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 أبرٌل: عٌد الفصح 17  ماٌو: رمضان 2-أبرٌل )الؽروب( 2 دٌسمبر: حانوكا 6-نوفمبر )الؽروب( 28 : روش هاشناه7-سبتمبر )الؽروب( 6
 : عٌد الفطر4-ماٌو )الؽروب( 3 : عٌد الفصح الٌهودي23-أبرٌل )الؽروب( 15 دٌسمبر: عٌد المٌبلد 25 : ٌوم الؽفران16-)الؽروب(سبتمبر  15

Nov 4: Diwali Dec 26–Jan 1: Kwanzaa Apr 15: Good Friday Jul 9 (sunset)–10: Eid al-Adha 

        مدإرس 
 أرلينغتون
 22-2021 تموٌم العام الدراسً إلعامة

 أغسطس  
 

 سبتمي  
 

 كتوبرأ ا
 

 نوفمي     
 

 ديسمي     
 

 يناير
 

اير  في 
 

 مارس
 

 أبريل
 

 مايو
 

 يونيو  
 

 يوليو
 

 أغسطس
 

 K-12لطالب مرحلة  أول يوم مدرس  

 روش هشناه -عطلة 

  دإخل إالبتدإئية / إلمتوسطة / إلثانوية )مغادرة مبكرة لطالب إلمرحلة 
(تعلم مهن   إلمدرسة للموظفي  

( تعلم مهن  )ؤجازة للطالب   عىل مستوى إلمقاطعة للموظفي  

 وإلمعلمي   إ أولياء إألمور  –إالبتدإئية وإلمتوسطة  إلمرحلةلطالب  ؤجازة

 لصف(إتحضي  للطالب )يوم  ؤجازة

 يوم إلمحاربي   إلقدإىم -عطلة 

 إلعطلة إلشتوية

 يوم إلدكتور مارتن لوثر كينج إالبن -عطلة 

 لصف(إتحضي  للطالب )يوم  ؤجازة

 

  عىل مستوى إلمقاطعةإلثانوية )إالبتدإئية / إلمتوسطة / مغادرة مبكرة لطالب إلمرحلة 
( تعلم مهن   للموظفي  

 

 وإلمعلمي   إجتماعات أولياء إألمور  –إالبتدإئية وإلمتوسطة  إلمرحلةلطالب  ؤجازة

 

 عطلة إلربيع

 يوم إلذكرى -عطلة 

 مغادرة مبكرة لطالب إلمرحلة إالبتدإئية

 مغادرة مبكرة – إلمتوسطة لطالب إلمرحلةمدرس  آخر يوم 

  أول 
 
 إلمدرسة إلصيفية يوم ف

 مدرسية ) االحتفاالت الدينية
ا
  حال ذكرت أعالهتكون عطًل

 أيام درإسة عادية(:  أما بخالف ذلك فتكون؛ ف 

 ير  ثنا       30

 الثاءث        7

 أربعاء       29

 اثنير         11

 جمعة      22

 ثاءثال       2

 سيخم    11

 ةجمع-ير  ثنا  20-31

 ير  ثنا     17

 ير  ثنا      31

 اءربعأ     9

 ةجمع      4

 ةجمع-ير  ثنا  11-15

 ير  ثنا     30

 اءربعأ     8

 سيخم     16

 ثاءثال       5

 سبتمي  

 اكتوبر

 ثاءثال    14

 سيخم   23

 إلمدرسة إلمتوسطة

H-B Woodlawn 
 Arlington Communityو 

High School 

 VPKو PreKمرحلة لطالب أول يوم مدرس  

 عيد إلعمال -عطلة 

 يوم إلغفرإن –عطلة 

 وإلمعلمي    أولياء إألمور  إجتماعات –مغادرة مبكرة لطالب إلمرحلة إالبتدإئية 

  دإخل إالبتدإئية / إلمتوسطة / إلثانوية )طالب إلمرحلة ل ةمبكر  مغادرة
(تعلم مهن    إلمدرسة للموظفي  

 نهاية إلرب  ع إألول

 ديوإل   -عطلة 

 عيد إلشكر -عطلة 

  إالبتدإئية / إلمتوسطة / إلثانوية )طالب إلمرإحل ل ةمبكر  مغادرة
(تعلم مهن   عىل مستوى إلمقاطعة للموظفي  

  
 نهاية إلرب  ع إلثان 

 يوم إلرؤساء -عطلة 

 وإلمعلمي   إجتماعات أولياء إألمور  –مغادرة مبكرة لطالب إلمرحلة إالبتدإئية 

  دإخل إالبتدإئية / إلمتوسطة / إلثانوية )مغادرة مبكرة لطالب إلمرحلة 
(تعلم مهن   إلمدرسة للموظفي  

 لثنهاية إلرب  ع إلثا

 لصف(إللطالب )يوم تحضي   ؤجازة

 

 عيد إلفطر -عطلة 

 مغادرة مبكرة ومغادرة مبكرة لطالب إلمرحلة إالبتدإئية –إلثانوية مدرس  لطالب إلمرحلة آخر يوم 

 مغادرة مبكرة –إالبتدإئية آخر يوم مدرس  لطالب إلمرحلة 

 إالستقالل يوم -عطلة 

  إلمدرسة إلصيفية )
 
 (ةبتدإئيللمرحلة إال آخر يوم ف

  إلمدرسة إلصيفية )
 
 (إلمتوسطة / إلثانويةإلمرحلة آخر يوم ف

 ليالي العودة إل المدرسة

 سيخم    9

 اءربعأ   22

 سيخم   30

 مدرسة إالبتدإئيةإ  إل

 إلثانويةإلمدرسة 

Career Center  /
Arlington Tech 

Langston HSCP 14   خمس 

 ثالثاء    31

 ير  ثنجمعة و ا   6 و 3

 سيخم   16

 خميس        21         

  أربعاء    27

 اءربعأ

 ير  ثنا      1

 سيخم     4

 ةجمع-اربعأ  24-26

 اءربعأ      8

 ةجمع      28

 ير  ثنا     21

 سيخم       3

 اءربعأ     16

 ةجمع     8

 ير  ثنا     18

 ثاءثال        3

 اءربع أ      15

 ةجمع     17

 ير  ثنا    4

 ةجمع     29

 ةجمع       5

: حانوك 6-(إلغروبنوفمير ) 28 : روش هاشناه7-(إلغروبسبتمير ) 6  أبريل: عيد إلفصح 17  نمايو: رمضا 2-(إلغروبأبريل ) 2 اديسمير
: عيد إلميالد 25 يوم إلغفرإن: 16-سبتمير )إلغروب( 15  : عيد إلفطر4-مايو )إلغروب( 3 : عيد إلفصح إليهودي23-أبريل )إلغروب( 15 ديسمير
: ديوإل   4  : عيد إألضىح10 -غروب( إليوليو ) 9 أبريل: إلجمعة إلعظيمة 15 يناير: كوإنزإ 1 -ديسمير  26 نوفمير
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 14 ............................................................................................................................................................................................................................ إلطرد
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 15 .................................................................................................................................................................................................................. تقديم شكوى

 
لتصادي أو التوج  الجنسً أو الحالة تمنع مدارس أرلٌنؽتون العامة التمٌٌز على أساس العرق أو األصل المومً أو العمٌدة أو اللون أو الدٌن أو الجنس أو العمر أو الوضع اال

ت اإلرشاد، الجٌنٌة أو الهوٌة الجنسٌة أو التعبٌر الجنسً و/أو اإلعالة. تمنح هذه السٌاسة فرًصا متساوٌة لبلستفادة من الدورات والبرامج، وخدما الزوجٌة أو الحمل أو المعلومات
لسٌاسة إلى مساعد المشرؾ للخدمات اإلدارٌة والتربٌة البدنٌة واأللعاب الرٌاضٌة، والتعلٌم المهنً، والمواد التعلٌمٌة واألنشطة البلصفٌة. ٌجب اإلببلغ عن انتهاكات هذه ا

 .6110-228-703، أو مساعد المشرؾ للموارد البشرٌة على 6108-228-703على
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 معلومات حول مدارس أرلٌنغتون العامة

مدارس أرلٌنؽتون العامة هً مجتمع مدرسً متنوع 
حٌث نتعاون . ةاألكادٌمٌو والنزاهة ملتزم بالتمٌز ووشامل 

آمنة بٌئة تعلٌمٌة لطبلبنا  لنوفرمع األسر والمجتمع 
 وتستجٌب ،لائمة على الرعاٌة واالهتمام ،وصحٌة

 .حتٌاجات كل طالبال

 

 المشرف مجلسأعضاء 

Dr. Francisco Durán 

 المشرؾ
superintendent@apsva.us 

703-338-6010 
 

Catherine Ashby 
 ٌةة والمجتمعٌالمدرسعبللات ال، المشرؾ المساعد

catherine.ashby@apsva.us 

703-228-6003 
 

Kim Graves 
 الدعم المدرسًرئٌس 

kimberley.graves@apsva.us 
703-228-6008 

 

Arron Gregory 
 التنوع والمساواة والشمولرئٌس 

arron.gregory@apsva.us 
703-228-6269 

 
Bridget Loft  

 رئٌس األكادٌمًال

bridget.loft@apsva.us 
703-228-6145 

 
Dr. John Mayo 

 العملٌات مدٌر

john.mayo@apsva.us 
703-228-6007 

 
Christine Smith 

 الدائرةمرشد 
christine.smith@apsva.us 

 

Brian Stockton 
 الموظفٌن رئٌس

brian.stockton@apsva.us 
703-228-2497 

 
 
 

 وعناوٌن الدائرة المدرسٌةمكاتب 

Syphax Education Center 

2110 Washington Boulevard, Arlington, VA 22204 

 
Thurgood Marshall Building 

2847 Wilson Boulevard, Arlington, VA 

22201 
 

Trades Center/Facilities & Operations 
2770 South Taylor Street, Arlington, VA 22206 

 

 المدارس والبرامج

 (PREK-5المدارس االبتدائٌة )
Abingdon 

703-228-6650 • abingdon.apsva.us 
 

Arlington Science Focus School 
703-228-7670 • asfs.apsva.us 

 
Arlington Traditional School 

703-228-6290 • ats.apsva.us 
 

Ashlawn 
703-228-5270 • ashlawn.apsva.us 

 
Barcroft 

703-228-5838 • barcroft.apsva.us 

 
Barrett 

703-228-6288 • barrett.apsva.us 
 

Campbell 
703-228-6770 • campbell.apsva.us 

 
Cardinal 

703-228-5280 • cardinal.apsva.us 
 

Carlin Springs 
703-228-6645 • carlinsprings.apsva.us 

 
Claremont 

703-228-2500 • claremont.apsva.us 
 

Discovery 
703-228-2685 • discovery.apsva.us 

 
Dr. Charles R. Drew 

703-228-5825 • drew.apsva.us 
 

Alice West Fleet 
703-228-5820 • fleet.apsva.us 

 
Glebe 

703-228-6280 • glebe.apsva.us 
 

Hoffman-Boston 
703-228-5845 • hoffmanboston.apsva.us

 
 

Innovation 
702-228-2700 • innovation.apsva.us 

 

Jamestown 
703-228-5275 • jamestown.apsva.us 

 
Escuela Key 

703-228-4210 • key.apsva.us 

mailto:superintendent@apsva.us
mailto:superintendent@apsva.us
mailto:catherine.ashby@apsva.us
mailto:catherine.ashby@apsva.us
mailto:kimberley.graves@apsva.us
mailto:kimberley.graves@apsva.us
mailto:arron.gregory@apsva.us
mailto:arron.gregory@apsva.us
mailto:bridget.loft@apsva.us
mailto:bridget.loft@apsva.us
mailto:john.mayo@apsva.us
mailto:john.mayo@apsva.us
mailto:christine.smith@apsva.us
mailto:christine.smith@apsva.us
mailto:brian.stockton@apsva.us
mailto:brian.stockton@apsva.us
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Long Branch 

703-228-4220 • longbranch.apsva.us 
 

Montessori Public School of Arlington 
703-228-8871 • montessori.apsva.us 

 
Nottingham 

703-228-5290 • nottingham.apsva.us 
 

Oakridge 
703-228-5840 • oakridge.apsva.us 

 
Randolph 

703-228-5830 • randolph.apsva.us 
 

Taylor 
703-228-6275 • taylor.apsva.us 

 
Tuckahoe 

703-228-5288 • tuckahoe.apsva.us 
 

Middle Schools (6-8) 
Dorothy Hamm 

703-228-2106 • dorothyhamm.apsva.us 
 

Gunston 
703-228-6900 • gunston.apsva.us 

 
Jefferson 

703-228-5900 • jefferson.apsva.us 
 

Kenmore 
703-228-6800 • kenmore.apsva.us 

 
Swanson 

703-228-5500 • swanson.apsva.us 
 

Williamsburg 
703-228-5450 • williamsburg.apsva.us 

 
High Schools (9-12) 

Arlington Community High School 
703-228-5350 • achs.apsva.us 

 
Wakefield 

703-228-6700 • wakefield.apsva.us 
 

Washington-Liberty 
703-228-6200 • wl.apsva.us 

Yorktown 
703-228-5400 • yorktown.apsva.us 

 
Special Programs 

H-B Woodlawn (6-12) 
703-228-6363 • hbwoodlawn.apsva.us 

 
Arlington Career Center (9-12) 

703-228-5800 • careercenter.apsva.us 
 

Career, Technical and Adult Education 
Syphax Education Center 703-228-7200 • 

apsva.us/ctae 
 

Langston (High School Continuation) 
703-228-5295 • langston.apsva.us 

 
New Directions (9-12) 

703-228-2117 • newdirections.apsva.us 
 

Integration Station 
703-462-5184 • apsva.us/integration-

station 
 

REEP (Arlington Education & Employment 
Program) 

English Classes for Adults Syphax Education 
Center 

703-228-4200 • apsva.us/reep 
 

Eunice Kennedy Shriver Program (Special 
Education, 6-12) 

703-228-6440 • shriver.apsva.us 
 

 لٌنغتون العامةرمدارس أتواصل لنوات 

تستخدم مدارس أرلٌنؽتون العامة مجموعة متنوعة من      
 لتواصل مع أولٌاء األمور والمجتمع.ل الوسائل

APS School Talk  البرٌد  عن طرٌكهو نظام مراسلة
ٌتم تسجٌل . الصوتً والرسائل النصٌة برٌداإللكترونً وال

عملٌة  خبلل School Talkنظام ً ف األسر تلمائًٌا
إلببلغ األسر  APS School Talk نظام ٌُستخدم التسجٌل.

