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 المصاريف والغرامات والرسوم التي يدفعها الطالب
" أو "المنطقة التعليمية"(، والتي يمكن االطالع عليها في مكتب مدير المدرسة، تحدد المصاريف DPSالخاصة بمدارس دنفر العامة )" JQسياسة 

 والتكاليف كما يلي:
  غير القابلة لالستهالك في المقرر الدراسي االعتيادي؛ال ُتفرض أي رسوم على الكتب الدراسية 
 من المقرر أن يحتجز الطالب الرسوم الموازية للتكاليف الفعلية للمستلزمات التي تفوق المتطلبات األساسية *؛ 
 رسوم لأللعاب الرياضية المدرسية المشتركة*؛ 
 لمدرسية المشتركة والمطلوب إجراؤه سنوًيا ـ مسؤولية ولي الرسوم المفروضة مقابل الفحص الطبي المتعلق باأللعاب الرياضية ا

 األمر/الوصي؛
  رسوم مفروضة على كتب واختبارات تحديد المستوى المتقدم؛ 
 رسوم مفروضة على الكتب المدرسية وكتب المكتبة المفقودة/التالفة؛ 
  غير ذلك ـ راجع سياسة مدارس دنفر العامةJQ. 

 

أو رسوم على الطالب الفقراء فيما عدا مقابل التكاليف الفعلية للمواد التي تصبح من الممتلكات الشخصية للطالب .  ال ُتفرض أي مصاريف أو غرامات 
وصي االتصال الطالب الفقير هو الطالب المؤهل للحصول على وجبة مجانية أو مخفضة السعر وفًقا لمعايير الفقر للدخل القومي.  يجوز لولي األمر أو ال

 إذا كان ولي األمر يرى أن الطفل قد يكون مؤهاًل لالستفادة. بمكتب المدير
 *هذه الرسوم ال تنطبق إال في حالة اختيار الطالب للمشاركة في النشاط.

 
 (FERPA) (Family Educational Rights and Privacy Actقانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية )

لسنوي ألولياء األمور/األوصياء والطالب المؤهلين بخصوص حقوقهم وفًقا لقانون الحقوق التعليمية العائلية تقدم مدارس دنفر العامة هذا اإلخطار ا
( متاحة في كل مدرسة من مدارس دنفر JRA/JRC(.  سياسة سجالت الطالب/إصدار المعلومات بخصوص الطالب )سياسة FERPAوالخصوصية )

السياسات.  يمكن توجيه أي شكاوى تتعلق  -مجلس المدرسة  – www.dpsk12.orgفر العامة: العامة أو على موقع الويب التابع لمدارس دن
 ،Office of Student Recordsبانتهاكات الحقوق الممنوحة ألولياء األمور أو الطالب المستحقين إلى مدارس دنفر العامة، مكتب سجالت الطالب 

900 Grant Street, Denver, CO 80203  أو مكتب االمتثال لسياسة العائلةFamily Policy Compliance Office وزارة التعليم ،
 .U.S. Department of Education، 400 Maryland Ave SW, Washington DC 20202-4605األمريكية 

 

جالت التعليمية الطالبية.  يمنح القانون كذلك أولياء األمور والطالب المستحقين )في القوانين الفيدرالية وقوانين الواليات تحمي خصوصية س الحقوق:

يوًما ن اليوم الذي تتلقى فيه المقاطعة طلًبا بالوصول إليها، والتقدم بطلب بأن تقوم  45( الحق في معاينة سجالتهم ومراجعتها في غضون 18سن 
دقيقة أو مضللة، والتحكم في إصدار السِجل بدون الموافقة الكتابية من ولي األمر/الوصي فيما عدا ما المدرسة بتصحيح السجالت التي ُيكتشف أنها غير 

.  ستتاح ُنَسٌخ من السجالت ألولياء األمور/الطالب المستحقين بناًء على طلبهم ولن تزيد التكاليف عن JRA/JRCيسمح به القانون وسياسة المقاطعة 
 دوالر أمريكي للصفحة.   1.25

 

ينبغي أن يقدم أولياء األمور أو الطالب المؤهلين طلًبا مكتوًبا يحدد السجل أو السجالت التي يرغبون في معاينتها  :إجراءات مراجعة/معاينة السجالت

وم المدير أو موظف وذلك إلى مدير المدرسة أو إلى مكتب سجالت الطالب التابع للمقاطعة، وذلك في حالة تخرج الطالب أو انسحابه من المدرسة.  سيق
ض مكاتب آخر يتبع المقاطعة باتخاذ الترتيبات الالزمة للوصول وإخطار ولي األمر أو الطالب المؤَهل بوقت ومكان معاينة السجالت.  ربما تكون بع

ظة في المدارس لطلب الحصول المدارس مغلقة في معظم فصل الصيف.  نشجع أولياء األمور أو الطالب المؤهلين ممن بحاجة للسجالت المدرسية المحفو
 على ُنسٍخ قبل انتهاء العام الدراسي.

