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 تاریخنا ومعتقداتنا  
 KIPPشبكة 

من  وطنیةھو شبكة   "KIPP"اختصاًرا بــ أو  "The Knowledge Is Power Program" برنامج "المعرفة قوة" المعروف باإلنجلیزیة بــ
التي ال  إعداد الطلبة في المجتمعات من سجل حافل ، وھو یتمیز ب المعنیة باإلعداد للجامعةالمجانیة المفتوحة لاللتحاق والمستقلة العامة مدارس ال

والیة  20 يف  KIPPتابعة لشبكة مدرسة 242بعدھا. یوجد حالیًا أكثر من  الحیاة الجامعیة وما بدرجة كافیة للنجاح في  تحصل على خدمات تعلیمیة
  ن بمدارس شبكةوالطلبة الملتحقألف طالب. كل یوم، یثبت  100تعلیم أكثر من حیث یتم )  District of Columbiaمقاطعة كولومبیا (باإلضافة إلى 

KIPP  ذات دخل منخفض أسر من یأتون % من طالبنا   88أكثر من فأن الخصائص الدیمغرافیة ال تحدد المصیر. في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة
الوالیات المتحدة، تخرج   ىعلى مستویون أو التینیون. و% أفارقة أمریك 95الفدرالي للوجبات المجانیة أو مخفضة الثمن، و وھم مؤھلون للبرنامج 

التحقوا  مدارس الشبكة % من خریجي  80من المدرسة الثانویة، وأكثر من  KIPP مدارس شبكة  % من طالب المرحلة اإلعدادیة في 90أكثر من 
 الجامعة.ب 

KIPP Nashville 
KIPP Nashville  في مقاطعة دیـڤیدسون المعنیة باإلعداد للجامعةمن المدارس المستقلة العامة المجانیة المفتوحة لاللتحاق وھي شبكة 

)Davidson County(  شبكة . أسستKIPP Nashville   وھي بمدرسة إعدادیة واحدة    2005فيKIPP Academy Nashville   ومجموعة
 واحدة من طلبة الصف الخامس.  
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  أكثر من تقوم بتعلیموشرق وشمال وجنوب شرق ناشفیل،  ب  فروع ةأربع سبع مدارس فيلتضم  KIPP Nashville شبكة ، تطورت2005منذ 
 93ھي مدارس حي، حیث یأتي معظم الطلبة من المجتمعات المحیطة و  KIPP Nashville شبكة . مدارسKIPP شبكة طالب في مدارس  3,000

 . التینیین% من طالبنا یحددون ھویتھم كأفارقة أمریكیین أو 

% من طالبنا بارعین أو متقدمین في الریاضیات، ویمثل ذلك أكثر من ضعف   70بنھایة الصف الثامن، یكون فیثبت طالبنا ما یمكن تحقیقھ كل یوم. 
واحدة من أكثر المقاطعات ثراًء وھي )، Williamson Countyأداء طالب مقاطعة ویلیامسون (یفوق والوالیة وین طالب المنطقة التعلیمیة ب األداء 

 في أمریكا. 

)، بما یفوق المتوسط الوطني والخاص ACTأو أكثر في اختبار الجامعات األمریكیة ( 21% على   54طالبنا جاھزون للجامعة، حیث یحصل 
  لمنطقة التعلیمیة.با

أقرانھم، حیث یلتحقون ببعض من مقارنةً ب ثالثة أضعاف إلى لزیادة معدل التخرج من الجامعة الصحیح خریجو المدرسة الثانویة لدینا على المسار 
 الجامعات والكلیات األكثر عراقة في الدولة.  

 facebook.com/KIPP.Nashville.TNفیسبوك:   ●
 KIPP_Nashville@ تویتر: ●
 KIPP_Nashville@رام: إنستغ ●

  KIPP Nashvilleمھمة ورؤیة 
 رؤیتنا  

 . ه لنفسھ ولمجتمعھدأن یكبر كل طفل حًرا لخلق المستقبل الذي یری 
 

 مھمتنا  
بتجھیز الطلبة بالمھارات والثقة للسعي وراء الدروب التي    تعنى أكادیمیًاممتازة ومبھجة  مدارس ، بالتعاون مع األسر والمجتمعات،ننشئأن 

 . مرضیة وبناء عالم أكثر عدالً  اةحتى یتمكنوا من عیش حی  - بعد ذلكالحیاة المھنیة ووالجامعة في -  یختارونھا

 عملیات المدرسة
 غلق المدرسة  

العامة   ناشفیل مترومحلیة (مثل: مدارس العامة ال المنطقة التعلیمیةینما تقوم بسبب سوء الطقس أو بسبب أوضاع أخري ح KIPP Nashvilleغلق ستُ 
)Metro Nashville Public Schools((  غیر متوقعة، یرجي متابعة الموقع  ا أو ظروفً طقًسا سیئًا أو نتوقع   نشھدبغلق كل مدارسھا. إذا كنا

غلق المدرسة. یمكن أن یتم  الخاصة ب معلومات ال أحدث الرادیو المحلیة للحصول علىأو  و/) أو محطات التلفاز MNPS  )mnps.orgاإللكتروني لــ 
سیتم و والتطویر المھني. عدد األیام االحتیاطیة الُمخصصة للطقس السيء  أیام الغلق  عدد ىإذا تخط KIPP Nashvilleتعدیل التقویم األكادیمي لــ 

 في أقرب وقت ممكن.نجریھا على التقویم  بأیة تعدیالت واألسر والطلبة  إبالغ كل طاقم العمل 

القیام بذلك، سیتم إعالم كل طاقم   KIPP Nashville، ولكن تستطیع مترو ناشفیل العامة من أن تفتحمدارس فیھا مكن تت ال التي في الحالة العرضیة 
بمتابعتنا على  سرننصح أن یقوم طاقم العمل واأل و. االجتماعيوسائل التواصل أو  و/  ،الرسائل النصیة و/ أو ،عبر الھاتف  سرواأل، الطلبةو ،العمل

 ). KIPP_Nashville@المعلومات (  أحدث للحصول على االجتماعيوسائل التواصل 
 االنصرافات المبكرة  

الرسائل و/ أو الھاتف، و/ أو عبر البرید اإللكتروني،  سرالطلبة، واألوفي حالة تسبب ظروف طارئة في انصراف مبكر، َسنُْعِلم كل طاقم العمل، 
 وقت االنصراف. الجدول الیومي االعتیادي حتى ب  KIPP Nashvilleوستلتزم . االجتماعيوسائل التواصل أو  و/النصیة، 

 وسائل التنقل  
 واإلعدادیة  االبتدائیةالمدارس 

أو إرسالھم في وسائل المواصالت   KIPP Nashvilleتسجیلھم لركوب حافلة  وأتوصیل أطفالھم إلى المدرسة االختیار بین  األوصیاء  آلباء/یحق ل
وسائل یمین في أبعد من محیط میل من الحرم المدرسي وفي داخل نطاق وسائل تنقل محدودة بالحافلة للطلبة المق KIPP Nashvilleم قدِّ تُ والعامة. 

إلى  لمدرسة أو ا مواصالت لطالبھا لتوصیلھم إلىوسائل  وفرالمواصالت أن تُ  نطاق المقیمة خارج األسر لمدرسة. یجب على المواصالت الخاصة با
أو في أي وقت خالل   و/االلتحاق  حافلة المدرسة. یمكن لآلباء/ األوصیاء التسجیل للحصول على خدمة التوصیل بالحافلة في مقابلة خاص ب موقف 

https://www.facebook.com/KIPP.Nashville.TN/
https://twitter.com/KIPP_Nashville
https://www.instagram.com/kipp_nashville
https://www.mnps.org/
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الحافلة مع اآلباء/ األوصیاء كجزء من  السلوكیات المنتظرة من الطالب فيوتوقف ال الخاصة بالمسار ونقاطتم مشاركة المعلومات ت السنة الدراسیة. س
 . االلتحاقیة عمل

.  ویجب على جمیع الركاب من الطلبة االلتزام بالسلوكیات المنتظرة في الحافلة في جمیع األوقاتیة الوحیدة لفریق التنقل. وسالمة الطالب ھي األول
 شمل خسارة امتیازات الحافلة. ت قد فسیكون ھناك عواقب لذلك، و، لم یلتزم بھا أي طالب في أي وقتإذا و

 ةالحافلة المعین  من محطةالطلبة باصطحاب الحافلة  وسیقوم سائقكیة، یتم تعیین الطالب لمحطة الحافلة األقرب من عنوان منزلھم. وبصورة أوتوماتی 
وأثناء االنتظار عند  الذھاب إلى محطة الحافلة والرجوع منھاولون عن سالمة الطلبة أثناء ؤ اآلباء/ األوصیاء مس. یكون یومیًاوتوصیلھم إلیھا لھم 

بصورة أوتوماتیكیة، یتم تعیین الطالب لمحطة الحافلة األقرب من عنوان منزلھم. یكون اآلباء/ األوصیاء مسؤولون عن سالمة الطلبة  الحافلة. محطة 
دقائق قبل موعد  10الحافلة محطة عند  النتظار یجب على الطلبة اأثناء الذھاب إلى محطة الحافلة والرجوع منھا وأثناء االنتظار عند محطة الحافلة. 
 وقد یتسبب في إصابة بالغة. شدید الخطورة الحافلة ھو فعل محطة وصول الحافلة. ال یجب على الطلبة االنتظار في المنزل أو السیارة. الركض إلى 

،  سون)(روزا ریتشارد   Rosa Richardsonالحافلة أو المسار أن یقوموا بالتواصل مع محطة ینبغي على اآلباء/ األوصیاء الذین یریدون طلب تغییر 
إلى محطة  الطالب توصیل ساعة لفحصھا. لیتم  72الجدیدة حتى  حطةأو المالجدید ). قد تأخذ طلبات المسار 615( 986- 1467النقل، على  ةمدیر

وافقت   قدمدیرة النقل  أن تكون على األقل، وساعة  24إلى المدرسة قبل ذلك بـ الوالد/ الوصي أن یكونوا قد تقدم بطلب مكتوب  ى، یجب علمختلفة
َستُْعلمھم مدیرة النقل بذلك. لن یتم السماح للطلبة تحت أي ظرف  فوأخطرت سائق الحافلة بالتغییر. إذا لم تتم الموافقة على طلب الوالد/ الوصي، علیھ 

 بترك الحافلة دون طلب مكتوب من الوالد/ الوصي وموافقة مسبقة من مدیرة النقل.

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.  

 المرحلة الثانویة
یتم توصیلھم، أو  أن . یمكن أن یسیر الطلبة للمدرسة، أو في الوقت الحاليبالحافلة النقل الثانویة  KIPP Nashville Collegiateمدرسة  وفِّرال تُ 
عند بدایة السنة الدراسیة تمكنھم من  MTAعلى بطاقة ركوب مجاني لحافلة النقل العام  Collegiate. یحصل كل طلبة MTAیستقلوا حافلة  أن 

تكلفة  فوبطاقة ركوب الحافلة. إذا فقد طالب بطاقتھ،  الخاصة بالطالب  ھویة المدرسیة البطاقة بمثابة لبطاقة ھذه اوتكون  ركوب حافلة المدینة مجانًا. 
  Douglas Avenueفي شارعي  Collegiateبالقرب من  یقعان توجد محطتانیتم دفعھا إلى المكتب الرئیسي.  ادوالرً  15إصدار بطاقة بدیلة ھي 

 كل مسارات الحافالت. معرفة  ل www.nashvillemta.org. قم بتفقد Meridian Streetو 

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

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

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

 : یشمل ما یلي تقریًرا مبدئیًا لمدیر العملیات مدیر النقلقدم یُ ساعة من استالم الشكوى،   48في غضون  )3(

 و   وقت وتاریخ استالم الشكوى؛ ) أ(

 و  اسم سائق الحافلة؛  ) ب (

 ملخص للشكوى؛ و  ) ج(

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

باإلضافة إلي   یسرد نتائج التحقیق بالتفصیلتقریًرا مكتوبًا لمدیر العملیات  مدیرة النقلأیام من استالم الشكوى المبدئیة، تقدم   10في غضون  )4(
 الفعل الذي تم أخذه استجابة للشكوى.

 رات في وسائل المواصالتإجراء تغیی
إذا تغیرت خطط المواصالت، یجب على وقبل إحضارھم في الصباح.   وسیلة الصطحاب أطفالھم من المدرسةنشجع اآلباء/ األوصیاء على ترتیب 

 بإخطار الطالب.  نحن سنقوموظھًرا إلعالم المدرسة بالتغییر.  2:30اآلباء/ األوصیاء أن یتصلوا بالمكتب قبل  

https://www.nashvillemta.org/
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 خدمات الطعام  
، فإن جمیع طالب  2022- 2021) المعمول بھا للعام الدراسي USDAاعة األمریكیة ( بسبب اإلعفاءات الفدرالیة العدیدة الخاصة بوزارة الزر

KIPP Nashville  كل یوم. یجب على الطالب الوصول في الوقت المحدد للحصول على اإلفطار  مجانًا مؤھلون للحصول على وجبة فطور وغداء
المدرسة أو أن یقوموا بإرسال الطالب بالوجبات الخاصة بھم لتناولھا  فياء داإلفطار والغبین أن یتناول أطفالھا تختار یمكن لألسر أن الخاص بھم. 

 المحتملة. حاالت الحساسیة ركة الطعام من المنزل مع طلبة آخرین بسبب أن یقوموا بمشاب أثناء األوقات المحددة. غیر مسموح للطلبة 

السعر. على الرغم من أن جمیع الطالب  وُمخفَّضة طلب لتحدید األھلیة للحصول على وجبات مجانیة  إكمال وإرسال قد یُطلب من األسر المعیشیة 
الحصول على  طلبات  القرارات الناتجة عن الفصل في ، فإن 2022- 2021سیكونون مؤھلین لتناول الفطور والغداء مجانًا خالل العام الدراسي 

ضة السعر یمكن أن تساعد أیًضا في تحدید األھلیة للحصول على مخصصات أخرى مثل برنامج تحویل المزایا إلكترونیًا في  خفَّ الوجبات المجانیة ومُ 
 بع لوزارة الزراعة األمریكیة.") التا"Pandemic Electronic Benefit Transfer, P-EBTظل الجائحة (

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

ة تمحیص قویة لكل زائر للمبنى. ھذا ینطبق أیًضا على اآلباء/  لضمان عملی  Raptor Technologiesمع شركة  KIPP Nashvilleتتعاقد و
 األوصیاء الذین یزورون مدرستنا. 

مسحھا إلكترونیًا أو إدخالھا یدویًا في النظام. إذا لم یكن  وقد یتممن الزائرین أن یقدموا بطاقة ھویة مثل رخصة قیادة،  سیُطلب، ىمبن أي عند دخول 
أي شكل من ستخدم لدى الزائر، ألي سبب من األسباب، بطاقة ھویة تم إصدارھا من حكومة الوالیات المتحدة، یمكن لعضو طاقم العمل المدرسي أن ی 

ألي  للتأكد من عدم دخول المعتدین الجنسیین المسجلین  فحًصا   Raptorنظام وسیُجري . Raptorأشكال الھویة وإدخال اسم الشخص یدویًا في نظام 
یجب ارتداؤھا في كل األوقات أثناء التواجد في المبنى. لن وزائر شارة لكل  علمنا، وھذا بالتوافق مع قانون الوالیة. سیتم تقدیم  من مباني المدرسة دون

. عندما یقوم زائر بمغادرة المبنى یجب علیھ أخذ أي أوراقأو  للمكتبشيء لتسلیم  ط فق الزائر ضروریة ألولئك الذین یزورون مدارسناشارة تكون 
 الرجوع للمكتب لتسجیل الخروج. 

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

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

 الحضور  
ویعدَّھم للنجاح. تُظھر  تحقیق أقصى استفادة ممكنة من أوقات التعلُّمدد یضمن كل یوم دراسي مھم. تواجد الطلبة وحضورھم یومیًا في الوقت المح

رون مھارات اجتماعیة مھمة وصداقات، واألبحاث أن الطالب الذین یحضرون للمدرسة بشكل ثابت "یشعرون أنھم متصلون أكثر بمجتمعھم،  یطّوِ
 . ، الحضور ھو إحدى أولویاتناKIPP Nashville . وفي". الثانویة، مما یعدَّھم لمستقبل قويومن المرجح بشكل كبیر أن یتخرجوا من المدرسة 

الذین آباء/ أوصیاء األطفال وأن یلتحقوا بالمدرسة.   عاًما 17أعوام و  6الذین تتراوح أعمارھم بین بالتوافق مع قانون الوالیة، یجب على الطلبة 
قد تراقب إدارة  فزائد عن الحد، بشكل الطالب  ت مرات غیابمسؤولون عن حضور طفلھم. إذا تراكمعاًما  17أعوام و  6تتراوح أعمارھم بین 

 إلىفلھم حضور ط  یُتَوقَّع من اآلباء/ األوصیاء أن یتأكدوا منو  التھرب من المدرسة التابعة للوالیة الحضور وتقوم ببدء اإلجراءات عند االقتضاء.
المواعید خالل العطالت الدراسیة أو   ویُرجى جدولةأو إجازات خالل وقت الدراسة. أي مواعید حاول أالَّ تجدول  . الوقت المحدد، كل یومالمدرسة في 

 بعد االنصراف. 

درجات الطالب. یتعرض الطالب ذوي الغیابات الزائدة على قد تنعكس الغیابات المتكررة ف، اإلنجاز األكادیميبما أن عدم حضور الفصول یؤثر على 
 التالي.  النقل إلى الصفعن الحد لخطر عدم 

 دون عذر  الغیابات بعذر والغیابات
 ) من التغیب:  1دون أعذار إال إذا استلمت المدرسة المستندات التالیة في غضون أسبوع واحد (بوصفھا غیابات سیتم اإلبالغ عن كل الغیابات 

 الوالدین/ الوصي یحدد فیھا األیام المرضیة المعذورة  إحدى ن مھني طبي أو مذكرة م ●

 األعیاد الدینیة  ●

 مراسم جنازة  إلى الوالدین/ الوصي تشیر  إحدىمذكرة من  ●

 الوالدین/ الوصي   إحدىمستند من القوات المسلحة للوالیات المتحدة بخصوص خدمة  ●
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 ذر الطالب فقط للیوم/ األیام الموضحة في المستندات  سیتم ع –من المحكمة تُْلِزم حضور فیھا  اتمستند ●

 في حالة توجب غیاب طالب، یرجي التقید باإلجراء التالي:

 ) 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.  8:30یُْعِلم الوالد/ الوصي المكتب عبر الھاتف قبل ، یجب أن توقعةلحاالت المرض غیر الم ●

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

 لتغیب لفترة طویلة التھرب من المدرسة وا
یًا قانون   ارسل المدرسة إخطارً وستُ  متھربین من المدرسةأو أكثر دون عذر  ) غیابات5یُعد الطالب الذین تغیبوا خمسة (بالتوافق مع قانون الوالیة، 

  لألسرة.

 .  الدراسةفترة أو أكثر من  ) في المائة10عشرة (بوصفھ تفویت یتم تعریفھ على مستوي الوالیات المتحدة  لفترة طویلةالتغیب 

إلى أي معلومات  تشمل الحضور باإلضافة بصورة منتظمة تقدم  األسر عن طریق إرسال تقاریر، ستتواصل المدرسة مع عندما تتراكم غیابات الطالب
 عن الطالب.   ىأخر

حضور نسبة الت للمساعدة في تحسین المدرسة تَدَخُّ ستُنفذ ، یتغیب الطالب لفترة طویلة أو یكون معرًضا لخطر اعتباره متھرًبا من المدرسةعندما 
جدولة مقابلة لمجلس مراجعة الحضور  وتقدیم موارد لألسرة، وإجراء تقییم للحضور، و،  بالتھرب ا: إخطارً وقد تتضمن ھذه التدخالتالطالب.  

)Attendance Review Board, ARBالوالد/ الوصي أن یعمل مع  لحضور. یُتَوقَّع مننسبة اتحسین لخطة  إلعداد ) مع الطالب والوالد/ الوصي
 تقدیم التماس بخصوص التھرب من المدرسة.   ىلوعدم فعل ذلك قد یؤدي إطالب، ال حضور  نسبة المدرسة لتحسین

 لمحكمة األحداث. التھرب خطة التحسین یمكن أن ینتج عنھ تقدیم ملف  مع تنفیذإظھار تقَدُّم  عدم

 KIPPوسیتم إنھاء قید الطالب أوتوماتیكیًا من  ھربًامتواصلة دون عذر ودون تواصل، یتم اعتباره مت ) أیام 10إذا تغیب طالب لمدة عشرة (
Nashville االلتحاق بالمدرسة الخاصة بمنطقتھ.  وسیُطلب منھ 

 حاالت التأخیر واالنصرافات المبكرة 
الطلبة الذین ، ولمعرفة الساعات بالتحدید) ة على حدةراجع كل مدرس عصًرا ( 3:30صباًحا وحتى  8:00ساعات المدرسة من بشكل عام، تكون 
تون أكثر من  % من الیوم الدراسي یُْعتََبرون متغیبین. حاالت التأخر واالنصرافات المبكرة تعني تفویت وقت في الفصل وبالتالي لدیھا تأثیر 50یفّوِ

 متأخرین أو یغادروا مبكًرا إالَّ إذا كان ذلك لسبب معذور تم ذكره أعاله.    ةینبغي أال یصل الطلب سلبي على إنجاز الطالب وتُعَْرقل البیئة التعلیمیة. 

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

ال تأخذ طفلك خارج المدرسة في  یُرجى أ ،)راجع كل مدرسة على حدة لمعرفة الساعات بالتحدیدعصًرا ( 3:30الساعة   في حوالي  یُْصرف الطالب
ر عن وقت االنصراف.    وقت ُمبّكِ

 یجب اتباع اإلجراءات التالیة: انصراف مبكر، إلى  طالب   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.  ●

 . الصطحابھالطالب في الفصل أو المكتب لحین وصول راشد للمدرسة یظل  ●

ح لھ للیأتي یجب أن  ●   یزید عمره علىشخص بالغ بالخروج إال بصحبة لطلبة ولن نأذن ل  ،ى خروج الطالبعل توقیعشخص راشد ُمَصرَّ
حُمدَْرج اسمھ كشخص و عاًما 18  .  باصطحاب الطالب لھ  ُمَصرَّ

 تھ.ت فا المھام التيیجب أن یقوم الطالب بتعویض كل  ●

 ال یُسمح باصطحاب الطالب مبكًرا بعد وقت معین، لذا یرجى استشارة مدرستك. 
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 خصوصیة الطالب  
 سجالت الطالب

.  على السجالت األكادیمیة وسجالت الحضور وسجالت الصحة محتویات السجل وستشتمل د في المدرسة.  قیَّ سیتم االحتفاظ بسجل تراكمي لكل طالب مُ 
 سیتم إبقاء السجل ُمحدَّثًا وسریًا وسیصاحب الطالب عبر مسیرتھ/ مسیرتھا المدرسیة.

أو  عاًما 18في سن  أي طالب مؤھل (ي ستشرح، و/أو ستتیح أي سجالت في الملف أل و/أو ستناقش،و إدارة المدرسة مسؤولة عن كل سجالت الطلبة. 
ون  لناظر المدرسة. في غض ا مكتوبًاأكبر) أو لآلباء/ األوصیاء. إذا أراد والد/ وصي أن یفحص سجل طفل، ینبغي على الوالد/ الوصي أن یقدم طلًب 

نة في السجل. یوج 10 د  أیام، سیتم السماح للطالب المؤھل أو الوالد/ الوصي بفحص الملف ویمكن أن یطلب نسخة لبعض أو كل المعلومات الُمتضمَّ
 ا بطریقة مختلفة. متم معاملة كل منھت سوسریة،  السجالت المن سجالت الطلبة، معلومات الدلیل و نوعان مختلفان

 معلومات الدلیل 
الجوائز الممنوحة،  والمشاركة في األنشطة، وتاریخ المیالد، ورقم الھاتف،  والعنوان،  والدلیل ھي معلومات أساسیة عن الطلبة مثل االسم، معلومات 

لكل  بتوزیع قوائم الفصل المعلمون الوصي. على سبیل المثال، قد یقوم  /باءإلخ. یمكن إتاحة ھذه المعلومات آلخرین الستعمال محدد دون موافقة اآل 
الواجب المنزلي. إذا لم یرد الوالد/ الوصي نشر ھذه المعلومات، ینبغي أن یقدم في للطلبة أن یساعدوا بعضھم البعض  یتسنىفي الفصل حتى األفراد 

 المدرسة. طلبًا مكتوبًا لناظر 

 السجالت السریة 
تم إتاحة السجالت السریة ألي شخص ال یعمل في المدارس  ت اإلجراءات التأدیبیة، وسجالت الصحة. لن والسجالت السریة تشمل الدرجات النھائیة، 

 من الوالد/ الوصي. موافقة مكتوبةدون   KIPP Nashvilleأو ال یعمل في 

 لسجالت الطالب الوصول 
ل لھم یُفصح قد   موافقة مكتوبة  المؤھلوالد/ وصي الطالب أو الطالب  منحلومات من السجل الدراسي لطالب إذا مععن موظفو المدرسة المخوَّ

 على:  أن تحتوي الموافقة المكتوبةیجب والمعلومات. لإلفصاح عن 

 ؛ تحدید السجالت المطلوب اإلفصاح عنھا .1

 ؛ أسباب اإلفصاح .2

 ؛اإلفصاح لھاأو المنظمات التي سیتم  ،المنظمة، أو فئة األشخاصأو  الشخص،  .3

 ؛المؤھلالوالد/ الوصي أو الطالب  توقیع .4

أن یحصل على نسخة من   للطالب المؤھلأو علیھ یمكن لوالد الطالب/ الوصي و. الموافقةو، إذا كان من المالئم، تاریخ إنھاء الموافقة تاریخ  .5
 .اإلفصاح عنھا بموجب ھذا البندأي سجالت تم 

ل لھم  المدرسة يموظفیُسمح ل  ةتعلیمی المصلحة ال. "التعلیمیة لألغراض التعلیمیة المشروعةإلى السجالت ومنح اإلذن بالوصول  بالوصول إلىالمخوَّ
 : لألسباب التالیة المعلومات  إلى معرفةحاجة الموظف  ي" ھة مشروعال

 و  القیام بالمھام اإلداریة المطلوبة؛ .1

 یم الطالب؛ و لتعلیمیة ذات عالقة مباشرة بتعالقیام بمھمة إشرافیة أو  .2

 . أو إلحاق الطالب بوظیفة المشورة،أو القیام بخدمة أو مصلحة للطالب أو أسرة الطالب مثل الرعایة الصحیة،  .3

السجل التعلیمي للطالب أو منح اإلذن بالوصول إلیھ دون موافقة مكتوبة   معلومات منفصاح عن في حاالت معینة، یتم السماح لموظفي المدرسة باإل 
 : وھذه الحاالت تتضمن ما یلي، المؤھلمن الوالد/ الوصي أو الطالب  ُمسبقة

لطالب  أو اعلیھ إلخطار والد الطالب/ الوصي معقول االمتثال ألمر قضائي أو مذكرة استدعاء تم إصدارھا قانونیًا. ستقوم المدرسة بمجھود  .1
 ؛ المؤھل قبل إجراء اإلفصاح

 إذا كان اإلفصاح بندًا من معلومات الدلیل؛ .2

؛ بما في ذلك اإلفصاح عن اسم الطفل وعنوانھ وُعمرهللحد المعلوم بھ من قبل موظفي المدرسة  بالغات إیذاء األطفالاالمتثال لمتطلبات  .3
 ؛البالغلَّبت ؛ والحقائق التي تطوعنوانھ  المسؤول عن رعایة الطفلالشخص اسم و
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الطلبة أو   على وصیاءاألباء/ یحق لآلأو في مدرسة الحقة للدراسة الثانویة.  ىأخر االلتحاق بمنطقة تعلیمیةعندما یسعي طالب إلي أو ینوي  .4
 ؛ بموجب ھذا البندالحصول على نسخ من السجالت المنقولة  المؤھلینالطلبة 

عندما و، یبرر ذلك خطورة الموقف على الطالب أو اآلخرینالقیام باإلفصاح المطلوب في حالة طارئة خاصة بالصحة أو السالمة عندما  .5
مھًما وُمقیِّدًا، وعندما یكون األشخاص الذین  عامالً عندما یكون الوقت و،  الطارئتكون المعلومات ضروریة ومطلوبة لمواجھة الظرف 

 للتعامل مع الحالة الطارئة. یؤھلھم المعلومات مؤھلین وفي وضع عن  سیتم اإلفصاح لھم

ح لھا  لتابعة للوالیة أو المحلیة أو السالمة الطفل  اتھیئ حدى ُممثِّل آخر إل لأو ، اإلفصاح لمسؤول الملف بإحدى الھیئات .6 منظمة قََبلیَّة ُمَصرَّ
 .وحمایتھ لطالباالمنظمات مسؤولة قانونیًا عن رعایة  لسجالت الطالب التعلیمیة عندما تكون تلك الھیئات أوبالوصول 

 سیاسة الحاسوب واإلنترنت  
یخضع لكل ما ھو ساٍر من  ھو امتیاز  KIPP Nashvilleأفراد طاقم العمل، أو الزائرین لمدارس أو من قبل الطلبة،  التكنولوجیااستخدام موارد 
نترنت على الحاسوب في ستخدام التعلیمي واألخالقي لخدمات اإلاالالطلبة مسؤولون عن ووالقوانین الفدرالیة والتابعة للوالیة.   سیاسات المنطقة

 المدرسة.  

