
  حث عنھ والقبض علیھباستجواب الطالب، وال - JIHسیاسة 
محفز للتعلم وضامن لسالمة ورفاھیة العاملین والطالب. ولتحقیق ھذا  تسعى مدارس دنفر العامة للحفاظ على مناخ مدرسي

للطالب للعاملین في المدرسة أن یبحثوا عن الشخص أو الممتلكات الشخصیة بالنسبة الھدف، قد یكون من الضروري 
 بالكاملورفاھیة الطالب والعاملین. یجب أن تقوم إدارة المدرسة بالتعاون سالمة لممتلكات تعد ضارة أو مؤذیة  بأي واالحتفاظ

عندما تجري التحقیقات  في داخل المدرسةكذا و مع جھات إنفاذ القانون المحلیة فیما یتعلق بالبحث عن الممتلكات المدرسیة
 وعملیات البحث المتعلقة بالمخدرات أو الجرائم األخرى. 

  في المدرسة: العاملونعملیات البحث التي یقوم بھا 

بأن عملیة البحث ستؤدي إلى إظھار الدلیل بأن الطالب قد انتھك السیاسة  لدیھ شك منطقيالمدرسي ول ؤالمسیجوز للمدیر أو 
ن في ویقوم العامل یجوز أنالمنطقیة للبحث، ن یقوم بإجراء عملیة البحث. وعندما تتواجد األسباب المدرسیة أو القانون أ

التواجد داخل المدرسة أو أثناء أداء النشاط المدرسي وقد ثناء أالمدرسة بالبحث عن الطالب و/ أو ممتلكات العامل في المدرسة 
 على المواد غیر المصرح بھا أو الخاضعة للرقابة كما ھو محدد بموجب ھذه السیاسة.  باالستیالءیقومون 

من الالزم،  أكثروأال تكون تطفلیة  المدرسي خصوصیة الطالبول ؤالمسمن قبل ھا ؤإجراعملیة بحث یتم  أن تحترم أيیجب 
 الطالب وطبیعة المخالفة المشتبھ بھا.  عمر وجنسمع مراعاة 

 لكات المدرسیة: البحث عن الممت

مدارس دنفر  ومناطق التخزین األخرى المستخدمة من قبل الطالب في الخزائن، والمكاتب المنطقة التعلیمیة كافةتمتلك 
من قبل مدیر المدرسة  للطالبكافة األقفال  تقدیم ، یتمإلى ذلك المدارس المعنیة. وباإلضافة ووجمیعھا یتحكم فیھا مدیر العامة،

الخزائن. تخضع ممتلكات  مجموعات أرقامأو من ینوب عنھ، ویحتفظ المدیر أو من ینوب عنھ بالقوائم الرئیسیة لألقفال أو 
 . داخلھالصیانتھا وللبحث  وفتحھاللتفتیش، والتنظیف  الخاص بھذه السیاسة المدرسة التي یتم توفیرھا لالستخدام الطالبي

الخاصة بھم بالطریقة التي توافق علیھا  ىائنھم و/ أو أماكن التخزین األخرعن سالمة خز المسؤولیة كاملةیتحمل الطالب 
التي تخصصھا لھم في المكاتب، والخزائن ومناطق التخزین األخرى  یوجدكل ما  مسؤولیةالطالب  كما یتحملإدارة المرسة. 

 . المدرسة

إذا كان مكتب مدرسي، أو خزینة أو مكان تخزین مدرسي آخر في أي وقت،  داخل أيیجوز للمدیر أو من ینوب عنھ البحث 
طقیة للبحث. تتضمن نمحتویاتھم عندما تكون ھناك أسباب م لدیك شك منطقي أو إذا لم یكن لدیھ أي شك، وأن یبحث داخل

ولي ؤلمس أیًضاویجوز وجیوب المالبس.  ، وحقائب الظھرالرجالیةوالمحفظة ، النسائیة المحفظةأشیاء مثل المحتویات 
ینبغي تواجد ، ومتى أمكنإذا كان ھناك اشتباه منطقي.  المدرسة الموجودة في ساحة انتظارالمدرسة البحث في المركبات 

 . شخص آخر لیكون شاھًدا على عملیة البحث

  شخص الطالب: تفتیش

  



 بأن الطالب یحوز اشتباًھا منطقًیاالمدرسي ول ؤالمسشخص الطالب إذا كان لدى  تفتیشمن ینوب عنھ و أیجوز للمدیر 
أو القواعد  ةالتعلیمیالقانون، أو سیاسات المنطقة  على انتھاكقد ینتج عن عملیة البحث العثور على دلیل ممنوعات أو 

 المدرسیة. 

 أو حقیبة یةنسائ جیوب الطالب، وأیة أشیاء یحوزھا الطالب مثل أي محفظة على التفتیش الشخصيتقتصر عملیة  ینبغي أن
أي في حالة تطلب التفتیش خلع تنفیذ أي عملیة تفتیش عاري،  یجوز. وال المالبس من الخارج" بمالمسة"التفتیش  ، و/ أوید

 من قبل موظفي المنطقة التعلیمیة.  ، ففي ھذه الحالة ینبغي أن تتم عملیة التفتیشالقمصان، أو البلوزات، أو البنطلونات

 ینبغي محاولة قیاموبأقصى قدر ممكن من الخصوصیة.  بعیًدا عن أماكن تواجد الطالب اآلخرین التفتیشیجب إجراء عملیات 
 . مع وجود شخص بالغ آخر كشاھد موظف من نفس جنس الطالب بإجراء عملیة التفتیش

