
 

 

 (Lynn Public Schoolsالعامة ) لينمدارس الخاصة باالنضباط  قواعد مقدمة عن

 
 Lynnمن السلوك في  من أجل تعزيز مستوى عال   ةاالنضباط التالي قواعد( Lynn School Committeeلين )في ة يمدرساللجنة الاعتمدت 

Public Schools.في تزويد جميع الطالب ببيئة  ةيلجنة المدرسالاالنضباط، تأمل  قواعدمن خالل اعتماد  ، مع موازنة حقوق الطالب أيًضا

    ، مما يعزز التطور األكاديمي والسلوكي واالجتماعي والعاطفي.وراعيةتعليمية آمنة 

   

، بما في ذلك الشمولية والتوقعات العالية والتعاون والمسؤولية المشتركة Lynn Public Schools ـالقيم األساسية لأهمية ة يلجنة المدرسالتدرك 

مع تلك المنصوص عليها في القانون  االنضباط قواعدمدى الحياة ، من حيث صلتها باالنضباط. تتوافق العواقب التأديبية الواردة في لم يوإلهام التعل

، مع مراعاة الظروف الفردية في كل االنضباط بعدالة وإنصاف قواعد إجراء، يجب االنضباط تطبيقانين بالمرونة في المعمول به. بينما تسمح القو

     حاالت التي يظهر فيها الطالب سلوًكا غير سويًا.اللة من حا

، ويجب تطبيق اإلجراءات االنضباط قواعديجب أن تؤثر الدرجة والتكرار والظروف المحيطة بكل حادث على األساليب المستخدمة في تطبيق 

المدرسة والطرد  عنالمؤقت  اإليقاف تتضمن، اإلجراءات التأديبية المتاحة ولكن يجب استخدامها بعناية ية بشكل تدريجي. على سبيل المثالالتأديب

 وإخطار تطبيق القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى.

اثلة لتعزيز مستوى عال  من السلوك. أيًضا سبل الدعم والوقاية والتدابير المم Lynn Public Schools، تستخدم االنضباط قواعدباإلضافة إلى 

   ، إال أنها ال تقل أهمية عنها.االنضباط قواعدفي حين أن هذه اإلجراءات قد تكون موجودة خارج إطار 

ع مدخالت من مختلف االنضباط  م قواعدة يلجنة المدرسال، تبنت اتباعه في المنزل والمدرسة ويتوجبإعترافًا بأن االنضباط هو مسؤولية مزدوجة 

 ، وكذلك أولياء األمور والطالب أنفسهم.  والمعلمين واإلداريين التعليميةمنطقة ال في القيادة، بما في ذلك الجهات المعنية

، درسة أو منهاالتابعة للمدرسة، في الطريق إلى الم ، في الممتلكاتلقواعد االنضباط في المباني المدرسية، يتم تذكير الطالب بأنهم يخضعون أخيًرا

التي ترعاها المدرسة أو المتعلقة بالمدرسة مثل الرحالت الميدانية واألحداث  الفعاليات، وفي أو وسائل النقل المدرسية األخرى في الحافالت

 Lynn Public Schoolsالعامة ) لين لمدارسالتعليمية منطقة الالرياضية واألحداث غير الرياضية. يخضع الطالب أيًضا إلى دليل سياسة 

District Policy Manualيخضع الطالب ألي قانون )قوانين( جنائي أو مدني قد يكون (. باإلضافة إلى ذلك ، ً على أفعالهم في  مع انطباقه ساريا

  أي وقت.



 

 قواعد اإلنضباط

أو وسائل  ، في الحافالتفي الممتلكات العائدة للمدرسة، في الطريق إلى المدرسة أو منها ،في المباني المدرسية االنضباط لقواعديخضع الطالب 

 الغير األحداثو، بالمدرسة مثل الرحالت الميدانية، واألحداث الرياضية التي ترعاها المدرسة أو المتعلقة الفعاليات، وفي النقل المدرسية األخرى

 رياضية.