 

على أولياء األمور أو الطالب المؤهلين ممن يريدون أن يطلبوا من المقاطعة تعديل سِجٍل معين الكتابة لمدير المدرسة  أجراءات لتعديل السجالت:

إذا قررت المقاطعة عدم تعديل السجل كما طلب ولي األمر أو الطالب المؤهل، ستخطر وتحديد الجزء الذي يريدون تغييره من السجل وتحديد سبب تغييره. 
المقاطعة ولي األمر أو الطالب المؤهل بالقرار وتخطرهم بحقهم في توضيح وجهة نظره بخصوص طلب التعديل. ستتوفر معلومات إضافية بخصوص 

 مؤهل عند اإلخطار بالحق في اإلدالء بوجهة النظر.إجراءات فرصة اإلدالء بوجهة النظر لولي األمر أو الطالب ال
 

من االستثناءات التي تجيز اإلفصاح بدون موافقة هو اإلفصاح لمسؤولي المدارس ممن لديهم مصالح تعليمية مشروعة.    :اإلفصاح بدون موافقة مسبقة

من موظفي الدعم )ويشمل ذلك الموظفين المختصين بالمجال الصحي إداري أو مشرف أو معلم أو موظف ُيقصد بالمسؤول المدرسي فرٌد تعينه المقاطعة ك
جنة رسمية، مثل أو الطبي والعاملين في وحدة فرض تطبيق القانون(، أو فرٌد يعمل في مجلس المدرسة، أو متطوٌع معتَمٌد أو ولي أمر أو طالٌب يشارك في ل

كة أبرمت معها في أداء مهامه. وُيقصد بالمسؤول المدرسي كذلك أن يكون فرًدا أو شر لجنة تنظيمية أو لجنة للشكاوى، أو يساعد مسؤواًل مدرسًيا آخر
قق مالي أو مستشار طبي أو اختصاصي معالجة(، ولكن يكون تحت المقاطعة عقًدا لتوفير خدمة بداًل من استخدام موظفيها أو مسؤوليها )مثل محاٍم أو مد

 على عدم إعادة توزيع المعلومات التعريفية التي تكشف عن الهوية.الرقابة المباشرة للمقاطعة ويكون قد وافق 
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فقط.   ستستخدم المقاطعة طرًقا مقبولة لضمان أن يقتصر وصول مسؤولي المدارس إلى السجالت التعليمية التي لديهم مصلحة تعليمية مشروعة بشأنها
مية مشروعة إذا كان المسؤولون بحاجة لمراجعة سجٍل تعليمي ما بموجب واجباتهم الرسمية لألغراض التالية، أ) لدى مسؤولي المدارس مصلحٌة تعلي

ساعدة البحث عن معلومات من سجل أحد الطالب لتوفير المساعدة لولي األمر أو الطالب المؤهل بخصوص التطوير التعليمي للطالب؛ ب) أو توفير الم
 ج) أو إجراء البحوث التعليمية التي يعتمدها الموظفون اإلداريون؛ أو د)  المحافظة على محيط آمن ومنظم.   في المحافظة على السجالت؛

 

و ينوي للمقاطعة أن تكشف عن السجالت التعليمية بدون موافقة ـ عند الطلب ـ  للمسؤولين في منطقة تعليمية أخرى يسعى طالب ما للتسجيل فيها، أ
مسجاًل  فيها من قبل، وذلك طالما أن الكشف يأتي ألغراض تتعلق بتسجيل الطالب أو نقله؛ أو للمقاطعة أن تكشف عنها لهيئة التسجيل فيها، أو يكون 

ة ـ إلى كل أخرى وفًقا لقانون الوالية وسياسة المقاطعة.  سيجري اإلبالغ عن معلومات االنضباط ـ وتشمل المعلومات الصادرة من منطقة تعليمية سابق
 ستشار يتعامل مباشرًة مع الطالب؛ وذلك الشخص ينبغي أن يحافظ على سرية المعلومات وليست له سلطة إطالع األخرين عليها.  معلم وم

 

يجوز للمقاطعة الكشف عن المعلومات "المدرجة بدليل الطالب" إال إذا قدم ولي األمر/الطالب المؤهل اعتراًضا مكتوًبا على ذلك  معلومات الدليل:

فة سنوية إلى المشرف في غضون أسبوعين من التسجيل.  تتضمن المعلومات التوجيهية ما يلي:  االسم، وتاريخ الميالد، والجنس، الكشف بص
صور والمشاركة في األنشطة المعترف بها رسمًيا، والوزن والطول للرياضيين، والدرجات والجوائز التي تم الحصول عليها، وتواريخ الحضور، وال

 .الفوتوغرافية
 

يجوز للمقاطعة الكشف عن المعلومات التعريفية التي تكشف عن الهوية الصادرة من سجل تعليميٍ ما إلى الجهات المناسبة فيما  المعلومات الطبية:

 يتعلق بإحدى حاالت الطوارئ، إذا كانت معرفة المعلومات ضرورية لحماية صحة أو سالمة الطالب أو أفراد آخرين.
 

