
 الطالب انضباط -JK سیاسة

. المقدمة 1

أ- یدعم مجلس إدارة التعلیم مھمة مدارس دنفر العامة ("المنطقة التعلیمیة")، والتي تتمثل في توفیر الفرصة لجمیع الطالب 
للحصول على المعرفة والمھارات الالزمة لیصبحوا مواطنین مساھمین في مجتمعنا المتنوع. یجب أن تتوفر للطالب فرصة 

لتطویر مھاراتھم، ومعارفھم، وكفاءاتھم في بیئة تنشئة مدرسیة مسؤولة. ینبغي أن یتلقى الطالب تعلیًما یتمیز بالمشاركة 
والكفاءة، باستخدام المناھج الدراسیة والتوجیھ والتقییم المتباین والمصمم لتلبیة احتیاجات المتعلمین المتنوعة. یتمتع الطالب 
بحق الحضور في المدارس التي تتمتع باألمان والخالیة من أي ازعاج ال داعي لھ. ویرى مجلس اإلدارة أن سلوك الطالب 

السلیم، الذي یعززه برنامج االنضباط الفّعال، ھو أمر ضروري لخلق مناخ مدرسة إیجابي والحفاظ علیھ. ویتقاسم ھذه 
المسؤولیة المشتركة الطالب والموظفین وأولیاء األمور والمجتمع.  

. الغرض 2

والنجاح المدرسي، ودعم  إن الھدف من انضباط الطالب یتمثل في تعلیم الطالب التصرف بما یعزز من التحصیل الدراسي -أ
 بیئة المدرسة حیث یتسم الطالب والموظفین باالحترام وتحملھم المسؤولیة. 

یتمثل الغرض من ھذه السیاسة في دعم االنضباط المدرسي الذي یحقق ما یلي:  -ب

1- الحفاظ على مجتمعات للتعلم آمنةً ومنظمة؛ً 

دارس في المقاطعة؛ التأكید على تحقیق التناسق عبر كافة الم -2

تحدید التوقعات التي تتعلق بسلوك الطالب ونشرھا فیما بینھم؛  -3

4- تحدید التوقعات التي تتعلق بمسؤولیة الموظفین المتعلقة باالنضباط المدرسي ؛ 

5- تحقیق التوازن بین احتیاجات الطالب، احتیاجات أولئك المتضررین مباشرة بواسطة السلوك، واحتیاجات المجتمع 

المدرسي بوجھ عام؛ 

6- ضمان تحقیق العدل والمساواة بین الجماعات العرقیة والمینة على االصل، والثقافیة، وكذلك جمیع الفئات األخرى 
(المحمیة الجنس، واللون، واألصل القومي، والنسب، والدین، والسن، واإلعاقة، والتوجھ الجنسي، والھویة الجنسیة).

3- المبادئ العامة 

أفضل صوره عن طریق منع سوء السلوك قبل حدوثھ، واستخدام االعتراضات الفعالة بعد  یتم تحقیق االنضباط المدرسي في -أ
 حدوثھ. 

تتحقق السالمة المدرسیة والنجاح األكادیمي ویتم تعزیزھما عندما ینشئ جمیع الموظفین والعاملین في المدرسة عالقاٍت  -ب
 إیجابیة مع الطالب ویشاركونھم حیاتھم وتعلیمھم بنشاط. 

ج- یزید االنضباط المدرسي الفعال من الفترة الزمنیة التي یقضیھا الطالب في التعلم، ویقلل من الفترة الزمنیة التي یحدث 
الطالب فیھا إزعاًجا أو یتلقون الطرد من صفوفھم بسبب سوء السلوك.  



ینبغي أن یكون مستوى االنضباط المدرسي معقول، ومالئم، وعادل، ومتناسب مع أعمار الطالب، ویجب أن یتطابق مع شدة  -د
سوء سلوك الطالب. یقدم االنضباط المدرسي المقترن بالتوجیھ والنصح الجاد للطالب فرصة للتعلم من أخطائھم والمساھمة في 

 یر أن یؤدي ذلك إلى حصول الطالب على فرصة للمشاركة في التعلم من جدید. المجتمع المدرسي، ومن المرجح بشكل كب

یستند االنضباط الفعال إلى اإلدارة الفعالة والمتسقة للصف الدراسي، ویتم دعم ھذا اإلنضباط في ظل مناخ إیجابي في  -ھـ
لى مستوى الفصول الدراسیة، ولكن یجب المدرسة. ینبغي على المعلمین التعامل مع الغالبیة العظمى من مشكالت االنضباط ع

أن تتزاید التدخالت المركزة والشاملة لمعالجة السلوكیات التي ال یمكن معالجتھا بھذا المستوى، وذلك على النحو الذي یحدده 
 التقییم الفردي. 