بؤحدث األخبار وحاالت الطوارئ، بما فً ذلن حاالت إؼبلق 
، باإلضافة إلى أخبار المدارس اتالمدارس أو التؤخٌر

 األخرى.
ٌوفر مولع مدارس أرلٌنؽتون العامة      

www.apsva.us ًتهم األسر  الكثٌر من المعلومات الت
أحدث األخبار واإلعبلنات حٌث ٌعرض المولع . والمجتمع

، وٌحتوي على أداة للبحث فً المولع، وروابط والتموٌمات
باإلضافة إلى ، أولٌاء األموربوابة و ارسلكافة موالع المد

موالع التواصل االجتماعً الخاصة بمدارس روابط 
من جزء صؽٌر مجرد هً  الخدماتوهذه  .أرلٌنؽتون العامة

لكترونً للحصول على التً ٌوفرها المولع اإل الوسائل
 مدارس أرلٌنؽتون العامة. معلومات حول

على  الخاص وتموٌمهااإللكترونً كل مدرسة مولعها ل     
تتواصل المدارس مع األسر عن طرٌك نظام  اإلنترنت.

APS School Talk ، لنوات ثٌرون إلى الك ٌلجؤكما
خدمة ، باإلضافة إلى PTAرابطة أولٌاء األمور والمعلمٌن 

الخاصة بمدارس  Peachjarالنشرات اإللكترونٌة 
.أرلٌنؽتون العامة

http://www.apsva.us/
http://www.apsva.us/
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تستخدم مدارس آرلٌنؽتون العامة ومدارسها وبرامجها أًٌضا       

وسائل التواصل االجتماعً للتواصل مع األسر والمجتمع. ٌمكن 

الوصول إلى مدارس آرلٌنؽتون العامة على الفٌسبون على 
facebook.com/ArlingtonPublicSchools   وعلى توٌتر

@APSVirginia   وفٌمٌو@AETVaps  وإنستؽرام@ 

APSVirginia  والٌوتٌوبyoutube.com/AETVaps. 

على لناة  (AETV)تبث لناة تلفزٌون آرلٌنؽتون التعلٌمٌة  

Comcast 70  ولناةVerizon FiOS 41 تبث لناة تلفزٌون .

اجتماعات مجلس إدارة مدارس  AETVآرلٌنؽتون التعلٌمٌة 

آرلٌنؽتون العامة على الهواء مباشرة بواسطة على كلتا المناتٌن. 

 APSوتبث لمطات  AETVباإلضافة إلى ذلن ، تنتج 

Snapshots  وAPS Green Scene  وAPS Partners 

in Action   و#digitalAPS تشترن لناة .AETV  أًٌضا
والتعلٌمٌة لمدارس آرلٌنؽتون بمجموعة متنوعة من األحداث الفنٌة 

 AETVالعامة مع المجتمع. لمزٌد من المعلومات حول برامج 

 .apsva.us/aetvوجداول البث ، اذهب إلى 

( التابع لمدارس LSRCٌسهل مركز تسجٌل الخدمات اللؽوٌة )

بوسطن العامة عملٌة التسجٌل فً المدرسة وٌوفر الدعم اللؽوي لؤلسر 

 Language Lineالتً تتحدث اإلنجلٌزٌة كلؽة ثانٌة. خط اللؽات 

هو عبارة عن خدمة ترجمة هاتفٌة ثبلثٌة االتجاهات عند الحاجة ٌمكن 

الوصول إلٌها فً جمٌع المدارس والمكاتب ، للربط بٌن مدارس 

 آرلٌنؽتون العامة واألسر ومترجمً اللؽات.

هنان  مجموعة متنوعة من المنشورات التً تم أخبار ومعلومات 

مدارس آرلٌنؽتون العامة. تشمل هذه المنشورات دلٌل مدارس 

و  APS Friday 5، وأدلة إرشادٌة لآلباء ، و  آرلٌنؽتون العامة
QuickFacts لمزٌد من المعلومات ، انتمل إلى .

apsva.us/publications. 

 

 ساعات الدوام المدرسً

تعمل مدارس مدارس آرلٌنؽتون العامة على ستة جداول زمنٌة مختلفة. 

وتمدم معظم المدارس أًٌضا أنشطة لبل المدرسة وبعد المدرسة خارج 

ة البرامج الممدمة وما ساعات الدراسة العادٌة. تؤكد من مدرستن لمعرف

 إذا كان النمل بالحافلة متاًحا أم ال.

 Abingdon, Campbell, Carlin: المدارس االبتدائٌة
Springs 

  

 ٌوم كامل

 ظهًرا 2:41 –صباًحا  8:00

 عودة مبكرة

 ظهًرا 12:26 –صباًحا  8:00

 

 ,Arlington Traditional School: المدارس االبتدائٌة
Barrett, Long Branch and Randolph 

 ٌوم كامل

 ظهًرا 3:06 –صباًحا  8:25

 عودة مبكرة

 ظهًرا 12:51 –صباًحا  8:25

 

 ,Arlington Science Focus: المدارس االبتدائٌة
Ashlawn, Barcroft, Cardinal, Claremont, 

Discovery, Drew, Glebe, Fleet, Hoffman-
Boston, Innovation, Jamestown, Key, 

McKinley, Montessori, Nottingham, Oakridge, 
Taylor and Tuckahoe 

 
 ٌوم كامل

 ظهًرا 3:41 –صباًحا  9:00

 عودة مبكرة

 ظهًرا 1:26 –صباًحا  9:00

 

 ,Dorothy Hamm, Gunston: المدارس المتوسطة
Jefferson, Kenmore, Swanson and Williamsburg 

 ٌوم كامل

 ظهًرا 2:24 –صباًحا  7:50

 عودة مبكرة

 ظهًرا 11:54 –صباًحا  7:50

  

 Wakefield, Washington-Liberty: المدارس الثانوٌة
and Yorktown 

 ٌوم كامل

 ظهًرا 3:01 –صباًحا  8:19

 عودة مبكرة

 ظهًرا 12:34 –صباًحا  8:19

 

H B WOODLAWN & SHRIVER PROGRAMS 

 ٌوم كامل

 ظهًرا 4:06 –صباًحا  9:24

 عودة مبكرة

 ظهًرا 1:30 –صباًحا  9:24

 

ARLINGTON CAREER CENTER      

 ٌوم كامل

 ظهًرا 3:10 –صباًحا  8:00

 عودة مبكرة

 ظهًرا 12:25 –صباًحا  8:00

 

 خطط لألٌام التعوٌضٌة

ٌوًما تعلٌمًٌا لطبلب المدارس  181 22-2021ٌتضمن تموٌم 

طمس عاصؾ أو ظروؾ ؼٌر االبتدائٌة والمتوسطة والثانوٌة. إذا أدى 

متولعة إلى الحٌلولة دون تمكن الطبلب من الدوام فً المدرسة لمدة 

ٌوًما ، أو عدد ساعات التدرٌس التً تتطلبها الوالٌة ، سٌتم  180

 تحدٌد أٌام تعوٌضٌة على النحو التالً:

 المدارس االبتدائٌة والمتوسطة والثانوٌة     
 ألٌام العشرة األولى    لن ٌكون من الضروري تعوٌض ا     
 المفمودة.      

 
 مجلس مدارس أرلنجتون

ٌتكون مجلس مدارس أرلٌنؽتون من خمسة أعضاء ٌخدمون      
ٌناٌر من العام  1لفترات متداخلة مدتها أربع سنوات. تبدأ الفترات فً 

التالً لبلنتخابات. على المواطنٌن المهتمٌن بالعملٌة االنتخابٌة 
االتصال بمكتب تسجٌل الناخبٌن والمجلس االنتخابً لمماطعة 

 .703-228-3456أرلٌنؽتون على 
 
 

 اجتماعات مجالس إدارة المدارس
ٌجتمع مجلس مدارس أرلٌنؽتون عادةً فً ٌومً الخمٌس األول والثالث 

 Syphax Educationمن كل شهر فً لاعة المجلس فً مركز 
Center  ،2110 Washington Blvd ًراجع المولع اللكترون .

أو اتصل بمكتب مجلس اإلدارة للتؤكد من أولات االجتماعات. ٌتم 

http://facebook.com/ArlingtonPublicSchools
http://facebook.com/ArlingtonPublicSchools
http://facebook.com/ArlingtonPublicSchools
http://youtube.com/AETVaps
https://apsva.us/aetv
https://apsva.us/aetv
https://apsva.us/aetv
https://apsva.us/publications
https://apsva.us/publications
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اإلعبلن عن جدول أعمال كل اجتماع لمجلس إدارة كل مدرسة لبل 
أسبوع واحد من اجتماع المجلس وٌمكن االطبلع علٌ  على مولع 

BoardDocs " اإللكترونً ضمن عبلمة التبوٌبmeetings." 
 

 لس المدارساتصل بمج
ٌمع مكتب مجلس إدارة مدارس أرلٌنؽتون فً الطابك الثانً من      

. ساعات Washington Blvd 2110التعلٌمً ،  Syphaxمركز 

 مساًء. 5صباًحا إلى  8العمل فٌ  هً من 

ساعات العمل المفتوحة للمواطنٌن لزٌارة أعضاء مجلس إدارة 

مساًء. خبلل  7إلى  5الساعة المدارس هً فً العادة أٌام االثنٌن من 

 العام الدراسً.

-6015لبلتصال بمكتب مجلس إدارة المدارس ، اتصل على      

؛ أو اكتب إلى مجلس إدارة المدارس على العنوان  228-703

Arlington School Board ،2110 Washington Blvd. ،

Arlington ،VA 22204 ؛ أو أرسل رسالة بالبرٌد اإللكترونً إلى

school.board@apsva.us. 

 أعضاء مجلس إدارة المدارس

Dr. Barbara J. Kanninen, Chair 

2110 Washington Blvd., Arlington, VA 
22204 

Office: 703-228-6015 
   (2022دٌسمبر  31)تنتهً المدة فً                             

 
Reid Goldstein, Vice Chair 

2110 Washington Blvd., Arlington, VA 
22204 

Office: 703-228-6015 
 (2023دٌسمبر  31)تنتهً المدة فً                             

Christina Diaz-Torres, Member 
2110 Washington Blvd., Arlington, VA 

22204 
Office: 703-228-6015 

 (2024دٌسمبر  31)تنتهً المدة فً                             

Monique O’Grady, Member 
2110 Washington Blvd., Arlington, VA 

22204 
Office: 703-228-6015 

 (2021دٌسمبر  31)تنتهً المدة فً                             

David Priddy, Member 
2110 Washington Blvd., Arlington, VA 

22204 
Office: 703-228-6015 

 (2024دٌسمبر  31)تنتهً المدة فً                             

  

 المجموعات االستشارٌة لمجلس إدارة المدارس

ٌسعى مجلس إدارة المدرسة بنشاط للحصول على مشورة 

أفراد المجتمع من خبلل مجموعة واسعة من اللجان والمجالس 

االستشارٌة. ٌتم تعٌٌن هذه المجموعات االستشارٌة من لبل مجلس 

إدارة المدرسة، وهو ٌمدم المشورة لمجلس المدرسة و، عند االلتضاء، 

ٌمدم توصٌات بشؤن المضاٌا أو السٌاسات المتعلمة بالتشؽٌل الناجح 

 لنظام المدرسة. تشمل هذه المجموعات:  

 (ACIالمجلس االستشاري للتعلٌم )• 

 المجلس االستشاري للمرافك المدرسٌة • 
 والمشارٌع الكبرى   
 المجلس االستشاري للموازنة• 
 المجلس االستشاري للصحة المدرسٌة • 
   (SHAB) 
 مجموعة تخطٌط مستوى المبانً• 
 

لمزٌد من المعلومات حول جمٌع المجموعات االستشارٌة لمدارس 

 advisory-apsva.us/citizen-أرلٌنؽتون العامة، انتمل إلى 

groups  . 

 

 مدارس أرلٌنغتون العامة السٌاسات واإلجراءات 

السٌاسات والمواعد والتعلٌمات الرسمٌة لمدارس أرلٌنؽتون 

العامة مشمولة فً سٌاسات مجلس إدارة مدارس أرلٌنؽتون العامة 

(SBP وإجراءات )( تنفٌذ السٌاساتPIPs السٌاسات واإلجراءات .)

متاحة لمراجعة الجمهورفً كل مكتب مدرسً، وكل مكتبة مدرسٌة، 

ومكتبات أرلٌنؽتون العامة، ومكتب مجلس إدارة المدارس، وإدارة 
 Syphax Educationالعبللات المدرسٌة والمجتمع فً مركز 

Center ً2110، الكائن ف Washington Blvd ،Arlington .

apsva.us/school-وهً متاحة أًٌضا على مولع الوٌب على 

policies-board. 

 

 إلرار مسؤولٌة الوالدٌن

بٌنما ال تنطبك جمٌع المواد الواردة فً لسم السٌاسات 

واإلجراءات على الطبلب فً بٌئة التعلم عن بعد، إال أن كومنولث 

أن ٌموم اآلباء  APSفرجٌنٌا ٌطلب من مدارس آرلٌنؽتون العامة 

واألوصٌاء المانونٌون بمراجعة المواعد والتعلٌمات الخاصة بمدارس 
.  "خبلل شهر 279.3-22.1س فٌرجٌنٌا أطفالهم وفمًا لمانون مدار

تموٌمً واحد من افتتاح المدرسة، ٌجب على كل مجلس إدارة مدرسة، 

فً ولت واحد مع أي مواد أخرى ٌجري توزٌعها عادةً فً ذلن 

( إخطاًرا بمتطلبات iالولت، أن ٌرسلوا إلى والدي كل طالب مسجل )

سة لسلون ( نسخة من معاٌٌر مجلس إدارة المدرiiهذا المسم؛ )

( نسخة من لانون الدوام اإللزامً فً المدارس. ٌجب iiiالطبلب؛ و )

أن تشمل هذه المواد إخطاًرا للوالدٌن ٌفٌد بؤن  من خبلل التولٌع على 
سند االستبلم، ال ٌُعتبر الوالدان متنازلٌن عن، ولكنهم ٌحتفظون 

متحدة صراحةً، بحمولهم المحمٌة بموجب دساتٌر أو لوانٌن الوالٌات ال

أو الكومنولث وأن الوالد ل  الحك فً التعبٌر عن عدم موافمت  على 

 سٌاسات أو لرارات المدرسة أو أي لسم من ألسام المدرسة.

على كل والد طالب أن ٌولع إفادة ٌمر فٌها باستبلم نسخة من 

معاٌٌر مجلس إدارة المدرسة لسلون الطبلب وأن ٌعٌده إلى المدرسة 

طالب، واإلخطار الخاص بمتطلبات هذا المسم، التً ٌداوم فٌها ال

ونسخة من لانون الدوام اإللزامً فً المدارس. ٌجب على كل مدرسة 

 االحتفاظ بسجبلت لهذه اإلفادات المولعة ".

