
سیاسة JKF- اإلجراءات التأدیبیة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة 
اإلجراءات التأدیبیة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة 

أ. باستثناء ما ھو منصوص علیھ في ھذه السیاسة، والقوانین الفیدرالیة وقانون الوالیة، یخضع الطالب ذوي االحتیاجات 
الخاصة لقواعد السلوك، واالنضباط، وسیاساتھا واإلجراءات الحاكمة لتأدیب الطالب. یجوز للعاملین في المدرسة إبعاد 

الطالب ذو االحتیاجات الخاصة الذي ینتھك قواعد سلوك الطالب من مكانھ أو مكانھا الحالي لمكان تعلیمي بدیل مالئم بشكل 
مؤقت، أو مكان آخر أوإیقافھ لمدة ال تزید عن 10 أیام مدرسیة متوالیة ولإلبعاد اإلضافي لمدة ال تزید عن 10 أیام مدرسیة 

متوالیة في نفس العام الدراسي بالنسبة للحوادث الفردیة لسوء السلوك طالما أن عملیات اإلبعاد ھذه ال تمثل تغیًرا في المكان.  

. التعریفات 2

أ. الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة. ینبغي أن تتضمن فئة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة ھؤالء الطالب والذین تم تحدید 
شمولھم بقانون تطویر تعلیم الطالبذوي االحتیاجات الخاصة )IDEA '04( أو القسم 504 من قانون إعادة التأھیل لعام 

1973، على النحو المعدل )القسم 504(، أو من خالل العملیة التي تحددھا المنطقة التعلیمیة. ویجوز للطالب التأكید على 
اإلجراءات الوقائیة من اإلعاقة بموجب قانون  IDEA '04إذا كان من الممكن تحدیدھا قبل االنخراط في سوء السلوك الذي 

یؤدي إلى اإلجراء التأدیبي المقترح:
1. قد عبر ولي أمر الطالب عن قلقھ كتابة للعاملین المشرفین أو اإلداریین في المنطقة التعلیمیة، أو معلم الطالب، بأن الطالب 

یحتاج لخدمات تعلیمیة خاصة؛ أو  

أم ال؛ أو  الطالب تقییم للطالب لتحدید إذا كان یستحق تلقي خدمات تعلیمیة خاصةطلب والد . 2

قلقھ بشكل محدد حیال النمط السلوكي بالتعبیر عن طقة تعلیمیة أخرى خرین في مناآلعاملین أحد المعلم الطالب أو  قیام. 3
لنظام اإلحالة للتعلیم الخاص أو  وفًقا(خرین اآللمدیر التعلیم الخاص أو للعاملین المشرفین  الذي یظھره الطالب مباشرة

 ). اكتشاف األطفال ذوي اإلعاقة الذي تضعھ المنطقة التعلیمیة

محددة في ھذه السیاسة: القائیة الوجراءات واإل فرض تطبیق أي منللطالب  ال یجوز :االستثناء

 ولي أمر (أولیاء أمور)، وإذا تم إعطاء ضروري غیرأن التقییم  تحدد، أو إذا معاًقاإذا تم تقییم الطالب ووجد أنھ لیس . 1
 االستحقاق أو تحدید عدم التقییم.  بتحدید درجة اإخطارً  الطالب

 لتعلیم الخاص.ا من أجلتقییمھ بلطالب ا عدم سماح ولي أمر. 2

الخدمات. ولي األمر الطالب لتلقي خدمات تعلیمیة خاصة، لكن رفض  أھلیةتحدید . 3 



) أیام مدرسیة 10لغرض ھذه السیاسة، یجب أن تعني عملیة اإلیقاف اإلبعاد الفردي لمدة ال تزید عن عشرة (ب. اإلیقاف. 
 . وتشمل عملیات اإلیقاف أي عملیة إبعاد من برنامج التعلیم المعتاد للطالب بالنسبة لجزء من الیوم الدراسي. متوالیة

أن  یجوزدیبي، ولكن ال كإجراء تأ ثیق عملیة اإلیقاف داخل المدرسة. اإلیقاف داخل المدرسة. لغرض ھذه السیاسة، یجب توج
فرصة لطالب ل تتوافرأیام تراكمیة طالما  التي تبلغ عشرةقصیرة المدى  عملیة اإلبعاد اإلجمالیةضمھا مدتھا إلى مدة 

 والمشاركة مع النظراء غیر المعاقیناالستمرار في المناھج التعلیمیة للتعلیم العام، واالستمرار في تلقي خدمات التعلیم الخاص 
 إلى نفس الحد كما ھو في المكان الجدید. 

