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 تاریخنا ومعتقداتنا  
 KIPPشبكة الــ

ھو شبكة   ”KIPPأو ما یعرف اختصاًرا بــ “  ”The Knowledge Is Power Program“برنامج "المعرفة ھي قوة" المعروف باإلنجلیزیة بــ 
تمعات غیر على مستوي الوالیات المتحدة من مدارس اإلعداد للجامعة المفتوحة القید األھلیة العامة المجانیة ذات سجل حافل إلعداد الطلبة في المج

 Districtاطعة كولومبیا (والیة ومق 20في    KIPPمدرسة 242المخدومة تعلیمیًا بدرجة كافیة للنجاح في الكلیة والحیاة بعدھا. یوجد حالیًا أكثر من 
of Columbia ألف طالب. كل یوم، یثبت طلبة الــ  100) تقوم بتعلیم أكثر منKIPP   على مستوي الوالیات المتحدة أن التركیبة السكانیة أو

البرنامج الفدرالي % من طالبنا من عائالت ذات دخل منخفض ومؤھلة للحصول على  88الخصائص الدیمغرافیة ال تحدد المصیر. یأتي أكثر من 
% من طالب  90% أفارقة أمریكیین أو من أمریكا الالتینیة. على مستوي الوالیات المتحدة، تخرج أكثر من 95للوجبات المجانیة أو مخفضة الثمن، و 

 التحقوا بالجامعة.  KIPP% من خریجي 80من المدرسة الثانویة، و أكثر من  KIPPالمرحلة اإلعدادیة في 

KIPP Nashville 
KIPP Nashville  ھي شبكة من مدارس اإلعداد للجامعة المفتوحة القید األھلیة العامة المجانیة في مقاطعة دیـڤیدسون. أسستKIPP Nashville  

 ) ومجموعة واحدة من طلبة الصف الخامس.  KIPP Academy Nashvilleبمدرسة إعدادیة واحدة (  2005في 

طالب في   3,000 أكثر من سبعة مدارس في شرق وشمال وجنوب شرق ناشفیل، تقوم بتعلیم لتصبح KIPP Nashville، تطورت 2005منذ 
% من طالبنا یحددون ھویتھم  93ھي مدارس حي، حیث یأتي معظم الطلبة من المجتمعات المحیطة و  KIPP Nashville. مدارس KIPPمدارس 

 كأفارقة أمریكیین أو من أمریكا الالتینیة. 

% من طالبنا بارعین أو متقدمین في الریاضیات، و یمثل ذلك أكثر من ضعف  70تحقیقھ كل یوم. بنھایة الصف الثامن، یكون   یثبت طالبنا ما یمكن
 )، واحدة من أكثر المقاطعات ثراًء في أمریكا. Williamson Countyأداء طالب مقاطعة ویلیامسون ( یتحدىاألداء الخاص بالمقاطعة و الوالیة و 

)، بما یفوق المتوسط الوطني و الخاص ACTأو أكثر في اختبار الجامعات األمریكیة (  21% على 54طالبنا جاھزون للجامعة، حیث یحصل 
 بالمقاطعة.  

ف أقرانھم، حیث یلتحقون ببعض من الجامعات والكلیات  خریجو المدرسة الثانویة لدینا على المسار لزیادة معدل التخرج من الجامعة ثالثة أضعا
 األكثر عراقة في الدولة.  

 facebook.com/KIPP.Nashville.TNفیسبوك:   ●
 KIPP_Nashville@ تویتر: ●
 KIPP_Nashville@تغرام: إنس ●

  KIPP Nashvilleمھمة ورؤیة 
 رؤیتنا  

 أن یكبر كل طفل حًرا لخلق المستقبل الذي یریدونھ ألنفسھم ولمجتمعاتھم.
 

 مھمتنا  
مبھجة، ممتازة أكادیمیًا، سویًا مع العائالت والمجتمعات، تقوم بتجھیز الطلبة بالمھارات و الثقة للسعي وراء الدروب التي یختارونھا  أن نخلق مدارس

 حتى یتمكنوا من العیش حیوات مرضیة و بناء عالم أكثر عدًال.  —الجامعة، الحیاة المھنیة، و ما وراء ذلك  —

 عملیات المدرسة
 غلق المدرسة  

بسبب سوء الطقس أو بسبب أوضاع أخري حینما تقوم مقاطعة مدارس عامة محلیة (مثل: المدارس العامة للعاصمة   KIPP Nashvilleغلق ست 
) بغلق كل مدارسھا. إذا كنا نعاني من أو نتوقع طقس سيء أو ظروف غیر متوقعة، یرجي متابعة Metro Nashville Public Schoolsناشفیل، 

https://www.facebook.com/KIPP.Nashville.TN/
https://twitter.com/KIPP_Nashville
https://www.instagram.com/kipp_nashville


 53من  7صفحة 

الرادیو المحلیة للحصول على معلومات غلق المدرسة األكثر حداثة. یمكن أن و/أو ) أو محطات التلفاز MNPS  )mnps.orgي لــ الموقع اإللكترون 
والطلبة  لذلك. سیتم إبالغ كل طاقم العمل إذا تخطي عدد أیام الغلق والتطویر المھني األیام المحددة  KIPP Nashvilleیتم تعدیل التقویم األكادیمي لــ 

 بأیة تعدیالت للتقویم في أقرب وقت ممكن.والعائالت 

القیام بذلك، سیتم إعالم كل طاقم   KIPP Nashvilleفي الحالة العرضیة أنھ ال یمكن للمدارس العامة في العاصمة ناشفیل الفتح، ولكن تستطیع 
. ننصح أن یقوم طاقم العمل والعائالت بمتابعتنا على وسائل  االجتماعيوسائل التواصل  و/أو رسائل النصیة، العمل، الطلبة، والعائالت عبر الھاتف، ال

 ). KIPP_Nashville@للحصول على المعلومات األكثر حداثة (  االجتماعيالتواصل 
 االنصرافات المبكرة  

و/أو  صیة، في حالة تسبب ظروف طارئة في انصراف مبكر، َسنُْعِلم كل طاقم العمل، الطلبة، والعائالت عبر البرید اإللكتروني، الھاتف، الرسائل الن 
 الجدول الیومي االعتیادي حتى وقت االنصراف.  KIPP Nashville. ستتبع  االجتماعيوسائل التواصل 

 وسائل التنقل  
 واإلعدادیة  االبتدائیةالمدارس 

أو إرسالھم في وسائل المواصالت العامة.   KIPP Nashvilleلدى اآلباء/ األوصیاء الخیار لتوصیل أطفالھم إلى المدرسة وتسجیلھم لركوب حافلة 
مواصالت وسائل تنقل محدودة بالحافلة للطلبة المقیمین في أبعد من محیط میل من الحرم المدرسي وفي داخل نطاق ال KIPP Nashvilleتقدم 

/  للمدرسة. یجب على العائالت المقیمة خارج منطقة المواصالت أن تقدم وسائل تنقل لطالبھم للمدرسة أو لموقف حافلة المدرسة. یمكن لآلباء
بخصوص  األوصیاء التسجیل للحصول على خدمة التوصیل بالحافلة في مقابلة قید و/أو في أي وقت خالل السنة الدراسیة. سیتم مشاركة المعلومات

 مسار، نقاط توقف، توقعات استقالل الحافلة مع اآلباء/ األوصیاء كجزء من عملیة اإللحاق. 

ا فشل طالب في سالمة الطالب ھي األولیة الوحیدة لفریق التنقل. سیقوم سائقي الحافلة بالتقاط و ترك الطلبة عند موقف الحافلة المعین لھم یومیًا. إذ
 مكنھا الحصول على عاقبة، قد تشمل خسارة امتیازات الحافلة. فعل ھذا في أي وقت، یمكنھ/ ی 

ف الحافلة المعین سیقوم سائقي الحافلة بالتقاط و ترك الطلبة عند موقف الحافلة المعین لھم یومیًا. سیقوم سائقي الحافلة بالتقاط و ترك الطلبة عند موق 
الوصول إلي و الرجوع من موقف الحافلة و أثناء االنتظار عند موقف الحافلة. سیقوم  لھم یومیًا. اآلباء/ األوصیاء مسئولون عن سالمة الطلبة أثناء

إلي و الرجوع  سائقي الحافلة بالتقاط و ترك الطلبة عند موقف الحافلة المعین لھم یومیًا. اآلباء/ األوصیاء مسئولون عن سالمة الطلبة أثناء الوصول 
دقائق قبل موعد وصول الحافلة. ال یجب على  10ف الحافلة. یجب على الطلبة الوقوف عند موقف الحافلة من موقف الحافلة و أثناء االنتظار عند موق

 الطلبة االنتظار في المنزل أو السیارة. الركض إلى موقف الحافلة ھو فعل ذات خطورة بالغة وقد یتسبب في إصابة بالغة. 

، مدیر النقل، على Rosa Richardsonموقف الحافلة أو المسار أن یقوموا بالتواصل مع  ینبغي على اآلباء/ األوصیاء الذین یریدون طلب تغییر في 
ساعة لفحصھا. لیتم ترك الطالب عند موقف مختلف، یجب علب الوالد/   72). قد تأخذ طلبات المسار أو الموقف الجدیدة حتى  615( 986- 1467

األقل للمدرسة، ووافقت علیھ مدیرة التنقل والمواصالت وأخطرت سائق الحافلة  مسبقة على  24الوصي أن یكونوا قد تقدموا بطلب مكتوب فترة 
بترك الحافلة   بالتغییر. إذا لم تتم الموافقة على طلب الوالد/ الوصي، َستُْعلمھم مدیرة التنقل والمواصالت بذلك. لن یتم السماح للطلبة تحت أي ظرف 

 من مدیرة التنقل والمواصالت. بدون طلب مكتوب من الوالد/ الوصي وموافقة مسبقة 

، سیتم إلزام الطالب بالتباعد االجتماعي إلى أقصى حد ممكن أثناء ركوب الحافلة. باإلضافة إلى ذلك، یجب  19-نظًرا الستمرار تفشي جائحة كوفید
 على جمیع الطالب االلتزام بجمیع اإلجراءات الخاصة بجائحة كوفید أثناء ركوب الحافلة.  

 یةالمرحلة الثانو
الثانویة نقًال بالحافلة حالیًا. یمكن أن یسیر الطلبة للمدرسة، أو یتم توصیلھم، أو یستقلوا حافلة الـ  KIPP Nashville Collegiateال تقدم مدرسة 

MTA یحصل كل طلبة .Collegiate  على بطاقة ركوب مجاني لحافلة النقل العامMTA  عند بدایة السنة الدراسیة تمكنھم من ركوب حافلة المدینة
یتم  ادوالرً  15مجانًا. ھذه البطاقة تمثل بطاقة ھویة الطالب المدرسیة وبطاقة ركوب الحافلة. إذا فقد طالب بطاقتھ، تكلفة إصدار بطاقة بدیلة ھي 

. قم بتفقد  Meridian Streetو   Douglas Avenueفي شارعي  Collegiateبالقرب من  ان یقعاندفعھا إلى المكتب الرئیسي. یوجد موقف
www.nashvillemta.org كل مسارات الحافالت. معرفة ل 

 عملیة الشكوى من سالمة الحافلة 
 في حالة وجود شكوى من سالمة الحافلة، یتم اتباع العملیة التالیة:

 ). 615( 986- 1467وى عبر الھاتف إلى مدیر النقل على یتم تقدیم الشك )1(

 ساعة، سیبدأ مدیر النقل تحقیقًا في الشكوى.    24في غضون  )2(

https://www.mnps.org/
https://www.nashvillemta.org/
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 ساعة من استالم الشكوى، تقدم مدیرة التنقل والمواصالت تقریًرا مبدئیًا لمدیر العملیات، شامًال:  48في غضون  )3(

)a(  وقت وتاریخ استالم الشكوى؛ 

)b( اسم سائق الحافلة؛ 

)c(  للشكوى؛ و ملخص 

)d(  أي شكاوى مسبقة أو إجراءات تأدیبیة أخذت ضد السائق 

أیام من استالم الشكوى المبدئیة، تقدم مدیرة التنقل والمواصالت تقریًرا مكتوبًا لمدیر العملیات یفصل نتائج التحقیق   10في غضون  )4(
 باإلضافة إلي الفعل الذي تم أخذه استجابة للشكوى. 

 صالتإجراءات تغییر التنقل والموا
نشجع اآلباء/ األوصیاء على ترتیب رجوع أطفالھم قبل إحضارھم وتركھم في الصباح. إذا تغیرت خطط المواصالت، یجب على اآلباء/ األوصیاء 

 ظھًرا إلعالم المدرسة بالتغییر. من ثم، سنقوم بإخطار الطالب.  2:30أن یتصلوا بالمكتب قبل 

 خدمات الطعام  
، فإن جمیع طالب  2022- 2021) المعمول بھا للعام الدراسي USDAلعدیدة الخاصة بوزارة الزراعة األمریكیة ( بسبب اإلعفاءات الفدرالیة ا

KIPP Nashville  مؤھلون للحصول على وجبة فطور وغداء مجانیتین كل یوم. یجب على الطالب الوصول في الوقت المحدد للحصول على
أن یتناولوا اإلفطار والغذاء من المدرسة أو أن یقوموا بإرسال الطالب بالوجبات الخاصة بھم لتناولھا  اإلفطار الخاص بھم. قد تختار العائالت لطالبھم

 أثناء األوقات المحددة. غیر مسموح للطلبة أن یقوموا بمشاركة الطعام من المنزل مع طلبة آخرین بسبب الحساسیات المحتملة. 

ید األھلیة للحصول على وجبات مجانیة ومخفضة السعر. على الرغم من أن جمیع الطالب  قد یُطلب من األسر المعیشیة ملء وتقدیم طلب لتحد
، فإن عملیات التحدید من الطلبات الخاصة بالوجبات المجانیة 2022- 2021سیكونون مؤھلین لتناول الفطور والغداء مجانًا خالل العام الدراسي 

للحصول على مخصصات أخرى مثل برنامج تحویل المزایا إلكترونیًا في ظل الجائحة ومخفضة السعر یمكن أن تساعد أیًضا في تحدید األھلیة 
)Pandemic Electronic Benefit Transfer, P-EBT" .التابع لوزارة الزراعة األمریكیة (" 

 المعلومات واإلجراءات الخاصة بالزائرین 
ومتحمسون عندما یرید زائرون رؤیة مدرستنا. نحن أیًضا نأخذ أمن المدرسة بمنتھي الجدیة.    KIPP Nashvilleنحن لدینا سیاسة الباب المفتوح في  

لضمان عملیة تمحیص قویة لكل زائر للمبنى. ھذا ینطبق أیًضا على اآلباء/   Raptor Technologiesمع شركة  KIPP Nashvilleتتعاقد 
 ء الذین یزورون مدرستنا. األوصیا

ي النظام. إذا لم عند دخول مبني، سیتم الطلب من الزائرین أن یقدموا بطاقة ھویة مثل رخصة قیادة، التي یمكن إما مسحھا إلكترونیًا أو إدخالھا یدویًا ف
لعضو طاقم العمل المدرسي أن یقوم باستخدام  یكن لدى الزائر، ألي سبب من األسباب، بطاقة ھویة تم إصدارھا من حكومة الوالیات المتحدة، یمكن

بالفحص للتأكد من عدم دخول المعتدین الجنسیین  Raptor. سیقوم نظام Raptorأي شكل من أشكال الھویة وإدخال اسم الشخص یدویًا في نظام 
یجب ارتداؤھا في كل األوقات أثناء التواجد في المبنى.   المسجلین ألحرام المدرسة بدون علمنا، وھذا بالتوافق مع قانون الوالیة. سیتم تقدیم بطاقة زائر

مغادرة لن تكون بطاقة الزائر ضروریة ألولئك الذین یزورون مدارسنا ببساطة لترك شيء في المكتب أو اللتقاط معامالت ورقیة. عندما یقوم زائر ب 
 المبنى یجب علیھ الرجوع للمكتب لتسجیل الخروج. 

، ال یُسمح للزوار في الوقت الحالي بدخول الفصول الدراسیة أثناء وجودھم في المبنى، ولكن یجوز لھم دخول  19-كوفیدنظًرا الستمرار تفشي جائحة 
فحص صحي وفحص لدرجة الحرارة قبل دخول  الخضوع لأماكن أخرى ال یكون الطالب فیھا. باإلضافة إلى ذلك، نحن نطلب من جمیع الزوار 

 لمدرسي، یجب اتباع جمیع اإلجراءات الخاصة بجائحة كوفید.  المبنى. أثناء الوجود في الحرم ا

 الحضور  
بحاث  كل یوم دراسي مھم. تواجد الطلبة وحضورھم یومیًا في الوقت المحدد یضمن حصولھم على أطول وقت ممكن للتعلیم ویعدَّھم للنجاح. تُظھر األ

رون مھارات اجتماعیة مھمة وصداقات، ومن المرجح  أن الطالب الذین یحضرون للمدرسة بشكل ثابت "یشعرون أنھم متصلون أكثر بمجتمعھم، یطّوِ
 . KIPP Nashvilleبشكل كبیر أن یتخرجوا من المدرسة الثانویة، مما یعدَّھم لمستقبل قوي." الحضور أولویة في 

مسؤولون عن حضور  17- 6أن یلتحقوا بالمدرسة. آباء/ أوصیاء األطفال بین أعمار  17- 6بالتوافق مع قانون الوالیة، یجب على الطلبة في سن 
ات زائدة عن الحد، قد تراقب إدارة التھرب من المدرسة التابعة للوالیة الحضور و تقوم ببدء اإلجراءات عند  طفلھم. إذا تراكم الطالب غیاب 
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. حاول أالَّ تجدول مواعیدًا أو إجازات خالل  الوقت المحدد، كل یومیُتَوقَّع من اآلباء/ األوصیاء أن یتأكدوا من أن طفلھم في المدرسة في   االقتضاء.
 فضلك، قم بجدولة المواعید خالل العطالت الدراسیة أو بعد االنصراف.  وقت الدراسة. من

لزائدة بما أن عدم حضور الفصول یؤثر على االنجازات األكادیمیة، قد تنعكس الغیابات المتكررة في درجات الطالب. یتعرض الطالب ذوي الغیابات ا 
 عن الحد لخطر عدم الترقیة للصف التالي.

 ر و الغیابات بدون عذر الغیابات المصحوبة بعذ
 ) من التغیب:  1سیتم اإلبالغ عن كل الغیابات كغیابات بدون أعذار إال إذا استلمت المدرسة المستندات التالیة في غضون أسبوع واحد (

 الوالدین/ الوصي یحدد فیھا األیام المرضیة المعذورة  إحدىمذكرة/ رسالة من مھني طبي أو  ●

 األعیاد الدینیة  ●

 الوالدین/ الوصي تشیر إلي مراسم جنازة   إحدىمذكرة من  ●

 الوالدین/ الوصي   إحدىمستند من القوات المسلحة للوالیات المتحدة بخصوص خدمة  ●

 سیتم عذر الطالب فقط للیوم/ األیام الموضحة في المستندات   –مستند من المحكمة تُْلِزم حضور فیھا  ●

 اإلجراء التالي:في حالة توجب غیاب طالب، یرجي التقید ب 

 ) على األقل. 1للغیابات المخطط لھا، یجب على الوالد/ الوصي أن یُْعِلم المكتب عبر الھاتف أو عبر خطاب قبلھا بیوم واحد ( ●

 صباًحا من یوم غیاب الطالب.  8:30لحاالت المرض غیر المخطط لھا، یجب أن یُْعِلم الوالد/ الوصي المكتب عبر الھاتف قبل  ●

 عن إكمال العمل الذي یفوتھ. لدیھم یوم واحد في كل یوم یتغیبون فیھ إلكمال العمل. الطالب مسؤول  ●

 التھرب من المدرسة والتغیب المزمن 
  وسترسل المدرسة إخطار قانوني لألسرة. متھربین من المدرسة) تغیبات أو أكثر بدون عذر 5بالتوافق مع قانون الوالیة، یُْعتَبَر الطالب ذوي خمسة ( 

 أو أكثر من الدراسة.   ) في المائة10یتم تعریفھ على مستوي الوالیات المتحدة كتفویت عشرة ( التغیب المزمن

ن بینما یقوم الطالب بتراكم الغیابات، ستتواصل المدرسة مع العائالت في شكل تقاریر تقدم منتظمة تشمل الحضور باإلضافة لمعلومات أخري ع 
 الطالب.  

ل المدرسة تَدَخُّالت للمساعدة في تحسین حضور الطالب. ھذه قد تتضمَّن: إخطار  عندما یكون الطالب مُ  تَغّیِب بشكل مزمن أو في خطر التھرب، ستُفَعِّ
ب، إجراء تقییم للحضور، تقدیم موارد لألسرة، جدولة مقابلة لمجلس مراجعة الحضور ( ) Attendance Review Board, ARBبخصوص التََھرُّ

لد/ الوصي لخلق خطة تحسین للحضور. یُتَوقَّع من الوالد/ الوصي أن یعمل مع المدرسة لتحسین حضور طالبھم، الفشل في فعل ھذا مع الطالب و الوا
 قد یفضي إلي تقدیم التماس بخصوص التھرب من المدرسة.  

 الفشل في إظھار تقَدُّم في خطة التحسین یمكن أن ینتج عنھ تقدیم ملف تسرب لمحكمة األحداث. 

 KIPP) أیام متواصلة بدون عذر وبدون تواصل، یتم اعتبارھم متسربین وسیتم إنھاء قید الطالب أوتوماتیكیًا من 10تغیب طالب لمدة عشرة ( إذا
Nashville .وسیتطلب من/ منھا االلتحاق بالمدرسة الخاصة بمنطقتھ/منطقتھا 

 حاالت التأخیر واالنصرافات المبكرة 
عصًرا (استشر المدرسة بشكل منفرد لمعرفة الساعات بالتحدید) الطلبة الذین   3:30صباًحا وحتى  8:00ساعات المدرسة من بشكل عام، تكون 
تون أكثر من  % من الیوم الدراسي یُْعتَبَرون متغیبین. حاالت التأخیر واالنصرافات المبكرة تعني تفویت وقت في الفصل وبالتالي لدیھا تأثیر 50یفّوِ

تم ذكره إنجاز الطالب وتُعَْرقل البیئة التعلیمیة. ال ینبغي على الطلبة أن یصلوا متأخرین أو یغادروا مبكًرا إالَّ إذا كان ذلك لسبب معذور سلبي على 
 أعاله. 

وتسجیلھم اعتبارھم سیتم ال یوجد إشراف من طاقم العمل قبل فتح األبواب للوصول. یجب أن یصل الطلبة إلى المدرسة في الوقت المخصص أو 
 كمتأخرین. بمجرد إغالق األبواب أمام استقبال الطالب، سیحتاج الطالب إلى تسجیل الوصول من خالل المكتب الرئیسي. 

عصًرا (استشر المدرسة بشكل منفرد لمعرفة الساعات بالتحدید) من فضلك، ال تأخذ طفلك خارج المدرسة   3:30الساعة   في حوالي  یُْصرف الطالب
 ر عن وقت االنصراف. في وقت ُمبكِّ 
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 طالب النصراف مبكر، یجب اتباع اإلجراءات التالیة:   الحتیاجفي الحدث النادر 

 یجب أن یُخِطر الوالد/ الوصي المكتب عبر الھاتف أو عبر رسالة.   ●

 یجب أن یحضر الوالد/ الوصي مذكرة من الطبیب أو مستند إثبات.  ●

 وصول راشد للمدرسة اللتقاطھ/ التقاطھا.   یبقى الطالب/ الطالبة في الفصل أو المكتب لحین ●

ح لھ لإلمضاء على خروج الطالب  ● ُمدَْرج   18سنطلق سراح الطلبة فقط لشخص بالغ فوق سن الــ   –یجب أن یدخل شخص راشد ُمَصرَّ
 اسمھ كشخص مصرح لھ بالتقاط الطفل.  

 یجب أن یقوم الطالب بتعویض كل العمل الذي فاتھ.  ●

 ب مبكًرا بعد وقت معین، لذا یرجى استشارة مدرستك. ال یُسمح باصطحاب الطال 

 خصوصیة الطالب  
 سجالت الطالب

ثًا سیتم االحتفاظ بسجل تراكمي لكل طالب مقید في المدرسة. محتویات السجل ستشمل سجالت أكادیمیة، للحضور، وللصحة. سیتم إبقاء السجل ُمحدَّ 
 المدرسیة. وسریًا وسیصاحب الطالب عبر مسیرتھ/ مسیرتھا 

أو أكبر) أو   18إدارة المدرسة مسؤولة عن كل سجالت الطلبة. ستناقش، ستشرح، و/أو ستتیح أي سجالت في الملف لطالب مؤھل (بما یعني في سن 
 10ي غضون لآلباء/ األوصیاء. إذا أراد والد/ وصي أن یفحص سجل طفل، ینبغي على الوالد/ الوصي أن یقدم طلب كتابة لناظر/ ناظرة المدرسة. ف

نة في السجل. یو  جد  أیام، سیتم السماح للطالب المؤھل أو الوالد/ الوصي بفحص الملف و یمكن أن یطلب نسخة لبعض أو كل المعلومات الُمتضمَّ
 نوعین مختلفین من سجالت الطلبة، معلومات الدلیل و سجالت سریة، سیتم معاملة كل منھا بطریقة مختلفة. 

 معلومات الدلیل 
 الدلیل ھي معلومات أساسیة عن الطلبة مثل االسم، العنوان، رقم الھاتف، تاریخ المیالد، المشاركة في األنشطة، الجوائز الممنوحة، إلخ. معلومات 

ائم یع قویمكن إتاحة ھذه المعلومات آلخرین الستعمال محدد بدون إقرار أو موافقة من الوالدین/ الوصي. على سبیل المثال، قد یقوم المعلمین بتوز
للطلبة أن یساعدوا بعضھم البعض بالواجب المنزلي. إذا لم یرد الوالد/ الوصي  نشر ھذه المعلومات،  یتسنىالفصل لكل األشخاص في الفصل حتى 

 أن یقدم طلب كتابة لناظر/ ناظرة المدرسة.  علیھا /علیھینبغي 

 السجالت السریة 
تأدیبیة، و سجالت الصحة. لن یتم إتاحة السجالت السریة ألي شخص ال یعمل في المدارس أو  السجالت السریة تشمل الدرجات النھائیة، اإلجراءات ال

 بدون إقرار مكتوب من الوالد/ الوصي. KIPP Nashvilleال یعمل في 

 الدخول لسجالت الطالب
ل لھم بمعلومات من السجل الدراسي لطالب إذا أعطي والد ح موظفو المدرسة الرسمیین المخوَّ وصي الطالب أو الطالب ذو األھلیة إقراًرا   /قد یُصّرِ

 مكتوبًا لنشر المعلومات. یجب أن یحتوي اإلقرار المكتوب على: 

 تعیین للسجالت المطلوب مشاركتھا؛ .1

 األسباب للتصریح بالمعلومات؛  .2

 الشخص، المنظمة، أو فئة األشخاص أو المنظمات التي سیتم التصریح لھم بالمعلومات؛ .3

 الوالد/ الوصي أو الطالب ذو األھلیة؛إمضاء  .4

 تاریخ اإلقرار و، إذا كان من المالئم، تاریخ إنھاء اإلقرار. یمكن لوالد الطالب/ الوصي أو الطالب ذي األھلیة أن یحصلوا على نسخة من .5
 أي سجالت تم التصریح بمشاركتھا تحت ھذا االعتماد.

