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 كتیب ولي األمر والطالب
 2021-2022العام الدراسي 

 
 !Insight PAأھالً بكم في مدرسة 

 :أعزائي الطالب وأولیاء األمور
 

بتقديم تعلیم مدرسي عبر اإلنترنت  Insight PA Cyber Charter Schoolتلتزم مدرسة . 2021-2022يسعدني أن أرحب بكم في العام الدراسي 
 .عالي الجودة ومبتكر وفردي، وھو تعلیم يتم فیه تشجیع كل طالب على تحقیق التمیز األكاديمي وأن يصبح متعلًما مدى الحیاة

 
وبوضع ذلك في االعتبار، أقترح . كاديمي للطفلإن الحفاظ على تواصل مفتوح وفعال بین المدرسة والطالب وولي األمر يمثل إحدى ركائز النجاح األ

 .لطالبناعلیكم أن تتعرفوا على السیاسات واإلجراءات والقواعد واللوائح المتضمنة في ھذه الصفحات حیث إنھا تساھم في خلق تجربة إيجابیة وآمنة 
 

إذا كان لديكم أي مخاوف لم تتم معالجتھا بشكل كاٍف أو . من المحتمل أال يتناول ھذا الكتیب جمیع المواقف التي قد تظھر خالل العام الدراسي
 .واضح في ھذا الكتیب، فیمكنكم االتصال بمدير مدرسة الطفل أو المستشار أو المعلم

 
 . أطیب التمنیات بعام دراسي مثمر ومفید

 
 مع خالص تحیاتي،

Eileen Cannistraci – الرئیس التنفیذي 
 

 :أعزائي الطالب وأولیاء األمور
 

أنه  Insight Pennsylvaniaيعرف فريق ! يشرفنا أنكم اخترتم تبني اإلمكانات الفريدة للتعلم عبر اإلنترنت من خالل االنضمام إلى مجتمع مدرستنا
ونحن نعتقد أنه من خالل إقران منھج عالي الجودة عبر اإلنترنت مع تدريس فعال يقدمه مدرسون . ال يتعلم جمیع الطالب بالطريقة نفسھا

، فقد أنشأنا برنامًجا يمكن لجمیع )ناصحون ومستشارون وموظفو دعم األسرة(وفريق دعم طالبي مخصص  Pennsylvaniaمعتمدون من والية 
 .من خالله تحقیق أقصى ما يستطیعون تحقیقه Pennsylvaniaطالب والية 

 
المعلمین في كثیر من األحیان وبشكل استباقي، والتأكد من حضور يمكنك المساعدة في نجاح تجربة الطالب في برنامجنا من خالل التواصل مع 

وسیعمل موظفونا على وضع برنامج التعلیم الفردي . الطالب ألية جلسات مدرسیة مباشرة مطلوبة، ومراقبة تقدم الدورة ووقت التعلم في المنزل
)Individualized Learning Plan (ILP)(  تساعد مشاركتك في ھذه العملیة على ضمان وضع برنامج يلبي س -لطالبك عندما يبدأ دراسة معنا

 .احتیاجات الطالب على أفضل وجه
 

للحصول على البرامج التعلیمیة، والمساعدة في البدء، . قبل أن تبدأ المدرسة، اطّلع على المعلومات المتعلقة بجداول الفصل ومعلومات التوجیه
مصدًرا  ) مدرب التعلمLearning Coach University(تعد جامعة . k12start.comالموقع اإللكتروني واألسئلة الشائعة العامة، تأكد من مراجعة 

 !ممتاًزا لمدربي التعلم الجدد والمخضرمین
 

 ! إننا متحمسون للتعاون معك ومع الطالب الخاص بك. Insight Pennsylvania Cyber Charter Schoolمرحبًا بكم في مدرسة 
 

 المدير التنفیذي
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 جدول المحتويات
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 دلیل المدرسة
350 Eagleview Blvd, Exton, PA 193541 

 9393-540-484: الفاكس 4353-713-484: الھاتف
 
 

 البريد اإللكتروني االسم الدور
 Eileen Cannistraci eicannistraci@insightpa.org الرئیس التنفیذي
 Michael Frost Mfrost@insightpa.org المدير التنفیذي

 Julie Jaszcar jjaszcar@insightpa.org المسؤول الرئیسي األكاديمي
 Kelly Bryniarski Kbryniarski@insightpa.org مدير المدرسة االبتدائیة
 Jessica Wright jwright@insightpa.org مدير المدرسة اإلعدادية

 Beryl Cohen bcohen@insightpa.org مدير المدرسة الثانوية
 CTE Barry King bking@insightpa.orgمدير 

  مدير التواصل
Amanda Morrison 

 
Amorrison@insightpa.org 

  سیتم تحديده الحًقا مدير البرامج الخاصة
  منسق التطوير المھني

Tasha Harris 
 

tharris@insightpa.org 
 Shalana Brenner sbrenner@insightpa.org مدير خدمات الطالب

 Marissa Bush mbush@insightpa.org مدير العملیات
  مدير التقارير واالمتثال

Johanna Best 
 

jbest@insightpa.org 
  منسق محاسبة األطفال

Kymberly Outten 
 

koutten@insightpa.org 
  منسق تطوير اللغة اإلنجلیزية

Jamiee Varsalone 
 

jvarsalone@insightpa.org 
مساعد مديرة المدرسة 

 الثانوية
 

Megan Miller 
 

mmiller@insightpa.org 
مساعد مديرة المدرسة 

 اإلعدادية
 

Allison Parry 
 

awallace@insightpa.org 
مساعد مديرة المدرسة 

 االبتدائیة
 

Kelly Quackenbush 
 
kquackenbush@insightpa.org 

 srecords@insightpa.org سجالت الطالب الُمسجل
 attendance@insightpa.org الحضور الحضور

 Lori Jones ljones@insightpa.org منسق االختبار
 Elaine Maffia emaffia@insightpa.org ممرضة المدرسة
 Wendy Smith wsmith@insightpa.org ممرضة المدرسة
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 K12دعم عمالء 
 يومیًا طوال أيام األسبوع وعلى مدار العام بأكملهمتاح لألسر على مدار الساعة 

 )CARE-866-K12 )2273-512-866الھاتف على الرقم  •
 )webform.k12.com(تذكرة الويب  •
 : Self-Help Customer Supportلتولي دعم K12.com/Supportعبر اإلنترنت على  •

 
 العناية بالعمیل

 أو المفقودةاستبدال العناصر الناقصة أو التالفة  -المواد 
 إعداد حساب المدرسة عبر اإلنترنت

 المساعدة في تسجیل الدخول للمدرسة عبر اإلنترنت وبرامج الجھات الخارجیة
 التنقل في المدرسة عبر اإلنترنت واالستفسارات عن البدء

 المساعدة في استصالح المواد واألجھزة
 

 الدعم الفني
 حسب الضرورة K12استكشاف األخطاء في أجھزة الطالب وإصالحھا واستبدال األجھزة المتوفرة للصفوف  -األجھزة 
 Adobe Flashو Javaو QuickTimeو Collaborate(والجھات الخارجیة وإصالحھا  K12استكشاف أخطاء جمیع برامج  -البرنامج 

Player وReader وما إلى ذلك .( 
 لحلھا K12للصفوف  ITتحديد واستكشاف أخطاء البرامج وإصالحھا والتعاون مع فرق 

 استكشاف مشكالت الشبكة المنزلیة وإصالحھا والرجوع إلى مزودي خدمة اإلنترنت عند الضرورة -االتصال 

 
 نظرة عامة

 

الطالب وإلھامھم وإعدادھم لتحقیق أعلى مستويات  ھو تمكین Insight PA Cyber Charter School (Insight PA)الغرض األساسي لمدرسة 
في إشعال الرغبة في التعلم لدى كل طالب واحتضانه  Insight PAوتتمثل رؤية . المعايیر األكاديمیة، بحیث يكون لھم تأثیر قوي في مجتمعاتھم

 .لفھم أھدافه وخلق مسار واضح لتحقیقھا
 

ھذا ھو السبب في قیام فريق . ي يستحقون مدرسة يمكنھا التكیف مع مواطن قوتھم وثغراتھمنعتقد أن الطالب يتعلمون بطرق مختلفة وبالتال
برنامج التعلیم ويتضمن برنامج . بالتعاون مع كل طالب وأسرة) )Individualized Learning Plan )ILP(العمل لدينا بإنشاء برنامج تعلم فردي 

أھداًفا أكاديمیة وغیر أكاديمیة فردية مستھدفة ويطابقھا مع اإلجراءات المقابلة والمسارات  ))Individualized Learning Plan )ILPالفردي (
 .بالنسبة لبعض طالبنا، قد يعني ھذا اتباع نھج تعلیمي غیر متزامن. والمعايیر المؤقتة الالزمة للنجاح

 .كاديمیة أو من مستويات المشاركة، نھًجا أكثر تزامًنابینما من المرجح أن يتبع طالب آخرون، خاصة أولئك الذين يعانون من الناحیة األ
 

وبالتالي، بینما يلعب المعلمون الدور المحوري في نموذجنا التعلیمي، فإننا نكملھم . نحن نعلم أن المشاركة ھي الشرط األساسي األول للنجاح
الخاصة بنا إلى كل طالب، وتحاول فھمه  ILPتنظر فرق  .بالمستشارين وفرق دعم األسرة واألخصائیین االجتماعیین وموظفي الدعم اآلخرين

 .ويجب أن يشارك طالبنا إذا كنا نأمل النجاح. بشكل شامل، وبالتعاون مع األسر، تقوم بوضع خطة من شأنھا أن تؤدي إلى تقدم شامل
 

 دعم الفريق لألھداف التعلیمیة
 

بأنه يجب أن يحاط الطالب  Insight PAتؤمن مدرسة . في الفريق الذي يخدم الطالبال يمكن تحقیق األھداف التعلیمیة بدون األعضاء الرئیسیین 
ھذا الفريق مكلف بقیادة عملیة التدريس ولكن قد يحتاج أوالً إلى معالجة وإزالة . بقادة ومعلمین متفانین وأولیاء األمور الشركاء أو مدربي تعلم

يلتزم ھذا الفريق من المعلمین وأعضاء فريق دعم األسرة والمستشارين . ة التعلمبعض الحواجز االجتماعیة العاطفیة قبل أن تتم عملی
 :والمتخصصین ومنسقي شؤون المجتمع ومنسقي شؤون أولیاء األمور بما يلي

 .وضع توقعات عالیة للجمیع •
 .تحديد وإزالة الحواجز التي تعیق نمو الطالب •
 .ريدة لكل طالبتحديد أفضل نھج تعلیمي فردي لتلبیة االحتیاجات الف •
 .والمشاركة في تواصل ھادف ومباشر حول األھداف والتقدم •
 والمديرين. تعاونیة عمیقة بین الطالب وأولیاء األمور والمجتمع والمعلمین والموظفین استخدام •
 .وذلك باستخدام عملیة التدريس القائمة على البحث لضمان تفوق الجمیع •
 .ينبغي إھدارھا أبًدااحترام أن الوقت ھو سلعة محدودة ال  •

تساعد احتیاجات الطالب، كما ھو محدد . يقدم كل فصل دراسي عبر اإلنترنت مناھج جذابة وذات صلة تعتمد على اھتمامات الطالب وقدراتھم
ية ونظاًما شامالً للدعم إننا نقدم بیئة تعلیمیة ثر. من خالل التقییم المنتظم، في عملیة التدريس لدينا وتوجیه خدمات التدخل المناسبة والفعالة

 .ونھدف إلى أن نكون مكانًا يمكن أن ينمو فیه الطالب، الذين كان بعضھم عالًقا أو راكًدا سابًقا في دراسته. لتلبیة احتیاجات الطفل ككل
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 شروط القبول والتسجیل
في التعلیم، . Insight PA Cyber Charter Schoolق بمدرسة مؤھلون لاللتحا K-12في الصفوف  PAجمیع الطالب المؤھلین في كومنولث 

جھودھا لتزويد الطالب واألسر ببیئة تعلیمیة عبر اإلنترنت يمكنھا تلبیة االحتیاجات  Insight PAالمقاس الواحد ال يناسب الجمیع، وتكرس مدرسة 
 .الفريدة لكل طالب على حدة

 
مقیم في  K-12، فإن أي طالب في سن المدرسة من الصف )Charter School law(من قانون المدارس المستقلة  A-1723استناًدا إلى المادة 

لن نمیز في سیاسات القبول أو الممارسات الخاصة بنا على . Insight PA Cyber Charter Schoolالكومنولث مؤھل للتسجیل في مدرسة 
مقايیس التحصیل أو الكفاءة أو الحالة كشخص من ذوي اإلعاقة أو الكفاءة في اللغة اإلنجلیزية أو أي أساس القدرة الفكرية أو القدرة الرياضیة أو 

ولن نستخدم اختبارات التحصیل أو اختبارات القبول أو . أساس آخر قد يكون غیر قانوني إذا تم استخدامه من قبل المنطقة التعلیمیة للمدرسة
ولن نحكم على المعدل التراكمي للطالب في ضوء تسجیل . ة للطالب من أجل منح أو رفض القبولغیرھا من وسائل اختبار القدرة الفكري

 .طالب أي
 

 :الوثائق المفروضة من قبل الوالية للتسجیل بما في ذلك Insight PA Cyber Charter Schoolسوف تتطلب مدرسة 
 

 إثبات العمر/نسخة من شھادة المیالد •
 سجل التطعیمات •
 )باستثناء الطالب الذين لیس لھم مأوى(إثبات محل اإلقامة  •
 بیان محلف بشأن االنضباط •
 استبیان حول اللغة المستخدمة في المنزل •

 
الطالب إتمام نموذج اإلفصاح عن السجالت /باإلضافة إلى ذلك، على الرغم من أنه لیس شرطًا للتسجیل، إال أن المدرسة ستطلب من أولیاء األمور

)Release of Records( ونموذج معلومات تسجیل الطالب ،)Student Enrollment Information Form( ونموذج االستخدام التعلیمي للممتلكات ،
)Instructional Use of Property Form( ونموذج دخل األسرة ،)Family Income Form( ، نموذج إخطار التسجیل في المدرسة المستقلة التابعة لإلدارة

 .)Pennsylvania )PDE Charter School Enrollment Notification Formیمیة في التعل

 عدم التمییز
قبول أي طالب في المدرسة أو ترفض المشاركة في أي مناھج أو غیر المناھج أو خدمات طالبیة أو ترفیھیة أو  Insight PAلن ترفض مدرسة 

ال يجوز اختزال حقوق أي طالب أو إضعافھا بسبب نوع . دمة فیھا أو التمییز ضد أي طالب فیھاغیرھا من البرامج أو األنشطة أو ترفض المزايا المق
یة أو الشخص أو عرقه أو دينه أو أصله القومي أو أسالفه أو عقیدته أو حمله أو حالته الزوجیة أو األبوية أو التوجه الجنسي أو الھوية الجنس

وتحظر ھذه السیاسة أيًضا التمییز . و صعوبة التعلم كما ھو مطلوب من قبل الوالية والقوانین الفیدرالیةاإلعاقة الجسدية أو العقلیة أو العاطفیة أ
، والباب السادس من قانون الحقوق )الجنس( 1972لعام ) Education Amendments(على النحو المحدد في الباب التاسع من تعديالت التعلیم 

 ).اإلعاقة( 1973لعام ) Rehabilitation Act(من قانون إعادة التأھیل  504والمادة ) العرق واألصل القومي( 1964لعام ) Civil Rights Act(المدنیة 
 

 :الباب التاسع
وما يلیھا، يحمي الطالب من التمییز على أساس الجنس  20من القانون األمريكي  1681، المادة 1972الباب التاسع من تعديالت التعلیم لعام 

ال يجوز استبعاد أي شخص، على : ينص الباب التاسع على ما يلي. أو األنشطة التعلیمیة التي تتلقى مساعدة مالیة فیدرالیة في البرامج
أساس الجنس، من المشاركة في، أو حرمان من مزايا، أو التعرض للتمییز في إطار أي برنامج أكاديمي، أو غیر منھجي، أو بحثي، أو تدريب 

 .تعلیمي آخر، أو نشاط يتم إدارته من قبل مستلم يتلقى مساعدة مالیة فیدرالیةمھني، أو أي برنامج 
 

 عدم االنتقام
االنتقام من أي شخص لمعارضته ممارسة أو سیاسة تعلیمیة غیر ) Insight Pennsylvania Cyber Charter School )ISPAال يجوز لمدرسة 

 .مشاركة في أي شكوى أو إجراء بموجب الباب التاسعقانونیة، أو توجیه اتھامات أو اإلدالء بشھادة أو ال
 

 القاعدة األساسیة
 :، على أساس الجنسISPAعند تقديم أي مساعدة أو میزة أو خدمة للطالب، ال يجوز لمدرسة 

 
معاملة شخص ما بشكل مختلف عن اآلخر في تحديد ما إذا كان ھذا الشخص يفي بأي متطلب أو شرط لتقديم ھذه المساعدة أو  •

 .لمیزة أو الخدمةا
 تقديم مساعدات أو مزايا أو خدمات مختلفة أو تقديم مساعدات أو مزايا أو خدمات بطريقة مختلفة؛ •
 .مثل حرمان أي شخص من مثل ھذه المساعدة أو المیزة أو الخدمة •
 .إخضاع أي شخص لقواعد سلوك أو عقوبات أو معاملة أخرى منفصلة أو مختلفة •
المساعدة في التمییز أو إدامته ضد أي شخص من خالل تقديم مساعدة كبیرة إلى أي ھیئة أو منظمة أو شخص يمیز على أساس  •

 الجنس في تقديم أي مساعدة أو میزة أو خدمة للطالب أو الموظفین؛ 
 .بطريقة أخرى، الحد من تمتع أي شخص بأي حق أو امتیاز أو میزة أو فرصة •

 التاسعالباب منسق برنامج 
 :كما يلي الباب التاسعستكون المسؤولیات األساسیة لمنسق . الباب التاسعلضمان امتثالھا لـ الباب التاسعمنسًقا لـ المدرسة المستقلةعینت 

Eileen Cannistraci – EiCannistraci@insightpa.org 

بما في ذلك تطوير وتنفیذ ومراقبة عملیات اإلفصاح المناسبة والسیاسات واإلجراءات والممارسات المصممة  التاسعالباب تنسیق جھود  .1
لالمتثال للتشريعات واللوائح والسوابق القضائیة الفیدرالیة والخاصة بالوالية التي تتطلب حالً سريًعا ومنصًفا لجمیع الشكاوى وفًقا 

 .الباب التاسعلـ

mailto:EiCannistraci@insightpa.org


7 

 

 

بما في ذلك التشاور مع ھیئات صنع السیاسات  الباب التاسعتوفیر القیادة والتوجیه واإلشراف لجمیع األنشطة والعاملین في برنامج  .2
أو النوع /ذات الصلة وكبار الموظفین لغرض تقديم المشورة والتوضیح وتحديد اإلجراءات الالزمة للقضاء على التمییز على أساس الجنس و

مج واألنشطة التعلیمیة، لضمان أن يكون الوصول إلى المنشآت والفرص والموارد منصًفا بین الجنسین في جمیع أنحاء في جمیع البرا
 .المنطقة التعلیمیة أو الحرم المدرسي

وى لجمیع الطالب والموظفین، مع محت الباب التاسعتوفیر التدريب واالستشارة والمساعدة الفنیة بشكل مستمر فیما يتعلق ببرنامج  .3
 .مجالس االستماع والمحققین وموظفي إنفاذ القانون في الحرم المدرسي وموظفي االستئناف/تدريب متخصص لموظفي

أو المدرسة التي تھدف إلى منع العنف الجنسي واألشكال /تطوير وتنفیذ وتنسیق الجھود اإلستراتیجیة القائمة على الحرم المدرسي و .4
 .أو النوع/و األخرى من التمییز القائم على الجنس

وضع المواد التعلیمیة ونشرھا، بما في ذلك الكتیبات والملصقات والمواد المتاحة على شبكة اإلنترنت التي تُعلم أعضاء المدرسة أو  .5
الباب بحقوق ومسؤولیات وموارد برنامج ) الطالب وأعضاء ھیئة التدريس والمديرين والموظفین وأولیاء األمور(مجتمع الحرم المدرسي 

 .الحرم المدرسي/داخل وخارج مباني المدرسة تاسعال
اإلشراف على االستیعاب الفوري والفعال والعادل والتحقیق والمعالجة وإصدار النتائج الوقائعیة والحل في الوقت المناسب لجمیع حاالت  .6

و رفعھا من قبل الطالب وأعضاء ھیئة أو اإلبالغ عنھا أ/النوع التي يتم إبالغ الموظفین المسؤولین عنھا و/التمییز على أساس الجنس
 .التدريس والموظفین وأطراف أخرى، أو من قبل أعضاء المجتمع األوسع

على سبیل المثال، (المدرسة، واإلدارات والمكاتب اآلخرين /لمفوضي الحرم المدرسي الباب التاسعاإلشراف على جھود امتثال  .7
الصحة، خدمات االستشارة، شؤون الطالب، /سالمة العامة، خدمات التمريضانضباط الطالب، خدمات الضحايا، ال/المحققون، سلوك

 ).األكاديمیة، الرياضیون، إلخ/الموارد البشرية، شؤون أعضاء ھیئة التدريس
منیة؛ تقديم إخطار مناسب بإجراء تحقیق؛ وتحديد نطاق التحقیقات؛ وضمان توفیر اإلجراءات العالجیة األولیة؛ وضمان االمتثال للجداول الز .8

وتقديم إخطار مناسب بالتھم، وإخطار جلسة االستماع، وإخطار بالنتائج، وسبل االنتصاف، وتوفیر مستودع ومصدر لحفظ السجالت 
 ).يمكن تفويضھا أيًضا(المؤسسیة 

إلى موارد النوع، بما في ذلك اإلحالة /تقديم التوجیه والمساعدة للضحايا المزعومین للعنف الجنسي والتمییز على أساس الجنس .9
 میالتابع لوزارة التعل ةیمكتب الحقوق المدنالدعم، وإخطار الحق في رفع التظلمات الداخلیة، وإخطار الحق في تقديم شكوى إلى 

 .وإخطار الحق في اإلبالغ عن الحوادث إلنفاذ القانون )Rights Civil for Office Education of Department US (OCR)( ةیاألمريك
والقوانین الفیدرالیة  1973من قانون إعادة التأھیل لعام  504مراقبة االمتثال المؤسسي وتقديم االستشارات المستمرة بشأن المادة  .10

 .وقوانین الوالية ذات الصلة التي تحظر التمییز والتحرش ضد جمیع الفئات المحمیة
، بما في ذلك التقارير السنوية عن عدد الباب التاسعالمتعلقة باالمتثال لـتنظیم وحفظ ملفات التظلم وتقارير التصرف والسجالت األخرى  .11

 .وطبیعة الشكاوى المقدمة والتخلص من الشكاوى السابقة الذكر، وجمع البیانات، وتقییم المناخ، ورصد األنماط
 .الباب التاسعالعمل بمثابة جھة االتصال الرئیسیة لالستفسارات الحكومیة وفًقا لـ .12

 

 الجنسيالتحرش 
 

التابع لوزارة التعلیم األمريكیة، يجب مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل ذات  )Office of Civil Rights(وفًقا إلرشادات مكتب الحقوق المدنیة 
على وجه التحديد، . وھذا يوجه السلوك المعني لیتم رؤيته من منظور شخصي وموضوعي. الصلة من أجل تحديد ما إذا تشكلت بیئة معادية

وكلما كان السلوك . أن يتم تقییم السلوك من منظور شخص عاقل في موقف الضحیة المزعومة، مع مراعاة جمیع الظروف OCRتتطلب معايیر 
ثة واحدة قد تؤدي حاد. أكثر شدة، قلت الحاجة إلى إظھار سلسلة متكررة من الحوادث إلثبات وجود بیئة معادية، خاصة إذا كان السلوك جسديًا

 .أو منفردة من العنف الجنسي إلى خلق بیئة معادية
 

يشمل التحرش الجنسي، على سبیل المثال ال الحصر، التلمیحات الجنسیة أو طلبات األنشطة الجنسیة أو غیر ذلك من السلوكیات اللفظیة أو 
 :الجسدية ذات الطابع الجنسي، عندما

 

 .ضمنیًا كشرط لنجاح الطالب في مكان العمليتم التعرض لمثل ھذا السلوك إما صراحة أو  .1
 .يتم استخدام التعرض لمثل ھذا السلوك أو رفضه من قبل الطالب كأساس لقرارات المدرسة التي تؤثر على ھذا الطالب .2
 ية يكون الغرض من ھذا السلوك أو تأثیره ھو التدخل بشكل غیر منطقي في أداء عمل الطالب أو خلق بیئة مدرسیة مخیفة أو معاد .3

 .أو مسیئة
 

 التحرش على أساس النوع
 

لیشمل ادعاءات التمییز على أساس الھوية الجنسیة أو عدم التوافق مع المفاھیم  الباب التاسعيمتد حظر التمییز على أساس الجنس في 
ھو شكل آخر من أشكال التحرش إن التحرش على أساس النوع . مثل ھذه الشكاوى للتحقیق فیھا OCRالنمطیة للذكورة أو األنوثة ويقبل مكتب 

على أساس الجنس ويشیر إلى السلوك غیر المرغوب فیه على أساس الجنس الفعلي أو المتصور للفرد، بما في ذلك التحرش على أساس 
التوجه الجنسي  وبالمثل، فإن. الھوية الجنسیة أو عدم التوافق مع الصور النمطیة الجنسیة، ولیس بالضرورة وجود السلوك ذي الطبیعة الجنسیة

وقد أقرت قضايا المحكمة األخیرة أن أفعال التحرش الموجھة ضد . ISPAأو الھوية الجنسیة الفعلیة أو المتصورة لألطراف ال يغیر التزامات مدرسة 
 .تھاھذا التفسیر كجزء من سیاس ISPAتتبنى مدرسة . شخص بسبب النوع ھي تحرش جنسي، بغض النظر عن القصد من وراء ھذا الفعل

 

 بشكل عام
 

ككیان مدرسي، ولكن األفراد الذين يعملون  ISPAالتحرش الجنسي ھو انتھاك للقوانین الفیدرالیة وقوانین الوالية وقد يعرض لیس فقط مدرسة 
 .من قبل المدرسة، لمسؤولیة كبیرة بموجب القانون

 
أو يجب أن تعلم بشكل منطقي بالتحرش المحتمل على أساس الجنس، فإنھا ستتخذ خطوات فورية ومناسبة للتحقیق أو  ISPAعندما تعلم 

خطوات سريعة وفعالة محسوبة بشكل منطقي  ISPAإذا كشف التحقیق أن التحرش خلق بیئة معادية، فستتخذ . تحديد ما حدث بطريقة أخرى
 .معادية، ومنع تكرار التحرش، ومعالجة آثاره، حسب االقتضاءإلنھاء التحرش، والقضاء على البیئة ال

 
 أمثلة على السلوك المحظور

 

يجب عدم تفسیر ھذه األمثلة بأنھا قائمة شاملة لجمیع األفعال المحظورة بموجب . الباب التاسعفیما يلي أمثلة على األفعال التي تنتھك 
 :السیاسة

 

A. مثلاالعتداءات الجسدية ذات الطبیعة الجنسیة ،: 
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االغتصاب أو االغتصاب الجنسي أو التحرش أو محاولة ارتكاب تلك الجرائم، أو ارتكاب فعل بقصد إثارة الخوف لدى شخص آخر من األذى  .1

 .الجسدي الفوري أو الموت
وخز جسد االتصال الجسدي المتعمد الذي يكون جنسیًا في طبیعته، مثل اللمس أو القرص أو التربیت أو اإلمساك أو دغدغة أو  .2

 .الطالب، أو لمس المالبس التي تغطي المنطقة المباشرة لألجزاء الحمیمة من جسم صاحب الشكوى
 

B. التلمیحات الجنسیة غیر المرغوب فیھا أو االقتراحات أو التعلیقات الجنسیة األخرى مثل: 
 

النشاط الجنسي لشخص ما أو تجربته الجنسیة  اإليماءات أو األصوات أو المالحظات أو النكات أو التعلیقات ذات التوجه الجنسي حول .1
 .الموجھة أو التي يتم إجراؤھا في حضور أي طالب

معاملة تفضیلیة أو وعد بمعاملة تفضیلیة للخضوع لسلوك جنسي، بما في ذلك التماس أو محاولة حث أي طالب على االنخراط في  .2
 .نشاط جنسي للحصول على تعويض أو مكافأة

ديد بإخضاعه الھتمام أو سلوك جنسي غیر مرغوب فیه، أو جعل النجاح في المدرسة أكثر صعوبة عن قصد إخضاع الطالب أو التھ .3
 .بسبب نوع الطالب

 
C.  عرض المنشورات في أي مكان تحت سیطرة مدرسةISPA مثل: 

د الترويجیة أو مواد القراءة أو عرض الصور أو الملصقات أو الرسوم المتحركة أو التقويمات أو الكتابة على الجدران أو األشیاء أو الموا .1
 .الموسیقى أو غیرھا من المواد الموحیة جنسیًا أو المھینة جنسیًا أو اإلباحیة

 
مة أو ستتم مراعاة االستثناءات في المواقف التي يكون فیھا العري أو اللغة الجنسیة الصريحة ضروريًا لنقل رسالة مھمة للصحة العامة أو السال

مع مراعاة االستثناءات السابقة، ُيفترض أن تكون المواد المرئیة موحیة جنسیًا إذا كانت تصور شخًصا من أي . ناحیة التربويةيكون مناسبًا من ال
 .من الجنسین عاريًا أو شبه عاٍر أو تم عرضھا لغرض واضح ھو عرض أجزاء خاصة من جسده أو لفت االنتباه إلیھا

 
 .افتراضیة، مواد كاشفة جنسیًا أو موحیة جنسیًا أو مھینة جنسیًا أو إباحیةعرض أو الدعاية في أي بیئة صفیة  .2
 .حیازة مثل ھذه المواد بطريقة ُيتوقع بشكل منطقي أن يراھا اآلخرون .3

 
D. المحاباة الجنسیة: 

الباب غ تشكل انتھاكات لـوالمزايا بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، التكلیفات وعالمات التقدم واإلبال ISPAإن منح أو حجب فرص 
 .عندما تستند إلى المحاباة الجنسیة، وھي محظورة التاسع

 
E.  الباب التاسعأشكال أخرى النتھاكات: 

السلوك اآلخر الذي يھدف أو يؤدي إلى التدخل بشكل غیر منطقي في ظروف تعلم الطالب على أساس النوع قد يشكل أيًضا انتھاكات، 
 :، ما يليالباب التاسعتشمل األمثلة على السلوك الذي، عندما يستند إلى النوع، ينتھك . وبالتالي، فھو محظور

 
 .تعیین التكلیفات غیر المرغوبة أو غیر اآلمنة؛ أو عدم القیام بمھام مماثلة تمیل إلى اإلضرار بتطور الطالب .1
 .لیفاتحجب المعلومات أو المواد أو المعدات أو اللوازم الالزمة لألداء الفعال للتك .2
 .عدم التعاون غیر المنطقي أو عدم مساعدة الطالب في األمور المتعلقة بالمدرسة .3
 .التدخل في جھود الطالب إلكمال تكلیف بشكل ُمرض .4
 .الحفاظ على معايیر أداء غیر متكافئة .5
 .نبذ الطالب، أو إعالم الطالب بأنھم غیر مرحب بھم بسبب نوعھم .6
 .الجنسي أو اإلھانة باألسماء بسبب نوعھم اإلشارة إلى الطالب عن طريق التشھیر .7

 
F.  قد تشمل القائمة غیر الشاملة ألمثلة االنتقام ما يلي. الباب التاسعاالنتقام من شكاوى: 

 
التأديب التعسفي أو التھديدات أو تغییر غیر مبرر للتكلیفات أو تقديم معلومات غیر دقیقة أو عدم التعاون أو مناقشة األمور المتعلقة  .1

 .بالمدرسة مع أي طالب ألن ھذا الطالب اشتكى من البرنامج أو كان شاھًدا علیه أو قاومه
 .تعمد الضغط أو اإلنكار بالكذب أو التستر أو محاولة التستر على سلوك مثل السلوك الموضح في أي عنصر أعاله .2

 
 تقديم شكوى 

 
 :بما يلي ISPAستقوم إدارة مدرسة 

 
يتطلب منھا عدم التمییز  الباب التاسعأساس الجنس في برامجھا وأنشطتھا التعلیمیة، بما في ذلك أن  نشر إخطار بعدم التمییز على .1

 الباب التاسعيمكن إحالتھا إلى منسق برنامج  الباب التاسعيجب أن يذكر اإلخطار أن االستفسارات المتعلقة بتطبیق . بھذه الطريقة
سم أو المسمى الوظیفي وعنوان المكتب ورقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني وسیتضمن اال. OCRأو إلى مكتب  ISPAلدى مدرسة 

على الويب وفي مواقع مختلفة في  ISPAسیتم نشر اإلخطار بشكل بارز على موقع . ISPAلمدرسة  الباب التاسعلمنسق برنامج 
وسیتم نشره في المنشورات اإللكترونیة والمطبوعة للتوزيعات العامة التي تقدم معلومات للطالب  ISPAجمیع أنحاء مدرسة 

 .ISPAوالموظفین حول خدمات وسیاسات 
والتي تشمل اإلشراف على جمیع  الباب التاسعتعیین موظف واحد على األقل لتنسیق جھوده لالمتثال وتنفیذ مسؤولیاته بموجب  .2

أو  الباب التاسعسیكون منسق . حديد ومعالجة أي أنماط أو مشاكل نظامیة تنشأ أثناء مراجعة ھذه الشكاوىوت الباب التاسعشكاوى 
 .من ينوب عنه متاًحا للقاء الطالب حسب الحاجة

على موقع المدرسة اإللكتروني؛ ) بما في ذلك اإلجراءات المتوافقة الواردة في ھذه السیاسة(نشر ھذه السیاسة بشكل بارز  .3
  .؛ وتلخیصھا أو إرفاقھا بكتیب المدرسةISPAلھا إلكترونیًا إلى جمیع أعضاء المجتمع المدرسي؛ وجعلھا متاحة في مكتب وإرسا
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ھو الشخص المتھم بالتحرش الجنسي أو إذا شعر مقدم الشكوى أن مسؤول االمتثال  الباب التاسعإذا كان مسؤول االمتثال ببرنامج 
، فقد يوجه مقدم الشكوى مخاوفه مباشرة إلى انتباه الرئیس التنفیذي الباب التاسعريقة ما عن انتھاك مسؤول بط الباب التاسعببرنامج 

")CEO("الذي سیتبع اإلجراءات الموضحة أدناه ،. 
 

