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که به توضیح رابطه  دا�ش آموزان با هم کمک  . عبارات ز�ر به طور خالصه حقوق و مسئول�ت های دا�ش آموزان را �شان � دهد

دا�ش آموزان در احقاق حقوق خود نبا�سیت در روند آموز�ش اختالل ا�جاد کردە �ا حقوق د�گران را ز�ر پا گذاشته، به خطر  . کندمی
 . آنها را انکار کنندانداخته و �ا 

 
 تحصیالت

 حق 
دانش آموزان بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، جنس، مذھب، وضعیت تأھل، سن، حاملگی، گرایش جنسی، ھویت جنسی، وضعیت سربازی، 

 .یا ھر دلیلی کھ بھ توانایی ھای فردی آنھا مربوط نمی شود، حق دارند از یک آموزش عمومی بدون نقص استفاده کنند
 یتمسئول 

کھ از اقدامات یا فعالیت ھایی بھ صورت فردی یا گروھی کھ با حق ھر فردی برای آموزش عمومی تداخل ایجاد می کند، اجتناب فند  ظمو دانش آموزان  
 . کنند

 
ی  مح�ط �ادگ�ی

 حق 
برخوردار باشند؛ چنین محیط امن و منظمی  ھای مدرسھ از محیطی امن و منظم  ھای درس، یا در فعالیت آموزان حق دارند در مدارس، کالس دانش

 . آموزان تضمین خواھد کردتجربھ یادگیری بھینھ را برای ھمھ دانش
 

 مسئولیت
 . کھ اقدامات آنھا باعث ایجاد اختالل در مدرسھ، کالس، فعالیت ھای مدرسھ یا اتوبوس نمی شودحاصل کنند ن مینااطفند ظمو زان موآنش دا

 
 اصطالح

 حق 
 .آموزان این حق را دارند کھ عقیده خود را در گفتار، نوشتار یا بھ صورت نمادین در محدوده قانون بیان کنند دانش  

 
 مسئولیت

کھ چنین بیانی روند آموزشی را مختل نمی کند، خطرات بھداشتی یا ایمنی ایجاد نکرده، بھ اموال عمومی  حاصل کنند  ن  مینااطفند  ظمو زان  موآنش  دا
 .قانون را نقض نمی کند یا الزامات این کتابچھ راھنمای کاربر را نقض نمی کند آسیب نمی رساند،

 
ن و توز�ــــع متون  در اخت�ار داشنت

 حق 
 . ھا را داشتھ باشند و بھ این موارد محدود نمی شودآموزان حق دارند متونی از جملھ روزنامھ، مجالت، بروشورھا و جزوه دانش

 
 مسئولیت

بتواند مطالب را بررسی کندیک  فند  ظمو دانش آموزان   تا مدیر  تعیین شده ارسال کنند  یا شخص  بھ مدیر  .  نسخھ از چنین متونی را در زمان کافی 
بھ عنوان مثال، این مطالب نباید موجب  .  ھای مدرسھ در تضاد یا تعارض نیستمتون با فعالیت)  یا در اختیار داشتن(کھ توزیع  فند  ظمو آموزان  دانش

زمان و  .  ھا یا تصاویر ناشایست باشدمقامات باشد، اطالعات نادرست یا مخرب علیھ شخص دیگری ارائھ کرده، یا حاوی نوشتھ ترویج سرکشی علیھ  
 .مكان و نحوه توزیع توسط مدیر تعیین مي شود

اسا�حقوق و مسئول�ت های   
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 مذهب 
 حق 

 .دارند اعتقادات دینی خود را داشتھ باشند دانش آموزان حق  
 

 مسئولیت
کھ در پیاده سازی آزادی مذھبی شان، حقوق قانونی دیگر دانش آموزان را در خصوص آزادی مذھبی نقض  حاصل کنند  ن  مینااطفند  ظمو زان  موآنش  دا

 . نمی کنند
 
 

ن   اجتماع مسالمت آم�ی
 حق 

 .دارنددانش آموزان حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز را  
 

 مسئولیت
کھ تأییدیھ استفاده از امکانات مدرسھ را برای اجتماعات دریافت کنند، در خصوص مناسب بودن تسھیالت برای این کاربردھا با  فند ظمو زان موآنش دا

ی دلیلی برای عدم تایید  در دسترس نبودن نظارت کاف.  کندیک مدیر صحبت کرده و اطمینان حاصل کنند کھ چنین اجتماعی روند آموزشی را مختل نمی
 .چنین اجتماعی خواھد بود

 
 ح��م خصو�

 حق 
 . شخصی خود یا شخص خودشان محافظت شوند )  اموال ( دانش آموزان حق دارند در برابر تفتیش غیرقانونی و مصادره مال 

 
 مسئولیت

یا /اختیار داشتن مواد یا اشیایی کھ بالقوه خطرناک ھستند وکھ خود، سایر دانش آموزان، پرسنل مدرسھ یا عموم مردم را با در  فند  ظمودانش آموزان  
 .توسط قوانین فدرال، ایالتی یا محلی یا الزامات این کتابچھ راھنما ممنوع شده است، بھ خطر نیندازند

 
 ا�اب و ذهاب

 حق 
چنین ایاب و ذھابی توسط سیستم مدرسھ ارائھ  ایاب و ذھاب بھ و از مدرسھ و فعالیت ھای مدرسھ یک امتیاز محسوب می شود، نھ یک حق؛ زمانی کھ 

 .شود، دانش آموزان حق دارند از ایاب و ذھاب ایمن و منظم برخوردار باشند
 

 مسئولیت
اطمینان حاصل کنند کھ رفتار آنھا باعث ایجاد یک فضای امن و منظم در حین ایاب و ذھاب می شود، از رفتارھایی کھ برای  فند  ظمودانش آموزان  

الزامات این کتابچھ راھنما خود، ھمک یا  یا محلی  ایالتی  یا عموم مردم خطر ایجاد می کند خودداری کرده، و از نقض قوانین فدرال،  السی ھایشان 
 .خودداری کنند

 (ادامه) اسا� یها ت�حقوق و مسئول
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 : دھنده قصدی مخالف باشد تعاریف زیر برای این کتابچھ راھنما اعمال می شود، مگر اینکھ مفاد استفاده شده بھ وضوح نشان 
 

 .، با اصالحات است 1950بھ معنای قانون ویرجینیا،  قانون  
 

، بھ معنای ھر روزی است کھ دانش آموزان ملزم  روز تحصیلیبھ معنای روزھای تقویمی است، مگر اینکھ بھ شکل دیگری تعریف شده باشد،  روزھا  
 . بھ معنای روزھایی است کھ ساختمان مدیریت مدارس بخش برای انجام امور عادی باز خواھند بودروزھای کاری اداری  بھ گزارش بھ مدرسھ ھستند،  

 
وصی دیگر، چھ در ویرجینیا یا در ایالت دیگر، بھ معنای محرومیت از پذیرش دانش آموزی است کھ توسط یک مدرسھ دولتی یا مدرسھ خص محرومیت  

 . استاخراج شده یا در تعلیق طوالنی مدت قرار گرفتھ است، و کسانی کھ پذیرش آنھا توسط یک مدرسھ خصوصی در ویرجینیا یا ایالت دیگر لغو شده 
 

  365درسھ در محدوده بخش مدرسھ نیست و برای مدت  بھ معنای ھرگونھ اقدام انضباطی است کھ بھ موجب آن دانش آموزی مجاز بھ حضور در ماخراج  
 . روز تقویمی پس از تاریخ اخراج از پذیرش مجدد محروم است

 
 . بھ معنای این کتابچھ راھنمای حقوق و مسئولیت ھا استکتابچھ 

 
تعلیق درون مدرسھ  .  دیگری در مدرسھ استندادن دانش آموز بھ کالس درس عادی دانش آموز و انتقال بھ محل  بھ معنای راهتعلیق درون مدرسھ ای  

 .ای شیوه ای را برای دانش آموز بھ کار می گیرد تا بھ کار کالسی و تکالیف خود ادامھ دھند
 

.  روز تحصیلی مجاز بھ حضور در مدرسھ نیست  11-45 بھ معنای ھرگونھ اقدام انضباطی است کھ بھ موجب آن دانش آموز بھ مدتتعلیق طوالنی مدت 
جرم شامل  )  i( روز تقویمی تجاوز نکند، اگر    364روزه تحصیلی باشد و از    45مدت فراتر از یک دوره  دھد کھ تعلیق طوالنی قانون ایالتی اجازه می :  توجھ 

د دارد، کھ توسط  ای وجو اگر مدیر مدرسھ یا ناظر بخش یا منصوب او متوجھ شود کھ شرایط تشدیدکننده )  ii( اسلحھ، مواد مخدر یا صدمات شدید بدنی باشد یا  
 . وزارت آموزش تعریف شده است 

 
بھ معنای والدین بیولوژیکی، ناتنی، سرپرست یا ھر شخص دیگری است کھ مجاز بھ انجام فعالیت از طرف والدین است؛ درصورتیکھ شخصی کھ  والد 

 .نمی شودحقوق والدینش طبق قانون خاتمھ یافتھ باشد، برای اھداف این کتابچھ راھنما والد تلقی 
 

بھ معنای ھرگونھ اقدام انضباطی است کھ بھ موجب آن یک دانش آموز برای مدتی کھ بیش از ده روز تحصیلی نباشد مجاز بھ حضور  تعلیق کوتاه مدت 
 . میل کننددانش آموزان تعلیق شده می توانند در حین و پس از تعلیق بھ کار نمره بندی شده دسترسی پیدا کنند و آن را تک. در مدرسھ نیست

ف�تعار  
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 وضع�ت قانوین 
پذیرفتھ شده است و خط مشی ھیئت مدرسھ را تشکیل می د نامھ رفتاری دانش آموز موجود در این کتابچھ راھنما توسط ھیئت مدیره مدرسھ  . ھدآئین 

آنھا بھ وضوح تحت این عنوان  (ھایی است  کند و کتابچھ راھنمای شامل چنین رویھسازی میمشی را پیادهھایی است کھ خط سرپرست مجاز بھ ایجاد رویھ 
 ). برچسب گذاری شده اند

 
 جستجوها

.  می باشند) NNPS(ارس دولتی نیوپورت نیوز  آموزان و حفظ مدارسی ایمن و منظم، اھداف کلی بخش برای مدپیشرفت باالی تحصیلی برای تمامی دانش 
موال  بھ منظور دستیابی بھ ھدف مدارس ایمن و منظم، ھیئت مدیره مدرسھ تجھیزات نظارت تصویری، فلزیاب، جستجوی وسایل نقلیھ، جستجوی تصادفی ا

ھای ناایمن منصرف کند و موارد بالقوه ممنوع را  آموزان را از فعالیت کند تا دانش شخصی، و سگ ھا جھت جستجوی مواد مخدر و مھمات را مجاز می
 . جھت کمک بھ حفظ محیط امن مدرسھ، جستجوھا ممکن است بھ دستور مدیر یا شخص تعیین شده انجام گیرد. کشف کند

 
 جست و جوھای اداری ھمگانی و تصادفی 

 کمدھا جزو اموال مدرسھ محسوب می شوند و در ھر زمانی قابل جستجو ھستند •
 پارک خودرو در محیط مدرسھ این است کھ مسئوالن مدرسھ می توانند آن و محتویات آن را در ھر زمانی جستجو کنند شرط  •
 وجو کنندھا را جست توانند بھ صورت رندمی کالس مدیران می  •

o ھا ممکن است با فلزیاب اسکن شوندآموزان در این کالس دانش 
o  ھایشان را جستجو کنند فلزیاب اسکن شده یا لباساموال دانش آموز در این کالس ھا ممکن است با 

 استفاده از دستگاه ھای فلزیاب  •
o   آشکارسازھای دستی یا عبوری ممکن است در طول ھر فعالیت مدرسھ از جملھ، اما نھ محدود بھ، ورود یا خروج از اتوبوس مدرسھ، ھر

 .رد استفاده قرار گیرند، رویداد ورزشی یا فعالیت خارج از محل مدرسھ موNNPSساختمان یا اتاق 
o  در صورت فعال شدن فلزیاب، دانش آموز و اموال او برای تعیین علت  - دانش آموزان و اموال آنھا ممکن است با فلزیاب اسکن شود

 جستجو شود  تواندمی
 مھمات / سگ ھای تشخیص مواد مخدر   -استفاده از سگ ھای پلیس   •

o مھمات آموزش دیده اند و نگھداران چنین سگ ھایی کمدھا، وسایل دانش آموز را در سالن یا یا /سگ ھایی کھ برای کشف مواد مخدر و
 .کالس درس یا وسایل نقلیھ موجود در امالک مدرسھ ممکن است بررسی کنند

o  آموزان باشدکنند کھ خالی از پرسنل و دانش ھا فقط مناطقی را جستجو می سگ 
o  د، افسر پلیس بھ مدیر یا شخص تعیین شده ھشدار می دھد کھ مبنای معقولی برای انجام  بدھ" ھشدار"اگر سگی بھ یک مورد یا مکان

 . جستجوی آن مورد یا مکان است 
گردند، مشروط بھ جستجوی افراد و اموال آنھا بھ شوند یا از غیبت غیرمجاز بھ مدرسھ بازمی ھای غیرمجاز پیدا میآموزانی کھ در مکاندانش •

 . باشندیا سایر موارد ممنوعھ می /اک ومنظور یافتن اقالم خطرن 
 

 جستجوی موارد با داشتن شک منطقی 
بخش    اگر مدیر یا نماینده او شک منطقی داشتھ باشد کھ دانش آموزی ممکن است یک مورد ممنوعھ داشتھ باشد یا شواھدی دال بر نقض قوانین مدارس

 . آموز و اموال او را انجام دھدباشد، او اختیار قانونی دارد تا ھدایت بازرسی آن دانش 
 

 جستجو ھمراه با رضایت 
 یک مدیر یا شخص تعیین شده ممکن است برای انجام بازرسی اجازه بخواھد، حتی بدون داشتن شک منطقی کھ بازرسی شواھدی مبنی بر نقض قوانین

 آموزی بھ مدیر یا فرد تعیین شده اجازه جستجو را بدھدرضایت برای جستجوی دانش آموز زمانی وجود دارد کھ دانش . مدارس بخش را نشان دھد

 اطالعات عمو�



5  

 
 

 نکات
ھمان طور کھ در باال ذکر شد، عدم اجازه دانش آموز بھ بازرسی تصادفی و ھمگانی اداری یا با شک منطقی، دلیلی برای برخورد انضباطی  •

 . تلقی می شود
ھا ممکن است برای بررسی نھایی بھ مراجع قانونی مربوطھ تحویل داده بازرسی مواد غیرقانونی یا ممنوع بھ دست آمد، این یافتھ چنانچھ در  •

 . شود
 بازرسی ھای مجری قانون 

رسی انجام دھد و در  تواند بازیا ھر افسر مجری قانون دیگر اگر دلیل احتمالی برای انجام این کار داشتھ باشد، می) SRO(یک مدیر منابع مدرسھ 
 . شودصورت لزوم، حکم بازرسی گرفتھ می

 )Gang(فعال�ت گنگ 
گنگ بھ ھر .  قابل تحمل نخواھد بود  NNPSفعالیت گنگ در محوطھ مدرسھ، اتوبوس مدرسھ یا در ھر فعالیتی کھ توسط مدرسھ حمایت می شود توسط  

اعمال غیرقانونی، مشارکت در فعالیت ھایی کھ ایمنی افراد یا اموال را تھدید می کند، اختالل  :  گروه سھ نفره یا بیشتری اطالق می شود کھ ھدف آنھا شامل
اقدامات انضباطی علیھ ھر دانش آموزی کھ در فعالیت ھای مرتبط با گنگ کھ محیط مدرسھ  .  یا ایجاد فضای ترس و ارعاب است/در فعالیت ھای مدرسھ و

پوشاک، جواھرات، لوازم جانبی، خالکوبی، کھ بھ دلیل رنگ، آرایش، عالمت تجاری یا ھر ویژگی دیگر، را مختل می کند، کھ شامل نمایش ھرگونھ  
 . نشانگر عضویت در باندی است کھ از رفتار غیرقانونی یا مخرب حمایت می کند انجام می شود

 
 : فعالیت گنگ بھ صورت زیر تعریف می شود 

نھ لباس، جواھرات، آرم، نشان، نماد، یا عالمتی کھ شواھد عضویت یا وابستگی بھ یک گنگ پوشیدن، استفاده، توزیع، نمایش، یا فروش ھر گو •
 باشد، از جملھ ھر گونھ طراحی یا تصویر؛

 دست دادنی کھ نشان دھنده عضویت یا وابستگی بھ یک گنگ است؛/ارتکاب ھر عملی، استفاده از ھر گفتاری، یا استفاده از حرکات غیرکالمی •
درخواست، ھجوم، ارعاب، شروع، یا تحریک دانش آموزان دیگر بھ خشونت  :  ھر گفتار یا عملی برای پیشبرد منافع ھر گنگی از جملھ استفاده از   •

ھای گنگ مطابق با قوانین مندرج در این کتابچھ راھنما تنظیم آموزان در فعالیت رفتار دانش .  فیزیکی یا تھدید سایر دانش آموزان با خشونت فیزیکی
 . شدخواھد 

 
ا�ط خاص  مرجع انضبا� تحت �ش

 شاگردان ممکن است برای اعمالی کھ دور از محوطھ مدرسھ و خارج از ساعات مدرسھ مرتکب شده اند کھ برای منافع مدرسھ مضر بوده یا بر نظم
 ). Op. Att'y Gen. 274 61- 1960(مدرسھ تأثیر منفی می گذارد، مشمول مجازات شوند 

 
 قانون   ان ی بھ مجر   ی گزارش اجبار 

بھ عبارتی مدیر (مدیر یا شخص تعیین شده در ھر مدرسھ ممکن است موظف باشد کھ تخلفات مربوط بھ جرایم زیر را بھ یک سازمان مجری قانون  
 : گزارش کند) منابع مدرسھ