 ور مسیئة،، أو إجراءات تأدیبیة أكثر: استخدام لغة أو صالتكنولوجیافقدان الطالب المؤقت أو الدائم المتیازات  ىفیما یلي أنشطة محظورة قد تفضي إل
 نظام أو شبكة. ھذه القائمة لیست شاملة. إتالف اختراق/ وشخصیة آخر، وانتحال تنمر، المضایقة أو والبذاءة، وال

 نترنت الخاصة باستخدام اإلإجراءات السالمة 
KIPP Nashville الطلبة للمواد وصول ، نتحكم في ىملتزمة بالتأكد من سالمة اإلنترنت لطالبنا. من خالل االستخدام الواسع النطاق لفلترة المحتو

ح بھ شامًال  الوصول البرید اإللكتروني)، ونمنع  /الدردشة نترنت للتواصل المباشر (مثل: فضاءات اإلوغیر الالئق،  ىذات المحتو  غیر الُمَصرَّ
ة لھم.  وصولاالختراق من مصادر داخلیة أو خارجیة. سنراقب استخدام اإلنترنت بیقظة للتأكد من عدم   الطلبة لمواد قد تكون ُمِضرَّ

 Chromebooksأجھزة 
العام الدراسي أثناء لالستخدام  وأسرتھویتم إقراضھا للطالب   KIPP Nashvilleالخاصة بالطلبة مملوكة من قبل  Chromebooks جمیع أجھزة

 ویُتَوقَّع أن تكون في حالة عمل جیدة في كل األوقات. 

الخاصة بالطلبة دون رقابة في أي وقت. یجب أن تكون في حیازة الطالب أو یتم تأمینھا في موقع مخصص  Chromebooksأجھزة یجب عدم ترك 
والشواحن   iPadوأجھزة   Chromebookسیتم تسلیمھ للمسؤول اإلداري. إن أجھزة ف، ُمْھَمًال  Chromebook ُعثر على جھازداخل الفصل. إذا 

مقرضة للطالب واألھالي یجب حملھا  KIPP Nashvilleالصادرة عن المدرسة والمملوكة لھا وأي أجھزة تقنیة من ھذا القبیل مملوكة لمدارس 
 بیل المثال ال الحصر: نقلھا بشكل مناسب داخل الحرم المدرسي وخارجھ، بما في ذلك على س و

 فقدان دائم للبیانات.  ىلتجنب حدوث ضرر للقرص الصلب یؤدي إل  حملھاعند  Chromebooks أجھزةیبغي غلق  ●

 . Chromebooks أجھزةال ینبغي تواجد أطعمة أو مشروبات في محیط  ●

عنایة وال یتم تشویھھا أو إتالفھا بأي وباحترام  KIPPجیا تمتلكھا و لووالشواحن وأي تكن   iPadsو   Chromebooks أجھزةینبغي معاملة  ●
المدرسة لھا لفترة من الزمن تُحدَّد من قبل اإلدارة.   استرداد ىطریقة. ستؤدي المعاملة غیر المالئمة لألجھزة الصادرة من المدرسة إل 

 وضع أیة ملصقات على الجھاز. ھذا یشمل و

الرقم المسلسل  شامالً لشرطة ( ل البالغ الُمقدَّمللشرطة، ویجب تقدیم نسخة من  بالغسة، یجب تقدیم في حالة سرقة جھاز صادر من المدر ●
 مطالبة شركة التأمین. تسویةللجھاز) لمدیر العملیات وذلك ل

الخاص   التكنولوجیاتحتفظ المدرسة بحق حذف أیة برمجیات تم وضعھا على أجھزة مملوكة لھا تعوق األغراض التعلیمیة لبرنامج  ●
 لمدرسة. با

 قانون حقوق النسخ والنشر
آخرین تحت بند االستخدام  تعلیمي، یُْسَمح للطلبة باستخدام أعمالالسیاق الیحمي قانون حقوق النسخ والنشر ملكیة األعمال اإلبداعیة للشخص. في  

 إذا التزموا بالقیود المفروضة وقاموا باالستشھاد بالعمل. وذلك العادل، 

 وتثبیتھا  البرمجیات تنزیل
 یجب أن تكون كل البرمجیات الُمثَبَّتة نسخة ُمَرخَّصة قانونیًا.  ●
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 إذا كان ذلك جزًءا من نشاط مقرر، داخل الفصل. ، األلعاب، إلخ.، عبر شبكة المدرسة محظور إال الفیدیوملفات الموسیقي، تنزیل  ●

  ھذا یشملوالمحمیة من قبل قانون النسخ والنشر.  األخرىاألغاني، والمواد واألفالم، والبرمجیات، وال یمكن تداول أو نسخ التطبیقات،  ●
 أو تنزیلھا من اإلنترنت ونسخھا على الحواسیب المحمولة.  DVDاألفالم ذات حقوق الملكیة التي ال یمكن نسخھا من أقراص الـ 

ح بھ محظور.  ات، أو البرمجی جھزةاألأو ، أو التدمیر لبرامج البیانات، أو التغییرالتثبیت، أو النسخ،  ●  غیر الُمصرَّ

 العواقب
  قد تشمل تلك العواقب خسارةو المسؤول.   خدامبالحق في فرض العواقب المالئمة لخرق أي جزء من سیاسة االست   KIPP Nashville مدارس تحتفظ

إجراًء تأدیبًیا وقد تشمل  التكنولوجیاقسم أي جھاز مملوك من قبل المدرسة لفترة معینة من الوقت ُمَحدَّدة من قبل اإلدارة وأعضاء خدام است  األحقیة في
ھذه العواقب على كل الطلبة الذین یستخدمون أیة أجھزة إلكترونیة في حرم المدرسة، سواء كانت ھذه  وتنطبق . محتمالً  اقانونًی   وإجراءً  محتمالً 

 أو صادرة من المدرسة. لھم األجھزة مملوكة 

المسؤول، بما  سیاسة االستخدام، لكل سیاسات وعواقب  كان مملوًكا لألشخاصأي جھاز إلكتروني ُمْستَْخدَم على شبكة المدرسة، حتى إذا یخضع 
االستخدام  المدرسة، إذا كان ھناك خرق لسیاسة  حوزةالجھاز في االحتفاظ ب في والحق  محتویات من الجھاز،  وحذفیشمل الحق في تفتیش الجھاز،  

 المسؤول. 

التھیئة أي تغییر في واستخدام الجھاز. ب طالب لمدرسة إلغاء االمتیاز الممنوح للیحق لجھاز، ي  أل سوء االستخدام و/أو اإلتالف المتكررفي حالة 
 المدرسة.  يإداری  العاملة أو اإلعدادات خاضع إلجراءات تأدیبیة من قبل

 إتالفھ جھاز مفقود أو تم 
األفعال   وعواقب ھذهشركة التأمین.  تغطیھال  اإلتالف أو اإلھمال المتعمدینعن  ینتجأو فقدان لألجھزة اإللكترونیة الصادرة من المدرسة  إتالف أي

ل الطالب لتكالیف إصالح الجھاز ا لما تحدده إدارة المدرسة. قد تتضمن األمثلة على  وفقً  تأدیبیة أخرى، باإلضافة إلي إجراءات أو استبدالھ ستشمل تَحمُّ
 . MiFiط االتصال الالسلكیة  والشواحن ونقا iPadوأجھزة   Chromebookاألجھزة اإللكترونیة الصادرة عن المدرسة أجھزة 

عن سداد التكالیف على مسؤولة  فستكون أسرة الطالب، الجھاز تماًماإصالحات غیر مغطاة من قبل التأمین، أو إذا لزم استبدال األمر إجراء إذا تطلُّب 
 : النحو التالي

 $ 50:  الحادثة األولى في السنة ●

 $ 100: الحادثة الثانیة في السنة ●

 االستخدام فقدان الحق في : السنة  الحادثة الثالثة في ●
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 البرنامج األكادیمي 
 سیاسة التقییم والدرجات  

 االبتدائیةالمدارس 
 الصف الثاني  إلىالصفوف من الروضة 

عن  اربع سنوًی  ا، ولكن تستخدم تقریرً بالحروفنظام الدرجات  الصف الثاني إلىالصفوف من الروضة ، ال تُطّبِق KIPP Nashvilleفي مدارس 
 على المعلومات التالیة:  من الروضة إلى الصف الثانيساسیة. تحتوي بطاقة التقریر الربع سنوي لصفوف األ  والمھارات مفاھیملالطالب لإجادة 

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

 طفل في ربع ُمعیَّن.أجادھا ال البصریة التي النسبة المئویة من الكلمات  ىستشیر بطاقة التقریر أیًضا إل الكلمات البصریة:إجادة  ●

ریر بطاقة التقوستوضح وفقًا لدلیل تقییم. احتساب درجاتھا یتم ویُْكِمل الطلبة واجبات كتابیة كل ربع، ): Rubricدلیل تقییم الكتابة ( ●
 الصف.  مستوى ر لتلبیة أھداف  ما إذا كان الطفل سابق لـ ، على، خارج المساالدرجة التي أحرزھا الطفل وفقًا لدلیل التقییم و

كل ربع وما إذا كان الطفل سابق لـ ، على، الریاضیات ت معینة في مھارا الطفل ل إلى إجادةتشیر بطاقة التقریر أیًضا : ریاضیاتال إجادة ●
 خارج المسار لتلبیة أھداف مستوي الصف.  

 وال ینبغي خصمھا من درجات البطاقات الربع سنویة. الطالب على تصرفات  بناءً درجات السلوك توضع 

 ان الثالث والرابع الصف
الطالب للمفاھیم التي  جادةوفقًا للنسبة المئویة إل  فیھا الدرجات بنظام الحروفمكتوبًا یستلم الطالب بطاقات تقریر ربع سنویة  الصف الثالث،من  بدایةً 

 : فئات  ، َیتَّبِْع كتاب الدرجات ثالثوفي الصفین الثالث والرابعیتم قیاسھا. 

   ى% تقییمات تحصیلیة كبر35 ●
 تقییمات نھایة الوحدة/ الجزء  ○
 تقییمات مرحلیة ○
 درجات دلیل تقییم الكتابة  ○

 ى تقییمات تحصیلیة صغر % 35 ●
 القراءةتقییم نقاط  ○
 ریاضیات تقییمات موضوع  ○
 اختبارات ○

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

 
 لصفین الثالث والرابع مقیاس الدرجات ل

● 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 تقییمات منحنى على درجة الطالب في TNReady سیتم حساب درجة .TNReady النقاط   كنسبة مئویة عن طریق قسمة

 TNReady، لتحدید درجة MNPSأو   TDOE باستخدام إرشاداتمجموع النقاط الممكنة. ثم، سیتم رسم منحنى للنسبة المئویة، المكتسبة على 
النھائیة بمجرد استالم اإلرشادات الخاصة   TNReadyمعادلة درجة  KIPP Nashvilleالُمعَدَّلة الخاصة بالطالب. سیعتمد رئیس المدارس 
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الُمعدَّلة الخاصة بالطالب الحد األدنى للنسبة المئویة المطلوبة من قبل المنطقة التعلیمیة للدرجة النھائیة التي  TNReadyبالمنحنى. َستمثِّل درجة 
 %. 15، الحد األدنى المطلوب للنسبة المئویة ھو 2022-2021یتم اختباره فیھ. للعام الدراسي  مقرریحرزھا الطالب في كل 

ن نتیجة    لمقرر) أیام تعلیمیة على األقل قبل نھایة ا5من قبل المدرسة خمسة (  TNReadyم إذا لم یتم استالم نتائج تقیی      ، فقد تختار المدرسة أالَّ تُضّمِ
 تقییم الوالیة في حساب الدرجة النھائیة للطالب. 

 توضع درجات السلوك بناًء على تصرفات الطالب وال ینبغي خصمھا من درجات البطاقات الربع سنویة. 

 المتوسطةالمرحلة   مدارس
 التالیة:  فئاتبناًء على األربع  KIPP Nashville، یتم حساب درجات الصفوف من الخامس إلى الثامن في

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

 % تقییمات تحصیلیة صغرى 30 ●
 القراءةتقییم  نقاط ○
 ریاضیات تقییمات موضوع  ○
 اختبارات ○

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

 % واجب منزلي10 ●
عادة أكادیمیة الزمة لالستعداد للمدرسة   ا، وذلك ألنھإكمالھمسؤولیة  تحمل للتأكد من في فئة مستقلالواجب المنزلي  یُفصل  ○

 الثانویة.

 للصفوف من الخامس إلى الثامنمقیاس الدرجات 
● 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  تقییمات درجة الطالب فيعلى منحنى TNReady سیتم حساب درجة .TNReady النقاط   ةكنسبة مئویة عن طریق قسم

 TNReady، لتحدید درجة MNPSأو   TDOE باستخدام إرشاداتللنسبة المئویة،  ىمنحن  رسممجموع النقاط الممكنة. ثم، سیتم المكتسبة على 
الخاصة   رشاداتاإلبمجرد استالم النھائیة  TNReadyدرجة معادلة  KIPP Nashvilleلطالب. سیعتمد رئیس المدارس الخاصة با الُمعَدَّلة

للدرجة النھائیة التي  التعلیمیة المنطقةمن قبل  المطلوبةللنسبة المئویة  األدنىالحد الُمعدَّلة الخاصة بالطالب  TNReady. َستمثِّل درجة المنحنىب 
 %. 15 وللنسبة المئویة ھ  المطلوب األدنى، الحد 2022-2021 الدراسي للعام. فیھ اختباره یتم مقررفي كل  الطالب یحرزھا

ن قد تختار المدرسة أالَّ تُ ف، مقررلعلى األقل قبل نھایة ا تعلیمیة) أیام 5من قبل المدرسة خمسة (  TNReadyإذا لم یتم استالم نتائج تقییم         نتیجة  ضّمِ
 تقییم الوالیة في حساب الدرجة النھائیة للطالب. 

 البطاقات الربع سنویة.  وال ینبغي خصمھا من درجات بعلى تصرفات الطال  بناءً درجات السلوك  توضع

 المرحلة الثانویة
الثانویة، نؤمن أن الدرجات ھي مؤشر حیوي ألداء الطالب األكادیمي. متوسط مجموع الدرجات التراكمي أو   KIPP Nashvilleفي مدرسة 

إثبات نجاحھ في  ومدى ، تعلمھ الطالب: المقدار الذي مرینیشیر أل Collegiateخریج ب الخاص  التراكمي GPAالمعروف اختصاًرا باإلنجلیزیة بـ  
في الجامعات والكلیات،   الطالب واحد من المعاییر األكثر أھمیة لقبول Warrior’s GPA. متوسط مجموع النقاط الخاص بــ "المقاتل" أو الـ مھتعل

 ومتسقة في جمیع مراحل لدرجات ثابتة من فصل آلخر ، یجب أن تكون طریقة تحدید اى. بسبب ذلك وألسباب أخرىولذا الدقة ذات أھمیة قصو
 المدرسة. 
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 الدرجات وضع مبادئ 

 : وتشمل ما یلي  .محددة ومثبتة ویتم إعالنھا بشكل واضحمعاییر نجاح  یجب أن یعتمد نظام وضع الدرجات لدینا على .1
 معاییر الوالیة ●
 APالخاصة بالـ  نتائج التعلم ●
 CCRS (ACT) معاییر  ●

 
 : وقد تشمل ما یليمتعددة إلظھار التفوق.  اطالبنا فرصً یستحق  .2

 المعلم.  على النحو الذي یُحدده للمجموعة بأكملھاقییم ة ت إعاد ●
 ) 3(بحد أقصي فردیة تقییم محدودة  ةإعاد ●
 في التقییمات المستقبلیة. متعمد) الspiraling( التصاعد ●

  
على النحو    Collegiateالخاصة بـ وضع درجات مع تعریفات   و/أو أدلة التقییمستتوافق جمیع األنظمة التي نتبعھا لوضع الدرجات   .3

، لیس من المطلوب (أو الضروري) أن  ولكنلنمو الطالب؛  أمر مھم قابلة للتنفیذ  ُمَحدَّدة  بمالحظاتالتقییم التكویني المصحوب إن  .المحدد
 ینعكس كل عمل الطالب في شكل درجات. 

 
  مقرراتكل الطلبة المقیدین في ھذه ال سیحصلالمتقدم.   المستوىمقررات  مطلوبــــین للنجاح في  ثابرةاالمتیاز والمنحن نقر أن كالَّ من  .4

 .)APالمتقدم (مقررات المستوى ) نقاط تضاف لنتیجتھم الربع سنویة وفقًا للسیاسة المحلیة إذا أخذوا اختبار 5على خمسة (
 

 :بما یليعلى ھذا األساس، ال نقوم  و. المتثالالتحكم، أو طلب ا أو شكًال من العقوبة،   ال یُعد نظام وضع الدرجات لدینا .5
 إضافة أو خصم نقاط استجابة لسلوكیات محددة أو عامة (لن یتم إعطاء درجات إضافیة).  ●
 .التكوینيإصدار درجات إلكمال واجب على المستوي التحصیلي أو  ●

 
للقیام  الدرجات الخاص بنا.وضع والحسابیة لمقیاس الرقمي  " حد األدنىالھي " 50لذا، ". المحاولة مرة أخرىیستحق طالبنا الفرصة لـ " .6

 Collegiate  )Collegiate Performance"النسب المئویة" الحسابیة، نستخدم نطاقات األداء الخاص بــ استخدام من  الً بذلك، بد
Bandsلدرجة الربع األول الُمْعلَنة.  ھو الحد األدنى 60، الصفوف الدراسیة الدنیاذلك، في إلى . باإلضافة ) لوضع جمیع الدرجات 

 
حاالت الغش التي یمكن التأكد  في سیحصل الطلبة على "صفر"    مطلقًا مع عدم النزاھة األكادیمیة أو عدم االكتراث الدراسي. ال نتسامح .7

 . عدم محاولة إكمال أي من الواجباتمنھا أو 
 

 الصفان  التاسع والعاشر 
 التالیة:  ةاألربعالفئات بناًء على  KIPP Nashville، یتم حساب درجات الصفین من التاسع والعاشرفي 

 % تقییمات تحصیلیة كبرى  30 ●
 تقییمات نھایة الوحدة/ الجزء  ○
 تقییمات مرحلیة ○
 معتمد على عملیة الكتابةالتقییم رجات الد ○
 تقاریر معمل ○

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

 مھام تمھیدیة% 30 ●
 % تفاعل داخل الفصل 10 ●
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 12و 11 الصفان
 التالیة: ة األربع الفئات بناًء على KIPP Nashville، یتم حساب درجات 12و   11 ینصفالفي 

 % تقییمات تحصیلیة كبري  40 ●
 تقییمات نھایة الوحدة/ الجزء  ○
 تقییمات مرحلیة ○
 درجات التقییم المعتمد على عملیة الكتابة ○
 تقاریر معمل ○

 % تقییمات تحصیلیة صغري 25 ●
 اختبارات ○
 ندوة ○
 تصحیحات لالختبار ○
 مشروع  ○

 مھام تمھیدیة% 25 ●
 % تفاعل داخل الفصل 10 ●

 
ونسبة لتقییمات التحصیلیة الكبري ل تُخصص نسبة أكبرتجھیز الطلبة بشكل أفضل للجامعة، لذا بغرض لدرجة الطالب  العناصر المكونة تختلف نسب
 .لمھام التمھیدیةاألكادیمیة مثل اأقل للعادات 

 
 12 من التاسع إلى صفوفلمقیاس الدرجات ل

 : MNPSالثانویة مقیاس درجات   KIPP Nashville Collegiateتتبع مدرسة 

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

التي تسمح بإدماج نقاط   TN SBE الخاصة بـ  3.301وضع الدرجات الموحدة   سیاسة KIPP Nashville، تتبع APمقرر للطلبة المقیدین في و
 الدراسي.  لدرجات الُمْستَْخدَمة لحساب متوسط الفصلفي ابمقدار خمسة في المئة 

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

 TNReady، لتحدید درجة MNPSأو   TDOE باستخدام إرشاداتالمكتسبة على مجموع النقاط الممكنة. ثم، سیتم رسم منحنى للنسبة المئویة، 
النھائیة بمجرد استالم اإلرشادات الخاصة   TNReadyمعادلة درجة  KIPP Nashvilleالُمعَدَّلة الخاصة بالطالب. سیعتمد رئیس المدارس 

الُمعدَّلة الخاصة بالطالب الحد األدنى للنسبة المئویة المطلوبة من قبل المنطقة التعلیمیة للدرجة النھائیة التي  TNReadyبالمنحنى. َستمثِّل درجة 
 %. 15، الحد األدنى المطلوب للنسبة المئویة ھو 2022-2021یتم اختباره فیھ. للعام الدراسي  مقرریحرزھا الطالب في كل 

ن نتیجة     لمقرر) أیام تعلیمیة على األقل قبل نھایة ا5من قبل المدرسة خمسة ( TNReadyإذا لم یتم استالم نتائج تقییم  ، فقد تختار المدرسة أالَّ تُضّمِ
 جة النھائیة للطالب. تقییم الوالیة في حساب الدر 

 توضع درجات السلوك بناًء على تصرفات الطالب وال ینبغي خصمھا من درجات البطاقات الربع سنویة. 
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 التقییمات  
 2022-2021المطلوبة للعام الدراسي تقییمات والیة تینیسي 

 اإلعدادیة و االبتدائیةإنجاز الطالب في المدارس 

 التقاریر  التقییم  فترة واالستخدام الغرض  الصفوف  التقییم 

اختبار اإلنجاز 
(برنامج التقییم الشامل 

 لوالیة تینیسي)
TCAP 

/TNReady 

مھارات الطالب في اللغة   تقیس TCAPتقییمات  8- 3
العلوم  و،  ریاضیاتالوالفنون، و، اإلنجلیزیة

 والدراسات االجتماعیة. تُْستَخدم نتائج االختبار في
من  والمنطقة التعلیمیة الَمدَْرسة ومساءلة المعلم 

قبل والیة تینیسي والحكومة الفدرالیة. قد تَُمثِّل  
% من درجة الطالب  15 ىالنتائج ما یصل إل

 النھائیة في ھذه المواد. 

بریل إمنتصف 
بدایة   –(نیسان) 

 مایو (أیار) 

مبدئیة" بعد   درجة" فرعادة ما تتو
حتى   بفترة قصیرة إعطاء االختبار

للمعلمین حساب الدرجات   یتسنى
الحقًا، تصدر الوالیة  والنھائیة. 

. تقاریر فردیة للطلبة أكثر تفصیالً 
لمدارس من ھا على ایتم توزیعو

المنطقة التعلیمیة قبل طاقم مكتب 
في   سرتم مشاركتھا مع األوت 

 الخریف. 

 المدارس الثانویة إنجاز الطلبة في 

 التقاریر  التقییم  فترة الغرض واالستخدام  الصفوف  التقییم 

اختبارات  
TCAP/TNReady  
 الخاصة بنھایة المقرر

خالل  تقیس ھذه التقییمات مھارات الطالب  11- 9
والریاضیات  اللغة اإلنجلیزیة، المرحلة الثانویة في 

 Iعلم األحیاء و، IIالجبر و، Iالجبر و، المتكاملة
تُْستَخدم نتائج االختبار وتاریخ الوالیات المتحدة. 

مساءلة المعلم والَمدَْرسة والمنطقة التعلیمیة من  في
قبل والیة تینیسي والحكومة الفدرالیة. قد تَُمثِّل  

% من درجة الطالب  15النتائج ما یصل إلى 
 النھائیة في ھذه المواد. 

بریل إمنتصف 
بدایة   –(نیسان) 

 مایو (أیار) 

عادة ما تتوفر "درجة مبدئیة" بعد  
إعطاء االختبار بفترة قصیرة حتى 

یتسنى للمعلمین حساب الدرجات  
النھائیة. والحقًا، تصدر الوالیة  

تقاریر فردیة للطلبة أكثر تفصیالً. 
ویتم توزیعھا على المدارس من 

قبل طاقم مكتب المنطقة التعلیمیة 
ر في  وتتم مشاركتھا مع األس

 الخریف. 

 الخاص تقییمات التعلیم 

 التقاریر  التقییم  فترة الغرض واالستخدام  الصفوف  التقییم 

البدیل/  TCAPتقییم 
MSAA  

الذھنیة اإلعاقات مصمم للطلبة ذوي التقییم ھذا  11- 3
مجموعة من معاییر  وھو یعتمد على . جسیمةال

. یأخذ الطلبة  TCAPاختبار  ى تختلف عنالمحتو
فقط عندما یقرر اآلباء/   TCAP-Altتقییم 

الحتیاجات  األوصیاء والتربویون أنھ مالئم وفقًا 
 . الطالب

-  )ذارآمارس (
 مایو (أیار) 

تصدر الوالیة تقاریر فردیة للطلبة  
یتم  واألداء.  مذكور بھا تفاصیل

مدارس من قبل  ھا على التوزیع
م تت ثم  نطقة التعلیمیةطاقم مكتب الم

 .سرمشاركتھا مع األ

 تقییمات متعلم اللغة اإلنجلیزیة 

 التقاریر  التقییم  فترة الغرض واالستخدام  الصفوف  التقییم 

 WIDAاختبارات 
ACCESS  لتحدید

المستوى لمتعلمي 

الروضة  
 -11 

 WIDA(اختبار  W-APTیُجرى اختبار 
ACCESS  (للطلبة الذین لتحدید المستوى

اإلنجلیزیة في المنزل.   أخرى غیریتحدثون لغة 

للطلبة   یُجرى
متعلمي اللغة 

اإلنجلیزیة وقت  

یتم تصحیح االختبارات وإعطاء  
 النتائج لآلباء/ األوصیاء فوًرا 
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اللغة اإلنجلیزیة  
-Wتُسمى أیًضا (

APT.( 

دعم  ى یُْستَْخدَم للمساعدة في تحدید نوع ومستوو
. یساعدنا أیًضا إلیھ اللغة اإلنجلیزیة الذي یحتاجون

خالل  الذي نضع فیھ الطلبة  المستوى في معرفة 
من  الطلبة  یخضع لھ جمیعالسنوي الذي التقییم 

 متعلمي اللغة اإلنجلیزیة.

