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تاريخنا ومعتقداتنا
شبكة KIPP
برنامج "المعرفة قوة" المعروف باإلنجليزية بــ " "The Knowledge Is Power Programأو اختصارً ا بــ " "KIPPهو شبكة وطنية من المدارس
المستقلة العامة المجانية المفتوحة لاللتحاق والمعنية باإلعداد للجامعة ،وهو يتميز بسجل حافل من إعداد الطلبة في المجتمعات التي ال تحصل على
خدمات تعليمية بدرجة كافية للنجاح في الحياة الجامعية والوظيفية وما بعدها .يوجد حاليًا أكثر من  270مدرسة تابعة لشبكة KIPPفي  20والية
باإلضافة إلى مقاطعة كولومبيا ( )District of Columbiaحيث يتم تعليم أكثر من  112ألف طالب .كل يوم ،يثبت الطلبة الملتحقون بمدارس شبكة
 KIPPفي جميع أنحاء الواليات المتحدة أن الخصائص الديمغرافية ال تحدد المصير .فأكثر من  % 88من طالبنا يأتون من أسر ذات دخل منخفض وهم
مؤهلون للبرنامج الفدرالي للوجبات المجانية أو مخفضة الثمن ،و  % 95أفارقة أمريكيون أو التينيون .وعلى مستوى الواليات المتحدة ،تخرج أكثر من
 % 90من طالب المرحلة اإلعدادية في مدارس شبكة  KIPPمن المدرسة الثانوية ،وأكثر من  % 80من خريجي مدارس الشبكة التحقوا بالجامعة.

KIPP Nashville
 KIPP Nashvilleهي شبكة من المدارس المستقلة العامة المجانية المفتوحة لاللتحاق في مقاطعة ديـﭭيدسون ( .)Davidson Countyأسست شبكة
 KIPP Nashvilleفي  2005بمدرسة إعدادية واحدة وهي  KIPP Academy Nashvilleومجموعة واحدة من طلبة الصف الخامس.
منذ  ،2005تطورت شبكة  KIPP Nashvilleلتضم سبع مدارس في أربعة فروع بشرق وشمال وجنوب ناشفيل ،وتقوم بتعليم أكثر من  3,000طالب.
مدارس شبكة  KIPP Nashvilleهي مدارس حي ،حيث يأتي معظم الطلبة من المجتمعات المحيطة و  % 83من طالبنا يحددون هويتهم كأفارقة
أمريكيين أو التينيين.
يثبت طالبنا ما يمكن تحقيقه كل يوم .فبنهاية الصف الثامن ،يكون  % 70من طالبنا في مدارس شبكة  KIPPبارعين أو متقدمين في الرياضيات ،ويمثل
ذلك أكثر من ضعف األداء بين طالب المنطقة التعليمية والوالية ويفوق أداء طالب مقاطعة ويليامسون ( ،)Williamson Countyوهي واحدة من
أكثر المقاطعات ثرا ًء في أمريكا.
طالبنا جاهزون للجامعة ،حيث يحصل  % 54على  21أو أكثر في اختبار الجامعات األمريكية ( ،)ACTبما يفوق المتوسط الوطني والخاص بالمنطقة
التعليمية.
خريجو المدرسة الثانوية لدينا على المسار الصحيح لمضاعفة معدل التخرج من الجامعة لمدة ست سنوات من مدارس مترو ناشفيل العامة ()MNPS
ً
مقارنة بأقرانهم .يتلقى طالب وخريجي مدرسة  KIPP Nashville Collegiateالثانوية
وزيادة معدل التخرج من الجامعة ألكثر من ثالثة أضعاف
دعمًا من برنامجنا الفريد  ،KIPP Forwardوالذي يدعم الطالب خالل المرحلة الثانوية والحياة الجامعية والحياة الوظيفية وما بعدها .في الوقت
الحاضر ،يلتحق خريجونا بأكثر من عشرين جامعة وكلية مجتمعية وكلية تقنية مختلفة في جميع أنحاء البالد.
فيسبوكfacebook.com/KIPP.Nashville.TN :
● تويترKIPP_Nashville@ :
● إنستغرامKIPP_Nashville@ :
●

يوتيوبwww.youtube.com/c/kippnashville :
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مهمة ورؤية KIPP Nashville
مهمتنا
أن ننشئ ،بالتعاون مع األسر والمجتمعات ،مدارس مبهجة وممتازة أكاديميًا تعنى بتجهيز الطلبة بالمهارات والثقة للسعي وراء الدروب التي يختارونها
في الجامعة والحياة المهنية وبعد ذلك -حتى يتمكنوا من عيش حياة مرضية وبناء عالم أكثر عدالً.رؤيتنا
أن يكبر كل طفل حرً ا لخلق المستقبل الذي يريده لنفسه ولمجتمعه.
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عمليات المدرسة
غلق المدرسة
س ُتغلق  KIPP Nashvilleبسبب سوء الطقس أو بسبب أوضاع أخري حينما تقوم المنطقة التعليمية العامة المحلية (مثل :مدارس مترو ناشفيل العامة
( ))Metro Nashville Public Schoolsبغلق كل مدارسها .إذا كنا نشهد أو نتوقع طقسًا سيًئ ا أو ظرو ًفا غير متوقعة ،يرجي متابعة الموقع
اإللكتروني لــ  )MNPS (mnps.orgأو محطات التلفاز و /أو الراديو المحلية للحصول على أحدث المعلومات الخاصة بغلق المدرسة .يمكن أن يتم
تعديل التقويم األكاديمي لــ  KIPP Nashvilleإذا تخطى عدد أيام الغلق عدد األيام االحتياطية المُخصصة للطقس السيء والتطوير المهني .وسيتم إبالغ
كل طاقم العمل والطلبة واألسر بأية تعديالت نجريها على التقويم في أقرب وقت ممكن.
في الحالة العرضية التي ال تتمكن فيها مدارس مترو ناشفيل العامة من أن تفتح ،ولكن تستطيع  KIPP Nashvilleالقيام بذلك ،سيتم إعالم كل طاقم
العمل ،والطلبة ،واألسر عبر الهاتف ،و /أو الرسائل النصية ،و /أو وسائل التواصل االجتماعي .وننصح أن يقوم طاقم العمل واألسر بمتابعتنا على
وسائل التواصل االجتماعي للحصول على أحدث المعلومات (@.)KIPP_Nashville

االنصرافات المبكرة
في حالة تسبب ظروف طارئة في انصراف مبكرَ ،س ُنعْ لِم كل طاقم العمل ،والطلبة ،واألسر عبر البريد اإللكتروني ،و /أو الهاتف ،و /أو الرسائل
النصية ،و /أو وسائل التواصل االجتماعي .وستلتزم  KIPP Nashvilleبالجدول اليومي االعتيادي حتى وقت االنصراف.

وسائل التنقل
المدارس االبتدائية واإلعدادية
يحق لآلباء /األوصياء االختيار بين توصيل أطفالهم إلى المدرسة أو تسجيلهم لركوب حافلة  KIPP Nashvilleأو إرسالهم في وسائل المواصالت
العامة .و ُتق ِّدم  KIPP Nashvilleوسائل تنقل محدودة بالحافلة للطلبة المقيمين في أبعد من محيط ميل من الحرم المدرسي وفي داخل نطاق وسائل
المواصالت الخاصة بالمدرسة .يجب على األسر المقيمة خارج نطاق المواصالت أن ُتوفر وسائل مواصالت لطالبها لتوصيلهم إلى المدرسة أو إلى
موقف خاص بحافلة المدرسة .يمكن لآلباء /األوصياء التسجيل للحصول على خدمة التوصيل بالحافلة في مقابلة االلتحاق و /أو في أي وقت خالل
السنة الدراسية .ستتم مشاركة المعلومات الخاصة بالمسار ونقاط التوقف والسلوكيات المنتظرة من الطالب في الحافلة مع اآلباء /األوصياء كجزء من
عملية االلتحاق.
سالمة الطالب هي األولوية الوحيدة لفريق التنقل .ويجب على جميع الركاب من الطلبة االلتزام بالسلوكيات المنتظرة في الحافلة في جميع األوقات .وإذا
لم يلتزم بها أي طالب في أي وقت ،فسيكون هناك عواقب لذلك ،وقد تشمل خسارة امتيازات الحافلة.
بصورة أوتوماتيكية ،يتم تعيين الطالب لمحطة الحافلة األقرب من عنوان منزلهم .وسيقوم سائقو الحافلة باصطحاب الطلبة من محطة الحافلة المعينة
لهم وتوصيلهم إليها يوميًا .يكون اآلباء /األوصياء مسؤولون عن سالمة الطلبة أثناء الذهاب إلى محطة الحافلة والرجوع منها وأثناء االنتظار عند
محطة الحافلة .يجب على الطلبة االنتظار عند محطة الحافلة  10دقائق قبل موعد وصول الحافلة .ال يجب على الطلبة االنتظار في المنزل أو السيارة.
الركض إلى محطة الحافلة هو فعل شديد الخطورة وقد يتسبب في إصابة بالغة.
ينبغي على اآلباء /األوصياء الذين يريدون طلب تغيير محطة الحافلة أو المسار أن يقوموا بالتواصل مع ( Rosa Richardsonروزا ريتشاردسون)،
مديرة النقل ،على  .)615( 986-1467قد تأخذ طلبات المسار الجديد أو المحطة الجديدة حتى  72ساعة لفحصها .ليتم توصيل الطالب إلى محطة
مختلفة ،يجب على الوالد /الوصي أن يكونوا قد تقدم بطلب مكتوب إلى المدرسة قبل ذلك بـ  24ساعة على األقل ،وأن تكون مديرة النقل قد وافقت عليه
فس ُتعْ لمهم مديرة النقل بذلك .لن يتم السماح للطلبة تحت أي ظرف بترك
وأخطرت سائق الحافلة بالتغيير .إذا لم تتم الموافقة على طلب الوالد /الوصيَ ،
الحافلة دون طلب مكتوب من الوالد /الوصي وموافقة مسبقة من مديرة النقل.

المرحلة الثانوية
ال ُتو ِّفر مدرسة  KIPP Nashville Collegiateالثانوية النقل بالحافلة في الوقت الحالي .يمكن أن يسير الطلبة للمدرسة ،أو أن يتم توصيلهم ،أو أن
يستقلوا وسائل المواصالت العامة .يحصل كل طلبة  Collegiateعلى بطاقة ركوب مجاني لحافالت  WeGoعند بداية السنة الدراسية تمكنهم من
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ركوب حافلة المدينة مجا ًنا .وتكون هذه البطاقة بمثابة بطاقة الهوية المدرسية الخاصة بالطالب وبطاقة ركوب الحافلة .إذا فقد طالب بطاقته ،فتكلفة
إصدار بطاقة بديلة هي  15دوالرً ا يتم دفعها إلى المكتب الرئيسي.

عملية الشكوى من سالمة الحافلة
في حالة وجود شكوى من سالمة الحافلة ،يتم اتباع العملية التالية:
( )1يتم تقديم الشكوى عبر الهاتف إلى مدير النقل باالتصال على الرقم .)615( 986-1467
( )2في غضون  24ساعة ،سيبدأ مدير النقل تحقي ًقا في الشكوى.
( )3في غضون  48ساعة من استالم الشكوى ،يُقدم مدير النقل تقريرً ا مبدئيًا لمدير العمليات يشمل ما يلي:
( )1وقت وتاريخ استالم الشكوى؛ و
( )2اسم سائق الحافلة؛ و
( )3ملخص للشكوى؛ و
( )4أي شكاوى مسبقة أو إجراءات تأديبية أخذت ضد السائق
( )4في غضون  10أيام من استالم الشكوى المبدئية ،تقدم مديرة النقل تقريرً ا مكتوبًا لمدير العمليات يسرد نتائج التحقيق بالتفصيل باإلضافة إلي
الفعل الذي تم أخذه استجابة للشكوى.

إجراء تغييرات في وسائل المواصالت
نشجع اآلباء /األوصياء على ترتيب وسيلة الصطحاب أطفالهم من المدرسة قبل إحضارهم في الصباح .وإذا تغيرت خطط المواصالت ،يجب على
اآلباء /األوصياء أن يتصلوا بالمكتب قبل  2:00ظهرً ا إلعالم المدرسة بالتغيير .وسنقوم نحن بإخطار الطالب.

خدمات الطعام
توفر  KIPP Nashvilleوجبتي إفطار وغذاء لجميع الطالب من خالل برنامج الغذاء القومي بالمدارس ()National School Lunch Program
بالشراكة مع شركة إدارة خدمات الطعام .من المهم أن يصل الطالب في الوقت المحدد للحصول على وجبة اإلفطار .لتحديد ما إذا كان الطالب مؤهالً
للحصول على وجبة غداء مجانية أو مخفضة أو مدفوعة األجر ،قد يُطلب من األسر ملء وتقديم طلب ألغراض األهلية .يمكن لألسر أن يقوموا بإرسال
الطالب بالوجبات الخاصة بهم لتناولها أثناء األوقات المحددة .غير مسموح للطلبة بأن يقوموا بمشاركة الطعام من المنزل مع طلبة آخرين بسبب حاالت
الحساسية المحتملة.

المعلومات واإلجراءات الخاصة بالزائرين
نحن لدينا سياسة الباب المفتوح في  KIPP Nashvilleونسعد عندما يريد زائرون رؤية مدرستنا .نحن أيضًا نأخذ أمن المدرسة بمنتهي الجدية .وتتعاقد
 KIPP Nashvilleمع شركة  Raptor Technologiesلضمان عملية تمحيص قوية لكل زائر للمبنى .هذا ينطبق أيضًا على اآلباء /األوصياء الذين
يزورون مدرستنا.
عند دخول أي مبنى ،سيُطلب من الزائرين أن يقدموا بطاقة هوية مثل رخصة قيادة ،وقد يتم مسحها إلكترونيًا أو إدخالها يدويًا في النظام .إذا لم يكن لدى
الزائر ،ألي سبب من األسباب ،بطاقة هوية تم إصدارها من حكومة الواليات المتحدة ،يمكن لعضو طاقم العمل المدرسي أن يستخدم أي شكل من أشكال
الهوية وإدخال اسم الشخص يدويًا في نظام  .Raptorوسيُجري نظام  Raptorفحصًا للتأكد من عدم دخول المعتدين الجنسيين المسجلين ألي من مباني
المدرسة دون علمنا ،وهذا بالتوافق مع قانون الوالية .سيتم تقديم شارة لكل زائر ويجب ارتداؤها في كل األوقات أثناء التواجد في المبنى .لن تكون شارة
الزائر ضرورية ألولئك الذين يزورون مدارسنا فقط لتسليم شيء للمكتب أو أخذ أي أوراق .عندما يقوم زائر بمغادرة المبنى يجب عليه الرجوع للمكتب
لتسجيل الخروج.
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الحضور
كل يوم دراسي مهم .تواجد الطلبة وحضورهم يوميًا في الوقت المحدد يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوقات التعلُّم ويعدَّهم للنجاحُ .تظهر
األبحاث أن الطالب الذين يحضرون للمدرسة بشكل ثابت "يشعرون أنهم متصلون أكثر بمجتمعهم ،ويطوِّ رون مهارات اجتماعية مهمة وصداقات ،ومن
المرجح بشكل كبير أن يتخرجوا من المدرسة الثانوية ،مما يعدَّهم لمستقبل قوي .".وفي  ،KIPP Nashvilleالحضور هو إحدى أولوياتنا.
بالتوافق مع قانون الوالية ،يجب على الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين  6أعوام و  17عامًا أن يلتحقوا بالمدرسة .وآباء /أوصياء األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أعوام و  17عامًا مسؤولون عن حضور طفلهم .إذا تراكمت مرات غياب الطالب بشكل زائد عن الحد ،فقد تراقب إدارة التهرب من
المدرسة التابعة للوالية الحضور وتقوم ببدء اإلجراءات عند االقتضاء .و ُي َتو َّقع من اآلباء /األوصياء أن يتأكدوا من حضور طفلهم إلى المدرسة في
الوقت المحدد ،كل يوم .حاول أاَّل تجدول أي مواعيد أو إجازات خالل وقت الدراسة .ويُرجى جدولة المواعيد خالل العطالت الدراسية أو بعد
االنصراف.
بما أن عدم حضور الفصول يؤثر على اإلنجاز األكاديمي ،فقد تنعكس الغيابات المتكررة على درجات الطالب .يتعرض الطالب ذوي الغيابات الزائدة
عن الحد لخطر عدم النقل إلى الصف التالي.
الغيابات بعذر والغيابات دون عذر
سيتم اإلبالغ عن كل الغيابات بوصفها غيابات دون أعذار إال إذا استلمت المدرسة المستندات التالية في غضون أسبوع واحد ( )1من التغيب:
●

مذكرة من مهني طبي أو إحدى الوالدين /الوصي يحدد فيها األيام المرضية المعذورة

●

األعياد الدينية

●

مذكرة من إحدى الوالدين /الوصي تشير إلى مراسم جنازة

●

مستند من القوات المسلحة للواليات المتحدة بخصوص خدمة إحدى الوالدين /الوصي

●

مستندات من المحكمة ُت ْل ِزم حضور فيها – سيتم عذر الطالب فقط لليوم /األيام الموضحة في المستندات

في حالة توجب غياب طالب ،يرجي التقيد باإلجراء التالي:
●

للغيابات المخطط لها ،يجب على الوالد /الوصي أن يُعْ لِم المكتب عبر الهاتف أو عبر خطاب قبلها بيوم واحد ( )1على األقل.

●

لحاالت المرض غير المتوقعة ،يجب أن يُعْ لِم الوالد /الوصي المكتب عبر الهاتف قبل  8:30صباحً ا من يوم غياب الطالب.

●

الطالب مسؤول عن إكمال العمل الذي يفوته .ويُتاح له يوم واحد في كل يوم يتغيبون فيه إلكمال العمل.

التهرب من المدرسة والتغيب لفترة طويلة
بالتوافق مع قانون الوالية ،يُعد الطالب الذين تغيبوا خمسة ( )5غيابات أو أكثر دون عذر متهربين من المدرسة وس ُترسل المدرسة إخطارً ا قانونيًا
لألسرة.
التغيب لفترة طويلة يتم تعريفه على مستوي الواليات المتحدة بوصفه تفويت عشرة ( )10في المائة أو أكثر من فترة الدراسة.
عندما تتراكم غيابات الطالب ،ستتواصل المدرسة مع األسر عن طريق إرسال تقارير تقدم بصورة منتظمة تشمل الحضور باإلضافة إلى أي معلومات
أخرى عن الطالب.
عندما يتغيب الطالب لفترة طويلة أو يكون معرضًا لخطر اعتباره متهربًا من المدرسة ،س ُتنفذ المدرسة َتدَ ُّخالت للمساعدة في تحسين نسبة حضور
الطالب .وقد تتضمن هذه التدخالت :إخطارً ا بالتهرب ،وإجراء تقييم للحضور ،وتقديم موارد لألسرة ،وجدولة مقابلة لمجلس مراجعة الحضور
( )Attendance Review Board, ARBمع الطالب والوالد /الوصي إلعداد خطة لتحسين نسبة الحضورُ .ي َتو َّقع من الوالد /الوصي أن يعمل مع
المدرسة لتحسين نسبة حضور الطالب ،وعدم فعل ذلك قد يؤدي إلى تقديم التماس بخصوص التهرب من المدرسة.
عدم إظهار ت َقدُّم مع تنفيذ خطة التحسين يمكن أن ينتج عنه تقديم ملف التهرب لمحكمة األحداث.
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إذا تغيب طالب لمدة عشرة ( )10أيام متواصلة دون عذر ودون تواصل ،يتم اعتباره متهربًا وسيتم إنهاء قيد الطالب أوتوماتيكيًا من KIPP Nashville
وسيُطلب منه االلتحاق بالمدرسة الخاصة بمنطقته.
حاالت التأخير واالنصرافات المبكرة
بشكل عام ،تكون ساعات المدرسة من  8:00صباحً ا وحتى  3:30عصرً ا (راجع كل مدرسة على حدة لمعرفة الساعات بالتحديد) ،والطلبة الذين يفوِّ تون
أكثر من  %50من اليوم الدراسي يُعْ َت َبرون متغيبين .حاالت التأخر واالنصرافات المبكرة تعني تفويت وقت في الفصل وبالتالي لديها تأثير سلبي على
إنجاز الطالب و ُت َعرْ قل البيئة التعليمية .ينبغي أال يصل الطلبة متأخرين أو يغادروا مبكرً ا إاَّل إذا كان ذلك لسبب معذور تم ذكره أعاله.
ال يوجد إشراف من طاقم العمل قبل فتح األبواب للوصول .يجب أن يصل الطلبة إلى المدرسة في الوقت المُحدد أو سيتم اعتبارهم وتسجيلهم كمتأخرين.
بمجرد إغالق األبواب أمام استقبال الطالب ،سيحتاج الطالب إلى تسجيل الوصول من خالل المكتب الرئيسي.
يُصْ رف الطالب في حوالي الساعة  3:30عصرً ا (راجع كل مدرسة على حدة لمعرفة الساعات بالتحديد) ،يُرجى أال تأخذ طفلك خارج المدرسة في
وقت مُب ِّكر عن وقت االنصراف.
في الحدث النادر الحتياج طالب إلى انصراف مبكر ،يجب اتباع اإلجراءات التالية:
●

يجب أن يُخطِ ر الوالد /الوصي المكتب عبر الهاتف أو عبر رسالة.

●

يجب أن يحضر الوالد /الوصي مذكرة من الطبيب أو مستند إثبات.

●

يظل الطالب في الفصل أو المكتب لحين وصول راشد للمدرسة الصطحابه.

●

ُصرَّ ح له للتوقيع على خروج الطالب ،ولن نأذن للطلبة بالخروج إال بصحبة شخص بالغ يزيد عمره على 18
يجب أن يأتي شخص راشد م َ
ُصرَّ ح له باصطحاب الطالب.
عامًا وم ُْد َرج اسمه كشخص م َ

●

يجب أن يقوم الطالب بتعويض كل المهام التي فاتته.

ال يُسمح باصطحاب الطالب مبكرً ا بعد وقت معين ،لذا يرجى استشارة مدرستك.

خصوصية الطالب
سجالت الطالب
سيتم االحتفاظ بسجل تراكمي لكل طالب مُقيَّد في المدرسة .وستشتمل محتويات السجل على السجالت األكاديمية وسجالت الحضور وسجالت الصحة.
سيتم إبقاء السجل مُحد ًَّثا وسريًا وسيصاحب الطالب عبر مسيرته /مسيرتها المدرسية.
إدارة المدرسة مسؤولة عن كل سجالت الطلبة .وستناقش ،و/أو ستشرح ،و/أو ستتيح أي سجالت في الملف ألي طالب مؤهل (أي في سن  18عامًا أو
أكبر) أو لآلباء /األوصياء .إذا أراد والد /وصي أن يفحص سجل طفل ،ينبغي على الوالد /الوصي أن يقدم طلبًا مكتوبًا لناظر المدرسة .في غضون 10
أيام ،سيتم السماح للطالب المؤهل أو الوالد /الوصي بفحص الملف ويمكن أن يطلب نسخة لبعض أو كل المعلومات المُتضمَّنة في السجل .يوجد نوعان
مختلفان من سجالت الطلبة ،معلومات الدليل والسجالت السرية ،وستتم معاملة كل منهما بطريقة مختلفة.
معلومات الدليل
معلومات الدليل هي معلومات أساسية عن الطلبة مثل االسم ،والعنوان ،ورقم الهاتف ،وتاريخ الميالد ،والمشاركة في األنشطة ،والجوائز الممنوحة،
إلخ .يمكن إتاحة هذه المعلومات آلخرين الستعمال محدد دون موافقة اآلباء /الوصي .على سبيل المثال ،قد يقوم المعلمون بتوزيع قوائم الفصل لكل
األفراد في الفصل حتى يتسنى للطلبة أن يساعدوا بعضهم البعض في الواجب المنزلي .إذا لم يرد الوالد /الوصي نشر هذه المعلومات ،ينبغي أن يقدم
طلبًا مكتوبًا لناظر المدرسة.
السجالت السرية
السجالت السرية تشمل الدرجات النهائية ،واإلجراءات التأديبية ،وسجالت الصحة .لن تتم إتاحة السجالت السرية ألي شخص ال يعمل في المدارس أو
ال يعمل في  KIPP Nashvilleدون موافقة مكتوبة من الوالد /الوصي.
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الوصول لسجالت الطالب
قد يُفصح موظفو المدرسة المخوَّ ل لهم عن معلومات من السجل الدراسي لطالب إذا منح والد /وصي الطالب أو الطالب المؤهل موافقة مكتوبة لإلفصاح
عن المعلومات .ويجب أن تحتوي الموافقة المكتوبة على:
 .1تحديد السجالت المطلوب اإلفصاح عنها؛
 .2أسباب اإلفصاح؛
 .3الشخص ،أو المنظمة ،أو فئة األشخاص ،أو المنظمات التي سيتم اإلفصاح لها؛
 .4توقيع الوالد /الوصي أو الطالب المؤهل؛
 .5تاريخ الموافقة و ،إذا كان من المالئم ،تاريخ إنهاء الموافقة .ويمكن لوالد الطالب /الوصي عليه أو للطالب المؤهل أن يحصل على نسخة من
أي سجالت تم اإلفصاح عنها بموجب هذا البند.
يُسمح لموظفي المدرسة المخوَّ ل لهم بالوصول إلى ومنح اإلذن بالوصول إلى السجالت التعليمية لألغراض التعليمية المشروعة" .المصلحة التعليمية
المشروعة" هي حاجة الموظف إلى معرفة المعلومات لألسباب التالية:
 .1القيام بالمهام اإلدارية المطلوبة؛ و
 .2القيام بمهمة إشرافية أو تعليمية ذات عالقة مباشرة بتعليم الطالب؛ و
 .3القيام بخدمة أو مصلحة للطالب أو أسرة الطالب مثل الرعاية الصحية ،أو المشورة ،أو إلحاق الطالب بوظيفة.
في حاالت معينة ،يتم السماح لموظفي المدرسة باإلفصاح عن معلومات من السجل التعليمي للطالب أو منح اإلذن بالوصول إليه دون موافقة مكتوبة
مُسبقة من الوالد /الوصي أو الطالب المؤهل ،وهذه الحاالت تتضمن ما يلي:
 .1االمتثال ألمر قضائي أو مذكرة استدعاء تم إصدارها قانونيًا .ستقوم المدرسة بمجهود معقول إلخطار والد الطالب /الوصي عليه أو الطالب
المؤهل قبل إجراء اإلفصاح؛
 .2إذا كان اإلفصاح بن ًدا من معلومات الدليل؛
 .3االمتثال لمتطلبات بالغات إيذاء األطفال للحد المعلوم به من قبل موظفي المدرسة بما في ذلك اإلفصاح عن اسم الطفل وعنوانه وعُمره؛
واسم الشخص المسؤول عن رعاية الطفل وعنوانه؛ والحقائق التي تطلَّبت البالغ؛
 .4عندما يسعي طالب إلي أو ينوي االلتحاق بمنطقة تعليمية أخرى أو في مدرسة الحقة للدراسة الثانوية .يحق لآلباء /األوصياء على الطلبة أو
الطلبة المؤهلين الحصول على نسخ من السجالت المنقولة بموجب هذا البند؛
 .5القيام باإلفصاح المطلوب في حالة طارئة خاصة بالصحة أو السالمة عندما يبرر ذلك خطورة الموقف على الطالب أو اآلخرين ،وعندما
تكون المعلومات ضرورية ومطلوبة لمواجهة الظرف الطارئ ،وعندما يكون الوقت عامالً مهمًا ومُق ِّي ًدا ،وعندما يكون األشخاص الذين سيتم
اإلفصاح لهم عن المعلومات مؤهلين وفي وضع يؤهلهم للتعامل مع الحالة الطارئة.
 .6اإلفصاح لمسؤول الملف بإحدى الهيئات ،أو لم ِّ
ُصرَّ ح لها
ُمثل آخر إلحدى هيئات سالمة الطفل المحلية أو التابعة للوالية أو لمنظمة َق َبليَّة م َ
بالوصول لسجالت الطالب التعليمية عندما تكون تلك الهيئات أو المنظمات مسؤولة قانونيًا عن رعاية الطالب وحمايته.