 إجراءات تقديم شكوى
 :قد يسعى الطالب للوصول إلى حل رسمي أو غیر رسمي لشكواه

 
A. غیر رسمي 

 
التدخل بإخطار الجاني المزعوم بأنه لن يتم التسامح مع السلوك  الباب التاسعيجوز للطالب أو ولي أمره أن يطلب من مسؤول االمتثال ببرنامج 

یانًا فیما مع الجاني المزعوم، وأن يأخذ ب الباب التاسعفي مثل ھذه الحالة، يجب أن يلتقي مسؤول االمتثال ببرنامج . المسیئة المحددة) السلوكیات(
يحق للجاني المزعوم، إذا كان طالبًا، أن يكون ولي . يتعلق بالمزاعم، وإذا لزم األمر، يطلب أن يشارك الجاني المزعوم في استشارات غیر تأديبیة

توثیق جمیع اإلجراءات  الباب التاسعويجب على مسؤول االمتثال ببرنامج . الباب التاسعأمره حاضًرا أثناء االجتماع مع مسؤول االمتثال ببرنامج 
المتعاقدة أو المتطوع ) الجھات(الجھة /الموظفین/أو إدارة المدرسة/المتخذة بشأن التحقیق في المزاعم، بما في ذلك بیانات الطالب اآلخرين و

عالوة على . لیة الشكوىيجب إخطار مقدم الشكوى بالحق في إنھاء العملیة غیر الرسمیة في أي وقت وبدء المرحلة الرسمیة لعم). المتطوعین(
 .ذلك، في الحاالت التي تنطوي على مزاعم االعتداء الجنسي، ال يكون الحل غیر الرسمي أو الوساطة أمًرا مناسبًا حتى على أساس طوعي

 
B. رسمي 

 
ويجب أن . قد انُتھكت أن ُيقدم شكوى للمطالبة بإجراء تحقیق رسمي في المزاعم الباب التاسعيجوز للطالب الذي يعتقد أن حقوقه بموجب 

يجب إجراء تحقیق شامل وكامل من قبل . ويوقعھا مقدم الشكوى الباب التاسعتؤخذ الشكاوى الرسمیة كتابًة من قبل مسؤول االمتثال ببرنامج 
 .الباب التاسعمسؤول االمتثال ببرنامج 

 
إذا ) 3(أو ھذه السیاسة، و  الباب التاسعما إذا كان السلوك يشكل انتھاًكا لـ) 2(ما إذا كان السلوك قد حدث أم ال؛ و ) 1(: سیحدد ھذا التحقیق

إلنھاء االنتھاك، والقضاء على أي بیئة معادية، ومنع تكرار ذلك، والذي قد يشمل  ISPAكان السلوك انتھاًكا، فما اإلجراءات التي ستتخذھا مدرسة 
 .بات على مرتكب الجريمة وتوفیر سبل االنتصاف لمقدم الشكوىفرض عقو

 
وسیتم التعامل مع . يجب الحفاظ على السرية ضمن حدود التحقیق في السلوك المحظور المزعوم، إلى أقصى حد ممكن ويسمح به القانون

 .جمیع األطراف بكرامة ومراعاة األصول القانونیة
 

C. التدابیر المؤقتة 
 

قد تشمل ھذه التدابیر اتخاذ . المحتملة الباب التاسعتدابیر مؤقتة معقولة من أجل منع المزيد من مشكالت  ISPAأثناء انتظار التحقیق، ستتخذ 
فصل مقدم الشكوى، ويجب /خطوات لتجنب المزيد من التواصل بین مقدم الشكوى والجاني المزعوم عن طريق إخراج الجاني المزعوم من غرفة

يجب أن يضمن مسؤول االمتثال ببرنامج . تزويد مقدم الشكوى بتحديثات دورية عن حالة التحقیق الباب التاسعمسؤول االمتثال ببرنامج على 
وأي برامج وموارد متاحة لمساعدة الطالب، كما يجب على مسؤول  الباب التاسعأيًضا أن مقدم الشكوى على دراية بحقوقه في  الباب التاسع

إبالغ مقدم الشكوى بحقه في طلب المساعدة القانونیة الخارجیة وحقه في اإلبالغ عن جريمة إلى سلطات إنفاذ  الباب التاسعرنامج االمتثال بب
 .القانون المحلیة

 
يمكن أن تحترم طلب مقدم الشكوى بالسرية، وبالتالي قد ال تكون  ISPAأن مدرسة  الباب التاسعحتى عندما يقرر مسؤول االمتثال ببرنامج 

قادرة على الرد بشكل كامل على مزاعم ارتكاب عنف جنسي وبدء إجراءات رسمیة ضد الجاني المزعوم، إال أنه يمكن اتخاذ ھذه التدابیر 
 .المؤقتة لحماية مقدم الشكوى مع الحفاظ على سرية ھوية مقدم الشكوى

 
D. السرية 

 
بذل كل جھد لضمان فھم الطالب لما  ISPAل أن يكشف الطالب عن المعلومات التي قد يرغب في الحفاظ علیھا سرية، يجب على مدرسة قب

باإلبالغ عن اسمي الجاني المزعوم ومقدم الشكوى المتورط في العنف الجنسي المزعوم، باإلضافة إلى الحقائق  ISPAالتزام مدرسة ) 1: (يلي
، وغیر ذلك من مسؤولي المدرسة الباب التاسع، إلى منسق )بما في ذلك التاريخ والوقت والمكان(علقة بالحادث المزعوم ذات الصلة المت

 ).Mandatory Reporter(وفًقا لواجبات المراسل اإللزامي  ChildLineالمالئمین، وإنفاذ القانون المحلي و
 

 .الباب التاسععلى سريته، وھو ما سیراعیه مسؤول االمتثال ببرنامج  ISPAخیار الطالب للمطالبة بأن تحافظ مدرسة 
 

قدرة الطالب على مشاركة المعلومات بسرية مع خدمات االستشارة أو المناصرة أو الصحة أو الصحة العقلیة أو الخدمات المتعلقة  .1
بذل قصارى جھده الحترام ھذا  باب التاسعالإذا طلب الطالب السرية، فیجب على مسؤول االمتثال ببرنامج . باالعتداء الجنسي

 .لتوفیر بیئة آمنة وغیر تمییزية لجمیع الطالب ISPAالطلب ويجب علیه تقییم الطلب في سیاق مسؤولیة مدرسة 
 

 إجراءات التحقیق وحل الشكاوى
 

A.  الباب التاسعمسؤول االمتثال ببرنامج 

قادًرا على إجراء تحقیق شامل وكامل ويجب أن يطلب المشورة والمساعدة من مجلس  الباب التاسعيجب أن يكون مسؤول االمتثال ببرنامج 
إذا . يعتقد أنه يفتقر إلى القدرة على إجراء تحقیق شامل وكامل في سوء السلوك المزعوم الباب التاسعاألمناء إذا كان مسؤول االمتثال ببرنامج 

، فسیقوم مجلس اإلدارة بتعیین فرد مؤھل ال الباب التاسعالتنفیذي ھو المتھم بانتھاك  أو الرئیس الباب التاسعكان مسؤول االمتثال ببرنامج 
 .إلجراء التحقیق ISPAيعمل لدى 
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B. عقد جلسات االستماع/إجراء التحقیقات 

عل مقدم الشكوى أن يأخذ تفاصیل الشكوى كتابًة ويج الباب التاسعالذي يتلقى شكوى تخص  الباب التاسعيجب على مسؤول االمتثال ببرنامج 
ضد الطالب والتحقیق فیھا والتخلص منھا وفًقا لإلجراءات المنصوص علیھا في ھذه  الباب التاسعسیتم تلقي جمیع شكاوى . يوقع علیھا
 .السیاسة

 
يجوز لمقدم الشكوى أن . مع كل مقدم شكوى لالستماع إلى المزاعم وفھمھا الباب التاسعيلتقي مسؤول االمتثال ببرنامج  .1

ويحق للمتھم أيًضا، إذا كان طالًبا، أن ُيحضر ولي أمره في أي اجتماعات مع . ُيحضر ولي أمره أثناء أي اجتماع من ھذا القبیل
 .أيًضا الباب التاسعمسؤول االمتثال ببرنامج 

 
ًھا في الشكوى تحقیًقا مناسبًا وموثوًقا ونزي الباب التاسعمن خالل ھذه االجتماعات، سیجري مسؤول االمتثال ببرنامج  .2

، والذي يتضمن إجراء مقابالت والحصول على إفادات من أي شھود لكل من مقدم الشكوى والجاني المزعوم، )الشكاوى(
 .وسیتم تزويد األطراف بتحديثات حتى يتم اتخاذ قرار مكتوب. ومراجعة جمیع األدلة المقدمة

 
 ).ه من المرجح أكثر عدم حدوث ھذا التحرش أو العنف الجنسيأي إن(سیتم البت في الشكوى باستخدام رجحان معیار األدلة  .3

 )Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (على الرغم من أن قانون 
سیفصح عن معلومات  ب التاسعالبايحد من اإلفصاح عن معلومات معینة في اإلجراءات التأديبیة، فإن مسؤول االمتثال ببرنامج 

وھذا يشمل أمًرا بأن يبقى . لمقدم الشكوى حول العقوبة المفروضة على الجاني عندما تتعلق العقوبة مباشرة بمقدم الشكوى
فصول /الجاني بعیًدا عن مقدم الشكوى، أو أن الجاني ممنوع من الذھاب إلى المدرسة لفترة من الوقت أو يتم نقله إلى غرفة

 .المدرسة المستقلةمبنى مدرسة  أخرى في
 

قراًرا بأن مزاعم مقدم الشكوى مثبتة برجحان األدلة، فسیتم تحديد المستوى  الباب التاسعإذا اتخذ مسؤول االمتثال ببرنامج  .4
من قبل الرئیس  الباب التاسعالقوية ضد سوء السلوك بموجب  المدرسة المستقلةالمناسب من االنضباط المتوافق مع سیاسة 

وأي إدارة أخرى كجزء من العملیة التأديبیة المعتمدة من قبل مجلس إدارة  الباب التاسعالتنفیذي ومسؤول االمتثال ببرنامج 
أو الرئیس التنفیذي يرى أن فرض الفصل من المدرسة أو  الباب التاسعإذا كان مسؤول االمتثال ببرنامج . المدرسة المستقلة

يجب اتباع . ة أو الطرد ضد الطالب المتھم قد يكون مناسبًا، فعندئٍذ تُعقد جلسة استماع غیر رسمیة أو رسمیةالطرد من المدرس
لمثل جلسات االستماع ھذه  المدرسة المستقلةاإلجراءات التأديبیة الرسمیة الواردة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بمدرسة 

ويجب وضع المستندات المتعلقة بتھم مثبتة بالتحرش الجنسي في ملف . مینلضمان حماية األصول القانونیة الواجبة للمتھ
لن يتم وضع المستندات المتعلقة بالتھم غیر المثبتة في ملفات الطالب ولكن يجب االحتفاظ بھا من قبل مجلس . الطالب المتھم

الطالب بالحق وكیفیة الطعن في ھذا مقابل إخطار  الباب التاسعاألمناء في ملف سري تم إنشاؤه صراحة لالحتفاظ بشكاوى 
 .القرار، وسیتم تضمینھا مع القرار لكل من الطالب وأولیاء األمور

 
C. متطلبات إعداد التقارير األخرى 

  إذا كانت الشكوى تنطوي على اعتداء جنسي أو اغتصاب أو سلوك ذي طبیعة إجرامیة، فیجب االتصال بدائرة الشرطة
(Police Department)  وتقديم تقرير بالحادث من قبل المحلیةISPA) . يجب أيًضا تقديم تقرير من قبل أي مراسل إلزامي إلىChildLine 
المدرسة وفًقا لسیاسة المراسل اإللزامي المعتمدة من قبل مجلس مدرسة ) Department of Public Welfare(وإدارة الرفاھیة العامة 

 ISPAإذا كان ھناك أي سؤال حول ما إذا كان السلوك المشكو منه ُيشكل نشاطًا إجرامیًا، فیجب االتصال بمحامي مجلس . المستقلة
 .للتحقیق في السلوك الباب التاسعمن التزامھا المستقل باالمتثال لـ ISPAإن معرفة التحقیقات إلنفاذ القانون ال يعفي . على الفور

 
D. التدريب 

ن حتى يعرفوا كیفیة اإلبالغ عن التحرش لمسؤولي المدرسة المناسبین، وحتى يعرف الموظفون الذين لديھم سلطة سیتم تدريب الموظفی
سیشمل تدريب الموظفین معلومات عملیة حول كیفیة تحديد أنواع السلوك التي تشكل . التعامل مع التحرشات كیفیة االستجابة بشكل صحیح

سیتم تقديم . د إشارات التحذير التي قد تحتاج إلى االھتمام وكیفیة اإلبالغ عن التحرش الجنسي والعنفتحرًشا أو عنًفا جنسیًا، وكیفیة تحدي
ھذا التدريب إلى أي موظفین من المحتمل أن يشھدوا أو يتلقوا تقارير عن التحرش الجنسي والعنف، بما في ذلك المعلمون ومديرو المدارس 

على سبیل (جب أن يكون جمیع األشخاص المشاركین في تنفیذ إجراءات التظلم الخاصة بالمستلم ي. ومستشارو المدارس والموظفون الصحیون
لديھم تدريب أو خبرة في التعامل مع شكاوى التحرش الجنسي ) والمحققون وجھات الفصل في المنازعات الباب التاسعالمثال، منسقو برنامج 

في حاالت العنف . وسیشمل التدريب أيًضا متطلبات السرية المطبقة. المستقلة المدرسةوالعنف الجنسي، ومع إجراءات التظلم الخاصة 
 .الجنسي، سیحصل متقصي الحقائق وصانع القرار أيًضا على تدريب أو معرفة كافیة فیما يتعلق بالعنف الجنسي

 
وستضمن . ثقافیًا لجمیع مقدمي الشكوىأن الموظفین قادرون على تقديم المشورة المختصة  المدرسة المستقلةباإلضافة إلى ذلك، ستضمن 

أن مستشاريھا وغیرھم من الموظفین المسؤولین عن تلقي شكاوى العنف الجنسي والرد علیھا، بما في ذلك المحققون وأعضاء مجلس 
ب غیر المطابقین للجنس المتحولین جنسیًا والطال/ثنائیي الجنس/المثلیین/االستماع، يتلقون التدريب المناسب حول العمل مع الطالب المثلیات

 .والعنف الجنسي من نفس الجنس
 

أيًضا تقديم أي نماذج إبالغ مدرسیة أو معلومات أو تدريب حول العنف الجنسي بطريقة يمكن للطالب والموظفین ذوي  ISPAستضمن مدرسة 
لیھم قراءة اإلعاقة الوصول إلیھا، على سبیل المثال، من خالل توفیر نسخ إلكترونیة يمكن الوصول إلیھا من النماذج الورقیة لألفراد الذين يتعذر ع

 .ن طريق توفیر مترجم لغة اإلشارة لفرد أصم يحضر تدريبًاالمطبوعات، أو ع
 

. والعنف الجنسي الباب التاسعتدريبًا مناسبًا لعمر طالبھا فیما يتعلق بـ المدرسة المستقلة، ستوفر الباب التاسعلضمان فھم الطالب لحقوقھم بموجب 
 .على التمییز الجنسي والتحرش الجنسي المستقلة المدرسةويمكن تقديم التدريب بشكل منفصل أو كجزء من التدريب األوسع 
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ھذه البرامج التعلیمیة في برامجھا التوجیھیة للطالب الجدد وأعضاء ھیئة التدريس والموظفین والعاملین، وتدريب  المدرسة المستقلةقد تُدرج 
ستشمل ھذه البرامج مناقشة ما يشكل تحرًشا جنسیًا ". أمسیات العودة إلى المدرسة"الطالب الرياضیین والمدربین، وتجمعات المدارس و

 .وإجراءاتھا التأديبیة، وعواقب انتھاك ھذه السیاسات المدرسة المستقلةوعنًفا جنسیًا، وسیاسات 
 

 .طالبيأيًضا ھذه المعلومات في دلیل الموظف وأي كتیبات يتلقاھا الطالب الرياضیون وأعضاء مجموعات النشاط ال المدرسة المستقلةستدرج 
 

وستخبر ھذه المواد أيًضا الطالب وموظفي . ستشمل ھذه المواد إلى أين وإلى من يجب أن يذھب الطالب إذا كانوا ضحايا للعنف الجنسي
 .المدرسة بما يجب علیھم فعله إذا علموا بحادث عنف جنسي

 
 الباب التاسعINSIGHT PA نموذج شكوى 

ھذا ھو جمع الحقائق األساسیة لإلجراءات المزعومة من أجل إيجاد حلول فورية ومنصفة  التاسعالباب إن الغرض من نموذج التظلم : الغرض
الباب للشكاوى القائمة على التمییز على أساس الجنس؛ بما في ذلك إمكانیة حل شكاوى التحرش الجنسي أو العنف الجنسي، بما ينتھك 

 .، على نحو مالئم ومناسب قدر اإلمكان") الباب التاسع"( 1972من تعديالت التعلیم لعام  التاسع
 

 ).بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف الجنسي( الباب التاسعينطبق ھذا النموذج فقط على الشكاوى التي تدعي التمییز الذي يحظره 
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 الباب التاسعنموذج شكوى 

ويطلبون المراجعة إكمال ھذا النموذج وتقديمه إلى المسؤول المناسب  الباب التاسعُيطلب من األفراد الذين يزعمون التمییز بموجب : اإلرشادات
 :في أقرب وقت ممكن بعد حدوث التمییز المزعوم

 
   _________________________________________________________________  :اسم مقدم الشكوى .1

 
   __________________________________________________________________  :معلومات جھة االتصال

 
  _____________________________________________________  :الرمز البريدي/الوالية/عنوان المنزل المدينة

 
  ________________________________________________________________________  :ھاتف المنزل

 
  ________________________________________________________________________  :صف الطالب

 
  ______________________________________________________________  :موقع مكتب مدرسة الموظف

 

يرجى وصف اإلجراء الذي تعتقد أنه قد يكون تمییًزا على أساس الجنس، بما في ذلك شكاوى التحرش الجنسي أو العنف : طبیعة التظلم .2
ويمكنك إرفاق صفحات . بالتحديد بشكل معقولتعتقد أنه قد يكون مسؤوالً ) أشخاص(وتحديد أي شخص  الباب التاسعالجنسي، بما ينتھك 

 :أخرى إذا لزم األمر
 
 

 _________________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________________  
 

 متى حدثت اإلجراءات المذكورة أعاله؟ .3
 

 _________________________________________________________________________________  
 
 

 نعم ال ) يرجى وضع دائرة(ھل ھناك شھود على ھذا األمر؟  .4
 :اإلجابة نعم، فیرجى تحديد الشھود إذا كانت

 
 ؟ 4ھل ناقشت ھذا األمر مع أي من الشھود المحددين في البند  .5

 ال نعم) يرجى وضع دائرة(
  :الشخص الذي تحدثت إلیه: إذا كانت اإلجابة نعم، فُیرجى تحديد

 
  : التاريخ

 
  : أسلوب التواصل

 
 ال  نعم) وضع دائرةيرجى (آخر بالمدرسة حول ھذا األمر؟ ) موظفین(أو موظف ) مسؤولین(ھل تحدثت إلى أي مسؤول  .6

  :التاريخ  :الشخص الذي تحدثت إلیه: إذا كانت اإلجابة نعم، فُیرجى تحديد
 

  :أسلوب التواصل
 

 :6المحددة في البند ) المناقشات(يرجى وصف نتیجة المناقشة  .7
 

 _________________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________________  
 

 .ذات صلة بشكواك يرجى إرفاق أي بیانات أو أسماء الشھود أو التقارير أو المستندات األخرى التي تشعر أنھا
 

 .أشھد أن المعلومات السابقة صحیحة
 

  : االسم بأحرف واضحة
 

  _______________:التاريخ ____________________________________________________________________ :التوقیع
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 سیاسة الیانصیب
بإجراء يانصیب في ذلك الوقت لتحديد الطالب  Insight PAإذا تجاوزت الطلبات المساحة المتاحة في نھاية فترة التسجیل، فسوف تقوم مدرسة 

لن تكون . ُيعقد الیانصیب مرة واحدة كل عام. الیانصیب ال يرى اإلعاقات واالختبارات والدرجات وما إلى ذلك. الذين سیتم تسجیلھم في المدرسة
يجب . لطلب وبحلول الموعد النھائي للیانصیبالطلبات مؤھلة للمشاركة في الیانصیب إال الطلبات المستلمة في الموقع المحدد في نموذج ا

سُیطلب من أولئك الذين ال . استالم ملفات التسجیل المكتملة للمتقدمین الُمختارين في الیانصیب في موعد ال يتجاوز الموعد النھائي للتسجیل
 .يستجیبون بحلول الموعد النھائي للتسجیل إعادة تقديم طلب

 
وستتم . درجة بالترتیب الذي يحدده الیانصیب، سیتم وضع الطلبات المتبقیة بترتیب تدريجي في قائمة االنتظاربعد ملء المساحة المخصصة لكل 

عندما . ا بهإضافة أي طلبات يتم استالمھا بعد الموعد النھائي لتقديم الطلبات وبعد الیانصیب إلى نھاية قائمة االنتظار بالترتیب الذي تم استالمھ
وأثناء . أو ينتقلون منھا، سیتم منح ھذا المكان للشخص التالي في قائمة االنتظار في مستوى ھذا الصف Insight PAسة ينسحب الطالب من مدر

 .عملیة التسجیل، يجب إعطاء األفضلیة للطالب الذين شارك آباؤھم بنشاط في تطوير المدرسة وإلخوة الطالب المسجلین حالیًا في المدرسة
 

 "فقأفھم وأوا"صفحة التوقیع 
يرجى زيارة الرابط التالي الستكمال صفحة . من خالل التوقیع، يؤكد أولیاء األمور والطالب أنھم يفھمون محتويات ھذه الصفحة ويوافقون علیھا

 ttps://tinyurl.com/ISPAHandbookSignatureh: التوقیع إلكترونیًا
 

والمعلم وموظفي المدرسة اآلخرين ضروريان لنجاح الطالب في بیئتنا  أفھم وأوافق على أن التعاون والشراكة بین مدرب التعلم والطالب
 ).School-Parent and Family Compact(االفتراضیة وھو راسخ في االلتزامات الواردة في میثاق ولي األمر والمدرسة واألسرة 

 
 . موثوًقا بشبكة اإلنترنتأفھم وأوافق على وجوب توفیر بیئة تعلیمیة آمنة البني الطالب تتضمن اتصاالً 

 
 .أفھم وأوافق على وجوب مراجعة البريد اإللكتروني يومیًا والرد على رسائل البريد اإللكتروني والھاتف يومیًا

 
 .أفھم وأوافق على أنه يجب على طفلي تسجیل الدخول إلى المدرسة عبر اإلنترنت في كل يوم دراسي وإكمال الدروس المخصصة

 
لمتابعة إجراءات التغیب عن  ISPAأن عدم تسجیل الدخول وإكمال عمل الدورة التدريبیة يومیًا قد يؤدي إلى سعي مدرسة  أفھم وأوافق على

 .PAالمدرسة على النحو المسموح به بموجب قانون 
 

ألن المعلم قرر أن ھناك أفھم وأوافق على أنه عندما تتم دعوة طفلي إلى جلسة مدرسیة مباشرة تم وضع عالمة علیھا بأنھا مطلوبة، فذلك 
حاجة إلى دعم أكاديمي إضافي، وأنا أفھم وأوافق أيًضا على أن عدم الحضور في ھذه الجلسات قد يؤدي إلى انخفاض النجاح أو التقدم 

 .األكاديمي الذي قد يؤثر على تعزيز مستوى الصف
 

 .والتقییمات الموجھة عبر اإلنترنت وبدون إنترنتأفھم وأوافق على أن طفلي يجب أن يشارك في مجموعة متنوعة من األنشطة 
 

)، Pennsylvania System of School Assessment ("PSSA")للتقییم المدرسي ( Pennsylvania(نظام أفھم وأوافق على أن اختبار الوالية 
Keystone( ستعمل مدرسة . سیتطلب مني نقل الطالب إلى موقع اختبار فعليISPA ون مواقع االختبار على مسافة ساعة على ضمان أن تك

 .من المنزل كلما أمكن ذلك، ولكن بناًء على موقعي، أفھم وأوافق على أنني قد أضطر إلى االنتقال لمسافات أبعد على نفقتي الخاصة
 

بصیاغة برنامج تعلیمي مناسب البني الطالب، يجب أن أقدم جمیع سجالت الطالب ذات الصلة بما في  ISPAأفھم وأوافق على أنه لكي تقوم 
 ISPAأفھم أن مدرسة . ذلك بطاقات التقارير السابقة، والسجالت الدراسیة، ودرجات االختبار، وأي وثائق تعلیمیة خاصة في أسرع وقت ممكن

المعلومات ولكنھا قد تحتاج أيًضا إلى مساعدتي في الحصول على المستندات التي ال يمكن ستتواصل مع المدارس السابقة للحصول على ھذه 
 .الحصول علیھا من المدرسة السابقة

 
 األخرى ذات  Pennsylvaniaأفھم أن االلتحاق بالمدارس العامة يشمل االمتثال للمتطلبات الصحیة للوالية وجمیع متطلبات اإلدارة التعلیمیة في 

 Pennsylvania Department of Educationالصلة بالمدارس المستقلة عبر اإلنترنت. 
 .لجمیع الموضوعات التي تم تناولھا الموجودة في الكتیب ISPAلقد قرأت وفھمت سیاسات 

 .لقد قرأنا وراجعنا الكتیب، وعند التوقیع، نُبین الوعي والفھم لممارسات المدرسة واإلجراءات المنصوص علیھا ھنا
 

يرجى زيارة الرابط التالي الستكمال صفحة . الل التوقیع، يؤكد أولیاء األمور والطالب أنھم يفھمون محتويات ھذه الصفحة ويوافقون علیھامن خ
 ttps://tinyurl.com/ISPAHandbookSignatureh: التوقیع إلكترونیًا

 

 .ISPAيجب إكمال استبیان منفصل لكل طالب قمت بتسجیله في 
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 میثاق ولي األمر والمدرسة واألسرة
يوضح ما يلي كیفیة مشاركة أولیاء األمور والموظفین والطالب في مسؤولیة تحسین التحصیل األكاديمي للطالب من خالل بناء الشراكات 

 .وتطويرھا لمساعدة الطالب على تحقیق المعايیر العالیة للوالية
 

 التزام المدرسة
 

 :ملتزمون كمدرسة بدعم تعلم الطالب من خاللإننا 
 

 )Title Iالباب األول (تقديم عملیة تدريس ومناھج عالیة الجودة في بیئة تعلیمیة داعمة وفعالة تمكن الطالب الذين تخدمھم برامج  •
 من تلبیة المعايیر األكاديمیة الصعبة للوالية 

 —بشكل مستمر من خالل ما يلي، على األقلتأكید أھمیة التواصل بین المعلمین وأولیاء األمور  •
 

مؤتمرات أولیاء األمور والمعلمین في المدارس االبتدائیة التي تنعقد سنويًا على األقل والتي ستتم فیھا مناقشة  •
 "المیثاق"المیثاق باعتباره 

 ارتباطه بالتحصیل الفردي للطفل •
 إرسال تقارير بشكل مستمر ألولیاء األمور عن تقدم أطفالھم •
 الوصول المعقول إلى الموظفین، وفرص التطوع والمشاركة في فصول أطفالھم، ومراقبة أنشطة الفصول الدراسیة •
ضمان وجود تواصل منتظم متبادل وھادف بین أفراد األسرة وموظفي المدرسة، بالقدر الممكن عملیًا، بلغة يمكن ألفراد  •

 األسرة فھمھا

 معاملة كل طالب بكرامة واحترام  •
 تلبیة االحتیاجات الفردية للطالبالسعي ل •
 اإلقرار بأن أولیاء األمور واألسر أمران حیويان لنجاح الطفل والمدرسة  •
 توفیر بیئة تعلیمیة آمنة وإيجابیة وصحیة •
 ضمان وصول كل طالب إلى خبرات تعلیمیة عالیة الجودة •
 وأولیاء األمور التأكد من أن موظفي المدرسة ينقلون توقعات واضحة لألداء لكل من الطالب  •
 توفیر التطوير المھني للموظفین •

 التزام ولي األمر واألسرة

 : بصفتنا أولیاء األمور وأفراد األسرة، فإننا ملتزمون بدعم تعلم طالبنا من خالل

 خلق جو منزلي يدعم التعلم •
 المشاركة في القرارات المتعلقة بتعلیم الطالب واالستخدام اإليجابي للوقت الالمنھجي، حسب االقتضاء  •
 حضور النشاطات واالجتماعات المدرسیة •
  Title Iالتواصل مع المعلمین عبر الھاتف والبريد اإللكتروني وحضور ورش العمل الخاصة بولي األمر واألسرة في برنامج  •
 مجلس اإلدارة وقواعد المدرسة اإللمام بسیاسات •
 مراقبة الحضور في المدرسة والصف •
 التأكد من إكمال الواجبات المنزلیة والتكلیفات األخرى •
 تشجیع الطالب على إظھار االحترام لجمیع أفراد المجتمع المدرسي وممتلكات المدرسة  •
 تقوية السلوك اإليجابي •
 التزام الطالب •
 :لذلك، يوافق على القیام بالمسؤولیات التالیة بأفضل ما في وسعه. المسؤول عن نجاحه فھو. يدرك الطالب أھمیة التعلیم •

 
o  تسجیل الدخول إلى المدرسة، في الوقت المحدد، كل يوم وحضور جلساتClass Connect  المباشرة التي يطلبھا معلمه 
o خلق موقف إيجابي تجاه المدرسة 
o في الوقت المحدد أن يكون مسؤوالً عن إكمال الواجبات المنزلیة 
o  أن يكون متعاونًا من خالل تنفیذ إرشادات المعلم وطلب المساعدة عند الحاجة 
o القیام بعمل يومي يعكس أفضل جھد للطالب 
o أن يتعامل باحترام مع جمیع أعضاء المدرسة وممتلكات المدرسة 
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 مدرب التعلم/مسؤولیات ولي األمر
 .لم ھو ولي أمر الطالب أو شخًصا آخر بالًغا مسؤوالً يكرس نفسه للتأكد من حصول طفله على تعلیم جیدعادة ما يكون مدرب التع

 
ومع ذلك، يمكن لمدرب التعلم عادًة أن . يختلف االلتزام الزمني النموذجي لمدرب التعلم اعتماًدا على الطالب ومستوى الصف الدراسي للطالب

 :يتوقع قضاء الوقت التالي
 

 ساعات يومیًا  6إلى  3من : من الروضة حتى الصف الخامسالصفوف  •
 ساعات يومیًا 4إلى  2من : 8 إلى 6الصفوف  •
 من ساعة إلى ساعتین يومیًا: 12إلى  9الصفوف من  •

 :تشمل مسؤولیات مدرب التعلم ما يلي
 

 تتبع التقدم •
 تسجیل الحضور الیومي •
 حسب الحاجة) المعلمین(التحقق من البريد اإللكتروني للطالب يومیًا والتواصل مع المعلم  •
 في أي شيء مطلوب ) معلمیھم(التأكد من مشاركة الطالب مع معلمھم  •
 Class Connectإرسال عینات من عمل الطالب في جلسات  •
 معیارية التأكد من أن الطالب يشاركون في اختبارات إلزامیة تابعة للوالية و •
 التأكد من توفر اتصال إنترنت نشط •

 

 مسؤولیات الطالب
 

 تسجیل الدخول يومیًا •
 إتمام الدروس يومیًا •
ُيفضل الحضور المباشر وقد يتم جعله إلزامیًا إذا لم يحرز الطالب (المطلوبة  Class Connectالحضور والمشاركة بنشاط في جلسات  •

 )تقدًما متوقًعا
 اإللكتروني يومیًا والرد في الوقت المناسبالتحقق من رسائل البريد  •
 إرسال التكلیفات في أو قبل التواريخ المحددة •
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 التطعیمات المطلوبة
 :، فإن التطعیمات التالیة مطلوبة كشرط للحضورPennsylvaniaوفًقا لقانون والية 

 

رياض األطفال  اللقاحات
 12الصف  11 - 7من الصف  6-1 والصفوف

التیتانوس، والدفتیريا، والسعال 
ُيعطى عادًة (الديكي الالخلوي 

 ، DT، أو DTP، أو DTaPباسم 
 )TDأو 

 
جرعة واحدة في سن الرابعة أو (

 )بعدھا

 
 

 جرعات 4

 
 

 جرعات 4

 
 

 جرعات 4

 
 شلل األطفال

الجرعة الرابعة في سن الرابعة أو (
أشھر على األقل  6بعدھا وبعد 

 )المعطاةمن الجرعة السابقة 

 جرعات 4
الجرعة الرابعة لیست (

ضرورية إذا تم إعطاء 
الجرعة الثالثة في سن 

 أشھر 6الرابعة أو أكبر بعد 
على األقل من الجرعة  

 )السابقة

 جرعات 4
الجرعة الرابعة لیست (

ضرورية إذا تم إعطاء 
الجرعة الثالثة في سن 

أشھر  6الرابعة أو أكبر وبعد 
على األقل من الجرعة 

 )السابقة

 جرعات 4
الجرعة الرابعة لیست (

ضرورية إذا تم إعطاء الجرعة 
الثالثة في سن الرابعة أو 

أشھر على األقل  6أكبر وبعد 
 )من الجرعة السابقة

 الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة
عادة ما يتم تناوله كلقاح ثالثي (
)MMR(( 

 جرعتان جرعتان جرعتان

 جرعات 3 جرعات 3 جرعات B 3االلتھاب الكبدي 

جرعتان أو دلیل على  )جدري الماء(الحماق 
 المناعة

جرعتان أو دلیل على 
 المناعة

 جرعتان أو دلیل على المناعة

التیتانوس، والدفتیريا، والسعال 
 جرعة 1 جرعة 1 غیر متاح )Tdap(الديكي الالخلوي 

 غیر متاح )MenACWY(المكورات السحائیة 

 :جرعة 1
تعطى الجرعة األولى في (

 سنة؛ والجرعة 15-11سن 
 الثانیة مطلوبة في سن 

أو عند دخول الصف  16
 )الثاني عشر

 جرعة واحدة أو اثنتان
إذا تم إعطاء الجرعة األولى (

 سن16 في  MenACWYمن 
 عاًما أو أكبر، فسیتم

الصف  احتسابھا كجرعة
 )الثاني عشر

 
 
 لمزيد من المعلومات حول اللقاحات التي يحتاجھا طفلك من أجل الذھاب إلى المدرسة، تحدث إلى مقدم الرعاية الصحیة أو ممرضة المدرسة أو

 .لمزيد من المعلومات PA-Health-877-1اتصل بالرقم 
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 سیاسة الحضور
الطالب . تعلیم الطالب وھو أمر حیوي للتخرج استعداًدا لمواجھة متطلبات حیاة البالغینيعد الحضور المنتظم إلى المدرسة جزًءا أساسیًا من 

إن التغیب المزمن ھو سلوك يرتبط بشدة بالتسرب من . الذين يتغیبون بشكل متكرر قد يعرضون مستقبلھم للخطر من خالل التخلف في الدراسة
 ).االنقطاع عن الدراسة(المدرسة 

 
يومي لتسجیل الدخول إلى المدرسة عبر اإلنترنت، واستكمال تكلیفات الدورة التدريبیة في الوقت المناسب وحضور  من خالل إنشاء روتین

تذكر أن التواصل مع المعلمین ھو . جلسات التواصل المباشر في الفصل، سیتمكن الطالب من إكمال متطلبات الدورة التدريبیة والتخرج بنجاح
 .ISPAضمان التمتع بتجربة تعلیمیة ناجحة عبر اإلنترنت في أفضل طريقة لمواكبة السرعة و

 
يحدث الحضور فقط في أيام المدرسة كما ھو مدرج . يوًما دراسیًا 181يجب على الطالب متابعة الجدول الزمني للسنة الدراسیة الذي يتضمن 

أيام العطالت أو عطالت نھاية األسبوع من أجل الحفاظ على يمكن للطالب إكمال العمل عبر اإلنترنت في . في الجدول الزمني للسنة الدراسیة
 .تقدم الدورة، ولكن لن يتم منح أي رصید حضور للعمل المنجز في غیر أيام المدرسة

 
، تشیر سن المدرسة اإللزامیة إلى فترة حیاة الطفل من وقت دخول الطفل إلى المدرسة كمتعلم مبتدئ، والتي قد ال Pennsylvaniaفي والية 

وفًقا لقانون االلتحاق اإللزامي بالمدارس . تتجاوز ثماني سنوات، حتى سن السابعة عشرة أو التخرج من المدرسة الثانوية، أيھما يحدث أوالً 
)Compulsory School Attendance Law ( وقانون) قانون والية بنسلفانیاPennsylvania State Code( تم اعتماد قواعد موحدة لضمان حضور ،

 .من المتوقع أن يحضر الطالب إلى المدرسة يومیًا. الطالب إلى المدرسة بانتظام
 

باإلضافة . يونیو 30يولیو و 1يوًما من التدريس بین ) 180(من جمیع المدارس العامة تقديم ما ال يقل عن مائة وثمانین  Pennsylvaniaتطلب والية 
 :قديم حد أدنى من الساعات التعلیمیة حسب مستوى الصفإلى ذلك، يتطلب القانون من جمیع المدارس العامة ت

 
 

 عدد الساعات يومیًا الحد األدنى للساعات سنويًا يوم مستويات الصف
 K-6 180 900 5رياض األطفال

7-12 180 990 5.5 
 
 

 ؟Insight Pennsylvaniaما الذي يعتبر حضوًرا في 
 

، ويكمل العمل داخل حساب الطالبيتم اعتبار الطالب حاضًرا في الیوم الذي يقوم فیه بتسجیل الدخول إلى المدرسة عبر اإلنترنت من خالل 
يجب على الطالب . من خالل خطته الیومیة ايتم الوصول إلیھالتي  Class Connect، ويحضر جلسة حساب الطالبالدورة التدريبیة من خالل 

 .مباشرة Class Connectخول إلى المدرسة عبر اإلنترنت لیتم اعتبارھم حاضرين حتى في حالة عدم جدولة جلسات تسجیل الد
 

 تسجیل الحضور

 .Class Connectدخول الطالب تلقائیًا إلى المدرسة عبر اإلنترنت، وعملھم، وحضور جلسات  Insight Pennsylvania Systemsسُتسجل أنظمة 
 