 .لتحاقتقدمھم لال

WIDA ACCESS  
لُمتَعَلِّمي اللغة 

 اإلنجلیزیة

-الروضة
12 

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

الوالیة كل سنة لقیاس أداء الطالب في   جریھتُ 
 إجادة اللغة اإلنجلیزیة. 

-ذار) آمارس (
 بریل (نیسان)إ

تصدر الوالیة تقاریر فردیة للطلبة  
یتم  واألداء.  مذكور بھا تفاصیل

تم ت لمدارس ثم توزیعھا على ا
 .سرمشاركتھا مع األ

 تقییم للتربیة الوطنیة 

 التقاریر  التقییم  فترة الغرض واالستخدام  الصفوف  التقییم 

امتحان التربیة 
الوطنیة للوالیات  

 المتحدة

الطلبة أن یأخذوا اختبار التربیة  یتعین على 12- 9
بشھادة  الوطنیة للوالیات المتحدة حتى یتخرجوا 

 المرحلة الثانویة العادیة. 

  تحددھا المدرسة
 وفقًا للحاجة  

 احوفقًا للحاجة. تت   تحددھا المدرسة
 بعد االختبار بفترة قصیرة.النتائج  

   المھنیة  حیاةاالستعداد للكلیة وال

 التقاریر  التقییم فترة  الغرض واالستخدام  الصفوف  التقییم 

ACT 11 -12  للجامعة یُْستَْخدَم من  ستعدادااللقیاس ھو اختبار
یساعد أیًضا في  وقبل مئات الجامعات والكلیات.  

تحدید الطلبة المؤھلین للحصول على منحة  
HOPE .من الوالیة 

ذار)  آمارس (
 بریل (نیسان) إو

الطالب بعد   ىتُْعطي تقاریر مستو
 8و  3االختبار بفترة تتراوح بین 

 . أسابیع

 

 واإلبقاء للصف األعلى النقل 
 االبتدائیةالمدارس 

بحلول الوقت الذي  ف. طریقھم للجامعة وفي الحیاة الجامعیةللنجاح في   جاھزونھو التأكد من أن كل طالبنا  KIPP Nashvilleھدفنا النھائي في 
ة  صارمللنجاح في المدارس الثانویة ال الالزمة المھارات، والعاداتوالمعرفة األكادیمیة، من تمتعھم ب یتركنا فیھ طالبنا بعد الصف الثامن نرید أن نتأكد 

فرصة  وذلك ألنھا توفر   ،الحیاة الجامعیة تغیر من وجھتھم في مسارھم للجامعة وفيالصف قد  إعادة دراسةالتي تعد للجامعة. لبعض الطلبة،  أكادیمیًا
ة في المعرفة،  الصف الحالي خیاًرا  ى، نعتبر اإلبقاء في مستو الحاالت هوفي ھذالثانویة.  المرحلة ، والعادات المطلوبة للنجاح في والمھاراتلغلق الھوَّ

 یتوافق مع مھمتنا وأھدافنا لطالبنا.

 : خاذ قرار بشأن نقل الطالب للصف األعلى أو إبقائھ في االعتبار عند ات  المعاییر التالیة تُؤخذ

الصف التالي.  ىینبغي أن یكون الطلبة قد أتقنوا مھارات أساسیة بدرجة كافیة للتأكد من احتمالیة النجاح في مستوإتقان الكفاءات األساسیة.  ●
 إبقاء أي طالب یكون:  KIPP Nashville نظرت 

   MClassیم تقی  بناًء علىمتخلفًا ألكثر من نصف عام  ○

 ریاضیات أو ال ELAو ال یزال في الربع السفلي لألداء في  MAPال یسجل نمًوا نمطیَّا في  ○

یمكن إبقاؤه في الصف   الریاضیاتفي القراءة و 70أقل من الخاص بھ متوسط نھایة العام وفي الصف الثالث أو الرابع أي طالب  ○
 الحالي 

 . علیمیةفقط عندما یصبح الغیاب الزائد عن الحد مشكلة ت  عامالً مھًماسیصبح الحضور الحضور.  ●

ر النفسي االجتماعي ولكن سیُؤخذلن یستخدم اإلبقاء كإجراء تأدیبي. السلوك.  ●  عند اتخاذ قرار إبقاء.  للطالب في االعتبار  التطوُّ
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 لن یتم إبقاء الطلبة ألكثر من مرة في نفس الصف. اإلبقاء السابق.  ●

  خطةلألھداف المذكورة في  اإلكمال الناجح) للصف التالي اعتمادًا على IEPالطلبة في خطط التعلیم الفردي ( نقلسیتم  الخاص. التعلیم ●
IEP . 

 إجادة اللغة اإلنجلیزیة. ى) فقط إلELلن یستند قرار إبقاء الطلبة متعلِّمي اإلنجلیزیة ( ُمتعّلِمو اللغة اإلنجلیزیة.  ●

في موعد  أن یُنظر في إبقائھممن ثمَّ یمكن والصف التالي  ىلمستوالنقل الطلبة الذین یظھرون صعوبة في بلوغ متطلبات  KIPP Nashville ستحدد
 إذا كان التأخیر بسبب:  فبرایر  1یُقرر إبقاء طالب بعد ، قد ولكنفبرایر.  1غایتھ 

 ؛ أولتحاقتاریخ اال ●

 . قییم أو الفحص المحلي أو المراقبة المحلیة الت بعد إصدار نتائج  تم الحصول علیھامعلومات إضافیة  ●

ھذه وسیتم تقدیم .  إلعداد خطة للنقلفي موضع شك"، سیقوم فریق المدرسة بإخطار الوالد/ الوصي  نقلبمجرد أن یتم تحدید أن لدى طالب حالة "
 .  النقللمناقشة خطة  اجتماع بین الوالد والُمعلمالخطة لوالد/ وصي الطالب وَستَْعِرض المدرسة عقد 

الطعن في آلباء/ األوصیاء ل یمكنالمدرسة.  وفقًا لتقدیر ناظرفقط  وسیمكن نقلھ العام التالي. في نفس الصف  فسیعید دراسة إذا تأھل طالب لإلبقاء، 
 النھائي.الطعن یتَّخذ قرار ثم المدارس بمراجعة بیانات الطالب والتوصیة رئیس سیقوم و . KIPP Nashville رئیس مدارس أمامقرار اإلبقاء 

عند اتخاذ في االعتبار  KIPP Nashvilleذلك أمًرا تأخذه مدارس ، وال یكون االبتدائیةمدرسة صیفیة لطلبة المدرسة  KIPP Nashvilleال تقدم 
 .  نقل لصف أعلىقرارات ال

 لمتوسطةمدارس المرحلة ا
ھو التأكد من أن كل طالبنا جاھزون للنجاح في طریقھم للجامعة وفي الحیاة الجامعیة. فبحلول الوقت الذي   KIPP Nashvilleئي في ھدفنا النھا

رمة  الثانویة الصایتركنا فیھ طالبنا بعد الصف الثامن نرید أن نتأكد من تمتعھم بالمعرفة األكادیمیة، والمھارات، والعادات الالزمة للنجاح في المدارس 
توفر فرصة   أكادیمیًا التي تعد للجامعة. لبعض الطلبة، إعادة دراسة الصف قد تغیر من وجھتھم في مسارھم للجامعة وفي الحیاة الجامعیة، وذلك ألنھا

ة في المعرفة، والمھارات، والعادات المطلوبة للنجاح في المرحلة الثانویة. وفي ھذه الحاالت، نعتبر اإلبقاء في  مستوى الصف الحالي خیاًرا لغلق الھوَّ
 یتوافق مع مھمتنا وأھدافنا لطالبنا.

 تُؤخذ المعاییر التالیة في االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن نقل الطالب للصف األعلى أو إبقائھ: 

احتمالیة النجاح في مستوى الصف التالي. ینبغي أن یكون الطلبة قد أتقنوا مھارات أساسیة بدرجة كافیة للتأكد من إتقان الكفاءات األساسیة.  ●
ف .  ساسیة ) أو أكثر من الصفوف األكادیمیة األ 2في اثنین ( رسبإبقاء أي طالب ی في   KIPP Nashville تنظر درجة الرسوب  وتُعرَّ

، والریاضیات، ELAھي   ساسیة %. الصفوف األكادیمیة األ70قل من األنھایة العام (متوسط كل درجات األربعة أرباع)  بأنھا متوسط
 فسیُرجح ذلك قرار إبقاء الطالب بدرجة أكبر. ، ELAالحساب و  ) اللذان رسب فیھما الطالب ھما2الصفان ( والتاریخ. إذا كان  ،علوموال

 . علیمیةسیصبح الحضور عامالً مھًما فقط عندما یصبح الغیاب الزائد عن الحد مشكلة ت الحضور.  ●

 أدیبي. لن یستخدم اإلبقاء كإجراء ت السلوك.  ●

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

) للصف التالي اعتمادًا على اإلكمال الناجح لألھداف المذكورة في خطة  IEPالطلبة في خطط التعلیم الفردي ( سیتم نقل التعلیم الخاص. ●
IEP . 

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

الصف التالي ومن ثمَّ یمكن أن یُنظر في إبقائھم في موعد  ىتوالطلبة الذین یظھرون صعوبة في بلوغ متطلبات النقل لمس KIPP Nashville ستحدد
 فبرایر إذا كان التأخیر بسبب:   1فبرایر. ولكن، قد یُقرر إبقاء طالب بعد  1غایتھ 

 تاریخ االلتحاق؛ أو ●

 معلومات إضافیة تم الحصول علیھا بعد إصدار نتائج التقییم أو الفحص المحلي أو المراقبة المحلیة.  ●
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تم تحدید أن لدى طالب حالة "نقل في موضع شك"، سیقوم فریق المدرسة بإخطار الوالد/ الوصي إلعداد خطة للنقل. وسیتم تقدیم ھذه بمجرد أن ی 
 الخطة لوالد/ وصي الطالب وَستَْعِرض المدرسة عقد اجتماع بین الوالد والُمعلم لمناقشة خطة النقل.  

في العام التالي. وسیمكن نقلھ فقط وفقًا لتقدیر ناظر المدرسة. یمكن لآلباء/ األوصیاء الطعن في   إذا تأھل طالب لإلبقاء، فسیعید دراسة نفس الصف
 . وسیقوم رئیس المدارس بمراجعة بیانات الطالب والتوصیة ثم یتَّخذ قرار الطعن النھائي.KIPP Nashvilleقرار اإلبقاء أمام رئیس مدارس 

في االعتبار عند اتخاذ   KIPP Nashvilleبة المدرسة المتوسطة، وال یكون ذلك أمًرا تأخذه مدارس مدرسة صیفیة لطل KIPP Nashvilleال تقدم 
 قرارات النقل لصف أعلى.  

) في نھایة Moving on Ceremonyفي احتفال المضي قدًما ( یتمكنوا من المشاركة ل نقل لصف أعلىیجب أن یلبي طلبة الصف الثامن معاییر ال
 المدرسة.   ناظر للصف التاسع وفقًا لتقدیر م النقلوسیت العام الدراسي. 

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

خالل العام    Collegiateللطالب الجدد الملتحقین بمدرسة  2024التحاقھم بالمدرسة الثانویة (على سبیل المثال، تُحدد مرتبة التخرج في مایو 
صل  في السنة. إذا لم ینھ الطالب ف  ساعات معتمدة  7الطالب یُكمل لتخرج" أن نحو االمسار الصحیح  على). یتطلب برنامج "2021- 2020الدراسي 
العدد  یُكملوما إلى ذلك، فسیتم اعتباره "غیر مصنف" بدالً من "منقول للصف األعلى" حتى  ساعة معتمدة، 14، ساعات معتمدة 7 بإكمالھالصیف 

 .الساعات المعتمدةالصحیح من 

 سیاسة النقل للصفوف األعلى  حالة الطالب 

من خالل المنصة المتاحة عبر اإلنترنت،   الساعات المعتمدة، سیسترد الطالب ولكنال یحدث تغییر؛  مقرر واحد الطالب في  رسوب
Edgenuity 

صیفیة واحدة من خالل  دورة في المقررین لكل من  الساعات المعتمدةستتاح للطالب الفرصة السترداد  مقررینالطالب في رسوب 
 Edgenuityالمنصة المتاحة عبر اإلنترنت، 

صیفیة واحدة من  دورة جمیعھا في  ةالثالث  الساعات المعتمدة للمقرراتستتاح للطالب الفرصة السترداد  مقررات  3الطالب في  رسوب
الساعات المعتمدة للمقررات  إذا لم یسترد الطالب و؛ Edgenuityخالل المنصة المتاحة عبر اإلنترنت، 

 . تاليال األكادیمي في العام الدراسي یھالذي رسب ف دراسة المقررعلیھ إعادة  تعین، فسی الثالثة

أو   مقررات 4الطالب في  رسوب
 أكثر 

صیفیة واحدة من خالل   دورةفي مقررات  لثالث  الساعات المعتمدةستتاح للطالب الفرصة السترداد 
التي   (المقررات)دراسة المقرر على الطالب إعادة  سیتعینو  Edgenuityالمنصة المتاحة عبر اإلنترنت، 

 .تاليفي العام الدراسي األكادیمي ال رسب فیھا

خالل العام الدراسي عوًضا عن الوقت المخصص  Edgenuityعن طریق  إعادة دراسة مقرر*على أساس كل حالة على حدة، یجوز للطالب 
 على حالة تخرج الطالب.  أي مقرر آخر لن یؤثر لقاعات الدراسة للطالب أو 

الطلبة الذین رسبوا في ثالثة  ولتحدید أھلیتھم للترقیة.  والساعات المعتمدة التي أكملوھا في نھایة فصل الخریف الدراسي، سیتم تقییم درجات الطلبة
في موضع نقل  م جدولة مقابلة "تت . في بدایة فصل الربیع الدراسي، ار الصحیح للنقل للصف األعلىال یتم اعتبارھم على المس ت أو أكثرمقررا ) 3(

للمساعدة في  و" للطالب، نقل في موضع شك"حالة  ب  سرةالمقابلة إلخطار األ وتُعقدفي خطر اإلبقاء.  أطفالھا من الطالب  یكون  تيال سرشك" مع األ
. بمجرد االنتھاء من حساب الدرجات في نھایة  تحقیق األھلیة للنقل للصف األعلىفي الخاصة باألسر والتزامھا بدعم أطفالھا الت خطة العمل تدخ

 وتقدیمھا. ، سیقوم مدیر المدرسة الصیفیة بالشراكة مع فریق القیادة المشتركة بتجمیع قائمة المدرسة الصیفیة النھائیة الدراسي فصل الربیع

 متطلبات التخرج للمدارس الثانویة
الطلبة للنجاح في الكلیة  إعداد جمیعالثانویة ھو برنامج قوي لإلعداد للجامعة سیَْكفُل  KIPP Nashville Collegiateالبرنامج التعلیمي في مدرسة 

 سوف:   Collegiate من. كل خریج ھاوما بعد
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 :وتتضمن ما یلي، 22 الوالیة والبالغ عددھا عدد الساعات المعتمدة المطلوبة من یُْكِمل ●

 ساعات معتمدة في الریاضیات  4 ○
 في اإلنجلیزیة ساعات معتمدة  4 ○
 في العلوم  ساعات معتمدة 3 ○
 في التاریخ ساعات معتمدة 3 ○
 في لغة أجنبیة  ساعة معتمدة 2 ○
 لعافیة مدي الحیاةا ساعة معتمدة في 1 ○
 لبدنیة لتربیة اساعة معتمدة في ا 0.5 ○
 لفنون الجمیلة  ساعة معتمدة في ا 1 ○
 شؤون المالیة الشخصیة ل ا ساعة معتمدة في 0.5 ○
 ساعات معتمدة في مقرر اختیاري  3 ○

 
م الطلبة خالل عملیة التقدیم للجامعة  KIPPاالستعداد للجامعة الخاص بـ  سلسلة مقرریُْكِمل  ●  على مدار سنتین الذي یُدَّعِ

 في الصف الثالث الثانوي  ACTاختبار  یأخذ ●

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

 عتیادیة. اال لیحصلوا على شھادة المرحلة الثانویةالمتطلبات  یستوفي الطالب ھذهیجب أن 

 استرداد الساعات المعتمدةوالمدرسة الصیفیة 
الذي یحدث عادة في بدایة شھر  )Summer Academyغلق األكادیمیة الصیفیة (یُمثل الثانویة،  KIPP Nashville Collegiateفي مدرسة 

فالساعات . على سبیل المثال،  الدراسيوتُضاف الساعات المعتمدة الُمستكملة في األكادیمیة الصیفیة إلى العام نھایة العام الدراسي،  )حزیران  (یونیو
بشأن قرارات النھائیة ال، تتخذ المدرسة ألساسعلى ھذا او. 2022- 2021الدراسي  ستُضاف إلى العام 2022المعتمدة الُمستكملة في یونیو (حزیران) 

 ). تموز( یولیو 1 بحلول النقل للصفوف األعلى

وضعھم جید و  69-50)  بمتوسط نھائي في نطاق (أیار) مایو -   (آب) الدراسي المعتاد (أغسطسخالل العام أحد المقررات  الطلبة الذین یرسبون في
 من فترة فتح خالل األكادیمیة الصیفیة. یجب أن یحضروا كل یوم ساعات معتمدة ) 3(ثالث  ن للحصول على ومن الحضور والسلوك مؤھل  في كلٍ 

في أیة اختبارات نھائیة   واوینجحعلى األقل   70نجاح ، یجب أن یحصلوا على درجة الثالثة سابیعألاوفي نھایة  البالغة ثالثة أسابیع. ألكادیمیة الصیفیةا
سیشیر سجل  و. 70في األكادیمیة الصیفیة ھي  علیھا. أعلى درجة یمكن الحصول ساعة معتمدةألكادیمیة الصیفیة للحصول على ذات صلة خاصة با
منصة   Collegiate. ستستخدم مدرسة ساعات المعتمدةال نظام استردادأنھ حصل على ھذه الدرجة من خالل  إلى لطالبالدرجات الخاص با

Edgenuity األكادیمیة الصیفیة، لن  أحد مقررات . بمجرد نجاح الطالب في ساعات المعتمدةالمتاحة عبر اإلنترنت للسماح للطالب باسترداد ال
األكادیمیة  التي حصل علیھا الطالب في درجة السیتم استبدالھا ب ألنھ  )GPAالمعدل التراكمي ( ضمنھ  الذي تم الرسوب فی المقرر درجة تُحتسب 
 الصیفیة.

 طالب الصف الرابع الثانويل استرداد الساعات المعتمدة
في  یشاركوا  أن  معتمدة مما سبقالذین ینقصھم ساعات أو  أحد المقررات ) الذین یرسبون في seniorsطالب الصف الرابع الثانوي ( یتعین على 

، الذي یحدث في أسبوع طلبة الصف الرابع )Senior Credit Recovery, SCRطالب الصف الرابع الثانوي (لاسترداد الساعات المعتمدة برنامج 
ج في  سیتمكنونف، SCR مھام المطلوبة فيإذا أكملوا بنجاح الوالثانوي كل عام.  إذا لم یكملوا  و  في حفلة التخرج. اركةلمشوا المحدد موعدالمن التخرُّ

 في نھایة الصیف. شھادتھم حضور األكادیمیة الصیفیة وسیحصلون على   علیھمبنجاح، یجب  SCR برنامج

 ما بعد المدرسة النوادي واألنشطة الخارجة عن المنھج الدراسي وبرامج 
الكتیب . یرجى الرجوع إلى ما بعد المدرسةمجموعة متنوعة من النوادي واألنشطة الخارجة عن المنھج الدراسي وبرامج  KIPP Nashvilleتوفر 

 . التي توفرھاالخاص بمدرستك لالطالع على عروض 

   ثقافة الطلبة والسلوك
 االبتدائیةالمدارس 

المھم جدًا  ، من ولتعزیز ھذا النمو. الناحیة األكادیمیة واالجتماعیة والعاطفیةسینمو طفلك من  KIPP ففي من جمیع النواحي، نحن نؤمن بتنمیة الطفل
 .طوال الوقت  آمنة، وإیجابیة داخل الفصلوفر بیئة ھادئة، وأن نتأكد من ت 
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كل أعضاء مجتمعنا،  لسلوك یلتزم بھخاص بانظام تواصل بإنشاء ، قمنا والحفاظ علیھا ثقافة مدرسیة تعزز التعلم واحترام الذات واآلخرینرساء إل
وإظھار االحترام لكل من نصات أثناء التعلم، اإلو. ھذا النظام یجعل طالبنا في موضع مسؤولیة عن اتِّباع تعلیمات الُمعَلِّم، وخارجھا  داخل المدرسة

لمجتمعنا المدرسي، وذلك   سبب أھمیة ھذا األمرأیًضا نشرح وتوقعاتنا الخاصة بالسلوك لطلوبنا، بشرح عام الدراسي البالغین والطالب اآلخرین. نبدأ ال
 .یُنمي طالبنا حس المسؤولیة عن سلوكھمألننا نرید أن 

 المدارس المتوسطة والثانویة
ن بیئة منظمة وآمنةبتوفیر  التزاًما مطلقًا KIPP Nashvilleمدارس تلتزم  للطلبة   ولن یُسمحاألكادیمي. أقصى قدر من اإلنجاز  من تحقیقلطلبة ا تُمّكِ

فة بوضوح للسلوك المعقول والمقبول أن یعرقلوا تعلیم اآلخرین.  الذین ال یستوفون معاییر المجتمع المدرسي المعرَّ

حازمة    تأدیبسیاسة  وفیرأھمیة ت  ، فمھما أكدنا علىحازمة ومستمرة، لن یمكن تحقیق شيء مما نتصوره للمدرسة. بالتالي  تأدیبدون سیاسة 
ھذا ھو أساس قواعد سلوك و. ستكون ھناك عاقبة لكل انتھاك، ولذلكحضور مدرسة آمنة ومنظمة.   األسرلطلبة ول  یحق. ، لن یُعد ذلك مبالغةومستمرة

 لطلبة الخاصة بنا.ا

 لطلبة ا نظام سلوك 
 االبتدائیةالمدارس 

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

 أو  أثناء وجود الطالب على أرض المدرسة؛ ●

 أو خالل نشاط تحت رعایة المدرسة؛ ●

 أوالحافلة؛ محطة في حافلة المدرسة أو  ●

 بالمدرسة بدرجة كافیة. مرتبطة خالل فعالیات  ●

 المدارس المتوسطة والثانویة
م لجعل الطلبة یركزون على مھمتنا عن طریق التأكد من أن الفصل والبیئات   متوسطةال KIPP Nashville النظام التأدیبي لمدارس والثانویة مصمَّ

 : KIPP Nashvilleالتالیة التي تعزز قیمنا وتدعم مھمة المتدرجة الدراسیة آمنة ومنظمة. ھذا النظام یشمل العواقب 

 خصومات من شیكات أو نقاط عقوبة  ●

 حتجاز اال ●

 الفصل المؤقت  ●

 طرد ال ●

ض الطالبالتي بسببھا و بالمدرسة  لنظام االنضباطت للمخالفاوصف  فیما یلي خارج  أو الفصل المؤقت داخل المدرسة، للفصل المؤقت  قد یُعرَّ
 :في الحاالت التالیةالقواعد ویُقصد بالمخالفة لنظام االنضباط بالمدرسة انتھاك ھذه . الطرد، أو أو الفصلالمدرسة، 

 المدرسة؛ أو أثناء وجود الطالب على أرض  ●

 خالل نشاط تحت رعایة المدرسة؛ أو ●

 في حافلة المدرسة أو محطة الحافلة؛ أو ●

 خالل فعالیات مرتبطة بالمدرسة بدرجة كافیة.  ●

   فصل المؤقتسیاسة ال
 االبتدائیةالمدارس 

الطالب إلى الفصل، سیلتقي الطالب  إعادة قبل وخارج المدرسة.   فصالً مؤقتًاالطالب   تم فصلسی ف المدرجة أدناه،  إحدى المخالفاتإذا ارتكب طالب 
 : وتتضمن المخالفات ما یليلمناقشة سلوك الطالب وخطة التحسین. لشؤون الثقافة والوالد/ الوصي، والعمید/ مساعد الناظر 
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 العاقبة  المخالفة 

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

 المدرسة  ترعاه، أو نشاط ىالمبن أو الدور، أو المغادرة، دون إذن، من الفصل،  ●
 عن تھدیدات ال أساس لھا من الصحة بالغ إطالق إنذارات كاذبة أو اإل ●
 محاولة فعل ذلكممتلكات شخصیة أو مدرسیة أو نقل تدمیر، أو  أو ،إتالف ●
 أو غیر ذلك  سواء كانت تھدیدات فارغة،  تھدیدات شفویة أو جسدیة ●

 أیام  3- 1

 الحشر، أو التالمس الجسدي غیر المرغوب فیھ أو الدفع، أو ، شجارال ●
 ، أو بأي شكل من األشكال نصريع أو مضایقة، أو ترھیب جنسي،أو ارتكاب تحرش،  ●
 عدم االكتراث المتكرر والجوھري لسیاسات المدرسة واإلجراءات  ●

 یوم أو أكثر  2

 
 المدارس المتوسطة والثانویة

الطالب  إذا ارتكب طالب إحدى المخالفات المدرجة أدناه، فسیتم فصل الطالب فصالً مؤقتًا خارج المدرسة. وقبل إعادة الطالب إلى الفصل، سیلتقي 
 والوالد/ الوصي، وعمید الطالب لمناقشة سلوك الطالب وخطة التحسین. وتتضمن المخالفات ما یلي: 

 العاقبة  مخالفة ال

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

 المغادرة، دون إذن، من الفصل، أو الدور، أو المبنى، أو نشاط ترعاه المدرسة  ●
 إطالق إنذارات كاذبة أو اإلبالغ عن تھدیدات ال أساس لھا من الصحة  ●

 
 أیام  3- 1

 التعطیل المستمر للفصل  ●
 ممتلكات شخصیة، أو مدرسیة، أو محاولة فعل ذلك  سرقة إتالف، أو تدمیر، أو ●
 بذیئة أو  ،لغة أو معاملة مسیئة، مبتذلة ●
 أو غیر ذلك  ، سواء كانت تھدیدات فارغةتھدیدات شفویة أو جسدیة ●

 أیام  4- 2

 المرغوب فیھ الشجار، أو الدفع، أو الحشر، أو التالمس الجسدي غیر  ●
 ، أو بأي شكل من األشكال عنصريارتكاب تحرش، أو مضایقة، أو ترھیب جنسي، أو  ●
 عدم االكتراث المتكرر والجوھري لسیاسات المدرسة واإلجراءات  ●

 یوم أو أكثر  2

 
للتصریح بالمدة المناسبة للفصل   MNPSالخاصة بمدارس   جداول التأدیبإلى   KIPP Nashvilleعند اتخاذ قرارات تتعلق بالفصل المؤقت، ترجع 

 المؤقت.  

