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 عزيزي ولي األمر/الوصي:
 
 
 

. فمشاركتنا في تعليم الجديد مع مجموعة جديدة من تحديات التعليم فنج نبدأ كل عام بالنشاط والتفاؤل ونرحب بطفلك في صفه   .2015-2014يسرني الترحيب بك في مدارس نوروود العامة للعام الدراسي 

  ا.طفلك بمثابة حلقة الوصل الحيوية لتحقيق النجاح األكاديمي لطفلك حيث نتحمل مًعا مسؤولية تحقيق طفلك ألقصي درجات التفوق التي يتمناه
 ستقبل طفلك وسنعمل جميًعا مًعا على تحقيق هذه األهداف.ونتمنى منك مشاركة العاملون بالمدرسة بآمالك وتوقعاتك فيما يتعلق بم

 

 
 

 ·   ات الهامة الواردة فيه.ونرجو  منك قراءة هذا الدليل بروية لتتعرف على المعلوم  لتكون على دراية بالقواعد واللوائح والممارسات اليومية المشتركة بين جميع المدارس االبتدائية بنوروود. دليل ولي األمر/الطالب للمدرسة الثانويةتم إعداد 
 

 
 

فإن كان لديكم أي أسئلة بخصوص برنامج طفلك أو بخصوص أي معلومات في هذا الدليل، فرجاء  ونأمل من خالل التواصل الجيد أن يعمل اآلباء والمعلمين والطالب بالتعاون فيما بينهم لتوفير جو ممتع ومفيد داخل المدرسة.

 وقات المناسبة لكم.االتصال بمدير المدرسة في األ
 

 
 

 وفي الختام، أرجو أن تقضي أنت وطفلك سنة دراسية ممتعة وناجحة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 جيمس هايدين

 المدارس على المشرف
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 استخدم نقطة اتصال هاتفية  -يتي دي د Iصوت 

 
 
 
 
 
 
 

 

 يوزيفيش. جورجس

 مدير
 المدرسة

 

 سين بي. باورز

 المؤقت المدير نائب

كولين إي.كورمير، أندرو جي.  العمداء

 جارسزينسكي، ليسا إم. جوليانو

 جيمس ب. سويني

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2014سبتمبر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ياء في مدرسة نوروود الثانوية:مرحًبا بكم أعزائي الطالب وأولياء األمور/األوص

 فنرجو  منكم قراءته بروية لتتعرفوا على المعلومات الهامة الواردة فيه. يحتوي هذا الدليل على مدونة قواعد السلوك الخاصة بجميع الطالب في مدرسة نوروود الثانوية ويتضمن معلومات قيمة عن مدرستنا.
 
 
 

 فجميعنا مهتمون بنجاحكم ونستغل كل فرصة تسنح لنا لمعالجة مخاوفكم. ومستشاري التوجيه والمعلمين متوفرون لتقديم المشورة والدعم لكم. وستجدونني أنا وجميع اإلداريون والعمداء
 
 
 

 في المجاالت األكاديمية والفنون وألعاب القوى واألنشطة المختلفة. فلقد ُبنيت هذه المدرسة لتعزيز قدرتكم على النجاحونرجو منكم احترام البيئة التعليمية المحيطة بكم كل يوم على مدار العام الدراسي.  

 
 
 

 وأتمنى لكم من أعماق قلبي قضاء عام دراسي ناجح وأن تفتخروا بكونكم طالب في مدرسة نوروود

 الثانوية.
 
 

 
 

--  -- 
 

 جورج إس. يوزيفيش
 

 مدير المدرسة
 

 
 
 

 ا من لجنة مدرسة نورووداعتمدت السياسات الواردة في هذا الدليل رسميً 
 

 .2015لتكون سياسة المدرسة الرسمية للعام الدراسي 
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 بيان بمهمة مدارس نوروود العامة
 تتمثل مهمة مدارس نوروود العامة في السعي لتحقيق التفوق األكاديمي لجميع الطالب في بيئة

 ا كمواطنين في مجتمع متنوع.آمنة وراعية وداعمة ليلهم في نفوسهم حب دائم للتعلم، وإعدادهم ليساهمو

 
 المبادئ األساسية

 التعليم حق مكفول لكل طفل. •

وتعتبر ألعاب القوى، واألنشطة األخرى إلى جانب الدراسات األكاديمية عوامل  الدراسات األكاديمية هي ركيزة التعليم األساسية. •
 أساسية إليجاد عملية تعليمية متكاملة.

 يه قدرات واهتمامات خاصة ال بد من االعتراف بها، وتشجيعها، وتطويرها.كل طفل متميز عن غيره ولد •
 تقع مسئولية تعليم جميع األطفال على البيت والمدرسة والمجتمع. •
 يجب على المعلمين أن ُيشركوا جميع الطالب في عملية التعلم. •
 يتحمل الطالب مسئولية تعليم أنفسهم ومسئولية سلوكياتهم الشخصية. •
 لياء األمور هم المسؤولون عن تحديد القيم والتوقعات التي تدعم العملية التعليمية.أو •

 التعلم مدى الحياة هو أمر ضروري للمشاركة اإلنتاجية ولمشاركة المسؤولية في عالم متنوع ومتغير. •
 ة.المدرسون لديهم الحق في التدريس والطالب لديهم الحق في التعلم في ظل بيئة آمنة وطبيعي •
 يزدهر المجتمع عندما يساهم األفراد في رفاهية اآلخرين. •
 النزاهة واالحترام، والتعاون هي أمور ضرورية في بناء عالقات تقوم على الثقة. •
 من خالل التنوع يتم تعزيز مجتمعنا وإثرائه. •

 

 

 بيان بمهمة مدرسة نوروود الثانوية

وأولياء األمور/األوصياء، واإلدارة، والمجتمع. ونهدف إلى توفير الفرص لجميع الطالب في مدرسة نوروود الثانوية هي شراكة بين الطالب، 

تفكير بيئة آمنة وداعمة لمواصلة التميز على مستوى أربعة محاور: الدراسات األكاديمية، والفنون، وألعاب القوى، واألنشطة.  يتعلم الطالب ال

مع عالمي متنوع على أسس مقيمة وفًقا للتوقعات األكاديمية واالجتماعية والمدنية شديدة بشكل مستقل والمساهمة كأعضاء محترمين في مجت

 .الدقة

 
 التوقعات األكاديمية

 
A1. .أن يكتب الطالب بفاعلية في مختلف األغراض 
A2. .أن يقرأ الطالب النصوص المختلفة ويفهموها 
A3. ل المسائل.أن يطبق الطالب مهارات االستنتاج لتفسير المعلومات وح 
A4.  .أن يظهر الطالب تقديرهم لحقيقة أن التعلم موجود على نطاق أوسعA5.  أن يستخدم الطالب التكنولوجيا كوسيلة لمختلف

 األغراض.
A6. .أن يحصل الطالب على المعرفة الالزمة التخاذ قرارات صحيحة ومدروسة 

 
 التوقعات االجتماعية

 
S1.  يظهروا سلوًكا تعاونًيا محموًدا.أن يتعاون الطالب في العمل وأن 

 
 التوقعات المدنية

 
C1. أن يظهر الطالب آداب المواطنة النشطة 

 
 .   والمعتمدة من قبل لجنة مدرسة نوروود2014يناير  30المعتمدة من قبل مدرسة نوروود  الثانوية بتاريخ 

 .2014فبراير  5بتاريخ 
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 بيان بسياسة عدم التمييز
 ، نوروود، ماساتشوستس.مدارس نوروود العامة

 تحظر القوانين الفدرالية التمييز على أساس البرامج التعليمية أو األنشطة التي تتلقى دعًما
وُتقر مدارس نوروود العامة بموجبه أنها ال يحث التميز بين . 1972مالًيا وفًقا للمتطلبات المنصوص عليها في الباب التاسع من التعديالت التعليمية لعام 

فيحق لجميع الطالب التقدم لاللتحاق  ب على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الدين أو الجنسية أو اإلعاقة.الطال

سة أو نائب بالمدرسة والدورات التعليمية واألنشطة الالمنهجية وفرص التوظيف ولن يستبعد أي شخص لسبب كالزواج أو الحمل. وسيكون مدير المدر

 مدير المدرسة موجوًدا لالستجابة لطلبات المعلومات التي تقدموها بخصوص هذه القوانين.

 
 قانون األمريكيين ذوي االحتياجات الخاصة

ال تميز مدارس وروود العامة بين الطالب ذوي االحتياجات الخاصة على أساس اإلعاقة أثناء االستفادة من البرامج التعليمية، أو في 

 رسة األنشطة التنافسية بين المدارس، أو في المناسبات العامة، أو في عملية التوظيف.مما

 
 ويمكن لفت انتباه منسق قانون األمريكيين ذوي االحتياجات الخاصة ألي أسئلة أو شكاوى أو أية طلبات تتعلق باإلقامة.

 
 منسق قانون األمريكيين ذوي االحتياجات الخاصة

 Savage Educational Centerمركز 
P.O. Box 67, 275 Prospect Street, Norwood, MA 02062 

 
 يجب على األفراد ممن لديهم حاجة إلى المواد المطبوعة بتنسيقات بديلة مثل )الطباعة بخط كبير، 

مج تحديد احتياجاتهم ألعضاء هيئة أو الشرائط الصوتية، أو غيرها( أو الخدمات والمساعدات اإلضافية األخرى المتعلقة بالتواصل للمشاركة في البرا

 التدريس بالمدرسة بحضورهم أو التواصل معهم كتابة.

 
 وصف البرامج

 

من المقرر أن يحضر ُصممت البرامج المقدمة لتوفير أكبر قدر ممكن من المنافع التعليمية.  ويوجد أيًضا برنامج تعليمي بديل لبعض الطالب.  
 57( فترات مدة كل منها 6كل يوم. لذا، فالطالب لديهم ست )( 1دول بالتناوب، فيتم إسقاط فترة واحدة )( فترات؛ مع ذلك، ألن الج7الطالب )

 دقيقة. 35وفي نهاية اليوم الدراسي تخصص فترة إلعداد الطالب واحتجازهم لمدة   دقيقة كل يوم.
 

 الخيارات المتاحة للطالب .1
 

ج المكتبة والوسائط هو ضمان جعل الطالب واإلدارة المدرسية مستخدمون أكفاء لألفكار المكتبة: "والمهمة المستهدفة من خالل برنام أ.

 .  تعمل المكتبة يومًيا1998، ققققققققق ققق والمعلومات."
مساًء. فالمكتبة هو المكان الذي ينتج فيه الطالب.  يجب على الطالب الحصول على  3:00صباًحا إلى الساعة  7:00من الساعة 
 بداية الدراسة وأن تكون هذه اإلجازة موقعة من قبل مدرس المادة الموجه. إجازة قبل

 
فإذا تعين على الطالب إنجاز بحث يتعلق بموارد المكتبة، فيمكنهم أيًضا الحصول على إجازة من المدرس الذي كلفهم بمشروع 

 بتكلفة رمزية. البحث.  يوجد ماكينة لتصوير المستندات مخصصة للطالب حيث يجري تصوير المستندات

 
يمنح معمل الفيديو الطالب فرصة الستخدام معدات الفيديو. وال يسمح بدخول المعمل دون  -ستوديو التلفاز/غرفة التحكم  ب.

 الحصول على إذن من المعلم المختص بالتواصل ووسائله أو المنسق.
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 ن المواد التعليمية والمهنية.يمنح الطالب فرصة لمسح القوائم المصورة ضوئًيا وغيرها م –التوجيه  جـ.

 
تتوفر خدمات اإلرشاد الخاص الذي تقدمه جمعية الطالب المتفوقين الوطنية لجميع  -اإلرشاد الخاص للطالب  د.

 يوجد عدد محدود فقط.  يرجى الرجوع إلى برنامج الدراسة. -دورات الفصول الدراسية  الطالب. هـ.

إحدى الدورات التدريبية التي أخذها الطالب بالفعل، أو لإلطالع على دورة تدريبية  وهي فرصة متوفرة لمراجعة -المراجعة  و.

تتعلق بإحدى الخيارات المستقبلية المحتملة، أو للمشاركة في دورة تدريبية دون التزام بواجبات منزلية أو اختبارات.  يرجى 

 التواصل بهذا الصدد مع رؤساء األقسام.

 
 ألداء المشروعات واألعمال بعد الحصول على إذن مسبق من المعلم. -معمل كمبيوتر المكتبة   ز.

 

 

 مؤسسة التعليم العالي بماساتشوستس

ذه ٌتشدد معايير القبول بالمؤسسة لطلبة الوالية وجامعة ماساتشوستس على وجوب توافر إعداد أكاديمي قوي أثناء المرحلة الثانوية. وتمثل ه

ات؛ فال يضمن تلبية هذه المتطلبات قبول الطالب بالكلية حيث يأخذ مسؤولو الكلية في اعتبارهم مجموعة المعايير الحد األدنى من المتطلب

 كبيرة من العوامل عند إصدار قرارات القبول.

 
 وتتضمن معايير القبول للمتقدمين الجدد بكليات الوالية وجامعة ماساتشوتس العديد من العناصر المذكورة على النحو التالي:

 
 لبية جميع متطلبات دبلومة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها؛ت •

 ؛ACTأو  SATالحصول على إحدى درجتي  •

 دورة من دورات الدراسات األكاديمية الالزمة؛ و 16الحصول على  •

تي أكملها ( في الدورات التأهيلية لاللتحاق بالكلية الGPAأن يحصل الطالب على الحد األدنى من متوسط مجموع الدرجات ) •
 الطالب حتى وقت التقديم.

 
ة للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل معايير القبول. ومن المهم معرفة أن معايير القبول متباينة؛ ولذلك ننصح باالتصال بالكلي

 مباشرة لمعرفة المزيد من المعلومات الالزمة.

 
 الدورات الدراسية

، (APبرنامج الدراسة بمدرسة نوروود الثانوية تكون تندرج تحت أحد العناوين التالية، المستوى المتقدم )جميع الدورات الدراسية المتاحة في 

 (.S، أو االستعداد الجامعي والمهني )(CP1/CP2، برامج الكلية )(Hالطالب المتفوقون )

 
 الدراسة المستقلة

ة للطالب تتجاوز نمط الدورات الدراسية العادية وخاصة فرص الدراسة الدراسة المستقلة هو برنامج مدرسي مصمم لتوفير فرص تعليم تجريبي

 لذاتي لألفراد.المتعمقة في مجال الدراسة. وتتيح مدرسة نوروود الثانوية برامج التعليم المستقل للطالب لتعزز لديهم فرص التنمية الشخصية والتطوير ا

 
 الدراسة الثرية بالفوائد وسُتقدم المناهج الدراسية لرؤساء األقسام المعنيين.ويتولي المعلمون الفرديون تحديد الطالب المرشحين لهذه 

 
. ومن ويستطيع الطالب االشتراك في برامج الدراسة المستقلة في جميع المجاالت الدراسية بعد الحصول على موافقة من رئيس القسم ومدير المدرسة

. فالدراسة المستقلة تثري تجربة الطالب التعليمية وتمنحه اعتمادات نحو التخرج ولكنها ال ( اعتمادات دراسية لكل مادة5الممكن منح ما يصل إلى )

 تحل أبًدا محل الفصول الدراسية الالزمة.

 
مج البرناوفيما يتعلق بمستوى المهارات الحسابية، إذا كانت الدورة الدراسية التي حصل عليها الطالب في أحد برامج الدراسة المستقلة موجودة في 

 الدراسي
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لمدرسة نوروود الثانوية، فستتناسب الفائدة التي حصل عليها الطالب من هذه الدورة مع الدورة المخصصة لها في البرنامج الدراسي في 

ن المدرسة. وإذا كانت الدورة الدراسية التي حصل عليها الطالب في برنامج الدراسة المستقلة غير مدرجة في البرنامج الدراسي، فلن يكو

لهذه الدورة وزن في الحصول على مرتبة في الفصل الدراسي. وتنحصر فائدة الدورات الدراسية المستقلة حينئذ في اإلضافة إلى لوحة قائمة 

 الشرف.

 
رة ويتولي المعلمون ورؤساء األقسام تحديد المتطلبات األكاديمية األساسية الالزمة للحصول على الدراسة المستقلة. فكل من روح المباد

واإلنجازات السابقة والمرونة في جدول المواعيد والمواظبة على الحضور والمواطنة المعقولة من الضروريات الالزمة لمنح الطالب ميزة 

 الحصول على الدراسة المستقلة.

 
 ومن المقرر أن برامج الدراسة المستقلة هذه متوفر فقط وفًقا لجدول المواعيد الذي يلتزم به المعلم تطوًعا.

 
 الواجب المنزلي

 

ت في يتمثل الهدف من الواجب المنزلي في مواصلة علمية التعلم بتشجيع الطالب على الدراسة بشكل مستقل. وهي ُتعد امتداًدا لألنشطة التي بدأ
 الفصول المدرسية ويمارسها الطالب تحت إشراف وتوجيه من معلميهم.

 
 ي:فأكثر األغراض المستهدفة من الواجبات المنزلية ه

 إجراء المزيد من التمرينات والتدريبات على المهارات األساسية؛ .1
 منح المعلمين فرص لمعالجة االختالفات الفردية بين الطالب؛ .2
 تعزيز روح تحمل المسؤولية واالنضباط الذاتي والمبادرة واالستقاللية لدى الطالب؛ .3
 مساعدة الطالب على تعلم كيفية االستفادة من الوقت؛ .4
 تمكين الطالب من االحتكاك المباشر بالموارد التعليمية بعيًدا عن جو المدرسة، مثل دخول المكتبات والمتاحف .5

 وااللتقاء بموارد التعلم الرئيسية من األشخاص؛
 التأكد من ارتباط األنشطة واالختبارات المدرسية ارتباًطا وثيًقا بدراسة الطالب في المنزل؛ .6
 التي يكتسبها الطالب في الفصل الدراسي عن طريق الربط بين ما تعلمه الطالب في الفصل بالمشكالتإثراء الخبرة  .7

 اليومية؛
 مساعدة الطالب في االستمتاع الدائم بعملية التعليم؛ .8
 السماح للطالب بأداء واجبات الفصل الدراسي التي فوتوها نتيجة لمرضهم؛ و .9

 عن التعلم في الفصل الدراسي.تكوين خلفية عامة لدى الطالب  .10
 

ينبغي على أولياء األمور/األوصياء أن يساعدوا طفلهم في تطوير طرق دراسة جيدة من المنزل وذلك بتخصيص فترات زمنية مناسبة لهؤالء 

ة طفلهم على الموازنة بين األطفال؛ وإبداء الرغبة في مساعدة أطفالهم في حل تلك الواجبات؛ وتوفير مساحة مناسبة من الوقت للدراسة؛ ومساعد

الواجبات المنزلية طويلة األجل وقصيرة األجل؛ ومن خالل تشجيعه على طلب المساعدة الشخصية من المعلمين عندما يصعب عليهم القيام 

 بإنجاز الواجبات المنزلية.

 
دراسة، ثم الرجوع إلى المدرس في الوقت المحدد ينبغي على الطالب فهم الواجبات المنزلية وتسجيلها في دفترهم ثم تخصيص وقت في المنزل لل

 وقد انتهوا من أداء واجبهم أداًء تاًما ودقيًقا. كما ينبغي عليهم أن يناقشوا مع المعلم أي أسئلة أو مخاوف تتعلق بالواجب المنزلي.

 
دنية على أدائها. فلديهم خياران للحصول على يتحمل الطالب الغائبون المسؤولية عن أداء الواجبات المنزلية المقررة إن كان لديهم مقدرة ب

( عن طريق االتصال بالمرشد التوجيهي 2( معرفتها من أحد الزمالء في الفصل الدراسي المعني بالواجب المدرسي؛ و)1الواجبات المنزلية: )

المرشدون التوجيهيون بتقديم طلبات الخاص بالطالب والذي سيقوم بدوره بطلب الحصول على الواجبات المدرسية من جميع المعلمين. يقوم 

 الحصول على الواجب المدرسي في غضون يوم واحد من إخطارهم.

 
 الحضور

 

 تؤمن لجنة مدرسة نوروود إيماًنا قوًيا بأهمية حضور جميع الطالب إلى المدرسة حضوًرا منتظًما. وتلتزم
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ماساتشوستس الذي ينص على الئحة الحضور. ويتوقع من الطالب مواظبة  من قانون كومنولث بوالية 76اللجنة وتمتثل امتثاالً تاًما بالفصل 

 الحضور في مواعيد الدراسة الطبيعية إال في حاالت المرض وغيرها من الظروف االستثنائية.

 
رسة وال المعلمون وفي حال قرر أحد أولياء األمور أن يظل الطالب في البيت في غير حاالت المرض أو الظروف االستثنائية، فلن تتحمل المد

الفرديون المسؤولية ال عن إعداد دروس مقدمة للطالب وال عن توفير توجيه خاص لهم أو مساعدة فردية مكثفة عند عودتهم إلى المدرسة. 

عدة، يتحمل فيتحمل كل من الطالب وولي األمر وحدهم مسؤولية تحديد العمل الذي فوته الطالب. وبينما يقدم المعلمون القدر العادي من المسا

 الطالب مسؤولية تعويض هذه العمل.

 
والتي تنص علي ما يلي:  يحق لكل شخص  5، المادة 76وتمتثل مدرسة نوروود الثانوية بالقانون العام لوالية ماساتشوستس وتحديًدا الفصل 

لجنة مدرسية أن تلحق أي شخص ال يعيش فعلًيا في االلتحاق بالمدارس العامة للمدينة التي يعيش فيها، بموجب المادة التالية.  ال يلزم على أي 
عويض المدينة بالمدرسة ما لم يكن هذا االلتحاق قد سمح به القانون أو سمحت به لجنة المدرسة.  ويجوز إلزام أي شخص ينتهك هذا الشرط بدفع ت

أو التمييز بين األشخاص عند القبول في المدرسة  تام للمدينة التي حضر فيها المدارس العامة بشكل غير مالئم. وال ينبغي استبعاد أي شخص
للون العامة في أي مدينة، أو في الحصول على الميزات واالمتيازات والدورات الدراسية التي تقدمها هذه المدارس العامة على أساس العرق أو ا

 أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو التوجه الجنسي.

 
 سياسة االختبارات

( أيام على األقل من موعد إجراء االختبارات النهائية في المواد الدراسية. ال يجوز عقد أكثر من اختبارين 5الب قبل خمسة )ينبغي إخطار الط

ا نهائيين ألي طالب في يوم واحد إال في بعض االستثناءات النادرة للغاية. وينبغي إخطار المعلم الذي من المفترض أن يضع اختباًرا ثالثً ( 2)

( أيام على األقل من موعد االختبار المقرر. ومن ثم يتعين على المدرس إعداد االختبار ووضعه في يوم 4يام بهذا األمر قبل أربعة )في أحد األ

ب آخر إذا كان عدد الطالب المشاركين في هذا االختبار قليل، أو يعيد جدولة موعد االختبار إذا زاد عدد الطالب بما يتناسب مع عدد الطال

 الكبير.

 
( ثالثة اختبارات في يوم واحد وهو آخر يوم في الفصل الدراسي، أن يخطر المعلم الذي 3يجب على الطالب الذي من المفترض أن يحصل على )

يعتبر هذا تبار ويأتي اختباره في نهاية اليوم قبل أربعة أيام على األقل من موعد االختبار؛ وفي هذه الحالة ينقل االختبار إلى يوم آخر خاص بهذا االخ

 اليوم بمثابة اليوم النهائي في الفصل الدراسي. تحدد األقسام المتعددة نطاق المادة التي يتم االختبار فيها

 في اختبار منتصف العام، وحال غياب القرار الصادر عن األقسام، يتعين على المدرسين الفرديين اتخاذ هذا القرار.

 
 العمل التعويضي

تعويضي للطالب الغائبين حيث يجب عليهم تعويض العمل أو االختبارات التي فاتتهم، وللطالب الذين يحتاجون تم تخصيص دورات العمل ال

جية المزيد من المساعدة في شكل دورات دراسية منظمة باإلضافة إلى الدراسة المستقلة. تنطبق األعمال التعويضية على مستوى األنشطة الالمنه

الخارجية ولكنها ال تشمل المنافسات المدرسية المشتركة. ينبغي على الطالب الحاصلين على تقارير التقدم والممارسات الرياضية واألعمال 

التي الخاصة بهم بنتائج مثل "معرض لإلخفاق" أو "مخفق في الوقت الحالي" السعي لالستفادة من خيارات المساعدة اإلضافية المتاحة في المواد 

 مذكورة.استلموا فيها تقارير التقدم ال

 
فتصحيح القصور في الدراسات األكاديمية على رأس أولويات الطالب ويجب أن يولوها اهتماًما فورًيا. حيث يتماشى هذا المفهوم مع 

 (..P.A.C.Eتوصيات لجنة األهلية االستشارية لمدير المدرسة )

 
د فترة الغياب. وغالًبا ما يقبل من الطالب تعويض األعمال التي يتحمل الطالب مسؤولية تعويض جميع األعمال واالختبارات في أقرب وقت ممكن بع

ن الدراسة فوتها في فترة الغياب التي امتدت ألسبوع أو أكثر في غضون مدة ال تتجاوز عشرة أيام دراسة. ويُسمح للطالب العائدون بعد فترة الفصل م

ولكنه ال يحق لهم الحصول على إعادة شرح للمادة التي فاتتهم دراستها خالل بخوض االختبارات وتقديم األعمال الواجبة عليهم خالل فترة الفصل 

 فترة الفصل من قبل معلم المادة. فيجب االنتهاء من تعويض جميع االختبارات والواجبات المنزلية الضائعة خالل فترة الفصل
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رات التي أضاعوها أو تقديم األعمال الواجبة خالل فترة بحلول أول دورة تعويض بعد انتهاء فترة الفصل. وال يحق للطالب تعويض االختبا

 االنقطاع أو التغيب التام عن المدرسة ولن يتلقوا أي اعتمادات في هذه المواد.

 
 تقارير التقدم

( لم يلبوا توقعات 2( أدائهم منخفض، )1يصدر تقرير في منتصف كل فصل دراسي للطالب ممن يندرجون تحت إحدى الفئات التالية: )

( فوتوا بعض األعمال. وال 6( مخفقين في الوقت الحالي، أو )5( معرضون لإلخفاق، )4( مستوى أعمالهم أقل من المتوقع، )3الدورة، )

( أيام من انتهاء الفصل 10يصل أي طالب إلى درجة اإلخفاق في الفصل الدراسي إال بعد إخطار ولي أمره/وصيه قبل ما ال يقل عن )

هذا القيد إذا لم ينجز الطالب المهمة األساسية المكلف بها )مثل، بحث الفصل الدراسي، أو اختبارات الفصل الدراسي، أو الدراسي. وال ينطبق 

 اختبارات نهاية العام، أو المشروع(

 

فس الفصل من غير المؤهلين للدراسة في فصل الصيف في ن 15-0وفي نهاية السنة الدراسة يظل الطالب الحاصلون على اعتمادات ما بين 

)ستة  16الدراسي الذي لم ينجزوا أحد مهامه الرئيسية. وبالرغم من أن المعالجة الصيفية لزيادة االعتمادات التي حصل عليها الطالب إلى 

 عشر( أو أكثر تؤهله لالنتقال إلى الصف التالي إال أن الطالب سيظل ضمن الطالب "ذوي القصور األكاديمي."

 

 بطاقات التقرير المدرسي

 .iParentستتوفر بطاقات التقرير المدرسي بعد أسبوع واحد تقريًبا من نهاية كل فصل دراسي على صفحة 
 

 

 ( أيام بعد انتهاء الفصل الدراسي.10وفي غير الظروف الطارئة، يجب معالجة جميع الصفوف الغير مكتملة في مدة ال تتجاوز )

 

 متطلبات الئحة الشرف

 ( خمسة مواد رئيسية كي يكونوا مؤهلين لالنضمام إلى الئحة الشرف:5ى )يجب أن يحصل جميع الطالب عل
 

 

 90ال تقل درجة أي صف عن  مرتبة الشرف بامتياز

 85ال تقل درجة أي صف عن  مرتبة الشرف األولى

 0ال تقل درجة أي صف عن ￼ مرتبة الشرف الثانية
 

 

 لبية المتطلبات التالية:( ستة مواد رئيسية  ت6يجب على جميع الطالب الحاصلون على )

 
 89و 85درجة وأن ال تكون درجات أكثر من صف واحد ما بين  90على أن يكون متوسط الدرجات  مرتبة الشرف بامتياز

 درجة.
 

