
 

 
 
 

 بعد  ما  لمسارات   الطالب   جمیع   تأھیل
 المدنیة.  والمشاركة  والوظائف  الثانوي

 
 مراقب التعلیم العام مكتب

(Instruction Office of Superintendent of Public)  
Reykdal Chris ،مراقب حكومي 

األمور  أولیاء  دلیل  :المدارس  في  االنضباط   
 

 ما اإلجراءات التي یمكن أن تتخذھا المنطقة
السلوكیة؟   المخالفات  ضد  التعلیمیة  

 
 • تعلیم أو إعادة تعلیم التوقعات السلوكیة

 • الحصول على إفادة شفھیة أو مكتوبة

 • مؤتمرات  عمل  أو  األمر  ولي  إخطار

 • زیادة اإلشراف

 • فقدان االمتیازات

 • االحتجاز وقت الغداء أو بعد المدرسة

 • سلوكي  تعاقد  إجراء  أو  السلوك  مراقبة

 • اإلیقاف داخل المدرسة أو خارجھا

 • ممارسات العدالة التصالحیة

 • اإلرشاد أو خدمات الصحة السلوكیة

 • خدمة المجتمع أو التعویضات

 • خدمات دعم الطالب

 عن الغذائیة الوجبة  نعم و أ لبدنيا األلم لىإ طالبلا عریضت ظرحي ◌ُ 
 كإجراء انضباطي.  الطالب

 

من   الطالب  إقصاء  للمعلم  یمكن  متى  سؤال:  
الدراسة، وماذا یحدث بعدھا؟  حجرة  

 یخل  سلوك  منھ  بدر  إذا   الدراسة  حجرة  من   الطالب  إقصاء  للمعلم   یمكن
  یجب  الطرد،  وقبل الدراسة.»  حجرة  من   الطرد«  اسم:  ذلك  على  ویطلق  التعلیمیة.  بالعملیة

تشجع قواعد   السلوكیة.  بالتوقعات االلتزام   على  الطالب  مساعدة  یحاول  أن  المعلم   على
  إلى  اللجوء  یتم  وأن  السلوك  لضبط  إیجابیة  طرق  استخدام االنضباط الجدیدة المدارس على 

 أو  اآلخرین  على  خطر  الطالب  سلوك  كان   إذا  ولكن   أخیرة.  كمحاولة الطالب  طرد
 رد ط  لىإ المعلم یضطر قدف  التعلیمیة؛ العملیة لى ع راكبي داھديت یشكل

 فورا.  المدرسة   ناظر  وإخطار  الطالب

االنضباط؟   إلى  یؤدي  الذي  السلوك  ما  
 كل منطقة تعلیمیة سیاسات متوافقة مع قوانین الدولة، والتي تتبنى

  أو  التنمر  أو  الشجارقد تتضمن بعض األمثلة:  السلوك المقبول والسلوك المرفوض.  تصف
  وأولیاء  الطالب  من  كل  یشارك  یجب أن  الكحول.   حظر  انتھاكات  أو  التعاون  رفض 
 سیاسات  وضع  في  واألسر  األمور
تكن على درایة   لم   وإذا وتحدیثھا، ویجب أن تكون السیاسات متاحة للعامة. التعلیمیة  المناطق

  مھتما  كنت  إذا  المدرسة.  مدیر  أو  ناظر  من منطقتك، فاطلب نسخة بسیاسة االنضباط في 
  إدارة  مجلس  اجتماع  حضور  في  النظر  برجاء  المحلیة، االنضباط  سیاسات  بتغییر

 أو  المدرسة
 المشاركة.  كیفیة  عن  للسؤال   المنطقة  مراقب  مع  تواصل 

 
 



 

  إخراج  على جبي له سلوكیة، ادثةح وجود الح يف
على السماح  الموافقة  أم  باكرا  المدرسة  من  الطالب

 للمدرسة بإرسالھ إلى
باكرا؟ المنزل  

 مخالفات سببب لمنزلا يف بقائھ  لبطو أ منزلھ لىإ ارباك لطالبا رسال إ دعي ◌ُ 
  «إخراج  أو  المبكر»   «الفصل بمثابة إیقاف (حتى لو أطلقت المدرسة مصطلح  سلوكیة 

  إرسال  من   المدرسة  تتمكن  أن  قبل  آخر.) مصطلح  أي  أو  «إجازة»   أو  الطالب» 
  استماع  جلسة  المدرسة  تعقد  أن  یجب  الطالب،  سلوك  بسبب یوم   لمدة  المنزل  إلى   الطالب

  ویعرف  سلوكھ.  لتوضیح  للطالب  فرصة  االستماع  جلسات  تمنح  الطالب.  مع  رسمیة غیر
 تتضمن  الواجبة.»   القانونیة  «اإلجراءات  باسم  ذلك

 أیضا:  االستماع  جلسات

 إخطار الطالب بقواعد السلوك المنتھكة؛ 1.

