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 :یلي فیما غرض ألي المقاطعة مدرسة ممتلكات استخدام وشك على أو یستخدمون الذین األشخاص یشترك لن

  

التأدیبیة، أي سلوك یھدف إلى عرقلة، أو تعطیل، أو التدخل في وظائف التدریس، والبحث، والخدمة، والظائف اإلداریة أو  -1
 أو أي نشاط یرعاه أو یعتمده المجلس.

االعتداء الجسدي أو التھدید بإلحاق األذى ألي شخص أو أي ممتلكات تملكھا أو تدیرھا المنطقة التعلیمیة أو في الحفالت  -2
 التي ترعاھا أو تشرف علیھا المنطقة التعلیمیة.

المنطق التعلیمیة بصرف النظر عن الموقع أو ممتلكات تابعة لعضو خطر إلحاق الضرر أو إلحاق الضرر الفعلي بممتلكات  -3
 في المجتمع أو زائر إلى المدرسة عندما یقع ھذا العقار في منطقة تسیطر علیھا المنطقة التعلیمیة.

 الدخول بالقوة أو الدخول غیر المصرح بھ إلى أو احتالل المرافق المدرسیة، بما في ذلك المباني واألراضي. -4

االستخدام غیر القانوني، أو حیازة، أو توزیع، أو بیع المخدرات وغیرھا من المواد الخاضعة للرقابة، أو الكحولیات وغیرھا  -5
من السلع المھربة غیر القانونیة في ممتلكات المنطقة التعلیمیة، أو في الحفالت التي ترعاھا المدرسة، أو في أي حافلة تنقل 

قدم من محیط أرض المدرسة. (غیر مسموح لألشخاص المعروفین بوقوعھم تحت تأثیر  1،000طالب المدرسة أو على مدى 
 الخمور بالدخول إلى مبنى المدرسة أو الملعب.)

االمتالك غیر المشروع لسالح فتاك، كما ھو محدد في قانون الدولة، أو في ممتلكات المدرسة أو في المباني المدرسیة ما لم  -6
 :ذلك في بما االت االستثناء في قانون الدولة القانون لحیازة سالح فتاكیقع الشخص ضمن أحد ح

 كان لدیھ سلطة قانونیة لحمل أو امتالك السالح الفتاك. -أ

 أن یقدم عرًضا عاًما للمدرسة أو الفئة المنظمة. -ب

 أن یقوم بواجباتھ تجاه المنطقة التعلیمیة التي تتطلب استخدام سالح فتاك. -جـ

 ك في أي نشاط المنھجي مسموح بھ أو فریق یتضمن استخدام األسلحة الناریة.أن یشار -د

 مصممة دورة أي على، یقتصر ال لكن یشمل، الذي المعتمد التعلیمي البرنامج في الستخدامھ أسلحة حیازة لدیھ یكون أن -ھـ
 .األسلحة وصیانة إلصالح

 أن یكون ضابط أمن خالل فترة تأدیة واجبھ. -و

 النابیة أو اللغة المسیئة لفظیًا. األلفاظ -7

أي سلوك یشكل مخالفة ألي قانون فیدرالي، قانون االلدولة أو المدینة أو السیاسة المعتمدة حسب القانون و/أو الئحة  -8
 المجلس.

 بھ). التسكع، (الوقوف ساكنًا، التباطؤ، التأخیر، أو البقاء في مكان عام أو البقاء فیھ لفترة طویلة، أو التلكأ -9



  

 المنطقة ممتلكات ترك إلى السیاسة لھذه منتھًكا عنھ ینوب من أو المشرف نظر في یعتبر العام الجمھور من فرد أي إرشاد یتم
 .التعلیمیة

 .المدرسة أرض في القانونیین واألوصیاء اآلباء على المفروضة التقییدات  -أ    

الكاملة وبل ویعتمد علیھا بوصفھا عنصًرا قویًا من عناصر التحصیل العلمي یشّجع مجلس إدارة التعلیم المشاركة األبویة 
للطالب. وعالوةً على ذلك، یؤكد المجلس ویعترف بجمیع حقوق اآلباء في الدفاع عن أبنائھم، وفي حقھم في السعي للحصول 