 84و 80درجة وأن ال تكون درجات أكثر من صف واحد ما بين  85على أن يكون متوسط الدرجات  مرتبة الشرف األولى
 درجة.

 

 79و 75درجة وأن ال تكون درجات أكثر من صف واحد ما بين  80على أن يكون متوسط الدرجات  ثانيةمرتبة الشرف ال
 درجة.

 الترتيب في الصف

سة يجري تحديد الترتيب األكاديمي للطالب أثناء حضورهم في مدرسة نوروود الثانوية للعديد من األسباب. على المستوى الداخلي، تختار المدر

ب لتمنحه لقب الطالب المتفوق في التمارين االستفتاحية اعتماًدا على إجراءات تحديد الترتيب. أما على المستوى الخارجي، الثانوية أحد الطال

 فيساعد بيان ترتيب الطالب الكليات والجامعات على تحديد القوة األكاديمية للطالب مقارنة بغيره من الطالب في نفس الفصل.

 
لية حساب الترتيب، اعتبار الوقت المستغرق لدراسة موضوع كل دورة دراسية وعدد الدورات الدراسية ومن األسس التي تسير عليها عم

 التي حصل عليها الطالب. ويحسب ترتيب الطالب في الفصل في نهاية كل فصل دراسي.

 
اسب للكلية ومرتبة الشرف ودورات التنسيب . ويقدم التقييم المن6.0تعتمد مدرسة نوروود الثانوية في حسابها على نظام حساب المعدل التراكمي 

إلى دورات  1.0إلى الدورات الدراسية على مستوى الجامعة، ونسبة  0.5، تضاف  نسبة 6.0المتقدمة. وبعد تحويل الدرجة الرقمية إلى مقياس 

 إلى دورات التنسيب المتقدمة. 1.5مرتبة الشرف، ونسبة 

 

 .  فبعد تحويل الدرجة الرقمية4.0سة نوروود الثانوية مقياس حساب المعدل التراكمي ستعتمد مدر 2017وبداية من العام الدراسي 
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إلى دورات التنسيب المتقدمة. يرجي التواصل مع نائب مدير  1.0إلى دورات مرتبة الشرف ونسبة  0.5، تضاف نسبة 4.0إلى المقياس 

 ل والحساب باستخدام مقياس حساب المعدل التراكمي.المدرسة إن كان لديكم أي استفسارات بخصوص حساب الترتيب في الفص

 اختبارات منتصف/نهاية العام
 ينبغي إجراء جميع اختبارات منتصف العام ونهايته والتي تقام في شهور يناير ومايو ويونيو على مستوى األقسام كافة ويجب أن تشكل نسبة

 نتصف العام ونهايته في بطاقة التقرير المدرسي الخاصة بالطالب.من متوسط اختبارات نهاية العام. وتسجل درجات اختبارات م 10%
 

 

 وال يسمح للطالب بخوض اختبارات نهاية العام ما لم يسووا جميع التزامات االنضباط مع العميد. يجب على جميع الطالب إعادة جميع المواد

فوت الطالب أحد اختبارات منتصف العام أو نهايته دون الحصول الخاصة بالدورة الدراسية حتى يتسنى لهم خوض اختبارات نهاية العام. إذا 

( صفر في هذا االختبار.  إذا غادر الطالب االختبار مبكًرا دون إذن، فسيحصل 0على إذن بالغياب من العميد/ فسيحصل الطالب على درجة )

 صفر في هذا االختبار.( 0الطالب على درجة )

 
 اإلعفاء من اختبارات نهاية العام

جب على جميع الطالب خوض اختبارات نهاية العام، ويجب على جميع الطالب توقع خوض هذه االختبارات باعتبارها أحد المتطلبات ي

فاء من األكاديمية. وعلى الجانب اآلخر تقدر مدرسة نوروود الثانوية طالب السنة األخيرة الذين حققوا إنجازات وجهود أكاديمية قوية بمنحهم إع

. يجب على الطالب موافقة المعايير التالية ليحصلوا على اإلعفاء من ميزة مكتسبة الب السنة األخيرة النهائية. فحالة اإلعفاءاختبارات ط

 االختبارات النهائية:

 
 طوال الفصول األربعة؛ بحيث يشمل هذا المتوسط اختبارات منتصف العام. %80.   يجب أن يكون متوسط درجات طالب السنة األخيرة 1

 
 أو أعلى للفصل الدراسي الرابع. 80درجة  %80.   يجب أن يشمل متوسط 2

 
 * في أي فصل دراسي.55.   يبطل اإلعفاء في حالة حصول الطالب على درجة 3

 
 الحالة األكاديمية ومتطلبات التخرج

 ماد باإلضافة إلى نجاحه فياعت 100كي يكون الطالب مؤهالً للحصول على دبلومة مدرسة نوروود الثانوية فيجب عليه اكتساب 
 المواد التالية طوال عدد السنوات المذكور:

 

 4اللغة اإلنجليزية                

سنوات الرياضيات                    

سنوات العلوم                  3

 سنوات 3

، و U.S. Iفي  )تاريخ العالم، و 11إلى  9بدرجات من  -سنوات  3الدراسات االجتماعية 

U.S. II10و 9بدرجات  -سنتان  ( التربية الرياضية 

 سنوات 4الصحة                 
 

 

ناجح/راسب في جميع عند العمل بطريقة التقييم  ناجحأو على تقدير   65يجب الحصول على درجة النجاح  

 ، والرياضيات،MCAS E.L.Aكما يجب على الطالب النجاح في اختبارات مواد   الدورات الدراسية.

 والعلوم.

 امتياًزا في نفس الصف الدراسي. 16أقل من  وسيظل الطالب الذي حصل على

 
 اعتماًدا طالًبا غير مؤهل أكاديمًيا لالنتقال إلى الصف العاشر. 25وفي نهاية الصف التاسع، سيعتبر الطالب الحاصل على أقل من 

 
 عتماًدا طالًبا غير مؤهل أكاديمًيا لالنتقال للصف الحادي عشر.ا 50وفي نهاية الصف العاشر، سيعتبر الطالب الحاصل على أقل من 

 
 اعتماًدا طالًبا غير مؤهل أكاديمًيا لالنتقال 75وفي نهاية الصف الحادي عشر، سيعتبر الطالب الحاصل على أقل من 
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 للصف الثاني عشر.

 
 عامهم األخير.اعتماًدا على األقل في  25يجب على جميع طالب الصف الثاني عشر الحصول على 

 
 شهادات االعتمادات األكاديمية

تقدم أي أسئلة تتعلق بتنسيب الصف أو أي قضايا تتعلق باعتمادات الدورات الدراسية أو التحويالت أو غيرها من األمور إلى لجنة شهادات 

 االعتمادات األكاديمية لإلطالع عليها.

 
 المدرسة الصيفية

 ويجب 64 - 60مدرسة الصيفية، فيجب أن يحصل الطالب على درجة نهاية العام ما بين كي يكون الطالب مؤهالً لحضور ال .1
 من معدل الحضور.( %75يوًما ) 135أن يكن حضوره في الفصل ال يقل عن 

ل دورة دراسية. يقدم رؤساء األقسام المنهج الدراسي الذي يجب إتباعه في كل دورة دراسية. كما يعقد رؤساء األقسام اختباًرا نهائًيا في ك .2
من إجمالي الدرجات النهائية. ويحدد معلم المدرسة الصيفية جميع الواجبات األخرى وفًقا  %25يجب أن تكون درجات االختبار النهائي 

 لتقديره المطلق.
النهائي للحصول على  ولن يعد واجًبا على طالب مدرسة نوروود الثانوية النجاح في كال الدورتين الدراسيتين باإلضافة إلى االختبار .3

 اعتماد.
 وسيرسب الطالب بمجرد الغياب لثالث مرة دون عذر. .4
 يخضع الطالب الذي يحضرون المدرسة الصيفية خارج مدرسة نوروود للسياسات األكاديمية المطبقة في مدرستهم. .5
ة الصيفية، فيجب على الطالب في هذه الدورات إذا اختارت العائلة أن يحضر الطالب دورات التدريس الخاصة بدالً من حضور المدرس .6

الخاصة توثيق الشهادات التي يحصل عليها، ويجب عليه االتصال بمدير المدرسة الصيفية للحصول على المنهج، ويجب عليه حضور 
 االختبار النهائي للقسم، كما يجب عليه إحضار النتائج إلى قسم اإلرشاد.

 
تماد ألكثر من دورتين دراستين بغض النظر عن المكان الذي يحضر فيه المدرسة الصيفية. ُيرجى ال يسمح للطالب بالحصول على اع .7

وليست مخصصة الستبدال منهج العام بأكمله.  يحصل  فقطمالحظة ما يلي:  الهدف من المدرسة الصيفية هو استعادة االعتمادات 
 لدورة المدرسة الصيفية بنجاح. في اعتماد المستوى القياسي بمجرد إتمامه 65الطالب على درجة 

 
 المدرسة البديلة

إلى حد  ُصمم برنامج المدرسة البديلة للطالب الذين لم يحققون أداء جيد في برنامج المدرسة الثانوية التقليدية. ويتبع محتوى الدورة الدراسية

مكتب اإلرشاد عن طريق العاملين. وتتم كل عملية إحالة  قريب المناهج الدراسية المقررة. وأول خطوة لالشتراك في البرنامج هي التحويل إلى

لمدرسة عبر لجنة تقييم المدرسة البديلة. ويملك الطالب حق اختيار اشتراكه في برنامج المدرسة البديلة ويكون اشتراكه مشروًطا بموافقة لجنة ا

 البديلة.

 
رات دراسية خارج الفصل الدراسي ما لم يحصل على إذن مكتوب من ال يحق للطالب المشاركة في برنامج المدرسة البديلة الحصول على دو

 اللجنة ومن مدير المدرسة. يجب أن تشمل أجزاء الدورة الدراسية مكون ""من المدرسة إلى العمل".
 

 

 خدمات اإلرشاد

ع األبجدي، ويظل نفس المستشار مع يقع مكتب اإلرشاد في الطابق األول على يسار المدخل الرئيسي. ويجري تعيين المستشارين وفًقا للتوزي

 الطالب خالل حضوره في المدرسة. وُتبذل جميع المحاوالت لتقديم خدمات اإلرشاد المستمرة بداية من الصف الثامن وحتى التخرج من المدرسة

والمناسب. وبتوفير البرمجة الثانوية بحيث يستطيع الطالب تحقيق آماله في التفوق والتطور من خالل التخطيط التعليمي والمهني الصحيح 

 األكاديمية الفردية والمعلومات المهنية، يتم إرشاد الطالب إلى أهدافهم الشخصية على المدى القصير والطويل.
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 الخدمات الصحية
 

 المتطلبات الصحية للقبول بالمدرسة
 .   التطعيمات1

شوستس إجراء التطعيم الناجح ضد الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال من القوانين العامة لوالية ماسات 15، المادة 76يتطلب بموجب الفصل 
الديكي، وشلل األطفال، والحصبة، والنكاف، والحميراء، والتهاب الكبد الوبائي بي، والسحايا، والجدري عن طريق التلقيح أو  بشهادة 

و طبية. ويجب تقديم االستثناءات مكتوبة إلى ممرضة ما لم تكن هناك استثناءات دينية أ قبل  دخول المدرسة الطبيب الخاصة بالعدوى 
 المدرسة. وتنشر متطلبات التطعيم الخاصة على عالمة تبويب الخدمات الصحة على الموقع االلكتروني لمدارس نوروود العامة.

 
 .   الفحص الجسدي2

( سنة واحدة من بداية االلتحاق 1بموجب قانون الوالية الخضوع لفحص بدني في غضون ) NHSوُيطلب من كل طالب ملتحق بـ
 بالمدرسة.

 
 المرض واإلسعافات األولية وحاالت الطوارئ

 المهم جًداُيطلب من أولياء األمور/األوصياء تحديث معلومات االتصال في حاالت الطوارئ في الملف الخاص بطفلهم في المدرسة. من 
اء األمور/األوصياء فمن الضروري الحصول على أسمائهم وعناوينهم وأرقام المحافظة على تحديث هذه المعلومات. فإذا لزم االتصال بأولي

 هواتفهم الصحيحة.
.   يجب على أولياء أمور/أوصياء الطالب ذوي األمراض المزمنة مقابلة ممرضة المدرسة وتقديم مخطط العناية الصحية بأطفالهم في 1

لمزمنة ومن ثم تخطر بها أولياء األمور/األوصياء. ُينصح جميع أولياء المدرسة. تقيم ممرضة المدرسة حالة الطالب ذوي األمراض ا
 األمور/األوصياء باالتصال بممرضة المدرسة إذا كان لديهم أي مخاوف بشأن حالة طفلهم الصحية.

حتى يصل أولياء األمور. .   تقوم ممرضة المدرسة باإلسعافات األولية الالزمة في حاالت الجروح أو الحوادث أو الحاالت الطارئة األخرى 2
وحال تعذر الوصول إلى ولي األمر/الوصي في حاالت الطوارئ الخطرة أو عندما يكون الوقت عامالً جوهرًيا في الحالة، فسيتم استدعاء 

إخطار كتابي  اإلسعاف لنقل الطالب إلى المستشفي بحيث يستطيع الطاقم الطبي تقديم المساعدات الطبية الالزمة بحسب الحالة. يرجى تقديم
 إذا أردت استثناء طفلك من هذه السياسة.

.   يتطلب إحضار مذكرة من الطبيب في حالة إصابة الطالب بجروح خارج المدرسة مما ترتب عنه ضرورة توفير عكازات أو تجهيزات 3
 أخرى.

هذه المساعدات الطبية، فيجب عليهم تقديم بيان موقع .   أما في حالة أولياء األمور/األوصياء الذين تمنعهم اعتقاداتهم الدينية من استخدام 4
 بتوضيح هذا األمر إلى المدرسة.

 
 إدارة الوصفات الطبية واألدوية التي تصرف بدون وصفات طبية في المدرسة

 ة من المدرسة.تطلب مدارس نوروود العامة توفير النماذج التالي ذكرها في الملف قبل الحصول على أدوية بوصفة طبية أو بدون وصفة طبي
 

 يوجد نماذج متوفرة في المدرسة أو علىموافقة مكتوبة من ولي األمر أو الوصي لمنح الدواء. . 1
 الموقع االلكتروني لمدارس نوروود العامة؛ يرجى توقيع النموذج وإعادته إلى ممرضة المدرسة.

 طبيب عبر الفاكس أو تسليمه يدوًيا إلى ممرضة المدرسة.يمكن إرسال طلب صرف الدواء الصادر من الطلب الدواء من قبل الطبيب. . 2
 

 يجب تجديد طلبات الطبيب وموافقات أولياء األمور في كل سنة دراسية.
 

في يجب على أولياء األمور/ األوصياء تقديم األدوية لممرضة المدرسة. يجب أن تكون أدوية ذات تسمية صحيحة من إحدى الصيدليات أو أن تكون 
 بة مسماه من قبل الشركة المصنعة. رجاء اطلب من الصيدلية تقديم زجاجات منفصلة لكل من المدرسة والمنزل.حاوية مناس

 
استكمال األوراق  epi-penيجب أيضا  على الطالب الذين يرغبون في حمل أدويتهم الشخصية معهم مثل أجهزة استنشاق الربو أو حقنة "إيبي بن" 

 ب الممرضة. سيخضع الطالب الذين في حوزتهم أي أدويةالمذكوة أعاله وإيداعها في مكت
 ليست مصروفة بوصفة طبية في الحرم المدرسي إلجراءات تأديبية.
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 الفحوصات الصحية
يتم فحص الطالب في الصف التاسع للتأكد من عدم وجود مشاكل محتملة في الرؤية والسمع ووضعية الجسم. ُتخطر الممرضة أولياء 

ذي يرسب أطفالهم في الفحوصات. يلزم الحصول على المستندات الطبية والمستندات الخاصة بمتابعة الطبيب التي ُتعاد إلى األمور/األوصياء ال
 الممرضة النجاز عملية الفحص.

 
رسة جميع طالب ويلزم على الطالب المنتقلين إلى الصف العاشر بموجب قانون الوالية تقديم تقرير بحالة الفحص البدني الحالية. وسيفصل من المد

من  الصف العاشر الذين لم يقدموا تقرير الفحص البدني يوم األربعاء قبل عيد الشكر حتى يقدموا التقرير إلى الممرضة. وسيتم احتساب الغياب
 المدرسة لهذا السبب وفًقا لسياسة الغائبين.

 
تقريًرا مكتوًبا عن مؤشر كتلة الجسم لكل طالب والنسبة المئوية  يوزن الطالب في الصفوف األول والرابع والسابع والعاشر ويقاس طولهم. ويرسل

ن المحسوبة عبر البريد أو بأي وسيلة اتصال أخرى ولي أمر/وصي الطالب. ويحق ألولياء األمور/األوصياء تقديم طلب كتابي الستبعاد طفلهم م
 المشاركة في هذا الفحص.

 
ي األلعاب الرياضية بالمدرسة الثانوية توفير فحص بدني حديث ينص على أن الطالب خالي من يجب على جميع الطالب ممن يرغبون في المشاركة ف

بًيا أي عيوب طبية تمنعه من المشاركة. ويجب إحضار هذا الفحص في غضون عام واحد من بداية اللعب. يجب على الطالب ممن ال يمتلكون تأميًنا ط
 ممرضة المدرسة للحصول على المساعدة الالزمة.أو ممن ليس لديهم طبيب رعاية أولية االتصال ب

 
 السجالت الصحية

تحتفظ ممرضة المدرسة بسجل الكتروني )على الكمبيوتر( طبي عن كل طفل في المدرسة. ويشمل هذا السجل، التطعيمات، ونتائج الفحوصات 
بها. كما يتم تسجيل كل زيارات مكاتب الصحة أعاله، وتحديد الطول والوزن، وسجالت الفحص الطبي وأي معلومات طبية أخرى ذات صلة 

وقعة والرعاية الصحية على الكمبيوتر. تلتزم مدارس نوروود العامة بحماية خصوصية الطالب. تظل المعلومات الطبية سرية ما لم نستلم موافقة م
 من ولي األمر/الوصي.

 
 

 سياسة الرعاية الصحية
 

( بتوفير بيئة مدرسية تدعم الرعاية الصحية Norwood Public Schoolوود العامة )سياسة الرعاية الصحية يلتزم قطاع مدرسة نور
 لألطفال وتعزز من قدرتهم على التعلم من خالل دعم وتعليم الغذاء الصحي والنشاط البدني.

 

 سياسة الرعاية الصحية:
 

 وانين الفيدرالية.تضمن امتثال برنامج التغذية الخاص بالمدرسة بشكٍل يومي لقوانين الوالية والق •

 (M.G.L.c.111, s222تضمن امتثال المنطقة التعليمية بقانون والية ماساتشوستس"قانون يتعلق بنظام التغذية في المدرسة" ) •
 توفر التثقيف الغذائي لجميع الطالب •
 تساعد األسر والمجتمع في الحصول على التثقيف الغذائي •
 التابعة للمدرسة تشجع التثقيف الغذائي في المجتمعات •

 
 

يجتمع مجلس صحة المدرسة المشكل من أولياء األمور/األوصياء، والمعلمون، والممرضات، وأخصائي خدمات الطعام والتغذية،  •
وأعضاء المجتمعات المهتمة ومديري المدارس أربع مرات في العام لمراقبة سياسة الرعاية الصحية الخاصة بمدارس نوروود العامة وتقييمها 

إذا كنت ترغب في االنضمام إلى المجلس. يشجع مجلس صحة  5828-440-781وتعزيزها. يرجى االتصال بجين مكلوكاس على رقم 
 المدرسة جميع الطالب في جميع الصفوف على تطوير عادات األكل الصحية على مدى الحياة وممارسة األنشطة الرياضية وذلك عن طريق:

 

 الدراسيةتحد من عدد احتفاالت الفصول  •
 تشجع على خلو االحتفاالت/هدايا أعياد الميالد من الطعام. •
 ال تشجع المكافئات الغذائية •
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 الخزانات

باه في وجود تخصص الخزانات وفًقا للترتيبات التي يعلن عنها في اليوم األول من المدرسة. يحق لإلدارة تفتيش جميع األماكن داخل المدرسة حال االشت

لمخدرات أو األسلحة أو المتفجرات أو غيرها من المواد الخطرة، وذلك ألن الوالية تحمل موظفي المدرسة مسؤولية إدارة البرنامج الكحوليات أو ا

 الدراسي بطريقة تضمن سالمة وصحة جميع الطالب. ويحق لإلدارة فتح خزانات الطالب وتفتيشها في أي وقت.

 
رار بإحدى الخزانات، يدفع الطالب تعويًضا مادًيا مساوًيا للتكلفة الالزمة إلصالح الضرر وستفحص خزانات الطالب بشكل دوري.  وحال اإلض

 الواقع على الخزانة.
 

 

ة لهم وتواصل اإلدارة عمليات البحث الدورية في جميع مناطق الحرم الجامعي باالستعانة بقسم الشرطة بنوروود ووحدات الكالب البوليسية التابع

 ي مواد قد تكون موجودة في الحرم الجامعي.للمساعدة في تحديد أ

 
 الكتب والمعدات وممتلكات الكلية

من  يتحمل جميع األفراد في المدرسة مسؤولية العناية بممتلكات المدرسة والحفاظ على سالمتها. وتعتبر الكتب والمعدات الموجودة في المدرسة

ها. يتحمل الطالب مسؤولية التعويض المالي عن الكتب أو المعدات التي يفقدونها أو ملكية مدينة نوروود ويجب إعادتها بنفس الحالة التي صدرت ب

يله يتلفونها وستضاف إلى قائمة االلتزامات.  يتسبب أي تلف لممتلكات المدرسة في احتجاز المتسبب في هذا الضرر أو فصله من المدرسة أو تحم

ة ضده.  في حال عدم إعادة أحد الكتب أو المعدات إلى المدرسة يجب على الطالب دفع مقابل التعويض المادي أو اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزم

 النص و/أو المعدة المفقودة.

 
 الدفاتر/السجالت

 صدرت الئحة المدرسة وفًقا للقانون االتحادي وقانون الوالية الخاص باالحتفاظ بسجالت الطالب في المدارس الثانوية العامة في كومنولث.

 تبر مجموعة نظم الالئحة الكاملة المتاحة في مكتب اإلرشاد طويلة للغاية ولكننا نلخصها في هذا الدليل لتكون بمثابة دليل إرشادي.وتع

 
صدرت هذه الالئحة لضمان حقوق أولياء األمور والطالب في الحفاظ على سرية سجالت المدرسة ونظام اإلطالع عليها والتخلص منها 

 مدرسة المحلية في االمتثال للقانون.ولمساعدة أنظمة ال

 
ويحق ألي طالب ثانوي طلب االطالع على سجالته الخاصة. كما يحق ألولياء األمور واألوصياء القانونيون وموظفي المدرسة المفوضون 

 اإلطالع على هذه السجالت.

 
ته المدرسية على موظفي المدرسة المفوضين بموجب وبعد أن يصل الطالب إلى سن الثامنة عشر من عمره، يحق له حصر المطلعين على سجال

 طلب مكتوب بذلك يقدمه إلى مدير المدرسة أو إلى المشرف العام على المدارس.

 
وتحتوي سجالت الطالب على الدفاتر والسجالت المؤقتة. بعض هذه التعريفات له أهمية خاصة وتطبع بالكيفية المكتوبة بها في الئحة 

 الدولة.

 
تر على السجالت اإلدارية التي تشكل الحد األدنى من البيانات الالزمة لبيان حالة تقدم الطالب التعليمية ولتشغيل النظام المدرسي. "يحتوي الدف

لدورات وتنحصر هذه البيانات على اسم الطالب وعنوانه ورقم هاتفه وتاريخ ميالده، واسم ولي أمره أو الوصي عليه وعنوانه ورقم هاتفه وعناوين ا

لدراسية والدرجات التي حصل عليها الطالب )أو ما يقابلها عندما ال يعمل بمستوى الدرجات(، ومستوى الصفوف الدراسية المكتملة والسنين ا

ي اضحة فالمنتهية."  بينما تحتوي السجالت المؤقتة على المعلومات المذكورة في سجل الطالب والغير مذكورة في الدفتر. ولهذه المعلومات أهمية و

طة إدارة العمليات التعليمية. وقد تشمل هذه المعلومات نتائج االختبارات الموحدة، والترتيب في الفصل )إن وجد(، والسجالت الصحية واألنش

 الالمنهجية المدعمة.
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 ويتكون موظفو المدرسة المفوضون من ثالثة مجموعات:
 

من قبل لجنة مدرسة نوروود ممن يعملون بشكل مباشر مع الطالب  مديرو المدرسة والمعلمون والمستشارون والعمداء المعينون .1
 في الشؤون اإلدارية والتعليمية واالستشارية و/أو القدرات التشخيصية.

 
موظفو المكتب اإلداري والمسؤولون الدينيون المعينون من قبل لجنة مدرسة نوروود ممن يلزمهم ألداء مهامهم اإلطالع على سجالت  .2

 اض معالجة المعلومات في سجالت الطالب.الطالب ألغر

 
 فريق التقييم، ويشمل األشخاص الذين يقيمون األطفال في سن المدرسة وفًقا .3

 والالئحة الصادرة بموجبها. 1972من قوانين عام  766للفصل 
 

 مسؤولية أولياء األمور غير الحاضنين عن استالم سجالت الطالب
 اضرين تقديم طلب واحد للمدرسة يطلبون فيه الحصول على سجالت الطالبيجب على أولياء األمور غير الح .1

 حتى يتمكنوا من الحصول عليها.
 

 ولي األمر غير المكلف مؤهالً للوصول إلى سجالت الطالب إال إذا: .2
 

جود تهديد لسالمة الطالب أن يكون أولياء األمور قد رفضوا الحضانة القانونية أو طلب إجراء زيارة خاضعة للمراقبة معهم بسبب و أ.
 ويظهر هذا التهديد جلًيا في طلب الحضانة أو السماح بالزيارة الخاضعة للمراقبة، أو

 
 ُرفضت زيارة ولي األمر، أو ب.

 
تم تقييد زيارة ولي األمر للطالب بناًء على طلب حماية مؤقت أو دائم ما لم يسمح طلب الحماية هذا )أو أي طلب الحق يعدله(  ج.

 صول على المعلومات التي يحتوي عليها سجل الطالب، أوبالح
 

 يوجد طلب وصاية وحكم من محكمة األسرة يحظر تسليم ولي األمر سجالت الطالب. د.
 

م .   بمجرد استالم المدرسة للطلب سيتم إخطار ولي األمر الوصي فورا بالطلب عبر البريد المسجل وعبر بريد من الدرجة األولى، باللغة األ3
ن ولي األمر المكلف وكذلك باللغة اإلنجليزية.  إذا لم يزود ولي األمر المكلف المدير بالوثائق الخاصة بأمر المحكمة الواجب تنفيذه، فمل

 يوما. 21ينبغي إرسالها من ولي األمر بعد  34Hالمقرر إرسال إخطار يتم فيه إبالغ ولي األمر المكلف أن المعلومات المطلوبة وفقا للقسم 
 

.   بمجرد الموافقة على طلب جميع العناوين االلكترونية والبريدية و طلب معلومات عن أرقام الهواتف الخاصة بأماكن عمل ولي األمر 4
 المكلف أو بيته يجب إزالتها من المعلومات المقدمة.  ال يمكن استخدام هذه السجالت في تسجيل الطالب بمدرسة جديدة.

 

 

ذه الوثائق التي تحدد أو تقيد وصول ولي األمر إلى سجالت الطالب أو الحصول على المعلومات التي قُدمت إلى .   يجب أن ُتوضع جميع ه5
 المدرسة أو إلى المنطقة التعليمية في سجل الطالب.

