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حقوق و مسئولیت ها
متعلم و  میل  فا رهنامی  بچه  کتا



 به سال تحصیلی  
22-2021 خوش آمدید! 

درمدارس دولتی فدرال وی، ما معتقدیم که هر دانش اموزتوامنند 

خواهد شد و آماده است تا مسئولیت شخصی را به منظور تقویت 

اعضای مثبت و مولد جامعه ما آماده کند. در منطقه ما و در هر 

یک از مدارس ما، مترکز قوی برای تحقق نتایج مثبت مربوط به 

هدف برنامه اسرتاتژیک ۲، کل کودک: پر رونق، اعتامد به نفس، افراد مسئول است. 

کتابچه راهنامی حقوق و مسئولیت های ما یک منبع رضوری است که اطالعات مهمی را که مربوط 

به رفتار و انتظارات دانش آموزان در مدرسه است، مشخص می کند. مدارس منی توانند این کار را 

تنها انجام دهند و ما معتقدیم خانواده های ما رشکای حیاتی در یادگیری و موفقیت فرزندشان در 

مدرسه هستند. هامنطور که والدین اولین معلم فرزندشان هستند، من شام را تشویق می کنم که 

این کتاب را با فرزندتان بررسی کنید تا آنها را با حقوق و مسئولیت هایی که یک محیط یادگیری 

ایمن، مثبت و مولد را ایجاد می کنند، آشنا کنید. 

ما متعهد به ایجاد روابط قابل اعتامد با خانواده ها و دانش اموزان ما بر اساس احرتام متقابل و 

مسئولیت مشرتک برای تقویت اقلیم، پرورش، پرورش و فرهنگی پاسخگو برای همه دانش اموزان، 

کارکنان و خانواده ها هستیم. با هم ما می 

توانیم از هر دانش اموز با صدای، رویا و آینده ای روشن حامیت کنیم.

)Dani Pfeiffer( داکرت دنی فایفر

رسپرست

تعلیم همگانی فدرال وی

ماموریت
کارمندان تعلیم همگانی فدرال وی در محیطی با 

انتظارات باال، حامیت زیاد و بدون هیچ بهانه ای 
بطور مداوم معلومات کسب می کنند، هدایت 

می کنند، از داده ها استفاده می کنند و با هم 
همکاری می کنند تا اطمینان حاصل کنند که 

متعلمین ما صدایشان شنیده خواهد شد و از رویا 
و آینده ای درخشان برخوردار می شوند.

عقاید

ما معتقد هستیم که هر یک از متعلمین می 
تواند در باالترین سطح ممکن مطالب را یاد 

بگیرد.

ما معتقد هستیم که باید صدای متعلمین شنیده 
شود، جایگاه تحصیلی خود را درک کنند و با 

کالن ساالنی که به آنها تعلیم می دهند ارتباط 
داشته باشند.

ما معتقد هستیم که نژاد، وضعیت اقتصادی 
اجتامعی، زبان، سابقه فرهنگی و دیگر موارد 
استثنایی نباید به پیش بینی میزان موفقیت 

متعلمین منجر شود.

ما معتقد هستیم آنچه که هر روز در صنف انجام 
می دهیم بیشرتین تأثیر را در یادگیری متعلمین 

دارد.

ما معتقد هستیم که اگر بخواهیم رضوریات همه 
متعلمین را برآورده سازیم، باید بصورت منظم 
تعلیم ببینیم و عملکرد خود را بهبود ببخشیم.

ما معتقد هستیم که باید آگاهانه با هم همکاری 
کنیم و از داده ها همچون رهنامیی برای بهبود 

عملکرد خود استفاده مناییم.

ما معتقد هستیم فامیل های ما در یادگیری هر 
یک از اطفال نقش حیاتی دارند.

پالن اسرتاتژیک

طفل همه جانبه   

اشخاص کوشا، دارای اعتامد به نفس، 
مسئولیت پذیر

همه متعلمین این توانایی را کسب می کنند و 

آماده می شوند تا برای تبدیل شدن به عضوی 

موثر و مولد در جامعه مسئولیت های شخصی 

خود را به عهده بگیرند.

دوم



تا سال ۲۰۲۲ ۸۰٪دانش اموزان کالس ۳

 مالقات یا باالترازکالس- . ELAدرسطح استاندارهای

هر دانش آموز دانش آموزی برای آموخنت مهد کودک با مهارت های 

اجتامعی-عاطفی که هر دانش آموز را برای رسیدن به استانداردهای 

سطح منره در هرنهای زبان انگلیسی )ELA( و ریاضیات تا پایان کالس 

سوم سوق می دهد ، وارد مهد کودک می شود.

درصد دانش آموزانی که در برنامه های آمادگی با کیفیت 	 
باال ثبت نام کرده اند

	 درصد دانش اموزانی که آمادگی استانداردهای در 	 
سوادوریاضیات دارند

درصد دانش آموزانی که آماده برای پیش دبستان، هامنطور 	 
WAKIDSتوسط ارزیابی های اندازه گیری می شود 

درصد دانش اموزانی که برای سالهای اولیه یادگیری از 	 
استانداردهای یادگیری هیجانی اجتامعی)SEL(  برخوردار هستند

 	 )ELA( درصد دانش آموزانی که در سطح هرنهای زبان انگلیسی
و ریاضیات تا پایان کالس ۳ ازسطح استانداردهای  معدل 

برخوردار هستند یا از آن عبور می کنند

درصد دانش آموزانی که حداقل در ۹۰٪ از وقت آموزشی 	 
کالس رشکت می کنند 

درصد دانش آموزان و خانواده هایی که در کنفرانس های 	 
دانش آموزان رشکت می کنند

درصد دانش اموزانی که انتظاراتشان را درباره رفتارهای 	 
غیرآکادمیک در کارنامه مبتنی بر استانداردها برآورده می 

کنند
درصد دانش آنوزانی که احساس می کنند مدرسه آنها ایمن 	 

و مورد استقبال قرار گرفته است ، اندازه گیری شده توسط 
یک نظر سنجی است

درصد دانش آموزانی که قبل از فارغ التحصیلی ۲۴ ساعت 	 
خدمات اجتامعی را پشت رس می گذارند

درصدی از دانش اموزان حداقل یک فعالیت فوق برنامه 	 
داشتند 

درصد دانش آموزانی که در پایان سالهای گذرا با موفقیت 	 
پروژه های بنیادی را تهیه و ارائه می دهند

درصدی از دانش آموزانی که درگیر و به چالش کشیده شده 	 
اند،   توسط یک نظر سنجی اندازه گیری شده است

تعداد پرسنل مسلط یا متامیز در شیوه های درگیری 	 
دانشجویی ، به عنوان اندازه گیری شده است توسط مرکز 

 CEL’ s( رهربی آموزشی ۵ اندازه گیری ازآموزش و یادگیری
)AWSP( )5 در چارچوب رهربی انجمن مدارس واشنگنتD

درصد دانش آموزانی که در مباحث اصلی معیارهای سطح 	 
معیار را رعایت می کنند ، هامنطور که توسط ارزیابی های 

دولت اندازه گیری می شود
درصد دانش آموزانی که مهارت خود را در یک سیستم درجه 	 

بندی مبتنی بر استاندارد نشان می دهند )در هر موضوع(
درصد دانش آموزانی که در کالس ۸ با معدل ۳/۳ در جرب ثبت 	 

نام کرده و آن را تکمیل می کنند
درصد دانش آموزانی که در دوره های تکمیلی پیرشفته رشکت 	 

می کنند و منره قبولی کسب می کنند 
درصد دانش آموزانی که دارای سواد هستند	 
درصد دانش آموزانی که در ارزیابی های معیار استاندارد دارند	 

درجات انتقال از پیش دبستانی به دبستان ، متوسطه ، دبیرستان و تجربیات 	 
پس از دبیرستان 

درصد دانش آموزان کالس ۹ در مسیر فارغ التحصیلی به موقع	 

 	 )ACT ، PSAT ، SAT( افزایش منرات دانش آموزان در آزمون ورودی دانشگاه
ASVAB و

 درصد دانش آموزانی که تجربه )علوم ، فناوری ،مهندسی ، هرن و ریاضیات( 	 
STEM را دارند

درصد دانش اموزان سال آخر با نامه برنامه شغلی که حداقل یکی از این 	 
موارد را مشخص می کند: پذیرش دانشگاه ، آموزش نظامی ، بازرگانی / فنی ، 

گواهینامه صنعت / کارآموزی

درصد دانش آموزانی که درخواست های بورسیه کالج Bound ، FAFSA و 	 
WASFA را تکمیل می کنند

افزایش فارغ التحصیلی دبیرستان و کاهش میزان ترک تحصیل	 

درصد دانش آموزان فارغ التحصیل که دو سال یا بیشرت در دانشگاه دوام می 	 
آورند و مدرک دانشگاهی یا تحصیالت متوسطه را کسب می کنند

درصد دانش آموزانی که در دوره های دقیق   آکادمیک ثبت نام کرده اند و 	 
توسط Index Rigor IndexEvery اندازه گیری می شود

هر دانش آموز توامنند خواهد شد و

 آماده شده اند تا مسئولیت شخصی خود را توسعه دهند تا اعضای مثبت 

هر دانش آموز دانش آموزی قادر به داشنت 

مالکیت در تحصیالت خود خواهد بود و کامالً 

درگیر متفکران منتقد و خالق خواهد بود.

هر دانش آموز دانش آموز فرصت عادالنه ای برای موفقیت بدست 

خواهد آورد و در پایان هر پایه در همه درس ها استانداردهای 

عملکرد را برآورده یا از آن فراتر خواهد رفت.

هر دانش آموز دانش آموزی با موفقیت در مدارس 

خود حرکت می کند و از دبیرستان آماده تحصیل در 

دانشگاه ، شغل و تحصیالت متوسطه فارغ التحصیل 

می شود.

پایداری تا فارغ التحصیلی:

فارغ التحصیلی دبیرستان از طریق انتقال 

موفقیت آمیز

صالحیت حوزه محتوا:

تسلط بر همه موضوعات

کودک کامل: 

 هیجان انگیز ، محرمانه ، مسئولیت پذیر،مستقل

سالهای اولیه:

ایجاد بنیاد

]یادگیری دانش اموز[ اهداف اقدامات پیرشفت عدالت یعنی

یادگیرنده های فعال:

متفکران انتقادی قدرمتند 

، درگیر

هر دانش آموزی 
مهارت های تحصیلی 

و اجتامعی - عاطفی را 
برای موفقیت در کالس 

۳ کسب می کند.

هر دانش آموزی ، زمینه 
های فرهنگی و نیازهای 
یادگیری خود و دیگران 
را می داند ، می فهمد 
و از آنها استقبال می 

کند تا از خود و دیگران 
حامیت کند.

هر دانش آموزی فعاالنه 
درگیر تفکر انتقادی و 
خالق ، تعیین هدف و 

نشان دادن صالحیت 
فرهنگی است.

هر دانش آموزی به 
عنوان یک فراگیر 

اعتامد به نفس فرهنگی 
پیدا می کند و دانش 
و مهارت خود را در 

تجارب جدید و متفاوت 
به سختی به کار می 

گیرد.

هر دانش آموز- از 
ابتدای کار و با 

حامیت فعاالنه - از 
یک برنامه گذار/ 
انعطاف پذیر و 

منحرص به فرد به 
عنوان ابزاری برای 

ارتقا عملکرد علمی 
رسیع ، پیرشفت 

مداوم به سمت فارغ 
التحصیلی و آگاهی 
شغلی و اکتشافات 

استفاده می کند .

اقدامات با اولویت باال - تاکید 
اولویت در مرحله اجرا

تا سال ۲۰۲۲ هیچ تناسبی در داده های نظم و انضباط مشهود نخواهد بود.  تا سال ۲۰۲۲ 

،۱۰۰٪  از دانش آموزان احساس می کنند که مدرسه آنها ایمن و مورد استقبال قرار گرفته 

است.

تا سال۲۰۲۲ ، ۸۰٪ از دانش آموزان کالس 
 ELA هشتم استانداردهای سطح معدل را در

برآورده می کنند یا از آن فراتر می روند.

تا سال۲۰۲۲ ۹۵٪ از کالسهای ارشد به 
موقع فارغ التحصیل می شوند.

تا سال ۲۰۲۲ ، ۱۹۰٪ دانش آموزان درگیر و به 
چالش کشیده می شوند که توسط نظرسنجی 

اندازه گیری شوند.
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دو
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چهار
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هدف
هدف این کتابچه رهنام این است که 
اطمینان حاصل شود همه متعلمین، 

فامیل ها و کارمندان از معلومات مهم مکتب 
و حقوق متعلمین باخرب. گفتگو درباره 

مطالب مندرج در این کتابچه رهنام، فرصتی 
برای تعلیم است که برای متعلمین ما این 

امکان را فراهم می آورد تا از عملکردشان 
درس بگیرند. جهت ایجاد محیط یادگیری 
امن و مفید، هر یک از متعلمین را برای 

رسیدن به موفقیت تحصیلی پرورش 
می دهیم، تشویق می کنیم و توامنند 

می سازیم.

حقوق و مسئولیت ها
کتابچه رهنامی فامیل و متعلم

خط مشی و روش اجرایی: به طرزالعمل های تصویب 
شده توسط هیات اداری مکتب در تعلیم همگانی 

فدرال وی برای منطقه و تصمیامت مکتب محور 
اطالق می شود. در صورت مطالعه آنالین، جدیدترین 
معلومات مربوط به خط مشی و روش اجرایی استناد 

شده در این کتابچه رهنام دارای لینک الکرتونیکی 
برای مشاهده هستند.

www.fwps.org/Page/502

 )RCW( قانون بازنگری شده واشنگنت :RCW
مجموعه ای از مجموعه قوانین دامئی ایالت واشنگنت 

است که اکنون در حال اجرا می باشند. 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/

WAC: قوانین اجرایی واشنگنت بشمول مجموعه 
قوانین اجرایی یا قوانینی است که توسط سازمان ها، 
از جمله دفرت رسپرست تعلیم عمومی، برای تصویب 

قوانین و RCW اجرا می شوند. 

http://apps.leg.wa.gov/wac/

در تعلیم همگانی فدرال وی، یکی “2021–2022
از باورهای اصلی ما این است که 

فامیل های ما در یادگیری طفل شان 
نقش حیاتی دارند.

رسپرست

داکرت دنی فایفر

این ناحیه از تأثیر کووید-19 بر متعلمین و فامیل ها آگاه است و با بخش صحت عامه همکاری نزدیک دارد تا متام 
طرزالعمل های امنیتی و صحی را مراعات کند. در حال حارض، طرزالعمل های امنیتی و صحی عبارتند از: فاصله گذاری 

اجتامعی، استفاده از ماسک مگر اینکه شخص از نظر صحی قادر به انجام این کار نباشد، شستشوی مکرر دست ها و/یا 
ضد عفونی کردن آنها، غربالگری های صحی بصورت روزانه و ماندن در خانه در وقت مریضی. ضمن این، طرزالعمل ها و 

انتظارات در صورت رضورت در جریان سال تعلیمی منترش می شوند و در اختیار متعلمین و فامیل ها قرار می گیرند. انتظار 
می رود متعلمین از متام طرزالعمل های امنیتی و صحی پیروی کنند.
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تاییدیه دریافت

هدف این کتابچه رهنام این است که اطمینان حاصل شود همه متعلمین، فامیل ها و کارمندان از معلومات مهم مکتب و حقوق متعلمین باخرب شوند. 
گفتگو درباره مطالب مندرج در این کتابچه رهنام، فرصتی برای تعلیم است که برای متعلمین ما این امکان را فراهم می آورد تا از عملکردشان درس 
بگیرند. جهت ایجاد محیط یادگیری امن و موثر، هر یک از اطفال را برای رسیدن به موفقیت تحصیلی پرورش می دهیم، تشویق می کنیم و توامنند 

می سازیم.

جهت اطمینان از احرتام و جلوگیری از صدمه، تعلیم همگانی فدرال وی از آزار، زورگویی یا ارعاب در جریان ساعات مکتب، یا ترانسپورت FWPS در 
مسیر مکتب و یا خانه یا در پروگرام  های تحت حامیت مکتب چشم پوشی نخواهد کرد. این موضوع بشمول اقدامات الکرتونیکی، کتبی، کالمی یا جسمی 

عمدی است که به متعلم یا به دارایی او صدمه می رساند؛ تأثیر مداخله ای قابل مالحظه ای در تحصیل متعلم دارد؛ آنقدر شدید، مداوم یا فراگیر هستند 
که باعث ایجاد یک محیط تعلیمی ترسناک یا تهدیدآمیز می شوند؛ یا بطور قابل مالحظه ای اخالل در عملکرد منظم مکتب را به همراه دارند.

 )                      RCW و خط مشی اداری ناحیه 3207(

من حقوق و مسئولیت های مندرج در کتابچه رهنامی فامیل و متعلم را بطور کامل به همراه طفل  خود مطالعه کردم. ضمن این می دانم که نقض 
این طرزالعمل ها از جانب طفل  من ممکن است باعث از دست دادن امتیاز دسرتسی، دسرتسی به لپ تاپ یا دستگاه های توزیع شده ذریعه مکتب، 

دیسپلین تصاعدی و/یا اقدامات قانونی شود.

من بخش آزار، ارعاب یا زورگویی در کتابچه رهنام را بررسی کرده ام و موافقت می کنم که از مشارکت طفل  خود در تعامالت مثبت و امن با دیگر 
متعلمین حامیت کنم. من موافقت می کنم برای کسب معلومات بیشرت در مورد رشایط یادگیری تحصیلی طفل  خود در محیط بدون آزار، ارعاب و 

زورگویی با کارمندان مکتب به متاس شوم.

من موافقت می کنم که طفل  من از منابع الکرتونیکی ناحیه که برای اهداف تعلیمی طراحی شده اند، از جمله دسرتسی به انرتنت و ایمیل بطور مناسب 
استفاده کند.

با موافقت با حقوق و مسئولیت های مندرج در کتابچه رهنامی فامیل و متعلم، به ناحیه اجازه می دهم کارهای تحصیلی طفل  من را در منابع و مکاتبات 
ناحیه منترش کند.

من قوانین ایالتی و پالیسی های ناحیه ای پیرامون الزامات حارضی و غیرحارضی را بررسی و درک کرده ام. من نقش و مسئولیت خودم و طفل  خود را در 
قسمت اطمینان از حضور مداوم آنها در مکتب می پذیرم.

دانش اموز من در مکان ها یا فعالیت های مدرسه ، از جمله در اتوبوس ، ماسک می بندد و از دستورالعمل های منطقه از  بهداشت و ایمنی کوید  پیروی 
می کند.

با درج امضاهای ذیل، ما تایید میکنیم که مطالب بخش حقوق و مسئولیتهای مندرج در کتابچه رهنامی فامیل و متعلم تعلیم همگانی 2021–22 فدرال وی 
)FWPS( را دریافت و مطالعه کرده ایم.