 حملھ و ضرب و شتم  .1
 ھر گونھ رفتاری کھ شامل مواد غیرقانونی یا کپی برداری  باشد .2
 آموزانسرقت داروھای تجویزی دانش دزدی، یا تالش برای  .3
 تھدید علیھ پرسنل مدرسھ  .4
 حمل غیرقانونی اسلحھ گرم یا سالح در محیط مدرسھ  .5
 رفتاری مرتبط با بمب ھای آتش زا، مواد منفجره یا مواد منفجره دروغین  .6
 محترقھ /رفتارھای مرتبط با مواد منفجره  .7
 استفاده از بمب ھای شیمیایی با قابلیت تولید دود .8
 بھ بمب گذاری علیھ کارکنان مدرسھ یا شامل محیط مدرسھ یا اتوبوس ھا تھدید .9

 تعقیب  .10
 . ی افتددستگیری و نیز اتھام ھر دانش آموزی برای ھر حادثھ ای کھ در اتوبوس مدرسھ، در محیط مدرسھ، یا در یک فعالیت تحت حمایت مدرسھ اتفاق م .11

 
  قانون  در  شده  ذکر  یاستانداردھا  بھ  قانون  یمجر  با  تماس   از  قبل  حادثھ  نیا  کھ  کنند  دییتأ   تا  رندیبگ  تماس  یآموزدانش   انضباط  و  رفتار  اداره  با  دیبا  رانیمد

زمانی کھ این حادثھ بھ پلیس محلی گزارش  . یافت) (نقض ھای ذکر شده در باال را می توان در بخش قوانین این کتابچھ راھنما با عالمت   .است دهی رس یالت یا
 . شود، والدین آگاه خواھند شد

(ادامه) اطالعات عمو�  
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 اطالع�ه و�ژە 
پرسنل مدرسھ گزارش ھایی را برای چنین حوادثی دریافت  .  فقود، دزدیده شده یا آسیب ببیند نداردمدرسھ مسئولیتی در قبال اموال شخصی کھ ممکن است م

در مورد اموال شخصی دزدیده شده یا آسیب دیده، پرسنل مدرسھ ممکن است در صورتی کھ شک منطقی وجود داشتھ باشد کھ مرتکب بھ  .  خواھند کرد
نتایج تحقیقات در اقدامات انضباطی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و بھ  .  بھ آسانی شناخت، تحقیق کنندآسانی شناسایی شده است یا می توان او را  

عالوه بر . آموزان خود توصیھ کنید کھ آنھا باید برای جلوگیری از مفقود شدن وسایل شخصی با ارزش احتیاط کنندلطفاً بھ دانش. پلیس می تواند ارائھ شود
 . نباید مقدار زیادی پول نقد ھمراه داشتھ باشند کھ توجھات را بھ خود جلب کنندآموزان این، دانش

 
 
 

  نوع لباس پوشیدن دانش آموز  

ستان ، متوسط و دب�ی  ابتدایی
 : در مدرسھ مجاز نیست نوع لباس پوشیدن زیر  

شانھ دندانھ بلند، بیگودی یا شانھ چنگکی کھ در مو  سرپوش یا پوشش سر از ھر نوعی مانند کاله، روسری، عرق گیر، شال، عینک آفتابی، شانھ،  •
استثناھا در این مورد از جملھ موارد مذھبی، پوشش خاص قومی، پوشش سر قابل توجھ یا مدل مو، از جملھ حجاب،   .استفاده می شود

 . یارمولکا، سرپوش ھا، بافت مو، دردالک و بافت موی آفریقایی کھ مجاز می باشد

ھای مرتبط با الکل، ھر پوششی کھ پیام تحریک آمیز جنسی یا پیام. گذاردھای ناپسند را بھ نمایش میمات، تصاویر یا طرح ھر نوع پوشاکی کھ کل •
شود،  پوشاک، جواھرات، لوازم جانبی، خالکوبی، کھ بھ دلیل  این شامل نمایش موارد زیر می. ھای تبھکار را منتقل کندمواد مخدر یا گروه 

 .تجاری یا ھر ویژگی دیگر، نشانگر عضویت در باندی است کھ از رفتار غیرقانونی یا مخرب حمایت می کندرنگ، آرایش، عالمت 

 .ھستند بازتریھای دھند یا دارای یقھھایی کھ شفاف ھستند یا قسمت میانی زیر سینھ، پشت، ناف را در معرض دید قرار می لباس •

 ). مگر اینکھ پوشش بدھند(تاپ تانک، تاپ بدون بند، ھالتر تاپ، تاپ یک شانھ ای، تاپ بند اسپاگتی، تاپ ھای بدون بند یا بدون پشت  •

 . رسند یا دارای شکاف ھایی باالی وسط ران ھستندھایی کھ اندازه آن بھ وسط ران نمی ھا یا شلوارک ھا، دامنلباس •

 . ن پوشیده شده استلباس زیر کھ بھ عنوان لباس بیرو •

.  لباس خواب از ھر نوعی /پیژامھ.  یا از داخل بھ بیرون پوشیده می شود") آویزان("شلوار، دامن یا شلوارکی کھ زیر کمر پوشیده می شود   •
 . شورت یا شلوار برش دار با چاک، پاره یا سوراخ باالی وسط ران

 . ھمیشھ کفش باید پوشیده شود. پاھای برھنھ •

مثالً حلقھ ھای دو یا سھ انگشتی کھ بھ ھم متصل  (جواھرات یا لوازم جانبی کھ ممکن است بھ عنوان سالح مورد استفاده قرار گیرند  •
 ). شده اند، زنجیر، لوازم تزئینی بزرگ یا میخ دار

شلوار یوگا ھستند، مگر اینکھ زیر ھای شلوار، جگینگ، جوراب شلواری یا ھایی کھ شبیھ ساق ھایی کھ بیش از حد تنگ ھستند، لباسلباس •
 . پیراھن، شلوارک، لباس یا دامنی کھ طول آن تا وسط ران باشد پوشیده شوند

 .تخلف از کد لباس مراجعھ کنید –برای مجازات ھای انضباطی بھ بخش رفتارھای مربوط بھ عملیات مدرسھ * 
 

ی از تجھیزات حفاظت فردی و کفش را ملزم یا ممنوع کنند کد لباس مانعی ایجاد  آموزان اقالم خاصدر جایی کھ مربیان برای ایمنی و مشارکت دانش 
 . نمی کند

 
 ی لباس دانش آموز   -   NNPS  JICA  ی خط مش 

 ن یی تع   شده  منصوب   شخص   ا ی  ر ی مد . بپوشد   شود، ی م   مدرسھ   عملکرد   در   تداخل   ا ی   اختالل  جاد ی ا   باعث   کھ   را   ی ل ی وسا   ا ی نپوشد، آراستھ نشود   ی آموز لباس دانش 
 با  م ی مستق  ی ک ی ز ی ف   تماس   ق ی طر   از  ی مات ی تصم  ن ی چن .  ر ی خ   ای   شود   ی م   منجر   ی اختالل   ا ی   تداخل   ن ی چن   بھ   پوشاک  ا ی   لباس   از   ی خاص   حالت   ھر   ا ی آ   کھ   کرد   خواھد 
 . شود   ینم  انجام   لباس   درآوردن   بھ   الزام   ا ی   و   آموز   دانش   ا ی  آموز   دانش   لباس 

(ادامه) اطالعات عمو�  



 

 
 

 اجرای مقررات 
 

تلفن دستورالعمل  از  استفاده  نیوز جھت  نیوپورت  ھای  ھای مدارس دولتی 
اند کھ استفاده  ای طراحی شده ھای ارتباطی دوطرفھ بھ گونھ ھمراه و دستگاه 

از این موارد در آموزش و یادگیری، یا با حفظ محیط امن و منظم در طول  
 . روز تحصیلی تداخلی ایجاد نکند مدت  

 
مدارس دولتی نیوپورت نیوز تحت ھیچ شرایطی ھیچ مسئولیتی در قبال  

ھزینھ  یا  سرقت  آسیب،  تخریب،  شدن،  در مفقود  کھ  ھایی 
ھای ماھانھ تلفن ھمراه یا دستگاه ارتباطی دو طرفھ ایجاد حساب صورت 

 . شود، بر عھده نخواھد داشتمی

کھ دانش • ابتدایی  عادی    آموزان  ساعات  در  باید  دارند،  ھمراه  تلفن 
مدرسھ و در طول فعالیت ھای بعد از مدرسھ، آنھا را خاموش و دور  

 . از دید قرار دھند

از   • شدن  از مرخص  پس  دبیرستان  و  راھنمایی  آموزان  دانش 
مدرسھ در محیط مدرسھ مجاز بھ داشتن و استفاده از تلفن ھمراه  

 . باشندیا وسایل ارتباطی دو طرفھ می  

ای برای  توانند از ھیچ وسیلھآموزان تحت ھیچ شرایطی نمیدانش •
آموز، کارمند یا مردم عکاسی، ضبط ویدیویی، یا ضبط صوتی از دانش 

عادی در محوطھ مدرسھ استفاده کنند، مگر اینکھ ھم از فرد یا افرادی  
شوند و ھم از یک مسئول  برداری یا ضبط میکھ از ایشان عکس 

 .ه داشتھ باشندمدرسھ اجاز

ھا، تخلفی را کھ در مدرسھ  آموزی برخالف این دستورالعمل اگر دانش  •
رخ داده است انجام دھد، موردی را ضبط کرده یا دریافت کند و چنین  

ھای اجتماعی بھ اشتراک  ضبطی را با دیگران یا در یک پلتفرم رسانھ 
ھای  گذارد، این امر منجر بھ عواقب مطابق باکد رفتاری رفتارمی

ارسال، توزیع، نمایش، یا بھ اشتراک گذاری مطالب  -)RB)3ارتباطی
 . یا متون نامناسب، از جملھ استفاده از وسایل الکترونیکی خواھد شد

 : مجازات نقض این دستورالعمل بھ شرح زیر خواھد بود 
 

اخطاریھ ای از سوی مدیر یا دیگر مسئول مدرسھ  :  اولین تخلف •
این خط مشی برای ھر گونھ تخلف  .  شودبھ دانش آموز داده می  

 . بعدی بھ دانش آموز توضیح داده خواھد شد
 

دستگاه ارتباطی دو /  ھمراه تلفن  : تخلف  دومین •
طرفھ توسط سرپرست توقیف و در دفتر نگھ داشتھ شده و در  

با والدین تماس گرفتھ .  پایان روز بھ دانشجو مسترد خواھد شد 
 . خط مشی درخواست شود   تا حمایت آنھا جھت اجرای   شود می 

 
دستگاه ارتباطی دو طرفھ توسط مدیر  /تلفن ھمراه :  سومین تخلف  •

  1ضبط می شود و در دفتر نگھ داشتھ شده، دانش آموز بھ مدت  
روز تحصیلی تحت تعلیق مدرسھ بوده و در پایان روز تحصیلی 

 .تلفن برگردانده می شود
 

مکرر   • بھ  نقض  منجر  تخلف،  سومین  از  پس  ھا،  مشی  خط  این 
متغیر   4تا سطح    2تواند از سطح  شود کھ می اقدامات انضباطی می 

داشتھ  بازگشت  برای  والدین  با  بھ جلسھ  نیاز  باشد و ممکن است 
 .باشد 

 
 

 
 

شخص تعیین شده اجازه داده شده باشد، نباید شیئی را کھ ھدف آموزشی نداشتھ و ممکن است حواس را از آموزش  /آموزی، مگر اینکھ توسط مدیرھیچ دانش  
دیجیتال   ھایکننده، ضبطCDو    MP3ھای  کنندهھا، سایر پخش ھا، نوکپدھا، کیندلھا، آیبازی یعنی اسباب(و یادگیری منحرف کند، بھ ھمراه داشتھ باشد  

 ). یا نوار، یا ھر دستگاه ارتباطی قابل حمل دیگری 
 

نخواھد  بھ عالوه، مدارس دولتی نیوپورت نیوز تحت ھیچ شرایطی مسئولیتی در قبال مفقود شدن، تخریب، آسیب یا سرقت ھر یک از این موارد بر عھده  
اقالم ممکن است مصادره    نیا .  دھند  یخود انجام م  تیکار را با مسئول  نی ا  اورندیرا بھ ھمراه ب   یاقالم  نیچندانش آموزانی کھ انتخاب می کنند  .  داشت

 . شودمی دو طرفھ ذکر شد اعمال    یارتباط  یھادستگاه / ھمراه   یھاتلفن   یکھ در باال برا  یمانند موارد  ییھاھا، مجازات دستورالعمل   نی نقض ا  یشوند و برا
 

 
 
 
 
 

ون�� وسا�ل استفادە از سایر  ال��ت

ارتباط دو طرفهتلفن همراە / دستگاە   
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در اتوبوس مدرسھ و در ایستگاه ھای اتوبوس اولویت   آموزان  دانش  یمنیا
آموزان را در رفت  والدین تشویق می شوند کھ رفتار دانش  .  اصلی است

و برگشت از ایستگاه ھای اتوبوس و مکان ھای ایستگاه اتوبوس زیر نظر  
رفتار دانش آموزان در اتوبوس کھ باعث بھ خطر انداختن  .  داشتھ باشند

 . دیگران بشود، تحمل نخواھد شد
 
قانون ایالتی نظم و انضباط متناسب برای دانش آموزانی کھ بھ مدرسھ می 

بھ عنوان یک قاعده . "بازمی گردند را الزم می داند  روند و از مدرسھ
بر نظم و رفاه مدرسھ تأثیر  کلی، در صورتی کھ چنین رفتاری مستقیماً 

آموزانی کھ در مسیر رفتن یا برگشتن بھ  بگذارد، لزوم انضباط بھ دانش 
)  Op. Att’y. Gen. 274  61- 1960." ( یابدمدرسھ ھستند نیز تعمیم می

رود ھمیشھ بھ کنند کھ از آنھا انتظار می موزان تأکید می آمدیران بھ دانش 
ای منظم رفتار کنند و عدم انجام این کار در رفت و آمد بھ مدرسھ  شیوه

 .ممکن است منجر بھ اقدامات انضباطی توصیف شده در این کتابچھ شود
 

باید روی پاھا یا ) مانند کیف، کولھ پشتی و غیره(تمام وسایل ھمراه 
وسایل ھمراه نباید در صندلی مورد نیاز . قرار گیرند زیر صندلی

پروژه ھای مدرسھ و سازھای موسیقی  . دانش آموز دیگر قرار گیرند
 .معاف ھستند

 
آموزان می توانند تنھا با تایید والدین و مدیریت سوار اتوبوس دیگری  دانش

پیاده شوند اتوبوس دیگری  ایستگاه  انضباطی علیھ .  شوند و در  اقدامات 
تعیین شده سوار  ایستگاه  از  ایستگاھی غیر  در  کھ عمداً  آموزانی  دانش 

 . اتوبوس شده یا از اتوبوس خارج می شوند، می تواند اتخاذ شود
 

شوند باید برای سوار  می   NNPSآموزانی کھ سوار اتوبوس مدرسھ  دانش
در ھنگام .  خود را اسکن کنند  T-passشدن و پیاده شدن از اتوبوس، کارت  

 . باید بھ راحتی در دسترس باشد  T-Passو خروج از اتوبوس مدرسھ  ورود  
 

از دانش آموزان انتظار می رود قوانین زیر را برای امنیت و رعایت 
 .ادب در اتوبوس و ایستگاه اتوبوس رعایت کنند

 
 اتوبوس  ستگاهیدر ا
ده دقیقھ قبل از زمان سوار شدن اتوبوس در ایستگاه تعیین   •

 باشیدشده حاضر 
مثالً در پیاده رو یا لبھ خیابان کنار جدول  ( قابل مشاھده باشید •

 ) بایستید
 بھ دور از امالک خصوصی باشید  •
 در قسمت ماشین رو جاده نایستید •
 محترمانھ رفتار کنید و مواظب ترافیک باشید  •
 آرام و منظم صبر کنید •

 در اتوبوس 
• T-pass   خود را اسکن کنید . 
 . بنشینید روی صندلی تعیین شده   •
 ھمیشھ بھ صورت نشستھ بمانید  •
با راننده ھمکاری داشتھ باشید و رفتار منظمی داشتھ   •

 باشید
 بدون توھین و رفتار ناپسند  •
 سیگار کشیدن ممنوع •
 خوردن و آشامیدن ممنوع  •
 بدون خرابکاری  •
 ھیچ عضوی از بدن از اتوبوس خارج نباشد •
 بدون ھمراه آوردن حیوانات زنده  •
 آوردن اشیا یا سالح ناامنبدون ھمراه  •
 از پرتاب وسایل از اتوبوس یا داخل اتوبوس خودداری کنید •
 بدون ھمراه آوردن شیشھ  •
 بدون ھمراه آوردن بادکنک •
 بدون ھمراه آوردن اسکیت برد  •

 رسد  ی اتوبوس م یوقت
 بھ اتوبوس اجازه دھید تا کامالً توقف کند •
 با نظم و آرامش سوار اتوبوس شوید •
 اتوبوس عبور کنیداز جلوی  •

 اتوبوس  از شدن ادهیپ
 تا توقف کامل اتوبوس در جای خود بنشینید •
 بھ صورت منظم اتوبوس از اتوبوس پیاده شوید  •
 در ایستگاه تعیین شده خود اتوبوس را ترک کنید  •

 
 

 .پزشکی و کارکنان بخش حمل و نقل بالفاصلھ پاسخ خواھند داد و آسیب دیدگی را بررسی می کنند پرسنل خدمات فوریت ھای   •
 .دانش آموزان باید تا زمانی کھ توسط کارکنان مدرسھ، پرسنل اورژانس یا سرپرست حمل و نقل مرخص شوند در اتوبوس بمانند •
 .شان پیاده کنند بوس یا مدرسھ آموزان را در ایستگاه اتو توانند دانش رانندگان اتوبوس فقط می  •
آموز دھند، باید مدارک شناسایی ارائھ دھند و فقط دانش آموز خود را می والدینی کھ در محل حادثھ حاضر می شوند و درخواست مرخص شدن دانش •