سياسة التكنولوجيا واإلنترنت
سار من سياسات
استخدام موارد التكنولوجيا من قبل الطلبة ،أو أفراد طاقم العمل ،أو الزائرين لمدارس  KIPP Nashvilleهو امتياز يخضع لكل ما هو ٍ
المنطقة والقوانين الفدرالية والتابعة للوالية .والطلبة مسؤولون عن االستخدام التعليمي واألخالقي ألجهزة وخدمات التكنولوجيا في المدرسة.
فيما يلي أنشطة محظورة قد تفضي إلى فقدان الطالب المؤقت أو الدائم المتيازات التكنولوجيا ،أو إجراءات تأديبية أكثر :استخدام لغة أو صور مسيئة،
والبذاءة ،والمضايقة أو التنمر ،وانتحال شخصية آخر ،واختراق /إتالف نظام أو شبكة .هذه القائمة ليست شاملة.
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إجراءات السالمة الخاصة باستخدام اإلنترنت
 KIPP Nashvilleملتزمة بالتأكد من سالمة اإلنترنت لطالبنا .من خالل االستخدام الواسع النطاق لفلترة المحتوى ،نتحكم في وصول الطلبة للمواد ذات
ُصرَّ ح به شاماًل االختراق من
المحتوى غير الالئق ،وفضاءات اإلنترنت للتواصل المباشر (مثل :الدردشة /البريد اإللكتروني) ،ونمنع الوصول غير الم َ
مصادر داخلية أو خارجية .سنراقب استخدام اإلنترنت بيقظة للتأكد من عدم وصول الطلبة لمواد قد تكون مُضِ رَّ ة لهم.

أجهزة التكنولوجيا الصادرة عن المدرسة
جميع أجهزة التكنولوجيا الصادرة عن المدرسة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أجهزة  Chromebooksوأجهزة  iPadsونقاط االتصال
الالسلكية  MiFiوالشواحن ،مملوكة من قبل  KIPP Nashvilleويتم إقراضها للطالب لالستخدام أثناء العام الدراسي و ُي َتو َّقع أن يتم الحفاظ عليها في
حالة عمل جيدة في كل األوقات.
يجب عدم ترك تلك األجهزة دون رقابة في أي وقت .يجب أن تكون في حيازة الطالب أو يتم تأمينها في موقع مخصص داخل الفصل .إذا عُثر على أي
جهاز ُم ْه َماًل  ،فسيتم تسليمه للمسؤول اإلداري بالمدرسة .إن أجهزة التكنولوجيا المقرضة للطالب يجب حملها ونقلها دائمًا بشكل مناسب ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر:
●

ينبغي غلق أجهزة  Chromebooksعند حملها لتجنب حدوث ضرر للقرص الصلب يؤدي إلى فقدان دائم للبيانات.

●

ال ينبغي تواجد أطعمة أو مشروبات في محيط أجهزة التكنولوجيا.

●

ينبغي معاملة أجهزة التكنولوجيا باحترام وعناية وال يتم تشويهها أو إتالفها بأي طريقة .ستؤدي المعاملة غير المالئمة لألجهزة الصادرة من
المدرسة إلى استرداد المدرسة لها لفترة من الزمن ُتحدَّد من قبل اإلدارة .ومن أمثلة المعاملة غير المالئمة إزالة المفاتيح من أجهزة
 Chromebookولوحات المفاتيح ووضع ملصقات على األجهزة .

●

في حالة سرقة جهاز صادر من المدرسة ،يجب تقديم بالغ للشرطة ،ويجب تقديم نسخة من البالغ المُقدَّم للشرطة (شامالً الرقم المسلسل
للجهاز) لمدير العمليات.

●

تحتفظ المدرسة بحق حذف أية برمجيات تم وضعها على أجهزة مملوكة لها تعوق األغراض التعليمية لبرنامج التكنولوجيا الخاص بالمدرسة.

قانون حقوق النسخ والنشر
يحمي قانون حقوق النسخ والنشر ملكية األعمال اإلبداعية للشخص .في السياق التعليمي ،يُسْ َمح للطلبة باستخدام أعمال آخرين تحت بند االستخدام
العادل ،وذلك إذا التزموا بالقيود المفروضة وقاموا باالستشهاد بالعمل.
تنزيل البرمجيات وتثبيتها
● يجب أن تكون كل البرمجيات ال ُم َثبَّتة نسخة م َُر َّخصة قانونيًا.
●

تنزيل ملفات الموسيقي ،الفيديو ،األلعاب ،إلخ ،.عبر شبكة المدرسة محظور إال إذا كان ذلك جزءًا من نشاط مقرر ،داخل الفصل.

●

ال يمكن تداول أو نسخ التطبيقات ،والبرمجيات ،واألفالم ،واألغاني ،والمواد األخرى المحمية من قبل قانون النسخ والنشر .ويشمل هذا
األفالم ذات حقوق الملكية التي ال يمكن نسخها من أقراص الـ  DVDأو تنزيلها من اإلنترنت ونسخها على الحواسيب المحمولة.

●

النسخ ،أو التثبيت ،أو التغيير ،أو التدمير لبرامج البيانات ،أو األجهزة ،أو البرمجيات غير المُصرَّ ح به محظور.

العواقب
تحتفظ مدارس  KIPP Nashvilleبالحق في فرض العواقب المالئمة لخرق أي جزء من سياسة استخدام التكنولوجيا واإلنترنت .وقد تشمل تلك العواقب
خسارة األحقية في استخدام أي جهاز مملوك من قبل المدرسة لفترة معينة من الوقت م َُحدَّدة من قبل اإلدارة وأعضاء قسم التكنولوجيا وقد تشمل إجرا ًء
تأديبيًا محتمالً وإجرا ًء قانونيًا محتمالً .وتنطبق هذه العواقب على كل الطلبة الذين يستخدمون أية أجهزة إلكترونية في حرم المدرسة ،سواء كانت هذه
األجهزة مملوكة لهم أو صادرة من المدرسة.
يخضع أي جهاز إلكتروني مُسْ َت ْخدَ م على شبكة المدرسة ،حتى إذا كان مملو ًكا لألشخاص ،لعواقب محتملة ،بما يشمل حقوق المدرسة في تفتيش الجهاز،
وفي حذف محتويات من الجهاز ،واالحتفاظ بالجهاز في حوزة المدرسة ،إذا كان هناك خرق لسياسة استخدام التكنولوجيا واإلنترنت.
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في حالة سوء االستخدام و/أو اإلتالف المتكرر ألي جهاز ،يحق للمدرسة إلغاء االمتياز الممنوح للطالب باستخدام الجهاز .وأي تغيير في التهيئة العاملة
أو اإلعدادات خاضع إلجراءات تأديبية من قبل إداريي المدرسة.

جهاز مفقود أو تم إتالفه
س ُتفرض عواقب على أي إتالف أو فقدان ألجهزة التكنولوجية الصادرة من المدرسة ينتج عن اإلتالف أو اإلهمال المتعمدين .وعواقب هذه األفعال
ستشمل َتحمُّل الطالب لتكاليف إصالح الجهاز أو استبداله ،باإلضافة إلى إجراءات تأديبية أخرى وف ًقا لما تحدده إدارة المدرسة .قد تتضمن األمثلة على
األجهزة اإللكترونية الصادرة عن المدرسة أجهزة  Chromebookوأجهزة  iPadوالشواحن ونقاط االتصال الالسلكية .MiFi
إذا تطلُّب األمر إجراء إصالحات غير مغطاة من قبل التأمين الخاص بالمدرسة ،أو إذا لزم استبدال الجهاز تمامًا ،فستكون أسرة الطالب مسؤولة عن
سداد التكاليف على النحو التالي:
●

الحادثة األولى في السنة$50 :

●

الحادثة الثانية في السنة$100 :

●

الحادثة الثالثة في السنة :فقدان الحق في االستخدام
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البرنامج األكاديمي
سياسة التقييم والدرجات
المدارس االبتدائية
الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني
في مدارس  ،KIPP Nashvilleال ُتطبِّق الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني نظام الدرجات بالحروف ،ولكن تستخدم تقريرً ا ربع سنويًا عن إجادة
الطالب للمفاهيم والمهارات األساسية .تحتوي بطاقة التقرير الربع سنوي لصفوف من الروضة إلى الصف الثاني على المعلومات التالية:
●

 MClass: MClassهي أداة تقييم توفر معلومات حول مهارات معرفة القراءة والكتابة التأسيسية لدى الطالب .وستتضمن بطاقات التقارير
المستوى الحالي وف ًقا ألداة  .MClassيُشار إلى مستوى األداء هذا من خالل درجات مركبة تجمع بين األداء في العديد من مهارات معرفة
القراءة والكتابة التأسيسية .ويُشار إلى مستويات الطالب بالمسميات التالية" :دون المقياس المرجعي بكثير" أو "دون المقياس المرجعي" أو
"عند المقياس المرجعي" أو "أعلى من المقياس المرجعي".

●

إجادة الكلمات البصرية :ستشير بطاقة التقرير أيضًا إلى النسبة المئوية من الكلمات البصرية التي أجادها الطفل في ربع مُعيَّن.

●

دليل تقييم الكتابة ( :)Rubricي ُْكمِل الطلبة واجبات كتابية كل ربع ،ويتم احتساب درجاتها وف ًقا لدليل تقييم .وستوضح بطاقة التقرير الدرجة
التي أحرزها الطفل وف ًقا لدليل التقييم وما إذا كان الطفل سابق لـ  ،على ،خارج المسار لتلبية أهداف مستوى الصف.

●

إجادة الرياضيات :تشير بطاقة التقرير أيضًا إلى إجادة الطفل لمهارات معينة في الرياضيات كل ربع وما إذا كان الطفل سابق لـ  ،على،
خارج المسار لتلبية أهداف مستوي الصف.

●

متوسطات التقييم الربع سنوية :في كل ربع ،ستتضمن بطاقة التقرير أيضًا متوسطات تقييم للقراءة والرياضيات والعلوم والدراسات
االجتماعية.

توضع درجات السلوك بنا ًء على تصرفات الطالب وال ينبغي خصمها من درجات البطاقات الربع سنوية.
الصفان الثالث والرابع
ً
بداية من الصف الثالث ،يستلم الطالب بطاقات تقرير ربع سنوية مكتوبًا فيها الدرجات بنظام الحروف وف ًقا للنسبة المئوية إلجادة الطالب للمفاهيم التي
يتم قياسها .وفي الصفين الثالث والرابعَ ،ي َّت ِبعْ كتاب الدرجات ثالث فئات:
●

●

●

 35%تقييمات تحصيلية كبرى
○ تقييمات نهاية الوحدة /الجزء
○ تقييمات مرحلية
○ درجات دليل تقييم الكتابة
 35%تقييمات تحصيلية صغرى
○ نقاط تقييم القراءة
○ تقييمات موضوع رياضيات
○ اختبارات
 30%واجبات يومية
○ تقييمات يومية
○ أنشطة في الفصل
○ واجب منزلي

مقياس الدرجات للصفين الثالث والرابع
● )A (93-100
● )B (85-92
● )C (75-84
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●
●

)D (70-74
)F (0-69

يتم تعديل الدرجات على بطاقة التقرير النهائية لتشمل درجات الطالب في تقييمات  .TNReadyلتحديد الدرجة النهائية للطالبَ ،س ُتطبِّق مدارس
 KIPP Nashvilleمنحنى على درجة الطالب في تقييمات  .TNReadyسيتم حساب درجة  TNReadyكنسبة مئوية عن طريق قسمة النقاط
المكتسبة على مجموع النقاط الممكنة .ثم ،سيتم رسم منحنى للنسبة المئوية ،باستخدام إرشادات  TDOEأو  ،MNPSلتحديد درجة TNReady
الم َُعدَّلة الخاصة بالطالب .سيعتمد رئيس مدارس  KIPP Nashvilleمعادلة درجة  TNReadyالنهائية بمجرد استالم اإلرشادات الخاصة
بالمنحنىَ .س ِّ
تمثل درجة  TNReadyالمُعدَّلة الخاصة بالطالب الحد األدنى للنسبة المئوية المطلوبة من قبل المنطقة التعليمية للدرجة النهائية التي
يحرزها الطالب في كل مقرر يتم اختباره فيه .للعام الدراسي  ،2023-2022الحد األدنى المطلوب للنسبة المئوية هو .%15
إذا لم يتم استالم نتائج تقييم  TNReadyمن قبل المدرسة خالل خمسة ( )5أيام تعليمية على األقل قبل نهاية المقرر ،فقد تختار المدرسة أاَّل ُتضمِّن
نتيجة تقييم الوالية في حساب الدرجة النهائية للطالب.
توضع درجات السلوك بنا ًء على تصرفات الطالب وال ينبغي خصمها من درجات البطاقات الربع سنوية.

مدارس المرحلة المتوسطة
في الصفوف من الخامس إلى الثامن ،يتم حساب درجات  KIPP Nashvilleبنا ًء على األربع فئات التالية:
●

●

●

●

 30%تقييمات تحصيلية كبرى
○ تقييمات نهاية الوحدة /الجزء
○ تقييمات مرحلية
○ درجات دليل تقييم الكتابة
 30%تقييمات تحصيلية صغرى
○ نقاط تقييم القراءة
○ تقييمات موضوع رياضيات
○ اختبارات
 30%واجبات يومية
○ تقييمات يومية
○ أنشطة في الفصل
 10%واجب منزلي
○ يُفصل الواجب المنزلي في فئة مستقل للتأكد من تحمل مسؤولية إكماله ،وذلك ألنها عادة أكاديمية الزمة لالستعداد للمدرسة
الثانوية.

مقياس الدرجات للصفوف من الخامس إلى الثامن
● )A (93-100
● )B (85-92
● )C (75-84
● )D (70-74
● )F (0-69
يتم تعديل الدرجات على بطاقة التقرير النهائية لتشمل درجات الطالب في تقييمات  .TNReadyلتحديد الدرجة النهائية للطالبَ ،س ُتطبِّق مدارس
 KIPP Nashvilleمنحنى على درجة الطالب في تقييمات  .TNReadyسيتم حساب درجة  TNReadyكنسبة مئوية عن طريق قسمة النقاط
المكتسبة على مجموع النقاط الممكنة .ثم ،سيتم رسم منحنى للنسبة المئوية ،باستخدام إرشادات  TDOEأو  ،MNPSلتحديد درجة TNReady
الم َُعدَّلة الخاصة بالطالب .سيعتمد رئيس مدارس  KIPP Nashvilleمعادلة درجة  TNReadyالنهائية بمجرد استالم اإلرشادات الخاصة
بالمنحنىَ .س ِّ
تمثل درجة  TNReadyالمُعدَّلة الخاصة بالطالب الحد األدنى للنسبة المئوية المطلوبة من قبل المنطقة التعليمية للدرجة النهائية التي
يحرزها الطالب في كل مقرر يتم اختباره فيه .للعام الدراسي  ،2023-2022الحد األدنى المطلوب للنسبة المئوية هو .%15
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إذا لم يتم استالم نتائج تقييم  TNReadyمن قبل المدرسة خالل خمسة ( )5أيام تعليمية على األقل قبل نهاية المقرر ،فقد تختار المدرسة أاَّل ُتضمِّن
نتيجة تقييم الوالية في حساب الدرجة النهائية للطالب.
توضع درجات السلوك بنا ًء على تصرفات الطالب وال ينبغي خصمها من درجات البطاقات الربع سنوية.

المرحلة الثانوية
في مدرسة  KIPP Nashvilleالثانوية ،نؤمن أن الدرجات هي مؤشر حيوي ألداء الطالب األكاديمي .متوسط مجموع الدرجات التراكمي أو المعروف
اختصارً ا باإلنجليزية بـ  GPAالتراكمي الخاص بخريج  Collegiateيشير ألمرين :المقدار الذي تعلمه الطالب ،ومدى نجاحه في إثبات تعلمه .متوسط
مجموع النقاط الخاص بــ "المقاتل" أو الـ  Warrior’s GPAواحد من المعايير األكثر أهمية لقبول الطالب في الجامعات والكليات ،ولذا الدقة ذات
أهمية قصوى .بسبب ذلك وألسباب أخرى ،يجب أن تكون طريقة تحديد الدرجات ثابتة من فصل آلخر ومتسقة في جميع مراحل المدرسة.
مبادئ وضع الدرجات
 .1يجب أن يعتمد نظام وضع الدرجات لدينا على معايير نجاح محددة ومثبتة ويتم إعالنها بشكل واضح .وتشمل ما يلي:
● معايير الوالية
● نتائج التعلم الخاصة بالـ AP
● معايير )CCRS (ACT
صا متعددة إلظهار التفوق .وقد تشمل ما يلي:
 .2يستحق طالبنا فر ً
● إعادة تقييم للمجموعة بأكملها على النحو الذي يُحدده المعلم.
● إعادة تقييم محدودة فردية (بحد أقصي )3
● التصاعد ( )spiralingالمتعمد في التقييمات المستقبلية.
 .3ستتوافق جميع األنظمة التي نتبعها لوضع الدرجات و/أو أدلة التقييم مع تعريفات وضع درجات الخاصة بـ  Collegiateعلى النحو
المحدد .إن التقييم التكويني المصحوب بمالحظات م َُحدَّدة قابلة للتنفيذ أمر مهم لنمو الطالب؛ ولكن ،ليس من المطلوب (أو الضروري) أن
ينعكس كل عمل الطالب في شكل درجات.
 .4نحن نقر أن كاَّل من االمتياز والمثابرة مطلوبــــين للنجاح في مقررات المستوى المتقدم .سيحصل كل الطلبة المقيدين في هذه المقررات
على خمسة ( )5نقاط تضاف لنتيجتهم الربع سنوية وف ًقا للسياسة المحلية إذا أخذوا اختبار مقررات المستوى المتقدم (.)AP
 .5ال ُيعد نظام وضع الدرجات لدينا شكاًل من العقوبة ،أو التحكم ،أو طلب االمتثال .وعلى هذا األساس ،ال نقوم بما يلي:
● إضافة أو خصم نقاط استجابة لسلوكيات محددة أو عامة (لن يتم إعطاء درجات إضافية).
● إصدار درجات إلكمال واجب على المستوي التحصيلي أو التكويني.
 .6يستحق طالبنا الفرصة لـ "المحاولة مرة أخرى" .لذا 50 ،هي "الحد األدنى" الرقمي والحسابية لمقياس وضع الدرجات الخاص بنا .للقيام
بذلك ،بدالً من استخدام "النسب المئوية" الحسابية ،نستخدم نطاقات األداء الخاص بــ Collegiate (Collegiate Performance
 )Bandsلوضع جميع الدرجات .باإلضافة إلى ذلك ،في الصفوف الدراسية الدنيا 60 ،هو الحد األدنى لدرجة الربع األول المُعْ َلنة.
 .7ال نتسامح مطل ًقا مع عدم النزاهة األكاديمية أو عدم االكتراث الدراسي .سيحصل الطلبة على "صفر" في حاالت الغش التي يمكن التأكد منها
أو عدم محاولة إكمال أي من الواجبات.
الصفان التاسع والعاشر
في الصفين من التاسع والعاشر ،يتم حساب درجات  KIPP Nashvilleبنا ًء على الفئات األربعة التالية:
●

 30%تقييمات تحصيلية كبرى
○ تقييمات نهاية الوحدة /الجزء
صفحة  17من 56

●

●
●

○ تقييمات مرحلية
○ درجات التقييم المعتمد على عملية الكتابة
○ تقارير معمل
 30%تقييمات تحصيلية صغرى
○ اختبارات
○ ندوة
○ تصحيحات لالختبار
○ مشاريع
 30%مهام تمهيدية
 10%تفاعل داخل الفصل

الصفان  11و12
في الصفين  11و  ،12يتم حساب درجات  KIPP Nashvilleبنا ًء على الفئات األربعة التالية:
●

●

●
●

 40%تقييمات تحصيلية كبري
○ تقييمات نهاية الوحدة /الجزء
○ تقييمات مرحلية
○ درجات التقييم المعتمد على عملية الكتابة
○ تقارير معمل
 25%تقييمات تحصيلية صغري
○ اختبارات
○ ندوة
○ تصحيحات لالختبار
○ مشروع
 25%مهام تمهيدية
 10%تفاعل داخل الفصل

تختلف نسب العناصر المكونة لدرجة الطالب بغرض تجهيز الطلبة بشكل أفضل للجامعة ،لذا ُتخصص نسبة أكبر للتقييمات التحصيلية الكبري ونسبة
أقل للعادات األكاديمية مثل المهام التمهيدية.
مقياس الدرجات للصفوف من التاسع إلى 12
تتبع مدرسة  KIPP Nashville Collegiateالثانوية مقياس درجات :MNPS
●
●
●
●
●

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

وللطلبة المقيدين في مقرر  ،APتتبع  KIPP Nashvilleسياسة وضع الدرجات الموحدة  3.301الخاصة بـ  TN SBEالتي تسمح بإدماج نقاط بمقدار
خمسة في المئة في الدرجات المُسْ َت ْخدَ مة لحساب متوسط الفصل الدراسي.
يتم تعديل الدرجات على بطاقة التقرير النهائية لتشمل درجات الطالب في تقييمات  .TNReadyلتحديد الدرجة النهائية للطالبَ ،س ُتطبِّق مدارس KIPP
 Nashvilleمنحنى على درجة الطالب في تقييمات  .TNReadyسيتم حساب درجة  TNReadyكنسبة مئوية عن طريق قسمة النقاط المكتسبة على
مجموع النقاط الممكنة .ثم ،سيتم رسم منحنى للنسبة المئوية ،باستخدام إرشادات  TDOEأو  ،MNPSلتحديد درجة  TNReadyالم َُعدَّلة الخاصة
بالطالب .سيعتمد رئيس مدارس  KIPP Nashvilleمعادلة درجة  TNReadyالنهائية بمجرد استالم اإلرشادات الخاصة بالمنحنىَ .س ِّ
تمثل درجة
صفحة  18من 56

 TNReadyالمُعدَّلة الخاصة بالطالب الحد األدنى للنسبة المئوية المطلوبة من قبل المنطقة التعليمية للدرجة النهائية التي يحرزها الطالب في كل مقرر
يتم اختباره فيه .للعام الدراسي  ،2023-2022الحد األدنى المطلوب للنسبة المئوية هو .%15
إذا لم يتم استالم نتائج تقييم  TNReadyمن قبل المدرسة خالل خمسة ( )5أيام تعليمية على األقل قبل نهاية المقرر ،فقد تختار المدرسة أاَّل ُتضمِّن نتيجة
تقييم الوالية في حساب الدرجة النهائية للطالب.
توضع درجات السلوك بنا ًء على تصرفات الطالب وال ينبغي خصمها من درجات البطاقات الربع سنوية.

التقييمات
تقييمات والية تينيسي المطلوبة للعام الدراسي 2023-2022
إنجاز الطالب في المدارس االبتدائية واإلعدادية
التقييم

الصفوف

الغرض واالستخدام

فترة التقييم

التقارير

اختبار اإلنجاز
(برنامج التقييم الشامل
لوالية تينيسي) TCAP
/TNReady

3-8

تقييمات  TCAPتقيس مهارات الطالب في اللغة
اإلنجليزية ،والفنون ،والرياضيات ،والعلوم
والدراسات االجتماعيةُ .تسْ َتخدم نتائج االختبار في
مساءلة المعلم وال َم ْد َرسة والمنطقة التعليمية من قبل
والية تينيسي والحكومة الفدرالية .قد ُت َم ِّثل النتائج
ما يصل إلى  %15من درجة الطالب النهائية في
هذه المواد.

منتصف إبريل
(نيسان) – بداية
مايو (أيار)

عادة ما تتوفر "درجة مبدئية" بعد
إعطاء االختبار بفترة قصيرة حتى
يتسنى للمعلمين حساب الدرجات
النهائية .والح ًقا ،تصدر الوالية
تقارير فردية للطلبة أكثر تفصيالً.
ويتم توزيعها على المدارس من
قبل طاقم مكتب المنطقة التعليمية
وتتم مشاركتها مع األسر في
الخريف.

إنجاز الطلبة في المدارس الثانوية
التقييم

الصفوف

الغرض واالستخدام

فترة التقييم

التقارير

اختبارات
TCAP/TNReady
الخاصة بنهاية المقرر

9-11

تقيس هذه التقييمات مهارات الطالب خالل المرحلة
الثانوية في اللغة اإلنجليزية ،والرياضيات
المتكاملة ،والجبر  ،Iوالجبر  ،IIوعلم األحياء I
وتاريخ الواليات المتحدةُ .تسْ َتخدم نتائج االختبار
في مساءلة المعلم وال َم ْد َرسة والمنطقة التعليمية من
قبل والية تينيسي والحكومة الفدرالية .قد ُت َم ِّثل
النتائج ما يصل إلى  %15من درجة الطالب
النهائية في هذه المواد.

منتصف إبريل
(نيسان) – بداية
مايو (أيار)

عادة ما تتوفر "درجة مبدئية" بعد
إعطاء االختبار بفترة قصيرة حتى
يتسنى للمعلمين حساب الدرجات
النهائية .والح ًقا ،تصدر الوالية
تقارير فردية للطلبة أكثر تفصيالً.
ويتم توزيعها على المدارس من
قبل طاقم مكتب المنطقة التعليمية
وتتم مشاركتها مع األسر في
الخريف.

التقييم

الصفوف

تقييمات التعليم الخاص
الغرض واالستخدام

فترة التقييم

التقارير
صفحة  19من 56

تقييم  TCAPالبديل/
MSAA

3-11

هذا التقييم مصمم للطلبة ذوي اإلعاقات الذهنية
الجسيمة .وهو يعتمد على مجموعة من معايير
المحتوى تختلف عن اختبار  .TCAPيأخذ الطلبة
تقييم  TCAP-Altفقط عندما يقرر اآلباء/
األوصياء والتربويون أنه مالئم وف ًقا الحتياجات
الطالب.

مارس (آذار)
-مايو (أيار)

تصدر الوالية تقارير فردية للطلبة
مذكور بها تفاصيل األداء .ويتم
توزيعها على المدارس من قبل
طاقم مكتب المنطقة التعليمية ثم تتم
مشاركتها مع األسر.

تقييمات متعلم اللغة اإلنجليزية
التقييم

الصفوف

الغرض واالستخدام

فترة التقييم

اختبارات WIDA
 ACCESSلتحديد
المستوى لمتعلمي
اللغة اإلنجليزية
( ُتسمى أيضًا
.)W-APT

الروضة
11-

يُجرى اختبار ( W-APTاختبار WIDA ACCESS
لتحديد المستوى) للطلبة الذين يتم التحدث إليهم
بلغة أخرى غير اإلنجليزية في المنزل .ويُسْ َت ْخدَ م
للمساعدة في تحديد نوع ومستوى دعم اللغة
اإلنجليزية الذي يحتاجون إليه .يساعدنا أيضًا في
معرفة المستوى الذي نضع فيه الطلبة خالل التقييم
السنوي الذي يخضع له جميع الطلبة من متعلمي
اللغة اإلنجليزية.

يُجرى للطلبة وقت يتم تصحيح االختبارات وإعطاء
النتائج لآلباء /األوصياء فورً ا
تقدمهم لاللتحاق.

WIDA ACCESS
ل ُم َت َعلِّمي اللغة
اإلنجليزية

الروضة-
12

يساعد هذا التقييم في تحديد إجادة اللغة للطلبة الذين
يتعلمون اللغة اإلنجليزية .وهذا هو االختبار الذي
ُتجريه الوالية كل سنة لقياس أداء الطالب في إجادة
اللغة اإلنجليزية.

مارس
(آذار)-إبريل
(نيسان)

التقارير

تصدر الوالية تقارير فردية للطلبة
مذكور بها تفاصيل األداء .ويتم
توزيعها على المدارس ثم تتم
مشاركتها مع األسر.

تقييم للتربية الوطنية
التقييم

الصفوف

الغرض واالستخدام

فترة التقييم

التقارير

امتحان التربية
الوطنية للواليات
المتحدة

9-12

يتعين على الطلبة أن يأخذوا اختبار التربية الوطنية
للواليات المتحدة حتى يتخرجوا بشهادة المرحلة
الثانوية العادية.

