
 

 مرحباً بكم في مدیریة مدارس سبوكان
 2022- 2021اإلشعار السنوي 

ع سنو�ًا لجم�ع طل�ة مدیر�ة مدارس سبو�ان إلخ�ارهم �حقوقهم ومسؤول�اتهم. تتوفر التفاصیل الكاملة ع هذه النشرة وتوزَّ ط�َ تُ 
 .N 200  شمال شارع برنارد  200خدمات الطل�ة عند ي �ل مدرسة، وفي قسم ات واإلجراءات لدى مكتب المدیر فللس�اس

Bernard ،:وعلى الموقع اإللكتروني لمدیر�ة مدارس سبو�ان www.spokaneschools.org .  للطل�ة حقوق معینة
ح الحدود ، القوانین التي توّض هذه الوث�قة ضمنتتكمواطنین وال �مكن للنظام المدرسي إنتهاك هذه الحقوق من دون مبرر. 

 وال�ة واشنطن.  قبل نظمة المقررة منلة لتلك الحقوق، إستنادًا على القوانین واألو بقالم
 

 المشار�ة العامة 
عام من  ستكون اإلستمارات، الس�اسات، اإلجراءات، التقی�مات، الخطط، والتقار�ر متاحة �سهولة ألول�اء األمور واألعضاء اآلخر�ن من الجمهور ال

 ، مكتب مساعد مدیر التر��ة، ومكاتب مدیر التر��ة.تالاصتخدمات الدعم المدرسي، اإلخالل أقسام المدیر�ة للتعل�م الخاص، خدمات الطل�ة، 
 

 معلومات عن التسجیل
 معلومات عن حدود المنطقة 

موقع ز�ارة �مكن الحصول على المعلومات الخاصة �حدود منطقة المدارس اإلبتدائ�ة، المتوسطة، واإلعداد�ة من خالل 
spokaneschools.org/busing. النقل على الرقم    إختصاصیياإلتصال على كنكم ص �مخص معلومات مسار ال�اإذا �انت لد�كم أ�ة أسئلة ت

وآي    ،APPLE لݒ ، آMontessori، مونتسري  Odyssey، أودسي اإلعداد�ةحلة مر ال  طل�ة أوص�اء/أمورأول�اء   على . 354-7362أو  7388-354

إلى تأخیر ر�وب الطالب لل�اص المدرسي قد  لر�وب ال�اص  قد یؤدي عدم التسجیل  .هم لر�وب ال�اص المدرسي سنو�اً طلبتتسجیل  IST أس تي
 أ�ام.  �صل إلى عشرة

 على منطقة سكنهم.   وتحدید أقرب موقف لل�اصات أوتومات�ك�اً  المؤهلین لر�وب ال�اص اإلبتدائ�ةالمتوسطة و  تینجم�ع طل�ة المرحل شمولسیتم 
 

 ضمن حدود المنطقة تغییر المدرسة للساكنین وغیر الساكنین
األشخاص  ین�غي على طل�ات نقل الطل�ة من الساكنین ضمن حدود المناطق المدرس�ة. عن خاصة معلومات  3131تقدم الس�اسة واإلجراء رقم 

بتغییر المدرسة ضمن حدود المدیر�ة نفسها تقد�م طلب من خالل مر�ز حدود منطقة مدیر�ة مدارس سبو�ان و�رغبون  الذین �سكنون ضمن
یتوفر الحاسوب اإللكتروني في �ل من المدارس في المناطق   .spokaneschools.org/enrollللمدیر�ة وذلك عبر الموقع: التا�ع التسجیل 

- 354-7393لد�كم المز�د من اإلسئلة �خصوص هذه الخدمة، یرجى اإلتصال على الرقم  تالسكن�ة، مدیر�ة التر��ة، والمكت�ة العامة. إذا �ان
 .enrollment@spokaneschools.org إرسال رسالة إلكترون�ة على البر�د اإللكتروني أو  509

على   جبطل�ات نقل الطل�ة من غیر الساكنین ضمن حدود المناطق المدرس�ة للمدیر�ة. �عن معلومات خاصة  3141تقدم الس�اسة واإلجراء رقم 
من مدیر�ة �اإلنتقال مدیر�ة مدارس سبو�ان من مدیر�ة أخرى أن �حصلوا على موافقة  مدارس من األشخاص الذین یرغبون اإلنتقال إلى مدرسةٍ 

- 7393منطقتهم السكن�ة أوًال. ین�غي توج�ه األسئلة الخاصة �اإلنتقال بین مدراس تا�عة لمدیر�تین مختلفتین إلى قسم خدمات الطل�ة، مدارس 
354-509 . 

http://www.spokaneschools.org/


 

   Running Startبرنامج 
الطل�ة �المراحل الحاد�ة عشرة والثان�ة عشرة من أخذ دروس للكل�ة في �ل�ات واشنطن المجتمع�ة والتقن�ة، جامعة  Running Startیت�ح برنامج الـ 
 Runningالمشتر�ون �الـ . ال یدفع الطل�ة Northwest Indian College، و�ل�ة Eastern Washington Universityشرقي واشنطن 

Start توفیر النقل الخاص بهم. �حصل الطل�ة  ق�امهم ب یدفعون أجور الكل�ة و�شترون �تبهم الخاصة، �اإلضافة إلى   همأو ذووهم أجور الدراسة، لكن
خالل النظام التعل�مي. ین�غي أن یراجع   مهمع من تقدّ والكل�ة عن هذه الدروس، بذلك، �سرّ  ة �عدادلكل من المرحلة اإل )credit(كردت  على درجة

 .�ما أن هناك مناس�ات توعو�ة سنو�ة تقام في �ل المدارس اإلعداد�ة و�ل �ل�ة للحصول على مز�د من المعلومات مدرستهم الطل�ة مستشاري 
 

 Advanced Placement Courses (AP)متقدمة التعل�م�ة  المقررات ال
  طل�ة تت�حتنوعة حول مواض�ع مصارمة �مستوى الكل�ة هي دروس  Advanced Placement Courses (AP) المتقدمةالمقررات التعل�م�ة 

للمقررات التعل�م�ة وا أنفسهم �أخذهم یتمكن الطل�ة من أن یتحدّ تعترف بها الكل�ات. والخبرة التي المهارات  إكتساب فرصة   �ةعدادالمرحلة اإل
العاشرة وتكون شائعة للغا�ة في المرحلة الحاد�ة عشرة والثان�ة عشرة. تحافظ مدیر�ة أو   التاسعةمن مراحل م�كرة حتى من المرحلة   AP الـ المتقدمة

الـ  المقررات التعل�م�ة المتقدمة مدارس سبو�ان على سمعة عال�ة اإلمت�از مع مجلس الكل�ة وذلك لألعداد العال�ة من الطل�ة ممن �أخذون إخت�ارات 
AP  .الـ المقررات التعل�م�ة المتقدمة و�جتازونها بنجاحAP  دراسات ما �عد المرحلة  نجاح بلل  هارات والمعرفةملل  ةل�إلعداد الططر�قة مثبتة هي

 . اإلعداد�ةرك للمرحلة اشستم أودروس المرحلة اإلعداد�ة  راجع �تلوج من المعلومات،  ز�دمالللحصول على . اإلعداد�ة
 