في مجتمع متنوع على نحو  . تخدم المقاطعة مجتمًعا متنوًعا. لذا، فمن أجل خدمة جمیع الطالب وإعدادھم لیكونوا أعضاءً  -و
متزاید، یجب على المدارس والموظفین بناء الكفاءة الثقافیة. ویجب أن نسعى للقضاء على العنصریة المؤسسیة وأنواع التمییز 

 األخرى التي تخلق الحواجز التي تحول دون تحقیق النجاح. 

ت التي تحدث خالل المناھج الدراسیة أو األنشطة یتضمن سلوك الطالب، ممن قد یخضعون إلجراء تأدیبي، تلك السلوكیا -ز
التي تقع خارج إطار المنھج، أو في الفصول الدراسیة، أو في المباني المدرسیة، أو على أرض المدرسة، أو في الحافالت 

لین في المدرسیة، أو عندما یكون مثل ھذا السلوك ضار للبیئة المدرسیة ورفاھیة أو سالمة الطالب اآلخرین أو أو العام
 المدرسة. 

البیان العام للسیاسة  -4

یقوم نظام المقاطعة لالنضباط على المسؤولیة الشخصیة، والتي من المفھوم أنھا تعني:  -أ

مع إدراك أن سوء السلوك یضر بالعالقات بین الشخص أو األشخاص الذین أساءوا التصرف، والشخص الذي تعرض  -1
 لألذى جّراء ھذا السلوك، والمجتمع ككل؛ 

توفیر فرصة إلصالح الضرر، واستعادة العالقات كلما كان ذلك ممكنًا، على عكس استبعاد الشخص الذي أساء التصرف;  -2

إلحساس بالمسؤولیة الشخصیة عن طریق مساعدة األفراد على تحسین الشعور بالتعاطف، وضبط النفس، والتحفیز. تعزیز ا -3

ینبغي أن یتم توجیھ تداخالت االنضباط المدرسي بالمبادئ التالیة:  -ب

ممارسة التحدید والتقییم المبكر للطالب المشاغبین قبل تراجعھم؛  -1

الت لتوفیر التداخالت المالئمة الحتیاجات الطالب؛ باستخدام عملیة حل المشك -2

ضمان التقدم المحرز في الوقت المناسب ومراقبتھ وتقدیم مالحظات علیھ؛  -3

تقدیم التداخالت العلمیة، القائمة على البحوث بإخالص.  -4

تندة إلى المھارة/عالجیة. یجب على ھناك ثالثة أنواع من استراتیجیات التدخل المتوفرة: االستراتیجیة، المتجددة، المس -جـ
المعلمین واإلداریین النظر في استخدام أنواع مختلفة من االستراتیجیات، أو استراتیجیات متعددة في نفس الوقت، للتعامل مع 

 سوء السلوك، وخاصة بالنسبة للجرائم الثانیة والثالثة. 

ب من خالل الموارد المدرسیة بأدنى مستوى ممكن، ودعم وستبذل المنطقة كل الجھد المعقول لتصحیح سوء سلوك الطال -د
 الطالب في تعلم المھارات الالزمة لتعزیز بیئة مدرسیة إیجابیة وتجنب السلوك السلبي. 



یجب على الموظفین االلتزام بجمیع القوانین الفیدرالیة وتشریعات الدولة والمراسیم المدنیة المعمول بھا، باإلضافة إلى  -ھـ
 یاسات واإلجراءات ذات الصلة بمجلس اإلدارة عند التعامل مع المسائل التأدیبیة. جمیع الس

مطلوب من كل طالب اإللتزام بھذه السیاسات واإلجراءات المصاحبة.  -و

یلتزمجمیع الطالب بالمعاییر العالیة للسلوك، ویحافظ البالغون على ھذه المعاییر من خالل التعلیم، والنمذجة، ورصد  -ز
وك، وعن طریق تصحیح سوء السلوك عند الضرورة. یجب أن یكون للطالب دور في وضع قواعد االنضباط للمدرسة السل

 والفصول الدراسیة. 

