
 بورد تعلیم و تربیه  
 شهر سینت لوییس

 مت دیویس
 انتیونیت "تونی" کوزنس

 دونا جونز
 ریگینا فولر

 علیشاه سونییر
 ناتالی واویل

 
 آدامس. پروفیسور کلوین آر

 رییس -
 معاون -
 سکرتر -
 عضو بورد -
 عضو بورد -
 عضو بورد -

 
 رییس عمومی مکاتب -

گونه تبعیض را بر اساس جنسیت، ملیت، مذهب، رنگ، اصل ملیت، سینت لویس هیچ( ولسوالی)مکاتب عامه شهر 
اصل و نسب، سن، معلولیت، تمایل جنسی، شناخت جنسیتی، وضعیت گارد ملی و یا تجربه کار سابقه، و یا هرگونه 
عوامل دیگری که توسط قانون منع شده است حین ورود، تداوی، و یا استخدام در برنامه ها و فعالیت های خویش 

، همآهنگ کننده بخش تدقیق و یا آمر 504یل نمیشود. برای معلومات بیشتر با عنوان، ششم، هفتم، و نهم بخش قا
-345 (314)، تلیفون شماره 63101شمالی، سرک یازدهم، شهر سینت لویس ام او  801حقوق بشری به آدرس 

 عصر به تماس شوید.  4:45صبح الی  8از ساعت  HRCompliance@slps.org، یا ایمیل آدرس 2650

 

اصالح  ۲۰۲۲سال  در ماه می 
 . شده است

 طرزالعمل رفتار 

 متعلمین
 مکتب عامه سینت لوییس

DARI 



 

 
 

 آدمس، پی اچ دی. کلوین آر.
 رئیس عمومی مکاتب

 
 

 : م/محافظ حقوقر  والدین محتر
 

ن انتخاب یک مکتب میداشته باشید، و ما از اتخاذ  2023-2022به سال تعلییم  خوش آمدید. ما میدانیم که شما گزینه های زیادی حی 
 تصمیم شما برای گزینش مکتب عامه سینت لوئیس برای طفل تان قدردانن یم نمائیم. 

 
ن ییک از بلند ترین اولویت های مکتب عامه ناحیه سین ت لوئیس میباشد. جهت کمک با ما فراهم سازی محیط مصئون برای همه متعلمی 
امانه درخواست یم نمائیم تا رهنمای معلومانر والدین، و  ن برای نایل شدن به این هدف، ما از شما احتر را مرور   2023-2022 مقرره متعلمی 

تب فراهم نموده، و نمائید. این رهنمود معلومات مهم را برای والدین و متعلیمن در مورد حقوق و مسئولیت های همه اعضای محیط مک
 توقعانر را که اداره مکتب از متعلم دارد آشکار میسازد تا باشد محیط را که برای تعلیمات مصئون، مثبت، و حمایه الزم آموزشی نیاز است

 به میان آورد. 
 

امضا نموده و بعد  تصدیق والدین/محافظ حقوقر که فورم   3بعد از مرور این رهنمود با طفل تان، لطف نموده باالی صفحه شماره 
  از درج تاری    خ به مکتب مربوطه طفل تان ارسال نمائید. 

 
ن رهنمای معلومانر والدین و مقرره  ورت در یط  2023-2022متعلمی  متعلق به شما میباشد تا آنرا با خود داشته باشید و در صورت ضن

در تب  www.slps.orgسال تعلییم به آن مراجعه نموده و اطالعات الزم را بدست آورید. یک کانی برقر این رهنمود در وب سایت ما 
 ه شده است. والدین و متعلیمن برای شما قرار داد

 
ن قباًل سپاسگذاری نموده و قدردانن  ن یک محل مصئون و مطمی   شما جهت کمک با مکتب طفل شما در داشیر

ی
از همکاری و همآهنیک

 یم نمائیم. 
 

ام  بااحتر

 
 کلوین آر. آدمس، نی اچ دی. 

 رئیس عمویم مکاتب 

http://www.slps.org/


 



 تصدیق متعلم و والدین/محافظ حقوق  
 

 : ن و والدین گرایم/محافظ حقوق   متعلمی 
 
 
ن هذا را  مکتب عامه ناحیه سینت لوئیس متعهد به فراهم آوردن یک محیط مصئون در مکتب میباشد. لطف نموده رهنمود و مقرره متعلمی 

ن تصدیق هذا امضا نموده و   در قسمت پائی 
ً
آنرا برای معلم صنف درش طفل مطالعه نمائید تا با ما در رسیدن به این هدف کمک نمائید. لطفا

ز همکاری تان بسپارید. سند هذا تائیدیه دریافت معلومانر میباشد که هر متعلم مکتب عامه ناحیه سینت لوئیس برای آن مسئول میباشد. ا
ن یک مکتب دارای محیط مصئون و آموزشی سپاسگذاری یم نمائیم.   تان برای کمک جهت ساخیر

 

 
ن   هدف از مقرره متعلمی 

ودایجاد توقعات مداوم که از رفتار و عملکرد متعلیمن    •  انتظار مت 
 تقویت رفتار مثبت و فراهم سازی فرصت ها برای انکشاف مناسب مهارت های اجتمایع 
 ن که رفتار نا مناسب دارند خالصه  مداخالت و پیامد ها برای متعلمی 
 ی    ح حقوق و مسئولیت های تمایم اعضای مربوطه مکتب  تشی
  ن متعلم در محیط مصئون، مثبت و حمایوی آموزشی مشغول  ساخیر

 
 

 تعهد متعلم
  .تعهد یم نمایم که همه روزه در وقت و زمان مناسب در صنف حاضن میباشم 
  .تعهد یم نمایم که مصئون، مسئول، مؤدب و آماده میباشم 
  .تعهد یم نمایم که حل کننده مشکالت باشم 
  .تعهد یم نمایم که سخت کار، خوب کار، و پر افتخار باشم 

 
 
 

 تعهدات والدین/محافظ
  .ن به صنف موجود باشد  من تعهد یم نمایم که طفل من همه روزه حاضن بوده و در زمان معی 
  .ام، و آماده باشد  من تعهد یم نمایم تا برای طفل خود بیاموزم تا مصئون، مسئول، با احتر
  .من تعهد یم نمایم که وکیل مسئول برای طفل خود باشم 
  .ی دروس با طفل خود سهیم باشم  من تعهد یم نمایم که در فراگت 
  .ن همکار باشم  من تعهد یم نمایم که با طفل خود در تطبیق و اجرای مقرره متعلمی 
  با امضا درین تعهد نامه، مسئولیت خود را در مطابقت با مقرره متعلیمن درک کامل نموده و تا زمانیکه در مکتب عامه ناحیه

 سینت لوئیس است مسئولیت خود را میپذیرم. 
 
 
 

 __________________________________________________________________________امضاء متعلم: 

 ___________ تاری    خ: _____ 

 ________________________________________________________________ :  امضاء والدین/محافظ حقوقر

 تاری    خ: ________________ 



 



 فهرست محتویات
 
 

 خوشامد خط از جانب رئیس عمویم
 

 والدین/محافظ حقوقر  یا تعهد تصدیق نامه 
 

 محتویاتفهرست 
 

 1  دیدگاه مکتب عامه ناحیه سینت لوئیس
 

 1  وظیفه مکتب عامه ناحیه سینت لوئیسماموریت یا 
 

 1  اعتقادات جمیع مکتب عامه ناحیه سینت لوئیس
 

 رهنمود معلومات  برای والدین
 

 2  شماره های تلیفون مهم
 

ی  3  تقویم یا جنتر
 

 4  طرزالعمل های عمویم – ثبت نام
 

ی والدین یا محافظ ارتباطات و   4  سهمگت 
 

 4  با ناحیه یا ولسوایلارتباطات 
 

ی با مکتب  4  ارتباطات والدین یا سهمگت 
 

 5  مسئول روابط با فامیل و انجمندفتر 
 

 5  نگرانن های والدین 
 

 5  مشوره دیه اعمال والدین
 

 6  توقعات مقرره یونیفورم و لباس

ی  6  توقعات حاضن

 8  چاشت مکتب/برنامه ناشتای مکتببرنامه میل طعام 

 9  اولیه کودیکتعلیم و تربیه 

 11 خدمات صیح

 13 مصئونیت و امنیت

 13 ترانسپورت یا رفت و آمد

 15 محوطه مکتببازدیدکنندگان 

 16 اذیتآگایه در مورد 

 18 رفتار اذیت کننده پالییس مقابله با 
 

 21 آزار و اذیت جنیس/تبعیض جنسیتر 
 

ن   مقرره متعلمی 
ن   24 هدف از مقرره متعلمی 

 
 24 تعهد متعلم

 
 
 



 )ادامه( فهرست محتویات
 
 

 24 رفتاری و مسئولیت هاتوقعات 

ن ساحه   26 مقرره متعلمی 

وری ن  28 قانون مصئونیت مکاتب ایالت مت 

 29 مداخالت مکتب در مورد خشونت و محدودیت های مربوطه

 30 تقسیم بندی تخلفات

 30 تخلفات/پیامد هاتخلفات:  1نوع 

 32 تخلفات: تخلفات/ پیامد ها 2نوع 

 34 تخلفات: تخلفات/ پیامد ها 3نوع 

 36 تخلفات: تخلفات/ پیامد ها 4نوع 

ن   37 تکنالوژی و رفتار متعلمی 

 38 تعلیق
 

 38 مراحل دادرش برای تعلیق

 39 روند تجدید نظر برای تعلیق یا تعویض آن 

 40 اخراج

 40 اخراجمراحل دادرش برای 

 41 داخله مجدد یا جواز ثبت نام

 42 مطابقت با قانون تعلییم افراد معیوب

وری ن ایط بودن در اتحادیه فعالیت های مکاتب ایالت مت   44 واجد شی

کت در تمرینات فراغت  45 پالییس برای شی

 

 یادداشت ها
 

ایط و فامیل آنها تحت قواعد اف نی آر نی ای ن واجد شی  46 حقوق متعلمی 

 47 هر متعلم و مراحل آن در مکتب عامه سینت لوئیس کامیاب شدنطرزالعمل  

 50 فورم شکایت شهروندی مکتب عامه سینت لوئیس

 52 روند حل اختالفات قابل استفاده در منازعات

  نی خانمان و جواناندر مورد تعلیم و تربیه اطفال 

 53 تشخیصطرزالعمل حل اختالفات در مورد 

  مراقبت های ویژه کودک یا جوان تحت

 54 لغت نامه اصطالحات

  هیئت مدیره تعلیم و تربیه در شهر سینت لوئیس

  یادداشت عدم تبعیض
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توسط هیئت مدیره تعلیم و تربیه جهت تطبیق در مکتب ناحیه منظور میگردد. پالییس های متذکره با فعالیت ناحیه  مربوطه پالییس های
نتر مکتب عامه سینت لوئیس بدست آورد.   روزمره مکتب ناحیه مربوطه کمک یم نماید. پالیس را میتوان از طریق آدرس وب سایت انتر

6/gea/Pgor.spls.www 
 

 دیدگاه مکتب عامه ناحیه سینت لوئیس
 

مکاتب عامه ناحیه سینت لوئیس، انتخاب عایل برای فامیل های مسکون در ساحه سینت لوئیس میباشد که تعلیمات را به سطح 
ن و کیفیت استادان یت جهانن به پیش برده و در سطح میل در عرصه دست آورد متعلمی   شناخته شده میباشد. ، در رهتی

 

 بیانیه وظیفه مکتب عامه ناحیه سینت لوئیس
 

 شان توانانی های الز 
ن میباشیم، تا برای آنها در شناخت استعداد های نهانن م را ما فراهم کننده تعلیم و تربیه با کیفیت برای تمایم متعلمی 

 ارائه نمائیم. 
 

 مکتب عامه سینت لوئیس ارزش های اصیل
 

ن همواره تحت تمرکز اصیل ما قرار دارد. به صفت اعضای مکاتب عامه سینت لوئیس، ما در تمایم  : اول متعلم ضف نظر از وضعیت، متعلمی 
ن خویش میباشیم. در نتیجه، ما با تمرکز بیشتر گزینه های با کیفیت باال را برای متع ین عملکرد برای منافع متعلمی  ن اوقات متعهد به بهتر لمی 

 ریم. خویش ارائه میدا
 

ن و مراقبت از همه ما دارد تا اطیمنان مردم مهم هستند.  ن تجارت برای مردم است. که نیاز به تعهد، مهم پنداشیر ارائه تعلیمات برای متعلمی 
م شمرده شده، برای شان ارزش قایل شده و با شیوه مسلیک از آنها  ن ما تاثت  گذار هستند محتر  متعلمی 

ی
مواظبت حاصل شود تا آنانیکه در زندیک

د. ما ازینکه منحیث یک نهاد یکه برای مردم اهمیت قایل هستند افتخار نموده و میدانیم که نیاز به کار بیشتر است تا به ارزش  ها صورت گت 
 مت

ی
ن ترتیب ما همانند درخواست های که داریم کوشش یم نمائیم تا حمایت الزم را برای رشد و ارتقاع آنانیکه در زندیک ن برسیم. به همی  علمی 

 ما شمایه گذاری ارزشمند یم نمایند فراهم سازیم. 
 
 

ما همواره  در صدد آن هستیم تا یک نهاد آموزشی باشیم. برای رسیدن به این هدف، ما بر اساس اطالعات دست تصامیم وابسته به اطالعات. 
فت، نواقص و  توجیه عمویم بیشتر میتواند  داشته خویش  خود را ارزیانی یم نماییم تا خود را دریابیم.  تعهد ما برای  دریافت تفست  درست از پیشی

 حوصله مندی ما را برای تصامیم بهتر در قبال اطفال ما  افزایش دهد. 

http://www.slps.org/Page/6
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 شماره های تلیفون مهم
  

 
 3720-231 (314)… 63101. * سینت لوئیس، ام او 11. ان شک 801مکاتب عامه سینت لوئیس   * 

 
 
 

 شماره های دیگر تلیفون و ایمیل آدرس های مربوطه را میتوانید از طریق وب سایت ناحیه دریابید. 
org.spls.www 
 

 2315‐345 (314)هماهنگ کننده درجه اول: 

 :  4405‐345 (314)مسئول بخش ورزشی

: تعلیمات   4531‐345 (314)شغیل و فتن

 4424‐345 (314)استخدام کننده ترک کننده ها: 

 6150‐331 (314)کودک های خوردسن: 

 5200‐633 (314)معلومات در مورد ثبت نام: 

 1066‐664 (314)برنامه مهاجران دو لسان نی اس او ال: 

 4490‐345 (314)مسئول ارتباطات فامییل و اجتماع: 

 or 345‐4573 2480‐345 (314)نگرانن های فامیل ها: 

 :  2308‐345 (314)خدمات غذانی

 4548‐345 (314)ها:  تحایف و استعداد 

 :  5750‐345 (314)نی خانمان و مرکز مراقبت های پرورشی

ی:   2379‐345 (314)منابع بشی

 دفتر رسید 
ی
 4575‐345 (314): یک

نده:   5200‐633 (314)مکاتب انتخانی و گت 

 2020‐865 (314)بخش امنیت و مصئونیت مکتب: 

 خط تلیفون برای مکاتب عامه سینت لوئیس و مصئونیت اجتمایع: 

 SLPS (7577)‐241 (314)محیل: 

 SLPS (7557)‐610‐866‐1رایگان: 

 5344‐633 (314)تعلیمات خاص و ویژه: 

 : ن  )143( 336‐5200دفتر استخدام و جابجان  متعلمی 

 : ن  )431( 564‐6482دفتر نمرات متعلمی 
 

 or (314) 345‐4554 4577‐345 (314)خدمات داوطلبانه: 

  

http://www.slps.org/
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 مکاتب عامه ناحیه سینت لویس

 2023-2022تقویم تعلیمی متعلمین و والدین 
 تربیهتوسط هیئت مدیره تعلیم و  03/08/22منظور شده به تاریخ 
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 طرزالعمل های ثبت نام
 
 
ن در صدد آن است تا با فامیل های که عالقمند شمولیت اطفال شان در مکاتب سینت لوئیس و یا  دفتر استخدام و تثبیت سویه متعلمی 

 5200‐633 (314)ید. برای معلومات بیشتر در مورد روند ثبت نام، لطف نموده با شماره مکاتب نزدیک باشند همکاری الزم را فراهم نما
 در تماس شوید. 

 
 والدین جهت ثبت نام اطفال شان به اسناد و معلومات ذیل نیاز دارند: 

 تصدیق تولد طفل شما 
  ن یا تطبیقات طفل شماسوابق  واکسی 
  مکتب جدول نمرات مکتب طفل شما یا جدید ترین راپور از 
  اجاره خط یا قباله، و یا کانی مالیه دیه ،

اثبات سکونت در شهر سینت لوئیس )بطور مثال، بل فعیل پرداخت نشده مرصقن
 ملکیت یا شخص

 
 با شماره  12-برای ثبت نام طفل تان به مکاتب نزدیک و درجات یک

ً
، لطفا به  .5200‐633 (314))نه طفل خوردسن یا تخصیص انتخانی

 تماس شوید. 
 با شماره 

ً
 به تماس شوید.  6150‐331 (314)جهت ثبت نام طفل تان به برنامه اطفال خوردسن، لطفا

 نی اس او ال
 با شماره دفتر

ً
نند، لطفا ن  به تماس شوید(314)  1066‐664برای ثبت نام طفل تان که با لسان دیگر به جز از انگلییس حرف مت 

 

، لطف نموده از وب سایت  دیدن به عمل آورید. همچنان    chools.orgswww.slpsmagnet برای معلومات در مورد مکاتب تخصیص و انتخانی
 میتوانید از وب سایت معلومات اخذ نمائید.  2023ایل  2022یا  2022برای معلومات در مورد طریقه درخواست برای سال های تعلییم 

 
 با شماره تلیفون بخش استعداد ها و تثبیت 

ً
ن وقت برای آزمایش سطح تحصییل طفل تان، لطفا  4548 ‐345 (314)سویه برای معلومات بیشتر و یا تعیی 

 در تماس شوید. 
 از وب سایت 

ً
 دیدن نمائید.  gors.pls.www.جهت معلومات مزید لطفا

 

ی آنها  ارتباطات با والدین یا محافظ و سهمگی 
 
 

 ارتباطات با ناحیه
ت ناحیه متعهد به اطالع رسانن برای والدین در مورد فعالیت ها و رویداد های است که در جریان سال تعلییم اتفاق میافتد. مکاتب عامه سین

ن مطالب در وب   خودکار یا اتومات، نامه های چانی برای والدین یا محافظ، پیام متتن تلیفون، ایمیل ها، گذاشیر
لوئیس از سیستم تلیفونن

ن معلومات استفاده به عمل یم آورد.  سایت، یک ساخیر  پیام رسانن از طریق شبکه های اجتمایع، و برگه های رسانه ای جهت شی
 

ن میتوانند  بازدید نموده و    gs.orpls.www.برای دریافت آدرس ایمیل، تویتر و فیسبوک ناحیه مربوطه از وب سایت ناحیه  والدین یا محافظی 
  ثبت نام نمایند. 

 
ایط وخیم آب و هوا در قدم اول در صفحه اصیل وب سایت ناحیه مربوطه اعالن گردیده و  معلومات در مورد مسدود شدن مکتب بنابر شی

ن اطالعیه صادر میشود.   توسط رادیو و تلویزیون محیل نت 
ً
 بعدا

 
ن ترغیب میشوند تا مک تب اطفال شان تمایم معلومات تماس درست را در اختیار داشته باشد تا بتوانند بدینوسیله والدین یا محافظی 

معلومات تماس والدین شامل، نمتی تلیفون خانه والدین، نمرات موبایل والدین و تلیفون پیام های مهم را در زمان مناسب دریافت نمایند. 
 عاجل، همراه با ایمیل آدرس ها در صورت کاربرد میباشد. 

 
ی با مکتب  ارتباطات والدین یا سهمگی 

 در زیر پیشنهادانر اند که باعث افزایش ایجاد ارتباط با مکتب طفل تان میگردند: 
 

  کت در مراسم عمویم ن اطفال شما میباشد. با این کار شما فرصت آنرا میابید تا در جریان  –شی ین راه برای آغاز روابط با معلمی  بهتر
ن  ن از متعلمی  ن دیدار نموده،  طرزالعمل های مختل صنوف و مکتب را درک نموده، و توقعانر را که معلمی  ایط مثبت  با معلمی  شی

دارند بیاموزید. 

http://www.slpsmagnetschools.org/
http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
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یک لست از نمرات تلیفون مهم مکتب را که شامل دفتر اصیل، دفتر تثبیت سویه، تماس با بخش  –ع آوری نمرات تلیفون اعضای مکتب جم •
ن و پرسونل حمایوی است برای خود تهیه نمائید.  ی، معلمی   حاضن

 ن نخواهند توانست تلیفون ها را به نسبت دشواری در تقسیم اوقات هایشان   -جمع آوری ایمیل آدرس های اعضای مکتب گایه اوقات معلمی 
فت و رفتار آنها باشید.  ن ارتباط با معلم طفل تان و آگایه از پیشی ین راه برای داشیر ن حالت ایمیل میتواند بهتر  پاسخ دهند. که در چنی 

  اک در کانفرانس های مکتب و ناحیه ن اطفال تان ما شما را  –اشتر تشویق یم نمائیم تا برای حضور در کانفرانس ها جهت حرف زدن با معلمی 
 درخواست ارائه نمائید. 

  .کت نمائید ی شی  با نهاد مربوطه در عرصه تصمیم گت 
  .اک نمائید  با طفل تان جهت فراهم آوری حمایت در فعالیت های موفق و رویدات ها داوطلبانه اشتر

 
 
 

 با فامیل و انجمن مربوطهدفی  مسئول روابط 
ن مکاتب عامه سینت لوئیس هماهنگ  دفتر مسئول روابط با فامیل و اجتماع مربوط، سیع و تالش های پر ارزش شان را با والدین و متعلمی 

ی موثر والدین را به میان یم آورند، که هدف آن تقویت بخشیدن به برنامه های ن اجتمایع و فامییل سهم گت  مکتب بوده، و  میسازد. متخصصی 
ن طرح یم نماید.   تمرینات را برای فامیل، و ارتقاع متعلمی 

 
ن فامیل و اجتماع کمک نمودن با فامیل های میباشد:   هدف از متخصصی 

  .ن را تحت حمایت قرار دهد  که اطفال و متعلمی 
ی

 ایجاد محیط خانیک
 ارتقاع ارتباطات موثر میان مکاتب و خانه ها 
  ی  والدین و کسب حمایت آنهاجذب و تنظیم سهمگت 
 ی دروس در خانه ن معلومات و نظریات برای افزایش فراگت   فراهم ساخیر
 ی در مراحل اتخاذ تصامیم در مکاتب ن رهتی  سهم دادن به والدین منحیث مسئولی 
 ن منابع اجتمایع جهت تقویت برنامه های مکتب، تمرینات با فامیل، و ارتقاع و انکشاف متعل ن تثبیت و یکجا ساخیر  می 

 
 نگراتن های والدین

 با اعضای اداره مکتب و یا متخصص فامیل و اجتماع برای درخواست بازدید از مکتب در تماس شوید.  .1
 با بخش اداری مکتب )معاون و یا شخص مدیر( در تماس شوید.  .2
 به تماس شوید.  2480 ‐345 (314)با دفتر نگرانن های والدین در شماره  .3

 
ن محیل که شامل تعلیق و اخراج مت ن نوت: طرزالعمل های مندرج هذا را نباید برای حل مشکالنر که از جانب قواعد فدرال، ایالتر و یا قوانی  علمی 

اید بوده و یا نواقص کارمندان، درخواست تعلیمات اختصایص بوده و به آن محدود نمیباشد و یا مربوط اف نی آر نی ای، یا ای دی ای میشود، نب
د.   مورد استفاده قرار گت 

 
 نهاد وسیع والدین  –مشوره دیه اعمال والدین در ناحیه 

 
اکت با دفتر روابط فامییل و اجتمایع،  ی ناحیه با فامیل ایفای وظیفه یم نماید. در شی بخش مشوره دیه اعمال والدین منحیث ارگان سهمگت 

نمایندگان فامیل از هر مکتب عامه سینت لوئس میباشد. بخش مشوره دیه اعمال والدین بخش مشوره دیه اعمال والدین متشکل از سه تن از 
اکت موفقانه برگذار یم نماید    . جلسات ماهوار را جهت تطبیق شی

  دیدگاه: بخش مشوره دیه اعمال والدین در مکتب عامه سینت لوئیس منحیث بخش هماهنگ کننده والدین ایفای وظیفه مینماید
 میان فامیل ها، مکاتب، و اجتماع مربوطه است تا برای متعلم انکشاف اکادمیک و حمایه الزم را 

ی
که هدف آن فراهم نمودن هماهنیک

 فراهم نماید. 
 ن مکاتب سینت  وظیفه: بخش مشوره دیه اعمال والدین مربوط مکاتب عامه سینت لوئیس وظیفه دارد تا برای فامیل های متعلمی 

، شهری و ناحیوی در تطبیق پالییس ها، طرزالعمل ها، برنامه ها  نده فدرایل، ایالتر ک و شبکه تصمیم گت  لوئیس منحیث هیئت مشتر
ن و دست آورد های آنها فعالیت نماید. و موضوعات مربوط پرسونل و نگرانن های آنها در مو   رد تعلیم و تربیه متعلمی 

 
 

ید از و یا توسط بازد parentactioncouncil@gmail.comجهت تماس با بخش مشوره دهی اعمال والدین، میتوانید از طریق ایمیل با 
همچنان در صورت عالقمندی والدین محترم میتوانند با متخصصین  تماس شوید. به  https://sites.google.com/view/slpspac/آدرس  

اجتماع و فامیل متعلمین جهت در یافت معلومات بیشتر در مکتب مربوطه به تماس شوند. 

mailto:parentactioncouncil@gmail.com
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 یونیفورم و لباس   اتمقرر 
 
 

ن حق ، والدین یا محافظی  ن ، و پرسونل مکتب انکشاف دهند. مکتب محیل باید طرزالعمل مقررات یونیفورم و لباس را در مشارکت با متعلمی  وقر
ن  طرزالعمل های قانونن یونیفورم و لباس از فرهنگ مثبت مکتب توسط شناسان  پوشاک مناسب که در آن مصئونیت مکتب و صحت متعلمی 

ن حقوقر  در نظر گرفته شود حمایت الزم به عمل یم آورد. در تمایم موارد، مدیر مکتب یا شخص مسئول، باید برای متعلم، والدین، یا محافظی 
ن حقوقر شان توق ، الدین، و یا محافظی  ن ود و اجتماع مربوط را در مورد طرزالعمل های مقررات یونیفورم اطالع رسانن نماید. از تمایم متعلمی  ع مت 

 تا طرزالعمل تحریری را رعایت نمایند. 
 

 طرزالعمل برای اصالح پوشاک نامناسب: 
 

اید مدیران مکتب و یا کارمندان آن باید طرزالعمل های ذیل را در صورت عدم رعایت مقررات پوشیدن یونیفورم تطبیق نمایند. کارمندان مکتب نب
ن را برای اصالح پوشاک نا مناسب شان رهنمان  نمایند.   متعلم را از محیط درش و یا مکتب اخراج نمایند. کارمندان باید متعلمی 

 ه پوشاک نامناسب را نتوانند بصورت فوری اصالح نمایند، کارمندان باید مراتب ذیل را اتخاذ نمایند: در صورتیک
 تماس با والدین 
 ارسال متعلم به مدیریت یا کارمندان اجتمایع 
 )ن امتیازات )مکتب و صنف درش  دور ساخیر
 تماس رفتاری با سیستم تثبیت مشکالت 

 
 
 

ی  توقعات حاضن
 
 

ن  ORSM ,130.716اساسنامه  ن سنی  ول کننده اطفال بی   17ساله ایل  7، بیان میدارد که هر فامیل، محافظ و یا شخیص که نگهدارنده و یا کنتر
، و یا مکاتب ترکیتی به شکل مداوم در جریان ساله میباشند، باید اطمینان حاصل نمایند تا طفل شان در مکاتب عامه، خصویص، 

ی
ساحوی، خانیک

 د. سال تعلییم حاضن باشن
  میباشد.  17عبارت "محدوده ستن اجباری برای ناحیه" به معتن سن 

ی
 سالیک

  ن ن سنی  ایل هفت سال نیاز ندارند که به مکتب ثبت نام نمایند. اما اگر، آنها در مکتب عامه ثبت نام نموده اند، فامیل  5اطفال بی 
 و یا محافظ شان باید از حاضن بودن داییم آنها به مکتب اطمینان حاصل نمایند. 

 
ی، حاالنر اند که تو  ایط تخفیف برای قواعد حاضن سط مکتب مربوطه تثبیت شده و اجرا میشوند. شاگردان میتوانند بطور یگانه استثتن و شی

ی استثتن قرار داده شوند:    موقتر بنابر دالیل ذیل از قواعد حاضن
  :ی شدن در شفاخانه ی شدن دوامدار در شفاخانه را میتوان توسط خط رخصت شفاخانه تائید کردبستر  بستر
  دندان ساز، یا نرس مربوطه مورد ، مرییصن متعلم: مرییصن شخیص، فزییک، احساش و یا بهبودی از یک حادثه که توسط داکتر

د توسط ییک از روش های ذیل تصدیق میشود:   تائید قرار میگت 
o ن اسناد از داکتر یا نرس مربوطه ن امراض ساری با داشیر  داشیر
o احت ی ییادداشت داکتر با سفارش زمان استر  ا غت  حاضن
o یادداشت داکتر با درج و بیان بیماری شدید یا متناوب 
o  باش را مشخص میسازد. که بیانگر بیماری های شدید یا متناوب بوده و محل بودو   504پالن 

 
 )وابسته به چک موجودیت شبش توسط نرس مکتب میباشد( استمحدود به یکروز  –شبش ش 

رعایت و دادن رخصتر های خاص و شناخته شده  که مربوط مذهب متعلم گردیده، و توسط والدین در یک نامه )در زبان  اویل( درج 
 بوده و توسط تقویم رخصتر های مذهتی  مشخص شده و تائید شده توسط برنامه نی اس او  ال باشد. 

 کار عاجل فامییل دارای اسناد
ن وعده مالقات در مورد مهاجرت  جلسات الزیم بخش های مهم )مانند، تاری    خ های تدویر محکمه، جلسات حمایوی فرقوی اطفال، داشیر

ه(.  و غت 
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ن حقوقر آنها باید درخواست رسیم را برای مدیر  ن یا محافظی  ایط خاص به وجود آمده ارائه  مربوط والدین متعلمی  در مورد شی
 نمایند. 

 
ی است که توسط مدیر مکتب و یا شخص مسئول مورد تائید قرار  ی در نظر گرفته میشود، غت  حاضن یگانه استثتن دیگر که برای قواعد حاضن

د:   میگت 
 ن به سیستم مکتب قبیل  سفر از قبل منظور شده تعلییم برای رفیر
 )مرگ ییک از اعضای فامیل )نباید بیشتر از یک هفته باشد 
 ا آفات فاجعه طبییع  و ی 

 
مورد معافیت قرار داده شود، مگر اینکه بخیسی از برنامه تدرییس منظور شده توسط مکتب شخیص وظیفه  اجرایمتعلم نمیتواند بخاطر 

 مربوطه باشد. 
 
ی های غت  موجه، و  ، غت  حاضن ی های منظور شده موقتر ن دوره ابتدائیه و متوسط باید شامل غت  حاضن ی برای متعلمی  روز های غت  حاضن

 روز های تعلیق شده باشد. 
 

ان دروس:   جیر
ایط برای دریافت درجه هستند، نباید درجه های متذکره را ایل  • ی قرار گرفته اند، و واجد شی ایط خاص غت  حاضن ن که در شی آن عده متعلمی 

 و کامیانی در تعلیمات بدست آورند. 
انن  تکمیل نمودن دروس جتی

   ن که سفر های منظور شده و یا دیگر فعالیت های تدرییس مورد نیاز که آنها را از مکتب به دور نگهمیدارند انجام میدهند، باید حاضن  متعلمی 
انن مساعد گردد.   پنداشته شده و برای شان فرصت کسب دروس جتی

   ن مرییصن های شخیص، مرییصن های جدی در فامیل، مرگ اعضای فامیل )نباید رخصتر بیشتر از ن باید به شکل موقت بخاطر داشیر متعلمی 
انن یک هفته( و یا رخصتر های رسیم   که مربوط مذهب طفل میشود از امتیاز معافیت مستفید شده و برای شان فرصت کسب دروس جتی

 مساعد گردد. 
 

ی یا ناوقت رسیدن:   آگایه در مورد غی  حاضن
 ورت ماندن متعلم در خانه بنابر دالیل صیح اطالع ده متعلم د. نوالدین متعلم باید دفاتر اداری مکتب و نرس مربوطه مکتب را در مورد ضن

ی بوده و آنرا به  ن بازگشت به مکتب، حاوی یک نامه امضاء شده توسط والدین و یا محافظ حقوقر خویش با درج دالیل غت  حاضن باید حی 
ه( ، اسناد محکمه، و غت  ، خط رخصت داکتر  معلم ارائه نماید. اسناد بیشتر ممکن است نیاز باشد )مانند، خط داکتر

 باید دلیل تحریری را برای ناوقت رسیدن متعلم به مکتب ارائه نموده و معلومات دهد. والدین یا محافظ حقوقر آن  •
  ی آن به اداره مکتب اطالع ندهد، مکتب با والدین یا محافظ در صورتیکه والدین متعلم از آمدن ناوقت متعلم به مکتب و یا غت  حاضن

 حقوقر متعلم ارتباط خواهند گرفت. 
 