 ، سواء تمت اإلشارة إليه أدناه أم ال.مدارس لين العامةالتعليمية لمنطقة اليخضع الطالب إلى دليل سياسة كما 

ً ، يخضع الطالب ألي قانون )قوانين( جنائي أو مدني قد يكون باإلضافة إلى ذلك ، سواء تمت اإلشارة إليه على أفعالهم في أي وقت مع انطباقه ساريا

 أدناه أم ال.

، من أجل تعزيز مستوى عال  من االنضباط قواعدباإلضافة إلى  Lynn Public Schoolsابير المماثلة في م سبل الدعم والوقاية والتديتم استخدا

   السلوك.

 

  المشاكل المتعلقة بالحضور 1.0

، االحتجاز )من أي نوع( ي ذلك إلى:وقد يؤد ¾ 37H. § الفقرة  71المادة ( .M.G.Lتخضع المخالفات التالية لقانون ماساتشوستس العام )

 لطفل(.ل )مساعدة CRAأو إجراءات المحكمة من خالل طلب  /المؤقت، و اإليقاف، لوالدينلاجتماع 

 

 ةالتغيب عن المدرس 1.1

 حصص تفويت 1.2

أو  /مماثل و مستندأو أي  /و JH التعليمية حاالت الغياب التي تنتهك سياسة الحضور )انظر ملف دليل سياسة المنطقة 1.3

 (لدليل السياسةمستند الحق 

 ر )بدون عذر(يالتأخ 1.4

 )ما لم يمنحه الموكل أو من ينوب عنه( حاالت انصراف 1.5

 استخدام السيارات خالل ساعات الدراسة  1.6

إلى المدرسة طوال اليوم انتهاك قاعدة الحرم المدرسي المغلق )يجب أن يبقى جميع الطالب في األماكن العائدة ملكيتها  1.7

 .(الدراسي

 صفالعدم الحضور إلى  1.8

  عدم الحضور إلى المكتب عند الوصول متأخرا إلى المدرسة 1.9

  

 حوادث المدارس 2.0

 /ي ذلك إلى: االحتجاز )من أي نوع(، ووقد يؤد 37H 3/4. § الفقرة  71المادة ( .M.G.Lتخضع المخالفات التالية لقانون ماساتشوستس العام )

   إخطار سلطات إنفاذ القانون المحلية أو السلطات القانونية المناسبة األخرى.أو  /المؤقت، و اإليقافأو  /لوالدين، ولأو اجتماع 

 

 الغش 2.1

 تزوير الوثائق المدرسية 2.2

 السلوك التخريبي   2.3

 أو المستمر سوء السلوك المتكرر و/ 2.4

 المعايير السلوكية للصفرفض تلبية  2.5

 أو الكتب أو أي ممتلكات مدرسية أخرى إعادة المعدات المدرسية المعارة عدم 2.6

 عدم الحضور لالحتجاز 2.7

 إلى موظفي المدرسة العودةعدم  2.8

 عدم إعادة وثائق المدرسة الرسمية التي تتطلب توقيعا 2.9



 

 

    التمرد   2.10

 أرسل إلى المكتب مرتين في يوم واحد 2.11

 مذنب معتاد المدرسة  2.12

 المقامرة 2.13

 احتجاج غير مصرح عنه  2.14

ملكيتها إلى المدرسة )بما في ذلك، على سبيل التشغيل الخطير للمركبات أو وسائل النقل األخرى في األماكن العائدة  2.15

 /الدوارة واألحذية ذات العجالت، السيارات والشاحنات والدراجات النارية والدراجات وألواح التزلج المثال ال الحصر

 الزالجات وما إلى ذلك( 

ً  بات أو عرض آخر يوحي بعضوية إلحدى العصابات )انظراستخدام رموز العصا 2.16  ملف دليل سياسة المنطقة أيضا

 ة(سياسالدليل ل مستند مماثل و/ أو الحقأو أي  /و  JICF التعليمية

 

 مظهر الطالب           3.0

لوالدين إلحضار ا إخطاروقد يؤدي ذلك إلى:  37H 3/4. § الفقرة  71المادة  (M.G.Lتخضع المخالفات التالية لقانون ماساتشوستس العام )

قد تسفر انتهاكات قواعد اللباس أيضاً عن إرغام الطالب  المؤقت. اإليقافأو  /لوالدين، ولاجتماع )من أي نوع(، و واإلحتجاز، المناسب الرداء

 لتغيير، تغطية، أو نزع الرداء.

