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 داکتر کلوین آر. آدامز

 سرپرست مکاتب
 
 

 سرپرست محترم: /ینوالد
 

 کنیم.نام کنید تشکر میسنت لوئیس ثبت عامهتان را در مکاتب  اید طفل های زیادی دارید و از اینکه تصمیم گرفتهدر زمان انتخاب مکتب، گزینه بدیهی است کهخوش آمدید.   2020-2019 تعلیمی به سال 

 
رهنمای کتاب کنیم که ، از شما تقاضا میراستای رسیدن به این اهدافدر سنت لوئیس است.   عامههای مکاتب ترین اولویت یکی از مهم شاگردانارائه محیط یادگیری امن برای تمام  قابل یاد آوری است که

قرار  شاگردانمکتب در اختیار والدین و  اجتماعهای تمام اعضای حقوق و مسئولیت خصوصرهنما معلومات مهمی را در  این کتابنمایید.   مطالعهرا  2020-2019 شاگرد و سلوک رفتار نظامنامهوالدین و 

 طبیق آن از شاگردان توقع میگردد، به دسترس آنان قرار میدهد بوده و ت حمایتی آموزشی با ارزشرا که در ایجاد و تامین فضای امن، مثبت و  شاگردانرفتار وسلوک ی دیگر از سودهد و می

 
 .ء و تاریخ روز را درج کنید و به معلم طفل تان بسپاریدامضااست  3در صفحه  را که و والد)ین(/سرپرست)های( قانونی شاگردکردید، لطفاً فورمه تأییدی  مطالعهتان بعد از اینکه این رهنما را همراه با طفل

 
اجعه کنید.  کاپی الکترونیکی به آن مر تعلیمی و در صورت ضرورت در جریان سال  متعلق  به شما است و آن را نزد خود نگهدارید 2020-2019 نظامنامه رفتار و سلوک شاگردرهنمای والدین و کتاب 

 در دسترس است. شاگرداندر برگه والدین و  www.slps.org تعلیمی حوزه سایت این رهنما در ویب

 
 کنیم.تشکر می آموزشیتان به محیطی امن مکتب طفلنمودن تبدیل  در راستایاز همکاری شما 

 
 با احترام،

 
 وین آر. آدامزداکتر ک

 مکاتبعمومی  رییس 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.slps.org/
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 سنت لوئیس عامهمکاتب  تعلیمی حوزه 
 ( 2020-2019 و سلوک شاگرد )ار رفت نظامنامهو  نیوالد یرهنماکتاب 

 شاگرد و والدین/سرپرست  تعهدنامه
 

 :عزیز سرپرست /ین و والد شاگردان
 

موافق هستید.  برای اینکه در رسیدن به چنین هدفی به ما کمک کنید، از شما تقاضا  آموزشی است،محیط امن به یک ایجاد  که در واقعسنت لوئیس  عامهبا هدف مکاتب  نیزشما  تا جایی که آگاهی داریم، 
اظهارنامه ذیل کردید، لطفاً فورمه شاگرد مطالعه را منامه رفتار و سلوک  اکتاب رهنمای  والدین و نظنمایید.  بعد از اینکه   مطالعهرا شاگرد  و سلوک  رفتارنظامنامه رهنمای  والدین و کتاب کنیم که این می

سنت لوئیس در این راستا مسئول هستند.  از  عامهمکاتب  شاگردانکند و تمام دریافت این معلومات را ذریعه شما تأیید میمذکور سند   بسپارید.تان  شده را به معلم طفل ءکنید و صفحه امضا ءرا امضا
 کنیم.همکاری شما برای تبدیل مکاتب ما به محیطی امن یادگیری تشکر می

 

 و سلوک شاگرد:رفتار  نظامنامههدف 

  رفتار و سلوکی که تطبیق آن از شاگرد انتظار میرودای مجموعهتعیین 

  اجتماعی ارزش های اخالق مناسببرای انکشاف  هافرصت و فراهم نمودنرفتار مثبت تقویت   

  هبوجود آمدشرح و بیان پیامد هایی که در نتیجه رفتار و سلوک نامناسب شاگرد 

  اعضای اجتماع مکتب  عمومهای حقوق و مسئولیتتوضیح و تشریح 

 است. یمحیط یادگیری امن، مثبت و حمایت مشارکت شاگردان در ایجاد 
 

          شاگردتعهدنامه 

  باشم.هر روز سر وقت در صنف درسی حاضر میسپارم که من تعهد 

  میکنم  پذیر بوده همه را احترام مسئولیتکوشا و  امنیت در تطبیق و تامین میسپارم کهمن تعهد
 و همیش برای درس های صنف آماده گی میگیرم

  در حل مشکالت و منازعات یک شاگرد فعال باشم. میسپارم کهعهد تمن 

  میسپارم که یک شاگرد کوشا باشم تا باعث افتخار مکتب و فامیل من تعهد 

  با امضای تعهدنامه هذا، گواهی میدهم که از عموم قوانین و مقررات نظامنامه رفتار و سلوک
که جزء شاگردان مکاتب عامه سنت لویس استم،  شاگرد آگاه بوده و تعهد میسپارم که تا زمانی

 از این قوانین و مقررات پیروی میکنم. 
 

 سرپرست/ینتعهدنامه والد

  هر روز سر وقت در صنف درسی حاضر خواهد شد. مکه طفل یسپارمعهد متمن 

  ه بودن به درس و آماداحترام ، پذیری مسئولیتحس امنیت،  تامین مبه طفل میسپارم کهمن تعهد
 بدهم. آموزشرا 

  باشم. و با مسئولیت برای طفلم میسپارم که یک رهنمای خوبمن تعهد 

  سهیم باشم و سعی بورزم. میسپارم که در خصوص آموزش و پرورش طفلممن تعهد 

  حمایت کنم. میسپارم که طفلم را در تطبیق و پیروی از نظامنامه رفتار و سلوک من تعهد 

 گواهی میدهم که از عموم قوانین و مقررات نظامنامه رفتار و سلوک  ،هذا تعهدنامه یبا امضا
در  مکتب عامه سنت لویس استم الدینو جزءتا زمانی که شاگرد آگاه بوده و تعهد میسپارم که 

قبال آن مسئولیت پذیر باشم.

 تاریخ: ______________________  ____________  _:  ______________________________________ء شاگردامضا

 

 تاریخ: ______________________  :  _______________________________________________ ء ولی/ سرپرستامضا
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 این صفحه خالی گذاشته شده است.
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 فهرست مطالب
 

 2     رئیس عمومی  "خوش آمدید" بیانیه

 3    ین/ سرپرست و والد شاگردنامه تعهد نامه 

 5       فهرست مطالب

 6     سنت لوئیسعامه مکتب حوزه دیدگاه 

 6     سنت لوئیس عامه مکتب حوزهمأموریت 

 6    مکتب سنت لوئیس حوزه باورهای اصلی 
 

   والدین یرهنمای معلومات

 7       عاجلشماره های 

 8        تقویم

 9                 ثبت نام  مراحل موضوعات عمده طی

 10     و گفتگو سرپرست/ینوالددخیل بودن 

 10      میتعلیحوزه ارتباط با 

 10     با مکتب ینوالددخیل بودن ارتباط/

 11     اجتماع خانواده و مشارکت بادفتر 

 11       های والدین نگرانی

 11       شورای اقدام والدین

 12     یونیفورم  قوانین طرز پوشیدن لباس و

 13       قوانین حاضری

 15    صبحانه مکتب برنامه ملی غذای چاشت و

 16    دوره آماده گی اطفال و تربیه تعلیم  و تربیه

 18     ادویه هامعاینه جسمانی، واکسیناسیون و 

 21       ایمنی و مصونیت

 21       ترانسپورت

 23      ان از مراکزبازدیدکنندگ

 24      آگاهی از قلدری و زورگویی

 27    قوانین و مقررات مربوط به قلدری و زورگویی

 30      نژادیتبعیض  آزار جنسی/

 
       سلوک شاگردرفتار و نظامنامه 

 34                                     شاگرد و سلوک نظامنامه  رفتارهدف 

 34       شاگردتعهدنامه 

 34                هامسئولیت سلوک و رفتار و قوانین

 
 36      شاگرد رفتار  سلوک و نظامنامهدامنه 

 38       زوریقانون مکاتب امن می

 39     خشونت در مکتب و مداخالت رفتاری محدودکننده

 40        کتگوری تخلفات

 41    سلوکو  رفتار نگرانی ها در رابطه به تخلفات نوع سوم:  

 48    و سلوک رفتار نگرانی ها در رابطه به تخلفات نوع دوم:  

 56    و سلوک رفتارنگرانی ها در رابطه به تخلفات نوع اول:  

 59       قوانین استفاده از بس مکتب 

 60     طرزالعمل های تائید شده تخلفات نوع چهارم:  

63      شاگرد  و سلوک تکنالوجی  رفتار
       
 64        بی تکلیفی 

 65      پروسه طی مراحل  بی تکلیفی 

 66    در رابطه به بی تکلیفی درخواست تجدید نظر  حل رطی م

 67        و یا تبعید اخراج

 68     طی مراحل در رابطه به اخراج شدن ار مکتب 

 69      اجازه شمولیت دوباره پذیرش مجدد یا 

 70    (IDEA)  یوبین مع و تربیه فردی  تعلیم  و تربیه وانین ق 

 74     براب فعالیت های انجمن دوره لیسه واجد شرایط 

 75     فعالیت های دوره لیسه  پالیسی مربوط به 

 
 مالحظات
 FERPA    76بر بنیاد  شاگرد حقوق والدین و شایستگی 

 SLPS                        78 عموم شاگردان شکایات  عملکرد موفقانه طی مراحل پروسه 

   
 80تصویب طی مراحل اجرای نزاع شکایت معیاری                                                  

 82     پروسه استندرد حل شکایت مربوط با اختالفات 

 اطفال و نوجوانان بیجاشدهو تربیه  تعلیم  و تربیه اساس  به

 84 مربوط به طفل یا نوجوان تحت محافظتم تصمی گرفتن  پروسیجرهای حل اختالف در مورد

 
 85       فرهنگ لغات اصطالحات

 92       دیپازتمنت تعلیم و تربیه

 92       عدم تبعیض  مالحظات
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 سنت لوئیس عامه  مکتب حوزه دیدگاه  
 

 ونموده باکیفیت جهانی را ارائه و تربیه  تعلیم  و تربیهسنت لوئیس خواهد بود که  سطح شهرها در مورد انتخاب فامیل تعلیمی حوزه سنت لوئیس  عامه مکاتب 
 .شده می باشد شناخته  مجرب  معلمین با داشتن و شاگردان پیشگام در عرصه دستاوردهای  یک  ارگان حیثدر سطح کشور به

 
 

 

 سنت لوئیس عامه مکتب حوزهمأموریت 
 

 طور مکمل تحقق بخشند.های بالقوه فکری خود را بهتوانایی تا  سازیمآنها را قادر می شاگردانباکیفیت به تمام و تربیه  تعلیم  و تربیهما به ارائه 
 

 

 سنت لوئیس  مکتب حوزه اصلیباور های   
 

باشد.   شاگردان ما ، تعهد پایدار و مداومی داریم تا همیشه کاری را انجام دهیم که به فایده SLPSاست.  ما به حیث اعضای  شاگردان شرایط هر قسم که باشد، تمرکز اصلی ما باالی .  در قدم اول شاگردان 

 خود متمرکز خواهیم ماند. شاگردان های باکیفیت برای در نتیجه، برای ایجاد بهترین گزینه

 
حیث افرادی گذارند، منما تأثیر می شاگردانر افراد است. تعهد، دغدغه و محافظت همه ما باید این باشد که اطمینان حاصل کنیم به افرادی که باالی زندگی کا شاگرداندادن  تعلیم  و تربیه  افراد مهم هستند.

خواهد، چون م که سازمانی هستیم که امکانات بیشتری را برای افراد خود میکنیمتخصص ارزش داده شود، به آنها احترام گذاشته شده و از آنها محافظت گردد.  ما برای خود ارزش قائل بوده و افتخار می
هند دما انجام می شاگردانگذاری باارزشی در زندگی گیرد.  با این همه، به همان اندازه عالقمند و خواستار آن هستیم که بیشتر ببخشیم و از رشد و انکشاف افرادی که سرمایهدانیم که سازمان ما بیشتر میمی

 حمایت کنیم.
 

ها ادامه خواهیم در آن هستیم، بر بنیاد داده تعلیمی حوزه ای که به حیث یک کنیم که یک سازمانی اهل یادگیری باشیم.  برای انجام این کار همچنان به ارزیابی نقطهما کوشش می تصمیمات مبتنی بر معلومات.
 سازد.ور میمان شعلهگیری کلی خودمان، تنها آتش شوق ما را برای گرفتن بهترین تصمیمات برای اطفالتها و جهداد.  تعهد ما به تفسیر عینی پیشرفت، کاستی
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 والدین معلوماتی رهنمای 
 

 عاجلشماره های 
 

 St. Louis, MO 63101•  St.  thN. 11  )  •314 (231-3720 801• سنت لوئیس  عامهمکاتب 

 

مشاهده کرد www.slps.orgدر آدرس  تعلیمی حوزه سایت  توان در ویبها  میایمیل آدرس را از شماره های مربوطه  دیگر  

 A(  :+314 )345-2315کننده هماهنگ

 4405-345( 314مدیر سپورتی:  )

 4531-345( 314تخنیکی و حرفوی:  ) تعلیم  و تربیه

 4590-345( 314مکاتب دارای خدمات مکمل:  )

 4424-345( 314کننده اشخاص بازمانده از تحصیل:  )جذب

 6150-331( 314اوایل دوران طفولیت:  )

 5200-633( 314نام:  )معلومات ثبت

 ESOL( :314 )664-1066پروگرام مهاجرین دو لسانه 

 4490-345( 314تماع:  )مشارکت فامیل و اج

 4573-345یا  2480-345( 314های والدین:  )تشویش

 2308-345( 314خدمات غذایی:  )

 4548-345( 314مستعد و بااستعداد:  ) 

 5750-345( 314خدمات اطفال تحت محافظت و بیجاشده:  )

 2379-345( 314منابع بشری:  )

 6950-345( 314مسیرهای نوآورانه:  )

 Choice(  :314 )633-5200و  Magnetمکاتب 

 2020-865( 314ثبات و امنیت مکتب:  )

 :  برای امنیت مکتب و اجتماع SLPSخط تلیفون 

 SLPS (7577)-241( 314) محلی: 

 SLPS (7577)-610-866-1تلیفون رایگان:  

 633-5344( 314استثنایی:  ) تعلیم  و تربیه

 5200-633( 314:  )شاگرداندفتر جذب و جایابی  

 2648-645( 314دفتر متعلم/ ترانسکریپت)جدول نمرات(:  )

 ترانسپورت:

 برای تغییرات 389-2202( 314)  

 های مربوط به بس یا موضوعات مربوط به بسبرای تشویش 633-5106( 314)

 شوندشروع می 1000برای وضعیت بس تمام مسیرهایی که با  772-3184( 314) 
 

 برای وضعیت بس تمام مسیرهایی که 1داخلی ، 389-1111( 314) 

 شوندشروع می 2000با                

4554-345( 314یا ) 4577-345( 314خدمات داوطلبانه:  )
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 نام ثبت  -طی مراحل موضوعات عمده 

 
سنت لوئیس باشند.  لطفاً برای کسب معلومات بیشتر  Neighborhoodیا  Magnet ،Choiceمند به اشتراک در مکاتب هایی هستند که عالقهعالقمند کمک به فامیل شاگردانو جایابی  شاگرداندفاتر جذب 

 در تماس شوید. 5200-633( 314)شماره تیلفون  نام، بادر مورد پروسه ثبت

 ود باید این طی مراحل در نظر داشته باشند: رای ثبت نام اطفال خوالدین ب

  تولد طفلتذکره و یا سند 

  واکسیناسیون طفل اسناد 

 ترانسکریپت/جدول نمرات مکتب یا آخرین کارنامه طفل 

 لیاتی اموال شخصی(، یا کاپی از اظهارنامه ماقراداد خانه دهنده سکونت در شهر سنت لوئیس )مثل قبوض شهری تادیه نشده جاری، قباله یا سند نشان 
 

 5200-633( 314) شماره ، لطفاً با (Magnet/Choice)بجز مکاتب اوایل دوران طفولیت یا مکاتب  ( K-12 از صنوف آماده گی الی دوازده هم ) Neighborhoodنام طفل خود در یک مکتب برای ثبت

 درتماس شوید.

 درتماس شوید. 6150-331( 314تلیفون ) شماره تان در پروگرام اوایل دوران طفولیت، با نام طفلبرای ثبت

 درتماس شوید. 1066-664( 314) شماره با  ESOLلطفاً با دفتر  می نماید، جز انگلیسی صحبت نام طفلی که به لسان دیگری بهبرای ثبت

 2020الی  2019 تعلیمی های مراجعه کنید تا در مورد شیوه درخواست برای سال www.slpsmagnetschools.orgذیل  ، لطفاً به آدرس Choiceو  Magnetبرای کسب معلومات بیشتر در مورد مکاتب 

 نمایید. دریافت معلومات  2021الی  2020یا 

 درتماس شوید. 2435-345( 314) شماره ، لطفاً با دفتر افراد مستعد و بااستعداد به استعداد تان  امتحان طفل بابرناامه ریزی  پروگرامبرای کسب معلومات بیشتر یا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slpsmagnetschools.org/
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 سرپرست/ین والد و گفتگو دخیل بودن

 

  تعلیمی خوزه ارتباط با 
سرپرست، /یناز سیستم تلیفون اتومات، مکتوبات چاپی برای والد SLPSدهند را به والدین و سرپرستان اطالع دهد. رخ می تعلیمی ها و رویدادهایی که در جریان سال متعهد است فعالیت  تعلیمی حوزه 

 کند.  ی برای به اشتراک گذاشتن معلومات استفاده میااجتماعی و انتشار مطالب رسانه ئی  های رسانهسایت، پیامهای ویبهای متنی، ایمیل، پستپیام
 

 بوک را دریافت نمایند.   های توییتر و فیسو آدرسدن ، نام کرثبت  تعلیمی حوزه  از  برای دریافت ایمیل www.slps.orgبه آدرس   تعلیمی حوزه سایت توانند با دیدن از ویبوالدین/سرپرستان می

 به نشر میرسد.  تعلیمی حوزه سایت های رادیویی و تلویزیونی محلی ابتدا در صفحه اصلی ویبمعلومات رخصتی مکاتب به دلیل آب و هوای نامساعد، قبل از تماس با استیشن

معلومات تماس والدین    های مهم را دریافت نمایند.موقع بتوانند پیامشان جدیدترین معلومات تماس آنها را در اختیار داشته باشند تا بهمکتب طفلشود اطمینان حاصل کنند که از والدین/سرپرستان تقاضا می
 تلیفون اضطراری و در صورت ضرورت ایمیل آدرس است. شماره تلیفون همراه والدین و معلومات  شماره تلیفون خانه،  شماره بشمول 

 

 
 با مکتب ین والددخیل بودن ارتباط/

 می باشد:  قرار  ذیل  تانارتباط شما با مکتب طفل ضروری  در رابطه به پیشنهادهایی 

  "تان است.  این کار برای شما فرصت مالقات با معلم )معلمین( در شرایط مثبت، درک پروسیجرهای صنوف و مکتب این کار روشی عالی برای ایجاد ارتباط با معلمین طفل -حضور در "خانه باز
 کند.تعیین کرده است را فراهم می شاگردانو اطالع از انتظاراتی که معلم برای 

 تلیفون تماس حضور، معلمین و دیگر پرسونل حمایوی ایجاد کنید.تعلیمی یک لیست تلیفون از تمام مخاطبین مهم در مکتب، اعم از دفتر مکتب، دفتر دوره  -های کارمندان آوری نمبر تلیفونجمع ، 

 تواند روشی عالی برای حفظ و شما برای برقراری تماس تلیفونی با مشکل مواجه هستند.  ایمیل میمعلمین بعضی اوقات به دلیل پروگرام کاری خودشان  -های کارمندان آوری ایمیل آدرسجمع
 و رفتار آنها باشد. تعلیمی تان جهت اطالع از پیشرفت ارتباط با معلمین طفل

 تان بپردازید.  لطفاً بدون وقت قبلی به مکتب مراجعه بگیرید و به گفتگو با معلمین طفلکنیم یک وقت مالقاتی را در کانفرانس شما را تشویق می - تعلیمی حوزه های مکتب و اشتراک در کانفرانس
 رسانی قبلی به مکتب، کانفرانس برگزار شود.نکرده و انتظار نداشته باشید بدون اطالع

 گیری به سازمان والدین بپیوندید.برای مشارکت در تصمیم 

 ها/رویدادهای موفق حمایت نمایید.تان داوطلب شوید تا از فعالیتدر مکتب طفل 
 
 
  

http://www.slps.org/
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 اجتماع با مشارکت  خانواده و دفتر 
های مکتب، کند.  متخصصین فامیل و اجتماع، مشارکت والدین را که برای تقویت پروگرامسنت لوئیس را هماهنگ می عامهمکاتب  شاگردانهای ارزشمند والدین و دفتر مشارکت فامیل و اجتماع کوشش 

 کنند.  طراحی شده است، تسهیل می شاگردانفامیلی و رشد  هایفعالیت

 ها در انجام کارهای ذیل است:هدف متخصص فامیل و اجتماع کمک به فامیل

  هستند حمایت کندشاگردایجاد محیطی در خانه که از اطفالی که 

  هاتقویت ارتباط مؤثر بین مکاتب و خانه 

  کارگیری و سازماندهی مشارکت و حمایت والدینبه 

  هایی برای تقویت یادگیری در خانهارائه معلومات و مفکوره 

  گیری مکتب  مشارکت دادن والدین منحیث رهبر و نماینده در پروسه تصمیم 

 شاگردانهای فامیل و رشد های مکتب، فعالیتسازی منابع اجتماعی برای تقویت پروگرامشناسایی و یکپارچه 
 

 است. 4490-345( 314دفتر مشارکت فامیل و اجتماع جهت کسب اطمینان از مشارکت مداوم بین فامیل، مکتب و جامعه ایجاد شده و نمبر تماس آن )

 
شود با مراعات نمودن پروسیجر ذیل تشویش شان یا وضعیت مکتب تشویش داشته باشند.  از والد)ین(/سرپرست)ها( خواسته میطفل تعلیم  و تربیهوالد/سرپرست در مورد مواقعی وجود دارد که ممکن است 

 خود را برطرف کنند.  

 
 های والدیننگرانی 
 والدین: نگرانی

 
 و زمان مالقات را طرح ریزی نمائید. در تماس شده  بخش اجتماع و خانواده یا متخصص و با یکی از کارمندان مکتب  .1
 ( درتماس شویدهبا کارمندان اداری مکتب )معاون مدیر یا مدیر .2
 درتماس شوید 4490 -345( 314) شماره والدین به  حل مشکالت با دفتر   .3

 
طور مشخص مشمول دیگر مقررات فدرال، ایالتی یا محلی جاری است، از جمله )اما نی محدود به( تعلیق و فاده قرار گیرد که بهنوت:  پروسیجرهای ذکر شده در اینجا نباید برای حل شکایاتی مورد است

 .ADAیا  FERPAخاص،  تعلیمی های تجدید نظر ، شکایت کارمندان، درخواستشاگرداناخراج 

 
 حوزه ( سازمان والدین در سطح PACوالدین ) شورای اقدام

 
عمل خواهد کرد. شورای اقدام والدین با همکاری دفتر مشارکت فامیل و اجتماع بشمول سه تن از نمایندگان والدین از هر  تعلیمی حوزه ( به حیث سازمان مشارکت والدین در سطح PACاقدام والدین )شورای 

 برگزار خواهد کرد. یدهای همکاری موفقانه: شش نوع مشارکتکلسنت لوئیس خواهد بود. شورای اقدام والدین جلسات ماهواری را برای اجرای  عامهمکتب 

 ها، مکاتب و جامعه جهت کند که به برقراری همکاری مؤثر میان فامیلعمل می  تعلیمی در حوزه سنت لوئیس به حیث یک سازمان مشارکت والدین  عامهانداز: شورای اقدام والدین مکاتب چشم
 کند.مک میک شاگردان تعلیمی حمایت از پیشرفت 

  و موضوعات  تعلیمی حوزه های فدرال، ایالتی، شهر و ها، پروسیجرها، پروگرامسنت لوئیس به حیث هیات سخنگو و شبکه اقدام مربوط به پالیسی عامهمأموریت: شورای اقدام والدین مکاتب
 سنت لوئیس خدمت خواهد کرد. عامههای مکاتب به تمام فامیل شاگردانو پیشرفت  تعلیم  و تربیهپرسونل مربوط با 

 
 ممکن است.  قابل pac@slps.orgیا ایمیل  345-5722( 314دسترسی به شورای اقدام والدین ذریعه تماس با نمبر تلیفون )
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 یونیفورم طرز پوشیدن لباس و قوانین  
 

 شاگردانالصحه هایی که امنیت مکتب و حفظ، والد)ین(/سرپرست)های( قانونی و کارمندان مکتب تهیه نماید. پالیسی قانون کاال با شناسایی کاالشاگردانرا با همکاری  لباس مکتب باید پالیسی قوانین یونیفورم/
مکتب را به متعلم، والد)ین(/سرپرست)های( قانونی و اجتماع مکتب  لباسکند.  در تمام موارد، مدیر مکتب یا نماینده او باید پالیسی قوانین یونیفورم/دهند از فرهنگ مثبت در مکتب حمایت میرا ارتقا می

 رود از پالیسی کتبی پیروی کنند.می توقوع و والد)ین(/سرپرست)های( قانونی  شاگرداناطالع دهد.  از همه 

 
   وی پرسیده شود. مکتب باید از مدیر مکتب یا نماینده  لباس سؤاالت مربوط به پالیسی قوانین یونیفورم/

 
 : لباس های نامناسب پروسیجرهای اصالح 

نامناسب از پروسه  لباس را به دلیل شاگردپوشند، تطبیق نمایند.  کارمندان مکتب نباید های نامناسب میلباس  شاگردانطور یکسان برای مواردی که مدیران و کارمندان مکتب باید پروسیجرهای ذیل را به
 کنند.را رهنمایی می شاگردانهای نامناسبی که امکان اصالح عاجل آنها بدون هیچ اقدام دیگری وجود دارد، کارمندان لباس . در مورد اخراج نمود  تعلیم  و تربیه

 توانند اقدامات ذیل را انجام دهند:نامناسب ممکن نباشد، کارمندان می لباس اگر اصالح عاجل 
 نواقص ابتدایی یا غیرمکرر )به رهبری معلم( -1سطح 

 تماس با والدین 

 قرارداد رفتاری همراه با سیستم تشخیص 

 کانفرانس خصوصی با متعلم 
 )به رهبری مدیر یا تیم( 1نواقص مکرر بعد از اجرای مداخالت سطح  -2سطح 

  ارزیابی ضروریات برآورده نشده احتمالی 

 دیدن از خانه 
 نواقص همیشگی و مکرر - 3سطح 

  مکتب و صنف(گرفتن مزایا(
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  حاضری قوانین                                         
 

( ساله را به عهده دارند، باید اطمینان حاصل کنند که طفل 17( الی هفده )7دارد که هریک از والدین، سرپرستان یا اشخاص دیگری که محافظت یا کنترول طفل بین هفت )، بیان میRSMO، 167.031قانون 

 نام کرده و به طور منظم در آنها حضور پیدا کند.کاتب ثبت، خصوصی، مکتب مذهبی، مکتب خانگی یا ترکیبی از این معامهدر یک مکتب  تعلیمی درجریان دوره مکمل سال 

  ( سال سن است.17" به معنای هفده )حوزه اصطالح "سن حضور اجباری برای 

  ( ساله مستلزم ثبت7( الی هفت )5اطفال سنین پنج ) طور منظم حاضر باید اطمینان حاصل کنند که بهنام کنند، والدین یا سرپرستان ثبت عامهنام در مکتب نیستند.  با این صورت، اگر در یک مکتب

 خواهند بود.

 
 شوند:طور موقت از قانون حاضری معاف میتوانند به دالیل ذیل بهمی شاگردانهای موجه برشمرده شده است که باید ذریعه مکتب تأیید و پذیرفته شود.  تنها استثنا در مورد قوانین حاضری وضعیت

  بستر شدن طوالنی در شفاخانه که مکتوب ترخیص آن را تأیید نماید -بستر شدن در شفاخانه 

  مدت بعد از حادثه که ذریعه یک داکتر، داکتردندان یا نرس تأیید و با یکی از موارد ذیل اثبات گردد:های شخصی، جسمانی یا عاطفی یا نقاهت طوالنیمریضی -شاگردمریضی 
o کتر/نرسمسری بودن مریضی با ارائه اسناد از طرف دا 
o مکتوب داکتر حاوی زمان توصیه شده غیرحاضری 
o مکتوب داکتر در مورد مریضی مزمن/متناوب 
o  پردازدکه به مریضی مزمن/متناوب و امکانات مربوط به آن می 504طرح 

  محدود به یک روز )در انتظار بررسی بازگشت شپش ذریعه نرس مکتب( -شپش سر  

 های مذهبی پروگرام با استناد به مکتوب والدین )به لسان اصلی( و تأیید شده ذریعه تقویم رخصتیشاگردته شده مذهبی های مخصوص و شناخمراعات نمودن رخصتیESOL 

 وضعیت اضطراری مستند شده فامیل 

 بطور مثال تاریخ محکمه( جلسه حمایت از فامیل بخش اطفال، مهاجرت برای جلسه بنا به الزام یک سازمان ،ESOL) 

 
هایی است که ذریعه مدیر یا نماینده باید از مدیر تقاضای رسمی نمایند.  تنها استثنای دیگر در مورد مقررات حاضری، دیگر غیرحاضریشاگردر حاالت موجه، والد)ین(/سرپرست)های( قانونی در مورد دیگ

 او تأیید شده باشد که توضیح آنها در ذیل آمده است:

  اگرد شسفر از قبل تأیید شده سیستم مکتب برای 

  فامیل )حداکثر یک هفته( کدام اعضای  وفات 

 فاجعه طبیعی و/یا انسانی 
 

 مورد تأیید باشد. تعلیمی نباید برای کار کردن در هر وظیفه ای از مکتب غیرحاضری کنند، مگر اینکه بخشی از یک پروگرام  شاگردان

 
 ابتدایی و متوسطه باید بشمول غیرحاضری موقت موجه، غیرحاضری غیرموجه و تعلیق باشد. شاگردانروزهای غیرحاضری مربوط به 
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 :اجباری کار 

  دریافت کنند.تواند نمره را یا به اتمام نرسانند یا نتوانند درس را بگذرانند نمیاجباری ی که وضعیت  آنها تأیید شده و در نتیجه واجد شرایط دریافت نمره باشند، چنانچه کار شاگردان 

 در  اجباری کنند که مستلزم خارج شدن از مکتب است، باید حاضر در نظر گرفته شده و فرصتی برای کار اشتراک می تعلیمی های های مورد تأیید مکتب یا دیگر فعالیتی که در گردششاگردان
 اختیار داشته باشند.

  باید موجه محسوب شده و فرصتی شاگردهای مذهبی شناخته شده فامیل، مرگ در فامیل )حداکثر یک هفته( یا رخصتی در صورت مریضی شخصی، مریضی جدی در شاگردانغیرحاضری موقت
 در اختیارش قرار داده شود. اجباری برای کار 

 
 هشدار غیرحاضری یا تأخیر:

  به مکتب برمی گردد، باید یک مکتوب شاگردبه علت وضعیت صحت خود در خانه بماند، والدین باید موضوع را به دفتر مدیر مکتب و نرس مکتب اطالع دهند.  وقتی شاگردزمانی که ضرور است
د ممکن است به اسناد دیگری نیز )مثل مکتوب داکتر، مکتوب را ذکر کرده باشد.  همان قسم که در فوق ذکر ششاگردامضا شده از والد)ین(/سرپرست)های( خود را ارائه کند که علت غیرحاضری 

 ترخیص، سند محکمه و غیره( ضرورت باشد

  طور کتبی اعالن کنند.آید، والد یا سرپرست باید دلیل دیر آمدن را بهدیر به مکتب میشاگردزمانی که 

  واهد شد.   غیرحاضری یا تأخیر دارد و والد)ین(/سرپرست)ها( دلیل غیرحاضری را به مکتب اعالن نکرده باشند، مکتب با والد)ین(/سرپرست)ها( درتماس خشاگردزمانی که 
 

ری داشته باشد، مکتب باید مکتوبی را تهیه کرده و برای روز غیرحاض 5الی  3( روز متوالی غیرحاضر باشد )غیرحاضری غیرموجه یا غیرقابل توضیح( یا در مجموع 3به مدت سه )شاگردزمانی که 

 والد)ین(/سرپرست)ها( ارسال نماید.  غیرحاضری بیشتر، اعم از موجه و/یا غیرموجه باید به صورت ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

 6-9 غیرحاضری = مکتوب دوم به والدین 

 10 محکمه نوجوانان و/یا محکمه شهر.میزوریی به بخش خدمات اطفال رسانغیرحاضری یا بیشتر = مکتوب سوم به والدین و اطالع ، 

 
 شاگردانرسان اجتماعی باید به همکاری با والد)ین(/سرپرست)های( قانونی پرداخته و هرگونه کوشش منطقی را برای کمک به غیرحاضر درتماس شود. کمک شاگردانرسان اجتماعی باید با والدین کمک

، ارجاع های فوق پروگرامتواند دلیل کافی برای اقدام انضباطی و جلوگیری از مشارکت در فعالیتها و تأخیرهای مداوم و بیش از حد مییا عدم تأخیر انجام دهند؛ غیرحاضری/جهت بهبود سطح حاضری و
 باشد.یزوری محکمه شهر و/یا بخش خدمات اطفال م های اجتماعی حمایت از فامیل و/یا ارجاع به محکمه نوجوانان،های حمایت اجتماعی، دیگر سازمانبه سازمان
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 صبحانه مکتب و چاشت غذای  برنامه ملی
 

 CEP( بوده است. هدف پروگرام CEPبر بنیاد پالیسی تجدیدنظر شده خدمات غذایی مشمول پروگرام تأمین واجد شرایط بودن اجتماعی ) 2015-2014 تعلیمی سنت لوئیس از سال  عامه  عامهمکاتب 

ها است. تمام های فامیلآوری درخواستجمع از بین بردن بار اداریو مکاتب واجد شرایط و با سطح فقر باال جهت  (LEAو یادگیری ) تعلیم  و تربیهبه غذای رایگان مکتب در سازمان  دسترسی  بهبود

 کنند.دریافت میچاشت را به صورت رایگان غذای صبحانه و  CEPاز طریق پروگرام  SLPSاطفال مکتب 

  

در تماس شوید. برای کسب معلومات بیشتر درباره تغذیه سالم، منوهای ماهانه و  345-2308( 314) یا 345-9451( 314)برای کسب معلومات بیشتر در مورد بخش خدمات غذا و تغذیه لطفاً با نمبر 

 کلیک کنید و به بخش خدمات غذا و تغذیه بروید.شاگردباالی ورقه والدین و   , بروید،www.slps.org موارد تشویقی. به

  
الصحه و کلیک کنید و به بخش حفظشاگردباالی ورقه والدین و  درج شده است، www.slps.org, به آدرس  SLPS تعلیمی حوزه سایت الصحه و صحت در صفحه ویبسی حفظبرای راحتی کار شما، پالی

 در تماس شوید. 345-2308( 314) یا 345-4519( 314)د، لطفاً با نمبر اگر در مورد بخش خدمات غذا و تغذیه کدام سوالی داری  صحت بروید.