ی آن به  3در صورتیکه یک متعلم برای  روز برسد،  5ایل  3روز پیهم )بدون موجه و بدون درج دالیل( غت  حاضن باشد، و یا مجموع غت  حاضن
، موجه یا غت  موجه، باید به ترتیب ذیل رس ی های اضاقن ن نامه را به فامیل یا محافظ حقوقر آن تهیه نماید. به غت  حاضن  مکتب باید اولی 

ی
یدیک

د: ص  ورت گت 
  ی های  روز = ارسال نامه دوم به والدین 9ایل  6غت  حاضن
  ی وری،  10غت  حاضن ن روز یا بیشتر از آن = ارسال نامه سوم به والدین و ارسال یادداشت به خدمات فرقوی اطفال در ایالت مت 

 محکمه اطفال و یا محکمه شهری
 

 
 الزم را میان 

ی
ن  غت  حاضن باید توسط کارمند اجتمایع  تماس گرفته شود. کارمند اجتمایع مکتب وظیفه دارد تا هماهنیک والدین با والدین متعلمی 

ی بیش از حد و ناوقت  د. غت  حاضن ی و رعایت مقرره  بکار گت  یا  محافظ حقوقر انجام داده و تالش های موثر را جهت کمک در بهبودی حاضن
کت در فعالیت های  فوق برنامه، ارسال و در  ج آمدن متعلم ممکن دالیل کاقن برای اتخاذ تصامیم  انضبایط باشد، که ممکن شامل عدم اجازه شی

دوسیه به بخش های حمایوی اجتمایع، و یا اجتماعات مربوطه حمایوی فامییل، و یا ارسال به محکمه اطفال، محکمه شهری، و یا خدمات 
وری  باشد. فرقوی اطفا ن  ل در ایالت  مت 
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 برنامه میل طعام چاشت مکتب/ برنامه ناشتای مکتب
 

ایط اجتمایع تحت عنوان برنامه های ناشتای صبح و طعام چاشت پابند بوده و برنامه واجد و فراهم سازی مکاتب عامه سینت لوئیس به تطبیق ین شی
ن را در نوایح مربوطه  ایط اجتمایع برای مکاتب معی  ن ارائه نماید.  را قادر میسازد فعالیت یم نماید. برنامه واجدین شی تا خدمات غذانی را برای تمایم متعلمی 

 تحت این برنامه، تمایم اطفال شامل در مکاتب عامه سینت لوئیس طعام صبحانه، چاشت و خورایک های دیگر را رایگان دریافت میکنند. 
 

یق یم نمایند که شامل: ناشتا در صنف درش، جهت کسب اطمینان از فراهم آوری غذای صیح، ناحیه مربوطه برنامه متفاوت ناشتای صبح را تطب
ش  ن فرصت های اضاقن را برای دستر به غذای غذای های برداشتتن و انتقال شونده، و برنامه شانس دوم خورایک میشوند. این پروگرام ها برای متعلمی 

ع میگردد. غذای های برداشتتن و انتقال شونده و شانس رایگان در طول روز فراهم میسازند. ناشتای صبح در صنف درش در تمیم مکاتب ابتدانی توزی    
 دوم برای تمایم مکتب ابتدائیه، متوسطه، و لیسه عایل افزوده شده اند. 

 
وری راه اندازی شده است شامل برنامه ساخته مکاتب عامه سینت لوئیس یک برنامه غذان  بزرگساالن را که توسط ریاست صحیه و خدمات  ن عایل مت 

ن میتوانند غذای مخترص رایگان و یا بیشتر از آن را تهیه و از آن استفا است. برنامه ده غذان  بزرگساالن دارای برنامه بعد از مکتب میباشد، که متعلمی 
 نماید.  

 
، میونن ماهوار، و اعالنات مربوط به آن به صفحه برای معلومات بیشتر در مورد راست خدمات غذانی و  مراجعه نموده و در  www.slps.orgتقویتر

 والدین و متعلم، باالی خدمات غذاتی و تقویت  کلیک نمائید. نوار 
، پالییس صحت و سالمتر همچنان در وب سایت ناحیه مکاتب سینت لوئیس  قرار داده شده است.  www.slps.orgبرای ایجاد سهولت هر چه بیشتر

ن رفته، و از آنجا باالی بخش صحت و سالمتر کلیک نمائید. اگر شما سواالنر درین مورد دارید، میتوانید از طری ق دایر نموده شماره به نوار والدین و متعلمی 
 با ریاست خدمات غذان  و تقویتر تماس حاصل نمائید.  2308‐345 (314)و  4519‐345 (314)تلیفون 

 
وریات خاص رژیم غذات    ضن

ن حساسیت دارند، باید بطور حتیم فورم  ن که نیاز به پالن خاص غذانی دارند و یا آنعده از متعلمیتن که با غذا های معی   18او اچ اس آنعده از متعلمی 
( را با خود داشته باشند. این فورم را میتوان از نرس مکتب و یا هم ا   www.slps.orgز طریق مراجعه به وب سایت )یعتن نسخه تجویز رژیم خاص غذانی

ن  ، و بخش صحیه متعلمی  ن بدست آورید. در فورم متذکره موجودیت امضاء های مسئول صیح و والدین متعلم حتیم میباشد. نوار والدین و متعلمی 
، و پنس( باید برای متعلم دارای حساسیت غذان  در نظر گرفته پالن تدابت  احتیایط حساسیت غذانی و دوا های مربوط به آن ) بطور مثال، بینادرل، انی

فورم او  شده و در اختیار بخش صحیه مکتب برای شاگردانن که خطر حیانر از حساسیت های غذانی دارند قرار داده شود. دواهای متذکره نیاز به تکمیل
که باید توسط والدین و داکتر مربوطه خانه پری شوند. بیاد داشته باشید که ادویه جات باید بطور حتیم   تجویز استفاده از ادویه جات( دارد ) 14اچ اس 

ن حقوقر میتوانند با نرس مکتب و یا هماهنگ کننده خدمات صیح از طری ق دارای لوحه مجوز داشته و در قیط اصیل آن باشد. اطفال و یا محافظی 
 در تماس شوند.  )143( 534‐0144شماره تلیفون 

 
 

ن مکتب مربوطه،  www.slps.orgبرای لست مکاتب و نمرات تلیفون های آنان، لطف نموده از وب سایت  دیدن به عمل آورده و بعد از دریافیر
 نرس مکتب را دریابید. 

http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
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 کودکان  ابتداتی برای اولیه یا  تعلیمات
 

ن دوره کودکان خورد سنوظیفه ما  برای دوره کودکستان و بیشتر  یا پری یک کسب اطمینان از این است که تمایم متعلمی 
 داشته باشند. 

ی
 از آن آمادیک

 
 ارزش ها
  .تمایم اطفال، ضف نظر از وضعیت اقتصادی اجتمایع، ملیت، و جنسیت میتوانند بیاموزند 
  .ی و آموزش با تولد آغاز میشود  یادگت 
  .والدین باید در روند تعلیمات سهیم باشند 
  .ن نهایت مهم و ارزنده میباشند ی و آموزش متعلمی   استادان ورزیده، مواظب و حمایت شونده برای یادگت 
  .اجتماع باید در تشویق دست آورد های عایل برای تمایم اطفال سهیم باشند 
 ن است تا بتوانند از طریق مشارکت و همکاری با اجتماع مکتب بتوانند از جلو  مکاتب عامه سینت لوئیس  متعهد به کمک همکاری با متعلمی 

 موانع آموزشی عبور نموده و موفق شوند. 
 

 
 

 اهداف
  و لسانن طفل از آغاز تولد ایل رسیدن به سن قبل از ، ارتقاع و انکشاف اجتمایع، احساش، فزییک، شناختر

 مکتب. 
  ن هر فامیل در فعالیت های مناسب ارتقایع که منجر به انکشاف مهارت های ارتقایع هر طفل سهیم ساخیر

 میشود. 
 ن والدین، طفل، اعضای مکتب، و همکاران اجتماع د ن تجارت و پالن های که سهیم ساخیر یک ساخیر ر شی

 باعث تقویت روابط میان منازل و مکاتب میشوند. 
  ش به آموزش برای اطفال ن زمینه دستر  مینمایند.  4ایل  3فراهم ساخیر

ی
 ساله که در شهر سینت لوئیس زندیک

 
 ثبت نام

 با شماره 
ً
، لطفا وری برای سال تعلییم آغاز میشود. برای معلومات بیشتر ‐331 (314)ثبت نام برای برنامه های ابتدان  کودکان از اوایل فتی

 مراجعه نمائید.  Slps.org/Early Childhood Educationدر تماس شده و یا به صفحه  6150
 

 بیاد داشته باشید که مرحله ثب
ً
ن مراجعه بخاطر ثبت نام و کسب شمولیت با خود داشته باشند. لطفا ت نام ایل فامیل ها باید تمایم اسناد ذیل را حی 

 نی ش نی آغاز نمیشود. 
 تکمیل و تسلیم نمودن همه اسناد های مورد نیاز به دفتر

  .تصدیق خط رسیم تولد مربوط ایالت، و یا پاسپورنر که دارای مهر برجسته باشد 
  کارت هویت رسیم صادرشده توسط دولت یا پاسپورت  –کارت هویت والدین یا محافظ حقوقر 
 ین، اسپایر، یا بخش آ -تصدیق سکونت ب شهر سینت لوئیس( باید مسکونه شهر سینت لوئیس بوده و دارای بل مرصقن به نام خود تان از )امت 

 باشد. کارمندان ناحیه همچنان نیاز به تصدیق سکونت در محل دارند. 
  تصدیق درآمد ساالنه– ، ، و یا تائید خط بودجه/مفاد، نر ای SSI، نامه یا خط از W-2 ییک از اسناد ذیل الزیم میباشد: اظهار نامه فعیل مالیانر

 نگر درآمد شما باشد )حتر اگر دارای مفاد صفر دالر هم باشد(. ان اف خط، و یا بودجه غذان  فود ستمپ که بیا
 ن یا ایمن سازی و یا کارت معافیت طفل، در یط سال گذشته  سوابق واکسی 
  رت کاربرد. اسناد بیمه فعیل صیح، در صو 
  ن و نتایج آن، که در یط سال   –معاینات صیح جدید ؟، به شمول نمرات هیموگلوبی   گذشته گرفته شده باشد. معاینات مکمل توسط داکتر
  .فورم جدید چک دندان ها که توسط داکتر دندان اطفال، یط سال گذشته تکمیل شده باشد 

 
 تی یس تی  یا نصاب درس همعلومات برنام

 
(، برنامه تحصییل مکاتب سینت لوئیس باید تدریس رسیم را در ساحات اصیل اکادمیک فراهم نماید. برنامه تحصییل شامل هتن ارتباطات )انگلییس

انجام ریاضیات، مطالعات جتمایع و ساینس میشود. همچنان برنامه تحصییل مکلف است فرصت ها را جهت انکشاف استعداد های خاص و عالقمندی 
، تعلیمات فتن مسلیک، و بخش های دیگر را دارا باشد. در حالیکه فرصت های قابل مالحظه برای ابتکار و خالقیت در مر هتن  حله ها، هتن های تمریتن

ی رعایت گردد.   تدرییس و آموزشی موجود میباشد، دروس اساش برنامه تحصییل بشکل عام در سیستم مکتب تطبیق میشود تا تداوم یادگت 
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ن میباشد که توسط معیار های ابتدان  آموزشی و اهداف ساختاری پروژه  رهنمانی برنامه تحصییل مجموعه کامل از تجارب تحصییل و پیامد های متعلمی 
ه و ایجاد شده است. برنامه تحصییل قسیم تنظیم شده است تا قابلیت های متفاوت اطفال، و سطح انکشاف و شیوه آموزش اطفال را در نظر داشت

 باشد. 
 

هبود برنامه تحصییل تحریری برای هر مضمون مربوط و یا کورس انفرادی باید توسط هیئت مدیره تعلییم منظور گردیده و بیانگر اولویت مهم جهت ب
یک هیئت مدیره  ی اتت  باشد. ناحیه بخشیدن به دست آورد های اکادمیک باشد. برنامه تحصییل همچنان باید بیانگر سفارش های موجود در پالن استر

، نظارت و تصحیح یم نمایند.  ن اصالح، ارزیانی وریات تحصییل متعلمی   مربوطه برنامه تحصییل را در مطابقت به ضن
 

طفل  صنوف درش ابتدان  قبل از کودکستان تطبیق کننده پروژه ساختاری میباشد، که چارچوب ابتدان  اطفال را دارا بوده و توسط آن استادان هر 
استفاده از جوانب اجتمایع میباشد بصورت فعال به نمایش بگذارند. صنوف نمایند تا ارزش ها و آگایه خویش را که نتیجه کار فزییک و  را تشویق یم

حیه تحصییل نادرش ما همچنان فعالیت های انفرادی و گرونی را که پالن گذاری یم نماید که در مطابقت با معیار های آموزشی ابتدانی و برنامه حمایوی 
 میباشد طرح یم نماید. 

 
یاد میشود  DRDPمشخصات انکشاقن نتایج مطلوب است و بنام مکاتب عامه سینت لوئیس ارزیانی سفارشی ریاست تعلیمات ابتدان  و ثانوی را که بنام 

اطالع رسانن در مورد برنامه یباشد، که برای را پذیرفته و تطبیق یم نماید. دی آر دی نی عبارت از اسباب ارزیانی رسیم برای اطفال و فامیل های آنها م
 تدریس و انکشاف از آن استفاده به عمل یم آید. 

 
 به آدرس های ذیل مراجعه 

ً
برای معلومات بیشتر لطفا

 نمائید: 
  لوئیس:  مکاتب عامه سینت نصاببررش اجمایل http://sab.slps.org/Board_Education/policies/6140.htm 
 ی: ار پروژه ساختprojectconstruct.org 
  نتایج مطلوب یا دی آر دی نی برنامه 

 desiredresults.usمشخصات انکشاقن
  :مرکز صنوف درش مشارکتر یا ش ش شcollaborativeclassroom.org 
  :  و ثانوی یا دی نی اس نی

 dese.mo.govریاست تعلیمات ابتدان 
 

 توقعات انضبایط
  ی های متذکره شامل: جذب توجه کودک، قرار ی اتت  ی های متعدد نظر به وضعیت طفل استفاده به عمل آورند. استر ی اتت  ممکن استادان از استر

ن و مقررات برای کودک، درک احساسات قبل از رسیدن به محدوده ممنوعه، هدایت مجدد و یا  ن در نزدییک کودک، بیاد آوردن قوانی  داشیر
یحات پیامد های طبییع استفاده به عمل آورده و تنها به این ها محدود نماند. توجیه رفتاری، ا  رائه گزینه های مناسب به سن و سال، و تشی

  انضباط مسئولیت بزرگساالنن است که روابط مداوم با طفل دارند. در صورتیکه اطفال مشخصات رفتاری غت  قابل قبول داشته باشند، توسط
 شان اطالع داده میشود. معلم یا مدیر به فامیل 

  اعضای مسلیک و یا مدیر با والدین یا محافظ حقوقر طفل مالقات یم نمایند تا پالن مناسب را که محدود به روابط خاریحی نباشد تهیه استاد ،
وریات طفل برآورده شود.   نمایند تا ضن

 
ی، معلومات صیح، و منابع والدین به وب سایت   Domain//rgs.opls.www/:/phtt/36برای دریافت تعلیمات خاص اولیه کودکان، حاضن

 ش بزنید. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.slps.org/Domain/36
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 خدمات صیح
 

ن های  ن دریافت واکسی  ن کارت تطبیق واکسیناسیون حی   از داشی 
ً
والدین میتوانند فورم هاث  . جدید برای اطفال تان اطیمنان حاصل نمائیدلطفا

 به دست آورند.  //:6ge/4393aorg/P.spls.wwwhttps.صیح را با مراجعه به وب سایت 
 

 معاینات فزییک
 

کت یم نمایند ,تمایم  نرس مکتب و دفتر ورزشی  برایراپور معاینات فزییک ورزشی خویش را نیاز دارند تا متعلمیتن که در تیم های ورزشی و   تشویقر شی
، و یا وب سایت ناحیه از آدرس ارائه نمایند. مکتب    فورم معیاینات فزییک را میتوانید از طریق نرس مکتب، مرنی

.6ge/4393ag/Pros.pls.www/s:/phtt  .به دست آورید 
 

 واکسیناسیون
ی مکتب شان باشیند. تقسیم oM1RS81.671طبق )قانون ایالتر بخش  ن باید دارای کارت واکسیناسیون تطبیق شده در دوسیه حاضن ( همه متعلمی 

 اوقات های واکسیناسیون برای اطفال سن کودکستان و مکتب را میتوانید از وب سایت مکتب ساحوی تحت نوار ارتباط والدین و متعلم، بخش صیح
 مکتب به دست آورید. 

 
ن های مربوطه باشد. برای تکمیل سوابق وا   کسیناسیون، اطمینان حاصل نمائید تا کارت متذکره دارای، تاری    خ، ماه و سال تطبیق واکسی 

 
 ادویه جات

 عبارت از پالییس تطبیق شونده هیئت مدیره در مکتب است.  5P5141. پالییس 
 

صحت  ت(، را میتوانید از وب سای15-ادویه جات فورم )او اچ اس ( و یا اجازه انتقال و اخذ 14-مجوز استفاده از ادویه جات برای متعلم )او اچ اس
، و یا از نرس مکتب بدست آورده، و مرحله مورد نیاز را برای هر متعلیم که نیاز  ن به اخذ ادویه جات در مکتب دارند خانه پری و رعایت نمائید تا متعلمی 

ن تمایم ادویه جات مورد نیاز از دواخانه با والدبتوانند ادویه جات مورد نیاز رادر مکتب استفاده نمایند.  ین یا محافظ حقوق  برای فراهم ساخی 
ش به آن محتویات بسته بندی شده کمپتن مسئولیت عام و تام دارند.  ه گاه مناسب را برای ادویه جات فراهم ساخته، و دستر مکتب محل امن، و ذخت 

ورت باشد، اطمینان حاصل نمائید تا اندازه را محدود به پرسونل مجاز ارائه یم نماید. اگر تجویز   کدام نوع ادویه جات در دو وقت یعتن مکتب و خانه ضن
 ادویه جانر که در مکتب باید برای طفل داده شود دارای نوشته تجویز داکتر و لوحه مربوطه باشد. 

 
 هیچگونه ادویه جات را به مکتب توسط شاگرد نفرستید، مگر اینکه دارای مجوز رسیم امضاء شده برای استفاده فردی و فورم )او اچ اس

ً
( بوده 15 لطفا

ن توسط والدین یا م ، و یا یک شخص بزرگ سال معی  حافظ، باید و توسط والدین، محافظ حقوقر و یا داکتر امضاء شده باشد. والدین و یا محافظ حقوقر
 برای نرس مکتب و یا شخص مسئول بسپارد. انواع مشخص ادویه جات که به

ً
ورت را به مکتب رسانیده و آنرا مستقیما نام  تمایم ادویه جات مورد ضن

د حساب گردد.   تقسیمات دوگانه است، باید توسط شخیص که آنرا برای استفاده در مکتب میاورد و شخیص که تسلیم میگت 
 

تحت نوار والدین و متعمل و کلیک باالی صحت متعلم  gor.spls.www مجوز برای شما و یا داکتر تجویز کننده را میتوانید در وب سایت ما  فورم های
ن به تماس شوید.   بدست آورید. برای معلومات بیشتر همچنان میتوانید با نرس مکتب نت 

 
وریات غذات  خاص  ضن

ارند، باید آن عده متعلمیتن که نیاز به پالن خاص غذان  )بطور مثال، دارای حساسیت های مواد غذان  هستند، و یا بعد از عملیات دور کردن تانسل( د
 را که بیانگر پالن غذانی مورد نیاز است با خود داشته باشند. والدین یا محافظ حقوقر میتوانند برای کسب معلومات بی

شتر با بخش خدمات نسخه داکتر
ن خانه پری      4519‐345(314)و یا      2308‐345    (314)غذانی از طریق شماره تلیفون  ( یعتن تجویز 18-فورم )او اچ اسبه تماس شوند. حی 

 یک قطعه عکس جدید طفل تان را در فورم متذکره اضافه نمائید.  -غذاتی خاص
ً
ن امضاء شود. لطفا فورم متذکره باید توسط والدین و داکتر مربوطه نت 

 به دست آورید.  17n/iaomD/orgs.pls.www//:pthtفورم متذکره را میتوانید از وب سایت: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slps.org/Page/43936
http://www.slps.org/Page/43936
http://www.slps.org/Page/43936
http://www.slps.org/Page/43936
http://www.slps.org/
http://www.slps.org/Domain/71
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 تهدید کننده حیات حساسیت های غذاتی 
شده  ادویه جات عاجل مانند انی پنس و بنادریل که شامل تدابت  احتیایط برای حساسیت غذانی میباشند باید به شکل درست توسط دواساز نامگذاری

 احتیایط در ت  و به نرس مکتب تحویل داده شود. ادویه جات متذکره باید دارای نوشته دواخانه باشد که ترتیب استفاده از آن را در مطابقت با پالن تداب
ن روز مکتب برای نرس 14-نظر داشته باشد. لطف نموده، ادویه جات تجویز شده عاجل و مجوز رسیم استفاده از آن یعتن فورم )او اچ اس ( را در اولی 

یمات ابتدائیه و ثانوی نیازمند میتوان اجازه داد. ریاست تعل 18مکتب تحویل دهید. توصیه غذا های متفاوت را تنها به اجازه داکتر ذریعه فورم او اچ اس 
های  مجوز داکتر است که توسط آن غذای متفاوت از آنکه برای دیگران داده میشود برای متعلم تجویز گردد. پالییس های مکمل حساسیت و طرزالعمل

س میباشد.   2R451 و P2415  ,5 ، تحت نوار پالییس های بورد، ماده gro.spls.www  مربوط به آن در وب سایت   قابل دستر
 

 
در تماس شوید.  4401‐345‐314برای کمک مورد نیاز میتوانید با هماهنگ کننده نرس مکتب با شماره تلیفون  

http://www.slps.org/
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 امنیت و مصئونیت 
 
 

ین تجارب صنعتر و هتن های تکنالوژی امنیتر برای فراهم سازی محیط کاری، امن و دیپارتمنت امنیت و مصئونیت مکاتب عامه سینت لوئیس  از بهتر
، کارمندان، اعضای اداری، کارمندان و بازدید کنندگان استفاده به عمل میاورد. دیپارتمنت امنیت و  ن برای بر  مصئونیت برای هموارهمصئون به متعلمی 

مانه د ر مطابقت با آورده شدن نیازمندی مراقبت از اعتماد، و اطمینان را دارا بوده و همیشه میکوشد تا با تمایم افراد و اشخاص رویه مناسب، و محتر
 شخصیت شان داشته باشد. 

 
ان پولیس شهر سینت  ن بخش ها و کارمندان آن عبارت از اشخاص مسلیک هستند که توسط بورد کمیشتن بخش مدیریت امنیت و مصئونیت، مسئولی 

، کارمندان، و بازدیدکنندگان از مکاتب عامه سینت لوئیس را  ن ارا همه وقته دلوئیس آموزش های مورد نیاز را فراگرفته اند، و قابلیت محافظت از متعلمی 
، و ارتباطات دوامدار جهت نظارت ی از یک سیستم ورودی به مکتب، مراقبت از طریق سیستم کمره امنیتر از  میباشند. ما به این هدف توسط کارگت 

سانیم. دیپارتمنت امنیت متشکل از  ن تن از افشان هستند که در تمایم مکاتب ابتدائیه، متوسطه و لیسه ها 140بازدیدکنندگان خود را مت  ی عایل تعیی 
 تن از افراد سیار تحت نظارت قرار دارند.  14شده اند. تمایم موقعیت ها توسط 

 
ات، دیپارتمنت امنیت همچنان برای دست یانی به فرصت های تعلییم و ارتقایع روابط کاری نزدیک با بخش های اداری مکتب، تیم های ارزیانی خطر 

 ، ن ن الملیل سینت لوئیس دیپارتمنت ارتباطات با والدین و متعلمی  محکمه فامییل، آژانس مدیرت عاجل فدرال، ریاست تعلیم و تربیه، دیپارتمنت پولیس بی 
 و دیگر بخش های تعلیم و تربیه دارا میباشد. 

 
مایل که ممکن پرسونل امنیتر مؤظف اند تا در محوطه داخیل و خاریحی ملکیت مکاتب عامه سینت لوئیس گزمه ها را اجرا نموده، و به واقعات احت
د باید توسط ناست رخ دهد، واکنش نشان دهند، که بدین منظور تمایم اشخایص که در موقعیت های مکاتب ابتدائیه، متوسطه و عایل داخل میشو 

ول و بازرش ن داخل شدن به ساختمان و دیگر تاسیسات همه وقت مورد کنتر ول شده و بعد از آن توسط سیستم دستر حی   قرار سیستم فلزیاب کنتر
ند. تمایم کارمندان ملزم اند تا کارت های هویت شان را در جریان فعالیت شان در تاسیسات قابل رویت داشته و با بخش امنیتر همکار   باشند.  بگت 

 
ن اداری رسانتمایم  ن سهم داشته باشند باید در قدم اول به سمع مسئولی   آنها نگرانن و یا سواالت در مورد واقعات که در آن متعلمی 

ً
یده شده، که بعدا

 بتوانند یادداشت الزم را برای تحقیقات بعدی به مرجع مربوطه بسپارند. 
 

 
 

 ترانسپورت 
 

ن رویه نا مناسب ممکن است منجر به دور کردن امتیاز استفاده از وسایط مکتب بطور  –استفاده از موتر مکتب یک امتیاز است  نه یک حق. داشیر
ن باید اوامر راننده را رعایت نمایند. هر گونه تخلقن که توسط ییک از م ن در وسایط تعلممؤقت یا داییم شود. راننده موتر مسئول عام و تام است. متعلمی  ی 

ی میشود که در داخل مکتب صورت گرفته باشد. واسطه نقلیه یک بخش از صنف درش دانسته  مربوط ناحیه و یا قراردادی آن همانند تخلقن پیگت 
ن باید در وسایط مربوطه خویش رفت و آمد نمایند. دو کمره دیجیتل در ه ر واسطه نقلیه میشود، و رویه نادرست هیچ زمانن پذیرفته نمیشود. متعلمی 

ول نماید.   نصب شده است تا جریان رفت و امد موتر و دروازه موتر را کنتر
 

ن انتظار برای آمدن موتر مربوط ن حی   مسئولیت متعلمی 
ن حرکت  .1 ن خود را به ایستگاه موتر برسانید. موتر باید به زمان معی  باید پنج دقیقه قبل از زمان معی 

و بعد از آن میتوانید کمپتن مربوط موتر را بخاطر ناوقت شدن زمان نماید. تا ده دقیقه انتظار بمانید 
 در جریان بگذارید. 

 تا زمانن که موتر توقف کامل نکرده منتظر باشید.  .2
ن نزدیک شدن موتر از شک دور ایستاد باشید.  .3  حی 
ن باال شدن به موتر نظم را رعایت نمائید.  .4  حی 
وارد نمودن خسارت یا خرابکاری به ملکیت یا نزدییک توقف گاه موتر ممنوع میباشد. کتاب ها، البسه  .5

 و دیگر اجناس مربوط خویش را از راه رو موتر دور نگهدارید. 
ن استفاده از موتر باشید.  .6 ن حی  ن و مقررات متعلمی   متوجه تمایم قوانی 
برای مدیر، والدین و یا محافظ حقوقر خویش در مورد هر گونه فعالیت های و یا اشخاص مظنون  .7

 راپور دهید. 
ن باقر مانده و با اشخاص بیگانه  .8 ن به موتر شان خودداری در جمع گروپ متعلمی  از حرف زدن و یا رفیر

 نمائید. 
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 اطمینان حاصل نمائید که متعلم
ً
: حفاظت از اطفال برای ما یک اصل است. لطفا ن ماسک صورت خویش را پوشیده و قواعد محافظت  ی 

فاصله اجتمایع را در توقف گاه موتر رعایت یم نمایند. بنابر رهنمود های جدید شیوع ویروس کرونا، طفل شما نیاز دارد تا ماسک روی را 
ن از طرف ص ن در موتر میداشته باشد و از مسی  های معی  بح و عرص رفت و آمد در جریان استفاده از موتر بپوشد. هر متعلم یک چویک معی 

ن محافظت  کرونا و وسایط مربوطه پابند باشند.  ن باید به قوانی   یم نمایند. متعلمی 
 
 
 

ن استفاده از موتر یا واسطه نقلیه  مسئولیت متعلیمن حی 
بعد از وارد شدن به موتر، روی تان را به جهت مقابل موتر قرار داده و بنشینید. تا زمانن بنشینید که موتر در  .1

ن برسد و برای تان هدایت داده شود که پیاده شوید.   توقف گاه معی 
 تمایم کتاب ها و اقالم شخیص تان را در بغل خود داشته باشید. راه عبور را مسدود نسازید.  .2
 وانات به داخل موتر کاماًل ممنوع میباشد. آوردن حی .3
 ممنوع میباشد.  .4

ً
ون کردن، دست، پا، و یا ش از موتر جدا  بت 

ن کاماًل ممنوع میباشد.  .5 ون از کلکی  ن اجناس به داخل موتر و یا بت   انداخیر
ایط عاجل اجتناب نمائید.  .6 وری با راننده به جز از شی  از حرف زدن غت  ضن
ات موتر ممنوع میباشد. در صورت آسیب رسانیدن والدین یا محافظ  استفاده نی مورد و آسیب .7 ن رسانیدن به تجهت 

 حقوقر پاسخگو میباشد. 
 ممنوع میباشد.  .8

ً
 جنگ کردن، فشار دادن و یا صدمه زدن، و یا آواز بلند کردن در موتر جدا

 خوردن، نوشیدن، و استفاده دخانیات در موتر کاماًل ممنوع میباشد.  .9
ن آن در قسمت کثافات و موا .10 وید اضاقن را در محل معی   موتر بگذارید.  پیشی
 ممنوع میباشد.  .11

ً
ن کلمات فحش، و یا حرکات زشت، جدا  گفیر

 آوردن اسلحه جات و یا دیگر آالت خطرناک کاماًل ممنوع میباشد.  .12
ن  .13 اقالم غت   بیاد داشته باشید که پولیس سینت لوئیس میتواند هر لحظه موتر مکتب را توقف داده و برای یافیر

وب بدست آید، تحت توقیف قرار  ن که اسلحه جات، مواد مخدر، و مشی قانونن تالشی نماید. از نزد متعلمی 
ند.   میگت 

ن را رعایت نمائید.  .14 ن و مقررات رفتاری متعلمی   تمایم قوانی 
 

 مسئولیت های والدین
ن بخش موجود را مطالعه نموده و باالی آن با اطفال تان بحث نمائید.  18تمایم بخش ترانسپورت در صفحه  .1  و همی 
 اطفال تان را متوجه نموده و تشویق نمائید تا تمایم هدایات مربوطه را رعایت نمایند.  .2
 باید راننده موتر را بشناسید.  .3
ن در شماره تلیفون  سایط مکتبسؤ استفاده از و ، هر نوع خطرات ترافییک مربوطه .4 و یا فعالیت نادرست را به اطالع مسئولی 

 برسانید.  5107‐633(314)
 تمایم رفتار نادرست در وسایط مکتب و یا توقف گاه وسایط را به سمع مدیر مکتب برسانید.  .5
 ند. کارت هویت طفل تان را قسیم به طفل تان بپوشانید که راننده در صورت نیاز آن را دیده بتوا .6
 در مورد موجودیت اشخاص مشکوک و بیگانه در نزدییک یا اطراف توقف گاه وسایط مکتب به پولیس اطالع دهید.  .7
ن در نزدییک توقف گاه موتر قرار دارند.  5اطمینان حاصل نمائید که اطفال تان  .8  دقیقه قبل از زمان معی 
اطیمنان حاصل شود تا اطفال زیر سن دوره قبل از کودکستان و یا بزرگتر از آنها را در توقف گاه موتر توسط والدین یا محافظ  .9

 حقوقر و یا شخص مسئول از فامیل شان تسلیم شوند. 
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 بازدید کنندگان از محوطه مکتب
 
 

، کارمندان و بازدید کنندگان فراهم نماید. برای مکاتب عامه سینت لوئیس سیع یم نماید تا یک محیط خوب و مصئون را  ن برای تمایم متعلمی 
ات مکاتب در ناحیه قابل اجرا و تطبیق  ، قواعد ذیل در تمایم تعمت  ایط منظم آموزشی حفاظت از همگان در مکاتب ما، و جهت ایجاد شی

 میباشد. 

 ،نیاز دارند تا از آمدن شان به مکتب، به دفتر مربوطه  تمایم بازدید کنندگان، به شمول والدین، کارمندان ناحیه و داوطلبان
 اطالع دهند. 

  ن ورود به ساختمان مکتب، برای تمایم بازدید کنندگان کارت بازدیدکننده داده میشود و باید آنرا بصورت درست با خود حی 
 حمل نمایند. 

  ن حقوقر که بخواهند از صنف درش بازدید نمایند باید منظو ری مدیریت مکتب، و یا بخش مربوطه را والدین یا محافظی 
 بدست آورند. 