ل لھم دخول إ لي والسماح بالدخول إلى السجالت الدراسیة ألغراض تعلیمیة قانونیة. "اھتمام تعلیمي مشروع"  لدى موظفو المدرسة الرسمیین المخوَّ
 ھو حاجة الموظف الرسمي لمعرفة المعلومات لـ:  ”legitimate educational interest“أو 
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 القیام بالمھام اإلداریة المطلوبة؛  .1

 الطالب؛ و یم لالقیام بمھمة إشرافیة أو تعلیمیة ذات عالقة مباشرة بتع .2

 القیام بخدمة أو مصلحة للطالب أو أسرة الطالب مثل الرعایة الصحیة، المشورة، إیجاد عمل للطالب.  .3

لطالب بدون إقرار مكتوب   التعلیميفي حاالت معینة، یتم السماح لموظفي المدرسة الرسمیین بالتصریح بمعلومات من أو السماح بالدخول للسجل 
 و الطالب ذي األھلیة، شامًال: ُمَسبَّق من الوالد/ الوصي أ

االمتثال ألمر قضائي أو مذكرة استدعاء تم إصدارھا قانونیًا. ستقوم المدرسة بمجھود منطقي إلخطار والد الطالب/ الوصي أو الطالب ذي   .1
 األھلیة قبل القیام بإفصاح؛ 

 إذا كان اإلفصاح بندًا من معلومات الدلیل؛ .2

ل للحد المعلوم بھ من قبل موظفي المدرسة الرسمیین شامًال اسم، عنوان، و سن الطفل؛ اسم و عنوان االمتثال لمتطلبات تقاریر إساءة الطف  .3
 الشخص المسؤول عن رعایة الطفل؛ و الحقائق التي تطلَّبت تقریًرا؛ 

أوصیاء الطلبة أو الطلبة   /عندما یسعي طالب إلي أو ینوي التقیُّد في مقاطعة دراسیة أخري أو في مدرسة الحقة للدراسة الثانویة. لدى آباء .4
 ذي األھلیة الحق في الحصول على نسخ من السجالت المنقولة تحت ھذا االعتماد؛ 

القیام باإلفصاح المطلوب في حالة طارئة خاصة بالصحة أو بالسالمة عندما یضمن خطورة التھدید للطالب أو لآلخرین ذلك، عندما تكون   .5
، عندما یكون الوقت عامًال مھًما و ُمقّیِدًا، و عندما یكون األشخاص الذین سیتم الطارئالمعلومات ضروریة و مطلوبة لمواجھة الظرف 

 بالمعلومات مؤھلین و في وضع للتعامل مع الحالة الطارئة.اإلفصاح لھم 

ح لھا بالدخول لسجالت ال .6 طالب  موظف ھیئة خاص بالحالة، ُممثِّل آخر لھیئة سالمة الطفل محلیة أو تابعة للوالیة أو منظمة قََبلیَّة ُمَصرَّ
 مایة الطالب. التعلیمیة عندما تكون تلك الھیئات أو المنظمات مسؤولة قانونیًا عن رعایة وح

 سیاسة الحاسوب و اإلنترنت  
ض لكل سیاسات المقاطعة   KIPP Nashvilleمن قبل الطلبة، أفراد طاقم العمل، أو الزائرین لمدارس  التكنولوجیااستخدام موارد  ھو امتیاز ُمعَرَّ

 علیمي واألخالقي لخدمات االنترنت على الحاسوب في المدرسة.  والقوانین الفدرالیة والتابعة للوالیة القابلة للتطبیق. الطلبة مسؤولون عن استخدامھم الت 

، أو إجراءات تأدیبیة أكثر: استخدام لغة أو صور مسیئة، التكنولوجیافیما یلي أنشطة محظورة قد تفضي إلي فقدان الطالب المؤقت أو الدائم المتیازات 
 و شبكة. ھذه القائمة لیست شاملة. بذاءة، مضایقة أو تنمر، اقتباس شخصیة آخر، اختراق/ إضرار نظام أ 

 إجراءات السالمة أثناء الولوج على االنترنت 
KIPP Nashville   ملتزمة بالتأكد من سالمة اإلنترنت لطالبنا. من خالل االستخدام الواسع النطاق لفلترة المحتوي، نتحكم في دخول الطلبة للمواد

ح بھ شامًال االختراق  ذات المحتوي غیر الالئق، فضاءات االنترنت للتواصل ا لمباشر (مثل: المحادثة/ البرید اإللكتروني)، و نمنع الدخول غیر الُمَصرَّ
ة لھم.   من مصادر داخلیة أو خارجیة. سنراقب استخدام اإلنترنت بیقظة للتأكد من عدم دخول الطلبة لمواد قد تكون ُمِضرَّ

 : Chromebooksالـ 
ویتم إقراضھا للطالب وعائلتھم لالستخدام عبر العام الدراسي ویُتَوقَّع  KIPP Nashvilleالخاصة بالطلبة مملوكة من قبل  Chromebooksكل الـــ 

 أن تكون في حالة عمل جیدة في كل األوقات. 

مینھا في موقع مخصص الخاصة بالطلبة دون رقابة في أي وقت. یجب أن تكون في حیازة الطالب أو یتم تأ Chromebooksیجب عدم ترك الـــ 
والشواحن الصادرة  iPadوأجھزة  Chromebookُمْھَمل، سیتم تسلیمھ للمسؤول اإلداري. إن أجھزة  Chromebookداخل الفصل. إذا تم إیجاد 

نقلھا بشكل  وا مقرضة للطالب واألھالي یجب حملھ KIPP Nashvilleعن المدرسة والمملوكة لھا وأي أجھزة تقنیة من ھذا القبیل مملوكة لمدارس 
 مناسب داخل الحرم المدرسي وخارجھ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: 

 عند الحمل لتجنب حدوث ضرر للقرص الصلب یؤدي إلي فقدان دائم للبیانات. Chromebooksیبغي غلق الــ  ●

 .  Chromebooksال ینبغي تواجد أطعمة أو مشروبات في محیط الـ  ●
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باحترام و عنایة و ال یتم تشویھھا أو إتالفھا بأي  KIPPجیا تمتلكھا و لووالشواحن وأي تكن  iPadsو الـ   Chromebooksینبغي معاملة الــ  ●
ارة.  طریقة. ستؤدي المعاملة غیر المالئمة لألجھزة الصادرة من المدرسة إلي إعادة امتالك المدرسة لھا لفترة من الزمن تُحدَّد من قبل اإلد

 ات على الجھاز. ھذا یشمل وضع أیة ملصق

في حالة سرقة جھاز صادر من المدرسة، یجب تقدیم تقریر للشرطة، و یجب تقدیم نسخة من تقریر الشرطة (شامًال الرقم المسلسل   ●
 لمدیر العملیات و ذلك للتعامل مع مطالبة شركة التأمین.  للجھاز)

 للمدرسة.  التكنولوجیاا تعوق األغراض التعلیمیة لبرنامج تحتفظ المدرسة بالحق لحذف أیة برمجیات تم وضعھا على أجھزة مملوكة لھ ●

 قانون حقوق النسخ والنشر
خدام العادل  یحمي قانون حقوق النسخ والنشر ملكیة األعمال اإلبداعیة للشخص. في سیاق تعلیمي، یُْسَمح للطلبة باستخدام أعمال آخرین تحت بند االست 

 لقیود المفروضة وقاموا باالستشھاد بالعمل.)، إذا التزموا باFair Use Clauseأو الــ (

 إنزال وتثبیت البرمجیات
 یجب أن تكون كل البرمجیات الُمثَبَّتة نسخة ُمَرخَّصة قانونیًا.  ●

 ، األلعاب، إلخ.، عبر شبكة المدرسة محظور إال إذا كان ذلك جزًءا من نشاط مقرر، داخل الفصل. الفیدیوإنزال ملفات الموسیقي،  ●

المحمیة من قبل قانون النسخ والنشر. ھذا یشمل األفالم   األخرىال یمكن تداول أو نسخ التطبیقات، البرمجیات، األفالم، األغاني، والمواد  ●
أو تنزیلھا من اإلنترنت و نسخھا على   DVD" من أقراص الـ rippingذات حقوق الملكیة، التي ال یمكن نسخھا أو ما یعرف بــ "

 ولة. الحواسیب المحم

ح بھ محظور. ●  النسخ، التثبیت، التبدیل، أو التدمیر لبرامج البیانات، المكونات المادیة، أو البرمجیة غیر الُمصرَّ

 العواقب
".  responsible use policyبالحق في فرض العواقب المالئمة لخرق أي جزء من سیاسة االستعمال المسؤول أو الـ "  KIPP Nashvilleتحتفظ 

و   التكنولوجیاقد تشمل تلك العواقب خسارة استعمال أي جھاز مملوك من قبل المدرسة لفترة معینة من الوقت ُمَحدَّدة من قبل اإلدارة و أعضاء إدارة 
بي محتمل و إجراء قانوني محتمل. ھذه العواقب تنطبق على كل الطلبة الذین یستخدمون أیة أجھزة إلكترونیة في حرم المدرسة، قد تشمل فعل تأدی 

 سواء كانت ھذه األجھزة مملوكة ألشخاص أو صادرة من المدرسة. 

سات و عواقب بولیصة االستعمال المسؤول، بما أي جھاز إلكتروني ُمْستَْخدَم على شبكة المدرسة، حتى إذا كان مملوك ألشخاص، خاضع لكل سیا
 مسؤول. یشمل الحق في تفتیش الجھاز، إزالة محتویات من الجھاز، الحق في حجز الجھاز في ملكیة المدرسة، إذا كان ھناك خرق لسیاسة االستعمال ال

الممنوح للطالب الستخدام الجھاز. أي تغییر في التضبیطات  اإلضرارات لجھاز، لدى المدرسة الحق في إلغاء االمتیاز و/أو في حالة اإلساءة المتكررة 
 العاملة أو اإلعدادات خاضع إلجراءات تأدیبیة من قبل اإلداریین في المدرسة. 

 جھاز مفقود أو تم إضراره
قبل شركة التأمین. العواقب لھذه   أي ضرر أو فقدان لألجھزة اإللكترونیة الصادرة من المدرسة الناتج عن اإلضرار العمد أو اإلھمال ال یتم تغطیتھ من

ل الطالب لتكالیف إصالح أو استبدال الجھاز، باإلضافة إلي إجراءات جزائیة أخري وفقا لما تحدده إدارة المدرسة.  قد تتضمن األفعال ستشمل تَحمُّ
 . MiFiنقاط االتصال الالسلكیة  والشواحن و iPadوأجھزة  Chromebookاألمثلة على األجھزة اإللكترونیة الصادرة عن المدرسة أجھزة 

 إذا تم تطلُّب إصالحات غیر مغطاة من قبل التأمین، أو إذا لزم استبدال كلي، عائلة الطالب مسؤولة عن تدعیم التكلفة كالتالي:

 $ 50أول واقعة لكل عام:   ●

 $ 100ثاني واقعة لكل عام:  ●

 ثالث واقعة لكل عام: خسارة االستخدام ●
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 األكادیمي البرنامج 
 سیاسة التقییم والدرجات  

 االبتدائیةالمدارس 
 ) K-2(  2 –صفوف حضانة 

نظام الدرجات باألحرف، ولكن تستخدم تقریر ربع سنوي الحتراف الطالب لمفاھیم  2- ، ال تُطّبِق صفوف حضانة KIPP Nashvilleفي مدارس 
 على المعلومات التالیة:  2-أساسیة ومھارات. تحتوي بطاقة التقریر الربع سنوي لصفوف حضانة 

● MClass  :MClass  ھي أداة تقییم جدیدة ستستخدمھاKIPP Nashville   ألول مرة. وھي تقدم بیانات  2022- 2021في العام الدراسي
 حاٍل.  MClassقائمة على المھارات خاصة بمھارات معرفة القراءة والكتابة المبكرة. ستتضمن بطاقات التقاریر مستوى  

 ستشیر بطاقة التقریر أیًضا إلي النسبة المئویة من الكلمات البصریة التي احترفھا طفل في ربع ُمعیَّن.  البصریة:  احتراف الكلمات ●

یُْكِمل الطلبة واجبات كتابیة كل ربع، یتم تقییمھا وفقًا لدلیل تقییم. ستظھر بطاقة التقییم مجموع  ): Writing Rubricدلیل تقییم الكتابة (  ●
 الصف.  مستوى للطفل و عما إذا كان الطفل سابق لـ ، على، خارج المسار لتلبیة أھداف نقاط دلیل التقییم 

تشیر بطاقة التقریر أیًضا إلتقان الطفل لكفاءات معینة في الحساب كل ربع و عما إذا كان الطفل سابق لـ ، على،  الطالقة في الحساب:  ●
 خارج المسار لتلبیة أھداف مستوي الصف.  

 درجات السلوك معتمدة على تصرفات الطلبات وال ینبغي خصمھا من درجات البطاقات الربع سنویة. 

 4- 3الصفوف 
تلم الطالب بطاقات تقریر ربع سنویة ذات نظام درجات باألحرف وفقًا للنسبة المئویة إلتقان الطالب للمفاھیم التي یتم قیاسھا. في  ، یس3بدایة من صف 

 الصفوف الثالثة والرابعة، َیتَّبِْع كتاب الدرجات ثالثة أقسام: 

 % تقییمات تحصیلیة كبري  35 ●
 تقییمات نھایة الوحدة/ الجزء  ○
 تقییمات مرحلیة ○
 دلیل تقییم الكتابة  درجات ○

 % تقییمات تحصیلیة صغري 35 ●
 نقاط التأكید الخاصة بالقراءة  ○
 تقییمات موضوع حساب  ○
 اختبارات ○

 % واجبات یومیة 30 ●
 تقییمات یومیة  ○
 أنشطة في الفصل   ○
 واجب منزلي ○

 
 4- 3مقیاس الدرجات لصفوف 

● A (93-100) 
● B (85-92) 
● C (75-84) 
● D (70-74) 
● F (0-69) 

. لتحدید الدرجة النھائیة للطالب، َستُطّبِق مدارس  TNReadyیتم تعدیل الدرجات على بطاقة التقریر النھائیة لتشمل درجات الطالب في تقییمات 
KIPP Nashville  منحنى لدرجة الطالب فيTNReady سیتم حساب درجة الـ .TNReady النقاط المكتسبة على  كنسبة مئویة عن طریق قسم

الُمعَدَّلة   TNReady، لتحدید درجة الـ MNPSأو  TDOEمجموع النقاط الممكنة. ثم، سیتم استخدام منحني للنسبة المئویة، باسترشاد إما من 
درجة الطالب الُمعَدَّلة للـ معادلة الدرجات النھائیة بمجرد استالم االسترشاد. َستمثِّل  KIPP Nashvilleللطالب. سیعتمد رئیس المدارس الخاص بـ 
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TNReady  للنسبة المئویة الُمتَطلَّبة من قبل مقاطعة الطالب للدرجة النھائیة التي یستلمھا في كل كورس أو دورة ذات امتحان. للسنة  األدنىالحد
 %.15للنسبة المئویة الُمتطلَّبة ھي  األدنى، الحد 2022- 2021الدراسیة 

على األقل قبل نھایة الكورس، قد تختار المدرسة أالَّ تشمل نتیجة  تعلیمیة) أیام 5من قبل المدرسة خمسة (  TNReadyییم الـ إذا لم یتم استالم نتائج تق
 تقییم الوالیة في حساب الدرجة النھائیة للطالب. 

 درجات السلوك معتمدة على تصرفات الطلبات وال ینبغي خصمھا من درجات البطاقات الربع سنویة. 

 رحلة الوسطى مدارس الم
 بناًء على األربع أقسام التالیة:  KIPP Nashville، یتم حساب درجات 8- 5في صفوف 

 % تقییمات تحصیلیة كبرى  30 ●
 تقییمات نھایة الوحدة/ الجزء  ○
 تقییمات مرحلیة ○
 درجات دلیل تقییم الكتابة  ○

 % تقییمات تحصیلیة صغرى 30 ●
 نقاط التأكید الخاصة بالقراءة  ○
 تقییمات موضوع حساب  ○
 تباراتاخ ○

 % واجبات یومیة 30 ●
 تقییمات یومیة  ○
 أنشطة في الفصل  ○

 % واجب منزلي10 ●
یتم فصل الواجب المنزلي كقسم مستقل للتأكد من المسؤولیة عن اإلكمال، وذلك ألنھ عادة أكادیمیة الزمة لالستعداد للمدرسة   ○

 الثانویة.

 8- 5مقیاس الدرجات لصفوف 
● A (93-100) 
● B (85-92) 
● C (75-84) 
● D (70-74) 
● F (0-69) 

. لتحدید الدرجة النھائیة للطالب، َستُطّبِق مدارس  TNReadyیتم تعدیل الدرجات على بطاقة التقریر النھائیة لتشمل درجات الطالب في تقییمات 
KIPP Nashville  منحنى لدرجة الطالب فيTNReady سیتم حساب درجة الـ .TNReady تسبة على النقاط المك كنسبة مئویة عن طریق قسم

الُمعَدَّلة   TNReady، لتحدید درجة الـ MNPSأو  TDOEمجموع النقاط الممكنة. ثم، سیتم استخدام منحني للنسبة المئویة، باسترشاد إما من 
الُمعَدَّلة للـ  معادلة الدرجات النھائیة بمجرد استالم االسترشاد. َستمثِّل درجة الطالب KIPP Nashvilleللطالب. سیعتمد رئیس المدارس الخاص بـ 

TNReady  للنسبة المئویة الُمتَطلَّبة من قبل مقاطعة الطالب للدرجة النھائیة التي یستلمھا في كل كورس أو دورة ذات امتحان. للسنة  األدنىالحد
 %.15للنسبة المئویة الُمتطلَّبة ھي  األدنى، الحد 2022- 2021الدراسیة 

على األقل قبل نھایة الكورس، قد تختار المدرسة أالَّ تشمل نتیجة  تعلیمیة) أیام 5من قبل المدرسة خمسة (  TNReadyإذا لم یتم استالم نتائج تقییم الـ 
 تقییم الوالیة في حساب الدرجة النھائیة للطالب. 

 درجات السلوك معتمدة على تصرفات الطلبات وال ینبغي خصمھا من درجات البطاقات الربع سنویة. 

 المرحلة الثانویة
الثانویة، نؤمن أن الدرجات ھي مؤشر حیوي ألداء الطالب األكادیمي. متوسط مجموع الدرجات التراكمي أو الـ  KIPP Nashvilleمدرسة في 

GPA  متوسط مجموع النقاط الخاص بــ "المقاتل" أو الـ  تعلیمھمالتراكمي یشیر لشیئین: المقدار الذي تعلموه، مقدار نجاحھم في إظھار .
Warrior’s GPA  ،واحد من المعاییر األكثر أھمیة لقبولھم في الجامعات و الكلیات، و لذا الدقة ذات أھمیة قصوي. بسبب ذلك و ألسباب أخري

 یجب أن تكون طریقة تحدید الدرجات ثابتة من فصل آلخر و متوائمة عبر المدرسة. 
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 مبادئ التقییم بالدرجات

فة بوضوح، مؤسَّسة و یتم تواصلھا. التقییم بالدرجات الخاص بنا یجب أن .1  ھذه تشمل:  یكون معتمًدا على معاییر نجاح ُمعَرَّ
 معاییر الوالیة ●
 APالخاصة بالـ  التعلیمیةالنتائج  ●
 )CCRS (ACTمعاییر الـ  ●

 
 ھذا یمكن أن یشمل: یستحق طالبنا فرص متعددة إلظھار التفوق.  .2

 ُمَحدَّد من قبل المعلم. قییم خاصة بكل المجموعة كما ھو ة ت إعاد ●
لة لألفراد (بحد أقصي  ةإعاد ●  ) 3تقییم محدودة ُمفَصَّ
 ) في التقییمات المستقبلیة.”Intentional “spiraling"لولبة" متعمدة ( ●

  
التقییم التكویني  كما تم تحدیده. Collegiateستصطف كل سیاسات إعطاؤنا للدرجات و/أو دلیل التقییم مع تعریفات التقییم للـ  .3

المصحوب بالتغذیة المرجعیة الُمَحدَّدة، القابلة للتنفیذ حیوي لنمو الطالب؛ على الرغم من ذلك، لیس من المطلوب (أو الضروري) أن  
 ینعكس كل عمل الطالب في شكل درجات. 

 
).  Advancement Placement coursesدم (نحن نقر أن كالَّ من االمتیاز و الموھبة مطلوبــــین للنجاح في كورسات اإلیداع المتق  .4

) نقاط تضاف لنتیجتھم الربع سنویة و فقًا للسیاسة المحلیة إذا أخذوا اختبار  5كل الطلبة المقیدین في ھذه الكورسات سیحصلون على خمسة (
 .APالـــ 

 
 قوم بــ : على ھذا األساس، ال ن إعطاؤنا للدرجات لیست شكًال من العقوبة، التحكم، أو طلب الخضوع.   .5

 إضافة أو خصم نقاط استجابة لسلوكیات محددة أو عامة ( لن یتم إعطاء درجات إضافیة).  ●
 طالبنا الفرصة للـ "نھوض من جدید".  قیستح التكویني.إصدار درجات إلكمال واجب على المستوي التحصیلي أو  ●

 
للقیام بذلك، بدًال من استعمال "النسب المئویة" الحسابیة،  ص بنا.ھي "األرضیة" الرقمیة و الحسابیة لمقیاس التقییم بالدرجات الخا 50لذا،  .6

) إلصدار كل الدرجات. باإلضافة  Collegiate Performance Bandsأو ما یُْعَرف بــ ( Collegiateنستخدم نطاقات األداء الخاص بــ 
 ھو أقل حد لدرجة الربع األول الُمْعلَنة.  60، األدنىلذلك، في المدرسة 

 
سیحصل الطلبة على "صفر" لحاالت الغش التي یمكن  دینا تھاون مطلقًا مع عدم النزاھة األكادیمیة أو عدم االكتراث الدراسي.لیس ل .7

 التأكد منھا أو للفشل في المحاولة في واجب. 
 

 10- 9صفوف 
 بناًء على األربع أقسام التالیة:  KIPP Nashville، یتم حساب درجات 10- 9في صفوف 

 % تقییمات تحصیلیة كبرى  30 ●
 تقییمات نھایة الوحدة/ الجزء  ○
 تقییمات مرحلیة ○
 تقییم معتمد على العملیة الكتابیة ○
 تقاریر معمل ○

 % تقییمات تحصیلیة صغرى 30 ●
 اختبارات ○
 ندوة ○
 تصحیحات لالختبار ○
 مشروع  ○

 % عمل تجھیزي 30 ●
 % تفاعل داخل الفصل 10 ●
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 12- 11صفوف 
 بناًء على األربع أقسام التالیة:  KIPP Nashville، یتم حساب درجات 12- 11في صفوف 

 % تقییمات تحصیلیة كبري  40 ●
 تقییمات نھایة الوحدة/ الجزء  ○
 تقییمات مرحلیة ○
 تقییم معتمد على العملیة الكتابیة ○
 تقاریر معمل ○

 % تقییمات تحصیلیة صغري 25 ●
 اختبارات ○
 ندوة ○
 تصحیحات لالختبار ○
 (اللعب واللغة للصغار المصابین بالتوحد)  ○

 % عمل تجھیزي 25 ●
 % تفاعل داخل الفصل 10 ●

 
ري و ثِقَل أقل  یتحرك ثِقَل العناصر المكونة لدرجة الطالب لتجھیز الطلبة بشكل أفضل للجامعة، لذا یتم وضع تأكید أكبر على التقییمات التحصیلیة الكب 

 ي.على العادات األكادیمیة مثل العمل التجھیز
 

 12- 9مقیاس الدرجات لصفوف 
 : MNPSالثانویة مقیاس درجات   KIPP Nashville Collegiateتتبع مدرسة 

● A (93-100) 
● B (85-92) 
● C (75-84) 
● D (70-74) 
● F (0-69) 

بإدماج نقاط  )، التي تسمح TN SBE uniform grading policy 3.301سیاسة ( KIPP Nashville، تتبع APللطلبة المقیدین في كورس 
 الدراسي.  بمقدار خمسة في المئة للدرجات الُمْستَْخدَمة لحساب متوسط الفصل 

. لتحدید الدرجة النھائیة للطالب، َستُطّبِق مدارس  TNReadyیتم تعدیل الدرجات على بطاقة التقریر النھائیة لتشمل درجات الطالب في تقییمات 
KIPP Nashville  منحنى لدرجة الطالب فيTNReady سیتم حساب درجة الـ .TNReady النقاط المكتسبة على  كنسبة مئویة عن طریق قسم

الُمعَدَّلة   TNReady، لتحدید درجة الـ MNPSأو  TDOEمجموع النقاط الممكنة. ثم، سیتم استخدام منحني للنسبة المئویة، باسترشاد إما من 
ادلة الدرجات النھائیة بمجرد استالم االسترشاد. َستمثِّل درجة الطالب الُمعَدَّلة للـ مع KIPP Nashvilleللطالب. سیعتمد رئیس المدارس الخاص بـ 

TNReady  للنسبة المئویة الُمتَطلَّبة من قبل مقاطعة الطالب للدرجة النھائیة التي یستلمھا في كل كورس أو دورة ذات امتحان. للسنة  األدنىالحد
 %.15المئویة الُمتطلَّبة ھي  للنسبة األدنى، الحد 2022- 2021الدراسیة 

على األقل قبل نھایة الكورس، قد تختار المدرسة أالَّ تشمل نتیجة  تعلیمیة) أیام 5من قبل المدرسة خمسة (  TNReadyإذا لم یتم استالم نتائج تقییم الـ 
 تقییم الوالیة في حساب الدرجة النھائیة للطالب. 

 ال ینبغي خصمھا من درجات البطاقات الربع سنویة. درجات السلوك معتمدة على تصرفات الطلبات و

 التقییمات  
 المتطلبة من الطلبة 2022-2021تقییمات والیة تینیسي لسنة 

 و اإلعدادیة  االبتدائیة إنجاز الطالب في المدارس 

 التقاریر نافذة التقییم  الغرض واالستخدام  الصفوف  التقییم 
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(برنامج  للتحقیق
لوالیة  التقییم الشامل 

 تینیسي)

تقوم بقیاس مھارات الطالب   TCAPتقییمات الـ  8- 3
، الفنون، الحساب، العلوم و  اإلنجلیزیةفي اللغة 

 الدراسات االجتماعیة. تُْستَخدم نتائج االختبار في
مساءلة المعلم، الَمدَْرسة والمقاطعة من قبل والیة  

تینیسي والحكومة الفدرالیة. قد تَُمثِّل النتائج ما  
% من درجة الطالب النھائیة في ھذه 15صل إلي ی 

 المواد.

منتصف أبریل 
مستھل   –(نیسان) 

 مایو (أیار) 

عادة ما تتوافر "النتائج المبدئیة"  
في وقت قریب بعد إعطاء االختبار  

للمعلمین حساب  یتسنىحتى 
الدرجات النھائیة. الحقًا، تصدر  
الوالیة تقاریر فردیة للطلبة أكثر 
تفصیًال. یتم توزیع تلك للمدارس 

من قبل طاقم مكتب المقاطعة و یتم  
مشاركتھا مع العائالت في 

 الخریف. 

 إنجاز الطلبة في المدارس الثانویة 

 التقاریر التقییم نافذة  الغرض واالستخدام  الصفوف  التقییم 

TCAP/TNRead
y  امتحانات نھایة

 الكورس 

تقیس ھذه التقییمات مھارات الطالب في اللغة   11- 9
اإلنجلیزیة للمدرسة الثانویة، الحساب المدمج، 

و تاریخ   I، علم األحیاء II، الجبر Iالجبر 
 الوالیات المتحدة. تُْستَخدم نتائج االختبار في

مساءلة المعلم، الَمدَْرسة والمقاطعة من قبل والیة  
تینیسي والحكومة الفدرالیة. قد تَُمثِّل النتائج ما  

% من درجة الطالب النھائیة في ھذه 15یصل إلي 
 المواد.

منتصف أبریل 
مستھل   –(نیسان) 

 مایو (أیار) 

عادة ما تتوافر "النتائج المبدئیة"  
في وقت قریب بعد إعطاء االختبار  

للمعلمین حساب  یتسنىحتى 
الدرجات النھائیة. الحقًا، تصدر  
الوالیة تقاریر فردیة للطلبة أكثر 
تفصیًال. یتم توزیع تلك للمدارس 

من قبل طاقم مكتب المقاطعة و یتم  
في مشاركتھا مع العائالت 

 الخریف. 

 الخاص التعلیمتقییمات 

 التقاریر نافذة التقییم  الغرض واالستخدام  الصفوف  التقییم 

البدیل  TCAPالـ 
)TCAP Alt.  /(

   MSAAتقییم الـ 

ھذا االختبار مصمم للطلبة ذوي االعاقات الذھنیة   11- 3
الملحوظة. یقوم على مجموعة مختلفة من معاییر 

. یأخذ الطلبة  TCAPالمحتوي بخالف اختبار الـ 
فقط عندما یقرر اآلباء/   TCAP-Altتقییم الـ 

  الحتیاجاتھاألوصیاء و التربویون أنھ مالئم وفقًا 
 .احتیاجاتھاأو 

-(أذار) مارس 
 مایو (أیار) 

تصدر الوالیة تقاریر فردیة للطلبة  
مع تفاصیل بخصوص األداء. یتم 
توزیع تلك للمدارس من قبل طاقم  
مكتب المقاطعة ثم یتم مشاركتھا 

 مع العائالت.

 تقییمات متعلم اللغة اإلنجلیزیة

 التقاریر نافذة التقییم  الغرض واالستخدام  الصفوف  التقییم 

WIDA 
ACCESS  لإلیداع

لُمتَعَلِّمي اإلنجلیزیة 
أیًضا   علیھایُْطلَق 

)W-APT .( 

-حضانة 
یُْعَطي  11

اختبار 
W-

APT 

)WIDA ACCESS Placement Test  (
للطلبة الذین یتحدثون لغة غیر اإلنجلیزیة في  

المنزل. یُْستَْخدَم للمساعدة في تحدید ماھیة نوع و  
یحتاجونھ.  مستوي دعم اللغة اإلنجلیزیة الذي 

یساعدنا أیًضا في معرفة ماھیة المستوي الذي  
نضع فیھ الطلبة للتقییم السنوي الذي یأخذه كل  

 الطلبة متعلمي اللغة اإلنجلیزیة. 

یتم تقدیمھ للطلبة  
متعلمي اللغة 

اإلنجلیزیة وقت  
 تقدمھم للقید. 

یتم تصحیح االختبارات و إعطاء  
 النتائج لآلباء/ األوصیاء فوًرا 

WIDA 
ACCESS 

-حضانة 
12 

یساعد ھذا التقییم في تحدید إجادة اللغة للطلبة  
ھذا ھو االختبار الذي   ُمتعلِّمي اللغة اإلنجلیزیة.