 Collegeboundالمنحة الدراس�ة 
حز�ران یونیو عند نها�ة السنة   30ذا �نت طالب �المرحلة السا�عة أو الثامنة ممن تتوفر �ه األهل�ة، اآلن هو الوقت للتقد�م! آخر موعد للتقد�م هو إ

مصمم ي تعني (والت  Collegeboundالمنحة الدراس�ة برنامج تطلب من الطالب التسجیل علیها لمرة واحدة. ی .المرحلة الثامنةمن للطالب الدراس�ة 
ر من الدعم المالي للوال�ة لطل�ة المرحلة السا�عة والثامنة ممن یلبي دخل أسرهم الضوا�ط أو ممن هم تحت نظام على الدخول للكل�ة) هو إلتزام م�كّ 

ما �عد  لكمال تعل�مهم العالي إ علىالكل�ة �سبب تكال�ف أحالم �بیرة �هذه   الدراسة في�حث البرنامج الطل�ة ممن قد ال �فكرون �الرعا�ة للقاصر�ن. 
تغطیها في ذلك الحین المنح المقدمة من الحكومة اإلتحاد�ة أو  �ة للدروس، والتي الدات�عاألجور اإل. تغطي المنحة الدراس�ة اإلعداد�ةالمرحلة 

�عض الرسوم ومبلغ �س�ط  تتوفر أح�انًا  سواء �انت �ل�ة ذات سنتین أو أر�ع سنوات. تخصص�ةعامة �ل�ة   60حكومة الوال�ة، وتشمل أكثر من 
 . إعتمادًا على المؤسسة التعل�م�ة والتمو�ل المقدم من الوال�ة كبدل للكتب

 ما یلي:�على هذه المنحة، یتعهد  من تتوفر �ه األهل�ةمما �قدم الطالب عند
 أو أعلى؛   2.0 قدره  GPAدرجة للطالب سة منزل�ة في وال�ة واشنطن �معدل ادر أو من اإلعداد�ة التخرج من المدرسة   •
 أن �كون مواطنًا جیدًا وغیر محكوم �جنا�ة؛ •
ي المجاني للطالب على إستمارة الدعم المالي اإلتحادوالتقد�م اإلعداد�ة  المرحلة �ة خالل السنة الدراس�ة األخیرة من هلذات أ التقد�م لكل�ة  •

(FAFSA) .في وقت مناسب 
تصل �المستشار المرشد إ ،كإضافة لذل  . 0747-535 (888)أو إتصل على الرقم  collegebound@wsac.wa.govأسئلة؟ راسل   أ�ة هل لد�كم
 . bound-wsac.wa.gov/collegeأو �إمكانكم إ�جاد المز�د من المعلومات على الرا�ط  الخاص �ك المتوسطةللمرحلة 

 

 (ELD)نجلیز�ة برنامج تطو�ر اللغة اإل 
تعلمهم   أثناءنجلیز�ة اللغة اإلنجلیز�ة، على تعلم  هم األساس�ة هي لغة غیر اللغة اإل، ممن لغتنجلیز�ة الطل�ة المؤهلین�ساعد برنامج تطو�ر اللغة اإل

و�قوم بتدر�سهم  (WIDA) "تعل�مي على مستوى عالمي تقی�متصم�م و "ل أخذهم إلخت�ار المواد األكاد�م�ة في آن واحد. یتأهل الطل�ة من خال



 

،  ةالقواعد� اتالتر�ی�یتعلم الطل�ة مفردات لغو�ة جدیدة،  متخصصون بتطو�ر اللغة اإلنجلیز�ة. تدر�سیون ُمعتَمدون ذو درجة عال�ة من الكفاءة
للطل�ة متعلمي اللغة   WIDAمعاییر لألساس المشترك �الحس�ان، �اإلضافة إلى  الدولةس ومعاییر درَّ المحتوى األكاد�مي موضوع الشأن مُ 

تطو�ر اللغة  طل�ة مثل اللغة اإلنجلیز�ة الخاصة �اإلنجلیز�ة. �ذلك تدّرس حصص تطو�ر اللغة اإلنجلیز�ة الطل�ة في مجاالت ذات مضمون 
للر�اض�ات والعلوم. عند وصول الطل�ة لمستوى من الكفاءة �اللغة   محم�ة اإلجتماع�ات الخاصة �طل�ة تطو�ر اللغة اإلنجلیز�ة وحصصاإلنجلیز�ة، 

�إستمرار النجاح  الطل�ة مغادرة البرنامج والتمتع ، �إمكانالسنوي  )WIDA( "تعل�مي على مستوى عالمي تقی�متصم�م و " �إخت�ار اإلنجلیز�ة، ممثًال  
 األكاد�مي في حصص التعل�م العام.

 

 السجالت التعل�م�ة
 معلومات الدلیل 

والتي �اإلمكان نشرها علنًا من دون موافقة أول�اء   �سمح القانون اإلتحادي لمدیر�ة المدارس تحدید معلومات معینة على أنها "معلومات الدلیل"
. تحدد مدیر�ة مدارس سبو�ان معلومات الدلیل هذه على أنها: لكن ال تقتصر على، إسم الطالب؛  أو الطل�ة ممن بهم األهل�ة األمور/األوص�اء

حلة الدراس�ة؛ حالة التسجیل؛ توار�خ  الوالدة؛ المجال الدراسي العام؛ المر العنوان؛ الهواتف المسجلة؛ عنوان البر�د اإللكتروني؛ الصورة؛ تار�خ 
ستلمة؛  الحضور؛ المشار�ة في النشاطات والر�اضات المعترف بها رسم�ًا؛ الوزن والطول ألعضاء الفرق الر�اض�ة؛ الشهادات، التكر�م والجوائز الم

ن الذین یر�دون المعلومات ألغراض تجار�ة. قیفیها الطالب. ال تعطي مدیر�ة مدارس سبو�ان معلومات الدلیل عمدًا إلى المسوّ وآخر مدرسة حضر 
)، وزارة التعل�م (على سبیل AP�اإلمكان إعطاء معلومات الدلیل إلى اإلعالم (على سبیل المثال، الحائز�ن على منحة المقررات التعل�م�ة المتقدمة 

على سبیل المثال، معلومات المنحة الدراس�ة)، والج�ش ، الكل�ات والجامعات ((FAFSA)ي المجاني للطالب المثال، إستمارة الدعم المالي اإلتحاد
�جب أن یتم   م أول�اء أمر/أوص�اء الطالب طل�ًا خط�ًا �أن ال تعطى هذه المعلومات.التجنید)، ما لم �كن قد قدّ  (على سبیل المثال، من أجل 

التسجیل المستخدمة لتسجیل الطالب و�ستمارة التحقق من التسجیل . تتضمن إستمارة اإلحتفاظ �الطلب الخطي هذا عند موظفي إدارة مدرسة الطالب
یتم اإلحتفاظ �ه �الملف في أي وقت   على فقرة �اإلمكان إستخدامها للق�ام بهذا الطلب، أو �إمكان ولي األمر/الوصي تقد�م طل�ًا خط�ًا منفصالً 

متى �إمكانكم تقد�م هذا  معلومات إضاف�ة عن ��ف�ة و أ�ة للحصول على خالل السنة الدراس�ة. یرجى اإلتصال �موظفي إدارة مدرسة الطالب 
 الطلب.