 الغیاب
 

حتى يقدم أحد أولیاء األمور أو األوصیاء تفسیًرا أو عذًرا طبیًا مكتوبًا إلى ) بدون عذر(سیتم التعامل مع جمیع حاالت الغیاب على أنھا غیر قانونیة 
ذا لم يقدم أولیاء األمر أو األوصیاء تفسیًرا أو عذًرا طبیًا مكتوبًا في إ. attendance@insightpa.orgموظف الحضور عن طريق البريد اإللكتروني 

 .بشكل دائم) بدون عذر(أيام من الغیاب، فسیتم اعتبار الغیاب غیر قانوني ) 3(غضون ثالثة 
 

 ونسخة إلى معلم الفصل في الصفوف  attendance@insightpa.orgيرجى إرسال تفسیر الغیاب عبر البريد اإللكتروني إلى 
 :يرجى تضمین المعلومات التالیة في بريدك اإللكتروني. أو مستشار الصف من الصف السادس إلى الحادي عشر/و 5-رياض األطفال

 ) مستوياتھم(ومستوياته ) الطالب(اسم الطالب  •
 رقم ھوية الطالب •
 الغیاب ) تواريخ(تاريخ  •
 الغیابسبب  •
 إرفاق الوثائق إذا لزم األمر •

مطلوب الوصول المستمر إلى اإلنترنت . عدم القدرة على الوصول إلى اإلنترنت لیس سببًا صالًحا للتغیب عن المدرسة -يرجى مالحظة  *
إذا . اإلنترنت في منزلك يرجى التأكد من أن لديك خطة للوصول إلى اإلنترنت في موقع ثانوي في حالة عدم توفر. ISPAللتسجیل المستمر في 

) 5-رياض األطفال(واجھت موقًفا شخصیًا يؤثر على قدرتك على الحفاظ على اتصال ثابت باإلنترنت، فیرجى التواصل مع معلم الفصل في الصفوف 
 .إلعالمھم) 11-6(أو مستشارك في الصفوف 
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 :ما يلي) بعذر(تتضمن أسباب الغیاب المشروعة 

 الطالبمرض  •

o  أيام من الغیاب 3يجب تقديم تفسیر كتابي في غضون 

 موعد طبي •

o  أيام من الغیاب  3يجب تقديم تفسیر كتابي في غضون 

 حاالت الوفاة في األسرة المباشرة •

o  أيام من الغیاب  3يجب تقديم تفسیر كتابي في غضون 

 عطلة دينیة •

o  ساعة  24يجب تقديم طلب كتابي قبل 

 رحلة تعلیمیة •

o ساعة 24م طلب كتابي قبل يجب تقدي 

الذي تم التحقق منه عن طريق إرسال إخطار من أولیاء األمر خالل ) بعذر(أيام من الغیاب القانوني التراكمي ) 10(قد ُيسمح بحد أقصى عشرة 
 .أيام تراكمیة عذًرا من الطبیب) 10(قد تتطلب جمیع حاالت الغیاب التي تزيد عن عشرة . العام الدراسي

 
 إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت أو انقطاع التیار الكھربائي أو مشاكل تقنیة متعلقة بالكمبیوتر ناتجة عن المدرسةال توجد 

 
إلى يجب أن يكون لدى الطالب غیر القادرين على تسجیل الدخول إلى المدرسة أو الذين يعانون من انقطاع التیار الكھربائي خطة بديلة للذھاب 

إذا لم يكن لدى الطالب خطة احتیاطیة وال يمكنه الذھاب إلى . انیة الوصول إلى الكمبیوتر للقیام بواجبھم المدرسيموقع عام مع إمك/مكتبة
قد يؤدي الغیاب المتكرر بسبب عدم الوصول إلى اإلنترنت إلى إحالة إدارية لتقییم . المكتبة، فیجب علیه إخطار مكتب الحضور بسبب الغیاب

 .وقد يؤدي استمرار عدم الوصول بعد وضع تلك الخطة إلى مراجعة إدارية. علیھاالعقبات ووضع خطة للتغلب 

 يجب على الطالب الذين يتغیبون بسبب مشاكل تقنیة متعلقة بالكمبیوتر ناتجة عن المدرسة االتصال بالدعم الفني وإخطار مكتب الحضور برقم
يمكن . يتم قبول عذر الغیاب بسبب مشاكل تقنیة بدون رقم تذكرة الدعم الفنيلن . أو الوثائق التي تدعم سبب الغیاب/تذكرة الدعم الفني و

يجب إخطار معلم الفصل أو . 2273-512-866أو عن طريق االتصال بالرقم المجاني  https://www.help.k12.comاالتصال بالدعم الفني على 
 .مستشار الطالب

 
 ر خارج الواليةالسف

 يجب اإلبالغ عن أي سفر خارج الوالية خالل األيام التي تكون فیھا الجلسات الدراسیة قائمة، إلى مكتب الحضور من خالل نموذج طلب رحلة،
 ISPAى طالب وفًقا لقانون الوالية، يجب عل. حتى إذا كان الطالب سیسجل الدخول ويحضر جلسات المدرسة بانتظام أثناء تواجده خارج الوالية

 .أيام متتالیة 10لن تتم الموافقة بشكل عام على أكثر من . PAاالحتفاظ بإقامة دائمة والتواجد داخل والية 
 

 إجازة دراسیة
 

 . Pa Code 11.26][1 22قد يتم إعفاء التالمیذ من الرحالت التعلیمیة العائلیة التي ال ترعاھا المدرسة وفًقا لقانون 
 

. على عاتق مقدم الطلب مسؤولیة االتصال بمكتب الحضور لتحديد االلتزامات التي يجب الوفاء بھا نتیجة لھذا الغیاب المقترحيرجى تفھم أنه تقع 
 :وعالوة على ذلك، ُيرجى تفھم ما يلي

یمیة ممتدة بناًء أيام متتالیة، على الرغم من أن اإلدارة قد توافق على إجازة تعل) 10(لن تتم الموافقة بشكل عام على أكثر من عشرة  •
 .على الوضع والموقف األكاديمي الحالي للطالب

 أيام من تجربة العام الدراسي، ) 10(لن يحدث أي غیاب في آخر عشرة  •
 مثل عطالت نھاية األسبوع واإلجازات الطويلة لن تبرر أي طلب •
) Educational Request Form( نموذج الطلب التعلیميساعة على األقل من الرحلة باستخدام  24يجب تقديم الطلب والموافقة علیه قبل  •

 .لن يتم إجراء الموافقات بعد حدوث الرحلة -أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني مفصل إلى مكتب الحضور 
 .لن تتم الموافقة على الطلبات للحصول على إجازة أثناء فترة اختبار الوالية •
يام التي تكون فیھا الجلسات الدراسیة قائمة، إلى مكتب الحضور من خالل نموذج طلب يجب اإلبالغ عن أي سفر خارج الوالية خالل األ •

في حالة تسجیل الدخول . رحلة تعلیمیة، حتى إذا كان الطالب سیسجل الدخول ويحضر جلسات المدرسة أثناء تواجده خارج الوالية
على أنه غیاب، ولكن إكمال النموذج يوفر لنا الوثائق التي  PA باستمرار، لن يتم احتساب الوقت الذي يتم قضاؤه في العمل خارج والية

 .PAاالحتفاظ بإقامة دائمة في والية  ISPAوفًقا لقانون الوالية، يجب على طالب . نحتاجھا فیما يتعلق بمكان وجود الطالب

http://www.help.k12.com/
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 ماذا أفعل إذا رفض طفلي تسجیل الدخول أو حضور الجلسات؟
 

يمكن لمعلم أو مستشار الفصل تقديم اقتراحات أولیة وقد يحیل الطالب . معلم الفصل الخاص بطفلك أو مستشاره حول ھذه المسألةتحدث مع 
 .للمساعدة في الحصول على دعم إضافي البنك الطالب) FAST(إلى فريق الدعم األكاديمي لألسرة 

 
 نقاط الحضور الرئیسیة

 :النقاط المھمة بشأن الحضور ھي
 

 )من االثنین إلى الجمعة حتى في حالة عدم وجود دروس مباشرة(جیل الدخول يومیًا تس .1
 إتمام العمل في دوراتك عبر اإلنترنت .2
 المباشرة المجدولة Class Connectحضور جلسات  .3
 .فوًرا عندما ال يكون من الممكن تسجیل الدخول attendance@insightpa.orgعبر  مستشاري الفصل/إخطار معلمي .4
 .أو الرد على رسائل البريد اإللكتروني من موظفي المدرسة فیما يتعلق بالحضور والمشاركة/الرد على المكالمات الھاتفیة و .5
 مؤتمر تحسین حضور الطالب وة لحضور تغیب عن المدرسة وإخطار المنطقة التعلیمیة والدع=  غیابات تراكمیة بدون عذر 3 .6

)Student Attendance Improvement Conference (SAIC)(  خطة تحسین حضور الطالب وإكمال 
))Student Attendance Improvement Plan (SAIP( 

 SAIPتغیب معتاد وإخطار المنطقة التعلیمیة وإعادة النظر في خطة = غیابات تراكمیة بدون عذر  6 .7
 ، وإحالة محتملة إلى برنامج تحويل الحضور في المقاطعة ISPAانسحاب محتمل من = غیابات متتالیة بدون عذر  10 .8

)County Attendance Diversion( وإحالة محتملة إلى خدمات األطفال والشباب في المقاطعة، وقد تباشر ،ISPA  إجراءات المحكمة
 وغرامات التغیب عن المدرسة

 
 سةالتغیب عن المدر

 
بدون (غیابات غیر قانونیة ) 3(على أن الطفل في سن المدرسة اإللزامیة يعتبر متغیبًا عندما يكون للطفل ثالثة  Pennsylvaniaينص قانون والية 

 .خالل العام الدراسي) عذر
 

. كتابًة بأن الطالب يعتبر متغیبًا عن المدرسةغیابات غیر قانونیة، ستقوم المدرسة بإخطار ولي األمر أو الوصي ) 3(بمجرد أن يراكم الطالب ثالث 
 .في ھذا اإلخطار، سیتم إبالغ ولي األمر أو الوصي بالعواقب المحتملة إذا أصبح طفلھما متغیبًا عن المدرسة بشكل معتاد

 
مع أو بدون مشاركة  SAICسیتم عقد مؤتمر ). SAIC(الوصي للمشاركة في مؤتمر تحسین حضور الطالب /ستدعو المدرسة الطالب وولي األمر

 .الوصي، ولكن يمكن تحقیق أفضل النتائج عندما تعمل األسرة والمدرسة بالتعاون مًعا/الطالب وولي األمر
 

 الوصي للمشاركة في وضع خطة تحسین حضور الطالب /، ستدعو المدرسة الطالب وولي األمرSAICخالل مؤتمر 
)Student Attendance Improvement Conference (SAIC)( سیتم إنشاء خطة . القائمة على المدرسةSAIP  مع أو بدون مشاركة الطالب

 .الوصي، ولكن يمكن تحقیق أفضل النتائج عندما تعمل األسرة والمدرسة بالتعاون مًعا/وولي األمر
 

 التغیب المعتاد عن المدرسة
 

غیابات غیر ) 6(على أن الطفل في سن المدرسة اإللزامیة يعتبر متغیبًا بشكل معتاد عندما يكون للطفل ستة  Pennsylvaniaينص قانون والية 
بمجرد أن يصل غیاب الطالب إلى مستوى التغیب المعتاد عن المدرسة، يتطلب قانون والية . خالل العام الدراسي) بدون عذر(قانونیة 

Pennsylvania التالیة أن تتخذ المدرسة اإلجراءات: 
 

 :عاًما 15الطالب الذين تقل أعمارھم عن 
 

وكالة األطفال والشباب بالمقاطعة .) 2خطة تحسین الحضور على مستوى المدرسة أو المجتمع أو إلى .) 1يجب على المدرسة إحالة الطالب إما إلى 
 ).  Pennsylvania Juvenile Act) Actلألحداث Pennsylvaniaللحصول على الخدمات أو التصرف المحتمل للطالب كطفل معال بموجب قانون 

 
قد تشرع المدرسة أيًضا في عملیة تقديم استدعاء لدى قاضي المقاطعة ضد الشخص الذي له عالقة أبوية مع الطالب الذي يقیم في نفس 

 .المنزل مع الطالب
 

 :عاًما أو أكبر 15الطالب بعمر 
 

إذا كان الطالب يتغیب أكثر : مالحظة(إحالة الطالب إلى برنامج تحسین الحضور المرتكز على المدرسة أو المجتمع .) 1يجب على المدرسة إما 
) البعد ھذه اإلحالة أو يرفض الحضور، فیجوز للمدرسة إحالة الطالب إلى وكالة األطفال والشباب المحلیة بالمقاطعة للتصرف المحتمل كطفل مع

 استدعاء ضد الطالب أو ولي األمر لدى قاضي المقاطعةقد تشرع في تقديم .) 2أو 
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 سیاسة االنسحاب
لسوء الحظ، ھناك . من أجل أن يحصل الطالب على تعلیم مستمر طوال العام الدراسي، من المھم أن يظلوا في برنامج واحد طوال العام الدراسي

 :في حالة حدوث ھذه الظروف، سیتم تطبیق السیاسة واإلجراءات التالیة. العام الدراسيظروف تحدث ستؤدي إلى انسحاب الطالب قبل نھاية 
 

 :إخطار االنسحاب
في كل حالة، . قد تعبر األسرة عن نیتھا في انسحاب طالب من خالل االتصال بالمكتب اإلداري الرئیسي أو توصیل رغبتھا إلى معلم الطفل

ول على جمیع المعلومات ذات الصلة بما في ذلك اسم الطالب ورقم تعريفه وسبب االنسحاب وتاريخ سیتم توجیه مدير المكتب أو المعلم للحص
يد أو االنسحاب الفعلي، وسیرسل الموظفون اإلداريون بالمدرسة أو المعلم فوًرا إلى األسرة نموذج االنسحاب من المدرسة لیتم إرجاعه عبر البر

 .الفاكس أو البريد اإللكتروني
 

 منطقة التعلیمیةإخطار ال
بإخطار المنطقة التعلیمیة التابعة لمحل اإلقامة في غضون  Insight PAفي حالة انسحاب أي طالب، ألي سبب من األسباب، ستقوم مدرسة 

يوًما بنسخة من نموذج االنسحاب من المدرسة، وسیتم االحتفاظ بنسخة من جمیع نماذج االنسحاب وإخطار المنطقة ) 15(خمسة عشر 
 .لیمیة التابعة لمحل اإلقامة في ملف الطالبالتع

 
 

 معلومات برنامج المدرسة االبتدائیة
في  5-رياض األطفالالذين يقومون بتدريس جمیع المواد األساسیة في الصفوف  PAنحن نستخدم معلمي المدارس االبتدائیة المعتمدين من 

يقوم المعلمون في المرحلة االبتدائیة ببناء العالقات والحفاظ على التواصل مع جمیع الطالب ). عبر اإلنترنت(نموذج فصل دراسي قائم بذاته 
سیتم . والمؤتمرات وأثناء المشاركة في االختبارات الموحدة) مثل الرحالت المیدانیة(واألسر عبر الھاتف والجلسات الحیة والتجارب وجًھا لوجه 

في الوقت ( متزامنین بناًء على احتیاجاتھم، وسیتم تقديم الدروس الموجھة للمعلم في بیئة متزامنة اعتبار الطالب كمتعلمین غیر متزامنین أو
سیتمكن الطالب الذين يشاركون ويظھرون الكفاءة في المھارات من إكمال الدروس . للطالب الذين يوصى باستخدام ھذا التنسیق معھم) الفعلي

سیستخدم المعلمون في . ومراقبة التقدم وإتقان المحتوى وتقديم جلسات متزامنة لإلثراء بشكل غیر متزامن، وسیقوم المعلمون بتقییم
. والتي سیتم توزيعھا كل ثالثة أشھر) PAمتوافقة مع المعايیر األساسیة واألكاديمیة لوالية (المرحلة االبتدائیة بطاقة تقرير قائمة على المعايیر 

تعلم تعلیمي واضحة وشاملة لكل طالب ويرصدون التقدم نحو تحقیق ھذه األھداف طوال العام  وسیطور مدرسو المرحلة االبتدائیة مسارات
 .الدراسي

 
الدراسات االجتماعیة والعلوم /فنون اللغة والرياضیات والتاريخ/سیدرس الطالب في الصفوف من رياض األطفال إلى الصف الخامس اللغة اإلنجلیزية

في جمیع التخصصات حتى يتم النظر في ترقیتھم إلى مستوى  PAُيتوقع من الطالب إتقان معايیر . یة والصحةوالفنون والموسیقى والتربیة البدن
بتعديل توقعات المناھج الدراسیة حسب االقتضاء وفًقا إلرشادات اإلدارة التعلیمیة  Insight PAللطالب الذين يجدون صعوبة، ستقوم . الصف التالي

 .Pennsylvaniaفي 
 

 .موذج األولي أيًضا الفرص االجتماعیة التي ستحدث في جمیع أنحاء الواليةسیشمل الن
 

 توزيع الدرجات وإعداد التقارير من مرحلة رياض األطفال إلى الصف الخامس االبتدائي
 

 بشكل ربع سنوي لتشمل، PAيتم توزيع تقارير التقدم المستندة إلى المعايیر األكاديمیة في والية 
 

 مغطى إلتقان الطالبلكل تعیین قیاسي  •
 

 تلبیة المعايیر، والتقدم، ومجاالت االھتمام، لم يتم التقییم في ھذا الربع •
 

 صفات المتعلم •
 

 إتمام التقییم •
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 معلومات برنامج المدرسة اإلعدادية
ثانوية وبسبب التخصص في التدريس، سیأخذ في محاولة لمساعدة الطالب على االستعداد لالنتقال من المدرسة االبتدائیة إلى المدرسة ال

سیعمل مدرسو المدارس اإلعدادية في المواد . طالب المدارس اإلعدادية فصولھم األساسیة واالختیارية تحت إشراف معلمي مواد محددة
إلعدادية والذي سیتم تعیین مستشار لطالب المدارس ا. األساسیة مع مجموعات الطالب نفسھا في نھج الفريق، إلى أقصى حد ممكن

يأتي الكثیر من العمل المتدرج مباشرة من المحتوى الموجود في . سیعمل كمعلم الفصل ويساعد على التنسیق بین أعضاء ھیئة التدريس
ت سیتم منح الدرجا. المطبقة على مستوى الصف الحالي للطالب PAالمدرسة عبر اإلنترنت باإلضافة إلى المحتوى األساسي من معايیر والية 

 .كل ربع سنة وستكون الدرجة النھائیة عبارة عن درجة تراكمیة بناًء على العام الدراسي) F-A(األكاديمیة 
 

وسیقدم المعلمون جلسات متزامنة للطالب الذين يحتاجون إلى تدريس مباشر في بیئة . سیقدم المعلمون أيًضا دعًما متزامًنا وغیر متزامن
بالنسبة ألولئك الطالب الذين يعملون مسبًقا في بیئة أكثر استقاللیة، سیقوم المعلمون بتقییم ومراقبة التقدم باإلضافة إلى ذلك، . منظمة

سیتم تقديم اجتماعات أولیاء األمور الرسمیة كل ثالثة أشھر ويمكن ألولیاء األمور التواصل مع . وإتقان المحتوى وتقديم جلسات متزامنة لإلثراء
 .المعلمین في أوقات إضافیة حسب الحاجة/اجتماع أولیاء األمورالمعلم من أجل إعداد 

 
الدراسات االجتماعیة والعلوم والفنون /وفنون األدب والرياضیات والتاريخ/اللغة اإلنجلیزية 8إلى  6سوف يدرس الطالب في الصفوف من 

 .والموسیقى والتربیة البدنیة والصحة
 

 .ثالث من الدورات األربع أدناه حتى يتم النظر في ترقیتھم إلى مستوى الصف التالي ُيتوقع من طالب المدارس اإلعدادية اجتیاز
 فنون اللغة/اللغة اإلنجلیزية •
 الرياضیات •
 التاريخ •
 العلوم •

 
تكرار في بعض الحاالت، سیتم . سیتم اتخاذ قرارات الترقیة بمدخالت من المعلم والمدير وأولیاء األمور لضمان اتخاذ أفضل القرارات لكل طالب

عندما يكون ذلك . في حاالت أخرى، سیتم تشجیع الطالب على إكمال دورة دراسیة لتعويض الساعات المعتمدة خالل فصل الصیف. المادة
، ولكن في بعض الحاالت، قد يلزم استخدام التمارين الصیفیة Insight Pennsylvaniaممكًنا، قد يكمل الطالب عمل الدورة الصیفیة مع مدرسة 

 برامج في المنطقة التعلیمیة التابعة لمحل إقامة الطالب وقد يكون على حساب ولي األمرفي ال
 

 8-6توزيع الدرجات وإعداد التقارير في المدرسة اإلعدادية للصفوف 
 

 :التكلیفات المتدرجة على الكمبیوتر ومن المعلم بما في ذلك •
 

 مجموعات التمرين عبر اإلنترنت أو الورقیة  •

 االختبارات •

 االمتحانات •

 المناقشات المترابطة •

 العروض التقديمیة •

 درجات التقییم •

 تقارير التقدم ربع السنوية بما في ذلك التعلیقات السردية لكل مادة  •

 الدرجات الفصلیة الناتجة عن تقدير نھائي تراكمي •
 

 .لأسابیع من نھاية الفص 5سیتم توفیر بطاقات تقرير نھاية الفصل فقط للطالب المسجلین قبل  •

 أو أعلى للترقیة إلى مستوى الصف التالي 60%دورات أساسیة بدرجة  4من  3يجب على الطالب اجتیاز  •
 

 مقیاس الدرجات
 

A = %90-%100 
B = %80-%89 
C = %70-%79 
D = %60-%69 

 = Fأقل من  %60
 
 

 قائمة الدورات -رياض األطفال8-
http://www.k12.com/virtual-school-offerings/free-online-public-schools/k-8-program-courses.html 

 .يرجى مالحظة أنه لن تكون جمیع الدورات متاحة في جمیع األوقات
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 معلومات برنامج المدرسة الثانوية
سیقدم . تدريًسا متمیًزا لمواد محددة Pennsylvaniaالمؤھلون تأھیالً عالیًا في والية مثل المدرسة اإلعدادية، سیقدم المعلمون المعتمدون و

. وسیقدم المعلمون جلسات متزامنة للطالب الذين يحتاجون إلى تدريس مباشر في بیئة منظمة. المعلمون أيًضا دعًما متزامًنا وغیر متزامن
ون مسبًقا في بیئة أكثر استقاللیة، سیقوم المعلمون بتقییم ومراقبة التقدم وإتقان باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة ألولئك الطالب الذين يعمل

سیقوم المعلمون بنشر اإلعالنات واإلشارة إلى الدروس واألنشطة والتقییمات التي يجب إكمالھا كل . المحتوى وتقديم جلسات متزامنة لإلثراء
 .أسبوع في تقويم الدورة الدراسیة

 
الدراسیة، سیتم أيًضا توفیر دورات تعويض الساعات المعتمدة المتخلفة أو الناقصة للطالب الذين يحتاجون إلى فرصة لتعويض في حاالت الدورة 

 :الساعات المعتمدة

 . Fأو سیحصلون على درجة ) أسابیع 9(يجب على الطالب إكمال دورة تعويض الساعات المعتمدة خالل الربع األول  •
 .م بحضور دورة تعويض الساعات المعتمدة مرة أخرى خالل الربع التاليوإذا فشلوا، فیمكن تكلیفھ •
 ).ولیس تعويض الساعات المعتمدة(وإذا فشلوا في المرة الثانیة، فسیتم تكلیفھم بعد ذلك بحضور دورة فصل دراسي عادية  •

ھم إذا كانت لديھم مخاوف أو مشاكل مع دورات ھذه ھي اإلرشادات العامة، ولكن يمكن للطالب مناقشة الخیارات مع مستشار التوجیه الخاص ب
لن تكون جمیع الدورات متاحة كدورات تعويض الساعات المعتمدة وقد تتطلب خیارات تعويض الساعات المعتمدة من . تعويض الساعات المعتمدة

 .الطالب العمل بطريقة أكثر استقاللیة مع المواعید المحددة لدعم المعلم
 

 9-12توزيع الدرجات وإعداد التقارير في المدرسة الثانوية للصفوف 

 :التكلیفات المتدرجة على الكمبیوتر ومن المعلم بما في ذلك •
o  مجموعات التمرين عبر اإلنترنت أو الورقیة 
o االختبارات 
o االمتحانات 
o  العروض التقديمیة 
o للمناقشات المترابطة 

 درجات التقییم •
 تقارير التقدم ربع السنوية بما في ذلك التعلیقات السردية لكل مادة  •
 الدرجات الفصلیة الناتجة عن تقدير نھائي تراكمي •

o  أسابیع من نھاية الفصل 5سیتم توفیر بطاقات تقرير نھاية الفصل فقط للطالب المسجلین قبل. 

 حسابات المعدل التراكمي
نقاط  A ،3=B ،2=C ،1=D ،0=F=4: نقاط جودة الدورة القیاسیة. ة بإجمالي النقاط الممكنةإجمالي عدد نقاط الجودة المكتسبة مقارن

 A=5 ،B=4 ،C=3 ،D=2 ،F=0: نقاط جودة دورة اإللحاق المتقدم A ،3.5=B ،2.5=C ،1.5=D ،0=F=4.5: دورة مرتبة الشرف جودة

 مقیاس الساعات المعتمدة مقیاس الدرجات 
A = 100%-90% 5.99-0 الصف التاسع: الساعات المعتمدة 
B = 89%-80% 11.99-6 الصف العاشر: الساعات المعتمدة 
C = 79%-70% 17.99-12 الصف الحادي عشر: الساعات المعتمدة 
D = 69%-60% 24-17 الصف الثاني عشر : الساعات المعتمدة 

  = Fأقل من60% 
 

 التحويالت والدرجات
 

إذا تم استالم سجالت . فقط في حساب المعدل التراكمي للطالب Insight PAلن يتم تضمین الدرجات من الدورات إال التي تم حضورھا في 
التي تشیر  Insight PAمدرسیة سابقة، فسیتم تضمین الدرجات والساعات المعتمدة من المدارس السابقة في السجالت الدراسیة لمدرسة 

 .ل على ھذه الساعات المعتمدة في مدرسة سابقةإلى أن الطالب حص
 

ومع ذلك، فإننا نشجعك بشدة على تقديم . بطلب السجالت الدراسیة قبل التسجیل ISPAلمكتب  Pennsylvaniaال يسمح قانون والية 
في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن المكتب من مراجعة الدورات المكتملة مسبًقا وصیاغة جدول الدورة األكثر  ISPAالسجالت الدراسیة إلى 

المعلومات التي تشاركھا إللحاق الطالب في  ISPAتقرير في وقت التسجیل، فسیستخدم فريق /إذا لم تقدم بطاقة سجل دراسي. مالءمة
إذا تم . زل عندما يحدث اإللحاق في الدورة الدراسیة بدون بطاقة تقرير أو سجل دراسي مسبقسُیطلب منك التوقیع على تنا. الدورات الدراسیة

 .إلحاق الطالب بدون بطاقة تقرير أو سجل دراسي مسبق، فقد يلزم تعديل المقررات الدراسیة بمجرد الحصول على ھذه المعلومات
 

سیمنح ساعات معتمدة كاملة للدورة  ISPAتأخر من الفصل الدراسي بأن في وقت م ISPAيجب إخطار طالب المدارس الثانوية المسجلین في 
إذا كان ذلك متاًحا، . سجل دراسي الفصل الدراسي األول من المدرسة السابقة/الدراسیة فقط للفصل الدراسي إذا تم تقديم بطاقة تقرير

رسة السابقة مع درجات الفصل الدراسي الثاني التي تم درجات الفصل الدراسي األول التي تم الحصول علیھا في المدفسیتم حساب متوسط
 .لتحديد الدرجة المرتفعة للسنة النھائیة ومقدار الساعات المعتمدة التي تم حضورھا ISPAالحصول علیھا في 

 
ن على الساعات أسبوًعا متبقیًا في الربع األكاديمي بأنھم قد ال يحصلو 12مع وجود أقل من  ISPAيجب إخطار الطالب المسجلین في  *

 .المعتمدة للفصل الدراسي إذا لم يتم تقديم درجات مستوى التقدم من المدرسة السابقة
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إذا تم الحصول على دورة لتحسین الدرجة، فسیتم استخدام كلتا الدرجتین لحساب المعدل التراكمي ولكن سیتم منح  •
 .فقط) 1(ساعات معتمدة واحدة 

الساعات المعتمدة البديلة للدورات األصلیة في السجل الدراسي الرسمي ولكن ال يتم احتساب الدرجات في المعدل  يتم اإلبالغ عن
 التراكمي

 
 متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية

 
 متطلبات الدورة الدراسیة •

 

 الساعات المعتمدة المطلوبة :المادة
 3 الرياضیات

 4 اللغة اإلنجلیزية
 4 التاريخ/االجتماعیةالدراسات 

 3 العلوم
 4 المواد االختیارية/العلوم اإلنسانیة/اللغة العالمیة

 1 تعلیم التكنولوجیا/العلوم/الرياضیات
 2.5 المواد االختیارية اإلضافیة

 0.5 التخطیط المھني
 1.5 التربیة البدنیة

 0.5 الصحة
 24 إجمالي الساعات المعتمدة

 الثاني عشرمشروع تخرج الصف  •
للجبر وعلم األحیاء واألدب أو إتمام مسار التقییم البديل المعتمد من والية  Keystoneإثبات الكفاءة أو أعلى في اختبارات  •

Pennsylvania  2020بدًءا من فصل (بنجاح( 
  http://www.k12.com/high-school-course-list.html: قائمة دورات المدرسة الثانوية •
 .يرجى مالحظة أنه قد تكون جمیع الدورات متاحة في جمیع األوقات •

 

 تقییمات الوالية
 Keystoneامتحانات 

 

يتضمن كل اختبار وحدات . واألدب وعلم األحیاء 1ھي تقییمات في نھاية الدورة مصممة لتقییم الكفاءة في مواد الجبر  Keystoneامتحانات 
يمكن للطالب إعادة أخذ الوحدات . متعددة ويجب على الطالب أن يسجلوا درجة إتقان في كل وحدة لتسجیل درجة إتقان في االمتحان العام

ون اجتیاز االختبار وال قد تكون مسارات التقییم البديلة متاحة للطالب الذين يؤدون االختبار، ويشاركون في اإلصالح، ويعید. الفردية حسب الحاجة
عادًة في تقییمات األدب وعلم األحیاء في الصف التاسع، وفي تقییم الجبر في  ISPAيشارك الطالب في . يمكنھم الحصول على درجة إتقان

يتم . ف الحادي عشرقبل نھاية الص Keystoneاختبارات يجب على جمیع الطالب أخذ اختبار . الصف التاسع أو العاشر اعتماًدا على إكمال الدورة
يمكن . لولي األمر قبل كل نافذة تقییم Keystoneوسیتم توفیر جلسات المعلومات عن اختبار . عدة مرات كل عام Keystoneتقديم اختبارات 

 :Pennsylvaniaعلى الموقع اإللكتروني لإلدارة التعلیمیة في  Keystoneالحصول على مزيد من المعلومات حول تقییمات 
Exams.aspx-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-ucation.pa.gov/Kd.eww://wttpsh 

سیؤدي عدم حضور االختبار إلى تراكم . اإللزامي Keystoneختبار تقع على عاتق مدرب التعلم مسؤولیة ضمان حضور طالب المدارس الثانوية ا
 .حاالت الغیاب بدون عذر ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء التغیب عن المدرسة

 
 )PSSA(للتقییم الدراسي  Pennsylvaniaنظام 

 

لمعايیر األكاديمیة في القراءة والرياضیات والعلوم ، مدى إتقان الطالب لPSSAللتقییم الدراسي، المعروف أيًضا باسم  Pennsylvaniaيقیس نظام 
للتقییم الدراسي السنوي  Pennsylvaniaنظام  .يوضح الرسم البیاني أدناه التقییمات التي سیخضع لھا الطالب في كل نطاق درجات. والكتابة

لمواطنین فھًما ألداء الطالب والمدرسة فیما يتعلق بتحقیق ھو تقییم قائم على المعايیر ومحدد المعايیر يوفر للطالب وأولیاء األمور والمعلمین وا
تحدد ھذه المعايیر في فنون اللغة اإلنجلیزية والرياضیات والعلوم والتكنولوجیا ما يجب أن يعرفه الطالب ويكون . الكفاءة في المعايیر األكاديمیة

جات الطالب الفردية، المقدمة فقط إلى المدارس المعنیة، لمساعدة يمكن استخدام در. قادًرا على القیام به على مستويات الصفوف المختلفة
المعلمین في تحديد الطالب الذين قد يحتاجون إلى فرص تعلیمیة إضافیة، وتوفر درجات المدرسة معلومات للمدارس والمناطق التعلیمیة من 

 .أجل مناقشات تحسین المناھج والتدريس والتخطیط
 

سیؤدي عدم حضور االختبار إلى . مسؤولیة ضمان مشاركة الطالب في االختبارات اإللزامیة التابعة للوالية والمعیاريةتقع على عاتق مدرب التعلم 
 .تراكم حاالت الغیاب بدون عذر ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء التغیب عن المدرسة

 
 مستوى الصف التقییم

 السادس، السابع، الثامنالثالث، الرابع، الخامس،  آداب اللغة اإلنجلیزية

 الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن الرياضیات

 الرابع، الثامن العلوم

http://www.k12.com/high-school-course-list.html
http://www.k12.com/high-school-course-list.html
http://www.k12.com/high-school-course-list.html
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx
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 ) SAT،PSAT ،ACT(اختبارات مجلس الكلیة 
أو اختبار الكلیة  )Scholastic Assessment Test (SAT)(يجب على الطالب الذين يخططون لاللتحاق بالكلیة إجراء اختبار التقییم الدراسي 

ويختبر . الطالب في القراءة والكتابة والرياضیات SATھذه امتحانات قبول جامعیة موحدة، وفیھا يختبر . )American College Test (ACT)(األمريكیة 
ACT االختبارين عدة مرات كل عاميتم تقديم كال . الطالب في اللغة اإلنجلیزية والرياضیات والقراءة والعلوم. 