  
  

 ضروریات غذایی مخصوص

این فورمه را   جویز مربوط به رژیم غذایی خاص( را تکمیل کنند.)ت OHS 18ی که به پروگرام غذایی خاصی ضرورت دارند یا کسانی که دارای حساسیت غذایی خاصی هستند باید فورمه شاگردان

باید یک طرح اقدام   دهنده طبی و هم امضای والدین ضروری است.هم امضای ارائه   دریافت کنید.شاگردالصحه ، حفظشاگردانوالدین و www.slps.orgتوانید از نرس مکتب خود یا با مراجعه به می

 OHSاین دواها ضرورتمند تکمیل فورمه   الصحه مکتب ارائه شود.دارای حساسیت غذایی تهدیدکننده جانشان به دفتر حفظ شاگردانحساسیت غذایی و همچنان دواهای تجویزی )مثل بنادریل، قلم اپی( برای 
( 314)والد)ین(/سرپرست)ها( باید با استفاده از نمبر   بندی اصلی خود باشند.متوجه باشید که دواها باید حاوی لیبل تجویز و در بسته  گردد.جواز تجویز دوا( هستند که ذریعه والدین و داکتر تکمیل می) 14

 الصحوی در تماس شوند.با نرس مکتب یا هماهنگ کننده نرس خدمات حفظ 345-4401

  
 زمانی که به مکتب رسیدید، با نرس مکتب گفتگو کنید.  دیدن کنید. www.slps.orgبه آدرس  تعلیمی حوزه سایت برای مشاهده فهرست مکاتب و نمبر تلیفون آنها، لطفاً از ویب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/frhodes8333/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/37VEGPO5/تلیفون:(314)%20345-4519
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 تربیه دوره آماده گی اطفال  تعلیم  و تربیه
 قبل از سن مهد طفل برای رفتن به مهد طفل و بعد از آن آماده باشند.   SLPS شاگردانمأموریت ما این است که اطمینان حاصل کنیم تمام 

 

 هاارزش

 توانند یاد بگیرندهمه اطفال، بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی، اقتصادی، نژاد و جنسیتی خود می 

 شود.یادگیری از بدو تولد شروع می 

  مشارکت داده شوند. تعلیم  و تربیهوالدین باید در پروسه 

 ضروری است. شاگردانکننده حمایت صحیح برای یادگیری وجود معلمینی دارای صالحیت، اهل توجه و دریافت 

 .جامعه باید در تشویق اطفال برای داشتن دستاوردهای چشمگیر مشارکت کند 

  تمام اجتماع مکتب هستند. برای غلبه بر موانع یادگیری از طریق ایجاد مشارکت در شاگردانسنت لوئیس متعهد به کمک به  عامهمکاتب 
 

 اهداف

 آمادگی.پرورش رشد اجتماعی و عاطفی، جسمانی، شناختی و لسانی اطفال از بدو تولد تا سن دوره 

 شود.های رشدی هریک از اطفال میهای مناسب رشدی که باعث بهبود مهارتمشارکت دادن هر فامیل در فعالیت 

 کند.ها و مکاتب را تقویت میریزی تجربیاتی که ارتباط بین خانهگذاری و پروگرامکاران اجتماعی در اشتراکمشارکت دادن والدین، اطفال، کارمندان و هم 

  ساله که در شهر سنت لوئیس ساکن هستند. 4و  3فراهم نمودن امکان دسترسی به یادگیری برای تمام اطفال 
 

 نامثبت
 Slps.org/Earlyدر تماس شوید یا به  6150-331( 314شود. برای کسب معلومات بیشتر، با نمبر )بعدی آغاز می تعلیمی قبل از سن مهد طفل در اوایل ماه فبروری برای سال  SLPSنام مربوط به پروگرام ثبت

Childhood Education .مراجعه نمایید 
 

تواند نام شما نمیارسال نگردد، پروسه ثبت ECEنام ارائه نمایند.  لطفاً متوجه باشید تا زمانی که همه اسناد مورد ضرورت به دفتر تها باید همه اسناد ذیل را برای دریافت تخصیص مکتب در زمان ثبفامیل 

 آغاز شود.

 .تصدیق تولد رسمی صادر شده ذریعه ایالت، یا یک پاسپورت با تاپه واضح 

  مداراعتبار یا پاسپورت صادر شده ذریعه ایالت.کارت دیآی –اسناد شناسایی والد/سرپرست قانونی 

   از  -تصدیق سکونت( باید ساکن فعلی شهر سنت لوئیس باشید و بیل/قبضی به نام و آدرس فعلی شما صادر شده باشدAmeren ،Spire  کارمندان .)تعلیمی حوزه یا سازمان آب شهر سنت لوئیس 

 نیز باید الزام اقامت را برآورده سازند.

 یکی از موارد ذیل: اظهارنامه مالیاتی فعلی؛ مکتوب یا اظهارنامه  -بات عاید ساالنه سند اثW-2 ،SSI ؛ مکتوب تأیید بودیجه/مزایایSSA ؛ مکتوبTANF ؛ یا جدیدترین خالصه بودیجه کوپن غذا که

 دالر باشد(. 0.00دهنده مزایای پولی )حتی اگر نشانعاید شما را شامل شود 

 تان در سال گذشته.فعلی یا کارت معافیت طفل سوابق واکسیناسیون 

 .اسناد بیمه طبی فعلی طفل، در صورت ضرورت 

  که در سال گذشته ذریعه داکتر اطفال انجام شده و بشمول نتایج عددی مربوط به سرب و هموگلوبین باشد. -معاینه جسمانی فعلی 

  تکمیل شده باشد. دندانی که ذریعه داکتردندان طفل در سال گذشتهفورمه فعلی طب 
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 ECEمعلومات پروگرام درسی  

های پروگرام درسی عبارتند از هنرهای ارتباطی )انگلیسی(، ریاضیات، ممکن سازد. بخشهای اصلی علمی قابلات رسمی را در بخشتعلیم  و تربیهسنت لوئیس باید  عامهمکاتب  ECEپروگرام درسی 

تخنیکی و حرفوی و  علیم  و تربیهتجهت انکشاف استعدادها و عالیق خاص نسبت به هنرهای نمایشی، هنرهای عملی،  شاگردانهایی را برای مطالعات اجتماعی و ساینس. پروگرام درسی همچنان فرصت
های قابل توجهی برای نوآوری و خالقیت وجود خواهد داشت، پروگرام درسی عمومی در بین تمام مکاتب مشترک خواهد بود تا کند. اگرچه در پروسه تدریس و یادگیری فرصتها فراهم میدیگر زمینه

 نسبت به پیوستگی یادگیری اطمینان حاصل گردد.

های طفل را از نظر و اهداف کلی و جزئی ساخت پروژه است. پروگرام درسی تفاوت میزوریاست که رهنمای آن استندردهای یادگیری ابتدایی  شاگردانمتوالی  تعلیمی رسی مجموع تجارب پروگرام د
 شناسد.های یادگیری به رسمیت میتوانایی، سطح انکشاف و سبک

های باشد. پروگرام درسی باید توصیه تعلیمی کننده اولویت اصلی هیات برای بهبود پیشرفت تأیید شده و منعکس تعلیم  و تربیهوع و/یا درس باید ذریعه هیات نوشته شده برای هر موض تعلیمی پروگرام 
 ابی، نظارت و تجدید نظر در پروگرام درسی خواهد پرداخت.به ارزی شاگردان تعلیمی بر بنیاد ضروریات  تعلیمی حوزه موجود در طرح استراتژیک تأیید شده ذریعه هیات را انعکاس دهد. 

هریک از اطفال را برای ایجاد دانش و یک چارچوکات پروگرام درسی اوایل دوران طفولیت است که در آن معلمین کنند که قبل از سن مهد طفل پروژه ساخت را اجرا می SLPSصنوف درس 

 میزوریهای شخصی و گروپی را با توجه به استندردهای یادگیری زودهنگام صنوف درسی ما همچنان پروگرام کنند.های خود در نتیجه تعامل با دنیای فزیکی و اجتماعی تشویق میارزش
  کنند.ریزی میپروگرام تعلیمی حوزه و پروگرام درسی تکمیلی 

 

SLPS  موسوم به پروفایل رشد نتایج مطلوب یا " میزوریات ابتدایی و متوسطه تعلیم  و تربیهارزیابی توصیه شده سازمانDRDP.را پذیرفته است "  DRDP دهنده برای ابزار ارزیابی شکل

 گیرد.ار میها مورد استفاده قرو رشد پروگرام تعلیم  و تربیهرسانی به ها بوده و برای اطالعاطفال و فامیل

 
 جهت دریافت معلومات بیشتر، لطفاً به آدرس ذیل مراجعه کنید

   کلیات پروگرام درسیSLPS  : http://sab.slps.org/Board_Education/policies/6140.htm 

   :ساخت پروژهprojectconstruct.org 

 ( پروفایل رشد نتایج مطلوبDRDP  :)desiredresults.us 

 ( مرکز صنف همکارانهCCC  :)collaborativeclassroom.org 

  تعلیم  و تربیهسازمان( ات ابتدایی و متوسطهDESE  :)dese.mo.gov 

 
 انضباطی قوانین

 شوند(:  جلب توجه طفل، ماندن در کنار طفل، یادآوری قوانین ها عبارتند از )اما به اینها محدود نمیمتنوعی استفاده کنند.  این استراتژی هایتوانند بسته به طفل و موقعیت از استراتژیمعلمین می
 یف پیامدهای طبیعی.  های مناسب سن و سال و تعرها، تغییر مسیر یا منحرف کردن رفتار، ارائه گزینهو انتظارات به طفل، تصدیق احساسات قبل از تعیین محدودیت

 الدین اطالع داده خواهد ساالنی است که ارتباط همیشگی با طفل دارند.  وقتی طفل الگوی رفتاری غیرقابل قبولی را از خود نشان دهد، موضوع ذریعه معلم/مدیر به ومسئولیت انضباط به عهده کالن
 شد.

  طفل مالقات خواهند نمود تا پالنی را تهیه کنند که بشمول )اما نی محدود به( ارجاع به خارج از مکتب جهت برآورده کردن ضروریات معلم/کارمندان متخصص یا مدیر با والد/ین و یا سرپرست/های
 طفل است.

  :برای کسب معلومات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنیدsab.slps.org/board_education/policies/5144.1.htmwww. 
 
 

 استثنایی، حضور، معلومات طبی و منابع والدین دوران ابتدایی طفولیت: تعلیم  و تربیه
 http://www.slps.org//Domain/36لطفاً از این آدرس دیدن کنید: 

 

http://sab.slps.org/Board_Education/policies/6140.htm
http://www.sab.slps.org/board_education/policies/5144.1.htm
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 هاادویه معاینه جسمانی، واکسیناسیون و  
 

نمایید.  لطفاً اطمینان حاصل کنید تان را به مکتب اعالن میها و دستورات داکتر طفلهای صحی او باشد.  شما خط ارتباطی هستید که پیامتان اجازه بدهید عضوی از تیم محافظتطفللطفاً به نرس مکتب 

درخواست کنید یک کاپی از آن به مکتب داده شود.  به یاد داشته باشید که نرس فایل الکترونیکی را کند، هر بار که طفلتان واکسن جدیدی را دریافت می -روز باشد که سوابق واکسیناسیون در مکتب به

 روز ماندن آن به معلومات شما متکی است.دارد و برای بهنگه می

 .شاگردانالصحه <<< حفظشاگردانو  <<والدینwww.slps.orgتوانید با رفتن به آدرس ذیل از آنها استفاده کنید: های طبی را در اختیار داریم که میما فورمه

 معاینات جسمانی

( OHS 14( و ورقه جواز دوا )OHS 19های صحی خاص، از جمله ضرورتمند دریافت دوا در جریان روز مکتب عادی است، معاینه جسمانی )تان دچار وضعیت طبی یا ضروریات محافظتاگر طفل

 شوند.دور انداخته می تعلیمی مورد ضرورت است.  ضروری است دواهای باقیمانده تسلیم گرفته شوند، در غیر این صورت در ختم هر سال  تعلیمی تر برای هر سال امضا شده ذریعه والد و داک

 نماید.  اینها بسیار مهم هستند: قسم از مریضی او محافظتگوید چیشود و به مکتب میفورمه ای به نام "طرح اقدام" ذریعه داکتر طفلتان نوشته می 
 مبتال به آسم شاگردانتنگی( برای همه طرح اقدام آسم)نفس 
  مبتال به دیابت شاگردانطرح اقدام دیابت برای همه 
  مبتال به اختالالت شاگردانطرح اقدام تشنج برای همه 
  18دارای حساسیت غذایی و  شاگردانطرح اقدام حساسیت غذایی برای همه-OHS 
  شکلمبتال به مریضی حجره داسی شاگردانشکل برای همه طرح اقدام حجره داسی 
 جواز دادن دوا به متعلم 

 خصوص که والدین و داکتر آن را امضا کرده باشند ضرورت دارد تا آن را به کافه تریا بدهد و در صورت ضرورت مواد جایگزین )مثل شیر بدوننسخه رژیم غذایی م OHS 18نرس به فورمی به نام 

 لکتوز یا غذای پوره شده یا دیگر تغییرات در غذا( تهیه شود.
مناسب به  فورمهبرای دریافت   اپور معاینه جسمانی ساالنه سپورتی را در اختیار نرس مکتب و دفتر سپورت قرار دهند.مکلف هستند رکنند های سپورتی اشتراک میی که در تیم تشویق و تیمشاگردانهمه 

 http://www.slps.org/Domain/71. (مکتب مراجعه کنید ) تعلیمی حوزه سایت نرس مکتب یا ویب
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 واکسیناسیون

حوزه سایت اوقات مربوط به اطفال در سن آمادگی و مکتب در ویبتقسیم  مکمل باشد تا بتوانند در مکتب اشتراک کنند. شاگردان( ضرورت دارد دوسیه واکسیناسیون 167.181RSMo)قانون ایالتی بخش 

در حال گذار در نظر گرفته شده است.  اگر به  شاگردانروزه برای  30پوشی )روزهای تقویمی( و دوره روزه چشم 10الصحه مکتب قرار دارد. یک دوره مکاتب در لینک والد و متعلم، حفظ تعلیمی 

نا به درخواست( های مربوطه )بفورمهو  تعلیم  و تربیههای واکسیناسیون ضرورت باشد، والدین/سرپرستان به اداره صحت شهر سنت لوئیس ارجاع داده خواهند شد و در آنجا معلومات مربوط به معافیت

 های قابل وقایه با واکسن فکر کنید و از پذیرفتن خرافات اجتناب نمایید.شود.  در مورد جوانب مثبت و منفی برخورداری طفلتان از مریضیارائه می

 برای اینکه سوابق مکمل باشد، مطمئن شوید که بشمول ماه، تاریخ و سال باشد.

یضی ممکن است کند همیشه به مکتب اطالع دهید، یا یک کاپی به مکتب بدهید یا اجازه دهید مکتب از سوابق کاپی بگیرد. متوجه باشید که در صورت شیوع مرمیتان واکسن جدیدی را دریافت وقتی طفل

 آمده است. تعلیمی حوزه سایت ویبشاگردالصحه صفحه حفظ های مربوط به واکسیناسیون درلیستی از مکان   تان برای مدت زمان تعیین شده ذریعه اداره صحت اجازه حضور نداشته باشد.طفل

 ادویه 

   نباید تجویز دوا به اطفال را در جریان ساعات مکتب تشویق کند. تعلیم  و تربیهدارد که هیات پالیسی هیات در مورد دوا در مکتب است.  این پالیسی اعالن می P5141.5پالیسی 

برای  بایدیا نرس مکتب تهیه کرد و در آن پروسه ای که شاگردالصحه سایت حفظ( را از ویبOHS-15( و/یا جواز حمل و تجویز شخصی دوا )OHS-14)شاگردجواز مربوط به دادن دوا به  فورمهتوان می

مکتب محل   بندی دارای لیبل دواخانه یا کارخانه سازنده هستند.ول ارائه همه دواها در ظرف یا بستهوالدین/سرپرستان مسئ جهت تجویز دوا در مکتب مراعات شود، شرح داده شده است.شاگردهر 

ی که باید در مکتب اگر نسخه بین مکتب و خانه تقسیم شده است، اطمینان حاصل کنید که مقدار  کند که تنها پرسونل مجاز به آن دسترسی خواهند داشت.سازی امن و قفل شده برای دوا را فراهم میذخیره

  مورد استفاده قرار گیرد در ظرفی دارای لیبل تجویز قرار داده شود. 

ساالن ن( امضا شده ذریعه والدین/سرپرست و داکتر را در اختیار داشته باشند.  والدین/سرپرستان یا کالOHS 15به مکتب روان نکنید، مگر اینکه جواز حمل و تجویز شخصی )شاگردلطفاً دواها را ذریعه 

باید ذریعه  2sانواع خاصی از دواها موسوم به جدول   نمایند. مسئول تعیین شده ذریعه والد/سرپرست باید تمام دواها را به مکتب تسلیم داده و آنها را بطورمستقیم به نرس مکتب یا نماینده نرس ارائه

 کنند، شمارش شوند.آورند و کارمندانی که آنها را دریافت میساالنی که آنها را میکالن

لطفاً برای کسب   در دسترس است.شاگردالصحه با کلیک کردن باالی حفظ شاگرداندر بخش لینک والدین و .orgwww.slps  سایت ما به آدرسهای جواز برای شما یا داکتران تجویزکننده در ویبفورمه

 تان درتماس شوید.ب در مکتب طفلمعلومات بیشتر با نرس مکت
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 ضروریات غذایی مخصوص

غذایی مورد ضرورت را در اختیار داشته  ی که به پروگرام غذایی خاصی ضرورت دارند )بطورمثال در مورد حساسیت غذایی یا بعد از تانسلیکتومی( باید نسخه داکتر حاوی نوع پروگرامشاگردان

-نسخه مربوط به رژیم غذایی خاص – OHS-18 فورمه) درتماس شوند. 345-4519(314یا ) 345-2308( 314برای کسب معلومات بیشتر با خدمات غذایی به نمبر ) والد)ین(/سرپرست)ها( باید  باشند.

به آدرس ذیل آمده  تعلیمی حوزه سایت در ویب  شود.دهنده خدمات صحی امضا میذریعه والدین و ارائه فورمهاین   بچسپانید(. فورمهتان را در کنار لطفاً عکس جدید طفل

 http://www.slps.org/Domain/71 است:

 که در سالمتی ضرر داشته باشد های غذایی حساسیت

اید دارای لیبل دواخانه باشند و با دواها ب  گذاری شده و به نرس مکتب ارائه گردند.ذریعه فارمسیست لیبلاند باید بصورت صحیح دواهای اضطراری مثل قلم اپی و بنادریل که در طرح اقدام گنجانده شده

جایگزین تنها بنا به دستور ( را به نرس مکتب ارائه کنید. ارائه غذای OHS 14جواز دادن دوا ) فورمهدستورات و طرح اقدام مطابقت داشته باشند. لطفاً در روز اول مکتب، دوای اضطراری تجویز شده و 

خاص داده شود.   شاگردگردد به یک پیشکش می شاگردان( به دستور داکتر ضرورت دارد تا چیزی متفاوت از آنچه که برای DESEابتدایی و متوسطه ) تعلیم  و تربیهبخش  شود.انجام می OHS-18 -داکتر 

 آمده است. 5142Rو  5142P، 5های هیات<<ماده <<پالیسی www.slps.org ها و پروسیجرهای اجرایی مکمل حساسیت ما در آدرسپالیسی

 های اجتماعیمشارکت

همکاران صحی در  طفی برخوردار باشند.ها این است که در کنار هم بوده و از بهترین صحت جسمانی، روانی، معنوی، اجتماعی و عاترین اهداف ما برای همه اعضای هریک از فامیلیکی از کالن

آورند تا در قسمت صحت دندان، صحت جسمانی و بینایی کمک های سیار و/یا لوازم خود را به مکتب میما را در اختیار دارند، بخش تعلیمی حوزه نامه امضا شده و مورد تأیید هیات جامعه که موافقت

دندانی های طبو بینایی ضرورتی به رضایت والدین ندارد.  اما دیگر خدمات به آن ضرورت دارند. بسیاری از همکاران در قسمت عینک، محافظتنمایند.  غربالگری مربوط به قد، وزن، شنوایی 

اضح نیست، یا اگر سوالی دارید، به نرس مکتب خود ها وفورمههای رضایت والدین تکمیل شده باشد.  اگر هر یک از فورمهکنند، به شرطی که ترمیمی، واکسیناسیون و موضوعات جسمانی کمک می

های انفرادی در مکتب تعقیب های خود را باالتر از مالقاتگیرند چرا که محافظتابتدایی شما را نمی دهندگان محافظتمراجعه کنید.  به یاد داشته باشید که اگرچه این خدمات ارزشمند هستند، جای ارائه

 کنند.می

 

کنیم.  ما دهید در این عرصه مشارکت داشته باشد، تشکر میسنت لوئیس اجازه می عامهخاطر اینکه به خدمات صحی مکاتب دهید و بهتان انجام میاز طفل از شما به خاطر تمام کارهایی که برای محافظت

 تری را خواهیم ساخت!تر و جوامع قویتر، اطفالی قویبا هم مکاتبی قوی

 

درتماس شده یا به این آدرس ایمیل  4401-345-314کننده نرس مکتب درتماس شوید و جهت این موضوع با سوریال شاو به نمبر رت ضرورت به کمک بیشتر با هماهنگدر صو 

 Surilla.shaw@slps.org. کنید:

 

 

 

http://www.slps.org/Domain/71
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 ایمنی و مصونیت
 

گیرد.  ، کارمندان و بازدیدکنندگان کار میشاگردانهای فعالیت و تکنالوجی امنیتی پیشرفته برای تأمین محیط یادگیری و کاری امن و محفوظ برای سنت لوئیس از بهترین شیوه عامهبخش ثبات و امنیت مکاتب 
 مورد رفتار منصفانه، توأم با کرامت و احترام توجه دارد.بخش ثبات و امنیت همیشه به ضرورت مربوط به حفظ اعتماد و اطمینان عامه در 

 

، کارمندان و بازدیدکنندگان از مکاتب شاگرداندیده هستند که جواز آنها ذریعه هیات کمیشنرهای پولیس و شهر سنت لوئیس صادر شده است و از تعلیم  و تربیهمدیریت، سرپرستان و کارمندان متخصصینی 
ای، نظارت تصویری و سیستم ارتباطی جهت نظارت از ورود بازدیدکنندگان کنیم که هر مکتب دارای سیستم ورودی یک نقطهما برای انجام این کار اطمینان حاصل می  کنند.می سنت لوئیس محافظت عامه

 مفتش سیار تحت نظارت قرار دارند. 14ه ذریعه مامور است که در تمام مراکز متوسطه و لیسه حضور دارند.  مکاتب ابتدایی روزان 126باشد.  بخش امنیت بشمول 
 

، اداره پولیس تعلیم  و تربیه، محکمه فامیل، سازمان مدیریت اضطراری فدرال، اداره شاگردانبخش امنیت همچنان همکاری بسیار نزدیکی با مدیران مکتب، تیم مدیریت خطر، بخش مشارکت والدین و  
 را فراهم سازد. تعلیمی های تمرینی و ارجی دارد تا فرصتهای خکالنشهر سنت لوئیس و دیگر سازمان

 

دهند؛ در مکاتب متوسطه و لیسه هر شخصی که وارد یک تعمیر العمل نشان میهستند و به حوادثی که ممکن است در آنجا رخ دهد، عکس SLPSزنی در داخل و خارج از اماکن پرسونل امنیتی مسئول گشت

دی کارت شی مکلف به ارائه آیریعه یک آشکارساز فلزی ثابت و بعداً ذریعه ابزار دستی تالشی شود و همیشه محلی که در آن حضور دارد مشخص باشد.  کارمندان در زمان تالشود باید در زمان ورود ذمی
 خوانا مربوط به کمپنی هستند.

 

 گردد.های مناسب برای تحقیقات پیگیری انجام میرسانیر مکتب پرسان شود، بعداً اطالعرخ داده است ابتدا باید از مدیشاگردتمام سواالت مربوط به حوادثی که برای یک 
 
 
 
 
 
 

 ترانسپورت
 

 شاگردانبه صورت موقت یا همیشگی اجازه سوار شدن به بس را نداشته باشد.  دریور بس مسئول است.  شاگردرفتار نامناسب ممکن است باعث شود استفاده از بس مکتب یک امتیاز است نی یک حق.  
تب اختصاص ای مجازات شود که گویی تخلف در مکیا بس قراردادی رخ دهد، باید به همان شیوه تعلیمی حوزه در بس متعلق به شاگردباید از دستورات دریور اطاعت کنند.  هرگونه تخلفی که ذریعه یک 

( کمره دیجیتل به هر بس 2های اختصاص یافته به خودشان شوند.  دو )باید سوار بس شاگردانآید و رفتار نامناسب تحمل نخواهد شد.  انجام شده است.  بس، ادامه صنف درس به حساب میشاگردیافته به 

 دهد ثبت گردد.هایی که در داخل بس و در کنار دروازه بس رخ مینصب شده است تا فعالیت
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 در زمان انتظار برای سوار شدن به بسشاگردهای مسئولیت

ریزی خود به ایستادگاه بس بیایید.  بس باید در زمان ( دقیقه قبل از زمان پروگرام5پنج )  .1

 .حرکت کندتعیین شده 
 شود.صبر کنید تا بس متوقف می .2
 مالً فاصله بگیرید.در زمان نزدیک شدن بس از سرک کا .3
 یک صفی کامالً برابری را برای سوار شدن تشکیل بدهید. .4

ها، باطله انداختن یا صدمه رساندن به اموال در ایستادگاه بس یا در نزدیکی آن منع است.  کتاب .5
 روها نیندازید.کاالها و اجناس دیگر را در پیاده

-2019شاگردرا مراعات کنید )به کتابچه طرزالعمل رفتار شاگردهمه قوانین طرزالعمل رفتار  .6

 مراجعه نمایید(. 2020

 های مشکوک را به مدیر، والد/سرپرست اطالع دهید.هرگونه اشخاص یا فعالیت .7
 گان صحبت نکنید یا وارد موتر شخص بیگانه نشوید.در کنار گروپ بمانید و با بیگانه .8

 

 در زمان سوار شدن در بسشاگردهای مسئولیت

رو بمانید.  تا زمانی که بس به ایستادگاه نرسیده بالفاصله باالی چوکی بنشینید و رو به پیش .1
 و دستور پایان شدن داده نشده است در چوکی خود بنشینید.

 قید نکنید. آالت شخصی را باالی پای خود بگذارید.  راهرو راها و تمام سامانکتاب .2
 آوردن حیوانات خانگی و حیوانات از هر نوع به بس مجاز نیست. .3
 خارج کردن بازو، پا یا سر از کلکین بس منع است. .4
 انداختن اشیاء در بس یا به خارج از کلکین منع است. .5
پرک ساختن دریور بس یا صحبت کردن با او خودداری کنید مگر در موارد از هوش .6

 اضطراری.

و/یا والد/سرپرست مسئول شاگرددمه رساندن به تجهیزات بس منع است.  دستکاری یا ص .7
 خواهد بود.

 جنجال کردن، تیله دادن، انداختن یا ایجاد مزاحمت با صدای بلند منع است. .8
 سگرت کشیدن، خوردن و نوشیدن مجاز نیست. .9

 روی بس قرار دارد بیندازید.باطله را در سطلی که در نزدیکی پیش .10
 کننده منع است.ز یا تحریکحرکات تحقیرآمی .11
 آالت خطرناک منع است.آوردن سالح یا هر نوع سامان .12
باخبر باشید که ممکن است پولیس کالنشهر سنت لوئیس در هر زمان بس مکتب را متوقف  .13

ی که سالح، شاگردانکرده و آن را برای پیدا کردن اجناس غیرقانونی جستجو کند.  
 داشته باشند توقیف خواهند شد. مشروبات الکولی، مواد مخدر و غیره

 را مراعات کنید.شاگردتمام قوانین رفتار مربوط به رفتار  .14

 

 های والدینمسئولیت

را بخوانید، در مورد آن گفتگو کرده و آن را  18این بخش و بخش ترانسپورت در صفحه  .1

 بررسی کنید
 های تعیین شده را مراعات کنند.کنید تا تمامی طرزالعمل اطفال خود را تشویق .2
 دریور بس خود را بشناسید. .3
مالحظه را به هرگونه خطرات مربوط به ترافیک یا سوءاستفاده از بس مکتب یا دریوری بی .4

 راپور دهید. 5107-633( 314نمبر )

مکتب را به مدیر های بس های مکتب و در ایستادگاهرفتارهای مشاهده شده در بسهمه سوء .5
 راپور دهید.

خود را در جایی قرار بدهید که دریور بس بتواند  دی کارت طفلدر صورت ضرورت، آی .6
 آن را بگیرد.

حضور هر شخص بیگانه در نزدیکی محل سوار شدن یا پایان شدن از بس را به پولیس  .7
 راپور نمایید.

 بس در ایستادگاه بس حاضر باشند.( دقیقه قبل از زمان رسیدن 5مطمئن شوید که اطفال پنج ) .8

کودکستان و مهد طفل را در شاگرداطمینان حاصل کنید که والد/سرپرست در بعدازچاشت  .9
تر که منحیث مسئولش تعیین شده او را ایستادگاه بس مالقات کند یا خواهر یا برادر کالن

.همراهی کند

 های ذیل در تماس شوید:ترانسپورت با نمبر های مربوط بهلطفاً در مورد تشویش

 2، داخلی 1111-389(314ها، یا مشکالت بس یا )در مورد تغییر مسیر، تشویش 389-2202( 314) 

 تان به بس نرسیده است.شوند در مورد وضعیت بس یا در صورتی که طفلشروع می “2”برای تمام مسیرهایی که با  1، داخلی 389-1111( 314) 

 تان به بس نرسیده است.شوند در مورد وضعیت بس یا در صورتی که طفلشروع می “1”برای تمام مسیرهایی که با  772-3184( 314) 
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 مراجعه کنید. 59به صفحه شاگردبرای کسب معلومات بیشتر درباره ترانسپورت با بس و رفتار 

 

 بازدیدکنندگان از مراکز
 

، کارمندان و بازدیدکنندگان خود فراهم نمایند.  جهت محافظت از همه اشخاص در مکاتب ما و جهت حفظ نظم محیط شاگردانکنند محیطی صمیمانه و امن را برای سنت لوئیس کوشش می عامهمکاتب 

 مکتب اجرا شده است: تعلیمی حوزه یادگیری، مقررات ذیل در تمام تعمیر های 

 و داوطلبان مکلف هستند در زمان ورود به تعمیر به دفتر مکتب اطالع دهند.  به بازدیدکنندگان عالمت شناسایی داده خواهد شد و  تعلیمی حوزه ه والدین، کارمندان تمام بازدیدکنندگان، از جمل

 موظف هستند در جریان حضور در مکتب آن را در معرض دید قرار دهند.

 توانند این کار را بعد از تأیید مدیر یا نماینده مدیر انجام دهند.ف درس بپردازند میخواهند به مشاهده در صنوالدین/سرپرستانی که می 

 دی کارت شخصی ارائه دهند.شود آیاز همه بازدیدکنندگان خواسته می 

 مکن است مشمول دریافت حکم عدم عبور، توقیف و پیگرد قرار گیرد.آمیز بزند متمام بازدیدکنندگان مکلف هستند به محیط یادگیری در مکتب احترام بگذارند.  هرکسی که دست به رفتاری اخالل 
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 آگاهی از قلدری و زورگویی 
 

ها یا منطقاً به تشویش صحت جسمانی یا اموال خود شود؛ عملکرد، فرصتشاگردشود "زورگویی" به معنای ارعاب، رفتار تهاجمی نامطلوب یا آزار و اذیت مکرر یا با احتمال تکرار باال بوده و باعث می
سازد. زورگویی ممکن است بشمول اقدامات فزیکی از جمله حرکات نمایشی، یا کارهای کند؛ یا فعالیت منظم مکتب را به شکل قابل توجهی مختل میرا دچار اختالل می شاگردانهمه  تعلیمی مزایای 

در داخل مکتب، در زمان انجام عملکردهای مکتب یا  شاگردانی مجازی، ارتباطات الکترونیکی یا کتبی و هرگونه تهدید تالفی کردن در نتیجه راپور دادن چنین اقداماتی باشد. زورگویی شفاهی، زورگوی
 در داخل بس مکتب منع است.  