 

 سجالت الطالب 
ون  (عدا معلومات الدلیل) لألشخاص والمؤسسات من د شكل منفردمعلومات عن الطل�ة � ه لن یتم إعطاء�أن 3231توضح الس�اسة واإلجراء رقم  

أ�ضًا �أن مدیر�ة مدارس سبو�ان سترسل السجالت   . �أ�ة حال، تذ�ر هذه الس�اسة أو الطل�ة المؤهلین األوص�اءموافقة خط�ة من أول�اء األمر/
وضع الطالب السر�ع والمناسب في   هذا لهّ المدرس�ة، من دون موافقة ولي األمر، إلى المدارس في المدیر�ات األخرى التي ینتقل إلیها الطالب. �س

 مح�ط المدرسة الجدیدة. 
إلى الكل�ات أو اإلعداد�ة دات أو أ�ة معلومات أخرى �طلبها طل�ة المدارس كما تقوم مدیر�ة مدارس سبو�ان �إرسال، من دون موافقة، الشها

جداول  ل. تقوم مدیر�ة مدارس سبو�ان �اإلحتفاظ �سجالت التعل�م الخاص وفقًا لاإلعداد�ةالمؤسسات التعل�م�ة األخرى المتخصصة �مرحلة ما �عد 
ل�اء األمور والطل�ة من ال�الغین ممن یرغبون �الحصول على نسخ من سجالت ین�غي على أو  ة.�والحتفاظ �سجالت الاإلالمعمول بها الخاصة �

) یومًا من �عد التخرج أو  30في أي وقت خالل السنة الدراس�ة، على أال یتجاوز (  أو خط�ًا لقسم خدمات الطل�ة  الطالب تقد�م طل�ًا عبر اإلنترنت
 إكمال السنة الدراس�ة. 

طالب مسؤول   أي�إمكان ق�ام مدیر�ة مدارس سبو�ان �منع منح الدرجات، شهادات الدبلوم، و/أو شهادات  3520توضح الس�اسة واإلجراء رقم  
حتى ق�ام التلمیذ أو ولي أمر/وصي   طالب آخرلموظف ما، أو لمتعاقد مع المدیر�ة، لة للمدیر�ة، ئداعد أو خسارة لممتلكات عن إضرار متعمّ 



 

الب للعمل  التلمیذ بدفع مبلغ األضرار. عندما ال �ستط�ع التلمیذ أو ولي أمر/وصي التلمیذ دفع مبلغ األضرار، ستقدم مدیر�ة المدارس برنامجًا للط
 . األضرار ات عن�تعو�ض �ة نقدالطوعي بدًال عن دفع م�الغ 

 

 ) FERPAقانون الحقوق والسر�ة (
 حقوق معینة ف�ما �خص السجالت التعل�م�ة للطالب. ةهل�من تتوفر بهم األأول�اء األمور والطل�ة م FERPA�عطي قانون الحقوق والسر�ة 

 الحق في فحص ومراجعة السجالت التعل�م�ة للطالب. •
لة.  �أنها غیر دق�قة أو مضلّ ممن تتوفر �ه األهل�ة الحق �المطال�ة بتعدیل السجالت التعل�م�ة للطالب التي �عتقد ولي األمر أو الطالب  •

، ستقوم المدیر�ة �إشعار ولي األمر أو  ممن تتوفر �ه األهل�ةإذا قررت المدیر�ة �عدم تعدیل السجل �مثل ما �طلب ولي األمر أو الطالب 
مر أو الطالب �القرار وتعلمهم �حقهم �طلب جلسة إستماع ف�ما �خص طلب التعدیل. سیتم تزو�د ولي األممن تتوفر �ه األهل�ة ب الطال

 �معلومات إضاف�ة تخص إجراءات جلسة اإلستماع عند إشعارهم �الحق �طلب جلسة إستماع.ممن تتوفر �ه األهل�ة 
 FERPAمتضَمنة في السجالت التعل�م�ة للطالب عدا للحد الذي تخول خاصة معلومات شخص�ة  �إستحصال الموافقة على �شفالحق  •

كشفها من دون إستحصال الموافقة (راجع معلومات الدلیل). �إستثناء واحد، والذي یت�ح الكشف من دون إستحصال الموافقة، هو الكشف 
التر��ة مدیر�ة من قبل  معّین سؤولعادًة �شمول مالمدرسة من مسؤول �قوم ة. مشروعصلحة التعل�م�ة الي المدرسة من ذوي الممسؤولل

شخص ما �خدم  أو �شمل الكادر الصحي أو الطبي و�ادر وحدة فرض القانون) (موظف من �ادر اإلسناد  مثل إداري، مشرف، تدر�سي،
�اإلستعانة �خدماته أو وظائفه عداه  مدیر�ة مدارس سبو�انما قامت  أو شر�ة  شخص�ذلك قد �شمل المسؤول المعّین  �مجلس المدارس.

ولي أمر أو طالب ما لكانت إستخدمت موظفیها التا�عین لها للق�ام بها (مثل المحامي، مدقق الحسا�ات، المستشار الطبي، أو المعالج)؛ 
شكاوى؛ أو ولي أمر، طالب، أو متطوع آخر �ساعد مسؤول مدرسي آخر في أداء مهامه أو  للمثل لجنة تأدیب�ة أو  ،�خدم في لجنة رسم�ة

ة إذا إستلزم من المسؤول مراجعة سجل تعل�مي من أجل إتمام مسؤولیته أو مشروعمهامها. المسؤول المدرسي لد�ه مصلحة تعل�م�ة 
 مسؤولیتها المهن�ة. 

 .FERPAة ف�ما یتعلق �مزاعم إخفاقات من قبل المدیر�ة �اإللتزام �متطل�ات الـ الحق في تسجیل شكوى لدى وزارة التعل�م األمیر�� •
 لطلب الوصول إلى أو تعدیل سجالت تعل�م�ة.�ه  یتم اإلتصال ف�ما یتعلق �منالحق �الحصول على المعلومات  •

 

 المعلومات الصح�ة 
من مجهز للرعا�ة الصح�ة مجاز �خصوص األدو�ة و/أو المعالجات وخطة رعا�ة من  لدى المدرسة مقدمة �ستلزم قانون الوال�ة بوجود أوامر  

�جب أن تكون ). RCW28.A.210.320الممرضة قبل أن یتمكن طالب ذو حالة صح�ة مهددة للح�اة من الم�اشرة �الدوام المدرسي (القانون رقم 
تعتبر حالة صح�ة ما مهددة للح�اة إذا   ل من المدرسة.�عاد الطفو�ال سیتم إست  یومًا من البدء �الدوام 30خالل  تطع�مات محدثة ومواك�ة للمطلوبال

الحالة تضع الطالب في خطر التعرض للموت خالل الیوم المدرسي في حال لم یتوفر لدى المدرسة األمر الطبي المرخص للدواء أو   تلك كانت
التسجیل ومتى  عند  لطفلهم خیرء األمر مسؤول�ة تحدیث إدارة المدرسة عن الوضع الصحي األ. على أول�امثبتةالمعالجة وعدم وجود خطة رعا�ة 

تقع على أول�اء األمور مسؤول�ة التنب�ه عن الوضع الصحي لطفلهم، خطة الرعا�ة الصح�ة، أو الحاجة   .ما �حصل تغییر في الوضع الصحي
 ارج عن المنهج الدراسي أو ترعاها المدرسة. ات تحصل خنشاطألدو�ة/عالج طارئ في حال اإلشتراك في أ�ة 