-2021( للعام APSٌضم دلٌل مدارس أرلٌنؽتون العامة )

بنوًدا حول سٌاسات مجلس إدارة مدارس آرلٌنؽتون العامة  22

APSذلن سلون الطبلب والدوام اإللزامً فً المدارس. ٌتم ، بما ف ً

لجمٌع األسر كجزء من  APSتوفٌر دلٌل مدارس آرلٌنؽتون العامة 
عملٌة التحمك السنوٌة عبر اإلنترنت التً تتطلب من األسر اإللرار 

بؤنهم لد تسلموا دلٌل مدارس آرلٌنؽتون العامة. كما أن دلٌل مدارس 

mailto:school.board@apsva.us
mailto:school.board@apsva.us
https://apsva.us/citizen-advisory-groups
https://apsva.us/citizen-advisory-groups
https://apsva.us/school-board-policies
https://apsva.us/school-board-policies
https://apsva.us/school-board-policies
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أًٌضا على مولع الوٌب آرلٌنؽتون العامة متاح 

apsva.us/publications . 

 

 التنسٌب اإلداري

-Jٌندرج التنسٌب اإلداري ضمن سٌاسة مجلس إدارة المدرسة 

. تحدد مدارس أرلٌنؽتون العامة أهلٌة الطالب لبللتحاق 5.3.32

بالمدرسة بما ٌتماشى مع لانون والٌة فرجٌنٌا ووفمًا لسٌاسة مجلس 

 School Board Policy J-5.3.30إدارة المدرسة 
Admissions فً حاالت خاصة، لد تمبل مدارس أرلٌنؽتون العامة ،

بدٌل. تكون التنسٌبات مبنٌة طالبًا أو تنسب  لمدرسة بدٌل أو لبرنامج 

على أساس مواءمة احتٌاجات الطالب مع خدمات مدارس آرلٌنؽتون 

 العامة. تإخذ الظروؾ الخاصة التالٌة فً االعتبار للتنسٌبات اإلدارٌة.

 طلبات المحاكم المحلٌة• 
 استمرارٌة البرنامج• 
 نتٌجة إلجراءات تؤدٌبٌة• 
 عدم المدرة على الوصول إلى التعلٌم• 
 احتٌاجات طبٌة أو نفسٌة• 
 الشدة )بما فً ذلن حالة وفاة فً األسرة، • 

 مرض الوالد / الوصً، صعوبات مالٌة(
 

تعتمد مدة التنسٌب اإلداري على الحالة المحددة. ٌجب تحدٌد 

مدة كل تنسٌب فً ولت التنسٌب، بما فً ذلن متطلبات التجدٌد إن 

 ت هً لمدة البرنامج.وجدت، حسب االلتضاء. بشكل عام، التنسٌبا

 
ٌتم اتخاذ المرارات المتعلمة بطلبات التنسٌب اإلداري من لبل مدٌر 

الخدمات اإلدارٌة الذي ٌعمل مع الموظفٌن المناسبٌن من مكتب 

األكادٌمٌٌن والخدمات الطبلبٌة والتربٌة الخاصة. تجدون النموذج 

apsva.us/school-الخاص بطلب التنسٌب اإلداري على: 

options/placement/-administrative  لمزٌد من .

 . 6187-228-703المعلومات، اتصل بمدٌر الخدمات اإلدارٌة على 

الطعون فً المرارات إلى المشرؾ العام أو من ٌنوب عن . ٌمدم تمدم 
الطعن إلى المشرؾ العام أو إلى من ٌنوب عن  من لبل الوالد / 

الوصً، خطًٌا، وٌجب أن ٌشمل األسباب والمبررات المحددة لمنح 

استثناء. ٌمدم المشرؾ العام / من ٌنوب عن  اجابة خطٌة وواضحة 

وبما ٌتوافك مع السٌاسة. إذا لم تمتنع وفً الولت المناسب للطعن 

األسر بإجابة المشرؾ العام / من ٌنوب عن ، فٌجوز لهم تمدٌم طعن 

خطً إلى مجلس المدرسة للنظر فٌ . ٌتضمن ذلن أي طلبات طبٌة و / 

 أو نفسٌة ذات صلة ٌمدم مع الوثائك المطلوبة.

 
 المبول

ٌجب أن ٌكون جمٌع الطبلب المسجلٌن فً مدارس أرلٌنؽتون العامة 

ممٌمٌن فً مماطعة أرلٌنؽتون حتى ٌتم لبولهم على أساس مجانً. 

تحتفظ مدارس أرلٌنؽتون العامة بالحك فً طلب إثبات اإللامة بشكل 
حتى الصؾ  Kدوري. الطبلب فً الصفوؾ من رٌاض األطفال 

مماطعة أرلٌنؽتون بعد بداٌة الفصل الثانً عشر الذٌن ٌنتملون من 

الرابع ٌمكنهم إكمال العام الدراسً دون دفع رسوم دراسٌة. الطبلب 

الذٌن ٌنتملون لبل بداٌة الفصل الرابع ٌجب علٌهم طلب اإلذن إلكمال 

العام الدراسً فً أرلٌنؽتون كطالب ؼٌر ممٌم ٌدفع الرسوم الدراسٌة. 

ٌنتملون من مماطعة أرلٌنؽتون بعد  ٌجوز أن ٌُسمح للطبلب الكبار الذٌن

انتهاء فترة التصحٌح الثالثة  إكمال العام الدراسً بدون رسوم دراسٌة. 

لمن  4تهمة جنحة من الفئة  2005أنشؤ تشرٌع الوالٌة الصادر فً 

ٌعطً بٌانات كاذبة بشؤن إلامة طفل فً لسم مدرسً معٌن أو فً 

جع سٌاسة مجلس إدارة منطمة دوام مدرسً. لمزٌد من المعلومات، را
board-apsva.us/school-فً  J-5.3.30المدرسة 

policies . 

 

. 

 حاالت الغٌاب

ٌعتبر الدوام المنتظم فً المدرسة أمًرا بالػ األهمٌة لنجاح 

فٌها الطالب الطبلب فً المدرسة؛ لذلن، باستثناء الحاالت التً ٌكون 

مرًٌضا أو معذوًرا، فإن  ٌُتولع من الطبلب حضور الدروس الممررة 

واألنشطة المدرسٌة األخرى المطلوبة. ٌحذّر اآلباء من التخطٌط 

لرحبلت أو إجازات تإدي إلى تؽٌب أطفالهم عن المدرسة. ٌجب على 

اآلباء التؤكد من كل مدرسة فٌما ٌتعلك بسٌاسات الدوام المحددة. 

عدة موظفً المدرسة فً مرالبة سبلمة الطبلب، ٌجب على اآلباء لمسا

 إخطار المدرسة مسبمًا إذا كان طفلهم سٌتؽٌب عن المدرسة.

موظفو المسم المدرسً ملزمون بتمدٌم التماس إلى المحكمة 

إذا ما استمر الطبلب فً التؽٌب دون سبب شرعً ممبول. فً مثل 
ن دوام طفلهم الماصر فً هذه الحاالت، ٌعتبر اآلباء مسإولٌن ع

المدرسة. فً الحاالت التً ٌُظهر فٌها الطالب مشكبلت تتعلك بالصحة 

العملٌة تمنع  من الدوام المنتظم فً المدرسة، ٌجب على المرشد 

المدرسً واألخصائً االجتماعً بالمدرسة والطالب وأولٌاء األمور 

دارس العمل كفرٌك واحد لمعالجة هذه المشكلة. على مستوى الم

الثانوٌة، هنان إختصاصٌون فً الدوام المدرسً أًٌضا للمساعدة فً 

 التعامل مع مخاوؾ الدوام.

 

 الغٌاب بعذر ممبول )جمٌع حاالت الغٌاب األخرى غٌر ممبولة(

 مرض الطالب والحجر الصحً علٌ  أو موعد مع •    
 طبٌب أو طبٌب أسنان     
 حالة وفاة فً األسرة•    
 االحتفال بعٌد دٌنً•    
 االستدعاء للمحكمة•    
 حاالت اإلٌماؾ•    
 العواصؾ العنٌفة أو حاالت الطوارئ فً الوالٌة•    
 حاالت الطوارئ العائلٌة الشدٌدة•    
 حاالت خاصة أخرى ٌوافك علٌها مدٌر المدرسة•    
 

ٌجب على اآلباء / األوصٌاء إجراء اتصال لابل للتحمك من  

مكتب المدرسة أو إرسال تفسٌر خطً للتؽٌب عن المدرسة فً مع 

موعد ال ٌتجاوز ٌومٌن بعد العودة إلى المدرسة. ٌتولع من الطبلب أن 

ٌنجزوا أي واجبات مدرسٌة تفوت  بسبب الؽٌاب. ٌتنازل الطبلب 

)ٌخسرون( درجات الدروس الٌومٌة للٌوم )األٌام( التً تؽٌبوا فٌها إذا 

 عذر ممبول.كان الؽٌاب بدون 

تتطلب تعلٌمات الوالٌة أن ٌتم إسماط )سحب( الطبلب الذٌن ٌتؽٌبون 

( ٌوًما متتالًٌا من سجبلت المدرسة. إذا حدث 15لمدة خمسة عشر )

هذا، فمن المتولع أن ٌعود الطالب إلى المدرسة فً ألرب ولت ممكن. 

ٌجب على أولٌاء األمور مرافمة الطبلب عند عودتهم وٌجب تعبئة 

 ذج تسجٌل جدٌدة.نما

إذا تؽٌب طبلب دون إشارة إلى معرفة الوالدٌن ودعمهم لمدة 

( أٌام، فإن لانون فٌرجٌنٌا ٌتطلب من موظفً المدرسة 5خمسة )

https://apsva.us/publications
https://apsva.us/publications
https://apsva.us/school-options/administrative-placement/
https://apsva.us/school-options/administrative-placement/
https://apsva.us/school-options/administrative-placement/
https://apsva.us/school-options/administrative-placement/
https://apsva.us/school-board-policies
https://apsva.us/school-board-policies
https://apsva.us/school-board-policies
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وأولٌاء األمور والطبلب إعداد خطة مشتركة لحل مشكلة عدم دوام 

الطالب. إذا استمر نمط عدم الحضور، فٌجب أن ٌعمل موظفو 

مع منطمة األحداث والعبللات المحلٌة فً محكمة  المدرسة بالتعاون
مماطعة أرلٌنؽتون ووكاالت أخرى من الوالٌة لتعزٌز الدوام فً 

المدارس. األخصائً االجتماعً المدرسً فً كل مدرسة جاهز 

لمساعدة أولٌاء األمور والطبلب فً مشاكل الدوام المدرسً. على 

ن فً الدوام المدرسً مستوى المدرسة الثانوٌة، هنان أًٌضا متخصصو

 للمساعدة بشؤن مخاوؾ الدوام. 

 

 التأخر )المجًء إلى المدرسة متأخًرا(

فً المدارس االبتدائٌة والمتوسطة، ٌتوجب على المعلمٌن المٌام      

بإببلغ مدٌر المدرسة بحاالت التؤخر ؼٌر المبرر للمٌام بالتدخل 

الت تؤخر بدون المناسب. فً المدارس الثانوٌة، تعادل كل ثبلث حا

 عذر فً فترة تمدٌر واحدة ؼٌابًا واحًدا بدون عذر.

لمزٌد من المعلومات حول تولعات الدوام، راجع سٌاسة 

 .apsva.us/-schoolفً  J-5.1.30مجلس إدارة المدرسة 

policies-board  

 

 التنمر والتحرش

    تلتزم مدارس أرلٌنؽتون العامة بإٌجاد بٌئة تعلٌمٌة آمنة 

 وحرٌصة وتظهر االحترام لجمٌع الطبلب.

التنمر على أو مضاٌمة الطبلب ، بما فً ذلن التنمر أو التحرش على 

أساس سمة حمٌمٌة أو متصورة ، مثل العرق ، أو األصل المومً ، أو 

العمٌدة ، أو اللون ، أو الدٌن ، أو الجنس ، أو العمر ، أو الوضع 

االلتصادي ، أو التوج  الجنسً ، أو الحالة االجتماعٌة ، أو الحمل ، 

معلومات الجٌنٌة والهوٌة الجنسٌة أو التعبٌر الجنسً و / أو أو ال

اإلعالة العملٌة أو الجسدٌة أو الحسٌة ، ممنوعة تماًما ولن ٌتم التسامح 

ؾ التنمر على أن  "أي سلون عدوانً وؼٌر مرؼوب فٌ   بشؤنها. ٌُعرَّ
ٌهدؾ إلى إٌذاء الضحٌة أو ترهٌبها أو إذاللها ؛ وٌنطوي على عدم 

وة حمٌمً أو متصور بٌن المعتدي أو المعتدٌن والضحٌة ؛ توازن ل

وٌتكرر التراف  مع مرور الولت أو ٌسبب صدمة عاطفٌة شدٌدة ". 

ٌشمل التنمر التنمر عبر اإلنترنت. ٌتم تعرٌؾ المضاٌمات على أنها 

"التخوٌؾ أو السلون المسًء تجاه الطالب مما ٌخلك بٌئة معادٌة من 

ن الطالب من المشاركة فً أو الحصول خبلل التدخل فً أو حرما

على منافع أو خدمات أو فرص". ٌمكن أن تشمل المضاٌمات "األفعال 
اللفظٌة والشتائم ؛ والبٌانات الجرافٌكٌة والمكتوبة ، والتً لد تشمل 

استخدام الهواتؾ المحمولة أو اإلنترنت ؛ أو أي سلون آخر لد ٌشكل 

لٌس من الضرورة أن تشمل  تهدًٌدا جسدًٌا أو ضاًرا أو مهٌنًا.

المضاٌمة نٌة التسبب فً أذى ، أو أن ٌتم توجٌهها إلى هدؾ معٌن ، أو 

تنطوي على حوادث متكررة ". الطبلب الذٌن ٌشاركون فً سلوكٌات 

تنمر أو مضاٌمة سٌكونوا عرضة إلجراء إداري. تنطبك سٌاسة مجلس 

المدرسة؛  على المبانً المدرسٌة ؛ أراضً J-6.8.1إدارة المدرسة 

األحداث االجتماعٌة التً ترعاها المدرسة مثل الرحبلت واألحداث 
الرٌاضٌة ؛ وعلى الحافبلت ومحطات الحافبلت. التنمر أو المضاٌمة 

التً تحدث خارج المبانً المدرسٌة ، بما فً ذلن إساءة استخدام أو 

االستخدام ؼٌر المبلئم للتكنولوجٌا ، محظورة أًٌضا وهً خاضعة 

راءات اإلدارٌة عندما ٌتؤثر نظام المدرسة أو طبلبها أو سبلمتهم لئلج

أو عافٌتهم بسبب مثل هذه األفعال التً تحدث خارج المدرسة. الطبلب 

الذٌن ٌتعرضون لتنمر أو مضاٌمة ٌجب أن ٌخبروا شخًصا بالؽًا حتى 

 تتم معالجة األمر على الفور.

