
سیاسة JICDE  -منع التسلط على اآلخرین والتعلیم  
مركز التعلم المجتمعي، ھي ضمان أن یكتسب أطفالنا المعرفة، والمھارات والقیم لكي التي تعد مدارس دنفر العامة،  رسالةإن 

من خالل تقدیم خبرة  الرسالةیمكننا تحقیق ھذه  .التعلم مدى الحیاة ویحضون بفرصةالذاتي  یصبحوا مواطنین یتمتعوا باالكتفاء
 التعلم المخصصة في بیئة آمنة، وتشجع على التعلم وخالیة من االضطرابات غیر الضروریة.

تدعم مدارس دنفر العامة بیئة مدرسیة آمنة، ومشجعة على التعلیم والتعلم في بیئة خالیة من التھدیدات، ,والتحرشات وأي نوع 
من أنواع التسلط. یتبنى مجلس التربیة والتعلیم ھذه السیاسة لتعزیز توافق المناھج وللمساعدة في توفیر بیئة یكون فیھا كافة 

أنواع التسلط غیر مقبولة. 

"أي تعبیر مكتوب أو منطوق، أو أي فعل مادي أو إیماءة، أو نمط من األنماط بأنھ السلوك العدواني  ُیعرفالتعریف: 
داخل المدرسة، أو في المركبات التابعة للمدرسة، أو في محطة أو أو أكثر في المدرسة،  مضایقة طالبالمذكورة، ُیقصد بھ 

 CRS 22-32-109.1 (2)(a)(X)حافالت مدرسیة معینة أو في أنشطة المدرسة أو األحداث الُمعاقب علیھا". 

 JK-و JK العواقب: یخضع الطالب الذي ینخرط في أي عمل تسلطي إلجراءات تأدیبیة مناسبة وفًقا لسیاسة المنطقة التعلیمیة
R الخاصة بإجراءات التأدیب وقد تتضمن اإلیقاف المؤقت، والطرد و/ أو اإلحالة إلى سلطات إنفاذ القانون. ینبغي أن یوضع 

كال ً من، شدة ونمط السلوك العدواني، إن وجدا، في االعتبار عندما یتم اتخاذ القرارات التأدیبیة. 

توجیھ ینبغي كما  بوضع برنامج شامل لمواجھة السلوك العدواني في جمیع المراحل الدراسیة. المشرفیقوم ن أینبغي 
 البرنامج لتحقیق األھداف التالیة:

 وأفراد المجتمع بأنھ لن یتم السماح بالسلوك العدواني. وأولیاء األموروالعاملین، إلرسال رسالة واضحة للطالب،   .1

 التدخل الفوري، والتحقیق ومواجھة الطالب المنخرطین في السلوك العدواني.جراءات إلتنفیذ   .2

السلوك باستخدام تعلیم الالسلوك العدواني من خالل إعادة  في للبدء في برامج تعمل على تغییر سلوك الطالب المنخرطین  .3
 المقبول، والمناقشات، والتوجیھ والعواقب السبیة المناسبة.

4.  لتطویر وتعزیز شراكة مثمرة مع أولیاء األمور وأفراد المجتمع للمساعدة في الحفاظ على بیئة خالیة من السلوك التسلطي. 

5.  لدعم ضحایا السلوك التسلطي من خالل االستشارات الفردیة والمتبادلة بین األفراد. 

 والداعمة تجاه بعضھم البعض على أساس منتظم. ،والثناء على سلوكیات الطالب اإلیجابیة ،للتعرف على  .6
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