 للمز�د من المعلومات والمساعدة، اإلتصال �إدارة المدرسة أو الممرضة المعینة �مدرسة الطالب.
�أن �قوم أول�اء األمور بتزو�د معلومات عن التطع�مات على إستمارة "شهادة بوضع التطع�مات" وتتوفر هذه اإلستمارة لدى   �ستلزم قانون الوال�ة

لمدرسة. �إمكان أول�اء األمور/األوص�اء المطال�ة �إستثناء طبي، دیني أو شخصي لتطع�مات الطالب �االمدرسة وهي جزء من رزمة تسجیل 
إستثناء  . �ستلزم مثل هكذالمان�ة)الحص�ة، النكاف، والحص�ة األ( MMRلتطع�م الـ  ب اإلستثناء الشخصيطل ه ال �مكن تقد�م، عدا أنمحددة

ر إعت�ار الطل�ة وال�الغین في المدارس ممن توق�ع ولي األمر ومجهز الرعا�ة الصح�ة المجاز. لحما�ة صحة المجتمع �شكل عام، �اإلمكان أن �قرَّ 



 

 إعت�ارهمتم  أولئك الذینسیتم إستثناء إلصا�ة ونشر المرض. امرض ما على أنهم "معرضون لخطر"  فشيتأثناء ة لدیهم التطع�مات المناس� تل�س
من المدرسة لحین إنتهاء حالة تفشي المرض أو لحین إستالم إث�ات �الحصانة ضد المرض أو أخذ التطع�م  على أنهم "معرضون للخطر"

  المناسب. قد تختلف متطل�ات التطع�م لغرض الدوام �المدرسة عن تلك المتطل�ات أثناء حصول "تفشي" لمرض ما �المدرسة. تحدد مدیر�ة الصحة
 ستلزم أ�ة متطل�ات إضاف�ة. �وف�ما إذا  ما تفشي لمرضالة حل و حص عند قل�م�ة المحل�ةاإل

 للمز�د من المعلومات عن التطع�مات، یرجى اإلتصال �إدارة المدرسة أو الممرضة المعینة �مدرسة الطالب. 
وألي طالب �ظهر عالمات إلحتمال�ة ضعف النظر أو السمع    7،  5، 3، 2، 1�المراحل الدراس�ة التال�ة التمهیدي،  والسمعیتم فحص النظر 

یتم فحص الطل�ة لمراحل أخرى عند توفر  الطالب تفسه.  تبل�غوالتي یتم إحالتهم من قبل أول�اء األمور، األوص�اء، �ادر المدرسة، أو من قبل 
إذا لم �جتاز الطالب فحص النظر األول، یتم إرسال رسالة إلى   .جهاز فاحص النظر الیدوي �إستخدام ر�ب وال�عید الموارد. یتم فحص النظر الق

 البیت توصي �موجبها ق�ام الطالب �مراجعة إختصاصي العیون.  
إذا لم �جتاز لسمع. اضعف ل جودو  ست�عد �ل�اً لكن لن � ةتعل�م�من الناح�ة ال�ارز للسمع ضعف �كون لدیهم  الطل�ة ممن قد �حدد فحص السمع

یتم إرسال رسالة إلى البیت توصي �موجبها ق�ام  ، از�جتاإلم إستمر الطفل �عدإذا الق�ام �فحوصات للمتا�عة. م یت ،الطالب الفحص األولي للسمع
 . تقدم معلومات عن هذه الخدمة في الرسالة. للسمع للطل�ة الذین ال �جتازون الفحص ل�امفحص  الطالب �مراجعة مجهز الرعا�ة الصح�ة. یتوفر

 . الخاص �كمفحص إلنحراف العمود الفقري مطلو�ًا �المدرسة و�ن�غي أن �قدم من قبل مجهز الرعا�ة الصح�ة  لم �عد إجراء
المدرسة إعطاء الدواء الفموي خالل ساعات الدوام المدرسي �شروط محدودة والتي تتضمن طلب  موظفوق�ام  3416قم تت�ح الس�اسة واإلجراء ر 

مصحو�ة �إستمارة طلب الدواء  ز الرعا�ة الصح�ة المجاز الخاص �الطالب. �جب أن تكون �افة األدو�ة من قبل ولي األمر/الوصي ومجهّ خطي 
ل حفظ �افة األدو�ة  لكتروني للمدیر�ة.* من أجل سالمة جم�ع الطل�ة، �فّض اإل من الموقع  والتي �اإلمكان الحصول علیها من أ�ة إدارة مدرسة أو

 أن تعطى من قبل �ادر مدّرب.�شكل آمن و 
  حمل أدو�ته �المدرسة. للحصول على معلومات�طفلهم  ستلزم ق�ام، �إمكان ولي األمر/الوصي و�عد تفكیر مدروس القرار �أن �اً أح�ان�أ�ة حال، 
معلومات ولي األمر: األدو�ة  لدواء وتناوله بنفسه، �إمكانكم طلب نسخة من "السماح للطالب �حمل غرض اللمدیر�ة لالمتشددة ل�ات عن المتط

ون أدو�تهم �المدرسة" من أ�ة إدارة مدرسة أو من خالل الموقع اإللكتروني للمدیر�ة*. هنالك متطل�ات إضاف�ة إلزام�ة للطل�ة الذین �حملون و�تناول
"معلومات ولي األمر: األدو�ة  رسالة ). هذه المتطل�ات مدرجة في RCW 28.A.210.370الحساس�ة الشدیدة (القانون رقم  وألر�و خاصة �اال

 . spokaneschools.org/healthأو  �المدرسة"
 

 حقوق الطالب ومسؤول�اته
 سلوك الطالب

التي �مكن  اإلجراءات نوع اإلجراءات التأدیب�ة فقرة الس�اسة العامة للمدیر�ة ف�ما �خص سلوك الطالب. تشرح 3240توضح الس�اسة واإلجراء رقم  
اإلجراءات  �تم شرحج حقوق الطالب في هذه الس�اسة و درَ �ما تُ  فرضها من قبل مدیر�ة مدارس سبو�ان في حال إنتهك طالب ما س�اسة للمدیر�ة.

 هذه النشرة.  منالقانون�ة تحت قسم اإلجراءات القانون�ة 
طرد، أو إجراء طارئ. �ما قد �شمل توص�ة �الحصول على مشورة،  ال يممارسات إصالح، فصل مؤقت، فصل دائمي أ اإلجراء التأدیبي شملقد �

 إجراء تأدیبي� للطل�ة ف�ما �خص اإلشعار �الق�امإلجراءات القانون�ة اتتضمن هذه الس�اسة واإلجراء حقوق  ذلكتسو�ة أو خ�ارات أخرى. �
 .المطلوب

 



 

 الحضور
سنة،   18سنوات وأقل من  8وب إنتظام أي طفل، ما بین عمر ) وجRCW28A.225.010تستلزم قوانین الحضور اإللزامي لوال�ة واشنطن (

حة ما لم �كن  مفتّ سنوات مسجل في برنامج للمدارس العامة، �الدوام الكامل المدرسي عندما تكون المدارس  7أو   6كذلك أي طفل ممن عمره 
 لغرض إستالم خدمات إضاف�ة. الطفل مسجل �المدرسة العامة �شكل دوام جزئي

واإلجراء مسؤول�ة مدیر�ة التر��ة، أول�اء    الغ�ا�ات �عذر، الغ�ا�ات بدون عذر والتهّرب. �ما تعّرف هذه الس�اسة 3122الس�اسة واإلجراء رقم  تعّرف 
، �جب تقد�م طلب إلتماس عند  RCW 28A.225.030لى القانون رقم راق�ة الحضور المدرسي. إستنادًا إاألمور/األوص�اء، والتدر�سیین في م

سنة، أو إذا لم یتمكن الطالب  خالل غ�ا�ات بدون عذر  5غ�ا�ات من دون عذر في شهر واحد أو  7لدى الطالب   �ان  مة األحداث في حالمحك
 من تقلیل غ�ا�اته بدون العذر خالل فترة زمن�ة. 