أو مضاٌمة الطبلب الذٌن ٌعتمدون أنهم كانوا ضحاٌا تنمر 

ٌحك لهم تمدٌم شكوى من خبلل التحدث إلى موظفً المدرسة و / أو 

تعبئة نموذج حادث تنمر. سٌموم موظفو المدرسة بالتحمٌك فً األمر 

على الفور من خبلل جمع معلومات مثل تارٌخ الحادث والمكان 

 وأسماء الشهود وؼٌر ذلن من المعلومات حول الحادث.

/ األوصٌاء على ضحاٌا التنمر أو سٌتم إخطار أولٌاء أمور 
المضاٌمة وكذلن الشخص الذي ٌُّدعى أن   ٌموم بالتنمر أو 

المضاٌمة خبلل ٌومٌن من ولوع الحادث. ستتم حماٌة سرٌة 
جمٌع األطراؾ إلى ألصى درجة ممكنة. سٌتم تمدٌم خدمات 
استشارٌة للطبلب الذٌن ٌمعون ضحاٌا للتنمر أو التحرش ، 

. باإلضافة إلى االستجابات اإلدارٌة ، سٌمدم حسب ما هو مبلئم
موظفو المدرسة المساعدة للطبلب الذٌن ٌتنمرون على 

اآلخرٌن أو ٌضاٌمونهم ، بما فً ذلن ، حسب االلتضاء ، 
خطط تدخل سلوكً ، أو اإلحاالت إلى فرق المساعدة متعددة 
التخصصات ، أو اإلحاالت إلى خدمات استشارٌة. لمزٌد من 

apsva.us/student-، ٌرجى زٌارة  المعلومات
services/prevention/-bully . 

 
 حرٌة التعبٌر

 المواد المطبوعة

العامة لٌست منتدى عاًما ، وبالتالً  إن مدارس أرلٌنؽتون
فهً لٌست مكانًا ٌمكن فٌ  توزٌع مواد مكتوبة ال تشكل جزًءا 
من المنهج الدراسً أو األنشطة المدرسٌة األخرى ، باستثناء 
 ما هو منصوص علٌ  تحدًٌدا فً سٌاسة مجلس إدارة المدرسة

K-6 التً تحكم توزٌع المواد المطبوعة. 
على الطبلب وأولٌاء  ٌنؽتون العامةمدارس أرل ال توزع

األمور والموظفٌن إال تلن المواد المطبوعة واالستطبلعات 
واالستبانات مما تنشئ  المدارس أو حكومة مماطعة أرلٌنؽتون 
أو منظمات األباء والمعلمٌن أو منظمات ؼٌر ربحٌة أو من 
ٌنوب عنهم، وذلن على النحو المنصوص علٌ  فً السٌاسة. 

ربع التالٌة هً الطرق مالتاحة فمط لتوزٌع المواد الطرق األ
( برٌد 1ؼٌر المتعلمة بالمناهج الدراسٌة داخل المدارس: )

backpack( ،2( ، نشر و / أو إتاحة النشرات )التوزٌع 3 )
( 4كجزء من االستخدام المسموح ب  لمرافك المدرسة ، و )
رس. ال التوزٌع من لبل هٌئات الخارجٌة لائمة فً مرافك المدا

ٌجوز توزٌع أٌة مواد مطبوعة من مرافك المدارس إال ما هو 
 .منصوص علٌ  فً السٌاسة

إال لتوزٌع المواد: التً  backpackال ٌُستخدم برٌد 
تنتجها مدارس أرلٌنؽتون العامة أو بالنٌابة عنها والتً تتعلك 

مباشرة بؤعمال المدرسة؛ أو التً تنتجها حكومة مماطعة 
و التً تنتج نٌابة عنها مما ٌتعلك مباشرة بؤعمال أرلٌنؽتون ، أ

المماطعة ؛ أو التً تنتجها منظمات األباء والمعلمٌن الخاصة 
بمدارس آرلٌنؽتون العامة أو تنتج بالنٌابة عنها مما ٌرتبط 

/  PTAارتباًطا مباشًرا بؤعمال مجالس اآلباء والمعلمٌن 
؛ أو التً تنتجها منظمات  PTO منظمات اآلباء والمعلمٌن 

ؼٌر ربحٌة )تُعّرؾ على أنها هٌئات لدمت دلٌبلً على صفتهاها 
ؼٌر الربحٌة ، ألؼراض الضرائب الفٌدرالٌة ، إلى المشرؾ 

العام أو من ٌنوب عن ( على النحو المبٌن فً السٌاسة. ال 
ٌُسمح ألٌة هٌئات أخرى بالوصول إلى نظام برٌد 

backpack ال ٌجوز لٌنؽتون العامةالخاص بمدارس آر .

https://apsva.us/school-board-policies
https://apsva.us/school-board-policies
https://apsva.us/school-board-policies
https://apsva.us/student-services/%20bully-prevention/
https://apsva.us/student-services/%20bully-prevention/
https://apsva.us/student-services/%20bully-prevention/
https://apsva.us/student-services/%20bully-prevention/
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لتوزٌع مواد تدعو إلى تخطً أو  backpackاستخدام برٌد 
إلؽاء أي سإال استفتاء أو تدعو إلى تخطً أو إلؽاء أي مسؤلة 

تكون لٌد النظر أمام مجلس إدارة مدرسة محلً ، أو هٌئة 
إدارة محلٌة ، أو الهٌئة العامة لفٌرجٌنٌا ، أو كونؽرس 

 .الوالٌات المتحدة
إلكترونًٌا كل أسبوع  backpackتم اآلن توزٌع برٌد ٌ

مع مزود خدمة برٌد إلكترونً ، ومتاح للعرض على المولع 
اللكترونً لكل مدرسة. كما ٌتم االحتفاظ أًٌضا بنسخ ورلٌة من 

 .لبل مكاتب المدارس لمراجعتها من لبل األسر
 ٌجوز لكل مدٌر مدرسة تعٌٌن مولع أو موالع

ها اإلخطارات و / أو تتٌح علٌها النشرات تنشر المدرسة علٌ
التً تطلب المجموعات الخارجٌة نشرها أو إتاحتها للطبلب. 
بالنسبة لجمٌع المواد التً ال ٌُسمح بتوزٌعها بطرٌمة مذكورة 

أعبله ، ٌجب على المشرؾ العام أن ٌعٌن لكل مبنى مدرسً ، 
ولت ومكان وطرٌمة توزٌع مثل هذه المواد على أرض 

سة من لبل أي شخص أو مجموعة من خارج المبنى المدر
المدرسً ، فً أولات ال تتسبب فً تعطل الٌوم الدراسً أو 

األحداث األخرى التً ترعاها المدرسة ، وبالطرٌمة 
  .المخصصة لكل مبنى مدرسً فمط

ٌمكن توزٌع المواد التً ٌنتجها الطبلب كواجبات مطلوبة  
نوٌة والمجبلت ضمن ممررات )مثل الصحؾ والكتب الس

األدبٌة المنتجة كجزء من الممررات( تحت توجٌ  وإشراؾ 
المعلم أو الراعً. ٌجب توزٌع المواد التً ٌرؼب الطبلب فً 

توزٌعها والتً لٌست جزًءا من المنهج الدراسً العادي شرٌطة 
االلتزام بالمٌود الزمنٌة والمكان والطرٌمة المعمولة التً لد 

زٌع مواد فً المدرسة ، ٌجب على ٌفرضها المدٌر. لبل تو
الطبلب الحصول على موافمة المدٌر على أن التوزٌع ٌتوافك 

 .مع سٌاسة المواد المطبوعة
لمزٌد من المعلومات حول توزٌع المواد المطبوعة أو 

 email flyerالتوزٌع عبر خدمة نشرة البرٌد اإللكترونً 
serviceلات ، اتصل بالمشرؾ العام المساسعد لشإون عبل

 .6005-228-703المدرسة والمجتمع على الرلم 
 
 الكالم

أثناء المنالشات الصفٌة ، ٌحك للطبلب التعبٌر عن آرائهم 
حول الموضوعات التً تتم منالشتها. الطبلب ملزمون بعدم 
التدخل فً حموق الطبلب أو الموظفٌن اآلخرٌن فً االحتفاظ 

 .بآرائهم والتعبٌر عن وجهات نظرهم
 
 الدٌنحرٌة 

ال ٌجوز للمدارس عمد أٌة تمارٌن دٌنٌة وال ٌجوز لها دعم أو تؤٌٌد      
أٌة معتمدات أو ممارسات دٌنٌة معٌنة. على أٌة حال، ٌحك للطبلب 

مراعاة معتمداتهم وممارساتهم الدٌنٌة فً المدرسة ، بشرط أال تنتهن 
 هذه األنشطة حموق اآلخرٌن أو تعطل األنشطة المدرسٌة أو تتدخل

 .فٌها
ٌنص التشرٌع الذي ألره المجلس التشرٌعً لفٌرجٌنٌا فً 

على أن  "ٌجوز للطبلب التعبٌر عن معتمداتهم  2008العام 
حول الدٌن فً الواجبات المنزلٌة واألعمال الفنٌة وؼٌرها من 
المهام الكتابٌة والشفوٌة مع عدم التمٌٌز على أساس المحتوى 

ٌتم الحكم على مثل هذه الدٌنً فً ما ٌمدمون  من أعمال. 
الواجبات المنزلٌة أو الصفٌة من خبلل تطبٌك المعاٌٌر 

األكادٌمٌة العادٌة للفحوى والصلة على االهتمامات التربوٌة 

 ." المشروعة األخرى التً تحددها المدرسة
  
 اإلذالل

ال ٌجوز ألي  .ٌحظر لانون فٌرجٌنٌا لمواعد السلون اإلذالل      
اإلذالل. ٌُمصد باإلذالل التعرٌض المتهور  طالب المشاركة فً

والمتعمد لصحة أو سبلمة الطالب أو الطبلب للخطر أو إلحاق األذى 
 الجسدي بالطالب أو الطبلب فٌما ٌتعلك ݚ أو من أجل التهٌئة أو المبول 

أو اإلرتباط مع ، أو كشرط الستمرار العضوٌة فً ناٍد أو منظمة 
ض النظر عما إذا كان الطالب أو أو جمعٌة أو هٌئة طبلبٌة ، بؽ

الطبلب المعرضٌن للخطر أو المصابٌن لد شاركوا طواعٌة فً 
النشاط أم ال. اإلذالل محظور فً المبانً المدرسٌة وأراضً 
المدرسة واألحداث التً ترعاها المدرسة وفً وسائل النمل. 

ٌتوجب على الطبلب الذٌن ٌتعرضون أو ٌشهدون حاالت إذالل 
بالػ إلتاحة الفرصة للمتابعة المناسبة. اإلذالل جنحة إببلغ شخص 

من الدرجة األولى لد ٌعالب علٌها بالحبس فً السجن لمدة تصل 
دوالر ، أو كلٌهما ،  2500شهًرا وؼرامة تصل إلى  12إلى 

باإلضافة إلى أٌة عموبات تؤدٌبٌة لد ٌتم فرضها. باإلضافة إلى 
عن طرٌك اإلذالل ذلن، ٌحك ألي شخص ٌتعرض إلصابة جسدٌة 

رفع دعوى مدنٌة على الشخص أو األشخاص الذٌن الترفوا أعما 
اإلذالل علٌ  ، سواء كانوا بالؽٌن أو لاصرٌن. على مدٌر أي 

مدرسة ٌحدث فٌها إذالل ٌتسبب بإصابات جسدٌة إببلغ النائب العام 
المحلً للكومنولث عن اإلذالل. راجع المباديء التوجٌهٌة لسٌاسة 

 الب بفرجٌنٌا علىسلون الط
 www.doe.virginia.gov/boe/guidance/
.safety/student_conduct.pdf 

 
 الوالدٌن فً الحصول على معلومات حول المعلمٌنحك 

 2015ٌضمن لانون كل طالب ٌنجح الصادر فً العام 
(ESSA)  ًألولٌاء األمور فً مدارس الباب األول الحك ف

طلب معلومات معٌنة حول معلمً أطفالهم. فٌما ٌلً بٌان 
 :للمعلومات التً ٌحك لن طلبها عن معلم طفلن

 
a مستوفًٌا للمإهبلت التً .  ما إذا كان المعلم 

 تطلبها الوالٌة ومعاٌٌر اإلجازة لمستوٌات      
 الصفوؾ والمواد التً ٌكون المعلم مسإوالً      
 .عنها     

b  ما إذا كان المعلم ٌموم بالتدرٌس بموجب  . 
 حالة الطوارئ أو حالة مإلتة أخرى تم      
 ٌة بموجبها اإلعفاء من مإهبلت تتطلبها الوال     
 .لئلجازة     

c   التخصص الرئٌسً فً شهادة البكالورٌوس  . 
 التً ٌحملها المعلم ، والمجال العلمً         
 .للشهادة أو الدرجة العلمٌة     

cما إذا كان الطالب ٌتلمى الخدمات من لبل  . 
 مساعدٌن مهنٌٌن ، وإذا كان األمر كذلن،      

 .ما هً مإهبلتهم
الحصول على معلومات إضافٌة حول هذا  إذا كنت ترؼب فً

 الموضوع ، ٌرجى االتصال بمدٌر مدرسة طفلن.
 