 
 نقل التقارير

ستس "تقرير المدرسة الكامل" إلى المدرسة عند انتقال الطالب إلى مدرسة جديدة ُيسمح لمدير المدرسة وفًقا للوائح سجالت الطالب بوالية ماساتشو

ه الجديدة دون اشتراط موافقة أولياء األمور. في حال انتقال طفلك إلى مدرسة جديدة سواء كانت داخل نوروود أو خارجها فسيتم إرسال تقرير

 وأي سجالت تعليمية خاصة أخرى.المدرسي الكامل إلى المدرسة الجديدة بما فيه من سجالت االنضباط ومستخرج الدرجات والسجل الصحي 
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 التخلص من سجالت الطالب
( ستون عاًما من تخرج الطالب أو انتقاله إلى 60يتم االحتفاظ بدفتر سجالت الطالب في القسم اإلداري في المدرسة وال يتم التخلص منه إال بعد )

 نوروود. مدرسة أخرى أو تخليه عن النظام الدراسي بالكيفية التي ترتضيها لجنة مدرسة

 
وخالل فترة التحاق الطالب بالمدرسة، يحق لمدير المدرسة أو من ينوب عنه اإلطالع علي سجالت الطالب بشكل دوري والتخلص من 

 المعلومات المضللة أو المنتهية الصالحية أو غير المتعلقة بالطالب من المعلومات الموجود في السجل المؤقت شريطة إخطار الطالب المؤهل

مره/وصيه إخطاًرا كتابًيا ومنحهم الفرصة الستالم هذه المعلومات أو نسخها قبل التخلص منها. وُيحتفظ بنسخة من هذه اإلخطار في وولي أ

 السجل المؤقت.
 

ل ( ست سنوات من انتقا6يجب التخلص من السجل المؤقت ألي طالب ملتحق بالمدرسة اعتباًرا من تاريخ العمل بهذه الالئحة أو بعده، بعد )

الطالب من المدرسة أو تخرجه أو تخلي عن النظام الدراسي. يجب إخطار الطالب المؤهل وولي أمره/وصيه إخطاًرا كتابًيا بجميع أو بعض 

المعلومات الموجودة في هذا السجل وقت انتقال الطالب أو تخرجه أو تخليه عن الدراسة. ويرسل هذا اإلخطار بالتزامن مع اإلشعار الخاص 

 من هذه الالئحة. 10من السجالت الموجودة في المعلومات خطاب المعلومات الضرورية الالزمة بموجب القسم بالتخلص 

 
 وتتوفر اللوائح األخرى الخاصة بسجالت الطالب في مكتب اإلرشاد بحيث يستطيع الطالب أو غيره من األشخاص المهتمين اإلطالع عليها.

 
 (FERPAرة )قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألس

 ي خالل العام الدراسي، يحق للمدرسة  أن تعرض أو تنشر عبر شبكة االنترنت العالمية اسم الطالب وعنوانه،
وفصله، ومشاركته في األنشطة الرسمية والرياضية، وعرض الدرجات، واألوسمة، وإعالن الجوائز، والخطط التي يمكن تنفيذها بعد المرحلة 

 (FERPAالب أو ولي أمره المعنيين. بموجب قانون الخصوصيات والحقوق التعليمية لألسرة )الثانوية بدون موافقة الط
من يحق ألولياء األمور و/أو الطالب المؤهلين إبالغ المدرسة في فترة زمنية معقولة بعدم رغبتك في تأكيد اإلفصاح عن بعض المعلومات التي 

لياء األمور ممن ال يرغبون في اإلفصاح عن أي من هذه المعلومات التي من المقرر اإلفصاح المقرر اإلفصاح عنها بدون موافقة مسبقة. ويحق ألو
 عنها إرسال إخطار مكتوب إلى مدير المدرسة.

 
 قانون إخطار أوليا األمور

 ، يحق لولي أمر الطالب إعفاء طفله32A، المادة 71وفقا لقوانين ماساتشوستس العامة، الفصل 
 الدراسية التي تشمل بشكل أساسي التثقيف الجنسي لإلنسان أو المسائل الجنسيةمن أي جزء من المناهج 

المتعلقة باإلنسان. للحصول على هذا اإلعفاء، يجب على ولي األمر إرسال طلب مكتوب إلى مدير المدرسة يطلب فيه إعفاء أطفاله. لن تتم 
كان رغب أولياء األمور و/أو الطالب المؤهلون في التعرف على ملخص لهذه  معاقبة أي طالب تم إعفاؤه من هذا الجزء من المنهج الدراسي. إذا

 المناهج، فعليهم االتصال بمدير المدرسة.
 

 المشاركة في الفعاليات التنافسية بين المدارسة
 ال يحق للطالب المشاركة في أي فعاليات ال منهجية أو أي نشاط في يوم تغيبه عن المدرسة أو عند

 من المدرسة. قضاءه فترة فصل

 
نامج وإضافة إلى ذلك، يجب على الطالب الراغبين في المشاركة في األنشطة الالمنهجية أن يكونوا مسجلين لدى مدرسة نوروود الثانوية أو في بر

م تقدم مدرستهم مدرسي منزلي معتمد. ويحق لطالب نوروود الذين يحضرون المدرسة الخاصة المشاركة في األنشطة التنافسية بين المدارس إذا ل
 نشاًطا مماثاًل.

 
 \معلومات النشرات اإلعالمية 

 

جابية خالل العام الدراسي تطلب وسائل اإلعالم من مدرسة نوروود الثانوية إجراء مقابالت وأخذ لقطات مصورة للطالب في عدد من الفعاليات اإلي
ون في منح اإلذن إلجراء مقابالت أو التقاط صور الستخدامها من قبل وسائل القائمة بالمدرسة.  وينبغي على أولياء األمور/األوصياء ممن ال يرغب

 اإلعالم االتصال بعميد مدرسة ابنه/ابنته.
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األلعاب  الفنون الجميلة
 الرياضية

 

 ممارسة بروفة

 ممارسة أداء 

 

 األنشطة
 .، ونادي الصداقة، جميعها أنشطة ُتعقد في نهايةG.S.A. ،D.D.S.Sاألنشطة مثل المجلس الطالبي، والنادي الفرنسي، و 

المهتمين والمؤهلين. تضاف األنشطة أو تسقط حسب التباين في رغبة الطالب وحسب الصالحية الممنوحة  اليوم الدراسي وهي متاحة للطالب
 من مستشاري هيئة التدريس.

 
طبق وفًقا وتفسر األهلية للمشاركة في األنشطة الالمنهجية )شاملة جميع المكاتب المنتخبة(، وألعاب القوى، فضاًل عن برامج الموسيقى والدراما وت

( اعتماد في نهاية كل فصل دراسي ليكون مؤهاًل للمشاركة في األنشطة. ويجب أن تعكس 20س المعايير. يجب على الطالب اكتساب عشرين )لنف
 المفهوم معدرجاته النهائية للسنة الدراسية هذه المعايير ليكون مؤهاًل لاللتحاق بالفصل الدراسي األول للسنة األكاديمية التالية. ويتماشى هذا 

 .(.P.A.C.Eتوصيات لجنة األهلية االستشارية لمدير المدرسة )
 

 

 النزاعات: األلعاب الرياضية/الفنون الجميلة

د يجب على الطالب إتباع اإلجراءات التالية إذا حدث تعارض بين ممارسة لعبة رياضية أو فعالية أو ممارسة أحد الفنون الجميلة أو حضور أح

 سئلة الخاصة التي تتعلق بهذا الجدول الزمني إلى مدير األلعاب الرياضية ومدير الفنون الجميلة.فعالياتها. وينبغي إحالة األ
 
 
 

 مسؤولية
ممارسة  الطالب

 تقسيم أداء

 

 لعبة بروفة لعبة 

 جوائز بروفة 
 ليلة

 

 ليلة الجوائز

 بروفة ممارسة   بروفة  
 

 أول مباراة/بروفة
 لعبة بروفة 

 

 
 لعبة أداء

 ثانية

بار الطالب وعواقب اخت
 اختياراتهم

 

 ترتبط العديد من البرامج الموسيقية بالفصول األكاديمية )القصائد القصيرة، وحفل الكورال، وحفل الفرق الموسيقية، والفرقة الموسيقية،

 واألوركسترا(. تعقد هذه الفصول خالل اليوم الدراسي مع بعض الممارسات المسائية قبل عروض األداء.

 
 ة التي ترعاها مؤسسة غير المدرسةاألنشط

ال يسمح باستخدام مرافق مدرسة نوروود الثانوية في رحالت من أي نوع ترعاها مدرسة أخرى. ويشمل ذلك استخدام اإلشعارات 

 اليومية، وغرف االجتماعات، والملصقات على لوحات اإلعالنات.

 
 الرحالت الميدانية

ير اإلثراء العلمي. يطلب إذن الوالدين من الطالب للمشاركة في أي رحلة ميدانية ترعاها المدرسة. يعتبر تقام الرحالت الميدانية بشكل دوري لتوف

الطالب الذي يحصل على إنذار بأنه "مخفق في الوقت الحالي" غير مؤهالً للمشاركة في أي أنشطة تابعة للمدرسة مما قد ينتج عنه غياب 

 الفصل الدراسي. الطالب/الطالبة من أي حصة دراسية لباقي

 
 وال يكون الطالب الذي يفشل في إحدى الدورات الدراسية مؤهاًل للمشاركة في أي نشاط يتعلق بالمدرسة مما سيؤدي
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قدم أو تقارير التإلى تغيبه عن أي حصة دراسية على األقل لبداية الفصل الدراسي المقبل. يمكن  منح األهلية إلعادة القيام  بالرحالت الميدانية وفًقا ل

 اإلخطار ببطاقات التقرير المدرسية.
 

، فيجب أن تتبع ممرضة المدرسة توجيهات الطبيب الحالي (epi-pinإذا كان الطالب لديه حساسية مهددة للحياة ويحتاج إلى حقنة الـ "إبيي بن" )
سبًقا بشكل دوري قبل حضور أي رحالت ( مepi-pinمع وجود إذن مسبق موقع من الوالدين وأن يحصل الطالب على حقنة الـ "إبيي بن" )

 ميدانية.
 

 

 جمع التبرعات

غير مسموح للطالب باصطحاب أو بيع أي بضائع داخل المدرسة أو عمل مشروع ما باسم المدرسة لم يعتمده مدير المدرسة. في معظم 

 الحاالت يلزم الحصول على هذه الموافقة من لجنة مدرسة نوروود.

 
 األهلية الرياضية

 لجنة مدرسة نوروود جميع القواعد واألنظمة المعمول بها في المدارس المشتركة بوالية ماساتشوستس. اعتمدت

 (.MIAAالرابطة الرياضية )
 

يتسبب انتهاك أي من قواعد التأهل في فقد حق الفوز بالمباراة. وقد يفسد الخطأ سجل الموسم الجيد. وفي حال وجود شك حول التأهل، يتم 
ر المدرسة. تطبق القواعد على جميع فرق؛ اسكواش، اسكواش الناشئين؛ بجميع الصفوف. ستعمل لجنة ألعاب القوى بالرابطة التشاور مع مدي

 الرياضية على حل جميع االستفسارات المتعلقة بالتأهل.
 

 وستكون غير مؤهالً:
 إن لم تكن عضًوا في بعض المدارس الثانوية لمدة شهرين، باستثناء أشهر .1

 الصيفية، التي سبقت المسابقة.العطلة 
 إذا انتقلت من مدرسة ثانوية إلى أخرى.* .2
 فترة عمل مجهزة. 20إذا كنت قد أخذت أقل من  .3
فترة عمل مجهزة في نهاية الصف الدراسي السابق. ويعتبر باألهلية األكاديمية لجميع  20إن لم تكن  قد حصلت على األقل على معدل  .4

مًيا وتقرر في يوم إصدار البطاقات المدرسية إلخطار أولياء أمور جميع الطالب بهذا التصنيف للفترات. ولكي تكون الطالب ويعتد بها رس
ما مؤهاًل للموسم الرياضي بفصل الخريف، فتلعب درجاتك النهائية للعام السابق الدور الرئيسي في تحديد أهليتك. فإن كنت تعيد دراسة مادة 

 فترة المطلوبة. 20المادة، فال يمكنك حساب نقاطها كجزء من الـ  قبل حصولك على درجات هذه
 

موسًما رياضًيا  12وفي حالة إذا مررت منذ دخولك الصف التاسع باثني عشر  .5
 متتالًيا، سواء شاركت أم ال.

 سبتمبر من العام الدراسي الحالي. 1إذا وافقك يوم ميالدك التاسع عشر قبل حلول يوم  .6
 تخرجت من أي مدرسة ثانوية. إذا كنت قد .7
 إذا كنت طالًبا في الصف السابع أو الثامن في المدرسة الثانوية المتوسطة ولم يكن مديرها هو نفس مدير المدرسة الثانوية.* .8
 إذا كنت في مدرسة التجارة أو التقسيم المهني أو مدرسة بديلة ال تخضع  لوصاية وإشراف مدير المدرسة الثانوية. .9

، أو أي إذا تكون لديك "اقتناع" أو رغبة في االنتقال إلى مدرستك الثانوية الحالية من قبل مدرب، أو مدير األلعاب الرياضية، أو مدير المدرسة .10
 شخص آخر على اتصال بالمدرسة.

 إذا كنت تمارس أو تلعب أكثر من مرة واحدة في أي يوم مع فريق المدرسة وغير فريق المدرسة. .11
كنت قد طردت من مباراة بسبب مشاجرة أو سلوك غير رياضي صارخ، فأنت غير مؤهل للعب في جدول المباريات التالي. ويشمل هذا  إن .12

أنت على سبيل المثال ال الحصر، استخدام التهديدات، أو اإلساءات، أو البذاءات اللغوية. إذا كانت هذه هي المرة الثانية في نفس الموسم، ف

 مشاركة أخرى في هذا الموسم الرياضي لمدة عام كامل.غير مؤهل ألي 

 يتسبب االنتهاك لقواعد المدرسة في فصل الطالب مما يمنعه من المشاركة في األنشطة الرياضية .13
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 لموسم واحد، أو لعام دراسي، أو منعه نهائًيا في بعض الحاالت الخطيرة.
 

 عد. يرجى التشاور مع المدير الرياضي أو اإلدارة في حال وجود شك محتمل.*ويوجد بعض االستثناءات أو التباينات في هذه القوا
 

 (M.O.Uمذكرة تفاهم )
 تساهم  مدارس نوروود العامة مع قسم شرطة نوروود وتتعاون معه في

 توفير بيئة آمنة وسالمة للشباب في المدرسة والمجتمع.
 

تقاالت أو مشاكل تتعلق بالسالمة وباألنشطة غير الجنائية التي تورط فيها وسيخطر مدير المدرسة بموجب اتصال مباشر من الشرطة بأي اع
طالب مدارس نوروود العامة. وقد يواجه الطالب المتورطون في أي من هذه المشاكل عقوبات مدرسية ورياضية. ويمكن اإلطالع على مذكرة 

 التفاهم الكاملة في مكتب مدير المدرسة.
 

 اللجنة االستشارية الطالبية
 م، لقبول انتخاب الطالب أن يتوفر لديه كفاءة استشارية للمشاركة في38، المادة 71يشترط الفصل 

مدرسة لجنة مدرسة نوروود. يتم انتخاب الطالب سنوًيا وفًقا لإلجراءات التي يعلنها مستشار هيئة التدريس لمجلس الطالب. تشترط سياسة لجنة ال
 طالب المصوتينمقابلة ما ال يقل عن طالبين من غير ال

 مع لجنة المدرسة. ويحق لهؤالء الطالب عرض المسائل التي يودون طرحها في برنامجهم المقرر أو خالل الدورة التنفيذية وبعد الحصول على 
 إذن من لجنة المدرسة لحضور الجلسات التنفيذية األخرى. وينتخب هؤالء الطالب سنوًيا لمدة سنة كاملة.

 

 مجلس المدرسة

على ضرورة وجود مجلس مدرسة في كل مدرسة ثانوية في الكومنولث. على أن يشمل  1993من قانون عام  71من الفصل  53ادة تنص الم

كل مجلس عضوية أفراد بالصفات التالية: مدير المدرسة، الذي يشغل منصب أحد الرؤساء المشاركين؛ والمعلمين بالمدرسة؛ وأولياء أمور 

وطالب واحد على األقل من طالب المدرسة؛ و"األشخاص اآلخرين" الذين ليسوا من أولياء األمور أو المعلمين  الطالب الملتحقين بالمدرسة؛

 أو طالب المدرسة. الشرط الوحيد الالزم هو أن يكون عدد أولياء األمور مساوًيا لعدد المعلمين باإلضافة إلى مدير المدرسة.

 
 مجلس الطالب ومجلس الفصل

لس الطالب في تعزيز فهم أفضل، لتحسين العالقة العامة بين الطالب والموظفين، ولدعم وتنفيذ أي برنامج أو فكرة ويكمن الغرض من مج

 تعمل لمصلحة المدرسة وما يتعلق بها.

 
ترشح ويتم انتخاب مسؤولي الفصول في فصل الربيع من كل عام دراسي. ويتعين على الطالب الراغبين في الترشح للمنصب الحصول على ورق 

 توقيًعا على األقل من زمالئهم بالفصل ليظهر اسمهم في 20و

فنون االقتراع. تم انتخاب المسؤولين التالية مناصبهم: الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين السر، وأمين الصندوق، والمستشار الرياضي، ومستشار ال

 (.2016الجميلة  لعام )

 
دورهم دوًرا فعاالً.  فهم منتخبون لتمثيل زمالئهم، ومن األهمية بمكان أن يحضرا  وسيشارك مسؤولي الفصول في مجلس الطالب وسيكون

اجتماعات جتماعات وأنشطة مجلس الطالب وأن يشاركوا فيها.  ويجب على األعضاء حضور جميع االجتماعات التي عادة ما تنعقد قبل 

 لممكن أن يتسبب في عزله من مجلس الفصل ومجلس الطالب.اليوم الدراسي أو بعده. وعدم حضور أحد المسؤولين االجتماعيين من ا

 
 الئحة االنتخابات

 تعتبر االنتخابات لمجلس الطالب ومجلس الفصل على نفس الدرجة من ذات ميزة كبيرة
أيام  5مرشحين ما ال يقل عن ومسؤولية مهمة للغاية. يمكن استعراض األسئلة المتعلقة بالقواعد واللوائح االنتخابية مع اللجنة االنتخابية. وسيمنح ال

دراسية لجمع التوقيعات المطلوبة إلدراجهم في قائمة االقتراع.  يجب على الطالب الذين يسعون للحصول على مناصب في مجلس فصل طالب 
 السنة األخيرة أن يكونوا طالًبا نشطاء في مجلس الطالب لمدة

 اجتماعات مجلس الطالب(.على األقل من  %50( على األقل قبل )حضور 1سنة واحدة )
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 الرئيس مسؤولي الفصل:

 نائب الرئيس

سكرتير 
 المدرسة

أمين صندوق قسم 
 البنات

أمين صندوق قسم 
 البنين

المستشار الرياضي لقسم 
 البنات

 المستشار الرياضي لقسم البنين

 (2016مستشار الفنون الجميلة )بدًءا من فصول عام 

 
 القيود االنتخابية

توقيع على األقل من زمالئهم بالفصل وحضور اجتماع مع  20الراغبين في الترشح لمنصب مسؤولي الفصول الحصول على  يتعين على الطالب
مستشار مجلس الطالب كي يظهر أسمائهم في ورقة االقتراع. تتوفر أوراق الترشح لدى مستشار مجلس الطالب. لن يعتبر ولن يسمح بالمرشحين 

 بالكتابة.

 
ؤهاًل ألي منصب في مجلس طالب السنة األخيرة، يجب عليه أن يكون قد خدم في المجلس لمدة سنة واحدة. ويجب على لكي يكون الطالب م

 الطالب الراغبين في الخدمة بصفة تمثيلية الحصول على المعلومات من مستشار مجلس الطالب.
 

كل مادة وأن يكونوا ملتزمين بقواعد االنضباط.*  وحال يجب على جميع المرشحين والمسؤولين المنتخبين الحصول على درجات النجاح في 
ع فشل الطالب في االمتثال لهذه القواعد، فسيخضع لالختبار للفصل الدراسي التالي. يتوقع من الطالب خالل فترة االختبار المشاركة في جمي

ل الدراسي المحدد لالختبار، فيحق له العودة إلى منصبه أو أنشطة مجلس الطالب باستثناء األدوار القيادية.  إذا امتثل الطالب للقواعد في الفص
يكون مؤهالً للسعي لمنصب جديد.  يوضع كل مسؤول تحت االختبار لمدة فصل دراسي كامل.  في حالة فصل أحد المسؤولين، ينتقل المنصب 

 للمركز التالي له في االنتخابات األخيرة.
 

ألحد المناصب مراجعة من عمداء المدرسة ألوراق اعتماده لتحديد ما إذا كان ينبغي وضعه تحت  يترتب على أي إجراء تأديبي للطالب المنتخب
 االختبار أو عزله من منصبه.  كما ذكر أعاله، يوضع كل مسؤول لفترة واحد فقط تحت االختبار، سواء كان لغرض أكاديمي أو تأديبي.

 
 ي المجلس في أي نادي أو نشاط.وينطبق هذا على جميع الطالب الذين عينوا باالنتخاب ف

 
 سياسة الحملة اإلعالمية

ت يشجع الطالب على نشر الالفتات اإلعالمية على لوحات اإلعالنات في جميع أنحاء المبنى وفي قاعة طعام الطالب. يجب الموافقة على اللوحا
سلبية وغير الئقة من قبل أعضاء هيئة التدريس.  يجب  اإلعالمية من عميد المدرسة أو مستشار مجلس الطالب. سيتم إزالة أي لوحات إعالمية

 الحصول على موافقة العميد أو مستشار مجلس الطالب على البنود المتعلقة بحملة الدعاية اإلعالنية.
 

 الدعاية االعالنية للحملة اإلعالمية
لتواصل مع مستشار األخبار الصباحية. وال يسمح ببث تتوفر األخبار الصباحية لمعلومات الحمالت اإلعالمية ويمكن الحصول عليها عن طريق ا

 الحمالت التليفزيونية يوم االنتخابات.

 
 وسيتم حظر الحمالت االنتخابية للطالب في قاعة الطعام يوم االنتخابات. ويتضمن ذلك

 توزيع مواد الحملة. •
 الدعم اللفظي لمرشح بعينه. •
 ارتداء مواد الحملة يوم االنتخابات. •

 اللوحات اإلعالمية.نشر  •
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 لجنة االنتخابات
 ستطبق القواعد واللوائح االنتخابية من قبل لجنة االنتخابات المؤلفة من مدير المدرسة، ومستشار

 مجلس الطالب، والعمداء، وطالبين. قد تحال أي مسائل تتعلق باألهلية، وإجراءات االقتراع، والتصويت إلى اللجنة.

 
 فصل الربيع لمراجعة و/أو تعديل إجراءات االنتخاب. تجتمع لجنة االنتخابات في

 

 

 الجمعية الفخرية الوطنية
 أصبحت العضوية في الجمعية الفخرية الوطنية إحدى العضويات المعترف بها عالمًيا كأحد أعلى األوسمة

يتحمل المسؤولية ويجب اعتبارها بداية االلتزام، التي يمكن أن ينالها طالب المدرسة الثانوية. وال تعتبر العضوية مجرد وسام فحسب ولكن حاملها 
وتمنح دعوات الحصول على عضوية في الجمعية للصغار والكبار.    وليس مجرد تتويج لنجاح بسبب جهد مبذول لنيل  الوسام والتكريم.

ن الشروط األكاديمية للتقدم بطلب عضوية في ولالنضمام لقسم  مدرسة نوروود الثانوية للجمعية الفخرية الوطنية، سيتم دعوة الطالب الذين يستوفو
قبل ديسمبر من السنة الدراسية األولى. ويجب على الطالب كي يستوفوا الشروط األكاديمية أن يكونوا في قائمة الشرف لمدة خمسة فصول دراسية 

األربعة لهم في سنتهم الثانية(. ومن بين هذه التقدم بطلب العضوية )يشمل هذا خريف السنة األولى لهم باإلضافة إلى جميع الفصول الدراسية 
الفصول الدراسية الخمسة، يحتاج الطالب إلى تحقيق مرتبة الشرف بامتياز أو مرتبة الشرف األولى لمدة ثالث فصول دراسية منها. وسيدعى 

الطالب الذين يتقدمون بالطلب على المستوى  الطالب الذين يستوفون هذه المتطلبات األكاديمية للتقدم للحصول على عضوية بالجمعية. ولن ُيقيم
ة األكاديمي فحسب بل بحسب شخصيتهم، ومهاراتهم القيادية وخدمتهم للمجتمع. وبمجرد قبول الطالب، يجب عليهم تأييد الركائز األربع )المنح

أعضاء في الجمعية الفخرية الوطنية. ويحق التعليمية، والشخصية، ومهارات القيادة والخدمة( كي يتسنى لهم الحفاظ على وضع نشط باعتبارهم 
 لطالب السنة األولى الغير مؤهلون للتقدم أو الغير مقبولون الحصول على فرصة أخرى في خريف سنتهم األخيرة في المدرسة.

 
الث درجات الشرف ( فصول دراسية متتالية على أن يكون الث5يجب على الطالب المؤهل أكاديمًيا أن يكون حاصال على دور الشرف لخمسة )

. وبجانب المتطلبات األكاديمية، فيشترط أيًضا معايير لمهارات القيادة %85األولى أثناء الحصول على متوسط الدرجات التراكمي بما ال يقل عن 
 وتقديم الخدمات والشخصية.

 
ادة وتقديم الخدمات والنجاح األكاديمي وشخصية كل ويتقابل مجلس أعضاء هيئة التدريس لتقييم ورقة اختيار كل طالب اعتماًدا على مهارات القي

ي طالب.  ومن ثم بقبل الطالب الذين يلبون جميع هذه المتطلبات.  ويكون قرار مجلس أعضاء هيئة التدريس قراًرا نهائًيا.  وفي حال وجود أ
 استفسارات فيما يتعلق بعملية القبول أو متطلبات

 ختص.الجمعية يرجى الرجوع إلى المستشار الم

 
وينسق قسم نوروود للجمعية الفخرية برنامج للتعليم بين األقران في العديد من المواد الدراسية. وينبغي على الطالب ممن يرغبون في 

 هذه المساعدة الترتيب مع المستشار اإلرشادي الخاص بهم.

 
 الجمعية الفخرية الوطنية للفنون

 ومة من قبل جمعية المربيين الوطنية للفنون. وتم إنشاء فصل مدرسة نوروودالجمعية الفخرية الوطنية للفنون هي جمعية مدع
الثان
 وية

 المؤسس على المستوى الوطني. يعتمد اختيار المتقدمين لهذه المجموعة 143وكان الفصل رقم  1982في عام 

مرسخ بثبات على أرقى المواصفات في منح على التأكد من أن مجهودات الطالب وسلوكه وحس التفاني الذي يتمتع به في مجال الفنون 

 دراسات الفنون والخدمات والشخصية الفنية.

 
فصل دراسي كامل في  (1ولكي يكون الطالب مؤهالً أكاديمًيا يجب عليه المشاركة في الدورة الدراسية الخاصة في الفنون لمدة تساوي )

العامة )طالب في السنة الثانية أو طالب مبتدئون أو طالب في السنة المدرسة. ويجب أن يكون المرشحين المؤهلين من طالب الثانوية 

في الدورة الدراسية التي حصلوا عليها في الفنون وأن يكون متوسط التقدير التراكمي لباقي موادهم  %85األخيرة( وأن يكونوا حاصلين على 

. ولكي يظل الطالب عضًوا في Sأو  Oحصل عليها الطالب  . باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون جميع درجات الجهود التي%80ال يقل عن 

 في جميع المواد األخرى. %80جمعية الفنون يجب أن يحصل الطالب على متوسط 
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 (PINSشركاء في خدمة نوروود )
 

لتعاونية بين مجلس " )شركاء في خدمة نوروود(. ونتيجة للجهود اPINSُتطبق مدرسة نوروود الثانوية مشروع خدمات مبتكرة للمجتمع يسمى "

ألخيرة الطالب والمعلمين واإلداريين، تم إبرام عقد للسماح باإلعفاء من المرحلة األولى أو األخيرة من الدراسة الموجهة ألي طالب في السنة ا

ممن يحققون أداء فقط للطالب في السنة األخيرة   PINSممن يؤدون خدمات للمجتمع خالل شهور الصيف وخالل سنة التخرج. وسيمنح اعتماد 

 أكاديمي جيد ويواظبون على الحضور.