 

 التقییمات المحلیة
STAR360 

 
. في الرياضیات والقراءة معلومات تتعلق بنقاط القوة والضعف األكاديمیة لقیاس مستوى تحسن الطالب في كلتا المادتین STAR360توفر تقییمات 

عند التسجیل ومرة أخرى في عدة أوقات مؤقتة خالل  أو/في بداية العام الدراسي و STAR360وسیخضع الطالب في جمیع الصفوف لتقییم 
قابالً للتكیف ويقوم بتعديل األسئلة  STAR360يكون تقییم . سیتم إجراء ھذا التقییم افتراضیًا. دقیقة 30-20 سیستغرق كل تقییم حوالي. العام

 .تعلم سیتم إرسال تقرير الطالب إلى كل مدرب. وفًقا لمستوى تعلم طفلك بناًء على اإلجابات
 

 USA Test Prepأداة 
 

للتدريس والتقییم عبر  USA Test Prepوتُستخدم أداة . Pennsylvaniaھي أداة تقییم تتوافق مع المعايیر األكاديمیة لوالية  USA Test Prepإن 
لب داخل الدورة الدراسیة وھي ؛ وستكون الدرجات الخاصة بھذه التكلیفات متاحة في دفتر درجات الطا10إلى  6مختلف المواد في الصفوف من 

 .يمكن البنك الطالب استخدام ھذا البرنامج من أي جھاز كمبیوتر متاح علیه اتصال باإلنترنت. جزء ال يتجزأ من الدورة
 

 برنامج التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة
في التعامل مع كل طالب كفرد  Insight PA Cyber Charter Schoolتتمثل مھمة قسم التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة الشامل في مدرسة 

 .يسعى القسم إلى تجھیز وتمكین كل طالب لیصبح متعلًما مدى الحیاة وعضًوا نشطًا في المجتمع. يتمتع بنقاط قوة وإمكانات وأھداف
 

 ني ومناسباإلرشادات الفیدرالیة فیما يتعلق بتقديم تعلیم عام مجا Insight PA Cyber Charter Schoolتتبع مدرسة 
)Free and Appropriate Public Education (FAPE)( تعمل التوجیھات . للطالب المؤھلین للحصول على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة

 .Insight PAكأساس لسیاسات وإجراءات قسم التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة في  Pennsylvaniaمن اإلدارة التعلیمیة في 
 

 قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ويمكن للطالب المؤھلین الحصول على أي من الخدمات التالیة على النحو المحدد في قانون 
(Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) 34 ) قانون اللوائح الفیدرالیةCode of Federal Regulations (CFR)(  300.34المادة 

 .الصلة للخدمات ذات
 

الخدمات ذات الصلة تعني الخدمات التنموية والتصحیحیة وغیرھا من الخدمات الداعمة كما ھو مطلوب لمساعدة الطفل ذي اإلعاقة على 
االستفادة من التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، وتشمل خدمات أمراض النطق واللغة وخدمات السمع، وخدمات الترجمة الشفوية، والخدمات 

 یة، والعالج البدني والوظیفي، والترفیه، بما في ذلك االستجمام العالجي، والتعرف المبكر على اإلعاقات لدى األطفال وتقییمھا، وخدماتالنفس
تشمل الخدمات ذات . اإلرشاد، بما في ذلك استشارات إعادة التأھیل، وخدمات التوجیه والتنقل، والخدمات الطبیة ألغراض التشخیص أو التقییم

 .صلة أيًضا خدمات الصحة المدرسیة وخدمات التمريض المدرسیة وخدمات العمل االجتماعي في المدارس وإرشاد أولیاء األمور وتدريبھمال
 

 مشاركة ولي األمر
 

أولیاء األمور جزًءا حیويًا من عملیة التعلم وتشجعھم لیس فقط على القیام بدور قیادي في Insight PA Cyber Charter School تعتبر مدرسة 
يعمل  .)Individualized Education Program (IEP)(تعلیم أطفالھم ولكن أيًضا لیكونوا مشاركین نشطین في عملیة برنامج التعلیم الفردي 

 .أولیاء األمور بالدعم واألدوات الالزمة لضمان نجاح طالبھم في بیئة التعلم االفتراضیةعلى تزويد  Insight PA Cyber Charter موظفو مدرسة
 

 حقوق أولیاء األمور والطالب
 

 ).IDEA(يتمتع أولیاء األمور واألطفال بالعديد من الحقوق بموجب قانون التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
بأنه االحتیاجات " مناسب"يتم تعريف المصطلح ). FAPE(من المھم أن يفھم أولیاء األمور واألطفال حقوقھم في التعلیم العام المجاني المناسب  

وثیقة عمل تم إنشاؤھا بواسطة فريق من المعلمین  IEPيعتبر ). IEP(التعلیمیة للطفل كفرد التي تم تحديدھا في برنامج التعلیم الفردي 
 .ألسرة وھو يحدد أھداًفا للطفل لتحقیقھا من أجل تحقیق النجاحوا

 
ويتحمل أولیاء األمور أيًضا مسؤولیة المشاركة في تعلیم . تقع على عاتق المدرسة مسؤولیة تزويد أولیاء األمور بإخطار بحقوقھم بلغة مفھومة

نح الموافقة على السماح للمدرسة بتقديم أسالیب الدعم والخدمات يقوم أولیاء األمور بذلك من خالل المشاركة في االجتماعات وم. أطفالھم
 .التي يتفق كل من أولیاء األمور والمدرسة على أنھا ضرورية لنجاح الطفل
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 : سیتم تزويد أولیاء األمور بنسخة من إخطار الضمانات اإلجرائیة مرة واحدة على األقل في السنة وفي األحداث التالیة

 طلب من ولي األمر •
 إحالة أولیة أو طلب ولي األمر للتقییم  •
 استالم أول طلب جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة •
 إخطار المدرسة إلى ولي األمر بإبعاد طالب تأديبیًا من المدرسة مما قد يشكل تغییًرا في إلحاقه •

 Child Findأسئلة 
ويتم طرح ھذه األسئلة مرة أخرى من قبل مسؤول االتصال الشخصي . التسجیل عبر اإلنترنت داخل بوابة Child Findيكمل ولي األمر أسئلة 

)PAL (أثناء الموافقة على التسجیل وعملیة اإللحاق. 
 

 .میةبمجرد بدء العام الدراسي، سیقوم معلم التعلیم العام المعین مرة أخرى بإجراء تحقیق لتحديد ما إذا كان لدى الطالب أي احتیاجات أكادي
 

ى مدير تتم إحالة أي طالب يقول أحد أولیاء األمور إنه تلقى في السابق أو يتلقى حالیًا خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة على الفور إل
 .التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة أو من ينوب عنه

 
 التقییمات

 
أو /لتحديد ما إذا كان لديه إعاقة ويحتاج إلى تعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة وألولیاء األمور الحق في طلب أن يخضع طفلھم لتقییم كامل وشامل 

تنص حقوق أولیاء األمور أيًضا على أنه يحق لھم، عند إجراء التقییم األوّلي التخاذ القرار، أن يخضع طفلھم لتقییم كامل . خدمات ذات صلة
بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، السلوك والمجاالت (مشتبه بھا وھذا يشمل تقییم الطفل في جمیع مجاالت اإلعاقة ال. وشامل

 ).األكاديمیة والتواصل والمھارات االجتماعیة ومھارات الحیاة الیومیة
 

مھا يجب إجراء ھذه االختبارات باللغة التي يستخد. يمكن أن يتكون ھذا التقییم من عدة مصادر للمعلومات بما في ذلك أكثر من اختبار واحد
 .ما لم يكن من غیر الممكن القیام بذلك) اللغة األم(الطفل عادة 

 
 موافقة ولي األمر

 
. موافقة أولیاء األمور طوعیة ويمكن إلغاؤھا في أي وقت. الحصول على موافقة خطیة مستنیرة ألي إجراء مطلوب Insight PAتطلب مدرسة 

 :الموافقة مطلوبة لإلجراءات التالیة

 . ليإجراء تقییم أوّ  •
 .إجراء إعادة التقییم •
 . IEPالتقديم األوّلي لتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة في برنامج  •
 .إحداث تغییر جوھري في التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة •
 .قبل اإلفصاح عن المعلومات المعرِّفة للھوية الشخصیة الخاضعة للسرية •

الموافقة . ، فمن المستحسن أن يناقش المخاوف مع المعلم أو المديرIEPي األمر عن أي إجراءات مقترحة أو تغییرات على برنامج إذا تساءل ول
يمكن إعطاء الموافقة على التقییم األوّلي إلكترونیًا، ولكن يجب على ولي األمر . على التقییم األوّلي ال تقدم الموافقة على اإللحاق األوّلي

 .شخصیًا على الموافقة الموقعة إلكترونیًا قبل أو في وقت التقییم التوقیع
 

ت الخاصة يجوز لولي األمر إلغاء الموافقة على تلقي تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة بمجرد بدء تقديم التعلیم لذوي االحتیاجا
ويكون لجمیع خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة،  يجب أن يتم إلغاء الموافقة كتابةً . والخدمات ذات الصلة للطفل

 .ولیس للخدمات الفردية
 

 .سیتم إصدار إخطار باإللحاق التعلیمي للعناصر المذكورة أعاله
 

 األھلیة
 

للحصول على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات بمجرد اكتمال التقییم، سیقرر فريق األھلیة، بما في ذلك ولي األمر، ما إذا كان الطالب مؤھالً 
يتم تضمین ولي األمر في الفريق . وھذا يتضمن تلبیة متطلبات األھلیة وكذلك عدم وجود معايیر استبعاد من شأنھا أن تمنع األھلیة. الخاصة أم ال

 .ويتم تزويده بنسخة من تقرير التقییم باإلضافة إلى نسخة من قرار األھلیة
 

 :طالب مؤھالً لتلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، يجب أن يفي بمتطلبات فئة أو أكثر من الفئات التالیةلكي يكون ال
 

 ) AUT(اضطراب طیف التوحد 
 )D/B(أصم مكفوف 

 )D/HH(ضعف السمع /الصم
 ) EBD(السلوكي /االضطراب العاطفي

 )ID(اإلعاقة الذھنیة 
 )OI(ضعف العظام 

 )OUI(اعتالل صحي آخر 
 )SLD( صعوبات التعلم الخاصة

 )SI(تدھور النطق واللغة 
 )TBI(إصابات الدماغ الرضیة 

 )VI(اإلعاقة البصرية بما فیھا العمى 
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 إعادة التحديد/إعادة التقییم
 

التي قد تكون مطلوبة لتقرير ما إذا كان الطفل ال الغرض من إعادة التقییم ھو مراجعة معلومات التقییم الحالیة والنظر في المعلومات اإلضافیة 
سنوات ما لم ) 3(سیتم إجراء إعادة تقییم الحتیاجات الطفل مرة واحدة على األقل كل ثالث . يزال يعاني من إعاقة ولتحديد احتیاجات الطفل

 Insight PAة التقییم في أي وقت إذا شعرت مدرسة يمكن إجراء إعاد. على أن إعادة التقییم غیر ضرورية Insight PAيوافق ولي األمر ومدرسة 
ومع ذلك، قد ال تتم إعادة التقییم أكثر من مرة في . بضرورة إعادة تقییم احتیاجات الطفل أو إذا طلب معلم الطفل أو ولي أمره إعادة التقییم

 .نةفي الس) 1(على أكثر من تقییم واحد  Insight PAالسنة ما لم يوافق ولي األمر ومدرسة 
 

 ).2(سیتم إعادة تقییم الطالب المؤھلین بأنھم يعانون من إعاقة ذھنیة كل عامین 
 األول وأخیًرا، يحق ألولیاء األمور المشاركة في اتخاذ القرار بشأن أھلیة أطفالھم والبرامج والخدمات التي يحتاجھا الطفل كجزء من التقییم 

 .وإعادة التقییم
 

 عملیة الشكوى
 

عند ) Building Level Administrator(يتم تشجیع أولیاء األمور على التواصل مع معلم طفلھم، وإذا لزم األمر، المسؤول على مستوى المبني 
إذا كان ال يمكن معالجة المخاوف بشكل ُمرض على مستوى المدرسة، فیجب على أولیاء األمور التواصل مع مدير التعلیم لذوي . وجود مخاوف

 .االحتیاجات الخاصة بالمدرسة
 

إن التحقیق . قد حدث IDEAعندما يعتقدون أن انتھاًكا لقانون  Pennsylvaniaيمكن ألولیاء األمور تقديم شكوى رسمیة إلى اإلدارة التعلیمیة في 
رالیة أو الخاصة بالوالية فیما يتعلق أو اللوائح الفید/تمتثل للقوانین و Insight PAالرسمي في الشكوى ھو إجراء لتحديد ما إذا كانت مدرسة 

 .بتقديم التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة لألطفال ذوي اإلعاقة
 

، يجب على الطرف الذي يقدم الشكوى إرسال نسخة من الشكوى إلى Pennsylvaniaباإلضافة إلى تقديم شكوى إلى اإلدارة التعلیمیة في 
كتابًة وسیطلب رًدا من المدرسة في غضون  Insight PAسیوجه الطرف الذي يقدم الشكوى ضد مدرسة . تھا للطفلالمدرسة التي تقدم خدما

 .لحل النزاع Insight PAوستتاح لولي األمر الذي قدم الشكوى فرصة للمشاركة طوًعا في وساطة مع مدرسة . أيام عمل) 10(عشرة 
 

 إجراءات تیسیرية للطالب ذوي اإلعاقة
 

فة إلى نھج الفريق لخدمة الطالب ذوي اإلعاقة، قد تكون ھناك إجراءات تیسیرية ضرورية للتدريس والتقییم والتي ستضمن تحقیق الطالب باإلضا
بناًء على إعاقة الطالب واحتیاجاته في التقدم الیومي  IEPسیتم تحديد اإلجراءات التیسیرية من قبل فريق . األساسیة Pennsylvaniaلمعايیر 
 .ل مناھج التعلیم العام وكذلك في بیئة االختبارمن خال

 

 :قد تتضمن ھذه اإلجراءات التیسیرية، على سبیل المثال ال الحصر
 

إجراءات تیسیرية للعروض التقديمیة مثل الكتب الرقمیة، أو برامج تحويل النص إلى كالم، أو النصوص بطباعة كبیرة، أو الصور الرسومیة،  •
 . أو الوسائل الیدوية

 .جراءات تیسیرية للرد مثل معالج الكلمات مع التعرف على الصوت، أو المخططات الرسومیة، أو استخدام قاموس أو موسوعةإ •
 .جدولة اإلجراءات التیسیرية مثل تواريخ االستحقاق الممتدة، أو فترات العمل األقصر أو التكلیفات المقدمة في أجزاء صغیرة •
طالب ذوي اإلعاقة، قد تكون ھناك إجراءات تیسیرية ضرورية والتي ستضمن تحقیق الطالب لمعايیر باإلضافة إلى نھج الفريق لخدمة ال •

Pennsylvania األساسیة. 
 

 الدعم السلوكي اإليجابي
 

عندما يتداخل السلوك مع تعلم . أن السلوك الواضح لبعض الطالب قد يتداخل مع التعلم للطالب واآلخرين Insight PAتدرك مدرسة  .1
عند الحاجة، تدخالت  IEPللطفل الذي يعاني من ھذا السلوك أن ُيدرج في برنامج  IEPالطفل أو مع تعلم اآلخرين، يجب على فريق 

 .وإستراتیجیات وأسالیب دعم السلوكیات اإليجابیة المناسبة لمعالجة السلوك
 .Insight PAوالتدخالت السلوكیة لألطفال ذوي اإلعاقة في تحكم المبادئ التالیة استخدام أسالیب الدعم  .2
ستشكل التدابیر اإليجابیة، ولیست السلبیة، أساس برامج دعم السلوك لضمان أال يتعرض جمیع الطالب للعالج المھین، واستخدام  .3

 .األسالیب الحازمة واالستخدام غیر المنطقي للقیود
واستخدام تقنیات  )Functional Behavior Assessment (FBA)(السلوك الوظیفي ستستند برامج وخطط دعم السلوك على تقییم  .4

 .السلوك اإليجابي
وستتضمن برامج وخطط دعم السلوك ممارسات وتقنیات مبنیة على البحث لتطوير المھارات والحفاظ علیھا التي من شأنھا تعزيز فرصة  .5

 .الطالب كفرد للتعلم وتحقیق الذات
ة إلى تدخل لمعالجة مشكلة السلوك، يجب أن تكون أنواع التدخالت المختارة لطالب معین ھي األقل تدخالً من عندما تكون ھناك حاج .6

 .الناحیة الضرورية
وفي حالة . يعتبر استخدام القیود تدبیًرا كإجراء أخیر، وال يتم استخدامه إال بعد تدابیر أخرى أقل تقییًدا، بما في ذلك تقنیات التھدئة .7

 .يجوز استخدام القیود إال من قبل األفراد المدربین والمصرح لھم على وجه التحديد باستخدام القیود الجسدية تطبیقھا، ال
لن يتم تفسیر أي شيء في ھذه السیاسة بأنه يتطلب وضع خطة دعم أو تدخل منفصلة للسلوك عندما يمكن دمج التدخالت  .8

 .الدعم المتوافقة مع متطلبات ھذه السیاسة في ھیكل برنامج التعلیم الفردي السلوكیة اإليجابیة المناسبة واإلستراتیجیات وأسالیب
 

أو مساعدة /إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن برنامج التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، أو كنت ترغب في الحصول على معلومات و
 :إضافیة، فیرجى االتصال بـ

Jennifer Jennings برامج التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، مدير االمتثال فيjjennings@insightpa.org  484-713-4353،  2005داخلي 
 

 برامج التعلیم الفردي للطالب
 

التي يواجھونھا وقدراتھم األكاديمیة الحالیة وھو ھو برنامج يتمحور حول الطالب ويعترف بنقاط قوة الطالب والتحديات ) ILP(برنامج التعلیم الفردي 
 .حول فكرة أن جمیع الطالب فريدون وتعمل بمثابة بوصلة لجمیع الخدمات والدعم المقدم للطالب ILPتدور عملیة . مخصص لبیئة المدرسة اإللكترونیة

 

mailto:jjennings@insightpa.org
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لذوي االحتیاجات الخاصة والمتخصصین اآلخرين األھداف يحدد الطالب ومدرب التعلم وفريق دعم الطالب والمعلم والمستشار ومعلم التعلیم 

يتم تحديد ھذه االحتیاجات من خالل مراجعة سجالت المدرسة الخاصة بالطالب، . األكاديمیة األكثر مالءمة بناًء على احتیاجات الطالب التعلیمیة
 .السابقة، ومالحظات المعلم ومدخالت مدرب التعلم Keystone/PSSAبما في ذلك التقییمات المعیارية، ودرجات اختبار 

 
ويتم . يتم بعد ذلك متابعة الطالب وإرشادھم أثناء عملھم من خالل المعايیر األساسیة التي تفرضھا الوالية والمتوافقة مع المناھج الدراسیة

وبطاقات التقارير التقلیدية ) K-5الصفوف (دة إلى المعايیر تقییمھم على مدار العام الدراسي ويتم تمثیل التقدم في بطاقات تقرير التقدم المستن
 .6-12األخرى في الصفوف 

 
 .يتم تحديث برنامج التعلیم الفردي بانتظام وفًقا الحتیاجات الطالب

 
 

 إخطار خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة
 

وحدة مقاطعة تشیستر Chester ، ووحدة Pennsylvania، بوالية Chesterالمنطقة التعلیمیة للمدارس العامة والمدارس المستقلة في مقاطعة 
، توفر التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة لألطفال المقیمین من ")Chesterالكیانات المدرسیة في مقاطعة (" Unitالمتوسطة

أنواع اإلعاقات التي ) 1(إن الغرض من ھذا اإلخطار ھو وصف . عاًماذوي االحتیاجات الخاصة الذين تتراوح أعمارھم بین ثالثة إلى واحد وعشرين 
العملیة التي ) 3(برامج التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة المتاحة، ) 2(قد تؤھل الطفل لمثل ھذه البرامج والخدمات، 

حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة التي ) 4(لطالب لتحديد األھلیة، بفحص وتقییم ھؤالء ا Chesterبواسطتھا تقوم كل من كیانات مدرسة مقاطعة 
 .تتعلق بھؤالء األطفال وأولیاء أمورھم أو األوصیاء

 
 ما أنواع اإلعاقة التي قد تؤھل الطفل للحصول على التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة؟

 
، يكون األطفال مؤھلین للحصول على التعلیم لذوي االحتیاجات "IDEA"إلیه عادًة باسم بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة، الذي يشار 

اجات الخاصة والخدمات ذات الصلة إذا كان لديھم واحدة أو أكثر من اإلعاقات التالیة، ونتیجة لذلك، يظھرون الحاجة إلى التعلیم لذوي االحتی
اإلعاقات البصرية، بما ) 4(تدھور النطق أو اللغة، ) 3(ضعف السمع، بما فیھا الصمم، ) 2(، اإلعاقات الذھنیة) 1( :الخاصة والخدمات ذات الصلة

إصابات الدماغ ) 8( ،التوحد، بما في ذلك اضطرابات النمو المنتشرة) 7(ضعف العظام، ) 6(االضطرابات العاطفیة الخطیرة، ) 5(فیھا العمى، 
إذا . لألطفال في سن ما قبل المدرسة، تأخر النمو) 12(إعاقات متعددة، ) 11(تعلم الخاصة، صعوبات ال) 10(إعاقات صحیة أخرى، ) 9(الرضیة، 

كان الطفل يعاني من أكثر من واحدة من اإلعاقات المذكورة أعاله، فیمكن أن يتأھل الطفل للحصول على التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة 
قد يكون األطفال الذين تتراوح أعمارھم من ثالث إلى تسع سنوات مؤھلین أيًضا إذا كان . ةوالخدمات ذات الصلة على أنه يعاني من إعاقات متعدد

 .لديھم تأخر في النمو، ونتیجة لذلك، يحتاجون إلى تعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة
 

، عن تلك المستخدمة في IDEAبیقھا بموجب قانون قد تختلف التعريفات القانونیة لھذه اإلعاقات، والتي يتعین على المدارس العامة تط
على األطفال ذوي اإلعاقة الذين يعانون من اضطرابات  IDEAعالوة على ذلك، يمكن أن تنطبق تعريفات قانون . الممارسة الطبیة أو السريرية
سبیل المثال، التأھل للحصول على تعلیم لذوي يمكن للطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، على . طبیة أو سريرية مختلفة تماًما

إذا كان " صعوبات تعلم خاصة"أو " اضطراب عاطفي خطیر"أو " إعاقات صحیة أخرى"االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة كطفل يعاني من 
إلى تعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات الطفل يستوفي معايیر األھلیة بموجب واحدة أو أكثر من فئات اإلعاقة ھذه وإذا كان الطفل بحاجة 

 .ذات الصلة نتیجة لذلك
 

دة، أو عالمات التأخر في النمو أو عوامل الخطر التي قد تشیر إلى اإلعاقة يمكن أن تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، سوء رعاية ما قبل الوال
الشديد لألدوية التي تؤخذ في وقت مبكر أو التلقیح الذي يتطلب رعاية طبیة  صدمة الوالدة، أو الحمى أو غیرھا من نوبات الصرع، أو رد الفعل

 ممتدة، أو الصدمة الشديدة في الرأس، يلیھا الفشل في تحقیق مراحل النمو للتواصل، أو النمو الحركي، أو التنشئة االجتماعیة، أو النمو
مراحل النمو في ھذه المجاالت بشكل غیر مبرر؛ وعدم استخدام األلعاب  العاطفي، أو مھارات المساعدة الذاتیة، أو اإلدراك؛ وعدم تحقیق

ناسبة واألشیاء األخرى بطريقة مناسبة من الناحیة التنموية؛ واستمرار عدم القدرة على تركیز االنتباه عند مستويات كافیة إلكمال المھام الم
حیة التنموية؛ وصعوبة التلوين أو تكوين الحروف أو رسم الخطوط واألشكال للعمر؛ واإلحباط بسھولة من المھام أو األنشطة المناسبة من النا

 ضمن المعايیر المناسبة للعمر؛ وصعوبة بناء أو الحفاظ على العالقات أو المحادثات المناسبة للعمر؛ وإيجاد صعوبة مستمرة في تحمل وجود
تمرة والشديدة في أماكن ما قبل المدرسة أو المدرسة؛ وعدم القدرة على تطوير األقران أو البالغین أو التفاعل معھم؛ واإلجراءات التأديبیة المس

ئم مھارات القراءة أو الكتابة أو الرياضیات أو االستماع أو التحدث المناسبة على مستوى العمر أو الصف الدراسي بعد الحصول على تدريس مال
يمكن العثور على معلومات أخرى بشأن . یاز فحوصات الرؤية أو السمع الروتینیةفي ھذه المواد من قبل مدرسین مؤھلین؛ وعدم القدرة على اجت

لیمیة العالمات المحتملة لتأخر النمو وعوامل الخطر األخرى التي يمكن أن تشیر إلى اإلعاقة في كتیبات الطالب المتاحة من خالل المنطقة التع
وحدة مقاطعة Chester على العناوين الموضحة أدناه أو على موقع  توسطةوحدة مقاطعة تشیستر المChester التي تقیم فیھا أو وحدة 

 .http://www.cciu.org :اإللكتروني تشیستر المتوسطة
 

، قد يكون بعض )Americans with Disabilities Act(وقانون األمريكیین ذوي اإلعاقة  1973من قانون إعادة التأھیل لعام  504بموجب المادة 
مؤھلین مع ذلك للحصول على وسائل حماية  IDEAاألطفال ذوي اإلعاقة في سن المدرسة والذين ال يستوفون معايیر األھلیة بموجب قانون 

ية ھذه ووسائل التكیف يحق لألطفال الحصول على وسائل الحما. خاصة ووسائل التكیف واإلجراءات التیسیرية في التدريس والمرافق واألنشطة
رنامج واإلجراءات التیسیرية إذا كانوا يعانون من إعاقة عقلیة أو جسدية تقید أو تمنع بشكل كبیر المشاركة أو الوصول إلى جانب من جوانب الب

 .المدرسي، سواء أكان أكاديمیًا أم غیر أكاديمي في طبیعته
 

 اإلعاقة؟ما البرامج والخدمات المتوفرة لألطفال ذوي 
 

التأكد من أن األطفال ذوي اإلعاقة يتم تعلیمھم إلى أقصى حد مناسب في البیئات  Chesterيجب على كل من الكیانات المدرسیة في مقاطعة 
اإلعاقة، بترتیب  البرامج والخدمات المتاحة للطالب ذوي. مع أقرانھم غیر المصابین بإعاقة، والتي يشار إلیھا عموًما على أنھا البیئة األقل تقییًدا

اإللحاق في الفصل العادي مع وسائل المساعدة والخدمات التكمیلیة المقدمة حسب الحاجة في تلك البیئة، ) 1(تنازلي حسب التفضیل، ھي 
خل أو خارج اإللحاق في الفصل العادي لمعظم الیوم الدراسي مع الخدمة المتنقلة عن طريق مدرس التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة إما دا) 2(

اإللحاق في الفصل العادي لبعض الیوم الدراسي مع تدريس ) 3(في المائة أو أقل من الیوم الدراسي،  20الفصل الدراسي العادي بنسبة 

http://www.cciu.org/
http://www.cciu.org/
http://www.cciu.org/
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 عملیة) 4(في المائة من الیوم الدراسي،  80في المائة، ولكن أقل من  20تكمیلي يقدمه معلم التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة ألكثر من 
خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات ) 5(في المائة من الیوم الدراسي،  80التدريس التي يقدمھا معلم التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة ألكثر من 

الخاصة، مع أو بدون اإللحاق في فصل عادي، إما في مدرسة عامة بديلة أو في مدرسة خاصة أو مرفق عالجي أو مستشفى أو مركز احتجاز أو 
 .ن، على أساس يومي أو سكنيسج

 

توفیر برامج وخدمات تعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة في  Chester County Schoolاعتماًدا على طبیعة وشدة اإلعاقة، يمكن لكیان مدرسة 
ج المنطقة السكنیة التابع لھا مدرسة عامة عادية بديلة سواء داخل أو خار) 2(المدرسة العامة التي سیذھب إلیھا الطفل إذا لم يكن معاًقا، ) 1(

مدرسة أو منشأة أخرى معتمدة لذوي االحتیاجات الخاصة ) 4( مركز تعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة يديره كیان مدرسة عامة،) 3(المدرسة، 
 .المنزل) 7(برنامج معتمد خارج الوالية، ) 6(مدرسة داخلیة، ) 5(مرخصة لخدمة األطفال ذوي اإلعاقة، 

 

أنواع الخدمة . م خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة حسب االحتیاجات التعلیمیة األساسیة للطفل ولیس حسب فئة اإلعاقةيتم تقدي
دعم المھارات ) 2(دعم التعلم للطالب الذين يحتاجون في المقام األول إلى المساعدة في اكتساب المھارات األكاديمیة، ) 1(المتاحة ھي 

الدعم العاطفي، للطالب الذين ) 3(ذين يحتاجون في المقام األول إلى المساعدة في تطوير مھارات العیش المستقل، الحیاتیة للطالب ال
دعم الصم أو ضعاف السمع، للطالب الذين يحتاجون في ) 4(يحتاجون في المقام األول إلى المساعدة في التطور االجتماعي أو العاطفي، 

دعم المكفوفین أو ضعاف البصر، للطالب الذين يحتاجون في المقام ) 5(مھارات التعويضیة لمعالجة الصمم، المقام األول إلى المساعدة في ال
الدعم الجسدي، للطالب الذين يحتاجون في المقام األول إلى مساعدة ) 6(األول إلى المساعدة في المھارات التعويضیة لمعالجة العمى، 

للطالب الذين يحتاجون في المقام األول إلى المساعدة في المجاالت المتأثرة باضطرابات طیف دعم التوحد، ) 7(جسدية في بیئة التعلم، 
 .دعم اإلعاقات المتعددة، للطالب الذين يحتاجون في المقام األول إلى المساعدة في مجاالت متعددة متأثرة بإعاقاتھم) 8(التوحد، 

 

ومن األمثلة على الخدمات . ة أو الوصول إلى برنامج التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة الخاص بهتم تصمیم الخدمات ذات الصلة لتمكین الطفل من المشارك
 .ذات الصلة عالج النطق واللغة، والعالج المھني، والعالج الطبیعي، وخدمات التمريض، وخدمات أخصائي السمع، واالستشارات، وتدريب األسرة

 

في مجموعة متنوعة من  وحدة مقاطعة تشیستر المتوسطةChester يتم تقديم الخدمات لألطفال في سن ما قبل المدرسة من قبل وحدة 
كما ھو الحال مع برامج سن . البیئات القائمة على المنزل والمدرسة والتي تراعي العمر الزمني والنمائي واالحتیاجات األساسیة للطفل

 .من برامج ما قبل المدرسة إلى أقصى حد مناسب، تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة مع أقرانھم غیر المصابین بإعاقةالمدرسة، يجب أن تض
 

، باالشتراك مع أولیاء أمور كل طفل محدد، نوع وشدة التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة Chester County Schoolيحدد كل كیان من مدارس 
طفل معین بناًء على البرنامج الفريد للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة التي تضعھا  والخدمات ذات الصلة التي يحتاجھا

، والذي تم وضعه بواسطة "IEP"يتم وصف برنامج الطفل كتابًة في برنامج التعلیم الفردي، والذي ُيشار إلیه عادًة باسم . المدرسة لذلك الطفل
يحق . أولیاء األمور وغیرھم من األشخاص ذوي الخبرة في االحتیاجات الخاصة أو الُملمین باحتیاجات الطفلالمكون من المعلمین و IEPفريق 

بقدر ما تتطلب  IEPتتم مراجعة برنامج . الخاصة بأطفالھم IEPألولیاء أمور األطفال أن يتم إخطارھم والمشاركة في جمیع اجتماعات فريق 
، بشكل منطقي لضمان IEPيشترط القانون أن يتم حساب البرنامج ومكان إلحاق الطفل، كما ھو موضح في . الظروف ويتم ذلك على األقل سنويًا

، IEPتتضمن برامج التعلیم الفردي، كحد أدنى، تاريخ البدء المتوقع ومدة برنامج . الوصول إلى تقدم تعلیمي ھادف للطالب في جمیع األوقات
داء التعلیمي والوظیفي، وتعداد األھداف السنوية، ووصف لكیف سیتم قیاس تقدم الطفل نحو تحقیق وبیان بالمستويات الحالیة لألطفال من األ

وشرح األھداف السنوية واإلبالغ عنه، وبیان التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، وتعديالت البرنامج، والخدمات ذات الصلة التي سیتم تقديمھا، 
ل مع األطفال غیر المصابین بإعاقة، والتكرار المتوقع وموقع الخدمات وبیان أي إجراءات تیسیرية المدى، إن وجد، الذي لن يشارك فیه الطف

بالنسبة لألطفال الذين تبلغ أعمارھم . ضرورية لقیاس التحصیل األكاديمي واألداء الوظیفي للطفل في التقییمات على مستوى الوالية والمقاطعة
نامج التعلیم الفردي أيًضا خطة انتقالیة للمساعدة في تحقیق أھداف قابلة للقیاس لما بعد المرحلة ستة عشر عاًما فأكثر، يجب أن يتضمن بر

إذا كان الغرض من االجتماع ھو النظر في أھداف ما بعد المرحلة الثانوية  IEPيجب على المدرسة العامة دعوة الطفل إلى اجتماع فريق . الثانوية
 .لوالخدمات االنتقالیة الالزمة للطف

 

السماح ألولیاء أمور األطفال ذوي اإلعاقة بالوصول المعقول إلى الفصول الدراسیة ألطفالھم،  Chester County Schoolُيطلب من جمیع كیانات 
 .وفًقا ألحكام سیاسة أو إرشادات الزيارة المدرسیة لكل كیان

 

على التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات  كیف تقوم المدارس العامة بفحص وتقییم األطفال لتحديد األھلیة للحصول
 ذات الصلة؟ 

 

 تقییم فريق متعدد التخصصات
 

الفريق متعدد التخصصات . تقییًما جماعیًا متعدد التخصصات لكل طفل ُيعتقد أنه يعاني من إعاقة Chester County Schoolيجب أن تُجري كیانات 
وذوي الخبرة في اختبار األطفال وتقییمھم ومالحظتھم لتحديد ما إذا كانوا يعانون من إعاقات، وإذا عبارة عن مجموعة من المتخصصین المدربین 

يجب على . أولیاء األمور ھم أيًضا أعضاء في الفريق متعدد التخصصات. كان األمر كذلك، لتحديد نقاط القوة واالحتیاجات التعلیمیة األساسیة لديھم
إعادة تقییم الطالب في سن المدرسة الذين يتلقون خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة كل ثالث سنوات  Chester County Schoolكیانات 

 ويجب إعادة تقییم األطفال ذوي اإلعاقة الذھنیة واألطفال في سن ما قبل المدرسة الذين يتلقون خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة 
 .كل عامین

 

كل مدرسة عامة لديھا إجراء معمول . ب تقییم فريق متعدد التخصصات ألطفالھم في أي وقت، ويجب أن يفعلوا ذلك كتابةيمكن ألولیاء األمور طل
المطبقة على طفلك، اتصل  Chester County Schoolللحصول على معلومات حول إجراءات كیان . به يمكن لولي األمر من خالله طلب التقییم

يمكن العثور على أرقام الھواتف والعناوين الخاصة بھذه المدارس في قسم . ادية أو الثانوية التي يذھب إلیھا طفلكبالمدرسة االبتدائیة أو اإلعد
يمكن ألولیاء أمور األطفال في سن ما قبل المدرسة، من سن الثالثة إلى الخامسة، ". المدارس"الصفحات الزرقاء من دلیل الھاتف تحت عنوان 

 ,Chester County Intermediate Unit, Preschool Special Education Services:عن طريق توجیه رسالة كما يلي تقديم طلب كتابي للتقییم
455 Boot Road, Downingtown, Pennsylvania, 19335 . التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة لمرحلة ما قبل المدرسةرقم ھاتف برنامج 

 .5000-237 (484)ھو 
 

ومع ذلك، . األطفال في المدارس الخاصة أن يطلبوا تقییم فريق متعدد التخصصات ألطفالھم دون التسجیل في مدارسھم العامة يمكن ألولیاء أمور
 Chester County Schoolفي حین أن بعض الخدمات قد تكون متاحة لبعض أطفال المدارس الخاصة الذين تم اعتبارھم مؤھلین من قبل كیان 

غیر ملزم بتوفیر كل أو أي من خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة التي سیحصل علیھا  المسؤول، فإن ھذا الكیان
إذا قرر الفريق متعدد التخصصات، بعد التقییم، أن الطفل مؤھل للحصول على التعلیم لذوي . ھؤالء األطفال إذا تم تسجیلھم في المدارس العامة

) IEP(المسؤول أن يقدم ألولیاء األمور برنامج تعلیم فرديًا  Chester County Schoolات ذات الصلة، فیجب على كیان االحتیاجات الخاصة والخدم
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إذا رغب أولیاء األمور في االستفادة من ھذا العرض، . وإلحاق الطفل بمدرسة عامة برعايتھا، ما لم يكن ولي أمر الطفل غیر مھتم بھذا العرض
 .المسؤول للقیام بذلك Chester County Schoolل أو إعادة تسجیل طفلھم في كیان فقد يتعین علیھم تسجی

 

من المضي قدًما في التقییم، يجب علیه إخطار أولیاء األمور كتابًة بأنواع معینة من االختبارات  Chester County Schoolقبل أن يتمكن كیان 
ال يمكن أن يبدأ التقییم حتى يقوم ولي األمر بالتوقیع على . قییم، وحقوق أولیاء األموروالتقییم التي يقترح الكیان إجراءھا، وتاريخ ووقت الت

 .اإلخطار الكتابي الذي يشیر إلى موافقته على االختبارات والتقییمات المقترحة وإعادة اإلخطار إلى المدرسة العامة
 

 الفحص
 

يمكن أن تشمل أنشطة الفحص . بأنشطة الفحص قبل إحالة الطالب لتقییم فريق متعدد التخصصات Chester County Schoolتقوم جمیع كیانات 
بغض النظر عن طريقة الفحص المعینة المستخدمة، يجب أن تتضمن . ، أو عملیة فحص بديلة"IST"فريق دعم تعلیمیًا، يشار إلیه عادة باسم 

الفحص على فترات زمنیة ) 2(ل ممرضة المدرسة وفًقا لما ينص علیه قانون المدرسة، تقییمات دورية للرؤية والسمع من قب) 1(عملیة الفحص 
 .معقولة لتحديد ما إذا كان أداء جمیع الطالب مبنیًا على المعايیر المناسبة للصف في المواد األكاديمیة األساسیة

 