 
 سیاسة الطرد 

أي من السلوكیات التي یمكن الطرد الرتكابھم الطلبة  طرد قد یتم وأیام.  10ألكثر من  KIPP Nashvilleمدارس  االستبعاد من أي منھو  طردال
 بسببھا المدرجة في الجدول أدناه. 
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  التعریف السلوك 

أو للمعلمین،  لفظیًا أو إلكترونیًا أو جنسیًا أو بدنیًا عن عمدالحوادث المتكررة للمضایقة أو الترھیب  وظفي المدرسة مضایقة م
 . حالةالمدرسة. یجب إدراج توثیق الحوادث في اإل  موظفياإلداریین أو 

. التالمس الجسدي  المباالة، أو ب علمعن والقیام بھجوم جسدي على طالب آخر دون استفزاز، عمدًا،  االعتداء على طالب 
الطالب على نفس العاقبة التأدیبیة لتورطھ    ال یحصل، مثل الدفع أو الحشر، ال یمثل اعتداًء. قد طفیفال

لنفس لحمایة نفسھ من  عن ا إلى أنھ قد تصرف دفاًعا المسؤول اإلداري بالمدرسة  توصلفي مواجھة إذا 
 .  (T.C.A. 49-6-3401)وفقًا لقانون تینیسي المشروح   األذى البدني

سیُحال  المدرسة.  ترعاھاالمدرسة أو في أنشطة داخل حرم  غیر القانونیةتحت تأثیر العقاقیر  وقوعال غیر القانونیة تحت تأثیر العقاقیر 
مرتكبي  . تؤھل لبرنامج اعدةالق أي طالب ھذهاألمر إلى األخصائي االجتماعي بالمدرسة إذا انتھك 

 . ىللمرة األول العقاقیرالمخالفات المتعلقة ب 

مدرسة. یجب أن یكون التھدید لفظیًا أو الموظفین أو أو اللطلبة، ل  ایسبب ضررً یمكن أن  حقیقيتھدید  2فئة التھدیدات: ال
م الدلیل أن التھدید مضر أو مدمر تفصیلیةمكتوبًا ویشمل خطة  بالفعل أو یُحتمل أن یكون  . یجب أن یدّعِ

 مجتمع المدرسة.  و/أو لسالمة المدرسة   مضًرا أو مدمًرا

الفرص   أو ،للطالب التعلیمیة على المزایابدرجة كبیرة  ویؤثر نتشرأو م ،مستمر أو فعل عمدي شدید، التنمر 
  وضع.  2. إضرار الطالب جسدیًا أو إتالف ممتلكات الطالب 1: لھ اآلثار التالیة، أو أدائھ، ولھ المتاحة
. التسبب  3عن عمد في خوف معقول من ضرر جسدي أو إتالف لممتلكات الطالب  (الطالب)الطالب  

عدائیة. یجب مراجعة حوادث التنمر  تعلیمیة. خلق بیئة 4 (الطالب) في اضطراب نفسي لدى الطالب
قد یتسبب  فمدنیة. إذا تكرر التنمر على مدار الوقت واستمر بعد تدخل إداري موثق،  الحقوق ال النتھاكھا
 طرد. ال ذلك في

أو  خلویة، ال ھواتف أو البما یشمل، ولكن لیس محصوًرا في، البرید اإللكتروني،  التكنولوجیااستخدام  التنمر اإللكتروني 
مواقع  أو ال، ةالفوری  ةراسلمالأو  ، فیدیوالرسائل   أو صور،أو النصیة، الرسائل أو الصوتیة، الرسائل ال

ى  مواقع استطالعات الرأي الشخصیة علأو مواقع التواصل االجتماعي، أو تشھیریة، اإللكترونیة ال
 أعاله. مر على تعریف التن  اطلعطالب آخر. ب  المجالت للتنمر اإلنترنت أو

أو  معاكسة، أو تنمر إلكتروني، أو تنمر، قد یُنظر إلیھ أو یوصف بأنھ . 1: سوء سلوك المضایقة ھي  المضایقة
أو ، تھدیان أو ، ھلون ، أو الطالب عرق على أساس ما ھو حقیقي أو ُمتصور عن. 2و ؛، أو ترھیبتمییز
الھویة   في ذلك، بما ھأو جنس ،تھساللأو   الجنسي، ھ أو توجھ،  یعاني منھا إعاقةأو قومي، ال ھأصل

، أو  أو متفشیًا، اخلق بیئة عدائیة عندما یكون السلوك شدیدً ی . 3والمظھر؛ و ،التعبیر الجنسيو الجنسیة،
نشطة،  أو األخدمات، ال في مشاركة أو الحد من قدرة الطالب على ال للتعارض معبدرجة كافیة  امستمرً 

ضرر، أو أن تكون  ال نیة إلحاق على المضایقة  لیس من الضروري أن تشتملمدرسیة. الفرص الأو 
ھة لھدف معیَّن، أو أن تتضمَّن حوادث متكررة.    موجَّ

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

ش لفظي أو إساءة ذات طابع جنسي؛  شامالً مسيء، أو جنسي ( أو ذات طابع مضایق، رسائل أو تحرَّ
أو  جنسیة متخفیة أو مباشرة؛ اللمس، لخدمات اقتراحات و أعبر وسط إلكتروني؛  ةرسل العري)، مُ 

المالعبة أو القرص. قد یوجھ التحرش الجنسي ضد شخص معین أو أشخاص أو مجموعة سواء من  
 الجنس المقابل أو نفس الجنس.  

المعلمین أو موظفي  ألحد أن یسبب إصابة جسدیة  یُحتملأي فعل، عمدي أو عن غیر قصد، یسبب أو  االعتداء على معلم أو موظف 
سیر  مع سائق الحافلة أثناء   االرتطامدفع أو فالالمدرسة. االعتداء یكون أكثر من تالمس عرضي.  

 . على الموظف الحافلة یمثل اعتداءً 

لبیئة المدرسة أو   العرقلة الشدیدة
 الحافلة 

یجب أن  خطر. للسالمة الطالب اآلخرین لدرجة تعریض لبیئة المدرسة أو الحافلة  العرقلة المتعمدة
للضرر. ابتداء حریق أو إشعال   الفعلیةوالخطورة   على العرقلة الفعلیة دلیالً  لتأدیبتتضمن اإلحالة ل
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وتغییر سجالت الطالب أو التالعب    ىللولوج إل التكنولوجیا. استخدام عرقلة شدیدةألعاب ناریة یمثل 
لبیانات بطریقة تعرقل الوظائف االعتیادیة للمدرسة یمثل  أو قواعد ا MNPSاإللكتروني في سجالت  

 .عرقلة شدیدة

وعة طالب أكبر ضد قِلَّة من م مج دةالمشاجسدیة. قد تشمل مشادة انخراط ثالثة طالب أو أكثر في  الجماعي شجارال
 الطلبة أو العدید من االشتباكات بین شخصین.  

طالب منخرط في عصابة یتصرف بطریقة یُتَوقَّع بشكل معقول أن تسبب إصابة جسدیة ألي شخص.   الترھیب العصابي
ط في عصابة و حالةدلیل في اإل  تقدیمیجب   عصابة.الب  رتبطالترھیب مأن یوضَّح أن الطالب متورَّ

لتھمة   - سلوك خارج الحرم المدرسي: 
 قانون تینیسي المشروحبموجب  جنایة 

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

مدرسة الطالب یمثل تھدیدًا لسالمة  
 المدرسة 

. یتسبب سلوك الطالب  1قد یكون الطلبة عرضة إلجراء تأدیبي لسلوك خارج الحرم المدرسي عندما: 
غتصاب،  واالقتل، ال: ) T.C.A. 49-6-3051(b((  قانون تینیسي المشروح بموجب في تھمة جنایة

ض للخطرجنایة ومشدد، العتداء واالخطف، والمشددة، الة سرق وال جنسي  العتداء اال، والتھور الُمعّرِ
ضد    الً . عندما یرتكب الطالب فع2موظفین. الخرین أو اآل طالب الیمثِّل الطالب تھدیدًا ألمن أن مشدد وال

النحو الذي   علىخرین أو موظفي المدرسة اآلطالب العضو في مجتمع مدرستھ یمثل تھدیدًا ألمن 
الطالب أو   ةللخطر الذي یھدد سالموصفًا محدَّدًا   تتضمن اإلحالةنتائج تقییم التھدید. یجب أن  تحدده

 .الموظفین

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

 الضحیة. 

 باستخدام العنف أو باستخدام سالح. علمأخذ ملكیة شخص آخر عمدًا أو عن   السرقة 

ض للخطر  ر التھور الُمعّرِ إصابة بالغة. الضرر   یُحتمل أن یتسبب فيفي إصابة جسیمة أو  یتسبب سلوك یحدث خاللھ فعل متھّوِ
 من قبل شخص عقالني.   تنبؤهلمحتمل یجب أن یمكن ا

 الحالي. العام ) مشاجرات أو أكثر خالل 3في ثالث (  شاركطالب ی  المتكرر  شجارال

أكثر من  الواقع تكلفة الضرر و. عن عمدالمدرسة أو الممتلكات الشخصیة ممتلكات تدمیر أو تشویھ  التخریب 
الطالب في إصالح الضرر أو التعویض في االعتبار عند تحدید سیتم أخذ إرادة دوالر أمریكي.  1000
 االستجابة المالئم. ىمستو

تكون قیمة  و. متلكات منھاالمدرسة أو فرد آخر دون إذن بنیَّة حرمان صاحب المممتلكات أخذ  دوالر أمریكي 1000سرقة أكثر من 
ي إرجاع أو استبدال الشيء أو  سیتم أخذ إرادة الطالب فدوالر أمریكي.  1000أكثر من  متلكاتالم

 االستجابة المالئم. ىفي االعتبار عند تحدید مستو عنھ التعویض

 أو السالح عقاقیرتفتیش عن الالرفض 
 أو التھرب منھ 

. یجب یُعد منتھًكا لھذه القاعدةأو سالح عند الطلب  عقارتفتیش عن  ىأي طالب یرفض الخضوع إل
لیس   ینتھك ھذه القاعدة. أي طالب إلجراء الطردأو أسلحة ناریة  وجود عقاقیر وجود اشتباه معقول في  

 . العقاقیر للمرة األولىمرتكبي المخالفات المتعلقة ب لبرنامج  مؤھالً 

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

 . عام تقویمي ىلفترة تصل إل الطالب یُطرد، قد وفي حالة المخالفة الثانیة.  مخالفةدراسیًا ألول 

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

 محاولة قتل شخص آخر  قتل الالشروع في 

 قتل شخص آخر  قتلال
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تھدیدات عن طریق البث اإللكتروني ال
 ) مطلقًا(ال تسامح 

بواسطة جھاز إلكتروني للتسبب في إصابة جسدیة أو وفاة طالب آخر أو  حقیقیًا طالب یبث تھدیدًا 
 .اإدارًی  في المدرسة یتطلب تدخالً  معرقالً یًا فعل  اموظف في المدرسة ویخلق نشاطً 

في أراضي المدرسة، بما یشمل أي مادة  بشكل غیر قانوني عقاقیر أو توزیع  ،استخدامأو حیازة،  ) مطلقًا(ال تسامح العقاقیر 
صفة طبیة. تشمل العقارات  یُصرف بو أو عقار أو نظیر ألي مادة خاضعة للرقابة خاضعة للرقابة، 

ف توزیع ایا. فالسالو، وأمالح االستحمامالمحظورة، ولكن لیست منحصرة في، كیتامین،  لعقاقیر یُعرَّ
 أو فائدة أخرى.   مقابل المالالعمدي ألي عقار محظور  بأنھ التبادل

موظف  أو ، على ُمعلِّم بسالح ممیت عتداءاال) 2بالغة أو بدنیة ) التسبب في إصابة 1علم عمدًا أو عن  مطلقًا) عتداء مشدد (ال تسامح اال
بالغة ھي إصابة تتطلب  البدنیة الصابة اإل. )SROأو أحد مسؤولي إنفاذ القانون الُمحلّفین ( مدرسةفي ال

ممیت" ھو سالح، مثل سالح ناري أو سكینة، مصمم السالح الأكثر من إسعاف أولي بسیط. "ما ھو 
 بالغة.   بدنیةإلحداث إصابة 

مفرقعات،  الل ، وذلك یشمسامجھاز حارق أو غاز أو أي متفجر، بما في ذلك حیازة أي جھاز تدمیري،  ) مطلقًا متفجرات (ال تسامحال
حیازة األلعاب الناریة التي تم  إن  جھزة مشابھة. األ لغام وواألقذائف، والصواریخ، والیدویة، والقنابل ال

فقط إذا تم تحدید  لتُكّون متفجًرا قد یتم اعتبارھا مخالفة ال یتم التسامح معھا مطلقًاتغییرھا أو تعدیلھا 
األلعاب  عدإنفاذ القانون. ال تُ مسؤولي  من قبل متفجرات  بصفتھا التالعب فیھااأللعاب الناریة التي تم 

 متفجرات.  الناریة

  حیازة سالح ناري أو جلب سالح ناري للمدرسة. ھذا یشمل، ولكن لیس محصوًرا في، المسدسات ) مطلقًا(ال تسامح  األسلحة الناریة
أي طالب یُْحِضر   ستتم إحالة. كما ھو ُمتَطلَّب من قبل الوالیة والقانون الفدرالي، الرش وبنادق بنادقالو

 سالًحا للمدرسة لھیئة إنفاذ القانون.

 
 سلوكیات إضافیة تؤدي للطرد 

الذي یمنع العمل المنظم  وحمایة الكیان الطالبي من السلوك المعرقل بشكل متكرر  مطالب للحفاظ على حرمة بیئة التعلُّ   ة طرد أيسلطب الناظر یتمتع 
 سلوك المعرقل لوظیفة الیوم المدرسي في طردعقابًا على الخارج المدرسة الفصل المؤقت  للمدرسة. بالتالي، ستتسبب المرات الزائدة عن الحد من 

 . نظام العمل في المدرسة أي فعل ازدرائي من شأنھ عرقلةفي  شاركطالب إذا    طرد أيسلطة  ب الناظر  یتمتع، إلى ذلك . باإلضافةالطالب

یدسون  فقانون والیة تینیسي، أو قوانین العاصمة ناشفیل ومقاطعة دی أو باإلضافة لالنتھاكات السابقة، قد یتم التعامل مع أیة خروقات للقانون الفدرالي، 
 . الطردشرطة ناشفیل وقد تؤدي إلى  قسمبالتعاون مع 

 عملیة الطرد 
 فصالً مؤقتًاالطالب   سیُفصللتقدیم سیاق للتحقیق.  المدیرسیتواصل الناظر مع و ، سیبدأ ناظر المدرسة تحقیقًا. طردال یستدعي  عندما یرتكب طالب فعالً 

روایتھ المكتوبة لما بتقدیم فرصة لإلجراءات الواجبة (الفرصة لیقوم الطالب وسیُمنح الطرد و  قد تؤدي إلى التي المخالفات عملیة التحقیق في  أثناء
إذا  ولمشاركة نتائج التحقیق.  مع المدیر KIPP Nashvilleناظر سیتواصل ). بعد التحقیق، 2مر عملیة التحقیق اآلن ألكثر من یومین (حدث). قد تست 

 إخطار مكتوب بالتھم والحق في:   شامالً  فسیتم إرسال إخطار بالفصل إلى والد الطالب/ الوصي علیھ، المدیرطالب، بموافقة  طرد قرر الناظر 

 ؛ أو KIPP Nashville من لطردالموافقة على ا .1

 KIPP Nashville’s (أو ما یعرف بــ KIPP Nashvilleالتأدیبیة لـ الجلسات أمام سلطة  عقد جلسة للطعن على الطردطلب  .2
Disciplinary Hearing Authority (“DHA”) .( 

 لھا  موعد وجدولة  الطرد على للطعن جلسة  عقد طلب
جلسة مكتوبًا ال . یجب أن یكون طلب للطعن على الطردجلسة  عقد والد/ وصي الطالب طلبیحق ل ، KIPP Nashvilleإذا ُطِرد طالب من مدرسة 

 من الناظر.  طرد) أیام من استالم خطاب اإلخطار بال5(في غضون خمسة  أن یُقدَّم و

الذي تم  طردالسابق إلخطار الالفصل المؤقت ) أیام دراسیة من بدء 10في غضون عشرة (  الطعن على الطردجلسة  KIPP Nashvilleستعقد 
اللغة األولیة للطالب  ، وسیُترجم إلى ي الطالب یشمل التاليوالد/ وص إخطاًرا مكتوبًا بالجلسة إلى الناظر قدم، سی إلى ذلك إجراء التحقیق فیھ. باإلضافة

 : حسب الضرورةالوصي   و/أو الوالد و/أو

 و   ؛جلسةوقت ومكان الوتاریخ،  ●
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 ؛ و الدعاءاتل بما في ذلك األسس الموضوعیةألدلة ضد الطالب االتھم وملخص  ●

 لجلسة ا أجندة ●

 الطعن على الطرد إجراءات جلسة 
 : أثناء الجلسةالحظ أن للطالب الحقوق التالیة 

ممثل قانوني، أو ممثلین آخرین على نفقة الطالب. إذا أراد الطالب و/أو الوالد/ الوصي  أو أن یتم تمثیل الطالب من قبل والد/ وصي،  جوزی  ●
 ساعة على األقل.  48 قبل المقابلة بـ للمقابلة، یجب أن یخطروا الناظر كتابةً، اقانونًی  أن یجلبوا تمثیالً 

  ممثلي /وأسرة یقتصر الحضور فقط على الطالب،  و؛  تكون جلسة الطرد جلسة مغلقةبسبب الحساسیة المحتملة للمسائل التي یتم تناولھا،   ●
ابلة  ، یمكن أن یطلب الطالب مقولكن؛ قد تحضر أیًضا سلطة الجلسات التأدیبیة، ووالمستشار القانونيشھود،  وال إدارة المدرسة، والطالب،  
 .الطرد) أیام بعد استالم إخطار 5للعامة عن طریق إخبار المدرسة بالطلب كتابةً، في غضون خمسة ( مفتوحة

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

جلسة،  الي المدرسة الذین یعرضون معلومات في ی إدارعلى سئلة طرح األلدى الطالب الحق في تقدیم شھود ومجادالت في الدفاع عنھ و  ●
 . األجندةإطار إجراءات الجلسة والقیود الزمنیة المحددة في وذلك في 

عة من شھود طلبة عبر إدار ● من استدعاء الشھود الطلبة بأنفسھم، للحد المسموح بھ من قبل   ي المدرسة، بدالً ی قد تقدم المدرسة معلومات ُمَجمَّ
 سیتم تمثیل المدرسة من قبل الناظر أو مساعد الناظر. و  .وعملیة اإلجراءات الواجبةالساري القانون 

ل للطالب عند  جلسة وسیتم توفیر نسخة من التسجی ال ) ىأو وسائل مالئمة أخر  باستخدام شریط( سلطة الجلسات التأدیبیة بتسجیلستقوم  ●
 الطلب. 

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

 المداوالت والقرارات 
) أشخاص مختارین من بین 3فردي وعلى األقل ثالثة (عدد  ، وستتكون منجلسةال باتخاذ القرار في  سلطة الجلسات التأدیبیة ھي المنوطةستكون 

 KIPPمساعدو الناظرین أو عمداء أي من مدارسو، KIPP Nashville  ناظرو أي من مدارسو، KIPP Nashville: المدیر التنفیذي لـ التالي
Nashville سلطة الجلسات التأدیبیة ؛ بشرط أال یكون الناظر أو مساعد الناظر أو عمید المدرسة التي حضرھا الطالب وقت الحادثة أعضاًء في

تصدر قراًرا. ستنطبق اإلجراءات التالیة على ستتداول سلطة الجلسات التأدیبیة و، الجلسة. في نھایة الطعن على طرد ذلك الطالبجلسة  المسؤولة عن
 اولة والقرار: المد

 .سیُطلب من جمیع األطراف المغادرة ما عدا سلطة الجلسات التأدیبیةأثناء المداوالت،  ●

جلسة عما إذا كان "من األكثر الالمعلومات المقدَّمة في  بناًء على جھودھا لتقصي الحقائق، ستتخذ سلطة الجلسات التأدیبیة قرارھافي  ●
 تم ادعاؤھا. احتماًال من عدمھ" أن حدثت وقائع معینة 

 . قرار السلطة  سلطة الجلسات التأدیبیةسیمثل تصویت غالبیة أعضاء  ●

 ، أو قد تؤید الطرد. أو فصل الطالب فصالً مؤقتًا لفترة زمنیة محددة، سلطة الجلسات التأدیبیة بإلغاء الطردقد تأمر  ●

،  من الطردفقط لمناقشة الجزاءات المالئمة األقل شدة  طردالناظر الذي أوصي بال سلطة الجلسات التأدیبیةخالل مداوالتھا، قد تستشیر  ●
 : ولكن بشرط 

 و  ؛بشأن العقوبات األقل مع الناظر تشاور سلطة الجلسات التأدیبیةالطالب أثناء   یمكن أن یحضر ممثل ○

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

للغة األولیة للطالب و/أو إلى االقرار المكتوب  سیُترجمجلسة. ال) أیام من 3كتابةً للطالب في غضون ثالثة (  سیصدر قرار سلطة الجلسات التأدیبیة
 الوالد/ الوصي إذا كان ضروریًا لفمھم.

  قسمالخاصة بالوالیة، أو القوانین المحلیة بالتعاون مع أو أعاله، قد یتم التعامل مع أیة خروقات للقوانین الفدرالیة،  وضحةباإلضافة للسیاسات الم 
 الشرطة المحلیة. 
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   مطلقًاال تسامح 
 المخالفات التالیة:  یتم التسامح معبیئة تعلیمیة آمنة وسالمة، لن  توفر ضمانل

 األسلحة واألدوات الخطیرة
ممتلكات المدرسة، أو   أو داخلاستخدام، أو محاولة استخدام أي سالح خطیر على حافالت المدرسة،  أو نقل،أو معالجة،  أو طلبة بحیازة،لل یُسمحلن 

ناري، أو أي شيء مصمم، السالح الالمدرسة. ألغراض ھذه السیاسة، تشمل األسلحة الخطیرة، ولكن لیست منحصرة في، التي ترعاھا في النزھات 
أو   التسبب في وفاةشيء قادر بطریقة استخدامھ أو بنیة استخدامھ على أي بالغة أو بدنیة ع، أو تم تكییفھ جلیًا لغرض إحداث وفاة أو إصابة مصنوأو 

 بالغة. بدنیة إصابة 

 من المدرسة.  طردال و/أو   فصل المؤقتعرضة لل سیكونون قسمھذا ال ومخالف

 األسلحة الناریة 
 ، وذلكممتلكات المدرسة داخلسالح ناري یجلب معھ إلى المدرسة أو یكون في حیازتھ دون تصریح أي طالب  طرد الوالیة، سیُ بالتوافق مع قانون 

 ). 1(  عام تقویمي واحدلفترة ال تقل عن 

 المتفجرات
جھاز    أو أي جھاز تدمیري، یشمل أي متفجر، یجلب معھ إلى المدرسة أو یكون في حیازتھ دون تصریحأي طالب  طرد بالتوافق مع قانون الوالیة، سیُ 

، التالعب فیھا لتكون متفجرةناریة تم الألعاب أو أي قذائف، أو الصواریخ، أو الیدویة، القنابل أو المفرقعات، ال بما في ذلكحارق أو غاز تسمم، 
 ).  1(  تقویمي واحد عاملفترة ال تقل عن  ، وذلكمشابھةالجھزة األلغام وواأل

 عقاقیرال
ع  یستخدمسیُطرد أي طالب یكون في حیازتھ أو التوافق مع قانون الوالیة، ب  أي  في ذلك في أراضي المدرسة، بما  عقاقیر بشكل غیر قانونيأو یوّزِ

). تشمل العقارات  1وصفة طبیة لفترة ال تقل عن عام تقویمي واحد ( یُصرف ب أو عقار  أو نظیر لمادة خاضعة للرقابة مادة خاضعة للرقابة،
ف . السالفیاو، وأمالح االستحمامالمحظورة، ولكن لیست منحصرة في، كیتامین،  مقابل  التبادل العمدي ألي عقار محظور  عقاقیر بأنھتوزیع الیُعرَّ

 فائدة أخرى. أي لمال أو ا

 فقط  MNPSلمدارس  
لتعدیل الطرد حیث یمكنھم دخول برنامج الـ   ىللمرة األولن والمخالف، یَؤھَّل یتم التسامح معھا مطلقًاھي مخالفة ال  قاقیرعبالرغم من أن حیازة ال

MNPS  العقاقیر للمرة مرتكبي المخالفات المتعلقة ب)MNPS First Time Drug Offenders Program( .لتوزیع  أي طالب یتضح أن لدیھ نیة
سیُحال أمر أي طالب مشارك في ھذا . ىللمرة األول  مرتكبي المخالفات المتعلقة بالعقاقیرلبرنامج  ال یكون مؤھالً   موالاألدون تبادل عقار مع أو أي 

 لمدرسة. باألخصائي االجتماعي ا البرنامج إلى

 مشدد العتداء اال
أي   أو  إداري،أو ناظر، أو ألي معلِّم،  بدنیةیتسبب في إصابة  أو ارتكب اعتداءً  امشددً  أي طالب ارتكب اعتداءً  طردبالتوافق مع قانون الوالیة، سیتم 

 ). 1لفترة ال تقل عن عام تقویمي واحد ( ، وذلكموارد المدرسةمسؤول  لمدرسة، أو باموظف آخر 

 التھدیدات اإللكترونیة
أو وفاة طالب   بدنیةعبر جھاز إلكتروني إلحداث إصابة  حقیقيأي طالب یبث أي تواصل یحتوي على تھدید  طردبالتوافق مع قانون الوالیة، سیتم 

  ولكن ال یتعین أن یستمر الطرد طوال، اإدارًی  في المدرسة یتطلب تدخالً  ينشاط معرقل فعلفي بث ھذا التھدید  یتسبب مدرسة وفي الآخر أو موظف 
 العام.