لى قرارات متعلقة بمشكالت على توضیحات والتعبیر عن آرائھم حول شؤون المناھج وإدارة المدارس، وكذلك الحصول ع
السالمة أو غیرھا من المشكالت التي تتداخل مع حق أبنائھم في الحصول على تعلیم عام یتمیز بالجودة، دون خوف من االنتقام 
بأي شكل من األشكال. ومع ذلك، تقع مسؤولیة ضمان توفیر بیئة مدرسیة سلیمة وآمنة تفضي إلى التعلم على عاتق الموظفین، 

لي یتطلب ھذا األمر خلو المدارس من أي سلوك یھدف إلى عرقلة، أو تعطیل أو التدخل في شؤون التدریس، أو البحث، أو وبالتا
الخدمة، أو الوظائف اإلداریة أو التأدیبیة، أو أي نشاط آخر یرعاه أو یعتمده المجلس. وعلى ھذا النحو، یطلب من أولیاء األمور 

 فقًا للمبادئ التوجیھیة المبینة أعاله.التصرف بأدب على أرض المدرسة وو

 یجوز المدرسة، بممتلكات الخاصة السلوك بقواعد الخاصة السیاسة ھذه القانوني الوصي/الوالدین أحد انتھاك اكتشاف حالة في
 ھذه في .للمدرسة والمنظم اآلمن التشغیل لضمان القانونیین واألوصیاء للوالدین العادة في الممنوح الحر الوصول من تقییده

 :التالیة المعلمات مع المبنى، في تقییده على إلطالعھ األمر ولي أو الوالد إلى كتابیة رسالة تقدیم یتم الحالة،

 .المجلس سیاسة من انتھاكھ تم الذي الجزء إلى مرجع على الرسالة ھذه تحتوي •
 .الحادث عن ووجیز واقعي، سرد على الخطاب یحتوي •
 بالنسبة الحالي الدراسي العام نھایة یتجاوز ال بحیث المدرسة، مبنى في للتقیید الزمني اإلطار الرسالة ھذه وتحدد •

 .العنیفة غیر للمخالفات
 في علیھا المنصوص االستئناف عملیة إحالة أو للقرار استئناف لتقدیم األمر لولي تعلیمات على الرسالة ھذه تحتوي •

 .السیاسة ھذه
 بطاقات وترك بوضوح أنفسھم البالغات، ھذه مثل تقدیم عند الموظفین، من غیرھا أو وأمنھا المقاطعة سالمة تحدد •

 .الوصي/للوالد مرجًعا لتكون بھم الخاصة العمل

 .المدرسة أرض من األمر ولي/الوالد تقیید أمر استئناف عملیة  -ب     

 أحد من لالنتقام أو النزاعات حل مكان في الظروف من ظرف أي تحت المدارس زیارة من التقیید خطابات استخدام یجب ال
 الشراكة مكتب أو/و لعملھم، المباشر المشرف مع التشاور عملیة بشدة المدارس قادة یشجع إذ .القانوني الوصي/الوالدین
 كما التقیید، خطاب إصدار قبل وذلك معقولة، بصورة مطلوبة أخرى DPS إدارة أي أو/و والسالمة، األمن أو/و األبویة،

 .األبویة المشاركة مكتب خالل من الوساطة طلب مثل بالمقاطعة، الوساطة موارد وراء الحثیث السعي یشجعون

 لالستئناف إلكتروني برید رسالة إرسال القانوني الوصي / للوالد یجوز یوًما، 30 وخالل التقیید، خطاب استالم عند •
 .القانوني الوصي / الوالد قبل من مفھوم ھو كما الوضع حقائق على تحتوي المشرف، إلى

 أو/و النسخ في للمساعدة استعداد على األبویة المشاركة مكتب یكون للدعم، الطالبین األمور أولیاء/اآلباء لمساعدة •
 .المشرف إلى لتقدیمھ القانوني الوصي/الوالد یوقعھ أن المفترض المكتوب البیان ترجمة

 رسالة فترة تتجاوز ال زمنیة بفترة یوًما، 30 غضون في القانوني الوصي/الوالد إلى یرسل قراًرا المراقب یصدر •
   .األصلیة التقیید

 .الطلب حسب التعلیم، إدارة لمجلس بیانات وتوفیر صادرة، تقیید خطابات ألي بسجل األبویة المشاركة مكتب یحتفظ
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