
 سلوك التلميذ واإلجراءات االنضباطية

 مقدمة
 

تم تصميم اإلجراءات   انضباط التلميذ. - JKتم تطوير إجراءات انضباط وسلوك التالميذ التالية من أجل تنفيذ سياسة مجلس المدرسة 
، ولتكون متناسقة أيضاً مع القوانين المحلية والفيدرالية والقرارات JKلتكون متناسقة مع الغرض والمبادئ العامة الموجزة في سياسة 

 الملحية. 
  

 القسم األول: إدارة االنضباط المدرسي
 
 خصائص الممارسات االنضباطية 1-1
 الممارسات االنضباطية الناجحة لها الخصائص التالية:  أ.
 أنها واضحة ومعقولة وفي الوقت المناسب.    .1
  اقب منطقية وعادلة ومتناسقة ومناسبة لعمر التلميذ. فيها عو    .2
 تشتمل على مجموعة متنوعة من تدابير الوقاية والتدخل.    .3
 توفر الفرصة للمشاركة بشكل كبير ألولياء األمور التالميذ.    .4
 أنها تستجيب إلى الفروق الفردية بين التالميذ بفطنة وحساسية.    .5
 ميذ في الحصول على التعليم.تضمن فرصة التال    .6
تساعد على تلبية احتياجات التالميذ المنخرطين في سوء السلوك وتلبية احتياجات المتضررين من سوء السلوك وتلبية احتياجات     .7

 المجتمع المدرسي بصورة عامة.
  
 تدريب الكادر 2-1

االنضباطية في كل مدرسة فّعالة والسياسات واإلجراءات ذات الصلة أ. سيتم تزويد الكادر بالتدريب حسب الحاجة للتأكد من أن البرامج 
 ُمطبقة بصورة متساوية.

  
 عدم التمييز 3-1

لي أو صأ. يجب على كادر المنطقة التعليمية المسؤول على تنفيذ هذه السياسة عدم التمييز اعتماداً على العرق أو اللون أو الدين أو البلد األ
 الجنسي أو العمر أو اإلعاقة.  النسب أو الجنس أو الميل

( وأي خطة تدخل سلوكي وخطة IEPب. أن االنضباط للتالميذ مع احتياجات خاصة يجب أن يكون وفقاً لخطة التعليم الفردي للتلميذ )
 التابعة للمجلس )تأديب التالميذ مع احتياجات خاصة(. JKFوسياسة  504

  
 الفئات المحمية في سياسة االنضباط في المدرسة معالجة الفوارق العرقية وغيرها من فوارق 4-1

أن أعضاء الكادر التدريسي مسؤولين تحديداً   أ. يجب بذل الجهود للقضاء على أي فوارق عرقية في سياسة االنضباط في المدرسة.
الميذ الذين تعد نسبتها عالية بين الت بمراقبة تأثير أفعالهم على التالميذ من المجاميع العرقية والعنصرية أو الفئات المحمية األخرى والتي

 تم حرمانهم لفترة مؤقتة أو حرمانهم لفترة طويلة أو أحالتهم إلى جهة تنفيذ القانون. 
 
 فعل التلميذ خاضع لفعل انضباطي 5-1
راضي قد يخضع سلوك التلميذ خالل األنشطة المنهجية أو خارج المنهج في الصف أو في البنايات المدرسية أو على األ أ.

المدرسية أو في مركبات المدرسة إلى إجراءات انضباطية، إذا أن مثل هذا السلوك يضر بالبيئة المدرسية أو سعادة وسالمة التالميذ أو 
 العاملين اآلخرين في المدرسة.

 
 سياسات المدرسة الفردية 6-1
دقة يجب أن تتم المصا  ا أنها تتفق مع هذه السياسة.قد تعتمد المدرسة القواعد المدرسية والقوانين السلوكية الخاصة بها طالم أ.

 قألي من هذه القواعد والقوانين من قبل المدير العام أو مسؤول منطقة تعليمية معينة وسيكون متاح للتالميذ وأولياء أمورهم على نحو متف
 من هذه السياسة قبل التنفيذ. 6-1مع القسم 

  
 التوزيع 7-1

مية نشر هذه السياسة على موقع المنطقة التعليمية اإللكتروني وفي كل مدرسة، باللغتين اإلنجليزية أ. يجب على المنطقة التعلي
سيتم توفير نسخ لهذه السياسة والقوانين المدرسية، عند التلميذ، لكل التالميذ وأولياء األمور، وعند الطلب، مترجمة باللغة   واإلسبانية.

 التي يفهمها ولي األمر.



المدارس الفردية على تدريب تالميذهم على محتويات هذه السياسة وبقية القواعد والقوانين السلوكية المدرسية التي  ب. يتم تشجيع
 اعتمدوها.

   
 القسم الثاني: التدخالت والعواقب

 
2-1 
سياسات التأديب المدرسية الفّعالة تعزز االستجابات االنضباطية التي تحد من اعتراض تعليم التلميذ إلى أقصى حد  أ.

يجب على المدارس تقليل استخدام الحرمان القصير األمد خارج المدرسة وتوصيات الحرمان طويل األمد واإلحاالت   ممكن.
 تبقى متفقة مع قوانين الوالية، والقرارات المحلية وقوانين اإلبالغ اإللزامية.إلى جهات تنفيذ القانون، بقدر اإلمكان بينما 

  
 عواقب معقولة 2-2

أ. يجب أن تكون العواقب معقولة وعادلة ومناسبة ألعمار التالميذ، ويجب أن تناسب شدة سوء سلوك التلميذ، وكذلك األخذ 
عواقب المقترنة بإرشادات وتوجيهات هادفة )المالحظات التقويمية إن ال  االعتبار وقع التأثير على الضحية و/أو المجتمع.

وإعادة التدريس( تقدم للتلميذ فرصة للتعلم من أخطائهم والعودة مرة أخرى للمجتمع المدرسي، ومن المرجح أن تؤدي إلى 
 معاودة التلميذ على المشاركة في التعليم. 

ابية بما العواقب اإليج  ائج محددة تحديداً جيداً للحصول على أكبر فائدة.ب. يجب التخطيط بعناية في استخدام العواقب مع نت
تم تصميم العواقب السلبية لتوفر   في ذلك االعتراف المنهجي للسلوك المناسب وهذا سيؤدي إلى زيادة السلوك المناسب.
 المالحظات إلى التالميذ الذين يعد سلوكهم غير مقبول ويجب أن ال يتكرر مرة ثانية.

  
 العوامل المتعلقة باتخاذ قرارات انضباطية 3-2
عندما يتم اختيار عواقب لسوء تصرف التلميذ، فيجب على المدرسين واإلداريين والكادر تحقيق التوازن في أهداف  أ.

لميذ، يجب اتخاذ تقبل اتخاذ إجراء تأديبي ضد ال  المنطقة التعليمية للقضاء على االختالالت المدرسية وزيادة فترة تعليم التلميذ.
 العوامل التالية باالعتبار:

 السن والصحة واإلعاقة وحالة التعليم الخاصة للتلميذ      .1
 مالئمة وضع التلميذ األكاديمي      .2
 سلوك التلميذ السابق وسجل السلوك      .3
 سلوك التنفيذ      .4
 مستوى مشاركة وتعاون أولياء األمور      .5
 د التلميذ إلصالح الضرراستعدا      .6
 مدى جدية اإلساءة ودرجة الضرر الناجم عنها      .7
 تأثير الحادثة على مجتمع المدرسة بصورة عامة.      .8
يجب األخذ بنظر االعتبار قبل اتخاذ إجراء تأديبي نحو التلميذ توفر برامج المنع والتدخل والتي تم تصميمها لمعالجة  أ.

 سوء سلوك التلميذ.
  
 التدخالت 4-2

أ. عندما يحدث سوء السلوك، يتوجب على المدرسة التحقق من المالبسات وجمع الحقائق والتي ستساعد على تحديد التدخالت 
يجب   والعواقب المناسبة للتالميذ، مع التركيز على تقويم سلوك التلميذ السيء من خالل الموارد المدرسية بأقل مستوى ممكن.

حقيق ينبغي لجميع التدخالت ت  فرصة للتالميذ ليتعلموا من أخطائهم، وإعادة مشاركة التلميذ في التعلم.أن تقدم التدخالت ال
التوازن بين احتياجات التلميذ، تلك االحتياجات المتأثرة بطريقة مباشرة من قبل السلوك، واحتياجات المجتمع المدرسي 

 بصورة عامة.
دخل والمتوفرة للمدرسين واإلداريين: اإلدارية والتقويمية والعالجية على أساس ب. هنالك ثالثة أنواع من استراتيجيات الت

 المهارات. 
االستراتيجيات اإلدارية هي تدخالت قانونية أو مستندة على القواعد أو مستندة على العقود ويتم تطبيقها "على" الُمذنب،    .1

 مثل:
 أ. األبعاد من الصف

 ب. الحجز لفترة معينة
 ن قصير األمدج. الحرما



 د. الحرمان طويل األمد. 
يتم تسييرها من قبل القضاء بقدر   أن االستراتيجيات التقويمية هي تدخالت لحل المشاكل يتم اتخاذها "مع" المذنب.   .2

 يمكن لالستراتيجية التقويمية القضائية الناجحة االستفادة من  المستطاع وتركز على األذى الناجم وكيف يمكن إصالحه.
أن  ذاإسيتم تقييم الحادثة/السلوك، وستقرر المدرسة أو المنطقة التعليمية   التعاون في التدخالت مع وكاالت حليفة ومهنيين.