ل   (”PPRA“لحماية حقوق التالميذ )القانون الُمعدَّ
ل لحماية حقوق التالميذ ) ( ألولياء األمور حقوًقا معينة تتعلق بإجراء االستطالعات، وبجمع المعلومات واستخدامها PPRAسيمنح القانون الُمعدَّ

 ألغراض تسويقية، وبفحوص طبية معينة.  وتشمل هذه الحقوق الحق فيما يأتي:

 لب من الطالب المشاركة في استطالع يحتوي على مجال أو أكثر من المجاالت المحمية الموافقة وذلك قبل أن ُيط
التالية )استطالع يحتوي على معلومات محمية) إذا كان االستطالع ممواًل بالكامل أو جزئًيا من برنامج تابع لوزارة 

 "(.EDالتعليم األمريكية ")

 أمر الطالب؛ االنتماءات أو االعتقادات السياسية للطالب أو ولي .1
 المشاكل العقلية أو النفسية للطالب أو أسرة الطالب؛ .2
 السلوك الجنسي أو التوجهات الجنسية؛ .3
 السلوك غير القانوني أو المعادي للمجتمع أو الذي يؤدي للتورط في الجرائم أو التحقيري؛ .4
 التقييمات النقدية للغير ممن يمتون للمستجيبين بصالت عائلية وثيقة؛ .5
 ات االمتياز المعترف بها من الناحية القانونية، مثل العالقات مع المحامين واألطباء أو الوزراء؛العالقات ذ .6
 أو الممارسات أو االنتماءات أو االعتقادات الدينية للطالب أو أولياء األمور؛ .7
 أو الدخل، غير الذي ينص عليه القانون لتحديد مدى أهلية البرنامج. .8

 

 الطالب عدم المشاركة فيما يأتي: تَسُلم إخطار وفرصة الختيار 
 أي استطالع آخر يشمل معلومات محمية، بغض النظر عن التمويل؛ .1
أي فحوص أو اختبارات طبية غير عاجلة تتطلب توغاًل داخل الجسم يكون من المطلوب إجراؤها كشرط للحضور، تجريها المدرسة أو  .2

نيتين، فيما عدا فحوصات السمع أو اإلبصار أو التواء جانبي في العمود وكيلها، وتكون غير ضرورية لحماية صحة الطالب وسالمته اآل
 الفقري، أو أي فحوصات أو اختبارات طبية أخرى مسموح بها أو منصوص عليها بموجب قانون الوالية،

المعلومات أو األنشطة التي تتضمن جمع معلومات شخصية من الطالب أو الكشف عنها أو استخدامها، بهدف التسويق أو لبيع تلك  .3
 لتوزيعها للغير بطريقة أخرى.

 :المعاينة بناًء على الطلب وقبل إجرائها أو استخدامها 
 استطالعات المعلومات المحمية الخاصة بالطالب،  .1
 األدوات المستخدمة لجمع المعلومات الشخصية من الطالب ألي من أغراض التسويق أو البيع أو غير ذلك من أغراض التوزيع، و  .2
 اد التعليمية المستخدمة كجزء من المقرر التعليمي.المو  .3

 عاًما أو القاصر المسموح له بممارسة األنشطة التجارية بموجب قانون الوالية.   18تنتقل هذه الحقوق من أولياء األمر للطالب الذي يبلغ 
 

ق، فضاًل عن بعض الترتيبات التي تهدف لحماية خصوصية بسن وإقرار سياسات تتعلق بتلك الحقو -بالتشاور مع أولياء األمور  -ستقوم المقاطعة 
من الطالب أثناء إجراء استطالعات المعلومات المحمية وجمع المعلومات الشخصية أو الكشف عنها أو استخدامها للتسويق أو البيع أو غير ذلك 

 أغراض التوزيع.
 ل إخطار سنوي:فيما يأتي قائمة من األنشطة المحددة واالستطالعات التي تتطلب إرسا

 تجميع المعلومات الشخصية أو الكشف عنها أو استخدامها للتسويق أو البيع أو أي أغراض التوزيع األخرى؛ 
   التعامل مع أي استطالع معلومات محمية لم تموله وزارة التعليمED جزئًيا أو كلًيا، و 
 .أي فحص جسدي توّسعي غير طارئ، كما هو مشروح باألعلى 
أو  المقاطعة مباشرة ـ عبر البريد األمريكي أو البريد اإللكتروني ـ أولياء أمور الطالب الذين من المقرر أن يشاركوا في األنشطة المحددةسُتخطر 

ي، اساالستطالعات المذكورة فيما سبق، وستوفر فرصة لولي األمر لسحب طفله من المشاركة في النشاط المحدد أو االستطالع. في بداية كل عام در
 سُتخطر كل مدرسة أولياء األمور بالمواعيد التقريبية التي من المقرر أن ُتجرى فيها تلك األنشطة/استطالعات الرأي المذكورة فيما سبق.