-مارس (أذار) 
 أبریل (نیسان)

قاریر فردیة للطلبة  تصدر الوالیة ت 
مع تفاصیل بخصوص األداء. یتم 
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لُمتَعَلِّمي اللغة 
 اإلنجلیزیة

مھ الوالیة كل سنة لقیاس أداء الطالب في   تُقَّدِ
 إجادة اللغة اإلنجلیزیة. 

توزیع تلك للمدارس ثم یتم  
 مشاركتھا مع العائالت.

 تقییم للتربیة الوطنیة 

 التقاریر نافذة التقییم  الغرض واالستخدام  الصفوف  التقییم 

امتحان التربیة 
الوطنیة للوالیات  

 المتحدة

اختبار التربیة مطلوب من الطلبة أن یأخذوا  12- 9
 الوطنیة للوالیات المتحدة حتى یتخرجوا بدبلومة

 اعتیادیة من المدرسة السنویة.  

تقوم المدرسة  
بالجدولة وفقًا  

 للحاجة  

تقوم المدرسة بالجدولة وفقًا  
للحاجة. تتوافر النتائج في وقت  

 قریب بعد إعطاء االختبار.

   االستعداد للكلیة و المسیرة المھنیة

 التقاریر نافذة التقییم  الغرض واالستخدام  الصفوف  التقییم 

ACT 11 -12  الـACT   ھو اختبار الجاھزیة للجامعة یُْستَْخدَم من
قبل مئات الجامعات و الكلیات. یساعد أیًضا في  

تحدید الطلبة المؤھلین للحصول على منحة  
HOPE .من الوالیة 

مارس (أذار) و  
 أبریل (نیسان)

  8- 3مستوي الطالب  تُْعطي تقاریر
 أسابیع بعد تقدیم االمتحان. 

 

 الترقیة و اإلبقاء
 االبتدائیةالمدارس 

للنجاح في مسارھم لـ و خالل الجامعة. بحلول الوقت الذي یتركنا فیھ   مھیؤونھو التأكد من أن كل طالبنا  KIPP Nashvilleھدفنا النھائي في 
میًا، التي تعد طالبنا بعد الصف الثامن نرید أن نتأكد أن لدیھم المعرفة األكادیمیة، المھارات، و العادات للنجاح في المدارس الثانویة القویة أكادی 

ة في المعرفة،  للجامعة. لبعض الطلبة، تكرار مستوي الصف قد یغّیِر ال وجھة على مسارھم لـ و خالل الجامعة عن طریق تقدیم فرصة لغلق الھوَّ
مھمتنا و المھارات، و العادات المطلوبة للنجاح في المدرسة الثانویة. في ھذه المواقف، نعتبر اإلبقاء في مستوي الصف الحالي خیاًرا یتوافق مع 

 أھدافنا لطالبنا.

 لترقیة أو إبقاء الطالب: تُْعتَبَر المعاییر التالیة 

ینبغي أن یكون الطلبة قد أتقنوا مھارات أساسیة بدرجة كافیة للتأكد من احتمالیة النجاح في مستوي الصف التالي. إتقان الكفاءات األساسیة.  ●
 إبقاء أي طالب یكون:  KIPP Nashvilleتَْعتَِبر 

   MClassمتخلفًا ألكثر من نصف عام في تقییم  ○

 أو الحساب  ELAو ال یزال في الربع السفلي لألداء في  MAPمطیَّا في ال یسجل نمًوا ن  ○

 في القراءة و الحساب یمكن إبقاؤه في الصف الحالي   70في الصف الثالث أو الرابع و لدیھ متوسط في نھایة العام أقل من  ○

 مشكلة تربویة. سیصبح الحضور عامًال ذات صلة فقط عندما یصبح الغیاب الزائد عن الحد الحضور.  ●

ر النفسي االجتماعي، على الرغم من ذلك، عند اتخاذ قرار إبقاء.  السلوك.  ●  لن یستخدم اإلبقاء كإجراء تأدیبي. سیتم اعتبار التطوُّ

 لن یتم إبقاء الطلبة ألكثر من مرة في نفس الصف. اإلبقاء السابق.  ●

) للصف التالي اعتمادًا على التكملة الناجحة لألھداف المذكورة في برنامج IEPالطلبة في خطط التعلیم الفردي ( سیتم ترقیة الخاص. التعلیم ●
IEP . 

 ) فقط إلي إجادة اللغة اإلنجلیزیة.ELلن یستند قرار إبقاء الطلبة متعلِّمي اإلنجلیزیة ( ُمتعّلِمو اللغة اإلنجلیزیة.  ●

رقیة لمستوي الصف التالي و من ثمَّ یمكن اعتبارھم لإلبقاء في موعد الطلبة الذین یظھرون صعوبة في بلوغ المتطلبات للت  KIPP Nashville ستحدد
 فبرایر إذا كان التأخیر بسبب:  1فبرایر. علي الرغم من ذلك، قد یتم تحدید طالب لإلبقاء بعد  1غایتھ 
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 تاریخ القید؛ أو  ●

 معلومات إضافیة یتم اكتسابھا بعد إصدار نتائج تقییم، مسح، أو مراقبة محلیة.  ●

یتم بمجرد أن یتم تحدید أن لدى طالب حالة "ترقیة في موضع شك"، سیقوم فریق المدرسة بإخطار الوالد/ الوصي لتطویر خطة ترقیة. ھذه الخطة س
 معلِّم لمناقشة خطة الترقیة.  - تقدیمھا لوالد/ وصي الطالب وَستَْعِرض المدرسة عقد مؤتمر والد

كرار نفس الصف العام التالي. یمكن ترقیتھ/ ترقیتھا فقط حسب استحسان مدیر/ مدیرة المدرسة. قد یستأنف  إذا تأھل طالب/ طالبة لإلبقاء، سیقوم بت 
. سیقوم رأس المدارس بمراجعة بیانات الطالب والتوصیة و یتَّخذ قرار  KIPP Nashvilleاآلباء/ األوصیاء قرار اإلبقاء لدى رئیس مدارس

 االستئناف النھائي. 

 عند اتخاذ قرارات الترقیة.   KIPP Nashville، و ال یكون ذلك شیئًا تعتبره ةاالبتدائی مدرسة صیفیة لطلبة المدرسة  KIPP Nashvilleال تقدم 

 مدارس المرحلة الوسطى 
ا فیھ  للنجاح في مسارھم لـ و خالل الجامعة. بحلول الوقت الذي یتركن  مھیؤونھو التأكد من أن كل طالبنا  KIPP Nashvilleھدفنا النھائي في 

میًا، التي تعد طالبنا بعد الصف الثامن نرید أن نتأكد أن لدیھم المعرفة األكادیمیة، المھارات، و العادات للنجاح في المدارس الثانویة القویة أكادی 
ة في المعرفة،  للجامعة. لبعض الطلبة، تكرار مستوي الصف قد یغّیِر الوجھة على مسارھم لـ و خالل الجامعة عن طریق تقدیم فرصة لغلق ا لھوَّ

مھمتنا و المھارات، و العادات المطلوبة للنجاح في المدرسة الثانویة. في ھذه المواقف، نعتبر اإلبقاء في مستوي الصف الحالي خیاًرا یتوافق مع 
 أھدافنا لطالبنا.

 تُْعتَبَر المعاییر التالیة لترقیة أو إبقاء الطالب: 

كون الطلبة قد أتقنوا مھارات أساسیة بدرجة كافیة للتأكد من احتمالیة النجاح في مستوي الصف التالي. ینبغي أن ی إتقان الكفاءات األساسیة.  ●
ف كمتوسط  2إبقاء أي طالب یفشل في اثنین ( KIPP Nashvilleتَْعتَِبر  ) أو أكثر من الصفوف األكادیمیة المحوریة.  درجة الرسوب تُعرَّ

، حساب، علوم و التاریخ. إذا  ELA%. الصفوف األكادیمیة الجوھریة ھي الـ 70رباع) أقل من نھایة العام (متوسط كل درجات األربعة أ
 ، سیكون ھذا ثقل أكثر تجاه إبقاء الطالب. ELA) من الفصول ھي الحساب و الـ 2كان اثنین (

 سیصبح الحضور عامًال ذات صلة فقط عندما یصبح الغیاب الزائد عن الحد مشكلة تربویة.  الحضور. ●

 لن یستخدم اإلبقاء كإجراء تأدیبي. لوك. الس ●

 لن یتم إبقاء الطلبة ألكثر من مرة في نفس الصف. اإلبقاء السابق.  ●

) للصف التالي اعتمادًا على التكملة الناجحة لألھداف المذكورة في برنامج IEPالطلبة في خطط التعلیم الفردي ( سیتم ترقیة الخاص. التعلیم ●
IEP . 

 ) فقط إلي إجادة اللغة اإلنجلیزیة.ELلن یستند قرار إبقاء الطلبة متعلِّمي اإلنجلیزیة (  ُمتعّلِمو اللغة اإلنجلیزیة. ●

رقیة لمستوي الصف التالي و من ثمَّ یمكن اعتبارھم لإلبقاء في موعد الطلبة الذین یظھرون صعوبة في بلوغ المتطلبات للت  KIPP Nashville ستحدد
 فبرایر إذا كان التأخیر بسبب:  1فبرایر. علي الرغم من ذلك، قد یتم تحدید طالب لإلبقاء بعد  1غایتھ 

 تاریخ القید؛ أو  ●

 معلومات إضافیة یتم اكتسابھا بعد إصدار نتائج تقییم، مسح، أو مراقبة محلیة.  ●

م  بمجرد أن یتم تحدید أن لدى طالب حالة ترقیة في موضع شك، سیقوم فریق المدرسة بإخطار الوالد/ الوصي لتطویر خطة ترقیة. ھذه الخطة سیت 
 معلِّم لمناقشة خطة الترقیة.  - تقدیمھا لوالد/ وصي الطالب وَستَْعِرض المدرسة عقد مؤتمر والد

ار نفس الصف العام التالي. یمكن ترقیتھ/ ترقیتھا فقط حسب استحسان مدیر/ مدیرة المدرسة. قد یستأنف  إذا تأھل طالب/ طالبة لإلبقاء، سیقوم بتكر
. سیقوم رأس المدارس بمراجعة بیانات الطالب والتوصیة و یتَّخذ قرار  KIPP Nashvilleاآلباء/ األوصیاء قرار اإلبقاء لدى رئیس مدارس

 االستئناف النھائي. 

 عند اتخاذ قرارات الترقیة.   KIPP Nashville، و ال یكون ذلك شیئًا تعتبره ةاالبتدائی مدرسة صیفیة لطلبة المدرسة  KIPP Nashvilleال تقدم 
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) في نھایة العام الدراسي. ستحدث  Moving on Ceremonyیجب أن یلبي طلبة الصف الثامن معاییر الترقیة لالشتراك في احتفال المضي قدًما ( 
 وفقًا لتقدیر مدیر المدرسة.  الترقیة للصف التاسع 

 المرحلة الثانویة
الثانویة فصل تخرج في شھر مایو بعد أربع سنوات من   KIPP Nashville Collegiateیُحدد لجمیع طالب الصف التاسع الملتحقین بمدرسة 

خالل العام    Collegiateلملتحقین بمدرسة للطالب الجدد ا 2024التحاقھم بالمدرسة الثانویة (على سبیل المثال، تُحدد مرتبة التخرج في مایو 
وحدات دراسیة في السنة. إذا لم ینھ الطالب فصل    7). یتطلب برنامج "اتباع المسار الصحیح للتخرج" أن یحصل الطالب على 2021- 2020الدراسي 

تى یحصل  وحدة دراسیة وما إلى ذلك، فسیتم اعتباره "غیر مصنف" بدالً من "منقول للصف األعلى" ح 14وحدات دراسیة،  7الصیف بحصولھ على  
 على العدد الصحیح من الوحدات الدراسیة. 

 سیاسة النقل للصفوف األعلى  حالة الطالب 

عدم نجاح الطالب في دورة دراسیة  
 واحدة 

ال یحدث تغییر؛ ومع ذلك، سیسترد الطالب الوحدات الدراسیة من خالل المنصة المتاحة عبر اإلنترنت،  
Edgenuity 

عدم نجاح الطالب في دورتین 
 دراسیتین 

صیفیة واحدة من خالل  دورة ستتاح للطالب الفرصة السترداد الوحدات الدراسیة لكل من الدورتین في 
 Edgenuity المنصة المتاحة عبر اإلنترنت،

دورات   3عدم نجاح الطالب في  
 دراسیة 

صیفیة واحدة من دورة  ستتاح للطالب الفرصة السترداد الوحدات الدراسیة للدورات الثالث جمیعھا في 
؛ إذا لم یسترد الطالب الوحدات الدراسیة للدورات  Edgenuityخالل المنصة المتاحة عبر اإلنترنت، 

 ادة االلتحاق بالدورة الدراسیة التي لم ینجح فیھا في العام الدراسي القادم.  الثالث جمیعھا، فسیلزم علیھ إع

دورات   4عدم نجاح الطالب في  
 دراسیة أو أكثر  

صیفیة واحدة من خالل المنصة  دورةستتاح للطالب الفرصة السترداد الوحدات الدراسیة لثالث دورات في 
طالب إعادة االلتحاق بالدورة (الدورات) الدراسیة التي سیلزم على ال و Edgenuityالمتاحة عبر اإلنترنت، 

 لم ینجح فیھا في العام الدراسي األكادیمي القادم.

خالل العام الدراسي عوًضا عن الوقت   Edgenuity*على أساس كل حالة على حدة، یجوز للطالب إعادة االلتحاق بدورة دراسیة عن طریق 
 المخصص لقاعات الدراسة للطالب أو دورة دراسیة أخرى لن تؤثر على حالة تخرج الطالب.  

) أو أكثر فصول  3في نھایة فصل الخریف الدراسي، سیتم تقییم درجات و نقاط الطلبة لتحدید أھلیتھم للترقیة. لن یكون الطلبة الذین رسبوا في ثالثة (
بقاء. المسار لیتم ترقیتھم. في بدایة فصل الربیع الدراسي، یتم جدولة مقابلة "ترقیة في موضع شك" مع العائالت الذین یكون طالبھم في خطر اإلعلى 

في الوصول  یتم عقد المقابلة إلخطار العائلة بوضعیة "الترقیة في شك" للطالب، للمساعدة في تدخالت خطة العمل للعائالت و للتعھد لتدعیم طالبھم 
مشتركة إلي أھلیة الترقیة. بمجرد االنتھاء من حساب الدرجات في نھایة فصل الربیع، سیقوم مدیر المدرسة الصیفیة بالشراكة مع فریق القیادة ال

 بتجمیع قائمة المدرسة الصیفیة النھائیة وتقدیمھا.

 متطلبات التخرج للمدارس الثانویة
الثانویة ھو برنامج قوي لإلعداد للجامعة الذي سیَْكفُل أن كل الطلبة ُمَجھَّزون للنجاح   KIPP Nashville Collegiateالبرنامج التعلیمي في مدرسة 

 سوف:  Collegiateفي الكلیة وما بعد. كل خریج خاص بالـ 

 نقطة مطلوبة من قبل الوالیة من خالل كورسات ، التي تشمل:  22یُْكِمل  ●

 نقاط في الحساب  4 ○
 اإلنجلیزیة نقاط في  4 ○
 نقاط في العلوم  3 ○
 نقاط في التاریخ 3 ○
 نقاط في لغة أجنبیة  2 ○
 نقطة للعافیة مدي الحیاة  1 ○
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 نقطة للتربیة الریاضیة  0.5 ○
 نقطة للفنون الجمیلة   1 ○
 نقطة للتمویل الذاتي 0.5 ○
 نقاط لتركیز من انتخاب الطالب  3 ○

 
م الطلبة خالل عملیة التقدیم للجامعةعلى مدا KIPPیُْكِمل تسلسل كورس االستعداد للجامعة الخاص بـ  ●  ر سنتین، الذي یُدَّعِ

 في الصف الثالث الثانوي  ACTأخذ اختبار الـ  ●

 ساعات كل عام)   10ساعة من الخدمة االجتماعیة ( 40یُكمل  ●

 یجب أن یقوم الطلبة بتلبیة تلك المتطلبات لكسب دبلومة اعتیادیة للمدرسة الثانویة.  

 )credit recoveryالدرجات (المدرسة الصیفیة و تعافي 
)، الذي یحدث عادة في بدایة شھر یونیو/  Summer Academyالثانویة، غلق األكادیمیة الصیفیة ( KIPP Nashville Collegiateفي مدرسة 

ل نھایة العام الدراسي، ویتم ضم النقاط التي تم تحصلیھا في الـ  للعام الدراسي. على سبیل المثال، نقاط الـ  Summer Academyحزیران، یَُسّجِ
Summer Academy  ھا للعام الدراسي   2022المكتسبة في یونیو/ حزیران ھذا النساق، تتخذ المدرسة قرارات   . على2022- 2021سیتم ضمَّ

 1الترقیة النھائیة كل سنة بحلول یولیو/ تموز 

و الذین في وضع جید بخصوص    69- 50مایو )  بمتوسط نھائي في نطاق   - الطلبة الذین یرسبون في كورس خالل العام الدراسي المعتاد (أغسطس  
) خالل األكادیمیة الصیفیة. یجب أن یحضروا كل یوم لمدة الثالثة أسابیع لألكادیمیة 3(  ثالث نقاطكًال من الحضور و السلوك مؤھلین للحصول على 

و ینجح في أیة اختبارات نھائیة لألكادیمیة الصیفیة ذات صلة   70الصیفیة، و في نھایة الثالثة أسابیع ، یجب أن یحصلوا على درجة ناجحة على األقل 
. سیشیر سجل الفصول و الدرجات للطالب أنھ حصل على ھذه 70في األكادیمیة الصیفیة ھي  یھاعلللحصول على نقطة. أعلى درجة یمكن الحصول 

المتاحة عبر اإلنترنت للسماح للطالب باسترداد الوحدات   Edgenuityمنصة  Collegiateالدرجة من خالل تعافي الدرجات. ستستخدم مدرسة 
فیة، لن تحمل درجة الكورس الذي تم الرسوب فیھ أي ثقل في متوسط نقاط الدرجات المدرسیة. بمجرد نجاح الطالب في كورس األكادیمیة الصی 

 التراكمیة حیث سیتم استبدالھا بواسطة درجة األكادیمیة الصیفیة. 

 ) Senior Credit Recoveryتعافي الدرجات لطالب الصف الرابع الثانوي (
 Senior Creditبون في كورس أو یحملون رسوب سابق أن یشتركوا في ) الذین یرسseniorsیُتَطلَّب من طالب الصف الرابع الثانوي ( 

Recovery  أوSCR الذي یحدث في أسبوع طلبة الصف الرابع الثانوي كل عام. إذا أكملوا بنجاح التكلیفات أو الواجبات الخاصة بـ ،SCR ،
ج في موعده و االشتراك في حفلة التخرج. سیتمكنون حضور األكادیمیة الصیفیة و سیحصلون    علیھمبنجاح، یجب  SCRـ إذا لم یكملوا ال من التخرُّ

 في نھایة الصیف.  دبلومھمعلى  

 النوادي واألنشطة الخارجة عن المنھج الدراسي والبرامج المقدمة بعد الدوام المدرسي 
مجموعة متنوعة من النوادي واألنشطة الخارجة عن المنھج الدراسي والبرامج المقدمة بعد الدوام المدرسي. یرجى   KIPP Nashvilleتوفر 

 الرجوع إلى كتیبك الخاص بمدرستك لالطالع على عروض مدرستك. 

   ثقافة الطلبة والسلوك
 االبتدائیةالمدارس 

اجتماعیَّا ونفسیًا. لیتم احتضان ھذا النمو، من الحیوي أن نتأكد من توافر بیئة ھادئة،  أكادیمیًا، KIPPسینمو طفلك في  —نحن نؤمن بتنمیة كل الطفل 
 آمنة، و إیجابیة داخل الفصل. 

، داخل و  لتأسیس و الحفاظ على ثقافة مدرسیة تعزز التعلیم و احترام الذات و اآلخرین، قمنا بخلق نظام تواصل للسلوك یلتزم بھ كل أعضاء مجتمعنا
ل من سة. ھذا النظام یجعل طالبنا في موضع مسؤولیة عن اتِّباع تعلیمات الُمعَلِّم، االستماع بنحو نشط خالل التعلیم، و إظھار االحترام لك خارج المدر 

لمجتمعنا   البالغین و الطالب اآلخرین. نبدأ السنة بشرح لطالبنا ما ھي توقعاتنا بالنسبة للسلوك، و لكن لیس ذلك فقط، أیًضا لماذا ھذا من المھم
 المدرسي، و ذلك ألننا نرید أن یطّوِر طالبنا حس من الملكیة لسلوكھم. 

 المدارس المتوسطة والثانویة
ملتزمة بصورة قاطعة لتقدیم بیئة منظمة و آمنة حیث یمكن للطلبة أن یصلوا ألقصي حد إلنجازھم األكادیمي. لن یتم  KIPP Nashvilleمدارس 

فة بوضوح للسلوك المعقول و المقبول أن یعرقلوا تعلیم اآلخرین.   السماح للطلبة الذین ال یستوفون معاییر المجتمع المدرسي المعرَّ



 53من  22صفحة 

مرة، لن یمكن تحقیق شيء مما نتصوره للمدرسة. بالتالي، ال یمكننا أن نؤكد بصورة كافیة أھمیة تقدیم سیاسة  بدون سیاسة انضباط حازمة و مست 
  انضباط حازمة و مستمرة. لدى الطلبة و العائالت الحق في حضور مدرسة آمنة و منظمة. بالتالي، لكل خرق، سیكون ھناك عاقبة. ھذا ھو أساس

 صة بنا. مدونة قواعد السلوك للطلبة الخا

 نظام السلوك للطلبة 
 االبتدائیةالمدارس 

م لجعل الطلبة یركزون على مھمتنا عن طریق التأكد من أن الفصل و البیئات الدراسیة  االبتدائیة KIPP Nashvilleنظام السلوك في مدرسة  مصمَّ
 آمنة و منظمة. فیما یلي وصف لنظام السلوك للمدرسة المعمول بھ: 

 لى أرض المدرسة؛ أثناء وجود الطالب ع ●

 خالل نشاط تحت رعایة المدرسة؛  ●

 في حافلة المدرسة أو موقف الحافلة؛ أو ●

 خالل فعالیات لھا عالقة بالمدرسة بدرجة كافیة.  ●

 المدارس المتوسطة والثانویة
م لجعل الطلبة یركزون على مھمتنا عن طریق الت  KIPP Nashvilleنظام السلوك لمدرسة  أكد من أن الفصل و البیئات  اإلعدادیة والثانویة مصمَّ

 : KIPP Nashvilleالدراسیة آمنة و منظمة. ھذا النظام یشمل العواقب الفئویة التالیة التي تعزز قیمنا و تدعم مھمة 

 خصومات من شیكات أو نقاط عقوبة  ●

 احتجاز  ●

 تعلیق ●

 فصل أو طرد  ●

ن یكون الطالب عرضة لتعلیق داخل المدرسة، تعلیق خارج المدرسة، فیما یلي وصف لتعدیات على االنضباط المتعلق بالمدرسة التي بسببھا یمكن أ
 انصراف، أو فصل. یشیر تعدي على االنضباط المتعلق بالمدرسة إلي خرق لھذه القواعد الذي یحدث: 

 أثناء وجود الطالب على أرض المدرسة؛  ●

 خالل نشاط تحت رعایة المدرسة؛  ●

 في حافلة المدرسة أو موقف الحافلة؛ أو ●

 خالل فعالیات لھا عالقة بالمدرسة بدرجة كافیة.  ●

 سیاسة التعلیق  
 االبتدائیةالمدارس 

لب  إذا ارتكب طالب و احدة من الخروقات المدرجة أدناه، سیحصل الطالب على تعلیق خارج المدرسة. قبل إرجاع الطالب إلى الفصل، سیلتقي الطا
 اقشة سلوك الطالب وخطة التحسین. الخروقات تشمل التالي: والوالد/ الوصي، والعمید/ مساعد الناظر للثقافة لمن 

 العاقبة  الخرق 

 ازدراء جسیم لطالب زمیل  ●
 ازدراء جسیم ألعضاء ھیئة التدریس أو الموظفین  ●
 یوم  2- 1 ازدراء جسیم لممتلكات المدرسة  ●
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 المغادرة، بدون إذن، من الفصل، الدور، المبني، أو نشاط تحت رعایة المدرسة  ●
 إنذارات كاذبة أو التبلیغ عن تھدیدات ال أساس لھا من الصحة إطالق  ●
 إضرار، تدمیر، أو إزالة ممتلكات شخصیة أو مدرسیة أو المحاولة لفعل ھذا ●
 تھدیدات شفویة أو جسدیة، خالیة أو خالفھ  ●

 أیام  3- 1

 العراك، الدفع، الحشر، أو التالمس الجسدي غیر المرغوب فیھ  ●
 مضایقة، أو ترھیب جنسي، عرقي، أو بأي شكل من األشكال ارتكاب تحرش،  ●
 عدم االكتراث المتكرر و الجوھري لسیاسات المدرسة و اإلجراءات  ●

 یوم أو أكثر  2

 
 المدارس المتوسطة والثانویة

الطالب للفصل، سیتقابل الطالب، إذا ارتكب طالب و احدة من الخروقات المدرجة أدناه، سیحصل الطالب على تعلیق خارج المدرسة. قبل إرجاع 
 ) لمخاطبة سلوك الطالب و خطة التحسُّن. الخروقات تشمل التالي: Dean of Studentsالوالد/ الوصي، و عمید الطلبة (

 العاقبة  الخرق 

 ازدراء جسیم لطالب زمیل  ●
 ازدراء جسیم ألعضاء ھیئة التدریس أو الموظفین  ●
 یوم  2- 1 ازدراء جسیم لممتلكات المدرسة  ●

 المغادرة، بدون إذن، من الفصل، الدور، المبني، أو نشاط تحت رعایة المدرسة  ●
 أیام  3- 1 إطالق إنذارات كاذبة أو التبلیغ عن تھدیدات ال أساس لھا من الصحة  ●

 التعطیل المستمر للفصل  ●
 أو المحاولة لفعل ھذا ،مدرسیةأو  ،إضرار، تدمیر، أو إزالة ممتلكات شخصیة ●
 لغة أو معاملة مسیئة، مبتذلة أو مدنسة  ●
 تھدیدات شفویة أو جسدیة، خالیة أو خالفھ  ●

 أیام  4- 2

 العراك، الدفع، الحشر، أو التالمس الجسدي غیر المرغوب فیھ  ●
 ارتكاب تحرش، مضایقة، أو ترھیب جنسي، عرقي، أو بأي شكل من األشكال  ●
 الجوھري لسیاسات المدرسة و اإلجراءات عدم االكتراث المتكرر و  ●

 یوم أو أكثر  2

 
للتصریح بالمدة المناسبة   MNPSالخاصة بمدارس  النضباطجداول اإلى   KIPP Nashvilleعند اتخاذ قرارات تتعلق بالفصل المؤقت، ترجع 

 للفصل المؤقت.  

 
 سیاسة الطرد أو الفصل  

أیام. قد یتم فصل الطلبة إلظھار أي من السلوكیات التي یمكن الطرد بسببھا  10ألكثر من  KIPP Nashvilleالفصل ھو أي إزالة من مدارس 
 المدرجة في الجدول أدناه.

  التعریف السلوك 

الحوادث المتكررة للمضایقة أو الترھیب اللفظي، اإللكتروني، الجنسي، أو الجسدي العمدي الموجھ   مضایقة أو التحرش بموظفي المدرسة 
 للمعلمین، اإلداریین أو طاقم عمل المدرسة. یجب إدراج توثیق الحوادث في التحویل. 

القیام بھجوم جسدي على طالب آخر بدون استفزاز، عمدًا، عن معرفة، أو بتھور. التالمس الجسدي   االعتداء على طالب 
الطالب على نفس العاقبة التأدیبیة  لال یحص األقل خطًرا، مثل الدفع أو الحشر، ال یمثل اعتداًء. قد 

http://mnps.ss13.sharpschool.com/students-families/student-resources/handbook/handbook-discipline/discipline-tables
http://mnps.ss13.sharpschool.com/students-families/student-resources/handbook/handbook-discipline/discipline-tables
http://mnps.ss13.sharpschool.com/students-families/student-resources/handbook/handbook-discipline/discipline-tables
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یة أنفسھم من لتورطھم في مواجھة إذا حدد اإلداري المدرسي أنھم تصرفوا في دفاع عن النفس لحما
 .  (T.C.A. 49-6-3401)الضرر الجسدي وفقًا لمدونة قانون تینیسي المشروح 

أثناء التواجد على أراضي المدرسة أو في أنشطة تحت رعایة   غیر القانونیةالكینونة تحت تأثیر العقاقیر  غیر القانونیة تحت تأثیر العقاقیر 
المدرسة. سیتم إصدار تحویل ألخصائیة المدرسة االجتماعیة ألي طالب وجد في خرق لھذه القواعد.  

 تؤھل لبرنامج مسيء استخدام المخدرات للمرة األولي. 