 األمثلة قد تتضمن:  االجتماع وجهاً لوجه مع كل األطراف مناسباً.
 أ. اجتماع مجاميع عائلية

 ب. الوساطة بين الضحية والجاني
 الدراسية ج. دوائر سالم في الفصول

 د. تعويض الضرر. 
هذه التدخالت  مثل  أن االستراتيجيات المورد/العالجية تتم "بواسطة" المذنب وتتطلب تغيير السلوك التحفيزية الجوهرية.   .3

 تتضمن:
 أ. االستشارات الصحية العقلية
 ب. حصص في إدارة الغضب

 ج. المراقبة غير الرسمية وتدريب السلوك.
واإلداريين األخذ باالعتبار االستفادة من أنواع االستراتيجيات المختلفة، أو استراتيجيات متعددة في وقٍت  يجب على المدرسين

على سبيل المثال، تماشياً مع هذه السياسة، يمكن   واحد، لتتعامل مع السلوك السيء، وخصوصاً في اإلساءة الثانية أو الثالثة.
 الت التالية:استخدام الثالثة أنواع للتدخالت في الحا

 بشكل مستقل )مثالً، يوماً واحداً من الحجز بعد المدرسة(   .1
 كبدائل لبعضها البعض )مثالً، اختيار التوسط أو حرمان قصير األمد ليوم واحد(   .2
باالقتران مع بعضها البعض )مثالً، يومين حرمان قصير األمد داخل المدرسة باإلضافة إلى حصة دراسية إلدارة    .3
 لغضب والتوسط(.ا

د. يمكن للتدخالت أن تتراوح بين التنبيهات وإعادة التوجيه واجتماعات المدرسين/التالميذ إلى األبعاد من الصف والعقود 
 السلوكية والحرمان القصير األمد وتوصيات بالحرمان الطويل األمد و/أو اإلحالة إلى جهات تنفيذ القانون.

 المختلفة من التدخل، أنظر المرفق )أ(للمزيد من األمثلة على األنواع 
 

 القسم الثالث: اإلساءات االنضباطية
 
 اإلساءات والعواقب 3-1

يمكن معالجة انتهاكات القواعد من خالل    أ. اإلساءات المدرجة أدناه تتكون من كال انتهاكات القواعد وانتهاكات القانون.
معالجة انتهاكات القانون من خالل هذه التدخالت أو من خالل أنظمة  ويمكن 2-4تدخالت مختلفة تم ذكرها سابقاً في القسم 

 األحداث والعدالة الجنائية.
ب. تدرك المنطقة التعليمية ومجلس التعليم أن بعض اإلساءات التي تقع في المدرسة تؤذي التالميذ اآلخرين، واحترام حقوق 

القانون ويكون التلميذ هو الضحية، يجب على المدرسة تبليغ  عندما يحدث انتهاك  أولئك المتضررين من مثل هكذا إساءات.
في هذه الحالة، ألولياء األمر   أولياء أمر ذلك التلميذ فوراً وإبالغه أو إبالغها بالظروف وكيف تستجيب المدرسة للحادثة.

أن ع كل االحترام لهذه الحقوق، فم  الخيار باالتصال بجهة تنفيذ القانون، ويمكن لهم أن يطلبوا من المدرسة بتسهيل العملية.
 المنطقة التعليمية ومجلس التعليم التابع للمنطقة التعليمية يشجعان بقوة إبالغ أولياء األمور باالستراتيجيات البديلة مثل التقويمية

العدالة ة األحداث والقضائية والتوسط وبقية التدخالت لمعالجة الحادثة، واستخدام مثل هذه االستراتيجيات بدالً من إشراك أنظم
 الجنائية إذا كان ذلك مناسباً وكافياً لمعالجة كل من احتياجات الضحية وسوء السلوك.

( التي تؤذي بقية التالميذ ومصنفة على أنها من النوع H) 1-3لغرض هذا القسم، فأن هذه اإلساءات المدرجة أدناه في   .1
كان المسؤول في المدرسة غير متأكداً من أن إساءة انضباطية معينة تشكل أذا   الثاني أو أعلى قد تشكل انتهاكات للقانون.

 انتهاكاً للقانون أم ال، فينبغي استشارة مكتب األمن والسالمة في مدارس دنفر العامة.
 دثج. عندما تكون ضحية انتهاك القانون هي المدرسة أو المنطقة التعليمية، أو عندما ال يمكن حل مشكلة الضحية أو الحوا

 حين حدوثها دون تدخل جهة تنفيذ القانون، فأنها تخضع للمتطلبات المدرجة أدناه. 
، سواء كان بإمكان اإلساءة أن 2-3د. تتضمن العواقب المحتملة المدرجة أدناه المراجع المناسبة للسلم االنضباطي في القسم 

تشير اإلحالة المدرسية   أن تؤدي إلى "إحالة مدرسية."تؤدي إلى توصية بالحرمان الطويل األمد، و وما إذا بإمكان اإلساءة 
هنالك خمسة   إلى إن اإلساءة قد أو يجب أن تتطلب اتصال المدرسة بشخص أو مؤسسة خارجيين كاستجابة على اإلساءة.



 أنواع من اإلحالة اإلجبارية:
 إحالة إجبارية لجهة تنفيذ القانون   .1

 لتلميذ إلى جهة تنفيذ القانون. أ. لإلساءات التي، يتوجب بها إحالة ا
i عندما تخبر المدرسة الشرطة بخصوص سوء سلوك التلميذ، يجب على المدرسة أيضاً محاولة االتصال فوراً بولي أمر .

للمزيد من المعلومات حول حقوق التالميذ عندما يتم استجوابهم من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، أنظر إلى   التلميذ.
 (JIH)  اسةسي
ii.   بالنسبة للحوادث المشتبه بها باالعتداء على األطفال أو السلوك الجنسي غير القانوني أو اللمس الجنسي غير المشروع أو

( وبيان اتفاقية إساءة معاملة األطفال وإهمالهم الخاص JLF-R( و )JLFكشف أجزاء الجسم الفاضح، أنظر أيضاً السياسات )
سنوات يتم أحالتهم إلى قسم الخدمات اإلنسانية التابع لمدينة دنفر. المذنبين بعمر 10المذنبين دون سن  بمدارس دنفر العامة.

 سنين أو أكبر يتم أحالتهم إلى جهة تنفيذ القانون. 10
 ب. تم تأشير هذه اإلساءات مع النجمة )"*"( في األسفل.

 إحالة اختيارية إلى جهة تنفيذ القانون   .2
مع ذلك، فأن هذه الحوادث هي التي يتم حلها بدون تدخل   ه اإلساءات، قد يتم إحالة التلميذ إلى جهة تنفيذ القانون.أ. بالنسبة لهذ

يجب على السلطة التقديرية للسلطة المسؤولة في المدرسة تبليغ جهة تطبيق القانون األخذ   جهة تنفيذ القانون متى ما حدثت.
 مل تتضمن، ولكن ال تقتصر على:هذه العوا  باالعتبار عوامل متنوعة.

iما إذا كان سوء السلوك فظيع للغاية؛ . 
ii.     ما أذا استمر التلميذ في سوء السلوك بعد أن طلب منه التوقف عن مثل هكذا سلوك، ويستمر في تعريص صحة وسالمة

 وسعادة اآلخرين للخطر.
iii.    ،التلميذ دون سن العاشرة يجب أن ال يتم أحالته إلى جهة تنفيذ سن التلميذ المنخرط في سوء السلوك )على سبيل المثال

 القانون(؛
iv.   ما إذا تلقى التلميذ تحذيرات مسبقة؛ 
v ما إذا كان المقصود من سوء سلوك التلميذ على وجه التحديد التسبب بـ، أو التسبب بطرق غير مسؤولة، األذى الجسدي .

 اآلخرين للخطر. لآلخرين أو تعريض صحة أو سالمة أو سعادة
vi.   .ما إذا كانت اإلساءة ضحيتها شخص آخر، وأن هذا الشخص بّين رغبته باالتصال بجهة تنفيذ القانون 

ب. إذا كان للمسؤول في المدرسة لديه أي سؤال يتعلق بالقرار فيما إذا أراد إبالغ الشرطة، فهل يجب عليه أو عليها االتصال 
 دراس دنفر العامة لالستشارة قبل إبالغ الشرطة.بقسم األمن والسالمة التابع لم

ج. عندما يبلغ المدرسة الشرطة بخصوص سوء سلوك التلميذ، يجب على المدرسة أيضاً أن تحاول االتصال فوراً بولي أمر 
ر إلى أنظللمزيد من المعلومات حول حقوق التالميذ عندما يتم استجوابهم من قبل موظفي جهة تنفيذ القانون،   ذلك التلميذ.

 .(JIHسياسة )
 د. يتم تأشير هذه اإلساءات بعالمة النجمتين )"**"( باألسفل.

 اإلحالة اإلجبارية إلى قسم األمن والسالمة   .3
أ. بالنسبة لهذه اإلساءات، يجب على المدرسة االتصال بقسم األمن والسالمة التابع لمدارس دنفر العامة ليتم تحديد أذا ما 

 باإلساءة إلى جهة تنفيذ القانون.يتوجب رفع تقرير 
 ب. يتم تأشير هذه اإلساءات بعالمة ثالث نجمات )"***"( باألسفل.

 اإلحالة اإلجبارية إلى موظف القانون الفيدرالي    .4
 .(JBBأ. بالنسبة لهذه اإلساءات، يجب االتصال بالموظف الحكومي وفقاً لسياسة مدارس دنفر العامة )

 ساءات بعالمة أربع نجمات )"****"( باألسفل.ب. يتم تأشير هذه اإل
 إحالة إجبارية إلى قسم اإلطفاء   .5

 أ. بالنسبة لهذه اإلساءات، يتوجب إحالة التلميذ إلى قسم اإلطفاء.
 ب. يتم تأشير هذه اإلساءات بعالمة النجمة )"*****"( باألسفل.

