم أكاديمية ديربورن باستخدام سياسة التدخ

حية، الوساطة بين الزمالء،لقاء الطالب مع المعلمين والزمالء،تدخل اضافي من قبل العاملين في المدرسة حي، الممارسات التصPBISاستخدام
يتوجب احالت بعض االنتهاكات مباشرة الى االدارة بسبب خطورتها او لكونها مخالفة   .لالصالح،التواصل ما بين المدرسين و االهالي

لمدرسة أو يخضع للممارسات ا اوعالم النفس لدى لمرشد االجتماعيا في بعض االحيان الىالطالب المخالف يرسل  .خالق والقانون العاملال
 على ان يطبق قانون انتهاك السياسة من قبل المجلس التعليمي اذا لزم االمر. التعديلية للسلوك.

 

 :تعريفات
 

 :/البلطجة / المضايقة / الترهيب االعتداء .1
أو في أي مكان آخر داخل مبنى المدرسة،في حافلة المدرسة أو لى احد الزمالء في الصف، عمن أي نوع االعتداء بطالب الي يسمح  ال

في مبنى أي حافلة تابعة للمدرسة، أو في حال التواجد في أي نشاط او مناسبة تتم تحت رعاية المدرسة. سواء كانت او لم تكن 
من 219معرف في قسم الالقانون  المدرسة.بما في ذلك استخدام وسائل االتصاالت و التي تندرج تحت وصاية مدارس ديربورن الحكومية.

 PA 328,MCL 750.219a 1931قانون ميتشيغان. 
 إيذاء الطالب بهدف التواصل عبر اجهزةوا،  جسديةاو كتابية ، أو  تشمل البلطجة أوالمضايقات من قبل اي شخص سواء كانت شفهية

 بفعل ما يلي:
 التدخل بالفرص التعليمية او البرامج المفيدة للطالب/الطالب. -
 تخويف والترهيب النفسي والجسدي للطالب بهدف عدم االستفادة من البرامج التعليمية. -
 ايقاع الضرر الجسماني أو العقلي على أحد الطالب. -
 العملية التعليمية في المدرسة.ايقاع ضررا او اعاقة  -

 
 تتبع مدرسة ديربورن اكاديمي سياسة عدم التسامح مع االنتهاكات وستتبع عدد من الخطوات لمنع االنتهاكات وسيطلب من كل مخالف للقوانين

 .البحث عن مدرسة بديلة
 

 :االكاديمي سوء السلوك الغش /. 2

 .أكاديمية باإلضافة إلى العقوبات االخرىالى فرض عقوبات  ذلك يؤدي حيثالمواد التعليمية. ب، أو العبث غشال يسمح للطالب بالسرقة وال
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 اتلكمتالم تشويه . 3

الكتب المدرسية أو كتب المكتبة ، والكتابة على الجدران أو  مثل الكتابة على .ها ممتلكاتالمدرسة ، أو تلف  تشويهبيتسبب  ن الاعلى الطالب 
 أعمال تشويه. الجدران بااللوان حيث تعتبر رش، ويةالخشب االثاثب يالمكاتب ، وتخر

 

 :تدمير الممتلكات .4

مد على الطالب أال يتسبب في تدمير ممتلكات المدرسة أو غيرها. األعمال التخريبية المتعمدة مثل تخريب لوحات اإلعالنات ، والتخريب المتع
التجهيزات الكهربائية ، وإلحاق أضرار في المعدات المدرسية إلى درجة تستدعي  اإلصالح لنظام السباكة في المدرسة ، وكسر المصابيح أو 

 الضروري .
 

 :. السلوك غير المنضبط5
الضوضاء ،  الفوضى والتصرف بطريقة تؤدي إلى تعطيل أو عرقلة العملية التعليمية.  الطالب عدم مضايقة اآلخرين أواساءة  علىيجب 

الدرس ، لمعلم من بدء ا الذي يمنعغير منضبط العتبر السلوك . ويالعملية التعليمية عن هييل الذي غير منضبطالالسلوك وورمي األشياء ، 
 .عن التعليم لمعالجة المشكلة توقفلله يضطرأو 

 

 :عدم االمتثال لعقوبة االحتجاز داخل المدرسة.6
سيخضع . بها األوصياء/هلالطالب واالالمؤكد لكل من بالغ الالتي تم إعلى الطالب االمتثال لعقوبة االحتجاز داخل المدرسة ويجب 

 الذين يفتقرون إلى وسائل النقلللطلبة  يمكن اعطاء عقوبات اخرى .من المدرسة الطالب المخالفين لعقوبات اخرى قد تصل الى الفصل
 .بموافقة من ادارة المدرسة

 :انتحال الشخصية .6
المدرسة بقصد خداع العاملين في المدارس أو  في آخر أو إعطاء هوية مزورة إلى أي مسؤول على الطالب عدم استخدام هوية شخص

 الحصول على األموال أو الممتلكات زورا.
 

 :العراك .7
 األعتبارالدفاع عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين عند تحديد ما سيأخذ بعين شخص آخر.  اي معالعراك ب اللطل اليسمح

 انتهك هذا الحكم.إذا كان الطالب قد 
 

 :تزوير .8

 .التعليميمجلس الراسم شخص آخر لغرض االحتيال على العاملين في المدرسة أو يزوتب الللط سمحإلي   
 

 :احتيال. 10

 آخرعن طريق تزويده بمعلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول على أي شخصتسبب في خداع الع أو اخدالب بللط سمحإلي   
 شيء ذي قيمة. 

 

 :لعب القمار .11

 من قبل المدرسة. باذن مسبقما عدا األلعاب والمسابقات مزاولة لعبة القمار في المدرسة،  بالللط سمحإلي   
 

 :. نشاط العصابات12

 لعملية التعليمية.اأو نشاط العصابات  في المدرسة، مما يتسبب  بعرقلة  ,ب استخدام العنف والقوة واإلكراه والتهديدالللط سمحالي  
تنال من أمن المجتمع ، و/ وأو البالغين الذين ينخرطون في انشطة تهدد سالمة الناس عامة،/جماعات منظمة للطالب وهو ف العصابات يتعر 

 س.افي المدر يةالتعليم تهدد العمليةأو 
 

 يشمل نشاط العصابات :
 رموز لدعم عصابة من العصابات. انشاءعصابة ، أو لبس الطالب للمالبس والمجوهرات، واأللوان، أو األشارات التي تميزه كعضوا في
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 الب عضو في عصابة. الط ان تبين اشارة او حركةاستخدام الطالب ألي كلمة أو عبارة  مكتوبة أو رمز أو  •
 عصابات. او انشاء لمشاركة في أنشطة لتشجيعلغرض اتجمع شخصين أو أكثر   •
 تجنيد الطالب في العصابات.  •

 

 : التحرش/الترهيب. 13
فعل أو  بادرة يعني أي  أوالتخويفلتحرش ا ."أوالتخويف التحرش"تعريف  ضمن  أي سلوك فية  أو المشارك  المساهمةال يسمح للطالب  

أوأضرار في  يلضررشخص التعرض من خوف حالة في الطالبوضع  .هممتلكات أو إتالفاخر  لطالب إيذاء جسدي يسببأو، لفظي، مكتوب
 تخويفالمضايقة أو ال. في المدرسة التعليمية اعاقة العمليةلتعطيل أومما يؤدي  مجموعة من الطالب أو ألي طالب ساءةاإلأو هانةاإل، هممتلكات
 .الجسدي عتداءاالشارات الخطية او اللفظية او اال فقط علىال يقتصر ه، ولكنيشمل

 

 :المعاكسات.14
 المساهمةب الال يسمح للط .مع اي شخص يقوم بهذه االفعال في المدرسة التسامحيتم لن و ميشيغان قانون والية في جريمةالمعاكسات تعتبر 