یجب على المدارس الحد من استخدام العقاب بالطرد المؤقت من المدرسة، وتوصیات الطرد، وحاالت اإلحالة إلى إنفاذ  -حـ
في حین تظل متسقة مع النظام األساسي للدولة، والمراسیم المحلیة، وقوانین اإلبالغ اإللزامي.  القانون، إلى الحد الممكن عملیًا،

العامة ومجلس إدارة التعلیم في الحد من استخدام نظم العدالة الجنائیة لألحداث بصورة متكررة  دنفرویتمثل الھدف من مدارس 
 لمعالجة سوء السلوك في المدارس. 

ات االنضباط تنفیًذا عادالً لجمیع الطالب، كما یجب تنفیذھا بشكٍل موحد، وبإنصاف واتساق، وبطریقة یجب أن تضمن إجراء -و
ال تمیز على أساس األصل أو العرق أو اللون أو الدین، أو األصل القومي أو النسب أو الجنس أو التوجھ الجنسي، أو العمر، أو 

 اإلعاقة. 

حبة إلى مساعدة المقاطعة في القضاء على الفوارق العرقیة واإلثنیة، وأي حاالت وتھدف ھذه السیاسة واإلجراءات المصا -ط
تفاوت فئات محمیة أخرى، في االنضباط المدرسي، وتحسین السلوك، والمناخ المدرسي، والتحصیل األكادیمي لجمیع الطالب. 

سیاسة االنضباط المدرسي. وھي تساعد في تحدید تعتبر عملیة جمع البیانات الدقیقة والكاملة عملیة ضروریة إلدارة فعالة ل -ي
 المشكالت، وصیاغة الحلول، إلى جانب رصد التقدم المحرز. 

یعتمد مجلس إدارة التعلیم بموجبھ ھذه السیاسة واإلجراءات / األنظمة المصاحبة كونھا خطة المدارس اآلمنة للمقاطعة التي  -ك
في وضع قواعد السلوك الخاصة بھم طالما أن تلك الخطط ال تتعارض مع . للمدارس الحریة CRS 22-32-109.1كلفتھا بھا 

ھذه السیاسة، أو واللوائح المصاحبة لھا، أو سیاسات مجلس اإلدارة األخرى، وقد تم اعتماد ھذه القواعد من قبل المشرف أو من 
 ینوب عنھ. 

. وتتوفر نسخة من ھذه السیاسة واإلجراءات یقوم الحى بإضافة ھذه السیاسة إلى موقع ویب المقاطعة وفي كل مدرسة -ل
المصاحبة لھا بسھولة في مكتب إدارة كل مدرسة، باللغتین االسبانیة واالنجلیزیة. وسیتم توفیر نسخ من ھذه السیاسة، 

، واإلجراءات / اللوائح المصاحبة لھا، كما تتوفر القواعد المدرسیة، عند الطلب، لكل طالب وولي أمر / وصي، حسب الطلب
 وتترجم فوًرا باللغة التي یمكن أن یفھمھا الوالد / ولي األمر. 

م- یطّورالمدیر العام، أو من ینوب عنھ، مثل ھذه اإلجراءات حسب الحاجة لتنفیذ ھذه السیاسة. 

  1994ینایر،  14تم اعتمادھا في 
  1996سبتمبر،  5تمت مراجعتھا في 
  2000یونیو،  18تمت مراجعتھا في 

  2001یونیو،  21في  تمت مراجعتھا
  2001نوفمبر،  15تمت مراجعتھا في 
  2003دیسمبر،  18تمت مراجعتھا في 
 2008أغسطس،  21تمت مراجعتھا في 

  105.5-12-18 .الكونجرسخدمة بحوث  :القانونیة المراجع
  102-18-18 الكونجرسخدمة بحوث 



  406-18-18 الكونجرسخدمة بحوث 
  (2)407-18-18 الكونجرسخدمة بحوث 
  (W)(1)102-32-22 الكونجرسخدمة بحوث 
  209-32-22 الكونجرسخدمة بحوث 
  (4)(3)(2)110-32-22 الكونجرسخدمة بحوث 
  126-32-22 الكونجرسخدمة بحوث 
  105-33-22 الكونجرسخدمة بحوث 
  106-32-22 الكونجرسخدمة بحوث 
  a(2)(a)X.109-32-22 الكونجرسخدمة بحوث 
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