 
 العواقب اإلساءة االنضباطية

 العواقب اإلساءات االنضباطية

 إساءات النوع األول
 تعطيل الفصل الدراسي    ·

على موظفي المدرسة  بالنسبة لإلساءات من النوع األول، يجب
 2-3من السلم االنضباطي )أنظر قسم  Aالرجوع إلى المستوى 



 التأخر المفرط    ·
 مضايقة أو إزعاج أو شغل تفكير التالميذ اآلخرين    ·
 استخدام األلفاظ النابية أو المبتذلة    ·
 JICAأنظر سياسة  -انتهاك قواعد الزي الرسمي     ·
 تعطيل طفيف للنشاط المدرسي    ·
عصيان )مثالً، عدم اتباع التعليمات \تحٍد طفيف للسلطة    ·

 بصورة مغرضة(
 اإلهانات اللفظية أو التحقير    ·
استخدام الهواتف أو األلعاب اإللكترونية واألجهزة     ·

 اإللكترونية المشابهة في أوقات غير مسموح بها
 ضرر أو تشويه طفيف للممتلكات المدرسية    ·
 JICG أنظر سياسة -جنح استخدام التبوغ     ·
 االستخدام غير المخول للمعدات المدرسية    ·
 لعب القمار    ·
االعتداء الجسدي الطفيف على تلميذ آخر )على سبيل     ·

 المثال، الدفع، التدافع(
 خيانة األمانة المدرسية    ·
 بقية أشكال سوء السلوك المدرسية الطفيفة األخرى    ·

إذا حدثت انتهاكات مشابهة خالل نفس السنة   من هذه السياسة(.
الدراسية، فأن التدخل سينتقل إلى المستوى التالي من السلم 

 )مثالً، من المستوى أ إلى المستوى ب، وهكذا(.
  

حرمان التالميذ لفترة طويلة نسبًة إلى يجب أن ال يتم التوصية ب
االستثناء الوحيد لهذا هو أنه   النوع األول من اإلساءات.

استمرار سوء السلوك قد يؤدي إلى حرمان قصير األمد متكرر 
مما يؤدي إلى اعتبار التلميذ )معتاد على الفوضى( مما يؤدي 

من  7-6أنظر القسم   إلى التوصية بحرمان التلميذ طويل األمد.
 هذه السياسة للمزيد من المعلومات.

 إساءات النوع الثاني
 تفعيل كاذب إلنذار الحريق *****    ·
 حيازة األلعاب النارية / المفرقعات    ·

)مثالً، التعدي اللفظي  1المستوى  التسلط على اآلخرين:    ·
 JICDEوالكتابي أو التخويف( أنظر سياسة 

التحرش على أساس العرق أو  األصل أو الميل     ·
 1الجنسي أو هوية الجنس أو اإلعاقة أو الدين: المستوى 

 JBBAأنظر سياسة  -)مثالً، التحرش اللفظي والخطي( 
)مثالً، التحرش اللفظي  1التحرش الجنسي: المستوى     ·

 JBBأنظر سياسة  -والخطي(**** 
 ولكن غير مناسب اللمس الجسدي المتفق عليه    ·
تدمير أو سرقة ممتلكات المدرسة، بما في ذلك الكتابة     ·

 دوالر( 500على الجدران )أقل من 
تحدي شديد للسلطة / عصيان )مثالً، أبداء عدم احترام     ·

 واضح لموظفي المدرسة(
 التعدي على ممتلكات الغير    ·
 دوالر( 500السرقة من شخص )أقل من     ·
أشكال سوء السلوك في المدرسة والتي تشوش بقية     ·

 البيئة المدرسية بصورة كبيرة
اإلساءة المتكررة من نوع األول من اإلساءات )بعد     ·

االنتقال خالل المستويات من المستوى أ إلى المستوى د 
 من هذه السياسة(( 3-2للسلم االنضباطي )أنظر القسم 

على موظفي المدرسة  بالنسبة لإلساءات من النوع الثاني، يجب
 3-2الرجوع إلى المستوى د من السلم االنضباطي )أنظر قسم 

حدثت انتهاكات مشابهة خالل نفس السنة  إذا  من هذه السياسة(.
الدراسية، فأن التدخل سينتقل إلى مستوى أعلى على السلم 

 )مثالً، من المستوى د إلى المستوى هـ، وهكذا(.
  

 مان التالميذ لفترة طويلة  نسًبة إلىيجب أن ال يتم التوصية بحر
االستثناء الوحيد لهذا هو أنه  النوع الثاني من اإلساءات. 

استمرار سوء السلوك قد يؤدي إلى حرمان قصير األمد متكرر 
مما يؤدي إلى اعتبار التلميذ )معتاد على الفوضى( مما يؤدي 

من  7-6أنظر القسم   إلى التوصية بحرمان التلميذ طويل األمد.
 هذه السياسة للمزيد من المعلومات.

  
قد يتم إحالة التلميذ إلى جهة تنفيذ القانون بسبب اإلساءة من نوع 

"التعدي على ممتلكات الغير" ولكن فقط أذا، بعد أن تم الطلب 
منه مغادرة مبنى المدرسة، والتلميذ المتعدي على ممتلكات 

   الغير يرفض.

 النوع الثالث من اإلساءات

)مثالً، األعمال  2المستوى  التسلط على اآلخرين:    ·
( 1الجسدية العدوانية أو المرعبة و تكرار سلوك المستوى 

 JICDEأنظر سياسة  -
التحرش على أساس العرق أو  األصل أو الميل     ·

 2الجنسي أو هوية الجنس أو اإلعاقة أو الدين: المستوى 
( 1وك المستوى )مثالً، أفعال التحرش الجسدي و تكرار سل

بالنسبة لإلساءات من النوع الثالث، يجب على موظفي المدرسة 
 2-3من السلم االنضباطي )أنظر قسم  Eالرجوع إلى المستوى 

اذا حدثت انتهاكات مشابهة خالل نفس السنة   من هذه السياسة(.
م ى السلالدراسية، فأن التدخل سينتقل إلى مستوى أعلى عل
 )مثالً، من المستوى هـ إلى المستوى و، وهكذا(.

  
يجب أن ال يتم التوصية بحرمان التالميذ لفترة طويلة  نسًبة إلى 



 JBBAأنظر سياسة  -
)مثالً، أفعال التحرش  2التحرش الجنسي: المستوى     ·

)يجب  -(**** 1الجسدي و تكرار سلوك المستوى 
لتحديد ما أذا كان  JLFو  JBBالرجوع إلى السياسات 

سلوك التلميذ قد ارتفع إلى مستوى اإلساءة التي يجب أن 
انون أو قسم الخدمات يقدم بها بالغ إلى جهة تنفيذ الق
 اإلنسانية التابع لمدينة دنفر.( 

)قد تشمل الحوادث التي تؤدي  1المشاجرة: المستوى     ·
 إلى أصابات طفيفة مثل الجروح والخدوش ونزف األنوف(

أنظر  -يكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول     ·
 JICH، JICH-Rالسياسات 

لمصرح بها )لكن حيازة الكحول أو المخدرات غير ا    ·
 قانونية(

 حيازة المخدرات غير القانونية**    ·
تدمير أو سرقة ممتلكات المدرسة، بما في ذلك الكتابة     ·

 دوالر(** 5000 - 500على الجدران )
 دوالر( 5000 - 500السرقة من شخص )    ·
بقية أشكال سوء السلوك في المدرسة والتي تشوش     ·

 كبيرة البيئة المدرسية بصورة
 تكرار النوع الثاني من اإلساءات    ·

االستثناء الوحيد لهذا هو أنه  النوع الثالث من اإلساءات. 
استمرار سوء السلوك قد يؤدي إلى حرمان قصير األمد متكرر 

عتاد على الفوضى( مما يؤدي مما يؤدي إلى اعتبار التلميذ )م
من  7-6أنظر القسم   إلى التوصية بحرمان التلميذ طويل األمد.

 هذه السياسة للمزيد من المعلومات.

 اإلساءات من النوع الرابع
 
 إحراق الممتلكات المتعمد    ·

)يتضمن الحوادث مع إصابات  2المستوى  المشاجرة:    ·
اإلساءة من النوع كبيرة، ولكنها ال تصل إلى مستوى 

الخامس "درجة االعتداء األولى أو الثانية"(*** )مالحظة: 
سيتم تصنيفه على انه اعتداء من الدرجة الثالثة ألغراض 

 اإلبالغ(
تدمير أو سرقة ممتلكات المدرسة، بما في ذلك الكتابة     ·

 دوالر(** 5000على الجدران )أكثر من 
 والر(د 5000السرقة من شخص )أكثر من     ·
حيازة مادة متفجرة )غير األلعاب النارية /     ·

المفرقعات( والتي تهدد بشكل خطير سعادة وسالمة بقية 
 التالميذ أو العاملين في المدرسة*

 تعمد أحداث ضرر إلى ممتلكات موظف المدرسة*    ·
االعتداء أو التحرش أو أدعاء زائف على سوء معاملة     ·

 موظف المدرسة*
نشطة العدائية )مثالً، اإلجبار على استخدام مادة األ    ·

معينة بشكل مفرط أو اإلجبار على أنشطة جسدية لمدة 
طويلة الحرمان المستمر من النوم أو األكل أو الشرب أو 

أي سلوك آخر يعّرض للخطر بدون اهتمام صحة أو 
سالمة شخص ألغراض موافقة االنضمام ألي مجموعة 

 طالبية(**
 ملة األطفال *سوء معا    ·
السلوك الجنسي غير القانوني و/أو اللمس الجنسي     ·

 غير القانوني، و/أو كشف أجزاء الجسم الفاضح*

بالنسبة لإلساءات من النوع الرابع، يجب على موظفي المدرسة 
لى المستوى )و( من السلم االنضباطي. أذا كان لسوء الرجوع إ

السلوك تهديد بشكل خطير لسعادة وسالمة بقية التالميذ أو 
العاملين في المدرسة، وان استمرار تواجد التلميذ في المدرسة 

 يشكل خطراً كبيراً على السالمة، فقد يوصى بطرد التلميذ.
  