التصرف المتعمد والمتهور من قبل شخص او اشخاص المعاكسات" يعني مصطلح ". المعاكساتتعريف  ضمن  أي سلوك فية  أو المشارك
 االنتماء أو المشاركة أوتولي مناصب أوالحفاظ علىضد فرد مع العلم بـأنه سيسبب بالضرر الجسدي لهذا الفرد والهدف من هذا التصرف 

، تعاوني نادي، سلك، نقابةأو  أو مؤسسة جمعيةللطالبات،  او نادي خاصألخوة ل نادي عنيي" "منظمة مصطلح .في أي منظمة عضوية
 [.MCL750.411t] في مؤسسة تعليمية طالب مؤلفة من اتأومجموع، فريق رياضياجتماعية، مجموعة ، دماتللخمجموعة 

 

 :بشكل متهور أو غير إلئق ليات النقلآ. تشغيل 15

 العامة أو ممتلكات المدرسة.شكل خطرا على السالمة يعلى أرض المدرسة بحيث بتهور ليات النقلآطالب تشغيل يسمح الي إل 
 

 امام العامة: اظهار العواطف.16
 وتقبيل وما الى ذلك من السلوكيات الفاضحة. راط في السلوكيات الغير مقبولة من حضن وامساك لليدخيمنع الطالب من االن

 

 :. المالبس غير الالئقة والنظافة الشخصية17

بسالمة أو بصحة أآلخرين. حيث ان اللباس بطريقة غير  الحاق الضرريمنع ارتداء الطالب للمالبس التي من شانها تعطليل العملية التعليمية أو 
 الئقة ممكن ان يتعارض مع عملية التعلم والتعليم.

 

 .اساءة استخدام التكنولوجيا:18
 ة.مدرسالحافلة وفي خالل ساعات المدرسة ان تبقى مغلقة وغير مرئية  علىكترونية او االجهزة االل يمكن للطالب حمل الهواتف الخلوية 

 
 في اوفي رحلة المدرسة، اواالتصاالت الالسلكية في المدرسة، من اجهزة تطبق سياسة اإللكترونيات المبينة أعاله فيما يتعلق بأي جهاز ت سوف

 .، إلخمدرسينشاط اي 
 

 :.العصيان / الشغب19

فتح الكتاب وكتابة الواجب الصفي، والعمل مع طالب آخر، كسة المدري موظفطالب تجاهل التعليمات أو رفض االمتثال لتوجيهات اليسمح الي 
، رفض ترك الممر أو أي مكان آخر، أو الهروب من العاملين في المدرسة بعد مدرسيوالعمل في مجموعة، إجراء اختبار أو القيام بأي نشاط 

 منه التوقف من قبل العاملين.ان يطلب 
 

 .ترك المدرسة من دون إذن:20

 الكافتيريا دون الحصول على إذن من موظفي المدرسة او العاملين لديها.اوال يسمح للطالب ترك مبنى المدرسة،الصف، 
 

 .التسكع:21

 مسبق.أو من دون ترخيص  /و سبب منطقيإليمكن للطالب البقاء على ممتلكات المدرسة من دون    
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 . حيازة ممتلكات شخصية غير الئقة:22

دريس والتعلم.  تعتبر معيقة لعملية التالمدرسة، كما ذكر أعاله، أو التي انون بموجب ق الشخصية المحظورةالممتلكات  احضارطالب لل يسمحال
شخصية االشياء ال .منزليةاشياء طفال أو ال، مواد إباحية أو فاحشة، أضواء الليزر، لعب أاتمو: الرسعلى سبيل المثال وال يختصر فقط على

الحصول على موافقة مسبقة ى بعد أو ألسباب أخر بعض االجهزة إذا كانت تتعلق بصحة الطالب باحضار يسمحغير مسموح بها في أي وقت. 
 من اإلدارة.

 

 . األلفاظ النابية و / أو البذيئة اتجاه الموظفين:23
، بشكل صور أو كتابة ا,لفظبية او بذيئة تجاه أي من موظفي المدرسة أو المتطوعين من األهالي كانت نا كلماتباستخدام طالب  يسمح اليإل

 رسومات مباشرة أو غير مباشرة.
 

 .األلفاظ النابية والبذيئة تجاه الطالب:24

 رسومات مباشرة أو غير مباشرة.، بشكل صور أو كتابة ا,نابية او بذيئة تجاه أي طالب كانت لفظ باستخدام كلماتإليسمح الي طالب 
 

 .التحرش الجنسي على)المستوى األول(:25
 االحراج وعدم الرغبة علىاءات الجنسية أوإحراج الشخص جنسيا" مما يسبب حب من استخدام الكلمات والصورواإليالط ال يسمح الي

 المشاركة في األنشطة المدرسية.
 

 .التحرش الجنسي على)المستوى الثاني(:26
أي ذات طبيعة جنسية مع أو تجاه  جسديفي سلوك لفظي أو  لمشاركةأوطلب خدمات جنسية أو ا ستخدام أي عباراتباطالب  مح اليال يس

 .في المدرسة متطوعأوموظف  طالب او
 

 .التدخين:27
حتوي على ت التبغ، أو امتالك أي مادةائر أو لسجلاإللكترونية، استخدام خيارات بديلة  التدخين أو استخدام اجهزة للطالب بالتدخينيسمح  ال

 .ف المدرسةاشرتم تحت االتبغ أو النيكوتين في أي منطقة تخضع لسيطرة المدرسة، بما في ذلك جميع األنشطة أو المناسبات التي ت
 

 ر:ي.التأخ28

قبل او بعد مالبس المراحيض، تغيير  اليعتبراستخدام. سبب وجيهدون  حددفي الوقت الم الى الصفللطالب التاخر وعدم الوصول  سمحيال  
اي طالب من دون اذن خطي  علن يجتمع الموظفون م .عذر للتأخير"إلجراء "محادثة معلمآخر، أو البحث عن  معلم، زيارة الرياضة صف

 وظف قبل عودة الطالب الى الصف.معلى ان يتم ختم االذن من قبل ال
 

 .اساءة استخدام التكنولوجيا:29
 سياسة المدرسة الستخدام التقنية والتكنولوجيا  اتنهاكالب طي اليسمح ال 

 

 .السرقة أو حيازة ممتلكات مسروقة:30

دوالر أو  100.00 ةبقيمحيازة الممتلكات التي ال تخصه واتخاذ الملكية أوا، المالكتخصه اإل بإذن من الطالب حيازة ممتلكات ي الال يسمح 
 أقل.