آی دی منرب متعلم-محصل    نام و تخلص متعلم-محصل )با حروف خوانا(  نام و تخلص ولی/رسپرست )با حروف خوانا( 
  

صنف امضای متعلم-محصل  امضای ولی/رسپرست 

تاریخ تاریخ 

دوخ ملعتم بتکم هب هدش اضما یپاچ هخسن لاسرا اب ای نیالنآ تروصب دیناوت یم ار تفایرد هیدییأت( 

).دینک نالعا

28A.300.285



.این صفحه عمدا خالی گذاشته شده است
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فعالیت ها و پروگرام  های ورزشی
تعلیم همگانی فدرال وی به این باور است که 

فعالیت ها و پروگرام  های ورزشی گزینه های مهمی 
هستند که باید در یک تجربه تعلیمی جامع و 

چالش برانگیز به همه متعلمین ارائه شوند.هدف 
فعالیت ها و پروگرام  های ورزشی این است که 

ورزش دوستی، کار تیمی و احرتام به دیگر رقبا، مسئولین، 
اعضای تیم رقیب و طرفداران تیم مخالف را تعلیم دهد.

2151P خط مشی 2151 و پروسیجر

در همین راستا، این ناحیه به موارد ذیل پایبند است:

مشارکت در هر فعالیت و/یا پروگرام  ورزشی منوط . 	
به رسیدن متعلم به استندردهای علمی الزم و 

حضور منظم در همه صنف ها است.

متعلمینی که در یکی از فعالیت ها و/یا پروگرام  های . 	
ورزشی اشرتاک  می کنند باید بر یادگیری و پیرشفت، 
هم بصورت انفرادی و هم منحیث عضو یک تیم یا 

گروپ  مترکز کنند. 

مشاورین و مربیان هر فعالیت احرتام، . 	
مسئولیت پذیری و صداقت را تعلیم می دهند، 

به کار می گیرند و الگوسازی می کنند. متعلمین 
اشرتاک  کننده باید این ویژگی ها را از خود نشان 

دهند.

مشاورین و مربیان مربوط به هر فعالیت، فامیل ها . 	
را منحیث اشخاص رشیک در تعلیم و تربیه 

متعلمین خود درگیر می کنند. 

اهداف و مقاصد متام فعالیت ها و/یا پروگرام  های . 	
ورزشی بطور شفاف برای متعلمین و ولی/رسپرست 

آن ها تعریف شده و رشح داده می شود.

متامی الزامات و استندردهای ورزشی انجمن . 	
فعالیت های بین مکتبی واشنگنت )WIAA( و لیگ 
نورث پیوجت ساوند )NPSL( تطبیق می شوند تا 

در قسمت امنیت و واجد رشایط بودن بازیکنان به 

پالن اسرتاتژیک

هر یک از متعلمین منحیث 

یک یادگیرنده از اعتامد به 

نفس فرهنگی برخوردار 

می شود و دانش و مهارت های 

خود را با دقت در تجربیات 

جدید و متفاوت تطبیق 

می کند.

فعالیت های اضافه بر نصاب 

تعلیمی برای تقویت دروس 

آموخته شده در صنف ارائه 

می دهد و فرصتی برای 

متعلمین فراهم می کند تا 

مهارت های تحصیلی را در 

موقعیت های واقعی به کار 

بگیرند و بنابراین بخشی 

از یک تعلیم چند جانبه به 

حساب می آیند.

مرکز ملی آمار تعلیم

متعلمین ورزشکار کمک کند که در کتابچه رهنامی 
فعالیت های ورزشی موجود در ویب سایت ناحیه 
پیدا می شوند. لطفا کتابچه رهنامی فعالیت های 
ورزشی را از مسئول فعالیت های ورزشی مکتب 

خود بخواهید.

کووید-19: زمانی که ما به فعالیت های ورزشی . 	
کامل برای سال تعلیمی 2021-2022 مرصوف 

هستیم، FWPS از توصیه های وزارت صحت ایالت 
واشنگنت )DOH( و انجمن فعالیت های بین مکتبی 

واشنگنت )WIAA( پیروی می کند. ما همچنان 
وضعیت را تحت نظارت قرار می دهیم و بربنیاد 

طرزالعمل آن ها تصمیم می گیریم. پروگرام  2021 
- 2022 مقطع متوسطه دوره اول و دوم در صفحه 

فعالیت های ورزشی به اشرتاک گذاشته می شود.

لینک صفحه فعالیت های ورزشی:

https://www.fwps.org/site/
default.aspx?PageID=566 

متعلمین برای اینکه مناینده جامعه ما، مکتب و 
خودشان در رقابت یا عملکرد بین مکتبی باشند، 

مسئولیت پذیر هستند، به صحت خود اهمیت می دهند 
و از استفاده از مواد مخدر، مرشوبات الکولی و/یا غیره 

دخانیات )از جمله سگرت های الکرتونیکی و ویپ( 
خودداری می کنند.



 حقوق و مسئولیت ها 2022-21  |  6

موضوعات مربوط به حارضی و غیرحارضی
متام روزها و متام صنوف حساب می شوند!

تعلیم همگانی فدرال وی معتقد است حضور روزانه در 
صنف یکی از مهمرتین شاخص ها در موفقیت متعلمین 

است. هر یک از مکاتب متعهد به ارائه خدمات 
مشاوره ای هستند تا به تامین رضوریات اجتامعی و 

عاطفی متعلمین و فامیل ها کمک منایند. ضمن این، 
ناحیه ما پشتیبانی های هدفمندی را برای متعلمین 

بی خامنان فراهم می کند.

3122P ،3122 ،3121 خط مشی و پروسیجر های

مهد طفل، زمان خوبی برای عادت دادن متعلم به 	 
حارضی و غیرحارضی مناسب است. اطفال خردسالی 

که در مهد طفل بطور منظم در صنف حارض 
منی شوند نیز فرصت ارزشمند یادگیری را از دست 

می دهند و اگر عادت غیرحارضی در مهد طفل 
ادامه پیدا کند، می تواند موجب اختالل در پیرشفت 

تحصیلی شود.

مطالعات نشان می دهد بسیاری از اطفالی که در 	 
مهد طفل و صنف اول زیاد غیرحارضی می کنند، 

در سالهای بعد از نظر تحصیلی با مشکل مواجه 
می شوند. آن ها اکرثاً در پایان در صنف سوم در تسلط 

بر خواندن مشکل دارند.

در مقطع متوسطه دوره اول و دوم، غیرحارضی مکرر 	 
نشانه هشداردهنده ای در رابطه با ترک تحصیل یک 

متعلم است.

اگر طفل  شام در یک ماه سه غیرحارضی غیرموجه 	 
 )RCW 28A.225.020( داشته باشد، طبق قانون ایالت

ما مکلف هستیم جلسه ای را با شام و طفل تان 
پالن گذاری کنیم.

در مکتب ابتدایی، بعد از پنج غیرحارضی در هر ماه، 	 
یا 10 غیرحارضی یا بیشرت در جریان سال تعلیمی، 
ناحیه مکتب باید برای تعیین زمان جلسه با شام 
به متاس شود. اگر طفل  شام تصدیق داکرت را ارائه 
دهد، یا عدم حضور خود را بصورت کتبی از قبل 

مشخص منوده باشد، برگزاری جلسه رضور نیست و 
پروگرام  هایی در این رابطه وجود دارد تا طفل شام از 

نظر تحصیلی عقب مناند.

بعد از هفت غیرحارضی غیرموجه در یک ماه و 	 
حداکرث 15 غیرحارضی غیر موجه در جریان یک سال 

تعلیمی، ناحیه مکتب می تواند عریضه  مربوط به 
مکتب گریزی را به محکمه نوجوانان ارائه دهد. 

موارد ذیل دالیل موجهی برای غیرحارضی محسوب 
می شوند:

مشارکت در فعالیت یا پروگرام  تعلیمی مورد تأیید 	 
ناحیه یا مکتب؛

مریضی، وضعیت صحی یا نوبت مالقات طبی 	 
)بشمول تداوی طبی، مشاوره ای، تداوی دندان، 

بینایی سنجی، حاملگی و تداوی های تحت بسرت یا 
رسپایی برای وابستگی دوایی یا صحت روان می شود 

اما محدود به این موارد منی باشد(، برای متعلم یا 
شخصی که متعلم از نظر قانونی مسئولیت او را به 

حارضی و غیرحارضی متعلمین 
پیش بینی کننده میزان موفقیت 
آن ها است و می تواند از هامن 
دوران مهد طفل باالی پیرشفت 

تحصیلی متعلمین تأثیر بگذارد. 
اگر متعلمین به مدت 10 فیصد از سال 

تعلیمی یا حدود 18 روز غیرحارض باشند، 
از نظر تحصیلی در معرض خطر هستند. 

وقتی غیرحارض زیادی اتفاق افتاد، چه 
غیرحارض موجه باشد چه غیر موجه باشد، 

این کار می تواند باالی یادگیری تأثیر 
بگذارد.

حارض شدن به موقع در مکتب بصورت 	 
متام وقت و هر روز این امکان را 

برای طفل  شام فراهم می کند تا برای 
فارغ التحصیلی از مکتب متوسطه 

چانس بیشرتی داشته باشد.

با آغاز مهد طفل، اگر شخص بطور 	 
متوسط رصفاً دو روز در ماه غیرحارضی 
داشته باشد، چه غیرحارضی موجه باشد 

چه غیر موجه باشد، باعث می شود 
طفل شام در صنف سوم از استندردهای 

تحصیلی ریاضی و خواندن برخوردار 
نباشد.

در صنف ششم، غیرحارضی یکی از سه 	 
نشانه ای است که نشان می دهد ممکن 
است یک متعلم در دوره متوسطه ترک 

تحصیل کند.

غیرحارضی ها می تواند نشانه این باشند 	 
که متعلم عالقه خود را به مکتب از 

دست می دهد، در فعالیت های مکتب با 
مشکل مواجه است، با یک شخص زورگو 

درگیر است یا با مشکل جدی احتاملی 
دیگری دست و پنجه نرم می کند.

در صنف نهم، حضور منظم در مقایسه 	 
با منرات امتحان صنف هشتم عامل 
بهرتی برای تشخیص میزان احتامل 

فارغ التحصیلی از مکتب متوسطه است.

عهده دارد؛

وضعیت اضطراری فامیلی، بشمول مرگ یا مریضی 	 
در فامیل که رصفاً به این موارد محدود منی شود؛

اهداف مذهبی یا فرهنگی بشمول مراعات 	 
رخصتی های مذهبی یا فرهنگی یا اشرتاک  در مراسم 

مذهبی یا فرهنگی؛

محکمه، محاکمه قضایی، فعالیت های مربوط به 	 
حکم قضایی یا خدمات هیئت منصفه؛

بازدید از پروگرام  دوره متوسطه، مکتب تخنیکی-مسلکی 	 

یا کارآموزی یا مصاحبه مربوط به بورسیه تحصیلی؛

عملیات تجسس و نجات ایالتی مطابق با  	 
RCW 28A.225.055 ؛

غیرحارضیی که بطور مستقیم با وضعیت بی خامنانی 	 
یا مراقبت پرورشگاهی/وابستگی متعلم مرتبط است؛

غیرحارضی ناشی از اقدام مربوط به دیسپلین/	 
اصالحی )بطورمثال، تعلیق کوتاه مدت یا طوالنی 

 WAC 392-400 مدت، اخراج اضطراری مطابق باب
در صورتی که متعلم خدمات تعلیمی دریافت 

 WAC 392-121-107 منی کند و هامنطور که در
تعریف شده است در فعالیت های »دوره تحصیلی« 

واجد رشایط آن ها ثبت نام نکرده است(؛

غیرحارضی به دلیل وجود تشویش در رابطه با 	 
مصئونیت متعلمین، از جمله غیرحارضی های مربوط 

به تهدید، حمله یا زورگویی؛

مدیر )یا معاون( و ولی، رسپرست یا جوانان آزاد 	 
در مورد فعالیت مصوب که با خط مشی ناحیه 

مطابقت دارند بطور مشرتک توافق منوده اند.

 پالن اسرتاتژیک 

یادگیرندگان فعال:  

متفکران انتقادی توامنند و درگیر

هر یک از متعلمین می تواند باالی 
تحصیالت خود تسلط داشته باشد و 

کامال درگیر تبدیل شدن به متفکرانی 
منتقد و خالق باشد.

سه
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موضوعات مربوط به حارضی و غیرحارضی )ادامه(

قانون حارضی و غیرحارضی ایالت 
واشنگنت

حضور متامی اطفال هشت ساله و زیر 8	 سال در مکتب 
حتمی است. طفل مسئولیت حضور در متام مدت برپایی 

مکتب را به عهده خواهد داشت، مگر اینکه طفل در 
یک مکتب خصوصی تأیید شده ثبت نام شده باشد یا 

تعلیم خانگی دریافت کند. زمانی که طفل شش یا هفت 
ساله در یک مکتب دولتی تحصیل می کند، مکلف به 

حضور در صنف می شود و والدین او مسئولیت اطمینان 
از حضور طفل در مکتب را به عهده دارند. اگر طفل 

رشایط خاصی داشته باشد، ممکن است رسپرست برای 
اطفالی که 		 ساله یا بیشرت باشند، استثنائاتی قائل 

شود. فهرست آن در http://bit.ly/2tuSOj2 موجود 
است.

رخصتی های و غیرحارضی های طوالنی
غیرحارضی از قبل پالن گذاری شده که بیش از دو 	 

روز باشد باید حداقل سه روز قبل از غیرحارضی 
و بصورت کتبی به اطالع مدیر برسد و مورد تایید 

او قرار گیرد. درخواست فعالیت های جربانی از 
معلمین متعلم حداقل از سه روز قبل و پیروی از 

تقسیم اوقات مشخص شده برای ارائه وظایف تکمیل 
شده، بهرتین راه برای اطمینان از عقب مناندن متعلم 

است.  غیرحارضی های از قبل پالن گذاری شده باید 
با استفاده از فورم غیرحارضی از قبل پالن گذاری 

شده موجود در هر مکتب و آنالین درخواست شود. 
لطفا بطور مستقیم با دفرت مکتب همکاری منایید تا 

اطمینان حاصل شود که عدم حضور متعلم به درستی 
ثبت شده باشد و درخواست ها طبق پروسیجر ناحیه 

ارسال شده باشند.

در رابطه با غیرحارضی های از قبل  پالن گذاری شده 	 
که بیش از 0	 روز دوام می کند، متعلمین و/یا والدین/

رسپرستان باید قبل از غیرحارضی کردن متعلم، با 
مدیر مکتب هامهنگ کنند. متعلمی که به مدت 0	 
روز یا بیشرت غیرحارضی متوالی داشته باشد، ممکن 
است از مکتب اخراج شود و نتواند دوباره در صنف 

یا حتی مکتبی که قبال در آن ثبت نام کرده بود، 
اشرتاک  کند. اگر سوال یا رشایط دیگری دارید، لطفا با 

مدیر مکتب خود صحبت منایید.

لطفا کوشش کنید پروگرام  سفرهای طوالنی مدت را 	 
برای دوره های رخصتی های پالن گذاری شده مکتب 

)تابستان، زمستان، رخصتی های بین سمسرت)چهارنیم 
ماهه( و رخصتی های بهار( تنظیم کنید. 

راهکارهای مربوط به والدین
رصفاً در صورتی که طفل تان واقعا مریض است مثال 	 

تب، استفراغ، اسهال یا بثورات مرسی دارد، او را به 
مکتب روان نکنید.

از نوبت های مالقات و سفر در زمان دایر بودن مکتب 	 
خودداری منایید.

حارضی و غیرحارضی طفل تان را متوجه باشید. 	 
غیرحارضی موجه یا غیر موجه به مدت بیش از 9 

روز طفل شام را در معرض خطر عقب ماندن از 
درس هایش قرار می دهد.

یک تقسیم اوقات منظم برای خواب و صبح تنظیم 	 
کنید؛ شب قبل وظایف را انجام دهید و وسایل را 

داخل بکس مکتب قرار دهید.

در صورت وقوع مشكل برای روان کردن طفل  خود به 	 
مکتب، با اعضای فامیل، همسایگان یا دیگر والدین 

پروگرام  پشتیبان داشته باشید.

از ابتدای مهد طفل و مهد 
طفل، غیرحارضی مکرر - یعنی 
غیرحارضی به میزان 10 فیصد 

از سال تعلیمی - باعث می شود 
متعلمین در صنف سوم نتوانند 
در خواندن مهارت داشته باشند، 
متعلمین صنف ششم در انجام 
وظایف درسی با مشکل مواجه 

شوند و متعلمین دوره متوسطه از 
فارغ التحصیلی فاصله بگیرند.

حضور در مکتب موثر است

راهکارهای مربوط به حضور مناسب 

متعلمینی که بطور مناسب در مکتب حارض می شوند 
باید از موارد ذیل اطمینان حاصل کنند: 

صحتمند مبانند، به مقدار کافی خواب کنند، یک 	 
رژیم غذایی متعادل داشته باشند، دستان خود را 

بصورت منظم بشویند و اطمینان حاصل کنند که 
واکسیناسیون آنها صورت گرفته است.

برای حضور مناسب در مکتب پالن گذاری کنند. یک 	 
کاپی از تقویم تحصیلی خود را در دسرتس نگه دارند. 

زمان الزم برای رسیدن به ایستادگاه ملی بس خود را 	 
بدانند.

وظایف مکتب خود را انجام دهند. اگر متعلمین 	 
وظایف خود را انجام ندهند یا برای امتحان مطالعه 
نکنند، اکرثاً مضطرب شده و وسوسه می شوند که در 

مکتب غیرحارضی کنند. هر روز با اعتامد به نفس 
وارد شوند.

اگر به خاطر اینکه کسی شام را آزار می دهد، تهدید 	 
می کند یا مورد زورگویی قرار می گیرید به مکتب 
منی روید، این موضوع جدی تلقی می شود و زمان 
آن فرا رسیده است که از یک شخص کالنرت کمک 

بگیرید.
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معلومات مربوط به دیسپلین

هیات اداری تعلیم همگانی فدرال وی خط مشی 
3240 را پذیرفته است که قوانین مربوط به رفتار 

متعلمین را توضیح می دهد. قسمی که در خط 
مشی منرب 3241 هیات اداری آمده است، نقض 
این قوانین رفتاری ممکن است باعث اقدامات 

مربوط به دیسپلین یا اقدامات اصالحی دیگر شود. 
پروسیجر های مربوط به اقدام اصالحی در پروسیجر 

3241P تعیین شده است. در جواب  به تغییرات 
قانون ایالتی، معلوماتی که در این صفحات آمده 

است مخترصی فرشده از نکات کلیدی خط مشی ها/
پروسیجر های اصالح شده می باشد. منت کامل این 

اسناد از جمله به روز رسانی های آن در سایت  
www.fwps.org/domain/224 در دسرتس 

خواهد بود. 

حق دانش اموزان در نظم و انضباط
این منطقه به دلیل جنسیت، نژاد، عقاید، مذهب، 

رنگ جلد، ملیت، گرایش جنسی، متایالت جنسی، 
هویت جنسی، ناتوانی یا استفاده از سگ رهنامی 
تعلیم دیده یا حیوانات خدماتی، بطور غیرقانونی 

نسبت به متعلمین تبعیض قائل منی شود. 

حق حضور در مکتب دولتی به دلیل قوانین مربوط 
به دیسپلین سلب منی شود، مگر اینکه مکتب 

»مراحل قانونی« را برای متعلمین طی کند. این 
موضوع اساسا به معنی آن است که متعلمین باید 

فرصتی برای شنیدن قانونی که به نقض آن متهم 
می شوند داشته باشند، از اسناد و مدارکی که علیه 

آن ها ارائه شده است مطلع شوند و فرصتی برای 
گفنت قضیه از جانب خود داشته باشند. 