رر قصير األمد استمرار سوء السلوك قد يؤدي إلى حرمان متك
مما يؤدي إلى اإلعالن بأن التلميذ "معتاد على الفوضى." 

"االعتياد على الفوضى" ليست إساءة مستقلة، ولكن باألحرى 
تشير إلى تصنيف بموجب قانون الوالية والذي يؤدي فيه تكرار 

السلوك السيء في أي مستوى إلى اعتبار التلميذ "معتاد على 
التوصية بحرمان التلميذ طويل  الفوضى،" مما قد يؤدي إلى

للمزيد من  JK-Rمن سياسة  7-6األمد. أنظر القسم 
 المعلومات.



 تخويف الشاهد أو االنتقام من الشاهد*    ·
سلوك التلميذ الذي يثير خطورة حالية أو مستمرة إلى     ·

 سعادة أو سالمة موظفي المدرسة*
 من اإلساءات**تكرار النوع الثالث     ·

من هذه  3-4االعتياد على الفوضى )أنظر القسم     ·
السياسة؛ التالميذ المعتادين على الفوضى يكونون مؤهلين 
للحرمان طويل األمد، مع ذلك فأنهم غير مؤهلين لإلحالة 

 إلى جهة تنفيذ القانون(

  

 النوع الخامس من اإلساءات
 االبتزاز*    ·
 االعتداء من الدرجة األولى أو الثانية واالعتداء الجنسي*    ·
بيع أو توزيع، أو النية لبيع أو توزيع المخدرات أو المواد     ·

 للرقابة*الخاضعة 
حمل أو جلب أو استخدام أو حيازة سكينة أو سالح خطر     ·

بدون ترخيص المدرسة أو المنطقة التعليمية )بما في ذلك أي 
أسلحة نارية أو أسلحة نارية ُمقلدة والتي يمكن أن تفسر على 

أنها أسلحة نارية فعلية أو األجهزة النابضية أو األجهزة 
، سكاكين ثابتة الشفرة مع (BBالضاغطة للهواء مثل أسلحة )

" أنتش أو سكاكين الجيب مع شفرات أطول 3شفرات أطول من 
"، أو السكاكين المزودة بنابض، وبقية األجسام 3.5من 

المستخدمة أو نية استخدامها لتكبيد الموت أو أصابات بدنية 
  خطيرة(*

السلم االنضباطي ال ينطبق على النوع الخامس من 
ميذ الذين ارتكبوا هذه اإلساءات سيتم منحهم التال  اإلساءات.

أيام ووجوب  10-3حرمان قصير األمد خارج المدرسة لمدة 
تبليغ جهة تنفيذ القانون مطلوب من قبل قانون الوالية.  يجب 

 على المدرسة أن تطلب جلسة استماع بخصوص الطرد. 

 النوع السادس من اإلساءات
 المدرسة*حيازة سالح ناري على أراضي     ·

السلم االنضباطي ال ينطبق على النوع السادس من اإلساءات.  
التالميذ الذين ارتكبوا هذه اإلساءات سيتم منحهم حرمان قصير 

أيام، وكما هو مطلوب حسب  10-3األمد خارج المدرسة لمدة 
قانون الوالية، يتطلب من المدرسة طلب جلسة استماع 

انون.  في جلسة بخصوص الطرد وتبليغ جهة تنفيذ الق
االستماع، العقوبة إلساءات النوع السادس المدانة هي الطرد 

لفترة سنة واحدة. يجوز تعديل العقوبة فقط خطًيا من قبل مساعد 
 المدير العام أو من ينوب عنه.  

ات جنائية من وضع قائمة باإلساءات المدرسية والتي تشكل انتهاك DPSهـ. يجب على قسم األمن والسالمة التابع لـ 
ة، من على كل مدرس  هذه االنتهاكات يجب أن ترفع بمحضر إلى جهة تنفيذ القانون لالمتثال مع المتطلبات القانونية.  أيضاً.

خالل المدير أو من ينوب عنه، تقديم مذكرة مكتوبة لكل هذه األنواع من الجرائم، أو الجرائم المشبه بها، وتسليمها إلى قسم 
 للتصنيف على مستوى الوالية ولإلبالغ الفوري لجهة تنفيذ القانون.  DPSتابع لـ األمن والسالمة ال

 و. فيما يلي قائمة باإلساءات االنضباطية والعواقب التي يجب أن تترتب عليها. 
  
 السلم االنضباطي 2-3

اإلجراءات االنضباطية يجب أن تبدأ ويجب أن يتم الحل   أ. هنالك ستة مستويات من التدخل تم تعريفها في السلم االنضباطي.
إذا استمرت مثل هكذا انتهاكات، فأن التدخل سينتقل إلى مستوى   في أقل المستويات الممكنة، بما يتفق مع طبيعة االنتهاك.
تهاكات االنضباطية القصد من هذه السياسة أن اإلساءات أو االن  أعلى على السلم )مثالً، من المستوى أ إلى المستوى ب(.

إحاالت التلميذ للسنوات السابقة بصورة عامة يجب أن ال تؤخذ باالعتبار لتحديد الحد   تكون متراكمة للسنة الدراسية الحالية.
 األقصى للعواقب أو مستوى السلم لإلساءة االنضباطية أو االنتهاك خالل السنة الدراسية الحالية.



ل مستويات سلم في ك  ويد التالميذ بالدعم وذلك لتجنب اإلجراءات االنضباطية في المستقبل.ب. يتم استخدام سلم العقوبات لتز
من  4-2اإلحالة االنضباطية، أن التدخالت المأخوذة باالعتبار قد تتضمن أي من األنواع المشار إليها في األعلى في القسم 

 هذه السياسة. 
لنسخة مبسطة من المصفوفة  Bواع المختلفة من التدخالت، المرفق لمزيد من األمثلة عن األن Aأ. أنظر إلى المرفق 

 لنسخة مبسطة من السلم االنضباطي.  Cاالنضباطية، والمرفق 
  

 السلم االنضباطي
 

 المدرس/التلميذ -المستوى أ 
 يتم إعطاء الفرصة للتلميذ ليقول روايته/روايتها عن الحادثة.• 
 التلميذ.المدرس أو الموظف المعين يتشاور مع • 
 بدأ تدخل أو أكثر اذا اقتضت الحاجة.• 
 سيتم توثيق أي تدخالت.• 
  

 المدرس/التلميذ/ولي األمر -المستوى ب 
 يتم إعطاء الفرصة للتلميذ ليقول روايته/روايتها عن الحادثة.• 
 المدرس أو الموظف المعين يبلغ ولي أمر التلميذ.• 
 مكناً، مع ولي األمر.يتشاور المدرس مع التلميذ و، اذا كان م• 
 بدأ واحًدا أو أكثر من التدخالت اذا اقتضت الحاجة.• 
 سيتم توثيق أي تدخالت.• 
  

 المدرس/دعم الموظفين/التلميذ/ولي األمر -المستوى ج 
 ياذا أن التدخل من مستوى ب لم يكن ناجحاً، فأن باستطاعة المدرس أو الموظف المعين تحديد أما أشراك أخصائي اجتماع• 

 أو ممرضة أو مستشار إرشادي أو طبيب نفساني أو أي عضو آخر من موظفي المدرسة الداعمين.
 يتم إعطاء الفرصة للتلميذ ليقول روايته/روايتها عن الحادثة.• 
 تم إبالغ ولي األمر.• 
ألمر لتوفير الدعم في سيجتمع المدرس وأي عضو من الموظفين الداعمين المعينيين مع التلميذ و، إذا كان ممكناً، ولي ا• 

 أذا كان ممكناً، سيتضمن االجتماع كل مدرسي التلميذ.  تصحيح سوء السلوك.
 بدأ واحًدا أو أكثر من التدخالت اذا اقتضت الحاجة.• 
 كل اإلحاالت والتدخالت سيتم توثيقها.• 
  

 إحالة على مستوى اإلدارة -المستوى د 
 المناسب أو الشخص المعين من الموظفين. يتم إحالة التلميذ إلى المسؤول اإلداري• 
 يتم تزويد وثائق الخطوات المتخذة للتدخل وتغيير سلوك التلميذ.• 
 يتم إعطاء الفرصة للتلميذ ليقول روايته/روايتها عن الحادثة.• 
يداً من المشورة يحدد المسؤول اإلداري أو الشخص المعين من الموظفين اجتماعاً مع ولي األمر ويقوم بتحديد إذا كان مز• 

 من قبل موظفي الدعم ضرورياً.
 بدأ واحًدا أو أكثر من التدخالت إذا اقتضت الحاجة.• 
من هذه  6-2اذا تطلب األمر، يمكن استخدام الحرمان القصير األمد داخل المدرسة لثالثة أيام كحد أقصى )أنظر القسم • 

  السياسة لمزيد من التفاصيل(. 
سة األخذ باالعتبار تطوير خطة تدخل لسلوك للتلميذ )في بعض الحاالت، مثل هذه الخطة قد تكون يجب على مسؤولو المدر• 