  .از تمایم بازدید کنندگان تقاضا به عمل یم آید تا کارت هویت شناسان  خویش را ارائه نمایند 
  ام نمایند. آنعده از بازدید کنندگان که رفتار اخالل کننده همه بازدید کنندگان باید قواعد محیط آموزشی مکتب را احتر

ند.  ، بازرش و یا توقیف قرار بگت   داشته باشند ممکن تحت بازجون 
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  رساتن ر مورد اذیت آگایه د

 
 

به معتن تهدید، رفتار خشن و نامطلوب، آزار و اذیت مکرر و یا احتمایل است که ممکن باعث ایجاد رعب و وحشت برای متعلم و  اذیت رساتن 
ن بدون استثنا  یا مصئونیت و ملکیت گردیده، و همچنان وارد شدن اخالل در اجراآت تعلییم، یا فرصت های مربوطه و یا دیگر فواید متعلمی 

،  اذیت رسانن عث وارد شدن اخالل در نظم مکتب گردد. که در واقع بابوده،   نتر ممکن متشکل از اعمال فزییک، شامل حرکات، گفتار، آزار انتر
، یا ارتباطات نوشتاری، و یا هرگونه تهدید  ن در ملکیت مکتب،  برقر به انتقام جونی بخاطر راپور دادن موارد متذکره میباشد. آزار و اذیت متعلمی 

 ممنوع میباشد. و یا تاسیسات مر 
ً
 بوط به مکتب و یا موتر مکتب جدا

 
 

 اذیت رساتن حقایق 
  بیشتر از شویحن و مزاح است.  اذیت رسانن 
  د.  اذیت رسانن  جهت صدمه رسانیدن به وضعیت اجتمایع صورت میگت 

ً
 قصدا

  .هر شخص میتواند رفتار نادرست داشته باشد 
  .هر شخص میتواند قربانن رفتار نادرست واقع شود 
  مشکل جدید یا مدرن نیست.  اذیت رسانن 
  باالی همه تاثت  گذار میباشد.  اذیت رسانن 
  یک مشکل جدی است.  اذیت رسانن 
  .مکاتب، فامیل ها، و اجتماع میتوانند باهم کار نمایند تا راه حل های مناسب را دریابند 
  .یک پالن درست و جامع میتواند نتایج خوب را به دنبال داشته باشد 
 ال در معرض خطر را میتوان کمک کرد. اطف 
  .مکتب، فامیل ها، و اجتماع برای حمایت و حفاظت از اطفال مسئولیت دارند 
  یک معضل جهانن است.  اذیت رسانن نه تنها در ایاالت متحده امریکا، بلکه در تمایم جهان اتفاق میافتد، مشکل  اذیت رسانن 

 
 

 اذیتانواع 
  ه.  –فزییک  فشار دادن، هل دادن یا تیله کردن، زدن، لگد زدن، بر هم زدن تعادل، وارد کردن فشار و غت 
  ه –شفایه م آور، تهدیدات، و غت  ن یا شی ن آمت   مزاح نی مورد یا نام گذاری کردن، نظریات توهی 
  دروغ ها یا ایجاد اخبار دروغ، تهدید، قهر یا اجبار، و  –اجتمایع ، ون کردن از یک محل.  شایعه افگتن  یا بت 
  نتر مانیدن متعلم دیگر –اذیت انتر  استفاده از تکنالوژی برای تهدید، اذیت، و شی
  میتوان به آن نی برد.  –مستقیم 

 زمانیکه رفتار نادرست فوری مانند فزییک و شفایه باشد، به آسانن
  ا تثبیت کرد. این نوع شامل، شفایه، اجتمایع، و زمانیکه رفتار نادرست فوری نیست، به مشکل میتوان آنر  –غت  مستقیم

نتر میباشد.   انتر
 
 

ن   یم نمایند اذیتچرا متعلمی 
ن میتواند موارد ذیل باشد:  اذیتییک از دالیل عام   متعلمی 

 
  .ول باالی متعلم دیگر باشند ن کنتر  میخواهند دارای زور یا داشیر
  .ند  میخواهند دوستان را محافظت نموده و یا انتقام بگت 
  .نجات یافته و خود را شگرم سازند 

ی
 میخواهند از خستیک

 آنانیکه رفتار خود را پنهان میکنند و بزرگساالن نمیتوانند آنرا ببینند.  
  .ند ن دیگران لذت میتی  از ایجاد مشکل بی 
 مالمت نمودن دیگران بخاطر مشکالت خود 
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  .میخواهند مرکز توجه دیگران بوده و توجه دیگران را به خود جلب نمایند 
  .ام نیم نمایند ول دیگران بوده، و به دیگران احتر  در صدد تسلط به دیگران و یا کنتر
  .ن و درد دیگران رضائیت خاطر و خوشحال میشوند  از ترسانیدن، ناراحت ساخیر
  دیگران هستنددارای حس همدردی اندک و یا بدون احساس با 
 ن تعصب در برابر دیگران  و داشیر

ی
 نمایش دادن نی حوصلیک

 
 قرار گرفته باشد اذیتعالیم که ممکن متعلم مورد 

 کاهش در عالقمندی به کار های مکتب و یا کیفیت کار 
  ی بیش از حد، و یا یغت  حاضن  نی نظیم در حاضن
  .ن قبل از وقت بوده، و ترجیح میدهد که در جریان اوقات فراغت و طعام چاشت با بزرگساالن باشد  در صدد آمدن ناوقت و رفیر
  .فعالیت های مکتب را که قباًل به آن عالقه داشت رها نماید 
  ات ناگهانن در رویه و یا رفتار  مشکالت در تمرکز در صنف و یا تغیت 
 تن کردن، دارای اضطراب، ترس، و یا مالمت کردن خوددر انزوا بودن، گوشه نشی 
 ی از چشم به چشم شدن ، و جلوگت  ن ن ش به پائی  ر، شانه های خم شده، گرفیر ن حرکات مترصن  داشیر
 ن دوست، و یا دوستان اندک  دارای مهارت های ضعیف و یا اندک اجتمایع، نداشیر
 بدون احساس خوشی و یا استفاده از مزاح های نامناسب 
  ن رفتار  نادرست ناگهانن با دیگر متعلمی 
 ن اعتماد به نفس  اعتماد به نفس اندک و یا نداشیر
 های بدون دلیل،  موجودیت کبودی، و یا خسارت به البسه و دیگر لوازم مربوط 

ی
 بیماری های پیهم، یا خراشیدیک

  .و یا گناه که متعلم را از دیگران دور نگاه میدارد 
ی

مندیک  احساس شی
 رار، دست به خودکیسی زدن، یا دیگر رفتار هشدار دهندهحرف زدن در مورد ف 

 
: در صورتیکه  ن د چی باید کرد اذیتمتعلمی   صورت بگی 

 باید: 
  .به زودترین فرصت خود را دور سازید 
 ن و برای یک بزرگسال که شما اعتماد دارید از رفتار نامناسب بگوئید تا او بتواند آنرا توقف دهد. در مورد رفتار نا مناسب، انجام دهنده آ

 این کار باعث میشود تا شما و دیگران مصئون باشید.  -راپوردیه مشکل شیطنت نیستمحل آن راپور دهید. 
 تار نامناسب همواره متوجه کسانن میشود که تنها میباشند. با دیگر همصنفان تان دوست شوید. رف 
  از رفتار نامناسب به وسیله فکر در صورت تقابل و دور شدن از شخص و محالت دوری نمائید. اگر این رفتار جان  است که شما باید

 بروید باید با یک دوست خویش بروید. 
 بل آن بایستید. مستقیم ایستاد شده و به چشم اذیت کننده نگاه کرده و با در صورتیکه بخطر مواجه نیستید، با جرئت تمام در مقا

 صدای رسا بگوئید که "مرا تنها بگذار". 
 

 نباید ها: 
  .با شخص اذیت کننده جنگ نکنید، زیرا امکان دارد که او بیشتر ناراحت شده و شما را صدمه برساند 
  .حالت رفتار نادرست را به امید اینکه شاید توقف یابد رها نکنید 
  .رفتار نادرست را که متوجه شما شده، با خود نگاه نکنید. باید برای یک بزرگسال بگوئید 

 
 

 چی باید بکنید.  اذیت رساتن نماید والدین: در صورتیکه طفل تان رفتار 
 باید ها: 

 
  .اگر توسط مکتب با شما تماس گرفته شد، کوشش ننمائید تا قهر شده و یا دفاع نی جا نمائید 
  .موضوع را جدی گرفته و معذرت پیش ننمائید 
  .پیامد های  رفتار نادرست را برایشان ابراز داشته، و اطمینان حاصل نمائید تا آنها بخونی دانسته و بشکل مداوم آنرا تعقیب نمائید 
 فل خویش راه های درست را برای مقابله با نارضائیتر و قهر تدریس نمائید. برای ط 
  .برای طفل تان  بفهمانید که آزار و اذیت دیگران قابل قبول نیست 
  .ن نمائید ن رفتار مثبت جایزه تعی   برای طفل تان بخاطر داشیر
  اگایه دهید.  برای طفل تان در مورد تاثت  آزار و اذیت دیگران معلومات داده و آنها را 
  .یک راه را برای طفل تان بیاموزانید تا از آزار و اذیت دیگران دست بردارد 
  .اگر آزار رسانن شان ادامه یافت در صدد دریافت کمک و مشورت شوید 
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د چی  والدین: در صورتیکه طفل تان مورد اذیت قرار بگی 
 باید بکنید؟

 : باید
  ن تقصت  آنان نیست.  اطمینان حاصل نمائید  تا طفل تان بفهمد که مورد اذیت قرار گرفیر
  .برای طفل تان بفهمانید که نباید با آزار و اذیت به تنهانی مقابله نمایند 
  .ن طفل تان از آزار و اذیت صحبت نمائید  با مدیر یا معلم مکتب در مورد راه های دور نگهداشیر
 رابر رفتار نادرست صحبت نمائید. با طفل تان در مورد راه های مناسب در ب 
  .برای طفل تان بگوئید که نباید واکنش نشان دهد، اما خود را از محل دور ساخته و از دیگران کمک بخواهد 
  .به طفل تان بفهمانید که ادعا نمایند اما پرخاشگر نباشند 
  .برای طفل تان بگوئید که اگر مورد اذیت قرار گرفتند به زود ترین فرصت باید یک بزرگسال را در جریان قرار دهند 
  .ید که چگونه میتواند در آینده با این مشکالت تقابل نماید  به شیوه رفتاری و تقابل طفل تان نگاه کرده و در نظر بگت 
  .جهت دریافت کمک با مکتب به تماس شوید 
 ی برای طفل تان شوید. د ورت، در صدد مشوره گت   ر صورت ضن

 : نباید
  نباید برای طفل تان بگوئید که مشکل آزار و اذیت شدن را خود شان حل نمایند. زیرا بخاطر موجودیت توانانی های متفاوت، طفیل که

د.   مورد اذیت قرار گرفته ممکن است رنج بیشتر بتی
  ن را حل نساخته، ممکن باعث صدمه رسیدن به برای طفیل که مورد اذیت قرار گرفته نگوئید که با اذیت کننده جنگ کند. این کار هیچ چت 

 طفل تان گردیده و همچنان جنگ کردن خالف پالییس مکتب میباشد. 
 ن اطفال اذیت کننده و اذی ت شونده بخاطر حل مشکالت هیچگایه راه در صدد میانیحی گری اذیت شدن طفل تان نباشید. یکجا ساخیر

ساند.   میانیحی گری پیام نادرست را به طفل مت 
ً
 حل خوب نیست. طفیل که مورد اذیت قرار گرفته هیچ کاری نادرست انجام نداده، بنا

  جمع آوری نمائید تا هیچگاه بصورت فوری طفل اذیت شونده یا اذیت کننده را مالمت نکنید. به عوض آن، به اندازه امکان معلومات را
 درک نمائید که یحی جریان دارد، و بخاطر کمک با مکتب به تماس شوید. 

 

 پالییس ضد آزار و اذیت
I. هدف 

ن یک محیط امن و مصئون آموزشی به میان آمده است. اهداف این پالییس  ورت داشیر ی از ممنوعیت پالییس منع آزار و اذیت ناحیه بخاطر ضن بکار گت 
ی از واکنش یا انتقام جون  در برابر اشخاص که آزار و اذیت را راپور داده اند، و اشخایص که قرباآزارو اذیت یا  ن در محیط مکتب، جلوگت  نن تهدید متعلمی 

ه بوده و همچنان ناحیه را رهنمان  میکند تا طرزالعمل های انضبایط، راپور دیه، تحقیقانر و پیامد  آن را برای  هایآن شده اند، شاهدان، ناظرین، و غت 
ن پالییس ایجاد نمایند.   متخلفی 

  
II. تعریفات : 

 
که منجر الف. آزار و اذیت یا رفتار نادرست به معتن تهدید، رویه خشن نامطلوب، یا اذیتر که بشکل مکرر یا وقفه دار و یا احتمال تکرار آن است  

ن بدون استثتن گردیده، و   مربوطه ملکیتو یا به ترس متعلم از امنیت فزییک،  د امورات تعلییم، فرصت ها، یا فوائد متعلمی  در واقع با پیشتی
 مداخله نموده، و در حقیقت نظم و فعالیت مکتب را اخالل نماید. 

 
، و یا ارتباطات تحریری، و هر نوع تهدید  ، برقر نتر ، اذیت انتر انتقام  آزار و اذیت ممکن متشکل از اعمال فزییک، شامل حرکات نادرست، یا زبانن

 داده میباشد.  جونی در برابر کیس که این اعمال را راپور 
 

 آزار و اذیت متعلم در ساحه مکتب، یا محل مربوط به مکتب و یا واسطه نقلیه مکتب بطور جدی ممنوع میباشد. 
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" به معتن  آزار و اذیت که در بخش دوم تعریف شده، از طریق ارسال ارتباطات  که شا نتر ، صدا، یا ب. "اذیت انتر ن مل پیام، میر
 بوده و همچنان استفاده از آالت مانند تلیفون، تلیفون نی سیم، یا دیگر آالت نی سیم 

تصویر توسط استفاده از آالت  برقر
ه میباشد  گفته میشود.   ارتبایط، کمپیوتر و غت 

 

III. معیار های پالییس 
 

 الف. ممنوعیت
 

مرکز ناحیه هر نوع آزار و اذیت، تهدید هر متعلم در تاسیسات مکتب و یا ساحانر که توسط مکتب در آن تعلیمات به پیش برده میشود  .1
 و استفاده از هر نوع وسایل ارتبایط برقر را در مکتب عامه ممنوع قرار داده است. 

ان یا انتقام جونی بر علیه اشخاص که راپور اع .2 مال اذیت کننده یا تهدیدات را ارائه نموده اند و یا آنانیکه اذیت شده همچنان ناحیه، جتی
 اند، شاهد آزار و اذیت بوده اند و یا معلومات دیگر قابل اعتماد در مورد انجام آزار و اذیت و تهدید میباشد را بصورت جدی ممنوع قرار 

 داده است. 
 

 ب. پیامد های آزار و اذیت
 

در برابر شخیص که از پالییس متذکره تخلف نموده و در حوادث چون آزار، اذیت، و تهدید سهم گرفته اند، و یا شخصیکه در تالقن و  .1
سهیم بوده، و یا شخیص که راپور کاذب را ارائه نموده و باعث تخلف ازین پالییس گردیده، پیامد های قانونن و تدابت  الزم انتقام جونی 
  اتخاذ میگردد. 

ن تحقیقات مناسب باالی و دریافت .2 ن اتخاذ گردیده اند، باید به شکل مداوم و بعد از بکار گرفیر  تدابت  مربوط و پیامد های که توسط مسئولی 
د.   تخلف از پالییس صورت گت 

 
راپور داده اند، نباید مورد بازپرس ج. کارمندان مکاتب عامه سینت لوئیس که اعمال آزار و اذیت، یا تهدید را با نیت نیک تحت موارد این پالییس 

ند.   بخاطر فراموشکاری یا راپوردیه و یا عدم راپوردیه آزار و اذیت، و تهدید قرار گت 
 

IV.   ی های تطبیق ژ اتی   اسی 
 

 الف. راپور دیه 
 

 ناحیه طرزالعمل های ایجاد شده برای راپوردیه فعالیت های آزار و اذیت، و یا تهدید را نگهداری یم نماید.  .1
 )به قواعد تحقیقات و راپوردیه آزار و اذیت مراجعه شود( 

 
ناحیه باید یک شخص را در هر مکتب ناحیه مربوطه بخاش دریافت راپور وقوعات آزار و اذیت مشخص سازد. شخص متذکره باید مدیر  .2

ن در هر مکتب )به سطح استاد و یا باالتر از آن( باشد و راپور ها و وقوعات آزار  و اذیت را دریافت نماید. برای راپور دیه  و یا شخص معی 
 یک رویداد آزار و اذیت، مدیر و یا شخص مسئول باید فورم راپور دیه آزار و اذیت را تکمیل نموده به شکل فزییک و یا کانی برقر به مرجع

 )به فورم راپور دیه آزار و اذیت مراجعه شود(مربوطه ارسال نماید. 
 

اذیت تمایم کارمندان ناحیه موظف اند تا راپور هر رویداد آزار و اذیت را که در مورد آن آگایه دارند به شخص مسئول جمع آوری راپور آزار و . 3
 روز از وقوع رویدادی که شاهد است بسپارد.  2در ظرف مدت 

 
 ب. تحقیقات

)به  رویداد های آزار، اذیت، یا تهدید تطبیق نموده و نگهداری یم نماید.  ناحیه مربوطه طرزالعمل های ایجاد شده را برای پاسخگونی فوری به
د(.   قواعد راپور دیه و تحقیقات آزار و اذیت مراجعه صورت گت 
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ن دریافت راپور یا شکایت آزار و اذیت، مدیر بخش یا شخص مسئول باید طرزالعمل های ذیل را تطبیق نماید:   بصورت مشخص، حی 
 
)الف( در ظرف دو روز کاری مکتب بعد از دریافت راپور آزار و اذیت، مدیر مکتب، و یا مشخص مسئول باید پروسه تحقیقات باالی رویداد 

 آزار و اذیت را آغاز نمایند. 
 )ب( مدیر مکتب میتواند کارمندان دیگر مکتب را بخاطر کمک در تحقیقات آزار و اذیت بکار بگمارد. 

 )ج( تحقیقات باید در خالل مدت ده روز رسیم مکتب از تاری    خ دریافت راپور تحریری تکمیل گردد، مگر اینکه نیاز به تمدید تحقیقات باشد. 
 

 ج. نشی پالییس
 

س میباشد. توزی    ع پا ن قابل دستر لییس )الف( پالییس منع آزار و اذیت در وب سایت ناحیه، کتاب های دستر کارمندان، و مقرره متعلمی 

د.  ن و کارمندان صورت میگت   برای همه استادان و کارمندان در جریان تعلیمات ساالنه معلمی 

ن  )ب( ناحیه باید در مورد پالییس و طرزالعمل های مربوط به آن برای تمایم کارمندان مکتب، و دیگر داوطلبان که در تماس با متعلمی 

 قرار دارند یادداشت و آگایه الزم فراهم سازد. 

ن و کارمندان خویش صادر نماید. ) ، والدین، محافظی  ن  ج( ناحیه باید یادداشت ساالنه را در مورد پالییس منع آزار و اذیت برای متعلمی 

ن و تعلیمات کارمنداند.   بحث با متعلمی 

 که در تماس نزدیک با متعلیمن قرار . ناحیه معلومات مورد نیاز را در مورد آزار و اذیت و تعلیمات مناسب برای تمایم کارمندان، و داوطلبانن 1
ن و کارمندان فراهم سازد.   دارند در جلسات ساالنه معلمی 

، و روانشناسان مکتب را رهنمان  کند تا آنعده 2 ن صحت روانن . بخش اداری ناحیه باید تمایم مدیران مکتب، کارمندان اجتمایع، مسئولی 
ات منقن آزار و اذیت تعلیمات و مشوره دهند.  متعلمیتن را که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند   را در مورد روش های محو تاثت 

ذیت . اداره ناحیه باید برنامه ها و ابتکارات را براه اندازد که توسط آن در مورد آزار و اذیت، و پاسخگونی به وقوع آن به نحوه که شخص ا3
س را برای قربانیان آزار و اذیت فراهم سازد. شونده ناراحت و پریشان نشده تهیه نموده، و منابع قابل دس  تر

ات زی4 انبار . ناحیه باید برای متعلیمن در مورد آزار و اذیت تعلیمات و معلومات را که شامل اطالعات در مورد پالییس منع آزار و اذیت، تاثت 
ن تطبیق نماید تا باشد تطبیق  پالییس آزار و اذیت، و دیگر ابتکار های قابل استفاده برای تشخیص آزار و اذیت، بشمول ابتکار های میان متعلمی 

 یا انتقام جونی 
ذو مبادرت میورزند صورت گ در برابر کسانن که آزار و اذیت را راپور داده اند باالی آنانیکه به آزار و اذیت دیگران، تالقن  ت 

 
 ـه. موارد دیگر. 

 
ورت تجدید و اصالح یم نماید. هیئت مدیره مکتب باید نظریات را از پرسونل مکتب ، ناحیه به شکل دورانن پالییس منع آزار و اذیت را طبق ضن

، و مدیران مرور کننده بخش پالییس دریاف نمایند.  ن  متعلمی 



21  

 آزار و اذیت جنیس/پالییس تبعیض جنسیت  
 

ن ممنوع میباشد. تعریف آزار و اذیت جنیس تحت عنوان همانگونه که آزار  ن منع قرار داده شده، درین ناحیه نت  شامل  IXو اذیت جنیس در قوانی 
 موارد میشود که اساس جنسیتر داشته و ییک یا چند موارد ذیل را دارا باشد: 

 
 وط بر انجام عمل جنیس  کارمند ناحیه  انجام یک کمک، فایده، یا خدمت یک برنامه تعلییم یا یک فعالیت یک شخص مشی

 ناخواسته
  ش مساوی ن عیتن بوده که بطور موثر دستر ن آمت  ، و توهی  رفتار ناخواسته که توسط یک شخص متعارف مشخص شده، که شدید، فراگت 

 یک شخص را برای برنامه تعلییم یا فعالیت های مربوطه محدود سازد و یا
  20"آزار و اذیت جنیس" قسمیکه در مواد قانونن U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v),  تذکر داده شده، عبارت از "تهاجم جنیس"، و یا مطابق

34 U.S.C.12291(a)(10)  34"دوست یانی خشن"، و یا طبق تعریف U.S.C. 12291(a)(8)  خشونت داخیل" بوده یا در مطابقت با"
34 U.S.C.12291(a)(30).  .یا دنبال کردن میباشد 

 
 

ن توسط کارمندان بدون در نظرداشت اینکه درخواست کارمندان "قبول شده" باشد یا دعوت به عمل آمده شده باشد  آزار و اذیت جنیس متعلمی 
ن  و دیگر کارمندان، به شمول جدًا ممنوع میباشد. برای اهداف این مقرره و پالییس، ممنوعیت شامل تمایم کارمندان داییم، نیمه وقت، و یا جانشی 

 داوطلبان و کسانن که کارمند نبوده و از محوطه مکتب، یا فعالیت های مکتب دیدار به عمل آورده، و شامل فعالیت های حمایوی مکتب گردیده
 اند میباشد. 

 

 مثال های غی  منحرص آزار و اذیت جنیس
 

فتهای جنیس  پیشژ
فتهای ناخواسته جنیس در هر قضیه بصورت جداگانه بررش میشود، اما ممکن است شامل موارد ذیل گردیده و به آن محدود نباشد:   پیشی

  دعوت و یا پیشنهاد مقاربت قصدی که منجر به رابطه جنیس گردد، ضف نظر ازینکه این دعوت یا پیشنهاد نا محسوس
 باشد. 

 اک در آن منجر به از دست دادن فرصت دعوت ها به فعالیت های اجتمایع  بدون ارتباط به فعالیت های مکتب، در صورتیکه رد اشتر
 های تعلییم گردیده و یا باعث اعمال معکوس گردد. 

 
 رفتار کالیم که ماهیت جنیس یا مقاربت  دارند

 رفتار کالیم دارای ماهیت جنیس در هر مورد جداگانه مورد بررش قرار گرفته، اما ممکن شامل موارد ذیل گردیده اما محدود به آن نباشد: 
 ن جنیس و یا  گفتار ضی    ح یا تحرک آمت 
 بیان تخیالت جنیس بصورت علتن و یا 
 شویحن های که ماهیت جنیس دارند و یا 
 ن در مورد جنس  یت ها و یا طبقات و یانظریات تحقت  آمت 
 تهدیدات برای پیامد های عدم پذیرش خواهشات جنیس 
 نوشته های واضح جنیس و یا دیگر موضوعات تصویری 

 
 رفتار فزییک یا جسیم دارای ماهیت جنیس

رفتار فزییک یا جسیم دارنده ماهیت جنیس را در هر مورد میتوان بصورت جداگانه مشخص ساخت، اما ممکن است شامل موارد ذیل گردیده اما 
 محدود به آن نباشد: 
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 لمس یا بوسه نمودن نی دلیل یا ناخواسته و یا 
  ن جنیس و یا ن آمت   شویحن های توهی 
  جنیسنمایش کارتون ها، یا سایر تصاویر واضح 
 حرکات که نمایانگر پیشنهاد جنیس باشد 

 
 

 
ن   آزار و اذیت جنیس متعلمی 

 
ن ممکن است منجر به  آزار و اذیت متعلیمن گردد که به صورت فوری نمیتوان  ایط خاص متعلمی  بر عالوه مثال های که در باال ذکر گردید، شی

  رفتار دارندهآن را از دیدگاه یک بزرگسال به صفت آزار و اذیت جنیس تلقر کرد، اما  با وجود آنهم نیاز به واکنش از جانب ناحیه به آن باشد. 
 

ن اعمایل دارای   ماهیت جنیس با متعلمی 
د، اما ممکن است شامل موارد ذیل بوده و اما به آن محدود  رفتار دارنده ماهیت جنیس در هر قضیه به شخص جداگانه مورد بررش قرار میگت 

 نباشد: 
  دارند، تصاویر، شویحن ها، رفتار جنسیتر ناخواسته، مانند لمس نمودن، نظرات واضح یا ضمتن جنیس، شایعات که اساس جنیس

ن راه دیگران، نمایش دادن خواست در انظار عمویم و یا  فکاهیات، قرار دادن جسیم و فزییک در یک کنار و یا مسدود ساخیر
  قرار دادن متعلم جنس مخالف در یک صنف که دیگران همه از جنسیت دیگر باشند، و بیان نظریات جنسیتر توسط دیگران و یا کارمندان

 و یا
  ش متعلم به لوازم یا ی از دستر تداخل در فرصت تعلییم در محیط که اکادمیک که یک جنسیت در آن حضور داشته و یا جلوگت 

ات، یا پیشنهاد اینکه متعلم نمیتواند وابسته به تاسیسات  ن ات، قرار دادن ارزیانی اجراآت بر اساس جنسیت، مخقن نمودن تجهت  ن تجهت 
ن جنسیت خ  اص نمیباشد. اکادمیک بنابر داشیر

  .ن جنسیت مخالف ش به فرصت های تعلییم بخاطر داشیر ن و یا منع دستر  محدود ساخیر
 
 

 آزار و اذیت جنیس موضوع و ساحه
 

 آزار و اذیت جنیس میتواند میان هریک از موارد ذیل اتفاق بیافتد: 
 متعلم باالی متعلم 
 کارمند باالی متعلم 
 کارمند باالی کارمند 
 مرد باالی مرد 
  باالی زنزن 
 مرد باالی زن 
 زن باالی مرد 
 متعلم باالی کارمند 

 
 
 

 به شکایات آزار و اذیت جنیس
ی
  تحقیقات و رسیدیک

 
ن   شکایات متعلمی 

نباید هیچگونه عمل تالقن جویانه و یا رویه نادرست در برابر هر متعلیم که از طرزالعمل های موجود بخاطر درج شکایت  .1
د، در صورتیکه شکایت متعلم از حسن نیت بوده و متعلم مورد آزار و اذیت جنیس قرار گرفته باشد.  استفاده مینمایند صورت گت 

نند، در معرض تدابت  انضبایط، شامل تعلیق و اخراج هر کارمند یا متعلیم که در اعمال تال ن قن جویانه در برابر شکایت دست مت 
 قرار خواهند گرفت. 
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اگر یک متعلم باور دارد که او مورد آزار و اذیت جنیس قرار گرفته، و یا یک متعلم باور دارد که یک متعلم دیگر مورد آزار و  .2
 باید این معلومات را به سمع معلم و یا مدیر مربوطه برساند.  اذیت جنیس قرار گرفته است، متعلم متذکره

ن معلومات برای معلم یا مدیر برای او نامناسب است، یا وضعیت متذکره توسط معلم یا مدیر  .3 اگر متعلم باور دارد که گزارش چنی 
ند، متعلم متذکره میتواند با راحت احساس نمیک رضائیت بخش نیست، و یا متعلم خود را برای گزارش دادن به معلم یا مدیر 

 در موقعیت ذیل به تماس شود:  9هماهنگ کننده دارای عنوان 
 

 
مکاتب عامه شهر 
 801سینت لوئیس

N. 11th St. 
St. Louis, MO 63101 
9هماهنگ کننده عنوان   
(314) 345‐4483 

 
 تطبیق پالییس آزار و اذیت جنیس

ن است برای ایجاد یک محیط تعلییم و کاری که عاری از آ زار مدیر های هر بخش مکتب و یا هر کارمند ناحیه که دارای مسئولیت نظارت ار متعلمی 
ن است،  و اذیت جنیس باشد مسئولیت دارد. نظر به پالییس ناحیه هر مدیر بخش مربوطه یا کارمند ناحیه که دارای مسئولیت نظارت از متعلمی 

ید تصامیم مناسب و فوری را جهت تطبیق پالییس های آزار و اذیت جنیس ناحیوی و قواعد مربوط به آن اتخاذ نماید، که شامل موارد ذیل با
 گردیده و اما محدود به آن نمیباشد: 

ن که در آزار و اذیت جنیس سهیم 1 .1 مدیر بخش ساختمان مربوط باید معلومات الزم را در مورد آزار و اذیت جنیس )به شمول متعلمی 
ن هفته مکمل تقویم اکادمیک ساالنه فراهم سازد.   هستند( را نه دیر تر از ختم اولی 

ن از درجه کودکستان .2 ن معلومات و رهنمان  برای تمایم متعلمی  ن ماه تقویم مکمل  فراهم ساخیر ایل صنف دوازده، نباید دیر تر از اولی 
د.   اکادمیک ساالنه صورت گت 

ن جنسیتر از ساختمان .3 ن آمت  ن هرگونه موارد مبتذل یا توهی   دور ساخیر
ن هفته تقویم ساالنه .4 ن شان نه دیر تر از اولی  اکادمیک بحث  تمایم استادان باید در مورد مقرره و پالییس منع آزار و اذیت جنیس با متعلمی 

 12ایل  6و تبادل نظر نمایند. منحیث یک بخش ازین مباحثات، یک نقل از پالییس منع آزار و اذیت ناحیه باید برای هر متعلم صنف 
داده شود. مباحثات متذکره باید به شیوه مناسب به سن و سال و به هدف اطالع رسانن مورد نیاز در مورد عدم پذیرش هیچ نوع آزار و 

د. اذیت   جنیس صورت گت 
تمایم استادان، مدیران، و کارمندان اداری باید رهنمانی الزم را برای گزارش دیه و تطبیق طرزالعمل های راپور دیه آن به  .5

ورت فراهم سازند.   مراجع مربوطه بر اساس ضن
اذیت جنیس معلومات فراهم ناحیه در مورد شکایات آزار و  9مدیر مسئول ساختمان مربوطه باید برای هماهنگ کننده عنوان  .6

 نماید تا ناحیه اعمال فوری را اقدام نمایند. 
ناحیه، مدیر بخش ساختمان باید تدابت  انضبایط مناسب را اتخاذ نماید، تا مشکل  9در مشوره نزدیک با هماهنگ کننده عنوان  .7

ی به عمل آید.   موجود را حل ساخته و از اتفاق آن در آینده جلوگت 
 به برای تطبیق مسئولیت های فوق الذکر بصورت رضائیت بخش، منجر به تدابت  انضبایط  هر نوع ناکایم .8

ی
یا عدم رسیدیک

 گردیده و حتر ممکن باعث اخراج از وظیفه گردد. 
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 پیامد های انضبایط
 

ن از آزار و اذیت جنیس  شکایات متعلمی 
 

ن فعالیت های که از طرف مکتب سازماندیه میشود )شامل موتر های  .1 ن موجودیت در امالک مکتب، و یا حی  هر متعلم که حی 
 حمل و نقل(، دست به آزار و اذیت جنیس بزند، مورد تدابت  انضبایط قرار  گرفته و حتر ممکن است از مکتب اخراج گردد. 

م سهیم باشد، مورد تدابت  انضبایط قرار گرفته، و حتر ممکن است منجر به اخراج هر کارمند که در آزار و  اذیت جنیس یک متعل .2
 از وظیفه گردد. 