 .ونقل یا کارکنان مدرسھ تحویل بگیرندخود را از سرپرست حمل 
 . بوس بھ اتوبوس ریکاوری منتقل خواھند شددانش آموزان آسیب ندیده برای ادامھ مسیر اتو •
 .کارکنان مدرسھ در خصوص حوادث جدی در اسرع وقت والدین را مطلع خواھند کرد یا اخطارھای کتبی در مورد تصادفات جزئی ارائھ خواھند کرد  •

 در صورت تصادف با ات��وس مدرسه

ن قوان ات��وس ستگاە�ا و ات��وس نی  
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اگر کسی در دسترس نباشد،  . آموزان پیش دبستانی و مھدکودک باید در ایستگاه اتوبوس توسط یک فرد مسئول تحویل گرفتھ شوند دانش 

 .شود تا کودک را تحویل بگیرندکودک بھ مدرسھ بازگردانده شده و با والدین تماس گرفتھ می 
 

ھ سؤاالت مربوط بھ حمل و نقل دانش آموزان بھ مدرسھ یا سؤاالت  دپارتمان حمل و نقل مدارس دولتی نیوپورت نیوز برای پاسخگویی ب 
 . مربوط بھ دانش آموزان پیاده در دسترس است

 
 :والدین برای راھنمایی با شماره ھای زیر تماس بگیرند 

   757-881-5052:  بھ شماره  NNPSحمل و نقل   •
 757-247-2500:  اداره پلیس نیوپورت نیوز  •

 
 

 

توبوس  سیستم سھ کارتھ جھت محافظت از دانش آموزان خردسال و برای اطمینان از انتقال مناسب و مطمئن دانش آموزان پیش دبستانی و مھدکودک از ا
 . طراحی شده استمدرسھ  

 
والدین یا فرد مسئول تعیین شده توسط والدین باید .  مدارس سھ کارت شناسایی را کھ با تگ ھای شناسایی فرزندشان مطابقت دارد بھ والدین ارائھ می دھند

 .کارت ھایی را برای دریافت دانش آموزان پیش دبستانی یا مھدکودک از اتوبوس مدرسھ ارائھ دھند
 

آن فرد دانش آموز پیش دبستانی یا مھدکودک را می تواند با ارائھ .  والدین باید نام یک فرد مسئول را در پشت تگ شناسایی کودک چاپ کنندھمچنین  
 .گواھینامھ رانندگی یا کارت شناسایی تصویری دیگر از اتوبوس دریافت کند

 
مھدکودک فقط بھ افرادی منتقل می شوند کھ کارتھای منطبق دارند یا در پشت تگ رانندگان اتوبوس باید مطمئن شوند کھ دانش آموزان پیش دبستانی و  

پوشند و در صورتی کھ راننده جایگزینی  آموزان ھمچنان تگ ھای شناسایی خود را میوالدین باید اطمینان حاصل کنند کھ این دانش. کودک تعیین شده اند
 .، کارت را بھ صورت روزانھ نشان دھندشناسدوجود داشتھ باشد کھ والدین یا کودک را نمی

 
  بازگردانده  مدرسھ بھ نشود ارائھ آموز دانش رشیپذ مسئول توسط منطبق ییشناسا  کارت کھ ی صورت در مھدکودک و  یدبستان  شی دانش آموزان پ

 . شوند یم

 ات��وس برای والدین پ�ش د�ستاین و مهدکودک ا�ستگاە های مسئول�ت

 مدارس   و   اتوبوس   ی ھا   ستگاه ی ا   تا   رفتن   اده ی پ   ی برا   ی من ی نکات ا 

 .ھمیشھ با یک دوست یا در جمع حرکت کنید •
 .برای اینکھ بھتر دیده شوید در پیاده رو یا نزدیک جدول راه بروید •
 . در مناطق پرنور یا پر جمعیت بمانید •
 .ھرگز بھ کسی کھ نمی شناسید نزدیک نشوید و با او صحبت نکنید •
 .را شماره گیری کنید  911در صورت نیاز . مشکوک یا ھر چیزی کھ باعث ناراحتی شما شود را گزارش دھیدھرگونھ فعالیت  •

 کارته سه س�ستم



 

 
 

 خط مشی حضور
 

است الزامی  آموزان  دانش  تمامی  برای  روزانھ  -254قانون  .  حضور 
سپتامبر یا قبل   30، ایجاب می کند کھ ھمھ کودکانی کھ در تاریخ §22.1

از آن پنج سالھ شده اند و ھنوز ھجده سالھ نیستند باید در مدرسھ شرکت  
نمی.  کنند یا  این شرط شامل کودکی  آن  معادل  دبیرستان،  دیپلم  شود کھ 

ی پایان دوره را دریافت کرده باشد یا طبق مقررات قانونی معاف  گواھ
 . شده باشد

 
غیبت غیر موجھ را در یک  )  6(ھنگامی کھ دانش آموزی بیش از شش  

تعیین  ناظر  یا  دارد، مامور حضور و غیاب  سال تحصیلی در مجموع 
را با یکی یا ھر دو مورد زیر اجرا می §  22.1- 258شده، مفاد قانون  

اینکھ    )1: (کند بھ دادگاه اطفال و روابط داخلی مبنی بر  طرح شکایت 
اقامھ دعوا علیھ  )  2(دانش آموز کودکی است کھ نیاز بھ نظارت دارد یا  

 . والدین بھ دلیل مشارکت در تقصیر یک کودک خردسال
 

 بت ی غ 
از .  از دانش آموزان انتظار می رود کھ ھر روز در مدرسھ حضور یابند

انتظار می رود فرزند خود    والدین  با مدرسھ  در روز غیبت کودک  کھ 
بھ والدین توصیھ .  تماس بگیرند تا غیبت کودک را بھ مدرسھ اطالع دھند

می شود بھ محض مشخص شدن تاریخ این قرار مالقات ھا، قرارھای از 
ھنگامی کھ چنین اطالع رسانی .  پیش تعیین شده را بھ مدرسھ اطالع دھند

بھ تماس با مدرسھ در روز اول غیبت   صورت می گیرد، والدین نیازی
بھ ھر دلیلی، یادداشت کتبی حاوی تاریخ و دالیل غیبت کودک از .  ندارند

ھدف  .  والدین ظرف پنج روز پس از بازگشت بھ مدرسھ الزامی می باشد
.  از این یادداشت تشخیص موجھ یا غیر موجھ بودن غیبت دانش آموز است

 .برای مقاصد مستند نگھداری می شوداین یادداشت تا پایان سال تحصیلی  
 

 موجھ یھا   بتیغ
مدارس دولتی نیوپورت نیوز در حمایت از قانون حضور اجباری، شرایط  

 .زیر را تنھا دالیل قابل قبول غیبت دانش آموز از مدرسھ تعریف می کند
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زمانی کھ دانش آموزی بھ دلیل بیماری قادر بھ   -   یماریب

حضور در مدرسھ نیست، یادداشتی کھ توسط والدین یا  
مدرکی   است،  شده  نوشتھ  بیماری  کننده  مستند  پزشک 

 .دھدمیمبنی بر بیماری را جھت مدرسھ ارائھ 
 

دانش  -  مدت   یطوالن/مزمن   یماریب کھ  والدین  آموزانی 
بیماری ھای مزمن،  بھ بھ  دلیل  نیاز  دلیل  بھ  یا  معلولیت 

می  غیبت  منزل  در  ثبت خدمات  ابتدای  در  باید  نام  کنند، 
آموز کھ  آموز در مدرسھ یا با شروع وضعیت دانش دانش

گذارد، فرم  منظم ایشان تأثیر می بر حضور 
بیماری مزمن با مدیر تکمیل /اطالعیھ  طوالنی مدت را 

بو.  کنند خواھد  الزم  پزشک،  یک  جانب  از  .  دمدارک 
دانش غیبتوالدین  کھ  حد  آموزانی  از  بیش  موجھ  ھای 

ھای مشخصی  یا الگوھای غیبت/و)  روز  18- 10(دارند  
بیماری  رسانی  اطالع  فرم  باید  کنند،  می  دنبال  را 

طوالنی مدت مدارک از جانب یک پزشک، الزم  /مزمن
 . خواھد بود

 
چنانچھ والدین فرم را تکمیل نکند یا مدارکی از پزشک  

متخصصان سالمت روان در مورد یک بیماری  یا سایر  
مزمن یا طوالنی مدت ارائھ ندھند، مدیر مدرسھ حضور  

یا مجازات ھای قابل  /کودک را برای خدمات مورد نیاز و 
قانون  (اجرای قانون حضور و غیاب بررسی خواھد کرد  

بھ  §).  22.1- 258 ارائھ مدارک ممکن است منجر  عدم 
 . غیر موجھ بودن غیبت ھا شود

 
جھت قرار مالقات    -   شده   نیی از قبل تع  یرار مالقات ھاق

با دادگاه، خدمات اجتماعی یا سایر آژانس ھای دولتی و  
قرار مالقات با ارائھ دھندگان مراقبت ھای بھداشتی، باید  

 .مدارک رسمی بھ مدرسھ ارائھ شود 
 

والدین جھت غیبت بھ دلیل   -   یخانوادگ   اورژانس  ایمرگ  
خانواده یا شرایط اضطراری خارج از کنترل  مرگ در  

خانواده، باید بھ مدرسھ اطالع رسانی کرده و مستنداتی 
 .را برای غیبت ارائھ کنند

 
غیبت ھای ناشی از برگزاری تعطیالت    -  ین ید  ض یفرا

و   باشد  شده  ھماھنگ  قبل  از  والدین  توسط  باید  مذھبی 
در   کودک  مدرسھ  بھ  رسانی  اطالع  مسئول  ایشان 

در  . تعطیالت مذھبی است کھ باید رعایت شودخصوص 
تعیین کنند،   نتوانند غیبت را از قبل  صورتی کھ والدین 
باید حداکثر تا روز دوم پس از بازگشت دانش آموز بھ  
مدرسھ بعد از غیبت ناشی از فرایض دینی، درخواست  

 . معافیت داده شود

آموزدا�ش اب�حضور و غ خط م�ش   
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بھ    -  ھا  قیتعل/ھا   ت یمحروم تعلیق،  یا  محرومیت  دلیل  بھ  غیبت  برای 
تعلیق در خصوص  بھ /والدین  آموز  دانش  بازگشت  تاریخ  و  محرومیت 

شود می  داده  اطالع  شده  .  مدرسھ  مشخص  تاریخ  در  باید  آموز  دانش 
 . مراجعھ کند

 
مدیر غیبت ھای از پیش تعیین شده را برای مواقعی   -   ییاستثنا  طیشرا

کھ بھ نظر می رسد معافیت از حضور بھ نفع دانش آموز و خانواده اش  
 . است، می تواند تأیید کند

 
درخواست حضور و غیاب در قبل از غیبت دانش آموز، والدین باید فرم 

والدین در این درخواست، دلیل غیبت، .  را تکمیل کنند  شرایط استثنایی
تاریخ غیبت، و خواھر و برادرھای درون مدارس بخش را کھ برای آنھا 

مدیر مدرسھ بایستی پاسخ .  استثنا نیز درخواست خواھد شد، مستند می کند
در .  درخواست شرایط استثنایی را بھ صورت کتبی بھ والدین ارائھ دھد

تخفیف  مدی شرایط  مستند،  شده  میداده  وقوع ر  از  پس  را  غیبت  تواند 
 .عنوان معاف از مجازات ھای سیاست حضور و غیاب تأیید کندبھ

 
والدین برای شرایطی کھ موجب غیبت دانش آموز شده و درخواست قبلی 
جھت تایید امکان پذیر نیست، باید درخواست شرایط استثنایی را ظرف  

 .کننددو روز پس از بازگشت دانش آموز بھ مدرسھ تکمیل 
 
مدیر مدرسھ ممکن است برای شرایط استثنایی، در طول سال تحصیلی 

پنج   تأیید نکندروز غیبت دانش )  5(بیش از  جھت درخواست  .  آموز را 
توسط   و  تایید شده  مدیر  توسط  باید  پنج روز، درخواست  از  بیش  ھای 

 . شخص تعیین شده تایید شود/سرپرست 
 

 ن ی والد  یرسان اطالع یھا ھیرو
 

 موجھ   ر ی غ   و   موجھ   ی ھا   بت ی غ 
مدرسھ برا تمامی غیبت ھا، در ھر روز غیبت کودک از مدرسھ با استفاده 

 .آموز تماس می گیرداز سیستم شماره گیری خودکار  با منزل دانش 
 

 موجھ   ر ی غ   ی ھا   بت ی غ 
و مقررات حاکم بر جمع آوری §  22.1- 258مطابق با قانون ویرجینیا  

 و گزارش داده ھای مربوط بھ 

فرار از مدرسھ و سیاست ھای حضور و غیاب دانش آموزان  
)8VAC20-730-20( ھایی را ایجاد کرده اند کھ  ، مدارس بخش رویھ

آموزی بھ مدرسھ مراجعھ نمی کند و ھیچ نشانھ ای از  زمانی کھ دانش 
سوی پرسنل مدرسھ مبنی بر آگاھی و حمایت والدین دانش آموز از  

ست، پرسنل مدارس بخش موظفند از غیبت دانش آموز دریافت نشده ا
 .آن پیروی کنند

 
  اجرا ریز  ھیرو ھا، خانواده بھ موجھ ریغ  بتیدر ھنگام اعالم غ 

 . شد  خواھد
 

دھد آموزی بھ مدرسھ گزارش نمی مطابق با قوانین ایالتی، زمانی کھ دانش
آگاھی و حمایت والدین "و ھیچ چیزی از سوی پرسنل مدرسھ مبنی بر  

، )غیبت غیر موجھ " (دانش آموز از غیبت دانش آموز دریافت نشده است
تالش منطقی برای اطالع از طریق تلفن بھ والدین برای دریافت توضیح 

ورد غیبت دانش آموز باید توسط شخص تعیین شده توسط مدیر یا در م
 . داوطلبان انجام شود

 
  موجھ   ر ی غ   ی ھا   بت ی غ   بھ   یی پاسخگو   جھت   ی ست ی با   ر ی ز   ی مراحل مداخلھ ا 

  اجرا   مدرسھ   در   منظم   حضور   در   آموزان   دانش   دادن   مشارکت   و   مدرسھ   از 
 . شود 

مطابق برنامھ ریزی روزانھ منظم تحصیلی بھ    ھر گاه دانش آموزی .1
مدرسھ مراجعھ نکند و ھیچ اطالعاتی بھ  پرسنل مدرسھ داده نشود  
مبنی بر اینکھ والدین دانش آموز از غیبت مطلع ھستند و از آن غیبت 
را موجھ کنند، مدیر مدرسھ یا شخصی تعیین شده، مسئول حضور  

والدین را از طریق تلفن   و غیاب، یا دیگر پرسنل مدرسھ یا داوطلب،
یا ایمیل یا ھر وسیلھ الکترونیکی دیگری جھت دریافت توضیح از  

کارکنان مدرسھ باید غیبت دانش آموز را برای  .  والدین مطلع می کند
عنوان   بھ  روز  موجھ " یا  "  موجھ "ھر  کنند"  غیر  مداخلھ  .  ثبت 

کرر  زودھنگام با دانش آموز و والد یا والدین باید جھت غیبت ھای م
 . غیر موجھ صورت گیرد

داشتھ باشد، مدیر   پنج غیبت غیر موجھآموزی  زمانی کھ دانش .2
مدرسھ یا شخص تعیین شده، یا مسئول حضور و غیاب باید تالش  

معقولی جھت اطمینان از برقراری تماس مستقیم با والدین انجام 
با والدین بایستی در یک جلسھ حضوری، از طریق تلفن یا از  . دھد

در طول  . طریق استفاده از سایر وسایل ارتباطی تماس گرفت
، بایستی )در صورت لزوم (ا والدین و دانش آموز تماس مستقیم ب 

 دالیل عدم حضور مستند شده و عواقب 

(ادامه) آموزدا�ش اب�حضور و غ خط م�ش   
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یک برنامھ حضور و غیاب باید با .  عدم حضور توضیح داده شود
ل مشکالت عدم حضور تنظیم  دانش آموز و والد یا والدین جھت ح

ای  .  شود رشتھ  چند  تیم  یک  بھ  است  ممکن  والدین  و  آموز  دانش 
مستقر در مدرسھ جھت کمک در اجرای طرح حضور و غیاب و  

 . مدیریت پرونده ارجاع داده شوند

مدیر مدرسھ یا شخص تعیین شده یا مسئول حضور و غیاب باید یک   .3
فناوری   از  استفاده  طریق  از  کھ  را  تعاملی  یا  حضوری  جلسھ 

ششمین روز تحصیلی از تاریخ    10شود، ظرف  ارتباطی انجام می
موجھ   غیر  کنددانش غیبت  ریزی  برنامھ  تحصیلی  در سال  .  آموز 

باید در مدت   تاریخ ششمین   15جلسھ حضوری  روز تحصیلی از 
شود  برگزار  موجھ  غیر  والدین، .  غیبت  حضور  با  باید  کنفرانس 

مدرسھ  دانش پرسنل  و  یا  (آموز  نماینده  شامل  است  ممکن  کھ 
باشند ای  رشتھ  چند  تیم  از  شامل  )  نمایندگانی  تواند  می  و  بوده 

 .دھندگان خدمات اجتماعی نیز باشدارائھ
دانش    موجھ  ریغ   بتی غ  نیھفتممدیر مدرسھ یا شخص تعیین شده باید   .4

آموز در سال تحصیلی را بھ مسئول حضور و غیاب یا سرپرست  
سرپرست بخش یا شخص تعیین شده باید با دادگاه .  بخش اطالع دھد

آموز  دانش  اینکھ  بر  مبنی  شکایتی  برای  داخلی  روابط  و  اطفال 
یا برای طرح  )  CHINSup(د  کودکی است کھ نیاز بھ نظارت دار 