 
 ويتوفر نسخة من أهداف العقد وشروطه ومناط تطبيقه في مكتب مدير المدرسة لكل المهتمين في المشاركة في البرنامج.

 
 مدونة قواعد االنضباط

 

 اديمية الممكنة.صدرت مدونة قواعد االنضباط لتوفير جو يعين الطالب على تحقيق أفضل اإلنجازات األك
 

 :لالحتجاز من قبل المدرسسيتعرض الطالب المرتكبون للمخالفات التالية  أ.
 

 التأخر في الحضور إلى الفصل الدراسي. .1
 عدم إنجاز الواجب المنزلي. .2
 عدم إحضار الكتب الالزمة. .3
 عدم إحضار المواد الالزمة إلى الفصل الدراسي. .4
 التي يكون من الضروري احتجاز المعلم للطالب بسببها.غيرها من حاالت التقصير  .5

 

 :لالحتجاز في مكتب المدرسةسيتعرض الطالب المرتكبون للمخالفات التالية  ب.
 

 التأخر في الحضور إلى الفصل الدراسي و/أو إلى المدرسة أو عدم إبالغ المكتب الرئيسي عن احتمالية التأخر. .1
 مخصصة للمدرسين أو في فناء المدرسة دون الحصول على إذن بذلك.إيقاف السيارة في المواقف ال .2
 مخالفة للمرة األولى. -مغادرة المدرسة دون إذن  .3
 الغياب عن الحصة الدراسية. .4
 عرقلة العملية التعليمية. .5
 الغياب المتواصل .6
 الغش* .7
 السلوك غير الرياضي في األنشطة أو المنافسات الرياضية. .8
 ( دقائق من تاريخ قرع الجرس10ل في إبالغ قاعة غداء الطالب خالل فترة الغداء في غضون )الفش .9

 دون إخطار.
 عدم إنجاز واجب الفصل الدراسي. .10
 الكذب. .11
 بيع أي مواد لم تصرح اإلدارة ببيعها. .12
 الدليل اإلرشادي.أي انتهاك لسياسة االستخدام المقبول للتكنولوجيا وفًقا للمنصوص عليه في هذا  .13
 ( في مكتب المدرسة2عدم االمتثال الحتجاز مقرر من المعلم ينتج عنه احتجاز الطالب لفترتين ) .14

 

( صفر في هذا 0* الغش في المدرسة من المخالفات شديدة الخطورة. فيتسبب الغش في أي مادة من المواد بحصول الطالب على درجة )

 لطالب و/أو اإلدارة اتخاذ إجراء تأديبي مناسباالختبار/المشروع. ومن ثم يقرر ا

 ( خمس فترات احتجاز على الطالب اعتباًرا بشدة الجرم.5( فترة إلى )1)كالحجز/الفصل(. وسيتم فرض ما بين )

 
 للفصل من المدرسة:قد يتعرض الطالب المرتكبون للجرائم التالية   جز

 
 ة للتدخين في مباني المدرسة أو فناء المدرسة في أيالتدخين و/أو استخدام منتجات التبغ الغير صالح .1
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 وقت. ويشمل ذلك حيازة منتجات التبغ أو والعة.
 التحرش بأحد الطالب و/أو مضايقته. .2
 الغش .3
 عدم الذهاب لمكتب المدرسة إذا أمر أحد أعضاء هيئة التدريس بذلك. .4
 الغياب عن الحصة الدراسية. .5
 المخالفة للمرة الثانية والمتكررة(.مغادرة فناء المدرسة ) .6
 السرقة. .7
 إتالف ممتلكات المدرسة** .8
 القتال .9

 القيام بأي تصرف وقح، أو الوعيد، أو استخدام إشارات غير مالئمة أو عدوانية )ال تقتصر على الوعيد أو األلفاظ النابية( .10
 تهديد أحد أعضاء هيئة التدريس .11
 التزوير .12
 ز و/أو الرشوة.االبتزا .13
 التسجيل االلكتروني أو التقاط الصور دون تصريح. .14
 المقامرة و/أو بيع أدوات المقامرة )مثل أي بطاقات مراهنات رياضية( .15
المشاركة في تعطيل عمل أي مدرسة )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر استخدام المفرقعات النارية، أو قنابل الدخان أو  .16

 يف الكاذب من وجود قنابل أو إشاعة بالغات الحريق الكاذبة أو أي تصرف مشابه.(التخو
 التهديد بالتسبب في أضرار أو ارتكاب عنف ضد شخص آخر؛ .17
 الدعوة إلى العنف من خالل وسائل االتصاالت المكتوبة أو الشفهية؛ .18
 عدم الحصول على التطعيمات أو الفحوصات البدنية الالزمة. .19
 حيازة أي مواد محتملة الخطورة أو استخدامها )مثل السكاكين، أو أمواس الحالقة أو العصي أو األلعاب النارية( .20
 التعدي على ممتلكات المدرسة في ساعات توقف عمل المدرسة. .21
 السلوك غير الرياضي في األنشطة أو المنافسات الرياضية. .22
 المدرسة أو في األنشطة المدعومة من المدرسة أو قبل الحضور إلى المدرسةاستخدام المخدرات أو الكحوليات في  .23

 أو إلى األنشطة التي تدعمها المدرسة أو إذا الحظ العميد أو ممرضة المدرسة أن الطالب تحت تأثير
 الكحوليات***

 مها المدرسة***حيازة المخدرات أو الكحوليات أو األدوات المخدرة في المدرسة أو في األنشطة التي تدع .24
 المشاركة في توزيع )إعطاء، أو عرض أو مقايضة أو استبدال( المخدرات أو الكحوليات في المدرسة أو .25

 في األنشطة التي تدعمها المدرسة ***
 عدم االمتثال المتكرر و/أو المتعمد لتوجيهات أي من العاملين بالمدرسة الذين يعملون .26

 بشكل شرعي وبصفتهم الرسمية
 القيام بأي تصرف ال يتوافق مع القيم و/أو المواصفات المنصوص عليها في بيان مهمة مدارس .27

 نوروود العامة.
 تكرار أي مخالفة تسببت في احتجاز الطالب. .28
 عدم تعريف الشخص بنفسه ألحد أعضاء هيئة التدريس. .29
 حيازة أي ممتلكات مسروقة. .30
 الكذب. .31
 ضاء هيئة التدريس أي جهاز الكتروني طلب العضو تسليمه له.رفض إعطاء أحد أع .32
 االنتهاك المتكرر لسياسة استخدام األجهزة االلكترونية أو قواعد الزي الرسمي. .33
 اختالق أعمال الشغب في قاعة غداء الطالب أو في غيرها من األماكن التي يتواجد فيها عدد كبير .34

 من الطالب.
 التصرف بأي طريقة تتسبب بشكل مباشر في وجود المشادات بين الطالب. اتخاذ أي موقف أو .35
 التالمس الغير الئق .36
 اإلدعاء الكاذب في خط الغائبين عن المدرسة. .37

 
ات ( عشرة أيام أو يزيد. ويتم هذا في الحاالت التي تندرج تحت المخالف10تحتفظ اإلدارة بحقها في زيادة فترة الفصل من المدرسة لمدة )

 الخطيرة أو مخالفة قواعد االنضباط بشكل متكرر و/أو في المواقف التي يمتنع فيها الطالب عن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

يل فُجل ما تريده مدارس نوروود العامة هو إيجاد بيئة سالمة وآمنة في كل مبنى تعليمي. باإلضافة إلى معايير السلوك المنصوص عليها في دل

ق الب، فيحق لمدير المدرسة بحسب اختياره المطلق تحديد ما إذا كان تصرف معين يمثل تهديًدا للحفاظ على البيئة السالمة واآلمنة. كما يحالط

 للمدير أيًضا تحديد اإلجراءات التأديبية الالزمة الواجب تنفيذها حسب تقديره المطلق.
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 اءات تأديبية طلب الحصول على تقييم للصحة العقلية للطالب.قد ينتج عن تكرار اإلحالة إلى اإلدارة التخاذ إجر
 

** يتسبب أي تلف لممتلكات المدرسة في احتجاز المتسبب في هذا الضرر أو فصله من المدرسة أو تحميله التعويض المادي أو اتخاذ 
لكات المدرسة عند حدوث هذا التلف أثناء عطلة نهاية اإلجراءات القانونية الالزمة ضده.  ُيستبعد الطالب المشتبه بأنه المتسبب في إتالف ممت

 أسبوع التخرج من حضور تدريبات التخرج.
 

 

عمال *** يحرم الطالب المشتبه بهم في انتهاك سياسات المدرسة المتعلقة بالكحوليات أو المخدرات من الحضور إلى المدرسة أو تمثيلها في أي أ

ستعراضية واألنشطة الرياضية أو الموسيقية واليوم المدرسي وتدريبات التخرج لفترة ال تقل عن ال منهجية مثل حفالت الرقص والرقصات اال

( أسابيع دراسية تبدأ من تاريخ ارتكاب الجرم. ويستبعد الطالب المشاركون في شراء المخدرات أو الكحوليات من جميع األنشطة المتعلقة 4)

حيث إن هذه الجريمة من الجرائم الخطرة، فيجدر اإلشارة إلى أنه بمجرد عودة الطالب إلى المدرسة ( ستة أسابيع.  و6بالمدرسة لفترة ال تقل عن )

العام يجب على الطالب االجتماع مع لجنة مراقبة االنضباط. ويحق للجنة بعد سماع الشهود استبعاد الطالب من حضور األنشطة الال منهجية لبقية 

 الدراسي.
 

 من المدرسة: للفصل النهائيبون للجرائم التالية قد يتعرض الطالب المرتك د.
 

توزيع )إعطاء، أو عرض أو مقايضة أو استبدال( الكحوليات أو المخدرات أو حيازتها داخل فناء المدرسة أو أثناء القيام بالوظائف  .1
 المدرسية.

 
قوبة إلزامية لمدة ال تقل عن سنتين ألي ج من القوانين العامة بوالية ماساتشوستس على فرض ع94ي من الفصل 32"تنص المادة  

 شخص يرتكب إحدى الجرائم التالية في مسافة ألف قدم بالقرب من مباني المدرسة:
 

بيع أي مخدرات أو توزيعها ب. أ.
 المتاجرة في أي مواد مخدرة 

 تصنيع أي مخدرات أو حيازة أي مخدرات بنية بيعها أو توزيعها. د. ج.
 زرع الماريجوانا ه.

 
هذا القانون على وجوب قضاء أي شخص تثبت إدانته مدة العقوبة اإللزامية دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط أو وقف  ينص

تنفيذ أو تقليل للمدة لحسن السير والسلوك. كما يفرض القانون العقوبة اإللزامية سواء كان مجلس المدرسة منعقًدا وقت ارتكاب الجريمة 
 أم ال."

 
 على شخص أحد أعضاء هيئة التدريس و/أو ضربه أو االعتداء على ممتلكاته.االعتداء  .2
 االنتهاك المتكرر لسياسات الكحوليات والمخدرات. .3
 مضايقة المعلمين أو الطالب .4
 معاكسة الطالب .5
 افتعال حريق أو تنفيذ أي حوادث تخريب كبيرة أخرى. .6
أو األسلحة النارية أو المتفجرات أو أي أشياء تستخدم في التهديد و/أو في  حيازة أدوات خطرة أو استخدامها )كالسكاكين .7

 االعتداء على أحد أعضاء هيئة التدريس أو الطالب(
 عدم االمتثال المتكرر و/أو المتعمد لتوجيهات أي من العاملين بالمدرسة .8

لعملية التعليمية أو الرعاية االجتماعية لغيرهم من الذين يعملون بشكل شرعي وبصفتهم الرسمية مما ينتج عنه اضطراب بليغ في ا
 الطالب.

 المشادات اللفظية أو البدنية المتكررة. .9
 تهديد أحد أعضاء هيئة التدريس و/أو خلق جوي يهدد أحد أعضاء هيئة التدريس. .10

 
فيها النقل من المدرسة وإليها. يحق للطالب االعتراض يجدر معرفة أن مناط تطبيق قواعد االنضباط هذه يشمل كل األنشطة المتعلقة بالمدرسة بما 

 على القرارات التأديبية أمام المشرف العام
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 للمدرسة.
 

 تعريفات  هـ.
 

 الغياب غير المصرح به من أي فترة معينة. -االنقطاع  .1
 (.1( معينتين في يوم واحد )2الغياب غير المصرح به لما يزيد عن فترتين ) -الغياب المتواصل  .2
 ويجوز تطبيقه من قبل  —الحضور اإللزامي في مكان معين بسبب انتهاك لقواعد المدرسة أو الالئحة  -االحتجاز  .3

 المعلم أو العميد أو المدير.
 ويتسبب التصرف الغير الئقتنفذ إجراءات االحتجاز في جميع الوقائع التي قد تحدث داخل المدرسة أو خارجها.  .4

 ة االحتجاز أو عدم امتثاله لحضور هذه الفترة في إطالة فترة االحتجاز المفروضة عليه أو فصل من المدرسة.من الطالب خالل فتر
 يرجى الرجوع إلى قسم اإلجراءات القانونية الواجبة في الدليل اإلرشادي. –الفصل/االستبعاد  .5

 
 عقد الحفلة الراقصة و.
 

سة تلزم كل الطالب المتقدمين في مدرسة نوروود الثانوية ممن يحضرون الحفلة سيا 1989أصدرت لجنة مدرسة نوروود في ربيع عام 
 الراقصة للطالب المتقدمين وأولياء أمورهم/أوصيائهم بتوقيع عقد. وباإلضافة إلى العمل باألجزاء المعمول بها في مدونة قواعد االنضباط

 الخاصة بالمدرسة، فيشمل العقد على ما يلي:

ن أدناه بموجب شرائنا تذكرة للحضور أو إذا اعتزمنا الحضور بمسؤولياتنا والتزاماتنا وفًقا لقواعد المدرسة.  ونوافق "نعترف نحن الموقعو

 أيًضا على ما يلي:
 ال يتعين على ولي األمر/الطالب تحضير حفالت الكوكتيل المسبقة في أي حفلة تتوفر فيها المشروبات الكحولية. .1
 أنه على دراية بأنه ال يجوز له السماح البنه/بنته بحضور حفلة معدة مسبًقا تقدم فيها المشروبات الكحولية.يقر ولي األمر/الوصي ب .2
يتفهم الطالب وولي أمره/وصيه أنه ال يقبل بدخول أي شخص للحفلة بعد ساعة من تاريخ بدء الحفل دون الحصول على موافقة  .3

 مسبقة من عميد المدرسة أو المدير.
الطالب وولي أمره/وصيه أن سيتم إحالة أي طالب يشتبه بشربه للكحوليات أو المخدرات إلى الشرطة وُيتعامل معه باعتباره يتفهم  .4

 انتهاك للقانون.
يتفهم الطالب وولي أمره/وصيه أن شرب الكحوليات في السيارات وداخل سيارات الليموزين يعد أيًضا انتهاك للقانون وستتولى الشرطة  .5

 ل مع التصرفات من هذا القبيل.التعام
يتفهم الطالب وولي أمره/وصيه أن االشتباه بأي من الطالب المتقدمين بشربه للكحوليات أو المخدرات يعرضه لعدم المشاركة في حفلة  .6

 الفصل أو يوم التخرج.
 ال يجوز تعاطي المخدرات أو شرب الكحوليات عقب االنتهاء من الحفلة الراقصة" .7
 

 األدبيةالسرقة 
 تعرف مدرسة نوروود الثانوية السرقة األدبية في التصرفات التالية:

 يعني التورط في "السرقة األدبية"
 سرقة )أفكار أو كلمات أو ما على شاكلتها( مملوكة ألحد األشخاص وإدعاء ملكيتها. .1
 استخدام )منتج شخص آخر( دون إذن من مصدره. .2
 ن مصدر موجود باعتبارها فكرة جديدة وأصلية.تقديم فكرة أو منتج مستوحى م .3

 

 وتدخل جميع التصرفات التالية في نطاق السرقة األدبية:
 تقديم عمل شخص آخر باعتباره عمل من تأليفك. .1
 نسخ كلمات أو أفكار من مصدر آخر دون إذن بذلك. .2
 عدم وضع النص المقتبس بين عالمات تنصيص لبيان أنه مقتبس .3
 ب جملة من مصدر معين بعد تغيير كلماتها دون إذن.نسخ تركي .4
 نسخ عدد كبير من الكلمات أو األفكار من مصدر معين تشكل على أساسها معظم عملك سواء بعد .5

 الحصول على إذن أم ال.
 استخدام خدمات أحد المترجمين في فصل اللغة األجنبية. .6

 (www.plagiarism.org)من: 
 

 إعادة الصياغة
 "إعادة الصياغة تعني الحصول على أفكار شخص آخر ثم كتابة هذه األفكار بكلماتك الخاصة.  إعادة الصياغة

 ال تعني إعادة الصياغة تغيير كلمة أو كلمتين في جملة شخص آخر، وال تغيير تركيب الجملة والحفاظ
 ر بعض الكلمات بمرادفاتها.  فإن كنت تحاول إعادة ترتيبعلى كلماتها األصلية، أو تغيي

http://www.plagiarism.org/
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الجملة بأي طريقة من هذه الطرق، فأنت تكتب بطريقة شبيهة تماًما بالمستند األصلي.  وهذا ما يسمى بالسرقة األدبية وليس إعادة 
 الصياغة."

http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/plagiarism.html) 
 

 حال االشتباه بتورط أحد الطالب في السرقة األدبية، يجب على معلم الفصل:
 إبالغ رئيس القسم بهذه المخالفة لمناقشتها ومعرفة العواقب األكاديمية المناسبة الناتجة عنها. .1
 وتحديد العواقب األكاديمية. إبالغ العميد المناسب بالمخالفة .2
 إبالغ مستشار اإلرشاد المناسب بالحادثة )إذا لم يتم التأكد من وقوع السرقة األدبية(. .3

 
ة المناسبة.  وإذا تأكد تورط الطالب في السرقة األدبية، يتعين على معلم الفصل بعد التشاور مع رئيس القسم وإخطار العميد تحديد العواقب األكاديمي

 إخطار ولي أمر/وصي الطالب بالحادثة ومن ثم يتخذ العميد اإلجراءات التأديبية اعتماًدا على المالبسات التالية: ويتم
 

عتماًدا الجريمة األولى: ُتوثق الحادثة من قبل العميد ومن ثم يتخذ اإلجراءات المناسبة.  ويحق للعميد اتخاذ اإلجراءات التأديبية المناسبة ا .1
 ريمة.على خطورة الج

 الجريمة الثانية:  يفصل الطالب لمدة يوم واحد إضافة إلى العواقب األكاديمية التي يحددها معلم الفصل. .2
( ثالثة أيام أو يزيد إضافة إلى العواقب األكاديمية التي يحددها معلم الفصل.  يتقابل 3الجريمة الثالثة والمتكررة:  يفصل الطالب لمدة ) .3

 صيه مع العميد والمدير لحضور اجتماع إعادة الطالب إلى المدرسة.الطالب وولي أمره/و
 

( للطالب بمدرسة نوروود الثانوية.  فالسرقة األدبية نوع من أنواع الغش، 4وتحصى هذه الجرائم بشكل تراكمي طوال سنوات الدراسة األربعة )
 وتحصى جميع الجرائم بشكل تراكمي.

 
 504ات الخاصة والطالب المشاركين في خطط قواعد سلوك الطالب من ذوي االحتياج

ة من المتوقع أن يلتزم جميع الطالب بمتطلبات السلوك المحددة في هذا الكتيب. وستفرض القوانين واللوائح الفيدرالية أحكاًما إضافية خاص
التي يمكن أن تتسبب في الفصل ألي طالب بالطالب المعاقين. ينبغي أن يقوم المدير أو من ينوب عنه بإخطار مدير التعليم الخاص بالمخالفة 

 أو IEPحاصل على برنامج التعليم الفردي 
 .504خطة اإلقامة 

 
أيام متتابعة )إلى الحد  10يجوز للموظفين اإلداريين بالمدرسة استبعاد أي طالب معاق من المدرسة النتهاكه قواعد السلوك لمدة ال تزيد عن 

أيام من نفس العام الدراسي بسبب وقوع حوادث  10من غير المعاقين(، وفصله لمدة إضافية ال تزيد عن الذي ُتطبق فيه البدائل على الطالب 
ير أخرى لسوء السلوك )طالما أن أيام الفصل هذه ال تغير من صفه الدراسي الملتحق به(، وهذه القواعد ال تعادل تلك المفروضة على الطالب غ

 (.B) (1) (k) 615، القسم 2004 (IDEAه. قانون تعليم األفراد المعاقين )المعاقين إذا ما اقترفوا االنتهاك نفس
 

أيام دراسية في نفس العام الدراسي، يجب أن يواصل هذا الطفل في األيام التالية أليام  10بعد فصل طفل معاق من الصف الملتحق به لمدة 
م حتى لو كان في بيئة تعليمية مختلفة، وأن يواصل تقدمه باتجاه تحقيق الفصل تلقي الخدمات التي تمكنه من المشاركة في منهج التعليم العا

؛ ويجب أن يتلقى هذا الطفل، عند الضرورة، تقييًما سلوكًيا وظيفًيا وخدمات تدخل لتحسين IEPاألهداف المحددة في برنامج التعليم الفردي 
 ال تتكرر مرة أخرى.السلوك وتعديله التي تم تخصيصها للسيطرة على انتهاكات السلوك حتى 

 
أيام من اتخاذ أي قرار لتغيير التحاق أي طفل معاق بسبب انتهاكه لقواعد سلوك الطالب، يجب أن تستعرض المنطقة التعليمية  10في غضون 

ت الصلة الواردة في الخاص بهذا الطالب جميع المعلومات ذا IEPوولي األمر )أولياء األمور( وأفراد الفريق المعنيين ببرنامج التعليم الفردي 
وأي مالحظات للمدرس وأي معلومات أخرى ذات صلة يوفرها أولياء األمور أو  IEPملف الطالب، بما في ذلك برنامج التعليم الفردي 

 األوصياء لتحديد ما إذا:
a) كان السلوك قيد البحث قد قام به الطفل بسبب إعاقته أو كان له عالقة مباشرة أو الحقة بذلك، أو 
b) لوك قيد البحث كان نتيجة مباشرة لفشل المنطقة التعليمية في تنفيذ برنامج التعليم الفردي أن السIEP. 

رنامج يجب أن يتم تحديد هذا السلوك على أنه أحد مظاهر إعاقة الطفل إذا ما قررت المنطقة التعليمية وولي األمر وأفراد الفريق ذوي الصلة بب
 (. سيقوم الفريق بالتوصل إلى نتيجة، أي تحديد مظاهر اإلعاقة، فيماii( أو )iتحقيق الشرط الوارد في الفقرة )أنه قد تم  IEPالتعليم الفردي للطفل 

 يتعلق بالعالقة بين السلوك السيئ الذي أبداه الطالب

http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/plagiarism.html
http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/plagiarism.html
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بحيث يمكن تقديم خدمات  IEPالفردي وحالة إعاقته، ويجرون تقييًما سلوكًيا وظيفًيا إذا كان ذلك مالئًما، ويعدلون أو يصلحون من برنامج التعليم 
األمر التعليم لذوي االحتياجات الخاصة أثناء فصل الطالب مؤقًتا عن الدراسة أو يدمجون خطة تدخل سلوكية. إذا وصلت المنطقة التعليمية وولي 

مظهر من مظاهر إعاقة الطالب، فيجب على فريق المعنيين إلى القرار بأن هذا السلوك كان  IEP)أولياء األمور( وأفراد فريق برنامج التعلم الفردي 
 :IEPبرنامج التعلم الفردي 

 
توى . إما: )أ( إجراء تقييم سلوكي وظيفي ما لم تقم المنطقة التعليمية بإجراء تقييم سلوكي وظيفي قبل وقوع السلوك الذي أدى إلى تغيير مس1

 التحاقه وتنفيذ خطة تدخل سلوكية لهذا الطفل، أو
 ة وضع خطة تدخل سلوكية بالفعل، مراجعة خطة التدخل السلوكية وتعديلها إذا لزم األمر لمعالجة السلوك و)ب( في وحال

 
في هذا القسم، إعادة الطفل إلى صفه الذي فُصل منه، إال إذا وافق ولي األمر  34CFR 300.530(g)باستثناء ما هو وارد في  .1

 جراءات تعديل خطة التدخل السلوكي.والمنطقة التعليمية على تغيير الصف كجزء من إ
 

إذا  ثمة بعض من الظروف الخاصة التي تقرر فيها المنطقة التعليمية منفردة فصل طالب ووضعه في بيئة تعليمية بديلة مؤقًتا دون النظر إلى ما
إلى بيئة تعليمية بديلة مؤقتة لمدة ال تزيد كان السلوك جاء كمظهر من مظاهر إعاقة الطفل أم ال. وبالتحديد، يجوز لموظفي المدرسة نقل أي طالب 

 يوًما دون النظر إلى ما إذا كان السلوك قد ثبت أنه أحد مظاهر إعاقة الطفل، في حالة أن: 45عن 
 

)أ( حمل الطفل سالًحا أو امتلك سالًحا في المدرسة أو داخل مباني المدرسة، أو كان يحمل أو يمتلك سالًحا في وظيفة مدرسية داخل 
 طاق القضائي للمنطقة التعليمية، أوالن

)ب( امتلك أو استخدم عن وعي عقاقير غير مشروعة أو باع أو روج لبيع مواد محظورة أثناء وجوده في المدرسة أو في مباني المدرسة 
 أو في وظيفة مدرسية داخل النطاق القضائي للمنطقة التعليمية، أو

وجوده في المدرسة أو داخل مباني المدرسة أو في وظيفة مدرسية تقع داخل  )ج( ألحق إصابات بدنية خطيرة بشخص آخر أثناء
 النطاق القضائي للمنطقة التعليمية.

 
ن في التاريخ الذي أتخذ فيه القرار بالفصل، وهو القرار الذي قد يغير من صف أي طالب معاق، بسبب انتهاكه لقواعد السلوك المدرسي، يجب أ

. وعلى CFR 300.504 34ياء األمور بهذا القرار، وتسلم أولياء األمور إشعار الضمانات اإلجرائية الموضح في تبلغ المنطقة التعليمية أول
يبلغ وزارة التعليم االبتدائي والثانوي بمسار اإلجراءات حسبما يتطلب القانون. وستحل مدير المدرسة أن يبلغ مدير إدارة التعليم الخاص، ثم 

 التعديالت الالحقة لقانون الوالية والقانون الفيدرالي محل أحكام الكتيب المخالفة.
ذا اعترفت المنطقة التعليمية أنها إ IDEA 2004يجوز حماية أي طالب ليس مؤهال بعد لتلقي تعليم خاص بموجب قوانين تعليم األفراد المعاقين 

بل تعلم بأن الطالب مصاب بإعاقة. يجب على المنطقة التعليمية مراعاة أن يكون لديها المعرفة بأن الطفل هو طفل يعاني من إعاقة إذا حدث ق
 السلوك الذي استدعى التعجيل باإلجراء التأديبي أي مما يلي:

 
ا ألحد المشرفين أو اإلداريين في إدارة تعليمية مناسبة، أو لمدرس الطفل، بخصوص أن الطفل )أ( عّبر ولي أمر الطفل عن قلقه كتابيً 

 يحتاج إلى تعليم خاص وخدمات ذات صله بذلك، أو
 300.300)ب( طلب ولي أمر الطفل إجراء تقييم للطفل وفًقا لألقسام 

 ، أو300.311إلى 
 المنطقة التعليمية عن مخاوفه الخاصة بشأن نمط)ج( عّبر مدرس الطفل أو أي فرد آخر من العاملين في 

 السلوك الذي يظهره هذا الطفل بشكل مباشر إلى مدير قسم التعليم الخاص في اإلدارة التعليمية أو
 ألي مشرف آخر في هذه اإلدارة.