هر کارمندی که یک شکایتر را دریافت میکند که در آن یک متعلم مورد آزار و اذیت جنیس قرار گرفته باشد، و آنرا به وقت و زمان  .3
ن به سمع مدیر مربوطه یا هماهنگ کننده عنوان  نرساند،  مورد تدابت  انضبایط قرار گرفته و حتر ممکن است منجر به  9معی 

 اخراج از وظیفه گردد. 
هر متعلم که "اتهام کاذب یا دروغ" آزار و اذیت جنیس را درج یم نماید،  مورد تدابت  انضبایط قرار گرفته و شاید منجر به اخراج او  .4

شامل شکایانر شود که از حسن نیت صورت گرفته است، اما  شامل شکایت گردد. برای اهداف این پالییس، "اتهام دروغ" نباید 
های میشود که بعد از تحقیقات توسط ناحیه دروغ شمرده شود. برای اهداف مربوط به این پالییس، اتهام دروغ عبارت از شکایت 

 ت. درج شده یک فرد است که خود میداند شکایت مربوطه دروغ اس
 

 مقرره رفتار  متعلم 

 مقرره متعلم از ایجاد هدف 
 

 ایجاد مجموعه از توقعات پایدار برای رفتار متعلم 
 ن فرصت ها برای ارتقاع و انکشاف مهارت های اجتمایع  تقویت رفتار مثبت و فراهم ساخیر
  .ی    ح تداخل و پیامد ها برای متعلمیتن که دارای رفتار نامناسب میباشند  تشی
 ی    ح حقوق و مسئولیت های تمایم اعضای اج  تمایع مکتبتشی
 ن در محیط درش حمایوی، مثبت و مصئون ن متعلمی   سهیم ساخیر

 
 تعهد متعلم 

 
 ن در صنف حاضن باشم  تعهد مینمایم که همه روزه به وقت و زمان معی 
 ام باشم  تعهد مینماید که یک شخص خوب، مسئول و با احتر
 تعهد مینمایم که حل کننده مشکالت باشم 
 ،ین کار را انجام داده و مفتخر به خود باشم تعهد مینمایم که سخت کار بوده  بهتر

 
 

 توقعات رفتاری و مسئولیت ها
 

 مسئولیت های اجتماع مکتب 
ن را بخونی درک نموده و به توقعانر که در مقرره توضیحات داده شده پابند باشید. مصئون باشید:   مقرره متعلمی 
 دیگران را تشویق کرده و کمک نمائید.  مسئول باشید: 

ام باشید: با  ام نمائید.  احی  ، فاکولته، کارمندان و بازدیدکنندگان احتر ن حقوقر ، والدین، محافظی  ن  به حقوق متعلمی 
ن به مکتب آمده و آماده باشید.  آماده باشید:   برای آموخیر

 
 مسئولیت های مدیران ناحیه: 

 ورت برای تطبیق تداخیل مثبت رفتاری فراهم سا خته و حمایت از تداخل بحرانن ، و مقابله خشونت بار در منابع مناسب تعلییم را طبق ضن
ی به عمل آورید.   جریان تعلیمات در محالت مکاتب جلوگت 

  ورت است تا هر مکتب یک تیم تعلیم یافته برای تطبیق طرزالعمل ی از وقوعات داشته باشدضن  جلوگت 
  ن حقوقر که قادر به حل مشکالت شان در سطح  مکتب نیستندکمک با والدین یا محافظی 
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 ن اتخاذ تصامیم در سطح ناحیه ن ساخیر ی و انضبایط بخاطر معی   مرور اطالعات حاضن
 د کنفرانس های انضبایط، به شمول کنفرانس های اخراج  پیشتی
 مرور درخواست تجدید نظر تعلیق یا اخراج 

 
 مسئولیت های مدیران مکتب: 

 
  ن حقوقر و ، والدین، محافظی  ن  تمایم پرسونل مکتبتوزی    ع مقرره برای متعلمی 
 ن تعلیمات الزیم و مناسب برای پرسونل مکتب  فراهم ساخیر
 ن به روش مناسب و مداوم  تطبیق مقرره متعلمی 
 ورت جهت تطبیق نی نی آی اس به اساس اطالعات موجود در مکتب  تثبیت منابع و تعلیمات مناسب طبق ضن
 ی از تبدییل وقوع  ات کوچک به چالش های بزرگاستفاده از تمرینات تحقیقانر بخاطر جلوگت 
  ن ن دارای معیوبیت، متعلمی  ن و مواظبت از مطابقت آن )بطور مثال، متعلمی  کسب اطمینان از درج موارد انضبایط به سیستم اطالعانر متعلمی 

ایط  ان 504واجد شی  روزه( 10، قانون اخراج غت  حاضن
  مرور پیشنهادات انضبایط و مشخص نمودن تداخالت مناسب و یا پیامد های مربوط به آن 
 ی های اصالیح که مناسب به سن و درجه باشد ی اتت   تطبیق استر
  ن  ایجاد یک محیط حمایوی، مثبت و مصئون برای متعلمی 

 

 : ن  مسئولیت متعلمی 
 حاضن بودن به مکتب 
  ن  پابندی به مقرره متعلمی 
  ها و قواعد مکتبپابندی به ارزش 
 پابندی به مقرره لباس 
 ن به امالک مربوط به مکتب و دیگران  حرمت گذاشیر
 ین کارکرد  سخت کوشی و بهتر
  مدیران مکتب و دیگر بزرگساالن ، ن حقوقر ، کارمندان اجتمایع مکتب، مدیران مسلیک مکتب، والدین، یا محافظی  ن درخواست کمک از معلمی 

 برای حل مشکالت
  نتر گزارش دیه در مو  رد آزار دیه عادی و انتر
 خود را نمونه مثبت قرار دادن برای دیگران 

 
 

 : ن حقوق   مسئولیت های والدین/یا محافظی 
 ن با اطفال تان  مطالعه  و مرور مقرره متعلمی 
  ن  حمایت از طفل تان در پابندی با مقرره متعلمی 
 درک حقوق و مسئولیت های اطفال تان 
  ن  به حقوق و مسئولیت های دیگران تدریس طفل تان برای حرمت گذاشیر
 برای کسب آموزش 

ی
 کسب اطمینان از حضور روزمره طفل تان و آمادیک

 ن به امالک مکتب و دیگران  تدریس برای اطفال تان جهت حرمت گذاشیر
 درک نمائید که پرسونل مکتب نیاز دارند تا مقرره را باید تطبیق نمایند 
 س باشید تا همرای ط د. در صدد منابع قابل دستر  فل تان در مکتب و اجتماع مربوطه آن کمک و حمایت الزم صورت گت 

 
  : مسئولیت های استادان

  .ی های مناسب مدیریت برای حفظ محیط درش خوب که بتواند منجر به کامیانی اکادمیک گردد ی اتت   استفاده از استر
  ن  تدریس و تطبیق مثبت مقرره متعلمی 
  ن تخلفات از طریق تنوع  مداخالت همانندنی نی آی اس و واکنش به مداخالت، شامل راه های متناوب به تعلیق و اخراجبرمال ساخیر
  .ن دارند ن تدریس اصالیح برای متعلمیتن که رفتار چالش برانگت   فراهم ساخیر
  ن  ایجاد یک محیط مثبت و مصئون اجتمایع و تدریس برای حفظ آن توسط متعلمی 
  ی  از بزرگ شدن وقوعات خورد به چالش های بزرگاستفاده از قضاوت مسلیک جهت جلوگت 
 ورت  درخواست انکشاف یا ارتقاع اضاقن پرسونل و یا تعلیمات طبق ضن

 
 مسئولیت های افشان امنیت  مکاتب ناحیه

 
 کمک در ایجاد محیط مصئون و  مفید آموزشی در مکاتب مربوطه 
  ن رابطه مستقیم با بخش ن محالت امنیتر یگانه و داشیر  های حاکمیت قانونفراهم ساخیر
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 ی از وقوعات  با پرسونل نی نی آی اس، مدیران بخش مقابله با خشونت و پروتوکول های بخش جلوگت 
ی
 کار در هماهنیک

 بهمکاری با دفاتر تطبیق قانون، مدیران مسلیک مکاتب، کارمندان اجتمایع مکاتب، و مدیران مکت 
 

ن  و ساحه موضوع  مقرره متعلمی 
 

ن در مرحله آموزش تهیه و به  ی همه متعلمی  ن مکاتب عامه سینت لوئیس، که بنام مقرره یاد میشود، به هدف اطیمنان از سهمگت  میان آمده مقرره متعلمی 
تاب دستر است. ناحیه مکاتب عامه سینت لوئیس مقرره را جهت ایجاد محیط مثبت آموزشی و تربیه شهروندان مسئول و با انضباط تطبیق یم نماید. ک

ن میباشد.  ن رویه مناسب و مثبت متعلمی   مقرره بیانگر اهمیت و داشیر
 

ن معلومات موجود در مقرره  ی    ح گرفته، و پیامد های آن را برای متعلمی  ح داده، تداخالت مناسب را به تشی ن مکتب را شی توقعات داییم برای رفتار متعلمی 
ن رفت به بررش گرفته، و حقوق و مسئولیت های اجتماع مکت ن در جریان ساعات تعلییم مکتب، حی  ن به اعمال متعلمی  ب را واضح میسازد. مقرره متعلمی 

ن استفاده از وسایط حمایوی مکتب، و حضور در تمایم فعالیت های که از طرف مکتب  و آمد به مکتب،  در جریان حضور در تاسیسات مکتب، حی 
چنان تطبیق مقرره شامل مواردی که خارج از ساحه مکتب بوده اما شامل فعالیت های حمایوی مدیریت میشود وابسته بوده و قابل تطبیق میباشد. هم

ن مورد تدابت   ون از مکتب که باعث اخالل پروسه تعلییم گردد نت  ن میباشد. اعمال نادرست بت  ن فعالیت ها نت  ن از چنی  ن رفیر انضبایط میگردد.  میباشد و یا حی 
ن در همکاری و هم کا و متحدین اجتمایع انکشاف و به میان آمده است. این مقرره متعلمی   نزدیکک با نمایندگان مکتب و ناحیه و دیگر شی

ی
 اهنیک

 
ن به هدف رهنمان  به میان آمده است و نمیتواند همه رویداد های را که نیاز به تدابت  انضبایط، تداخالت ممکن و پیامد ها  دارد تحت  مقرره متعلمی 

یم است که نیاز پوشش قرار دهد. در صورتیکه رویه یا رفتار ماهیت جدید داشته باشد که آخرین مجازات ناکاقن به نظر آید، یا تاریخچه گذشته متعلم ق
ن متخلف ممکن است مجازات شد یدتر را به مجازات شدیدتر داشته باشد، ناحیه میتواند مجازات شدید تر را اتخاذ نماید. بنابر تصمیم ناحیه، متعلمی 

در ساحه مربوطه شان انکشاف نسب به موارد مندرج این مقرره دریافت نمایند. همچنان، مکاتب میتوانند به شکل جداگانه موارد انضبایط و پوشایک را 
ن اضاقن نمیتواند، جاگزین یا تغیت  دهنده موارد مندرج مقرره تعلییم هذا گردد.   داده و تطبیق نمایند. اما قوانی 

 
اتخاذ نمایند. مدیر  مدیران با استفاده از قضاوت مسلیک شان میتوانند اعمال یا تدابت  انضبایط را که موثریت بیشتر در قبال عملکرد سؤ متعلم داشته باشد 
ن باشد. مدیر میتواند برای ریا ن تخلف متعلم نت  ست عمویم اخراج اجازه دارد تا پیامد های سطح باالتر را برای خشونت های جدی اتخاذ نماید حتر اگر اولی 

ن پیشنهاد نماید.  1از تخلفات نمتی   را نت 
 

ن استفاده به عمل آمده و تدابت  اصالیح اتخاذ میگردد. این تدابت  اصالیح میتواند در این سند ایجاد گر تداخالنر است، که از آن در مرحله تخلف م تعلمی 
محیط  تنظیمات مکتب مشابه و یا مکاتب دیگر بوده و یا وابسته به سیستم عامه خارج از تاسیسات مکتب موجود باشد. طرزالعمل قسیم طرایح شده تا 

ن اطمینا حاصل شود. مفید آموزشی را حفظ نموده و از مصئونیت ت  مایم متعلمی 
 

ن  ح گرفته و حمایت الزم را از رفتار های مناسب فراهم مینماید. مقرره متعلمی   پاسخ های مناسب و وسیع را برای رفتار های نامناسب به شی
  ن ن برای تدابت  انضبایط در مورد متعلمی  دست آورد اندک اکادمیک را نمیتوان یک عمل نامناسب دانست. بنابرین، نمیتوان از مقرره متعلمی 

 که دست آورد اندک اکادمیک داشته و یا امورات محوله خویش را به درستر انجام نداده باشند استفاده به عمل آورد. 
  ن حقوقر که بصورت نا مناسب در تعلیم و تربیه طفل شان سهیم هستند نباید در مورد طفل شان متخلف دانسته والدین/ محافظی 

ن حقوقر ممکن منجر به ایجاد محدودیت های ناحیوی باالی والدین یا  شوند، اما این نوع تخلف در قسمت والدین و محافظی 
ن حقوقر در داخل شدن به تاسیسات مکتب گردد.   محافظی 

  ن ن دارای معلولیت، باید با در نظرداشت  مقرره متعلمی  ن قابل تطبیق میباشد. هرچند، تدابت  انضبایط برای متعلمی  باالی تمایم متعلمی 
ن فدرال در نظر گرفته شود.   قوانی 

  ن سفر ن بودن در امالک مکتب، حی  ن و یا آمدن به مکتب، حی  ن حضور در مکتب، در راه رفیر ن حی  ن باالی اعمال متعلمی  مقرره متعلمی 
 در وساط مربوطه یا حمایوی مکتب، و در جریان تمایم رویداد های حمایت شونده مکتب قابل تطبیق میباشد. 
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کت در فعالیت های مدیریت شده توسط  ن شی ن خارج از ساحه مکتب و یا حی  همچنان تطبیق مقرره شامل مواردی میشود که متعلمی 
ن فعالیت ن  مکتب بوده و یا در جریان رفت و آمد از چنی  ها باشد. اعمال نادرست که باعث وارد شدن اخالل در روز تعلییم گردد نت 

 تحت تدابت  انضبایط مکتب میباشد. 
  ن تا زمانن قابل تطبیق است که شما به صفت متعلم ثبت نام هستید، ضف نظر ازینکه در کدام مکتب یا برنامه شما مقرره متعلمی 

 شامل هستید. 
 
 

ن وقت گذاشته و در مورد آن با طفل تان صحبت نمائید. کارمندان بخش ارتبایط فامیل و مکتب هموا  برای خواندن و مرور مقرره متعلمی 
ً
س لطفا ره در دستر

ن از طریق تماس تلیفونن با شماره  ن برای  4490 ‐345 (314)قرار دادن تا به سواالت شما در مورد مقرره متعلمی  پاسخ دهند. همچنان مدیر محیل مکتب نت 
س میباشد.  ن قابل دستر  پاسخ دیه به سواالت شما در مورد مقرره متعلمی 

وری به میان آمده است. معلومات مندرج این م ن ن ایالت مت  قرره تمایم طرزالعمل های انضبایط ناحیه مکاتب عامه سینت لوئیس در مطابقت با قوانی 
 ال تعلییم تغیت  یا تجدید گردد. شما میتوانید آخرین نسخه مقرره را از آدرس وب سایت ناحیه به دست آورید. میتواند در جریان س
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وری ن  قانون مصئونیت مکاتب ایالت می 
 

وریات راپوردیه، به شیوه مداوم و در مطابقت با قانون مصئونیت مکاتب یط مراحل گردیده، ام ا موضوعات مرتبط به کارکرد و انضباط، شامل ضن
. مدیران مکتب نیاز دارند تا به زودترین فرصت و با استفاده از اعمال نمیباشد  117.671 و126.016, 161.761 محدود به وضعیت ها مندرج 

تب صورت ناسب، به ارگان های تطبیق کننده قانون اطالع داده و هر نوع عمل ارتکانی توسط بزرگساالن را یک ییک از جرایم ذیل بوده و در امالک مک
ن استفاده از وسایط مکتب و یا ناحیه مرب ن در فعالیت های مکتب صورت گرفته باشد شامل گردیده اما گرفته باشد، و در حی  ن سهم داشیر وطه حی 

 محدود به آن نمیباشد. 
 020.565قتل در درجه اول تحت مواد  (1
 565.021قتل در درجه دوم تحت مواد  (2
 565.110موجود است، یا اختطاف در درجه اول تحت مواد مندرج بخش  2017که قبل از اول جنوری   565.110اختطاف تحت مواد  (3
 565.050حمله درجه اول تحت مواد  (4
 566.030تجاوز درجه اول تحت مواد مندرج  (5
 566.060فعل لواط درجه اول تحت مواد مندرج  (6
 569.160شقت درجه اول تحت مواد مندرج  (7
 170.569شقت درجه دوم تحت مواد مندرج  (8
د یا راهزنن درجه اول  (9 ن موجود قبل از اول جنوری  569.020تحت مواد مندرج دستتی و یا راهزنن درجه اول تحت مواد  2017یا قوانی 

 570.023مندرج 
ول شونده تحت موارد 2017و یا موارد موجود قبل از اول جنوری  195.211توزی    ع مواد مخدر تحت مواد مندرج  (10 ، و یا انتقال مواد کنتر

 579.055مندرج 
ول شونده تحت  2017، و یا موارد موجود قبل از اول جنوری 195.212توزی    ع مواد مخدر اندک، تحت مواد مندرج  (11 یا انتقال مواد کنتر

 579.020وموارد مندرج 
 040.569حریق عمدی درجه اول تحت مواد مندرج  (12
 565.023آدم کیسی داوطلبانه تحت مواد مندرج  (13
و یا آدم کیسی درجه دوم تحت مواد  2017و یا موارد موجود قبل از اول جنوری  565.024آدم کیسی غت  داوطلبانه تحت مواد مندرج  (14

 565.027مندرج 
 052.565یا حمله درجه دوم تحت مواد مندرج  2017و یا موارد موجود قبل از اول جنوری  060.556حمله درجه دوم تحت مواد مندرج  (15
 566.031تجاوز درجه دوم تحت مواد مندرج  (16
، یا اختطاف درجه دوم تحت مواد مندرج 2017و یا موارد موجود قبل از اول جنوری  565.120خویشتنداری جریم تحت مواد مندرج  (17

565.120 
 569.100آسیب رسانیدن به ملکیت در درجه اول تحت مواد مندرج  (18
 571حمل سالح تحت ماده  (19
 566.069 یا ,566.068 ,566.067آزار و اذیت طفل در درجه اول مطابق مواد مندرج  (20
 566.061شقت درجه دوم در مطابقت با مواد مندرج  (21
 566.083رفتار نامناسب جنسیتر در برابر طفل در مطابقت با مواد مندرج  (22
 566.100سؤ استفاده جنسیتر درجه اول در مطابقت با مواد مندرج  (23
، یا آزار و اذیت درجه اول تحت مواد مندرج 2017یا موارد مندرج قبل از تاری    خ اول جنوری  090.565آزار و اذیت تحت مواد مندرج  (24

 و یا  565.090
، یا تعقیب غت  موجه درجه اول تحت مواد مندرج 2017تعقیب غت  موجه تحت مواد مندرج یا موارد مندرج قبل از تاری    خ اول جنوری  (25

565.225 
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ن که بخاطر انجام تخلفات مندرج اصالحیه نمتی  وری به حالت تعلیق در آمده اند و یا رفتار نوع  160.261.2آن عده متعلمی  ن ، 1ایالت مت 
 فت از مکتب باشند مگر اینکه:  1000نمیتوانند در فاصله 

  متعلم تحت نظارت مستقیم والدین، یا محافظ حقوقر بوده و یا تحت نظر ریاست عمویم یا شخص مورد نظر رئیس
 نموده باشد. عمویم بوده و اجازه حضور در امالک مکتب را دریافت 

  متعلم تحت نظارت مستقیم یک بزرگسال که توسط والدین، محافظ حقوقر یا
مسئول بوده، و از قبل توسط یادداشت تحریری به مدیر مکتب و یا شخص مسئول 
که طفل را به حالت تعلیق در آورده اجازه حضور به تاسیسات مکتب را کسب نموده 

 باشد. 
 فت از مکتب دیگر ناحیه قرار داشته و در  100 متعلم در مکتب دیگر که در ساحه

 آن ثبت نام باشد یا 
  فت از مکتب سکونت داشته و در آن امالک قرار داشته باشد.  1000متعلم در ساحه 

 
 مداخالت مکتب در مورد خشونت و محدودیت های مربوطه

 
، کارمندان ناحیه و داوطلبان مربوطه به آن از اجرای مجازات 1.4145طبق پالییس هیئت مدیره مکاتب عامه سینت لوئیس 

ن مجازات ممنوع میباشند.  ن که در در مکاتب عامه سینت لوئیس قرار دارند و تطبیق چنی   تنبییه باالی متعلمی 
 

 مجازات تنبیه یعتن استفاده از قوه فزییک و جسیم به هدف مجازات و تنبیه یا تهدید میباشد. 
 

محدودیت های فزییک توسط پرسونل تعلیم یافته را نمیتوان به صفت مجازات تنبییه دانست. محدودیت های فزییک تنها 
د که تدابت  احتیایط دیگر در توقف دادن اعمال ممنوعه موثر واقع نشده باشد.  زمانن میتواند مورد استفاده قرار بگت 

ییک باالی یک متعلم تنها در موارد ذیل که الزیم پنداشته میشود، استفاده پرسونل تعلیم دیده میتوانند از محدودیت های فز 
 به عمل آورند: 

 
مانع شدن متعلم از آسیب رسانیدن به  (1

 خود
 حفاظت از دیگران (2
 حفاظت از تندرستر کارمندان (3
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 تقسیم بندی تخلفات
 

 
دانسته  4تقسیم بندی گردیده اند. تخلفات در موتر مکتب نوع  3، و نوع 2، نوع  1رویداد های انضبایط به نوع 

 میشوند. 
 
 

ر : 1تخلفات نوع  ن و ضن رویداد های انضبایط که بطور شدید باعث تداخل در محیط مصئون آموزشی گردیده، دارای ماهیت تهدید آمت 
بحران، مجموع کارمندن، و یا منجر رسان بوده، یا تخلف از موارد خشونت بار مکتب دانسته شده و نیاز به واکنیش فوری از اداره مکتب، تیم 

 گفته میشوند.   1، تخلفات نوع به اختالل حمایت اجتمایع گردد 
 

ن بوده، تخلف : 2تخلفات نوع  ر رسانن یا تهدید آمت  د دروس و مصئونیت دیگران تداخل داشته و دارای ماهیت ضن وقوعات انضبایط که با پیشتی
 دانسته میشوند.  2حقوقر پنداشته شده و نیاز به تداخل مدیریت دارد تخلفات نوع 

ول نمود و نیاز به ارجاع آن به مدیر یا شخص مسئول نباشد، و یا هر نوع 3تخلفات نوع  : رویداد های انضبایط را که میتوان توسط معلم کنتر
دانسته میوشد. بنابر تعداد تخلف، و یا  3رفتار که دارای شدت کمتر بوده، ماهیت ضعیف داشته، و یا روش بدون تهدید باشد تخلف نوع 

 م، میتوان این نوع تخلف را به مدیر بخش راجع نمود. تاریخچه تداخالت ناکا
 دانسته میشود.  4رویداد های انضباطت  که در جریان رفت و آمد وسایط مکتب و ناحیه صورت میگرد تخلف نوع : 4تخلفات نوع 

 

 و پیامد های آن 1تخلفات نوع 
ن الکول  مالکیت یا داشی 

، توزی    ع و یا فروش الکول در محوطه مکتب میباشد. در مطابقت با پالییس تعلییم هیئت مدیره، طرزالعمل های  ن به معتن ممنوعیت داشیر
ن اشخاص در نگهداری نوشیدنن های الکویل یا نشه آور از هر نوع که باشد قابل تطبیق میباشد. قانون هیئت مدیره  ن سهم داشیر مربوطه حی 

.3.6.R5131 
 

ن مواد مخدر   (1-04)مالکیت یا داشی 
، استفاده و فروش ادویه جات یا مواد مخدر، به شمول ادویه جات غت  مجاز، کش شونده، مسکرات از هر نوع )هرچن ن غت  قانونن د به معتن داشیر
ن   ممنوع میباشد. داشیر

ً
ول شونده یا مواد شبیه به آنها در محوطه و تاسیسات مکتب جدا ، استفاده اصیل آن برای نشه نباشد(، ادویه جات کنتر

تفاده، توزی    ع و فروش ادویه جات و لوازم مربوط به آن همچنان ممنوع میباشد. هر آن شخص که در تخلف ازین مقررات دیده شود ممکن به اس
ن موجود با آنان برخورد صورت میگرید. قانون هیئ ت تعلیق یا اخراج از مکتب منجر گردیده و در مطابقت با پالییس هیئت مدیره و دیگر قوانی 

 1.6.131R5مدیره 
 

 SSA(01-1)حمل سالح 
ن تسمه چریم، اسلحه )دارای مریم یا بدون مریم(، اسلحه انفجاری، خپ کن سالح، اسلحه باروت دار، ماشیندار، شگلوله مریم،  به معتن داشیر
، و یا هر نوع مواد آتش زا )شامل بم های دودی و آتش زا(، هر نو 

ی
نیک ع خود مریم، اسلحه کالن، اسلحه میل کوتاه، اسلحه چره ای، اسلحه ستی

ن شامل این مورد میشود. پالییس د یا آالت انفجاری، یا موا تیغه سوج دار میباشد. استفاده هرگونه آله دیگر، ابزار و یا آالت غت  مجاز دیگر نت 
 . 5131.6 و  SAB .571.010مدیره  هیئت

 
 SSA(02-1) –استفاده سالح 

ی که از آن برای حمله یا دفاع در برابر یک شخص دیگر استفاده به عمل  ن ن یا استفاده هر نوع ابزار، آله یا شگلوله و یا هر آن چت  میاید، هر داشیر
ر رسانیدن به دی گران را نوع آله یا ابزار که توسط آن میتوان کیس را تهدید نموده، باعث ایجاد وحشت شده، یا توانان  مجروحیت فزییک یا ضن

ن سالح پنداشته میشود:   داشته باشد. موارد ذیل نت 
 چاقوی عادی جیتی یا هر نوع ابزار که دارای تیغ بوده و طول آن چار انچ یا کمتر از آن باشد• 

 چاقو های قلیم 
 )ه  پرتاب کننده ها )مانند، تفنگ ساچمه ای، غولک، کمان، تت  و کمال و غت 
 دنده پولییس 
  تسمه چریم 
  بکسپنجه 
 ی مرچ  ستی
 میله فلزی 
 امشوک دهنده برقر ی 
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 قطع کن بکس، م ، ن ، اشاره گر الیزری، پل های ماشی  ، زنجت  ، ناخونگت  واد عادی مکتب، اقالم موجود در خانه یا مواد دیگر )مانند قییحی
ن آسیب فزییک یا مجروحیت شخص دیگر  ه(. که از آن میتوان برای حمله، تهدید، و یا وارد ساخیر قفل ها و یا موارد مربوط به آن و غت 

 فته بتواند و از آن منحیث اسلحه استفاده به عمل آید. استفاده صورت گر 
 

 SSA(05-01)فروش یا توزی    ع مواد مخدر 
ایط دیگر که ب یانگر حصول یا نگهداری مواد مخدر غر قانونن که اندازه آن بیشتر از استفاده شخیص در تناسب با مقدار بوده، بسته بندی و یا شی

ه محصوالت دم کرده  ن پالن برای فروش یا توزی    ع هرنوع مواد خورنده، چرس، و غت  تالش برای توزی    ع یا فروش باشد. موارد فوق شامل داشیر
 اشد. میب

 
ب و جرح   SSA(06-01)حمله یا ضن

 
لمس نمودن یا حمله قصدی باالی متعلم یا عضو کارمند بدون رضائیت موصوف که منجر به آسیب جدی فزییک گردد،  یا قصد انجام عمیل که 

 باعث گردد شخص مقابل آسیب یا مجروحیت فوری ببیند. 
 

 (1‐07)تجاوز یا حمله جنیس 
ن همراه بوده و باعث ایجاد ترس،   به معتن اجرای حمله تهاجیم باالی یک شخص دیگر که ماهیت جنیس داشته و با تهدید قوای فزییک نت 

م یا آسیب روانن گردد.   شی
 

 SSA(08-01) –آتش زدن 
رار داشته و یا هر تعمت  یا ساختمان که به معتن قصد سوزانیدن یا اراده برای ایجاد آتش سوزی به تعمت  یا ملکیتر که در مربوطات مکتب ق

 توسط ناحیه به اجاره یا کرایه گرفته شده باشد. 
 

 SSA (09-1)تهدیدات بم یا دیگر تهدیدات امنیت   برای مکتب 
، استفاده و یا موقعیت یک بم، آله انفجاری، و اسلحه در ملکیت مکتب، و یا ساحه حمایوی فعالیت های  ن به معتن ایجاد تهدید برای داشیر

 مکتب و یا هر موتر نقلیه که در خدمت ناحیه مکاتب عامه سینت لوئیس قرار دارد. 
 

 
ن )  (12-1عملکرد شدید تعصب آمی 

 
ن ملیت، قوم، محل تولد، رنگ، مذهب، به معتن رویه ناخواسته و نا درست که شامل، گفتار، ارسال نوشتار یا تصاویر بخاطر داشیر

ن و پالییس ناحیه  ، معیوبیت و یا هر نوع حاالت تحت حمایه قوانی  ، توجیه جنسیتر است. عملکرد تعصب جنسیت، اظهار نظرات جنسیتر
ن میتواند آشکار بوده، یا نا محسوس بوده و یا حتر ا  1-12شاروی باشد. نظر به شدت این عملکرد، میتوان آنرا وابسته به تخلفات آمت 

ن شدید همواره یک رویدات جدید پنداشته شده و یا یک مشخصه رفتار نا  2-23، یا 1نوع  نوع دوم طبقه بندی کرد. نظریات تعصب آمت 
 مناسب دانسته میشود. 

 
 فعالیت های گروه بازی یا پارت بازی

 
کت  در یک گروه که متشکل از دو یا بیشتر متعلیمن بوده دارای نام مشخص یا عالمه و یا سمبول باشد که اعضای آن بشکل جمیع به معتن شی

یا انفرادی در فعالیت های اخالل گری سهم داشته و مصئونیت و امنیت مکتب و یا اعضای مکتب را در ساحه اجتمایع عمویم آسیب برساند. 
 ل موارد ذیل میشود: فعالیت های گروه بازی شام

 
  پوشیدن یا نمایش دادن هرنوع لباس، زیورات، رنگ های مشخص که بیانگر وابسته بودن متعلم به یک گروه بوده و یا باعث حمایه

 از فعالیت های گروه مشخص میشود. 
 وده و یا به عنوان حمایتگر یک استفاده از هر نوع کلمه، عبارت، سمبول نوشتاری، یا حرکانر که بیانگر عضویت متعلم در یک گروه ب

 خود را با یک گروه در کتابچه های مکتب، کتاب های درش و اقالم شخیص 
ی
گروپ تبارز کند. یک متعلم هیچگاه نمیتواند وابستیک

 به نمایش بگذارد. 
 ن در فعالیت ها یا مباحثات اشتهاری گروه ها توسط دو شخص یا بیشتر از آن  سهم داشیر
  ن  به گروه ها و یا رفتار ضد اجتمایعجلب و جذب متعلمی 

 

 
 (10-1جنگ گرویه )

وی فزییک غت  قانونن برای لت و کوب کردن دیگران با هدف  ی انها در استفاده از نت  ن متعدد و سهم گت  به معتن حمله شدید متعلمی 
ن دیگران با استفاده از سالح یا آالت مانند ر رسانیدن و یا مجروح ساخیر  ضن
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ه، که شامل همه اینها شده اما محدود به آن نمیباشد( و یا بدون سالح.   ی مرچ و غت   )اسلحه جات، چاقو، پنجه بکس، میله ها، ستی
 

ه  رسزنش کردن، آزار و اذیت، خشونت، رفتار نادرست جنسیت  و غی 
 

چ کس انجام دهد. آزار و اذیت جدی شامل، اذیت جنیس، یک متعلم نباید نه به شکل مکرر و نه  آشکار، اعمال خشن و ناخوشایند در برابر هی
اذیت کردن در  نوع خود ییک از اعمال آزار و اذیت دانسته شده و ادامه دادن آن منجر به گفتاری، فزییک، احساش،  یا تهدید برقر میباشد. 

د. متعلم نباید اعضای جنیس متعلم دیگر میشود. یک متعلم نباید تهدیدات جدی خشونت زا را در برابر دیگ 1ارتکاب تخلفات نمتی  ران بکار گت 
ن لباس پوشیدن صورت گرفته باشد.   بدون مجوز لمس نماید، بدون در نظرداشت اینکه لمس ممکن است حی 

 
 

  

 تمرینات اعاده تخلفات نوع ۱
KG‐ 2 3‐6 7‐12 

 تعویض متناوب تماس با والدین
 تماس با بخش تطبیق قانون

 تمدید تعلیق
 با والدینتماس 

 جابجایی در برنامه متناوب
جابجائی به برنامه احتیاطی و ارجاع به تداوی سؤ عملکرد  

 10توسط ارسال به کانفرانس انضباطی ناحیه برای مدت 
 روز صورت میگیرد.

 تعویض متناوب
 تماس با بخش تطبیق قانون

 تمدید تعلیق
 تماس با والدین

 جابجایی در برنامه متناوب
برنامه احتیاطی و ارجاع به تداوی سؤ جابجائی به 

عملکرد  توسط ارسال به کانفرانس انضباطی ناحیه 
 روز صورت میگیرد. 10برای مدت 

 
 2تخلفات و پیامد های نوع 

 
-2دالر ) 500رسقت کمی  از 

15) 
 به معتن شقت و یا قصد شقت پول یا ملکیت شخص دیگر میباشد. 

 (53-2کارمندان )ادعای کاذب یا دعوی باالی ییک از  

 به طور منطقر  ا یداند  یم هندهدشخص راپور که ناحیه یا قراردادی مربوطه  کارمند   کی هیاتهام عل ا ی ی مستقیمادعا، ادعا ه،یانیارائه ب
 است. میداند که اطالع کاذب 

 (2-20)خرابکاری 
یه یا ملکیت دیگران )مانند. خراب کردن کتاب ها، به معتن آسیب رسانیدن قصدی و بدخواهانه، تخریب یا ویران کردن ملکیت مکتب/ناح

ه( ن و ترسیم عالیم گروه ها و غت  ات، دیوار ها، فرنیچر، نوشیر ن  الماری ها، تجهت 
 

 (25-2جنگ کردن )
ن دو شخص یا بیشتر از آن ا ن منازعه فزییک که تنها محدود به زدن، تیله کردن، هل دادن، چرخانیدن، و دیگر اعمال فزییک بی  ست که به معتن داشیر

 منجر به زخم فزییک نگردیده و هر دو طرف در آن سهم داشته، یا عمل گفتاری بوده  و یا عمل فزییک رخ داده باشد. 
 

 (12-2جنگ گروتی )
د.  به ن یا بیشتر از آن صورت میگت   معتن مشاجره فزییک که میان دو تن متعلمی 

 
 (52-2تخلف از پالییس آزار و اذیت جنیس و یا تبعیض جنسیت  )

ن  به   کتاب دستر مراجعه نمائید. بخش آزار و اذیت جنیس و یا تبعیض جنسیتر همی 
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 ( 13-2رفتار نادرست جنست  )

رفتار نادرست جنست  درین بخش به معتن شخیص است که با توافق بدن شخص دیگر و یا لباس های آنرا لمس نماید که منجر به تماس جنسیتر 
ن یا حمل لوازم جنیس، دیدن یا توزی    ع ویدیو های برهنه  گردد. رفتار نادرست جنیس همچنان شامل درخواست های جنیس، حرکات جنیس، داشیر

 اجتمایع، و یا مجالت برهنه میباشد.  توسط شبکه های
 

 (14-2نشان دادن قصدی اعضای جنیس )
م آور، سینه ها، و یا قسمت های پائیتن بدن میباشد. همچنان ، که بدن معلوم شود   البسه بسیار نازک پوشیدن به معتن نمایش دادن اعضای شی

 ممنوع میباشد. نمایش دادن هر نوع زیر لباش، پتلون های نیمه عریان، و لباس های که دارنده کلمات، بیانات و یا سمبول های نادرست باشد 
ً
جدا
 همچنان هر نوع پوشاک که عمل جنیس، مواد مخدر، یا الکول را اشتهار نماید ممنوع میباشد. و بوت ها باید همواره در پا باشد. 

 
 

 (18-2قمار زدن )
 
ی با ارزش باشد که تنها محدود  ن به به معتن بازی کردن هر نوع بازی که در آن شانس یا مهارت نیاز است و بخاطر بدست آوردن پول و یا هر چت 

 نمیشود.  کمسانی بازی قطعه و  
 

 ( 19-2مزاحمت )
به معتن این است که یک شخص در داخل و یا اطراف ساختمان مکتب و یادر محل مشخص ساحه مکتب، یا در داخل موتر مربوط مکتب 
ن نمیتوانند در حالتر که به یک برنامه  ن رد کند. متعلمی  بدون اجازه حضور داشته باشد و درخواست ترک نمودن محوطه، موتر و اطراف را نت 

اند، تحت اخراج و یا تعلیق قرار دارند به مکاتب دیگر بروند، مگر اینکه از مدیر مکتب و به همرایه والدین یا محافظ  احتیایط فرستاده شده
 حقوقر خویش باشند. 