بگیرد تماس  والدین  علیھ  بھ  .  دعوی  مربوط  مستندات  بر  عالوه 
با مفاد اطالعیھ   تمام سوابق  §  22.1-258انطباق  قانون ویرجینیا، 

کپی   مانند  آموز،  دانش  موجھ  غیر  غیبت  خصوص  در  مداخلھ 
یادداشت ھای جلسھ حضوری، برنامھ حضور و غیاب، و پشتیبانی  

 . ارمند مرتبط ارائھ شودھا باید بھ ک

مدارس مداخالت و گزینھ ھای آموزشی جایگزین را برای دانش آموزی  
تحصیلی  پیشرفت  بھ  موفق  غیاب  و  حضور  مشکالت  نتیجھ  در  کھ 

 .، ارائھ خواھند دادشودنمی
 

 حد  از ش یب یھا بتیغ
شخص تعیین شده ھمچنین خدمات ارتقاء دانش آموزی را از انباشت  /مدیر

بر غیبت   رسد  می  نظر  بھ  کھ  ھایی  غیبت  الگوی  یا  حد  از  بیش  ھای 
تالش خواھد .  عملکرد تحصیلی کودک تأثیر می گذارد، مطلع خواھد کرد

شود شناسایی  غیبت  الگوھای  یا  حد  از  بیش  غیبت  دالیل  تا  . شد 
 استانداردھای اعتباربخشی وزارت آموزش و پرورش 

شامل غیبت  ) 2018/2019قابل اجرا در سال تحصیلی (ویرجینیا 
غیبت در طول ثبت نام  % 10دانش آموزان با (بیش از حدی است  

 خود در طول یک سال تحصیلی
 . کھ بر اعتبار مدرسھ تأثیر می گذارد) شامل ھر نوع غیبتی

 
 جبران کار

بھ استثنای شرایطی کھ در شماره  (آموزان در صورت غیبت دانش  .1
.  شودجبران کار فراھم می، فرصتی برای )زیر درج شده است 2

آموزان از آموزش آینده سود  شود تا دانش جبران کار تشویق می 
در دوره راھنمایی و دبیرستان، این وظیفھ دانش آموز است  . ببرند

از جملھ  (ممکن است کار . کھ از معلم درخواست جبران کار کند
چنین از دست رفتھ بھ دلیل غیبت جبران شود و برای  ) آزمون ھا

پس از بازگشت دانش آموز بھ مدرسھ، او  . کاری اعتبار قائل شود
ممکن است بھ . باید کار را در مدت پنج روز تحصیلی جبران کند

.  دھنده، زمان اضافی از طرف مدیر اعطا شوددلیل شرایط تخفیف 
 . دانش آموز بھ دلیل غیبت معلم جریمھ نخواھد شد

 
 
 

می دانش تشویق  ا آموزان  قبل  کار شوند  تکالیف  مدرسھ،  بھ  بازگشت  ز 
آنھا ممکن است این کار را بھ صورت زیر انجام .  جبرانی را دریافت کنند

 :دھند
 با یکی از دوستان در کالس تماس بگیرید:  غیبت یک یا دو روزه  •

 . تا اطالعاتی در خصوص کارھای از دست رفتھ بھ دست آورید
بیشتر • یا  با  :  غیبت سھ روز  دفتر مدرسھ  جھت درخواست تکالیف 

تماس بگیرید و بھ خاطر داشتھ باشید کھ معلمان برای آماده سازی  
 .ساعت زمان نیاز دارند 24تکالیف بھ 

دانش آموزانی کھ بھ دلیل تعلیق کوتاه مدت غیبت می کنند، این امکان را 
خواھند داشت کھ در حین و پس از تعلیق بھ کار نمره بندی شده دسترسی 

لطفا جھت درخواست تکالیف با مدرسھ  .  کمیل کنند پیدا کرده و آن را ت 
 .تماس بگیرید 

کنند یا مدرسھ رفتن آموزان رفتن بھ کالس را تعطیل میوقتی دانش  .2
از کتابچھ راھنمای حقوق و    1Cیا    1Bقوانین  (کنند،  را تعطیل می

معلمان دبیرستان باید برای ھر کار یا ) مسئولیت ھای دانش آموزان
آزمونی کھ بھ دلیل غیبت ناشی از نرفتن بھ کالس یا نرفتن بھ مدرسھ  

معلمانی کھ در مقیاس .  کنندرا تعیین  "  F"از دست رفتھ است، نمره  
پنج درجھ ای نمره می دھند بھ دالیل ذکر شده در این رویھ بھ کار  

ی کھ از سیستم نمره دھی  برای معلمان .  دانش آموز صفر می دھند
بھ صالحدید "  F"عددی استفاده می کنند، تعیین معادل نمره عددی  

 . ھر معلم واگذار می شود

(ادامه) آموزدا�ش اب�حضور و غ خط م�ش   
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 حضور کامل 
مدت دو ساعت  بھ منظور تعیین حضور کامل، دانش آموز باید برای 

حضور داشتھ باشد تا بھ عنوان حضور در آن روز تحصیلی بھ حساب  
 . بیاید

 
 

غیبت ھای از پیش تعیین شده برای فرایض دینی  باعث عدم حضور  
 .شوندکامل نمی

 
 

 تأخیر
تأخیر در مدرسھ یا کالس بھ عنوان یک مشکل نظم و انضباطی در  

 . مطرح شده استکتابچھ راھنمای حقوق و مسئولیت ھا 
 
 

قانون ایالتی در   گزارشات کودکان ثبت نام شده و ثبت نام نشده
، ایجاب می کند کھ ظرف ده روز پس از باز شدن  §22.1- 260

 : مدرسھ، ھر مدیر مدرسھ دولتی بھ سرپرست بخش گزارش دھد 

نام، سن و کالس ھر دانش آموزی کھ در مدرسھ ثبت نام کرده اند،  •
 والدین یا سرپرست دانش آموز؛ و و نام و نشانی 

با توجھ بھ اطالعات مدیر، نام ھر یک از کودکان مشمول مقررات   •
این ماده کھ در مدرسھ ثبت نام نکرده اند، با ذکر نام و نشانی والدین  

 . یا سرپرست کودک
 
مدیر ھر مدرسھ باید ظرف یک ماه تقویمی پس از باز شدن مدرسھ یک  

اجباری در مدرسھ، قانون و رویھ ھا و  نسخھ از شرایط حضور و غیاب
برای   را  مدرسھ  مدیره  ھیئت  توسط  شده  تعیین  اجرایی  ھای  مشی  خط 
اند  کرده  نام  ثبت  مدرسھ  در  کھ  آموزی  دانش  ھر  سرپرست  یا  والدین 

 . ارسال می کند
 
راھنمای   کتابچھ  از  دیجیتالی  نسخھ  یک  ارائھ  با  معموالً  مدرسھ  بخش 

موز بھ دانش آموزان و والدین آنھا در آغاز حقوق و مسئولیت ھای دانش آ
قانون حضور و غیاب، خط  .  سال تحصیلی، با الزامات فوق مطابقت دارد

 . مشی ھا و رویھ ھا در آن کتابچھ راھنمای منعکس می شود

از ھر  % 10غیبت غیر موجھ یا بیشتر و ) 5(گزارش کودکان با پنج 
 نوع غیبت

 
تعداد دانش آموزان با پنج غیبت غیر موجھ یا بیشتر و تعداد دانش  

از ھر نوع غیبت در دوره ثبت نام ساالنھ دانش  %  10آموزان با  
آموزش عمومی گزارش   بھ سرپرست  بھ صورت ساالنھ  آموز، 

 . می شود

(ادامه) آموزدا�ش اب�حضور و غ خط م�ش   
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ھای غذایی جذاب و مغذی را برای حمایت از پیشرفت تحصیلی و  طریق خدمات عالی بھ مشتریان، وعدهخدمات تغذیھ کودکان از 
 . کندالعمر ارائھ میھای غذایی سالم مادامترویج انتخاب

 
قوانین فدرال کھ برنامھ ھای  .  ودبرنامھ خدمات تغذیھ کودکان، توسعھ برنامھ آموزشی مدارس، تحت قانون ملی ناھار و تغذیھ مدرسھ با بودجھ فدرال اداره می ش 

ط وزارت آموزش  خدمات غذایی مدارس را تنظیم می کند، تحت نظر وزارت کشاورزی ایاالت متحده اداره می شود و در داخل منطقھ مشترک المنافع ویرجینیا توس
 . و پرورش پیاده می شود

 
این . ینیا برای ھر برنامھ ناھار فدرال و برنامھ صبحانھ فدرال منعقد شده استیک توافق کتبی توسط سرپرست بخش با وزارت آموزش و پرورش ایالت ویرج

تمام مدارس . دا شده ھستندتوافقنامھ ھا با آژانس ایالتی تضمین می کند کھ ھمھ برنامھ ھا مطابق با مقررات بوده و واجد شرایط بازپرداخت نقدی فدرال و غذاھای اھ
 . نھ و ناھار ملی مدارس شرکت می کننددولتی نیوپورت نیوز در برنامھ صبحا

 
 .در ھر روز تحصیلی در طول سال تحصیلی ھستند گانیصبحانھ و ناھار سالم راآموزان مدارس دولتی نیوپورت نیوز واجد شرایط دریافت ھمھ دانش 

 
ارائھ می شود کھ برای مدارس منتخب در برنامھ ملی صبحانھ و ناھار مدارس در دسترس   مقررات واجد شرایط بودن انجمنوعده ھای غذایی رایگان از طریق  

 . ھای غذایی رایگان ندارندھا نیازی بھ تکمیل درخواست برای وعده آموزان از برنامھ غذایی بھ صورت خودکار بوده؛ خانواده برخورداری دانش . است
 

 . بحانھ و ناھار موجود استدر وب سایت مدارس دولتی نیوپورت نیوز منوھای ص

کودک ه�خدمات تغذ  
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 . مدارس ما اقدامات بسیاری جھت کمک بھ اطمینان از ایمنی در ھنگام بحران یا اضطرار انجام داده اند
 

 ؟ ... د ی دانست   ی م   ا ی آ 
 : تمام مدارس دولتی نیوپورت نیوز دارای موارد زیر ھستند 

 مسئولیت آماده سازی و بازیابی از یک بحران را بر عھده دارد یک تیم مدیریت بحران کھ  •
 یک طرح مدیریت بحران و اضطرار کھ پاسخ مدرسھ را بھ طیف گسترده ای از شرایط اضطراری مشخص می کند •
 راھنمای واکنش اضطراری در ھر کالس درس  •
 مجموعھ ابزار واکنش بھ بحران •
 مکان ھای تخلیھ و روش ھای قرنطینھ  •
 NOAAرادیوھای ھشدار آب و ھوا و شرایط اضطراری   •

 
. تمامی معلمان و کارکنان موظفند در ھنگام حضور در ساختمان مدارک شناسایی خود را ارائھ دھند

 .ھمھ والدین و بازدیدکنندگان باید بھ دفتر اصلی گزارش دھند تا وارد ساختمان شوند

 .توانند کسب اطالعات کنندمی www.nnschools.orgھای تلویزیونی یا رادیویی محلی یا با دیدن وب سایت  ه در مواقع اضطراری، والدین با مراجعھ بھ ایستگا
 
 

 چگونھ می توانید در زمان بحران یا اضطرار مدرسھ کمک رسانی کنید؟
 . ارتباطات اضطراری باز نگھ داشتھ شوندخطوط تلفن مدرسھ باید برای  - با مدرسھ تماس نگیرید  •
آموز شما، شما یا دیگران را ممکن آمدن بھ مدرسھ دانش  –دسترسی بھ مدرسھ باید برای وسایل نقلیھ اضطراری باز باشد  –بھ مدرسھ نیایید  •

 . است در معرض خطر قرار دھد
 .س را درک می کندمطمئن شوید کھ فرزندتان اھمیت ھمکاری با کارکنان مدرسھ و پرسنل اورژان  •
 . از فرزندتان بخواھید در مواقع اضطراری از تلفن ھمراه یا پیامک استفاده نکند •
 .خود باشید  Connect 5منتظر دستورالعمل ھا از طریق منابع رسانھ ای ذکر شده در باال یا سیستم پیام   •
 : ھمیشھ مطمئن شوید کھ مدرسھ فرزندتان اطالعات تماس دقیقی دارد، از قبیل  •

o  آدرس منزل شما 
o  شماره تلفن خانھ، محل کار و شماره موبایل شما 
o نام ھا و شماره تلفن ھای تماس ھای اضطراری اضافی یا سایر افراد مجاز برای تحویل گرفتن فرزند تان 

یاطالعات اضطرار  

http://www.nnschools.org/


16  

 
 

 
 

ھ در یک مدرسھ دولتی ثبت نام کرده اند، وظیفھ دارند بھ مدرسھ در  ، ھر یک از والدین دانش آموزی ک § 22.1- 279.3قانون ویرجینیا  بر اساس  
اجرای استانداردھای رفتار دانش آموزان و حضور اجباری در مدرسھ کمک کنند تا آموزش در فضایی عاری از اختالل و تھدید برای اشخاص یا  

 . اموال و حمایت از حقوق فردی انجام شود
 

آموزی را بر عھده دارند، با مدیر  آموز بخواھد، در صورتی کھ ھر دو آنھا حضانت حقوقی و فیزیکی دانشاولیای دانشتواند از ولی یا  مدیر مدرسھ می
آموزی و مسئولیت والد یا والدین برای مشارکت با مدرسھ در تنبیھ دانش آموز و حفظ  مدرسھ یا شخص تعیین شده برای بررسی استانداردھای رفتار دانش 

رعایت قانون حضور و غیاب اجباری توسط دانش آموز و بحث در مورد بھبود رفتار کودک، حضور در مدرسھ و پیشرفت تحصیلی    نظم، اطمینان از
 .مالقات کنند

 
پذیرش  جھت  .  ابزاری است کھ در سطح مدرسھ پس از تعلیق دانش آموز بھ دلیل نقض جدی قوانین رفتاری مورد استفاده قرار می گیرد   قرارداد اصالح رفتار

سرپرست ملزم بھ مالقات با مدیر ساختمان برای بررسی و امضای این قرارداد  /مجدد در مدرسھ پس از تعلیق، ممکن است دانش آموز و یکی از والدین
 .کندارات را تعریف میآموز را در طول سال آینده و پیامدھای عدم برآورده کردن این انتظقرارداد اصالح رفتاری، رفتارھای مورد انتظار از دانش . باشند

 
آن دفتر ممکن است تعیین کند کھ  .   در صورت تخطی دانش آموزان از مفاد قرارداد، جھت بررسی بھ دفتر رفتار و انضباط دانش آموزی ارجاع می شوند

طرح نظارت بر  چنین ممکن است یک  دفتر رفتار و انضباط دانش آموزی ھم.  دانش آموزان باید بھ مدرسھ یا برنامھ جایگزین دیگری اختصاص داده شوند
ھایی کھ  کند و بھ چالش آموز عمل میاین مربی بھ عنوان پشتیبان دانش.  شودایجاد کند کھ توسط یک مربی رفتار آموزشی نظارت می آموز  دانش   رفتار 
 . ھا مواجھ است، رسیدگی خواھد کردآموز در برآوردن انتظارات رفتاری با آندانش

 یرفتار یقراردادھا
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قانون .  راھنمایی ھای قانونی مربوط بھ اختیارات اولیھ معلم جھت حذف دانش آموز از کالس بھ دلیل رفتار مخرب ارائھ می دھد§  22.1- 276.2قانون  
انش آموزان کھ محیط یادگیری را مختل  تخطی از مقررات ھیئت مدیره حاکم بر مدرسھ در خصوص رفتار د"رفتار مخرب را بھ عنوان  § 276.01-22.1

مقرراتی کھ در زیر آمده است مکمل ھستند و قصد جایگزینی اختیارات یک معلم یا مدیر را برای  .  تعریف می کند"  کرده یا مانعی برای آن ایجاد می کند
ھیئت مدیره مدرسھ این است کھ فرآیند کار با دانش آموزان و والدین  ھدف  .  آموزان بر اساس قوانین توضیح داده شده در این کتابچھ راھنما ندارندتنبیھ دانش 

 .باید بر جستجوی راه حل ھایی برای حذف رفتارھای مخرب بھ منظور بھبود پیشرفت دانش آموزان و شھروندی دانش آموزان متمرکز شود 
 

مان آموزش باید بر دستیابی بھ اھداف آموزشی و تسلط بر محتوا متمرکز ز.  اختالل در فرآیند یادگیری مستلزم مداخلھ سریع معلمان، والدین و مدیران است
ھا در محیطی عاری از اختالل  رسانی آنھای ھمھ بزرگساالن برای راھنمایی و اطالع آموزان مختل کننده کالس درس باید یاد بگیرند کھ بھ تالشدانش.  باشد

دانش آموز است، اما ھمچنین والدین مسئولیت تشویق و درخواست رفتار مناسب دانش آموز را بر    مسئولیت رفتار دانش آموز بر عھده ھر.  احترام بگذارند
 .آموز مشارکت کنندھایی جھت حذف رفتار مخرب دانش حل وجوی راه در نتیجھ، بسیار مھم است کھ والدین بھ منظور جست . عھده دارند

 
 اخراج دا�ش آموز از کالس توسط معلم 

 : دانش آموز از کالس توسط معلم، باید شرایط زیر رعایت شود پیش از اخراج یک 
 

شخص تعیین /یک اخطار اختالل مزمن توسط مدیر.  آموز ارسال کندمعلم بھ مدیر اطالع رسانی می کند کھ یک اخطار اختالل مزمن برای والدین دانش 
انش آموز صحبت کنند و از عواقب احتمالی در صورت متوقف نشدن چنین از والدین دعوت خواھد شد تا در مورد رفتار د.  شده بھ والدین ارائھ می شود

شود آموز و والدین داده میاین اخطار بھ دانش .  است کھ بھ موجب قانون مورد نیاز است"  اعالن کتبی"این اخطار اختالل مزمن یک  . (رفتاری آگاه باشند
. آموز و عواقب احتمالی عدم توقف چنین رفتاری صحبت کنند کند تا درباره رفتار دانشو فرصتی را برای گفتگو با معلمان و مدیران مدرسھ فراھم می