 

 التمییز عدم 
تمیز على أساس العمر، الجنس، الحالة الزوج�ة، الِعرق،   تلتزم مدیر�ة مدارس سبو�ان �كافة القوانین واألنظمة اإلتحاد�ة وتلك الخاصة �الوال�ة وال

  شخص ذي قبل ن خدمة مللكلب مرشد مدّرب أو حیوان  لاللون، العقیدة، األصل القومي، وجود أي إعاقة حس�ة، نفس�ة، أو بدن�ة، أو إستخدام 
 .ة �شكل مشّرف أو الحالة العسكر�ةإعاقة، التوجه الجنسي �ضمنه التعبیر الجنساني أو الهو�ة الجنس�ة، أو المحار�ین القدامى المسّرحین من الخدم

لمنهج الدراسي، وتقدم �افة الطل�ة ممن لدیهم الرغ�ة �المشار�ة في البرامج التعل�م�ة و/أو النشاطات التي تحصل خارج عن ا  ینطبق علىوهذا 
 فرصة متساو�ة لإلشتراك �الكشافة ومجام�ع الش�اب المحددة األخرى.

للبند التاسع/الحقوق المدن�ة للموظفین، المسؤولة   مدیر�ة المدارسمسؤولة مكان توج�ه األسئلة ذات الصلة �اإللتزام و/أو إجراءات المظلمة إلى �اإل
)/ الحقوق المدن�ة  HIBش، التخو�ف، والتنّمر (و/أو المسؤول عن تطبیق قانون التحرّ  (ADA)اقة عن تطبیق قانون األمیر�ان من ذوي اإلع

المسؤول عن تطبیق قانون  • ) 509( -354-7269 جودي هارمن مسؤولة البند التاسع/الحقوق المدن�ة للموظفین، .504للطل�ة/اإللتزام �الخطة 
  مالني سمث 504المسؤولة عن اإللتزام �الخطة   •  354-7284، مالني سمث)/ الحقوق المدن�ة للطل�ة HIBش، التخو�ف، والتنّمر (التحرّ 

العمل  مسؤولة  • ) 509( -354-5993 ستفاني بوشالد�تورة  (ADA)المسؤولة عن تطبیق قانون األمیر�ان من ذوي اإلعاقة  •  7284-354
  200العنوان    • ) 509(- 354-5651 ول�امز-یز�نانسي لو مسؤول الفرصة المتساو�ة،  • ) 509( -354-5651 ول�امز-یز�نانسي لو اإل�جابي، 

 . 99201-0206شمال شارع برنارد سبو�ان، واشنطن 
 

 للقانون  التمییز المخالف
أو مدیر طفلكم فورًا. هذا یت�ح للمدرسة فرصة تناول مخاوفكم وحل الموقف �أسرع وقت ممكن.   ستاذین�غي التبل�غ عن اإلدعاءات �التمییز أل

ما �سبب �ونهم جزء من مجموعة محددة، معروفة �الط�قة   التمییز المخالف للقانون هو التعامل غیر العادل أو غیر المتساوي لشخص أو مجموعة 
ما �طر�قة مختلفة، أو ُ�حَرم من المشار�ة في برامج، خدمات أو نشاطات �سبب �ونهم جزء المحم�ة. �إمكان حصول التمییز عند معاملة شخص 

إلعاقة طالب أو موظف ما. الط�قة   ظروف مالئمةمن ط�قة محم�ة ما. �ما قد �حصل تمییز عندما تخفق مدرسة أو مدیر�ة تر��ة ما في تهیئة 
من التمییز والتحرش.   �ة ومحمیون من قبل القوانین اإلتحاد�ة وقوانین الوال�ةالمحم�ة هي مجموعة من األشخاص ممن �شتر�ون �صفات مشتر 

جه الجنسي،  تشمل الط�قات المحم�ة والمعّرفة من قبل قانون وال�ة واشنطن: الجنس، الِعرق، اللون، الد�انة، العقیدة، األصل القومي، اإلعاقة، التو 
القدامى المسرحین من الخدمة �شكل مشّرف أو الحالة العسكر�ة، أو إستخدام �لب مرشد مدّرب أو التعبیر الجنساني، أو الهو�ة الجنس�ة، المحار�ین 

 حیوان للخدمة. 
اإلجراء الالزم   3210إذا لم تتمكنوا من حل مخاوفكم مع المدرسة، �إمكانكم إذا رغبتم تقد�م شكوى رسم�ة مع مدیر�ة المدارس. �قدم إجراء رقم 

: اإلستئناف مع مجلس 2الخطوة  تقد�م شكوى لمدیر مدیر�ة التر��ة، :1) خطوات: الخطوة 3هنالك ثالثة (لتقد�م شكوى �خصوص التمییز. 



 

. �اإلمكان إ�جاد تعل�مات ��ف�ة إت�اع هذه الخطوات على الرا�ط  OSPIلتعل�م العام لعام ال: تقد�م شكوى لمكتب المدیر 3الخطوة المدارس، و
discrimination-about-concerns-and-rights/complaints-civil-and-funding/equity-k12.wa.us/policy . 

 

 التحّرش الجنسي
الحرم المدرسي، في ال�اص   �ضمنهاالطل�ة والموظفون محمیون من التحرش الجنسي من قبل أي شخص في أي برنامج أو نشاط مدرسي، 

المدرسي، أو النشاطات التي تقام برعا�ة المدرسة لكن خارج األراضي المدرس�ة. التحرش الجنسي هو سلوك أو إتصال غیر مرحب �ه ذو طا�ع 
أنه �جب عل�ه اإلذعان للسلوك أو اإلتصاالت الجنس�ة غیر المرحب بها من أجل الحصول   لطالب أو الموظف �اإلعتقاد علىجنسي؛ عندما �قود ا

على شئ ما �المقابل، مثل الحصول على درجة، ترق�ة، أو مكانة ما في فر�ق ر�اضي، أو أي قرار تعل�مي أو وظ�في، أو یؤثر السلوك �شكل 
  5011�إمكانكم إ�جاد نسخة من الس�اسة واإلجراء رقم ل�مي، او �خلق بیئة تعل�م�ة أو وظ�ف�ة مخ�فة أو عدائ�ة. كبیر على أداء الطالب التع

في مدرستكم، أو لدى الموارد ال�شر�ة. �حث األفراد ممن �عتقدون  www.spokaneschools.orgللمدیر�ة على الموقع اإللكتروني للمدیر�ة 
لتاسع/الحقوق ا اإلتصال �إدارة مبناهم، أو اإلتصال �جودي هارمن، مسؤولة البند  ،م �إبالغ أي موظف مدرسيحصول إنتهاك لهذه الس�اسة الق�ا

�اإلمكان إ�جاد المز�د من المعلومات والتعل�مات عن ��ف�ة تقد�م شكوى رسم�ة على  ). 509(- 354-7269المدن�ة للموظفین، على الرقم 
spokaneschools.org/reportaconcern  . 

