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وتلتزم بتوفیر برامج تعلیمیة جیدة لجمیع الطالب. ال تمیز مدارس تعد مدارس كامبریدج العامة جھة عمل تطبق مبدأ تكافؤ الفرص 
كامبریدج العامة على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الخلفیة اإلثنیة أو األصل أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو 

ویة الجنسیة أو المیل الجنسي أو الحمل أو الحالة اربین القدماء أو الحالة الزواجیة أو الجنس أو الھحالمعلومات الوراثیة أو حالة الم
 المتعلقة بالحمل في برامجھا وأنشطتھا وتوفر الوصول المتساوي إلى الكشافة ومجموعات الشباب المعینة األخرى.

 قُم بفصل استمارات الطالب السنویة إلكمالھا وتوقیعھا وإعادتھا

آخر تحدیث: یولیو/ تموز2021 
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 الطالب. خصوصیة 1

) إلى ضمان خصوصیة CPSتسعى مدارس كامبریدج العامة ( 
الطالب الملتحقین بمدارسھا بما یتماشى مع القانون الفیدرالي وقانون 

الوالیة، بما في ذلك القانون الفیدرالي للحقوق التعلیمیة للعائالت 
ائح سجالت الطالب في والیة وحمایة الخصوصیة ولو

ماساتشوستس، وكذلك سیاسة خصوصیة الطالب الخاصة بلجنة 
المدارس بكامبریدج. لمزید من المعلومات حول القضایا المتعلقة 
 بخصوصیة الطالب، اتصل بمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.

) من 1232h، القسم ()PPRA( یمنح تعدیل حمایة حقوق الطالب
من قانون الوالیات المتحدة، اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي  20الباب 

الرعایة حقوقًا معینة فیما یتعلق بإجراء االستبیانات في المنطقة 
التعلیمیة، وجمع واستخدام المعلومات ألغراض التسویق، وبعض 

 الفحوصات البدنیة. ھذه الحقوق تتضمن:

ن یتعلق الموافقة قبل أن یُطلب من الطالب الخضوع الستبیا •
بواحدة أو أكثر من المجاالت المحمیة التالیة ("استبیان 

المعلومات المحمیة") إذا تم تمویل االستبیان كلیًا أو جزئیًا من 
) االنتماءات ED) :(1خالل برنامج وزارة التعلیم األمریكیة (

أو المعتقدات السیاسیة للطالب(ة) أو الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ 
) المشكالت العقلیة أو النفسیة 2للطالب(ة)؛ (مقدم(ة) الرعایة 

) السلوكیات أو المواقف 3للطالب(ة) أو عائلة الطالب(ة)؛ (
) السلوك غیر القانوني أو المعادي للمجتمع أو 4الجنسیة؛ (

) التقییم النقدي لآلخرین الذین 5تجریم الذات أو اإلھانة؛ (
عالقات ) ال6یرتبطون بالمجیبین بعالقات عائلیة وثیقة؛ (

الممیزة المعترف بھا قانونًا، مثل المحامین أو األطباء أو 
) الممارسات الدینیة أو االنتماءات أو معتقدات 7الكھنة؛ (

) 8الطالب(ة) أو اآلباء/ أولیاء األمر/ مقدمي الرعایة؛ أو (
 الدخل، بخالف ما یقتضیھ القانون لتحدید أھلیة البرنامج.

) أي 1في: ( تراك الطالب(ة)تلقي إشعار وفرصة إللغاء اش  •
استبیان آخر للمعلومات المحمیة، بغض النظر عن التمویل؛ 

) أي فحص أو فحص جسدي غیر طارئ، أو فحص جسدي 2(
مطلوب كشرط للمداومة، تدیره المدرسة أو وكیلھا، ولیس 

ضروریًا لحمایة صحة وسالمة الطالب(ة) على الفور، باستثناء 
الجنف أو أي فحص أو اختبار  فحوصات السمع أو الرؤیة أو

) 3جسدي مسموح بھ أو مطلوب بموجب قانون الوالیة؛ (
األنشطة التي تنطوي على جمع المعلومات الشخصیة التي تم 

الحصول علیھا من الطالب أو الكشف عنھا أو استخدامھا 
 للتسویق أو المبیعات أو أغراض التوزیع لآلخرین.

) استبیانات 1ستخدام: (افحص، عند الطلب وقبل الخوض أو اال •
) األدوات المستخدمة لجمع 2المعلومات المحمیة للطالب؛ و(

المعلومات الشخصیة من الطالب ألي من أغراض التسویق 
) 3والمبیعات أو أغراض التوزیع األخرى المذكورة أعاله؛ و(

 المواد التعلیمیة المستخدمة كجزء من المناھج التعلیمیة.
ن اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة إلى یتم نقل ھذه الحقوق م 

عاًما أو الذي یعتبر قاصراً  18الطالب(ة) الذي یبلغ من العمر 
 متحرراً بموجب قانون الوالیة.

، بالتشاور مع ) سیاساتCPSاعتمدت مدارس كامبریدج العامة (
اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة، فیما یتعلق بھذه الحقوق، 

الترتیبات لحمایة خصوصیة الطالب في إدارة استبیانات  فضالً عن
المعلومات المحمیة وجمع المعلومات الشخصیة أو الكشف عنھا أو 

استخدامھا للتسویق أو المبیعات أو أغراض التوزیع األخرى. ستقوم 
) بإخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ CPSمدارس كامبریدج العامة (

لسیاسات مرة واحدة سنویًا على األقل مقدمي الرعایة مباشرةً بھذه ا
في بدایة كل عام دراسي وبعد أي تغییرات جوھریة. ستقوم مدارس 

) أیًضا بإخطار مباشر، على سبیل المثال CPSكامبریدج العامة (
من خالل بالبرید األمریكي أو البرید اإللكتروني، لآلباء/ أولیاء 

ر أن یشاركوا في األمور/ مقدمي الرعایة للطالب الذین من المقر
أنشطة أو استبیانات محددة مذكورة أدناه وستوفر فرصة للوالد(ة)/ 
ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة لمنع طفلھم من المشاركة في نشاط 

) بإرسال CPSمعین أو استبیان. ستقوم مدارس كامبریدج العامة (
عام ھذا اإلخطار لآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة في بدایة ال

الدراسي إذا كانت المنطقة التعلیمیة قد حددت التواریخ المحددة أو 
التقریبیة لألنشطة أو االستبیانات في ذلك الوقت. بالنسبة لالستبیانات 

واألنشطة المجدولة بعد بدء السنة الدراسیة، سیتم تزوید اآلباء/ 
 أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بإشعار معقول باألنشطة المخطط لھا
واالستبیانات المذكورة أدناه وستتاح لھم فرصة إلبعاد أطفالھم عن 
ھذه األنشطة واالستبیانات. سیتم أیًضا إتاحة الفرصة لآلباء/ أولیاء 

األمور/ مقدمي الرعایة لمراجعة أي استبیانات ذات صلة. وفقًا 
لسیاسة خصوصیة الطالب(ة) في المنطقة التعلیمیة، سیقوم مدیر 

المدرسة العلیا بمدرسة طفلك بإبالغك بأي أنشطة  المدرسة/ مدیر
تتطلب إخطار وموافقة الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة أو 

إلغاء مشارك الطالب(ة) خالل العام الدراسي. فیما یلي قائمة 
) جمع 1باألنشطة واالستبیانات المحددة المشمولة بھذا المطلب: (

أو استخدامھا للتسویق أو المعلومات الشخصیة أو الكشف عنھا 
) إدارة أي استبیان للمعلومات 2المبیعات أو أي توزیع آخر؛ و(

المحمیة غیر الممول كلیًا أو جزئیًا من قِبل وزارة التعلیم األمریكیة 
)ED()أي فحص أو اختبار جسدي غیر طارئ، أو اقحامي 3، و (

 كما ھو موضح أعاله.
الرعایة الذین یعتقدون أن یجوز لآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي  

 حقوقھم قد انتھكت تقدیم شكوى إلى:
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20202-5920 
800.USA.LEARN )800.872.5327(  

 الطالب. سجالت 2
لآلباء/ أولیاء األمور/ بموجب قانون والیة ماساتشوستس، یحق 

مقدمي الرعایة ألي طالب(ة) أو طالب(ة) دخل الصف التاسع ویبلغ 
عاًما على األقل، عند الطلب، فحص سجل الطالب(ة).  14من العمر 

یجب أن یحصل الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة أو الطالب(ة) 
بعد  المؤھل على سجل الطالب(ة) في موعد ال یتجاوز عشرة أیام

الطلب، وقد یطلب تفسیر السجل من قِبل مھني مؤھل أو تعدیلھ من 
قبل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا. باإلضافة إلى ذلك، یحدد 
قانون الوالیة اإلجراءات المحددة التي یجب على المدارس العامة 
اتباعھا قبل تقدیم معلومات سجل الطالب(ة) إلى ولي األمر غیر 

توجیھ جمیع طلبات االطالع على سجل الطالب إلى اضن. یجب حال
مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بمدرسة الطالب(ة). باإلضافة 
إلى ذلك، قد یكون لموظفي المدرسة المعتمدین في المدرسة التي 

یسعى الطالب إلى االنتقال إلیھا أو یعتزم االنتقال إلیھا، حق الوصول 
ة الطالب(ة) المؤھل و/ أو والد(ة)/ إلى سجل الطالب(ة) دون موافق

ولي(ة) أمر/ مقدم(ة) الرعایة للطالب(ة) وستقوم مدارس كامبریدج 
) بإحالة سجالت الطالب(ة) إلى المدارس التي CPSالعامة (

 الطالب(ة) للتسجیل بھا أو ینوي التسجیل بھا.
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) 7یتم إتالف السجل المؤقت للطالب(ة) في موعد ال یتجاوز سبعة (
بعد التخرج أو النقل أو االنسحاب من مدارس كامبریدج سنوات 

العامة. في وقت تخرج الطالب(ة) أو نقلھ أو سحبھ من مدارس 
كامبریدج العامة، سیتم إعطاء الطالب(ة) ووالدیھ/ ولي أمره/ مقدم 
الرعایة إشعاًرا كتابیًا بالتاریخ التقریبي لتدمیر السجل المؤقت. یتم 

الخاص بالطالب(ة) من قبل إدارة المدارس االحتفاظ بكشف الدرجات 
) عاًما من التخرج أو النقل أو 60وسیتم تدمیرھا بعد ستین (

 االنسحاب من مدارس كامبریدج العامة.
یتطلب قانون الحقوق التعلیمیة للعائالت وحمایة الخصوصیة  
)FERPA( وھو قانون اتحادي وقانون سجل الطالب في والیة ،

المنطقة التعلیمیة، باستثناءات معینة، على  ماساتشوستس، أن تحصل
موافقتك الخطیة قبل الكشف عن معلومات التعریف الشخصیة من 

سجالت التعلیم الخاصة بطفلك. ومع ذلك، یجوز لمدارس كامبریدج 
) الكشف عن "معلومات الدلیل" المعینة بشكل مناسب CPSالعامة (

س كامبریدج العامة دون موافقة كتابیة، إال إذا كنت قد نصحت مدار
)CPS بخالف ذلك وفقًا إلجراءاتھا. الغرض األساسي من (

) CPSمعلومات الدلیل ھو السماح لمدارس كامبریدج العامة (
بتضمین ھذا النوع من المعلومات من سجالت تعلیم طفلك في 

، إلظھار دور طفلك في )playbillمنشورات مدرسیة معینة، مثل (
السنوي؛ وقائمة الشرف أو قوائم التقدیر إنتاج الدراما؛ والكتاب 

 األخرى؛ وبرامج التخرج؛ وقوائم النشاط الریاضي.
یمكن أیًضا الكشف عن معلومات الدلیل، وھي معلومات ال تعتبر  

ضارة بشكل عام أو انتھاًكا للخصوصیة إذا تم اإلفصاح عنھا، 
) لمؤسسات خارجیة دون موافقة كتابیة مسبقة من الوالد(ة)/ ولي(ة

) CPSاألمر/ مقدم(ة) الرعایة. یجوز لمدارس كامبریدج العامة (
اإلفصاح عن اسم الطالب(ة) أو عنوانھ أو عنوان بریده اإللكتروني 

إلى منظمات خارجیة بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، 
الشركات التي تصنع خواتم الصف أو تنشر الكتب السنویة لغرض 

لك الوظائف أو الخدمات المؤسسیة محدد ومحدود وھو توفیر ت
للطالب. باإلضافة إلى ذلك، یشترط قانونان اتحادیان على الوكاالت 

) التي تتلقى المساعدة بموجب قانون LEAsالتعلیمیة المحلیة (
) القیام بتزوید ESEA( 1965التعلیم االبتدائي والثانوي لعام 

من معلومات المجندین العسكریین، بناًء على طلبھم، بثالث فئات 
ما لم یكن اآلباء/  -األسماء والعناوین ومعلومات الھاتف  -الدلیل 

ة التعلیمیة المحلیة لأولیاء األمور/ مقدمو الرعایة قد نصحوا الوكا
)LEA بأنھم ال یریدون الكشف عن معلومات طالبھم دون موافقتھم (

 الخطیة المسبقة.
التالیة دون ) المعلومات CPSتنشر مدارس كامبریدج العامة (

موافقة الوالد(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة: اسم الطالب(ة)، وتواریخ 
الحضور، والفصل أو الصف، والمشاركة في األنشطة والریاضات 

المعترف بھا رسمیًا، والصور/ الفیدیوھات، والعضویة في الفرق 
الریاضیة، والدرجات، واألوسمة والجوائز، ومجال الدراسة 

وفقا  ذلك،ما بعد المدرسة الثانویة. باإلضافة إلى الرئیسي، وخطط 
، تقوم مدارس كامبریدج العامة )M.G.L.c. 71, §89(g)لقانون (

)CPS( ،عند استالم طلب من مدرسة مستقلة بالكومنولث ،
باإلفصاح عن أسماء وعناوین طالب المدارس العامة إلى تعھد 

ل إدارة التعلیم بریدي تابع لجھة خارجیة تمت الموافقة علیھ من قب
حتى تتمكن المدرسة  ماساتشوستساالبتدائي والثانوي في والیة 

المستقلة بالكومنولث من إرسال معلومات لجذب الطالب المؤھلین 
 للتسجیل في المدرسة المستقلة بالكومنولث.

إذا كنت ال ترید نشر ھذه المعلومات دون موافقتك، یجب علیك   
العلیا بمدرستك كتابیًا بحلول  مدرسةإخطار مدیر المدرسة/ مدیر ال

أكتوبر/ تشرین األول من كل عام دراسي. یتم إرفاق نموذج  1یوم 
إلغاء المشاركة المكتوب بھذا الكتیب الستكمالھ من قبل الطالب 

وآباءھم/ أولیاء أمورھم/ مقدمي الرعایة الذین ال یرغبون في نشر 
 ھذه المعلومات.

ة بشأن سجالت الطالب وحقوق اآلباء/ تتوفر نسخ من تعلیمات الوالی
أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة وحقوق الطالب المتعلقة بسجالت 

 الطالب في كل مدرسة.
باإلضافة إلى ذلك، عیّنت لجنة المدارس عنوان (عناوین) الطالب(ة) 

واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة، ورقم (أرقام) الھاتف 
اإللكتروني جنبًا إلى جنب مع اسم وعنوان (عناوین) البرید 

عنھا فقط إلى  اإلفصاحالطالب(ة) على أنھا "معلومات دلیل" قد یتم 
مجموعات الوالد(ة)/ ولي(ة) أمر/ مقدم الرعایة في مدرسة معینة 

لغرض محدد ومحدود وھو إنشاء كتیب معلومات االتصال بالعائالت 
ح عن مثل ھذه في المدارس ودلیل الخریجین في المدارس، واإلفصا

المعلومات لن یحدث إال إذا كان اآلباء/ أولیاء األمور/  مقدمو 
الرعایة للطالب(ة) قد قاموا صراحةً بإعطاء تفویض مكتوب إلدراج 
ھذه المعلومات في كتیب معلومات االتصال بالعائالت في المدرسة 
أو في دلیل الخریجین. إذا أراد والد(ة)/ ولي(ة) أمر/ مقدم الرعایة 

المشاركة في أي من ھذه المنشورات، فیجب علیھ الموافقة على 
 "االشتراك" في بدایة العام الدراسي.

حددت لجنة المدارس أیًضا اسم الطالب(ة) ورقم (أرقام) الھاتف 
وعنوان المنزل وتاریخ المیالد على أنھا "معلومات دلیل" یمكن 

ید ھو اإلفصاح عنھا فقط إلى مكتبة كامبردج العامة لغرض وح
إصدار بطاقات مكتبة لطالب صف الروضة بمدارس كامبریدج 

العامة. سیتم إصدار بطاقات المكتبة خالل بدایة العام الدراسي لجمیع 
طالب صف الروضة الذین تزید أعمارھم عن خمس سنوات، كما 

سیتم إصدار بطاقات المكتبة لطالب صف الروضة عند بلوغھم سن 
. إذا كان الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ الخامسة خالل العام الدراسي

مقدم(ة) الرعایة ال یرید اإلفصاح عن ھذه المعلومات لمكتبة 
كامبریدج العامة، فیجب علیھ اختیار "عدم المشاركة" في بدایة كل 

 عام دراسي.
) CPSباإلضافة إلى ذلك، قد تقوم مدارس كامبریدج العامة (

بمشاركة بیانات الطالب مع المتعھدین الذین یوفرون تطبیقات 
تعلیمیة على اإلنترنت كخدمة سحابیة یتم استخدامھا مع الطالب، 
وتعتبر وظیفة أو خدمة مؤسسیة، ولكن فقط عندما یوقع المتعھد 

اتفاقیة خصوصیة بیانات الطالب(ة) مع المنطقة التعلیمیة بحیث یعمل 
ة ألغراض توفیر ھذه التطبیقات التعلیمیة المتعھد كمسؤول مدرس

عبر اإلنترنت كخدمة سحابیة والتي تعتبر خدمات ووظائف 
مؤسسیة، أو إذا كان قد تم التوقیع على نموذج موافقة خطیة صریحة 

من قبل اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة). یمكن 
على اإلنترنت والتي العثور على قائمة بالموارد التعلیمیة المعتمدة 

 bit.ly/CPSDigResتقدم كخدمة سحابیة عبر الرابط: 

أي عمل طالبي یقوم الطالب بإنشائھ وحفظھ على أجھزة 
الكمبیوتر/ خوادم إدارة المدارس سیتم االحتفاظ بھ لمدة تصل 

إلى سبع سنوات بعد مغادرة الطالب(ة) لمدارس كامبریدج 
ة) بإنشائھ وحفظھ من العامة وأي عمل طالبي یقوم الطالب(

خالل مزود خدمة تعلیمیة عبر اإلنترنت تقوم مدارس 
كامبریدج العامة باستخدامھ، یتم االحتفاظ بھ وفقًا لمتطلبات 

في   االستبقاء والتدمیر لمزود الخدمة التعلیمیة عبر اإلنترنت.
معظم الحاالت، تتطابق فترة االحتفاظ الخاصة بمزود الخدمة 
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طول مدة عقد مقدمي الخدمات مع مدارس عبر اإلنترنت مع 
كامبریدج العامة، أو سیتم تقصیرھا استجابةً لطلب من مدارس 

  كامبریدج العامة.
وفقًا لقانون الوالیة خالل الوقت الذي یتم فیھ تسجیل الطالب(ة) 
في المدرسة، یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من 

ومات المضللة أو التي عفا ینوب عنھ بمراجعة وتدمیر المعل
علیھا الزمن أو غیر ذات الصلة بشكل دوري والتي تحتوي 

على سجل مؤقت للطالب(ة) شریطة أن یكون الطالب(ة) 
والوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة قد تم إخطاره كتابةً 

وُمنح الفرصة لتلقي ھذه المعلومات أو نسخة منھا قبل 
لك، وفقًا لقانون الوالیة، یجب إتالف باإلضافة إلى ذ  التدمیر.

السجل المؤقت في موعد ال یتجاوز سبع سنوات بعد أن ینقل 
الطالب(ة)، أو یتخرج، أو ینسحب من مدارس كامبریدج 
العامة، ویجب إرسال إشعار خطي للطالب(ة) والوالد(ة)/ 
ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة بالتاریخ التقریبي للتدمیر 

في تلقي المعلومات، كلیًا أو جزئیًا، وقت النقل ویتضمن حقھم 
   أو التخرج أو االنسحاب.

 
وفقًا لقانون الوالیة، یتم تدمیر نسخة الطالب(ة) بعد مرور 
ستین عاًما على تخرج الطالب(ة) أو نقلھ أو انسحابھ من 

  مدارس كامبریدج العامة.
 

. اإلفصاح عن معلومات االتصال األساسیة إلى 3
العسكریین، والكلیات والجامعات وأصحاب  المجندین

 العمل المحتملین
، وھو 2001یشترط حكم في قانون "ال یترك طفل في الوراء" لعام 

قانون فیدرالي، أن تقوم المدارس الثانویة، بناء على تسلم طلب 
بذلك، باإلفصاح عن األسماء والعناوین وعناوین البرید اإللكتروني 

 الثانویة لمجنديین یدرسون في المدارس وأرقام ھواتف الطالب الذ
الوالیات المتحدة العسكریین والكلیات والجامعات والمؤسسات 
التعلیمیة األخرى وأصحاب العمل المحتملین. طالب المدارس 

الثانویة وآباءھم/ أولیاء أمورھم/ مقدمو الرعایة لھم لدیھم خیار طلب 
ساسیة عند تلقي ھذه عدم إفصاح المدارس الثانویة عن معلوماتھم األ

الطلبات. ومع ذلك، إذا لم یتخذ طالب المدارس الثانویة و/ أو 
آباءھم/ أولیاء أمورھم/ مقدمو الرعایة لھم ھذه الخطوة اإلیجابیة لمنع 
اإلفصاح عن المعلومات، فإن القانون یشترط اإلفصاح عن معلومات 

مكتوبة  االتصال عند تلقي طلب بذلك. مرفق مع ھذا الكتیب استمارة
إللغاء المشاركة الستكمالھا من قبل طالب المدارس الثانویة آباءھم/ 

أولیاء أمورھم/ مقدمو الرعایة لھم الذین ال یرغبون في اإلفصاح عن 
 معلومات االتصال الخاصة بھم.

. إشعار بالحقوق بموجب قانون الحقوق التعلیمیة 4
 ) FERPAللعائالت وحمایة الخصوصیة (

الحقوق التعلیمیة للعائالت وحمایة الخصوصیة یمنح قانون 
)FERPA اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب الذین (

) عاًما ("الطالب المؤھلون") 18تزید أعمارھم عن ثمانیة عشر (
حقوقًا معینة فیما یتعلق بسجالت الطالب(ة) التعلیمیة. ھذه الحقوق 

 ھي:

م الطالب(ة) في غضون الحق في فحص ومراجعة سجالت تعلی •
) یوًما من الیوم الذي تتلقى فیھ المدرسة طلبًا 45خمسة وأربعین (

علیھا. یجب على اآلباء/ أولیاء األمور أو الطالب  لالطالع
المؤھلین أن یقدموا إلى مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا طلبًا 
 مكتوبًا یحدد السجل (السجالت) التي یرغبون في فحصھا. سیقوم

مسؤول المدرسة باتخاذ الترتیبات الالزمة للوصول لتلك السجالت 
وسیقوم بإبالغ الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة أو 
الطالب(ة) المؤھل بالوقت والمكان اللذین یمكن فیھما فحص 

 السجالت.

الحق في طلب تعدیل سجالت تعلیم الطالب(ة) التي یعتقد  •
مقدم(ة) الرعایة أو الطالب(ة) المؤھل  الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/

أنھا غیر دقیقة أو مضللة، أو تنتھك حقوق خصوصیة الطالب 
). یجب على اآلباء/ أولیاء األمور أو FERPAبموجب قانون (

الطالب المؤھلین الذین یرغبون في مطالبة المدرسة بتعدیل سجل 
، ما، التواصل كتابة مع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا

وتحدید جزء السجل الذي یریدون تغییره بوضوح، وتحدید سبب 
تغییره. إذا قررت المدرسة عدم تعدیل السجل بناًء على طلب 

الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة أو الطالب(ة) المؤھل، 
فستقوم المدرسة بإبالغ الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة 

بالقرار وإبالغھم بحقھم في جلسة استماع أو الطالب(ة) المؤھل 
بشأن طلب التعدیل. سیتم توفیر معلومات إضافیة حول إجراءات 
جلسة االستماع إلى الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة أو 

 الطالب(ة) المؤھل عند إخطاره بالحق في عقد جلسة استماع.

درسة عن یكشف الحق في تقدیم موافقة كتابیة قبل إفصاح الم •
) من سجالت تعلیم الطالب(ة)، PIIمعلومات التعریف الشخصیة (

) باإلفصاح دون FERPAباستثناء الحد الذي یسمح بھ قانون (
 موافقة.

االستثناء الوحید الذي یسمح باإلفصاح دون موافقة ھو الكشف  
عن المعلومات لمسؤولي المدارس ذوي االھتمامات التعلیمیة 

درسة ھو الشخص الذي تستخدمھ المدرسة المشروعة. مسؤول الم
كمسؤول أو مشرف أو مدرب أو أحد موظفي الدعم (بما في ذلك 
الموظفون الصحیون أو الطبیون وموظفو وحدة إنفاذ القانون)؛ أو 
شخص یعمل في لجنة المدارس. یمكن أن یشمل مسؤول المدرسة 

ة أیًضا متطوًعا أو مقاوًال خارج المدرسة یؤدي خدمة أو وظیف
مؤسسیة تستخدم المدرسة موظفیھا من أجل إنجازھا بخالف ذلك، 

ویكون خاضعًا للسیطرة المباشرة للمدرسة فیما یتعلق باستخدام 
) من السجالت التعلیمیة، مثل PIIوصیانة المعلومات الشخصیة (

المحامي أو المراجع أو المستشار الطبي أو المعالج؛ الوالد(ة)/ 
لرعایة أو الطالب(ة) الذي یتطوع للعمل ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) ا

في لجنة رسمیة، مثل لجنة التأدیب أو التظلم؛ أو الوالد(ة)/ ولي(ة) 
األمر/ مقدم(ة) الرعایة أو الطالب(ة) أو متطوع آخر یقوم 

بمساعدة مسؤول مدرسة آخر في أداء مھامھ. مسؤول المدرسة 
مراجعة لدیھ مصلحة تعلیمیة مشروعة إذا احتاج المسؤول إلى 

 سجل تعلیمي من أجل الوفاء بمسؤولیتھ المھنیة.
عند الطلب، تقوم المدرسة باإلفصاح عن سجالت التعلیم دون 

موافقة، للمسؤولین في منطقة تعلیمیة مدرسیة أخرى یسعى 
الطالب(ة) للتسجیل فیھا أو ینوي التسجیل فیھا، أو یتم تسجیلھ 

اض التسجیل أو عن المعلومات ألغر اإلفصاحبالفعل إذا كان 
 التحویل للطالب.

الحق في تقدیم شكوى إلى وزارة التعلیم األمریكیة بشأن  •
اإلخفاقات المزعومة من قبل المدرسة في االمتثال لمتطلبات 
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). اسم وعنوان المكتب المسؤول عن تطبیق FERPAقانون (
 ) ھو:FERPAقانون (

Family Policy Compliance Office 
EducationU.S. Department of  

400 Maryland Avenue, SW 
5920-Washington, D.C. 20202  

800.USA.LEARN  )800.872.5327(  

) PII) بالكشف عن المعلومات الشخصیة (FERPAیسمح قانون (
الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ من سجالت تعلیم الطالب، دون موافقة 

بشروط معینة أو طالب(ة) مؤھل، إذا كان الكشف یفي مقدم الرعایة 
). FERPA) من لوائح قانون (99.31§موجودة في الفقرة (

باستثناء اإلفصاحات لموظفي المدرسة، واإلفصاحات المتعلقة ببعض 
األوامر القضائیة أو مذكرات االستدعاء الصادرة قانونًا، والكشف 

للوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) عن معلومات الدلیل، واإلفصاحات 
) من لوائح 99.32§( فقرةطالب(ة) مؤھل، تتطلب ال أوالرعایة 
حق لآلباء/  ) من المدرسة تسجیل حالة اإلفصاح.FERPAقانون (

وللطالب المؤھلین القیام بفحص أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة 
ومراجعة سجل اإلفصاحات. یجوز للمدرسة الكشف عن المعلومات 

) من السجالت التعلیمیة للطالب(ة) دون الحصول PIIالشخصیة (
اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة على موافقة خطیة مسبقة من 

 أو الطالب(ة) المؤھل:

إلى مسؤولي المدرسة اآلخرین، بما في ذلك المعلمون، داخل  •
الوكالة التعلیمیة أو المؤسسة التعلیمیة الذین قررت المدرسة أن 

لھم اھتمامات تعلیمیة مشروعة. ویشمل ذلك المقاولین 
واالستشاریین والمتطوعین والبائعین الذین یقدمون تطبیقات 

استخدامھا مع الطالب  تعلیمیة على اإلنترنت كخدمة سحابیة یتم
أو األطراف األخرى الذین قامت المدرسة بتعھیدھم لتقدیم خدمات 

استیفاء الشروط المذكورة في الفقرة  أو وظائف مؤسسیة، شریطة
)§99.31(a)(1)(i)(B)(1) – (a)(1)(i)(B)(2) الفقرة .(

(§99.31(a)(1)) 

 للمسؤولین في مدرسة أخرى أو نظام مدرسي أو مؤسسة للتعلیم •
لما بعد المرحلة الثانویة حیث یسعى الطالب(ة) أو ینوي التسجیل 
بھا، أو حیث یكون الطالب(ة) مسجًال بالفعل بھا إذا كان اإلفصاح 

مخصًصا لألغراض المتعلقة بتسجیل الطالب(ة) أو نقلھ، وفقًا 
 ((2)(a)99.31§)). الفقرة 99.34§لمتطلبات الفقرة (

م للوالیات المتحدة، أو النائب للممثلین المفوضین للمراقب العا •
العام للوالیات المتحدة، أو وزیر التعلیم في الوالیات المتحدة، أو 

الھیئات التعلیمیة الحكومیة والمحلیة، مثل وكالة تعلیم حكومیة في 
الوالد(ة)/ ولي(ة) ) SEAالوالیات المتحدة األمریكیة في والیة (

ؤھل. یجوز إجراء أو الطالب(ة) الماألمر/ مقدم(ة) الرعایة 
)، 99.35§اإلفصاح بموجب ھذا البند، وفقًا لمتطلبات الفقرة (

فیما یتعلق بمراجعة أو تقییم البرامج التعلیمیة المدعومة من 
الحكومة الفیدرالیة أو الوالیة، أو إلنفاذ أو االمتثال للمتطلبات 

ات القانونیة الفیدرالیة المتعلقة بھذه البرامج. قد تقوم ھذه الكیان
بإجراء المزید من عملیات اإلفصاح عن المعلومات الشخصیة إلى 
الكیانات الخارجیة المعینة من قبلھم كممثلین مفوضین لھم إلجراء 
أي نشاط تدقیق أو تقییم أو تطبیق أو امتثال نیابة عنھم. الفقرتان 

(§§99.31(a)(3) & 99.35) 

) أو التي تلقاھا فیما یتعلق بالمساعدة المالیة التي طلبھا الطالب(ة •
الطالب(ة)، إذا كانت المعلومات ضروریة لتحدید أھلیة الحصول 
على المعونة أو تحدید مقدار المعونة أو تحدید شروط المعونة أو 

فرض الشروط واألحكام الخاصة بالمساعدات. الفقرة 
(§99.31(a)(4)) 

إلى المسؤولین أو سلطات الوالیة أو السلطات المحلیة التي یُسمح  •
لھا باإلبالغ أو الكشف عن المعلومات على وجھ التحدید بموجب 

قانون الوالیة الذي یتعلق بنظام قضاء األحداث وقدرة النظام على 
قبل  عن سجالتھتقدیم خدمة فعالة للطالب(ة) الذي تم اإلفصاح 

 §). 99.38فقرة (لالفصل في األحكام، وفقًا ل
 ((5)(a)99.31§)الفقرة 

إلى المنظمات التي تجري دراسات لصالح المدرسة أو نیابة عنھا  •
من أجل: (أ) وضع أو التحقق من صحة أو إدارة االختبارات 
التنبؤیة؛ (ب) إدارة برامج المعونة الطالبیة؛ أو (ج) تحسین 

 ((6)(a)99.31§)التدریس. الفقرة 

. إلى المنظمات االعتماد لالضطالع بوظائف االعتماد الخاصة بھا •
 ((7)(a)99.31§)الفقرة 

لطالب(ة) مؤھل إذا كان اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة إلى  •
الطالب(ة) معال ألغراض ضریبیة خاصة بمصلحة الضرائب 

)IRS الفقرة .((99.31(a)(8)) 

االمتثال ألمر قضائي أو مذكرة إحضار قانونیة. الفقرة  •
(99.31(a)(9)) 

علق بحاالت الطوارئ المتعلقة للمسؤولین المناسبین فیما یت •
 ). 99.36§بالصحة أو السالمة، وفقًا للفقرة (

 ((10)(a)99.31§)الفقرة 

o  "إنھا معلومات حددتھا المدرسة على أنھا "معلومات الدلیل
 ((11)(a)99.31§)). الفقرة 99.37§بموجب الفقرة (

إلى أحد أخصائیي الوكالة أو ممثل آخر عن الوالیة أو وكالة  •
لرعایة الطفل أو ھیئة قضائیة مخولة بالوصول إلى خطة محلیة 

حالة الطالب(ة) عندما تكون ھذه الوكالة أو المنظمة مسؤولة 
قانونیًا، وفقًا لقانون الوالیة أو القانون القبلي، عن رعایة وحمایة 

 الطالب(ة) في الحضانة. 
 (U.S.C. §1232g(b)(1)(L) 20)الفقرة 

الممثلین المعتمدین من إدارة خدمات الغذاء إلى وزیر الزراعة أو  •
والتغذیة ألغراض إجراء مراقبة البرنامج والتقییمات وقیاسات 

األداء للبرامج المصرح بھا بموجب قانون الغداء المدرسي 
 Richard B. Russell National Schoolالوطني (

Lunch Act في ظل 1966) أو قانون تغذیة الطفل لعام ،
 (U.S.C. § 1232g(b)(1)(K) 20)الفقرة  ظروف معینة.

 . بیانات الطالب(ة) والتطبیقات التعلیمیة عبر اإلنترنت5
) CPSباإلضافة إلى ذلك، قد تقوم مدارس كامبریدج العامة ( 

بمشاركة بیانات الطالب مع المتعھدین الذین یوفرون تطبیقات 
تعلیمیة على اإلنترنت كخدمة سحابیة یتم استخدامھا مع الطالب، 
وتعتبر وظیفة أو خدمة مؤسسیة، ولكن فقط عندما یوقع المتعھد 

اتفاقیة خصوصیة بیانات الطالب(ة) مع المنطقة التعلیمیة، أو إذا كان 
نموذج موافقة خطیة صریحة من قبل اآلباء/  قد تم التوقیع على

 أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة). یمكن العثور على قائمة 
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بالموارد التعلیمیة المعتمدة على اإلنترنت عبر الرابط: 
bit.ly/CPSDigRes 

 

 . الحضور6

یتعلم األطفال بشكل أفضل ویحققون درجات أعلى من النجاح عندما 
باستمرار إلى المدرسة. یساھم الحضور المنتظم والدقة في یذھبون 

تحقیق الرفاھیة العامة لكامل جموع الطالب من خالل الحد من 
التشویش في بیئة التعلم. الحضور الیومي وااللتزام بالمواعید 

ضروریان لنجاح الطفل في المدرسة والوظیفة في المستقبل. من 
ألقل نسبة حضور تبلغ خمسة المتوقع أن یحقق جمیع الطالب على ا

%) في المدرسة وفي كل فصل خالل الیوم 95وتسعین بالمائة (
 دراسي. كما تعلمون، بموجب القوانین العامة لوالیة ماساتشوستس:

عاًما  16و 6یتم إلزام جمیع األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
 بالمداومة في المدرسة.

النجاح في المداومة بالمدارس من المھم للجمیع أن یفھموا أن أنماط 
والنجاح األكادیمي تبدأ في صف الروضة والصف األول. تمیل 

األنماط المبكرة من عدم الحضور إلى االستمرار طیلة الحیاة 
المدرسیة للطفل وتترك الطفل معرًضا لخطر الفشل في المدرسة 

واالنقطاع عن الدراسة. نطلب تعاونك ومساعدتك في التأكد من أن 
ك متواجد في المدرسة كل یوم وفي الوقت المحدد. عند تغیب أي طفل

طفل، یجب على الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة االتصال 
بالمدرسة إلخطارھا بالغیاب في موعد ال یتجاوز صباح یوم الغیاب. 

في حالة عدم إجراء مكالمة ھاتفیة، عند عودة الطفل إلى المدرسة، 
من الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة للطفل  یجب تقدیم مذكرة

توضح سبب الغیاب. یجب أن یتم حفظ ھذه المذكرات في ملفات 
 الطالب(ة) للسنة الدراسیة من قبل معلم الفصل الرئیسي.