 .) اخطار قبل از ارجاعیھ مخل بودن ارسال می شود، کھ سندی است کھ نشان دھنده اخراج دانش آموز توسط معلم از کالس درس است
 

ند دانش آموز را از کالس درس خارج کند زیرا رفتار دانش آموز بر اساس خط  ھنگامی کھ یک ارجاعیھ مخل بودن بھ مدیر ارسال می شود، معلم می توا
 : معلم باید موارد زیر را ارائھ کند. مشی ھای ھیئت مدیره در خصوص رفتار دانش آموز، محیط یادگیری را مختل کرده یا مانعی ایجاد می کند

 
 . برای متوقف کردن رفتار مخرب آغاز شده است  تغییرات معقول در محیط کالس درس/اسنادی مبنی بر اینکھ مداخالت .1
اسنادی مبنی بر اینکھ از قبل مداخالت برای تاثیر گذاری بھ طور جدی، پیوستھ و در طول یک دوره زمانی انجام شده است و شکست   .2

 . خورده است
 . متعدد از جملھ مشارکت والدین انجام شده است/مستنداتی مبنی بر اینکھ مداخالت خاص .3
ھایی از اخطارھای کتبی ھای تلفنی، یا کپیوالد، تماس /دھد، از جملھ سوابق معلم از ھرگونھ جلسھ معلم ارتباط با والدین را نشان می اسنادی کھ .4

 .برای والدین
 

ارجاعیھ مخل بودن، از کالس درس اخراج  آموز را با تکمیل یک اخطار  تواند دانشھای ذکر شده در باال انجام شده و مستند شده باشد، معلم می چنانچھ تالش 
 . اخطار ارجاعیھ مخل بودن باید با کودک تا دفتر آورده شود . کند

 
این سند اطالع رسانی می کند کھ ادامھ رفتار مخرب دانش آموز مستلزم قرار  . شخص تعیین شده بھ والدین ارائھ خواھد شد/ اخطاریھ انضباطی توسط مدیر

 . برای دانش آموز است) از کالس اخراج(دادن روشی جایگزین 
 

 .پس از دریافت ارجاعیھ از معلم، مدیر یا شخص تعیین شده، اقدامی را کھ باید در مورد جابجایی دانش آموز انجام شود، تعیین خواھد کرد

 دا�ش آموزان مخل در کالس درس
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 ت اداری مااقدا
یا شخص تعیین شده، یک تکلیف فوری و موقت برای دانش آموز تعیین کرده و در صورت امکان تلفنی بھ والدین اطالع  بھ محض دریافت ارجاعیھ، مدیر 

 . بھ معلم این فرصت داده می شود تا در خصوص جدایی دانش آموز از کالس، توصیھ ای بھ مدیر یا شخص تعیین شده ارائھ کند. می دھد
 

معلم، کارکنان و اعضای کمکی، دانش آموز، والدین و :  جلسھ ای را با حضور ھر یک یا ھمھ افراد زیر تشکیل دھدمدیر ممکن است تصمیم بگیرد کھ  
 . ھدف از جلسھ بررسی ارجاعیھ، تعریف گزینھ ھای جایگزین و شناسایی منابع در دسترس دانش آموز و والدین خواھد بود. غیره

 
است دانش آموز بھ طور موقت بھ یک محیط جایگزین انتقال داده شود یا ممکن است بھ حالت تعلیق  در حالی کھ منتظر برگزاری جلسھ ھستید، ممکن  

 : تکالیف آموزشی می تواند شامل موارد زیر باشد . برای مستندسازی جلسھ از فرم استاندارد کنفرانس استفاده خواھد شد. درآید
 بازگرداندن دانش آموز بھ کالس درس تحت شرایط قراردادی خاص  •
 تغییر روز یا برنامھ دانش آموز •
 انتقال دانش آموز بھ کالسی درس دیگر •
 انتقال دانش آموز بھ برنامھ یا مدرسھ دیگری  •
 آموز شروع فرآیند تحصیل دانش  •
 ارجاع بھ مشاور حرفھ ای مدرسھ  •
 آموزش در خانھ  •
 تعلیق، تایم اوت، توقیف داخل مدرسھ  •
غربالگری مواد مخدر، مشاوره خانواده، کالس ھای فرزندپروری، خدمات مصرف، خدمات سالمت روان، یا  ارجاع بھ خدمات آژانسی، از جملھ   •

 منابع تنوع فرھنگی
 تعلیق کوتاه مدت، توصیھ بھ تعلیق طوالنی مدت یا اخراج  •
 سایر تکالیف متناسب با توجھ بھ سن دانش آموز  •
 خدمات مناسب در دسترس است / سایر تکالیف  •

 
 ی تکل�ف دا�ش آموز 

 .ھر گونھ تغییر در تکلیف تحصیلی دانش آموز و مدت زمان انجام آن با تصمیم مدیر خواھد بود
 

ات اداری  تصمیم مدیر در مورد تعیین تکلیف و مداخلھ بر اساس اطالعات و مستندات ارائھ شده توسط معلم، والدین و سایرین تشریح شده در سند اقدام
 . خواھد بود

 
در .  توصیھ مدیر بازگرداندن دانش آموز بھ کالس اصلی باشد و معلم مخالفت کند، مدیر و معلم ابتدا بھ دنبال حل اختالف خواھند بوداگر، و زمانی کھ،  

وز  صورتی کھ مشکل در سطح درون ساختمانی قابل حل نباشد، معلم پس از مالقات با مدیر می تواند بھ صورت کتبی نسبت بھ تصمیم مدیر ظرف یک ر
تصمیم رئیس ستاد یا شخص تصمیم گیرنده ظرف دو  .  رئیس ستاد یا شخص تعیین شده کھ تصمیم گیرنده قطعی می باشد درخواست تجدید نظر کند  کاری بھ

 .در طول فرآیند تجدید نظر، دانش آموز در جای جایگزین باقی می ماند. روز کاری پس از اعتراض معلم اتخاذ می شود
 

 .و ھمچنان محیط آموزشی را مختل کند، مدیر ممکن است تعلیق یا اخراج طوالنی مدت را پیشنھاد کندچنانچھ کودک بھ کالس برگردد 
 

این خط مشی توانایی کارمندان  .  دانش آموزان دارای معلولیت باید بر اساس خط مشی ھیئت مدیره مدرسھ، مقررات ایالتی، و قوانین فدرال تعیین جا شوند
 .ت ھا، مقررات یا قوانین دیگر جھت حفظ نظم در کالس درس محدود یا منحصر نمی کندمدارس بخش را برای اعمال سیاس 

 دا�ش آموزان مخل در کالس درس (ادامه)
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 تعار�ف
 : ت ی آزار و اذ 

شامل عدم تعادل قدرت واقعی یا ادراک  ھر رفتار پرخاشگرانھ و ناخواستھ ای است کھ با ھدف آسیب رساندن، ارعاب یا تحقیر قربانی انجام می شود،  
این شامل آزار و اذیت اینترنتی  .  شده بین متجاوز یا متجاوزان و قربانی می شود و در طول زمان تکرار می شود یا باعث آسیب ھای عاطفی می شود

 ). بھ زیر مراجعھ کنید(نیز می شود 
 

 : ی نترنت ی ا   ت ی آزار و اذ 
شکلی است حتی خارج از روز تحصیلی و نھ در محوطھ مدرسھ، در صورتی کھ بر محیط مدرسھ تأثیر بگذارد و  سوء استفاده الکترونیکی از ھر 

 . مشخص شود کھ عمدی، خصمانھ و با ھدف آسیب رساندن بھ دیگران است
 

 شود   ی تواند تلق   ی م   ت ی کھ آزار و اذ   ی از رفتار   یی نمونھ ھا 
 نامناسب، ناخواستھ، ناخوانده، یا زیان آور با دیگری و تخریب یا آسیب رساندن بھ اموال دیگری؛ اعمال فیزیکی مکرر، مانند تماس فیزیکی  •
کالینگ، تحقیر، تمسخر قرار دادن، یا شوخ طبعی تحقیرآمیز مربوط بھ نژاد، رنگ، جنسیت، گرایش جنسی،  طعنھ زدن مکرر یا فراگیر شده، نیم •

ی شخصی دانش آموز، فارغ از اینکھ دانش آموز واقعاً آنھا را دارد یا خیر، کھ بھ طور منطقی می  اصل و نسب، مذھب، ناتوانی یا سایر ویژگی ھا 
 . یا منجر بھ ایجاد یک محیط آموزشی خصمانھ برای دانش آموز شود/مضر باشد، منجر بھ اختالل در فعالیت ھای مدرسھ شود، و/تواند آسیب زا

 یم یا غیرمستقیم یا ارعاب مانند حرکات پرخاشگرانھ یا تھدیدآمیز؛غیر کالمی، بھ شکل مستق/ تھدیدھای مکرر کالمی  •
شامل، اما نھ محدود  (ارتباط مکتوب و الکترونیکی از ھر نوع کھ حاوی زبان یا تصاویری باشد کھ آزار و اذیت است، با استفاده از ھر رسانھ ای  •

 ). بھ، تلفن ھای ھمراه، رایانھ ھا، وب سایت ھا، شبکھ ھای اجتماعی، پیام ھای فوری، پیام ھای متنی و ایمیل
 

 . مدرسھ در نظر گرفتھ شوند   ن ی اما ممکن است خالف قوان   شوند، ی محسوب نم   ت ی آزار و اذ   معموالً کھ    ی از رفتار   یی ھا نمونھ 
 دست انداختن معمولی  •
 بازی خشن  •
 بحث و جدل •
 تضاد ھمساالن •
 .بیان ایده ھا یا عقایدی کھ بی ادبی، توھین آمیز یا بھ قصد ارعاب یا آزار و اذیت دیگری نیستند •

ی�ی شگ�پ پروتکل / یلدرق با برخوردمداخله   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 : دیگزارش دھ یبھ راحت

 سالح• خشونت  •  تیآزار و اذ 
 آموزاندانش خطرناک ای  مشکوک رفتار • یاجتماع یھا  شبکھ داتیتھد

 یفور طیشرا ریسا • بحران در
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 د؟ینیب ی م ی زیچ 
 د؟ یشنو  یم  یز یچ  

 ! د یبکن یکار

  صورت بھ د یخواست کھ زمان ھر را  یمنیا یھا ینگران
 .د یدھ   گزارش ناشناس

 کروم بوک  لیمیدر ا  SpeakUpنماد  یرو

 speakup@nnschools.org  د یکن  کی خود کل 

 د یبزن امک یپ  ا ی  دیری تماس بگ 757- 765- 4440با شماره 

mailto:speakup@nnschools.org
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بر این باور است کھ ھمھ جوانان ھنگامی موفق خواھند   رشد جوانان 
از فرصت  ترکیب مناسبی  ارائھ شودھا، حمایتشد کھ  .  ھا و خدمات 

کارکنان اختصاصی رشد جوانان جھت ترویج مداوم تجربیات، روابط  
محیط  دانش و  ھر  برای  مثبت  می ھای  تالش  جوانان رشد  .  کنندآموز 

مثبت با پرورش حس قوی از اینکھ چھ کسی ھستند و چھ کاری می 
دلیل وجود    8در اینجا  .  توانند انجام دھند، جوانان را توانمند می کنند

 : دارد کھ چرا رشد جوانان اھمیت دارد

دانش مھارت  • کھ  دارد  وجود  ضروری  جھت  ھای  آموزان 
 . ھا نیاز دارندموفقیت بھ آن 

باید این فرصت را داشتھ باشد کھ حداقل از  ھر دانش آموزی   •
با ھم ارتباط برقرار   یا فعالیت  باشگاه، ورزش  طریق یک 

ھر دانش آموزی باید این !  صدای دانش آموز مھم است. کند
 . فرصت را داشتھ باشد کھ رھبری و خدمت کند

 . روابط و پیوند سالم جھت موفقیت دانش آموز مھم است •
ھستند کھ از نظر فیزیکی و    دانش آموزان سزاوار محیطی  •

 . احساسی امن باشد
بھ مدرسھ و جامعھ خود   • باید احساس کند  آموز  دانش  ھر 

 . تعلق دارد

آموزان باید انتظارات شفاف و مثبتی داشتھ  تمام دانش •
 .باشند

دانش آموزان و خانواده ھا بھ اطالعات و دسترسی بھ   •
 . منابع مفید نیاز دارند

ا کھ نیاز دارد بھ دست  ھر دانش آموزی باید آنچھ ر  •
بیاورد، در زمانی کھ بھ آن نیاز دارند و ھر چقدر کھ 

 !بھ آن نیاز دارند 
 

 جوانان رشد یھا  تیاولو 
 

 جھت رھبریت  راھنمایی توانمندسازی جوانان و   •
 سالمتی و موفقیت دانش آموزان  •
 باشگاه ھا و فعالیت ھای مدرسھ محور  •
فرھنگ مثبت مدرسھ و ساخت مدارس   •

 فراگیر
 یادگیری اجتماعی عاطفی •
 پیشگیری از آزار و اذیت  •
 تعامل جامعھ  •

STAND  آموزی است کھ  یک ابتکار تحت رھبریت دانش
کشد آموزان، معلمان، کارکنان، والدین و جامعھ را بھ چالش می دانش

تا با یکدیگر برای ایجاد و حفظ فرھنگ مثبت مدرسھ و جلوگیری از  
آزاردھنده در میان ھمساالن وادار بھ  آزار و اذیت و رفتارھای 

 . ھمکاری کنند

 
 

درسی  ھای فوق آموزانی کھ در فعالیت تحقیقات ثابت کرده است دانش 
کنند، برای گرفتن نمرات بھتر، نمرات  ساختاریافتھ مشارکت می 

آزمون استاندارد شده باالتر، حضور و غیاب بھتر و خویشتن شناس  
آموزانی کھ در  ھمچنین، دانش. باشندبودن شانس بیشتری داشتھ 

 کنند، کمتر احتمال داردھا شرکت میھا و فعالیت باشگاه
در دوران مدرسھ مواد مصرف کنند، ترک تحصیل کنند و تصمیمات  

، ھدف ما بر این اساس است کھ ھر  NNPSدر . نادرستی بگیرند
این، عالوه بر . دانش آموز حداقل در یک باشگاه یا فعالیت شرکت کند

ھای متعددی جھت خدمات اجتماعی و رھبریت وجود دارد کھ  فرصت 
ھای اساسی برای خود ایجاد  کند تا مھارت آموزان کمک میبھ دانش 

 . کنند
 

NNPS    گزینھ مختلف مشارکت دانشجویی مانند رباتیک،   300بیش از
و الگوی سازمان ملل را ارائھ می   Vibeبرنامھ گفتگوی دانش آموزی  

جھت کشف آنچھ در مدرسھ شما موجود است، ! کت آسان است مشار! دھد
 .با کارمند رشد جوانان اختصاصی خود صحبت کنید

 
 ) رستان ی دب (   ت ی فعال   ر ی مد  •
 ) 12  – مھد کودک  ( رشد جوانان    ت ی رھبر  •
 ی مشاور مدرسھ حرفھ ا  •

 چھ نوع باشگاه ھا و سازمان ھایی موجود است؟ 
 

 راھنمایی آکادمیک 
 موسیقی جامعھ محور 
 سرویس  تناسب اندام

 سرگرمی / عالقھ ویژه  انجمن ھای افتخاری 
 تکنولوژی زبان ھا
 تئاتر و ھنر رھبری

جوانان رشد  
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 و مشارکت جوانان  یتوانمند ساز

 
NNPS  آموزان منابع ارزشمندی ھستند کھ قادر بھ  براین اعتقاد است کھ دانش

ھای رھبری جوانان برای ایجاد  فرصت . رھبری در مدارس و اجتماع ما ھستند
.  کالج، شغل و آمادگی برای شھروندان برای ھمھ دانش آموزان طراحی شده است

ھا کند تا باشگاه ھا، پروژهآموزان را تشویق می مدارس دولتی نیوپورت نیوز دانش 
ھا فرصتی برای خودسازی فراھم  ھایی را طراحی و رھبری کنند کھ نھ تن و فعالیت 

کنند، بلکھ فرھنگ مثبت مدرسھ را نیز ترویج داده و رفتارھای آزاردھنده را می
 .دھندکاھش می

چھ بھ عنوان مجری در برنامھ صبحگاھی مدرسھ  .  این فرصت را دارند تا روزانھ در مدارس خود رھبری کنند  12 –دانش آموزان مھد کودک  
 NNPSآموزان  عنوان افسر باشگاه، الھام بخش بھ عنوان کاپیتان تیم ورزشی باشند یا در انجمن خدمت رسانی کنند، دانشخود خدمت کنند، چھ بھ  

ھای رھبری مبتنی  مدارس دولتی نیوپورت نیوز عالوه بر فرصت .  آموزندھای مھمی مانند تفکر انتقادی، ایجاد رابطھ و کار گروھی را میمھارت 
تیم، دانشآموزی، گروه ن شورای دانشبر مدرسھ، مانند انجم باشگاه و رھبری  آموزان را از طریق  ھای مشاوره مدیریت، و رھبری کالس، 

 .سازدبندی گسترده توانمند میھای تقسیماستراتژی 

�ت دا�ش آموزان   ابتکارات به ره�ب
 
 

عنوان رھبران ات و منابع ضروری برای رشد آنھا بھ آموز بھ اطالعجھت تجھیز ھر دانش   آموزان   دانش  ت ی بھ رھبر  یابتکارات توانمندساز
 ! و جھان تأثیر گذار باشند تا در مدارس خود، جامعھاند جھانی طراحی شده 

 ) مدرسھ ابتدایی (   Blossomبرنامھ توانمندسازی   •
 )راھنمایی (   Blossom  برنامھ توانمندسازی  •
• Flourish   ) دبیرستان( 
 باشگاه سالمت دانش آموزی زندگی خوب  •
• RISE ! توانمندسازی مردان 
 Vibeبرنامھ گفتگوی بھ رھبریت دانش آموزی  •