تحددها المدرسة
وف ًقا للحاجة

تحددها المدرسة وف ًقا للحاجة .تتاح
النتائج بعد االختبار بفترة قصيرة.

االستعداد للكلية والحياة المهنية
التقييم

الصفوف

الغرض واالستخدام

فترة التقييم

التقارير

ACT

11-12

هو اختبار لقياس االستعداد للجامعة يُسْ َت ْخدَ م من
قبل مئات الجامعات والكليات .ويساعد أيضًا في
تحديد الطلبة المؤهلين للحصول على منحة
 HOPEمن الوالية.

مارس (آذار)
وإبريل (نيسان)

ُتعْ طي تقارير مستوى الطالب بعد
االختبار بفترة تتراوح بين  3و 8
أسابيع.

النقل للصف األعلى واإلبقاء
المدارس االبتدائية
هدفنا النهائي في  KIPP Nashvilleهو التأكد من أن كل طالبنا في شبكة  KIPPجاهزون للنجاح في طريقهم للجامعة وفي الحياة الجامعية .فبحلول
الوقت الذي يتركنا فيه طالبنا بعد الصف الثامن نريد أن نتأكد من تمتعهم بالمعرفة األكاديمية ،والمهارات ،والعادات الالزمة للنجاح في المدارس
الثانوية الصارمة أكاديميًا التي تعد للجامعة .لبعض الطلبة ،إعادة دراسة الصف قد تغير من وجهتهم في مسارهم للجامعة وفي الحياة الجامعية ،وذلك
صفحة  20من 56

ألنها توفر فرصة لغلق الهوَّ ة في المعرفة ،والمهارات ،والعادات المطلوبة للنجاح في المرحلة الثانوية .وفي هذه الحاالت ،نعتبر اإلبقاء في مستوى
الصف الحالي خيارً ا يتوافق مع مهمتنا وأهدافنا لطالبنا في شبكة .KIPP
ُتؤخذ المعايير التالية في االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن نقل الطالب للصف األعلى أو إبقائه:
●

إتقان الكفاءات األساسية .ينبغي أن يكون الطلبة قد أتقنوا مهارات أساسية بدرجة كافية للتأكد من احتمالية النجاح في مستوى الصف التالي.
تنظر  KIPP Nashvilleإبقاء أي طالب يكون:
○

حاصالً في مستوى صفه على درجات "دون المقياس المعياري بكثير" وف ًقا لتقييم  MClassالخاص بالقراءة التأسيسية.

○

ال يسجل ً
نموا نمطيَّا في  MAPوال يزال في الربع السفلي لألداء في  ELAأو الرياضيات

○

أي طالب في الصف الثالث أو الرابع ومتوسط نهاية العام الخاص به أقل من  70في القراءة والرياضيات يمكن إبقاؤه في الصف
الحالي

●

الحضور .سيصبح الحضور عامالً مهمًا فقط عندما يصبح الغياب الزائد عن الحد مشكلة تعليمية.

●

السلوك .لن يستخدم اإلبقاء كإجراء تأديبي .ولكن سيُؤخذ التطوُّ ر النفسي االجتماعي للطالب في االعتبار عند اتخاذ قرار إبقاء.

●

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

●

التعليم الخاص .سيتم نقل الطلبة في خطط التعليم الفردي ( )IEPللصف التالي اعتما ًدا على اإلكمال الناجح لألهداف المذكورة في خطة .IEP

●

مُتعلِّمو اللغة اإلنجليزية .لن يستند قرار إبقاء الطلبة متعلِّمي اإلنجليزية ( )ELفقط إلى إجادة اللغة اإلنجليزية.

ستحدد  KIPP Nashvilleالطلبة الذين يظهرون صعوبة في بلوغ متطلبات النقل لمستوى الصف التالي ومن ث َّم يمكن أن يُنظر في إبقائهم في موعد
غايته  1فبراير .ولكن ،قد يُقرر إبقاء طالب بعد  1فبراير إذا كان التأخير بسبب:
●

تاريخ االلتحاق؛ أو

●

معلومات إضافية تم الحصول عليها بعد إصدار نتائج التقييم أو الفحص المحلي أو المراقبة المحلية.

بمجرد أن يتم تحديد أن لدى طالب حالة "نقل في موضع شك" ،سيقوم فريق المدرسة بإخطار الوالد /الوصي إلعداد خطة للنقل .وسيتم تقديم هذه الخطة
وس َتعْ ِرض المدرسة عقد اجتماع بين الوالد والمُعلم لمناقشة خطة النقل.
لوالد /وصي الطالب َ
إذا تأهل طالب لإلبقاء ،فسيعيد دراسة نفس الصف في العام التالي .وسيمكن نقله فقط وف ًقا لتقدير ناظر المدرسة .يمكن لآلباء /األوصياء الطعن في قرار
اإلبقاء أمام رئيس مدارس  .KIPP Nashvilleوسيقوم رئيس المدارس بمراجعة بيانات الطالب والتوصية ثم ي َّتخذ قرار الطعن النهائي.
ال تقدم  KIPP Nashvilleمدرسة صيفية لطلبة المدرسة االبتدائية ،وال يكون ذلك أمرً ا تأخذه مدارس  KIPP Nashvilleفي االعتبار عند اتخاذ
قرارات النقل لصف أعلى.

مدارس المرحلة المتوسطة
هدفنا النهائي في  KIPP Nashvilleهو التأكد من أن كل طالبنا في شبكة  KIPPجاهزون للنجاح في طريقهم للجامعة وفي الحياة الجامعية .فبحلول
الوقت الذي يتركنا فيه طالبنا بعد الصف الثامن نريد أن نتأكد من تمتعهم بالمعرفة األكاديمية ،والمهارات ،والعادات الالزمة للنجاح في المدارس
الثانوية الصارمة أكاديميًا التي تعد للجامعة .لبعض الطلبة ،إعادة دراسة الصف قد تغير من وجهتهم في مسارهم للجامعة وفي الحياة الجامعية ،وذلك
ألنها توفر فرصة لغلق الهوَّ ة في المعرفة ،والمهارات ،والعادات المطلوبة للنجاح في المرحلة الثانوية .وفي هذه الحاالت ،نعتبر اإلبقاء في مستوى
الصف الحالي خيارً ا يتوافق مع مهمتنا وأهدافنا لطالبنا في شبكة .KIPP
ُتؤخذ المعايير التالية في االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن نقل الطالب للصف األعلى أو إبقائه:
●

إتقان الكفاءات األساسية .ينبغي أن يكون الطلبة قد أتقنوا مهارات أساسية بدرجة كافية للتأكد من احتمالية النجاح في مستوى الصف التالي.
تنظر  KIPP Nashvilleفي إبقاء أي طالب يرسب في اثنين ( )2أو أكثر من الصفوف األكاديمية األساسية .و ُتعرَّ ف درجة الرسوب بأنها
صفحة  21من 56

متوسط نهاية العام (متوسط كل درجات األربعة أرباع) األقل من  .%70الصفوف األكاديمية األساسية هي  ،ELAوالرياضيات ،والعلوم،
والتاريخ .إذا كان الصفان ( )2اللذان رسب فيهما الطالب هما الحساب و  ،ELAفسيُرجح ذلك قرار إبقاء الطالب بدرجة أكبر.
●

الحضور .سيصبح الحضور عامالً مهمًا فقط عندما يصبح الغياب الزائد عن الحد مشكلة تعليمية.

●

السلوك .لن يستخدم اإلبقاء كإجراء تأديبي.

●

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

●

التعليم الخاص .سيتم نقل الطلبة في خطط التعليم الفردي ( )IEPللصف التالي اعتما ًدا على اإلكمال الناجح لألهداف المذكورة في خطة .IEP

●

مُتعلِّمو اللغة اإلنجليزية .لن يستند قرار إبقاء الطلبة متعلِّمي اإلنجليزية ( )ELفقط إلى إجادة اللغة اإلنجليزية.

ستحدد  KIPP Nashvilleالطلبة الذين يظهرون صعوبة في بلوغ متطلبات النقل لمستوى الصف التالي ومن ث َّم يمكن أن يُنظر في إبقائهم في موعد
غايته  1فبراير .ولكن ،قد يُقرر إبقاء طالب بعد  1فبراير إذا كان التأخير بسبب:
●

تاريخ االلتحاق؛ أو

●

معلومات إضافية تم الحصول عليها بعد إصدار نتائج التقييم أو الفحص المحلي أو المراقبة المحلية.

بمجرد أن يتم تحديد أن لدى طالب حالة "نقل في موضع شك" ،سيقوم فريق المدرسة بإخطار الوالد /الوصي إلعداد خطة للنقل .وسيتم تقديم هذه الخطة
وس َتعْ ِرض المدرسة عقد اجتماع بين الوالد والمُعلم لمناقشة خطة النقل.
لوالد /وصي الطالب َ
إذا تأهل طالب لإلبقاء ،فسيعيد دراسة نفس الصف في العام التالي .وسيمكن نقله فقط وف ًقا لتقدير ناظر المدرسة .يمكن لآلباء /األوصياء الطعن في قرار
اإلبقاء أمام رئيس مدارس  .KIPP Nashvilleوسيقوم رئيس المدارس بمراجعة بيانات الطالب والتوصية ثم ي َّتخذ قرار الطعن النهائي.
ال تقدم  KIPP Nashvilleمدرسة صيفية لطلبة المدرسة المتوسطة ،وال يكون ذلك أمرً ا تأخذه مدارس  KIPP Nashvilleفي االعتبار عند اتخاذ
قرارات النقل لصف أعلى.
يجب أن يلبي طلبة الصف الثامن معايير النقل لصف أعلى ليتمكنوا من المشاركة في احتفال المضي قدمًا ( )Moving on Ceremonyفي نهاية العام
الدراسي .وسيتم النقل للصف التاسع وف ًقا لتقدير ناظر المدرسة.

المرحلة الثانوية
يُحدد لجميع طالب الصف التاسع الملتحقين بمدرسة  KIPP Nashville Collegiateالثانوية فصل تخرج في شهر مايو بعد أربع أعوام من التحاقهم
بالمدرسة الثانوية (على سبيل المثالُ ،تحدد مرتبة التخرج في مايو  2024للطالب الجدد الملتحقين بمدرسة  Collegiateخالل العام الدراسي
 .)2021-2020يتطلب برنامج "على المسار الصحيح نحو التخرج" أن يُكمل الطالب  7ساعات معتمدة في السنة .إذا لم ينه الطالب فصل الصيف
بإكماله  7ساعات معتمدة 14 ،ساعة معتمدة ،وما إلى ذلك ،فسيتم اعتباره "غير مصنف" بدالً من "منقول للصف األعلى" حتى يُكمل العدد الصحيح من
الساعات المعتمدة.
حالة الطالب

سياسة النقل للصفوف األعلى

رسوب الطالب في مقرر واحد

ال يحدث تغيير؛ ولكن ،سيسترد الطالب الساعات المعتمدة من خالل المنصة المتاحة عبر اإلنترنت،
Edgenuity

رسوب الطالب في مقررين

ستتاح للطالب الفرصة السترداد الساعات المعتمدة لكل من المقررين في دورة صيفية واحدة من خالل
المنصة المتاحة عبر اإلنترنتEdgenuity ،

رسوب الطالب في  3مقررات

ستتاح للطالب الفرصة السترداد الساعات المعتمدة للمقررات الثالثة جميعها في دورة صيفية واحدة من
خالل المنصة المتاحة عبر اإلنترنتEdgenuity ،؛ وإذا لم يسترد الطالب الساعات المعتمدة للمقررات
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الثالثة ،فسيتعين عليه إعادة دراسة المقرر الذي رسب فيه في العام الدراسي األكاديمي التالي.
رسوب الطالب في  4مقررات أو
أكثر

ستتاح للطالب الفرصة السترداد الساعات المعتمدة لثالثة مقررات في دورة صيفية واحدة من خالل المنصة
المتاحة عبر اإلنترنت Edgenuity ،وسيتعين على الطالب إعادة دراسة المقرر (المقررات) التي رسب فيها
في العام الدراسي األكاديمي التالي.

*على أساس كل حالة على حدة ،يجوز للطالب إعادة دراسة مقرر عن طريق  Edgenuityخالل العام الدراسي عوضًا عن الوقت المخصص لقاعات
الدراسة للطالب أو أي مقرر آخر لن يؤثر على حالة تخرج الطالب.
في نهاية فصل الخريف الدراسي ،سيتم تقييم درجات الطلبة والساعات المعتمدة التي أكملوها لتحديد أهليتهم للترقية .والطلبة الذين رسبوا في ثالثة ()3
مقررات أو أكثر ال يتم اعتبارهم على المسار الصحيح للنقل للصف األعلى .في بداية فصل الربيع الدراسي ،تتم جدولة مقابلة "نقل في موضع شك" مع
األسر التي يكون أطفالها من الطالب في خطر اإلبقاء .و ُتعقد المقابلة إلخطار األسرة بحالة "نقل في موضع شك" للطالب ،وللمساعدة في تدخالت خطة
العمل الخاصة باألسر والتزامها بدعم أطفالها في تحقيق األهلية للنقل للصف األعلى .بمجرد االنتهاء من حساب الدرجات في نهاية فصل الربيع
الدراسي ،سيقوم مدير المدرسة الصيفية بالشراكة مع فريق القيادة المشتركة بتجميع قائمة المدرسة الصيفية النهائية وتقديمها.

متطلبات التخرج للمدارس الثانوية
البرنامج التعليمي في مدرسة  KIPP Nashville Collegiateالثانوية هو برنامج قوي لإلعداد للجامعة س َي ْكفُل إعداد جميع الطلبة للنجاح في الكلية وما
بعدها .كل خريج من  Collegiateسوف:
●

ي ُْكمِل عدد الساعات المعتمدة المطلوبة من الوالية والبالغ عددها  ،22وتتضمن ما يلي:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

 4ساعات معتمدة في الرياضيات
 4ساعات معتمدة في اإلنجليزية
 3ساعات معتمدة في العلوم
 3ساعات معتمدة في التاريخ
 2ساعة معتمدة في لغة أجنبية
 1ساعة معتمدة في العافية مدي الحياة
 0.5ساعة معتمدة في التربية البدنية
 1ساعة معتمدة في الفنون الجميلة
 0.5ساعة معتمدة في الشؤون المالية الشخصية
 3ساعات معتمدة في مقرر اختياري

●

ي ُْكمِل سلسلة مقرر االستعداد للجامعة الخاص بـ  KIPPعلى مدار سنتين الذي يُدَ عِّم الطلبة خالل عملية التقديم للجامعة

●

يأخذ اختبار  ACTفي الصف الثالث الثانوي

●

يُكمل  40ساعة من الخدمة االجتماعية ( 10ساعات كل عام)

يجب أن يستوفي الطالب هذه المتطلبات ليحصلوا على شهادة المرحلة الثانوية االعتيادية.

المدرسة الصيفية واسترداد الساعات المعتمدة
في مدرسة  KIPP Nashville Collegiateالثانوية ،يُمثل غلق األكاديمية الصيفية ( )Summer Academyالذي يحدث عادة في بداية شهر يونيو)
حزيران( نهاية العام الدراسي ،و ُتضاف الساعات المعتمدة المُستكملة في األكاديمية الصيفية إلى العام الدراسي .على سبيل المثال ،فالساعات المعتمدة
المُستكملة في يونيو (حزيران)  2022س ُتضاف إلى العام الدراسي  .2022-2021وعلى هذا األساس ،تتخذ المدرسة القرارات النهائية بشأن النقل
للصفوف األعلى بحلول  1يوليو (تموز).
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الطلبة الذين يرسبون في أحد المقررات خالل العام الدراسي المعتاد (أغسطس (آب)  -مايو (أيار)) بمتوسط نهائي في نطاق  69-50ووضعهم جيد في
كل من الحضور والسلوك مؤهلون للحصول على ثالث ( )3ساعات معتمدة خالل األكاديمية الصيفية .يجب أن يحضروا كل يوم من فترة فتح
ٍ
األكاديمية الصيفية البالغة ثالثة أسابيع .وفي نهاية األسابيع الثالثة ،يجب أن يحصلوا على درجة نجاح  70على األقل وينجحوا في أية اختبارات نهائية
ذات صلة خاصة باألكاديمية الصيفية للحصول على ساعة معتمدة .أعلى درجة يمكن الحصول عليها في األكاديمية الصيفية هي  .70وسيشير سجل
الدرجات الخاص بالطالب إلى أنه حصل على هذه الدرجة من خالل نظام استرداد الساعات المعتمدة .ستستخدم مدرسة  Collegiateمنصة
 Edgenuityالمتاحة عبر اإلنترنت للسماح للطالب باسترداد الساعات المعتمدة .بمجرد نجاح الطالب في أحد مقررات األكاديمية الصيفية ،لن ُتحتسب
درجة المقرر الذي تم الرسوب فيه ضمن المعدل التراكمي ( )GPAألنه سيتم استبدالها بالدرجة التي حصل عليها الطالب في األكاديمية الصيفية.

استرداد الساعات المعتمدة لطالب الصف الرابع الثانوي
يتعين على طالب الصف الرابع الثانوي ( )seniorsالذين يرسبون في أحد المقررات أو الذين ينقصهم ساعات معتمدة مما سبق أن يشاركوا في برنامج
استرداد الساعات المعتمدة لطالب الصف الرابع الثانوي ( ،)Senior Credit Recovery, SCRالذي يحدث في أسبوع طلبة الصف الرابع الثانوي كل
عام .وإذا أكملوا بنجاح المهام المطلوبة في  ،SCRفسيتمكنون من التخرُّ ج في الموعد المحدد والمشاركة في حفلة التخرج .وإذا لم يكملوا برنامج SCR
بنجاح ،يجب عليهم حضور األكاديمية الصيفية وسيحصلون على شهادتهم في نهاية الصيف.

النوادي واألنشطة الخارجة عن المنهج الدراسي وبرامج ما بعد المدرسة
توفر  KIPP Nashvilleمجموعة متنوعة من النوادي واألنشطة الخارجة عن المنهج الدراسي وبرامج ما بعد المدرسة .يرجى الرجوع إلى الكتيب
الخاص بمدرستك لالطالع على عروض التي توفرها.

ثقافة الطلبة والسلوك
المدارس االبتدائية
نحن نؤمن بتنمية الطفل من جميع النواحي ،ففي  KIPPسينمو طفلك من الناحية األكاديمية واالجتماعية والعاطفية .ولتعزيز هذا النمو ،من المهم ج ًدا أن
نتأكد من توفر بيئة هادئة ،وآمنة ،وإيجابية داخل الفصل طوال الوقت.
إلرساء ثقافة مدرسية تعزز التعلم واحترام الذات واآلخرين والحفاظ عليها ،قمنا بإنشاء نظام تواصل خاص بالسلوك يلتزم به كل أعضاء مجتمعنا،
داخل المدرسة وخارجها .هذا النظام يجعل طالبنا في شبكة  KIPPفي موضع مسؤولية عن ا ِّتباع تعليمات الم َُعلِّم ،واإلنصات أثناء التعلم ،وإظهار
االحترام لكل من البالغين والطالب اآلخرين .نبدأ العام الدراسي بشرح توقعاتنا الخاصة بالسلوك لطلوبنا ،ونشرح أيضًا سبب أهمية هذا األمر لمجتمعنا
المدرسي ،وذلك ألننا نريد أن يُنمي طالبنا حس المسؤولية عن سلوكهم.

المدارس المتوسطة والثانوية
تلتزم مدارس  KIPP Nashvilleالتزامًا مطل ًقا بتوفير بيئة منظمة وآمنة ُتم ِّكن الطلبة من تحقيق أقصى قدر من اإلنجاز األكاديمي .ولن يُسمح للطلبة
الذين ال يستوفون معايير المجتمع المدرسي المعرَّ فة بوضوح للسلوك المعقول والمقبول أن يعرقلوا تعليم اآلخرين.
دون سياسة تأديب حازمة ومستمرة ،لن يمكن تحقيق شيء مما نتصوره للمدرسة .بالتالي ،فمهما أكدنا على أهمية توفير سياسة تأديب حازمة ومستمرة،
لن يُعد ذلك مبالغة .يحق للطلبة واألسر حضور مدرسة آمنة ومنظمة .ولذلك ،ستكون هناك عاقبة لكل انتهاك .وهذا هو أساس قواعد سلوك الطلبة
الخاصة بنا.

نظام سلوك الطلبة
المدارس االبتدائية
نظام السلوك في مدرسة  KIPP Nashvilleاالبتدائية مصمَّم لجعل الطلبة يركزون على مهمتنا عن طريق التأكد من أن الفصل والبيئات الدراسية آمنة
ومنظمة .فيما يلي وصف لنظام السلوك المدرسي المعمول به:
●

أثناء وجود الطالب على أرض المدرسة؛ أو

●

خالل نشاط تحت رعاية المدرسة؛ أو

●

في حافلة المدرسة أو محطة الحافلة؛ أو
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●

خالل فعاليات مرتبطة بالمدرسة بدرجة كافية.

المدارس المتوسطة والثانوية
النظام التأديبي لمدارس  KIPP Nashvilleالمتوسطة والثانوية مصمَّم لجعل الطلبة يركزون على مهمتنا عن طريق التأكد من أن الفصل والبيئات
الدراسية آمنة ومنظمة .هذا النظام يشمل العواقب المتدرجة التالية التي تعزز قيمنا وتدعم مهمة :KIPP Nashville
●

خصومات من شيكات أو نقاط عقوبة

●

االحتجاز

●

الفصل المؤقت

●

الطرد

فيما يلي وصف للمخالفات لنظام االنضباط بالمدرسة والتي بسببها قد يُعرَّ ض الطالب للفصل المؤقت داخل المدرسة ،أو الفصل المؤقت خارج المدرسة،
أو الفصل ،أو الطرد .ويُقصد بالمخالفة لنظام االنضباط بالمدرسة انتهاك هذه القواعد في الحاالت التالية:
●

أثناء وجود الطالب على أرض المدرسة؛ أو

●

خالل نشاط تحت رعاية المدرسة؛ أو

●

في حافلة المدرسة أو محطة الحافلة؛ أو

●

خالل فعاليات مرتبطة بالمدرسة بدرجة كافية.

سياسة الفصل المؤقت
المدارس االبتدائية
تقتضي المخالفات التالية المدرجة أدناه الفصل المؤقت خارج المدرسة وف ًقا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بمدارس  .KIPP Nashvilleويحتفظ فريق
قيادة المدرسة بالحق في تحديد العواقب ،والتي تشمل مدة الفصل المؤقت خارج المدرسة أو الفصل المؤقت داخل المدرسة بسبب أية مخالفات يرتكبها
الطالب لمدونة قواعد السلوك .وقبل إعادة الطالب إلى الفصل ،سيلتقي الطالب والوالد /الوصي ،والعميد /مساعد الناظر لشؤون الثقافة لمناقشة سلوك
الطالب وخطة التحسين .وتتضمن المخالفات على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
المخالفة

العاقبة

●
●
●

ازدراء جسيم لطالب زميل
ازدراء جسيم ألعضاء هيئة التدريس أو الموظفين
ازدراء جسيم لممتلكات المدرسة

 1-2يوم

●
●
●
●

المغادرة ،دون إذن ،من الفصل ،أو الدور ،أو المبنى ،أو نشاط ترعاه المدرسة
إطالق إنذارات كاذبة أو اإلبالغ عن تهديدات ال أساس لها من الصحة
إتالف ،أو تدمير ،أو نقل ممتلكات شخصية أو مدرسية أو محاولة فعل ذلك
تهديدات شفوية أو جسدية ،سواء كانت تهديدات فارغة أو غير ذلك

 1-3أيام

●
●
●

الشجار ،أو الدفع ،أو الحشر ،أو التالمس الجسدي غير المرغوب فيه
ارتكاب تحرش ،أو مضايقة ،أو ترهيب جنسي ،أو عنصري ،أو بأي شكل من األشكال
عدم االكتراث المتكرر والجوهري لسياسات المدرسة واإلجراءات

 2يوم أو أكثر
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المدارس المتوسطة والثانوية
تقتضي المخالفات التالية المدرجة أدناه الفصل المؤقت خارج المدرسة وف ًقا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بمدارس  .KIPP Nashvilleويحتفظ فريق
قيادة المدرسة بالحق في تحديد العواقب ،والتي تشمل مدة الفصل المؤقت خارج المدرسة أو الفصل المؤقت داخل المدرسة بسبب أي مخالفات يرتكبها
الطالب لمدونة قواعد السلوك .وقبل إعادة الطالب إلى الفصل ،سيلتقي الطالب والوالد /الوصي ،وعميد الطالب لمناقشة سلوك الطالب وخطة التحسين.
وتتضمن المخالفات على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
المخالفة
●
●
●

ازدراء جسيم لطالب زميل
ازدراء جسيم ألعضاء هيئة التدريس أو الموظفين
ازدراء جسيم لممتلكات المدرسة

●
●

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

●
●
●
●

التعطيل المستمر للفصل
إتالف ،أو تدمير ،أو سرقة ممتلكات شخصية ،أو مدرسية ،أو محاولة فعل ذلك
لغة أو معاملة مسيئة ،مبتذلة ،أو بذيئة
تهديدات شفوية أو جسدية ،سواء كانت تهديدات فارغة أو غير ذلك

●
●
●

الشجار ،أو الدفع ،أو الحشر ،أو التالمس الجسدي غير المرغوب فيه
ارتكاب تحرش ،أو مضايقة ،أو ترهيب جنسي ،أو عنصري ،أو بأي شكل من األشكال
عدم االكتراث المتكرر والجوهري لسياسات المدرسة واإلجراءات

العاقبة

 1-2يوم

 1-3أيام

 2-4أيام

 2يوم أو أكثر

سياسة الطرد
الطرد هو االستبعاد من أي من مدارس  KIPP Nashvilleألكثر من  10أيام .وقد يتم طرد الطلبة الرتكابهم أي من السلوكيات التي يمكن الطرد بسببها
المدرجة في الجدول أدناه.
السلوك

التعريف

مضايقة موظفي المدرسة

الحوادث المتكررة للمضايقة أو الترهيب لفظيًا أو إلكترونيًا أو جنسيًا أو بدنيًا عن عمد للمعلمين ،أو
اإلداريين أو موظفي المدرسة .يجب إدراج توثيق الحوادث في اإلحالة.

االعتداء على طالب

القيام بهجوم جسدي على طالب آخر دون استفزاز ،عم ًدا ،وعن علم ،أو بالمباالة .التالمس الجسدي
الطفيف ،مثل الدفع أو الحشر ،ال يمثل اعتداءً .قد ال يحصل الطالب على نفس العاقبة التأديبية لتورطه
في مواجهة إذا توصل المسؤول اإلداري بالمدرسة إلى أنه قد تصرف دفاعًا عن النفس لحماية نفسه من
األذى البدني وف ًقا لقانون تينيسي المشروح (.)T.C.A. 49-6-3401
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تحت تأثير العقاقير غير القانونية

الوقوع تحت تأثير العقاقير غير القانونية داخل حرم المدرسة أو في أنشطة ترعاها المدرسة .سيُحال
األمر إلى األخصائي االجتماعي بالمدرسة إذا انتهك أي طالب هذه القاعدة .تؤهل لبرنامج مرتكبي
المخالفات المتعلقة بالعقاقير للمرة األولى.

التهديدات :الفئة 2

تهديد حقيقي يمكن أن يسبب ضررً ا للطلبة ،أو الموظفين أو المدرسة .يجب أن يكون التهديد لفظيًا أو
مكتوبًا ويشمل خطة تفصيلية .يجب أن يدعِّم الدليل أن التهديد مضر أو مدمر بالفعل أو يُحتمل أن يكون
مضرً ا أو مدمرً ا لسالمة المدرسة و/أو مجتمع المدرسة.

التنمر

فعل عمدي شديد ،أو مستمر ،أو منتشر ويؤثر بدرجة كبيرة على المزايا التعليمية للطالب ،أو الفرص
المتاحة له ،أو أدائه ،وله اآلثار التالية .1 :إضرار الطالب جسديًا أو إتالف ممتلكات الطالب  .2وضع
الطالب (الطالب) عن عمد في خوف معقول من ضرر جسدي أو إتالف لممتلكات الطالب  .3التسبب
في اضطراب نفسي لدى الطالب (الطالب)  .4خلق بيئة تعليمية عدائية .يجب مراجعة حوادث التنمر
النتهاكها الحقوق المدنية .إذا تكرر التنمر على مدار الوقت واستمر بعد تدخل إداري موثق ،فقد يتسبب
ذلك في الطرد.