 
 های مربوط به زورگوییواقعیت

 .زورگویی باالتر از آزار دادن است 

 گیرد.زورگویی برای صدمه رساندن قصدی به وضعیت اجتماعی اشخاص صورت می 

 تواند یک زورگو باشد.هر کس می 

 تواند قربانی باشد.هر کسی می 

 .زورگویی مشکل جدیدی نیست 

 گذارد.زورگویی باالی همه تأثیر می 

 .زورگویی یک مشکل جدی است 

 ها با هم همکاری کنند.حلودن راهتوانند برای پیدا نمها و جامعه میمکاتب، فامیل 

 .یک طرح جامع بهترین نتایج را فراهم خواهد کرد 

 توان به اطفالی که در معرض خطر هستند کمک نمود.می 

 .مکتب، فامیل و جامعه مسئول حفاظت از اطفال هستند 

 ب مشکلی عمومی است.زورگویی نه تنها در ایاالت متحده بلکه در سراسر جهان اتفاق می افتد؛ زورگویی در مکات 
 

 انواع زورگویی

  تیله دادن، انداختن، زدن، لگد زدن، انداختن، مشت زدن و غیره. -جسمانی 

  آور، تهدید و غیره.آمیز یا شرمآزاردادن یا دادن لقب نامناسب، دادن نظرات توهین -کالمی 

  ساختن.پخش کردن شایعه، دروغ یا بدگویی؛ ارعاب، وادار کردن، محروم  -اجتماعی 

  دیگر.شاگرداستفاده از تکنالوجی برای ارعاب، آزار و اذیت یا خجالت زده کردن  -زورگویی سایبری 

  تر است.زمانی که زورگویی مستقیم است مثل زورگویی جسمانی و کالمی.  شناسایی آن آسان -مستقیم 

  بشمول زورگویی کالمی، اجتماعی و هم سایبری است. تر است.  همزمانی که زورگویی مستقیم نیست و شناسایی آن سخت -غیرمستقیم 
 

 کنندزورگویی می شاگردانچرا 
 عبارت است از اینکه: شاگردانبعضی از علل رایج زورگویی 

  دیگر کنترول یا قدرت داشته باشند.شاگردعالقه دارند باالی 

 خواهد از دوستان خود حفاظت کرده یا انتقام بگیرند.می 

 یرون بیاییند و خود را سرگرم کنند.خواهد از کسالت بمی 

 شوند برایشان جالب است.ساالن متوجه نمیپنهان کردن رفتار و انجام آنها در جایی که کالن 

 شوند.از ایجاد تعارض بین دیگران هیجانی می 

 کنند.دیگران را به خاطر مشکالت و رفتار خود سرزنش می 



25 

 فیصد آماده بودن          100فیصد احترام گذاشتن                  100فیصد مسئولیت پذیری                100فیصد در امن بودن       100

 ورد توجه قرار بگیرند.عالقه دارند با تحت تأثیر قرار دادن دیگران م 

 گذارند.در پی تسلط بر دیگران هستند. به دیگران احترام نمی 

  برند.دیگر احساس رضایت داشته یا لذت می شاگرداناز ترس، ناراحتی یا درد 

 .احساس همدلی بسیار کم با دیگران داشته یا احساس همدلی ندارند 

 دهند.نسبت به دیگران عدم تحمل و تعصب نشان می 

 هایی هستند که در آنها خشونت یا بدرفتاری وجود دارد.اند یا از فامیلبسیاری از اشخاص زورگو خودشان مورد زورگویی قرار گرفته 
 

 مورد زورگویی قرار داردشاگردهای اینکه شاید نشانه

 کند.عالقه به کار مکتب یا کیفیت کار کاهش پیدا می 

  بیشتر.حضور نامنظم در مکتب، سطح غیرحاضری 

 ساالن باشد.چاشت یا وقت بیکاری در کنار کالندهد در زمان نانگردد. ترجیح میرود و زود برمیدیر می 

 کند.برد را متوقف میهای مکتب که قبالً از آنها لذت میفعالیت 

  .مشکل به تمرکز در صنف یا تغییرات ناگهانی در خلق و خوی یا رفتار 

 داند.کار مییر، مضطرب و دچار ترس بوده و خود را گناهگرسد منزوی، گوشهبه نظر می 

 خم کردن، سر به پایان، اجتناب از تماس چشمی. -کند از لسان بدن "قربانی" استفاده می 

 های اجتماعی ضعیف یا کم؛ هیچ دوستی ندارد یا دوستان کمی دارد.مهارت 

 د.کنبدون احساس شوخ طبعی بوده یا از طنز نامناسب استفاده می 

  کند.دیگر می شاگردانناگهان شروع به زورگویی به 

 .اعتماد به نفس یا عزت نفس کمی داشته یا اصالً ندارند. سطح افسردگی بیشتر 

 آالت.ها یا صدمات غیرقابل توضیح کاالها و سامانگیها، کوفتهمریضی مکرر یا خراش 

 کند، شرمنده است.دا میدیگر ج شاگردانخاطر خصوصیتی که او را از رسد بهبه نظر می 

 کند.در مورد فرار کردن، خودکشی یا رفتارهای هشدار دهنده دیگر صحبت می 
 

 : اگر مورد زورگویی قرار گرفتید باید کدام کار را بکنیدشاگردان
 این کارها را انجام دهید:

 .عاجل آنجا را ترک کنید 

 متوقف کردن زورگویی کمک کند.  راپور بدهید که چی کسی به شما زورگویی کرده است، چی اتفاقی افتاده و کجا و چی وقت رخ داده سال که به او اعتماد دارید بگویید تا به به یک شخص کالن
 شود امنیت شما در مقابل دیگران حفظ شود.این کار باعث می -است.  راپور دادن خبرچینی نیست 

 گردند که تنها هستند.ی میشاگردانشتر به جستجوی با یکی از دوستان یا رفقا همراهی کنید.  اشخاص زورگو بی 

 شوید و از آن اماکن دوری کنید.  اگر مجبور هستید به آنجا بروید، یک دوست را همراه خود ببرید.برای اجتناب از زورگویی، فکر کنید که چی وقت با شخص زورگو مواجه می 

 های شخص زورگو نگاه کرده و با اعتماد به نفس بگویید: "سر راه من قرار نگیر."وید، به چشماگر در خطر نیستید، از خودتان دفاع کنید.  راست ایستاد ش 
 
 

 این کارها را انجام ندهید:

 شود شخص زورگو بیشتر ناراحت شود و ممکن است صدمه ببینید.  متقابالً جنگ نکنید چون باعث می 

   .وضعیت زورگویی را نادیده نگیرید و امیدوار نباشید که خودش متوقف شود 

 سال اطالع دهید.موضوع را نزد خود نگه ندارید.  حتماً به یک کالن 
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 تان زورگو است باید چی کنیدوالدین:  اگر طفل

 ی شوید.  در صورت تماس مکتب، آرامش خود را حفظ کنید و کوشش نکنید حالت دفاعی گرفته یا عصبان 

 .موضوع را جدی بگیرید و بهانه گیری نکنید 

 تان از عواقب مطلع باشد و آنها را به شکل منصفانه و دوامدار اجرا کنید.عواقبی را برای زورگویی تعیین کنید، اطمینان حاصل کنید که طفل 

 های مناسب برای مقابله با خشم و پشیمانی را یاد بدهید.تان راهبه طفل 

  تان بگویید زورگویی قابل قبول نیست.ضح و قاطعانه به طفلبصورت وا 

 تان به او جایزه بدهید.به خاطر رفتار مثبت طفل 

 تان کمک کنید تأثیر زورگویی باالی دیگران را درک کنید.به طفل 

 تان عواقب زورگویی را جبران کند.راهی را پیدا کنید تا طفل 

  کمک یا مشوره باشید.اگر زورگویی ادامه پیدا کرد، به جستجوی 
 

 تان مورد زورگویی است باید چی کنیدوالدین:  اگر طفل
 این کارها را انجام دهید:  

 تان بداند مورد زورگویی قرار گرفتن گناه او نیست.اطمینان حاصل کنید که طفل 

 تان بداند که مجبور نیست به تنهایی با زورگویی مقابله کند.بگذارید طفل 

 تان در مقابل زورگویی با مکتب/مدیر/معلم صحبت کنید.حفظ امنیت طفل هایدر مورد راه 

 تان صحبت کنید.دادن به زورگویی با طفل های مناسب جوابدر مورد راه 

 العمل نشان ندهد، بلکه فاصله بگیرد و اگر کسی او را تعقیب کرد کمک بخواهد.تان بگویید عکسبه طفل 

 رفتار تهاجمی نداشته باشد. تان بگویید قاطع باشد امابه طفل 

 سال قابل اعتماد اطالع دهد.تان بگویید در زودترین فرصت زورگویی را به یک کالنبه طفل 

 ها در آینده به او کمک کنید.توانید در مواجهه با این موقعیتتان توجه کنید و این موضوع را در نظر بگیرید که چطور میبه رفتار و شیوه تعامل طفل 

 یافت کمک با مکتب در تماس شوید.برای در 

  تان تنطیم کنید.ای را برای طفلدر صورت ضرورت مشوره 
 

 این کارها را انجام ندهید:

 شوند.  برای حل زورگویی به کمک اند دچار رنج بیشتری به اطفال خود نگویید باید مشکل زورگویی را به تنهایی حل کنند.  به دلیل تفاوت قدرت، ممکن است اطفالی که مورد زورگویی قرار گرفته
 ساالن ضرورت دارند.کالن

 کند، ممکن است یک نفر صدمه ببیند و جنگ کردن برخالف پالیسی مکتب به طفلی که مورد زورگویی قرار گرفته نگویید باید با جنگ کردن با زورگویی مقابله کند.  این کار موضوع را حل نمی
 است.

 وقت مفکوره خوبی نیست.  گری کنید.  پهلوی هم قرار دادن اطفال زورگو و کسانی که به آنها زور گفته شده برای "پیدا کردن راه حل" تقریباً هیچرگویی میانجیکوشش نکنید در مورد موقعیت زو
 کند.گری پیام اشتباهی را ارسال میطفلی که مورد زورگویی قرار گرفته کار اشتباهی انجام نداده است، بنابراین میانجی

 آوری کنید تا متوجه شوید چی اتفاقی در حال افتادن است و برای دریافت کمک با مکتب در تماس شوید.بالفاصله قربانی یا زورگو را سرزنش نکنید.  به جای آن، حداکثر معلومات ممکن را جمع
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 زورگوییقوانین و مقررات مربوط به قلدری و 
 

 یک. هدف  

عبارتند از ممنوعیت زورگویی، آزار  تعلیمی حوزه به محیط یادگیری امنی ضرورت دارند. اهداف این پالیسی در  شاگردانبر بنیاد این فرض استوار است که همه  تعلیمی حوزه مقابله با زورگویی  پالیسی

برای  تعلیمی حوزه دهند؛ و کمک به میدر محیط مکتب، هرگونه تالفی یا انتقامجویی علیه اشخاصی که زورگویی، آزار و اذیت یا تهدید قربانیان، شاهدان یا تماشاچیان را راپور  شاگردانو اذیت یا تهدید 

 دهی و تحقیق و عواقب انضباطی مربوط به نقض این پالیسی.  ایجاد پروسیجرهای راپور

 دو. تعاریف  

A. منطقاً به تشویش صحت جسمانی یا اموال خود شود؛ عملکرد، شاگردشود رگویی" به معنای ارعاب، رفتار تهاجمی نامطلوب یا آزار و اذیت مکرر یا با احتمال تکرار باال بوده و باعث می"زو

 سازد.  قابل توجهی مختل میکند؛ یا فعالیت منظم مکتب را به شکل را دچار اختالل می شاگردانهمه  تعلیمی ها یا مزایای فرصت

 

نه تهدید تالفی کردن در نتیجه راپور دادن چنین زورگویی ممکن است بشمول اقدامات فزیکی از جمله حرکات نمایشی، یا کارهای شفاهی، زورگویی مجازی، ارتباطات الکترونیکی یا کتبی و هرگو

 اقداماتی باشد.  

 

 جام عملکردهای مکتب یا در داخل بس مکتب منع است.  در داخل مکتب، در زمان ان شاگردانزورگویی 

 

B.  زورگویی سایبری"به معنای زورگویی طبق تعریف"II (A) ا از طریق انتقال یک پیام ارتباطی از جمله )اما نی محدود به( پیام، متن، صدا یا تصویر با استفاده از یک دستگاه الکترونیکی بشمول )ام

 سیم، کمپیوتر یا پیجر است.های ارتباطی بیسیم، یا دیگر دستگاهینی محدود به( تلیفون، تلیفون ب

 سه. استندردهای پالیسی  

 الف. ممنوعیت  

 ت.  را منع کرده اس عامهدر داخل مکتب یا در زمان انجام عملکردهای مکتب یا با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در مکتب شاگردزورگویی، آزار یا ارعاب  تعلیمی حوزه . 1 

معلومات قابل اطمینان در مورد  تالفی یا انتقامجویی علیه اشخاصی که اقدامات زورگویی، آزار یا ارعاب را راپور داده، یا قربانی، شاهد، تماشاچی یا دیگر اشخاص دارای تعلیمی حوزه . 2

 اقدامات زورگویی، آزار یا ارعاب هستند را منع کرده است.  
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 ب( پیامدهای زورگویی 

کنند؛ یا اشخاصی که مشخص شود اتهامات کنند؛ کسانی که اقدام به تالفی یا انتقامجویی می. ضروری است در مورد اشخاصی که با ارتکاب زورگویی، آزار و ارعاب این پالیسی را نقض می1

 اند، پیامدها و اقدامات اصالحی تطبیق شود.  دروغی مبنی بر نقض این پالیسی را مطرح کرده

 طور منسجم و منصفانه تطبیق گردد.  عد از آنکه تحقیق مناسب نشان داد که نقض این پالیسی رخ داده است، پیامدها و اقدامات اصالحی تدوین شده ذریعه سرپرست باید به. ب2

دهی یا عدم گونه مسئولیت مدنی در قبال اقدام یا عدم اقدام مربوط به راپورهند، هیچدسنت لوئیس که با حسن نیت زورگویی، آزار یا ارعاب را بر بنیاد این پالیسی راپور می عامهپ. کارمندان مکاتب 

 دهی زورگویی، آزار یا ارعاب به عهده ندارند.  راپور

 های اجرایی  چهار. استراتژی

 دهی  الف. راپور 

 دهی و تحقیق زورگویی مراجعه کنید(.یی، آزار یا ارعاب در نظر گرفته است )به مقررات راپورای را برای راپور دادن اقدامات زورگوپروسیجرهای قانونی تعیین شده تعلیمی حوزه . 1

ب های مربوط به حوادث زورگویی را دریافت کند. این شخص باید مدیر یا نماینده تعیین شده او در هر مکتتعیین نماید تا راپور تعلیمی حوزه باید شخصی را در هر مکتب در  تعلیمی حوزه . 2

یل شده راپور های مربوط به حوادث زورگویی را دریافت خواهد کرد. مدیر یا نماینده تعیین شده او برای راپور مورد زورگویی، مکلف به ارائه فورمه تکم)در سطح معلم یا باالتر( باشد و راپور

 د(.زورگویی به صورت کاپی کاغذی یا الکترونیکی است )به فورمه راپور زورگویی مراجعه کنی

روز از شاهد بودن وقوع حادثه زورگویی، هرگونه حادثه زورگویی که معلومات ابتدایی از آن دارند را به شخصی که مکتب برای دریافت  2باید ظرف  تعلیمی حوزه . تمام کارمندان 3

 های حادثه زورگویی تعیین کرده است، راپور نمایند.راپور

 ب. تحقیقات 

دهی و تحقیق زورگویی مراجعه ای را برای تحقیقات عاجل در مورد اتهام ارتکاب اقدامات زورگویی، آزار یا ارعاب در نظر گرفته است )به مقررات راپورانونی تعیین شدهپروسیجرهای ق تعلیمی حوزه 

 ذیل را مراعات کند:طور مشخص، مدیر تعمیر یا نماینده تعیین شده او در زمان دریافت راپور/شکایت زورگویی باید پروسیجر کنید(. به

 )الف( مدیر مکتب یا نماینده اش ظرف دو روز کاری مکتب بعد از دریافت راپور حادثه زورگویی، باید تحقیق در مورد حادثه را آغاز کند؛  

 تواند دیگر کارمندان مکتب را برای کمک به تحقیق منصوب نماید؛ و)ب( مدیر مکتب می  

 ی مکتب از تاریخ راپور کتبی به اتمام برسد، مگر اینکه دلیل موجهی برای تمدید مهلت تحقیق وجود داشته باشد.)پ( تحقیق باید ظرف ده روز کار  

 پ. انتشار پالیسی

 تعلیم  و تربیهمه معلمین و کارمندان در جریان در دسترس خواهد بود. توزیع خط مشی برای هشاگردهای رهنمای کارمندان و طرزالعمل رفتار ، کتابچهتعلیمی حوزه سایت )الف( این پالیسی در ویب      

 گیرد.ساالنه معلمین و کارمندان صورت می
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 دارند، قرار دهد.ای ارتباط قابل مالحظه شاگردانباید اطالعیه پالیسی و پروسیجرهای مربوطه که در اینجا شرح داده شده است را در اختیار تمام کارمندان مکتب و داوطلبانی که با  تعلیمی حوزه )ب(       

 ، والدین یا سرپرستان و کارمندان قرار دهد.شاگردانهای مقابله با زورگویی خود را در اختیار باید اطالعیه ساالنه پالیسی تعلیمی حوزه )پ(      

 کارمندان    تعلیم  و تربیهو  شاگردانت. گفتگوی  

ضمن خدمت  تعلیم  و تربیهدارند، در جریان  شاگردانمناسب را به همه کارمندان و داوطلبانی که ارتباط قابل توجهی با  و تربیه تعلیم باید معلومات مربوط به زورگویی و  تعلیمی حوزه . 1

 ساالنه معلمین و کارمندان ارائه نماید.

اند در قسمت ی که قربانی زورگویی بودهشاگردان تعلیم  و تربیهور دهد به شناسان دسترسانان اجتماعی، متخصصین صحت روان و روانباید به مشاورین مکتب، کمک تعلیمی حوزه . مدیریت 2 

 با اثرات منفی زورگویی بپردازد. شاگردانهای مقابله تخنیک

شدن قربانی نشود اجرا کرده و منابع یا ارجاع  شکلی که باعث بدنامدادن به چنین رفتاری به های دیگری را برای مواجهه با زورگویی و جوابها و طرحباید پروگرام تعلیمی حوزه . مدیریت 3 

 را در اختیار قربانیان زورگویی قرار دهد.

 های قابل اجرامکتب مبنی بر ممنوعیت زورگویی، اثرات مضر زورگویی و دیگر پروگرام تعلیمی حوزه در مورد پالیسی  شاگردانو معلومات به  تعلیم  و تربیهباید به ارائه  تعلیمی حوزه .  4 

جویی علیه هر شخصی کرده گو نمودن و اجرای این پالیسی در مورد کسانی که اقدام به زورگویی، تالفی یا انتقامجهت جوابشاگردهای همتایان جهت مواجهه با زورگویی بپردازد، از جمله طرح

 اند که اقدامات زورگویی را راپور نموده است.

 پنجم. دیگر  

باید در زمان بررسی و تجدیدنظر این پالیسی،  تعلیمی حوزه ای پالیسی مقابله با زورگویی خود را بررسی کرده و در صورت ضرورت آن را تجدیدنظر خواهد کرد. هیات مکتب طور دورهبه تعلیمی حوزه 

 و مدیران را دریافت کند. شاگرداننظرات کارمندان مکتب، 
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 نژادیجنسی/تبعیض  و اذیتآزار
 

سازی، محدود کردن، ارائه به شکلی متفاوت، تطبیق شده و باعث محروم تعلیمی حوزه یا نماینده شاگرد"رفتار کالمی یا فزیکی دارای ماهیت جنسی که بر مبنای جنسیت ذریعه یک کارمند، 
 شود."یا تعیین شرط برای ارائه کمک، مزایا، خدمات یا تداوی تحت حفاظت فصل نهم می

شود: توجه جنسی ناخواسته، درخواست لطف جنسی و انجام رفتار کالمی یا فزیکی با ماهیت جنسی، در نسی بر بنیاد فصل نهم بشمول موارد ذیل است، اما به آنها محدود نمیتعریف آزار ج
 زمانی که:

  شخص باشد؛ یا تعلیمی پذیرفتن چنین رفتاری به صورت ضمنی یا صریح، شرط یا ضرورت مربوط به وضعیت یا پیشرفت 
  گذارد؛است که باالی آن شخص تأثیر می تعلیمی پذیرفتن یا رد نمودن چنین رفتاری ذریعه یک شخص، مبنایی برای تصمیمات 
  کند؛ یاتهدیدآمیز، خصمانه یا تهاجمی ایجاد می تعلیمی چنین رفتاری محیط 
  های مربوط به شود که توجهات جنسی یا درخواستدیگری داده می شاگردانها یا مزایا به شود، چون فرصتمی واجد شرایط خودداری شاگردانیا مزایا به  تعلیم  و تربیهاز ارائه

 اند.لطف جنسی را پذیرفته
. صرف در مورد اهداف این پالیسی ذریعه کارمندان مکتب صرف نظر از اینکه رفتار کارمندان "مورد استقبال بوده" یا به شکل دیگری برانگیخته شده باشد، منع است شاگردانآزار جنسی 

های مندان است که از محل مکتب و/یا فعالیتو مقررات، این ممنوعیت بشمول تمام کارمندان تمام وقت، نیمه وقت، جایگزین و دیگر کارمندان، از جمله تمام داوطلبان و اشخاصی بجز کار
 کنند.های خارج از مکتب تحت حمایت مکتب بازدید میمکتب فعالیت

 

 جنسیاذیت  و های غیرانحصاری آزارنمونه

 توجهات جنسی
 گردد:شود و ممکن است بشمول موارد ذیل باشد اما به آنها محدود نمیتوجهات ناخواسته جنسی به صورت موردی تعیین می

 جزئی و نامحسوس باشد؛ یانظر از اینکه دعوت تا کدام اندازه هرگونه دعوت یا پیشنهاد با هدف اینکه باعث ارتباط جنسی شود، صرف 
 یا قرار گرفتن در معرض اقدامات  تعلیمی های های اجتماعی غیرمربوط با مکتب، چنانچه امتناع از اشتراک در آنها باعث از دست دادن فرصتهای مربوط به فعالیتدعوت

 نامطلوب باشد.
  

 رفتار کالمی دارای ماهیت جنسی
 شود:ود نمیبشمول موارد ذیل است، اما به آنها محد

 آمیز یا صریح؛ یاگفتار جنسی تحریک 
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 های جنسی در انظار عامه؛ یابیان فانتزی 
 هایی با ماهیت جنسی یا برهنگی؛ یاجوک 
 اظهار نظرات تحقیرآمیز در مورد یک جنس به صورت یک دسته؛ یا 
 اظهار نظرات نامناسب؛ یا 
  جنسی؛ یاتهدیدات مربوط به پیامدهای ناشی از نپذیرفتن توجهات 
 های جنسی صریح یا دیگر تصاویر جنسی.نوشته 

 

 رفتار فزیکی دارای ماهیت جنسی
 شود:بشمول موارد ذیل است، اما به آنها محدود نمی

 لمس یا بوسیدن غیرقابل قبول یا ناخواسته؛ یا 
 های جنسی عملی؛ یاشوخی 
 نقاشی یا گرافیتی جنسی صریح یا دیگر تصاویر جنسی؛ یا 
  کننده جنسی.تحریکحرکات 

  
 شاگردانآزار جنسی 
سال بالفاصله آزار جنسی تلقی به شکلی شود که با توجه به ذهنیت اشخاص کالن شاگردانباعث آزار  شاگردانهایی که در فوق ذکر شد، ممکن است شرایط منحصر به فرد ضمن نمونه

  است. تعلیمی حوزه  نگردد، اما با این حال نیازمند جواب
 شاگردانرفتار با ماهیت جنسی نسبت به  انجام

 شود:بشمول موارد ذیل است، اما به آنها محدود نمی

 ها، حرکات فزیکی/مسدود کردن راه دیگران، نشان دادن های عملی، جوکرفتار جنسی ناخوشایند مثل لمس کردن، نظرات صریح یا ضمنی جنسی، شایعات، تصاویر، شوخی
 جنسی؛ یا محبت در انظار عامه با ماهیت

  جنسیتی در معرض اظهارات/نظرات جنسی یا جنسیتی ذریعه همتایان و/یا کارمندان؛ یاصنف درسی بطورعمده تک شاگردانقرار دادن 
  به ابزار/تجهیزات، ارزیابی شاگردجنسیتی است از طریق جلوگیری از دسترسی در محیط علمی که بطورعمده یا بنا به روند گذشته تکشاگرد تعلیمی ایجاد اختالل در فرصت

 به علت جنسیت خود به این محیط علمی تعلق ندارد.شاگردعملکرد بر بنیاد جنسیت؛ پنهان کردن تجهیزات یا اعالن این موضوع که 
 بر بنیاد جنسیت. تعلیمی های محدود کردن یا جلوگیری از دسترسی به فرصت 

   
  

 دامنه آزار جنسی
 تواند بین هریک از موارد ذیل رخ دهد:شود و میفته ذریعه مردان به زنان محدود نمیآزار جنسی به رفتار صورت گر

 نسبت به متعلمشاگرد 
 کارمند نسبت به متعلم 
 کارمند نسبت به کارمند 
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 مرد نسبت به مرد 
 زن نسبت به زن 
 مرد نسبت به زن 
 زن نسبت به مرد 
 نسبت به کارمندشاگرد 

  
 بررسی شکایات آزار جنسی

 شاگردانشکایات 

کنند صورت نخواهد گرفت، به شرطی ی که از پروسیجرهای مندرج در اینجا برای طرح شکایت یا اعتراض استفاده میشاگردانجویی یا برخورد منفی با هیچ اقدامی برای تالفی .1
جویانه علیه ه است. هر کارمند/متعلمی که به اقدامات تالفیدر زمان طرح چنین شکایت/اعتراضی با حسن نیت اعتقاد داشته باشد که مورد آزار جنسی قرار گرفتشاگردکه 

 شود.کننده دست بزند مشمول اقدام انضباطی از جمله اخراج یا تعلیق میشکایت
باید چنین معلوماتی را به معلم/مدیرش شاگردمکتبی او مورد آزار جنسی قرار گرفته است، این همشاگرداگر متعلمی معتقد باشد که آزار جنسی دیده یا اگر متعلمی معتقد باشد که  .2

 راپور دهد.
  

برای راپور دادن شاگردبخش حل نشود، یا اگر صرفاً طور رضایتمعتقد باشد که راپور دادن چنین معلوماتی به معلم/مدیر مناسب نیست، وضعیت ذریعه معلم/مدیر بهشاگرداگر  .3
 در آدرس ذیل درتماس شود: تعلیمی حوزه کننده فصل نهم موضوع به معلم/مدیر معذب باشد، کارمند باید با هماهنگ

 شهر سنت لوئیس عامهمکاتب 
801 St., St. Louis, MO 63101 thN. 11 

 کننده فصل نهمهماهنگ
(314 )345-4483 

  
   
  

 جنسی و اذیتاجرای پالیسی آزار

و محیط کاری عاری از  تعلیمی را به عهده دارند، مسئولیت دارند کاری کنند که محیط  شاگردانکه مسئولیت نظارت بر  تعلیمی حوزه هریک از مدیران سطح تعمیر یا دیگر کارمندان 
قدامات عاجل و را به عهده دارند، ا شاگردانکه مسئولیت نظارت بر  تعلیمی حوزه این است که هریک از مدیران سطح تعمیر یا دیگر کارمندان  تعلیمی حوزه آزار جنسی باشد. پالیسی 

 شود:انجام دهند که بشمول موارد ذیل است، اما به آنها محدود نمی تعلیمی حوزه مناسبی را برای اجرای پالیسی آزار جنسی 

( را برای همه شاگردانشتمل بر ضمن خدمت در مورد آزار جنسی )از جمله آزار جنسی م تعلیم  و تربیه، تعلیمی مدیر سطح تعمیر باید حداکثر تا پایان اولین هفته تقویمی سال  .1
 کارمندان ارائه دهد.

 صنوف مهد طفل تا صنف دوازدهم قرار دهد. شاگردان، طرزالعمل آزار جنسی را در اختیار تمام تعلیمی باید حداکثر تا ختم اولین ماه تقویمی سال  .2
 آمیز از نظر جنسی از تعمیر.های ناهنجار و توهینحذف تمام گرافیتی .3
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حیث بخشی از گفتگو کنند. به تعلیمی حوزه خود در مورد پالیسی و مقررات آزار جنسی  شاگردانبا  تعلیمی صنف درس باید حداکثر الی ختم اولین هفته تقویمی سال همه معلمین  .4
ای مناسب با سن و با هدف د. این گفتگوها باید به شیوهصنوف ششم الی دوازدهم داده شو شاگردانبه هریک از  تعلیمی حوزه های کتبی پالیسی آزار جنسی این گفتگوها، باید کاپی

 صورت گیرد که نباید آزار جنسی را تحمل کنند. شاگردانرسانی این موضوع به اطالع
 ارائه کنند. یمی تعلمناسب را در مورد پروسیجرهای راپور دادن حوادث آزار جنسی در محیط  تعلیم  و تربیههمه معلمین، مشاورین و مدیران باید بنا به ضرورت  .5
 مدیر سطح تعمیر باید اقدام عاجل را برای بررسی همه شکایات آزار جنسی انجام دهد. .6
 مدیر سطح تعمیر باید اقدامات انضباطی مناسب را برای جبران و جلوگیری از وقوع این حوادث در آینده انجام دهد. .7
 باید باعث اقدامات انضباطی از جمله منفکی گردد.ها بخش این مسئولیتهرگونه ناتوانی در انجام مناسب و رضایت .8

  
 انضباط/پیامدها

 از آزار جنسی شاگردانهای شکایت

های مکتب )از جمله ترانسپورت ارائه شده ذریعه مکتب( اقدام به آزار جنسی کند مشمول اقدام انضباطی از جمله هر متعلمی که در محل مکتب یا در زمان مشارکت در فعالیت .1
 گیرد.قرار میاخراج 

 را بدهد یا در آن مشارکت کند، مشمول اقدام انضباطی از جمله منفکی قرار خواهد گرفت.شاگردهر کارمندی که اجازه آزار جنسی یک  .2
ارسال نکند، مشمول اقدام  ی تعلیمحوزه کننده فصل نهم هر کارمندی که شکایت آزار جنسی مربوط به متعلمی را دریافت کرده و بالفاصله شکایت را برای مدیر و هماهنگ .3

 انضباطی از جمله منفکی خواهد شد.
"اتهام غیرواقعی" نباید بشمول  هر متعلمی که اتهام غیرواقعی آزار جنسی را مطرح کند مشمول اقدام انضباطی مناسب از جمله اخراج خواهد شد. در مورد اهداف این پالیسی، .4

گیرد. در مورد اهداف این پالیسی، "اتهام غیرواقعی" شکایتی مورد تأیید قرار نمی تعلیمی حوزه است، اما بعد از تحقیق ذریعه شکایاتی باشد که بر بنیاد حسن نیت مطرح شده 
 سازد.است که شخص با دانستن دروغ بودن شکایت آن را مطرح می
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 و سلوک شاگردرفتار  نظامنامه
 

 و سلوک شاگردرفتار  نظامنامههدف 
 کندرا تعیین میشاگردای از انتظارات مربوط به رفتار مجموعه 

 دهدقرار می شاگردانهای اجتماعی مناسب در اختیار هایی را برای انکشاف مهارترفتار مثبت را تقویت کرده و فرصت 

  دهدی که رفتار نامناسب داشته باشند را شرح میشاگردانمداخالت و پیامدهای مربوط به 

  دهدهای همه اعضای اجتماع مکتب را توضیح میمسئولیتحقوق و 

 دهدرا در محیط یادگیری امن، مثبت و حمایتگرانه مشارکت می شاگردان 

 شاگردتعهدنامه 
 شوم هر روز سر وقت در صنف درسی حاضر شوممن متعهد می 

 شوم نسبت به حفظ امنیت، مسئولیت و رفتار محترمانه اقدام نمایممن متعهد می 

 شوم اهل حل موضوع باشمتعهد میمن م 

 شوم سخت کوشش کرده و به خودم افتخار کنممن متعهد می 

 هامسئولیت سلوک و و ررفتا قوانین
 

 های اجتماع مکتب:مسئولیت
 و انتظارات شرح داده شده در طرزالعمل رفتار را درک و مراعات کنیدشاگردطرزالعمل رفتار   امنیت داشته باشید:

 دیگران را تشویق و به آنها کمک کنید باشید:پذیر مسئولیت
 ، والدین/سرپرستان قانونی، معلمین، کارمندان و بازدیدکنندگان احترام بگذاریدشاگردانبه حقوق  احترام بگذارید:

در زمان آمدن به مکتب آماده یادگیری باشید  آماده باشید:

 
:تعلیمی حوزه مدیران  هایمسئولیت

  و منابع مناسب مورد ضرورت برای اجرای مداخله و حمایت از  تعلیم  و تربیهارائه
اجتناب از مقابله با  تعلیم  و تربیه( و CPIرفتار مثبت، مداخله جلوگیری از بحران )

 خشونت
 در هر محل مکتب

  دیده در قسمت پروسیجرهای تعلیم  و تربیههر مکتب باید یک تیم بحرانCPI داشته باشد 

 کمک به والدین/سرپرستان قانونی که قادر به حل موضوعات در سطح مکتب نیستند 

 تعلیمی حوزه گیری در سطح بررسی معلومات سطح حضور و انضباط برای تصمیم 

 های اخراج، از جمله کانفرانستعلیمی حوزه های انضباطی برگزاری کانفرانس 

 های تجدید نظر در تعلیق/اخراجبررسی درخواست
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 های مدیران مکتب:مسئولیت

  والدین/سرپرستان حقوقی و تمام کارمندان شاگردانبه شاگردتوزیع طرزالعمل رفتار ،
 مکتب

   مناسب برای کارمندان مکتب و تربیه تعلیم ارائه 

  به شکلی عادالنه و منسجمشاگرداجرای طرزالعمل رفتار 

  ات مناسب و منابع مورد ضرورت برای اجرای تعلیم  و تربیهشناساییPBIS  بر بنیاد

 معلومات مکتب

 های های مبتنی بر تحقیق برای جلوگیری از تبدیل حوادث جزئی به چالشاستفاده از شیوه
 عمده

 

 موقع ارجاعات انضباطی در سیستم معلومات کسب اطمینان از درج دقیق و به
واجد  شاگرداندارای معلولیت و  شاگردان( و مراعات انطباق )بطورمثال SIS)شاگرد

 ( روزه(10، قانون حذف ده )504شرایط 

 بررسی ارجاعات انضباطی و تعیین مداخله)ها( یا پیامد)های( مناسب 

 ی اصالحی متناسب با دوره و سنهااجرای استراتژی 

 ایجاد محیطی امن، مثبت و حمایتگر 

 :شاگردانهای مسئولیت

 حاضر شدن در مکتب 

 مراعات طرزالعمل رفتار متعلم 

 مراعات انتظارات و قوانین مکتب باشید 

 مراعات قوانین کاالی مکتب 

 مکتب و اموال دیگران احترام گذاشتن به اموال 

 کوشی و حداکثر کوششسخت 

 رسانان اجتماعی مکتب، مشاورین حرفوی مکتب، والدین/سرپرستان از معلمین، کمک
 ساالن برای کمک به حل مشکالت کمک بخواهیدقانونی، مدیران مکتب و دیگر کالن

 راپور دادن زورگویی و زورگویی سایبری 

  خصوصیات شخصیتی مثبت دیگرانتقلید از

 
 های والدین/سرپرستان قانونی:مسئولیت

  تان بررسی کنیدرا بخوانید و آن را با طفلشاگردطرزالعمل رفتار 

 حمایت کنیدشاگردتان در مراعات نمودن طرزالعمل رفتار از طفل 

 تان را درک کنیدهای طفلحقوق و مسئولیت 

 یاد بدهید به حقوق دیگران احترام بگذاردخود  به طفل 

 تان در هر روز مکتب به مکتب آمده و آماده یادگیری باشداطمینان حاصل کنید که طفل 

 خود یاد بدهید به اموال مکتب و اموال دیگران احترام بگذارد به طفل 

  را اجرا کنندشاگردمتوجه باشید که کارمندان مکتب باید طرزالعمل رفتار 

 تان در مکتب و جامعه استفاده کنیدع موجود برای کمک و حمایت از طفلاز مناب 
 
 

 :های معلمینمسئولیت

 های مناسب مدیریت صنف درس برای حفظ محیط یادگیری که از استفاده از استراتژی
 حمایت کند تعلیمی موفقیت 

 و تقویت مثبت طرزالعمل رفتار متعلم تعلیم  و تربیه 

  مقابله با تخلفات از طریق مداخالت گوناگون مثلPBIS و عکس( العمل به مداخلهRtI) ،

 های تعلیق و اخراجبشمول جایگزین

  انگیزی را از خود نشان ی که رفتارهای چالششاگرداناصالحی به  تعلیم  و تربیهارائه
 دهندمی

 

  برای حفظ آن شاگرداندادن به  تعلیم  و تربیهایجاد محیط اجتماعی امن و مثبت و 

 های عمدهاستفاده از قضاوت حرفوی برای جلوگیری از تبدیل حوادث جزئی به چالش 

  بیشتر کارمندان متخصص تعلیم  و تربیهدر صورت ضرورت، درخواست افزایش و/یا 
 
 

 :تعلیمی حوزه مندان امنیتی مکاتب مسئولیت کار

 کمک به ایجاد محیط یادگیری امن و مساعد در مکاتب ما   همکاری با مراعات الزاماتPBIS اصول جلوگیری از مقابله با خشونت، و پروتکل ،

CPI 

  های محلی مجری قانونبا سازمانتأمین امنیت مکاتب در محل و برقراری ارتباط مستقیم  رسانان اجتماعی همکاری با دفاتر محلی مجری قانون، مشاورین حرفوی مکتب، کمک
 و مدیران مکاتب
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 و سلوک شاگرد رفتار نظامنامه دامنه
 

در مکتب حاضر بوده و به یادگیری  شاگردانشود به این دلیل طراحی شده تا اطمینان حاصل گردد که تمام سنت لوئیس که در اینجا به آن طرزالعمل رفتار گفته می عامهمکاتب شاگردطرزالعمل رفتار 
نماید.  کتابچه طرزالعمل رفتار ازد که شهروندان منضبط و مسئولی را آماده میکند تا محیط یادگیری مثبتی را فراهم سسنت لوئیس طرزالعمل رفتار را اجرا می عامهمکاتب  تعلیمی حوزه مصروف باشند.  