 

 حك الوالدٌن فً طلب معلومات حول االنسحاب من التمٌٌم

 2015ٌضمن لانون كل طالب ٌنجح الصادر فً العام 

http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/safety/student_conduct.pdf
http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/safety/student_conduct.pdf
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(ESSA)  ًألولٌاء األمور فً مدارس الباب األول الحك ف
أو المسم فٌما ٌتعلك طلب معلومات حول سٌاسات الوالٌة 

،  ESSA بمشاركة الطبلب فً أٌة تمٌٌمات مطلوبة من لبل
بما فً ذلن أي سٌاسة أو إجراء أو حك للوالدٌن فً استبعاد 
الطبلب من مثل هذه التمٌٌمات. من المتولع أن ٌخضع جمٌع 

الطبلب المسجلٌن فً مدارس فٌرجٌنٌا العامة الختبارات 
لٌمات والٌة فرجٌنٌا على ما ٌشار الوالٌة الممررة. ال تنص تع

إلٌ  أحٌانًا باسم "سٌاسة االنسحاب" للطبلب فٌما ٌتعلك 
بتمٌٌمات فٌرجٌنٌا. إذا رفض أولٌاء األمور مشاركة أطفالهم 
فً واحد أو أكثر من تمٌٌمات فرجٌنٌا المطلوبة ، فٌجب أن 

" ألي اختبار 0ٌدركوا أن شهاداتهم المدرسٌة ستعكس درجة "
. إذا كنت ترؼب فً تلمً معلومات إضافٌة حول هذا تم رفض 

 .الموضوع ، فٌرجى االتصال بمدٌر مدرسة طفلن
 

 تمارٌن افتتاحٌة

توفر جمٌع مدارس أرلٌنؽتون العامة التزاًما ٌومًٌا بتعهد 
-22.1و  2.02 -22.1الوالء ودلٌمة صمت وفمًا لؤللسام 

 من لانون فرجٌنٌا.  2.03
والٌات المتحدة األمرٌكٌة. تعرض كل ؼرفة صؾ علم ال

أثناء تؤدٌة لسم الوالء ، ٌجب على الطبلب إما تبلوة التعهد 
وهم ٌواجهون العلم وٌضعون أٌدٌهم الٌمنى على للوبهم أو 

ٌلزمون الصمت وال ٌعطلون اآلخرٌن وال ٌشتتوا انتباههم. ال 
ٌجوز إجبار أي طالب على تبلوة التعهد إذا كان الطالب أو 

الوصً المانونً ٌعترضون على على ذلن العتبارات الوالد أو 
دٌنٌة أو فلسفٌة أو ؼٌرها. خبلل فترة الصمت ، ٌجب على 

 .الطبلب التزام الهدوء وعدم إزعاج اآلخرٌن أو تشتٌت انتباهم
ٌجوز أن ٌستخدم الطبلب هذا الولت لبلنخراط فً أي نشاط 

 .صامت لانونً وكفرصة لولت من التفكر الصامت
 
 ء السلون واالعتداءات الجنسٌةمنع سو

ٌتمثل أحد أهداؾ مدارس أرلٌنؽتون العامة فً توفٌر بٌئة 
تعلٌمٌة آمنة وداعمة لطبلبها بما فً ذلن حماٌة الطبلب من 

سوء السلون الجنسً واالعتداء الجنسً. ٌشترن فً مسإولٌة 
حماٌة الطبلب من سوء السلون الجنسً واالعتداء الجنسً 

جلس المدرسة ، والمعلمون وجمٌع موظفً مشرؾ المسم ، وم
المدرسة اآلخرٌن ، والمتطوعون فً المدرسة ، ووكاالت 
الخدمات االجتماعٌة الحكومٌة والمحلٌة ، وسلطات إنفاذ 

 .المانون ، وأولٌاء األمور
ٌجب أن ٌكون االتصال الجسدي بٌن موظفً لسم 

المدرسة والطبلب علنًٌّا وؼٌر جنسً ومناسب للظروؾ. 
حظر المحادثات التً ٌجرٌها موظفو ومتطوعو مدارس تُ 

أرلٌنؽتون العامة مع الطبلب والتً ٌمكن تفسٌرها على أنها 
مؽازلة أو رومانسٌة أو جنسٌة. كما ٌُحظر تبادل النكات 

الجنسٌة الصرٌحة أو المبٌحة و "المزاح" اللفظً ذو الطبٌعة 
 .بالجنسٌة بٌن موظفً لسم المدرسة والمتطوعٌن والطبل

 G-2.3  سٌاسة منع إساءة السلون واالعتداء الجنسً
                /apsva.us متاحة عبر اإلنترنت على

policies-board-school 
 

 المواد المحظورة

مدارس أرلٌنؽتون العامة جهودها لتوفٌر بٌئة تكرس 
تعلٌمٌة صحٌة جمٌع الطبلب خالٌة من الكحول والتبػ ، بما 

فً ذلن السجائر اإللكترونٌة وأنظمة توصٌل النٌكوتٌن 
اإللكترونٌة األخرى والمواد ؼٌر المشروعة. توفر مدارس 

مدارس أرلٌنؽتون العامة فرًصا واستراتٌجٌات استبالٌة 
تثمٌؾ الطبلب حول اآلثار الضارة الستخدام العمالٌر مصممة ل

ؼٌر المشروعة والتبػ والكحول وإساءة استخدام العمالٌر 
المشروعة والمواد المشروعة األخرى. تعمل مدارس 

أرلٌنؽتون العامة بشكل تعاونً مع وكاالت أخرى فً المماطعة 
ٌة لتمدٌم المساعدة والدعم لؤلفراد للمشاركة فً تدخبلت سلوك
إٌجابٌة ، وتلمً المشورة وخدمات اإلحالة ، وتوفٌر بٌئة 

تعلٌمٌة آمنة وصحٌة للطبلب والموظفٌن ، واتخاذ اإلجراءات 
المناسبة عندما ٌتم العثور على أفراد ٌنتهكون هذه السٌاسة. 

تمدم مدارس أرلٌنؽتون العامة الدعم والمساعدة لجمٌع الطبلب 
سٌون فً إساءة استخدام المحتاجٌن بما فً ذلن مرشدون مدر

 المواد ومعلومات عن المصادر المجتمعٌة.
ٌحظر مجلس مدارس أرلٌنؽتون المواد المحددة أدناه فً  

مرافك المدارس ، والسٌر إلى أو من المدرسة ، أو فً 
الحافبلت المدرسٌة ، أو فً الرحبلت أو األحداث التً تجٌزها 

م المدرسة. لد المدرسة أو أثناء وجبات الؽداء خارج الحر
ٌكون الطالب الذي ٌنخرط فً استخدام المواد المحظورة )كما 
هو محدد أدناه( معرًضا لردود فعل إدارٌة وفمًا لسٌاسة مجلس 

 .مدونة سلون الطبلب J-  7.4 إدارة المدرسة
ٌحظر على الطبلب امتبلن أو محاولة امتبلن أو استخدام أو 

على أو توزٌع أو  محاولة استخدام أو استهبلن أو الحصول
 .شراء أي من المواد المدرجة أدناه

 المواد الخاضعة للرلابة هً عمالٌر أو مواد أخرى . 1
 ، أو     lV ، أو lll ، أو ll ، أو 1محددة بموجب الجداول     
V  202فً المسم (c من لانون المواد ) 
 المسم  .U.S 21الخاضعة للرلابة فً التعلٌمات     
    812 (c). 
 . العمالٌر ؼٌر الشرعٌة هً لمواد خاضعة للرلابة  2

 ولكنها ال تشمل المواد الخاضعة للرلابة التً ٌتم      
 حٌازتها بشكل لانونً واستخدامها تحت إشراؾ      
 أخصائً رعاٌة صحٌة مرخص أو التً ٌتم      
 حٌازتها أو استخدامها بشكل لانونً وفمًا ألي      
 سلطة أخرى بموجب لانون المواد الخاضعة      
 للرلابة أو أي شرط اتحادي آخر من شروط      
 .المانون الفٌدرالً     

 تشمل المواد المحظورة الممٌدة، على سبٌل المثال . 3
 ال الحصر، الكحول ومنتجات التبػ ومنتجات     
 أبخرة النٌكوتٌن. المنتجات المستنشمة والمواد     
 األخرى الخاضعة للرلابة المحددة فً لانون     

 من  54من الباب  15.1مرالبة األدوٌة ، الفصل  
  االبتنائٌة الستٌروٌداتلانون والٌة فرجٌنٌا ، مثل  
 والمنشطات والمثبطات والمواد المهلوسة   
 والمارٌجوانا واألدوٌة المملدة والمشابه  لها ،  
 وأدوات المخدرات ، وأي دواء ٌباع بوصفة  
 طبٌة أو بدون وصفة طبٌة تم امتبلك  بشكل  
 .ٌنتهن هذه السٌاسة 

ٌُحظر االستخدام ؼٌر الخاطًء أو المفرط أو ؼٌر      
المناسب لمادة تعتبر لانونٌة فً حاالت أخرى، مثل شم الؽراء 

تلزم ، أو أخذ كمٌات ؼٌر موصى بها من األدوٌة التً ال تس
وصفة طبٌة، أو تناول أدوٌة موصوفة لشخص آخر. كما 

تُحظر أًٌضا أٌة حٌازة ألدوات عمالٌر ، بما فً ذلن أٌة معدات 

https://apsva.us/school-board-policies
https://apsva.us/school-board-policies
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ومنتجات ومواد أو أي من أجزائها المصممة أو المعدة من 
أجل التؽلٌؾ أو التخزٌن أو إعادة التعبئة أو البلع أو االستنشاق 

مادة مملدة خاضعة للرلابة أو إدخال مادة خاضعة للرلابة أو 
 .إلى الجسم

تعتبر المادة الخاضعة للرلابة التً ٌتم حٌازتها أو استخدامها 
بشكل لانونً تحت إشراؾ أخصائً رعاٌة صحٌة مرخص أو 

التً ٌتم حٌازتها أو استخدامها بشكل لانونً وفمًا ألي سلطة 
أخرى بموجب لانون المواد الخاضعة للرلابة أو بموجب أي 

آخر من شروط المانون الفٌدرالً استثناًء من هذه شرط 
السٌاسة واإلجراءات. الطبلب الذٌن ٌلتزمون بؤحكام سٌاسة 

، خدمات الصحة المدرسٌة ،  J-8.3.1 مجلس إدارة المدرسة
فٌما ٌتعلك بحٌازة أو استخدام مواد خاضعة للرلابة أو أدوٌة ال 

 تستلزم وصفة طبٌة ، ال ٌخضعون لعموبات.
 

 . IXالباب  -ٌمات الجنسٌة بٌن الطالب والتمٌٌز الجنسً المضا

على مدارس أرلٌنؽتون العامة أن توفر بٌئات تعلٌمٌة خالٌة من 
جمٌع أشكال التمٌٌز على أساس الجنس والتحرش الجنسً. لن 

ٌتعرض أي طالب ألعمال انتمامٌة بسبب اإلببلغ عن أي 
التحمٌك فً حادث أو تمدٌم شكوى بحسن نٌة أو المشاركة فً 

حادثة أو شكوى تتعلك بالتمٌٌز أو المضاٌمة. ٌجب الحفاظ على 
السرٌة إلى ألصى حد ممكن. ٌجب أن تإدي الشكاوى المدعمة 

 .بؤدلة إلى اتخاذ إجراءات تؤدٌبٌة مناسبة
ٌجب على الطبلب الذٌن ٌتعرضون للتمٌٌز أو المضاٌمة 

فوًرا عن من لبل ألرانهم أو من لبل أشخاص بالؽٌن اإلببلغ 
هذا السلون إلى أحد مسإولً المدرسة. ٌموم مدٌر المدرسة أو 

من ٌنوب عن  بالتحمٌك على الفور فً أٌة شكاوى تتعلك 
بالتمٌٌز والمضاٌمة وسٌتخذ اإلجراء المناسب لحل هذه 

الشكاوى ، وسٌتم اتخاذ أٌة تدابٌر مإلتة حسب ما هو مبلئم. 
آخر أو ٌضاٌم  سٌكون أي طالب ٌمارس التمٌٌز ضد شخص 

 .عرة إلجراء تؤدٌب مناسب
الممدمات الموحٌة جنسًٌّا ؼٌر المرؼوب فٌها ، وطلبات 

الحصول على خدمات جنسٌة ، وؼٌر ذلن من السلون اللفظً 
أو الكتابً أو الجسدي ذي الطبٌعة الجنسٌة ، باإلضافة إلى 

المضاٌمات المائمة على التوج  الجنسً أو الهوٌة الجنسٌة أو 
بٌر الذي ل  تؤثٌر التدخل ؼٌر المعمول فً األداء األكادٌمً التع

للطالب أو خلك بٌئة تعلٌمٌة مخٌفة أو معادٌة أو مسٌئة ، هذه 
كلها تشكل مضاٌمات جنسٌة. تشمل المضاٌمة الجنسٌة سلوًكا 
إجرامًٌّا أًٌضا فً طبٌعت  مثل االؼتصاب واالعتداء الجنسً 

جع سٌاسة مجلس إدارة والمطاردة والجرائم المماثلة. را
/board-school apsva.us-على  J- 2المدرسة

policies. 
تم تعٌٌن مدٌر الخدمات اإلدارٌة كمسإول امتثال لجمٌع  

. IXشكاوى التمٌٌز بٌن الطبلب ، باإلضافة إلى منسك الباب 
شراؾ على جمٌع التحمٌمات المتعلمة اإل IXٌوفر منسك الباب 

بمزاعم المضاٌمة الجنسٌة / التمٌٌز الجنسً ، باإلضافة إلى 
تنفٌذ برنامج مدارس آرلٌنؽتون العامة للمرالبة واالمتثال 

ٌعمل مشرؾ الصحة والتربٌة البدنٌة   IXبموجب الباب
فٌما ٌتعلك بؤلعاب الموى للطبلب. ٌعمل مدٌر   IXكمنسك للباب

اإلدارٌة كمسإول امتثال ألي شكاوى تتعلك  الخدمات
 بالمضاٌمة الجنسٌة / التمٌٌز الجنسً.