ما به این بارو هستیم که باید صدای هر یک از 
متعلمین شنیده شود، آنها برای پروسه یادگیری 

ارزش قائل می شوند و می توانند در باالترین سطح 
ممکن مطالب را یاد بگیرند. جهت ایجاد این رشایط، 

فامیل ها و کارمندان باید در ایجاد سیستم های 
حامیت از رفتار مربوط به سطح مکتب همکاری 

کنند که برای هر یک از متعلمین این امکان 
را فراهم می کند تا اهداف خود را تعیین کنند، 

صدمات یا رفتارهای ناشایست یا اثرات سوء رفتار 
را جربان کنند و روابط بین اشخاص تحت تأثیر 
را بهبود بخشند. همه مکاتب متعهد به ایجاد 

محیط های یادگیری امن و دوستانه هستند. لطفا 
برای کسب معلومات خاص در مورد راهکارهایی که 
اعضای کارمندان برای تقویت انتظارات و موارد مورد 
تجلیل در رسارس مکتب استفاده می کنند، با مکتب 

خود به متاس شوید. 

ما به محرمانگی متعلمین باور داریم و به آن احرتام 
می گذاریم. تحت قانون حریم شخصی و حقوق 
تعلیمی فامیل )FERPA( از حقوق متعلمین 

محافظت می شود. 

همه متعلمین این توانایی را کسب می کنند و 
آماده می شوند تا برای تبدیل شدن به عضوی موثر 

و مولد در جامعه مسئولیت های شخصی خود را 
به عهده بگیرند. همه مکاتب پیوسته PBIS را به 
عنوان یک رویکرد موثر و گسرتده در سطح مکاتب 

سواالت مربوط به رفتار از مکاتب:

معلمین برای حامیت از هویت و فرهنگ 	 
طفل  من کدام کار هارا انجام می دهند؟

انتظارات مربوط به سطح مکتب چیست؟	 

چگونه متعلمین در مکتب تاییدیه یا 	 
تصدیق دریافت می کنند؟

معلمین و مدیران به رفتارهای مخل/ناامن 	 
چگونه عکس العمل نشان می دهند؟

اگر به این باور باشم که طفل  من مورد آزار 	 
و/یا بدرفتاری قرار گرفته است چی می توانم 

انجام دهم؟

چی وقت تیم PBIS شام جلسه برگزار 	 
می کند؟ چگونه می توانم بخشی از تیم 

PBIS باشم؟

شیوه های ترمیمی در مکتب چگونه مورد 	 
استفاده قرار می گیرند؟

 	 Second چگونه می توانم مواد پشتیبانی
Step را برای استفاده در خانه دریافت کنم؟

یادگیری عاطفی اجتامعی
یادگیری اجتامعی و عاطفی )SEL( پروسه ای است 

که از طریق آن اطفال و کالن ساالن دانش، نگرش 
و مهارت های الزم برای درک و مدیریت احساسات، 

تعیین و رسیدن به اهداف مثبت، همدلی با دیگران 
و نشان دادن آن، ایجاد رفتارهای مثبت و تقویت آن 

را به دست می آورند و به کار می گیرند.

پشتیبانی و مداخالت رفتاری مثبت و پذیرش 
فرهنگی 

)CR-PBIS( چارچوبی برای ایجاد فرهنگ 
اجتامعی و حامیت رفتاری موردرضورت برای مکاتب 

است تا بتوانند یک محیط یادگیری موثر، کارآمد 
و عادالنه را برای همه مکاتب فراهم کنند. هدف 

CR-PBIS مترکز بر جلوگیری از مشکالت رفتاری 
از طریق همکاری با کارمندان، فامیل ها، متعلمین 

و جامعه برای تعریف، تعلیم، تأیید و حامیت از 
متعلمین جهت برآورده ساخنت انتظارات رفتاری در 
رسارس مکتب است. CR-PBIS از مکاتب حامیت 

می کند تا برای همه قابل پیش بینی، سازگارتر، 
موثرتر و امن تر باشند.

شیوه های ترمیمی در مکتب و صنف برای کمک 
به ایجاد محیطی دلسوزانه و حامیت کننده استفاده 
می شود. اقدامات ترمیمی از این باور نشات می گیرد 

که پرورش روابط مثبت، کوشش برای حل مسئله 
و حل تعارض، و ترمیم صدمات ناشی از اقدامات 

فردی و گروپی، باعث ایجاد محیطی پربارتر و 
محبت آمیزتر می شود.

Second Step یک پروگرام  درسی یادگیری 
عاطفی اجتامعی است که در سطح ابتدایی )مهد 
طفل الی صنف پنجم( در بخش تعلیم همگانی 

فدرال وی تعلیم داده می شود. این پروگرام  با تعلیم 
مهارت های یادگیری و همچنان طرز مدیریت 

احساسات، حل مشکالت و دوست یابی، موفقیت 
تحصیلی متعلمین را افزایش داده و مشکالت 

رفتاری را کاهش می دهد.

مکاتب رهنامیی، مکاتب متوسطه دوره اول و 
مکاتب متوسطه دوره دوم از عنارص پشتیبانی و 
CR-( مداخالت رفتاری مثبت و پذیرش فرهنگی

PBIS( و شیوه های ترمیمی استفاده خواهند کرد.

پیرشفت 
متعلمی

تعلیم
رفتار مناسب یا جایگزین

تقویت
رفتارهای مناسب در 

حال رشد

جلوگیری از
مشکالت رفتاری

پالن اسرتاتژیک

طفل همه جانبه   

اشخاص کوشا، دارای اعتامد به نفس، 
مسئولیت پذیر

همه متعلمین این توانایی را کسب می کنند و 

آماده می شوند تا برای تبدیل شدن به عضوی 

موثر و مولد در جامعه مسئولیت های شخصی 

خود را به عهده بگیرند.

دوم
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اجرا می کنند تا با ایجاد مکاتب امن و پشتیبان از 
متعلمین حامیت کنند. 

قوانین رفتاری متعلم
این ناحیه اطمینان حاصل خواهد کرد که متام 

مکاتبات دیسپلین موردرضورت در این خط مشی 
و پروسیجر از جمله اطالعیه ها، جلسات محاکمه، 

کنفرانس ها، جلسات، پروگرام  ها، مراحل قانونی، 
توافق نامه ها، عریضه  ها و تصمیامت به زبانی ارائه 

شوند که متعلم و والدین آن را درک می کنند. این 
اقدام ممکن است به کمک زبانی برای متعلمین و 
 VI والدین با مهارت انگلیسی محدود تحت عنوان
قانون حقوق مدنی 		9	 رضورت داشته باشد. این 

اقدام ممکن است به انجام تغییراتی برای والدین و 
متعلمین دارای ناتوانی در برقراری ارتباط رضورت 

داشته باشد. اگر ناحیه نتواند ترجمه مطالب کتبی 
را به موقع ارائه دهد، ترجمه مطالب را بصورت 
شفاهی ارائه می دهد. برای والدینی که قادر به 

خواندن هیچ زبانی نیستند، این ناحیه مطالب کتبی 
را بصورت شفاهی ارائه می کند.

همه متعلمین به مکتب می آیند و خواهان یاد 
گیری هستند. با این حال، وقتی متعلمین تصمیامت 

غلطی می گیرند، ممکن است اقدامات اصالحی الزم 
باشد. 

اقدامات اصالحی ممکن است بشمول موارد 	 
ذیل باشد: محرومیت از صنف به مدت کمرت از 

باقیامنده دوره صنفی فعلی )غیر از تعلیق(، 
اخراج یا حذف اضطراری از صنف، درس یا 

فعالیت.

اقدام اصالحی همچنان به معنای محرومیت 	 
یک متعلم از هر نوع فعالیت، رویداد ورزشی یا 
ترانسپورت دیگری است که توسط ناحیه مکتب 

یا از طرف آن صورت می گیرد.

محرومیت از صنف به معنای محرومیت یک 	 
متعلم از صنف، دوره تعلیمی یا راستای فعالیت 

به خاطر نقض رفتاری است   
)WAC 392-400-430 و 392-400-335(. 
محرومیت از صنف در موارد ذیل شامل اقدامی 
نیست که باعث محرومیت تعلیمی برای مدت 

زمان کوتاهی شود:

یک معلم یا غیره پرسونل مکتب برای 	 
حامیت از متعلم در مطابقت با انتظارات 

رفتاری، سایر اشکال دیسپلین را ایجاد 
می کنند؛ و

متعلم در مدت زمان کوتاهی تحت نظارت 	 
معلم یا غیره پرسونل مکتب باقی می ماند.

روند شکایت برای محرومیت از صنف:

هر یک از والدین/رسپرستان یا متعلمینی که 	 
با تحمیل محرومیت در صنف درس مترضر 

شوند، حق دارند یک جلسه غیر رسمی با 
مدیر مکتب برای حل شکایت داشته باشند. 

در چنین جلسه ای، متعلم و والدین این 	 
فرصت را خواهند داشت که موضوعات و 

تشویش های مربوط به شکایت را بیان کنند 
و از اعضای کارمندان درگیر در دوسیه شکایت 

سوال کنند. کارمندان این فرصت را خواهند 
داشت که به موضوعات و سواالت مربوط 

به موضوع شکایت جواب  دهند. ضمن این، 
مدیر این فرصت را خواهد داشت که به 

موضوعات و سواالت مطرح شده بپردازد و از 
والدین، متعلمین و کارمندان سوال کند.

اگر بعد از تطبیق این راه حل باز هم شکایت 	 
حل نشده باقی مباند، والدین و متعلمین حق 
دارند، در پی ارائه اطالعیه پیشین الی دو )2( 
روز تحصیلی، یک شکایت کتبی و/یا شفاهی 

را به ناظم یا معاون ارائه دهند. ناظم یا 
معاون در ده )10( روز تحصیلی نسخه ای 

مکتوب از جواب  خود به شکایت را به والدین 
و متعلمین ارائه می دهد. استفاده از روند 

رسیدگی به شکایات مانع رسیدگی دیسپلین 
نخواهد شد و آن را به تاخیر منی اندازد، مگر 

اینکه مدیر یا ناظم تصمیم بگیرد اقدام 
دیسپلین را به تعویق بیندازد. 

رفتارهای جزئی و حاد 
مشكل رفتاری جزئی رفتار و عکس العملی است كه 
در سطح صنف مستند و مدیریت می شود. مشکل 
رفتاری حاد رفتاری است که مستند می شود و اکرثاً 

به حامیت کارمندان دیگر )بطورمثال مشاورین، 
مدیر و غیره( خارج از صنف رضورت دارد.

زمانی که کارمندان مکتب یک حادثه حاد یا جزئی را 
در مکتب مشاهده می کنند، مستنداتی از متعلمین 

درگیر، مکان و زمان حادثه، آنچه رخ داده است 
)مشکل رفتاری مشاهده شده( و دلیل وقوع آن را 

ارائه می دهند. 

تعلیق و اخراج
تعلیم همگانی فدرال وی طبق قوانین و مقررات 

ایالتی مربوط به تعلیق کوتاه مدت، تعلیق طوالنی 
مدت، اخراج و اخراج اضطراری اقدام می کند.  

 )WAC 392-400-430 تا
)392-400-475

تعلیق داخل مکتبی )ISS( تعلیقی است که در 	 
آن یک متعلم از رشایط تعلیمی معمول متعلمی 

محروم می شود اما حداکرث الی 0	 روز تحصیلی 
متوالی در مکتب فعلی متعلم باقی می ماند. 

تعلیق کوتاه مدت )STS( به معنای تعلیقی 	 
است که در آن یک متعلم تا حداکرث ده روز 

متوالی از مکتب اخراج می شود. 

تعلیق طوالنی مدت )LTS( به معنای تعلیقی 	 

است که در آن یک متعلم  برای بیش از ده روز 
متوالی از مکتب محروم شود و کمرت از یک 

سمسرت تحصیلی )90 روز( دوام کند. تعلیق 
طوالنی مدت، فراتر از سال تعلیمی که رفتار 
ناشایست متعلم در آن رخ داده است تطبیق 

نخواهد شد.

اخراج به معنای رد پذیرش در محل تحصیل 	 
فعلی متعلم در عکس العمل به نقض رفتاری 

است. )WAC 392-400-430 تا 
 480-400-392( رفتار ناشایست مبنی بر 

داشنت سالح واقعی باعث اخراج متعلم به مدت 
یک سال خواهد شد که منوط به تصمیم ناظم 
 RCW( .برای تغییر اخراج بصورت موردی است

28A.600.420( به خط مشی 4210 
مراجعه منایید.

اخراج اضطراری  به معنی اخراج متعلم از 	 

مکتب است چون اظهارات یا رفتارهای متعلم 
خطری عاجل و مداوم برای متعلمین دیگر 

یا کارمندان ایجاد منوده و یا در روند تعلیمی 
اختالل اساسی ایجاد می کند. اخراج اضطراری 

باید در 10 روز تحصیلی خامته یابد یا به شکل 
 WAC( .دیگری از اقدامات اصالحی تبدیل شود

510-400-392 تا 530-400-392( این ناحیه 
اخراج اضطراری را رصفاً برای بررسی رفتار متعلم 

تطبیق منی کند.

 به استثنای رفتارهای تعیین شده در خط مشی 
3420 که می تواند باعث تعلیق طوالنی مدت برای 

اولین تقصیر شود )به صفحه 12 مراجعه منایید(، 
وضعیت هیچ متعلمی به حالت تعلیق نخواهد 

آمد مگر اینکه قبال نوع دیگری از اقدامات اصالحی 
که بطور منطقی برای اصالح رفتار او تعیین شده 

است، به دلیل همین رفتار ناشایست به این متعلم 
تحمیل شده باشد.

تعلیق و اخراج بشمول عدم پذیرش یا ورود به 
امالک و مستغالت شخصی است که تحت مالکیت، 

گِروی، کرایه و یا کنرتول ناحیه قرار دارد.

 وظایف و امتحانات
مکتب باید فرصتی برای متعلم فراهم کند تا 

هرگونه وظایف و امتحاناتی را که در مدت تعلیق 
از صنف دست داده است، جربان کند. خط مشی 

3241P

تعلیق داخل مکتبی
قبل از اجرای تعلیق داخل مکتبی، کارمندان ابتدا 	 

باید یک یا چند شکل دیگر از اقدامات مربوط 
به دیسپلین را برای حامیت از متعلم در قسمت 

برآورده ساخنت انتظارات رفتاری تطبیق کنند و 
رشایط فردی متعلمین را در نظر بگیرند.

این ناحیه تعلیق داخل مکتبی را قسمی اجرا 	 
منی کند که باعث رد یا تأخیر وعده غذایی مناسب 

متعلم شود.

تعلیق کوتاه مدت
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هیچ یک از متعلمین حارض در صنف های مهد 	 
طفل الی صنف چهارم در هر سمسرت بیش از 0	 

روز از مجموع روزهای تحصیلی تحت تعلیق 
کوتاه مدت قرار نخواهند گرفت.

به دلیل تعلیق، کرس منرات یا واحد رخ نخواهد 	 
داد.

هیچ یک از متعلمین حارض در صنف های پنجم 	 
به باال در هر سمسرت بیش از 15 روز از مجموع 
روزهای تحصیلی تحت تعلیق کوتاه مدت قرار 

نخواهند گرفت.

قبل از تعلیق، جلسه ای با متعلم برگزار می شود 	 
که در آن اطالعیه شفاهی و کتبی مربوط به 
ادعای سوءرفتار و تخلف، شواهد مربوط به 

تأیید اتهام و اقدامات اصالحی ارائه شده اعالن 
خواهد شد. بعداً این فرصت به متعلم داده 

می شود تا توضیحات خود را ارائه دهد. قبل از 
اجرای هرگونه تعلیق کوتاه مدت ، یک مدرسه 
باید در ارسع وقت در مورد تخلفات رفتاری به 

والدین محقق اطالع دهد.

متعلم یا ولی/رسپرستی که با اقدام دیسپلین یا 	 
تعلیق کوتاه مدت تطبیق شده مخالف باشد، 

حق دارد جلسه ای اختیاری با مدیر/معاون 
آنجا جهت حل شکایت برگزار کند و حق دارد 

درخواست تجدید نظر خود را به دفرت رسپرست 
ارائه دهد.

تعلیق و اخراج بلند مدت
هیچ متعلمی در صنف های مهد طفل الی چهارم 	 

تحت تعلیق طوالنی مدت یا اخراج قرار منی گیرد 
مگر این که سالح واقعی داشته باشد و به دلیل 

تعلیق، کرس منرات یا واحد رخ نخواهد داد.

هیچ متعلمی در صنف های پنجم و باالتر تعلیق 	 
طوالنی مدت دریافت نخواهد کرد به گونه ای که 

باعث از دست دادن منرات/واحد تحصیلی شود.

تا زمانی که اطالعیه کتبی از طریق پست معترب 	 
و معمول یا شخصا یا از طریق ایمیل به متعلم 

و ولی/ رسپرست تسلیم داده نشود، تعلیق 
طوالنی مدت تطبیق نخواهد شد.

اطالعیه باید حاوی معلوماتی درباره موارد ذیل 
باشد:

رشح رفتار و اینکه چگونه رفتار خط مشی 	 
ناحیه را نقض می کند؛

مدت و رشایط تعلیق یا اخراج، از جمله 	 
تاریخ رشوع و پایان؛

اشکال دیگر اقدامات مربوط به دیسپلین در 	 
نظر گرفته شده و/یا صورت گرفته؛

حق برگزاری جلسه اختیاری با مدیر؛	 

حق ارائه درخواست تجدیدنظر و برگزاری 	 
محاکمه در 3 روز تحصیلی از زمان تطبیق 

این اقدام دیسپلین؛

طرز درخواست جلسه با مدیر و/یا درخواست 	 
تجدیدنظر؛

معلومات مربوط به پذیرش مجدد.	 

اطالعیه پذیرش مجدد به زبانی ارائه می شود 	 
که والدین و متعلمین بتوانند آن را درک 

کنند و ناحیه برای کسانی که مهارت 
 VI انگلیسی محدودی دارند مطابق با عنوان
قانون حقوق مدنی 1964 کمک زبانی ارائه 

خواهد کرد

محدودیت های زمانی برای اقدامات 
 اصالحی 

مطابق با قانون ایالتی، هیچ متعلمی بیش از یک 
نیمسال تعلیمی، که تعلیم همگانی فدرال وی آن 
را به عنوان یک سمسرت )90 روز تحصیلی( تعریف 
می کند، تحت تعلیق طوالنی مدت یا اخراج قرار 
نخواهد گرفت و هرگونه تعلیق یا اخراج فراتر از 

سال تعلیمی جاری تطبیق نخواهد شد.

خدمات تعلیمی
تعلیم همگانی فدرال وی به حیث اقدامی اصالحی 

ارائه خدمات تعلیمی به یک متعلم را به حالت 
تعلیق در منی آورد. اگرچه ممکن است یک متعلم 

به خاطر دوره تعلیق یا اخراج غیر اضطراری از 
صنف های خاص یا فعالیت های تعلیمی محروم 
شود، اما متعلم در این دوره از فرصت دریافت 
خدمات تعلیمی برخوردار خواهد بود. خدمات 

می تواند بشمول اکادمی آنالین، تدریس خصوصی یا 
دیگر فرصت ها باشد.