 
 (16-2اخطاریه دروغ )

دا آوردن اخطار برای به صدا آوردن اخطار حریق در حالتر که آتش یا دود موجود نباشد، و یا راپور دروغ در مورد موجودیت بمب، و یا به ص
ورت میباشد.   خروج پرسونل بدون ضن

 
 ( 21-2آزار و اذیت )

ن رویه خشن و نامطلوب، یا ترسانیدن متواتر و یا اساش که احتمال تکرار آن متصور بوده و باعث ایج اد "آزار و اذیت" به معتن تهدید، داشیر
ترس برای مصئونیت متعلم دیگر، یا ملکیت گردیده، بصورت عموم با عملکرد تعلییم، فرصت ها، و فواید دیگران بدون استثنا مداخله صورت 

، تحریری، گرفته ، برقر نتر ن میباشد. آزار و اذیت ممکن شامل اعمال فزییک، حرکت، گفتار، اذیت انتر ، و یا اخالل گری در نظم فعالیت مکتب نت 
ن در امالک مکتب، فعالیت های مکتب، و یا موتر مکتب جد  و یا حس انتقام جونی برای راپور دادن آزار و اذیت میباشد. آزار و اذیت متعلمی 
ً
ا

 5131ع میباشد. پالییس هیئت مدیره ممنو 
 

ن )  (23-2عملکرد تبعیض آمی 
ن ملیت، رنگ، محل تولد، مذهب، جنسیت، شناخت  ن یا تصاویر نا مطلوب برای دیگران بخاطر داشیر به معتن رفتار، گفتار، ارسال میر
د جنسیتر یا بیان، تمرکز باالی جنسیت، معیوبیت و دیگر حاالنر که در پالییس قابل استفاده ناحیه از آن نام برده شده است میباشد. عملکر 

ن میت -1واند آشکار یا ناحسوس بوده، یا دارای رویداد و مشخصات باشد. نظر به شدت عملکرد، میتوان آنرا به صفت تخلف تبعیض آمت 
 طبقه بندی کرد.  2نوع  23-2، و یا 1نوع  12

 
 ( 30-2دخانیات یا سگرت کشیدن )

ن نباید هیچگونه محصوالت تنباکو دار و یا لوازم مربوط به  آنرا با خودداشته یا استفاده نماید. پالییس هیئت مدیره به معتن این است که متعلمی 
2.6.311R5 

 

 
 (03-2تحت نفوذ مواد مخدر یا الکول )

 اصطالح است که توسط آن وضعیت مستر یا نشه بودن یک شخص واضح میشود. تحت نفوذ 
 

 ( 48-2ترک نمودن مکتب بدون اجازه )
 به معتن خروج از محوطه مکتب بدون اخذ اجازه شفایه یا کتتی میباشد. 
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 (49-2ناکایم در حضور به تعلیق یا توقیف گاه )
 به معتن رد حضور به محل تعلیق یا توقیف گاه میباشد که توسط مدیر هدایت داده شده است. 

 
 (22-2)تخلف از پالییس قبول شده ناحیه برای استفاده تکنالوژی 

وریات، و یا مسئولیت های مشخص شده )از پالییس قبول شده استفاده از تکنالوژی(. در صورت استفاده از  هرگونه تخلف از توقعات، ضن
ن  ، شبکه های اجتمایع به روش غت  قابل قبول مانند، تجاوز بر حریم اشخاص دیگر، انتشار یا به نمایش گذاشیر ن ن آمت  موارد دروغ، نژادی، توهی 

، یا مواد متمرکز جنیس، یا پیام های تهدید کننده بشکل آشکار یا خصویص، و استفاده از شبکه ناحیه برای فعالیت های  ن ، تحقت  آمت  تهدید فحاشی
، و یا  ن ن یا به نمایش گذاشیر ، و دیگر موارد نامناسب میباشد. همچنان داشیر ، آزار و اذیت، تخریتی ن انتشار مواد، که باعث تجاوز بر حرمت امت 

 شخیص و مورال اشخاص میگردد. 
 

 عملکرد تر نظیم
 

اشتهار قصدی یا وکالت از عملکرد نامناسب یک متعلم توسط متعلم دیگر به هدف آوردن اخالل در نظم  موجود طعام خانه یا محل 
 ضف طعام. 

 

 تمرینات اعاده تخلفات نوع ۲
KG‐ 2 3‐6 7‐12 

 پروگرام های بدیل )تغیت  دادن صنف یا معلم(
ن با آژانس یا بخش مشوره دیه  ارتباط گرفیر

وریات احتمایل برآورده نشده  ارزیانی ضن
 پالن بهبودی رفتاری

)  )ارسال نمودن به اس اس نر
تغیت  در محیط )بخصوص، چویک، نظارت 

ه( ، و غت   اضاقن
ن  ون رفیر ن داخل آمدن و بت  ول حی   کنتر

انس با والدین، متعلم، یا کارمندان تدویر کنفر 
 مکتب

 بازداشت
 ارزیانی عملکرد و رفتار

 بازدید از خانه
 پالن انفرادی مصئونیت متعلم
 اطاق اعاده یا بازیانی آی اس اس

 تماس با والدین
 میانجیگری از طریق دوستان

 انعکاس فعالیت ها
 دور کردن امتیازات

داد وظیفه خدمات اجتمایع  استر
 ترمییمدوره 

 تدریس دوباره توقعات رفتاری

ن با بخش مشوره دیه  ارتباط گرفیر
 پالن بهبودی رفتاری
)  )ارسال به اس اس نر

، و  تغیت  در محیط )معلم، نزدییک، نظارت اضاقن
ه(  غت 

ن  ون رفیر ن داخل آمدن و بت  ول حی   کنتر
 کانفرانس با والدین/متعلم، و کارمندان مکتب

تب و خانه و ایجاد سیستم ارتبایط میان مک
 خانه و مکتب

 بازداشت
 اریانی عملکرد و رفتار

 مشوره دیه گرونی یا دروس رفتاری
 بازدید از خانه

تثبیت یک مرنی و ایجاد تقسیم اوقات فعالیت های 
 مربوط به عملکرد در مکتب
 پالن محافظتر انفرادی متعلم

 تماس با والدین
ن ناحیه مربوطه  ارسال به کنفرانس دسپلی 

 امتیازات دور کردن
ن به وظیفه خدمات اجتمایع  وادار ساخیر

 دوره ترمییم 
 تعلیق

 پروگرام های بدیل )تغیت  دادن صنف یا معلم(
ن  ون رفیر ن داخل آمدن و بت  ول حی   کنتر

 تدویر کنفرانس با والدین، متعلم، و کارمندان مکتب
 بازدید از خانه

 ارسال به کانفرانس انضبایط ناحیه
ن امتیازات  دور ساخیر

داد وظیفه خدمات اجتمایعاس  تر
 دوره ترمییم

 تعلیق

 
 

 
 و پیامد های آن 3تخلفات نوع 

 
اک   (51-3در صنف )عدم اشی 

کت در فعالیت های صنقن خودداری  متعلم از شی
 میکند. 

 
 (28-3تر حرمت  )

،  و دیگر گفتار و کلمات نادرست  ن است، که میتوان آنرا الفاظ زشت، فحاشی ن آمت  نی حرمتر عبارت از گفتار توهی 
 میباشد. 
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 (32-3گفتار و کردار نادرست )

ن  ، و توهی  ن به  استفاده از هر نوع لسان، عمل، بیانات یا مالحظات ناخوش آیند، نام گذاری یا هر نوع رفتار  که شامل استفاده از حرکات فحاشی آمت 
ا گونی یا بیانات گفتاری که باالی جنسیت، نژاد، مذهب، رنگ پوست، محل تولد، اصل و نسب،  نجابت و شخصیت پنداشته میشود. هرگونه ناشن

ه گردد  ، و غت  ن ، خصومت آمت  ن  سن، معیوبیت یا تمرکز جنیس بوده و هدف آن تغیت  محل تعلییم به ساحه تهدید آمت 
 

 (47-3ترک صنف دریس بدون اجازه )
 به معتن ترک کردن صنف توسط متعلم بدون اخذ اجازه بصورت شفایه یا تحریری میباشد. 

 
، حرکات تهدید 

ی
ن بازی های خشن بازی های جنیک  (26-3) آمی 

 
، خشن، و یا بازی های پر ش و صدا  به معتن شکیسی

 میباشد. 
 

 (44-3استفاده غی  مجاز از آالت شخیص برق  )

، موبایل، کمپیوتر های لپ تاپ، و ه ، گیم های دستر  که توسط ناحیه فراهم نگردیده، و شامل آیپاد، ام نی تری پلت 
ر نوع تکنالوژی به معتن هر نوع آالنر

 جدید که ظرفیت های مشابه با آنها را دارد. 
 

 (29-3رد شناخت هویت )
 به معتن آن است که متعلم از نشان دادن کارت هویت خودداری نماید. 

 
 عادت به تخلف از معیار پوشیدن یونیفورم

 کاال یا قیافه ظاهری که باعث ایجاد اخالل در پروسه تعلییم گردیده و نگرانن صیح یا امنیتر را به بار آورد. 
 

 (50-3نمایش عامه غی  اخالق  )
ن دو شخص در تاسیسات عامه میباشد. این عمل شامل بوسیدن،  نمایش عامه غت  اخالقر  ن رابطه فزییک بی  اصطالح است که از آن برای داشیر

ن دست یکدیگر و یا دست اندازی با یکدیگر میباشد.   نوازش کردن، و گرفیر
 

 ( 31-3دیر آمدن داییم )
 
ی

 ناوقت آمدن داییم یا همیشیک
 

 
 (3-33مکتب گریزی )

ن که از صنف  و یا اداره مکتب غایب میباشند، مکتب گریز دانسته میشوند. اداره مکتب از غیابت  محافظ حقوقر شان، بدون اجازه فامیلمتعلمی 
ول به عمل آورده و آنرا تائید یا رد میکند.    متعلم کنتر

 
 
 

ن دیگر )  (25-3اعمال اخالل گری قصدی برای متعلمی 
 

مکتب، یا احاطه مکتب که اخالل کننده پروسه تعلییم باشد )مانند، حرف زدن، شو اعمال قصدی یا عملکرد در صنف درش، ساختمان 
ه. (  صدا کردان، بلند شدن از چویک بدون اجازه و غت 
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 تمرینات اعاده تخلفات نوع 3
KG‐ 2 3‐6 7‐12 

 قرارداد رفتاری با سیستم تشخیص
تغیت  در محیط )چویک گذاری خاص، دور 

ه(  کردن عوامل انحراف کننده، و غت 
ول ورود و خروج  کنتر

پیامد های داییم برای مشکالت رفتاری در 
 صنف درش

 واکنش های مداوم برای مشکالت رفتاری
ی در صنف  فاصله مورد نیاز برای جلوگت 

 از دست دادن امتیازات
 ممانعت از طعام چاشت

 تماس با والدین 
 باز دید از خانه والدین

 س خصویص با متعلمکانفرن
 گزینه های اختصایص
 ارسال به اس اس نر 

 بازتاب فعالیت
 انجام وظایف اجتمایع

 دوره ترمیم
 عدالت ترمییم

 تدریس مجدد توقعات رفتاری
 پالن مصئونیت

 

 ارزیانی سطح مهارت
وریات احتمایل رفع ناشده  ارزیانی ضن

 پالن بهبودی رفتاری
ول ورود و خروج  کنتر

 با والدین، متعلم، و کارمندان مکتبتدویر کانفرانس 
 بازداشت

 ارزیانی عملکرد در جریان تعلیمات
 مشوره دیه گرونی یا تدریس رفتاری

 بازدید از خانه
 بازدید از خانه یا ارجاع به کار اجتمایع

تثبیت یک مرنی و ایجاد تقسیم اوقات فعالیت های 
 مربوط عملکرد در مکتب

 متعلمپالن انفرادی مصئونیت و اجراآت 
، بازتاب آی اس اس  اطاق بازیانی

 میانجیگری توسط دوستان
 دوره ترمیم

 برنامه گذاری متناوب )تغیت  معلم/صنف(
 پالن بهبودی رفتاری

تدویر کانفرانس با والدین، متعلم، یا کارمندان 
 مکتب

 بازداشت
 ارزیانی رفتاری و عملکرد

/ تدریس رفتاری  مشوره دیه گرونی
 مصئونیت و اجراآت متعلمپالن انفرادی 

، باز تاب آی اس اس  اطاق بازیانی
 او اس اس

 تماس با والدین
 جلسه با والدین

 میانجیگری توسط دوستان
 دور کردن امتیازات

 دوره ترمیم 

 
 

 و پیامد های آن 4تخلفات نوع 
 

ن رسیدن موتر به ایستگاه و بعد از حرکت موتر  ن حقوقر آن برای رفتار اطفال حی  مسئولیت  زمانیکه اطفال در ایستگاه موتر هستند، والدین یا محافظی 
ی را علیه اع مایل که در دارند. ناحیه مربوطه برای نظارت در ایستگاه موتر خود را مسئول نمیداند، اما مکاتب عامه سینت لوئیس ممکن است تدابت 

ن مکاتب عامه سینت لوئیس بعد از سوار شدن اط فال در ایستگاه موتر ممکن باعث اخالل در فعالیت مکتب گردد اتخاذ خواهند نمود. نظارت از متعلمی 
ن انتظار بخاطر آمدن موتر مکتب از شک به دور باشند. رفتار نا ن بسیار مهم است تا حی  مناسب کودکان ممکن موتر مکتب آغاز میشود. برای متعلمی 

قراردادی است منجر به قطع استفاده از وسایط بطور موقتر یا داییم گردد. هر گونه تخلف ارتکاب یافته توسط یک متعلم در ییک از وسایط مربوطه یا 
ن مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.  ن مقرره متعلمی  شید که برای رفتار نامناسب موتر را همانند صنف دریس در نظر داشته بامکتب در مطابقت با همی 

دو عدد کمره دیجیتل در هر موتر بخاطر ثبت جریان فعالیت موتر در داخل و نزدیک دروازه موتر نصب گردیده در آن برای هیچکس قابل تحمل نیست. 
 است. 

ن باید اوامر راننده را رعایت نمایند.  .1  راننده موتر مسئول است. متعلمی 
 با مدیر مکتب راننده موتر میتواند سیت را  .2

ی
ن را که از موتر استفاده مینمایند بدست آورده و در هماهنیک راننده موتر یک لست متعلمی 

ن باید در موتر های مربوطه شان رفت و آمد نمایند.  ن نماید. متعلمی   برای متعلم تعیی 
ن که از وسایط استفاده یم نمایند یک کارت دری .3 افت یم نمایند که در آن موتر مشخص و مست  رفت و آمد آن درج میباشد. تمایم متعلمی 

ن تنها باید در موتر های مربوطه رفت و آمد نمایند.   متعلمی 
ن داده نمیشود.  .4  برای والدین اجازه استفاده از وسایط متعلمی 

 
 نمائید.  : برای رهنماتی ها و مسئولیت های وسایط به بسته ثبت نام یا بخش آنالین مراجعهنوت

 
 

ن امتیاز استفاده از وسایط برای متعلم شود. رفتار نا درست جدی در داخل موتر مکتب ممکن است  تخلف از قواعد منجر به گرفیر
ن گردد. در جریان تعلیق امتیاز استفاده از موتر، مسئولیت انتقال و رفت و آمد اطفال به عهده والدین  باعث پیشنهاد اخراج از مکتب نت 

ن حقوقر آنه  ا میباشد. و محافظی 
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 پیامد ها تخلفات
 (43-4خوردن یا نوشیدن در موتر )

ن دخول یا  فشار دادن یا تیله کردن یکدیگر حی 
 (40-4خروج به موتر _ 

ن ) ون از کلکی  ون کردن اعضای بدن به بت   (42-4بت 
ن در سیت موتر )  (39-4عدم پذیرش نشسیر

 (38-4دستکاری با دروازه عاجل )
ن اشیا به داخل موتر شویس )  (36-4انداخیر
ن ) ون از کلکی  ن اشیا به بت  ون انداخیر  (37-4بت 

ن موتر )  (41-4فریاد کشیدن از کلکی 

 قرارداد رفتاری با سیستم تشخیص
 تعلیق استفاده از موتر

ه( ن موار مربوط و غت   تغیت  محییط )سیت مخصوص، دور ساخیر
 تماس با والدین

 متعلمکانفرنس خصویص با 
 دور کردن از موتر

 تدریس مجدد توقعات رفتاری
ر رسانیدن است  تصمیم عدیل -متعلیم که در صدد ضن

 

ن   تکنالوژی و رفتار متعلمی 
 
ن و همه قواعد مربوط به آن باالی استفاده از تکنالوژی در مکاتب عامه سینت لوئیس قابل تطبیق میباشد که شامل  پالییس قبول شده متعلمی 

ن میباشد )آزار و  نتر نت  ن ممکن باعث از دست دادن امتیازات، تعلیق، اخراج، و حتر (. Stat Rev Mo 5770.61اذیت انتر تخلف ازین قوانی 
ن استفاده از تکنالوژی مربوط به ناحیه  ن حریم خصویص حی  ن نباید توقع داشیر  یا جزانی گردد. متعلمی 

و ارسال و یا دریافت مطالب مجازات مدنن
، توسط اداره مکتب داده میشود. استفاده غت  مجاز تلیفون موبایل، کمره های ، و یا داشته باشند. اجازه استفاده تلیفون موبایل، کمره های برقر

ن اشیای متذکره خواهد شد. اقالم ضبط شده تنها به والدین یا محافظ حقوقر  بعد از جلسه با مقامات مکتب  دیگر آالت برقر باعث ضبط و گرفیر
ن بازگشتانده خواهد شد. اداره ناحیه مربوطه بخاطر ضبط آالنر که در مغایرت با پالییس آورده شده خود را مسئول نیم  در یط مدت زمان معی 

 داند. 

 
ن و کارمندان ممنوع میباشند. انجام این کار باعث  ن تصاویر و ویدیو های دیگر متعلمی  ن از گرفیر تخلف از حقوق حریم خصویص دیگر متعلمی 

ن و کارمندان شده و باعث جزای انضبایط در مطابقت با پالییس های قبول شده و قانون حقوق تعلیمات و حریم خصویص میگردند. ناحیه  متعلمی 
ات متذک ن  دارد تا تجهت 

ی
ه اطالعات در تکنالوژی مربوطه نظارت همیشیک ات ارتبایط برقر و ذخت  ن ره را بخونی حفاظت نماید. مربوطه باالی تجهت 

ن مجاز شمرده نمیشود.  ون از ساحه مکتب که منجر به وارد شدن اخالل در فعالیت مکتب گردد نت  ایط خاص، استفاده تکنالوژی در بت  تحت شی
 .) نتر  )بطور مثال، استفاده از فیسبوک و دیگر منابع رسانه ای برای ترسانیدن و یا آزار و اذیت انتر

 
ش منابع و امکانات برای خویش محفوظ نگاه میدارد. شبکه هیئت مدیره یک هیئت مدیره تم نتر را در زمان دستر ایم حقوق و محدودیت های انتر

ن توافق یم نمایند که نباید با کسانن که از طریق آنالین پیدا کرده اند مالقت ن مایند خط مسدود و محدود در مطابقت با قانون میباشد. متعلمی 
ن )یحی شبکه انتر  ی دروس و یا یک کارمند مکتب جهت اهداف تعلییم باشد. متعلمی  نت و یحی شبکه داخیل(، مگر اینکه تنها به هدف ترغیب فراگت 

در صورت مشاهده هر گونه مواد نامناسب از طریق کمپیوتر و یا دریافت هرگونه پیام نا مناسب که خود را راحت احساس نکنند باید بصورت 
 کارمندان دیگر مکتب اطالع دهند.   فوری برای معلم و یا 

 
ن یا انضباط  دسپلی 

 
، یا شبکه ای و قواعد فوق ال پالییس ک، استفاده تنهانی

ول شونده انفرادی، مشتر ذکر برای تمایم استفاده کنندگان منابع کمپیوتری و اطالعانر کنتر
ن که از پالییس فوق الذکر و دیگر مقررات آن تخلف یم نمایند در معرض مجازات انضبایط در مطابقت ب ا قابل تطبیق است. کارمندان یا متعلمی 

ن امتیاز استفاده از منابع کمپیوتری، ایل تعلیق خدمات و یا اخراج از وظیفه یا تعلیق و  اخراج از پالییس ها و قواع د موجود قرار گرفته از دور ساخیر
ن گردد. باوجو   و جزانی نت 

د. بر عالوه، تخلف از پالییس ها و قواعد فوق الذکر ممکن باعث مجازات مدنن د مکتب با ایشان برخورد صورت میگت 
 استفاده از معلومات ممنوعه را برای خود حفظ نموده، و ممکن است در همه مم

ی
انعت های فوق، ناحیه تمایم حقوق مشخص نمودن چگونیک

ن که بصو  ن حساب های کاربری کارمند یا متعلم بر اساس دریافت های استفاده نادرست اقدام نماید. کارمندان یا متعلمی  رت رد، تعلیق و یا بسیر
ش یم یابند، باید بصورت فوری موضوع را به اطالع معلم یا مسئول بخش برساند. ناخواسته به معلو   مات نامناسب دستر
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 تعلیق
 
ن گردند ممکن به حالت تعلیق در  ن از مکتب که ممکن باعث تضعیف روحیه و مورال دیگر متعلمی  ن بنابر تخلف از مقررات نظم و دسپلی  متعلمی 

د باید به مقامات باال یا مسئول رسانیده شود، که توانان  رد تعل ر یق را دآورده شده و یا اخراج گردند. هرگونه تعلیق که توسط مدیر صورت میگت 
 هر حالت دارا میباشد. 

 
  .هیچ متعلم را نمیتوان از مکتب برای بیشتر از یک روز بدون اطالع دادن تعلیق به مرجع مربوطه از مکتب خارج ساخت 
  ن را برای مدت که بیشتر از  از مکتب به حالت تعلیق بیاورند.  2روز نباشد بنابر تخلفات نوع  10مدیران میتوانند متعلمی 
 ن در د وری به حالت تعلیق در آورد، رجه کودکستان ایل صنف دوم متعلمی  ن وریات مندرج قواعد ایاالت مت  را نمیتوان به اساس ضن

 که شامل قانون مصئونیت مکاتب بوده اما محدود به آن نمیباشد. 
  روز نباشد از مکتب به حالت تعلیق در آورد.  180رئیس عمویم میتواند یک متعلم را برای مدت که بیشتر از 
  .زمانیکه یک متعلم در حالت تعلیق در میاید، باید با والدین تماس حاصل شده و یک تعلیق خط برای شان فرستاده شود 
  ن ن که در حمله باالی کارمندان یا متعلمی  دیگر سهیم بوده اند، ممکن جریمه یا زیان بازگشت را به مکتب که در آن آنعده متعلمی 

 حمله را انجام داده اند پرداخت نمایند. 
  فت از امالک مکتب و یا فعالیت های مربوطه ناحیه اجازه  1000متعلم که به جزای انضبایط وادار شده است نباید در فاصله

ناحیه انجام شده باشد. شاگرد تعلیق شده باید اجازه ورود به امالک مکتب را از  داده شود، ضف نظر ازینکه فعالیت در ملکیت
ن را بخاطر انجام  ن دریافت کرده باشد. ناحیه مربوطه میتواند متعلمی  رئیس عمویم و یا شخص مسئول قبل از دخول به ساحه معی 

ونن که تاثت  منقن باالی محیط تعلییم داخل مکتب دارد محکوم ب  ه مجازات انضبایط نمایند. عملکرد بت 
 
 

 مراحل دادریس برای تعلیق
 

 
د. برای  ن باید برخورد یکسان، مناسب  و صادقانه در رفع مشکالت و شکایت های شان و همچنان تعلیق و اخراج آنها صورت گت  با همه متعلمی 

ن که ممکن است باعث تعلیق و یا سفارش به اخراج شان شوند:   تخلفات از مقرره متعلمی 
 
ن به راه اندازد.   مدیر مکتب یا شخص مسئول باید کانفرانس را با متعلم به پیش برده و همچنان تحقیقات را به سطح مکتب در جریان مدت معی 

 نمیتوان هیچ متعلم را به حالت تعلیق در آورد مگر اینکه: 
. 

 شده باشد و یابرای متعلم یادداشت شفایه یا تحریری در مورد تخلفانر که نموده است فراهم  .1
یحات شفایه و یا تحریری در مورد حقایق که اساس پیشنهاد تعلیق قرار گرفته است دا .2 ده اگر متعلم تخلفات را انکار نموده، باید برای وی تشی

 شود. 
ی    ح نماید، و  .3  باید برای متعلم فرصت داده شود تا رویداد را از جانب خود تشی
روز میباشد، و برای متعلم حق داده شود که اگر میخواهند در تصمیم اتخاذ شده تجدید نظر صورت  10در حالتیکه تعلیق برای بیشتر از  .4

د، تعلیق متذکره به حالت خود تا زمانن باقر میماند که هیئت مدیره تصمیم خویش را اتخاذ نموده، مگر اینکه به اساس قضاوت ریاست  گت 
متعلم باعث ایجاد خطر برای ملکیت یا اشخاص و یا تهدید اخالل مرحله اکادمیک را منجر خواهد شد، که در آن صورت عمویم، حضور 

ون ساخته شده و در مورد آگایه الزم به زودترین فرصت برای متعلم داده شود.   متعلم باید بصورت فوری از مکتب بت 
 

حقوقر در تماس شده و یادداشت تعلیق را برای آنها با دالیل تعلیق ارائه نموده، و تاری    خ و  مدیر مکتب یا شخص مسئول باید با والدین یا محافظ
ن نمایند. هیچ متعلم را نمیتوان بدون  ورت الزیم برای داخله مجدد متعلم تعیی  زمان تدور کنفرانس را مدیر یا شخص مسئول را منحیث یک ضن

 تعلیق به خانه فرستاد. درج اسناد کامل و بیان رفتار نا مناسب و دالیل 
 

 
ب متعلم باید تا ختم روز درش در مکتب باقر مانده مگر اینکه برای والدین یا محافظ حقوقر اش تسلیم داده شود. متعلم که حضور آن در مکت

ون شده و تحت باعث تهدید یا موجودیت خطر برای شخص دیگر، ملکیت یا خطر اخالل پروسه تعلییم باشد باید بصورت فوری از مکتب بت  
 نظر مقامات مناسب قانونن قرار داده شود.  

 



39  

 روند تجدید نظر برای تعلیق و یا تعویض آن
 

 تجدید نظر تعلیق کوتاه مدت: 
ونن مکتب، که بیشتر از  روز نباشد نمیتواند خارج از محدوده مدیریت مکتب مورد تجدید  10بازداشت، تعلیق از داخل مکتب، تعلیق بت 

د.   نظر قرار گت 
 
 

 روز(:  10تجدید نظر طوالتن مدت )اضافه تر از 
روز، حق را برای متعلم، والدین یا محافظ حقوقر میدهد تا در مورد تصمیم اتخاذ شده ریاست به هیئت مدیره  10هر گونه تعلیق بیشتر از 

مدت  تعلییم درخواست تجدید نظر ارائه نمایند. متعلم یا والدین آنان باید دفتر ارتباطات فامییل را بخاطر ارائه درخواست تجدید نظر در ظرف
ا ج روز کاری از تاری    خ تعلیق طوالنن مدت در جریان بگذارند. در صورتیکه متعلم یا والدین شان یادداشت ارائه درخواست تجدید نظر تعلیق ر پن

که بفرستند، تعلیق متذکره تا زمانن که هیئت مدیره تصمیم نهان  را اتخاذ نمایند رفع میگردد. اما، در صورتیکه ریاست عمویم قضاوت نماید  
 تعلم متذکره خطر مداوم را به اشخاص، یا ملکیت دارا بوده و تهدید اخالل پروسه اکادمیک متصور است، متعلم را باید بصورت فوری از مکتبم

ون نموده و به زودترین فرصت تصمیم اتخاذ شده به سمع متعلم یا فامیل شان رسانیده شود.   بت 
 

ره، رئیس عمویم باید بصورت فوری راپور مکمل تحریری را از حقایق مربوط به تعلیق، و در صورت ارائه درخواست تجدید نظر به هیئت مدی
تصمیم اتخاذ شده توسط آنها، و دالیل موجود را به مرجع مربوطه بفرستد و هیئت مدیره به اساس درخواست، میتواند موضوعات فوق را در 

 قرار دهد.   oMRS ,116.716 اختیار درخواست کننده تجدید نظر در مطابقت با بخش 

 
 روز را توسط:  10والدین یا محافظ حقوقر میتوانند درخواست تجدید نظر تعلیق بیش از 

 tS ,St. th11 .N 108.درخواست اخذ فورم تجدید نظر را به دفتر ارتباطات فامیل و اجتماع از آدرس 
 Louis, MO 63101  .بدست آورده و یا یک درخواست تجدید نظر بنویسند 
  .تمایم معلومات را در مورد تخلف صورت گرفته درج فورم یا درخواست تجدید نظر نمایند 
  روز کاری به دفتر ارتباطات فامیل و اجتماع از تاری    خ تعلیق طوالنن مدت بسپارند.  5فورم یا درخواست را در یط مدت 
 ه تعلیق طوالنن مدت گردیده است. تجدید نظر تنها محدود به بیان حقایق مستقیم در مورد تخلف است که منجر ب 

 
 تبدییل متناوب: درخواست تجدید نظر برای 

ن تبدیل شده است میتواند درخواست تجدید نظر تبدییل را به دفتر  1متعلم که به یک محل متفاوت دیگر بنابر تخلف نوع  از مقرره متعلمی 
ن   ارتباطات فامیل و اجتماع بسپارد. تبدییل تا زمانن در حالت خود باقر میماند که تصمیم در مورد درخواست تجدید نظر اتخاذ گردد. متعلمی 

ن حقوقر میتوانند درخواست تجدید باید د ر محل که تبدیل شده اند ایل اتخاذ تصمیم تجدید نظر خویش مراجعه نمایند. والدین یا محافظی 
ند:   نظر را توسط ییک از روش های ذیل به پیش بتی

  10136فورم تجدید نظر را از دفتر ارتباطات فامیل و اجتماع از آدرس OM s,iuLo .St ,St. th11 .N 108  بدست آورده و یا یک
 درخواست تجدید نظر تحریر نمایند. 

  .تمایم معلومات وابسته به تخلف را در درخواستر یا فورم مربوطه درج نمایند 
  روز کاری از تاری    خ تبدییل به دفتر فامییل و ارتباطات اجتمایع بسپارند.  5فورم متذکره یا درخواست تجدید نظر را در یط مدت 
  نظر باید تنها محدود به بیان حقایق و وابسته به تخلف که منجر به تصمیم تبدییل شده است باشد. یادداشت درخواست تجدید

تصمیم رسیم در مورد درخواست تجدید نظر در ظرف ده روز رسیم مکتب از تاری    خ دریافت درخواست تجدید نظر به والدین 
 فرستاده میشود. 

 د.  نی پنداشته شده و نمیتواند تصمیم دفتر ارتباطات فامیل و اجتماع نها  در آن تجدید نظر صورت گت 
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 اخراج
 

 اخراج عبارت از  عدم پذیرش داییم در مکتب میباشد. 
 

 اخراج از مکتب: 

 
را مرتکب شده و به حالت تعلیق در آورده شود، ممکن است به سبب سفارش مدیر مکتب و یا شخص  1هر متعلم، بعد از آنکه تخلف نوع 

 مسئول از مکتب اخراج گردد. مدیر مکتب یا شخص مسئول باید بصورت فوری متعلم را که گنهکار شناخته شده و ییک از اقالم ذیل را در مکتب،
 یا رویداد های تعلییم مکتب با خود حمل نموده باشد به حالت تعلیق در آورده و درخواست اخراج آنرا طرح نماید. موتر مکتب، و 

 )موجودیت سالح )به لغت نامه اسلحه جات مراجعه شود 
 توزی    ع یا فروش مواد مخدر یا الکول 
  ن  حمله خشمگی 
  ورت به اخراج ن مصئونیت مکاتب که ضن تخلفات دیگر از قوانی 

 باشد.  داشته
 
 

 اخراج از ناحیه: 
ن حقوقر متعلم و بیان تخلفات، هیئت مدیره تعلییم ممکن متعلم را بصورت داییم از مکتب اخ راج به ادامه ارائه یادداشت به والدین یا محافظی 

نمایند. بعد از سمع مشکالت، هیئت مدیره تمایم شواهد و بیانات ارائه شده توسط متعلم و مقامات مکتب را قبل از تصمیم به اخراج متعلم 
د.  در   نظر میگت 

 
مقامات مسئول نوت: متعلم اخراج شده نباید در هیچ مکتب عامه و یا محیل یا سیستم مکتب شهری ایالتر پذیرفته شده، به استثنا آنکه توسط 

 مکتتی که در آن خواهان شمولیت را دارد منظور شود. 
 

 روند اخراج
 

  : از مکتب
 مدیر مکتب میتواند برای اخراج یک متعلم از مکتب سفارش نماید. در صورتیکه مدیر مکتب سفارش اخراج یک متعلم را مینماید، متلعم متذکره

تاده به حالت تعلیق درآمده و انتظار تدویر کنفرانس انضبایط را در مورد سفارش اخراج مینماید. متعلم به کنفرانس انضبایط ناحیه تعلمت  فرس
ن ناحیه تعلییم تصمیم نهانی را در مورد تائید، تغیت  یا رد سفارش اخراج اتخاذ یم نماید.   میشود که در آن شخص مسئول دسپلی 

 
ن ناحیه تعلییم قرار ذیل میباشد:   روند و مراحل طرزالعمل سفارش اخراج توسط کانفرانس دسپلی 

  م را در سطح مکتب به راه اندازد. اسناد الزیم مورد نیاز باید به دفتر مدیر مکتب یا شخص مسئول باید یک کنفرانس یا تحقیقات الز
ده شود.   ابتکارات ستی

  ن ناحیه تعلییم، در یط مدت ن ناحیه تعلییم توسط شخص گماشته شده از جانب رئیس عمویم، یا مسئول دسپلی  کنفرانس دسپلی 
 روز از تخلف انضبایط تدویر یم یابد.  10

 ن ناحیه تع  لیم اسناد های مربوطه را که توسط مدیر مکتب یا شخص مسئول تسلیم داده شده است مرور یم نماید. مسئول دسپلی 
  .متعلم ایل تدویر جلسه یا کنفرانس به حالت تعلیق قرار میداشته باشد 

 
 اخراج از ناحیه تعلییم: 

نمایند. از مکتب به شکل داییم اخراج  و در مورد ارتکاب جرمهیئت مدیره تعلییم ممکن متعلم را بعد از دادن آگایه به والدین یا محافظ حقوقر 
ند.   در جلسه استماعیه، هیئت مدیره شواهد و بیانات ارائه شده توسط متعلم و مقامات مکتب را قبل از اتخاذ تصمیم اخراج در نظر میگت 
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 داخله مجدد یا جواز ثبت نام
 

ی از اخراج اگر یک متعلم قصد دارد تا خود را در مکاتب  عامه سینت لوئیس در جریان مرحله تعلیق یا اخراج از مکتب دیگر و یا بخاطر جلوگت 
ه  نماید، یک جلسه یا کنفرانس به سطح رئیس از مکتب یا ناحیه تعلمت  دیگر در همان ایالت یا ایالت دیگر، به شمول مکتب خصویص، و غت 

ه اگر عملکرد متذکره در مکاتب عامه سینت لوئیس اتفاق میافتاد، آیا منجر به تعلیق یا عمویم یا شخص مسئول تدویر یم یابد تا دیده شود ک
. والدین باید با بخش ابتکارات به تماس شده و درخواست وعده مالقات  اخراج متعلم از ناحیه تعلییم مکاتب سینت لوئیس میگردید یا خت 

 نمایند.  
 