 
 عدم التمٌٌز بشأن الهوٌة الجنسانٌة للطالب

بتوفٌر بٌئة مدرسٌة آمنة  مدارس أرلٌنؽتون العامة تلتزم

ومرحبة حٌث ٌنخرط الطبلب فً التعلم وٌكونوا مشاركٌن 
بالمبول والتمدٌر.  نشطٌن فً مجتمع المدرسة ألنهم ٌشعرون

من المهم أن ٌعترؾ جمٌع الموظفٌن والطبلب بمسائل الهوٌة 
الجنسانٌة وٌحترموها ، بما فً ذلن الطبلب الذٌن ٌعّرفون 

بؤنفسهم على أنهم متحولون جنسًٌا أو ؼٌر متوافمٌن مع جنسهم 
الطبٌعً ، وٌشعر هإالء الطبلب بالراحة فً التعبٌر عن 

المدارس أن تنظر إلى ألصى حّدٍ  هوٌتهم الجنسانٌة. على
ممكن فً اعتماد زي محاٌد جنسانًٌا أو فً وضع لواعد للباس 

لحصص التربٌة البدنٌة وللفرق الموسٌمٌة ، وصور الكتاب 
السنوي ، واحتفاالت التكرٌم  المجتمعٌة ، ومراسم التروٌج ، 

 .والرلصات ، إلخ
ارس مد ، تحظر J-2 وفمًا لسٌاسة مجلس إدارة المدرسة

، J-2أرلٌنؽتون العامة ، بموجب سٌاسة مجلس المدرسة 
التمٌٌز على أساس العرق أو األصل المومً أو العمٌدة أو 

اللون أو الدٌن أو الجنس أو العمر أو الوضع االلتصادي أو 
التوج  الجنسً أو الحمل أو الحالة االجتماعٌة أو المعلومات 

 .و/أو اإلعالةالجٌنٌة أو الهوٌة أو التعبٌر الجنسانً 
 

 االنسحاب من المدرسة )التسرب من المدرسة(

ٌتطلب لانون فرجٌنٌا من الطبلب أن ٌكونوا ملتحمٌن بالمدارس  
حتى عٌد مٌبلدهم الثامن عشر. على الطبلب الذٌن ٌرؼبون  6من سن 

-6058فً االنسحاب مبكًرا االتصال بمدٌر الخدمات الطبلبٌة على 
الذٌن ٌعملون من أجل التخرج البماء فً . ٌجوز للطبلب 228-703

المدارس العامة طٌلة العام الدراسً )من سبتمبر حتى ٌونٌو( الذي 
ٌصلون فٌ  إلى عٌد مٌبلدهم العشرٌن. ٌمكن للطبلب الذٌن ٌتلمون 

خدمات تربٌة خاصة البماء فً المدرسة حتى سن الثانٌة والعشرٌن إذا 
للطبلب الذٌن ال ٌتحدثون  سبتمبر. كما ٌمكن 30بعد  22بلؽوا سن 

اإلنجلٌزٌة كلؽة أولى ودخلوا المدرسة فً فٌرجٌنٌا ألول مرة بعد 
أؼسطس من العام  1سنة فً  22عاًما ولم ٌبلؽوا  12بلوؼهم سن 

الدراسً أو لبل ذلن أن ٌبموا فً المدرسة. ٌتوجب على األسر التً 
الجدٌد ورلم تؽادر مماطعة أرلٌنؽتون إببلغ مدرسة أطفالهم بعنوانهم 

هاتفهم. لمزٌد من المعلومات ، اتصل بمكتب الخدمات الطبلبٌة على 
6058-228-703. 

 

أرلٌنغتون  سٌاسات حموق ومسؤولٌات طالب مدارس 
 و لواعد السلون العامة

تلتزم مدارس أرلٌنؽتون العامة بضمان حموق جمٌع 
أعضاء المجتمع المدرسً ، على النحو الذي تضمن  لوانٌن 

ٌات المتحدة وكومنولث فرجٌنٌا. ٌمر مجتمع مدارس الوال
أرلٌنؽتون العامة بالكرامة األساسٌة لكل طالب ومعلم وموظؾ 
وٌلتزم بالحفاظ على جو تتاح فٌ  فرص التعلم للجمٌع. تتجاوز 

مماٌٌس نجاح الطبلب التحصٌل األكادٌمً وتشمل عافٌة 
ارس الطبلب ونموهم اإلٌجابً على المدى الطوٌل. تعمل مد
أرلٌنؽتون العامة على ضمان أن ٌتعلم جمٌع الطبلب 

وٌزدهرون فً بٌئات تعلٌمٌة آمنة وصحٌة وداعمة تعزز نمو 
ا شامبل وتؽذي النمو الفكري والجسدي والعملً  الطفل نموًّ

 .والسلوكً واالجتماعً والعاطفً لجمٌع الطبلب
تستخدم مدونة لواعد السلون الخاصة بمدارس أرلٌنؽتون 

ة استراتٌجٌات وتدخبلت إٌجابٌة استبالٌة تعزز تعلم العام
 الطبلب ، إلى جانب استخدام

ممارسات إصبلحٌة تركز على سلون الطالب. ٌجب أن ٌكون 
تنفٌذ مدونة لواعد سلون الطبلب فً جمٌع األولات متسمًا مع 

https://apsva.us/%20school-board-policies
https://apsva.us/%20school-board-policies
https://apsva.us/%20school-board-policies
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الرسالة والرإٌة والمبادئ اإلستراتٌجٌة لمدارس أرلٌنؽتون 
 .نصاؾ والتنوع واالستٌعابالعامة والتزامها باإل

تجسد مدونة لواعد السلون الخاصة بمدارس أرلٌنؽتون 
العاطفً المائمة على نموذج -العامة نظرٌات التعلم االجتماعً
وتإكد  (CASEL) العاطفً-تعاونً من أجل التعلم االجتماعً

على أهمٌة تنمٌة مهارات األطفال والشباب فً خمسة مجاالت 
تً ، واإلدارة الذاتٌة ، والوعً االجتماعً أساسٌة: الوعً الذا

، ومهارات العبللات ، واتخاذ لرارات مسإولة. ٌجب على 
المسإولٌن مراعاة االحتٌاجات االجتماعٌة والعاطفٌة للطبلب 
فً هذه المجاالت الخمسة ، باإلضافة إلى دعم تطوٌر السلون 

 .اإلٌجابً عند معالجة المخاوؾ السلوكٌة
شكال الدعم السلوكً والممارسات هنان سلسلة من أ

اإلصبلحٌة والتدخبلت اإلٌجابٌة التً تشتمل على نظام 
أرلٌنؽتون المتدرج للدعم متاحة لجمٌع الطبلب للمساعدة فً 

ضمان استفادة كل طالب من كل فرصة للتعلم والنمو. إذا 
أظهر طبلب أفراد سلوكٌات تإثر على سبلمة بٌئة التعلم 

اإلصبلحٌة وتم تمدٌم تدخبلت أخرى  والممارسات السلوكٌة
لكن دون نجاح ، فمد ٌكون من الضروري توفٌر استجابة 
-Aإدارٌة. وفمًا لسٌاسة مجلس إدارة مدارس أرلٌنؽتون العامة 

، اإلنصاؾ ، ٌجب على جمٌع المسإولٌن والمدرسٌن  30
وؼٌرهم من أعضاء فرٌك العمل فً مدارس أرلٌنؽتون العامة 

تنفٌذ ردودهم على سلون الطبلب بشكل منصؾ وعادل مع 
ضمان بٌئة منظمة وآمنة مناسبة لتعلم الطبلب. لد ٌحتاج أي 
موظؾ مسول من موظفً المدرسة ٌكون حاضًرا إلى اتخاذ 

ذه اإلجراءات لبلستجابة لسلون الطالب كما هو مثل ه
ضروري ومعمول ومنصؾ ، وفمًا لمانون الوالٌة ووفمًا 

لسٌاسات مجلس المدرسة. حموق الطبلب ومسإولٌاتهم: سٌتم 
تحدٌث كتٌب لواعد سلون الطبلب ونشره سنوًٌا وسٌتم توزٌع 

اإلرشادات على الطبلب وأولٌاء األمور / األوصٌاء 
وستتم ترجمتها إلى اإلسبانٌة واألمهرٌة والعربٌة  والموظفٌن ،

والمنؽولٌة. من أجل سبلمة وعافٌة الجمٌع ، تنطبك مدونة 
لواعد السلون الخاصة بمدارس أرلٌنؽتون العام فً الحاالت 

 التالٌة:
 .. أثناء التواجد فً مرافك المدرسة1
 أثناء التواجد بالمرب من مرافك المدرسة. 2
 .ى المدرسة أو الخروج منها. عند الذهاب إل3
 . أثناء التواجد فً حافبلت مدرسٌة مملوكة 4

 .ومدارة أو فً حافبلت مستؤجرة 
. أثناء المشاركة فً أنشطة مدرسٌة موافك علٌها وتحت 5

إشراؾ داخل أو خارج مبنى المدرسة ، بما فً ذلن على سبٌل 
 المثال ال الحصر التعلم عن بعد؛

الجٌد أو سبلمة أو عافٌة المدرسة أو عندما ٌتؤثر النظام . 6
 الطبلب أو الموظفٌن نتٌجة ألفعال تحصل خارج المدرسة ؛ و

. عند استخدام تكنولوجٌا صادرة عن المدرسة أو ؼٌر 7
صادرة عنها عندما ٌإثر ذلن سلبًا على عافٌة وسبلمة الطبلب 

 .و / أو الموظفٌن
 

 اجتماعات أولٌاء األمور

ٌجب تحدٌد مواعٌد االجتماعات مع أولٌاء األمور / األوصٌاء 
على الفور لئلببلغ عن السلون المناسب للطالب والمنالشة مع 

 .أولٌاء األمور
 

 بدائل اإلٌماف / االستجابات اإلدارٌة

تشمل التدخبلت السلوكٌة واستراتٌجٌات الدعم اإلٌجابٌة 
جل تسهٌل وجود بناء عبللات صحٌة بٌن جمٌع األفراد ، من أ

بٌئة مدرسٌة آمنة وداعمة توفر السبلمة العاطفٌة والنفسٌة 
والجسدٌة البلزمة لتعلٌم سلوكٌات إٌجابٌة جدٌدة. إذا لم تنجح 

التدخبلت الفردٌة والتعاون مع ولً األمر ، ٌتوجب على المعلم 
إحالة الطالب إلى اجتماع لفرٌك دعم الطبلب مع الموظفٌن 

والوالد / الوصً لتحدٌد ما إذا كان من والمسإول اإلداري 
 .المناسب وضع خطة تدخل

إن استخدام ممارسات عدالة إصبلحٌة هو أحد األمثلة 
على التدخبلت والدعم الذي ٌمدم للطبلب للمساعدة فً تنمٌة 
عبللات صحٌة وإصبلح الضرر وتحوٌل الصراع وتعزٌز 

صبلحًٌّا اإلنصاؾ. عند استخدامها كتدبٌر تدخل ، فإن نهًجا إ
لمضاٌا سلون الطالب ٌؽٌر األسئلة األساسٌة التً ٌتم طرحها 

عند ولوع حادث سلوكً. بدالً من التساإل عمن ٌمع اللوم علٌ  
وكٌؾ سٌتم معالبة المتورطٌن فً إساءة السلون ، فإن نهًجا 

 .إصبلحًٌّا ٌحدد ما ٌجب المٌام ب  لتصحٌح األمور
 

 الحرمان من النمل

من ٌنوب عن  حرمان الطبلب الذٌن  ٌجوز للمدٌر أو
ٌستحمون خدمات النمل عندما ٌكون سلون الطالب ٌشكل تهدًٌدا 

للعمل اآلمن للحافلة المدرسٌة أو للطالب أو آلخرٌن فً 
 .الحافلة

الطبلب ذوو اإلعالة الذٌن ٌستفٌدون من خدمات النمل 
كخدمة ذات صلة بموجب خطط برنامج التعلٌم المفّرد الخاصة 

والذٌن  504أو كجزء من التسهٌبلت بموجب خطة المسم بهم 
ٌخضعون لعموبات بسبب سوء السلون فً الحافلة، ٌجب أن 

لتحدٌد ما إذا   IEPٌخعوا لمراجعة لبرنامج التعلٌم المفّرد 
كانت تصرفات الطالب ناتجة عن اإلعالة أم ال. عندما ٌكون 

نتٌجة  السلون الذي سٌتم طرد الطالب بسبب  من خدمة النمل
إلعالة الطالب ، فبل ٌمكن حرمان الطالب من الوصول إلى 

 برنامج تربٌة خاصة ، وسٌتم الترتٌب لخدمة نمل بدٌلة.
 

 فصل طالب من الصف

ٌجب أن ٌستخدم المعلمون استراتٌجٌات فعالة إلدارة 
وحل السلوكٌات التً تتداخل مع بٌئة التعلم اإلٌجابٌة فً 

الفردٌة للطبلب واالحتٌاجات الصؾ مع مراعاة االحتٌاجات 
المحددة المبٌنة فً برنامج التعلٌم المفّرد وؼٌرها من أشكال 

 .الدعم المتاحة
بعد تنفٌذ هذه االستراتٌجٌات ، وإذا استمر السلون فً 

تعطٌل بٌئة التعلم ، ٌكون للمعلمٌن سلطة أولٌة إلخراج 
ل. "السلون  الطبلب مإلتًا من الصؾ بسبب السلون المعّطِّ

ل" ٌعنً انتهاًكا لسٌاسات مجلس إدارة المدرسة أوا  لمعّطِّ
PIPs  الصادرة عن المشرؾ العام الذي ٌحكم سلون الطالب

الذي ٌعطل أو ٌعرلل بٌئة التعلم. لكً ٌموم المعلم بإخراج 
طالب من الصؾ بسبب سلوك  التعطٌلً ، ٌجب تضمٌن 

 :العوامل التالٌة فً هذا المرار
طالب من الصؾ ضرورًٌا الستعادة . ٌجب أن ٌكون طرد ال1

بٌئة تعلٌمٌة خالٌة من االنمطاعات والعمبات التً ٌسببها سلون 
 الطالب

. تمت محاولة تدخبلت من لبل المعلم و / أو المسإولٌن 2
 اإلدارٌٌن وفشلت فً إنهاء السلون التعطٌلً للطالب ، و
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. ٌجب أن ٌكون لد تم تمدٌم إخطار إلى ولً األمر بسلون 3
الب التعطٌلً وفرصة اللماء بالمعلم و / أو اإلدارٌٌن الط

 .المسإولٌن فً المدرسة
عندما ٌتم استٌفاء جمٌع المعاٌٌر المذكورة أعبله ، ٌجوز 

 .للمدرس طرد طالب من الصؾ
 

 "برنامج "الفرصة الثانٌة

لد ٌتم النظر فً وضع الطالب الذي انتهن سٌاسة مدارس 
المحظورة ألول مرة للتنسٌببوع  فً آرلٌنؽتون العامة للمواد 

برنامج "الفرصة الثانٌة" بدال من اإلٌماؾ. ٌجوز إحالة الطالب 
الذي تم ولف  بسبب انتهاك  لسٌاسة استخدام المواد المحظورة 

إلى برنامج "الفرصة الثانٌة" لبلستفادة من هذا البرنامج 
دخل التعلٌمً للتدخل المبكر. هذا البرنامج برنامج مكثّؾ للت

المبكر وٌتضمن ممارسات عدالة إصبلحٌة ، وهو مصمم 
لتثمٌؾ الطبلب وأولٌاء أمورهم حول مخاطر استخدام المواد 

المخدرة ومنع استخدامها فً المستمبل. لن ٌخضع الطالب 
المإهل الذي ٌكمل البرنامج بنجاح ، بما فً ذلن جمٌع 

سبب هذا متطلبات تمٌٌمات المتابعة والسلون الجٌد ، لئلٌماؾ ب
االنتهان بالذات لسٌاسة استخدام المواد المحظورة. على أٌة 