 

 تقد�م الشكوى: التمییز العنصري والتحرش الجنسي خ�ارات
، مضا�قة تمییز�ة، أو تحرش جنسي في مدرستك، لد�ك الحق في تقد�م مخالف للقانون  تمییز عنصري إلى  إذا �نت تشعر �أنك أو طفلك قد تعرض

 شكوى.
مع مدیر مدرسة الطالب أو مع أحد مسؤولي مدیر�ة التر��ة: مسؤولة البند التاسع/الحقوق المدن�ة  مخاوفكمقبل تقد�م الشكوى، �إمكانكم مناقشة 

الحقوق المدن�ة للطل�ة، میالني  مسؤولة /مسؤولة ض�ط التحّرش، التخو�ف، أو التنّمر؛ ) 509( -354-7269جودي هارمن، على الرقم  للموظفین،
المسؤولة عن تطبیق قانون األمیر�ان من )، 509( -354- 7284میالني سمث،  504المسؤولة عن اإللتزام �الخطة  )،509(- 354-7284سمث، 

مسؤولة الفرصة   )، 509(-354-5651و�ل�امز، -یز �مسؤولة العمل اإل�جابي، نانسي لو ، )509(-354-5993، ش، ستفاني بو (ADA)ذوي اإلعاقة 
 ) 509(-354-5651و�ل�امز، -یز�المتساو�ة، نانسي لو 

 

 تقد�م شكوى لمدیر�ة التر��ة 
في معظم اإلح�ان، �جب أن تقدم الشكاوى خالل سنة واحدة من تار�خ حصول الحادثة أو السلوك موضوع  :الخاصة �كإكتب الشكوى  .1

الشكوى. �جب أن تقدم الشكوى �تا�ًة. تأكد من وصف السلوك أو الحادثة، إشرح سبب إعتقادك من حصول التمییز، المضا�قة التمییز�ة، 
�البر�د، �الفاكس، -لتي تعتقد على مدیر�ة التر��ة الق�ام بها لحل المشكلة. إرسل الشكوى المكتو�ةأو التحرش الجنسي، و�شرح اإلجراءات ا

 إلى مدیر التر��ة أو منسق اإللتزام �الحقوق المدن�ة.-�البر�د اإللكتروني، أو �الید
س�قوم المنسق �إعطائكم نسخة من إجراءات حالما تستلم مدیر�ة التر��ة الشكوى المكتو�ة،  :تتحقق مدیر�ة التر��ة من الشكوى المقدمة .2

ما لم  -یومًا تقو�م�اً  30الشكوى وسیتأكد من الق�ام بتحقیق عاجل وشامل. ستحصل على رد خطي من مدیر التر��ة أو من یو�له خالل 
ستقوم المدیر�ة �إشعار�م توافق على مدة زمن�ة مختلفة. إذا �انت الشكوى المقدمة تتضمن ظروفًا إستثنائ�ة وتتطلب مدة أطول للتحقیق، 

 تمدید المدة والتار�خ الجدید الذي �ستلزم لتسل�مكم الرد الخطي. الكادر من خط�ًا لتوض�ح سبب حاجة
في هذا الرد الخطي، تقدم المدیر�ة ملخص بنتائج التحقیق، القرار ف�ما إذا �انت المدیر�ة  :مدیر�ة التر��ة ردًا للشكوى التي تم تقد�مها تقدم .3

تكم إستئناف هذا القرار، وأ�ة تدابیر الزمة لجعل المدیر�ة متوافقة مع �اإللتزام �قوانین الحقوق المدن�ة، اإلشعار �إمكانی  ،أم ال ،قد أخفقت
 ما لم توافق على مدة زمن�ة مختلفة.-یومًا تقو�م�ًا �عد هذا الرد الخطي 30ابیر التصح�ح�ة خالل قوانین الحقوق المدن�ة. سیتم تفعیل التد

 

http://k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/complaints-and-concerns-about-discrimination


 

 تقد�م طلب إستئناف لمدیر�ة التر��ة 
م طلب إستئناف خطي إلى سكرتار�ة مجلس �تقد مإذا لم توافقوا على قرار مدیر�ة التر��ة، �إمكانكم اإلستئناف لمجلس إدارة مدیر�ة المدارس. عل�ك

یومًا   20أ�ام تقو�م�ة �عد إستالم رد مدیر�ة المدارس لشكواكم. س�قوم مجلس اإلدارة بتحدید موعد لجلسة إستماع خالل  10المدارس خالل 
یومًا تقو�م�ًا   30إرسال قرارًا خط�ًا خالل تقو�م�ًا �عد تار�خ إستالم طلب اإلستئناف، ما لم توافق على مدة زمن�ة مختلفة. س�قوم مجلس اإلدارة �

مكتب المدیر العام  �عد إستالم المدیر�ة إلشعار اإلستئناف المقدم من قبلكم. سیتضمن قرار مجلس اإلدارة معلومات عن ��ف�ة رفع الشكوى إلى 
 ) OSPI( للتعل�م العام

 

 )OSPI( تقد�م شكوى إلى مكتب المدیر العام للتعل�م العام
مجلس المدارس على اإلستئناف، �قدم قانون الوال�ة خ�ار تقد�م شكوى رسم�ة مع مكتب المدیر العام للتعل�م   إستئنافوافقوا على قرار إذا لم ت
�نتم قد أكملتم عملیتي تقد�م الشكوى   )1(هذه عمل�ة شكوى منفصلة �اإلمكان أن یتم الق�ام بها في حال حصول أحد الشرطین: ). OSPI(العام 

 لم تقم مدیر�ة التر��ة �إت�اع إجراءات الشكوى واإلستئناف �الشكل الصح�ح.   )2(واإلستئناف من خالل مدیر�ة التر��ة، أو 
من تار�خ إستالمكم القرار على طل�كم الخاص �اإلستئناف.  )OSPI(م شكوى لمكتب المدیر العام للتعل�م العام یومًا تقو�م�ًا لتقد� 20لد�كم 

. �إمكانكم الق�ام )OSPI(مكتب المدیر العام للتعل�م العام �إمكانكم إرسال الشكوى الخط�ة الخاصة �كم إلى مكتب اإلنصاف والحقوق المدن�ة في 
 بهذا �الطرق التال�ة. 

