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تاریخنا ومعتقداتنا
KIPPشبكة
The"بــباإلنجلیزیةالمعروفقوة""المعرفةبرنامج Knowledge Is Power Program"بــاختصاًراأو"KIPP"المدارسمنوطنیةشبكةھو

المستقلة العامة المجانیة المفتوحة لاللتحاق والمعنیة باإلعداد للجامعة، وھو یتمیز بسجل حافل من إعداد الطلبة في المجتمعات التي ال تحصل على
والیة20فيKIPPلشبكةتابعةمدرسة270منأكثرحالًیایوجدبعدھا.وماوالوظیفیةالجامعیةالحیاةفيللنجاحكافیةبدرجةتعلیمیةخدمات

District(كولومبیامقاطعةإلىباإلضافة of Columbia(شبكةبمدارسالملتحقونالطلبةیثبتیوم،كلطالب.ألف112منأكثرتعلیمیتمحیث
KIPPوھممنخفضدخلذاتأسرمنیأتونطالبنامن%88منفأكثرالمصیر.تحددالالدیمغرافیةالخصائصأنالمتحدةالوالیاتأنحاءجمیعفي

منأكثرتخرجالمتحدة،الوالیاتمستوىوعلىالتینیون.أوأمریكیونأفارقة%95والثمن،مخفضةأوالمجانیةللوجباتالفدراليللبرنامجمؤھلون
بالجامعة.التحقواالشبكةمدارسخریجيمن%80منوأكثرالثانویة،المدرسةمنKIPPشبكةمدارسفياإلعدادیةالمرحلةطالبمن90%

KIPP Nashville
KIPP Nashvilleدیـڤیدسونمقاطعةفيلاللتحاقالمفتوحةالمجانیةالعامةالمستقلةالمدارسمنشبكةھي)Davidson County.(شبكةأسست
KIPP Nashvilleوھيواحدةإعدادیةبمدرسة2005فيKIPP Academy Nashvilleالخامس.الصفطلبةمنواحدةومجموعة

KIPPشبكةتطورت،2005منذ Nashvilleطالب.3,000منأكثربتعلیموتقومناشفیل،وجنوبوشمالبشرقفروعأربعةفيمدارسسبعلتضم
KIPPشبكةمدارس Nashvilleكأفارقةھویتھمیحددونطالبنامن%83والمحیطةالمجتمعاتمنالطلبةمعظمیأتيحیثحي،مدارسھي

أمریكیین أو التینیین.

ویمثلالریاضیات،فيمتقدمینأوبارعینKIPPشبكةمدارسفيطالبنامن%70یكونالثامن،الصففبنھایةیوم.كلتحقیقھیمكنماطالبنایثبت
Williamson(ویلیامسونمقاطعةطالبأداءویفوقوالوالیةالتعلیمیةالمنطقةطالببیناألداءضعفمنأكثرذلك County،(منواحدةوھي

أكثر المقاطعات ثراًء في أمریكا.

بالمنطقةوالخاصالوطنيالمتوسطیفوقبما)،ACT(األمریكیةالجامعاتاختبارفيأكثرأو21على%54یحصلحیثللجامعة،جاھزونطالبنا
التعلیمیة.

)MNPS(العامةناشفیلمترومدارسمنسنواتستلمدةالجامعةمنالتخرجمعدللمضاعفةالصحیحالمسارعلىلدیناالثانویةالمدرسةخریجو

KIPPمدرسةوخریجيطالبیتلقىبأقرانھم.مقارنًةأضعافثالثةمنألكثرالجامعةمنالتخرجمعدلوزیادة Nashville Collegiateالثانویة
KIPPالفریدبرنامجنامندعًما Forward،الوقتفيبعدھا.وماالوظیفیةوالحیاةالجامعیةوالحیاةالثانویةالمرحلةخاللالطالبیدعموالذي

الحاضر، یلتحق خریجونا بأكثر من عشرین جامعة وكلیة مجتمعیة وكلیة تقنیة مختلفة في جمیع أنحاء البالد.

facebook.com/KIPP.Nashville.TNفیسبوك:

KIPP_Nashville@تویتر:●

KIPP_Nashville@إنستغرام:●

www.youtube.com/c/kippnashvilleیوتیوب:●

56من6صفحة

https://www.facebook.com/KIPP.Nashville.TN/
https://twitter.com/KIPP_Nashville
https://www.instagram.com/kipp_nashville
http://www.youtube.com/c/kippnashville


KIPPورؤیةمھمة Nashville

مھمتنا
أن ننشئ، بالتعاون مع األسر والمجتمعات، مدارس مبھجة وممتازة أكادیمًیا تعنى بتجھیز الطلبة بالمھارات والثقة للسعي وراء الدروب التي یختارونھا

-في الجامعة والحیاة المھنیة وبعد ذلك- حتى یتمكنوا من عیش حیاة مرضیة وبناء عالم أكثر عدالً.

رؤیتنا
أن یكبر كل طفل حًرا لخلق المستقبل الذي یریده لنفسھ ولمجتمعھ.
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عملیات المدرسة
غلق المدرسة

KIPPسُتغلق Nashvilleالعامةناشفیلمترومدارس(مثل:المحلیةالعامةالتعلیمیةالمنطقةتقومحینماأخريأوضاعبسببأوالطقسسوءبسبب
)Metro Nashville Public Schools((الموقعمتابعةیرجيمتوقعة،غیرظروًفاأوسیًئاطقًسانتوقعأونشھدكناإذامدارسھا.كلبغلق

MNPSلــاإللكتروني (mnps.org(یتمأنیمكنالمدرسة.بغلقالخاصةالمعلوماتأحدثعلىللحصولالمحلیةالرادیوأوو/التلفازمحطاتأو
KIPPلــاألكادیميالتقویمتعدیل Nashvilleإبالغوسیتمالمھني.والتطویرالسيءللطقسالُمخصصةاالحتیاطیةاألیامعددالغلقأیامعددتخطىإذا

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

KIPPتستطیعولكنتفتح،أنمنالعامةناشفیلمترومدارسفیھاتتمكنالالتيالعرضیةالحالةفي Nashvilleطاقمكلإعالمسیتمبذلك،القیام
العمل، والطلبة، واألسر عبر الھاتف، و/ أو الرسائل النصیة، و/ أو وسائل التواصل االجتماعي. وننصح أن یقوم طاقم العمل واألسر بمتابعتنا على

).KIPP_Nashville(@المعلوماتأحدثعلىللحصولاالجتماعيالتواصلوسائل

االنصرافات المبكرة
في حالة تسبب ظروف طارئة في انصراف مبكر، َسُنْعلِم كل طاقم العمل، والطلبة، واألسر عبر البرید اإللكتروني، و/ أو الھاتف، و/ أو الرسائل

KIPPوستلتزماالجتماعي.التواصلوسائلأوو/النصیة، Nashvilleاالنصراف.وقتحتىاالعتیاديالیوميبالجدول

وسائل التنقل
المدارس االبتدائیة واإلعدادیة

KIPPحافلةلركوبتسجیلھمأوالمدرسةإلىأطفالھمتوصیلبیناالختیاراألوصیاءلآلباء/یحق Nashvilleالمواصالتوسائلفيإرسالھمأو
مالعامة. KIPPوُتقدِّ Nashvilleوسائلنطاقداخلوفيالمدرسيالحرممنمیلمحیطمنأبعدفيالمقیمینللطلبةبالحافلةمحدودةتنقلوسائل

المواصالت الخاصة بالمدرسة. یجب على األسر المقیمة خارج نطاق المواصالت أن ُتوفر وسائل مواصالت لطالبھا لتوصیلھم إلى المدرسة أو إلى
موقف خاص بحافلة المدرسة. یمكن لآلباء/ األوصیاء التسجیل للحصول على خدمة التوصیل بالحافلة في مقابلة االلتحاق و/ أو في أي وقت خالل

السنة الدراسیة. ستتم مشاركة المعلومات الخاصة بالمسار ونقاط التوقف والسلوكیات المنتظرة من الطالب في الحافلة مع اآلباء/ األوصیاء كجزء من
عملیة االلتحاق.

سالمة الطالب ھي األولویة الوحیدة لفریق التنقل. ویجب على جمیع الركاب من الطلبة االلتزام بالسلوكیات المنتظرة في الحافلة في جمیع األوقات. وإذا
لم یلتزم بھا أي طالب في أي وقت، فسیكون ھناك عواقب لذلك، وقد تشمل خسارة امتیازات الحافلة.

بصورة أوتوماتیكیة، یتم تعیین الطالب لمحطة الحافلة األقرب من عنوان منزلھم. وسیقوم سائقو الحافلة باصطحاب الطلبة من محطة الحافلة المعینة
لھم وتوصیلھم إلیھا یومًیا. یكون اآلباء/ األوصیاء مسؤولون عن سالمة الطلبة أثناء الذھاب إلى محطة الحافلة والرجوع منھا وأثناء االنتظار عند

السیارة.أوالمنزلفياالنتظارالطلبةعلىیجبالالحافلة.وصولموعدقبلدقائق10الحافلةمحطةعنداالنتظارالطلبةعلىیجبالحافلة.محطة
الركض إلى محطة الحافلة ھو فعل شدید الخطورة وقد یتسبب في إصابة بالغة.

Rosaمعبالتواصلیقومواأنالمسارأوالحافلةمحطةتغییرطلبیریدونالذیناألوصیاءاآلباء/علىینبغي Richardsonریتشاردسون)،(روزا
محطةإلىالطالبتوصیللیتملفحصھا.ساعة72حتىالجدیدةالمحطةأوالجدیدالمسارطلباتتأخذقد).615(986-1467علىالنقل،مدیرة

علیھوافقتقدالنقلمدیرةتكونوأناألقل،علىساعة24بـذلكقبلالمدرسةإلىمكتوببطلبتقدمقدیكونواأنالوصيالوالد/علىیجبمختلفة،
وأخطرت سائق الحافلة بالتغییر. إذا لم تتم الموافقة على طلب الوالد/ الوصي، فَسُتْعلمھم مدیرة النقل بذلك. لن یتم السماح للطلبة تحت أي ظرف بترك

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

المرحلة الثانویة
KIPPمدرسةُتوفِّرال Nashville Collegiateأنأوتوصیلھم،یتمأنأوللمدرسة،الطلبةیسیرأنیمكنالحالي.الوقتفيبالحافلةالنقلالثانویة

منتمكنھمالدراسیةالسنةبدایةعندWeGoلحافالتمجانيركوببطاقةعلىCollegiateطلبةكلیحصلالعامة.المواصالتوسائلیستقلوا

56من8صفحة

https://www.mnps.org/


ركوب حافلة المدینة مجاًنا. وتكون ھذه البطاقة بمثابة بطاقة الھویة المدرسیة الخاصة بالطالب وبطاقة ركوب الحافلة. إذا فقد طالب بطاقتھ، فتكلفة
الرئیسي.المكتبإلىدفعھایتمدوالًرا15ھيبدیلةبطاقةإصدار

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

).615(986-1467الرقمعلىباالتصالالنقلمدیرإلىالھاتفعبرالشكوىتقدیمیتم)1(

الشكوى.فيتحقیًقاالنقلمدیرسیبدأساعة،24غضونفي)2(

یلي:مایشملالعملیاتلمدیرمبدئًیاتقریًراالنقلمدیرُیقدمالشكوى،استالممنساعة48غضونفي)3(

وقت وتاریخ استالم الشكوى؛ و)1(

اسم سائق الحافلة؛ و)2(

ملخص للشكوى؛ و)3(

أي شكاوى مسبقة أو إجراءات تأدیبیة أخذت ضد السائق)4(

إليباإلضافةبالتفصیلالتحقیقنتائجیسردالعملیاتلمدیرمكتوًباتقریًراالنقلمدیرةتقدمالمبدئیة،الشكوىاستالممنأیام10غضونفي)4(
الفعل الذي تم أخذه استجابة للشكوى.

إجراء تغییرات في وسائل المواصالت
نشجع اآلباء/ األوصیاء على ترتیب وسیلة الصطحاب أطفالھم من المدرسة قبل إحضارھم في الصباح. وإذا تغیرت خطط المواصالت، یجب على

الطالب.بإخطارنحنوسنقومبالتغییر.المدرسةإلعالمظھًرا2:00قبلبالمكتبیتصلواأناألوصیاءاآلباء/

خدمات الطعام
KIPPتوفر Nashvilleبالمدارسالقوميالغذاءبرنامجخاللمنالطالبلجمیعوغذاءإفطاروجبتي)National School Lunch Program(

بالشراكة مع شركة إدارة خدمات الطعام. من المھم أن یصل الطالب في الوقت المحدد للحصول على وجبة اإلفطار. لتحدید ما إذا كان الطالب مؤھالً
للحصول على وجبة غداء مجانیة أو مخفضة أو مدفوعة األجر، قد ُیطلب من األسر ملء وتقدیم طلب ألغراض األھلیة. یمكن لألسر أن یقوموا بإرسال
الطالب بالوجبات الخاصة بھم لتناولھا أثناء األوقات المحددة. غیر مسموح للطلبة بأن یقوموا بمشاركة الطعام من المنزل مع طلبة آخرین بسبب حاالت

الحساسیة المحتملة.

المعلومات واإلجراءات الخاصة بالزائرین
KIPPفيالمفتوحالبابسیاسةلدینانحن Nashvilleوتتعاقدالجدیة.بمنتھيالمدرسةأمننأخذأیًضانحنمدرستنا.رؤیةزائرونیریدعندماونسعد

KIPP NashvilleشركةمعRaptor Technologiesالذیناألوصیاءاآلباء/علىأیًضاینطبقھذاللمبنى.زائرلكلقویةتمحیصعملیةلضمان
یزورون مدرستنا.

عند دخول أي مبنى، سُیطلب من الزائرین أن یقدموا بطاقة ھویة مثل رخصة قیادة، وقد یتم مسحھا إلكترونًیا أو إدخالھا یدوًیا في النظام. إذا لم یكن لدى
الزائر، ألي سبب من األسباب، بطاقة ھویة تم إصدارھا من حكومة الوالیات المتحدة، یمكن لعضو طاقم العمل المدرسي أن یستخدم أي شكل من أشكال

مبانيمنأليالمسجلینالجنسیینالمعتدیندخولعدممنللتأكدفحًصاRaptorنظاموسُیجري.Raptorنظامفيیدوًیاالشخصاسموإدخالالھویة
المدرسة دون علمنا، وھذا بالتوافق مع قانون الوالیة. سیتم تقدیم شارة لكل زائر ویجب ارتداؤھا في كل األوقات أثناء التواجد في المبنى. لن تكون شارة
الزائر ضروریة ألولئك الذین یزورون مدارسنا فقط لتسلیم شيء للمكتب أو أخذ أي أوراق. عندما یقوم زائر بمغادرة المبنى یجب علیھ الرجوع للمكتب

لتسجیل الخروج.
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الحضور
ھم للنجاح. ُتظھر كل یوم دراسي مھم. تواجد الطلبة وحضورھم یومًیا في الوقت المحدد یضمن تحقیق أقصى استفادة ممكنة من أوقات التعلُّم ویعدَّ

رون مھارات اجتماعیة مھمة وصداقات، ومن األبحاث أن الطالب الذین یحضرون للمدرسة بشكل ثابت "یشعرون أنھم متصلون أكثر بمجتمعھم، ویطوِّ
ھممماالثانویة،المدرسةمنیتخرجواأنكبیربشكلالمرجح KIPPوفيقوي.".لمستقبلیعدَّ Nashville،أولویاتنا.إحدىھوالحضور

تتراوحالذیناألطفالأوصیاءوآباء/بالمدرسة.یلتحقواأنعاًما17وأعوام6بینأعمارھمتتراوحالذینالطلبةعلىیجبالوالیة،قانونمعبالتوافق
منالتھربإدارةتراقبفقدالحد،عنزائدبشكلالطالبغیابمراتتراكمتإذاطفلھم.حضورعنمسؤولونعاًما17وأعوام6بینأعمارھم

المدرسة التابعة للوالیة الحضور وتقوم ببدء اإلجراءات عند االقتضاء.  وُیَتوقَّع من اآلباء/ األوصیاء أن یتأكدوا من حضور طفلھم إلى المدرسة في
إجازات خالل وقت الدراسة. وُیرجى جدولة المواعید خالل العطالت الدراسیة أو بعد. حاول أالَّ تجدول أي مواعید أوالوقت المحدد، كل یوم

االنصراف.

بما أن عدم حضور الفصول یؤثر على اإلنجاز األكادیمي، فقد تنعكس الغیابات المتكررة على درجات الطالب. یتعرض الطالب ذوي الغیابات الزائدة
عن الحد لخطر عدم النقل إلى الصف التالي.

الغیابات بعذر والغیابات دون عذر
التغیب:من)1(واحدأسبوعغضونفيالتالیةالمستنداتالمدرسةاستلمتإذاإالأعذاردونغیاباتبوصفھاالغیاباتكلعناإلبالغسیتم

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

األعیاد الدینیة●

مذكرة من إحدى الوالدین/ الوصي تشیر إلى مراسم جنازة●

مستند من القوات المسلحة للوالیات المتحدة بخصوص خدمة إحدى الوالدین/ الوصي●

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

في حالة توجب غیاب طالب، یرجي التقید باإلجراء التالي:

األقل.على)1(واحدبیومقبلھاخطابعبرأوالھاتفعبرالمكتبُیْعلِمأنالوصيالوالد/علىیجبلھا،المخططللغیابات●

الطالب.غیابیوممنصباًحا8:30قبلالھاتفعبرالمكتبالوصيالوالد/ُیْعلِمأنیجبالمتوقعة،غیرالمرضلحاالت●

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

التھرب من المدرسة والتغیب لفترة طویلة
قانونًیاإخطاًراالمدرسةوسُترسلالمدرسةمنمتھربینعذردونأكثرأوغیابات)5(خمسةتغیبواالذینالطالبُیعدالوالیة،قانونمعبالتوافق
لألسرة.

الدراسة.فترةمنأكثرأوالمائةفي)10(عشرةتفویتبوصفھالمتحدةالوالیاتمستويعلىتعریفھیتمطویلةلفترةالتغیب

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

الت للمساعدة في تحسین نسبة حضور عندما یتغیب الطالب لفترة طویلة أو یكون معرًضا لخطر اعتباره متھرًبا من المدرسة، سُتنفذ المدرسة َتَدخُّ
الطالب. وقد تتضمن ھذه التدخالت: إخطاًرا بالتھرب، وإجراء تقییم للحضور، وتقدیم موارد لألسرة، وجدولة مقابلة لمجلس مراجعة الحضور

)Attendance Review Board, ARB(معیعملأنالوصيالوالد/منُیَتوقَّعالحضور.نسبةلتحسینخطةإلعدادالوصيوالوالد/الطالبمع
المدرسة لتحسین نسبة حضور الطالب، وعدم فعل ذلك قد یؤدي إلى تقدیم التماس بخصوص التھرب من المدرسة.

م مع تنفیذ خطة التحسین یمكن أن ینتج عنھ تقدیم ملف التھرب لمحكمة األحداث. عدم إظھار تَقدُّ
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KIPPمنأوتوماتیكًیاالطالبقیدإنھاءوسیتممتھرًبااعتبارهیتمتواصل،ودونعذردونمتواصلةأیام)10(عشرةلمدةطالبتغیبإذا Nashville

وسُیطلب منھ االلتحاق بالمدرسة الخاصة بمنطقتھ.

حاالت التأخیر واالنصرافات المبكرة
تونالذینوالطلبةبالتحدید)،الساعاتلمعرفةحدةعلىمدرسةكل(راجععصًرا3:30وحتىصباًحا8:00منالمدرسةساعاتتكونعام،بشكل یفوِّ
علىسلبيتأثیرلدیھاوبالتاليالفصلفيوقتتفویتتعنيالمبكرةواالنصرافاتالتأخرحاالتمتغیبین.ُیْعَتَبرونالدراسيالیوممن%50منأكثر

إنجاز الطالب وُتَعْرقل البیئة التعلیمیة. ینبغي أال یصل الطلبة متأخرین أو یغادروا مبكًرا إالَّ إذا كان ذلك لسبب معذور تم ذكره أعاله.

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

فيالمدرسةخارجطفلكتأخذأالُیرجىبالتحدید)،الساعاتلمعرفةحدةعلىمدرسةكل(راجععصًرا3:30الساعةحواليفيالطالبُیْصرف
وقت ُمبكِّر عن وقت االنصراف.

في الحدث النادر الحتیاج طالب إلى انصراف مبكر، یجب اتباع اإلجراءات التالیة:

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

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

یظل الطالب في الفصل أو المكتب لحین وصول راشد للمدرسة الصطحابھ.●

حراشدشخصیأتيأنیجب● 18علىعمرهیزیدبالغشخصبصحبةإالبالخروجللطلبةنأذنولنالطالب،خروجعلىللتوقیعلھُمَصرَّ

ح لھ باصطحاب الطالب. عاًما وُمْدَرج اسمھ كشخص ُمَصرَّ

یجب أن یقوم الطالب بتعویض كل المھام التي فاتتھ.●

ال ُیسمح باصطحاب الطالب مبكًرا بعد وقت معین، لذا یرجى استشارة مدرستك.

خصوصیة الطالب
سجالت الطالب

سیتم االحتفاظ بسجل تراكمي لكل طالب ُمقیَّد في المدرسة. وستشتمل محتویات السجل على السجالت األكادیمیة وسجالت الحضور وسجالت الصحة.
ًثا وسرًیا وسیصاحب الطالب عبر مسیرتھ/ مسیرتھا المدرسیة. سیتم إبقاء السجل ُمحدَّ

أوعاًما18سنفي(أيمؤھلطالبأليالملففيسجالتأيستتیحو/أوستشرح،و/أووستناقش،الطلبة.سجالتكلعنمسؤولةالمدرسةإدارة
10غضونفيالمدرسة.لناظرمكتوًباطلًبایقدمأنالوصيالوالد/علىینبغيطفل،سجلیفحصأنوصيوالد/أرادإذااألوصیاء.لآلباء/أوأكبر)

نة في السجل. یوجد نوعان أیام، سیتم السماح للطالب المؤھل أو الوالد/ الوصي بفحص الملف ویمكن أن یطلب نسخة لبعض أو كل المعلومات الُمتضمَّ
مختلفان من سجالت الطلبة، معلومات الدلیل والسجالت السریة، وستتم معاملة كل منھما بطریقة مختلفة.

معلومات الدلیل
معلومات الدلیل ھي معلومات أساسیة عن الطلبة مثل االسم، والعنوان، ورقم الھاتف، وتاریخ المیالد، والمشاركة في األنشطة، والجوائز الممنوحة،
إلخ. یمكن إتاحة ھذه المعلومات آلخرین الستعمال محدد دون موافقة اآلباء/ الوصي. على سبیل المثال، قد یقوم المعلمون بتوزیع قوائم الفصل لكل
األفراد في الفصل حتى یتسنى للطلبة أن یساعدوا بعضھم البعض في الواجب المنزلي. إذا لم یرد الوالد/ الوصي نشر ھذه المعلومات، ینبغي أن یقدم

طلًبا مكتوًبا لناظر المدرسة.

السجالت السریة
السجالت السریة تشمل الدرجات النھائیة، واإلجراءات التأدیبیة، وسجالت الصحة. لن تتم إتاحة السجالت السریة ألي شخص ال یعمل في المدارس أو

KIPPفيیعملال Nashvilleالوصي.الوالد/منمكتوبةموافقةدون
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الوصول لسجالت الطالب
ل لھم عن معلومات من السجل الدراسي لطالب إذا منح والد/ وصي الطالب أو الطالب المؤھل موافقة مكتوبة لإلفصاح قد ُیفصح موظفو المدرسة المخوَّ

عن المعلومات. ویجب أن تحتوي الموافقة المكتوبة على:

تحدید السجالت المطلوب اإلفصاح عنھا؛.1

أسباب اإلفصاح؛.2

الشخص، أو المنظمة، أو فئة األشخاص، أو المنظمات التي سیتم اإلفصاح لھا؛.3

توقیع الوالد/ الوصي أو الطالب المؤھل؛.4

تاریخ الموافقة و، إذا كان من المالئم، تاریخ إنھاء الموافقة. ویمكن لوالد الطالب/ الوصي علیھ أو للطالب المؤھل أن یحصل على نسخة من.5
أي سجالت تم اإلفصاح عنھا بموجب ھذا البند.

ل لھم بالوصول إلى ومنح اإلذن بالوصول إلى السجالت التعلیمیة لألغراض التعلیمیة المشروعة. "المصلحة التعلیمیة ُیسمح لموظفي المدرسة المخوَّ
المشروعة" ھي حاجة الموظف إلى معرفة المعلومات لألسباب التالیة:

القیام بالمھام اإلداریة المطلوبة؛ و.1

القیام بمھمة إشرافیة أو تعلیمیة ذات عالقة مباشرة بتعلیم الطالب؛ و.2

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

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

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

إذا كان اإلفصاح بنًدا من معلومات الدلیل؛.2

االمتثال لمتطلبات بالغات إیذاء األطفال للحد المعلوم بھ من قبل موظفي المدرسة بما في ذلك اإلفصاح عن اسم الطفل وعنوانھ وُعمره؛.3
واسم الشخص المسؤول عن رعایة الطفل وعنوانھ؛ والحقائق التي تطلَّبت البالغ؛

عندما یسعي طالب إلي أو ینوي االلتحاق بمنطقة تعلیمیة أخرى أو في مدرسة الحقة للدراسة الثانویة. یحق لآلباء/ األوصیاء على الطلبة أو.4
الطلبة المؤھلین الحصول على نسخ من السجالت المنقولة بموجب ھذا البند؛

القیام باإلفصاح المطلوب في حالة طارئة خاصة بالصحة أو السالمة عندما یبرر ذلك خطورة الموقف على الطالب أو اآلخرین، وعندما.5
ًدا، وعندما یكون األشخاص الذین سیتم تكون المعلومات ضروریة ومطلوبة لمواجھة الظرف الطارئ، وعندما یكون الوقت عامالً مھًما وُمقیِّ

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

ح لھا.6 اإلفصاح لمسؤول الملف بإحدى الھیئات، أو لُممثِّل آخر إلحدى ھیئات سالمة الطفل المحلیة أو التابعة للوالیة أو لمنظمة َقَبلیَّة ُمَصرَّ
بالوصول لسجالت الطالب التعلیمیة عندما تكون تلك الھیئات أو المنظمات مسؤولة قانونًیا عن رعایة الطالب وحمایتھ.