) أیام أو أكثر، فیجب 5إذا كان لدى الطفل غیاب بعذر لمدة خمسة ( 
خطار المدرسة حتى یمكن تقدیم على الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر القیام بإ

الترتیبات المتعلقة بالتكلیفات المنزلیة، وإذا كان الطالب(ة) سیغیب 
) أو أكثر بسبب المرض أو اإلصابة، 2لمدة طویلة تبلغ أسبوعین (

یجب على الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة القیام بإخطار 
 المنزلي.المدرسة التخاذ الترتیبات الالزمة للتعلیم 

عندما یصبح الغیاب بعذر مشكوك فیھ، وأصبح یشكل نمطاً ما، ستتخذ 
المدرسة خطوات للتأكد من السبب من خالل طلب مذكرات طبیة 

 وإجراء زیارات منزلیة.
یجب على ریس مكتب مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا االحتفاظ 

ت الغیاب باإلحصاءات والتحقق من الغیاب والتأخر المتكرر لحاال
المزمن أو غیر المنتظم بسبب المرض، ویجوز لمدیر المدرسة/ 

مدیر المدرسة العلیا أو ممرضة المدرسة طلب بیان من الطبیب یثبت 
أن ھذا الغیاب مبرر. إذا لم یلتحق طفل بالمدرسة أو كان طفالً من 

عاًما یتغیب عن المدرسة بشكل معتاد أو یفشل بشكل  18إلى  6سن 
اللتزام بقواعد المدرسة، فیمكن للمنطقة التعلیمیة تقدیم متكرر في ا

 ) لدى المحاكم.CRAالتماس بأن "الطفل الذي یحتاج إلى مساعدة" (
 Cambridge Rindge and Latinستتعامل مدرسة ( 

School) وبرنامج (High School Extension 
Program) حاالت غیاب في أي مادة على أنھا 4) مع أربعة (

).  لن یتم احتساب حاالت الغیاب AVتتعلق بالحضور (مخالفة 
بعذر، بما في ذلك المرض الشخصي الذي تم التحقق منھ، ضد 

) إذا AVالطالب(ة) ولن یؤدي إلى إصدار مخالفة تتعلق بالحضور (
كان الغیاب یندرج تحت الفئات التالیة: (أ) الغیاب الذي بسبب 

األسرة؛ (ب) االحتفال اإلصابة بصدمة شخصیة؛ الحزن والوفاة في 
بأعیاد دینیة؛ (ج) مواعید طبیة أو زیارات استشاریة ال یمكن 

إجراؤھا مطلقًا خارج ساعات الدراسة؛ (د) المسائل القانونیة التي 
تتطلب الحضور شخصیاً؛ (ھـ) التوقیف داخل المدرسة وخارجھا؛ 
 (و) الرحالت أو التجمعات أو االجتماعات المتعلقة بالمدرسة؛ (ز)
زیارات الكلیات (یومین في الصف الحادي عشر وثالثة أیام في 

الصف الثاني عشر)؛ (ح) رحلة واحدة أو تجربة تعلیمیة ال تزید عن 
 خمسة أیام خالل سنوات دراسة الطالب(ة) في المدرسة الثانویة.

) حاالت للغیاب بدون عذر في أي مادة، ستؤدي إلى 4أربعة (
ذه الحالة، سیصدر عمید شؤون مخالفة تتعلق بالحضور. في ھ

) كعالمة الحضور AVالطالب عالمة مخالفة تتعلق بالحضور (
) 3للفصل الدراسي.  باإلضافة إلى ذلك، سیتم احتساب ثالث (

) من الغیاب 1حاالت تأخیر عن الفصل بدون عذر كحالة واحدة (
بدون عذر.  الغیاب بدون عذر یتضمن: (أ) التغیب عن المدرسة أو 

صص الفردیة؛ (ب) الرحالت التي لم تتم الموافقة علیھا من الح
مقدماً من قبل مدیر المدرسة؛ (ج) البحث عن عمل دون موافقة مدیر 

المدرسة؛ (د) البقاء في المنزل لتجنب خوض امتحان في موضوع 
معین أو لمذاكرة لالستعداد لالمتحان؛ (ھـ) مغادرة مبنى المدرسة 

ل الخروج في مكتب العمید (االنقطاع خالل الیوم الدراسي دون تسجی
عن الحصص)؛ (و) اإلفراط في النوم أو التأخر في الذھاب إلى 

المدرسة؛ (ز) البقاء في حرم المدرسة أو بالقرب منھا، ولكن دون 
حضور الفصول المخصصة (االنقطاع عن الحصص)؛ و(ح) أي 

غیاب آخر بدون عذر أو أي غیاب بعذر ال یقوم اآلباء/ أولیاء 
األمور/ مقدمو الرعایة باإلبالغ عنھ عن طریق مكالمة ھاتفیة أو 
مذكرة مكتوبة من اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة أو مقدم 
الرعایة الطبیة للطالب(ة) عند عودة الطالب(ة) إلى المدرسة.  

باإلضافة إلى ذلك، سیحصل الطالب(ة) الذي قام بالتأخیر بدون عذر 
) مرة في أي مادة دراسیة، على تقدیر مخالفة 12لمدة اثني عشر (

 ) في تلك المادة.AVتتعلق بالحضور (
وفقًا لسیاسة المنطقة التعلیمیة، ستقوم المدرسة بإخطار الوالد(ة)/ 

ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة بعد كل غیاب و/ أو تأخر للطالب(ة)، 
لرعایة بعد كما ستقوم بإبالغ الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) ا

حاالت غیاب بدون عذر. قد یسعى اآلباء/ أولیاء األمور/  4حدوث 
مقدمو الرعایة للحصول على إعفاء طبي عن أي حالة مزمنة أو 

) أیام.  سیكون لآلباء/ 4تكرار المرض أو أي مرض یتجاوز أربعة (
أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة الحق في استئناف أي مخالفة تتعلق 

) لدى لجنة مراجعة االستئناف بمدرسة AVبالحضور (
)Cambridge Rindge and Latin School أو برنامج (
)High School Extension Program في غضون عشرة (
، وإذا تم )AV) أیام من إصدار المخالفة التي تتعلق بالحضور (10(

رفض االستئناف، یجوز لآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة في 
) أیام من الرفض، تقدیم استئناف خطي إلى 10عشرة (غضون 

المدیر المراقب للمدارس للمراجعة.  قرار المدیر المراقب للمدارس 
 یعتبر قراراً نھائیاً.

ستعمل فرق مجتمع التعلم مع الطالب الذین یستوفون معاییر 
) وتنفیذ أحد الدعامات AVالمخالفة التي تتعلق بالحضور (

 ة:) التالی3الثالثة (
 

عویض أیام الغیاب (یقدم لجمیع تإكمال عقد/ اقتراح  .أ
 الطالب)
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تسجیل الطالب(ة) في ورش عمل للحیاة (للطالب  .ب
الذین یحتاجون إلى دعم إضافي إلدارة الوقت والحیاة 

 الطالبیة)
خطة الدعم الفردیة التي تم إنشاؤھا باالشتراك مع  .ج

) (تستخدم للطالب ذوي LCفریق مجتمع التعلیم (
 الظروف المخففة والذین یحتاجون إلى دعم فرید)

 
إذا لم یكمل الطالب(ة) خطة الدعم بنجاح، فقد یحصل على 

 نقاط. 10خصم من 
 

 ) CRA. الطفل الذي یحتاج إلى مساعدة (7
ینصب تركیز المحاكم وإدارة المدارس مع ھؤالء المذنبین، بغض 

القوانین العامة في والیة النظر عن العمر، على التدخل المبكر. تحدد 
ماساتشوستس المتغیب المعتاد عن المدرسة والمذنب المدرسي 

المتكرر على أنھ طفل یفشل باستمرار وبشكل متعمد في الذھاب إلى 
المدرسة أو یتغیب عن المدرسة أو ینتھك باستمرار اللوائح القانونیة 

 ,M.G.L. c.76والمعقولة الخاصة بمدرستھ. بموجب القانون (
)، یتعین على اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة التسبب في 2§

التحاق الطفل بالمدرسة، وإذا فشل الطفل في ذلك ألكثر من سبعة أیام 
دراسیة كاملة أو أربعة عشر نصف یوم دراسي خالل أي فترة من 
ستة أشھر، یعاقب الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة بغرامة 

 ًء على شكوى من المدیر المراقب المختص بشؤون الحضور.مالیة بنا
باإلضافة إلى ذلك، قد تسعى المدارس لتقدیم طلب بأن "الطفل الذي  

سنوات  6) ألي طفل یتراوح عمره بین CRAیحتاج إلى مساعدة" (
حاالت  ثمانيعاًما ویتغیب عن المدرسة بشكل معتاد ألن لدیھ  18و

رة في الفصل المدرسي، أو ألن الطفل أو أكثر من الغیاب غیر المبر
 قد أخفق مراًرا في االمتثال لقواعد المدرسة.

حل مشاكل  المدارس فيعندما تفشل جھود التدخل الداخلیة في  
الغیاب أو التأخر المزمن أو التغیب عن المدرسة بشكل معتاد أو 

االنتھاكات المتكررة لقواعد المدرسة، یجوز إلدارة المدارس 
ي اتخاذ إجراء باعتبار أن "الطفل الذي یحتاج إلى الشروع ف

) لدى المحكمة. بموجب القانون، یمكن لمحكمة CRAمساعدة" (
األحداث الوصول إلى جمیع المعلومات المدرسیة المتعلقة بھذه 

 القضایا.

 . إشعار بخصوص الطالب الذین تركوا المدرسة8
تعلیمھم تلتزم مدارس كامبریدج العامة بجعل الطالب یكملون 

االبتدائي والثانوي. في حالة سعي طالب(ة) یبلغ من العمر ستة عشر 
عاًما أو أكثر إلى ترك المدرسة، تلتزم مدارس كامبردج العامة 

)CPS) بمتطلبات القانون (M.G.L.c. 76, §18 وستتبع (
 اإلجراءات المذكورة أدناه:

 /یصدر مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ خطابًا إلى الوالد(ة) .1
ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة للطالب(ة) إلخطار الوالد(ة)/ 

ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة بأن الطالب(ة) إما (أ) قد أعرب 
عن نیتھ في االنسحاب من المدرسة دون نیة العودة، أو (ب) 

) تغیبًا متتالیًا عن المدرسة مع 15كان لدیھ خمسة عشر (
 طالب(ة) إلى المدرسة.اإلشارة إلى آخر موعد لحضور ال

من أجل أن تحدد المدرسة ما إذا كان الطالب(ة) ینسحب من 
المدرسة دون نیة العودة، تقوم المدرسة بتحدید موعد إلجراء 

اجتماع مع الطالب(ة) والوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) 
الرعایة لھ بغرض مناقشة األسباب التي تجعل الطالب(ة) 

ة والستكشاف اإللحاقات التعلیمیة یرغب في مغادرة المدرس
وغیرھا من اإللحاقات البدیلة للطالب(ة) قبل انسحاب 

الطالب(ة) رسمیًا من المدرسة. یجوز للوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ 
مقدم(ة) الرعایة طلب تغییر تاریخ ووقت ھذا االجتماع شریطة 

) یوًما من 14أال یتجاوز تمدید الوقت ألكثر من أربعة عشر (
 خ إصدار الرسالة من قبل مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ.تاری

بعد عقد االجتماع مع الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر والطالب(ة)،  .2
مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ خطابًا إلى الوالد(ة)/  یصدر

ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة للطالب(ة) یلخص ما تمت 
اع، بما في ذلك مناقشتھ وأي قرار تم التوصل إلیھ في االجتم

على سبیل المثال ال الحصر، ما إذا كان الطالب(ة) سیعود إلى 
سیتابع  المدرسة أم سیتابع الدراسة في إلحاق تعلیمي بدیل أو
 خدمات الدعم األخرى أو سیترك المدرسة بشكل دائم.

)، ال یُفسر أي M.G.L.c. 76, §18وفقًا ألحكام القانون ( .3
ة بشكل دائم على أنھ استبعاد قرار بترك طالب(ة) ما للمدرس

 دائم للطالب(ة) إذا كان الطالب(ة) یرغب في استئناف تعلیمھ.

 . سوء معاملة األطفال9
من القوانین العامة لوالیة  119) من الفصل 51Aتنص المادة (

ماساتشوستس على أن بعض األشخاص الذین، بصفتھم المھنیة، 
) 18سن الثامنة عشرة (لدیھم سبب معقول لالعتقاد بأن الطفل دون 

یعاني من إصابة جسدیة أو عاطفیة خطیرة ناتجة عن سوء المعاملة، 
بما في ذلك االعتداء الجنسي، أو اإلھمال، بما في ذلك سوء التغذیة، 

الذي یصیب الطفل، یجب علیھم القیام على الفور عن طریق الھاتف، 
ال والعائالت باإلبالغ عن سوء المعاملة أو اإلھمال إلى إدارة األطف

")DCF یشمل المھنیون الذین یجب علیھم اإلبالغ عن حاالت .("
إساءة معاملة األطفال أو إھمالھم إلى إدارة األطفال والعائالت 

)DCF األطباء والمتدربین الطبیین والممرضات والمعلمین :(
واإلداریین التربویین والمستشارین اإلرشادیین والمستشارین 

المراقبة وموظفي الحضور في المدارس األسریین ومسؤولي 
واألخصائیین االجتماعیین وعلماء النفس ورجال الشرطة. یجب 

إجراء اإلبالغ عن طریق الھاتف إما إلى مكتب المنطقة المناسب أو 
 ساعة: 24عبر الخط الساخن لإلبالغ على مدار 

) ساعة، 48في غضون ثمانیة وأربعین (. 1-800-792-5200 
ء المھنیین بموجب قانون ماساتشوستس إخطار إدارة یُطلب من ھؤال

) كتابیًا باستخدام استمارة إبالغ إدارة DCFاألطفال والعائالت (
) القیاسیة. یجب إكمال استمارة إبالغ DCFاألطفال والعائالت (

 جدیدة لكل إصابة جدیدة أو إعادة إصابة.
الطفل دون یجب على الموظفین الذین لدیھم سبب معقول لالعتقاد بأن 

سن الثامنة عشرة یعاني من إصابة جسدیة أو عاطفیة خطیرة ناتجة 
عن سوء المعاملة، بما في ذلك االعتداء الجنسي، أو اإلھمال، بما في 
ذلك سوء التغذیة، یجب علیھم إخطار مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة 

 ).51Aالعلیا على الفور من أجل تقدیم تقریر اإلبالغ (
األطفال وإھمالھم ھي أي حادثة یوجد فیھا سبب معقول  إساءة معاملة

لالعتقاد بأن صحة الطفل الجسدیة أو العقلیة أو رفاھھ قد تعرضت 
للخطر أو مھددة بخطر كبیر من األذى من خالل سوء المعاملة أو 

اإلھمال من جانب شخص (أو أشخاص) مسؤولین عن صحة الطفل 
ظام المدارس العامة، یجب أو رفاھیتھ، بما في ذلك الموظفین في ن

 اإلبالغ عنھا. التغیب عن المدرسة، في حد ذاتھ، لیس سبباً لإلبالغ.
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 یتضمن سوء المعاملة:
إصابة جسدیة أو عقلیة أو عاطفیة بوسائل أخرى غیر الوسائل  •

العرضیة، مثل الضرب أو القطع أو الحروق أو كسر العظام أو 
 الكدمات المتعددة؛

 إدمان المخدرات عند الوالدة؛االعتماد الجسدي على  •

أي عمل جنسي ضد شخص آخر إما بالقوة أو التھدید باستخدام  •
القوة أو اإلصابة البدنیة أو ضد إرادة الشخص. یتضمن ذلك 

فعًال جنسیًا ضد شخص آخر غیر قادر على إعطاء الموافقة إما 
بسبب العجز العقلي أو البدني المؤقت أو الدائم أو ألن الشخص 

جرائم مثل االعتداء غیر الالئق والتعدي، واالغتصاب، قاصر. 
واالغتصاب بالقوة، واالغتصاب واإلیذاء، واالعتداء بقصد 
االغتصاب، واألفعال غیر الطبیعیة والفاسقة تشكل اعتداء 

 جنسیًا.

یشمل االعتداء غیر الالئق والتعدي، على سبیل المثال ال  •
سب ألجزاء الحصر، اللمس غیر المرغوب فیھ وغیر المنا

عاًما  14الجسم الخاصة. ال یمكن قانونًا ألي شخص دون سن 
 الموافقة على ھذا النوع من النشاط الجنسي.

یُعتبر اإلھمال قائماً عندما یفشل الشخص أو األشخاص  •
المسؤولون عن رعایة الطفل، على الرغم من القدرة المالیة 

 على ذلك، في تزوید الطفل بما یلي:
o   الغذاء الكافي أو المالبس أو المأوى أو التعلیم أو الرعایة

 الطبیة و/ أو
o .اإلشراف السلیم و/ أو الوصایة 

 

 . إجراءات الرعایة والحمایة10
إذا حدث اإلخفاق في إرسال األطفال إلى المدرسة مع مشكالت 

المعاملة، فقد یتم البدء  وسوءأخرى أكثر خطورة تتضمن اإلھمال 
 .M.G.Lفي إجراءات الرعایة والحمایة وفقًا ألحكام الفقرة (

c.119, §24 في إجراء یتعلق بالرعایة والحمایة، إذا كانت .(
المحكمة "مقتنعة بوجود سبب معقول لالعتقاد بأن الطفل یعاني من 

سوء المعاملة أو اإلھمال الخطیر أو أنھ في خطر فوري" یجوز 
 حكمة أن تأمر بالنقل الفوري لحضانة الطفل.للم

. الطفل المفقود أو الذي یعتبر في عداد 11
 المفقودین

ھناك العدید من السیناریوھات المحتملة التي تصف الطفل بأنھ مفقود 
 أو في عداد المفقودین. بعض األمثلة تتضمن:

لم یعد الطفل إلى الفصل ولم یكن موجوداً في المبنى أو في  •
 مدرسة،أرض ال

ال یستطیع معلم الفصل التحقق من ذھاب الطفل مع الوالد(ة) أو  •
 من ینوب عنھ في وقت االنصراف،

 ال یستطیع معلم الفصل التحقق من أن الطفل استقل حافلة، و •

اتصل الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة بالمدرسة  •
 لیقول إن الطفل لم یصل إلى المنزل في الوقت المعتاد.

 تصل بمكتب النقل لجمیع األطفال الذین یركبون الحافلة المدرسیة.ا

 المشرف ومكتب السالمة واألمن. اخطر
 اتصل بالوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة.

في حالة الطوارئ، اتصل بالشرطة مباشرة. وإال، سیقوم مكتب 
عد السالمة واألمن باالتصال بھم للحصول على التفاصیل المناسبة ب

 التشاور معك.

 اإلجراءات
مقابلة اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة/ األشخاص الذین قدموا 

 التقریر األولي.
 تحقق من أن الطفل مفقود/ في عداد المفقودین في الواقع.

 حدد ظروف االختفاء.
 حدد متى وأین وبواسطة من شوھد الطفل المفقود آخر مرة.

جمیع المعلومات ذات الصلة، وأرقام ابحث في ملف الطفل، واحفظ 
 الطوارئ، وتأكد من حالة الحضانة. (إن أمكن، صورة)

یجب توفیر وصفاً كامالً للطفل بما في ذلك المالبس والطول والوزن 
 والبشرة والخصائص الممیزة.

 یجب تجمیع قائمة األصدقاء/ المعارف.
یًا بالحادث: استناًدا إلى جمیع المعلومات المتاحة، حدد قراًرا مبدئ

االختطاف غیر العائلي، أو االختطاف العائلي، أو الھروب، أو 
الضیاع، أو اإلصابة بجروح، أو بحالف ذلك اعتبار الطفل مفقوًد أو 
في عداد المفقودین. سیتبع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من 

ینوب عنھ اإلجراءات، وسیحتفظ بجمیع المعلومات المذكورة أعاله 
 وسیكون متواجداً حتى یتم تحدید موقع الطفل.

 . خدمات النقل والمواصالت12
یجب أن یكون لدى كل مدرسة نظام داخلي یضمن أن أطفال الصف 

االبتدائي المنقولین یستقلون الحافالت المناسبة. اتصل بإدارة النقل 
، لالستفسار عن األطفال المنقولین 617-349-6862على الرقم 

 ا في عداد المفقودین.الذین یعتبرو
أولئك الذین لم یتم استالمھم في المواعید المحددة من قِبل الوالد(ة)/ 
ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة أو من ینوب عنھ في أكثر من ثالث 

 مناسبات یخضعون لفقدان امتیازات النقل بالحافلة.

 . االمتحانات الموّحدة13
على أساس سنوي، ، )CPSتجري مدارس كامبریدج العامة (

) في مستویات الصفوف وفقًا لما تحدده MCAS 2.0امتحان (
تقوم مدارس  ذلك،إلدارة التعلیم بوالیة ماساتشوستس. باإلضافة إلى 

، على أساس سنوي، بإجراء امتحان )CPSكامبریدج العامة (
)ACCESS ،للطالب متعلمي اللغة اإلنكلیزیة، حسب االقتضاء (

 ة التعلیم بوالیة ماساتشوستس.وفقًا لمتطلبات إدار

 . التربیة الجنسیة14
تلتزم المدارس بموجب القانون بإخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي 

الرعایة بالمناھج الدراسیة، والتي تتضمن في المقام األول التربیة 
الجنسیة البشریة أو قضایا الجنس البشري. في كل خریف، یتم 

منھج التعلیم الصحي، والذي یصف  إرسال خطاب إلى المنزل حول
الدروس الجنسیة التي قد تحدث في كل مستوى للصف. ال یتعین 
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على اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة إعطاء اإلذن ألطفالھم 
ألخذ ھذه الفصول، ولھم الحق في إعفاء أطفالھم من ھذه الفصول. قد 

عن طریق إرسال  یقوم اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة بذلك
خطاب إلى مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا یطلب إبعاد الطفل 
من الدروس. یمكن ألي والد(ة)/ ولي(ة) أمر یرغب في مراجعة 

المادة التحدث مع معلم طفلھ أو مع قائد برنامج التثقیف الصحي على 
 .617-349-6851رقم الھاتف: 

 . الكبح الجسدي15
س بكامبردج ھي تشجیع توفیر بیئة عمل إن سیاسة لجنة المدار

وتعلیم آمنة ومنتجة لموظفیھا وطالبھا، والتأكد من أن كل طالب(ة) 
) مؤّمن من استخدام الكبح CPSفي مدارس كامبریدج العامة (

الجسدي الذي یتماشى مع تعلیمات إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي 
الجسدي إال بحذر بوالیة ماساتشوستس، وال یجوز استخدام الكبح 

شدید كملجأ أخیر في حاالت الطوارئ، بعد فشل البدائل القانونیة 
األخرى األقل تدخالً أو اعتبارھا غیر مناسبة. یجب أن یقوم موظفو 
المدرسة بالكبح الجسدي كمالذ أخیر عندما تكون ھناك حاجة لحمایة 

طالب(ة) و/ أو فرد من مجتمع المدرسة من ضرر جسدي وشیك 
. عندما تكون ھناك حاجة إلى ضبط الكبح الجسدي، یجب أن وخطیر

یسعى موظفو المدرسة إلى منع أو تقلیل أي ضرر قد یحدث 
للطالب(ة) نتیجة الستخدام الكبح الجسدي. ال یجوز تفسیر ھذه 

السیاسة على أنھا تحد من الحمایة الممنوحة للطالب الممولین من 
الیة وقوانین الوالیات األخرى، األموال العامة بموجب القوانین الفیدر

بما في ذلك تلك القوانین التي تنص على حقوق الطالب الذین وجدوا 
مؤھلین للحصول على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. 
باإلضافة إلى ذلك، ال یجوز تفسیر ھذه السیاسة على أنھا تمنع أي 

ام القوة معلم أو موظف أو وكیل لبرنامج تعلیمي عام من استخد
المعقولة لحمایة الطالب أو األشخاص اآلخرین أو أنفسھم من 

 االعتداء أو اإلیذاء الجسدي الوشیك أو الخطیر.
) إجراءات وإرشادات مكتوبة CPSلدى مدارس كامبریدج العامة (

 المنطقةتتعلق بھذه السیاسة والتي یتم نشرھا على الموقع اإللكتروني 
ل علیھا في مكتب مدیر المدرسة/ مدیر التعلیمیة والتي یمكن الحصو

) االستجابات المناسبة لسلوك 1المدرسة العلیا، والتي تحدد: (
) الطرق البدیلة التي 2الطالب(ة) التي قد تتطلب التدخل الفوري؛ و(

یجب استخدامھا أوالً عند السعي لمنع عنف الطالب(ة) والسلوك 
مل أن یكون خطیًرا المضر بالنفس و/ أو التصعید السلوكي الذي یحت

بین مجموعات الطالب أو مع طالب(ة) فردي، بما في ذلك الطرق 
 البدیلة في حاالت الطوارئ التي تتجنب اللجوء إلى الكبح الجسدي.

 إجراءات الكبح الجسدي
 تعریفات

"الموافقة" تعني موافقة الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة 
بشكل كامل على جمیع المعلومات ذات الصلة  اطالعھمالذین تم 

بالنشاط المطلوب من أجلھ، بلغتھم األم أو بوسیلة األخرى للتواصل، 
یفھمھا الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة كتابةً لتنفیذ النشاط، 

وفھم أن االتفاق طوعي ویمكن إلغاؤه في أي وقت. یصف االتفاق 
 جدت) التي سیتم اإلفصاح عنھا ولمن.النشاط ویسرد السجالت (إن و

یقصد بتعبیر "الكبح" تقیید الحركة الجسدیة للطالب(ة) باستخدام القوة 
 ضد مقاومة الطالب(ة).

"الكبح الجسدي" یعني االتصال الجسدي المباشر الذي یمنع أو یقید 
إلى حد كبیر حریة حركة الطالب(ة). ال یشتمل مصطلح الكبح 

وضع االنبطاح أو الكبح المیكانیكي أو الكبح الجسدي على الكبح في 
الدوائي. باإلضافة إلى ذلك، ال یشمل الكبح الجسدي: القیام باتصال 

جسدي قصیر، دون إجبار، لتعزیز سالمة الطالب أو الحد من 
السلوك المضر بالنفس، أو تقدیم التوجیھ البدني أو التنبیھ عند تدریس 

أو توفیر الراحة، أو التوجیھ مھارة، أو إعادة توجیھ االنتباه، 
 الجسدي.

یُقصد بـ "التوجیھ الجسدي" لمسة أو قبضة مؤقتة، من دون استخدام  
القوة، للید أو الرسغ أو الذراع أو الكتف أو الظھر لغرض حث 

 طالب(ة) مھیج على المشي إلى مكان آمن.
"الكبح المیكانیكي" یعني استخدام جھاز مادي لتقیید حركة الطالب(ة) 

أو الحركة أو الوظیفة العادیة لجزء من جسم الطالب(ة). ال یعتبر 
یحظر الجھاز الوقائي أو المثبت بأمر الطبیب بمثابة كبح میكانیكي. 

استخدام الكبح المیكانیكي إال إذا كان معتمد صراحتاً من قبل الطبیب 
وموافق علیھ كتابیًا من قِبل الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) 

 ة للطالب(ة).الرعای
یُقصد بـ "العزل" الحبس غیر الطوعي للطالب(ة) بمفرده في غرفة 

أو منطقة یُمنع منھا مادیاً، أو یعتقد بشكل معقول أنھ سیتم منع 
الطالب(ة)، من المغادرة. ال یتضمن العزل فترات االستبعاد من 

. ).C.M.R. 46.02 603النشاط كما ھي معرفة في القانون (
 عن طریق العزل محظور صراحة. استخدام الكبح

یُقصد بـ "فترة االستبعاد من النشاط" استراتیجیة دعم سلوكي یفصل 
فیھا الطالب(ة) مؤقتًا عن نشاط التعلم أو الفصل الدراسي، إما عن 
اختیاریاً أو حسب توجیھات الموظفین، بغرض التھدئة. أثناء فترة 

محتجًزا قسریًا االستبعاد من النشاط، یجب أال یكون الطالب(ة) 
ویجب أن یراقبھ أحد الموظفین باستمرار. یجب أن یكون الموظف 

مع الطالب(ة) أو متاًحا على الفور للطالب(ة) في جمیع األوقات. 
تنتھي فترة االستبعاد من النشاط بمجرد أن یھدأ الطالب(ة) أو بعد 

) دقیقة، أیھما یحدث أوالً. التفضیل ھو أن تطبق 30مرور ثالثین (
ترة االستبعاد من النشاط داخل الفصل الدراسي. یجب أن یوافق ف

مكتب خدمات الطالب على أي مساحة تستخدم لفترة االستبعاد من 
 النشاط خارج الفصل الدراسي قبل استخدامھا.

یحظر استخدام "الكبح الدوائي" یعني إدارة السلوك المسیطر مؤقتًا. 
ة من قبل الطبیب وموافق الكبح الكیمیائي إال إذا كان معتمد صراح

علیھ كتابة، من الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة 
 للطالب(ة).

"الكبح في وضع االنبطاح" یعني الكبح الذي یوضع فیھ الطالب(ة) 
وجھھ ألسفل على األرض أو على سطح آخر، ویتم الضغط الجسدي 

استخدام على جسم الطالب(ة) إلبقاء الطالب(ة) في وضع االنبطاح. 
 الكبح في وضع االنبطاح محظور صراحة.

"مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا" یعني القائد التعلیمي لبرنامج 
 أو مدرسة تعلیمیة عامة.

 استخدام الكبح
إذا فشلت جمیع البدائل القانونیة واألقل تدخالً أو اعتبرت غیر 

تصعید مناسبة لمنع عنف الطالب، والسلوك المضر بالنفس و/ أو 
السلوك المحتمل الخطیر الذي یحدث بین مجموعات الطالب أو مع 

فیمكن استخدام الكبح الجسدي كمالذ أخیر. بعبارة طالب(ة) فردي، 
أخرى، ال یمكن استخدام الكبح الجسدي إال كملجأ أخیر في عندما 

یشكل سلوك الطالب(ة) تھدیًدا بإلحاق ضرر جسیم، ووشیك، 
آلخرین، وال یستجیب الطالب(ة) وخطیر بالطالب(ة) أو با

للتوجیھات اللفظیة أو غیرھا من اإلجراءات القانونیة والتدخالت 
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السلوكیة األقل تدخالً، أو تعتبر ھذه التدخالت غیر مناسبة في ظل 
یجب أن یقتصر أي كبح جسدي على استخدام القوة  ھذه الظروف.

(ة) المعقولة حسب الضرورة، وألقل وقت ضروري، لحمایة طالب
أو عضو آخر في مجتمع المدرسة من االعتداء أو اإلیذاء الجسدي 

الوشیك أو الخطیر. ال یجوز استخدام الكبح الجسدي إال من قبل 
العاملین بالمدرسة الذین تلقوا تدریباً مالئماً على القیام الكبح 

 الجسدي.
 

 قیود أخرى على استخدام الكبح
استخدام الكبح بما ) 1الممارسات التالیة محظورة صراحة: (
) استخدام الكبح كوسیلة من 2یتعارض مع األحكام الواردة أعاله؛ (

وسائل التأدیب أو العقوبة، كرد فعل على تدمیر الممتلكات أو 
اإلخالل بالنظام المدرسي، أو كرد فعل على رفض الطالب(ة) 

االمتثال لقواعد المدرسة أو توجیھات ھیئة التدریس أو التھدیدات 
میة عندما ال تشكل تلك األعمال تھدیًدا بحدوث ضرر مادي الكال

) استخدام 4) استخدام الكبح في وضع االنبطاح، (3جسیم وشدید؛ (
) استخدام الكبح باألدویة التي لم یعتمدھا 5الكبح المیكانیكي؛ (

الطبیب ویوافق علیھا كتابیًا من قبل الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) 
) استخدام الكبح عند عدم التمكن من كبح 6ة)؛ (الرعایة للطالب(

) استخدام الكبح عندما یشیر الطالب(ة) إلى أنھ 7الطالب(ة) بأمان؛ (
ال یستطیع التنفس أو یبدو أنھ في ضائقة شدیدة (بما في ذلك على 
سبیل المثال ال الحصر: صعوبة في التنفس أو البكاء المستمر أو 

 المطول أو السعال).
مین الكبح كاستجابة مخطط لھا في برنامج تعلیمي فردي ال یمكن تض

)IEP ومع ذلك، بالنسبة للطالب الذین یقومون بسلوكیات مضرة .(
بالنفس متكررة، قد یقترح مدیرو المدارس/ مدیرو المدارس العلیا/ 

الوال(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة اتفاقًا مكتوبًا منفصالً 
الطوارئ خالل فترة زمنیة محدودة  الستخدام الكبح في حاالت

ومحددة. في مثل ھذه الحاالت، یجب أن تتضمن الخطة تقدیم تقریر 
مفصل للوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة حول وتیرة استخدام 
الكبح ومدتھ، والفترة الزمنیة المحددة التي سیتم خاللھا تقلیل استخدام 

لى مدیر المدرسة/ مدیر الكبح البدني ومنع استخدامھ. یجب ع
المدرسة العلیا الحصول على موافقة كتابیة من الوالد(ة)/ ولي(ة) 

 األمر/ مقدم(ة) الرعایة على الخطة قبل تنفیذھا.
 اإلدارة السلیمة للكبح الجسدي

یجب تطبیق الكبح الجسدي فقط بواسطة العاملین المدربین في 
الذین تلقوا إما موظفو المدارس المدربون ھم األفراد  المدارس.

التدریب المتعمق، أو الذین تلقوا التدریب األساسي المطلوب المفصل 
أدناه. كلما أمكن ذلك، یجب أن یتم تطبیق الكبح الجسدي في وجود 

شخص بالغ واحد على األقل ال یشارك في الكبح الجسدي. عند 
الجسدي، یجب على العاملین بالمدرسة استخدام فقط  حبیق الكبطت

القوة الالزمة لحمایة الطالب(ة) أو غیره من اإلصابة البدنیة.  مقدار
الكبح  یطبقونباإلضافة إلى ذلك، یجب على موظفي المدارس الذین 

الجسدي أن یستخدموا الطریقة األكثر أمانًا المتاحة والمناسبة للحالة 
وفقًا لمتطلبات السالمة المفصلة أدناه، وعلیھم إیقاف الكبح الجسدي 

وقت ممكن. یجب إنھاء جمیع وسائل الكبح الجسدي بمجرد  في أقرب
أن یصبح الطالب(ة) ال یشكل خطراً مباشراً على الطالب(ة) نفسھ أو 

غیره، أو یشیر الطالب(ة) إلى أنھ ال یستطیع التنفس، أو إذا كان 
الطالب(ة) یعاني من ضیق شدید، مثل صعوبة التنفس أو البكاء 

ل. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن المستمر أو المطول أو السعا
متطلبات التدریب ھذه ال تمنع أي معلم أو موظف أو وكیل لبرنامج 

تعلیمي عام من استخدام القوة المعقولة والضروریة لحمایة الطالب 
أو األشخاص اآلخرین أو أنفسھم من االعتداء أو اإلیذاء الجسدي 

 الوشیك أو الخطیر.
 متطلبات السالمة

تخدام الكبح بطریقة تمنع الطالب(ة) من التنفس أو یجب عدم اس
أثناء القیام بالكبح، یجب على موظفي المدرسة مراقبة  التحدث.

الحالة المادیة للطالب(ة) بشكل مستمر، بما في ذلك لون البشرة 
ودرجة الحرارة والتنفس. یجب تحریر أي وجمیع القیود فوًرا بناًء 

یقومون بالكبح بأن الطالب(ة)  على قرار من موظفي المدرسة الذین
لم یعد في موضع یمكنھ من التسبب في ضرر بدني وشیك للطالب(ة) 

نفسھ أو غیره. باإلضافة إلى ذلك، یجب تطبیق الكبح بطریقة تمنع 
إذا أظھر الطالب(ة)، في أي وقت أثناء  الضرر الجسدي أو تقلصھ.

، بما الكبح الجسدي، صعوبة في التنفس أو ضائقة جسدیة كبیرة
في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، صعوبة في التنفس أو سعال 

، ویجب الكبح فوًراضع وطویل أو بكاء، یجب تحریر الطالب(ة) من 
یجب على  یتخذ موظفو المدرسة خطوات لطلب المساعدة الطبیة.

العاملین بالمدرسة مراجعة واعتبار أي قیود طبیة أو نفسیة و/ أو 
خطط للتدخل السلوكي فیما یتعلق باستخدام الكبح الجسدي على 

طالب(ة) فردي وكذلك تاریخ الصدمة المعروف أو المشتبھ بھ. في 
أي وقت أثناء تطبیق الكبح الجسدي، قد یسعى موظفو المدرسة إلى 

صي السلوك في مكتب خدمات الطالب أو بفریق االتصال بمتخص
التدخل في األزمات أو اتخاذ خطوات أخرى لطلب المساعدة الطبیة 

 إذا ظھر أن الطالب(ة) یظھر ضائقة جسدیة كبیرة.
 إجراءات المتابعة ومتطلبات اإلبالغ

في وقت مناسب بعد تحریر الطالب(ة) من وضع الكبح، یقوم مدیر 
العلیا أو من ینوب عنھ بتنفیذ إجراءات  المدرسة/ مدیر المدرسة

 المتابعة المبینة أدناه:
مراجعة الكبح مع الطالب(ة) لمعالجة السلوك الذي أدى إلى  أ. 

 استخدام الكبح؛
مراجعة الحادث مع موظفي المدرسة الذین قاموا بتطبیق الكبح  ب. 

 لمناقشة ما إذا كانت إجراءات الكبح المناسبة قد تم اتباعھا؛ و
یجب أن تحدث المتابعة مع الطالب الذین شاھدوا الحادث، بما  . ج

في ذلك االستجواب من قبل المعلم أو االستجواب من قبل 
 الموجھ أو استخدام الممارسات التصالحیة؛ و

یجب إرسال إشعار كتابي بواقعة الكبح إلى مكتب خدمات  د.  
المدرسة الطالب والمشرف المباشر على مدیر المدرسة/ مدیر 

 العلیا.
 فیما یلي متطلبات اإلبالغ التي تتبعھا المدرسة: 

أ.  یجب اإلبالغ عن كل واقعة الستخدام الكبح كتابةً، بما في ذلك 
اسم الطالب(ة) موضع الكبح، إلى مكتب خدمات الطالب 

 والمشرف المباشر على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.
قام بتطبیق كبح جسدي نتج  یجب على موظف المدرسة الذي ب.

عنھ إصابة للطالب(ة) أن یبلغ شفویًا مدیر المدرسة/ مدیر 
المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ بواقع الكبح في أقرب وقت 
ممكن وفي موعد ال یتجاوز نھایة الیوم الدراسي الذي تم فیھ 

تطبیق الكبح. یجب إكمال تقریر مكتوب وتقدیمھ إلى مدیر 
لمدرسة العلیا لمراجعة استخدام الكبح في المدرسة/ مدیر ا

موعد ال یتجاوز یوم العمل التالي بعد تطبیق الكبح. إذا قام 
مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بتطبیق الكبح، فیجب على 
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إعداد التقریر وتقدیمھ إلى  المدرسة العلیامدیر المدرسة/ مدیر 
 لمدیر المراقب.المدیر المراقب لمراجعتھ من قبل فریق یعینھ ا

یجب أن یحتفظ مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بسجل  ج.
 مستمر لجمیع حاالت الكبح الجسدي المبلغ عنھا.

یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب  د.
عنھ بإخبار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة شفھیاً في 

عد ال یتجاوز أربعة وعشرین أقرب وقت ممكن ولكن في مو
) ساعة من استخدام الكبح، وبتقریر مكتوب یحمل خاتم 24(

) أیام عمل مدرسیة بعد استخدام الكبح. 3بریدي ال یتجاوز (
یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بتزوید 
الطالب(ة) واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بفرصة 

ى استخدام الكبح وعلى المعلومات الواردة في للتعلیق كتابة عل
 التقریر المكتوب.

یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بتزوید مكتب  ھـ.
المدیر المراقب بنسخة من التقریر المكتوب عن الكبح الجسدي 
عندما یؤدي ھذا الكبح إلى إصابة طالب(ة) باإلضافة إلى نسخة 

لجمیع حاالت الكبح الجسدي المبلغ  من سجل المدرسة المستمر
) یوًما قبل واقعة الكبح الجسدي المبلغ 30عنھا لمدة ثالثین (

یجب تقدیم ھذه الوثائق إلى مكتب المدیر المراقب في  عنھا.
) بعد استالم 1واحد ( عمل مدرسيموعد ال یتجاوز یوم 

 التقریر المكتوب من قبل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.
یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا دعوة فریق دعم 
الطالب إلجراء تقییم الحتیاجات كل طالب(ة) على حدة إذا تم 

) منفصلتین خالل فترة سبعة 2كبح الطالب(ة) في مناسبتین (
) یوًما. 30) مرات خالل فترة ثالثین (3) أیام أو ثالث (7(

مستوى الصف  یجب أن یشارك في التقییم أعضاء فریق
وموظفو البرنامج اآلخرون الذین یحددھم مدیر المدرسة / مدیر 

المدرسة العلیا. یجب على كل عضو في فریق دعم الطالب 
قراءة التقاریر المكتوبة حول الكبح وأي تعلیقات یقدمھا 

الطالب(ة) والوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة حول ھذه 
باإلضافة إلى مراجعة ومناقشة مثل  التقاریر واستخدام الكبح.

ھذه التقاریر من قبل فریق دعم الطالب، یجب أن یتضمن 
التقییم تحلیًال للظروف المؤدیة إلى كل حالة كبح، بما في ذلك 

عوامل مثل الوقت من الیوم، ویوم األسبوع، واألحداث السابقة 
واألفراد المعنیین. یجب أن یختتم التقییم بخطة لمعالجة أي 

وامل قد تكون ساھمت في تصاعد السلوكیات، والنظر في ع
بدائل الكبح، بما في ذلك تقنیات التھدئة والتدخالت المحتملة، 
واالستراتیجیات والقرارات األخرى، حسب االقتضاء، بھدف 

الحد من استخدام الكبح أو منعھ في المستقبل. إذا كان مدیر 
شرة في تطبیق المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا قد شارك مبا

الكبح، فإن الشخص المؤھل حسب األصول المعین من قبل 
المدیر المراقب یجب أن یقود مناقشة فریق دعم الطالب. یجب 

على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا ضمان االحتفاظ 
بسجل لكل مراجعة فردیة من قبل فریق دعم الطالب وإتاحتھ 

تدائي والثانوي بوالیة للمراجعة من قبل إدارة التعلیم االب
 ماساتشوستس، عند الطلب.

یجب أن یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا بإجراء مراجعة 
شھریة لبیانات الكبح على مستوى المدرسة. یجب أن تنظر ھذه 

المراجعة في أنماط استخدام الكبح بأوجھ التشابھ في الوقت من الیوم 
ین؛ وعدد ومدة حاالت الكبح أو یوم األسبوع أو األفراد المعنی

الجسدي؛ وعدد ونوع اإلصابات، إن وجدت، الناتجة عن استخدام 
الكبح. یجب أن یحدد مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا ما إذا كان 

من الضروري أو المناسب تعدیل ممارسات وإجراءات منع استخدام 
على  الكبح وتطبیقھ في المدرسة، وإجراء تدریب إضافي للموظفین
استراتیجیات الحد من/ منع استخدام الكبح، مثل التدریب على 

التدخالت السلوكیة اإلیجابیة والدعم، أو اتخاذ إجراءات أخرى حسب 
 الضرورة أو المناسبة لتقلیل أو منع استخدام الكبح.

 متطلبات التدریب بالمنطقة التعلیمیة
 لجمیع موظفي البرنامج أ.

م دراسي، یقوم مدیر المدرسة/ مدیر خالل الشھر األول من كل عا
المدرسة العلیا في كل مدرسة بتزوید جمیع موظفي البرنامج 

بالتدریب على الوقایة من الكبح ودعم السلوك، ومتطلبات استخدام 
الكبح وھذه السیاسة. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لجمیع موظفي 

اسي، یجب على المدارس الجدد الذین تم تعیینھم بعد بدایة العام الدر
مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا القیام بتزوید الموظفین الجدد 

بالتدریب على ھذه السیاسة في غضون الشھر األول من توظیفھم. 
یجب أن یتكون التدریب مما یلي: (أ) ھذه السیاسة واإلجراءات 

والمبادئ التوجیھیة ذات الصلة التي وضعھا المدیر المراقب؛ (ب) 
ت التي قد تحول دون الحاجة إلى استخدام الكبح، بما في ذلك التدخال

تھدئة السلوكیات اإلشكالیة وبدائل أخرى لضبط النفس في ظروف 
من النشاط  االستبعادالطوارئ، بما في ذلك استخدام فترة 

كاستراتیجیة لدعم السلوك تختلف عن العزلة؛ (ج) عندما یمثل 
یًا، وأنواع القیود البدنیة السلوك حالة طوارئ تتطلب كبحاً جسد

المسموح بھا واعتبارات السالمة ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات 
المتعلقة بزیادة خطر إصابة الطالب(ة) عند استخدام أي أسلوب 

للكبح، وال سیما الكبح لمدة طویلة؛ (د) القیام بالكبح الجسدي وفقًا 
لتدخل السلوكي للقیود الطبیة أو النفسیة المعروفة و/ أو خطط ا

المطبقة على طالب(ة) فردي، بما في ذلك تاریخ الصدمة المعروف 
أو المشتبھ فیھ؛ (ھـ) دور الطالب(ة) والموظفین واألسرة في منع 
استخدام الكبح؛ و (و) تحدید موظفي البرنامج الذین تلقوا تدریبات 

حول استخدام  )C.M.R. 46.03(3) 603متعمقة وفقاً للقانون (
 ).C.M.R. 46.03(2) 603القانون ( انظر الجسدي.الكبح 

ب. بالنسبة للموظفین المخولین للعمل كمورد على مستوى 
 المدرسة بشأن اإلدارة السلیمة للكبح الجسدي

في بدایة كل سنة مدرسیة، یحدد مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا 
لكل مدرسة موظفي البرنامج المرخص لھم بالعمل كمورد لعموم 

لمدرسة للمساعدة في ضمان التطبیق السلیم للكبح الجسدي. یجب أن ا
ستة  مدتھیكون محتوى التدریب المتعمق قائًما على الكفاءة وتبلغ 

) ساعة على األقل. یشارك ھؤالء األفراد في دورة 16عشر (
تنشیطیة واحدة على األقل خالل األعوام الدراسیة الالحقة، ال تقل 

اعات. یجب أن یشمل التدریب على سبیل ) س8مدتھا عن ثماني (
المثال ال الحصر: (أ) اإلجراءات المناسبة لمنع استخدام الكبح 
الجسدي، بما في ذلك تھدئة السلوك اإلشكالي وبناء العالقات 

واستخدام بدائل للكبح؛ و(ب) وصف وتحدید السلوكیات الخطرة 
كبح المحددة من جانب الطالب والتي قد تؤدي إلى استخدام ال

الجسدي وطرق تقییم خطر األذى في المواقف الفردیة من أجل 
تحدید ما إذا كان استخدام الكبح مبرًرا؛ و(ج) التجربة المحاكیة 

لتطبیق وتلقي الكبح الجسدي، وتعلیمات بشأن التأثیر (التأثیرات) 
على الشخص المكبوح، بما في ذلك التعلیمات المتعلقة برصد 

والحصول على المساعدة الطبیة؛ و(د)  عالمات الضائقة البدنیة
تعلیمات بشأن متطلبات الوثائق واإلبالغ والتحقیق في اإلصابات 
والشكاوى؛ و(ھـ) التعلیمات المتعلقة بتأثیر الكبح الجسدي على 

الطالب(ة) واألسرة، واالعتراف بأن الكبح لھ تأثیر، بما في ذلك على 
فسیولوجیة واالجتماعیة سبیل المثال ال الحصر اآلثار النفسیة وال
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والعاطفیة؛ و(و) إجراء تجربة عملیة إلظھار كفاءة المشاركین في 
 & C.M.R. 46.03(3) 603(القانون  انظر تطبیق الكبح.
46.03(4)(. 

 إجراءات الشكاوى
أ. القرار غیر الرسمي حول الشواغل المتعلقة باستخدام الكبح 

 الجسدي
قبل الشروع في إجراء شكوى رسمي، قد یسعى الطالب أو اآلباء/ 

أولیاء األمر/ مقدمو الرعایة الذین لدیھم شواغل بشأن استخدام محدد 
للكبح الجسدي، إلى حل ھذه الشواغل المتعلقة باستخدام محدد للكبح 

الجسدي من خالل مناقشة الموضوع مع مدیر المدرسة/ مدیر 
أولیاء األمور/  /أو اآلباءلى الطالب و/ المدرسة العلیا. یجب ع

مقدمي الرعایة توجیھ شواغلھم بشأن استخدام محدد للكبح الجسدي 
) أیام 10لمدیر المدرسة / مدیر المدرسة العلیا في غضون عشرة (

من تاریخ استالم الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة لتقریر 
سیحاول مدیرو المدرسة/ مدیرو من المدرسة كما ھو موضح أعاله. 

المدرسة العلیا، في حدود سلطتھ، العمل مع الفرد لحل الشكوى بشكل 
عادل وسریع. إذا كان الطالب(ة) و/ أو الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ 
مقدم(ة) الرعایة للطالب(ة) غیر راضین عن القرار، أو إذا كان 

) الرعایة للطالب(ة) الطالب(ة) و/ أو الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة
ال یختارون حًال غیر رسمي، فإن الطالب(ة) و/ أو الوالد(ة)/ ولي(ة) 

األمر/ مقدم(ة) الرعایة للطالب(ة) قد یواصلوا عملیة تقدیم الشكوى 
 الرسمیة المفصلة أدناه.

 ب. القرار الرسمي حول الشواغل المتعلقة باستخدام الكبح الجسدي
أولیاء األمر/ مقدمو الرعایة للطالب قد یسعى الطالب أو اآلباء/ 

الذین لدیھم شواغل بشأن استخدام محدد للكبح الجسدي، إلى حل ھذه 
الشواغل المتعلقة باستخدام محدد للكبح الجسدي من خالل تقدیم 

شكوى مكتوبة إلى مكتب المدیر المراقب. یجب على الطالب(ة) و/ 
لب (ة) تقدیم ھذه أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطا

) یوماً 20الرسالة إلى مكتب المدیر المراقب في غضون عشرین (
من تاریخ استالم الولد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة للتقریر 

المكتوب من المدرسة كما ھو موضح أعاله. یجب أن تتضمن 
الشكوى المكتوبة (أ) اسم الطالب(ة)؛ و(ب) اسم المدرسة التي حدثت 

واقعة الكبح الجسدي؛ و(ج) اسم األفراد المتورطین في الكبح فیھا 
الجسدي المزعوم؛ و(د) أساس الشكوى أو الشواغل؛ و(ھـ) اإلجراء 

 التصحیحي المطلوب.
یقوم مكتب المدیر المراقب، من خالل من یعینھم، بإجراء تحقیق في 
الشكوى فور تلقي الشكوى. أثناء التحقیق، یجب على مكتب المدیر 

راقب و/ أو من یعینھم االتصال باألفراد الذین تمت اإلشارة إلیھم الم
على أنھم یمتلكون معلومات ذات صلة تتعلق بالشكوى. ال یمكن 

تحدید مواعید زمنیة صارمة إلجراء التحقیق ألن كل مجموعة من 
الظروف تختلف عن غیرھا. سیتأكد مكتب المدیر المراقب و/ أو من 

یتم التعامل معھا بأسرع ما یمكن. بعد ینوب عنھ من أن الشكوى 
االنتھاء من التحقیق الرسمي، یجب على مكتب المدیر المراقب 
االتصال بالشخص الذي قدم الشكوى فیما یتعلق بنتیجة التحقیق 

 وتحدید ما إذا كان ھناك أي إجراء تصحیحي مبرر أم ال.
 ً  ھناك عملیات أخرى للشكاوى متاحة أیضا

أحكام ھذا القسم ال تمنع الطالب(ة) من استخدام  تجدر اإلشارة إلى أن
عملیة تقدیم الشكاوى المنصوص علیھا في "سیاسة عدم التمییز 

وحظر التحرش الجنسي" الخاصة بمدارس كامبریدج العامة 
)CPS لطلب حل أي شكاوى تتعلق بالتمییز أو التحرش بناًء على (

صل القومي أو خاصیة یحمیھا القانون مثل العرق أو اللون أو األ
الخلفیة اإلثنیة أو النسب أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات 

الوراثیة أو وضعیة المحاربین القدماء أو الحالة االجتماعیة أو 
الجنس أو النوع االجتماعي أو الھویة الجنسیة أو المیول الجنسیة أو 

إلى أن  الحمل أو الظروف ذات الصلة بالحمل. تجدر اإلشارة أیًضا
أحكام ھذا القسم ال تمنع الطالب(ة) من استخدام عملیة تقدیم الشكاوى 

 كتیّب الحقوق والواجباتمن  0.23المنصوص علیھا في القسم 
لطلب حل أي شكاوى تتعلق بحرمان الطالب(ة) من الحقوق 

 .كتیّب الحقوق والواجباتفي المنصوص علیھا 

 

 مدونة قواعد السلوك (السیاسات)
 مقدمة. 16

المعروفة باسم  -لكل مدرسة مجموعة من القواعد الخاصة بھا 
والتي من المتوقع أن یتبعھا طالبھا. إذا خرق  -القواعد المدرسیة 

الطالب(ة) قاعدة مدرسیة، فقد یتم تأدیبھ. تتم كتابة القواعد المدرسیة 
من قبل لجنة من اإلداریین والمعلمین واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي 

لرعایة وطالب المدارس المتوسطة في كل مدرسة وتتم مراجعتھا ا
في كل فصل الربیع من كل عام. یتم نشر القواعد المدرسیة في كل 
فصل ویتم إرسالھا إلى المنزل مع الطالب في شھر سبتمبر/ أیلول 

من كل عام. باإلضافة إلى اتباع القواعد المدرسیة الخاصة بھا، یجب 
اتباع قواعد السلوك المنصوص علیھا في على كل مدرسة أیًضا 

القواعد  كتیّب الحقوق والواجباتیسرد  .كتیّب الحقوق والواجبات
التي یتوقّع أن یتبعھا جمیع الطالب. قد یتعرض الطالب(ة) الذي 

یخالف ھذه القواعد إلى التعلیق أو الطرد من المدرسة. تنطبق كل 
على سلوك الطالب  اتكتیّب الحقوق والواجبومن القواعد المدرسیة 

أثناء تواجدھم في المدرسة، وفي نشاط ترعاه المدرسة، وفي طریقھم 
 من وإلى المدرسة.

یمكنك الحصول على  .كتیّب الحقوق والواجباتلتجدون أدناه ملخصاً 
نسخة من القواعد المدرسیة الخاصة بالمدرسة التي یداوم بھا طفلك 

یمكنك أیضا الحصول على  من مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.
من مدیر المدرسة/ مدیر  كتیّب الحقوق والواجباتنسخة من 

المدرسة العلیا. كما سیتم نشرھا على الموقع اإللكتروني للمنطقة 
 التعلیمیة المدرسیة.

إضافة إلى ذلك، تجدون أدناه وصفاً موجزاً للعدید من سیاسات مدارس 
سیاسات مكافحة التمییز. قد ، بما في ذلك )CPSكامبریدج العامة (

یخضع الموظفون أو الطالب الذین ینتھكون ھذه السیاسات إلى 
إجراءات تأدیبیة. للحصول على نسخة كاملة من أي من ھذه السیاسات، 

 اتصل بمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.

 . الفلسفة17
تحث سیاسة لجنة المدارس بكامبریدج جمیع موظفي المدرسة على 

دة الطالب على حل مشكالت السلوك دون اللجوء إلى مساع
إجراءات تأدیبیة حادة. قد یكون سوء سلوك الطالب مؤشراً على 
المشكالت األساسیة األكثر تعقیًدا التي قد یواجھھا الطالب(ة) في 
المدرسة والمجتمع، ویجب بذل كل جھد ممكن من قبل المدارس 

رھم أو مقدمي الرعایة لھم االبتدائیة لمساعدة الطالب وأولیاء أمو
على التعامل بفعالیة مع ھذه المشكالت. یوصى عادة بإجراء التوقیف 

أو الطرد فقط كمالذ أخیر لحل المشكلة. یتم تشجیع العاملین 
بالمدرسة على متابعة واستنفاد جمیع العواقب أو اإلجراءات التأدیبیة 
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الجید للطالب(ة) األخرى المتاحة والمالئمة لتعزیز التعلیم والسلوك 
 قبل اللجوء إلى التوقیف أو الطرد.

یجب على المدارس أن تحاول العمل مع الطالب(ة) المعرض للخطر 
على أساس فردي وجھاً لوجھ، في محاولة للعثور على مصدر 

المشكلة والتوصیة ببدیل. في بعض األحیان یكون من الضروري 
دم(ة) الرعایة، أو عقد اجتماعات مع الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مق

القیام بزیارة منزلیة. إن التواصل بین المنزل والمدرسة یعد أمراً 
حاسماً ألي نجاح. یعتبر المستشارون المدرسیون أو االخصائیون 

النفسانیون مورداً لتقدیم التوصیات وإیجاد الحلول. كما تعد الوساطة 
كبر سناً من بین األقران والمعلمین الموجھین، واألخوة واألخوات األ

األصول القیمة. كامبریدج ھي مدینة محظوظة لوجود فرق تطویر 
اجتماعي سریعة االستجابة وحاسمة الحتیاجات الطالب 

المضطربین. بعض األمثلة على ھذه الفرق ھي: فرق دعم الطالب 
)SSTs() ؛ وفرق مساعدة المعلمینTATs( ؛ وفرق االستجابة

الت المجتمعیة شریكاً حاسماً في ). كما تعتبر الوكاARTsاإلداریة (
تقدیم خدمات الدعم القیمة. حیث تقدم ھذه الوكاالت نصائح قیّمة 

للفرق المدرسیة وتعمل مع الطالب بشكل فردي أو في مجموعات. 
تمثل ھذه الخدمات الوقائیة رادًعا كبیًرا عن السلوك غیر الالئق 

طالب والتوقیف المحتمل، وربما على المدى الطویل، ترك ال
 للمدرسة.

 سیاسات السلوك واالنضباط
 . التدخین: سیاسة المدارس الخالیة من التبغ18

، القسم 71تحظر القوانین العامة في والیة ماساتشوستس، الفصل 
)37H( استخدام أي منتجات للتبغ داخل المرافق المدرسیة أو في ،

ذلك حرم المدارس أو في الحافالت المدرسیة من قبل أي فرد بما في 
جمیع العاملین بالمدرسة. وتتعلق ھذه السیاسة بجمیع الفعالیات التي 

ترعاھا المدارس والفعالیات المتعلقة بالمدارس والمباریات 
الریاضیة. سیخضع الموظفون أو الطالب الذین ینتھكون ھذه 

السیاسات إلى إجراءات تأدیبیة. یجب على أي موظف یرى طالبًا/ 
رسة أن یسأل عن اسم الطالب(ة) ویبلغھ/ طالبة یدخن في حرم المد

یبلغھا بأن التدخین ممنوع في حرم المدرسة. سیتم إعطاء اسم 
الطالب(ة) إلى مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد المدیر 

الذي سیقوم بإبالغ كل من ممرضة المدرسة والوالد(ة) أو ولي(ة) 
تاح في مدارسنا ) مTAPاألمر. برنامج مساعدة مدمني التبغ (

 العامة ویھدف إلى مساعدة من یختارون اإلقالع عن إدمان التبغ.

. الحظر القانوني ضد المخدرات واألسلحة 19 
 واالعتداء على موظفي المدرسة

) من قوانین والیة ماساتشوستس 37H، القسم (71ینص الفصل 
 العامة، في الجزء ذي الصلة، على ما یلي:

في مبنى المدرسة أو في فاعلیة ترعاھا  (أ) أي طالب(ة) موجود 
المدرسة أو فاعلیة لھا عالقة بالمدرسة، بما في ذلك المباریات 

الریاضیة، وبحوزتھ سالح خطیر، بما في ذلك على سبیل المثال ال 
الحصر، سالح، أو سكین؛ أو مادة خاضعة للرقابة، كما ھي معّرفة 

على سبیل المثال ال ، بما في ذلك، )Cفي الفصل الرابع والتسعین (
الحصر، الماریجوانا أو الكوكایین أو الھیروین، قد یكون عرضةً 
للطرد من المدرسة أو المنطقة التعلیمیة المدرسیة بواسطة مدیر 

 المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.

(ب) أي طالب(ة) یھاجم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو  
معاون مدرسي أو غیره من  مساعد مدیر المدرسة أو معلم، أو

 أو الفعالیاتموظفي المدرسة أو في الفعالیات التي ترعاھا المدرسة 
المرتبطة بالمدرسة، بما في ذلك المباریات الریاضیة، قد یتعرض 

للطرد من المدرسة أو المنطقة التعلیمیة المدرسیة من قبل مدیر 
 المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.

(ج) یجب إخطار أي طالب(ة) متھم بانتھاك الفقرة (أ) أو (ب)  
كتابیًا بفرصة عقد جلسة االستماع؛ شریطة أن یكون للطالب(ة) 

تمثیل، إلى جانب فرصة تقدیم األدلة والشھود في جلسة االستماع 
 المذكورة أمام مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.

ر المدرسة/ مدیر المدرسة بعد جلسة االستماع ھذه، قد یقرر مدی
العلیا، حسب تقدیرھم، توقیف الطالب(ة) الذي قرر مدیر المدرسة/ 

 العلیا بدالً من طرده أنھ قد انتھك الفقرة (أ) أو (ب). مدیر المدرسة
(د) یكون لكل طالب(ة) تم طرده من منطقة تعلیمیة مدرسیة عمالً  

راقب. یكون لدى بھذه األحكام الحق في االستئناف أمام المدیر الم
الطالب(ة) المطرود عشرة أیام من تاریخ الطرد إلخطار المدیر 

المراقب باستئنافھ. للطالب(ة) الحق في وجود محاٍم في جلسة 
االستماع أمام المدیر المراقب. ال یجوز أن یقتصر موضوع 

االستئناف فقط على تحدید واقعي لما إذا كان الطالب(ة) قد انتھك أي 
 م ھذا القسم.حكم من أحكا

(ھـ) عند طرد الطالب(ة) بموجب أحكام ھذا القسم، ال یُطلب من أي  
مدرسة أو منطقة تعلیمیة داخل الكومنولث قبول ھذا الطالب(ة) أو 

تقدیم خدمات تعلیمیة للطالب(ة) المذكور. إذا تقدم الطالب(ة) 
المذكور لاللتحاق بمدرسة أو منطقة تعلیمیة مدرسیة أخرى، فیجوز 

یر المنطقة التعلیمیة المدرسیة التي قدم بھا الطلب أن یطلب لمد
ویتلقى من المدیر المراقب للمنطقة التعلیمیة التي طرد الطالب(ة) 

 المذكور من المدرسة بھا، بیانًا مكتوبًا بأسباب الطرد المذكور.

 . سیاسة المخدرات20
في  ینتھك الطالب(ة) سیاسة المخدرات إذا وجد في مبنى المدرسة أو

ترعاھا المدرسة أو ذات صلة بالمدرسة، بما  فعالیاتالحافلة أو في 
في ذلك المباریات الریاضیة، وبحوزتھ مادة خاضعة للرقابة كما ھو 

) بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: 94Cمحدد في الفصل (
الماریجوانا، أو الكوكایین أو الھیروین. في مثل ھذه الحاالت، قد یتم 

 طالب(ة) من قبل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.طرد ال

 . سیاسة األسلحة21
ینتھك الطالب(ة) سیاسة األسلحة إذا: أحضر الطالب(ة) سالًحا إلى 

المدرسة؛ أو استخدم سالًحا في أرض المدرسة أو في نشاط 
مدرسي؛ أو كان لدیھ سالحاً في الخزانة أو الجیب، أو أثناء وجوده 

 في الحافلة أو في نشاط ما بعد المدرسة. في المدرسة أو
تتضمن األسلحة الخطرة من الناحیة القانونیة أي شيء یتم حملھ 

واستخدامھ بطریقة تخویفیة أو بنیة التسبب في إلحاق الضرر 
 بشخص آخر. وتشمل ھذه األسلحة:

) وبنادق BBاألسلحة الناریة من أي نوع، بما في ذلك بنادق ( • 
 الرش؛

یحتوي على شفرة مزدوجة الحافة أو شفرة متبادلة أو  أي سكین • 
أي سكین یحتوي على جھاز نابض تلقائي یتم من خاللھ تحریر 

 الشفرة من المقبض؛ أي خنجر أو ثقابة؛
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المفاصل المعدنیة أو الننشاكو أو الشوریكین أو أي جسم مدبب • 
 مشابھ للنجمة یھدف إلى إصابة شخص عند إلقائھ؛

 جاك، وأسلحة النفخ؛أسلحة بالك  • 
أي سوار أو مالبس مصنوعة من الجلد ذات مسامیر أو بروز • 

مدببة أو دعامات معدنیة وأي جھاز مشابھ مصنوع من أي مادة 
 أخرى؛

مسحوق المیس، أو الغاز المسیل للدموع، أو أي مادة أخرى  • 
 تستخدم لتعجیز شخص آخر؛

 واأللعاب الناریة أو المتفجرات من أي نوع؛  • 
جمیع األسلحة األخرى كما ھو موضح في القانون العام لوالیة • 

 .10، القسم 269ماساتشوستس رقم 
ھناك عناصر أخرى غیر معرفة على أنھا أسلحة بموجب القانون 

، ولكن ال یجوز 10، القسم 269العام لوالیة ماساتشوستس رقم 
ترعاھا السماح بھا في حرم المدرسة، و/ أو في الفعالیات التي 

المدرسة و/ أو في الفعالیات المتعلقة بالمدرسة، بما في ذلك 
المباریات الریاضیة. سیؤدي استخدام ھذه المواد المحظورة إلى 

 لتوقیف وقد یؤدي إلى الطرد من المدرسة. ویتضمن ذلك:
السكاكین من أي نوع أو شكل أو طول؛ بما في ذلك السكاكین 

 اكین الحفر على الخشب؛المتضمنة في سالسل المفاتیح وسك
 الشفرات من أي حجم • 

 شفرات الحالقة، شفرات قطع الصنادیق؛ و •
السالسل أو السیاط أو أي شيء معدني آخر لیس لھ أي غرض • 

 أكادیمي.
ھناك أیًضا عناصر عادیة أخرى إذا تم استخدامھا بطریقة تھدید 
 خطیرة فقد تؤدي إلى التوقیف والطرد من المدرسة. وتشمل ھذه

 العناصر:
أقالم رصاص، والمقصات، واإلبر، والدبابیس، والمسامیر، • 

 وأدوات النجارة، إلخ.

قد یؤدي االنخراط في أو محاولة االنخراط في أي أسلوب  •
ریاضي خطیر بشكل غیر معقول یھدد صحة الفرد أو سالمتھ، 

مثل استخدام خوذة أو أي معدات ریاضیة أخرى كسالح إلى 
 من المدرسة.التوقیف أو الطرد 

ملحوظة: لن یُسمح بأیة أسلحة على شكل لعبة أو أسلحة تقلید  
الحقیقیة من أي نوع، بما في ذلك البنادق والسكاكین، في  لألسلحة

في  المدرسة أوحرم المدرسة أو في الفعالیات التي ترعاھا 
الفعالیات المتعلقة بالمدرسة، بما في ذلك المباریات الریاضیة. ستتم 

مصادرة مثل ھذه العناصر وقد تؤدي إلى التوقیف أو الطرد من 
المدرسة إذا قرر مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد 

 مدیر المدرسة أنھا تمثل انتھاكاً لھذه السیاسة.

 . االعتداء على الموظفین22
أي طالب(ة) یھاجم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد 

مدیر المدرسة أو معلم، أو معاون مدرسي أو غیره من العاملین في 
المدرسة على أرض المدرسة، أو في الحافلة، أو في الفعالیات التي 

المرتبطة بالمدرسة، بما في ذلك  أو الفعالیاتترعاھا المدرسة 

ة، قد یتعرض للطرد من قبل مدیر المدرسة/ مدیر المباریات الریاضی
 المدرسة العلیا. یعتبر الفعل اعتداء إذا قام الطالب(ة):

عن قصد أو عن علم أو بتھور بالتسبب في إصابة جسدیة لشخص • 
 آخر؛

 عن قصد أو عن علم بتھدید شخص آخر بإصابة جسدیة وشیكة؛ أو• 
البدنیة أو ھدد  تسبب عن قصد أو عن علم في استخدام القوة• 

باستخدامھا أو استخدمھا بالفعل ضد شخص آخر في مثل ھذه 
الظروف لتسبب خوفًا معقوًال من خطر وشیك یقترن بالقدرة 

 الحالیة الواضحة على تنفیذ المحاولة إذا لم یتم منعھا.

 . الطالب المتھمون أو المدانون بجنایة23
ده في المدرسة لھ إذا تم اتھام الطالب بجنایة وكان استمرار وجو

تأثیر ضار كبیر على الرفاه العام للمدرسة، فقد یتم توقیف الطالب 
حتى یتم الفصل في األمر من قبل المحكمة. في حالة إدانتھ، قد یتم 
طرد الطالب من قبل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، إذا كان 

لرفاه استمرار وجوده في المدرسة سیكون لھ تأثیر ضار كبیر على ا
 العام للمدرسة.

في كلتا الحالتین، سیتم إخطار الطالب والوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/  
مقدم(ة) الرعایة كتابیًا بالتھم الموجھة إلیھ وأسباب اإلجراء التأدیبي 

قبل فرضھ وستتاح لھ فرصة لطلب عقد جلسة استماع. في حالة 
ر كتابي عن فرض إجراء تأدیبي، سیتم تزوید الطالب(ة) أیًضا بإخطا

استئناف اإلجراء التأدیبي؛ ومع ذلك،  وإجراءاتحقھ في االستئناف 
یظل اإلجراء التأدیبي ساري المفعول قبل أي جلسة استماع 

 لالستئناف یجریھا المدیر المراقب أو من ینوب عنھ.

 . المعاكسات24 
یقصد بالمعاكسات أي سلوك أو طریقة موجھة إلى فصل الطالب(ة) 

سواء في حرم ممتلكات عامة أو خاصة، مما یعرض  أو مجموعتھ،
الصحة الجسدیة أو العقلیة ألي طالب(ة) آخر للخطر بشكل متعمد أو 

متھور. سیُطلب من جمیع طالب المدارس الثانویة توقیع بیان من 
إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي في والیة ماساتشوستس فیما یتعلق 

 بالمعاكسات.
الطالب  توقیفالمعاكسات ھي انتھاك للسیاسة المدرسیة. قد یتم 

المشاركین في المعاكسات. وسیتم رفع شكوى جنائیة. یتم توزیع 
المعلومات المتعلقة بھذا الموضوع على جمیع الطالب في بدایة 

، القسم 269القانون العام لوالیة ماساتشوستس، الفصل  الدراسة.
17. 

 تعریف؛ والعقوبةجریمة المعاكسات؛ وال 
الشخص المنظم الرئیسي أو المشارك في جریمة المعاكسات، على  

النحو المحدد في ھذه الوثیقة، یعاقب بغرامة مالیة ال تزید عن ثالثة 
آالف دوالر أو یحكم علیھ بالسجن لمدة ال تزید عن سنة واحدة، أو كل 

 .والسجنمن عقوبتي الغرامة 
و مستخدم في ھذا القسم وفي یعني مصطلح "المعاكسات" كما ھ

القسمین الثامن عشر والتاسع عشر أي سلوك أو طریقة موجھة إلى 
منظمة طالبیة، سواء في حرم ممتلكات عامة أو خاصة، والتي 

تعرض عن قصد أو بتھور الصحة الجسدیة أو العقلیة ألي طالب(ة) 
أو أي شخص آخر للخطر. یجب أن یشمل ھذا السلوك الجلد أو 

و الوسم أو تمارین اإلكراه القسري أو التعرض للطقس أو الضرب أ
االستھالك القسري ألي طعام أو سائل أو مشروب أو عقار أو أي 
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أو نشاط بدني قسري من  آخرىمادة أخرى أو أي طریقة وحشیة 
المحتمل أن یؤثر سلبًا على الصحة البدنیة أو سالمة أي طالب(ة) أو 

(ة) أو أي شخص آخر شخص آخر، والذي یعرض ھذا الطالب
لضغط نفسي شدید، بما في ذلك الحرمان الشدید من النوم أو الراحة 

 أو العزلة المطولة.
بغض النظر عن أي أحكام أخرى في ھذا القسم على خالف ذلك، ال  

 تكون الموافقة متاحة كدفاع ضد أي مقاضاة بموجب ھذا اإلجراء.
عدلت بواسطة ؛ )St. 1985, c. 536أضیفت بواسطة المادة (

). القانون العام لوالیة ماساتشوستس، St. 1987, c. 665المادة (
 .18، القسم 269الفصل 

 واجب اإلبالغ عن المعاكسات
من یعلم أن شخًصا آخر یقع ضحیة للمعاكسات كما ھو محدد في 

القسم السابع عشر ویتواجد في مكان مثل ھذه الجریمة، یجب علیھ، 
الشخص القیام بھ دون أي خطر أو تھدید  بالقدر الذي یستطیع ھذا

لنفسھ أو لآلخرین، القیام باإلبالغ عن ھذه الجریمة إلى شخص 
مناسب مسؤول بإنفاذ القانون في أقرب وقت ممكن عملیاً. یعاقب 

بغرامة ال تزید على ألف دوالر كل من لم یقم باإلبالغ عن ھذه 
 الجریمة.

؛ عدلت بواسطة )St. 1985, c. 536أضیفت بواسطة المادة (
). القانون العام لوالیة ماساتشوستس، St. 1987, c. 665المادة (
 .19، القسم 269الفصل 

النظام األساسي الواجب توفیره لمجموعات الطالب؛ بیان االلتزام  
 وسیاسة االنضباط المطلوبة

یجب على كل مؤسسة للتعلیم الثانوي وكل مؤسسة عامة وخاصة من 
بعد الثانوي أن تصدر إلى كل مجموعة طالبیة أو مؤسسات التعلیم 

فریق طالبي أو منظمة طالبیة تشكل جزًءا من ھذه المؤسسة أو 
معترف بھا من قبل المؤسسة أو تسمح لھا المؤسسة باستخدام اسمھا 

أو التسھیالت أو التي تعرفھا المؤسسة بأنھا موجودة كمجموعة 
طالبیة، نسخة من ھذا  طالبیة غیر تابعة أو فریق طالبي أو منظمة

القسم واألقسام السابع عشر والثامن عشر؛ على اعتبار  أن امتثال 
المؤسسة لمتطلبات ھذا القسم بأن تصدر المؤسسة نسًخا من ھذا 
القسم والقسم السابع عشر والثامن عشر لمجموعات الطالب أو 
الفرق أو المنظمات غیر المنتسبة، ال یشكل دلیًال على اعتراف 

سسة أو تأییدھا لمجموعات الطالب غیر المنتسبة المذكورة، أو المؤ
 الفرق أو المنظمات.

تقوم كل مجموعة أو فریق أو مؤسسة بتوزیع نسخة من ھذا القسم 
والقسم السابع عشر والثامن عشر على كل عضو من أعضائھا أو 

أفرادھا أو المتعھدین بھا أو المتقدمین للحصول على العضویة. یجب 
مجموعة أو فریق أو مؤسسة، من خالل ضابطھا المعین،  على كل

أن تقدم سنویًا إلى المؤسسة إقراًرا مصدقًا یفید بأن ھذه المجموعة أو 
الفریق أو المؤسسة قد تلقت نسخة من ھذا القسم والقسم السابع عشر 
والثامن عشر، وأن كل عضو من أعضائھا أو مالكھا أو متعھدیھا أو 

لى عضویتھا قد حصلوا على نسخة من المتقدمین للحصول ع
القسمین السابع عشر والثامن عشر، وأن ھذه المجموعة أو الفریق أو 

المنظمة یفھمون ویوافقون على االمتثال ألحكام ھذا القسم واألقسام 
 السابع عشر والثامن عشر.

تقدم كل مؤسسة للتعلیم الثانوي وكل مؤسسة حكومیة أو خاصة 
وي، على األقل سنویًا، قبل بدء التسجیل أو في للتعلیم ما بعد الثان

بدایة التسجیل، إلى كل شخص یسجل كطالب(ة) بدوام كامل في ھذه 
 المؤسسة نسخة من ھذا القسم واألقسام السابع عشر والثامن عشر.

تقدم كل مؤسسة من مؤسسات التعلیم الثانوي وكل مؤسسة حكومیة 
قل سنویًا، تقریًرا إلى أو خاصة للتعلیم ما بعد الثانوي، على األ

مجلس التعلیم العالي وفي حالة مؤسسات التعلیم الثانوي، فإن مجلس 
التعلیم یشھد بأن ھذه المؤسسة قد التزمت بمسؤولیتھا عن إعالم 

المجموعات أو الفرق أو المنظمات الطالبیة وإخطار كل طالب(ة) 
والثامن متفرغ مسجل فیھا بأحكام ھذا القسم واألقسام السابع عشر 

عشرة وأیًضا التصدیق على أن المؤسسة المذكورة قد تبنت سیاسة 
تأدیبیة فیما یتعلق بالمنظمین والمشاركین في المعاكسات، وأن ھذه 

السیاسة قد وضعت مع التركیز المناسب في كتیب الطالب(ة) أو 
وسائل مماثلة لتوصیل سیاسات المؤسسة لطالبھا. یصدر مجلس 

ي حالة مؤسسات التعلیم الثانوي، اللوائح التي تحكم التعلیم العالي، وف
محتوى ووتیرة ھذه التقاریر، ویقوم على الفور بإبالغ المدعي العام 

 بأي مؤسسة أخفقت في تقدیم مثل ھذه التقاریر.
؛ عدلت بواسطة )St. 1985, c. 536أضیفت بواسطة المادة (

 ,St. 1987, c. 665; St. 1998, c. 161, ss. 557( المادة
558( 

 . أعمال التخریب25
ال یجوز ألي شخص أن یخّرب أو یدمر أو یشوه أو یتعدى على 

ممتلكات المدرسة. نحث جمیع الطالب والموظفین على التعامل مع 
المباني المدرسیة بعنایة واحترام. یتحمل اآلباء/ أولیاء األمور/ 
مقدمو الرعایة مسؤولیة دفع تكالیف إصالح أي أضرار تلحق 

إدارة المدرسة اآلباء/ أولیاء األمور/  بالمبنى من قبل أطفالھم. ستأخذ
مقدمي الرعایة إلى المحكمة. یجب على األشخاص الذین لدیھم أي 

معلومات حول األضرار التي لحقت بالمبنى أو محتویاتھ إبالغ 
مكتب السالمة واألمن بذلك. إن الكتابة أو الرش بشكل غیر الئق 

ن أو الحفر على عمل غرافیتي على الجدرا -على المدرسة أو حولھا 
المكاتب أو سوء تناول كتاب أو تحطیم نافذة أو إتالف المعدات أو 
إتالف المواد، تعتبر كلھا انتھاكات على حق مجتمع المدرسة في 

واآلباء/  بالتخریبالحصول على بیئة نظیفة. الطالب الذین قاموا 
 أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة سوف یتحملون المسؤولیة.