 .التهديد / اإلكراه:31

 بطالب آخر. اوإكراه طالب آخر على القيام بعمل غير مقتنع به. يطالب الحاق األذى الجسدي ال سمحإلي
 

 .التعدي على ممتلكات الغير:32
 الطالبأوفصل طرد تم ن لديه إذن من إدارةالمدرسة. إذا االذي تم تعيينه للطالب، االإذا ك المكانيمنع الطالب من دخول مبنى المدرسة ما عدا  

 فعليه ان ال يعود إلى مبنى المدرسة دون إذن من إدارة المدرسة.من المدرسة، 
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 .التهرب من المدرسة:33

الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية في المدرسة، اوتبليغ المدرسة من  علم او دون لصف او النشاطال يمكن للطالب التغيب عن ا   
 الوصي. /هلقبل األ

 

 باألسلحة:.حيازة االلعاب الشبيهة 34
 بذلك من قبل المعلم ولغرض خدمة العملية التعليمية.له العاب تشبه األسلحة ما لم يصرح  استعمال او بيع او توزيعحيازة أو بللطالب  سمحال ي
 

 االنتهاكات رد المدرسة على
حال تحافظ المدرسة على بيئة امنة وتستمر بمراجعة قوانين المدرسة عن الحقوق والواجبات والتأكد من معرفة الطالب بها واالطالع عليها. في 

 للطالب التعلم منها.حتى يتثنى  بطرق توجيهيةتم انتهاك لهذه القوانين تعمل المدرسة اوال على معالجة االمر 
 

، وعلى سبيل المثال، اجتماعات قوانين المدرسةالمناسبة، على النحو الذي تحدده  الطرق التوجيهيةيها استخدام يحق الدارة المدرسة وموظف
، وبرامج لمساعدة هم لتسوية النزاعات بينوالوساطة ين والبرامج الطالبية عيالباحثين االجتما واستشارةاالهل والطالب، مساعدة الموظفين، 

. وتبعا للظروف ويمكن تحويل الطالب الى مراكز للعالج النفسي او لمعالجة االدمان, الخ رامج الوقاية من العنفالطالب للسيطرة على نفسه وب
 واإلجراءات التأديبية التالية: الطرق التوجيهيةسوف تستخدم المدرسة 

 

 ؛التأنيبوالطالب مع االدارة للتوجيه   اجتماع •
 االدارةاجتماع االهل مع  •
 ؛هيئات مساعدة مختصةواجتماع مع إحالة  •
 التقارير اليومية / األسبوعية عن مراحل تقدم الطالب •
 اتفاقيات بين التلميذ واالدارة حول سلوكيات الطالب •
 خطة لتعديل السلوك •
 خطة تتبع من قبل المدرسين لتعديل السلوك، •
 خدمات اجتماعية •
 المدرسة لتعديل السلوك خطة متبعة من قبل كل من يتعامل مع الطالب المخالف من طاقم العمل في •
 استشارة المختصين بالسلوك االجتماعي •
 من االلتزام بالخطة الموضوعة لتعديل السلوككد التعاون مع االهالي والتا •
 والخدمات النفسي االستشارات •
 تغيير الجدول الدراسي للطالب  •
 تحديد الخدمات المدرسية •
 تعيين وساطة من الزمالء للتدخل في تغيير السلوك •
  ةمناسب مالئمة اوغيرال االشياءمصادرة   •
  الترميم والتصليح لكل المتضررين  •
 أو بعد الدوام الدراسي  قبل وقت الغداء او في المدرسة لحجزا •
 الحرمان من المشاركة في النشاطات الصفية و / أو المدرسية  •
 االحتجاز في عطلة نهاية االسبوع   •
 الحجز في داخل المدرسة  •
 التدخل األخرى وحسب الحاجةاستراتيجيات  •
 عقوبة الصف معطاة من قبل المعلم " سناب سسبنشن" •
 أيام عشرةالفصل المؤقت من المدرسة والذي يتراوح من يوم دراسي واحد الى   •
 اعالم الجهات القانونية.  •

 االخذ باالعتبارماواالنتهاك  على ما هو مدون اعاله ويمكن استعمال استراتيجيات اخرى حسب نوعغير محدودة  التدخلاستراتيجيات 
 للعقوبة او للخطة او للتدبير المناسب الذي هدفه تعديل السلوك. عخضييخدم العملية التعليمية ويسمح للطالب باالنخراط فيها بينما 
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 نتهاكات خطيرة جداا
 نتهاكاالحال تم  يوالملكيات العامة. ف راشديناحترام الذات والزمالء والعلى اهمية وتحرص على توعية الطالب المدرسة سوف تراقب 

يتثنى مع الدعم و االرشاد ل ألي من القوانين فان المدرسة سوف تطبق أي من العقوبات المدونة أعاله بحسب ما تقتضيه الضرورة الخطير
 .لطالب العودة للسلوك المنظبط أو التعلم من أخطائه و اعادة تأهيل  أو معالجة المعتدي و المعتدى عليهل

 

  لكحول والمخدرات:ا – 1

ذات  االدوية، والمخدرات الخطرة، والمخدرةأو بيع المواد  محاولة شراءواستخدام، وعرض لشراء أو بيع، أو يمنع الطالب من امتالك 
 تحفظطالب حيازة أي دواء خالل المدرسة أو األنشطة المدرسية. ألي ال يمكن وة، أو الكحول. ممطبية، والعقاقير المزيفة والمسات الوصفال

الطالب  جميع الوثائق المناسبة في ملفالمدرسة مع مكتب خزانة في لية( في الوسعافات أمواد اإلجميع األدوية )غير الصابون أو الماء أو 
قطرات السعال أو قطرات فيتامين ج أو معينات أخرى بولة كالغيرمسموح بها ويمكن ان يعتبرها اولياء االمورمقاألدوية  بعضهناك . المعني

 ، ثيرافلو، إلخ.مايدولاللتهاب الحلق أو الصحة المناعية، وبخاخ اآلنف، تايلينول أو االيبوبروفين، 
 

 . اضرام الحرائق:2

أوالمشاركة في حرق الممتلكات عن قصد ، وإلحاق الضرر بالممتلكات واألشخاص، أواشعال النار اضرام الحرائق ب ال يسمح الي طالب
 أواألشخاص.

لمدرسة ل التعليميمجلس ال يقوموفي حال ارتكب الطالب هذه المخالفات فى المدرسة،أوعلى أرض المدرسة أو غيرها من ممتلكات المدرسة، 
 [MCL 380.1311 (5( .)MCL 380.1311 [2.)طرد الطالب من المدرسة بشكل دائم وذلك تطبيقا" للوائحب

 750.80إلى  MCL 750.71مخالفة جنائية منصوص عليها في الفصل العاشر من قانون العقوبات لوإلية ميشيغان. ) هو" المتعمد  قيحرل"ا
MCL.) 

 
 . األبتزاز:3

ن طريق القوة أو التهديد، الصريحة أو الضمنية.  وهذا يشمل عقيام بأي عمل ضد إرادته أولاشخص آخر  ب من اجبارالط ال يسمح الي
 العضوية في "نوادي" أو غيرها من الجماعات، أو من أجل الحصول على الصداقة مع اآلخرين.

 

 األنذار للحريق،أو البالغ الكاذب بوجود متفجرات:ز. العبث بجها4
عن بالغ الكاذب او ال ةطارئ حالة "نظام إنذارالحريق" إال في حال وجودفيإنذارالحريق أو التالعب طالب من اطإلق صفارات  ال يسمح الي

كالمات هاتفية على م من إجراءالطالب كذلك يمنع لمدرسة.  ل في نشطات تابعةعلى ممتلكات المدرسة، أو او وجود قنبلة في مبنى المدرسة
سمح اليبغض النظر عن مكان وجود الطالب.  تماما أو كمزحة.  هذه األفعال محظورةبشكل متعمد في أي وقت  "911الطوارئ " رقم 
إدارة شرطة  عليه ديربورن اكاديمي المرسوم الذي تنص مدرسةتتبع مدرسة.  سوف الالتالعب بنظام إنذارالحريق في مبنى  العبث اولب للطا

 عند التعامل مع هذه االنتهاكات. ديربورنمدينة 
من قبل طالب في الصفوف  لمدرسةل ةفي نشطات تابععلى ممتلكات المدرسة، أو غ الكاذب عن وجود قنبلة في مبنى المدرسة اواذا تم االبال
 [.MCL 380.1311a(2)( سوف يتم فصل الطالب من المدرسة لمدة تقرر من قبل المجلس التعليمي ]8-6المتوسطة )

 

 . ارتكاب جناية:5
 بإدانته من قبل السلطات المسؤولة. ارتكاب أي فعل جرمي ممكن أن يتسبببطالب  ال يسمح الي