التنمر اإللكتروني

استخدام التكنولوجيا بما يشمل ،ولكن ليس محصورً ا في ،البريد اإللكتروني ،أو الهواتف الخلوية ،أو
الرسائل الصوتية ،أو الرسائل النصية ،أو الصور ،أو رسائل الفيديو ،أو المراسلة الفورية ،أو المواقع
اإللكترونية التشهيرية ،أو مواقع التواصل االجتماعي ،أو مواقع استطالعات الرأي الشخصية على
اإلنترنت أو المجالت للتنمر بطالب آخر .اطلع على تعريف التنمر أعاله.

المضايقة

المضايقة هي سوء سلوك .1 :قد يُنظر إليه أو يوصف بأنه تنمر ،أو معاكسة ،أو تنمر إلكتروني ،أو
تمييز ،أو ترهيب؛ و .2على أساس ما هو حقيقي أو مُتصور عن عرق الطالب ،أو لونه ،أو ديانته ،أو
أصله القومي ،أو إعاقة يعاني منها ،أو توجهه الجنسي ،أو ساللته ،أو جنسه ،بما في ذلك الهوية
الجنسية ،والتعبير الجنسي ،والمظهر؛ و .3يخلق بيئة عدائية عندما يكون السلوك شدي ًدا ،أو متفشيًا ،أو
مستمرً ا بدرجة كافية للتعارض مع أو الحد من قدرة الطالب على المشاركة في الخدمات ،أو األنشطة ،أو
الفرص المدرسية .ليس من الضروري أن تشتمل المضايقة على نية إلحاق الضرر ،أو أن تكون موجَّ هة
لهدف معيَّن ،أو أن تتضمَّن حوادث متكررة.

التحرش الجنسي

التحرُّ ش الجنسي هو مضايقة معتمدة على الجنس .السلوك الذي ُي َش ِّكل تحر ًشا جنسيًا يشمل ،ولكن ليس
محصورً ا في :مالحظات أو مقاربات موحية جنسيًا غير م َُرحَّ ب بها؛ صور ،أو إيماءات أو تعريض؛
تحرَّ ش لفظي أو إساءة ذات طابع جنسي؛ أو رسائل ذات طابع مضايق ،أو مسيء ،أو جنسي (شامالً
العري) ،مُرسلة عبر وسط إلكتروني؛ أو اقتراحات لخدمات جنسية متخفية أو مباشرة؛ اللمس ،أو
المالعبة أو القرص .قد يوجه التحرش الجنسي ضد شخص معين أو أشخاص أو مجموعة سواء من
الجنس المقابل أو نفس الجنس.

االعتداء على معلم أو موظف

أي فعل ،عمدي أو عن غير قصد ،يسبب أو يُحتمل أن يسبب إصابة جسدية ألحد المعلمين أو موظفي
المدرسة .االعتداء يكون أكثر من تالمس عرضي .فالدفع أو االرتطام مع سائق الحافلة أثناء سير الحافلة
يمثل اعتدا ًء على الموظف.

العرقلة الشديدة لبيئة المدرسة أو
الحافلة

العرقلة المتعمدة لبيئة المدرسة أو الحافلة لدرجة تعريض سالمة الطالب اآلخرين للخطر .يجب أن
تتضمن اإلحالة للتأديب دليالً على العرقلة الفعلية والخطورة الفعلية للضرر .ابتداء حريق أو إشعال
ألعاب نارية يمثل عرقلة شديدة .استخدام التكنولوجيا للولوج إلى وتغيير سجالت الطالب أو التالعب
اإللكتروني في سجالت  MNPSأو قواعد البيانات بطريقة تعرقل الوظائف االعتيادية للمدرسة يمثل
عرقلة شديدة.

الشجار الجماعي

انخراط ثالثة طالب أو أكثر في مشادة جسدية .قد تشمل المشادة مجموعة طالب أكبر ضد ِقلَّة من الطلبة
أو العديد من االشتباكات بين شخصين.
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الترهيب العصابي

طالب منخرط في عصابة يتصرف بطريقة ُي َتو َّقع بشكل معقول أن تسبب إصابة جسدية ألي شخص.
يجب تقديم دليل في اإلحالة يوضَّح أن الطالب متورَّ ط في عصابة وأن الترهيب مرتبط بالعصابة.

سلوك خارج الحرم المدرسي - :لتهمة
جناية بموجب قانون تينيسي المشروح
(( )T.C.A. 49-6-3051(bأو – فعل
تم ارتكابه ضد عضو في مجتمع
مدرسة الطالب يمثل تهدي ًدا لسالمة
المدرسة

قد يكون الطلبة عرضة إلجراء تأديبي لسلوك خارج الحرم المدرسي عندما .1 :يتسبب سلوك الطالب
في تهمة جناية بموجب قانون تينيسي المشروح (( :)T.C.A. 49-6-3051(bالقتل ،واالغتصاب،
والسرقة المشددة ،والخطف ،واالعتداء المشدد ،وجناية التهور المُعرِّ ض للخطر ،واالعتداء الجنسي
المشدد وأن ِّ
يمثل الطالب تهدي ًدا ألمن الطالب اآلخرين أو الموظفين .2 .عندما يرتكب الطالب فعالً ضد
ً
عضو في مجتمع مدرسته يمثل تهديدا ألمن الطالب اآلخرين أو موظفي المدرسة على النحو الذي تحدده
نتائج تقييم التهديد .يجب أن تتضمن اإلحالة وص ًفا مح َّد ًدا للخطر الذي يهدد سالمة الطالب أو الموظفين.

االعتداء الجنسي

تواصل جنسي غير مرغوب فيه باستخدام القوة ضد إرادة الشخص أو عندما تكون الضحية غير قادرة
على إعطاء موافقة وفي كلتا الحالتين يمثل ذلك معاناة جسدية نفسية أو سيكولوجية أو يتسبب في إصابة
الضحية.

السرقة

أخذ ملكية شخص آخر عم ًدا أو عن علم باستخدام العنف أو باستخدام سالح.

التهور المُعرِّ ض للخطر

فعل متهوِّ ر يحدث خالله سلوك يتسبب في إصابة جسيمة أو يُحتمل أن يتسبب في إصابة بالغة .الضرر
المحتمل يجب أن يمكن تنبؤه من قبل شخص عقالني.

الشجار المتكرر

طالب يشارك في ثالث ( )3مشاجرات أو أكثر خالل العام الحالي.

التخريب

تدمير أو تشويه ممتلكات المدرسة أو الممتلكات الشخصية عن عمد .وتكلفة الضرر الواقع أكثر من
 1000دوالر أمريكي .سيتم أخذ إرادة الطالب في إصالح الضرر أو التعويض في االعتبار عند تحديد
مستوى االستجابة المالئم.

سرقة أكثر من  1000دوالر أمريكي

أخذ ممتلكات المدرسة أو فرد آخر دون إذن بنيَّة حرمان صاحب الممتلكات منها .وتكون قيمة الممتلكات
أكثر من  1000دوالر أمريكي .سيتم أخذ إرادة الطالب في إرجاع أو استبدال الشيء أو التعويض عنه
في االعتبار عند تحديد مستوى االستجابة المالئم.

رفض التفتيش عن العقاقير أو السالح
أو التهرب منه

أي طالب يرفض الخضوع إلى تفتيش عن عقار أو سالح عند الطلب يُعد منته ًكا لهذه القاعدة .يجب
وجود اشتباه معقول في وجود عقاقير أو أسلحة نارية إلجراء الطرد .أي طالب ينتهك هذه القاعدة ليس
مؤهالً لبرنامج مرتكبي المخالفات المتعلقة بالعقاقير للمرة األولى.

جماع جنسي

المشاركة في أي شكل من الجماع الجنسي بالموافقة (شاماًل الجنس عن طريق الفم) على أراضي
للمدرسة ،أو في الحافلة ،أو في أنشطة أو فعاليات المدرسة .سيتم إصدار طرد إلزامي لمدة  60يومًا
دراسيًا ألول مخالفة .وفي حالة المخالفة الثانية ،قد يُطرد الطالب لفترة تصل إلى عام تقويمي.

االغتصاب

ارتكاب اختراق عن طريق الفم ،أو الشرج أو المهبل باستخدام القوة ،ضد إرادة شخص أو عندما تكون
الضحية غير قادرة على إعطاء موافقة.

الشروع في القتل

محاولة قتل شخص آخر

القتل

قتل شخص آخر

التهديدات عن طريق البث اإللكتروني
(ال تسامح مطل ًقا)

طالب يبث تهدي ًدا حقيقيًا بواسطة جهاز إلكتروني للتسبب في إصابة جسدية أو وفاة طالب آخر أو موظف
ً
نشاطا فعليًا معرقالً في المدرسة يتطلب تدخالً إداريًا.
في المدرسة ويخلق

العقاقير (ال تسامح مطل ًقا)

حيازة ،أو استخدام ،أو توزيع عقاقير بشكل غير قانوني في أراضي المدرسة ،بما يشمل أي مادة
خاضعة للرقابة ،أو نظير ألي مادة خاضعة للرقابة أو عقار يُصرف بوصفة طبية .تشمل العقارات
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المحظورة ،ولكن ليست منحصرة في ،كيتامين ،وأمالح االستحمام ،والسالفيا .يُعرَّ ف توزيع العقاقير بأنه
التبادل العمدي ألي عقار محظور مقابل المال أو فائدة أخرى.
االعتداء المشدد (ال تسامح مطل ًقا)

عم ًدا أو عن علم  )1التسبب في إصابة بدنية بالغة أو  )2االعتداء بسالح مميت على مُعلِّم ،أو موظف في
المدرسة أو أحد مسؤولي إنفاذ القانون المُحلّفين ( .)SROاإلصابة البدنية البالغة هي إصابة تتطلب ما هو
أكثر من إسعاف أولي بسيط" .السالح المميت" هو سالح ،مثل سالح ناري أو سكينة ،مصمم إلحداث
إصابة بدنية بالغة.

المتفجرات (ال تسامح مطل ًقا)

حيازة أي جهاز تدميري ،بما في ذلك أي متفجر ،أو جهاز حارق أو غاز سام ،وذلك يشمل المفرقعات،
والقنابل اليدوية ،والصواريخ ،والقذائف ،واأللغام واألجهزة مشابهة .إن حيازة األلعاب النارية التي تم
تغييرها أو تعديلها ل ُتكوّ ن متفجرً ا قد يتم اعتبارها مخالفة ال يتم التسامح معها مطل ًقا فقط إذا تم تحديد
األلعاب النارية التي تم التالعب فيها بصفتها متفجرات من قبل مسؤولي إنفاذ القانون .ال ُتعد األلعاب
النارية متفجرات.

األسلحة النارية (ال تسامح مطل ًقا)

حيازة سالح ناري أو جلب سالح ناري للمدرسة .هذا يشمل ،ولكن ليس محصورً ا في ،المسدسات
والبنادق وبنادق الرش .كما هو ُم َتطلَّب من قبل الوالية والقانون الفدرالي ،ستتم إحالة أي طالب يُحْ ضِ ر
سالحً ا للمدرسة لهيئة إنفاذ القانون.

سلوكيات إضافية تؤدي للطرد
ُّ
يتمتع الناظر بسلطة طرد أي طالب للحفاظ على حرمة بيئة التعلم وحماية الكيان الطالبي من السلوك المعرقل بشكل متكرر الذي يمنع العمل المنظم
للمدرسة .بالتالي ،ستتسبب المرات الزائدة عن الحد من الفصل المؤقت خارج المدرسة عقابًا على السلوك المعرقل لوظيفة اليوم المدرسي في طرد
الطالب .باإلضافة إلى ذلك ،يتمتع الناظر بسلطة طرد أي طالب إذا شارك في أي فعل ازدرائي من شأنه عرقلة نظام العمل في المدرسة.
باإلضافة لالنتهاكات السابقة ،قد يتم التعامل مع أية خروقات للقانون الفدرالي ،أو قانون والية تينيسي ،أو قوانين العاصمة ناشفيل ومقاطعة ديفيدسون
بالتعاون مع قسم شرطة ناشفيل وقد تؤدي إلى الطرد.

عملية الطرد
عندما يرتكب طالب فعالً يستدعي الطرد ،سيبدأ ناظر المدرسة تحقي ًقا .وسيتواصل الناظر مع المدير لتقديم سياق للتحقيق .سيُفصل الطالب فصالً مؤق ًتا
أثناء عملية التحقيق في المخالفات التي قد تؤدي إلى الطرد وسيُمنح فرصة لإلجراءات الواجبة (الفرصة ليقوم الطالب بتقديم روايته المكتوبة لما حدث).
قد تستمر عملية التحقيق اآلن ألكثر من يومين ( .)2بعد التحقيق ،سيتواصل ناظر  KIPP Nashvilleمع المدير لمشاركة نتائج التحقيق .وإذا قرر
الناظر طرد طالب ،بموافقة المدير ،فسيتم إرسال إخطار بالفصل إلى والد الطالب /الوصي عليه شامالً إخطار مكتوب بالتهم والحق في:
 .1الموافقة على الطرد من KIPP Nashville؛ أو
 .2طلب عقد جلسة للطعن على الطرد أمام سلطة الجلسات التأديبية لـ  KIPP Nashvilleأو ما يعرف بــ( KIPP Nashville’s Disciplinary
.))”Hearing Authority (“DHA
طلب عقد جلسة للطعن على الطرد وجدولة موعد لها
إذا ُ
ط ِرد طالب من مدرسة  ،KIPP Nashvilleيحق لوالد /وصي الطالب طلب عقد جلسة للطعن على الطرد .يجب أن يكون طلب الجلسة مكتوبًا وأن
يُقدَّم في غضون خمسة ( )5أيام من استالم خطاب اإلخطار بالطرد من الناظر.
ستعقد  KIPP Nashvilleجلسة الطعن على الطرد في غضون عشرة ( )10أيام دراسية من بدء الفصل المؤقت السابق إلخطار الطرد الذي تم إجراء
التحقيق فيه .باإلضافة إلى ذلك ،سيقدم الناظر إخطارً ا مكتوبًا بالجلسة إلى والد /وصي الطالب يشمل التالي ،وسيُترجم إلى اللغة األولية للطالب و/أو
الوالد و/أو الوصي حسب الضرورة:
●

تاريخ ،ووقت ومكان الجلسة؛ و

●

التهم وملخص األدلة ضد الطالب بما في ذلك األسس الموضوعية لالدعاءات؛ و
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●

أجندة الجلسة

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

يجوز أن يتم تمثيل الطالب من قبل والد /وصي ،أو ممثل قانوني ،أو ممثلين آخرين على نفقة الطالب .إذا أراد الطالب و/أو الوالد /الوصي
ً
كتابة ،قبل المقابلة بـ  48ساعة على األقل.
أن يجلبوا تمثيالً قانونيًا للمقابلة ،يجب أن يخطروا الناظر

●

بسبب الحساسية المحتملة للمسائل التي يتم تناولها ،تكون جلسة الطرد جلسة مغلقة؛ ويقتصر الحضور فقط على الطالب ،وأسرة /ممثلي
الطالب ،وإدارة المدرسة ،والشهود ،والمستشار القانوني ،وقد تحضر أيضًا سلطة الجلسات التأديبية؛ ولكن ،يمكن أن يطلب الطالب مقابلة
ً
كتابة ،في غضون خمسة ( )5أيام بعد استالم إخطار الطرد.
مفتوحة للعامة عن طريق إخبار المدرسة بالطلب

●

يمكن أن يطلِّع والد /وصي الطالب ،عند الطلب ،على سجالت الطالب في المدرسة بالتوافق مع القانون الساري.

●

لدى الطالب الحق في تقديم شهود ومجادالت في الدفاع عنه وطرح األسئلة على إداريي المدرسة الذين يعرضون معلومات في الجلسة ،وذلك
في إطار إجراءات الجلسة والقيود الزمنية المحددة في األجندة.

●

قد تقدم المدرسة معلومات م َُجمَّعة من شهود طلبة عبر إداريي المدرسة ،بدالً من استدعاء الشهود الطلبة بأنفسهم ،للحد المسموح به من قبل
القانون الساري وعملية اإلجراءات الواجبة .وسيتم تمثيل المدرسة من قبل الناظر أو مساعد الناظر.

●

ستقوم سلطة الجلسات التأديبية بتسجيل (باستخدام شريط أو وسائل مالئمة أخرى) الجلسة وسيتم توفير نسخة من التسجيل للطالب عند
الطلب.

●

ستتم ترجمة اإلجراءات للغة األولية للطالب و/أو الوالد /الوصي إذا كان ضروريًا لفهمها.

المداوالت والقرارات
ستكون سلطة الجلسات التأديبية هي المنوطة باتخاذ القرار في الجلسة ،وستتكون من عدد فردي وعلى األقل ثالثة ( )3أشخاص مختارين من بين التالي:
المدير اإلقليمي للشؤون الثقافية للطالب في  ،KIPP Nashvilleومسؤول اإلنصاف والمساواة ،وناظرو أي من مدارس  ،KIPP Nashvilleومساعدو
الناظرين أو عمداء أي من مدارس KIPP Nashville؛ بشرط أال يكون الناظر أو مساعد الناظر أو عميد المدرسة التي حضرها الطالب وقت الحادثة
أعضا ًء في سلطة الجلسات التأديبية المسؤولة عن جلسة الطعن على طرد ذلك الطالب .في نهاية الجلسة ،ستتداول سلطة الجلسات التأديبية وتصدر
قرارً ا .ستنطبق اإلجراءات التالية على المداولة والقرار:
●

أثناء المداوالت ،سيُطلب من جميع األطراف المغادرة ما عدا سلطة الجلسات التأديبية.

●

في جهودها لتقصي الحقائق ،ستتخذ سلطة الجلسات التأديبية قرارها بنا ًء على المعلومات المقدَّمة في الجلسة عما إذا كان "من األكثر احتمااًل
من عدمه" أن حدثت وقائع معينة تم ادعاؤها.

●

سيمثل تصويت غالبية أعضاء سلطة الجلسات التأديبية قرار السلطة.

●

قد تأمر سلطة الجلسات التأديبية بإلغاء الطرد ،أو فصل الطالب فصالً مؤق ًتا لفترة زمنية محددة ،أو قد تؤيد الطرد.

●

خالل مداوالتها ،قد تستشير سلطة الجلسات التأديبية الناظر الذي أوصي بالطرد فقط لمناقشة الجزاءات المالئمة األقل شدة من الطرد ،ولكن
بشرط:
○

يمكن أن يحضر ممثل الطالب أثناء تشاور سلطة الجلسات التأديبية مع الناظر بشأن العقوبات األقل؛ و

○

لن يسمح مطل ًقا للناظر خالل هذه المناقشات بأن يقدم أدلة جديدة للطرد لم تكن قد ق ِّدمت في الجلسة.

ً
كتابة للطالب في غضون ثالثة ( )3أيام من الجلسة .سيُترجم القرار المكتوب إلى اللغة األولية للطالب و/أو
سيصدر قرار سلطة الجلسات التأديبية
الوالد /الوصي إذا كان ضروريًا لفهمها.
باإلضافة للسياسات الموضحة أعاله ،قد يتم التعامل مع أية خروقات للقوانين الفدرالية ،أو الخاصة بالوالية ،أو القوانين المحلية بالتعاون مع قسم
الشرطة المحلية.
صفحة  30من 56

ال تسامح مطل ًقا
لضمان توفر بيئة تعليمية آمنة وسالمة ،لن يتم التسامح مع المخالفات التالية:

األسلحة واألدوات الخطيرة
لن يُسمح للطلبة بحيازة ،أو معالجة ،أو نقل ،أو استخدام ،أو محاولة استخدام أي سالح خطير على حافالت المدرسة ،أو داخل ممتلكات المدرسة ،أو في
النزهات التي ترعاها المدرسة .ألغراض هذه السياسة ،تشمل األسلحة الخطيرة ،ولكن ليست منحصرة في ،السالح الناري ،أو أي شيء مصمم ،أو
مصنوع ،أو تم تكييفه جليًا لغرض إحداث وفاة أو إصابة بدنية بالغة أو أي شيء قادر بطريقة استخدامه أو بنية استخدامه على التسبب في وفاة أو إصابة
بدنية بالغة.
مخالفو هذا القسم سيكونون عرضة للفصل المؤقت و/أو الطرد من المدرسة.

األسلحة النارية
بالتوافق مع قانون الوالية ،سيُطرد أي طالب يجلب معه إلى المدرسة أو يكون في حيازته دون تصريح سالح ناري داخل ممتلكات المدرسة ،وذلك
لفترة ال تقل عن عام تقويمي واحد (.)1

المتفجرات
بالتوافق مع قانون الوالية ،سيُطرد أي طالب يجلب معه إلى المدرسة أو يكون في حيازته دون تصريح أي جهاز تدميري ،يشمل أي متفجر ،أو جهاز
حارق أو غاز تسمم ،بما في ذلك المفرقعات ،أو القنابل اليدوية ،أو الصواريخ ،أو القذائف ،أو أي ألعاب النارية تم التالعب فيها لتكون متفجرة ،واأللغام
واألجهزة المشابهة ،وذلك لفترة ال تقل عن عام تقويمي واحد (.)1

العقاقير
بالتوافق مع قانون الوالية ،سيُطرد أي طالب يكون في حيازته أو يستخدم أو ِّ
يوزع عقاقير بشكل غير قانوني في أراضي المدرسة ،بما في ذلك أي مادة
خاضعة للرقابة ،أو نظير لمادة خاضعة للرقابة أو عقار يُصرف بوصفة طبية لفترة ال تقل عن عام تقويمي واحد ( .)1تشمل العقارات المحظورة ،ولكن
ليست منحصرة في ،كيتامين ،وأمالح االستحمام ،والسالفيا .يُعرَّ ف توزيع العقاقير بأنه التبادل العمدي ألي عقار محظور مقابل المال أو أي فائدة
أخرى.
لمدارس  MNPSفقط
بالرغم من أن حيازة العقاقير هي مخالفة ال يتم التسامح معها مطل ًقا ،يَؤ هَّل المخالفون للمرة األولى لتعديل الطرد حيث يمكنهم دخول برنامج الـ MNPS
مرتكبي المخالفات المتعلقة بالعقاقير للمرة ( .)MNPS First Time Drug Offenders Programأي طالب يتضح أن لديه نية لتوزيع أي عقار مع
أو دون تبادل األموال ال يكون مؤهالً لبرنامج مرتكبي المخالفات المتعلقة بالعقاقير للمرة األولى .سيُحال أمر أي طالب مشارك في هذا البرنامج إلى
األخصائي االجتماعي بالمدرسة.

االعتداء المشدد
بالتوافق مع قانون الوالية ،سيتم طرد أي طالب ارتكب اعتدا ًء مشد ًدا أو ارتكب اعتدا ًء يتسبب في إصابة بدنية ألي معلِّم ،أو ناظر ،أو إداري ،أو أي
موظف آخر بالمدرسة ،أو مسؤول موارد المدرسة ،وذلك لفترة ال تقل عن عام تقويمي واحد (.)1

التهديدات اإللكترونية
بالتوافق مع قانون الوالية ،سيتم طرد أي طالب يبث أي تواصل يحتوي على تهديد حقيقي عبر جهاز إلكتروني إلحداث إصابة بدنية أو وفاة طالب آخر
أو موظف في المدرسة ويتسبب بث هذا التهديد في نشاط معرقل فعلي في المدرسة يتطلب تدخالً إداريًا ،ولكن ال يتعين أن يستمر الطرد طوال العام.

اإلخطار
عندما يُقرر أن طالبًا ما قد انتهك هذه السياسة ،سيقوم ناظر المدرسة بإخطار والد /وصي الطالب ونظام العدالة الجنائية أو انحراف القاصرين وف ًقا لما
يقتضيه القانون.

التعديالت
سيكون لدى المدير التنفيذي لـ  KIPP Nashvilleالقدرة على تعديل األفعال التأديبية للمخالفات التي تقتضي سياسة عدم التسامح مطل ًقا على أساس كل
حالة على حدة بالتوافق مع قانون الوالية وسياسة المنطقة التعليمية.
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اختبار العقاقير
من المحظور حيازة و/أو استخدام العقاقير غير القانونية ،وسوء استخدام العقاقير التي ُتصرف بوصفة طبية .وبالمثل ،يُحظر توزيع ،أو تعاطي ،أو
إساءة استخدام األدوية التي ُتصرف دون وصفة طبية أو غير ذلك من الكيماويات أو المواد .سيُخطر الطلبة كتابًة في بداية كل عام دراسي أو في وقت
االلتحاق أنهم قد يكونون عرضة الختبار العقاقير والكحول خالل العام الدراسي .سيتم إخطار والد /وصي الطالب قبل خضوع الطالب ألي اختبار
عقاقير .ستتحمل  KIPP Nashvilleتكاليف أي اختبار مطلوب بموجب هذه السياسة.

اختبار العقاقير في حالة االشتباه المعقول

مصرَّ ح للناظرين أن يطلبوا اختبارات العقاقير لطلبة فرديين عندما يكون هناك سببًا معقواًل لالعتقاد بأي مما يلي:
 .1أنه تم انتهاك سياسة  KIPP Nashvilleبخصوص استخدام الكحول والعقاقير؛ أو
 .2نتج عن تفتيش الخزائن العثور على أدلة على وجود عقاقير و/أو كحول؛ أو
 .3نتج عن تفتيش األشخاص والحاويات العثور على أدلة على وجود عقاقير و/أو كحول؛ أو
 .4نتج عن تفتيش المركبات العثور على أدلة على وجود عقاقير و/أو كحول؛ أو
 .5من خالل المالحظة أو نتيجة معلومات معقولة أخرى قدَّمها مُعلِّم أو موظف أو طالب آخر تفيد بأن أحد الطالب يستخدم و/أو تحت تأثير
العقاقير و/أو الكحول في ملكية المدرسة.
قبل إجراء اختبار العقاقير بنا ًء على اشتباه معقول ،يجب تلبية الشروط التالية:
 .1قيام طالب مُع َين بانتهاك سياسة المدرسة؛ و
 .2سيوفر االختبار دليالً على انتهاك سياسة للمدرسة أو سيثبت أن الطالب إما عانى من خلل بسبب استخدام العقار أو لم يستخدم أي عقاقير؛ و
 .3أن االختبار يُجرى في إطار تحقيق المصالح المشروعة للمدرسة في الحفاظ على النظام ،واالنضباط ،والسالمة ،واإلشراف على الطالب
وتعليمهم؛ و
 .4ال يتم إجراء االختبار بهدف وحيد وهو اكتشاف أدلَّة الستخدامها في مالحقة جنائية؛ و
 .5إجراء االختبارات في حضور شاهد .ويتم تعيين األشخاص الذين سيقومون بدور الشهود من قِبل الناظر.
عند الحصول على معلومات معقولة ،سي َّتخذ الناظر أو نائبه الخطوات التالية:
 .1استدعاء الطالب إلى مكتب الناظر أو مكان آخر خاص؛ و
 .2استدعاء شاهد مالئم مؤهَّل؛ و
 .3المناقشة مع الطالب بشأن األساس الذي اعتما ًدا عليه تم تحديد أن االختبار ضروري؛ و
 .4إعالم الطالب باإلجراءات التي سيتم ا ِّتباعها إلجراء االختبار؛ و
 .5إخطار والد /وصي الطالب باالختبار المرتقب؛ و
 .6إعطاء الطالب فرصة لرفض االختبار وإعالم الطالب أنه إذا لم يتم إجراء االختبار ،فسيكون الجزاء فصالً مؤق ًتا من المدرسة وعقد جلسة
أمام سلطة الجلسات التأديبية.

اختبار العقاقير العشوائي للطلبة المشاركين في أنشطة خارج نطاق المناهج الدراسية
قد يكون الطلبة المشاركون في أي أنشطة طوعية خارج نطاق المناهج الدراسية عرضة الختبارات عقاقير عشوائية .سيتم إعالم اآلباء /األوصياء
والطلبة بهذه السياسة قبل المشاركة وسيقومون بالتوقيع على موافقة للخضوع الختبار العقاقير والكشف عن المعلومات كشرط للمشاركة.