. یجب أن یكون التھدید لفظیًا أو مكتوبًا و یشمل  تھدید یُْعقَل أن یسبب ضرر لطلبة، موظفین أو مدرسة 2تھدیدات: فئة 
م الدلیل أن التھدید مضر أو مدمر فعلیًا أو احتمالیًا لسالمة  المدرسة   لة. یجب أن یدّعِ و/أو  خطة ُمفصَّ

 مجتمع المدرسة.  

حة، أو  فعل عمدي شدید، مستمر أو متفشي و یتداخل لحد كبیر في مزایا الطالب التعلیمیة، الفرص المتا التنمر 
. إیضاع الطالب أو  2. إضرار الطالب جسدیًا أو إتالف ممتلكات الطالب 1أدائھ، و لدیھ تأثیر لـ  : 

. التسبب في  3الطلبة عن عمد في خوف معقول من ضرر جسدي أو إتالف لممتلكات الطالب  
ات في  عدائیة. یجب مراجعة حوادث التنمر لخروق تعلیمیة. خلق بیئة 4اضطراب نفسي لدى الطالب 

حقوق مدنیة. إذا تكرر التنمر على مدار الوقت و استمر بعد تدخل إداري موثق، قد یتسبب ھذا في  
 طرد. 

بما یشمل، و لكن لیس محصوًرا في، البرید اإللكتروني، ھواتف خلویة، رسائل   التكنولوجیااستخدام  التنمر اإللكتروني 
وري، مواقع تشھیریة، مواقع التواصل  ، التراسل الففیدیوصوتیة، رسائل نصیة، صور، رسائل 

االجتماعي، مواقع استطالعات الرأي الشخصیة على اإلنترنت أو مذكرات ، جرائد أو دفاتر للقیام 
ر أعاله.  الع على تعریف التنمُّ  بتنمر ضد طالب آخر. قم باالّطِ

، أو تنمر إلكتروني، تمییز، أو  . یمكن استیعابھا أو وصفھا كتنمر، معاكسة1المضایقة ھي إساءة سلوك:   المضایقة
. معتمدة على عرق، لون، دیانة، أصل قومي، إعاقة، میول جنسیة، ساللة أو جنس حقیقیة أو  2ترھیب 

. تخلق بیئة عدائیة عندما یكون  3مستوعبة، بما یشمل الھویة الجنسیة، التعبیر الجنسي و المظھر؛ و 
اخل في أو الحد من قدرة الطالب على االشتراك في  السلوك شدید، متفشي، أو مستمر بدرجة كافیة للتد

ھة   خدمات، أنشطة، أو فرص مدرسیة. ال یجب أن تتضمن المضایقة نیة إلحاق ضرر، أو أن تكون موجَّ
 لھدف معیَّن، أو أن تتضمَّن حوادث متكررة. 

ل تحرًشا جنسیًا یشمل، و لكن لیس   التحرش الجنسي  ش الجنسي ھو مضایقة معتمدة على الجنس. السلوك الذي یَُشّكِ التحرُّ
محصوًرا في: مالحظات أو مقاربات موحیة جنسیًا غیر ُمَرحَّب بھا؛ صور، إیماءات أو تعریض؛ 

ش لفظي أو إساءة ذات طابع جنسي؛ تراسل ذات طابع مضایق، مسيء، أو جنسي (شام ًال  تحرَّ
العري)، مرسل عبر وسط إلكتروني؛ اقتراحات لجمائل جنسیة متخفیة أو مباشرة؛ اللمس، المالعبة أو  
القرص. قد یوجھ التحرش الجنسي ضد شخص معین أو أشخاص أو مجموعة سواء من الجنس المقابل  

 أو نفس الجنس.  

یھ احتمالیة أن یسبب إصابة جسدیة لمعلم أو طاقم  أي فعل، عمدي أو عن غیر قصد، یسبب أو لد االعتداء على معلم أو موظف 
مع سائق الحافلة أثناء تشغیل   االرتطامالمدرسة. االعتداء یكون أكثر من تالمس عرضي. دفع أو 

 الحافلة یمثل اعتداء على طاقم العمل أو موظفین.

ة للحد أن سالمة الطالب اآلخرین تكون في خطر. التحویل  التعطیل العمد لبیئة المدرسة أو الحافل التعطیل الحاد لبیئة المدرسة أو الحافلة 
للضرر. ابتداء حریق أو   الفعلیة و الخطورة  الفعليالخاص بالتأدیب یجب أن یشمل دلیًال للتعطیل 

للولوج إلي و تغییر سجالت الطالب أو   التكنولوجیاإشعال ألعاب ناریة یمثل تعطیًال شدیدًا. استخدام 
أو قواعد البیانات بطریقة تعرقل الوظائف االعتیادیة  MNPSسجالت   التالعب اإللكتروني في

 للمدرسة یمثل تعطیًال شدیدًا. 

انخراط ثالثة طالب أو أكثر في مشاحنة جسدیة. قد تشمل المشاجرة مجوعة طالب أكبر ضد قِلَّة من   العراك الجماعي
 الطلبة أو العدید من االشتباكات بین شخصین.  
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طالب منخرط في عصابة یتصرف بطریقة یُتَوقَّع بشكل معقول أن تسبب إصابة جسدیة ألي شخص.   الترھیب العصابي
ط في عصابة و الترھیب متعلِّق بعصابة.  یجب أن یتم تقدیم دلیل في  التحویل یوضَّح أن الطالب متورَّ

لتھمة   - سلوك خارج الحرم المدرسي: 
جنایة تحت قانون تینیسي المشروح  

T.C.A. 49-6-3051(b)  فعل   –أو
تم ارتكابھ ضد عضو في مجتمع 

مدرسة الطالب یمثل تھدیدًا لسالمة  
 المدرسة 

. یتسبب سلوك الطالب  1اء تأدیبي لسلوك خارج الحرم المدرسي عندما: قد یكون الطلبة عرضة إلجر
: قتل، اغتصاب، سرقة  T.C.A. 49-6-3051(b)في تھمة جنایة تحت قانون تینیسي المشروح 

مشددة، خطف، اعتداء مشدد، جنایة تعریض للخطر بتھور، و اعتداء جنسي مشدد و یمثِّل الطالب  
. عندما یرتكب الطالب فعًال ضد عضو في مجتمع مدرستھ  2فین. تھدیدًا ألمن طالب آخرین أو موظ

یمثل تھدیدًا ألمن طالب آخرین أو موظفي المدرسة كما ھو محدَّد من قبل نتائج تقییم التھدید. یجب أن 
 یشمل التحویل وصفًا محدَّدًا لتھدید السالمة الُممثَّل للطلبة أو الطاقم. 

مرغوب فیھ باستخدام القوة ضد إرادة الشخص أو عندما تكون الضحیة غیر قادرة  تواصل جنسي غیر  االعتداء الجنسي
على إعطاء موافقة وفي كلتا الحالتین یمثل ذلك معاناة جسدیة نفسیة أو سیكولوجیة أو یتسبب في إصابة  

 الضحیة. 

 أخذ ملكیة شخص آخر عمدًا أو عن معرفة باستخدام العنف أو باستخدام سالح.  السرقة 

ر التعر ر حیث یتسبب السلوك في إصابة جسیمة أو قد یحمل احتمالیة التسبب في إصابة بالغة.   یض للخطر المتھّوِ فعل متھّوِ
 من قبل شخص عقالني.  هتنبؤالضرر المحتمل یجب أن یمكن 

 ) مشاجرات أو أكثر خالل السنة الحالیة. 3طالب یشترك في ثالثة ( العراك المتكرر

$. سیتم  1000ھ المدرسة أو الممتلكات الشخصیة إرادیًا. تكلفة الضرر الُمسبَّب أكثر من تدمیر أو تشوی  التخریب 
 أخذ إرادة الطالب في إصالح الضرر أو التعویض في االعتبار عند تحدید مستوي االستجابة المالئم. 

الملكیة. تكون قیمة الملكیة أكثر من أخذ ملكیة المدرسة أو فرد آخر بدون إذن بنیَّة حرمان صاحب  $ 1000سرقة ألكثر من 
$. سیتم أخذ إرادة الطالب في إرجاع أو استبدال الشيء أو التعویض في االعتبار عند تحدید 1000

 مستوي االستجابة المالئم.

رفض أو الھروب من تفتیش عن 
 المخدرات أو السالح 

ي خرق لھذا النظام. یجب  أي طالب یرفض الخضوع إلي تفتیش عن مخدر أو سالح عند الطلب یكون ف
وجود اشتباه معقول في مخدرات أو أسلحة ناریة للطرد أو الفصل. أي طالب یخرق ھذا النظام لیس  

 مؤھًال لبرنامج مسيء استخدام المخدرات للمرة األولى. 

االشتراك في أي شكل من الجماع الجنسي بالموافقة (شامًال الجنس عن طریق الفم) على أراضي   جماع جنسي 
یوًما دراسیًا  60للمدرسة، في الحافلة، أو في أنشطة أو فعالیات المدرسة. سیتم إصدار طرد إلزامي لـ 

 لفترة تصل إلي سنة تقویمیة. ألول تعدي. للتعدي الثاني، قد یمكن طرد الطالب

عندما تكون ارتكاب اختراق عن طریق الفم، الشرج أو المھبل باستخدام القوة، ضد إرادة شخص أو  االغتصاب 
 الضحیة غیر قادرة على إعطاء موافقة. 

 محاولة قتل شخص آخر  الشروع في قتل 

 قتل شخص آخر  قتل 

تھدیدات عن طریق البث اإللكتروني 
 (ال تسامح أو تغاضي) 

طالب یبث تھدیدًا معقوًال بواسطة جھاز إلكتروني للتسبب في إصابة جسدیة أو وفاة طالب آخر أو  
 المدرسة و یخلق نشاط فعلى معرقل في المدرسة یتطلب تدخل إداري. موظف في 

حیازة غیر قانونیة، استخدام أو توزیع مخدرات في أراضي المدرسة، بما یشمل أي مادة خاضعة   مخدرات (ال تسامح أو تغاضي) 
  للرقابة، نظیرتھا أو عقار من وصفة طبیة. تشمل العقارات المحظورة، و لكن لیست منحصرة في،

ف كالتبادل العمدي ألي عقار محظور للحصول  فكیتامین، الكاثیونات، السال یا. توزیع المخدرات معرَّ
 على مال أو فائدة أخرى.  
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) ارتكاب اعتداء بسالح ممیت على معلم، 2) التسبب في إصابة جسمیة بالغة أو  1عمدًا أو عن معرفة  اعتداء مشدد (ال تسامح أو تغاضي) 
). "إصابة  Serious bodily injury ،SROتسبب في إصابة جسمیة بالغة (موظف مدرسة، أو ال

جسمیة بالغة" ھي إصابة تتطلب أكثر من إسعاف أولي بسیط. "سالح ممیت" ھو سالح، مثل سالح  
 ناري أو سكینة، مصممة إلحداث إصابة جسمیة بالغة.  

جر، جھاز حارق أو غاز تسمم، وذلك یشمل مفرقعات، قنابل  حیازة أي جھاز تدمیري، یشمل أي متف متفجرات (ال تسامح أو تغاضي) 
یدویة، صواریخ، قذائف، ألغام و أجھزة مشابھة. قد یتم اعتبار حیازة األلعاب الناریة التي تم تغییرھا أو  

(ال تسامح أو تغاضي) فقط إذا تم تحدید األلعاب   Zero Toleranceتعدیلھا لتمثل متفجر كمخالفة 
غییرھا كمتفجر من قبل الموظفین الرسمیین إلنفاذ القانون. ال تعتبر األلعاب الناریة الناریة التي تم ت 

 كمتفجر.

حیازة سالح ناري أو جلب سالح ناري للمدرسة. ھذا یشمل، و لكن لیس محصوًرا في، المسدسات   سالح ناري (ال تسامح أو تغاضي) 
لقانون الفدرالي، سیتم تحویل أي طالب یُْحِضر  الیدویة و البنادق. كما ھو ُمتَطلَّب من قبل الوالیة و ا

 سالًحا للمدرسة لھیئة إنفاذ القانون.

 
 سلوكیات إضافیة تؤدي للطرد 

عمل المنظم لدى الناظر السلطة لفصل طالب للحفاظ على حرمة البیئة التعلیمیة و حمایة الكیان الطالبي من السلوك المعرقل بشكل متكرر الذي یمنع ال
ة، لدى  للمدرسة. بالتالي، ستتسبب المرات الزائدة عن الحد من التعلیقات خارج المدرسة للسلوك المعرقل لوظیفة الیوم المدرسي في طرد. باإلضاف 

 الناظر السلطة لفصل طالب إذا اشترك في عدم احترام سافر یقّوِض قدرة المدرسة على العمل. 

یدسون فامل مع أیة خروقات للقانون الفدرالي، قانون والیة تینیسي، أو قوانین العاصمة ناشفیل ومقاطعة دی باإلضافة لالنتھاكات السابقة، قد یتم التع
 بالتعاون مع إدارة شرطة ناشفیل وقد تؤدي إلى الفصل. 

 عملیة الفصل أو الطرد 
ھم لتقدیم سیاق للتحقیق. سیتم وضع الطالب في حالة  عندما یرتكب طالب فعًال یستدعي طردًا، سیبدأ ناظر المدرسة تحقیقًا. سیتواصل الناظر مع مدیر

  due processتعلیق خالل عملیة التحقیق في التعدیات التي یمكن أن تؤدي للفصل أو الطرد و یتم تقدیم لھ فرصة لإلجراءات الواجبة أو ما یعرف بـ 
). . بعد التحقیق، سیقوم ناظر  2عملیة التحقیق اآلن ألكثر من یومین (( الفرصة لیقوم الطالب/ الطالبة بإعطاء روایتھم المكتوبة لما حدث). قد تستمر 

KIPP Nashville  بالتواصل مع مدیره/ مدیرھا لمشاركة نتائج التحقیق. إذا قرر الناظر فصل طالب، بموافقة مدیره/ھا، یتم إعطاء والد/ وصي
 الطالب جواب إخطار بالفصل شامًال إخطار مكتوب بالتھم و الحق في: 

 ؛ أو KIPP Nashvilleموافقة على الفصل منال .1

ــ  KIPP Nashvilleطلب جلسة استماع للتظلم من الفصل أمام سلطة االستماع التأدیبیة لـ  .2  KIPP Nashville’sأو ما یعرف بـ
Disciplinary Hearing Authority “DHA .(” 

)KIPP Nashville’s Disciplinary Hearing Authority “DHA”.( 
، لدى والد/ وصي الطالب الحق في طلب جلسة استماع للتظلم من الفصل. یجب أن یكون طلب جلسة  KIPP Nashvilleإذا ُطِرد طالب من مدرسة 

) من الناظر لطرد  Notice of Expulsion letter) أیام من استالم خطاب اإلخطار بالفصل (5االستماع مكتوبًا و یحدث في غضون خمسة (
 الطالب. 

) أیام دراسیة من بدء التعلیق السابق إلخطار الفصل الذي تم إجراء التحقیق  10جلسة استماع للتظلم في غضون عشرة ( KIPP Nashville ستعقد
لب و/أو فیھ. باإلضافة، سیزود الناظر والد/ وصي الطالب بإخطار مكتوب لجلسة االستماع یشمل التالي (الذي سیتم ترجمتھ إلي اللغة األولیة للطا

 الوصي كما ھو ضروري):  لوالد و/أوا

 تاریخ، وقت و مكان االستماع؛ ●

 ؛ و االدعاءاتالتھم و ملخص لألدلة ضد الطالب، الذي سیشمل صلب  ●

 لجلسة االستماع األجندة ●

 إجراءات جلسة استماع التظلم من الفصل 
 الحظ أن للطالب الحقوق التالیة في جلسة االستماع: 
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ل والد/ وصي، ممثل قانوني، أو ممثلین آخرین على نفقة الطالب. إذا أراد الطالب و/أو الوالد/ الوصي أن  یمكن أن یتم تمثیل الطالب من قب  ●
 ساعة على األقل قبل المقابلة.  48یجلبوا تمثیل قانوني للمقابلة، یجب أن یخطروا الناظر كتابةً، 

ي جلسة مغلقة؛ یقتصر الحضور فقط على الطالب، عائلة/  بسبب الحساسیة المحتملة للمسائل التي یتم تناولھا، جلسة استماع الفصل ھ ●
؛ و مع ذلك، یمكن أن یطلب الطالب مقابلة مفتوحة، للعامة عن  DHAممثلین الطالب، إدارة المدرسة، شھود، االستشارة القانونیة، و الـ 

 ) أیام بعد استالم إخطار الفصل. 5طریق إخبار المدرسة بالطلب كتابةً، في غضون خمسة (

 ن أن یطلِّع والد/ وصي الطالب، عند الطلب، على سجالت الطالب في المدرسة بالتوافق مع القانون المنطبق. یمك ●

لدى الطالب الحق في تقدیم شھود و مجادالت في الدفاع عنھ و سؤال أسئلة إلداري المدرسة الذین یعرضون معلومات في جلسة االستماع،   ●
 . األجندةفي و ذلك في قیود العملیة و الوقت المحدد 

عة من شھود طلبة عبر إداري المدرسة، بدًال من استدعاء الشھود الطلبة بأنفسھم، للحد المسموح بھ من  ● قبل  قد تقدم المدرسة معلومات ُمَجمَّ
 ).  سیتم تمثیل المدرسة من قبل الناظر أو مساعد الناظر. due processالقانون المنطبق و عملیة اإلجراءات الواجبة (

بتسجیل (عن طریق الشریط أو وسائل مالئمة أخري ) جلسة االستماع و سیتم توفیر نسخة من التسجیل للطالب عند   DHAستقوم الـ  ●
 الطلب. 

 سیتم ترجمة اإلجراءات للغة األولیة للطالب و/أو الوالد/ الوصي إذا كان ضروریًا لفمھم.  ●

 المداوالت و القرارات 
) أشخاص مختارین من بین 3من عدد فردي وعلى األقل ثالثة ( DHAمنصوصة باتخاذ القرار في جلسة االستماع. تتكون الـ  DHAستكون الـ 

 KIPP، مساعدو الناظرین أو عمداء أي من مدارسKIPP Nashville، ناظرو أي من مدارسKIPP Nashvilleالتالي: المدیر التنفیذي لـ 
Nashvilleأو مساعد الناظر أو عمید المدرسة التي حضرھا الطالب وقت الحادثة أعضاًء في الـ  ؛ بشرط أال یكون الناظرDHA  لجلسة استماع

 و تصدر قراًرا. ستنطبق اإلجراءات التالیة على المداولة والقرار:  DHAالتظلم من قرار الفصل ذلك. في نھایة جلسة االستماع، ستتداول الـ 

 .DHAمن كل األعضاء فیما عدا الـ  أثناء المداوالت، سیتم طلب المغادرة  ●

استنادًا على المعلومات المقدَّمة في جلسة االستماع عما إذا كان "من األكثر احتماًال من  DHAفي إیجاد الحقیقة الخاصة بھا، ستقرر الـ  ●
 عدمھ" أن حدثت وقائع معینة تم ادعاؤھا.

 .DHAالقرار الخاص بالـ  DHAسیمثل تصویت غالبیة أعضاء الـ  ●

 بإلغاء الفصل، قد تعلِّق الطالب لفترة محددة من الزمن، أو قد تؤید الطرد.  DHAد تأمر الـ ق ●

الناظر الذي أوصي بالفصل فقط لمناقشة الجزاءات المالئمة األقل شدة من الفصل، على الرغم من   DHAخالل مداوالتھا، قد تستشیر الـ  ●
 ذلك: 

 حول عقوبات أقل مع الناظر، و؛ DHAقد یتواجد ممثل الطالب أثناء استشارة الـ  ○

 لن یسمح مطلقًا للناظر خالل ھذه المناقشات أن یقدم أدلة جدیدة للطرد لم تكن قد قدِّمت في جلسة االستماع. ○

أو الوالد/  /) أیام من جلسة االستماع. سیتم ترجمة القرار المكتوب للغة األولیة للطالب و3كتابةً للطالب في غضون ثالثة ( DHAسیتم إصدار قرار الـ 
 الوصي إذا كان ضروریًا لفمھم. 

اون مع إدارة باإلضافة للسیاسات المنصوصة أعاله، قد یتم التعامل مع أیة خروقات للقوانین الفدرالیة، الخاصة بالوالیة، أو القوانین المحلیة بالتع
 الشرطة المحلیة. 

 ال تسامح أو تغاضي 
 یتم احتمال المخالفات التالیة:  حتى یتم ضمان بیئة تعلیمیة آمنة و سالمة، لن

 األسلحة و األدوات الخطیرة
في  لن یتم السماح للطلبة بحیازة، معالجة، نقل، استخدام، أو محاولة استخدام أي سالح خطیر على حافالت المدرسة، في ممتلكات المدرسة، أو 

الخطیرة، ولكن لیست منحصرة في، سالح ناري، أو أي شيء مصمم، مصنوع، أو  النزھات برعایة المدرسة. ألغراض ھذه السیاسة، تشمل األسلحة 
 ة بالغة. تم تكییفھ جلیًا لغرض إحداث وفاة أو إصابة جسمیة بالغة أو شيء قادر بطریقة استخدامھ أو بنیة استخدامھ على إحداث موت أو إصابة جسمی 
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 درسة. الفصل من المو/أو عرضة للتعلیق  سیكونونمخالفي ھذا الجزء  

 األسلحة الناریة 
عن  بالتوافق مع  قانون الوالیة، سیتم فصل أي طالب یجلب للمدرسة أو في حیازة غیر مصرح بھا لسالح ناري في ممتلكات المدرسة لفترة ال تقل 

 ). 1سنة تقویمیة واحدة (

 المتفجرات
ل أي متفجر، جھاز حارق أو غاز تسمم، وذلك یشمل مفرقعات، بالتوافق مع قانون الوالیة، سیتم فصل أي طالب في حیازة أي جھاز تدمیري، یشم

 ).  1قنابل یدویة، صواریخ، قذائف، ألعاب ناریة تم تعدیلھا لتمثل متفجر، ألغام و أجھزة مشابھة لفترة ال تقل عن سنة تقویمیة واحدة (

 المخدرات 
ع مخدرات في أراضي المدرسة، بما یشمل أي مادة خاضعة   تخدمیسبالتوافق مع قانون الوالیة، سیتم فصل أي طالب في حیازة غیر قانونیة،  أو یوّزِ

). تشمل العقارات المحظورة، و لكن لیست منحصرة في، كیتامین، 1للرقابة، نظیرتھا أو عقار من وصفة طبیة لفترة ال تقل عن عام تقویمي واحد ( 
ف كالتبادل العمدي أليالسالفیاالكاثیونات،   عقار محظور للحصول على مال أو فائدة أخرى.  . توزیع المخدرات معرَّ

 فقط  MNPSلمدارس  
)، یَؤھَّل المسیئین للمرة األولي لتعدیل الطرد حیث یمكنھم zero toleranceبالرغم من أن حیازة المخدرات ھي مخالفة ال تسامح أو تغاضي فیھا (

. لن MNPS First Time Drug Offenders Programاستخدام المخدرات للمرة األولي أو ما یُْعَرف بـ  نلمسیئی  MNPSدخول برنامج الـ 
ر بـ أو بدون تبادل أموال لبرنامج  استخدام المخدرات للمرة األولي. سیتم عمل تحویل لألخصائیة  نمسیئییؤھَّل أي طالب ُوِجد ذي نیة لتوزیع أي مخدِّ

 االجتماعیة للمدرسة ألي طالب مشترك في ھذا البرنامج.

 اعتداء مشدد 
اعتداء مشدد أو ارتكب اعتداء یتسبب في إصابة جسمیة ألي معلِّم، ناظر، إداري، أي موظف   بالتوافق مع قانون الوالیة، سیتم فصل أي طالب ارتكب

 ). 1موارد المدرسة لفترة ال تقل عن عام تقویمي واحد ( ضابطآخر للمدرسة، أو  

 التھدیدات اإللكترونیة
عبر جھاز إلكتروني إلحداث إصابة جسمیة أو وفاة طالب  بالتوافق مع قانون الوالیة، سیتم فصل أي طالب یبث أي تواصل یحتوي على تھدید معقول 

 لھ.آخر أو موظف مدرسة و یخلق بث ھذا التھدید نشاط معرقل فعلى في المدرسة یتطلب تدخل إداري، لیس من المتطلب أن یستمر الفصل العام بأكم

 اإلخطار
ر والد/ وصي الكالب و العدل الجنائي أو نظام انحراف القاصرین كما ھو عندما یتم التحدید أن طالب انتھك ھذه السیاسة، سیقوم ناظر المدرسة بإخطا

 متطلب من قبل القانون. 

 التعدیالت 
القدرة على تعدیل األفعال التأدیبیة لسیاسة عدم التسامح أو التغاضي لكل حالة على حدة بالتوافق   KIPP Nashvilleسیكون لدى المدیر التنفیذي لـ 

 ة المقاطعة. مع قانون الوالیة و سیاس

 اختبار المخدرات  
، و إساءة استخدام عقاقیر الوصفات الطبیة. على نفس النساق، من المحظور توزیع،  غیر القانونیةمن المحظور حیازة و/أو استعمال المخدرات 

بدایة كل عام دراسي أو في وقت القید تعاطي أو إساءة استخدام العقاقیر دون وصفة طبیة أو كیماویات أخري أو مواد. سیتم إخطار الطلبة كتاًبة في 
ھ.  أنھم قد یكونوا عرضة لالختبار للمخدرات و الكحول خالل العام الدراسي. سیتم إخطار والد/ وصي الطالب قبل تقدیم أي اختبار للمخدرات ل 

 تكالیف أي اختبار ُمتطلَّب اتِّباًعا لھذه السیاسة.  KIPP Nashvilleستتحمل 

 شتباه المعقول اختبار مخدرات خاص باال
ح للناظرین أن یطلبوا اختبارات للمخدرات لطلبة فردیین عندما یكون ھناك سببًا معقوًال لالعتقاد أن:   مصرَّ

 بخصوص الكحول و استخدام المخدرات؛  KIPP Nashvilleأنھ تم انتھاك سیاسة  .1

 نتج تفتیش الخزانات إلي وجود أدلة لتواجد المخدرات و/أو الكحول؛ .2

 ألشخاص و الحاویات إلي وجود أدلة لتواجد المخدرات و/أو الكحول؛ نتج تفتیش ا .3
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 نتج تفتیش سیارات إلي وجود أدلة لتواجد المخدرات و/أو الكحول؛ أو  .4

و/أو الكحول في ملكیة المدرسة من خالل مالحظة أو معلومات معقولة أخري من قبل معلِّم،  تتأثیر المخدراطالب یستخدم و/أو تحت  .5
 عمل أو طالب آخر. عضو في طاقم ال

 قبل تأدیة اختبار للمخدرات اعتمادًا على اشتباه معقول، یجب تلبیة الشروط التالیة: 

 قام طالب بانتھاك سیاسة للمدرسة؛ .1

ر أو لم یستخدم   .2 سیقوم االختبار بجلب دلیل على انتھاك سیاسة للمدرسة أو سیؤسس أن الطالب إما عاني من اختالل بسبب استخدام المخدِّ
 مخدرات؛ 

 الطالب؛  تعلیمأن االختبار اتباع الھتمامات المدرسة القانونیة في الحفاظ على نظام، انضباط، سالمة، اإلشراف على،  .3

 لم یتم إجراء االختبار للھدف األوحد الكتشاف أدلَّة الستخدامھا في المالحقة الجنائیة؛ و .4

 األشخاص الذین سیقومون بدور الشاھد من قبل الناظر. سیتم إجراء االختبار في حضور شاھد. سیتم تعیین  .5

 عند الحصول على معلومات معقولة، سیتَّخذ الناظر أو الشخص المعین الخطوات التالیة: 

 االتصال بالطالب للحضور لمكتب الناظر أو مكان آخر خاص؛  .1

 استدعاء شاھد مالئم مؤھَّل؛ .2

 التحدید أن اختبار ضروري؛ تم  علیھالمناقشة مع الطالب األساس الذي اعتمادًا  .3

 إعالم الطالب باإلجراءات التي سیتم اتِّباعھا في تقدیم االختبار؛  .4

 الوشیك؛ و  باالختبارإخطار والد/ وصي الطالب  .5

م إعطاء الطالب فرصة لرفض االختبار و إعالم الطالب أنھ إذا لم یتم أخذ االختبار، سیكون الجزاء تعلیقًا من المدرسة و جلسة استماع أما .6
 ). Disciplinary Hearing Authorityسلطة االستماع التأدیبي (

ر عشوائي للطلبة المشتركین في أنشطة خارج نطاق المناھج الدراسیة   اختبار مخدِّ
ة بھذه قد یكون الطلبة المنخرطین في أي أنشطة إرادیة خارج المدرسة عرضة الختبارات مخدرات عشوائیة. سیتم إعالم اآلباء/ األوصیاء و الطلب 

 بالتوقیع على إقرار الختبار المخدَّرات و اإلفراج عن المعلومات كشرط لالشتراك. سیقومونالسیاسة قبل االشتراك و 

ف نشاط خارج عن نطاق المناھج الدراسیة كاشتراك إرادي في أنشطة ال تقع في حّیِز المنھج االعتیادي و  أي نقاط أكادیمیة. ھذا یشمل   لال تحمیعرَّ
 للطلبة، إلخ.  قیادیةك في برامج ریاضیة، تشجیع، فرقة موسیقیة، نوادي، مواقع االشترا

ر لطالب مشترك في أنشطة خارجة عن نطاق المناھج الدراسیة، یجب تلبیة الشروط التالیة:   قبل القیام باختبار عشوائي للمخدِّ

ر أو لم یستخدم  سیقوم االختبار بجلب دلیل على انتھاك سیاسة للمدرسة أو سیؤسس أن الطالب  .1 إما عاني من اختالل بسبب استخدام المخدِّ
 مخدرات؛ 

 الطالب؛  تعلیمأن االختبار اتباع الھتمامات المدرسة القانونیة في الحفاظ على نظام، انضباط، سالمة، اإلشراف على،  .2

 لم یتم إجراء االختبار للھدف األوحد الكتشاف أدلَّة الستخدامھا في المالحقة الجنائیة؛ و .3

 یتم إجراء االختبار في حضور شاھد. سیتم تعیین األشخاص الذین سیقومون بدور الشاھد من قبل الناظر. س .4

ار إیجابیة. لن یتم تعلیق أو فصل أي طالب كانت نتیجة اختباره إیجابیة تحت برنامج اختبار المخدرات العشوائي للسبب األوحد أنھ كانت نتیجة االختب 
ر الناظر   إجراءات تؤسس عملیة عشوائیة الختیار الطلبة الذین یتم اختبارھم.سیطّوِ

 عملیة اختبار المخدرات 
ن بشكل مالئم الطالب لمكان معیَّن في المدرسة و یأخذ عینة من الطالب. سیتم أخذ العینة بطریقة ستضم ن سالمة،  سیأخذ الشاھد المؤھَّل و الممرَّ

 لالقتحام و تقدیم أقصي حد للخصوصیة للطالب الذي یتم اختباره. األدنىلحد صالحیة، ودقة نتائج االختبار و لكن مع ا
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مادة  یعتمد نوع العینة المأخوذة على المادة في موضع التساؤل ویجب أن یكون الفحص الذي یتم إجراؤه على العینة مناسبًا للكشف الدقیق عن ال
د أخذھا، سیقوم الناظر بإعطاء رقم تعریف لل  عینة و الذي لن یكشف بأي شكل من األشكال عن ھویة الطالب. المعنیة. بمجرَّ

  KIPP Nashvilleو معیَّن من قَِبل  لوالیة تینیسي سیقوم الناظر بتمریر العینة لمعمل معتمد من قبل إدارتي الصحة و البیئة و الحفاظ على الموارد
 ) أیام. 10للتحلیل. سیتم االحتفاظ بالعینة لمدة عشرة (

 استالم نسخة مكتوبة و موثَّقة للتحلیل من المعمل، سیقوم الناظر بفعل و احد من التالي: عند 

سة أنھ  إذا كانت نتائج التحلیل سلبیة، سیتم اإلبالغ عنھا كسلبیة و سیتم تدمیر و محو كل أدلة االختبار الفردي، شامًال كل السجالت في المدر .1
 تم طلب االختبار و أسباب الطلب. 