 من هذه السياسة(. 3-5إجبارية؛ أنظر القسم 
 سيتم توثيق اإلحاالت والتدخالت.• 
  

 خيارات الحرمان القصير األمد -المستوى هـ 
 الشخص المعين من الموظفين.يتم إحالة التلميذ إلى المسؤول اإلداري المناسب أو • 



 يتم تزويد وثائق الخطوات المتخذة للتدخل وتغيير سلوك التلميذ.• 
 يتم إعطاء الفرصة للتلميذ ليقول روايته/روايتها عن الحادثة.• 
ورة يحدد المسؤول اإلداري أو الشخص المعين من الموظفين اجتماعاً مع ولي األمر ويقوم بتحديد إذا كان مزيداً من المش• 

 من قبل موظفي الدعم ضرورياً.
 بدأ واحًدا أو أكثر من التدخالت اذا اقتضت الحاجة.• 

أذا كانت التدخالت السابقة غير ناجحة، فيمكن للمدير أو مساعد المدير األخذ باالعتبار استخدام الحرمان القصير األمد •  
 6-4و 6-3و 6-2يوم واحد خارج المدرسة )أنظر األقسام أيام أو حرمان قصير األمد ل 3-1داخل المدرسة لمدة تتراوح بين 

  من هذه السياسة فيما يتعلق باستخدام الحرمان القصير المؤقت(. 
 يجب أن ال يتلقى تالميذ المدارس االبتدائية حرمان قصير األمد خارج المدرسة لإلساءات من النوع األول.• 
خطة تدخل لسلوك للتلميذ )في بعض الحاالت، مثل هذه الخطة قد تكون  يجب على مسؤولو المدرسة األخذ باالعتبار تطوير• 

 من هذه السياسة(. 3-5إجبارية؛ أنظر القسم 
عند الرجوع إلى المدرسة بعد الحرمان القصير األمد، يتم األخذ باالعتبار المزيد من الخطوات للتشجيع على السلوك • 

 اإليجابي.
  

 ر األمد اإلضافيةخيارات الحرمان القصي -المستوى و 
 يتم إحالة التلميذ إلى المسؤول اإلداري المناسب أو الشخص المعين من الموظفين.• 
 يتم تزويد وثائق الخطوات المتخذة للتدخل وتغيير سلوك التلميذ.• 
 يتم إعطاء الفرصة للتلميذ ليقول روايته/روايتها عن الحادثة.• 
ن الموظفين اجتماعاً مع ولي األمر ويقوم بتحديد إذا كان مزيداً من المشورة يحدد المسؤول اإلداري أو الشخص المعين م• 

 من قبل موظفي الدعم ضرورياً.
 بدأ واحًدا أو أكثر من التدخالت اذا اقتضت الحاجة.• 
األمد  أيام إضافية من الحرمان قصير 3-1أذا كانت التدخالت السابقة غير ناجحة، فيمكن للمدير أو مساعد المدير إعطاء • 

من هذه  4-6و 3-6و 2-6أيام خارج المدرسة )أنظر األقسام  3-1داخل المدرسة و/أو حرمان قصير األمد لفترة تتراوح بين 
 السياسة فيما يتعلق باستخدام الحرمان القصير األمد(.

 وع األول.يجب أن ال يتلقى تالميذ المدارس االبتدائية حرمان قصير األمد خارج المدرسة لإلساءات من الن• 
يجب على مسؤولو المدرسة األخذ باالعتبار تطوير خطة تدخل السلوك للتلميذ )في بعض الحاالت، مثل هذه الخطة قد تكون 

 من هذه السياسة(. 3-5إجبارية؛ أنظر القسم 
طويل  التلميذاستمرار السلوك السيء قد يؤدي إلى اعتبار التلميذ )معتاد على الفوضى( مما يؤدي إلى التوصية بحرمان • 

 من هذه السياسة للمزيد من المعلومات. 7-6أنظر القسم   األمد.
عند الرجوع إلى المدرسة بعد الحرمان القصير األمد، يتم األخذ باالعتبار المزيد من الخطوات للتشجيع على السلوك • 

 اإليجابي.
  

 القسم الرابع: التالميذ المعتادين على الفوضى في الفصل الدراسي
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أ. تعترف المنطقة التعليمية بالمسؤولية والدور المهم للمدرسين في الخطة االنضباطية الفّعالة. الصف الخالي من الفوضى 
 عندما يحكم المدرس على أنه من الضروري حماية العملية التعليمية، هو أو هي قد ُيخرج التلميذ  يعتبر أمراً ضرورياً للتعلم.

يعرف قسم التعليم "الفوضى الصّفية" على أنها عصيان متعمد وفعلي أو تحدي   الفوضوي من وضع الصف إلى وضع بديل.
مفتوح ومستمر، أو تعارض متكرر مع قدرة المدرسة أو المدرس في توفير بيئة تعليمية مناسبة في الصف والذي يمكن إدارته 

 استراتيجيات التدخل التي تم تعريفها في هذه السياسة. من خالل إدارة الصف الفّعالة و/أو  من خالل
ب. في حالة تم إخراج التلميذ من الصف، يجب أن يرى المدرس أن مع التلميذ كتبه/كتبها المدرسية والواجب الصفي ليتمكن 

خطة فيما يتعلق  "( مع مدير المدرسة لوضعSLTيجب أن يتعاون فريق الريادة لكل مدرسة )"  من إكمال ,واجباته الدراسية.
سيعود التلميذ إلى الصف فقط بعدما يتم   بوضع )أوضاع( بديلة للتالميذ الذين تم إخراجهم من الصف من قبل المدرس.

استشارة المدرس وبعد عقد اجتماع مع التلميذ. بأقرب وقت ممكن ومعقول فأن المدرس أو مدير المدرسة )أو مساعد المدير( 
 يما يتعلق بإخراج التلميذ من الصف ويطلب منه الحضور إلى االجتماع، إذا كان ذلك مناسباً. سيتصل بولي أمر التلميذ ف

ن يجب أن تكو  ج. يمكن وضع خطة للسلوك في هذا الوقت، ولكن يجب وضعها بعد إخراج التلميذ للمرة الثانية من الصف.



م إرجاع التلميذ إلى الصف بعد اإلخراج الثاني، بما في الخطة متفقة مع بناء الخطة االنضباطية. أن الشروط التي بموجبها سيت
من   ذلك مدة الوقت والتي يجب أن تنتهي فعاليتها بعد رجوع التلميذ، ويجب أن تكون جزءاً من خطة السلوك إذا تم وضعها.

مدرس وبعد م استشارة الالمناسب اإلحالة إلى فريق التدخل المدرسي )مع وثائق كافية(. سيعود التلميذ إلى الصف فقط بعدما يت
 عقد اجتماع مع التلميذ.

، يمكن إخراج التلميذ من (IEPد. عند إخراج التلميذ للمرة الثالثة )باستثناء التالميذ الذين يتلقون خطة تعليم شخصية فّعالة 
ية(. اذا ما تم صف المدرس لما تبقى من الفصل الدراسي. من المناسب اإلحالة إلى فريق التدخل المدرسي )مع وثائق كاف

وضع التلميذ في وضع تعليمي مختلف أو الحرمان القصير األمد يجب أن يتماشى مع هذه السياسة وقواعد قانون التعليم 
  .(IDEAالخاص باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة )

-CRS 22-32اسة )( )أو نائب المدير( بدمج متطلبات سيSLTهـ. في الخطة االنضباطية سيقوم فريق الريادة المدرسي )
( وسياسة المجلس بشأن السلوك غير المنضبط نحو والتحرش بـ وخلق تهمة إساءة معاملة أطفال باطلة عن علم ضد 109.1
عند تنفيذ الخطة االنضباطية يجب أن يكون المدرس محمياً من أي مسؤولية مدنية أو جنائية كما هو وارد بسياسة   المدرس.

CRS 22-32-109.1 (9). 
إذا كان لدى المدير دليل بأن المدرس يحيل عدد كبير من التالميذ ألسباب انضباطية، فيجب على المدير معاينة ممارسات  و.

الصف مع المدرس ومحاولة تحديد إمكانية اتباع أسلوباً أكثر وقائية من خالل التغيير في الممارسة، أو قد يستفاد المدرس من 
من ذلك، يجب أن ال يؤخذ هذا االعتبار سبباً إلعادة التلميذ إلى الصف الذي تم طرده منه من على الرغم   برامج تنمية الكادر.

 قبل المدرس بدون االجتماع المشار إليه في األعلى.
  

 القسم الخامس: منع الحرمان القصير األمد والحرمان الطويل األمد
 عام 1-5

أو العالجية لتساعد التالميذ الذين يكونون في خطر الحرمان القصير أ. يجب االستفادة من البدائل مثل التدخالت التقويمية 
 األمد أو الحرمان الطويل األمد قبل أن تصبح التدابير االنضباطية أمراً ملزماً. 

ب. يجب على مدير أو مساعد مدير كل مدرسة العمل مع الكادر االحترافي لتحديد التالميذ الذين هم في خطر الحرمان 
من بين هؤالء التالميذ الذين قد يكونون في خطر هم التالميذ الذين تم أو سيتم اعتبارهم على انهم   القصير أو الطويل األمد.

 الفوضى. معتادين على التغيب أو معتادين على 
ج. يمكن تحديد التالميذ في خطر على انهم أولئك التالميذ الذين لديهم مشاكل سلوكية سابقة أو التالميذ الذين تم حرمانهم لفترة 

 قصيرة أو حرمانهم لفترة طويلة أو إخراجهم من الصف عند أي نقطة في السنة الدراسية السابقة.
  