اقدامات مربوط به دیسپلین 
اختیاری

تعلیم همگانی فدرال وی از تعلیق یا اخراج 
طوالنی مدت به عنوان نوعی »اقدامات مربوط به 
دیسپلین اختیاری« استفاده نخواهد کرد - که به 

معنای تطبیق اقدامات اصالحی در جواب  به رفتار 
متعلمینی است که قوانین رفتاری متعلم را نقض 

می کند )در خط مشی 3240 درج شده است(. 
اقدامات مربوط به دیسپلین اختیاری، اقدامات 

اصالحی انجام شده  در جواب  به رفتار متعلمی که 
بعضی از قوانین ایالتی را نقض می کند - مانند 

داشنت سالح گرم و بعضی جرائم خشونت آمیز، جرائم 
مربوط به مواد مخدر و جنسیتی - یا مواردی که 

بر صحت یا امنیت دیگر متعلم یا کارمندان تاثیر 
می گذارد را در بر منی گیرد. برای کسب معلومات 

بیشرت در مورد اقدامات مربوط به دیسپلین 
اختیاری، به RCW 28A.600.015 مراجعه 

منایید. 

اخراج
هیچ متعلمی اخراج نخواهد شد مگر اینکه 	 

اشکال دیگر اقدامات اصالحی انجام شده در 
قسمت میانجیگری وضعیت/رفتار موفقیت آمیز 

نبوده باشد.

حمل سالح در داخل مکتب، وسایل ترانسپورت 	 
مکتب و یا تأسیسات آن باعث اخراج می شود.

متعلم رصفاً به دلیل نقض قوانین ناحیه اخراج 	 
خواهد شد. ماهیت و رشایط نقض باید بطور 

موجه از سختگیری در اخراج حامیت کند.

در صورت درخواست مدیر تاسیسات، ناظم 	 
می تواند تصمیم بگیرد که اخراج را بیش از یک 
سمسرت تحصیلی، با مراعات ترشیفات قانونی، 

متدید کند.

اطالعیه پروسیجر اخراج هامنند تعلیق طوالنی 	 
مدت و مطابق با پروسیجر 3241P خواهد بود.

اخراج اضطراری
وقتی که اقدامات متعلمین خطری عاجل و 	 

مداوم برای دیگر متعلمین یا کارمندان ایجاد کند 
یا خطر اختالل در روند تعلیمی را در پی داشته 

باشد، بالفاصله اخراج می شوند. ناحیه نباید 
اخراج اضطراری را رصفاً برای رسیدگی دیسپلین 

متعلم تطبیق کند.

اخراج اضطراری ممکن است حداکرث الی 10 روز 	 
ادامه پیدا کند مگر اینکه )1( توسط ناظم یا 

معاون او لغو شود یا )2( مطابق با محاکمه یا 
تجدیدنظر تغییر کند یا اصالح شود.

ظرف 10 روز بعد از اخراج اضطراری از مکتب، 	 
اخراج اضطراری یا باید پایان یابد یا به شکل 

دیگری از اقدامات مربوط به دیسپلین تبدیل 
شود.

اطالعیه پروسیجر اخراج اضطراری هامنند تعلیق 	 
طوالنی مدت و اخراج خواهد بود و دارای موارد 

استثنای ذیل است:

اطالعیه کتبی باید بصورت دستی )همراه با 	 
تأییدیه یا تصدیق کتبی( تسلیم داده شود؛ یا 

پروسیجر های کامل شکایت و تجدیدنظر 
را می توان در خط مشی 3241 و 

پروسیجر 3241P یافت.

معلومات مربوط به دیسپلین )ادامه(
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ظرف 24 ساعت بعد از اخراج )در پی اقدام 	 
برای متاس تلیفونی با ولی/رسپرست در ارسع 
وقت(، مهر باطله نشاِن پست را دریافت کند.

متعلم یا ولی/رسپرست سه روز تحصیلی فرصت 	 
دارند تا درخواست محاکمه را به دفرت برابری  

)Office of Equity( ارائه دهند.  

پروسیجر محاکمه برای تعلیق و 
اخراج طوالنی مدت

جلسات محاکمه برای تعلیق یا اخراج طوالنی 
مدت ظرف سه )3( روز تحصیلی بعد از ارائه 

چنین درخواستی به مسئولین مکتب، آغاز می شود 
و مسئول محاکمه به آن رسیدگی می کند. مدارک 

مستند و دیگر شواهد فزیکی باید قبل از محاکمه 
توسط متعلمین، والدین/ رسپرستان و مقامات 

مکتب تفتیش شوند.

متعلمین در جلسه محاکمه از حقوق ذیل برخوردار 
خواهند بود:

فرصت برخورداری از وکیل منحیث مناینده خود؛	 

فرصت بیان توضیحات خود؛	 

فرصت ارائه شواهد و شاهدان؛	 

فرصت مطرح کردن سواالت و مواجهه با شاهدان.	 

بررسی و تجدید نظر هیات اداری
درخواستی که به موجب آن متعلم از دفرت محاکمه 

می خواهد در تصمیم خود تجدیدنظر کند، باید 
ظرف پنج روز تحصیلی بعد از دریافت تصمیم 

محاکمه، به دفرت ناظم ارائه شود. هیات اداری 
مکتب می تواند برای استدالل بیشرت و جمع آوری 

معلومات اضافی با متعلم یا والدین، مدیر، شاهدان 
یا کارمندان مکتب دیدار کند. هیات اداری مکتب 

باید بعد از دریافت درخواست بررسی و تجدید نظر، 
ظرف پنج روز تحصیلی تصمیم کتبی را به متعلم و 

والدین ارائه دهد.

پذیرش مجدد: هر متعلمی که تحت تعلیق قرار 
گرفته است یا اخراج شده است، می تواند هر زمان 
که بخواهد با ارائه درخواست کتبی به ناظم، برای 
پذیرش مجدد درخواست کند. این مکتوب بشمول 

دالیل پذیرش مجدد، اسنادی که از درخواست حامیت 
می کند و دیگر معلومات موردرضورت در پروسیجر 

3241P می باشد. ناظم یا معاون بصورت کتبی 
جواب  خواهند داد. در بعضی موارد، قبل از اقدام 
برای پذیرش مجدد، انجام ارزیابی اضافی از جمله 
ارزیابی روانشناسی یا »روانپزشکی« مستقل الزم 

است. متام ارزیابی های متعلم با مرصف فامیل 
صورت خواهد گرفت. متعلم می تواند با ارائه 

درخواست به دفرت ناظم نشان دهد دچار مشکالت 
مالی است و برای معافیت درخواست دهد.

مشارکت مجدد: این ناحیه کوشش خواهد کرد تا 
به متعلمینی که برای مدت طوالنی تعلیق یا اخراج 

شده اند کمک کند تا قبل از انجام اقدامات اصالحی 
یا قبل از پایان آن به محیط تعلیمی بازگردند. این 

ناحیه ظرف 0	 روز از تعلیق طوالنی مدت یا اخراج 
متعلم و حداکرث پنج روز قبل از بازگشت متعلم به 
مکتب جلسه ای را برگزار می کند تا در مورد طرحی 

برای ورود مجدد متعلم به پروگرام  تحصیلی با 
متعلم، والدین یا رسپرستان آنها صحبت کند.

مکتب و/یا ناحیه باید متناسب با رشایط فردی 
متعلم از جمله با در نظر گرفنت حادثه ای که باعث 

تعلیق یا اخراج طوالنی مدت او شده است، طرح 
مشارکت مجدد شخصی را ایجاد کند.

در جریان دوره تعلیق از مکتب، متعلم نباید به 
هیچ یک از امالک و مستغالت شخصی که تحت 
متلک، کرایه، گِروی و کنرتول این ناحیه قرار دارد، 

بدون تاییدیه قبلی مدیر یا مناینده او وارد شود.

اقدامات مربوط به دیسپلین برای 
متعلمین دارای معلولیت

پروسیجر های دیسپلین برای متعلمین دارای 
 )IDEA( معلولیت با قانون اشخاص دارای معلولیت

و بخش 504 قانون توانبخشی مطابقت دارد. این 
پروسیجر ها در اطالعیه اقدامات مراقبتی تعلیم 
خاص و خط مشی ها و پروسیجر های 2161 و 

2162 یافت می شود. این پروسیجر ها تحت رشایط 
ذیل تطبیق می شوند:

 	 ،)IEP( متعلم دارای یک پروگرام  تعلیم فردی
پروگرام  حفظ الصحه فردی )IHP( و/ یا طرح 

تحت بخش 504 است.

تا به حال صالحیت متعلم برای دریافت خدمات 	 
تعلیم خاص تعیین نشده است، اما ولی/

رسپرست بصورت كتبی )یا بصورت شفاهی( 
به کارمندان نظارتی یا اداری ناحیه یا معلم 

تشویش خود را ابراز منوده است تا این متعلم 
برای تعلیم خاص و خدمات مرتبط ارزیابی شود؛ 
یا ولی/رسپرست درخواست کرده است که متعلم 
برای تعلیم خاص ارزیابی شود؛ یا معلم یا دیگر 

کارمندان مکتب در مورد الگوی رفتاری نشان 
داده شده ذریعه متعلم نزد مدیر تعلیم خاص یا 

دیگر کارمندان نظارتی ابراز تشویش کرده اند.

معلومات مربوط به دیسپلین )ادامه(
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عدم صداقت تحصیلی/رسقت ادبی: ارائه 
عمدی کار دیگران به حیث کار خود، یا کمک 

به متعلم دیگری در این کار یا استفاده از 
منابع دارای جواز )بطورمثال: عدم اعتباربخشی 

به کار شخص دیگر(.

مرشوبات الکولی: تولید، فروش، خرید، حمل، 
نگهداری یا مرصف مرشوبات الکولی مست 

کننده یا موادی که به عنوان مواد الکولی تلقی 
.3241P می شوند یا نقض پروسیجر

تغییر سوابق: جعل، تغییر یا از بین بردن 
سوابق مکتب یا هرگونه مکاتبه بین خانه 
و مکتب منع است. اقدام به فریب کاری با 

نوشنت نام شخص دیگر یا جعل زمان، تاریخ، 
منرات، آدرس ها یا دیگر داده ها منع است.

ایجاد حریق: آتش سوزی یا انفجار عمدی و/یا 
آگاهانه منع است.

حمله )جسمی(: استفاده از زور یا خشونت 
 RCW علیه شخص دیگر منع است. طبق

28A.635.090، متعلمینی که با زور یا 
خشونت با کارمندان مکتب یا دیگر متعلمین 

درگیر می شوند، بالفاصله تعلیق یا اخراج 
می شوند. 

حمله )کالمی(: استفاده تهدیدآمیز از زور یا 
خشونت علیه شخص دیگر منع است. طبق 
RCW 28A.635.090، متعلمینی که با 
زور یا خشونت با کارمندان مکتب یا دیگر 

متعلمین درگیر می شوند، بالفاصله تعلیق یا 
اخراج می شوند. این موضوع بشمول تهدیدات 

مربوط به مبب گذاری می شود: تهدید به 
مبب گذاری یا صدمه رساندن به تأسیسات یا 

اموال مکتب دولتی منع است.

تهدید به مبب گذاری: تهدید به مبب گذاری یا 
صدمه رساندن به تأسیسات یا اموال مکتب 

دولتی منع است.

رسقت: ورود غیرقانونی به مکتب با قصد 
رسقت و/یا خرابکاری منع است.

رفتارهای خطرناک: درگیر شدن در رفتاری که 
یک شخص عاقل می داند خطر صدمه به خود 

یا دیگران را در پی دارد منع است. 

تخریب اموال: صدمه رساندن عمدی یا 
 RCW .خسارت زدن به اموال مکتب یا دیگران

28A.635.060

رفتارهای مخل: رفتار عمدی که باعث ایجاد 
مزاحمت در محل مکتب شود و یا در روند 

تعلیمی اختالل ایجاد کند، از جمله استفاده از 

رفتارهایی که ممکن است باعث 
اقدامات اصالحی و/یا دیسپلین 

شوند

معلومات مربوط به دیسپلین )ادامه(
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سخنان ناشایست منع است. چنین رفتاری بشمول 
موارد ذیل است اما محدود به این موارد منی شود: 

جلوگیری از حضور متعلمین در یک صنف یا 	 
فعالیت در مکتب؛ 

تداخل جدی در برگزاری هرگونه صنف یا 	 
فعالیتی؛

فعال ساخنت زنگ هشدار بصورت غلط و/یا 	 
خراب منودن زنگ هشدار.

لباس و ظاهر مختل کننده: لباس و ظاهر نباید 
موجب بروز مشكالت صحی یا امنیتی شود، 

دیگران را برتساند و باعث اختالل شود. خط مشی و 
3224P پروسیجر  3224؛

مواد مخدر، تسلیم دهی یا داشنت آن با قصد تسلیم 
دهی: توزیع، فروش یا در اختیار داشنت هرگونه مواد 

کنرتول شده یا مواد مخدر با هدف تسلیم دهی.

دوا، غیرقانونی، بدون نسخه، استفاده با نسخه 
یا داشنت آن: استفاده یا داشنت غیرقانونی هرگونه 
ماده مخدر یا مواد کنرتول شده. بشمول استفاده 

یا دارا بودن هرگونه دوای نسخه دار یا بدون نسخه 
)بطورمثال، آسپرین، رشبت های رسفه، قرص های 

کافئین، اسپری های بینی( می باشد.

مواد انفجاری: در اختیار داشنت یا استفاده از هر 
چیزی که با توسل به زور یا خشونت موجب انفجار 

شود یا احتامل انفجار را در پی داشته باشد، مانند 
ترقه، مرمی یا مبب دست ساخت منع است. 

اخاذی/حق السکوت/تهدید دریافت پول یا چیزهای 
دیگر با خشونت یا تهدید به خشونت، یا مجبور 

ساخنت شخص به انجام کاری با زور یا تهدید به زور 
منع است.

عدم همکاری: عدم مراعات یا پیروی از طرزالعمل ها 
یا درخواست های معقول و قانونی معلمین یا 

کارمندان بصورت مکرر. این موضوع بشمول عدم 
پیروی، رسکشی و عدم معرفی خود است اما رصفاً به 

این موارد محدود منی شود. 

جنگ: مشارکت متقابل در حادثه ای که بشمول 
خشونت جسمی است.

رفتارهای گروپی ناشایست: متعلمینی که در 
رفتارها یا فعالیتهای گروپی ناشایست مشارکت 

می کنند، مشمول مداخله می شوند و ممکن است به 
مقامات اجرای قانون مربوطه راپور شوند. نوع لباس، 
پوشش، فعالیت ها، اعامل، رفتار یا طرز آرایش مو که 
توسط متعلمین به منایش گذاشته می شود، منعکس 

می شود یا در آن مشارکت می کنند نباید: 

مسئولین مکتب را به این باور منطقی سوق 	 
دهد که این رفتار، پوشش، فعالیت، عمل یا سایر 

ویژگی ها مربوط به گروپ  جنایتکارانه خاصی 
است و باعث برهم زدن یا ایجاد تداخل در 

محیط یا فعالیت مکتب یا اهداف تعلیمی شود؛ 

خطر امنیت جسمی برای خود شخص، متعلمین، 	 

کارمندان ایجاد کند؛

فضایی ایجاد کند که در آن فشار غیررضوری، 	 
رفتار، تهدید، قواره گرفنت آشکار یا تهدید به 

خشونت، باالی صحتمندی یک متعلم، کارمند یا 
شخص دیگر تأثیر منفی بگذارد؛ یا 

اعالن عضویت در باند یا وابستگی به آن با 	 
منایش اعالمیه کتبی، تاتو، نقاشی، طراحی، طرح، 
نشان در مکتب یا اموال شخصی خود یا دیگران.

3225P خط مشی 3225 و پروسیجر

آزار، تهدید و زورگویی: آزار، تهدید و زورگویی در 
قالب پیام کتبی یا تصویری که عمدا تهیه شده 

است - از جمله پیام هایی که بصورت الکرتونیکی 
منتقل می شوند - اقدام کالمی یا فزیکی، از جمله 
مواردی که نشان می دهد بر بنیاد نژاد، رنگ جلد، 

مذهب، تبار، ملیت، جنسیت، گرایش جنسی، از 
جمله هویت یا بیان جنسیتی، ناتوانی ذهنی یا 

جسمی یا غیره خصوصیات متامیز بیان شده است 
که محدود به این موارد منی شود، زمانی که اقدام 

موجب موارد ذیل شود:

از نظر جسمی به یک متعلم صدمه می رساند یا 	 
به دارایی او خسارت وارد می کند؛

موجب اختالل اساسی در تحصیالت یک متعلم 	 
می شود؛

به قدری شدید، مداوم یا فراگیر است که باعث 	 
ایجاد یک محیط تعلیمی ترسناک یا تهدیدآمیز 

می شود؛

موجب مختل شدن اساسی عملکرد منظم مکتب 	 
می شود.

در تعلیم همگانی فدرال وی، ما متعهد هستیم كه 
اطمینان حاصل کنیم هر یک از متعلمین جهت 

حامیت از خود و دیگران، از زمینه های فرهنگی و 
رضوریات یادگیری خود و دیگران آگاه شوند، آن ها را 
درک کنند و بپذیرند. خط مشی 3207 و پروسیجر 

3207P

امتحانات خطرناک: متعلمین نباید در اقدامات 
خطرناک یا آزاردهنده که باعث صدمه رساندن، 

تحقیر یا رسوائی می شود یا احتامل صدمه رساندن، 
تحقیر یا رسوا کردن اشخاص دیگر را در پی دارد، 

مشارکت کنند و دیگران را به انجام آن تشویق کنند.

منایش عالقه به شکل نامناسب: منایش آشکار عالقه 
یا اقداماتی با گرایش جنسی که معیارات رفتار 
اجتامعی قابل قبول را نقض می کند، منع است.

الیزر پوینرت: استفاده و/یا دارا بودن الیزر پوینرتها 
توسط متعلمین در رشایطی که تحت نظارت 

مستقیم معلم نباشد، منع است و می تواند یک 
رفتار خطرناک محسوب شود.

ترک محیط تحصیل در جریان ساعات مکتب: 
متعلمین موظف هستند از زمان ورود در صحن 
مکتب مبانند، مگر اینکه رسام از مکتب رخصت 

معلومات مربوط به دیسپلین )ادامه(

شوند. متعلمینی که در ساعات مکتب در انجام 
فعالیت های تایید شده خارج از صحن مکتب اشرتاک  

می کنند باید یک جواز عبور معترب برای حضور در 
خارج از صحن مکتب داشته باشند. بازدید از مکاتب 

دیگر باید از قبل توسط هر دو مدیر تأیید شود.

انداخنت باطله: انداخنت، جمع منودن، رها کردن یا 
دور انداخنت باطله در امالک نواحی مکاتب دولتی 

منع است.

گشت و گذار/ورود غیر مجاز: حضور در محل هایی که مجاز 

نیست و یا امتناع از ترک آنجا در صورت درخواست، منع است. 