التدخل أو العالج، فستتم إحالة الطفل بعد ذلك لتقییم  إذا أدت أنشطة الفحص إلى تحسن طفیف أو عدم حدوث أي تحسن بعد فترة معقولة من
 .فريق متعدد التخصصات

 

للحصول على معلومات حول تواريخ أنشطة الفحص المختلفة في مدرسة طفلك أو لطلب أنشطة الفحص لطفل محدد، اتصل بالمدرسة العامة 
ذه المدارس في قسم الصفحات الزرقاء من دلیل الھاتف تحت عنوان يمكن العثور على أرقام الھواتف والعناوين الخاصة بھ. المحلیة مباشرة

يمكن ألولیاء أمور األطفال في سن ما قبل المدرسة، من سن الثالثة إلى الخامسة، الحصول على معلومات حول أنشطة الفحص، ". المدارس"
 Chester County Intermediate Unit, Preschool Special Educationأو قد يطلبون إجراء فحص ألطفالھم، عن طريق االتصال أو الكتابة إلى
Services, 455 Boot Road, Downingtown, Pennsylvania, 19335 . التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة لمرحلة ما قبل رقم ھاتف برنامج

 . 5000-237 (484)ھو المدرسة
 

ر أو أولیاء األمور الفرديین للطالب في المدارس الخاصة، المھتمین بوضع أنظمة يمكن لمديري المدارس الخاصة والمعلمین ومجموعات أولیاء األمو
 في تلك المدارس لتحديد مكان األطفال ذوي اإلعاقة الذين قد يحتاجون إلى تقییم فريق متعدد التخصصات والتعرف علیھم االتصال بوحدة ،

Chester County Intermediate Unit, Preschool Special Education Services, 455 Boot Road, Downingtown, Pennsylvania, 19335.  
 .5000-237 (484)ھو التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة لمرحلة ما قبل المدرسة رقم ھاتف برنامج 

 

 ما الحقوق والحماية الخاصة التي يتمتع بھا األطفال ذوو اإلعاقة وأولیاء أمورھم؟
 

وفیما يلي ملخص لھذه الحقوق . ون الفیدرالي العديد من الحقوق وأوجه الحماية لألطفال ذوي اإلعاقة وأولیاء أمورھميمنح قانون الوالية والقان
يمكن لألشخاص المھتمین الحصول على ملخص مكتوب كامل للحقوق والحماية التي يوفرھا القانون، جنبًا إلى جنب مع . وأوجه الحماية

 معلومات حول الخدمات والمشورة القانونیة المجانیة أو منخفضة التكلفة، عن طريق االتصال بقسم التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة أو قسم
لتعلیم المحلیة على العنوان ورقم الھاتف المدرجین في قسم الصفحات الزرقاء من دلیل الھاتف تحت عنوان خدمات الطالب التابع لھیئة ا

 ,Chester County Intermediate Unit, 455 Boot Road, Downingtownالملخص المكتوب متاح أيًضا من خالل وحدة . "المدارس"
Pennsylvania, 19335 . يتوفر الملخص أيًضا . 5000-237 (484)ھو  ي االحتیاجات الخاصة لمرحلة ما قبل المدرسةالتعلیم لذورقم ھاتف برنامج

وعلى مواقع الويب  ،http://www.cciu.org ،التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة لمرحلة ما قبل المدرسة Chesterعلى موقع الويب الخاص بوحدة 
 .الخاصة بمعظم كیانات المدارس العامة المدرجة أدناه

 
 الحقوق والحماية

 

المسؤول إخطارك كتابًة متى اقترح بدء أو تغییر وسائل التعرف أو التقییم أو  Chester County Schoolيجب على كیان . إخطار كتابي مسبق
المطلوب من البرنامج التعلیمي أو إلحاق الطفل أو عندما يرفض بدء أو إجراء تغییر في وسائل التعرف أو التقییم أو البرنامج التعلیمي أو اإللحاق 

بوصف مكتوب لإلجراء المقترح أو المرفوض، وأسباب االقتراح أو الرفض، ووصف لمعلومات يجب أن يكون ھذا اإلخطار مصحوبًا . قبل ولي األمر
التقییم والعوامل األخرى ذات الصلة المستخدمة كأساس للقرار، والخیارات األخرى التي تم النظر فیھا، إن وجدت، وأسباب رفض مثل ھذه 

 .ئیةالخیارات وبیان أن ولي األمر له الحق في الضمانات اإلجرا
 

المضي قدًما في إجراء تقییم أو إعادة تقییم، أو مع تقديم التعلیم األوّلي لذوي االحتیاجات  Chester County Schoolال تستطیع كیانات . الموافقة
عدم الموافقة على تجاوز  Chester County Schoolومع ذلك، قد يحاول كیان . الخاصة والخدمات ذات الصلة، دون موافقة كتابیة من أولیاء األمور

التقییم األوّلي أو إعادة التقییم من خالل طلب موافقة موظف مسؤول عن جلسة استماع محايد عن طريق تقديم طلب بموجب اإلجراءات 
المضي قدًما في  Chester County Schoolباإلضافة إلى ذلك، في حالة عدم رد ولي األمر على طلب إجراء إعادة تقییم، يجوز لكیان . الواجبة

. ألمر لم يردإعادة التقییم المقترحة دون موافقة ولي األمر إذا كان بإمكانه إظھار أنه بذل جھًدا معقوالً للحصول على موافقة ولي األمر وأن ولي ا
. لیم لذوي االحتیاجات الخاصةال يجوز للمدرسة العامة السعي إلى جلسة استماع لتجاوز رفض ولي األمر الموافقة على اإللحاق األوّلي في التع

وبذلك، فإنھم يوافقون على وقف التدريس . ألولیاء األمور الحق في سحب موافقتھم على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة في أي وقت
من خالل سحب الموافقة، . بالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة بأكمله، والمساعدات التكمیلیة، وتعديالت البرامج، ووسائل التكیف، والخدمات

 .يوافقون أيًضا على التنازل عن الحقوق والحماية الخاصة التي تنطبق على األطفال ذوي اإلعاقة وأولیاء أمورھم
 

 يجب إجراء التقییمات لتحديد األھلیة والحاجة الحالیة للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة. الحماية في إجراءات التقییم
ويجب أن يقوم التقییم بتقییم حالة الطفل في جمیع المجاالت . بطريقة خالیة من التحیز العرقي أو الثقافي أو اللغوي وباللغة األم للطفل

ت يجب استخدام التقییما. المتعلقة باإلعاقة المشتبه بھا وأن يشمل مجموعة متنوعة من األدوات السلیمة تقنیًا وأدوات وإستراتیجیات التقییم
ا ألي ومواد التقییم لألغراض التي من أجلھا تكون التقییمات أو المقايیس صحیحة وموثوقة، ويجب أن تُدار من قبل موظفین مدربین ومطلعین وفقً 

م إلى أي عالوة على ذلك، ال يمكن أن تستند قرارات التقیی. تعلیمات يقدمھا واضع التقییم ويجب التحدث عنھا لتقییم مجاالت االحتیاجات الخاصة
 .مقیاس أو تقییم منفرد

 

المسؤول، فیجوز لھم أن يطلبوا  Chester County Schoolإذا كان أولیاء األمور ال يوافقون على التقییم الذي أجراه . التقییم التعلیمي المستقل
على نفقة الدولة، فیجب أن تكون  IEEالتقییم  في حالة إجراء. ، على نفقة الدولة"IEE"كتابًة تقییًما تعلیمیًا مستقالً، يشار إلیه عادًة باسم 

المسؤول  Chester County Schoolبشكل خاص ھي نفس المعايیر التي يستخدمھا كیان  IEEالمعايیر التي بموجبھا يتم الحصول على تقییم 
من خالل مكتب التعلیم لذوي االحتیاجات  يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بمعايیر التقییم الخاصة بكل كیان مدرسي. عندما يبدأ التقییم
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، فیجب IEEدفع رسوم تقییم  Chester County Schoolإذا رفض كیان . أو خدمات الطالب في ھذا الكیان) Office of Special Education(الخاصة 
 .للدفاع عن مالءمة تقییمه أن يطلب على الفور جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة خاصة بالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة

 

 إجراءات جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة
 

، طلب جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة فیما يتعلق بأي مسألة "LEA"يجوز لولي األمر أو ھیئة التعلیم المحلیة، التي يشار إلیھا عموًما باسم 
يجب على ". FAPE"تتعلق بوسائل التعرف على إعاقة الطفل أو تقییمه أو وضعه التعلیمي أو توفیر تعلیم عام مناسب مجاني، يشار إلیه عادة باسم 

 إلى مكتب )Due Process Hearing Requestوجب اإلجراءات الواجبة (طلب جلسة االستماع بمالطرف الذي يطلب جلسة االستماع تقديم نموذج 
Office for Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Suite 600, Harrisburg, Pennsylvania, 17112 ؛ الھاتف النصي 3353-222 (800)؛ رقم الھاتف

 .حتى يتم تقديم جمیع المعلومات المطلوبة واتباع اإلجراءات لن تستمر جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة. 654-5984 (800)
 

طلب جلسة استماع بموجب اإلجراءات  LEAاإلطار الزمني لطلب عقد جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة يجب على ولي األمر أو ھیئة 
أو كان ينبغي أن  LEAمن تاريخ علم ولي األمر أو ) 2(الواجبة عن طريق تقديم طلب جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة في غضون عامین 

لن ينطبق ھذا الجدول الزمني على . ھناك استثناءات محدودة لھذا الجدول الزمني. يكون على علم باإلجراء المزعوم الذي يشكل أساس الطلب
بأنھا حلت المشكلة  LEAريفات محددة من قبل تح) 1(ولي األمر إذا تم منعه من تقديم طلب جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة بسبب 

 .تقديمھا LEAللمعلومات عن ولي األمر الذي كان مطلوبًا من  LEAحجب ) 2(التي تشكل أساس طلب جلسة االستماع، أو 
 

ب جلسة يجب على الطرف الذي يطلب جلسة االستماع إرسال نسخة من طل. إيداع وخدمة طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة
 االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة إلى الطرف اآلخر، وفي نفس الوقت، إلى مكتب تسوية المنازعات عن طريق البريد الموجه إلى 

Office for Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Suite 600, Harrisburg, Pennsylvania, 17112 أو بالبريد اإللكتروني الموجه إلى ،
ODR.pattan.net  5983-657 (717)أو بالفاكس على. 

 

 :يجب أن يحتوي طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة على المعلومات التالیة. محتويات طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة
 

 مأوى، يتم الحصول على معلومات جھة االتصال اسم الطفل والعنوان الذي يعیش فیه واسم المدرسة التي يرتادھا؛ أو إذا كان الطفل بال .1
 .المتاحة للطفل واسم المدرسة التي يذھب إلیھا

 
 .وصف لطبیعة المشكلة، بما في ذلك الحقائق المتعلقة بھذه المشكلة .2

 
 .حل مقترح للمشكلة إلى الحد المعروف والمتاح للطرف الذي يقدم طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة .3

 

يعتبر طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة كافیًا إال إذا قام الطرف . الطعن في كفاية طلب جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة
يوًما من االستالم بأن الطرف المتلقي يعتقد أن الطلب ال ) 15(المستلم بإخطار مسؤول الجلسة والطرف اآلخر كتابًة في غضون خمسة عشر 

 .بالمتطلبات المذكورة أعاله يفي
 

 إخطاًرا كتابًة مسبًقا، مثل إخطار اإللحاق التعلیمي الموصى به، والذي يشار إلیه عادًة باسم  LEAإذا لم ترسل . الرد على الطلب
Notice of Recommended Educational Placement (NOREP)( إلى ولي األمر فیما يتعلق بالموضوع الوارد في طلب جلسة االستماع بموجب ،

أيام من تلقي طلب جلسة االستماع، يتضمن ) 10(إرسال رد إلى ولي األمر، في غضون عشرة  LEAاإلجراءات الواجبة لولي األمر، يجب على 
ووصف الخیارات األخرى التي ) 2(ء الذي أثیر في طلب جلسة االستماع، أو رفضت اتخاذ اإلجرا LEAشرح لماذا اقترحت ) 1: (المعلومات التالیة

ووصف لكل عملیة تقییم أو تقییم أو سجل أو تقرير ) 4(وأسباب رفض ھذه الخیارات،  )3(، إن وجدت، ")IEP("راعاھا فريق برنامج التعلیم الفردي 
ال يمنع تقديم ھذا الرد إلى طلب . وامل ذات الصلة بالمقترح أو الرفضووصف للع) 5(المستخدم كأساس لإلجراء المقترح أو المرفوض  LEAعن 

. من الطعن في كفاية طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة LEAجلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة، الذي قدمه ولي األمر، 
الواجبة، فیجب إرسال رد على طلب جلسة االستماع إلى الجانب إذا كان ولي األمر ھو الذي يتلقى طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات 

ويجب أن يتناول الرد بشكل خاص المشكالت التي أثیرت في طلب جلسة االستماع . أيام من استالم الطلب) 10(اآلخر في غضون عشرة 
 .بموجب اإلجراءات الواجبة

 
أيام من تلقي اعتراض من أحد ) 5(في غضون خمسة . جراءات الواجبةتقرير مسئول االستماع لمدى كفاية طلب جلسة االستماع بموجب اإل

الطرفین على مدى كفاية طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة، يجب على الموظف المسؤول عن جلسة االستماع اتخاذ قرار بناًء 
ويجب على الموظف المسؤول عن جلسة . ى المذكورة أعالهعلى المعلومات الواردة في الطلب فقط فیما إذا كان الطلب يفي بمتطلبات المحتو

 .االستماع أن يخطر كال الطرفین كتابًة على الفور بقراره
 

موضوع جلسة االستماع ال ُيسمح للطرف الذي يطلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة بإثارة المشكالت في جلسة االستماع 
أو طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات (طرحھا في طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة  بموجب اإلجراءات الواجبة التي لم يتم

 .ما لم يوافق الطرف اآلخر على خالف ذلك) الواجبة المعدل
 

معني أو عقد اجتماع تمھیدي مع ولي األمر والعضو ال LEAقبل عقد جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة، يجب على : جلسة تسوية
الذين لديھم معرفة محددة بالحقائق المحددة في طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة في محاولة لحل ھذه  IEPأعضاء فريق 

) 15(يجب عقد ھذا االجتماع التمھیدي في غضون خمسة عشر . المشكالت دون الحاجة إلى عقد جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة
الذي لديه سلطة اتخاذ القرار حاضًرا في ھذا  LEAويجب أن يكون ممثل . الم طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبةيوًما من است

في . ويجوز للمدافع عن ولي األمر حضور االجتماع. إرسال محاٍم يحضر االجتماع ما لم يرافق ولي األمر أيًضا محامٍ  LEAقد ال يجوز لھیئة . االجتماع
الفرصة لحل المشكالت الواردة في طلب  LEA، سیناقش ولي األمر طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة، وستتاح لھیئة االجتماع

، كتابًة، على التنازل عن ھذا االجتماع، أو الموافقة على استخدام LEAجلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة ما لم يوافق ولي األمر و
بحل المشكالت الواردة في طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة في االجتماع التمھیدي،  LEAإذا قام ولي األمر و. عملیة الوساطة

. بالتوقیع على االتفاقیة LEAالذي لديه السلطة بإلزام  LEAفیجب علیه وضع شروط االتفاقیة كتابًة، ويجب على كل من ولي األمر وممثل 
أيام عمل ) 3(إلغاء االتفاقیة في غضون ثالثة  LEAويجوز ألي من ولي األمر أو . زمة قانونًا ويمكن فرضھا من قبل المحكمةاالتفاقیة ھي وثیقة مل

 .أيام عمل، تكون االتفاقیة ملزمة لكال الطرفین) 3(بعد ثالثة . من تاريخ االتفاقیة
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تعديل طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة  LEAولي األمر أو يجوز ألي من . طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة الُمعدل
فقط إذا وافق الطرف اآلخر كتابة على التعديل وتم منحه الفرصة لحل المشكالت التي أثیرت في طلب جلسة االستماع بموجب اإلجراءات 

ا لھذا الطرف بتعديل طلب جلسة االستماع بموجب الواجبة من خالل جلسة تسوية، أو منح الموظف المسؤول عن جلسة االستماع إذنً 
أيام قبل انعقاد جلسة ) 5(ومع ذلك، يجوز للموظف المسؤول عن جلسة االستماع منح ھذا اإلذن في موعد ال يتجاوز خمسة . اإلجراءات الواجبة

 .االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة
 

المشكالت الواردة في طلب جلسة االستماع بموجب  LEAإذا لم تحل . ات الواجبةالجدول الزمني الستكمال جلسة االستماع بموجب اإلجراء
يوًما من استالم طلب جلسة االستماع بموجب ) 30(يوًما من استالم الطلب، أو في غضون ثالثین ) 30(اإلجراءات الواجبة في غضون ثالثین 

الجدول الزمني الستكمال . اءات الواجبة وتبدأ الجداول الزمنیة المعمول بھااإلجراءات الواجبة المعدل، فقد تُعقد جلسة االستماع بموجب اإلجر
يوًما، ما لم يمنح الموظف المسؤول عن جلسة االستماع تمديدات زمنیة ) 45(جلسات االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة ھو خمسة وأربعون 

 .محددة بناًء على طلب أي من الطرفین
 

أيام عمل على األقل من عقد جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة، يجب على كل ) 5(قبل خمسة . والتوصیاتاإلفصاح عن التقییمات 
مقدم طرف اإلفصاح لجمیع األطراف األخرى عن جمیع التقییمات التي تم إكمالھا بحلول ذلك التاريخ، والتوصیات المستندة إلى تقییمات الطرف ال

وقد يؤدي عدم اإلفصاح عن ھذه المعلومات إلى قیام  امھا في جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبةوالتي ينوي ھذا الطرف استخد
 .الموظف المسؤول عن جلسة االستماع بمنع ھذا الطرف من تقديم المعلومات في جلسة االستماع ما لم يوافق الطرف اآلخر على تقديمھا

 
يجب إجراء جلسة االستماع للطفل الذي يعاني من إعاقة أو الذي يعتقد أنه يعاني من إعاقة . حقوق جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة

ويجب أن تكون جلسة االستماع شفھیة وشخصیة . في مكان ووقت مناسبین بشكل منطقي لولي األمر والطفل المعنیین LEAوعقدھا في 
إذا كانت الجلسة مفتوحة، فسیكون القرار الصادر في القضیة، . استماع مفتوحةويجب أن تكون مغلقة أمام العامة ما لم يطلب ولي األمر جلسة 

وإذا كانت جلسة االستماع مغلقة، فسیتم التعامل مع القرار على أنه سجل من سجالت الطفل وقد ال يكون . القرار فقط، متاًحا لعامة الجمھور
ورغم أن القواعد . جلسة االستماع تقرير الوقائع ومناقشة القانون واستنتاجاته يجب أن يتضمن قرار الموظف المسؤول عن. متاًحا لعامة الجمھور

سیتم تقديم سجل حرفي مكتوب أو . التقنیة لألدلة لن يتم اتباعھا، إال أن القرار سوف يستند إلى األدلة القوية المقدمة في جلسة االستماع
يجوز ألولیاء األمور التواجد بصحبة مستشار قانوني . لى ولي األمر دون أي تكلفةإلكتروني، بناًء على اختیار ولي األمر، لجلسة االستماع إ

ويحق لولي األمر أو ممثلیه الوصول إلى السجالت . واستشارة أفراد ذوي معرفة خاصة أو مدربین على المشكالت المتعلقة بالطالب ذوي اإلعاقة
يحق لكال الطرفین إلزام الشھود بالحضور وسؤال الشھود الذين قد . یھا اإلجراء المقترحالتعلیمیة، وتتضمن أي اختبارات أو تقارير التي يستند إل
يتمتع كال الطرفین بالحق في . يحق لكال الطرفین تقديم األدلة ومواجھة الشھود وسؤالھم. يكون لديھم أدلة يمكن أن يستند إلیھا اإلجراء المقترح

 .الطبیة أو النفسیة أو التعلیمیة المتخصصة تقديم الدلیل والشھادة، بما في ذلك الشھادة
 

يجب أن يتم اتخاذ قرار الموظف المسؤول عن جلسة االستماع على أسس موضوعیة، بناًء على . قرار الموظف المسؤول عن جلسة االستماع
فیما يتعلق بجوانب االدعاء بانتھاك اإلجراءات، قد يمنح الموظف المسؤول عن جلسة . أم ال FAPEتحديد ما إذا كان الطفل قد تلقى تعلیم 

، أو تعارض بشكل ملحوظ مع فرصة ولي FAPEاالستماع حلوالً فقط إذا كان القصور في اإلجراءات تداخل مع حق الطفل في الحصول على تعلیم 
ال يزال بإمكان . للطفل أو تسبب في الحرمان من أي مزايا تعلیمیة FAPEتعلیم  األمر في المشاركة في عملیة اتخاذ القرار الخاص بشأن تقديم

وال يزال . FAPEباالمتثال للمتطلبات اإلجرائیة حتى إذا قرر الموظف أن الطفل قد تلقى تعلیم  LEAالموظف المسؤول عن جلسة االستماع أن يأمر 
داخل اإلدارة التعلیمیة في  )Bureau of Special Educationوي االحتیاجات الخاصة (مكتب التعلیم لذبإمكان ولي األمر تقديم شكوى إلى مكتب 

Pennsylvania بشأن االنتھاكات في اإلجراءات. 
 

يحق للطرف الذي ال يوافق على نتائج وقرار الموظف المسؤول عن جلسة االستماع تقديم استئناف في محكمة الوالية أو . الدعوى المدنیة
وعند إخطار األطراف بالقرار، يجب على الموظف المسؤول عن جلسة االستماع اإلشارة إلى المحاكم التي يمكن رفع . رالیةالمحكمة الفید

لدى . يتم تشجیع الطرف الذي يقدم استئناًفا على الحصول على مستشار قانوني لتحديد المحكمة المناسبة لتقديم استئناف. استئناف أمامھا
 .يوًما من تاريخ القرار للقیام بذلك) 90(ًفا إلى محكمة الوالية أو المحكمة الفیدرالیة تسعون الطرف الذي يقدم استئنا

 
يجوز للمحكمة، وفًقا لتقديرھا، أن تحكم بمنح أتعاب المحاماة المعقولة لولي أمر الطفل الذي يكون طرًفا رابًحا في الدعوى أو . أتعاب المحاماة

ضد محامي ولي أمر قام بتقديم طلب عقد جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة أو رفع دعوى قضائیة  LEAأو إلى ھیئة تعلیمیة تابعة للوالية 
الحقة ضعیفة أو غیر معقولة أو دون أساس أو ضد محامي ولي أمر استمر في التقاضي بعد أن أصبحت الدعوى القضائیة ضعیفة أو غیر معقولة 

ضد محامي ولي أمر أو ضد ولي األمر إذا  LEAالمحكمة بمنحھا لھیئة تعلیمیة تابعة للوالية الرابحة أو أو دون أساس بشكل واضح، أو قد تقوم 
أو كان طلب ولي األمر بعقد جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة أو السبب التالي لإلجراء ُمقدًما ألغراض غیر الئقة، للمضايقة مثالً، 

يجب أن يتم تحديد األتعاب الممنوحة استناًدا إلى األسعار السائدة في . ة في تكالیف المقاضاة دون داعٍ التسبب في تأخیر غیر ضروري أو زياد
 .المجتمع الذي تم فیه رفع الدعوى أو عقد جلسة االستماع بحسب نوع وكم خدمات المحاماة المقدمة

 
يجب على أولیاء األمور التشاور . ت قد يحد من رسوم المحاماةوفي بعض الحاال LEAيفرض القانون الفیدرالي متطلبات معینة على ولي األمر و

قد ال يتم دفع أتعاب المحامین وال التعويض عن التكالیف ذات الصلة في أي : تنطبق القواعد التالیة. مع مستشاريھم القانونیین بشأن ھذه األمور
عرض كتابي للتسوية إلى ولي األمر، إذا تم تقديم العرض في غضون  إجراء أو جلسة استماع للخدمات التي تم تنفیذھا الحًقا بعد وقت تقديم

من القواعد الفیدرالیة لإلجراءات المدنیة، أو في حالة جلسة االستماع اإلدارية، في أي وقت قبل بدء جلسة  68الوقت المحدد في القاعدة 
أيام؛ ووجدت المحكمة أن قرار جلسة االستماع ) 10(ضون عشرة أيام على األقل؛ ولم يقبل ولي األمر العرض في غ) 10(االستماع بمدة عشرة 

ربما ال يتم الحكم باألتعاب مقابل الوقت المستغرق في حضور . الذي حصل علیه ولي األمر أخیًرا لم يحظ بقبول أكثر مما حظي به عرض التسوية
ال تعد جلسة التسوية بموجب اإلجراءات الواجبة . ة أو دعوى قضائیةما لم يتم عقد االجتماع كنتیجة لإلجراءات اإلداري IEPأي اجتماع خاص بفريق 

اجتماًعا تم عقده نتیجة لجلسة استماع إدارية أو دعوى قضائیة، وال يعتبر كذلك جلسة استماع إدارية أو دعوى قضائیة ألغراض دفع أتعاب 
ولي األمر أو محامیه بإرجاء القرار النھائي للنزاع بشكٍل غیر منطقي ) أ(قد تقوم المحكمة بتخفیض مبلغ أتعاب المحامین إذا قام . المحامین ھذه

أن مبلغ أتعاب المحامین الذي تم إصدار حكم بدفعه يتجاوز بشكل غیر منطقي السعر الحالي للساعة ) ب(أثناء سريان الدعوى أو اإلجراء؛ أو 
أن الوقت ) ج(ازون بنفس المستوى من المھارة والسمعة والخبرة؛ أو السائد في المجتمع من حیث الخدمات المشابھة التي يقدمھا محامون يمت

أن المحامي الذي يمثل ولي ) د(المنقضي والخدمات القانونیة المقدمة كانت زائدة عن الحد مع وضع طبیعة الدعوى أو اإلجراءات في االعتبار؛ أو 
ال يتم تطبیق ھذه التخفیضات في أي . ستماع بموجب اإلجراءات الواجبةفي طلب عقد جلسة اال LEAاألمر لم يقدم المعلومات المناسبة لھیئة 

 .قد قامت بإرجاء القرار النھائي الخاص بالدعوى أو اإلجراء بشكل غیر منطقي LEAدعوى أو إجراء إذا وجدت المحكمة أن الوالية أو ھیئة 
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لھا قواعد محددة، بینما تكون القضیة بموجب اإلجراءات الواجبة قید النظر، بما باستثناء حاالت التأديب، التي . حالة الطفل أثناء اإلجراءات اإلدارية
أو  LEAفي ذلك االستئناف إلى محكمة ذات اختصاص قضائي، يجب أن يظل الطفل في مكانه التعلیمي الحالي ما لم يتفق ولي األمر وھیئة 

ت الواجبة على طلب لقبول أولي في مدرسة عامة، فیجب وضع الطفل، إذا اشتملت جلسة االستماع بموجب اإلجراءا. الوالية على خالف ذلك
 .على خالف ذلك LEAبموافقة ولي األمر، في برنامج المدرسة العامة حتى يتم إنھاء جمیع اإلجراءات، ما لم يوافق ولي األمر وھیئة 

 
فال الذين حددت المدرسة العامة أنھم مؤھلون للحصول على في بعض الحاالت، يمكن ألولیاء أمور األط. سداد الرسوم الدراسیة للمدارس الخاصة

جبة أو التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة والذين تلقوا مثل ھذه الخدمات أن يستردوا في جلسة استماع بموجب اإلجراءات الوا
ء األمور أيًضا الحصول على مثل ھذه التعويضات إذا كان طفلھم ويمكن ألولیا. من المحكمة تعويًضا عن سداد الرسوم الدراسیة للمدارس الخاصة

للحصول على تعويض سداد الرسوم الدراسیة، . بحاجة إلى تعلیم خاص والخدمات ذات الصلة ولكن لم يتم تقديم ھذه الخدمات في الوقت المناسب
قبل  IEPة خاصة إما شفھیًا في االجتماع األخیر لفريق يجب على أولیاء األمور إخطار مدرستھم العامة بنیتھم في تسجیل طفلھم في مدرس

يمكن ألولیاء . سحب طفلھم أو كتابًة بإرسال إخطار إلى المدرسة العامة لمدة عشرة أيام على األقل قبل تاريخ سحب الطفل من المدرسة العامة
) 2(العامة فشلت في تقديم برنامج أو مكان مناسب للطفل، المدرسة ) 1(األمور الحصول على الرسوم الدراسیة فقط عندما يتمكنون من إثبات أن 

االلتحاق بالمدرسة الخاصة كان مناسبًا، وذلك في جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة عن ) 3(لذلك ولیي األمر ألحقا طفلھما بمدرسة خاصة، 
أو تخفیضھا إذا كان سلوك ولیي األمر غیر الئق أو إذا تأخرا بشكل يمكن رفض منح تعويضات عن الرسوم الدراسیة . التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة

يمكن أيًضا رفض ھذه التعويضات أو . غیر منطقي في تأكید دعوى ضد المدرسة العامة في جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة
في إلحاق الطفل بمدرسة خاصة إخطار المدرسة العامة بنیتھما) 1: (تخفیضھا إذا فشل ولیا األمر في القیام بأحد اإلجراءات التالیة

إخطار المدرسة العامة كتابًة بنیتھما وضع ) 2(قبل موعد اإللحاق المخطط له، أو  IEPعلى نفقة الدولة خالل االجتماع األخیر لفريق 
 .ا الغرضالطالب في مدرسة خاصة على نفقة الدولة قبل عشرة أيام على األقل من سحب الطالب لھذ

 
 .يجوز لألطراف الموافقة على إحالة نزاعھم إلى عملیة الوساطة عن طريق طلب الوساطة من مكتب تسوية المنازعات. إجراء وساطة

إذا تم طلب جلسة استماع أيًضا، فال يمكن . قد يتم طلب الوساطة بدالً من جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة أو باإلضافة إلیھا 
ة أن تؤخر تحديد موعد جلسة االستماع بموجب اإلجراءات الواجبة، ما لم يمنح الموظف المسؤول عن الجلسة تأجیالً لھذا الغرض بناًء للوساط

. يقوم الوسیط المحايد والمدرب بتسھیل عملیة الوساطة، والتي يتم تحديد موعدھا في وقت ومكان مناسبین للطرفین. على طلب أحد الطرفین
أي قرار يتم التوصل إلیه من خالل الوساطة يجب أن يتم تحويله كتابًة، والذي سیكون . رفین بمشاركة محامین في ھذه العملیةال يسمح للط

 .ملزًما للطرفین
 

اجون كما ھو مذكور أعاله، يحق مع ذلك لبعض الطالب ذوي اإلعاقة الذين ال يحت. 1973من قانون إعادة التأھیل لعام  504الحقوق بموجب المادة 
ة إلى التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة، الحصول على وسائل تكیف وإجراءات تیسیرية في برنامجھم المدرسي أو في البیئ

ب من المادية للمباني المدرسیة واألراضي والمركبات والمعدات، عندما تكون وسائل التكیف ھذه أو اإلجراءات التیسیرية مطلوبة لتمكین الطال
يحق ألولیاء األمور الحصول على وصف مكتوب لوسائل التكیف . الوصول والمشاركة بشكل ھادف في البرامج التعلیمیة واألنشطة الالمنھجیة

خطة اإلجراءات "أو " اتفاقیة الخدمة"ُيطلق على ھذا الوصف المكتوب اسم . واإلجراءات التیسیرية التي ترغب المدرسة العامة في تقديمھا
الحفاظ على "و" الحماية في إجراءات التقییم"و" الموافقة"و" اإلخطار"تنطبق الحقوق والحماية الموضحة أعاله تحت العناوين ". یسیريةالت

أولیاء األمور الذين لديھم شكاوى تتعلق بالتقییم . 504على الطالب الذين يحصلون على وسائل تكیف وإجراءات تیسیرية بموجب المادة " اإللحاق
البرنامج أو اإللحاق أو تقديم الخدمات للطالب يمكنھم طلب إما عقد مؤتمر غیر رسمي مع المدرسة العامة أو جلسة استماع بموجب أو 

لولي . يجب عقد جلسة االستماع أمام موظف محايد مسؤول عن جلسة االستماع في الوقت والمكان المناسبین لولي األمر. اإلجراءات الواجبة
طلب نسخة مجانیة مكتوبة أو إلكترونیة أو تسجیل اإلجراءات، وتقديم األدلة والشھود الذين يتم اإلفصاح عنھم إلى المدرسة األمور الحق في 

العامة، ومواجھة األدلة والشھادات المقدمة من المدرسة العامة، ومراجعة السجل التعلیمي الكامل لطفله عند الطلب قبل جلسة االستماع، 
يجوز استئناف . كتوب من الموظف المسؤول عن جلسة االستماع، وأن يتم تمثیله من قبل مستشار أو محام من اختیارهوالحصول على قرار م

 .قرار الموظف المسؤول عن الجلسة إلى محكمة ذات اختصاص قضائي
 

لديھم شكاوى تتعلق بتعلیم طفل من  باإلضافة إلى حقوق جلسة االستماع المذكورة أعاله، يجوز ألولیاء األمور وغیرھم ممن. شكاوى االمتثال
، Pennsylvaniaتقديم شكاوى إلى اإلدارة التعلیمیة في  504أو المادة  IDEAذوي االحتیاجات الخاصة أو انتھاكات للحقوق التي يضمنھا قانون 

ت المتعلقة بھذه الشكاوى على يمكن الحصول على المعلوما. والتي يجب أن تحقق في ھذه الشكاوى وتُصدر الوقائع واالستنتاجات مكتوبةً 
 :العنوان التالي

Pennsylvania Department of Education Bureau of Special Education 
Division of Compliance Monitoring and Planning  

333 Market Street, 7th Floor 
Harrisburg, PA 17126-0333 

(800) 879-2301 
 

 الطالب الموھوبون عقلیًا
 

، باستثناء المدارس المستقلة، خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، في شكل تسريع أو إثراء، Chester County Schoolتقدم جمیع كیانات 
ته يعتبر الطفل موھوبًا عقلیًا عندما تشیر قدر). "GMDT"(من قبل فريق مواھب متعدد التخصصات " موھوبون عقلیًا"للطالب الذين تم تحديد أنھم 

دمات خاصة المعرفیة أو عوامل أخرى، على النحو الذي يحدده تقییم فريق متعدد التخصصات، إلى أنه لديه قدرة فكرية متمیزة يتطلب تنمیتھا برامج وخ
يشارك كیان المدرسة في أنشطة الفحص أثناء عملیة التدريس العادية في الفصول الدراسیة ويستخدم  غیر متوفرة عادة في برنامج التعلیم العام

باإلضافة إلى ذلك، يمكن ألولیاء األمور طلب فحص . له ما يبرر إجراؤه GMDTالبیانات التي تم إنشاؤھا على ھذا النحو لتحديد ما إذا كان تقییم 
، وإذا تم تحديد أن طفلھم موھوب عقلیًا، فسیكونون جزًءا من GMDTإن أولیاء األمور ھم جزء من تقییم  .في أي وقت GMDTالموھوبین أو تقییم 

باعتبارھم أعضاًء  )gifted individualized educational program ("GIEP")(التطوير والمراجعة السنوية ومراجعة البرنامج التعلیمي الفردي ألطفالھم 
المستويات الحالیة، واألھداف السنوية واألھداف القابلة للقیاس، وعملیة التدريس المصممة خصوًصا والخدمات ذات  GIEPيصف . GIEPفي فريق 

ألولیاء أمور . لطفلالصلة التي ستوفر من خاللھا ھیئة التعلیم المحلیة اإلثراء أو التسريع، أو كلیھما، وھو أمر ضروري لتطوير القدرة العقلیة المتمیزة ل
لموھوبین عقلیًا الحق في طلب جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة خاصة بالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة أو تقديم شكوى امتثال الطالب ا

يمكن العثور على التفاصیل المتعلقة باإلجراءات التي تحكم طلبات جلسات االستماع . على العنوان أعاله Pennsylvaniaإلى اإلدارة التعلیمیة في 
 .http://www.pattan.k12.pa.usلى موقع الويب الخاص بمكتب تسوية المنازعات التالي ع
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في مثل ھذه الحاالت، تخضع حقوق الطفل وولیي أمره للقواعد المطبقة على . يمكن تعريف الطفل بأنه طفل مصاب بإعاقة وموھوب عقلیًا
 .وي اإلعاقة وأولیاء أمورھم، كما ھو موضح أعالهاألطفال ذ

 
 :سجالت الطالب

 
. بسجالت تتعلق بجمیع األطفال المسجلین في المدارس العامة، بما في ذلك الطالب ذوو اإلعاقة Chester County Schoolتحتفظ جمیع كیانات 

يمكن أن تتضمن السجالت التي تحتوي على معلومات شخصیة عن األطفال ذوي اإلعاقة أو تتعلق بھم، على سبیل المثال ال الحصر، تقارير 
ھا، الصف التراكمیة، وسجالت االنضباط، وسجالت التسجیل والحضور، والسجالت الصحیة، وبرامج التعلیم الفردية، وإخطارات التكلیفات الموصى ب

 ات نیة التقییم وإعادة التقییم، وتقارير التقییم الشاملة، وتقارير التقییم األخرى من قبل موظفي المدرسة العامة والمقیّمین من جھاتوإخطار
، والمراسالت بین موظفي المدرسة والمنزل، ووثائق Penn Dataخارجیة، وعینات العمل، وبیانات االختبار، والبیانات التي تم إدخالھا في نظام 

يمكن االحتفاظ بالسجالت ورقیًا وعلى البطاقات . فريق الدعم التعلیمي، وبیانات اإلحالة، والمذكرات، وغیرھا من الوثائق المتعلقة بالتعلیم
اتب ويمكن العثور على السجالت في المكاتب اإلدارية المركزية للمدرسة العامة، والمك. المجھرية وصوتیًا أو على أشرطة الفیديو وإلكترونیًا

، ومبنى المدرسة أو المبنى الذي التحق به الطالب أو التحق بالمدرسة، والمدارس وحدة مقاطعة تشیستر المتوسطة Chester اإلدارية لوحدة
یازة لحوالمرافق الخاصة التي وضعت فیھا المدرسة العامة طفالً ألغراض تعلیمیة، ومرافق التخزين المركزية وأنظمة التخزين اإللكترونیة، وفي ا

اآلمنة للمعلمین ومديري المباني والمتخصصین وعلماء النفس والمستشارين وغیرھم من موظفي المدرسة الذين لديھم مصلحة تعلیمیة 
 .يتم االحتفاظ بجمیع السجالت في سرية تامة. مشروعة في المعلومات الواردة فیھا

 
للتأكد من أن الطفل ) 1(إن أغراض جمع السجالت واالحتفاظ بھا ھي . ةويتم االحتفاظ بالسجالت متى ظلت ذات صلة من الناحیة التعلیمی

ومتابعة الفعالیة المستمرة للبرامج المخصصة للطفل، ) 2(يحصل على البرامج والخدمات المتوافقة مع برنامج التعلیم الفردي الخاص به، 
وتلبیة متطلبات الھیئات الفیدرالیة والتابعة للوالية التي لھا ) 4(ملموًسا،  ووثیقة للمدرسة العامة وأولیاء األمور تفید بأن الطالب يحرز تقدًما )3(

مصلحة في فحص أو مراجعة المستندات المتعلقة بطالب بأعینھم أو مجموعات من الطالب ألغراض رصد االمتثال والتحقیق في الشكاوى 
عندما تصبح السجالت التعلیمیة، بخالف تلك . لمستقبل وتقییمات الطفلوتوفیر معلومات البرامج في ا) 5(والتدقیق المالي وتدقیقات البرامج، 

التي يجب االحتفاظ بھا، غیر ذات صلة من الناحیة التعلیمیة، يجب على المدرسة العامة إخطار ولي األمر كتابًة ويجوز للمدرسة أن تدمر 
ب من المدارس العامة تدمیر السجالت التي لم تعد ذات صلة من الناحیة ال ُيطل. السجالت أو، بناًء على طلب أولیاء األمور، يجب علیھا تدمیرھا

 .التعلیمیة ما لم يطلب أولیاء األمور ذلك كتابةً 
 

للتقییم  Pennsylvaniaبتدمیر أو تكون قد دمرت بالفعل جمیع كتیبات االختبار الخاصة بنظام ") Pennsylvania ")PDEستقوم اإلدارة التعلیمیة في 
 )Pennsylvania Alternative System of Assessment ("PASA")(البديل للتقییم  Pennsylvania، ونظام Keystone، وامتحانات ")PSSA("المدرسي 

أيًضا بتدمیر أو تكون قد دمرت بالفعل جمیع كتیبات اإلجابات المتحانات  PDEوستقوم . بعد عام واحد من التاريخ الذي يتم تسلیم نتائج الطالب فیه
PSSA وKeystone  وجمیع تسجیالت الوسائط لنظامPASA بعد ثالث سنوات من تاريخ اكتمال التقییم. 