 وضوح بیان شده است تا جدی بودن سوءرفتار را نشان دهد.کند.  پیامدهای رفتار منفی بهتأکید میشاگردبه اهمیت رفتار مثبت و مناسب 
 

و رفتاری این است که اطمینان  تعلیمی کند.  کلید موفقیت کمک می شاگردانو رفتاری  تعلیمی ( به تقویت موفقیت SW-PBSمکتب )طرزالعمل رفتار با همکاری مکتب حمایت از مداخله مثبت در سطح 

 ادگیری مثبتی را برای اطفال فراهم سازند.حاضری نمونه ای داشته باشد)همیشه پایبند حاضری باشد(.  همه اعضای اجتماع مکتب باید به یکدیگر احترام بگذارند تا مکاتب ما محیط یشاگردحاصل شود هر 
 

را بیان کرده و حقوق  شاگرداندهد، پیامدهای مربوط به کند، مداخالت مناسب را شرح میدر مکتب وجود دارد بیان میشاگردمعلومات مندرج در طرزالعمل رفتار متعلم، انتظارات منسجمی را که از رفتار 
وآمد به مکتب، در محل مکتب، در موترهای تأمین شده ذریعه در جریان ساعات مکتب، در مسیر رفت شاگرداندهد.  این طرزالعمل رفتار در مورد اقدامات یح میو مسئولیت اعضای اجتماع مکتب را توض

ریزی شده ذریعه مکتب بوده یا های پروگرامب و در حال انجام فعالیتدر خارج از محیط مکت شاگردانشود.  همچنان بشمول مواقعی است که و در همه واقعات مورد حمایت مکتب تطبیق می تعلیمی حوزه 
گیرد.  این طرزالعمل رفتار با همکاری شود نیز مشمول اقدامات انضباطی قرار می تعلیمی وآمد جهت چنین فعالیتی باشند.  سوءرفتار در خارج از محوطه مکتب که باعث اختالل در پروسه در حالت رفت

 و مکتب و همکاران محلی انکشاف یافته است. تعلیمی ه حوزنمایندگان 
 

دهد.  اگر رفتاری دارای چنان ماهیتی جدی باشد که جهت رهنمایی طراحی شده است و تمام حوادث احتمالی نیازمند اقدام انضباطی، مداخالت احتمالی یا پیامدهای آنها را پوشش نمیشاگردطرزالعمل رفتار 
حوزه آن چنان باشد که ضرورت به مجازات شدیدتر وجود داشته باشد، ممکن است مجازات شدیدتری تطبیق گردد.  ممکن است بنا به مصلحت شاگردنظر برسد، یا اگر سابقه قبلی  حداکثر مجازات ناکافی به

تهیه کنند.  با این حال،  شاگردانتوانند الزامات دیگری را در مورد انضباط و کاالی مجازات بیشتری را نسبت به موارد ذکر شده در اینجا متحمل شوند.  در ضمن، هریک از مکاتب می شاگردان، تعلیمی 
 تواند مفاد این طرزالعمل رفتار را اصالح کرده یا جایگزین آن شود.قوانین مذکور نمی

 
های جدی کنند.  مدیر مجاز است سطح پیامدهای باالتری را برای نقضمؤثر خواهد بود، استفاده می شاگردانمدیران از قضاوت حرفوی خود برای تعیین اینکه کدام اقدام انضباطی در برخورد با سوءرفتار 

 تواند در مورد تخلفات نوع یک، اخراج را به سرپرست توصیه کند.باشد.  مدیر میشاگرداین طرزالعمل تطبیق کند، حتی اگر اولین تخلف 
 

تواند در همان محیط مکتب، در محیطی نماید.  این اقدامات اصالحی میمتخلف توجه اصالحی را دریافت میشاگردشود و از این طریق روند تطبیق و اجرا میکند که در این این سند مداخالتی را تعیین می
 اند.طراحی شده شاگردانز امنیت تمام تطبیق گردد.  این پروسیجرها جهت حفظ فضایی مساعد برای یادگیری و اطمینان ا عامهجایگزین، یا در محیطی خارج از سیستم مکاتب 

 
 کند:طیفی از جوابات مناسب برای رفتارهای نامناسب و حمایت مثبت از رفتارهای مناسب را مطرح میشاگردطرزالعمل رفتار 

  ها مورد یا عدم انجام کارخانگی تعلیمی به دلیل دستاوردهای ضعیف  شاگرداننباید جهت اقدام انضباطی علیه شاگردضعیف نوعی سوءرفتار نیست.  بنابراین، طرزالعمل رفتار  تعلیمی دستاورد
 استفاده قرار گیرد.

  دهند، این موضوع به معنای سوءرفتار طفل نیست، اما ممکن است چنین سوءرفتارهایی ذریعه شان انجام میطفل تعلیم  و تربیهدر مورد والد)ین(/سرپرست)های( قانونی که حمایت نامناسبی از
 محدودیت معقولی را در مورد دسترسی والد)ین(/سرپرست)های( قانونی به تعمیر مکتب تطبیق کند. تعلیمی حوزه ین(/سرپرست)های( قانونی باعث شود والد)

  قوانین فدرال و ایالتی اجرا شود. دچار معلولیت باید مطابق با شاگردانشود.  با این حال، اقدامات انضباطی در مورد تطبیق می شاگرداندر مورد همه شاگردطرزالعمل رفتار 

  مکتب و  تعلیمی حوزه وآمد به مکتب، در محل مکتب، در جریان سفر در موترهای تأمین شده ذریعه در جریان حضور در مکتب، در مسیر رفت شاگرداندر مورد اقدامات شاگردطرزالعمل رفتار
ریزی شده ذریعه مکتب بوده یا در های پروگرامدر خارج از محیط مکتب و در حال انجام فعالیت شاگردانمواقعی است که  شود.  همچنان بشمولدر همه واقعات مورد حمایت مکتب تطبیق می

 گیرد.  وآمد جهت چنین فعالیتی باشند.  سوءرفتار در خارج از محوطه مکتب که باعث اختالل در روز مکتب شود نیز مشمول اقدامات انضباطی قرار میحالت رفت

 گردد، صرف نظر از اینکه در کدام مکتب یا دوره حضور داشته باشید.نامی باشید تطبیق میثبتشاگردتا زمانی که شاگردلعمل رفتار طرزا 
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دادن به هرگونه سوالی که در رابطه با  برای جوابشاگردتان گفتگو کنید.  کارمندان دفتر مشارکت والدین و لطفاً وقت خود را صرف کرده و این طرزالعمل رفتار را بخوانید و در مورد آن با طفل
 دادن به سواالت مربوط به طرزالعمل رفتار در دسترس است.   در تماس شوید.  مدیر مکتب محلی شما نیز برای جواب 4490 -345( 314طرزالعمل رفتار دارید آماده هستند، با نمبر )

 

سنت  عامه( پروسیجرهای انضباطی مکاتب MSIP 6.6را توزیع کرده و محیطی محافظت شده و منظم فراهم نماید. )شاگردطرزالعمل رفتار  تعلیمی حوزه مکلف است که  میزوریپروگرام بهبود مکتب 

به آدرس ذیل  تعلیمی حوزه سایت رین نسخه در ویبروزرسانی شود.  جدیدتبه تعلیمی تدوین شده است. ممکن است معلومات مندرج در این کتابچه رهنما در جریان سال  میزوریلوئیس بر بنیاد قانون 
 www.slps.org.موجود است: 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
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 زوریقانون مکاتب امن می
 

قوانین تجدیدنظر شده  167.171و  167.161، 160.261های ای مطابق با قانون مکاتب امن، از جمله )اما نی محدود به( بخشموضوعات مربوط به رفتار و انضباط متعلم، از جمله الزامات راپوردهی به شیوه

سال جزو منطقاً ممکن باشد، هریک از جرایم ذیل یا هرگونه اقدامی را که در صورت ارتکاب ذریعه یک کالن گیرد. مدیران مکتب مکلف هستند در زودترین فرصت کهمورد رسیدگی قرار می میزوری
در جریان مشارکت  ، یاتعلیمی حوزه دهد، از جمله )اما نی محدود به( اقدامات صورت گرفته در داخل بس مکتب در حال ارائه خدمات به نمایندگی از شود و در محل مکتب رخ میجرایم ذیل محسوب می

 های مجری قانون مربوطه اطالع دهند:های مکتب را به سازماندر فعالیت
  
 ؛565.020( قتل درجه اول بر بنیاد بخش 1)
 ؛565.021( قتل درجه دوم بر بنیاد بخش 2)
 ؛565.110یا اختطاف درجه اول بر بنیاد بخش  2017جنوری  1قبل از  565.110( اختطاف بر بنیاد بخش 3)
 ؛565.050( ضرب و شتم درجه اول بر بنیاد بخش 4)
 ؛566.030( تجاوز جنسی درجه اول بر بنیاد بخش 5)
 ؛566.060( لواطت درجه اول بر بنیاد بخش 6)
 ؛569.160( سرقت درجه اول بر بنیاد بخش 7)
 ؛569.170( سرقت درجه دوم بر بنیاد بخش 8)
 ؛570.023، یا سرقت توأم با خشونت درجه اول بر بنیاد بخش 2017جنوری  1قبل از  569.020 ( سرقت توأم با خشونت درجه اول بر بنیاد بخش9)
 ؛579.055یا تولید ماده کنترول شده بر بنیاد بخش  2017جنوری  1قبل از  195.211( توزیع مواد مخدر بر بنیاد بخش 10)
 ؛579.020یا تسلیم ماده کنترول شده بر بنیاد بخش  2017جنوری  1قبل از  195.212( توزیع مواد مخدر به اشخاص ذیل سن قانونی بر بنیاد بخش 11)
 ؛569.040زدن قصدی درجه اول بر بنیاد بخش ( آتش12)
 ؛565.023( قتل شبه قصداً بر بنیاد بخش 13)
 ؛565.027، یا قتل غیرقصدی درجه دوم بر بنیاد بخش 565.024، قتل غیرقصدی درجه اول بر بنیاد بخش 2017جنوری  1قبل از  565.024( قتل غیرقصدی بر بنیاد بخش 14)
 ؛565.052یا ضرب و شتم درجه دوم بر بنیاد بخش  2017جنوری  1قبل از  565.060( ضرب و شتم درجه دوم بر بنیاد بخش 15)
 ؛566.031( تجاوز جنسی درجه دوم بر بنیاد بخش 16)
 ؛565.120یا اختطاف درجه دوم بر بنیاد بخش  2017نوری ج 1قبل از  565.120( توقیف مجرمانه بر بنیاد بخش 17)
 ؛569.100( صدمه رساندن درجه اول به اموال بر بنیاد بخش 18)
 ؛571( داشتن سالح بر بنیاد فصل 19)
 ؛566.069یا  566.068، 566.067یا سوم از اطفال بر بنیاد بخش ، یا سوءاستفاده جنسی درجه اول، دوم 2017جنوری  1قبل از  566.067( سوءاستفاده جنسی درجه اول از اطفال بر بنیاد بخش 20)
 ؛566.061( لواطت درجه دوم بر بنیاد بخش 21)
 ؛566.083( سوءرفتار جنسی در ارتباط با طفل بر بنیاد بخش 22)
 ؛566.100( سوءرفتار جنسی درجه اول بر بنیاد بخش 23)
 ؛ یا565.090یا آزار درجه اول بر بنیاد بخش  2017جنوری  1قبل از  565.090( آزار بر بنیاد بخش 24)
 ؛565.225یا تعقیب درجه اول بر بنیاد بخش  2017جنوری  1قبل از  565.225( تعقیب بر بنیاد بخش 25)
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فوتی از هر مکتبی حضور داشته  1,000توانند در فاصله اند، نمیدهذکر شده است یا به خاطر رفتار نوع یک تعلیق ش 160.261.2 میزوریی که به خاطر هر جرمی که در قانون تجدیدنظر شده شاگردان

 باشند، مگر اینکه:

 اجازه حضور در مکتب را داده باشد؛شاگردباشد و سرپرست مکتب یا نماینده مجاز او به شاگردتحت نظارت مستقیم والدین، سرپرست قانونی یا قیم شاگرد 
 را تعلیق شاگردازقبل و به صورت کتبی به مدیر مکتبی که تعیین شده باشد، و این موضوع قبلشاگردسال دیگری باشد که ذریعه والدین، سرپرست قانونی یا قیم تحت نظارت مستقیم کالنشاگرد

 باشد؛ اجازه حضور در مکتب را دادهشاگردکرده اطالع داده شده باشد و سرپرست مکتب یا نماینده مجاز او به 
 نام کرده و در آنجا حضور پیدا کند؛ یاثبت تعلیمی حوزه فوتی مکتب  1,000در یک مکتب جایگزین واقع در شاگرد 
 سکونت داشته و در آن زمین باشد. تعلیمی حوزه فوتی مکتب  1,000در فاصله شاگرد 

 

 خشونت در مکتب و مداخالت رفتاری محدودکننده
 

کنند یا فراهم کردن مقدمات تطبیق حضور پیدا می SLPSی که در مکاتب شاگردانو داوطلبان اجازه اعمال تنبیه بدنی  تعلیمی حوزه ، کارمندان 5144.1سنت لوئیس  تعلیمی حوزه  عامهپالیسی هیات مکاتب 

 چنین تنبیهاتی را ندارند.
 

 مانی جهت تنبیه یا مجازات.  تنبیه بدنی بنا به تعریف عبارت است از استفاده یا تهدید به استفاده از نیروی جس 
 

گیرد که دیگر ابزارهای جلوگیری یا دیده نباید به حیث مجازات تنبیه بدنی محسوب شود.  محدودیت فزیکی تنها در زمانی مورد استفاده قرار می تعلیم  و تربیهایجاد محدودیت فزیکی ذریعه کارمندان 
   استفاده کنند:شاگردتوانند تنها در زمانی که منطقاً برای موارد ذیل ضروری باشد از محدودیت فزیکی قابل توجیه در مورد دیده می تعلیم  و تربیهکارمندان   متوقف کردن نقض انضباط غیرمؤثر باشد.

 
 ( جلوگیری از صدمه زدن به خود1 
 ( محافظت از دیگران2 
 ( حفاظت از صحت کارمندان3 
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 کتگوری  تخلفات
 

 شوند.شوند.  تخلفات در بس تخلفات نوع چهار در نظر گرفته میحیث تخلفات در کتگوری های نوع یک، نوع دو و نوع سه تقسیم میبهحوادث انضباطی 
 

العمل سریع مدیریت، تیم ن شده و نیازمند عکسکنند، ماهیتی تهدیدکننده یا مضری دارند، باعث نقض قانون مکاتب امشدت مختل میحوادث انضباطی که امنیت و یادگیری هر شخص را به - تخلفات نوع یک
 شوند.بحران، تمام کارمندان و/یا اجتماع حمایت باشند تخلفات نوع یک محسوب می

 
خله مدیریت باشند تخلفات نوع دو محسوب کنند، ماهیتی تهدیدکننده یا مضری دارند، باعث نقض قانون شده و نیازمند مداحوادث انضباطی که امنیت و یادگیری هر شخص را مختل می - تخلفات نوع دو

 شوند.می
 

یت منفعلی داشته و/یا تواند به آنها رسیدگی کند و نیازمند ارجاع انضباطی به مدیر یا نماینده او نیست؛ هرگونه رفتاری که از شدت اندکی برخوردار باشد، ماهحوادث انضباطی که معلم می - تخلفات نوع سه
 شوند.  ممکن است با توجه به دفعات تخلف و سابقه مداخالت ناموفق، ارجاع به مدیر ضروری باشد.صورت بگیرد، تخلفات نوع سه محسوب میبه روشی غیرتهدیدکننده 

 
 دهد.رخ می تعلیمی حوزه حوادث انضباطی که در ترانسپورت ارائه شده ذریعه  - تخلفات نوع چهار
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 تخلفات نوع سوم
 مداخالت رفتار نگرانی ها در اربطه کود

 طور منظم در مدت زمان طوالنی اجرا شده و غیرمؤثر بودن آنها در کاهش رفتار نشان داده شده باشدبه 1نباید به مدیر یا تیم حمایت متعلمی ارجاع داده شود، مگر وقتی که مداخالت سطح  3های رفتاری نوع تشویش

 اشتراک نکردن در صنف 51-3

 )به رهبری معلم( 1سطح 

 دادن حق انتخاب
 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه

 قرارداد رفتاری همراه با سیستم تشخیص
 کانفرانس خصوصی با والدین

 تماس با والدین

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 سطح مهارت را ارزیابی کنید

 ارزیابی رفتار کاربردی

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 ورود خروج

 های مرتبط با عملکرد مکتب را تهیه نماییدیک استاد تعیین کرده و پروگرام فعالیت

 برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 3سطح 
 (تهیه پروگرام جایگزین )تغییر معلم/صنف

 جلسه والدین

 تحقیر )که خطاب به شخصی خاص نباشد( 28-3

 )به رهبری معلم( 1سطح 

 کانفرانس خصوصی با متعلم
 تماس با والدین

 از دست دادن مزایا
 آفرینجوابات منسجم به رفتارهای مشکل

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 توقیف
 ورود خروج

 برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 گرفتن مزایا 3سطح 
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32-3 
یا شاگردبدرفتاری کالمی )خطاب به 

 سال(کالن

 )به رهبری معلم( 1سطح 

 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه
 قرارداد رفتاری همراه با سیستم تشخیص

 عدالت ترمیمی -شود مکلف به جبران خسارت میشاگرد
 فعالیت تأمل

 کانفرانس خصوصی با متعلم)ین(
 تماس با والدین

 از دست دادن مزایا
 ها، فراهم کردن عامل انحراف ذهن و غیره.(مخصوص، حذف محرکتغییر در محیط )چوکی 

 ورود خروج
 سازی در داخل صنففضای آرام

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 توقیف
 ارزیابی رفتار کاربردی

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

ISS/تأمل/اتاق بازیابی 

 ورود خروج
 های مرتبط با عملکرد مکتب را تهیه نماییدفعالیتیک استاد تعیین کرده و پروگرام 

 های رفتاریهای/درسمشوره گروپ
 برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 کنندهحلقه ترمیم
 گری همساالنمیانجی

 3سطح 

 تماس با والدین
 کنندهحلقه ترمیم

 ISS/OSS 

 گرفتن مزایا
 (معلم/صنفتهیه پروگرام جایگزین )تغییر 
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 بدون اجازه ترک صنف 47-3

 )به رهبری معلم( 1سطح 

 طرح امنیت
 دادن حق انتخاب

 قرارداد رفتاری همراه با سیستم تشخیص
 کانفرانس خصوصی با والدین

 تماس با والدین
 ها، فراهم کردن عامل انحراف ذهن و غیره.(تغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک

 آفرینجوابات منسجم به رفتارهای مشکل

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 ارزیابی رفتار کاربردی

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 ورود خروج
 برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 سطح مهارت را ارزیابی کنید

 3سطح 

 توقیف
 گرفتن مزایا

 ()تغییر معلم/صنفتهیه پروگرام جایگزین 

26-3 
رفتار پر سر و صدا، بازی همراه با جنجال، 

 قواره کردن، تهدید کردن

 )به رهبری معلم( 1سطح 

 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه
 فعالیت تأمل

 کانفرانس خصوصی با والدین
 دیدن از خانه -تماس با والدین

 کردن عامل انحراف ذهن و غیره.( ها، فراهمتغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک
 مشوره در خصوص جایگزینی رفتارها

 سازی در داخل صنففضای آرام

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 ارزیابی رفتار کاربردی
 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

ISS/تأمل/اتاق بازیابی 

 های رفتاریهای/درسمشوره گروپ
 والد/متعلم/کارمندان مکتببرگزاری کانفرانس با 

 کنندهحلقه ترمیم
 گری همساالنمیانجی

 طرح امنیت انفرادی متعلم

 3سطح 

 توقیف
 کنندهحلقه ترمیم

 گرفتن مزایا
 (تهیه پروگرام جایگزین )تغییر معلم/صنف
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44-3 
آالت الکترونیکی استفاده غیرمجاز از سامان

 شخصی

 )به رهبری معلم( 1سطح 

 والدینتماس با 
 کانفرانس خصوصی با متعلم

 از دست دادن مزایا
 درس( برای مشکالت رفتاری عواقب منسجم )صنف

 چاشتاز دست دادن وقت نان 

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 توقیف
 ورود خروج

 برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب )برگرداندن دستگاه به والدین(

 3سطح 
 مزایاگرفتن 
 توقیف

 خودداری از اعالن هویت خود 29-3 
 )به رهبری معلم( 1سطح 

 کانفرانس خصوصی با متعلم
 تماس با والدین

 از دست دادن مزایا
 چاشتاز دست دادن وقت نان

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 توقیف تیم(

  3سطح 

UNIF نقض مکرر قوانین کاال 

 )به رهبری معلم( 1سطح 

 رفتاری همراه با سیستم تشخیصقرارداد 
 کانفرانس خصوصی با متعلم

 تماس با والدین

 SSTارجاع به 

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 ارزیابی ضروریات برآورده نشده احتمالی
 دیدن از خانه

 توقیف

 3سطح 
 گرفتن مزایا

 توقیف
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 ابراز محبت در انظار عامه 50-3

 )به رهبری معلم( 1سطح 

 مجدد انتظارات رفتاری و تربیه  تعلیم
 فعالیت تأمل

 کانفرانس خصوصی با متعلم
 تماس با والدین

 از دست دادن مزایا
 تغییر در محیط )چوکی مخصوص، نزدیکی به معلم، نظارت اضافی و غیره.(

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 ارزیابی رفتار کاربردی

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 ورود خروج
 های رفتاریهای/درسمشوره گروپ

 برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 3سطح 
 گرفتن مزایا

 (تهیه پروگرام جایگزین )تغییر معلم/صنف

 تأخیر )مکرر( 31-3
 )به رهبری معلم( 1سطح 

 قرارداد رفتاری همراه با سیستم تشخیص
 کانفرانس خصوصی با متعلم

 والدینتماس با 
 از دست دادن مزایا

 آفرینجوابات منسجم به رفتارهای مشکل

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 ارزیابی ضروریات برآورده نشده احتمالی

 رسان اجتماعیدیدن از خانه، ارجاع به کمک

 گرفتن مزایا فقط متوسطه/لیسه 3سطح 

 گریزیمکتب/عدم اشتراک در صنف 33-3

 )به رهبری معلم( 1سطح 

 قرارداد رفتاری همراه با سیستم تشخیص
 کانفرانس خصوصی با متعلم

 تماس با والدین
 از دست دادن مزایا

 آفرینجوابات منسجم به رفتارهای مشکل

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 والد/متعلم/کارمندان مکتببرگزاری کانفرانس با 
 دیدن از خانه

 توقیف

 3سطح 

 گرفتن مزایا

 ISSتوقیف/ 
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25-3 
پرک ساختن قصدی یا به هم زدن تمرکز هوش

 دیگر شاگردان

 )به رهبری معلم( 1سطح 

 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه
 قرارداد رفتاری همراه با سیستم تشخیص

 اجتماعیکار خدمات  -جبران خسارت 
 عدالت ترمیمی -شود مکلف به جبران خسارت میشاگرد

 فعالیت تأمل
 کانفرانس خصوصی با متعلم)ین(

 تماس با والدین
 کنندهحلقه ترمیم

 ها، فراهم کردن عامل انحراف ذهن و غیره.(تغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک
 آفرینجوابات منسجم به رفتارهای مشکل

 داخل صنف سازی درفضای آرام

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 ارزیابی رفتار کاربردی

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

ISS/تأمل/اتاق بازیابی 

 ورود خروج
 های رفتاریهای/درسمشوره گروپ

 برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 کنندهحلقه ترمیم

 احتمالیارزیابی ضروریات برآورده نشده 

 3سطح 
 گرفتن مزایا

 (تهیه پروگرام جایگزین )تغییر معلم/صنف
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35-3 

هرگونه تخلفی که مدیر یا  - 3نوع  -دیگر 

نماینده او آن را از نظر شدت مشابه تخلفات 
 تلقی کنند 3نوع 

 )به رهبری معلم( 1سطح 

 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه
 سیستم تشخیصقرارداد رفتاری همراه با 

 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت 
 عدالت ترمیمی -شود مکلف به جبران خسارت میشاگرد

 فعالیت تأمل
 کانفرانس خصوصی با متعلم

 تماس با والدین
 از دست دادن مزایا

 دادن حق انتخاب
 ها، فراهم کردن عامل انحراف ذهن و غیره.(تغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک

 استراحت کوتاه در خارج از صندلیدادن 
 مشوره در خصوص جایگزینی رفتارها

 آفرینجوابات منسجم به رفتارهای مشکل
 اتمام زمان داخل صنف
 چاشتاز دست دادن وقت نان

)به رهبری مدیر یا  2سطح 

 تیم(

 توقیف
 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

ISS/تأمل/اتاق بازیابی 

 سازمان مشوره را تنظیم کنیدارتباط با 
 ایجاد سیستم ارتباطی خانه به مکتب و مکتب به خانه

 ورود خروج
 های مرتبط با عملکرد مکتب را تهیه نماییدیک استاد تعیین کرده و پروگرام فعالیت

 ارزیابی رفتار کاربردی
 های رفتاریهای/درسمشوره گروپ

 تببرگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مک
 کنندهحلقه ترمیم

 سطح مهارت را ارزیابی کنید
 ارزیابی ضروریات برآورده نشده احتمالی

 گری همساالنمیانجی
 دیدن از خانه

 طرح امنیت انفرادی متعلم

 3سطح 

 کنندهحلقه ترمیم
 گرفتن مزایا

 (تهیه پروگرام جایگزین )تغییر معلم/صنف
 نظارت سایه به سایه
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 متخلفات نوع دو
 دهنده اقدام ضروری استدارند. ** نشان ضرورتشاگردبه ارجاع به مدیر یا تیم حمایت  2تمام تخلفات نوع 

 مداخالت و سلوک رفتار اهنگرانی کود

15-2 
گرفتن چیز باارزش با هدف سرقت )

 (نگهداشتن آن

 1سطح 

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت  

 ورود خروج

 2سطح 

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 کنندهحلقه ترمیم

 ارزیابی رفتار کاربردی
 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 دیدن از خانه
 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 

 3سطح 

 با والد/متعلم/کارمندان مکتب**برگزاری کانفرانس 
 گرفتن مزایا

 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 
 تعلیق

53-2 
طرح اتهام یا ادعای دروغ و قصدی علیه 

 1سطح  مقامات

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت 

 توقیف
 فعالیت تأمل
 کنندهحلقه ترمیم

 ورود خروج
 (تهیه پروگرام جایگزین )تغییر معلم/صنف

 دیدن از خانه

 2سطح 

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 کنندهحلقه ترمیم

 ورود خروج
 (تهیه پروگرام جایگزین )تغییر معلم/صنف

 دیدن از خانه
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 خرابکاری )صدمه زدن به اموال مکتب( 20-2

 1سطح 

 کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب**برگزاری 
 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت 

 **تماس با والدین 

 2سطح 

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت 

 توقیف 
 ورود خروج

 **تماس با والدین

 3سطح 

 والد/متعلم/کارمندان مکتب**برگزاری کانفرانس با 
 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت 

 برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب 
 گرفتن مزایا

 تعلیق

25-2 

 2نوع  -دعوا 

 
ضرب و شتم جسمانی بدون جراحت جسمانی •

 شدید
 شروع یا اشتراک در دعوا•

یا بیشتر  شاگردان( تن از 3دعوای گروپی )• 

 نیست مگر اینکه 1لزوماً تخلف نوع 

 صدمه جدی جسمانی رخ دهد

 1سطح  

 **تماس با والدین
 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت 
 توقیف

ISS/تأمل/اتاق بازیابی 

 ورود خروج
 گری همساالنمیانجی
 تعلیق

 2سطح 

 کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب**برگزاری 
 طرح امنیت انفرادی متعلم

 کنندهحلقه ترمیم 
 ارزیابی رفتار کاربردی

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 ارتباط با سازمان مشوره را تنظیم کنید
 های مرتبط با عملکرد مکتب را تهیه نماییدیک استاد تعیین کرده و پروگرام فعالیت

 های رفتاریهای/درسمشوره گروپ
 تعلیق

 

 3سطح 
 تعلیق

 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی  
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52-2 
نقض پالیسی آزار جنسی/تبعیض جنسیتی 

 تعلیمی حوزه 

 1سطح 

 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت 
 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 گری همساالنمیانجی
 های رفتاریهای/درسگروپ مشوره

 کنندهحلقه ترمیم
 ارتباط با سازمان مشوره را تنظیم کنید

 2سطح 

 کنندهحلقه ترمیم
 ارزیابی رفتار کاربردی

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 های مرتبط با عملکرد مکتب را تهیه نماییدیک استاد تعیین کرده و پروگرام فعالیت
 های رفتاریهای/درسگروپمشوره 

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب 
 طرح امنیت انفرادی متعلم

 3سطح 

 گرفتن مزایا
 (تهیه پروگرام جایگزین )تغییر معلم/صنف

 تعلیق
 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 

 سوءرفتار جنسی 13-2

 1سطح 

 اجتماعیکار خدمات  -جبران خسارت 
 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 گری همساالنمیانجی
 کنندهحلقه ترمیم

 ارتباط با سازمان مشوره را تنظیم کنید

 2سطح 

 کنندهحلقه ترمیم
 ارزیابی رفتار کاربردی

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 مرتبط با عملکرد مکتب را تهیه نماییدهای یک استاد تعیین کرده و پروگرام فعالیت
 های رفتاریهای/درسمشوره گروپ

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 طرح امنیت انفرادی متعلم

 3سطح 

 گرفتن مزایا
 (تهیه پروگرام جایگزین )تغییر معلم/صنف

 تعلیق
 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 
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 اندام جنسی نمایش 14-2

 1سطح 

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 ارتباط با سازمان مشوره را تنظیم کنید

 گرفتن مزایا
 تغییر در محیط )نزدیکی به معلم، نظارت اضافی و غیره.(

 2سطح 

 ارزیابی رفتار کاربردی

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 رفتاری هایهای/درسمشوره گروپ
 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 طرح امنیت انفرادی متعلم

 3سطح 
 تعلیق

 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 

18-2 

 
 قمار

)هر نوع بازی چانسی برای کسب پول یا 
 امتیازات دیگر(

 1سطح 

 ارزیابی ضروریات برآورده نشده احتمالی
 کار خدمات اجتماعی نظارت شده -جبران خسارت  

 توقیف
 **تماس با والدین

 گرفتن مزایا
 تغییر در محیط )نزدیکی به معلم، نظارت اضافی و غیره.(

 2سطح 

 ارزیابی رفتار کاربردی
 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 3سطح 
 تعلیق

 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 

19-2 

 عبور غیرمجاز
دیگر  تعلیمی شاگردحوزه تعلیق شده یا شاگرد)

در محل  تعلیمی حوزه بدون اجازه در واقعات 
 مکتب حضور پیدا کند(

 1سطح 

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 طرح امنیت انفرادی متعلم

 تعلیق

 2 سطح

 گرفتن مزایا
 تعلیق

 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی  

 3سطح 

 گرفتن مزایا
 تعلیق

 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 
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 هشدار دروغ 16-2

 1سطح 

 **تماس با والدین
 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت  

 توقیف
 تعلیق

 2سطح 

 **تماس با والدین
 برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب 

 گرفتن مزایا

 تعلیق 3سطح 

 21-2 

 زورگویی
 )بشمول اخاذی و مجبور ساختن(

 
مراجعه  تعلیمی حوزه به پالیسی زورگویی 

 کنید

 1سطح 

ISS/تأمل/اتاق بازیابی 

 ورود خروج
 گری همساالنمیانجی

 **تماس با والدین

 2سطح 

 کنندهترمیمحلقه 
 ارزیابی رفتار کاربردی

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 ایجاد سیستم ارتباطی خانه به مکتب و مکتب به خانه
 های رفتاریهای/درسمشوره گروپ

 برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 طرح امنیت انفرادی متعلم

 3سطح 

 گرفتن مزایا
 تعلیق

 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 
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23-2 
)استفاده از اصطالحات  -آزار نژادی 

ناخوشایند که به نژاد یا ملیت شخص دیگری 
 اشاره دارد(

 1سطح 

ISS/تأمل/اتاق بازیابی 

 ورود خروج
 گری همساالنمیانجی

 **تماس با والدین

 2سطح 

 کنندهحلقه ترمیم
 رفتار کاربردیارزیابی 

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 ایجاد سیستم ارتباطی خانه به مکتب و مکتب به خانه
 های رفتاریهای/درسمشوره گروپ

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب
 طرح امنیت انفرادی متعلم

 3سطح 

 گرفتن مزایا
 تعلیق

 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 

30-3 
استفاده/به همراه داشتن تنباکو  -سگرت کشیدن

و/یا فندک )از جمله سگرت الکترونیکی/پیپ 
 و تنباکو(

 1سطح 
 **تماس با والدین

 توقیف

 2سطح 
 گرفتن مزایا

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 3سطح 

 گرفتن مزایا
 والد/متعلم/کارمندان مکتببرگزاری کانفرانس با 

 تعلیق

 ترک کردن محوطه مکتب بدون اجازه 48-3

 1سطح 
 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 فقط ابتداییشاگردطرح امنیت انفرادی 

 2سطح  

 گرفتن مزایا
 ارزیابی رفتار کاربردی ابتدایی

 ( ابتداییSST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار ) 

 تعلیق

 3سطح 
 گرفتن مزایا

 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 
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 یا توقیف ISSعدم حضور در  49-3

 1سطح 
 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت 

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 2سطح 
 گرفتن مزایا

 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 3سطح 
 گرفتن مزایا

 تعلیق

22-2 
 تعلیمی حوزه نقض پالیسی استفاده قابل قبول 

 )تکنالوجی(

 1سطح 

 **تماس با والدین
 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه

 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت 
 توقیف

 تغییر در محیط )چوکی مخصوص، نظارت اضافی و غیره.(

 2سطح 
 کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب**برگزاری 
 گرفتن مزایا

 3سطح 

 گرفتن مزایا
 (تهیه پروگرام جایگزین )تغییر معلم/صنف

 تعلیق
 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 

 تحت تأثیر مواد مخدر/الکول 03-1-2

 1سطح 
 **تماس با والدین

 در جریان عدم هوشیاری(ایجاد تغییر در محیط )خارج کردن از نفوس مکتب 

 2سطح 
 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 گرفتن مزایا

 3سطح 

 گرفتن مزایا
 تعلیق

 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 
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 اختالل در کافه تریا کافه