 



 ةفيما يتعلق باستطالعات الرأي واألنشطة المقرر إجراؤها بعد بداية العام الدراسي، سيجري إخطار أولياء األمور بطرٍق مناسبة عن األنشط
ي.  واستطالعات الرأي المقرر إجراؤها والمذكورة فيما سبق، كما ستتاح لهم فرصة سحب أطفالهم من المشاركة في تلك األنشطة واستطالعات الرأ

 ستتاح ألولياء األمور أيًضا فرصة لمراجعة أي استطالعات رأي ذات صلة.
 

 الكشف عن المعلومات لموظفي التجنيد العسكري 
ظف التجنيد، سُيكشف عن أسماء طالب المدارس الثانوية وعناوين منازلهم وأرقام الهواتف لموظفي التجنيد العسكري إال إذا قدم ولي بناًء على طلب مو

ال المعلومات إاألمر/الطالب المؤهل اعتراًضا مكتوًبا على ذلك الكشف عن المعلومات للمشرف العام بصفة سنوية.  ال يجوز لموظفي التجنيد استخدام هذه 
، ستصدر المقاطعة إخطاًرا مكتوًبا مسبًقا ألولياء األمور JRA/JRCلتوفير المعلومات المتعلقة بالخدمات العسكرية فقط. وفًقا لسياسة المجلس 

م بخصوص الكشف عن هذه المعلومات.  سيشمل اإلخطار تعليمات مفصلة عن رفض الكشف عن المعلومات.  يجوز للطالب أو ولي األمر أن يطلب عد
 الكشف عن اسم الطالب أو عنوانه أو رقم هاتفه دون موافقة كتابية مسبقة من ولّي األمر.

 

 Medicaidالكشف عن المعلومات لبرنامج 
للطالب المسجلين في  Medicaid، فستطلع على معلومات استحقاق االستفادة من برنامج Medicaidباعتبار مدارس دنفر العامة من مقدمي برنامج  

( هي الوكيل المعين HCPF.   وإدارة سياسة الرعاية الصحية وتمويلها )HCPFنفر العامة من إدارة سياسة الرعاية الصحية وتمويلها )مدارس د
( المعلومات المدرجة في دليل الطالب تشمل االسم وتاريخ HCPFفي الوالية.   سُيكشف إلدارة سياسة الرعاية الصحية وتمويلها )Medicaidلبرنامج 

سُيكشف عن وصف الخدمات الصحية والخدمات المتعلقة    Medicaidالد والنوع للتحقق من استحقاق الطالب في المقاطعة لالستفادة من برنامج المي
و/أو للمقاطعة لتنفيذ البرنامج على الوجه Medicaidلموظف التحصيل التابع لبرنامج  Medicaidبالصحة الُمقَدمة للطالب المستحقين لبرنامج 

 بالمدرسة التابعة لمدارس دنفر العامة.Medicaidمثل.   سيجري حفظ سجل مؤّر  لكل التعامالت في مكتب برنامج األ
 

 504، القسم (ADAمن قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )  9و  6الفقرتان 
أو الساللة أو النوع أو السن او اإلعاقة عند التقديم في ال تميز مدارس دنفر العامة بين الطالب على أساس الِعرق أو اللون أو العقيدة أو أرض المنشأ 

سارات أو الشكاوى برامجها التعليمية أو أنشطتها أو الوصول إليها أو العالج فيها .  يتوفر إجراء تظلّم للشكاوى المتعلقة بالتمييز. يمكن إرسال االستف
 U.S. Department of Educationتعليم األمريكية، مكتب الحقوق المدنية، )التي تحتج على الممارسات تمييزية على العنوان التالي: وزارة ال

Office for Civil Rights, 1244 Speer Boulevard, Denver, CO 80204-3582 أو إلى الموظفين المختصين في مدارس دنفر العامة )
أو جهاز   3437-423-720، الدور الثاني؛ هاتف Grant Street, Denver, CO 80203 900كما يلي: المدير التنفيذي لخدمات الطالب )

، بعد التعديل 1973من قانون التأهيل لسنة  504( بخصوص الشكاوى المتعلقة بالقسم TTY-TDD- 720-423-3741االتصاالت المخصص للُصم 
 12101من قانون العمل األمريكي، القسم  42لفقرة ( وقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة، بعد تعديله )ا794من قانون العمل األمريكي، القسم  29)الفقرة 