دليل ل الحقأو  /مماثل و مستندأو أي  /و JICA التعليمية انتهاك قواعد لباس الطالب )انظر ملف دليل سياسة المنطقة 3.1

   (. متضمن أيضاً في هذا الكتيبسياسةال

 

 األجهزة اإللكترونية وغيرها من المقتنيات  4.0

الغرض،  /وقد يؤدي ذلك إلى: مصادرة الجهاز 37H 3/4§ . الفقرة  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 

 المؤقت. اإليقافأو  /لوالدين، ول)من أي نوع(، اجتماع  اإلحتجاز

 

 أو أي مستند /____ و التعليمية )انظر ملف دليل سياسة المنطقة للطالب انتهاك سياسة اقتناء األجهزة اإللكترونية 4.1

    ( . متضمن أيضاً في هذا الكتيبسياسةالدليل ل مماثل/ الحق

عملية اليتسبب في أي تعطيل أو إلهاء عن  آخر إلكتروني أو غير إلكتروني غرضأو أي حيازة أي جهاز إلكتروني  4.2

 أو يعرض الصحة أو السالمة للخطر  يةميالتعل

  

  ضرار بالممتلكاتالتخريب واإل 5.0

)من أي نوع(، و/ أو  اإلحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:  37H 3/4§ الفقرة  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 

 أو إخطار سلطات إنفاذ القانون المحلية أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. /المؤقت، و اإليقافأو  /لوالدين، ولاجتماع 

 الممتلكات من أي نوع إتالفضرار أو اإل     5.1

 الكتابة على الجدران، تشويه الممتلكات، أو التخريب من أي نوع5.2

 

  االعتداء، والسلوك المماثل  6.0

)من أي نوع(، و/ أو  اإلحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:  37H 3/4§ الفقرة  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 

 المناسبة األخرى.أو إخطار سلطات إنفاذ القانون المحلية أو السلطات القانونية  /المؤقت، و اإليقافأو  /لوالدين، ولاجتماع 

 فعالية ة أو في يمباني المدرسالعلى موظف في إدارة المدرسة أو موظفين تربويين آخرين في والتهجم االعتداء 6.1

 بالمدرسة ةالمدرسة أو متعلق اترعاه

أو مشابه و/  و/ أو أي مستند  JICI المنطقة التعليميةأو سالح خطير )انظر ملف دليل سياسة  غرضحيازة استخدام أو 6.2

المادة  (M.G.Lالعام ) قانون ماساتشوستس ة أيضا لناء األسلحة الناريتظة: تخضع عملية اقوحسياسة؛ ملالدليل الحق ل

   (10الفقرة  269

 

اجتماع  ،نوع()من أي  اإلحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:  37H 3/4§ الفقرة  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 

 أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. /المؤقت، و اإليقافلوالدين، ل

 

 على تلميذ أو إيذاء ذهني/ عاطفي أو أي اتصال جسدي غير مرغوب فيه أو غير الئق التهجماالعتداء أو 6.3



 

 القتال بين التالميذ  6.4

 

 أو الممتلكات التهديد اللفظي لألشخاص و/  6.5

 

 أمام موظف بالمدرسة أو أي موظف تعليمي آخر السب  6.6

 

ظة: وحسياسة(؛ ملالدليل ل الحقأو  /مماثل و مستندأو أي  /و JICFAالمقالب )انظر ملف دليل سياسة المنطقة التعليمية 6.7

  (  17الفقرة  269المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )خضع أيًضا لقانون ت المقالب

 

من الموظفين في الكادر  المدرسة أو غيره بإدارةلموظف اتصال جسدي غير مرغوب أو غير الئق أو إيذاء ذهني/ عاطفي 6.8