 
 لن تعتبر المنطقة لديها معرفة إذا:

 . قام ولي أمر الطفل بما يلي:1
 ، أو300.311حتى  CFR 300.300 34طفل وفًقا لألقسام )أ( عدم إتباع إجراء تقييم لل

 IDEA)ب( رفض الخدمات المقدمة بموجب قانون تعليم األفراد المعاقين 

 وتقرر أنه ليس طفال ذوي إعاقة تحت هذا الجزء. 300.300. يتم تقييم الطفل بما يتوافق مع األقسام من 2
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معاق )بما يتوافق مع الفقرتين )ب( و)ج( من هذا القسم( قبل اتخاذ اإلجراءات التأديبية تجاه الطفل،  إذا لم يكن لدى المنطقة التعليمية علم بأن الطفل
ب بإجراء تقييم فيجوز أن يخضع هذا الطفل إلى اإلجراءات التأديبية المطبقة على األطفال من غير المعاقين الذين اقترفوا سلوكيات مشابهة. إذا قُدم طل

 ، فيجب إجراء هذا التقييم بشكل عاجل.CFR 300.530 34منية التي يخضع فيها الطفل لإلجراءات التأديبية بموجب البند لطفل أثناء الفترة الز
 

مات وحتى يتم االنتهاء من التقييم، يظل وضع الطفل كما حددته السلطات المدرسية، والذي يمكن أن يشتمل على الفصل المؤقت أو الطرد بدون خد
أن توفر  -مع وضع المعلومات الناتجة عن التقييم الذي قدمه ولي األمر بعين االعتبار  -أن الطفل هو من ذوي اإلعاقة، فيجب تعليمية. إذا تقرر 

 CFR 300.530 34الوكالة تعليًما خاًصا وخدمات ذات صلة بما يتوافق مع هذا الجزء بما في ذلك متطلبات األقسام من 
 .IDEA 2004قانون تعليم األفراد المعاقين  ( منA)(1)(a) 612والقسم  300.536حتى 

 
يمية التي يمكن لولي أمر )أولياء أمور( الطفل المعاق الذي ال يتفق مع أي قرار يتعلق بوضع طفله في سياق تحديد مظاهر اإلعاقة أو للمنطقة التعل

ل أو اآلخرين، أن يطعن على هذا القرار بتقديم طلب تؤمن بأن بقاء الطفل في وضعه الحالي من الممكن أن يؤدي فعلًيا إلى حدوث إصابة للطف
 جلسة استماع لمجلس طعون التعليم الخاص التابع إلدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائي والثانوي.

 

 504القسم 
 أن تعاقب المنطقة التعليمية الطالب المعاقين 504. في سبيل عدم التمييز، يحظر القسم 1

 غير المعاقين الذين يتم معاقبتهم في ظل نفس الظروف. باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز طرد الطالب بدرجة أكثر قسوة عن الطالب
 أيام 10أو فصلهم مؤقًتا عن المدرسة لمدة تزيد عن  504الذين تم تحديد أنهم معاقون بموجب القسم 

 في أي عام دراسي بسبب سوء سلوكه الذي يمثل مظهر من مظاهر إعاقة الطالب.
 

أيام دراسية تراكمية من الفصل  10أيام دراسية متتابعة ولن يؤدي إلى أن يحصل الطالب على أكثر من  10لم يتجاوز الفصل المؤقت . إذا 2
 خالل العام الدراسي الحالي، فيجوز تأديب الطالب

أيام  10لطالب مؤقًتا ألكثر من بنفس الطريقة المتبعة مع الطالب غير المعاق الذي اقترف نفس الخطأ في ظل ظروف مشابهة. يجوز فصل ا
 أن السلوك المعني 504مدرسية، بشكل متتابع أو تراكمي، فقط إذا قرر فريق عمل القسم 

 لم يكن مظهًرا من مظاهر إعاقة الطالب.
 

بتحديد مظاهر  مقابلة ويقوم 504أيام، فينبغي أن يعقد فريق عمل القسم  10. إذا تخطت فترة الفصل المؤقت المقترح الحد المقرر وهو 3
 الخاصة بالمنطقة التعليمية. 504اإلعاقة بما يتوافق مع إجراءات تحديد مظاهر اإلعاقة 

 
. مع ذلك، ال يلزم إجراء استعراض وتحديد مظاهر اإلعاقة، بغض النظر عن طول مدة الفصل المؤقت أو الطرد، إذا كان الطالب مدمن جديد 4

السلوك الذي أدى إلى اإلجراء التأديبي هو مخالفة الكحول أو العقاقير. في مثل هذه الظروف، يجوز  للكحول أو العقاقير غير المشروعة وكان
 تأديب الطالب بنفس الطريقة المتبعة مع الطالب اآلخرين في مثل ظروفهم.

 
 سياسة االستخدام المقبول للتكنولوجيا

 الغرض
 صول إلى النظام/الشبكة وتتضمنستوفر مدارس نوروود العامة لموظفيها وطالبها إمكانية الو

وير إمكانية الوصول إلى الشبكات الخارجية ألغراض تعليمية محددة. ويجب أن ُتحدد األغراض التعليمية بالنشاطات المدرسية، والوظيفية والتط
هو المساعدة في إعداد الطالب للنجاح  المهني، والجودة العالية في نشاطات اكتشاف الذات من خالل األُطر التعليمية. إن الغرض من النظام/الشبكة

 في الحياة والعمل من خالل توفير إمكانية الوصول إلى نطاق واسع من المعلومات والقدرة على التواصل مع اآلخرين. وتلتزم
عزيز المهارات استخدام النظام/الشبكة لزيادة التواصل )المدرسين وولي األمر والطالب(، وتحسين اإلنتاجية، ومساعدة المدرسين على ت

الحالية واكتساب مهارات جديدة من خالل تبادل المعلومات على نطاق أوسع. سيتم االستفادة من النظام/الشبكة أيًضا في توفير المعلومات 
 للمجتمع وأولياء األمور/األوصياء والوكاالت الحكومية واألعمال.

 

 

 اإلتاحة
 ومراقبة وتقييم النظام/الشبكةيقوم مراقب شرطة المدارس أو من ينوب عنه بتنفيذ 
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 في مدارس نوروود العامة بحيث ُتستخدم لألغراض التعليمية واإلدارية.
 

 

دارية يتم توفير إمكانية الوصول إلى النظام/الشبكة، بما في ذلك الشبكات الخارجية، للموظفين والطالب الستخدامها في األغراض التعليمية واإل

 جراءات اإلدارية.وبما يتوافق مع القواعد واإل

 
ها وفهمها إمكانية الوصول إلى النظام/الشبكة تعد ميزة وليس حًقا ويتعين على جميع المستخدمين اإلفادة باستالم جميع اللوائح اإلدارية وإجراءات

لقواعد واإلجراءات المطبقة إلى حجز والتي تحكم استخدام النظام وإبداء موافقة مكتوبة لالمتثال بهذه األنظمة واإلجراءات. قد يؤدي عدم االمتثال ل

ى أو تعليق أو إنهاء امتيازات المستخدم، أو أي إجراء تأديبي آخر يتوافق مع سياسات مدارس نوروود العامة. قد يؤدي انتهاكات القانون إل

 المالحقة الجنائية وكذلك إجراء تأديبي من جانب مدارس نوروود العامة.

 

 االستخدام المقبول
ب شرطة المدارس بوضع القواعد اإلدارية واإلجراءات وبنود وشروط االستخدام واتفاقيات المستخدم وينفذها بما يتوافق مع سيقوم مراق

 أغراض ومهمة مدارس نوروود العامة، وكذلك وفًقا للقانون وحقوق النشر التي تنظم السياسة.

 
 االستخدام المراقب

واالستخدامات األخرى للموارد اإللكترونية بواسطة الطالب والموظفين لن تعد سرية ويجوز أن البيانات المخزنة ورسائل البريد اإللكتروني 

 تخضع للمراقبة في أي وقت بواسطة موظفين معينين لضمان االستخدام المناسب لألغراض التعليمية واإلدارية.

 
 المسؤولية

م من جانب المستخدمين للموارد اإللكترونية وعن أي انتهاكات لقيود حقوق لن تتحمل مدارس نوروود العامة المسؤولية عن االستخدام غير المالئ

النشر أو أخطاء أو إهمال المستخدمين أو التكاليف التي يتحملها المستخدمون. مدارس نوروود العامة ليست مسؤولة عن ضمان دقة أو سهولة 

 استخدام أي معلومات موجودة على الشبكات الخارجية.

 
 مقدمة

األساسي من شبكة النظام هو تعزيز الفرص التعليمية من خالل تسهيل مشاركة الموارد واالبتكار والتواصل عبر الشبكة العالمية.  إن الغرض

شبكة سيتيح هذا النظام/الشبكة للطالب والموظفين حق الوصول ليس فقط لشبكة المنطقة المحلية، وإنما لشبكة اإلنترنت أيًضا. يعتبر اإلنترنت 

 عالمية يمكن للمرء من خاللها الوصول إلى موارد مختلفة ومميزة.كمبيوتر 

 
. لذا اتخذت مع تزايد الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر، أصبح متاًحا أمام األفراد من جميع أنحاء العالم المواد التي ربما ال تعتبر ذات قيمة تعليمية

لوصول إلى المواد المثيرة للجدل والخالف من خالل استخدام برنامج يمكنه تقييد مدارس نوروود االحتياطات التي من شأنها أن تقيد من إمكانية ا

أو قصر الوصول إلى بعض األماكن. على الرغم من ذلك، يستحيل السيطرة على جميع المواد المطروحة على الشبكة العالمية التي يمكن ألي 

 مستخدم الوصول إليها.

 نود وشروط االستخدام المقبول للنظام/الشبكةلقد تم اتخاذ هذه اإلجراءات اإلدارية وب

بحيث تساعد على ضمان أن المستخدمين يستخدمون اإلنترنت وجميع جوانب الشبكة كمورد تعليمي. الئحة البنود والشروط ال تتسم جميًعا 

يتعلق باستخدام النظام/الشبكة وحقها  بالشمولية. وتحتفظ مدارس نوروود العامة بحقها في إخطار أي مستخدم بأي إجراءات غير مسموح بها فيما

 أيًضا في تغيير البنود والشروط واإلجراءات اإلدارية دون سابق إنذار.

 
زات أي مستخدم يخترق سياسة المنطقة التعليمية أو اإلجراءات اإلدارية أو بنود وشروط استخدام النظام/الشبكة سيخضع لتعليق أو إنهاء امتيا

ء تأديبي مناسب و/أو المالحقة القضائية. ستتعاون المنطقة التعليمية بشكل كامل مع المسؤولين المحليين أو الفيدراليين النظام/الشبكة و/أو إلجرا
 أو التابعين للوالية في أي تحقيق يتعلق أو يرتبط بسوء استخدام النظام/الشبكة الخاصة بالمنطقة التعليمية.
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 بنود وشروط االستخدام
 ظفين إلى النظام/الشبكة بناًء على اتفاقية مستخدم موقعة.سيتم منح وصول المو .1
 سيتم منح وصول الطالب إلى النظام/الشبكة بناًء على اتفاقية مستخدم موقعة. .2

 (.18يجب أن يوقع أولياء األمور/األوصياء على اتفاقية المستخدم بالنيابة عن الطالب األقل من ثماني عشرة عاًما )
 م/الشبكة في األغراض التعليمية فقط.يجب استخدام النظا .3
 يحظر استخدام النظام/الشبكة لألغراض التجارية. .4
 ُيمنع استخدام النظام/الشبكة لألغراض أو األنشطة الترفيهية أو ذات الصلة بالهوايات الشخصية. .5
نية أو ألي نشاط يحظره القانون أو القواعد أو ال يجوز استخدام النظام/الشبكة لألغراض غير القانونية أو لدعم األنشطة غير القانو .6

 السياسة.
 سوف يتحمل المستخدمون من األفراد مسئولية استخدامهم للنظام في أي وقت. .7
سيتم تعيين كلمات مرور بواسطة مسئول النظام وتمت اإلشارة إلى ذلك في اتفاقية المستخدم.  ال يجوز للمستخدمين تغيير كلمات  .8

 ن وعلم مسؤول النظام.المرور دون إذ
 كلمات المرور تعني الخصوصية. سوف يتم حماية جميع كلمات مرور المستخدمين ولن يتم مشاركتها أو الكشف عنها. .9

ال يجوز لمستخدمي النظام استخدام حساب مستخدم آخر. قد يكون استثناء هذا البند في المستوى االبتدائي حيث يمكن للطالب، بعد  .10
 لمدرس بشكل كامل، استخدام حساب مدرسهم.علم وإذن ا

 يجوز فقط لمسؤول النظام أو األشخاص اآلخرين المصرح لهم تحميل/تنزيل برامج النطاق العام .11
 على النظام/الشبكة.

حب حقوق النشر لن توضع البرامج أو البيانات المحمية ببراءة اختراع على النظام/الشبكة الخاصة بالمنطقة التعليمية دون إذن من صا .12
 ومسؤول النظام.

ال يمكن لمستخدمي النظام إعادة توزيع المواد محفوظة الحقوق إال بإذن كتابي من صاحب حق الطبع والنشر أو من ينوب عنه.  .13
 .يجب تحديد هذا اإلذن في المستند أو بما يتوافق مع حقوق النشر المطبقة وسياسة المنطقة التعليمية واإلجراءات اإلدارية

 يجب على المستخدمين تطهير أنظمة المعلومات االلكترونية وفقا للمبادئ التوجيهية االحتفاظ حي. .14
 ُيحظر القيام بمحاوالت حذف أو نسخ أو تعديل البريد اإللكتروني للمستخدمين اآلخرين أو التدخل في قدرة .15

 المستخدمين اآلخرين على إرسال/استالم البريد اإللكتروني.
 حظر القيام بأي محاولة لإلضرار بالمعدات أو المواد أو البيانات أو البرامج أو تدميرها.يُ  .16
 التخريب المتعمد للممتلكات سينتج عنه إلغاء امتيازات مستخدم النظام ويستلزم دفع تعويض عن التكاليف .17

 المرتبطة باستعادة األجهزة والبرامج والنظام.
 المتعمدة لإلخالل بأداء النظام أو التشويش عليه بمثابة انتهاكات لسياسةقد يتم اعتبار المحاوالت  .18

المنطقة التعليمية و/أو نشاط إجرامي بموجب قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية المطبقة. ومن هذه المحاوالت على سبيل المثال ال 
 الحصر،

 تحميل أو إنشاء فيروسات كمبيوتر.
 محاولة التقليد.ُيحظر التقليد أو حتى  .19
 ُيحظر انتحال شخص ما شخصية شخص آخر عند إرسال / استقبال الرسائل. .20
 ُيحظر إرسال أو عرض المواد الفاحشة أو اإلباحية و/أو رسائل الكراهية و/أو أي مواد .21

 غير قانونية.
 العرقية أو العنصرية أو أي لغة ازدرائية ُيمنع استخدام اللغة غير المناسبة أو القسم أو الكالم المبتذل أو االفتراءات .22

 أو تحريضية أخرى.
 يجب أال يقوم المستخدم بإبطال أو محاولة إبطال أي جدران حماية مثبتة على الشبكة أو يشجع .23

 اآلخرين على القيام بذلك.
 سؤولون وأعضاء هيئة التدريسلن يكون باستطاعة المستخدم الدخول أو حتى محاولة الدخول ألي مواقع محظورة. يحتفظ الم .24

 بالحق في التحقق من استخدام الطالب للنظام، وإذا قرر المسؤول أو عضو هيئة التدريس أن
 المواد المستخدمة غير مالئمة أو تنتهك االستخدام المقبول واإلجراءات اإلدارية

 هذه المواد. والبنود والشروط، لديهم الحق في توجيه الطالب لغلق اإلطارات التي تحتوي على
 في حالة ظهور أي مواد مخالفة أو غير قانونية على شاشة المستخدم الخاصة بالطالب، يجب أن يترك الطالب الشاشة .25

 ويوجه اهتمام عضو هيئة التدريس المشرف عليه.
 لن يكون باستطاعة المستخدمين المشاركة في إرسال سلسلة من الخطابات أو الرسائل اإلذاعية. .26
 ُيحظر الكشف عن أي معلومات شخصية )عناوين، أرقام هاتف، وغيرها(. .27
 ( دقيقة إذا كان هناك طالب آخرين في انتظار الدخول.15يجب أن يتم تحديد وقت للمستخدمين من الطالب لإلنترنت بمدة خمسة عشرة) .28
 ( دقائق أو أقل(.5أن تكون خمس )من المقرر أن يصل وقت البقاء في التحميل إلى أدنى حد ممكن )من المقترح  .29
 عند ختام جلسة العمل، يجب أن يقوم المستخدم بتسجيل الخروج من النظام/الشبكة بشكل صحيح. .30
 ستكون األولوية األولى للطالب في إكمال الدورات الدراسية المطلوبة الستخدام المعدات في الساعات اإلضافية. .31

 

 اإلجراءات اإلدارية
 

 ل طالب نسخ من اإلجراءات اإلدارية وبنود وشروطيتسلم ك .1
 االستخدام المقبول للنظام/الشبكة.
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سيقع على عاتق مديري المدرسة أو من ينوبون عنهم مسئولية نشر وتطبيق السياسات واإلجراءات في المؤسسة/المؤسسات التي تقع  .2
 تحت إدارتهم.

 تفاقية المستخدم.سيقوم جميع المستخدمين بالتوقيع على استمارة ا .3
يجب أن يتأكد المديرون أو من ينوب عنهم أن كل مستخدم في المبنى الخاصة به )أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب( قد وقع  .4

 على
 اتفاقية االمتثال للسياسات واإلجراءات والبنود والشروط المتعلقة باستخدام

 قيات على مستوى كل مبنى ويجري تحديثهاالنظام/الشبكة. يتم االحتفاظ بكل نماذج االتفا
 كل عام. المدير أو من ينوب عنه مسؤول عن تطوير اإلجراءات الخاصة بإخطار المدرس

 الخاص بالطالب الذين لم يوقعوا )أو لم يوقع أولياء أمورهم( على اتفاقية المستخدم.
 على اتفاقية امتثالهم لهذه السياسات يجب أن يتأكد مسؤول النظام أن جميع المستخدمين اآلخرين قد وقعوا .5

 واإلجراءات والبنود والشروط المتعلقة باستخدام النظام/الشبكة. يتم االحتفاظ بجميع هذه االتفاقيات
 بواسطة مسؤول النظام ويجب تحديثها كل عام.

 وديجب أن يراجع أعضاء هيئة التدريس المسؤولين اتفاقية المستخدم واإلجراءات اإلدارية وبن .6
 وشروط االستخدام المقبول للنظام/الشبكة مع الطالب.

مسؤول نظام تكنولوجيا المعلومات هو المسؤول عن ضمان أن يخضع جميع العاملين إلى التدريب على االستخدام الصحيح  .7
 للنظام/الشبكة.

دمون النظام/الشبكة تحت إشرافهم للتدريب أعضاء هيئة التدريس المعينين هم المسؤولون عن التأكد من استكمال الطالب الذي يستخ .8
 على استخدام النظام/الشبكة.

يتم التصريح للمديرين أو مسؤول النظام أو من ينوب عنهم بمراقبة جميع أنشطة األنظمة، بما في ذلك على سبيل المثال ال  .9
د من امتثال جميع المستخدمين لهذه الحصر رسائل البريد اإللكتروني وجميع البيانات المخزنة على األجهزة، وذلك للتأك

 القواعد.
 

 اإلقرارات
 

 ُوضعت الكثير من هذه المواد من وثائق معدة بالفعل تم تنزيلها من اإلنترنت أو مشاركتها بواسطة القائم بإعدادها.
 South Washingtonسياسة االستخدام المقبول لإلنترنت والخدمات التي تتم عبر اإلنترنت، مدارس مقاطعة جنوب واشنطن ) •

County Schools) 
 والية مينيسوتا

 سياسة االستخدام المقبول، التكنولوجيا واإلجراءات اإلدارية للتنفيذ، •
 جمعية ماساتشوستس للجان المدرسية

 تقديم طلب الحساب وبنود وشروط استخدام اإلنترنت، مدرسة غرينفيلد سنترال الثانوية •
(Greenfield-Central High School) ،غرينفيلد ،IN 

 ، ليكسينغتون، والية ماساتشوستس(Lexington Public Schools) سياسة استخدام اإلنترنت المقبول لمدارس ليكسينغتون العامة •
 ، نورويل، والية ماساتشوستس(Norwell Public Schoolsسياسة االستخدام المقبول لمدارس نورويل العامة ) •
رنت في مدارس شارون من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر، مدارس شارون العامة، شارون، والية بنود وشروط استخدام اإلنت •

 ماساتشوستس
 

 معلومات إضافية -أجهزة كمبيوتر المدرسة 
 للموسيقى(. MIDI)معمل  117والغرفة  335والغرفة  231والغرفة  159توجد معامل الكمبيوتر في المكتبة في الغرفة  .1

نظًرا لمشكالت اإلشراف فإن المعمل الوحيد المتاح للطالب الذي ليس لديهم فصل مراقب الستخدام أجهزة الكمبيوتر هو مع ذلك، و
 المكتبة.   من المفترض أال يوجد طالب في معمل الكمبيوتر دون إذن أو إشراف مناسب.

 
الب عمل محدد يؤديه على الكمبيوتر مرتبط بالمدرسة. يجوز ال ينبغي أن يجلس أي طالب في معمل كمبيوتر المكتبة ما لم يكن لهذا الط .2

ألي طالب صاحب دراسة موجهة أن يحصل على تصريح بحيث يمكنه دخول المكتبة في أي وقت قبل بدء الدراسة الموجهة. يقوم 
الطالب على نسخة بيضاء الطالب باستكمال األسطر المالئمة للتصريح المكون من جزأين وترك نسخة صفراء مع أمين المكتبة. يحصل 

موقعة من مدرس الدراسة الموجهة بعد أخذ بيانات الحضور ويتابع مباشرة إلى معمل الكمبيوتر. ستتم إحالة الطالب إلى العميد إذا لم 
 يستطع عضو هيئة التدريس مطابقة النسختين البيضاء والصفراء للتصريح الخاص بالطالب خالل أي فترة.

 
د الذي يحددون مشروعات كمبيوتر لمجموعة صغيرة من الطالب تصريًحا للعمل على هذا المشروع أثناء الفصل قد يمنح مدرسو الموا

ص حتى  7:00)مع إخطار مسبق لمعاون معمل الكمبيوتر، إن أمكن( معمل الكمبيوتر الموجود بالمكتبة مفتوح يومًيا من الساعة 
 م. 3:00

 
 ر المرتبطة بالمدرسة فقط. ال يجب أن يستخدم الطالب أي معملُتستخدم هذه المعامل ألعمال الكمبيوت .3

 "كمكان استراحة". ال يجب أن يجتمع الطالب في المعمل قبل المدرسة أو بعدها أو أثناء الغداء أو في أي وقت
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 آخر خالل اليوم.
 

المتوقع أن يبدي الطالب االحترام للفصل كما في أي فصل دراسي، يجب أن يظل الطالب جالسين في مقاعدهم إلى أن يدق الجرس. من  .4
الدراسي والعناية بالغرفة. فمن المفترض أن ينظف الطالب محطة العمل التي استخدموها وأن يتركوا جميع األجهزة مع غلق جميع 

ية والتحقق من منطقة إطارات الشاشة. وينبغي أيًضا أن يقوموا بدفع المقاعد للداخل ووضع الوسائط بعيًدا والتخلص من النفايات الورق
 العمل بحًثا عن أي كتب أو دفاتر أو ما شابه.

 
ينبغي أن يأخذ الطالب وسائط التخزين الخاصة بهم، بما في ذلك دليل الشبكة المخصص. ألن تبديل الوسائط يمكن أن يزيد من مشكالت  .5

وأنهم حصلوا على حساب الشبكة التشغيلي قبل أول زيارة حفظ الملفات. ينبغي أن يتأكد المدرسون أيًضا أن الطالب قد أخذوا الوسائط 
لهم للمعمل. يمكن للطالب استخدام محرك صلب مشترك على الخادم لتخزين المعلومات الخاصة بهم. سيكون هناك حد صارم لحجم 

 المساحة التخزينية الفردية لكل طالب.
 

الضغط على "حفظ". يجب إجراء الحفظ بصورة متكررة وترك مساحة بعد أن يكتب الطالب جملة أو جملتين عليهم حفظ ما كتبوه ب .6
 من الوقت للطباعة. تأكد من أنك تقوم بالطباعة إلى الطابعة الصحيحة.

 
ُيحظر استخدام الطالب ألي نوع من أنواع البريد اإللكتروني التي ال ترعاها المدرسة في أي وقت. يجب استخدام البريد اإللكتروني الذي  .7

 المدرسة ترعاه
 إذا كان متوفًرا، لألغراض المدرسية فقط. يمكن للطالب الذين يريدون نقل مستندات إلكترونية متعلقة بالمدرسة

 القيام بذلك باستخدام شكل مقبول من الوسائط مثل قرص الذاكرة المدمج أو محرك أقراص فالش.
 

 ف المدرس:يحظر القيام بما يلي على وجه التحديد إال إذا كان تحت إشرا .8
 تشغيل الموسيقى، بما في ذلك األقراص المدمجة ومواقع الويب وغرف الدردشة •
 Facebookو My Spaceمواقع التواصل االجتماعي مثل  •
 تنزيل أي ملفات قابلة للتنفيذ مثل األلعاب أو األصوات وما شابه. •
 الطعام و/أو الشراب •

 
ها بواسطة المدرس في أي وقت. من الممكن أن تكون هناك مراقبة إلكترونية للنشاط الذي يجوز التحقق من محتوى أدلة الطالب وغير .9

 يتم على أي كمبيوتر.
 

 ( وتوجيهات استخدام الكمبيوتر في المدرسة الثانوية.AUPإنه ألمر خطير أن يتم انتهاك سياسة االستخدام المقبول ) .10
 يق حسابات مستخدم الكمبيوتر واإلحالة إلىسيتم تطبيق أساليب التأديب المناسبة، ومنها تعل

 العميد.
 

 للموسيقى MIDIاستخدام معمل 
 

 ُتطبق جميع قواعد استخدام معامل الكمبيوتر المذكورة بأعلى عند استخدام معمل .1
Midi .للموسيقى، إن أمكن 

ة بقسم الموسيقى أو القصائد للموسيقى مسجلين ويحضرون فصول خاص Midiيجب أن يكون الطالب الذين يستخدمون معمل  .2
 القصيرة أو الفرقة الموسيقية.

 للموسيقى مرتبًطا ارتباًطا مباشًرا بهذه الفصول. Midiيجب أن يكون التركيز األساسي لجميع أعمال الطالب في معمل  .3
ه. ال يجوز للطالب أن يتوقعوا يجب أن يسجل الطالب من أجل دخول المعمل في موعد أقصاه صباح اليوم المراد استخدام المعمل في .4

 أنه بإمكانهم استخدام المعمل دون تسجيل مسبق.
 قد تؤدي انتهاكات السياسة إلى الحرمان من استخدام المعمل. .5
 م. 2:30ص حتى  7:45للموسيقى مفتوًحا أمام الطالب خالل اليوم الدراسي العادي من  Midiسيكون معمل  .6
 

 المكتبة
 ( منطقة عمل رائعة للدراسة الهادئة والبحث والقراءة الحرة.Norwood High Schoolروود الثانوية )توفر مكتبة مدرسة نو

يجب االلتزام بالسلوك واللغة المحترمة والمالئمة في جميع األوقات، سواء قبل أو بعد المدرسة. يمكن أن يحصل الطالب على اشتراكات 
 ل.  ال يتم إصدار أي اشتراكات بعد أن يدققبل المدرسة وفيما بين الفصو NHSخاصة بمكتبة 

ليهم الجرس.  يظل الطالب في المكتبة طوال هذه الفترة ويجب أن ينظموا العمل وفًقا لذلك.  الطالب هم المسؤولون عن تنظيف مكان عملهم، أي ع
 ون فيه.إرجاع الكتب إلى األرفف والتقاط األوراق التي سقطت ووضع المقاعد في المكان الذي يجب أن تك
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( أو أكثر من الدورات الدراسية في الفصل الدراسي السابق، فعليهم إما أن يظلوا في الدراسة 2أي طالب يحصل على درجة الرسوب في اثنين )
 الموجهة أو يحضروا جلسة دروس خاصة في المادة )المواد( التي رسبوا فيها.