 اإلخطار
وفقًا لما انحراف القاصرین نظام العدالة الجنائیة أو الب ولطانتھك ھذه السیاسة، سیقوم ناظر المدرسة بإخطار والد/ وصي ا البًا ما قدیُقرر أن طعندما 
 القانون. یقتضیھ

 التعدیالت 
مطلقًا على أساس  سیاسة عدم التسامح لمخالفات التي تقتضي القدرة على تعدیل األفعال التأدیبیة ل KIPP Nashvilleسیكون لدى المدیر التنفیذي لـ 

 .نطقة التعلیمیةحالة على حدة بالتوافق مع قانون الوالیة وسیاسة الم كل
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   عقاقیراختبار ال
أو   ،تعاطيأو توزیع،  یُحظر وبالمثل،طبیة. ة  وصفب  تُصرف التي عقاقیرالاستخدام  سوء، وغیر القانونیة استخدام العقاقیرمن المحظور حیازة و/أو 

الطلبة كتاًبة في بدایة كل عام دراسي أو في وقت   خطرمواد. سیُ ال أوكیماویات غیر ذلك من الدون وصفة طبیة أو ألدویة التي تُصرف  إساءة استخدام ا
ي اختبار خضوع الطالب أل الكحول خالل العام الدراسي. سیتم إخطار والد/ وصي الطالب قبل  و الختبار العقاقیرعرضة ن أنھم قد یكونو لتحاقاال

 ھذه السیاسة. بموجب  مطلوبتكالیف أي اختبار  KIPP Nashville. ستتحمل عقاقیر

 االشتباه المعقول في حالة  العقاقیر اختبار
ح للناظرین أن یطلبوا اختبارات   :بأي مما یليا یكون ھناك سببًا معقوًال لالعتقاد لطلبة فردیین عندمالعقاقیر مصرَّ

 أو ؛استخدام الكحول والعقاقیربخصوص  KIPP Nashvilleأنھ تم انتھاك سیاسة  .1

 أو أو كحول؛ /على وجود عقاقیر وأدلة  ئن العثور علىتفتیش الخزا  عن نتج .2

 أو  ؛كحولعلى وجود عقاقیر و/أو أدلة  العثور علىتفتیش األشخاص والحاویات   عن نتج .3

 ؛ أو المركبات العثور على أدلة على وجود عقاقیر و/أو كحول تفتیش  عن نتج .4

تأثیر یستخدم و/أو تحت  من خالل المالحظة أو نتیجة معلومات معقولة أخرى قدَّمھا ُمعلِّم أو موظف أو طالب آخر تفید بأن أحد الطالب .5
 و/أو الكحول في ملكیة المدرسة.  عقاقیرال

 على اشتباه معقول، یجب تلبیة الشروط التالیة: العقاقیر بناءً  إجراء اختبارقبل 

 و  لمدرسة؛ا قیام طالب ُمعیَن بانتھاك سیاسة .1

 و  ؛أي عقاقیرأو لم یستخدم  عقاربسبب استخدام ال خللمن  ىأن الطالب إما عان سیثبت على انتھاك سیاسة للمدرسة أو  دلیالً االختبار  وفرسی  .2

الطالب   اإلشراف علىو والسالمة، ،على النظام، واالنضباطفي الحفاظ  تحقیق المصالح المشروعة للمدرسةیُجرى في إطار  أن االختبار .3
 و ؛وتعلیمھم

 اكتشاف أدلَّة الستخدامھا في مالحقة جنائیة؛ و  بھدف وحید وھوإجراء االختبار  ال یتم .4

 بل الناظر. من قِ  ھودسیقومون بدور الشیتم تعیین األشخاص الذین وفي حضور شاھد.  اتإجراء االختبار .5

 الخطوات التالیة: نائبھعند الحصول على معلومات معقولة، سیتَّخذ الناظر أو 

 و  مكتب الناظر أو مكان آخر خاص؛ى ل إ استدعاء الطالب .1

 و  استدعاء شاھد مالئم مؤھَّل؛ .2

 و  ختبار ضروري؛االتم تحدید أن  علیھاألساس الذي اعتمادًا بشأن المناقشة مع الطالب  .3

 و االختبار؛ إلجراءإعالم الطالب باإلجراءات التي سیتم اتِّباعھا  .4

 ؛ و مرتقبال باالختبارإخطار والد/ وصي الطالب  .5

جلسة  د عقمن المدرسة وفصالً مؤقتًا سیكون الجزاء فاالختبار،  إجراءإعطاء الطالب فرصة لرفض االختبار وإعالم الطالب أنھ إذا لم یتم  .6
 .الجلسات التأدیبیةأمام سلطة 

 ركین في أنشطة خارج نطاق المناھج الدراسیة اعشوائي للطلبة المشال العقاقیراختبار 
عشوائیة. سیتم إعالم اآلباء/ األوصیاء عقاقیر عرضة الختبارات نطاق المناھج الدراسیة خارج  طوعیةفي أي أنشطة  مشاركونقد یكون الطلبة ال

 . مشاركةكشرط لل والكشف عن المعلومات عقاقیرالختبار ال موافقة للخضوعبالتوقیع على  سیقومونالمشاركة ووالطلبة بھذه السیاسة قبل 

ف  وال یُخصص لھا أي  منھج االعتیادي ال نطاقفي أنشطة ال تقع في  على أنھ المشاركة الطوعیةخارج عن نطاق المناھج الدراسیة ال نشاط الیعرَّ
 للطلبة، إلخ. قیادیةالمواقع أو النوادي، أو الموسیقیة، الفرق أو التشجیع، أو الریاضیة،  البرامج الفي  یتضمن ذلك المشاركة. ساعات معتمدة أكادیمیة

 المناھج الدراسیة، یجب تلبیة الشروط التالیة: رك في أنشطة خارجة عن نطاق ا لطالب مش كشف عن العقاقیرختبار عشوائي للإجراء اقبل 
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 و  سیوفر االختبار دلیالً على انتھاك سیاسة للمدرسة أو سیثبت أن الطالب إما عانى من خلل بسبب استخدام العقار أو لم یستخدم أي عقاقیر؛ .1

ضباط، والسالمة، واإلشراف على الطالب  أن االختبار یُجرى في إطار تحقیق المصالح المشروعة للمدرسة في الحفاظ على النظام، واالن  .2
 وتعلیمھم؛ و

 ال یتم إجراء االختبار بھدف وحید وھو اكتشاف أدلَّة الستخدامھا في مالحقة جنائیة؛ و  .3

 إجراء االختبارات في حضور شاھد. ویتم تعیین األشخاص الذین سیقومون بدور الشھود من قِبل الناظر.  .4

العشوائي للسبب األوحد أنھ كانت نتیجة  العقاقیر برنامج اختبار عند تطبیق كانت نتیجة اختباره إیجابیة  قتًاأو فصلھ فصالً مؤ أي طالب طردلن یتم 
 اختبارھم. الُمرادالناظر إجراءات تؤسس عملیة عشوائیة الختیار الطلبة  ضعاالختبار إیجابیة. سی 

 عقاقیرعملیة اختبار ال
ب الشاھد المؤھَّل والمُ سیصطحب  یأخذ عینة من الطالب. سیتم أخذ العینة بطریقة تضمن سالمة، سبشكل مالئم الطالب لمكان معیَّن في المدرسة و درَّ

 .الخاضع لالختبارلخصوصیة للطالب ا صى قدر منلالقتحام وتقدیم أق  األدنىصالحیة، ودقة نتائج االختبار ولكن مع الحد و

ساؤل ویجب أن یكون الفحص الذي یتم إجراؤه على العینة مناسبًا للكشف الدقیق عن المادة المعنیة.  موضع الت  یعتمد نوع العینة المأخوذة على المادة
د أ  لن یكشف بأي شكل من األشكال عن ھویة الطالب.  رقًما تعریفیًاالناظر  عیِّن لھاسیُ  خذ العینة،بمجرَّ

. سیتم االحتفاظ  لیتم تحلیلھا KIPP Nashville بلومعیَّن من قِ  والیة تینیسيالصحة والبیئة ل وزارةالعینة لمعمل معتمد من قبل  إرسالسیقوم الناظر ب 
 ) أیام. 10لمدة عشرة ( اتبالعین 

 : بإجراء واحد مما یليعند استالم نسخة مكتوبة وموثَّقة للتحلیل من المعمل، سیقوم الناظر 

كل سجالت المدرسة   بما في ذلك محو كل أدلة االختبار الفردي،سیتم اإلبالغ عنھا كسلبیة وسیتم تدمیر وفإذا كانت نتائج التحلیل سلبیة،  .1
 أنھ تم طلب االختبار وأسباب الطلب. التي تذكر 

طلب  أو سجالت االختبار،   وستُعد جمیعسیتم إعطاء الطالب والوالد/الوصي إخطار النتیجة المكتوب. فإذا كانت نتائج التحلیل إیجابیة،  .2
 قانون الوالیة. ل وفقًا  سریة أنھ تم اختبار طالب سجالت لتي تشیر إلىاالختبار أو ا

ل  ال إلحالة لموارد باتوصیة الو عقاقیرلتحدید شدة مشكلة الكحول وال تقییًما للطالب الذین جاءت نتیجة اختبارھم إیجابیة KIPP Nashville قدمست  تدخُّ
 عالج كما ھو مالئم.الأو 

 تفتیشات ال ستجوابات، وواالجرائم، العن إلبالغ ا
 جرائم العن  بالغاإل

أن  ب اشتباه معقول لالعتقاد، كنتیجة للتفتیش أو خالفھ،  الذي لدیھناظر الاجب ومن   .عقاقیرواجب مسؤولي المدرسة لإلبالغ عن مخالفات السالح أو ال
، في أراضي المدرسة أو في  حیازة سالح بصورة غیر قانونیةأو حمل أو  عقاقیربالمخالفة متعلقة  انتھاك متمثل فيارتكب أي قد أي طالب یرتكب أو  

 إنفاذ القانون المالئم. مسؤول لتحت إشراف الناظر، أن یبلغ عن االشتباه المعقول  تابعة للمدرسة داخل أي مبني مدرسي أو بنیة

ف "االشتباه المعقول"  أن یعتقد ویتأمل   یتسم باالھتمام والحكمة العادیة إلىشخص من شأنھا أن تدفع أو حقائق  إفاداتظروف قائمة على بأنھ  یُعَرَّ
 .ارتكبوا فعالً معیَّنًاأن شخًصا أو أشخاًصا  ا فيوقوًی  اصادقً  ابوعي اشتباھً 

ظفي المدرسة من واجب  حمل أو    أو عقاقیرمتعلقة بال مخالفة متمثالً في ارتكب أي انتھاك قد أن الطالب یرتكب أو في إلبالغ عن أي اشتباه معقول اموَّ
المدرسة   و، قد یقوم موظف نائبھإذا لم یتوفر أیًا من الناظر أو  .فإبالغ نائبھغیر قانوني للناظر، أو إذا لم یكن الناظر متوفًِّرا،  بشكل  سالححیازة 

 على ملكیة المدرسة للسلطات المالئمة.  سالح بشكل غیر قانونيأو حمل أو حیازة  المتمثلة في مخالفات متعلقة بالعقاقیرنتھاكات االباإلبالغ عن 

  أو ،اعتداءحدوث  ینمو إلى علمھ بطریقة أخرىالحظ أو ی معلِّم یجب على أي  .ألخرىاطالب  الواجب مسؤولي المدرسة لإلبالغ عن مخالفات 
  ناظرال یجب على. الناظرطالب على ملكیة المدرسة اإلبالغ فوًرا عن ذلك الفعل إلى  ارتكبھالصحة، أو السالمة أو ، أو تخریب یھدد الحیاة، ضرب
یتلقى طالب على ملكیة المدرسة أو  رتكبھالصحة، أو السالمة اأو ، أو تخریب یھدد الحیاة، أو ضرب، اعتداء یكون لدیھ معرفة مباشرة بحدوثالذي 

ال یشمل   شجارالصالحیة. سیتم اإلبالغ عن أي  ذيالمأمور  قسمالبلدیة أو العاصمة أو   شرطةلقسم  فوًرا عنھ باإلبالغ  الفعل حدوث ذلكبالًغا ب 
ح لھا باإلبالغ  شاركة فیھ ال یتسبب في إصابة جسدیة خطیرة لألطراف الم شجاراستخدام سالح، أو أي   للناظر فقط. ستقوم المدارس األھلیة المصرَّ

 عبر نظام معلومات الطلبة.  نطقة التعلیمیةیفة والمعرقلة للمعن الحوادث العن 
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 ستجوابات اال
ة بدرجة كافیة الستجواب طلبة في المدرسة بخصوص جرائم غیر م الشرطة. تبدأھااستجوابات   تم   تصلةإذا رأت الشرطة أن بعض الظروف ُمِلحَّ

لدى   بالسبب المعقول للتحقیق. ویخبرهمع الناظر بخصوص االستجواب المخطَّط   أوالً الشرطة  قسم  تواصلی ارتكابھا خارج الساعات المدرسیة، س
أو نون، القا مطلوبًا بموجبالشرطة الفوري للطالب  ما لم یكن وصوللسماح باالستجواب على ملكیة المدرسة، اقرار في اتخاذ تقدیریة   سلطةالناظر 

ر یوجد ، أو  أو مذكرة استدعاء، أمر محكمة إلخطار   جھودًا معقولةالناظر   بذلسی شرط الحصول على مذكرة استدعاء. االستغناء عن ظرف ملح یبّرِ
 الظروف خالف ذلك.  ما لم تتطلبالوالد/ الوصي باالستجواب 

إذا طلب الناظر مساعدة من ھیئة إنفاذ القانون للتحقیق في جریمة تتضمن  المدرسة). من مسؤول إداري فياستجوابات من قبل الشرطة (بطلب  
إلخطار والد/ وصي   جھودًا معقولةالناظر   وسیبذل قد تقوم الشرطة باستجواب طالب مشتبھ فیھ في المدرسة خالل ساعات المدرسة.ف،  مدرستھ
 االستجواب.  أثناءحاضًرا  نائبھوالد/ الوصي، وسیكون الناظر أو بالرغم من ذلك، قد یستمر االستجواب دون حضور ال الطالب.

المنطقة  قد یتم استجواب الطلبة من قبل معلِّمین أو إداریین بخصوص أي مسألة متعلقة بعملیات المدرسة أو قبل موظفي المدرسة.  استجوابات من
 سیاساتھا وإجراءاتھا.و، عدھاو/أو إنفاذ قوا التعلیمیة

 تفتیشات ال
  و أالطلبة  مركباتناظر أن یتم تفتیش ال، قد یأمر ما ظروف فردیة في مدرسة تقتضيعندما . الممتلكات األخرى، ووالمركباتخزائن، التفتیش 

أو   ةمستخدمة للتخزین من قبل الطلب ال   األماكن المغلقة األخرىخزائن، أو أو الطرود، أو ال حاویات، أو الالزائرین المركونة في ملكیة المدرسة، 
على   اظر أو في حضور أعضاء آخرین من طاقم عمل الناظر.حضور الن واألماكن األخرى المسموح للطلبة والزائرین بدخولھا، وذلك في الزائرین، 

خطیرة، أو أي ممتلكات  ال سلحة أو األ،  أو أدوات استخدام العقاقیر، العقاقیراألماكن المذكورة أعاله عرضة لتفتیشھا للبحث عن فوجھ الخصوص، 
 غیر مالئمة في حیازة الطالب أو الزائر.

قد یكون الطالب عرضة للتفتیش الجسدي بسبب نتائج تفتیش خزانة، أو بسبب معلومات تم ف، إجراء معقولأن ذلك  لناظرا رأىإذا   تفتیش األشخاص.
  )2( التفتیش بخصوصیة وفي حضور شاھدین إلجراءلن یتم ادخار أي مجھود  طالب أو شخص آخر.أو ، أو موظف من معلم،  علیھاالحصول 
السیطرة  المدرسة أنھ من المھم تقدیر مسؤول  ،  وفيوالموظفینالطلبة وعافیة  سالمة  مباشر علىتھدید  علىحاالت التي تنطوي الفي  راشدین.

ض للتفتیشالطالب وا الفوریة على دون شاھد راشد، إذا تم تلبیة كل  محیط ال یتمتع بالخصوصیة و، قد یتم إجراء تفتیش في لعنصر (العناصر) الُمعرَّ
 متطلبات المعقولیة المذكورة أعاله. 

 معاییر المعقولیة التالیة:  جمیعتلبیة جب ی 

 و  ام طالب بانتھاك سیاسة للمدرسة؛ی ق .1

 و   مسروق؛ غرض ، أوأو عقاقیر، أو أدوات عقاقیرسیقود للكشف عن سالح خطیر، أو على انتھاك سیاسة للمدرسة سیقدم التفتیش دلیالً  .2

 الطالب وتعلیمھم؛ و اإلشراف علىوسالمة، والنضباط، االونظام،  الفي الحفاظ على التفتیش في إطار مصالح المدرسة المشروعة   .3

 ؛ و الستخدامھ في مالحقة جنائیة  التفتیش بھدف وحید وھو اكتشاف دلیلإجراء  ال یتم .4

ى  ، باإلضافة إلوجنسھ الطالبفي ضوء عمر بدرجة زائدة عن الحد   اقتحاميیكون  أالعالقة معقولة بأھداف البحث و ذيیكون التفتیش  .5
 ارتكابھ. الُمزعمطبیعة االنتھاك 

مة لإلشارة  ىمعادن وأجھزة أخر الأنھ ضروري، قد یتم استخدام كاشفات  تبینلتسھیل تفتیش   استخدام كاشفات المعادن. أسلحة  وجود إلى  مصمَّ
حاویات، وقد  أو ال الطالب أو الزائر،  على جسمالتي یتم تمریرھا حول أو  بما في ذلك الُطرز المحمولة یدویًا، عقاقیر، أو عقاقیرأدوات أو خطیرة، 

 خالل كاشف ثابت.من طرود التمریر یلزم 

خطیرة عبر السلحة األ أو  العقاقیربة على اكتشاف درَّ مُ  ىأنھ ضروري، قد یتم استخدام كالب أو حیوانات أخر  تبینلتسھیل تفتیش  استخدام الحیوانات.
 لن یتم استخدامھا لتفتیش الطلبة أو الزائرین. و التي یلزم تفتیشھاماكن األلتحدید  إالالحیوانات  لن تُستخدمن الرائحة أو خالفھ في إجراء التفتیشات، ولك

إنفاذ  مسؤول ىالتفتیش إل أثناء موظف آخر تم تحدید مكانھ من قبل الناظر أو ی  عقارسیتم تسلیم أي سالح خطیر أو . التخلص من السلع الممنوعة
 . ص منھ بصورة سلیمةالمالئم للتخلالقانون 
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 المالذ اآلمن بند
شرط أنھ یمكن ب ، بموجب ھذه القواعدتكون حیازتھ محظورة یُسلِّم شیئًا، بصورة طوعیة، لمدرسة واطالب ما مع أحد مسؤولي   یتواصل یمكن أن

المالذ اآلمن ھذا إذا كان ینطبق بند . ال انارًی  الیس سالحً أنھ الشيء خارج أراضي المدرسة (مثل سكین الجیب) و ھذا حیازةللطالب وبشكل قانوني 
 ھناك تفتیش جاري الحدوث في المدرسة. 

. سیقوم الناظر  دبموجب ھذه القواععرضة ألي إجراء تأدیبي  طوعیًا، فلن یكون الطالبالشيء   ھذا بتسلیمتواصل طالب مع مسؤول المدرسة وقام إذا 
 . سبما ینطبقوصي الطالب، ح  راء ترتیبات إلرجاع الشيء لوالد/جبإ أو نائبھ

مدرسة،  ال حافلةكحول) في ملكیة المدرسة، أو في  التبغ، ال(مثل،  ىسالح، أو أي سلع ممنوعة أخر أو ، عقاقیر غیر قانوني مثلشیئًا إذا اكتشف طالب  
عن االكتشاف. لن یكون الطالب تلقائیًا في وضع انتھاك لقواعد یُبلغ و تواصل مع أحد مسؤولي المدرسةی حافلة، یمكن للطالب أن حطة الأو في م

 البالغ. لمجرد قیامھ بتقدیم ھذاالمدرسة 

ر تحقیقًا إضافیَّا في الطالب الذي  لالمدرسة تقدیرھم في تحدید ما إذا كانت الظروف المحیطة بامسؤولو سیستخدم   . غقدَّم البالبالغ تبّرِ

 ذالل واإل،  اتالمضایقوالتمییز، والتنمر اإللكتروني، والخاصة بالتنمر، وإجراءات التحقیق  السیاسة 
أو التنمر،  فعالأ تُحظر الحفاظ على بیئة مدرسیة آمنة وداعمة، من أجلالطلبة.  لجمیعبیئة تعلیمیة آمنة وداعمة  بتوفیر KIPP Nashvilleتلتزم 

خصال أو أي على بناًء إلیذاء الطلبة،  ى أشكال أخر أي ، أو ذاللأو اإل(بما یشمل التحرش الجنسي)، المضایقات و أالتمییز، أو التنمر اإللكتروني، 
 صفات حقیقیة أو متصورة. 

 ترعاهفي أي نشاط أو ملكیة المدرسة،  داخلسلوكیات الطلبة والطلبة،  وسلوكیات الموظفین، و، KIPP Nashvilleھذه السیاسة موظفي تتناول 
لحافلة المدرسة. إذا حدث الفعل خارج ملكیة المدرسة أو  محطة رسمیةأو في أي  ،المدرسة توفرھاعلى أجھزة أو وسائل مواصالت أو المدرسة، 

ھً فالمدرسة،  نشاط ترعاهخارج  بیئة تعلیمیة متمثل في خلق  تأثیرجھ الخصوص لطالب أو طلبة ولھ على و استنطبق ھذه السیاسة إذا كان السلوك موجَّ
 أو عملیة التعلُّم.علیمیة كبیرة للبیئة الت  إحداث عرقلة عدائیة أو بخالف ذلك 

. سیتم إصدار مضایقاتومنع التنمر والإجراءات التبلیغ، ووالطلبة تم تعلیمھم وتدریبھم على السیاسة، جمیع الموظفین  من مسؤولیة الناظر ضمان أن
 وكتیب الطالب واألسرة.  الموظفینالعواقب التأدیبیة سنویًا في كتیب  شأنمعلومات ب 

 تعریفات 
 التالیة: ولھ اآلثار ، أدائھ، أو المتاحة لھ الفرص أو ،للطالب علیمیةالت  یؤثر بدرجة كبیرة على المزایاھو فعل عمدي " ةالمضایق"التنمر/ الترھیب/ 

 ؛ أو . إضرار الطالب جسدیًا أو إتالف ممتلكات الطالب1

 . وضع الطالب أو الطالب عن عمد في خوف معقول من ضرر جسدي أو إتالف ممتلكات الطالب؛ أو 2

 . التسبب في اضطراب نفسي لدى الطالب أو الطالب؛ أو 3 

 . خلق بیئة تعلیمیة عدائیة؛ أو4 

یكون السلوك شدیدًا أو متفشیًا  بناًء على فئة محمیة (العرق، الجنسیة، اإلثنیة، النوع/الجنس، العمر، اإلعاقة، الدین) و. اإلتیان بسلوك غیر مرحب بھ 5
 أو مستمًرا ویخلق بیئة تعلیمیة عدائیة. 

و ، الھواتف لكن لیست محصورة في، و،   اإللكترونیةاألجھزة وتشمل  .ھو نوع من التنمر من خالل استخدام أجھزة إلكترونیة" "التنمر اإللكتروني
  أو المراسلة جتماعي،االتواصل المواقع أو  ، لكترونياإلبرید أو النصیة، الرسائل أو الحواسیب، أو الالسلكیة، التواصل  الخلویة أو أجھزة الواتف الھ
 مزیفة.ال الشخصیة  ملفاتال، أو اإللكترونیةمواقع أو ال، فیدیوأو مقاطع ال، ةفوری ال

  ) طالب یتصرف منفردًا أو مع آخرین، موجھ ضد أي طالب1أو خارج ملكیة المدرسة، من قبل ( داخل أي فعل عمدي أو طائش  عنيی  "إلذاللا"
ال  العقلیة للخطر. على تعریض سالمتھ أو صحتھ البدنیة أو التعریض سالمتھ أو صحتھ البدنیة أو العقلیة للخطر أو یتسبب في أو یجبر طالًب (طالب) 

" ال یشمل الفعالیات  اإلذالل " .للمدربین وموظفي المدرسة اآلخرین تشجیع أنشطة اإلذالل أو السماح بھا أو التغاضي عنھا أو التسامح معھا یجوز
أو االنتساب ألي منظمة.   بالمبادرةمحصور في تلك األفعال المتخذة والمواقف التي یتم خلقھا وشبیھة المسابقات ال منافسات أو الأو  المعتادةالریاضیة 

من كل عام دراسي،  الشھر األولفي بدایة كل عام دراسي. سیتم تخصیص وقت خالل    ذاللباإل سیاستھا الخاصة KIPP Nashville وزعست 
 لفة جنائیة والجزاءات التي یمكن فرضھا من قبل المدرسة و/أو مجلس الوالیة. بالتحدید وعواقبھ كمخا ذالللمناقشة السیاسة الخاصة باإل
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 الشكاوى والتحقیقات 
(مثل عمید  نائبھ دون تأخیر للناظر أوأن یبلغ عن ھذه المعلومات فوًرا لھذه السیاسة  اأي فرد یشاھد أو لدیھ معرفة بسلوكیات قد تمثل انتھاكً  جب علىی 

من  KIPP Nashvilleأن یبلغوا بأي طریقة ضروریة، شامًال شفویًا، كتابة، أو دون اإلفصاح عن ھویة. تتطلب  الموظفینالطلبة). یمكن للطلبة أو 
أن یقوم باإلبالغ عن  إذالالً ، أو اتحرشً أو ، اترھیًب  أو ،اتمییزً  أو ،اإلكترونًی  اتنمرً أو ، ایشاھد او لدیھ معرفة بسلوك قد یمثِّل تنمرً  KIPPفي أي موظف  

 ساعة من المعاینة أو المعرفة بخصوص الحدث.   24ولكن لیس بعد  ،نائبھھذه المعلومات فوًرا للناظر أو 

  ساعة. قد یشمل التحقیق التحدث مع طالب آخرین 24في غضون  قببدء تحقی  نائبھ، سیقوم الناظر أو إلى الناظر ن یتم اإلبالغ عن شكوىأبمجرد 
د أن یتم التوصل  أو ، المزعممصنوعات متعلِّقة بالحدث أو طلب تقاریر مكتوبة، أو وأعضاء من طاقم العمل،  مراجعة كامیرات المدرسة، إلخ. بمجرَّ

لإلعالم  معنیة، التواصل مع كل األطراف البما في ذلك على سبیل المثال ال الحصرالخطوات التالیة الضروریة نائبھ إلى نتیجة سیحدد الناظر أو 
فردیة على حدة   إخطار السلطات، إلخ. یعتمد الفعل التأدیبي على كل شكوىومالئمة،  العواقب الإصدار وإبالغ اآلباء/ األوصیاء، وبالنتائج النھائیة، 
 الفصل المؤقت داخل أو خارج، بعدھاأو   المدرسة احتجاز داخل أو خسارة امتیازات، أو من التحقیق، ولكن قد تشمل، خصم نقاط، والنتائج الالحقة

 مشورة. الخدمات إلى التنمر في واقعة من الضحایا والمعتدین  تتم إحالة كلٍ . قد الطرد المدرسة، أو  

إجرامیة أخرى حتى یتم الحصول على   ةأي قضی  أوإساءة جنسیة لطفل أو إساءة لطفل على أنھ لن یبدأ أي تحقیق بخصوص سلوك تم اإلبالغ عنھ 
 الھیئة المحلیة إلنفاذ القانون. وأ ل التحقیق من إدارة خدمات الطفل تصریح الستكما

 االستجابة والمنع 
عضو في طاقم   عندما یالحظوانتھاكات ھذه السیاسة.  ،تم التبلیغ عنھای الحوادث التي وكل الشكاوى، بجدیة مع  KIPP Nashvilleیتعامل موظفو س

وأن یُصدر أمًرا بخصم نقاط أن یتدخل فوًرا،  علیھیجب ، إذاللتحرش، و/أو   و/أو ترھیب،و/أو تمییز،  و/أو تنمر إلكتروني،و/أو العمل أفعال تنمر، 
، سیقوم ISCالوجود في  . بمجردISCإبالغ  الطالب من الفصل/  الخاصة بإخراججراءات المدرسة في ھذا الموقع إجسیم ویتبع ال في حالة االزدراء

 علیھشكوى من طالب، ینبغي  تلقىعضو طاقم العمل الفعل، ولكن  شھدالعواقب المالئمة واإلخطار بالحادثة. إذا لم ی وعمید الطلبة باستكمال التحقیق، 
 ن یتبع إجراءات الشكوى المحددة سابقًا.أ

القادة في  ، المستشارینصلة (مثل،  ويخرین ذآ  اأفرادً ھا تشمل أیًضا ولكن  الطلبة،عمید وبھا وذلك بقیادة الناظر  الخاصةخطة المنع  ةكل مدرس  ضعست 
على السیاسة خالل التطویر المھني   لطاقم العمل اكل خطة تدریًب تتضمن ). یجب أن .طلبة، إلخالوصیاء، األباء/ اآلمعلمین، الالصف،  ىمستو

تشمل مجھودات   ،إلى ذلك . باإلضافةواألسرالطلبة،  ووجیھ أو بدایة العام، وإخطار الموظفین، لطلبة على ھذه السیاسة خالل الت ل اتدریًب والصیفي، 
وجھود الثقافة المدرسیة التي الطلبة، وإرشاد  خصم النقاط،  منح النقاط/، ونظام غرفة المشاورات /الفصلفي  المناقشات والدروس المستمرة المنع 

 عمید الطلبة.یقودھا 

 بالغاتال
ن تقدیم شكوى تدعي انتھاك سیاسة الوالیة أو المدرسة حیث یوجد ضرر جسدي أو تھدید بإیذاء جسدي للطالب أو ممتلكاتھ، فسیقوم الناظر أو معند  
،  یولیو/تموز من كل عام 1أو نائبھ. بحلول  KIPP Nashville مدارسالنتائج وأي إجراءات تأدیبیة تم أخذھا إلى المدیر التنفیذي لاإلبالغ عن ب 

الدراسي السابق.   سیقوم المدیر التنفیذي أو نائبھ بإعداد تقریر عن جمیع حاالت التنمر التي تم توجیھ انتباه موظفي المدرسة الرسمیین إلیھا خالل العام
 . أغسطس/آب 1بحلول سیشیر التقریر أیًضا إلى كیفیة حل القضایا و/أو أسباب عدم حلھا حتى اآلن. ویجب تقدیم ھذا التقریر إلى وزارة التعلیم 

 االنتقام واالتھامات الكاذبة
االنتقام أو الثأر من أي شخص یشھد و/أو یبلغ عن انتھاك لھذه السیاسة. یتم تحدید العاقبة واإلجراء   KIPP Nashvilleتحظر إدارة مدارس  

لنظر في طبیعة الفعل وشدتھ وظروفھ، وفقًا للسوابق  التصحیحي المناسب للشخص الذي ینخرط في االنتقام أو الثأر من قبل الناظر أو نائبھ بعد ا
 القضائیة وسیاسات وإجراءات مجلس اإلدارة. 