صفحة  32من 56

يعرَّ ف النشاط الخارج عن نطاق المناهج الدراسية على أنه المشاركة الطوعية في أنشطة ال تقع في نطاق المنهج االعتيادي وال يُخصص لها أي ساعات
معتمدة أكاديمية .يتضمن ذلك المشاركة في البرامج الرياضية ،أو التشجيع ،أو الفرق الموسيقية ،أو النوادي ،أو المواقع القيادية للطلبة ،إلخ.
قبل إجراء اختبار عشوائي للكشف عن العقاقير لطالب مشارك في أنشطة خارجة عن نطاق المناهج الدراسية ،يجب تلبية الشروط التالية:
 .1سيوفر االختبار دليالً على انتهاك سياسة للمدرسة أو سيثبت أن الطالب إما عانى من خلل بسبب استخدام العقار أو لم يستخدم أي عقاقير؛ و
 .2أن االختبار يُجرى في إطار تحقيق المصالح المشروعة للمدرسة في الحفاظ على النظام ،واالنضباط ،والسالمة ،واإلشراف على الطالب
وتعليمهم؛ و
 .3ال يتم إجراء االختبار بهدف وحيد وهو اكتشاف أدلَّة الستخدامها في مالحقة جنائية؛ و
 .4إجراء االختبارات في حضور شاهد .ويتم تعيين األشخاص الذين سيقومون بدور الشهود من قِبل الناظر.
لن يتم طرد أي طالب أو فصله فصالً مؤق ًتا كانت نتيجة اختباره إيجابية عند تطبيق برنامج اختبار العقاقير العشوائي للسبب األوحد أنه كانت نتيجة
االختبار إيجابية .سيضع الناظر إجراءات تؤسس عملية عشوائية الختيار الطلبة المُراد اختبارهم.

عملية اختبار العقاقير
سيصطحب الشاهد المؤهَّل والمُدرَّ ب بشكل مالئم الطالب لمكان معيَّن في المدرسة وسيأخذ عينة من الطالب .سيتم أخذ العينة بطريقة تضمن سالمة،
وصالحية ،ودقة نتائج االختبار ولكن مع الحد األدنى لالقتحام وتقديم أقصى قدر من الخصوصية للطالب الخاضع لالختبار.
يعتمد نوع العينة المأخوذة على المادة موضع التساؤل ويجب أن يكون الفحص الذي يتم إجراؤه على العينة مناسبًا للكشف الدقيق عن المادة المعنية.
بمجرَّ د أخذ العينة ،سيُعيِّن لها الناظر رقمًا تعريفيًا لن يكشف بأي شكل من األشكال عن هوية الطالب.
سيقوم الناظر بإرسال العينة لمعمل معتمد من قبل وزارة الصحة والبيئة لوالية تينيسي ومعيَّن من قِبل  KIPP Nashvilleليتم تحليلها .سيتم االحتفاظ
بالعينات لمدة عشرة ( )10أيام.
َّ
وموثقة للتحليل من المعمل ،سيقوم الناظر بإجراء واحد مما يلي:
عند استالم نسخة مكتوبة
 .1إذا كانت نتائج التحليل سلبية ،فسيتم اإلبالغ عنها كسلبية وسيتم تدمير ومحو كل أدلة االختبار الفردي ،بما في ذلك كل سجالت المدرسة التي
تذكر أنه تم طلب االختبار وأسباب الطلب.
 .2إذا كانت نتائج التحليل إيجابية ،فسيتم إعطاء الطالب والوالد/الوصي إخطار النتيجة المكتوب .وس ُتعد جميع سجالت االختبار ،أو طلب
االختبار أو التي تشير إلى أنه تم اختبار طالب سجالت سرية وف ًقا لقانون الوالية.
ُّ
التدخل أو
ستقدم  KIPP Nashvilleتقييمًا للطالب الذين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية لتحديد شدة مشكلة الكحول والعقاقير والتوصية باإلحالة لموارد
العالج كما هو مالئم.

اإلبالغ عن الجرائم ،واالستجوابات ،والتفتيشات
اإلبالغ عن الجرائم
واجب مسؤولي المدرسة لإلبالغ عن مخالفات السالح أو العقاقير .من واجب الناظر الذي لديه اشتباه معقول لالعتقاد ،كنتيجة للتفتيش أو خالفه ،بأن
أي طالب يرتكب أو قد ارتكب أي انتهاك متمثل في مخالفة متعلقة بالعقاقير أو حمل أو حيازة سالح بصورة غير قانونية ،في أراضي المدرسة أو في
داخل أي مبني مدرسي أو بنية تابعة للمدرسة تحت إشراف الناظر ،أن يبلغ عن االشتباه المعقول لمسؤول إنفاذ القانون المالئم.
ي َُعرَّ ف "االشتباه المعقول" بأنه ظروف قائمة على إفادات أو حقائق من شأنها أن تدفع شخص يتسم باالهتمام والحكمة العادية إلى أن يعتقد ويتأمل بوعي
اشتباهًا صاد ًقا وقويًا في أن شخصًا أو أشخاصًا ارتكبوا فعالً مع َّي ًنا.
من واجب موَّ ظفي المدرسة اإلبالغ عن أي اشتباه معقول في أن الطالب يرتكب أو قد ارتكب أي انتهاك متمثالً في مخالفة متعلقة بالعقاقير أو حمل أو
حيازة سالح بشكل غير قانوني للناظر ،أو إذا لم يكن الناظر متو ِّفرً ا ،فإبالغ نائبه .إذا لم يتوفر أيًا من الناظر أو نائبه ،قد يقوم موظفو المدرسة باإلبالغ
عن االنتهاكات المتمثلة في مخالفات متعلقة بالعقاقير أو حمل أو حيازة سالح بشكل غير قانوني على ملكية المدرسة للسلطات المالئمة.
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واجب مسؤولي المدرسة لإلبالغ عن مخالفات الطالب األخرى .يجب على أي معلِّم يالحظ أو ينمو إلى علمه بطريقة أخرى حدوث اعتداء ،أو ضرب،
أو تخريب يهدد الحياة ،أو الصحة ،أو السالمة ارتكبه طالب على ملكية المدرسة اإلبالغ فورً ا عن ذلك الفعل إلى الناظر .يجب على الناظر الذي يكون
لديه معرفة مباشرة بحدوث اعتداء ،أو ضرب ،أو تخريب يهدد الحياة ،أو الصحة ،أو السالمة ارتكبه طالب على ملكية المدرسة أو يتلقى بال ًغا بحدوث
ذلك الفعل باإلبالغ عنه فورً ا لقسم شرطة البلدية أو العاصمة أو قسم المأمور ذي الصالحية .سيتم اإلبالغ عن أي شجار ال يشمل استخدام سالح ،أو أي
شجار ال يتسبب في إصابة جسدية خطيرة لألطراف المشاركة فيه للناظر فقط .ستقوم المدارس األهلية المصرَّ ح لها باإلبالغ عن الحوادث العنيفة
والمعرقلة للمنطقة التعليمية عبر نظام معلومات الطلبة.

االستجوابات
استجوابات تبدأها الشرطة .إذا رأت الشرطة أن بعض الظروف ُملِحَّ ة بدرجة كافية الستجواب طلبة في المدرسة بخصوص جرائم غير متصلة تم
َّ
المخطط ويخبره بالسبب المعقول للتحقيق .لدى
ارتكابها خارج الساعات المدرسية ،سيتواصل قسم الشرطة أوالً مع الناظر بخصوص االستجواب
الناظر سلطة تقديرية في اتخاذ قرار السماح باالستجواب على ملكية المدرسة ،ما لم يكن وصول الشرطة الفوري للطالب مطلوبًا بموجب القانون ،أو
أمر محكمة ،أو مذكرة استدعاء ،أو يوجد ظرف ملح يبرِّ ر االستغناء عن شرط الحصول على مذكرة استدعاء .سيبذل الناظر جهو ًدا معقولة إلخطار
الوالد /الوصي باالستجواب ما لم تتطلب الظروف خالف ذلك.
استجوابات من قبل الشرطة (بطلب من مسؤول إداري في المدرسة) .إذا طلب الناظر مساعدة من هيئة إنفاذ القانون للتحقيق في جريمة تتضمن
مدرسته ،فقد تقوم الشرطة باستجواب طالب مشتبه فيه في المدرسة خالل ساعات المدرسة .وسيبذل الناظر جهو ًدا معقولة إلخطار والد /وصي الطالب.
بالرغم من ذلك ،قد يستمر االستجواب دون حضور الوالد /الوصي ،وسيكون الناظر أو نائبه حاضرً ا أثناء االستجواب.
استجوابات من قبل موظفي المدرسة .قد يتم استجواب الطلبة من قبل معلِّمين أو إداريين بخصوص أي مسألة متعلقة بعمليات المدرسة أو المنطقة
التعليمية و/أو إنفاذ قواعدها ،وسياساتها وإجراءاتها.

التفتيشات
تفتيش الخزائن ،والمركبات ،والممتلكات األخرى .عندما تقتضي ظروف فردية في مدرسة ما ،قد يأمر الناظر أن يتم تفتيش مركبات الطلبة أو الزائرين
المركونة في ملكية المدرسة ،أو الحاويات ،أو الطرود ،أو الخزائن ،أو األماكن المغلقة األخرى المستخدمة للتخزين من قبل الطلبة أو الزائرين،
واألماكن األخرى المسموح للطلبة والزائرين بدخولها ،وذلك في حضور الناظر أو في حضور أعضاء آخرين من طاقم عمل الناظر .على وجه
الخصوص ،فاألماكن المذكورة أعاله عرضة لتفتيشها للبحث عن العقاقير ،أو أدوات استخدام العقاقير ،أو األسلحة الخطيرة ،أو أي ممتلكات غير
مالئمة في حيازة الطالب أو الزائر.
تفتيش األشخاص .إذا رأى الناظر أن ذلك إجراء معقول ،فقد يكون الطالب عرضة للتفتيش الجسدي بسبب نتائج تفتيش خزانة ،أو بسبب معلومات تم
الحصول عليها من معلم ،أو موظف ،أو طالب أو شخص آخر .لن يتم ادخار أي مجهود إلجراء التفتيش بخصوصية وفي حضور شاهدين ( )2راشدين.
في الحاالت التي تنطوي على تهديد مباشر على سالمة وعافية الطلبة والموظفين ،وفي تقدير مسؤول المدرسة أنه من المهم السيطرة الفورية على
الطالب والعنصر (العناصر) المُعرَّ ض للتفتيش ،قد يتم إجراء تفتيش في محيط ال يتمتع بالخصوصية ودون شاهد راشد ،إذا تم تلبية كل متطلبات
المعقولية المذكورة أعاله.
يجب تلبية جميع معايير المعقولية التالية:
 .1قيام طالب بانتهاك سياسة للمدرسة؛ و
 .2سيقدم التفتيش دليالً على انتهاك سياسة للمدرسة أو سيقود للكشف عن سالح خطير ،أو أدوات عقاقير ،أو عقاقير ،أو غرض مسروق؛ و
 .3التفتيش في إطار مصالح المدرسة المشروعة في الحفاظ على النظام ،واالنضباط ،والسالمة ،واإلشراف على الطالب وتعليمهم؛ و
 .4ال يتم إجراء التفتيش بهدف وحيد وهو اكتشاف دليل الستخدامه في مالحقة جنائية؛ و
 .5يكون التفتيش ذي عالقة معقولة بأهداف البحث وأال يكون اقتحامي بدرجة زائدة عن الحد في ضوء عمر الطالب وجنسه ،باإلضافة إلى
طبيعة االنتهاك المُزعم ارتكابه.
استخدام كاشفات المعادن .لتسهيل تفتيش تبين أنه ضروري ،قد يتم استخدام كاشفات المعادن وأجهزة أخرى مصمَّمة لإلشارة إلى وجود أسلحة خطيرة،
أو أدوات عقاقير ،أو عقاقير ،بما في ذلك ُ
الطرز المحمولة يدويًا التي يتم تمريرها حول أو على جسم الطالب أو الزائر ،أو الحاويات ،وقد يلزم تمرير
الطرود من خالل كاشف ثابت.
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استخدام الحيوانات .لتسهيل تفتيش تبين أنه ضروري ،قد يتم استخدام كالب أو حيوانات أخرى مُدرَّ بة على اكتشاف العقاقير أو األسلحة الخطيرة عبر
الرائحة أو خالفه في إجراء التفتيشات ،ولكن لن ُتستخدم الحيوانات إال لتحديد األماكن التي يلزم تفتيشها ولن يتم استخدامها لتفتيش الطلبة أو الزائرين.
التخلص من السلع الممنوعة .سيتم تسليم أي سالح خطير أو عقار يتم تحديد مكانه من قبل الناظر أو موظف آخر أثناء التفتيش إلى مسؤول إنفاذ
القانون المالئم للتخلص منه بصورة سليمة.

بند المالذ اآلمن
يمكن أن يتواصل طالب ما مع أحد مسؤولي المدرسة ويُسلِّم شيًئ ا ،بصورة طوعية ،تكون حيازته محظورة بموجب هذه القواعد ،بشرط أنه يمكن
للطالب وبشكل قانوني حيازة هذا الشيء خارج أراضي المدرسة (مثل سكين الجيب) وأنه ليس سالحً ا ناريًا .ال ينطبق بند المالذ اآلمن هذا إذا كان هناك
تفتيش جاري الحدوث في المدرسة.
إذا تواصل طالب مع مسؤول المدرسة وقام بتسليم هذا الشيء طوعيًا ،فلن يكون الطالب عرضة ألي إجراء تأديبي بموجب هذه القواعد .سيقوم الناظر
أو نائبه بإجراء ترتيبات إلرجاع الشيء لوالد /وصي الطالب ،حسبما ينطبق.
إذا اكتشف طالب شيًئ ا غير قانوني مثل عقاقير ،أو سالح ،أو أي سلع ممنوعة أخرى (مثل ،التبغ ،الكحول) في ملكية المدرسة ،أو في حافلة المدرسة ،أو
في محطة الحافلة ،يمكن للطالب أن يتواصل مع أحد مسؤولي المدرسة ويُبلغ عن االكتشاف .لن يكون الطالب تلقائيًا في وضع انتهاك لقواعد المدرسة
لمجرد قيامه بتقديم هذا البالغ.
سيستخدم مسؤولو المدرسة تقديرهم في تحديد ما إذا كانت الظروف المحيطة بالبالغ تبرِّ ر تحقي ًقا إضافيَّا في الطالب الذي قدَّم البالغ.

السياسة وإجراءات التحقيق الخاصة بالتنمر ،والتنمر اإللكتروني ،والتمييز ،والمضايقات ،واإلذالل
تلتزم  KIPP Nashvilleبتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة لجميع الطلبة .من أجل الحفاظ على بيئة مدرسية آمنة وداعمةُ ،تحظر أفعال التنمر ،أو التنمر
اإللكتروني ،أو التمييز ،أو المضايقات (بما يشمل التحرش الجنسي) ،أو اإلذالل ،أو أي أشكال أخرى إليذاء الطلبة ،بنا ًء على أي خصال أو صفات
حقيقية أو متصورة.
تتناول هذه السياسة موظفي  ،KIPP Nashvilleوسلوكيات الموظفين ،والطلبة ،وسلوكيات الطلبة داخل ملكية المدرسة ،أو في أي نشاط ترعاه
المدرسة ،أو على أجهزة أو وسائل مواصالت توفرها المدرسة ،أو في أي محطة رسمية لحافلة المدرسة .إذا حدث الفعل خارج ملكية المدرسة أو
خارج نشاط ترعاه المدرسة ،فستنطبق هذه السياسة إذا كان السلوك موجَّ هًا على وجه الخصوص لطالب أو طلبة وله تأثير متمثل في خلق بيئة تعليمية
عدائية أو بخالف ذلك إحداث عرقلة كبيرة للبيئة التعليمية أو عملية التعلُّم.
من مسؤولية الناظر ضمان أن جميع الموظفين والطلبة تم تعليمهم وتدريبهم على السياسة ،وإجراءات التبليغ ،ومنع التنمر والمضايقات .سيتم إصدار
معلومات بشأن العواقب التأديبية سنويًا في كتيب الموظفين وكتيب الطالب واألسرة.

تعريفات
"التنمر /الترهيب /المضايقة" هو فعل عمدي يؤثر بدرجة كبيرة على المزايا التعليمية للطالب ،أو الفرص المتاحة له ،أو أدائه ،وله اآلثار التالية:
 .1إضرار الطالب جسديًا أو إتالف ممتلكات الطالب؛ أو
 .2وضع الطالب أو الطالب عن عمد في خوف معقول من ضرر جسدي أو إتالف ممتلكات الطالب؛ أو
 .3التسبب في اضطراب نفسي لدى الطالب أو الطالب؛ أو
 .4خلق بيئة تعليمية عدائية؛ أو
 .5اإلتيان بسلوك غير مرحب به بنا ًء على فئة محمية (العرق ،الجنسية ،اإلثنية ،النوع/الجنس ،العمر ،اإلعاقة ،الدين) ويكون السلوك شدي ًدا أو متفشيًا
أو مستمرً ا ويخلق بيئة تعليمية عدائية.
"التنمر اإللكتروني" هو نوع من التنمر من خالل استخدام أجهزة إلكترونية .وتشمل األجهزة اإللكترونية ،ولكن ليست محصورة في ،الهواتف،
والهواتف الخلوية أو أجهزة التواصل الالسلكية ،أو الحواسيب ،أو الرسائل النصية ،أو البريد اإللكتروني ،أو مواقع التواصل االجتماعي ،أو المراسلة
الفورية ،أو مقاطع الفيديو ،أو المواقع اإللكترونية ،أو الملفات الشخصية المزيفة.
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"اإلذالل" يعني أي فعل عمدي أو طائش داخل أو خارج ملكية المدرسة ،من قبل ( )1طالب يتصرف منفر ًدا أو مع آخرين ،موجه ضد أي طالب
(طالب) لتعريض سالمته أو صحته البدنية أو العقلية للخطر أو يتسبب في أو يجبر طالبًا على تعريض سالمته أو صحته البدنية أو العقلية للخطر .ال
يجوز للمدربين وموظفي المدرسة اآلخرين تشجيع أنشطة اإلذالل أو السماح بها أو التغاضي عنها أو التسامح معها" .اإلذالل" ال يشمل الفعاليات
الرياضية المعتادة أو المنافسات أو المسابقات الشبيهة ومحصور في تلك األفعال المتخذة والمواقف التي يتم خلقها بالمبادرة أو االنتساب ألي منظمة.
ستوزع  KIPP Nashvilleسياستها الخاصة باإلذالل في بداية كل عام دراسي .سيتم تخصيص وقت خالل الشهر األول من كل عام دراسي ،لمناقشة
السياسة الخاصة باإلذالل بالتحديد وعواقبه كمخالفة جنائية والجزاءات التي يمكن فرضها من قبل المدرسة و/أو مجلس الوالية.

الشكاوى والتحقيقات
يجب على أي فرد يشاهد أو لديه معرفة بسلوكيات قد تمثل انتها ًكا لهذه السياسة أن يبلغ عن هذه المعلومات فورً ا دون تأخير للناظر أو نائبه (مثل عميد
الطلبة) .يمكن للطلبة أو الموظفين أن يبلغوا بأي طريقة ضرورية ،شاماًل شفويًا ،كتابة ،أو دون اإلفصاح عن هوية .تتطلب  KIPP Nashvilleمن أي
موظف في  KIPPيشاهد او لديه معرفة بسلوك قد ِّ
ً
تمييزا ،أو ترهيبًا ،أو تحر ًشا ،أو إذالالً أن يقوم باإلبالغ عن هذه
يمثل تنمرً ا ،أو تنمرً ا إلكترونيًا ،أو
المعلومات فورً ا للناظر أو نائبه ،ولكن ليس بعد  24ساعة من المعاينة أو المعرفة بخصوص الحدث.
بمجرد أن يتم اإلبالغ عن شكوى إلى الناظر ،سيقوم الناظر أو نائبه ببدء تحقيق في غضون  24ساعة .قد يشمل التحقيق التحدث مع طالب آخرين
وأعضاء من طاقم العمل ،أو طلب تقارير مكتوبة ،أو مصنوعات متعلِّقة بالحدث المزعم ،أو مراجعة كاميرات المدرسة ،إلخ .بمجرَّ د أن يتم التوصل
إلى نتيجة سيحدد الناظر أو نائبه الخطوات التالية الضرورية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،التواصل مع كل األطراف المعنية لإلعالم
بالنتائج النهائية ،وإبالغ اآلباء /األوصياء ،وإصدار العواقب المالئمة ،وإخطار السلطات ،إلخ .يعتمد الفعل التأديبي على كل شكوى فردية على حدة
والنتائج الالحقة من التحقيق ،ولكن قد تشمل ،خصم نقاط ،أو خسارة امتيازات ،أو احتجاز داخل المدرسة أو بعدها ،الفصل المؤقت داخل أو خارج
كل من الضحايا والمعتدين في واقعة التنمر إلى خدمات المشورة.
المدرسة ،أو الطرد .قد تتم إحالة ٍ
لن يبدأ أي تحقيق بخصوص سلوك تم اإلبالغ عنه على أنه إساءة لطفل أو إساءة جنسية لطفل أو أي قضية إجرامية أخرى حتى يتم الحصول على
تصريح الستكمال التحقيق من إدارة خدمات الطفل أو الهيئة المحلية إلنفاذ القانون.

االستجابة والمنع
سيتعامل موظفو  KIPP Nashvilleبجدية مع كل الشكاوى ،والحوادث التي يتم التبليغ عنها ،وانتهاكات هذه السياسة .عندما يالحظ عضو في طاقم
العمل أفعال تنمر ،و/أو تنمر إلكتروني ،و/أو تمييز ،و/أو ترهيب ،و/أو تحرش ،و/أو إذالل ،يجب عليه أن يتدخل فورً ا ،وأن يُصدر أمرً ا بخصم نقاط
في حالة االزدراء الجسيم ويتبع إجراءات المدرسة في هذا الموقع الخاصة بإخراج الطالب من الفصل /إبالغ  .ISCبمجرد الوجود في  ،ISCسيقوم عميد
الطلبة باستكمال التحقيق ،والعواقب المالئمة واإلخطار بالحادثة .إذا لم يشهد عضو طاقم العمل الفعل ،ولكن تلقى شكوى من طالب ،ينبغي عليه أن يتبع
إجراءات الشكوى المحددة ساب ًقا.
ستضع كل مدرسة خطة المنع الخاصة بها وذلك بقيادة الناظر وعميد الطلبة ،ولكنها تشمل أيضًا أفرا ًدا آخرين ذوي صلة (مثل ،المستشارين ،القادة في
مستوى الصف ،المعلمين ،اآلباء /األوصياء ،الطلبة ،إلخ .).يجب أن تتضمن كل خطة تدريبًا لطاقم العمل على السياسة خالل التطوير المهني الصيفي،
وتدريبًا للطلبة على هذه السياسة خالل التوجيه أو بداية العام ،وإخطار الموظفين ،والطلبة ،واألسر .باإلضافة إلى ذلك ،تشمل مجهودات المنع
المناقشات والدروس المستمرة في الفصل /غرفة المشاورات ،ونظام منح النقاط/خصم النقاط ،وإرشاد الطلبة ،وجهود الثقافة المدرسية التي يقودها
عميد الطلبة.

البالغات
عند تقديم شكوى تدعي انتهاك سياسة الوالية أو المدرسة حيث يوجد ضرر جسدي أو تهديد بإيذاء جسدي للطالب أو ممتلكاته ،فسيقوم ناظر كل مدرسة
أو نائبه باإلبالغ عن النتائج وأي إجراءات تأديبية تم أخذها إلى المدير التنفيذي لمدارس  KIPP Nashvilleأو نائبه .بحلول  1يوليو/تموز من كل عام،
سيقوم المدير التنفيذي أو نائبه بإعداد تقرير عن جميع حاالت التنمر التي تم توجيه انتباه موظفي المدرسة الرسميين إليها خالل العام الدراسي السابق.
سيشير التقرير أيضًا إلى كيفية حل القضايا و/أو أسباب عدم حلها حتى اآلن .ويجب تقديم هذا التقرير إلى وزارة التعليم بحلول  1أغسطس/آب.

االنتقام واالتهامات الكاذبة
تحظر إدارة مدارس  KIPP Nashvilleاالنتقام أو الثأر من أي شخص يشهد و/أو يبلغ عن انتهاك لهذه السياسة .يتم تحديد العاقبة واإلجراء التصحيحي
المناسب للشخص الذي ينخرط في االنتقام أو الثأر من قبل الناظر أو نائبه بعد النظر في طبيعة الفعل وشدته وظروفه ،وف ًقا للسوابق القضائية وسياسات
وإجراءات مجلس اإلدارة.

صفحة  36من 56

يُحظر تقديم تقارير كاذبة عم ًدا عن التنمر أو التمييز أو المضايقة أو اإلذالل أو التنمر اإللكتروني أو أي سلوك آخر مشابه لموظفي المدرسة الرسميين.
لن يتم التسامح مع أي عمل انتقامي أو ثأري أو بالغ كاذب متعمد ضد أي شخص يبلغ عن انتهاك لهذه السياسة .أي طالب أو شخص بالغ يتورط في فعل
انتقامي أو ثأري أو يُق ِّدم عن عمد بال ًغا كاذبًا ضد شخص آخر يجب أن يخضع للعواقب واإلجراءات التصحيحية المناسبة .في الحاالت التي يُزعم فيها
انتهاك أي قانون جنائي فدرالي أو خاص بالوالية ،يجب إخطار وكالة إنفاذ القانون المحلية.

التحرش الجنسي كاستغالل جنسي
في ظل ظروف معينة ،قد يشكل التحرش الجنسي بطالب استغالالً جنسيًا على النحو المحدد بموجب قانون الوالية .في مثل هذه الحاالت ،سوف تمتثل
 KIPP Nashvilleلقوانين الوالية باإلضافة إلى سياسات المنطقة التعليمية والمدرسة فيما يتعلق باإلبالغ عن اإلساءة المشتبه بها إلى السلطات
المختصة.

الموارد المجتمعية
●

إدارة خدمات األطفال
Plus Park Blvd, Nashville, TN 37215 289
(360-4200 )615

●

الخط الساخن الخاص بإساءة معاملة الطفل لوالية تينيسي
(237-0004 )877

●

الصحة النفسية القائمة على التعاون في وسط تينيسي ()Middle Tennessee Mental Health Cooperative
وحدة األزمات المتنقلة
Cumberland Bend, Suite 237, Nashville, TN 37228 275
(726-0125 )615

●

مركز االعتداء الجنسي
French Landing Drive, Nashville, TN 37228 101
(259-9055 )615
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خدمات دعم الطالب
برنامج التعليم الخاص
يتم توفير الخدمات والبرامج لجميع طالب  KIPPمن ذوي اإلعاقات على النحو المنصوص عليه في خطط التعليم الفردية ( .)IEPsيتم اتخاذ جميع
القرارات المتعلقة بالخدمات واإللحاق من قبل فريق  IEPبنا ًء على االحتياجات الفردية لطالب  .KIPPإذا كان لديك سؤال بخصوص أهلية طفلك الطالب
في  ،KIPPيُرجى االتصال بقائد خدمات دعم الطالب في المدرسة.

برنامج البحث عن األطفال ()Child Find
بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ( ،)IDEAيتطلب برنامج  Child Findمن جميع المناطق التعليمية تحديد جميع األطفال ذوي اإلعاقة وتحديد
موقعهم وتقييمهم منذ الوالدة وحتى سن الحادية والعشرين ( ،)21بغض النظر عن شدة إعاقاتهم .هذا االلتزام بتحديد جميع األطفال الذين قد يحتاجون
إلى خدمات التعليم الخاص يقع حتى إذا كانت المدرسة ال تقدم خدمات التعليم الخاص للطفل .يتطلب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة من جميع الواليات
بإعداد وتنفيذ طريقة عملية لتحديد األطفال ذوي اإلعاقة الذين يتلقون تعليمًا خاصًا والخدمات ذات الصلة وأي األطفال ال يتلقون ذلك.