تائج التحلیل إیجابیة، سیتم إعطاء الطالب و الوالد/الوصي إخطار النتیجة المكتوب. سیتم االحتفاظ بكل سجالت االختبار، طلب  إذا كانت ن  .2
 االختبار أو اإلشارة أنھ تم اختبار طالب كسجالت للطالب تتسم بالخصوصیة و السریة بالتوافق مع قانون الوالیة. 

ل أو عالج كما الطلبة الذین اخ KIPP Nashvilleستزود  تبروا إیجابیًا بتقییم لتحدید شدة مشكلة الكحول و المخدرات و بتوصیة لإلحالة لموارد تدخُّ
 ھو مالئم.

 التبلیغ عن جرائم، استجوابات، و تفتیشات 
 التبلیغ عن جرائم 

عقول لالعتقاد ، كنتیجة للتفتیش أو خالفھ، إنھ من و اجب ناظر لدیة اشتباه مواجب مسؤولي المدرسة لإلبالغ عن مخالفات السالح أو المخدرات.  
  أن أي طالب یرتكب أو ارتكب أي خرق من مخالفة متعلقة بالمخدرات أو حمل أو حیازة غیر قانونیة لسالح، في أراضي المدرسة أو في داخل أي

 الئم. إنفاذ القانون الم لضابطمبني مدرسي أو  بنیة تحت إشراف الناظر، أن یبلغ عن االشتباه المعقول  

ف "االشتباه المعقول" كـظروف قائمة على تصریحات أو حقائق ستقود شخص ذي اھتمام أو حرص طبیعیین أن یعتقد و یتأمل بوعي اشتباه   یُعَرَّ
 صادق و قوي أن شخًصا أو أشخاًصا قاموا بفعل معیَّن.

ظفي المدرسة أولئك الواجب لإلبالغ عن أي اشتباه معقول أن الطالب یرتك أو حمل أو  ب أو ارتكب أي انتھاك من مخالفة متعلقة بالمخدرات لدى موَّ
إذا لم یتوفر أیًا من الناظر أو الشخص المعیَّن، قد یقوم   حیازة غیر قانونیة لسالح للناظر، أو إذا لم یكن الناظر متوفًِّرا، للشخص المعیَّن من الناظر.

أو حمل أو حیازة غیر قانونیة لسالح على ملكیة المدرسة للسلطات  ة بالمخدرات انتھاكات بخصوص مخالفة متعلقموظفي المدرسة باإلبالغ عن 
 المالئمة. 

، اعتداء مشدَّد، أو تخریب یھدد ءباعتداسیقوم معلِّم الحظ أو بخالف ذلك لدیھ علم  واجب مسؤولي المدرسة لإلبالغ عن مخالفات طالب اآلخرین.
لمدیر. الحیاة، الصحة، أو السالمة اٌْرتِكب من قبل طالب على ملكیة المدرسة أو حصل على تقریر لحدوث ذلك باإلبالغ فوًرا عن ذلك الفعل إلى ا

ْرتِكب من قبل طالب على ملكیة المدرسة أو حصل  ، اعتداء مشدَّد، أو تخریب یھدد الحیاة، الصحة، أو السالمة اٌ ءباعتداسیقوم المدیر الذي لدیھ علم 
اإلبالغ عن على تقریر لحدوث ذلك باإلبالغ فوًرا عن ذلك الفعل إلدارة الشرطة الخاصة بالبلدیة أو العاصمة أو إدارة المأمور ذات الصالحیة. سیتم 

ح  أي عراك ال یشمل استخدام سالح، أو أي عراك ال یتسبب في إصابة جسدیة خطیرة لألطر اف المعنیة للناظر فقط. ستقوم المدارس األھلیة المصرَّ
 ). student information systemلھا باإلبالغ عن الحوادث العنیفة و المعرقلة للمقاطعة عبر نظام معلومات الطلبة ( 

 استجوابات 
ة بدرجة كافیة ال  استجوابات تم بدأھا من قبل الشرطة. ستجواب طلبة في المدرسة بخصوص جرائم غیر  إذا رأت الشرطة أن بعض الظروف ُمِلحَّ

مھا  متعلقة تم ارتكابھا خارج الساعات المدرسیة، ستقوم إدارة الشرطة بالتواصل أوًال مع الناظر بخصوص االستجواب المخطَّط و إعالمھ/ إعال
یة المدرسة، إالَّ كان ولوج الشرطة الفوري  لدى الناظر صالحیة تقدیریة بخصوص القرار للسماح باالستجواب على ملك بالسبب المعقول للتحقیق.

ر اإلعفاء مع الحاجة للحصول على مذكرة من المحكمة. سیقوم الناظر  للطالب متطلَّب من قبل القانون، قرار محكمة، تفویض، أو ظرف ملح یبّرِ
 بمجھود معقول إلخطار الوالد/ الوصي باالستجواب إال تطلبت الظروف خالف ذلك. 

إذا طلب الناظر مساعدة من ھیئة إنفاذ القانون للتحقیق في جریمة تتضمن مدرستھ/ ل الشرطة (بطلب إداري من المدرسة).  استجوابات من قب 
سیقوم الناظر بمجھود معقول إلخطار والد/ وصي  مدرستھا، قد تقوم الشرطة باستجواب طالب مشتبھ فیھ في المدرسة خالل ساعات المدرسة.

 یستمر االستجواب بدون حضور الوالد/ الوصي، و سیكون الناظر أو المعیَّن حاضًرا خالل االستجواب.  بالرغم من ذلك، قد الطالب.

قد یتم استجواب الطلبة من قبل معلِّمین أو إداریین بخصوص أي مسألة متعلقة بعملیات المدرسة أو مقاطعة تحقیقات من قبل موظفي المدرسة. 
 و إجراءاتھا.   المدرسة و/أو إنفاذ قوانینھا، سیاساتھا
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 تفتیشات 
عندما تُْملي ظروف فردیة في مدرسة، قد یأمر ناظر أن یتم تفتیش سیارات الطلبة و الزائرین المركونة في  تفتیش خزائن، سیارات، و ملكیة أخري. 

ماكن أخري لدى الطلبة أو  أو الزائرین، و أ ةملكیة المدرسة، حاویات، طرود، خزائن، أو أماكن أخري مغلقة مستخدمة للتخزین من قبل الطلب
على وجھ الخصوص، األماكن المذكورة أعاله   الزائرین قدرة على الدخول لھا بحضور الناظر أو في حضور أعضاء آخرین من طاقم عمل الناظر.

 ائر. عرضة لیت تفتیشھا للبحث عن مخدرات، أدوات مخدرات، أسلحة خطیرة، أو أي ممتلكات غیر مالئمة في حیازة الطالب أو الز

إذا كان ھذا الفعل معقوًال للناظر، قد یكون الطالب عرضة للتفتیش الجسدي بسبب نتائج تفتیش خزانة، أو بسبب معلومات تم تفتیش األشخاص. 
لن یتم ادخار أي مجھود لیتم إجراء التفتیش بخصوصیة و في حضور شاھدین   من معلم، عضو طاقم عمل، طالب أو شخص آخر. علیھا الحصول  
ي  في المواقف حیث یكون ھناك تھدیًدا فوریَّا ألمن و سالمة الطلبة و طاقم العمل،  و في حكم المدرسة الرسمي أنھ من المھم التحكم الفور راشدین.

قولیة  في الطالب و األشیاء في موضوع التفتیش، قد یتم إجراء تفتیش في محیط غیر خصوصي و بدون شاھد راشد، إذا تم تلبیة كل متطلبات المع 
 المذكورة أعاله. 

 سیتم تلبیة كل معاییر المعقولیة التالیة: 

 قام طالب بانتھاك سیاسة للمدرسة؛ .1

 سیقوم التفتیش بجلب أدلة على انتھاك سیاسة للمدرسة و سیقود للكشف عن سالح خطیر، أدلة للمخدرات، مخدرات، أو شيء مسروق؛  .2

 الطالب؛  تعلیمالحفاظ على نظام، انضباط، سالمة، اإلشراف على،  أن االختبار اتباع الھتمامات المدرسة القانونیة في .3

 لم یتم إجراء االختبار للھدف األوحد الكتشاف أدلَّة الستخدامھا في المالحقة الجنائیة؛ و .4

إلضافة إلي  سیكون التفتیش ذات عالقة معقولة بأھداف البحث و لن یكون اقتحامي بدرجة زائدة عن الحد اعتباًرا لسن و جنس الطالب، با .5
 طبیعة االنتھاك الُمدَّعي أنھ تم ارتكابھ. 

مة لإلشارة لوجود أسلحة  استخدام كاشفات المعادن.   لتسھیل تفتیش و جد أنھ ضروري، قد یتم استخدام كاشفات للمعادن و أجھزة أخري مصمَّ
تناقلھا أو موضوعة حول بدن الطالب أو الزائر، حاویات، و قد  خطیرة، أدوات مخدرات، أو مخدرات، شامًال مودیالت محمولة في األیدي یتم 

 یُتَطلَّب تمریر طرود خالل كاشف ثابت. 

لتسھیل تفتیش و جد أنھ ضروري، قد یتم استخدام كالب أو حیوانات أخري مدربة على اكتشاف مخدرات أو أسلحة خطیرة عبر  استخدام الحیوانات.  
، و لكن سیتم استخدام الحیوانات فقط لتحدید أماكن في حاجة لیتم تفتیشھا و لن یتم استخدامھا لتفتیش  الرائحة أو خالفھ في إجراء التفتیشات

 أشخاص الطلبة أو الزائرین. 

ر تم تحدید مكانھ من قبل الناظر أو عضو آخر في طاقم العمل في مجري التفتیش  التخلص من السلع الممنوعة.  سیتم تسلیم أي سالح خطیر أو مخّدِ
 ابط إنفاذ القانون المالئم للتخلُّص السلیم. إلي ض 

 اعتماد المالذ اآلمن
یازة یمكن أن یقترب طالب من موظف رسمي للمدرسة و یقوم بتسلیم شيء إرادیَّا تكون حیازتھ محظورة من قبل ھذه القوانین، على شرط أنھ یمكن ح

نطبق اعتماد المالذ اآلمن ھذا إذا كان ھناك تفتیش جاري الحدوث في الشيء خارج أراضي المدرسة (مثل سكین الجیب) و لیس سالح ناري. ال ی 
 المدرسة. 

ھذه   إذا قام طالب باالقتراب من موظف رسمي للمدرسة و قام بتسلیم الشيء ھذا إرادیَّا، لن یقوم الطالب بالتالي عرضة ألي إجراء تأدیبي تحت
 إلرجاع الشيء لوالد/وصي الطالب، حیثما ینطبق ھذا.راء ترتیبات جالقوانین. سیقوم الناظر أو الشخص المعین بإ

مدرسة، أو  حافلةإذا اكتشف طالب شيء غیر قانوني مثل مخدرات، سالح، أو أي سلع ممنوعة أخري (مثل، تبغ، كحول) في ملكیة المدرسة، أو في  
شاف. لن یكون الطالب تلقائیًا في وضع انتھاك لقواعد في موقف حافلة، یمكن للطالب أن یقترب من موظف رسمي للمدرسة و یقوم باإلبالغ عن االكت 

 المدرسة لقیامھ فقط بتقدیم ھذا اإلبالغ.

ر تحقیقًا إضافیَّا في الطالب الذي ق  ام باإلبالغ.سیستخدم موظفو المدرسة الرسمیون تقدیرھم في تحدید عما إذا كانت الظروف المحیطة باإلبالغ تبّرِ
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 ر اإللكتروني، التمییز، التحرش، المضایقة، األعمال المتھورة و إجراءات التحقیق السیاسة الخاصة بالتنمر، التنم 
KIPP Nashville  ملتزمة بتقدیم بیئة تعلیمیة آمنة و داعمة لكل الطلبة. حتى یتم الحفاظ على بیئة مدرسیة آمنة و داعمة، أعمال التنمر، التنمر

ت حقیقیة اإللكتروني، التمییز، التحرش (بما یشمل التحرش الجنسي)، األعمال المتھورة، أو أشكال أخري إلیذاء الطلبة، اعتمادًا على خصال أو صفا 
 متصورة، محظورة. أو 

، سلوكیات الموظفین، الطلبة، سلوكیات الطلبة أثناء التواجد في ملكیة المدرسة، في أي نشاط تحت  KIPP Nashvilleتخاطب ھذه السیاسة موظفي 
لفعل خارج ملكیة رعایة المدرسة، على أجھزة أو وسائل تنقل و مواصالت مقدَّمة من المدرسة أو في أي موقف رسمي لحافلة المدرسة. إذا حدث ا

ھ على وجھ الخصوص لطالب أو طلبة ولھ  خلق بیئة  تأثیرالمدرسة أو خارج َحدَث تحت رعایة المدرسة، ستنطبق ھذه السیاسة إذا كان السلوك موجَّ
 تعلیمیة عدائیة أو بخالف ذلك خلق عرقلة كبیرة للبیئة التربویة أو عملیة التعلُّم.

طاقم و الطلبة تم تعلیمھم و تدریبھم على السیاسة، إجراءات التبلیغ، ومنع التنمر والتحرش. سیتم إصدار معلومات  من مسؤولیة الناظر ضمان أن كل ال 
 بخصوص العواقب التأدیبیة سنویًا في كتیب طاقم العمل وكتیب الطالب واألسرة. 

 تعریفات 
 التربویة، الفرص، أو األداء، ولدى ھذا الفعل تأثیر خاص بـــ : ھو فعل عمدي یتداخل بشكل كبیر في مزایا الطالب "التنمر/ الترھیب/ التحرش" 

 إضرار طالب بدنیَّا أو إلحاق ضرر بملكیة الطالب.  .1

 إیضاع الطالب أو الطلبة عن علم في خوف معقول من إضرار الطالب بدنیًا أو إلحاق ضرر بملكیة الطالب؛  .2

 التسبب في اضطراب نفسي لدى الطالب أو الطلبة؛  .3

 بویة عدائیة، أو؛ خلق بیئة تر .4

خلق سلوك ال یرحب بآخرین اعتمادًا على تصنیف محمي (ِعْرق، جنسیة، إثنیة، نوع/ جنس، سن، إعاقة، دیانة) و ھذا السلوك شدید،   .5
 متفشي، أو مستمر و یخلق بیئة عدائیة.

نیة تشمل، و لكن لیست محصورة في، تلیفونات،  األجھزة اإللكترو ھو نوع من التنمر من خالل استخدام أجھزة إلكترونیة."التنمر اإللكتروني" 
، مواقع على شبكة  فیدیو، مواقع تواصل اجتماعي، تراسل فوري،  يإلكترون ھواتف خلویة أو أجھزة تواصل السلكیة، حواسیب، رسائل نصیة، برید  

 اإلنترنت، أو ملفات مزیفة. 

) طالب یتصرف منفرًدا أو مع آخرین، موجھ ضد أي طالب/ طلبة  1ن قبل (یعني أي فعل عمدي أو طائش في أو خارج ملكیة المدرسة، م "التھور" 
لن یقوم   لتعریض سالمتھ أو صحتھ البدنیة أو العقلیة للخطر أو یتسبب في أو یجبر طالب على تعریض سالمتھ أو صحتھ البدنیة أو العقلیة للخطر.

"التھور" ال یشمل الفعالیات الریاضیة  ن، أو احتمال األنشطة المتھورة. المدربین أو أي موظفین آخرین للمدرسة بتشجیع، السماح بـ ، احتضا 
أو منافسات أو مسابقات شبیھة و محصور في تلك األفعال المتخذة و المواقف التي یتم خلقھا على صلة باإلدخال في أو االنتساب ألي   علیھاالمتعارف 

من كل عام  لالشھر األو ھور في بدایة كل عام دراسي. سیتم تخصیص وقت خالل بتوزیع السیاسة الخاصة بالت  KIPP Nashvilleستقوم منظمة. 
 الوالیة. دراسي،  لمناقشة السیاسة الخاصة بالتھور بالتحدید و عواقبھا كمخالفة جنائیة و الجزاءات التي یمكن فرضھا من قبل المدرسة و/أو مجلس 

 الشكاوى و التحقیقات 
دیھ معرفة بسلوكیات قد تمثل انتھاك لھذه السیاسة بدون تأخیر للناظر أو المعیَّن (مثل عمید الطلبة). یمكن للطلبة أو  ینبغي أن یبلِّغ أي فرد یشاھد أو ل

قد   KIPPمن أي موظف  KIPP Nashvilleطاقم العمل أن یبلغوا بأي طریقة ضروریة، شامًال شفویًا، كتابة، أو دون اإلفصاح عن ھویة. تتطلب 
للناظر أو یشاھد او لدیھ معرفة بسلوك قد یمثِّل تنمر، تنمر إلكتروني، تمییز، ترھیب، تحرش، أو تھور أن یقوم باإلبالغ عن ھذه المعلومات فوًرا 

 ساعة من المعاینة أو المعرفة بخصوص الحدث.   24ولكن لیس بعد  ،المعیَّن

ساعة. قد یشمل التحقیق التحدث مع طالب آخرین وأعضاء من  24في غضون  عیَّن ببدء تحقیقًابمجرد ان یتم اإلبالغ عن شكوى، سیقوم الناظر أو الم
د أن یتم التوصل إلى نتیجة سیحدد  طاقم العمل، طلب تقاریر مكتوبة، مصنوعات متعلِّقة بالحدث المدَّعي، مراجعة كامیرات المدرسة، إلخ. بمجرَّ

یة شامالً، ولكن لیس محصوًرا في، التواصل مع كل األطراف المتورطة لإلعالم بالنتائج النھائیة، إبالغ الناظر أو المعیَّن الخطوات التالیة الضرور
فردیة على حدة واالكتشافات التالیة من   اآلباء/ األوصیاء، إصدار عواقب مالئمة، إخطار السلطات، إلخ. یعتمد الفعل التأدیبي على كل شكوى

خسارة امتیازات، احتجاز داخل أو خارج المدرسة، تعلیق داخل أو خارج المدرسة، أو فصل. قد یتم تحویل كًال   التحقیق، ولكن قد تشمل، خصم نقاط،
 من الضحایا والمعتدین بخصوص التنمر لخدمات مشورة. 
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لحصول على تصریح أي قضیھ إجرامیة أخرى حتى یتم ا لن یبدأ أي تحقیق بخصوص سلوك تم اإلبالغ عنھ كإساءة لطفل او إساءة جنسیة لطفل او 
 الستكمال التحقیق من إدارة خدمات الطفل او الھیئة المحلیة إلنفاذ القانون.

 االستجابة و المنع 
كل الشكاوى، الحوادث التي تم التبلیغ عنھا وانتھاكات ھذه السیاسة التي تم معاینتھا بجدیة. إذا عاین عضًوا في   KIPP Nashvilleسیأخذ طاقم عمل 

ر،  أن یتدخل فوًرا، یصدر خصما لعدم احترام جسیم ویتبع   علیھااو  علیھطاقم العمل أفعال تنمر، تنمر إلكتروني، تمییز، ترھیب، تحرش، و/أو تھوَّ
، سیقوم عمید الطلبة باستكمال التحقیق، العواقب  ISC. بمجرد الوجود في ISCفي ھذا الموقع إلزالة الطالب من الفصل/ تبلیغ الـ اجراءات المدرسة 

ان یتبع إجراءات الشكوى   علیھااو  علیھالمالئمة واإلخطار بالحادثة. إذا لم یعاین عضو في طاقم العمل الفعل، ولكن استلم شكوى من طالب، ینبغي 
 ددة سابقًا. المح

ولكن أیضا مع إشمال أفراد اخرین ذات صلة (مثل،   ،الطلبةبھا وذلك بقیادة من الناظر وعمید  الخاصةستكون كل مدرسھ بتطویر خطة المنع 
ر المھني مشیرین، قائدي مستوي الصف، معلمین، آباء/ أوصیاء، طلبة، إلخ). یجب أن تشمل كل خطة تدریب لطاقم العمل على السیاسة خالل التطوی 

یجب ان تشمل مجھودات    الصیفي، تدریب الطلبة على ھذه السیاسة خالل التوجیھ أو بدایة العام، وإخطار الموظفین، الطلبة، والعائالت. باإلضافة،
ودات الخاصة المنع مناقشات جاریة ودروس في فترة أخذ الحضور/ مشاركة التنبیھات، ونظام االستحقاق وخصم النقاط، مشورة الطلبة، و المجھ

 بثقافة المدرسة التي یتم قیادتھا من قبل عمید الطلبة. 

 التقاریر
لب أو  عندما یتم تقدیم شكوى، یتم االدعاء فیھا وجود انتھاك لسیاسة المدرسة أو الوالیة حیث یكون ھناك ضرر جسدي أو التھدید بضرر جسدي للطا

أو الشخص   KIPP Nashvilleغ االكتشافات و أي افعال تأدیبیة أخذت للمدیر التنفیذي لـ سیقوم الناظر أو الشخص المعین لكل مدرسة بإبال ملكیتھ،
خالل   المدرسةیولیو/ تموز من كل عام، سیُِعد المدیر التنفیذي أو الشخص المعین تقریًرا بكل حاالت التنمر التي تم جلبھا الھتمام  1المعین.  بحلول 

أیضا لكیف تم حل تلك الحاالت و/أو االسباب وراء كینونتھا قید التعامل معھا. سیتم تقدیم ھذا التقریر إلدارة  العام االكادیمي السابق. سیشیر التقریر
 اغسطس/ آب.  1بحلول  التعلیم

 االنتقام واالتھامات الكاذبة
المالئم   العالجيمدارس االنتقام او الثأر ضد اي شخص عاین و/أو قام بالتبلیغ عن انتھاك لھذه السیاسة. سیتم تحدید العاقبة والفعل  إدارةتحظر  

یاسات  لشخص ینخرط في انتقام او ثأر من قبل الناظر او األشخاص المعینین بعد اعتبار طبیعة، شدة، وظرف الفعل، بالتوافق مع قانون الحالة و س
 لمجلس و اإلجراءات. ا

ر، تمییز، تحرش، تھور، تنمر إلكتروني أو أي سلوك مما ثل من السلوك المحظور ھو القیام ببالغات كاذبة لموظفي المدرسة عن عمد بخصوص تنمُّ
ة. سیكون أي طالب أو آخر. لن یتم احتمال أي فعل انتقامي او ثأري أو بالغات كاذبة عن عمد ضد أي شخص قام بالتبلیغ عن انتھاك لھذه السیاس

مالئم. في الحاالت التي  شخص بالغ اشترك في فعل انتقامي او ثأري أو قام بتقدیم بالغ كاذب عن عمد ضد آخرین عرضة للعواقب و فعل تصحیحي
 سیتم االدعاء فیھا خرق أي قانون جنائي فدرالي أو تابع للوالیة، سیتم إخطار ھیئة إنفاذ القانون المحلیة.  

 لجنسي كإساءة جنسیة التحرش ا
ف تحت  KIPPقانون الوالیة. في ھذه المواقف، ستخضع   تحت ظروف معینة، قد یمثل التحرش الجنسي لطالب إساءة جنسیة كما ھو ُمعرَّ

Nashville  .لقوانین الوالیة باإلضافة لسیاسات المقاطعة والمدرسة بخصوص التبلیغ عن اإلساءة المشتبھ فیھا للسلطات المالئمة 

 ارد مجتمعیةمو
 

 إدارة خدمات األطفال  ●
289 Plus Park Blvd, Nashville, TN 37215 

(615) 360-4200 
 

 الخط الساخن الخاص بإساءة الطفل لوالیة تینیسي   ●
(877) 237-0004   

 
 ) Middle Tennessee Mental Health Cooperativeالصحة النفسیة القائمة على التعاون في وسط تینیسي ( ●

 ت المتنقلة  وحدة األزما 
275 Cumberland Bend, Suite 237, Nashville, TN 37228 

(615) 726-0125 
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 مركز االعتداء الجنسي  ●

101 French Landing Drive, Nashville, TN 37228 
(615) 259-9055 
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  خدمات الدعم للطالب
 م الخاص ی برنامج التعل

). یتم اتخاذ القرارات الخاصة بالخدمات  IEPخطط التعلیم الفردي ( اإلعاقات كما ھو موصوف من قبلیتم تقدیم الخدمات والبرامج لكل طلبتنا ذوي 
. إذا كان لدیك استفساًرا بخصوص أھلیة طالبك في  KIPPللطالب في مدارس الفردیة اعتمادًا على الحاجات  IEPبرنامج  واإلیضاع من قبل فریق

 دعم الطلبة. خدمات د الناظر ل، یرجى التواصل مع العمید/ مساعKIPPمدارس 

 )Child Findبرنامج إیجاد الطالب (
ان كل مقاطعات   Child Find)، یتطلب برنامج Individuals with Disabilities Act, IDEAتحت قانون تعلیم االفراد ذوي اإلعاقات (

)، بغض النظر عن شدة إعاقاتھم. ھذا 21الواحدة والعشرین (المدارس تعیِّن، تعرف موقع، وتقیِّم كل االطفال ذوي اإلعاقات من الوالدة حتى سن 
أن تقوم  IDEAخاص للطفل. یتطلب  تعلیمخاصة موجود حتى إذا لم تقدم المدرسة خدمات  تعلیماإللزام لتحدید كل االطفال الذین قد یحتاجون خدمات 

بذلك وأي من االطفال ال   المتعلقةكل الوالیات بتطویر وتنفیذ طریقة عملیة لتحدید أي من االطفال ذوي االعاقات یحصل على تعلیم خاص والخدمات 
 یحصلون على ذلك. 