سیاسة التكنولوجیا واإلنترنت
KIPPلمدارسالزائرینأوالعمل،طاقمأفرادأوالطلبة،قبلمنالتكنولوجیاموارداستخدام Nashvilleسیاساتمنساٍرھومالكلیخضعامتیازھو

المنطقة والقوانین الفدرالیة والتابعة للوالیة. والطلبة مسؤولون عن االستخدام التعلیمي واألخالقي ألجھزة وخدمات التكنولوجیا في المدرسة.

فیما یلي أنشطة محظورة قد تفضي إلى فقدان الطالب المؤقت أو الدائم المتیازات التكنولوجیا، أو إجراءات تأدیبیة أكثر: استخدام لغة أو صور مسیئة،
والبذاءة، والمضایقة أو التنمر، وانتحال شخصیة آخر، واختراق/ إتالف نظام أو شبكة. ھذه القائمة لیست شاملة.
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إجراءات السالمة الخاصة باستخدام اإلنترنت
KIPP Nashvilleذاتللموادالطلبةوصولفينتحكمالمحتوى،لفلترةالنطاقالواسعاالستخدامخاللمنلطالبنا.اإلنترنتسالمةمنبالتأكدملتزمة

ح بھ شامًال االختراق من المحتوى غیر الالئق، وفضاءات اإلنترنت للتواصل المباشر (مثل: الدردشة/ البرید اإللكتروني)، ونمنع الوصول غیر الُمَصرَّ
ة لھم. مصادر داخلیة أو خارجیة. سنراقب استخدام اإلنترنت بیقظة للتأكد من عدم وصول الطلبة لمواد قد تكون ُمِضرَّ

أجھزة التكنولوجیا الصادرة عن المدرسة
االتصالونقاطiPadsوأجھزةChromebooksأجھزةالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماالمدرسة،عنالصادرةالتكنولوجیاأجھزةجمیع

KIPPقبلمنمملوكةوالشواحن،MiFiالالسلكیة Nashvilleفيعلیھاالحفاظیتمأنوُیَتوقَّعالدراسيالعامأثناءلالستخدامللطالبإقراضھاویتم
حالة عمل جیدة في كل األوقات.

یجب عدم ترك تلك األجھزة دون رقابة في أي وقت. یجب أن تكون في حیازة الطالب أو یتم تأمینھا في موقع مخصص داخل الفصل. إذا ُعثر على أي
جھاز ُمْھَمًال، فسیتم تسلیمھ للمسؤول اإلداري بالمدرسة. إن أجھزة التكنولوجیا المقرضة للطالب یجب حملھا ونقلھا دائًما بشكل مناسب، بما في ذلك

على سبیل المثال ال الحصر:

للبیانات.دائمفقدانإلىیؤديالصلبللقرصضررحدوثلتجنبحملھاعندChromebooksأجھزةغلقینبغي●

ال ینبغي تواجد أطعمة أو مشروبات في محیط أجھزة التكنولوجیا.●

ینبغي معاملة أجھزة التكنولوجیا باحترام وعنایة وال یتم تشویھھا أو إتالفھا بأي طریقة. ستؤدي المعاملة غیر المالئمة لألجھزة الصادرة من●
د من قبل اإلدارة. ومن أمثلة المعاملة غیر المالئمة إزالة المفاتیح من أجھزة المدرسة إلى استرداد المدرسة لھا لفترة من الزمن ُتحدَّ

Chromebookاألجھزةعلىملصقاتووضعالمفاتیحولوحات.

م للشرطة (شامالً الرقم المسلسل● في حالة سرقة جھاز صادر من المدرسة، یجب تقدیم بالغ للشرطة، ویجب تقدیم نسخة من البالغ الُمقدَّ
للجھاز) لمدیر العملیات.

تحتفظ المدرسة بحق حذف أیة برمجیات تم وضعھا على أجھزة مملوكة لھا تعوق األغراض التعلیمیة لبرنامج التكنولوجیا الخاص بالمدرسة.●

قانون حقوق النسخ والنشر
یحمي قانون حقوق النسخ والنشر ملكیة األعمال اإلبداعیة للشخص. في السیاق التعلیمي، ُیْسَمح للطلبة باستخدام أعمال آخرین تحت بند االستخدام

العادل، وذلك إذا التزموا بالقیود المفروضة وقاموا باالستشھاد بالعمل.

تنزیل البرمجیات وتثبیتھا
صة قانونًیا.● یجب أن تكون كل البرمجیات الُمَثبَّتة نسخة ُمَرخَّ

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

ال یمكن تداول أو نسخ التطبیقات، والبرمجیات، واألفالم، واألغاني، والمواد األخرى المحمیة من قبل قانون النسخ والنشر. ویشمل ھذا●
المحمولة.الحواسیبعلىونسخھااإلنترنتمنتنزیلھاأوDVDالـأقراصمننسخھایمكنالالتيالملكیةحقوقذاتاألفالم

ح بھ محظور.● النسخ، أو التثبیت، أو التغییر، أو التدمیر لبرامج البیانات، أو األجھزة، أو البرمجیات غیر الُمصرَّ

العواقب
KIPPمدارستحتفظ Nashvilleالعواقبتلكتشملوقدواإلنترنت.التكنولوجیااستخدامسیاسةمنجزءأيلخرقالمالئمةالعواقبفرضفيبالحق

دة من قبل اإلدارة وأعضاء قسم التكنولوجیا وقد تشمل إجراًء خسارة األحقیة في استخدام أي جھاز مملوك من قبل المدرسة لفترة معینة من الوقت ُمَحدَّ
تأدیبًیا محتمالً وإجراًء قانونًیا محتمالً. وتنطبق ھذه العواقب على كل الطلبة الذین یستخدمون أیة أجھزة إلكترونیة في حرم المدرسة، سواء كانت ھذه

األجھزة مملوكة لھم أو صادرة من المدرسة.

یخضع أي جھاز إلكتروني ُمْسَتْخَدم على شبكة المدرسة، حتى إذا كان مملوًكا لألشخاص، لعواقب محتملة، بما یشمل حقوق المدرسة في تفتیش الجھاز،
وفي حذف محتویات من الجھاز، واالحتفاظ بالجھاز في حوزة المدرسة، إذا كان ھناك خرق لسیاسة استخدام التكنولوجیا واإلنترنت.
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في حالة سوء االستخدام و/أو اإلتالف المتكرر ألي جھاز، یحق للمدرسة إلغاء االمتیاز الممنوح للطالب باستخدام الجھاز. وأي تغییر في التھیئة العاملة
أو اإلعدادات خاضع إلجراءات تأدیبیة من قبل إداریي المدرسة.

جھاز مفقود أو تم إتالفھ
سُتفرض عواقب على أي إتالف أو فقدان ألجھزة التكنولوجیة الصادرة من المدرسة ینتج عن اإلتالف أو اإلھمال المتعمدین. وعواقب ھذه األفعال

ستشمل َتحمُّل الطالب لتكالیف إصالح الجھاز أو استبدالھ، باإلضافة إلى إجراءات تأدیبیة أخرى وفًقا لما تحدده إدارة المدرسة. قد تتضمن األمثلة على
.MiFiالالسلكیةاالتصالونقاطوالشواحنiPadوأجھزةChromebookأجھزةالمدرسةعنالصادرةاإللكترونیةاألجھزة

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

$50السنة:فياألولىالحادثة●

$100السنة:فيالثانیةالحادثة●

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

المدارس االبتدائیة
الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني

KIPPمدارسفي Nashville،إجادةعنسنوًیاربعتقریًراتستخدمولكنبالحروف،الدرجاتنظامالثانيالصفإلىالروضةمنالصفوفُتطبِّقال
الطالب للمفاھیم والمھارات األساسیة. تحتوي بطاقة التقریر الربع سنوي لصفوف من الروضة إلى الصف الثاني على المعلومات التالیة:

●MClass: MClassالتقاریربطاقاتوستتضمنالطالب.لدىالتأسیسیةوالكتابةالقراءةمعرفةمھاراتحولمعلوماتتوفرتقییمأداةھي
معرفةمھاراتمنالعدیدفياألداءبینتجمعمركبةدرجاتخاللمنھذااألداءمستوىإلىُیشار.MClassألداةوفًقاالحاليالمستوى

القراءة والكتابة التأسیسیة. وُیشار إلى مستویات الطالب بالمسمیات التالیة: "دون المقیاس المرجعي بكثیر" أو "دون المقیاس المرجعي" أو
"عند المقیاس المرجعي" أو "أعلى من المقیاس المرجعي".

النسبة المئویة من الكلمات البصریة التي أجادھا الطفل في ربع ُمعیَّن.ستشیر بطاقة التقریر أیًضا إلىإجادة الكلمات البصریة:●

الدرجةالتقریربطاقةوستوضحتقییم.لدلیلوفًقادرجاتھااحتسابویتمربع،كلكتابیةواجباتالطلبةُیْكِمل):Rubric(الكتابةتقییمدلیل●
التي أحرزھا الطفل وفًقا لدلیل التقییم وما إذا كان الطفل سابق لـ ، على، خارج المسار لتلبیة أھداف مستوى الصف.

الطفل لمھارات معینة في الریاضیات كل ربع وما إذا كان الطفل سابق لـ ، على،تشیر بطاقة التقریر أیًضا إلى إجادةإجادة الریاضیات:●
خارج المسار لتلبیة أھداف مستوي الصف.

التقریر أیًضا متوسطات تقییم للقراءة والریاضیات والعلوم والدراساتفي كل ربع، ستتضمن بطاقةمتوسطات التقییم الربع سنویة:●
االجتماعیة.

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

الصفان الثالث والرابع
بدایًة من الصف الثالث، یستلم الطالب بطاقات تقریر ربع سنویة مكتوًبا فیھا الدرجات بنظام الحروف وفًقا للنسبة المئویة إلجادة الطالب للمفاھیم التي

ِبْع كتاب الدرجات ثالث فئات: یتم قیاسھا. وفي الصفین الثالث والرابع، َیتَّ

كبرىتحصیلیةتقییمات35%●
تقییمات نھایة الوحدة/ الجزء○
تقییمات مرحلیة○
درجات دلیل تقییم الكتابة○

صغرىتحصیلیةتقییمات35%●
نقاط تقییم القراءة○
تقییمات موضوع ریاضیات○
اختبارات○

یومیةواجبات30%●
تقییمات یومیة○
أنشطة في الفصل○
واجب منزلي○

مقیاس الدرجات للصفین الثالث والرابع
●A (93-100(

●B (85-92(

●C (75-84(
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●D (70-74(

●F (0-69(

مدارسَسُتطبِّقللطالب،النھائیةالدرجةلتحدید.TNReadyتقییماتفيالطالبدرجاتلتشملالنھائیةالتقریربطاقةعلىالدرجاتتعدیلیتم
KIPP NashvilleتقییماتفيالطالبدرجةعلىمنحنىTNReady.درجةحسابسیتمTNReadyالنقاطقسمةطریقعنمئویةكنسبة

TNReadyدرجةلتحدید،MNPSأوTDOEإرشاداتباستخدامالمئویة،للنسبةمنحنىرسمسیتمثم،الممكنة.النقاطمجموععلىالمكتسبة

لة KIPPمدارسرئیسسیعتمدبالطالب.الخاصةالُمَعدَّ NashvilleدرجةمعادلةTNReadyالخاصةاإلرشاداتاستالمبمجردالنھائیة
لةTNReadyدرجةَستمثِّلبالمنحنى. التيالنھائیةللدرجةالتعلیمیةالمنطقةقبلمنالمطلوبةالمئویةللنسبةاألدنىالحدبالطالبالخاصةالُمعدَّ
%.15ھوالمئویةللنسبةالمطلوباألدنىالحد،2023-2022الدراسيللعامفیھ.اختبارهیتممقرركلفيالطالبیحرزھا

نأالَّالمدرسةتختارفقدالمقرر،نھایةقبلاألقلعلىتعلیمیةأیام)5(خمسةخاللالمدرسةقبلمنTNReadyتقییمنتائجاستالمیتملمإذا ُتضمِّ
نتیجة    تقییم الوالیة في حساب الدرجة النھائیة للطالب.

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

مدارس المرحلة المتوسطة
KIPPدرجاتحسابیتمالثامن،إلىالخامسمنالصفوففي Nashvilleالتالیة:فئاتاألربععلىبناًء

كبرىتحصیلیةتقییمات30%●
تقییمات نھایة الوحدة/ الجزء○
تقییمات مرحلیة○
درجات دلیل تقییم الكتابة○

صغرىتحصیلیةتقییمات30%●
نقاط تقییم القراءة○
تقییمات موضوع ریاضیات○
اختبارات○

یومیةواجبات30%●
تقییمات یومیة○
أنشطة في الفصل○

منزليواجب10%●
ُیفصل الواجب المنزلي في فئة مستقل للتأكد من تحمل مسؤولیة إكمالھ، وذلك ألنھا عادة أكادیمیة الزمة لالستعداد للمدرسة○

الثانویة.

مقیاس الدرجات للصفوف من الخامس إلى الثامن
●A (93-100(

●B (85-92(

●C (75-84(

●D (70-74(

●F (0-69(

مدارسَسُتطبِّقللطالب،النھائیةالدرجةلتحدید.TNReadyتقییماتفيالطالبدرجاتلتشملالنھائیةالتقریربطاقةعلىالدرجاتتعدیلیتم
KIPP NashvilleتقییماتفيالطالبدرجةعلىمنحنىTNReady.درجةحسابسیتمTNReadyالنقاطقسمةطریقعنمئویةكنسبة

TNReadyدرجةلتحدید،MNPSأوTDOEإرشاداتباستخدامالمئویة،للنسبةمنحنىرسمسیتمثم،الممكنة.النقاطمجموععلىالمكتسبة

لة KIPPمدارسرئیسسیعتمدبالطالب.الخاصةالُمَعدَّ NashvilleدرجةمعادلةTNReadyالخاصةاإلرشاداتاستالمبمجردالنھائیة
لةTNReadyدرجةَستمثِّلبالمنحنى. التيالنھائیةللدرجةالتعلیمیةالمنطقةقبلمنالمطلوبةالمئویةللنسبةاألدنىالحدبالطالبالخاصةالُمعدَّ
%.15ھوالمئویةللنسبةالمطلوباألدنىالحد،2023-2022الدراسيللعامفیھ.اختبارهیتممقرركلفيالطالبیحرزھا
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نأالَّالمدرسةتختارفقدالمقرر،نھایةقبلاألقلعلىتعلیمیةأیام)5(خمسةخاللالمدرسةقبلمنTNReadyتقییمنتائجاستالمیتملمإذا ُتضمِّ
نتیجة    تقییم الوالیة في حساب الدرجة النھائیة للطالب.

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

المرحلة الثانویة
KIPPمدرسةفي Nashville،المعروفأوالتراكميالدرجاتمجموعمتوسطاألكادیمي.الطالبألداءحیويمؤشرھيالدرجاتأننؤمنالثانویة

متوسطتعلمھ.إثباتفينجاحھومدىالطالب،تعلمھالذيالمقدارألمرین:یشیرCollegiateبخریجالخاصالتراكميGPAبـباإلنجلیزیةاختصاًرا
Warrior’sالـأو"المقاتل"بــالخاصالنقاطمجموع GPAذاتالدقةولذاوالكلیات،الجامعاتفيالطالبلقبولأھمیةاألكثرالمعاییرمنواحد

أھمیة قصوى. بسبب ذلك وألسباب أخرى، یجب أن تكون طریقة تحدید الدرجات ثابتة من فصل آلخر ومتسقة في جمیع مراحل المدرسة.

مبادئ وضع الدرجات

وتشمل ما یلي:یجب أن یعتمد نظام وضع الدرجات لدینا على معاییر نجاح محددة ومثبتة ویتم إعالنھا بشكل واضح..1
معاییر الوالیة●
APبالـالخاصةالتعلمنتائج●

CCRSمعاییر● (ACT(

ما یلي:وقد تشملیستحق طالبنا فرًصا متعددة إلظھار التفوق..2
إعادة تقییم للمجموعة بأكملھا على النحو الذي ُیحدده المعلم.●
)3أقصي(بحدفردیةمحدودةتقییمإعادة●

المستقبلیة.التقییماتفيالمتعمد)spiraling(التصاعد●

النحوعلىCollegiateبـالخاصةدرجاتوضعتعریفاتمعالتقییمأدلةو/أوالدرجاتلوضعنتبعھاالتياألنظمةجمیعستتوافق.3
دةالمحدد. قابلة للتنفیذ أمر مھم لنمو الطالب؛ ولكن، لیس من المطلوب (أو الضروري) أنإن التقییم التكویني المصحوب بمالحظات ُمَحدَّ

ینعكس كل عمل الطالب في شكل درجات.

المقیدین في ھذه المقرراتكل الطلبةسیحصلنحن نقر أن كالَّ من االمتیاز والمثابرة مطلوبــــین للنجاح في مقررات المستوى المتقدم..4
).AP(المتقدمالمستوىمقرراتاختبارأخذواإذاالمحلیةللسیاسةوفًقاسنویةالربعلنتیجتھمتضافنقاط)5(خمسةعلى

بما یلي:وعلى ھذا األساس، ال نقومال ُیعد نظام وضع الدرجات لدینا شكًال من العقوبة، أو التحكم، أو طلب االمتثال..5
إضافة أو خصم نقاط استجابة لسلوكیات محددة أو عامة (لن یتم إعطاء درجات إضافیة).●
.إصدار درجات إلكمال واجب على المستوي التحصیلي أو التكویني●

للقیامبنا.الخاصالدرجاتوضعلمقیاسوالحسابیةالرقمياألدنى""الحدھي50لذا،أخرى".مرة"المحاولةلـالفرصةطالبنایستحق.6
Collegiateبــالخاصاألداءنطاقاتنستخدمالحسابیة،المئویة""النسباستخداممنبدالًبذلك، (Collegiate Performance

Bands(الُمْعَلنة.األولالربعلدرجةاألدنىالحدھو60الدنیا،الدراسیةالصفوففيذلك،إلىباإلضافةالدرجات.جمیعلوضع

الغش التي یمكن التأكد منھاسیحصل الطلبة على "صفر" في حاالتال نتسامح مطلًقا مع عدم النزاھة األكادیمیة أو عدم االكتراث الدراسي..7
أو عدم محاولة إكمال أي من الواجبات.

الصفان التاسع والعاشر
KIPPدرجاتحسابیتموالعاشر،التاسعمنالصفینفي Nashvilleالتالیة:األربعةالفئاتعلىبناًء

كبرىتحصیلیةتقییمات30%●
تقییمات نھایة الوحدة/ الجزء○
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تقییمات مرحلیة○
درجات التقییم المعتمد على عملیة الكتابة○
تقاریر معمل○

صغرىتحصیلیةتقییمات30%●
اختبارات○
ندوة○
تصحیحات لالختبار○
مشاریع○

تمھیدیةمھام30%●
الفصلداخلتفاعل10%●

12و11الصفان

KIPPدرجاتحسابیتم،12و11الصفینفي Nashvilleالتالیة:األربعةالفئاتعلىبناًء

كبريتحصیلیةتقییمات40%●
تقییمات نھایة الوحدة/ الجزء○
تقییمات مرحلیة○
درجات التقییم المعتمد على عملیة الكتابة○
تقاریر معمل○

صغريتحصیلیةتقییمات25%●
اختبارات○
ندوة○
تصحیحات لالختبار○
مشروع○

تمھیدیةمھام25%●
الفصلداخلتفاعل10%●

تختلف نسب العناصر المكونة لدرجة الطالب بغرض تجھیز الطلبة بشكل أفضل للجامعة، لذا ُتخصص نسبة أكبر للتقییمات التحصیلیة الكبري ونسبة
أقل للعادات األكادیمیة مثل المھام التمھیدیة.

12إلىالتاسعمنللصفوفالدرجاتمقیاس

KIPPمدرسةتتبع Nashville CollegiateدرجاتمقیاسالثانویةMNPS:

●A (93-100(

●B (85-92(

●C (75-84(

●D (70-74(

●F (0-69(

KIPPتتبع،APمقررفيالمقیدینوللطلبة Nashvilleبـالخاصة3.301الموحدةالدرجاتوضعسیاسةTN SBEبمقدارنقاطبإدماجتسمحالتي
خمسة في المئة في الدرجات الُمْسَتْخَدمة لحساب متوسط الفصل الدراسي.

KIPPمدارسَسُتطبِّقللطالب،النھائیةالدرجةلتحدید.TNReadyتقییماتفيالطالبدرجاتلتشملالنھائیةالتقریربطاقةعلىالدرجاتتعدیلیتم

NashvilleتقییماتفيالطالبدرجةعلىمنحنىTNReady.درجةحسابسیتمTNReadyعلىالمكتسبةالنقاطقسمةطریقعنمئویةكنسبة
لةTNReadyدرجةلتحدید،MNPSأوTDOEإرشاداتباستخدامالمئویة،للنسبةمنحنىرسمسیتمثم،الممكنة.النقاطمجموع الخاصةالُمَعدَّ

KIPPمدارسرئیسسیعتمدبالطالب. NashvilleدرجةمعادلةTNReadyدرجةَستمثِّلبالمنحنى.الخاصةاإلرشاداتاستالمبمجردالنھائیة
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TNReadyلة مقرركلفيالطالبیحرزھاالتيالنھائیةللدرجةالتعلیمیةالمنطقةقبلمنالمطلوبةالمئویةللنسبةاألدنىالحدبالطالبالخاصةالُمعدَّ
%.15ھوالمئویةللنسبةالمطلوباألدنىالحد،2023-2022الدراسيللعامفیھ.اختبارهیتم

نأالَّالمدرسةتختارفقدالمقرر،نھایةقبلاألقلعلىتعلیمیةأیام)5(خمسةخاللالمدرسةقبلمنTNReadyتقییمنتائجاستالمیتملمإذا نتیجةُتضمِّ
تقییم الوالیة في حساب الدرجة النھائیة للطالب.

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

التقییمات
2023-2022الدراسيللعامالمطلوبةتینیسيوالیةتقییمات

إنجاز الطالب في المدارس االبتدائیة واإلعدادیة

التقاریرفترة التقییمالغرض واالستخدامالصفوفالتقییم

اختبار اإلنجاز
(برنامج التقییم الشامل

TCAPتینیسي)لوالیة
/TNReady

اللغةفيالطالبمھاراتتقیسTCAPتقییمات3-8
اإلنجلیزیة، والفنون، والریاضیات، والعلوم

والدراسات االجتماعیة. ُتْسَتخدم نتائج االختبار في
مساءلة المعلم والَمْدَرسة والمنطقة التعلیمیة من قبل
والیة تینیسي والحكومة الفدرالیة. قد ُتَمثِّل النتائج

فيالنھائیةالطالبدرجةمن%15إلىیصلما
ھذه المواد.

منتصف إبریل
بدایة–(نیسان)

مایو (أیار)

عادة ما تتوفر "درجة مبدئیة" بعد
إعطاء االختبار بفترة قصیرة حتى
یتسنى للمعلمین حساب الدرجات
النھائیة. والحًقا، تصدر الوالیة

تقاریر فردیة للطلبة أكثر تفصیالً.
ویتم توزیعھا على المدارس من
قبل طاقم مكتب المنطقة التعلیمیة

وتتم مشاركتھا مع األسر في
الخریف.

إنجاز الطلبة في المدارس الثانویة

التقاریرفترة التقییمالغرض واالستخدامالصفوفالتقییم

اختبارات
TCAP/TNReady

الخاصة بنھایة المقرر

تقیس ھذه التقییمات مھارات الطالب خالل المرحلة9-11
الثانویة في اللغة اإلنجلیزیة، والریاضیات

Iاألحیاءوعلم،IIوالجبر،Iوالجبرالمتكاملة،
وتاریخ الوالیات المتحدة. ُتْسَتخدم نتائج االختبار

في مساءلة المعلم والَمْدَرسة والمنطقة التعلیمیة من
قبل والیة تینیسي والحكومة الفدرالیة. قد ُتَمثِّل

الطالبدرجةمن%15إلىیصلماالنتائج
النھائیة في ھذه المواد.

منتصف إبریل
بدایة–(نیسان)

مایو (أیار)

عادة ما تتوفر "درجة مبدئیة" بعد
إعطاء االختبار بفترة قصیرة حتى
یتسنى للمعلمین حساب الدرجات
النھائیة. والحًقا، تصدر الوالیة

تقاریر فردیة للطلبة أكثر تفصیالً.
ویتم توزیعھا على المدارس من
قبل طاقم مكتب المنطقة التعلیمیة

وتتم مشاركتھا مع األسر في
الخریف.

تقییمات التعلیم الخاص

التقاریرفترة التقییمالغرض واالستخدامالصفوفالتقییم
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البدیل/TCAPتقییم
MSAA

ھذا التقییم مصمم للطلبة ذوي اإلعاقات الذھنیة3-11
الجسیمة. وھو یعتمد على مجموعة من معاییر

الطلبةیأخذ.TCAPاختبارعنتختلفالمحتوى
اآلباء/یقررعندمافقطTCAP-Altتقییم

األوصیاء والتربویون أنھ مالئم وفًقا الحتیاجات
الطالب.

مارس (آذار)
-مایو (أیار)

تصدر الوالیة تقاریر فردیة للطلبة
مذكور بھا تفاصیل األداء. ویتم
توزیعھا على المدارس من قبل

طاقم مكتب المنطقة التعلیمیة ثم تتم
مشاركتھا مع األسر.

تقییمات متعلم اللغة اإلنجلیزیة

التقاریرفترة التقییمالغرض واالستخدامالصفوفالتقییم

WIDAاختبارات
ACCESSلتحدید

المستوى لمتعلمي
اللغة اإلنجلیزیة
(ُتسمى أیًضا

W-APT.(

الروضة
-11

WIDA(اختبارW-APTاختبارُیجرى ACCESS
لتحدید المستوى) للطلبة الذین یتم التحدث إلیھم

بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة في المنزل. وُیْسَتْخَدم
للمساعدة في تحدید نوع ومستوى دعم اللغة

اإلنجلیزیة الذي یحتاجون إلیھ. یساعدنا أیًضا في
معرفة المستوى الذي نضع فیھ الطلبة خالل التقییم
السنوي الذي یخضع لھ جمیع الطلبة من متعلمي

اللغة اإلنجلیزیة.