 
ما در مدارس دولتی  . رسانندھای مھم در مدارس ما و جامعھ برای جوانان میآموزان را بھ حوزه صدای دانش  آموزان  دانش یرھبر بھ ژهیو  یگروه ھا

 . آموزان داریمرت نیوز چندین گروه ویژه تحت رھبریت دانش نیوپو
• Bloom   وFlourish) شکوفا شدن( 
 برابری و شمول . تنوع •
 اشتراک جوانان نیوپورت نیوز •
• RISE ! 
 گروه ویژه جامعھ جنوب شرقی  •

 
کنند  آموزان دبیرستانی ھستند کھ بھ طور منظم با سرپرست مالقات می دانش  )SAGE(  پرورش  و  آموزش  در  سرپرست  مشاوران  گروه  یاعضا

بھ آن  مشیریزی و خط تا مسائل مھم در سراسر بخش مدرسھ، از جملھ مسائل آکادمیک، زندگی دانش آموزی، برنامھ  ھا را بررسی کرده و 
 .رسیدگی کنند

جوانان (ادامه) رشد  

http://sbo.nn.k12.va.us/bloom/
http://sbo.nn.k12.va.us/rise/


23 
 

 
 
 

دولتی نیوپورت نیوز فرصتی را جھت دانش آموزانی کھ توانایی جسمی و ذھنی دارند فراھم کرده تا در سطحی باالتر از آنچھ در برنامھ  برنامھ ورزشی در مدارس 
ین تمرین  این برنامھ بھ ورزشکاران مستعد امکان می دھد مھارت ھا و دانش خود را تا سطح باالتری از شایستگی در زم. آموزشی عادی ارائھ می شود، رقابت کنند

 .توسعھ داده و زمین بازی را چون آزمایشگاھی بھ آنھا ارائھ دھد تا دستاوردھای خود را در رقابت با ھمساالنشان اندازه گیری کنند

ایل بھ فداکاری شخصی  دھد کھ با ایجاد میل برای دستیابی بھ برتری، اما با تمھای بدنی، برنامھ ورزشی بھ ورزشکار این فرصت را می عالوه بر توسعھ این مھارت 
داشتن تماس نزدیک با ھم تیمی ھا و حریفان باعث ایجاد حس وفاداری و فداکاری و ھمچنین احترام بھ  . بھ نفع تیم، بھ عضوی مفیدتر و وفادارتر در جامعھ تبدیل شود

 . شأن و منزلت دیگران می شود 
 

 . ھر دبیرستان صفحھ دو و میدانی خود را دارد. ھماھنگ می کندمدیر ورزشی مشارکت ورزشی در ھر یک از دبیرستان ھای ما را  •
فوتبال، ھاکی روی چمن، ورزش ھای صحرایی و  :  ھای سازماندھی شده زیر شرکت کنندتوانند در ورزش آموزان دبیرستانی در حال حاضر می دانش •

.  یر سرپوشیده، بیس بال، سافت بال، فوتبال، تنیس و مسیر در فضای باز، بسکتبال، کشتی، شنا و شیرجھ، مس)پاییز و زمستان(میدانی، گلف، تشویق کنندگی 
 . ای، و مناظرهپرده، پزشکی قانونی، جام مدرسھ بازی تک : ھمچنین چھار فعالیت آکادمیک زیر نظر مدیران ورزشی دبیرستانی وجود دارد 

ورزش ھایی کھ  . بسکتبال، والیبال، و دوومیدانی: ن یافتھ شرکت کننددانش آموزان دوره راھنمایی در حال حاضر می توانند در سھ رشتھ ورزشی سازما •
 .امیدواریم در آینده در مقطع راھنمایی ارائھ شود شامل فوتبال، ساکر، کشتی و تشویق کنندگی می باشد

 . گزینھ ھای ورزشی درون مدرسھ ای در ھر دو سطح متوسطھ و دبیرستان ارائھ می شود •
اطالعات و سایر فرم ھای مورد نیاز را می توانید در صفحھ وب ورزشکاران . برای مشارکت در ورزش الزم استیک معاینھ فیزیکی بھ روز  •

MCPS پیدا کنید :www.nnschoools.org/athletics 
 .داشتھ باشیم NNPSرسمی ورزشی  نیت ما این است کھ حضور مربیان معتبر ورزشی را در تمام رویدادھای •
ایاب و ذھاب بعد از مدرسھ برای دانش آموزان راھنمایی و دبیرستانی کھ مایل بھ شرکت در فعالیت ھای بعد از مدرسھ ھستند، فراھم شده   •

 . است

http://www.nnschoools.org/athletics
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 شھریھ مدرسھ راھنمایی

 اتی جزئ یآموزش نھیھز ھ ی پا  دوره
 
 
 

 ھنرھای مرتبط
 چرخ کاوش چرخش و  

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

 دوره $/ 3.00

آموزان در طول سال در چھار دانش
دوره مختلف ھنرھای مرتبط در حال  

صرفاً یک معلم  . چرخش ھستند
ھنرھای مرتبط باید ھزینھ ھا را جمع 

آوری کرده و آنھا را در دوره ھای  
)  CTEغیر (مربوط بھ ھنرھای مرتبط  

 ھزینھ ھا برای خرید مواد و . توزیع کند
زم مربوط بھ آن دوره ھا استفاده می لوا

 . شود
 

CTE   فناوری و  :  6درجھ
مھندسی، علوم خانواده و مصرف  

 کننده، 
 کسب و کار و فناوری اطالعات 

 
 

6 

 
 

 دوره $/ 3.00

راھنمایی، علوم  6آموزش فناوری پایھ  
خانواده و مصرف کننده، کسب و کار 

و فناوری اطالعات بھ عنوان دوره 
ھزینھ ھا . اکتشافی ارائھ می شوندھای 

 از آزمایشگاه ھا و
مواد آموزشی دانش آموزی پشتیبانی می 

 .کند 
 

آموزش  : CTEدوره ھای 
 فناوری و مھندسی 

علوم خانواده و مصرف کننده، 
 کسب و کار و فناوری اطالعات 

 
 
 

7 -8 

 
 
 

 سال $/ 5.00

ھای آموزش فناوری مدرسھ  دوره 
خانواده و راھنمایی، علوم 

وکار و ھای کسب کننده، دورهمصرف 
 فناوری اطالعات در طول سال، 

ھزینھ . شوندیک روز در میان ارائھ می 
ھا از آزمایشگاه ھا و مواد آموزشی 

 . دانش آموزی پشتیبانی می کند
 

iSTEM 
 

6 -8 
 6پایھ - ترم$/ 4
 8و   7کالس  - سال $/ 8

 مواد مصرفی عملی و مبتنی بر پروژه 

 
 موسیقی و ارکستر گروه 

 
6 -8 

 
 سال $/ 10

 گروه و ارکستر بھ عنوان
کالس ھای یک سالھ در دوره راھنمایی 

 . ارائھ می شود
 

گروه موسیقی و  
 اجاره ساز : ارکستر

 
6 -8 

 
 سال اول $/ 35.00

 سال دوم و سوم $/50.00

ھیچ ھزینھ ای برای سال  
  2023- 2022تحصیلی 

 . دریافت نمی شود 

 
 
 

: ارکستر و گروه کر گروه موسیقی، 
 استفاده یکنواخت 

 
 
 

6 -8 

 
 
 

ھزینھ ھا بستھ بھ مدرسھ متفاوت  
 است 

ھای آموزان موسیقی در گروه دانش
اجرا کھ یونیفورم متعلق بھ مدرسھ را 
بھ تن دارند، ملزم بھ پرداخت ھزینھ  

استفاده ھستند کھ این شامل ھزینھ تمیز 
یا تعویض، در صورت لزوم /کردن و

میزان این شھریھ توسط ھر . شودمی
 مدرسھ و با ھماھنگی مدیر گروه تعیین 

 . می شود 
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 شھریھ دبیرستان 

 اتی جزئ یآموزش نھیھز ھ ی پا  دوره
آموزش  : CTEدوره ھای 

فناوری، کسب و کار و  
 فناوری اطالعات، آموزش 

بازاریابی، علوم خانواده و مصرف 
بازرگانی و صنعتی کننده، آموزش 

 آموزشی، علوم بھداشتی و پزشکی 

 
 
 

9 -12 

 
 

 دوره ھای ترم $/  5
 دوره ھای طول سال $/ 10

 
 

ھای ھزینھ CTEھای در دوره 
ھای یادگیری مبتنی  آموزشی از فعالیت 

 .کندبر پروژه اضافی پشتیبانی می

 
 ھنر 

 
9 -12 

 
 ترم $ /  7.50

 سال $/ 15.00

فرمت  دوره ھای ھنر دبیرستان در دو 
 . یکسالھ و ترمی ارائھ می شود

 
 

گروه کر  
 ارکستر 

 
 
 

9 -12 

 
 
 
 

 متفاوت بر اساس مدرسھ 

ھای آموزان موسیقی در گروه دانش
اجرا کھ یونیفورم متعلق بھ مدرسھ را 
بھ تن دارند، ملزم بھ پرداخت ھزینھ  
استفاده ھستند کھ شامل ھزینھ تمیز 

یا تعویض، در صورت لزوم /کردن و
میزان این شھریھ توسط ھر . شودمی

مدرسھ و با ھماھنگی مدیر گروه تعیین  
 . می شود

 
گروه موسیقی و  

 اجاره ساز : ارکستر

 
9 -12 

 
 سال اول $/ 35.00

 سال دوم و بیشتر$/50.00

 
  سال  یبرا یا نھیھز چیھ

  2023-2022  یلیتحص
 . شود  ینم افتی در

 
 تئاتر

 
9 -12 

 
 سال $/ 10

ھای  شامل لباس ھا ممکن است ھزینھ
 .ھا باشدافراد، گریم یا فیلمنامھ

 
:  آموزش رانندگی

 پشت فرمان 

 
9 -12 

 
225 /$NNPS 

 NNPSغیر $/ 250

 
ھزینھ ھا جھت پرداخت ھزینھ ھای 

 . آموزش رانندگی استفاده می شود

 
ھزینھ : تربیت بدنی

 قفل گمشده 

 
9 -12 

 
5.00 $ 

ھیچ ھزینھ ای جھت دریافت قفل گرفتھ  
با این وجود، چنانچھ قفل  . نخواھد شد

دالر ھزینھ   5صادر شده گم شود،  
 . تعویض وجود دارد

 
طب  : تربیت بدنی

 ورزشی 

 
9 -12 

 
 سال $/ 15.00

 
ھزینھ ھا شامل ھزینھ پیش بستھ بندی و  

 . نوار چسب می باشد
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 ھزینھ ھای تعمیر و تعویض فناوری

 حی توض  زاتیتجھ 

آموزان موظفند از کیس صادره بخش در صورت ارائھ شدن استفاده دانش  $ 10 کیس محافظ 
 . کنند

استفاده . شارژر رسمی سازنده استفاده کنند/آموزان موظفند از سیم برق دانش $ 20 آداپتور ای سی 
از آداپتورھای برق متفرقھ و معمولی می تواند باعث آسیب یا صدمھ احتمالی 

 . شود

 نمایش کروم بوک خود آموزان موظفند از صفحھ دانش $ 45 صفحھ نمایش ال سی دی 
صفحھ ھای ترک خورده بایستی بالفاصلھ بھ منظور تعمیر . محافظت کنند

 . شدن گزارش شوند تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود

کلیدھای آسیب  . کلید کروم بوک خود محافظت کنندآموزان باید از صفحھ دانش $ 9 صفحھ کلید 
 .باید بالفاصلھ گزارش شونددیده یا مفقود 

در صورت سرقت، باید گزارش پلیس ثبت شود تا سرقت را مستند   $ 125تا  گم شده یا دزدیده شده 
دانش آموز در صورت ارائھ کپی از گزارش پلیس بھ  . سازی کند

 مدرسھ، از 
ھای گمشده غیرفعال خواھند شد و در  دستگاه. ھزینھ تعویض معاف خواھند شد

. ھا را دوباره فعال کردتوان آندر شرایط خوب یافت شوند، میصورتی کھ 
 . ھزینھ جایگزینی برای کروم بوک گمشده بھ تناسب سن دستگاه تعیین می شود

چنانچھ کروم بوک بھ شکل غیرقابل تعمیری آسیب ببیند، ھزینھ تعویض بھ   $ 125تا  آسیبی فراتر از کنترل 
 .تناسب سن دستگاه تعیین می شود
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آیین نامھ رفتاری و  
 ھای روند رسیدگیرویھ
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آماده شھروند  «آیین نامھ رفتاری مدارس دولتی نیوپورت نیوز مأموریت مدارس بخش را تقویت می کند تا اطمینان حاصل شود کھ ھمھ دانش آموزان با مھارت 
  NNPSکھ برای کارکنان  راھنمایی ھایی را برای دانش آموزان، خانواده ھا و کارکنان ارائھ می دھد و گزینھ ھای زیادی را  .  فارغ التحصیل می شوند»   شدن

 . جھت رسیدگی بھ رفتار دانش آموزان در دسترس است، شرح می دھد
 

این قوانین و مقررات توسط ھیئت مدیره  .  اندآموزان در مدارس دولتی نیوپورت نیوز در این بخش از کتابچھ راھنما ارائھ شده قوانین رفتاری برای دانش 
 . ن دھنده خط مشی رسمی آن استمدرسھ نیوپورت نیوز تصویب شده است و نشا

 
 .ھر قانون با عواقب شکستن آن قانون ھمراه است .  جھت اکثر قوانین مثال ھایی ارائھ شده است 

 
، قبل، در حین، و بعد از ساعت مدرسھ، یا در ھر  Toddھای مدرسھ نیوپورت نیوز، از جملھ استادیوم  ھا و مکانھمھ قوانین و مقررات در تمام محوطھ  

ھ، فعالیت،  شود، یا در خارج از محوطھ مدرسھ در ھر فعالیت مدرسیا محوطھ توسط یک گروه مدرسھ استفاده می /ھای مدرسھ وزمان دیگری کھ ساختمان 
قوانین موجود در این کتابچھ .  شودگردش علمی یا رویدادی، یا زمانی کھ دانش آموزان در حال سفر بھ مدرسھ ھستند یا از مدرسھ بر می گردند اجرا می 

 .راھنما شامل رفتار در اتوبوس و رفتار در ایستگاه اتوبوس نیز می شود
 

چند مورد از این قوانین و مقررات را نقض کند مطابق عواقب ذکر شده، برخورد انضباطی انجام خواھد    پرسنل مدرسھ نسبت بھ ھر دانش آموزی کھ یک یا
از جملھ  (اقدامات انضباطی ممکن است شامل توبیخ، کار پس از مدرسھ، بازپرداخت خسارت، پاکسازی، ابطال امتیازات مرتبط با فعالیت ھای مدرسھ  .  داد

 . ، تعلیق یا اخراج می باشد، اما محدود بھ آن نمی شود)شرکت در تمرینات فارغ التحصیلی 
 

را در  )  از جملھ خودروھا و سایر وسایل نقلیھ(آموزان  آموزان و اموال دانش مدیران و افسران امنیتی مدرسھ، تحت ھدایت مدیریت مدرسھ، می توانند دانش
نند کھ ھیچ انتظاری از حریم خصوصی کمدھا، اموال شخصی یا وسایل  آموزان باید درک کدانش .  صورت وجود شک منطقی، مورد بازرسی قرار دھد

پرسنل بخش مدرسھ مطابق با الزامات قانونی قابل اجرا، می توانند از تکنیک ھای .  ای کھ مجاز بھ پارک در امالک مدرسھ ھستند، نباید داشتھ باشند نقلیھ
 . استفاده کنندجستجو مانند فلزیاب ھا و از سایر تکنیک ھای جستجوی قانونی 

 
، ممکن است بھ انتظارات  An Achievable Dream Academyو    Enterprise Academyبرنامھ ھای جایگزین و مدارس مغناطیسی، مانند  /مدارس

حضور، مشارکت  ھایی ممکن است شامل مقررات  چنین مؤلفھ .  یا محدودتر از دانش آموزان مطابق با طراحی برنامھ و مأموریت نیاز داشتھ باشند/اضافی و 
 .شودو لباس پوشیدن باشد اما محدود بھ آن نمی

 
 ض ی تبع عدم ھیانیب

یا  مدارس بخش نیوپورت نیوز بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، جنس، مذھب، وضعیت تاھل، سن، بارداری، گرایش جنسی، ھویت جنسی، وضعیت سربازی 
 . شودتبعیضی قائل نمی ADAو   504، بخش IX، عنوان VII، عنوان VIھای استخدامی خود طبق مقررات عنوان ھا یا شیوهھا، فعالیتمعلولیت در برنامھ 

مسئول   Warwick Blvd., Newport News, VA 23606, (757-881-5061) 12507ناظر منابع انسانی، مدارس دولتی نیوپورت نیوز، در 
 . و مقررات اجرایی آن است IX ،ADA ، عنوان504ھای بخش برای انجام تعھدات خود تحت بخش ھماھنگی تالش

 
 . است شده  ارائھ ن یوالد بھ  یاطی احت نکتھ ک ی آن، نیقوان و راھنما  کتابچھ ن یا یبا بررس

برای اینکھ مدارس مکانی امن و منظم جھت یادگیری باشند، . مجموعھ ای از قوانین جایگزین قضاوت مدیر در بررسی حوادث نظم و انضباطی نمی شود
فعالیت روزانھ، یک قانون اصلی این است کھ قضاوت خوب و صحیح  با این حال، در . این قوانین برای جھت دادن نوشتھ شده اند. باید قوانین رعایت شود

 . باید در پرتو شرایط آن لحظھ اعمال شود

هابازدارندە و مقررات  
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 ی رفتار دانش آموز یدستھ بند

آنھا بھ آگاھی مدیران،  . طراحی شده اندبرای تشخیص تأثیر رفتار دانش آموزان بر محیط مدرسھ و یادگیری دستھ ھای رفتاری زیر  
آموزان بھ منظور  آموزان کمک کرده و بر اھمیت یاری بھ دانش اجتماعی دانش - معلمان، والدین و مشاوران در خصوص رشد عاطفی