 بدیلالمر األولي  برنامج
حصول جمیع األطفال ذوي   KIPP Nashvilleعم الطالب في وفقًا لقوانین التعلیم الخاص الفدرالیة والخاصة بالوالیة، ستضمن إدارة خدمات د

تخاذ  اإلعاقات على تعلیم عام مجاني ومناسب، بما في ذلك إتاحة الفرصة ألولیاء أمور األطفال ذوي اإلعاقات بالمشاركة بشكل فعال في عملیة ا
نھ نظًرا لظروف مؤسفة، فإن بعض األطفال ذوي اإلعاقات  أ KIPP Nashvilleالقرارات التعلیمیة. ومع ذلك، تدرك إدارة خدمات دعم الطالب في 

المدرسة المحلي  لیس لدیھم أولیاء أمور یمكنھم أداء ھذا الدور شدید األھمیة، مما یُرجع عملیة التخطیط التعلیمي الخاصة بھم لتقدیر الممثلین من نظام
) والقواعد واللوائح الخاصة بالوالیة والمعاییر IDEAفراد ذوي اإلعاقات (أو الوكاالت األخرى فحسب. یقتضي القانون الفدرالي وقانون تعلیم األ

 KIPPالدنیا وجوب تعیین فرد التخاذ القرارات بشأن التعلیم الذي یجب أن یتلقاه ھؤالء األطفال.  لذلك، ستسعى إدارة خدمات دعم الطالب في 
Nashvilleلى تعیین أفراد مؤھلین لیعبروا عن آراء ھؤالء الطالب ذوي اإلعاقات الذین لیس  ، من خالل عملیة توظیف وتدریب أولیاء أمور بدالء، إ

ء األمور لدیھم تمثیل مناسب من أولیاء األمور.  لمزید من المعلومات حول االضطالع بدور ولي أمر بدیل أو الجلسات اإلعالمیة/ التدریبیة ألولیا
)، على Traci Williamsدعم الطالب، ترایسي ویلیامز (البدالء، یرجى التواصل مع المدیر اإلقلیمي لخدمات 

twilliams@kippnashville.org. 

 نقاط التواصل
ألوصیاء و  إذا كان لدیھم أوجھ قلق بخصوص طفلھم. ینبغي على اآلباء وا KIPPاألوصیاء على التحدث مع أي موظف  /أولیاء األمور یشجع 

التالیین  KIPPالذین لدیھم أسالة او أوجھ قلق بخصوص الحاجات التعلیمیة لطفل ان یتوصلوا مع واحد من موظفي  الشأناآلخرین من أصحاب 
 : KIPP، عملیة التحویل، وتوافر برامج التعلیم الخاص في Child Findلمناقشة برنامج 

 مدیر المدرسة  ●
 الطالب عمید/ مساعد مدیر خدمات دعم  ●
   twilliams@kippnashville.org) على Traci Williamsالمدیر اإلقلیمي لخدمات دعم الطلبة، ترایسي ولیامز ( ●

 عملیة التحویل
معقولة   أن تقوم بمجھودات Kipp. متطلَّب من إعاقةون لدیھ ینبغي أن ینص تحویل للتقییم المبدئي على السبب الذي على أساسھ یٌعتَقد أن طالب قد یك 

یوًما حسب التقویم من استالم تحویل ویجب أن تكمل تقییم مبدئي و تحدید األھلیة  30للحصول على إقرار الوالد/ الوصي للتقییم المبدئي في غضون 
 إقرار الوالد/ الوصي. یوًما حسب التقویم من الحصول على 60في غضون 

 ینطبق الجدول الزمني للتقییم المبدئي إذا:ال  

 فشل أو رفض الوالد/ الوصي في الرد على طلب الحصول على إقرار للقیام بتقییم بعد مجھودات معقولة؛  ●
 فشل أو رفض والد/ وصي الطفل بصورة متكررة في إحضار الطفل للتقییم؛ أو  ●
 التحق طفل بالقید في مقاطعة أخري قبل تحدید األھلیة.  ●

راد والد/ وصي أو شخص آخر أن یقوم بعمل تحویل لتقییم مبدئي لتحدید إذا كان طفل في حاجة لتعلیم خاص والخدمات المتعلقة بذلك، یرجى اذا أ
حویل  مكتوبًا أو شفویًا لتقییم مبدئي. بمجرد استالم ت  تحویًال  KIPPالتواصل مع العمید/ مساعد الناظر لخدمات دعم الطلبة.  یجب أن یقبل كل موظفي 

د 3أن یوثقوا التحویل الشفوي في صورة مكتوبة في غضون ثالثة ( KIPPشفوي، یجب على موظفي  استمارة  KIPP) أیام عمل من االستالم. تزّوِ

mailto:twilliams@kippnashville.org
mailto:twilliams@kippnashville.org
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 یلولكن ال یوجد حاجة إلكمال االستمارة من قبل الشخص الذي قام بالتحو توثیق تحویل، تحویل لمساعدة اآلباء/ االوصیاء واألطراف األخرى في
 باتخاذ إجراءات بخصوص التحویل.   KIPPحتى تقوم 

 تحویالت لتقییم مبدئي من األشخاص التالیین: KIPPتقبل 

 و/أو   والد/ وصي طالب؛ ●
 و/أو   انتقلت للطالب؛ تعلیمیةالطالب، على شرط أن الحقوق ال ●
 لدیھ علم بالطالب.  KIPP Nashvilleموظف من  ●

 أیًضا تحویالت من:  KIPP)، تقبل 6لألطفال تحت سن السادسة (

 أطباء األطفال أو مھنیین آخرین في المجال الطبي، شامًال أطباء، مستشفیات، مقدمي رعایة صحیة آخرین؛ ●
 منشآت تنمیة الطفل، شامًال مراكز الرعایة الیومیة، مراكز رعایة الطفل، برامج الطفولة المبكرة؛  ●
 ؛IDEA Part Cھیئات و برامج المقاطعات، شامًال برامج  ●
 منظمات مجتمعیة و مدنیة؛ و  ●
 منظمات مناصرة.  ●

على تواصل مستمر مع مصادر التحویل القائمة على العمل المجتمع وتعمل للتعاون مع مقدمي الخدمة القائمین على العمل مجتمعي  KIPPتحافظ 
الخاص والخدمات المتعلقة بذلك والوسائل التي یمكن من خاللھا أن یقوم اآلباء/ األوصیاء أو منظمات  لتزویدھم بمعلومات بخصوص توافر التعلیم 

 بتقدیم تحویل.

أن تقوم بمجھودات معقولة للحصول على إقرار الوالد/ الوصي لتقییم  KIPPیوًما حسب التقویم من استالم التحویل، یجب على  30في غضون 
)  2) تواریخ مختلفة باستخدام وسیلتان (3) مرات في ثالثة ( 3قولة محاولة التواصل مع الوالد/الوصي على األقل ثالثة (مبدئي. تشمل المجھودات المع

تحلیًال للبیانات الموجودة   KIPPأیام عمل من استالم التحویل. یجب أن تجري  10في غضون  المجھودات المعقولة KIPPعلى األقل. یجب أن تبدأ 
 معلم،ال ضروریة. البیانات الموجودة التي یمكن اعتبارھا تشمل، ولكن لیست محصورة في، مالحظات إضافیة إذا كانت تقییمات عن الطالب للتحدید 

تقاریر و/أو درجات وسجالت الطالب، و/أو تقییمات للوالیة، و/أو تقییمات، أو  /اختبارات على مستوى المدرسة، و و/أو تقییمات داخل الفصل،  و/أو
ولي األمر /الوصي على طفل مشتبھ في معاناتھ من إعاقة   KIPPبیانات من تدخالت أخرى. ستزود و/أو سجالت طبیة  و/أو  ي، الوالد/ الوص

بمعلومات حول طبیعة أي تقییم (تقییمات) إضافیة مطلوبة. لألطفال تحت سن السادسة، بمجرد الحصول على إقرار الوالد/ الوصي لإلفصاح عن 
 التحویل بطریقة مناسبة من حیث التوقیت. نتیجة تغذیة مرجعیة للشخص الذي قام بعمل التحویل بخصوص   KIPPمعلومات التحویل، ستقدم

 فحوصات
ا إذا كان ینبغي تحویل طفل لتقییم یتم تقدیم نتیجة لوالد/ وصي الطفل. تستخدم الفحوصات تقییمات وأدوات    KIPPتنفِّذ  عملیة مسح شامل لتحدید عمَّ

د على مستوى  KIPPتطبَّق بشكل عام عبر مجتمع الطالب بأكملھ. لیس من المتطلَّب من  الحصول على إقرار الوالد/ الوصي للقیام بمسح موحَّ
دمات المتعلقة  سة. ال یمثل مسح تم بواسطة معلم أو أخصائي لتحدید استراتیجیات التعلیم المالئمة لتنفیذ المنھج تقییًما لألھلیة للتعلیم الخاص والخالمدر

 وال یتطلَّب إقرار الوالد/ الوصي. 

 تعلیم خاص وخدمات متعلقة بذلك. في حاجة لإعاقة فحوصات لتأخیر التقییم المبدئي لطالب قد یكون طفًال ذي  KIPPال تستخدم  

 )2RTIاالستجابة للتعلیم والتدخل (
لتأخیر التقییم المبدئي لطالب قد یكون طفًال ذي إعاقة في حاجة لتعلیم  KIPPالخاصة بـ ) 2RTI(تدخل تعلیم واللن تُْستَْخدم مجھودات االستجابة لل 

 خاص والخدمات المتصلة بذلك. 

 الخدمات المقدمة
م  لة فردیًا الخاصة بكل طفل التعلیم ي، الخدمات المتعلقة بذلك، الترتیبات التیسیریَّة كما ھو متطلَّب في خطة التعلیمكل الدعم  KIPPتقدِّ أو ما  المفصَّ

نموذج إدماج كامل حیث یقضي الطلبة معظم یومھم في بیئة تعلیمیة األقل   KIPP. تستخدم Individualized Education Plan, IEPیعرف بـ 
مي الخدمات خطة تقییدًا یتعلمون بجانب أقرانھم من نفس السن و الصف. یتم تلبیة أھداف  ل ومقدِّ التعلیم المفصلة فردیًا للطلبة عبر أخصائي تدخُّ

. لدى  ، على النحو المبینلتقدیم خدمات واحد مقابل واحد و تعلیم في مجموعة صغیرة المتعلقة بذلك عن طریق دخولھم للفصول، سحب الطلبة للخارج
KIPP   مشیر/ أخصائي اجتماعي وأخصائي تدخل في طاقم العمل لتقدیم خدمات تعلیمیة و سلوكیة، وتتعاقد مع مقدمي خدمات من الخارج عند

 ي. النطق و العالج الوظیفي والجسدالبصر و لخدمات السمع و الضرورة
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 الحقوق و التدابیر االحترازیة إلجراءات الوالد/ الوصي 
فة من قبل  Child Findیتم تعریف الحقوق القانونیة لآلباء/ األوصیاء خالل عملیة   و قانون والیة تینیسي. في حالة وجود خالف، قد   IDEAمعرَّ

شكاوى اإلجراءات الواجبة أو أو الوساطة،  من خاللراءات الواجبة عملیة اإلج ھم فيحقوقالمطالبة ب یسعى اآلباء/ االوصیاء وراء حل الخالفات و
 عن طریق إما:  IDEAللوالیة. یمكن لآلباء/ األوصیاء التعلُّم أكثر بخصوص حقوقھم تحت  ةوى مقدم اشك

)  Part B Procedural Safeguardsبخصوص صمامات األمان أو التدابیر االحترازیة الخاصة باإلجراءات ( الرجوع لـلجزء "ب" ●
 ؛ أو https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/reports/331816_notice_proc_safeguards.pdfالموجود في:

،  Traci Williamمن خالل التواصل مع عمید/ مساعد مدیر خدمات دعم الطالب أو المدیر اإلقلیمي لخدمات دعم الطالب بالمدرسة،  ●
 سخة من التدابیر االحترازیة الخاصة بھم. للحصول على ن  twilliams@kippnashville.orgعلى 

 IDEAتظلمات  
شكوى أو تظلم بخصوص برنامج التعلیم الخاص لطفلھم نفس اإلجراءات المحددة  تقدیمینبغي ان یتبع اآلباء/ األوصیاء أو الطلبة الذین یرغبون في 

لة فردیًا  في الجزء المعنون "اإلجراء العام للتظلمات و الشكاوى". قد تشمل تلك الشكاوى، ولكن لیست محصورة، تكوین أو تنفیذ خطة التعلیم المفصَّ
 للطفل، الخدمات المقدمة، التقدم نحو األھداف، استخدام اإلجراءات التیسیریة المالئمة وتدخالت في بیئة التعلیم العام، إلخ. 

 IDEAقانونیة أو إداریة أخرى خاصة بـ  الیة. قد یتم تقدیم أفعالیمكن تقدیم الشكاوى لمجلس الوالیة عبر عملیة الشكاوى العامة المحددة لمجلس الو 
 للتالي:  بدون تقدیم شكوى او تظلُّم مع مجلس الوالیة أو المدرسة. یمكن توجیھ الشكاوى

 و/أو شكاوى اإلجراءات الواجبة: IDEAالشكاوى اإلداریة الخاصة بـ  
Tennessee Department of Education 

Office of General Counsel 
9th Floor, Andrew Johnson Tower 

710 James Robertson Parkway 
Nashville, TN 37243 

 2921-741 (615)رقم تلیفون: 
   https://www.tn.gov/education/legal-services/special-education-legal-services.htmlموقع إلكتروني:

 

 (فریق دعم الطالب)  S-Teamعملیة الـ 
لطلبة اآلخرین. إذا أراد والد/ وصى أو شخص آخر أن یقوم ام أنفسھم أو ی تتداخل في تعل یوجد ھناك أوقات حین یظھر الطلبة أنماط سلوكیة متكررة

لخدمات دعم الطلبة. یجب أن یقبل كل طاقم   ناظر ال لمناقشة ما یقلقھم، یرجى التواصل مع العمید/ مساعد بعمل تحویل لمقابلة مع فریق دعم الطالب
أن یوثقوا التحویل الشفوي في   KIPP. بمجرد استالم تحویل شفوي، یجب على موظفي S-Teamتحویًال مكتوبًا او شفھیًا لمقابلة مع الـ  KIPPعمل 

 ) أیام عمل من االستالم. 3صورة مكتوبة في غضون ثالثة (

مشیرین، و آباء/ أوصیاء و قد یشمل أیًضا  /اجتماعیین، الناظر أو المعین، معلمین، أخصائیین S-Teamمن منسق الـ  S-Teamیتكون الـ 
أطباء للصحة العقلیة، أخصائیین نفسیین، ممثلین عن ھیئة خارجیة الذین یساعدون في تطویر تقنیات المنع والتدخل و استراتیجیات بدیلة   ممرضین،

 ما یتطلب سلوك الطالب تدخًال، یقوم فریق دعم الطالب بتطویر و توثیق خطة لمخاطبة السلوك. تؤدي في النھایة إلى نجاح الطالب. عند

باه في إذا كانت التدخالت ناجحة، سیقوم الفریق بتوثیق ھذا وقد یستمر في المراقبة كما ھو ضروري.  إذا استمرت سلوكیات بعد تدخالت وتم االشت 
. إذا تم االشتباه في إعاقة في أي نقطة في ھذه المرحلة، ینبغي أن تجتمع  S-Teamئم لمقابلة من قبل الـ إعاقة، یتم استدعاء أخصائي التقییم المال

تقییم لخدمات التعلیم إلجراء ) أیام للحصول على إقرار مكتوب من الوالد/ الوصي 10المدرسة و الوالد/ الوصي في مقابلة في غضون عشرة (
 . 504 الخطة الخاص أو

 إلنجلیزیة اللغة ا ومتعلم
لدى متعلمي  سیتم إجراء تقییم إلجادة اللغة اإلنجلیزیة ذي معاییر مرجعیة مصمم لقیاس مستوى اإلجادة االجتماعیة واألكادیمیة في اللغة اإلنجلیزیة

) HLSا إلى استبیان اللغة األم ( ) استنادً NELBالذین تم تحدید أنھم من خلفیة لیسوا فیھا من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة ( KIPPاللغة اإلنجلیزیة لطالب 
 WIDAو بـ  والفصل الدراسي األول لطالب الصف األول  لطلبة الحضانة  WIDAأداة فحص المعروف ب  لتقییمالمقدم عند التسجیل. ھذا ا

Screener  غویة، لطلبة الصف االول للصف الثاني عشر، یقیِّم اللغة اإلنجلیزیة في المجاالت التعلیمیة واالجتماعیة باإلضافة للغة المتصلة بالفنون الل
یجب إجراء  مجاالت لغویة: القراءة، الكتابة، االستماع، و التحدث.  أربعفي داخل المضمون المدرسي عبر  االجتماعیةالریاضیات، العلوم، الدراسات 

 یوًما تقویمیًا من التسجیل.    30) وإخطار أولیاء أمورھم في غضون ESLھؤالء من قِبل معلم معتمد للغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة ( KIPPفحص لطالب 

https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/reports/331816_notice_proc_safeguards.pdf
mailto:twilliams@kippnashville.org
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دید أنھم متعلمون للغة  في الفحص المجرى، قد یتم تحدید أنھم متعلمون للغة اإلنجلیزیة.  إذا تم تح KIPPاستنادًا إلى الدرجة التي یحرزھا طالب 
الترتیبات التیسیریة المناسبة، والتي یجب أن تبدأ و/أو وسائل الدعم و/أو  مؤھلین للحصول على خدمات التعلم  KIPPاإلنجلیزیة، فسیكون طالب 

ز على التطویر  امعتمدً   امنھجً الذي یستخدم )، ESOLلمتحدثي لغات أخرى ( اللغة االنجلیزیة على الفور. سیتم إدخالھم في برنامج على معاییر یرّكِ
.  یمكن  ELD standardsعلى معاییر تطویر اللغة اإلنجلیزیة أو ما یعرف بـ   ESOLاالجتماعي واألكادیمي في اللغة اإلنجلیزیة. تعتمد مقررات الـ 

االنجلیزیة من إظھار إجادتھم األكادیمیة،  لغةالللمعلمین داخل الفصل إدماج ھذه المعاییر مع معاییر األداء لوالیة تینیسي لتمكین الطلبة متعلمي 
 االجتماعیة، والثقافیة. 

للغة اإلنجلیزیة. سیخضعون لتقییم إلجادة اللغة اإلنجلیزیة ذي   أبریل بخصوص إجادتھم - سیتم تقییم طلبة متعلمي اللغة اإلنجلیزیة سنویا في فبرایر
ى اإلجادة والتقدم من الناحیة االجتماعیة واألكادیمیة في اللغة اإلنجلیزیة لمتعلمي اللغة  معاییر مرجعیة قائم على مستویات قیاسیة مصمم لقیاس مستو 

لُمتَعَلِّمي اللغة اإلنجلیزیة، یقیِّم اللغة اإلنجلیزیة في المجاالت التعلیمیة واالجتماعیة باإلضافة للغة   WIDA ACCESS، التقییماإلنجلیزیة. ھذا 
مجاالت لغویة: القراءة، الكتابة،   أربعفي داخل المضمون المدرسي عبر  االجتماعیةضیات، العلوم، الدراسات المتصلة بالفنون اللغویة، الریا

اعد االستماع، و التحدث. إذا كانت ھناك أیة أسئلة توضیحیة أو أوجھ قلق بخصوص خدمات تعلم اللغة االنجلیزیة، یرجى التواصل مع العمید/ مس
 . كمبال جیلیان ) (EL ،jkimball@kippnashville.orgJilian Kimballمدیر خدمات خدمات دعم الطلبة أو لالناظر 

 504خطط 
.  سیكون معلمي  504یقوم العمید/ مساعد الناظر لخدمات دعم الطلبة ومستشار المدرسة/ األخصائي االجتماعي باإلشراف على تنفیذ كل خطط 

للطالب. تتیع ھذه الخطط ضوابط الوالیة  504التعلیم العام مسؤولین بشكل رئیسي عن تنفیذ كل التعدیالت واإلجراءات التیسیریة المشملة في خطة 
ت دعم الطلبة بالنسبة للطلبات، التقییمات، والتنفیذ. إذا كانت ھناك أیة أسئلة توضیحیة أو أوجھ قلق، یرجى التواصل مع العمید/ مساعد الناظر لخدما 

 أو مشیر المدرسة/ األخصائي االجتماعي.
 خدمات التالزم في المنزل 

)، ESP( تعلیمیةخطة الخدمة ال ) كما ھو محدَّد من قبلHHBأو المنزل (  تشفىالمسقد یكون ھناك حاالت عندما یتطلب طالب خدمات التالزم في 
خالل الوقت الذي یحتاج فیھ طالب أو برنامج التعلیم الفردي.  504التي قد تتضمن ترتیبات تیسیریة و/أو تعدیالت على القسم المنطبق في الخطة 

 ، یُحدد ذلك من قِبل طبیب مرخص أو أخصائي نفسي یعالج الطالب،في موقع بدیل، سیتم تقدیم تعلیم أكادیمي وخدمات أخري للطالب HHBخدمات 
.  إذا كانت ھناك أیة أسئلة توضیحیة أو أوجھ قلق، یرجى التواصل مع العمید/  .من حضور المدرسة بشكل طبیعيیمنعھم الخاص احتیاجھم  إذا كان

 مساعد الناظر لخدمات دعم الطلبة أو مشیر المدرسة/ األخصائي االجتماعي.  

 المشورة
 مشورة فردیة

بخصوص مشورة تتعلق  أخصائي اجتماعي أو متدرب المشورة بشكل فردي واحد مقابل واحد /KIPPمشورة فردیة ھي عندما یقابل طالب مشیر  
بالرغم من بمسائل معینة أو عامة تقوض تعلیمھم. یُْسَحب الطلبة في المشورة الفردیة من داخل الفصل مرة أو مرتین في االسبوع كما ھو ضروري. 

االستشارة   لدى اآلباء/ األوصیاء الخیار لرفض خدمات ف كل الطلبة بدون إقرار والد/وصی لتقدیم المشورة مشیري المدرسة المھنیین ل أنھ یمكن
للطلبة المحددین أنھم یحتاجون  لتقدیم الخدمات یجب أن یكون لدى األخصائیین االجتماعیین و المشیرین المھنیین المرخصین إقرارات ولكن، . الفردیة

 خدمات مشورة. إلى 

 مشورة جماعیة 
ة الذین قد یحتاجون دعم إضافي، ولكن لیس بالضرورة یحتاجون لدعم یرقى لمستوى مشورة فردیة، االنخراط في مشورة جماعیة. عادة یمكن للطلب 

المثابرة، تشمل المشورة الجماعیة ما بین ثالثة وسبعة طالب یعانون كلھم من مسائل مشابھة (تشمل األمثلة إدارة الغضب، الحزن، اإلعداد المتحان، 
اعیین  ). یتقابل الطلبة مع المشیر/ األخصائي االجتماعي في بیئة جماعیة على فترات منتظمة. على الرغم من أن المستشارین/ األخصائیین االجتمإلخ.

غاء یمكنھم تقدیم المشورة لجمیع الطالب في مجموعات دون الحصول على موافقة ولي األمر/ الوصي، فإنھ لدى أولیاء األمور/ األوصیاء خیار إل 
 المشاركة في خدمات االستشارات الجماعیة. 

  

mailto:jkimball@kippnashville.org
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  الصحة، السالمة، و األمان
 19-البروتوكوالت والتوجیھات الخاصة بجائحة كوفید

اتباع التوجیھات الحكومیة والمحلیة لضمان صحة وسالمة كل طالب    KIPP Nashville، ستواصل 19-نظًرا الستمرار تفشي جائحة كوفید
ة بنا وموظف. تمثل صحة وسالمة ورفاه فریقنا واألھالي لدینا أولویتنا األولى وستظل كذلك. سوف نستمر في مراقبة التوجیھات واإلجراءات الخاص 

 مراقبة األعراض وااللتزام بالتباعد االجتماعي إلى أقصى حد ممكن. مع التركیز على تقسیم الطالب والموظفین إلى مجموعات وتقلیل التعرض و

 االختبارات الجسدیة و التطعیمات
ت قبل دخول كل طالب لمدرسة عامة للمرة األولي و قبل االشتراك كعضو في أي فریق ریاضي تحت رعایة المدرسة، یجب على الطالب أن یقدم اثبا

 لفحص جسدي كامل. 

لتقید في أو حضور مدرسة بدون إثبات لتطعیمات حدیثة. قد یتم إعطاء الطلبة استثناء من متطلبات التطعیم إذا شھد طبیب مؤھل  لیس مسموح للطلبة با
وتم   أن تقدیم التطعیمات سیكون مضر للطفل بأي طریقة. قد یتم منح استثناء لطلبة ایضا من متطلبات التطعیمات إذا قدم والد/وصي تصریح مكتوب

مع معتقدات و ممارسات دینیة  ھذه تتعارض والتأكید تحت جزاءات القسم الكاذب للسلطات المالئمة أن التطعیم و اإلجراءات الوقائیة ھعلی اإلمضاء 
ت  إذا لم یكن الطالب مطعَّما بعد أو إذا كان غیر قادر على تقدیم سجال للوالد/ الوصي. لن یتم رفض طلب قید للمدرسة لطالب تم تحدیده أنھ بال مأوى

للبیت فورا حتى یتم مشاركة   مأوى. سیتم إرسال الطلبة الذین یحضرون للمدرسة بدون سجالت تطعیمات حدیثة تطعیم بسبب عدم وجوده داخل
 سجالت تطعیم حدیثة مع المدرسة. 

  19- حدثة ألي طالب یتلقى لقاح كوفید، یتم تشجیع أولیاء األمور/ األوصیاء على تقدیم معلومات التطعیمات الم19-نظًرا الستمرار تفشي جائحة كوفید
 وال یكون ذلك إلزامیًا علیھم. 

 أدویة الطالب 

الغرض من إعطاء األدویة في المدرسة ھو مساعدة كل طفل في الحفاظ على حالة صحیة مثلى لتعزیز تعلیمھ. یجب أن تقتصر األدویة على تلك 
إلى البرنامج التعلیمي. تھدف التوجیھات إلى تقلیل عدد األدویة المقدمة في  الالزمة خالل ساعات المدرسة والضروریة إلتاحة وصول الطالب

ولي المدرسة، لكن مع ضمان إعطاء األدویة بشكل آمن ألولئك الطالب الذین یحتاجون إلیھا. قد تعمل المدرسة مع مقدم الوصفة الطبیة المرخص و 
حیث ال تكون ھناك حاجة إلعطائھا خالل ساعات المدرسة. ینبغي أن یتم وصف كل  األمر (أولیاء األمور) أو الوصي لضبط وقت إعطاء األدویة ب 

اإلقرار. أدویھ فوق الرف ھي أدویھ ال  استمارة أدویة الوصفة الطبیة التي تعطى في المدرسة من قبل واصف مرخَّص وتتطلب إمضاء طبیب على 
الوالد. یتم االحتفاظ بكل األدویة في المكتب الرئیسي.  یجب أن یلبي الطالب   نعلیھا ماستمارة إقرار موقّع  ولكنھا تتطلبتتطلب وصفة طبیة، 

 الشروط التالیة حتى یعطي نفسھ دواء في المدرسة بمساعدة: 

 یجب أن یتمتع الطالب بالكفاءة إلعطاء نفسھ دواء موصوفًا أو بدون وصفة طبیة.  ●
 واء، مستقرة.التي بخصوصھا تم التصریح بوصف الد یجب أن تكون حالة الطالب، ●
ستشتمل المساعدة المقدمة فیما یتعلق باالستخدام الذاتي بشكل أساسي على حفظ األدویة وتوزیعھا في الوقت المناسب وتوثیقھا بشكل  ●

 صحیح

-Request for Assisted Selfوكاملة من “ علیھادواء (سواء بوصفة طبیة أو بدون)، یجب أن تستلم المدرسة نسخة تم االمضاء  أيقبل تقدیم 
Administration of Medication  باإلضافة للدواء في عبوتھ األصلیة مع اسم الطالب، اسم الدواء والجرعة، وقت وطریقة األخذ.  یجب  ”

، شامًال األدویة بدون یوًما. لن یستطیع طاقم العمل أن یقدم أي أدویة 14تجمیع كل الدواء غیر المستخدم في نھایة العام الدراسي، أو سیتم إتالفھا بعد 
 ، بدون ملء ھذه االستمارة و وجودھا في الملف.  Tylenolوصفة طبیة مثل 

 سیقوم أعضاء طاقم العمل المعنیین باستكمال تدریبا سنویا على إعطاء الدواء قبل العام الدراسي وقیامھم بإعطاء أي دواء.  