 عن؛  فضالً   السلوك،  دلیل  توضیح  2.

 ع.بتلم ا  النضباطيا اإلجراء تفسیر  3.

بإبقاء  والدیھ إخبار أو  المنزل   إلى  الطالب  إرسال  من  التعلیمیة  المنطقة  الدولة  قوانین  تمنع
  یستطع  لم  إذا   رسمیة.  غیر  استماع  جلسة  عقد السلوكیة قبلالطالب في المنزل بسبب المخالفات 

  إللیقاف؛  الواجبة  القانونیة  اإلجراءات  للطالب  قدمت  المدرسة  أن على  التأكید  األمر  ولي
 للمدرسة  السماح  أو  الطالب  خروج  على   الموافقة  األمر  ولي   على فلیس

 الطالب إلى منزلھ.  بإرسال 

التعلیمیة  المنطقة  أقصت  إذا  یحدث  ماذا  
من المدرسة بسبب حاالت طارئة؟   الطالب  

 جلسة  قد ع دون المدرسة منرا فو لطالبا التعلیمیة  المنطقة  صيقت قد 

  حالة  بشأن  األمورأولیاء   إبالغ  المدارس  من  الدولة  في  الجدیدة  االنضباط  قواعد  تتطلب
 من اضي أ لجدیدةا لقواعد ا تتطلب كما  ممكن.  وقت  بأسرع  الدراسة   حجرة  من  الطرد

  في  الدراسة  حجرة  إلى  بالرجوع  للطالب  یسمح  لم ذاإ اإلیقاف جراءاتإ  اتباع لمدارس ا
 التالي  الدراسي  الیوم
  لدى  ویكونالدراسة.   حجرة  من  طرده  بسبب  المنزل  إلى  الطالب  إرسال  تم  إذا   أو

 الطرد  على   الموافقة  عدم   في   الحق  والطالب  األمور  أولیاء
 التعلیمیة.  المنطقة  مع  الخالف  حل  ومحاولة  الدراسة  حجرة  من

متى توقف المنطقة التعلیمیة الطالب إلى  
تطرده؟  أو  

  أیام  عدة  تتعدى أن   یمكن   وال  انتھاء  تاریخ   والطرد  اإلیقاف  لحاالت  یكون   أن   یجب
 دراسي  فصل   (مثل   األكادیمي  الدراسي  الفصل   في

 سنوي.)  ربع  أو  سنوي  نصف
 

 الدولة قانون  یحد كما  متتابعة.  دراسیة  أیام  10  األجل   قصیر  اإلیقاف  مدة  تتجاوز  ال   قد
 األجل. قصیر ا فإیقا البطي أ إلیقاف التعلیمیة  المنطقة  ھاد دحت لتيا أللیام لكلي ا لعدد ا من
  أیام   10  من  أكثر  الرابع  الصف  وحتى  األطفال  ریاض يف لطالبا إیقاف یمكن  وال

 الصف  وحتى   الخامس  الصف  في   الطالب  إیقاف  یمكن  ال  كما  أكادیمي.  فصل  أي  خالل
 اموي  15 وأ سنوي  ثلث  دراسي  فصل  أي  خالل  دراسیة  أیام  10  من   أكثر  عشر  الثاني

 نصف راسي د  صل في أ  الل خ ايراكمت ايراسد
 سنوي. 

 
 یمكن أن یستمر اإلیقاف طویل األجل في السنة الدراسیة التالیة.  ال

 
 وتكون حالتا سنوي.   ثلث  أو  سنوي  نصف  دراسي  فصل  مدة  الطرد  یتجاوز  ال  قد 

  فیھا  یوافق  محددة  وحاالت االستثناء في ذلك ھما انتھاكات قانون األسلحة الناریة 
 فترة  مد   عریضة  على  المنطقة  مراقب
 والسالمة.  العامة  بالصحة  تتعلق  لدواع  الطرد

  الطارئ.» «الطرد   اسم  ذلك  على  ویطلق  الطالب.  مع  رسمیة  غیر  استماع
 یقتصر ھذا األمر على األوضاع التي ترى فیھا المنطقة

  فوري  خطر  1.یلي:   ما  یشكل   المدرسة  مبنى  في  الطالب  وجود  أن  التعلیمیة

 أو  المدرسة؛  موظفي  أو  الطالب  على  ومستمر

 التعلیمیة   العملیة   سیر  یعطل  أن   شأنھ   من   تھدیدا  یشكل  أنھ  2.