گشنت در توالت، پارکینگ ها و مناطق ممنوع تعیین شده و 

خودداری از ترک آنجا در صورت درخواست منع است.

ماریجوانا: استفاده، کشت، توزیع، فروش، درخواست، 
خرید، نگهداری و حمل کانابیس غیرقانونی است.

وسایل نقلیه موتوری در داخل تاسیسات مکتب: به 
صفحه 		 مراجعه منایید.

متاس فزیکی/پرخاشگری جسمی: رفتاری که باعث 
صدمه جسمی غیر جدی اما نامناسب نسبت به 

دیگران شود یا آن ها را تهدید کند.

رسقت: رسقت از شخص با استفاده از زور یا تهدید 
منع است. 

اظهارات متعلم: اظهارات متعلم نباید مبتذل، زننده، 
ناپسند یا رصیحا توهین آمیز باشد و در حقوق 

اشخاص دیگر تداخل ایجاد کند. 

فروش اقالم در مکتب: رصفاً سازمان های مجاز 
می توانند در امالک مکتب یا در مراسم مکتب اقدام 

به فروش اقالم کنند. 

 رفتار نامناسب جنسی:
اقدامات و اظهارات ناپسند چه کالمی و چه 

غیرکالمی.

سوءاستفاده از تکنالوجی: این امر به منزله هرگونه 
اقدامی است که خط مشی استفاده مورد قبول 

ناحیه یا هر یک از خط مشی های دیگر ناحیه که 
آزار، تهدید و یا زورگویی را منع می سازند، از جمله 

موارد ذیل را نقض می کند و تنها محدود به این 
موارد منی شود:

استفاده از تکنالوجی ازقبیل کمپیوتر ها، 	 
تلیفون های همراه، دستگاه های دستی، 

تلیفون های اندراید و غیره متعلق به ناحیه یا 
مورد استفاده در محوطه ناحیه یا در یک رویداد 
تحت حامیت ناحیه برای آزار، زورگویی و تهدید 

هر یک از متعلمین، کارمندان یا داوطلبان ناحیه؛

دسرتسی عمدی و/یا بارگیری مطالب مبتذل یا 	 
ناپسند یا فلمربداری از اشخاص بدون کسب 

اجازه از آن ها؛

ارسال مطالب مبتذل یا ناپسند بارگیری شده 	 
برای دیگران؛

دستکاری الکرتونیکی سخت افزار، دوسیه های 	 

رفتارهایی که ممکن است باعث اقدامات اصالحی و/یا دیسپلین شوند
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داده، یا نرم افزار یا دسرتسی یا استفاده از این 
تکنالوجی بصورت غیر مجاز. خط مشی 3245

متعلمین در زمان استفاده از سیستم های معلومات 
الکرتونیکی ازقبیل ایمیل، شبکه ها و انرتنت باید 

 2022.2P از طرزالعمل های قابل قبول پروسیجر
برای استفاده پیروی کنند.

دزدی: حمل غیرمجاز اموال شخصی شخص دیگر یا 
امالک ناحیه منع است. 

تهدید به کشنت شخص دیگری )از جمله »فهرست 
قربانیان«(: ترساندن پرسونل مکتب یا دیگر 

متعلمین با تهدید مستقیم به زور یا خشونت منع 
است. 

دخانیات: استفاده یا داشنت محصوالت حاوی 
دخانیات )از جمله سگرت های الکرتونیکی( توسط 

متعلمین منع است. خط مشی 4215

سوء استفاده کالمی: استفاده از سخنان توهین آمیز 
یا تهدیدآمیز در برخورد با کارمندان مکتب یا دیگر 

متعلمین منع است.

 سالح: 
1( هر یک از متعلمین ابتدایی یا متوسطه که قصد 

دارد به داخل مکتب سالح بربد یا در داخل مکتب 
ابتدایی یا متوسطه عمومی، ترانسپورت مکتب 
عمومی یا مناطق تاسیساتی که منحرصا توسط 

مکاتب عمومی استفاده می شوند سالح داشته باشد، 
حداقل یک سال از مکتب اخراج خواهد شد. ناظم 
ناحیه مکتب می تواند اخراج یک متعلم را بصورت 

موردی تغییر دهد. 

RCW 28A.600.420

2( متعلمینی که سالح خطرناکی دارند یا هر نوع 
سالح خطرناک، موارد شبیه به سالح، بازیچه شبیه 

به سالح یا هر سالح دیگری که ظاهرا قادر به ایجاد 
صدمات جسمی است را حمل می کنند، به منایش 

می گذارند یا نشان می دهند و رشایطی را ایجاد 
می کنند که موجب ترس شخص دیگر می شود یا 

زنگ خطری برای امنیت دیگران محسوب می شود، 
مشمول اقدام دیسپلین و حتی اخراج خواهند بود.

3( مالکیت یعنی داشنت سالح های خطرناک در 
امالک ناحیه مکتب یا در یک رویداد تحت حامیت 

ناحیه مکتب و در محل های ذیل:

در فضایی مانند املاری یا میز که به یک متعلم 	 
اختصاص داده شده است؛ یا

در فضا یا دارایی متعلق به متعلم دیگر )بدن 	 
متعلم، لباس، بکس پشتی یا موتر او(؛ یا

تحت اختیار متعلم یا قابل دسرتسی یا در 	 
دسرتس او، مانند مواردی که توسط متعلم پنهان 

شده است.

4( سالح خطرناک بشمول موارد ذیل است اما 
محدود به این موارد منی شود:

سالح گرم؛ یا	 

تیر و کامن، چوپ دستی، خنجر، زنجیر یا بوکس 	 
پنجه فلزی؛ یا

هر نوع چاقو یا ابزاری برای برش یا خنجر زدن 	 
که به گونه ای در یک زمان و مکان حمل می شود، 

به منایش گذاشته می شود، نشان داده می شود یا 
بیرون کرده می شود که یا حاکی از قصد ترساندن 
اشخاص دیگر است و یا زنگ خطری برای امنیت 

اشخاص دیگر محسوب می شود؛ یا

هر وسیله ای که معموال با نام »نانچوک« 	 
شناخته می شود متشکل از دو یا چند چوب، فلز، 

پالستیک یا مواد مشابه است که با سیم، طناب 
یا موارد دیگر به هم متصل شده اند؛ یا

هر وسیله ای که معموال به عنوان »ستاره های 	 
پرتابی« شناخته می شود و اشیای فلزی چند 

پره هستند و برای اصابت در اثر رضبه طراحی 
شده اند؛ یا

هر نوع مواد انفجاری؛ یا	 

هر چیزی که به عنوان سالح استفاده می شود. 	 

معلومات مربوط به دیسپلین )ادامه(
رفتارهایی که ممکن است باعث اقدامات اصالحی و/یا دیسپلین شوند
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معلومات مربوط به 
دیسپلین )ادامه(

سوابق تعلیمی
 )FERPA( قانون حریم شخصی و حقوق تعلیمی فامیل

در رابطه با سوابق تحصیلی متعلمین به والدین/ 
رسپرستان و متعلمین باالی 18 ساله )»متعلمین واجد 

رشایط«( حقوق خاصی اعطا می کند. 

والدین/رسپرستان از حق درخواست سوابق تحصیلی 	 
متعلمین برخوردار هستند. درخواست برای دریافت 
سوابق توسط متعلم فعلی یا ولی/رسپرست متعلم 

باید به مدیر مکتب متعلم ارسال شود. مطابق با 
RCW فصل 42.56، انتشار سوابق متعلمی قابل 

شناسایی توسط تعلیم همگانی فدرال وی )به استثنای 
معلومات دایرکرتی متعلم( بدون کسب اجازه ولی/
رسپرست از طرف کارمندان مکتب و/ یا ناحیه منع 

است. سوابق متعلم بشمول موارد ذیل است که 
محدود به این ها منی شود:

منرات	 
منرات امتحان پیرشفت	 
سوابق حارضی و غیرحارضی	 
سوابق دیسپلین	 

سوابق تعلیمی ممکن است بشمول متامی معلومات 
مربوط به متعلم باشد که بصورت روزمره جمع  آوری و 

نگهداری می شوند ازقبیل معلومات شناسایی بطور مثال 
نام متعلم، تاریخ تولد، جنسیت، سال تعلیمی، آدرس، منرب 

تلیفون، نام ولی/رسپرست، گروپ بندی قومی، معلومات 
اضطراری، محل اشتغال ولی/رسپرست، داکرت فامیلی، نرس 

طفل، خواهران و برادران، سوابق حارضی و غیرحارضی، 
منرات و غیره راپور های مربوط به پیرشفت متعلم، نتایج 

امتحاناتی پیرشفت تحصیلی، استعداد، عالیق، شنوایی 
و بینایی، راپورهای وضعیت صحی و واکسیناسیون، 

سوابق مربوط به موفقیت های تحصیلی و مشارکت در 
فعالیت های مکتب، راپورهای تأیید شده در رابطه با 

سوءرفتار از جمله سوابق اقدامات مربوط به دیسپلین 
و غیره معلوماتی که امکان ارائه مشاوره به متعلمین و 

پالن گذاری فعالیت های مناسب را فراهم می کند.

حقوق تعلیمی فامیل و قانون حریم 
)FERPA( شخصی

شام در مورد اینکه عکس، نام و غیره معلومات 
دایرکرتی طفل  شام در نرشیات ویبسایت ما یا 
رسانه های ما استفاده شوند یا خیر، اظهار نظر 

می کنید.

به موجب قانون فدرال، مکاتب مکلف هستند به والدین 
اطالع دهند که بعضی از معلومات طفل شان که »معلومات 

دایرکرتی« نامیده می شود، ممکن است برای اهداف خاص 
مکتب استفاده شوند. والدین و رسپرستان می توانند به 
مکاتب بگویند که این معلومات را منترش نکنند. این 

موضوع بخشی از قانونی به نام قانون حریم شخصی و 
 FERPA .است )FERPA( 	9		 حقوق تعلیمی فامیل سال
در رابطه با سوابق تحصیلی متعلمین به والدین/رسپرستان 
و متعلمین باالی 8	 سال )»متعلمین واجد رشایط«( حقوق 

خاصی اعطا می کند.

ما از والدین می خواهیم قبل از محدود منودن این 
معلومات، خوب فکر کنند. متأسفانه، با محدود کردن 

معلومات دایرکرتی طفل تان برای انتشارات مکتب، نام و 
عکس متعلم شام در سالنامه  ها و راپورهای ساالنه متعلمین 

درج منی شود. آن ها بخشی از عکسهای صنفی، تیمی یا 
کلب نیستند که قرار است در سالنامه  ها منترش شود. 

و اگر به ارائه معلومات متاس به سازمان های خارج از 
کشور جواب  »خیر« دهید، نام، آدرس و منرب تلیفون طفل  

شام در اختیار سازمان های غیر منطقوی از جمله: کالج ها 
یا استخدام کننده های نظامی و کمیته های تجدید دیدار 

مکتب و بعد از فارغ التحصیلی قرار منی گیرد. انتشار 
عکس های طفل تان در نرشیات و ویبسایت های ناحیه 

یا رسانه های خربی یکی از مواردی است که می توانید در 
صورت عالقه آن را محدود کنید. 

برای کسب معلومات بیشرت در مورد FERPA، به ویب سایت 
ذیل مراجعه منایید: 

www.fwps.org/Page/2215. 

اگر می خواهید از حضور طفل تان در معلومات دایرکرتی، 
نرشیات یا عکس ها انرصاف دهید، با مدیر دفرت مکتب خود 

به متاس شوید. 

اگر متعلم در پروگرام  محرمانگی آدرس ایالتی اشرتاک  کند، 
معلومات شناسایی محدود می شود. خط مشی 3231 و 

3231P پروسیجر

تلیفون رهنامی مکاتب امن
253-945-SAFE

چیزی شنیده اید؟ چیزی می دانید؟ اطالع دهید!

 اینجا مکتب شامست، آن را امن نگه دارید.

 متاس یا ارسال پیام کوتاه بصورت  		ساعته و هفت روز هفته. 

حاال آن را به تلیفون همراه خود اضافه کنید.
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منابع الکرتونیکی 
هیات اداری و ناظم معتقد هستند که همه کارمندان 

و متعلمین برای موفقیت در دنیای دیجیتل باید خالق 
و کاربر ماهر معلومات، رسانه ها و تکنالوجی باشند. 
بنابراین، این ناحیه از منابع دیجیتل همچون ابزاری 
قدرمتند و جذاب برای متعلمین جهت یادگیری و به 

کارگیری مهارت ها از طریق روش های مرتبط، خالقانه و 
دقیق استفاده خواهد کرد. هدف این ناحیه این است 

که فرصت های فراوان و کافی در اختیار متعلمین قرار 
دهد تا از تکنالوجی برای اهداف مهم در مکاتب استفاده 

کنند، دقیقاً هامنطور که دیگر اشخاص در محل کار و 
دیگر محیط های واقعی از این ابزار استفاده می کنند. در 

حامیت از هدف 	، تکنالوجی ناحیه امکان برقراری ارتباط، 
یادگیری، به اشرتاک گذاری، همکاری، نوآوری و خالقیت را 

برای همه کارمندان و متعلمین ناحیه فراهم می کند تا به 
تفکر بپردازند، مشکالت را حل کنند و بر راه حل ها مترکز 

کنند، کار خود را مدیریت کنند و کنرتول زندگی خود را به 
2022P عهده بگیرند. خط مشی 2022 و پروسیجر

در حامیت از تعهد ما به ایجاد محیط یادگیری امن، تعلیم 
همگانی فدرال وی از ابزارهای مبنی بر تکنالوجی برای 

جواب گویی موثرتر به تشویش های مصئونیت متعلمین 
استفاده کرده است. بصورت 		 ساعته و هر روز هفته، 
ابزارهای ما بر محتوای تولید شده توسط متعلمین که 
طریق ایمیل و حساب های درایو شبکه ای مکتب ارائه 
می کنند، نظارت منوده و آنها را ارزیابی می کنند. این 
کار تصاویر یا محتوای نامناسبی که می تواند موجب 

بروز تشویش شود را شناسایی و عالمت گذاری می کند و 
کلامت کلیدی را جستجو می کند که به موارد خودآزاری، 
خشونت علیه دیگران، زورگویی، استفاده از مواد مخدر 
و موارد دیگر مربوط می شوند. این کار به ناحیه اجازه 
می دهد برای جلوگیری و جواب گویی به تشویش های 

مصئونیت متعلمین از رویکردی وقایوی به جای رویکرد 
عکس العملی استفاده کند. این ابزارها به کارمندان تعیین 
شده اطالع می دهند تا با اقدامات مناسب جواب  دهند و 
اقدامات دیگری که در هر یک از مراکز خود اجرا کرده ایم 

را برای اطمینان از یک محیط یادگیری امن و مثمر مثر مبنا 
قرار دهند.

دستگاه های دیجیتلی 
با به رسمیت شناخنت تصمیامت ولی/رسپرست در مورد 

رضوریات امنیتی و ارتباطی فامیل های آنها، انتظارات ذیل 
برای ارائه و ایجاد یک فضای یادگیری مثبت و مثمر مثر 
اجرایی می شوند. داشنت و استفاده از وسایل الکرتونیکی 

یا مخابراتی شخصی و متعلق به مکتب )ازقبیل ابزارهای 
محاسباتی، تلیفون، تبلت، آیپاد/آیپد، ساعت، قلم و 

دستگاه های ثبت، که محدود به اینها منی شود(، نباید 
تهدیدی برای یکپارچگی علمی محسوب شود، محیط 

یادگیری را مختل سازد یا حقوق حریم شخصی دیگران 
را نقض کند. ناحیه در قبال رسقت يا خراب شدن وسايل 

آورده شده به مکتب کدام مسئولیتی به عهده ندارد. 

اگر چنین کاربردی به اهداف تحصیلی و/یا تعلیمی 
کمک کند، معلمین می توانند به متعلمین اجازه بدهند 
از دستگاه های شخصی در صنف های درس خود استفاده 

کنند. لطفا به طرزالعمل مکتب خود برای استفاده از 
وسایل الکرتونیکی مراجعه منایید. خط مشی 3245

در رابطه با استفاده از منابع دیجیتل ناحیه، متعلمین 
مسئولیت های ذیل را به عهده می گیرند:

از منابع دیجیتل رصفاً برای اهداف تعلیمی استفاده 	 
کنند؛

از خط مشی های ناحیه و قوانین فدرال/ایالتی، از 	 
جمله قوانین حق نرش و حریم شخصی پیروی کنند؛

از قوانین و انتظارات ناحیه در مورد استفاده از شبکه و 	 
انرتنت پیروی کنند؛

رفتار مناسبی داشته باشند؛	 

به اموال و خدمات ناحیه احرتام بگذارند؛	 

از منابع دیجیتل برای تعلیم و بصورت قانونی، مناسب 	 
و اخالقی استفاده کنند؛

رصفاً از معلومات شخصی خود برای ورود به سیستم 	 
در دستگاه ها استفاده کنند و رمز عبور یا معلومات 

کاربری مربوط به خدمات ناحیه ای را به اشرتاک 
نگذارند؛

اقدامات امنیتی موجود را مراعات کنند و از متام 	 
طرزالعمل ها پیروی کنند؛

رصفاً مطالب مناسب برای مکتب را ارسال کرده، به آنها 	 
دسرتسی داشته باشند و منترش کنند.

ماموریت
دفاتر تعلیم برای یادگیری و خدمات تکنالوجی 

معلومات پشتیبانی هایی را ارائه می کند تا 
محیطی ایجاد کند که در آن همه متعلمین 

فرصتی برای یادگیری داشته باشند و از 
ابزارهای اساسی موردرضورت برای دسرتسی، 
تجزیه و تحلیل، تولید و انتشار معلومات 
جهت پشتیبانی و تقویت تجارب پروگرام  

درسی خود استفاده کنند. ما بطور مستمر 
از طریق هامهنگی پشتیبانی و خدمات 

با رضوریات و انتظارات همواره متغیر، از 
متعلمین و مربیان خود حامیت خواهیم کرد.

چشم انداز
نقش هایی که چشم انداز ما را تعریف می کنند، 
هم کارمندان و هم متعلمین را در بر می گیرند. 

اول، به متعلمین این فرصت داده می شود تا 
تکنالوجی را همچون ابزاری برای حامیت از رشد 
متعلم و شخصی سازی یادگیری شناسایی منوده 
و به کار بگیرند. دوم، محیطی ایجاد می کند که 

باعث بهرتین طرز استفاده از تکنالوجی برای 
تحقق اهداف اسرتاتژیک ناحیه می شود.

متعلمین باید رصفاً با اجازه مربی خود از وسایل 
الکرتونیکی شخصی )تلیفون های همراه، آیپاد، آیپد 

و ...( استفاده کنند.

متعلمین باید رصفاً با اجازه مربی خود از 
دستگاه الکرتونیکی شخصی )تلیفون های 

همراه، آی پاد ، آیپد و ...( استفاده کنند.
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تعلیم همگانی فدرال وی متعهد به ایجاد 
یک محیط تعلیمی امن و همگانی برای 

متامی متعلمین، کارمندان، والدین/ رسپرستان، 
اعضای فامیل، داوطلبان، حامیان و میهامنان، 

بدون آزار، تهدید یا زورگویی است. 