ُیجرى للطلبة وقت
تقدمھم لاللتحاق.

یتم تصحیح االختبارات وإعطاء
النتائج لآلباء/ األوصیاء فوًرا

WIDA ACCESS
لُمَتَعلِّمي اللغة
اإلنجلیزیة

الروضة-
12

یساعد ھذا التقییم في تحدید إجادة اللغة للطلبة الذین
یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة. وھذا ھو االختبار الذي

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

مارس
(آذار)-إبریل

(نیسان)

تصدر الوالیة تقاریر فردیة للطلبة
مذكور بھا تفاصیل األداء. ویتم
توزیعھا على المدارس ثم تتم

مشاركتھا مع األسر.

تقییم للتربیة الوطنیة

التقاریرفترة التقییمالغرض واالستخدامالصفوفالتقییم

امتحان التربیة
الوطنیة للوالیات

المتحدة

یتعین على الطلبة أن یأخذوا اختبار التربیة الوطنیة9-12
للوالیات المتحدة حتى یتخرجوا بشھادة المرحلة

الثانویة العادیة.

تحددھا المدرسة
وفًقا للحاجة

تحددھا المدرسة وفًقا للحاجة. تتاح
النتائج بعد االختبار بفترة قصیرة.

االستعداد للكلیة والحیاة المھنیة

التقاریرفترة التقییمالغرض واالستخدامالصفوفالتقییم

ACT11-12ھو اختبار لقیاس االستعداد للجامعة ُیْسَتْخَدم من
قبل مئات الجامعات والكلیات. ویساعد أیًضا في

تحدید الطلبة المؤھلین للحصول على منحة
HOPEالوالیة.من

مارس (آذار)
وإبریل (نیسان)

ُتْعطي تقاریر مستوى الطالب بعد
8و3بینتتراوحبفترةاالختبار
أسابیع.

النقل للصف األعلى واإلبقاء
المدارس االبتدائیة

KIPPفيالنھائيھدفنا NashvilleشبكةفيطالبناكلأنمنالتأكدھوKIPPفبحلولالجامعیة.الحیاةوفيللجامعةطریقھمفيللنجاحجاھزون
الوقت الذي یتركنا فیھ طالبنا بعد الصف الثامن نرید أن نتأكد من تمتعھم بالمعرفة األكادیمیة، والمھارات، والعادات الالزمة للنجاح في المدارس

الثانویة الصارمة أكادیمًیا التي تعد للجامعة. لبعض الطلبة، إعادة دراسة الصف قد تغیر من وجھتھم في مسارھم للجامعة وفي الحیاة الجامعیة، وذلك
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ة في المعرفة، والمھارات، والعادات المطلوبة للنجاح في المرحلة الثانویة. وفي ھذه الحاالت، نعتبر اإلبقاء في مستوى ألنھا توفر فرصة لغلق الھوَّ
.KIPPشبكةفيلطالبناوأھدافنامھمتنامعیتوافقخیاًراالحاليالصف

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

مھارات أساسیة بدرجة كافیة للتأكد من احتمالیة النجاح في مستوى الصف التالي.ینبغي أن یكون الطلبة قد أتقنواإتقان الكفاءات األساسیة.●
KIPPتنظر Nashvilleیكون:طالبأيإبقاء

التأسیسیة.بالقراءةالخاصMClassلتقییموفًقابكثیر"المعیاريالمقیاس"دوندرجاتعلىصفھمستوىفيحاصالً○

انمًوایسجلال○ الریاضیاتأوELAفيلألداءالسفليالربعفيیزالوالMAPفينمطیَّ

الصففيإبقاؤهیمكنوالریاضیاتالقراءةفي70منأقلبھالخاصالعامنھایةومتوسطالرابعأوالثالثالصففيطالبأي○
الحالي

الزائد عن الحد مشكلة تعلیمیة.سیصبح الحضور عامالً مھًما فقط عندما یصبح الغیابالحضور.●

ر النفسي االجتماعي للطالب في االعتبار عند اتخاذ قرار إبقاء.لن یستخدم اإلبقاء كإجراء تأدیبي. ولكن سُیؤخذالسلوك.● التطوُّ

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

.IEPخطةفيالمذكورةلألھدافالناجحاإلكمالعلىاعتماًداالتاليللصف)IEP(الفرديالتعلیمخططفيالطلبةنقلسیتمالخاص.التعلیم●

اإلنجلیزیة.اللغةإجادةإلىفقط)EL(اإلنجلیزیةمتعلِّميالطلبةإبقاءقراریستندلناإلنجلیزیة.اللغةُمتعلِّمو●

KIPPستحدد Nashvilleموعدفيإبقائھمفيُینظرأنیمكنثمَّومنالتاليالصفلمستوىالنقلمتطلباتبلوغفيصعوبةیظھرونالذینالطلبة
بسبب:التأخیركانإذافبرایر1بعدطالبإبقاءُیقررقدولكن،فبرایر.1غایتھ

تاریخ االلتحاق؛ أو●

معلومات إضافیة تم الحصول علیھا بعد إصدار نتائج التقییم أو الفحص المحلي أو المراقبة المحلیة.●

بمجرد أن یتم تحدید أن لدى طالب حالة "نقل في موضع شك"، سیقوم فریق المدرسة بإخطار الوالد/ الوصي إلعداد خطة للنقل. وسیتم تقدیم ھذه الخطة
لوالد/ وصي الطالب وَسَتْعِرض المدرسة عقد اجتماع بین الوالد والُمعلم لمناقشة خطة النقل.

إذا تأھل طالب لإلبقاء، فسیعید دراسة نفس الصف في العام التالي. وسیمكن نقلھ فقط وفًقا لتقدیر ناظر المدرسة. یمكن لآلباء/ األوصیاء الطعن في قرار
KIPPمدارسرئیسأماماإلبقاء Nashville.النھائي.الطعنقراریتَّخذثموالتوصیةالطالببیاناتبمراجعةالمدارسرئیسوسیقوم

KIPPتقدمال Nashvilleمدارستأخذهأمًراذلكیكونوالاالبتدائیة،المدرسةلطلبةصیفیةمدرسةKIPP Nashvilleاتخاذعنداالعتبارفي
قرارات النقل لصف أعلى.

مدارس المرحلة المتوسطة
KIPPفيالنھائيھدفنا NashvilleشبكةفيطالبناكلأنمنالتأكدھوKIPPفبحلولالجامعیة.الحیاةوفيللجامعةطریقھمفيللنجاحجاھزون

الوقت الذي یتركنا فیھ طالبنا بعد الصف الثامن نرید أن نتأكد من تمتعھم بالمعرفة األكادیمیة، والمھارات، والعادات الالزمة للنجاح في المدارس
الثانویة الصارمة أكادیمًیا التي تعد للجامعة. لبعض الطلبة، إعادة دراسة الصف قد تغیر من وجھتھم في مسارھم للجامعة وفي الحیاة الجامعیة، وذلك
ة في المعرفة، والمھارات، والعادات المطلوبة للنجاح في المرحلة الثانویة. وفي ھذه الحاالت، نعتبر اإلبقاء في مستوى ألنھا توفر فرصة لغلق الھوَّ

.KIPPشبكةفيلطالبناوأھدافنامھمتنامعیتوافقخیاًراالحاليالصف

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

مھارات أساسیة بدرجة كافیة للتأكد من احتمالیة النجاح في مستوى الصف التالي.ینبغي أن یكون الطلبة قد أتقنواإتقان الكفاءات األساسیة.●
KIPPتنظر Nashvilleفاألساسیة.األكادیمیةالصفوفمنأكثرأو)2(اثنینفيیرسبطالبأيإبقاءفي بأنھاالرسوبدرجةوُتعرَّ
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والعلوم،والریاضیات،،ELAھياألساسیةاألكادیمیةالصفوف%.70مناألقلأرباع)األربعةدرجاتكل(متوسطالعامنھایةمتوسط
أكبر.بدرجةالطالبإبقاءقرارذلكفسُیرجح،ELAوالحسابھماالطالبفیھمارسباللذان)2(الصفانكانإذاوالتاریخ.

الزائد عن الحد مشكلة تعلیمیة.سیصبح الحضور عامالً مھًما فقط عندما یصبح الغیابالحضور.●

لن یستخدم اإلبقاء كإجراء تأدیبي.السلوك.●

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

.IEPخطةفيالمذكورةلألھدافالناجحاإلكمالعلىاعتماًداالتاليللصف)IEP(الفرديالتعلیمخططفيالطلبةنقلسیتمالخاص.التعلیم●

اإلنجلیزیة.اللغةإجادةإلىفقط)EL(اإلنجلیزیةمتعلِّميالطلبةإبقاءقراریستندلناإلنجلیزیة.اللغةُمتعلِّمو●

KIPPستحدد Nashvilleموعدفيإبقائھمفيُینظرأنیمكنثمَّومنالتاليالصفلمستوىالنقلمتطلباتبلوغفيصعوبةیظھرونالذینالطلبة
بسبب:التأخیركانإذافبرایر1بعدطالبإبقاءُیقررقدولكن،فبرایر.1غایتھ

تاریخ االلتحاق؛ أو●

معلومات إضافیة تم الحصول علیھا بعد إصدار نتائج التقییم أو الفحص المحلي أو المراقبة المحلیة.●

بمجرد أن یتم تحدید أن لدى طالب حالة "نقل في موضع شك"، سیقوم فریق المدرسة بإخطار الوالد/ الوصي إلعداد خطة للنقل. وسیتم تقدیم ھذه الخطة
لوالد/ وصي الطالب وَسَتْعِرض المدرسة عقد اجتماع بین الوالد والُمعلم لمناقشة خطة النقل.

إذا تأھل طالب لإلبقاء، فسیعید دراسة نفس الصف في العام التالي. وسیمكن نقلھ فقط وفًقا لتقدیر ناظر المدرسة. یمكن لآلباء/ األوصیاء الطعن في قرار
KIPPمدارسرئیسأماماإلبقاء Nashville.النھائي.الطعنقراریتَّخذثموالتوصیةالطالببیاناتبمراجعةالمدارسرئیسوسیقوم

KIPPتقدمال Nashvilleمدارستأخذهأمًراذلكیكونوالالمتوسطة،المدرسةلطلبةصیفیةمدرسةKIPP Nashvilleاتخاذعنداالعتبارفي
قرارات النقل لصف أعلى.

Moving(قدًماالمضياحتفالفيالمشاركةمنلیتمكنواأعلىلصفالنقلمعاییرالثامنالصفطلبةیلبيأنیجب on Ceremony(العامنھایةفي
الدراسي. وسیتم النقل للصف التاسع وفًقا لتقدیر ناظر المدرسة.

المرحلة الثانویة
KIPPبمدرسةالملتحقینالتاسعالصفطالبلجمیعُیحدد Nashville Collegiateالتحاقھممنأعوامأربعبعدمایوشھرفيتخرجفصلالثانویة

الدراسيالعامخاللCollegiateبمدرسةالملتحقینالجددللطالب2024مایوفيالتخرجمرتبةُتحددالمثال،سبیل(علىالثانویةبالمدرسة
الصیففصلالطالبینھلمإذاالسنة.فيمعتمدةساعات7الطالبُیكملأنالتخرج"نحوالصحیحالمسار"علىبرنامجیتطلب).2020-2021
منالصحیحالعددُیكملحتىاألعلى"للصف"منقولمنبدالًمصنف""غیراعتبارهفسیتمذلك،إلىومامعتمدة،ساعة14معتمدة،ساعات7بإكمالھ

الساعات المعتمدة.

سیاسة النقل للصفوف األعلىحالة الطالب

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

ستتاح للطالب الفرصة السترداد الساعات المعتمدة لكل من المقررین في دورة صیفیة واحدة من خاللرسوب الطالب في مقررین
Edgenuityاإلنترنت،عبرالمتاحةالمنصة

ستتاح للطالب الفرصة السترداد الساعات المعتمدة للمقررات الثالثة جمیعھا في دورة صیفیة واحدة منمقررات3فيالطالبرسوب
للمقرراتالمعتمدةالساعاتالطالبیستردلموإذا؛Edgenuityاإلنترنت،عبرالمتاحةالمنصةخالل
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الثالثة، فسیتعین علیھ إعادة دراسة المقرر الذي رسب فیھ في العام الدراسي األكادیمي التالي.

أومقررات4فيالطالبرسوب
أكثر

ستتاح للطالب الفرصة السترداد الساعات المعتمدة لثالثة مقررات في دورة صیفیة واحدة من خالل المنصة
فیھارسبالتي(المقررات)المقرردراسةإعادةالطالبعلىسیتعینوEdgenuityاإلنترنت،عبرالمتاحة

في العام الدراسي األكادیمي التالي.

لقاعاتالمخصصالوقتعنعوًضاالدراسيالعامخاللEdgenuityطریقعنمقرردراسةإعادةللطالبیجوزحدة،علىحالةكلأساس*على
الدراسة للطالب أو أي مقرر آخر لن یؤثر على حالة تخرج الطالب.

)3(ثالثةفيرسبواالذینوالطلبةللترقیة.أھلیتھملتحدیدأكملوھاالتيالمعتمدةوالساعاتالطلبةدرجاتتقییمسیتمالدراسي،الخریففصلنھایةفي

مقررات أو أكثر ال یتم اعتبارھم على المسار الصحیح للنقل للصف األعلى. في بدایة فصل الربیع الدراسي، تتم جدولة مقابلة "نقل في موضع شك" مع
األسر التي یكون أطفالھا من الطالب في خطر اإلبقاء. وُتعقد المقابلة إلخطار األسرة بحالة "نقل في موضع شك" للطالب، وللمساعدة في تدخالت خطة

العمل الخاصة باألسر والتزامھا بدعم أطفالھا في تحقیق األھلیة للنقل للصف األعلى. بمجرد االنتھاء من حساب الدرجات في نھایة فصل الربیع
الدراسي، سیقوم مدیر المدرسة الصیفیة بالشراكة مع فریق القیادة المشتركة بتجمیع قائمة المدرسة الصیفیة النھائیة وتقدیمھا.

متطلبات التخرج للمدارس الثانویة
KIPPمدرسةفيالتعلیميالبرنامج Nashville Collegiateوماالكلیةفيللنجاحالطلبةجمیعإعدادسَیْكفُلللجامعةلإلعدادقويبرنامجھوالثانویة

سوف:Collegiateمنخریجكلبعدھا.

یلي:ماوتتضمن،22عددھاوالبالغالوالیةمنالمطلوبةالمعتمدةالساعاتعددُیْكِمل●

الریاضیاتفيمعتمدةساعات4○
اإلنجلیزیةفيمعتمدةساعات4○
العلومفيمعتمدةساعات3○
التاریخفيمعتمدةساعات3○
أجنبیةلغةفيمعتمدةساعة2○
الحیاةمديالعافیةفيمعتمدةساعة1○
البدنیةالتربیةفيمعتمدةساعة0.5○
الجمیلةالفنونفيمعتمدةساعة1○
الشخصیةالمالیةالشؤونفيمعتمدةساعة0.5○
اختیاريمقررفيمعتمدةساعات3○

مالذيسنتینمدارعلىKIPPبـالخاصللجامعةاالستعدادمقررسلسلةُیْكِمل● للجامعةالتقدیمعملیةخاللالطلبةُیَدعِّ

الثانويالثالثالصففيACTاختباریأخذ●

عام)كلساعات10(االجتماعیةالخدمةمنساعة40ُیكمل●

یجب أن یستوفي الطالب ھذه المتطلبات لیحصلوا على شھادة المرحلة الثانویة االعتیادیة.

المدرسة الصیفیة واسترداد الساعات المعتمدة
KIPPمدرسةفي Nashville Collegiate،الصیفیةاألكادیمیةغلقُیمثلالثانویة)Summer Academy(یونیو)شھربدایةفيعادةیحدثالذي

حزیران( نھایة العام الدراسي، وُتضاف الساعات المعتمدة الُمستكملة في األكادیمیة الصیفیة إلى العام الدراسي. على سبیل المثال، فالساعات المعتمدة
النقلبشأنالنھائیةالقراراتالمدرسةتتخذاألساس،ھذاوعلى.2022-2021الدراسيالعامإلىسُتضاف2022(حزیران)یونیوفيالُمستكملة
(تموز).یولیو1بحلولاألعلىللصفوف
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فيجیدووضعھم69-50نطاقفينھائيبمتوسط(أیار))مایو-(آب)(أغسطسالمعتادالدراسيالعامخاللالمقرراتأحدفيیرسبونالذینالطلبة
فتحفترةمنیومكلیحضرواأنیجبالصیفیة.األكادیمیةخاللمعتمدةساعات)3(ثالثعلىللحصولمؤھلونوالسلوكالحضورمنكٍل

نھائیةاختباراتأیةفيوینجحوااألقلعلى70نجاحدرجةعلىیحصلواأنیجبالثالثة،األسابیعنھایةوفيأسابیع.ثالثةالبالغةالصیفیةاألكادیمیة
سجلوسیشیر.70ھيالصیفیةاألكادیمیةفيعلیھاالحصولیمكندرجةأعلىمعتمدة.ساعةعلىللحصولالصیفیةباألكادیمیةخاصةصلةذات

منصةCollegiateمدرسةستستخدمالمعتمدة.الساعاتاستردادنظامخاللمنالدرجةھذهعلىحصلأنھإلىبالطالبالخاصالدرجات
Edgenuityُتحتسبلنالصیفیة،األكادیمیةمقرراتأحدفيالطالبنجاحبمجردالمعتمدة.الساعاتباستردادللطالبللسماحاإلنترنتعبرالمتاحة

الصیفیة.األكادیمیةفيالطالبعلیھاحصلالتيبالدرجةاستبدالھاسیتمألنھ)GPA(التراكميالمعدلضمنفیھالرسوبتمالذيالمقرردرجة

استرداد الساعات المعتمدة لطالب الصف الرابع الثانوي
برنامجفيیشاركواأنسبقممامعتمدةساعاتینقصھمالذینأوالمقرراتأحدفيیرسبونالذین)seniors(الثانويالرابعالصفطالبعلىیتعین

Senior(الثانويالرابعالصفلطالبالمعتمدةالساعاتاسترداد Credit Recovery, SCR،(كلالثانويالرابعالصفطلبةأسبوعفيیحدثالذي
جمنفسیتمكنون،SCRفيالمطلوبةالمھامبنجاحأكملواوإذاعام. SCRبرنامجیكملوالموإذاالتخرج.حفلةفيوالمشاركةالمحددالموعدفيالتخرُّ

بنجاح، یجب علیھم حضور األكادیمیة الصیفیة وسیحصلون على شھادتھم في نھایة الصیف.

النوادي واألنشطة الخارجة عن المنھج الدراسي وبرامج ما بعد المدرسة
KIPPتوفر Nashvilleالكتیبإلىالرجوعیرجىالمدرسة.بعدماوبرامجالدراسيالمنھجعنالخارجةواألنشطةالنواديمنمتنوعةمجموعة

الخاص بمدرستك لالطالع على عروض التي توفرھا.

ثقافة الطلبة والسلوك
المدارس االبتدائیة

أنجًداالمھممنالنمو،ھذاولتعزیزوالعاطفیة.واالجتماعیةاألكادیمیةالناحیةمنطفلكسینموKIPPففيالنواحي،جمیعمنالطفلبتنمیةنؤمننحن
نتأكد من توفر بیئة ھادئة، وآمنة، وإیجابیة داخل الفصل طوال الوقت.

إلرساء ثقافة مدرسیة تعزز التعلم واحترام الذات واآلخرین والحفاظ علیھا، قمنا بإنشاء نظام تواصل خاص بالسلوك یلتزم بھ كل أعضاء مجتمعنا،
وإظھارالتعلم،أثناءواإلنصاتالُمَعلِّم،تعلیماتاتِّباععنمسؤولیةموضعفيKIPPشبكةفيطالبنایجعلالنظامھذاوخارجھا.المدرسةداخل

االحترام لكل من البالغین والطالب اآلخرین. نبدأ العام الدراسي بشرح توقعاتنا الخاصة بالسلوك لطلوبنا، ونشرح أیًضا سبب أھمیة ھذا األمر لمجتمعنا
المدرسي، وذلك ألننا نرید أن ُینمي طالبنا حس المسؤولیة عن سلوكھم.

المدارس المتوسطة والثانویة
KIPPمدارستلتزم Nashvilleللطلبةُیسمحولناألكادیمي.اإلنجازمنقدرأقصىتحقیقمنالطلبةُتمكِّنوآمنةمنظمةبیئةبتوفیرمطلًقاالتزاًما

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

دون سیاسة تأدیب حازمة ومستمرة، لن یمكن تحقیق شيء مما نتصوره للمدرسة. بالتالي، فمھما أكدنا على أھمیة توفیر سیاسة تأدیب حازمة ومستمرة،
لن ُیعد ذلك مبالغة. یحق للطلبة واألسر حضور مدرسة آمنة ومنظمة. ولذلك، ستكون ھناك عاقبة لكل انتھاك. وھذا ھو أساس قواعد سلوك الطلبة

الخاصة بنا.

نظام سلوك الطلبة
المدارس االبتدائیة

KIPPمدرسةفيالسلوكنظام Nashvilleماالبتدائیة آمنةالدراسیةوالبیئاتالفصلأنمنالتأكدطریقعنمھمتناعلىیركزونالطلبةلجعلمصمَّ
ومنظمة. فیما یلي وصف لنظام السلوك المدرسي المعمول بھ:

أثناء وجود الطالب على أرض المدرسة؛ أو●

خالل نشاط تحت رعایة المدرسة؛ أو●

في حافلة المدرسة أو محطة الحافلة؛ أو●
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خالل فعالیات مرتبطة بالمدرسة بدرجة كافیة.●

المدارس المتوسطة والثانویة
KIPPلمدارسالتأدیبيالنظام Nashvilleموالثانویةالمتوسطة والبیئاتالفصلأنمنالتأكدطریقعنمھمتناعلىیركزونالطلبةلجعلمصمَّ

KIPPمھمةوتدعمقیمناتعززالتيالتالیةالمتدرجةالعواقبیشملالنظامھذاومنظمة.آمنةالدراسیة Nashville:

خصومات من شیكات أو نقاط عقوبة●

االحتجاز●

الفصل المؤقت●

الطرد●

فیما یلي وصف للمخالفات لنظام االنضباط بالمدرسة والتي بسببھا قد ُیعرَّض الطالب للفصل المؤقت داخل المدرسة، أو الفصل المؤقت خارج المدرسة،
أو الفصل، أو الطرد. وُیقصد بالمخالفة لنظام االنضباط بالمدرسة انتھاك ھذه القواعد في الحاالت التالیة:

أثناء وجود الطالب على أرض المدرسة؛ أو●

خالل نشاط تحت رعایة المدرسة؛ أو●

في حافلة المدرسة أو محطة الحافلة؛ أو●

خالل فعالیات مرتبطة بالمدرسة بدرجة كافیة.●

سیاسة الفصل المؤقت
المدارس االبتدائیة

KIPPبمدارسالخاصةالسلوكقواعدلمدونةوفًقاالمدرسةخارجالمؤقتالفصلأدناهالمدرجةالتالیةالمخالفاتتقتضي Nashville.فریقویحتفظ
قیادة المدرسة بالحق في تحدید العواقب، والتي تشمل مدة الفصل المؤقت خارج المدرسة أو الفصل المؤقت داخل المدرسة بسبب أیة مخالفات یرتكبھا
الطالب لمدونة قواعد السلوك. وقبل إعادة الطالب إلى الفصل، سیلتقي الطالب والوالد/ الوصي، والعمید/ مساعد الناظر لشؤون الثقافة لمناقشة سلوك

الطالب وخطة التحسین. وتتضمن المخالفات على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:

العاقبةالمخالفة

ازدراء جسیم لطالب زمیل●
ازدراء جسیم ألعضاء ھیئة التدریس أو الموظفین●
ازدراء جسیم لممتلكات المدرسة●

یوم1-2

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●
إتالف، أو تدمیر، أو نقل ممتلكات شخصیة أو مدرسیة أو محاولة فعل ذلك●
تھدیدات شفویة أو جسدیة، سواء كانت تھدیدات فارغة أو غیر ذلك●

أیام1-3

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

أكثرأویوم2

56من25صفحة



المدارس المتوسطة والثانویة
KIPPبمدارسالخاصةالسلوكقواعدلمدونةوفًقاالمدرسةخارجالمؤقتالفصلأدناهالمدرجةالتالیةالمخالفاتتقتضي Nashville.فریقویحتفظ

قیادة المدرسة بالحق في تحدید العواقب، والتي تشمل مدة الفصل المؤقت خارج المدرسة أو الفصل المؤقت داخل المدرسة بسبب أي مخالفات یرتكبھا

الطالب لمدونة قواعد السلوك. وقبل إعادة الطالب إلى الفصل، سیلتقي الطالب والوالد/ الوصي، وعمید الطالب لمناقشة سلوك الطالب وخطة التحسین.

وتتضمن المخالفات على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:

العاقبةالمخالفة

ازدراء جسیم لطالب زمیل●
ازدراء جسیم ألعضاء ھیئة التدریس أو الموظفین●
ازدراء جسیم لممتلكات المدرسة●

یوم1-2

المغادرة، دون إذن، من الفصل، أو الدور، أو المبنى، أو نشاط ترعاه المدرسة●
أیام3-1إطالق إنذارات كاذبة أو اإلبالغ عن تھدیدات ال أساس لھا من الصحة●

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

أیام2-4

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

أكثرأویوم2

سیاسة الطرد
KIPPمدارسمنأيمناالستبعادھوالطرد Nashvilleبسببھاالطردیمكنالتيالسلوكیاتمنأيالرتكابھمالطلبةطردیتموقدأیام.10منألكثر

المدرجة في الجدول أدناه.

التعریفالسلوك

الحوادث المتكررة للمضایقة أو الترھیب لفظًیا أو إلكترونًیا أو جنسًیا أو بدنًیا عن عمد للمعلمین، أومضایقة موظفي المدرسة
اإلداریین أو موظفي المدرسة. یجب إدراج توثیق الحوادث في اإلحالة.