 اإلنفلوانزا و مرض االلتھاب السحائي و التطعیم
التطعیم ضد اإلنفلونزا ومرض االلتھاب   وفاعلیةدرسة اآلباء/ األوصیاء بمعلومات بخصوص اإلنفلونزا و مرض االلتھاب السحائي ستزود الم

 كل عام دراسي.  بدایةالسحائي في 
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 للطوارئ االستعداد 
KIPP Nashville  ملتزمة بسالمة كل عضو من طاقم العمل والطلبة أثناء التواجد في الحرم المدرسي. یلعب كل أعضاء طاقم العمل دوًرا محوریًا

. فرق العملیات اإلقلیمیة والمعتمدة على المدرسة  KIPP Nashville أن یعتبروا ھذا وجًھا من دورھم في  علیھمفي سالمة كل طالب و ینبغي 
 تنفیذ خطھ السالمة.  مسؤولة عن خلق و 

 مناورات السالمة
ن مناورات السالمة الموظفین والطلبة  KIPP Nashvilleمناورات السالمة ھي ناحیة مھمة من االستعداد للطوارئ الخاص بجمیع مدارس   . ستمّكِ

بشكل مستمر خالل العام كما ھو موصوف   من التمرن على االستجابة المالئمة ألي ظرف طارئ أو كارثة طبیعیة. سنقوم بإكمال المناورات التالیة
حة الخاصة بنا:   من قبل المقاطعة المصّرِ

عندما یكون ھناك حدثًا سیئًا متعلق بالطقس الذي یمكن أن یؤثر فوریا على سالمة كل االشخاص داخل المبنى،  إعصار/ طقس سيء: ●
 غطاء داخل المبني.  سیقوم كل األشخاص بأخذ

الذي یمكن أن یؤثر على المدرسة، یُتَطلَّب من كل األشخاص داخل المبنى أن یبقوا في  المنطقةاك تھدیدًا في عندما یكون ھن  منع الدخول: ●
 الدخول للمبنى خالل ھذا الوقت.  إعادةالداخل. لن یتم السماح ألي شخص بدخول او 

الشخاص داخل المبنى، سیتم قفل كل األبواب  عندما یكون ھناك تھدیدًا داخل المبنى الذي یمكن ان یؤثر فوًرا على أمن كل ا  الغلق:  ●
 (الداخلیة والخارجیة) وینبغي ان یختبئ كل االشخاص داخل المبنى عن النظر. 

الفصل، یجب على كل  و/أو  عندما یكون ھناك ظرفا ال یمكن التنبؤ بھ یعوق أي شخص من الخروج من المبنى  اإلیواء في المكان: ●
 الدخول للمبنى خالل ھذا الوقت.   إعادةاألشخاص داخل المبنى أن یبقوا في موقعھم الحالي. لن یتم السماح ألي شخص بدخول او 

 یتطلب كل األشخاص داخل المبنى أن یقوموا باإلخالء.  عندما یكون ھناك حریق في المبنى،  الحریق/ اإلخالء:  ●

 تصریح عدم التمییز 
ھنا الناظر، نري أن االحترام واالعتبار لكل األشخاص أولویھ في    KIPP Nashville تحضر مجموعھ متنوعة من األشخاص مع بعضھم. كما وجَّ

 ة اإلعاقة. كل نشاطات المدرسة. من غیر القانوني أن نمیِّز ضد أي فرد اعتمادا على العرق، اللون، الدیانة، الجنس، الجنسیة، اتجاه جنسي، سن، حال 

KIPP Nashville   لیست ملتزمة فقط برفع شارة القانون بخصوص الفرص المتساویة بالتوافق مع المادة السادسة لقانون الحقوق المدنیة لعام
أن تؤكد أن مسؤولیة كل عضو في المجتمع أن  KIPP Nashville، ولكن تعتبر أن روح ھذه القوانین ھي األساس الصمیم لقیمھا. ترید 1964

 زم بمبادئ الفرص المتساویة ألن ذلك یؤثر على طاقم العمل، أعضاء ھیئھ التدریس والطلبة في كل أوجھ الحیاة المدرسیة. یالحظ ویلت 

 وقد تم تعیین الشخص التالي للتعامل مع كل االستفسارات الخاصة بسیاسات عدم التمییز:
 

 KIPP Nashvilleمدیر الموارد البشریة في 
3410 Knight Drive 

Nashville, TN 37207 
615.852.8214 

 
 إساءة و إھمال الطفل 

 التبلیغ
إھمال لطفل وذلك یشمل إیذاء نفسي، جسدي، وإساءة جنسیة. إذا كان لدى الموظفین و/أو ینبغي ان یكون كل األشخاص حذرین ألي دلیل على إساءة 

قدیم تقریًرا فورا. سیتم تقدیم التقریر للقاضي الذي لدیھ صالحیات معرفة بـ أو لدیھم سبب معقول في االشتباه في إساءة أو إھمال، ینبغي أن یتم ت 
الرئیسي إلنفاذ القانون  )، لمأمور المقاطعة حیث یعیش الطفل، أو لمكتب الموظف الرسميDCSللقاصرین، مكتب مقاطعة إدارة خدمات الطفل (

 غ:حیث یعیش الطفل. سیشمل التقریر ما یلي، للحد المعلوم بھ من قبل المبلِّ 

 اسم، عنوان، رقم تلیفون، عرق، مدرسة، و سن الطالب؛  .1

 اسم، رقم تلیفون، و عنوان الوالد/ الوصي أو األشخاص الذین لدیھم حضانة للطالب؛  .2

 طبیعة ومدى اإلساءة أو اإلھمال أو أي تصریح من الطفل؛ و  .3
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 بالسبب أو بمدي اإلساءة أو اإلھمال. أي دلیل على السبب أو أي معلومات أخرى التي یمكن ان یكون لھا عالقھ  .4

غ سریَّة إال إذا حددت محكمة األحداث خالف ذلك. الحظ أنھ تم تقدیم تقریر وسیتم تزوید أي معلومات أخرى متعلقة بسالمة  لستبقى ھویة الشخص المّبِ 
بالتناسق مع إدارة خدمات الطفل. لن یتم التزوید بإخطار إذا كان ساعة من التقدیم. سیتم تقدیم ھذا اإلخطار  24الطفل شفھیا للوالد/ الوصي في غضون 

 ھناك سببًا معقوًال لالعتقاد أن الوالد/ الوصي قد یكون المعتدي أو مسؤول عن اإلساءة بأي طریقة. 

 التحقیقات 
السماح لفرق مراجعة إساءة الطفل بالقیام  لدى موظفي وإداري المدرسة واجبًا للتعاون، تقدیم العون والمعلومات في تحقیقات إساءة الطفل شامًال 

أثناء وجود الطالب في المدرسة. یتحكم المدیر في وقت، مكان، وظروف المقابلة و لكن قد ال یصر على تواجد موظف مدرسي حتى إذا كان  بمقابالت
عن طریق الفشل في إخطار اآلباء/ األوصیاء أنھ سیتم  المسيء المشتبھ فیھ موظفًا في المدرسة أو طالب آخر. لن یكون الناظر في انتھاك ألیة قوانین

 إجراء مقابلة مع الطالب حتى إذا لم یكن المشتبھ فیھ عضًوا في منزل/أسرة الطفل. 

 الشكاوى المتعلقة بسالمة الحافالت
 عملیة الشكوى

 كل حافلة مزودة برقم ھاتف موضوع على المصد الخلفي للتبلیغ عن شكاوى. 

 من سالمة الحافلة، یتم اتباع العملیة التالیة:في حالة وجود شكوى 

 ). 615( 986- 1467یتم تقدیم الشكوى عبر الھاتف إلى مدیر النقل على  )1(

 ساعة، سیبدأ مدیر النقل تحقیقًا في الشكوى.   24في غضون  )2(

 شامًال:ساعة من استالم الشكوى، تقدم مدیرة التنقل والمواصالت تقریًرا مبدئیًا لمدیر العملیات،   48في غضون  )3(

)a(  وقت وتاریخ استالم الشكوى؛ 

)b( اسم سائق الحافلة؛ 

)c(  ملخص للشكوى؛ و 

)d(  أي شكاوى مسبقة أو إجراءات تأدیبیة أخذت ضد السائق 

أیام من استالم الشكوى المبدئیة، تقدم مدیرة التنقل والمواصالت تقریًرا مكتوبًا لمدیر العملیات یفصل نتائج التحقیق   10في غضون  )4(
 الذي تم أخذه استجابة للشكوى.  باإلضافة إلي الفعل

 الفیدیو استخدام الصور الفوتوغرافیة و تسجیالت 
لمراقبة سلوك الطالب على حافالت المدرسة التي تقل طالب من و إلي األنشطة المدرسیة أو تلك خارج  فیدیویمكن استخدام كامیرات أو كامیرات 

 فقط لتعزیز نظام، سالمة، و أمن الطالب، طاقم العمل، والملكیة.  یدیوالفنطاق المنھج الدراسي. سیتم استخدام الصور وتسجیالت 

.  سیكون الطالب الذین في خرق لقواعد سلوك الحافلة عرضة لفعل تأدیبي بالتوافق مع سیاسة المجلس المؤسسة التي تحكم سلوك وانضباط الطالب
للوالیة التي یمكن تطبیقھا المتعلقة بالصور الفوتوغرافیة وتسجیالت الفیدیو. لكل القوانین الفدرالیة و القوانین التابعة   KIPP Nashvilleستخضع 

للحافلة   فیدیو) أیام عمل. یمكن لوالد/ وصى أن یقوم بتقدیم طلبات لرؤیة صور فوتوغرافیة للحافلة او تسجیالت 3سیتم االحتفاظ بالمواد لمدة ثالثة (
لعملیات الرئیسي، الناظر، مدیر العملیات، مدیر التنقل، و إذا كان یمكن ترتیب مشاھدة بالتوافق مع المثارة من قبل حادثة معینة تشمل طفلھم لمدیر ا

مدیر العملیات القانون الفدرالي و المتعلق بالوالیة الذي یمكن تطبیقھ، سیتم ترتیب وقت ومكان للمشاھدة. سیكون مدیر العملیات الرئیسي، الناظر، أو 
 .  الفیدیوالوالد/ الوصي بفرصة الستعراض الصور الفوتوغرافیة و تسجیالت متواجدا عندما یتم تزوید 

جل او بخالف ذلك ینسخ تسجیل   أو یحصل على نسخة من التسجیل بدون أمر قضائي ساري.  الفیدیوال یمكن للوالد/ الوصي أن یّسِ

 الفیدیوإجراءات استعراض 
 الفیدیومن یمكنھ طلب استعراض  أ.

تم أخذه من كامیرا على حافلة   فیدیویمكن لوالد/وصي ذي سلطة لمشاھدة السجل األكادیمي للطالب أن یقوم بطلب استعراض جزء من  )1(
ر   طفلھ او طفلھا خالل حادثة معینة على الحافلة تشمل طفلھ/طفلھا.  الفیدیومدرسیة عندما یصّوِ
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 طفلھا الخاص بھم ولحادثة معینة فقط تشمل طفلھ/ طفلھا الخاص بھم.  /فقط لطفلھ  فیدیویمكن للطرف الذي قام بالطلب أن یستعرض  )2(

 .للفیدیوالمالئم (في معظم األحیان الناظر) متواجدًا أثناء مشاھدة الوالد/ الوصي  KIPP Nashvilleسیكون موظف  )3(

 الفیدیو لطلب و مشاھدة   العملیةب . 
. یمكن أن  یقدَّم الفیدیوأن یشاھد جزًءا ذات صلة من  كتابتھد/الوصي أن یطلب ) أیام عمل من حادثة معینة، یمكن للوال3في غضون ثالثة (  )1(

 الطلب للناظر، مدیر العملیات، مدیر وسائل التنقل، أو مدیر العملیات الرئیسي.

 العملیات الرئیسي.  ان یقوموا بتمریر الطلب لمدیر علیھا /علیھإذا تم تقدیم الطلب للناظر، مدیر العملیات، أو مدیر وسائل التنقل، یجب   )2(

بالتوافق مع القوانین  الفیدیوموضع التساؤل وتحدید إذا كان یمكن مشاھدة  الفیدیوسیقوم مدیر العملیات الرئیسي بجمع، تجمیع، ومراجعة  )3(
 الفدرالیة والتابعة للوالیة. 

 . الفیدیودولة موعد مع الوالد/ الوصي لمشاھدة للناظر الذي سیقوم بج الفیدیوعندما یكون مالئًما، سیقوم مدیر العملیات الرئیسي بتمریر  )4(

وعملیة المشاھدة في كل األوقات مع الوالد/الوصي أثناء   الفیدیومتحكًما في  KIPP Nashvilleسیكون الناظر او موظف مالئم آخر لـ  )5(
 . للفیدیومشاھدة الوالد/ الوصي 

 في كل االوقات. لن یتم التزوید بنسخ.   KIPP Nashvilleفي حیازة  الفیدیوسیكون  )6(

من قبل الوالد/ الوصي أو الناظر بأي شكل من األشكال. من المحظور نسخ، مضاعفة، بث، تسجیل صوتي أو مرئي،  الفیدیوال یمكن نسخ  )7(
 . للفیدیوو أخذ صور فوتوغرافیة 

 و توفُّره  الفیدیوج. تخزین 
 ) أیام عمل بعد التسجیل.3في األرشیف لمدة ال تقل عن ثالثة ( الفیدیووتسجیل  بالصور الفوتوغرافیة   KIPP Nashvilleستحتفظ  )1(

   لألسبستوسقانون االستجابة الطارئة 
ألي من المباني التي نعمل فیھا، نمتلكھا، ونقوم بتأجیرھا، التي لدیھا  لألسبستوسبخطة إدارة  KIPP Nashvilleبالتوافق مع قانون الوالیة، تحتفظ 

  باألسبستوسي على االسبستوس. ھذا یشمل فحص دوري وتواصل استباقي مع العائالت و طاقم العمل بخصوص أي نشاط ذات عالقة أي مواد تحتو 
 یحدث داخل المدرسة. في تلك الظروف النادرة، یحدث انحصار أو  خفض انبعاثات مھني و یتم تخطیط النشاط خالل عطالت  المدرسة.  
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   إشراك والد/ وصي
 إشراك أولیاء األمور واألسرةسیاسة 

سیاسة لمشاركة أولیاء األمور في المدرسة بمقتضى الباب األول، والتي یجب أن تفي بمتطلبات    KIPP Nashvilleستضع كل مدرسة تابعة لمدارس 
ء أمور الوالیة والمتطلبات الفدرالیة، بما في ذلك میثاق خاص بالمدرسة. سیتم وضع ھذه السیاسة المعدة على مستوى المدرسة باالشتراك مع أولیا

كتیبك الخاص بمدرستك للحصول على مزید من المعلومات حول مشاركة أولیاء األمور واألھالي في الطالب المشاركین وتوزیعھا علیھم. راجع 
 مدرستك.

 میثاق المدرسة 
 ما ھو میثاق المدرسة؟

 باسم االلتزام بالتمیز، ھو اتفاقیة یضعھا األھالي والطالب والمعلمین معًا. وھي توضح KIPP Nashvilleمیثاق المدرسة، المعروف أیًضا في  
 الكیفیة التي سیعمل بھا األھالي والمعلمون معًا للتأكد من بلوغ جمیع الطالب معاییر مستوى الصف. المواثیق الفعالة: 

 تركز على مھارات تعلم الطالب  ●
 تصف الكیفیة التي سیساعد بھا المعلمون الطالب على تنمیة مھاراتھم باستخدام التعلیم عالي الجودة  ●
 یمكن لألھالي استخدامھا في المنزل تشارك االستراتیجیات التي  ●
 توضح الكیفیة التي سیتواصل بھا المعلمون واألھالي بشأن التقدم الذي یحرزه الطالب  ●
 تتضمن أھداف خطة تحسین المدرسة  ●

 
 اإلعداد بشكل مشترك

عات وفعالیات كل عام لمراجعة  بشكل مشترك على وضع میثاق المدرسة. ستعقد اجتما KIPP Nashvilleسیعمل األھالي والطالب والموظفون في 
 الطالب واألھالي. احتیاجاتالمیثاق وإجراء تغییرات بناًء على 

 التواصل حول تعلم الطالب 
بالتواصل المتكرر ثنائي االتجاه مع األھالي حول تعلم الطالب. تتمثل بعض الطرق التي سنتواصل بھا مع أولیاء األمور   KIPP Nashvilleتلتزم 

 في: 
 قق من التوقیع على البرنامج الیومي عملیات التح ●
 تقاریر سیر العمل الشھریة  ●
 المكالمات الدوریة من المعلمین والموظفین حول التقدم الذي یحرزه الطالب  ●
 التحدیثات على الموقع اإللكتروني للمدرسة وصفحتھا على فیسبوك  ●
 المحادثات مع أولیاء األمور حول البیانات األكادیمیة ●
 االجتماعات مع أولیاء األمور حول فھم التقدم الذي یحرزه الطالب  ●
 اجتماعات أولیاء األمور والمعلمین في فصلي الخریف والربیع ●

 
 االلتزام بالتمیز 

لتزام كتابیًا  على نموذج التزام بالتمیز في بدایة العام الدراسي. یسجل ھذا اال KIPP Nashvilleفي والموظفون یوقع جمیع الطالب وأولیاء األمور  
على المسار الصحیح للكلیة وأثنائھا. یتم الرجوع إلى االلتزام بالتمیز على مدار العام من أجل   KIPPاإلجراءات المتفق علیھا من أجل وضع طالب 

ن وأولیاء األمور في كل مجال من المجاالت. ارجع إلى كتیبك الخاص بمدرستك للتعرف  وتقدیم مالحظات حول التقدم الذي یحرزه الطالب والموظف 
 مدرستك.الخاص ب على االلتزام بالتمیز 

 
 التواصل مع الوالدین/ الوصي 

 التواصل مع اآلباء/ األوصیاء بخصوص درجات الطالب والتقدم األكادیمي قد یشمل، و لكن لیس منحصًرا في: 

 بوابة لالستنارة ●
 لمات ھاتفیة/ رسائل نصیة/ برید إلكترونيمكا ●
 مؤتمرات  ●
 تقاریر التقدم وسط كل ربع ●
 بطاقات التقریر  ●
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 خطابات للمنزل  ●
 تقاریر مراقبة التطور*  ●
 * IEPتقاریر التطور الخاصة بالـ  ●

 ) Special Educationالخاص (التعلیم *للطلبة الذین یتم خدمتھم من قبل 

ض طفلھمسیقوم المعلمون على نحو استباقي بإخطار الوالدین/ األوصیاء   خطر عدم النجاح في ربع معیَّن. ل الُمعرَّ

 حقوق الوالد او الوصي
 ) FERPA(  لألسرةقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة 

خاضعة للقانون    KIPP Nashvilleتكون السجالت التعلیمیة الخاصة بالطالب الموجودة في مصادر البیانات اإللكترونیة والملموسة الخاصة بـ  
 . FERPA  ،20 U.S.C. §1232gالفدرالي الخاص بالخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة أو ما یعرف بـ  

رس التصریح بمعلومات یمكن أن تفصح عن ھویة الشخص الموجودة في سجالت الطالب التعلیمیة  على المدا  FERPAباستثناءات قلیلة، یحظر 
لجزاءات شدیدة تشمل إنھاء األھلیة للحصول على تمویل تحت   KIPP Nashvilleقد یعرض  FERPAبدون إقرار مكتوب من والد/وصي. انتھاك 

 . علیھاأي برنامج فدرالي یمكن أن ینطبق 

، یوجد استثناء واحد یسمح باإلفصاح بدون إقرار مسبَّق من الوالد/ الوصي وھو اإلفصاح لموظفین رسمیین للمدرسة ذوي  على الرغم من ذلك
 اھتمامات تعلیمیة مشروعة. 

على عدم التصریح عن أي معلومات یمكن عن طریقھا تحدید الھویة الشخصیة للطالب   KIPP Nashvilleیوافق كل أعضاء طاقم العمل الخاص بـ 
أثناء أداء واجبھم ألطراف أخرى لیسوا موظفین رسمیین للمدرسة إال إذا حصلوا على إقرار مكتوب مسبق من والد /وصي  علیھاالتي یحصلون 

 التوجیھیة لإلفصاح.  FERPAبالتوافق مع نقاط 

الطالب  “بـ عاًما أو أكبر أو ما یعرفون  18) اآلباء/األوصیاء والطلبة الذین في سن FERPAیمنح قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (
 المؤھلین" حقوقًا معیَّنة بخصوص السجالت التعلیمیة للطالب. ھذه الحقوق ھي: 

 طلب للدخول.   KIPP Nashvilleیوًما بعد الیوم الذي تستلم فیھ  45الحق لفحص و استعراض السجالت التعلیمیة الطالب في غضون  )1(

لطفلھم أو الخاصة بھم أن یقدموا طلبًا  مكتوبًا  تعلیمیةینبغي على اآلباء/ األوصیاء أو الطلبة المؤھلین الذین یریدون أن یفحصوا السجالت ال
و الشخص المعیَّن یحدد السجالت التي یریدون فحصھا. سیقوم الموظف الرسمي للمدرسة بعمل ترتیبات للدخول إلى وإخطار  للمدیر أ

 الوالد/ األوصیاء أو الطالب المؤھل بالمیعاد والمكان الذي یمكن فحص السجالت فیھما.

لطالب المؤھَّل أنھا غیر دقیقة، مضللة، أو بخالف ذلك في انتھاك  أو ا الوصيالتي یعتقد الوالد/  تعلیمیةالحق لطلب تعدیل سجالت الطالب ال  )2(
 . FERPAلحقوق الخصوصیة الخاصة بالطالب تحت 

ینبغي على اآلباء/ األوصیاء أو الطلبة المؤھلین الذین یریدون سؤال المدرسة لتعدیل سجل التعلیم الخاص بطالبھم أو الخاص بھم أن  
تغییره. إذا  علیھیھ بوضوح الجزء من السجل الذین یریدون تغییره و یحددون السبب الذي ینبغي بناًء یقدموا طلب مكتوب للناظر یحددون ف

قررت المدرسة عدم تعدیل السجل كما ھو مطلوب من قبل الوالد/الوصي أو الطالب المؤھَّل، ستقوم بإخطار الوالد/ الوصي أو الطالب  
بخصوص طلب التعدیل. سیتم تزوید الوالد/الوصي أو الطالب المؤھل بمعلومات إضافیة  المؤھَّل بالقرار و بحقھم في طلب جلسة استماع 

 بخصوص إجراءات جلسة االستماع عند إخطارھم بحقھم في جلسة استماع.

لب  ) من سجالت الطاPIIالحق في تقدیم إقرار مكتوب قبل قیام المدرسة بالتصریح عن معلومات یمكن من خاللھا تحدید الھویة الشخصیة ( )3(
ح بھ تعلیمیةال  بالتصریح بدون إقرار. FERPA، باستثناء الحد التي تصرَّ

استثناء واحد، یسمح باإلفصاح بدون إقرار، وھو اإلفصاح لموظفین رسمیین للمدرسة ذوي اھتمامات تعلیمیة مشروعة. المعاییر التي یتم  
  للمدرسةلیم مشروع یجب ان یتم وضعھا في اإلخطار السنوي على أساسھا تحدید من یمثل موظف رسمي لمدرسة أو ماذا یمثل اھتمام تع

. عادة یشمل موظف مدرسي لمدرسة شخًصا موظفًا من قبل المدرسة أو مقاطعة المدرسة  FERPAأو لمقاطعة المدرسة بخصوص حقوق 
وحدة إنفاذ القانون)  أو    كإداري، مشرف، معلِّم أو عضو من طاقم العمل التدعیمي ( یشمل طاقم عمل طبى أو خاص بالصحة، و موظف

شخص یخدم في مجلس المدرسة. قد یشمل موظف رسمي للمدرسة متطوع، مقاول، أو استشاري، الذي  في حین أنھ لیس موظفًا من قبل  
سة  المدرسة، یقوم بخدمة أو وظیفھ مؤسسیة التي بخالفھا تستخدم المدرسة موظفیھا الخاصین بھا والذي یكون تحت تحكم مباشر من المدر

التي یمكن عن طریقھا تحدید الھویة من السجالت التعلیمیة،  مثل محامي، مدقق، استشاري طبي، أو   PIIبخصوص استخدام وصیانة الـ 
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معالج؛ والد/وصى أو طالب یتطوع للخدمة في لجنة رسمیة، مثل لجنة التأدیب أو التظلُّم؛ أو والد/وصى، طالب، أو متطوع آخر یساعد  
ي مشروع إذا كان تعلیملمدرسة في القیام بمھامھ أو مھامھا. یكون لدى الموظف الرسمي للمدرسة عادة اھتمام موظف رسمي آخر ل

 ي حتى یتمكن من إیفاء مسؤولیتھ أو  مسؤولیتھا المھنیة.تعلیمالموظف الرسمي في حاجة الستعراض سجل 

للخضوع لمتطلبات   KIPP Nashvilleفشل مدَّعي من قبل  الخاصة بالوالیات المتحدة بخصوص التعلیمالحق في تقدیم شكوى إلدارة  )4(
FERPA اسم و عنوان المكتب الذي یدیر .FERPA  :ھو 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue SW 
Washington, DC 20202 

 
 تعریفات
 مباشرة لطلبة و یتم صیانتھا من قبل المدرسة أو من قبل طرف یعمل للمدرسة. سجالت ذات صلة سجالت تعلیمیة للطالب:  ●

 تشمل، ولكن  لیست محصورة في: معلومات التي یمكن عن طریقھا تحدید ھویة:  ●

 أسماء طلبة؛  ○

 أسماء آباء الطلبة أو أعضاء آخرین في األسرة؛  ○

 عنوان الطالب أو عنوان أسرة الطالب؛ ○

 لضمان االجتماعي للطلبة أو أرقام للطلبة مخصصة من قبل المدرسة؛محددات للشخصیة؛ مثل أرقام ا ○

 قوائم بصفات شخصیة التي ستجعل من السھل تعقُّب ھویة الطالب؛ أو  ○

 معلومات أخرى ستجعل من السھل تعقُّب ھویة الطالب.  ○

العمل التدعیمي (یشمل   كإداري، مشرف، معلِّم أو عضو من طاقم KIPP Nashvilleشخص معین من قبل  موظف رسمي للمدرسة:  ●
طاقم عمل طبى أو خاص بالصحة، إنفاذ القانون، أو موظف تقني)؛  أو شخص یخدم في مجلس المدرسة للمدیرین؛ شخص أو شركة  

تعاقدت معھم المدرسة للقیام بمھمة معینة ( مثل محامي، مدقق، محلل بیانات، استشاري طبي، أو معالج)؛ أو والد/وصى أو طالب یخدم في  
 نة رسمیة، مثل لجنة التأدیب أو التظلُّم، أو یساعد موظف رسمي آخر للمدرسة في القیام بمھامھ أو مھامھا.لج

ي تعلیمي مشروع إذا كان الموظف الرسمي في حاجة الستعراض سجل تعلیملدى موظف رسمي للمدرسة اھتمام ي مشروع: تعلیم اھتمام  ●
 مھنیة.حتى یتمكن من إیفاء مسؤولیتھ أو  مسؤولیتھا ال

 )PPRAتعدیل حمایھ حقوق الطالب (
والثانویة حقوقًا معینة بخصوص إجراء االستطالعات، تجمیع و استخدام المعلومات ألغراض  االبتدائیةآباء/ أوصیاء طالب المدرسة  PPRAیمنح 

 تسویقیة، و فحوصات جسدیة معینة. ھذه تشمل، ولكن لیست محصورة في، الحق لــ : 

 protected information“)طلَّب من الطالب أن یقدموا استطالع یخص واحدة أو أكثر من المجاالت التالیة المحمیة  موافقة قبل أن یُتَ  ●
survey”)  ) إذا كان االستطالع مموًال جزئیًا أو كلیًا من قبل برنامج إلدارة التعلیم للوالیات المتحدةED :( 

 االنتماءات أو المعتقدات السیاسیة للطالب أو والد/وصي الطالب؛  .1

 مشاكل عقلیة أو نفسیة للطالب أو عائلھ الطالب؛ .2

 سلوك أو میول متعلقة بالجنس؛  .3

 ، مھین، أو یدین ذاتیًا؛ سلوك غیر قانوني، مضاد للمجتمع .4

 تقییمات حرجة آلخرین لدى المجیبین عالقات عائلیة وثیقة بھم؛ .5

ف  .6  القانون، مثل مع محامین، أطباء، أو مبشرین؛ علیھاعالقات ذات امتیازات یتعرَّ
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 ممارسات، انتماءات، معتقدات دینیة للطالب أو لوالد/ وصي الطالب؛ أو  .7

 القانون لتحدید األھلیة لبرنامج.دخل، غیر الذي یتطلب من قبل  .8

 استقبال إخطار وفرصة إلخراج الطالب من:  ●

 أي استطالع آخر لمعلومات محمیة، بغض النظر عن التمویل؛ .1

متطلَّب كشرط لحضور، یتم تقدیمھ من قبل المدرسة أو عمیلھا، ولیس ضروریًا  طارئأي فحص جسدي اختراقي أو مسح غیر  .2
، وذلك باستثناء فحوصات السمع، الرؤیة، أو اعوجاج العمود الفقري، أو أي فحص جسدي أو  لحمایة صحة وسالمة طالب ملحة

 مسح مسموح بھ أو متطلب تحت قانون الوالیة؛ و 

أنشطة تشمل تجمیع، اإلفصاح عن، أو استخدام معلومات شخصیة مجمعة من طلبة للتسویق أو للبیع أو بخالف ذلك توزیع  .3
نطبق على تجمیع، اإلفصاح عن، أو استخدام معلومات شخصیة مجمعة من الطلبة للغرض  المعلومات آلخرین. (ھذا ال ی 

 لـ ، أو إلي طلبة أو مؤسسات تربویة).  تعلیمیةالمقصور على تطویر، تقییم، أو التزوید بمنتجات او خدمات 

 فحص، عند الطلب، و قبل تقدیم أو استخدام:  ●

 خلقھا من قبل طرف ثالث؛    استطالعات لمعلومات طلبة محمیة واستطالعات تم .1

الخاصة بالتوزیع المذكورة  األخرىأجھزة تستخدم لجمع معلومات شخصیة من طلبة ألي من أغراض التسویق والمبیعات، أو  .2
 اعال؛ و

 تستخدم كجزء من المنھج التربوي. تعلیمیةمواد  .3

 تم تحریره تحت قانون الوالیة.عاًما أو لقاصر  18تنتقل ھذه الحقوق من الوالد/ الوصي لطالب یبلغ من العمر 

رت سیاسات بخصوص ھذه الحقوق، باإلضافة الى ترتیبات لحمایة خصوصیة الطالب في تقدیم استطالعات لمعلومات     KIPP Nashvilleلقد طوَّ
 KIPPستقوم  محمیة، و تجمیع، اإلفصاح عن، أو استخدام معلومات شخصیة ألغراض تسویقیة، خاصة بالمبیعات أو أخري خاصة بالتوزیع.