 خطط التدخل السلوكي 2-5

الخطة  أن أهداف  بقوة على استخدام خطط التدخل السلوكي لمنع أو تصحيح المشاكل االنضباطية المستمرة.أ. يتم التشجيع 
 هي لمعالجة سلوك التلميذ الفوضوي واالحتياجات التعليمية، والتأكيد على أهمية المحافظة على التحاق الطفل في المدرسة.

عاً مع التلميذ وولي أمر التلميذ وأي عضو من الموظفين والذين يعتقد ب. لوضع الخطة، سيرتب المدير أو مساعد المدير اجتما
سيكون الغرض من االجتماع لمعالجة أسباب سلوك التلميذ الفوضوي ولوضع   المدير أو مساعد المدير وجوب حضورهم.

  أهداف وغايات وجداول زمنية لتعديل مثل هكذا سلوك بطريقة تعاونية. 
والتي تعالج سلوك التلميذ الفوضوي واالحتياجات التعليمية والخطوات الضرورية للحفاظ على  ج. سيتم تحضير خطة مكتوبة

ستتضمن الخطة حوافز   ( في وضع الخطة.Dيتم التشجيع على تقييمات الوظيفة السلوكية )انظر المرفق   الطفل في المدرسة.
أن تتضمن الخطة السلوكية وصفاً للدعم والخدمات التعليمية  يجب  للسلوك الجيد وعواقب إذا اخل التلميذ بقيامه انتهاك الخطة.

 التي سيتم تزويدها من قبل المدرسة لمساعدة التلميذ من تجنب الحرمان القصير أو الطويل األمد في المستقبل. 
 يجب أن تعمل المنطقة التعليمية مع ولي أمر التلميذ من أجل تزويد هذه الخدمات.    .1
ثل هكذا خدمات من خالل االتفاقيات مع الوكاالت المحلية الحكومية المناسبة والمنظمات المستندة على يمكن تزويد م   .2

  المجتمع ومؤسسات التعليم العالي. 
سيتم تقديم إعالن الخطة   د. سيتم تزويد كل جهد ممكن لمدخالت واشتراك ولي األمر والمدرس/المدرسين عند وضع العقد.

 غة التي يفهمها/تفهمها.إلى ولي األمر في الل
 هـ. يجب على ولي األمر والتلميذ ومدير المدرسة أو مساعد مدير المدرسة توقيع العقد.

و. سيتم بذل كل جهد للتأكد من وجود خطة الخدمات واتخاذ إجراء بشأنها قبل أي عمل يتم اتخاذه لحرمان التلميذ القصير أو 
والتي يكون فيها الفعل االنضباطي الفوري أمراً ضرورياً لضمان سالمة المدرسة الطويل األمد، ما عدا في الحاالت الطارئة 

 وموظفيها. 
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أ. هنالك حالتين والتي يتوجب فيها وضع خطة تدخل سلوكية: عندما يتم إخراج التلميذ من الصف مرتين لكونه فوضوي؛ 
 صير األمد الذي يتم احتسابه نحو اعتبار التلميذ "تلميذ معتاد على الفوضى." وعندما يتلقى التلميذ الحرمان الق

 للمزيد من المعلومات عن "تلميذ معتاد على الفوضى." 7-6أنظر القسم    .1
  

 القسم السادس: األبعاد القصير أو الطويل األمد
 عام 6-1

 من هذه السياسة فقط. 1-3، وفقاً للجزء أ. يتم منح الحرمان القصير األمد، داخل المدرسة وخارج المدرسة
ب. قد ال يتم الحرمان القصير األمد للتلميذ نسبة لسلوك حدث خارج مبنى المدرسة وخارج اليوم الدراسي ما لم يؤدي السلوك 

موظفي  وإلى أو سيؤدي إلى اختالل البيئة المدرسية إلى درجة كبيرة، أو يعّرض للخطر بجدية سعادة وسالمة بقية التالميذ أ
 من هذه السياسة. 1-3في هذه الحالة، يجب أتباع األحكام الواردة في القسم   المدرسة.

ج. التالميذ الذين تم حرمانهم لفترة قصيرة قد ال يشتركون في األنشطة الالمنهجية أو في األحداث التي تقام برعاية المدرسة 
أنه يجب توفير فرصة المشاركة في االمتحان للتالميذ المحرومين على الرغم من ذلك، ف  خالل فترة الحرمان القصير األمد.

لفترة قصيرة األمد من المدرسة خالل فترة إدارة امتحانات الوالية ويمكن السماح لهم بالمشاركة في النشاطات المتعلقة 
 بالتحضير لالختبار، عند الموافقة من قبل مدير المدرسة أو مساعد المدير.

إعطاء الفرصة للتلميذ في الحصول على درجات معادلة ودرجات معتمدة كبقية التالميذ خالل فترة  د. يجب على المدرسة
الحرمان القصير األمد للتلميذ، والقدرة على المشاركة في االمتحانات واالختبارات النهائية وإكمال الواجبات الصفية والبيتية 

ير األمد أو ضمن فترة معقولة بعد االنتهاء من الحرمان القصير بدون عقوبة عندما يكون التلميذ في فترة الحرمان القص
النية من هذا البند إلعطاء الفرصة للتلميذ إلعادة دمجه في البرنامج التعليمي التابع للمنطقة التعليمية والذي يلي فترة   األمد.

 الحرمان القصير األمد.
  
 األبعاد المؤقت داخل المدرسة 2-6

مع أنماط السلوك اإلشكالية المستمرة أن ال يزعجون العملية التعليمية؛ ولكن عندما يتم حرمان هؤالء  أ. يجب على التالميذ
مية فلذلك، أن المنطقة التعلي  التالميذ من المدرسة لفترة قصيرة فأنه عادة يضيف إلى مشاكل التالميذ والمدرسة والمجتمع.

 داخل المدرسة. ومجلس التعليم يؤيدون مفهوم الحرمان القصير األمد
ب. الغرض من الحرمان القصير األمد داخل المدرسة هو لتوفير وسائل انضباطية أكثر فّعالية من االحتجاز أو الحرمان 

عند استخدام الحرمان القصير األمد داخل المدرسة، على التالميذ عدم تأخير الواجبات   القصير األمد خارج المدرسة.
يجب على كل أنواع الحرمان القصير األمد أن تكون بطريقة   تعلم من أخطائهم وسوء سلوكهم.المدرسية، ولكن يجب عليهم ال

 يجب مراعاة اإلرشادات التالية:  تتسق مع الحقوق الواجبة للتلميذ، كما هو مبين هنا وفي السياسات األخرى.
يجب على   في في كل األوقات.يجب نقل التلميذ إلى صف خاص، أذا توفر، حيث يجب أن يكونوا تحت أشراف كا   .1

المشرف على الحرمان القصير األمد في المدرسة أن يرى بأنه لدى كل تلميذ واجبات مدرسية ومواد مناسبة من مدرسيهم 
 االعتياديين.

 يجب أن يخبر مدير المدرسة أو مساعد المدير أولياء األمور فوراً باستخدام التلفون إذا تم وضع طفلهم في الحرمان   .2
تم الطلب من قبل  إذاإذا كان من غير الممكن االتصال بولي أمر التلميذ بواسطة الهاتف، أو   القصير األمد داخل المدرسة.

يجب توضيح أسباب الحرمان القصير األمد   ولي أمر التلميذ، يجب أن يكون هناك بالغ مكتوب باللغة التي يفهمها ولي األمر.
 جتماع قبل إعادة قبول التلميذ في الصف العادي.داخل المدرسة، وقد يتم تحديد ا
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أ. إن حرمان التالميذ القصير األمد خارج المدرسة يتم في حالة ارتكاب التالميذ إساءة من النوع الثالث أو الرابع أو الخامس 
من هذه  2-3من السلم االنضباطي )أنظر إلى القسم  Eمستوى من هذه السياسة(، أو اذا وصلوا إلى ال 1-3)أنظر إلى القسم 

 السياسة(.
ب. يجب أن ال يتلقى تالميذ المدارس االبتدائية حرمان طويل األمد خارج المدرسة لإلساءات من النوع األول )أنظر إلى 

 من هذه السياسة(. 2-3القسم 
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لس التعليم بتفويض كل مدير مدرسة، أو تفويض الشخص المعين كتابًة من قبل مدير المدرسة، السلطة بحرمان أ. يقوم مج
عند ممارسة هذه السلطة، يجب على المدير أو نائب المدير   قصير األمد للتلميذ خارج المدرسة بطريقة تتفق مع هذه السياسة.