ن منجر به تعلیق یا اخراج   بعد از آنکه ریاست عمویم یا شخص مسئول مشخص ساختند که همچون عملکرد در مکاتب عامه سینت لوئیس نت 

ن قابل تائید قرار دهد. در مواردیکه متعل ن از میشود، ناحیه تعلییم میتواند تعلیق یا اخراج را در ناحیه تعلییم مکاتب عامه سینت لوئیس نت  می 
، وارد ناحیه تعلیم مکاتب عامه سینت لوئیس میشوند یا تخلفات متعدد از مقررات تعلییم علییم یا بخش های دیگر  با سابقه تعلیق نوایح ت

ن که توسط بخش ابتکارات مشخص میشود قرار داده شود.  ن متذکره باید در مکاتب احتیایط برای مدت زمان معی   متعلمی 

 
روز به خاطر تخلف از مقررات به حالت تعلیق درآمده  10که از مکاتب دیگر برای مدت بیشتر از   مکاتب عامه سینت لوئیس متعلمیتن را 

ی  اند بدون تدویر کنفرانس یا جلسه بخاطر مرور عملکرد قبیل آنها که منجر به تعلیق و اخراج آنها شده و بدون دریافت راه حل جهت جلوگت 
ن از طرف مکتب، خود متعلم و فامیل یا محافظ از اتفاق رویداد های متذکره در آینده نیم پذی رد. کنفرانس یا جلسه باید دارای اعضای معی 

 حقوقر شان باشد. 
 

 جرایم جناتی 
در صورتیکه متعلم محکوم شده باشد، یا متهم به  اید ، هیچ متعلم را نمیتوان داخله مجدد یا ثبت نام نم167.171§طبق اساسنامه ایالتر 

صفت بزرگسال یا نوجوان بوده و بدون قضاوت نهان  یا محکومیت نوجوان در عمیل که، اگر توسط یک بزرگسال انجام میشد ییک از جرایم 
 ذیل را تشکیل میداد: 

 565.020)الف( قتل درجه اول تحت مواد مندرج 
 565.021درج )ب( قتل درجه دوم تحت مواد من

 565.050حمله درجه اول تحت مواد مندرج )ج( 
 030.566وجود داشت، یا تجاوز درجه اول تحت مواد مندرج  2013آگست  28قسمیکه قبل از  030.665)د( تجاوز به زور تحت مواد مندرج 
ی تحت مواد مندرج  2013آگست  28قسمیکه قبل از  566.060)ـه( لواط به زور تحت مواد مندرج   566.060وجود داشت، یا عمل لواط جتی

 566.032)و( تجاوز شناخته شده قانونن تحت مواد مندرج 
 566.062)ز( لواط شناخته شده قانونن تحت مواد مندرج  
وجود داشت، و یا راهزنن درجه اول تحت  2017یا قسمیکه قبل از اول جنوری  569.020)ح( شقت یا راهزنن درجه اول تحت مواد مندرج 

 570.023مواد مندرج 
ول  2017یا قسمیکه قبل از اول جنوری  212.951)ط( توزی    ع مواد مخدر به حد اندک تحت مواد مندرج  وجود داشت، یا ارسال مواد کنتر

 569.040شونده تحت مواد مندرج 
 569.040حریق عمدی درجه اول تحت مواد مندرج )ی( 

 565.110)ک(اختطاف درجه اول، تحت طبقه بندی درجه اول جرایم تحت مواد مندرج 
 

ی ازین پالییس را نمیتوان قسیم تفست  نمود که باعث  ن ن ناحیه تعلمت  برای تطبیق هیچ چت  ن مربوط به مقرره متعلمی  ی از تحمیل دسپلی  جلوگت 
ئه شده باشد، موارد مندرج جر  ایم فوق گردد حتر اگر اتهام بزرگسال یا نوجوان متذکره رد شده یا از جرم مشخص جنان  یا محکمه خوردساالن تتی

یفات قانونن حمایت شونده توسط قانون برخوردار باشد.   مگر اینکه به اثبات برسد که متعلم میتواند از تمایم تشی
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 504دارای معیوبیت، و بخش قانون تعلیمات برای افراد 

 
 

وریات قانون تعلیمات برای افراد دارای معیوبیت و بخش  ن دارای معیوبیت ممکن باالی  504ضن ن متعلمی  قانون بازسازی در مورد دسپلی 
وریات متذکره قابلیت ناحیه تعلییم  را در مورد تطبیق قانون مصئونیت مکاتب و مقرره تعلییم مکاتب سینت لوئیس تاثت  گذار باشد. ضن

ن متذکره بدون   در نظرداشت تغیت  در طرزالعمل های تبدییل مورد نیاز قانون محدود میسازد. استثنا قرار دادن متعلمی 

 
 

ن که دارای معیوبیت هستند بخیسی از پالیس هیئت مدیره تعلییم است. برنامه ها و خدمات  ارائه تعلیمات عامه مناسب و رایگان برای متعلمی 
ن در مطابقت با قانون تعلیمات برای افراد دارای معیوبیت و  وریات این متعلمی  س برای رفع ضن  U.S. C. §1400 et seq 20قابل دستر

وری و بخش  ن گنجانیده شده   S.CU 92 ,3971.. §947قانون بازسازی  504موجود میباشد. قسمیکه در پالن تعلیمات خاص ایالت مت 
  است. 

 

، مکاتب نوایح تعلییم نیاز دارند تا فعالیت های دریافت اطفال و ششماری 504بر اساس قانون تعلیمات برای افراد دارای معیوبیت و بخش 
 اجرا نمایند. این بخش شامل اطفایل است که در ناحیه  21ساالنه اطفال دارای معیوبیت و یا مشکوک معیوبیت را از سن تولد ایل سن 

ی
سالیک

وند، و متعلمیتن که به مکاتب خصویص حضور میابند، اطفایل متحرک، مانند اطفال مهاجر و نی خانمان، و  تعلییم  نموده و به مکتب نمت 
ی

زندیک
وند. اگر شما طفل دارای معیوبیت  ورت به تعلیمات خاص دارند هر چند صنف به صنف پیش مت  ن معیوبیت اند و ضن اطفال که مشکوک به داشیر

ود، دارید و یا طفیل  درخواست فورم گزارش دیه ششماری را نمائید. این یادداشت به  را میشناسید که معیوبیت دارد و به مکتب عامه نمت 
ً
لطفا

ن مسئولیت مشابه برای پیدا کردن اطفال معیوب طبق مواد مندرج بخش  ورت فراهم میگردد. ناحیه تعلییم نت   504لسان های محیل طبق ضن
 دارد. 

 
و یا  5344‐633 (314)برای معلومات بیشتر درین مورد، با مدیر مکتب طفل تان و یا رئیس خدمات تعلیمات خاص، توسط شماره تلیفون 

تماس حاصل  N. 11th Street, St. Louis, MO 63101 801ارسال پست به بخش خدمات تعلیمات خاص، مکاتب عامه سینت لوئیس، 
 نمائید. 

 
ن مکاتب عامه سینت  ن سنی  ایط دارای معیوبیت که بی   21ایل  3لوئیس اطمینان حاصل یم نماید تا خدمات الزم را برای تمایم اطفال واجد شی

ن سن  ن تعلیمات خاص  21ایل  3سال قرار دارند تحت حوزه قضان  فراهم سازد. ناحیه تعلییم ارزیانی رایگان هر شخص بی  ورت به داشیر را که ضن
ورت ارزیانی را برای فراهم ساخته،  تخاذ تصمیم برای جابجان  شخص در محل ابتدان  در برنامه عادی یا خاصقبل از ا یا خدمات دارد   ضن

ً
و بعدا

، مشکالت  ، مشکالت شنوان  د. مثال های معیوبیت تحت آی دی نی ای شامل معلولیت ذهتن ات بعدی بخاطر تبدییل در نظر میگت  آوردن تغیت 
، مشکالت دید ، اختالالت اورتوپیدی، آتیسم، آسیب تروماتیک مغزی، دیگر اختالالت صیح، و یا گفتاری یا لسانن اری یا چشم، اختالل عاطقن

ایط بودن برای برنامه  ، کری یا کوری، ویا معلولیت های متعدد، و اطفال کمتر انکشاف یافته میباشد. جهت واجد شی ناتوانان  مشخص آموزشی
ن معلولیت حاصل نماید. های آی دی نی ای، متعلم نیاز دارد ت  ا تعلیمات خاص و مربوط خود را جهت داشیر

معلول دانسته میشود عبارت از متعلیم است که بعد از ارزیانی تثبیت شده است که متعلم متذکره دارای اختالل  504متعلیم که طبق بخش 
 او میگردد. 

ی
ن فعالیت های عمده زندیک  فکری یا فزییک بوده که باعث محدود ساخیر

 
معرف را جهت همکاری با ایالت در تطبیق خدمات اولیه مکاتب عامه سینت لوئیس اطمینان حاصل یم نماید تا معلومات مورد نیاز و خدمات 

ایط برای تحت برنامه گام های نخست فراهم سازد.   تداخیل برای کودکان، و اطفال واجد شی

 
وری را برای ارا ن ئه تعلیمات خاص انکشاف داده و پذیرفته است. این پالن در دفتر تعلیمات خاص در مکاتب عامه سینت لوئیس، پالن ایالت مت 
 جریان ساعات رسیم کار تحت مرور قرار گرفته میتواند. 

 
مکاتب عامه سینت لوئیس اطمینان میدهد که سوابق و معلومات تعلییم و فردی قابل شناخت را توسط نهاد مربوطه جمع آوری و نگهداری 

ی موارد مندرج اف ای نی نی برای اطفال دارای معلولیت استفاده به عمل یم آورد که اسناد نموده و از  ، و بکار گت   آن به هدف تثبیت، ارزیانی
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ن دارای سن  ن حقوقر و متعلمی  ن حقوقر میتوان 18متذکره میتواند توسط والدین، محافظی  ند یا باالتر از آن مرور و بررش گردد. والدین یا محافظی 
در صورتیکه گمان کنند اسناد و سوابق مربوطه شان دقیق و کاقن نبوده و یا از حقوق حریم خصویص اطفال تخلف صورت گرفته است، برای 

 اصالح آن درخواست ارائه نمایند. 
ایط حق دارند تا شکایت خویش را در دفتر تطبیق پالییس فامییل و حریم خصویص، مربوط وزارت  ن واجد شی ن حقوقر متعلمی  والدین یا محافظی 

ن دی ش 400تعلیم و تربیه ایاالت متحده، واقع جاده مریلند  و و یا ریاست تعلیمات خاص ابتدان    85204605‐20202، اس دبلیو، واشنگیر
از عدم تطبیق قانون حقوق تحصیالت فامییل و حریم در مورد هر نوع نگرانن شان  65102شهر جیفرسن،  480ثانوی از طریق پست بکس 

  خصویص ابراز نمایند. 
 
 

ن دارای معلولیت تحت موارد مندرج آی دی نی ای:  ن متعلمی   دسپلی 

ن موجود درین مقرره تعلمت  را باالی خویش تطبیق نموده و آنرا رعایت نمایند. هرچند، د ود تا قوانی  ن دارای معلولیت توقع مت  ر بعیصن از متعلمی 
ن دارای معلولیت طبق قانون آی دی نی ای و بخش  ن تعلیق متعلمی  ن ایالتر و فدرال تطبیق طرزالعمل ها را حی  قابل عمل  504موارد، قوانی 

اییط است که میتواند خدمات شامل بخش ب قانون آی د انسته اند. جهت تطبیق این بخش، متعلم دارای معلولیت عبارت از متعلم واجد شی
 دی نی ای را دریافت نمایند. 

 
ایط خاص:   شی

ن دارای معلولیت را میتوان در تاسیسات موقتر ایل مدت  ن اسلحه جات مندرج مواد  45متعلمی   § .U.S.C 18روز درش بخاطر انتقال یا داشیر
، فروش و یا درخواست فروش غت  قانونن مواد مخدر که تحت موارد مندرج آی 930 ن ش قانون  202وی بخش -با درک اینکه استفاده، داشیر

ول   شونده، بوده ،یا باعث آسیب رسیدن جدی بدنن برای شخص دیگر میشود، نگهداری نمود. لوازم کنتر
 

 تجدید نظر والدین: 
ن و طرزالعمل های موجود  ن در مطابقت با پالییس های موجود تعلیق همه متعلمی  والدین میتوانند در مورد طرزالعمل های انضبایط یا دسپلی 

 ایند. برای والدین یک کانی از طرزالعمل های مربوطه فراهم میگردد.  درخواست تجدید نظر نم در آی دی نی ای
 

ایط دانسته نشده اند:   حفاظت از اطفایل که تاکنون واجد شی
ن  ایط شناخته نشده اند و در تخلفات از مقرره متعلمی  ن که تا هنوز برای دریافت خدمات تحت مواد مندرج آی دی نی ای واجد شی  آن عده متعلمی 

اخته شده باشند میتوانند از مزایای حقوق آی دی نی ای در ناحیه تعلییم زمانن مستفید شوند که ادعا نمایند که متعلم متذکره قبل مسئول شن
ن معلومات ذیل در  ن در تخلف دارای معلولیت بوده که منجر به جزای انضبایط گردیده است.  ناحیه تعلییم در صورت داشیر از دست داشیر

 ه باشد: مورد اطالع میداشت

 ورت طفل به خدمات تعلییم خاص و یا  ابراز نگرانن والدین به شکل تحریری جهت ضن
  درخواست ارزیانی متعلم توسط والدین و یا 
  ابراز نگرانن استاد و یا کارمند مکتب در مورد رفتار و عملکرد متعلم برای مدیریت تعلیمات خاص و یا دیگر پرسونل مسئول نظارت

ن   متعلمی 
 

 در صورتیکه ناحیه تعلییم در موارد ذیل معلومات داشته باشد متعلم متذکره داری معلولیت تلقر نمیشود اگر: 
 ناحیه تعلییم ارزیانی را انجام داده و مشخص شده باشد که متعلم دارای معلولیت نبوده و یا 
 ورت به ارزیانی برای طفل متصور نبوده و یاد داشت تحریری برای رد این درخواست را ارائه نموده ناحیه تعلییم تشخیص نموده که ضن

 باشد و یا
  .خانواده طفل اجازه اجرای ارزیانی را بخاطر دریافت مزایای آی دی نی ای نداده و یا خدمات متذکره را رد نموده باشد 
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ن خطرناک:   متعلمی 
 در صورتیکه ناحیه تعلییم به این عقیده باشد که نگهداری متعلم در تاسیسات کنونن ممکن است منجر به آسیب رسیدن یا زخیم شدن خود طفل و 

 ید. یا دیگران گردیده، ناحیه تعلییم میتواند درخواست تشی    ع پروسه تبدییل را در مطابقت با طرزالعمل های موجود فدرال و ایالتر ارائه نما
 

تصمیم بودن یا 
 : ن  گذاشیر

 

یشتر در صورتیکه والدین درخواست استماعیه را در مورد جزای انضبایط بخاطر به چالش کشیدن تبدییل موقتر از تاسیسات تعلییم و یا  توضیحات ب
ن اسلحه جات، مواد مخدر و یا رفتاری که باعث آسیب جدی بدنن برای دیگران بوده و یا بخاطر اینکه برای خود در مورد جزای انضبایط جهت  داشیر

ی در  یا دیگران خطر آفریده ارائه نموده باشد، متعلم را میتوان در تاسیسات تبدیل شده تا زمان تصمیم بخش استماعیه و یا ختم مدت زمان قابل ستی
داری شود، یعتن هر تصمیم که اولتر آمد قابل تطبیق میباشد )مگر اینکه دو طرف قسیم دیگر توافق نموده باشند(. بخش تاسیسات متذکره نگه

 10روز از تاری    خ درخواست جلسه استماعیه تدویر یافته و در ظرف مدت  20تعلیمات ایالتر باید استماعیه شی    ع را تشکیل دهد، که باید در یط مدت 
د. روز درش بعد از ج  لسه استماعیه باید تشخیص صورت گت 

 
 

ایط بودن در  اتحادیه فعالیت های مکاتب  وری لیسهواجد رسژ ن  ایالت می 
ایط بودن اتحادیه  وریات واجد شی لیسه های عایل مربوط مکاتب عامه سینت لوئیس، اعضای اتحادیه فعالیت های مکاتب لیسه میباشد. ضن
ن عضو شدن در اتحادیه فعالیت های  فعالیت های مکاتب لیسه، توسط مکاتب اعضاء انتخاب شده و توسط مکاتب عامه سینت لوئیس حی 

  مکاتب لیسه تطبیق میشود. 
 
 

ن دارا میباشد که باید  وریات اضاقن محیل دیگر را نت  ایط مکاتب عامه سینت لویس ضن ایط فوق الذکر تطبیق گردیده و واجدیت شی یکجا با شی
ن و  وری نمیباشد، اما مکاتب متوسطه قوانی  ن را تثبیت نماید. هر چند، مکاتب متوسطه اعضای اتحادیه فعالیت های مکاتب لیسه ایالت مت 

 رهنمان  های این اتحادیه را رعایت یم نماید. 
 

ایط بودن:  وریات واجد شی  ضن
ایط بودن را در مطابقت با . متعلم بون1  از مکتب، شخص باید متعلم بونافاید بوده و تمایم معیار های مشخص واجد شی

ی
افاید: جهت نمایندیک

ن   تکمیل نماید.  4.1.6ایل  3.3قوانی 
ن  وریات اکادمیک را در مطابقت با قوانی  از طریق  2.3.2الف: متعلیم که داخله نموده و در صنوف مربوطه مکتب عضو حاضن بوده و حد اقل ضن

ی مکمل در مکتب و طبق قانون   الف را تکمیل نماید.  2.3.4حاضن
در مکتب عضو حفاظت و نگهداری گردیده، و مرصوف ب: متعلیم که سکونت در ساحه مکتب عضو دارد و سوابق رسیم و نمرات ابتدان  آن 

وریات اکادمیک را طبق قانون  ، تکمیل نموده، اما در صنوف درش 2.3جمع آوری کریدت برای دریافت دیپلوم از مکتب عضو بوده، و حد اقل ضن
ا مکتب دیگر غت  عضو مدیریت گردیده فتن لیسه عایل غت  عضو که توسط ناحیه تعلییم مکتب عضو مدیریت میشود و توسط دی نی اس نی و ی

ن باید تمایم معیار  ن متعلمی  های و یا توسط ناحیه تعلییم مکتب عضو قرارداد نموده و یا توسط دی نی اس نی به آن اعتبار داده شده است. چنی 
اک تکمیل نمایند..  ایط بودن را برای اشتر  واجد شی

وریات اکادمیک مدرج قانون به صفت دارنده حد ج. متعلم که توسط مکتب مربوطه  تثبیت گردیده و از طریق گزینه غت  عادی در  2.3.2اقل ضن
، و 2.3.4مطابقت با قانون   ش ثبت نام نموده باشد.  2.3.4. نی

 یم نمایند، باید اتباع با اع -. شهروندی یا تابعیت2
ی

ن که از مکتب مربوطه شان در فعالیت های میان مکتتی نمایندیک تبار بوده و آنعده متعلمی 
ن که کرکتر یا رفتار شان بیانگر اعتبار اندک به خود و یا مکت ن قضاوت مناسب در مورد آنها صورت گرفته باشد. آنعده متعلمی  ب توسط مسئولی 

ن و انضبایط رضائیت بخ ن باید در مطابقت با معیار های خوب دسپلی   ش باشد. شان بوده، "اتباع با اعتبار" دانسته نمیشوند. عملکرد متعلمی 
 

با بخش اداره ورزش ناحیه تعلییم ارتباط حاصل نمائید. همچنان میتوانید از وب  4418‐345 (314)شما میتوانید از طریق تماس با شماره 
وری دیدن به عمل آورید.  ن  سایت اتحادیه فعالیت مکاتب لیسه ایالت مت 
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کت در تمرینات فراغت  پالییس در مورد رسژ
 
وریات مو  کت یم نمایند باید تمایم ضن ن که در تمرینات ابتدان  شی کت در تمرینات فراغت یک امتیاز دانسته میشود، نه حق. آنعده متعلمی  رد شی

وری و مکاتب عامه سینت لوئیس ایجاد گردیده اند تکمیل نموده، و نباید در مکاتب احتیایط در  ن نیاز را که توسط ریاست تعلیمات ایالت مت 
ایط جری ن که در مکاتب انتخانی مرصوفف تحصیل اند میتوانند در مراسم فراغت همان مکتب واجد شی ان سال تعلییم تبدیل شده باشند. متعلمی 

ن باید تمایم فیس های مربوطه را  ن که در برنامه بازیانی از تثبیت شوند. متعلمی  پرداخت نموده و نباید در حالت تعلیق قرار داشته باشند. متعلمی 
ایط نبوده، اما میتوانند در فراغت که توسط مکتب انتخانی برنامه ریزی میشود ت کت در فراغت عادی واجد شی رک تحصیل قرار دارند برای شی

کت نمایند.   شی
 

ن که بنابر تخلفات نوع  کت در تمرینات ابتدان  و فعالیت های مربوطه را ندارند. اگر تعلیق  3، و 2، 1متعلمی  در حالت تعلیق قرار دارند مجوز شی
ن ممکن است باالی فراغت مت ی به عمل یم آورد، پیامد های انضبایط و دسپلی  علم متذکره از تکمیل کار اکادمیک مورد نیاز برای فراغت جلوگت 

 یا دریافت دیپلوم فراغت تاثت  بگذارد. 
 

کت در تمرینات ابتدان  را ندارند میتوانند دیپلومه و یا هر نوع افتخارات دیگر را که کسب نموده است بدست  ن که اجازه شی آورد، آنعده متعلمی 
وری و هیئت مدیره تع ن وریات برنامه تحصییل ریاست تعلیمات ایالت مت  لیمات را تکمیل نموده باشند. مکاتب انتخانی در صورتیکه حد اقل ضن

ایط شناخته شدن منحیث متعلم ممتاز و یا متعلم  کت در مراسم جداگانه ابتدانی را فراهم سازد. برای واجد شی ن اجازه شی ارشد باید برای متعلمی 
ی نموده 6صنف، متعلم باید حد اقل   باشد.  سمستر متواتر را در لیسه عایل که از آن فارغ میشود ستی

 
وریات فراغت برای صنوف   و یا بعد از آن 2010ضن

 طبقه بندی درجه صنف    4.0 هتن های ارتبایط
 کریدت  6ایل  0 متعلم تازه وارد     7.5 انتخانی 

 یا بیشتر از آن 7  سال دوم    1.0 هتن های زیبا
ن رتبه    0.5 صحت  یا بیشتر از آن 13  پائی 

 یا بیشتر از آن 19  بلند رتبه    3.0 ریاضیات
 *0.5 مالیات شخیص
 1.0 تعلیمات فزییک
 1.0 هتن های عمیل

 3.0 ساینس
 2.5 مطالعات اجتمایع

 24 مجموع
 

ی نمایند. * کریدت مالیات شخیص وری و شاشی ایاالت متحده امریکا را موفقانه ستی ن ن همچنان باید آزمایشات اساش ایالت مت   نوت: متعلمی 
 یع میباشد. مربوط به مطالعات اجتما
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ایط و فامیل آنها تحت قواعد اف تی آر تی ای ن واجد رسژ  حقوق متعلمی 
 
طبق مواد مندرج حقوق حریم خصویص و تعلیمات فامییل، والدین دارای حقوق متعدد در مورد سوابق تعلییم و حریم خصویص اطفال خویش 
ایط طبق قواع ایط شناخته شده باشند. متعلم واجد شی ن میتواند دارای حقوق مشابه باشد در صورتیکه متعلم واجد شی د دارند. برعالوه، طفل نت 

 را تکمیل نموده و یا بزرگتر از آن باشد )یا متعلم قبیل، بدون  18به " هر متعلم فعیل و یا قبیل گفته میشد که  R5125.1.1هیئت مدیره 
ی
سالیک

در نظر داشت سن که در نهاد های تحصیالت عایل ثبت نام نموده باشد(، مگر اینکه متعلم متذکره در بخش تعلیمات خاص حضور داشته و 
 نیاز به محافظ یا همراه الزم باشد.  18لیت اتخاذ تصامیم در مورد حریم خصویص خود را نداشته و برای او بعد از سن از لحاظ حقوقر قاب

ی
سالیک

ایط شامل موارد ذیل میباشد:   حقوق والدین و متعلیمن واجد شی
 

 برریس و مرور سوابق: 
 
ایط حق دارد تا سوابق تعلییم و تحصییل متعلم را بررش نموده و مرور نماید.   تحت مواد مندرج اف نی آر نی ای، والدین یا متعلم واجد شی

ن در قواعد بورد هیئت مدیره نحوه طرزالعمل ها برای بررش و   ذکر گردیده است.  R5125.2مرور سوابق متعلمی 
 

اض تحریری   : حق درج اعی 
 
ایط که باور دارند معلومات مربوط به متعلم در سوابق رسیم نادرست و نا  به اساس مواد مندرج اف نی آر نی ای، والدین یا متعلم واجد شی
اض تحریری شان را به رئیس عمویم و یا شخص  منظم بوده و از حقوق حریم خصویص متعلم در آن تخلف به عمل آمده است، میتوانند اعتر

ده و  برای اصالح معلومات متذکره درخواست نماید. طرزالعمل ها و نحوه آوردن اصالحات در سوابق متعلم در قواعد بورد هیئت  مسئول ستی
 ذکر گردیده است.  R5125.5مدیره 

 
 رضائیت به افشای اطالعات

 
ن  طبق قانون اف نی آر نی ای، والدین یا متعلم باید رضائیت به افشای اطالعات را در مورد سوابق متعلم داشته باشد، به استثنا مواردی که قوانی 

 افشای اطالعات را بدون  R5125.2ایالتر یا فدرال صدور این اطالعات را بدون رضائیت مجوز دانسته باشد. قانون بورد تعلیمات 
ی

چگونیک
ن اطالعات در مورد سوابق متعلم  وریات داشیر ی    ح نموده است. ییک از استثناآت درین مورد ضن ایط تشی ن رضائیت والدین یا متعلم واجد شی داشیر

م حقوقر  ورت متی ش مقامات رسیم مکتب دانست که ضن ن دستر ن این به شمول معلومات شناسان  شخیص متعلم را میتوان داشیر به داشیر
ن تعریف شده است: R5125.1.1.2تحت مواد مندرج قواعد بورد سوابق میداشته باشند.   ، "مقامات مکتب" چنی 

 
  ،مدیران مکتب، استادان و مشاورین که توسط هیئت مدیره تعلیمات استخدام شده اند، و کسانیکه در بخش های اداری، تدریس

 ایند. مشوره دیه و یا تداوی ظرفیتر کار یم نم
  ، دیگر اعضای مسلیک و کارمندان که توسط ناحیه تعلییم با آنها جهت انجام وظایف خاص مانند، تحقیقات، تفتیش، مشاورین طتی

ش به سوابق تعلییم  ان قرار داد صورت گرفته و وظیفه آنها نیاز به دستر ارزیانی کنندگان، روان شناسان، کارمندان اجتمایع، و داکتر
ن دارد.   متعلمی 

  .شخیص که توسط بخش تطبیق قانون ناحیه تعلییم استخدام شده است 
  کارمندان دفتر اداری و پرسونل تحریرات که توسط بورد هیئت مدیره استخدام شده، و وظیفه آنها ایجاب یم نماید که به سوابق

ش داشته باشند.  ن جهت یط مراحل معلومات و درج معلومات جدید دستر  متعلمی 
 

 ،همکاران، و رؤسای شبکه و کارمندان و نمایندگان آنها که توسط بورد هیئت مدیره  اعضای بورد ، ن رئیس عمویم مکاتب، معاونی 
ورت دارد.  ن ضن ش به سوابق متعلمی   استخدام شده، و وظیفه آنها نیاز به نظارت عمویم از سیستم دستر
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ش به معلومانر است که برا  وع تعلییم" به معنای دستر د وظایف به آن نیاز بوده، و یا مربوط به کار "منافع مشی ی بخش های رسیم جهت پیشتی
ورت به ارسال کانی های رسیم  ش به معلومات شخیص، زمانن است که ضن ورت دستر و فعالیت ناحیه تعلییم میباشد. یک استثنای دیگر در ضن

ن به آن باشد. در سوابق متعلم به مقامات مکتب دیگر یا ناحیه تعلییم میباشد که متعلم درخو  است ثبت نام را در آن نموده و یا خواهان رفیر
ده میشود.   ن تبدییل ستی ایط یک کانی از سوابق متعلم حی   صورت درخواست برای والدین یا متعلم واجد شی

 
 ت شخیص: معلوما

 
ن دریافت درخواست  بر اساس موارد مندرج قانون اف نی آر نی ای، ناحیه تعلییم حق دارد تا معلومات شخیص را به بخش های دیگر حی 

 تحریری تهیه و صادر نماید. در مطابقت با قانون فدرال، بورد هیئت مدیره معلومات ذیل را به صفت معلومات شخیص تثبیت نموده است: 
 نام متعلم 
 آدرس 
  ات تلیفوننمر 
 تاری    خ و محل تولد 
 رشته تحصییل 
 کت در فعالیت های شناخته شده سپورنر و رسیم  شی
  وزن، قد و عضو بودن در تیم های ورزشی 
 ی  تاری    خ های حاضن
  جوایز و درجات دریافتر 
 آخرین نهاد یا ارگان تحصییل که متعلم در آن حضور داشته است 

 
ایط حق در مطابقت با پالییس بورد هیئت مدیره، معلو  مات شخیص را میتوان در اختیار بخش های دیگر قرار داد. اما والدین و متعلم واجد شی

یک نسازند. این نوع درخواست را میتوانند به شکل  تحریری دارند تا برای ناحیه تعلییم تفهیم نمایند تا معلومات شخیص طفل شان را با دیگران شی
وری  ، شمال شک801به بخش محاسبات متعلم واقع  ن  بسپارند.  63101یازدهم، سینت لوئیس مت 

 
 جلب و جذب نظایم: 

رس، استثنای دیگر که در در مطابقت با قانون اف نی آر نی ای میباشد به هیئت مدیره بورد جواز ارائه معلومات شخیص متعلم را مانند نام، آد
ایط حق دارند تا از ارائه نمرات تلیفون به بخش های جلب و جذب اردو یا نهاد های تحصیالت عایل  میدهد. اما، والدین یا متعلم واجد شی

معلومات شخیص چون، اسم، آدرس و نمرات تلیفون برای جلب و جذب کنندگان نظایم و یا نهاد های تحصییل توسط ناحیه تعلییم خودداری 
وری 801واقع . این نوع درخواست را میتوانند به شکل تحریری به بخش محاسبات متعلم به عمل آورند  ن ، شمال شک یازدهم، سینت لوئیس مت 

 بسپارند.  63101
 

 شکایات: 
ایط حق دارند تا شکایات خویش را در مطابقت با مواد مندرج  ن واجد شی  §§ .C.F.R 34بر اساس قانون اف نی آر نی ای، والدین و متعلمی 

ن وزارت تعلیم و تربیه ایاالت متحده امریکا در مورد ناکایم ناحیه تعلییم در تطبیق قواعد و مقررات مربوط به اف نی آر نی  99.64‐99.63 قوانی 
 ای و دیگر مواد مربوط به آن درج نمایند. 

 
 کاتی پالییس ها: 

 
ایط حق دارند تا کانی از پالییس های هیئت مدیره تعلییم و قواعد مربوط به س ن واجد شی وابق بر اساس قانون اف نی آر نی ای، والدین و متعلمی 
نت از طریق مراجعه به ن را بدست آورند. کانی های پالییس ها و مقررات را میتوان از طریق دفتر مرکزی بورد تعلیمات و یا در انتر صفحه  متعلمی 

نتر ناحیه تعلییم به دست آورند.    انتر
 

فت هر متعلم و مراحل آن در مکاتب عامه سینت لوئیس  طرزالعمل قانون پیشژ
 

فت هر متعلم تصویب سال  ، نوایح تعلییم مکاتب را موظف یم نماید تا طرزالعمل های تطبیق شونده را جهت حل 2015قانون فدرال پیشی
ت این قانون استفاده نمایند. ناحیه تعلییم باید طرزالعمل درج شکایات را برای والدین، مقامات مناسب و یا تخلفات و دعاوی با در نظرداش
 نماینده های آنها انتشار دهد. 
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وری، بخش ریاست    ن کانی های طرزالعمل های متذکره را همچنان میتوان در صورت درخواست از ریاست تعلیمات ابتدانی و ثانوی ایالت مت 
، )ای( )ش( برای 9304بخش ش، و جز  4تنظیم فدرال بدست آورند. موارد ذیل را منحیث رهنما برای حل شکایات تحت موارد مندرج عنوان 

، )بخش الف(، عنوان اکس، )بخش ش( میتوان مورد استفاده قرار 4، و 3، 2، 1ز تحت مواد مندرج قانون، بشمول عنوان برنامه های مجو 
د.   گت 

 
 برای اهداف این پالییس، شکایت یحی میباشد؟ 

 
ن  باالی یک برنامه تحت مواد مندرج نی اس اس ای فدرایل میباشد که و مقررات شکایت عبارت از ادعای تحریری از موجودیت تخلف از قوانی 

 بکار برده میشود. طرزالعمل های دو گانه شکایت رسیم و غت  رسیم موجود میباشد. 
 
مطابق این طرزالعمل یک شکایت باید تحریری بوده و  توسط مدیع یا شخص شکایت کننده امضاء شده باشد. شکایت تحریری باید تفصیالت 

ن و مقررات مربوطه تحت مواد مندرج نی اس اس ای بوده و الزم را در مورد وض عیت مشخص دارا بوده و دارای معلومات حتیم در مورد قوانی 
 بیانگر تخلف، عدم کاربرد، یا تفست  نادرست قانون باشد. 

 
 یک میتواند شکایت درج نماید؟ 

 
، معلم، مدیر، عضو بورد مکتب، یا هر شخص دیگر که در یک فعالیت، برنامه، یا پروژه که تحت نظارت عمویم  والدین و یا محافظ، ویل قانونن

 دی نی اس نی قرار دارد به شکل مستقیم سهیم بوده میتواند شکایت را درج نماید. 
 