 Grant Street, Denver, CO 900( أو إلى المدير التنفيذي للموارد البشرية) 6173-423-720وما يليها)؛ ومدير األلعاب الرياضية )هاتف 
لة لسنة  9ًقا للفقرة ( بخصوص المشاكل المتعلقة بالتفرقة بين الجنسين وف3973-423-720، الدور الخامس؛ هاتف 80203 من قوانين التعليم المعدَّ

 (. 1681من قانون العمل األمريكي، القسم  20)الفقرة  1972
 

إلدارة قبل سيتم توفير تجهيزات مناسبة عند الطلب لذوي اإلعاقة الذين يرغبون في المشاركة في أنشطة المدرسة/المقاطعة.  يرجى االتصال بالمدرسة/ا
 أيام عمل على األقل.بدء النشاط بثالثة 

 

 تعريف ِعرق الطالب أو انتمائه العرقي
تناًدا على لالمتثال لمتطلبات اإلبالغ الفيدرالية وعلى مستوى الوالية، قامت مدارس دنفر العامة بتعريف كل طالب حسب عرقه أو انتمائه العرقي، اس

بإخطار أولياء األمور سنوًيا بإجراء  - 1975طريق قرار أصدره في مايو/أيار، عن  -المعلومات المقدمة من ولّي األمر/الوصّي. يقضي مجلس التعليم 
فسك في عملية التعريف هذه.  ففي حالة إذا ما أردَت معرفة التعريف المسجل الذي أُجري لطفلك، يمكنك الحصول على هذه المعلومات باالستفسار بن

 موظفو المدرسة إجراءات تصحيحه.مدرسة طفلك.  إذا وجدت أن التعريف غير صحيح، سيشرح لك 
 

 تعليم الطالب ذوي اإلعاقة
سنة، يصبح مؤهالً  21سنوات في الفصل الدراسي الذي يبلغ فيه الطالب العادي  3أي طالب مؤَهل ممن لديه إعاقة ومقيٌم في دنفر، ويبلغ سنه العقلي 

ولي األمر/الوّصي، فيما عدا الرسوم المفروضة على الطالب من غير ذوي للحصول على تعليم حكومي مالئم مجاني بدون تكاليف يتحملها الطالب أو 
تدخل المبكر االحتياجات الخاصة أو أولياء أمورهم/األوصياء عليهم. تسعى مدارس دنفر العامة بالشراكة مع وكاالت المجتمع األخرى للتعريف بخدمات ال

ة المصادر المالئمة والتنسيق بين الخدمات المقدمة من المجتمع ألجل األطفال ممن تقل وتقييمها وتحديد مدى أهليتها، ولمساعدة العائالت في معرف
 سنوات.  3أعمارهم عن 

 

(.  ألولياء 720-423-3437يجب توجيه أي أسئلة لمدير المدرسة التي ينتظم بها الطالب أو إلى مكتب التعليم لذوي االحتياجات الخاصة )
 طفالهم للتقييم بهدف الحصول على خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة.األمور/األوصياء الحق في إحالة أ

 

انضباط الطالب من  JKFسلوك الطالب وإجراءات االنضباط ، و  JK-R)راجع أيًضا السياسات  JKسياسة  -انضباط الطالب 
 ذووي اإلعاقة)

ألمر مهم لتحقيق رسالة المنطقة التعليمية وهي مسؤولية مشتركة بين إن وجود بيئه مدرسية آمنة ومنظمة وخالية من االضطرابات غير الضرورية 
 الطالب والعاملين وأولياء األمور والمجتمع.

 



تحميل تسعى مدارس دنفر العامة لتحقيق االنضباط الذاتي من جانب كل طالب عن طريق تبليغ قواعد سلوك الطالب والتدريس وتعزيز السلوك السديد و
لهم.  سيتم التشديد على الوقاية وسيتم التعامل مع المشاكل فوًرا:  إن المنا  المدرسي اإليجابي لمكون ضروري من مكونات الطالب مسؤولية أفعا

 البرنامج التأديبي الفعال.
 

 األفعال التالية ممنوعة تحديًدا، وقد تعرض الطالب لإلجراءات التأديبية:
 

إلحاق الضرر بمصلحة وسالمة الطالب اآلخرين أو موظفي المدرسة بما في ذلك  السلوك الذي يتم في أراضي المدرسة، الذي من شأنه .1
 السلوك المتعمد أو الطائش الذي ينشئ عنه خطر باألذى الجسدي ألي شخص آخر؛

 
 السلوك الذي يتعارض مع قدرة المدرسة على توفير فرص تعليمية للطالب اآلخرين؛ .2

 
 مركبات المدرسة أو في المناسبات التي تقام في المدرسة؛التسبب في اضطراب على أراضي المدرسة أو في  .3

 
 جلب أو حمل أو استعمال سالح خطير، على النحو المحدد في السياسة؛ .4

 
 األنشطة المتصلة بالعصابات كالسمات المتصلة بالعصابات كاأللوان، وإشارات اليد، والكتابة الجرافيتي على الجدران، والمالبس، والحلي، .5