 االعتداء الجسدي /. الشجار26
یمكن اتخاذ إجراءات تأدیبیة صارمة وفوریة ضد األفراد الذین 

یشاركون في الشجار أو یشجعونھ بأي شكل من األشكال. ولن یتم 
التسامح تماماً مع أي سلوك مشوش من ھذا النوع. عقوبة ھذا 

السلوك غیر المقبول ھي التوقیف من یوم إلى عشرة أیام حسب 
وتصنیفھا، وعدد المخالفات و/ أو شدة الحادث.  درجة المشاركة،

تجدر اإلشارة إلى أن االعتداء أو االعتداء والضرب على أي شخص 
یعد جریمة ویتم إخطار الشرطة بجمیع االعتداءات البدنیة، ویتم 

إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة بحقھم في رفع شكوى 
وفقًا للظروف، یجوز لمدارس جنائیة إلى محكمة مقاطعة میدلسكس. 

، القیام من تلقاء نفسھا، بتقدیم شكوى )CPSكامبریدج العامة (
جنائیة إلى محكمة مقاطعة میدلسكس بشأن االعتداء و / أو االعتداء 
والضرب. یعلم الطالب أنھ عندما یكونوا منخرطین في نزاع یتوقع 

یتحمل منھم طلب المساعدة إذا لزم األمر لحل النزاع سلمیاً. 
الطالب(ة) مسؤولیة تجنب الشجار من خالل لفت انتباه أي مسؤول 

في المدرسة إلى الموقف. یتوفر وسطاء الطالب وأعضاء ھیئة 
التدریس من خالل مكتب السالمة واألمن للمساعدة في حل 

 النزاعات.
یمكن استخدام اإلرشادات التالیة في تأدیب الطالب الذین یشاركون  

 عتداء البدني.في الشجار أو اال
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 المحرض/ المروج/ المحفّز: - 1الفئة 
الطالب(ة) الذي طُلب منھ مغادرة المنطقة بالقرب من مشاجرة أو  

 مشادة مشوشة ویرفض القیام بذلك، یندرج تحت ھذه الفئة.
التوقیف لما یصل إلى ثالثة أیام خارج  -المخالفة األولى 

 مر/ مقدم(ة) الرعایة.المدرسة. یتم إخطار الوالد(ة)/ ولي(ة) األ
التوقیف من ثالثة أیام إلى خمسة أیام خارج  -المخالفة الثانیة 

المدرسة. عقد اجتماع مع الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) 
 الرعایة.

التوقیف من خمسة أیام إلى عشرة أیام خارج  -المخالفة الثالثة 
مقدم(ة) المدرسة. عقد اجتماع مع الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ 

الرعایة. عقد جلسة استماع للطرد في مكتب مدیر المدرسة/ 
 مدیر المدرسة العلیا.

 االعتداء والتعدي بالضرب على شخص: - 2الفئة 
یعتبر االعتداء على شخص والتعدي بالضرب علیھ جریمة. سیتم  

إخطار الشرطة وسیتم إبالغ الضحایا بحقھم في رفع شكوى جنائیة. 
) تقدیم شكوى جنائیة ضد CPSریدج العامة (یجوز لمدارس كامب

 الجاني.
التوقیف من ثالثة أیام إلى خمسة أیام خارج  -المخالفة األولى  

المدرسة. عقد اجتماع مع الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) 
 الرعایة.

التوقیف من خمسة أیام إلى عشرة أیام خارج  -المخالفة الثانیة  
للطرد في مكتب مدیر المدرسة/  المدرسة. عقد جلسة استماع

 مدیر المدرسة العلیا.
 الشجار/ االعتداء المتبادل والتعدي بالضرب: - 3الفئة 

التوقیف لما یصل إلى ثالثة أیام خارج  -المخالفة األولى 
المدرسة. عقد اجتماع مع الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) 

مدرسة ویتم الرعایة. یتم توفیر الوساطة عند العودة إلى ال
 تشجیعھا.

التوقیف من ثالثة أیام إلى خمسة أیام خارج  -المخالفة الثانیة 
المدرسة. عقد اجتماع مع الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) 
الرعایة. یتم توفیر الوساطة عند العودة إلى المدرسة ویتم 

 تشجیعھا.
رج التوقیف من خمسة أیام إلى عشرة أیام خا -المخالفة الثالثة 

المدرسة. عقد جلسة استماع للطرد في مكتب مدیر المدرسة/ 
 مدیر المدرسة العلیا.

الشجار/ االعتداء المتبادل والتعدي بالضرب في الفصول  - 4الفئة 
الدراسیة أو الكافیتریات أو التجمعات أو في الممرات أو أثناء وقت 

 المرور أو في الحفل الراقص بالمدرسة، وما إلى ذلك.
تخلق الشجارات (الجسدیة أو اللفظیة) حالة متقلبة بشكل خاص  

داخل مناخ مدرستنا عندما تندلع في أي وقت ولكن خصوصاً في 
وجود أعداد كبیرة من األشخاص. ھذا السلوك الفوضوي للغایة 

من األمثلة: ضوالخبیث یستدعي اتخاذ إجراءات تأدیبیة صارمة. تت
و خالل وقت االنصراف أو عند في وقت الغداء في الكافیتریا، أ

دخول المبنى، أو في حفالت الرقص، أو الفعالیات الریاضیة، أو في 
 أي تجمع مدرسي أو فاعلیة ذات صلة بالمدرسة.

التوقیف لما یصل إلى ثالثة أیام خارج  -المخالفة األولى  
المدرسة. عقد اجتماع مع الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) 

فیر الوساطة عند العودة إلى المدرسة ویتم الرعایة. یتم تو
 تشجیعھا.

التوقیف من ثالثة أیام إلى خمسة أیام خارج  -المخالفة الثانیة 
المدرسة. عقد اجتماع مع الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) 
الرعایة. یتم توفیر الوساطة عند العودة إلى المدرسة ویتم 

 تشجیعھا.
من خمسة أیام إلى عشرة أیام خارج التوقیف  -المخالفة الثالثة 

المدرسة. عقد جلسة استماع للطرد في مكتب مدیر المدرسة/ 
 مدیر المدرسة العلیا.

. سیاسة مكافحة التنّمر وخطة التدخل والوقایة 27
 من التنّمر

) بتوفیر بیئة تعلیمیة آمنة CPSتلتزم مدارس كامبریدج العامة (
تطبق بصرامة الحظر وراعیة ومحترمة لجمیع الطالب، كما 

المفروض على التنّمر ضد أي من طالبھا وأیًضا تفرض بصرامة 
حظًرا على االنتقام من أي الشخص یقوم باإلبالغ عن التنّمر أو یقدم 

معلومات أثناء التحقیق في التنّمر أو الشھود أو لدیھ معلومات موثوقة 
تم تطویرھا  عن التنّمر. ستسعى المبادرات المستندة إلى الموقع، التي

بشكل تعاوني بین إدارة المدرسة والموظفین والطالب واألسر 
) مساعدة الطالب من جمیع األعمار 1وأفراد المجتمع إلى: (

والقدرات على الحفاظ على أمنھم، والتصرف بحكمة، واإلیمان 
) مساعدة البالغین على االستجابة بفعالیة لتقاریر 2بأنفسھم؛ و(

 خاصة.الطالب ومالحظاتھم ال
یتم تعریف التنّمر على أنھ قیام طالب(ة) واحد أو أكثر، أو أحد 

أعضاء ھیئة التدریس بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، 
معلم، مسؤول، ممرضة مدرسیة، عامل كافیتریا، حارس، سائق 

للمنھج الدراسي أو  اإلضافيحافلة، مدرب ریاضي، وموجھ للنشاط 
المتكرر للتعبیر الكتابي أو اللفظي أو معاون فني، باالستخدام 

اإللكتروني أو الفعل الجسدي أو اإلیماءة أو أي تولیفة منھا، موجھة 
) إحداث ضرًرا جسدیًا 1إلى الضحیة/ الھدف، والذي ینطوي على: (

) 2أو عاطفیًا للضحیة أو ضرًرا بممتلكات الضحیة/ الھدف؛ أو (
ق األذى بشخصھ أو یضع الضحیة/ الھدف في خوف معقول من إلحا

) خلق بیئة معادیة في المدرسة 3إلحاق الضرر بممتلكاتھ؛ أو (
) انتھاك حقوق الضحیة/ الھدف في 4للضحیة/ الھدف؛ أو (

) تعطیل العملیة التعلیمیة أو العملیة المنظمة 5المدرسة؛ أو (
للمدرسة بشكل جوھري ومادي. ألغراض ھذه السیاسة، یجب أن 

 اإللكتروني. یشمل التنمر، التنمر
تمشیا مع قانون الوالیة، تدرك مدارس كامبردج العامة أن بعض 

الطالب قد یكونون أكثر عرضة ألن یصبحوا ھدفًا للتنّمر أو 
المضایقات استناًدا إلى الخصائص الممیزة أو المتمایزة، بما في ذلك 

العرق أو اللون أو األصل القومي أو الخلفیة اإلثنیة أو النسب أو 
أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو وضعیة  الدین

المحاربین القدماء أو الحالة االجتماعیة أو الجنس أو النوع 
االجتماعي أو ھویة النوع االجتماعي أو التعبیر عنھا أو المیول 

الجنسیة أو الحمل أو الحالة المتعلقة بالحمل أو الحالة االجتماعیة 
الحالة األكادیمیة أو المظھر الجسدي أو  االقتصادیة أو التشرد أو

حالة األبوة أو باالرتباط بشخص لدیھ أو یُتوقع أن یكون لدیھ واحد 
 ) أو أكثر من ھذه الخصائص الممیزة.1(

یعّرف بشكل موسع على أنھ التنّمر من خالل  التنّمر اإللكتروني
، استخدام التكنولوجیا أو أي اتصال إلكتروني، والذي یجب أن یشمل

على سبیل المثال ال الحصر، أي نقل أو عالمات أو إشارات أو كتابة 
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أو صور أو أصوات أو بیانات أو تخابر من أي طبیعة ینتقل كلیًا أو 
جزئیًا بواسطة سلك أو رادیو أو كھرومغناطیسي أو صور إلكترونیة 
أو نظام بصري للصور، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، 

تروني أو اتصاالت اإلنترنت أو الرسائل الفوریة أو البرید اإللك
) إنشاء 1اتصاالت الفاكس. یجب أن یشمل التنّمر اإللكتروني أیًضا (

صفحة أو مدونة على الویب یفترض فیھا المنشئ ھویة شخص آخر 
) انتحال ھویة شخص آخر كمؤلف للمحتوى أو الرسائل 2أو (

نتحال مع أي من الشروط المنشورة، في حالة توافق اإلنشاء أو اال
)، یعتبر مشموالً، في تعریف التنّمر. 5) إلى (1المذكورة في البنود (

یجب أن یشمل التنّمر اإللكتروني أیًضا التوزیع عبر وسائل االتصال 
اإللكترونیة إلى أكثر من شخص أو نشر مواد على وسیط إلكتروني 

زیع أو النشر یمكن أن یصل إلیھا شخص واحد أو أكثر، إذا كان التو
)، یعتبر 5) إلى (1یتوافق مع أي من الشروط المذكورة في البنود (

 مشموالً، في تعریف التنّمر.
ف بأنھ طالب(ة) أو أحد أعضاء ھیئة  الُمعتدي أو الجاني یُعرَّ

التدریس بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، معلم أو مسؤول 
ارس أو سائق حافلة أو أو ممرضة مدرسیة أو عامل كافیتریا أو ح

مدرب ریاضي أو موجھ لنشاط إضافي للمنھج الدراسي أو معاون 
مدرسي أو متطوع بالمدرسة أو بائع أو مقاول أو أي شخص آخر 
یعمل بموجب عقد مع المنطقة التعلیمیة الذي یشارك في التنّمر أو 

 التنّمؤ اإللكتروني أو االنتقام.
 ,M.G.L.c. 71د في القانون (، على النحو المحدالبیئة المعادیة

§37O،(  تعّرف على أنھا حالة یتسبب فیھا التنّمر بجعل البیئة
المدرسیة متغلغلة بالترھیب أو السخریة أو اإلھانة التي تكون شدیدة 

 أو منتشرة بدرجة كافیة لتغییر الظروف التعلیمیة للطالب(ة).
ف بأنھ أي شكل من أشكال التخویف أو ا االنتقام النتقام أو یُعرَّ

المضایقة الموجھة ضد الطالب(ة) الذي یبلغ عن التنّمر أو یقدم 
معلومات أثناء التحقیق في التنّمر أو یشارك في الشھادة أو یكون لدیھ 

 معلومات موثوقة عن التنّمر.
یشملون، على سبیل المثال ال الحصر، المعلمین،  الموظفون

مدارس، والعاملین في واإلداریین، والمستشارین، والممرضات في ال
الكافیتریا، والحراس، وسائقي الحافالت، والمدربین الریاضیین، 

والموجھین لألنشطة اإلضافیة للمناھج الدراسیة، أو موظفي الدعم، 
 أو المساعدین المھنیین.

یتم تعریفھ على أنھ طالب(ة) أو شخص بالغ  الھدف أو الضحیة
 ي أو االنتقام.ارتكب ضده التنّمر أو التنّمر اإللكترون

یمكن أن یتخذ التنّمر العدید من األشكال ویمكن أن یحدث في أي 
مكان. یمكن أن تشمل التنّمر، على سبیل المثال ال الحصر، التخویف 

مثل التنابز باأللقاب أو التھدید؛ العزل االجتماعي مثل إطالق 
الشائعات أو نشرھا؛ أو االعتداء الجسدي مثل االعتداء على 

(ة) أو الھجوم على ممتلكات الطالب(ة). یمكن أن یخلق التنّمر الطالب
جًوا من الخوف لجمیع أفراد مجتمع المدرسة. كما یمكن أن یخلق 
قلقًا غیر ضروري وال مبرر لھ یؤثر على قدرة الطالب(ة) على 
الذھاب إلى المدرسة أو التعلم في المدرسة أو المشي في ممرات 

كافیتریا المدرسة أو اللعب في ساحة  المدرسة أو تناول الطعام في
المدرسة أو مناطق الترفیھ أو المشاركة في أو حضور أنشطة خاصة 

أو أنشطة إضافیة للمنھج الدراسي أو التنقل إلى المدرسة ومنھا. 
تعّرف "البیئة المعادیة" أكثر تحدیداً على أنھا حالة یتسبب فیھا التنّمر 

ترھیب أو السخریة أو اإلھانة التي بجعل البیئة المدرسیة متغلغلة بال
تكون شدیدة أو منتشرة بدرجة كافیة لتغییر الظروف التعلیمیة 

للطالب(ة). سلوكیات التنّمر التي لم یتم التصدي لھا یمكن أن تؤدي 

إلى عواقب وخیمة على الشباب، بما في ذلك اإلصابة باالكتئاب، 
في معالجة وانخفاض األداء المدرسي والحضور. كما أن الفشل 

سلوكیات التنّمر یعطي للطالب اآلخرین رسالة مفادھا أنھ یجوز 
 االشتراك في سلوكیات سلبیة.

یحظر القانون التنّمر الذي یحدث للطالب في المدارس ولن یتم  
). ألغراض CPSالتسامح معھ من قبل مدارس كامبریدج العامة (

لمدرسة، ھذه السیاسة، یشمل مصطلح "المدرسة" المدارس وحرم ا
والسفر من وإلى الفعالیات واألنشطة المدعومة من المدرسة، 
والممتلكات المجاورة مباشرة ألرض المدرسة، أو األنشطة 

والوظائف والبرامج التي ترعاھا المدرسة، سواًء كانت داخل أو 
خارج المدرسة (مثل الفعالیات االجتماعیة أو الرحالت أو الفعالیات 

ت والوظائف المماثلة التي ترعاھا المدرسة)، الریاضیة أو الفعالیا
وفي موقف للحافلة المدرسیة أو في حافلة مدرسیة أو سیارة أخرى 

مملوكة أو مستأجرة أو مستخدمة من قبل المنطقة التعلیمیة أو 
المدرسة، في الطریق إلى أو من المدرسة أو من خالل استخدام 

جره أو تستخدمھ التكنولوجیا أو جھاز إلكتروني تملكھ أو تستأ
المنطقة التعلیمیة أو المدرسة وفي موقع أو نشاط أو وظیفة أو 

برنامج ال یرتبط بالمدرسة أو من خالل استخدام التكنولوجیا أو 
جھاز إلكتروني ال تملكھ أو تستأجره أو تستخدمھ المنطقة التعلیمیة 
أو أو المدرسة، إذا كان الفعل یخلق بیئة معادیة في المدرسة للضحیة 
الشھود، أو ینتھك حقوق الضحیة أو الشھود في المدرسة أو یعطل 

بشكل كبیر عملیة التعلیم أو العملیة المنظمة للمدرسة. تمشیاً مع 
) أن بعض CPSقانون الوالیة، تدرك مدارس كامبردج العامة (

الطالب قد یكونون أكثر عرضة ألن یصبحوا ھدفًا للتنّمر أو 
لخصائص الممیزة أو المتمایزة، بما في ذلك المضایقات استناًدا إلى ا

العرق أو اللون أو األصل القومي أو الخلفیة اإلثنیة أو النسب أو 
الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو وضعیة 
المحاربین القدماء أو الحالة االجتماعیة أو الجنس أو النوع 

عبیر عنھا أو المیول االجتماعي أو ھویة النوع االجتماعي أو الت
الجنسیة أو الحمل أو الحالة المتعلقة بالحمل أو الحالة االجتماعیة 
االقتصادیة أو التشرد أو الحالة األكادیمیة أو المظھر الجسدي أو 

حالة األبوة أو باالرتباط بشخص لدیھ أو یُتوقع أن یكون لدیھ واحد 
 ) أو أكثر من ھذه الخصائص الممیزة.1(

) مزاعم التنّمر على محمل CPSكامبریدج العامة (تأخذ مدارس 
الجد وسوف تستجیب على الفور لشكاوى وادعاءات التنّمر. 

باإلضافة إلى ذلك، یُحظر االنتقام من أي شخص یبلغ عن التنّمر أو 
یقدم معلومات أثناء التحقیق في التنّمر أو التحقیق مع الشھود أو لدیھ 

 معلومات موثوق بھا عن التنّمر.
إذا كان أي طالب(ة) أو والد(ة)م ولي(ة) أمر/ مقدم(ة) الرعایة  

للطالب(ة) أو أحد الموظفین أو أحد أفراد المجتمع اآلخرین یعتقدون 
أن الطالب(ة) قد تعرض للتنّمر أو لالنتقام بسبب اإلبالغ عن التنّمر 

أو تقدیم معلومات أثناء التحقیق في التنّمر أو الشھادة أو الحصول 
علومات موثوق بھا حول التنّمر، ینبغي أن یوجھوا األمر إلى على م

عنایة مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا حیث یداوم الطفل. قد یتم 
ذلك شفھیاً أو كتابیاً. قد یتم تقدیم بالغات مجھولة عند اإلبالغ عن 

التنّمر و/ أو االنتقام بسبب اإلبالغ عن التنّمر أو تقدیم معلومات أثناء 
لتحقیق في التنّمر أو الشھادة أو وجود معلومات موثوق بھا عن ا

التنّمر، أیضاً إلى مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا حیث یداوم 
الطالب(ة). یرجى مالحظة ما یلي؛ رغم ذلك، ال یجوز اتخاذ أي 
 إجراء تأدیبي ضد الطالب(ة) فقط على أساس تلقي بالغ مجھول.

العاملین بالمدرسة (بما في ذلك على سبیل المثال ال  جمیعیتم تدریب 
الحصر، المعلمین، واإلداریین، والممرضات، والعاملین في 
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الكافیتریا، والحراس، وسائقي الحافالت، والمدربین الریاضیین، 
األنشطة اإلضافیة للمناھج الدراسیة، أو المعاونین  وموجھي

اسة مكافحة التنّمر المدرسیین) على أساس سنوي فیما یتعلق بسی
وخطة التدخل والوقایة من التنّمر الخاصة بمدارس كامبریدج العامة 

)CPS تم تحدید واجبات ومسؤولیات الموظفین بشكل أكبر في .(
 ).CPSخطة الوقایة والتدخل الخاصة بمدارس كامبریدج العامة (

 
 التعاون مع العائالت

المدرسي ومنسق سیقوم منسق المدارس المرحبّة/ منسق المناخ 
العائالت، بالتعاون مع المكتب المركزي ومدیري المدارس/ مدیري 

المدارس العلیا، بتوفیر الفرص لآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة 
لتعلم كیفیة التعرف على التنّمر وفھم آثاره على المستھدفین والمتفرجین 

باء/ أولیاء األمور/ وعلى األفراد الذین قاموا بالتنّمر. سیتم إخبار اآل
مقدمي الرعایة حول منھج التنّمر في مدرسة طفلھم؛ دینامیات التنّمر 

والسالمة عبر اإلنترنت والتنّمر اإللكتروني؛ تأثیر القانون على التنّمر 
والعواقب المحتملة التي یمكن أن تحدث إذا تورط طفل أو موظف في 

طلبات السریة في لوائح التنّمر وعملیة اإلبالغ عن شكاوى التنّمر ومت
 .C.M.R 603والیة ماساتشوستس المتعلقة بسجالت الطالب(ة)، (

)، وتعلیمات القانون الفیدرالي للحقوق التعلیمیة للعائالت 23.00
، كما ھي موضحة في )C.F.R. Part 99 34وحمایة الخصوصیة (

فیما یتعلق بإخطار مدیر المدرسة/ ) C.M.R. 49.07 603القانون (
المدرسة العلیا للوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/مقدم(ة) الرعایة عن حادث مدیر 

 أو اإلبالغ عن التنّمر أو االنتقام.
 متطلبات التدخل واإلبالغ

أن جمیع موظفي المدرسة مطالبون باإلبالغ  من المھم مالحظة
على الفور عن أي حالة من حاالت التنّمر أو االنتقام التي 

ھا، إلى مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة یشھدونھا أو یصبحون على ب
إن مطلب إبالغ مدیر المدرسة/  .العلیا أو من ینوب عن المدرسة

مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ ال یحد من سلطة الموظف في 
االستجابة للحوادث السلوكیة أو التأدیبیة بما یتفق مع سیاسات 

 وإجراءات المنطقة التعلیمیة المدرسیة إلدارة السلوك واالنضباط.
ة العلیا على عند تلقي الشكوى، یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرس

 الفور بإخطار:

 اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف المزعوم •

اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للمعتدي المزعوم أو  •
المعتدي المزعوم نفسھ إذا كان أحد أعضاء ھیئة التدریس 

 بالمدرسة

 مكتب السالمة واألمن •
إجراء تحقیق فوري في سیقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا ب

 الشكوى التي تم استالمھا.
یجوز لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا القیام باستشارة موظف 

موارد المدرسة ولكن ال یجوز لھ مشاركة معلومات تحدید ھویة 
 الھدف أو المعتدي المزعوم.

عند إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف والمعتدي، 
االلتزام بمتطلبات  المدرسة العلیالى مدیر المدرسة/ مدیر یجب ع

السریة الخاصة بتعلیمات سجل الطالب في والیة ماساتشوستس، 
)، وتعلیمات القانون الفیدرالي C.M.R. 23.00 603والقانون (

 .C.F.R 34للحقوق التعلیمیة للعائالت وحمایة الخصوصیة (

Part 99() 603، كما ھي موضحة في القانون C.M.R. 
) وبشكل أكثر تحدیًدا، ال یجوز لمدیر المدرسة/ مدیر 49.07

المدرسة العلیا الكشف عن معلومات من سجل الطالب(ة) الخاص 
بالھدف أو المعتدي لآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة ما لم تكن 

المعلومات متعلقة بطفل الوالد(ة) / ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة 
لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا اإلفصاح عن تحدید نفسھ. یجوز 

واقعة التنّمر أو االنتقام إلى وكالة محلیة إلنفاذ القانون، وفقاً لقانون 
)603 C.M.R. 49.06 /(ة)دون موافقة الطالب(ة) أو الوالد (

ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة للطالب(ة)، ولكن على مدیر 
علیا التواصل مع مسؤولي إنفاذ القانون المدرسة/ مدیر المدرسة ال

بطریقة تحمي خصوصیة األھداف والشھود الطالب والمعتدین إلى 
الحد الممكن عملیاً وفقًا للظروف السائدة. باإلضافة إلى ذلك، إذا كان 

المعتدي عضًوا في طاقم المدرسة، فقد یتخذ مدیر المدرسة/ مدیر 
ا، قد یصل إلى ویتضمن إنھاء المدرسة العلیا إجراًء تأدیبیًا مناسبً 

الخدمة. باإلضافة إلى ذلك، إذا ترائي لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة 
العلیا وجود تھدید مباشر وخطیر على صحة أو سالمة الطالب(ة) أو 

غیره من األفراد، فقد یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا 
أو المعتدي  بالكشف عن معلومات سجل الطالب(ة) الخاصة بالھدف

لألطراف المناسبة باإلضافة إلى تطبیق القانون فیما یتعلق بحاالت 
الطوارئ المتعلقة بالصحة أو السالمة إذا كانت معرفة المعلومات 
ضروریة لحمایة صحة أو سالمة الطالب(ة) أو غیره من األفراد 

 .C.M.R 603على النحو المنصوص علیھ في القانون (
23.07(4)(e)34ن () والقانو C.F.R. 99.13(a)(10) (

). في ھذه الحالة األخیرة، یقتصر الكشف على فترة 99.36و(
الطوارئ ویجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا توثیق 

المستند وكشف أسباب قیام مدیر المدرسة / مدیر المدرسة بتحدید 
 وجود حالة طوارئ للصحة أو السالمة.

المدرسة العلیا بتقدیم نسخة من سیاسة سیقوم مدیر المدرسة/ مدیر 
عدم التمییز وحظر التحرش الجنسي الخاصة بمدارس كامبریدج 

) وسیاسة مكافحة التنّمر في لجمیع األطراف بما في CPSالعامة (
ذلك الشخص الذي یقدم الشكوى، والطالب(ة) الذي یمثل الھدف 

ب(ة) الذي المزعوم، واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للطال
یمثل الھدف المزعوم، وللمعتدي المزعوم، وآباء/ أولیاء أمور 

 المعتدي المزعوم، إذا كان المعتدي المزعوم طالبًا (طالبة).
یمكن أیًضا اإلبالغ عن التنّمر و/ أو االنتقام بسبب اإلبالغ عن التنّمر 

لدى مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا الخاص بالمدرسة حیث 
الطالب(ة). یرجى مالحظة ما یلي؛ رغم ذلك، ال یجوز اتخاذ یداوم 

 أي إجراء تأدیبي ضد الطالب(ة) فقط على أساس تلقي بالغ مجھول.

 التحقیق في الشكاوى
) شكوى حول التنّمر CPSعندما تتلقى مدارس كامبریدج العامة (

 أو االنتقام بسبب اإلبالغ عن التنّمر، أو تقدیم معلومات أثناء التحقیق
في التنّمر أو الشھادة أو الحصول على معلومات موثوقة عن التنّمر، 

 االدعاء) على الفور في CPSستحقق مدارس كامبریدج العامة (
بطریقة عادلة وسریعة. سیتم إجراء التحقیق بطریقة تحافظ على 

السریة إلى الحد الممكن عملیاً في ظل ھذه الظروف ولحمایة 
ر أو االنتقام أو یوفر معلومات أثناء الشخص الذي یبلغ عن التنمّ 

التحقیق في التنّمر أو الشھود أو لدیھ معلومات موثوقة عن فعل 
 التنّمر.

قد یشمل التحقیق مقابلة مع الطالب(ة) أو الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ 
مقدم(ة) الرعایة أو الموظف أو أحد أفراد المجتمع الذي قدم الشكوى 

ھ ضحیة التنّمر أو االنتقام أو الطالب(ة) أو الطالب(ة) الذي یدعي أن
 بارتكاب(الطالب) أو أحد الموظفین (الموظفین) الذي یزعم أنھ قام 
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التنّمر أو االنتقام أو الشھادة على أي حوادث مزعومة أو غیرھم من 
األفراد على النحو الذي تحدده إدارة المدارس. عند تحدید حدوث 

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من التنّمر أو االنتقام، یقوم مدیر 
ینوب عنھ بإخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف 

والمعتدي على الفور، واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة 
للمعتدي، إذا كان المعتدي طالباً(ة)، بھذه الواقعة وإجراءات 

ر المدرسة/ مدیر االستجابة لھا. قد تكون ھناك ظروف یقوم فیھا مدی
المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ باالتصال اآلباء/ أولیاء األمور/ 
مقدمي الرعایة قبل أي تحقیق. سیكون اإلشعار متوافقًا مع لوائح 

عند إخطار اآلباء/  )C.M.R. 49.00 603الوالیة في القانون (
أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف والمعتدي، یجب على مدیر 

رسة/ مدیر المدرسة  العلیا االلتزام بمتطلبات السریة الخاصة المد
 603بتعلیمات سجل الطالب في والیة ماساتشوستس، والقانون (

C.M.R. 23.00 وتعلیمات القانون الفیدرالي للحقوق التعلیمیة ،(
، كما ھي )C.F.R. Part 99 34للعائالت وحمایة الخصوصیة (

) وبشكل أكثر C.M.R. 49.07 603موضحة في القانون (
تحدیًدا، ال یجوز لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا الكشف عن 

معلومات من سجل الطالب(ة) الخاص بالھدف أو المعتدي للوالد(ة)/ 
ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة ما لم تكن المعلومات متعلقة بطفل 

لمدرسة/ الوالد(ة) / ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة نفسھ. یجوز لمدیر ا
مدیر المدرسة العلیا اإلفصاح عن تحدید واقعة التنّمر أو االنتقام إلى 

) C.M.R. 49.06 603وكالة محلیة إلنفاذ القانون، وفقاً للقانون (
دون موافقة الطالب(ة) أو الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة 

لتواصل للطالب(ة)، ولكن على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا ا
مع مسؤولي إنفاذ القانون بطریقة تحمي خصوصیة األھداف 

والشھود الطالب والمعتدین إلى الحد الممكن عملیاً وفقًا للظروف 
السائدة. باإلضافة إلى ذلك، إذا ترائي لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة 
العلیا وجود تھدید مباشر وخطیر على صحة أو سالمة الطالب(ة) أو 

راد، فقد یقوم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا غیره من األف
بالكشف عن معلومات سجل الطالب(ة) الخاصة بالھدف أو المعتدي 
لألطراف المناسبة باإلضافة إلى تطبیق القانون فیما یتعلق بحاالت 
الطوارئ المتعلقة بالصحة أو السالمة إذا كانت معرفة المعلومات 

طالب(ة) أو غیره من األفراد ضروریة لحمایة صحة أو سالمة ال
 .C.M.R 603على النحو المنصوص علیھ في القانون (

23.07(4)(e)) 34) والقانون C.F.R. 99.13(a)(10) (
). في ھذه الحالة األخیرة، یقتصر الكشف على فترة 99.36و(

الطوارئ ویجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا توثیق 
دیر المدرسة بتحدید وجود حالة طوارئ المستند وكشف أسباب قیام م

للصحة أو السالمة. باإلضافة إلى ذلك، وتمشیاً مع قانون الوالیة، 
یجب إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف (األھداف) 

بنتائج التحقیق وأي إجراءات یتم اتخاذھا لمنع أي أعمال تنّمر أو 
 قد حدث بالفعل. انتقام أخرى إذا تقرر أن ذلك السلوك

باإلضافة إلى ذلك، وتمشیاً مع قانون الوالیة وشروط مذكرة التفاھم 
) وإدارة الشرطة بكامبریدج، CPSبین مدارس كامبریدج العامة (

إذا تقرر أن التنّمر أو االنتقام قد حدث، فإن مدیر المدرسة/ مدیر 
قوم بما المدرسة العلیا، بالتعاون مع مدیر السالمة واألمن، یجب أن ی

 یلي:

القیام بإخطار موظف موارد المدرسة إذا كان مدیر المدرسة/  •
مدیر المدرسة العلیا لدیھ أساس معقول لالعتقاد بأنھ قد یتم توجیھ 

تھم جنائیة ضد المعتدي أو قرر وجود تھدید فوري وھام على 
 صحة الطالب(ة) أو سالمتھ أو صحة وسالمة أفراد آخرین

كتیّب دیبیة المناسبة بما یتوافق مع ھذا واتخاذ اإلجراءات التأ •
 الحقوق والواجبات

إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للمعتدي (المعتدین)   •
إذا كان المعتدي طالبًا (طالبة) أو أخطار المعتدي نفسھ إذا كان 

 أحد الموظفین

أخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف (األھداف)،  •
وبقدر ما یتمشى مع القوانین واللوائح الفیدرالیة والوالئیة، والقیام 
 بإخطارھم باإلجراء المتخذ لمنع أي أعمال تنّمر أو انتقام أخرى.
عالوة على ذلك، إذا كان حادث التنّمر أو االنتقام یشمل طالباً من 

أكثر من منطقة تعلیمیة مدرسیة واحدة، أو مدرسة مستقلة، أو 
حكومیة، أو مدرسة نھاریة خاصة معتمدة أو مدرسة مدرسة غیر 

داخلیة أو مدرسة تعاونیة معتمدة، فیجب على المنطقة التعلیمیة أو 
المدرسة التي أُبلغت أوالً بالتنّمر أو االنتقام، بما یتماشى مع القانون 

الفیدرالي وقانون الوالیة، القیام على الفور بإخطار المسؤول 
لیمیة أو المدرسة األخرى حتى یتمكن االثنان المناسب بالمنطقة التع

 من اتخاذ اإلجراء المناسب.
في أي وقت بعد تلقي بالغ عن التنّمر أو االنتقام، بما في ذلك بعد 

التحقیق، إذا وجد مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب 
عنھ أساًسا معقوًال لالعتقاد بأنھ قد یتم توجیھ تھم جنائیة ضد 

عتدي، سیقوم مدیر المدرسة، باالشتراك مع مدیر السالمة واألمن، الم
بإخطار سلطات إنفاذ القانون المحلیة. سیكون اإلشعار متوافقًا مع 

) وشروط مذكرة التفاھم C.M.R .49.00 603متطلبات القانون (
) وإدارة الشرطة بكامبریدج. CPSبین مدارس كامبریدج العامة (

وقعت حادثة التنّمر أو االنتقام على أرض باإلضافة إلى ذلك، إذا 
عاًما ولم یعد مسجالً في  21المدرسة وشملت طالبًا سابقًا دون سن 

منطقة تعلیمیة مدرسیة محلیة أو مدرسة مستقلة أو مدرسة غیر 
حكومیة أو مدرسة خاصة أو مدرسة نھاریة خاصة معتمدة أو 

التعلیمیة أو مدرسة داخلیة أو مدرسة تعاونیة، یجب على المنطقة 
المدرسة المطلعة على واقعة التنّمر أو االنتقام االتصال بسلطات إنفاذ 

الفیدرالیة والوالئیة. عند  واللوائحالقانون بطریقة تتفق مع القوانین 
اتخاذ ھذا القرار، سوف یتشاور مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، 

قة التعلیمیة بما یتماشى مع الخطة، مع سیاسات وإجراءات المنط
المعمول بھا وشروط مذكرة التفاھم بین مدارس كامبریدج العامة 

)CPS وإدارة الشرطة بكامبریدج، مع مسؤول الموارد بالمدرسة (
وغیره من األفراد الذین یعتبرھم مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا 

 أو من ینوب عنھ مناسبًا.

 اإلجراء التأدیبي/ الردود على التنّمر
ھدف مدارس كامبریدج العامة فیما یتعلق باالنضباط ھو تھیئة  إن

جو یتعلم فیھ الطالب كیفیة إصالح األضرار التي لحقت بالمجتمع 
بأسره عندما یلحق األفراد األذى ببعضھم البعض. إذا تم تحدید أن 

التنّمر أو سلوك غیر مالئم آخر قد تم ارتكابھ، فإن مدارس كامبریدج 
ستتخذ اإلجراءات المناسبة في ظل ھذه الظروف. ) CPSالعامة (

ستعمل اإلجراءات التأدیبیة المتوازنة على موازنة الحاجة إلى 
المساءلة مع الحاجة إلى إصالح األضرار التي لحقت بالمجتمع 

المدرسي، بینما یتم تعلیم السلوك المناسب أیًضا. باستخدام اإلطار 
مدرسة/ مدیر المدرسة التصالحي حسب االقتضاء، سیقوم مدیر ال

العلیا أو من ینوب عنھم بتنفیذ االستراتیجیات المناسبة للحمایة من 
التنّمر أو االنتقام من الطالب(ة) الذي قام باإلبالغ ن واقعة التنّمر أو 

االنتقام، أو الطالب(ة) الذي شھد واقعة التنّمر أو االنتقام، أو 
الطالب(ة) الذي لدیھ  الطالب(ة) یقدم معلومات أثناء التحقیق، أو

 معلومات موثوقة عن الفعل المبلغ عنھ حول التنّمر أو االنتقام.
قبل التحقیق الكامل في مزاعم التنّمر أو االنتقام، سیتخذ مدیر 

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من ینوب عنھ خطوات لتقییم 
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یة الحاجة الستعادة الشعور باألمان إلى الھدف المزعوم و/ أو حما
الھدف المزعوم من الحوادث اإلضافیة المحتملة. قد تشمل 

االستجابات لتعزیز السالمة، على سبیل المثال ال الحصر، وضع 
خطة أمان شخصیة؛ والتحدید المسبق لترتیبات الجلوس للھدف و/ أو 

المعتدي في الفصل أو في الغداء أو في الحافلة؛ وتحدید الموظف 
ن" للھدف؛ وتغییر جدول المعتدي الذي سیكون بمثابة "شخص آم

وإمكانیة وصولھ للھدف. سیتخذ مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا 
أو من ینوب عنھ خطوات إضافیة لتعزیز السالمة أثناء التحقیق 

 وبعده، حسب االقتضاء.
ھناك مجموعة من الخیارات لتدریس السلوك المناسب بما في ذلك: 

ارات؛ النمذجة واستخدام الممارسات تقدیم جلسات فردیة لبناء المھ
التصالحیة؛ توفیر األنشطة التعلیمیة ذات الصلة للطالب األفراد أو 
مجموعات الطالب، بالتشاور مع الموجھین اإلرشادیین بالمدارس 

وغیرھم من موظفي المدارس المناسبین؛ تنفیذ مجموعة من 
دة إجراءات الدعم السلوكي األكادیمي وغیر األكادیمي لمساع

الطالب على فھم الطرق االجتماعیة لتحقیق أھدافھم؛ االجتماع مع 
اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة لحشد الدعم األبوي وتعزیز 
أنشطة منع التنّمر وبناء المھارات االجتماعیة في المنزل؛ اعتماد 

 خطط سلوكیة لتشمل التركیز على تطویر مھارات اجتماعیة محددة.
جراءات الخاصة بالطالب الذین ثبت أنھم شاركوا في قد تشمل اإل

التنّمر مطالبة المعتدي بالعمل مع موظفي المدرسة لتحسین السلوك؛ 
أو توصیة بتقدیم المشورة أو خدمات الدعم أو التدخالت العالجیة 
األخرى للطالب(ة) وأفراد األسرة المناسبین للطالب(ة)؛ أو فرض 

قد تصل إلى وتتضمن تدخل عواقب تأدیبیة على الطالب(ة) 
كتیّب المحكمة؛ أو االنضباط المرتبط بالمدرسة بما یتماشى مع 

، بما في ذلك التوقیف والطرد و/ أو تدخل الحقوق والواجبات
المحكمة. قد یشمل اإلجراء الخاص بالموظفین الذین ثبت تورطھم 

ل في التنّمر اتخاذ إجراءات تأدیبیة، وحتى إنھاء الخدمة و/ أو تدخّ 
 المحكمة.