  :العناصر مصادرة

المدرسة والتي تكون دلیالً ولي ؤمسمن قبل ھا ؤإجرافي أثناء عملیة البحث التي یتم  یتم العثور علیھشيء  أي مصادرةیجوز 
 البدني.  یوقع الضرر خطًرا فورًیاأو القواعد المدرسیة أو التي تمثل بوجودھا  النتھاك القانون أو سیاسة المنطقة التعلیمیة

  المدرسة:ولي ؤمساالستجواب من قبل 

الطالب الذي ُیعتقد أنھ  ال یجب علىمن قبل العاملین في المنطقة التعلیمیة في أي وقت.  لالستجوابیخضع الطالب یجوز أن 
بذل أو  ولي أمره أو ولي أمرھا أو الوصي یحضرالجریمة حتى  بشأن بیاًنا كتابًیاأن یقدم  تؤدي إلى طرده قد ارتكب جریمة
ولي من قبل  جمیع أرقام الھواتف المقدمة للمدرسةعن طریق االتصال ب بولي األمر أو الوصيلالتصال  الجھود المعقولة

 أو الطالب.  الوصي، أو األمر

  :التعریفات

الشخصیة التي تكون سبب في إقناع  المراقبةغ الموثوق بھ أو بلِ یعتمد "االشتباه المنطقي" على الحقائق المقدمة من قبل المُ 
قد یؤدي إلى اكتشاف  أحد األماكن أو األشیاء، أو شخًصا معیًنا تفتیشالشخصیة،  خبراتھعلى  بناءالمدرسي بأن، ول ؤالمس

 الوالیة أو القوانین الفیدرالیة.  قوانین دلیل انتھاك سیاسة المجلس، أو القواعد المدرسیة أو

ذلك  تتكون "الممنوعات" من جمیع المواد المحظورة بموجب سیاسة المجلس أو قوانین الوالیة أو القوانین الفیدرالیة بما في
 األخرى أو العبوات الحارقة. سلحة األعلى سبیل المثال ولیس الحصر المخدرات، أو الكحولیات، أو البنادق، أو السكاكین، أو 

 : التفتیش والمصادرة من قبل عناصر إنفاذ القانون

 عند قیامعن إنفاذ القانون. ول ؤالمسداخل المدرسة بواسطة  التفتیش الذي یتمیجوز للمدیر أو من ینوب عنھ أن یطلب إجراء 
وعدم المشاركة في التفتیش ما لم یمتنع موظفي المدرسة عن المساعدة  أن، یجب التفتیشإنفاذ القانون بإجراء عملیة ولي ؤمس

 . ذلك بشكل مباشر عن إنفاذ القانونول ؤالمس یطلب منھم

أو ممتلكات مدرسیة،  لتفتیش أحد الطالبالمدرسیة  ن في قسم إنفاذ القانون للحصول على إذن من السلطاتووإذا سعى العامل
لم یقم  مامذكرة تفتیش صالحة قبل تنفیذ عملیة البحث  إصدارالمدرسة من الشرطة ولي ؤمسیجب أن یطلب ففي ھذه الحالة 

 المدیر بما یلي:  بإخطارالعاملین في قسم إنفاذ القانون 

 ون إكراه من قبل الطالب؛ . أن ھناك موافقة د1

ھ قد یؤدي الوقت المستھلك للحصول على مذكرة تفتیش إلى إحباط الغرض من عملیة سبًبا وظروًفا محتملین وأنھناك  أن. 2
  ؛ أوالتفتیش



 . لھ الشخص والمحیط المباشرھذا على  أن عملیة التفتیش تابعة لعملیة االعتقال وأنھا ستقتصر. 3

  من قبل الشرطة: االستجواب

أثناء نون أو سیاسة المجلس إنفاذ القانون اإلذن الستجواب الطالب (الطالب) المشتبھ في انتھاكھ القا وولؤمسوعندما یطلب 
المدیر أو من ینوب. وإذا كان  ففي ھذه الحالة ینبغي تواجدفي األنشطة المدرسیة،  مشاركتھفي المدرسة أو  الطالبھذا  تواجد
یطلق سراحھ، وفًقا لتعریف ھذا المصطلح في لم  ما وصیھأمره/  أیًضا تواجد ولي یجب ،عاًما 18 أقل منالطالب عمر 

 . القانون

الطالب الذي یتم استجوابھ من خالل إجراء االستجواب في جلسة خاصة وبأقل  إلىیجب بذل المجھودات لتقلیل لفت االنتباه 
 قدر ممكن من تعطیل الجدول الزمني. 

  :القبض/ الحجز

كافة الضمانات اإلجرائیة القانونیة  مراعاةأن یقوم المدیر بطلب  ینبغيمن قبل الشرطة،  القبضو أو/  الحجز یتممتى 
ھذا بالطالب  ولي أمرإخطار  للذھاب مع ضابط الشرطة وینبغي علیھالطالب  بإخالء سبیلأن یقوم المدیر  ینبغيالمطلوبة. 
ن أ. یجب التي دفعتھ إلى حجز الطالب مؤقًتاالمحددة باألسباب یقوم ضابط الشرطة بإخطار مدیر المدرسة ن أ ینبغياإلجراء. 

االحتفاظ  ینبغي .اإلخطاراألسباب المذكورة وأن یقوم بتدوین ھذه المعلومات في مذكرة ب الطالب بإخطار ولي أمریقوم المدیر 
 . أولیاء األموربنسخة من اإلخطار في ملف المدرسة وإرسال نسخة واحدة إلى 
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