 ظات، والعالمات التجارية، وأي خصال أخرى ترمز لالنتماء للعصابات وفقما يحدد ويحظر إداريي المدرسة من وقت آلخر؛ودفاتر المالح
 

في بيع، أو توزيع، أو حيازة، أو استخدام، أو أن يكون تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المواد الخاضعة للمراقبة على أراضي المدرسة أو  .6
 رسة؛مركبة من مركبات المد

 
 العراك؛ .7

 
 االعتداء على الغير .8

 
 السطو؛ .9

 
 السرقة أو النشل أو االقتحام عنوة؛ .11

 

 استعمال أو حيازة التبغ؛ .11
 

 اختالق اتهامات كاذبة عن قصد بإيذاء األطفال  ضد موظف من موظفي المدرسة. .12
 

 التحرش؛ .13
 

 التسلط على اآلخرين؛ .14
 

 اآلخرين؛التدمير المتعمد أو تشويه ممتلكات المدرسة أو ممتلكات  .15
 

 استخدام البذاءات أو األساليب السوقية؛ .16
 

ية أو استخدام القدح، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تلك الي تتعلق باإلعاقة أو العرق أو الجنس أو العرق أو الدين أو الميول الجنس .17
 هوية نوع الجنس؛

 

 ام.المظهر الشخصي أو انعدام النظافة التي من شأنها اإلخالل بالنظ .18
 

 انتهاك قواعد المنطقة التعليمية أو مدرسة للزي المدرسي أو ارتداء المالبس التي تعتبر مخلة للنظام؛ .19
 

 العصيان المتعمد أو التحدي الصريح والمستمر للسلطة المختصة؛ .21
 

في المدرسة أو االعتداء على، أو السلوك غير المنضبط أو أي سلوك إجرامي موجه نحو شخص أو ممتلكات تخص أي موظف من موظ .21
 المتطوعين البالغين؛

 

السلوك الذي يعد جريمة من جرائم العنف على أرض المدرسة أو خارجها، إذا ارتكبه شخص بالغ، بصرف النظر عن َمن تدخل ِمن غيرهم  .22
 من الطالب أو العاملين في المدرسة.

 

 التهديدات مباشرة أو ضمنية ضد األشخاص أو الممتلكات؛ .23
 

 وتكراًرا مع قدرة المدرسة على توفير فرص تعليمية للطالب اآلخرين؛التدخل مراًرا  .24
 



( مرات أو أكثر خالل العام 3إعالن الطالب  كطالب مسبب لالضطراب باستمرار، أي الطالب الذي تم تعليق دراسته من المدرسة ثالث ) .25
ية من جانب الطالب؛ ووقع في الفصل، أو في الدراسي بسبب سوء السلوك الذي تسبب في اضطراب كبير ومادي وقد بدأ عمًدا وعلن

 المدرسة،  أو في فناء المدرسة، أو في مركبات المدرسة، أو في األنشطة الخارجة عن المنهج أو المناسبات.
 

لم في يجب أن تتحلى اإلجراءات االنضباطية بمراعاة أصول القواعد، وأن تطبق باستمرار وعلى قدم المساواة، وتساعد على خلق جو يساعد على التع
نون.  لآلباء كل مدرسة وفصل.  وسيتم إخطار ولي األمر بالتعليق من الدراسة من قبل مدير المدرسة أو الطرد من قبل المشرف العام وفقا للسياسة والقا

، وسلوك الطلب واالنضباط، متوفرات في JK.  نسخ من سياسة JKالحق في استئناف إجراءات معينة وفقا لقانون الوالية وسياسة المنطقة التعليمية 
 السياسات. -مجلس المدرسة  – orgwww.dpsk.12مكتب مدير المدرسة أو على موقع الويب الخاص بمدارس دنفر العامة: 

 

 حق ولّي األمر في أن يعرف -قانون عدم حرمان أي طفل من التعليم 
طلب  يجوز ألولياء أمر أي طالب منتظم في مدرسة الحصول على معلومات تتعلق بالمؤهالت المهنية لمعلم )معلمي) الطالب.  تشمل المعلومات يمكن

 الحصول عليها:

 المعايير المطبقة في الوالية لترخيص مزاولة التدريس لمستوى الصف )الصفوف) والمادة )المواد) المدّرسة؛ هل استوفى المعلم 

 .هل يقوم المعلم بالتدريس في ظل حالة طوارئ أو مرحلة انتقالية، جرى فيها تجاوز معايير الترخيص المطبقة في الوالية 

 العليا حصل عليها المعلم، ويشمل ذلك فرع التخصص الوارد في الشهادة أو  شهادة التخصص الجامعي وأي شهادة أو مؤهل للدراسات
 المؤهل؛

 .هل يحصل الطالب على خدمات يقدمها متدربون، وما هي مؤهالتهم 
 

 على أولياء األمور ممن يرغبون في طلب الحصول على هذه المعلومات االتصال بمدرسة طفلهم.  وسُترسل المعلومات إليهم بريدًيا.
 