 1سطح 

 **تماس با والدین
 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت 

 چاشتدادن وقت ناناز دست 
 تغییر در محیط )چوکی مخصوص، نظارت اضافی و غیره.(

 2سطح 
 **برگزاری کانفرانس با والد/متعلم/کارمندان مکتب

 گرفتن مزایا

 3سطح 
 گرفتن مزایا

 تعلیق

26-2 

هرگونه تخلفی که مدیر یا  - 2نوع  -دیگر 

نماینده او آن را از نظر شدت مشابه تخلفات 
 تلقی کنند 2نوع 

 1سطح 

 **تماس با والدین
 کار خدمات اجتماعی -جبران خسارت 

 چاشتاز دست دادن وقت نان
 توقیف

ISS/تأمل/اتاق بازیابی 

 ورود خروج
 گری همساالنمیانجی

 2سطح 

 کنندهحلقه ترمیم
 سطح مهارت را ارزیابی کنید

 ارزیابی ضروریات برآورده نشده احتمالی
 کاربردیارزیابی رفتار 

 (SST( )ارجاع به BIPطرح بهبود رفتار )

 ارتباط با سازمان مشوره را تنظیم کنید
 ایجاد سیستم ارتباطی خانه به مکتب و مکتب به خانه

 های مرتبط با عملکرد مکتب را تهیه نماییدیک استاد تعیین کرده و پروگرام فعالیت
 های رفتاریهای/درسمشوره گروپ

 با والد/متعلم/کارمندان مکتب**برگزاری کانفرانس 
 دیدن از خانه

 طرح امنیت انفرادی متعلم

 3سطح 

 گرفتن مزایا
 (تهیه پروگرام جایگزین )تغییر معلم/صنف

 نظارت سایه به سایه
 تعلیق

 تعلیمی حوزه ارجاع به کانفرانس انضباطی 
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 تخلفات نوع اول
 موارد نقض قانون مکاتب امن - 1نوع 

 ( مشخص شده استSSAقانون مکاتب امن با عالمت )موارد نقض 

سال جزو جرایم ذیل ه در صورت ارتکاب ذریعه یک کالنمطابق با قانون مکاتب امن، مدیران مکتب مکلف هستند در زودترین فرصت که منطقاً ممکن باشد، هریک از جرایم ذیل یا هرگونه اقدامی را ک
های ، یا در جریان مشارکت در فعالیتتعلیمی حوزه از جمله )اما نی محدود به( اقدامات صورت گرفته در بس مکتب در حال ارائه خدمات به نمایندگی از دهد، شود و در محل مکتب رخ میمحسوب می

 است میزوریقانون  167.171، و 167.161، 160.261های های مجری قانون مربوطه اطالع دهند. این موضوع بشمول تمام تخلفات در بخشمکتب را به سازمان

 مداخالت ر و سلوکها رفتانگرانی کود

ALCH الکول/مالکیت 

 الزامی

 تماس با والدین

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 پیامدهای احتمالی

 ارجاع به تداوی سوءمصرف مواد
 سپرده شدن به پروگرام جایگزین 

 تعلیق طوالنی
 اخراج

 مواد مخدر/مالکیت، خوراکی 04-1
 الزامی

 تماس با والدین
 تماس با مجریان قانون

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 پیامدهای احتمالی

 ارجاع به تداوی سوءمصرف مواد در پروگرام جایگزین
 تعلیق طوالنی 

 اخراج

 (SSAسالح/مالکیت ) 01-1
 الزامی

 والدینتماس با 
 تماس با مجریان قانون

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 پیامدهای احتمالی

 سپرده شدن به پروگرام جایگزین
 تعلیق طوالنی

 اخراج
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 (SSAسالح/استفاده ) 02-1
 الزامی

 تماس با والدین
 تماس با مجریان قانون

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 پیامدهای احتمالی

 سپرده شدن به پروگرام جایگزین
 تعلیق طوالنی

 اخراج

05-1 
( توزیع توتون و SSAمواد مخدر/فروش/)

تنباکو و/یا سگرت الکترونیکی، پیپ، 
 خوراکی، تجویز

 الزامی

 تماس با والدین
 تماس با مجریان قانون

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 پیامدهای احتمالی

 سپرده شدن به پروگرام جایگزین
 تعلیق طوالنی

 اخراج

 (SSAضرب/شتم ) 06-1
 الزامی

 تماس با والدین
 تماس با مجریان قانون

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 پیامدهای احتمالی

 سپرده شدن به پروگرام جایگزین
 تعلیق طوالنی

 اخراج

 تجاوز/حمله جنسی 07-1

 الزامی 

 تماس با والدین
 تماس با مجریان قانون

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 پیامدهای احتمالی

 سپرده شدن به پروگرام جایگزین
 جایابی جایگزین

 تعلیق طوالنی
 اخراج

 (SSAزدن قصدی )آتش 08-1
 الزامی

 تماس با والدین
 تماس با مجریان قانون

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 پیامدهای احتمالی

 سپرده شدن به پروگرام جایگزین
 تعلیق طوالنی

 اخراج
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09-1 

تهدیدات بمب/دیگر تهدیدات در مورد ثبات و 

 (SSAامنیت مکتب )

 

 الزامی

 تماس با والدین
 تماس با مجریان قانون

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 پیامدهای احتمالی

 سپرده شدن به پروگرام جایگزین
 تعلیق طوالنی

 اخراج

 آمیز شدیدرفتار تبعیض 12-1
 الزامی

 تماس با والدین
 تماس با مجریان قانون

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 پیامدهای احتمالی

 سپرده شدن به پروگرام جایگزین
 تعلیق طوالنی

 اخراج

 فعالیت مربوط با باند باند
 الزامی

 تماس با والدین
 تماس با مجریان قانون

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 احتمالیپیامدهای 

 سپرده شدن به پروگرام جایگزین
 تعلیق طوالنی

 اخراج

11-1 
 های غیرقانونیدیگر فعالیت

 به قانون مکاتب امن مراجعه کنید

 الزامی

 تماس با والدین
 تماس با مجریان قانون

 تعلیمی حوزه با ارجاع به کانفرانس انضباطی  OSSروز  10الی 

 پیامدهای احتمالی

 پروگرام جایگزینسپرده شدن به 
 تعلیق طوالنی

 اخراج
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 قوانین استفاده از بس مکتب
 

مسئولیتی در مورد نظارت بر ایستادگاه بس به عهده ندارد،  تعلیمی حوزه شان هستند. والد)ین(/سرپرست)ها( در جریان حضور در ایستادگاه بس، تا قبل از ورود بس و بعدت از حرکت بس مسئول رفتار طفل
انجام دهد.   شاگرداناقدام انضباطی را علیه  SLPSدر ایستادگاه بس باعث اختالل عمده به عملکرد مکتب شده یا به احتمال زیاد باعث چنین کاری شود، ممکن است  شاگرداناما در صورتی که اقدامات 

 در مدتی که در انتظار بس هستند، در خارج از سرک ایبستاده شوند. شاگردانبه بس سوار شوند. ضرور است  شاگردانشود که مانی آغاز میز SLPS شاگرداننظارت بر 

 
یا طرف قرارداد  تعلیمی حوزه در داخل بس متعلق به شاگردبه صورت موقت یا همیشگی اجازه سوار شدن به بس را نداشته باشد.  هرگونه تخلفی که ذریعه یک شاگردرفتار نامناسب ممکن است باعث شود 

( کمره دیجیتل به هر بس نصب شده است 2دو )  آید و رفتار نامناسب تحمل نخواهد شد.بس، ادامه صنف درس به حساب میمورد رسیدگی قرار گیرد.  شاگردآن رخ دهد باید مطابق با این طرزالعمل رفتار 

 دهد ثبت گردد.در کنار دروازه بس رخ می هایی که در داخل بس وتا فعالیت
 باید از دستورات دریور اطاعت کنند. شاگرداندریور بس مسئول است.   .1
های باید سوار بس نشاگردارا تعیین کند.   شاگرداناند. دریور بس حق دارد به همراه مدیر چوکی های ی را دریافت خواهد که در حال حاضر به بس اختصاص داده شدهشاگرداندریور بس لیستی از  .2

 اختصاص یافته به خودشان شوند.
 تنها باید سوار بس اختصاص یافته به خودشان شوند. شاگردانکنند که نمبر بس و مسیر اختصاص یافته به روی آن درج شده است.  منتقل شده کارتی را دریافت می شاگردانتمام  .3
 والدین مجاز به سوار شدن یا راندن بس نیستند. .4

 
 سایت مراجعه کنید.نام یا ویبهای بس مکتب به بسته ثبتدر مورد طرزالعمل مسئولیتنوت:  

 
تواند باعث توصیه به اخراج شود.  در جریان مدت تعلیق حق استفاده از بس، را نداشته باشد.  سوء رفتار جدی در بس می SLPSهای اجازه سوار شدن در بسشاگردتواند باعث شود نقض این قوانین می

 از خانه به مکتب یا از مکتب به خانه به عهده والد)ین(/سرپرست)ها( است.  شاگردمسئولیت ترانسپورت 
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 محل وقوع تخلف
 تخلفات بس - 4نوع  

 شود. رفتارهای ذیل صرفاً مخصوص بس هستند.تطبیق می شاگردانتمام طرزالعمل رفتار حتی در بس نیز در مورد 

 مداخالت رفتاریهای تشویش کود

 1سطح  انداختن اشیاء در داخل بس 36-4

 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه
 قرارداد رفتاری همراه با سیستم تشخیص

 عدالت ترمیمی -شود مکلف به جبران خسارت میشاگرد
 کانفرانس خصوصی با متعلم

 تماس با والدین
 غیره.(ها و تغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک

 2سطح 
 تماس با والدین

 تعلیق بس

 3سطح 
 تماس با والدین
 اخراج از بس

 انداختن اشیاء به خارج کلکین 37-4
 1سطح 

 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه
 قرارداد رفتاری همراه با سیستم تشخیص

 عدالت ترمیمی -شود مکلف به جبران خسارت میشاگرد
 متعلمکانفرانس خصوصی با 

 تماس با والدین
 ها و غیره.(تغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک

 2سطح 
 تماس با والدین

 تعلیق بس

 3سطح 
 تماس با والدین
 اخراج از بس

 دستکاری دروازه اضطراری 38-4

 1سطح 

 کانفرانس خصوصی با متعلم
 تماس با والدین

 غیره.(ها و تغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک

 2سطح 
 تماس با والدین

 تعلیق بس

 3سطح 
 تماس با والدین
 اخراج از بس

 



61 

 فیصد آماده بودن          100فیصد احترام گذاشتن                  100فیصد مسئولیت پذیری                100فیصد در امن بودن       100

 امتناع از نشستن 39-4
 1سطح 

 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه
 قرارداد رفتاری همراه با سیستم تشخیص

 عدالت ترمیمی -شود مکلف به جبران خسارت میشاگرد
 کانفرانس خصوصی با متعلم

 والدینتماس با 
 ها و غیره.(تغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک

 2سطح 
 تماس با والدین

 تعلیق بس

 3سطح 
 تماس با والدین
 اخراج از بس

40-4 
تیله دادن/انداختن در جریان سوار شدن/پایان 

 شدن

 1سطح 

 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه
 عدالت ترمیمی -شود مکلف به جبران خسارت میشاگرد

 کانفرانس خصوصی با متعلم
 تماس با والدین

 تماس با والدین 2سطح 
 تعلیق بس

 3سطح 
 تماس با والدین
 اخراج از بس

 جیغ کشیدن از کلکین 41-4

 1سطح 

 کانفرانس خصوصی با متعلم
 تماس با والدین

 ها و غیره.(تغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک

 2سطح 
 والدینتماس با 

 تعلیق بس

 3سطح 
 تماس با والدین
 اخراج از بس
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 بیرون آوردن اعضای بدن از کلکین 42-4

 1سطح 

 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه
 کانفرانس خصوصی با متعلم

 تماس با والدین
 ها و غیره.(تغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک

 2سطح 
 تماس با والدین

 تعلیق بس

 3سطح 
 تماس با والدین
 اخراج از بس

 خوردن یا نوشیدن در داخل بس 43-4

 1سطح 

 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه
 کانفرانس خصوصی با متعلم

 تماس با والدین
 ها و غیره.(تغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک

 2سطح 
 تماس با والدین

 تعلیق بس

 3سطح 
 تماس با والدین
 اخراج از بس

46-4 

هرگونه تخلفی که مدیر یا نماینده او  -دیگر 

تلقی  4آن را از نظر شدت مشابه تخلفات نوع 

 کنند

 1سطح 

 مجدد انتظارات رفتاری تعلیم  و تربیه
 قرارداد رفتاری همراه با سیستم تشخیص

 عدالت ترمیمی -شود مکلف به جبران خسارت میشاگرد
 کانفرانس خصوصی با متعلم

 تماس با والدین
 ها و غیره.(تغییر در محیط )چوکی مخصوص، حذف محرک

 2سطح 
 تماس با والدین

 تعلیق بس

 3سطح 
 تماس با والدین
 اخراج از بس
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 شاگرد و سلوکتکنالوجی  رفتار
 

( حاکم است.  نقض آن ممکن است باعث از دست دادن حق استفاده  Mo Rev Stat 160.775از جمله زورگویی سایبری ) SLPSبر استفاده از تمام تکتالوجی ها در شاگردپالیسی و مقررات استفاده قابل قبول 

جاد، ارسال، دریافت یا ذخیره ای تعلیمی حوزه نباید انتظار داشته باشند حریم خصوصی آنها در هر چیزی که با استفاده از تکنالوجی  شاگردانهای مدنی یا جزایی شود.  کاربر، تعلیق، اخراج و مجازات
های و های همراه، کمرههای ارتباطی الکترونیکی باید با اجازه کارمندان مکتب صورت بگیرد. استفاده غیرمجاز از تلیفونهای الکترونیکی و دستگاههای همراه، کمرهکنند، حفظ گردد.  استفاده از تلیفونمی

بازگردانده  دره یا جستجو و توقیف آنها شود.  اجناس مصادره شده تنها بعد از مالقات والد)ین(/سرپرست)ها( با مقامات مکتب در یک دوره زمانی معقولهای الکترونیکی ممکن است باعث مصادستگاه
 شود، به عهده نخواهد داشت.ادره میآورده شده و با توجه به همان پالیسی مص تعلیمی حوزه هایی که بر خالف پالیسی مسئولیتی در قبال دستگاه تعلیمی حوزه شود.  می

 
در مورد استفاده قابل  تعلیمی حوزه های کند و طبق پالیسیدیگر و کارمندان را نقض می شاگرداندیگر و کارمندان را ندارند.  انجام چنین کاری حریم خصوصی  شاگرداناجازه گرفتن عکس از  شاگردان 

بر  تعلیمی حوزه و تجهیزات شاگرددر جریان معمول کاری و جهت حفاظت از کاربران  تعلیمی حوزه شود.  ( با آن برخورد میFERPA) خصوصی فامیل و حفظ حریم تعلیم  و تربیهقبول و قانون حق 

شود ز تکنالوجی در خارج از مکتب که مانع از فعالیت مکتب میا شاگردانکند.  در شرایط خاص، استفاده نظارت می تعلیمی حوزه ارتباطات الکترونیکی و معلومات الکترونیکی ذخیره شده باالی تکنالوجی 
 گیرد.ای برای آزار یا زورگویی سایبری( نیز مشمول اقدامات انضباطی قرار میبوک و دیگر منابع رسانه)مثل استفاده از فیس

 
دارد.  شبکه هیات تا حد مجاز بر بنیاد قانون باید یک انجمن بسته در نظر گیرد را برای خود محفوظ میمی هیات، حق محدود کردن دسترسی به انترنت به اوقاتی که منابع در اختیار بوده و نظارت صورت

اطالع و تأیید یکی از کارمندان هیات اند )اعم از انترنت یا انترانت( دیدار نکنند مگر اینکه چنین کاری با باید قبول کنند که با اشخاصی که آنها را به صورت آنالین مالقات کردهشاگردگرفته شود.  کاربران 
نمایند که نامناسب بوده یا باعث ناراحتی کاربر کنند یا هرگونه پیامی که دریافت میباید هرگونه مطالب نامناسب که ذریعه کمپیوتر به آنها دسترسی پیدا میشاگردانجام شود.  کاربران  تعلیم  و تربیهو با هدف 

 یا دیگر کارمندان مکتب اطالع دهند.شود را بالفاصله به معلم می
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 بی کفایتی
 
 

برد، تعلیق یا اخراج شوند. هرگونه تعلیق ذریعه مدیر باید را از بین می شاگرداناندازد یا روحیه یا طرز رفتار صحیح به علت رفتاری که نظم و انضباط صحیح مکاتب را به خطر می شاگردانممکن است 
  بالفاصله به سرپرست یا نماینده تعیین شده او راپور داده شود و او ممکن است در هر زمان این تعلیق را لغو نماید.

 علیق راپور گردد.هیچ متعلمی نباید بیشتر از یک روز از مکتب اخراج شود مگر اینکه این اقدام به حیث ت 
   درآورد تعلیق  آمدن به  از مکتب  ( روزه10را به خاطر تخلفات نوع دو برای یک دوره حداکثر ده )شاگرد می توانند مدیران. 

  درآوردتعلیق آمدن به  از مکتب  ه( روز10را به خاطر تخلفات نوع یک به مدت ده )شاگرد می توانند مدیران. 

 از جمله )اما نه محدود به( قانون مکاتب امن تعلیق نمود.زوریتوان بر بنیاد الزامات قانون تجدیدنظر شده مینف دوم را نمیصنوف مهد طفل تا ص شاگردان ، 

 مکتب تعلیق کند. ازروزه  180را برای دوره حداکثر شاگردتواند سرپرست می  

  آنها باید مکتوب تعلیق را دریافت کنند.شود، باید با والدین تماس گرفته شود و از مکتب تعلیق میشاگردزمانی که 
 اند را نداشته باشند.زنند ممکن است اجازه بازگشت به مکتبی که در آنجا مرتکب تخلف شدهمی شاگردانی که دست به ضرب و شتم کارمندان یا دیگر شاگردان 
 حضور داشته باشد، صرف نظر از اینکه فعالیت در صحن  تعلیمی حوزه ز محل مکتب یا هرگونه فعالیت آن فوتی ا 1,000مشمول اقدام انضباطی بر بنیاد این پالیسی اجازه ندارد در فاصله شاگرد

را به خاطر  شاگردانممکن است   تعلیمی حوزه   تعلیق شده برای حضور در محل مکتب باید از سرپرست یا نماینده سرپرست جواز دریافت کند.شاگرد  صورت بگیرد یا خیر. تعلیمی حوزه 
 مکتب تأثیری منفی داشته باشد، مشمول اقدام انضباطی نماید. تعلیمی فتار خارج از محل مکتب که باالی محیط ر
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 روسه طی مراحل بی تکلیفیپ
 

که و سلوک شاگرد رفتار  نظامنامه در مورد تخلفات از  در مورد فیصله اعتراضات و شکایات و در نظر گرفتن هرگونه تعلیق یا اخراج باید به صورت منصفانه و صادقانه باشد. شاگردانبرخورد با همه 
    ممکن است مستلزم تعلیق یا توصیه برای اخراج باشد:

 
 تحقیق در سطح مکتب را در دوره زمانی معقولی انجام دهد. هیچ متعلمی نباید تعلیق شود مگر اینکه: وشاگردمدیر یا نماینده او باید برگزاری کانفرانس 

 شود؛ وبه او ارائه میشاگرداطالعیه زبانی یا کتبی اتهامات علیه  .1
 ه است را ارائه نماید؛ وهایی که تعلیق بر بنیاد آن پیشنهاد شداتهامات را رد کند، باید توضیح زبانی یا کتبی واقعیتشاگرداگر  .2
 باید فرصتی برای ارائه برداشت خود از حادثه داشته باشد؛ وشاگرد .3
که هیات خواهد درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیم را داشته باشد، تعلیق باید تا زمانی ای ارائه کند مبنی بر اینکه میاطالعیهشاگرد( روز، چنانچه 10در صورت تعلیق به مدت بیشتر از ده ) .4

وجود خطر دوامداری را برای اشخاص یا اموال ایجاد کرده یا تهدید دوامدار اختالل در روند تحصیل را بهشاگردکند متوقف شود، مگر اینکه بنا به قضاوت سرپرست، حضور تصمیم خود را اعالن می
   ه در زودترین فرصت برگزار گردد.بالفاصله از مکتب اخراج شود و اطالعیه و جلسشاگردآورد؛ در این صورت ممکن است 

 
و زمان برگزاری کانفرانس با مدیر یا نماینده را به حیث ضرورت پذیرش مدیر یا نماینده او باید با والد)ین(/سرپرست)ها( درتماس شود تا اطالعیه تعلیق را به آنها بدهد، دلیل تعلیق را اعالن کرده و تاریخ 

 می نباید بدون مستندسازی مناسب سوءرفتار مورد نظر و دلیل تعلیق به خانه روان شود.هیچ متعل  تعیین نماید.شاگردمجدد 
 

گی متعلمی که حضورش خطر دوامداری را برای اشخاص یا اموال ایجاد کرده یا تهدید همیش  باید تا ختم روز کاری مکتب در مکتب باقی بماند مگر اینکه به والد)ین(/سرپرست)ها( تسلیم داده شود.شاگرد
 وجود آورد، باید بالفاصله تحت نظارت مقامات قانونی مربوطه از مکتب بیرون برده شود.اختالل در روند تحصیلی را به
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 در رابطه به بی تکلیفیدرخواست تجدید نظر  طی مراحل
 تجدید نظر در تعلیق کوتاه مدت:

 ( روز مشمول تجدید نظر نیست مگر نزد مدیر تعمیر.10)توقیف، تعلیق در مکتب و تعلیق خارج از مکتب حداکثر به مدت ده 
  

 [ روز(:10تجدید نظر در تعلیق درازمدت )بیشتر از ده ]
یا والدین شاگرد  ردار شوند.برخو دیپارتمنت تعلیم و تربیهیا والد)ین(/سرپرست)ها( از حق درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم سرپرست نزد شاگردشود هرگونه تعلیق به مدت بیشتر از ده روز باعث می

یا والدین قصد خود برای درخواست تجدیدنظر را شاگرداگر   و اجتماع اطالع دهند. نظر را به دفتر مشارکت فامیل ( روز کاری از تاریخ تعلیق درازمدت، قصد خود برای درخواست تجدید5باید ظرف پنج )

خطر دوامداری را برای اشخاص یا اموال ایجاد کرده یا تهدید شاگردبا این حال، اگر بنا به قضاوت سرپرست، حضور   گیرد، متوقف شود.را می اطالع دهند، تعلیق باید تا زمانی که هیات تصمیم خود
  بالفاصله از مکتب اخراج شده و جلسه در زودترین فرصت ممکن برگزار خواهد شد.شاگردوجود آورد، همیشگی اختالل در روند تحصیلی را به

های مربوط به تعلیق، اقدامات انجام شده ذریعه او و دالیل مربوطه را بنا به ورت ارائه درخواست تجدید نظر به هیات اداری مخصوص، سرپرست باید در زودترین فرصت راپور مکمل واقعیتدر ص
  ا به طرف تجدیدنظرخواه اعطا نماید.اجازه برگزاری جلسه ر RSMo, 167.161درخواست هیات اداری مخصوص ارسال کند و باید بر بنیاد بخش 

  
 ( روز را ارائه نمایند:10های ذیل درخواست تجدید نظر مربوط به تعلیق بیشتر از ده )توانند به روشوالد)ین(/سرپرست)های( قانونی می

 801و اجتماع،  درخواست فورمه تجدید نظر از دفتر مشارکت فامیل thN. 11 St., St. Louis, MO 63101 ،.یا نوشتن مکتوب تقاضای تجدید نظر 
 .درج تمام معلومات مربوط با تخلف در فورمه یا مکتوب 
 ( روز کاری از تاریخ تعلیق درازمدت به دفتر مشارکت فامیل5برگرداندن فورمه یا مکتوب ظرف پنج ) .و اجتماع 
 اً به تخلف باعث تطبیق تعلیق درازمدت مربوطه باشد.هایی باشد که مستقیمهای تجدید نظر باید صرفاً بشمول بیانیه واقعیتدرخواست 

 پروسیجر درخواست تجدید نظر برای جایابی جایگزین:
جایابی   ائه نماید.و اجتماع آن مکتب ار تواند تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر مشارکت فامیلبه مکتبی جایگزین روان شده است، میشاگردمتعلمی که به دلیل تخلفات نوع یک از طرزالعمل رفتار 

باید تا زمانی که حکم مربوط به درخواست تجدید نظر صادر شود در مکتب جایگزین  شاگردان  جایگزین تا زمانی که حکم مربوط به درخواست تجدید نظر صادر شود، به قوت خود باقی خواهد ماند.
 توانند به روش ذیل در مورد هریک از این دو اقدام درخواست تجدید نظر بدهند:والد)ین(/سرپرست)های( قانونی می  نام کنند.ثبت

 801و اجتماع،  درخواست فورمه تجدید نظر از دفتر مشارکت فامیل th1N. 1 St., St. Louis, MO 63101.یا نوشتن مکتوب تقاضای تجدید نظر ، 
 .درج تمام معلومات مربوط با تخلف در فورمه یا مکتوب 
 ( روز کاری از تاریخ جایابی جایگزین به دفتر مشارکت فامیل5برگرداندن فورمه یا مکتوب ظرف پنج ) .و اجتماع 
 ( روز 10اطالعیه وضعیت درخواست تجدید نظر ظرف ده )  هایی باشد که مستقیماً به تخلف باعث تطبیق جایابی جایگزین مربوطه باشد.انیه واقعیتهای تجدید نظر باید صرفاً بشمول بیدرخواست

    کاری مکتب بعد از دریافت تقاضای تجدید نظر کتبی برای سرپرست ارسال خواهد شد.
 شده و قابل تجدید نظر نیست. و اجتماع باید نهایی تلقی تصمیم دفتر مشارکت فامیل 
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 و یا تبعید اخراج
 

   اخراج عبارت است از جلوگیری همیشگی از حضور در مکتب.
  

 اخراج از مکتب:
 تعلیمی اخراجی که به محیط شاگردهر   معنای عفو مشروط نیست.طور اتومات بهجایگزین به پایان رسانده است و انتقال به محیط مکتب معمول به تعلیمی متعلمی که دوره اخراج خود را در یک محیط 

 جایگزین برگردد. تعلیمی ران اخراج خود به محیط جایگزین اخراج گردد و مجاز نیست تا ختم دو تعلیمی دهد باید از محیط رود و همچنان رفتار ناسازگارانه را از خود نشان میجایگزین می
  

مدیر یا نماینده باید بالفاصله متعلمی که به دلیل در اختیار داشتن هریک از   بعد از تعلیق به دلیل ارتکاب تخلفات نوع یک ممکن است بنا به توصیه مدیر مکتب یا نماینده او اخراج گردند. شاگردانهریک از 
 کار شناخته شده است را تعلیق کرده و توصیه کند که اخراج گردد:بس مکتب یا در رویداد تحت حمایت مکتب گناه موارد ذیل در مکتب،

 ها(لغات سالحسالح )نگاه کنید به فرهنگ 
 توزیع و فروش مواد مخدر یا الکول 
 ضرب و شتم شدید 
 دیگر موارد نقض قانون مکاتب امن که مستلزم اخراج است 

  
 :یعلیمحوزه تاخراج از 

طور همیشه از مکتب اخراج کند. در جلسه رسیدگی، هیات قبل از را بهشاگردتواند می تعلیم  و تربیهو برگزاری جلسه در مورد اتهامات، هیات شاگردبعد از ارائه اطالعیه به والد)ین(/سرپرست)های( 
 گیرد.مسئولین مکتب را در نظر میو شاگردگیری در مورد اخراج شواهد و اظهارات ارائه شده ذریعه تصمیم

  
های مکاتب بخش یا شهر در ایالت پذیرفته شود، مگر بعد از بررسی و تأیید مقامات مسئول سیستم مکاتبی که او قصد یک از سیستمدر هیچ عامههر متعلمی که اخراج شده است نباید در هیچ مکتب   نوت:

 دارد در آن حضور پیدا کند.
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 شدن از مکتب  اخراج طی مراحل 
 
 

 از مکتب: 
در جریان مدت زمان انتظار برای برگزاری کانفرانس شاگردباید اخراج شود، شاگرداگر مدیر توصیه کند که   از مکتب را توصیه کند.شاگردتواند اخراج مدیر می  را اخراج کند.شاگردتواند مدیر نمی
تعیین  تعلیمی حوزه تشکیل خواهد شد و در این کانفرانس، مسئول انضباط شاگردبرای  تعلیمی حوزه کانفرانس انضباطی   جهت ارائه توصیه مربوط به اخراج، موقتاً تعلیق خواهد شد. تعلیمی حوزه انضباطی 

 خواهد کرد که توصیه مربوط به اخراج را تأیید، اصالح یا رد نماید.
  

 به شرح ذیل است: میحوزه تعلیهای انضباطی ج و کانفرانسهای مقتضی توصیه اخراپروسیجر

  ساعت به مسیرهای  48اگر دوسیه ظرف   مستندات مناسب باید به دفتر مسیرهای نوآورانه ارسال گردد.  و تحقیق در سطح مکتب را انجام دهد.شاگردمدیر یا نماینده او باید برگزاری کانفرانس

 به بازگشت به مکتب خواهد بود )به استثنای شرایط خاص(.مجاز شاگردنوآورانه ارائه نشود، 
  ( روز بعد از تخلف انضباطی صورت خواهد گرفت.10ظرف ده ) تعلیمی حوزه ذریعه نماینده سرپرست و مسئول انضباط  تعلیمی حوزه برگزاری کانفرانس انضباطی 
  ا نماینده او را بررسی خواهد کرد.مستندات ارائه شده ذریعه مدیر تعمیر و/ی تعلیمی حوزه مسئول انضباط 
  ،باید در حالت تعلیق باقی بماند.شاگردتا زمانی که کانفرانس برگزار شود 

  
 : یحوزه تعلیماز 

گیری تب اخراج کند. در جلسه رسیدگی، هیات قبل از تصمیمطور همیشه از مکرا بهشاگردتواند می تعلیم  و تربیهو برگزاری جلسه در مورد اتهامات، هیات شاگردبعد از ارائه اطالعیه به والدین یا سرپرستان 
 گیرد.و مسئولین مکتب را در نظر میشاگرددر مورد اخراج شواهد و اظهارات ارائه شده ذریعه 
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 شمولیت دوبارهپذیرش مجدد یا اجازه 
 

مکتب دیگر در داخل ایالت یا خارج از ایالت، از جمله یک مکتب خصوصی، مکتب اختصاصی، مکتب  تعلیمی حوزه در جریان مدت زمان تعلیق یا اخراج یا برای جلوگیری از تعلیق یا اخراج از شاگرداگر 

 تعلیمی حوزه باعث تعلیق یا اخراج در شاگردشود تا بررسی گردد که آیا رفتار اینده سرپرست برگزار مینام نماید، کانفرانسی با حضور سرپرست یا نمثبت SLPSمکتب کوشش کند در  تعلیمی حوزه مذهبی یا 

SLPS والدین باید برای تعیین وقت مالقات با مسیرهای نوآورانه درتماس شوند.  شود یا خیر.می 
  

در مواردی   اجرایی می کند. SLPS تعلیمی حوزه این تعلیق یا اخراج را در  تعلیمی حوزه شود، می SLPSبعد از تصمیم سرپرست یا نماینده سرپرست مبنی بر اینکه چنین رفتاری باعث تعلیق یا اخراج در 

درجریان مدت زمان تعیین  شاگردانرا دارند، ممکن است این شاگردد و سابقه تعلیق یا نقض مکرر طرزالعمل رفتار شونمی SLPS، مکتب اختصاصی یا مذهبی دیگر وارد تعلیمی حوزه از یک  شاگردانکه 

 شده ذریعه مسئول مسیرهای نوآورانه به یک مکتب جایگزین اختصاص داده شوند.
  

SLPS  دهد مگر اینکه ابتدا ی اجازه حضور در مکتب را نمیشاگردانکند، یا به چنین نام نمیرا دوباره پذیرش یا ثبتروز متوالی به دلیل خشونت از مکتب تعلیق شده باشد  10متعلمی که به مدت بیشتر از

اعضای این کانفرانس باید   با آن در آینده برگزار گردد. کانفرانسی را برای بررسی رفتار باعث اخراج یا تعلیق و اقدامات اصالحی مورد ضرورت برای جلوگیری از وقوع چنین رفتاری یا رفتار مربوط
 و والد/سرپرست او باشد.شاگردبشمول اعضای مناسب مکتب، 

  
  

 جرایم جزایی
یا چنانچه د بدون اینکه حکم نهایی صادر گردد، سال یا نوجوان متهم شومحکوم شده باشد، به حیث یک شخص کالنشاگردنام را ندارد چنانچه اجازه پذیرش مجدد یا ثبتشاگرد، 167.171§بر بنیاد قانون ایالتی 

شد:سال به منزله یکی از جرائم ذیل تلقی مینوجوان به اقدامی محکوم شود که در صورت ارتکاب ذریعه شخص کالن

 ؛565.020)الف( قتل درجه اول بر بنیاد بخش 

 ؛565.021)ب( قتل درجه دوم بر بنیاد بخش 

 ؛565.050بنیاد بخش )پ( ضرب و شتم درجه اول بر 

 ؛566.030یا تجاوز درجه اول بر بنیاد بخش  2013آگوست  28قبل از  566.030)ت( تجاوز خشونتی بر بنیاد بخش 

 ؛566.060یا لواطت درجه اول بر بنیاد بخش  2013آگوست  28قبل از  566.060)ث( لواطت به عنف بر بنیاد بخش 

 ؛566.032)ج( تجاوز قانونی بر بنیاد بخش 

 ؛566.062)چ( لواطت قانونی بر بنیاد بخش 

 ؛570.023، یا سرقت توأم با عنف درجه اول بر بنیاد بخش 2017جنوری  1قبل از  569.020)ح( سرقت توأم با خشونت درجه اول بر بنیاد بخش 

 ؛579.020م ماده کنترول شده بر بنیاد بخش یا تسلی 2017جنوری  1قبل از  195.212)خ( توزیع مواد مخدر به اشخاص زیر سن قانونی بر بنیاد بخش  

 ؛569.040زدن قصدی درجه اول بر بنیاد بخش )د( آتش

 .  565.110بر بنیاد بخش  A)ذ( اختطاف یا اختطاف درجه اول در زمان قرار گرفتن در دسته جرایم 

 
و به دلیل ارتکاب جرایم مذکور در فوق گردد، حتی  تعلیمی شاگردحوزه بر بنیاد طرزالعمل رفتار  تعلیمی حوزه ری تفسیر شود که مانع از ذریعه اقدامات انضباطی ذریعه یک از مفاد این پالیسی نباید طوهیچ

های مقتضی مورد نوجوانان برائت داده شود، به شرطی که ثابت شود تمام محافظت سال یا شکایت علیه شخص نوجوان رد شده یا او از اتهام اقدام خاص در محکمه جنایی یا محکمهاگر اتهام شخص کالن
 اعطا شده است.شاگردالزام قانون به 
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 ( IDEA) افراد معیوب و تربیه تعلیم  و تربیه وانینق
سنت لوئیس اولویت دارد.  این موضوع عامه مکاتب  و سلوطرز رفتارنظامنامه ی که دارای معلولیت هستند، بر قانون مکاتب امن و شاگرداناشخاص دارای معلولیت در مورد  تعلیم  و تربیهالزامات قانون 

 سازد.های جایابی که قانون الزام نموده است، محدود میرا بدون مراعات تغییر در پروسیجر شاگردانبرای اخراج این  تعلیمی حوزه توانایی 
مطابق با قانون  شاگردانگویی به ضروریات این و خدمات موجود برای جواب تعلیمی حوزه های دارای معلولیت است.  پروگرام شاگردانعمومی رایگان و مناسب برای  تعلیم  و تربیهارائه  پالیسی هیات،

 است. U.S.C. §794 29، 1973قانون توانبخشی  504خاص و بخش  تعلیم  و تربیهبرای  میزوری، اصالح شده، طرح ایالت .20 U.S. C. §1400 et seq، (IDEA)اشخاص دارای معلولیت  تعلیم  و تربیه

 
را از زمان تولد الی سن بیست و های پیدا کردن طفل و سرشماری ساالنه همه اطفال دارای معلولیت یا مشکوک به معلولیت ، نواحی مکاتب مکلف هستند فعالیت504و هم بر بنیاد بخش  IDEAهم بر بنیاد  

سرپناه و اطفال شوند مثل اطفال مهاجر و بیمکان میمکاتب خصوصی، اطفالی که زیاد نقل شاگردانروند، که به مکتب نمی تعلیمی حوزه ( سالگی انجام دهند.  این موضوع بشمول اطفال ساکن 21یک )

شناسید که دچار معلولیت بوده و به تان دچار معلولیت است یا طفلی را میپیشرفت داشته باشند. اگر طفل تعلیمی شود، حتی اگر در هر دوره اص میخ تعلیم  و تربیهمشکوک به داشتن معلولیت و نیازمند 
 رود، لطفاً فورمه راپوردهی سرشماری را درخواست کنید.  این اطالعیه در صورت ضرورت به لسان مادری ارائه خواهد شد.نمی عامهمکاتب 

 
سنت لوئیس به آدرس ذیل  عامهخاص، مکاتب  تعلیمی درتماس شوید یا به بخش خدمات  5344-633( 314خاص با نمبر تلیفون ) تعلیمی تان یا مدیر خدمات برای کسب معلومات بیشتر، با مدیر مکتب طفل

 Street, St. Louis, MO 63101 thN. 11. 801مکاتبه کنید: 

 
الی  3تمام اشخاص بین  حوزه تعلیم  و تربیهسال در بخش تحت پوشش خود قرار خواهد داد.   21الی  3را در اختیار تمام اطفال دارای معلولیت بین سنین  FAPEدهد که ینان میسنت لوئیس اطم عامهمکاتب 

طور رایگان و قبل از انجام هرگونه اقدام در مورد جایابی ابتدایی شخص در دارند را بهخاص یا خدمات مربوطه دارند یا اعتقاد بر این است که چنین ضرورتی  تعلیم  و تربیهبه  ساله که ضرورت 21

عبارتند از:  IDEAهای معلولیت بر بنیاد به ارزیابی را در نظر خواهد گرفت.  مثال عادی یا خاص ارزیابی خواهد کرد، و قبل از اجرای هرگونه تغییر قابل مالحظه در جایابی، ضرورت تعلیمی پروگرام 

های مختص به یادگیری، اختالل گفتاری یا زبان، صدمه های صحت، ناتوانیهای متعدد، ناتوانی ارتوپدی، دیگر ناتوانیماندگی ذهنی، معلولیتاوتیزم، اختالالت عاطفی، اختالل شنوایی و ناشنوایی، عقب
اش یک فعالیت عمده زندگی او را به شود که ناتوانی جسمانی یا ذهنیدارای معلولیت دانسته می 504وقتی بر بنیاد بخش شاگردرشد.  مغزی ترومایی، اختالل بینایی/نابینایی و شخص خردسال دچار تأخیر 

 شکل قابل توجهی محدود سازد.