لعقوبة اقانون الوالیة لتحدید ل وفًقالغرض ھذه السیاسة، یجب أن تعني عملیة الطرد اإلجراء التأدیبي المتخذ . . الطردد
، شریطة متوالیةأیام  10تاد للطالب لمدة تزید عن المالئمة لسلوك الطالب، والتي قد تتضمن اإلبعاد من البرنامج التعلیمي المع

 على إعاقتھ/ إعاقتھا.  داللةأال یعتبر سلوك الطالب 

. تغیر المكان: لغرض ھذه السیاسة، یجب أن یعني تغییر المكان إبعاد الطالب المعاق من المكان التعلیمي الحالي للطالب ھـ
 إذا: 

  ؛ أومتوالیةأیام مدرسیة  10. كان اإلبعاد لمدة تزید عن 1

 : االعتبار، یتم أخذ العوامل التالیة في تواجد النمط. ولتحدید نمًطا. كان الطالب قد خضع لعملیات إبعاد تمثل 2

 أیام مدرسیة في العام المدرسي؛  10إجمالي عملیات اإلبعاد أكثر من كون . 1

 ؛ و حادثة. سلوك الطالب الذي أدى إلى عملیات اإلبعاد لھ متشابھ بشكل كبیر في كل 2

وقرب عملیات اإلبعاد من بعضھا  ،والفترة الزمنیة اإلجمالیة التي قد تم فیھا إبعاد الطالب ،. طول فترة كل إبعاد3
 البعض. 

في  تغیًراتقوم المنطقة التعلیمیة على أساس كل حالة على حدة بتحدید فیما إذا كان نمط عملیات اإلبعاد یمثل ن أ. یجب 3
 المكان. 

 برنامج): یجوز إبعاد الطالب لمكان تعلیمي بدیل مؤقت كما ھو محدد من قبل فریق IAES. المكان التعلیمي البدیل المؤقت (و
 إذا كان الطالب:  وذلك على إعاقة الطالب یدلدون اعتبار لسواء إذا تم تحدید أن السلوك  یوًما 45التعلیم الفردي لمدة 

بموجب اختصاص  مھمة من المھمات المدرسیة أثناء أداءأو  في المدرسة، أو داخل المدرسة سالًحاأ) یحمل أو یحوز 
 مؤسسات التعلیم المحلیة أو مؤسسات التعلیم في الوالیة؛ 

مواد خاضعة للرقابة في المدرسة،  أو یبیع أو یحرض على بیع غیر شرعیة مواد مخدرة یقوم باستخدام أو عن عمدب) یحوز 
بموجب اختصاص مؤسسات التعلیم المحلیة أو مؤسسات  مھمة من مھمات المدرسة أثناء أداءأو  يالمدرس الحرم أو داخل

 التعلیم في الوالیة؛ أو 

  



مھمة من المھمات أثناء أو في  في المدرسة، أو داخل المدرسةأثناء التواجد آخر  شخصي ) یلحق إصابة خطیرة جسدیة فج
بموجب اختصاص مؤسسات التعلیم المحلیة أو مؤسسات التعلیم في الوالیة. ویتم تعریف اإلصابة الجسدیة الخطیرة  المدرسیة

واضحة، أو الخسارة المستدیمة أو  مستدیمة أو الشدید، أو عاھة، أو األلم الجسدي مخاطر كبیرة مثل الوفاةكإصابة تؤدي إلى 
 أو خلل في القدرة العقلیة.  من أجھزة الجسم الداخلیةأو جھاز جسدي عضو ضعف أداء 

 . عملیات اإلیقاف 3

 أیام متوالیة.  10تتعدى ة ال غیر المعاق لمدلطالب ل بالنسبةمعاق بنفس الطریقة ولنفس األسباب ال إیقاف الطالبیجوز  أ.