برنامج ولي األمر البديل
وف ًقا لقوانين التعليم الخاص الفدرالية والخاصة بالوالية ،ستضمن إدارة خدمات دعم الطالب في  KIPP Nashvilleحصول جميع األطفال ذوي
اإلعاقات على تعليم عام مجاني ومناسب ،بما في ذلك إتاحة الفرصة ألولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقات بالمشاركة بشكل فعال في عملية اتخاذ
القرارات التعليمية .ولكن ،تدرك إدارة خدمات دعم الطالب في  KIPP Nashvilleأنه نظرً ا لظروف مؤسفة ،فإن بعض األطفال ذوي اإلعاقات ليس
لديهم أولياء أمور يمكنهم أداء هذا الدور شديد األهمية ،مما يُرجع عملية التخطيط التعليمي الخاصة بهم لتقدير الممثلين من نظام المدرسة المحلي أو
الوكاالت األخرى فحسب .يقتضي القانون الفدرالي وقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات ( )IDEAوالقواعد واللوائح الخاصة بالوالية والمعايير الدنيا
وجوب تعيين فرد التخاذ القرارات بشأن التعليم الذي يجب أن يتلقاه هؤالء األطفال .لذلك ،ستسعى إدارة خدمات دعم الطالب في ،KIPP Nashville
من خالل عملية توظيف وتدريب أولياء أمور بدالء ،إلى تعيين أفراد مؤهلين ليعبروا عن آراء هؤالء الطالب ذوي اإلعاقات الذين ليس لديهم تمثيل
مناسب من أولياء األمور .لمزيد من المعلومات حول االضطالع بدور ولي أمر بديل أو الجلسات اإلعالمية /التدريبية ألولياء األمور البدالء ،يرجى
التواصل مع المكتب اإلقليمي لمدرسة  KIPP Nashvilleالعامة على الرقم  615 .226 . 4484وطلب التحدث إلى المدير اإلقليمي لخدمات دعم
الطالب.

نقاط التواصل
يشجع أولياء األمور /األوصياء على التحدث مع أي من موظفي  KIPPإذا كان لديهم أوجه قلق بخصوص طفلهم .ينبغي على اآلباء واألوصياء
واآلخرين من أصحاب الشأن الذين لديهم أسئلة أو مخاوف بخصوص الحاجات التعليمية ألحد األطفال أن يتواصلوا مع أحد موظفي  KIPPالتاليين
لمناقشة برنامج  ،Child Findو/أو عملية اإلحالة ،و/أو توافر برامج التعليم الخاص في :KIPP
●
●
●

ناظر المدرسة
قائد خدمات دعم الطالب
المدير اإلقليمي لخدمات دعم الطالب

عملية اإلحالة
ينبغي أن تذكر اإلحالة للتقييم المبدئي سبب االعتقاد بأن الطفل قد يكون لديه إعاقة .يُطلب من  KIPPبذل جهود معقولة للحصول على موافقة الوالد/
الوصي على التقييم المبدئي في غضون  30يومًا تقويميًا من استالم اإلحالة ويجب إكمال التقييم المبدئي وتحديد األهلية في غضون  60يومًا تقويميًا من
الحصول على موافقة الوالد /الوصي.
ال ينطبق الجدول الزمني للتقييم المبدئي في الحاالت التالية:
●
●
●

عدم رد الوالد /الوصي أو رفضه الرد على طلب الحصول على موافقة للقيام بتقييم بعد مجهودات معقولة؛ أو
والد /وصي الطفل لم يحضر الطفل للتقييم أو رفضه إحضاره؛ أو
التحق طفل بمنطقة تعليمية أخرى قبل تحديد األهلية.

إذا رغب أحد الوالدين /الوصي أو أي شخص آخر في إجراء إحالة إلجراء تقييم مبدئي لتحديد ما إذا كان الطفل بحاجة إلى التعليم الخاص
والخدمات ذات الصلة ،يُرجى االتصال بقائد خدمات دعم الطالب في مدرستك .يجب على جميع موظفي  KIPPقبول اإلحالة الشفوية أو الكتابية
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للتقييم المبدئي .عند تلقي إحالة شفوية ،يجب على موظفي  KIPPتوثيق اإلحالة الشفوية كتابيًا في غضون ( )3أيام عمل من االستالم .تقدم KIPP
نموذج إحالة لمساعدة الوالدين /األوصياء واألطراف األخرى في توثيق اإلحالة ،ولكن ال يلزم إكمال النموذج من قبل الشخص الذي يطلب اإلحالة
إلى  KIPPللعمل على اإلحالة.
تقبل  KIPPاإلحاالت للتقييم المبدئي من األشخاص التاليين:
●
●
●

والد /وصي طالب؛ و/أو
الطالب ،بشرط أن الحقوق التعليمية قد ُنقلت للطالب؛ و/أو
موظف من  KIPP Nashvilleلديه معرفة بالطالب.

لألطفال تحت سن السادسة ( ،)6تقبل  KIPPأيضًا اإلحاالت من:
●
●
●
●
●

أطباء األطفال أو غيرهم من المهنيين في المجال الطبي ،بما في ذلك األطباء ،المستشفيات ،مقدمي رعاية صحية آخرين؛ و
منشآت تنمية الطفل ،بما في ذلك مراكز الرعاية اليومية ،مراكز رعاية الطفل ،برامج الطفولة المبكرة؛ و
هيئات وبرامج المنطقة التعليمية ،بما في ذلك برامج IDEA Part C؛ و
المنظمات المجتمعية والمدنية؛ و
منظمات المناصرة.

تحافظ  KIPPعلى تواصل مستمر مع مصادر اإلحالة المجتمعية وتعمل للتعاون مع مقدمي الخدمات بالمجتمع لتزويدهم بمعلومات بخصوص توافر
التعليم الخاص والخدمات المتعلقة بذلك والوسائل التي يمكن من خاللها أن يقوم اآلباء /األوصياء أو المنظمات بتقديم إحالة.
في غضون  30يومًا تقويميًا من استالم اإلحالة ،يجب على  KIPPبذل جهود معقولة للحصول على موافقة الوالدين /الوصي على التقييم المبدئي .تشمل
الجهود المعقولة محاولة االتصال بالوالد /الوصي ثالث ( )3مرات على األقل في ثالثة ( )3تواريخ مختلفة باستخدام طريقتين ( )2على األقل .يجب أن
تبدأ  KIPPجهو ًدا معقولة في غضون  10أيام عمل من استالم اإلحالة .يجب على  KIPPإجراء تحليل للبيانات الموجودة بخصوص الطالب لتحديد ما إذا
كانت التقييمات اإلضافية ضرورية .قد تشمل البيانات الحالية التي يمكن أخذها في االعتبار ،على سبيل المثال ال الحصر ،مالحظات المعلم ،و/أو
تقييمات الفصول الدراسية ،و/أو الفحوصات والتقييمات على مستوى المدرسة ،و/أو تقييمات الوالية ،و/أو درجات الطالب وسجالتهم ،و/أو تقارير
الوالد /الوصي ،و/أو السجالت الصحية ،و /أو البيانات من التدخالت األخرى .ستزود  KIPPالوالد /الوصي على الطفل المشتبه في إصابته بإعاقة
بمعلومات حول طبيعة أي تقييم (تقييمات) إضافي مطلوب .بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  6أعوام ،عند الحصول على موافقة الوالد /الوصي
لإلفصاح عن معلومات اإلحالة ،ستقدم  KIPPمالحظات إلى الشخص الذي يقوم باإلحالة بخصوص نتيجة اإلحالة في الوقت المناسب.

الفحوصات
تن ِّفذ  KIPPعملية فحص شاملة لتحديد ما إذا كان ينبغي إحالة طفل للتقييم ،ويتم تقديم نتائج الفحص إلى والد الطفل /الوصي عليه .تستخدم عمليات
الفحص التقييمات واألدوات التي يتم تطبيقها بشكل عام مع جميع الطالب .موافقة الوالد /الوصي ليست مطلوبة من  KIPPإلجراء فحص الزي
المدرسي .ال يشكل الفحص الذي يتم إجراؤه بواسطة معلم أو أخصائي في  KIPPلتحديد االستراتيجيات التعليمية المناسبة لتنفيذ المناهج الدراسية تقييمًا
ألهلية الحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة وال يتطلب موافقة الوالد /الوصي.
ال تستخدم  KIPPالفحوصات لتأخير التقييم المبدئي لطالب قد يكون طفالً ذي إعاقة في حاجة إلى التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة.

االستجابة للتعليم والتدخل ()RTI2

لن ُتسْ َت ْخدم مجهودات االستجابة للتعليم والتدخل (  )RTIالخاصة بـ  KIPPلتأخير التقييم المبدئي لطالب قد يكون طفالً ذي إعاقة في حاجة إلى التعليم
الخاص و /أو الخدمات ذات الصلة.
2

الخدمات المقدمة
توفر  KIPPكل الدعم التعليمي والخدمات ذات الصلة والترتيبات التيسيرية على النحو المطلوب في خطة التعليم الفردي لكل طفل ( .)IEPتستخدم KIPP
نموذج إدماج كامل حيث يقضي الطالب معظم يومهم في بيئة تعلم أقل تقيي ًدا جنبًا إلى جنب مع أقرانهم من نفس العمر ومن نفس الصف .يتم تحقيق
أهداف  IEPللطالب ،وف ًقا لبرنامج  IEPللطالب ،من خالل متخصصي التدخل ومقدمي الخدمات ذوي الصلة الذين يحضرون إلى الفصول الدراسية،
ويسحبون الطالب للخارج للحصول على خدمات فردية ،وفي مجموعات تعلم صغيرة ،كما هو محدد في خطة التعلم الفردي الخاصة بالطالب .لدى
 KIPPمستشار /أخصائي اجتماعي ومتخصصون في التدخل من ضمن الموظفين وذلك لتقديم خدمات الدعم التعليمية والسلوكية ،وهي تتعاقد مع مقدمي
الخدمات الخارجيين حسب الحاجة لخدمات النطق والسمع والبصر ،باإلضافة إلى العالج الطبيعي والمهني والعالج بالموسيقى.
صفحة  39من 56

الحقوق والضمانات اإلجرائية للوالد /الوصي
يتم تعريف الحقوق القانونية لآلباء /األوصياء خالل عملية  Child Findمن قبل قانون  IDEAوقانون والية تينيسي .في حالة وجود خالف ،قد يسعى
اآلباء /االوصياء وراء حل الخالفات والمطالبة بحقوقهم في عملية اإلجراءات الواجبة من خالل الوساطة ،أو شكاوى اإلجراءات الواجبة أو شكاوى
مقدمة للوالية .يمكن لآلباء /األوصياء معرفة المزيد بخصوص حقوقهم بموجب قانون  IDEAعن طريق إما:
●
●

الرجوع لـلجزء "ب" بخصوص الضمانات اإلجرائية ( )Part B Procedural Safeguardsالموجود
فيhttps://www.tn.gov/content/dam/tn/education/reports/331816_notice_proc_safeguards.pdf:؛ أو
من خالل التواصل مع قائد خدمات دعم الطالب بالمدرسة أو مدير المكتب اإلقليمي لمدرسة  KIPP Nashvilleالعامة على الرقم
 615-224-4484وطلب التحدث إلى المدير اإلقليمي لخدمات دعم الطالب للحصول على نسخة من الضمانات اإلجرائية الخاصة بهم.

تظلمات IDEA
ينبغي أن يتبع اآلباء /األوصياء أو الطلبة الذين يرغبون في تقديم شكوى أو تظلم بخصوص برنامج التعليم الخاص لطفلهم نفس اإلجراءات المحددة في
الجزء المعنون "اإلجراء العام للتظلمات والشكاوى" .قد تشمل تلك الشكاوى ،ولكن ليست محصورة في ،تكوين أو تنفيذ خطة التعليم الفردي للطفل،
والخدمات المقدمة ،وإحراز تقدم في تحقيق األهداف ،واستخدام الترتيبات التيسيرية المالئمة والتدخالت في بيئة التعليم العام ،إلخ.
يمكن ألولياء األمور /األوصياء أو الطالب الذين تم نقل حقوقهم التعليمية إليهم طلب التعويض من المنطقة التعليمية المحلية إذا شعروا أن مخاوفهم لم
يتم التعامل معها بشكل كا ٍ
ف على مستوى المدرسة .بالنسبة للطالب المسجلين في أي من مدارس  MNPSالمعتمدة الخاصة بنا ،يمكن تقديم الشكاوى في
المكتب المذكور أدناه:
إدارة التعليم االستثنائي في MNPS
Robertson Academy Road 835
Nashville, TN 37220
هاتف ،)615( 687-4551 :داخلي 665702
رقم الفاكس)615( 214-8659 :
يجب تقديم الشكاوى المقدمة من قبل الطالب ،أو من ينوب عنهم ،المسجلين في أي من مدارسنا المعتمدة من قبل لجنة المدارس المستقلة العامة من خالل
خط هاتف  PCCعلى الرقم  )615( 532-6245أو عبر البريد اإللكتروني على Charter.Commission@tn.gov
يمكن أيضًا تقديم الشكاوى لمجلس الوالية عبر عملية الشكاوى العامة المحددة لمجلس الوالية ،لكن ذلك بعد إعطاء الفرصة لفرق المدرسة والوكاالت
المحلية التي تخضع لها المدرسة لحل النزاع .قد يتم تقديم أفعال قانونية أو إدارية أخرى خاصة بقانون  IDEAدون تقديم شكوى او تظلُّم لدى مجلس
الوالية أو المدرسة .يمكن توجيه الشكاوى للتالي:
الشكاوى اإلدارية و/أو شكاوى اإلجراءات الواجبة الخاصة بقانون :IDEA
Tennessee Department of Education
Office of General Counsel
9th Floor, Andrew Johnson Tower
710 James Robertson Parkway
Nashville, TN 37243
رقم الهاتف2921-741 )615( :
الموقع اإللكترونيhttps://www.tn.gov/education/legal-services/special-education-legal-services.html :

عملية الـ ( S-Teamفريق دعم الطالب)

ً
أنماطا متكررة من السلوكيات التي تتداخل مع التعلم ألنفسهم أو للطالب اآلخرين .إذا رغب الوالد /الوصي أو أي
هناك أوقات يُظهر فيها الطالب
شخص آخر في إجراء إحالة الجتماع ( S-Teamفريق دعم الطالب) لمناقشة مخاوفه ،يرجى االتصال بقائد خدمات دعم الطالب .يجب على جميع
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موظفي  KIPPقبول اإلحالة الشفوية أو الكتابية الجتماع  .S-Teamعند تلقي إحالة شفوية ،يجب على موظفي  KIPPتوثيق اإلحالة الشفوية كتابيًا في
غضون ( )3أيام عمل من االستالم.
يتكون فريق  S-Teamمن منسق الفريق ،والناظر أو النائب ،والمعلمين ،وأخصائيين اجتماعيين/مستشارين ،واآلباء /أوصياء وقد يشمل أيضًا
ممرضين ،وأطباء للصحة العقلية ،وأخصائيين نفسيين ،وممثلين عن هيئة خارجية الذين يساعدون في إعداد أساليب المنع والتدخل واستراتيجيات بديلة
تؤدي في النهاية إلى نجاح الطالب .عندما يتطلب سلوك الطالب تدخالً ،يقوم فريق دعم الطالب بتطوير وتوثيق خطة للتعامل مع السلوك.
إذا كانت التدخالت ناجحة ،فسيقوم الفريق بالتوثيق وقد يستمر في المراقبة حسب االقتضاء .إذا استمرت سلوكيات بعد تدخالت وتم االشتباه في إعاقة،
يتم استدعاء أخصائي التقييم المالئم لمقابلة من قبل الـ  .S-Teamإذا تم االشتباه في إعاقة في أي نقطة في هذه المرحلة ،ينبغي أن تجتمع المدرسة
والوالد /الوصي في مقابلة في غضون عشرة ( )10أيام للحصول على إقرار مكتوب من الوالد /الوصي إلجراء تقييم لخدمات التعليم الخاص أو الخطة
.504

متعلمو اللغة اإلنجليزية
سيتم إجراء تقييم إلجادة اللغة اإلنجليزية ذي معايير مرجعية مصمم لقياس مستوى اإلجادة االجتماعية واألكاديمية في اللغة اإلنجليزية لدى متعلمي اللغة
اإلنجليزية لطالب  KIPPالذين تم تحديد أنهم من خلفية ليسوا فيها من متعلمي اللغة اإلنجليزية ( )NELBاستنا ًدا إلى استبيان اللغة األم ( )HLSالمقدم عند
التسجيل .هذا التقييم المعروف بأداة فحص WIDAلطلبة الحضانة والفصل الدراسي األول لطالب الصف األول و بـ  WIDA Screenerلطلبة الصف
االول للصف الثاني عشر ،يقيِّم اللغة اإلنجليزية في المجاالت التعليمية واالجتماعية باإلضافة للغة المتصلة بالفنون اللغوية ،والرياضيات ،والعلوم،
والدراسات االجتماعية في داخل المضمون المدرسي عبر أربع مجاالت لغوية :القراءة ،والكتابة ،واالستماع ،والتحدث .يجب إجراء فحص لطالب
 KIPPهؤالء من قِبل معلم معتمد للغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( )ESLوإخطار أولياء أمورهم في غضون  30يومًا تقويميًا من التسجيل.
استنا ًدا إلى الدرجة التي يحرزها طالب  KIPPفي الفحص المجرى ،قد يتم تحديد أنهم متعلمون للغة اإلنجليزية .إذا تم تحديد أنهم متعلمون للغة
اإلنجليزية ،فسيكون طالب  KIPPمؤهلين للحصول على خدمات التعلم و/أو وسائل الدعم و/أو الترتيبات التيسيرية المناسبة ،والتي يجب أن تبدأ على
الفور .سيتم إدخالهم في برنامج اللغة االنجليزية لمتحدثي لغات أخرى ( ،)ESOLالذي يستخدم منهجً ا معتم ًدا على معايير ير ِّكز على التطوير االجتماعي
واألكاديمي في اللغة اإلنجليزية .تعتمد مقررات الـ  ESOLعلى معايير تطوير اللغة اإلنجليزية أو ما يعرف بـ  .ELD standardsيمكن للمعلمين داخل
الفصل إدماج هذه المعايير مع معايير األداء لوالية تينيسي لتمكين الطلبة متعلمي اللغة االنجليزية من إظهار إجادتهم األكاديمية ،واالجتماعية ،والثقافية.
سيتم تقييم طلبة متعلمي اللغة اإلنجليزية سنويا في فبراير/شباط  -إبريل/نيسان بخصوص إجادتهم للغة اإلنجليزية .سيخضعون لتقييم إلجادة اللغة
اإلنجليزية ذي معايير مرجعية قائم على مستويات قياسية مصمم لقياس مستوى اإلجادة والتقدم من الناحية االجتماعية واألكاديمية في اللغة اإلنجليزية
لمتعلمي اللغة اإلنجليزية .هذا التقييم WIDA ACCESS ،ل ُم َت َعلِّمي اللغة اإلنجليزية ،يقيِّم اللغة اإلنجليزية في المجاالت التعليمية واالجتماعية باإلضافة
للغة المتصلة بالفنون اللغوية ،الرياضيات ،والعلوم ،والدراسات االجتماعية في داخل المضمون المدرسي عبر أربع مجاالت لغوية :القراءة ،والكتابة،
واالستماع ،والتحدث .إذا كانت هناك أية أسئلة توضيحية أو مخاوف بخصوص خدمات تعلم اللغة االنجليزية ،يرجى التواصل مع قائد خدمات دعم
الطالب بمدرسة طفلك أو االتصال بالمكتب اإلقليمي لمدرسة  KIPP Nashvilleالعامة وطلب التحدث إلى المدير اإلقليمي.

خطط 504
يقوم قائد خدمات دعم الطالب ومستشار المدرسة /األخصائي االجتماعي باإلشراف على تنفيذ كل خطط  .504سيكون معلمو التعليم العام مسؤولين
بشكل رئيسي عن تنفيذ كل التعديالت والترتيبات التيسيرية المشملة في خطة  504للطالب .تتبع هذه الخطط لوائح الوالية الخاصة بالطلبات،
والتقييمات ،والتنفيذ .إذا كانت هناك أية أسئلة توضيحية أو مخاوف ،يرجى التواصل مع قائد خدمات دعم الطالب أو مستشار المدرسة /األخصائي
االجتماعي.

خدمات المالزمين للمنزل
قد تكون هناك حاالت يطلب فيها الطالب في  KIPPالمالزمة في المنزل أو المستشفى ( )HHBكما هو محدَّد من قبل خطة الخدمة التعليمية ( ،)ESPالتي
قد تتضمن ترتيبات تيسيرية و/أو تعديالت على القسم المنطبق في الخطة  504أو برنامج التعليم الفردي .خالل الوقت الذي يحتاج فيه طالب خدمات
 ،HHBسيتم تقديم تعليم أكاديمي وخدمات أخري للطالب في موقع بديل ،يُحدد ذلك من قِبل طبيب مرخص أو أخصائي نفسي يعالج الطالب ،إذا كان
احتياجهم الخاص يمنعهم من حضور المدرسة بشكل طبيعي .إذا كانت هناك أية أسئلة توضيحية أو مخاوف ،يرجى التواصل مع مستشار المدرسة/
األخصائي االجتماعي أو قائد خدمات دعم الطالب إذا كان طفلك من الطالب الذين لديهم برنامج تعليم فردي (.)IEP
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تقديم المشورة
االستشارة الفردية
االستشارة الفردية هي عندما يتقابل طالب مع مستشار  /KIPPأخصائي اجتماعي أو متدرب على تقديم المشورة بشكل فردي بخصوص مشورة تتعلق
بمسائل معينة أو عامة تعوق تعليمه .يُسْ َحب الطلبة في االستشارة الفردية من داخل الفصل مرة أو مرتين في االسبوع كما هو ضروري .بالرغم من أنه
يمكن لمستشاري المدرسة المهنيين تقديم المشورة لكل الطلبة دون موافقة الوالد /الوصي ،لدى اآلباء /األوصياء الخيار لرفض خدمات االستشارة
الفردية .ولكن ،يجب أن يحصل األخصائيون االجتماعيون والمستشارون المهنيون المرخصون على موافقات لتقديم الخدمات للطلبة المحدد أنهم
يحتاجون إلى خدمات مشورة.

االستشارة الجماعية
يمكن للطلبة الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافي ،ولكن ليس بالضرورة يحتاجون لدعم يرقى لمستوى االستشارة الفردية ،المشاركة في استشارة
جماعية .عادة ما تشتمل االستشارة الجماعية على ثالثة إلى سبعة طالب يعانون كلهم من مسائل مشابهة (تشمل األمثلة إدارة الغضب ،الحزن ،اإلعداد
المتحان ،المثابرة ،إلخ .).يتقابل الطلبة مع المستشار /األخصائي االجتماعي في بيئة جماعية على فترات منتظمة .وكما هو الحال بالنسبة لالستشارة
الفردية ،فإنه يتعين على األخصائيين االجتماعيين والمستشارين المحترفين المعتمدين الحصول على الموافقة لتقديم خدمات االستشارة الجماعية
للطالب.

الصحة ،والعافية ،والسالمة
الفحوصات البدنية والتطعيمات
قبل دخول كل طالب لمدرسة عامة للمرة األولى وقبل االشتراك كعضو في أي فريق رياضي تحت رعاية المدرسة ،يجب على الطالب أن يقدم إثبا ًتا
على الفحص البدني الكامل.
وف ًقا لقانون ( TCA § 49-6-5001أو وف ًقا لقانون والية تينيسي) ،ال يُسمح للطلبة بالتسجيل أو الذهاب إلى المدرسة دون دليل على التطعيمات الحديثة.
يجب توثيق متطلبات التطعيم الخاصة باألطفال الذين يذهبون إلى المدرسة في شهادة تطعيم رسمية صادرة عن والية تينيسي .قد يُمنح الطالب إعفاء من
متطلبات التطعيم إذا شهد طبيب مؤهل أن تقديم التطعيمات سيكون مضرً ا للطفل بأي طريقة .قد يُمنح الطالب أيضًا إعفا ًء من متطلبات التطعيمات إذا
قدم الوالد /الوصي تصريحً ا مكتوبًا وتم التوقيع عليه والتأكيد تحت جزاءات القسم الكاذب للسلطات المالئمة أن التطعيم واإلجراءات الوقائية هذه
تتعارض مع معتقدات وممارسات دينية للوالد /الوصي .لن يتم رفض طلب قيد للمدرسة لطالب تم تحديده أنه بال مأوى إذا لم يكن الطالب مطعَّما بعد أو
إذا كان غير قادر على تقديم سجالت تطعيم بسبب عدم وجوده داخل مأوى .سيتم إرسال الطلبة الذين يحضرون للمدرسة دون سجالت تطعيمات
حديثة للبيت فورً ا حتى تتم مشاركة سجالت تطعيم حديثة مع المدرسة.
نظرً ا الستمرار تفشي جائحة كوفيد ،19-يتم تشجيع اآلباء /األوصياء على تقديم معلومات التطعيمات المحدثة ألي طالب يتلقى لقاح كوفيد 19-وال
يكون ذلك إلزاميًا عليهم.

أدوية الطالب
الغرض من إعطاء األدوية في المدرسة هو مساعدة كل طفل في الحفاظ على حالة صحية مثلى لتعزيز تعليمه .يجب أن تقتصر األدوية على تلك
الالزمة خالل ساعات المدرسة والضرورية إلتاحة وصول الطالب إلى البرنامج التعليمي .تهدف التوجيهات إلى تقليل عدد األدوية المقدمة في
المدرسة ،لكن مع ضمان إعطاء األدوية بشكل آمن ألولئك الطالب الذين يحتاجون إليها .قد تعمل المدرسة مع مقدم الوصفة الطبية المرخص وولي
األمر (أولياء األمور) أو الوصي لضبط وقت إعطاء األدوية بحيث ال تكون هناك حاجة إلعطائها خالل ساعات المدرسة .ينبغي أن يتم وصف كل أدوية
َّ
مرخص وتتطلب توقيع طبيب على نموذج اإلقرار .أدوية الرف هي األدوية التي ال تتطلب
الوصفة الطبية التي تعطى في المدرسة من قبل واصف
وصفة طبية لصرفها ،ولكنها تتطلب موافقة مو ّقعًا عليها من الوالد .يتم االحتفاظ بكل األدوية في المكتب الرئيسي .يجب أن يلبي الطالب الشروط التالية
حتى يعطي نفسه دواء في المدرسة بمساعدة:
●
●

يجب أن يتمتع الطالب بالكفاءة إلعطاء نفسه دواء موصو ًفا أو دون وصفة طبية.
يجب أن تكون حالة الطالب ،التي بخصوصها تم التصريح بوصف الدواء ،مستقرة.
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●

ستشتمل المساعدة المقدمة فيما يتعلق باالستخدام الذاتي بشكل أساسي على حفظ األدوية وتوزيعها في الوقت المناسب وتوثيقها بشكل صحيح

قبل تقديم أي دواء (سواء بوصفة طبية أو دون) ،يجب أن تستلم المدرسة نسخة تم التوقيع عليها وكاملة من "طلب المساعدة في اإلعطاء الذاتي للدواء"
باإلضافة للدواء في عبوته األصلية مع اسم الطالب ،واسم الدواء والجرعة ،ووقت وطريقة األخذ .يجب تجميع كل الدواء غير المستخدم في نهاية العام
الدراسي ،أو سيتم إتالفه بعد  14يومًا .لن يستطيع طاقم العمل أن يقدم أي أدوية ،شاماًل األدوية دون وصفة طبية مثل  ،Tylenolدون إكمال هذا
النموذج وإرفاقه في الملف.
سيقوم أعضاء طاقم العمل المعينين باستكمال تدريب سنوي على إعطاء الدواء قبل العام الدراسي وقيامهم بإعطاء أي دواء.

اإلنفلوانزا ومرض االلتهاب السحائي واللقاح
ستزود المدرسة اآلباء /األوصياء بمعلومات بخصوص اإلنفلونزا ومرض االلتهاب السحائي وفاعلية اللقاح ضد اإلنفلونزا ومرض االلتهاب السحائي
في بداية كل عام دراسي.