 Equity@k12.wa.usسال بر�د إلكتروني إلى: إر  •
 360.664.2967بالفاكس:  •
 98504-7200�ا، واشنطن ݒشارع واشنطن ج. ش.، أولم 600، 47200�البر�د أو �الید: صندوق بر�د  •

  

  )HIB(التحّرش، التخو�ف أو التنّمر 
التحّرش، التخو�ف أو   3207القانون والس�اسة واإلجراء رقم في مدارسنا. �عّرف  )HIB(�حّرم قانون وال�ة واشنطن التحّرش، التخو�ف، أو التنّمر 

فعلي، �شمل وال �قتصر على، شئ  تصرف لفظ�ة، أو  –�ضمنها تلك التي ترَسل إلكترون�ًا  –التنّمر على أنها أي رسالة خط�ة أو صورة متعمدة 
من دافع الِعرق، اللون، الد�انة، األصل، األصل القومي، الجنس، التوجه الجنسي، و�شمل التعبیر والهو�ة الجنسان�ة، النفس�ة،   نا�عظاهر أنه 

�ممتلكات الطالب؛ لد�ه األثر في التدخل  اإلعاقة البدن�ة أو الحس�ة، أو أ�ة صفات ممِیزة، عندما یؤذي الطالب سلو�ًا ما بدن�ًا أو یلحق الضرر 
دة؛ أو لد�ه تأثیر مضر و� شكل و�شكل رئ�سي بتعل�م الطالب، �كون في غا�ة الشدة، مستمر أو منتشر �حیث �خلق بیئة تعل�م�ة تخو�ف�ة أو مهدِّ

للتنّمر، و�إمكان أي موظف من موظفي المدیر�ة رئ�سي للعمل المنتظم للمدرسة. �ستلزم من المدرسة إتخاذ إجراء في حال بّلغ أحد الطل�ة تعّرضه  
 /تنّمرإستالم التبل�غ. �ّحث األفراد ممن �عتقدون أنه تم إنتهاك هذه الس�اسة اإلتصال �إدارة مبناهم أو مسؤول ض�ط التحّرش، التخو�ف، أو ال

المز�د من المعلومات و�ستمارات الشكاوى على   �اإلمكان إ�جاد). 509(-354-7284على الرقم  مالني سمثالحقوق المدن�ة للطل�ة،  مسؤولة
 . spokaneschools.org/nondiscriminationالموقع اإللكتروني لمدیر�ة مدارس سبو�ان، 

 

 إستخدام الكحول والمخدرات األخرى 
ب لب�ع أو �كون تحت تأثیر، أو �ظهر دلیل �حمل، �ستخدم، ینقل، یوزع، یب�ع، �عرض للب�ع، أو یرتّ �أن ال  3240توضح الس�اسة واإلجراء رقم  

) أو  RCW 69.50.204أنه إستخدم أو أساء إستخدام أي من المواد الخاضعة للرقا�ة أو المواد المشابهة لتلك الخاضعة للرقا�ة (المحددة �القانون 
 20 مستخدمة في القوانین اإلتحاد�ة المضادة للمخدرات والكحول، �ضمنها بنودأن هذه ال أو الكحول حیثمشروعة، المیروانا، أ�ة مخدرات غیر 
U.S.C. 3171, ،3221 في القانون علیها ، إلخ، وال أن �كونوا حاملین ألدوات المخدرات �ما معّرفRCW 69.50.102 : 

 ات الدوام المدرسي. �عد ساع قبل، أو م�اشرةً  على األراضي المدرس�ة خالل وم�اشرةً  .1

mailto:Equity@k12.wa.us
http://spokaneschools.org/nondiscrimination


 

 على األراضي المدرس�ة في أي وقت آخر عندما یتم إستخدام المدرسة أو أراضیها أل�ة نشاطات، وظ�فة، أو حدث مدرسي.  .2
 خارج األراضي المدرس�ة عند نشاط، وظ�فة، أو حدث ترعاه المدرسة.  .3
 اً كساعم  اً رئ�س�ًا ماد� اً ع المادة أو المواد المذ�ورة تأثیر حمل، إستخدام، نقل، توز�ع أو ب� ما �سببعند على أو خارج األراضي المدرس�ة .4

 ي أو �ل مظاهر العمل�ة التعل�م�ة.أل
تعتبر   المخدرات واألدو�ة العالج�ة المسب�ة لإلدمانحمل أو توز�ع الكحول، تدرك مدیر�ة مدارس سبو�ان �أن إستخدام/إساءة إستخدام الكحول، 

سهم إلى مشاكل سلو��ة، عادًة  �عیق العمل�ة التعل�م�ة، �، اً صح� اً مشكلة مجتمع�ة. �ضمن بیئة المدرسة، �مثل اإلستخدام/إساءة اإلستخدام خطر 
نسیق و�التعاون تدعم مدیر�ة مدارس سبو�ان �الت طالب.ي یؤدي إلى إضعاف األداء األكاد�مي، وقد �عیق النمو البدني، العقلي، والنفسي الكامل أل

�ة، تساعد على الحد، التداخل، ورعا�ة ما �عد إستخدام/إساءة إستخدام أي من هذه المواد. سیتعرض ل�معالمؤسسات العامة والخاصة برامجًا تمع 
 . 3240�ما مذ�ور في الس�اسة واإلجراء رقم  قضائي خل ذین ینتهكون هذه الس�اسة لتدالطل�ة ال

 

 غـــالتب
، �اإلضافة إلى أدوات نقل الن�كوتین، على  الت�غ والن�كوتینومنتجات �أن إستخدام و/أو حمل أي أو �ل أنواع  3240توضح الس�اسة واإلجراء رقم  

جات للت�غ  صر�ن من حمل أ�ة منتن قانون وال�ة واشنطن �منع القایرجى العلم �أ د ممنوعًا. عَ �ُ  ،األراضي المدرس�ة أو أي مناس�ة ترعاها أ�ة مدرسة
المشار  و ممن ینتهكون هذه الس�اسة إلى تدخل قانوني، �اإلضافة إلى إجراء تأدیبي  �خضع الطل�ةالنظر عن ��ف�ة حصول القاصر علیها.  �غض

 . 3240  إل�ه في الس�اسة واإلجراء رقم
 

 األسلحة/ التهدیدات الخطیرة
سالح ناري أو سالح خطیر �حمل أي شخص  ق�امالوال�ة واإلتحادي  يد إنتهاكًا لس�اسة المدیر�ة وقانونعَ نه �ُ �أ 4210ذ�ر الس�اسة واإلجراء رقم  ت

 لمنشآت غیر المدرس�ة عند إستخدامها للنشاطات المدرس�ة.على اهذا القانون أ�ضًا  �سري . على األراضي وفي الم�اني المدرس�ة
سلطات ار أول�اء األمور و مدرة سنة، خاضع لإلستئناف، مع إشعإلى فصل إلزامي من المدرسة ل مدرس�ةٍ  ألسلحة النار�ة على ممتلكاتٍ ا یؤدي حمل

 تها.حالة ��ل حال ،فرض القانون. �أ�ة حال، �إمكان مدیر التر��ة التعدیل على الفصل لمدة سنة
لة أو إضرار  �سبب األثر المر�ك الشدید لها على البیئة المدرس�ة والعمل�ة التعل�م�ة؛ الق�ام �التهدید �قنبوذلك  لن یتم التسامح عن أ�ة تهدیدات �قنبلة

التدخل القانوني واإلجراءات التصح�ح�ة للطل�ة ممن  3240تبین الس�اسة واإلجراء رقم   .RCW 9.16.160للقانون  اً د إنتهاكعَ �الممتلكات �ُ 
 هذه الس�اسة. ون ینتهك

 

 ءات القانون�ة اإلجرا
ح لحر�ة التعبیر للمدى الذي ال �عیق العمل�ة التعل�م�ة. �ما �حق للطل�ة أن یتجمعوا سمَ . �ُ �ان أي إطار تعل�مي ضمن للطل�ة حقوق وواج�ات

 ال �عیق العمل�ة التعل�م�ة.و المدرس�ة  وظائفال عم ضر اعتی السلم�ًا في المنشآت المدرس�ة ما دام 
ة على الممتلكات المدرس�ة، �إمكان موظفي المدرسة تفت�ش الطالب وضوع إذا توفر سبب معقول لإلعتقاد بوجود مواد محظورة �حوزة طالب ما أو م