 التعليمي

 

 التنمر /التحرش 7.0
اجتماع  ،نوع()من أي  اإلحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:  37H 3/4§ الفقرة  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 

  أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. /المؤقت، و اإليقافلوالدين، ل

 

موظف رسة أو المد إدارة( على أي موظف في التحرش)سواء كانت تحرًشا جنسيًا أو أي شكل آخر من أشكال  التحرش  7.1

أو  /و/ أو أي مستند مماثل و التعليمية _____ دليل سياسة المنطقةأيضاً ملف تلميذ )انظر في الطاقم التعليمي أو آخر 

  .(. تم تضمين السياسة أيضاً في هذا الكتيبسياسةالدليل الحق ل

 

ً  التنمر )انظر  7.2  ؛(ةسياسالدليل ل و/ أو الحقمستند مشابه أو أي  /و JICFB التعليميةملف دليل سياسة المنطقة  أيضا

تم تضمين السياسة أيضاً في . 370الفقرة  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )ظة: يخضع التنمر أيًضا لقانون وحمل

 .(هذا الكتيب

   

 الحرائق المتعمدة والحوادث المتصلة بالحرائق 8.0

اجتماع  ،نوع()من أي  اإلحتجازؤدي ذلك إلى: يوقد  ¾ 37H§ الفقرة  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 

   أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. /المؤقت، و اإليقافلوالدين، ل

 

 إشعال النار 8.1

 

  911 ـب كاذب ، أو إجراء اتصالإنذار حريق كاذب أو إنذار آخرالتسبب في  8.2

 

 االستخدام غير المناسب لمطفأة الحريق 8.3

 

 حيازة األلعاب النارية أو استخدامها أو بيعها أو توزيعها 8.4

 

 السرقة 9.0

اجتماع  ،نوع()من أي  اإلحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:  ¾ 37H§ الفقرة  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 

    أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. /المؤقت، و اإليقافلوالدين، ل

 

 من أي نوعاختالس أو سلب سرقة أو  9.1

  

 على ممتلكات الغيرالتعدي  10.0

اجتماع  ،نوع()من أي  اإلحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:  ¾ 37H§ الفقرة  71المادة  (M.G.Lقانون ماساتشوستس العام )لتخضع المخالفات التالية 

   ، و / أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى.قتالمؤ اإليقافلوالدين، ل

 

 يسادرصة بالطالب خارج أوقات الدوام الالتعدي على المدرسة الخا     10.1

 

 خارجهاأو  يالدراسالدوام ساعات مدرسة الطالب نفسه أثناء ل مخالفة مدرسة أخرىالتعدي على      10.2

 

  ي أو فيما يتعلق باإلنتقاالت المدرسيةالدراسالدوام ساعات  أثناءالتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة      10.3



 

 والمعداتالمخدرات والكحول والتبغ والنيكوتين والمواد الخاضعة للرقابة،  11.0

 

اجتماع  ،نوع()من أي  اإلحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:  ¾ 37H§ الفقرة  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 

   أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. /المؤقت، و اإليقافلوالدين، ل

 

 (مواد مخدرةللرقابة )حيازة مادة خاضعة 

 

اجتماع  ،نوع()من أي  اإلحتجازوقد يؤدي ذلك إلى:  ¾ 37H§ الفقرة  71المادة  (M.G.Lماساتشوستس العام )تخضع المخالفات التالية لقانون 

    أو إشعار إلنفاذ القانون المحلي أو السلطات القانونية المناسبة األخرى. /المؤقت، و اإليقافلوالدين، ل

 

 مواد كحوليةحيازة  11.1

  مادة كحوليةأن تكون تحت تأثير مادة خاضعة للرقابة أو  11.2

ملف دليل سياسة المنطقة أيضاً ( أو أي استخدام آخر للتبغ أو النيكوتين )انظر Vaping) اإللكترونيالتدخين أو التدخين  11.3