 نية المناسبة.أتباع اإلجراءات المقررة لمنح اإلجراءات القانو
ب. قبل أن يحرم التلميذ لفترة قصيرة من المدرسة، فأن له/لها الحق في اجتماع غير رسمي مع مدير المدرسة أو نائب 

 في االجتماع، يجب على التلميذ أن:  المدير.
فترة زمنية كان باستطاعتهم ذلك ضمن  إذايسمح له االتصال بولي األمر، والطلب من ولي األمر حضور االجتماع    .1

 معقولة.
 أن يكون على علم بالتهم واألدلة الموجهة ضده/ضدها.   .2
 منحه الفرصة بالرد على التهم، شفوياً أو كتابتاً، وعرض روايته أو روايتها عن األحداث.   .3
 يتم تبليغه عن الحق بعدم تسليم إفادة مكتوبة، أذا تم طلب إفادة مكتوبة.   .4
ض األدلة للدفاع عن نفسه/نفسها، بما في ذلك الحق في مقابلة شاهده/شاهدها من قبل مدير المدرسة إعطاء الفرصة لعر   .5

 أو مساعد مدير المدرسة.
ج. أن أفضل ممارسة بالنسبة لمدير المدرسة أو مساعد المدير، القيام بمقابلة كل الشهود المعروفين ومعاينة كل األدلة قبل 

 ير األمد. اتخاذ قرار بخصوص الحرمان القص
د. إذا، قبل االجتماع غير الرسمي، قرر مدير المدرسة أو مساعد المدير حرمان التلميذ لفترة قصيرة بأبعاده إلى خارج 

يجب على المدرسة أيضاً   المدرسة، فيجب على المدرسة القيام بمحاولة معقولة لالتصال بولي األمر حاالً من خالل الهاتف.
م يجب على كال التبليغين الخطي والشفوي إعال  ان القصير األمد باللغة التي يفهمها ولي األمر.توفير تبليغ خطي عن الحرم

ولي األمر بأن التلميذ تم حرمانه لفترة قصيرة، ويجب درج أسباب الحرمان وفترة الحرمان وعرض لتعيين وقتاً ومكاناً لولي 
اً ويجب أن يبينا أيض  ر الحرمان قبل أو بالتزامن مع إعادة االلتحاق.األمر لمقابلة مدير المدرسة أو مساعد المدير لمعاينة قرا

 العمل البديل الذي سيتم توفيره خالل فترة الحرمان القصير األمد، وأن للتلميذ الحق في استئناف الحرمان وكيفية القيام بذلك.
ع ذلك جلسة استماع غير رسمية بأقرب وقت هـ. إذا الحالة الطارئة تطلب إخراج التلميذ الفوري من المدرسة، فيجب أن يتب

ممكن بعد إخراج التلميذ. اذا كان اإلخراج من المدرسة ضرورياً، فيبج على المدرسة أعالم ولي األمر ليحدد الطريقة األفضل 
 لنقل رعاية التلميذ إلى ولي األمر.

الفوضى،" فيجب أعالم ولي األمر والتلميذ خطياً و. إذا سيتم احتساب الحرمان القصير األمد نحو اعتبار التلميذ "معتاد على 
 من هذه السياسة. 7-6أيضاً، كما تم مناقشة ذلك في القسم 

ز. قبل إعادة االلتحاق من الحرمان القصير األمد ألي تلميذ، فيجب على مدير المدرسة أو مساعد المدير المحاولة من مقابلة 
( 3-5و  2-5ياج الممكن لخطة التدخل السلوكية )كما تم مناقشتها في األقسام ولي أمر التلميذ لمناقشة سلوك التلميذ واالحت

 للتلميذ وذلك في محاولة لمنع المزيد من اإلجراءات االنضباطية. 
من هذه السياسة(، إذا كان وجود التلميذ في المدرسة يشكل خطراً  1-3ح. بالنسبة لإلساءات من النوع الثالث )أنظر إلى القسم 

كبيرة إلى المدرسة وموظفيها أو هنالك حاجة لوقت إضافي للمزيد من التحقيق في الحادثة، فلمدير المدرسة خيار أو فوضى 
ولمدة يومين كحد أقصى،  1-3زيادة فترة الحرمان القصير األمد خارج المدرسة ليوماً إضافياً وذلك متاحاً ضمن القسم 

 لمجموع ثالثة أيام.
من هذه السياسة(، أذا كانت هنالك توصية بالحرمان الطويل  1-3ع الرابع )أنظر إلى القسم ط. بالنسبة لإلساءات من النو

من هذه  6-6األمد، أو طلب إلى المدير العام أو مساعد المدير العام لتمديد فترة الحرمان القصير األمد من خالل القسم 
 1-3دة ثالثة أيام إضافية وذلك الخيار موجود في القسم السياسة، لمدير المدرسة خيار تمديد فترة الحرمان خارج المدرسة لم

     ولمدة يومين كحد أقصى، لمجموع خمسة أيام، أذا تم اعتبار ذلك ضرورياً لسالمة المدرسة.
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د مع مدير المدرسة أو مساعد المدير في إشعار أ. يجب أعالم التلميذ بحقوقه/حقوقها من استئناف الحرمان القصير األم
 الحرمان.

 ب. يجب أن يكون للتلميذ الحقوق التالية في عملية استئناف الحرمان القصير األمد:
 حق حضور وكيل التلميذ في االجتماع.   .2الحق بطلب اجتماع مع مدير المدرسة أو مساعد المدير.   .1
 وكيل من مخاطبة مدير المدرسة أو مساعد المدير بخصوص األدلة ومدى مالئمة العقوبة.حق التلميذ، ولي األمر و/أو ال   .3
الحق في تسليم، أو تسليم ولي األمر أو الوكيل رأياً مخالفاً فيما يتعلق بالحرمان القصير األمد، وأدراجه في ملف التلميذ    .4

 االنضباطي.
بمعاينة، أي دليل تم االعتماد عليه في اتخاذ قرار الحرمان القصير األمد  الحق من معاينة، أو قيام ولي األمر أو الوكيل  .5



يجب أن ال يجوز للمنطقة التعليمية من معاينة األدلة والذي يعتبر انتهاكاً   والذي يكون متوفراً بصورة معقولة لطلب المعاينة.
 أو أمر من المحكمة.لقانون خصوصية وحقوق تعليم األسرة أو بدون موافقة شخصية لشخص أو أكثر 

 ج. مدير المدرسة أو مساعد مدير المدرسة سوف:
 يعاين كل الوثائق الخطية.   .1
 القيام بتحديد ما إذا كان هنالك أدلة كافية إليجاد:   .2

 أ. إن االنتهاك المزعوم قد حدث، و
 ب. ما إذا كانت العقوبة المفروضة مناسبة.

 ن االجتماع.توفير قرار خطي خالل خمسة أيام م   .3
إذا تم تحديد عدم حدوث انتهاك، سيتم حذف جميع السجالت المدرسية المتعلقة بالحرمان القصير األمد من ملف التلميذ،    .4

 وسيتم تزويد ولي األمر بنسخة مصححة من ملف التلميذ عن طريق البريد.
مدرسية وتأشير الحقائق التي أدت إلى تخفيف العقوبة أذا لم تكن العقوبة مناسبة لالنتهاك، سيتم مراجعة كل السجالت ال   .5

 المفروضة من قبل مدير المدرسة أو مساعد المدير.
ج. إذا رفض مدير المدرسة أو مساعد المدير االستئناف، فيجوز للتلميذ السعي الستئناف ثاني بخصوص الحرمان القصير 

 األمد إلى مساعد المدير العام. 
 لحقوق التالية في عملية استئناف الحرمان الثانية:د. يجب أن يكون للتلميذ ا

 الحق بطلب اجتماع مع مساعد المدير العام   .1
 حق حضور وكيل التلميذ في االجتماع.   .2
 حق التلميذ، ولي األمر و/أو الوكيل من مخاطبة مساعد المدير العام بخصوص األدلة ومدى مالئمة العقوبة.   .3
 تسليم ولي األمر أو الوكيل رأياً مخالفاً فيما يتعلق بالحرمان القصير األمد.الحق في تسليم، أو    .4

 و. مساعد المدير العام سوف:
 يعاين كل الوثائق الخطية.   .1
 القيام بتحديد ما إذا كان هنالك أدلة كافية إليجاد:   .2

 أ. إن االنتهاك المزعوم قد حدث، و
 ة.ب. ما إذا كانت العقوبة المفروضة مناسب

 توفير قرار خطي خالل خمسة أيام من االجتماع.   .3
اذا تم تحديد عدم حدوث انتهاك، سيتم حذف جميع السجالت المدرسية المتعلقة بالحرمان القصير األمد من ملف التلميذ،    .4

 وسيتم تزويد ولي األمر بنسخة مصححة من ملف التلميذ عن طريق البريد.
، سيتم مراجعة كل السجالت المدرسية وتأشير الحقائق التي أدت إلى تخفيف العقوبة لالنتهاكسبة أذا لم تكن العقوبة منا   .5

 المفروضة من قبل مساعد المدير العام.
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د خارج حرمان التلميذ القصيرة األمأ. يقوم مجلس التعليم بتفويض السلطة إلى المدير العام أو مساعد المدير العام لتمديد فترة 
يجب أن ال يتجاوز مجموع فترة   ( أيام حسب الضرورة، بناًء على توصية مدير المدرسة.10المدرسة بنسبة عشرة )

 ( يوماً.25الحرمان القصير األمد خمسة وعشرين )
نوع الرابع أو الخامس )أنظر إلى القسم ب. يجب أن يتم تمديد الحرمان قصير األمد فقط في حالة ارتكاب التلميذ إساءة من ال

من هذه السياسة(،  وجود التلميذ في المدرسة يشكل خطراً أو فوضى كبيرة إلى المدرسة وموظفيها، وأما هنالك حاجة  1-3
طويل للوقت إضافي للمزيد من التحقيق في الحادثة أو هنالك توصية إلى المدير العام أو مساعد المدير العام بحرمان التلميذ ا

 األمد.
ج. إذا كان تمديد فترة الحرمان موصى بها، فيجب على مدير المدرسة أو مساعد مدير المدرسة القيام بمحاولة مقنعة إلبالغ 

خالل هذا البالغ   ولي األمر حاالً عبر الهاتف ويجب أن يتبع االتصال بالغ خطي مكتوب باللغة التي يفهمها ولي األمر.
ى مدير المدرسة أو مساعد المدير المحاولة في تحديد موعد لالجتماع مع ولي األمر لشرح السبب الشفوي والخطي، يجب عل

 للتمديد.
( أيام أو أكثر، ولم تكن هنالك توصية 10د. إذا تم تمديد الحرمان القصير األمد ليصبح مجموع فترة الحرمان عشرة )

من هذه  8-6لسة استماع كما هو موضح أدناه في القسم للحرمان الطويل األمد، يحصل التلميذ على نفس الحق بعقد ج
 السياسة.