القیام بھجوم جسدي على طالب آخر دون استفزاز، عمًدا، وعن علم، أو بالمباالة. التالمس الجسدياالعتداء على طالب
الطفیف، مثل الدفع أو الحشر، ال یمثل اعتداًء. قد ال یحصل الطالب على نفس العاقبة التأدیبیة لتورطھ
في مواجھة إذا توصل المسؤول اإلداري بالمدرسة إلى أنھ قد تصرف دفاًعا عن النفس لحمایة نفسھ من

.T.C.A(المشروحتینیسيلقانونوفًقاالبدنياألذى 49-6-3401.(
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الوقوع تحت تأثیر العقاقیر غیر القانونیة داخل حرم المدرسة أو في أنشطة ترعاھا المدرسة. سُیحالتحت تأثیر العقاقیر غیر القانونیة
األمر إلى األخصائي االجتماعي بالمدرسة إذا انتھك أي طالب ھذه القاعدة. تؤھل لبرنامج مرتكبي

المخالفات المتعلقة بالعقاقیر للمرة األولى.

تھدید حقیقي یمكن أن یسبب ضرًرا للطلبة، أو الموظفین أو المدرسة. یجب أن یكون التھدید لفظًیا أو2الفئةالتھدیدات:
م الدلیل أن التھدید مضر أو مدمر بالفعل أو ُیحتمل أن یكون مكتوًبا ویشمل خطة تفصیلیة. یجب أن یدعِّ

مضًرا أو مدمًرا لسالمة المدرسة و/أو مجتمع المدرسة.

فعل عمدي شدید، أو مستمر، أو منتشر ویؤثر بدرجة كبیرة على المزایا التعلیمیة للطالب، أو الفرصالتنمر
وضع.2الطالبممتلكاتإتالفأوجسدًیاالطالبإضرار.1التالیة:اآلثارولھأدائھ،أولھ،المتاحة
التسبب.3الطالبلممتلكاتإتالفأوجسديضررمنمعقولخوففيعمدعن(الطالب)الطالب

التنمرحوادثمراجعةیجبعدائیة.تعلیمیةبیئةخلق.4(الطالب)الطالبلدىنفسياضطرابفي
النتھاكھا الحقوق المدنیة. إذا تكرر التنمر على مدار الوقت واستمر بعد تدخل إداري موثق، فقد یتسبب

ذلك في الطرد.

استخدام التكنولوجیا بما یشمل، ولكن لیس محصوًرا في، البرید اإللكتروني، أو الھواتف الخلویة، أوالتنمر اإللكتروني
الرسائل الصوتیة، أو الرسائل النصیة، أو الصور، أو رسائل الفیدیو، أو المراسلة الفوریة، أو المواقع
اإللكترونیة التشھیریة، أو مواقع التواصل االجتماعي، أو مواقع استطالعات الرأي الشخصیة على

اإلنترنت أو المجالت للتنمر بطالب آخر. اطلع على تعریف التنمر أعاله.

أوإلكتروني،تنمرأومعاكسة،أوتنمر،بأنھیوصفأوإلیھُینظرقد.1سلوك:سوءھيالمضایقةالمضایقة
أودیانتھ،أولونھ،أوالطالب،عرقعنُمتصورأوحقیقيھوماأساسعلى.2وترھیب؛أوتمییز،

أصلھ القومي، أو إعاقة یعاني منھا، أو توجھھ الجنسي، أو ساللتھ، أو جنسھ، بما في ذلك الھویة
أومتفشًیا،أوشدیًدا،السلوكیكونعندماعدائیةبیئةیخلق.3ووالمظھر؛الجنسي،والتعبیرالجنسیة،

مستمًرا بدرجة كافیة للتعارض مع أو الحد من قدرة الطالب على المشاركة في الخدمات، أو األنشطة، أو
ھة الفرص المدرسیة. لیس من الضروري أن تشتمل المضایقة على نیة إلحاق الضرر، أو أن تكون موجَّ

لھدف معیَّن، أو أن تتضمَّن حوادث متكررة.

التحرُّش الجنسي ھو مضایقة معتمدة على الجنس. السلوك الذي ُیَشكِّل تحرًشا جنسًیا یشمل، ولكن لیسالتحرش الجنسي
ب بھا؛ صور، أو إیماءات أو تعریض؛ محصوًرا في: مالحظات أو مقاربات موحیة جنسًیا غیر ُمَرحَّ
تحرَّش لفظي أو إساءة ذات طابع جنسي؛ أو رسائل ذات طابع مضایق، أو مسيء، أو جنسي (شامالً
العري)، ُمرسلة عبر وسط إلكتروني؛ أو اقتراحات لخدمات جنسیة متخفیة أو مباشرة؛ اللمس، أو

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

أي فعل، عمدي أو عن غیر قصد، یسبب أو ُیحتمل أن یسبب إصابة جسدیة ألحد المعلمین أو موظفياالعتداء على معلم أو موظف
المدرسة. االعتداء یكون أكثر من تالمس عرضي. فالدفع أو االرتطام مع سائق الحافلة أثناء سیر الحافلة

یمثل اعتداًء على الموظف.

العرقلة الشدیدة لبیئة المدرسة أو
الحافلة

العرقلة المتعمدة لبیئة المدرسة أو الحافلة لدرجة تعریض سالمة الطالب اآلخرین للخطر. یجب أن
تتضمن اإلحالة للتأدیب دلیالً على العرقلة الفعلیة والخطورة الفعلیة للضرر. ابتداء حریق أو إشعال
ألعاب ناریة یمثل عرقلة شدیدة. استخدام التكنولوجیا للولوج إلى وتغییر سجالت الطالب أو التالعب

یمثلللمدرسةاالعتیادیةالوظائفتعرقلبطریقةالبیاناتقواعدأوMNPSسجالتفياإللكتروني
عرقلة شدیدة.

انخراط ثالثة طالب أو أكثر في مشادة جسدیة. قد تشمل المشادة مجموعة طالب أكبر ضد ِقلَّة من الطلبةالشجار الجماعي
أو العدید من االشتباكات بین شخصین.
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طالب منخرط في عصابة یتصرف بطریقة ُیَتوقَّع بشكل معقول أن تسبب إصابة جسدیة ألي شخص.الترھیب العصابي
ط في عصابة وأن الترھیب مرتبط بالعصابة. ح أن الطالب متورَّ یجب تقدیم دلیل في اإلحالة یوضَّ

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

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

مدرسة الطالب یمثل تھدیًدا لسالمة
المدرسة

الطالبسلوكیتسبب.1عندما:المدرسيالحرمخارجلسلوكتأدیبيإلجراءعرضةالطلبةیكونقد
.T.C.A((المشروحتینیسيقانونبموجبجنایةتھمةفي 49-6-3051(b:(،واالغتصاب،القتل

والسرقة المشددة، والخطف، واالعتداء المشدد، وجنایة التھور الُمعرِّض للخطر، واالعتداء الجنسي
ضدفعالًالطالبیرتكبعندما.2الموظفین.أواآلخرینالطالبألمنتھدیًداالطالبیمثِّلوأنالمشدد

عضو في مجتمع مدرستھ یمثل تھدیًدا ألمن الطالب اآلخرین أو موظفي المدرسة على النحو الذي تحدده
ًدا للخطر الذي یھدد سالمة الطالب أو الموظفین. نتائج تقییم التھدید. یجب أن تتضمن اإلحالة وصًفا محدَّ

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

الضحیة.

أخذ ملكیة شخص آخر عمًدا أو عن علم باستخدام العنف أو باستخدام سالح.السرقة

ر یحدث خاللھ سلوك یتسبب في إصابة جسیمة أو ُیحتمل أن یتسبب في إصابة بالغة. الضررالتھور الُمعرِّض للخطر فعل متھوِّ
المحتمل یجب أن یمكن تنبؤه من قبل شخص عقالني.

الحالي.العامخاللأكثرأومشاجرات)3(ثالثفيیشاركطالبالشجار المتكرر

تدمیر أو تشویھ ممتلكات المدرسة أو الممتلكات الشخصیة عن عمد. وتكلفة الضرر الواقع أكثر منالتخریب
تحدیدعنداالعتبارفيالتعویضأوالضررإصالحفيالطالبإرادةأخذسیتمأمریكي.دوالر1000

مستوى االستجابة المالئم.

أخذ ممتلكات المدرسة أو فرد آخر دون إذن بنیَّة حرمان صاحب الممتلكات منھا. وتكون قیمة الممتلكاتأمریكيدوالر1000منأكثرسرقة
عنھالتعویضأوالشيءاستبدالأوإرجاعفيالطالبإرادةأخذسیتمأمریكي.دوالر1000منأكثر

في االعتبار عند تحدید مستوى االستجابة المالئم.

رفض التفتیش عن العقاقیر أو السالح
أو التھرب منھ

أي طالب یرفض الخضوع إلى تفتیش عن عقار أو سالح عند الطلب ُیعد منتھًكا لھذه القاعدة. یجب
وجود اشتباه معقول في وجود عقاقیر أو أسلحة ناریة إلجراء الطرد. أي طالب ینتھك ھذه القاعدة لیس

مؤھالً لبرنامج مرتكبي المخالفات المتعلقة بالعقاقیر للمرة األولى.

المشاركة في أي شكل من الجماع الجنسي بالموافقة (شامًال الجنس عن طریق الفم) على أراضيجماع جنسي
یوًما60لمدةإلزاميطردإصدارسیتمالمدرسة.فعالیاتأوأنشطةفيأوالحافلة،فيأوللمدرسة،

دراسًیا ألول مخالفة. وفي حالة المخالفة الثانیة، قد ُیطرد الطالب لفترة تصل إلى عام تقویمي.

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

محاولة قتل شخص آخرالشروع في القتل

قتل شخص آخرالقتل

التھدیدات عن طریق البث اإللكتروني
(ال تسامح مطلًقا)

طالب یبث تھدیًدا حقیقًیا بواسطة جھاز إلكتروني للتسبب في إصابة جسدیة أو وفاة طالب آخر أو موظف
في المدرسة ویخلق نشاًطا فعلًیا معرقالً في المدرسة یتطلب تدخالً إدارًیا.

حیازة، أو استخدام، أو توزیع عقاقیر بشكل غیر قانوني في أراضي المدرسة، بما یشمل أي مادةالعقاقیر (ال تسامح مطلًقا)
خاضعة للرقابة، أو نظیر ألي مادة خاضعة للرقابة أو عقار ُیصرف بوصفة طبیة. تشمل العقارات
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المحظورة، ولكن لیست منحصرة في، كیتامین، وأمالح االستحمام، والسالفیا. ُیعرَّف توزیع العقاقیر بأنھ
التبادل العمدي ألي عقار محظور مقابل المال أو فائدة أخرى.

فيموظفأوُمعلِّم،علىممیتبسالحاالعتداء)2أوبالغةبدنیةإصابةفيالتسبب)1علمعنأوعمًدااالعتداء المشدد (ال تسامح مطلًقا)
ھوماتتطلبإصابةھيالبالغةالبدنیةاإلصابة).SRO(الُمحلّفینالقانونإنفاذمسؤوليأحدأوالمدرسة

أكثر من إسعاف أولي بسیط. "السالح الممیت" ھو سالح، مثل سالح ناري أو سكینة، مصمم إلحداث
إصابة بدنیة بالغة.

حیازة أي جھاز تدمیري، بما في ذلك أي متفجر، أو جھاز حارق أو غاز سام، وذلك یشمل المفرقعات،المتفجرات (ال تسامح مطلًقا)
والقنابل الیدویة، والصواریخ، والقذائف، واأللغام واألجھزة مشابھة. إن حیازة األلعاب الناریة التي تم
تغییرھا أو تعدیلھا لُتكّون متفجًرا قد یتم اعتبارھا مخالفة ال یتم التسامح معھا مطلًقا فقط إذا تم تحدید
األلعاب الناریة التي تم التالعب فیھا بصفتھا متفجرات من قبل مسؤولي إنفاذ القانون. ال ُتعد األلعاب

الناریة متفجرات.

حیازة سالح ناري أو جلب سالح ناري للمدرسة. ھذا یشمل، ولكن لیس محصوًرا في، المسدساتاألسلحة الناریة (ال تسامح مطلًقا)
والبنادق وبنادق الرش. كما ھو ُمَتطلَّب من قبل الوالیة والقانون الفدرالي، ستتم إحالة أي طالب ُیْحِضر

سالًحا للمدرسة لھیئة إنفاذ القانون.

سلوكیات إضافیة تؤدي للطرد
یتمتع الناظر بسلطة طرد أي طالب للحفاظ على حرمة بیئة التعلُّم وحمایة الكیان الطالبي من السلوك المعرقل بشكل متكرر الذي یمنع العمل المنظم
للمدرسة. بالتالي، ستتسبب المرات الزائدة عن الحد من الفصل المؤقت خارج المدرسة عقاًبا على السلوك المعرقل لوظیفة الیوم المدرسي في طرد

الطالب. باإلضافة إلى ذلك، یتمتع الناظر بسلطة طرد أي طالب إذا شارك في أي فعل ازدرائي من شأنھ عرقلة نظام العمل في المدرسة.

باإلضافة لالنتھاكات السابقة، قد یتم التعامل مع أیة خروقات للقانون الفدرالي، أو قانون والیة تینیسي، أو قوانین العاصمة ناشفیل ومقاطعة دیفیدسون
بالتعاون مع قسم شرطة ناشفیل وقد تؤدي إلى الطرد.

عملیة الطرد
عندما یرتكب طالب فعالً یستدعي الطرد، سیبدأ ناظر المدرسة تحقیًقا. وسیتواصل الناظر مع المدیر لتقدیم سیاق للتحقیق. سُیفصل الطالب فصالً مؤقًتا

أثناء عملیة التحقیق في المخالفات التي قد تؤدي إلى الطرد وسُیمنح فرصة لإلجراءات الواجبة (الفرصة لیقوم الطالب بتقدیم روایتھ المكتوبة لما حدث).
KIPPناظرسیتواصلالتحقیق،بعد).2(یومینمنألكثراآلنالتحقیقعملیةتستمرقد Nashvilleقرروإذاالتحقیق.نتائجلمشاركةالمدیرمع

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

KIPPمنالطردعلىالموافقة.1 Nashvilleأو؛

KIPPلـالتأدیبیةالجلساتسلطةأمامالطردعلىللطعنجلسةعقدطلب.2 Nashvilleبــ(یعرفماأوKIPP Nashville’s Disciplinary

Hearing Authority (“DHA.((”

طلب عقد جلسة للطعن على الطرد وجدولة موعد لھا
KIPPمدرسةمنطالبُطِردإذا Nashville،وأنمكتوًباالجلسةطلبیكونأنیجبالطرد.علىللطعنجلسةعقدطلبالطالبوصيلوالد/یحق
م الناظر.منبالطرداإلخطارخطاباستالممنأیام)5(خمسةغضونفيُیقدَّ

KIPPستعقد Nashvilleإجراءتمالذيالطردإلخطارالسابقالمؤقتالفصلبدءمندراسیةأیام)10(عشرةغضونفيالطردعلىالطعنجلسة
التحقیق فیھ. باإلضافة إلى ذلك، سیقدم الناظر إخطاًرا مكتوًبا بالجلسة إلى والد/ وصي الطالب یشمل التالي، وسُیترجم إلى اللغة األولیة للطالب و/أو

الوصي حسب الضرورة:الوالد و/أو

تاریخ، ووقت ومكان الجلسة؛ و●

التھم وملخص األدلة ضد الطالب بما في ذلك األسس الموضوعیة لالدعاءات؛ و●
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أجندة الجلسة●

إجراءات جلسة الطعن على الطرد
الحظ أن للطالب الحقوق التالیة أثناء الجلسة:

یجوز أن یتم تمثیل الطالب من قبل والد/ وصي، أو ممثل قانوني، أو ممثلین آخرین على نفقة الطالب. إذا أراد الطالب و/أو الوالد/ الوصي●
األقل.علىساعة48بـالمقابلةقبلكتابًة،الناظریخطرواأنیجبللمقابلة،قانونًیاتمثیالًیجلبواأن

بسبب الحساسیة المحتملة للمسائل التي یتم تناولھا، تكون جلسة الطرد جلسة مغلقة؛ ویقتصر الحضور فقط على الطالب، وأسرة/ ممثلي●
الطالب، وإدارة المدرسة، والشھود، والمستشار القانوني، وقد تحضر أیًضا سلطة الجلسات التأدیبیة؛ ولكن، یمكن أن یطلب الطالب مقابلة

الطرد.إخطاراستالمبعدأیام)5(خمسةغضونفيكتابًة،بالطلبالمدرسةإخبارطریقعنللعامةمفتوحة

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

لدى الطالب الحق في تقدیم شھود ومجادالت في الدفاع عنھ وطرح األسئلة على إداریي المدرسة الذین یعرضون معلومات في الجلسة، وذلك●
في إطار إجراءات الجلسة والقیود الزمنیة المحددة في األجندة.

عة من شھود طلبة عبر إداریي المدرسة، بدالً من استدعاء الشھود الطلبة بأنفسھم، للحد المسموح بھ من قبل● قد تقدم المدرسة معلومات ُمَجمَّ
القانون الساري وعملیة اإلجراءات الواجبة. وسیتم تمثیل المدرسة من قبل الناظر أو مساعد الناظر.

ستقوم سلطة الجلسات التأدیبیة بتسجیل (باستخدام شریط أو وسائل مالئمة أخرى) الجلسة وسیتم توفیر نسخة من التسجیل للطالب عند●
الطلب.

ستتم ترجمة اإلجراءات للغة األولیة للطالب و/أو الوالد/ الوصي إذا كان ضرورًیا لفھمھا.●

المداوالت والقرارات
التالي:بینمنمختارینأشخاص)3(ثالثةاألقلوعلىفرديعددمنوستتكونالجلسة،فيالقرارباتخاذالمنوطةھيالتأدیبیةالجلساتسلطةستكون
KIPPفيللطالبالثقافیةللشؤوناإلقلیميالمدیر Nashville،مدارسمنأيوناظرووالمساواة،اإلنصافومسؤولKIPP Nashville،ومساعدو

KIPPمدارسمنأيعمداءأوالناظرین Nashvilleالحادثةوقتالطالبحضرھاالتيالمدرسةعمیدأوالناظرمساعدأوالناظریكونأالبشرط؛
أعضاًء في سلطة الجلسات التأدیبیة المسؤولة عن جلسة الطعن على طرد ذلك الطالب. في نھایة الجلسة، ستتداول سلطة الجلسات التأدیبیة وتصدر

قراًرا. ستنطبق اإلجراءات التالیة على المداولة والقرار:

أثناء المداوالت، سُیطلب من جمیع األطراف المغادرة ما عدا سلطة الجلسات التأدیبیة.●

مة في الجلسة عما إذا كان "من األكثر احتماًال● في جھودھا لتقصي الحقائق، ستتخذ سلطة الجلسات التأدیبیة قرارھا بناًء على المعلومات المقدَّ
من عدمھ" أن حدثت وقائع معینة تم ادعاؤھا.

سیمثل تصویت غالبیة أعضاء سلطة الجلسات التأدیبیة قرار السلطة.●

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

خالل مداوالتھا، قد تستشیر سلطة الجلسات التأدیبیة الناظر الذي أوصي بالطرد فقط لمناقشة الجزاءات المالئمة األقل شدة من الطرد، ولكن●
بشرط:

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

مت في الجلسة.○ لن یسمح مطلًقا للناظر خالل ھذه المناقشات بأن یقدم أدلة جدیدة للطرد لم تكن قد قدِّ

و/أوللطالباألولیةاللغةإلىالمكتوبالقرارسُیترجمالجلسة.منأیام)3(ثالثةغضونفيللطالبكتابًةالتأدیبیةالجلساتسلطةقرارسیصدر
الوالد/ الوصي إذا كان ضرورًیا لفھمھا.

باإلضافة للسیاسات الموضحة أعاله، قد یتم التعامل مع أیة خروقات للقوانین الفدرالیة، أو الخاصة بالوالیة، أو القوانین المحلیة بالتعاون مع قسم
الشرطة المحلیة.
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ال تسامح مطلًقا
لضمان توفر بیئة تعلیمیة آمنة وسالمة، لن یتم التسامح مع المخالفات التالیة:

األسلحة واألدوات الخطیرة
لن ُیسمح للطلبة بحیازة، أو معالجة، أو نقل، أو استخدام، أو محاولة استخدام أي سالح خطیر على حافالت المدرسة، أو داخل ممتلكات المدرسة، أو في

النزھات التي ترعاھا المدرسة. ألغراض ھذه السیاسة، تشمل األسلحة الخطیرة، ولكن لیست منحصرة في، السالح الناري، أو أي شيء مصمم، أو
مصنوع، أو تم تكییفھ جلًیا لغرض إحداث وفاة أو إصابة بدنیة بالغة أو أي شيء قادر بطریقة استخدامھ أو بنیة استخدامھ على التسبب في وفاة أو إصابة

بدنیة بالغة.

مخالفو ھذا القسم سیكونون عرضة للفصل المؤقت و/أو الطرد من المدرسة.

األسلحة الناریة
بالتوافق مع قانون الوالیة، سُیطرد أي طالب یجلب معھ إلى المدرسة أو یكون في حیازتھ دون تصریح سالح ناري داخل ممتلكات المدرسة، وذلك

).1(واحدتقویميعامعنتقلاللفترة

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

حارق أو غاز تسمم، بما في ذلك المفرقعات، أو القنابل الیدویة، أو الصواریخ، أو القذائف، أو أي ألعاب الناریة تم التالعب فیھا لتكون متفجرة، واأللغام
).1(واحدتقویميعامعنتقلاللفترةوذلكالمشابھة،واألجھزة

العقاقیر
ع عقاقیر بشكل غیر قانوني في أراضي المدرسة، بما في ذلك أي مادة بالتوافق مع قانون الوالیة، سُیطرد أي طالب یكون في حیازتھ أو یستخدم أو یوزِّ

ولكنالمحظورة،العقاراتتشمل).1(واحدتقویميعامعنتقلاللفترةطبیةبوصفةُیصرفعقارأوللرقابةخاضعةلمادةنظیرأوللرقابة،خاضعة
لیست منحصرة في، كیتامین، وأمالح االستحمام، والسالفیا. ُیعرَّف توزیع العقاقیر بأنھ التبادل العمدي ألي عقار محظور مقابل المال أو أي فائدة

أخرى.

فقطMNPSلمدارس
لمطلًقا،معھاالتسامحیتمالمخالفةھيالعقاقیرحیازةأنمنبالرغم MNPSالـبرنامجدخولیمكنھمحیثالطردلتعدیلاألولىللمرةالمخالفونیَؤھَّ

MNPS(للمرةبالعقاقیرالمتعلقةالمخالفاتمرتكبي First Time Drug Offenders Program.(مععقارأيلتوزیعنیةلدیھأنیتضحطالبأي
أو دون تبادل األموال ال یكون مؤھالً لبرنامج مرتكبي المخالفات المتعلقة بالعقاقیر للمرة األولى. سُیحال أمر أي طالب مشارك في ھذا البرنامج إلى

األخصائي االجتماعي بالمدرسة.

االعتداء المشدد
بالتوافق مع قانون الوالیة، سیتم طرد أي طالب ارتكب اعتداًء مشدًدا أو ارتكب اعتداًء یتسبب في إصابة بدنیة ألي معلِّم، أو ناظر، أو إداري، أو أي

).1(واحدتقویميعامعنتقلاللفترةوذلكالمدرسة،مواردمسؤولأوبالمدرسة،آخرموظف

التھدیدات اإللكترونیة
بالتوافق مع قانون الوالیة، سیتم طرد أي طالب یبث أي تواصل یحتوي على تھدید حقیقي عبر جھاز إلكتروني إلحداث إصابة بدنیة أو وفاة طالب آخر

أو موظف في المدرسة ویتسبب بث ھذا التھدید في نشاط معرقل فعلي في المدرسة یتطلب تدخالً إدارًیا، ولكن ال یتعین أن یستمر الطرد طوال العام.

اإلخطار
عندما ُیقرر أن طالًبا ما قد انتھك ھذه السیاسة، سیقوم ناظر المدرسة بإخطار والد/ وصي الطالب ونظام العدالة الجنائیة أو انحراف القاصرین وفًقا لما

یقتضیھ القانون.

التعدیالت
KIPPلـالتنفیذيالمدیرلدىسیكون Nashvilleكلأساسعلىمطلًقاالتسامحعدمسیاسةتقتضيالتيللمخالفاتالتأدیبیةاألفعالتعدیلعلىالقدرة

حالة على حدة بالتوافق مع قانون الوالیة وسیاسة المنطقة التعلیمیة.
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اختبار العقاقیر
من المحظور حیازة و/أو استخدام العقاقیر غیر القانونیة، وسوء استخدام العقاقیر التي ُتصرف بوصفة طبیة. وبالمثل، ُیحظر توزیع، أو تعاطي، أو

إساءة استخدام األدویة التي ُتصرف دون وصفة طبیة أو غیر ذلك من الكیماویات أو المواد. سُیخطر الطلبة كتاًبة في بدایة كل عام دراسي أو في وقت
االلتحاق أنھم قد یكونون عرضة الختبار العقاقیر والكحول خالل العام الدراسي. سیتم إخطار والد/ وصي الطالب قبل خضوع الطالب ألي اختبار

KIPPستتحملعقاقیر. Nashvilleالسیاسة.ھذهبموجبمطلوباختبارأيتكالیف

اختبار العقاقیر في حالة االشتباه المعقول
ح للناظرین أن یطلبوا اختبارات العقاقیر لطلبة فردیین عندما یكون ھناك سبًبا معقوًال لالعتقاد بأي مما یلي: مصرَّ

KIPPسیاسةانتھاكتمأنھ.1 Nashvilleأووالعقاقیر؛الكحولاستخدامبخصوص

نتج عن تفتیش الخزائن العثور على أدلة على وجود عقاقیر و/أو كحول؛ أو.2

نتج عن تفتیش األشخاص والحاویات العثور على أدلة على وجود عقاقیر و/أو كحول؛ أو.3

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

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

قبل إجراء اختبار العقاقیر بناًء على اشتباه معقول، یجب تلبیة الشروط التالیة:

قیام طالب ُمعَین بانتھاك سیاسة المدرسة؛ و.1

سیوفر االختبار دلیالً على انتھاك سیاسة للمدرسة أو سیثبت أن الطالب إما عانى من خلل بسبب استخدام العقار أو لم یستخدم أي عقاقیر؛ و.2

أن االختبار ُیجرى في إطار تحقیق المصالح المشروعة للمدرسة في الحفاظ على النظام، واالنضباط، والسالمة، واإلشراف على الطالب.3
وتعلیمھم؛ و

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

إجراء االختبارات في حضور شاھد. ویتم تعیین األشخاص الذین سیقومون بدور الشھود من ِقبل الناظر..5

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

استدعاء الطالب إلى مكتب الناظر أو مكان آخر خاص؛ و.1

ل؛ و.2 استدعاء شاھد مالئم مؤھَّ

المناقشة مع الطالب بشأن األساس الذي اعتماًدا علیھ تم تحدید أن االختبار ضروري؛ و.3

إعالم الطالب باإلجراءات التي سیتم اتِّباعھا إلجراء االختبار؛ و.4

إخطار والد/ وصي الطالب باالختبار المرتقب؛ و.5

إعطاء الطالب فرصة لرفض االختبار وإعالم الطالب أنھ إذا لم یتم إجراء االختبار، فسیكون الجزاء فصالً مؤقًتا من المدرسة وعقد جلسة.6
أمام سلطة الجلسات التأدیبیة.