RCW 28A.300.285 آزار، تهدید و زورگویی 

را به حیث پیام کتبی یا تصویری تعریف می کند 
که عمدا تهیه شده است - از جمله پیام هایی 

که بصورت الکرتونیکی منتقل می شوند - اقدام 
کالمی یا فزیکی، از جمله مواردی که نشان 

می دهد بربنیاد نژاد، رنگ جلد، مذهب، تبار، 
ملیت، جنسیت، گرایش جنسی، از جمله هویت 

یا بیان جنسیتی، ناتوانی ذهنی یا جسمی یا 
دیگر خصوصیات متامیز بیان شده اند که محدود 

به این موارد منی شود و این اقدام موجب موارد 
ذیل می شود:

از نظر جسمی به یک متعلم صدمه 	 
می رساند یا به دارایی او خسارت وارد 

می کند؛

موجب اختالل اساسی در تحصیالت یک 	 
متعلم می شود؛

به قدری شدید، مداوم یا فراگیر است که 	 
باعث ایجاد یک محیط تعلیمی ترسناک یا 

تهدیدآمیز می شود؛

موجب مختل شدن عملکرد منظم مکتب 	 
می شود.

در تعلیم همگانی فدرال وی، ما متعهد هستیم 
كه اطمینان حاصل کنیم هر یک از متعلمین 
جهت حامیت از خود و دیگران، از زمینه های 
فرهنگی و رضوریات یادگیری خود و دیگران 

آگاه شوند، آن ها را درک کنند و بپذیرند.

راپور دهی
متام راپورهای مربوط به آزار، تهدید و زورگویی باید 

بالفاصله به یک کالن سال در مکتب ارائه شوند. متعلمین 
معموال زورگویی را به کارمندان مکتبی که متعلم و/یا 

فامیل با آنها احساس راحتی می کنند از جمله کارمندان 
ذیل راپور می دهند: مشاورین/کمک رسانان اجتامعی، 

اشخاص مسئول امنیت و/یا اشخاص مسئول منابع مکتب، 
معلمین و مدیران/معاونان مدیر. برای کسب معلومات 

متاس با مکتب به صفحه 24 مراجعه منایید.

ارائه راپور موجب آغاز تحقیقات می شود و ولی/رسپرست 
از نتیجه تحقیقات مطلع می گردد. این مکتب با ولی/

رسپرست همکاری خواهد کرد تا در مورد مراحل بعدی 
برای کمک به رسیدگی به این موضوعات تصمیم گیری 

شود. اگر متعلم/ولی/رسپرست با یافته های تحقیق مخالف 
باشد، متعلم/ولی/رسپرست می تواند درخواست تجدید 
نظر خود در رابطه با این تصمیم را ارائه کند. برای ارائه 

درخواست تجدیدنظر از طریق منرب

 2000-945-253 با دفرت برابری و موفقیت متعلمین و 
فامیل ها به متاس شوید. معلومات به زبان های مختلف 

ارائه می شوند:

https://www.fwps.org/Page/601 

آزار تبعیض آمیز
خط مشی و روش P/3207 ناحیه در مورد آزار، تهدید و 
زورگویی مطابق با دیگر خط مشی های ناحیه از جمله 

خط مشی و پروسیجر P/3210 در مورد عدم تبعیض عمل 
می کند که به این مورد محدود نیست. متعلمین و والدین/

رسپرستان می توانند شکایت خود در مورد تبعیض و آزار 
تبعیض آمیز را به هر یک از کارمندان مکتب ارائه کنند. 
برای دریافت نسخه کاپی از خط مشی و پروسیجر عدم 

تبعیض ناحیه، با مکتب یا دفرت ناحیه خود به متاس شوید 
یا آن را بصورت آنالین در اینجا مشاهده منایید:

www.fwps.org/cms/lib010/WA01919399/

Centricity/domain/224/3000/3210.pdf

www.fwps.org/cms/lib010/WA01919399/

Centricity/domain/224/3000/3210P.pdf

www.fwps.org/cms/lib010/WA01919399/

Centricity/domain/819/3207-Adopted-120815.

pdf

آزار جنسی
این منطقه متعهد به ارائه تعلیم مثبت و مثمرمثر و عاری 

از تبعیض، از جمله آزار جنسی است. آزار جنسی، رفتار 
یا ارتباط ناخواسته ای است که ماهیت جنسی دارد و )1( 

متعلم را مجاب می کند که باید در مقابل رفتار جنسی 
یا ارتباطات ناخواسته تسلیم شود تا در ازای آن چیزی به 

دست آورد - بطورمثال منره یا جایگاه در یک تیم ورزشی، 
یا )2( این رفتار بطور قابل مالحظه ای در عملکرد تعلیمی 

یک متعلم اختالل ایجاد می کند یا یک فضای خصامنه 
ایجاد می کند. فارغ از جنسیت، گرایش جنسی، هویت 

)HIB( آزار، تهدید و زورگویی

جنسی یا بیان جنسیتی، هر یک از متعلمین یا کارمندان 
مکتب ممکن است هدف آزار جنسی قرار بگیرند. این 

ناحیه آزار جنسی متعلمین توسط دیگر متعلمین، 
کارمندان یا اشخاص ثالثی که در فعالیت های ناحیه 

مکتب اشرتاک  دارند از جمله محیط تحصیلی، پروگرام  های 
تعلیمی، فوق پروگرام ، ورزشی و غیره پروگرام  ها یا فعالیت 

های مکتب ممنوع می کند، چه پروگرام  یا فعالیت 
در داخل یک مکتب صورت گیرد، یا این که در وقت 

ترانسپورت مکتب یا در صنف یا اقدام تعلیمی که در جای 
دیگری برگزار می شود رخ دهد. 

منونه هایی از آزار جنسی می تواند بشمول موارد ذیل باشد:

تحت فشار قرار دادن شخص برای انجام خواسته 	 
جنسی؛

ملس بدن بصورت ناخوشایند که ماهیت جنسی دارد؛	 

پخش مطالب، ایمیل یا تصاویر رصیح جنسی؛	 

خشونت جسمی از جمله تجاوز و حمله جنسی.	 

شکایت از آزار جنسی باید بالفاصله از طریق منرب  
 2000-945-253 به هامهنگ کننده مطابقت با عنوان 

IX تعلیم همگانی فدرال وی راپور شود.

3205P خط مشی 3205 و پروسیجر
3207P خط مشی 3207 و پروسیجر
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مواد مرض
همه متعلمین مسئولیت حفظ یک محیط یادگیری موثر 
را به عهده دارند. استفاده از مرشوبات الکولی، مواد مخدر، 

روان پرش  ها و دخانیات )از جمله سگرت  الکرتونیکی یا 
ویپ( توسط متعلمین نه تنها غیرقانونی است، بلکه 

مانع یادگیری آنها می شود و برای صحت آنها نیز مرض 
است. حامیت مطلوب از متعلمین با حامیت فامیل از 

متعلم برای دوری ذهن و بدن از مواد مخدر آغاز می شود. 
ضمن این، مشاور مکتب/کمک رسان اجتامعی هر مکتب 
معلومات متاس بیشرتی از سازمان های صحی در قسمت 

مواد مخدر و مرشوبات الکولی فراهم می کند. همه 
کارمندان مسئول اجرای این خط مشی هستند. مدیر و 
کارمندان مکتب )نرس، حراست و/یا مشاور/کمک رسان 

اجتامعی( و والدین/رسپرستان متعلم در مورد سیستم های 
پشتیبانی احتاملی در صورت مشخص شدن استفاده 

متعلم از مواد مخدر با هم مشورت می کنند. 

خط مشی 3248

داشنت یا استفاده از دخانیات )از جمله سگرت های 
الکرتونیکی و ویپ(، مرشوبات الکولی، مواد مخدر یا مواد 

روان پرش  توسط متعلمین در داخل مکتب یا در وقت 
برگزاری فعالیت های تحت حامیت مکتب منع است.

الزامات اضافی که بر مشارکت متعلمین در فعالیت ها و/
یا رویدادهای ورزشی تأثیر می گذارد در صنف های 7–12 

مضاعف است و می توان آن ها را در انتظارت مربوط به 
فعالیت ها/رویدادهای ورزشی مشاهده کرد. متعلمینی 
که ضوابط مربوط به محیط یادگیری بدون مواد مخدر 

را نقض کنند، مطابق مقررات خط مشی 3240 – قوانین 
رفتاری متعلم و خط مشی 3241 – اقدامات اصالحی و 

دیسپلین مربوط به سوءرفتار، تحت اقدامات مربوط به 
دیسپلین قرار می گیرند. 

متعلم نباید مرشوبات الکولی، مواد غیرقانونی یا 	 
کنرتول شده یا موادی که ادعا می شود یک ماده مخدر 

غیرقانونی است، تحت کنرتول قرار دارد و یا توهم زا 
است را در اختیار داشته باشد، استفاده کند، بفروشد، 

تعلیم و یادگیری با پذیرش فرهنگی 
استندرد

تعلیم همگانی فدرال وی متعهد به توسعه 
پشتیبانی های متعدد در محیط مکتب و 

همکاری با سازمان های جامعه محور است.

متام مکاتب، مشاور مکتب و/یا کمک رسان 
اجتامعی را در اختیار شام قرار می دهد كه برای 

حامیت از متعلمین و فامیل ها در ارتباط با 
سیستم های پشتیبانی در دسرتس هستند. برای 
دسرتسی به مشاور مکتب/کمک رسان اجتامعی، 

رابط فامیل و/یا حامیت های اجتامعی/عاطفی 
مستقر در جامعه، مستقیام با مکتب طفل  خود 

به متاس شوید.

تعلیم همگانی فدرال وی متعهد به همکاری 
با سازمان های مستقر در جامعه ما برای ارائه 

خدمات حیاتی اجتامعی، عاطفی و صحی 
هستند که برای حامیت از متعلمین در انتخاب 

زندگی سامل رضوری می باشند. بسیاری از 
سازمان های جامعه می توانند با کسب معلومات 

بیشرت به فامیل های دارای مشکل مالی کمک 
منایند.

توزیع کند یا برای توزیع آن کوشش کند، تحت تأثیر آن 
قرار داشته باشد یا ثابت کند که آن را دارد. پروسیجر 

3241P

متام دخانیات، از جمله سگرت های الکرتونیکی و ویپ، 	 
به روشی مناسب توقیف و دور انداخته می شوند. 

برگزاری جلسه ای بین ولی/رسپرست با مدیر مکتب یا 
معاون او رضوری است.

اگر والدین یا رسپرستان توصیه ها را مراعات نکنند، 	 
با خدمات محافظت از اطفال )CPS( متاس گرفته 
می شود. طبق قانون ایالتی، معلمین، مشاورین، 

مدیران، کارمندان مراکز مراقبت از اطفال و نرس های 
مکاتب موظف هستند موارد مشکوک به طفل آزاری 

یا بی توجهی را به CPS راپور دهند.

پالن اسرتاتژیک

طفل همه جانبه   

اشخاص کوشا، دارای اعتامد به نفس، 
مسئولیت پذیر

همه متعلمین این توانایی را کسب می کنند و 

آماده می شوند تا برای تبدیل شدن به عضوی 

موثر و مولد در جامعه مسئولیت های شخصی 

خود را به عهده بگیرند.

دوم
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تعیین پیرشفت

یک رسوی  برای تعیین پیرشفت در پروگرام  
اسرتاتژیک هدف دو وجود دارد: فیصدی 

متعلمینی که احساس می کنند مکتب آنها 
امن بوده و از آن ها استقبال می شود، در 

یک رسوی  تعیین سطح شده است.

مواد مرض )ادامه(

صنوفی 
کودکستان– 

چهارم

داشنت، به اشرتاک گذاری/تبادل، 
استفاده

مواد و متعلقات به روش مناسب توقیف و دور انداخته می شوند.	 

جلسه با ولی/رسپرست حتمی است. 	 

ممکن است با سازمان اجرای قانون و پشتیبانی طبی متاس گرفته شود.	 

صنوفی

 12-5 

داشنت، به اشرتاک گذاری/تبادل، 
استفاده

جلسه با ولی/رسپرست حتمی است.	 

ممکن است با مسئول امنیت و/یا مسئول منابع مکتب )SRO( و پشتیبانی طبی متاس گرفته شود.	 

صنوفی

 12-5 

اولین تخلف برای فروش و/یا تسلیم 
دهی

ممکن است متعلم تحت تعلیق طوالنی مدت از ناحیه قرار گیرد.	 

جلسه با ولی/رسپرست الزامی است.	 

با سازمان اجرای قانون متاس گرفته خواهد شد.	 

معلومات صحی

مرصف دوا در مکتب 
قانون ایالت واشنگنت به کارمندان مکاتب اجازه می دهد 

تنها تحت رشایط خاصی از دوا استفاده کنند. منظور از دوا 
متام دواهای نسخه دار و بدون نسخه است. 

خط مشی 3416 

قبل از تجویز هرگونه دوای نسخه دار یا بدون نسخه 
)OTC(، رشایط ذیل باید مراعات شود:

اجازه کتبی ولی/رسپرست قانونی باید در دوسیه متعلم 	 
موجود باشد که در آن، نام دوا، دوز، زمان، تاریخ تجویز، 

نام متعلم، امضای ولی/رسپرست و تاریخ ذکر شده 
باشد.

نسخه تجویزشده از جانب هر یک از ارائه دهندگان 	 
مراقبت های صحی دارای جواز تجویز پذیرفته می شود. 

در این نسخه تجویز شده نیز باید نام دوا، مقدار 
استعامل، زمان و تاریخ های تجویز از جمله امضای 

ارائه دهنده خدمات صحی ذکر شود. نسخه های 
تجویز فکس شده نیز پذیرفته می شوند. دوره اعتبار 

نسخه های تجویز شده بیش از سال تعلیمی فعلی 
منی باشد.

کووید-19
تعلیم همگانی فدرال وی متعهد به پیروی از 

طرزالعمل های صحت عامه برای متعلمین، کارمندان و 
فامیل ها جهت کاهش شیوع کووید-19 است. 

ما متعلمین را تشویق می کنیم که بصورت منظم 
دست های خود را بشویند و/یا از ضد عفونی کننده دست 

استفاده کنند. ما همه متعلمین  را مکلف می سازیم 
از ماسک استفاده کنند، مگر اینکه از نظر صحی قادر 

به استفاده از ماسک نباشند. کسانی که منی توانند 
ماسک بپوشند باید از شیلد چهره استفاده کنند. ما از 

فاصله گذاری اجتامعی موردرضورت و دیگر طرزالعمل های 
صحت عامه پیروی خواهیم کرد. کارمندان فاصله گذاری 
اجتامعی را در محیط های معمول مکتب ازقبیل صنف، 

تاالر ها و ملی بس به متعلمین یادآوری و آن ها را تشویق 
به انجام این کار می کنند. 

این ناحیه می خواهد به والدین/رسپرستان یادآوری کند تا 
طفل ان خود را در وقت مریضی یا داشنت تب در خانه نگه 
دارند؛ معلومات متاس اضطراری خود را اپدیت کنند تا در 

صورت مریض بودن متعلم، بالفاصله به دنبال آنها بیایند. 
اگر شام یا متعلمتان در معرض کووید-19 قرار دارید، 

لطفا بالفاصله به مدت 14 روز خود را قرنطین کنید و 
بالفاصله موضوع را به مکتب اطالع دهید. اگر متعلم شام 

به کووید-9	 خفیف مبتال شده است، متعلم باید بعد 
از قطع عالئم، به مدت 		 روز در خانه مباند. اگر متعلم 

شام به کووید-9	 مبتال شده است، بالفاصله موضوع را به 
مکتب اطالع دهید.

این ناحیه با پیروی از وزارت صحت و CDC در صورت 
رضورت، اپدیت رسانی و ابالغ طرزالعمل های صحی را ادامه 

خواهد داد.
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معلومات صحی  )ادامه(

هیچ متعلمی منی تواند دوا و یا دارویی  را 
به متعلم دیگری بدهد، آن را توزیع و یا 

تطبیق مناید. 

در موارد عاجل، با پرسونل صحی 
)911( و ولی/رسپرست متاس گرفته 

می شود. لطفا اطمینان حاصل 
کنید که معلومات متاس فعلی شام 

همیشه اپدیت باشد.

همه دواها باید در ظرف اصلی دارای لیبل نگهداری 	 
شوند و نام متعلم باید روی آن درج شود. ذخیره دوایی 

بیشرت از 0	 روز توسط مکتب پذیرفته نخواهد شد.

دوا باید توسط یک شخص کالنسال مسئول به مکتب 	 
آورده شود. متام دواهای پالن گذاری شده مانند ریتالین، 

دیكسدرین و غیره قبل از پذیرش در مکتب باید توسط 
یک شخص کالن سال مسئول و كارمند تعیین شده در 

مکتب شامرش شوند.

هیچ متعلمی منی تواند دوا و یا دارویی  را به متعلم دیگری 
بدهد، آن را توزیع و یا تطبیق مناید. 

هیچگونه دوای زرقی تطبیق منی شود مگر در مواردی که 
یک متعلم مستعد ابتال به یک وضعیت از قبل تعیین 

شده و خطرناک باشد. 

در مورد دواهای خود درمانی، والدین باید فورم رضایت/
جواز امضا شده را ارائه کنند. چنین جوازی با نسخه های 

تجویز شده کتبی، امضا شده و تاریخ دار همراه با پروگرام  
درمانی از طرف متخصص صحت مجاز تایید می شود. 
دواهای مرتبط با دیابت بطور جداگانه در خط مشی 

3415 بیان شده است. 

متعلمین دوره کودکستان الی صنف پنجم از دواهای بدون 
نسخه یا نسخه دار یا دوا/موارد درمانی در محل مکتب 
برخوردار نخواهند شد، مگر اینکه مدیر و نرس مکتب 

جواز کتبی دریافت کرده باشد. 

متعلمین صنوفی ششم الی دوازدهم از دواهای بدون 
نسخه یا نسخه دار یا دوا/ موارد درمانی در داخل مکتب 

برخوردار نخواهند شد، مگر اینکه جواز کتبی به نرس 
مکتب ارائه شده باشد. 

دواهای دارای نسخه داکرت 
در رشایطی که ولی/رسپرست، مدیر و نرس مکتب معتقد 

هستند که این کار به نفع متعلم است و او باید دواهای دارای 
نسخه داکرت را باخود داشته باشد، متعلم باید یک نسخه از 

اجازه کتبی ولی/رسپرست و داکرت را با خود داشته باشد که نام 
و مقدار دوا، ضمن تاریخ و زمان تجویز دوا در آن درج شده 

است. رصفاً دوز یک روز )در ظرفی که دارای لیبل اصلی است( 
توسط متعلم آورده می شود )دواهای استنشاقی از این رشایط 
مستثنی هستند(. این جواز بشمول مواد مخدر تحت کنرتول 
منی باشد. فورم اصلی جواز در دوسیه موجود در اتاق صحت 

نگه داشته خواهد شد. 

دواهای بدون نسخه داکرت 
در مورد دواهای فاقد نسخه داکرت متعلمین مهد طفل الی 
صنف پنجم نیز باید از متام مراحل تجویز دوا در مکتب از 

جمله نسخه تجویزی کتبی داکرت، اجازه کتبی والدین و ظرف 
اصلی دارای لیبل که توسط ولی/ رسپرست به مکتب ارائه شده 

است، پیروی شود. 