    ( سياسةالدليل ل الحقأو  /مماثل و مستندأو أي  /و JICG التعليمية

 رونيأو أدوات التدخين اإللكت التدخينأو  المواد المخدرةحيازة  11.4

 

 الجنايات  12.0

 

المدرسة سيكون له تأثير ضار كبير على الرفاهية  إلىالطالب  حضورإذا قرر مدير المدرسة أن استمرار  اإليقاف المؤقتإلى  اآلتيقد يؤدي 

( و/ أو )من أي نوع اإلحتجازقد يؤدي ذلك أيًضا إلى:  .½ 37H§ الفقرة  71المادة  (M.G.Lقانون ماساتشوستس العام )العامة للمدرسة بموجب 

 لوالدين.لاجتماع 

 

 الطالب بجناية أو إصدار شكوى جنحة أو جناية ضد طالب باتهامعند إصدار شكوى جنائية  12.1

 

المدرسة سيكون له تأثير ضار كبير على الرفاهية العامة  إلىالطالب  حضورإذا قرر مدير المدرسة أن استمرار  الطردإلى  اآلتيقد يؤدي 

اجتماع ، )من أي نوع( اإلحتجازقد يؤدي ذلك أيًضا إلى:  .½ 37H§ الفقرة  71المادة  (M.G.Lقانون ماساتشوستس العام )للمدرسة بموجب 

 .، و/ أو اإليقاف المؤقتلوالدينل

 

عند إدانة طالب بارتكاب جناية أو جنحة بناًء على حكم قضائي أو االعتراف بالذنب في المحكمة فيما يتعلق بارتكاب  12.2

 جنحة أو جناية 

 

 تعريف المصطلحات

 

 المعلم. المفروض من قبلالوقت التأديبي  -احتجاز المعلم  .1

 من قبل المدير أو من ينوب عنه. والمفروضالوقت التأديبي المخصص بعد دوام المدرسة  – المكتب احتجاز .2

 داخل المدرسة وخارجها(.  إيقاف مؤقت؛  المدىوطويل  المدىقصير  إيقاف) – المؤقت اإليقاف .3

a.  المنتظمة لمدة  الفصل الدراسينشطة أ ومنة يمباني المدرسالالطالب من  استبعاد المدى هوقصير  باإليقاف المؤقتيُقصد

 أقل. ( أيام دراسية متتالية أو10عشرة )

b. ألكثر  المنتظمة الفصل الدراسيأنشطة من ة ويمباني المدرسالالطالب من  هو استبعاد المدىطويل  يقصد باإليقاف المؤقت

( أيام دراسية بشكل تراكمي بسبب ارتكاب مخالفات تأديبية 10، أو ألكثر من عشرة )( أيام دراسية متتالية10ن عشرة )م

 متعددة في أي عام دراسي.

 

 الفصل الدراسيأنشطة الطالب من  استبعادداخل المدرسة  باإليقاف المؤقتداخل المدرسة أو خارجها. يُقصد  اإليقاف المؤقتقد يجرى 

( أيام 10، أو ما ال يزيد عن عشرة )( أيام دراسية متتالية10ن عشرة )، لمدة ال تزيد عةينى المدرسامبال، ولكن ليس من المنتظمة

 اب مخالفات متعددة أثناء العام الدراسي.الرتك وذلكدراسية تراكمية 

 

يوًما دراسيًا، إلى  90درسية ألكثر من ، واألنشطة المالمنتظمة الفصل الدراسيأنشطة ة، ويمباني المدرسالطالب من  استبعاد – الطرد .4

 ¾ .  37H أو و/ ،½ 37H ،37H§ الفقرات  71المادة  (M.G.Lقانون ماساتشوستس العام )أجل غير مسمى، أو بشكل دائم، وفقًا ل

 

 الدفع مقابل الخسارة أو التلف الذي يلحق بالممتلكات الشخصية أو المدرسية. – التعويض .5

 

 برنامج دراسي أكاديمي يتم تقديمه في صباح يوم السبت المحدد خالل العام الدراسي.    – برنامج االحتجاز يوم السبت .6