أو  توقف   تطرد  أن  التعلیمیة  المناطق  من  مطلوب  ھل 
 الطالب بسبب بعض السلوكیات

 الصادرة؟ 

 بشكل كبیر.

  أیام  10  خالل آخر  انضباطي   إجراء  إلى  الطارئ  الطرد  یتغیر  أو  ینتھي  أن  یجب
  لھم   وأن  الطارئ  الطرد  بشأن  األمر  ولي   التعلیمیة  المناطق  تخطر  أن  یجب  دراسیة.

 بعد  ساعة  24  خالل  االستئناف  في   الحق
 الطالب من المدرسة. إقصاء

  يأ نتیجة لطالبا طرد تو أ توقفأن  التعلیمیة  المناطق الدولة  قانون  جبو ي ال
  قانون  انتھاكات  حاالت  في  الطردب الفیدرالیة القوانین  جبوت ینماب منھم، صادر لوكس

  أو  األجل   طویل   اإلیقاف  باستخدام  التعلیمیة  للمناطق الدولة  قوانین  تسمح  الناریة.  األسلحة
  تسمح  الخطرة فقط. قد تتبنى المناطق التعلیمیة سیاسات  السلوكیات بعض حالة  في  الطرد

  النظر  على  الدولة  قوانین  تشجع ولكن   السلوكیة،  االنتھاكات  بعض   بسبب  الطرد   أو  باإلیقاف
 إجراء  اتخاذ  قبل  بدیلة  إجراءات  في

 أو الطرد.  اإلیقاف



 

 تتوفر الخاص. التعلیم والقوانین الفیدرالیة المتعلقة بالطالب المتلقین لخدمات  قوانین الدولة
  واالنضباط  الخاص   التعلیم   سلوك  بـ  الخاصة  اإللكترونیة المواقع في إضافیة معلومات

 مراقب  لمكتب  التابعة 
 .اإلعاقة  ذوي  وطالب  504  القسم   وكذلك  العام   التعلیم

  بما  الخاصة  المدرسة  روایة  رفضت  إذا  أفعل  أن  یجب  ماذا
المنطقة  قرار  أو   الطالب  فعلھ  

االنضباطي؟ التعلیمیة  
بشكل  االنضباط. على إجراءات المنطقة التعلیمیة باختالف نوع االعتراض  یختلف

 عام، یمكن للطالب وأولیاء األمور االعتراض على
 انضباطي عبر ثالثة مستویات:  قرار

 المدرسة  ناظر  مع  عادة  المدرسة،  مستوى  األول:  المستوى •

 المنطقة  مراقب  مع  عادة  المنطقة،  مستوى  الثاني:  المستوى •
 التعلیمیة

 مجلس  مع  سواء  المدرسة،  مجلس  مستوى  الثالث:  المستوى •
 المدرسة أو مجلس استئناف االنضباط

  یجب  الطارئ، الطرد   وحاالت  الطرد  وحاالت  اإلیقاف  عملیات  إلى  بالنسبة  مالحظة:
  في  القرار  اعتراض   في  بنیتھم   التعلیمیة  المنطقة  إخطار  األمور  وأولیاء  الطالب  على

  الطالب  على  یجب  المدرسیة،  المناطق  مع  التواصل عند   معینة.  زمنیة   فترة  غضون 
 األمور  وأولیاء

 المستطاع. قدر لى ع ةكتاب تكونأن  یفضل و التصاالتا میعج توثیق

بشأن  واألسر  الطالب  لدعم  الدولة  تفعل   ماذا  
 االنضباط؟

 مراقب التعلیم العام   مكتب  یدعم 
Instruction,( Public of Superintendent of Office  

(OSPI،  الصف  إلى  الروضة  من   األساسي  التعلیم  على  یشرف  والذي 
 ذلك:  في  بما  الطرق،  بمختلف  واألسر  الطالب  عشر،  الثاني

 عن  مسؤوالً   العام  التعلیم  مراقب  مكتب  یكون   القواعد.  وضع  1.
 التي اإلجراءات التي تحمي اھتمامات الطالب وتوفر القواعد  تبني

  العام  التعلیم  مراقب  مكتب یجب أن تتبعھا المناطق المدرسیة. تبنى
  لجدیدةا لقواعد ا طسوتب الطالب.  النضباط الجدیدة  الدولة  قواعد  مؤخرا

 حضتوو اللغة
  أكثر  فرصا والمناطق المدرسیة. توفر القواعد الجدیدة  األسر متطلبات

  توفر  المحلي.  المستوى  على  القرار اتخاذ  أنشطة  في  للمشاركة  واألسر  للطالب
  معلومات  العام  التعلیم  مراقب  بمكتب  الطالب  بانضباط الخاصة  الویب  صفحة
 حول