 
ومع . موافقة ولي األمر مطلوبة كتابًة قبل اإلفصاح عن أي معلومات معرِّفة للھوية الشخصیة تتعلق بالطفل المصاب بإعاقة. موافقة ولي األمر

الموظف المسؤول عن جلسة االستماع في جلسة استماع بموجب ) 1(اإلفصاح عن المعلومات إلى  ذلك، فموافقة ولي األمر غیر مطلوبة قبل
مسؤولي المدارس العامة، بما في ذلك الموظفون والجھات المتعاقدة، الذين لديھم ) 2(اإلجراءات الواجبة للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة؛ أو 

المسؤولین أو العاملین في المدارس األخرى واألنظمة المدرسیة التي التحق بھا الطالب أو ) 3(مصلحة تعلیمیة مشروعة في المعلومات؛ أو 
منظمات االعتماد للقیام ) 5(مسؤولي وجھات التعلیم الفیدرالیة أو التابعة للوالية والمراقب المالي للواليات المتحدة؛ أو ) 4(ينوي االلتحاق بھا؛ أو 

بالتزامن مع حالة طوارئ تتعلق بالصحة أو السالمة بالقدر ) 7(االمتثال ألمر إحضار قانوني أو أمر قضائي؛ أو ) 6(بوظائف االعتماد الخاصة بھم؛ أو 
يخضع اإلفصاح دون موافقة ولي األمر ". معلومات دلیل"أن المدارس العامة حددتھا باسم ) 8(الالزم لحماية صحة وسالمة الطفل أو اآلخرين؛ أو 

، والئحته 20من القانون األمريكي  g1332كل كامل في قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة ، المادة رقم لشروط معینة موصوفة بش
 .99الجزء .C.F.R  34التنفیذية، 

 
ربعین عند تقديم طلب للقیام بذلك كتابًة، يحق ألولیاء األمور الوصول إلى السجالت التعلیمیة ألطفالھم في غضون خمسة وأ. وصول ولي األمر

شرح وتفسیر ) 1: (يمنح الوصول ولي األمر ما يلي. ، أيھما أقربIEPيوًما أو قبل أي جلسة استماع بموجب اإلجراءات الواجبة أو اجتماع فريق 
ونُسخ من السجالت إذا كان تقديم نسخ ھو الوسیلة الوحیدة التي يمكن لولي األمر من خاللھا ) 2(السجالت من قبل موظفي المدرسة العامة؛ 

وفحص ومراجعة السجالت من قبل ممثل عن ولي األمر الذي يختاره عند التقديم إلى ) 3(ممارسة حقه في الفحص والمراجعة بشكل فعال؛ 
 .العامة فرض رسوم ال تتجاوز التكالیف الفعلیة لنسخ السجالت يمكن للمدرسة. أمین السجالت بتفويض كتابي من ولي األمر

 
عادًة ما تحدد المدارس العامة في مقاطعة ". معلومات دلیل"تحدد ھیئات المدارس العامة أنواًعا معینة من المعلومات باسم ". معلومات الدلیل"

Chester  والمشاركة في ) 3(وتاريخ ومكان میالد الطفل؛ ) 2(وصور الطفل؛  االسم والعنوان ورقم الھاتف) 1": (معلومات دلیل"ما يلي باسم
والدبلومات والجوائز التي تم الحصول ) 6(ومواعید الحضور؛ ) 5(ووزن أعضاء الفرق الرياضیة وطولھم؛ ) 4(النوادي المدرسیة واألنشطة الالمنھجیة؛ 

ستوفر ھیئة التعلیم . ماء ولیي األمر واألشقاء وأفراد األسرة اآلخرينوأس) 8(وآخر مؤسسة أو مدرسة سابقة التحق بھا الطفل؛ ) 7(علیھا؛ 
المحلیة ھذه المعلومات ألي شخص مھتم، بما في ذلك المجندون في القوات المسلحة الذين يطلبونھا، دون طلب موافقة ولیي أمر الطالب أو 

یم المحلیة اإلفصاح عن ھذه المعلومات إخطار الھیئة كتابًة في الیوم األول يجب على أولیاء األمور الذين ال يريدون من ھیئة التعل. موافقة الطالب
يجب أن يحدد اإلخطار الكتابي األنواع المعینة من معلومات الدلیل التي ال يريد ولي األمر أن تفصح عنھا ھیئة . من الفصل الدراسي أو قبله
ھیئة التعلیم المحلیة كتابًة بحلول الیوم األول من الفصل الدراسي، فقد تقوم ھیئة إذا لم يقم ولي األمر بإخطار . التعلیم المحلیة دون موافقة

 .التعلیم المحلیة باإلفصاح عن معلومات الدلیل عند الطلب ودون موافقة
 

العامة عن تفصح ھیئات المدارس . اإلفصاح عن السجالت التي تحتوي على معلومات معرِّفة للھوية الشخصیة للمدارس والمؤسسات األخرى
یل المعلومات المعرِّفة للھوية الشخصیة المتعلقة بالطالب للھیئات أو المؤسسات التعلیمیة التي يسعى الطالب للتسجیل فیھا أو ينوي التسج

 .فیھا أو التحق بھا أو التي يتلقى الطالب خدمات منھا، عندما تطلب تلك الھیئة أو المؤسسة ھذه السجالت
 

يمكن لمسؤولي المدرسة الذين لديھم مصلحة ". مصلحة تعلیمیة مشروعة"ن قبل مسؤولي المدرسة الذين لديھم الوصول إلى السجالت م
ون تعلیمیة مشروعة في المعلومات المعرِّفة للھوية الشخصیة الواردة في سجالت التعلیم الوصول إلى المعلومات المعرِّفة للھوية الشخصیة د

مصلحة تعلیمیة "كل ھیئة مدرسیة في سیاسة سجالت التعلیم الخاصة بھا ھؤالء األشخاص الذين لديھم  تحدد. موافقة ولي األمر أو الطالب
يشمل ھؤالء األشخاص عادًة معلمي الطفل، ومديري المباني، ومستشاري . من شأنھا أن تسمح بھذا الوصول إلى سجالت التعلیم" مشروعة

التعلیمي والفرق متعددة التخصصات في سیاق أنشطة الفحص والتقییم، وسجالت األوصیاء  التوجیه الذين تم توجیه الطفل لھم، وأعضاء الدعم
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والموظفین، ومديري المدارس العامة المسؤولین عن البرامج التي يكون الطالب مسجالً فیھا أو ينوي التسجیل فیھا، وأعضاء مجلس إدارة 
لمتعلقة بالطفل والتي يمكن لمجلس المدرسة فقط التصرف بناًء علیھا، المدرسة الذين يجلسون في جلسة تنفیذية للنظر في األمور ا

ص وأخصائیي البرامج والمساعدين التعلیمیین العاملین مع الطفل، والموظفین العالجیین العاملین مع الطفل، وتحل الھیئة محل أي من األشخا
 .المذكورين

 
ستقوم المدرسة . أن يطلب تعديل تلك السجالت 18مر أو الطالب الذي بلغ سن بعد مراجعة السجالت، يمكن لولي األ. تعديل سجالت التعلیم

إذا رفضت المدرسة الطلب، يجوز لولي األمر . بإجراء التغییرات المطلوبة أو رفض الطلب في غضون خمسة وأربعین يوًما من استالم الطلب كتابةً 
ماع أمام أي مسؤول بالمدرسة العامة لیس له مصلحة مباشرة في يمكن عقد جلسة االست. أو الطالب طلب جلسة استماع غیر رسمیة

إذا كان ولیا األمر غیر راضیَین عن نتیجة جلسة االستماع غیر الرسمیة، فیجوز لھما تقديم بیان إلى المدرسة العامة يوضح عدم . نتائجھا
 .بجمیع نسخ السجل التي تم اإلفصاح عنھا ألطراف ثالثةيجب على المدرسة بعد ذلك إرفاق نسخة من ھذا البیان . موافقتھما على السجل

 
يمكن توجیه الشكاوى المتعلقة بفشل ھیئة مدرسیة عامة في االمتثال لمتطلبات قانون الخصوصیة . شكاوى إلى وزارة التعلیم األمريكیة

 :والحقوق التعلیمیة لألسرة إلى وزارة التعلیم األمريكیة على العنوان التالي
 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, S.W. Washington, DC 20202-4605 
 

، بما في ذلك المعلومات Chester County Schoolيمكن الحصول على معلومات أكثر تفصیالً تتعلق بسیاسات سجالت الطالب لكل كیان 
، وھي عملیة استبعاد معلومات الطفل "مسؤول المدرسة الذي له مصلحة تعلیمیة مشروعة"و" الدلیل معلومات"المتعلقة بتعريف المصطلحین 
وعملیة السعي لتعديل السجالت المدرسیة، من خالل االتصال بالھیئة المدرسیة المحلیة على " معلومات دلیل"الفردية من اإلفصاح باعتبارھا 

 .العناوين الواردة أدناه
 

جرد ملخص لخدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، وأنشطة التقییم والفحص، والحقوق والحماية المتعلقة ھذا اإلخطار ھو م
لمزيد من المعلومات أو لطلب التقییم أو . باألطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال الذين ُيعتقد أنھم مصابون بإعاقة، وأولیاء أمورھم

بالنسبة لألطفال . المسؤولة المدرجة أدناه Chester County Schoolیئة الفحص لطفل في مدرسة عامة أو خاصة، اتصل بھ
في سن ما قبل المدرسة، يمكن أيًضا الحصول على المعلومات، وطلب الفحوصات والتقییمات، عن طريق االتصال بوحدة 

Chester وحدة مقاطعة تشیستر المتوسطة. 
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 السرية وحماية سجالت الطالب
إن سرية السجالت التعلیمیة ھي حق ). الضمانات اإلجرائیة(السرية ھي أحد الحقوق الممنوحة ألولیاء األمور في وثیقة حقوق أولیاء األمور 

 .أساسي يتقاسمه جمیع األطفال في المدارس العامة وأولیاء أمورھم
 

، والذي ينطبق على جمیع الطالب، بما 1974لعام ) FERPA(ساسیة في قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة تم وصف ھذه الحقوق األ
 .في ذلك ذوو اإلعاقة

 
االمتثال لمتطلبات السرية وسیتلقون تدريبًا سنويًا ومعلومات تتعلق ) بما في ذلك الموظفون المتعاقد معھم(يجب على جمیع موظفي المدرسة 

ويجب الحصول على موافقة ولي األمر مكتوبًة ومؤرخة قبل التمكن من اإلفصاح عن المعلومات المعرِّفة للھوية الشخصیة للطالب ألفراد . ونبالقان
 ).FERPAما لم يتم التصريح بخالف ذلك بموجب قانون (أو مؤسسات أو ھیئات غیر مصرح لھا 

 
 :تتضمن المعلومات المعرِّفة للھوية الشخصیة ما يلي

 . اسم الطالب أو اسم ولي أمر الطالب أو اسم فرد آخر من أفراد األسرة •
 .عنوان الطالب •
 .رقم ھوية شخصیة، مثل رقم الضمان االجتماعي للطالب أو رقم الطالب •
 .أي صفات شخصیة أو المعلومات األخرى التي تتیح التعرف على الطالب •

 
تتضمن معلومات الدلیل جمیع المعلومات الواردة في سجالت . باإلفصاح عن معلومات الدلیل Insight PA Cyber Charter Schoolُيسمح لمدرسة 

إن المعلومات المعترف بھا عموًما باسم معلومات . الطالب التعلیمیة والتي ال تعتبر بشكل عام ضارة أو منتھكة للخصوصیة إذا تم اإلفصاح عنھا
د اإللكتروني، وقائمة أرقام الھاتف، والصور الفوتوغرافیة، وتاريخ ومكان المیالد، ومجال الدراسة الدلیل ھي اسم الطالب، وعنوانه، وعنوان البري

ائز الرئیسي، والمشاركة في األنشطة والرياضة المعترف بھا رسمیًا، ووزن أعضاء الفرق الرياضیة وطولھم، وتواريخ االلتحاق، والدرجات والجو
جامعي (، وحالة التسجیل )مثل طالب جديد أو مبتدئ(ة سابقة التحق بھا، ومستوى الصف أو السنة المستلمة، وآخر ھیئة أو مؤسسة تعلیمی

 ).أو خريج؛ بدوام كامل أو بدوام جزئي
 

اإلفصاح عن معلومات دلیل الطالب دون موافقة ما لم يعترض الطالب أو أسرته ويطلب كتابًة  Insight PA Cyber Charter Schoolيجوز لمدرسة 
المعلومات  Insight PA Cyber Charter Schoolوتعتبر . يوًما من التسجیل في المدرسة) 30(إلفصاح عن المعلومات في غضون ثالثین عدم ا

 :التالیة بمثابة معلومات دلیل الطالب
 

 اسم الطالب 
 العنوان

 عنوان البريد اإللكتروني 
 قائمة أرقام الھاتف

 الصور الفوتوغرافیة
 ة تاريخ ومكان الوالد

المشاركة في األنشطة واأللعاب الرياضیة 
 التي ترعاھا المؤسسات الرسمیة

 وزن أعضاء الفَرق الرياضیة وطولھم 
 تواريخ االلتحاق

 الدبلومات والجوائز التي تم الحصول علیھا 
 مستوى الصف الدراسي أو العام 

 حالة التسجیل

 .الطالب إال االسم األول واألخیر للطالب ورقم تعريف الطالبلن تشمل أي مراسالت، إلكترونیة أو غیر ذلك، تشیر إلى 
 
 

 )FERPA(االمتثال لقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة 
 

فیما يتعلق ) FERPA(بجمیع أجزاء قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة  Insight PA Cyber Charter Schoolيلتزم موظفو مدرسة 
 .علیمیة والمعلومات الشخصیةبسجالت الطالب الت

حقوًقا معینة فیما يتعلق بسجالت الطالب ) "الطالب المؤھل"(عاًما  18أولیاء األمور والطالب الذين تزيد أعمارھم عن  FERPAيمنح قانون 
 :وھذه الحقوق ھي. التعلیمیة

 
 .لطلب الوصول إلى ھذه السجالت Insight PAيوًما من تاريخ تلقي مدرسة  45الحق في فحص ومراجعة سجالت الطالب التعلیمیة في غضون  .1

 
طلبًا كتابیًا يحدد ) أو مسؤول المدرسة المعین( Insight PAسیرسل أولیاء األمور أو الطالب المؤھلون إلى الرئیس التنفیذي لمدرسة 

 .لفحص السجالت لولي األمر أو الطالب المؤھلوسیقوم المسؤول المعین بترتیب موعد . السجالت التي يرغبون في فحصھا
 

 .الحق في طلب تعديل سجالت الطالب التعلیمیة التي يعتقد ولي األمر أو الطالب المؤھل أنھا غیر دقیقة أو مضللة .2
 

تعديل السجل الذي يعتقدون أنه غیر  Insight PAمن ) عاًما وما فوق 18الذين تبلغ أعمارھم (قد يطلب ولي األمر أو الطالب المؤھلون 
 يجب أن يكتبوا إلى الرئیس التنفیذي، ويحددوا بوضوح جزء السجل الذي يريدون تغییره، ويحددوا سبب عدم دقته . دقیق أو مضلل

 .أو تضلیله
 

إلى ولي األمر أو الطالب  عدم تعديل السجل بناًء على طلب ولي األمر أو الطالب المؤھل، فسیتم إرسال إخطار Insight PAإذا قررت 
سیتم تضمین معلومات إضافیة بشأن . سیتم تقديم المعلومات إلبالغه بالحق في جلسة استماع بخصوص طلب التعديل. المؤھل بالقرار

 .إجراءات جلسة االستماع إلى ولي األمر أو الطالب المؤھل عندما يتم إخطارھم بالحق في جلسة استماع
 

الكشف عن المعلومات الشخصیة الواردة في سجالت الطالب التعلیمیة، باستثناء الحد الذي يسمح به قانون الحق في الموافقة على  .3
FERPA باإلفصاح دون موافقة. 
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إن االستثناء الوحید، الذي يسمح باإلفصاح دون موافقة، ھو اإلفصاح عن المعلومات لمسؤولي المدرسة الذين لھم مصالح تعلیمیة 
بما (كمدير، أو مشرف، أو موجه، أو أحد أفراد طاقم الدعم  Insight PAالمدرسة ھو شخص يعمل لدى مدرسة إن مسؤول . مشروعة

؛ Insight PA Charter School؛ أو شخص يخدم في مجلس إدارة مدرسة )في ذلك الطاقم الصحي أو الطبي وموظفو وحدة إنفاذ القانون
؛ أو ولي أمر أو طالب )مثل محاٍم، أو مدقق، أو معالج، أو مستشار طبي(خاصة  أو شخص أو شركة تعاقدت معھا المدرسة ألداء مھمة

 .يخدم في لجنة رسمیة مثل لجنة التظلمات أو اللجنة التأديبیة، أو يساعد مسؤوالً آخر في المدرسة في أداء مھامه
 

 .له مصلحة تعلیمیة مشروعةإذا احتاج المسؤول إلى مراجعة سجل تعلیمي من أجل القیام بمسؤولیته المھنیة، تكون 
 

باإلفصاح عن السجالت التعلیمیة دون موافقة إلى مسؤولي مدرسة أخرى ينوي الطالب أو  Insight PAعند الطلب، ستقوم مدرسة 
من المنطقة التعلیمیة القیام بمحاولة معقولة إلخطار الطالب بطلب السجالت ما لم  FERPAيتطلب : مالحظة. (يسعى لاللتحاق بھا

 .)ص في إخطارھا السنوي على أنھا تنوي إعادة توجیه السجالت عند الطلبتن
 

 .انظر أعاله لسیاسة اإلفصاح عن معلومات الدلیل. يتضمن استثناء آخر معلومات الطالب المعینة كمعلومات الدلیل
 

. FERPAلالمتثال لمتطلبات  Insight PAيحق لألسر تقديم شكوى إلى وزارة التعلیم األمريكیة بخصوص اإلخفاقات المزعومة من قبل 
 :ھو FERPAاسم وعنوان المكتب الذي يدير قانون 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education  

600 Independence Avenue 
SW Washington, DC 20202-4605 

 
يمكن أن تتضمن السجالت التي تحتوي . بسجالت تتعلق بجمیع األطفال المسجلین، بما في ذلك الطالب ذوو اإلعاقة Insight PAتحتفظ مدرسة 

على معلومات شخصیة عن األطفال ذوي اإلعاقة أو تتعلق بھم، على سبیل المثال ال الحصر، تقارير الصف التراكمیة، وسجالت االنضباط، 
الصحیة، وبرامج التعلیم الفردية، وإخطارات التكلیفات الموصى بھا، وإخطارات نیة التقییم وإعادة التقییم، وسجالت التسجیل والحضور، والسجالت 

االختبار، وتقارير التقییم الشاملة، وتقارير التقییم األخرى من قبل موظفي المدرسة العامة والمقیّمین من جھات خارجیة، وعینات العمل، وبیانات 
، والمراسالت بین موظفي المدرسة والمنزل، ووثائق فريق الدعم التعلیمي، وبیانات اإلحالة، Penn Dataالھا في نظام والبیانات التي تم إدخ

 .والمذكرات، وغیرھا من الوثائق المتعلقة بالتعلیم

 
توجد السجالت في المكاتب اإلدارية قد . يمكن االحتفاظ بالسجالت إلكترونیًا، وورقیًا، وعلى البطاقات المجھرية، وصوتیًا، وعلى أشرطة الفیديو

وأنظمة التخزين اإللكترونیة وفي الحیازة اآلمنة للمعلمین ومديري المدارس والمتخصصین وعلماء النفس  Insight PAالمركزية بمدرسة 
الحتفاظ بجمیع سیتم ا. والمستشارين وغیرھم من موظفي المدرسة الذين لديھم مصلحة تعلیمیة مشروعة في المعلومات الواردة فیھا

 .السجالت في سرية تامة
 

تتمثل أغراض جمع . سیتم االحتفاظ بالسجالت متى ظلت ذات صلة من الناحیة التعلیمیة أو كما ھو مطلوب بموجب القانون المعمول به
 :السجالت واالحتفاظ بھا فیما يلي

 
 . علیم الفردي الخاص بهالتأكد من أن الطفل يحصل على البرامج والخدمات المتوافقة مع برنامج الت •
 .متابعة الفعالیة المستمرة للبرامج المخصصة للطفل •
 .وثیقة للمدرسة العامة وأولیاء األمور تفید بأن الطالب يحرز تقدًما ملموًسا •
ھم أو تلبیة متطلبات الھیئات الفیدرالیة والتابعة للوالية التي لھا مصلحة في فحص أو مراجعة المستندات المتعلقة بطالب بأعین •

 .مجموعات من الطالب ألغراض رصد االمتثال والتحقیق في الشكاوى والتدقیق المالي وتدقیقات البرامج
 .توفیر معلومات البرامج في المستقبل وتقییمات الطفل •

إخطار  Insight PAسة عندما تصبح السجالت التعلیمیة، بخالف تلك التي يجب االحتفاظ بھا، غیر ذات صلة من الناحیة التعلیمیة، يجب على مدر
تدمیر  Insight PAال ُيطلب من مدرسة . ولي األمر كتابًة ويجوز للمدرسة أن تدمر السجالت أو، بناًء على طلب أولیاء األمور، يجب علیھا تدمیرھا

 .السجالت التي لم تعد ذات صلة من الناحیة التعلیمیة ما لم يطلب أولیاء األمور ذلك كتابةً 
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 مدونة قواعد السلوك واالنضباط لدى الطالب
تفرض الجرائم الطالبیة شدة العواقب التي . وقانون األفراد ذوي اإلعاقة Pennsylvaniaإجراءات تأديبیة متوافقة مع قانون والية  ISPAتنفذ مدرسة 

لھا الحق في تأديب أي طالب يشارك في سلوك يھدد صحة  ISPAباإلضافة إلى الجرائم المحددة الموضحة أدناه، فإن مدرسة . ISPAستفرضھا 
سیتم تحديد العواقب المناسبة وفًقا للتقدير المطلق للمدرسة وفًقا . اآلخرين أو سالمتھم أو رفاھیتھم أو يعطل بیئة التعلم، من ضمن حقوقھا

في جمیع المواقف التأديبیة . تم توضیح حقوق الطالب فیما يتعلق باإلجراءات التأديبیة في القسم األخیر من ھذه المدونة. لما يقتضیه القانون
 سیتم إخطار ولي األمر والطالب من قبل أي من

 
يمكن تقديم طلبات االستئناف إلى . ب، أو المدير األكاديمي، أو المدير، وسیتم تقديم شرح لإلجراء المتخذ مع الطالISPAالمدير التنفیذي لمدرسة 

قد يؤدي الفصل من المدرسة إلى منع وصول الطالب إلى وسائل . الذي سیراجع أساس جوھر القضیة ISPAلمدرسة ) CEO(الرئیس التنفیذي 
 .األكبر ISPAأو تقنیات معینة داخل مجتمع /اتصال و

 
لي حرمانه من التعلیم المجاني المقدم في المدارس العامة دون اتباع اإلجراءات ال يمكن فصل الطالب أو طرده وبالتا: اإلجراءات التأديبیة

تضمن متطلبات اإلجراءات القانونیة الواجبة لجمیع الطالب الحق في الحصول على إخطار عادل وإجراءات عادلة وجلسة استماع . القانونیة الواجبة
سیخاطب . اتباع اإلجراءات الموضحة أدناه بطريقة محترمة وفي الوقت المناسب يتحمل الطالب وولي أمره أو الوصي علیه مسؤولیة. عادلة

 .الطالب المتھم بسوء السلوك أو بخرق مدونة قواعد سلوك الطالب ھذه) المدير األكاديمي، المدير(المدير التنفیذي أو من ينوب عنه 
 

ن محددة، بما يشیر إلى خرق مدونة قواعد سلوك الطالب التي يتم يجب تقديم االنتھاكات في شكل مكتوب ويجب أن تكو: اإلحالة المكتوبة
 .إصدار اإلحالة من أجلھا

 
 .سُیوجه المدير التنفیذي أو من ينوب عنه إخطاًرا للطالب باالنتھاكات ويتم منحه فرصة للشرح: إخطار الطالب

 
يتم إجراؤه بواسطة المدير التنفیذي أو من ينوب عنه في كل ) الفیديوشخصیًا أو عن طريق الھاتف أو عبر (المؤتمر األوّلي : المؤتمر األوّلي

 .مستوى من مستويات االنضباط
 

يجب على المدير التنفیذي أو من ينوب عنه أن يتشاور مع الطالب ويشرح التھم واألدلة ضد الطالب ويسمح له بفرصة تقديم : التھم واألدلة
 .جانبه من القصة قبل اتخاذ إجراء تأديبي

 
يجب بذل جھد بحسن نیة من قبل المدير التنفیذي أو من ينوب عنه، لتوظیف مساعدة ولي األمر أو غیرھا من التدابیر : مساعدة ولي األمر

 .البديلة قبل الفصل، إال في حالة الطوارئ أو الظروف الُمعطلة التي تتطلب الفصل الفوري أو في حالة حدوث انتھاك خطیر للسلوك

سیحاول المدير التنفیذي أو من ينوب عنه التحدث مع ولي األمر عبر الھاتف : رقم الھاتف أو البريد اإللكتروني: رإخطار ولي األم .1
 .أو البريد اإللكتروني إلخطاره بسوء سلوك الطالب والخطوات التالیة في عملیة تحديد وتنفیذ اإلجراء التأديبي المقترح/و

بغض النظر عما إذا كان ھناك اتصال مع ولي أمر الطالب عبر الھاتف أو البريد اإللكتروني، يجب على المدير : عن طريق إخطار كتابي .2
إلى ولي ) نسخة مطبوعة(ساعة من اتخاذ إجراء تأديبي إرسال إخطار كتابي ) 24(التنفیذي أو من ينوب عنه في غضون أربع وعشرين 

 .وأسبابهاألمر موضًحا اإلجراء التأديبي الذي اتُخذ 

 االنتھاكات المؤدية إلى الفصل
قد تؤدي االنتھاكات المتعددة على . قد تؤدي االنتھاكات التالیة إلى فصل قصیر األجل من المدرسة أو اتخاذ إجراءات تأديبیة على مستوى أقل

 ]:جسیمة لمدونة قواعد سلوك الطالب االنتھاكات التالیة مخالفات ISPAتعتبر : مالحظة. [ھذا المستوى إلى الفصل أو الطرد طويل األجل
 

شخص ) إلكترونیًا أو شخصیًا(استخدام أو المشاركة في لغة أو سلوك مسيء أو بذيء أو فاحش أو مبتذل في وجود : لغة أو سلوك مسيء
 .ISPAأو في حدث برعاية  ISPAأو أكثر داخل مجتمع مدرسة ) 1(واحد 

 
أو التكلیفات المنجزة سواء تقديم أو تلقي أو استخدام أو نسخ أو تزويد طالب آخر بأي إجابات  أي مشاركة للطالب في تبادل اإلجابات: الغش

 .اختبار أو مفاتیح إجابات أو عمل شخص آخر، يعرضه على أنه عمله ھو
 

انتھاًكا خطیًرا لمدونة  السلوك أو التصرف الذي يخل بالبیئة التعلیمیة ولكن ال يمكن اعتباره: أو المخالفات البسیطة/السلوك التخريبي و
 .االنتھاكات التي تعتبر طفیفة في طبیعتھا ISPAستحدد . قواعد السلوك

 
المعتمدة على الكمبیوتر أو الويب التي تم رفضھا من  ISPAالدخول بشكل متعمد إلى أي مكون من مكونات أنظمة : الوصول غیر المصرح به

 .للحصول على مزيد من المعلومات ISPAام المقبول لدى يرجى الرجوع إلى سیاسة االستخد. قبل المسؤولین
 

مضللة، بأي طريقة تواصل، والتي قد تفید الطالب بأي شكل من /اإلبالغ عن علم وعن قصد أو إصدار معلومات خاطئة: تزوير المعلومات
 .األشكال، أو اإلضرار بشخصیة أو سمعة شخص آخر، أو تعطیل العملیة المنظمة للمدرسة

 
التدخل بشكل كبیر في العملیة التعلیمیة من خالل العصیان المتعمد أو التحدي الصريح لسلطة موظفي المدرسة، أو عن طريق العنف  :التمرد

 .ضد األشخاص أو الممتلكات أو أي فعل آخر يتعارض مع العملیة التعلیمیة
االختبارات، والنزھات (أدناه عند حضور األحداث المدرسیة  يجب على الطالب ارتداء مالبس وفًقا للمعايیر الموضحة: انتھاك قواعد اللباس

 )االجتماعیة، والرحالت المیدانیة
 

 يجب ارتداء السراويل على الخصر حتى ال تظھر المالبس الداخلیة •
 ال يجوز ارتداء قمصان علوية أو مالبس بدون حماالت أو مالبس تكشف الحجاب الحاجز في حدث مدرسي  •
 ال يجوز ارتداء المالبس التي تكشف عن المالبس الداخلیة أو التي يمكن رؤية الجسم من خاللھا في حدث مدرسي  •
 أو العصابات داخل المباني في حدث مدرسي) Do-rag(ال يجوز ارتداء القبعات أو قبعات التخزين أو أغطیة الرأس  •
 المرسوم علیھا مخدرات أو شعارات شائنة في األحداث المدرسیةال يجوز ارتداء المالبس التي تحتوي على ألفاظ نابیة أو  •
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ال يجوز للطالب امتالك أو استخدام أي منتج من منتجات التبغ أو والعات السجائر أو أعواد : حیازة منتجات التبغ واألدوات المستخدمة معه
 .الثقاب أو ورق لف السجائر أو الغلیون أو أي أدوات أخرى من ھذا القبیل

 
ال يجوز للطالب استخدام أو التعرض لتأثیر أي كحول أو مخدرات أو وصفة طبیة غیر مصرح : ازة مخدرات أو كحول لالستخدام الشخصيحی

 .بھا أو أدوية بدون وصفة طبیة
 

 .ISPAالتدمیر أو اإلتالف أو التشويه المتعمد ألي مورد مادي أو إلكتروني لدى : التخريب
 

مملوكة لشخص آخر، بقصد حرمان الشخص من ھذه الممتلكات ) سواء كانت مادية أو إلكترونیة(االستیالء على ممتلكات شخص آخر : السرقة
 .ويمكن اإلبالغ عنھا إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة Pennsylvaniaتعتبر السرقة جريمة في والية . بشكل دائم

 
يعتبر السلب جريمة في  .استخدام القوة أو العنف أو االعتداء أو التھديد باستخدام القوة أو العنفاالستیالء على ممتلكات شخص آخر ب: السلب

 .ويمكن اإلبالغ عنه إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة Pennsylvaniaوالية 
 

جل الحصول على نشاط جنسي، أو التحرش الجنسي غیر المرغوب فیه، أو المضايقات أو اإلساءة اللفظیة، أو الضغط من أ: التحرش الجنسي
ة المالحظات المتكررة ذات اإليحاءات الجنسیة، أو اللمس غیر المرغوب فیه أو غیر الالئق، أو اقتراحات أو طلبات للمشاركة الجنسیة مصحوب

الئقة أو الصريحة من الناحیة ويشمل ذلك أيًضا النقل اإللكتروني للمواد غیر ال. سواء شخصیًا أو عبر اإلنترنت -بتھديدات ضمنیة أو صريحة 
 .يمكن أن يتم اإلبالغ عن أي جريمة مزعومة إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة. الجنسیة

 
فرد أو أكثر داخل مجتمع ) إلكترونیًا أو شخصیًا(التعرض أو العرض المتعمد لألعضاء الجنسیة للفرد في وجود : التعرض أو السلوك غیر الالئق

ISPA رعاه أو في حدث تISPAيمكن أن يتم اإلبالغ عن أي جريمة مزعومة إلى . ؛ يوصف أيًضا بأنه سلوك صريح يعتبر بذيًئا أو غیر الئق أو فاحًشا
 .وكالة إنفاذ القانون المناسبة

 
بقصد ارتكاب السرقة أو التخريب أو بعض الجرائم  ISPAالحصول على دخول غیر مصرح به إلى مبنى أو عقار تملكه أو تديره مدرسة : السطو

حقیقة أن المبنى قد يكون مفتوًحا أمام الجمھور أو أن الطالب قد يؤذن له بالدخول أو البقاء لن يعفي أي جريمة أخرى أو . الجنائیة األخرى فیه
، ويمكن اإلبالغ عن أي جريمة Pennsylvaniaة في والية يعتبر السطو جريم. انتھاك أو خرق آخر للسلوك يرتكبه ذلك الطالب أثناء وجوده ھناك

 .مزعومة إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة
 

استخدام أو المشاركة في لغة أو سلوك مسيء أو بذيء أو فاحش أو : لغة أو سلوك مسيء موجه إلى موظف المدرسة أو أحد األمناء
 .ISPAصاحب مصلحة آخر في  مبتذل موجه إلى موظف بالمدرسة أو أحد األمناء أو أي

 
 االنتھاكات المؤدية إلى الطرد

لواجبة ستؤدي االنتھاكات التالیة إلى الطرد أو المراجعة للنظر في المزيد من تقیید االلتحاق بالمدرسة، باتباع عملیة اإلجراءات القانونیة ا
 .المذكورة أعاله

 
، على سبیل المثال ال الحصر، سكین أو ھراوة، أثناء المشاركة في )السالح الناريبخالف (عرض أو حیازة شيء يعتبر عادة سالًحا : األسلحة

، ويمكن اإلبالغ عن أي جريمة مزعومة إلى وكالة إنفاذ Pennsylvaniaويمكن اعتبار ھذا الفعل المحدد جريمة في والية . ISPAأي نشاط ترعاه 
 .القانون المناسبة

 
أو  BBبما في ذلك المسدس الذي يطلق إشارة االنطالق أو مسدس معدني أو مسدس (أو أي سالح حیازة سالح ناري، : األسلحة النارية

تتمثل . مصمم أو يمكن تحويله بسھولة إلطالق قذيفة بفعل مادة متفجرة أو الھواء المضغوط أو القسري) بندقیة الھواء أو المسدس الھوائي
نفاذ القانون، في أنه ال يجوز ألي شخص امتالك أي سالح ناري من أي نوع، بما في ذلك السیاسة المعلنة لمجلس األمناء، باستثناء مسؤولي إ

السالح الناري المستخدم في األنشطة الترفیھیة، أثناء وجوده في ممتلكات المدرسة، أو الممتلكات التي تملكھا المدرسة أو تديرھا، أو 
وأي جريمة مزعومة يمكن اإلبالغ  Pennsylvaniaلجريمة المحددة جناية في والية يمكن اعتبار ھذه ا. الممتلكات المخصصة لألنشطة المدرسیة

 .عنھا إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة
 

تعتبر ھذه الجريمة جناية في والية . الضرب المتعمد لشخص آخر ضد إرادة الشخص اآلخر أو إلحاق األذى الجسدي عمًدا بشخص آخر: االعتداء
Pennsylvania ،ويمكن اإلبالغ عن أي جريمة مزعومة إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة. 