 
 إجراءات الوقاية من الحريق

يهرولوا وإنما يجب أن يسيروا بخفه، وليس مطلوًبا أن يلتفت أو يجري أي حديث. يجب أن يمسك أول ليس مطلوًبا من الطالب أن 

 طالب يصل إلى باب الممر المغلق بالباب ليظل مفتوًحا حتى يمكن لغيره الخروج.
 

ارة بوقت العودة. أحياًنا يتم سد يجب إخالء المبنى سريًعا وبأسلوب منظم. يجب أن يغادر الجميع المبنى حتى ُيسمع صوت دق جرس طويل إش

بعض أقسام من المبنى عمًدا لمحاكاة حادث نشوب حريق فعلي في هذا المكان. يجب أن يكون الطالب على علم بالمسارات البديلة للخروج من 

نى.  وما أن يخرجوا من المبنى، على المبنى. إذا ما اكتشفوا أن بوابات الخروج العادية مغلقة، عليهم أن يستخدموا أي مسار بديل للخروج من المب

الطالب الذهاب إلى مكان التجمع المخصص في شارع نيكوالس. يجب أن يظل الطالب في فصولهم حتى يأخذ المدرسون بيانات الغياب.  وعلى 

 جميع الطالب أن يذكروا سبب الغياب.

 
 مالزمة المبنى

ضور أفراد قسم شرطة نوروود تتطلب تدريبات الطوارئ من كل شخص أن يتبع يجب القيام بتدريب واحد لمالزمة المبنى كل عام في ظل ح

إجراءات مالزمة المبنى في حالة وجود دخيل أو موقف آخر يهدد سالمة العاملين والطالب. يجب أن يأخذ كل شخص هذه التدريبات على 

 محمل الجدية ويتبع جميع القواعد السارية الخاصة بمالزمة المبنى.

 
 إلخالءإجراءات ا

 يجب أن يخلي الطالب المبنى على الفورسيتم سحب إنذار الحريق.  .1

 وينتقلون إلى المخرج المخصص مع فصلهم. يجب أال يستخدم الطالب المصاعد وسيتم إبعادهم من المبنى.
 ينبغي أن يأخذ الطالب متعلقاتهم الشخصية فقط من الفصل. .2
إلى واجهة المبنى.  بمجرد أن يخرج الطالب من المبنى، ينبغي أن يظلوا على رصيف يخرج جميع الطالب من المبنى وينتقلون  .3

 المشاة بجانب المدرسة في شارع نيكوالس.

 
. N.P.D(. سيساعد SAVAGE EDUCATION CENTERملحوظة: يستقل جميع العاملين والطالب حافلة إلى مركز سافاج التعليمي )

 (.NICHOLSس )في توجيه حركة المرور في شارع نيكوال

 
 ، يتم تزويدهم بالمزيد من المعلومات.(SAVAGE EDUCATION CENTERعندما يصل الطالب إلى مركز سافاج التعليمي ) .4
 يبدأ المدرسون في التأكد من حضور الطالب. .5
 عندما تصل إشارة "المكان آمن"، تنقل الحافالت الطالب إلى المدرسة الثانوية. .6
 سطة الحافلة إلى صالة األلعاب الرياضية ويظلون فيها حتى تأتيهم التعليمات.يعود الطالب بوا .7
 يتم اإلعالن عن خطة مغادرة مالئمة إذا ما كانت المدرسة الثانوية مكان غير آمن للبقاء فيه. .8
 

 قواعد الزي الرسمي

ومنع االرتباك والفوضى وتسهيل العملية التعليمية. لذلك  ترى لجنة مدارس نوروود أن قواعد الزي للمدارس الثانوية أمر مهم لتوفير السالمة

من أجل الحفاظ على المعايير المعقولة للصحة والسالمة والنظافة وبالتشاور وأخذ النصائح من لجنة قواعد الزي ومجلس المدرسة الثانوية 

 بني قواعد الزي التالية:)المكونة من الطالب والمدرسين وأولياء األمور وأفراد من المجتمع واإلدارة(، تم ت

 
 يجب أن تكون مالبس الطالب نظيفة وأن يتم ارتدائها بالطريقة المصممة الرتدائها. يجب أن يظهر الزي المدرسي للطالب االحترام الذي نحث

يكون الزي المدرسي للطالب  أنفسنا واآلخرين على التحلي به. بما أن الوظيفة األساسية للمدرسة تعليمية، وليست ترفيهية أو اجتماعية، يجب أن

مالئًما لبيئة المدرسة وال يجب أن تخرج عن هذا النطاق. إذا كانت مالبس الطالب أو مظهره يعرض صحته وسالمته للخطر أو يعطل النظام 

 الصحيح للمدرسة، فسيتم إحالته إلى العميد وربما يتم إعادته مرة أخرى إلى المنزل.
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عد السلوك في مدرسة نوروود الثانوية سينتج عنه الفصل المؤقت من المدرسة مع انتظار عقد اجتماع مع المدير أو إن عدم االمتثال المتكرر لقوا

 من ينوب عنه.

 
ر على، تحتفظ اإلدارة/العميد بحقها في تحديد ما إذا كانت مالبس معينة غير مالئمة لبيئة المدرسة. يتم تحديد الزي غير المالئم، لكن ال يقتص

 مالبس تعرض أو تعزز بالصور أو بالكلمات أي مخالفة أو خالعة أو لغة بذيئة؛ أي منتج تبغ أو استخدام لمنتج التبغ؛ أي قطعة

 أي منتج كحولي أو استخدام أي منتج كحولي؛ أي مادة ذات طابع جنسي سواء كان صريحة أو مضمنة؛

التي تتسم بالعنف الفعلي أو الضمني؛ أي مواد من الممكن أن تحرض على  أي مواد غير قانونية أو استخدام للمواد غير القانونية؛ التصرفات

 أو تتسبب في اضطراب على المستوى العرقي أو الديني أو العرقي أو أي مستوى آخر.
 

 غير مسموح بما يلي:
 مالبس علوية بدون أكمام )تانك توب( •
 القمصان بحمالة عنق •
 القمصان بحماالت رقيقة •
 اقطة عن الكتفالبلوزات الس •
 القمصان البارزة لعضالت الجسم •

المالبس عارية البطن )الجزء العلوي من السروال الطويل والبنطلون والتنورة يجب أن يالمس الجزء السفلي من القميص/القميص الصوفي  •

 أو السترة(
 النظارات الشمسية •
 يجب أن تبقى في خزانات المالبس -القبعات  •
 أغطية الرأس •
 عصابات الرأس •
 األقنعة •
 األساور السبايكي )ببروزات حادة( •
 السالسل الثقيلة •
 القمصان الشفافة التي يمكن رؤية ما تحتها •
 المالبس الداخلية الظاهرة من أي نوع )البوكسرات أو السراويل أو السيور الجلدية أو حماالت الصدر( •

 
القصيرة للغاية، أو التي تظهر حافة الرداء بشكل كبير، أو المالبس الضيقة للغاية، أو ُيطلب من الطالب االمتناع عن ارتداء المالبس 

المالبس التي تسمح بالكشف المفرط عن أفخاذ الشخص أو الصدر أو المعدة. يجوز ارتداء مالبس الفريق والنادي الذي ترعاه المدرسة في 
 تتوافق مع قواعد السلوك في مدرسة نوروود الثانوية. المناسبات الخاصة أثناء اليوم الدراسي طالما أن المالبس

 
 اإلجراءات التأديبية المتعلقة بانتهاك قواعد الزي

 إذا كان انتهاك قواعد السلوك انتهاًكا بالًغا، سُيطلب من الطالب تغيير مالبسه أو إرساله إلى المنزل
 لتغييرها.

 
 :بالنسبة النتهاكات قواعد الزي المدرسي بشكل غير مفرط

 ُيطلب من الطالب عدم ارتداء هذه المالبس الخاصة مرة أخرى –تحذير  المخالفة األولى: •
 ( في المكتب وُيطلب من الطالب تغيير مالبسه1يتم االحتجاز لمرة واحدة ) المخالفة الثانية: •

 فصل مؤقت ليوم واحد لعدم االمتثال للقواعد عند المخالفة الثالثة والمتكررة:
 

 

فاظ بجميع المعاطف أو السترات أو سترات التزلج أو المالبس الخارجية المشابهة في خزانة الطالب.  إذا رأي المدرس أن األحوال يجب االحت

ال يجوز أن يتم تطبيق قواعد الزي المدرسي هذه لدرجة تجعله يتعارض مع الشعائر الجوية باردة داخل الفصل الدراسي، قد يمنح االستثناء هنا. 

 أو حالة طبية موثقة.الدينية 
 

 

 االحتجاز: المعلم/المكتب

 قد يطلب من الطالب الذي يظهر سلوًكا غير مرضًيا البقاء محتجًزا لدى المدرس بعد انتهاء اليوم الدراسي.



15 
 

 .خارجها أو المدرسة داخل تحدث قد التي الوقائع جميع في التأديبي االحتجاز إجراءات تنفذ
 

 

ل فترة االحتجاز أو عدم امتثاله للخضوع لفترة االحتجاز في فرض المزيد من فترات االحتجاز. بينما يؤدي ويتسبب سوء خلق الطالب خال

 عدم االمتثال التام لالحتجاز إلى فصل الطالب من المدرسة وإحالته إلى اإلدارة.
 

 

 المبادئ التوجيهية لالحتجاز

ة من كل أسبوع. يذهب الطالب مباشرة إلى غرفة االحتجاز أثاء حملهم للمواد تنفذ أحكام االحتجاز بداية من يوم االثنين وحتى يوم الجمع

الخروج  الدراسية؛ ولن يدخلوا إلى غرفة االحتجاز إال بعد إحضارهم للمواد الدراسية/المقروءة معهم. وال يسمح بدخول غرفة االحتجاز متأخًرا أو

الطالب في مشاكل سلوكية، فيرسل الطالب إلى مكتب العميد ولن يحصل على اعتمادات منها مبكًرا دون موافقة العميد أو المدير.   وإذا تسبب 

 عن هذا االحتجاز بل وقد يخضع للمزيد من اإلجراءات التأديبية.
 

 

وال يسمح بحصول الطالب على مزايا التحدث مع اآلخرين أو اصطحاب األجهزة االلكترونية أو الطعام أو القبعات أو العلكات أو 

س على قطع األثاث المرتفعة عن األرض أو وضع رأسه في وضع يسمح له بالنوم خالل فترة االحتجاز. ولن يحصل الطالب على الجلو

 االختبارات التعويضية خالل هذه الفترة.
 

 الفصل من المدرسة
 مها المدرسة والال يسمح للطالب المفصولين من المدرسة بحضور الفصول الدراسية الطبيعية وال بحضور أي فعاليات تدع

 يحق له المشاركة في أي أنشطة/ألعاب رياضية أو أنشطة ال منهجية خالل فترة الفصل من المدرسة.
 

سية كما يجب على الطالب الخاضعون للفصل خارج المدرسة البقاء بعيًدا عن فناء المدرسة خالل فترة الفصل والبقاء في المنزل خالل مدة الدرا
 اليومية.

 
 قانونية الواجبةاإلجراءات ال

 

فصول يجب أن تتاح جميع اإلجراءات القانونية الواجبة لجميع الطالب كلما حرموا من حقوقهم في التعليم من خالل االستبعاد من التعلم داخل ال
اإلجراءات القانونية الدراسية العادية أو من األنشطة المدرسية، بما في ذلك الفصل من المدرسة، والطرد وسحب االمتيازات.  ينطوي الحق في 

نحو الواجبة على الحق في االستماع العادل قبل اتخاذ أي من إجراءات االستبعاد المذكورة أعاله، باستثناء الفصل الطارئ لمدة يومين على ال
 حيث سيتم عقد جلسة استماع في غضون يومين.¾  37H، المادة C 71الموصوف في القانون العام 

 
( إلى أن تكون قواعد توجيهية، وليست عقابية، Norwood Public Schoolضباطي الخاصة بمدرسة نوروود العامة )تهدف قواعد السلوك االن

ئهم وتقوم على مبادئ االنضباط الوقائي واإليجابي.  فهي تركز على معالجة أسباب سوء السلوك، وحل النزاعات، وتلبية احتياجات الطالب وإبقا
المخالفات التأديبية من مخالفات بسيطة إلى حوادث تنتهك القوانين ويكون لها تأثير ضار كبير على الرعاية  في التعلم المدرسي.  قد تختلف

جديد للطالب االجتماعية العامة في المدرسة.  وبالمثل، يجوز أن يطبق مدير المدرسة االستراتيجيات التأديبية التي تبدأ من أنشطة التدخل مثل مقعد 
 سية حتى الطرد من المدرسة على حسب شدة المخالفة.أو إعطاء واجبات مدر

 
 فئات الفصل من المدرسة هي كما يلي:

استبعاد الطالب من أنشطة الفصل الدراسي العادية، ولكن ليس من من مبنى المدرسة، لمدة ال تتجاوز عشرة  بالفصل داخل المدرسةُيقصد 

ال يجوز اعتبار   م دراسية بشكل متراكم الرتكاب الطالب مخالفات متعددة خالل العام الدراسي.( أيا10( أيام دراسية متتالية أو ال تزيد عن عشرة )10)
 سية.االستبعاد فقط من المشاركة في األنشطة المنهجية اإلضافية أو أي حدث تحت رعاية المدرسة، أو كالهما، استبعاد من احتساب األيام الدرا

ستبعاد الطالب من دخول مبنى المدرسة والمشاركة في أنشطة الفصل الدراسي العادية لمدة عشر ُيقصد بالفصل من قصير األجل من المدرسة ا

يجوز للمدير، في تقديره، أن يسمح للطالب بتنفيذ الفصل قصير األجل داخل المدرسة.  ال يجوز اعتبار االستبعاد   ( أيام دراسية متتالية أو أقل.10)
 ة اإلضافية أو األحداث التي تقام تحت رعاية المدرسة، أو كليهما، استبعاد من احتساب األيام الدراسية.فقط من المشاركة في األنشطة المنهجي
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من المدرسة استبعاد الطالب من دخول مبنى المدرسة والمشاركة في أنشطة الفصل الدراسي العادية، لمدة تزيد عن  بالفصل طويل األجلُيقصد 

ال يجوز   ( أيام دراسية بشكل متراكم الرتكاب الطالب مخالفات متعددة خالل العام الدراسي.10لمدة تزيد عن عشرة ) ( أيام دراسية متتالية أو10عشرة )
حتساب اعتبار االستبعاد فقط من المشاركة في األنشطة المنهجية اإلضافية أو األحداث التي تقام تحت رعاية المدرسة، أو كليهما، استبعاد من ا

يستثنى من ذلك الطالب المتهمين بارتكاب أي مخالفة من المخالفات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات الفرعية )أ( أو )ب( األيام الدراسية.  
 ، أو في القسمG.L. c. 71، §37Hمن القوانين العامة 

37H  ½ واحدة أو أكثر لمدة تتجاوز تسعين ، ال يجوز تطبيق الفصل طويل األجل من المدرسة لمخالفة تأديبية 71من القوانين العامة، فصل
( يوما دراسيا في العام الدراسي بدءا من اليوم األول الذي يتم فيه استبعاد الطالب.  ال يجوز أن تتجاوز مدة أي فصل طويل األجل من 90)

 المدرسة نهاية السنة الدراسية التي يتم فيها فرض مثل هذا الفصل.
اد أي طالب مؤقًتا عندما يكون متهًما بارتكاب أي مخالفة تأديبية ويكون واستمرار وجود الطالب يقصد باالستبعاد لحالة الطوارئ استبع

للتخفيف يشكل خطًرا على األشخاص أو الممتلكات، أو يحدث اضطراًبا مادًيا وخطيًرا لنظام المدرسة وال يوجد في حكم مدراء المدرسة حالً بديالً 
 من الخطر االضطراب.

( 90بعاد الطالب من دخول مبنى المدرسة، والمشاركة في أنشطة الفصل الدراسي العادية، واألنشطة المدرسية ألكثر من تسعين )يقصد بالطرد است
 يوًما دراسًيا إلى أجل غير مسمى، أو دائًما على النحو المسموح به بموجب القانون العام فصل

71 ،§§37H  37أوH  ½دة خاضعة للرقابة؛ ج( االعتداء على أي من أعضاء هيئة التدريس؛ أو د( لـ : أ( حيازة سالح خطير؛ ب( حيازة ما
ود الطالب تهمة جنائية، أو جنحة، أو إدانة، أو حكم جنائي، أو اعتراف بالذنب فيما يتعلق بمثل هذه الجناية إذا أكد مدير المدرسة أن استمرار وج

 G.L. c. 71ماعية في المدرسة، على النحو المنصوص عليه في القانون العام في المدرسة يكون له تأثير ضاًرا كبيًرا على الرعاية االجت
§§37H  37أو المادةH .½ 

 
( مسؤول اإلدارة في المدرسة من إجراء التحقيق، بما في ذلك مقابالت 53.04قانون اللوائح بوالية ماساتشوستس  603ال تمنع لوائح الدولة )

 بط بالمدرسة أثناء التحقيق في الحوادث التأديبية.الطالب، لمناقشة الحدث التأديبي المرت
 

 قبل أن يصدر المدير قرار الفصل خارج المدرسة كنتيجة الرتكاب الطالب أي مخالفة تأديبية، سوف يتخذ اإلجراءات اآلتية:
 منح الطالب وولي األمر إخطار شفهًيا وخطًيا، •

من مخالفة وإعطاء ولي األمر فرصة للمشاركة في حضور مثل هذه منح الطالب فرصة لعقد جلسة استماع بخصوص ما ارتكبه  •

 الجلسة، و
 يتضمن اإلخطار الخطي ما يلي: •

)أ( المخالفة التأديبية؛  )ب( أسس 
 االتهام؛

 )ج( العواقب المحتملة، بما في ذلك المدة المحتملة لفصل الطالب من المدرسة؛
 دير)د( إعطاء الطالب فرصة لعقد جلسة استماع مع الم

فيما يتعلق بالفصل المقترح، بما في ذلك إعطائه فرصة للطعن في التهمة المنسوبة إليه وتقديم تفسير للحادث المزعوم 
 ويتسنى لولي أمر الطالب حضور جلسة االستماع؛

 )ه( تاريخ عقد جلسة االستماع، ووقتها الزمني، ومكانها؛
 ت الترجمة في الجلسة عند الحاجة للمشاركة؛)و( حق الطالب وولي أمر الطالب في الحصول على خدما

)ز( ما إذا كان يجوز تطبيق الفصل طويل األجل من المدرسة على الطالب بعد عقد جلسة االستماع مع مدير 
 المدرسة:

 ؛(b)(3) 53.08قانون اللوائح بوالية ماساتشوستس  CMR 603. الحقوق المنصوص عليها في 1
ء الطالب/ولي األمر فرصة لمراجعة سجل . قبل جلسة االستماع، يتم إعطا2

 الطالب والوثائق التي قد يعتمد عليها مدير المدرسة؛
 . الطالب لديه الحق في أن يمثله محام أو أي شخص على نفقته الخاصة؛3
 . يحق للطالب تقديم شهود وتقديم4
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سة تفسيره عن الحادث.  ال يجب استدعاء شهود الطالب/الضحايا إذا كان مدير المدر
يقرر تحديًدا، شفوًيا أو كتابًيا، داخل جلسة االستماع أن تحديد هوية شهود الطالب أو 

أن حضور الشاهد/الضحية قد يعرض سالمته الجسدية للخطر أو يتسبب في ترهيبه.  
 18يجب أن يكون جميع الشهود متطوعين وأن يكونوا بمرافقة الوصي إذا كانوا دون 

 عاًما.
في استجواب الشهود الذين قدمهم قطاع المدرسة.  يجب أن  الطالب لديه الحق .5

 عاًما. 18يكون جميع الشهود متطوعين وأن يكونوا بمرافقة الوصي إذا كانوا دون 
 . يحث للطالب لديه طلب تسجيل6

جلسة االستماع والحصول على نسخة من تسجيل الصوت إذا طلب مدير المدرسة تسجيالً صوتًيا 
 للجلسة.

ديم التماس بشأن الفصل طويل األجل من المدرسة لمدة تزيد عن عشرة . يجوز تق7
( أياٍم من قرار المدير 3( أيام متتالية أو تراكمية إلى المشرف في غضون ثالثة )10)

 ( أياٍم حسب الطلب.7ويجوز تمديدها إلى سبعة )

لعقد جلسة استماع دون حضور ولي األمر،   ستماع.سيبذل المدير جهوًدا معقولة إلخطار ولي األمر شفوًيا بفرصة حضور جلسة اال •
يجب أن يتمكن مدير المدرسة من توثيق الجهود المعقولة لتضمينه.  ُيفترض أن المدير قد بذل جهوًدا معقولًة إذا كان قد أرسل 

ولي األمر لإلشعار في ( لالتصال بولي األمر بالطريقة التي يحددها 2إخطاًرا كتابًيا ووثق ما ال يقل عن محاولتين اثنتين )
 حالة الطوارئ.

يحدده  يجوز تسليم اإلخطار الكتابي يًدا بيٍد، أو عبر البريد من الدرجة األولى، أو البريد المسجل، أو البريد اإللكتروني إلى العنوان الذي •
 ولي األمر التصاالت المدرسة، أو أي طريقة تسليم أخرى يوافق عليها مدير المدرسة وولي األمر.

 قبل أن يصدر المدير قرار الفصل داخل المدرسة كنتيجة الرتكاب الطالب أي مخالفة تأديبية، سوف يتخذ اإلجراءات اآلتية:
شرح يحيط مدير المدرسة الطالب علًما بالمخالفة التأديبية المتهم بها وأساس هذا االتهام، ويمنحه فرصًة للطعن في التهمة المنسوبة إليه و •

إذا قرر مدير المدرسة أن الطالب ارتكب مخالفة تأديبية، فيحيط مدير المدرسة الطالب علًما بمدة   ث المزعوم.مالبسات الحاد
 فصله داخل المدرسة، والتي ال تتجاوز عشرة أيام، متتالية أو بشكل تراكمي، في العام الدراسي.

مدير جهوًدا معقولة إلخطار ولي األمر شفوًيا بالمخالفة التأديبية، في نفس اليوم الذي يصدر فيه قرار فصل الطالب داخل المدرسة، يبذل ال •

يدعو مدير المدرسة أيًضا ولي األمر إلى حضور اجتماع   واستخالص أن الطالب قد ارتكب المخالفة، ومدة الفصل داخل المدرسة.
ت الممكنة لسلوكه.  يتم تحديد موعد مثل لمناقشة األداء األكاديمي للطالب وسلوكه، واستراتيجيات مشاركة الطالب، واالستجابا

هذا االجتماع في يوم الفصل من المدرسة إن أمكن، وإذا لم يكن ممكًنا، فيكون في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.  إذا لم يتمكن 
 ( على األقل وتوثيقهما، فيجب أن تشكل هذه2مدير المدرسة من الوصول إلى ولي األمر بعد القيام بمحاولتين اثنتين )

 المحاوالت جهوًدا معقولًة ألغراض إعالم ولي األمر شفوًيا بالفصل داخل المدرسة.
يقوم مدير المدرسة بإرسال إخطار خطي إلى الطالب وولي األمر حول الفصل داخل المدرسة، بما في ذلك سبب ومدة الفصل داخل  •

سليم اإلخطار الكتابي يًدا بيٍد، أو عبر البريد المسجل، أو يجوز ت  المدرسة، وتوجيه دعوة لولي األمر لالجتماع مع مدير المدرسة.
عبر البريد من الدرجة األولى، أو البريد اإللكتروني إلى العنوان الذي يحدده ولي األمر التصاالت المدرسة، أو أي طريقة تسليم 

 أخرى يوافق عليها مدير المدرسة وولي األمر.
 

للحصول على الدرجات األكاديمية، كما ينطبق، وتعويض الواجبات المدرسية، واالختبارات،  يمنح الفصل طويل األجل أو الطرد الفرصة
 واألوراق واألعمال المدرسية األخرى على النحو الالزم إلحراز التقدم األكاديمي خالل فترة استبعاده من الفصل الدراسي أو المدرسة.
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ابًيا عندما يتم إصدار قرار الفصل أو الطرد من المدرسة.   في جميع الحاالت التي يتم فيها يبلغ مدير المدرسة الطالب وولي األمر بهذه الفرصة كت
 الفصل خارج المدرسة للطالب قبل مرحلة رياض األطفال إلى الصف الثالث، يتعين على ولي األمر إرسال نسخة من القرار الكتابي إلى المشرف

 خل الفصل قصير األجل في حيز التنفيذ.وتفسير أسباب فرض الفصل من المدرسة، قبل أن يد
 

يجوز استبعاد الطالب لمدة ال تزيد عن يومين دراسيين بعد تاريخ الفصل من المدرسة لحاالت الطوارئ إذا كان الطالب متهًما  –االستبعاد لحالة الطوارئ 
الممتلكات، أو يحدث اضطراًبا مادًيا وخطيًرا لنظام المدرسة وال بارتكاب أي مخالفة تأديبية ويكون واستمرار وجود الطالب يشكل خطًرا على األشخاص أو 

سيخطر مدير المدرسة على الفور المشرف كتابًيا باستبعاد الطالب والسبب   يوجد في حكم مدراء المدرسة حالً بديالً للتخفيف من الخطر االضطراب.
 سة بما يلي:وراء ذلك، وسيصف الخطر الذي يسببه الطالب.  وسوف يقوم مدير المدر

بذل جهود فورية ومعقولة إلخطار الطالب وولي أمره باالستبعاد لحاالت الطوارئ، والسبب وراء ذلك، وإتباع اإلجراءات المبينة للفصل  •
 خارج المدرسة على النحو المبين أعاله.

م االتفاق على تمديد الوقت لجلسة االستماع من منح أولياء األمور فرصة لحضور جلسة االستماع قبل انتهاء مدة يومين دراسيين، ما لم يت •
 قبل مدير المدرسة، والطالب، وولي األمر.

توافق يصدر مدير المدرسة القرار شفوًيا في نفس األيام التي تنعقد فيها جلسة االستماع وكتابًيا في موعد أقصاه اليوم الدراسي التالي بما ي •

 مع القرار الصادر للفصل قصير/طويل األجل.
 

 يتوفر نص لوائح انضباط الطالب كامالً في الموقع اإللكتروني الخاص
 بإدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائية والثانوي على:

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html 
 

 التدخين
و/أو استخدام منتجات التبغ داخل مباني المدرسة أو مرفقاتها أو فنائها أو داخل الحافلة المدرسة . وسيتصل العميد بأولياء  ازةحييحظر على الطالب 

 منتجات تبغ وفًقا للمنصوص عليه أعاله. يمسك بحيازتهأمور/أوصياء الطالب الذي 
 

األلعاب الرياضية وغيرها من مرافق المدرسة والطرق المحيطة  ويشمل فناء المدرسة كل من الحرم الجامعي ومواقف السيارات وميادين
 بها/والطرق الجانبية المحيطة بممتلكات المدرسة.

 

 

 ويترتب على تكرار الطالب لجرائم حيازة منتجات التبغ فصله من المدرسة.

