
 قانون( بالمدرسة الصلة ذات الطالبیة المنشورات -  JICEA: السیاسة
   )المدرسیة المطبوعات

  

یكمن الغرض من المنشورات الطالبیة التي ترعاھا المدرسة في تزوید الطالب من ذوي الخبرة بالقدرة على إعداد التقاریر، 
مدارس الصحف لھا غرض إضافي یتلخص في نشر المعلومات  إن. والكتابة، والتحریر، وفھم اللغة، والصحافة المسؤولة

 . المتعلقة بالمدرسة بین أعضاء المجتمع المدرسي

 على خالّق وبشكل بحریة الطالب تشجع عامة، منتدیات عن عبارة المدرسة ترعاھا التي الطالبیة المنشورات بأن المجلس یقر
 . الفیدرالي والقانون والدولة السیاسة ھذه لقیود یخضع بما نظرھم وجھات عن التعبیر

  المدرسة ترعاھا التي الطالبیة المنشورات

یحق للطالب بالمدارس الحكومیة ممارسة حریة التعبیر وحریة الصحافة، كما ال یخضع ما یورد في أي منشور من . 1
ألنواع أسالیب التعبیر الموضحة في المنشورات الطالبیة، سواء كانت المدرسة ترعى ھذا المنشور أم ال، ألي مراقبة مسبقة إال 

ومن شأن ھذا القانون أال یحول دون تشجیع المستشار على التعبیر بما یتسق مع مستویات اللغة . " الوارد أدناه3القسم رقم "
   .اإلنجلیزیة والصحافة العالیة

كل أنحاء المدرسة العامة، فسیصبح ذلك إذا أصبح أحد المنشورات المكتوبة أساًسا من قِبل الطالب متاًحا بصورة عامة في . 2
 . منتدى عاًما لطالب المدرسة

 : لن یتم تأویل أي شيء ورد في ھذا القانون على أنھ یُصّرح بنشره أو توزیعھ من قِبل الطالب فیما یتعلق بما یلي. 3

  الفاحش التعبیر أسلوب. أ

  الحكومي القانون بموجب قذفًا أو افتراءً  أو تشھیًرا یعد الذي التعبیر أسلوب. ب

  العام للرأي مثیر موضوع في مشارًكا أو عامة شخصیة لیس شخص، أي على یفتري الذي التعبیر أسلوب. ج

 المدرسیة للوائح انتھاك أو مشروعة، غیر أعمال ارتكاب إلى یدعو وقائًما، واضًحا خطًرا یشّكل الذي التعبیر أسلوب. د
  الخصوصیة في اآلخرین حقوق انتھاك أو بالمدرسة، المنظمة العملیة بشأن كبیر وجوھري مادي إخالل أو المشروعة،

4 . 

 واآلراء األخبار تحدید عن المسؤولیة عاتقھم على المدرسة ترعاھا التي الطالبیة للمنشورات المحررون الطالب یحمل. أ
 . القانون ھذا من لقیود یخضع بما لمنشوراتھم، اإلعالني والمحتوى

 ھذه مثل إنتاج على اإلشراف عن مدرسة كل داخل المسؤولیة المدرسة ترعاھا التي الطالبیة المنشورات مستشار یتحمل. ب
   .المنشورات وتعلیم التعبیر الحر والمسؤول والتشجیع علیھ، فضالً عن المعاییر المھنیة للغة اإلنجلیزیة والصحافة

ترعاھا المدرسة یعد جزًءا من فصل أو نشاط مدرسیین یتم إعطاء درجات أو إذا كانت المشاركة في أحد المنشورات التي . 5
اعتمادات مدرسیة على أساسھ، فال یجوز تأویل أحكام ھذا القانون على أنھا تدخل في سلطة مستشار المنشورات التي ترعاھا 

المنشور، أو، خالفًا لذلك، توجیھ تجربة المدرسة، بما یشیر إلى إنشاء واجبات كتابیة أو تحدیدھا للطالب ممن یعملون في ھذا 
 . التعلم التي یھدف ھذا المنشور إلى توفیرھا، أو التحكم فیھا



لن یتم اعتبار أي أسلوب تعبیر یُدلي بھ الطالب فیما یتعلق بممارسة حریة التعبیر أو حریة الصحافة على أنھ تعبیر عن . 6
قاطعة المدرسیة أو أي موظف بھا أو ولي األمر أو الوصي القانوني أو أي سیاسة المدرسة، وال تقع أي مسؤولیة على عاتق الم

   .مسؤول بالمقاطعة المدرسیة بشأن أي دعوى مدنیة أو جنائیة یتم رفعھا ضد أي أسلوب تعبیر أدلى بھ الطالب أو نشروه

یة واللوائح المدرسیة المصممة ال یجوز تأویل ما ورد في ھذا القانون على أنھ یحد من صدور سیاسات المجلس القانون. 7
 . للسیطرة على العصابات الطالبیة، أو إنفاذھا