حال ، إذا أخفك طالب مسجل فً البرنامج بدال من اإلٌماؾ فً 
إكمال البرنامج بنجاح ، بما فً ذلن جمٌع متطلبات اجتماعات 

 .المتابعة والتمٌٌمات ، سٌتم ولؾ هذا الطالب
 

 نظام اإلٌماف خارج المدرسة

ٌشمل اإلٌماؾ اإلبعاد المإلت من جمٌع األنشطة 
المدرسٌة واالستبعاد من أراضً المدرسة، بما فً ذلن 

الحافبلت ، ما لد ٌشكل اتهامات بالتجاوز إذا انطوى ذلن على 
 10خطر التسبب بضرر أو بؤذى. ٌجوز ولؾ الطالب لمدة 

أٌام كحد ألصى بمرار من  مسإول إداري فً المدرسة أو من 
ٌوًما بمرار المشرؾ العام أو  45عن  ولمدة تصل إلى  ٌنوب

من ٌنوب عن . لد ٌمتد اإلٌماؾ طوٌل المدى إلى ما بعد فترة 
ٌوًما تموٌمًٌا إذا:  364ٌوًما دراسًٌا ولكن ٌجب أال ٌتجاوز  45

-22.1أو  277.07-22.1( كانت الجرٌمة محددة فً 1)
( 2أو )أو كانت تنطوي على إصابة جسدٌة خطٌرة  277-08

كان مجلس المدرسة أو المشرؾ العام / من ٌنوب عن  ٌرى أن 
 .هنان ظروؾ متفالمة ، على النحو المحدد فً لانون فرجٌنٌا
فً جمٌع الحاالت ، ٌجب االتصال بالوالد / ولً األمر 

أثناء الٌوم الدراسً لبل فصل الطالب من المدرسة. إذا تم 
سلوكٌة خبلل الٌوم إرسال الطالب إلى المنزل بسبب مشكبلت 

الدراسً أو خبلل الفترة المتبمٌة من ذلن الٌوم ، فٌجب اتباع 
 .جمٌع التعلٌمات المتعلمة باإلٌماؾ

اعتماًدا على الوتٌرة أو الخطورة ، تشمل اإلجراءات التً 
لد تإدي إلى اإلٌماؾ خارج المدرسة أو اإلحالة إلى برنامج 

ت الصلة( أو التوجٌ  الفرصة الثانٌة )للمخالفات المدرسٌة ذا
 :لئلٌماؾ داخل المدرسة لفترة واحدة أو أكثر، تشمل

 عدم أداء الحجز .1
 االستخدام المعطل ألجهزة االتصال   .2

 اإللكترونٌة )مثل الهواتؾ المحمولة 
 وأجهزة االستدعاء

إساءة السلون فً المبانً وفً المبلعب فً الحافبلت، أو  .3
 سةفً انشطة ورحبلت مدرسٌة ترعاها المدر

اللؽة البذٌئة أو الفاحشة ، شفوًٌا أو كتابًٌا ، أو التعلٌمات  .4
التً تهدؾ إلى تحمٌر شخص ما أو ٌمصد بها أن تحمره 

بسبب عرل  أو دٌن  أو جنس  أو عمٌدت  أو أصل  المومً 
 أو إعالت  أو لدرت  الفكرٌة أو توجه  الجنسً ؛

فك التدخٌن ، بما فً ذلن السجائر اإللكترونٌة ، فً مرا .5
 المدرسة أو حٌازة منتجات التبػ ؛

حٌازة مادة محظورة أو كون الطالب تحت تؤثٌر مادة  .6
 محظورة ؛

 حٌازة كحول أو كون الطالب تحت تؤثٌر الكحول؛ .7
 .تزوٌر مبلحظات أو توالٌع أو ؼش أو سرلة أدبٌة  .8
 إساءة استخدام التكنولوجٌا )اإلنترنت( أو     .9

 فً ذلن  االستخدام ؼٌر المبلئم لها ، بما  .10
 الرسائل الفورٌة والتنمر عبر اإلنترنت ؛   
 حٌازة مواد باحٌة ؛  

 التحرش الجنسً بالطبلب أو الموظفٌن   .11
 .اآلخرٌن  

 لعب الممار  .12
 .العصٌان أو اإلساءة اللفظٌة  .13
 .اإلساءة اللفظٌة لطالب أو لموظفٌن  .14
 إساءة استعمال مواد لانونٌة ، مثل العمالٌر    .15

 التً ال تستلزم وصفة طبٌة وؼٌرها من   
 .المواد  

 اإلتبلؾ المتعمد للممتلكات )لد ٌُطلب من   .16
 الطبلب التعوٌض عن الممتلكات المتضررة(   

 األنشطة التً تهدد أو التهدٌدات ضد السبلمة   .17
 الجسدٌة للطبلب أو الموظفٌن ؛  

 .المشاجرات الجسدٌة أو المتال  .18
 التنمر ، بما فً ذلن التهدٌدات اللفظٌة أو   .19

 الكتابٌة أو األذى الجسدي ؛  
 نتهاكات أخرى لمواعد المدرسة أو تعطٌل  .20

 .األنشطة المدرسٌة   
 .سلون تعطٌلً آخر    .21
 نشاط العصابات ، بما فً ذلن تعطٌل     .22

 المدرسة عن طرٌك استخدام رموز     
 فً عصابات وعبلمات الٌد واالنخراط     
 سلون تهدٌد كمجموعة أو تمثٌل مجموعة     
 معروفة كعصابة ؛ و    

 حٌازة ما ٌشب  أسلحة.    .23
 

تشمل األفعال التً تتطلب اإلٌماؾ الفوري خارج 
المدرسة واإلحالة إلى الشرطة و / أو مدٌر اإلطفاء إذا كانت 

 :تنتهن المانون ما ٌلً
التوزٌع حٌازة مادة خاضعة للرلابة بمصد البٌع أو  .1

 )توصٌة بالطرد( ؛
بٌع أو شراء أو توزٌع مادة خاضعة للرلابة )توصٌة  .2

 بالطرد( ؛
 حٌازة أسلحة نارٌة )توصٌة بالطرد(؛ .3
 بٌع خمور أو توزٌعها ؛ .4
 حٌازة أسلحة أخرى )ؼٌر األسلحة النارٌة( ؛ .5
 االعتداء الجسدي على أحد موظفً المدرسة .6
 .التصرؾ كالؽوؼاء .7
 .ب نارٌة ومتفجراتشعال حرائك وحٌازة ألعا .8

 و
 .مخالفات أخرى للمانون .9
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 :طول مدة اإلٌماف

لد تإدي سلوكٌات من المستوى الثالث إلى إٌماؾ خارج  .1
 .المدرسة لثبلثة أٌام متتالٌة بحد ألصى

تكرار المخالفات من المستوى الثالث إلى إٌماؾ  لد ٌإدي .2
 .خارج المدرسة لخمسة أٌام متتالٌة بحد ألصى

من المستوى الرابع إلى إٌماؾ خارج  لد تإدي سلوكٌات .3
 .المدرسة لعشرة أٌام متتالٌة بحد ألصى

تكرار المخالفات من المستوى الرابع التً  لد ٌإدي .4
تنطوي على إجراء من لبل الشرطة أًٌضا إلى إٌماؾ 

أٌام متتالٌة ، وطلب  10خارج المدرسة بحد ألصى 
جلسة تؤدٌبٌة لمدة إٌماؾ  إضافٌة ، و / أو توصٌة 

 .بالطرد
 فً السلوكٌات من المستوى الخامس ،   .5

لد تإدي المخالفات الخطٌرة جدًّا ، كما هو مبٌن فً  
ٌمكن إٌماؾ   (Code of Virginia)لانون فرجٌنٌا 

ٌوًما بمرار من المشرؾ العام  45الطبلب لمدة تصل إلى 
أٌام ،  10أو من ٌنوب عن .  عند إٌماؾ طالب ألكثر من 

ٌجب أخذ العوامل التالٌة المددة فً لانون والٌة فرجٌنٌا 
 :فى اإلعتبار

aطبٌعة المخالفة وخطورتها ؛ . 
b  سجل الطالب األكادٌمً وسجل دوام . 

 التؤدٌبً ؛ و وسجل     
c كما سٌإخذ فً االعتبار أًٌضا إلرار . 

 الطالب بانتهان التعلٌمات المدرسٌة ونٌة     
 الطالب المعلنة فٌما ٌتعلك بسلوك  فً     
 .المستمبل    

ٌوًما  45لد ٌمتد اإلٌماؾ طوٌل المدى إلى ما بعد فترة  .6
 ٌوًما 364دراسًٌا على أال ٌتجاوز 

 نت المخالفة من ضمن تلن ( كا1تموٌمًٌّا إذا )
 أو   277.07-22.1المحددة فً الفمرات 

 أو كانت تنطوي على  22.1-277.08
 ( كان مجلس 2إصابة جسدٌة خطٌرة أو )

 المدرسة أو المشرؾ العام / من ٌنوب عن  
 ٌرى أن هنان ظروؾ متفالمة ، كما هو محدد 

 .من لبل وزارة التعلٌم فً فرجٌنٌا
 ال ٌجوز تفسٌر أي شًء وارد هنا على أن   .7

ٌمنع مجلس إدارة المدرسة من السماح أو مطالبة الطبلب 
المولوفٌن وفمًا لهذا المسم لحضور برنامج تعلٌم بدٌل 

 .ٌمدم  مجلس المدرسة لمدة هذا اإلٌماؾ
 الجرائم الخطٌرة جًدا تتطلب من المدرسة  .8

 :المحلٌة النظر فً
aتدخل المحكمة ؛ . 
b .برامج بدٌلة و / أو 
c ًطلب من المشرؾ العام للوالد / الوص . 

 والطالب ومسإولً المدرسة المحلٌٌن 
 المناسبٌن للماء الممثلٌن لتحدٌد البرنامج 

 .التعلٌمً المستمبلً للطالب
 

 المدرسة إخطار واستماع لحاالت اإلٌماف خارج

أٌام أو ألل بمرار من لبل  10ٌمكن ٌماؾ الطبلب لمدة 
إول داري فً المدرسة. ٌجب إخطار الوالدٌن / األوصٌاء مس

على الفور باإلٌماؾ وبإمكانٌة اتخاذ إجراء تؤدٌبً إضافً من 
لبل المشرؾ العام  / من ٌنوب عن  ، إن كان ذلن مناسبًا. لد 

ٌكون هذا اإلخطار األولً إلكترونًٌا أو عبر الهاتؾ ، متبوًعا 
زٌة أو اإلسبانٌة أو العربٌة بإخطار خطً ، متاح باللؽة اإلنجلٌ

أو األمهرٌة أو المنؽولٌة ، وٌتضمن معلومات اإلجراءات 
المانونٌة الصحٌحة ، وشرًحا للحمائك كما هو معروؾ لموظفً 
المدرسة ، وإذا نفى الطالب تلن الحمائك ، فرصة لتمدٌم نسخة 
مما حدث وتمدٌم طعن فً اإلٌماؾ. إذا كان وجود الطالب فً 

كل خطًرا مباشًرا أو وشًٌكا على األشخاص أو المدرسة ٌش
ا بالتعطٌل ، فإن  ٌمكن  إخراج  الممتلكات، أو تهدًٌدا مستمرًّ
الطالب من المدرسة على الفور وفً مثل هذه الحالة ٌجب 
تمدٌم اإلخطار ، وشرح الحمائك ، والفرصة لتمدٌم طعن 
ولتمدٌم نسخة الطالب فً ألرب ولت ممكن بعد ذلن. تتم 

عة الطعون الفورٌة عندما ٌمرر اإلٌماؾ من لبل المدٌرٌن مراج
المساعدٌن أو من ٌنوب عنهم من لبل مدٌري المدارس. إذا 

رؼب الوالدان / األوصٌاء فً الطعن فً لرار المدٌر ، 
فسٌتلمون معلومات حول اسم مدٌر الخدمات اإلدارٌة والمسمى 

ٌام من أ 10الوظٌفً ل  ومعلومات االتصال ، وٌكون لدٌهم 
تارٌخ اإلٌماؾ لتمدٌم طعن. ٌجب إببلغ الطالب و / أو الوالد / 
الوصً بحمهم فً الطعن فً لرار مدٌر الخدمات اإلدارٌة إلى 

 المشرؾ العام / من ٌنوب عن .
 

 الطعن فً اإلجراءات اإلدارٌة

 الطعون فً حاالت اإلٌماؾ

 سٌتم تزوٌد أولٌاء أمور / األوصٌاء على الطبلب الذٌن ٌتم
أٌام أو ألل بمعلومات ، باللؽات اإلنجلٌزٌة  10إٌماهم لمدة 

واإلسبانٌة والعربٌة واآلرامٌة والمنؽولٌة ، حول عملٌة الطعن 
فً المرار. ٌمكنهم تمدٌم طعن فوري إلى مدٌر المدرسة إذا 
كان اإلٌماؾ صادًرا عن مدٌر مساعد أو من ٌنوب عن . إذا 

ٌجوز لهم ، فً ؼضون رؼبوا فً استئناؾ لرار المدٌر ، ف
أٌام عمل من هذا الحدث ، تمدٌم شكوى خطٌة إلى مدٌر  10

الخدمات اإلدارٌة. فً حالة طعن بشؤن إٌماؾ ، تُعمد جلسة 
استماع وٌمدم مدٌر الخدمات اإلدارٌة رًدا خطًٌا خبلل سبعة 

أٌام عمل من انتهاء جلسة االستماع. تخضع الطعون فً 
إلجراءات منصوص علٌها فً  اإلجراءات اإلدارٌة المتخذة

 المسم
الذي ٌحكم االستجابة اإلدارٌة المحددة من هذه السٌاسة. تعتبر 
حاالت اإلٌماؾ جزًءا من السجل المدرسً للطالب وال ٌمكن 

إزالة حاالت اإلٌماؾ من سجل الطالب إال إذا كان لد تم 
إدخالها عن طرٌك الخطؤ أو إذا تم عكسها نتٌجة لطعن. ٌكون 

دٌر الخدمات اإلدارٌة نهائًٌا فً المضاٌا التً تنطوي لرار م
أٌام  10على إجراءات إدارٌة ؼٌر حاالت اإلٌماؾ ألكثر من 

أو الطرد. لن ٌتم تنفٌذ اإلٌماؾ ال بعد أن ٌتم إصدار لرار 
 .نهائً فً الطعن

 
 اإلٌماف طوٌل المدى أو الطعون فً التنسٌبات البدٌلة

و التنسٌبات البدٌلة التً بالنسبة لئلٌماؾ طوٌل المدى أ
أٌام ، ٌمكن الطعن فً لرار مدٌر الخدمات  10تزٌد عن 

اإلدارٌة إلى المشرؾ العام / من ٌنوب عن ، وسٌتم اتخاذ لرار 
بشؤن السجل الخطً. ٌجوز الطعن فً لرار المشرؾ العام / 

أٌام عمل  10من ٌنوب عن  أمام مجلس المدرسة فً ؼضون 
ٌتخذ مجلس المدرسة لراًرا بشؤن الطعن من تارٌخ هذا المرار. 