 
 ( أيام.3-1يوم إلى ثالثة  ) ويفصل أي طالب يستخدم منتجات التبغ بالكيفية المذكورة أعاله من المدرسة لمدة تتراوح من

 

 

 الصحة في استخدام المواد الكيميائية واألهلية الرياضية

ال يحق للطالب خالل حصة التمارين أو اللعب استخدام أي مشروبات تحتوي على الكحوليات أو منتجات التبغ غير الصالحة للتدخين أو 

داولها أو بيعها أو شرائها أو تسليمها للغير. وال يعد حيازة الطالب ألدوية مرخصة الماريجوانا أو أي مواد خاضعة للرقابة أو استهالكها أو ت

 قانوًنا موصوفة له خصيًصا من قبل الطبيب مخالًفا للقانون.

 
ة نسبة االنتهاك األول: عندما يتأكد لمدير المدرس بعد منح فرصة للطالب للتحدث من قيامه بانتهاك للقانون فيخسر الطالب في هذه الحال .1

 من استحقاقه لحضور الحصة. 25%
االنتهاك الثاني والمتكرر: عندما يتأكد لمدير المدرس بعد منح فرصة للطالب للتحدث من قيامه بانتهاك للقانون لمرة ثانية أو متكررة  .2

 من استحقاقه %60فيخسر الطالب في هذه الحالة نسبة 
 لحضور الحصة.

 
 والمبادئ التوجيهية األخرى التي يحتوي عليها الدليل الرياضي للطالب. ولكن تلك القواعد المبينة أعاله يوجد العديد من القواعد واللوائح

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html
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من هي أهمها على اإلطالق والتي يجب على الطالب فهمها جيًدا. يرجى التواصل مع مدير المدرسة أو مع مدير القسم الرياضي حال وجود المزيد 
 األسئلة أو االستفسارات.

 

 

 من القوانين العامة بوالية ماساتشوستس 536الفصل رقم عاكسات الم

يقصد بمصطلح "المضايقة" أي تصرف أو أسلوب يبدأ عمله في أي تنظيم طالبي، سواء بخصوص الممتلكات العامة أو الخاصة، يتسبب في 

هور. ومن بين هذه السلوكيات الجلد، والضرب، تعرض أي طالب أو أي شخص آخر لمخاطر تلحق بصحته البدنية أو العقلية عن عمد وبأسلوب مت

والوصف بألقاب مشينة، والتمارين الرياضية القسرية، والتعرض لحرارة الشمس، واالستحواذ على أي طعام، أو شراب، أو مشروب، أو دواء أو 

لتي من المرجح أن تؤثر سلبا على الصحة أي مواد أخرى بصورة قسرية، أو أي ممارسة ألعمال وحشية أخرى تتمثل في النشاط البدني القسري وا

ذلك أو السالمة البدنية ألي طالب أو أي شخص آخر من هذا القبيل، أو التي تعرض هذا الطالب أو أي شخص آخر لإلجهاد العقلي الشديد، بما في 

 الحرمان المتواصل من النوم أو الراحة أو التمادي في االنعزال.

 
 في مضايقة اآلخرين واالستهزاء بهم كمدبر رئيسي أو مشارك فيها بغرامة ال تزيد عنيجب أن يعاقب كل من كان ضالعا 

 ألف دوالر أو بالسجن في دار األحداث لمدة ال تزيد عن مائة يوم، أو بكلتي العقوبتين مًعا.

 
غ عن هذه الجريمة للمسئول المختص كل فرد على علم بأن شخًصا آخًرا تعّرض للمضايقة أو كان في مسرح الجريمة يجب عليه أن يقوم باإلبال

على أن يقوم هذا الشخص باإلبالغ دون الخوف من تعرضه أو تعرض اآلخرين للخطر. يجب أن  -المعني بإنفاذ القانون في أقرب وقت ممكن

 يعاقب كل من يقصر في اإلبالغ عن تلك الجريمة بتوقيع غرامة ال تزيد عن خمسمائة دوالر.

 
 األسلحة

)ط( على: كل من يحمل سالًحا نارًيا وفًقا لوصفه في هذا القانون  10، بموجب المادة 269العامة لوالية ماساتشوستس الفصل  تنص القوانين

يكن سواء كان محشًوا أم ال أو غيرها من األسلحة الخطرة داخل أي مبنى أو في أراضي أي مدرسة ابتدائية أو ثانوية أو كلية أو جامعة ما لم 

أو دون الحصول على تصريح مكتوب من مجلس  140فيذ القانون وبصرف النظر عن أي رخصة حصل عليها بموجب الفصل مسؤواًل عن تن

دوالر أو هذه المدرسة االبتدائية أو الثانوية أو الكلية أو الجامعة أو من مسؤول إصدار التصاريح فيهم تفرض عليه غرامة مالية ال تزيد عن ألف 

يد عن سنة واحدة أو كليهما. وألغراض هذه  الفقرة، يقصد بمصطلح "السالح الناري" أي مسدس أو بندقية أو سالح ذو يعاقب بالحبس لمدة ال تز

 تجويف يطلق منه النار، أو أي رصاصة أو بلية يمكن إطالقها بأي وسيلة.

 
اء هيئة التدريس أو المسؤولين اإلداريين في وفي حال إخفاق أي مسؤول في مدرسة ابتدائية أو ثانوية أو كلية أو جامعة أو أي عضو من أعض

يجب  أي مدرسة ابتدائية أو ثانوية أو كلية أو جامعة في اإلبالغ عن االنتهاكات التي تحدث بموجب هذه المادة، يعتبر مذنَبا ومرتكًبا لجنحة

 معاقبته عليها بغرامة ال تزيد عن خمسمائة دوالر."

 
 سياسة البحث

ب والمكاتب التي يستخدمونها وغيرها من ممتلكات المدرسة التي توفرها المدرسة لتخزين مستلزمات الطالب ملكية تعتبر جميع خزانات الطال

بة خاصة لمدارس نوروود العامة. وال يسمح للطالب باستخدام هذه الممتلكات لتخزين عناصر على سبيل المثال ال الحصر، المواد الخاضعة للرقا

ألسلحة أو الممتلكات المسروقة أو المواد الكيميائية. تحتفظ مدارس نوروود العامة بحقها في تفتيش الخزانات أو المشروبات الكحولية أو ا

 والمكاتب وغيرها من ممتلكات المدرس تفتيًشا دورًيا دون الحاجة إلخطار

تنظيمية.  وتجرى عمليات البحث الدورية الطالب ودون الحصول على موافقته وال يشترط حضور الطالب لالمتثال بقواعد المدرسة والئحتها ال

 بالتعاون مع قسم الشرطة بنوروود خالل العام الدراسي باستخدام مأمور قسم وحدة الكالب البوليسية بمقاطعة نورفولك.

 
ون العامة كما يحق للمدرسة إجراء عمليات البحث و/أو االحتجاز فيما يتعلق بشخص الطالب أو متعلقاته الشخصية وفًقا لمبادئ القان

 المعمول بها والتي ُتطبق في جميع إجراءات المدرسة.

 
 الهاتف الخلوي وأجهزة اآلي بود واألجهزة االلكترونية األخرى

 ُيسمح بإحضار األجهزة االلكترونية إلى المدرسة ولكن يجب االحتفاظ بها بعيًدا عن األنظار وفي وضع "الغلق" بين
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مساًء. وقد يسمح ببعض االستثناءات في )المكتبة أو حصص األعمال الفنية أو وفًقا لتوجيهات  2:23عة صباًحا وحتى السا 7:40بين الساعة 
 معلم الفصل(.

 

 وال ُيسمح باستخدام سماعات األذن أو بإظهارها دون إذن طوال اليوم الدراسي.
 

واإلشعار ومؤشرات الليزر.  وقد يتعرض أي طالب يمسك  ُيمنع منًعا باًتا جلب ألعاب الفيديو والمسجالت وأجهزة االستدعاء وأجهزة النداء
 بحوزته أي كاميرا تصوير فوتوغرافية و/أو مسجل فيديو أو صوتي دون الحصول على إذن له للفصل من المدرسة أو إحالته للشرطة.

 

 تفرض العواقب التأديبية عن انتهاك سياسة األجهزة االلكترونية على النحو التالي:
 

 ُيعاد الجهاز إلى الطالب في نهاية اليوم –ول االنتهاك األ
 ُيعاد الجهاز إلى الطالب في نهاية اليوم ويتم احتجاز الطالب لفترة –االنتهاك الثاني 

 (.1واحدة )
 ( أيام.  وسيعاد5يجب على الطالب تسليم الجهاز الخاص به صباح كل يوم للعميد لمدة خمسة ) - االنتهاك الثالث

 في نهاية كل يوم. الجهاز إلى الطالب
 إذا قرر ، وسيعاد الجهاز فقط لولي أمر الطالب/الوصي.(1االحتجاز في مكتب المدرسة لمدة يوم واحد ) -االنتهاك الرابع 

 ولي أمر الطالب/الوصي عدم القدوم إلى المدرسة الستالم الجهاز، فسيتم فصل الطالب لمدة
 يوم واحد.

 لطالب في نهاية اليوم ويتم فصل الطالبُيعاد الجهاز إلى ا –االنتهاك الخامس
 لمدة يوم واحد لعدم االمتثال للقواعد. إذا رفض الطالب إعطاء الجهاز لعضو هيئة التدريس نتيجة النتهاكه للقواعد

 (.2لمدة يومين )للمرة الرابعة، فيفصل الطالب من المدرس 
 

ت القصيرة أو االختبارات الرسمية أو عمليات التقييم دون إذن من معلم وفي حال إظهار أي طالب ألي جهاز إلكتروني خالل أحد االختبارا
 ( صفر في هذا االختبار القصير أو االختبار الرسمي أو التقييم.0المادة، فيحصل الطالب على درجة )

 
المدرسة.  وتندرج جميع وفي حال عدم إغالق الطالب للجهاز عندما يطلب منه ذلك أحد أعضاء هيئة التدريس فيتعرض الطالب للفصل من 

 المخالفات األخرى تحت تصرفات عدم االمتثال للقواعد التي يتعرض الطالب للفصل بسببها.

 
 تسليم األغراض

لدراسي. ُيحتفظ بجميع الزهور والبالونات وغيرها من األغراض التي تسلم لطالب المدرسة الثانوية في المكتب الرئيسي للمدرسة حتى نهاية اليوم ا

 خطار الطالب باألغراض المسلمة للمدرسة باسمهم ويحق لهم الحضور إلى مكتب المدرسة في نهاية اليوم الدراسي للحصول عليها.يتم إ

 
 الزوار

ال يسمح بالزيارات اليومية من قبل أي شخص من غير طالب مدرسة نوروود الثانوية. ويجب على جميع الزوار التوجه إلى مكتب المدرسة 

 للدخول إلى المبنى واستالم بطاقة الزوار المسموح بدخولهم. للحصول على إذن

 
 مواقف السيارات

يتوفر عدد محدود من مساحات انتظار السيارات المخصصة للطالب المتقدمين.  وتصدر التصاريح للطالب الذين يدفعون رسوم الحصول على 

 ادرة في والية ماساتشوستس ورخصة تسجيل سيارة سارية.دوالر ممن لديهم رخصة قيادة سيارة صالحة ص 100مساحة انتظار بقيمة 

 
 المهام الخارجة عن الحرم الجامعي

 ال يحق للطالب استخدام أراضي المدرسة ألي أغراض أو مهام خارجية ما لم يحصلوا على إذن من عميد المدرسة أو المدير.

 
 التحرش

تخاذ إجراءات تأديبية من قبل اإلدارة.  وتشمل العواقب التأديبية التي تتسبب أي أعمال تحرش بالطالب و/أو أعضاء هيئة التدريس في ا

 تفرض عن جريمة التحرش على سبيل المثال ال الحصر االحتجاز والفصل والطرد و/أو اإلحالة إلى قسم شرطة نوروود.
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 سياسة التمييز
 

 الطالب لديها بدون أي تمييز، تمتثل سياسة مدراس نوروود العامة، أثناء منحها فرص تعليمية متكافئة لجميع

، والباب التاسع من 1964من قوانين ماساتشوستس العامة، والباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام  5§، 76امتثاالً تاًما ألحكام الفصل 

يين ذوي االحتياجات الخاصة لعام ، والباب الثاني من قانون األمريك1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504§، و1972تعديالت التعليم لسنة 

 ، وبسياسة التحرش الجنسي المتعلقة بلجنة مدرسة نوروود.1990

 
، والباب الثاني، والتحرش 504، والباب الرابع، والباب التاسع، والمادة 5، والمادة 76تحظر سياسات مدارس نوروود العامة بخصوص الفصل 

و اتجاهات جنسية أو دين أو أصٍل قومي أو بسبب وجود معوقات مثل ضعف الرؤية أو السمع، وفي الجنسي التمييز بسبب عرٍق أو لوٍن أو جنٍس أ

متعلقة المجاالت التالية: القبول في النظام المدرسي؛ والقبول في الدورات الدراسية؛ وفرص التوجيه؛ وفرص المناهج الدراسية، واألنشطة غير ال

 توظيف؛ واستخدام المنشآت.بالمناهج؛ والمنح الدراسية والنقدية؛ وال

 
اءات وباإلضافة إلى ذلك، تم وضع إجراءات الشكوى للطالب والموظفين. نرجع أوال إلى مدير المبنى الذي حدث فيه التمييز أو التحرش بخصوص إجر

ى مساعد المشرف في أقرب وقت يوما بعد استالم الشكوى، فسوف يحال األمر إل 20الشكوى. إذا لم يتم التوصل إلى قرار داخل المبنى في غضون 

 20ا خالل ممكن، بما في ذلك أي معلومات تدعم الشكوى. وسيجري مساعد المدير تحقيًقا في هذه المسألة وسيتولى اإلجابة عن جميع االستفسارات كتابيً 

سارات في الرد، حسب االقتضاء. في حالة يوما من استالم المدرسة للشكوى التي لم يتم التوصل لحل لها. وستدرج أي خطط تتعلق بتصحيح أية استف

 اإلدعاء بوجود تحرش جنسي، فستتضمن الخطوة األولى قيام

 الشخص الذي ادعى التحرش بوصف كيفية التحرش.
 

 

مشرف، إذا لم يتم التوصل إلى حل أو تم التوصل إلى حل غير مرض، فيمكن للمتظلم أن يقدم عريضة مكتوبة للمشرف العام على المدارس. سيجري ال

 20أو من ينوب عنه، تحقيًقا وسيسعى لحل المشكلة، في غضون 

منفصل يوما من تسلمه الشكوى التي لم يتم التوصل لحل لها. سيرد المشرف كتابًيا على مقدم العريضة بعد انتهاء التحقيق. سيتم االحتفاظ بملف 

 يحتوي على جميع اإلجراءات المتخذة بموجب إجراءات الشكوى.

 
ن لجنة المدرسة بمثابة مجلس الطعون النهائية المحلي ألي من المسائل التي لم يتمكن المشرف أو من ينوب عنه من حلها. ويكون كما ستكو

التواصل مع لجنة المدرسة من خالل إخطار مكتوب ُيوجه إلى الرئيس ويحتوي على وصف للمشكلة ويسأل عن إمكانية استعراض هذه المسألة 

 ب أن ُترفق الوثائق بطلب مكتوب للمراجعة.مع لجنة المدرسة. يج

 
تناقش مشكلة التحرش الجنسي مع جميع الطالب في بداية السنة األكاديمية وستقدم البرامج خالل العام بحيث يكون الطالب وأعضاء هيئة 

 التدريس في الكلية على دراية تامة بالقانون.

 
المدرسة. وتوجه أي أسئلة بهذا الصدد إلى أعضاء هيئة التدريس. يتولى مدير وتسجل اإلجراءات المتخذة في ملف مودع في مكتب مدير 

 المدرسة وأحد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة دور مسوؤلي تنفيذ اإلجراءات الالزمة في قضايا االمتثال بالتحرش الجنسي.

 
 504أنظمة اإلقامة القسم 

 الذين تبّين أنهم يعانون من عاهات بدنية أو عقلية ُتعيق بشكليتم توفير أماكن إقامة لجميع الطالب  504وفًقا للقسم 
مؤهالً بموجب كبير نشاط أو أكثر من األنشطة الحياتية الرئيسية )بما فيها التعليم(.  وتتحمل المدرسة مسئولية التحديد والتقييم ، وإذا كان الطفل 

موافقة من أعضاء هيئة  504سبة.  يتطلب تحديد إعاقة الطفل بموجب المادة ، وتحمل تكاليف الحصول على الخدمات التعليمية المنا504المادة 
ور/ التدريس )العاميين( العاديين ضمن المنهج العام.  ويتولى فريق من األفراد الذين هم على دراية بحالة الطالب )بما في ذلك أولياء األم

مؤهاًل أو ال ومدى تأثير اإلعاقة على تعليم الطالب، وتحديد ما يلزم من  األوصياء( مهمة استعراض طبيعة إعاقة الطالب لتحديد ما إذا كان
 Aتجهيزات و/ أو خدمات.  
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التي يتم توثيقها ومراجعتها بشكل دوري.  رئيس مسئولي  504ويتم تقديم مجموعة متنوعة من التجهيزات والخدمات وفقا لخطط التجهيز رقم 
 للمنطقة. 504االمتثال هو منسق رقم 

 
 سة حظر البلطجة ومنعهاسيا

 تعد البلطجة شكال من أشكال التحرش.  تقر مدارس نوروود العامة بأن البلطجة والتحرش لهما
تأثير سلبي على العملية التعليمية. شروط اإلبالغ 

 )ز( 370

تدريس، لإلبالغ الفوري عن أي يفرض القانون شروط إبالغ إلزامية على جميع األعضاء العاملين بالمدرسة، وليس فقط جميع أعضاء هيئة ال
 أعمال بلطجة أو انتقام رآها أحد أعضاء هيئة التدريس أو أصبح على دراية بها ورفعها إلى مدير المدرسة أو نائبه.

 
 والقانون المتعلق بالبلطجة في المدارس."( -2010بقوانين  92تعريف البلطجة )من "الفصل  .1

 
من طالب واحد أو أكثر مستخدًما/ مستخدمين فيه تعبيرات مكتوبة أو ألفاظ نابية أو تعبيرات إلكترونية أو القيام بعمل هي ممارسة عمل متكرر  -أ. "البلطجة" 

( أذى جسدي أو نفسي أو إلحاق أضرار 1شجار أو إظهار إشارات محظورة أو أي مجموعة من ذلك، يتم توجيهها إلى أحد الضحايا ومن ثم ينتج عنها: )
( إيجاد بيئة معادية في 3( شعور الضحية بالخوف لئال تؤذي نفسها أو أن يلحق الضرر بشيء من ممتلكاتها؛ أو )2تخص الضحية؛ أو ) بالممتلكات التي

 ليمية( التعدي على حقوقها المادية إلى حد كبير مما يعطل سير العملية التع5)( التعدي على حقوق الضحية في المدرسة؛ أو 4المدرسة تشعر بها الضحية؛ أو )
 أو إدارة المدرسة بشكل منتظم.  وفيما يتعلق بهذا القسم، تشمل أعمال البلطجة اإللكترونية.

 
هي البلطجة التي تقوم على استخدام التكنولوجيا أو أي وسائل اتصال إلكترونية، والتي يجب أن تتضمن على سبيل المثال ال الحصر،  -ب. "البلطجة اإللكترونية" 

ك أو الراديو أو و العالمات أو الكتابات أو الصور أو األصوات أو البيانات أو التخابر أيا كان نوعه سواء أكان النقل كلًيا أو جزئًيا باستخدام األسالأي نقل لإلشارات أ
التصاالت عبر اإلنترنت، أو المغناطيس الكهربي أو استغالل الصور االلكترونية أو النظام البصري للصورة، منها على سبيل الحصر، البريد اإللكتروني، وا

( إنشاء صفحة على شبكة اإلنترنت أو منتدى يقوم فيه صاحب 1وتتضمن البلطجة اإللكترونية أيًضا ) الرسائل الفورية أو االتصال عن طريق الفاكسميل.
إذا نتج عن إنشاء الصفحة أو  ( انتحال صفحة شخص آخر كمؤلف لمحتوى أو رسائل منشورة،2الصفحة أو المنتدى بانتحال هوية شخص آخر أو )

، المتعلقة بتعريف البلطجة.  وتتضمن البلطجة اإللكترونية أيًضا عملية (5( إلى )1انتحال الشخصية أي شرط من الشروط المذكورة في البنود من )
 اإللكترونية التوزيع من خالل وسائل االتصال اإللكترونية على أكثر من شخص واحد أو القيام بنشر المواد على الوسائط

، المتعلقة (5( إلى )1التي يمكن الوصول إليها من قبل شخص أو أكثر، إذا نتج عن التوزيع أو النشر أي شرط من الشروط المذكورة في البنود من )
 بتعريف البلطجة.

 
ل البلطجة، ويدلي بمعلومات أثناء التحقيق هو أي شكل من أشكال الترهيب أو االنتقام، أو التحرش الموجه ضد أي طالب يبلغ عن أعما -االنتقام  ج.

 في أعمال البلطجة، أو الشاهد أو من لديه معلومات موثوقة عن أعمال البلطجة.
 

إن هذا السلوك يؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية؛ وبناًء على ذلك، يجب أن يكون معلوًما لديكم أن البلطجة  –أعمال البلطجة ممنوعة  .2
 محظور في مدارس نوروود العامة.سلوك غير مقبول و

 
ت حظر أعمال البلطجة قانوًنا: )أ( في مالعب المدرسة والممتلكات القريبة من تلك المالعب مباشرة، أو أي نشاط يتعلق بالمدرسة أو يقع تح .3

أي حافلة أخرى تملكها أو تستأجرها أو  رعايتها، أو مناسبة عامة أو برنامج ُينفذ سواء على ملعب المدرسة أو خارجه، وفي الحافلة المدرسية أو
ام تستخدمها المنطقة التعليمة أو المدرسة؛ و )ب( في أي مكان، أو نشاط، أو مناسبة عامة أو برنامج ال يتعلق بالمدرسة، أو من خالل استخد

مة أو المدرسة، حيث ينتج عن أعمال البلطجة بيئة التكنولوجيا أو من خالل استخدام جهاز إلكتروني ال تمتلكه أو تستأجره أو تستخدمه المنطقة التعلي
 معادية للضحية في المدرسة، أو تعدي على حقوقها المادية إلى حد كبير مما يعطل سير العملية التعليمية أو إدارة المدرسة بشكل منتظم.

 

 الخطوات المتبعة للحل: .4
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ن يالحظون أي عمل أعمال البلطجة أو يصبحون على دراية به خطوات فورية سيتخذ أعضاء هيئة التدريس الذي - أعضاء هيئة التدريستدخل  أ.
إذا كان هناك سبب قائم على أساس معقول   ومناسبة للتدخل، إال إذا كان هذا التدخل من شأنه تعريض سالمة هذا الموظف أو الطالب/ الطالب للخطر.

ل البلطجة، فإنه يتعين على الموظف أن يقوم رفع هذا األمر إلى اإلداري يؤكد عدم قدرة الموظف على حل هذا األمر، أو إذا استمرت أعما
 المنوط به إجراء مزيد من التحقيقات.

 
يجب على الطالب وأولياء األمور/األوصياء الذين أصبحوا على دراية بأعمال البلطجة أن  - وجوب إبالغ الطالب وأولياء األمور عن أعمال البلطجة ب.

 وُتقبل البالغات  اإلداري المنوط به إجراء مزيد من التحقيقات.يقوموا برفعها إلى 
 التي تأتي من "مجهول"؛ ومع ذلك، ال يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي طالب على أساس بالغ مرسل

ا، يخضع أي طالب من مجهول.  يخضع أي طالب ينتقم من أي طالب آخر بسبب اإلبالغ عن أعمال البلطجة إلجراءات تأديبية.  وكذلك أيض
 يتقدم باتهام زائف بأعمال بلطجة أو انتقام إلجراءات تأديبية.

 
يمكن أن يتضمن التحقيق، على سبيل   في حاالت زعم وجود أعمال بلطجة أو استمرارها، فسيجري مدير المدرسة تحقيقات حيال هذا األمر. - التحقيقج. 

 اء األمور/األوصياء والعاملين بالمدرسة.المثال ال الحصر، إجراء تحقيقات مع الطالب وأولي
 

 إذا تم إثبات وجود أعمال بلطجة، فسيتخذ الموظف المختص خطوات منطقية إليقاف هذه األعمال ومنع تكرارها. - ستراتيجيات الوقاية/ التدخل/ العواقبد. ا
ورطين ومراقبتهم؛ واالتصال بأولياء أمور/ أوصياء الجاني ويمكن أن تشمل هذه الخطوات، على سبيل المثال ال الحصر، القيام بفصل الطالب المت

سبما والضحية المزعومين؛ والقيام بالوساطة بين الطالبين؛ وتقديم الدعم والمشورة للطالب وخيارات خدمة اإلحالة ألفراد األسرة المالئمين ح
طالب وإرساء خطة للسالمة؛ وعقد لقاءات مع موظف الموارد تقتضيه الضرورة؛ وتنسيق خطة إشراف بمساعدة من الموظفين؛ وإبرام اتفاق مع ال

بالمدرسة.  ويمكن أيضا أن يخضع الطالب الذين قاموا بأعمال الغرض منها التخويف أو االنتقام من طالب آخرين إلجراءات تأديبية، منها 
.  إذا أجزمت إدارة المدرسة بحدوث أعمال البلطجة أو االنتقام، أو طردهالتحذير، و/أو االجتماع بالوالدين، و/أو احتجاز الطالب، و/أو إيقافه، و/ 

 سيخطر الموظف المختص هيئة إنفاذ القانون المحلية إذا رأت اإلدارة
 إمكانية توجيه تهم جنائية ضد الجاني.

 
بالمدرسة تتعلق بأي نشاط أو  يخضع الطالب الذين يشاركون في أي عمل من أعمال البلطجة أثناء وجودهم بالمدرسة، أو في أي مناسبة عامة

إخطار حدث بحدث تحت رعاية المنطقة التعليمية، أو أثناء طريقه من المدرسة وإليها، إلجراءات تأديبية، قد تصل إلى التعليق أو الطرد. يتعين 
 المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون بالحوادث الناتجة عن أعمال البلطجة.

 

 

 التأخر في الحضور
أخر في الحضور إلى المدرسة في احتجاز الطالب في مكتب المدرسة ما لم يكن التأخر لسبب مكتوب موافق عليه من العميد. يتسبب يتسبب الت

 التأخر
 المستمر والمتكرر في الحضور إلى المدرسة في فصل الطالب من المدرسة.

 
 االنصراف

لمدرسة أو من قبل اإلدارة أو العميد. تتطلب كل حاالت االنصراف األخرى في الحاالت المرضية، يمنح اإلذن باالنصراف فقط من قبل ممرضة ا
 تقديم طلب خطي من ولي األمر/الوصي إلى العميد

 للموافقة عليه. وال يعتد بالمكالمات الهاتفية التي تطلب انصراف الطالب من المدرسة.
 

 

 الغياب
صباًحا حال غياب الطالب عن  8:30( بداية من الساعة 2333-769ية على رقم )ينبغي على أولياء األمور/األوصياء االتصال بالمدرسة الثانو

تحديد مواعيد آخرى لها.  يسمح ال يمكن المدرسة. يسمح بعذر الغياب في الحاالت المرضية الموثقة أو مواعيد زيارة الطبيب الموثقة التي 
ارة الكلية بموجب موافقة المستشار المسؤول.  ُيتوقع من الطالب ترتيب ( مرات من المدرسة لزي3للطالب في السنة األخيرة بالغياب لثالث )

سلبي مواعيد زيارة طبيب األسنان/الزيارات الطبية الدورية بعد االنتهاء من المدرسة. يعتبر الغياب من المدرسة قضية خطيرة بسبب تأثيرها ال
أنشطة تنافسية بين المدارس في اليوم الذي يغيب فيه من المدرسة ما لم يحصل العام على تعلم الطلب وتقدمه. ال يسمح للطالب بالمشاركة في أي 

 على موافقة مسبقة بالمشاركة من العميد.