االستعداد للطوارئ
 KIPP Nashvilleملتزمة بسالمة كل عضو من طاقم العمل والطلبة أثناء التواجد في الحرم المدرسي .يلعب كل أعضاء طاقم العمل دورً ا محوريًا في
سالمة كل طالب وينبغي عليهم أن يعتبروا هذا وجهًا من دورهم في  .KIPP Nashvilleفرق العمليات اإلقليمية والمدرسية مسؤولة عن إعداد وتنفيذ
خطه السالمة.

مناورات السالمة
مناورات السالمة هي ناحية مهمة من االستعداد للطوارئ الخاص بجميع مدارس  .KIPP Nashvilleستم ِّكن مناورات السالمة الموظفين والطلبة من
التمرن على االستجابة المالئمة ألي ظرف طارئ أو كارثة طبيعية .سنقوم بإكمال المناورات التالية بشكل مستمر خالل العام كما هو موصوف من قبل
المنطقة التعليمية المُفوِّ ضة الخاصة بنا:
●

إعصار /طقس سيء :عندما يكون هناك ً
حدثا سيًئ ا متعلق بالطقس يمكن أن يؤثر فورً ا على سالمة كل االشخاص داخل المبنى ،سيقوم كل
األشخاص باالحتماء داخل المبني.

●

منع الدخول :عندما يكون هناك تهدي ًدا في المنطقة يمكن أن يؤثر على المدرسةُ ،ي َتطلَّب من كل األشخاص داخل المبنى أن يبقوا في الداخل.
لن يتم السماح ألي شخص بدخول أو إعادة الدخول للمبنى خالل هذا الوقت.

●

الغلق :عندما يكون هناك تهدي ًدا داخل المبنى يمكن أن يؤثر فورً ا على أمن كل االشخاص داخل المبنى ،سيتم قفل كل األبواب (الداخلية
والخارجية) وينبغي أن يختبئ كل االشخاص داخل المبنى عن النظر.

●

اإليواء في المكان :عندما يكون هناك ظرفا ال يمكن التنبؤ به يعوق أي شخص من الخروج من المبنى و/أو الفصل ،يجب على كل
األشخاص داخل المبنى أن يبقوا في موقعهم الحالي .لن يتم السماح ألي شخص بدخول او إعادة الدخول للمبنى خالل هذا الوقت.

●

الحريق /اإلخالء :عندما يكون هناك حريق في المبنى ،يُطلب من كل األشخاص داخل المبنى أن يقوموا باإلخالء.

تصريح عدم التمييز
تضم  KIPP Nashvilleمجموعة متنوعة من األشخاص مع بعضهم .ونحن نسترشد بالمبدأ الذي ينص على أن احترام ومراعاة جميع األشخاص له
األولوية في جميع أنشطة المدرسة .ومن غير القانوني أن نميِّز ضد أي فرد على أساس العرق ،أو اللون ،أو الديانة ،أو الجنس ،أو الجنسية ،أو التوجه
الجنسي ،أو العمر ،أو حالة اإلعاقة.
 KIPP Nashvilleليست ملتزمة فقط بتطبيق القانون بخصوص الفرص المتساوية بالتوافق مع المادة السادسة لقانون الحقوق المدنية لعام  ،1964ولكن
تعتبر أن روح هذه القوانين هي األساس الصميم لقيمها .تريد  KIPP Nashvilleأن تؤكد أن مسؤولية كل عضو في المجتمع أن يالحظ ويلتزم بمبادئ
الفرص المتساوية ألن ذلك يؤثر على طاقم العمل ،وأعضاء هيئة التدريس والطلبة في كل أوجه الحياة المدرسية.
وقد تم تعيين الشخص التالي للتعامل مع كل االستفسارات الخاصة بسياسات عدم التمييز:
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مدير الموارد البشرية في KIPP Nashville
3410 Knight Drive
Nashville, TN 37207
615.852.8214

إيذاء األطفال وإهمالهم
اإلبالغ
سيكون جميع الموظفين في حالة تأهب تحسبًا ألي دليل على إيذاء و/أو إهمال لطفل وذلك يشمل اإليذاء النفسي ،والبدني ،واإليذاء الجنسي .إذا كان
الموظفون يعرفون أو لديهم سبب معقول لالشتباه في حدوث إيذاء أو إهمال ،ينبغي تقديم بالغ فورً ا .سيتم تقديم البالغات للقاضي الذي يتمتع بسلطة
قضائية خاصة باألحداث ،أو إلى مكتب المقاطعة التابع إلدارة خدمات الطفل ( ،)DCSأو إلى مأمور المقاطعة التي يعيش فيها الطفل ،أو إلى كبير
مسؤولي إنفاذ القانون حيث يعيش الطفل .سيشمل التقرير ما يلي ،للحد المعلوم به من قبل المبلِّغ:
 .1اسم الطفل ،وعنوانه ،ورقم هاتفه ،وعرقه ،ومدرسته ،وعمره؛ و
 .2اسم الوالد /الوصي ورقم هاتفه ،وعنوانه ،أو األشخاص األوصياء على الطفل؛ و
 .3طبيعة ومدى اإليذاء أو اإلهمال وأي إفادة من الطفل؛ و
 .4أي دليل على السبب أو أي معلومات أخرى يمكن أن يكون لها عالقة بالسبب أو بمدى اإليذاء أو اإلهمال.
ستبقى هوية الشخص المبِّلغ سريَّة إال إذا قررت محكمة األحداث خالف ذلك .سيُخطر الوالد/الوصي شفهيًا بأنه تم تقديم بالغ وبأي معلومات أخرى
متعلقة بسالمة الطفل ،وذلك في غضون أربع وعشرية ( )24ساعة من تقديم البالغ .وسيتم تقديم هذا اإلخطار بالتنسيق مع إدارة خدمات الطفل .لن يتم
تقديم إخطار إذا كان هناك سبب معقول لالعتقاد بأن الوالد /الوصي قد يكون هو المعتدي أو مسؤول عن اإليذاء بأي طريقة.

التحقيقات
يتوجب على موظفي وإداريي المدرسة التعاون ،وتقديم العون ،والمعلومات أثناء التحقيقات في حاالت إيذاء الطفل بما في ذلك السماح لفرق مراجعة
حاالت إيذاء الطفل بالقيام بمقابالت أثناء وجود الطالب في المدرسة .يتحكم الناظر في وقت ،ومكان ،وظروف المقابلة ولكن ال يجوز له اإلصرار على
حضور أحد موظفي المدرسة حتى إذا كان المعتدي المشتبه فيه موظ ًفا في المدرسة أو طالبًا آخر .ال يُعد الناظر منته ًكا ألية قوانين في حالة عدم إخطار
اآلباء /األوصياء أنه سيتم إجراء مقابلة مع الطالب حتى إذا لم يكن المعتدي المشتبه فيه أحد أفراد األسرة المعيشية للطفل.

الشكاوى المتعلقة بسالمة الحافالت
عملية الشكوى
كل حافلة مزودة برقم هاتف ملصوق على المصد الخلفي لإلبالغ عن الشكاوى.
في حالة وجود شكوى من سالمة الحافلة ،يتم اتباع العملية التالية:
( )1يتم إرسال الشكوى عبر الهاتف إلى مدير النقل على .)615( 986-1467
( )2في غضون  24ساعة ،سيبدأ مدير النقل تحقي ًقا في الشكوى.
( )3في غضون  48ساعة من استالم الشكوى ،تقدم مديرة النقل تقريرً ا مبدئيًا لمدير العمليات ،يتضمن ما يلي:
( )1وقت وتاريخ استالم الشكوى؛ و
( )2اسم سائق الحافلة؛ و
( )3ملخص للشكوى؛ و
( )4أي شكاوى مسبقة أو إجراءات تأديبية أخذت ضد السائق.
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( )2في غضون  10أيام من استالم الشكوى المبدئية ،تقدم مديرة النقل تقريرً ا مكتوبًا لمدير العمليات يفصل نتائج التحقيق باإلضافة إلي الفعل
الذي تم أخذه استجابة للشكوى.

استخدام الصور الفوتوغرافية وتسجيالت الفيديو
يمكن استخدام الكاميرات أو كاميرات الفيديو لمراقبة سلوك الطالب على حافالت المدرسة التي تنقل الطالب من وإلى المدرسة أو األنشطة الخارجة
عن المنهج الدراسي .لن يتم استخدام الصور وتسجيالت الفيديو إال لتعزيز نظام ،وسالمة ،وأمن الطالب ،وطاقم العمل ،والملكية.
سيكون الطالب الذين ينتهكون قواعد السلوك في الحافلة عرضة إلجراءات تأديبية وف ًقا لسياسة المجلس المعمول بها التي تحكم سلوك وانضباط
الطالب .وتمتثل  KIPP Nashvilleلكل قوانين الوالية والقوانين الفدرالية السارية والمتعلقة بالصور الفوتوغرافية وتسجيالت الفيديو .سيتم االحتفاظ
بالمواد لمدة ثالثة ( )3أيام عمل .يجوز للوالد /الوصي إرسال طلبات للرئيس التنفيذي ،أو الناظر ،أو مدير العمليات ،أو مدير النقل لمشاهدة صور
فوتوغرافية للحافلة أو تسجيالت فيديو للحافلة نتجت عن حادثة معينة تتعلق بطفله ،وإذا كان يمكن ترتيب المشاهدة بالتوافق مع القانون الفدرالي وقانون
الوالية المعمول بهما ،فسيتم ترتيب وقت ومكان للمشاهدة .سيكون الرئيس التنفيذي ،أو الناظر ،أو مدير العمليات حاضرً ا عند إتاحة الفرصة للوالد/
الوصي لمشاهدة الصور الفوتوغرافية وتسجيالت الفيديو.
سار.
ال يجوز للوالد /الوصي تسجيل أو نسخ تسجيالت الفيديو أو الحصول على نسخة من التسجيالت دون أمر قضائي ٍ

إجراءات مشاهدة الفيديو
أ .من يمكنه طلب مشاهدة الفيديو
( )1يجوز للوالد /الوصي الذي يتمتع بسلطة االطالع على السجل األكاديمي للطالب أن يطلب مشاهدة جزء من مقطع فيديو تم التقاطه من كاميرا
في حافلة مدرسية عندما يصوِّ ر الفيديو طفله خالل حادثة معينة على الحافلة تتضمن الطفل.
( )2يمكن للطرف المُق ِّدم للطلب استعراض فيديو لطفله فقط ولحادثة معينة فقط تتضمن طفله.
( )3سيكون موظف  KIPP Nashvilleالمالئم (في معظم األحيان الناظر) حاضرً ا أثناء مشاهدة الوالد /الوصي للفيديو.
ب  .عملية طلب ومشاهدة الفيديو
( )1في غضون ثالثة ( )3أيام عمل من حادثة معينة ،يجب على الوالد /الوصي أن يطلب كتابيًا مشاهدة الجزء ذي الصلة من الفيديو .يمكن تقديم
الطلب للناظر ،أو مدير العمليات ،أو مديرة النقل ،أو رئيس العمليات.
( )2إذا تم تقديم الطلب للناظر ،أو مدير العمليات ،أو مديرة النقل ،يجب أن يرسل الطلب إلى الرئيس التنفيذي.
( )3سيقوم رئيس العمليات بجمع ،وتجميع ،ومراجعة الفيديو موضع التساؤل وتحديد ما إذا كان يمكن مشاهدة الفيديو وف ًقا للقوانين الفدرالية
وقوانين الوالية.
( )4عند االقتضاء ،سيقوم الرئيس التنفيذي بإرسال الفيديو للناظر الذي سيقوم بجدولة موعد مع الوالد /الوصي لمشاهدة الفيديو.
( )5سيكون الناظر أو موظف مالئم آخر في  KIPP Nashvilleمتحكمًا في الفيديو وعملية المشاهدة في كل األوقات مع الوالد/الوصي أثناء
مشاهدة الوالد /الوصي للفيديو.
( )6يجب أن يبقى الفيديو في حيازة  KIPP Nashvilleفي كل االوقات .ولن يتم تقديم أي نسخ منه.
( )7ال يجوز نسخ الفيديو من قبل الوالد /الوصي أو الناظر بأي شكل من األشكال .يُحظر نسخ ،أو مضاعفة ،أو بث ،تسجيل صوتي أو مرئي،
وأخذ صور فوتوغرافية للفيديو.
ج .تخزين الفيديو وتو ُّفره
( )1ستحتفظ  KIPP Nashvilleبالصور الفوتوغرافية وتسجيل الفيديو في األرشيف لمدة ال تقل عن ثالثة ( )3أيام عمل بعد التسجيل.

قانون االستجابة الطارئة لمخاطر األسبستوس
وف ًقا لقانون الوالية ،تحتفظ  KIPP Nashvilleبخطة إدارة لألسبستوس ألي من المباني التي نعمل فيها ،أو نمتلكها ،أو نؤجرها ،التي تحتوي على أي
مواد تحتوي على األسبستوس .يشمل ذلك التفتيش الدوري والتواصل االستباقي مع األسر وطاقم العمل بخصوص أي نشاط متعلق باألسبستوس يحدث
داخل المدرسة .في هذه الظروف النادرة ،يحدث خفض االنبعاثات المهني ويتم التخطيط للنشاط خالل عطالت المدرسة.
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إشراك الوالد /الوصي
سياسة مشاركة أولياء األمور واألسرة
ستضع كل مدرسة تابعة لمدارس  KIPP Nashvilleسياسة لمشاركة أولياء األمور في المدرسة بمقتضى الباب األول ،ويجب أن تفي السياسة
بمتطلبات الوالية والمتطلبات الفدرالية ،بما في ذلك ميثاق المدرسة .سيتم وضع هذه السياسة المعدة على مستوى المدرسة باالشتراك مع أولياء أمور
الطالب المشاركين وتوزيعها عليهم .راجع الكتيب الخاص بمدرستك للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاركة أولياء األمور واألسر في
مدرستك.

ميثاق المدرسة
ما هو ميثاق المدرسة؟
ميثاق المدرسة ،المعروف أيضًا في  KIPP Nashvilleباسم االلتزام بالتميز ،هو اتفاقية يضعها األسر والطالب والمعلمون معًا .وهي توضح الكيفية
التي سيعمل بها األسر والمعلمون معًا للتأكد من بلوغ جميع الطالب معايير مستوى الصف .المواثيق الناجحة تتسم بما يلي:
● تركز على مهارات تعلم الطالب
● تصف الكيفية التي سيساعد بها المعلمون الطالب على تنمية مهاراتهم باستخدام التعليم عالي الجودة
● تشارك االستراتيجيات التي يمكن لألسر استخدامها في المنزل
● توضح الكيفية التي سيتواصل بها المعلمون واألسر بشأن التقدم الذي يحرزه الطالب
● تتضمن أهداف خطة تحسين المدرسة

اإلعداد بشكل مشترك
ستعمل األسر بالتعاون مع الطالب والموظفين  KIPP Nashvilleلوضع ميثاق المدرسة .ستعقد اجتماعات وفعاليات كل عام لمراجعة الميثاق وإجراء
تغييرات بنا ًء على احتياجات الطالب واألسر.

التواصل حول تعلم الطالب
تلتزم  KIPP Nashvilleبالتواصل المتكرر ثنائي االتجاه مع األسر حول تعلم الطالب .وفيما يلي بعض الطرق التي سنتواصل بها مع أولياء األمور:
● عمليات التحقق من التوقيع على البرنامج اليومي
● تقارير سير العمل الشهرية
● المكالمات الدورية من المعلمين والموظفين حول التقدم الذي يحرزه الطالب
● التحديثات على الموقع اإللكتروني للمدرسة وصفحتها على فيسبوك
● المحادثات مع أولياء األمور حول البيانات األكاديمية
● االجتماعات مع أولياء األمور حول فهم التقدم الذي يحرزه الطالب
● اجتماعات أولياء األمور والمعلمين في فصلي الخريف والربيع

االلتزام بالتميز
يوقع جميع الطالب وأولياء األمور والموظفون في  KIPP Nashvilleعلى نموذج االلتزام بالتميز في بداية العام الدراسي .يسجل هذا االلتزام كتابيًا
اإلجراءات المتفق عليها من أجل وضع طالب  KIPPعلى المسار الصحيح للكلية وأثنائها .يتم الرجوع إلى االلتزام بالتميز على مدار العام من أجل
تقديم مالحظات حول التقدم الذي يحرزه الطالب والموظفون وأولياء األمور في كل مجال من المجاالت .ر اجع الكتيب الخاص بمدرستك للتعرف
لالطالع على االلتزام بالتميز الخاص بها.

التواصل مع الوالد /الوصي
التواصل مع اآلباء /األوصياء بخصوص درجات الطالب والتقدم األكاديمي قد يتضمن على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
●
●
●
●

بوابة لالستنارة
مكالمات هاتفية /رسائل نصية /بريد إلكتروني
مؤتمرات
تقارير التقدم وسط كل ربع
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●
●
●
●

بطاقات التقرير
خطابات للمنزل
تقارير مراقبة التطور*
تقارير التطور الخاصة بالـ *IEP
*للطلبة الذين يحصلون على خدمات التعليم الخاص

سيقوم المعلمون على نحو استباقي بإخطار الوالدين /األوصياء المُعرَّ ض طفلهم لخطر عدم النجاح في ربع معيَّن.

حقوق الوالد /الوصي
قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ()FERPA
تكون السجالت التعليمية الخاصة بالطالب الموجودة في مصادر البيانات اإللكترونية والورقية الخاصة بـ  KIPP Nashvilleخاضعة للقانون الفدرالي
الخاص بالخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة (. Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA)، 20 U.S.C. §1232g
باستثناءات قليلة ،يحظر قانون  FERPAعلى المدارس اإلفصاح عن المعلومات المُعرِّ فة للهوية الشخصية الموجودة في سجالت الطالب التعليمية دون
موافقة كتابية مسبقة من الوالد/الوصي .انتهاك قانون  FERPAقد يعرض  KIPP Nashvilleلجزاءات شديدة تشمل إنهاء األهلية للحصول على التمويل
بموجب أي برنامج فدرالي معمول به.
ولكن ،يوجد استثناء واحد يسمح باإلفصاح دون موافقة مسبقة من الوالد /الوصي وهو اإلفصاح لموظفي المدرسة ذوي المصالح التعليمية المشروعة.
يوافق كل أعضاء طاقم العمل في  KIPP Nashvilleعلى عدم اإلفصاح عن أي من المعلومات المُعرِّ فة للهوية الشخصية التي يحصلون عليها أثناء أداء
واجبهم ألطراف أخرى ليسوا موظفين رسميين في المدرسة ما لم يكونوا قد حصلوا على موافقة مسبقة من الوالد /الوصي بالتوافق مع توجيهات قانون
 FERPAبشأن اإلفصاح.
يمنح قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ( )FERPAاآلباء/األوصياء والطلبة الذين في سن  18عامًا أو أكبر ("الطالب المؤهلين") حقو ًقا
معيَّنة بخصوص السجالت التعليمية للطالب .هذه الحقوق هي:
( )1الحق في فحص ومراجعة السجالت التعليمية الطالب في غضون  45يومًا من استالم  KIPP Nashvilleطلب الوصول.
ينبغي على اآلباء /األوصياء أو الطلبة المؤهلين الذين يريدون أن يفحصوا السجالت التعليمية لطفلهم أو الخاصة بهم أن يقدموا طلبًا كتابيًا
للمدير أو نائبه يحدد السجالت التي يريدون فحصها .سيقوم أحد موظفي المدرسة باتخاذ الترتيبات الالزمة للوصول وإخطار الوالد/
األوصياء أو الطالب المؤهل بالميعاد والمكان الذي يمكن فحص السجالت فيهما.
( )2الحق في طلب تعديل سجالت الطالب التعليمية التي يعتقد الوالد /الوصي أو الطالب المؤهَّل أنها غير دقيقة ،أو مضللة ،أو بخالف ذلك تنتهك
حقوق الخصوصية الخاصة بالطالب بموجب قانون .FERPA
يودون أن يطلبوا من المدرسة تعديل السجل التعليمي الخاص بطفلهم أو الخاص بهم أن
ينبغي على اآلباء /األوصياء أو الطلبة المؤهلين الذين ٍ
يقدموا طلبًا كتابيًا للناظر يحددون فيه بوضوح الجزء من السجل الذين يريدون تغييره ويحددون السبب الذي ينبغي بنا ًء عليه تغييره .إذا
قررت المدرسة عدم تعديل السجل على النحو المطلوب من الوالد/الوصي أو الطالب المؤهَّل ،فستقوم بإخطار الوالد /الوصي أو الطالب
المؤهَّل بالقرار وبحقهم في طلب عقد جلسة بخصوص طلب التعديل .سيتم تزويد الوالد/الوصي أو الطالب المؤهل بمعلومات إضافية
بخصوص إجراءات الجلسة عند إخطارهم بحقهم في طلب الجلسة.
( )3الحق في تقديم موافقة كتابية قبل قيام المدرسة باإلفصاح عن المعلومات المُعرِّ فة للهوية الشخصية ( )PIIمن سجالت الطالب التعليمية ،إال
بالقدر الذي يسمح به قانون  FERPAباإلفصاح دون موافقة.
استثناء واحد ،يسمح باإلفصاح دون موافقة ،وهو اإلفصاح لموظفي المدرسة الرسميين ذوي المصالح التعليمية المشروعة .المعايير التي يتم
على أساسها تحديد من يُعد موظ ًفا رسميًا في المدرسة أو ما الذي تمثله المصلحة التعليمية المشروعة يجب أن ُتذكر في اإلخطار السنوي
للمدرسة أو المنطقة التعليمية بخصوص حقوق  .FERPAعادة ما يتضمن الموظف الرسمي في المدرسة شخصًا موظ ًفا من قبل المدرسة أو
المنطقة التعليمية كإداري ،أو مشرف ،أو معلِّم أو عضو في فريق الدعم (بما في ذلك الطاقم الطبي أو الصحي ،وموظفي وحدة إنفاذ القانون)
أو شخصًا يخدم في مجلس المدرسة .قد يشمل الموظف الرسمي في المدرسة متطوعًا ،أو متعاق ًدا ،أو استشاريًا ،برغم أنه ليس موظ ًفا من قبل
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المدرسة ،فهو يقوم بخدمة أو وظيفة مؤسسية ُتعيِّن لها المدرسة موظفيها الخاصين بها ويكون تحت رقابة المدرسة مباشر ًة فيما يتعلق
محام ،أو مدقق ،أو استشاري طبي ،أو معالج؛ أو
باستخدام المعلومات المُعرِّ فة للهوية الشخصية من السجالت التعليمية والحفاظ عليها ،مثل
ٍ
والد /وصى أو طالب يتطوع للخدمة في لجنة رسمية ،مثل لجنة التأديب أو التظلُّم؛ أو والد/وصى ،أو طالب ،أو متطوع آخر يساعد موظف
رسمي آخر للمدرسة في القيام بمهامه أو مهامها .يكون لدى الموظف الرسمي للمدرسة مصلحة تعليمية مشروعة إذا كان الموظف الرسمي
في حاجة لمراجعة سجل تعليمي حتى يتمكن من الوفاء بمسؤوليته المهنية.
( )4الحق في تقديم شكوى لوزارة التعليم الخاصة بالواليات المتحدة بخصوص فشل مزعم من قبل  KIPP Nashvilleفي االمتثال لمتطلبات
 .FERPAاسم وعنوان المكتب الذي يدير  FERPAهو:
Student Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue SW
Washington, DC 20202
تعريفات
● سجالت الطالب التعليمية :سجالت ذات صلة مباشرة بالطلبة ويتم االحتفاظ بها من قبل المدرسة أو من قبل طرف يعمل للمدرسة.
●

عرفة للهوية الشخصية :تتضمن ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
المعلومات ال ُم ِّ
○

أسماء الطلبة؛

○

أسماء آباء الطلبة أو أعضاء آخرين في األسرة؛

○

عنوان الطالب أو عنوان أسرة الطالب؛

○

مُعرِّ فات الهوية؛ مثل أرقام الضمان االجتماعي للطلبة أو أرقام للطلبة مخصصة من قبل المدرسة؛

○

قوائم بالصفات الشخصية التي ستجعل من السهل تع ُّقب هوية الطالب؛ أو

○

معلومات أخرى ستجعل من السهل تع ُّقب هوية الطالب.

●

الموظف الرسمي في المدرسة :شخص معيَّن من قبل  KIPP Nashvilleكإداري ،أو مشرف ،أو معلِّم ،أو عضو في فريق الدعم (بما في
ذلك الطاقم الطبي ،أو الصحي ،أو موظفي إنفاذ القانون ،أو الفنيين) أو شخص يخدم في مجلس إدارة المدرسة؛ أو شخص أو شركة قد
تعاقدت معه المدرسة إلجراء مهمة خاصة (مثل محام ،أو مدقق ،أو محلل بيانات ،أو مستشار طبي ،أو معالج)؛ أو والد /وصي يخدم في
لجنة رسمية ،مثل اللجان التأديبية أو لجان التظلم ،أو يساعد موظف رسمي آخر في المدرسة في أداء مهامه.

●

المصلحة التعليمية المشروعة :يكون للموظف الرسمي في المدرسة مصلحة تعليمية مشروعة إذا كان الموظف الرسمي يحتاج إلى مراجعة
أحد السجالت التعليمية حتى يتمكن من الوفاء بمسؤوليته المهنية.

التعديل الخاص بحماية حقوق الطالب ()PPRA
يمنح  PPRAآباء /أوصياء طالب المرحلة االبتدائية والثانوية حقو ًقا معينة بخصوص إجراء االستطالعات ،وتجميع واستخدام المعلومات ألغراض
تسويقية ،وفحوصات جسدية معينة .وتتضمن ،على سبيل المثال ال الحصر ،الحق في:
●

الموافقة قبل أن يُطلب من الطالب إكمال استطالع يخص واحدة أو أكثر من المجاالت التالية المحمية ("استطالع بشأن معلومات محمية")
إذا كان االستطالع مموالً جزئيًا أو كليًا من قبل برنامج تابع لوزارة التعليم بالواليات المتحدة (:)ED
 .1االنتماءات أو المعتقدات السياسية للطالب أو والد/وصي الطالب؛ أو
 .2المشكالت العقلية أو النفسية للطالب أو أسرة الطالب؛ أو
 .3السلوكيات أو المواقف الجنسية؛ أو
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 .4السلوك غير القانوني ،أو المعادي للمجتمع ،أو المهين ،أو المدين للذات؛ أو
 .5التقييمات النقدية لآلخرين الذين تربطهم بالمستجيبين عالقات أسرية وثيقة؛ أو
 .6العالقات ذات االمتيازات المعترف بها قانو ًنا ،مثل العالقات مع المحامين أو األطباء أو الوزراء؛ أو
 .7الممارسات ،أو االنتماءات ،أو المعتقدات الدينية للطالب أو والد /وصي الطالب؛ أو
 .8الدخل ،بخالف ما يقتضيه القانون لتحديد األهلية لبرنامج.
●

تلقي إخطار وإتاحة الفرصة إللغاء مشاركة الطالب في:
 .1أي استطالع آخر حول معلومات محمية ،بغض النظر عن التمويل؛ و
 .2أي فحص بدني اختراقي أو مسح غير طارئ مطلوب كشرط لحضور ،وتديره المدرسة أو وكيلها ،وليس ضروريًا لحماية الصحة
والسالمة المباشرة لطالب ،وذلك باستثناء فحوصات السمع ،أو الرؤية ،أو اعوجاج العمود الفقري ،أو أي فحص بدني أو مسح
مسموح به أو مطلوب بموجب قانون الوالية؛ و
 .3األنشطة التي تتضمن جمع المعلومات الشخصية المجموعة من الطالب أو اإلفصاح عنها أو استخدامها للتسويق أو بيع المعلومات
أو توزيعها بطريقة أخرى على اآلخرين( .ال ينطبق ذلك على جمع المعلومات الشخصية المجموعة من الطالب أو اإلفصاح عنها
أو استخدامها لغرض حصري وهو تطوير ،أو تقييم الطالب أو المؤسسات التعليمية أو تقديم خدمات أو منتجات تعليمية لهم).

●

الفحص ،عند الطلب ،وقبل إجراء أو استخدام:
 .1االستطالعات حول المعلومات المحمية للطالب واالستطالعات التي تم إنشاؤها من قبل طرف ثالث؛ و
 .2األدوات المستخدمة لجمع المعلومات الشخصية من طلبة ألي من أغراض التسويق والمبيعات ،أو األخرى الخاصة بالتوزيع
المذكورة أعاله؛ و
 .3المواد التعليمية المستخدمة كجزء من المناهج التعليمية.