 
خدمات مداخله زودهنگام جهت نوزادان و اطفال نوپای واجد شرایط پروگرام  دهد که معلومات و خدمات ارجاع موردضرورت را برای کمک به ایالت در مورد اجراسازیسنت لوئیس اطمینان می عامهمکاتب 

 ارائه نماید. میزوریهای اول گام
 

ات تعلیم  و تربیهاداره  تواند در جریان ساعات کاری عادی درخاص تهیه کرده است.  این طرح می تعلیم  و تربیهبرای  میزوریسنت لوئیس طرح انطباق محلی را برای اجراسازی طرح ایالت  عامهمکاتب 
 خاص مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

 
به اطفال دارای معلولیت ذریعه  FAPEآوری، استفاده یا نگهداری شده ذریعه سازمان جهت شناسایی، ارزیابی، جایابی یا ارائه دهد که معلومات شخصی قابل شناسایی جمعسنت لوئیس اطمینان می عامهمکاتب 

 تعلیمی واجد شرایط معتقد باشند که سوابق شاگردواجد شرایط( قابل بررسی و/یا تجدیدنظر خواهد بود.  در صورتی که والدین/سرپرستان یا  شاگردانساله یا باالتر ) 18 شاگردانوالدین/سرپرستان آنها و 

 توانند درخواست اصالح آنها را داشته باشند.شان است، میحقوق طفل کننده یا ناقض حریم خصوصی یا دیگرغلط، گمراه
 

یا سازمان تحصیالت  Maryland Avenue, SW, Washington, D.C., 20202-4605 400ایاالت متحده به آدرس:  تعلیم  و تربیه، وزارت والدین حق دارند شکایات خود را به دفتر انطباق پالیسی فامیل

 تعلیمی در برآورده ساختن الزامات قانون حقوق  تعلیمی حوزه در مورد ادعای ناتوانی  P.O .Box 480, Jefferson City, MO 65102انطباق،  -خاص  تعلیم  و تربیه، بخش میزوری ابتدایی و متوسطه

 ( مطرح سازند.FERPAو حفظ حریم خصوصی ) فامیل

 



71 

 فیصد آماده بودن          100فیصد احترام گذاشتن                  100فیصد مسئولیت پذیری                100فیصد در امن بودن       100

 :IDEAدارای معلولیت بر بنیاد  شاگرداناقدام انضباطی علیه 

دارای معلولیت  شاگردانتعلیق  رود قوانین مندرج در این کتابچه رهنما را مراعات کنند.  با این حال، در بعضی شرایط، قوانین ایالتی و فدرال تاکید دارند که در زماندارای معلولیت انتظار می شاگرداناز 
های ایاالت متحده اعالن است.  دفتر حقوق مدنی و محکمه IDEAواجد شرایط برای دریافت خدمات مطابق با بخش ب شاگردمعلولیت دارای شاگردهای خاصی مراعات شود.  برای اهداف این بخش، پروسیجر

 است، اگرچه این موضوع ذریعه قانون یا مقررات اعالن نشده است. IDEAهای مشابه نیازمند پروسیجر 504اند که بخش نموده

 
 تعلیق به مدت ده روز یا کمتر:

های رسیدگی که در کار تنها با توجه به پروسیجر دارای معلولیت که هریک از مفاد این کتابچه رهنما را نقض کنند ممکن است تا ده روز کاری مکتب تعلیق و از محل فعلی اخراج شوند که این اگردانش
 روزهای اخراج از مکتب بیشتر از ده روز باشد.قرار گرفته باشد تطبیق خواهد شد، مگر در موارد ذیل که مجموع  شاگرداناختیار دیگر 

 
 تعلیق به مدت بیشتر از ده روز:

تعلیق شده به مدت بیشتر از ده روز از مکتب را دریافت  شاگردانپروسیجر مقتضی ارائه شده به تمام شاگرددارای معلولیت به مدت بیشتر از ده روز متوالی از محل تحصیل فعلی خود اخراج شود، شاگرداگر 
 کند.خود را دریافت می IEPبرای ادامه اشتراک در پروگرام درسی عمومی و پیشرفت در راه تحقق اهداف شاگردطراحی شده جهت قادر ساختن  تعلیمی همچنان خدمات شاگردخواهد کرد. 

 
بوده شاگردبرای تعیین اینکه آیا رفتار مورد نظر ناشی از معلولیت  IEP، والدین و اعضای مربوطه تیم تعلیمی حوزه یا تغییر محل تحصیل او، نماینده شاگرددر ضمن، ظرف مدت ده روز از تصمیم تعلیق 

داخله رفتاری را اجرا ارزیابی رفتاری کاربردی را انجام داده و طرح م IEPاست، تیم شاگردبه این نتیجه برسد که رفتار مورد نظر ناشی از معلولیت  است یا خیر یک جلسه تشکیل خواهند داد.  اگر گروپ

 در مورد محل دیگری به توافق برسند. تعلیمی حوزه شود، مگر اینکه والدین و به محل ابتدایی برگردانده میشاگرددهد و کرده یا آن را مورد تجدید نظر قرار می
 

 :هاتشخیص نشانه
نشانه و نمایانگر معلولیت او بوده، شاگردتوانند مشخص کنند که رفتار شخصی، صرف در شرایطی می تعلیم  و تربیه روگرام، والد )والدین(/سرپرست )سرپرستان( و اعضای مربوط با تیم پتعلیمی حوزه  

 که تمام گروپ معتقد باشند:

  محلی در اجرای پروگرام تعلیم  و تربیهمستقیم شکست موسسه بوده یا رابطه مستقیم و قابل توجهی با معلولیت او داشته است؛ یا رفتار مورد نظر نتیجه شاگردرفتار مورد نظر به دلیل معلولیت 
 شخصی بوده است. تعلیم  و تربیه

 

بدون معلولیت با شیوه مشابه و  شاگردان، از روند انضباطی مربوط به شاگردانتوان در رابطه با نیست، میشاگردشخصی مشخص کند که رفتار مورد نظر نمایانگر معلولیت  تعلیم  و تربیه اگر تیم پروگرام
 درسی عمومی و پیشرفت و رسیدن به اهداف پروگرام جهت ادامه اشتراک در پروگرامشاگردسازی طراحی شده برای توانمند تعلیمی ، خدمات شاگردانبرای مدت زمان مشابه استفاده کرد، با این تفاوت که 

 .شخصی را نیز دریافت خواهند کرد تعلیم  و تربیه
 

گیری اشتراک کنند؛ با این حال، آنها های معلولیت" بوده یا در این تصمیمگیری در رابطه با نشانهمدیران مکتب )مدیران، معاونین مدیر، مسئولین دیسیپلین و غیره( نباید عضو "کمیسیون تجدیدنظر تصمیم 

معلومات دارد، شخصی که در مورد شاگردکنند.  اعضای کمیسیون باید حداقل بشمول اشخاص ذیل باشد:  شخصی که در مورد توانند در قسمت ارائه معلومات در رابطه با رویداد مورد نظر مشارکت می

تواند جزو مناسب باشد میرسان اجتماعی مکتب، نرس مکتب، مشاور مکتب و هر شخص دیگری که معلومات دارد، و والد )والدین(/سرپرست )سرپرستان( قانونی.                    کمکشاگردمعلولیت 

 ارائه دهد و این معلومات باید در تصمیم گیری نهایی مدنظر قرار گیرد.شاگرداعضای کمیسیون باشد تا معلوماتی را در رابطه با 

 
کند.  ممکن است ارائه و شرایط مناسب برای ارائه این خدمات را تعیین می شخصی، خدمات قابل تعلیم  و تربیه نبوده است، تیم پروگرامشاگرداگر گروپ تشخیص دهد که رفتار مورد نظر نمایانگر معلولیت 

 مداخله رفتاری ایجاد کند. شخصی یک ارزیابی رفتاری عملکردی را انجام داده و یک پروگرام تعلیم  و تربیه تیم پروگرام
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است، البته در صورتی که روزهای  تعلیمی تعلیق یا جایگزینی بیشتر از ده روز غیر متوالی در یک سال  کتب متوالی، مثل پروسههای قابل اجرا برای تعلیق یا جایگزینی موقت برای مدت بیشتر از ده روز مپروسه

ث انجام یک سلسله اخراج شده، وجود داشته باشد و در واقعات قبلی که باع شود که شباهت قابل توجهی در رفتارهای طفلزمانی تبدیل به یک الگو میشاگرداخراج .  غیر متوالی تعلیق یک الگو را تشکیل دهند

 .و نزدیکی زمان بین دو اخراج مربوط است ها، مجموع زمان اخراج طفلهمچنان به عواملی مثل مدت زمان هر یک از اخراج
 
 

 شرایط خاص: 
دارای معلولیت به دلیل حمل یا نگهداری سالح، استفاده آگاهانه، نگهداری، فروش یا درخواست فروش بعضی از مواد مخدر غیرقانونی  شاگردان، 930نامه ایاالت متحده، بخش آئین 18ممکن است طبق قانون  

در  شاگردانت قرار بگیرند.  ممکن است روز مکتب در یک محیط جایگزین موق 45( قانون کنترول مواد، یا به دلیل ایجاد صدمه جدی به شخصی دیگر، به مدت حداکثر c)202از بخش  I-Vکه در فهرست 

 نشانه معلولیت او باشد.شاگردچنین شرایطی اخراج شوند، حتی اگر رفتار 
 

 درخواست تجدید نظر والد:
اشخاص دچار معلولیت، درخواست تجدید نظر  تعلیم  و تربیههای موجود در قانون و از طریق روش شاگردانهای مربوط به تعلیق همه های انضباطی، مطابق با پالیسیتوانند در رابطه با پروسهوالدین می

 کنند.  یک کاپی از اقدامات حفاظتی در اختیار والدین قرار خواهد گرفت.
 

 :اندحفاظت از اطفالی که تافعالً واجد شرایط تشخیص داده نشده
قبل از وقوع رفتاری  تعلیمی حوزه اند که ناقض اصول رفتاری است، در صورتی که اشخاص دچار معلولیت، واجد شرایط دریافت خدمات نیستند و مرتکب رفتاری شده تعلیم  و تربیهی بر بنیاد قانون شاگردان

مطلع  تعلیمی حوزه اشخاص دچار معلولیت، دفاع کند.  در شرایط ذیل  تعلیم  و تربیهتواند از حقوق خود در ارتباط با قانون میشاگردمطلع بوده باشد، شاگردشده از معلولیت تسریع اقدام انضباطی  که باعث
 شود:محسوب می

  خاص را بیان کرده باشد؛ یا تعلیمی به خدمات شاگردوالد به صورت مکتوب تشویش خود در رابطه با ضرورت 

 والد انجام یک ارزیابی را درخواست کرده باشد؛ یا 

  خاص یا دیگر کارمندان نظارتی بیان کرده باشند تعلیم  و تربیهرا به مدیر شاگردخود در رابطه با رفتار یا عملکرد  دان مکتب، تشویشیا دیگر کارمنشاگردمعلم 
 

 شود:مطلع محسوب نمیشاگردنسبت به معلولیت  تعلیمی حوزه در شرایط ذیل  

  دچار معلولیت نیست؛ یاشاگردیک ارزیابی را انجام داده و مشخص کرده باشد که  تعلیمی حوزه 

  تشخیص داده باشد که ضرورتی به انجام ارزیابی نبوده و "اطالعیه رد انجام اقدام مورد نظر" را ارائه داده باشد؛ یا تعلیمی حوزه 

  اشخاص دچار معلولیت، اجازه انجام ارزیابی را نداده یا خدمات را رد کرده باشد. تعلیم  و تربیهوالد متعلم، پیرو قانون 
 

 خطرناک: شاگردان
های مشخص شده در قانون فدرالی مطابق با پروسهشاگردتواند جهت تغییر مکان شود، مییا دیگران می در مکان فعلی احتماال باعث صدمه رسیدن به طفلشاگردمعتقد باشد که نگاهداشتن  تعلیمی حوزه اگر 

 و ایالتی، درخواست برگزاری جلسه محاکمه سریع را ارائه کند.
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 شرایط ماندگاری:
های معلولیت مقابله کند و یا تشخیص نشانه تعلیمی کند تا با جایگزینی موقت محیط زمانی که یک والد در رابطه با اقدام انضباطی درخواست برگزاری جلسه محاکمه با مراعالت مراحل قانونی را ارائه می

برای خودش و دیگران خطرناک شاگردگیرد یا زمانی که فتارهایی که باعث صدمه بدنی جدی به اشخاص دیگر شده، مورد اقدام انضباطی قرار میبه دالیل مرتبط با سالح، مواد مخدر یا رشاگردزمانی که 
جایگزین باقی  تعلیمی در محیط شاگردتر اتفاق بیفتد، ، بسته به اینکه کدام مورد زودتعلیمی است، تا زمان اعالن تصمیم محاکمه از طرف مامور محاکمه یا تا زمان ختم مدت زمان جایگزینی موقت محیط 

ایالتی باید شرایط موردضرورت برای برگزاری جلسه محاکمه سریع را فراهم کرده و این جلسه باید ظرف مدت بیست  تعلیم  و تربیهماند )مگر اینکه طرفین به طور دیگری توافق کرده باشند(.  سازمان می
 ( روز مکتب بعد از برگزاری جلسه محاکمه، مشخص شود.10خواست برگزار شده و نتیجه آن ظرف مدت ده )( روز از زمان ارائه در20)
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 فعالیت های انجمن دوره لیسه بودن به واجد شرایط
 

در رابطه با الزامات پیوستن به این  میزوری عامه های لیسه(.  مکاتب عضو انجمن فعالیتMSHSAAهستند ) میزوری عامه های لیسهسنت لوئیس، عضو انجمن فعالیت عامهمکاتب  تعلیمی حوزه های لیسه

 عامه شود.  ممکن است مکاتبسنت لوئیس به کار گرفته می عامهشود، این الزامات ذریعه مکاتب می میزوری عامه های لیسهعضو انجمن فعالیت تعلیمی حوزه اند و زمانی که یک گیری کردهانجمن رای
نیستند، اما این  میزوریایالت  های لیسهسطه عضو انجمن فعالیتسنت لوئیس الزامات بیشتری را نیز در مکاتب محلی داشته باشند که برای واجد شرایط بودن باید از آنها پیروی کرد.  با اینکه مکاتب متو

 کنند.های این انجمن پیروی میمکاتب از قوانین و طرزالعمل
 

 واجد شرایط بودن:الزامات 
ورزشکار شاگردسنت لوئیس باشد، باید واجد شرایط محسوب شده و با تمام الزامات واجد شرایط بودن مطابقت داشته باشد.   عامهورزشکار، نماینده مکاتب شاگردبرای اینکه یک  -واجد شرایط شاگرد .1

حوزه و قوانین  2.3ماینده آن باشد، ثبت نام کرده و به طور منظم در صنوف اشتراک کند و همچنان باید بر بنیاد قانون خواهد نکه می میزوری عامه های لیسهباید در مکتب عضو انجمن فعالیت

 باشد. میزوری عامه های لیسهانجمن فعالیت تعلیمی سنت لوئیس، مطابق با الزامات  عامهمکاتب  تعلیمی 
شان نخواهد اعتبار شدن خودشان یا مکتبی هستند که عملکرد آنها در مکتب و خارج از آن، باعث بیشاگردانورزشکار باید یک شهروند مداراعتبار باشد.  شهروندان مداراعتبار شاگرد -شهروندی  .2

تواند باالی واجد شرایط بودن یا نتایج مسابقه تاثیر بگذارد.  برای کسب تار شما میهای مربوط با اجرای قانون باید بالفاصله به مدیر اصلی یا مدیر بخش سپورت راپور شود، چون رفشد.  رفتار
 معلومات بیشتر لطفا با مدیر مکتب یا مدیر بخش سپورت درتماس شوید.  

 

دیدن کنید  میزوری عامه های لیسهسایت انجمن فعالیتتوانید در آدرس ذیل از ویبدرتماس شوید. همچنان می تعلیمی حوزه با مدیر بخش سپورت  4418-345( 314می توانید از طریق نمبر تلیفون )

. www.mshsaa.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mshsaa.org/
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 فعالیت های دوره لیسهپالیسی مربوط به  
 

کنند باید تمام التحصیلی اشتراک میی که در مراسم فارغشاگردانحق نیست.   -التحصیلی یک امتیاز است اشتراک در مراسم فارغ
سنت  عامهو مکاتب  میزوریایالت  تعلیم  و تربیهالتحصیلی را مطابق با مواردی که ذریعه اداره الزامات موردضرورت برای فارغ

ی که در یک مکتب شاگردانجاری به مکتب جایگزین منتقل نشده باشند.   تعلیمی ند و در جریان سال لوئیس مشخص شده، تکمیل کن
شود، هستند.  التحصیلی که در مکتب جایگزین سازماندهی و برگزار میجایگزین هستند، واجد شرایط اشتراک در مراسم فارغ

مربوط به بازگشت از ترک  ی که در پروگرامشاگردانعلیق نباشند.  باید تمام مصارف ارزیابی شده را تادیه کنند و تحت ت شاگردان
التحصیلی که التحصیلی عادی نیستند، اما واجد شرایط اشتراک در مراسم فارغتحصیل هستند، واجد شرایط اشتراک در مراسم فارغ

 شود، هستند.در مکتب جایگزین سازماندهی و برگزار می
 

التحصیلی و در تعلیق خارج از مکتب هستند، مجاز به اشتراک در مراسم فارغ IIIیا  I ،IIر نوع رفتای که به دلیل سوءشاگردان

التحصیلی شود، این پیامد موردضرورت برای فارغ تعلیمی های مربوط با آن نخواهند بود.  اگر تعلیق مانع از تکمیل امور فعالیت
 تاثیر بگذارد.شاگردلوم التحصیلی یا دریافت دیپانضباطی ممکن است باالی فارغ

 
 تعلیم  و تربیهدرسی اداره  التحصیلی را ندارند، در صورتی که حداقل الزامات پروگرامی که اجازه اشتراک در مراسم فارغشاگردان
فتخارات توانند دیپلوم یا ارا با موفقیت تکمیل کرده باشند، همچنان میو دیپارتمنت تعلیم و تربیه  شهر سنت لویس  میزوریایالت 

اجازه دهد که در یک مراسم  شاگردانکردند، دریافت کنند.  مکتب جایگزین باید به دیگری که در غیر این صورت دریافت می
 التحصیلی مجزا اشتراک کنند.فارغ

التحصیل ای که از آن فارغ ( سمستر متوالی را در لیسه6داشته باشد، باید حداقل شش )التحصیلی صنوف ارشد را شرایط موردضرورت برای ایراد خطابه خاتمه یا خطابه افتتاحیه مراسم فارغشاگردبرای اینکه 

 شود، سپری کرده باشد.می

 

 و بعد از آن 2010التحصیلی برای صنوف الزامات فارغ         
 

 4.0  هنر و ارتباطات

 7.5  دروس اختیاری

 1.0  هنرهای زیبا

 0.5   صحت

 3.0   ریاضیات

 *0.5  امور مالی شخصی

 1.0  تربیت بدنی

 1.0  هنرهای کاربردی

 3.0   ساینس

 2.5  مطالعات اجتماعی

 طبقه بندی سطح صنف 
 

 کریدت 6الی  0  جدیدالشمول

 یا بیشتر 7  سال دومی

 یا بیشتر 13  سال سومی

 یا بیشتر 19  سال آخری

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 24  مجموع

 و ایاالت متحده را سپری کنند. *امور مالی شخصی، یک کریدت در قسمت مطالعات اجتماعی است. میزوریباید امتحانات قانون اساسی ایالت  شاگردانهمچنان    :یاداشت 
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 FERPA شاگرد بر بنیادحقوق والدین و شایستگی 
واجد شاگرد، طفل خود دارند.  ضمن این، اگر طفل تعلیمی ، والدین حقوق مختلفی را در رابطه با حفظ حریم خصوصی مربوط به سوابق (FERPA) فامیل تعلیمی بر بنیاد قانون حفط حریم خصوصی و حقوق 

سال یا بیشتر سن دارد )یا  18فعلی یا سابق که شاگردهیات اداری این گونه تعریف شده است: "هر  R5125.1.1واجد شرایط در مقررات شاگردشرایط محسوب شود، از همین حقوق برخوردار خواهد بود.  

خاص بوده و به لحاظ قانونی مشخص شده باشد که قادر به اتخاذ  تعلیم  و تربیهنیازمند  شاگردانعالی ثبت نام کرده است(، مگر اینکه جزو  تعلیم  و تربیهسابقی که صرفنظر از سن، در یک موسسه شاگرد

 واجد شرایط بشمول مواردی است که در ذیل توضیح داده شده است: شاگردانر سن باالتر از هجده سال نیازمند سرپرستی و قیومیت قانونی است."  حقوق والدین و تصمیمات شخصی برای خود نبوده و د

 بررسی و تجدیدنظر سوابق:

در مقررات نمبر  شاگردانرا دارد.  مراحل بررسی و تجدیدنظر سوابق شاگرد تعلیمی نظر سوابق واجد شرایط، حق بررسی و تجدیدشاگرد، والد یا فامیل تعلیمی طبق قانون حفط حریم خصوصی و حقوق 

R5125.2 .هیات اداری تنظیم شده است 

 حق ثبت اعتراض کتبی:

را شاگردکننده بوده یا حریم خصوصی یا حقوق غلط یا گمراهشاگردواجد شرایط معتقد باشد که معلومات موجود در سوابق رسمی شاگرد، اگر والد یا فامیل تعلیمی طبق قانون حفط حریم خصوصی و حقوق  

در مقررات نمبر شاگردق یک سوابتواند اعتراض کتبی خود را به سرپرست یا متصدی مربوطه ارائه داده و درخواست کند معلومات مورد نظر اصالح شود.  مراحل درخواست اصالح کند، مینقض می

R5125.5 .هیات اداری عنوان شده است 

 اعالن رضایت برای افشا:

بنیاد  موافقت کند، به استثنای مواردی که افشا نمودن بدون رضایت آن برشاگردواجد شرایط باید با افشای معلومات موجود در سوابق شاگرد، والد یا فامیل تعلیمی طبق قانون حفط حریم خصوصی و حقوق 

واجد شرایط، افشا کرد.  شاگردرا بدون رضایت والدین یا شاگردتوان معلومات موجود در سوابق کند که چی وقت میهیات اداری تعیین می R5125.2قانون ایالتی یا قانون فدرال مجاز باشد.  مقررات نمبر 

توان این معلومات را نزد مقامات مکتب است که میشاگردشناسایی یکی از موارد استثنا در رابطه با ضرورت دریافت رضایت برای افشای معلومات موجود در سوابق متعلم، بشمول معلومات شخصی قابل

 شوند:، "مقامات مکتب" به شرح ذیل تعریف میR5125.1.1.2کرد.  بر بنیاد مقررات نمبر مشروعی در رابطه با این سوابق دارند، افشا  تعلیمی که منافع 

  کنند.کار می شاگردان، مشورتی و/یا شناختی با تعلیمی استخدام شده و بطورمستقیم در جایگاه مدیریتی،  تعلیم  و تربیهمدیران مکتب، معلمین و مشاورینی که ذریعه هیات 

  رسانان اند، مثل وکیل، مفتش، مشاور طبی، ارزیابان، روانشناسان، کمکاستخدام شده یا به صورت قراردادی به کار گرفته شده تعلیمی حوزه که برای انجام وظایف خاص ذریعه دیگر کارمندان حرفوی
 دسترسی داشته باشند.شاگردکند به سوابق اجتماعی و معالجین که وظیفه آنها ایجاب می

 مکتب استخدام شده است. تعلیمی حوزه رای قانون شخصی که ذریعه بخش اج 

 کند که جهت پروسس معلومات سوابق متعلم، به این سوابق دسترسی داشته باشند.کارمندان دفتر مدیریتی و کارمندان اداری که ذریعه هیات اداری استخدام شده و وظیفه آنها ایجاب می 

 اند و وظیفه آنها در رابطه با نظارت کلی بر سیستم مکاتب ن/ همکار/ شبکه سرپرستان و عوامل و نمایندگان آنها که ذریعه هیات اداری استخدام شدهاعضای هیات اداری، سرپرستان مکاتب، نماینده/ معاو
 دسترسی داشته باشند. شاگردانکند که به سوابق ایجاب می

 

، ضرور و مفید باشد.  یک استثنای دیگر در رابطه با ضرورت تعلیمی حوزه ام وظایف مقام مربوطه در رابطه با کسب و کار مشروع" به این معنی است که معلومات مورد نظر، برای انج تعلیمی "منفعت 

هد ثبت نام کند، ارسال شود.  در خوادر آن ثبت نام کرده یا میشاگردمکتبی که  تعلیمی حوزه برای مقامات یک مکتب دیگر یا شاگردهایی از سوابق رسمی کسب رضایت قبلی، زمانی است که باید کاپی

 واجد شرایط، یک کاپی از سوابق ارسال شده متعلم، به او ارائه خواهد شد.شاگردصورت درخواست والد یا 

 معلومات رهنما:

به اشخاص دیگر کند.  مطابق با قوانین شاگردن و انتشار "معلومات رهنمای" این حق را دارد که "بر بنیاد درخواست کتبی" اقدام به تعیی تعلیمی حوزه ، فامیل تعلیمی طبق قانون حفظ حریم خصوصی و حقوق 

 فدرال، هیات اداری معلومات ذیل را به حیث معلومات رهنما تعیین کرده است:

 نام متعلم 

 آدرس 

 تلیفون ها لیست نمبر 
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 تاریخ و محل تولد 

 رشته تحصیلی اصلی 

 رسمی شناخته شده هستندها و سپورت هایی که به صورت مشارکت در فعالیت 

 های سپورتیوزن و قد اعضای تیم 

 های حضورتاریخ 

  و جوایز دریافت شده تعلیمی اسناد 

  تعلیمی در سازمان یا موسسه شاگردآخرین حضور 
 

اطالع دهند که نباید معلومات  تعلیمی حوزه شرایط این حق را دارند که به واجد  شاگردانهای هیات اداری، معلومات رهنما در اختیار اشخاص سوم قرار خواهد گرفت. با این حال، والدین و طبق پالیسی

 Street, St. Louis, Missouri 63101 thNorth 11. 801به این آدرس ارسال شود  شاگردانشان را نزد اشخاص دیگر افشا کند.  چنین درخواستی باید به صورت مکتوب به بخش مالی رهنمای طفل

 

 ظامی:کنندگان ناستخدام

ها و نمبر باید بر بنیاد درخواست، نام، آدرس تعلیم  و تربیه، این است که هیات فامیل تعلیمی یکی دیگر از موارد استثنا در رابطه با ضرورت کسب رضایت بر بنیاد قانون حفظ حریم خصوصی و حقوق  

اطالع دهند که نباید نام، آدرس  تعلیمی حوزه واجد شرایط این حق را دارند که به  شاگردانعالی قرار دهد.  با این حال، والدین یا  یهتعلیم  و تربکنندگان نظامی یا موسسات را در اختیار استخدامشاگردتلیفون 

thN. 11  801به این آدرس ارسال شود شاگردانبخش مالی عالی قرار دهد.  چنین درخواستی باید به صورت مکتوب به  تعلیم  و تربیهکنندگان نظامی یا موسسات را در اختیار استخدامشاگردو نمبر تلیفون 

Street, St. Louis, Missouri 63101. 

 

 شکایات:

از قانون حفظ حریم خصوصی و حقوق  تعلیمی حوزه واجد شرایط این حق را دارند که شکایت خود در مورد عدم پیروی  شاگردان، والدین و فامیل تعلیمی بر بنیاد قانون حفظ حریم خصوصی و حقوق  

 و تربیه ایاالت متحده ثبت کنند. تعلیم  و تربیه، در اداره 99.64-99.63نامه مقررات فدرال بخش آیین 34و مقررات اجرایی مربوط به آن را تحت قانون فامیل تعلیمی 

 

 ها:کاپی پالیسی

را دریافت کنند.  یک کاپی شاگرددر رابطه با سوابق  تعلیم  و تربیهها و مقررات هیات این حق را دارند که یک کاپی از پالیسی شاگردان، والدین و فامیل تعلیمی بر بنیاد قانون حفظ حریم خصوصی و حقوق 
 پیدا کرد. تعلیمی حوزه سایت یا در انترنت در ویب تعلیم  و تربیهتوان در دفتر اصلی هیات ها و مقررات را میاز پالیسی
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 SLPS (ESSA) شاگردان مپروسه موفقانه طی مراحل شکایات عمو
 

های مکاتب پروسه مکتوبی را برای رسیدگی به ادعاهای نقض الزامات این قانون داشته باشند که تعلیمی حوزه کند که مقرر می 2015( مربوط به سال ESSAشوند" )موفق می شاگردانقانون فدرالی "همه 

روسه باید پروسه طرز رسیدگی به شکایت را به والدین و مقامات یا نمایندگان مناسب ارسال کند.  همچنان باید بر بنیاد درخواست یک کاپی از پ تعلیمی حوزه تصویب شده باشد.   و تربیه  تعلیمذریعه هیات 

، بخش IX، قرار گیرد.  موارد ذیل باید به حیث رهنمای فیصله شکایات تحت عنوان (DESEتدایی و متوسطه )اب تعلیم  و تربیهطرز رسیدگی به شکایت در اختیار رئیس بخش مدیریت تسهیالت فدرال در اداره 

C 9304قسمت(a) (3) (c) هایی که بر بنیاد این قانون مجاز هستند، به کار برده شوند، از جمله عنوان ، برای پروگرامI عنوان ،II عنوان ،III عنوان ،IV  بخش(A) عنوان ،X ب( خشC.) 

 

 با توجه به اهداف این پالیسی، شکایت به معنای چیست؟

قابل اجرا بوده است.  دو روش رسمی و غیر رسمی  شوند"، در رابطه با یک پروگرامموفق می شاگردانشکایت، ادعایی مکتوب مبنی بر نقض یکی از قوانین یا مقررات فدرال است که بر بنیاد قانون "همه  

 برای شکایت وجود دارد.

ا مقرراتی باشد که مطابق ایت باید مربوط با قانون یشکایت به این روش باید به صورت کتبی بوده و ذریعه شخص شکایت کننده امضا شود.  باید در شکایت کتبی، جزئیات وضعیت مشخص شود و این شک

 قابل اجرا بوده و بر بنیاد ادعای مطرح شده این قانون یا مقررات نقض شده یا بصورت صحیح تطبیق نشده یا بد تفسیر شده باشند. شوند" برای یک پروگرامموفق می شاگردانبا قانون "همه 

 ؟می باشد شکایت  قادر به درج  کدام اشخاص 

ابتدایی و متوسطه کار  تعلیم  و تربیهتحت نظارت اداره  یا پروژه هر یک از والدین یا سرپرست، جانشین والدین، معلم، مدیر، اعضای هیات مکتب یا شخص دیگری که بطورمستقیم در یک فعالیت، پروگرام 

 تواند یک شکایت را ثبت کند، میند کمی

 شوند؟قسم ثبت میشکایات چی

تواند درخواست قابل حل نباشد، شاکی می تعلیمی حوزه ثبت شده و در سطح  تعلیمی حوزه ابتدایی و متوسطه ثبت کرد.  اگر ابتدا شکایت در  تعلیم  و تربیهیا اداره  می حوزه تعلیتوان در ا میشکایات ر

ابتدایی و متوسطه ثبت شده است، باید یک بیانیه کتبی و امضا  تعلیم  و تربیهیا در اداره  تعلیمی حوزه د.  شکایتی که یا در ابتدایی و متوسطه ارائه کن تعلیم  و تربیهنظر در رابطه با شکایت را به اداره تجدید

( حقایقی 2نقض شده، و ) تعلیمی حوزه ند" از طرف شوموفق می شاگردانمربوط با "قانون همه  ای مبنی بر اینکه یکی از الزامات قابل اجرا در یک پروگرام( بیانیه1شده بوده و بشمول موارد ذیل باشد: )

 که این بیانیه بر بنیاد آن عنوان شده و همچنان ضرورت قانونی خاصی که ادعای نقض آن عنوان شده است.