لمدرسة  یُحظر تقدیم تقاریر كاذبة عمدًا عن التنمر أو التمییز أو المضایقة أو اإلذالل أو التنمر اإللكتروني أو أي سلوك آخر مشابھ لموظفي ا
نتقامي أو ثأري أو بالغ كاذب متعمد ضد أي شخص یبلغ عن انتھاك لھذه السیاسة. أي طالب أو شخص بالغ الرسمیین. لن یتم التسامح مع أي عمل ا

م عن عمد بالًغا كاذبًا ضد شخص آخر یجب أن یخضع للعواقب واإلجراءات التصحیحیة المناسبة. في الحاالت   یتورط في فعل انتقامي أو ثأري أو یُقدِّ
 ون جنائي فدرالي أو خاص بالوالیة، یجب إخطار وكالة إنفاذ القانون المحلیة. التي یُزعم فیھا انتھاك أي قان 

 استغالل جنسيالتحرش الجنسي ك
تمتثل  في ظل ظروف معینة، قد یشكل التحرش الجنسي بطالب استغالالً جنسیًا على النحو المحدد بموجب قانون الوالیة. في مثل ھذه الحاالت، سوف  

KIPP Nashville  السلطات  لقوانین الوالیة باإلضافة إلى سیاسات المنطقة التعلیمیة والمدرسة فیما یتعلق باإلبالغ عن اإلساءة المشتبھ بھا إلى
 . المختصة
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 مجتمعیةالموارد ال
 

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

(615) 360-4200 
 

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

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

 وحدة األزمات المتنقلة  
275 Cumberland Bend, Suite 237, Nashville, TN 37228 

(615) 726-0125 
 

 مركز االعتداء الجنسي  ●
101 French Landing Drive, Nashville, TN 37228 

(615) 259-9055 
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   دعم الطالبخدمات 
 م الخاص ی برنامج التعل

). یتم اتخاذ جمیع  IEPsن ذوي اإلعاقات على النحو المنصوص علیھ في خطط التعلیم الفردیة (م KIPPیتم توفیر الخدمات والبرامج لجمیع طالب 
بناًء على االحتیاجات الفردي للطالب. إذا كان لدیك سؤال بخصوص أھلیة طفلك الطالب في   IEPالقرارات المتعلقة بالخدمات واإللحاق من قبل فریق 

KIPP ، / خدمات دعم الطالبل  مساعد الناظریرجى االتصال بعمید مدرستك . 

 ) Child Find( البحث عن األطفالبرنامج 
ن جمیع المناطق التعلیمیة تحدید جمیع األطفال ذوي اإلعاقة م Child Find)، یتطلب برنامج IDEAبموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة (

)، بغض النظر عن شدة إعاقاتھم. ھذا االلتزام بتحدید جمیع األطفال الذین قد 21وتحدید موقعھم وتقییمھم منذ الوالدة وحتى سن الحادیة والعشرین ( 
خدمات التعلیم الخاص للطفل. یتطلب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة من یحتاجون إلى خدمات التعلیم الخاص یقع حتى إذا كانت المدرسة ال تقدم  

 .ال یتلقون ذلكجمیع الوالیات بإعداد وتنفیذ طریقة عملیة لتحدید األطفال ذوي اإلعاقة الذین یتلقون تعلیًما خاًصا والخدمات ذات الصلة وأي األطفال 

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

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

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

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

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

twilliams@kippnashville.org. 

 نقاط التواصل
إذا كان لدیھم أوجھ قلق بخصوص طفلھم. ینبغي على اآلباء واألوصیاء  KIPP يموظفمن األوصیاء على التحدث مع أي  /أولیاء األمور یشجع 

التالیین   KIPPموظفي مع أحد صلوا ان یتوحد األطفال أبخصوص الحاجات التعلیمیة أل أسئلة أو مخاوفالذین لدیھم  الشأنواآلخرین من أصحاب 
 : KIPPوافر برامج التعلیم الخاص في أو ت /، وو/أو عملیة اإلحالة،  Child Findلمناقشة برنامج 

 المدرسة  ناظر ●
 خدمات دعم الطالب ل الناظرعمید/ مساعد ال ●
   twilliams@kippnashville.org) على Traci Williams، ترایسي ولیامز (البالمدیر اإلقلیمي لخدمات دعم الط ●

 إلحالة عملیة ا
بذل جھود معقولة للحصول على موافقة الوالد/   KIPPن ینبغي أن تذكر اإلحالة للتقییم المبدئي سبب االعتقاد بأن الطفل قد یكون لدیھ إعاقة. یُطلب م 

یوًما تقویمیًا  60یوًما تقویمیًا من استالم اإلحالة ویجب إكمال التقییم المبدئي وتحدید األھلیة في غضون  30الوصي على التقییم المبدئي في غضون 
 . من الحصول على موافقة الوالد/ الوصي

 : في الحاالت التالیةلمبدئي ال ینطبق الجدول الزمني للتقییم ا 

 أو للقیام بتقییم بعد مجھودات معقولة؛  موافقةعلى طلب الحصول على أو رفضھ الرد الوالد/ الوصي عدم رد  ●
 ؛ أو أو رفضھ إحضاره الطفل للتقییم والد/ وصي الطفل لم یحضر ●
 قبل تحدید األھلیة.   بمنطقة تعلیمیة أخرىالتحق طفل  ●

خاص  العلیم الت لتحدید ما إذا كان الطفل بحاجة إلى  مبدئيالوصي أو أي شخص آخر في إجراء إحالة إلجراء تقییم  /الوالدینذا رغب أحد إ
قبول اإلحالة   KIPPخدمات دعم الطالب. یجب على جمیع موظفي ل  مساعد الناظرصلة، یرجى االتصال بعمید مدرستك/ ال خدمات ذات الو

) أیام عمل من  3توثیق اإلحالة الشفویة كتابیًا في غضون ( KIPP. عند تلقي إحالة شفویة، یجب على موظفي لمبدئياالشفویة أو الكتابیة للتقییم 
نموذج إحالة لمساعدة الوالدین/ األوصیاء واألطراف األخرى في توثیق اإلحالة، ولكن ال یلزم إكمال النموذج من قبل   KIPPاالستالم. تقدم 

   للعمل على اإلحالة. KIPPاإلحالة إلى طلب الشخص الذي ی 
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 من األشخاص التالیین: اإلحاالت للتقییم المبدئي  KIPPتقبل 

 و/أو   والد/ وصي طالب؛ ●
 و/أو  للطالب؛قد نُقلت  تعلیمیةشرط أن الحقوق الب الطالب،  ●
 بالطالب.  معرفةلدیھ  KIPP Nashvilleموظف من  ●

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

 و  مستشفیات، مقدمي رعایة صحیة آخرین؛الطباء، ذلك األ بما في  ، غیرھم من المھنیین في المجال الطبيأطباء األطفال أو  ●
 و  الطفولة المبكرة؛مراكز الرعایة الیومیة، مراكز رعایة الطفل، برامج بما في ذلك  منشآت تنمیة الطفل، ●
 و  ؛IDEA Part Cرامج بما في ذلك ب ، المنطقة التعلیمیةھیئات وبرامج  ●
 مدنیة؛ و المجتمعیة والمنظمات ال ●
 مناصرة. المنظمات  ●

لتزویدھم بمعلومات بخصوص توافر   الخدمات بالمجتمعوتعمل للتعاون مع مقدمي  اإلحالة المجتمعیةعلى تواصل مستمر مع مصادر  KIPPتحافظ 
 . إحالةمنظمات بتقدیم اللتعلیم الخاص والخدمات المتعلقة بذلك والوسائل التي یمكن من خاللھا أن یقوم اآلباء/ األوصیاء أو ا

بذل جھود معقولة للحصول على موافقة الوالدین/ الوصي على التقییم المبدئي.  KIPPیوًما تقویمیًا من استالم اإلحالة، یجب على  30في غضون 
) على األقل.  2) تواریخ مختلفة باستخدام طریقتین (3) مرات على األقل في ثالثة (3المعقولة محاولة االتصال بالوالد/ الوصي ثالث (  تشمل الجھود
إجراء تحلیل للبیانات الموجودة بخصوص الطالب   KIPPأیام عمل من استالم اإلحالة. یجب على  10جھودًا معقولة في غضون  KIPPیجب أن تبدأ 

ت  ما إذا كانت التقییمات اإلضافیة ضروریة. قد تشمل البیانات الحالیة التي یمكن أخذھا في االعتبار، على سبیل المثال ال الحصر، مالحظا لتحدید 
م،  التھالمعلم، و/أو تقییمات الفصول الدراسیة، و/أو الفحوصات والتقییمات على مستوى المدرسة، و/أو تقییمات الوالیة، و/أو درجات الطالب وسج

الوالد/ الوصي على الطفل المشتبھ في  KIPPو/أو تقاریر الوالد/ الوصي، و/أو السجالت الصحیة، و/ أو البیانات من التدخالت األخرى. ستزود 
ى موافقة  ، عند الحصول علأعوام 6إصابتھ بإعاقة بمعلومات حول طبیعة أي تقییم (تقییمات) إضافي مطلوب. بالنسبة لألطفال الذین تقل أعمارھم عن 

   نتیجة اإلحالة في الوقت المناسب.بخصوص مالحظات إلى الشخص الذي یقوم باإلحالة  KIPPستقدم ، عن معلومات اإلحالة فصاحالوالد/ الوصي لإل 

 فحوصاتال
ویتم تقدیم نتائج الفحص إلى والد الطفل/ الوصي علیھ. تستخدم عملیات   ،تقییملطفل لإحالة إذا كان ینبغي  مالتحدید  ةشامل  فحصعملیة   KIPPتنفِّذ 

إلجراء فحص الزي   KIPPالفحص التقییمات واألدوات التي یتم تطبیقھا بشكل عام مع جمیع الطالب. موافقة الوالد/ الوصي لیست مطلوبة من 
لتحدید االستراتیجیات التعلیمیة المناسبة لتنفیذ المناھج الدراسیة   KIPPالمدرسي. ال یشكل الفحص الذي یتم إجراؤه بواسطة معلم أو أخصائي في 

 تقییًما ألھلیة الحصول على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة وال یتطلب موافقة الوالد/ الوصي. 

 . اص والخدمات ذات الصلةالفحوصات لتأخیر التقییم المبدئي لطالب قد یكون طفالً ذي إعاقة في حاجة إلى التعلیم الخ KIPPال تستخدم 

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

 . التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة

 الخدمات المقدمة
ستخدم  ت ). IEPمطلوب في خطة التعلیم الفردي لكل طفل (ال على النحو الترتیبات التیسیریةكل الدعم التعلیمي والخدمات ذات الصلة و KIPPوفر ت 

KIPP  كامل حیث یقضي الطالب معظم یومھم في بیئة تعلم أقل تقییدًا جنبًا إلى جنب مع أقرانھم من نفس العمر ومن نفس الصف. یتم إدماج نموذج
الفصول    یحضرون إلىللطالب، من خالل متخصصي التدخل ومقدمي الخدمات ذوي الصلة الذین  IEPللطالب، وفقًا لبرنامج  IEPأھداف  تحقیق

مستشار/ أخصائي   KIPPصغیرة، كما ھو محدد. لدى  مجموعات تعلمالدراسیة، ویسحبون الطالب للخارج للحصول على خدمات فردیة، وفي  
ع مقدمي الخدمات الخارجیین حسب  وھي تتعاقد م ،لتقدیم الخدمات التعلیمیة والسلوكیة من ضمن الموظفین وذلكدخل  اجتماعي ومتخصصون في الت 

 .العالج الطبیعي والمھني باإلضافة إلىالحاجة لخدمات النطق والسمع والبصر، 

 لوالد/ الوصي ل الحقوق والضمانات اإلجرائیة
وقانون والیة تینیسي. في حالة وجود خالف، قد یسعى  IDEA قانون من قبل  Childیتم تعریف الحقوق القانونیة لآلباء/ األوصیاء خالل عملیة  

وى  ا الواجبة أو شكشكاوى اإلجراءات أو الوساطة،  من خاللعملیة اإلجراءات الواجبة  ھم فيحقوقالمطالبة ب اآلباء/ االوصیاء وراء حل الخالفات و
 عن طریق إما: IDEA بموجب قانونحقوقھم  معرفة المزید بخصوص للوالیة. یمكن لآلباء/ األوصیاء  ةمقدم
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) الموجود  Part B Procedural Safeguards(  الضمانات اإلجرائیةالرجوع لـلجزء "ب" بخصوص  ●
 ؛ أو https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/reports/331816_notice_proc_safeguards.pdfفي:

،  Traci Williamخدمات دعم الطالب أو المدیر اإلقلیمي لخدمات دعم الطالب بالمدرسة، الناظر لعمید/ مساعد المن خالل التواصل مع  ●
 الخاصة بھم. الضمانات اإلجرائیةللحصول على نسخة من  twilliams@kippnashville.orgى عل

 IDEAتظلمات  
شكوى أو تظلم بخصوص برنامج التعلیم الخاص لطفلھم نفس اإلجراءات المحددة  تقدیمیتبع اآلباء/ األوصیاء أو الطلبة الذین یرغبون في أن  ینبغي 

  التعلیم الفردي، تكوین أو تنفیذ خطة فیعل  في الجزء المعنون "اإلجراء العام للتظلمات والشكاوى". قد تشمل تلك الشكاوى، ولكن لیست محصورة
 تدخالت في بیئة التعلیم العام، إلخ.الالتیسیریة المالئمة و ترتیباتاستخدام الو،  وإحراز تقدم في تحقیق األھدافالخدمات المقدمة، وللطفل، 

قانون قانونیة أو إداریة أخرى خاصة ب  یمكن تقدیم الشكاوى لمجلس الوالیة عبر عملیة الشكاوى العامة المحددة لمجلس الوالیة. قد یتم تقدیم أفعال 
IDEA  للتالي:  ة أو المدرسة. یمكن توجیھ الشكاوىمجلس الوالی لدى دون تقدیم شكوى او تظلُّم 

 :IDEAالخاصة بقانون   الشكاوى اإلداریة و/أو شكاوى اإلجراءات الواجبة
Tennessee Department of Education 
Office of General Counsel 
9th Floor, Andrew Johnson Tower 
710 James Robertson Parkway 
Nashville, TN 37243 

 2921-741 (615): الھاتف رقم 
   https://www.tn.gov/education/legal-services/special-education-legal-services.html لكتروني:اإلموقع ال

 

 ) طالب (فریق دعم ال S-Teamعملیة الـ 
صي أو أي  ھناك أوقات یُظھر فیھا الطالب أنماًطا متكررة من السلوكیات التي تتداخل مع التعلم ألنفسھم أو للطالب اآلخرین. إذا رغب الوالد/ الو

الب.  (فریق دعم الطالب) لمناقشة مخاوفھ، یرجى االتصال بالعمید / مساعد الناظر لخدمات دعم الط  S-Teamشخص آخر في إجراء إحالة الجتماع 
توثیق اإلحالة   KIPP. عند تلقي إحالة شفویة، یجب على موظفي S-Teamقبول اإلحالة الشفویة أو الكتابیة الجتماع  KIPPیجب على جمیع موظفي 

 .) أیام عمل من االستالم3الشفویة كتابیًا في غضون (

باء/ أوصیاء وقد یشمل أیًضا  اآل، وستشارین م/اجتماعیین أخصائیینومعلمین، وال، نائبالناظر أو الو، الفریقمن منسق  S-Teamفریق یتكون 
المنع والتدخل واستراتیجیات إعداد أسالیب ممثلین عن ھیئة خارجیة الذین یساعدون في وأخصائیین نفسیین، و أطباء للصحة العقلیة،  وممرضین، 

 السلوك.  لتعامل معیقوم فریق دعم الطالب بتطویر وتوثیق خطة ل، تدخالً بدیلة تؤدي في النھایة إلى نجاح الطالب. عندما یتطلب سلوك الطالب 

.  إذا استمرت سلوكیات بعد تدخالت وتم االشتباه في  حسب االقتضاءوقد یستمر في المراقبة  لتوثیقسیقوم الفریق بافإذا كانت التدخالت ناجحة،  
. إذا تم االشتباه في إعاقة في أي نقطة في ھذه المرحلة، ینبغي أن تجتمع  S-Teamإعاقة، یتم استدعاء أخصائي التقییم المالئم لمقابلة من قبل الـ 

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

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

) HLSیان اللغة األم ( ) استنادًا إلى استب 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 تصلة بالفنون اللغویة، لطلبة الصف االول للصف الثاني عشر، یقیِّم اللغة اإلنجلیزیة في المجاالت التعلیمیة واالجتماعیة باإلضافة للغة الم
االستماع، والتحدث. یجب  ولكتابة، وامجاالت لغویة: القراءة،  أربعفي داخل المضمون المدرسي عبر  االجتماعیةالدراسات والعلوم،  والریاضیات، و

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

في الفحص المجرى، قد یتم تحدید أنھم متعلمون للغة اإلنجلیزیة.  إذا تم تحدید أنھم متعلمون للغة   KIPPاستنادًا إلى الدرجة التي یحرزھا طالب 
الترتیبات التیسیریة المناسبة، والتي یجب أن تبدأ و/أو وسائل الدعم و/أو  مؤھلین للحصول على خدمات التعلم  KIPPنجلیزیة، فسیكون طالب اإل

ز على ال امعتمدً   امنھجً الذي یستخدم )، ESOLلمتحدثي لغات أخرى ( اللغة االنجلیزیة على الفور. سیتم إدخالھم في برنامج تطویر على معاییر یرّكِ

https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/reports/331816_notice_proc_safeguards.pdf
mailto:twilliams@kippnashville.org
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.  یمكن  ELD standardsعلى معاییر تطویر اللغة اإلنجلیزیة أو ما یعرف بـ   ESOLاالجتماعي واألكادیمي في اللغة اإلنجلیزیة. تعتمد مقررات الـ 
إجادتھم األكادیمیة، االنجلیزیة من إظھار  اللغةللمعلمین داخل الفصل إدماج ھذه المعاییر مع معاییر األداء لوالیة تینیسي لتمكین الطلبة متعلمي 

 االجتماعیة، والثقافیة. و

للغة اإلنجلیزیة. سیخضعون لتقییم إلجادة اللغة  بخصوص إجادتھم نیسان/ بریل إ - شباط  /سیتم تقییم طلبة متعلمي اللغة اإلنجلیزیة سنویا في فبرایر
التقدم من الناحیة االجتماعیة واألكادیمیة في اللغة اإلنجلیزیة  اإلنجلیزیة ذي معاییر مرجعیة قائم على مستویات قیاسیة مصمم لقیاس مستوى اإلجادة و

لُمتَعَلِّمي اللغة اإلنجلیزیة، یقیِّم اللغة اإلنجلیزیة في المجاالت التعلیمیة واالجتماعیة   WIDA ACCESS، التقییم لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة. ھذا 
مجاالت لغویة: القراءة،  أربعفي داخل المضمون المدرسي عبر  االجتماعیةالدراسات والعلوم، وباإلضافة للغة المتصلة بالفنون اللغویة، الریاضیات، 

بخصوص خدمات تعلم اللغة االنجلیزیة، یرجى التواصل مع العمید/  أو مخاوف االستماع، والتحدث. إذا كانت ھناك أیة أسئلة توضیحیة والكتابة، و
 . كمبال جیلیان ) (EL  ،jkimball@kippnashville.orgJilian Kimballمات أو مدیر خد  بخدمات دعم الطال لمساعد الناظر 

 504خطط 
 و .  سیكون معلم504ومستشار المدرسة/ األخصائي االجتماعي باإلشراف على تنفیذ كل خطط    البیقوم العمید/ مساعد الناظر لخدمات دعم الط

الوالیة   لوائحع ھذه الخطط ب للطالب. تت  504التیسیریة المشملة في خطة  ترتیباتالتعلیم العام مسؤولین بشكل رئیسي عن تنفیذ كل التعدیالت وال
ت دعم  ، یرجى التواصل مع العمید/ مساعد الناظر لخدما مخاوفالتقییمات، والتنفیذ. إذا كانت ھناك أیة أسئلة توضیحیة أو ولطلبات، با الخاصة 

 المدرسة/ األخصائي االجتماعي. مستشارأو  البالط
 لمنزلالمالزمین ل خدمات 

)، ESP( تعلیمیةخطة الخدمة ال ) كما ھو محدَّد من قبلHHB( أو المستشفى المنزل  المالزمة في KIPPتكون ھناك حاالت یطلب فیھا الطالب في قد 
خالل الوقت الذي یحتاج فیھ طالب أو برنامج التعلیم الفردي.  504م المنطبق في الخطة التي قد تتضمن ترتیبات تیسیریة و/أو تعدیالت على القس

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

 المدرسة/ األخصائي االجتماعي.   مستشارمساعد الناظر لخدمات دعم الطلبة أو 

 المشورةتقدیم 
 االستشارة الفردیة

المشورة بشكل فردي بخصوص مشورة  على تقدیم ماعي أو متدربأخصائي اجت  /KIPP ستشار م مع طالب تقابلھي عندما ی  االستشارة الفردیة 
بالرغم الفردیة من داخل الفصل مرة أو مرتین في االسبوع كما ھو ضروري. الستشارة تعلیمھ. یُْسَحب الطلبة في ا تعوقتتعلق بمسائل معینة أو عامة 

  لدى اآلباء/ األوصیاء الخیار لرفض خدمات دون موافقة الوالد/ الوصي،كل الطلبة  تقدیم المشورة لالمدرسة المھنیین  مستشاريل من أنھ یمكن
للطلبة المحدد  لتقدیم الخدمات على موافقات ن ون المرخصوالمھنی والمستشارون ن ون االجتماعی واألخصائی  حصل یجب أن ی ولكن، .  االستشارة الفردیة

 خدمات مشورة. إلى أنھم یحتاجون 

 جماعیةاالستشارة ال
  لمشاركة في استشارةفردیة، اال االستشارةدعم إضافي، ولكن لیس بالضرورة یحتاجون لدعم یرقى لمستوى  إلى مكن للطلبة الذین قد یحتاجونی 

داد سبعة طالب یعانون كلھم من مسائل مشابھة (تشمل األمثلة إدارة الغضب، الحزن، اإلعإلى ثالثة  ما تشتمل االستشارة الجماعیة علىجماعیة. عادة 
األخصائي االجتماعي في بیئة جماعیة على فترات منتظمة. على الرغم من أن المستشارین/  /ستشارالمتحان، المثابرة، إلخ.). یتقابل الطلبة مع الم

األوصیاء  /ءاآلباالوصي، فإنھ لدى  د/لالوا األخصائیین االجتماعیین یمكنھم تقدیم المشورة لجمیع الطالب في مجموعات دون الحصول على موافقة 
 خیار إلغاء المشاركة في خدمات االستشارات الجماعیة.  

   عافیة، والسالمةالو الصحة، 
 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

 التطعیمات لفحوصات البدنیة وا
إثباتًا  وقبل االشتراك كعضو في أي فریق ریاضي تحت رعایة المدرسة، یجب على الطالب أن یقدم  ىقبل دخول كل طالب لمدرسة عامة للمرة األول

 على الفحص البدني الكامل. 

mailto:jkimball@kippnashville.org
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من متطلبات التطعیم إذا شھد طبیب مؤھل    یُمنح الطالب إعفاء. قد لبة بالتسجیل أو الذھاب إلى المدرسة دون دلیل على التطعیمات الحدیثةال یُسمح للط
وتم  امكتوًب  اوصي تصریحً ال والد/المن متطلبات التطعیمات إذا قدم  یُمنح الطالب أیًضا إعفاءً للطفل بأي طریقة. قد  اأن تقدیم التطعیمات سیكون مضرً 

مع معتقدات وممارسات دینیة  ھذه تتعارض والتأكید تحت جزاءات القسم الكاذب للسلطات المالئمة أن التطعیم واإلجراءات الوقائیة علیھلتوقیع ا
إذا لم یكن الطالب مطعَّما بعد أو إذا كان غیر قادر على تقدیم سجالت   بال مأوى للوالد/ الوصي. لن یتم رفض طلب قید للمدرسة لطالب تم تحدیده أنھ

تم مشاركة  ت ا حتى للبیت فورً  مأوى. سیتم إرسال الطلبة الذین یحضرون للمدرسة دون سجالت تطعیمات حدیثة تطعیم بسبب عدم وجوده داخل
 سجالت تطعیم حدیثة مع المدرسة. 

وال  19-األوصیاء على تقدیم معلومات التطعیمات المحدثة ألي طالب یتلقى لقاح كوفید /اآلباء، یتم تشجیع 19-فیدنظًرا الستمرار تفشي جائحة كو 
 یكون ذلك إلزامیًا علیھم.  

 أدویة الطالب 

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

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

 التي الأدویة الرف ھي األدویة اإلقرار.  نموذجطبیب على توقیع  أدویة الوصفة الطبیة التي تعطى في المدرسة من قبل واصف مرخَّص وتتطلب 
الوالد. یتم االحتفاظ بكل األدویة في المكتب الرئیسي.  یجب أن یلبي الطالب   علیھا من اموقّعً  موافقة ولكنھا تتطلب، لصرفھا تتطلب وصفة طبیة

 الشروط التالیة حتى یعطي نفسھ دواء في المدرسة بمساعدة: 

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

 صحیح

"طلب المساعدة في اإلعطاء الذاتي   وكاملة من علیھالتوقیع دواء (سواء بوصفة طبیة أو دون)، یجب أن تستلم المدرسة نسخة تم ا أيقبل تقدیم 
وقت وطریقة األخذ.  یجب تجمیع كل الدواء غیر المستخدم في  واسم الدواء والجرعة، وباإلضافة للدواء في عبوتھ األصلیة مع اسم الطالب،   للدواء"
، دون Tylenolیوًما. لن یستطیع طاقم العمل أن یقدم أي أدویة، شامًال األدویة دون وصفة طبیة مثل  14العام الدراسي، أو سیتم إتالفھ بعد نھایة 

 إكمال ھذا النموذج وإرفاقھ في الملف. 

