
السیاسة: JICEC - توزیع التالمیذ للمواد 

أجل ضمان حمایة رفاھیة المجتمع وحقوقھ حمایة كافیة، یجب أوالً تقدیم أي منشورات ال ترعاھا المدرسة والتي یرغب  من
. الطالب في توزیعھا في مواقع قریبة جًدا من أراضي المدرسة ومبانیھا إلى مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ للموافقة علیھا

في حال قرر على نحٍو معقول أن  الموافقة على أي منشورات ال ترعاھا المدرسة ویحق لمدیر المدرسة أو من ینوب عنھ رفض
والتي تنص على ما  ،الكونجرسمن خدمة بحوث ) 3( 120-1-22المنشور یعبر عن أحد األنواع المحظورة بموجب المادة 

 : یلي

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

 الفاحش التعبیر أسلوب. أ

 الحكومي القانون بموجب قذفًا أو افتراءً  أو تشھیًرا یعد الذي التعبیر. 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،

 أو جوھریًا، أو مادیًا إخالالً  تسبب التي المواد أو/و السیاسة لھذه انتھاًكا تمثل التي المواد بتوزیع یقومون الذین الطالب، یخضع
 . مناسبة تأدیبیة إلجراءات المدرسة، مسؤولي حكم في تقع التي للممتلكات أو ما لشخص ضرًرا

 الصحف، مثل وحیازتھا؛ األخرى المكتوبة المواد من وغیرھا المدرسة ترعاھا ال طالبیة منشورات توزیع للطالب یحق
 . الحكومي والقانون السیاسة ھذه قیود مراعاة مع ومبانیھا، المدرسة أراضي على والكتیبات، والنشرات، والمجالت،

 یومین غضون في الطالب من أي لھ یقدمھا مواد أي توزیع بشأن قراًرا عنھ ینوب من أو المدرسة مدیر یصدر أن یجب
  .معتمدة الفترة، ھذه خالل رفضھا أو علیھا الموافقة تتم لم مواد أي وتعتبر. التقدیم تاریخ من كاملین مدرسیین

 خطي طلب تقدیم في الحق لدیھ فسیكون عنھ، ینوب من أو المدرسة مدیر عن الصادر للقرار مخالف رأي طالب ألي كان إذا
 فرصة المساعد المشرف ھذا وسیوفر. األولي التحدید من أیام ثالثة خالل عنھ ینوب من أو مناسب مساعد مشرف مع لمراجعتھ
  .االستماع جلسة من أیام ثالثة غضون في المراجعة طلب بشأن نھائیًا قراًرا یتخذ وسوف الخالف، ذلك أسباب لتقدیم لألطراف

الوقت والمكان وطریقة التوزیع  

یمكن تنظیم الوقت والمكان وطریقة توزیع الطالب للمنشورات التي تلبي المعاییر المنصوص علیھا في الفقرات السابقة الواردة 

بھذه السیاسة بشكل معقول من قبِل مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ، مع مراعاة اللوائح التالیة:  

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



4. عدم منع حق أي شخص في قبول أو  رفض أي منشورات توزع وفقًا للقواعد. 

یجب توزیع ، أونشر، أواتاحة ھذه السیاسة لكل الطالب والمعلمین في بدایة كل عام دراسي. 

المراجع القانونیة: خدمة بحوث الكونجرس 22-1-120  

خدمة بحوث الكونجرس 110-32-22 (1) (ر)  

المستندات المرفقة: السیاسة: JK، سلوك الطالب وانضباطھم 

 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
 . في مناطق تابعة للمدرسة عادةً ما یرتادھا الطالب

أفراد أو أكثر تجمعھم مصلحة مشتركة، أو عالقة مشتركة، أو نشاط مشترك، وتتسم بالسلوك مجموعة من ثالثة  -عصابة . 2
 . اإلجرامي أو المنحرف، وتشارك فیھ إما بشكل جماعي أو بشكل فردي

فاحش . 3

 اتاالتجاھ 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

 سمعة تشویھ إلى یمیل بما معین، شخص حول مكتوب، أو شفوي حقیقي، غیر تصریح - االفتراء أو القذف، أو التشھیر،. 4
 التصریحات ھذه مثل وتشمل. معھ التعامل أو مصاحبتھ عن اآلخرین ردع أو المجتمع تقدیر في قیمتھ خفض طریق عن الفرد
 . الفضیحة أو السخریة أو االحتقار أو العار أو العامة الكراھیة إلى الفرد تعریض إلى تمیل التي تلك

. إنجازاتھ بفضل مشھور أو الجمھور انتباه لجذب یسعى شخص - عامة شخصیة. 5


	السياسة: JICEC - توزيع المواد الطلابية