 . کنندتأکید می) SEL(ھای یادگیری عاطفی اجتماعی دستیابی بھ تحصیل و توسعھ شایستگی
 

 
رفتارھایی کھ مانع از 

)  BAP( پیشرفت تحصیلی  
 می شود 

آنھا معموالً نشان دھنده . شودآموزان می آموز یا دانشاین رفتارھا مانع از پیشرفت تحصیلی دانش 
گاھی اوقات، دانش آموز ممکن است جھت  . فقدان خود مدیریتی یا خودآگاھی دانش آموز ھستند

دیگران تأثیرگذار می باشد، نیازمند کمک باشد، بنابراین آموزش درک اینکھ چگونھ رفتاری بر 
 . آگاھی اجتماعی نیز ممکن است نشان داده شود

 
 

رفتارھای مربوط بھ  
 ) BSO( عملیات مدرسھ  

آموزانی کھ این گونھ  دانش . این رفتارھا در عملکرد روزانھ رویھ ھای مدرسھ اختالل ایجاد می کند
ھای خود مدیریتی، خودآگاھی یا آگاھی دھند نیاز بھ توسعھ مھارت رفتارھا را از خود نشان می

 . اجتماعی ممکن است داشتھ باشند

 
 

 ) RB( رفتارھای رابطھ ای  
بھ  .  یا چند نفر ایجاد می کند کھ منجر بھ آسیب جسمانی نمی شود  2این رفتارھا رابطھ ای منفی بین  

ای بر  رفتار مردم با یکدیگر است، رفتارھای رابطھ این دلیل کھ جو مدرسھ اغلب بازتابی از نحوه  
 دانش آموزانی . گذاردکل جامعھ مدرسھ تأثیر می

نیز کھ در رفتارھای رابطھ  با سایر صالحیتھای عاطفی اجتماعی  ای مشکل دارند، ممکن است 
 . مشکل داشتھ باشند

 
 

رفتارھایی کھ باعث نگرانی 
 امنیتی می شود 

 )BSC ( 

دالیل  .  شرایط ناامنی برای دانش آموزان، کارکنان و بازدیدکنندگان مدرسھ ایجاد می کنداین رفتارھا  
عاطفیزمینھ از صالحیتھای  یک  ھر  در  رفتاری  چنین  این  باشد،  - ای  نھفتھ  است  ممکن  اجتماعی 

دانش  رفتار  زیربنایی  انگیزه  باید  مدیر  کندبنابراین  بررسی  را  و  .  آموز  اجتماعی  آگاھی  آموزش 
 گیری معموالً تصمیم

 . شودکند، نشان داده میدر ھر رفتاری کھ نگرانی امنیتی ایجاد می
 

 
رفتارھایی کھ خود فرد و یا 
 دیگران را بھ خطر می اندازد

 )BESO ( 

آموزان یا سایرین در جامعھ مدرسھ  این رفتارھا باعث بھ خطر افتادن سالمت، ایمنی یا رفاه دانش
آموزانی کھ  دانش. یابند، اغلب پیچیده ھستندرفتارھایی کھ تا این سطح از شدت افزایش می  .می شود

گیری ھستند، در ھای ضعیف تصمیمدھنده مھارت دھند، در حالی کھ نشاناین رفتارھا را نشان می
 سایر صالحیتھای اجتماعی

 .عاطفی، نیازھای رشدی نیز ممکن است داشتھ باشند
 

آموزان بندی شده بھ رفتارھای دانش ھای مدیریتی سطحسازی رفتارھا بھ منظور اعمال پاسخای برای مرتب وسیلھ دستھ بندی ھا 
 . ھستند

 یآموزش  مداخالت و  یانضباط یھا  پاسخ  یبند سطح یھا  ستمیس

انضباط، برای رسیدگی بھ علل  کنند، در یک رویکرد مؤثر بھ مداخلھ و آموزان انتظارات رفتاری را برآورده نمیزمانی کھ دانش 
در زمانی کھ رفتار دانش آموز خاصی بھ دنبال مداخلھ تغییر . کنندھای مناسب، حمایت دریافت می ای رفتار و یادگیری جایگزینریشھ 

کردن پاسخ از رویکرد حل مسئلھ برای شناسایی مداخالت و پیدا  - یا رفتار بھ لحاظ دفعات، شدت یا مدت افزایش می یابد  - نمی کند 
ھایی جھت یادگیری رفتارھای جایگزین قابل قبول  تمامی مراحل یک سیستم مداخلھ باید شامل فرصت . ھای جایگزین استفاده می شود

 . در مدرسھ و جامعھ و دسترسی بھ مداخالت بھ منظور رسیدگی بھ علل اساسی رفتار باشد

.  ستراتژی مورد نیاز اما ھمیشھ ناکافی برای کاھش رفتار نامناسب استھای انضباطی بھ رفتارھای ناخواستھ اغلب یک ا ارائھ پاسخ
ھای انضباطی ھمیشھ باید تنھا بخشی از یک  بندی پاسخھای سطحبنابراین، ھمانطور کھ قبالً در این سند توضیح داده شد، سیستم 

ارائھ پاسخ ھای انضباطی صرفاً باید . می باشد تر در مورد رفتار باشد کھ شامل راھبردھای آموزشی، پیشگیرانھ و فعالمشی جامعخط 
 : کارکرد کلیدی را انجام دھد 4

 جلوگیری از پاداش یک رفتار منفی •
 جلوگیری از تشدید یک رفتار دارای مشکل  •
 جلوگیری از یک رفتار مشکل ساز از ایجاد وقفھ قابل توجھ در آموزش  •
 دیگرانعاطفی بھ - یا اجتماعی/جلوگیری از آسیب جسمی و  •

 )ادامھ(ھا  میو تحر نیقوان
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 آموزانبندی شده بھ رفتارھای دانش ھای مدیریتی سطح پاسخ 

ھای مناسبی بھ رفتارھا در تمامی گیری مبتنی بر داده مشارکت داشتھ باشند تا پاسخھای مدیران و رھبری باید در یک فرآیند تصمیمتیم
برای اینکھ  . اقدامات یا مجازات ھای متعاقب آن رفتارھا ھمیشھ باید با آموزش و مداخلھ مورد توجھ قرار گیرد. سطوح تعیین کنند

 .آموزان تمرکز کنداجتماعی مورد نیاز برای تغییر رفتار ایجاد شود، آموزش باید بر کمک بھ دانش - ھای عاطفیشایستگی

 . آموزان بسیار مھم استمشارکت خانواده برای پرداختن بھ رفتار دانش . اده باشدتمامی ارجاعات بھ مدیر باید شامل ارتباط با خانو
 

 1پاسخ ھای سطح 
 1پاسخ ھای سطح 

 . جھت جلوگیری از مشکالت رفتاری بیشتر در حین نگھ داشتن دانش آموز در مدرسھ در نظر گرفتھ شده است
 

 از دست دادن امتیاز مدرسھ  •
اقالم یا وسیلھ توسط  توقیف  •

 مدیریت
 سرپرست / والدین / معلم / جلسھ مدیر  •
قبل از مدرسھ، ھنگام ( توقیف  •

 ) ناھار، بعد از مدرسھ
یا جلسھ  /دانش آموز و /جلسھ مدیر •

 معلم /دانش آموز /مدیر

 مجدد یا الگوسازی رفتار مطلوب  آموزش •
 بھ آن پاداش دھید/ رفتار مناسب را تشخیص دھید  •
 عذرخواھی تأمل کتبی یا نامھ  •
 میانجیگری ھمتایان یا حل تعارض •
 نمودار پیشرفت رفتاری  •
 ) مناسب برای اصالح رفتار(خدمات اجتماعی  •
 جبران •
تعویض صندلی •

•  
  

 2پاسخ ھای سطح 
 

.  اندآموز در مدرسھ طراحی شده مسائل رفتاری بیشتر و نگھ داشتن دانش ھا و مداخالت مدیریتی در این سطح برای جلوگیری از پاسخ
 . بستھ بھ شدت رفتار، ممکن است اخراج کوتاه مدت دانش آموز از کالس درس مناسب باشد

 
 جلسھ دانش آموز •
شامل آموزش  ( دانش آموز / مشاور / معلم / جلسھ مدیر  •

 )مجدد رفتار مورد انتظار 
 سرپرست / والدین / معلم / جلسھ مدیر  •
 خروج / ورود  •
 میانجیگری یا حل تعارض •
قبل از مدرسھ، ھنگام ناھار، بعد از ( توقیف  •

 ) مدرسھ 
 جبران •
 ضبط  •

بھ عنوان مثال، مشاور  (ارجاع بھ خدمات پشتیبانی  •
منتور، و  ) ھای(مدرسھ، مداخلھ گر رفتاری، برنامھ 

تیم حمایت از دانش آموز، تغییر و اصالح ادراکات  
 ) حوادث مرتبط با مواد مخدر و الکل - 

 ). IEP( ارجاع بھ تیم طرح آموزش فردی   •
 ) مناسب برای اصالح رفتار(خدمات اجتماعی  •
 ارجاع برای خدمات جامعھ محور  •
 از دست دادن موقت امتیازات  •
شیوه  یا /تعلیق در مدرسھ با مداخالت رفتاری و •

 )روز تحصیلی 3تا  1(ھای ترمیمی 

 )ادامھ(ھا  میو تحر نیقوان
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 3پاسخ ھای سطح 
آموز  مدت دانش ممکن است منجر بھ حذف کوتاه 3ھای امنیتی، رفتارھای سطح یا نگرانی/بستھ بھ شدت، ماھیت مزمن این رفتار، و

 . از مدرسھ شود
 

 سرپرست / والدین / معلم / جلسھ مدیر  •
 توقیف  •
 ارجاع برای خدمات جامعھ محور  •
 خدمات اجتماعی  •
 ابطال امتیازات  •
 جبران •
 ارجاع بھ برنامھ ھای آموزشی جایگزین •
 ارجاع بھ نیروی انتظامی در صورت لزوم  •
ارزیابی تھدید ھمانطور کھ در رفتار نشان  •

 داده شده است 
و توسعھ  ) FBA(ارزیابی رفتاری عملکردی   •

دانش آموزان  ) (BIP(طرح مداخلھ رفتاری  
 ) آموزش ویژه

و توسعھ  ) FBA(ارزیابی رفتاری عملکردی   •
دانش آموزان  ) (BSP(طرح حمایت از رفتار 

 ) آموزش عمومی 

 تعلیق در مدرسھ با اقدامات ترمیمی •
سھ روز تحصیلی کھ از پنج روز تحصیلی تجاوز  (

 )نمی کند
بھ عنوان مثال، مشاور  (ارجاع بھ خدمات پشتیبانی  •

منتور، و  ) ھای(مدرسھ، مداخلھ گر رفتاری، برنامھ 
، تغییر و اصالح )SST(تیم حمایت از دانش آموز  

حوادث مرتبط با مواد مخدر   -) CAMP(ادراکات 
 ) و الکل

روز   3تا  1( تعلیق کوتاه مدت خارج از مدرسھ   •
روز   5تا  1 /وزان ابتدایی تحصیلی برای دانش آم

با دایره ) تحصیل برای دانش آموزان راھنمایی
 ترمیمی یا جلسھ در ھنگام بازگشت 

تدوین شده و امضا شده توسط  (قرارداد رفتاری   •
 ) سرپرست و مسئوالن مدرسھ / دانش آموز، والدین

 
 

 4پاسخ ھای سطح 
بھ گزارشی بھ سرپرست یا  4مشخص شده است، برخی از رفتارھای سطح § 22.1- 279.3:1ھمانطور کھ در قانون ویرجینیا  

ارجاع بھ  . ھای بیشتری نیاز داشتھ باشدسیاست ھای ھیئت مدیره مدرسھ محلی ممکن است بھ گزارش . ناظر تعیین شده نیاز دارند
پس از بررسی حادثھ در  . منجر بھ تعلیق طوالنی مدت، تغییر مکان یا اخراج نمی شود سرپرست یا ناظر تعیین شده بھ طور خودکار

 آن زمینھ، سرپرست یا مسئول ممکن است 
 . ھایی کھ باید اجرا شوند بھ ھمان تنظیمات بازگرداندیا پاسخ/آموزان را با پشتیبانی اضافی ودانش

 
رفتار نشان ارزیابی تھدید ھمانطور کھ در  •

 داده شده است 
 ارجاع بھ نیروی انتظامی در صورت نیاز •
 ابطال طوالنی مدت امتیازات •
دانش  - معلم - مدیریت - قرارداد رفتاری والدین  •

 آموز 
 جبران از طریق قرارداد کتبی •
 ارجاع برای خدمات جامعھ محور  •
 تغییر برنامھ •

برای دانش  (محرومیت کوتاه مدت از تحصیل  •
روز   3تا  1آموزان پیش دبستانی تا پایھ سوم 

تحصیلی، برای دانش آموزان پایھ چھارم تا ششم  
روز تحصیلی، یا برای دانش آموزان پایھ   10تا  4

 )روز تحصیلی 10تا  5ھفتم تا دوازدھم 
بھ عنوان مثال، مشاور  (ارجاع بھ خدمات پشتیبانی  •

منتور، و  ) ھای(برنامھ مدرسھ، مداخلھ گر رفتاری، 
تیم حمایت از دانش آموز، تغییر و اصالح ادراکات  

)CAMP ( 
 ) حوادث مرتبط با مواد مخدر و الکل - 

روز   45تا  11( توصیھ برای تعلیق طوالنی مدت  •
 ) تحصیلی

ن و تح��م ها   )ادامه(قواننی
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 5پاسخ ھای سطح 
برای آن دستھ از رفتارھایی کھ بھ ارجاع بھ سرپرست یا مسئول تعیین شده نیاز دارند، در نظر گرفتھ شده   5ھای سطح پاسخ
.  برای دانش آموزان پیش دبستانی تا پایھ سوم، ھرگونھ تعلیق بیش از سھ روز تحصیلی باید بھ سرپرست ارجاع شود. است

است بھ طور خودکار منجر بھ اخراج، جابجایی بھ محیط جایگزین، تغییر  ارجاع بھ سرپرست یا شخص تعیین شده ممکن 
 . مدرسھ یا تعلیق طوالنی مدت نشود

 
 5  سطح   ی رفتارھا   بھ   ازی مدرسھ محور مورد ن   ی ادار   ی پاسخ ھا 

ارزیابی تھدید ھمانطور کھ در رفتار نشان  •
 داده شده است 

 نیازارجاع بھ نیروی انتظامی در صورت  •
 ارجاع بھ سرپرست یا شخص تعیین شده •

 5  سطح  رفتار بھ شده نیی تع شخص ای سرپرست  یھااز پاسخ ییھانمونھ

روز   45تا  11( توصیھ برای تعلیق طوالنی مدت  •
 ) تحصیلی

 ) روز 365( توصیھ اخراج  •
 جابجایی بھ محیط جایگزین •
دانش آموزان ممکن است بھ  : تغییر مدرسھ •

 انتقال یابدمدرسھ دیگری در بخش 

ن و تح��م ها   )ادامه(قواننی
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 شوند   یم یلی تحص شرفتیکھ مانع از پ ییرفتارھا: BAPدستھ 

 
گاھی . آنھا معموالً نشان دھنده فقدان خود مدیریتی یا خودآگاھی دانش آموز ھستند. شودآموزان می آموز یا دانشاین رفتارھا مانع از پیشرفت تحصیلی دانش 

آموز ممکن است جھت درک اینکھ چگونھ رفتاری بر دیگران تأثیرگذار می باشد، نیازمند کمک باشد، بنابراین آموزش آگاھی اجتماعی نیز  اوقات، دانش 
 . ممکن است نشان داده شود 

 
 کد 

 
 رفتار 

  ھیپا –مھد کودک 
5 

 سطح مجازات 

6-12 
 سطح مجازات 

 
BAP1 

 
بھ عنوان مثال می توان بھ صحبت کردن، سر و صدای زیاد، کار  ((تداخل با یادگیری در کالس  

 ) نکردن، خارج از صندلی و داشتن وسایلی کھ حواس را پرت می کند 

 
 1سطح 

 
 2سطح 

 
BAP2 

 
 ) ھا عبارتند از نویز بیش از حد، منقطع کردن کالسمثال( تداخل با یادگیری خارج از کالس  

 
 1سطح 

 
 2سطح 

 
BAP3 

 
 ) مانند تقلب، سرقت ادبی(عدم صداقت علمی 

 
 1سطح 

 
 2سطح 

 
BAP4 

 
 تاخیر بی دلیل در کالس 

 
 1سطح 

 
 1سطح 

 
BAP5 

 
 تاخیر بی دلیل در مدرسھ 

 
 1سطح 

 
 1سطح 

 
 

 
 مدرسھ  اتیمربوط بھ عمل یرفتارھا: BSOدستھ 

 
دھند نیاز بھ توسعھ  آموزانی کھ این گونھ رفتارھا را از خود نشان میدانش . اختالل ایجاد می کنداین رفتارھا در عملکرد روزانھ رویھ ھای مدرسھ 

 .ھای خود مدیریتی، خودآگاھی یا آگاھی اجتماعی ممکن است داشتھ باشندمھارت 

 
 کد 

 
 رفتار 

  ھیپا –مھد کودک 
5 

 سطح مجازات 

6-12 
 سطح مجازات 

 
BSO1 

 
 رسمی تغییر یک سند یا سوابق 

 
 1سطح 

 
 2سطح 

 
BSO2 

 
 دادن اطالعات نادرست، ارائھ غلط 

 
 1سطح 

 
 2سطح 

 
BSO3 

 
 امتناع از انطباق با درخواست ھای کارکنان بھ نحوی کھ کار مدرسھ را مختل کند

 
 2سطح 

 
 3سطح 

 
BSO5 

 
 ) بازداشت، تعلیق در مدرسھ، شنبھ مدرسھ(عدم حضور در محیط انضباطی تعیین شده 

 
 2سطح 

 
 3سطح 
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 مدرسھ  اتیمربوط بھ عمل یرفتارھا: BSOدستھ 