 أو ممتلكات الطالب.
�ما  لمستشار، أو لإلداري قبل توج�ه العقو�ة.لحداث لمدرس،  لألإذا تم إتهام الطالب �خرق تعل�مات ما، لد�ه/لدیها الحق في شرح وصفه/وصفها 

ح ألول�اء األمور/األوص�اء اللقاء �موظفي المدرسة للمساعدة في تحدید المخاوف أو حل المشاكل، مع النظر أ�ضًا في العواقب المناس�ة. سمَ �ُ 
 .3240مشار إلیها في الس�اسة واإلجراء رقم والة إستماع جلس إجراءمن خالل  ما �إمكان أول�اء األمور طلب إستئناف إلجراء تأدیبي

 



 

 اإلعاقة ي األشخاص ذو 
 اإلعاقة ي تعل�م الطل�ة ذو 

)  IDEAمن ذوي اإلعاقة �ما یتناسب مع قانون التعل�م لألشخاص ذوي اإلعاقة ( تعل�م الطل�ة 2162و 2161تتناول الس�استان واإلجراءان رقم  
.  354-7947لقسم التعل�م الخاص على الرقم  IDEA. ین�غي توج�ه األسئلة ذات الصلة �قانون 1973من قانون إعادة التأهیل لسنة  504والفقرة 

 . 354-7393،  إلى قسم خدمات الطل�ة 504الصلة بـین�غي توج�ه األسئلة ذات 
 

 (ADA)قانون األمیر�ان من ذوي اإلعاقة 
  ر إدارةاإلتصال �مقجتماع أو نشاط ذي صلة �المدرسة، إممن قد �ستلزمهم تحو�رات من أجل المشار�ة في  یتطلب من األفراد من ذوي اإلعاقات،

لتحو�رات  ترتی�ات لجتماع، أو �أسرع وقت ممكن للتمكن من إجراء ) قبل اإل3ال تتجاوز الثالث أ�ام (المدرسة أو�مكتب مدیر�ة المدارس في مدة 
 وتوفیر التكّ�ف الالزم. 

 

 Child Findبرنامج 
من قانون إعادة   504قد �كون الطفل الذي لد�ه إعاقة، إعتالل بدني أو نفسي و/أو وضع صحي مؤهًال للحصول على خدمات من خالل الفقرة 

. یرجى اإلتصال  2004أو على تعل�م خاص وخدمات ذات صلة من خالل قانون التعل�م لألشخاص من ذوي اإلعاقة لسنة  1973التأهیل لسنة 
س�اب للشك  ، إذا �انت لد�كم األ354-7947أو قسم التعل�م الخاص على الرقم  354-7393�المدرسة، أو قسم خدمات الطل�ة على الرقم 

 . وضع صحي مما یؤثر على تعل�مه/تعل�مهاو/أو   يهنذ، إعتالل بدني أو  أو طفل آخر إعاقة  م�إحتمال�ة لدى طفلك
ین رقم ئو/أو الس�استین واإلجرا WAC 392-172Aواألهل�ة، �إمكانكم الرجوع إلى  ما یتعلق �التحو�ل من أجل التقی�مللمز�د من المعلومات ف�

حیث تسكنون من أجل حضور فحص  من كم اإلتصال �المدیر�ة . إذا �انت عائلتكم تسكن في وضع مؤقت أو إنتقالي، �إمكان2162و 2161
ة أشجار  اولي. إذا إنتقلت عائلتكم من حدود مدیر�ة للتر��ة إلى حدود مدیر�ة أخرى �حثًا عن العمل في المجال الزراعي، صید السمك أو حقل لزراع

هو  Child Findان الخاص ببرنامج المیالد خالل السنوات الثالثة الماض�ة قد تكون مؤهًال إلستالم مز�د من الدعم. رقم مدیر�ة مدارس سبو�
 . childfind@spokaneschools.orgأو من خالل البر�د اإللكتروني  7947-354

 

 اإلشعار السنوي �المبیدات الحشر�ة
شرات. الح   �س�اسات وطرق المدرسة في الس�طرة على مدیر�ات التر��ة �إشعار أول�اء أمور/أوص�اء الطل�ة والموظفینق�ام یلزم قانون الوال�ة 

  354-7172للحصول على المعلومات ف�ما یتعلق �إستخدام المبیدات الحشر�ة في مدیر�ة التر��ة، یرجى اإلتصال على قسم الص�انة على الرقم  
 ). RCW 28A.320.165; RCW 17.21.415[2]أو ز�ارة موقعنا اإللكتروني. (

 

 لموظف مدرسي اإلجراءات التأدیب�ة
طلب في یلزم قانون الوال�ة ق�ام مدیر�ات التر��ة بتزو�د أول�اء األمور/األوص�اء �معلومات تتعلق �حقهم �موجب قانون واشنطن للسجالت العامة 

للق�ام �طلب  4040). یرجى الرجوع إلى الس�اسة واإلجراء رقم RCW 28A.320.160السجالت العامة الخاصة �إنض�اط الموظف المدرسي. (
 عامة. سجالت

 



 

 ن التدر�سییمؤهالت 
.   طفالهمالتعل�میین أل مساعديو في طلب معلومات عن المؤهالت المهن�ة لتدر�سیي �موجب القانون اإلتحادي، أول�اء أألمور واألوص�اء مخولون 

 No Child أخراً مت لـتـرك أي طف ـانـون ال یـ(ق 354- 7269م  ـة على الرقــر�ــشــوارد البوظـفـي المــس مـیــبـات لرئـلـكـذا طـهتقد�م ام بـیــان القـ�اإلمك
Left Behind Act / 20 U.S. C6311/34C.F.R. 200.61( . 

 

 مدرس�ةو  تر��ةمدیر�ة الب�انات 
على الموقع    المدرس�ة یئةبلاو  غراف�ات،و م، الد�ةل�منجزات الطأحدث ب�انات  ، �ضمنهاالمدرسة مستوى على تنشر مدیر�ة مدارس سبو�ان التقار�ر 

 . www.spokaneschools.org/data اإللكتروني
 

 McKINNEY-VENTO/HEARTدعم برنامج  
لمشار�ة  اعوائق  وتقلیلل الطل�ة على الدعم من مدیر�ة المدارس للتسجیل في المدرسة م�اشرًة، ال�قاء في المدرسة األم األصل�ة، و حص �إمكان
 النشاطات المدرس�ة في حال �انوا �ع�شون �أي من الظروف التال�ة: و في المدرسة  الكاملة
 في فندق صغیر أو أرض مخ�م نت�جة لعدم وجود سكن مالئم بدیل •
 في س�ارة، متنزه، مبنى مهجور، أو محطة للحافالت أو للقطار  •
 ة، برنامج سكن إنتقالي، أو من خالل خدمات إعادة السكن السر�عفي ملجأ •
 عصیب إقتصادي سكن مع ناس آخر�ن نت�جة لفقدان السكن أو لظرف مشار�ة ال •

. �ما �إمكانكم ز�ارة الموقع  354-7302على الرقم  HEARTتصال �المستشار المدرسي الخاص �ك أو برنامج الـللمز�د من المعلومات، یرجى اإل
 . spokaneschools.org/heartاإللكتروني 

 
 