 1موجب الفقرة ألولياء األمور الحق في المشاركة في تخطيط الخطط الشاملة للمدرسة/خطط تطوير المدرسة وذلك في المدارس التي تتلقى تموياًل حكومًيا ب
يًضا في الحصول على ألولياء األمور الحق أ  % المخصصة لمشاركة أولياء األمور.1من "قانون التعليم االبتدائي والثانوي" وفي تخطيط استغالل نسبة 

ألولياء أمور الطالب المنتظمين في   وصف للمنهج الدراسي المدرسي والتقييمات الممنوحة للطالب لقياس تحصيله فيما يتعلق بمستوى اإلجادة المطلوب.
تخذ إجراءات إصالحية أو خطوات إعادة هيكلة من "قانون التعليم االبتدائي والثانوي"، المصنفة باعتبارها ت 1مدارس تتلقى تموياًل حكومًيا بموجب الفقرة 

يرجى االتصال بمدرستك   الحق في إشراكهم في القرارات الصادرة بخصوص اإلجراءات التي ُتتخذ على مستوى المدرسة كرد فعل لتلك التصنيفات.
 لالطالع على سبل المشاركة.

  

انون عدم حرمان أي طفل من التعليم  التابعة لمدرسة طفلهم )أطفالهم(.  يمكن االطالع ألولياء األمور الحق في االطالع على والدخول على بطاقة تقرير ق
 على بطاقات المتابعة المدرسية 

 .3054-423-720أو الحصول على نسخة مطبوعة عن طريق االتصال بـ  http://schoolforms.dpsk12.org/schoollistعلى 
 

 فرصة اختيار المدرسة
التابعة لمدارس دنفر العامة للطالب باللتحاق بمدرسة أخرى من مدارس دنفر العامة غير تلك التي تقع في نطاق سكنهم.  وتتيح  تتيح عملية "االختيار"

 ة الثانية وفترةهذه العملية أيضا تلقي طلبات االلتحاق من الطالب الذين يقطنون خارج مدينة دنفر.  هناك ثالث فترات لاللتحاق:  الجولة األولى والجول
انتهاء الجولة  التحويل اإلداري.  الجولة األولى للسنة الدراسية التالية، تستمر على مدى شهر يناير/كانون الثاني بأكمله.  تبدأ الجولة الثانية عقب

 ن تلك السنة الدراسية.األولى مباشرًة وتستمر لنحو أسبوعين من السنة الدراسية الالحقة.  تستمر عملية التحويل اإلداري على مدى المدة المتبقية م
 

وبناًء على رمز في الجولة األولى ـ في حالة وجود عدد من المتقدمين يفوق عدد األماكن المتاحة ـ ُيقبل الطالب بناًء على الرقم العشوائي المخصص لهم 
صلي، أو أولوية وجود إخوة في نفس المدرسة،  أو األولوية الممنوح لهم )وُيقصد به كون الطالب منتظًما في المدرسة بالفعل، أو يعود لمحل إقامته األ

ينة.  في حالة للمتقدمين من المقيمين في دنفر )المقيمين ضمن حدود المدينة/المقاطعة) أو إذا كان أحد اإلخوة أو المتقدمين من غير المقيمين في المد
مة في الجولة األولى الموافقة.   توافر أماكن، ستلقى طلبات االلتحاق المقدَّ

 

 ن في الجولة األولى.خالل الجولة الثانية، ُتقبل طلبات االلتحاق بترتيب تسلُمها، وتحصل على الموافقة بناًء على توفر األماكن بعد تسكين الطالب المتقدمي
 

ذلك  قبل قبولها أو رفضها الستكمال عملية التحويل اإلداري، يجب ملء طلب التحاق وتوقيعه بمعرفة مدير المدرسة المرسل ومدير المدرسة المستلم و
رفض فقط بناًء بمعرفة أحد المسؤولين اإلداريين التابعين للمقاطعة.  يستلزم طلب االلتحاق ضرورة ذكر سبب التحويل.  قد يلقى طلب التحويل اإلداري ال

ي، أو إلرسال الطلب في موعد متأخر من الفصل على نقص األماكن أو ألسباب تتعلق بالبرامج أو المواد الدراسية أو لدواعي السالمة، أو لسبب تعليم
 الدراسي.