اختبار العقاقیر العشوائي للطلبة المشاركین في أنشطة خارج نطاق المناھج الدراسیة
قد یكون الطلبة المشاركون في أي أنشطة طوعیة خارج نطاق المناھج الدراسیة عرضة الختبارات عقاقیر عشوائیة. سیتم إعالم اآلباء/ األوصیاء

والطلبة بھذه السیاسة قبل المشاركة وسیقومون بالتوقیع على موافقة للخضوع الختبار العقاقیر والكشف عن المعلومات كشرط للمشاركة.
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یعرَّف النشاط الخارج عن نطاق المناھج الدراسیة على أنھ المشاركة الطوعیة في أنشطة ال تقع في نطاق المنھج االعتیادي وال ُیخصص لھا أي ساعات
معتمدة أكادیمیة. یتضمن ذلك المشاركة في البرامج الریاضیة، أو التشجیع، أو الفرق الموسیقیة، أو النوادي، أو المواقع القیادیة للطلبة، إلخ.

قبل إجراء اختبار عشوائي للكشف عن العقاقیر لطالب مشارك في أنشطة خارجة عن نطاق المناھج الدراسیة، یجب تلبیة الشروط التالیة:

سیوفر االختبار دلیالً على انتھاك سیاسة للمدرسة أو سیثبت أن الطالب إما عانى من خلل بسبب استخدام العقار أو لم یستخدم أي عقاقیر؛ و.1

أن االختبار ُیجرى في إطار تحقیق المصالح المشروعة للمدرسة في الحفاظ على النظام، واالنضباط، والسالمة، واإلشراف على الطالب.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 ِقبل الناظر..4

لن یتم طرد أي طالب أو فصلھ فصالً مؤقًتا كانت نتیجة اختباره إیجابیة عند تطبیق برنامج اختبار العقاقیر العشوائي للسبب األوحد أنھ كانت نتیجة
االختبار إیجابیة. سیضع الناظر إجراءات تؤسس عملیة عشوائیة الختیار الطلبة الُمراد اختبارھم.

عملیة اختبار العقاقیر
ب بشكل مالئم الطالب لمكان معیَّن في المدرسة وسیأخذ عینة من الطالب. سیتم أخذ العینة بطریقة تضمن سالمة، سیصطحب الشاھد المؤھَّل والُمدرَّ

وصالحیة، ودقة نتائج االختبار ولكن مع الحد األدنى لالقتحام وتقدیم أقصى قدر من الخصوصیة للطالب الخاضع لالختبار.

یعتمد نوع العینة المأخوذة على المادة موضع التساؤل ویجب أن یكون الفحص الذي یتم إجراؤه على العینة مناسًبا للكشف الدقیق عن المادة المعنیة.
د أخذ العینة، سُیعیِّن لھا الناظر رقًما تعریفًیا لن یكشف بأي شكل من األشكال عن ھویة الطالب. بمجرَّ

KIPPِقبلمنومعیَّنتینیسيلوالیةوالبیئةالصحةوزارةقبلمنمعتمدلمعملالعینةبإرسالالناظرسیقوم Nashvilleاالحتفاظسیتمتحلیلھا.لیتم
أیام.)10(عشرةلمدةبالعینات

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

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

إذا كانت نتائج التحلیل إیجابیة، فسیتم إعطاء الطالب والوالد/الوصي إخطار النتیجة المكتوب. وسُتعد جمیع سجالت االختبار، أو طلب.2
االختبار أو التي تشیر إلى أنھ تم اختبار طالب سجالت سریة وفًقا لقانون الوالیة.

KIPPستقدم Nashvilleللمواردباإلحالةوالتوصیةوالعقاقیرالكحولمشكلةشدةلتحدیدإیجابیةاختبارھمنتیجةجاءتالذینللطالبتقییًما أوالتدخُّ
العالج كما ھو مالئم.

اإلبالغ عن الجرائم، واالستجوابات، والتفتیشات
اإلبالغ عن الجرائم

من واجب الناظر الذي لدیھ اشتباه معقول لالعتقاد، كنتیجة للتفتیش أو خالفھ، بأنواجب مسؤولي المدرسة لإلبالغ عن مخالفات السالح أو العقاقیر.
أي طالب یرتكب أو قد ارتكب أي انتھاك متمثل في مخالفة متعلقة بالعقاقیر أو حمل أو حیازة سالح بصورة غیر قانونیة، في أراضي المدرسة أو في

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

ُیَعرَّف "االشتباه المعقول" بأنھ ظروف قائمة على إفادات أو حقائق من شأنھا أن تدفع شخص یتسم باالھتمام والحكمة العادیة إلى أن یعتقد ویتأمل بوعي
ًنا. اشتباًھا صادًقا وقوًیا في أن شخًصا أو أشخاًصا ارتكبوا فعالً معیَّ

ظفي المدرسة اإلبالغ عن أي اشتباه معقول في أن الطالب یرتكب أو قد ارتكب أي انتھاك متمثالً في مخالفة متعلقة بالعقاقیر حمل أوأومن واجب موَّ
حیازة سالح بشكل غیر قانوني للناظر، أو إذا لم یكن الناظر متوفًِّرا، فإبالغ نائبھ. إذا لم یتوفر أًیا من الناظر أو نائبھ، قد یقوم موظفو المدرسة باإلبالغ

عن االنتھاكات المتمثلة في مخالفات متعلقة بالعقاقیر أو حمل أو حیازة سالح بشكل غیر قانوني على ملكیة المدرسة للسلطات المالئمة.
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یجب على أي معلِّم یالحظ أو ینمو إلى علمھ بطریقة أخرى حدوث اعتداء، أو ضرب،واجب مسؤولي المدرسة لإلبالغ عن مخالفات الطالب األخرى.
أو تخریب یھدد الحیاة، أو الصحة، أو السالمة ارتكبھ طالب على ملكیة المدرسة اإلبالغ فوًرا عن ذلك الفعل إلى الناظر. یجب على الناظر الذي یكون
لدیھ معرفة مباشرة بحدوث اعتداء، أو ضرب، أو تخریب یھدد الحیاة، أو الصحة، أو السالمة ارتكبھ طالب على ملكیة المدرسة أو یتلقى بالًغا بحدوث
ذلك الفعل باإلبالغ عنھ فوًرا لقسم شرطة البلدیة أو العاصمة أو قسم المأمور ذي الصالحیة. سیتم اإلبالغ عن أي شجار ال یشمل استخدام سالح، أو أي

ح لھا باإلبالغ عن الحوادث العنیفة شجار ال یتسبب في إصابة جسدیة خطیرة لألطراف المشاركة فیھ للناظر فقط. ستقوم المدارس األھلیة المصرَّ
والمعرقلة للمنطقة التعلیمیة عبر نظام معلومات الطلبة.

االستجوابات
ة بدرجة كافیة الستجواب طلبة في المدرسة بخصوص جرائم غیر متصلة تمإذا رأت الشرطة أن بعض الظروفاستجوابات تبدأھا الشرطة. ُملِحَّ

ط ویخبره بالسبب المعقول للتحقیق. لدى ارتكابھا خارج الساعات المدرسیة، سیتواصل قسم الشرطة أوالً مع الناظر بخصوص االستجواب المخطَّ
الناظر سلطة تقدیریة في اتخاذ قرار السماح باالستجواب على ملكیة المدرسة، ما لم یكن وصول الشرطة الفوري للطالب مطلوًبا بموجب القانون، أو
ر االستغناء عن شرط الحصول على مذكرة استدعاء. سیبذل الناظر جھوًدا معقولة إلخطار أمر محكمة، أو مذكرة استدعاء، أو یوجد ظرف ملح یبرِّ

الوالد/ الوصي باالستجواب ما لم تتطلب الظروف خالف ذلك.

إذا طلب الناظر مساعدة من ھیئة إنفاذ القانون للتحقیق في جریمة تتضمناستجوابات من قبل الشرطة (بطلب من مسؤول إداري في المدرسة).
مدرستھ، فقد تقوم الشرطة باستجواب طالب مشتبھ فیھ في المدرسة خالل ساعات المدرسة. وسیبذل الناظر جھوًدا معقولة إلخطار والد/ وصي الطالب.

بالرغم من ذلك، قد یستمر االستجواب دون حضور الوالد/ الوصي، وسیكون الناظر أو نائبھ حاضًرا أثناء االستجواب.

من قبل معلِّمین أو إداریین بخصوص أي مسألة متعلقة بعملیات المدرسة أو المنطقةقد یتم استجواب الطلبةاستجوابات من قبل موظفي المدرسة.
التعلیمیة و/أو إنفاذ قواعدھا، وسیاساتھا وإجراءاتھا.

التفتیشات
تقتضي ظروف فردیة في مدرسة ما، قد یأمر الناظر أن یتم تفتیش مركبات الطلبة أو الزائرین. عندماتفتیش الخزائن، والمركبات، والممتلكات األخرى

المركونة في ملكیة المدرسة، أو الحاویات، أو الطرود، أو الخزائن، أو األماكن المغلقة األخرى المستخدمة للتخزین من قبل الطلبة أو الزائرین،
واألماكن األخرى المسموح للطلبة والزائرین بدخولھا، وذلك في حضور الناظر أو في حضور أعضاء آخرین من طاقم عمل الناظر. على وجھ

الخصوص، فاألماكن المذكورة أعاله عرضة لتفتیشھا للبحث عن العقاقیر، أو أدوات استخدام العقاقیر، أو األسلحة الخطیرة، أو أي ممتلكات غیر
مالئمة في حیازة الطالب أو الزائر.

فقد یكون الطالب عرضة للتفتیش الجسدي بسبب نتائج تفتیش خزانة، أو بسبب معلومات تمإذا رأى الناظر أن ذلك إجراء معقول،تفتیش األشخاص.
راشدین.)2(شاھدینحضوروفيبخصوصیةالتفتیشإلجراءمجھودأيادخاریتملنآخر.شخصأوطالبأوموظف،أومعلم،منعلیھاالحصول

في الحاالت التي تنطوي على تھدید مباشر على سالمة وعافیة الطلبة والموظفین، وفي تقدیر مسؤول المدرسة أنھ من المھم السیطرة الفوریة على
الطالب والعنصر (العناصر) الُمعرَّض للتفتیش، قد یتم إجراء تفتیش في محیط ال یتمتع بالخصوصیة ودون شاھد راشد، إذا تم تلبیة كل متطلبات

المعقولیة المذكورة أعاله.

یجب تلبیة جمیع معاییر المعقولیة التالیة:

قیام طالب بانتھاك سیاسة للمدرسة؛ و.1

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

التفتیش في إطار مصالح المدرسة المشروعة في الحفاظ على النظام، واالنضباط، والسالمة، واإلشراف على الطالب وتعلیمھم؛ و.3

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

یكون التفتیش ذي عالقة معقولة بأھداف البحث وأال یكون اقتحامي بدرجة زائدة عن الحد في ضوء عمر الطالب وجنسھ، باإلضافة إلى.5
طبیعة االنتھاك الُمزعم ارتكابھ.

مة لإلشارة إلى وجود أسلحة خطیرة،لتسھیل تفتیش تبین أنھ ضروري،استخدام كاشفات المعادن. قد یتم استخدام كاشفات المعادن وأجھزة أخرى مصمَّ
أو أدوات عقاقیر، أو عقاقیر، بما في ذلك الُطرز المحمولة یدوًیا التي یتم تمریرھا حول أو على جسم الطالب أو الزائر، أو الحاویات، وقد یلزم تمریر

الطرود من خالل كاشف ثابت.
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بة على اكتشاف العقاقیر أو األسلحة الخطیرة عبراستخدام الحیوانات. لتسھیل تفتیش تبین أنھ ضروري، قد یتم استخدام كالب أو حیوانات أخرى ُمدرَّ
الرائحة أو خالفھ في إجراء التفتیشات، ولكن لن ُتستخدم الحیوانات إال لتحدید األماكن التي یلزم تفتیشھا ولن یتم استخدامھا لتفتیش الطلبة أو الزائرین.

أو عقار یتم تحدید مكانھ من قبل الناظر أو موظف آخر أثناء التفتیش إلى مسؤول إنفاذ. سیتم تسلیم أي سالح خطیرالتخلص من السلع الممنوعة
القانون المالئم للتخلص منھ بصورة سلیمة.

بند المالذ اآلمن
یمكن أن یتواصل طالب ما مع أحد مسؤولي المدرسة وُیسلِّم شیًئا، بصورة طوعیة، تكون حیازتھ محظورة بموجب ھذه القواعد، بشرط أنھ یمكن

للطالب وبشكل قانوني حیازة ھذا الشيء خارج أراضي المدرسة (مثل سكین الجیب) وأنھ لیس سالًحا نارًیا. ال ینطبق بند المالذ اآلمن ھذا إذا كان ھناك
تفتیش جاري الحدوث في المدرسة.

إذا تواصل طالب مع مسؤول المدرسة وقام بتسلیم ھذا الشيء طوعًیا، فلن یكون الطالب عرضة ألي إجراء تأدیبي بموجب ھذه القواعد. سیقوم الناظر
أو نائبھ بإجراء ترتیبات إلرجاع الشيء لوالد/ وصي الطالب، حسبما ینطبق.

إذا اكتشف طالب شیًئا غیر قانوني مثل عقاقیر، أو سالح، أو أي سلع ممنوعة أخرى (مثل، التبغ، الكحول) في ملكیة المدرسة، أو في حافلة المدرسة، أو
في محطة الحافلة، یمكن للطالب أن یتواصل مع أحد مسؤولي المدرسة وُیبلغ عن االكتشاف. لن یكون الطالب تلقائًیا في وضع انتھاك لقواعد المدرسة

لمجرد قیامھ بتقدیم ھذا البالغ.

م البالغ. ا في الطالب الذي قدَّ ر تحقیًقا إضافیَّ سیستخدم مسؤولو المدرسة تقدیرھم في تحدید ما إذا كانت الظروف المحیطة بالبالغ تبرِّ

السیاسة وإجراءات التحقیق الخاصة بالتنمر، والتنمر اإللكتروني، والتمییز، والمضایقات، واإلذالل
KIPPتلتزم Nashvilleالتنمرأوالتنمر،أفعالُتحظروداعمة،آمنةمدرسیةبیئةعلىالحفاظأجلمنالطلبة.لجمیعوداعمةآمنةتعلیمیةبیئةبتوفیر

اإللكتروني، أو التمییز، أو المضایقات (بما یشمل التحرش الجنسي)، أو اإلذالل، أو أي أشكال أخرى إلیذاء الطلبة، بناًء على أي خصال أو صفات
حقیقیة أو متصورة.

KIPPموظفيالسیاسةھذهتتناول Nashville،ترعاهنشاطأيفيأوالمدرسة،ملكیةداخلالطلبةوسلوكیاتوالطلبة،الموظفین،وسلوكیات
المدرسة، أو على أجھزة أو وسائل مواصالت توفرھا المدرسة، أو في أي محطة رسمیة لحافلة المدرسة. إذا حدث الفعل خارج ملكیة المدرسة أو

ًھا على وجھ الخصوص لطالب أو طلبة ولھ تأثیر متمثل في خلق بیئة تعلیمیة خارج نشاط ترعاه المدرسة، فستنطبق ھذه السیاسة إذا كان السلوك موجَّ
عدائیة أو بخالف ذلك إحداث عرقلة كبیرة للبیئة التعلیمیة أو عملیة التعلُّم.

من مسؤولیة الناظر ضمان أن جمیع الموظفین والطلبة تم تعلیمھم وتدریبھم على السیاسة، وإجراءات التبلیغ، ومنع التنمر والمضایقات. سیتم إصدار
معلومات بشأن العواقب التأدیبیة سنوًیا في كتیب الموظفین وكتیب الطالب واألسرة.

تعریفات
كبیرة على المزایا التعلیمیة للطالب، أو الفرص المتاحة لھ، أو أدائھ، ولھ اآلثار التالیة:ھو فعل عمدي یؤثر بدرجة"التنمر/ الترھیب/ المضایقة"

أوالطالب؛ممتلكاتإتالفأوجسدًیاالطالبإضرار.1

أوالطالب؛ممتلكاتإتالفأوجسديضررمنمعقولخوففيعمدعنالطالبأوالطالبوضع.2

أوالطالب؛أوالطالبلدىنفسياضطرابفيالتسبب.3

أوعدائیة؛تعلیمیةبیئةخلق.4

متفشًیاأوشدیًداالسلوكویكونالدین)اإلعاقة،العمر،النوع/الجنس،اإلثنیة،الجنسیة،(العرق،محمیةفئةعلىبناًءبھمرحبغیربسلوكاإلتیان.5
أو مستمًرا ویخلق بیئة تعلیمیة عدائیة.

لیست محصورة في، الھواتف،وتشمل األجھزة اإللكترونیة، ولكن.أجھزة إلكترونیة" ھو نوع من التنمر من خالل استخدام"التنمر اإللكتروني
والھواتف الخلویة أو أجھزة التواصل الالسلكیة، أو الحواسیب، أو الرسائل النصیة، أو البرید اإللكتروني، أو مواقع التواصل االجتماعي، أو المراسلة

الفوریة، أو مقاطع الفیدیو، أو المواقع اإللكترونیة، أو الملفات الشخصیة المزیفة.
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طالبأيضدموجھآخرین،معأومنفرًدایتصرفطالب)1(قبلمنالمدرسة،ملكیةخارجأوداخلطائشأوعمديفعلأيیعني"اإلذالل"
(طالب) لتعریض سالمتھ أو صحتھ البدنیة أو العقلیة للخطر أو یتسبب في أو یجبر طالًبا على تعریض سالمتھ أو صحتھ البدنیة أو العقلیة للخطر. ال

یجوز للمدربین وموظفي المدرسة اآلخرین تشجیع أنشطة اإلذالل أو السماح بھا أو التغاضي عنھا أو التسامح معھا. "اإلذالل" ال یشمل الفعالیات
الریاضیة المعتادة أو المنافسات أو المسابقات الشبیھة ومحصور في تلك األفعال المتخذة والمواقف التي یتم خلقھا بالمبادرة أو االنتساب ألي منظمة.

KIPPستوزع Nashvilleلمناقشةدراسي،عامكلمناألولالشھرخاللوقتتخصیصسیتمدراسي.عامكلبدایةفيباإلذاللالخاصةسیاستھا
السیاسة الخاصة باإلذالل بالتحدید وعواقبھ كمخالفة جنائیة والجزاءات التي یمكن فرضھا من قبل المدرسة و/أو مجلس الوالیة.

الشكاوى والتحقیقات
یجب على أي فرد یشاھد أو لدیھ معرفة بسلوكیات قد تمثل انتھاًكا لھذه السیاسة أن یبلغ عن ھذه المعلومات فوًرا دون تأخیر للناظر أو نائبھ (مثل عمید

KIPPتتطلبھویة.عناإلفصاحدونأوكتابة،شفوًیا،شامًالضروریة،طریقةبأيیبلغواأنالموظفینأوللطلبةیمكنالطلبة). Nashvilleأيمن
ھذهعنباإلبالغیقومأنإذالالًأوتحرًشا،أوترھیًبا،أوتمییًزا،أوإلكترونًیا،تنمًراأوتنمًرا،یمثِّلقدبسلوكمعرفةلدیھاویشاھدKIPPفيموظف

الحدث.بخصوصالمعرفةأوالمعاینةمنساعة24بعدلیسولكننائبھ،أوللناظرفوًراالمعلومات

آخرینطالبمعالتحدثالتحقیقیشملقدساعة.24غضونتحقیق فيببدءنائبھأوالناظرسیقومالناظر،إلىشكوىعناإلبالغیتمأنبمجرد
د أن یتم التوصل وأعضاء من طاقم العمل، أو طلب تقاریر مكتوبة، أو مصنوعات متعلِّقة بالحدث المزعم، أو مراجعة كامیرات المدرسة، إلخ. بمجرَّ

إلى نتیجة سیحدد الناظر أو نائبھ الخطوات التالیة الضروریة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، التواصل مع كل األطراف المعنیة لإلعالم
بالنتائج النھائیة، وإبالغ اآلباء/ األوصیاء، وإصدار العواقب المالئمة، وإخطار السلطات، إلخ. یعتمد الفعل التأدیبي على كل شكوى فردیة على حدة
والنتائج الالحقة من التحقیق، ولكن قد تشمل، خصم نقاط، أو خسارة امتیازات، أو احتجاز داخل المدرسة أو بعدھا، الفصل المؤقت داخل أو خارج

المدرسة، أو الطرد. قد تتم إحالة كٍل من الضحایا والمعتدین في واقعة التنمر إلى خدمات المشورة.

لن یبدأ أي تحقیق بخصوص سلوك تم اإلبالغ عنھ على أنھ إساءة لطفل أو إساءة جنسیة لطفل أو أي قضیة إجرامیة أخرى حتى یتم الحصول على
تصریح الستكمال التحقیق من إدارة خدمات الطفل أو الھیئة المحلیة إلنفاذ القانون.

االستجابة والمنع
KIPPموظفوسیتعامل Nashvilleطاقمفيعضویالحظعندماالسیاسة.ھذهوانتھاكاتعنھا،التبلیغیتمالتيوالحوادثالشكاوى،كلمعبجدیة

العمل أفعال تنمر، و/أو تنمر إلكتروني، و/أو تمییز، و/أو ترھیب، و/أو تحرش، و/أو إذالل، یجب علیھ أن یتدخل فوًرا، وأن ُیصدر أمًرا بخصم نقاط
عمیدسیقوم،ISCفيالوجودبمجرد.ISCإبالغالفصل/منالطالببإخراجالخاصةالموقعھذافيالمدرسةإجراءاتویتبعالجسیماالزدراءحالةفي

الطلبة باستكمال التحقیق، والعواقب المالئمة واإلخطار بالحادثة. إذا لم یشھد عضو طاقم العمل الفعل، ولكن تلقى شكوى من طالب، ینبغي علیھ أن یتبع
إجراءات الشكوى المحددة سابًقا.

ستضع كل مدرسة خطة المنع الخاصة بھا وذلك بقیادة الناظر وعمید الطلبة، ولكنھا تشمل أیًضا أفراًدا آخرین ذوي صلة (مثل، المستشارین، القادة في
مستوى الصف، المعلمین، اآلباء/ األوصیاء، الطلبة، إلخ.). یجب أن تتضمن كل خطة تدریًبا لطاقم العمل على السیاسة خالل التطویر المھني الصیفي،

وتدریًبا للطلبة على ھذه السیاسة خالل التوجیھ أو بدایة العام، وإخطار الموظفین، والطلبة، واألسر. باإلضافة إلى ذلك، تشمل مجھودات المنع
المناقشات والدروس المستمرة في الفصل/ غرفة المشاورات، ونظام منح النقاط/خصم النقاط، وإرشاد الطلبة، وجھود الثقافة المدرسیة التي یقودھا

عمید الطلبة.

البالغات
عند تقدیم شكوى تدعي انتھاك سیاسة الوالیة أو المدرسة حیث یوجد ضرر جسدي أو تھدید بإیذاء جسدي للطالب أو ممتلكاتھ، فسیقوم ناظر كل مدرسة

KIPPلمدارسالتنفیذيالمدیرإلىأخذھاتمتأدیبیةإجراءاتوأيالنتائجعنباإلبالغنائبھأو Nashvilleعام،كلمنیولیو/تموز1بحلولنائبھ.أو
سیقوم المدیر التنفیذي أو نائبھ بإعداد تقریر عن جمیع حاالت التنمر التي تم توجیھ انتباه موظفي المدرسة الرسمیین إلیھا خالل العام الدراسي السابق.

أغسطس/آب.1بحلولالتعلیموزارةإلىالتقریرھذاتقدیمویجباآلن.حتىحلھاعدمأسبابو/أوالقضایاحلكیفیةإلىأیًضاالتقریرسیشیر

االنتقام واالتھامات الكاذبة
KIPPمدارسإدارة تحظر Nashvilleالتصحیحيواإلجراءالعاقبةتحدیدیتمالسیاسة.لھذهانتھاكعنیبلغو/أویشھدشخصأيمنالثأرأواالنتقام

المناسب للشخص الذي ینخرط في االنتقام أو الثأر من قبل الناظر أو نائبھ بعد النظر في طبیعة الفعل وشدتھ وظروفھ، وفًقا للسوابق القضائیة وسیاسات
وإجراءات مجلس اإلدارة.
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ُیحظر تقدیم تقاریر كاذبة عمًدا عن التنمر أو التمییز أو المضایقة أو اإلذالل أو التنمر اإللكتروني أو أي سلوك آخر مشابھ لموظفي المدرسة الرسمیین.
لن یتم التسامح مع أي عمل انتقامي أو ثأري أو بالغ كاذب متعمد ضد أي شخص یبلغ عن انتھاك لھذه السیاسة. أي طالب أو شخص بالغ یتورط في فعل
م عن عمد بالًغا كاذًبا ضد شخص آخر یجب أن یخضع للعواقب واإلجراءات التصحیحیة المناسبة. في الحاالت التي ُیزعم فیھا انتقامي أو ثأري أو ُیقدِّ

انتھاك أي قانون جنائي فدرالي أو خاص بالوالیة، یجب إخطار وكالة إنفاذ القانون المحلیة.