سیتم إبالغ جمیع الطالب والموظفین الذین ثبت تورطھم في واقعة 
التنّمر بالحظر المفروض على االنتقام وأن أي أعمال انتقامیة 

 ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة.
عندما یتم تحدید أن سلوًكا غیر الئق قد حدث، فإن مدارس كامبریدج 

اء على السلوك وستفرض ) ستعمل على الفور للقضCPSالعامة (
إجراءات تصحیحیة عند الضرورة، والتي قد تتراوح بین مطالبة 

الجاني بالعمل مع موظفي المدرسة على تحسین السلوك، والتوصیة 
بتوفیر االستشارة أو غیرھا من الخدمات العالجیة و/ أو اإلجراءات 

ل التأدیبیة عند االقتضاء، بما في ذلك التعلیق والطرد و/ أو تدخ
المحكمة. باإلضافة إلى ذلك، وتمشیاً مع قانون الوالیة، إذا تقرر أن 

التنّمر أو االنتقام قد حدث بالفعل، فإنھ یجب على مدیر المدرسة/ 
مدیر المدرسة العلیا، باالشتراك مع مدیر السالمة واألمن، القیام بما 

ة/ ) إخطار سلطات إنفاذ القانون المحلیة إذا كان مدیر المدرس1یلي (
مدیر المدرسة العلیا یعتقد أنھ یمكن توجیھ تھم جنائیة ضد المعتدي؛ 

) إبالغ اآلباء/ أولیاء 3) اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة المناسبة؛ (2(
) إخطار اآلباء/ أولیاء األمور 4األمور/ مقدمي الرعایة للمعتدي؛ (

 الضحیة المستھدفة وإبالغھم بالقدر الذي یتمشى مع قانون الوالیات
والقانون الفیدرالي، باإلجراء المتخذ لمنع أي أعمال تنّمر أو انتقام 

أخرى. عالوة على ذلك، إذا تقرر أن طالبًا (طالبة) قد اتھم عن قصد 
اتھاًما كاذبًا بالتنّمر أو االنتقام، فیجب أن یخضع الطالب(ة) لتأدیب 

والتي قد تتضمن  ،كتیّب الحقوق والواجباتیتوافق مع أحكام 
 قیف و/ أو الطرد و/ أو تدخل المحكمة.التو

 تعزیز سالمة الھدف واآلخرین

من أجل استعادة الشعور باألمان للطالب(ة) الھدف ضحیة التنًمر 
وتقییم احتیاجات الھدف من الحمایة، یجب عقد اجتماع مع الطالب(ة) 

واآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة، موظفي المدرسة المناسبین 
المدرسة، و/ أو مدیر المدرسة العلیا، و/ أو المدیر (أي مدیر 

المساعد للمدرسة، و/ أو عمید الطالب، و/ أو أخصائي السالمة و/ 
أو موظف موارد المدرسة). سیكون الغرض من ھذا االجتماع ھو 

مناقشة وضع خطة أمان للطالب(ة) وتنفیذھا، بما في ذلك الموظفین 
رت أي شواغل. قد توصي مدارس الذین قد یبلغھم الطالب(ة) إذا ظھ

، حسب االقتضاء، بتقدیم المشورة )CPSكامبریدج العامة (
وخدمات الدعم أو التدخالت العالجیة األخرى للطالب(ة) وأفراد 

 األسرة المناسبین للطالب(ة).
في غضون فترة زمنیة معقولة بعد تحدید اإلجراءات التصحیحیة و/ 

دیر المدرسة العلیا أو مر المدرسة/ أو التأدیبیة وترتیبھا، سیتصل مدی
من ینوب عنھ بالھدف لتحدید ما إذا كان ھناك تكرار للسلوك 

المحظور وما إذا كانت ھناك تدابیر داعمة إضافیة مطلوبة. إذا كان 
األمر كذلك، فسوف یعمل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو من 

 ا على الفور.ینوب عنھ مع موظفي المدرسة المناسبین لتنفیذھ
إذا كان ھناك أمر زجري مطبقاً، فسیتمثل أحد أغراض االجتماع في 

مراجعة اآلثار المترتبة على األمر الزجري وإجراءات اإلبالغ في 
حالة حدوث أي انتھاك لألمر الزجري. إذا كان األمر الزجري ضد 
طالب(ة) آخر أو موظف آخر، فیجب عقد اجتماع منفصل مع ھذا 

عة األمر الزجري وآثاره وتوقعاتھ وعواقب انتھاك الفرد لمراج
 األمر.

 االتھامات الكاذبة/ االنتقام
إذا تقرر أن طالبًا (طالبة) قد اتھم عن قصد اتھاًما كاذبًا بالتنّمر أو 

كتیب االنتقام، فیجب أن یخضع الطالب(ة) لتأدیب یتوافق مع أحكام 
 .الحقوق والمسئولیات

لى نفس الحمایة بغض النظر عن یجب أن یحصل جمیع الطالب ع
 وضعھم بموجب القانون.

 مراجعة اإلجراءات المدرسیة
إذا كان الشخص الذي یقدم شكوى بشأن التنّمر، والھدف المزعوم 
للتنّمر و/ أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف المزعوم 

الستخدام للتنّمر، لم یستطیعوا حل شواغلھم بعد محاولة بنیة حسنة 
الوسائل غیر الرسمیة المفصلة أعاله بالتعاون مع مدیر المدرسة/ 

رئیس المدرسة العلیا، یجوز لھم تقدیم شكوى خطیة إلى المدیر 
یجب أن تحدد الشكوى المكتوبة  المراقب أو كبیر موظفي العملیات.

الشواغل وأن تتضمن بیانًا موجًزا للوقائع واإلجراء المحدد 
 المطلوب.

) أیام من استالم الشكوى المكتوبة، سیقوم 7ضون سبعة (في غ 
المدیر المراقب أو من ینوب عنھ بإرسال إشعار یحدد تاریخ ووقت 
االجتماع لمناقشة الشواغل. بعد االجتماع، یحدد المدیر المراقب أو 
من ینوب عنھ ما إذا كانت واقعة التنّمر أو أي سلوك غیر الئق قد 

تخفیف المناسب الذي تم اتخاذه حتى اآلن، حدثت بالفعل، وما ھو ال
للتأكد من توقف التنّمر أو أي سلوك غیر الئق آخر وما إذا كانت 
ھناك حاجة إلى تدابیر داعمة إضافیة. سیتم إصدار خطاب یتناول 

ھذه األمور وأي إجراءات إضافیة ستتخذھا المنطقة التعلیمیة لمعالجة 
 ام من االجتماع.) أی5الشواغل التي أثیرت خالل خمسة (

إذا كان الشخص الذي یقدم شكوى بشأن التنّمر، والھدف المزعوم  
للتنّمر و/ أو اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للھدف المزعوم 

للتنّمر، ال یزالوا غیر قادرین على حل مشكالتھم وشواغلھم بعد 
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طلب االجتماع مع المدیر المراقب أو من ینوب عنھ، قد یتم تقدیم 
یجوز للجنة المدارس، حسب  للمراجعة من قبل لجنة المدارس.

تقدیرھا، سماع شھود، وتلقي أدلة إضافیة، ومراجعة النتائج 
والتوصیات على مستوى المدرسة وكذلك نتائج وتوصیة اجتماع 

المراجعة مع المدیر المراقب أو من ینوب عنھ. في غضون خمسة 
لجنة المدارس قراًرا مكتوبًا ) أیام من إجراء المراجعة، تصدر 5(

یؤكد أو ینقض أو یعدل بطریقة أو بأخرى نتائج وتوصیات المدیر 
المراقب، بما في ذلك معالجة اإلجراءات اإلضافیة، إن وجدت، التي 

 الشواغل التي أثیرت. المدرسیة لمعالجةستتخذھا المنطقة التعلیمیة 

  ً  ھناك عملیات أخرى للشكاوى متاحة أیضا
شارة أیًضا إلى أن أحكام ھذه اإلجراءات الموضحة أعاله تجدر اإل

وسیاسة مكافحة التنّمر  كتیّب الحقوق والواجباتفي ھذا القسم، وفي 
وخطة التدخل للوقایة من التنّمر الخاصة بمدارس كامبریدج العامة، 

ال تمنع الطالب(ة) من استخدام عملیة تقدیم الشكاوى المنصوص 
تمییز وحظر التحرش الجنسي" لمدارس علیھا في "سیاسة منع ال

كامبریدج العامة، لطلب حل أي شكاوى تتعلق بالتمییز أو المضایقة 
تستند إلى خاصیة یحمیھا القانون مثل العرق أو اللون أو األصل 

القومي أو الخلفیة اإلثنیة أو النسب أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو 
ن القدماء أو الحالة المعلومات الوراثیة أو وضعیة المحاربی

االجتماعیة أو الجنس أو النوع االجتماعي أو الھویة الجنسیة أو 
 المیول الجنسیة أو الحمل أو الظروف ذات الصلة بالحمل.

تجدر اإلشارة أیًضا إلى أن أحكام ھذا القسم ال تمنع الطالب(ة) من 
من  0.23استخدام عملیة تقدیم الشكاوى المنصوص علیھا في القسم 

لطلب حل أي شكاوى تتعلق بحرمان  یّب الحقوق والواجباتكت
كتیّب الحقوق في الطالب(ة) من الحقوق المنصوص علیھا 

 .والواجبات

 العالقة بالقوانین األخرى
تمشیا مع القوانین واللوائح الفیدرالیة وتلك الخاصة بالوالیة، 

وسیاسات المنطقة التعلیمیة المدرسیة، ال یجوز التمییز ضد أي 
خص في القبول في مدرسة عامة في أي مدینة أو بلدة أو في ش

الحصول على مزایا وامتیاز ودورات دراسیة بھذه المدرسة العامة 
على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الخلفیة اإلثنیة أو 

النسب أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو 
ء أو الحالة االجتماعیة أو الجنس أو النوع وضعیة المحاربین القدما

االجتماعي أو الھویة الجنسیة أو المیول الجنسیة أو الحمل أو 
 الظروف ذات الصلة بالحمل.

أو في سیاسة  كتیّب الحقوق والواجبات أو فيال یوجد في ھذا القسم  
مكافحة التنّمر وخطة التدخل للوقایة من التنّمر الخاصة بمدارس 

كامبریدج العامة ما یمنع مدرسة أو منطقة تعلیمیة مدرسیة من اتخاذ 
إجراءات لتصحیح التمییز أو المضایقة بناًء على عضویة أي شخص 

و في فئة محمیة قانونًا بموجب القوانین المحلیة أو قانون الوالیة أ
القانون الفیدرالي أو سیاسات المنطقة التعلیمیة المدرسیة. باإلضافة 

كتیّب الحقوق إلى ذلك، ال یوجد أي شيء في ھذا القسم أو في  
أو في سیاسة مكافحة التنّمر وخطة التدخل للوقایة من  والواجبات

التنّمر الخاصة بمدارس كامبریدج العامة مصمم أو یھدف إلى الحد 
رسة أو المنطقة التعلیمیة التخاذ إجراءات تأدیبیة من سلطة المد

 ,½ 37H, 37H) واألقسام (M.G.L.c. 71بموجب القانون (
37H ¾( والقوانین األخرى المعمول بھا، أو سیاسات المدرسة أو ،

المنطقة التعلیمیة المحلیة في الرد على السلوك العنیف أو الضار أو 
كتیّب الحقوق ا القسم في التخریبي، بصرف النظر عما إذا كان ھذ

أو في سیاسة مكافحة التنّمر و/ أو خطة التدخل للوقایة  والواجبات
 من التنّمر الخاصة بمدارس كامبریدج تغطي ھذا السلوك.

 . السیاسة ضد عنف المواعدة لدى المراھقین28
) بتوفیر بیئة تعلیمیة ال یتم CPSتلتزم مدارس كامبریدج العامة (

عنف المواعدة. تمشیا مع ھذه الفلسفة، تلتزم مدارس فیھا التسامح مع 
) بتعزیز بیئة خالیة من عنف المواعدة. وفقًا CPSكامبریدج العامة (

) إلى زیادة الوعي CPSلذلك، تسعى مدارس كامبریدج العامة (
بعنف المواعدة بین المراھقین والمساعدة في االستجابة الحتیاجات 

 مثل ھذا العنف.الضحایا واألطفال الذین شھدوا 
إن عنف المواعدة لدى المراھقین الذي یحدث في أي مكان ھو غیر 

قانوني ولن یتم التسامح مع عنف المواعدة لدى المراھقین الذي 
یحدث في أي بیئة مدرسیة. عالوة على ذلك، لن یتم التسامح مع 

االنتقام من فرد اشتكى من عنف المواعدة لدى المراھقین أو تعاون 
ق الخاص بعنف المواعدة لدى المراھقین. سوف تستجیب في تحقی

) على وجھ السرعة للشكاوى CPSمدارس كامبریدج العامة (
والبالغات المتعلقة بعنف المواعدة لدى المراھقین أو االنتقام، وسیتم 
اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة عند الضرورة، بما في ذلك اإلجراءات 

 التأدیبیة عند االقتضاء.
 ات المستخدمة في ھذه السیاسة ھي كما یلي:التعریف

العنف المنزلي ھو نمط من  العنف المنزلي/ العنف الشخصي:
السلوك القسري یحاول فیھ أحد الشركاء السیطرة على الشریك 

اآلخر من خالل التھدید أو االستخدام الفعلي للتكتیكات، والتي قد 
الجنسیة أو اللفظیة أو تشمل أیًا أو كًال مما یلي: اإلساءة البدنیة أو 

المالیة أو النفسیة و/ أو من خالل االستخدام التكنولوجیا (أي التنّمر 
 اإللكتروني).

یؤثر العنف المنزلي على جمیع المجتمعات في مختلف أنحاء البالد، 
بغض النظر عن المجموعة اإلثنیة أو الثقافة أو الخلفیة العرقیة. 

مستویات الدخل، والعقائد، یتعرض األشخاص من جمیع األعمار، و
والتوجھات الجنسیة، والنوع االجتماعي، وھویة النوع االجتماعي، 

 ومستویات التعلیم للعنف العائلي.
عنف المواعدة (أو استغالل العالقة)  عنف المواعدة لدى المراھقین:

ھو نمط من سلوك التحكم الزائد الذي یستخدمھ شخص ضد صدیقتھ 
خذ عنف المواعدة عدة أشكال، بما في ذلك أو صدیقھا. یمكن أن یت

اإلیذاء العقلي/ العاطفي، واإلیذاء البدني، واالعتداء الجنسي و/ أو 
من خالل استخدام التكنولوجیا (أي التنّمر اإللكتروني). قد یواجھ 
شخص ما عنف المواعدة حتى لو لم یكن ھناك أي إیذاء جسدي. 

المواعدة العارضة  یمكن أن یحدث في كل المواقف التي تتضمن
 والعالقات الجادة، والعالقات طویلة األجل.
یمكن أن تؤثر مشاھدة  الطفل الذي شھد/ تعرض للعنف المنزلي:

العنف على كل جانب من جوانب حیاة الطفل ونموه وتطوره. یمكن 
أن یشمل التعرض رؤیة أو سماع اإلساءة، واكتشاف آثار اإلساءة 

األمر/ مقدم(ة) الرعایة أو رؤیة األثاث (إصابات الوالد(ة)/ ولي(ة) 
المكسور، وما إلى ذلك) و/ أو التعرض لإلصابة/ األذى دفاًعا عن 

 الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة ضد السلوك التعسفي.
العنف األسري ھو تعریف أوسع، یشمل إساءة  العنف األسري:

من أعمال العنف  معاملة األطفال، وإساءة معاملة المسنین، وغیرھا
 بین أفراد األسرة.
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ھي مصطلحات قابلة للتبدیل  الضحیة/ الناجي/ المعتدي علیھ:
لإلشارة إلى الشخص الذي أصیب أو تعرض لإلیذاء أو التھدید 

 بالضرر، سواء كان ھناك ضرر مادي فعلي أم ال.
مصطلحات قابلة للتبدیل لإلشارة  ھي الضارب:المعتدي/ الجاني/ 

إلى الشخص الذي یتسبب في سوء المعاملة والتسبب في ضرر، 
 سواء كان ھناك ضرر بدني فعلي أم ال.

باإلضافة إلى ذلك، قد یشكل ھذا السلوك أیًضا مضایقة، أو شكل من 
أشكال التمییز، المحظور بموجب القانون الفیدرالي وقانون الوالیة؛ 

ھذا السلوك تنّمراً، بما في ذلك على سبیل المثال ال  و/ أو قد یشكل
الحصر، التنّمر اإللكتروني، وھو أمر محظور بموجب قانون 
الوالیة. یحظر ھذا السلوك أیًضا من خالل سیاسة عدم التمییز 

وحظر التحرش الجنسي، وسیاسة مناھضة العنف، وسیاسة مكافحة 
 ).CPSة (التنّمر التي تتبعھا مدارس كامبریدج العام

 إشارات اإلنذار التعرف على
التصرف بغیرة شدیدة إذا كان  تشمل عالمات السلوك التعسفي:

شریك الطالب(ة) یتحدث إلى اآلخرین، ومحاول تقریر ما یجب على 
اآلخر فعلھ، وإثارة الخالفات بشكل غیر متناسب، والتھدید باستمرار 

م على اآلخر فیما باالنفصال، وفقدان األعصاب لفظیًا، وإلقاء اللو
یتعلق بمشاكلھ، واإلیذاء الجسدي والعاطفي للشریك أو أعمال التنّمر 

 اإللكتروني.
إلغاء الخطط باستمرار ألسباب ال تبدو  تشمل عالمات اإلیذاء ما یلي:

صحیحة، والقلق دائًما من غضب الشریك، والتخلي عن أشیاء مھمة 
للفرد، وظھور عالمات اإلیذاء البدني، مثل الكدمات أو الجروح، أو 

التعرض للضغط لممارسة الجنس أو الشعور بمجرد أن الشخص 
وال الوقت، دمیة جنسیة، وجود شریك یریدھم أن یكونوا متاحین ط

وأن یصبحوا معزولین عن العائلة أو األصدقاء أو التعرض للتنّمر 
 اإللكتروني.

 إجراءات اإلبالغ عن عنف المواعدة لدى المراھقین
یجوز للطالب الذي یعتقدون أنھم وقعوا ضحیة لعنف المواعدة لدى 

المراھقین، أو یعتقدون أنھم في خطر من الوقوع كضحیة لعنف 
المراھقین، أو لدیھم أمر زجري ضد أي فرد، القیام المواعدة لدى 

) مدیر المدرسة/ 1باإلبالغ عن األمر إلى أي من األفراد التالیین: (
) 4) العمید، أو (3) المدیر المساعد، أو (2مدیر المدرسة العلیا، أو (

 ) ممرضة المدرسة.5المعلم أو (
مدیر  /یجب على الشخص الذي یتلقى البالغ إخطار مدیر المدرسة

 المدرسة العلیا على الفور.
باإلضافة إلى ذلك، یجب على أي موظف یشھد واقعة عنف المواعدة 

لدى المراھقین حدث في حرم المدرسة أو في فاعلیة متعلقة 
 بالمدرسة، أن یخطر مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا على الفور.

بما یلي على یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا القیام 
) إبالغ اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة للضحیة، 1الفور: (

 ) إخطار مكتب السالمة واألمن.2و(
یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أیًضا إحالة الطالب(ة) 
و/ أو اآلباء/ أولیاء األمور للطالب(ة) إلى سیاسة منع التمییز وحظر 

) التي تتناول CPSكامبریدج العامة (التحرش الجنسي لمدارس 
إجراءات الحل غیر الرسمي وتقدیم الشكاوى الرسمیة وسیاسة 

) وتقدیم نسخ CPSمكافحة التنّمر في مدارس كامبریدج العامة (
 منھا عند الطلب.

عند تلقي تقریر عن حادث یتعلق بعنف المواعدة لدى المراھقین، 
قع في حرم المدرسة أو سواء وقع الحادث خارج حرم المدرسة أو و

في الطریق إلى أو من المدرسة أو في فاعلیة متعلقة بالمدرسة، أو 
انتھاك ألمر زجري داخل حرم المدرسة، أو في الطریق من وإلى 
المدرسة أو في فاعلیة متعلقة بالمدرسة، ستقوم مدارس كامبریدج 

) على الفور بإخطار السلطات المختصة بالحادث CPSالعامة (
المزعوم. سیتم اإلبالغ عن أي حادث من ھذا القبیل بطریقة تحافظ 

ً على السریة   في ظل ھذه الظروف. إلى الحد الممكن عملیا
من المھم أن تأخذ معلومات الطرف الثالث على محمل الجد عندما 

صى بأن یقوم أحد یتعلق األمر بعنف المواعدة لدى المراھقین. یو
أعضاء فریق العمل المدربین تدریباً مناسباً باالتصال بالطالب(ة) 

لمناقشة ما سمعھ والشواغل المحتملة. إذا تم اإلقرار باإلساءة، فیجب 
وضع "خطة أمان"، باإلضافة إلى التوصیة وتبادل اإلحاالت 

للحصول على المشورة ومجموعات الدعم والحصول على المساعدة 
 شرطة/ المحكمة.من ال

باإلضافة إلى ذلك، یجب أن یتذكر موظفو المدرسة االلتزام بجمیع 
التزامات اإلبالغ القانونیة المتعلقة باإلساءة واإلھمال المشتبھ بھم 

) باتباع 51A). ینبغي تقدیم شكاوى (51A(استمارة اإلبالغ 
إرشادات اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال وإھمالھم في مدارس 

، بما في ذلك إخطار مدیر المدرسة/ مدیر )CPSبریدج العامة (كام
المدرسة العلیا باإلساءة واإلھمال المشتبھ بھما. عالوة على ذلك، 

یجب أن یتذكر موظفو المدرسة إبالغ الشرطة بجمیع الجرائم. یجب 
على الموظفین إخطار مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، والذي 

مدیر السالمة واألمن، والذي سیقوم بتنسیق سیقوم بدوره بإبالغ 
إبالغ الشرطة. سیتم اإلبالغ عن أي حادث من ھذا القبیل بطریقة 

ً تحافظ على السریة   في ظل ھذه الظروف. إلى الحد الممكن عملیا
 اإلجراءات المتبعة عند تزوید المدرسة بنسخة من أمر زجري

رد ویقدم نسخة عندما یكون لدى الطالب(ة) أمراً زجریاً ضد أي ف
من األمر إلى المدرسة، یجب على مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة 

العلیا عقد اجتماع مع الموظف أو مع الطالب(ة) واآلباء/ اولیاء 
األمور/ مقدمي الرعایة للطالب(ة) لمراجعة األمر الزجري وآثاره. 
یجب وضع "خطة سالمة" لتلبیة احتیاجات الضحیة وشواغلھا، بما 

الموظفون الذین قد یبلغھم الطالب(ة) عن حدوث أي شواغل في ذلك 
أو حدوث أي انتھاك لألمر الزجري أثناء وجود الطالب(ة) أو 

الموظف في حرم المدرسة أو في فاعلیة ذات صلة بالمدرسة. إذا 
كان األمر الزجري ضد عضو آخر في المجتمع المدرسي، فیجب 

ألمر الزجري وآثاره عقد اجتماع منفصل مع ھذا الفرد لمراجعة ا
وتوقعاتھ وعواقب انتھاك األمر. سیتم وضع "خطة السالمة" بطریقة 

ً تحافظ على السریة إلى   في ظل ھذه الظروف. الحد الممكن عملیا
 اإلجراء التأدیبي

إذا تقرر أن سلوًكا غیر الئق قد ارتكب، فإن مدارس كامبریدج 
ة في ظل ھذه ) ستتخذ اإلجراءات التي تراھا مناسبCPSالعامة (

الظروف. قد یتراوح ھذا اإلجراء بین االستشارة و/ أو التأدیب 
 وحتى التوقیف أو اإلبعاد من المدرسة.

 العالجات األخرى
باإلضافة إلى اإلبالغ عن حادثة عنف المواعدة لدى المراھقین التي 
حدثت في حرم المدرسة أو في الطریق إلى أو من المدرسة أو في 

المدرسة وفقًا لإلجراءات المذكورة أعاله، فإن فاعلیة متعلقة ب
الطالب الذین یعتقدون أنھم وقعوا ضحیة لعنف المواعدة لدى 

المدرسة، أو في  أو إلىالمراھقین في حرم المدرسة، في الطریق من 
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فاعلیة متعلقة بالمدرسة، یمكنھم أیضاً تقدیم شكوى من المضایقة و/ 
ص علیھا في سیاسة منع التمییز أو التنّمر وفقًا لإلجراءات المنصو

) و/ أو CPSوحظر التحرش الجنسي لمدارس كامبریدج العامة (
سیاسة مكافحة التنّمر. عالوة على ذلك، یمكن للطالب الذین یعتقدون 
أنھم وقعوا ضحیة لعنف المواعدة لدى المراھقین التي وقعت خارج 

الشرطة  حرم المدرسة و/ أو خارج ساعات الدراسة، القیام بإبالغ
 بالحادث المزعوم.

یمكن للطالب الذین یعتقدون أنھم في خطر أیًضا السعي للحصول 
على أمر زجري لحمایة الشخص من األلم البدني أو اإلصابة أو 

التھدید باأللم أو اإلصابة عن طریق تقدیم طلب للحصول على أمر 
 زجري في المحكمة المحلیة.

 
 إجراءات االنضباط 

 القانونیة الواجبة)(اإلجراءات 

. فیما یلي كتیّب الحقوق والواجبات إجراءات االنضباط مبینة في
 ملخص موجز لھذه اإلجراءات:

 . التوقیفات29
) ھي بذل كل جھد ممكن CPSإن سیاسة مدارس كامبریدج العامة (

لمساعدة الطالب على حل مشكالت السلوك دون اللجوء إلى 
بإجراء التوقیف فقط كحل أخیر. إجراءات تأدیبیة حادة. یوصى 

تحقیقًا لھذه الغایة، یتم تشجیع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو 
من ینوب عنھ على متابعة واستنفاد جمیع اإلجراءات والتدخالت 

التأدیبیة المتاحة والمالئمة لتعزیز التعلیم والسلوك الجید للطالب قبل 
ك الحاالت التي یكون فیھا اللجوء إلى التوقیف. ومع ذلك، في تل

سلوك الطالب(ة) مشوشاً على المدرسة، أو یُلحق األذى بنفسھ أو 
باآلخرین أو یشارك في نشاط محظور بموجب قوانین كومنولث 

 والیة ماساتشوستس، فیجوز معاقبتھ بالتوقیف.
یتم توقیف الطالب(ة) بواسطة مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو 

سوف توضع الظروف الملطفة أو المخففة بعین من ینوب عنھ. 
 كتیّب الحقوق والواجباتاالعتبار قبل اتخاذ قرار التوقیف. انظر 

 لمزید من المعلومات.
یجوز لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا توقیف الطالب من 

المدرسة لمدة من یوم إلى عشرة أیام بسبب انتھاكھ لقواعد المدرسة 
التي حدثت أثناء وجوده في المباني المدرسیة أو في المدرسة أو أثناء 

النقل من وإلى المدرسة أو أثناء أي نشاط مدرسي معتمد، سواء 
خارجھا. بناًء على شدة الحادث، سیتم توقیف داخل المدرسة أو 

الطالب(ة) من یوم إلى عشرة أیام إذا تبین أن الطالب(ة) قد انتھك 
أو  كتیّب الحقوق والواجباتقواعد السلوك المنصوص علیھا في 

انتھك القواعد المدرسیة. یتضمن السلوك الذي یمكن أن یؤدي إلى 
 یلي:التوقیف، على سبیل المثال ال الحصر، ما 

استخدام أو محاولة استخدام العنف أو القوة أو اإلكراه أو التھدید  • 
 أو التخویف أو أي سلوك مشابھ؛

 إضرام النار أو إتالف أي مبنى مدرسي أو ممتلكات مدرسیة؛• 
إصدار صوت جرس إنذار مثل النوع الموجود في المدرسة مع  • 

 العلم أنھ ال یوجد حالة طوارئ تتعلق بحریق؛
 كان في حوزتھ أو في حوزتھ اآلن سالح؛ • 

كان في حوزتھ أو كان واقعاً تحت تأثیر مادة خاضعة للرقابة أو  • 
 الكحول؛

تم اتھامھ بارتكاب جنایة وتقرر أن استمرار وجوده في المدرسة  • 
 سیكون لھ تأثیر ضار كبیر على الرفاه العام للمدرسة؛

ة، إنعقاد أو مواصلة العمل قام بمنع أو محاولة منع بالقوة الجسدی • 
في فاعلیة مدرسیة أو تعلیمیة أو أي اجتماع قانوني في حرم 

 المدرسة.
قام بإتالف أو سرقة ممتلكات شخصیة لشخص آخر أو عثر • 

بحوزتھ على ممتلكات شخصیة مسروقة أثناء تواجده في 
 المدرسة؛

ة تسبب في أو حاول التسبب في إتالف ممتلكات المدرسة، أو سرق • 
 ممتلكات المدرسة أو محاولة سرقتھا؛

التسبب عمداً في أو محاولة التسبب في إحداث إصابة بدنیة بأي  • 
 طالب(ة)؛

الفشل في االمتثال لتوجیھات أي من موظفي المدرسة الذین  • 
یتصرفون بطریقة مشروعة بصفتھم الرسمیة مما أدى إلى أي 

 تأثیر مدمر على تعلیم الطالب اآلخرین؛
تدخل أو محاولة التدخل في شؤون أي من موظفي المدرسة أو ال • 

الطالب باستخدام التھدیدات أو المضایقات أو اإلكراه أو تعطیل أو 
عرقلة أي نشاط مدرسي باستخدام القوة أو العنف أو بدون 

 استخدامھا؛
االنخراط في أي نشاط محظور بموجب قوانین كومنولث والیة  • 

 شویشاً على النشاط المدرسي؛ماساتشوستس الذي یشكل ت
في أو ارتكاب أي فعل بشكل متكرر یشكل انتھاًكا متعمًدا  التسبب• 

كتیّب الحقوق ألي من القواعد والمسؤولیات المنصوص علیھا في 
 ؛والواجبات

المشاركة في أي نشاط ینتھك قانون والیة ماساتشوستس الذي • 
 )؛19-17، األقسام G.L. c.269یحظر ممارسة اإلیذاء (

تھدید أو مضایقة أو تخویف أي شخص أثناء وجوده في المدرسة  • 
 أو في نشاط مدرسي داخل أو خارج المدرسة؛

، القسم )M.G.L. c. 71المشاركة في سلوك ینتھك القانون (•  
)37H) 37) و/ أوH ½(؛ و/ أو 
كتیّب الحقوق المشاركة في سلوك آخر ینتھك القواعد المدرسیة أو • 

 .والواجبات
أثناء التوقیف، ال یجب أن یكون الطالب(ة) بالقرب من حرم المدرسة 
وال یحق لھ المشاركة في أي نشاط أو فاعلیة مدرسیة أو حضورھا. 

عدم االمتثال لھذه الشروط یمكن أن یؤدي إلى تمدید التوقیف من قبل 
 مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.

 . الطرد30
ھي توفیر بیئة آمنة  )CPSكامبریدج العامة (إن سیاسة مدارس 

 یمكن للطالب من خاللھا التعلم والمشاركة في جمیع البرامج.
لسوء الحظ، نظًرا لوجود مواقف یشكل فیھا سلوك الطالب(ة) تھدیًدا 

لصحة وسالمة الطالب اآلخرین أو موظفي اإلدارة المدرسیة، فقد 
 یكون من الضروري طرد الطالب(ة).
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، القسم 71قوانین العامة في والیة ماساتشوستس، الفصل بموجب ال
)37H( یستطیع مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أن یطرد أو ،

یوقف طالب(ة) لحیازتھ سالًحا خطیًرا أو حیازتھ مادة خاضعة 
 للرقابة و/ أو قیامھ باالعتداء على أحد الموظفین.
، القسم 71الفصل  بموجب القوانین العامة في والیة ماساتشوستس،

)37H ½( یمكن لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أن یوقف ،
إلى أجل غیر مسمى الطالب(ة) الذي وجھت إلیھ تھمة جنائیة، وقد 

یطرد الطالب(ة) الذي أدین بجنایة إذا كان استمرار وجود الطالب(ة) 
 مدرسة.في المدرسة سیكون لھ تأثیراً ضاراً كبیراً على الرفاه العام لل

إذا قرر مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا،  عملیة استئناف الطرد:
بعد جلسة االستماع، طرد الطالب(ة) بسبب انتھاك بموجب قانون 

)M.G.L. c. 37H( یجب أن یكون لدى الطالب(ة) مھلة لعشرة ،
أیام من تاریخ جلسة االستماع إلخطار المدیر المراقب باالستئناف. 

قتصر موضوع االستئناف فقط على تحدید واقعي لما ال یجوز أن ی
إذا كان الطالب(ة) قد انتھك أي حكم من أحكام ھذا القسم. إذا قرر 

جلسة االستماع، طرد  العلیا، بعدمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة 
الطالب(ة) أو توقیفھ إلى أجل غیر مسمى بسبب انتھاك القانون 

)M.G.L. c. 71() 37، القسمH ½(أن یكون لدى  ، یجب
الطالب(ة) مھلة خمسة أیام من تاریخ جلسة االستماع إلخطار المدیر 

المراقب باالستئناف. سیبقى الطالب(ة) خارج المدرسة حتى یتم 
اتخاذ قرار بشأن أي استئناف. للطالب(ة) الحق في وجود محاٍم في 

جلسة االستماع أمام المدیر المراقب أو من ینوب عنھ. سیقوم المدیر 
لمراقب أو من ینوب عنھ بإخطار الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) ا

كتیّب الحقوق الرعایة بالقرار بشأن االستئناف كتابة. انظر 
 لمزید من المعلومات. والواجبات

 . تفتیش الطالب واستجوابھم31

فیما یلي سیاسة لجنة مدارس كامبریدج المتعلقة بتفتیش الطالب 
 المدرسة:واستجوابھم بواسطة أمن 

یجب على مدیر  :8في مستویات الصفوف من الروضة إلى 
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد مدیر المدرسة، أو من ینوب 

عنھ أن یجیز عملیات تفتیش الطالب(ة) واستجوابھ من قبل أمن 
 المدرسة أو غیره من الموظفین غیر التابعین للمدرسة.

ى مدیر المدرسة أو مساعد یجب عل :12-9في مستویات الصفوف 
مدیر المدرسة أو عمید المدرسة أو من ینوب عن مدیر المدرسة 

 إجازة عملیات تفتیش الطالب(ة) بواسطة أمن المدرسة.
یجوز لمدیر المدرسة/  ):12 -جمیع مستویات الصفوف (الروضة 

مدیر المدرسة العلیا، أو مساعد مدیر المدرسة، أو عمید المدرسة، أو 
عنھ، كلما أمكن ذلك بشكل معقول، أن یطلب إرسال من ینوب 

 موظف األمن إلى المدرسة و/ أو مجتمع التعلم الصغیر.
یجب على مدیر  :8في مستویات الصفوف من الروضة إلى 

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد مدیر المدرسة، أو من ینوب 
من قبل أمن  عنھ أن یتواجد أثناء عملیات تفتیش الطالب واستجوابھم
 المدرسة أو غیره من الموظفین غیر التابعین للمدرسة.

یجب على مدیر المدرسة، أو مساعد  :12-9في مستویات الصفوف 
مدیر المدرسة، أو العمید، أو من ینوب عنھ أن یتواجد خالل عملیات 
تفتیش الطالب التي تتم بواسطة أمن المدرسة أو غیره من الموظفین 

 درسة.غیر التابعین للم
یجب أن یتواجد شخص  :8في مستویات الصفوف من الروضة إلى 

من نفس جنس الطالب(ة)، متى كان ذلك ممكنًا بشكل معقول، أثناء 

استجواب الطالب بواسطة األمن المدرسي. یجب أن یقوم شخص 
من نفس جنس الطالب(ة) بجمیع عملیات تفتیش الطالب(ة) بواسطة 

 األمن المدرسي.
یجب أن یقوم شخص من نفس جنس  :12-9صفوف في مستویات ال

 الطالب(ة) بجمیع عملیات تفتیش الطالب بواسطة األمن المدرسي.
یجب على مدیر  :8في مستویات الصفوف من الروضة إلى 

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد المدیر أو من ینوب عنھ 
ھ أمن إخطار اآلباء أو أولیاء األمور قبل تفتیش طالب(ة) یجری

إذا لم یتم اإلخطار المسبق بنجاح، فسیتم إخطار اآلباء/  المدرسة.
 أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة 

 
 في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، وسیتم إرسال خطاب في نفس الیوم. 