 

، طالب مدارس دنفر العامة المقيمين في المنطقة التي تقع فيها المدارس التي 2001إضافة إلى ذلك، بمقتضى قانون عدم حرمان أي طفل من التعليم لعام 
لثانوي"، والذين ال يحققون تقدًما سنوًيا يفي باألهداف التعليمية، أمامهم خيار االلتحاق من "قانون التعليم االبتدائي وا 1تتلقى تموياًل حكومًيا بموجب الفقرة 

افالت بمدرسة أخرى من مدارس دنفر العامة مع توفير المواصالت طبقا لسياسة مدارس دنفر العامة )تتوفر مواصالت الطالب المرحلة الثانوية في ح
RTD.)  ذلك الخيار متاًحا لهم، وُتعامل طلبات االلتحاق وفًقا لعملية "االختيار التقليدي". يجري إخطار الطالب بالبريد إذا كان 

 

/التحرش بناًء على العرق أو اللون أو األصل القومي أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو اإلعاقة أو الدين JBBالسياسة  -التحرش الجنسي 
 JBBAسياسة  -)للطالب( 

نطقة التعليمية بفرصة التعلم في محيط يخلو من التحرش الجنسي أو التحرش بناًء على العرق أو اللون أو األصل القومي أو يحظى كل طالب داخل الم
 التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو اإلعاقة أو الدين.  وسيجري التحقيق في شكاوى التحرش على الفور وفًقا لسياسات المجلس المعنية.

 

http://www.dpsk12.org/


 JICEAالسياسة  -مدرسية قانون المطبوعات ال
عات طالبية أقرت مدارس دنفر العامة  قانوًنا للمطبوعات يعترف بحق الطالب في ممارسة حرية التعبير والنشر، وأن أي وسيلة للتعبير ترد في أي مطبو

ن التعبير وهي محددة في سياسة المقاطعة لن تتعرض لقيد مسبق فيما عدا أنواع معينة م -سواء أكانت  تلك المطبوعة تتمتع برعاية المدرسة أم ال  -
JICEA تتوفر نسٌخ من سياسة  .JICEA  المطبوعات الطالبية المتصلة بالمدرسة( وسياسة(JICEA-R  )المطبوعات الطالبية المتصلة بالمدرسة(

 السياسات. -مجلس المدرسة  – www.dpsk12.orgعلى موقع الويب التابع لمدارس دنفر العامة: 
 

 المعلومات المتعلقة بمرتكبي الجرائم الجنسية
نون إنفاذ معلومات بشأن اإلجراءات التي يمكن عن طريقها أن يحصل أفراد المجتمع على المعلومات الخاصة بإنفاذ القانون والتي تم جمعها عماًل بقا

 :httpبكولورادو متوفرة على اإلنترنت على: تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية الخاص 

dcj.state.co.us/odvsom/Sex_Offender/SO_Pdfs/schoolresourceguideregistration.pdf 
 على: CDEوعلى موقع 

www.cde.state.co.us/cdeprevention/download/pdf/school_sex_offender_guide.pdf 
 

دوالر رسوم النسخ في قسم خدمات الطالب.  يمكن ألفراد المجتمع مشاهدة  2باإلضافة إلى ذلك، يوجد نسخ من هذا الدليل متوفرة تحت الطلب مقابل 
 المستند مجاًنا من هذا الموقع، ويمكن تنزيله مجاًنا من مواقع الويب المذكورة فيما سبق.

 

 الحضور التزام ولي األمر بضمان مواظبة الطفل على
السابعة ودون وفًقا لقانون كولورادو، على كل ولي أمر واجب كفالة التعليم والتدريب المناسب لطفله.  ووفًقا لذلك، يلتزم كل ولي أمر ألي طفل تعدى 

 السابعة عشر بضمان انتظام ذلك الطفل في مدرسة معينة.
 

 اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية - IHBEAسياسة 
الية كولورادو بتقديم الفرص التعليمية لهؤالء األطفال الذين لغتهم الغالبة ليست اإلنجليزية، ستقوم المنطقة تمشاًيا مع هدف و

التعليمية بتوفير برامج تعليمية مناسبة لكل هؤالء الطالب من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر وفًقا لمقتضيات 
 1993تقنين المماراسة الحالية في لتشريعات والية ووزارة التعليم في كولورادو. تم 

 الدليل :اعتماد :تاريخ :تم االعتماد
 

 )قانون إجادة اللغة اإلنجليزية(  105-24-22حتى  C.R.S. 22-24-101المراجع القانونية: 
1 CCR 301-10 2224, القوانين-R-1  2224حتى-R-3 

 

 دليل سياسة المقاطعة للطالب وأولياء األمور

الويب الخاص بمدارس دنفر العامة للحصول على أحدث نسخة من سياسات المنطقة التعليمية  الرجاء مراجعة موقع
 أو اطلب االطالع على نسخة في مدرستك.www.dpsk12.org/policiesعلى

 
 

 
 
 

 
 

 مدارس دنفر العامة
900 Grant Street – Denver Colorado 80203 

 TTY-TDD 720-423-3741جهاز االتصاالت المخصص للُصم   3400-423-720هاتف 
 

 

 

  

http://www.dpsk12.org/
http://www.dpsk12.org/policies