التحرش الجنسي كاستغالل جنسي
في ظل ظروف معینة، قد یشكل التحرش الجنسي بطالب استغالالً جنسًیا على النحو المحدد بموجب قانون الوالیة. في مثل ھذه الحاالت، سوف تمتثل

KIPP Nashvilleالسلطاتإلىبھاالمشتبھاإلساءةعنباإلبالغیتعلقفیماوالمدرسةالتعلیمیةالمنطقةسیاساتإلىباإلضافةالوالیةلقوانین
المختصة.

الموارد المجتمعیة

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

)615(360-4200

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

Middle(تینیسيوسطفيالتعاونعلىالقائمةالنفسیةالصحة● Tennessee Mental Health Cooperative(

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

)615(726-0125

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

)615(259-9055
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خدمات دعم الطالب
برنامج التعلیم الخاص

جمیعاتخاذیتم).IEPs(الفردیةالتعلیمخططفيعلیھالمنصوصالنحوعلىاإلعاقاتذويمنKIPPطالبلجمیعوالبرامجالخدماتتوفیریتم
الطالبطفلكأھلیةبخصوصسؤاللدیككانإذا.KIPPلطالبالفردیةاالحتیاجاتعلىبناًءIEPفریققبلمنواإللحاقبالخدماتالمتعلقةالقرارات

المدرسة.فيالطالبدعمخدماتبقائداالتصالُیرجى،KIPPفي

Child(األطفالعنالبحثبرنامج Find(
Childبرنامجیتطلب)،IDEA(اإلعاقةذوياألفرادتعلیمقانونبموجب Findوتحدیداإلعاقةذوياألطفالجمیعتحدیدالتعلیمیةالمناطقجمیعمن
یحتاجونقدالذیناألطفالجمیعبتحدیدااللتزامھذاإعاقاتھم.شدةعنالنظربغض)،21(والعشرینالحادیةسنوحتىالوالدةمنذوتقییمھمموقعھم

إلى خدمات التعلیم الخاص یقع حتى إذا كانت المدرسة ال تقدم خدمات التعلیم الخاص للطفل. یتطلب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة من جمیع الوالیات
بإعداد وتنفیذ طریقة عملیة لتحدید األطفال ذوي اإلعاقة الذین یتلقون تعلیًما خاًصا والخدمات ذات الصلة وأي األطفال ال یتلقون ذلك.

برنامج ولي األمر البدیل
KIPPفيالطالبدعمخدماتإدارةستضمنبالوالیة،والخاصةالفدرالیةالخاصالتعلیملقوانینوفًقا Nashvilleذوياألطفالجمیعحصول

اإلعاقات على تعلیم عام مجاني ومناسب، بما في ذلك إتاحة الفرصة ألولیاء أمور األطفال ذوي اإلعاقات بالمشاركة بشكل فعال في عملیة اتخاذ
KIPPفيالطالبدعمخدماتإدارةتدركولكن،التعلیمیة.القرارات Nashvilleلیساإلعاقاتذوياألطفالبعضفإنمؤسفة،لظروفنظًراأنھ

لدیھم أولیاء أمور یمكنھم أداء ھذا الدور شدید األھمیة، مما ُیرجع عملیة التخطیط التعلیمي الخاصة بھم لتقدیر الممثلین من نظام المدرسة المحلي أو
الدنیاوالمعاییربالوالیةالخاصةواللوائحوالقواعد)IDEA(اإلعاقاتذوياألفرادتعلیموقانونالفدراليالقانونیقتضيفحسب.األخرىالوكاالت
KIPPفيالطالبدعمخدماتإدارةستسعىلذلك،األطفال.ھؤالءیتلقاهأنیجبالذيالتعلیمبشأنالقراراتالتخاذفردتعیینوجوب Nashville،

من خالل عملیة توظیف وتدریب أولیاء أمور بدالء، إلى تعیین أفراد مؤھلین لیعبروا عن آراء ھؤالء الطالب ذوي اإلعاقات الذین لیس لدیھم تمثیل
مناسب من أولیاء األمور.  لمزید من المعلومات حول االضطالع بدور ولي أمر بدیل أو الجلسات اإلعالمیة/ التدریبیة ألولیاء األمور البدالء، یرجى

KIPPلمدرسةاإلقلیميالمكتبمعالتواصل Nashvilleدعملخدماتاإلقلیميالمدیرإلىالتحدثوطلب4484.226.615الرقمعلىالعامة
الطالب.

نقاط التواصل
واألوصیاءاآلباءعلىینبغيطفلھم.بخصوصقلقأوجھلدیھمكانإذاKIPPموظفيمنأيمعالتحدثعلىاألوصیاءاألمور/أولیاءیشجع

التالیینKIPPموظفيأحدمعیتواصلواأناألطفالألحدالتعلیمیةالحاجاتبخصوصمخاوفأوأسئلةلدیھمالشأن الذینأصحابمنواآلخرین
Childبرنامجلمناقشة Find،فيالخاصالتعلیمبرامجتوافرو/أواإلحالة،عملیةو/أوKIPP:

ناظر المدرسة●
قائد خدمات دعم الطالب●
المدیر اإلقلیمي لخدمات دعم الطالب●

عملیة اإلحالة
الوالد/موافقةعلىللحصولمعقولةجھودبذلKIPPمنُیطلبإعاقة.لدیھیكونقدالطفلبأناالعتقادسببالمبدئيللتقییماإلحالةتذكرأن ینبغي
منتقویمًیایوًما60غضونفياألھلیةوتحدیدالمبدئيالتقییمإكمالویجباإلحالةاستالممنتقویمًیایوًما30غضونفيالمبدئيالتقییمعلىالوصي

الحصول على موافقة الوالد/ الوصي.

 ال ینطبق الجدول الزمني للتقییم المبدئي في الحاالت التالیة:

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

إذا رغب أحد الوالدین/ الوصي أو أي شخص آخر في إجراء إحالة إلجراء تقییم مبدئي لتحدید ما إذا كان الطفل بحاجة إلى التعلیم الخاص
الكتابیةأوالشفویةاإلحالةقبولKIPPموظفيجمیععلىیجبمدرستك.فيالطالبدعمخدماتبقائداالتصالُیرجىالصلة،ذاتوالخدمات
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KIPPتقدماالستالم.منعملأیام)3(غضونفيكتابًیاالشفویةاإلحالةتوثیقKIPPموظفيعلىیجبشفویة،إحالةتلقيعندالمبدئي.للتقییم

نموذج إحالة لمساعدة الوالدین/ األوصیاء واألطراف األخرى في توثیق اإلحالة، ولكن ال یلزم إكمال النموذج من قبل الشخص الذي یطلب اإلحالة
اإلحالة.علىللعملKIPPإلى

التالیین:األشخاصمنالمبدئيللتقییماإلحاالتKIPPتقبل

والد/ وصي طالب؛ و/أو●
الطالب، بشرط أن الحقوق التعلیمیة قد ُنقلت للطالب؛ و/أو●
KIPPمنموظف● Nashvilleبالطالب.معرفةلدیھ

من:اإلحاالتأیًضاKIPPتقبل)،6(السادسةسنتحتلألطفال

ذلك األطباء، المستشفیات، مقدمي رعایة صحیة آخرین؛ وأطباء األطفال أو غیرھم من المھنیین في المجال الطبي، بما في●
منشآت تنمیة الطفل، بما في ذلك مراكز الرعایة الیومیة، مراكز رعایة الطفل، برامج الطفولة المبكرة؛ و●
IDEAبرامجذلكفيبماالتعلیمیة،المنطقةوبرامجھیئات● Part Cو؛
المنظمات المجتمعیة والمدنیة؛ و●
منظمات المناصرة.●

توافربخصوصبمعلوماتلتزویدھمبالمجتمعالخدماتمقدميمعللتعاونوتعملالمجتمعیةاإلحالةمصادرمعمستمرتواصلعلىKIPPتحافظ
التعلیم الخاص والخدمات المتعلقة بذلك والوسائل التي یمكن من خاللھا أن یقوم اآلباء/ األوصیاء أو المنظمات بتقدیم إحالة.

تشملالمبدئي.التقییمعلىالوصيالوالدین/موافقةعلىللحصولمعقولةجھودبذلKIPPعلىیجباإلحالة،استالممنتقویمًیایوًما30غضونفي
أنیجباألقل.على)2(طریقتینباستخداممختلفةتواریخ)3(ثالثةفياألقلعلىمرات)3(ثالثالوصيبالوالد/االتصالمحاولةالمعقولةالجھود

إذامالتحدیدالطالببخصوصالموجودةللبیاناتتحلیلإجراءKIPPعلىیجباإلحالة.استالممنعملأیام10غضونفيمعقولةجھوًداKIPPتبدأ
كانت التقییمات اإلضافیة ضروریة. قد تشمل البیانات الحالیة التي یمكن أخذھا في االعتبار، على سبیل المثال ال الحصر، مالحظات المعلم، و/أو

تقییمات الفصول الدراسیة، و/أو الفحوصات والتقییمات على مستوى المدرسة، و/أو تقییمات الوالیة، و/أو درجات الطالب وسجالتھم، و/أو تقاریر
بإعاقةإصابتھفيالمشتبھالطفلعلىالوصيالوالد/KIPPستزوداألخرى.التدخالتمنالبیاناتأوو/الصحیة،السجالتو/أوالوصي،الوالد/

الوصيالوالد/موافقةعلىالحصولعندأعوام،6عنأعمارھمتقلالذینلألطفالبالنسبةمطلوب.إضافي(تقییمات)تقییمأيطبیعةحولبمعلومات
المناسب.الوقتفياإلحالةنتیجةبخصوصباإلحالةیقومالذيالشخصإلىمالحظاتKIPPستقدماإلحالة،معلوماتعنلإلفصاح

الفحوصات
عملیاتتستخدمعلیھ.الوصيالطفل/والدإلىالفحصنتائجتقدیمویتمللتقییم،طفلإحالةینبغيكانإذامالتحدیدشاملةفحصعملیةKIPPتنفِّذ

الزيفحصإلجراءKIPPمنمطلوبةلیستالوصيالوالد/موافقةالطالب.جمیعمععامبشكلتطبیقھایتمالتيواألدواتالتقییماتالفحص
تقییًماالدراسیةالمناھجلتنفیذالمناسبةالتعلیمیةاالستراتیجیاتلتحدیدKIPPفيأخصائيأومعلمبواسطةإجراؤهیتمالذيالفحصیشكلالالمدرسي.

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

الصلة.ذاتوالخدماتالخاصالتعلیمإلىحاجةفيإعاقةذيطفالًیكونقدلطالبالمبدئيالتقییملتأخیرالفحوصاتKIPPتستخدمال

)RTI2(والتدخلللتعلیماالستجابة
التعلیمإلىحاجةفيإعاقةذيطفالًیكونقدلطالبالمبدئيالتقییملتأخیرKIPPبـالخاصة)RTI2(والتدخلللتعلیماالستجابةمجھوداتُتْسَتْخدم لن

الخاص و/ أو الخدمات ذات الصلة.

الخدمات المقدمة
KIPPتستخدم).IEP(طفللكلالفرديالتعلیمخطةفيالمطلوبالنحوعلىالتیسیریةوالترتیباتالصلةذاتوالخدماتالتعلیميالدعمكلKIPPتوفر

نموذج إدماج كامل حیث یقضي الطالب معظم یومھم في بیئة تعلم أقل تقییًدا جنًبا إلى جنب مع أقرانھم من نفس العمر ومن نفس الصف. یتم تحقیق
الدراسیة،الفصولإلىیحضرونالذینالصلةذويالخدماتومقدميالتدخلمتخصصيخاللمنللطالب،IEPلبرنامجوفًقاللطالب،IEPأھداف

ویسحبون الطالب للخارج للحصول على خدمات فردیة، وفي مجموعات تعلم صغیرة، كما ھو محدد في خطة التعلم الفردي الخاصة بالطالب. لدى
KIPP/مقدميمعتتعاقدوھيوالسلوكیة،التعلیمیةالدعمخدماتلتقدیموذلكالموظفینضمنمنالتدخلفيومتخصصوناجتماعيأخصائيمستشار

الخدمات الخارجیین حسب الحاجة لخدمات النطق والسمع والبصر، باإلضافة إلى العالج الطبیعي والمھني والعالج بالموسیقى.
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الحقوق والضمانات اإلجرائیة للوالد/ الوصي
Childعملیةخاللاألوصیاءلآلباء/القانونیةالحقوقتعریف یتم FindقانونقبلمنIDEAیسعىقدخالف،وجودحالةفيتینیسي.والیةوقانون

اآلباء/ االوصیاء وراء حل الخالفات والمطالبة بحقوقھم في عملیة اإلجراءات الواجبة من خالل الوساطة، أو شكاوى اإلجراءات الواجبة أو شكاوى
إما:طریقعنIDEAقانونبموجبحقوقھمبخصوصالمزیدمعرفةاألوصیاءلآلباء/یمكنللوالیة.مقدمة

Part(اإلجرائیةالضماناتبخصوص"ب"لـلجزءالرجوع● B Procedural Safeguards(الموجود
أو؛https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/reports/331816_notice_proc_safeguards.pdfفي:

KIPPلمدرسةاإلقلیميالمكتبمدیرأوبالمدرسةالطالبدعمخدماتقائدمعالتواصلخاللمن● Nashvilleالرقمعلىالعامة
بھم.الخاصةاإلجرائیةالضماناتمننسخةعلىللحصولالطالبدعملخدماتاإلقلیميالمدیرإلىالتحدثوطلب4484-224-615

IDEAتظلمات
ینبغي أن یتبع اآلباء/ األوصیاء أو الطلبة الذین یرغبون في تقدیم شكوى أو تظلم بخصوص برنامج التعلیم الخاص لطفلھم نفس اإلجراءات المحددة في
الجزء المعنون "اإلجراء العام للتظلمات والشكاوى". قد تشمل تلك الشكاوى، ولكن لیست محصورة في، تكوین أو تنفیذ خطة التعلیم الفردي للطفل،

والخدمات المقدمة، وإحراز تقدم في تحقیق األھداف، واستخدام الترتیبات التیسیریة المالئمة والتدخالت في بیئة التعلیم العام، إلخ.

یمكن ألولیاء األمور/ األوصیاء أو الطالب الذین تم نقل حقوقھم التعلیمیة إلیھم طلب التعویض من المنطقة التعلیمیة المحلیة إذا شعروا أن مخاوفھم لم
فيالشكاوىتقدیمیمكنبنا،الخاصةالمعتمدةMNPSمدارسمنأيفيالمسجلینللطالببالنسبةالمدرسة.مستوىعلىكاٍفبشكلمعھاالتعاملیتم

المكتب المذكور أدناه:

MNPSفياالستثنائيالتعلیمإدارة

835Robertson Academy Road

Nashville, TN 37220

665702داخلي)،615(687-4551ھاتف:

)615(214-8659الفاكس:رقم

یجب تقدیم الشكاوى المقدمة من قبل الطالب، أو من ینوب عنھم، المسجلین في أي من مدارسنا المعتمدة من قبل لجنة المدارس المستقلة العامة من خالل
Charter.Commission@tn.govعلىاإللكترونيالبریدعبرأو)615(532-6245الرقمعلىPCCھاتفخط

 یمكن أیًضا تقدیم الشكاوى لمجلس الوالیة عبر عملیة الشكاوى العامة المحددة لمجلس الوالیة، لكن ذلك بعد إعطاء الفرصة لفرق المدرسة والوكاالت
مجلسلدىتظلُّماوشكوىتقدیمدونIDEAبقانونخاصةأخرىإداریةأوأفعال قانونیةتقدیمیتمقدالنزاع.لحلالمدرسةلھاتخضعالتيالمحلیة

الوالیة أو المدرسة. یمكن توجیھ الشكاوى للتالي:

:IDEAبقانونالخاصةالواجبةاإلجراءاتشكاوىو/أواإلداریةالشكاوى

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.htmlاإللكتروني:الموقع

الطالب)دعم(فریقS-Teamالـعملیة
ھناك أوقات ُیظھر فیھا الطالب أنماًطا متكررة من السلوكیات التي تتداخل مع التعلم ألنفسھم أو للطالب اآلخرین. إذا رغب الوالد/ الوصي أو أي

جمیععلىیجبالطالب.دعمخدماتبقائداالتصالیرجىمخاوفھ،لمناقشةالطالب)دعم(فریقS-Teamالجتماعإحالةإجراءفيآخرشخص
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فيكتابًیاالشفویةاإلحالةتوثیقKIPPموظفيعلىیجبشفویة،إحالةتلقيعند.S-TeamالجتماعالكتابیةأوالشفویةاإلحالةقبولKIPPموظفي
االستالم.منعملأیام)3(غضون

أیًضایشملوقدأوصیاءواآلباء/اجتماعیین/مستشارین،وأخصائیینوالمعلمین،النائب،أووالناظرالفریق،منسقمنS-Teamفریقیتكون
ممرضین، وأطباء للصحة العقلیة، وأخصائیین نفسیین، وممثلین عن ھیئة خارجیة الذین یساعدون في إعداد أسالیب المنع والتدخل واستراتیجیات بدیلة

تؤدي في النھایة إلى نجاح الطالب. عندما یتطلب سلوك الطالب تدخالً، یقوم فریق دعم الطالب بتطویر وتوثیق خطة للتعامل مع السلوك.

إذا كانت التدخالت ناجحة، فسیقوم الفریق بالتوثیق وقد یستمر في المراقبة حسب االقتضاء.  إذا استمرت سلوكیات بعد تدخالت وتم االشتباه في إعاقة،
المدرسةتجتمعأنینبغيالمرحلة،ھذهفينقطةأيفيإعاقةفياالشتباهتمإذا.S-Teamالـقبلمنلمقابلةالمالئمالتقییمأخصائياستدعاءیتم

الخطةأوالخاصالتعلیملخدماتتقییمإلجراءالوصيالوالد/منمكتوبإقرارعلىللحصولأیام)10(عشرةغضونفيمقابلةفيالوصيوالوالد/
504.

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

عندالمقدم)HLS(األماللغةاستبیانإلىاستناًدا)NELB(اإلنجلیزیةاللغةمتعلميمنفیھالیسواخلفیةمنأنھمتحدیدتمالذینKIPPلطالباإلنجلیزیة
WIDAبـواألولالصفلطالباألولالدراسيوالفصلالحضانةلطلبةWIDAفحصبأداةالمعروفالتقییمھذاالتسجیل. Screenerالصفلطلبة

االول للصف الثاني عشر، یقیِّم اللغة اإلنجلیزیة في المجاالت التعلیمیة واالجتماعیة باإلضافة للغة المتصلة بالفنون اللغویة، والریاضیات، والعلوم،
والدراسات االجتماعیة في داخل المضمون المدرسي عبر أربع مجاالت لغویة: القراءة، والكتابة، واالستماع، والتحدث. یجب إجراء فحص لطالب

KIPPثانیةكلغةاإلنجلیزیةللغةمعتمدمعلمِقبلمنھؤالء)ESL(التسجیل.منتقویمًیایوًما30غضونفيأمورھمأولیاءوإخطار

للغةمتعلمونأنھمتحدیدتمإذااإلنجلیزیة.للغةمتعلمونأنھمتحدیدیتمقدالمجرى،الفحصفيKIPPطالبیحرزھاالتيالدرجةإلىاستناًدا
علىتبدأأنیجبوالتيالمناسبة،التیسیریةالترتیباتو/أوالدعموسائلو/أوالتعلمخدماتعلىللحصولمؤھلینKIPPطالبفسیكوناإلنجلیزیة،

االجتماعيالتطویرعلىیركِّزمعاییرعلىمعتمًدامنھًجایستخدمالذي)،ESOL(أخرىلغاتاالنجلیزیة لمتحدثيبرنامج اللغةفيإدخالھمسیتمالفور.
ELDبـیعرفماأواإلنجلیزیةاللغةتطویرمعاییرعلىESOLالـمقرراتتعتمداإلنجلیزیة.اللغةفيواألكادیمي standards.داخلللمعلمینیمكن

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

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

WIDAالتقییم،ھذااإلنجلیزیة.اللغةلمتعلمي ACCESSباإلضافةواالجتماعیةالتعلیمیةالمجاالتفياإلنجلیزیةاللغةیقیِّماإلنجلیزیة،اللغةلُمَتَعلِّمي
للغة المتصلة بالفنون اللغویة، الریاضیات، والعلوم، والدراسات االجتماعیة في داخل المضمون المدرسي عبر أربع مجاالت لغویة: القراءة، والكتابة،
واالستماع، والتحدث. إذا كانت ھناك أیة أسئلة توضیحیة أو مخاوف بخصوص خدمات تعلم اللغة االنجلیزیة، یرجى التواصل مع قائد خدمات دعم

KIPPلمدرسةاإلقلیميبالمكتباالتصالأوطفلكبمدرسةالطالب Nashvilleاإلقلیمي.المدیرإلىالتحدثوطلبالعامة

504خطط
مسؤولینالعامالتعلیممعلموسیكون.504خططكلتنفیذعلىباإلشرافاالجتماعياألخصائيالمدرسة/ومستشارالطالبدعمخدماتقائدیقوم
بالطلبات،الخاصةالوالیةلوائحالخططھذهتتبعللطالب.504خطةفيالمشملةالتیسیریةوالترتیباتالتعدیالتكلتنفیذعنرئیسيبشكل

والتقییمات، والتنفیذ. إذا كانت ھناك أیة أسئلة توضیحیة أو مخاوف، یرجى التواصل مع قائد خدمات دعم الطالب أو مستشار المدرسة/ األخصائي
االجتماعي.

خدمات المالزمین للمنزل
دھوكما)HHB(المستشفىأوالمنزلفيالمالزمةKIPPفيالطالبفیھایطلبحاالتھناكتكونقد التي)،ESP(التعلیمیةالخدمةقبل خطةمنمحدَّ
خدماتطالبفیھیحتاجالذيالوقتخاللالفردي.التعلیمبرنامجأو504الخطةفيالمنطبقالقسمعلىتعدیالتو/أوتیسیریةترتیباتتتضمنقد

HHB،كانإذاالطالب،یعالجنفسيأخصائيأومرخصطبیبِقبلمنذلكُیحددبدیل،موقعفيللطالبأخريوخدماتأكادیميتعلیمتقدیمسیتم
احتیاجھم الخاص یمنعھم من حضور المدرسة بشكل طبیعي. إذا كانت ھناك أیة أسئلة توضیحیة أو مخاوف، یرجى التواصل مع مستشار المدرسة/

).IEP(فرديتعلیمبرنامجلدیھمالذینالطالبمنطفلككانإذاالطالبدعمخدماتقائدأواالجتماعياألخصائي
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تقدیم المشورة
االستشارة الفردیة

تتعلقمشورةبخصوصفرديبشكلالمشورةتقدیمعلىمتدربأواجتماعيأخصائي/KIPPمستشارمعطالبیتقابلعندماھيالفردیة االستشارة
بمسائل معینة أو عامة تعوق تعلیمھ. ُیْسَحب الطلبة في االستشارة الفردیة من داخل الفصل مرة أو مرتین في االسبوع كما ھو ضروري. بالرغم من أنھ

یمكن لمستشاري المدرسة المھنیین تقدیم المشورة لكل الطلبة دون موافقة الوالد/ الوصي، لدى اآلباء/ األوصیاء الخیار لرفض خدمات االستشارة
الفردیة. ولكن، یجب أن یحصل األخصائیون االجتماعیون والمستشارون المھنیون المرخصون على موافقات لتقدیم الخدمات للطلبة المحدد أنھم

یحتاجون إلى خدمات مشورة.

االستشارة الجماعیة
یمكن للطلبة الذین قد یحتاجون إلى دعم إضافي، ولكن لیس بالضرورة یحتاجون لدعم یرقى لمستوى االستشارة الفردیة، المشاركة في استشارة

جماعیة. عادة ما تشتمل االستشارة الجماعیة على ثالثة إلى سبعة طالب یعانون كلھم من مسائل مشابھة (تشمل األمثلة إدارة الغضب، الحزن، اإلعداد
المتحان، المثابرة، إلخ.). یتقابل الطلبة مع المستشار/ األخصائي االجتماعي في بیئة جماعیة على فترات منتظمة. وكما ھو الحال بالنسبة لالستشارة

الفردیة، فإنھ یتعین على األخصائیین االجتماعیین والمستشارین المحترفین المعتمدین الحصول على الموافقة لتقدیم خدمات االستشارة الجماعیة
للطالب.

الصحة، والعافیة، والسالمة

الفحوصات البدنیة والتطعیمات
قبل دخول كل طالب لمدرسة عامة للمرة األولى وقبل االشتراك كعضو في أي فریق ریاضي تحت رعایة المدرسة، یجب على الطالب أن یقدم إثباًتا

على الفحص البدني الكامل.

TCAلقانونوفًقا § الحدیثة.التطعیماتعلىدلیلدونالمدرسةإلىالذھابأوبالتسجیلللطلبةُیسمحالتینیسي)،والیةلقانونوفًقا(أو49-6-5001
یجب توثیق متطلبات التطعیم الخاصة باألطفال الذین یذھبون إلى المدرسة في شھادة تطعیم رسمیة صادرة عن والیة تینیسي. قد ُیمنح الطالب إعفاء من
متطلبات التطعیم إذا شھد طبیب مؤھل أن تقدیم التطعیمات سیكون مضًرا للطفل بأي طریقة. قد ُیمنح الطالب أیًضا إعفاًء من متطلبات التطعیمات إذا

قدم الوالد/ الوصي تصریًحا مكتوًبا وتم التوقیع علیھ والتأكید تحت جزاءات القسم الكاذب للسلطات المالئمة أن التطعیم واإلجراءات الوقائیة ھذه
ما بعد أو تتعارض مع معتقدات وممارسات دینیة للوالد/ الوصي. لن یتم رفض طلب قید للمدرسة لطالب تم تحدیده أنھ بال مأوى إذا لم یكن الطالب مطعَّ

إذا كان غیر قادر على تقدیم سجالت تطعیم بسبب عدم وجوده داخل مأوى. سیتم إرسال الطلبة الذین یحضرون للمدرسة دون سجالت تطعیمات
حدیثة للبیت فوًرا حتى تتم مشاركة سجالت تطعیم حدیثة مع المدرسة.