 
حیازة قنبلة أو عبوة ناسفة أو مادة أو مكونات معدة لالستخدام كقنبلة أو عبوة ناسفة أثناء المشاركة في أي نشاط  :القنابل والمتفجرات

 .ويمكن اإلبالغ عن أي جريمة مزعومة إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبةتعتبر ھذه الجريمة جناية خطیرة في والية بنسلفانیا، . ISPAترعاه 

 
ال يجوز للطالب عمًدا، بفعل حريق أو انفجار، إتالف أو محاولة إتالف أي مبنى أو ھیكل أو مركبة أو أي ممتلكات أخرى مملوكة أو : الحرق العمد

 .لى وكالة إنفاذ القانون المناسبةيمكن أن يتم اإلبالغ عن أي جريمة مزعومة إ. تديرھا المدرسة
 

التھديد عن قصد، بالقول أو الفعل، بضرب شخص آخر أو إلحاق األذى الجسدي به، وجعل الشخص اآلخر يشعر بالخوف من أنه على : التھديد
 .القانون المناسبةيمكن أن يتم اإلبالغ عن أي جريمة مزعومة إلى وكالة إنفاذ . وشك التعرض لألذى أو على وشك التعرض ألذى جسدي
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 سیاسة التفتیش والمصادرة
وموظفي المدرسة، يجوز للسلطات المدرسیة  ISPAللحفاظ على النظام واالنضباط في نشاطات المدرسة وحماية سالمة ورفاھیة طالب 

وتحتفظ . تفتیش الطالب أو حقیبة ظھره أو سیارته في ظروف معینة وقد تصادر أي مواد غیر قانونیة أو غیر مصرح بھا تم اكتشافھا أثناء البحث
ISPA  أيًضا بالحق في استخدام إنفاذ القانون المحلي إذا كانت سالمة سلطةISPA فتیش موضع تساؤلالتي تقوم بالت. 

 
 *أيام أو أقل 3إجراءات الفصل لمدة 

 :وخالل المؤتمر، يجب أن يتم ما يلي. سیتم منح الطالب الذين تم فصلھم مؤتمًرا مع المدير التنفیذي أو من ينوب عنه قبل فصلھم
 

 . إبالغ الطالب باالنتھاك المزعوم وأي من الظروف المحیطة التي تمت مراجعتھا •
 . للرد على االتھامات إذا لم يكن قد قام بذلك بالفعلإعطاؤه فرصة  •
 .الغه باإلجراءات التصحیحیة الموصى بھاVإب •
 .إبالغه بعواقب المخالفات المستقبلیة •

 
 مربعد المؤتمر مع الطالب، يجب على المدير التنفیذي أو من ينوب عنه تنفیذ اإلجراء التصحیحي الموصى به وإرسال خطاب تأديبي إلى ولي األ

 .الوصي بالعودة إلى الفصل/إلبالغه باالنتھاك الذي قام به الطالب، ومدة الفصل، والیوم الذي ُيسمح فیه للطالب وولي األمر
 

 *أيام 3إجراءات الفصل ألكثر من 
 عندما يكون الفصل يجب إخطار أولیاء أمور الطالب كتابةً . أيام جلسة استماع غیر رسمیة 3سیتم منح الطالب الذين تم فصلھم لمدة تزيد عن 

عندما يتعلق الفصل بالصحة والسالمة والرفاھیة، قد يتم . ويجب أن يمنح اإلخطار الوقت لولي األمر لحضور جلسة االستماع. أيام 10و 3بین 
ستماع، أثناء جلسة اال. تسمح جلسة االستماع للطالب بمقابلة المسؤول المناسب لشرح سبب عدم وجوب فصله. فصل الطالب على الفور

 :سیتم ما يلي

 . إبالغ الطالب باالنتھاك المزعوم وأي من الظروف المحیطة التي تمت مراجعتھا •
 . إعطاؤه فرصة للرد على االتھامات إذا لم يكن قد قام بذلك بالفعل •
 .إبالغه باإلجراءات التصحیحیة الموصى بھا •
 .إبالغه بعواقب المخالفات المستقبلیة •

 
 *إجراء الطرد

يجب إرسال إشعار كتابي يصف سوء السلوك يحتوي على إشارة محددة . أيام 10كتعريف، الطرد ھو أي استبعاد من المدرسة لمدة تزيد عن 
يجب عقد جلسة استماع رسمیة ويجب أن تكون خاصة . إلى القواعد وتحديد وقت ومكان جلسة االستماع إلى ولي أمر الطالب أو الوصي علیه

 :الطالب. األمر أو الوصي أن تكون علنیةما لم يطلب ولي 

 .يجوز أن يمثله محام •
 . له الحق في الحصول على معلومات عن شھود االدعاء •
 . له الحق في الشھادة وتقديم الشھود نیابة عنه •
 .له الحق في االستئناف أمام محكمة االستئناف •

بروتوكوالت مختلفة للطالب كأفراد رًدا على انتھاكات السلوك المدرسي أو عند تنفیذ أو الخاصة بالوالية اتباع /قد تستدعي اللوائح الفیدرالیة و *
 .العواقب اإلدارية لمثل ھذه األفعال

 

 التظلُّمات
 

على (من حل المشكلة  Insight PAإذا لم يتمكن المعلم في مدرسة . يجب أوالً توجیه جمیع المخاوف والمشكالت إلى معلم الطالب •
الشخص البالغ المسؤول إلى جھة االتصال المناسبة /، فسیقوم بتوجیه ولي األمر)كالت تتعلق بالمواد والكمبیوترسبیل المثال، مش

 .بمتابعة المخاوف لضمان الوصول لحل Insight PAوسیقوم معلم . للحصول على المساعدة
تواصل مع المعلم الرائد لھذا المعلم بالتحديد أو ، فُینصح أولیاء األمور بالInsight PAإذا كانت المشكلة أو المخاوف تتعلق بمعلم  •

 ).أي مدير المدرسة االبتدائیة أو اإلعدادية أو الثانوية(المسؤول األكاديمي لمستوى الصف ھذا 
البالغین /إذا لم يتم حل المخاوف على مستوى المعلم أو المعلم الرائد أو المسؤول األكاديمي، فیجب على الطالب وأولیاء األمور •

سیقوم . كتابة أي مخاوف أو تظلمات إلى الرئیس التنفیذي) األوصیاء القانونیین(أو الوصي القانوني ) األوصیاء(مسؤولین أو الوصي ال
 .أيام عمل) 10(الرئیس التنفیذي بالرد في غضون عشرة 

أو الوصي القانوني ) األوصیاء(أو الوصي ) رأولیاء األمو(إذا لم يتم حل المخاوف أو التظلم من قبل الرئیس التنفیذي، فیجوز لولي األمر  •
مع الرئیس ) عبر الھاتف أو شخصیًا(أيام عمل من رد الرئیس التنفیذي، طلب اجتماع ) 10(، في غضون عشرة )األوصیاء القانونیین(

ويتعین على الرئیس التنفیذي التحقیق والرد في غضون . يجب أن يكون طلب االجتماع مكتوبًا. التنفیذي لمناقشة المخاوف أو التظلم
 .أيام عمل) 10(عشرة 

ويجوز . Insight PAإذا لم يتم حل مخاوف األسرة في االجتماع مع الرئیس التنفیذي، فیجوز لألسرة تقديم شكوى إلى مجلس أمناء  •
التابع  المدرسة المستقلةكتابًة إلى مكتب مدرسة معالجة الشكوى مباشرة، أو يجوز لألسرة تقديم شكوى  Insight PAلمجلس أمناء 

 .Pennsylvaniaلإلدارة التعلیمیة في 
 

على سبیل المثال، سوء السلوك في (بعد تلقي الشكوى، ستحدد اإلدارة ما إذا كانت تستحق اإلحالة لتقديم شكوى بموجب اإلجراءات الحالیة 
إذا تعذر إحالة الشكوى بموجب اإلجراءات الحالیة، فسیتم إرسال الشكوى ). لمھنيالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، سوء سلوك الموظف ا

أيام عمل ) 10(عشرة  Insight PAسیكون أمام مدرسة . للرد علیھا Insight PA، إلى )أو الشكوى الشفوية المعاد صیاغتھا(المكتوبة المنقحة 
 .ة ما إذا كانت الشكوى قد تم حلھا أو ما إذا كان يلزم إجراء مزيد من التحقیق، ستحدد اإلدارInsight PAبعد استالم رد . إلصدار رد مكتوب
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 األنشطة خارج المنھج
سیسعى المعلمون . احتیاجات الطالب االجتماعیة والعاطفیة والجسدية Insight PAباإلضافة إلى احتیاجاتھم األكاديمیة، سوف تلبي مدرسة 

ي مع واإلداريون جاھدين إلشراك الطالب في األنشطة البنّاءة التي من شأنھا تثقیف الطالب بأكمله من خالل الفرص المتكررة للتواصل االجتماع
. حالت المیدانیةبما في ذلك نوادي االھتمامات الخاصة ومشاريع الخدمة المجتمعیة والتدريب على القیادة والر Insight PAزمالئه من طالب 

 .طالب المدارس المستقلة مؤھلون أيًضا للمشاركة في األنشطة خارج المنھج التي تقدمھا المنطقة التعلیمیة التي يقیمون فیھا
 
 
 

 سیاسة االستخدام المقبول للتكنولوجیا
ُيسھل . باستخدام الطالب للتكنولوجیا كأداة لتوسیع فرص التعلم وإجراء البحوث العلمیة Insight PA Cyber Charter Schoolتلتزم مدرسة 

أجھزة  Insight PAيستخدم الطالب في . وھي مھارة حیوية لمتعلمینا في القرن الحادي والعشرين -استخدام التكنولوجیا التعاون العالمي 
لكمبیوتر المحمولة مخصصة لالستخدام التعلیمي بشكل صارم بما يتوافق مع األھداف وتكون أجھزة ا. الكمبیوتر المحمولة على شبكة السلكیة

وقانون حماية األطفال في  )Children's Internet Protection Act (CIPA)(وقانون حماية األطفال على اإلنترنت  Insight PAالتعلیمیة لمدرسة 
تم تصمیم سیاسة االستخدام المقبول ھذه لتزويد الطالب وأسرھم ). Protecting Children in the 21st Century Act(القرن الحادي والعشرين 

الفرضیة األساسیة لھذه السیاسة ھي أن جمیع أعضاء . بإرشادات واضحة وموجزة بشأن االستخدام المناسب ألجھزة الكمبیوتر المحمولة
ونحن نتوقع . خدام السلیم للتكنولوجیا قوة شخصیة الفرد، وكذلك سلوكهيعكس االست. يجب أن يدعموا قیم الصدق والنزاھة Insight PAمجتمع 

 .من طالبنا ممارسة الحكم الصائب واستخدام التكنولوجیا بنزاھة
 

 البريد اإللكتروني
 

 .يجب على الطالب دائًما استخدام اللغة المناسبة في رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بھم •
 .تقدمھا المدرسة ُتستخدم فقط لتبادل المعلومات المناسبة خدمات البريد اإللكتروني التي •
رسائل البريد اإللكتروني ذات الطبیعة . ال ُيسمح بإرسال بريد إلكتروني غیر الئق بما في ذلك الرسائل المھینة أو الفاحشة أو المضايقة •

 .المسیئة أو المضايقة سُتعتبر انتھاًكا كبیًرا وستخضع إلجراء تأديبي
ويتم تعريف الرسائل المتسلسلة بأنھا أي رسالة بريد إلكتروني . خدام الرسائل المتسلسلة من أي نوع والبريد العشوائيُيحظر است •

 .تطلب منك تمرير معلومات أو رسائل إلى أفراد أو مجموعات أخرى عبر البريد اإللكتروني
 .آخر دون الحصول أوالً على إذن صريح من صاحب الحسابيُحظر على الطالب الوصول إلى حساب البريد اإللكتروني الخاص بأي شخص  •
 .بشكل عام، يجب كتابة الرسائل التي يمكن للمرء أن ينقلھا إلى المستلم شخصیًا فقط. يجب مراعاة آداب البريد اإللكتروني •
 .ويمكن استخدام برامج البريد المعتمدة فقط لبريد الطالب •
 .فقط على نظام البريد اإللكتروني للمدرسةيمكن إرسال المرفقات المتعلقة بالمدرسة  •

 األلعاب
 

 .تحتفظ المدرسة بالحق في إزالة أي لعبة من كمبیوتر المدرسة تعتبر غیر مناسبة أو تعیق األغراض التعلیمیة لبرنامج الكمبیوتر المحمول •
 .اط معین داخل الفصلأو لعبھا خالل ساعات الدراسة إال كجزء من نش/ال ُيسمح بمشاھدة األلعاب اإللكترونیة و •
على أجھزة كمبیوتر المدرسة بما في " تشغیلھا" األلعاب التي تتضمن عنًفا ومحتوى للبالغین ولغة غیر الئقة وأسلحة ال يتم تثبیتھا أو •

 .ذلك أجھزة الكمبیوتر المحمولة
 .ال ُيسمح بشاشات التوقف التي تتضمن مكونات ألعاب •

 أجھزة الكمبیوتر المحمولة
 

 .ترك أجھزة الكمبیوتر المحمولة الخاصة بالطالب دون رقابة في أي وقتيجب عدم  •
 . ويجب أن تكون أجھزة الكمبیوتر المحمولة في حوزة الطالب أو مؤمنة في جمیع األوقات •
 .ال تُقرض الكمبیوتر المحمول الخاص بك للطالب اآلخرين •
 .وال تستِعر جھاز كمبیوتر محموالً من طالب آخر •
 .أطعمة أو مشروبات بالقرب من أجھزة الكمبیوتر المحمولةيجب عدم وضع  •
 . يجب التعامل مع أجھزة الكمبیوتر المحمولة باحترام وعناية، فالمعاملة غیر المالئمة ألجھزة الكمبیوتر المحمولة المدرسیة غیر مقبولة •
 . أو تشويھھا بأي شكل من األشكاليجب عدم الكتابة على أجھزة الكمبیوتر المحمولة أو حقائبھا أو وضع ملصقات علیھا  •
 .ال تقم بإزالة ملصق التعريف الموجود على الكمبیوتر المحمول أو نقله أو الكتابة علیه •
 . ال ُيسمح للطالب بإنشاء أي كلمات مرور إدارية على أجھزة الكمبیوتر المحمولة الخاصة بھم •
 .ال يجوز للطالب مبادلة البطاريات مع طالب آخرين •

 ى الشبكةالوصول إل
 

 . يجب على الطالب عدم القیام بأي محاولة للوصول إلى الخوادم أو معلومات الشبكة غیر المفتوحة أمام الجمھور •
 .الخاصة بتجنب الوكیل IPُيحظر تماًما استخدام أرقام وبرامج  •
المثال ال الحصر، الطلب والشراء ال يجوز للطالب استخدام شبكة المدرسة ألسباب شخصیة أو تجارية خاصة بما في ذلك، على سبیل  •

 .عبر اإلنترنت
ال يجوز للطالب إضعاف أو تعطیل الخدمات أو المعدات عبر اإلنترنت عن قصد ألن مثل ھذا النشاط يعتبر جريمة بموجب قانون الوالية  •

عاء فیروسات الكمبیوتر، أو محاولة ويتضمن ذلك العبث بأجھزة الكمبیوتر أو برامجه، أو تخريب البیانات، أو استد. والقانون الفیدرالي
 .الوصول إلى خدمات الشبكة المقیدة أو غیر المصرح بھا أو انتھاك قوانین حقوق النشر

 مشاركة الملفات



 

 42 

 
ويعتبر أي برنامج يقوم بإنشاء اتصال من نقطة . مشاركة الملفات ھي المشاركة العامة أو الخاصة لبیانات أو مساحة على الكمبیوتر •

 .بین جھازي كمبیوتر أو أكثر بغرض مشاركة البیانات بمثابة مشاركة للملفاتإلى نقطة 
االستثناء الوحید لذلك ھو عندما يكون ھذا التكلیف محدًدا من قبل . ُيحظر مشاركة الملفات من أي نوع داخل الحرم المدرسي وخارجه •

 .عضو ھیئة التدريس
 .على أجھزة كمبیوتر المدرسة بما في ذلك أجھزة الكمبیوتر المحمولة ال يتم تثبیت أي برنامج لمشاركة الملفات من أي نوع •

 حذف الملفات
 

حیث سیؤدي حذف بعض الملفات إلى تعطل الكمبیوتر وسیؤثر . ال تحذف أي مجلدات أو ملفات لم تقم بإنشائھا أو لم تتعرف علیھا •
 .على قدرتك على إكمال عمل الفصل وقد يؤثر على درجاتك

 البرامجتنزيل وتحمیل 
 

 . ال ُيسمح للطالب بتثبیت تطبیقات فردية مخصصة تتطلب امتیازات المسؤول •
 .يجب أن تكون جمیع البرامج المثبتة نسخة مرخصة قانونًا •
 ُيحظر تماًما تنزيل ملفات الموسیقى وملفات الفیديو واأللعاب وما إلى ذلك عبر شبكة المدرسة ما لم تكن جزًءا من نشاط معین  •

 .لداخل الفص
 .تحتفظ المدرسة بالحق في إزالة أي برنامج تم تحمیله على الكمبیوتر يعوق الغرض التعلیمي لبرنامج الكمبیوتر المحمول •
ووضعھا على أجھزة الكمبیوتر المحمولة وال يجوز  DVDاألفالم المحمیة بحقوق الطبع والنشر من أقراص " استخراج/سرقة"ال يجوز  •

 .الطبع والنشر على أجھزة الكمبیوتر المحمولة من اإلنترنت تنزيل األفالم المحمیة بحقوق
يمكن تنزيل مقاطع الفیديو التجارية فقط، مثل البرامج التلفزيونیة التي تم شراؤھا بشكل قانوني من متجر الموسیقى أو أي كیان آخر  •

 .مماثل، على أجھزة الكمبیوتر المحمولة
وشاشات التوقف وغیرھا من ) Comet Cursorعلى سبیل المثال، (البرامج المشتركة والبرامج المجانیة مثل المؤشرات المتحركة  •

ھذه االتصاالت ھي برامج تجسس، وھي . Insight PAالبرامج المشابھة التي تفتح تلقائیًا اتصاالت بأجھزة الكمبیوتر من خارج شبكة 
 .الكمبیوتر فحسب، بل تبطئ أيًضا عملیات الكمبیوتر واتصال الشبكة ال تراقب األنشطة على ھذا

 شاشات التوقف
 

 .ال يجوز استخدام الوسائط غیر المالئمة أو المحمیة بحقوق النشر كشاشة توقف •
ت إلى اتخاذ إجراءات سیؤدي وجود الرموز أو الصور المتعلقة باألسلحة والمواد اإلباحیة واللغة غیر الالئقة والكحول والمخدرات والعصابا •

 .تأديبیة

 استخدام اإلنترنت
 

تتضمن ھذه المواد . المواد غیر المالئمة متوفرة على اإلنترنت وھي محظورة تماًما. اإلنترنت ھو مصدر غني وقیِّم لمعلومات التعلیم •
لتي ُيقصد بھا أن تكون مسیئة أو مضايقة عناصر ذات طبیعة جنسیة أو إباحیة، ومواد متطرفة أو قتالیة، والمقامرة، وصور العنف والصور ا

 .يجب على الطالب عدم الوصول إلى ھذا النوع من المواد أو عرضه أو تخزينه. إلخ
نظًرا لطبیعة . يجب االستشھاد بالمعلومات التي يتم الحصول علیھا عبر اإلنترنت بشكل صحیح وبما يتوافق مع قوانین حقوق النشر •

 .صى بنسخة ورقیة من المواد المرجعیةاإلنترنت المتغیرة بسرعة، يو
وھذا . ُيطلب من الطالب نسب الفضل لجمیع مصادر اإلنترنت المستخدمة في التكلیفات األكاديمیة سواء كانت مقتبسة أو مختصرة •

 .يشمل جمیع أشكال الوسائط على اإلنترنت، مثل الرسومات واألفالم والموسیقى والنصوص
سیتم التعامل مع . أي معلومات تم الحصول علیھا من اإلنترنت لم يتم االستشھاد بھا بشكل صحیح تتضمن السرقة األدبیة استخدام •

 .السرقة األدبیة في موارد اإلنترنت بنفس الطريقة التي يتم التعامل بھا مع أي حاالت سرقة أدبیة أخرى
شة أو إباحیة أو مسیئة بأي شكل من األشكال، إذا قام أحد الطالب عن طريق الخطأ بالوصول إلى موقع ويب يحتوي على مواد فاح •

فیجب علیه إخطار المعلم أو مسؤول الشبكة أو منسق التكنولوجیا في أسرع وقت ممكن بحیث يمكن حظر ھذه المواقع من المزيد 
 .ھذا لیس مجرد طلب، إنه مسؤولیة. من الوصول

 الخصوصیة واالستخدام واألمان
 

شخصیة تتعلق بھم أو باآلخرين من خالل البريد اإللكتروني أو اإلنترنت بما في ذلك االسم ورقم  ال يجوز للطالب تقديم أي معلومات •
في كثیر من األحیان . الھاتف والعنوان وكلمات المرور وما إلى ذلك، إال إذا كانوا متأكدين تماًما من ھوية الشخص الذي يتواصلون معه

 .لذلك، يعتبر االتصال بمثل ھؤالء األفراد غیر مناسب وغیر آمن .من المستحیل تأكید ھوية شخص ما على اإلنترنت
ال يجوز للطالب تقديم عنوان البريد اإللكتروني أو أي معلومات شخصیة أخرى تتعلق بالطالب اآلخرين أو أعضاء ھیئة التدريس أو اإلدارة  •

 .إلى أي شخص خارج المدرسة دون إذن منھم
ھذا مھم لحماية خصوصیة كل . الخاصة واالحتفاظ بھا للوصول إلى الشبكة والكمبیوتر المحمول يجب على الطالب تأمین كلمات المرور •

 .ال تشارك كلمات المرور الشخصیة أو أسماء المستخدمین. طالب
. خصوصیة كل طالب وعضو ھیئة تدريس ومسؤول فیما يتعلق بالملفات المخزنة وحسابات البريد اإللكتروني Insight PAتحترم مدرسة  •

ومع ذلك، في حالة االشتباه في استخدام غیر الئق، بما في ذلك انتھاكات أو مضايقات میثاق الشرف، فإن إدارة المدرسة لھا الحق 
 .في عرض ھذه الملفات من أجل التحقیق في السلوك غیر المناسب المشتبه به

لمملوكة للمدرسة بما في ذلك تسجیل الدخول إلى موقع ستقوم المدرسة بمراقبة أنشطة الكمبیوتر التي تتم على أجھزة الكمبیوتر ا •
 .الويب والوصول إلى مجموعة األخبار وعرض النطاق الترددي واستخدام الشبكة

ُيحظر على الطالب الوصول إلى أجھزة كمبیوتر أعضاء ھیئة التدريس والمسؤولین والموظفین وكذلك خوادم ملفات المدرسة ألي سبب  •
 .يح من المستخدم أو المسؤول عن ھذا الكمبیوترمن األسباب دون إذن صر

باإلضافة إلى ذلك، ُيحظر على الطالب استخدام أي طريقة للتحكم في جھاز . ُيحظر على الطالب استخدام واجھة موجه األوامر •
 .كمبیوتر شخص آخر من خالل استخدام جھاز الكمبیوتر الخاص به
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األقران أو أي طريقة لمشاركة الملفات بین أجھزة الكمبیوتر ما لم يصرح بذلك فريق ُيحظر على الطالب استخدام شبكات التواصل بین  •
 .عمل التكنولوجیا

بما في ذلك رسائل البريد اإللكتروني (ُيحظر على الطالب استخدام أجھزة الكمبیوتر المحمولة أو أي جھاز كمبیوتر ألداء أعمال وحشیة  •
 ).وما إلى ذلكذات التفكیر السیئ، والمدونات المسیئة، 

 .ال تزال أجھزة الكمبیوتر المحمولة التي توفرھا المدرسة ملًكا للمدرسة، لذلك يحق لھا عرض كل المحتوى في أي وقت •
يخضع أي جھاز إلكتروني مستخدم على شبكة المدرسة، حتى لو كان مملوًكا للقطاع الخاص، لجمیع السیاسات والعواقب المترتبة  •

الحق في عرض محتوى الجھاز في أي وقت؛ الحق في إزالة المحتوى من الجھاز؛ : مقبول بما في ذلكعلى سیاسة االستخدام ال
 .والحق في إعادة الجھاز في حوزة المدرسة إذا كان ھناك انتھاك لسیاسة االستخدام المقبول التي تستحق ھذه العواقب

 

 وسائل التواصل االجتماعي
 استخدام الحكم الصائب

 
 .تستخدم الحكم الصائب في جمیع المواقفنتوقع منك أن  •
 .يجب أن تعرف وتتبع مدونة قواعد السلوك وسیاسة الخصوصیة الخاصة بالمدرسة •
بغض النظر عن إعدادات الخصوصیة الخاصة بك، افترض أن جمیع المعلومات التي قمت بمشاركتھا على شبكتك االجتماعیة ھي  •

 .معلومات عامة

 تعامل باحترام
 

 .مع اآلخرين بطريقة محترمة وإيجابیة ومراعیة تعامل دائًما •

 كن مسؤوالً وأخالقیًا
 

إذا تمت الموافقة على تمثیلك للمدرسة، ما لم يكن مصرًحا لك تحديًدا بالتحدث نیابة عن المدرسة كمتحدث رسمي، فیجب أن تذكر  •
 .المتعلقة بالمدرسة والتي تقع ضمن نطاق مسؤولیتك التزم بمناقشة األمور. أن اآلراء الواردة في منشوراتك، وما إلى ذلك، تخصك أنت

 .المنصب الذي تشغله/كن منفتًحا بشأن انتمائك للمدرسة والدور •

 كن مستمًعا جیًدا
 

ضع في اعتبارك أن إحدى أكبر مزايا وسائل التواصل االجتماعي ھي أنھا تمنح اآلخرين وسیلة أخرى للتحدث معك وطرح األسئلة  •
 .التعلیقاتمباشرة ومشاركة 

 قدم إجابات واشكر األشخاص على تعلیقاتھم واطلب المزيد من التعلیقات وما . كن متجاوبًا مع اآلخرين عند التحدث عبر اإلنترنت •
 .إلى ذلك

 ".تتحدث"احرص دائًما على االستماع واالستجابة على األقل بقدر ما  •
 

 :ال تشارك ما يلي
 معلومات سرية

 
إن . إذا بدت المعلومات سرية، فمن المحتمل أن تكون كذلك. ح عن معلومات تعتبر سرية أو غیر عامةال تنشر أو تُدرج أو تفص •

 .ال تستخدم تاريخ میالدك وعنوانك ورقم ھاتفك الخلوي على أي موقع ويب عام. عبر اإلنترنت لیست خاصة أبًدا" المحادثات"

 المعلومات الخاصة والشخصیة
 

 .تجنب الحديث عن مخططات أو مواقف شخصیة. نوع وكم المعلومات الشخصیة التي تقدمھا لضمان سالمتك، كن حذًرا بشأن •
 ال تقم مطلًقا بإعطاء أو نقل معلومات شخصیة للطالب أو أولیاء األمور أو زمالء العمل •
وتفترض ) لعمالء أو أرقام الھواتفمثل عناوين البريد اإللكتروني أو أسماء ا(ال تأخذ المعلومات التي قد تتلقاھا عبر الشبكات االجتماعیة  •

 .أنھا األحدث أو الصحیحة
 .احترم دائًما خصوصیة أفراد المجتمع المدرسي •

 

 :يرجى توخي الحذر فیما يتعلق بما يلي
 الصور

 
 ). إن وجدت(أو صور المدرسة /أو معلومات حقوق النشر و/أو العالمة التجارية و/احترم االسم التجاري و •
 .المتوفرة على موقع المدرسة) المواد، وما إلى ذلك(يمكنك استخدام الصور ومقاطع الفیديو  •
 . من غیر المقبول عموًما نشر صور الطالب دون موافقة كتابیة صريحة من أولیاء أمورھم •
 .بدون إذنھم) زمالء العمل، إلخ(ال تنشر صوًرا لآلخرين  •

 مواقع أخرى
 

والشبكات االجتماعیة األخرى تمرير محتوى مثیر لالھتمام أو رابط  Facebookو Twitterلى المدونات ويتضمن جزء كبیر من التفاعل ع •
ال تقم بإعادة نشر رابط عشوائیًا دون النظر . ومع ذلك، فإن المدرسة مسؤولة في النھاية عن أي محتوى يتم مشاركته. لمصادر مفیدة

 .إلى المحتوى أوالً 
األمنیة التي تنبثق على جھاز الكمبیوتر الخاص بك قبل النقر على الروابط غیر المألوفة، فھي تخدم غرًضا وتحمیك انتبه إلى التحذيرات  •

 .أنت والمدرسة
 .واألدوات األخرى، تأكد من اتباع الشروط واألحكام المطبوعة الخاصة بھم Facebookو Twitterعند استخدام  •
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 فـ...وإذا لم تفھمھا بالشكل الصحیح 
 

 . د من تصحیح أي خطأ ترتكبه على الفور، ووضح ما قمت به إلصالحهتأك •
 .اعتذر عن الخطأ إذا كان الموقف يستدعي ذلك •
، فالرجاء إخبار شخص ما على )على سبیل المثال، الكشف عن معلومات خاصة أو اإلبالغ عن معلومات سرية(إذا كان ھذا خطأً فادًحا  •

 .الخطوات المناسبة للمساعدة في تقلیل التأثیر الذي قد يحدثهالفور حتى تتمكن المدرسة من اتخاذ 
 

 السالمة الشخصیة
المعلم أو (إذا رأيت رسالة أو تعلیًقا أو صورة أو أي شيء آخر على اإلنترنت يجعلك قلًقا بشأن سالمتك الشخصیة، فقم بإبالغ أحد البالغین 

 .على الفور) م الجھاز في المنزلالموظفین إذا كنت في المدرسة؛ ولي األمر إذا كنت تستخد

يجب أال يشارك المستخدمون أبًدا المعلومات الشخصیة، بما في ذلك رقم الھاتف أو العنوان أو رقم الضمان االجتماعي أو تاريخ المیالد  •
 .أو المعلومات المالیة، عبر اإلنترنت دون إذن الكبار

ب المجھولیة والمخاطر المرتبطة بھا، ويجب علیھم حماية المعلومات يجب أن يدرك المستخدمون أن االتصال عبر اإلنترنت يجل •
 .الشخصیة الخاصة بھم وباآلخرين بشدة

 

 حقوق النشر
 

 . ُيحظر النسخ غیر المصرح به أو التثبیت أو التغییر أو إتالف برامج البیانات أو األجھزة أو البرامج •
 .امج الكمبیوتر والمواد األخرى بما في ذلك تلك المحمیة بموجب حقوق النشروال يجوز نقل أو نسخ البیانات والبرامج واألجھزة وبر •

 العواقب
 

يمكن أن تشمل العواقب . تحتفظ المدرسة بالحق في فرض العواقب المناسبة النتھاك أي قسم من سیاسة االستخدام المقبول •
لفترة زمنیة تحددھا اإلدارة وأعضاء قسم التكنولوجیا؛ وإجراء أو فقدان استخدام الكمبیوتر /فقدان االمتیازات على جھاز كمبیوتر محمول و

 .تأديبي محتمل؛ وإجراء قانوني محتمل
 ".إعادة تعیین للحالة األصلیة"ستتم إعادة تھیئة أجھزة الكمبیوتر التي تحتوي على برامج أو مواد غیر قانونیة أو غیر مناسبة علیھا أو  •
أو إلحاق أضرار به، يحق للمدرسة إلغاء استخدام الكمبیوتر المحمول الخاص /مبیوتر المحمول وفي حالة تكرار إساءة استخدام جھاز الك •

 .بالمدرسة
 

 Jetpackنقاط االتصال باإلنترنت أو میزة 
يتم إجراؤھا في حاالت محدودة، قد يتم تزويد الطالب بنقاط اتصال باإلنترنت إذا كانوا مؤھلین من خالل عملیة مراجعة قائمة على االحتیاجات 

تنطبق جمیع معلمات سیاسة االستخدام المقبول على نقاط االتصال بالطريقة نفسھا التي تنطبق بھا على . بواسطة منسق موارد األسرة
 .أجھزة الكمبیوتر المحمولة الخاصة بالطالب

 
 إعادة المعدات

ويتم توفیرھا للطالب الستخدامھا خالل فترة تسجیلھم في مدرسة جمیع أجھزة الكمبیوتر المحمولة ونقاط االتصال باإلنترنت مملوكة للمدرسة 
Insight Pennsylvania . عند االنسحاب، من المتوقع إعادة جمیع المعدات إلىISPA . وقد يؤدي عدم إعادة المعدات إلى فرض غرامات أو اتخاذ

 .إجراء قانوني
 

 برنامج تعلیمي لتدريس اللغة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزية
 ضالغر

ولزيادة إتقان اللغة اإلنجلیزية للطالب متعلمي اللغة  Insight PAوفًقا لفلسفة مجلس اإلدارة لتوفیر برامج تعلیمیة عالیة الجودة لجمیع طالب مدرسة 
 )Language Instruction Educational Program (LIEP)(، تقوم المدرسة بتوفیر برنامج تعلیمي لتدريس اللغة )English Learners (EL)(اإلنجلیزية 

ھو إثبات النجاح  )Language Instruction Educational Program (LIEP)(يجب أن يكون الغرض من برنامج . يلبي احتیاجات متعلمي اللغة اإلنجلیزية
ة من تحقیق المعايیر األكاديمیة التي في زيادة إتقان اللغة اإلنجلیزية وتحصیل الطالب األكاديمي حتى يتمكن الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزي

يجب تحديد الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية وتقییمھم وتزويدھم بعملیة التدريس المناسبة وفًقا . اعتمدھا مجلس اإلدارة وتحقیق النجاح األكاديمي
رج المنھج، بما يتوافق مع القوانین واللوائح الفیدرالیة ، ويجب توفیر فرصة عادلة لتحقیق إمكاناتھم في البرامج التعلیمیة واألنشطة خاLIEPلبرنامج 

 ]3][2[ ]1[.والخاصة بالوالية
 

 السلطة
للطالب متعلمي اللغة  )English Language Development (ELD)(لتقديم تدريس تطوير اللغة اإلنجلیزية  LIEPيوافق مجلس اإلدارة على برنامج 

يجب أن تقدم المدرسة للطالب . لتطوير إتقان اللغة اإلنجلیزية لدى الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزيةاإلنجلیزية كجزء من المنھج المعتمد، 
المخطط له والتعديالت في تدريس المحتوى والتقییمات لجمیع مواد المناھج الدراسیة، بناًء على شروط  ELDمتعلمي اللغة اإلنجلیزية تدريس 

LIEP . يجب أن يتم تخطیط وتقییمLIEP فًقا للقوانین واللوائح الفیدرالیة والخاصة بالوالية ويجب أن يفي البرنامج باحتیاجات الطالب متعلمي و
إلى نظرية فعالة قائمة على البحث، ويتم تنفیذه بموارد كافیة وفريق عمل مدرب  LIEPيجب أن يستند برنامج . اللغة اإلنجلیزية في المدرسة

 ]4][3][2][1[:ت التالیةبشكل مناسب، ويجب أن يفي بالمتطلبا
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 .يتماشى مع معايیر المحتوى األكاديمي لمستويات الصف المناسبة للطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية .1
 )English as a Second Language (ESL)(من قبل معلمین معتمدين لتدريس اللغة اإلنجلیزية كلغة ثانیة  ELDيتضمن تقديم تدريس  .2

 .المعتمدين ESLبشكل صحیح، وغیرھم من المعلمین المعتمدين في مواد المحتوى الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع معلمي 
 .ELDيدمج استخدام تقییمات الوالية ومعايیر  .3
 .يوفر وصوالً عادالً إلى المحتوى للطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية على جمیع مستويات اإلتقان .4
 .للتسجیل في الدورات أو البرامج األكاديمیة التي يكون الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية مؤھلین لھايوفر وصوالً عادالً  .5

لیتم تقییمه من حیث الفعالیة بناًء على نتائج الطالب سنويًا على األقل، ويتم توثیق النتائج وفًقا للقوانین واللوائح  LIEPيوجه المجلس برنامج 
 ]7][6][5][4[.ة والمبادئ التوجیھیة للواليةالفیدرالیة والخاصة بالوالي

 

األوصیاء على /لموظفي المدرسة الذين يعملون مع الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية وأولیاء أمور LIEPونتائج تقییم  LIEPيجب إتاحة برنامج 
 .الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية

 
 .اإلنجلیزية في عملیة التخطیط الشامل للمدرسةقد يخاطب مجلس اإلدارة طالب وبرامج متعلمي اللغة 

 
 .ELDأو غیرھا من مزودي خدمات العقود الخارجیة لخدمات وبرامج  24رقم  وحدة مقاطعة تشیستر المتوسطة Chesterقد يتعاقد مجلس اإلدارة مع وحدة 

 
 تفويض المسؤولیة

الذي يضمن عملیة التدريس المناسبة في كل مدرسة ويتوافق  LIEPامج يجب على الرئیس التنفیذي أو من ينوب عنه تنفیذ واإلشراف على برن
 .مع القوانین واللوائح الفیدرالیة والخاصة بالوالية

 
البرنامج،  يجب على الرئیس التنفیذي أو من ينوب عنه التأكد من امتثال المدرسة لجمیع القوانین واللوائح الفیدرالیة والخاصة بالوالية، ومتطلبات

 ]7[.، بما في ذلك التقارير المطلوبة في النموذج الذي تحدده الواليةELDلتمويل برنامج 

وتقديم  LIEP، باالشتراك مع أصحاب المصلحة المناسبین، وضع اللوائح اإلدارية المتعلقة ببرنامج يجب على الرئیس التنفیذي أو من ينوب عنه
 .الخدمات للطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية

 
 المبادئ التوجیھیة

 التعرف على الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية وإلحاقھم
من أجل التعرف على . لغتھم السائدة غیر اللغة اإلنجلیزية وتقییم احتیاجاتھميجب أن تضع المدرسة إجراءات للتعرف على الطالب الذين تكون 

 الطالب الذين ُيحتمل أن يكونوا متعلمین للغة اإلنجلیزية، يجب إكمال استطالع اللغة المنزلیة لكل طالب عند التسجیل في المدرسة، ويجب
 ]9][2[.االحتفاظ به كجزء من سجالت الطالب التعلیمیة

 

يوًما من العام الدراسي، أو خالل ) 30(خالل أول ثالثین  LIEPيجب أن يتم إلحاق الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية بشكل مناسب وفًقا لبرنامج 
 ]10[.يوًما من التسجیل) 14(أربعة عشر 

 

 الوصول إلى البرنامج
إلى جمیع األنشطة األكاديمیة واألنشطة خارج المنھج المتاحة لطالب يجب أن يتمتع الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية بإمكانیة وصول متكافئة 

 ]11[.المدارس وأن يتم تشجیعھم على المشاركة فیھا
 

 التقییم
 ز في القراءةتقوم المدرسة سنويًا بإجراء التقییمات المطلوبة للطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية لقیاس إتقان الطالب للغة اإلنجلیزية والتقدم المحر

األوصیاء إلغاء مشاركة /ال يجوز ألولیاء األمور. يجب االحتفاظ بنتائج التقییم في سجالت الطالب التعلیمیة. الفھم/والكتابة والتحدث واالستماع
 ]7[.الطالب في تقییمات إتقان اللغة اإلنجلیزية

 

وبة محلیًا أو على مستوى الوالية، مع توفیر إجراءات يجب أن يشارك الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية في جمیع التقییمات السنوية المطل
تیسیرية عند االقتضاء، وتلبیة المعايیر األكاديمیة ومتطلبات التخرج المعمول بھا، وفًقا للقانون واللوائح وسیاسة مجلس 

 ]16][15[]14][13][12][7][6][5[.اإلدارة
 
 

 الخروج من البرنامج
 ]7][6[:، وفًقا للمعايیر المطلوبة على مستوى الوالية، من أجلLIEPفي برنامج  يجب أن تُدرج المدرسة أحكاًما موحدة

 
 .إعادة تصنیف الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية كطالب متعلمین للغة اإلنجلیزية سابقون عندما يتقنون اللغة اإلنجلیزية .1
بعد إعادة التصنیف والخروج ) 2(المتابعة النشطة واإلبالغ عن التقدم الذي يحرزه الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية السابقون لمدة عامین  .2

 .إضافیین، لضمان استیفاء الطالب للمعايیر األكاديمیة) 2(من البرنامج وإبالغ الوالية عن الطالب في حالة المتابعة لمدة عامین 
یة الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية السابقین على أنھم طالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية ناشطین إذا كانوا يعانون أكاديمیًا بناًء إعادة تسم .3

 .على حواجز اللغة المستمرة

 مؤھالت الموظفین والتطوير المھني
يجب أن تضمن . ، عند الضرورةLIEPقديم برنامج يجب على الموظفین المعتمدين ومقدمي الخدمات المتعاقدين وموظفي الدعم المناسبین ت

حاصلین على الشھادة المناسبة ويمكنھم إثبات إتقان اللغة األكاديمیة في كل من  ELDالمدرسة أن جمیع المعلمین الذين يقدمون تدريس 
 ]6[.اللغة اإلنجلیزية واللغة المستخدمة للتدريس في فصولھم الدراسیة
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في جمیع الفصول الخاصة بالطالب متعلمي اللغة  ELDملین في تدريس اللغة اإلنجلیزية كلغة ثانیة دمج تدريس يجب على الموظفین غیر العا
تحقیق اإلنجلیزية، باإلضافة إلى تقديم الدعم والتعديالت واإلجراءات التیسیرية لمحتوى المناھج لتمكین الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية من 

 .المعايیر األكاديمیة
 

 ]5[.لجمیع الموظفین المھنیین كجزء من خطة التطوير المھني ELDعلى المدرسة توفیر التدريب المناسب في تدريس يجب 
 

 خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة
من ذوي قد يكون الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية مؤھلین للحصول على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة عندما يتم تحديدھم كطالب 

 .اإلعاقة ويتقرر أن اإلعاقة ال ترجع فقط إلى عدم توفر التدريس أو اإلتقان في اللغة اإلنجلیزية
 

المؤھلین للحصول على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة االستمرار في تلقي تدريس  ELDيجب على الطالب المشاركین في تدريس 
ELD وفًقا لبرنامج التعلیم الفردي ،)IEP (الخاص بھم على مستوى اإلتقان والتطوير المناسبین. 

 
 األسرة/ولي األمرمشاركة وتواصل 

 ]17][1[.األوصیاء/األوصیاء في وضع التواصل المفضل من قبل أولیاء األمور/يجب أن تكون وسائل التواصل مع أولیاء األمور
 

يوًما من التسجیل خالل العام الدراسي، يجب على المدرسة ) 14(عة عشر يوًما من بداية كل عام دراسي، أو خالل أرب) 30(وفي غضون ثالثین 
األوصیاء على الطالب الذين تم تحديدھم على أنھم متعلمین للغة اإلنجلیزية بشأن عملیة تحديد أطفالھم على أنھم متعلمین /إخطار أولیاء األمور

األوصیاء بمعلومات مفصلة بشأن /يجب على المدرسة أيًضا تزويد أولیاء األمور. الموصى بهللغة اإلنجلیزية، ونتائج ھذه العملیة، واإللحاق بالبرنامج 
األوصیاء بانتظام بتقدم أطفالھم، بما في ذلك /ويجب إبالغ أولیاء األمور ]4[.ألطفالھم، وشرح لفعالیة البرنامج ELD، وفوائد تدريس LIEPبرنامج 

 .تحقیق المعايیر األكاديمیة ونتائج التقییم
 

 ]17[ ]6][5][4[.يجب أن تحافظ المدرسة على وسیلة فعالة للتواصل لتشجیع مشاركة ولي األمر في تعلیم أطفاله
 

 ELDحق ولي األمر في إلغاء المشاركة في برامج وخدمات 
 LIEPاألوصیاء على الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية الحق في رفض البرامج والخدمات المتخصصة التي قد تكون جزًءا من برنامج /ألولیاء األمور

الوصي بأي شكل /الوصي برفض البرامج أو الخدمات طوعیًا؛ فال يجوز للمدرسة التأثیر على قرار ولي األمر/ويجب أن يكون قرار ولي األمر. لطفلھم
 ]4][1[.األشكال، أو اتخاذ قرارات بشأن أي برنامج أو إلحاق دون إخطار الوالدين ومنحھم فرصة إللغاء مشاركة الطالب في البرامج والخدماتمن 

 

 .ELDاألوصیاء إللغاء مشاركة طفلھم متعلم اللغة اإلنجلیزية من برامج وخدمات /يجب على المدرسة توفیر نموذج تنازل ولي األمر ألولیاء األمور
 

األوصیاء فیما يتعلق بالتقییم وأماكن اإللحاق والبرامج الموصى بھا /يجب أن توثق المدرسة جمیع اإلخطارات التي يتم إرسالھا إلى أولیاء األمور
الوصي، /ل من ولي األمرعندما ال يتم استالم نموذج تناز. للطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية، وما إذا كان قد تم استالم نموذج تنازل ولي األمر أم ال

 .يجب على المدرسة المضي قدًما في مكان اإللحاق الموصى به
 

لمعرفة مدى إتقان اللغة اإلنجلیزية سنويًا، وسیتم  ELDسیتم تقییم الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية الذين لديھم تنازل ولي األمر لبرامج وخدمات 
 .للمشاركة في المناھج العامة والبرامج خارج المنھج، لتلبیة المعايیر األكاديمیة ومتطلبات التخرجتزويدھم بوسائل الدعم واإلجراءات التیسیرية 

 
بمدى التقدم المحرز  ELDاألوصیاء على الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزية الذين تم إلغاء مشاركتھم من برامج وخدمات /يجب إخطار أولیاء أمور

ألطفالھم، بما في ذلك تحقیق المعايیر األكاديمیة ونتائج التقییم، ويجب منحھم فرصة ونموذج لمشاركة طفلھم مرة أخرى في برامج وخدمات 
ELD .]18[ 
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 ة التنمر والتنمر اإللكترونياسسی
 حظر التحرش والتخويف والتنمر

. بیئة تعلیمیة آمنة وإيجابیة لجمیع الطالب والموظفین والمتطوعین وأولیاء األمور، خالیة من المضايقات أو التخويف أو التنمرتلتزم المدرسة بتوفیر 
أي شخص يشارك في التنمر أو التنمر اإللكتروني ينتھك ھذه السیاسة . وتكون جمیع أشكال التنمر والتنمر اإللكتروني محظورة بموجب ھذا

 .جراء تأديبي مناسبويجب أن يخضع إل
 

موظف من قبل /فرد من طاقم العمل/ولي أمر/السلوك اللفظي أو المكتوب أو الجسدي غیر المرغوب فیه الموجه إلى طالب" التنمر"يعني 
 :ولي أمر آخر عندما يكون الفعل المتعمد/طالب

 
 .يضر جسديًا بالطالب أو يضر بممتلكاته •
 .الطالبله تأثیر كبیر في التدخل في تعلیم  •
 .يضع شخص آخر في حالة خوف منطقي من األذى الجسدي أو العاطفي أو العقلي •
 . شديد أو مستمر أو منتشر بحیث يخلق بیئة تعلیمیة مخیفة أو مھددة •
 .له تأثیر ُيعطل العملیة المنظمة للمدرسة بدرجة كبیرة •

 
التحرش أو المضايقة أو التخويف أو التھديد أو ترويع : م التكنولوجیا التالیة، على سبیل المثال ال الحصر، إساءة استخدا"التنمر اإللكتروني"يشمل 

موظف آخر عن طريق أي أداة تكنولوجیة، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني غیر الئقة أو مھینة، أو الرسائل /فرد من طاقم العمل/ولي أمر/طالب
ب التي قد تتضمن مدونات، عندما يكون الفعل المتعمد مؤذًيا جسديًا أو عاطفیًا أو عقلیًا الفورية أو الرسائل النصیة أو الصور أو منشورات موقع الوي

 :موظف/فرد من طاقم العمل /ولي أمر/لطالب
 

 .يعرقل بشكل كبیر تعلیم الطالب •
 .موظف في حالة خوف منطقي من التعرض ألذى جسدي أو عاطفي أو عقلي/فرد من طاقم العمل /ولي أمر/يجعل طالب •
 .أو مستمر أو منتشر لدرجة أنه يخلق بیئة تعلیمیة مخیفة أو مھددة شديد •
 .له تأثیر ُيعطل العملیة المنظمة للمدرسة بدرجة كبیرة •

 
الموظف المتأثر التمتع بسمة تعتبر أساًسا متصوًرا للتحرش أو /فرد طاقم العمل/ولي األمر/ال شيء في ھذه السیاسة يتطلب من الطالب

 .و أي سمة ممیزة أخرىالتخويف أو التنمر أ
 

، يجب أن يخضع الجناة لتدخل Insight PAجمیع أشكال التنمر غیر مقبولة وعندما تكون ھذه اإلجراءات ُمعطلة للعملیة التعلیمیة لطالب 
 .الموظفین المناسب الذي قد يؤدي إلى إجراء تأديبي أو إداري

 
عديدة بما في ذلك االفتراءات أو الشائعات أو النكات أو التلمیحات أو التعلیقات المھینة أو يمكن أن تتخذ المضايقات أو التخويف أو التنمر أشكاالً 

وتشیر . سديةرسم الرسوم الكرتونیة أو المزاح أو اإليماءات أو االعتداءات الجسدية أو التھديدات أو غیرھا من األفعال المكتوبة أو الشفوية أو الج
 ).اإلجراءات(فرد للمشاركة في الفعل بدالً من التأثیر النھائي لإلجراء إلى اختیار ال" األفعال المتعمدة"

 
م بشكل ال تھدف ھذه السیاسة إلى حظر التعبیر عن اآلراء الدينیة أو الفلسفیة أو السیاسیة بشرط أال يؤدي ھذا التعبیر إلى تعطیل بیئة التعلی

التحرش أو التخويف أو التنمر محظورة بموجب سیاسات المدرسة األخرى أو  قد تظل العديد من السلوكیات التي ال ترقى إلى مستوى. كبیر
أو اإلحالة إلى سلطات إنفاذ القانون /سیتم استخدام االستشارة واإلجراء التأديبي التصحیحي و. قواعد المبني أو الفصل الدراسي أو البرنامج

المناسب، واستعادة المناخ اإليجابي ودعم الضحايا ) التدخالت(مل التدخل وھذا يش. لتغییر سلوك الجاني ومعالجة األثر الواقع على الضحیة
وتوجه التقارير الكاذبة عملیة تطوير وتنفیذ اإلجراءات التي تتناول عناصر ھذه السیاسة، بما يتفق مع . وغیرھم من المتضررين من االنتھاك

 .الشكوى والتحقیق
 

 مسرد المصطلحات
إنه سلوك مؤٍذ متعمد ُيرتكب مراًرا وتكراًرا على مدى . المشاركة في سلوك يمنع أو ُيثني طالبًا آخر عن ممارسة حقه في التعلیم التنمريعني 

 ).فیما يتعلق بالنوع، والقوة البدنیة أو العقلیة، والقبول االجتماعي(فترة من الزمن، في عالقة تتمیز باختالل توازن القوى 
لمحظور استخدام التھديدات أو اإلكراه أو المضايقات المتكررة أو اإلساءة أو االضطھاد أو التخويف ضد الطالب أو موظفي ويتضمن ھذا السلوك ا

 .المدرسة أو زوار المدرسة أو استبعاد أي شخص جسديًا أو نفسیًا أو جنسیًا
 

یة من خالل البريد اإللكتروني والرسائل الفورية والرسائل النصیة التنمر الذي يحدث عن طريق استخدام األجھزة اإللكترون بالتنمر اإللكترونييقصد 
 .والمدونات ومواضیع المناقشة والھواتف المحمولة ورسائل الدردشة وأجھزة االستدعاء والمواقع اإللكترونیة
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 ، تعلیم الشباب المشردينMcKinney-Vento Actقانون 
لضمان حصول األطفال والشباب المشردين على تعلیم عام مجاني ومناسب على قدم المساواة مع  McKinney-Vento Actتم تصمیم قانون 

أو تخفیف الحواجز التي تحول دون االلتحاق والنجاح التعلیمي /وتھدف أھداف وأنشطة البرنامج إلى إزالة و. جمیع األطفال اآلخرين في الوالية
 .لألطفال المشردين

 
األطفال : لبرنامج تعلیم األطفال والشباب الذين يعانون من التشرد، يتم تعريف األطفال المشردين على أنھم Pennsylvaniaة بموجب خطة والي

و الذين يعیشون مع أحد الوالدين في مأوى تتم ممارسة العنف المنزلي فیه؛ واألطفال الھاربون؛ واألطفال والشباب الذين تم التخلي عنھم أ
منازلھم من قبل الوالدين أو غیرھم من مقدمي الرعاية؛ والوالدان في سن المنطقة التعلیمیة الذين يعیشون في منازل  إجبارھم على ترك

 .للوالدين في سن المنطقة التعلیمیة إذا لم يكن لديھم أماكن إقامة أخرى متاحة
 

. إلقامة فیما يتعلق بالتسجیل في المنطقة التعلیمیةيحق للشباب الذي يعاني من التشرد التسجیل الفوري وال ُيطلب من أسرھم إثبات ا
 .دون تأخیر Insight PAوسیتم تسجیل ھؤالء الطالب في 

 
 أو مسؤول االتصال المعین لألطفال والشباب المشردين/Insight PAمسئولیات مسؤول االتصال في مدرسة 

 .أنشطة التنسیق مع الكیانات والھیئات األخرىتحديد األطفال والشباب المشردين بمساعدة موظفي المدرسة ومن خالل  .1
بما في ذلك ( Head Startإبالغ أولیاء األمور أو األوصیاء بالحقوق التعلیمیة والفرص ذات الصلة المتاحة ألطفالھم، بما في ذلك برامج  .2

، LEA، وبرامج ما قبل المدرسة األخرى التي تديرھا ھیئة IDEAمن قانون  C، وخدمات التدخل المبكر بموجب الجزء )Head Startبرامج 
 .وتزويدھم بفرص مجدية للمشاركة في تعلیم أطفالھم

 McKinney-Vento Actنشر إخطاًرا عاًما بالحقوق التعلیمیة للطالب المشردين حیث يتلقى األطفال والشباب خدمات بموجب قانون  .3
 ).ممثل المدارس والمأوى العائلي ومخازن الطعا(

 .التوسط في نزاعات التسجیل وفًقا لقسم نزاعات التسجیل .4
إبالغ ولي األمر أو الوصي على طفل وشاب بال مأوى، وأي شاب غیر مصحوب بذويه، بجمیع خیارات االنتقاالت، بما في ذلك إلى  .5

 .المدرسة في المناطق األصلیة، والمساعدة في الوصول إلى خدمات االنتقاالت ھذه
 .یل الشباب غیر المصحوبین بذويھم على الفور في المدرسة لحین حل النزاعات التي قد تنشأ حول التسجیل أو اإللحاق بالمدرسةالتأكد من تسج .6
مساعدة األطفال والشباب الذين لیس لديھم مستندات تفید حصولھم على التطعیمات أو سجالت طبیة للحصول على التطعیمات  .7

 .مةالالزمة أو المستندات الطبیة الالز
المتعلقة  BECلتعلیم الطالب المشردين واالستعداد لشرح ) Pennsylvania )PDEفھم اإلرشادات الصادرة عن اإلدارة التعلیمیة في  .8

 .بتعلیم المشردين لموظفي المنطقة التعلیمیة
 .والطعام واالنتقاالتالتعرف على أفضل الموارد في مجتمعه لمساعدة األسر في اإلحالة ألشیاء مثل المأوى واالستشارات  .9
نشر المعلومات حول موضوع الطالب المشردين وترتیب ورش عمل لتطوير الموظفین وعروض تقديمیة لموظفي المدرسة، بما في ذلك  .10

 .موظفي المكتب
 .تقديم نماذج ومعلومات قیاسیة حول إجراءات التسجیل والبرامج المدرسیة الرئیسیة لكل مأوى في منطقته التعلیمیة .11
 .PDEرف على مواد البرنامج المختلفة المتوفرة من التع .12
ل التأكد من نشر اإلخطار العام للحقوق التعلیمیة للطالب المشردين في المواقع التي يرتادھا أولیاء األمور واألوصیاء على ھؤالء األطفا .13

العامة ومطاعم الفقراء، بطريقة وصیغة  والشباب، والشباب غیر المصحوبین بذويھم، بما في ذلك المدارس وأماكن اإليواء والمكتبات
 .مفھومة ألولیاء األمور واألوصیاء والشباب غیر المصحوبین بذويھم

 التعاون مع برنامج التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة بالمنطقة التعلیمیة لضمان تحديد مكان األطفال المشردين الذين يحتاجون إلى تعلیم .14
، والذي )IDEA(ھذا مطلب بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة . ذات الصلة وتحديدھم وتقییمھم لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات

 .ينص على تحديد األطفال ذوي اإلعاقة كثیري التنقل، بما في ذلك األطفال الذين ال مأوى لھم، وتقديم الخدمات لھم
عاقات لديھم ولي أمر أو ولي أمر بديل التخاذ قرارات تتعلق بالتعلیم التأكد من أن الشباب المشردين الذين يعانون أو قد يعانون من إ .15

وفي حالة الشباب المشردين غیر المصحوبین بذويھم، إذا كان الطالب يعاني أو قد يعاني . لذوي االحتیاجات الخاصة أو التدخل المبكر
جات الخاصة، فستتعاون المدرسة مع األشخاص من إعاقة ولم يكن لدى الشاب شخص مخول التخاذ قرارات التعلیم لذوي االحتیا

الموظفین في مالجئ الطوارئ؛ والمالجئ االنتقالیة؛ وبرامج العیش المستقل؛ وبرامج التوعیة في : التالیین كأبوين بديلین مؤقتین
ال . في تعلیم الطفل أو رعايته الشوارع؛ وموظفي الھیئات التعلیمیة المحلیة أو التابعة للوالية أو موظفي وكالة رعاية الطفل المشاركین

 .تنطبق ھذه القاعدة إال على الشباب المشردين غیر المصحوبین بذويھم
تحديد األطفال المشردين في سن ما قبل المدرسة من خالل العمل بشكل وثیق مع المالجئ ووكاالت الخدمة االجتماعیة في  .16

، في الوقت الذي يتم فیه تسجیل األطفال والشباب المشردين في باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يستفسر مسؤول االتصال. منطقتھم
 .المدرسة، عما إذا كانت األسرة لديھا أطفال في سن ما قبل المدرسة

تحديد الشباب المشردين غیر المصحوبین بذويھم مع احترام خصوصیتھم وكرامتھم من خالل توفیر وصول محدد إلى المناطق التي قد  .17
 .المؤھلون غیر الملتحقین بمدرسةيتجمع فیھا الطالب 

التأكد من أن الشباب غیر المصحوبین بذويھم لديھم فرص لتلبیة نفس المعايیر األكاديمیة الصعبة للوالية التي تضعھا الوالية لألطفال  .18
 .والشباب اآلخرين

 

 األسرة/سیاسة تعويض مقدم خدمة اإلنترنت للطالب
 الغرض

. Insight PA Cyber Schoolوضرورة للنجاح في مدرسة  ISPAيعد الوصول المنتظم بشبكة اإلنترنت مسؤولیة كل أسرة 
 .إمكانیة التعويض عن رسوم اإلنترنت لكل أسرة على النحو المبین أدناه Insight PAلذلك، توفر مدرسة 

 

یست مؤھلة للحصول على تعويض مقدم خدمة اإلنترنت ل Insight PAمن " نقاط اتصال باإلنترنت"األسر التي تحصل على 
 .األسرة/للطالب
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 المتطلبات

إلى ) أطفالھم(دوالًرا شھريًا مقابل التكالیف المرتبطة بوصول طفلھم  35ستسدد المدرسة لألسرة تعويًضا قدره  •
 .وُيسدد ھذا التعويض لكل أسرة على أساس عنوان األسرة. اإلنترنت

 . شھر يناير عن شھور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبرسیتم تعويض األسر في  •
 .وسیتم تعويض األسر في شھر يولیو عن شھور يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونیو •
من األسر التحقق من عنوانھا البريدي قبل إصدار شیكات التعويض، ولن يتم إصدار  Insight PAستطلب مدرسة  •

 .من عنوانھاشیك لألسرة حتى تتحقق األسرة 
 :تتضمن أمثلة عدم االمتثال ما يلي. يجب أن تكون األسر في وضع جید وأن تمتثل لقواعد المدرسة تماًما •

o عنوان المنزل لم يتم التحقق منه 
o  األصلي أو المنقح لتغییر العنوان(نموذج التسجیل في المدرسة المستقلة غیر مكتمل أو مفقود( 
o على سبیل المثال (حمول أو أي مواد أو مناھج تقنیة أخرى أو عدم إرجاع جھاز الكمبیوتر الم

 )مواد معیبة أو من طفل ُمسجل سابًقا
o العوائق المتعلقة بالتخرج 
o النماذج والمستندات الصحیة للطالب غیر مكتملة أو مفقودة 
o  أي عدم امتثال آخر، شريطة أن يتم إخبار األسرة مسبًقا بأن عدم االمتثال لطلب المدرسة

 .إلى تعلیق الدراسة بسبب عدم االمتثال قد يؤدي
وتكون . يجب أن يكون الطالب مسجلین بصورة نشطة في وقت إصدار الشیك لیكونوا مؤھلین للحصول على تعويض •

 .أسر الطالب المنسحبین غیر مؤھلة للحصول على تعويض

o  الطالب أكمل العام الدراسي عندما ال تقوم األسرة بإعادة التسجیل للعام الدراسي القادم، ولكن  -استثناء
 .تظل األسرة مؤھلة، في ظل ھذه الظروف) يونیو -على سبیل المثال، مدفوعات يولیو لشھر يناير . (الحالي

 .سیتم تحديد التعويض بالتناسب لیعكس تواريخ التسجیل التي ال تشمل العام الدراسي بأكمله •

 )MTSS(إطار وإجراءات نظام الدعم متعدد المستويات 
 ؟MTSSھو  ما

 
ھو محاولة لتعزيز الممارسة على مستوى المدرسة لضمان أعلى  )Multi-tiered System of Support (MTSS)(نظام الدعم متعدد المستويات 

على تقديم  Insight PAكما يشجعنا ھنا في . المدارس على اتخاذ نھج استباقي وإيجابي MTSSيساعد إطار . نجاح ممكن لجمیع األطفال
تم تصمیم عملیة حل المشكالت ھذه . أو السلوكیة/أو االجتماعیة العاطفیة و/خدمات التدخل المبكر للمساعدة في منع الصعوبات األكاديمیة و

 .يلتحديد الطالب الذين يعانون من صعوبة التعلم أو السلوك وكذلك الطالب الذين يتفوقون ويكون مستواھم أعلى من مستوى صفھم الحال
 

 :حقائق سريعة
 MTSSجمیع الموظفین والطالب ھم جزء من  •
 وسائل الدعم األكاديمي والسلوكي MTSSيشمل نظام  •
 يتم تنفیذ ومتابعة التدخالت •
 يمكن لجمیع الطالب الوصول إلى جمیع طبقات وسائل الدعم التعلیمي •
 يتم تشجیع أولیاء األمور على المشاركة في جمیع خطوات العملیة •
 النظام التعاون والمسؤولیة المشتركة لتعلم الطالبيعزز  •

 
 :ثالثة أغراض MTSSإن لعملیة 

 .مراجعة السلوك على مستوى الصف والبیانات األكاديمیة من أجل تقییم فعالیة البرامج األساسیة .1
 .أو دعم سلوكي إضافي، قبل رسوبھم/فحص وتحديد الطالب الذين يحتاجون إلى دعم أكاديمي و .2
، وضع خطة، وقم بتنفیذ "المشكلة"، وحدد سبب حدوث )أكاديمیة أو سلوكیة(حدد المشكلة : خطوات 4لتطبیق عملیة من  .3

، قد ينتج عن ذلك إحالة "استجابة كل طالب للتدخل"اعتماًدا على . التدخالت وتعديلھا لتكون مبنیة على نجاح ھؤالء الطالب
 .خاصةرسمیة لتقییم التعلیم لذوي االحتیاجات ال
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 كیف تسیر - MTSSعملیة 
 

 :ما يلي MTSSتشمل أھداف نظام 
 .للمدرسة والموظفین، تقديم تدريس فعال يناسب احتیاجات كل طالب •
 .للمدرسة والموظفین، التأكد من أن بیئة الفصل الدراسي ھي أفضل بیئة ممكنة لكل طالب •
 .المعايیر على مستوى الصفمساعدة جمیع الطالب على تلبیة  •
 .استخدام بیانات الطالب لتحديد الطالب الذين قد يواجھون صعوبات •
 .بشيء مختلف" االستبدال"إلى تدريس التعلیم العام، ولیس " اإلضافة"من أجل  •
 .كجزء طبیعي ومستمر من التعلیم الذي ال ينتظر حتى يواجه الطالب صعوبات") المساعدة("لتوفیر التدخالت  •

 
 علیمات الشريحةت

 
 عملیة التدريس األساسیة داخل الفصل الدراسي: 1الشريحة 

 
إلى المناھج الدراسیة األساسیة القائمة على البحث والتدريس لجمیع المتعلمین الذين يركزون على  1تشیر عملیة التدريس من الشريحة 

الغالبیة العظمى من الطالب، وھي توفر األساس للتدريس الذي يتم على لتلبیة احتیاجات  1تم تصمیم الشريحة . العناصر األساسیة للمادة
يتم . تقود بیانات التقییم المسبق قرارات تعلیمیة متباينة بناًء على دلیل على اإلتقان أو دلیل على الصعوبة. أساسه صیاغة جمیع التدخالت

مجموعة متعددة، مجموعة متعددة األعمار، (مًعا في فصل واحد  تجمیع الطالب المحددين ذوي القدرات العالیة في مادة أو محتوى معین
تُستخدم بیانات التقییم المسبق للعثور على . للحصول على منھج أساسي أكثر تقدًما مع تدريس عاجل وأكثر عمًقا) مجموعة قائمة بذاتھا

 .طالب إضافیین يحتاجون إلى تدريس متقدم
 

 عملیة التدريس المستھدفة: 2الشريحة 
 

 1عتبر الطالب الذين تم تحديدھم بواسطة أداة فحص عالمیة أو بیانات أخرى تحدد احتمال مواجھة صعوبة في تدريس المحتوى في الشريحة ي
ملحقات إستراتیجیة وموجھة باإلضافة إلى المنھج األساسي وعملیة  2يوفر التدريس من الشريحة . 2في حاجة إلى دعم إضافي في الشريحة 

تُستخدم البیانات المأخوذة من متابعة التقدم المتسق لتوجیه كثافة ومدة وتكرار عملیة التدريس وتختلف . 1جودة في الشريحة التدريس المو
تھدف إلى معالجة أوجه  2بالنسبة للطالب الذين يقل أداءھم عن مستوى الصف الدراسي، فإن الشريحة . بناًء على أھداف التعلم الفردية

بالنسبة للطالب الذين يتجاوزون التوقعات ذات المستوى األعلى من المستوى األساسي . 1الالزم للنجاح في الشريحة  القصور وتقديم الدعم
لتقديم المزيد من التحديات التي تختلف من حیث السرعة  2المتقدم استناًدا إلى أداة فحص عالمیة أو بیانات أخرى، تم تصمیم الشريحة 

 .األساسیة والمحتوى والتعقید في المادة
 

 عملیة التدريس المكثفة: 3الشريحة 
 

وھو يتجاوز الممارسات التعلیمیة والمتمیزة . تدخالً مكثًفا الستھداف احتیاجات الطالب الفردية والمحددة 3يوفر التدريس على الشريحة 
بالنسبة للطالب ذوي االحتیاجات األبرز، يحتاجون إلى دروس واضحة ومكثفة ومصممة . 2أو الشريحة  1النموذجیة لتلك الموجودة في الشريحة 

يستخدم ھذا المستوى المكثف من . 2بدالً من التدريس على مستوى الشريحة  1خصیًصا باإلضافة إلى التدريس على مستوى الشريحة 
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م، وبیئة تعلیمیة إيجابیة، وتقییمات متكررة لضمان تلبیة احتیاجات التدريس مجموعة من الممارسات القائمة على األبحاث واألدلة، ومنھج صار
 .وقد تؤدي عدم المشاركة في التدخالت المكثفة المطلوبة إلى خطوات إضافیة تصل إلى وتشمل إحالة التغیب عن المدرسة. جمیع الطالب

 
 .یة تدريس مناسبة، فقد يتم الشروع في طلب التقییم التعلیميإذا لم يحرز الطالب تقدًما كافیًا بعد فترة زمنیة مناسبة وتم تزويده بعمل* 

تم تصمیم عملیة التدريس . أو تحديات فردية للغاية/عملیة تدريس مكثفة و 3بالنسبة للطالب ذوي القدرات العالیة، قد تتطلب الشريحة ** 
 .المحددة التي يحتاجون إلیھا) المجاالت(المكثفة لتسريع تعلم الطالب في المجال 

 

 ؟MTSSماذا يمكنني أن أتوقع مع 
 

 مستجدات متكررة للتقدم الذي أحرزه الطالب •
 التحديد المبكر للمخاوف األكاديمیة أو السلوكیة عند أول عالمات الصعوبة •
 .تقديم المساعدة لطفلك التي تزداد أو تنقص حسب احتیاجاته •
 .كالمعلومات والمشاركة في التخطیط وتقديم التدخالت لمساعدة طفل •
 .معلومات حول كیفیة استجابة طفلك للتدخالت المقدمة •

 
 . الخاص بنطاق الدرجات MTSS، ُيرجى التواصل مع منسق MTSSلألسئلة أو المزيد من المعلومات حول 

 Kelly Quackenbush: kquackenbush@insightpa.org االبتدائیةالمدرسة 
Allison Wallace: awallace@insightpa.org المدرسة اإلعدادية 
 Nichol Laskey: nlaskey@insightpa.orgالمدرسة الثانوية 
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