Nashville    بإخطار اآلباء/ األوصیاء بھذه السیاسات بصورة مباشرة على األقل سنویا في بدایة كل عام دراسي وبعد أي تغییرات كبیر. و ستقوم
KIPP Nashville   ه بشكل مباشر  أیضا بإخطار آباء/أوصیاء الطلبة الذین یتم جدولتھم لالشتراك في أنشطة معینة و استطالعات مذكورة أدنا

 KIPPإلخراج طفلھ أو طفلھا من االشتراك في النشاط المعین او االستطالع. ستقوم الوالد/ الوصي بفرصة     KIPP Nashvilleوستزود
Nashville  تطالعات في ھذا بھذا اإلخطار لآلباء/ األوصیاء في بدایة العام الدراسي إذا كانت قد حددت التواریخ المعینة أو المقربة لألنشطة أو االس

المخطط   الوقت. لالستطالعات أو األنشطة المجدولة بعد بدایة العام الدراسي، سیتم تزوید اآلباء/ األوصیاء بإخطار معقول لألنشطة واالستطالعات
بفرصة الستعراض أي  لھا المدرجة أدناه وسیتم تزویدھم بفرصة إلخراج طفلھم من تلك األنشطة واالستطالعات. سیتم تزوید اآلباء/ األوصیاء 

 المعینة واالستطالعات التي یتم تغطیتھا تحت ھذا المتطلب لإلخطار المباشر:  باألنشطةاستطالعات ذات صلة. فیما یلي قائمة 

 تجمیع، اإلفصاح عن، أو استخدام معلومات شخصیة مجمعة من طلبة ألغراض تسویقیة، خاصة بالمبیعات، أو أخرى خاصة بالتوزیع.   ●

 ). ED( التعلیمستطالع للمعلومات المحمیة غیر ممول كلیا أو جزئیًا من قبل إدارة تقدیم أي ا ●

 كما ھو موصوف أعاله.  طارئأي فحص جسدي اختراقي أو مسح غیر  ●

 یمكن لآلباء/ األوصیاء الذین یعتقدون أن حقوقھم تم انتھاكھا أن یتقدموا بشكوى لــ : 

Family Policy Compliance Office  
U.S. Department of Education  

400 Maryland Avenue SW  
Washington, DC 20202  

 
 اإلفصاح عن معلومات الطلبة لمؤسسات التعلیم العالي و مجندي الجیش

تف أن تزود مؤسسات التعلیم العالي و مجندي جیش، عند الطلب، بأسماء، عناوین، وأرقام ھوا KIPP Nashvilleیتطلب القانون الفدرالي من 
) عاًما (أو إذا قام الطالب بمجرد بلوغھ ثمانیة عشر عاًما) 18طالب المدرسة الثانویة، إالَّ إذا قام والد/ وصي طالب عمره أقل من ثمانیة عشر (

 الكتّیِب. برفض اإلفصاح عن ھذه المعلومات. یمكن لآلباء/ األوصیاء أن یرفضوا اإلفصاح عن ھذه المعلومات على استمارة اإلذن في نھایة ھذا
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 طلب الحصول على مؤھالت طاقم العمل
 تحت القانون الفدرالي، لدى اآلباء/ األوصیاء الحق في طلب معلومات بخصوص مؤھالت معلِّمي ومساعدي معلِّمي طفلھم، شامًال: 

ا إذا قام معلم بتلبیة معاییر الترخیص والتأھیل الخاصة بالوالیة لمستویات الصف ومجاالت  .1  المادة التي یقوم المعلم بتقدیم تعلیم فیھا.عمَّ

س تحت وضعیة طارئة أو انتقالیة أخري من خاللھا تم االستغناء عن معاییر الترخیص او التأھیل؛ .2 ا إذا كان المعلم یدّرِ  عمَّ

 الشھادة؛ و، و مجال الدرجة أو  علیھامجال تركیز درجة البكالوریوس للمعلم أو أي شھادة أو درجة تعلیم عال حصل المعلم  .3

د بخدمات من قبل مساعدي معلمین و، إذا كان األمر كذلك، مؤھالتھم. .4  عما إذا كان الطفل یزوَّ

 یمكن لآلباء/ األوصیاء ان یقوموا بطلب ھذه المعلومات بتقدیم خطاب مكتوب للناظر أو الشخص المعین.

 میة یاستعراض المواد التعل
الكتب ومواد التدریس (بما یشمل ما یتم توزیعھ)، ووصیاء الطالب الحق في استعراض كل المواد التعلیمیة، بالتوافق مع قانون الوالیة، لدى والدي/ أ 

ف ألغراض ھذه البولیصة، "المواد التعلیمیة" تختص بالمحتوي  والمرجعیة،  مساعدات التعلیم المستخدمة داخل الفصل الخاص بطفلھم. كما ھو معرَّ
إلكترونیة أو   تصیاغالنظر عن الصیغة، شامًال المواد المطبوعة أو التمثیلیة، مواد مسموعة ومرئیة، ومواد في  التعلیمي المقدم للطالب، بغض ا

توفیرھا من قبل  رقمیة. یمكن لآلباء/ األوصیاء أن یستعرضوا االمتحانات التي تم تطویرھا وتقییمھا من قبل معلِّم طفلھم. المواد المذكورة أعاله سیتم 
 المدرسة، عند الطلب، لآلباء/ األوصیاء لالستعراض. 

 سیاسة منح الوالد/ الوصي الحق الستعراض مواد تعلیمیة
ر  غي على أي والد/ وصي یرید استعراض مواد تعلیمیة أن یتواصل مع مساعد الناظر، أو الشخص المعیَّن. إذا كان للمدرسة أكثر من مساعد ناظینب 

 ) أو مستوى الصف.  ELAأو  STEM(على سبیل المثال، المحتوى واحد، ینبغي على الوالد/ الوصي أن یتصل بمساعد الناظر المشرف على مجال 

آلباء/ األوصیاء أن یطلبوا مواد تعلیمیة عبر البرید اإللكتروني، مكالمة ھاتفیة، أو تقدیم طلب مكتوب. سیجیب مساعد الناظر في غضون یمكن ل
 ) أیام مدرسیة بخصوص الطلب. سیجدول مساعد الناظر وقتًا لحضور الوالد/ الوصي واستعراض أي مواد منھجیة تم طلبھا. 5خمسة (

 لشكاوى/ التظلمات ذات الصلة إجراء االستجابة ل
قشة ما إذا عبَّر والد/ وصي عن شكوى/ تظلم بخصوص كیف تم تقییم اختبار أو واجب، ینبغي على الوالد/ الوصي أن یتواصل أوًال مع المعلِّم لمنا

 لُمْجَملة في ھذا الكتیب. یقلقھم. إذا لم یتم التوصل لحل للمسألة، ینبغي على الوالد/ الوصي أن یتَّبع إجراءات الشكوى الرسمیة ا

الناظر إذا عبَّر والد/ وصي عن شكوى/ تظلم بخصوص مواد تعلیمیة/ منھجیة، ینبغي على الوالد/الوصي أن یطلبوا مقابلة أوًال مع المعلم ومساعد 
جراءات الشكوى الرسمیة الُمْجَملة في ھذا مستوي الصف. إذا لم یتم التوصل لحل للمسألة، ینبغي على الوالد/ الوصي أن یتَّبع إو/أو للمحتوي المالئم 

 الكتیب.

 سیاسة وإجراءات الشكوى 
KIPP Nashville   متعھدة بالحفاظ على شراكة قویة وحوار مستمر بین معلِّمیھا، طاقم العمل الخاص بھا، طالبنا، وعائالتھم. إذا كان لدیك قلق

يء آخر، نحن نرحب بمدخالتك و نشجعك على التواصل مع عضو طاقم العمل بخصوص سیاسة للمدرسة، درجة أكادیمیة، قرار انضباط، أو أي ش
ط المدرسة،  المالئم في المدرسة. یرجى اتِّباع ھذا اإلجراء في كل الشكاوى المتعلقة بالمدرسة شامًال، ولكن لیس محصوًرا في، سلوك الطالب و انضبا

كادیمي للمدرسة، و أوجھ قلق فردیة متعلقة بمعلم أو فصل، خدمات أو برنامج التعلیم مسائل متعلقة بالزي المدرسي، تنقل، خدمات الطعام، برنامج أ
 الخاص، البرامج الریاضیة والنوادي، إلخ. 

 إجراءات شكوى غیر رسمیة
سیاسة الزي  شكوى غیر رسمیة ھي شكوى ال تختص بانتھاك ُمدَّعي لقانون أو االتفاق األھلي (على سبیل المثال، قلق بخصوص درجة أكادیمیة، 

ع أي فرد (أو مجموعة) لدیھا شكوى غیر رسمیة ضد سیاسة للمدرسة أو عضو في مجتمع  المدرسي، أو سیاسة الھاتف الخلوي للمدرسة). یُشجَّ
یث الوقت  المدرسة أن یتواصل مع طاقم العمل المالئم في المدرسة عن طریق الھاتف. یتعھَّد كل أعضاء طاقم العمل على الرد بطریقة مالئمة من ح

من للشكاوى غیر الرسمیة إما بالحضور الشخصي، عن طریق التلیفون، أو كتابة. إذا لم یتم الرد على شكوى غیر رسمیة أو حلھا بطریقة مناسبة 
یقوم الناظر بالرد حیث الوقت أو إذا لم یتم التعامل معھا بطریقة مرضیة، ینبغي على المجموعة أو الفرد أن یتواصلوا مع الناظر لمناقشة المسألة؛ س

 إما بالحضور الشخصي، عن طریق التلیفون، أو كتابة. 
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 إجراءات شكوى رسمیة
ع شكوى رسمیة ھي شكوى تختص بانتھاك ُمدَّعي لقانون و/أو االتفاق األھلي. یمكن لفرد لدیھ شكوى رسمیة ضد سیاسة للمدرسة أو عضو في مجتم

بمعنى الشكاوى التي تدَّعى انتھاًكا معیَّنا  - جى المالحظة أن ھذه الخطوات ھي للشكاوى الرسمیة فقط  المدرسة أن یتَّبع الخطوات المدرجة أدناه. یر
مجلس   ، و KIPP Nashvilleاالتفاق األھلي. كمسألة متعلقة بالسیاسة و الممارسة، لن یتدخل المدیر التنفیذي أو المجلس العامل  لـ و/أو للقانون 

 االتفاق األھلي. تحدد الخطوات أدناه عملیة الشكوى الرسمیة:  و/أو لق ال تدعي انتھاًكا معیَّنًا للقانون التعلیم للوالیة في أوجھ للق

إذا كان لدى والد/ وصي مسألة أو وجھ للقلق، ستكون الخطوة األولي تجاه حل المسألة ھي   التواصل مع عضو طاقم العمل المتورط. - 1خطوة 
ینبغي على الوالد/ الوصي أن یقوم باالتصال بمكتب   رك في المسألة عبر الھاتف او البرید اإللكتروني.التواصل مع عضو طاقم العمل المشا

سیقوم بعد ذلك عضو طاقم العمل والوالد/ الوصي   االستقبال للمدرسة للحصول على معلومات التواصل الخاصة بالھاتف و البرید اإللكتروني.
   على الھاتف او بالحضور الشخصي و سیعمالن للوصول لحل یرضي كال الطرفین.بترتیب مقابلة لمناقشة المسألة إما  

التالیة للوالد/ الوصي أن  یقوم بكتابة خطاب   الخطوةإذا لم یتم حل المشكلة بطریقة مرضیة، ستكون شكوى مكتوبة ُمْرَسلَة للناظر.   – 2خطوة 
من المھم أن یتواجد   كل مباشر، ینبغي على الوالد/ الوصي أن یمر عبر ھذه الخطوة.الحظ أنھ حتى إذا كانت المسألة مشكلة مع الناظر بش  للناظر.

یمكن للوالد/ الوصي أن یقوم بإرسال الخطاب عبر الفاكس، البرید اإللكتروني، البرید، أو تسلیم الید (لمكتب استقبال   توثیق واضح لكل الخطوات.
سیقوم   اصل مع مكتب االستقبال للمدرسة للحصول على معلومات التواصل الخاصة بالناظر.ینبغي على الوالد/ الوصي أن یقوم بالتو للمدرسة).

) أیام عمل للتحقیق 10) أیام عمل، على األقل لإلقرار أنھ تم استالم الشكوى، و قد یأخذ الناظر فتره تصل لـعشرة (3الناظر بالرد في غضون ثالثة (
ستضع    ) أیام عمل من استالم المدرسة لخطاب الشكوى.10مكتوب للوالد/الوصي في غضون عشرة (سیقوم الناظر بإرسال قرار  و التوصل لقرار.

المدرسة نسخة من استمارة الشكوى ورد الناظر في ملف الطالب وستتأكد أیًضا من إدخال ملَّخص للشكوى والحل في نظام معلومات الطلبة  
   الخاص بالمدرسة.

إذا كان الوالد/ الوصي غیر راض عن قرار الناظر، یمكن أن یقوم الوالد/ الوصي بكتابة خطاب   یس المدارس.شكوى مكتوبة ُمْرَسلَة لرئ   – 3خطوة 
یمكن للوالد/ الوصي أن یقوم بإرسال الخطاب عبر الفاكس، البرید اإللكتروني، البرید، أو تسلیم الید (لمكتب   .KIPP Nashvilleلرئیس مدارس 

لبرید اإللكتروني أو العنوان البریدي لرئیس المدارس، یمكن للوالد/ الوصي أن یقوم بالتواصل مع مكتب  للحصول على ا استقبال للمدرسة).
) أیام عمل للتحقیق و التوصل  10) أیام عمل و قد یأخذ فترة تصل لـعشرة (3سیقوم رئیس المدارس بالرد في غضون ثالثة ( االستقبال للمدرسة.

(یرجي   ) أیام عمل من استالم الخطاب أو االستمارة. 10قرار مكتوب للوالد/الوصي في غضون عشرة ( سیقوم رئیس المدارس بإرسال  لقرار.
ستضع المدرسة نسخة من استمارة الشكوى ورد رئیس   ). 2-1المالحظة أنھ لن یقوم رئیس المدارس بالرد على الشكاوى التي لم تمر بخطوتي 

   لَّخص للشكوى والحل في نظام معلومات الطلبة الخاص بالمدرسة.المدارس في ملف الطالب وستتأكد أیًضا من إدخال م 

إذا كان الوالد/ الوصي غیر راض عن قرار رئیس المدارس، یمكن أن یقوم الوالد/  . KIPP Nashvilleشكوى مكتوبة لمجلس مدیري   – 4خطوة 
یمكن للوالد/ الوصي أن یقوم بإرسال الخطاب عبر الفاكس، البرید اإللكتروني، البرید، أو تسلیم الید  الوصي بكتابة خطاب لمجلس مدیري المدرسة. 

) أیام عمل بالنیابة عن مجلس المدیرین و قد یأخذ فترة تصل لـعشرة  3رد في غضون ثالثة (سیقوم المدیر التنفیذي بال  (لمكتب استقبال للمدرسة).
) أیام  10سیقوم المجلس أو الشخص الذي یعینھ بإرسال قرار مكتوب للوالد/الوصي في غضون عشرة ( ) أیام عمل للتحقیق و التوصل لقرار.10(

ستضع المدرسة   ).3-1أنھ لن یقوم المجلس بالرد على الشكاوى التي لم تمر بخطوات  (یرجي المالحظة  عمل من استالم الخطاب أو االستمارة.
نسخة من استمارة الشكوى ورد المجلس في ملف الطالب وستتأكد أیًضا من إدخال ملَّخص للشكوى والحل في نظام معلومات الطلبة الخاص  

في مقابلة عامة لمجلس المدرسة أو لمدیرین منفردین، لن یقوم المدیرین یرجي المالحظة أنھ إذا عبَّر فرد أو مجموعة عن شكوى  بالمدرسة.
   بالرد على محتوي الشكوى، و لكن بدًال عن ذلك، سیقومون بشكر الفرد أو المجموعة على وقتھم و توجیھھم إلجراء الشكوى ھذا.

ح.   – 5خطوة  ح   شكوى مكتوبة للمصّرِ إذا كان الوالد/ الوصي غیر راض عن قرار المجلس، یمكن أن یقوم الوالد/ الوصي یقدموا شكواھم للمصّرِ
سیقوم ھذا الشخص بالتحقیق  (بما یعني المقاطعة)، الذي سیقوم بتوجیھ الوالد/ الوصي للممثل المالئم في مكتب المدرسة االھلیة الخاص بھم. 

ح من مكتب االستقبال الخاص بالمدرسة.یمكن للوالد/ الوصي أن یح  والرد. (یرجي المالحظة أنھ   صلوا على معلومات التواصل الخاصة بالمصّرِ
ح عدم الرد على الشكاوى التي لم تمر بخطوات  ح في ملف   ).4-1ستطلب المدرسة من المصّرِ ستضع المدرسة أي معلومات تستقبلھا من المصّرِ

 خص في نظام معلومات الطلبة الخاص بالمدرسة. الطالب و سیقوم ھو/ ھي أیًضا بإدخال ملَّ 

یرجي المالحظة أنھ إذا استلمت المدرسة شكاوى متعددة بخصوص نفس الموضوع أو موضوع مشابھ، قد تنتخب المدرسة أن تقوم باعتبار كل 
 بصورة ال داعي لھا على جانب طاقم العمل التابع  الشكاوى في عملیة واحدة. نحن نقوم بذلك ألن الردود الفردیة للشكاوى المشابھة قد تأخذ وقتا طویًال 

 المدرسة. 

ح لھل بتبني سیاسة وإجراءات الستالم ومخاطبة الشكاوى أو التظلمات من الموظفین، اآلباء/ األوصیاء أو الط لبة.  ستقوم كل مدرسھ أھلیة مصرَّ
ي شكاوى وتظلمات تم رفعھا ضد المدرسة األھلیة، موظَّفیھا، او سیكون المجلس الحاكم لكل مدرسة أھلیة ھو الجھة األولي للحصول على رد في أ 
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خص آخر یقوم متطوع فیھا، و سیتم إدراج السیاسة واإلجراءات في كتیَّب الطالب وسیتم جعلھا متوفِّرة للطلبة، اآلباء/ األوصیاء، الموظفین، أو أي ش
 بطلبھا.

ح بالتحقیق، إذا استمرت التظلُّمات بعد  االدعاءأفعال المجلس الحاكم للمدرسة األھلیة أو إذا كانت الشكاوى متعلقة بخروقات للقانون تم  قد یقوم المصّرِ
" أو القوانین أو IDEAبھا، أو لالتفاقیة األھلیة، أو متعلِّقة بانضباط غیر مالئم لطالب تعلیم خاص (شامًال انتھاكات لقانون األفراد ذوي اإلعاقات "

 عة للوالیة) ، أو أي موضوع اخر منصوص في األسفل. الضوابط الفدرالیة و التاب 

 الشكاوى و التظلمات التي یتم التعامل معھا من قبل المدرسة 
 : فیما یلي أمثلة للشكاوى أو التظلمات التي تقوم المدرسة بالتعامل معھا حسب تقدیرھا و المجاالت حیث ال یمكن للمقاطعة أن تملي قرارات

 مسائل توظیف؛  .1

 الَّ فیما یتعلق بالطلبة الذین یعانون من انعدام المأوي أو الطلبة ذوي اإلعاقات أو الطلبة في دور رعایة الحضانة و األیتام) مسائل تنقل (إ .2

 خالف مع معلِّم أو طالب؛  .3

)، أو التنمر  Title IX or VIمسائل متعلقة بتنمر (باستثناء التنمر الذي یرقي لمستوي قضیة حقوق مدنیة تحت المادة التاسعة أو السادسة (  .4
 ).ADAتحت قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات ( إعاقةعلى أساس 

 Individualizedالفردیة ( التعلیم، شامًال الطلبة ذوي برامج اإلعاقاتخالف على قرار انضباط (باستثناء تأدیب الطلبة ذوي  .5
Education Plan ،IEP 504(  504) أو خطط الـ Plans .(( 

 و اإلجراءات الخاصة بھا التي تم تبنیھا للتعامل مع الشكاوى والتظلمات.   ستتبع المدرسة السیاسات

ح   الشكاوى والتظلمات التي یتم التعامل معھا من قبل المصّرِ
ح لھا. قد تشمل الشكوى أو التظلم الرسمي  ح بالتحقیق في شكاوى أو تظلُّمات بخصوص مدرسة مصرَّ ح في بعض األحیان، قد یقوم المصّرِ للمصّرِ

 التالي، ولكن لیست محصورة في: 

 ادعاءات انتھاك للقانون؛  .1

 ادعاءات انتھاك لالتفاقیة األھلیة؛ .2

 الخاص، شامًال االنضباط؛ تعلیمانتھاكات لل .3

 إساءة طفل؛  .4

 مسائل صحیة، متعلقة بالسالمة، قانونیة جادة؛  .5

 اقتراح نقل طالب أو القید في مدرسة مختلفة، و؛  .6

 ADA/Section 504سادسة (قوانین مدنیة) ودعاوي المادة التاسعة أو ال  .7

ح یجب أن:   الشكوى الرسمیة للمصّرِ

د المدرسة/ المدارس المتضمنة في المسألة؛  .1  تحدِّ

 تصف بوضوح التظلم أو الشكوى وتمنح مستندات ذات صلة تدعیًما للمسألة؛ .2

 الحاكم، إذا كان ذلك منطبقًا، و؛ تمنح تفاصیل لكیف حاول الفرد حل المسألة مع المدرسة أو المجلس  .3

یوًما من االنتھاك المدَّعي، إالَّ إذا حدَّد مجلس الوالیة وجود ظروف طارئة تسمح بتقدیم الشكوى أو التظلم. في   180یتم تقدیمھا في غضون  .4
د مدیر المدارس أو الشخص المعیَّن عما إذا كان من السلیم وجود التظ7غضون سبعة (  لُّم أو الشكوى أمام مجلس الوالیة  ) أیام عمل، سیحدِّ

م  أو إذا كان ھناك حاجة لحل المسألة في المدرسة و سیقوم مدیر المدارس أو الشخص المعین بإخطار مقدم الشكوى بھذا القرار كتابةً. إذا ت 
وى أو التظلم في غضون ثالثین التحدید أنھ من السلیم وجود التظلُّم او الشكوى أمام مجلس الوالیة، سیقوم مجلس الوالیة بمخاطبة الشك 

) یوًما، إال إذا تواجدت ظروف خاصة. إذا تواجدت ظروف خاصة، سیتم إخطار كل األطراف. إذا وجد أن مدرسة ارتكبت خرقًا، قد  30(
ن یخدم  تقدیم شكوى تحت ھذه السیاسة ل 6.700.1یؤدي ذلك إلي بدء تدخالت من قبل مجلس الوالیة بالتوافق مع سیاسة مجلس الوالیة 
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كمتطلب ألي فعل قانوني أو إداري آخر یمكن أن یختار أن یتبعھ مقدم الشكوى، شامًال و لكن لیس محصوًرا في أي شكوى تحت سیاسة  
: قانون خاص باألمریكیین ذوي 1802)، سیاسة IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات ( علیھمخاص/أفراد ینطبق  تعلیم: 1801

: التنمر، التنمر اإللكتروني، التمییز، المضایقة، و 6304، و سیاسة  Section 504) و ADAاإلعاقات (
  التھور. 
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 االستبیان المھني 
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 اتفاقیة التكنولوجیا  
یجب أن یلتزموا بقیم األمانة و النزاھة، مع الخضوع لقوانین الوالیات   KIPP Nashvilleالفرضیة األساسیة لھذه السیاسة أن كل أعضاء مجتمع 

 المتحدة ووالیة تینیسي.  

من  أثناء تزوید طالبنا بدخول لموارد مستفیضة، لدینا صمامات أمان موضوعة لحمایة الطلبة من المواد الضارة على شبكھ اإلنترنت. على الرغم
 بنزاھة. التكنولوجیا. نتوقع أن یستخدم كل طالبنا حكم جید و أن یستعملوا غیر المالئمةترة كل المواد ذلك، على شبكة عالمیة، من المستحیل فل

یھا، و یتفھمون اإلمضاءات في نھایة ھذا الملف مقیِّدة و تشیر إلي أن األطراف الذین قاموا بالتوقیع قاموا بقراءة األحكام و الشروط بحرص، وافقوا عل
 أھمیة كل منھا.

 

أنا أدرك أنھ سیكون ھناك  ان یلتزموا بسیاسة االستخدام المسؤول كما ھو موصوف بداخلھ. أوافق أن أتطلب من طفلي/ أطفالي أن  لد/ الوصي:الوا 
؛  ھذه قد تشمل (و لكن لیست محصورة) في الحجز؛ التعلیقات، خسارة امتیازات األجھزة اإللكترونیة عواقب لعدم االلتزام بھذه النقاط التوجیھیة.

 انصراف؛ أو تحویل لسلطة إنفاذ القانون.

 

 االسم المطبوع للوالد/ الوصي: _________________________________________________________________    

 

 إمضاء الوالد/ الوصي: _______________________________________________ التاریخ: ________________ 

 

أنا أدرك أنھ سیكون ھناك  أوافق أن ألتزم بالنقاط التوجیھیة لسیاسة االستخدام المسؤول كما ھو موصوف أعاله.  ط):فق 12-3الطالب (صفوف 
ھذه قد تشمل (و لكن لیست محصورة) في الحجز؛ التعلیقات، خسارة امتیازات األجھزة اإللكترونیة؛   عواقب لعدم االلتزام بھذه النقاط التوجیھیة.

 لسلطة إنفاذ القانون.انصراف؛ أو تحویل 

 

 اسم الطالب (األول واألخیر): _________________________________________________________________ 

 

 إمضاء الطالب: ___________________________________________________  الصف: __________________ 
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 إقرار الكتیب 
متوفِّر في المكتب األمامي في أي وقت، و أنا أیًضا استلمت نسختي الخاصة   2022- 2021للطالب واألسرة  KIPP Nashvilleأنا أتفھم أن كتیب 

ددة  المحبي الیوم. اإلمضاء أدناه یقر أني قرأت و تفھمت الكتیب و السیاسات المتعلقة. باإلضافة، أنا أؤكد أو أرفض اشتراك طالبي في المجاالت 
 بعالمة صح أدناه: 

 ال نعم  

 وسائل اإلعالم 

   لوسائل اإلعالم.  علیھاالتصریح لتكریم طالبي عالنیة، شامًال إیضاح التكریمات التي حصل  KIPP Nashvilleلدى  .1

لطالبي الستخدامھا في وسائل اإلعالم المطبوعة، على   بالفیدیواإلذن إلجراء مقابلة، تصویر، أو تسجیل  KIPP Nashvilleلدى  .2
 اإلنترنت، وكل وسائل اإلعالم األخرى.

  

إلجراء مقابلة، تصویر،   KIPPلـ   غیر التابعةاإلذن للسماح بوسائل اإلعالم اإلخباریة و وسائل اإلعالم  KIPP Nashvilleلدى  .3
 لطالبي.  بالفیدیوأو تسجیل 

  

أن اإلذن معطي لخیارات و احد و إثنین   KIPP Nashvilleعلى استمارة اإلذن ھذه بالتفضیل معلم علیھ، ستفترض   KIPP Nashville* إذا لم تحصل  
 . KIPPو أن اإلذن غیر معطي للخیار الثالث، وھو التصویر أو التسجیل الرقمي من قبل األخبار أو وسائل إعالم غیر خاصة بـ 

 التعلیم العالي مؤسسات 

   اإلذن لمشاركة معلومات تواصل بخصوص طالبي مع مؤسسات التعلیم العالي.  KIPP Nashvilleلدى 

 مجندي الجیش 

   اإلذن لمشاركة معلومات تواصل بخصوص طالبي مع مجند جیش.  KIPP Nashvilleلدى 

 الفحوصات الطبیة 

   النظر، الطول، الوزن، و ضغط الدم. لدى طالبي اإلذن لالشتراك في فحوصات السمع، 

 

 اسم الطالب (األول واألخیر): _________________________________________________________________ 

 

 االسم المطبوع للوالد/ الوصي: _________________________________________________________________    

 

 إمضاء الوالد/ الوصي: _______________________________________________ التاریخ: ________________ 

لطالب من مسؤولیة الخضوع للقوانین و السیاسات المشار إلیھا في كتیب األسرة و ملحوظة: الفشل في إمضاء و إرجاع ھذه االستمارة للمدرسة ال یعفي ا
 .KIPP Nashvilleالطالب الخاص بمدارس 
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