 

 . ألعاب نارية:6

( على ممتلكات المدرسة المفرقعات الصغيرة، إخفاء، أو استخدام أي األلعاب النارية أو المفرقعات النارية )بما في ذلك بحيازةيسمح للطالب ال 
 بالمدرسة. ذات الصلة كانأو أي م

 
 . التدخل مع السلطات المدرسية:7

 بالتهديد أو بالقوة أو العنف. المدرسةتدخل مع اإلداريين والمعلمين أو العاملين في الطالب  يسمح اليال 
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 . االعتداء البدني:8

 طالب األعتداء جسديا على شخص آخر.ال يسمح الي 
بطرد الطالب من المدرسة  التعليميمجلس العلى طالب آخر في المدرسة، يقوم  جسديباالعتداء ال (8-6وف المتوسطة)ب الصفأحد طال اذا قام
 (.MCL380.1310[ 1] يا. )يوما دراس 180إلى  تصلقد ولمدة 

 
عامل في المدرسة أو متطوع أو مقاول معين من قبل مجلس  على أي الجسديباالعتداء ( 8-6وفي حال قيام أحد طالب الصفوف المتوسطة)

 a(5 380.131                            MCLعلى طرد الطالب من المدرسة بشكل دائم، تحت بند ) التعليميمجلس اليقوم  إدارة المدرسة،
[(1MCL 380.1311a(]. 

  دآخر عن طريق القوة أو العنف. بن الجسدي لشخصمحاولة التسبب في إلحاق الضرر  التسبب او "االعتداء الجسدي"
(b)](MCL 380.1310 (3  ,MCL 380.1311a(12)(b)] 

 

 . سرقة:9

 طالب آخر، عن طريق القوة أو التهديد باستخدام القوة،عالنيةً أو ضمنا.طالب من أخذ أو محاولة أخذ ممتلكات ال يسمح الي 
 

 . االعتداء الجنسي:10

في مبنى المدرسة، أوعلى أرض المدرسة أو " أخإلقي غير" طالب من األعتداء جنسيا على طالب آخر. إذا ما ارتكب طالب عمالال يسمح الي 
، وذلك حسب البند مع احتمال الرجوع طرد الطالب من المدرسة بشكل دائم عليميالتمجلس العلى  يتوجبأي من ممتلكاتها األخرى، 

380.1311 (5)  MCL ](MCL 380.1311(2.] 
 ميشيغان في والية عقوباتالمن قانون  LXXVIالجنسي الجنائي" يعني انتهاك النحو المنصوص عليه في البند  االعتداء"
] b750.520 MCL الى g750.520 [MCL. 

 

 السرقة أو حيازة ممتلكات مسروقة:. 11

 ر.الدو 100.00والتي تتجاوز قيمتها أكثر من  تخصه ال على ممتلكاتوبدون اذن من المالك طالب أألستيإلء   يسمح اليال
 

 . األسلحة واآلالت الخطرة:12

تسبب في إصابات  تلحق او اداةشخص آخر. "أداة خطرة" تعني أي  قد تؤذينقل، أو استخدام أي أدوات خطرة يسمح الي طالب بحيازة او ال 
، أو أي جهاز يستخدم بطريقة تهدد باألذى الجسدي، أو أي جهاز يستخدم لحماية الذات. تشمل األدوات الخطيرة، ولكن ال جسديأو أذى 

 الحالقة؛والسكاكين المستخدمة لفتح الصناديق.الكيميائية والغاز الحار؛والمسدسات ذات الطلقات الصلبة؛وشفرات  دتقتصر على: الموا
 

 . األسلحة الخطرة:13

سالح ناري،خنجر، سكين مع شفرة  يعنيشخص آخر. "السالح الخطير"  قد تؤذي طالب حيازة، أو استخدام أي أسلحة خطرةي اليسمح ال 
 (.MCL 380.1313الجيب، أو القضيب الحديدي. ) أكثرمن ثالث بوصات في الطول، سكينة

  
  ة اذا امكنه تقديم دليل واحد انهسلحا لحيازه علىالطالب الحق بعدم طرد  التعليميمجلس لل انه يمكن مشيغن قانون واليةينص 

 
 ينوي استخدامه كسالح أو أنه ال ينوي تسليمه لشخص آخر الستخدامه كسالح؛   لم يكن •

 علم بوجود هذه األسلحة؛على لم يكن • 
 المواد تعد آالت وأسلحة خطيرة؛االشياء و على علم أن هذه لم يكن•

 من السلطات المدرسية أو الشرطة. لحياذة السالح، أوالموافقة االذن او التصريحالطالب ان لدى • 
 

 . األسلحة:14
 كأسلحة مشروعةاستخدام أدوات 

األقالم، والتقتصر فقط على كسالح بقصد اإلضرار باآلخرين، وعلى سبيل المثال  المشروعة الطالب من استخدام األدواتال يسمح الي 
 الخ. والبوصالتودبابيس ومسامير الورق الرصاص،  وأقالم
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ان يتم التقييم و يمكن من المدرسة طلب تقييم نفسي, سلوكي او جسدي والتوصية بالعالج والخدمات االستشارية لتالميذ ذوي الحاجات الخاصة
 العمل بالتوصيات الناتجة عن هذا التقييم. مختص توافق عليه ادارة المدرسة وعلى ان يتممن 
 

 معلومات وإجراءات حاالت الطوارئ

 

 معلومات الطوارئ
 

ممكن لحاالت  مكان آمن، ولكن  تعتبر ةالمدرس رغم انبجميع إجراءات الطوارئ ووفقا لتوجيهات المدرسة.  على الطالب العمليجب 
او مع  همبأرقام الهواتف الضرورية للتواصل مع المكتب الرئيسي تزويد فيجب على االهلاألحيان. وبالتالي،  في بعضالطوارئ ان تحدث 

 التالي: على الشكل المعلومات تزويدوفي حاالت الطوارئ. ويتم  األصدقاء في أي وقت خالل اليوم المدرسي
 .)اولياء االمور()الوالدين( أو الوصي ااالهلوين( . اسم )أسماء( وعنوان )عنا1
 . رقم هاتف المنزل.2
 )إن وجد(. هاتف الخليوي. رقم هاتف العمل و/ أو رقم 3
 الهتمام بالطالب في حاالت الطوارئ.ا. أرقام الهواتف و / األقارب أو األصدقاء الذين لديهم اذن 4
 . اسم ورقم الهاتف لطبيب الطالب.5
 شخاص المسموح لهم بأخذ الطالب من المدرسة.. قائمة باأل6
 معلومات طبية عن الطالب. 7
 

 المعلومات الواردة أعاله. فيتغير باي  إبالغ المدرسة على الفور يجب
 

 لتدريبات على األعاصيرا
 

 سالمة الطالب و الموظفين في حاالت الطوارئ. منتوفر المدرسة خطة الدارة االزمات للتأكد 
 .سنةلحريق واألعاصير على مدار الالحاالت الطارئة كا تقوم المدرسة بالتدريبات على 

 

 WWJ 950يتم اإلعالن عن إغالق المدارس في حاالت الطوارئ على االذاعة المحلية  :إغالق المدرسة في حاالت الطوارئ

كما يتم ابالغ االهل/اولياء االمور عبر خدمة "سكول مسنجر" وخدمة "سكول تران بارنت" باللغات  .7أو  4أو  2 واتالقنعلى تلفزيون الو
 الثالثة.