تنتقل هذه الحقوق من الوالد /الوصي ألي طالب يبلغ من العمر  18عامًا أو قاصر متحرر بموجب قانون الوالية.
وضعت KIPP Nashvilleسياسات بخصوص هذه الحقوق ،باإلضافة الى ترتيبات لحماية خصوصية الطالب في إجراء استطالعات حول معلومات
محمية ،وجمع المعلومات شخصية أو اإلفصاح عنها أو استخدامها ألغراض التسويق أو المبيعات أو أغراض التوزيع األخرى .ستقوم KIPP
 Nashvilleبإخطار اآلباء /األوصياء بهذه السياسات بصورة مباشرة على األقل سنويًا في بداية كل عام دراسي وبعد أي تغييرات كبيرة .وأيضًا،
ستقوم KIPP Nashvilleمباشر ًة بإخطار آباء/أوصياء الطلبة الذين من المقرر أن يشاركوا في األنشطة واالستطالعات المحددة المذكورة أدناه وستتيح
الفرصة لهم إللغاء مشاركة طفلهم في النشاط أو االستطالع المحدد .وسترسل KIPP Nashvilleهذا اإلخطار لآلباء /األوصياء في بداية العام الدراسي
إذا كانت قد حددت التواريخ المعينة أو التقريبية لألنشطة أو االستطالعات في هذا الوقت .وبالنسبة لالستطالعات أو األنشطة المجدولة بعد بداية العام
الدراسي ،فسيتم تزويد اآلباء /األوصياء بإخطار معقول لألنشطة واالستطالعات المخطط لها المدرجة أدناه وستتاح الفرصة لهم إللغاء مشاركة طفلهم
في تلك األنشطة واالستطالعات .ستتاح الفرصة لآلباء /األوصياء لمراجعة أي استطالعات ذات صلة .فيما يلي قائمة باألنشطة واالستطالعات
المحددة التي ينطبق عليها متطلب اإلخطار المباشر هذا:
●

جمع المعلومات الشخصية المجموعة من الطالب أو اإلفصاح عنها ألغراض التسويق أو المبيعات أو أخرى خاصة بالتوزيع.

●

إجراء أي استطالع حو المعلومات المحمية غير ممول كليًا أو جزئيًا من قبل وزارة التعليم (.)ED

●

أي فحص جسدي اختراقي أو مسح غير طارئ كما هو موصوف أعاله.

يمكن لآلباء /األوصياء الذين يعتقدون أن حقوقهم تم انتهاكها أن يتقدموا بشكوى إلى:
Student Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
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Maryland Avenue SW 400
Washington, DC 20202

اإلفصاح عن معلومات الطلبة لمؤسسات التعليم العالي والقائمين على التجنيد العسكري
يتطلب القانون الفدرالي من  KIPP Nashvilleتزويد مؤسسات التعليم العالي والقائمين على التجنيد العسكري ،عند الطلب ،بأسماء ،وعناوين ،وأرقام
هواتف طالب المدارس الثانوية ،إاَّل إذا قام والد /وصي طالب عمره أقل من ثمانية عشر ( )18عامًا (أو إذا قام الطالب بمجرد بلوغه  18عامًا) برفض
اإلفصاح عن هذه المعلومات .يمكن لآلباء /األوصياء أن يرفضوا اإلفصاح في نموذج اإلذن الموجود في نهاية هذا الكتيِّب.

طلب الحصول على مؤهالت طاقم العمل
بموجب القانون الفدرالي ،يحق لآلباء /األوصياء طلب معلومات بخصوص مؤهالت معلِّمي ومساعدي معلِّمي طفلهم ،بما في ذلك ما يلي:
 .1ما إذا قام المعلم بتلبية معايير الترخيص والتأهيل الخاصة بالوالية لمستويات الصفوف والمواد الدراسية التي يقوم المعلم بتدريسها؛ و
 .2ما إذا كان المعلم يدرِّ س في ظل حالة طارئة أو انتقالية أخرى من خاللها تم االستغناء عن معايير الترخيص أو التأهيل الخاصة بالوالية؛
 .3التخصص الرئيسي في شهادة البكالوريوس التي حصل عليها المعلم وأي شهادة تخرج أو درجة تعليم عال أخرى حصل المعلم عليها ومجال
اختصاص الدرجة أو الشهادة؛ و
 .4ما إذا كان الطفل يزوَّ د بخدمات من قبل مساعدي معلمين و ،إذا كان األمر كذلك ،مؤهالتهم.
يمكن لآلباء /األوصياء طلب هذه المعلومات بتقديم خطاب مكتوب للناظر أو نائبه.

استعراض المواد التعليمية
بالتوافق مع قانون الوالية ،لدى والدي /أوصياء الطالب الحق في استعراض كل المواد التعليمية ،ومواد التدريس (بما يشمل النشرات) ،والكتب
المرجعية ،والوسائل التعليمية المستخدمة داخل الفصل الخاص بطفلهم .كما هو محدد ألغراض هذه السياسة ،تشير "المواد التعليمية" إلى المحتوى
التعليمي المقدم للطالب ،بغض النظر عن الصيغة ،بما في ذلك المواد المطبوعة أو التمثيلية ،والمواد المسموعة والمرئية ،والمواد في التنسيقات
اإللكترونية أو الرقمية .يمكن لآلباء /األوصياء أن يستعرضوا االمتحانات التي تم إعدادها وتقييمها من قبل معلِّم طفلهم .المواد المذكورة أعاله سيتم
توفيرها من قبل المدرسة ،عند الطلب ،لآلباء /األوصياء الستعراضها.
سياسة منح الوالد /الوصي الحق في استعراض المواد التعليمية
ينبغي على أي والد /وصي يريد استعراض المواد التعليمية التواصل مع مساعد الناظر ،أو نائبه .إذا كان للمدرسة أكثر من مساعد ناظر واحد ،ينبغي
على الوالد /الوصي أن يتصل بمساعد الناظر المشرف على مجال المحتوى (على سبيل المثال STEM ،أو  )ELAأو مستوى الصف.
يمكن لآلباء /األوصياء طلب المواد التعليمية عبر البريد اإللكتروني ،أو المكالمة الهاتفية ،أو تقديم طلب مكتوب .سيجيب مساعد الناظر في غضون
خمسة ( )5أيام مدرسية بخصوص الطلب .سيحدد مساعد الناظر موع ًدا لحضور الوالد /الوصي واستعراض أي مواد دراسية مطلوبة.
إجراء االستجابة للتظلمات ذات الصلة
إذا عبَّر والد /وصي عن تظلم بخصوص كيف تم تقييم اختبار أو واجب ،ينبغي على الوالد /الوصي أن يتواصل أوالً مع المعلِّم لمناقشة ما يقلقه .إذا لم
يتم التوصل لحل للمسألة ،ينبغي على الوالد /الوصي أن ي َّتبع إجراءات الشكوى الرسمية المُوضحة في هذا الكتيب.
إذا عبَّر والد /وصي عن تظلم بخصوص مواد تعليمية /منهجية ،ينبغي على الوالد/الوصي أن يطلبوا مقابلة أوالً مع المعلم ومساعد الناظر للمحتوى
المعني و/أو مستوي الصف .إذا لم يتم التوصل لحل للمسألة ،ينبغي على الوالد /الوصي أن ي َّتبع إجراءات الشكوى الرسمية المُوضحة في هذا الكتيب.

سياسة وإجراءات الشكوى
تلتزم  KIPP Nashvilleبالحفاظ على شراكة قوية وحوار مستمر بين معلِّميها ،وطاقم العمل الخاص بها ،وطالب  ،KIPPوأسرهم .إذا كان لديك
مخاوف بخصوص سياسة للمدرسة ،أو درجة أكاديمية ،أو قرار انضباط ،أو أي شيء آخر ،فنحن نرحب بتعليقاتك ونشجعك على التواصل مع الموظف
المالئم في المدرسة .يرجى ا ِّتباع هذا اإلجراء في كل الشكاوى المتعلقة بالمدرسة بما في ذلك ،على سبيل المثال وليس الحصر ،سلوك الطالب وانضباط
المدرسة ،والمشكالت المتعلقة بالزي المدرسي ،والنقل ،وخدمات الطعام ،والبرنامج األكاديمي للمدرسة ،والمخاوف المتعلقة بمعلِّم أو فصل بعينه،
وخدمات أو برنامج التعليم الخاص ،والبرامج الرياضية والنوادي ،إلخ.
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إجراءات الشكوى غير الرسمية
الشكوى غير الرسمية هي شكوى ال تختص بانتهاك مزعم للقانون أو االتفاقية (على سبيل المثال ،قلق بخصوص درجة أكاديمية ،أو سياسة الزي
المدرسي ،أو سياسة الهاتف الخلوي للمدرسة) .يُشجَّ ع أي فرد (أو مجموعة) لديها شكوى غير رسمية ضد سياسة للمدرسة أو عضو في مجتمع المدرسة
أن يتواصل مع الموظف المالئم في المدرسة عن طريق الهاتف .يلتزم جميع الموظفين باالستجابة الفوري للشكاوى غير الرسمية إما بالحضور
ً
مرض ،ينبغي على المجموعة أو الفرد التواصل
كتابة .إذا لم يتم االستجابة للشكوى غير الرسمية وحلها بسرعة أو بشكل
الشخصي أو عبر الهاتف أو
ٍ
مع الناظر لمناقشة المسألة؛ سيقوم الناظر بالرد إما بالحضور الشخصي أو عبر الهاتف أو كتابة.

إجراءات الشكوى الرسمية
الشكوى الرسمية هي شكوى تتعلق بانتهاك مزعوم للقانون و/أو االتفاقية .يمكن ألي فرد لديه شكوى رسمية ضد سياسة للمدرسة أو عضو في مجتمع
المدرسة اتباع الخطوات المدرجة أدناه .يرجى المالحظة أن هذه الخطوات هي للشكاوى الرسمية فقط  -بمعنى الشكاوى التي تدَّعى انتها ًكا معيَّنا للقانون
و/أو االتفاقية .من حيث السياسة والممارسة ،لن يتدخل المدير التنفيذي أو المجلس العامل لـ  ،KIPP Nashvilleومجلس التعليم بالوالية في المخاوف
التي ال تدعي انتها ًكا مع َّي ًنا للقانون و/أو االتفاقية .تحدد الخطوات أدناه عملية الشكوى الرسمية في :KIPP Nashville
الخطوة  - 1التواصل مع الموظف المعني .إذا كان لدى الوالد /الوصي مسألة أو وجه للقلق ،فالخطوة األولى تجاه حل المسألة هي التواصل مع
الموظف المعني عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني .ينبغي على الوالد /الوصي أن يقوم باالتصال بمكتب االستقبال بالمدرسة للحصول على معلومات
التواصل عبر الهاتف والبريد اإللكتروني .وبعد ذلك ،سيقوم الموظف والوالد /الوصي بترتيب مقابلة لمناقشة المسألة إما عبر الهاتف أو بالحضور
الشخصي وسيعمالن للوصول لحل يرضي كال الطرفين.
الخطوة – 2إرسال شكوى مكتوبة للناظر .إذا لم يتم حل المشكلة بطريقة مرضية ،فستكون الخطوة التالية للوالد /الوصي هي كتابة خطاب للناظر.
الحظ أنه حتى إذا كانت المشكلة تتعلق بالمدير مباشرة ،ينبغي على الوالد /الوصي أن يُكمل هذه الخطوة .من المهم أن يكون هناك توثيق واضح لكل
الخطوات .يجوز للوالد /الوصي إرسال الخطاب عبر الفاكس ،أو البريد اإللكتروني ،أو البريد ،أو تسليمه باليد (لمكتب استقبال المدرسة) .ينبغي على
الوالد /الوصي أن يقوم بالتواصل مع مكتب استقبال المدرسة للحصول على معلومات التواصل الخاصة بالناظر .سيقوم الناظر بالرد في غضون ثالثة
( )3أيام عمل على األقل لإلقرار بأنه تم استالم الشكوى ،وقد يأخذ الناظر فتره تصل لـعشرة ( )10أيام عمل للتحقيق والتوصل لقرار .سيقوم الناظر
بإرسال قرار مكتوب للوالد/الوصي في غضون عشرة ( )10أيام عمل من استالم المدرسة لخطاب الشكوى .ستضع المدرسة نسخة من نمو ذج
الشكوى ورد الناظر في ملف الطالب وستتأكد أيضًا من إدخال ملَّخص للشكوى والحل في نظام معلومات الطلبة بالمدرسة.
الخطوة  – 3إرسال شكوى مكتوبة لرئيس المدارس .إذا كان الوالد /الوصي غير راض عن قرار الناظر ،يمكن أن يقوم الوالد /الوصي بكتابة خطاب
لرئيس مدارس  .KIPP Nashvilleيمكن للوالد /الوصي أن يقوم بإرسال الخطاب عبر الفاكس ،أو البريد اإللكتروني ،أو البريد ،أو تسليمه اليد (لمكتب
استقبال المدرسة) .للحصول على عنوان البريد اإللكتروني أو العنوان البريدي الخاص برئيس المدارس ،يمكن للوالد /الوصي أن يقوم بالتواصل مع
مكتب االستقبال بالمدرسة .سيقوم رئيس المدارس بالرد في غضون ثالثة ( )3أيام عمل وقد يأخذ فترة تصل لـعشرة ( )10أيام عمل للتحقيق والتوصل
لقرار .سيقوم رئيس المدارس بإرسال قرار مكتوب للوالد/الوصي في غضون عشرة ( )10أيام عمل من استالم الخطاب أو النموذج( .يرجى المالحظة
أنه لن يقوم رئيس المدارس بالرد على الشكاوى التي لم تمر بالخطوتين  1و .)2ستضع المدرسة نسخة من نموذج الشكوى ورد رئيس المدارس في
ملف الطالب وستتأكد أيضًا من إدخال ملَّخص للشكوى والحل في نظام المعلومات الخاص بالمدرسة.
الخطوة  – 4شكوى مكتوبة لمجلس إدارة  .KIPP Nashvilleإذا كان الوالد /الوصي غير راض عن قرار رئيس المدارس ،يمكن أن يقوم الوالد/
الوصي بكتابة خطاب لمجلس إدارة المدرسة .يمكن للوالد /الوصي أن يقوم بإرسال الخطاب عبر الفاكس ،أو البريد اإللكتروني ،أو البريد ،أو تسليمه
باليد (لمكتب االستقبال بالمدرسة) .سيقوم المدير التنفيذي بالرد في غضون ثالثة ( )3أيام عمل بالنيابة عن مجلس اإلدارة وقد يأخذ فترة تصل لـعشرة
( )10أيام عمل للتحقيق والتوصل لقرار .سيقوم المجلس أو الشخص الذي يعينه بإرسال قرار مكتوب للوالد/الوصي في غضون عشرة ( )10أيام عمل
من استالم الخطاب أو االستمارة( .يرجي المالحظة أنه لن يقوم المجلس بالرد على الشكاوى التي لم تمر بالخطوات  .)3-1ستضع المدرسة نسخة من
نموذج الشكوى ورد المجلس في ملف الطالب وستتأكد أيضًا من إدخال ملَّخص للشكوى والحل في نظام المعلومات الخاص بالمدرسة .يرجي المالحظة
أنه إذا عبَّر فرد أو مجموعة عن شكوى في مقابلة عامة لمجلس المدرسة أو لمديرين منفردين ،لن يقوم المديرون بالرد على محتوى الشكوى ،و لكن
بدالً عن ذلك ،سيقومون بشكر الفرد أو المجموعة على وقتهم و توجيههم إلجراء الشكوى هذا.
المفوضة .إذا كان الوالد /الوصي غير راض عن قرار المجلس ،يمكن أن يقوم الوالد /الوصي بتقديم شكواهم للجهة
الخطوة  – 5شكوى مكتوبة للجهة
ِّ
المُفوِّ ضة (بما يعني المنطقة التعليمية) ،الذي سيقوم بتوجيه الوالد /الوصي للممثل المالئم في مكتب المدرسة المستقلة الخاص بهم .سيقوم هذا الشخص
بالتحقيق واالستجابة .يمكن للوالد /الوصي أن يحصل على معلومات التواصل الخاصة بالجهة المُفوِّ ضة من مكتب االستقبال الخاص بالمدرسة( .يرجي
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المالحظة أنه ستطلب المدرسة من الجهة المُفوّ ضة عدم الرد على الشكاوى التي لم تمر بالخطوات  .)4-1ستضع المدرسة أي معلومات تستقبلها من
الجهة المُفوِّ ضة في ملف الطالب وستقوم أيضًا بإدخال ملَّخص في نظام معلومات الطلبة الخاص بالمدرسة.
يرجي المالحظة أنه إذا استلمت المدرسة شكاوى متعددة بخصوص نفس الموضوع أو موضوع مشابه ،قد تختار المدرسة أن تقوم بالنظر في جميع
داع لها من جانب موظفي المدرسة.
الشكاوى في عملية واحدة .نحن نقوم بذلك ألن الردود الفردية للشكاوى المشابهة قد تأخذ وقتا طويالً بصورة ال ٍ
ستعتمد كل مدرسة مستقلة مصرَّ ح لها سياسة وإجراءات الستالم الشكاوى أو التظلمات من الموظفين ،أو اآلباء /األوصياء أو الطلبة والتعامل معها.
َّ
موظفيها،
سيكون المجلس الحاكم لكل مدرسة مستقلة هو الجهة األولى للحصول على رد في أي شكاوى وتظلمات تم رفعها ضد المدرسة المستقلة ،أو
أو متطوع فيها ،وسيتم إدراج السياسة واإلجراءات في كتيَّب الطالب وتوفيرها للطلبة ،أو اآلباء /األوصياء ،أو الموظفين ،أو أي شخص آخر يقوم
بطلبها.
قد تقوم الجهة المُفوِّ ضة بالتحقيق ،إذا استمرت التظلُّمات بعد أفعال المجلس الحاكم للمدرسة المستقلة أو إذا كانت الشكاوى متعلقة بخروقات للقانون تم
االدعاء بها ،أو التفاقية المدرسة المستقلة ،أو االنضباط غير الالئق لطالب تعليم خاص (بما في ذلك انتهاكات قانون األفراد ذوي اإلعاقات " "IDEAأو
القوانين أو اللوائح الفدرالية والتابعة للوالية) ،أو أي موضوع آخر مُدرج أدناه.
الشكاوى والتظلمات التي يتم التعامل معها من قبل المدرسة
فيما يلي أمثلة للشكاوى أو التظلمات التي تقوم المدرسة بالتعامل معها حسب تقديرها والمجاالت التي ال يمكن للمنطقة التعليمية إصدار قرارات بشأنها:
 .1مشكالت التوظيف؛ و
 .2مشكالت النقل (إاَّل فيما يتعلق بالطلبة الذين يعانون من التشرد أو الطلبة ذوي اإلعاقات أو الطلبة في دور رعاية الحضانة واأليتام)؛ و
 .3الخالف مع معلِّم أو طالب؛
 .4مشكالت التنمر (باستثناء التنمر الذي يرقى لمستوى قضية حقوق مدنية بموجب الباب التاسع أو السادس ( ،)Title IX or VIأو التنمر على
أساس اإلعاقة بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقات (.)ADA
 .5خالف على قرار تأديبي (باستثناء تأديب الطلبة ذوي اإلعاقات ،بما في ذلك الطلبة المستفيدين من برامج التعليم الفردي (Individualized
 )Education Plan، IEPأو خطط .)504
ستتبع المدرسة السياسات واإلجراءات الخاصة بها المعتمدة للتعامل مع الشكاوى والتظلمات.
الشكاوى والتظلمات التي يتم التعامل معها من قبل الجهة المُفوِّ ضة
ُّ
في بعض األحيان ،قد تقوم الجهة المُفوِّ ضة بالتحقيق في شكاوى أو تظلمات بخصوص مدرسة مصرَّ ح لها .قد تشمل الشكوى أو التظلم الرسمي للجهة
المُفوضة التالي ،ولكن ليست محصورة في:
 .1االنتهاكات المزعومة للقانون؛ و
 .2االنتهاكات المزعومة التفاقية المدرسة المستقلة؛ و
 .3االنتهاكات الخاصة بالتعليم الخاص ،بما في ذلك التأديب؛ و
 .4إيذاء الطفل؛ و
 .5مشكالت صحية ،متعلقة بالسالمة ،قانونية جادة؛ و
 .6اقتراح نقل الطالب أو القيد في مدرسة مختلفة ،و؛
 .7الباب التاسع والسادس (الحقوق المدنية) ودعاوى .ADA/Section 504
الشكوى الرسمية للجهة المُفوِّ ضة يجب أن:
 .1تح ِّدد المدرسة /المدارس ذات الصلة بالمسألة؛ و
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 .2تصف بوضوح التظلم أو الشكوى وتمنح مستندات ذات صلة تدعيمًا للمسألة؛
 .3تمنح تفاصيل لكيف حاول الفرد حل المسألة مع المدرسة أو المجلس الحاكم ،إذا كان ذلك منطب ًقا ،و؛
 .4يتم تقديمها في غضون  180يومًا من االنتهاك المدَّعي ،إاَّل إذا حدَّد مجلس الوالية وجود ظروف طارئة تسمح بتقديم الشكوى أو التظلم .في
غضون سبعة ( )7أيام عمل ،سيح ِّدد مدير المدارس أو الشخص المعيَّن عما إذا كان من السليم وجود التظلُّم أو الشكوى أمام مجلس الوالية أو
ً
كتابة .إذا تم التحديد أنه من
إذا كان هناك حاجة لحل المسألة في المدرسة وسيقوم مدير المدارس أو نائبه بإخطار مقدم الشكوى بهذا القرار
السليم وجود التظلُّم او الشكوى أمام مجلس الوالية ،سيقوم مجلس الوالية بمخاطبة الشكوى أو التظلم في غضون ثالثين ( )30يومًا ،ما لم تكن
هناك ظروف خاصة .إذا كان هناك ظروف خاصة ،فسيتم إخطار كل األطراف .إذا وجد أن مدرسة ارتكبت خر ًقا ،قد يؤدي ذلك إلى بدء
تدخالت من قبل مجلس الوالية بالتوافق مع سياسة مجلس الوالية  6.700.1تقديم شكوى تحت هذه السياسة لن يخدم كمتطلب ألي فعل
قانوني أو إداري آخر يمكن أن يختار أن يتبعه مقدم الشكوى ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر في أي شكوى تحت سياسة :1801
تعليم خاص/أفراد ينطبق عليهم قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات ( ،)IDEAالسياسة  :1802قانون خاص باألمريكيين ذوي اإلعاقات
( )ADAو  ،Section 504والسياسة  :6304التنمر ،والتنمر اإللكتروني ،والتمييز ،والمضايقة ،واإلذالل.
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االستطالع المهني
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اتفاقية التكنولوجيا
الفرضية األساسية التي ُتبنى عليها هذه سياسة استخدام التكنولوجيا واإلنترنت الواردة في هذا ال ُكتيب هي أن كل أعضاء مجتمع KIPP Nashville
يجب أن يلتزموا بقيم األمانة والنزاهة ،مع االمتثال لقوانين الواليات المتحدة ووالية تينيسي.
بينما نوفر لطالبنا إمكانية الوصول لموارد واسعة النطاق ،لدينا أيضًا ضمانات موضوعة لحماية الطلبة من المواد الضارة على شبكة اإلنترنت .على
الرغم من ذلك ،على شبكة عالمية ،من المستحيل فلترة كل المواد غير المالئمة .نتوقع من طالبنا استخدام الحكم الجيد وأن يستخدموا التكنولوجيا
بنزاهة.
التوقيعات في نهاية هذا الملف مقيِّدة وتشير إلى أن األطراف الذين وقعوا قد قرأوا األحكام والشروط بعناية ،ويوافقوا عليها ،ويفهموا أهمية كل منها.

الوالد /الوصي :أوافق على أن أطلب من طفلي (أطفالي) االلتزام بسياسة استخدام التكنولوجيا واإلنترنت الواردة في هذا ال ُكتيب .أنا أدرك أنه سيكون
هناك عواقب لعدم االلتزام بهذه النقاط التوجيهية .وقد تتضمن (على سبيل المثال ال الحصر) االحتجاز؛ أو الفصل المؤقت؛ أو خسارة امتيازات األجهزة
اإللكترونية؛ أو الدفع لدعم تكاليف اإلصالح أو االستبدال؛ أو االنصراف؛ أو اإلحالة لسلطة إنفاذ القانون.

اسم الوالد /الوصي بأحرف واضحة_________________________________________________________________ :

توقيع الوالد /الوصي _______________________________________________ :التاريخ________________ :

الطالب (الصفوف  12-3فقط) :أوافق أن ألتزم بالنقاط التوجيهية لسياسة استخدام التكنولوجيا واإلنترنت الواردة في هذا ال ُكتيب .أنا أدرك أنه سيكون
هناك عواقب لعدم االلتزام بهذه النقاط التوجيهية .وقد تتضمن (على سبيل المثال ال الحصر) االحتجاز؛ أو الفصل المؤقت؛ أو خسارة امتيازات األجهزة
اإللكترونية؛ أو الدفع لدعم تكاليف اإلصالح أو االستبدال؛ أو االنصراف؛ أو اإلحالة لسلطة إنفاذ القانون.
اسم الطالب (األول واألخير)_________________________________________________________________ :

توقيع الطالب ___________________________________________________ :الصف__________________ :
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إقرار الكتيب
أنا أفهم أن كتيب  KIPP Nashvilleللطالب واألسرة للعام الدراسي  2023-2022متو ِّفر في مكتب االستقبال في أي وقت ،وأنا أيضًا استلمت نسختي
الخاصة بي اليوم .التوقيع أدناه يقر أني قرأت وفهمت الكتيب والسياسات المتعلقة .باإلضافة إلى ذلك ،أنا أؤكد أو أرفض مشاركة طفلي في المجاالت
المحددة بعالمة صح أدناه:
نعم

ال

وسائل اإلعالم
 .1لدى  KIPP Nashvilleالتصريح لتكريم طالبي عالنية ،بما في ذلك إيضاح التكريمات التي حصل عليها لوسائل اإلعالم.
 .2لدى  KIPP Nashvilleاإلذن بإجراء مقابلة ،أو تصوير ،أو تسجيل بالفيديو لطفلي الستخدامها في وسائل اإلعالم المطبوعة ،وعلى
اإلنترنت ،وكل وسائل اإلعالم األخرى.
 .3لدى  KIPP Nashvilleاإلذن بالسماح بوسائل اإلعالم اإلخبارية ووسائل اإلعالم غير التابعة لـ  KIPPإلجراء مقابلة ،أو تصوير ،أو
تسجيل بالفيديو لطفلي.
* إذا لم تحصل  KIPP Nashvilleعلى نموذج اإلذن مع وضع عالمة على التفضيالت ،فستفترض  KIPP Nashvilleأن اإلذن معطى للخيارين واحد
واثنين أعاله وأن اإلذن غير معطى للخيار الثالث ،وهو التصوير أو التسجيل الرقمي من قبل األخبار أو وسائل إعالم غير تابعة لـ .KIPP
مؤسسات التعليم العالي
لدى  KIPP Nashvilleاإلذن بمشاركة معلومات التواصل الخاصة بطفلي مع مؤسسات التعليم العالي.
القائمون على التجنيد العسكري
لدى  KIPP Nashvilleاإلذن بمشاركة معلومات التواصل الخاصة بطفلي مع القائمين على التجنيد العسكري.
الفحوصات الطبية
أمنح لطفلي اإلذن بالمشاركة في فحوصات السمع ،والنظر ،والطول ،والوزن ،وضغط الدم.

اسم الطالب (األول واألخير)_________________________________________________________________ :

اسم الوالد /الوصي بأحرف واضحة_____________________________________________________________ :

توقيع الوالد /الوصي _______________________________________________ :التاريخ_________________ :
ملحوظة :عدم التوقيع على هذا النموذج وإعادة إرساله للمدرسة ال يعفي الطالب من مسؤولية الخضوع للقواعد والسياسات المشار إليها في كتيب األسرة
والطالب الخاص بمدارس .KIPP Nashville
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