 چگونه میتوان شکایت را درج نمود؟ 
 

ناحیه تعلییم یا بخش مربوط دی نی اس نی درج نمود. اگر در مرحله اول شکایت در ناحیه تعلییم درج گردیده و در آنجا شکایات را میتوان در 
 حل نشده باشد، میتوان تجدید نظر شکایت را به به بخش دی نی اس نی درخواست نمود. هر شکایتر که در ناحیه تعلییم و یا دی نی اس نی درج

ورت به تطبیق برنامه نی اس اس ای که از آن توسط ناحیه تعلییم 1امضاء شده و شامل: )شده باشد باید تحریری،  ( بیان موضوع در مورد ضن
ی    ح 2تخلف صورت گرفته، و ) وریات مشخص که از آن تخلف صورت گرفته است تشی ( حقایق که این بیانات به اساس آن صورت گرفته و ضن

 گردد. 
 
ن ایالتر و فدرال نباشد،  ن و بخش های مربوطه آن که به اساس قوانی  ن یک سوال در مورد پالییس های مکاتب محیل ناحیه تعلییم، قوانی  داشیر

 که در مورد پالییس محیل بوده و باید در سطح مکتب محیل و ناحیه تعلییم حل گردد، را نمیتوان شکایت تلقر کرد. 
 

 طرزالعمل های شکایت اتباع: 
 

 (5ایل  1: کنفرانس غت  رسیم )روز 1مرحله 
 

درج شکایت باشد باید با اداره مسئول در موقعیت مکتب مربوطه و یا دفتر اداری مراجعه نموده و شکایت خویش را هر شخص که خواستار 
و یا شخیص که علیه آن شکایت روز، مسئول بخش اداره مربوط باید کنفرانس یا جلسه غت  رسیم را با شهروند  5ثبت نماید. در یط مدت 

موجود است دایر نموده )در بعیصن موارد مناسب، شکایات را نمیتوان علیه شخص درج نمود(. در صورت حل شکایت، پروسه خاتمه یم یابد. 
 ماید. فورم شکایت شهروندی ثبت ن 1اگر شکایت حل نگردد، شهروند یا تبعه میتواند درخواست استماعیه رسیم را توسط تکمیل بخش 

 
 (16ایل  6: استماعیه رسیم شکایت )روز 2مرحله 

 
ن درخواست تجدید نظر، بخش مسئول باید جلسه رسیم استماعیه را در یط مدت  روز به راه اندازد. کسانن که شاهد درج شکایت شهروند  5حی 

 هستند و هر نوع شاهد دیگر که توسط شخص شکایت کننده مشخص شده اند باید درین جلسه حضور یابند.  

 

ی در جلسه استماعیه شخص شکایت کننده را به شکل تحریری در جریان قرار دهد. روز از تص 5مسئول بخش اداره باید در یط مدت   میم گت 
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اگر شکایت حل نشده باشد، بخش مسئول اداری بخش دوم فورم شکایت را تکمیل نموده و آنرا به معاون و مربوطات ریاست عمویم میفرستد.  
 شکایت موجود تشخیص یم نماید.  معاونیت ریاست عمویم ییک از گزینه های سه گانه را جهت حل

 
 زیرا حل شکایت از صالحیت بخش اداری فراتر میباشد.  –. معاونیت یا بخش شبکه ریاست عمویم 1
ی طرزالعمل های اداری به سطح ناحیه تعلییم را دارد.  -. رئیس عمویم2  زیرا حل شکایت نیاز بکارگت 
 مشکل مربوط به پالییس بورد میباشد. زیرا حل  –. کمیته فریع شکایات بورد هیئت مدیره 3

 
* نماینده ریاست عمویم و خود رئیس عمویم باید کانی های تمایم شکایات را ضف نظر از هدف ارسایل آن دریافت نمایند. ریاست تعلیمات 

 روز از دریافت تمایم شکایات در جریان قرار داده شوند.  15ابتدان  و ثانوی باید در یط مدت 
 

، یا ش جهت راه حل نهان  فرستاده شود.   نظر به ماهیت و نوعیت شکایت، باید شکایت متذکره به بخش های ای، نی
 

 (27ایل  17: استماعیه رسیم توسط معاونیت شبکه رؤسا )روز 3مرحله 
 

ن درخواست تجدید نظر، معاونیت شبکه رؤسا جلسه استماعیه رسیم را که در آن شهروند مربوطه و شاهدان حضور دارند دایر یم  الف. حی 
روز بعد از جلسه استماعیه، معاون شبکه  5روز از تاری    خ دریافت شکایت باید تدویر یابد. در یط مدت  5نمایند. جلسه استماعیه در یط مدت 

 رؤسا باید تصمیم نهان  را برای شهروند شکایت کننده بشکل تحریری بسپارد. 
 

 و یا
 

 (27ایل  17توسط رئیس عمویم )روز : جلسه استماعیه 3مرحله 
 

ن درخواست تجدید نظر، رئیس عمویم جلسه استماعیه رسیم را در حضور داشت شهروند شکایت کننده و شاهدان مربوطه دایر یم  ب. حی 
 نماید. 

ماعیه، ریاست عمویم روز بعد از جلسه است 5روز از دریافت شکایت تدویر یابد. در ظرف مدت  5این جلسه استماعیه باید در ظرف مدت 
 باید تصمیم نهان  را برای شهروند شکایت کننده به شکل تحریری بسپارد. 

 
 و یا 

 
 ( 27ایل  17: مرور رسیم توسط کمیته فریع شکایات مربوط بورد تعلیمات )روز 3مرحله 

 
ن درخواست تجدید نظر، کمیته فریع شکایات، باالی شکایت مرور نموده و در مورد با بخش های مربوطه اداری مشورت یم نماید. کمیته  . ج حی 

روز بعد از جلسه استماعیه  5روز از دریافت تجدید نظر دایر نموده و در یط مدت  5فریع شکایات باید جلسه استماعیه را در ظرف مدت 
ان  را اتخاذ نماید. شهروند شکایت کننده باید در مورد تصمیم کمیته فریع به شکل تحریری اطالع حاصل نماید. کانی های باید تصمیم نه

 تصمیم باید برای هر بخش اداری سهیم در پروسه تجدید نظر فرستاده شود. 
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 فورم تجدید نظر اتباع یا شهروند مکاتب عامه سینت لوئیس
 

 : باید توسط شخص ثبت کننده شکایت خانه پری گردد. 1بخش 
 
 نام: ____________________________________________________ تاری    خ: ______________________________ 

 
 آدرس: __________________________________________________ زیپ کود: ____________________________ 

 
 )خانه(: ____________________ )موبایل(: _____________________ )محل کار(: ________________________ تلیفون 

 
 ماهیت یا تفصیالت شکایت: 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

 نام به شکل واضح: __________________________________________ امضاء: ____________________________ 

 : باید توسط شخص مسئول اداری بعد از تدویر جلسه استماعیه رسیم که در آن شکایت حل نشده باشد خانه پری شود2بخش 
 

 بخش اداری: ____________________________________ تاری    خ: _______________________________ نام مسئول 

 موقعیت: ______________________________________________ تلیفون: _______________________________ 

 نتیجه جلسه رسیم استماعیه: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

 
 این شکایت را برای )نام( ارسال میدارم: ________________________________________________________________ 

 
 امضاء مسئول اداری: _______________________________________________ تاری    خ: _____________________________ 

 
 توسط شبکه رؤسای عمویم تکمیل شودالف: که باید  3بخش 

 
 شکایت باید توسط شخص ذیل حل شود: 

 
 

 _____ معاون ریاست در امور اکادمیک
 

 ______ رئیس عمویم
 

_____کمیته فریع هیئت بورد تعلیمات 
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 دلیل: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 امضاء: 

 _________________________________ _________________________________________________ تاری    خ: 

 ب: باید توسط معاون ریاست، رئیس عمویم و یا کمیته فریع تکمیل شود 3بخش 

 نام مسئول اداری: ________________________________________ تاری    خ: _____________________________ 
 

 فون: _____________________________ موقعیت: _____________________________________________ تلی
 

 حالت شکایت: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Signed:  _____________________________________________  Date:  ____________________________ 

 امضاء ________________________________________________ تاری    خ: ________________________________ 

 برای اشخاص مربوط در مورد تصمیم اتخاذ شده اطالع داده شد. 
 

_____________________________________________________________________________________  
 تاری    خ:   امضاء: 

 
 
 
 

 
 یک کاتی مکمل این فورم را برای هر مسئول اداری که درین شکایت خط سهیم بوده، و همچنان برای معاونیت ریاست عمویم در 

ً
لطفا

 امور خدمات اکادمیک، و شبکه معاون رؤسا و رئیس عمویم بفرستید. 
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اطفال و جوانان  در مورد روند معیاری حل شکایات در مطابقت با منازعات تعلییم 
 تر خانمان 

 
 به شکایت در مورد منازعات 

ی
موارد ذیل عبارت از روند یط مراحل سفارش شده از جانب ریاست تعلیمات ابتدان  و ثانوی جهت رسیدیک

 برخواسته از تعلیمات برای اطفال و جوانان نی خانمان یم باشد. 

I.  باید جهت حل شکایت یا منازعات در قبل از آنکه شکایت به بخش دی نی اس نی فرستاده شود، تالش  –سطح ناحیه تعلییم مکتب
د.  ن دریافت پاسخ در مورد تعلیمات اطفال سطح ناحیه تعلییم مکتب صورت بگت  البته مسئولیت ناحیه تعلییم مکتب میباشد تا حی 

 یا جوانان نی خانمان و طرزالعمل راه حل شکایات معلومات الزم را در اختیار شکایت کننده قرار دهد. 
 

اطالع دهید. همآهنگ کننده اشخاص نی خانمان  5750‐345 (314)الف. برای همآهنگ کننده اشخاص نی خانمان در شماره تلیفون 
به صفت ارتباط دهنده میان طفل نی خانمان و مکتب مربوطه وی ایفای وظیفه یم نماید. یک شخص در مکتب یا دفتر رئیس عمویم 

 خاص نی خانمان را برای تان تثبیت و شناسان  نماید. قادر خواهد بود تا هماهنگ کننده اش
 

ش به پالییس های تعلییم بورد ناحیه تعلییم را در مورد اطفال و جوانان نی خانمان )بطور مشخص  .1 برای دریافت یک کانی از دستر
13..1716R ، ،ن غت  معمول، نی خانمان، تبدییل، ثبت نام و انتقاالت  در مورد متعلمی 

ن  R61.23.71رهنمان  رهنمان  در مورد متعلمی 
ن غت  معمول  3.3.1716R  نی خانمان، خدمات و سوابق، و  –غت  معمول  حل مشکالت(  -نی خانمان –رهنمان  در مورد متعلمی 

 . درخواست بدهید. برای مالقات با هماهنگ کننده اطفال نی خانمان جهت صحبت در مورد شکایت وعده مالقات اخذ نمائید 
شکایت کننده در صورتیکه بعد از صحبت های ابتدان  توسط همآهنگ کننده اطفال نی خانمان در ناحیه تعلییم حل نشود،  .2

 میتواند شکایت تحریری خویش را برای همآهنگ کننده اطفال نی خانمان در ناحیه تعلییم جهت مرور بسپارد. 
روز از  5راه حل برای مشکل و یا پالن عملکرد در یط مدت شکایت تحریری باید دارای یک درخواست تحریری جهت دریافت  .3

دریافت شکایت توسط هماهنگ کننده اطفال نی خانمان تسلیم داده شود. مرور پیشنهاد راه حل یا پالن عملکرد باید با همآهنگ 
ی شود.   کننده طفل نی خانمان پیگت 

 
میتوان شکایت را به دفتر رئیس عمویم در ناحیه تعلییم مربوط جهت ب. اگر مشکل در سطح همآهنگ کننده اطفال نی خانمان حل نشد، 

مرور و تدویر جلسه با رئیس عمویم و صحبت در مورد مشکل ارسال نمود. شخص شکایت کننده باید درخواست دریافت راه 
 روز از تاری    خ مباحثه را بسپارد.  5حل تحریری را در خالل مدت 

 
مویم حل نشد، شکایت کننده میتواند موضوع را با بورد هیئت مدیره جهت دریافت راه حل در ج. اگر مشکل موجود در سطح رئیس ع

 جریان بگذارد. 
 

II.  اگر مشکل موجود به گونه رضائیت بخش در سطح ناحیه تعلییم حل نگردید، شخص شکایت کننده میتواند  –به سطح ایالتر
ند باید تحریری بوده و توسط شخص شکایت موضوع را به سمع دی نی اس نی برساند. شکایانر که تحت ای ن پروسه قرار میگت 

د قرار ذیل است:   کننده امضاء شده باشند. مراحل بعدی که باید صورت بگت 
 

وری P.O. Box 480الف. ارسال شکایت به مسئول ایالتر اطفال نی خانمان، بخش هزینه فدرال،  ن  شهر جیفرسن، مت 
 

 ب. موارد ذیل باید شامل شکایت خط باشد: 
 تفصیالت کامل در مورد مشکل یا منازعه .1
 نام ها و سن و سال اطفایل که این مشکل مربوط آنها میشود .2
 نام های کارمندان ناحیه تعلییم مکتب و ناحیه تعلییم مربوطه آنها.  .3
 صورت گرفته است.  توضیحات در مورد اجراآنر که در سطح ناحیه تعلییم برای راه حل مشکل .4
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ن شده از جانب رئیس  . ج رئیس بخش هزینه کمک فدرال برای مکتب مربوطه در مورد شکایت وارده اطالع میدهد. رئیس و یا شخص تعیی 
ن میباشد جمع آوری نموده و ممکن تحقیقات مستقالنه و بازدید از محل را در صورت  معلومات مورد نیاز را که شامل اسناد، و بیانات طرفی 

ورت انجام دهند.    ضن
ن معلومات تحریری 30د. در خالل مدت ) ( روز از دریافت شکایت، رئیس شکایت وارده را حل ساخته و در مورد تصمیم اتخاذ شده برای طرفی 
 ارسال یم نماید. 

 ( روز درخواست تجدید نظر باالی فیصله رئیس10ـه. در صورتیکه شکایت کننده با تصمیم ریاست موافق نباشد، میتواند در یط مدت )
بخش هزینه کمک فدرال را به معاون کمیشتن تعلیمات بسپارد. درخواست تجدید نظر باید تحریری بوده و دارای دالیل عدم پذیرش تصامیم 

 قبیل در آن ذکر گردیده باشد. 
تخاذ نموده و شکایت ( روز بعد از دریافت درخواست تجدید نظر، معاون کمیشتن تعلیمات تصمیم نهان  اداری خویش را ا30در خالل مدت ) . و

 کننده و بخش های مربوطه دیگر را به شکل تحریری اطالع میدهد. 
ز. در زمانیکه منازعه جریان دارد، اطفال مربوط به شکایت باید به دروس خویش به مکتب ادامه دهند. اگر مشکل موجود در مورد انتخاب 

تب که هم اکنون حضور دارد ایل حل مشکل باقر بماند، مگر اینکه تدابت  الزم طفل متذکره باید در همان مکمکتب مورد نیاز برای طفل باشد، 
 برای حضور طفل در مکتب مورد عالقه اتخاذ شده باشد. 

 

ن باید باالی توسعه زمان فیصله با هم توافق داشته باشند، اما کوشش به عمل آید تا مشکل موجود در کوتاه ترین زمان ممکن   * طرفی 
 حل گردد. 

 
ن نموده است، اما کوشش به عمل آید تا مشکل موجود در کوتاه ترین 30هر چند معیار طرزالعمل مدت )  * * ( روز را برای پاسخدیه تعیی 

 زمان ممکن حل شود. 
 

ی برای کودک یا جوان در مراقبت  طرزالعمل حل منازعات در مورد تصمیم گی 
 های ویژه 

 
ن منازعه در مورد تشخیص  ن برخواسیر ین موارد ذیل روند سفارش شده حل شکایت است که توسط ریاست تعلیمات ابتدانی و ثانوی، حی  بهتر

د. .   محل مناسب یا ارائه خدمات تعلییم برای طفل یا جوانن که تحت مراقبت ویژه قرار دارد مورد استفاده قرار میگت 
 

 در سطح اول درخواست تجدید نظر برای رئیس عمویم مکاتب و یا شخص مسئول ارائه میشود.  .1
 

 ( به ریاست تعلیمات ابتدان  و ثانوی فرستاده میشود. 2اگر مشکل در سطح اول حل نشد، درخواست نهان  )سطح  .2
 

ی در مورد منافع اطفال باشد، طفل یا جوان متذکره باید ایل حل منازعه به میان آمده  در صورتیکه مشکل برخواسته در مورد تصمیم گت 
ی به عمل آمده و تعداد تبدییل از مکاتب کاهش یابد.   در مکتب اصیل باقر بماند تا از اخالل درس جلوگت 

 
ه طفل و طرف های ذیدخل قضیه همکاری الزم نماید تا مشکل به میان آمده در سطح محیل بخش های مربوط بناحیه تعلییم باید میان 

 قبل از ارجاع آن به ریاست تعلیمات ابتدان  و ثانوی حل شود. 
 

نده تعلییم یا والدین طفل ثبت گردد. دو طرف ذیدخل نباید از روند حل منازعات ناحیه  مشکالت موجود تنها میتواند توسط تصمیم گت 
ن استفادهد نمایند.   تعلییم مکتب برای حل عدم توافق میان طرفی 

 
ن خویش قرار داشته و مسئولیت آن به  24تعریف "مراقبت های ویژه" به معتن مراقبت  ساعته از طفل است که به دور از والدین یا محافظی 

ه فامیل، مراقبت های ویژه توسط خویشاوندان، خانه عهده بخش عام المنفعه اطفال میباشد. این مورد شامل جابجان  در مراقبت های ویژ 
، نهاد های مراقبت از اطفال، و منازل قبل از اخذ فرزندی میباشد. طفل که در حالت مراقبت  ، پناهگاه عاجل، تاسیسات مسکونن های گرونی

ر داشته باشد و یا پرداخت آن توسط ایالت، ویژه قرار دارد در مطابقت با تعریف ضف نظر ازینکه در تاسیسات مراقبت ویژه دارای مجوز قرا
ایط ن تحت شی ، و یا اینکه اقساط کاهش یافته فرزندی گرفیر د یا خت   قوم مربوطه یا ارگان محیل که مراقبت طفل را به عهده دارد صورت میگت 

 اینکه  مقایسه پرداخت ها توسط دولت فدرال صورت گرفته است، تحت مراقبت ویژه دانسته میشود.   نهان  برای اختتام پروسه بوده و یا
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 لغت نامه اصطالحات
 

 اخذ امتحان بوده که بطور اساش نمیتوان درک نمود که امتحان یحی را آزمایش مینماید، شامل  -محل اقامت
ی

ات در چگونیک به معتن تغیت 

ات در فارمت پریزنتیشن، تنظیمات امتحان، و یا زمان امتحان میباشد. محل اقامت مناسب بخاطر ساخته شده اند تا فرصت مساویانه را  تغیت 

 آگایه فراهم سازد. برای نشان دادن سطح 
 

ن  ر فزییک به یک عضو دیگر مکتب و  –حمله سنگی  ر جدی فزییک یا ایجاد خطرات احتمایل ضن به معتن عمیل است که باعث وارد شدن ضن

 یا اجتماع مربوط گردد. 
 

، توزی    ع و فروش آن در محل مکتب میباشد. طبق پالییس هیئت مدیره تعلییم، طرزالعمل های  –الکول  ن به معتن ممنوع بودن استفاده، داشیر

ن طفیل موجود در محل مکتب توسط نوشیدنن های الکویل قابل تطبیق میباشد. بورد  ن سهیم در نشه ساخیر ن مواجه شدن با متعلمی  اداری حی 

 R5131.6.3هیئت مدیره مکتب 
 

ی و اجراآت اکادمیک  – متناوبتبدییل مکتب  به معتن برنامه یا مکتب است که تمرکز آن باالی بهبود بخشیدن به رفتار متعلم، در حاضن

 میباشد. 
 

ن  ن یا حریق ساخی  ن به تعمت  مکتب و یا ملکیت دیگر که در ساحه مکتب بوده به معتن  –آتش افروخی  ن یا قصد آتش افروخیر حریق ساخیر

 و یا هر نوع ملکیت که توسط ناحیه تعلییم به کرایه و یا اجاره گرفته شده است. 
 

ب و جرح   به معتن لت و کوب غت  قانونن و یا استفاده از زور و خشونت باالی یک شخص دیگر.  –ضن
 

ود، پیامد  –قرار داد رفتاری  به معتن اسناد تحریری میان معلم، متعلم، و والدین یا محافظ حقوقر دارنده مشخصانر چون: رفتاری که توقع مت 

، و زمان تطبیق قرارداد با تاری    خ مرور آن میباشد.   های مثبت و منقن
 

به معتن یک پالن است که شامل مسئولیت های کارمندان مکتب در عرصه انکشاف یک متعلم جهت برآورده شدن  –پالن تداخل رفتاری 
ی ی اتت  یحات الزم را در مورد تغیت  دادن رفتار نا مناسب و استر های  توقعات رفتاری میباشد. پالن تداخل رفتاری اسناد های تحریری است که تشی

ر نادرست میباشد. پالن تداخل رفتاری یا توسط معلم صنف درش و یا تیم از کارمندان مکتب که با معلم مداخلوی جهت هدف قرار دادن رفتا

ن رفتار ناسالم دارد. پالن تداخل رفتاری  ن یا همکاری نزدیک، مداوم و موثر دارند جهت مشخص ساخیر در رسانیدن توقعات رفتاری به متعلمی 

ی    ح یم نماید. برعالوه پالن تداخل رفتار یا سلوک فراهم کننده نظریات صنف مکمل درش کمک نموده و پیامد های رس ن تشی یدن به اهداف را نت 
فت متعلم یا صنف و ارائه خطوط رهنمودی برای تعامل ی های مدیریتر که بکار گرفته شده است بوده، و در ثبت پیشی ی اتت   در مورد موثریت استر

ن کمک و همکاری الزم را فراهم میسا  زد. با متعلمی 
 

ن یا موقعیت یک بم و یا مواد انفجاری در ملکیت مکتب، و یا در هر فعالیت مربوطه  – تهدید بم به معتن بیان کاذب یا دروغ در مورد داشیر

 مکتب، یا وسایط مربوطه به ناحیه تعلییم مکاتب عامه سینت لوئیس میباشد. 
 

 ) ن توسط افراد یا گروپ ها میباشد. آزار و اذیت یا بداخالقر شامل، به معتن ارعاب یا آزار و اذیت ی –آزار و اذیت )بداخالق  ک متعلم و یا متعلمی 

اعمال فزییک مانند، خشونت، رفتار نامناسب، دزدی، یا آسیب رسیدن به ملکیت، طعنه دادن شفایه یا تحریری مانند نامگذاری نادرست، 
ی یا اخاذی، و یا تهدیدات تالقن جویانه ، زورگت  ن برساند. بداخالقر همچنان شامل آزار  زورآزماییسی در برابر کیس که این اعمال را به اطالع مسئولی 

ن میگردد. پالییس هیئت مدیره  نتر نت  نتر و یا تهدید نمودن انتر  . 5131و اذیت انتر
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به معتن دخول غت  قانونن و غت  مجاز به ساختمان مکتب، یا موتر و ملکیت منقول و غت  منقول، به هدف ارتکاب جرم و یا  –دزدی یا رسقت 

 شقت به آن میباشد. 
 

 موضیع 
ی
 به معتن نظارت، ایجاد ارتباطات، و حمایت میان فامیل ها، مکاتب، و دیگر نهاد های اجتمایع خاریحی میباشد.  –هماهنیک

 

روز پیهم درش دور ساخته شود، و یا مکتب مربوطه  10اینکه یک متعلم از جانب مکتب از محل تعلییم برای مدت بیشتر از به معتن  -تبدییل

ون سازد که مدت آن بیشتر از   روز مکتب باشد.  10متعلم را از ساحه تعلیم در موارد متعدد بت 
 

ن در مورد درک، اجرا، و عمل باالی ارزش های اخالقر میباشد. ارزش های اصیل به معتن برنامه تحصییل جهت تدریس مت –اخالق تعلییم  علمی 

ام، مسئولیت پذیری، اعتماد اخالقر  کت در اجتماع میباشد. عبارتند از، احتر  پذیری، عملکرد منصفانه، مواظبت، و شی
 

ن ایالتر را در مورد به معتن مکتب مستقل است که به شکل عامه تمویل شده باشد. مکاتب  – منشور مکتب  مستقل باید تمایم قوانی 

ن موجود ایالتر را در مورد تعلیمات خاص پذیرفته و رعایت نماید.  ن و قوانی   انضباط و دسپلی 
 

ن معلومات یا جوابات به شکل غت  صادقانه، و فریبکارانه، بدون مواردی است که معلم  –نقل کردن  به معتن استفاده، فرستادن و یا گرفیر

 به آن اجازه داده باشد. 
 

ن است که مشکالت سلوک و رفتار از خود نشان داده اند. هدف از چک دخ –چک دخول و خروج  ول به معتن حمایت الزم رفتاری برای متعلمی 

 با اهداف سلوک و رفتار میباشد. 
ی

 و خروج مطابقت و هماهنیک
 

ن  ن میباشد.  –مقرره متعلمی  ن مقرره متعلمی   به معتن همی 
 

ن ترتیب، استفاده از محدودیت فزییک توسط  –تنبیه بدتن  به معتن استفاده و یا تهدید تنبیه فزییک به هدف جزای انضبایط میباشد. به همی 

 . 5144پرسونل تعلیم دیده مکتب را نباید به صفت تنبیه بدنن دانست. پالییس هیئت مدیره نی 
 

ی از بحران  ی خشونت و بحران تخصص  –نهاد پیشگی  ی و تداخل از جلوگت  به معتن نهاد تعلییم است که در پیشگت 
 دارند. 

 
نت   ،  –آزار و اذیت انی  ن یک ساخیر نت به معتن ارسال، شی ه با استفاده از انتر ، زیان بار و غت  ن ن ها، و یا تصاویر تهدید آمت  یا نشی کردن پیام ها، میر

، نظریات، فکاهیات، کنایه ها، نظریات ناخوشایند، کارتون ها، شویحن ها، یا و یا دیگر وسایل ارتبایط برقر میب اشد. آزار و اذیت شامل، فحاشی

ن و تهدید کردن، ایجاد محیط خشن و خصومت، )1گفتار شفایه در مورد یک فرد بوده که ) ( و یا هدف که دارای 2( هدف از آن تاثت  گذاشیر

( تداخل با فعالیت های مکتب باشد. خرابکاری عبارت از 3یا اجراآت یک متعلم در مکتب بوده، یا )تاثت  و تداخل کاری باالی کار یک شخص 
ر رسانیدن یا تخریب یک سیستم کمپیوتری، برنامه های نرم افزاری، تاری    خ، و یا عمل هدفمندانه که تاثت  معکوس باالی  ن به ضن منابع اراده داشیر

نتر عبارت از مواد ارسال شونده برقر است که هدف آن تهدید نمودن یا ایجاد نگرانن در مورد کمپیوتر ناحیه تعلییم داشته باشد. تهد یدات انتر

ر خودی میباشد. پالییس هیئت مدیره  ، یا ضن  . 5131خشونت با دیگران، خودکیسی
 

 
ی بوده، در غت  آن برای روز رسیم مکتب یا روز  –روز  به معتن روز تقویم یا جنتر

 . کاری گفته میشود 
 

  ریاست تعلیمات ابتدان  و ثانوی –دی تی اس تی 
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ی نماید. بازداشت میتواند  –بازداشت توقیف یا  به معتن یک نوع جزای انضبایط است که در آن یک متعلم باید وقت اضاقن را در مکتب ستی

 بنام مکتب روز شنبه یاد میشود( و در جریان وقفه های رو 
ً
ز قبل از زمان رسیم و یا بعد از زمان رسیم مکتب، در جریان رخصتر هفته )عموما

 شت )متعلم نباید از خوردن طعام چاشت محروم گردد( میباشد. رسیم مکتب مانند، نان چا
 

ن یا انضباط  ن حقوقر در ت –دسپلی  ، مدیران، کارمندان حمایوی، و والدین یا محافظی  ن ن بوده به معتن مراحل، عمل یا تداخل معلمی  طبیق دسپلی 

  که هدف آن آوردن بهبودی در دروس، اجتماع، مورال یا صحت روانن متعلم میباشد. 
 

ن قانون یا عدم رعایت رهنمود است که توسط مقامات رسیم به میان آمده باشد.  –نافرماتن   به معتن انتخاب گزینه که هدف آن شکسیر
 

 به معتن ناحیه تعلییم مکاتب عامه سینت لوئیس.  –ناحیه تعلییم 
 

ن ناحیه تعلییم   به تخلفات نوع  –کنفرانس دسپلی 
ی

 2و یا تخلفات مکرر نوع  1به معتن روند یط مراحل و پروسه رسیدیک

 میباشد. 
 

، استفاده، توزی    ع و یا فروش بوده، شامل  –مواد مخدر یا ادویه جات  ن به معتن کاربرد غت  قانونن مواد مخدر یا ادویه جات ممنوعه برای داشیر

ن ادویه جات غت  مجاز ادویه جات تجویز شوند ، هرگونه مواد نشه آور، )هر چند هدف اصیل ادویه جات نشه ساخیر ه، کش شونده یا استنشاقر

، استفاده، توزی    ع ن  ممنوع میباشد. همچنان داشیر
ً
ول شونده یا تقلید هرییک از مواد فوق الذکر در محل مکتب است که جدا و  نباشد(، مواد کنتر

ن ممنوع  میباشد. هر شخص که در تخلف ازین مقررات دیده شود، ممکن در معرض تعلیق یا اخراج فروش هر نوع لوازم به ادویه جات فوق نت 

د. هیئت مدیره مکتب  ن قرار گت   . R5131.6.1از مکتب در مطابقت با شیوه ذکر شده در پالییس هیئت مدیره و قواعد دیگر مربوط به قوانی 
 

ن برای حفاظت از ح –روند یط مراحل   میباشد. قوق قانونن یک فرد عبارت از ایجاد دوره معی 
 

به معتن استماعیه رسیم جهت حل منازعات تعلیمات خاص میان والدین و مکتب میباشد. طبق قانون آی دی  –استماعیه روند یط مراحل 

ن شامل میانجیگری، روند 2004نی ای  ن و طرزالعمل های است که از آن بخاطر حل منازعات استفاده به عمل یم آید. این قوانی  ، شامل قوانی 

به محاکم ایالتر و فدرال میباشد. استماعیه روند یط مراحل، معمواًل فیصله رسیم یا دادرش به  یط مراحل استماعیه، و درخواست تجدید نظر 

 موضوع قابل اختالف دانسته میشود. 
 

ات ارتبایط برق   ن ، ش  –تجهی  به معتن هر نوع دستگاه که توسط ناحیه تعلییم فراهم نگردیده باشد، و شامل رادیو ها، دستگاه پخش موسیقر

، دستگاه های دیجیتل شخیص، تلیفون های موبایل، تلی ، دستگاه های بازی کمپیوتری دستر ، دی وی دی پلت  ، آی پاد، ام نی تری پلت  فون دی پلت 

ی، و کمپیوتر   های لپ تاپ بوده و شامل هر دستگاه جدید تکنالوژی میباشد که دارای ظرفیت های مشابه میباشد.  های بلک بت 
 

 قانون موفق شدن هر متعلم –تی اس اس ای 
 

وریات خاص تعلییم تثبیت شده از طریق مرحله ارزیانی متعدد انضبایط میباشد. انواع متعدد استثناآت میباشد، که  –استثناآت  به معتن ضن

م )عدم توجه به مادیات(، شام ن گر،  عالیم بیماریل آتت   استی
ی

 یا کستی خاص آموزشی و معلولیت روانن میباشد. احساش آشفتیک
 ، معلولیت ذانر

 
 

ن در جریان سال فعیل یا بعدی مکتب   -اخراج  به معتن عدم اجازه حضور در مکتب برای ادامه سال تعلییم مکتب، برای یک مدت معی 

 و یا بصورت داییم از مکتب میباشد. 
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ی ن یک شخص  -اخاذی یا زورگی  ن و یا قصد بدست آوردن پول، مال یا دارانی با ارزش از یک شخص بدون رضائیت یا وادار ساخیر به معتن گرفیر

 یا توسط زور فزییک و یا اعمال تهدید میباشد. 
 

ی فزییک که شامل زدن، تیله کردن، هل دادن، پشت پا زدن، و دیگر اعمال فزییک میان دو ش –جنگ کردن  خص یا بیشتر از آن به معتن درگت 

 بوده که منجر به زخم فزییک نگردیده و هر دو طرف در آن، یا شفایه یا عمل فزییک سهم داشته اند، اما محدود به اعمال فوق نیم باشد. 
 

، مواد آتش زا، راکت ها، جرقه ها، بم های دودی و انواع دیگر آنها میباشد. اقالم فوق ه –آتش بازی  مه اسلحه به معتن هرگونه پتاقر

 جات پنداشته میشوند. 
 

، تکمیل نمودن، یا تغیت  دادن و یا رسمیت بخشیدن به یک نوشته که ادعای ساخت آن توسط  –جعل/شناسنامه جعیل/تزویر  ن به معتن ساخیر
ن حقایق و یا ندادن نام حقیقر میباشد.   شخص دیگر بوده، و یا ادعای بودن یک متعلم دیگر توسط نگفیر

 
وریات خاص و استثناآت فراهم میسازد.  –تعلیمات رایگان و مناسب عامه  ب معتن تعلیمات معیاری که مکاتب باید برای اطفال دارای ضن

ن ایجاد نموده، و آنرا در تاسیسات تعلییم و در محل مناسب طبق  وریات آموزشی متعلمی  مکتب باید یک پالن مشخص را بخاطر تثبیت ضن
ورت آنها قرار دا تعلیمات خاص و خدمات مربوط به آن را برای طفل جهت آموزش فراهم سازد. تعلیمات رایگان و مناسب عامه برای ده، و ضن

ن مرصف باالی فامیل  ن دارای معلولیت بتوانند تعلیمات عامه مناسب را بدون داشیر هر طفل متفاوت بوده و اطمینان حاصل مینماید تا متعلمی 

 بدست آورند.  
 

ن با ارزش وجود داشته باشد که شامل  –قمار زدن  به معتن کاربرد هر نوع بازی است که در آن شانس یا مهارت برای بدست آوردن پول یا هر چت 

 قطعه بازی و گیم کمسانی گردیده اما محدود به آن نمیباشد. 
 