 مھم بإعطاء أي دواء.  على إعطاء الدواء قبل العام الدراسي وقیاالمعینین باستكمال تدریب سنوي سیقوم أعضاء طاقم العمل 

 لقاحاإلنفلوانزا ومرض االلتھاب السحائي وال
ضد اإلنفلونزا ومرض االلتھاب السحائي  لقاح ال وفاعلیةستزود المدرسة اآلباء/ األوصیاء بمعلومات بخصوص اإلنفلونزا ومرض االلتھاب السحائي 

 كل عام دراسي.  بدایةفي 

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

 إعدادة مسؤولة عن درسی . فرق العملیات اإلقلیمیة والمKIPP Nashville أن یعتبروا ھذا وجًھا من دورھم في علیھمفي سالمة كل طالب وینبغي 
 یذ خطھ السالمة.  وتنف

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

كل مستمر خالل العام كما ھو موصوف  من التمرن على االستجابة المالئمة ألي ظرف طارئ أو كارثة طبیعیة. سنقوم بإكمال المناورات التالیة بش
 الخاصة بنا:  المنطقة التعلیمیة الُمفّوِضةمن قبل 

على سالمة كل االشخاص داخل المبنى، سیقوم كل  یمكن أن یؤثر فوًرا عندما یكون ھناك حدثًا سیئًا متعلق بالطقس  إعصار/ طقس سيء: ●
 داخل المبني.   باالحتماءاألشخاص 
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یمكن أن یؤثر على المدرسة، یُتَطلَّب من كل األشخاص داخل المبنى أن یبقوا في الداخل.   المنطقةھناك تھدیدًا في عندما یكون  منع الدخول: ●
 الدخول للمبنى خالل ھذا الوقت.  إعادةو أ لن یتم السماح ألي شخص بدخول 

ن یؤثر فوًرا على أمن كل االشخاص داخل المبنى، سیتم قفل كل األبواب (الداخلیة  أندما یكون ھناك تھدیدًا داخل المبنى یمكن ع الغلق:  ●
 ن یختبئ كل االشخاص داخل المبنى عن النظر.أوالخارجیة) وینبغي 

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.   إعادةداخل المبنى أن یبقوا في موقعھم الحالي. لن یتم السماح ألي شخص بدخول او األشخاص 

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

 تصریح عدم التمییز 
لھ  األشخاص  ومراعاة جمیعأن احترام  ونحن نسترشد بالمبدأ الذي ینص علىوعة من األشخاص مع بعضھم.  متن   ةمجموع KIPP Nashville تضم

  أو التوجھالجنسیة، أو  الجنس،  أو الدیانة،أو اللون، أو العرق،  أساس من غیر القانوني أن نمیِّز ضد أي فرد علىوالمدرسة.   األولویة في جمیع أنشطة
 حالة اإلعاقة. أو  ، أو العمرجنسي، ال

KIPP Nashville  1964بخصوص الفرص المتساویة بالتوافق مع المادة السادسة لقانون الحقوق المدنیة لعام  بتطبیق القانونلیست ملتزمة فقط ،
ن یالحظ ویلتزم أن تؤكد أن مسؤولیة كل عضو في المجتمع أ KIPP Nashvilleولكن تعتبر أن روح ھذه القوانین ھي األساس الصمیم لقیمھا. ترید 

 التدریس والطلبة في كل أوجھ الحیاة المدرسیة.  ةأعضاء ھیئ وبمبادئ الفرص المتساویة ألن ذلك یؤثر على طاقم العمل، 

 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 

 
 إیذاء األطفال وإھمالھم

 اإلبالغ 
. إذا كان واإلیذاء الجنسي، والبدنينفسي، الیذاء اإلإھمال لطفل وذلك یشمل و/أو إیذاء دلیل على جمیع الموظفین في حالة تأھب تحسبًا ألي   یكونس

البالغات للقاضي الذي یتمتع بسلطة  . سیتم تقدیم تقدیم بالغ فوًراأو إھمال، ینبغي  یذاءإ حدوث  الشتباه فيللدیھم سبب معقول  یعرفون أون والموظف
إلى كبیر الطفل، أو  التي یعیش فیھامأمور المقاطعة أو إلى )، DCSدارة خدمات الطفل (تابع إلالمقاطعة المكتب إلى  و أ، قضائیة خاصة باألحداث

 إنفاذ القانون حیث یعیش الطفل. سیشمل التقریر ما یلي، للحد المعلوم بھ من قبل المبلِّغ:  مسؤولي

 و  ؛الطفل، وعنوانھ، ورقم ھاتفھ، وعرقھ، ومدرستھ، وعمره اسم .1

 و  ؛األوصیاء على الطفل أو األشخاصعنوانھ، الوالد/ الوصي ورقم ھاتفھ، و اسم .2

 ن الطفل؛ و م وأي إفادة  أو اإلھمال یذاءطبیعة ومدى اإل .3

 أو اإلھمال.  یذاءاإل ىبالسبب أو بمد ةن یكون لھا عالقأأي دلیل على السبب أو أي معلومات أخرى یمكن  .4

  سیُخطر الوالد/الوصي شفھیًا بأنھ تم تقدیم بالغ وبأي معلومات أخرىمحكمة األحداث خالف ذلك.  قررتغ سریَّة إال إذا لستبقى ھویة الشخص المّبِ 
مع إدارة خدمات الطفل. لن یتم   سیقسیتم تقدیم ھذا اإلخطار بالتن و. تقدیم البالغساعة من   )24أربع وعشریة ( في غضون ، وذلك  متعلقة بسالمة الطفل

 بأي طریقة.  مسؤول عن اإلیذاءالمعتدي أو ھو أن الوالد/ الوصي قد یكون ب لالعتقاد  معقول إخطار إذا كان ھناك سببتقدیم 

 ت التحقیقا
السماح لفرق مراجعة  بما في ذلك الطفل في حاالت إیذاء  تحقیقات أثناء الوالمعلومات  ،تقدیم العونولتعاون، ا یتوجب على موظفي وإداریي المدرسة

 لھ اإلصرارال یجوز مكان، وظروف المقابلة ولكن وفي وقت،  ناظرأثناء وجود الطالب في المدرسة. یتحكم ال الطفل بالقیام بمقابالتحاالت إیذاء 
في حالة عدم ألیة قوانین  منتھًكاالناظر  ال یُعدآخر.  االمشتبھ فیھ موظفًا في المدرسة أو طالًب  معتديحتى إذا كان ال  حضور أحد موظفي المدرسةعلى 

 . أحد أفراد األسرة المعیشیة للطفلالمشتبھ فیھ المعتدي إخطار اآلباء/ األوصیاء أنھ سیتم إجراء مقابلة مع الطالب حتى إذا لم یكن 



 52من  41صفحة 

 الشكاوى المتعلقة بسالمة الحافالت
 عملیة الشكوى

 شكاوى. العن لإلبالغ على المصد الخلفي ملصوق كل حافلة مزودة برقم ھاتف 

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

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

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

 : ا یليیتضمن متقریًرا مبدئیًا لمدیر العملیات،  مدیرة النقلساعة من استالم الشكوى، تقدم   48في غضون  )3(

 و   وقت وتاریخ استالم الشكوى؛ ) أ(

 و  اسم سائق الحافلة؛ ) ب(

 ملخص للشكوى؛ و  ) ج(

 . أي شكاوى مسبقة أو إجراءات تأدیبیة أخذت ضد السائق ) د(

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

 الفیدیو استخدام الصور الفوتوغرافیة وتسجیالت 
أو األنشطة الخارجة   لى المدرسةطالب من وإالقل ن على حافالت المدرسة التي ت  البلمراقبة سلوك الط فیدیوالكامیرات أو كامیرات الیمكن استخدام 

 طاقم العمل، والملكیة. و سالمة، وأمن الطالب، ولتعزیز نظام،  إال الفیدیواستخدام الصور وتسجیالت لن یتم . عن المنھج الدراسي

ك وانضباط  التي تحكم سلوالمعمول بھا سیاسة المجلس إلجراءات تأدیبیة وفقًا لالحافلة عرضة في سلوك الواعد قون سیكون الطالب الذین ینتھك
الصور الفوتوغرافیة وتسجیالت الفیدیو. سیتم االحتفاظ  ب  قوانین الوالیة والقوانین الفدرالیة الساریة والمتعلقةلكل  KIPP Nashville وتمتثل.  الطالب

صور  مشاھدة ل أو مدیر النقل ،أو مدیر العملیات ،أو الناظر التنفیذي، رئیسلل  طلباتإرسال   يوصالوالد/ لل جوز) أیام عمل. ی 3بالمواد لمدة ثالثة (
بالتوافق مع القانون الفدرالي   المشاھدةوإذا كان یمكن ترتیب تتعلق بطفلھ، حادثة معینة   نتجت عنللحافلة  فیدیوتسجیالت  أو فوتوغرافیة للحافلة 

  إتاحة الفرصة عند حاضًراالناظر، أو مدیر العملیات  أو ،تنفیذيس الی الرئ سیتم ترتیب وقت ومكان للمشاھدة. سیكون ف، وقانون الوالیة المعمول بھما
 . الفیدیوالصور الفوتوغرافیة وتسجیالت  لمشاھدةلوالد/ الوصي ل

 . دون أمر قضائي سارٍ تسجیل أو نسخ تسجیالت الفیدیو أو الحصول على نسخة من التسجیالت للوالد/ الوصي یجوز ال 

 الفیدیو مشاھدةإجراءات 
 الفیدیو  مشاھدة من یمكنھ طلب أ.

  تم التقاطھ من فیدیومقطع جزء من   مشاھدة یطلبالسجل األكادیمي للطالب أن على  یجوز للوالد/ الوصي الذي یتمتع بسلطة االطالع )1(
ر  فيیرا كام  . تتضمن الطفلطفلھ خالل حادثة معینة على الحافلة  الفیدیوحافلة مدرسیة عندما یصّوِ

م للطلب استعراضیمكن للطرف  )2(  . تتضمن طفلھولحادثة معینة فقط فقط  لطفلھ  فیدیو الُمقدِّ

 .للفیدیوأثناء مشاھدة الوالد/ الوصي حاضًرا المالئم (في معظم األحیان الناظر)   KIPP Nashvilleسیكون موظف  )3(

 والفیدی مشاھدة وطلب    عملیةب . 
. یمكن الفیدیومن الجزء ذي الصلة  كتابیًا مشاھدةالوصي أن یطلب  لوالد/یجب على ا) أیام عمل من حادثة معینة، 3في غضون ثالثة (  )1(

 . الرئیس التنفیذي، أو ة النقلمدیرأو مدیر العملیات، أو الطلب للناظر،  تقدیم

 . إلى الرئیس التنفیذيالطلب  أن یرسلالنقل، یجب  ةمدیر العملیات، أو مدیرأو إذا تم تقدیم الطلب للناظر،  )2(

الفدرالیة   وفقًا للقوانین الفیدیون مشاھدة إذا كان یمكوتحدید ما موضع التساؤل  الفیدیوتجمیع، ومراجعة وبجمع،  الرئیسي التنفیذيسیقوم  )3(
 لوالیة. وقوانین ا
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 .الفیدیوللناظر الذي سیقوم بجدولة موعد مع الوالد/ الوصي لمشاھدة  الفیدیو إرسالب  الرئیس التنفیذيسیقوم  عند االقتضاء، )4(

وعملیة المشاھدة في كل األوقات مع الوالد/الوصي أثناء   الفیدیومتحكًما في  KIPP Nashville فيموظف مالئم آخر أو سیكون الناظر  )5(
 . للفیدیومشاھدة الوالد/ الوصي 

 .ولن یتم تقدیم أي نسخ منھكل االوقات.  ي ف KIPP Nashvilleفي حیازة  الفیدیوسیكون  )6(

بث، تسجیل صوتي أو مرئي،  و أ مضاعفة،  أو نسخ، یُحظرمن قبل الوالد/ الوصي أو الناظر بأي شكل من األشكال.  الفیدیونسخ  جوزال ی  )7(
 .للفیدیووأخذ صور فوتوغرافیة 

 وتوفُّره  الفیدیوج. تخزین 
 ) أیام عمل بعد التسجیل.3في األرشیف لمدة ال تقل عن ثالثة ( الفیدیوبالصور الفوتوغرافیة وتسجیل   KIPP Nashvilleستحتفظ  )1(

   ألسبستوسمخاطر القانون االستجابة الطارئة 
تحتوي على جرھا، التي ؤن  وأنمتلكھا، أو ألي من المباني التي نعمل فیھا،   لألسبستوسبخطة إدارة  KIPP Nashvilleقانون الوالیة، تحتفظ ل وفقًا
  باألسبستوس متعلقوطاقم العمل بخصوص أي نشاط   سرستباقي مع األاالتواصل الو یشمل ذلك التفتیش الدوريسبستوس. مواد تحتوي على األ أي

 لنشاط خالل عطالت المدرسة.  لتخطیط المھني و یتم النبعاثات االالظروف النادرة، یحدث خفض ھذه اخل المدرسة. في یحدث د

   وصيالوالد/ الإشراك 
 أولیاء األمور واألسرةمشاركة سیاسة 

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

في واألسر الخاص بمدرستك للحصول على مزید من المعلومات حول مشاركة أولیاء األمور كتیب الالطالب المشاركین وتوزیعھا علیھم. راجع 
 مدرستك.

 میثاق المدرسة 
 ما ھو میثاق المدرسة؟

فیة ن معًا. وھي توضح الكی ووالطالب والمعلم سرباسم االلتزام بالتمیز، ھو اتفاقیة یضعھا األ KIPP Nashvilleمیثاق المدرسة، المعروف أیًضا في  
 :الناجحة تتسم بما یليوالمعلمون معًا للتأكد من بلوغ جمیع الطالب معاییر مستوى الصف. المواثیق  سرالتي سیعمل بھا األ

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

 
 اإلعداد بشكل مشترك

وضع میثاق المدرسة. ستعقد اجتماعات وفعالیات كل عام لمراجعة المیثاق  ل KIPP Nashvilleن ی الطالب والموظفبالتعاون مع  سرعمل األت س
 سر. الطالب واأل احتیاجاتوإجراء تغییرات بناًء على 

 التواصل حول تعلم الطالب 
أولیاء  بعض الطرق التي سنتواصل بھا مع وفیما یلي حول تعلم الطالب. سربالتواصل المتكرر ثنائي االتجاه مع األ KIPP Nashvilleتلتزم 

 األمور: 
 عملیات التحقق من التوقیع على البرنامج الیومي  ●
 تقاریر سیر العمل الشھریة  ●
 المكالمات الدوریة من المعلمین والموظفین حول التقدم الذي یحرزه الطالب  ●
 التحدیثات على الموقع اإللكتروني للمدرسة وصفحتھا على فیسبوك  ●
 كادیمیةالمحادثات مع أولیاء األمور حول البیانات األ ●
 االجتماعات مع أولیاء األمور حول فھم التقدم الذي یحرزه الطالب  ●
 اجتماعات أولیاء األمور والمعلمین في فصلي الخریف والربیع ●
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 االلتزام بالتمیز 
جل ھذا االلتزام كتابیًا  لتزام بالتمیز في بدایة العام الدراسي. یساالعلى نموذج  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 
  بمدرستك للتعرفاجع الكتیب الخاص   رن وأولیاء األمور في كل مجال من المجاالت. وتقدیم مالحظات حول التقدم الذي یحرزه الطالب والموظف 

 .ھاالخاص ب االلتزام بالتمیز لالطالع على 
 

 الوصي  /الوالدالتواصل مع 
 : یتضمن على سبیل المثال ال الحصر ما یليالتواصل مع اآلباء/ األوصیاء بخصوص درجات الطالب والتقدم األكادیمي قد 

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

 الخاصالتعلیم یحصلون على خدمات *للطلبة الذین 

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

 الوصي  /حقوق الوالد
 ) FERPA(  لألسرةقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة 

خاضعة للقانون     KIPP Nashvilleالخاصة بـ  لورقیةتكون السجالت التعلیمیة الخاصة بالطالب الموجودة في مصادر البیانات اإللكترونیة وا
 .Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA(  ،20 U.S.C(الفدرالي الخاص بالخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة  

§1232g  . 

فة للھویة  على المدارس ا FERPAقانون باستثناءات قلیلة، یحظر   الموجودة في سجالت الطالب التعلیمیة   الشخصیةإلفصاح عن المعلومات الُمعّرِ
ھلیة للحصول  األلجزاءات شدیدة تشمل إنھاء  KIPP Nashvilleقد یعرض  FERPA قانون وصي. انتھاكالوالد/المن موافقة كتابیة مسبقة دون 
 . معمول بھأي برنامج فدرالي بموجب تمویل العلى 

 مشروعة. التعلیمیة ال ذوي المصالح لموظفي المدرسةمن الوالد/ الوصي وھو اإلفصاح  فقة مسبقةدون موا، یوجد استثناء واحد یسمح باإلفصاح ولكن

فة للھویة الشخصیةعلى عدم  KIPP Nashville في یوافق كل أعضاء طاقم العمل  أثناء  علیھاالتي یحصلون  اإلفصاح عن أي من المعلومات الُمعّرِ
توجیھات  وصي بالتوافق مع ال والد/المن   ةمسبق ما لم یكونوا قد حصلوا على موافقةلمدرسة في اأداء واجبھم ألطراف أخرى لیسوا موظفین رسمیین 

 بشأن اإلفصاح.  FERPAقانون 

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

 .  طلب الوصول  KIPP Nashville من استالمیوًما  45السجالت التعلیمیة الطالب في غضون  مراجعةفحص وفي الحق   )1(

كتابیًا لطفلھم أو الخاصة بھم أن یقدموا طلبًا  تعلیمیةیریدون أن یفحصوا السجالت الینبغي على اآلباء/ األوصیاء أو الطلبة المؤھلین الذین 
وإخطار الوالد/    أحد موظفي المدرسة باتخاذ الترتیبات الالزمة للوصولیحدد السجالت التي یریدون فحصھا. سیقوم  نائبھللمدیر أو 

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

مضللة، أو بخالف ذلك أو أو الطالب المؤھَّل أنھا غیر دقیقة،  الوصيالتي یعتقد الوالد/  تعلیمیةطلب تعدیل سجالت الطالب الفي  الحق   )2(
 .FERPA بموجب قانونقوق الخصوصیة الخاصة بالطالب تنتھك ح
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أو الخاص بھم   فلھمالخاص بط السجل التعلیميالمدرسة تعدیل  دون أن یطلبوا منیوٍ ینبغي على اآلباء/ األوصیاء أو الطلبة المؤھلین الذین 
ا تغییره. إذ علیھللناظر یحددون فیھ بوضوح الجزء من السجل الذین یریدون تغییره ویحددون السبب الذي ینبغي بناًء  طلبًا كتابیًاأن یقدموا 

ستقوم بإخطار الوالد/ الوصي أو الطالب  ف مطلوب من الوالد/الوصي أو الطالب المؤھَّل، على النحو ال  قررت المدرسة عدم تعدیل السجل
جلسة بخصوص طلب التعدیل. سیتم تزوید الوالد/الوصي أو الطالب المؤھل بمعلومات إضافیة  عقد المؤھَّل بالقرار وبحقھم في طلب 

 . طلب الجلسةعند إخطارھم بحقھم في   لسةالجبخصوص إجراءات 

فة للھویة الشخصیةقبل قیام المدرسة  تقدیم موافقة كتابیةالحق في  )3( إال ، تعلیمیة) من سجالت الطالب الPII(  باإلفصاح عن المعلومات الُمعّرِ
 . موافقةدون  إلفصاحبا FERPA قانون بھبالقدر الذي یسمح 

مشروعة. المعاییر التي التعلیمیة المصالح الذوي  المدرسة الرسمیین ، وھو اإلفصاح لموظفيموافقة  استثناء واحد، یسمح باإلفصاح دون
اإلخطار  أن تُذكر في یجب   الذي تمثلھ المصلحة التعلیمیة المشروعة أو ما من یُعد موظفًا رسمیًا في المدرسةیتم على أساسھا تحدید 

شخًصا موظفًا من قبل    ما یتضمن الموظف الرسمي في المدرسة. عادة FERPAحقوق بخصوص  المنطقة التعلیمیةأو  للمدرسةالسنوي 
وحدة    وموظفي، (بما في ذلك الطاقم الطبي أو الصحي  في فریق الدعم  معلِّم أو عضو أو مشرف،أو كإداري، التعلیمیة ة المنطقالمدرسة أو 

  برغم أنھ، ا، أو استشارًی أو متعاقدًا، امتطوعً  الرسمي في المدرسةقد یشمل الموظف یخدم في مجلس المدرسة.  اإنفاذ القانون) أو شخصً 
المدرسة   ویكون تحت رقابةموظفیھا الخاصین بھا تُعیِّن لھا المدرسة مؤسسیة  ةیقوم بخدمة أو وظیففھو لیس موظفًا من قبل المدرسة، 

فة للھویة الشخصیة من السج استشاري  أو مدقق، أو ، مثل محامٍ   الت التعلیمیة والحفاظ علیھا،مباشرةً فیما یتعلق باستخدام المعلومات الُمعّرِ
طالب، أو متطوع    أو وصى أو طالب یتطوع للخدمة في لجنة رسمیة، مثل لجنة التأدیب أو التظلُّم؛ أو والد/وصى، والد/أو طبي، أو معالج؛ 

إذا   ةمشروع ةی تعلیم مصلحةآخر یساعد موظف رسمي آخر للمدرسة في القیام بمھامھ أو مھامھا. یكون لدى الموظف الرسمي للمدرسة  
 .المھنیة مسؤولیتھالوفاء ب ي حتى یتمكن من تعلیمسجل  لمراجعةكان الموظف الرسمي في حاجة 

لمتطلبات   في االمتثال KIPP Nashvilleمن قبل  زعمبالوالیات المتحدة بخصوص فشل م الخاصة التعلیم  وزارةالحق في تقدیم شكوى ل  )4(
FERPA اسم وعنوان المكتب الذي یدیر .FERPA  :ھو 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue SW 
Washington, DC 20202 
 

 تعریفات
 من قبل المدرسة أو من قبل طرف یعمل للمدرسة.  بالطلبة ویتم االحتفاظ بھاسجالت ذات صلة مباشرة :  التعلیمیةالطالب  سجالت  ●

فة للھویة الشخصیة ●  : تضمن، على سبیل المثال ال الحصر، ما یليت : المعلومات الُمعّرِ

 طلبة؛ الأسماء  ○

 أسماء آباء الطلبة أو أعضاء آخرین في األسرة؛  ○

 ان أسرة الطالب؛عنوان الطالب أو عنو ○

فات الھویةمُ  ○  ؛ مثل أرقام الضمان االجتماعي للطلبة أو أرقام للطلبة مخصصة من قبل المدرسة؛عّرِ

 شخصیة التي ستجعل من السھل تعقُّب ھویة الطالب؛ أو ال صفات القوائم ب  ○

 معلومات أخرى ستجعل من السھل تعقُّب ھویة الطالب.  ○

أو عضو في فریق الدعم (بما في   معلِّم،كإداري، أو مشرف، أو  KIPP Nashvilleشخص معیَّن من قبل لمدرسة: في ارسمي ال موظف ال ●
؛ أو شخص أو شركة قد  المدرسة إدارة ) أو شخص یخدم في مجلس، أو الفنیینموظفي إنفاذ القانون وأأو الصحي،  الطبي،ذلك الطاقم 

محام، أو مدقق، أو محلل بیانات، أو مستشار طبي، أو معالج)؛ أو والد/ وصي یخدم في  (مثل  تعاقدت معھ المدرسة إلجراء مھمة خاصة 
 لجنة رسمیة، مثل اللجان التأدیبیة أو لجان التظلم، أو یساعد موظف رسمي آخر في المدرسة في أداء مھامھ. 

یحتاج إلى  ذا كان الموظف الرسمي إ ةوعمصلحة تعلیمیة مشرلمدرسة في ارسمي  الموظف یكون لل: المصلحة التعلیمیة المشروعة ●
 .الوفاء بمسؤولیتھ المھنیةحتى یتمكن من  مراجعة أحد السجالت التعلیمیة
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 )PPRAحقوق الطالب ( ةحمایالخاص بتعدیل ال
تجمیع واستخدام المعلومات ألغراض ووالثانویة حقوقًا معینة بخصوص إجراء االستطالعات،  االبتدائیةالمرحلة آباء/ أوصیاء طالب  PPRAیمنح 

 : وتتضمن، على سبیل المثال ال الحصر، الحق في تسویقیة، وفحوصات جسدیة معینة.  