وال19كوفید-لقاحیتلقىطالبأليالمحدثةالتطعیماتمعلوماتتقدیمعلىاألوصیاءاآلباء/تشجیعیتم،19كوفید-جائحةتفشيالستمرارنظًرا
یكون ذلك إلزامًیا علیھم.

أدویة الطالب

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

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

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

حتى یعطي نفسھ دواء في المدرسة بمساعدة:

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

تستلم المدرسة نسخة تم التوقیع علیھا وكاملة من "طلب المساعدة في اإلعطاء الذاتي للدواء"دواء (سواء بوصفة طبیة أو دون)، یجب أنأيقبل تقدیم
باإلضافة للدواء في عبوتھ األصلیة مع اسم الطالب، واسم الدواء والجرعة، ووقت وطریقة األخذ.  یجب تجمیع كل الدواء غیر المستخدم في نھایة العام

ھذاإكمالدون،Tylenolمثلطبیةوصفةدوناألدویةشامًالأدویة،أيیقدمأنالعملطاقمیستطیعلنیوًما.14بعدإتالفھسیتمأوالدراسي،
النموذج وإرفاقھ في الملف.

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

اإلنفلوانزا ومرض االلتھاب السحائي واللقاح
ستزود المدرسة اآلباء/ األوصیاء بمعلومات بخصوص اإلنفلونزا ومرض االلتھاب السحائي وفاعلیة اللقاح ضد اإلنفلونزا ومرض االلتھاب السحائي

في بدایة كل عام دراسي.

االستعداد للطوارئ
KIPP Nashvilleفيمحورًیادوًراالعملطاقمأعضاءكلیلعبالمدرسي.الحرمفيالتواجدأثناءوالطلبةالعملطاقممنعضوكلبسالمةملتزمة

KIPPفي دورھممنوجًھاھذایعتبرواأنعلیھموینبغيطالبكلسالمة Nashville.وتنفیذإعدادعنمسؤولةوالمدرسیةاإلقلیمیةالعملیاتفرق
خطھ السالمة.

مناورات السالمة
KIPPمدارسبجمیعالخاصللطوارئاالستعدادمنمھمةناحیةھيالسالمة مناورات Nashville.منوالطلبةالموظفینالسالمةمناوراتستمكِّن

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

بالطقس یمكن أن یؤثر فوًرا على سالمة كل االشخاص داخل المبنى، سیقوم كلعندما یكون ھناك حدًثا سیًئا متعلقإعصار/ طقس سيء:●
األشخاص باالحتماء داخل المبني.

أن یؤثر على المدرسة، ُیَتطلَّب من كل األشخاص داخل المبنى أن یبقوا في الداخل.عندما یكون ھناك تھدیًدا في المنطقة یمكنمنع الدخول:●
لن یتم السماح ألي شخص بدخول أو إعادة الدخول للمبنى خالل ھذا الوقت.

یؤثر فوًرا على أمن كل االشخاص داخل المبنى، سیتم قفل كل األبواب (الداخلیةعندما یكون ھناك تھدیًدا داخل المبنى یمكن أنالغلق:●
والخارجیة) وینبغي أن یختبئ كل االشخاص داخل المبنى عن النظر.

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

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

تصریح عدم التمییز
KIPPتضم Nashvilleلھاألشخاصجمیعومراعاةاحترامأنعلىینصالذيبالمبدأنسترشدونحنبعضھم.معاألشخاصمنمتنوعة مجموعة

األولویة في جمیع أنشطة المدرسة. ومن غیر القانوني أن نمیِّز ضد أي فرد على أساس العرق، أو اللون، أو الدیانة، أو الجنس، أو الجنسیة، أو التوجھ
الجنسي، أو العمر، أو حالة اإلعاقة.

KIPP Nashvilleولكن،1964لعامالمدنیةالحقوقلقانونالسادسةالمادةمعبالتوافقالمتساویةالفرصبخصوصالقانونبتطبیقفقطملتزمةلیست
KIPPتریدلقیمھا.الصمیماألساسھيالقوانینھذهروحأنتعتبر Nashvilleبمبادئویلتزمیالحظأنالمجتمعفيعضوكلمسؤولیةأنتؤكدأن

الفرص المتساویة ألن ذلك یؤثر على طاقم العمل، وأعضاء ھیئة التدریس والطلبة في كل أوجھ الحیاة المدرسیة.

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

3410 Knight Drive

Nashville, TN 37207

615.852.8214

إیذاء األطفال وإھمالھم
اإلبالغ

سیكون جمیع الموظفین في حالة تأھب تحسًبا ألي دلیل على إیذاء و/أو إھمال لطفل وذلك یشمل اإلیذاء النفسي، والبدني، واإلیذاء الجنسي. إذا كان
الموظفون یعرفون أو لدیھم سبب معقول لالشتباه في حدوث إیذاء أو إھمال، ینبغي تقدیم بالغ فوًرا. سیتم تقدیم البالغات للقاضي الذي یتمتع بسلطة

كبیرإلىأوالطفل،فیھایعیشالتيالمقاطعةمأمورإلىأو)،DCS(الطفلخدماتإلدارةالتابعالمقاطعةمكتبإلىأوباألحداث،خاصةقضائیة
مسؤولي إنفاذ القانون حیث یعیش الطفل. سیشمل التقریر ما یلي، للحد المعلوم بھ من قبل المبلِّغ:

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

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

طبیعة ومدى اإلیذاء أو اإلھمال وأي إفادة من الطفل؛ و.3

أي دلیل على السبب أو أي معلومات أخرى یمكن أن یكون لھا عالقة بالسبب أو بمدى اإلیذاء أو اإلھمال..4

ستبقى ھویة الشخص المبِّلغ سریَّة إال إذا قررت محكمة األحداث خالف ذلك. سُیخطر الوالد/الوصي شفھًیا بأنھ تم تقدیم بالغ وبأي معلومات أخرى
یتملنالطفل.خدماتإدارةمعبالتنسیقاإلخطارھذاتقدیموسیتمالبالغ.تقدیممنساعة)24(وعشریةأربعغضونفيوذلكالطفل،بسالمةمتعلقة

تقدیم إخطار إذا كان ھناك سبب معقول لالعتقاد بأن الوالد/ الوصي قد یكون ھو المعتدي أو مسؤول عن اإلیذاء بأي طریقة.

التحقیقات
یتوجب على موظفي وإداریي المدرسة التعاون، وتقدیم العون، والمعلومات أثناء التحقیقات في حاالت إیذاء الطفل بما في ذلك السماح لفرق مراجعة

حاالت إیذاء الطفل بالقیام بمقابالت أثناء وجود الطالب في المدرسة. یتحكم الناظر في وقت، ومكان، وظروف المقابلة ولكن ال یجوز لھ اإلصرار على
حضور أحد موظفي المدرسة حتى إذا كان المعتدي المشتبھ فیھ موظًفا في المدرسة أو طالًبا آخر. ال ُیعد الناظر منتھًكا ألیة قوانین في حالة عدم إخطار

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

الشكاوى المتعلقة بسالمة الحافالت
عملیة الشكوى

كل حافلة مزودة برقم ھاتف ملصوق على المصد الخلفي لإلبالغ عن الشكاوى.

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

).615(986-1467علىالنقلمدیرإلىالھاتفعبرالشكوىإرسالیتم)1(

الشكوى.فيتحقیًقاالنقلمدیرسیبدأساعة،24غضونفي)2(

یلي:مایتضمنالعملیات،لمدیرمبدئًیاتقریًراالنقلمدیرةتقدمالشكوى،استالممنساعة48غضونفي)3(

وقت وتاریخ استالم الشكوى؛ و)1(

اسم سائق الحافلة؛ و)2(

ملخص للشكوى؛ و)3(

أي شكاوى مسبقة أو إجراءات تأدیبیة أخذت ضد السائق.)4(
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الفعلإليباإلضافةالتحقیقنتائجیفصلالعملیاتلمدیرمكتوًباتقریًراالنقلمدیرةتقدمالمبدئیة،الشكوىاستالممنأیام10غضونفي)2(
الذي تم أخذه استجابة للشكوى.

استخدام الصور الفوتوغرافیة وتسجیالت الفیدیو
یمكن استخدام الكامیرات أو كامیرات الفیدیو لمراقبة سلوك الطالب على حافالت المدرسة التي تنقل الطالب من وإلى المدرسة أو األنشطة الخارجة

عن المنھج الدراسي. لن یتم استخدام الصور وتسجیالت الفیدیو إال لتعزیز نظام، وسالمة، وأمن الطالب، وطاقم العمل، والملكیة.

سیكون الطالب الذین ینتھكون قواعد السلوك في الحافلة عرضة إلجراءات تأدیبیة وفًقا لسیاسة المجلس المعمول بھا التي تحكم سلوك وانضباط
KIPPوتمتثلالطالب. Nashvilleاالحتفاظسیتمالفیدیو.وتسجیالتالفوتوغرافیةبالصوروالمتعلقةالساریةالفدرالیةوالقوانینالوالیةقوانینلكل
صورلمشاھدةالنقلمدیرأوالعملیات،مدیرأوالناظر،أوالتنفیذي،للرئیسطلباتإرسالالوصيللوالد/یجوزعمل.أیام)3(ثالثةلمدةبالمواد

فوتوغرافیة للحافلة أو تسجیالت فیدیو للحافلة نتجت عن حادثة معینة تتعلق بطفلھ، وإذا كان یمكن ترتیب المشاھدة بالتوافق مع القانون الفدرالي وقانون
الوالیة المعمول بھما، فسیتم ترتیب وقت ومكان للمشاھدة. سیكون الرئیس التنفیذي، أو الناظر، أو مدیر العملیات حاضًرا عند إتاحة الفرصة للوالد/

الوصي لمشاھدة الصور الفوتوغرافیة وتسجیالت الفیدیو.

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

إجراءات مشاھدة الفیدیو
أ. من یمكنھ طلب مشاھدة الفیدیو

یجوز للوالد/ الوصي الذي یتمتع بسلطة االطالع على السجل األكادیمي للطالب أن یطلب مشاھدة جزء من مقطع فیدیو تم التقاطھ من كامیرا)1(
ر الفیدیو طفلھ خالل حادثة معینة على الحافلة تتضمن الطفل. في حافلة مدرسیة عندما یصوِّ

م للطلب استعراض فیدیو لطفلھ فقط ولحادثة معینة فقط تتضمن طفلھ.)2( یمكن للطرف الُمقدِّ

KIPPموظفسیكون)3( Nashvilleللفیدیو.الوصيالوالد/مشاھدةأثناءحاضًراالناظر)األحیانمعظم(فيالمالئم

ب . عملیة طلب ومشاھدة الفیدیو
تقدیمیمكنالفیدیو.منالصلةذيالجزءمشاھدةكتابًیایطلبأنالوصيالوالد/علىیجبمعینة،حادثةمنعملأیام)3(ثالثةغضونفي)1(

الطلب للناظر، أو مدیر العملیات، أو مدیرة النقل، أو رئیس العملیات.

إذا تم تقدیم الطلب للناظر، أو مدیر العملیات، أو مدیرة النقل، یجب أن یرسل الطلب إلى الرئیس التنفیذي.)2(

سیقوم رئیس العملیات بجمع، وتجمیع، ومراجعة الفیدیو موضع التساؤل وتحدید ما إذا كان یمكن مشاھدة الفیدیو وفًقا للقوانین الفدرالیة)3(
وقوانین الوالیة.

عند االقتضاء، سیقوم الرئیس التنفیذي بإرسال الفیدیو للناظر الذي سیقوم بجدولة موعد مع الوالد/ الوصي لمشاھدة الفیدیو.)4(

KIPPفيآخرمالئمموظفأوالناظرسیكون)5( Nashvilleأثناءالوالد/الوصيمعاألوقاتكلفيالمشاھدةوعملیةالفیدیوفيمتحكًما
مشاھدة الوالد/ الوصي للفیدیو.

KIPPحیازةفيالفیدیویبقىأنیجب)6( Nashvilleمنھ.نسخأيتقدیمیتمولناالوقات.كلفي

ال یجوز نسخ الفیدیو من قبل الوالد/ الوصي أو الناظر بأي شكل من األشكال. ُیحظر نسخ، أو مضاعفة، أو بث، تسجیل صوتي أو مرئي،)7(
وأخذ صور فوتوغرافیة للفیدیو.

ج. تخزین الفیدیو وتوفُّره
KIPPستحتفظ)1( Nashvilleالتسجیل.بعدعملأیام)3(ثالثةعنتقلاللمدةاألرشیففيالفیدیووتسجیلالفوتوغرافیةبالصور

قانون االستجابة الطارئة لمخاطر األسبستوس
KIPPتحتفظالوالیة،لقانونوفًقا Nashvilleأيعلىتحتويالتينؤجرھا،أونمتلكھا،أوفیھا،نعملالتيالمبانيمنأليلألسبستوسإدارةبخطة

مواد تحتوي على األسبستوس. یشمل ذلك التفتیش الدوري والتواصل االستباقي مع األسر وطاقم العمل بخصوص أي نشاط متعلق باألسبستوس یحدث
داخل المدرسة. في ھذه الظروف النادرة، یحدث خفض االنبعاثات المھني ویتم التخطیط للنشاط خالل عطالت المدرسة.
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إشراك الوالد/ الوصي
سیاسة مشاركة أولیاء األمور واألسرة

KIPPلمدارستابعةمدرسةكلستضع Nashvilleالسیاسةتفيأنویجباألول،الباببمقتضىالمدرسةفياألمورأولیاءلمشاركةسیاسة
بمتطلبات الوالیة والمتطلبات الفدرالیة، بما في ذلك میثاق المدرسة. سیتم وضع ھذه السیاسة المعدة على مستوى المدرسة باالشتراك مع أولیاء أمور

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

میثاق المدرسة
ما ھو میثاق المدرسة؟

KIPPفيأیًضاالمعروفالمدرسة،میثاق Nashvilleالكیفیةتوضحوھيمًعا.والمعلمونوالطالباألسریضعھااتفاقیةھوبالتمیز،االلتزامباسم
التي سیعمل بھا األسر والمعلمون مًعا للتأكد من بلوغ جمیع الطالب معاییر مستوى الصف. المواثیق الناجحة تتسم بما یلي:

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

اإلعداد بشكل مشترك
KIPPوالموظفینالطالبمعبالتعاوناألسرستعمل Nashvilleوإجراءالمیثاقلمراجعةعامكلوفعالیاتاجتماعاتستعقدالمدرسة.میثاقلوضع

تغییرات بناًء على احتیاجات الطالب واألسر.

التواصل حول تعلم الطالب
KIPPتلتزم Nashvilleاألمور:أولیاءمعبھاسنتواصلالتيالطرقبعضیليوفیماالطالب.تعلمحولاألسرمعاالتجاهثنائيالمتكرربالتواصل

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●
المحادثات مع أولیاء األمور حول البیانات األكادیمیة●
االجتماعات مع أولیاء األمور حول فھم التقدم الذي یحرزه الطالب●
اجتماعات أولیاء األمور والمعلمین في فصلي الخریف والربیع●

االلتزام بالتمیز
KIPPفيوالموظفوناألموروأولیاءالطالبجمیعیوقع Nashvilleكتابًیاااللتزامھذایسجلالدراسي.العامبدایةفيبالتمیزااللتزامنموذجعلى

أجلمنالعاممدارعلىبالتمیزااللتزامإلىالرجوعیتموأثنائھا.للكلیةالصحیحالمسارعلىKIPPطالبوضعأجلمنعلیھاالمتفقاإلجراءات
تقدیم مالحظات حول التقدم الذي یحرزه الطالب والموظفون وأولیاء األمور في كل مجال من المجاالت. ر اجع الكتیب الخاص بمدرستك للتعرف

لالطالع على االلتزام بالتمیز الخاص بھا.

التواصل مع الوالد/ الوصي
التواصل مع اآلباء/ األوصیاء بخصوص درجات الطالب والتقدم األكادیمي قد یتضمن على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:

بوابة لالستنارة●
مكالمات ھاتفیة/ رسائل نصیة/ برید إلكتروني●
مؤتمرات●
تقاریر التقدم وسط كل ربع●
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بطاقات التقریر●
خطابات للمنزل●
تقاریر مراقبة التطور*●
*IEPبالـالخاصةالتطورتقاریر●

*للطلبة الذین یحصلون على خدمات التعلیم الخاص

سیقوم المعلمون على نحو استباقي بإخطار الوالدین/ األوصیاء الُمعرَّض طفلھم لخطر عدم النجاح في ربع معیَّن.

حقوق الوالد/ الوصي
)FERPA(لألسرةالتعلیمیةوالحقوقالخصوصیةقانون
KIPPبـالخاصةوالورقیةاإللكترونیةالبیاناتمصادرفيالموجودةبالطالبالخاصةالتعلیمیةالسجالتتكون Nashvilleالفدراليللقانونخاضعة

Family(لألسرةالتعلیمیةوالحقوقبالخصوصیةالخاص Educational Rights and Privacy Act, FERPA)، 20 U.S.C. §1232g.

فةالمعلوماتعناإلفصاحالمدارسعلىFERPAقانونیحظرقلیلة،باستثناءات دونالتعلیمیةالطالبسجالتفيالموجودةالشخصیةللھویةالُمعرِّ
KIPPیعرضقدFERPAقانونانتھاكالوالد/الوصي.منمسبقةكتابیةموافقة Nashvilleالتمویلعلىللحصولاألھلیةإنھاءتشملشدیدةلجزاءات

بموجب أي برنامج فدرالي معمول بھ.

ولكن، یوجد استثناء واحد یسمح باإلفصاح دون موافقة مسبقة من الوالد/ الوصي وھو اإلفصاح لموظفي المدرسة ذوي المصالح التعلیمیة المشروعة.

KIPPفيالعملطاقمأعضاءكلیوافق Nashvilleفةالمعلوماتمنأيعناإلفصاحعدمعلى أداءأثناءعلیھایحصلونالتيالشخصیةللھویةالُمعرِّ
واجبھم ألطراف أخرى لیسوا موظفین رسمیین في المدرسة ما لم یكونوا قد حصلوا على موافقة مسبقة من الوالد/ الوصي بالتوافق مع توجیھات قانون

FERPAاإلفصاح.بشأن

حقوًقاالمؤھلین")("الطالبأكبرأوعاًما18سنفيالذینوالطلبةاآلباء/األوصیاء)FERPA(لألسرةالتعلیمیةوالحقوقالخصوصیةقانونیمنح
معیَّنة بخصوص السجالت التعلیمیة للطالب. ھذه الحقوق ھي:

KIPPاستالممنیوًما45غضونفيالطالبالتعلیمیةالسجالتومراجعةفحصفيالحق)1( Nashvilleالوصول.طلب

ینبغي على اآلباء/ األوصیاء أو الطلبة المؤھلین الذین یریدون أن یفحصوا السجالت التعلیمیة لطفلھم أو الخاصة بھم أن یقدموا طلًبا كتابًیا
للمدیر أو نائبھ یحدد السجالت التي یریدون فحصھا. سیقوم أحد موظفي المدرسة باتخاذ الترتیبات الالزمة للوصول وإخطار الوالد/

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

الحق في طلب تعدیل سجالت الطالب التعلیمیة التي یعتقد الوالد/ الوصي أو الطالب المؤھَّل أنھا غیر دقیقة، أو مضللة، أو بخالف ذلك تنتھك)2(
.FERPAقانونبموجببالطالبالخاصةالخصوصیةحقوق

ینبغي على اآلباء/ األوصیاء أو الطلبة المؤھلین الذین یٍودون أن یطلبوا من المدرسة تعدیل السجل التعلیمي الخاص بطفلھم أو الخاص بھم أن
یقدموا طلًبا كتابًیا للناظر یحددون فیھ بوضوح الجزء من السجل الذین یریدون تغییره ویحددون السبب الذي ینبغي بناًء علیھ تغییره. إذا
ل، فستقوم بإخطار الوالد/ الوصي أو الطالب قررت المدرسة عدم تعدیل السجل على النحو المطلوب من الوالد/الوصي أو الطالب المؤھَّ

المؤھَّل بالقرار وبحقھم في طلب عقد جلسة بخصوص طلب التعدیل. سیتم تزوید الوالد/الوصي أو الطالب المؤھل بمعلومات إضافیة
بخصوص إجراءات الجلسة عند إخطارھم بحقھم في طلب الجلسة.

فةالمعلوماتعنباإلفصاحالمدرسةقیامقبلكتابیةموافقةتقدیمفيالحق)3( إالالتعلیمیة،الطالبسجالتمن)PII(الشخصیةللھویةالُمعرِّ
موافقة.دونباإلفصاحFERPAقانونبھیسمحالذيبالقدر

استثناء واحد، یسمح باإلفصاح دون موافقة، وھو اإلفصاح لموظفي المدرسة الرسمیین ذوي المصالح التعلیمیة المشروعة. المعاییر التي یتم
على أساسھا تحدید من ُیعد موظًفا رسمًیا في المدرسة أو ما الذي تمثلھ المصلحة التعلیمیة المشروعة یجب أن ُتذكر في اإلخطار السنوي

أوالمدرسةقبلمنموظًفاشخًصاالمدرسةفيالرسميالموظفیتضمنماعادة.FERPAحقوقبخصوصالتعلیمیةالمنطقةأوللمدرسة
المنطقة التعلیمیة كإداري، أو مشرف، أو معلِّم أو عضو في فریق الدعم (بما في ذلك الطاقم الطبي أو الصحي، وموظفي وحدة إنفاذ القانون)
أو شخًصا یخدم في مجلس المدرسة. قد یشمل الموظف الرسمي في المدرسة متطوًعا، أو متعاقًدا، أو استشارًیا، برغم أنھ لیس موظًفا من قبل
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المدرسة، فھو یقوم بخدمة أو وظیفة مؤسسیة ُتعیِّن لھا المدرسة موظفیھا الخاصین بھا ویكون تحت رقابة المدرسة مباشرًة فیما یتعلق
فة للھویة الشخصیة من السجالت التعلیمیة والحفاظ علیھا،  مثل محاٍم، أو مدقق، أو استشاري طبي، أو معالج؛ أو باستخدام المعلومات الُمعرِّ
والد/ وصى أو طالب یتطوع للخدمة في لجنة رسمیة، مثل لجنة التأدیب أو التظلُّم؛ أو والد/وصى، أو طالب، أو متطوع آخر یساعد موظف
رسمي آخر للمدرسة في القیام بمھامھ أو مھامھا. یكون لدى الموظف الرسمي للمدرسة مصلحة تعلیمیة مشروعة إذا كان الموظف الرسمي

في حاجة لمراجعة سجل تعلیمي حتى یتمكن من الوفاء بمسؤولیتھ المھنیة.

KIPPقبلمنمزعمفشلبخصوصالمتحدةبالوالیاتالخاصةالتعلیملوزارةشكوىتقدیمفيالحق)4( Nashvilleلمتطلباتاالمتثالفي
FERPA.یدیرالذيالمكتبوعنواناسمFERPA:ھو

Student Policy Compliance Office

U.S. Department of Education

400 Maryland Avenue SW

Washington, DC 20202

تعریفات
ویتم االحتفاظ بھا من قبل المدرسة أو من قبل طرف یعمل للمدرسة.سجالت ذات صلة مباشرة بالطلبةسجالت الطالب التعلیمیة:●

فة للھویة الشخصیة:● المثال ال الحصر، ما یلي:تتضمن، على سبیلالمعلومات الُمعرِّ

أسماء الطلبة؛○

أسماء آباء الطلبة أو أعضاء آخرین في األسرة؛○

عنوان الطالب أو عنوان أسرة الطالب؛○

فات الھویة؛ مثل أرقام الضمان االجتماعي للطلبة أو أرقام للطلبة مخصصة من قبل المدرسة؛○ ُمعرِّ

قوائم بالصفات الشخصیة التي ستجعل من السھل تعقُّب ھویة الطالب؛ أو○

معلومات أخرى ستجعل من السھل تعقُّب ھویة الطالب.○

KIPPقبلمنمعیَّنشخصالمدرسة:فيالرسميالموظف● Nashville،في(بماالدعمفریقفيعضوأومعلِّم،أومشرف،أوكإداري
ذلك الطاقم الطبي، أو الصحي، أو موظفي إنفاذ القانون، أو الفنیین) أو شخص یخدم في مجلس إدارة المدرسة؛ أو شخص أو شركة قد

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

المدرسة مصلحة تعلیمیة مشروعة إذا كان الموظف الرسمي یحتاج إلى مراجعةیكون للموظف الرسمي فيالمصلحة التعلیمیة المشروعة:●
أحد السجالت التعلیمیة حتى یتمكن من الوفاء بمسؤولیتھ المھنیة.