متعلمین صنوفی ششم الی دوازدهم تحت رشایط ذیل از 
دواهای آزاد )بدون نسخه( یا دوا/ تداوی بدون نسخه در داخل 

مکتب برخوردار خواهند شد: 

متعلم باید اجازه کتبی ولی/رسپرست را با خود داشته 	 
باشد که نشان می دهد دوای بدون نسخه چیست و 

مقدار دوای مرصفی متعلم چقدر است. یک کاپی  از 
فورم ارائه دهنده خدمات مراقبت های صحی مجاز و 

امضای والدین  باید در دوسیه صحی متعلم نگهداری 
شود. متعلمین باید قبل از مرصف دواها با پرسونل 

صحی مکتب صحبت کنند.

متعلم باید رصفاً دوز مربوط به یک روز تحصیلی را در 	 
ظرف اصلی دارای لیبل با خود داشته باشد. 

جلوگیری از خودکشی 
	    تعلیم همگانی فدرال وی مطلع است که خودکشی 

عامل اصلی مرگ و میر در جوانان است و شاخص های 
خودکشی ازقبیل مرصف مواد مخدر و خشونت موضوعات 

پیچیده ای هستند که باید جدی گرفته شوند. در حالی 
که ممکن است کارمندان ناحیه جوانان در معرض خطر 

خودکشی را تشخیص دهند، این ناحیه منی تواند مشاوره 
صحت روانی کاملی را ارائه دهد. در ضمن، ناحیه از 

کارمندان می خواهد متعلمینی که رفتارهای مرتبط با 
خودکشی را از خود بروز می دهند به خدمات مناسب 

جهت ارزیابی و مشاوره بیشرت ارجاع دهند.

	    کارمندان ناحیه که از خطر خودکشی آگاهی دارند 
باید اقدامات الزم را برای حامیت از متعلم انجام دهند و 
این معلومات را به مدیر مکتب یا معاون راپور دهند که 

به نوبه خود، مسئولین مربوطه در مکتب، فامیل متعلم، 
خدمات منابع مناسب و سازمان های اجرای قانون را مطلع 

می سازند.   

	    همچنان این ناحیه از رضورت به انجام اقدامات 
جلوگیری از خودکشی در جوانان مطلع است. ناحیه 

طرحی را برای شناسایی، غربالگری، ارجاع و جواب گویی 
به متعلمین در جریان مشکالت عاطفی یا رفتاری 

تصویب می کند و در ابتدای هر سال تعلیمی در اختیار 

متام کارمندان ناحیه، از جمله درایوران جایگزین و اصلی 
ملی بس قرار می دهد.

	    این ناحیه متعلمین را تشویق می کند تا در زمان 
افرسدگی یا دچار شدن با فکر خودکشی یا داشنت سوء ظن 

یا اطالع از خودکشی متعلم دیگر، موضوع را به معلم، 
مدیر، مشاور یا دیگر اشخاص کالنسال اطالع دهند. در 
صورت رضورت، این ناحیه از متعلمین برای کمک به 

تعلیم همساالن خود در شناسایی عالیم هشدار دهنده و 
رفتار مربوط به خودکشی و دریافت کمک از کالن سال در 

قسمت خودکشی متعلمین استفاده خواهد منود.
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اطالع رسانی به فامیل ها
Blackboard C5i 

تعلیم همگانی فدرال وی از سیستم اطالع رسانی اتومات 
Blackboard C5i برای برقراری ارتباط با فامیل های 

متعلمین ما از طریق ایمیل، پیام کتبی و بصورت صوتی 
در مورد رشایط اضطراری، فعالیت ها و دیگر اخبار مکتب 

و ناحیه استفاده می کند.

ما اهمیت اطالع رسانی به فامیل ها را درک می کنیم. اهداف 
ما عبارتند از:

اطالع رسانی رسیع و دقیق به فامیل ها و کارمندان در 	 
مورد لغو مکاتب به دلیل وضعیت اقلیمی نامساعد یا 

خدمات شهری؛

اطالع رسانی رسیع و دقیق به فامیل ها در مورد عدم 	 
حضور متعلم در مکتب بصورت روزانه؛

اطالع رسانی رسیع و دقیق به فامیل ها و کارمندان در 	 
مورد هرگونه موقعیت اضطراری مانند منع ورود و 

خروج یا تخلیه عاجل ناشی از رخصتی زودهنگام به 
دلیل وضعیت آب و هوا؛ و

تقویت ارتباطات داخل جامعه مکتب در میان 	 
فامیل ها، مدیران و کارمندان. 

همچنان از این سیستم برای ارائه اطالعیه به فامیل ها 
در مورد رویدادهای آینده ازقبیل یادآوری، فعالیت های 

مکتب، امتحان و معلومات مربوط به میزان حضور 
متعلمین یا منرات آن ها استفاده می شود. پیام هایی برای 

آگاه ساخنت والدین نسبت به مانده حساب وعده های 
غذایی منفی متعلمین ارسال می شود.

در صورت وقوع رشایط اضطراری، مثل ممنوعیت ورود 
و خروج در مکتب طفل تان یا لغو دقیقه نودی مکتب 
به دلیل خرابی آب و هوا خدمات شهری، با این منرب به 
متاس می شویم و برای اینکه مطمنئ شویم به والدین و 

رسپرستان تا جای ممکن به موقع مطلع شده اند، ایمیل 
ارسال می کنیم. 

تنظیامت دریافت معلومات و اطالعیه خود را 
اپدیت کنید

ما برای اطمینان از اینکه سیستم های ارتباطی 
ما مطابق انتظار عمل می کنند به کمک شام 

والدین در قسمت ارائه معلومات متاس کامل و 
اپدیت رضورت داریم. در واقع، شام می توانید 

منرب اصلی و همچنان منرب جایگزین، منرب تلیفون 
همراه، منرب پیام کتبی و ایمیل آدرس مربوط به 

حداکرث چهار ولی یا رسپرست را ارائه دهید. رصفاً 
والدین یا نرس های دارای رسپرستی می توانند 
درخواست تغییر را ارائه کنند و برای تأیید این 

موضوع به آی دی منرب متعلمی رضورت است.

 Blackboard برای دریافت کمک در قسمت
C5i و Remind، با مکتب طفل خود یا دفرت 

بخش ارتباطات به منرب 			-		9-				 به متاس 
شوید.

Remind

Remind ابزاری برای برقراری ارتباط است که توسط 

کارمندانی مانند معلمین برای برقراری ارتباط با والدین 
از طریق ایمیل، پیام و ارتباط صوتی و متعلمین از طریق 

ایمیل و پیام )13 ساله به باال( استفاده می شود.

برای کسب معلومات بیشرت، لطفا به ویب سایت ما به 
آدرس www.fwps.org/remind مراجعه منایید.

اگر می خواهید از Remind استفاده نکنید ، 
طرزالعمل های گام به گام مربوطه در اینجا موجود است: 

https://help.remind.com/hc/en-us/

articles/202540968-Opt-out-of-

messages 

یا با منرب )253( 945-2000 به متاس شوید.

اطالع رسانی ساالنه
هر سال، ناحیه یک نرشیه اطالع رسانی ساالنه را بصورت 
آنالین منترش می کند که اطالعیه های موردرضورت قانون 

ایالتی و فدرال و غیره معلومات موثر در مورد موضوعات 
مختلف مانند معلومات صحی، ChildFind، بیانیه اشتغال 
و استخدام و موارد دیگر را ارائه می دهد. این اطالعیه ها در 

ویب سایت ناحیه یافت می شود    
.www.fwps.org/AnnualNotification
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خط مشی عدم تبعیض
این منطقه به دلیل جنسیت، نژاد، عقاید، مذهب، رنگ 

جلد، ملیت، گرایش جنسی، متایالت جنسی، هویت جنسی، 
ناتوانی یا استفاده از سگ رهنامی تعلیم دیده یا حیوانات 

خدماتی، بطور غیرقانونی نسبت به متعلمین تبعیض 
قائل منی شود.  این ناحیه امکان دسرتسی مساوی به گروپ  

پیشاهنگان امریکا و دیگر گروپ  های جوانان تعیین شده را 
فراهم می کند. هرنوع ارتباط کتبی یا شفاهی به زبانی ارائه 

می شود که شخص شاکی بتواند آن را درک کند و ممکن 
است الزم باشد برای اشخاص شاکی که مهارت انگلیسی 
محدودی دارند مطابق با عنوان VI قانون حقوق مدنی 

1964 کمک زبانی ارائه شود.

اگر در مورد تبعیض ادعا شده سوال یا شکایتی دارید، لطفا 
 8th Avenue South, 33330 با دفرت ناحیه به آدرس

Federal Way, WA 98003 ارتباط برقرار کنید و از یکی 

از هامهنگ کننده های ذیل که در طرف راست ذکر شده 
است، کمک بخواهید.

طرز ارائه شکایت مربوط به تبعیض
هرکسی می تواند شکایتی را مطرح کند که در آن ادعا 

می شود در یکی از مکاتب دولتی واشنگنت بربنیاد 
گروپ بندی محافظت شده تبعیض ایجاد شده است. این 

موضوع بشمول والدین، متعلمین، معلمین، مدیران و وکیل 
مدافع است. مراحل شکایت را به دقت تعقیب منایید. اگر 
سوالی دارید یا به معلوماتی رضورت دارید، از طریق منرب 

2000-945-253 با دفرت برابری به متاس شوید.

ارائه شکایت به ناحیه مکتب   	 
WAC 392-190-065

 ارائه درخواست تجدید نظر به هیات اداری مکتب	 
WAC 392-190-070

 	    OSPI ارائه شکایت به
WAC 392-190-075

1. شکایت کتبی خود را از طریق پست، فکس، ایمیل یا 
بصورت حضوری به دفرت برابری ارائه کنید.

2. ناحیه مکتب شکایت شام را بررسی می کند. زمانی 
که ناحیه مکتب درخواست کتبی شام را دریافت کند، 

هامهنگ کننده حقوق مدنی شام نقش مهمی دارد. 
هامهنگ کننده باید:

یک کاپی از پروسیجر را برای پیگیری شکایات مربوط به 	 
تبعیض به شام بدهد.

اطمینان حاصل کند که تحقیقات عاجل و دقیق انجام 	 
شده است.

مهم:

در این مرحله، شام می توانید تصمیم بگیرید که 	 
به جای اینکه به تحقیقات ادامه دهید، بالفاصله 
شکایت خود را فیصله منایید. این ناحیه 30 روز 

تقویمی فرصت دارد تا به شکایت شام جواب  دهد 
مگر اینکه بر رس یک دوره زمانی دیگر به توافق 

برسید.

اگر شکایت شام شامل رشایط استثنایی است که 	 
به انجام تحقیقات طوالنی تری رضورت دارد، ناحیه 

باید بصورت کتبی به شام اطالع دهد )1( چرا 

هامهنگ کننده مطابقت حقوق مدنی

253-945-2000  
compliance@fwps.org

IX هامهنگ کننده عنوان

253-945-2000
titleix@fwps.org

ADA/504 هامهنگ کننده

Dr. Jennifer Westover
253-945-2000
504@fwps.org

عدم مداخله تعلیمی

همه متعلمین از این حق برخوردار 
خواهند بود که از مداخله غیرقانونی در 
ادامه تحصیل خود در وقت تحصیل در 

مکاتب دولتی مصون باشند.

هرکسی که ادعا کند تبعیض رخ 
داده است می تواند برگزاری 

جلسه ای غیررسمی با مسئول 
مطابقت یا کارمند تعیین شده 

برای حل مشکالت خود را 
درخواست کند. 

معلومات بیشرت در مورد حقوق 
مدنی را می توانید در دفرت 

برابری و حقوق مدنی از طریق 
دفرت رسپرست تعلیم عمومی به 
 www.k12.wa.us/equity/ آدرس

مشاهده منایید.

کارمندان به این متدید مهلت زمانی رضورت دارند 
و )2( یک تاریخ جدید برای ارائه جواب  کتبی آن ها 

مشخص کند.

3. ناحیه مکتب به شکایت شام جواب  می دهد. ناحیه 
باید در جواب  کتبی خود، این معلومات را درج کند:

خالصه ای از نتایج تحقیق؛	 

تصمیمی که به وضوح بیان کند آیا ناحیه مکتب یا 	 
مکاتب منشور از قوانین حقوق مدنی پیروی منوده 

است یا خیر؛

اطالعیه مربوط به اینكه می توانید در مورد این تصمیم 	 
درخواست تجدیدنظر خود را ارائه كنید: طریقه و محل 

ارائه درخواست تجدیدنظر و اینكه چی كسی باید 
مخاطب آن باشد؛

اقدامات الزم برای تعیین پیروی این ناحیه از قوانین 	 
حقوق مدنی که در جریان تحقیقات تعیین شده است.

مهم: اقدامات اصالحی الزم باید ظرف 30 روز تقویمی 
بعد از این جواب  کتبی اجرا شود، مگر اینکه با یک دوره 

زمانی دیگر موافقت کنید.

فورم

اگر با تصمیمی که در پی تحقیقات ناحیه در مورد 
شکایت شام اتخاذ شده است موافق نیستید، می توانید 

درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کنید. معلومات مربوط 
به روند تجدیدنظر باید بعد از امتام تحقیقات ناحیه، در 

جوابات کتبی دریافتی شام درج شود.
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 کنفرانس های برگزار شده توسط متعلمین، مهمرتین 
فرد در این پروسه را مورد توجه قرار می دهد: خود 

متعلم. آن ها مشارکت ولی/رسپرست را بهبود می بخشند 
و متعلمین را به جایی می رسانند که از معلمین خود 

می پرسند »چطور می توانم کار خود را بهبود ببخشم؟« 
کنفرانس های برگزار شده توسط متعلمین، وظیفه را به 
متعلمین محول می کند و آنها در زمان ارائه کار خود به 

ولی/رسپرستشان، مسئول و جوابگو هستند. این نوع 
جلسات کنفرانس به منزله پیرشفت طبیعی در کوشش 
برای آماده سازی متعلمین برای پیرشفت در یک جامعه 

جهانی است.

کنفرانس های برگزار شده توسط متعلمین

سوال و جواب  متعلمین
س: چطور می توانم بفهمم که چی باید بکنم؟ 

ج: معلم شام متام مراحل مربوط به جلسات 
کنفرانس برگزار شده توسط متعلمین را 

توضیح می دهد و به شام کمک می کند تا برای 
آن آماده شوید. شام قبل از جلسات کنفرانس 

واقعی فرصتی برای مترین در صنف خود 
خواهید داشت.

س: جلسه ارائه کنفرانس من به کدام صورت 
است؟

ج: شام قادر خواهید بود آنچه که در مکتب 
می آموزید و بیشرت به آن افتخار می کنید را با 

فامیل خود به اشرتاک بگذارید.

هدف کنفرانس های برگزار شده توسط 
متعلمین

هدف از کنفرانس های برگزار شده توسط متعلمین این 
است که متعلم بتواند آنچه را که در مکتب می آموزد 

با فامیل خود به اشرتاک بگذارد. متعلم می تواند اهداف 
تعلیمی و بخش هایی از پوشه کار خود را به اشرتاک بگذارد 

که بطور خاصی باعث افتخار متعلم می شود. هر بخش 
نشان دهنده کار موثقی است که از طریق فیدبک ارائه 

شده توسط معلم در صنف تهیه شده است.

پوشه کار چیست؟ پوشه کار مجموعه ای از کارهای متعلم 
و اوراق هدف است که در یک پوشه یا یک پاکت کالن 
نگهداری می شوند. در این جلسات کنفرانس، متعلمین 

می توانند به کارهای مختلفی تحت عنوان کارهای دستی 
اشاره کنند که از معلوماتی که به اشرتاک می گذارند 

حامیت می کند.
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حقوق متعلمین

متعلمین از این حقوق اساسی برخوردار می شوند که نباید 
بدون دلیل کافی و موجه محدود شوند: 

متعلمین نباید به دلیل ملیت، نژاد، مذهب، وضعیت 	 
اقتصادی، جنسیت، حاملگی، حالت مدنی، توقیف در 

گذشته، حبس در گذشته یا معلولیت جسمی، ذهنی یا 
حسی از فرصت های تحصیلی برابر محروم شوند.

همه متعلمین از حقوق اساسی آزادی بیان و 	 
مطبوعات، گردهامیی صلح آمیز به گونه ای که 

عملکردهای عادی مکاتب طبق پروگرام  ادامه پیدا 
کند، ارائه عریضه  به دولت و منایندگان آن، انجام اعامل 

دینی بصورت آزادانه و عدم کنرتول و یا تاثیر فرقه ای 
بر مکاتب خود، با وجود محدودیت های معقول در 

رابطه با زمان، مکان و طریقه استفاده از این حقوق، 
برخوردار هستند.

همه متعلمین از این حق اساسی برخوردار هستند که 	 
از تفتیش و مصادره شخصی، اوراق و اشیاء خود بدون 

وجود دلیل موجه در امان باشند.

همه متعلمین حق دارند از مداخله غیرقانونی در زمان 	 
تحصیل در مکتب مصون باشند. 

فامیل های متعلمین و متعلمین حق دارند برای 	 
درک بهرت ارتباطات مکتب/ناحیه در مورد معلومات 

تحصیلی متعلمین، درخواست خدمات ترجمه را ارائه 
کنند.

متعلمین بدون برخورداری از ترشیفات قانونی از حق 	 
داشنت فرصت برابر تعلیمی محروم منی شوند.

درخواست معلومات دایرکرتی متعلمی 
توسط استخدام کنندگان نظامی:

طبق قانون فدرال، ناحیه مکتب موظف است نام، آدرس 
و منرب تلیفون متعلمین را در اختیار استخدام کنندگان 

نظامی قرار دهد مگر اینکه والدین به این ناحیه 
اطالع دهند که این کار را انجام ندهد. اگر منی خواهید 

ناحیه مکتب معلومات دایرکرتی را افشا کند، یا اگر 
می خواهید معلومات متاس طفل  شام بطور خاص برای 

استخدام کنندگان نظامی ارسال نشود، باید الی 30 سپتمرب 
هر سال تعلیمی این موضوع را بصورت کتبی به مکتب 

خود اطالع دهید.

نوع پوشش
متعلمین حق دارند خود را از طریق لباس و پوشش ابراز 

منایند. این ناحیه حق متعلم برای ابراز هویت خود از 
طریق لباس، مو و غیره را تأیید می کند. این موضوع 

بشمول آزادی بیان برای ابراز هویت جنسیتی و سنت های 
مذهبی است. همچنان متعلمین مسئولیت حفظ و 
ارتقای محیط تعلیمی را به عهده دارند. ممکن است 

کارمندان مکتب از متعلمین بخواهند لباس هایی که بطور 
اساسی محیط تعلیمی را مختل می کنند و برای متعلم یا 

دیگران خطر امنیتی ایجاد می کنند؛ توهین آمیز؛ زننده، 
یا مبتذل هستند؛ یا رفتارهای غیرقانونی یا رفتاری که 

در مکتب مجاز نیست را ترویج می دهند را تغییر دهند 
یا آن ها را بپوشانند. متعلمین مکلف به مراعات قوانین 

پالن اسرتاتژیک

اوضاع امنیتی و روابط قوی با 
فامیل ها و جامعه

ستون دوم ما تایید می کند که مکاتب منی توانند 

به تنهایی این کار را انجام دهند. بنابراین، ما 

از والدین، مراقبین و متام جامعه فدرال وی 

منحیث رشکای حیاتی در تعلیم همه متعلمین 

خود استقبال خواهیم کرد. ما اعتامد و احرتام 

متقابل را در بین جامعه، خانه و مکتب و از 

طریق مسئولیت مشرتک در قسمت موفقیت 

متعلمین، ارتباطات فعال و صدای سهام داران 

بصورت معنادار پرورش خواهیم داد.