( أيام، يجب توفير بيئة تعليمية بديلة 10هـ. إذا تم تمديد فترة حرمان التلميذ القصيرة األمد أكثر من ما مجموعه عشرة )
ات معتمدة كبقية التالميذ للتلميذ والتي يجب من خاللها يتم إعطاءه/إعطائها الفرصة من الحصول على درجات معادلة ودرج

 خالل فترة الحرمان القصيرة األمد للتلميذ. 
  
 التالميذ المعتادين على الفوضى 7-6

أ. الـ "تلميذ المعتاد على الفوضى" هو الطفل الذي تم حرمانه لفترة قصيرة األمد خارج المدرسة من قبل مدير المدرسة أو 
السنة الدراسية لتسببه في الفوضى داخل الصف أو على أراضي المدرسة  ( مرات خالل فصل3مساعد مدير المدرسة ثالث )

 أو في مركبات المدرسة أو في األنشطة المدرسية أو في األحداث التي ترعى من قبل المدرسة. 
ر في يب. بالنسبة لالنتهاكات التي تحسب نحو اعتبار التلميذ معتاد على الفوضى، ستؤخذ بنظر االعتبار فيما اذا كان التغي

 جدول التلميذ مناسباً لمعالجة السلوك الفوضوي.
يجب   ج. يجب أعالم التلميذ وولي األمر خطياً عن أي حرمان قصير األمد يحتسب نحو اعتبار التلميذ معتاد على الفوضى.

 ف "تلميذ معتاد علىأعالم التلميذ وولي األمر خطياً وهاتفياً أو غيرها من الوسائل في البيت أو مكان عمل ولي األمر بتعري
يجب تزويد هذا البالغ المكتوب باللغة التي باستطاعة ولي   الفوضى" والخيار للتوصية بحرمان طويل األمد لمثل هكذا تلميذ.

 األمر فهمها.
 
 إجراءات حرمان التلميذ طويل األمد 8-6

( كاملة 1م بالحرمان طويل األمد لفترة سنة )أ. يقوم مجلس التعليم بتفويض السلطة إلى المدير العام أو مساعد المدير العا
    بالنسبة للتلميذ غير المؤهل للقبول في أو االستمرار في الحضور في المدارس العامة التابعة للمنطقة التعليمية.

ر سيقوم مدي  ب. ستبدأ إجراءات طرد التلميذ من خالل توصية مدير المدرسة إلى المدير العام أو مساعد المدير العام.
المدرسة، في الوقت الذي يتخذ فيه مثل هكذا توصية، بإعطاء بالغ خطي من التوصية للتلميذ وولي األمر باللغة التي 

 سيتضمن البالغ:  يفهمونها.
 بيان األسباب للعمل الموصي به.  .1
( أيام بعد تاريخ 10شرة )بيان أن جلسة االستماع ستعقد ما لم يتم التنازل عنها من قبل التلميذ أو ولي األمر ضمن ع  .2

 البالغ.
بيان أن التلميذ قد يحضر جلسة االستماع ليسمع األدلة، وقد يحصل على الفرصة لتقديم أدلة ذات عالقة ويمكن أن يتم   .3

 مرافقته من قبل ولي األمر والوكيل المختار.
ب على المدير العام أو مساعد المدير العام أن ج. ما لم يتنازل التلميذ أو ولي األمر عن حقه بصراحة عن جلسة االستماع، يج

ال يحرم أي طفل لفترة طويلة بدون جلسة االستماع والتي قد يتم خاللها تقديم األدلة نيابة عن الطفل من قبل ولي األمر أو 
 المحامي أو محامي الدفاع المختار من قبل ولي األمر. 

الستماع، الذي قد ال يكون موظف حالي في المدرسة أو المنطقة د. سيتم إجراء جلسات االستماع بواسطة موظف جلسة ا
طبيق القواعد سوف لن يتم ت  في جلسة االستماع، سيتم أدالء الشهادة وتقديم والمعلومات تحت القسم.  التعليمية أو قسم التعليم.

 علومات. قد يشكك التلميذ أو ولي األمر أو الوكيل باألشخاص الذين يقدمون الم  الفنية لألدلة.
قد ال يتم استخدام اإلفادات الخطية التي أدلى بها التلميذ كدليل ما لم يكن ولي أمره/أمرها متواجداً في الوقت التي تم    .1

 توقيعها من قبل التلميذ، أو قيام موظفي المدرسة بمحاوالت معقولة لحضور ولي األمر في وقت التوقيع.

ا حدد موظف االستماع أن التلميذ كان بحوزته سالح على أراضي المدرسة، فيجب أن .    لإلساءة من المستوى السادس، إذ2
 تكون العواقب الموصي بها الحرمان المؤقت طويل األمد لفترة سنة كاملة.

هـ. سوف يقوم المدير العام أو مساعد المدير العام، بعد استعراض اإلجراءات الموصي بها وتقرير موظف جلسة االستماع 
يجب أن يتم تسليم حكماً مكتوباً يبلغ التلميذ أو ولي أمره/أمرها باألجراء المتخذ   جراء بخصوص الطرد الموصي به.سيتخذ أ

إذا حدد المدير العام أو من ينوب عنه أن العقوبة لإلساءة من المستوى السادس   ( أيام من جلسة االستماع.5ضمن خمسة )
ل األمد لفترة سنة كاملة، فأن وجهة النظر الخطية ستبين أسباب االستثناء.  يجب هي إساءة ال تستوجب الحرمان المؤقت الطوي

 أن يكون البالغ باللغة التي يمكن لولي األمر فهمها.
و. سيقوم المدير العام أو مساعد المدير العام بتبليغ التلميذ أو ولي أمره/أمرها بحقهم باستئناف القرار إلى قسم التعليم ضمن 

 يجب أن يكون البالغ باللغة التي يمكن لولي األمر فهمها.   ام من استالم التبليغ.( أي10عشرة )
ز. اذا تم طلب االستئناف ضمن الفترة المحددة، فأن قسم التعليم سيعاين السجل ويعطي الفرصة لوكالء المنطقة التعليمية 

 سيقوم مجلس التعليم بـ:  والتلميذ لألدالء بإفاداتهم إلى قسم التعليم.



 القيام بتحديد ما إذا كان هنالك أدلة كافية إليجاد:  .1
 أ. إن االنتهاك المزعوم قد حدث، و

 ب. ما إذا كانت العقوبة المفروضة مناسبة.
 توفير قرار خطي خالل خمسة أيام من االجتماع.   .2
ي د من ملف التلميذ، وسيتم تزويد ولإذا تم تحديد عدم حدوث انتهاك، سيتم حذف جميع السجالت المدرسية المتعلقة بالطر   .3

 األمر بنسخة مصححة من ملف التلميذ عن طريق البريد.
أذا لم تكن العقوبة مناسبة لالنتهاك، سيتم مراجعة كل السجالت المدرسية وتأشير الحقائق التي أدت إلى تخفيف العقوبة    .4

 المفروضة من قبل مجلس التعليم.
ولي أمر كل تلميذ تم حرمانه لفترة طويلة بشأن البدائل التعليمية المتوفرة خالل فترة  ح. وسيتم توفير المعلومات إلى

 أذا رغب ولي األمر ببرنامج تعليمي منزلي، سوف يتم إتاحة مناهج دراسية لمستوى الصف المناسب.  الحرمان.
  

 المراجعة السنوية واللجان االنضباطية  القسم السابع:
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أ. كل من المدارس الفردية والتابعة للمنطقة التعليمية سوف يقّيمون ويراقبون فاعلية الخطة االنضباطية المدرسية باستخدام 
بيانات المدرسة االنضباطية مصنفة حسب عرق وأصل وجنس التلميذ. أن هذا سيسمح للمدارس والمنطقة التعليمية على: 

الهتمام المستهدفة؛ الوصول إلى التنمية المهنية واألسناد والخدمات؛ وتعديل اإلجراءات تحديد مجاالت االحتياج؛ مناطق ا
 المدرسية حسب الحاجة.

ب. ستقوم المدارس بمعاينة سنوية لمناخهم المدرسي وتسليم تقرير خطي بطريقة ليتم وصفه إلى مجلس التعليم والمدير العام 
تعليمية؛ اعتماداً على المعاينة، ستجري المدارس تغييرات تتفق مع قصد هذه ومجلس التطوير والمساءلة لمدارس المنطقة ال

 السياسة وبقية السياسات.
 ج. المراجعة ستتضمن ما يلي:

 . سياسات التدخل والمنع.1
. عدد اإلحاالت فيما يتعلق بـ، الحرمان القصير األمد داخل المدرسة والحرمان قصير األمد خارج المدرسة والحرمان 2

ل األمد وتذاكر المخالفات واالعتقاالت، مصنفة حسب العرق واألصل والعمر والمرحلة واإلعاقة وجنس التالميذ، حيثما طوي
 كان ذلك متاحاً.

 . االختالفات في اإلحاالت بين الموظفين.3
ل بطريقة متسقة على ك. إلى أي مدى هذه السياسة، بما في ذلك ولكن ليس مقتصراً على األجراء االنضباطي، تم تطبيقها 4

 التالميذ.
 د. اعتماداً على المعاينة، ستجري المدارس تغييرات تتفق مع قصد هذه السياسة وبقية السياسات. 
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أ. يتم تشجيع المدارس على تأسيس لجنة انضباطية من موظفي المدرسة وأولياء األمور والتالميذ لتنمية ومراقبة وتقييم مناخ 
 سياسة االنضباط المدرسي. استخدام بيانات المدرسة االنضباطية مفضل في هذه السياسة

 تاريخ السريان
 1996أكتوبر  1

 1996سبتمبر  19تم اعتمادها 
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 2009أكتوبر  15تم تنقيحها: 
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