أیام  10إذا كانت كل عملیة إبعاد ال تتعدى وذلك سوء سلوك في عام دراسي  الرتكابھ أكثر من حادثةب. یجوز إیقاف الطالب 
بتحدید فیما إذا كان  . سیقوم إداریو المبنى بالتشاور مع مدیر الحالة للتعلیم الخاص للطالبنمًطامتوالیة وال تمثل بشكل تراكمي 

 یحدث تغیر في المكان أم ال. 

للحوادث الفردیة لسوء  عملیات اإلبعاد أو أیام مدرسیة متوالیة 10ستستلزم عملیات إیقاف الطالب المعاقین التي تتجاوز  .ج
ألولیاء یم إخطار ، سیتم تقدإلى ذلك . وباإلضافةداللة ھذا السلوكالسلوك التي تؤدي إلى تغیر في المكان مراجعة تحدید 

 باإلجراءات التأدیبیة التي یتعین اتخاذھا والضمانات اإلجرائیة.  األمور

أیام مدرسیة متوالیة في نفس العام الدراسي، سیقوم العاملین  10إبعاد الطالب المعاق من مكانھ أو مكانھا الحالي لمدة  بعد. د
الحد الذي تكون فیھ الخدمات مطلوبة، لتمكین الطالب  بتحدید ،للطالبفي المدرسة، بالتشاور مع مدیر الحالة للتعلیم الخاص 

ا حیال تحقیق في المشاركة في المنھج الدراسي للتعلیم العام، على الرغم من أنھ في مكان آخر، وللمضي قدمً  االستمرارمن 
 األھداف المنصوص علیھا في برنامج التعلیم الفردي للطالب. 

 . عملیات الطرد 4

 تم النظر في عملیة الطرد لطالب معاق: أ. إذا 

جرائیة الممنوحة بقوة القانون لمدة ال تتجاوز تاریخ بقرار اتخاذ ھذا اإلجراء وبالضمانات اإل أولیاء األموریجب إخطار . 1
 اتخاذ ھذا القرار؛ و 

  ) أیام مدرسیة بعد أن یتم10لفترة ال تتجاوز عشرة (و، إن أمكن، على الفور. 2

  العالقة الطالب، یجب أن یقوم فریق برنامج التعلیم الفردي والعاملین اآلخرین المؤھلین في المنطقة التعلیمیة بمراجعةإیقاف 

 المباشرة بین إعاقة الطالب وسلوكھ أو سلوكھا في مراجعة 

 . داللة السلوكتحدید 

  داللة السلوك. مراجعة تحدید 5

) وأفراد فریق برنامج أولیاء األمور( وولي األمروب عنھ، نن یقوم المدیر/ من ی، یجب أداللة السلوكأ. عند مراجعة تحدید 
 : ما یليالتعلیم الفردي المعنیین (كما ھو محدد من قبل الوالد والمنطقة التعلیمیة) بمراجعة 

  



 أ) كافة المعلومات ذات الصلة في ملف الطالب، 

 ب) برنامج التعلیم الفردي للطالب 

 ت) أي مالحظات للمعلم، و 

 ) أولیاء األمور( ولي األمرث) أي معلومات ذات صلة مقدمة من 

 یقوم الفریق بتحدید فیما إذا:  أنیجب 

 التكمیلیة،والخدمات  والمساعدات، الخاصفي تقدیم خدمات التعلیم  المدرسة إلخفاق. كان السلوك المعني نتیجة مباشرة 1
 السلوكي و/ أو المكان المطلوبة من قبل برنامج التعلیم الفردي للطالب؛ أو  لواستراتیجیات التدخ

 باإلعاقة.  ومادیة. كان السلوك المعني سببھ أو كان لھ عالقة مباشرة 2

 1في النقطتین الواردة الشروط عدم استیفاء الطالب إذا قرر فریق برنامج التعلیم الفردي  إعاقة داللة علىن السلوك ویك ال
المدرسة ولي ؤلمسلیس دلیالً على إعاقة الطالب، یجوز  وإذا تم تحدید أن السلوك الذي أدى إلى انتھاك القواعد المدرسیة .2و

الطالب غیر  تسري علىجراءات التأدیبیة الخاصة بالطالب بنفس الطریقة ولنفس المدة مثل اإلجراءات التي تطبیق اإل
في المشاركة في المنھج  االستمرارخدمات التعلیمیة، لتمكین الطالب من ي الطالب في تلقالمعاقین. ومع ذلك، سیستمر ال

التعلیمي العام، على الرغم من أنھ في مكان آخر، وللمضي قدماً لتحقیق األھداف المنصوص علیھا في برنامج التعلیم الفردي 
 للطالب كما ھو محدد من قبل فریق برنامج التعلیم الفردي. 