ینبغي أن یُقدم إلى محرري الصحیفة المقاالت والمواد إلدراجھا في صحیفة المدرسة الثانویة أو أي منشورات طالبیة أخرى . 8
 . في الوقت المناسب

استماع جلسة  شورات المفصلة أعاله أمام مدیر المدرسة للبت فیھا، سیتم عقدفي الحاالت التي تُقدم فیھا مسألة تتعلق بقضایا المن
الطالب المعنیون)، ومستشار المنشورات، وغیرھم من األشخاص ممن (وفیھا، سیمثُل الطالب المعني . في أقرب وقت ممكن
لك، یقوم مدیر المدرسة وبعد ذ. ویحصل كل األطراف المعنیة على فرصة لعرض وجھات نظرھم. یراھم المدیر مناسبین

المادة غیر مالئمة، فیجب  -أو أي جزء من  -بإشعار كل األطراف خطیًا بالقرار المتخذ؛ فإذا كان القرار الصادر یقضي بأن كل 
 كما یجب أن یتم إرسال ھذا اإلشعار الخطي بالقرار الذي اتخذه مدیر المدرسة. أن یحدد اإلشعار المعیار الذي وقع علیھ االنتھاك

 . ساعة من وقت جلسة االستماع 24في غضون 

إذا كان ألي من الطرفین رأي مخالف للقرار الصادر عن مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ، فسیكون لدیھ الحق في تقدیم طلب 
 دوسیوفر ھذا المشرف المساع. خطي لمراجعتھ مع مشرف مساعد مناسب أو من ینوب عنھ خالل ثالثة أیام من التحدید األولي

 لتقدیم أسباب ذلك الخالف، وسوف یتخذ قراًرا نھائیًا بشأن طلب المراجعة في غضون ثالثة أیام من جلسة فرصة لألطراف
 . االستماع

  التوزیع وطریقة والمكان الوقت

 الواردة السابقة الفقرات في علیھا المنصوص المعاییر تلبي التي للمنشورات الطالب توزیع وطریقة والمكان الوقت تنظي یمكن
   :التالیة اللوائح مراعاة مع عنھ، ینوب من أو المدرسة مدیر قِبل من معقول بشكل السیاسة بھذه

 التطبیق بشكل موحد على كل أشكال النشر . 1

عدم حظر التوزیع في األوقات أو األماكن، سواء داخل مبنى المدرسة أو خارجھ، بما لیس لھ أساس واقعي قائم یھدف إلى . 2
 استنتاج عدم التدخل في األنشطة المدرسیة 

   االقتصار على أماكن وأوقات یحظر فیھا التوزیع. 3

 قواعد أو رفضھا عدم الحجر على حق أي شخص في قبول أي منشورات توزع وفقًا لل. 4

 . توزع ھذه السیاسة، أو تنشر، أو تتاح لكل الطالب والمعلمین في بدایة كل عام دراسي
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  وانضباطھم الطالب سلوك ،JK  :السیاسة: الترافقیة اإلسنادات
 

  التعریفات
 

 : السیاسة ھذه في المستخدمة المصطلحات على التالیة التعریفات تنطبق
 

ویشمل ذلك نشر المواد المكتوبة . نشر حقیقي ألي مادة مكتوبة بأي شكل من األشكال متاح بصورة عامة للطالب -یوزع . 1
 . ابعة للمدرسة عادةً ما یرتادھا الطالبفي مناطق ت

 
مجموعة من ثالثة أفراد أو أكثر تجمعھم مصلحة مشتركة، أو عالقة مشتركة، أو نشاط مشترك، وتتسم بالسلوك  -عصابة . 2

 . اإلجرامي أو المنحرف، وتشارك فیھ إما بشكل جماعي أو بشكل فردي
 
  فاحش. 3
 
 االتجاھات ذوي تعجب ككل المكتوبة المواد أن المعاصر، المدرسي المجتمع معاییر یطبق الذي العادي، الشخص یجد. أ

 . الشھوانیة
 

 كانت سواء المنحرفة، أو العادیة( الجنسیة األفعال مثل الجنسیة السلوكیات باآلداب، مخلة بطریقة تصف، أو المادة تصور. ب
 . التناسلیة لألعضاء البذیئة والصور الطرح، ووظائف واالستمناء، ،(بالمحاكاة أو فعلیة

 
 . علمیة أو سیاسیة، أو فنیة، أو أدبیة، أو جدیة، قیمة إلى ككل، المادة، تفتقر. ج
 

تصریح غیر حقیقي، شفوي أو مكتوب، حول شخص معین، بما یمیل إلى تشویھ سمعة  -التشھیر، أو القذف، أو االفتراء . 4
وتشمل مثل ھذه التصریحات . و ردع اآلخرین عن مصاحبتھ أو التعامل معھالفرد عن طریق خفض قیمتھ في تقدیر المجتمع أ

 . تلك التي تمیل إلى تعریض الفرد إلى الكراھیة العامة أو العار أو االحتقار أو السخریة أو الفضیحة
 
 . شخص یسعى لجذب انتباه الجمھور أو مشھور بفضل إنجازاتھ -شخصیة عامة . 5
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