خاص مکتب در مورد لباس، از جمله الزامات مربوط به 
یونیفرم هستند. قوانین خاص مکتب باید از نظر جنسیتی 

خنثی باشد و خط مشی های یکسان مربوط به یونیفرم 
باید گزینه های مقرون به رصفه ای را ارائه دهد. خط مشی 

3224

حقوق والدین و متعلمین در اجرای 
رسوی  ها

کارمندان تعلیم همگانی فدرال وی اکرثاً از رسوی  والدین، 
کارمندان و متعلمین برای دریافت فیدبک استفاده 

می کند تا نقاط قوت و بخش های رضورت را تعیین کنند. 
مکاتب یا ناحیه اکرثاً بربنیاد نتایج رسوی ، قادر هستند 
بر رضوریات مکتب یا ناحیه مترکز کنند و بر این اساس 

پالن گذاری کنند، پروگرام  ها یا سیستم هایی را اجرا می کنند 
که تغییرات مثبتی را در مکتب یا ناحیه ایجاد می کند. 

خط مشی 3232

برای مشاهده حقوق والدین و متعلمین در اجرای 
رسوی  ها، به لینک ذیل مراجعه منایید:

www.fwps.org/cms/lib010/
WA01919399/Centricity/

domain/224/3000/3232.pdf.
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معلومات متاس مکتب

مکتب آدرس تلیفون ویبسایت

ی
دای

بت
ا Adelaide 1635 SW 304th St., Federal Way, WA 98023 253-945-2300 www.fwps.org/adelaide

Brigadoon 3601 SW 336th St., Federal Way, WA 98023 253-945-2400 www.fwps.org/brigadoon

Camelot 4041 S. 298th St., Auburn, WA 98001 253-945-2500 www.fwps.org/camelot

Enterprise 35101 SW 5th Ave., Federal Way, WA 98023 253-945-2600 www.fwps.org/enterprise

Green Gables 32607 47th Ave. SW, Federal Way, WA 98023 253-945-2700 www.fwps.org/greengables

Lake Dolloff 4200 S. 308th St., Auburn, WA 98001 253-945-2800 www.fwps.org/lakedolloff

Lake Grove 303 SW 308th St., Federal Way, WA 98023 253-945-2900 www.fwps.org/lakegrove

Lakeland 35827 32nd Ave. S., Auburn, WA 98001 253-945-3000 www.fwps.org/lakeland

Mark Twain 2450 S. Star Lake Rd., Federal Way, WA 98003 253-945-3100 www.fwps.org/marktwain

Meredith Hill 5830 S. 300th St., Auburn, WA 98001 253-945-3200 www.fwps.org/meredithhill

Mirror Lake 625 S. 314th St., Federal Way, WA 98003 253-945-3300 www.fwps.org/mirrorlake

Olympic View 2626 SW 327th St., Federal Way, WA 98023 253-945-3500 www.fwps.org/olympicview

Panther Lake 34424 1st Ave. S., Federal Way, WA 98003 253-945-3600 www.fwps.org/pantherlake

Rainier View 3015 S. 368th St., Federal Way, WA 98003 253-945-3700 www.fwps.org/rainierview

Sherwood Forest 34600 12th Ave. SW, Federal Way, WA 98023 253-945-3800 www.fwps.org/sherwoodforest

Silver Lake 1310 SW 325th Pl., Federal Way, WA 98023 253-945-3900 www.fwps.org/silverlake

Star Lake 4014 S. 270th St., Kent, WA 98032 253-945-4000 www.fwps.org/starlake

Sunnycrest 24629 42nd Ave. S., Kent, WA 98032 253-945-4100 www.fwps.org/sunnycrest

Twin Lakes 4400 SW 320th St., Federal Way, WA 98023 253-945-4200 www.fwps.org/twinlakes

Valhalla 27847 42nd Ave. S., Auburn WA 98001 253-945-4300 www.fwps.org/valhalla

Wildwood 2405 S. 300th St., Federal Way, WA 98003 253-945-4400 www.fwps.org/wildwood

K
–

8 Nautilus K–8 1000 S. 289th St., Federal Way, WA 98003 253-945-3400 www.fwps.org/nautilus

Woodmont K–8 26454 16th Ave. S., Des Moines, WA 98198 253-945-4500 www.fwps.org/woodmont

ول
ه ا

ور
 د

طه
وس

مت Illahee 36001 1st Ave. S., Federal Way, WA 98003 253-945-4600 www.fwps.org/illahee

Kilo 4400 S. 308th St., Auburn, WA 98001 253-945-4700 www.fwps.org/kilo

Lakota 1415 SW 314th St., Federal Way, WA 98023 253-945-4800 www.fwps.org/lakota

Sacajawea 1101 S. Dash Point Rd., Federal Way, WA 98003 253-945-4900 www.fwps.org/sacajawea

Sequoyah 3425 S. 360th St., Auburn, WA 98001 253-945-3670 www.fwps.org/sequoyah

Totem 26630 40th Ave. S., Kent, WA 98032 253-945-5100 www.fwps.org/totem

وم
 د

ره
دو

ه 
ط

وس
مت Decatur 2800 SW 320th St., Federal Way, WA 98023 253-945-5200 www.fwps.org/decatur

Federal Way 30611 16th Ave. S., Federal Way, WA 98003 253-945-5400 www.fwps.org/fwhs

Thomas Jefferson 4248 S. 288th St., Auburn, WA 98001 253-945-5600 www.fwps.org/tjhs

Todd Beamer 35999 16th Ave. S., Federal Way, WA 98003 253-945-2570 www.fwps.org/tbhs

گر
دی

ز 
اک

مر Federal Way Open Doors 31455 28th Ave. S., Federal Way, WA 98003 253-945-4590 www.fwps.org/opendoors

Federal Way Public Academy 34620 9th Ave. S., Federal Way, WA 98003 253-945-3270 www.fwps.org/fwpa

Internet Academy 31455 28th Ave. S., Federal Way, WA 98003 253-245-2230 www.iacademy.org

TAF@Saghalie 6–12 33914 19th Ave. SW, Federal Way, WA 98023 253-945-5000 www.fwps.org/tafatsaghalie

Truman Campus 31455 28th Ave. S., Federal Way, WA 98003 253-945-5800 www.fwps.org/truman
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ترانسپورت
تعلیم همگانی فدرال وی وظیفه دارد ترانسپورت را برای 
همه متعلمین فراهم کند که مطابق با الزامات قانونی 

می باشد. حارض شدن به موقع متعلمین در ایستادگاه 
ملی بس و انجام رفتارهای امن، مسئولیت مشرتک بین 

ناحیه و فامیل ها است تا اطمینان حاصل کنند که 
متعلمین بطور امن به مکتب می رسند و برای یادگیری 

آماده هستند. درایور ملی بس در مورد امنیت و رفتار در 
ملی بس بطور مشرتک اطالع رسانی خواهد کرد.

یک کاپی از انتظارات رفتاری در ابتدای هر سال تعلیمی و 
با ثبت نام هر متعلم جدید برای متعلمین صادر می شود، 

تا اطمینان حاصل شود که متعلمین از رفتار قابل قبول 
در ملی بس مکتب باخرب. این قوانین باید توسط متعلم 

و والدین یا رسپرستان بررسی شود. هرنوع رفتار در 
ملی بس های متعلق به تعلیم همگانی فدرال وی که مانع 

عملکرد امن و عادی ملی بس می شود به حیث سوءرفتار 
تلقی می گردد. متعلمین، کارمندان و فامیل ها همگی 
متعهد هستند از فرهنگ امنیت، احرتام و مسئولیت 
متقابل اطمینان حاصل کنند. پروسیجر و خط مشی 

6607P متعلمین، کارمندان و فامیل ها 6607 و پروسیجر
همگی متعهد هستند از 
فرهنگ امنیت، احرتام و 

مسئولیت متقابل اطمینان 
حاصل کنند.

انتظارات سوار شدن به ملی بس ورود به ملی بس/خروج از ملی بس

امن مبانید از ماسک چهره خود استفاده کنید. 

باالی چوکی بنشینید و به رو به رو نگاه 
کنید

با دست ها، پاها و لوازم خود چیزهای 
دیگر را ملس نکنید 

رفتار ناامن را به درایور راپور دهید

راهروها را خلوت نگه دارید

رص فاً در صورت اعالن امن بودن مسیر 
توسط درایور از رسک عبور کنید

بعد از خروج از ملی بس دور شوید

در صف به دیگران هم فضا بدهید

تا باز شدن دروازه بطور امن از ملی بس 
فاصله بگیرید

6 فوت فاصله گذاری اجتامعی بین یکدیگر 
را حفظ کنید.

به یکدیگر احرتام 
بگذارید

از طرزالعمل های درایور پیروی کنید

به دارایی دیگران احرتام بگذارید

از زبان و اعامل دوستانه استفاده کنید

منتظر باشید تا نوبتتان برسد 

زود بنشینید

در ملی بس بعد از پر شدن چوکی های 
عقب در چوکی  های پیش رو بنشینید

به دیگران سالم دهید و به احوال پرسی 
دیگران جواب  دهید

مسئولیت پذیر 
باشید

ملی بس را پاک نگه دارید

آرام باشید

غذا/نوشیدنی را در بکس پشتی خود و 
وسایلتان را نزد خود نگه دارید

بنشینید: حداکرث دو نفر در هر چوکی 

به موقع در ایستادگاه ملی بس حارض شوید

متوجه اطراف خود باشید

در ایستادگاه ملی بس خود سوار و پایان 
شوید

قوانین رفتاری ملی بس

پروتکل امنیتی و صحی   

متعلمین بی خامنان
این منطقه برای متعلمین بی خامنانی که تحت 

اقامت موقت با دوستان و/یا اعضای فامیل قرار دارند، 
امکان ترانسپورت را فراهم می کند. در صورت تطبیق 

مجازات های مربوط به ملی بس و/یا وقتی که متعلم به 
بخش ترانسپورت اطالع ندهد که کدام روزها از ملی بس 

استفاده منی کند، ممکن است امکان برخورداری از خدمات 
ترانسپورت را از دست بدهد. خط مشی و پروسیجر 

3115 )آخرین به روز رسانی در اپریل 2017(

برای کسب معلومات بیشرت در مورد متعلمین بی خامنان 
)مک کینی-ونتو(، لطفا از طریق منرب 253-945-2000  
با دفرت برابری و موفقیت متعلمین و فامیل ها به متاس 

شوید.

برای سوار شدن به ملی بس استفاده از ماسک چهره 	 
حتمی است.

کلکین های ملی بس تا نیمه باز گذاشته می شوند.	 

متعلم باید 	 دقیقه قبل از رسیدن ملی بس در 	 
ایستادگاه ملی بس حارض باشد

* لطفا طرزالعمل های آنالین مربوط به پروتکل های 
اپدیت شده را مشاهده منایید چون ممکن است به دلیل 

همه گیری کووید تغییر منوده باشند.

لطفا در صورت داشنت سواالت خاص مربوط به 
ایستادگاه های ملی بس و سوار شدن به ملی بس از طریق 
منرب تلیفون 253-945-5960 با اداره ترانسپورت تعلیم 

همگانی فدرال وی به متاس شوید.
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وسایل نقلیه در داخل تاسیسات مکتب
پارک کردن در پارکینگ های ناحیه مکتب و/یا امالک از 
جمله در دوره های اقلیمی نامساعد، به عهده مالک/ 

درایور است. ناحیه در قبال خسارت یا از بین رفنت وسایل 
نقلیه یا اموال شخصی در وسایل نقلیه به دلیل تقصیر 

دیگر متعلمین، بازدیدکنندگان، کارمندان و/یا رشایط جوی 
نامناسب یا دیگر علل مربوط به بالیای طبیعی مسئولیتی 

به عهده ندارد. 

هر مکتب مرصف پارکینگ را تعیین می کند و پارک 	 
کردن در امالک مکتب را تنظیم می کند. 

مکتب بصورت ساالنه این مصارف، قوانین و مقررات را 	 
به متعلمین و والدین اطالع می دهد. هر نوع مرصف 

مربوط به پارکینگ برای نگهداری و ترمیامت است، 
نی برای اطمینان از امنیت اشخاص، وسایل نقلیه یا 

محتویات وسیله نقلیه.

اختیارات سازمان های اجرای قانون برای تنظیم 	 
طرزالعمل های مربوط به وسایل نقلیه موتوری به 

امالک ناحیه مکتب تعمیم داده خواهد شد.

وسایل نقلیه پارک شده بصورت غیرقانونی با مرصف 	 
مالک توقیف می شوند.

از منظر قوانین رفتاری متعلم و اقدامات مربوط به 	 
دیسپلین احتاملی، »در اختیار داشنت« نوشیدنی های 

الکولی، مواد شیمیایی غیرقانونی یا مواد مخدر، سالح 
گرم، یا سالح های خطرناک، یا غیره کاالهای قاچاق نیز 

به وسیله نقلیه متعلم تعمیم داده خواهد شد.

استفاده از وسایل نقلیه موتوری در داخل تاسیسات مکتب 
توسط متعلمین، بازدید کنندگان و کارمندان مکتب با در 
نظر گرفنت امنیت تنظیم می شود. متعلمی که از قوانین 

فوق پیروی نکند، تحت اقدامات اصالحی قرار خواهد گرفت. 
خط مشی 3243

اولویت اول ما این است که 
همیشه متام متعلمین را امن 
نگه داریم. ما متعهد هستیم 
از درایوران جوان خود حامیت 
کنیم و معتقد هستیم همه 
متعلمین همواره تصمیامت 
خود را با توجه به مسئولیت 

درایوری و پارک کردن اتخاذ 
می کنند.
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ضمیمه

منرب خط مشینام خط مشی

سیستم معلومات الکرتونیکی )شبکه ها(/توافق نامه کاربری متعلم
2022, 2022P, 2022.2P, 2022.2P SPL, 2022.2P KOR, 

2022.2P RUS

2145جلوگیری از خودکشی

2151P ,2151فعالیت های بین مکتبی

2161P ,2161تعلیم خاص و خدمات مرتبط

2162P ,2162تعلیم متعلمین دارای معلولیت تحت بخش 504

3110P ,3110سن، صالحیت و جایگزینی

3114متعلمین نیمه وقت

3115P ,3115متعلمین بی خامنان: خدمات و حقوق ثبت نام

3116P, 3116F ,3116متعلمین تحت مراقبت پرورشگاهی

3120P, Addendum: Student History ,3120ثبت نام و سوابق حارضی و غیرحارضی

3121P ,3121رشایط و انتظارات مربوط به حارضی و غیرحارضی متعلمین

3122P ,3122غیرحارضی های موجه و غیر موجه

3123انرصاف قبل از فارغ التحصیلی

3124P ,3124بردن/رخصت کردن متعلم در جریان ساعت مکتب

3126رسپرستی طفل 

3130مناطق تحت نظر ناحیه برای حضور

3131P ,3131ثبت نام انتخابی

3140P, Form 211-ChoiceRequestTransfer ,3140رخصت کردن متعلمین ساکن

3142P ,3142تبادل بین املللی متعلمین

3143اطالع رسانی ناحیه در رابطه با مجرمین نوجوان

3144P ,3144انتشار معلومات مربوط به مجرمان جنسی متعلم مربوطه

3200حقوق و مسئولیت های متعلم

3203نزاکت

3205P ,3205آزار و اذیت جنسی متعلمین منع است

منع آزار، تهدید و زورگویی
3207, 3207P, 3207 )F1(, 3207 )F1( RUS, 3207 )F1( KOR, 

3207 )F1( SPL, 3207 )F1( UKR, 3207 )F2(, 3207 )F3(

3208P ,3208اطالعیه تهدید به خشونت یا صدمه

3210P ,3210عدم تبعیض

3211P ,3211تراجنسیتی و جنسیت - متعلمین ناسازگار

3220P ,3220آزادی بیان

3222P ,3222توزیع مواد

3223آزادی اجتامعات

3224P ,3224پوشش متعلمی

3225P ,3225انجمن و یا فعالیت بصورت گروپی

3230P ,3230حریم شخصی متعلمین و تفتیش

خط مشی/پروسیجر با رنگ آبی در کتابچه رهنام ذکر شده است
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 با تشکر 
از کمیته ناحیه و مسئولیت های آن برای کمک به ارائه 

معلومات و همچنان متعلمین و فامیل های ما که 

فیدبک ارائه می دهند.

منرب خط مشینام خط مشی

3231P ,3231سوابق متعلمی

3232حقوق والدین و متعلمین در اجرای رسوی  ها

3240قوانین رفتاری متعلم

3241P ,3241اقدامات مربوط به دیسپلین و اصالحی مربوط به سوء رفتار متعلمین

3242عدم امکان خروج از محل تحصیل

3243وسایل نقلیه در داخل تاسیسات مکتب

3244منع تنبیه بدنی

3245استفاده از دستگاه های مخابراتی/الکرتونیکی

3248P ,3248دخانیات، مرشوبات الکولی، دواهای غیرقانونی و مواد روان پرش 

3400امنیت و صحت متعلمین

3410حفظ الصحه متعلمی

3411غربالگری بینایی و شنوایی

)AED( 3412 ,3412دفیربیالتور خارجی اتوماتP

3413P ,3413واکسیناسیون متعلمین و رشایط خطرناک

3414کنرتول امراض عفونی

3415P ,3415اصالحات مربوط به متعلمین دیابتی

3416P ,3416مرصف دوا در مکتب

3417سونداژ

3418P ,3418تداوی اضطراری

3419P ,3419خود درمانی با دواهای استام و نافیلکسی

3420P ,3420جلوگیری از انافیلکسی

3421P ,3421طفل آزاری، بی توجهی و جلوگیری از سوءاستفاده

3422P ,3422ورزش متعلمی - رضبه مغزی و صدمات وارده به رس

3550P ,3550مصارف متعلمی، جریمه ها و مجازات ها

4210قوانین مربوط به سالح های خطرناک در داخل مکاتب

4215استفاده از دخانیات در امالک مکتب

6607P ,6607قوانین رفتاری متعلمین در ملی بس ها

ضمیمه  )ادامه( 

خط مشی/پروسیجر با رنگ آبی در کتابچه رهنام ذکر شده است



معلومات مندرج در این کتابچه رهنام در وقت چاپ اپدیت بوده 
است. قوانین فدرال، ایالتی و محلی ممکن است در به روز رسانی 

خط مشی ها و پروسیجر های ناحیه تأثیر بگذارد و آخرین نسخه این 
کتابچه را می توان در ویب سایت www.fwps.org مشاهده کرد. متام 
خط مشی ها و پروسیجر ها را می توانید در تعلیم همگانی فدرال وی 

 مشاهده منایید 
www.fwps.org/domain/224