 الطالب.  انضباط  بشأن  الدولة  قواعد

أثناء  المدرسیة  الواجبات  ألداء  یحدث  ماذا  
أو الطرد؟   اإلیقاف   

  مدرسي   فرض الطالب، ستحتاج المنطقة التعلیمیة إلى إعطاء الطالب أي  إیقاف أثناء
 أو  الطالب  مواد  جمیع  من  مدرسي   بواجب  وتكلیفھ

  أن   یستطیع  لذيا  الموظف لىإ لوصول ا إتاحة لىإ اض يأ المنطقة  ستحتاج حصصھ. 
ھذه الخدمات   التعلیمیة   المنطقة  توفر  حصصھ.  أو  لمواده  متابعا  الطالب  لبقاء  الدعم   یوفر

  داخل  آخر  مكان   أي  في  أو  منزلھ،  في  المدرسي التعلیمیة للطالب خالل برنامج اإلیقاف 
 أو  التعلیمیة  المنطقة
 المدرسي. المجتمع

 
 إلحاق التعلیمیة للمنطقة یمكن الطویلة، اإلیقاف عملیات إلى بالنسبة

 دیلة» ب م ◌ّ علت «تجربة  ثلم آخر،  علیميت برنامج  يف الموقوف الطالب
(.ALE )  

  ما  األجل،  طویل افإیقا یقافھإ  تميو أ   لطالبا طرد تمي عندما
لھم  للسماح  المتبع  اإلجراء  
المدرسة؟  إلى  بالعودة  

 األمر وليو لطالبا بمقابلة  التعلیمیة  المناطق الدولة  قوانین  وجبت ◌ُ 
 20إلعداد خطة إعادة مشاركة الطالب. یجب أن یعقد االجتماع خالل 

  یعقد  أن  یجبالطرد.  أو اإلیقاف من النھائي التاریخ قبل أیام خمسة بعد ولیس یوما
  مع الخطة إعداد  عند  اجتماع باكر.   عقد   األسرة  طلبت  إذا   وقت  أقرب  في  االجتماع
 المدرسیة  المناطق  على  یتوجب  األسرة،

 یلي:  ما  إلى  النظر

 االنضباط؛  عدم  حادثة   وظروف  طبیعة  •

 وقیمھا  األسرة  سلوك  وقواعد  وسیاقھا  الطالب  ثقافة  تاریخ •
 وموارد المجتمع؛

 الطرد؛  أو  اإلیقاف  مدة  تقصیر •

 الطالب  نجاح  في  للمساعدة  األكادیمي   وغیر  األكادیمي   الدعم  •
 عن؛ فضالً  األكادیمي،

  لمنع  المدرسةموظفو   أو  األمر  ولي  أو  الطالب  یحتاجھ   قد  الذي  الدعم  تقدیم  
 أخرى  مرة  مشابھة  حادثة  تكرار

 مختلفة تكون والخطط المشاركة عادةإ   جتماعاتا  مالحظة أن جىري ◌ُ 
 القبول.   إلعادة  التماسات  وتقدیم   االنضباط  استئناف  عملیات  عن 

الطالب خدمات التعلیم الخاص، ھل  یتلقى  
نفس القوانین؟ ستطبق  

  التعلیم   لخدمات  للطالب المتلقین  الحمایة  من  مزیدا الفیدرالیة  والقوانین الدولة  قوانین تقدم نعم.

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Behavior.aspx
http://www.k12.wa.us/Equity/Section504.aspx


 

 اتباع  التعلیمیة   المناطق   على  یجب  الخاص.



 

 یوفر مكتب مراقب التعلیم العام المعلومات الدعم الفني. 2.
 والموارد للطالب واألسر على أساس كل حالة.

 بإمكان مكتب مراقب التعلیم العام االمتثال للحقوق المدنیة. 3.
المثال، إذا   سبیل  على االنضباط.  إدارة   في  التمییز   إزاء  القلقة   أللسر  الدعم   توفیر

باختالف بسبب العرق أو   الطالب  عاملت  كنت تعتقد بأن المنطقة التعلیمیة
  اإلنصاف  مكتب  فإن  محمیة،  فئة  أي  أو  اإلعاقة  أو األصل أو الجنس

 ( یوفر1التابع لمكتب مراقب التعلیم العام ) المدنیة والحقوق
 ضد  شكوى  رفع  طریقة  (2)  و  بحقوقك  الخاصة  المعلومات

 التمییز.

 إضافیة  موارد  العام  التعلیم   مراقب  مكتب  یضع  الموارد.  4.
 تدریبیة  وحدات  على  وتشمل  التعلیمیة   والمناطق  أللسر

 الطالب.   انضباط  إلى  بالنسبة   عادلة   نتائج   لدعم   للمعلمین 
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