 

 والمرض دواءال

 

 المطلوبة: تاللقاحا

 اللقاحات ضد األمراض على جميع ولحصال ني عشرالصف الثا حتىالروضة  فيالطالب  يجب على كل هأن والية مشيغينقانون ينص 
عند التحاق الطالب سيتم والسعال الديكي والحصبة والتهاب الكبد والحصبة األلمانية وشلل األطفال.  الخانوق-الشاهوق الكزاز والدفتيريا التالية:

 قبوله في المدرسة.قبل  كعب(-النكاف )ابو كعيب د ما إذا كان بحاجة الى لقاحيحدتالمدرسة ب
 
 ثقة لجميع اللقاحات في موعد أقصاه اليوم األول من المدرسة.تقديم أدلة مو اولياء االمور/هليجب على اال• 
 بدأ في أخذ اللقاحات . اوعلى جميع اللقاحات  حصل ما لم يكن قدالمدرسة  في المداومةال يسمح ألي طالب • 
حة للحصول على موافقة هوتقديم وثيقة صحية تثبت سبب عدم حصول الطالب على اللقاحات او مراجعة مكتب وزارة الصاالستثناء الوحيد • 

 اذا كانت االسباب دينية او شخصية. 
 .بخصوص هذا البندإذا كان هناك أي سؤال يمكن استشارة ادارة المدرسة • 
 

 الوعكة الصحية:

لغرض أخذه الى المنزل. لذا،  ببولي أمرالطال إذا كان الطالب مريضا لدرجة عدم إمكانيته البقاء في الصف ، فإن المدرسة تقوم باالتصال
ارقام المنزل، العمل و/ أو أرقام هواتف األصدقاء الذين لهم الحق في أخذ الطالب من كجميع أرقام الهواتف،بمكتب المدرسة  يجب تزويد
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لن يتم  المدرسة. ولي األمر إلى /هلالمدرسة خالل اليوم المدرسي.سوف تبذل المدرسة جهدها ألن يكون الطالب مرتاحا" لغاية وصول اال
  .فترةال هذه واء خاللداعطاء الطالب اي 

 

 :الدواء 

 

 المخدرات: سياسة مجلس المدرسة حول كون المدرسة مؤسسة خالية من

المدرسة، أو في  مبنىاستخدام وحيازة وإخفاء، أو توزيع المخدرات من قبل الطالب في  التعليميمجلس اليحظر  وفقا للقانون الفيدرالي،
تشمل العقاقير والمشروبات الكحولية، والمواد المنشطة الستيرويد والمواد مما بالمدرسة  ذات الصلة نشاطاتالمدرسة، أو في أي من  حافالت

جميع الطالب، أي طالب يخالف  من قبلاالمتثال لهذه السياسة يجب نظام الوالية.  المحدد فيعلى النحو او ما شابه الخطرة الخاضعة للرقابة 
الجهات األمنية  يتم ابالغسالطرد من المدرسة. حد صل إلى ت قدوب، الالط للقانون المحدد في كتيبياسة يخضع إلجراءات تأديبية،وفقا هذه الس

 .عند الحاجة ةالمختصة والمسؤول
لمجتمع. يجب على ضحية الكحول أو المخدرات من خالل البرامج والخدمات المتاحة في ا كانأي طالب لمساعدة أكاديمية ديربورن تسعى و

 .اتفي حال احتياجهم لهذه المساعد المرشد االجتماعيالمدرسة أو مكتب ة رادااالتصال ب واالهل ب الطال
 

 :االعطاء االدوية سياسة إدارة أكاديمية ديربورن
 ليتم تعبئتها من قبل الطبيب واعادتها الى المدرسة. استمارة اولياء االمور/تعطي المدرسة االهل 

 تعيين موقع معين إلعطاء الدواء )مكتب اإلدارة(.تم ي 

 .يعطى الدواء في الوقت المحدد 

 .توفير الخصوصية للطالب حين إعطاءه الدواء 

 .التأكد من اسم الدواء, اسم الطالب, الجرعة والطريقة قبل اعطاء الدواء 

 .يخضع جميع الموظفين المعينين إلعطاء الدواء للتدريب المناسب 

  بسجل عن كل األدوية التي يتلقاها الطالب وتنفذ جميع اإلرشادات الصحية اآلمنة.يتم االحتفاظ 

  اولياء االمور/خذ الدواء مع االهلالتقوم المدرسة ببحث موضوع عدم امتثال الطالب. 

 .يقوم الموظف المسؤول بالتأكد من المعلومات المكتوبة على عبوة الدواء ومقارنتها مع ورقة الترخيص من الطبيب 

 الدواء أو إذا كان هناك اختالف في الدواء. العادة تعبئةالحاجة  دعنمرالوليا ااال/يقوم الموظف المسؤول بإبالغ أالهل 

 سيتم تطبيق ممارسات النظافة االمنة عند اعطاء الدواء 
 

اكمال استمارة السماح للمدرسة اعطاء الدواء الموجودة في مكتب  يجب إلى تناول الدواء خالل ساعات الدوام المدرسي اذا كان ولدكم يحتاج
 يجب ان يتم تعبئة وتوقيع االستمارة من قبل الطبيب واالهل/اولياء االمور. يجب ان يكون الدواء في علبته االصليةالمدرسة. 

 
 المفقودات

 
بالمفقودات الى خالل اسبوعين واال سوف يتم التبرع  الطالب أخذ أغراضهم ويطلب منتجميع المفقودات مكان معين لالمدرسة  تخصص

  الجمعيات المناسبة.
 

 المنزلية واجباتسياسة ال

 

 :نزلي عند غياب الطالبمكمال الواجب ال/إ الواجب المنزلي

اولياء االمور في حال  تقع مسؤولية اكمال الواجبات المنزلية على الطالب. تقع المسؤولية ترتيب اكمال الواجبات على الطالب و االهل/ 
يعطى الطالب وقتا مساويا لعدد األيام التي تغيب فيها عن الصف الكمال جميع الواجبات. على سبيل المثال، إذا كان س التغيب عن المدرسة.

 .المعطى خالل هذه االيام منزليالطالب غائبا لمدة يومين عن المدرسة، فسيكون له يومين إضافيين إلكمال الواجب ال
 

 انون والية مشيغين لمرحلة الصف الثالث:ق

 اصدرت وزارة التربية في والية مشيغن قانون ينص انه سيتم ابقاء كل طالب في الصف الثالث في صفه اذا  2016األول  في شهر تشرين
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لن يتم ترقية طالب الصف الثالث الى  2020-2019سجل مستوى مهارة تقل عن مستوى مهارات الصف الثالث. ابتداء من السنة الدراسية 
 الصف الرابع اذا كانت نتائج مستوى القراءة لديهم في نهاية العام الدراسي اقل من مستوى الصف الثالث مع بعض االستثنائات. سيتم تقييم

 الثالث ثالثة مرات سنويا, سيتم تقديم خطة قراءة فردية لكل طالب لديه نقص في مادة القراءة. –لروضة طالب صفوف  ا
 

 :سجالت الطالب
 

يتم االحتفاظ بملفات الطالب في مكتب المدرسة بشكل سري. السكرتيرة  في المكتب الرئيسي للمدرسة هي المسؤولة عن ملفات الطالب ، 
(. ويحق لالهل / أولياء امور الطالب الذين دون سن الثامنة عشرة، مراجعة ملفات اوالدهم 313)982-1300قم ويمكن االتصال بها على الر

المدرسية بناء على طلب خطي وبحضور موظف المدرسة. يكون لكل من الوالدين الحق المتساوي لمراجعة ملف ولدهم في حال انفصالهم إال 
 عن اي الطالب. أكاديمية ديربورن بعرض أي معلومات شخصية ملك. في الوقت الحالي, ال تقوإذا كان هناك أمرمن المحكمة يقرر خالف ذ

 

 تقييم الطالب

 

 تقرير تقدم الطالب:

 .في منتصف كل فصل دراسي خمسة اسابيع اي كل لطالباتقدم   عن حالةالمعلمين تقارير يصدر
 

 :()الدرجاتبطاقة العالمات

سلم ت اوالمعلمين. بينم لألهلة المقرر اتفي االجتماع يتم مناقشة اول بطاقتين للطالب أربع مرات في السنة. المدرسة بطاقة العالماتتصدر
 على لمدرسةالمدينون لالطالب يحصل . الالبريدعبر  الرابعة واالخيرة بطاقةال سيتم إرساللطالب. وا جتماع الذي يقدمهخالل اال ةالثالث البطاقة

 المترتب عليهم. الدين م تسديدحتى يت البطاقة االخيرة
 

 والمعلمين اولياء االمور/ات األهلاجتماع

 
يمكن (. محددةالتواريخ ال لمعرفةالمدرسي  الجدول الطالع علىخالل العام الدراسي )يرجى ا عدة مرات والمعلمين هلاال اجتماعاتيتم عقد 

 االجتماع مع المعلمين في وقت غيرالمواعيد المحددة في الجدول.االتصال بمكتب المدرسة لتحديد وقت اجتماع مناسب اذا رغب االهل 
 

. والهدف من هذا هو ضمان السرية ولدهملتحدث مع المعلم عن تقدم الى المدرسة وا ءللمجيتحديد موعد  اولياء االمور/هل* يجب على اال
 التدريسية. * تالتامة والحفاظ على مسار الخدما

 

 المدرسةاالذن لمشاهدة االفالم في 
سيتم عرض عدد من االفالم خالل العام الدراسي كجزء من المنهاج اومكافأة للطالب. ستكون جميع االفالم في خانة "جي" او "بي جي" 

 ومناسبة لعمر الطالب. سيتم الكشف على هذه االفالم قبل عرضها من قبل موظفي المدرسة. عند توقيع هذا الكتيب يعطي االهل االذن لالوالد
 فالم المعروضة من قبل المدرسة قبل, خالل وبعد دوام المدرسة. لمشاهدة اال

 

 الكتب واللوازم المدرسية
 

 :الكتب المدرسية

على الطالب المحافظة عليها وإبقائها نظيفة  ويجب. كل طالبل يع الكتب المدرسية و/ أو غيرها من المواد للسنة الدراسيةزيقوم المعلمين بتو
 وسيتم استردادها.  ولفترة من الزمن مستعارةتعتبر حيث انها 

(، ةتم إرجاع الكتب في حالة سيئة )تالف ندفع ثمنها. وإ بولي أمر الطال االهل/ * إذا لم يتم إرجاع الكتب في نهاية العام الدراسي، فيجب على 
 دفع الرسوم المترتبة على ذلك. * فيجب

لى مدرسة ثانية او السماح للطالب ببدئ سنة جديدة في مدرسة ديربورن اكاديمي ان لم لن يتم اعطاء بطاقة العالمات االخيرة او ارسال الملف ا
 يتم تسديد الدين المترتب عليه.

 
-982-1300  على الرقم ميمكن االتصال بهوالتعليمية في المدرسة  موادتطبيق المراقبة وعن  ينمنسق المناهج مسؤولو المعلمينعتبر ي
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الكتب، واألفالم واألشرطة وأي مواد المواد المطبوعة والغيرمطبوعة وتفتيش المواد التعليمية، بما في ذلك  المجتمعيحق لعموم افراد . 313
 تكميلية أخرى،تستخدم كجزء من المناهج التعليمية.

 

 :اللوازم المدرسية
 سيتم تزويد وتوفير اللوازم و المواد االساسية من قبل المدرسة.

 قا لتقدير كل معلم.وفاخرى وازم ل* قد تكون 
 

 زيارة المدرسة

 يجب على كل الزوار التوجه الى المكتب الرئيسي للمدرسة 

التسجيل في مكتب المدرسة والحصول  أكاديمي. يجب على الزوارديربورن مدرسة  زيارة ب اي شخصاالهل/ اولياء االمور او  رغبة نرحب ب
ال يسمح الي شخص بزيارة اي طالب في المدرسة  بدون موافقة مسبقة من على بطاقة زائر. ويجب مغادرة المدرسة بعد االنتهاء من الزيارة. 

 المديرة.
 

كمال الطلب ا جب على االهل/اولياء االموري .المدرسةلمساعدة في واالراغبين بالتطوع  اولياء االمور/سيتم التحقق من سجل العدلي لألهالي
 عطاء الموافقة. الكمال االوراق وا تحتاج المدرسة الى اسبوع على االقل الموجود في مكتب المدرسة.

 

الطالب مبيعات  

والحصول على  لمدرسةوالتبرعات لاألموال  كان الهدف جمعمدرسة إال إذا الفي  االشياء ببيع او االهل/اولياء االمور طالبال يسمح الي 
.مديرة المدرسة الموافقة المسبقة من قبل المجلس التربوي /  

 

القيمة البضائع  

األشياء  فقدانليست مسؤولة عن أكاديمي إلى المدرسة وهذا لمنع فقدانها أو سرقتها. ديربورن  ذو قيمةب إحضار أشياء لاط ال يسمح الي
 الشخصية.

 

 النقل
بنقل اي أذن  ديهمعاما مع هوية صالحة( الذي ل 18 نالئحة أسماء األشخاص )الذين تزيد أعمارهم عليحتاج الموظفين في مكتب المدرسة 

عن أي تغييرات في إجراءات النقل خطيا أكاديميديربورن  مدرسة الطالب إعالم موظفي على أهل بب. يجالط  
 

 الرحالت الميدانية
ستقوم المدرسة خالل السنة الدراسية برحالت تعليمية إلزامية. نحث األهل/اولياء االمور على السماح ألوالدهم باإلشتراك في هذه الرحالت. 

قبل موعد الرحلة سيتم إرسال استمارة اإلذن بحيث يقوم األهل/اولياء االمور بتعبئتها وإعادتها للمدرسة. لن يسمح ألي طالب بالذهاب إلى 
 الرحلة من دون توقيع ورقة اإلذن من قبل ولي األمر. تعتبر الرحالت نوع من االمتياز ويمكن إلغاء هذا اإلمتياز من قبل المعلم أو اإلدارة.

   
سيتم التحقق من سجل العدلي لألهالي/اولياء االمور الراغبين بالتطوع للمساعدة في الرحالت. على كل متطوع الحضور في الوقت المحدد 

والبقاء طوال الفترة المحددة للرحلة. ال يسمح ألي من أفراد األسرة اآلخرين بحضور تلك الرحالت وذلك ألسباب السالمة العامة لجميع 
 المشتركين.