یجب على مدیر المدرسة، أو  :12-9في مستویات الصفوف  
یام فوراً مساعد مدیر المدرسة، أو العمید، أو من ینوب عنھ الق

بإخطار الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة بعد قیام األمن 
المدرسي بإجراء التفتیش. عالوة على ذلك، سیتم إرسال خطاب في 

 نفس الیوم.
یجب على مدیر  :8في مستویات الصفوف من الروضة إلى 

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد المدیر أو من ینوب عنھ 
الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة أو طرف االتصال إخطار 

 في حالة الطوارئ قبل استجواب الطالب(ة) بواسطة أمن المدرسة.
إذا لم یتم اإلخطار المسبق بنجاح، فسیتم الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ 

 مقدم(ة) الرعایة 
 

 في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، وسیتم إرسال خطاب في نفس الیوم.
طرف االتصال في حاالت الطوارئ ھو فرد یعینھ  حظة:مال 

الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة للرد على الحاالت التي 
تنطوي على مشاكل تأدیبیة، بما في ذلك االستجواب أو التفتیش. في 

كل عام دراسي، سیُطلب من اآلباء/ أولیاء األمور تعیین طرف 
التأدیبیة، بما في ذلك االستجواب  اتصال لحاالت الطوارئ للمسائل

أو التفتیش، ویجب أن یتصرف نیابة عن الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ 
مقدم(ة) الرعایة فیما یتعلق بالمسائل التأدیبیة، بما في ذلك 

االستجواب أو التفتیش، إلى الحد المرخص بھ من قِبل الوالد(ة)/ 
 ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة.

یجب على مدیر  ):12 -لصفوف (الروضة جمیع مستویات ا
المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد مدیر المدرسة أو إداري 
المبنى إبالغ الطالب بحقوقھم قبل التفتیش أو االستجواب من قِبل 

 أمن المدرسة.
 :12-9في مستویات الصفوف 

إخطار اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة غیر مطلوب عند قیام 
 ن المدرسة باستجواب الطالب(ة).أم

لن یقوم أمن المدرسة ببدء أي تحقیق مستقل دون موافقة مسبقة من 
 المدیر المراقب.

یشیر "التحقیق المستقل" إلى أي تحقیق یتعلق بتھدیدات  مالحظة:
مستمرة وخطیرة لسالمة الطالب و/ أو أعضاء ھیئة التدریس و/ أو 
الموظفین ولیس مجرد حادثة معزولة. یجب أن یشمل التحقیق أیًضا 

 ).CRLSمدرسة واحدة أو أكثر بالمنطقة التعلیمیة أو مدرسة (
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  الطالب  شكاوى. عملیة 32
عندما یعتقد الطالب(ة) أو الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر أن حقوق الطالب 

تم انتھاكھا من قبل  دلیل الحقوق والمسؤولیاتالمنصوص علیھا في 
موظف في إدارة المدرسة، وفشلت جمیع المحاوالت حسنة النیة في 
حل الموقف، ویجوز للطالب(ة) أو الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) 

یم شكوى مكتوبة إلى المدیر المراقب. یجب أن تتضمن الرعایة تقد
الشكوى المكتوبة التظلم، والحق المحدد الذي تم حرمان الطالب(ة) 

. لالنتصافمنھ، ویجب أن تتضمن بیانًا موجًزا بالوقائع وطلب محدد 
إذا لم یتمكن المدیر المراقب من حل التظلم بما یرضي الطرف 

سیة بعد استالم الشكوى المتضرر في غضون سبعة أیام مدر
 المكتوبة، فیجب على المدیر المراقب إرسال إشعار إلى الطرفین.

 ما یلي: اإلشعاریجب أن یتضمن ھذا 

وقت ومكان انعقاد االجتماع في موعد ال یتجاوز عشرة أیام بعد • 
استالم الشكوى مع استثناء أن یكون لدى الطرفین خمسة أیام 

االستماع؛ وبیان رسمي للتظلم  دراسیة إضافیة للتحضیر لجلسة
 المذكور في الشكوى المكتوبة؛

 بیان كامل بالوقائع، بما في ذلك أسماء الشھود؛ • 
 بیان باالنتصاف المطلوب، و؛• 
بیان بحقوق جمیع األطراف، وحق جمیع األطراف في أن یكون  • 

ھناك محام أو شخص آخر یمثلھم في االجتماع، وتقدیم الشھود 
 تجواب الشھود المناھضین للمتھم.واألدلة واس

 مع اإلرشادات التالیة: االجتماعیجب أن یتوافق 
 أن یكون قد أجرى أمام المدیر المراقب أو من ینوب عنھ،• 
 أن یكون قد أجرى في جلسة مغلقة وبشكل غیر رسمي،• 
یحق لجمیع األطراف أن یمثلھم محام أو شخص آخر من  • 

 اختیارھم،
األطراف فحص سجالت المدرسة وجمیع الوثائق یجوز لجمیع  • 

 األخرى ذات الصلة بالشكوى، و
یجب أن یتم السماح لجمیع األطراف باستجواب الشھود والتمتع  • 

 بالحق في تقدیم شھود وأدلة.
إذا قرر المدیر المراقب أو من ینوب عنھ أن حقوق الطالب(ة) قد تم 

 ب.انتھاكھا، فیمكنھ أن یقرر االنتصاف المناس

. المشاركة في األنشطة اإلضافیة للمنھج 33
 الدراسي 

) وإدارة السالمة CPSتحتفظ إدارة مدارس كامبریدج العامة ( 
واألمن بالحق في رفض قبول حضور األنشطة اإلضافیة للمنھج 

الدراسي من قِبل أي شخص یمثل تھدیًدا محتمالً لسالمة وأمن 
 المتفرجین والمشاركین.

الب الذین یخضعون للشروط المذكورة أدناه من سیتم استبعاد الط
األلعاب الریاضیة والدراما والموسیقى وحفالت الرقص والحفل 
الراقص لصف التخرج والرحلة المیدانیة وغیرھا من األنشطة 

 اإلضافیة للمنھج الدراسي التي تضم متفرجین:
 الطالب الذین یقضون فترة توقیف؛• 
 طردھم؛ و/ أوالطالب السابقین الذین تم • 

 الطالب المسجلین في برنامج بدیل بسبب مسائل تتعلق باالنضباط.• 
یجب على أي طالب(ة) یقع ضمن الفئات المذكورة أعاله ویشعر أن 
سلوكھ یستدعي النظر في إمكانیة الحضور، أن یقدم طلبًا إلى مدیر 
المدرسة أو مدیر المدرسة العلیا أو مساعد مدیر المدرسة أو عمید 

ون الطالب. یجب التوصل إلى اتفاق متبادل بین مدیر األمن شؤ
ومدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد مدیر المدرسة أو 

عمید شؤون الطالب حتى یحصل ھذا الطالب على إذن لحضور أي 
 نشاط خارج إضافي للمنھج الدراسي.

أي ) أیًضا بالحق في استبعاد CPSتحتفظ مدارس كمبریدج العامة (
المجتمع من حضور أي أنشطة ریاضیة أو مسرحیة أو  عضو في

حفالت موسیقیة أو حفالت رقص أو حفالت الرقص لصف التخرج 
أو الرحالت المیدانیة أو أنشطة أخرى إضافیة للمنھج الدراسي بھا 

 متفرجون، إذا قام بما یلي:
 شارك في حادث خطیر في المجتمع؛• 
 لدیھ تاریخ من العنف؛ و/ أو• 
وجد أنھ یتسبب في التشویش على الفعالیات و/ أو عدم احترام • 

 للموظفین.
 

 الحقوق واالمتیازات

 . عدم التمییز ضد الطالب34

من القوانین العامة في والیة  5، القسم 76ینص الفصل 
ماساتشوستس، في الجزء ذي الصلة، على ما یلي: "ال یجوز إقصاء 
أي شخص أو التمییز ضده في القبول في مدرسة عامة في أي بلدة، 

أو في الحصول على المزایا واالمتیازات والدورات الدراسیة في 
اللون أو الجنس أو الدین أو  ھذه المدرسة العامة بسبب العرق أو

 الجنسیة". المیولاألصل القومي أو الھویة الجنسیة أو 
) بتوفیر جو یمكن لجمیع CPSتلتزم مدارس كامبریدج العامة (

الطالب التعلم فیھ والمشاركة في جمیع األنشطة المتعلقة بتعلیمھم. 
العقاب البدني بأي شكل من األشكال محظور صراحة. عالوة على 

، فإن أي سلوك یسيء إلى كرامة اآلخرین أو یتعارض مع ذلك
حریتھم في التعلم، أو یخلق بیئة أكادیمیة معادیة یعد أمراً غیر مقبول 

وسیؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة. باإلضافة إلى ذلك، لن یتم 
التسامح مع أي تخویف أو تھدیدات أو مضایقات أو إھانات أو إذالل 

آخر من جانب الطالب، وسیؤدي ذلك إلى أو أي سلوك انتقامي 
اتخاذ إجراءات تأدیبیة. لن یحاول موظفو المدرسة إعاقة أو تثبیط 
الطالب أو آباءھم/ أولیاء أمورھم/ مقدمي الرعایة لھم عن اإلبالغ 

عن مثل ھذا السلوك إلى مسؤولي المدرسة. یجب إبالغ المدیر 
 المراقب فوًرا بأي تدخل من ھذا القبیل.

أدناه وصفًا موجًزا لمختلف سیاسات مكافحة التمییز في ستجد 
 ).CPSمدارس كمبریدج العامة (

 . سیاسة وإجراءات التسھیالت المعقولة35
) التمییز في القبول أو CPSال تمارس مدارس كمبریدج العامة (

المعاملة أو الوصول إلى برامجھا أو أنشطتھا أو في التوظیف في 
) ھي CPSاسة مدارس كمبریدج العامة (برامجھا وأنشطتھا. إن سی

توفیر تسھیالت معقولة للطالب الذین یعانون من إعاقة جسدیة 
وعقلیة معروفة. یمكن إرسال طلبات الحصول على تسھیالت الفقرة 

في مدرسة  504مباشرة إلى منسق تسھیالت الفقرة  504



29 

د للمنطقة التعلیمیة ھو مساع 504الطالب(ة). منسق تسھیالت الفقرة 
 المدیر المراقب للخدمات الطالبیة، ویمكن االتصال بھ كما یلي:

Assistant Superintendent for Student Services, 
Cambridge Public Schools, 159 Thorndike 
Street, Cambridge, MA 02141, 617-349-6500. 

من قانون  504. إشعار الحقوق بموجب الفقرة 36
 1973إعادة التأھیل لعام 

تنطبق ھذه الحقوق على اآلباء/ أولیاء األمور/مقدمي الرعایة  
عاًما في والیة  18والطالب الذین بلغوا سن الرشد، المحدد بسن 

 ماساتشوستس، وھي كما یلي:
یحق للوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة أو الطالب(ة) الذي  .1

بلغ سن الرشد الحصول على نسخة من إشعار الحقوق 
اإلجرائیة عندما تقوم المنطقة التعلیمیة بتحدید أو تقییم أو رفض 
تقییم الطالب(ة) أو تقوم بإلحاق تعلیمي جدید أو ترفض اإللحاق 

التعلیمي الجدید أو القیام بإجراء أي تغییر كبیر في إلحاق 
الطالب(ة) بسبب إعاقة الطالب(ة) الحقیقیة أو اإلعاقة المشتبھ 

 فیھا.
ة) 0ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة أو الطالب /یكون للوالد(ة) .2

الذي بلغ سن الرشد الحق في تقییم الطالب(ة) إذا كان لدى 
المنطقة التعلیمیة سبب لالعتقاد بأن الطالب(ة) یعاني من إعاقة 

عقلیة أو جسدیة تحد بشكل كبیر من التعلم أو أنشطة معیشیة 
رعایة أو رئیسیة أخرى. للوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم ال

الطالب(ة) الذي بلغ سن الرشد الحق في طلب ھذا التقییم قبل 
أي خطة للتسھیالت وقبل أي تغییر كبیر الحق في اإللحاق 

التعلیمي للطفل. مثال على التغییر الكبیر في اإللحاق التعلیمي 
 ھو اإلحالة للطرد.

یتمتع الطالب(ة) بالحق في الحصول على تعلیم عام مجاني  .3
تحمل الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة نفس ومناسب. ی

التكالیف التي یتحملھا آباء/ أولیاء أمور/ مقدمو الرعایة لألطفال 
 غیر المعوقین.

إلى أقصى حد ممكن، یحق للطالب(ة) أن یتعلم مع األطفال  .4
 الذین لیسوا معاقین.

یحق للوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة أو الطالب(ة) الذي  .5
بلغ سن الرابعة عشرة أو أكبر أو دخل الصف التاسع الحق في 

فحص جمیع السجالت ذات الصلة التي تحتفظ بھا المدرسة 
 بخصوص الطالب(ة).

للوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة أو الطالب(ة) الذي بلغ  .6
سن الرشد الحق في جلسة استماع محایدة وفق األصول 

ن في أي إجراء تتخذه مدارس القانونیة إذا رغبوا في الطع
كامبریدج العامة فیما یتعلق بتحدید ھویة الطالب(ة) أو تقییمھ أو 

 من قانون إعادة التأھیل. 504إلحاقھ بموجب الفقرة 
إذا رغب الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة أو الطالب(ة)  .7

الذي بلغ سن الرشد في الطعن في إجراء اتخذه فریق تسھیالت 
عن طریق جلسة استماع محایدة وفق األصول  504 الفقرة

القانونیة، فیجب تقدیم طلب عقد جلسة استماع إلى مكتب 
 استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة:

Bureau of Special Education Appeals 
(BSEA), One Congress Street, 11th Floor 

Boston, MA 02114أو عن طریق الفاكس إلى مكتب , 
)BSEA یجب تقدیم ھذا 617-626-7270)  على الرقم .

االلتماس كتابةً وتوجیھھ إلى عنایة المدیر المراقب للمدارس 
 ,Superintendent of Schoolsعلى العنوان التالي: 

Cambridge Public Schools, 159 Thorndike 
Street, Cambridge, MA 02141 /(ة)إذا كان الوالد .

م الرعایة أو الطالب(ة) الذي بلغ سن الرشد ولي(ة) األمر/ مقد
ال یوافق في النھایة على قرار مسؤول جلسة االستماع، فیحق 

لھم طلب مراجعة ذلك القرار عن طریق تقدیم شكوى إلى 
 المحكمة الفیدرالیة للمقاطعة.

إذا كان لدى الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة أو  .8
شكالت أخرى تتعلق بتعلیم الطالب(ة) الذي بلغ سن الرشد م

الطالب(ة) والتي ال تتضمن على وجھ الخصوص التحدید أو 
التقییم أو اإللحاق، فإن الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة 

أو الطالب(ة) الذي بلغ سن الرشد لدیھ الحق في تقدیم شكوى أو 
بالمنطقة التعلیمیة، وھو  504تظلم إلى منسق تسھیالت الفقرة 

د المدیر المراقب لشؤون خدمات الطالب. یقع المكتب في مساع
 ,Thorndike Street 159بالعنوان: الطابق األول 

Cambridge, Massachusetts رقم ھاتف مكتب .
 .617-349-6500شؤون خدمات الطالب ھو 

یحق للوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة أو الطالب(ة) الذي  .9
شكوى إلى مكتب الحقوق المدنیة بلغ سن الرشد أیًضا تقدیم 

 التابع لوزارة التعلیم األمریكیة، على العنوان التالي:
 Office of Civil Rights of the United States 

Department of Education, 5 Post Office 
Square, 8th Floor, Boston, MA 02109-3921 

؛ رقم 617-289-0150؛ فاكس: 617-289-0111ھاتف: 
؛ البرید اإللكتروني: 1-800-877-8339الُصم: ھاتف 

OCR.Boston@ed.gov 

 . التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة37
یضمن القانون الفیدرالي وقانون الوالیة لكل طالب الحق في تعلیم 
عام مجاني ومناسب بغض النظر عن اإلعاقة. إذا كنت تعتقد أن 

الخاصة، فیحق  طفلك بحاجة إلى خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات
لك طلب إجراء تقییم لطفلك لتحدید ما إذا كان مؤھالً لمثل ھذه 
الخدمات. إذا كان لدى أحد الموظفین شواغل محددة فیما یتعلق 

باالحتیاجات األكادیمیة و/ أو االجتماعیة والسلوكیة للطفل، فیجب 
علیھ أن یوجھ انتباه مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا إلى ھذه 

شواغل للشروع في عملیة االستجابة للتدخل و/ أو فریق دعم ال
 التدریس.

. الطالب الذین لدیھم برامج للتعلیم الفردي 38
)IEPs 504) أو خطط الفقرة 

الطالب الذین یتلقون خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة أو 
كتیّب ألحكام  یخضعون 504الذین لدیھم خطط تسھیالت الفقرة 

. یخضع الطالب ذوو اإلعاقة والطالب الذین والواجباتالحقوق 
، وفقًا لما تحدده القوانین واللوائح 504لدیھم خطط تسھیالت الفقرة 

ھذا، كتیب الحقوق والمسؤولیات  الفیدرالیة وقوانین الوالیة، ألحكام
من كتیب  18باستثناء ما ھو منصوص علیھ خالف ذلك في القسم 

ل أكثر تحدیًدا، ستشیر برامج التعلیم الحقوق والمسؤولیات. وبشك
إلى ما إذا كان من  504) وخطط تسھیالت الفقرة IEPsالفردي (

 المتوقع أن یلتزم الطالب(ة) بقانون االنضباط العادي كما ھو موضح
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إذا كانت إعاقة الطالب(ة) تتطلب  اأم كتیّب الحقوق والواجباتفي 
جات الطالب(ة). إذا إجراءات تأدیبیة مصممة خصیًصا لتلبیھ احتیا

تأثر سلوك الطالب(ة) بإعاقاتھ، فسیتم التعامل مع ھذه السلوكیات من 
) و/ أو فریق خطة IEPخالل عملیة فریق برنامج التعلیم الفردي (

. باالقتران مع اتخاذ أي قرار إداري بموجب 504تسھیالت الفقرة 
المدرسة كتیب الحقوق والمسؤولیات، یقوم مدیر المدرسة/ مدیر 

العلیا أو من ینوب عنھ بإخطار مكتب شؤون خدمات الطالب 
بالمخالفة المتسببة في توقیف الطالب(ة) المعوق الذي ال یعكس 

، الحاجة إلى 504و/ أو خطة الفقرة  )IEPبرنامج التعلیم الفردي (
 كتیّب فيإجراء تعدیالت على مدونة االنضباط المنصوص علیھا 

ي قواعد مدرسیة، وسیتم إرسال نسخة من أو أ الحقوق والواجبات
 إشعار التوقیف إلى مكتب شؤون خدمات الطالب.

یشارك موظفو مكتب شؤون خدمات الطالب في جمیع القرارات 
كتیّب الحقوق  بموجباإلداریة التي تتعلق بالطالب ذوي اإلعاقة 

كتیّب الحقوق  إذا لم یؤثر قرار إداري بموجب. والواجبات
وضع الطالب(ة) و/ أو لن یؤدي إلى توقیف تراكمي على  والواجبات

) أیام دراسیة خالل السنة الدراسیة، فال یلزم 10ألكثر من عشرة (
كتیّب الحقوق  عقد اجتماع للفریق. إذا أثر قرار إداري بموجب

على وضع الطالب(ة) و/ أو سیؤدي إلى توقیف تراكمي  والواجبات
السنة الدراسیة، فیلزم عقد ) أیام دراسیة خالل 10ألكثر من عشرة (

اجتماع للفریق قبل اتخاذ أیة قرار إداري یتعلق باالنضباط. قبل 
، یجب أن یحدد كتیّب الحقوق والواجباتبموجب  اتخاذ قرار إداري

مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا ما إذا كان الطالب(ة) قد تم 
إحالتھ لتقییم كطالب(ة) من ذوي اإلعاقة أو إذا كانت قد تمت  تحدیده

التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة ولكن لم یتم تحدیده بعد لیكون 
مؤھالً لتلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. یجوز 

للطالب(ة) الذي لم یتم تحدید أنھ مؤھل للحصول على التعلیم لذوي 
االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة والذي شارك في سلوك 

قاعدة أو مدونة سلوك، قبول أي من إجراءات الحمایة ینتھك أي 
المنصوص علیھا في القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة المتعلقة 

بالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، إذا كانت المدرسة على علم بأن 
الطالب(ة) ھو طالب(ة) من ذوي اإلعاقة قبل أن یحدث السلوك الذي 

 ي.تم بسببھ اإلجراء التأدیب
تعتبر إدارة المدارس أن لدیھا علًما بأن الطالب(ة) ھو من ذوي 
اإلعاقة إذا حدث ما یلي قبل حدوث السلوك الذي عجل اإلجراء 

 التأدیبي:

أعرب الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة عن قلقھ كتابیًا  •
للموظفین اإلشرافیین أو اإلداریین أو معلم الطفل، بأن الطالب(ة) 

یحتاج إلى خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات 
 ذات الصلة؛ أو

طلب الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة إجراء تقییم  •
 للطالب(ة)؛ أو

عبر معلم الطالب(ة) أو غیره من موظفي المدرسة عن قلق خاص  •
بشأن نمط السلوك الذي أظھره الطالب(ة)، مباشرة لمساعد المدیر 

المراقب لشؤون خدمات الطالب أو غیره من موظفي اإلشراف 
 في مكتب شؤون خدمات الطالب.

ال یعتبر أن إدارة المدارس على علم بأن الطالب(ة) ھو من ذوي 
 اإلعاقة، إذا:

لم یطلب الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة إجراء تقییم  •
 للطالب(ة)؛ أو

قدم(ة) الرعایة إجراء تقییم رفض الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ م •
 للطالب(ة)؛ أو

تم تقییم الطالب(ة) ووجد أنھ غیر مؤھل للتعلیم لذوي االحتیاجات  •
 الخاصة والخدمات ذات الصلة.

إذا لم یتم اعتبار أن إدارة المدارس لدیھا معرفة الطالب(ة) ھو من 
ذوي اإلعاقة، یجوز تأدیب الطالب(ة) بموجب مدونة قواعد 

باستثناء  كتیّب الحقوق والواجبات نصوص علیھا فياالنضباط الم
 تطبیق القیود التالیة:

إذا طلب اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة تقییماً خالل الفترة  •
الزمنیة التي یخضع فیھا الطالب(ة) لالنضباط، فیجب إجراء 

 التقییم بطریقة سریعة؛ و
ع التعلیمي الذي إلى أن یكتمل التقییم، یبقى الطالب(ة) في الموض •

 تحدده سلطات المدرسة.
سیؤثر  كتیّب الحقوق والواجبات إذا كان ھناك قرار إداري بموجب

على وضع الطالب(ة) و/ أو سیؤدي إلى توقیف تراكمي ألكثر من 
) أیام دراسیة خالل السنة الدراسیة، و/ أو سیؤدي إلى 10عشرة (

 الطرد من المدرسة، تطبق األحكام التالیة:
إجراء مراجعة لتحدید السلوك من قبل المدرسة واآلباء/ أولیاء سیتم 

األمور للطالب(ة) واألعضاء المعنیین اآلخرین في الفریق الخاص 
بالطالب(ة) لتحدید ما إذا كان سوء سلوك الطالب(ة) ناتج عن إعاقتھ. 

عند اتخاذ ھذا القرار، سینظر الفریق فیما إذا كان: (أ) السلوك 
إعاقة الطفل أو كان لھ عالقة مباشرة وكبیرة بھا؛  المعني كان بسبب

أو (ب) كان السلوك المعني ھو النتیجة المباشرة لعدم تنفیذ برنامج 
. اعتماًدا 504) للطالب(ة) و/ أو خطة الفقرة IEPالتعلیم الفردي (

على نتیجة مراجعة تحدید السلوك، قد یتم أو ال یتم تنفیذ اإلجراء 
خلص الفریق إلى أن سلوك الطالب(ة) ھو أحد  التأدیبي المقترح. إذا

مظاھر إعاقة الطالب(ة)، فیجب إعادتھ إلى اإللحاق الذي تمت إزالتھ 
منھ، إال إذا وافق الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة والمنطقة 

التعلیمیة على تغییر اإللحاق كجزء من خطة التدخل السلوكي 
یجب على الفریق اتخاذ خطوات للطالب(ة). باإلضافة إلى ذلك، 

) IEPفوریة لعالج أي قصور موجود في برنامج التعلیم الفردي (
، أو اإللحاق أو التطبیق 504الخاص بالطالب(ة) و/ أو خطة الفقرة 

وفقًا للقوانین واللوائح الفیدرالیة والوالئیة، بما في ذلك إجراء تقییم 
م إجراء التقییم قبل سلوكي وظیفي للطالب(ة)، شریطة أال یكون قد ت

حدوث السلوك الذي أدى إلى اجتماع فریق مراجعة تحدید السلوك؛ 
وإما تنفیذ خطة التدخل السلوكي أو مراجعة وتعدیل خطة التدخل 

 السلوكیة الحالیة للطالب(ة) حسب الضرورة.
إذا خلص الفریق إلى أن سلوك الطالب(ة) ال یمثل أحد مظاھر إعاقة 

 الطالب(ة):

الفریق وضع خطة بدیلة توفر التعلیم العام المناسب یجب على  •
 المجاني للطالب(ة) خالل فترة التوقیف؛

یجب على الفریق تقدیم الخطة البدیلة إلى اآلباء/ أولیاء األمور/  •
مقدمي الرعایة للطالب(ة) مع إشعار خطي كما ھو مطلوب 

 بموجب القوانین واللوائح الفیدرالیة والوالئیة. أن رفض أو فشل
اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة في الموافقة على تقدیم 

 الخدمات بموجب الخطة البدیلة ال یمنع تنفیذ التوقیف.
إذا طلب اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة للطالب(ة) جلسة 

استماع لدى مكتب استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة التابع 
 والثانوي بوالیة ماساتشوستس، فیجب أن ائياالبتدإلدارة التعلیم 
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یستمر الطالب(ة) في اإللحاق التعلیمي البدیل المؤقت الذي حددتھ 
المدرسة نتیجة لقرار إداري بموجب كتیّب الحقوق والمسئولیات حتى 

ة االستماع بتغییر جلس انتھاء مدة التأدیب أو األمر من قِبل مسؤول
 أوالً.إلحاق الطالب(ة)، أیھما یحدث 

في جمیع الحاالت التي یتم فیھا فرض تغییر في اإللحاق أو توقیف 
) أیام دراسیة أو أكثر، یجب تزوید الطالب(ة) بتعلیم 10لمدة عشرة (

عام مجاني ومناسب. قد ینظر موظفو المدرسة في أي ظروف فریدة 
على أساس كل حالة على حدة عند تحدید ما إذا كان یجب طلب 

 الطالب(ة) الذي انتھك مدونة قواعد السلوك.تغییر في إلحاق 
) أیام دراسیة من تاریخ القرار اإلداري بفرض 10خالل عشرة (

 إجراء تأدیبي، یجب أن یحدث ما یلي:

یجب أن یجتمع الفریق إلجراء تقییم سلوكي وظیفي للطالب(ة)،  •
 إذا كان ھذا التقییم لم یتم إجراءه بالفعل؛

تدخل السلوكي للطالب(ة) إذا لم یجب على الفریق تنفیذ خطة ال •
یكن قد تم تنفیذ ھذه الخطة قبل السلوك الذي أدى إلى اإلجراء 

 التأدیبي؛ أو

یجب على الفریق القیام بمراجعة وتعدیل خطة التدخل السلوكي  •
للطالب(ة) إذا كان قد تم تنفیذ ھذه الخطة قبل السلوك الذي أدى 

 إلى اإلجراء التأدیبي.

الوالد(ة)/ ولي(ة)  بموافقةتغییر في اإللحاق،  یجوز للفریق تحدید •
األمر/ مقدم(ة) الرعایة أو بدونھا، في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة 

) یوًما، طالما یتم تقدیم تعلیم 45لفترة ال تتجاوز خمسة وأربعین (
 عام مجاني مناسب في واحد أو أكثر من الحاالت التالیة:

 إلى فاعلیة مدرسیة؛ طالب(ة) یحمل سالًحا إلى المدرسة أو •

یحمل الطالب(ة) عن علم أو یستخدم أو یبیع أو یطلب بیع عقار  •
غیر قانوني و/ أو مادة خاضعة للرقابة أثناء وجوده في المدرسة 

 أو في فاعلیة مدرسیة؛ أو

یتسبب الطالب(ة) في إلحاق إصابة جسدیة خطیرة بشخص آخر  •
و في إحدى أثناء تواجده في المدرسة أو في مبنى المدرسة أ

الفعالیات المدرسیة. یتم تعریف "اإلصابة الجسدیة الخطیرة" 
بشكل أكثر تحدیداً على أنھا تنطوي على خطر كبیر للوفاة، أو ألم 

جسدي شدید، أو تشوه طویل األمد أو واضح أو فقد أو ضعف 
 وظیفة عضو بدني أو طرف أو قدرة عقلیة.

مكتب استئنافات  أمر منقد تسعى المدرسة أیًضا للحصول على 
 االبتدائيالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة التابع إلدارة التعلیم 

طالب(ة) لمدة تصل إلى  الستبعادوالثانوي بوالیة ماساتشوستس 
) یوًما إلى بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة إذا قررت 45خمسة وأربعین (

لي الحا إلحاقھالمدرسة أن من المحتمل أن یؤدي بقاء الطالب(ة) في 
 إلى إصابة الطالب(ة) أو آخرین.

 . إشعار التمییز اإلیجابي/ عدم التمییز39
) بمبدأ تكافؤ الفرص في كل CPSتلتزم مدارس كامبریدج العامة (

جانب من جوانب عملیاتھا، فیما یتعلق بكل من الفرص األكادیمیة 
وفرص العمل. وھي تحظر التمییز وال تمارسھ على أساس العرق أو 

اللون أو األصل القومي أو الخلفیة اإلثنیة أو األصل أو الدین أو 
اربین القدماء أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة أو حالة المح

الحالة الزواجیة أو الجنس أو النوع االجتماعي أو الھویة الجنسیة أو 
المیل الجنسي أو التعبیر عن الھویة الجنسیة أو الحمل أو الحالة 

المتعلقة بالحمل في برامجھا وأنشطتھا وفي القبول والتوظیف في 

یًضا ) أCPSبرامجھا أو أنشطتھا. توفر مدارس كامبریدج العامة (
إمكانیة الوصول المتساوي إلى الكشافة والمجموعات الشبابیة المعینة 
األخرى وفقًا لما یقتضیھ القانون الفیدرالي. تم تعیین الشخص التالي 

 للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بسیاسات عدم التمییز:
 

 
Director of Diversity Development, 
159 Thorndike Street, Cambridge, MA 02141, 
617-349-6457. 
لمزید من المعلومات حول عدم التمییز، یمكنك أیًضا االتصال بمكتب 

 الحقوق المدنیة بوزارة التعلیم األمریكیة:
 Office of Civil Rights of the United States 

Department of Education, 5 Post Office Square, 
8th Floor, Boston, MA 02109 :ھاتف  

 .0150-289-617؛ فاكس: 0111-289-617

 . منسق تعلیم المشردین40
) بتزوید األطفال المشردین CPSتلتزم مدارس كامبریدج العامة (

والشباب الذین یعیشون بمفردھم بفرص متساویة في الحصول على 
التعلیم العام كما ھو مقدم لألطفال اآلخرین في كامبریدج. یجب 

القضایا المتعلقة بتعلیم األطفال المشردین توجیھ المساعدة في معالجة 
والشباب الذین یعیشون بمفردھم إلى منسق تعلیم المشردین في 

یقع مكتب منسق تعلیم المشردین بمكتب  مدارس كامبریدج العامة.
 )، بالعنوان:Title Iقانون الباب األول (

  159 Thorndike Street, Cambridge, MA 02141. 
 .617-349-6487ورقم الھاتف ھو 

 . حریة التجمع41
یجب أن یتمتع الطالب بالحق في التجمع بحریة وسلمیة في حرم 

 ووجھاتالمدرسة وأن یكونوا قادرین على التعبیر عن آرائھم 
نظرھم. یحتاج الطالب الذین یخططون لتجمع أو اجتماع إلى 

الحصول على موافقة مسبقة من مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا 
مساعد المدیر. للطالب أیًضا الحق في دعوة المتحدثین الخارجیین أو 

وسماعھم في منشآت المدرسة. قد یقوم مسؤولو المدرسة بتنظیم 
وقت ومكان الخطب وقد یحتاجون إلى إشعار مسبق لتجنب 

التضارب وضمان الحمایة المناسبة لمجتمع المدرسة. یتعین على 
جیین إلى مدیر المدرسة/ مدیر الطالب تقدیم أسماء المتحدثین الخار

المدرسة العلیا أو مساعد المدیر للحصول على الموافقة المسبقة. 
سیقوم المسؤولون بالمدرسة بالموافقة على متحدث خارجي ما لم 

یكن ھناك أساس واقعي حقیقي لالعتقاد بأن المتحدث سوف یتسبب 
بیة في اضطراب كبیر في أنشطة المدرسة. اجتماعات الحكومة الطال

واجتماعات المجتمع المدرسي ھي األماكن المناسبة للتخطیط لمثل 
 ھذه الفعالیات.

 . حریة التعبیر42
یتمتع الطالب في بیئة مدرسیة بحقوق دستوریة معینة كما تحددھا 

المحاكم. للطالب الحق في التعبیر عن أنفسھم من خالل التحدث أو 
ار والشارات والرسوم الكتابة أو ارتداء أو عرض الرموز مثل األزر

البارزة وأشرطة األذرع أو من خالل أي وسیلة أو شكل آخر من 
أشكال التعبیر. یجوز لمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا أو مساعد 

مدیر المدرسة تنظیم التعبیر إذا كان ھناك أساس واقعي جوھري 
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لالعتقاد بأن شكالً معینًا من أشكال التعبیر سوف یتسبب في أو 
یتسبب بالفعل في اضطراب وشیك وكبیر لألنشطة المدرسیة. قد 

یتألف ھذا االضطراب من دعم جمیع أنواع العنصریة والمواد 
اإلباحیة والبیانات التشھیریة أو القذفیة، أو تحریض اآلخرین على 

 انتھاك قواعد المدرسة.

 . الحریة الشخصیة43
في شخصھم أثناء یجب أن یكون للطالب الحق في أن یكونوا آمنین 

تواجدھم في المباني المدرسیة أو في فناء المدرسة أو أثناء النقل من 
المدرسة وإلیھا، وخالل أي فاعلیة مدرسیة. ال یجوز للطالب أو 

موظفي المدرسة أو مسؤولي المدرسة استخدام القوة البدنیة بأي شكل 
 من األشكال للتسبب أو محاولة التسبب في إصابة بدنیة متعمدة

لطالب(ة) أو معلم أو مسؤول مدرسي آخر. ومع ذلك، یجوز للمعلم 
أو مسؤول المدرسة استخدام القوة البدنیة إذا كانت معقولة 

 وضروریة. الحاالت الثالثة التي یجوز فیھا ذلك ھي:
 لالستیالء على سالح أو أي شيء خطیر آخر؛  • 
 لغرض الدفاع عن النفس، و • 
 لكات شخص آخر.لحمایة شخص آخر أو ممت • 

الحس السلیم والخبرة ھي التي تقود عند استخدام القوة الالزمة. 
محظور القوة البدنیة بأي طریقة لغرض تأدیب الطالب(ة) أو فرض 

 عقوبة.

. سیاسة عدم التمییز وحظر التحرش الجنسي 44
  

) بالحفاظ على بیئة تعلیمیة CPSتلتزم مدارس كامبریدج العامة (
سامح مع التعصب وعدم التسامح، بما في ذلك ومكان عمل ال یت

التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الخلفیة 
اإلثنیة أو األصل أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثیة 
أو وضع المحاربین القدماء أو الحالة االجتماعیة أو الجنس، أو النوع 

االجتماعي أو التعبیر عنھا أو المیول االجتماعي أو ھویة النوع 
الجنسیة أو الحمل أو الحالة المتعلقة بالحمل، وحیثما یكون أي شكل 
من أشكال الترھیب أو التھدید أو اإلكراه و/ أو المضایقة یسيء إلى 

كرامة اآلخرین ویتداخل مع حریتھم في التعلم أو العمل، فھو أمر 
 غیر مقبول.

) حظًرا صارًما على أي CPSامة (تفرض مدارس كامبریدج الع
شخص من طالبھا أو موظفیھا ضد القیام بالتحرش والتمییز، سواء 

الجنسي أو غیره، بما في ذلك أي زمیل أو طالب(ة) أو معلم أو 
مشرف أو زمیل في العمل أو متعاقد أو أي طرف ثالث، ألن ھذا 

 ) والتزامھاCPSالسلوك مخالف مھمة مدارس كامبریدج العامة (
 بتكافؤ الفرص في التعلیم والتوظیف.

یُعّرف "التمییز" و"التحرش" بأنھ سلوك غیر مرغوب فیھ، سواًء 
مثل العرق أو  كان لفظیًا أو مادیًا، یستند إلى خاصیة یحمیھا القانون،

اللون أو األصل القومي أو األصل العرقي أو السلف أو الدین أو 
أو وضعیة المحاربین القدماء  العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الجینیة

أو الحالة االجتماعیة أو الجنس أو النوع االجتماعي أو ھویة النوع 
االجتماعي التعبیر عنھ أو المیول الجنسیة أو الحمل أو الحالة 

المتعلقة بالحمل. یُعّرف "التحرش الجنسي" بأنھ سلوك غیر مرغوب 
غیر ُمرحب فیھ ذي طبیعة جنسیة. ویشمل محاوالت تقّرب جنسیة 

لھا، وطلبات للحصول على خدمات جنسیة، والسلوك اللفظي أو غیر 
 اللفظي أو البدني ذي الطبیعة الجنسیة عندما:

یتم الخضوع لـ أو رفض مثل ھذا التقرب أو الطلبات أو السلوك  •
إما بشكل صریح أو ضمني كشرط أو أساس للتوظیف، أو الوضع 

بالمدرسة أو كأساس لقرارات األكادیمي، أو الفرص المتعلقة 
 التوظیف.

