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 المعلومات توزیع في المدرسة لموارد العام االستخدام

 المعلم، برید علب استخدام المدرسیة غیر للمنظمات یحق ال وبالتالي، المعلومات؛ لتوزیع عامة منتدیات إال ھي ما المدارس إنّ 
 .المواد لتوزیع المماثلة األخرى المدرسة موارد أو المدرسیة، اإلعالنات لوحات أو

یجوز للمدرسة إنشاء منتدى عام محدود عندما یوفر قائد المدرسة مواردھا لمنظمة غیر مدرسیة. وھذا قد یعني أن المدرسة قد 
تكون بحاجة إلى السماح باستخدام الموارد المدرسیة لتوزیع المعلومات إلى منظمات غیر مدرسیة أخرى بصرف النظر عن 

لنظر المتمثلة في المواد، باستثناءات محدودة لمحتوى غیر الئق لبیئة المدرسة. ولذلك، قبل السماح بتوزیع المعلومات وجھة ا
 على منظمة غیر المدرسیة، یتم تشجیع قائد المدرسة اللتماس اإلرشاد من مكتب المستشار القانوني العام.

 مثل بالمعلمین؛ الخاصة البرید علب (DCTA) دنفر في الصفوف لميمع نقابة استخدام على أعاله المذكورة القیود تنطبق ال
 لھذه المدرسیة الموارد استخدام بعدم یسمح مما المقاطعة، في DCTA في المؤھلین للموظفین الحصري التفاوض وحدة

 متسقًا المعلم برید لعلب استخدام أي یكون أن یجب .اآلخر المحتوى عن محدود عامة منتدى إنشاء في المدرسیة غیر المنظمة
 .الدولة قانون بموجب المفروضة والقیود المتطلبات مع

 الحمالت أو الرحالت

ال یجوز توجیھ أي رحالت أو حمالت بین الموظفین أو الطالب إال بموافقة المشرف أو مدیر المدرسة في حالة المدرسة 
 على أساس تطوعي فردي.الفردیة. تكون المشاركة في جمیع ھذه الرحالت أو الحمالت دائًما 

  

یتولى إدارة الرحالت والحمالت التي تجرى بین الطالب، بحیث توفر للطالب القیمة التربویة اإلیجابیة في المحتوى الواقعي 
وكذلك بمثال التمرین في األفق المدني على حٍد سواء. یجب أن تدار ھذه الرحالت والحمالت، بحیث ال تمثل أي تعطل للبرنامج 

 مي في المدارس. إّن أسلوب التحفیز المتجول أمٌر غیر مقبول.التعلی

  

  الطالب من األلعاب أو المعلبة، األطعمة أو المالبس، لشراء المقاطعة داخل رحالت

تحال طلبات من وكاالت المجتمع للحصول على الموافقة إلقامة رحالت داخل المقاطعة لشراء المالبس، واألطعمة المعلبة أو 
ین الطالب، إلى إدارة الشراكة المجتمعیة للمراجعة. ویتم تقدیم التوصیات إلى قسم المشرف. یراجع المشرف، ویقوم األلعاب ب

 بتعیین وتفویض ھذه الرحالت أو الحمالت المناسبة بین الطالب في ذلك الوقت لمشاركة المقاطعة.

  

  محلي مكان في تقام التي الحمالت أو الرحالت

 في المدرسة في الطالب بین تقاوم التي الحمالت أو الرحالت بعض بإقامة المشرف بتوصیة المجتمعیة الشراكة إلدارة یجوز
 .محلي مكان

  



 لدعم الوقت ذلك في مناسبة تكون والتي محلي مكان إلى الحمالت أو الرحالت ھذه مثل وتفویض تحدید المشرف على یجب
 .المحلیة المدارس

  

  الفردیة المدرسیة الحمالت أو الرحالت

المعتمدة  تتكون من الطالب والموظفین لفحص طلبات الرحالت أو الحمالت خاصةیجوز ألي مدیر تعیین لجنة مدرسیة فردیة 
بین الطالب في المدرسة لمكان محلي. وتحكم اللجنة على أھمیة ومدى مالءمة الطلب، وتوصي المدیر بما إذا كان ینبغي إقامة 

 ملة بین الطالب في المدرسة.ھذه الرحلة أو الح

  

 المدیر یراھا التي الخاصة اللجنة بھا أوصت التي الحمالت أو الرحالت ھذه مثل واعتماد تحدید المدرسة مدیر على یجب
 .المدرسة لدعم الوقت ذلك في مناسبة

  

 1976سبتمبر،  17تم تبنیھا في 

 1997نوفمبر،  6تمت مراجعتھا في 

 2012فبرایر،  16تمت مراجعتھا في 
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