  
ال يسمح ألي من االهل/ أولياء األمور غير المشاركين بالرحلة بالحضور إلى المكان المخصص لها. هذا األمر مهم لسالمة الطالب وسالمة 

 العملية التعليمية
  

أولياء األمور االهل/ موافقات  

يتضمن تسجيل اوالدكم في مدرسة ديربورن اكاديمي الموافقة على المشاركة في عمليات المسح والتحليل والتقييم اما في بعض الحاالت   
هذه  استمارة ألخذ موافقة األهل على مشاركة الطالب في المدرسة ترسلكالدرس عن الجنس ,االيدز والصحة العامة واخذ الصور فسوف 

  .الدروس
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وانين ركوب حافلة المدرسةق  
ولمن يود التعرف  المحددة في كتيب النقل وارشادات السالمة لحافالت النقل االمتثال لقواعد المدرسة حافلة على الطالب الذين يركبون يجب

بكتيب  المدرسة لحافالت نمستخدمياليتم تزويد كل الطالب  .او سائق الحافلة للمدرسةمراجعة المكتب الرئيسي  االرشاداتعلى هذه القواعد و
على هذه القوانين في بداية العام.  ينص   

 

 االحتفاالت الصفية
.الصف لالحتفال بعيد ميالده طالبطالب إحضار وجبات خفيفة صحية لجميع ليسمح ل -  
معلبة في العلبة األصلية التي تم شراؤها مع وجود ورقة المكونات ظاهرة وذلك لتجنب أي من عمليات التحسس يجب أن تكون الوجبات  -

. واحترام القيود الدينية لدى البعض  
ال يسمح حفالت أعياد الميالد خالل فترة الغداء أو أثناء اليوم الدراسي. .فقط لطالبصف ا طالبيقتصر توزيع تلك الوجبات على  -  

 - ال يمكن لالهل جلب البالونات إلى المدرسة لالحتفال بعيد ميالد الطالب.
.يمكن للمعلم)ة( التخطيط الحتفاالت أخرى حسب دورها في المنهاج التعليمي -  
ا.سيقوم المعلم بالتخطيط للحفلة كما سيقوم بتحديد النشاطات وأنواع الوجبات المسموح به -  
خالل الدوام المدرسي( باالحتفاالت 8-6الصفوف المتوسطة ) طالبال يسمح ل -  
 

 الرياضيةعاب لأال
 

 القواعد واللوائح:

اذا قام بالمشاركة او التدريب في بالعب في ثالث مسابقات متتالية كحد أدنى او الفترة المتبقية من الموسم في تلك السنة طالب الي ال يسمح 
يحق للفرد المشاركة في األلعاب الرياضية خارج للرياضة ذاتها في أي منافسة رياضية ال ترعاها المدرسة خالل نفس الموسم مسابقة او
 لم يكن مشاركا" في األلعاب الرياضية المدرسية. انالمدرسة 

 
في  بالمشاركة في أي رياضة أخرى حتى الموسم التالي. قرر ترك الفريقمن قبل المدرب ألسباب تأديبية أو  تم طردهطالب  يسمح اليال 

ي نفس فالسماح للطالب باالنضمام الى فريق رياضي اخر المدرب،والمدير، ورئيس الشؤون الرياضية، يمكن بعض الحاالت وبعد موافقة
الدراسي اذا تم  العام الى نهايةموسم أو الطالب من الفريق الرياضي الذي ينتمي إليه في نفس ال يحق لمسؤول االدارة فصلالموسم الرياضي. 

 .الطالب الى االدارة لمخالفته قوانين المدرسة ةاحال
 

ال يسمح الي طالب في المرحلة المتوسطة بالمشاركة في اي نشاط رياضي ما لم يكن في ملفه للعام الدراسي الحالي افادة صحية من طبيب 
 الرياضية كالتمارين والمنافسات.مختص تثبت امكانيته في المشاركة في النشاطات 

 
في بطاقة العالمات السابقة  2.0ليكون الطالب  مؤهال أكاديميا للمشاركة في األلعاب الرياضية  في المدرسة ، يترتب عليه الحفاظ على  معدل 

الدراسية  مع الحفاظ على معدل الرياضيين النجاح في كل المواد  خالل الفصل الدراسي الحالي ، ويجب على الطالب ثلثي الصفوفوالنجاح 
 مات الطالب طول الموسم الرياضي للتأكد مو امكانيتهم بالمشاركة.سيقوم المدربون مراجعة عال. مأو أفضل خالل فترة مشاركته 2.0تراكمي 

 
 )خارج دوام المدرسة(ساعتين في األسبوع فيجب على الطالب المشاركة في دورات تعليمية مساعدة  2.0أقل من  العالماتمعدل كان وإذا 

او ما فوق. يمكن للطالب المشاركين في هذه الدورات التدريب مع افراد الفريق ولكن لن يسمح لهم بالمشاركة  2.0حتى يتم رفع المعدل الى 
 في المنافسات.
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 األهل/ الطالب ميثاق المدرسة/ -اتفاقية

 

تايتل  ميزانيةمن  مولةوخدمات و برامج مات أولياء أمور الطالب المشتركين في نشاط االهل/ديربورن اكاديمي و مدرسة
كل من أولياء األمور و  يحدد دور(, متفقين أن هذا الميثاق ؤهلينمال لطالب)ل لمتوسطةللمدارس اإلبتدائيه و ا Aالجزء  1

التي بموجبها ستقوم المدرسه و  ووضع االجراءات للمساعدة على تحسين السيرة التعليمية والطالبالعاملين في المدرسه 
 نيغييرالعاليه لواليه مشيالوصول إلى المعا حتى لطالبدعم ابأولياء األمور 

   

 : ةمسؤوليات المدرس 
 

  اكاديمي بالتالي: ديربورنمدرسة  تقوم
من الوصول إلى  لطالبالمستوى ضمن بيئه تعليميه داعمة و فعالة التي تمكن ا ةتعليم عالي اسسمناهج و تقديم -

 المعاير العاليه لواليه مشغن.
 انهإقامه اجتماعات ألولياء األمور و المدرسين )مره واحده في السنه على األقل( بحيث يتم مناقشه هذا الميثاق بما -

 .طالبكل العلمي لتحصيل اليخص 
 .قدم الطالبتزويد أولياء األمور بتقارير متكرره عن ت -
 العاملين في المدرسه.بين االهل وتواصل جيده  طرق تقديم -
 األنشطه الصفيه. ومعاينةفي صفوف أوالدهم لالهل  ومشاركة لتطوع اتوفير فرص  -

 

 أولياء األمور:االهل / مسؤوليات
 

 :ةبالطرق التالي نادعم عمليه تعليم أوالدنرسوف ومالأ اءولياالهل/ا نحن 
 عن المدرسه.ولدنا تأخيرعدم غياب اوالتأكد من حضور ومتابعة ال -
 واجب المنزلي.لل ولدنا هاءنالتأكد من ا -
 .الوالدنا االلكترونية للعب على االلعابوقت مشاهدة التلفاز او أ تحديد -
 حد ممكن.قصى التطوع في صفوف أوالدي إلى ا -
 والدي.أل يةتعليماالسس الب بالقرارات المتعلقةاإلشتراك  -
مع المدرسه عن طريق قراءه كل الدائم التواصل ووالدي أل يةتعليماالسس البما يتعلق كل علم ب البقاء على -

 عليها إذا تطلب األمر. البريد و الرد عبرطريق أوالدي أو عن  كان ات المرسله سواءعلومالم
االهل (, أومجلس SIPكممثل في فريق برنامج تطوير المدرسه ) للمدرسة في المجموعات االستشارية تطوعال -

 .PIC)) لجنة االهلاو  ,1لتايتل  االستشاري

 :طالبمسؤوليات ال
 

 :بالقيام بما يليغن, يمش ةلوالي ةاصل الى المعايير العاليحتى لتطوير تحصيلي العلمي  اقوم بدوريوف سكتلميذ  
 طلب المساعده اذا احتجتها.و يوميا واجباتي المنزليه اكمال -
 .ةخارج أوقات المدرس يوميا دقيقة على األقل 30أقرأ لمده  -
 من المدرسة و بشكل يومي. المعطاة ليمعلومات ال كلولي أمري اهلي /أعطي  -

 

 فقنا على اإللتزام بمسؤوليتنا.اميثاق المدرسه/االهل/ الطالب وو-لقد قرأنا و ناقشنا بنود اتفاقية

 

 

 

 

 



 28 

 اتفاقية استخدام االنترنت
 

االلكترونية كالكمبيوتر, ال"كروم بوكس" والكمبيوتر المحمول الخ...... يجب ان عندما يقوم الطالب باستخدام االجهزة 
 يكون الطالب مسؤولين وعليهم التقيد بالشروط المذكورة ادناه.