و أ 1النقطتین  الواردة في أي منالشروط استیفاء الطالب إذا قرر فریق برنامج التعلیم الفردي  على إعاقةداللة السلوك  یكون
المدرسة باتخاذ خطوات  تقوممن ھذا القسم، یجب أن  1الشرط المبین في البند  استیفاء . إذا قرر فریق برنامج التعلیم الفردي2

 أندلیالً على إعاقة الطالب، یجب  أن السلوك الذي أدى إلى انتھاك قواعد المدرسة دتم تحدی تلك العیوب. إذا فوریة لتصحیح
 لم:  ماالتعلیمي الحالي  بإعادة الطالب إلى مكانھ/ مكانھا تقوم المدرسة

  والمنطقة التعلیمیة على تغییر المكان؛ أو الوصي/ ولي األمرأ. یوافق 

  ھو منصوص علیھ بموجب القانون؛ أو المنطقة التعلیمیة بتغییر المكان كما تقومب. 

 . وضع الطالب في مكان تعلیمي بدیل مؤقت، كما ھو مبین أدناه. ج

لمواجھة  خصیًصا توخدمات تدخل سلوكیة وتعدیالت صمم، تقییًما سلوكًیا وظیفًیا، االقتضاءیجب أن یتلقى الطالب، حسب 
 استتم مراجعتھفالخطة قبل سوء السلوك،  ووضعسلوكي الوظیفي التقییم ال استكمالال یتكرر. إذا تم  بحیث انتھاك السلوك

 المعني.  السلوك ، لمواجھةاالقتضاء، حسب اوتعدیلھ

 التعلیمي البدیل المؤقت  المكان. 6

  



تم دون النظر فیما إذا  یوًما مدرسًیا 45تعلیمي بدیل مؤقت لمدة ال تتجاوز  مكان إلىیجوز للعاملین في المدرسة إبعاد الطالب 
) من ھذه السیاسة. سیقوم فریق و( 1إلعاقة الطالب، وذلك بالنسبة لالنتھاكات المبینة في القسم تحدید السلوك على أنھ دلیالً 

برنامج التعلیم الفردي بتحدید المكان والخدمات المراد توفیرھا لتمكین الطالب من االستمرار في المشاركة في المنھج التعلیمي 
 العام والمضي قدماً تجاه تحقیق األھداف المنصوص علیھا في برنامج التعلیم الفردي للطالب. 

 504القسم  بموجبن المحدد كمعاقی. الطالب 7

 IDEA"طالب معاقین" ألغراض قانون تعلیم المعاقین  ال یوصفون بأنھمطبیق ما یلي على الطالب الذین ال تیجب أن یتم  
 داللةأن السلوك لیس  504 فریق تحدید، وفي حالة 504"طالب معاقین" ألغراض القسم  للذین یوصفون بأنھم أما بالنسبة، 04'

المدرسة تطبیق اإلجراءات التأدیبیة الخاصة بالطالب بنفس الطریقة ولنفس المدة مثل ولي ؤمسل یجوزإلعاقة الطالب، 
وعالوة على ذلك، سیتم توفیر  على الطالب غیر المعاقین، بما في ذلك عملیتي اإلیقاف والطرد إن وجدا. تسرياإلجراءات 

لموافقة فریق القسم  الوفرة ال تخضعوعلیمیة للطالب غیر المعاقین البرامج التعلیمیة للحد الذي قد یتم فیھ توفیر البرمجة الت
  2000یونیو  16 اعتمد في:.504

  2008أغسطس  21 تمت مراجعتھ في:

 المراجع القانونیة: 

C.R.S. 22-33-106(1)(c)  

C.R.S 22-20-10 1  (قانون تعلیم األطفال االستثنائیین) وما یلیھ 

 
20 U.S.C. 1401  2004وما یلیھ (قانون تطویر تعلیم المعاقین لعام ( 

  اإلسناد الترافقي:

 JKطالب  تأدیب

 JK-R لطالب التأدیبالسلوك الطالبي وإجراءات  
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