یكون لمثل ھذه العروض أو الطلبات أو التصرفات ھدف أو أثر  •
مشوش غیر معقول على أداء فرد لعملھ أو أداءه األكادیمي أو 
خلق بیئة عمل أو بیئة أكادیمیة ُمرھبة أو عدوانیة أو ُمھینة أو 

 مسیئة جنسیاً.
سي، بما في ذلك على یشمل التحرش الجنسي أعمال العنف الجن

سبیل المثال ال الحصر، أعمال جنسیة بدنیة تُرتكب ضد إرادة 
شخص ما أو عندما یكون الشخص غیر قادر على إعطاء الموافقة 
بسبب استخدام الضحیة للمخدرات أو الكحول، أو غیر قادر على 
إعطاء الموافقة بسبب إعاقة ذھنیة أو غیرھا من اإلعاقات. یندرج 

عمال المختلفة في فئة العنف الجنسي، بما في ذلك عدد من األ
االغتصاب، واالعتداء الجنسي، والضرب الجنسي، واإلكراه 

الجنسي. جمیع أعمال العنف الجنسي ھذه ھي أشكال من التحرش 
 ).Title IXالجنسي المشمولة بالباب التاسع (

) مع أي سلوك مضایق CPSلن تتسامح مدارس كامبریدج العامة (
یزي یؤثر على ظروف العمل أو التعلیم، أو یتعارض بشكل أو تمی

غیر معقول مع أداء الفرد في المدرسة أو العمل، أو یخلق بیئة عمل 
أو مدرسة ترھیبیة أو معادیة أو مسیئة. یحظر القانون التمییز و/ أو 

مضایقة الموظفین أو الطالب الموجودین في المدارس أو مكان 
مثل ھذه األفعال من قبل مدارس  العمل ولن یتم التسامح مع

). لغرض ھذه السیاسة، تشمل بیئة "العمل" CPSكامبریدج العامة (
أو "المدرسة" الفعالیات االجتماعیة التي ترعاھا المدرسة أو 
الرحالت أو الفعالیات الریاضیة أو السفر المتصل بالعمل أو 

ذلك على الفعالیات المشابھة المرتبطة بالمدرسة أو العمل، بما في 
سبیل المثال ال الحصر، األنشطة والبرامج اإلضافیة للمنھج الدراسي 

واألنشطة الریاضیة، وانقل من وإلى المدرسة أو في رحلة میدانیة 
ترعاھا المدرسة. عالوة على ذلك، أي انتقام ضد فرد اشتكى من 

التمییز أو المضایقة أو االنتقام؛ أو أي انتقام ضد أي فرد تعاون مع 
حقیق في شكوى التمییز أو المضایقة أو االنتقام غیر قانوني بالمثل الت

 ولن یتم التسامح معھ.
) مزاعم التمییز والمضایقة CPSتأخذ مدارس كامبریدج العامة (

على محمل الجد وسترد على الشكاوى على الفور. حیثما تقرر أن 
سلوًكا غیر مناسب قد حدث، ستعمل مدارس كامبریدج العامة 

)CPS(  على الفور للقضاء على السلوك وستفرض إجراءات
تصحیحیة عند الضرورة، بما في ذلك اإلجراء التأدیبي عند 

إجراء انضباطي  اتخاذاالقتضاء، والذي قد یتضمن إنھاء العمل أو 
 مرتبط بالمدرسة.

یمكن للطالب(ة) رفع شكاوى بشأن الممارسات التمییزیة المزعومة 
بشكل غیر رسمي لدى معلم الطالب(ة) أو مدیر المدرسة/ مدیر 

المدرسة العلیا أو العمید أو مدیر تنمیة التنوع أو نائب المدیر 
المراقب للتعلیم والتعلم. یمكن للموظف رفع شكاوى لدى المدیر 

لتنوع أو المدیر التنفیذي لمكتب الموارد المراقب أو مدیر تنمیة ا
البشریة. تقع مكاتب مدیر تطویر التنوع والموارد البشریة ونائب 

 Thorndike 159المدیر المراقب للتعلیم والتعلم بالعنوان: 
Street, Cambridge, Massachusetts رقم الھاتف .

، ورقم الھاتف للموارد 617-349-6457لمدیر تطویر التنوع ھو 
، ورقم ھاتف نائب المدیر المراقب 617-349-6438لبشریة ھو ا

. یعالج مدیر تنمیة التنوع 617-349-6418للتعلیم والتعلم ھو 
 الشكاوى الرسمیة المتعلقة بالممارسات التمییزیة المزعومة.
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في بعض الحاالت، قد یشكل السلوك المشتكى منھ تحرًشا جنسیًا 
) ونشاًطا إجرامیًا. إذا كنت Title IXبموجب أحكام الباب التاسع (

تعتقد أن ھذا السلوك یشكل أیًضا جریمة، فیحق لك تقدیم شكوى 
جنائیة في أي وقت، بما في ذلك أثناء أو بعد تحقیق المدرسة في 

 شكواك.
یمكن العثور على نسخة كاملة من سیاسة عدم التمییز في المنطقة 

كتروني للمنطقة التعلیمیة وحظر التحرش الجنسي على الموقع اإلل
التعلیمیة أو یمكنك طلب نسخة من مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة 

 العلیا.

 . زواج الطالب والحمل واألبوة45
یجب تشجیع الطالبات الحوامل أو اآلباء أو المتزوجین على 

االستمرار في المدرسة. ویسمح لھؤالء الطالب بالبقاء في فصولھم 
ي األنشطة اإلضافیة للمنھج الدراسي األكادیمیة العادیة والمشاركة ف

مع الطالب اآلخرین. باإلضافة إلى ذلك، یُسمح للطالب الحوامل، 
بعد الوالدة، بالعودة إلى نفس صفوفھم األكادیمیة وأنشطتھم اإلضافیة 
للمنھج الدراسي كما كان الحال قبل الوالدة. ال یُمنع أي طالبة حامل 

على تعلیم في الفصول أو والد(ة) أو متزوج(ة) من الحصول 
الدراسیة أو األنشطة اإلضافیة للمنھج الدراسي، وال یتم تعلیقھ أو 

طرده أو استبعاده أو تأدیبھ بطریقة أخرى بسبب الزواج أو الحمل أو 
 األبوة.

 . منسق الباب التاسع46
) على أساس الجنس في CPSال تمیز مدارس كامبریدج العامة (

یة التي تدیرھا وال تمیز على أساس برامجھا أو أنشطتھا التعلیم
الجنس في القبول أو التوظیف في برامجھا أو أنشطتھا التعلیمیة. 
یجب توجیھ أي استفسارات بخصوص تطبیق الباب التاسع إلى 

 Director of) للمنطقة التعلیمیة: Title IXمنسق الباب التاسع (
Diversity Development, Cambridge Public 

Schools, 159 Thorndike Street, Cambridge, MA 
 the United Statesأو إلى  617-349-6457 ,02141

Department of Education, Office of Civil Rights, 
5 Post Office Square, 8th Floor, Boston, MA 

-289-617؛ الفاكس: 617-289-0111الھاتف:  02109
0150. 

 . حریة الدین47
) من القوانین العامة لوالیة 2Bالقسم (، )151Cینص الفصل (

 ماساتشوستس على ما یلي:
أي طالب(ة) في مؤسسة تعلیمیة أو مھنیة، بخالف المؤسسات 

التعلیمیة أو المھنیة الدینیة أو الطائفیة، غیر قادر، بسبب 
معتقداتھ الدینیة، على حضور الفصول الدراسیة أو المشاركة 

ت عمل خاصة في یوم في أي امتحان أو دراسة أو متطلبا
معین، یتم إعفاءه في ذلك الیوم من أي امتحان أو دراسة أو 

متطلبات العمل، ویجب توفیر فرصة لتعویض ھذا االمتحان أو 
الدراسة أو متطلبات العمل التي قد فاتتھ بسبب ھذا الغیاب في 

أي یوم معین؛ ومع ذلك، یجب أال یخلق ھذا االمتحان أو العمل 
غیر معقول على ھذه المدرسة. ال یجب أن  التعویضي عبئًا

تقوم المؤسسة بفرض أي رسوم من أي نوع إلتاحة الفرصة 
للطالب(ة) المذكور. ال یترتب على الطالب(ة) أي آثار عكسیة 

 أو ضارة بسبب استفادتھ من أحكام ھذا القسم.

یجب تسجیل الطالب الذین یغیبون عن المدرسة ألنھم یحتفلون بعید 
بعذر. ثانیاً، یطلب من المعلمین، بالقدر الممكن،  دیني كغیاب

االمتناع عن تحدید مواعید أي اختبارات مھمة، أو أنشطة ختامیة، أو 
أوراق أو تقاریر رئیسیة خالل تلك العطالت. أخیًرا، یتعین على 

المعلمین إعطاء طالبھم فترة زمنیة معقولة عند العودة إلى فصلھم 
 المعینة خالل ھذه األیام.لتعویض الواجبات المنزلیة 

 . إرشادات یمین الوالء48
تنص  69، المادة 71القوانین العامة لوالیة ماساتشوستس: الفصل 

 على أنھ:
یجب على كل معلم في بدایة الحصة األولى من كل یوم في 

جمیع الصفوف في جمیع المدارس العامة أن یقود الفصل في 
 تالوة جماعیة لـ "یمین الوالء للعلم".

قد ال تكون المشاركة في یمین الوالء مطلوبة من قبل أي طالب(ة). 
من المتوقع أن یحترم أي طالب(ة) ال یرغب في المشاركة في یمین 

الوالء حق اآلخرین الذین یرغبون في القیام بذلك دون تشویش أو 
 مقاطعة.

 

 السیاسات العامة
 . سیاسة االستخدام المقبول لشبكة الكمبیوتر49

)AUP( 
) ھي أن جمیع التقنیات CPSإن سیاسة مدارس كامبریدج العامة (

المستخدمة لغرض االتصاالت اإللكترونیة، بما في ذلك على سبیل 
المثال ال الحصر، التقنیة المستخدمة للوصول إلى شبكة مدارس 

) والوصول إلى اإلنترنت وجمیع األجھزة CPSكامبریدج العامة (
للموظفین و/ أو الطالب من قبل مدارس اإللكترونیة المخصصة 

) (مثل أجھزة الكمبیوتر، والھواتف، وما CPSكامبریدج العامة (
 إلى ذلك) سیتم استخدامھا بطریقة مسؤولة وقانونیة وأخالقیة.
) CPSتم إنشاء شبكة الكمبیوتر الخاصة بمدارس كامبریدج العامة (

م یتم إنشاؤھا واألجھزة اإللكترونیة ألغراض تعلیمیة محدودة، ول
كخدمة وصول عامة أو منتدى عام. لمدارس كامبریدج العامة 

)CPS الحق في وضع قیود على استخدام نظام الكمبیوتر وجمیع (
األجھزة اإللكترونیة التي تمنحھا للمستخدمین، ومطالبة المستخدمین 
بااللتزام بقواعد النظام وسیاسات لجنة المدارس، بما في ذلك على 

ال ال الحصر، سیاسة عدم التمییز وحظر التحرش الجنسي، سبیل المث
وسیاسة مكافحة التنّمر التي تتبعھا مدارس كامبریدج العامة 

)CPS( وحمایة سریة معلومات سجل الطالب(ة) ومعلومات سجل ،
 الموظفین.

على الرغم من وجود العدید من الموارد القیمة على اإلنترنت، إال أن 
ع التي یمكن اعتبارھا غیر مناسبة للطالب وال ھناك العدید من المواق

تخدم أي قیمة تعلیمیة. یجب على جمیع األفراد الذین یستخدمون 
اإلنترنت استخدام شبكة الكمبیوتر بطریقة مسؤولة لضمان استخدامھا 

فقط لألغراض التعلیمیة، ویجب أن تكون ھذه االستخدامات متسقة 
) وتخضع CPSدج العامة (مع األنشطة األكادیمیة لمدارس كامبری

). باستخدام موارد CPSإلشراف موظفي مدارس كامبریدج العامة (
، یوافق )CPSالمعلومات الخاصة بشبكة مدارس كامبریدج العامة (

كل من الطالب والمستخدمین البالغین على قبول ھذه السیاسة. یحظر 
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ة استخدام موارد المعلومات المتصلة بشبكة مدارس كامبریدج العام
)CPS.ألي أنشطة غیر قانونیة أو تجاریة ( 

) نظام مرشحات مصمم CPSتستخدم مدارس كامبریدج العامة (
لمنع الوصول إلى المواقع غیر المناسبة من الناحیة التعلیمیة، بما في 

ذلك تلك المواقع التي تحتوي على مواد فاحشة أو إباحیة أو ضارة 
ھ ال یوجد حل مثالي وأن بالقّصر. ومع ذلك، من المھم أن نفھم أن

) ال یمكنھا ضمان عدم وصول CPSمدارس كامبریدج العامة (
الطالب إلى موقع غیر الئق. تقع على عاتق الطالب(ة) مسؤولیة 

إبالغ المعلم بأي موقع غیر مناسب والعودة إلى الموضوع التعلیمي 
 المحدد.

یمكن للمعلمین واإلداریین وغیرھم من موظفي المدارس الذین 
یستخدمون اإلنترنت كجزء من التدریس أن یتصلوا بأنظمة 

) الخاصة بمدارس ICTSالمعلومات واالتصاالت والتكنولوجیا (
) لطلب حظر أو إلغاء حظر موقع معین. CPSكامبریدج العامة (

سیتم اتخاذ مثل ھذه القرارات من قبل المسؤولین عن مراقبة نظام 
بالتشاور مع موظفي ) CPSمرشحات مدارس كامبریدج العامة (

 المدارس المناسبین.
) CPSإن استخدام أجھزة كمبیوتر مدارس كامبریدج العامة (

وشبكة الكمبیوتر، بما في ذلك الوصول إلى اإلنترنت والبرید 
اإللكتروني واألجھزة اإللكترونیة األخرى (مثل الھواتف المحمولة 

من  لیس حقاً.و امتیازاً و/ أو أجھزة المساعد الرقمي الشخصي) یعد 
) والطالب CPSالمھم لجمیع موظفي مدارس كامبریدج العامة (

واآلباء / أولیاء أمور الطالب أن یفھموا أن رفض التوقیع على 
إقرار بتسلم سیاسة االستخدام المقبول و / أو أي انتھاك لسیاسة 
االستخدام المقبول لمدارس كامبریدج العامة قد یؤدي إلى فقدان 
امتیاز استخدام الكمبیوتر، اإلنترنت، شبكة الكمبیوتر، األجھزة 

 أو اتخاذیة األخرى و / أو امتیازات البرید اإللكتروني، و / اإللكترون
إجراء تأدیبي، و / أو المقاضاة بموجب قانون الوالیة والقانون 

 الفیدرالي.
) أي ضمانات من أي نوع، CPSال تقدم مدارس كامبریدج العامة (

صریحة كانت أو ضمنیة، للخدمات التي تقدمھا. لن تكون مدارس 
) مسؤولة عن أي ضرر تتعرض لھ، بما CPS( كامبریدج العامة

في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، فقدان البیانات أو انقطاع 
الخدمة أو التأخیر أو عدم التسلیم أو سوء التسلیم الناتج عن أي 

) لیست مسؤولة عن دقة أو CPSسبب. مدارس كامبریدج العامة (
الشبكة أو  جودة المعلومات التي یتم الحصول علیھا من خالل

تخزینھا على الشبكة، واستخدام أي من ھذه المعلومات یتم على 
) CPSمسؤولیتك الخاصة. لن تكون مدارس كامبریدج العامة (

 مسؤولة عن االلتزامات المالیة الناشئة عن استخدام الشبكة.
إن سیاسة لجنة مدارس كامبریدج ومدارس كامبریدج العامة 

)CPSاالتصاالت اإللكترونیة وتخزین  ) ھي أن جمیع عملیات نقل
جمیع المعلومات تخضع لسیاسة االستخدام المقبول ھذه، حسب 

االقتضاء. تعتبر جمیع المعلومات اإللكترونیة التي یتم إرسالھا أو 
) و/ أو CPSاستالمھا أو تخزینھا ملًكا لمدارس كامبریدج العامة (

ة لجنة مدارس كامبریدج، حسب االقتضاء، وتخضع للمراقب
واألرشفة واالسترجاع العشوائي وغیر المشبوه. من المھم لجمیع 

) والطالب وآباء/ أولیاء CPSموظفي مدارس كامبریدج العامة (
أمور الطالب أن یفھموا أنھ ال یوجد توقع معقول للخصوصیة فیما 
یتعلق باستخدام شبكة الكمبیوتر الخاصة بمدارس كامبریدج العامة 

)CPS(صول إلى اإلنترنت والبرید اإللكتروني ، بما في ذلك الو
وعدم وجود توقعات معقولة بالخصوصیة فیما یتعلق بمحتوى 

االتصاالت اإللكترونیة التي یتم إجراؤھا من وإلى شبكة الكمبیوتر 

، بما في ذلك الوصول )CPSالخاصة بمدارس كامبریدج العامة (
االتصال إلى اإلنترنت والبرید اإللكتروني بغض النظر عن معدات 
) CPSاإللكترونیة المستخدمة. یمكن لمدارس كامبریدج العامة (

ولجنة مدارس كامبریدج مراقبة والتحقیق في استخدام ملفات البرید 
اإللكتروني وأجھزة الكمبیوتر واألقراص الصلبة وملفات وأنظمة 
وأجھزة ومنصات االتصاالت اإللكترونیة األخرى بصرف النظر 

إلیھا في المدرسة أم في العمل أم عن بُعد إذا  عما إذا كان الوصول
 كان مرتبًطا مباشرةً بخادم المنطقة التعلیمیة.

لن یستخدم مستخدمو الشبكة المسؤولون شبكة كمبیوتر مدارس 
بما في ذلك سبیل المثال ال الحصر  ،)CPSكامبریدج العامة (

 الوصول إلى اإلنترنت والبرید اإللكتروني:
 من أي نوع (أ) ألغراض تجاریة

(ب) للضغط والدعایة السیاسیة، على الرغم من أنھ یمكن 
للمستخدمین استخدام النظام للتواصل مع الممثلین المنتخبین والتعبیر 

 عن رأیھم في القضایا السیاسیة
 (ج) لألنشطة غیر المشروعة

(د) لنشر معلومات االتصال الشخصیة أو الكشف عنھا أو نشرھا 
ھم أو غیرھم من األشخاص، بما في ذلك بطریقة أخرى عن أنفس

االسم أو العنوان أو الھاتف أو المدرسة أو عنوان العمل، دون إذن 
مسبق من مدیر المدرسة، واإلذن الكتابي المسبق للشخص الذي سیتم 

 نشر معلومات االتصال الشخصیة الخاصة بھ
(ھـ) لنشر معلومات سجل الطالب(ة) أو الكشف عنھا أو نشرھا 

أخرى دون إذن مسبق من مدیر المدرسة، وإذن كتابي مسبق  بطریقة
ما لم یكن ھذا والد(ة)/ ولي(ة) أمر / مقدم(ة) الرعایة للطالب(ة) من 

الكشف أو النشر مسموًحا بھ من قبل لوائح سجل الطالب في والیة 
 ماساتشوستس

(و) لنشر أو إرسال رسالة تم إرسالھا إلیھم بصفة شخصیة دون إذن 
الذي أرسل الرسالة. ال یمنع ھذا البند المستخدم من من الشخص 

الكشف الفوري لمعلم أو مسؤول المدرسة عن أیة رسالة یتلقاھا 
 یعتبرھا غیر مناسبة أو تجعلھ یشعر بعدم األمان

(ز) التھدید أو اإلذالل أو التنّمر أو المضایقة أو التخویف أو إرسال 
 معلومات مسیئة إلى شخص آخر أو عن شخص آخر

(ح) لنشر الرسائل المتسلسلة، والمشاركة في البرید العشوائي أو 
المشاركة في أي شكل آخر غیر مناسب من االتصاالت عبر شبكة 

 الكمبیوتر
(ط) لنشر معلومات سجل الموظفین أو الكشف عنھا أو نشرھا دون 

إذن مسبق من مدیر المدرسة ما لم یكن ھذا الكشف أو النشر 
 قانون الفیدرالي أو قانون الوالیةمسموًحا بھ بموجب ال

(ي) مشاھدة، أو امتالك، أو نشر، أو اإلفصاح عن، أو إرسال، أو 
مشاركة، أو بطریقة أخرى، نشر صور رقمیة أو رسائل نصیة أو 
رسائل برید إلكتروني أو مواد أخرى ذات طبیعة جنسیة على أي 

جھاز كمبیوتر أو ھاتف محمول أو أي جھاز إلكتروني آخر بصرف 
نین الفیدرالیة أو قوانین الوالیة إذا كانت تخالف القوا عماالنظر 

 الخاصة باستغالل األطفال في المواد اإلباحیة
 (ك) لألنشطة التي تعطل البیئة التعلیمیة

 (ل) لألنشطة غیر األخالقیة، مثل الغش في الواجبات أو االمتحانات
 (م) لألنشطة التي تغزو خصوصیة اآلخرین
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ام شبكة مدارس (ن) لالستخدام الشخصي؛ بمعنى آخر، یجب استخد
كامبریدج العامة واألجھزة اإللكترونیة ألغراض العمل و/ أو 

 األغراض المدرسیة فقط
(س) االنخراط في أي سلوك آخر ینتھك سیاسة مدارس كامبریدج 

الخاص بمدارس  كتیّب الحقوق والواجباتأحكام العامة و/ أو 
 كامبریدج العامة أو القواعد المدرسیة بأي شكل من األشكال
(ع) عدم استخدام أو السماح للطالب بالتفاعل مع أي مواقع 

إلكتروني یتطلب إدخال معلومات شخصیة أو معلومات تعریف ھویة 
الطالب(ة) (مثل االسم والعنوان ورقم الھاتف وعنوان البرید 

اإللكتروني وما إلى ذلك) ما لم یتم اعتماد استخدام ھذا الموقع من 
 )ICTSاالت والتكنولوجیا (قبل أنظمة المعلومات واالتص

، بما في )M.G.L.c. 71, §37O(ف) انتھاك أحكام القانون ( 
 ذلك أحكامھ المتعلقة بالتنّمر والتنّمر اإللكتروني واالنتقام.

 مستخدمي الشبكة المسؤولین سوف یقومون بما یلي:
(أ) عدم الكشف أبًدا عن معلومات شخصیة عن أي مستخدم، مثل 

الھاتف ورقم بطاقة االئتمان ورقم الضمان االجتماعي، العنوان ورقم 
ما لم یتم منح إذن كتابي صریح؛ ولن یوافق المستخدمون الطالب 

أبًدا على االلتقاء بشخص یقابلونھ عبر اإلنترنت دون موافقة 
 الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة

ى شبكة (ب) إخطار مسؤول النظام بأي مشكالت أمنیة یجدونھا عل
 الكمبیوتر

(ج) تحمل مسؤولیة استخدام أجھزتھم اإللكترونیة وحسابھم في 
جمیع األوقات وعدم إفشاء كلمة المرور الخاصة بھم ألي جھاز أو 

 حساب ألي شخص
(د) االعتراف بعدم وجود خصوصیة في محتویات البرید اإللكتروني 

و/ أو أو البیانات أو الملفات الشخصیة على أي جھاز إلكتروني 
الشبكة، وأن جمیع األجھزة اإللكترونیة والنظام یخضعان لألرشفة 

والصیانة الدوریة والوصول إلى ومراقبة الرسائل، وأن الملفات 
 یمكن الوصول إلیھا في الظروف المناسبة

(ھـ) الكشف الفوري للمعلم أو مسؤول المدرسة عن أي موقع 
نھ غیر مناسب أو إلكتروني یقومون بتحدیده أو زیارتھ ویجدون أ

 یجعلھم یشعرون بعدم األمان
(و) عدم محاولة الوصول غیر المصرح بھ إلى شبكة الكمبیوتر  

) أو أي شبكة كمبیوتر CPSالخاصة بمدارس كامبریدج العامة (
أخرى أو تجاوز الوصول المصرح بھ للمستخدم، أو القیام بمحاوالت 

نات عن طریق نشر متعمدة لتعطیل شبكة الكمبیوتر أو إتالف البیا
فیروسات الكمبیوتر أو بأي وسیلة أخرى، أو غیر ذلك من تخریب، 
أو عبث، أو تدمیر، أو تداخل مع شبكة الكمبیوتر، أو مع البرمجیات 

 أو البیانات أو الملفات أو أي معلومات أو أجھزة إلكترونیة أخرى
 (ز) احترام الحقوق القانونیة لمنتجي البرمجیات ومقدمي الشبكات

 واتفاقیات حقوق النشر والترخیص
(ح) عدم استخدام النظام للوصول إلى مواد بذیئة أو فاحشة (مثل، 

المواد اإلباحیة) أو تدعو إلى أعمال غیر قانونیة أو تدعو إلى العنف 
أو التمییز ضد أشخاص آخرین (مثل، أدبیات الكراھیة) أو غیر 

 قانونیة (مثل، المقامرة)
لجنة مدارس كامبریدج ومدارس كامبریدج  (ط) االمتثال لسیاسات

، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، سیاسة )CPSالعامة (
عدم التمییز وحظر التحرش الجنسي، وسیاسة عدم التسامح مع 

جرائم الكراھیة، وسیاسة مكافحة التنّمر فیما یتعلق باستخدام شبكة 
 الكمبیوتر ونظام الكمبیوتر والبرید اإللكتروني

(ي) استخدام نفس المستوى من الرعایة والحكم والكفاءة المھنیة في 
التواصل على شبكة الكمبیوتر ونظام الكمبیوتر والبرید اإللكتروني 

كما ھو الحال بالنسبة لالتصاالت المكتوبة األخرى إلدارة المدرسة، 
بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، تلك الموجودة في إدارة 

 ترویسة المدرسة الفردیة المدارس أو
(ك) اإلبالغ عن أي حوادث أو تلقي تھدیدات أو إذالل أو تنّمر أو 

تنّمر إلكتروني أو انتقام أو مضایقة أو تخویف أو اتصاالت المسیئة 
(سواء عبر البرید اإللكتروني أو الرسائل النصیة أو موقع التواصل 

لتمییز وحظر االجتماعي أو غیر ذلك) وفقًا ألحكام سیاسة عدم ا
التحرش الجنسي، وسیاسة مكافحة التنّمر التي تتبعھا مدارس 

 )CPSكامبریدج العامة (
(ل) عند نشر المواد في دورة التعلم عن بعد، تأكد من إتاحة المواد 
المنشورة فقط للطالب المسجلین رسمیاً في الدورة التدریبیة التي تم 

المعلومات الرقمیة ھذا من أجلھا إرسال ھذه المواد، سواء كان نقل 
بمثابة دورة تعلیمیة عن بُعد أو مكمالً لدورة حیة؛ ضمان تنفیذ تدابیر 
معقولة لمنع االحتفاظ باألعمال لفترة أطول من الجلسة الصفیة ومنع 

النشر غیر المصرح بھ للمواد (أي، استخدام كلمات المرور، 
ل ومصادقة المستخدم والموقع من خالل التحقق من بروتوكو

اإلنترنت، ومھالت المحتوى، وتعطیل الطباعة، وتعطیل أداة القص 
واللصق)، تقدیم إشعار واضح للطالب بأن العمل محمي بموجب 

حقوق الطبع والنشر والمواد المنشورة فقط التي یتم الحصول علیھا 
بشكل قانوني، والتي یتم الحصول علیھا وتعتبر جزءاً من نشاط 

ل وخاضع لسیطرة أو إشراف المدرب، تعلیمي منظم بوساطة الفص
ویستخدم بطریقة مشابھة لألداء أو یعرض في الفصل الدراسي 

المباشر ویجب أن تكون كمیة المواد المستخدمة قابلة للمقارنة مع 
الكمیة المستخدمة في إعداد الفصل الدراسي المباشر وأال تنشر أي 

 أعمال تعلیمیة رقمیة.
وك المناسب عبر اإلنترنت، بما في (م) ضمان توعیة الطالب بالسل

ذلك التفاعل مع األفراد اآلخرین على مواقع التواصل االجتماعي 
 وقاعات الدردشة والتوعیة واالستجابة للتنّمر اإللكتروني.

 االنضباط

قد یؤدي أي انتھاك لھذه السیاسة إلى إلغاء امتیازات استخدام الشبكة 
لقواعد دارس كامبریدج العامة  و/ أو اتخاذ إجراء تأدیبي مناسب وفقًا

)CPS(.وإجراء قانوني، إذا كان ذلك مناسبًا ، 
أي مستخدم یُعرف بأنھ یمثل مخاطرة أمنیة أو لدیھ سجل من 

المشاكل مع أنظمة الكمبیوتر األخرى، قد یُحرم من الوصول إلى 
 الشبكة وفقًا لتقدیر إدارة المدارس.

مع المسؤولین المحلیین أو ستتعاون إدارة المدارس تعاونًا تاًما 
الفیدرالیین في أي تحقیق یتعلق بأي أنشطة غیر قانونیة تتم عبر 

 الشبكة.

. مدونة القواعد األخالقیة الستخدام البرمجیات 50
  

النسخ غیر المصرح بھ لبرامج الكمبیوتر المحمیة بحقوق النشر 
ینتھك القانون ویتعارض مع معاییر السلوك الخاصة بمدارس 

). ال توافق مدارس كامبریدج العامة CPSریدج العامة (كامب
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)CPS على ھذه النسخ وتعترف بالمبادئ التالیة كأساس لمنع (
 حدوثھ:

) ولن تتسامح في CPSلن تشارك مدارس كامبریدج العامة ( •
غیر مصرح بھا تحت أي  برمجیاتعمل نسخ أو استخدام نسخ 

 ظرف من الظروف.

) برامج متحصل علیھا CPS( ستوفر مدارس كامبریدج العامة •
المشروعة في  البرمجیاتبطریقة قانونیة لتلبیة احتیاجات 

الوقت المناسب وبكمیات كافیة لجمیع أجھزة الكمبیوتر التي 
 .البرمجیاتتتطلب مثل ھذه 

) بجمیع شروط CPSتلتزم مدارس كامبریدج العامة ( •
الترخیص أو الشراء التي تنظم استخدام أي برمجیات تحصل 

 ) أو تستخدمھا.CPSلیھا مدارس كامبریدج العامة (ع

) ضوابط داخلیة CPSستفرض مدارس كامبریدج العامة ( •
قویة لمنع نسخ البرمجیات أو استخدام نسخ برمجیات غیر 

مصرح بھا، بما في ذلك التدابیر الفعالة للتحقق من االمتثال 
 المعاییر.لھذه المعاییر والتدابیر التأدیبیة المناسبة النتھاك ھذه 

 . زوار المدرسة51
للحفاظ على السالمة واألمان، من المتوقع أن یقوم جمیع الزوار 

بالتوجھ إلى المكتب الرئیسي للمدرسة قبل الذھاب إلى أي مكان آخر 
في مبنى المدرسة. إذا كان الزائر یعطل عمل الطالب(ة) أو المعلمین 

الئق أو أو غیرھم من الموظفین عن طریق التصرف بشكل غیر 
اإلصرار على الزیارة في أوقات غیر مناسبة، فقد یضع مدیر 

المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا قیوًدا على قدرة الفرد على زیارة 
المدرسة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر إلى، طلب تحدید 

أو أن مرافقة الزائر بواسطة موظفي المدرسة  الزیارة،موعد قبل 
عندما یكون في المبنى، أو منعھ من دخول المبنى. إذا كانت لدیك 

أسئلة حول سیاسة المدرسة تجاه الزوار، فتحدث إلى مدیر المدرسة/ 
 مدیر المدرسة العلیا.

. عدم ترك محركات السیارات في حالة انتظار 52
  

من القانون العام لوالیة ) 37H، القسم (71یحظر الفصل 
ماساتشوستس جمیع مشغلي الحافالت المدرسیة ومشغلي المركبات 

الشخصیة من ترك محرك السیارة في حالة انتظار في أرض 
 ) قدم من أرض المدرسة.100المدرسة أو في حدود مائة (

 . خزائن الطالب53
، وخاصة )CPSتحتوي العدید من مدارس كامبریدج العامة (

الحدیثة، على خزائن للطالب. الخزائن ھي امتیاز. یجب المدارس 
 على الطالب الذین تم تحدید خزائن لھم االلتزام بالشروط التالیة:

یجب بذل كل جھد ممكن للحفاظ على الخزائن آمنة والسماح 
 بخصوصیة محتویاتھا.

یجب على الطالب عدم مشاركة الخزائن ما لم یؤذن بذلك من قبل 
 الشخص المسؤول.

ن یتم التسامح مع الكتابة أو الرسم على الخزائن أو الفشل في ل
 الحفاظ على الخزائن نظیفة ومرتبة.

الخزائن مخصصة لمالبس الطالب والمواد التعلیمیة مثل الكتب 
 والكراسات والمشاریع والمستلزمات المدرسیة والغداء، إلخ.
ي ذلك یجب على الطالب االمتثال لقواعد الخزائن المدرسیة، بما ف

 األوقات المحددة للوصول إلیھا، الخ
یجب على الطالب أخذ ما یحتاجون إلیھ من خزائنھم في نھایة الیوم 

المدرسي. إذا كان من الضروري الحصول على شيء مھم من 
الخزانة بعد ساعات الدوام المدرسي، فیجب الحصول على إذن 

 المسؤول.
نظًرا ألن الخزائن مملوكة إلدارة المدارس، فإن المدارس تحتفظ 

بحقھا في تفتیش الخزائن إذا كان ھناك سبب لالعتقاد بأن الخزانة 
تحتوي على مواد مھربة أو أسلحة أو أدلة من شأنھا أن تربط 

الخزانة باالتجار في المواد المھربة، أو إذا كان ھناك خطر فوري 
للمدرسة أو موظفیھا أو الطالب. ستقوم یتمثل في تھدید جسدي 

المدارس بإجراء عملیات تفتیش معلنة وغیر معلنة للخزائن. انظر 
لمزید من المعلومات حول  كتیّب الحقوق والواجباتمن  4.0القسم 

 سیاسة الخزائن.
) لیست مسؤولة عن فقدان CPSمدارس كامبریدج العامة (

) CPSكامبریدج العامة (الممتلكات خالل العام الدراسي. مدارس 
أیضاً لیست مسؤولة عن فقدان الممتلكات تركت في خزانة بعد الیوم 

األخیر للدراسة. تنطبق ھذه القواعد واللوائح جنبًا إلى جنب مع 
 اإلجراءات المدرسیة المنطبقة على مكاتب وطاوالت الطالب.

 . معلومات السجل الجنائي للمجرمین54

) إلى توفیر بیئة تعلیمیة آمنة CPSمة (تسعى مدارس كامبریدج العا
لطالبھا وبیئة عمل آمنة لموظفیھا. وفقا لذلك، فإن سیاسة مدارس 

 ,M.G.L.c. 71.، وفقا ألحكام القانون ()CPSكامبریدج العامة (
§38R( من قوانین عام  385، بصیغتھ المعدلة بموجب الفصل
إلجراء فحوصات  )،M.G.L.c. 6, §172I( وقانون 2002

") بشكل دوري وعلى األقل كل CORIخلفیة الجنائیة ("فحوصات ال
) سنوات على الموظف (الموظفین) الحالیین والمحتملین، 3ثالث (

ومقدمي الخدمات المتعاقد معھم، والمتطوع (المتطوعین) ومقدم 
(مقدمي) النقل المدرسي بما في ذلك موظفو شركة سیارات األجرة 

ل یقوم بعملھ على أرض المدرسة أو أو أي مقاول من الباطن أو عام
غیره من األفراد الذین قد یكون لھم اتصال مباشر وغیر مراقب مع 

) على الموظف CORIاألطفال. سیتم إجراء فحوصات (
(الموظفین) الحالیین والمحتملین ومقدمي الخدمات قبل التوظیف و/ 

 أو التعاقد وعلى أي متطوع قبل قبول الشخص كمتطوع.
لى ذلك، ووفقًا لقانون الوالیة، یتم إجراء فحص لسجل باإلضافة إ

التاریخ الجنائي القائم على البصمات على جمیع الموظفین الحالیین 
 والمحتملین.

 . الرحالت المیدانیة55
تدرك لجنة مدارس كامبریدج أن التجارب المباشرة التي توفرھا 

الرحالت المیدانیة والرحالت التي ترعاھا المدرسة ھي أكثر 
الوسائل فعالیة وتعلًما؛ لذلك، تشجع لجنة مدارس كامبریدج على أن 
تكون الرحالت المیدانیة والرحالت التي ترعاھا المدرسة ذات قیمة 

رنامج المدرسة والمناھج الدراسیة ككل. تعلیمیة مھمة ترتبط بب
باإلضافة إلى ذلك، نظًرا للقیمة التعلیمیة المتأصلة في الرحالت 

المیدانیة والرحالت التي ترعاھا المدارس، یجب یكون جمیع الطالب 
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قادرین على المشاركة في الرحالت المیدانیة والرحالت التي ترعاھا 
 واة.المدارس والحصول علیھا على قدم المسا

تمشیا مع ھذا الھدف، وضع المدیر المراقب للمدارس مبادئ 
توجیھیة للرحالت المیدانیة والرحالت التي ترعاھا المدارس. تتناول 
ھذه اإلرشادات عملیة فحص وتقییم والموافقة على الرحالت المیدانیة 

والرحالت التي ترعاھا المدارس من أجل ضمان اتخاذ جمیع 
ة وسالمة ورفاھیة المشاركین وضمان عدم الخطوات المعقولة لصح

حدوث خلل كبیر في العملیة التعلیمیة والقیمة التعلیمیة المالزمة 
للرحلة المیدانیة و/ أو الرحلة التي ترعاھا المدرسة. إضافة إلى ذلك، 

تنص اإلرشادات على عدم حرمان أي طالب(ة) من المشاركة في 
نتیجة للعقوبة أو كشكل من رحلة میدانیة أو رحلة برعایة المدرسة ك

أشكال العقوبة على السلوك السابق الذي تم بالفعل تأدیب الطالب(ة) 
علیھ. ال یجوز استبعاد الطالب(ة) من رحلة میدانیة أو رحلة برعایة 

المدرسة إذا كان تاریخ أو تواریخ التوقیف أو الطرد من المدرسة 
المنصوص علیھا بسبب انتھاك القواعد المدرسیة أو قواعد السلوك 

یتزامن مع الموعد المحدد أو تواریخ  كتیّب الحقوق والواجباتفي 
الرحلة المیدانیة أو الرحلة التي ترعاھا المدرسة، أو إذا كان سلوك 

الطالب(ة) السابق أو الحالي، وفقًا لحكم مدیر المدرسة/ مدیر 
المدرسة العلیا، یشكل خطراً كبیراً على صحة وسالمة ورفاھیة 

الب(ة) و/ أو الطالب اآلخرین و/ أو الموظفین المشاركین في الط
الرحلة المیدانیة و/ أو الفاعلیة الذي ترعاه المدرسة. تتطلب 

اإلرشادات أیًضا الموافقة المسبقة على جمیع الرحالت المیدانیة أو 
الرحالت التي ترعاھا المدرسة من قبل مدیر المدرسة/ مدیر 

المسبقة من قبل المدیر المراقب و/ أو من  المدرسة العلیا، والموافقة
ینوب عنھ لجمیع رحالت المبیت أو الرحالت لخارج الوالیة أو 

الت لخارج البالد. عالوة على ذلك، تضع المبادئ التوجیھیة حالر
إجراءات لضمان ما یلي: (ط) أن جمیع الطالب لدیھم إذن من 

كة في الرحالت؛ الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة للمشار
) تتم 3) یتم اإلشراف على جمیع الرحالت بشكل صحیح، (2(

) تمت مراجعة جمیع ملفات 4مراعاة جمیع احتیاطات السالمة، (
الطالب لتحدید ما إذا كانت ھناك حاجة إلى أي تسھیالت أو تعدیالت 
من أجل أن یشارك الطالب(ة) في الوصول المتساوي إلى أي رحلة 

) تسھم جمیع الرحالت بشكل 5ة ترعاھا المدرسة، (میدانیة أو رحل
) تراقب المنطقة التعلیمیة ما إذا كان 6كبیر في البرنامج التعلیمي، (

ھناك الطالب مستبعدون من المشاركة و/ أو الحصول على فرصة 
متساویة للمشاركة في الرحالت المیدانیة و / أو الرحالت التي 

) توجد 7ذلك، ألي أسباب؛ (ترعاھا المدرسة، وإذا كان األمر ك
إجراءات معمول بھا لآلباء/ أولیاء األمور للطعن في قرار استبعاد 

طالب(ة) من المشاركة والوصول إلى رحلة میدانیة و / أو رحلة تتم 
 برعایة المدرسة.