 
اقبل كوني طالبا مسؤوال الفرصة للتعلم من خالل االبحاث, المشاركة, تجميع ونشر المعلومات مستخدما مصادر مدرسة 

لتزم بكل القواعد االرشادية التى تم وضعها من قبل المدرسة والتي ال تقتصرفقط على ما تم نصها في ديربورن اكاديمي وا
 كتيب الطالب/ االهل/اولياء االمور.

 
 اقر مسؤوليتي اني:

 

  سوف اتبع سياسة المجلس التربوي لمدرسة ديربورن اكاديمي بخصوص استعمال التكنولوجيا والقوانين االدارية
لموضوعة من قبل ادارة المدرسة عند استخدام االجهزة والتكنولوجيا التابعة لمدرسة ديربورن واالجراءات ا

 اكاديمي.

 .سوف اقوم باستخدام االجهزة االلكترونية الشخصية في المدرسة فقط بعد الحصول على االذن من احد الموظفين 

  اجهزة خاصة بالشبكة او اجهزة المدرسة سوف اتبع السلوك المناسب عند استخدام شبكة المدرسة ولن اقوم بربط
 من دون الحصول على االذن المسبق من احد موظفي المدرسة.

 .سوف احترم الملكية الفكرية لالخرين واتبع قوانين حق النشر والملكية 
 

 اقر واقبل كوني طالب في مدرسة ديربورن اكاديمي ان استخدم االجهزة بالطريقة الصحيحة والمسؤولة.

 

 لصفوف الروضة حتى الخامس أكاديمية ديربورن الخزانة المدرسية فياتفاق /عقد

 

عدم بدقة.  العقدهذا بنود  قراءة يرجى ة.يلخزانة المدرسا ي تم وضعها بخصوصواإلجراءات الت نينالقوادناه مدون 
ال يسمح  .مدرسية خزانة يتسبب في فقدان الطالب حقه في الحصول على واإلجراءات التاليةنين القوا ألي مناالمتثال 

 للطالب باحضار الشنط المدرسية الجزادين او اي اشياء كبيرة الى الصفوف خالل اليوم الدراسي.
 

 نينالقوا
 .الخزائن المرايا في .ال يسمح بوضع1
 .الخزائن داخل او خارج .ال يسمح بالكتابة2 
 أو المغناطيس على الخزائن. الصوروالملصقات بوضع .ال يسمح3
 .الخزانة ارقام اقفالمشاركة او *قفالاستخدام نفس األأو .ال يمكن اشتراك أكثر من طالب في خزانة واحدة4
 في الخزائن..فقط   التعليميةاالحذية واالدوات ، المعاطف وضعب يسمح.5
  الخزائن ة فيقيماألشياء الأي من  وضع.اليجب 6

  
 اإلجراءات

 لعام الدراسي.ل اطوا)كل فصل (  دائم تنظيف الخزانة بشكل.يجب 1
 . 5771تبعا للقانون  في أي وقت الخزائنتفتيش  الدارة المدرسة حقي .2
 التواصل مع السيدة ليثروب.. اذا كان لديكم اي اسئلة يمكن 4
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 الخزانة المدرسية في أكاديمية ديربورن لصفوف السادس حتى الثامناتفاق  /عقد

 

عدم بدقة. العقد بنود هذا مدون ادناه القونين واإلجراءات التي تم وضعها بخصوص الخزانة المدرسية. يرجى قراءة 
 .ألي من القوانين واإلجراءات التالية يتسبب في فقدان الطالب حقه في الحصول على خزانة مدرسيةاالمتثال 

 
 القوانين

 .والمغناطيس الخ واالعالنات يها كالصور والمرايا والملصقات.ال يسمح بتغيير شكل الخزائن بوضع االشياء عل1
 .الخزائن داخل او خارج .ال يسمح بالكتابة2
 في الخزائن.  التعليميةواالدوات  والمالبس الرياضية ،واالحذية والشنط والجزادينبوضع المعاطف فقط.يسمح 3
 الخزانة.في حال فقدان قفل .يجب على الطالب دفع عشرة دوالرات 4
اطفاء االجهزة االلكترونيه والهواتف النقالة كليا ووضعها في خزائنهم المقفلة خالل الدوام المدرسي  يجب على الطالب.5

 .حتى ال تتسبب بعرقلة العملية التعليمية 
  

 اإلجراءات
. سوف يتم رمي او التبرع باالشياء التي تترك في الخزائن بعد الدوام في هذا كل فصل منيوم اخرتنظيف الخزانة  تم.ي1

 اليوم. 
 توزيعها من قبل معلمين الصف.، ويتم لخزائن وأرقامهال أقفال المرحلة المتوسطة.يتم منح الطالب 2
 وم الدراسي.ال يسمح للطالب باحضار الشنط المدرسية الجزادين او اي اشياء كبيرة الى الصفوف خالل الي.3

 تصادر االشياء الغير مسموحة في الصف خالل الحصة االولى -
 تأخذ هذه االشياء الى االدارة ويتم تبليغ االهل -
 يعتبر عدم االلتزام المتكرر لهذه االجراءات من قبل الطالب انتهاك لقانون السلوك. -

 .5771في أي وقت تبعا للقانون الخزائن . يحق الدارة المدرسة تفتيش 4
 

 الدراسي المدرسة قبل نهاية العام طلب ترك الطالب

 
 التالية. الشروطالتقيد ب مفعليه لفترة زمنية قبل نهاية العام الدراسيالمدرسة  ولدهم /أوالدهم من اخذفي  رغب االهلإذا 

 .من العام الدراسي الرابع الفصل في نهايةفقط  يسمح للطالب ترك المدرسة .1
 عن ثالثة أسابيع لفترة ال تزيدلكون ت على أن .2
 السنة الدراسية. أيام خالل أكثر من ثالثةالطالب يكون قد غاب  ال أن على .3
 .عن المدرسة أكثر من خمسة مرات في كل فصلالطالب قد تاخرعلى ان ال يكون  .4
  وف.الصفكل  فيأفضل " أو -B"على ان يكون معدل الطالب  .5
 المدرسة. مغادرته الدراسي قبل لعامل الواجبات الدراسيةإتمام جميع ب يقومان  الطالب على .6
 قبل شهر شباط من السنة. في مكتب المدرسة يجب اكمال الطلب .7

 *مالحظة: لن يكون غياب الطالب معذور في حال المغادرة خالل السنة الدراسية.
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 الطالب/اولياء االمور-اقرار استالم كتيب االهل
 

الطالب من مدرسة ديربورن اكاديمي للعام الدراسي اولياء االمور/-االهلنحن االهل والطالب,نقرانه قد تم تسليمنا كتيب 
2021-2022 

 
غير منصوص فيه الى ادارة  له يمكن التوجه باي سؤاينص هذا الكتيب على كل المعلومات وقوانين المدرسة وان

المدرسة. نحن موافقون على اتباع كل قوانين المدرسة ونعلم انه سوف يتم ابالغنا رسميا باي تعديل لهذه القوانين من قبل 
المدرسة في اي وقت خالل العام الدراسي. وندرك بان التعديالت ممكن ان تحل محل او تغير او تلغي القوانين الحالية وانه 

 ليتنا قراءة وفهم واتباع القوانين المنصوصة في الكتيب او اي تغييرعندما يتم تبليغنا به.من مسؤو
 

 مالحظة: الرجاء ارجاع قسيمة واحدة لكل عائلة بعد ادراج او تدوين اسماء الجميع وتوقيع الطالب واالهل عليها.
 

 تاريخ االقرار_______________________________________
 

 لتوقيعا لطالباسم ا

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

  

 التوقيع اسم االهل

1-  

2-  

 
 