عالمه یا سمبول خاص بوده و اعضای آن بشکل  به معتن گروپ یا مجموعه دو متعلم و یا بیشتر از آن که دارای نام خاص یا  –گروه یا دسته 
 انفرادی یا جمیع در فعالیت های اخالل گرانه امنیت و مصئونیت مکتب، مربوطات مکتب،  اجتماع عام سهیم باشد و یا بوده باشد

 
 :  فعالیت های گرویه یا گروتی

  متعلم را به صفت عضو گروه تثبیت نموده و یا بیانگر 
ً
ن البسه، زیورات، رنگ ها یا نشان است که قصدا پوشیدن یا به نمایش گذاشیر

 حمایت از گروه میباشد. 
  بخاطر شناساندن یک گروه یا به عبارت دیگر نشانه از 

ً
استفاده از کلمه، عبارت، سمبول تحریری، یا حرکات که هدف از آن قصدا

 حمایت از گروه میباشد. یک متعلم نباید عالیم گروه یا دسته را در کتابچه ها، کتاب ها و یا اشیای فردی به نمایش بگذارد. 
 ی در فعالیت یا بحث باالی تبلیغات در مورد گروها ها دو نفری و یا بیشتر از آن  سهمگت 
  .ن برای گروه ها و یا رفتار ضد اجتمایع  جذب متعلمی 

 
ر  –جنگ گرویه  ن متعدد و سهم آنها در استفاده از قوای فزییک یا لت و کوب غت  قانونن دیگران به هدف ضن به معتن حمله شدید متعلمی 

، تیغ  ن دیگران با استفاده از اسلحه و یا بدون آن و یا اشیای )مانند، اسلحه جات، چاقو، کارت، بند های برنیحی های رسانیدن و یا زخیم ساخیر
ه میباشد( برنده، چوب، گرز، ی مرچ و غت   استی

 

 

ن یا رفتار که باعث ایجاد محیط خصمانه در ساحه مکتب بنابر جنسیت، به معتن درخواست  –آزار و اذیت  مطالبات جنیس، حرکات تهدید آمت 

مذهب، معلولیت،  سن، نژاد، رنگ، تمرکز جنسیتر )شناخته شده یا درک شده(، بیانات تثبیت جنسیت )شناخته شده یا درک شده(، منشأ میل،

  وضعیت اجتمایع اقتصادی، و یا عقاید سیاش گردد.  
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به معتن هر نوع فعالیت در داخل یا خارج محیط مکتب، که هر شخص میداند دارای تاثت  منقن باالی صحت فزییک و یا  –به ستوه آوردن 

امنیت یک متعلم گردیده و متعلم را مورد تمسخر قرار داده، تهدید نموده، تحت فشار رویح قرار داده و یا ناراحت کردن بخاطر اهداف چون 

، دخول، عضوی
ی

وع، وابستیک ت یا نگهداری عضویت در گروپ، صنف، نهاد، کلپف یا تیم ورزشی مورد اذیت قرار داده، که محدود به درجه شی

ه نمیباشد.   تحصیل، نهاد یا مکتب مربوط به مکتب و غت 
 

واب، حبس به ستوه آوردن ممکن شامل اعمایل باشد که یک متعلم را در معرض شامل فشار شدید رویح که تنها محدود به  محرومیت از خ
، یا هر گونه فعالیت های اضطراب آور نباشد قرار دهد.  ن طرف گردیده یا فعالیت جنانی فزییک، عملکرد زور آزماییسی که منجر به خجل ساخیر

به ستوه آوردن همچنان شامل اعمال مانند: وحشیگری فزییک، شالق زدن، لت و کوب کردن، عالمت گذاری، در معرض قرار دادن عناض، وادار 

ن کیس به زور برای خوردن غذا، مایعات، مواد مخدر و یا  ن کیس برای کشیدن یا جویدن محصوالت تنباکو دار، یا  ساخیر مواد دیگر، وادار ساخیر

 وادار کردن هر نوع فعالیت دیگر که تاثت  بد باالی صحت و مصئونیت یک شخص دارد، میباشد. 
 

کت کرده باشند. به ستوه آوردن به حالتر گفته نمیشود به ستوه آوردن ممکن است زمانن اتفاق بیافتد که  ن به تمایل خود در آن شی تمایم متعلمی 

کت  که یک متعلم بخاطر تکمیل یک معیار الزم که توسط ناحیه تعلییم منظور شده است و به شکل قانونن وابسته به هدف نهاد باشد در آن شی

 . 5131نماید. پالییس هیئت مدیره 
 

 معتن بازی خشن، جنجایل، یا پر شو صدا میباشد. به  –بازی خشن 
 

ن از طریق  –سیستم ارتباطات میان خانه مکتب، و معکوس آن  فت متعلمی  به معتن ارتباط میان فامیل ها در مورد برنامه های مکتب و پیشی

 تحکیم ارتباطات موثر میان مکتب و خانه و معکوس آن. 
 

ن ناشایست  ن حالتر باعث  –نمایش گذاشی  ن به حالتر که در چنی  ، و یا خود را انداخیر مگاه، سینه ها، قسمت های پائیتن به معتن نمایش دادن شی

اهن باز تا سینه، تسمه های نازک، به صدا در آمدن هشدار  های اخطاریه میگردد. همچنان دیدن بدن دیگران از سوراخ ها، پوشیدن بلوز یا پت 

 های بدن، پتلون های نیمه، و لباس های که دارای کلمات ممنوعه و یا عالیم نامناسب هستند نمایش دادن زیرپوشی های 
ی

متفاوت، برجستیک

 ممنوع میباشد. همچنان هرگونه پوشاک که در مورد عمل جنیس، مواد مخدر، یا الکول تبلیغات مینماید ممنوع میباشد. بوت ها باید همو 
ً
اره جدا

 پوشیده شود. 
 

به معتن پالن تحریری است که توسط گروپ از افرادی که در مورد معلولیت یک متعلم آگایه دارند، و یا آگایه در  – طرح سکونت فردی

ات مشخص را برای مکتب پیشنهاد یم نماید تا متعلم بتواند فواید  مورد یک متعلم دارای معلولیت و بیانگر معلولیت بوده و اسکان و تغیت 

 تعلییم از آن حاصل نماید. 
 

به معتن گروپ از افرادی است که تمایم مباحثات و معلومات در مورد یک متعلم را مرور یم نمایند و  –کمیته پالنگذاری اسکان فردی 

 این عمل شان باعث انکشاف طرح سکونت فردی میگردد. 
 

ن  –پالن دریس فردی  به معتن پالن تحریری که توسط یک گروپ از افراد که دارای آگایه در مورد قابلیت های تعلییم عمویم متعلمی 

 دارند. 

 

 ارائه خدمات  – 2004آی دی تی ای یا  2004قانون بهبود تعلیمات برای اشخاص دارای معلولیت 
ی

به معتن قانون فدرال در مورد چگونیک

توسط نهاد های عامه و ایالتر برای اطفال دارای معلولیت میباشد. یعتن قانون که برای تداخل قبل از وقت، تعلیمات خاص، و خدمات مربوط 

 مستقال 
ی

وریات خاص را در نظر گرفته و آنها را برای کارکردن و زندیک  نه آماده سازد.  به آن طرح گردیده تا ضن
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وریات تعلییم و حقوق آنعده اطفال فراهم میسازد که دارای کتگوری  2004آی دی نی ای  وجوه مایل را بخاطر کمک به ایالت ها در تشخیص ضن

 گانه معلولیت میباشند.   13
 

ن حقوقر و متعلم میباشد که در آن به معتن پالن تحریری انکشاف یافته توسط اعضای مکتب –پالن تعلیمات انفرادی  ، والدین، محافظی 

ن واضح میسازد.  ک تیم وار را بخاطر رسیدن به اهداف معی  فت، و کارکرد مشتر ی پیشی ، اهداف و مقاصد، اندازه گت  ن  قابلیت های متعلمی 
 

و اصالح پالن تعلیمات انفرادی باری متعلم که  به معتن گروپ از افراد است که برای انکشاف، مرور، –تیم آی تی تی یا پالن تعلیمات انفرادی 

فت  ورت پیشی فت هر متعلم را تحت نظر قرار داده، و طبق ضن وریات خاص دارد مسئولیت دارند. تیم تعلیمات انفرادی باید پیشی نیاز به ضن

وریات بعدی را مشخص بسازند. مرور متذکره همچنان باید اهداف ساالنه را مورد بررش قرا ر داده و مشخص سازد که آیا هدف به فعیل و ضن

فت متعلم ، نگرانن های کارمندان و والدین را در مورد پیشی ول نمودهن، و هرنوع  دست آمده یا خت  بررش نموده، نتایج ارزیانی مجدد را کنتر

ات قابل نیاز را به میان آورد. مطابق قانون، تیم تعلیمات انفرادی باید دارای افراد ذیل باشد:   تغیت 
 

  .کت مینماید  حد اقل یک معلم تعلیمات عمویم، در صورتیکه متعلم در محیط تعلییم عمویم شی
 حد اقل یک تن معلم تعلیمات خاص 
  ،ن دارای معلولیت، برنامه درش عامه یک نماینده از ال نی ای که دارای معلومات در مورد طرح تدریس خاص برای متعلمی 

ش به منابع ال نی با
 شد. و قابلیت دستر

  ن حقوقر  والدین و یا محافظی 
 ن حضور داشته باشد  در صورت مناسب بودن، خود متعلم نت 
  .یک شخص که قادر به ترجمه نتایج ارزیانی تطبیق تدریس باشد 
  .ن و یا مکتب بخواهد دعوت نماید  افراد دیگر که والدین، محافظی 

 
 

ن موقتر متعلم از صنف مربوطه و قرار دادن متعلم  – مکتب(تعلیق در داخل مکتب )دوره بازیاتر و بیانگر تعلیق داخل  به معتن دور ساخیر

، که بصورت عموم در خود همان مکتب میباشد. تعلیق در داخل مکتب، یک راهکار بدیل برای تعلیق خارج مکتب  ن در برنامه زمان دار معی 

 را در صنف درش اخالل یم نماید.  میباشد و از آن زمانن استفاده به عمل یم آید که یک متعلم محیط آموزشی 
 

ایم نمودن به اشخاص با صالحیت مکتب یم  –عدم پذیرش قواعد  به معتن عدم پذیرش قواعد و درخواست رعایت از آن، و یا نی احتر

 باشد. 
 

را در تناسب به معتن مکتب عامه یا خصویص ابتدان  یا ثانوی که برنامه های ساختاری بیشتر  –تاسیسات بدیل تعلییم موقت  

 به مکاتب عادی فراهم میسازند. 
 

 
ن دارای معلولیت را وادار میسازد تا باید با دیگر هم صنقن  2004به معتن اینکه قانون آی دی نی ای  –محیط دارای محدودیت اندک  متعلمی 

وریات متعلم تعلیم حاصل نمایند. این  ین حد مناسب و به اساس ضن عمل را بنام محیط دارای محدودیت های غت  معلول خویش در بیشتر
وریات متعلم و خدمات برای آن مشخص نموده و تیم باید اندک یم نامند. تیم آی نی نی )بشمول والدین( جابجان  متعلم را در مطابقت با ضن

ر مکتب حاضن شود که اگر محیط دارای محدودیت اندک را که قادر به ارائه همان خدمات باشد انتخاب نماید. به این معتن که متعلم باید د

معلولیت نمیداشت در همانجا میبود، مگر اینکه تیم مشخص سازد که ماهیت معلولیت متعلم برای او اجازه نخواهد داد تا تجربه کسب 
 تعلیمات موفق را در آن محل داشته باشد. 
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ول اداری را باالی مکاتب ابتدائیه و  -نهاد تعلیمات محیل یا ال تی ای به معتن بورد تعلیمات عامه یا دیگر مقامات عامه در ایالت که کنتر

 میداشته باشند. ثانوی در شهر، شهرک، ناحیه تعلییم و یا دیگر بخش های جغرافیای سیاش 
 

ن استثناآت مورد مجازات قرار به معتن  –مرور و تشخیص عالیم یا ام دی آر ن نباید بخاطر داشیر حفاظت و کسب اطمینان از این که متعلمی 

ند. یک تیم ام دی آر رفتار و سلوک موجود طفل و معلومات ثبت شده قبیل را در مورد طفل مرور یم نماید تا تشخیص نماید که رفتار و  بگت 

ن دیده است شاخص ه معلولیت طفل نباشد. کمیته ام دی آر متشکل از والدین و حد اقل دو تن از افراد سلوک که در مورد آن طفل قباًل دسپلی 

 دیگر است که ییک از آن با خصوصیات رفتاری متعلم آشنانی داشته و دیگر آن از استثناآت طفل معلومات داشته باشد. 
 

نمایند تا رفتار و سلوک طفل که در مورد آن تدابت   به معتن گروپ از افراد است که تشخیص –کمیته مرور و تشخیص عالیم یا ام دی آر 

ن حقوقر متعلم در این  د تا والدین و محافظی  ، باید کوشش بسیار صورت گت  انضبایط اتخاذ شده آیا وابسته به معلولیت طفل است و یا خت 

ی سهیم باشد.   تصمیم گت 
 

دان ناحیه تعلییم و یا بازدید کننده از هر مکتب بوده اما شامل هر متعلم، والدین، معلم، مدیر، یا کارمن -بعضو اجتماع مکت

 محدود به آن نمیباشد. 
 

ات در سطح تدریس، محتویات،  –اصالحات  ود تا از خود به نمایش گذارد، و شامل تغیت  ات قابل توجه است که از متعلم توقع مت  به معتن تغیت 

ن گردد.   ات در نوعیت یا فورم امتحان نت   معیار عملکرد، و ارزیانی های احتیایط میباشد که ممکن شامل تغیت 
 

ن یا ام دی تی  وریات تعلییم میباشد. قواعد فدرایل و ب –ارزیاتر متعدد دسپلی  ه معتن یک ارزیانی از عملکرد فعیل متعلم در سطح، قدتر، و ضن

ایط معلولیت متعلم به راه اندازند تا باشد دیده شود که آیا نیا ز به ارائه ایالتر نهاد ها را وادار میسازد تا یک ارزیانی جامع را جهت تشخیص شی

د.  خدمات تعلییم خاص برای متعلم . یک ارزیانی مجدد حد اقل در هر سه سال صورت میگت   است یا خت 
 

ن غت  قانونن یک انسان دیگر میباشد.  –قتل   به معتن کشیر
 

ن موقتر متعلم از مکتب میباشد. تعلیق دارای مدت زمان محدود بوده و متعلم باید بتواند بعد از  –تعلیق خارج از مکتب  به معتن دور ساخیر

ن دوباره به مکتب بازگردد. در جریان دوره تعلیق، برای شاگردان اجازه ورود به تاسیسات تعلییم و مکتب داده نمیشود.  گذشتاندن مدت  معی 
 

، خطرناک و به میان آورنده خطر به امنیت و مصئونیت دیگران در  –اعمال دیگر بسیار جدی یا غی  قانوتن  به معتن رفتار که غت  قانونن

 ناحیه تعلییم مکتب باشد. قانون اعمال مصئون در مکتب. 
 

 به معتن نمایش محبت نامناسب میباشد.  –نمایش محبت شخیص 
 

منیتر ممکن است شخص و یا اشخاص را که باالی متعلم تاثت  داشته زمانن به معتن اینکه مدیران ناحیه تعلییم و یا پرسونل ا –تالیسژ شخیص 

، قسیم وانمود میشود که   گویا با استفاده از تالشی میتوان شواهدی را به دست آورد تحت تالشی قرار دهند که به اساس حاالت در زمان تالشی

ن یا قواعد  تخلف ورزیده است. تالشی را میتوان توسط آله فلزیاب و یا با دستان اجرا  که توسط آن متعلم از پالییس ناحیه تعلییم، و دیگر قوانی 

 نمود. 
 

 

به معتن  زدن نی پروا، با لگد، تیله کردن و یا نوع دیگر که منجر به درد فزییک و یا آسیب به شخص دیگر برساند و خارج از  –حمله فزییک 
محدوده جنگ میان دو نفر باشد. 
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تبدییل متعلم در  2004به معتن این که متعلم که تعلیمات خاص یا خدمات مربوط به آن را دریافت میکند تحت قانون آی دی نی ای  –تبدییل 

ین عمل پنداشته شده و بیانگر تحریر نظریات تیم آی نی 
تنظیمات خاص تعلییم توسط تیم آی نی نی مشخص شده که برای متعلم متذکره بهتر

. تبدییل به معتن این نیست که متعلم در یک اطاق قرار دارد، بلکه باید برنامه و خدمات برای وی مناسب ترین گزینه باشد قسمیکه نی میباشد 

 پالن انفرادی تعلییم در مورد آن تذکر داده است. 
 

ن در عملکردی سهم گرفته اند یا سهم –کیس دیگر را در خطر قرار دادن  ند که خطر را متوجه صحت،  به معتن این است که متعلمی  میگت 

د   و انتقام جونی از عضو اجتماع مکتب انجام میدهد که در تحقیقات یا پیشتی
مصئونیت و یا منافع یک عضو دیگر اجتماع مکتب برای تالقن

 عملکرد انضبایط بر علیه متعلم سهیم بوده است. 
 

ی )هر  –مالکیت  ن ول فزییک باالی مال یا چت  ن کنتر ، یا دزدی باشد(، مانند البسه، الماری،  به معتن داشیر چند مفقودی، دریافتر

 بکس ها، و محتویات مربوط به آن باشد. 
 

د  –تداخل رفتار مثبت و حمایت از آن یا تی تر آی اس  ایط مصئون جهت پیشتی  مکتب برای ایجاد و نگهداری شی
ی

به معتن سیستم رسیدیک

ورت مداخله منفور  آموزش در مکاتب میباشد. استفاده از نی نی آی ین تمرین" دانسته میشود که هدف آن کاهش بخشیدن به ضن اس " بهتر

ات سیستماتیک و انفرادی گردد.   میباشد )بطور مثال، تعلیق( و میتواند باعث تغیت 
 

ن ناحیه تعلییم و  –حالت آزماییسژ  وط پیشنهاد شده توسط مسئول دسپلی  به معتن پروسه داخله دوباره به مکتب تحت حالت خاص و مشی

ی متعلم مسئولیت دارند.  ن حقوقر متعلم که برای حاضن  موافقت تحریری متعلم و والدین و محافظی 
 

ن حقوقر  –تخلف در حالت آزماییسژ  به معتن عمل است که یک متعلم یط آن موافقت نامه دو جانبه را که میان متعلم، والدین، محافظی 
ن ناحیه تعلییم توافق به عمل آمده در هم شکسته  و از آن و مکتب قباًل باالی آن از جانب همه طرف ها توسط تدویر کنفرانس دسپلی 

 تخلف نماید. 
 

ن نژاد، رنگ و ملیت باشد. این به معتن ر  –آزار و اذیت نژادی  فتار نامطلوب، گفتار، نوشتار، و یا تصاویر که هدف آن یک شخص بخاطر داشیر

ن بردن مساوات میباشد. این عمل میتواند آشکار یا  ول کردن، سؤ استفاده از قدرت و قصد بخاطر از بی  پنهان نوع آزار و اذیت بخاطر تهدید، کنتر

 ه باشد. بوده، یک رویداد و یا یک مشخص
 

به معتن ارتکاب یا قصد ارتکاب عمل جنیس به زور مطابق تعریف موجود در بخش آر اس ام او، یا اجرای  –اعمال تجاوز جنیس به زور 

 میباشد.  RSMo ,566.060عمیل لواط به زور مطابق تعریف موجود در بخش 
 

ن اینکه آیا متعلم دارای معلولیت باقر مانده و آیا نیاز است تا تعلیمات خاص و خدمات مربوط  –ارزیاتر مجدد  به معتن پروسه مشخص ساخیر
. ارزیانی مجدد بخاطر اجرا میشود که  وریات 2( تثبیت شود که عملکرد متعلم در مکتب چگونه است، 1به آن برای متعلم ادامه یابد یا خت  ( ضن

ات در پالن تعلییم انفرادی به میان آید تا در رسیدن به اهداف و مقاصد ساالنه با متعلم 3مکتب مشخص گردد، تعلییم متعلم در  ( هرگونه تغیت 

کت در برنامه تحصییل عمویم در صورت مناسب بودن وضعیت گردد.    کمک شده و شامل پالن تعلییم انفرادی و شی
 

سط دادن یک کار برای متعلم برای او فرصت آن فراهم گردد تا در مورد یک حالتر تخلف یا به معتن این است که تو  –فعالیت انعکاس دهنده 

ن قانون شکتن فکر کند. کار ذهتن متذکره باید متعلم را قسیم رهنمائتر کند که رفتار مناسب را برای وضعیت داده شده اختیار کند به عوض آ

 که در صدد قانون شکتن باشد. 
 

 

به معتن انکشاف، اصالحات، و دیگر خدمات حمایوی است که هدف از آن کمک با معلولیت متعلم میباشد.  –ات مربوط خدم
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مرض شناش زبانن و خدمات صداشناش، خدمات روانشناش، و تداوی فزییک و عمیل، تفری    ح، بشمول تداوی تفرییح،  : خدمات مربوط شامل

تثبیت و شناسان  معلولیت ها در مراحل اولیه در اطفال، خدمات مشوره دیه، شامل مشوره دیه در مورد بازسازی، خدمات تحرک و تمرکز، 

د ارزیانی های تشخیصیه برای اه داف صیح، خدمات صیح در مکتب، خدمات کار اجتمایع در مکاتب، مشوره دیه و تعلیمات برای والدین پیشتی

 . ، و خدمات ترانسپورنر ن حقوقر  و محافظی 
 

به معتن آوردن افراد باهم بعد از آنکه روابط آنها بنابر اعمال مشخص یک یا چند شخص صدمه دیده  –روشهای ترمیم روابط یا عدالت 

است. ییک از تداخل های موثر ترمییم عبارت از حالیت است که دو طرف را به درک یکدیگر ترغیب نموده و یک پالن مناسب بخاطر 

ن تهیه نمائید. یک مرحله کامیاب ترمیم ن همه چت  یعتن  –عبارت از حالت است که توافق ها و روابط را دوباره ترمیم نمود روابط  درست ساخیر

ن دوباره خوب شود.   همه چت 
 

ن مال یا ملکیت یک شخص با استفاده از خشونت یا تهدید میباشد.  –رسقت   به معتن عمل فوری گرفیر
 

د.  یا توقیف " بازداشت"به کلمه  -شنبه در مکتب  مراجعه صورت گت 
 

ن اجازه استفاده از موتر مکتب را ندارد.  –تعلیق از موتر مکتب  ی اصالیح است که مطابق آن متعلم برای مدت معی  ی اتت   به معتن استر
 

 به معتن روز است که طفل در آن بخاطر کسب تدریس به مکتب مراجعه یم نماید.  -روز مکتب
 

به معتن هرگونه امکانات یا دارانی فزییک که توسط مکتب به کرایه، اجاره، نظارت، و یا مورد استفاده قرار گرفته و  -ملکیت یا ساحه مکتب

 شامل میدان های بازی مکتب، پارکنگ وسایط، وسایط مکتب، و هر نوع ملکیت است که در آن فعالیت های مکتب اجرا میشود. 
 

یالت و یا معاینه رویداد ها و فعالیت های متعلم )در مکتب، جریان تدریس،  و یا جریانات به معتن تالشی تفص –تحقیقات به سطح مکتب 

د.  ن صورت میگت   وابسته به مکتب( است که توسط آن حقایق برمال میشود. تحقیقات توسط مدیر مکتب و یا شخص معی 
 

، رقص نمودن، تیم های به معتن هر نوع فعالیت  –امتیازات مکتب  وابسته به مکتب است که شامل مراسم فراغت، سفر های صنقن

ه فعالیت ها بوده و محدود به آن نیم باشد.  ، کلب ها و غت   ورزشی
 

ن مشکوک شدن معقول باالی  –تالیسژ و ضبط  و یا هدف معقول توسط یک روش عاقالنه به معتن تالشی است که بدون اطالعیه قبیل حی 

ن ها  و الماری های موجود در ناحیه تعلییم ملکیت ناحیه تعلییم بوده و تالشی آنها نظر به درخواست مدیران مربوط ساختم ان صورت میگرد. مت 
ن که در پارکنگ قرار دارند وسعت میداشته باشد. م طابق قانون جدید نر ال او نیوجرش اجرا میشود. صالحیت مقامات مکتب ایل وسایط متعلمی 

469 U.S. 325 (1985) . 
 

 504به معتن قانون حقوق مدنن است که ذریعه آن تبعیض علیه افراد دارای معلولیت ممنوع قرار داده شده است. تطبیق بخش  – 504بخش 
ش مساویانه به تعلیمات داشته باشند. متعلم باید محل سکونت و اصالحات  ن دارای معلولیت باید دستر اطیمنان حاصل یم نماید تا متعلمی 

 ته باشد. الزم را در اختیار داش
 

 

، درد نی نهایت زیاد فزییک، تغیت  شکل طوالنن مدت و آشکار، و  –زخم شدید بدتن  به معتن زخم بدنن است که خطر قابل توجه مرگ، بیهوشی

 یا باعث از دست دادن فعالیت و یا عملکرد یک عضو بدن، ارگان بدن و یا حالت دمایعن گردد. 
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نت،  -ارسال موضوعات جنیس ، و ایمیل های دارنده ماهیت جنیس توسط انتر ن یا پیام های صونر به معتن ارسال تصاویر، مواد نوشتاری، و میر

 تلیفون موبایل و یا دیگر آالت برقر )شامل چت روم های خدمات ارسال پیام های آنالین( میباشد. 
 

ن از اعضای جنیس یکدیگر، و یا تقلید از عمل جنیس.  -عمل جنیس ، گرفیر ن در عمل جنیس، رابطه جنیس دهانن  به معتن سهم گرفیر
 

د  –حمله جنیس  مانیدن، و به معتن پیشتی عمل جنیس یا ماهیت ناشایست باالی یک شخص دیگر که همراه با تهدید زور فزییک و یا ترسانیدن، شی

 یا رنجش روانن او گردد. 
 

ن  –آزار و اذیت جنیس  ن فزییک و یا شفایه، داشیر به معتن انجام عمل جنیس ناخواسته، درخواست تمایالت جنیس، اجرای عملکرد تحریک آمت 

ن عملکرد تاثت  غت  عاقالنه داشته و یا به طور اساش در تعلیمات یک شخص  ارتباط دارای ماهیت جنیس و یا عملکرد وابسته جنیس، که چنی 
ست داشته و باعث ایجاد یک محیط خصمانه و ناخوشایند گردد. مثال های آزار و اذیت جنیس که ممکن است تبعیض یا آزار و اذیت تاثت  نادر 

جنیس دانسته شود شامل آزار و اذیت گفتاری یا سؤ استفاده، وارد کردن فشار بخاطر فعالیت جنیس، نوازش یا خرج کردن نامناسب و قصدی و 

 با بدن طرف میباشد. یا تماس حاصل کردن 
 

به معتن شخص که بصورت قصدی یا به زور یا تواقر بدن و یا لباس کیس را لمس میکند کمه منجر به تماس جنیس گردد.  –سؤ رفتار جنیس 

ن یا توزی    ع لوازم جنیس و یا مجالت میباشد.   این اعمال شامل نمایش دادن اعضای جنیس، حرکات سکیس، داشیر
 

 به معتن عمل است که منجر به آسیب بدنن به ییک از اعضای اجتماع مکتب گردد.  –حمله ساده 
 

ن نباید سگرت کشیده و یا هر نوع تنباکو و یا لوازم مربوط آن را با خود داشته باشد. بورد  –سگرت کشیدن  به معتن این است که متعلمی 

 . R5131.6.2هیئت مدیره 
 

، به م –استفاده از شبکه های اجتمایع  عتن ارسال تصاویر یا مواد نوشتاری از طریق سایت های چون، مای سپیس، فیسبوک، تویتر

ر رسانیدن به دیگران   یوتیوب، لیکند ان، و یا هر وب سایت شبکه های اجتمایع مشابه، به هدف ضن
 

قانونن از ادویه جات، اسلحه به معتن حاالت تعریف شده در آی دی نی ای است که قرار ذیل میباشد: استفاهد غت   –حاالت خاص 

ن بدنن میشود.   جات، و رفتار و سلوک که باعث زخیم ساخیر
 

وری  –تعلیم و تربیه ایالت  یا اس تی ای نهاد  ن به معتن نهادی است که وظیفه اساش آن نظارت از مکاتب ابتدان  و ثانوی میباشد. در ایالت مت 
 اس نی ای به ریاست تعلیمات ابتدانی و ثانوی گفته  میشود. 

 
ن جهت باقر ماندن در نهاد تعلییم فعیل به معتن اصطالح است که از آن بخاطر  –باق  ماندن  و تعلیق تبدییل کنفرانس استفاده از حقوق متعلمی 

ورت تبدییل،  ن حقوقر بخاطر تشخیص ضن انضبایط )سفارش اخراج یا درخواست تبدییل از مکتب( یا درخواست تجدید نظر والدین یا محافظی 
 مربوط دریافت نماید. تعلیق یا اخراج میباشد. تطبیق این حق اطمینان حاصل یم نماید که متعلم بتواند تعلیمات رایگان مورد نیاز را در ال آر ای 

 
 به معتن مدیری اطالعات معلومات متعلم میباشد.  -سیستم معلومات متعلم یا اس آی اس

 
د.  –تعلیق   به تعلیق داخل مکتب و تعلیق خارج مکتب مراجعه صورت بگت 

 
 

  به معتن دزدیدن یا قصد دزدی پول یا مال یک شخص دیگر میباشد.  –دزدی 



 

رد به معتن بودن در تعمت  یا اطراف مکتب و یا ساحه خاص مربوط به مکتب و یا موتر مربوط به مکتب بدون اجازه و  –تخلف کردن 

ن توظیف شدن به برنامه های احتیایط دیگر، تحت حالت  ن حی  درخواست مبتن بر ترک ساحه مکتب و یا موتر مکتب میباشد. متعلمی 

ن تعلیق یا اخراج نمیتوانند به  مکتب باز گردند به استثنای اینکه از مدیر مکتب و یا مسئول بخش اجازه دریافت کرده و والدین یا محافظی 

 حقوقر همراه شان باشد. 
 

ن در مکتب و یا ساحات مشخص تعمت  بدون اجازه است، و یا اجازه دادن یا کمک کردن با  –دخول غی  قانوتن  به معتن دخول متعلمی 

ن و یا اجازه دادن اشخاص غت  مجاز به تعمت  یا تاسیسات ناحیه  افراد در داخل شدن به تاسیسات ناحیه تعلییم به جز از دخویل های معی 

 د. تعلیم از طریق راه های ورودی میباش
 

به معتن آسیب رسانیدن عمدی و بدخواهانه، و یا  تحریف ملکیت ناحیه تعلییم و یا مکتب، و یا مال دیگران )مانند خراب   -خرابکاری 

ه میباشد(.  ات، دیوار ها، فرنیچر، و یا ترسیم عالیم گروه ها و غت  ن  کردن، کتاب ها، الماری ها، تجهت 
 

ن شالق، اسلحه گرم )دارای مریم یا بدون مریم(، اسلحه انفجار کننده، خپ کن سالح، اسلحه گاز دار، ماشیندار،  –اسلحه  به معتن داشیر

، هر نوع مواد آتش بازی )بشمول بم های دودی یا 
ی

نیک سالح شگلوله دار، مریم، تفنگ، اسلحه دارای میل کوتاه، اسلحه چره ای، یا استی
اد و آالت انفجاری، و یا تیغ های سوچ دار میباشد. پالییس مکاتب عامه سینت لوئیس در مورد اسلحه جات، شامل آتش زا(، هر نوع مو 

ن فزییک استفاده شده بتواند(  ، میخ، )که از آن بخاطر زخیم ساخیر و تمایم انواع کارد ها، و وسایل مربوط به آن که دارای تیغ، گرز، زنجت 

ن شامل آن میباشد. پالییس اس ای نی بند های برنیحی میباشد. استفاد ه نادرست از هرنوع آله، ابزار یا دستگاه که در آن کتگوری میباشد نت 

5131.6. . 
 
 
 

ن   مرور مقرره متعلمی 
د مرور، هیئت مدیره موثریت  ن پیشتی ورت آنرا تجدید یم نماید. حی  هیئت مدیره تعلییم این مقرره را همه ساله مرور نموده و در صورت ضن

. هیئت مدیره  تطبیق این مقرره را در نظر گرفته و اطمینان حاصل یم نماید که آیا به شکل درست و مداوم تطبیق گردیده است یا خت 

رور این مقرره تعلییم و بررش تخلفات از این مقرره تعلییم توظیف نماید. کمیته متذکره میتواند کمیته مشورنر را بخاطر کمک در م

، مدیرانف ارگان های زیربطف اعضای اجتمایع، پرسونل امنیتر  مکتب و دیگر کارمندان مکتب متشکل از نمایندگا ن ، معلمی  ن ن متعلمی 

( جلسه استماعیه را که در آن پرسونل مکتب، 1میباشد. قبل از آوردن هرگونه اصالحات درین مقرره تعلییم، هیئت مدیره حد اقل )

اک کنندگان ع ، و دیگر اشتر ن  القمند حضور داشته باشد تدویر یم نماید. والدین، متعلمی 



 بورد تعلیم و تربیه  
 شهر سینت لوییس

 مت دیویس
 انتیونیت "تونی" کوزنس

 دونا جونز
 ریگینا فولر

 علیشاه سونییر
 ناتالی واویل

 
 آدامس. پروفیسور کلوین آر

 رییس -
 معاون -
 سکرتر -
 عضو بورد -
 عضو بورد -
 عضو بورد -

 
 رییس عمومی مکاتب -

گونه تبعیض را بر اساس جنسیت، ملیت، مذهب، رنگ، اصل ملیت، سینت لویس هیچ( ولسوالی)مکاتب عامه شهر 
اصل و نسب، سن، معلولیت، تمایل جنسی، شناخت جنسیتی، وضعیت گارد ملی و یا تجربه کار سابقه، و یا هرگونه 
عوامل دیگری که توسط قانون منع شده است حین ورود، تداوی، و یا استخدام در برنامه ها و فعالیت های خویش 

، همآهنگ کننده بخش تدقیق و یا آمر 504یل نمیشود. برای معلومات بیشتر با عنوان، ششم، هفتم، و نهم بخش قا
-345 (314)، تلیفون شماره 63101شمالی، سرک یازدهم، شهر سینت لویس ام او  801حقوق بشری به آدرس 

 عصر به تماس شوید.  4:45صبح الی  8از ساعت  HRCompliance@slps.org، یا ایمیل آدرس 2650

 

اصالح  ۲۰۲۲سال  در ماه می 
 . شده است

 طرزالعمل رفتار 

 متعلمین
 مکتب عامه سینت لوییس

DARI 