)PPRA(الطالبحقوقبحمایةالخاصالتعدیل
ألغراضالمعلوماتواستخداموتجمیعاالستطالعات،إجراءبخصوصمعینةحقوًقاوالثانویةاالبتدائیةالمرحلةطالبأوصیاءآباء/PPRAیمنح

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

الموافقة قبل أن ُیطلب من الطالب إكمال استطالع یخص واحدة أو أكثر من المجاالت التالیة المحمیة ("استطالع بشأن معلومات محمیة")●
):ED(المتحدةبالوالیاتالتعلیملوزارةتابعبرنامجقبلمنكلًیاأوجزئًیامموالًاالستطالعكانإذا

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

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

السلوكیات أو المواقف الجنسیة؛ أو.3
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السلوك غیر القانوني، أو المعادي للمجتمع، أو المھین، أو المدین للذات؛ أو.4

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

العالقات ذات االمتیازات المعترف بھا قانوًنا، مثل العالقات مع المحامین أو األطباء أو الوزراء؛ أو.6

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

الدخل، بخالف ما یقتضیھ القانون لتحدید األھلیة لبرنامج..8

تلقي إخطار وإتاحة الفرصة إللغاء مشاركة الطالب في:●

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

أي فحص بدني اختراقي أو مسح غیر طارئ مطلوب كشرط لحضور، وتدیره المدرسة أو وكیلھا، ولیس ضرورًیا لحمایة الصحة.2
والسالمة المباشرة لطالب، وذلك باستثناء فحوصات السمع، أو الرؤیة، أو اعوجاج العمود الفقري، أو أي فحص بدني أو مسح

مسموح بھ أو مطلوب بموجب قانون الوالیة؛ و

األنشطة التي تتضمن جمع المعلومات الشخصیة المجموعة من الطالب أو اإلفصاح عنھا أو استخدامھا للتسویق أو بیع المعلومات.3
أو توزیعھا بطریقة أخرى على اآلخرین. (ال ینطبق ذلك على جمع المعلومات الشخصیة المجموعة من الطالب أو اإلفصاح عنھا

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

الفحص، عند الطلب، وقبل إجراء أو استخدام:●

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

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

المواد التعلیمیة المستخدمة كجزء من المناھج التعلیمیة..3

الوالیة.قانونبموجبمتحررقاصرأوعاًما18العمرمنیبلغطالبأليالوصيالوالد/منالحقوقھذهتنتقل

KIPPوضعت Nashvilleمعلوماتحولاستطالعاتإجراءفيالطالبخصوصیةلحمایةترتیباتالىباإلضافةالحقوق،ھذهبخصوصسیاسات
KIPPستقوماألخرى.التوزیعأغراضأوالمبیعاتأوالتسویقألغراضاستخدامھاأوعنھااإلفصاحأوشخصیةالمعلوماتوجمعمحمیة،

Nashvilleوأیًضا،كبیرة.تغییراتأيوبعددراسيعامكلبدایةفيسنوًیااألقلعلىمباشرةبصورةالسیاساتبھذهاألوصیاءاآلباء/بإخطار
KIPPستقوم Nashvilleوستتیحأدناهالمذكورةالمحددةواالستطالعاتاألنشطةفيیشاركواأنالمقررمنالذینالطلبةآباء/أوصیاءبإخطارمباشرًة

KIPPوسترسلالمحدد.االستطالعأوالنشاطفيطفلھممشاركةإللغاءلھمالفرصة Nashvilleالدراسيالعامبدایةفياألوصیاءلآلباء/اإلخطارھذا
إذا كانت قد حددت التواریخ المعینة أو التقریبیة لألنشطة أو االستطالعات في ھذا الوقت. وبالنسبة لالستطالعات أو األنشطة المجدولة بعد بدایة العام
الدراسي، فسیتم تزوید اآلباء/ األوصیاء بإخطار معقول لألنشطة واالستطالعات المخطط لھا المدرجة أدناه وستتاح الفرصة لھم إللغاء مشاركة طفلھم

في تلك األنشطة واالستطالعات. ستتاح الفرصة لآلباء/ األوصیاء لمراجعة أي استطالعات ذات صلة. فیما یلي قائمة باألنشطة واالستطالعات
المحددة التي ینطبق علیھا متطلب اإلخطار المباشر ھذا:

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

).ED(التعلیموزارةقبلمنجزئًیاأوكلًیاممولغیرالمحمیةالمعلوماتحواستطالعأيإجراء●

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

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

Student Policy Compliance Office

U.S. Department of Education
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400Maryland Avenue SW

Washington, DC 20202

اإلفصاح عن معلومات الطلبة لمؤسسات التعلیم العالي والقائمین على التجنید العسكري
KIPPمنالفدراليالقانونیتطلب Nashvilleوأرقاموعناوین،بأسماء،الطلب،عندالعسكري،التجنیدعلىوالقائمینالعاليالتعلیممؤسساتتزوید
برفضعاًما)18بلوغھبمجردالطالبقامإذا(أوعاًما)18(عشرثمانیةمنأقلعمرهطالبوصيوالد/قامإذاإالَّالثانویة،المدارسطالبھواتف

اإلفصاح عن ھذه المعلومات. یمكن لآلباء/ األوصیاء أن یرفضوا اإلفصاح في نموذج اإلذن الموجود في نھایة ھذا الكتیِّب.

طلب الحصول على مؤھالت طاقم العمل
بموجب القانون الفدرالي، یحق لآلباء/ األوصیاء طلب معلومات بخصوص مؤھالت معلِّمي ومساعدي معلِّمي طفلھم، بما في ذلك ما یلي:

ما إذا قام المعلم بتلبیة معاییر الترخیص والتأھیل الخاصة بالوالیة لمستویات الصفوف والمواد الدراسیة التي یقوم المعلم بتدریسھا؛ و.1

ما إذا كان المعلم یدرِّس في ظل حالة طارئة أو انتقالیة أخرى من خاللھا تم االستغناء عن معاییر الترخیص أو التأھیل الخاصة بالوالیة؛.2

التخصص الرئیسي في شھادة البكالوریوس التي حصل علیھا المعلم وأي شھادة تخرج أو درجة تعلیم عال أخرى حصل المعلم علیھا ومجال.3
اختصاص الدرجة أو الشھادة؛ و

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

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

استعراض المواد التعلیمیة
بالتوافق مع قانون الوالیة، لدى والدي/ أوصیاء الطالب الحق في استعراض كل المواد التعلیمیة، ومواد التدریس (بما یشمل النشرات)، والكتب

المرجعیة، والوسائل التعلیمیة المستخدمة داخل الفصل الخاص بطفلھم. كما ھو محدد ألغراض ھذه السیاسة، تشیر "المواد التعلیمیة" إلى المحتوى
التعلیمي المقدم للطالب، بغض النظر عن الصیغة، بما في ذلك المواد المطبوعة أو التمثیلیة، والمواد المسموعة والمرئیة، والمواد في التنسیقات

اإللكترونیة أو الرقمیة. یمكن لآلباء/ األوصیاء أن یستعرضوا االمتحانات التي تم إعدادھا وتقییمھا من قبل معلِّم طفلھم. المواد المذكورة أعاله سیتم
توفیرھا من قبل المدرسة، عند الطلب، لآلباء/ األوصیاء الستعراضھا.

سیاسة منح الوالد/ الوصي الحق في استعراض المواد التعلیمیة
ینبغي على أي والد/ وصي یرید استعراض المواد التعلیمیة التواصل مع مساعد الناظر، أو نائبھ. إذا كان للمدرسة أكثر من مساعد ناظر واحد، ینبغي

الصف.مستوىأو)ELAأوSTEMالمثال،سبیل(علىالمحتوىمجالعلىالمشرفالناظربمساعدیتصلأنالوصيالوالد/على

یمكن لآلباء/ األوصیاء طلب المواد التعلیمیة عبر البرید اإللكتروني، أو المكالمة الھاتفیة، أو تقدیم طلب مكتوب. سیجیب مساعد الناظر في غضون
مطلوبة.دراسیةموادأيواستعراضالوصيالوالد/لحضورموعًداالناظرمساعدسیحددالطلب.بخصوصمدرسیةأیام)5(خمسة

إجراء االستجابة للتظلمات ذات الصلة
إذا عبَّر والد/ وصي عن تظلم بخصوص كیف تم تقییم اختبار أو واجب، ینبغي على الوالد/ الوصي أن یتواصل أوالً مع المعلِّم لمناقشة ما یقلقھ. إذا لم

یتم التوصل لحل للمسألة، ینبغي على الوالد/ الوصي أن یتَّبع إجراءات الشكوى الرسمیة الُموضحة في ھذا الكتیب.

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

سیاسة وإجراءات الشكوى
KIPPتلتزم Nashvilleوطالببھا،الخاصالعملوطاقممعلِّمیھا،بینمستمروحوارقویةشراكةعلىبالحفاظKIPP،.لدیككانإذاوأسرھم

مخاوف بخصوص سیاسة للمدرسة، أو درجة أكادیمیة، أو قرار انضباط، أو أي شيء آخر، فنحن نرحب بتعلیقاتك ونشجعك على التواصل مع الموظف
المالئم في المدرسة. یرجى اتِّباع ھذا اإلجراء في كل الشكاوى المتعلقة بالمدرسة بما في ذلك، على سبیل المثال ولیس الحصر، سلوك الطالب وانضباط

المدرسة، والمشكالت المتعلقة بالزي المدرسي، والنقل، وخدمات الطعام، والبرنامج األكادیمي للمدرسة، والمخاوف المتعلقة بمعلِّم أو فصل بعینھ،
وخدمات أو برنامج التعلیم الخاص، والبرامج الریاضیة والنوادي، إلخ.
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إجراءات الشكوى غیر الرسمیة
الشكوى غیر الرسمیة ھي شكوى ال تختص بانتھاك مزعم للقانون أو االتفاقیة (على سبیل المثال، قلق بخصوص درجة أكادیمیة، أو سیاسة الزي

ع أي فرد (أو مجموعة) لدیھا شكوى غیر رسمیة ضد سیاسة للمدرسة أو عضو في مجتمع المدرسة المدرسي، أو سیاسة الھاتف الخلوي للمدرسة). ُیشجَّ
أن یتواصل مع الموظف المالئم في المدرسة عن طریق الھاتف. یلتزم جمیع الموظفین باالستجابة الفوري للشكاوى غیر الرسمیة إما بالحضور

الشخصي أو عبر الھاتف أو كتابًة. إذا لم یتم االستجابة للشكوى غیر الرسمیة وحلھا بسرعة أو بشكل مرٍض، ینبغي على المجموعة أو الفرد التواصل
مع الناظر لمناقشة المسألة؛ سیقوم الناظر بالرد إما بالحضور الشخصي أو عبر الھاتف أو كتابة.

إجراءات الشكوى الرسمیة
الشكوى الرسمیة ھي شكوى تتعلق بانتھاك مزعوم للقانون و/أو االتفاقیة. یمكن ألي فرد لدیھ شكوى رسمیة ضد سیاسة للمدرسة أو عضو في مجتمع

نا للقانون عى انتھاًكا معیَّ المدرسة اتباع الخطوات المدرجة أدناه. یرجى المالحظة أن ھذه الخطوات ھي للشكاوى الرسمیة فقط - بمعنى الشكاوى التي تدَّ
KIPPلـالعاملالمجلسأوالتنفیذيالمدیریتدخللنوالممارسة،السیاسةحیثمناالتفاقیة.و/أو Nashville،المخاوففيبالوالیةالتعلیمومجلس
ًناانتھاًكاتدعيالالتي KIPPفيالرسمیةالشكوىعملیةأدناهالخطواتتحدداالتفاقیة.و/أوللقانونمعیَّ Nashville:

معالتواصلھيالمسألةحلتجاهاألولىفالخطوةللقلق،وجھأومسألةالوصيالوالد/لدىكانإذا.المعنيالموظفمعالتواصل-1الخطوة
الموظف المعني عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني. ینبغي على الوالد/ الوصي أن یقوم باالتصال بمكتب االستقبال بالمدرسة للحصول على معلومات
التواصل عبر الھاتف والبرید اإللكتروني. وبعد ذلك، سیقوم الموظف والوالد/ الوصي بترتیب مقابلة لمناقشة المسألة إما عبر الھاتف أو بالحضور

الشخصي وسیعمالن للوصول لحل یرضي كال الطرفین.

للناظر.خطابكتابةھيالوصيللوالد/التالیةالخطوةفستكونمرضیة،بطریقةالمشكلةحلیتملمإذاللناظر.مكتوبةشكوى–إرسال2الخطوة
الحظ أنھ حتى إذا كانت المشكلة تتعلق بالمدیر مباشرة، ینبغي على الوالد/ الوصي أن ُیكمل ھذه الخطوة. من المھم أن یكون ھناك توثیق واضح لكل
الخطوات. یجوز للوالد/ الوصي إرسال الخطاب عبر الفاكس، أو البرید اإللكتروني، أو البرید، أو تسلیمھ بالید (لمكتب استقبال المدرسة). ینبغي على
الوالد/ الوصي أن یقوم بالتواصل مع مكتب استقبال المدرسة للحصول على معلومات التواصل الخاصة بالناظر. سیقوم الناظر بالرد في غضون ثالثة

الناظرسیقوملقرار.والتوصلللتحقیقعملأیام)10(لـعشرةتصلفترهالناظریأخذوقدالشكوى،استالمتمبأنھلإلقراراألقلعلىعملأیام)3(
ذجنمومننسخةالمدرسةستضعالشكوى.لخطابالمدرسةاستالممنعملأیام)10(عشرةغضونفيللوالد/الوصيمكتوبقراربإرسال

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

خطاببكتابةالوصيالوالد/یقومأنیمكنالناظر،قرارعنراضغیرالوصيالوالد/كانإذا.المدارسلرئیسمكتوبةشكوىإرسال–3الخطوة
KIPPمدارسلرئیس Nashville.لمكتبالیدتسلیمھأوالبرید،أواإللكتروني،البریدأوالفاكس،عبرالخطاببإرسالیقومأنالوصيللوالد/یمكن)

استقبال المدرسة). للحصول على عنوان البرید اإللكتروني أو العنوان البریدي الخاص برئیس المدارس، یمكن للوالد/ الوصي أن یقوم بالتواصل مع
والتوصلللتحقیقعملأیام)10(لـعشرةتصلفترةیأخذوقدعملأیام)3(ثالثةغضونفيبالردالمدارسرئیسسیقومبالمدرسة.االستقبالمكتب
المالحظة(یرجىالنموذج.أوالخطاباستالممنعملأیام)10(عشرةغضونفيللوالد/الوصيمكتوبقراربإرسالالمدارسرئیسسیقوملقرار.

فيالمدارسرئیسوردالشكوىنموذجمننسخةالمدرسةستضع).2و1بالخطوتینتمرلمالتيالشكاوىعلىبالردالمدارسرئیسیقوملنأنھ
ملف الطالب وستتأكد أیًضا من إدخال ملَّخص للشكوى والحل في نظام المعلومات الخاص بالمدرسة.

KIPPإدارةلمجلسمكتوبةشكوى–4الخطوة Nashville.الوالد/یقومأنیمكنالمدارس،رئیسقرارعنراضغیرالوصيالوالد/كانإذا
الوصي بكتابة خطاب لمجلس إدارة المدرسة. یمكن للوالد/ الوصي أن یقوم بإرسال الخطاب عبر الفاكس، أو البرید اإللكتروني، أو البرید، أو تسلیمھ

لـعشرةتصلفترةیأخذوقداإلدارةمجلسعنبالنیابةعملأیام)3(ثالثةغضونفيبالردالتنفیذيالمدیرسیقومبالمدرسة).االستقبال(لمكتببالید
عملأیام)10(عشرةغضونفيللوالد/الوصيمكتوبقراربإرسالیعینھالذيالشخصأوالمجلسسیقوملقرار.والتوصلللتحقیقعملأیام)10(

مننسخةالمدرسةستضع).3-1بالخطواتتمرلمالتيالشكاوىعلىبالردالمجلسیقوملنأنھالمالحظة(یرجياالستمارة.أوالخطاباستالممن
نموذج الشكوى ورد المجلس في ملف الطالب وستتأكد أیًضا من إدخال ملَّخص للشكوى والحل في نظام المعلومات الخاص بالمدرسة. یرجي المالحظة

أنھ إذا عبَّر فرد أو مجموعة عن شكوى في مقابلة عامة لمجلس المدرسة أو لمدیرین منفردین، لن یقوم المدیرون بالرد على محتوى الشكوى، و لكن
بدالً عن ذلك، سیقومون بشكر الفرد أو المجموعة على وقتھم و توجیھھم إلجراء الشكوى ھذا.

ضة.للجھةمكتوبةشكوى–5الخطوة للجھةشكواھمبتقدیمالوصيالوالد/یقومأنیمكنالمجلس،قرارعنراضغیرالوصيالوالد/كانإذاالمفوِّ
ضة (بما یعني المنطقة التعلیمیة)، الذي سیقوم بتوجیھ الوالد/ الوصي للممثل المالئم في مكتب المدرسة المستقلة الخاص بھم. سیقوم ھذا الشخص الُمفوِّ
ضة من مكتب االستقبال الخاص بالمدرسة. (یرجي بالتحقیق واالستجابة. یمكن للوالد/ الوصي أن یحصل على معلومات التواصل الخاصة بالجھة الُمفوِّ
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منتستقبلھامعلوماتأيالمدرسةستضع).4-1بالخطواتتمرلمالتيالشكاوىعلىالردعدمالُمفّوضةالجھةمنالمدرسةستطلبأنھالمالحظة
ضة في ملف الطالب وستقوم أیًضا بإدخال ملَّخص في نظام معلومات الطلبة الخاص بالمدرسة. الجھة الُمفوِّ

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

ح لھا سیاسة وإجراءات الستالم الشكاوى أو التظلمات من الموظفین، أو اآلباء/ األوصیاء أو الطلبة والتعامل معھا. ستعتمد كل مدرسة مستقلة مصرَّ
فیھا، سیكون المجلس الحاكم لكل مدرسة مستقلة ھو الجھة األولى للحصول على رد في أي شكاوى وتظلمات تم رفعھا ضد المدرسة المستقلة، أو موظَّ

أو متطوع فیھا، وسیتم إدراج السیاسة واإلجراءات في كتیَّب الطالب وتوفیرھا للطلبة، أو اآلباء/ األوصیاء، أو الموظفین، أو أي شخص آخر یقوم
بطلبھا.

ضة بالتحقیق، إذا استمرت التظلُّمات بعد أفعال المجلس الحاكم للمدرسة المستقلة أو إذا كانت الشكاوى متعلقة بخروقات للقانون تم قد تقوم الجھة الُمفوِّ
أو"IDEA"اإلعاقاتذوياألفرادقانونانتھاكاتذلكفي(بماخاصتعلیملطالبالالئقغیراالنضباطأوالمستقلة،المدرسةالتفاقیةأوبھا،االدعاء

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

الشكاوى والتظلمات التي یتم التعامل معھا من قبل المدرسة
فیما یلي أمثلة للشكاوى أو التظلمات التي تقوم المدرسة بالتعامل معھا حسب تقدیرھا والمجاالت التي ال یمكن للمنطقة التعلیمیة إصدار قرارات بشأنھا:

مشكالت التوظیف؛ و.1

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

الخالف مع معلِّم أو طالب؛.3

Title(السادسأوالتاسعالباببموجبمدنیةحقوققضیةلمستوىیرقىالذيالتنمر(باستثناءالتنمرمشكالت.4 IX or VI،(علىالتنمرأو
).ADA(اإلعاقاتذوياألمریكیینقانونبموجباإلعاقةأساس

Individualized(الفرديالتعلیمبرامجمنالمستفیدینالطلبةذلكفيبمااإلعاقات،ذويالطلبةتأدیب(باستثناءتأدیبيقرارعلىخالف.5

Education Plan، IEP(504خططأو.(

ستتبع المدرسة السیاسات واإلجراءات الخاصة بھا المعتمدة للتعامل مع الشكاوى والتظلمات.

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

الُمفوضة التالي، ولكن لیست محصورة في:

االنتھاكات المزعومة للقانون؛ و.1

االنتھاكات المزعومة التفاقیة المدرسة المستقلة؛ و.2

االنتھاكات الخاصة بالتعلیم الخاص، بما في ذلك التأدیب؛ و.3

إیذاء الطفل؛ و.4

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

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

ADA/Sectionودعاوىالمدنیة)(الحقوقوالسادسالتاسعالباب.7 504.

ضة یجب أن: الشكوى الرسمیة للجھة الُمفوِّ

د المدرسة/ المدارس ذات الصلة بالمسألة؛ و.1 تحدِّ
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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 منطبًقا، و؛.3

عي،االنتھاكمنیوًما180غضونفيتقدیمھایتم.4 دإذاإالَّالمدَّ فيالتظلم.أوالشكوىبتقدیمتسمحطارئةظروفوجودالوالیةمجلسحدَّ
دعمل،أیام)7(سبعةغضون أوالوالیةمجلسأمامالشكوىأوالتظلُّموجودالسلیممنكانإذاعماالمعیَّنالشخصأوالمدارسمدیرسیحدِّ

إذا كان ھناك حاجة لحل المسألة في المدرسة وسیقوم مدیر المدارس أو نائبھ بإخطار مقدم الشكوى بھذا القرار كتابًة. إذا تم التحدید أنھ من
تكنلممایوًما،)30(ثالثینغضونفيالتظلمأوالشكوىبمخاطبةالوالیةمجلسسیقومالوالیة،مجلسأمامالشكوىاوالتظلُّموجودالسلیم

ھناك ظروف خاصة. إذا كان ھناك ظروف خاصة، فسیتم إخطار كل األطراف. إذا وجد أن مدرسة ارتكبت خرًقا، قد یؤدي ذلك إلى بدء
فعلأليكمتطلبیخدملنالسیاسةھذهتحتشكوىتقدیم6.700.1الوالیةمجلسسیاسةمعبالتوافقالوالیةمجلسقبلمنتدخالت
:1801سیاسةتحتشكوىأيفيالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماالشكوى،مقدمیتبعھأنیختارأنیمكنآخرإداريأوقانوني

اإلعاقاتذويباألمریكیینخاصقانون:1802السیاسة)،IDEA(اإلعاقاتذوياألفرادتعلیمقانونعلیھمینطبقخاص/أفرادتعلیم
)ADA(وSection واإلذالل.والمضایقة،والتمییز،اإللكتروني،والتنمرالتنمر،:6304والسیاسة،504
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االستطالع المھني
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اتفاقیة التكنولوجیا
KIPPمجتمعأعضاءكلأنھيالُكتیبھذافيالواردةواإلنترنتالتكنولوجیااستخدامسیاسةھذهعلیھاُتبنىالتياألساسیةالفرضیة Nashville

یجب أن یلتزموا بقیم األمانة والنزاھة، مع االمتثال لقوانین الوالیات المتحدة ووالیة تینیسي.

بینما نوفر لطالبنا إمكانیة الوصول لموارد واسعة النطاق، لدینا أیًضا ضمانات موضوعة لحمایة الطلبة من المواد الضارة على شبكة اإلنترنت. على
الرغم من ذلك، على شبكة عالمیة، من المستحیل فلترة كل المواد غیر المالئمة. نتوقع من طالبنا استخدام الحكم الجید وأن یستخدموا التكنولوجیا

بنزاھة.

التوقیعات في نھایة ھذا الملف مقیِّدة وتشیر إلى أن األطراف الذین وقعوا قد قرأوا األحكام والشروط بعنایة، ویوافقوا علیھا، ویفھموا أھمیة كل منھا.

االلتزام بسیاسة استخدام التكنولوجیا واإلنترنت الواردة في ھذا الُكتیب. أنا أدرك أنھ سیكونأوافق على أن أطلب من طفلي (أطفالي)الوالد/ الوصي:
ھناك عواقب لعدم االلتزام بھذه النقاط التوجیھیة. وقد تتضمن (على سبیل المثال ال الحصر) االحتجاز؛ أو الفصل المؤقت؛ أو خسارة امتیازات األجھزة

اإللكترونیة؛ أو الدفع لدعم تكالیف اإلصالح أو االستبدال؛ أو االنصراف؛ أو اإلحالة لسلطة إنفاذ القانون.

اسم الوالد/ الوصي بأحرف واضحة: _________________________________________________________________

توقیع الوالد/ الوصي: _______________________________________________ التاریخ: ________________

سیكونأنھأدركأناالُكتیب.ھذافيالواردةواإلنترنتالتكنولوجیااستخداملسیاسةالتوجیھیةبالنقاطألتزمأنأوافقفقط):12-3(الصفوفالطالب
ھناك عواقب لعدم االلتزام بھذه النقاط التوجیھیة. وقد تتضمن (على سبیل المثال ال الحصر) االحتجاز؛ أو الفصل المؤقت؛ أو خسارة امتیازات األجھزة

اإللكترونیة؛ أو الدفع لدعم تكالیف اإلصالح أو االستبدال؛ أو االنصراف؛ أو اإلحالة لسلطة إنفاذ القانون.

اسم الطالب (األول واألخیر): _________________________________________________________________

توقیع الطالب: ___________________________________________________  الصف: __________________
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إقرار الكتیب
KIPPكتیبأنأفھمأنا Nashvilleنسختياستلمتأیًضاوأناوقت،أيفياالستقبالمكتبفيمتوفِّر2023-2022الدراسيللعامواألسرةللطالب

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

النعم

وسائل اإلعالم

KIPPلدى.1 Nashvilleاإلعالم.لوسائلعلیھاحصلالتيالتكریماتإیضاحذلكفيبماعالنیة،طالبيلتكریمالتصریح

KIPPلدى.2 Nashvilleوعلىالمطبوعة،اإلعالموسائلفيالستخدامھالطفليبالفیدیوتسجیلأوتصویر،أومقابلة،بإجراءاإلذن
اإلنترنت، وكل وسائل اإلعالم األخرى.

KIPPلدى.3 NashvilleلـالتابعةغیراإلعالمووسائلاإلخباریةاإلعالمبوسائلبالسماحاإلذنKIPPأوتصویر،أومقابلة،إلجراء
تسجیل بالفیدیو لطفلي.

KIPPتحصللمإذا* Nashvilleفستفترضالتفضیالت،علىعالمةوضعمعاإلذننموذجعلىKIPP Nashvilleواحدللخیارینمعطىاإلذنأن
.KIPPلـتابعةغیرإعالموسائلأواألخبارقبلمنالرقميالتسجیلأوالتصویروھوالثالث،للخیارمعطىغیراإلذنوأنأعالهواثنین

مؤسسات التعلیم العالي

KIPPلدى Nashvilleالعالي.التعلیممؤسساتمعبطفليالخاصةالتواصلمعلوماتبمشاركةاإلذن

القائمون على التجنید العسكري

KIPPلدى Nashvilleالعسكري.التجنیدعلىالقائمینمعبطفليالخاصةالتواصلمعلوماتبمشاركةاإلذن

الفحوصات الطبیة

أمنح لطفلي اإلذن بالمشاركة في فحوصات السمع، والنظر، والطول، والوزن، وضغط الدم.

اسم الطالب (األول واألخیر): _________________________________________________________________

اسم الوالد/ الوصي بأحرف واضحة: _____________________________________________________________

توقیع الوالد/ الوصي: _______________________________________________ التاریخ: _________________

ملحوظة: عدم التوقیع على ھذا النموذج وإعادة إرسالھ للمدرسة ال یعفي الطالب من مسؤولیة الخضوع للقواعد والسیاسات المشار إلیھا في كتیب األسرة
KIPPبمدارسالخاصوالطالب Nashville.
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