 تعلیمی حوزه شود و باید در سطح شد، بر بنیاد مفهوم این پالیسی شکایت محسوب نمیمکتب محلی، که بر بنیاد قوانین و مقررات فدرالی یا ایالتی نبا تعلیمی حوزه ها، قوانین یا احزاب سوال در رابطه با پالیسی

 مکتب محلی فیصله شود.

 

 های شکایت شهروندان:پروسه

 (5-1کانفرانس غیر رسمی )روز  :1مرحله 

مسئول باید یک کانفرانس غیر رسمی با حضور شهروند و  هر کسی که خواهان ارائه شکایت باشد، باید با مدیر مسئول، در محل مناسب در مکتب یا دفتر مدیریت درتماس شود.  ظرف مدت پنج روز، مدیر

کند.  در شکایت علیه یک شخص صورت نگیرد(.  در صورت حل شکایت، پروسه خاتمه پیدا می شخصی که شکایت علیه او انجام شده برگزار کند )در صورت ضرورت، در بعضی موارد ممکن است

 از فورمه شکایت شهروندی، ارائه کند. Iتواند درخواست خود برای برگزاری یک جلسه محاکمه رسمی را از طریق تکمیل بخش صورت عدم حل شکایت، شهروند می
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 (16-6 محاکمه رسمی شکایت )روزهای :2مرحله 

دهنده شکایت و شاهدی باشد که از نظر، مدیر مسئول باید ظرف مدت پنج روز یک جلسه محاکمه رسمی برگزار کند.  اشخاص حاضر در این جلسه باید بشمول شهروند ارائهبعد از دریافت درخواست تجدید

 طرف شهروند یا مدیر مسئول تعیین شده است.

 

 از زمان محاکمه، تصمیم اتخاذ شده در رابطه با شکایت را به صورت کتبی به اطالع شهروند برساند.مدیر مسئول باید ظرف مدت پنج روز 

 

یک از سه  کنند که از کدامکند.  معاونت و سرپرستان شبکه تعیین میاز فورمه شکایت را تکمیل کرده و آن را به معاونت و سرپرستان شبکه ارسال می IIدر صورت عدم حل شکایت، مدیر مسئول بخش 

 گزینه موجود برای فیصله شکایت استفاده کنند.*

 

 چون که حل شکایت باالتر از صالحیت مدیر است. –معاونت و/یا سرپرستان شبکه  .1
 است. تعلیمی حوزه های اداری در تمام سطوح چون حل شکایت بشمول پروسه -سرپرست  .2
 چون حل شکایت وابسته به پالیسی هیات است. -مکاتب انتقالی )"هیات"(  تعلیمی حوزه کمیسیون فرعی رسیدگی به شکایات در هیات اداری مخصوص  .3

 

( روز بعد از دریافت شکایات، به اداره 15پانزده ) *شخص تعیین شده از طرف سرپرست و خود سرپرست باید یک کتپی از تمام شکایات ارسال شده را صرفنظر از مقصد آنها، دریافت کنند.  ظرف مدت

 شود.اطالع داده می میزوریابتدایی و متوسطه  تربیهتعلیم  و 

 

 شود.ارسال می Cیا  A ،Bبنابراین بسته به نوع آن، شکایت برای فیصله نهایی به گزینه 

 (27-17های جلسه محاکمه رسمی ذریعه معاونت و سرپرستان شبکه )روز :3مرحله 

A. کند.  این جلسه محاکمه باید ظرف مدت یک جلسه محاکمه رسمی را با حضور شهروند و شاهدان موردضرورت برگزار می نظر، معاونت یا سرپرست شبکهبعد از دریافت درخواست تجدید
 ع دهد.ه صورت کتبی به شهروند اطالروز از زمان دریافت شکایت برگزار شود.  ظرف مدت پنج روز بعد از برگزاری جلسه محاکمه، معاونت یا سرپرست شبکه باید تصمیم نهایی را ب 5

 یا

 (27-17جلسه محاکمه رسمی ذریعه سرپرست )روزهای  :3مرحله 

B. روز از زمان  5کند.  این جلسه محاکمه باید ظرف مدت نظر، سرپرست یک جلسه محاکمه رسمی با حضور شهروند و شاهدان موردضرورت برگزار میبعد از دریافت درخواست تجدید

 وز پس از برگزاری جلسه محاکمه، سرپرست باید تصمیم نهایی را به صورت کتبی به شهروند اطالع دهد.دریافت شکایت برگزار شود.  ظرف مدت پنج ر
 یا

 (27-17)روزهای  دگی به شکایت در دیپارتمنت تعلیم و تربیه تجدیدنظر رسمی از طرف کمیسیون فرعی رسی :3مرحله 

C. باره با کارمندان اداری مناسب مشوره کند.  کمیسیون فرعی رسیدگی شکایات باید شکایت را مورد تجدیدنظر قرار داده و در ایننظر، کمیسیون فرعی رسیدگی به بعد از دریافت درخواست تجدید
شهروند باید به صورت نظر و ظرف مدت پنج روز بعد از برگزاری جلسه محاکمه، تصمیم نهایی خود را اعالن کند.  به شکایات باید ظرف مدت پنج روز از زمان دریافت درخواست تجدید

 نظر ارسال شود.دکتبی در جریان تصمیم کمیسیون فرعی رسیدگی به شکایات قرار گیرد.  یک کاپی از این تصمیم باید به هر یک از مدیران دخیل در پروسه تجدی
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 تی تجدید نظر  قانون موفقانه شهروندی شاگردانفورمه درخواس
 

 که شکایت را ثبت کرده، تکمیل شود :  این فورمه باید ذریعه شخصی1بخش 

 تاریخ:  ___________________________ نام:_______________________________________________________________________________

 ________________________کود پستی:    آدرس:________________________________________________________________________

 )محل کار(:   _______________________ )تلیفون همراه(:____________________________ تلیفون )خانه(:  _____________________________

 نوع شکایت:

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________ امضا: ______________________________________________________نام با حروف کالن و خوانا: __________________
  

 :  در صورت عدم حل شکایت، این بخش باید بعد از جلسه محاکمه رسمی، ذریعه مدیر مسئول تکمیل شود2بخش 

 
 اریخ:  ___________________________ت  نام مدیر:________________________________________________________________

 تلیفون:  _______________________  مکان:________________________________________________________________________

 نتایج جلسه محاکمه رسمی:

__________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

کنم: من این شکایت را به )نام( ارسال می
________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________امضای مدیر: ______________
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 :  باید ذریعه سرپرست شبکه تکمیل شود3aبخش 

 این شکایت باید ذریعه این بخش فیصله شود:

 __دلیل: __________________________________________________________    تعلیمی _____ معاون سرپرست 

 __________________________________________________________________     _____ سرپرست

 _____________________________________________________________________ کمیسیون فرعی رسیدگی به شکایت تعلیم  و تربیه_____ هیات 
 )تاریخ(        )امضا(

 

 ذریعه معاون سرپرست، خود سرپرست یا کمیسیون فرعی رسیدگی به شکایت تکمیل شود: این بخش باید 3bبخش 

 تاریخ:  ___________________________  نام مدیر:_________________________________________________________

 یفون:  ______________________تل  مکان:______________________________________________________________________

 رسیدگی به شکایت: __________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 تاریخ:  ___________________________  امضا:__________________________________________________________________

اند اشخاص ذریعه این شخص در جریان تصمیم قرار گرفته
_________________________________________________________________________________________ 

 )تاریخ(       )امضا(       

 

 و خود سرپرست ارسال کنید. لطفاً یک کاپی از این فورمه تکمیل شده را به هر یک از مدیران دخیل در این شکایت و همچنان معاون سرپرست خدمات اکادمیک، سرپرست شبکه

 

 

 



82 

 فیصد آماده بودن          100فیصد احترام گذاشتن                  100فیصد مسئولیت پذیری                100فیصد در امن بودن       100

 تصویب طی مراحل اجرای نزاع شکایت معیاری 
 

 سرپناه، ارائه شده است.ابتدایی و متوسطه برای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقشات مربوط با تحصیل اطفال یا نوجوانان بی تربیهتعلیم  و در ادامه پروسه پیشنهادی اداره 
 

I.  شود.  این وظیفه  ابتدایی و متوسطه فیصله ربیهتعلیم  و تمکتب و قبل از ارجاع به اداره  تعلیمی حوزه صورت گیرد تا شکایت یا اختالف در سطح  باید تمام کوشش -مکتب  تعلیمی حوزه در سطح
را به اطالع  تعلیمی حوزه سرپناه، پروسه رسیدگی به شکایت در ( است که در صورت مطرح شدن یک سوال در رابطه با تحصیل اطفال یا نوجوانان بیتعلیمی حوزه مکتب ) تعلیمی حوزه 
   کننده برساند.شکایت

 
A. در آن حضور  سرپناه و مکتبی است که طفلسرپناهان، رابط بین اطفال بیکننده امور بی.  هماهنگ5750-345( 314سرپناهان را مطلع کنید، )در امور بی تعلیمی حوزه کننده هماهنگ

   سرپناهان را به شما معرفی کند.تواند هماهنگ کننده امور بیکند.  یک شخص در مکتب یا دفتر سرپرست میپیدا می
 

سرپناه را دریافت کرده و آنها را بررسی کنید )بخصوص در رابطه با رسیدگی به تحصیل اطفال و نوجوانان بی تعلیمی حوزه  تعلیم  و تربیههای هیات از پالیسییک کاپی  .1

 -سرپناه بی –استثنائی  شاگرداندر رابطه با  R6171.3.2نام و ترانسپورت، طرزالعمل جایگزینی، ثبت –سرپناه بی –استثنائی  شاگرداندر رابطه با  R6171.3.1طرزالعمل 

کننده امور با هماهنگ شکایات(.  یک وقت مالقات برای برگزاری یک جلسه فیصله -سرپناه بی –استثنائی  شاگرداندر رابطه با  R6171.3.3خدمات و سوابق و طرزالعمل 

   سرپناهان دریافت کنید تا در رابطه با شکایت خود صحبت کنید.بی
تواند شکایت خود را برای بررسی بیشتر به صورت کتبی به حل نشد، شاکی می تعلیمی حوزه سرپناهان در کننده امور بیاگر اختالف بعد از صحبت ابتدایی با هماهنگ .2

 ارائه دهد.   تعلیمی حوزه سرپناهان در کننده امور بیهماهنگ

( روز* از تاریخ دریافت شکایت از طرف 5پیشنهادی کتبی برای حل اختالف یا طرح اقدام در این قسمت ظرف مدت پنج )شکایت کتبی باید بشمول درخواست دریافت طرح  .3

 سرپناهان باید طرح پیشنهادی یا طرح اقدام را مورد بررسی قرار دهد.کننده امور بیسرپناهان باشد. بعد از آن هماهنگکننده امور بیهماهنگ
 

B. با حضور سرپرست برای  ارسال شده و به تعقیب آن یک جلسه تعلیمی حوزه سرپناهان حل نشود، باید شکایت جهت تجدیدنظر به سرپرست کننده امور بیاگر اختالف در سطح هماهنگ
   ( روز* از تاریخ برگزاری جلسه گفتگو، ارائه دهد.5پنج )تواند از سرپرست درخواست کند که راه حل کتبی را ظرف مدت صحبت در رابطه با اختالف برگزار شود.  شاکی می

 
C. ارسال کند. تعلیم  و تربیهبه هیات  تواند موضوع را برای فیصلهاگر اختالف در سطح سرپرست حل نشود، شاکی می   

 
شود شود.  شکایاتی که در این پروسه ارائه میابتدایی و متوسطه ارجاع داده می و تربیه تعلیم حل نشود، شاکی به اداره  تعلیمی حوزه بخشی در سطح اگر اختالف به شکل رضایت -سطح ایالت  دو.

   باید به صورت کتبی بوده و ذریعه شاکی امضا شود.  مراحل ذیل باید انجام شود.
  

A.  ارسال شود میزوری ، شهر جفرسون،480های اختیاری فدرال، صندوق پستی سرپناهان، کمککننده امور بیشکایت باید به هماهنگ 

B.   :شکایت باید بشمول موارد ذیل باشد   
   توضیح جزئیات اختالف .1  

   های( اطفال دخیل در شکایتنام )نام ها( و سن )سن .2 

 .  هایی( که نماینده آن هستند تعلیمی حوزه ) تعلیمی حوزه مکتب دخیل در شکایت و  تعلیمی حوزه نام )نام های( کارمندان  .3 

   .تعلیمی حوزه های انجام شده برای حل موضوع در سطح توضیح درباره کوشش .4 

 
C.  شخص تعیین شده از طرف مدیر معلومات مورد  رساند.  مدیر یاهای( دخیل می تعلیمی حوزه ) تعلیمی حوزه های اختیاری فدرال" )مدیر(، شکایت را به اطالع کننده "کمکاداره

 آوری کرده و ممکن است در صورت ضرورت تحقیقات مستقلی را از طریق بازدید حضوری انجام دهد.  های طرفین را جمعضرورت از جمله اسناد و بیانیه
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D.  ( روز* بعد از دریافت شکایت، مدیر در مورد شکایت تصمیم30ظرف مدت سی )تصمیم را به صورت کتبی به طرفین اطالع خواهد داد. گیری کرده و این 

 
E.    ارائه دهد.  درخواست  تعلیم  و تربیهنظر در رابطه با تصمیم را به معاون رئیس ( روز کاری درخواست تجدید10تواند ظرف مدت ده )اگر شاکی با تصمیم مدیر موافقت نکند، می

 قت شاکی با تصمیم مورد نظر بیان شده باشد.  نظر باید کتبی بوده و در آن علت عدم موافتجدید
 

F.  ( روز** بعد از دریافت درخواست تجدید30ظرف مدت سی ) باید تصمیم مدیریتی نهایی را اتخاذ کرده و آن را به صورت کتبی به اطالع شاکی و تمام  تعلیم  و تربیهنظر، معاون رئیس

 طرفین ذینفع برساند.  
 

G.  بهتر است، طفل )اطفال( مورد نظر باید در مکتب ثبت نام شوند.  اگر اختالف در رابطه با این موضوع باشد که کدام مکتب برای طفل رسیدگی به اختالف، طفلزمان با انجام پروسه هم 
 در مکتب اصلی از قبل انجام شده باشد. باید تا زمان حل اختالف در مکتبی که در حال حاضر حضور دارد باقی بماند، مگر اینکه تمهیدات موردضرورت برای حضور طفل

 

 ترین زمان ممکن حل شود.شود که شکایت در کوتاه توانند به صورت مشترک در رابطه با تمدید مدت رسیدگی توافق کنند؛ با این حال، باید کوششطرفین می *

 ترین زمان ممکن حل شود.شود که شکایت در کوتاه ه شده است، اما باید کوششگویی در نظر گرفت( روز برای جواب30با اینکه طبق پروسه استندرد مدت زمان سی ) ** 
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 پروسیجرهای حل اختالف در مورد گرفتن  تصمیم مربوط به طفل یا نوجوان تحت محافظت
 

یا نوجوان تحت محافظت  برای طفل تعلیمی ابتدایی و متوسطه برای حل شکایت، در صورت وقوع اختالف در رابطه با تعیین بهترین منافع یا تامین دیگر خدمات  تعلیم  و تربیهدر ادامه پروسه پیشنهادی اداره 
 ارائه شده است.

 
 شود؛نظر به سرپرست یا شخص تعیین شده از طرف او ارسال میاز درخواست تجدید I. سطح 1

 شود.ابتدایی و متوسطه ارسال می تعلیم  و تربیه( به اداره IIنظر نهایی )سطح سطح اول حل نشد، درخواست تجدید . اگر اختالف در2

یده و تعداد نقل مکان بین مکاتب کاهش یا نوجوان باید در مکتب اصلی باقی بماند تا به این صورت اختالل به حداقل رس اگر اختالف در رابطه با تعیین بهترین منافع باشد، تا زمان رسیدگی به اختالف، طفل

 پیدا کند.

 شکایت یا اختالف موجود در سطح محلی، با بخش اطفال و طرف متضرر همکاری کند. ابتدایی و متوسطه، برای فیصله تعلیم  و تربیهباید قبل از ارسال موضوع به اداره  تعلیمی حوزه 

اختالفات موجود  مکتب برای فیصله تعلیمی حوزه اختالفات  توانند از پروسه فیصلهد برای اختالفات موجود عریضه دهد. هیچ یک از دو طرف نمیتوانگیری تحصیلی یا والد میصرف شخص مسئول تصمیم

 بین خودشان استفاده کنند.

اند و سازمان رفاه اطفال مسئولیت جایابی و محافظت از آنها ساعته جایگزین برای اطفالی که دور از والدین یا سرپرستان خودشان قرار داده شده 24معنی عبارت "تحت محافظت" عبارت است از محافظت 

های مسکونی، موسسات محافظت های اضطراری، تعمیرهای گروپی، پناهگاهاندر، خانه اقوام برای محافظت، خانه ه فامیلدر خان را به عهده دارد. "تحت محافظت" قرار دادن بشمول جایابی یا قرار دادن طفل

توان گفت که او تحت محافظت قرار دارد، میمطابق با این تعریف باشد،  شود. اگر شرایط طفلشود، اما محدود به این موارد نمیگرفتن قبول کنند، میرا به فرزندیو خانه فامیلی که قرار است طفل از طفل

نظر از اینکه آیا قبل از نهایی شدن شود یا خیر و صرفای یا محلی تادیه می، قبیلهعامهاز طرف سازمان  جواز دارد و مصارف محافظت از طفل آنهم صرف نظر از اینکه آیا مرکز محافظت و پرورش طفل

فدرالی خاصی برای بازپرداخت مصارف انجام شده در این  شود یا خیر و همچنان صرف نظر از این که آیا پروگرامداده می گرفتن به فامیلفرزندیای بخاطر این بهرانهگرفتن، یافرزندیپروسیجر پذیرفتن به

 قسمت وجود دارد یا خیر.
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 و لغات اصطالحات فرهنگ 
 

همسازی یا تطبیق به معنای ایجاد تغییرات در طرز اجرای یک امتحان است، به شکلی  - همسازی یا تطبیق
که تغییری اساسی و بنیادی در آنچه که امتحان در پی سنجش آن است، ایجاد نشود و بشمول تغییراتی در 

های مناسب جهت شود.  همسازیاوقات امتحان میقالب ارائه امتحان ، قالب جوابات، تنظیمات امتحان یا تقسیم
 شوند.های مساوی برای نشان دادن و ابراز دانش انجام میفراهم کردن فرصت

 
شود یا خطر واقعی حمله شدید به معنای عملی است که باعث ایجاد صدمات فزیکی جدی می - حمله شدید

 کند.صدمه فزیکی جدی را برای یکی دیگر از اعضای جامعه مکتب ایجاد می
 

یعنی اینکه مصرف، در اختیار داشتن، توزیع و فروش الکول در محوطه مکتب منع است.  مطابق  - الکول
آور های نشههای الکولی یا نوشیدنیی که با نوشیدنیشاگردان، در رسیدگی به تعلیم  و تربیههای هیات با پالیسی

شود.  هیات مکتب ستفاده میاند، از پروسیجرهای اداری ااز هر نوع در محوطه مکتب سر و کار داشته
R5131.6.3 

 
این عبارت به معنای مکتب یا پروگرامی است که تمرکز آن بر ارتقاء  - جایگزینی در یک مکتب دیگر

 است.شاگردرفتار، سطح حضور و عملکرد اکادمیک 

 
بدخواهانه برای آتش زدن یا ایجاد حریق در  افروزی به معنای آتش زدن عمدی یا کوششآتش - افروزیآتش

کرایه یا  تعلیمی حوزه تعمیر مکتب یا در ملکی واقع در حویلی/صحن مکتب یا در هر ملکی است که ذریعه 
 قرض گرفته شده است.

 
ر موارد استفاده خشونتی از زور علیه ضرب و شتم به معنای لت و کوب غیرقانونی یا دیگ -ضرب و شتم  

 شخص دیگر است.

 
و والد )والدین(/سرپرست شاگردتعهد رفتاری عبارت است از یک سند مکتوب بین معلم،  -تعهد رفتاری 

قانونی )سرپرستان قانونی( که در آن، این موارد مشخص شده است: رفتار )رفتارهای( مورد انتظار، عواقب 
 ت زمانی این تعهد به همراه تاریخ تجدیدنظر.مثبت و منفی و چارچوکا

 
. این طرح به معنای پروگرامی است که بشمول وظایف کارمندان مکتب در ( BIPطرح مداخله رفتاری )

های مداخله رفتاری، شود.  طرحبرای رساندن او به سطح رفتاری مورد انتظار میشاگردمورد پرورش دادن 
ها یا مداخالت ها رفتار نامناسبی که باید تغییر داده شود و همچنان استراتژیاسناد مکتوبی هستند که در آن

ه معلم صنف های مداخله رفتاری یا ذریعانجام شده برای رسیدگی به رفتار مدنظر توضیح شده است.  طرح
شوند که فعاالنه، یکپارچه و موثر به این معلم در باره رسیدگی به یا ذریعه تیمی از کارمندان مکتب ایجاد می

کنند که انتظارات رفتاری و همچنان عواقب های مداخله رفتاری کمک میکنند.  طرحرفتار نامناسب کمک می
یک صنف اطالع داده شود.   شاگردانیا به کل  دانشاگررسیدن به هدف یا مقصود مورد نظر، به بعضی از 

های های مکرر در مورد موثر واقع شدن استراتژیهای مداخله رفتاری امکان دریافت فیدبکضمن این، طرح
یا صنف کمک کرده و همچنان شاگردمدیریتی به کار برده شده را فراهم کرده، بر مستند کردن پیشرفت 

 کند.فراهم می شاگرداند تعامل با های مفیدی را در موررهنمایی
 

این عبارت به معنای بیان اظهارات غلط در مورد در اختیار داشتن یا مکان یک بمب یا دستگاه  -تهدید بمب 
ای هایی که مکتب حامی اجرای آنها است یا در هر وسیله نقلیهانفجاری در تعمیر مکتب، در هر یک از فعالیت

 به خدمت گرفته شده است.SLPS تعلیمی حوزه است که از طرف 

 
ذریعه اشخاص یا شاگردیا چندین شاگردتهدید و ترساندن یا آزار همیشگی یک  بدماشی به معنای -بدماشی 

شود، اما محدود به اینها نیست: اعمال فزیکی از جمله های مختلف است. بدماشی بشمول این موارد میگروپ
ال؛ کنایه/متلک گفتن به صورت زبانی یا کتبی، از جمله دشنام خشونت، ایما و اشاره، دزدی یا تخریب امو

آمیز، زورگیری یا تهدید؛ یا تهدید به تالفی کردن برای راپور کردن چنین اعمالی. های تحقیردادن، زدن حرف

 .5131هیات  شود.  پالیسیبدماشی بشمول بدماشی مجازی یا تهدید مجازی نیز می

 
ها، وسایل نقلیه یا امالک متحرک اجازه به هر یک از تعمیراین عبارت به معنای ورود بی - ورود غیرمجاز

 شود.یا ثابت مکتب با هدف ارتکاب یک جرم یا ارتکاب هر نوع دزدی در آن محل می

 
، مکتب )مکاتب( و این عبارت به معنای ایجاد نظارت، ارتباط و حمایت بین فامیل -  سازی دوسیههماهنگ
 شود.های خارج از این جامعه میسازمان

 
اش برای مدت بیشتر از تعلیمی را از مکان شاگردتغییر مکان به معنای زمانی است که مکتب  -تغییر مکان 

کند، به اش چندین بار منتقل میتعلیمی را از مکان شاگردکند یا مکتب ( روز متوالی مکتب منتقل می10ده )

 شود.( روز مکتب می10ها تبدیل به یک الگو شده و مجموع آنها بیشتر از ده )شکلی که این تغییر مکان

 
های اخالقی در قسمت فهمیدن ارزش تعلیم  و تربیهاین عبارت به معنای گنجاندن  - شخصیت تعلیم  و تربیه

هایی است.  نمونه شاگردان تعلیمی  ها در پروگرامها و عمل بر بنیاد این ارزشمشترک، تعهد به این ارزش
های اصلی بشمول احترام، مسئولیت، قابلیت اعتماد، انصاف، دلسوزی و مشارکت اجتماعی از این ارزش

 است.

شود.  مکاتب این عبارت به معنای یک مکتب مستقل است که با بودیجه عامه اداره می - مکاتب منشوری
تعلیم  و منشوری باید از همان قوانین ایالتی مربوط به انضباط و از همان قوانین ایالتی و فدرالی مربوط به 

 خاص یا استثنایی پیروی کنند. تربیه

 
متقلبانه برای کسب آنها از طریق  ا جوابات، ارائه آنها یا کوششتقلب به معنای استفاده از معلومات ی - تقلب

 هایی است که از طرف معلم مجاز اعالن شده است.هایی به جز روشفریبکاری یا از طریق روش

ی است که تا شاگرداناین عبارت به معنای حمایت رفتاری مثبت از  - (CICOاستراتژی ورود/خروج ) 

دهند.  هدف از این اقدام حمایت دوامدار جهت انطباق یافتن با ود بروز میحدودی مشکالت اخالقی از خ
 اهداف رفتاری است.

 
 است.شاگردنامه اخالقی این عبارت به معنای آیین - نامه اخالقیآیین
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این عبارت به معنای استفاده یا تهدید به استفاده از نیروی فزیکی با هدف ادب کردن یا تنبیه  - تنبیه بدنی
دیده، تنبیه بدنی محسوب  تعلیم  و تربیهاست.  استفاده از مهار فزیکی یا ممانعت فزیکی ذریعه کارمندان 

 .P5144شود.  پالیسی هیات نمی

 
خشونتی در مواقع بحرانی است که تخصص آن مداخالت غیر ایموسسه - ((CPIموسسه جلوگیری از بحران 

 است.
 

ها یا تصاویر آزار ها، متنگذاری یا پست کردن پیامارسال، به اشتراکاین عبارت به معنای - بدماشی مجازی
نیک رحمانه با استفاده از انترنت یا دیگر ابزار ارتباطی دیجیتل یا الکترورسان، تهدیدآمیز یا بیدهنده، صدمه

های ناخوشایند، کاریکاتور، .  آزار بشمول ناسزاگویی، اظهار نظر، ریشخندی کردن، کنایه زدن، تعریفاست

( هدف آنها یا تأثیری که این رفتارها 1شود که )شوخی زننده یا رفتارهای کالمی در رابطه با یک شخص می

( هدف آنها یا تاثیری که این 2ت؛ )آمیز اسآمیز یا توهینگذارند، ایجاد یک محیط ترسناک، خصومتمی

گر ( اخالل3در مکتب است، یا )شاگردجهت در کار یک شخص یا عملکرد یک گذارند، دخالت بیرفتارها می

برای صدمه رساندن یا تخریب  وندالیسم یا خرابکاری عبارت است از هر نوع کوشش  عملکرد مکتب است.
و معلومات یا هر نوع عملیات هدفمند که اثر منفی باالی منابع ها افزار کاربردی، دادهسیستم عامل، نرم

تهدیدات مجازی عبارتند از مطالب یا معلومات آنالین یا ارسال شده به   بگذارد. تعلیمی حوزه کمپیوتر 
هایی را در مورد خشونت علیه دیگران، خودکشی صورت الکترونیکی که دیگران را تهدید کرده یا تشویش

 .5131هیات  کند.  پالیسیدن به خود ایجاد مییا صدمه رسان

 
به معنای روز تقویمی است مگر اینکه به شکلی دیگر تحت عنوان روز مکتب یا روز کاری  این لغت - روز

 عنوان شده باشد.

 
DESE -  ات ابتدایی و متوسطهتعلیم  و تربیهسازمان 

 
شود که وقت مکلف میشاگرداین عبارت به معنای نوعی اقدام انضباطی است که در آن  -توقیف یا نگهداری 

ممکن است قبل یا بعد از روز کاری مکتب، در روزهای ختم شاگردبیشتری را در مکتب سپری کند.  توقیف 
ب، مثل شد( و در جریان زنگ تفریح در روز کاری مکتهفته )که در گذشته به آن "مکتب شنبه ها" گفته می

چاشت محروم از خوردن نانشاگردچاشت ، نباید چاشت انجام شود )در زمان توقیف در وقت نانوقت نان
 شود(.

 
انضباط به معنای اقدامات، اعمال یا مداخالتی است که معلمین، مدیران، کارمندان حمایوی و  - انضباط 

 دهند.انجام میشاگرد، اخالقی یا روانی والدین/سرپرستان قانونی جهت ارتقاء پیشرفت اکادمیک، اجتماعی

 
نافرمانی به معنای شکستن قصدی یک قانون یا سرپیچی کردن از دستور ارائه شده ذریعه شخص  - نافرمانی

 مسئول است.

 
 St. Louis Public Schoolسنت لوئیس ) عامهمکتب  تعلیمی حوزه به معنای  تعلیمی حوزه  - تعلیمی حوزه 

District  .است ) 

 
این عبارت به معنای انجام اقدامات قانونی با مراعات نمودن مراحل  - تعلیمی حوزه کانفرانس انضباطی 

 است. 2شکنی نوع یا تکرار قانون 1شکنی نوع قانونی در رابطه با قانون

 

این مورد به معنای آن است که در اختیار داشتن، مصرف، توزیع و فروش غیرقانونی مواد  - مواد مخدر
آور از هر نوع )چه هدف اصلی ماده مخدر، از جمله دواهای تجویزی غیرمجاز، مواد استنشاقی، مواد نشه

ر محوطه مکتب مجاز شده یا مشابه هر یک از این مواد دآور ایجاد مستی باشد و چه نباشد(، مواد کنترولنشه
نیست.  در اختیار داشتن، مصرف، توزیع و فروش متعلقات مربوط به مواد مخدر نیز منع است.  هر شخصی 
که این مقررات را نقض کند، باید به روشی که در پالیسی و قوانین هیات و هر مقررات قانونی مربوطه 

 R5131.6.1ات مکتب دیگری تعیین شده است، تعلیق و/یا از مکتب اخراج شود.  هی

 
این عبارت به معنای یک مسیر مقرر شده برای انجام اقدامات قانونی طراحی شده جهت  -مراحل قانونی 

 حفاظت از حقوق قانونی اشخاص است.

 
 این عبارت به معنای تشکیل یک جلسه محاکمه رسمی جهت فیصله - محاکمه با مراعات نمودن مراحل قانونی

اشخاص  تعلیم  و تربیهخاص است.  قانون  تعلیم  و تربیهاختالفات موجود بین والدین و مکاتب در مورد 
شود.  این چنین اختالفاتی می ، بشمول قوانین مربوط به روش جاری برای فیصله2004دچار معلولیت سال 

مول میانجیگری، تشکیل محاکمه با مراعات نمودن مراحل قانونی و ارائه درخواست تجدیدنظر به قوانین بش
شود.  یک جلسه محاکمه با مراعات نمودن مراحل قانونی، معموال یک جلسه های ایالتی و فدرالی میمحکمه

 در مورد اختالفات موجود است. محاکمه رسمی

 
ارائه نشده  تعلیمی حوزه ای است که از طرف ت به معنای هر وسیلهاین عبار - ابزار ارتباطی الکترونیک

، دستگاه پخش MP3، دستگاه پخش (IPodsپد )دی، آیباشد که بشمول رادیو، واکمن، دستگاه پخش سی

های بری و کمپیوترهای بلکهای همراه، تلیفوندی، کنسول بازی دستی، دستیار دیجیتل شخصی، تلیفونویدی
شود، اما محدود به این های مشابه میهمچنان هرنوع ابزار پیشرفته با تکنالوجی جدید با قابلیتتاپ و لپ

 موارد نیست.  
 

ESSA-  موفق می شاگردانقانون همه( شوندEvery Student Succeeds Act) 

 
طریق پروسه است که از شاگردخاص یا استثنایی یک  تعلیمی به معنای ضروریات  این لغت - استثنایی بودن

اند.  استثنایی بودن چندین نوع ( شناسایی شده Multi-Disciplinary Evaluationارزیابی چندتخصصی )

، اختالل هیجانی، تیزهوش و با استعداد، (Asperger’s Syndromeدارد، از جمله اوتیزم/سندرم آسپرگر )

 ناتوانی یادگیری خاص و ناتوانی ذهنی.

 
، مدت زمان تعیین شده در جریان سال تعلیمی عدم پذیرش حضور تا ختم سال اخراج به معنای  -اخراج 
 آتی یا به صورت همیشگی است. تعلیمی جاری یا سال  تعلیمی 

 
برای به دست آوردن پول، اموال ارزشمند  به معنای به دست آوردن یا کوشش این لغت - رشوت یا زورگیری

و همچنان به معنای وادار کردن یک شخص به انجام کاری ذریعه  از شخصی که عالقه ای به دادن آنها ندارد
 زور فزیکی یا ترساندن )تهدید( است.

 
شود، اما محدود به اینها این عبارت به معنای درگیری فزیکی است که بشمول این موارد می - لت و کوب

دامات فزیکی بین دو یا چند سر تیه دادن، پشت پا زدن و دیگر اقنیست: ضربه زدن، تیله دادن، با زور پشت
شود و در این لت و کوب هر دو طرف، چه به صورت کالمی و چه با شخص که باعث صدمه فزیکی نمی

 انجام اعمال فزیکی، در درگیری دخیل هستند.
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بازی، پتاقی، موشک، فشفشه، بمب دودزا یا دیگر انواع این این مورد به معنای کپسول آتش - بازیآتش 
 شوند.شود.  این اقالم سالح محسوب میآالت میسامان

 
این موارد به معنای ساختن، تکمیل کردن، تغییر دادن یا مداراعتبار و قانونی  -فریبکاری/ هویت جعلی/ جعل 

است، با این هدف که ادعا شود این نوشته ذریعه شخص دیگری تهیه شده است؛ این ای کردن هر نوع نوشته
موارد همچنان به این معنا هستند که یک شخص با عدم بیان حقیقت یا عدم ارائه نام صحیح، ادعا کند که 

 دیگری است.شاگرد
 

استندردی است که  تربیهتعلیم  و این مورد به معنای  -( FAPEعمومی رایگان و مناسب ) تعلیم  و تربیه 

 استثنایی ارائه دهند.  مکتب باید یک پروگرام شاگردانبا ضروریات خاص یا به  شاگردانمکاتب باید به 
متناسب با  تعلیمی را در محیط  شاگرداناطفال فراهم کند،  تعلیمی خاص برای رسیدگی به ضروریات 

را  مربوطه مورد ضرورت برای یادگیری طفلخاص و خدمات  تعلیم  و تربیهشان قرار دهد و ضروریات
 تعلیم  و تربیهمتفاوت است و این نوع شاگردعمومی رایگان و مناسب برای هر  تعلیم  و تربیهارائه دهد.  
 تعلیم  و تربیههایشان، دچار معلولیت، بدون دریافت مصرف از فامیل شاگردانکند که تمامی تضمین می

 عمومی مناسبی را دریافت کنند.

 
قمار به معنای انجام هر نوع بازی چانسی یا هر نوع بازی مهارتی برای پول یا هر چیز ارزشمند  - قمار

شود، اما محدود به این های با تاس)دارای مهره؛ مثل کرمبول و...( میبازی یا بازیاست و بشمول قطعه
 موارد نیست.