 
 سياسة الغياب المفرط

 يتسبب الغياب المفرط من المدرسة دون عذر في رسوب الطالب في موضوع الدورة الدراسية التي يغيب فيها وفًقا للشروط
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 والمعايير التالية:
 تحدد سياسة الحضور لجميع الدورات الدراسية اعتماًدا على الفصل الدراسي. يتسبب الغياب المفرط .1

 .%55لمدة فصل دراسي كامل في رسوب الطالب في الفصل الدراسي لما يصل إلى 
 

سياسة الغياب المفرط بشرط تسليم  ال يحتسب الغياب لسبب طبي مؤكد من الطبيب سواء كان التأكيد مكتوًبا أو هاتفًيا كسبب يندرج تحت .2
( أيام من نهاية الفصل الدراسي. ُيشجع الطالب على تقديم وثائق اإلثبات في أقرب 10تأكيد مكتوب لكل معلم على حده في غضون )

 وقت ممكن.  يجب تسليم إخطار الغياب لعذر طبي للفصل الدراسي الرابع للعميد قبل آخر يوم في جدول التقويم المدرسي.
 

كل حاالت الغياب باستثناء الحاالت المسموح بها بموجب إذن مكتوب من العميد )مثل الغياب الطبي، أو األعمال الدراسية الموافق  .3

عليها، أو الرحالت الميدانية، أو المثول أمام المحكمة، أو المآتم األسرية، أو األعياد الدينية( تندرج تحت سياسة الغياب المفرط. 

 للعمداء بموجب تقديرهم المطلق بعد المناقشة مع ولي األمر/الوصي إما أن يمنحوا عذًرا لغياب معين أو ال. مالحظة: يحق

 
ويعد الغياب نتيجة لفصل الطالب من حاالت الغياب التي تندرج تحت سياسة الغياب المفرط.  ولكن ال يمكن اعتبار غياب الطالب لعدد  .4

 ون عذر في الفصل الدراسي بسبب الفصل من المدرسة.أيام تفوق العدد المسموح بغيابه د

اإلنذار  مدة تصدر تقارير تحذير الغياب المفرط وفًقا لما يلي:  .5

 اإلخفاق   
 )األيام الغياب

 لكل فصل(
 غياب 5 غياب 2 طوال العام / فصل دراسي 

 

 

 غياب 3 غياب 2 مدة واحدة في الدورة 
 

 

 غياب 3 غياب 3 مدد في الدورة  2

 
 غياب 4 غياب 3 مدد في الدورة  3

 
* 55( مرات أو أكثر في الفصل الدراسي الرابع على درجة 3هام: يحصل طالب السنة األخيرة ممن غابوا بدون عذر لثالث )

 أو أقل لدرجة هذا الفصل الدراسي وذلك بسبب قصر مدة الفصل الدراسي الرابع.

 
ذار. حال غياب الطالب لعدد أكثر من مرات الغياب المسموح بغيابها من الفصل، يتم قد يطلب عقد اجتماع ألولياء األمور بعد أي إن .6

 إخطار ولي األمر/الوصي بأن الطالب سيحصل على درجة
 في الفصل الدراسي الذي حدث فيه الغياب. 55%

 
أنشطة تابعة للمدرسة مما قد ينتج  يعتبر الطالب الذي يحصل على إنذار بأنه "مخفق في الوقت الحالي" غير مؤهالً للمشاركة في أي .7

 عنه غياب الطالب/الطالبة من أي حصة دراسية لباقي الفصل الدراسي.
 

يعتبر الطالب الذي رسب في إحدى المواد الدراسية في نهاية الفصل الدراسي غير مؤهالً للمشاركة في أي أنشطة تابعة للمدرسة مما قد  .8
حصة دراسية إلى بداية الفصل الدراسي التالي على األقل.  يمكن استعادة الطالب لألهلية عقب ينتج عنه غياب الطالب/الطالبة من أي 

 إصدار تقارير التقدم أو بطاقات التقرير المدرسي.
 

* في 55يحصل الطالب على درجة الرسوب في أي مادة تغيب عن حضورها غياًبا مفرًطا خالل الفصل الدراسي. وتسجل درجة  .9
في الفصل الدراسي الرابع للمادة الدراسية التي تدوم طوال  %55المدرسي. للمعلم خيار منح الطالب درجة تقل عن  بطاقة التقرير

العام، )أو في الفصل الثاني والرابع من المواد الدراسية التي تدوم لفصل دراسي واحد(، وذلك اعتماًدا على ما يحقق الطالب حتى لو لم 
 ية تذكر نتيجة لغيابه المفرط.يحصل الطالب على أي نسبة مئو
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وفي حال تغيب أي طالب عن حضور الفصل غياًبا مستمًرا دون عذر لمدة تزيد عن نصف مدة دراسة المادة، فيعد الطالب "غائًبا" عن  .10
 حضور هذا الفصل فيما يتعلق بأغراض الحضور.

 
( 0ل على إذن بالغياب من العميد/ فسيحصل الطالب على درجة )إذا فوت الطالب أحد اختبارات منتصف العام أو نهايته دون الحصو .11

 صفر في هذا االختبار.

 
( خمسة عشر يوًما متتابعين ولم يلتزم بالخطوات المبينة أعاله فيستلم الطالب خطاًبا من المدرسة 15.       في حالي تغيب أي طالب لمدة )12

لب لحضور اجتماع لمناقشة الظروف التي تمنع الطالب من حضور المدرسة.  الثانوية تدعوا فيه المدرسة ولي األمر/الوصي والطا
وسيحضر هذا االجتماع فريق دعم   ( أيام اعتباًرا من اليوم الخامس عشر من الغياب المتواصل.10ويجب إرسال هذا الخطاب في غضون )

ع الحصول على دبلومة المدرسة الثانوية والخيارات البديلة إرشادي لمناقشة اآلثار السلبية الناتجة عن انسحاب الطالب من المدرسة ومناف
 المتاحة أمام الطالب التي قد تشمل التعليم الخاص أو غيرها من برامج التعليم البديلة.

 

 

 الغياب المتواصل والغياب  غير المسموح به من الفصل )االنقطاع(

و/أو بدون موافقة من فصل بعينه لفترة واحدة أو أكثر من فترة. وعرف ُعرف مصطلح االنقطاع عن الحضور بأنه الغياب غير المسموح به 

 (.1( معينتين في يوم واحد )2مصطلح الغياب المتواصل بأنه الغياب غير المصرح به لما يزيد عن فترتين )

 
رض الطالب لفترات احتجاز وفي حال الحكم على الطالب بأنه تغيب عن المدرسة غياًبا متواصالً أو انقطع عن حضور أحد الفصول، فيتع

 ويجري إخطار ولي أمر/ وصي الطالب بهذا األمر.

 
فصل في احتجاز الطالب لمدة ساعتين في مكتب المدرسة. بينما يتسبب االنقطاع الثاني عن حضور  أيويتسبب االنقطاع األول عن حضور 

ليوم واحد من المدرسة، وعقد اجتماع ألولياء األمور مع  ( أربعة ساعات في مكتب المدرسة، والفصل4أي فصل في احتجاز الطالب لمدة )

( أربعة ساعات في مكتب المدرسة، والفصل 4العميد. ويتسبب االنقطاع الثالث والمتكرر عن حضور أي فصل في احتجاز الطالب لمدة )

 ليومين من المدرسة، وعقد اجتماع ألولياء األمور مع المدير.

 
سمية أو االختبارات الصغيرة أو عمليات التقييم أو األعمال المدرسية التي يفوتها الطالب نتيجة لالنقطاع عن تعويض االختبارات الر ال يمكن

 ( ألي أعمال يفوتونها نتيجة للغياب.0المدرسة أو الغياب المتواصل.  يحصل الطالب على درجة )

 
في مكتب المدرسة وعقد اجتماع ألولياء األمور مع العميد.  ( ساعات6ويترتب على الغياب المتواصل من المدرسة احتجاز الطالب لمدة )

 وإذا استدعى األمر يحق للمدرسة إحالة الطالب المتغيب غياًبا متواصال إلى مسؤول الحضور في قسم شرطة نوروود.

 
ألولياء األمور مع العميد وإحالة  اجتماعوترتيب على الغياب المتواصل للمرة الثانية والمتكررة فصل الطالب من المدرسة لثالثة أيام وعقد 

 الطالب إلى مسؤول الحضور في قسم شرطة نوروود.

 
 أحداث خارج الفصل

في حالة تسبب عدد الطالب الذين يمشون في الممرات بالتشويش على الطالب والمعلمين خالل انعقاد الحصة، فال يسمح للطالب بالمشي في 

 ن بالمرور.الممرات خالل فترات الحصص الدراسية دون إذ

 
يجب على أي طالب يمشي في الممرات خالل فترة انعقاد الحصص الدراسية أن يكون حاصالً على بطاقة للخروج من الفصل تنص على اسم 

 المعلم الذي سمح له بالخروج والمكان المقصود والوقت المسموح به وتاريخ السماح بذلك وتوقيع المعلم.

 
 الدراسة الموجهة
 لحصول على تصاريح بدخول المكتبة أو بالحصول على اإلرشاد الالزم خالل الدراسة الموجهة.  يجب على الطالب ذوو اإلعاقةُيسمح للطالب با

 القدوم إلى غرفة الدراسة المخصصة لهم في بداية الفترة والمكوث فيها حتى وقت تسجيل الخروج.  وال يسمح للطالب بتسجيل الخروج والذهاب
قت انعقاد الحصة.  يجب على الطالب الذي يحصل في الفصل الدراسي على تحذير بالحصول على تقييم "مخفق في الوقت إلى الفصل الدراسي و

( درجتي رسوب أو أكثر في بطاقة 2الحالي"، أو "معرض لإلخفاق" االنتقال إلى نظام الدراسة الموجهة.  ويجب على الطالب الذي يحصل على )
 نظام الدراسة الموجهة حتى ُيذكر التقرير المدرسي االنتقال إلى
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 في تقرير التقدم أن الطالب في الوقت الحالي في حالة أكاديمية مقبولة.

 
 إعالن إغالق المدرسة/فتحها متأخًرا

 
ى يحق لمدارس نوروود العامة ثالث خيارات حال إغالق المدرة أو التأخر في فتحها بسبب سوء الطقس أو وجود الحاالت الطارئة في المبن

 مثل انكسار مواسير المياه، وهذه الخيارات هي:

 
 إغالق المدرسة طوال اليوم.  وعادة ما تلغى األنشطة المقررة بعد اليوم الدراسي عند إغالق المدرسة طوال اليوم. .1

 
عالنات المدرسية. واعتماًدا على (.  وُيعلن عن فترة التأخير خالل الفترة الخالية من اإل2( أو ساعتين )1تأخير فتح المدرسة لمدة ساعة ) .2

(. وستنقل الحافالت المدرسية 2( أو ساعتين )1خيار التأخر الذي تختاره المدرسة يتعين على الطالب الحضور إلى المدرسة بعد ساعة )
 الطالب من أماكن تجمعهم بعد ساعة أو ساعتين من الموعد الطبيعي.

 

 

اليوم الدراسي مبكًرا. فال داع للجوء لهذا الخيار إال في حاالت الطقس القارص فقط التي  قليالً ما ينصرف الطالب من المدرسة خالل .3

 تحدث بعد وصول الطالب إلى المدرسة أو في غيرها من الحاالت الطارئة مثل فقدان الحرارة أو الماء أو غيرها.

 
 زمة على معظم محطات الراديو والتلفاز بما فيها الكابالت المحلية.إذا قرر المشرف العام على المدارس أحد هذه الخيارات، فتنشر المعلومات الال

 
" وترسل الرسائل عبر الهاتف المحمول لبيان ما إذا كانت ستفتح المدرسة متأخًرا أم ستغلق Connect Edباإلضافة إلى ذلك، تستخدم تكنولوجيا  "

 في هذا اليوم.

 
 قاعة الطعام

 

لطعام والسوائل المسكوبة عليها حتى يجد للطالب في وجبة الغداء التالية مكاًنا نظيًفا يستطيعون الجلوس يجب تنظيف الطاولة من جميع صحون ا

فيه وتناول طعامهم. يتحمل الطالب مسؤولية تنظيف أماكن جلوسهم بعد االنتهاء من تناول الطعام وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة 

 راب إلى خارج قاعة الطعام الخاصة بالطالب.ال يسمح بأخذ الطعام أو الشاالحتجاز. 

 
 تسجيل الناخبين

 

( ثمانية عشر عاًما بحلول تاريخ االنتخاب التسجيل للتصويت. 18يحق للطالب من مواطني الواليات المتحدة األمريكية ممن أتموا )

 بين.وسيحضر أعضاء من اتحاد الناخبات النساء إلى الحرم الجامعي إلجراء عملية تسجيل الناخ

 
 وكاالت الخدمات المجتمعية

 

 ساعة 24خط مساعدة متاح على مدار   -مدمني الكحوليات المجهولين 
800-595-1289 

 مجموعة المساعدة الذاتية: مجموعة من مدمني الكحوليات يساعدون بعضهم البعض للحفاظ على االعتدال. ال يوجد مهنيين.
 

 

 ALANONمجموعات عائالت 

508-366-0556 

ة المساعدة الذاتية: أفراد من عائالت مدمني الكحوليات يساعدون بعضهم البعض للتأقلم مع المشاكل التي سببها مدمنو الكحوليات في مجموع

 بيوتهم.
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 مركز استشارات شهر مايو

508-660-1510 
 ق رسوم التزلق.يقدم الخدمات االستشارية لجميع األعمار لجميع مشاكل الحياة تقريًبا أو الصعوبات العاطفية. نطا

 
 خدمة عائلية في مقاطعة نورفولك.

781-326-0400 
 يقدم الخدمات االستشارية لجميع األعمار لجميع مشاكل الحياة تقريًبا أو الصعوبات العاطفية. نطاق رسوم التزلق.

 
 لجنة الشواذ والمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا )المثليين( في والية ماساتشوستس

617-624-5495 
 مجموعة تساعد الشواذ جنسًيا والسحاقيين في المجتمع.

 

 

 المدمنون المجهولون

818-773-9999 

 مجموعة المساعدة الذاتية: مساعدة متعاطي المخدرات على االبتعاد عن تناول المخدرات.
 

 

 3846-352-3512/781-352-781مستشار تعديل السلوك 

على التدريب المهني في مجال تقديم المشورة ومتابعة الحاالت وديناميكيات اإلنسان. وهم تشمل العديد من المستشارين من الحاصلين 

 متوفرون على مدار اليوم الدراسي.

 
 الطبيب النفسي للمدرسة

781- 352-3518 
 مدار اليوم الدراسي. هو طبيب نفسي حاصل على تدريب مهني في مجال التقييم النفسي، وديناميات اإلنسان، وتقديم المشورة. وهو متوفر على

 
 فريق الفحص والطوارئ

781-769-8674 
صباًحا  8:00ساعات في األسبوع. ساعات عمل الموظفين بداية من الساعة  7ساعة لمدة  24خدمة الطوارئ لألمراض النفسية تعمل على مدار 

إلى  15بر الهاتف. وعادة ما يجيبون في فترة تتراوح ما بين مساًء بداية من يوم االثنين إلى الجمعة. وهم متاحون باقي اليوم ع 9:00إلى الساعة 

 دقيقة. 20

 
 مراجعة الدليل

 

يجب مراجعة القواعد ذات الصلة بسلوك الطالب مراجعة سنوية من قبل مجلس المدرسة الذي يتكون من مدير المدرسة الذي يمثل بصفته 

غيرهم من أفراد المجتمع، والطالب. وسيجري تحديد موعد لجلسة المساهمة في الرئيس المشارك، والمعلمون، وأولياء أمور/أوصياء الطالب، و

 فصل الربيع للحصول على األفكار واالقتراحات من مجلس الطالب.

 
 جدول مواعيد الحافلة المدرسية ومسارها

 

الطالب المؤهلون للحصول على  يجب على جميع الطالب ممن يخططون للذهاب إلى المدرسة بالحافلة المدرسية تسجيل أسمائهم بمن فيهم

خدمة المواصالت المجانية. تتوفر نماذج التسجيل لخدمة المواصالت في المكتب الرئيسي للمدرسة الثانوية ويجب تقديمها إلى مكتب 

 .Savage Educational Centerمواصالت مدارس نوروود العامة في مركز  
 

حافلة المدرسية على الموقع االلكتروني للمدرسة في قسم أولياء األمور/األوصياء.  تنطبق وتستطيعون الحصول على معلومات حول رسوم خدمة ال
أو سمح جميع قواعد المدرسة أثناء الركوب في الحافلة المدرسية. وفي حال استخدم  أي طالب بطاقة الحافلة الخاصة بأي طالب أو حاول استخدامها 

 الب بالفصل من المدرسة والحرمان من ركوب الحافلة المدرسية.  وسيخضع أي طالبلطالب آخر باستخدام بطاقته، فيجازي هذا الط
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يركب الحافلة المدرسة أو يحاول ركوبها دون شراء بطاقة الحافلة المدرسية للفصل من المدرسة. ويوزع دليل السلوكيات المتوقعة من 

 الطالب مع بطاقات الحافلة المدرسية.

 الفصل الدراسي
 

إلى فصله في بداية العام الدراسي. يجب على الطالب الذين يتأخرون في دخول الفصل أو يدخلون الفصل للمرة األولى يوجه الطالب 

 الذهاب إلى مكتب المدرسة للحصول على وثيقة القبول.

 
 الشراكة مع ولي األمر/الوصي

 

سبة تدعم الطالب على تعلم احترام الذات واحترام مجتمعهم كما وضحنا في مهمتنا، فإننا شركاء لولي األمر/الوصي في توفير بيئة آمنة ومنا
 وكل أفراد المجتمع والعائلة. ُيتوقع من أولياء األمور/األوصياء

ولياء العمل بأدب وبتعاون فيما المدرسة لمساعدة الطالب في تلبية التوقعات األكاديمية واالجتماعية والمدنية في المدرسة. يستطيع الطالب وأ
 وصياء التعبير عن قلقهم إزاء عمل المدرسة والعاملين فيها باحترام. ولكنه ال يحق لهم التعبير عن ذلك بطريقةاألمور/األ

نوا على فظة أو مسيئة أو مخلة بالنظام أو تنطوي على تهديد أو عدائية أو تتسبب في انقسام. فنتوقع من الطالب وأولياء أمورهم/أوصيائهم أن يكو
التالي، فإننا نطلب من جميع الطالب ونتوقع منهم أن يظهروا احترامهم ألعضاء هيئة التدريس واإلدارة والعاملون مستوى مهذب مناسب. وب

 بالمدرسة وأولياء األمور/األوصياء، والطالب في مدرسة نوروود الثانوية في جميع األوقات.
غيرهم من األطفال في كل مكان يذهبون إليه. فالتعاون بين أولياء بحيث يكون أولياء األمور/واألوصياء نموذًجا ُيحتذى به من قبل أطفالهم و

األمور من األمور الهامة لضمان الرعاية الالزمة بالطالب. وإذا رأت اإلدارة أن سلوك أولياء األمور/األوصياء يتعارض بشكل جوهري مع 
 العملية التعليمية فقد تطلب المدرسة عرضهم على فريق مراجعة

 حالة السلوك غير المالئم، تتبع المدرسة الخطوات التالية:االنضباط. وفي 
 قد يطلب من األفراد المعنيين االتصال بمدير المدرسة لمراجعة هذه السياسة. •
 قد يطلب من األفراد المعنيين حضور اجتماع طارئ لمعالجة المخاوف •

 العاجلة. وقد يشمل هذا االجتماع حضور مسؤول الموارد المدرسية.
 ظ اإلدارة بحقها في االتصال بالسلطات المختصة إذا استدعى األمر ذلك.تحت •

 

 وتتخذ القرارات الالزمة لضمان سالمة أعضاء هيئة التدريس والمديرين والطالب وأمانهم.
 

 الخطابات المجهولة
 

لذين يساهمون بآرائهم في القضايا المدرسية. ترحب إدارة مدرسة نوروود الثانوية وأعضاء هيئة التدريس بها وتحترم أولياء األمور/األوصياء ا
المعلن عنها في الدليل. ولن يعترف العاملون في المدرسة ولن يتناولوا أي  إتباع قنوات االتصال المقررةولكن يطب من أولياء األمور/األوصياء 

 مشاكل ترسل عبر خطابات مجهولة أو اتصاالت هاتفية أو أي وسائل اتصال مجهولة أخرى.
 

 داولالج

 فترات يومًيا. وتسير جميع الفترات وفًقا للجدول التالي: 6يوجد دورات على مدار أيام األسبوع السبعة كل دورة مدتها 
 

 1-ج الجدول
1 

جدول 
7 
7 

جدول 
6 
6 

جدول 
5 
5 

جدول 
4 
4 

جدول 
3 

3 

جدول 
2 
2 2 1 7 6 5 4 3 

3 2 1 7 6 5 4 

4 3 2 1 7 6 5 

5 4 3 2 1 7 6 

6 5 4 3 2 1 7 

 
 
 
 

 مساءً  2:23االنصراف  -جدول يوم عادي 
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  7:40 جرس اإلنذار

1 7:45 - 8:49 

 8:53 - 8:49 فترة الراحة

2 8:53 - 9:50 

 9:54 - 9:50 فترة الراحة

3 9:54 - 10:51 

 10:55 - 10:51 فترة الراحة

 12:21 - 10:55 الغداء * 4

 12:25 - 12:21 فترة الراحة

5 12:25 - 1:22 

 1:26 - 1:22 فترة الراحة

6 1:26 - 2:23 

 3:05 - 2:30 العمل التعويضي/االحتجاز

 

 * جدول الغداء

 11:18 – 10:51 أ 

 11:49 – 11:22 ب

 12:21 – 11:53 ج

 وقت الحصص في أيام وجبة الغداء.

 12:20 – 11:22 أ

 11:22 – 10:55 ( ب58)

(27) 

11:53 – 12:21 

 11:53 – 10:55 ( ج28)

(58) 
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وعد االنصراف اليومي لمسؤولي التنمية المهنية في م
 صباًحا. 11:30الساعة 

 

  7:40 جرس اإلنذار

 دقيقة( 35) 8:20 - 7:45 1

 8:24 - 8:20 فترة الراحة

 دقيقة( 34) 8:58 - 8:24 2

 08:58 فترة الراحة
 ص

- 9:02 

 دقيقة( 34) 09:36 - 9:02 3

 9:40 - 9:36 فترة الراحة

 دقيقة( 34) 10:14 - 9:40 4

 10:18 - 10:14 فترة الراحة

 دقيقة( 34) 10:52 - 10:18 5

 10:56 - 10:52 فترة الراحة

 دقيقة( 34) 11:30 - 10:56 6

 

 ال يوجد وجبات غداء في هذا اليوم
 
 
 

موعد االنصراف اليومي لمسؤولي تطوير المناهج في 
 مساًء. 01:00الساعة 

 

 جرس اإلنذار
1 

7:40 
7:45 

 

 

- 8:30 

 8:34 - 8:30 فترة الراحة

2 8:34 - 9:17 

 9:21 - 9:17 فترة الراحة

3 9:21 - 10:04 

 10:08 - 10:04 فترة الراحة

4 10:08 - 10:51 

 10:55 - 10:51 فترة الراحة

 12:21 - 10:55 الغداء * 5

 12:25 - 12:21 فترة الراحة

6 12:25 - 1:00 

 

 * جدول الغداء

 11:18 – 10:51 أ 

 11:49 – 11:22 ب

 12:21 – 11:53 ج

 وقت الحصص في أيام وجبة الغداء.

 

11:53 – 12:21 
(28) 

 (58) 11:53 – 10:55 ج



50 
 

 الفهرس
 
 

 أ

 33 إجراءات اإلخالء

 34 اإلجراءات التأديبية المتعلقة بانتهاك قواعد الزي

 35 اإلجراءات القانونية الواجبة

 33 إجراءات الوقاية من الحريق

 39 جهز  الالتترونيةاأل

 39 أجهز  اآلي بود

 31 أجهز  التمبيوتر

 34 الاحتجاز: المعلم/المتتب

 26 مخطط 504الاحتياجات الخاصة لمدونة قواعد الانضباط و

 45 أحداث خارج الفصل

 10 الاختبارات )منتصف العام/النهائية(

 10 اختبارات منتصف العام

 10 اختبارات نهاية العام 

 39 سلحةاأل

 10 اإلعفاء من اختبارات نهاية العام

 46 إعالن إغالق المدرسة/فتحها متأخًرا

 17 األنشطة المدعومة من جهات غير تابعة للمدرسة

 71 األنشطة

 43 الانصراف

 57 خطة 405 أنظمة اإلقامة:

 71 األهلية الرياضية

 15 أولياء األمور غير الحاضنين

 

 ب

 6 ةبرامج القبول بالتلي
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 9 بطاقات التقرير المدرسي

 4 بيان بمهمة مدارس نوروود العامة

 4 بيان بمهمة مدرسة نوروود الثانوية

 ت

 43 التأخر في الحضور

 40 التحرش

 38 التدخين

 9 الترتيب في الصف

 46 تسجيل الناخبين

 40 تسليم األغراض

 9 تقارير التقدم

 28 التتنولوجيا

 ج

 48 الجداول

 47 واعيد الحافلة المدرسية ومسارهاجدول م

 18 جمع التبرعات

 21 الجمعية الفخرية الوطنية للفنون

 22 الجمعية الفخرية الوطنية

 ح

 1 الحضور

 خ

 11 الخدمات اإلرشادية

 12 الخدمات الصحية

 14 الخزانات

 51 الخطابات المجهولة
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 د

 6 الدراسة المستقلة

 45 الدراسة الموجهة

 21 للحملة اإلعالمية اإلعالنية الدعاية

 14 الدفاتر/السجالت

 6 الدورات الدراسية

 ر

 17 الرحالت الميدانية 

 ز

 40 الزوار

 س

 16 السجالت

 25 السرقة األدبية

 8 سياسة الاختبارات

 81 سياسة الاستخدام المقبول

 39 سياسة البحث

 41 سياسة التمييز

 20 سياسة الحملة اإلعالنية

 13 ة الرعاية الصحيةسياس

 42 سياسة حظر البلطجة ومنعها

 5 سياسة عدم التمييز

 ش

 48 الشراكة مع ولي األمر/الوصي

 22 (PINSشركاء في خدمة نوروود )

 77 شهادات الاعتمادات األكاديمية

 ص

 38 الصحة في استخدام المواد التيميائية

 ع
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 25 عقد الحفلة الراقصة

 8 العمل التعويضي

 غ

 45 لغياب المتواصلا

 45 الغياب عن الحصة الدراسية

 54 الغياب

 ف

 48 الفصل الدراسي

 35 الفصل من المدرسة

 ق

 46 قاعة الطعام

 16 قانون إخطار أوليا األمور

 4 قانون األمريتيين ذوي الاحتياجات الخاصة

 Familyقانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية )
Educational Rights and Privacy Act) (FERPA) 

71 

 33 قواعد الزي الرسمي

 20 القيود الانتخابية

 ك

 14 التتب والمعدات وممتلتات التلية

 ل

 19 لائحة الانتخابات

 19 اللجنة الاستشارية الطالبية

 21 لجنة الانتخابات

 م

 35 المبادئ التوجيهية لالحتجاز

 10 متطلبات التخرج

 9 فمتطلبات لائحة الشر

 19 مجلس الطالب ومتتب الفصل
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 19 مجلس الفصل

 19 مجلس المدرسة

 41 504مخططات القسم 

 77 مدرسة أخرى

 11 المدرسة الصيفية

 22 مدونة قواعد الانضباط

 19 (MOUمذكر  تفاهم )

 49 مراجعة الدليل

 16 المشاركة في األنشطة التنافسية بين المدارس

 39 المعاكسات

 32 )للموسيقى( MIDIمعمل 

 32 المتتبة

 33 مالزمة المتتب أو البيت ألغراض أمنية

 40 المهام الخارجة عن الحرم الجامعي

 6 مؤسسة التعليم العالي بماساتشوستس

 ن

 17 النزاعات: األلعاب الرياضية والفنون الجميلة

 16 النشرات اإلعالمية

 15 نقل التقارير

 هـ

 39 الهاتف الخلوي

 و

 7 ات المنزليةالواجب

 5 وصف البرامج

 40 وقوف السيارات

 46 وكالات الخدمات المجتمعية

 

 