بشأن معلومات محمیة")   ("استطالع  استطالع یخص واحدة أو أكثر من المجاالت التالیة المحمیة إكمالمن الطالب  الموافقة قبل أن یُطلب ●
 ): EDتابع لوزارة التعلیم بالوالیات المتحدة (جزئیًا أو كلیًا من قبل برنامج   ذا كان االستطالع مموالً إ

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

 أو  ؛المشكالت العقلیة أو النفسیة للطالب أو أسرة الطالب .2

 أو  ؛قف الجنسیةالسلوكیات أو الموا .3

 أو ؛ المدین للذاتمھین، أو أو الللمجتمع،  أو المعاديقانوني، السلوك غیر ال .4

 أو  ؛التقییمات النقدیة لآلخرین الذین تربطھم بالمستجیبین عالقات أسریة وثیقة .5

 أو  ؛الوزراءالمعترف بھا قانونًا، مثل العالقات مع المحامین أو األطباء أو العالقات ذات االمتیازات  .6

 دینیة للطالب أو والد/ وصي الطالب؛ أو الممارسات، أو االنتماءات، أو المعتقدات ال .7

 لتحدید األھلیة لبرنامج. بخالف ما یقتضیھ القانوندخل، ال .8

 : في  تلقي إخطار وإتاحة الفرصة إللغاء مشاركة الطالب ●

 و  معلومات محمیة، بغض النظر عن التمویل؛حول أي استطالع آخر   .1

، ولیس ضروریًا لحمایة  وكیلھاالمدرسة أو  وتدیرهكشرط لحضور،  مطلوب  طارئاختراقي أو مسح غیر بدني فحص أي  .2
أو  بدني  الرؤیة، أو اعوجاج العمود الفقري، أو أي فحص  أو وذلك باستثناء فحوصات السمع،  ،طالبالمباشرة ل سالمة الصحة وال

 قانون الوالیة؛ و   مطلوب بموجب مسح مسموح بھ أو 

أو بیع للتسویق  جمع المعلومات الشخصیة المجموعة من الطالب أو اإلفصاح عنھا أو استخدامھا التي تتضمننشطة األ .3
ال ینطبق ذلك على جمع المعلومات الشخصیة المجموعة من الطالب أو  آلخرین. (ا المعلومات أو توزیعھا بطریقة أخرى على

الطالب أو المؤسسات التعلیمیة أو تقدیم خدمات أو منتجات   تقییمأو تطویر، لغرض حصري وھو اإلفصاح عنھا أو استخدامھا 
 ).تعلیمیة لھم

 أو استخدام:  إجراء ، عند الطلب، وقبلالفحص ●

 و من قبل طرف ثالث؛   واالستطالعات التي تم إنشاؤھا االستطالعات حول المعلومات المحمیة للطالب  .1

الخاصة بالتوزیع  األخرى شخصیة من طلبة ألي من أغراض التسویق والمبیعات، أو المعلومات اللجمع  األدوات المستخدمة .2
 ؛ و أعاله المذكورة

 . ن المناھج التعلیمیةكجزء مالمستخدمة  المواد التعلیمیة .3

 والیة.قانون ال  متحرر بموجبعاًما أو قاصر  18طالب یبلغ من العمر ي تنتقل ھذه الحقوق من الوالد/ الوصي أل

حول  استطالعات إجراء سیاسات بخصوص ھذه الحقوق، باإلضافة الى ترتیبات لحمایة خصوصیة الطالب في    KIPP Nashvilleتوضع
. ستقوم  التسویق أو المبیعات أو أغراض التوزیع األخرىألغراض أو اإلفصاح عنھا أو استخدامھا معلومات شخصیة جمع المعلومات محمیة، و 

KIPP Nashville    ةا في بدایة كل عام دراسي وبعد أي تغییرات كبیربإخطار اآلباء/ األوصیاء بھذه السیاسات بصورة مباشرة على األقل سنوًی .
كورة مذال المحددة ستطالعاتواال نشطة األفي من المقرر أن یشاركوا بإخطار آباء/أوصیاء الطلبة الذین مباشرةً    KIPP Nashvilleستقومأیًضا، و

ھذا اإلخطار لآلباء/ األوصیاء في   KIPP Nashvilleوسترسل النشاط أو االستطالع المحدد.في   إللغاء مشاركة طفلھم لھم فرصةال أدناه وستتیح
ات أو األنشطة  لالستطالعوبالنسبة لألنشطة أو االستطالعات في ھذا الوقت. التقریبیة بدایة العام الدراسي إذا كانت قد حددت التواریخ المعینة أو 

وستتاح الفرصة  سیتم تزوید اآلباء/ األوصیاء بإخطار معقول لألنشطة واالستطالعات المخطط لھا المدرجة أدناه ف المجدولة بعد بدایة العام الدراسي، 
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ت صلة. فیما یلي قائمة أي استطالعات ذا  لمراجعةآلباء/ األوصیاء تتاح الفرصة لتلك األنشطة واالستطالعات. سلھم إللغاء مشاركة طفلھم في 
 : ھذا إلخطار المباشرا ینطبق علیھا متطلبالتي المحددة واالستطالعات  باألنشطة

 أخرى خاصة بالتوزیع. جمع المعلومات الشخصیة المجموعة من الطالب أو اإلفصاح عنھا ألغراض التسویق أو المبیعات أو  ●

 ). ED( قبل وزارة التعلیما أو جزئیًا من معلومات المحمیة غیر ممول كلًی حو الأي استطالع  إجراء  ●

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

 : بشكوى إلىكن لآلباء/ األوصیاء الذین یعتقدون أن حقوقھم تم انتھاكھا أن یتقدموا  یم

Family Policy Compliance Office  
U.S. Department of Education  

400 Maryland Avenue SW  
Washington, DC 20202  

 
 ید العسكريالقائمین على التجناإلفصاح عن معلومات الطلبة لمؤسسات التعلیم العالي و

عناوین، و، عند الطلب، بأسماء، القائمین على التجنید العسكريمؤسسات التعلیم العالي و تزوید KIPP Nashvilleیتطلب القانون الفدرالي من 
 18) عاًما (أو إذا قام الطالب بمجرد بلوغھ 18الثانویة، إالَّ إذا قام والد/ وصي طالب عمره أقل من ثمانیة عشر ( المدارس وأرقام ھواتف طالب 

 في نھایة ھذا الكتّیِب.الموجود  اإلذن في نموذج عاًما) برفض اإلفصاح عن ھذه المعلومات. یمكن لآلباء/ األوصیاء أن یرفضوا اإلفصاح  

 م العملطلب الحصول على مؤھالت طاق
 بما في ذلك ما یلي: آلباء/ األوصیاء طلب معلومات بخصوص مؤھالت معلِّمي ومساعدي معلِّمي طفلھم، ل یحقالقانون الفدرالي، بموجب 

 بتدریسھا؛ ویقوم المعلم  الصفوف والمواد الدراسیة التيمعلم بتلبیة معاییر الترخیص والتأھیل الخاصة بالوالیة لمستویات الا إذا قام م .1

س  .2  ؛ الخاصة بالوالیة التأھیل وأمن خاللھا تم االستغناء عن معاییر الترخیص  ىطارئة أو انتقالیة أخر  في ظل حالةما إذا كان المعلم یدّرِ

 علیھاحصل المعلم   أخرى أو درجة تعلیم عالتخرج أي شھادة ولمعلم التي حصل علیھا ا البكالوریوس التخصص الرئیسي في شھادة .3
 درجة أو الشھادة؛ وال اختصاص ومجال

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

 .نائبھیمكن لآلباء/ األوصیاء طلب ھذه المعلومات بتقدیم خطاب مكتوب للناظر أو 

 میة یاستعراض المواد التعل
الكتب  و)، النشراتمواد التدریس (بما یشمل وبالتوافق مع قانون الوالیة، لدى والدي/ أوصیاء الطالب الحق في استعراض كل المواد التعلیمیة، 

محتوى  كما ھو محدد ألغراض ھذه السیاسة، تشیر "المواد التعلیمیة" إلى الالمستخدمة داخل الفصل الخاص بطفلھم.   والوسائل التعلیمیةالمرجعیة، 
التنسیقات  مواد في المرئیة، والمسموعة والمواد والالمواد المطبوعة أو التمثیلیة، بما في ذلك ، بغض النظر عن الصیغة، التعلیمي المقدم للطالب

لمواد المذكورة أعاله سیتم وتقییمھا من قبل معلِّم طفلھم. اإعدادھا رقمیة. یمكن لآلباء/ األوصیاء أن یستعرضوا االمتحانات التي تم اللكترونیة أو اإل
 . الستعراضھاتوفیرھا من قبل المدرسة، عند الطلب، لآلباء/ األوصیاء 

 تعلیمیةالمواد الاستعراض   فيسیاسة منح الوالد/ الوصي الحق 
. إذا كان للمدرسة أكثر من مساعد ناظر واحد، ینبغي  نائبھمع مساعد الناظر، أو  التواصل تعلیمیة المواد الینبغي على أي والد/ وصي یرید استعراض 

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

طلب مكتوب. سیجیب مساعد الناظر في غضون  ھاتفیة، أو تقدیمالمكالمة أو التعلیمیة عبر البرید اإللكتروني، المواد  طلب الیمكن لآلباء/ األوصیاء 
 .  د دراسیة مطلوبةلحضور الوالد/ الوصي واستعراض أي موا  موعدًامساعد الناظر سیحدد ) أیام مدرسیة بخصوص الطلب.  5خمسة (

 لتظلمات ذات الصلة ل االستجابةإجراء 
مع المعلِّم لمناقشة ما یقلقھ. إذا لم أوالً على الوالد/ الوصي أن یتواصل بخصوص كیف تم تقییم اختبار أو واجب، ینبغي  تظلمإذا عبَّر والد/ وصي عن 

 في ھذا الكتیب.الُموضحة یتم التوصل لحل للمسألة، ینبغي على الوالد/ الوصي أن یتَّبع إجراءات الشكوى الرسمیة 
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  ىمع المعلم ومساعد الناظر للمحتوأوالً ن یطلبوا مقابلة  إذا عبَّر والد/ وصي عن تظلم بخصوص مواد تعلیمیة/ منھجیة، ینبغي على الوالد/الوصي أ
، ینبغي على الوالد/ الوصي أن یتَّبع إجراءات الشكوى الرسمیة الُموضحة في ھذا  مستوي الصف. إذا لم یتم التوصل لحل للمسألة، و/أو  عنيالم

 الكتیب.

 سیاسة وإجراءات الشكوى 
  مخاوف. إذا كان لدیك ، وطالبھا، وأسرھمطاقم العمل الخاص بھاوبالحفاظ على شراكة قویة وحوار مستمر بین معلِّمیھا،  KIPP Nashvilleتلتزم 

  الموظفونشجعك على التواصل مع  تعلیقاتكنحن نرحب ب فقرار انضباط، أو أي شيء آخر،  أو درجة أكادیمیة، أو بخصوص سیاسة للمدرسة، 
، سلوك الطالب  بما في ذلك، على سبیل المثال ولیس الحصرباع ھذا اإلجراء في كل الشكاوى المتعلقة بالمدرسة المالئم في المدرسة. یرجى اتِّ 

  أو فصل  والمخاوف المتعلقة بمعلِّمكادیمي للمدرسة، األبرنامج والخدمات الطعام، و ل، والنقبالزي المدرسي،   والمشكالت المتعلقةوانضباط المدرسة، 
 البرامج الریاضیة والنوادي، إلخ. ورنامج التعلیم الخاص، خدمات أو ب و، بعینھ

 رسمیة الشكوى غیر الإجراءات 
سیاسة الزي  أو  (على سبیل المثال، قلق بخصوص درجة أكادیمیة،  للقانون أو االتفاقیةمزعم رسمیة ھي شكوى ال تختص بانتھاك الشكوى غیر ال

ع أي فرد (أو مجموعة) لدیھا شكوى غیر رسمیة ضد سیاسة للمدرسة أو عضو في مجتمع  المدرسي، أو سیاسة الھاتف الخلوي للمدرسة). یُشجَّ
 ما لشكاوى غیر الرسمیة إل باالستجابة الفوري یلتزم جمیع الموظفینالمالئم في المدرسة عن طریق الھاتف.  الموظفالمدرسة أن یتواصل مع 

، ینبغي على المجموعة أو سرعة أو بشكل مرٍض حلھا ب و  رسمیةالشكوى غیر یتم االستجابة لل. إذا لم بالحضور الشخصي أو عبر الھاتف أو كتابةً 
 كتابة.   بالحضور الشخصي أو عبر الھاتف أو مع الناظر لمناقشة المسألة؛ سیقوم الناظر بالرد إما التواصلالفرد 

 ة رسمیالشكوى الإجراءات 
فرد لدیھ شكوى رسمیة ضد سیاسة للمدرسة أو عضو في مجتمع ي یمكن أل تفاقیة.و/أو اال الشكوى الرسمیة ھي شكوى تتعلق بانتھاك مزعوم للقانون

معیَّنا   بمعنى الشكاوى التي تدَّعى انتھاًكا - الخطوات المدرجة أدناه. یرجى المالحظة أن ھذه الخطوات ھي للشكاوى الرسمیة فقط  اتباعالمدرسة 
  لوالیة فيبا، ومجلس التعلیم KIPP Nashvilleالممارسة، لن یتدخل المدیر التنفیذي أو المجلس العامل لـ و من حیث السیاسة. یةاالتفاقو/أو للقانون 

 :  KIPP Nashvilleفي   . تحدد الخطوات أدناه عملیة الشكوى الرسمیة االتفاقیةو/أو ال تدعي انتھاًكا معیَّنًا للقانون  المخاوف التي

تجاه حل المسألة ھي التواصل مع  ىالخطوة األول فوصي مسألة أو وجھ للقلق، الوالد/ ال إذا كان لدى  .ع الموظف المعنيالتواصل م -  1خطوة ال
لمدرسة للحصول على معلومات  باینبغي على الوالد/ الوصي أن یقوم باالتصال بمكتب االستقبال  البرید اإللكتروني. وأعبر الھاتف الموظف المعني 

و بالحضور  أالھاتف  عبروالوالد/ الوصي بترتیب مقابلة لمناقشة المسألة إما وبعد ذلك، سیقوم الموظف   البرید اإللكتروني.و  عبر الھاتفالتواصل 
   طرفین.لشخصي وسیعمالن للوصول لحل یرضي كال الا

 كتابة خطاب للناظر. ھيالتالیة للوالد/ الوصي  الخطوةستكون فإذا لم یتم حل المشكلة بطریقة مرضیة،  شكوى مكتوبة للناظر.  إرسال– 2خطوة ال
توثیق واضح لكل  أن یكون ھناك  من المھم  .یُكمل ھذه الخطوة، ینبغي على الوالد/ الوصي أن المشكلة تتعلق بالمدیر مباشرةالحظ أنھ حتى إذا كانت 

ینبغي على  لمدرسة).االید (لمكتب استقبال ب  ھالبرید، أو تسلیمأو البرید اإللكتروني، أو للوالد/ الوصي إرسال الخطاب عبر الفاكس،  جوزی  الخطوات.
سیقوم الناظر بالرد في غضون ثالثة  لناظر.لمدرسة للحصول على معلومات التواصل الخاصة بااالوالد/ الوصي أن یقوم بالتواصل مع مكتب استقبال 

سیقوم الناظر   ) أیام عمل للتحقیق والتوصل لقرار. 10أنھ تم استالم الشكوى، وقد یأخذ الناظر فتره تصل لـعشرة (ب ) أیام عمل على األقل لإلقرار 3(
  ذج نمو ستضع المدرسة نسخة من  ب الشكوى.) أیام عمل من استالم المدرسة لخطا 10بإرسال قرار مكتوب للوالد/الوصي في غضون عشرة (

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

الوصي بكتابة خطاب   /إذا كان الوالد/ الوصي غیر راض عن قرار الناظر، یمكن أن یقوم الوالد .شكوى مكتوبة لرئیس المدارسإرسال    – 3خطوة ال
الید  ھالبرید، أو تسلیمأو البرید اإللكتروني، أو یمكن للوالد/ الوصي أن یقوم بإرسال الخطاب عبر الفاكس،  .KIPP Nashvilleلرئیس مدارس 
رئیس المدارس، یمكن للوالد/ الوصي أن یقوم  الخاص ب البرید اإللكتروني أو العنوان البریدي  عنوان للحصول على لمدرسة).ا(لمكتب استقبال 

) أیام عمل  10) أیام عمل وقد یأخذ فترة تصل لـعشرة (3سیقوم رئیس المدارس بالرد في غضون ثالثة (  لمدرسة.بابالتواصل مع مكتب االستقبال 
) أیام عمل من استالم الخطاب أو  10بإرسال قرار مكتوب للوالد/الوصي في غضون عشرة (سیقوم رئیس المدارس   للتحقیق والتوصل لقرار.

الشكوى   نموذج ستضع المدرسة نسخة من  ).2و 1تمر بالخطوتین المالحظة أنھ لن یقوم رئیس المدارس بالرد على الشكاوى التي لم  ى(یرج .لنموذجا
   معلومات الخاص بالمدرسة.الإدخال ملَّخص للشكوى والحل في نظام ورد رئیس المدارس في ملف الطالب وستتأكد أیًضا من 

إذا كان الوالد/ الوصي غیر راض عن قرار رئیس المدارس، یمكن أن یقوم الوالد/   . KIPP Nashville  إدارةشكوى مكتوبة لمجلس   – 4خطوة ال
 ھالبرید، أو تسلیمأو البرید اإللكتروني، أو یمكن للوالد/ الوصي أن یقوم بإرسال الخطاب عبر الفاكس، المدرسة. إدارة  الوصي بكتابة خطاب لمجلس 

وقد یأخذ فترة تصل لـعشرة   اإلدارة) أیام عمل بالنیابة عن مجلس 3لتنفیذي بالرد في غضون ثالثة (سیقوم المدیر ا  لمدرسة). باستقبال االالید (لمكتب ب 
) أیام 10سیقوم المجلس أو الشخص الذي یعینھ بإرسال قرار مكتوب للوالد/الوصي في غضون عشرة ( ) أیام عمل للتحقیق والتوصل لقرار.10(

ستضع المدرسة    ).3- 1خطوات الالمالحظة أنھ لن یقوم المجلس بالرد على الشكاوى التي لم تمر ب (یرجي  عمل من استالم الخطاب أو االستمارة.
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  معلومات الخاص بالمدرسة.الالشكوى ورد المجلس في ملف الطالب وستتأكد أیًضا من إدخال ملَّخص للشكوى والحل في نظام  نموذجنسخة من 
  ىن بالرد على محتوووى في مقابلة عامة لمجلس المدرسة أو لمدیرین منفردین، لن یقوم المدیریرجي المالحظة أنھ إذا عبَّر فرد أو مجموعة عن شك

  عن ذلك، سیقومون بشكر الفرد أو المجموعة على وقتھم و توجیھھم إلجراء الشكوى ھذا. الشكوى، و لكن بدالً 

شكواھم بتقدیم إذا كان الوالد/ الوصي غیر راض عن قرار المجلس، یمكن أن یقوم الوالد/ الوصي  .جھة المفّوِضةللشكوى مكتوبة    – 5خطوة ال
سیقوم ھذا  الخاص بھم. مستقلة)، الذي سیقوم بتوجیھ الوالد/ الوصي للممثل المالئم في مكتب المدرسة المنطقة التعلیمیةال(بما یعني   جھة الُمفّوِضةلل

من مكتب االستقبال الخاص   جھة الُمفّوِضة كن للوالد/ الوصي أن یحصل على معلومات التواصل الخاصة بالیم .ستجابةالشخص بالتحقیق واال
ستضع المدرسة أي    ).4-1خطوات العدم الرد على الشكاوى التي لم تمر ب   الجھة الُمفّوضة (یرجي المالحظة أنھ ستطلب المدرسة من بالمدرسة.

 أیًضا بإدخال ملَّخص في نظام معلومات الطلبة الخاص بالمدرسة. ستقوم في ملف الطالب وجھة الُمفّوِضة معلومات تستقبلھا من ال

بالنظر في جمیع  المدرسة أن تقوم  ختاریرجي المالحظة أنھ إذا استلمت المدرسة شكاوى متعددة بخصوص نفس الموضوع أو موضوع مشابھ، قد ت 
 موظفي المدرسة. جانب من لھا داعٍ بصورة ال طویالً ألن الردود الفردیة للشكاوى المشابھة قد تأخذ وقتا  الشكاوى في عملیة واحدة. نحن نقوم بذلك

ح لھ مستقلةمدرسة  ستعتمد كل  والتعامل معھا. اآلباء/ األوصیاء أو الطلبةأو سیاسة وإجراءات الستالم الشكاوى أو التظلمات من الموظفین، ا مصرَّ
موظَّفیھا، أو ، مستقلةللحصول على رد في أي شكاوى وتظلمات تم رفعھا ضد المدرسة ال ىھو الجھة األول مستقلةمدرسة   سیكون المجلس الحاكم لكل

الموظفین، أو أي شخص آخر یقوم أو اآلباء/ األوصیاء،  أو للطلبة، وتوفیرھاو متطوع فیھا، و سیتم إدراج السیاسة واإلجراءات في كتیَّب الطالب أ
 بطلبھا.

أو إذا كانت الشكاوى متعلقة بخروقات للقانون تم  مستقلةبالتحقیق، إذا استمرت التظلُّمات بعد أفعال المجلس الحاكم للمدرسة ال م الجھة الُمفّوِضةتقوقد 
" IDEAاألفراد ذوي اإلعاقات "انتھاكات قانون (بما في ذلك لطالب تعلیم خاص  التفاقیة المدرسة المستقلة، أو االنضباط غیر الالئقبھا، أو  االدعاء

 . آخر ُمدرج أدناهالفدرالیة والتابعة للوالیة)، أو أي موضوع اللوائح أو القوانین أو 

 التظلمات التي یتم التعامل معھا من قبل المدرسة والشكاوى  
ي ال یمكن للمنطقة التعلیمیة إصدار قرارات  الت فیما یلي أمثلة للشكاوى أو التظلمات التي تقوم المدرسة بالتعامل معھا حسب تقدیرھا والمجاالت 

 :بشأنھا

 و  ؛مشكالت التوظیف .1

 ؛ و أو الطلبة ذوي اإلعاقات أو الطلبة في دور رعایة الحضانة واألیتام) التشرد(إالَّ فیما یتعلق بالطلبة الذین یعانون من  مشكالت النقل .2

 خالف مع معلِّم أو طالب؛ال .3

)، أو التنمر  Title IX or VIالتاسع أو السادس (  بابالبموجب قضیة حقوق مدنیة وى لمست  ىي یرق(باستثناء التنمر الذ  شكالت التنمرم .4
 ). ADAقانون األمریكیین ذوي اإلعاقات (  بموجب عاقةاإلعلى أساس 

  الفردي التعلیمبرامج  المستفیدین منالطلبة  بما في ذلك، اإلعاقاتالطلبة ذوي تأدیب (باستثناء  تأدیبيخالف على قرار  .5
)Individualized Education Plan ،IEP 504) أو خطط .( 

 للتعامل مع الشكاوى والتظلمات.  المعتمدةاإلجراءات الخاصة بھا وستتبع المدرسة السیاسات  

 الجھة الُمفّوِضة الشكاوى والتظلمات التي یتم التعامل معھا من قبل 
ح لھا. قد تشمل الشكوى أو التظلم الرسمي با تقوم الجھة الُمفّوِضةفي بعض األحیان، قد  للجھة  لتحقیق في شكاوى أو تظلُّمات بخصوص مدرسة مصرَّ

 التالي، ولكن لیست محصورة في: الُمفوضة 

 و  ؛االنتھاكات المزعومة للقانون .1

 ؛ و التفاقیة المدرسة المستقلةاالنتھاكات المزعومة  .2

 و ؛التأدیببما في ذلك ، االنتھاكات الخاصة بالتعلیم الخاص .3

 و  طفل؛ال یذاءإ .4

 و  صحیة، متعلقة بالسالمة، قانونیة جادة؛مشكالت  .5

 طالب أو القید في مدرسة مختلفة، و؛ ال اقتراح نقل  .6
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 .ADA/Section 504 ى ) ودعاوالحقوق المدنیةالتاسع والسادس (الباب  .7

 یجب أن: جھة الُمفّوِضة الشكوى الرسمیة لل

د المدرسة/ المدارس  .1  و  ؛ذات الصلة بالمسألةتحدِّ

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

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

إالَّ إذا حدَّد مجلس الوالیة وجود ظروف طارئة تسمح بتقدیم الشكوى أو التظلم. في  یوًما من االنتھاك المدَّعي،  180یتم تقدیمھا في غضون  .4
د مدیر المدارس أو الشخص المعیَّن عما إذا كان من السلیم وجود التظلُّم أو الشكوى أمام مجلس الوالیة  7غضون سبعة (  ) أیام عمل، سیحدِّ

بإخطار مقدم الشكوى بھذا القرار كتابةً. إذا تم التحدید أنھ  نائبھمدیر المدارس أو أو إذا كان ھناك حاجة لحل المسألة في المدرسة وسیقوم 
ما ) یوًما، 30من السلیم وجود التظلُّم او الشكوى أمام مجلس الوالیة، سیقوم مجلس الوالیة بمخاطبة الشكوى أو التظلم في غضون ثالثین (

سیتم إخطار كل األطراف. إذا وجد أن مدرسة ارتكبت خرقًا، قد یؤدي ذلك  ف ظروف خاصة،  كان ھناكظروف خاصة. إذا  لم تكن ھناك
تقدیم شكوى تحت ھذه السیاسة لن یخدم كمتطلب ألي   6.700.1بدء تدخالت من قبل مجلس الوالیة بالتوافق مع سیاسة مجلس الوالیة  إلى

في أي شكوى تحت سیاسة    بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصرى، فعل قانوني أو إداري آخر یمكن أن یختار أن یتبعھ مقدم الشكو
: قانون خاص باألمریكیین ذوي 1802سیاسة ال)، IDEAقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات ( علیھمخاص/أفراد ینطبق  تعلیم: 1801

 .  ذاللالمضایقة، واإلو، التمییزوالتنمر اإللكتروني، و: التنمر، 6304سیاسة  ال، وSection 504) و ADAاإلعاقات (
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 االستطالع المھني 
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 اتفاقیة التكنولوجیا  
االمتثال  یجب أن یلتزموا بقیم األمانة والنزاھة، مع  KIPP Nashvilleأن كل أعضاء مجتمع  ھي ھذه السیاسةالتي تُبنى علیھا الفرضیة األساسیة 

 لقوانین الوالیات المتحدة ووالیة تینیسي.  

اإلنترنت. على  ةموضوعة لحمایة الطلبة من المواد الضارة على شبك أیًضا ضمانات، لدینا إمكانیة الوصول لموارد واسعة النطاقطالبنا ل بینما نوفر
 التكنولوجیایستخدموا وأن ن طالبنا استخدام الحكم الجید م. نتوقع غیر المالئمةالرغم من ذلك، على شبكة عالمیة، من المستحیل فلترة كل المواد 

 بنزاھة.

 أھمیة كل منھا. وفھمواوافقوا علیھا، و، عنایةاألحكام والشروط ب  وقعوا قد قرأواأن األطراف الذین  ىفي نھایة ھذا الملف مقیِّدة وتشیر إل توقیعاتال

 

أنا أدرك أنھ سیكون ھناك عواقب  . على النحو الواردبسیاسة االستخدام المسؤول االلتزام (أطفالي)  طلب من طفليعلى أن أأوافق   الوالد/ الوصي:
خسارة امتیازات األجھزة   االحتجاز؛ أو الفصل المؤقت؛ أو) وقد تتضمن (على سبیل المثال ال الحصر   لعدم االلتزام بھذه النقاط التوجیھیة.

 سلطة إنفاذ القانون.لاإلحالة  نصراف؛ أوأو اال اإللكترونیة؛

 

 : _________________________________________________________________   بأحرف واضحة  لوالد/ الوصيا اسم

 

 الوالد/ الوصي: _______________________________________________ التاریخ: ________________  توقیع

 

أنا أدرك أنھ سیكون ھناك  .على النحو الموضح أعاله أوافق أن ألتزم بالنقاط التوجیھیة لسیاسة االستخدام المسؤول  فقط):  12-3صفوف ال الطالب (
وقد تتضمن (على سبیل المثال ال الحصر) االحتجاز؛ أو الفصل المؤقت؛ أو خسارة امتیازات األجھزة  لتوجیھیة.عواقب لعدم االلتزام بھذه النقاط ا

 اإللكترونیة؛ أو االنصراف؛ أو اإلحالة لسلطة إنفاذ القانون.

 اسم الطالب (األول واألخیر): _________________________________________________________________ 

 

 الطالب: ___________________________________________________  الصف: __________________  توقیع
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 إقرار الكتیب 
في أي وقت، وأنا أیًضا استلمت   مكتب االستقبالمتوفِّر في  2022- 2021 للعام الدراسي للطالب واألسرة KIPP Nashvilleأنا أفھم أن كتیب 

في   مشاركة طفلي، أنا أؤكد أو أرفض إلى ذلك أدناه یقر أني قرأت وفھمت الكتیب والسیاسات المتعلقة. باإلضافة لتوقیعنسختي الخاصة بي الیوم. ا
 المجاالت المحددة بعالمة صح أدناه: 

 ال نعم  

 وسائل اإلعالم 

   لوسائل اإلعالم.  علیھاإیضاح التكریمات التي حصل بما في ذلك التصریح لتكریم طالبي عالنیة،  KIPP Nashvilleلدى  .1

ي الستخدامھا في وسائل اإلعالم المطبوعة،  فللط بالفیدیوتصویر، أو تسجیل  أو إجراء مقابلة،ب اإلذن  KIPP Nashvilleلدى  .2
 على اإلنترنت، وكل وسائل اإلعالم األخرى. و

  

أو  إلجراء مقابلة،   KIPPلـ   غیر التابعةلسماح بوسائل اإلعالم اإلخباریة ووسائل اإلعالم بااإلذن  KIPP Nashvilleلدى  .3
 . لطفلي بالفیدیوتصویر، أو تسجیل 

  

واحد  معطى للخیارین  أن اإلذن  KIPP Nashvilleستفترض ف  ،مع وضع عالمة على التفضیالتاإلذن   نموذج على  KIPP Nashville* إذا لم تحصل  
 . KIPPـ تابعة لللخیار الثالث، وھو التصویر أو التسجیل الرقمي من قبل األخبار أو وسائل إعالم غیر  ى وأن اإلذن غیر معط أعاله ثنینوا

 مؤسسات التعلیم العالي 

   مؤسسات التعلیم العالي.   التواصل الخاصة بطفلي معمشاركة معلومات ب اإلذن  KIPP Nashvilleلدى 

 القائمون على التجنید العسكري 

   . التواصل الخاصة بطفلي مع القائمین على التجنید العسكريمشاركة معلومات ب اإلذن  KIPP Nashvilleلدى 

 الفحوصات الطبیة 

   الوزن، وضغط الدم. والطول، والنظر،  وفي فحوصات السمع،   أمنح لطفلي اإلذن بالمشاركة

 

 اسم الطالب (األول واألخیر): _________________________________________________________________ 

 

 : _____________________________________________________________    بأحرف واضحة  لوالد/ الوصيااسم 

 

 ______ _____ التاریخ: __________الوالد/ الوصي: ___________________________________________توقیع 

السیاسات المشار إلیھا في كتیب األسرة اعد وللمدرسة ال یعفي الطالب من مسؤولیة الخضوع للقو عدم التوقیع على ھذا النموذج وإعادة إرسالھ ملحوظة: 
 .KIPP Nashvilleالطالب الخاص بمدارس  و
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