الموافقة على جمیع الرحالت المیدانیة والرحالت التي ترعاھا  
اء الموافقة على أي رحلة المدرسة ھي موافقة مشروطة. یمكن إلغ

میدانیة أو رحلة ترعاھا المدرسة إذا حدث أي تغییر في الظروف، 
سواء كانت من صنع اإلنسان أو طبیعیًا، تستلزم إلغاء ھذه الرحلة 

المیدانیة أو الرحلة التي ترعاھا المدرسة لصالح سالمة الطالب 
 ).CPSوموظفي مدارس كامبریدج العامة (

) ولجنة مدارس كامبریدج CPSبریدج العامة (لن تكون مدارس كام
مسؤولة عن أي التزامات مالیة یتم تكبدھا نتیجة للتخطیط لرحلة 

میدانیة أو رحلة ترعاھا المدرسة، أو عن أي أموال غیر قابلة 
لالسترداد أو ضائعة بسبب اإللغاء الالحق لرحلة میدانیة أو رحلة 

) من المشاركة برعایة المدرسة أو بسبب استبعاد الطالب(ة
والوصول إلى رحلة میدانیة أو رحلة برعایة المدرسة نتیجة لتوقیف 

الطالب(ة) أو طرده من المدرسة في تاریخ أو تواریخ الرحلة 
 المیدانیة أو الرحلة التي تتم برعایة المدرسة.

یجب توزیع جمیع القواعد ومدونات قواعد السلوك الموضوعة 
رحلة المقترحة على اآلباء/ أولیاء ألھلیة الطالب للمشاركة في ال

األمور/ مقدمي الرعایة والطالب في الوقت الذي یتم فیھ اإلعالن 
المبدئي عن رحلة میدانیة. ینبغي لموظفي المدرسة المناسبین 

مراجعة جمیع ملفات الطالب، إما في الوقت الذي یتم فیھ اإلعالن 
ستة أسابیع على عن الرحلة المیدانیة مبدئیًا وفي موعد ال یتجاوز 

األقل قبل أي رحلة میدانیة مخططة، لتحدید ما إذا كانت ھناك حاجة 
إلى أي تسھیالت أو تعدیالت من أجل مشاركة الطالب(ة) في الرحلة 

المیدانیة المخطط لھا. إذا لزم األمر، یجب عقد اجتماع للفریق إما 
ا أو في في الوقت الذي یتم فیھ اإلعالن عن الرحلة المیدانیة مبدئیً 

وقت قریب منھ وفي موعد ال یتجاوز ستة أسابیع على األقل قبل 
الرحلة المیدانیة المخططة لمراجعة ومناقشة أي تسھیالت أو 

تعدیالت مطلوبة من أجل الطالب(ة) للمشاركة في الرحلة المیدانیة 
 المخططة والوصول إلیھا.

ة أو ال یجوز حرمان أي طالب(ة) من المشاركة في رحلة میدانی 
رحلة ترعاھا المدرسة تتم خالل الیوم الدراسي (ولیست رحلة مبیت) 

بسبب عدم القدرة المالیة على دفع الرسوم. كل ناد أو فریق أو 
مجموعة مسؤولة عن جمع كل األموال الالزمة لتمویل رحلة میدانیة 
أو رحلة ترعاھا المدرسة تقترحھا مجموعة من الطالب. ال ینبغي أن 

برعات أو االستعدادات األخرى لرحلة میدانیة أو رحلة یتم جمع الت
ترعاھا المدرسة حتى تتم الموافقة على الرحلة المیدانیة أو الرحلة 

التي ترعاھا المدرسة. لن یتوفر أي دعم مالي من مدارس كامبریدج 
) أو من لجنة مدارس كامبریدج ألي رحلة مبیت أو CPSالعامة (

 لبالد.رحلة خارج الوالیة أو خارج ا
) ولجنة مدارس كامبریدج CPSلن تكون مدارس كامبریدج العامة (

مسؤولة عن أي نفقات یتم تكبدھا نتیجة لقرار أحد مشرفي الرحلة 
بإرسال طالب(ة) مشارك إلى المنزل في وقت أبكر من تاریخ العودة 

المقرر بسبب سلوك الطالب(ة) غیر المقبول.  یتحمل الطالب 
مور/ مقدمي الرعایة للطالب مسؤولیة أي أضرار واآلباء/ أولیاء األ

تلحق بالفنادق أو العقارات المستأجرة أو الممتلكات العقاریة أو 
الشخصیة. یجب أن یوافق اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة على 

دفع تكالیف أي أضرار قد تحدث من قبل أطفالھم و/ أو مساعدة 
 زمة للقیام بذلك.مسؤولي المدرسة في جمع األموال الال

بالنسبة لجمیع الرحالت المیدانیة التي تتطلب النقل، یجب توفیر النقل 
بواسطة شركة نقل عامة مرخصة للقیام بأعمال تجاریة في كومنولث 

والیة ماساتشوستس ومرخصة لنقل الركاب من قبل اإلدارة 
الفیدرالیة لسالمة مركبات نقل الركاب أو في مركبة مرخصة معتمدة 

) أو من قبل ھیئات المواصالت CPSن مدارس كامبریدج العامة (م
) أو أي شكل MBTAأو قطار تابع لمؤسسة ( مثل حافلةالعامة، 

آخر من وسائل النقل العام. یجب توفیر جمیع خدمات النقل العارض 
للرحالت المیدانیة أو الرحالت التي ترعاھا المدارس من قبل شركة 

كومنولث ماساتشوستس لتقدیم خدمات نقل مشتركة مرخصة من قبل 
النقل العارض ومرخصة لنقل الركاب من قبل اإلدارة الفیدرالیة 
لسالمة مركبات نقل الركاب. یجب على جمیع المتعاقدین الذین 

یوفرون النقل للرحالت المیدانیة أو الرحالت التي ترعاھا المدرسة 
نولث والیة تقدیم دلیل على أن سائقھم (سائقیھم) مرخصون في كوم

ماساتشوستس لقیادة المركبات المستخدمة لتوفیر النقل للرحالت 
المیدانیة و/ أو خدمات النقل العارض الخاصة بالرحالت المیدانیة. 
یجب على جمیع مقدمي خدمات النقل الحفاظ على تأمین للمسؤولیة 

دوالر (خمسمائة ألف دوالر) لكل  500,000قبل الغیر بحد أدنى 
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بة الجسدیة. لن یتم استخدام أي مقدم لخدمات النقل لتوفیر حالة لإلصا
خدمات النقل و/ أو النقل العارض للرحالت المیدانیة أو الرحالت 

التي ترعاھا المدرسة إذا كان لدیھ تصنیف "مشروط" أو "غیر 
مرض" صادرة عن اإلدارة الفیدرالیة لسالمة مركبات نقل الركاب. 

ة الرحلة المیدانیة ھذه على أنھ ال یجب تفسیر أي شيء في سیاس
 یمنع الرحالت المیدانیة التي یتنقل فیھا الطالب مشیاً على األقدام.

یُمنع منعًا باتًا استخدام المركبات المملوكة ملكیة خاصة أو سیارات 
النقل المؤجرة لنقل الطالب من وإلى الرحالت المیدانیة أو األحداث 

المدارس، إال في حالة الطوارئ. الریاضیة أو الرحالت التي ترعاھا 
سیتم تحدید وجود حالة طوارئ حسنة النیة من قبل مدیر المدرسة/ 

مدیر المدرسة العلیا و/ أو قائد الرحلة في حالة عدم وجود مدیر 
المدرسة/مدیر المدرسة العلیا. یتعرض الموظفون واآلباء/ أولیاء 

لخاصة لخطر األمور/ مقدمو الرعایة الذین یستخدمون سیاراتھم ا
المسؤولیة القانونیة عن أي إصابة یتعرض لھا الطالب(ة) أثناء 

 وجوده في السیارة.
یجب أن یتم توفیر أماكن إقامة ُمسبقًا مع مراعاة السالمة واألمان، 

صباًحا،  6وینبغي تجنب السفر بین ساعات منتصف اللیل والساعة 
حة كافیة كلما أمكن ذلك، وینبغي أن تترك مسارات الرحلة مسا

للسائقین للراحة بما یتماشى مع متطلبات ساعات الخدمة الفیدرالیة 
والحس السلیم وتأخذ في االعتبار احتمال حدوث تأخیر بسبب 

 الطقس، وحركة المرور والعوامل غیر المتوقعة.
یمكن الوصول إلى إرشادات محددة للرحالت المیدانیة على صفحة 

السیاسة الخاصة بموقعنا اإللكتروني على الرابط التالي: 
  www.cpsd.us 

 . التطعیمات56
یشترط قانون الوالیة أنھ قبل إجراء التسجیل لطالب المدارس یجب 

بنجاح ضد الدفتیریا، والسعال الدیكي (شھقة أن یكون قد تم تطعیمھم 
السعال الدیكي)، والكزاز، والحصبة، والحصبة األلمانیة، والنكاف، 

وشلل األطفال، والتھاب الكبد الوبائي من النوع ب، وأمراض أخرى 
معدیة كما قد یتم تحدیدھا من وقت آلخر من قبل إدارة الصحة 

الرعایة مسؤولون عن الحفاظ أولیاء األمور/ مقدمو  /العامة. اآلباء
 على التطعیمات محّدثة.

 . المشاركة العائلیة57
) أن العائالت ھم أول معلمین CPSتدرك مدارس كامبریدج العامة (

ألطفالھم. نظًرا ألن كل واحد منا یرغب في احترام االختالفات 
العائلیة والثقافیة لدینا، والتي تستحق االحترام، فإن مدارس كامبریدج 

) تشجع كل طالب(ة) وأحد أفراد األسرة ومعلم على CPSعامة (ال
مراعاة الفروق اإلنسانیة في مجتمع المدرسة بأكملھ واحترامھا. إننا 

نشجع العائالت على: (أ) معرفة ما یتعلمھ طفلھم؛ (ب) وطرح أسئلة 
حول تعلیم أطفالھم؛ و (ج) دعم تعلم طفلھم. الھدف من مشاركة 

) ھو تطویر شراكة CPSامبریدج العامة (العائالت في مدارس ك
بین المنزل والمدرسة تضمن أن یصبح جمیع األطفال متعلمین 
ناجحین لمدى الحیاة. للحصول على نسخة من سیاسة المشاركة 

، اتصل بمدیر )CPSالعائلیة في مدارس كامبریدج العامة (
 المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.

 ادة الصف الدراسي. سیاسة الترفیع واإلبقاء إلع58
تدرك لجنة مدارس كامبریدج أن كل طفل ینمو اجتماعیاً وعاطفیاً 

وفكریاً بمعدل فرید لذلك الطفل وأنھ یجب منح كل طفل فرصة للتقدم 

باستمرار من خالل بیئات المجتمع المدرسي التي تلبي احتیاجاتھ 
أن  الفردیة. یجوز للطالب(ة) الذي یتعثر من أجل النجاح في المدرسة

یتم ترفیعھ إلى الصف التالي عندما یكون في تقدیر مدیر المدرسة/ 
مدیر المدرسة العلیا، بناًء على مدخالت من طاقم المدرسة 

والوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم الرعایة، أن ھذا الترفیع ھو في 
 مصلحة الطالب(ة).

ر یتوقع من الطالب أن یتقدموا خالل الصفوف الدراسیة. عندما یتعث
الطالب من أجل تلبیة معاییر مستوى الصف الدراسي، سیعمل 

موظفو المدرسة والطالب واآلباء/ أولیاء األمور معًا لتخصیص 
خدمات الدعم لمساعدة الطالب(ة) على النجاح. یجب اعتبار اإلبقاء 

في نفس الصف ھو المالذ األخیر ولن یتم إال بعد دراسة وتنفیذ خطة 
ء في نفس الصف. باستثناء طالب صف باإلبقا الخاصةالتدخل 

الروضة الذین قد یظلون في نفس الصف للعام الثاني بسبب السن، 
فال یجوز إبقاء الطالب في نفس الصف ألكثر من مرة واحدة قبل 

االلتحاق بالمدرسة الثانویة. یجب أن تكون القرارات المتخذة بشأن 
متوافقة مع نتائج ) IEPالطالب الذین لدیھم برنامج للتعلیم الفردي (

). یتم اتخاذ قرار إبقاء الطالب(ة) IEPفریق برنامج التعلیم الفردي (
في نفس الصف من قبل مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، 
بالتشاور مع الموظفین المناسبین واآلباء/ أولیاء األمور. على 

)/ مستوى المدارس االبتدائیة والعلیا، في حالة عدم موافقة الوالد(ة
ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة على القرار، سیقوم مدیر المدرسة/ 
مدیر المدرسة العلیا بكتابة خطاب لیتم وضعھ في الملف التراكمي 
للطالب(ة) یشھد على توصیة مدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا، 
مع السماح للوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة باتخاذ القرار 

ي. في المستوى الثانوي، یحدد تراكم وحدات الكریدیت النھائ
الدراسیة المناسبة وضعیة الطالب(ة) في االلتحاق بالصف، ما لم 

 ) خالف ذلك.IEPتحدد نتائج فریق برنامج التعلیم الفردي (
ال یجوز إبقاء طالب أكمل الصف بنجاح أو السماح لھ بإعادة الصف 

ركة في البرامج الریاضیة لتحسین قدرتھ أو إطالة أھلیتھ للمشا
 اإلضافیة للمنھج الدراسي.

. إعطاء األدویة الموصوفة وإدارة الحساسیة 59
 الغذائیة المھددة للحیاة في البیئة المدرسیة

) ھي وضع إجراءات CPSإن سیاسة مدارس كامبریدج العامة (
لإلدارة المأمونة والسلیمة لألدویة الموصوفة للطالب الذین یداومون 

) ولمعالجة القضایا المتعلقة CPSارس كامبریدج العامة (في مد
بإدارة الحساسیة الغذائیة المھددة للحیاة في البیئة المدرسیة. یمكن 

العثور على اإلجراءات التي تدعم ھذه السیاسة على الرابط التالي: 
bit.ly/CPSPolicies إذا كان طفلك بحاجة إلى تناول أدویة ،
م المدرسي أو خطة إلدارة الحساسیة موصوفة طبیاً خالل الیو

 الغذائیة المھددة للحیاة، فاتصل بمدیر المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا.

 . سیاسة العافیة60
تعترف لجنة مدارس كامبریدج بالعالقة بین رفاھیة الطالب 
وإنجازھم وكذلك أھمیة وجود سیاسة شاملة للعافیة بالمنطقة 

 التعلیمیة.
 مجلس العافیة

لجنة المدارس المدیر المراقب للمدارس ومن ینوبون عنھ كلفت 
بتأسیس مجلس للعافیة، وھو مجلس قد یخدم بمثابة مورد فیما یتعلق 

 بتنفیذ وتقییم ھذه السیاسة.

http://www.cpsd.us/
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 إرشادات التغذیة. 
یتمثل ھدف المنطقة التعلیمیة في إتاحة الفرص والدعم والتشجیع 

ة طوال الیوم الدراسي لجمیع الطالب التخاذ خیارات التغذیة الصحی
من خالل وجبات الطعام والوجبات الخفیفة والمشروبات المقدمة 

كجزء من برنامج الوجبات المدرسیة، وفي أوقات أخرى خالل الیوم 
الدراسي، مثل التثقیف في مجال الطعام والتغذیة المدمج في المناھج 

ارج الصحیة والحدائق المدرسیة والمناسبات المدرسیة التي تجري خ
 ساعات المدرسة.

سیوفر برنامج خدمة الغذاء في المنطقة التعلیمیة للطالب إمكانیة 
الوصول إلى مجموعة متنوعة من األطعمة والمشروبات الشھیة 

 والمغذیة بأسعار معقولة، والتي:
للطالب وتلتزم بقواعد الوجبات  والغذائیة* تلبي االحتیاجات الصحیة 

  )USDAاعة األمریكیة (المدرسیة الخاصة بوزارة الزر
* تلبي لوائح التغذیة المدرسیة في والیة ماساتشوستس، حسب 

 االقتضاء
* تراعي التنوع الدیني والعرقي والثقافي للجموع الطالب في 

 التخطیط للوجبات
* توفر إعدادات نظیفة وآمنة وممتعة ووقت كاف للطالب لتناول 

ائق على األقل دق 10دقیقة على األقل للغداء و 20الطعام؛ و
 لتناول الفطور، بعد الجلوس.

* تضمن عدم حاجة أي طالب(ة) للشعور بالجوع أثناء وجوده في 
 المدرسة

* ستلتزم المدارس بالمعاییر الغذائیة التي وضعتھا إدارة الصحة 
العامة في والیة ماساتشوستس فیما یتعلق باألطعمة والمشروبات 

و المواد االنتقائیة المقدمة في التنافسیة بما في ذلك آالت البیع أ
المقاھي المدرسیة أو األحداث التي ترعاھا المدرسة أو المتعلقة 

 بالمدرسة.
* باإلضافة إلى ذلك، ستحافظ المدارس على نفس معاییر والیة 

ماساتشوستس الخاصة بمنصات بیع األطعمة، وحمالت تنشیط 
اھا المبیعات، وأنشطة جمع التبرعات، واألحداث التي ترع

 المدرسة أو المتعلقة بالمدرسة.
 التربیة البدنیة واألنشطة البدنیة

إن ھدف المنطقة التعلیمیة ھو حصول جمیع الطالب على الفرص 
والدعم والتشجیع لممارسة النشاط البدني بانتظام على مدار الیوم 

، وقبل وبعد )PEالمدرسي من خالل فصول التربیة البدنیة (
لنقل النشط، ودمج النشاط البدني في المناھج األنشطة المدرسیة، وا

األكادیمیة عند االقتضاء. باإلضافة إلى ذلك، ستكون ھناك فترات 
راحة یومیة مع توفیر اللعب النشط لطالب الصفوف من الروضة 

 .8إلى 
ستوفر أقسام الصحة والتربیة البدنیة والریاضیة لجمیع الطالب، بمن 

یاجات الرعایة الصحیة الخاصة فیھم الطالب ذوو اإلعاقة، واحت
وأولئك الموجودون في بیئات التعلیم البدیل، إمكانیة الوصول إلى 

 مجموعة متنوعة من فرص النشاط البدني التي:

تراعي أو تتجاوز إطار المنھج الصحي الشامل لوالیة  •
ماساتشوستس والرابطة الوطنیة لمعاییر الریاضة والتربیة 

 البدنیة

 یتعلمون مھارات لألنشطة لمدى الحیاةتضمن أن الطالب  •

تزوید الطالب بفرصة المشاركة في النشاط البدني من خالل  •
مجموعة من البرامج بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، 

المسابقات الداخلیة وألعاب القوى داخل المدرسة، واألنشطة 
المتاحة لجمیع الطالب، بغض النظر عن مستوى المھارة، مثل 

 ابقات الداخلیة ونوادي النشاط البدنيالمس

لن یتم منع الطالب من الفسحة أو استبعادھم من فصل التربیة  •
البدنیة إال إذا كان االستبعاد ضروري لحمایة صحة وسالمة 

ورفاھیة الطالب(ة) والطالب والموظفین اآلخرین و/ أو تتعلق 
 بالطالب المشاركین في سلوك، أثناء الفسحة أو فصل التربیة

كتیّب البدنیة، ینتھك قواعد السلوك المنصوص علیھا في  
الخاص بمدارس كامبریدج العامة و/ أو في  الحقوق والواجبات

القواعد المدرسیة أو سیاسات مدارس كامبریدج العامة األخرى 
(على سبیل المثال، سیاسة مكافحة التنّمر، أو سیاسة مكافحة 

وما إلى ذلك)، أو تم المعاكسات، أو سیاسة مكافحة التمییز، 
منح إذن من والد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة للطالب(ة) 

 .استثنائھإلبعاد الطالب(ة) أو 

لن یتم الحرمان من النشاط البدني أو الفسحة أو اإللزام  •
 بالمشاركة فیھما كشكل من أشكال العقوبة.

جمیع الطالب في الصفوف من الروضة حتى الصف الثامن  •
دقیقة على األقل من فترة الفسحة التي یشرف  20لدیھم سیكون 

علیھا بشكل نشط طاقم مدّرب، ویفضل أن یكون ذلك في الھواء 
الطلق، حیث ستشجع المدارس النشاط البدني المعتدل إلى القوي 

 شفھیاً ومن خالل توفیر المساحة والمعدات.

لن یتم حرمان الطالب من الفسحة لالجتماع مع أعضاء ھیئة  •
لتدریس أو إنھاء المشروعات أو تعویض العمل إال في ظل ا

 ظروف غیر عادیة.

سیتم تشجیع الطالب والموظفین على المشاركة في النقل النشط  •
من وإلى المدرسة ودعم نمط حیاة صحي ونشط بدایة من سن 

مبكرة من خالل العمل على جعل ركوب الدراجات والمشي إلى 
 وجاذبیة. المدرسة وسیلة نقل أكثر أمانًا

 أنشطة التثقیف في مجال الصحة والتغذیة
تشمل أھداف المنطقة التعلیمیة ألنشطة التثقیف الصحي والتغذوي ما 

 یلي:

سوف یتلقى الطالب التشجیع والدعم والتعلیم لتبني السلوكیات  •
الصحیة من خالل التثقیف الصحي، بما في ذلك التثقیف 

 التغذوي والتعلم االنفعالي االجتماعي

یتلقى الطالب التثقیف الصحي الذي یعلم المھارات التي  •
 یحتاجونھا لتبني السلوكیات الصحیة والحفاظ علیھا.

یتلقى الطالب رسائل صحیة متسقة من جمیع جوانب البرنامج  •
 المدرسي.

تتناول معاییر ومبادئ مناھج التعلیم الصحي كالً من التغذیة  •
 والتربیة البدنیة.

ھج التعلیم الصحي. سوف یحصل تم دمج التغذیة في من •
الموظفون الذین یقدمون التثقیف في مجال الصحة والتغذیة على 

 التدریب المناسب.

منھج التثقیف في مجال الصحة والتغذیة سیكون متوافقاً مع  •
إطار المنھج الصحي الشامل لوالیة ماساتشوستس، والمعاییر 

الجنسي،  الوطنیة للتثقیف الصحي والمعاییر الوطنیة للتثقیف
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وستقام روابط بین التثقیف الصحي وبرامج الوجبات المدرسیة 
والخدمات المجتمعیة ذات الصلة. سیحضر موظفو الصفوف 

من صف الروضة وحتى الصف الخامس التدریب على التثقیف 
 الصحي في المنطقة التعلیمیة.

سیدعم تعزیز التغذیة التعلیم التغذوي داخل الفصل ویعززه من  •
رب تناول الطعام في كافیتریا المدرسة التي توفرھا خالل تجا

خدمة الغذاء في المنطقة التعلیمیة بالشراكة مع إدارة الصحة 
العامة في كامبریدج ومن خالل فرص زراعة وحصاد وتذوق 
 الفواكھ والخضروات المزروعة عضویاً في الحدائق المدرسیة.

یة كمورد حیثما أمكن ذلك، سیتم الحفاظ على الحدائق المدرس •
للصحة والتغذیة وستشمل جمیع الحدائق الفواكھ والخضروات 

 الصالحة لألكل واستخدام الممارسات العضویة.

 . إصابات الرأس واالرتجاجات المتعلقة بالریاضة61
یُطلب من جمیع المدارس الخاضعة لقواعد جمعیة والیة 

، بموجب قانون )MIAAماساشوستس للریاضیین المدرسیین (
ة، أن یتعلم طالبھم وآباءھم/ أولیاء أمورھم والمدربون الوالی

والمدیرون الریاضیون والممرضون والمدرسون واألطباء عن 
من خالل برامج التدریب  واالرتجاجاتعواقب إصابات الرأس 

والمواد المكتوبة. یشترط القانون على الریاضیین واآلباء/ أولیاء 
اإلصابات السابقة في الرأس األمور/ مقدمي الرعایة إبالغ مدربیھم ب

في بدایة الموسم الریاضي. إذا أصبح الطالب(ة) الریاضي فاقًدا 
للوعي أثناء لعبة أو تدریب، فإن القانون یفرض اآلن إخراج 

الطالب(ة) من اللعب أو التدریب، ویتطلب شھادة خطیة من أحد 
األطباء المحترفین المرخصین "للعودة إلى اللعب". وبشكل أكثر 

دیًدا، تنص اللوائح الصادرة بموجب قانون الوالیة، في الجزء ذي تح
الصلة، على أن "أي طالب(ة)، یعاني أثناء تدریب أو مسابقة، من 

إصابة في الرأس أو ارتجاج مشتبھ فیھ، أو یظھر عالمات وأعراض 
ارتجاج، أو یفقد وعیھ، حتى لفترة وجیزة، یجب إخراجھ من 

وال یجوز لھ العودة إلى التدریب أو التدریب أو المنافسة فوًرا 
 .)C.M.R. 201.010(B) 105المنافسة في ذلك الیوم." القانون (

یجب على اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمي الرعایة والطالب الذین 
یخططون للمشاركة في أي برنامج ریاضي أن یأخذوا أیًضا دورة 

على اإلنترنت  تدریبیة مجانیة عبر اإلنترنت. تتوفر دورتان مجانیتان
وتحتویان على جمیع المعلومات المطلوبة بموجب القانون. األولى 

متاحة من خالل االتحاد الوطني لمدربي المدارس الثانویة على 
 www.nfhslearn.com الرابط التالي:

الدورة الثانیة عبر اإلنترنت متاحة من خالل مراكز السیطرة على  
األمراض والوقایة منھا على العنوان التالي: 

www.cdc.gov/headsup 
االرتجاج ھو تغیر في الحالة العقلیة ناتج عن تعرض الدماغ لھزة 

أو الجسم. وھو یعتبر واحداً  داخل الجمجمة بسبب ضربة في الرأس
من أكثر اإلصابات تعقیًدا التي یواجھھا األخصائیون الطبیون حیث 

أن العالمات واألعراض لیست واضحة دائًما، وقد یكون من الصعب 
تحدید آثاره وشدتھ. من بین األعراض المرتبطة باالرتجاج: 

فقدان الصداع، والدوار، واالرتباك، وفقدان الذاكرة، والغثیان، و
اإلحساس باالتجاھات. یحدث فقدان الوعي في أقل من عشرة في 
المئة من جمیع اإلصابات ولیس مؤشراً على شدة االرتجاج. بعد 

اإلصابة، قد یواجھ الریاضي أیًضا صعوبات أخرى مثل الحساسیة 
للضوء والصوت والنسیان والتعب والتغیرات االنفعالیة مثل القلق أو 

 االكتئاب.

ظم الریاضیین الذین أصیبوا باالرتجاج التعافي تماًما ما دام یمكن لمع
لدى الدماغ وقت للشفاء قبل إصابتھ بضربة أخرى؛ ومع ذلك، فإن 
االعتماد فقط على تقریر الریاضي الذاتي لألعراض لتحدید تعافیھ 

من اإلصابة غیر كاٍف ألن العدید من الطالب الریاضیین لیسوا على 
ض اإلصابة، أو اإلصابات االرتجاجیة درایة بعالمات وأعرا

الخطیرة التي تمثلھا أو قد یشعرون بالضغط من قبل المدربین 
واآلباء/ أولیاء األمور، وزمالئھم في الفریق أو غیرھم للعودة للعب 
في أسرع وقت ممكن. من المحتمل أن یؤدي واحد أو أكثر من ھذه 

المبكرة للعب. العوامل إلى االستھانة بتشخیص اإلصابة والعودة 
أظھرت األبحاث أن الریاضیین الصغار المصابون باالرتجاج والذین 

یعودون إلى اللعب قبل شفاء الدماغ لدیھم معرضون بدرجة كبیرة 
لإلصابة بمتالزمة ما بعد االرتجاج الطویلة، أو في حاالت نادرة، 
اإلصابة العصبیة الكارثیة المعروفة باسم متالزمة التأثیر الثاني. 

) الرعایة التالیة عندما CPSلذلك، تشجع مدارس كامبریدج العامة (
 یصاب ریاضي بارتجاج في فاعلیة ریاضیة ترعاھا المدرسة:

عند حدوث أي إصابة، یجب على الریاضي المصاب اإلبالغ  .1
عن إصابة لدى المدرب الریاضي والمدرب الخاص وممرضة 

 المدرسة على الفور.
ذلك إصابة في الرأس أو  عند حدوث أي إصابة، بما في .2

ارتجاج مشتبھ بھ، أو عالمات أو أعراض ارتجاج، أو فقدان 
الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) للوعي، یجب إخطار 

ویجب على الریاضي المصاب زیارة غرفة الطوارئ  الرعایة،
بالمستشفى المحلي أو مراجعة حالتھ مع طبیب الرعایة األولیة 

 إلى رعایة طبیة طارئة.للتأكد من عدم الحاجة 
 التواصل ھو أمر مھم للغایة.  .3

بعد ذلك، یجب على فریق الرعایة الذي یتكون من طبیب 
الرعایة األولیة لالعب المصاب واآلباء/ أولیاء األمور إلى 

جانب المدرب الریاضي والممرضة المدرسیة والمعلمین 
والمدرب الرئیسي والمدیر الریاضي التابعین لمدارس 

 ) مراقبة أعراض اإلصابة.CPSیدج العامة (كامبر
إشراك الریاضي المصاب في مجموعة من االختبارات التي  .4

تشمل مزیًجا من األعراض المبلغ عنھا ذاتیاً والتوازن 
واالختبار المعرفي العصبي. سیوفر التقییم المجمع تقییًما أكثر 
حساسیة وموضوعیة آلثار االرتجاج الذي سیساعد على تحدید 

 یكون آمنًا للریاضي أن یعود للعب. متى
لن یُسمح للریاضي المصاب بالعودة إلى اللعب أو التدریبات  .5

حتى یصرح مدرب ریاضي مرخص من مدارس كامبریدج 
 ) بعودة الریاضي للعب.CPSالعامة (

. سیاسة فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز 62
  

اإلصابة ) على أساس CPSال تمیز مدارس كامبریدج العامة (
فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز أو االرتباط بشخص آخر 

مصاب بفیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز. یحق لألطفال 
المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز التمتع بنفس 
الحقوق واالمتیازات المتعلقة بالحضور والمشاركة في التعلیم 

) مثل األطفال اآلخرین CPS(داخل مدارس كامبریدج العامة 
). ال یُطلب CPSالذین یدرسون في مدارس كامبریدج العامة (

من الموظفین و/ أو الطالب المصابین بفیروس نقص المناعة 
 البشریة/ اإلیدز الكشف عن حالة فیروس نقص المناعة

http://www.nfhslearn.com/electiveDetail.aspx?courseID=15000
http://www.cdc.gov/headsup
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البشریة/ اإلیدز. یتم ھذا الكشف فقط بموافقة كتابیة صریحة 
ة)/ ولي(ة) األمر/ مقدم(ة) الرعایة للفرد إذا من الفرد أو الوالد(

). یكون خطر انتقال فیروس 18كان دون سن الثامنة عشرة (
نقص المناعة البشریة في المدارس منخفًضا للغایة عند اتباع 
اإلرشادات العامة لمكافحة العدوى بشكل متسق ویطلب من 
 جمیع الموظفین اتخاذ ومتابعة االحتیاطات العامة في جمیع

المدارس وفي جمیع أوقات المدرسة. یتم نشر نسخة كاملة من 
سیاسة فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز الخاصة بالمنطقة 

 التعلیمیة على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة.

. تثقیف الطالب حول الوقایة من المخدرات 63
  والكحول والتبغ وإدمان المواد الخاضعة للرقابة 

دارس كامبردج العامة برامج تعلیمیة مناسبة للعمر والمرحلة توفر م
التنمویة حول المخدرات والكحول والتبغ ومكافحة إدمان المواد 

المراقبة في جمیع الصفوف الدراسیة. تتمثل أھداف ھذا البرنامج 
التعلیمي في تثقیف الطالب حول عواقب تعاطي المخدرات وإدمانھا، 

ونیة والعاطفیة والنفسیة واالجتماعیة المترتبة بما في ذلك اآلثار القان
على تعاطي الكحول والتبغ والمخدرات األخرى. یسعى البرنامج 

التعلیمي إلى مساعدة الطالب على تطویر القدرة على اتخاذ قرارات 
مستنیرة، ووضع استراتیجیات فعالة للتعامل مع الضائقة العاطفیة، 

ستخدام الكحول والتبغ والقدرة على مقاومة ضغط األقران ال
والمخدرات األخرى. یتم نشر نسخة كاملة من سیاسة المنطقة 

 التعلیمیة على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة.

. الفحص والتدخل المختصر واإلحالة إلى العالج 64
)SBIRT( 

من أجل المساعدة في منع الطالب من استخدام المواد المراقبة في 
للتدخل في االستخدام المبكر، تستخدم مدارس المقام األول أو 

) SBIRTكامبریدج العامة فحًصا یعتمد على المقابالت یدعى (
لجمیع طالب الصف السابع والتاسع حول استخدام الكحول 

والماریجوانا ومخدرات أخرى. تستغرق جلسات الفحص حوالي 
خمس دقائق ویتم إجراؤھا بسریة كاستبیان خاص بواسطة ممرضة 

درسة أو أحد الموظفین المدربین من قسم التوجیھ بالمدرسة الم
 الثانویة.

سیقدم الفرد الذي یجري الفحص مالحظات موجزة ألي طالب(ة) 
یبلغ عن استخدام مواد مراقبة أو معرض لخطر إساءة استخدام 

المواد المراقبة في المستقبل، وسیحصل جمیع الطالب الذین 
اد التعلیمیة وقائمة بالموارد. یشاركون في الفحص على بعض المو

إذا لزم األمر، ستتم إحالة الطالب(ة) إلى ممرضة المدرسة أو أحد 
 أعضاء الفریق إلجراء مزید من التقییم.

ال یتم تضمین نتائج الفحص في سجل المدرسة للطالب(ة) وال یوجد  
إجراء تأدیبي نتیجة لنتائج الفحص، ولن تتم مشاركة نتائج الفحص 

 ).SBIRTموظفي المدرسة بخالف فریق ( مع أي من
سوف یتلقى اآلباء/ أولیاء األمور/ مقدمو الرعایة إخطاًرا كتابیًا قبل 

إجراء الفحص وسیكون لھم الحق في اختیار عدم مشاركة طفلھم من 
 الفحص.

 
 

 . تقییم المناھج65
تستخدم مدارس كامبریدج العامة مجموعة متنوعة من التقییمات على 

م الدراسي من أجل جمع أدلة على فھم الطالب وتنویر مدار العا
القرارات التعلیمیة.  بینما یستخدم المعلمون التقییمات التكوینیة 

الیومیة المتوافقة مع األھداف التعلیمیة، تجري مدارس كامبریدج 
) والتقییمات المشتركة للمنطقة MCAS 2.0العامة أیًضا تقییم (

ا لتحدید كیفیة أداء جمیع الطالب في التعلیمیة التي یتم استخدامھ
موضوع تراكمي وكیف تتقدم المجموعات الفرعیة بالنسبة لجمیع 
الطالب باإلضافة إلى توفیر معلومات حول الفجوات في المناھج 

 الدراسیة واحتیاجات التعلم المھني.
یتم نشر المزید من المعلومات المفصلة حول تقویم التقییم للصفوف 

 8إلى  6وحتى الصف الخامس، والصفوف من من صف الروضة 
على موقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة  12إلى  9وللصفوف من 

، ویمكن الحصول علیھ أیًضا من مدیر bit.ly/CPSci :على الرابط
 المدرسة/ مدیر المدرسة العلیا لطفلك.

 . حظر استخدام التبغ في المباني المدرسیة66
استخدام أي وجمیع أشكال منتجات یُحظر في جمیع األوقات 

التبغ داخل المباني المدرسیة والمرافق المدرسیة أو في حرم 
المدارس أو الحافالت المدرسیة من قبل أي فرد، بما في ذلك 

موظفو المدرسة والطالب. یعني مصطلح "منتجات التبغ" التبغ 
بأي شكل، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر السجائر، 

ار، والسعوط، وتبغ المضغ، والسجائر اإللكترونیة، والسیج
ومبخرات النیكوتین، ومنتجات التبغ عدیمة الدخان، وغیرھا 

یجب أن تتعلق ھذه   من المنتجات ذات الطبیعة المشابھة.
السیاسة بجمیع الفعالیات التي ترعاھا المدرسة و/ أو المتعلقة 

ء حدثت ھذه بالمدرسة، بما في ذلك المباریات الریاضیة، سوا
الفعالیات في نطاق مباني المنطقة التعلیمیة وعلى أراضیھا. 

یجب تعریف المباني و/ أو األراضي المدرسیة على أنھا 
جمیعھا تصل إلى حدود األرصفة المحیطة بكل مدرسة. على 

 Cambridge Rindgeوجھ التحدید، تشمل أرضي مدرسة (
and Latin Schoolعامة التي ) أراضي مكتبة كامبریدج ال

 تعتبر أرًضا مدرسیة فیما یتعلق بجمیع سیاسات الطالب.
 

یخضع الموظف الذي یحدد أنھ ینتھك ھذه السیاسة إلجراء 
 تأدیبي.

بناًء على الظروف المحددة النتھاك ھذه المتطلبات، قد یخضع 
الطالب(ة) إلجراء تأدیبي وقد تتم إحالتھ أیًضا إلى برنامج 

ة المدینة/ إدارة الصحة للمساعدة في تعلیمي مناسب تابع لبلدی
 اإلقالع عن التدخین أو سوء استخدام المواد الخاضعة للرقابة.

 
باإلضافة إلى ذلك، وفقًا لسیاسة مدینة كامبریدج بشأن إنشاء 
"منطقة حظر التدخین" حول المباني البلدیة، ستكون "منطقة 

حظر التدخین" ساریة خارج جمیع المداخل ومنافذ ھواء 
التھویة والنوافذ القابلة للتشغیل بمباني مدارس كامبریدج العامة 

 ) قدماً.20لمسافة عشرین (
 



 

 
 