ٌوًما من استبلم الطعن فً مكتب مجلس المدرسة.  30خبلل 
ٌمدم كاتب مجلس المدرسة على الفور نسخة من المرار بشؤن 
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أي طعن إلى المشرؾ العام / من ٌنوب. بالنسبة للطعون 
المتعلمة باإلٌماؾ خارج المدرسة على المدى الطوٌل أو 

ٌوًما فٌما عدى كما  365ٌلة التً تمل مدتها عن التنسٌبات البد
هو منصوص علٌ  على وج  التحدٌد أدناه حٌث هنان خبلؾ 

ٌجب على المشرؾ العام  -حول مشاركة الطالب فً السلون ، 
/ من ٌنوب عن  تزوٌد مجلس المدرسة ببٌان كامل ألسباب 

اإلٌماؾ مصحوبًا بسجل خطً كامل لئلجراءات التؤدٌبٌة زذلن 
ل خمسة أٌام عمل من استبلم الطعن. ٌجب تسلٌم نسخة من خبل

ذلن البٌان ، المتاح باللؽة اإلنجلٌزٌة ، اإلسبانٌة ، العربٌة ، 
اآلرامٌة أو المنؽولٌة إلى الطالب و / أو ولً األمر / الوصً 
عند تسلٌم  إلى مجلس المدرسة. ٌجوز للطالب و / أو الوالد / 

ة بؤي رد على بٌان األسباب ولً األمر تزوٌد مجلس المدرس
هذا خبلل خمسة أٌام عمل من استبلم بٌان أسباب المشرؾ 

العام / من ٌنوب عن . ٌتخذ مجلس المدرسة لراره بشؤن 
السجل الخطً ، وٌكون لراره هذا نهائًٌا. لن ٌتم تنفٌذ إٌماؾ 

 أوتنسٌب بدٌل إال بعد اتخاذ لرار نهائً فً الطعن.
 
 الطرد

جراء ٌفرض  مجلس المدرسة على ٌمصد بالطرد أي إ
النحو المنصوص علٌ  فً سٌاسة مجلس المدرسة ، ال ٌُسمح 
بموجب  للطالب ، تبعًا لخطورة الحادث ، بالدوام فً المدرسة 

من نظام المدارس وٌكون ؼٌر مإهل إلعادة المبول فً 
 .ٌوًما تموٌمًٌا من تارٌخ الطرد 365المدرسة لمدة 

بعد إخطار خطً ، متاح باللؽة ال ٌجوز طرد الطبلب إال 
اإلنجلٌزٌة أو اإلسبانٌة أو األمهرٌة أو العربٌة أو المنؽولٌة ، 
ٌُرسل إلى الطالب والوالد / الوصً علٌ  وٌخطرهم باإلجراء 
الممترح  ، مع ذكر أسباب اإلجراء ، والحك فً جلسة استماع 
أمام مجلس المدرسة. ٌصدر مثل هذا اإلخطار عن المشرؾ 

/ من ٌنوب عن  وٌجب أن ٌوفر معلومات حول توافر العام 
التدرٌب التربوي المجتمعً وبرامج تدخل. بناًء على لرار 

مجلس المدرسة ، ٌتلمى الطالب والوالد / الوصً إخطاًرا ٌفٌد 
ما إذا كان الطالب مإهبلً للعودة إلى الدوام المدرسً المنتظم ، 

لبل المشرؾ  أو حضور برنامج تعلٌم بدٌل مناسب معتمد من
العام / من ٌنوب عن  ، أو حضور أحد برامج تعلٌم الكبار التً 
ٌمدمها النظام المدرسً ، أثناء أو عند انتهاء الطرد ، والشروط 

أو األحكام المطبمة إلعادة المبول. سٌكون أي برنامج بدٌل 
لٌس من البرامج المعتمًدا لدى مدارس أرلٌنؽتون العامة ٌكون 

د / الوصً. ٌجب أن ٌنص أي إخطارٌوج  على نفمة الوال
للطالب الذي ٌتم طرده ألكثر من عام على أن  ٌجوز للطالب 
تمدٌم التماس إلى مجلس المدرسة إلعادة لبول  لٌكون المرار 

نافذًا بعد سنة تموٌمٌة واحدة من تارٌخ الطرد  وعلى الشروط 
 ل.، إن وجدت ، التً بموجبها ٌمكن الموافمة على إعادة المبو

ٌجوز لمجلس المدرسة أن ٌجعل الطبلب مإهلٌن للعودة 
فً نهاٌة فترة الطرد. ٌفوض مجلس المدرسة المشرؾ العام 

سلطة اتخاذ لرار إلعادة المبول فً مدارس أرلٌنؽتون العامة. 
ٌوًما تمدٌم التماس  365ٌحك ألي طالب ٌتم طرده ألكثر من 

ن  خبلل مدة إلعادة المبول إلى المشرؾ العام / من ٌنوب ع
( ٌوًما لبل تارٌخ اكتمال سنة واحدة من 90تصل حتى تسعٌن )

بدء سرٌان لرار الطرد. ٌجوز للمشرؾ العام / من ٌنوب عن  
أن ٌمرر عمد جلسة استماع واتخاذ لرار بناًء على المعلومات 

الواردة فً مثل هذه الجلسة )إن وجدت( ، والمواد الخطٌة التً 
وأٌة مواد أخرى ٌمدمها الموظفون  تمدم نٌابة عن الطالب،

استجابة للطلب. ٌجب أن تفً المعلومات الممدمة للمراجعة 

بجمٌع المتطلبات الموضحة فً كتاب الطرد الصادر عن 
أعضاء مجلس المدرسة. ٌجب على المشرؾ العام / من ٌنوب 

ٌوًما من استبلم االلتماس فً مكتب  45عن  اتخاذ لرار خبلل 
المشرؾ العام / من ٌنوب عن  التماس المشرؾ. إذا رفض 

إعادة المبول ، فٌجوز للطالب تمدٌم التماس خطً إلى مجلس 
المدرسة لمراجعة لرار الرفض. ٌكون لرار الطرد مرفمًا 

بإخطار ٌفٌد بالحك فً تمدٌم التماس خطً إلى مجلس المدرسة 
إلعادة المبول وأٌة شروط أخرى. لمجلس المدرسة الحك فً 

مشاركة فً مزٌد من المراجعة ألٌة ظروؾ ، أن ٌمرر ال
ٌوًما على  45شرٌطة أن تتخذ لرارها بشؤن إعادة المبول لبل 

 .األلل من التارٌخ الذي ٌوافك الذكرى السنوٌة األولى للطرد
تمدم التوصٌات بطرد الطبلب باتباع اإلجراءات المذكورة 
أعبله ، وذلن ألسباب تتعلك بمخالفات تشمل األسلحة النارٌة ، 
أو أدوات التدمٌر ، أو توزٌع المخدرات ، أو اإلصابة الجسدٌة 

، ٌمكن  277.07-22.1الشدٌدة. كما ورد فً لانون فرجٌنٌا 
بما فً ذلن على تمدٌم توصٌة بالطرد بسبب سلون آخر ، 

سبٌل المثال ال الحصر ، سلون مدرج كؤساس محتمل لئلٌماؾ 
 :، بناًء على مراعاة العوامل التالٌة

 .طبٌعة االنتهان وخطورت  .1
 .درجة الخطر على المجتمع المدرسً .2
سجل سلون الطالب، بما فً ذلن مدى خطورة  .3

 الحوادث السابمة وعددها ؛
 .علٌمً بدٌلوتوافر تنسٌب وبرنامج ت مدى مبلءمة .4
 .عمر الطالب ومستوى صف  .5
نتائج أٌة تمٌٌمات للصحة العملٌة ، وتعاطً  .6

 .المخدرات ، أو التربٌة الخاصة
 السجل األكادٌمً وسجل الدوام للطالب .7
أٌة مسائل أخرى ٌراها المشرؾ العام / من ٌنوب   .8

 .عن  مناسبة
 

 مدارس آرلٌنغتون العامة االستبعاد من التسجٌل فً

ز للمشرؾ العام / من ٌنوب عن  استبعاد أي طالب تم طرده ٌجو       
ٌوًما من لبل مجلس إدارة مدرسة أو مدرسة  30أو إٌماف  ألكثر من 

خاصة فً فرجٌنٌا أو فً والٌة أخرى ، أو الذٌن تم سحب لبولهم من 
لبل مدرسة خاصة فً فرجٌنٌا أو فً والٌة أخرى. ٌجوز استبعاد مثل 

ظر عما إذا كان الطالب لد تم لبول  فً لسم هإالء الطبلب بؽض الن
مدرسً آخر أو فً مدرسة خاصة فً فرجٌنٌا أو فً والٌة أخرى بعد 

هذا الطرد أو الٌماؾ أو االنسحاب. على المشرؾ العام / من ٌنوب 
عن  اتخاذ لرار باالستبعاد إذا تمرر أن الطالب ٌمثل خطًرا على 

 :لٌنؽتون العامة بعدالطبلب اآلخرٌن أو على موظفً مدارس أر
 إخطار خطً للطالب والوالد / الوصً بؤن  .1

الطالب لد ٌكون عرضة لبلستبعاد ، وأسباب ذلن ، 
وفرصتهم للمشاركة فً جلسة استماع بشؤن هذا 

 االستبعاد ؛ و
 عمد جلسة استماع للمضٌة من لبل المشرؾ  .2

 .العام / من ٌنوب عن 
ٌكون لرار المشرؾ العام / من ٌنوب عن  بعد جلسة 

االستماع نهائًٌا ما لم ٌتم تمدٌم التماس إلى كاتب مجلس 
ٌوًما تموٌمًٌا بعد أن ٌتخذ المشرؾ العام /  15المدرسة خبلل 

ٌوًما أو  365من ٌنوب عن  لراًرا. بالنسبة لبلستثناءات )
تزوٌد  أكثر( ، ٌتوجب على المشرؾ العام / من ٌنوب عن 

مجلس المدرسة ببٌان كامل ألسباب التوصٌة باالستبعاد ، 
مصحوبًا بسجل خطً كامل لئلجراءات وذلن خبلل خمسة أٌام 
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عمل من استبلم الطعن. سٌتم تسلٌم نسخة من هذا البٌان إلى 
الطالب أو ولً أمره / الوصً علٌ  فً ولت تسلٌم  إلى 

درسة بؤي رد مجلس المدرسة. ٌجوز للطالب تزوٌد مجلس الم
على بٌان األسباب هذا خبلل خمسة أٌام عمل من استبلم بٌان 
األسباب الصادر عن المشرؾ العام / من ٌنوب عن . ٌخطر 

كاتب مجلس المدرسة المشرؾ العام / من ٌنوب عن  والوالد / 
الوصً بتارٌخ جلسة االستماع أمام مجلس المدرسة. ٌحدد 

ور مع أعضاء آخرٌن فً رئٌس مجلس إدارة المدرسة ، بالتشا
مجلس المدرسة ، اإلجراءات التً ٌجب اتباعها فً مثل هذه 

 الجلسات.
  

ٌنظر مجلس المدرسة فً االستبعاد ، بناًء على االلتماس 
وأي رد من لبل المشرؾ العام / من ٌنوب عن  وٌمدم لراره 

ٌوًما من استبلم  45إلى الطالب والوالد / الوصً خبلل 
 .االلتماس
 

 م شكوىتمدٌ

ٌحك ألولٌاء األمور أو الطبلب المإهلٌن الذٌن ٌعتمدون 
أن حمولهم لد انتهكت االتصال بمسإول المدرسة المحلٌة 
أوبمساعد المشرؾ على التدرٌس والتعلم ، و / أو مدٌر 

الخدمات اإلدارٌة. كما أن للوالد أو الطالب المإهل أًٌضا الحك 
لوالٌات المتحدة فً تمدٌم شكوى إلى وزارة التعلٌم فً ا

بخصوص الفشل المزعوم لمدارس أرلٌنؽتون العامة فً 
االمتثال لمتطلبات لانون الخصوصٌة والحموق التعلٌمٌة 

 أو لانون تعدٌل حماٌة حموق التبلمٌذ (FERPA) لؤلسرة
(PPRA) عن طرٌك الكتابة إلى: 

 
Family Policy Compliance Office 

           U.S. Department of Education 
           400 Maryland Avenue, SW 
  Washington, D 20202-4605      

 
ال ٌجوز استبعاد أي طالب من المشاركة فً أو حرمان  
من منافع أو التعرض للتمٌٌز فً إطار أي برنامج أو نشاط 
تعلٌمً على أساس العرق أو األصل المومً أو العمٌدة أو 

و العمر أو الوضع االلتصادي ، أو اللون أو الدٌن أو الجنس أ
التوج  الجنسً ، أو الحمل ، أو الحالة االجتماعٌة ، المعلومات 

 .الجٌنٌة ، الهوٌة الجنسٌة أو التعبٌر الجنسانً ، و / أو اإلعالة
ٌنبؽً وضع أٌة شكاوى بشؤن التمٌٌز على أساس الجنس 

. أو أي خاصٌة أخرى مذكورة  على الفور أمام انتباه المدٌر
باإلضافة إلى ذلن ، ٌمكن تمدٌم شكاوى بشؤن التمٌٌز الجنسً 
لدى مكتب الحموق المدنٌة فً وزارة التربٌة والتعلٌم و / أو 

 APS منسك الباب التاسع فً مدارس آرلٌنؽتون العامة 
Title IX  وهو مساعد المشرؾ العام ، الخدمات اإلدارٌة ،
  أو               6008-228-703على الرلم 

Administrative.services@apsva.us      
 

تلتزم مدارس أرلٌنؽتون العامة بتمدٌم الدعم والخدمات 
لتمكٌن كل طالب من تحمٌك ألصى لدر من النمو من خبلل 
توفٌر مصادر وخدمات واستراتٌجٌات مفّردة تمكن الطبلب 

من التفوق أكادٌمًٌا واجتماعًٌا وعاطفًٌا وجسدًٌا. ٌمدم 
ًما المرشدون واالخصائٌون االجتماعٌون ومرشدو اإلدمان دع

متخصًصا لتعزٌز العافٌة العاطفٌة للطبلب. هنان أٌضا 

متخصصون فً الخدمة ذات الصلة مصادر فً المماطعة 
 لدعن الصحة النفسٌة. 
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