 
است که نام قابل شناسایی یا عالمت یا نماد شاگردباند به معنای هر سازمان فعال متشکل از دو یا چند  - باند

مشخص دارد یا اعضای آن به صورت شخصی و جمعی در یک الگوی فعالیتی که مکتب یا اعضای مکتب 
اند.  یا مشارکت داشتهکند، مشارکت دارند اندازد یا امنیت مکتب را مختل میو جامعه کلی را به خطر می

 های باندی عبارتند از:فعالیت

 ها یا آرم و نشان که آگاهانه و پوشیدن یا در معرض نمایش گذاشتن هر نوع کاال، زیورات، رنگ
عضوی از یک باند است یا نشان دهند که شاگردشوند تا نشان دهند که قصداً به کار برده می

 شخص طرفدار یک باند است

 شوند کلمه، عبارت، نماد نوشتاری یا ایما و اشاره که آگاهانه و قصداً به کار برده می استفاده از هر
عضوی از یک باند است یا نشان دهند که شخص طرفدار یک باند است.  شاگردتا نشان دهند که 

اش نشان نباید وابستگی و رابطه خودش با باند را در دفتر، کتاب درسی یا اجناس شخصیشاگرد
 دهد.

 کننده باند است.رکت دو یا چند شخص در فعالیت یا گفتمانی که مشوق و ترویجمشا 

  برای باند یا رفتارهای ضد اجتماعی. شاگردانعضو گیری از 

 
است که در استفاده از نیروی فزیکی یا لت و شاگرداین عبارت به معنای حمله شدید چند  - جنجال گروپی

رساندن یا صدمه زدن، با استفاده از سالح یا اشیای دیگر )سالح یا کوب غیرقانونی دیگران با هدف صدمه 
شود، اما محدود دنده، اسپری مرچ و غیره میاشیای دیگر بشمول تفنگ، چاقو، بوکس پنجه ، پل، دنده، چوب

 کنند.به این موارد نیست( مشارکت می

 
رضایت دادن به رابطه جنسی، تهدید آزار و اذیت به معنای فشار وارد کردن به شخص برای  - آزار و اذیت

کند و به دالیلی ها یا رفتار تهدیدآمیزی است که فضای دشمنی را در مکتب ایجاد میکردن یا ایما و اشاره
مثل جنسیت، سن، نژاد، رنگ، گرایش جنسی )شناخته شده یا تصور شده(، نشانه هویت جنسیتی )شناخته شده 

 شود.اقتصادی و/یا اعتقاد سیاسی انجام می-لولیت، وضعیت اجتماعییا تصور شده(، ملیت اصلی، مذهب، مع

 
هر نوع فعالیتی است که در داخل یا خارج از محوطه مکتب انجام این عبارت به معنای  - تحمیل کار سخت

تواند تاثیر منفی باالی صحت روحی یا فزیکی یا امنیت یک شود که از نظر یک شخص عاقل میمی
آور قرار دهد که را در یک موقعیت ریشخندی، تحقیرکننده، پر استرس یا خجالتاگردشبگذارد یا شاگرد

هدف از این اقدامات پذیرش به عضویت، پذیرفتن در میان خود، دادن اجازه ورود، عضویت یا حفظ 
عضویت در هر گروپ، صنف، سازمان، انجمن یا تیم سپورتی است که بشمول دوره صنفی، سازمان 

 شود که مکتب حامی اجرای آن است، اما محدود به این موارد نیست.  لیتی میمتعلمی یا فعا
 

را در معرض استرس روانی شدیدی شاگردتحمیل کار سخت ممکن است اعمالی را در بر گیرد که یک 
شود، اما محدود به اینها نیست: محرومیت از خواب؛ دهد که این موضوع بشمول این موارد میقرار می

زدگی شدید یا فعالیت مجرمانه شود؛ یا دیگر رفتار اجباری که ممکن است باعث خجالت حبس فزیکی؛
های استرس آور. همچنان تحمیل کار سخت ممکن است بشمول این موارد هم شود، اما محدود به این فعالیت

ا مواد موارد نیست: اعمال وحشیانه فزیکی؛ شالق زدن؛ لت و کو ب؛ با آهن داغ عالمت کردن ؛مجاورت ب
کیمیاوی؛ مجبور ساختن به مصرف هر گونه مواد غذایی، مشروبات الکولی، مواد مخدر یا مواد دیگر؛ 

تواند تاثیر اجبار به استنشاق یا فرو بردن محصوالت دخانی؛ یا هر فعالیت فزیکی اجباری دیگری که می
 بدی باالی صحت فزیکی یا امنیت شخص بگذارد.

 
حاضر در این عمل، عالقه به مشارکت داشته باشند نیز اقدام انجام شده،  شاگردانحتی زمانی که تمام 

برای ورود به یک سازمان امتحان گرفته شاگردشود. زمانی که از یک تحمیل کار سخت محسوب می
پذیرفته  تعلیمی حوزه شود که معیارات آن معقول بوده و از طرف شود یا مسابقه گزینشی برگزار میمی

ست و این معیارات به لحاظ قانونی مربوط با هدف این سازمان هستند، این عمل تحمیل کار سخت شده ا

 .5131هیات  شود.  پالیسیمحسوب نمی

 
 شوخی خرکی به معنای یک بازی پر سر و صدا، خشن یا ناهنجار است. -شوخی یا بازی خرکی  

 
ها در رابطه این عبارت به معنای برقراری ارتباط با فامیل - خانه-به-مکتب و مکتب-به-نظام ارتباطی خانه

 خانه است.-به-مکتب و مکتب-به-از طریق ارتباطات موثر خانهشاگردهای مکتب و پیشرفت با پروگرام
 

این عبارت به معنای برهنه کردن قصدی اندام تناسلی،  - نماییسازی بدن برهنه در پیش مردم یا عورتنمایان
های آویزان است که احتماال باعث رنجش یا هراس شود. ضمن این، پوشیدن باسن و/یا پوشیدن پتلون ها،سینه
های تا باالی ناف، پیراهن رکابی، پیراهن زنانه با دو بند شرتهای جالی، پیراهن یا تینما یا کاالهای بدنکاال

هایی که در حال افتادن ه، پتلوننازک روی شانه، در معرض دید قرار دادن هر نوع زیر پوش، چاک سین
انگیز یا زشت بر روی آنها است، منع است.  پوشیدن هایی که عبارات یا نمادهای وسوسههستند و کاال

باشد.  ضرور هایی که تبلیغ کننده یا ترویج کننده روابط جنسی، مواد مخدر یا الکول هستند نیز منع میکاال
 است همیشه بوت پوشیده شود.

 
مکتوب است که  این عبارت به معنای یک پروگرام -( IAPشخصی تطبیق و سازگاری با محیط ) پروگرام

دانش و شناخت دارند، شاگردو نسبت به خود این شاگردذریعه گروپی از اشخاصی که نسبت به معلولیت یک 
ات خاصی کمکی و تغییر آالتپرداخته شده است و سامانشاگردبه معلولیت  تهیه شده است. در این پروگرام

مستفید، با جزئیات شرح داده شده  تعلیم  و تربیهبتواند از شاگردفراهم شود تا این شاگردکه باید در مکتب 
 است.
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این عبارت به معنای گروپی از اشخاصی است که به  - شخصی تطبیق و سازگاری با محیط هیات پروگرام
شخصی تطبیق  پردازند که باعث ایجاد پروگراممیشاگردبوط به وگو پیرامون تمام معلومات مربررسی و گفت

 و سازگاری با محیط شده است.

 
مکتوب است که ذریعه گروپی از  این عبارت به معنای یک پروگرام -( IAPشخصی ) تعلیمی  پروگرام

عمومی، دانش  تعلیم  و تربیهمصروف به تحصیل در شاگردهای اشخاصی تهیه شده است که نسبت به توانایی
 و شناخت دارند.

 
این مورد یک قانون فدرالی  -( IDEA 2004) 2004اشخاص دچار معلولیت سال  تعلیم  و تربیهقانون بهبود 

های ایالتی و عمومی عمومی رایگان و مناسب ذریعه سازمان تعلیم  و تربیهاست که شیوه فراهم کردن یک 
خاص و  تعلیم  و تربیهکند که بر مداخله زودهنگام، و هدایت میبرای تمام اطفال دچار معلولیت را کنترول 

خدمات مربوطه طراحی شده برای رفع ضروریات خاص این اطفال و آماده کردن آنها برای کار و زندگی 
ای را برای کمک سرمایه 2004اشخاص دچار معلولیت سال  تعلیم  و تربیهمستقل تاکید دارد.  قانون بهبود 

گروپ  13کند و به بررسی اطفال فراهم می تعلیمی تلف برای رسیدگی به ضروریات و حقوق به ایاالت مخ

 پردازد.معلولیت خاص می

 
مکتوب است که ذریعه کارمندان  این عبارت به معنای یک پروگرام -( IEPشخصی ) تعلیم  و تربیه پروگرام

ها، اهداف و مقاصد متعلم، شیوه ن تواناییشود که در آتهیه میشاگردمکتب، والدین/ سرپرستان قانونی و 
 سنجش پیشرفت و شیوه همکاری اعضای تیم با یکدیگر برای رسیدن به این اهداف شرح داده شده است.

 
این عبارت به معنای گروپی از اشخاص است که مسئولیت ایجاد،  - شخصی تعلیم  و تربیه تیم پروگرام

شخصی را برای متعلمی با ضروریات خاص، به عهده دارند.   ربیهتعلیم  و ت بررسی و تجدیدنظر پروگرام
را بررسی کند تا سطح شاگردشخصی باید در صورت ضرورت، پیشرفت هر  تعلیم  و تربیه تیم پروگرام

پیشرفت فعلی و ضروریات آتی را مشخص کند.  در این بررسی باید این موضوعات نیز مد نظر قرار داده 
های کارمندان و والدین در داف تعیین شده برای او دست یافته است یا خیر؛ تشویشبه اهشاگردشوند: آیا 

رابطه با سطح پیشرفت متعلم؛ نتایج هر نوع ارزیابی مجدد انجام شده؛ و تمام تغییراتی که باید ایجاد شوند.  
 شخصی باید بشمول اشخاص ذیل شود: تعلیم  و تربیه طبق قانون، تیم پروگرام

  عمومی  تعلیم  و تربیهدر یک محیط شاگردعمومی، در صورتی که  تعلیم  و تربیهحداقل یک معلم
 اشتراک دارد )یا اشتراک خواهد داشت(

 خاص تعلیم  و تربیهکننده حداقل یک معلم یا تامین 

  شاگردانمحلی که نسبت به تعالیم خاص طراحی شده برای  تعلیم  و تربیهیک نماینده از موسسه 
محلی موجود، شناخت و  تعلیم  و تربیهعمومی و منابع  تعلیم  و تربیه ر معلولیت، پروگرامدچا

 دانش دارد.

 والد)ین(/سرپرست)های( قانونی 

 خود متعلم، در صورت مناسب بودن 

  نتایج ارزیابی را تفسیر کند تعلیمی شخصی که بتواند مفاهیم 

 کنندانونی یا مکتب، آنها را دعوت میاشخاص دیگری که والد )والدین(/ قیم )سرپرستان( ق 

 
از شاگرداین مورد به معنای اخراج موقتی یک  -تعلیق در داخل مکتب )تعلیق در داخل مکتب/ تفکر/ بهبود( 
مورد تایید "مخصوص دوران اخراج" است که  صنف تعیین شده برای او و قرار دادن او در یک پروگرام

شود. تعلیق در داخل مکتب یک روش جایگزین برای تعلیق معموال در همان مکتب برگزار می این پروگرام
صنف  تعلیمی فضای دشاگرشود که یک در خارج از مکتب است و اساسا زمانی از این روش استفاده می

 کند.درس خود را بر هم زده و مختل می

 
این لغت به معنای سرپیچی قصدی یا ادامه دادن به سرپیچی قصدی از هر درخواست یا مقررات  - نافرمانی

 احترامی کردن نسبت به اشخاص مسئول است.معقول یا بی

 
یا خصوصی  عامهاین عبارت به معنای هر مکتب ابتدایی یا متوسطه  -( IAESجایگزین موقت ) تعلیمی محیط 

 دهد.ساختارمندتری را ارائه می تعلیمی  است که نسبت به مکاتب سنتی، پروگرام
 

اشخاص دچار  تعلیم  و تربیهبر بنیاد قانون فدرال )قانون بهبود  -( LREمحیطی با حداقل سطح محدودسازی )

مناسبت است، شاگرددچار معلولیت باید تا اندازه ای که با توجه به ضروریات  شاگردان(، 2004معلولیت 

ببینند.  این الزام قانونی، تحت عنوان "محیطی با حداقل  تعلیم  و تربیههای غیرمعلول خود همراه با همصنفی
در مورد شخصی )از جمله والد متعلم(  تعلیم  و تربیه شود.  تیم پروگرامسطح محدودسازی" شناخته می

شخصی او،  تعلیم  و تربیه جهت فراهم شدن خدمات تعیین شده در پروگرامشاگردجایگزینی مورد ضرورت 
کند و این تیم باید محیطی با حداقل سطح محدودسازی را انتخاب کند که قادر به تامین این گیری میتصمیم

مکتبی برود که اگر معلول نبود، به آنجا  باید به همانشاگردخدمات باشد.  این موضوع به معنای این است که 
به شکلی است که در آن محیط امکان شاگردرفت؛ مگر اینکه این تیم تشخیص دهد که ماهیت معلولیت می

 وجود نخواهد داشت.شاگرد تعلیمی موفقیت 
 

 عامهیا یک اداره مسئول  عامه تعلیم  و تربیهاین مورد به معنای یک هیات  - محلی تعلیم  و تربیهموسسه 
، تعلیمی دیگر در یک ایالت است که کنترول اداری مکاتب ابتدایی و متوسطه در یک شهر، بخش، حوزه 

 مکتب یا در دیگر تقسیمات سیاسی را به عهده دارد. تعلیمی حوزه 

 
ول اطمینان این مورد تضمینی برای حص -( MDRهای معلولیت )گیری در رابطه با نشانهتجدیدنظر تصمیم

گیری به دلیل استثنایی بودن، مورد تنبیه واقع نشوند.  روند تجدیدنظر تصمیم شاگرداناز این موضوع است که 
پردازد تا میشاگردهای معلولیت به بررسی رفتار طفل و معلومات مستند قبلی مربوط به در رابطه با نشانه

است شاگردای از معلولیت اطر آن تنبیه شده است، نشانهبه خشاگردبه این ترتیب مشخص کند که آیا رفتاری که 
های معلولیت متشکل از والد و حداقل دو شخص گیری در رابطه با نشانهیا خیر.  کمیسیون تجدیدنظر تصمیم

 است.شاگردو دیگری مطلع از استثنایی بودن این شاگرددیگر است که یکی از آنها آشنا با الگوهای رفتاری 

 
این عبارت به معنای گروپی از اشخاص  - های معلولیتگیری در رابطه با نشانهدنظر تصمیمکمیسیون تجدی

ای به خاطر آن تنبیه شده است، نشانهشاگردگیری درباره این موضوع که آیا رفتاری که است که برای تصمیم
کند تا والد )والدین(/ خود را ب دهند؛ مکتب باید تمام کوششاست یا خیر، جلسه تشکیل میشاگرداز معلولیت 

 گیری مشارکت داشته باشند.قیم )سرپرستان( قانونی در این تصمیم

 
و مفتش در هر  تعلیمی حوزه این جامعه بشمول هر متعلم، والد، معلم، مدیر یا کارمند  -عضو جامعه مکتب 

 شود.مکتب می

 
رود انتظار میشاگرداین لغت به معنای ایجاد تغییرات اساسی در مواردی است که از  - تغییر و اصالح

، محتوا، معیار تعلیم  و تربیهعملکرد خود را در آنها نشان دهد؛ این مورد بشمول ایجاد تغییر در سطح 
قالب امتحان  های جایگزین است؛ این مورد ممکن است بشمول ایجاد تغییراتی در شکل یاعملکرد و ارزیابی

 نیز بشود.

 
 تعلیمی این عبارت به معنای ارزیابی سطوح عملکرد فعلی، نقاط قوت و ضروریات  - ارزیابی چند تخصصی

گیری در مورد این موضوع که آیا یک است.  بربنیاد مقررات فدرالی و ایالتی، باید جهت تصمیمشاگردیک 
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خاص کند یا خیر،  تعلیم  و تربیهشرایط دریافت خدمات ای دارد که او را واجد کنندهمریضی ناتوانشاگرد

 ( سال یکبار باید یک ارزیابی مجدد انجام شود.3یک ارزیابی جامع انجام شود.  حداقل هر سه )

 
 این لغت به معنای کشتن غیرقانونی یک انسان دیگر است. -قتل

 
از مکتب است.  مدت زمان تعلیق شاگرداین عبارت به معنای اخراج موقت یک  - تعلیق در خارج از مکتب

 شاگردانباید بتواند بعد از تکمیل دوره تعلیق، به مکتب بازگردد.  در جریان مدت تعلیق، شاگردمحدود است و 
 اجازه حضور در هیچ یک از امالک مکتب را ندارند.

 
ناک بوده یا خطری که غیرقانونی یا خطرشاگردبه معنی رفتاری از  -دیگر اقدامات بسیار جدی یا غیرقانونی 

 کند؛ قوانین امنیت در مکاتب.مکتب ایجاد می تعلیمی حوزه را برای امنیت یا امنیت 
 

 به معنی نشان دادن عالقه به شکلی نامناسب. -نشان دادن عالقه شخصی

 
یا کارمندان امنیتی شخص یا  تعلیمی حوزه به این معنی است که ممکن است مدیران  -های شخصیجستجو
شود که بربنیاد شرایط موجود را مورد جستجو قرار دهند، این کار زمانی انجام میشاگردآالت شخصی سامان

تواند باعث پیدا شدن شواهدی در زمان جستجو، دالیل منطقی برای این شک وجود داشته باشد که جستجو می
باشد.  ممکن شاگرداز طرف  تعلیمی حوزه های ب یا پالیسیشود که نشان دهنده نقض قانون، مقررات مکت

 های فلزیاب و/یا با دست انجام شود.  ها با استفاده از دستگاهاست جستجو

 
دلیل که بدون درگیری متقابل، به معنی ضربه زدن، لگد زدن، تیله دادن یا دیگر اعمال بی - حمله فزیکی

 شود.دیگری میباعث ایجاد درد یا صدمه فزیکی به شخص 

 
تعلیم  اشخاص دچار معلولیت"  تعلیم  و تربیهتحت "قانون شاگردبه معنی شرایطی است که در آن  - جایگزینی

شخصی  تعلیم  و تربیه کند، همانطور که در پروگرامات خاص یا خدمات مربوط به آن را دریافت میو تربیه
 تعلیم  و تربیه که تیم پروگرام تعلیمی در محیط شاگردبه صورت مکتوب مشخص شده، جایگزینی شاگرد

در آن اقامت شاگردکند، بهترین گزینه برای او است.  جایگزینی به معنای اتاقی که شخصی آن را تعیین می
 تعلیم  و تربیه در پروگرامشاگردو خدماتی است که برای  ترین پروگرامدارد، نیست بلکه به معنای مناسب

 ست.شخصی مشخص شده ا

 
کند که عملی را انجام  عملی را انجام دهد یا کوشششاگردبه این معنی است که  - به خطر انداختن دیگری

تواند دهد که صحت، امنیت یا رفاه یکی دیگر از اعضای جامعه مکتب را به خطر بیاندازد، این موضوع می
لیل مشارکت او در یک تحقیقات، یا بشمول مواردی مثل انجام تالفی علیه یکی از اعضای جامعه مکتب به د

 یا انضباطی باشد. تعلیمی اقدام 

 
به معنای کنترول فزیکی بر اموال )گمشده، پیدا شده یا دزدیده شده( مثل کاال، الماری یا بکس و  - مالکیت

 محتویات آن است.
 

این عبارت به معنای رویکرد سیستم مکتب برای ایجاد و حفظ  -( PBISمداخله و حمایت رفتاری مثبت )

در مکاتب ما است.  استفاده از مداخله و حمایت رفتاری مثبت، "بهترین راهکار"  تعلیمی محیطی امن و 
تواند باعث تغییرات تر )مثل تعلیق( است و میبرای کاهش ضرورت به انجام مداخالت شدیدتر و آزاردهنده

 چنان تغییرات شخصی شود.یکپارچه و هم

 

به معنای پروسه پذیرش مجدد در مکتب با شرایط و ضوابط تعیین شده از  - وضعیت بخشودگی مشروط
و والد )والدین(/ شاگرداست که به صورت کتبی مورد موافقت  تعلیمی حوزه طرف مامور مجمع انضباطی 
 هده دارند، قرار گرفته است.که مسئولیت حضور او را به عشاگردسرپرست )سرپرستان( قانونی 

 
است که باعث شکسته شدن یا نقض توافقنامه کتبی شاگردبه معنای عملی از طرف  - نقض بخشودگی مشروط

شود که قبال بین متعلم، والد )والدین(/ سرپرست )سرپرستان( قانونی، و مکتب ایجاد شده و بعد از به نتیجه 
 طرفین مورد پذیرش قرار گرفته است.از طرف  تعلیمی حوزه رسیدن مجمع انضباطی 

این مورد به معنای رفتار، گفتار، نوشتار یا تصویر نامطلوبی است که به دلیل نژاد،  - آزار و اذیت نژادی
شود. این موضوع معموال بشمول ارعاب، کنترول، رنگ پوست یا ملیت یک شخص به او تحمیل می

تواند آشکار یا نامحسوس، صرف برای انکار برابری است. این رفتار می سوءاستفاده از قدرت و کوشش
 بار یا یک روند باشد. یک

برای ارتکاب تجاوز خشونتی است که در بخش  به معنای ارتکاب یا کوشش - تجاوز/ اعمال جنسی اجباری

تعریف شده است، یا به معنای لواطت اجباری است که در  میزوریاز قوانین تجدیدنظر شده  566.030

 .تعریف شده است میزوریاز قوانین تجدیدنظر شده  566.060بخش 

همچنان دارای معلولیت بوده و همچنان شاگردپروسه ای برای تعیین این موضوع که آیا  - ارزیابی مجدد

( تشخیص طرز عملکرد 1و خدمات مخصوص است یا خیر.  ارزیابی مجدد جهت  تعلیم  و تربیهنیازمند 

تعلیم  و  وگرام( تشخیص هرگونه تغییر در پر3متعلم، و  تعلیمی ( تشخیص ضروریات 2در مکتب، شاگرد

شخصی و  تعلیم  و تربیه شخصی برای کمک به رسیدن به اهداف ساالنه و اهداف مندرج در پروگرام تربیه
 شود.درسی عمومی، انجام می مشارکت مناسب در پروگرام

 
فرصت تفکر انتقادی شاگرداند تا این عبارت به معنای وظایفی است که طوری طراحی شده - فعالیت فکری

را به طرفی شاگردباره واقعه ای که در آن مرتکب نقض قانون شده است، داشته باشد.  این وظایف باید در
توانست به جای رفتاری که باعث هدایت کند که تشخیص دهد در شرایط مورد نظر کدام رفتار مناسبی را می

 نقض قوانین مکتب شده، انجام دهد.  

 
دارای  شاگردانبه معنای خدمات انکشافی، اصالحی و دیگر خدمات حمایتی است که به  -خدمات مربوطه

سنجی مربوط به زبان شناسی و شنواییکند.  خدمات مربوطه عبارتند از:  خدمات صدمهمعلولیت کمک می
گام ، تشخیص زودهن«درمانیتفریح»گفتار؛ خدمات روانشناسی؛ تداوی فزیکی و حرفوی؛ تفریح، از جمله 

گیری و های اطفال؛ خدمات مشوره، از جمله مشاوره توانبخشی؛ خدمات مربوط به جهتو ارزیابی معلولیت
رسانی اجتماعی های طبی با هدف تشخیص یا ارزیابی؛ خدمات صحی مکتب؛ خدمات کمکپویایی؛ دوره

 سپورت.والد )والدین(/ سرپرست )سرپرستان(؛ و تران تعلیم  و تربیهمکتب برای مشوره و 

به معنای دور هم آوردن مجدد اشخاص بعد از صدمه دیدن روابط به دلیل اقدامات  - اقدامات عدالت ترمیمی
ای است که باعث درک متقابل و ایجاد خاص یک یا چند نفر است. یک مداخله ترمیمی اثربخش، مداخله

وسه ای است که در آن مورد توافق برای حل امور است. یک پروسه ترمیمی موفق، پر یک پروگرام
 همه چیز "حل شود."    -ها حفظ شده و روابط ترمیم شوند توافق

 به معنای عمل غیر قانونی گرفتن اموال شخصی دیگر از طریق ارعاب یا خشونت است. - سرقت
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 به فهرست "توقیف" مراجعه کنید -مکتب شنبه

 
برای مدت زمانی مشخص، اجازه شاگردآن به معنای یک استراتژی اصالحی است که در  - تعلیق بس مکتب

 سوار شدن به بس مکتب را ندارد.  

 
 روند.روزی است که اطفال برای تحصیل به مکتب می - روز مکتب

 
مکتب مورد  تعلیمی حوزه این مورد عبارت است از هرگونه دارایی فزیکی که ذریعه  - زمین/ملک مکتب

گیرد، از جمله مواردی مثل زمین بازی مکتب، محوطه استفاده، نظارت، گیرو، کرایه یا کنترول قرار می
 شود.های مکتب و هر اموالی که هرگونه فعالیت مکتبی در آن انجام می پارکینگ، بس

 
)در مکتب، شاگردک به معنای جستجوی دقیق یا بررسی فعالیت ها/ واقعات مشکو - تحقیقات در سطح مکتب

در جریان مکتب، یا عملکردهای مربوط با مکتب( برای کشف حقایق مربوطه است؛ تحقیقات ذریعه مدیر 
 شود.مکتب یا شخص تعیین شده از طرف او انجام می

مربوط به مکتب است که بشمول مواردی مانند مراسم  به معنای هرگونه فعالیت یا پروگرام - مزایای مکتب 
 شود.ها یا مسابقات میهای سپورتی، کلبها، تیم، سفرهای صنفی، رقصعلیمی تالفارغ

 
چنین جستجویی ممکن است بدون جواز جستجو و بربنیاد شک معقول به این معنی است که -جستجو و توقیف

بوده   تعلیمیحوزه ها جزو اموال ها و المارییا به هر دلیل منطقی دیگری، به شکلی معقول انجام شود.  میز
که در موتر آنها  شاگردانتوان جستجو را با مصلحت مدیر مکتب انجام داد. اختیار مکتب بشمول اموال و می

 T.L.O. 469 U.S. 325دوسیه نیوجرسی در مقابل که در صحن مکتب پارک شده است نیز می شود.  
(1985) 

 
تضمین  504کند.  بخش یکی از قوانین حقوق مدنی که تبعیض علیه اشخاص معلول را منع می - 504بخش 

ممکن است  شاگردانداشته باشند.  این  تعلیم  و تربیهدارای معلولیت دسترسی مساوی به  شاگردانکند که می
 امکانات و اصالحاتی را دریافت کنند.

 
صدمه بدنی که بشمول خطر جدی مرگ، بیهوشی، درد شدید جسمانی، از شکل افتادن  – صدمه شدید بدنی

طوالنی مدت و آشکار، از دست دادن یا از کار افتادن طوالنی مدت یک عضو یا اندام بدن یا قوای ذهنی 
 باشد.

 
اویر، مطالب نوشتاری، متن و/یا پیام صوتی یا ایمیل دارای ماهیت جنسی است به معنای تص -مسیج جنسی

های گفتگوی انترنتی و که از طریق انترنت، تلیفون همراه، یا هر وسیله الکترونیکی دیگری )مثل اتاق
 های آنالین( ارسال شود.رسانپیام

 
های جنسی، یا شبیه سازی لمس اندامبه معنای اشتراک در رابطه جنسی، رابطه جنسی دهانی،  -عمل جنسی

 رابطه جنسی است.

 
به معنای انجام یک عمل جنسی یا عملی ناپسند نسبت به شخصی دیگر، همراه با اجبار فزیکی  - آزار جنسی

 یا تهدید به اجبار فزیکی است که باعث ترس، شرم یا رنجش روحی شود.
 

رخواست توجه جنسی، رفتار فزیکی یا کالمی به معنای حرکت جنسی نامطلوب، د - آزار و اذیت جنسی
جنسی، ارتباطات دارای ماهیت جنسی یا رفتار جنسیتی است، به صورتی که این رفتار با هدف اثرگذاری 

شخص صورت گرفته یا باعث ایجاد ارعاب یا محیطی  تعلیم  و تربیهغیرمنطقی یا ایجاد تداخل جدی در 
شوند عبارتند از بشمول آزار و اذیت جنسی یا تبعیض جنسیتی می هایی کهآمیز شود.  نمونه رفتارخصومت

استفاده، تحت فشار گذاشتن برای فعالیت جنسی، لمس یا چوندی گرفتن نامناسب و آزار و اذیت کالمی یا سوء
 تماس بدنی قصدی.
کنند، یاشخاصی که به زور، به قصد یا دانسته بدن و/یا کاالی شخص دیگری را لمس م -سوء رفتار جنسی

سازی شود.  این عمل بشمول نمایاناین کار به شکلی انجام می شود که بشمول تماس جنسی بوده یا باعث آن می
 نمایی، حرکات جنسی، مالکیت و/یا توزیع لوازم و/یا مجله جنسی است.یا عورت مردم درپیش برهنه تن

 
 شود.به یکی دیگر از اعضای جامعه مکتب میبه معنی عملی است که باعث ایجاد صدمه بدنی  - حمله ساده

 
نباید هرگونه محصوالت دخانیاتی یا لوازم مربوط  شاگردانبه این معنی است که  - سگرت کشیدن/ دخانیات

 R5131.6.2به آن را باخود داشته باشند، مصرف کنند یا مورد استفاده قرار دهند. هیات مکتب 

 
 ,My spaceهای اجتماعی به معنی انتقال تصاویر و/یا مطالب نوشتاری از طریق شبکه - های اجتماعیشبکه

Facebook, Twitter, You Tube, LinkedIn  یا هر سایت شبکه اجتماعی مشابه، با هدف صدمه رساندن

 به دیگران است.
 

کند:  استفاده تعریف می اشخاص دچار معلولیت، شرایط خاص را اینگونه تعلیم  و تربیهقانون  - شرایط خاص
 از مواد مخدر غیرقانونی، سالح و هرگونه رفتاری که باعث صدمه بدنی جدی شود.

 
ابتدایی و متوسطه  عامهسازمانی که مسئول اصلی نظارت بر مکاتب  -( SEAایالتی ) تعلیم  و تربیهسازمان 

( DESEابتدایی و متوسطه ) لیم  و تربیهتع، اداره میزوریایالتی در  تعلیم  و تربیهدر ایالت است.  سازمان 

 است.

 
فعلی تا زمان برگزاری مجمع  تعلیمی ماندن در مکان برای باقیشاگرداین اصطالح به حق  - "ماندگاری"

گیری در رابطه با پیشنهاد اخراج یا درخواست تغییر محیط مکتب( اشاره دارد، یا به انضباطی )برای تصمیم
حق والد )والدین(/ سرپرست )سرپرستان( برای ارائه درخواست تجدید نظر در رابطه با جایگزینی، تشخیص 

همچنان در محیطی با حداقل شاگردکند که دارد؛ این حق تضمین می های معلولیت، تعلیق یا اخراج اشارهنشانه
 عمومی رایگان و مناسبی را دریافت کند. تعلیم  و تربیهسطح محدودسازی، 

 
 است.شاگردها در رابطه با معلومات این عبارت به معنی مدیریت داده -(SIS)شاگردسیستم معلومات 

 
 به فهرست "تعلیق در مکتب" و "تعلیق خارج از مکتب" مراجعه کنید - تعلیق

 
 برای سرقت پول یا اموال شخصی دیگر است. به معنای سرقت یا کوشش -دزدی

 
این مورد به معنای حضور در داخل یا اطراف تعمیر مکتب یا مکان خاصی از زمین مکتب  - ورود بی اجازه

یا امتناع از پذیرش درخواست ترک محل مکتب یا ترک بس است. یا حضور در بس مکتب بدون اجازه، 
دیگری برای آنها در نظر گرفته شده یا تحت اخراج یا تعلیق هستند،  توانند در زمانی که پروگرامنمی شاگردان

 به مکتب بازگردند، مگر با اجازه مسئول مکتب و با همراهی والد )والدین(/ سرپرست )سرپرستان(.

 
به مکتب یا مکان خاصی از مکتب است؛ اجازه دادن یا شاگردبه معنای ورود بدون اجازه  - مجازورود غیر 

های از طریق مسیری به جز ورودی تعلیمی حوزه کمک به هر شخص )اشخاصی( برای ورود به تسهیالت 

http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0469_0325_ZS.html
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هر یک از  از طریق تعلیمی حوزه تعیین شده، یا اجازه دادن به اشخاص غیر مجاز برای ورود به تسهیالت 
 شود.ورودی ها، ورود غیر مجاز محسوب می

 
حوزه به معنای صدمه رساندن، تخریب کردن یا از شکل انداختن قصدی یا بدخواهانه اموال  - خرابکاری

ها، تجهیزات، دیوارها، مکتب یا اموال شخص دیگر )یعنی صدمه رساندن به کتب درسی، الماری/تعلیمی 
 های گروپ و غیره(.آالت، کشیدن گرافیتیسامان
دنده، سالح گرم )با مرمی یا بدون مرمی(، سالح انفجاری، صدا خفه کن سالح، تفنگ به معنای چوب - سالح

ای، تفنگ فنری، هرنوع گازی، مسلسل، سالح پرتابی، گلوله )گلوله ها(، تفنگ، سالح لوله کوتاه، تفنگ سچمه
دار است.  ی ها(، هر نوع وسیله انفجاری، یا چاقوی سویچهای دودی یا پتاقوسیله آتش بازی )از جمله بمب

ریش ها بوده و مواردی مثل ماشینها بشمول تمام انواع چاقوسنت لوئیس در رابطه با سالح عامهمکاتب  پالیسی
یا پل ریش، دنده، گرز، زنجیر، سوهان ناخن )زمانی که برای ایجاد صدمه فزیکی مورد استفاده قرار گیرد( 

شود.  استفاده غلط از هر شیء، ابزار یا وسیله نیز تحت همین قانون قرار ول بوکس پنجه نیز میو بشم

 .SAB 5131.6 گیرد. پالیسیمی
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 دیپارتمنت تعلیم و تربیه شهر سنت لویسهیات اداری 
 

   Dorothy Rohde-Collins رئیس 

 Natalie Vowellمعاون رئیس 
  Dr.Joyce M.Robertsسکرتر 

 Donna Jonesعضو 
 Susan R Jonesعضو 

 Adam Layneعضو 
 Traceeعضو 

 
 داکتر کلوین آر. آدامز

Kelvin R Adams, Ph.D 

 بسرپرست مکات
 
 
 

های خود، هیچ تبعیضی را بربنیاد جنسیت، نژاد، مذهب، رنگ ها و/یا فعالیت( در قسمت پذیرش یا دسترسی، یا شیوه رفتار، یا استخدام در پروگرامتعلیمی حوزه شهر سنت لوئیس ) عامهمکاتب  تعلیمی حوزه 

شود.  برای کسب معلومات بیشتر ون منع شده، قائل نمیپوست، ملیت اصلی، سن، معلولیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، کهنه عسکر بودن یا عضویت شخص در گارد ملی یا هر عامل دیگری که ذریعه قان

، 2650-345( 314، تلیفون )N. Eleventh Street, St. Louis, MO 63101 801کننده پذیرش/مدیر ارشد منابع انسانی به آدرس با هماهنگ ADA/504، بخش IX، عنوان VII، عنوان VIلطفا با عنوان 

 بعد از چاشت، در تماس شوید. 4:45صبح تا ساعت  8:00از ساعت  HRCompliance@slps.orgایمیل
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