 
ھای دھند نیاز بھ توسعھ مھارت آموزانی کھ این گونھ رفتارھا را از خود نشان میدانش . این رفتارھا در عملکرد روزانھ رویھ ھای مدرسھ اختالل ایجاد می کند

 . اجتماعی ممکن است داشتھ باشندخود مدیریتی، خودآگاھی یا آگاھی 

 
 کد 

 
 رفتار 

  ھیپا –مھد کودک 
5 

 سطح مجازات 

6-12 
 سطح مجازات 

 
BSO6 

 
 آوردن افراد غیرمجاز بھ مدرسھ و یا اجازه ورود افراد غیرمجاز بھ ساختمان مدرسھ 

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSO7 

 
 نقض قوانین لباس

 
 1سطح 

 
 1سطح 

 
BSO8 

 
 ) سود ای پول   یبرا یشانس یھا  یباز(قمار 

 
 2سطح 

 
 2سطح 

 
BSO9 

 
 داشتن اقالم نامناسب در مدرسھ 

 
 2سطح 

 
 2سطح 

 
BSO10 

 
 در اختیار داشتن وسایل مسروقھ 

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSO11 

 
 استفاده غیرمجاز از وسایل الکترونیکی مدرسھ یا سایر تجھیزات 

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSO12 

 
 اینترنت/از فناورینقض سیاست استفاده قابل قبول 

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSO13 

 
 مشی ھیئت مدیره مدرسھ در خصوص داشتن یا استفاده از وسایل ارتباطی قابل حمل نقض خط 

 
 1سطح 

 
 2سطح 

 
BSO14 

 
 ھای وارده بھ مدرسھ یا اموال شخصیخرابکاری، گرافیتی، یا سایر آسیب 

 
 2سطح 

 
 2سطح 

 
BSO15 

 
 تعیین شده نمی رود دانش آموز بھ کالس 

 
 1سطح 

 
 2سطح 

 
BSO16 

 
 آموز در یک منطقھ غیرمجاز از محوطھ درسی است دانش

 
 1سطح 

 
 2سطح 
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 ی رابطھ ا یرفتارھا: RBدستھ 

 
بھ این دلیل کھ جو مدرسھ اغلب  . شوداین رفتارھا بین دو یا چند نفر از اعضای جامعھ مدرسھ رابطھ ای منفی ایجاد می کند کھ منجر بھ آسیب جسمی نمی 

ای مشکل  دانش آموزانی کھ در رفتارھای رابطھ . ای بر کل جامعھ مدرسھ تأثیر گذار استبازتابی از نحوه رفتار مردم با یکدیگر است، رفتارھای رابطھ 
 .دارند، ممکن است با سایر صالحیتھای عاطفی اجتماعی نیز مشکل داشتھ باشند

 
 کد 

 
 رفتار 

  ھیپا –مھد کودک 
5 

 سطح مجازات 

6-12 
 سطح مجازات 

 
RB1 

 
 ی جسم بی آس بدون تیآزار و اذ 

 
 3سطح 

 
 4سطح 

 
RB2 

 
 ی نترنت ی ا   ت ی آزار و اذ 

 
 3سطح 

 
 4سطح 

 
RB3 

 
  یابزارھا از  استفاده جملھ از نامناسب، متون ای  مطالب یگذار اشتراک بھ ا ی ش،ی نما ع،یارسال، توز

 ی کی الکترون

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
RB4 

 
  از ای میمستق  طور بھ نوشتن ا ی  گفتن قیطر از یجنس اظھارات ری سا ا ی ھا، گزاره ھا، ھینظرات، کنا

 ی کیالکترون ارتباط قیطر

 
 

 3سطح 

 
 

 3سطح 

 
RB5 

 
 ی کی زیف اجبار  بدون مال  ایسرقت پول 

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
RB6 

 
 ادبانھ   یب و  متمدنانھ ریغ یا  وهی ش بھ گریکدیصحبت کردن با 

 
 1سطح 

 
 2سطح 

 
RB7 

 
 دعوا   بھ یکالم ک یتحر داشتن،  یلفظ ی ریمسخره کردن، طعنھ زدن، درگ

 
 2سطح 

 
 2سطح 

 
RB8 

 
  ای  عالئم ،یپراکن  نفرت سخنان کردن، نی فحش دادن، نفر( مبتذل  ا ی ک یرک حرکات  ایاستفاده از زبان  

 ) گنگ  حرکات

 
 2سطح 

 
 3سطح 

 
RB9 

 
مھاجرت،  /یشھروند  تیوضع ،ی مل منشاء رنگ، ت،یقوم شده، درک  ای یواقع  نژاد  اساس بر نیتوھ

 ی ناتوان ای  ،یجنس شی گرا ،یتیجنس  انیب ،یجنس تیھو ت،یجنس وزن،

 
 

 3سطح 

 
 

 3سطح 

 
RB10 

 
 کارکنان  یھا درخواست  ایپاسخ ندادن بھ سواالت 

 
 2سطح 

 
 2سطح 

 
RB11 

 
 نامناسب  ای ناخواستھ  یتماس بدن

 
 2سطح 

 
 2سطح 
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 شود  یم یتی امن یکھ باعث نگران ییرفتارھا:  BSCدستھ 

 
ای این چنین رفتاری در ھر یک از صالحیتھای  دالیل زمینھ . این رفتارھا شرایط ناامنی برای دانش آموزان، کارکنان و بازدیدکنندگان مدرسھ ایجاد می کند

گیری معموالً آموزش آگاھی اجتماعی و تصمیم. آموز را بررسی کندبنابراین مدیر باید انگیزه زیربنایی رفتار دانشعاطفی اجتماعی ممکن است نھفتھ باشد، 
 . شودکند، نشان داده میدر ھر رفتاری کھ نگرانی امنیتی ایجاد می

 
 کد 

 
 رفتار 

  ھیپا –مھد کودک 
5 

 سطح مجازات 

6-12 
 سطح مجازات 

 
BSC1 

 
 الکل بودن   ر ی تحت تاث ای داشتن، استفاده :  الکل

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
BSC2 

 
   گریبھ دانش آموزان د ی مشروبات الکل عیتوز: الکل

 
 4سطح 

 
 5سطح 

 
BSC3 

 
 داشتن لوازم مواد مخدر  : مواد مخدر 

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
BSC4 

 
  ای مدرسھ رهی مد ئتیھ)  بدون نسخھ  یدارو(  نسخھ بدون ی دارو یھای مشناقض خط : داروھا 

 مشابھ  ییدارو  یھایمشخط

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSC5 

 
  ،یکیالکترون یگارھایس تنباکو، لوازم  داشتن ،ییتنباکو محصوالت عیتوز/استفاده /داشتن : ات ی دخان
 نگ یپیو  زاتیتجھ

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSC6 

 
 کند  یم دا یپ  ادامھ مداخلھ از پس کھ یجسمان بیآس بدون یرفتار تیآزار و اذ 

 .) شود یبند طبقھ  جرح و  ضرب و  حملھ عنوان بھ دی با شود یم یجسم بی آس بھ منجر کھ یت ی آزار و اذ(

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
BSC7 

 
  یمن ی ا یبرا یدی تھد کھ ینترنت ی ا تی آزار و اذ( ابدی یم  ادامھ مداخلھ از بعد  کھ ینترنتیا تیآزار و اذ 

 .) شود برخورد امدھای پ  و  مداخلھ از یباالتر سطح با دی با است، کارکنان و آموزان دانش

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
BSC8 

 
  ط ی مح کی  جادی ا پرسنل ای  آموزان دانش از یگروھ ای  آموز دانش کی  بھ مکرر حملھ ای آزار ( مزاحمت

 ) خصمانھ ای  ترسناک یکار ای  یآموزش

 
 3سطح 

 
 4سطح 

 
BSC9 

 
 پرت کردن حواس راننده اتوبوس : اتوبوس 

 
 2سطح 

 
 3سطح 

 
BSC10 

 
 اتوبوس  در  گرانی د  یمنیبھ خطر انداختن ا: اتوبوس 

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSC11 

 
 ی عیطب یھاداد ی رو  ریسا  ای یسوز  آتش خطر  زنگ  کی کاذب کردن  فعال: ی ھشدار آتش سوز

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSC12 

 
  یادی ز ری مقاد دی تول ای  یسوز آتش  شروع ا ی جادیا  یبرا تواند یم  کھ یلیداشتن وسا: مرتبط با آتش 

 رد یگ قرار استفاده  مورد دود

 
 3سطح 

 
 3سطح 
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 شود  یم یتی امن یکھ باعث نگران ییرفتارھا:  BSCدستھ 

 
صالحیتھای  ای این چنین رفتاری در ھر یک از دالیل زمینھ . این رفتارھا شرایط ناامنی برای دانش آموزان، کارکنان و بازدیدکنندگان مدرسھ ایجاد می کند

گیری معموالً آموزش آگاھی اجتماعی و تصمیم. آموز را بررسی کندعاطفی اجتماعی ممکن است نھفتھ باشد، بنابراین مدیر باید انگیزه زیربنایی رفتار دانش
 . شودکند، نشان داده میدر ھر رفتاری کھ نگرانی امنیتی ایجاد می

 
 کد 

 
 رفتار 

  ھیپا –مھد کودک 
5 

 مجازات سطح 

6-12 
 سطح مجازات 

 
BSC13 

 
 کند  یم  جادیا را  گرانید  ای  خود بھ بیپروا کھ خطر آس یب یانجام رفتارھا

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSC14 

 
 شود  یم نییتع  مدرسھ تیری مد توسط کھ نشود ی بیکھ منجر بھ آس یادعوا بھ گونھ 

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSC15 

 
 آموزان  دانش  ای/و   کارکنان یمن یا ای  مدرسھ عملکرد  در  یاساس اختالل جادیا ای  کیتحر

 
 3سطح 

 
 4سطح 

 
BSC16 

 
 گردد  اموال بھ بی آس ای  جراحت مزاحمت، جاد یا موجب  توانست ی م کھ یئیپرتاب ش

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSC17 

 
 مشاھده   قابل ب یآس چیتنھ زدن، ھل دادن و ضربھ زدن بھ دانش آموز بدون ھ

 
 2سطح 

 
 3سطح 

 
BSC18 

 
 یعموم   ستی ناشا ای  فحشا رفتار بدن، یاعضا دادن  قرار دیدر معرض د

 
 3سطح 

 
 4سطح 

 
BSC19 

 
 لباس  دنیکش  گرفتن، شگونین بدن،  یاعضا کردن نوازش – یجنس تیماھ با  یکیزی تماس ف

 
 3سطح 

 
 4سطح 

 
BSC20 

 
تجاوز   ؛یجنس تی بھ شرکت در فعال یگری مجبور کردن د ای /و  یک یزیف  یجنس یپرخاشگر

   یجنس

 
 3سطح 

 
 4سطح 

 
BSC21 

 
   بیتعق

 
 3سطح 

 
 4سطح 

 
BSC22 

 
 ) اسلحھ بدون (  یک یزیف  اجبار با مال  ایسرقت پول 

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
BSC23 

 
 خطرناک  ابزار ای سالح  از  استفاده با اموال ای  پول سرقت بھ اقدام ای  اموال ایسرقت پول 

 
 5سطح 

 
 5سطح 

 
BSC24 

 
 بدون اجازه  یآموزش  یترک فضا

 
 1سطح 

 
 2سطح 
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 شود  یم یتی امن یکھ باعث نگران ییرفتارھا:  BSCدستھ 

 
از صالحیتھای  ای این چنین رفتاری در ھر یک دالیل زمینھ . این رفتارھا شرایط ناامنی برای دانش آموزان، کارکنان و بازدیدکنندگان مدرسھ ایجاد می کند

گیری معموالً آموزش آگاھی اجتماعی و تصمیم. آموز را بررسی کندعاطفی اجتماعی ممکن است نھفتھ باشد، بنابراین مدیر باید انگیزه زیربنایی رفتار دانش
 . شودکند، نشان داده میدر ھر رفتاری کھ نگرانی امنیتی ایجاد می

 
 کد 

 
 رفتار 

  ھیپا –مھد کودک 
5 

 مجازات سطح 

6-12 
 سطح مجازات 

 
BSC25 

 
 اجازه   ی ورود ب 

 
 2سطح 

 
 3سطح 

 
BSC26 

 
 شود   استفاده یگر ی د بھ رساندن   بیآس یتواند برا  یکھ م یمواد خطرناک /داشتن ابزار

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BSC27 

 
 ) بھ جز سالح گرم(  یداشتن ھر نوع سالح:  سالح

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
 

ھر چاقویی کھ دارای تیغھ فلزی  ) 2(یا تیزر، ) تعریف شده است §   18.2- 308.1ھمانطور کھ در قانون ویرجینیا (ھر سالح بیھوش کننده ) 1: (شامل» سالح«
اده قابل  ھر تپانچھ، تفنگ ساچمھ ای، ھفت تیر، تفنگ، یا ھر سالح دیگری کھ برای بھ جلو راندن گلولھ از ھر نوع با انفجار ھر م) 3(سھ اینچ یا بیشتر باشد، 

ھر نوع خنجر، چاقوی ثابت، چاقوی ضامن دار، چاقوی بالستیک، قمھ، تیغ، تیرکمان، چوب فنری، پنجھ  ) 4(احتراق طراحی یا در نظر گرفتھ شده است،  
دھد ھ بھ آنھا اجازه می اند کای بھ ھم متصل شده ھر ابزار قابل کوبیدن متشکل از دو یا چند قسمت سفت و سخت کھ بھ گونھ) 5(بوکس فلزی، یا بلک جک، 

ھر دیسکی با ھر پیکربندی کھ حداقل  ) 6عنوان نانچیکو، نان چوک، نونچاکو، شوریکن یا زنجیر مبارزه شناختھ شود، آزادانھ تاب بخورند، کھ ممکن است بھ
ت بھ عنوان ستاره پرتابی یا دارت شرقی شناختھ  دارای دو نقطھ یا تیغھ ھای نوک تیز باشد و برای پرتاب یا بھ جلو انداختن طراحی شده باشد و ممکن اس

بھ   ھر گونھ سالحی مانند آنھایی کھ در باال برشمرده شد کھ بھ طور منطقی می تواند سالحی در نظر گرفتھ شود تا صدمھ بدنی، جراحت یا تھدید) 7(شود، یا 
 ). اشداین شامل اسباب بازی یا سالح ھای بدلی ممکن است ب (آسیب یا جراحت وارد کند 
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 اندازد  یم خطر بھ را  گرانید  ایکھ خود فرد و  ییرفتارھا : BESOگروه 

 
یابند،  رفتارھایی کھ تا این سطح از شدت افزایش می .  آموزان یا سایرین در جامعھ مدرسھ می شوداین رفتارھا باعث بھ خطر افتادن سالمت، ایمنی یا رفاه دانش 

گیری ھستند، در سایر صالحیتھای ھای ضعیف تصمیمدھنده مھارتدھند، در حالی کھ نشانآموزانی کھ این رفتارھا را نشان میدانش.  اغلب پیچیده ھستند
 . اجتماعی عاطفی نیز نیازھای رشدی ممکن است داشتھ باشند

 
 کد 

 
 رفتار 

  ھیپا –مھد کودک 
5 

 سطح مجازات 

6-12 
 سطح مجازات 

 
BESO1 

 
   یگریبھ فرد د ی قصد صدمھ بدنبھ : ضرب و جرح 

 
 3سطح 

 
 4سطح 

 
BESO2 

 
   گری د یبھ شخص  یک یزیصدمات ف  جادیا: حملھ و ضرب و شتم 

 
 4سطح 

 
 5سطح 

 
BESO3 

 
  توسط   کھ یجزئ بی آس با  گرید  یشخص  ای آموزاندانش  نیب  یکیز یاستفاده از خشونت ف: دعوا

 است  شده ن ییتع مدرسھ تی ریمد

 
 3سطح 

 
 3سطح 

 
BESO4 

 
 وارد نشده باشد   یبی کھ آس یاز کارکنان در صورت یکی  ھیاستفاده از زور عل:  زدن کارمند

 
 3سطح 

 
 4سطح 

 
BESO5 

 
  یزاھاتوھم  ،یمواد استنشاق  ،یرقانونی غ یداشتن مواد کنترل شده، داروھا  اری در اخت: مواد مخدر 

 .  رمجازی غ یزی تجو یداروھا  ای یمصنوع 

 
 5سطح 

 
 5سطح 

 
BESO6 

 
  توھم ،یاستنشاق مواد ،یرقانونیغ  یداروھا  شده، کنترل مواد ر ی قرار گرفتن تحت تاث: مواد مخدر 

 . رمجازیغ یزی تجو یداروھا  ای یمصنوع  یزاھا

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
BESO7 

 
  یتوھم زاھا  ای یرقانون یاستفاده از مواد مخدر غ ایاستفاده از مواد کنترل شده : مواد مخدر 

   رمجازی غ یزی تجو یداروھا  ای یمصنوع 

 
 5سطح 

 
 5سطح 

 
BESO9 

 
 زدن   آتش  ایبرافروختن، کمک بھ آتش زدن،  یتالش برا: آتش

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
BESO1

0 

 
 ) گنگ با مرتبط  خطرناک ای  زی دآمی تھد یرفتارھا در شدن ری درگ(رفتار مرتبط با گنگ  

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
BESO1

1 

 
 است   شده ذکر§  22.1-279.6  در و  است شده فی تعر§  18.2-56 در  کھ ھمانطور سخت کار لیتحم

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
BESO1

2 

 
 اعضا    ایاز کارکنان  یک یرساندن بھ  بیآس  ای بھ خشونت، جراحت  کیتحر ایارعاب،  د،ی تھد

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
BESO1

3 

 
  گرید  ای گرید)  ان(آموزرساندن بھ دانش  بیآس  ای بھ خشونت، جراحت  کیتحر ایارعاب،  د،ی تھد

 افراد  

 
 4سطح 

 
 4سطح 
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 اندازد  یم خطر بھ را  گرانید  ایکھ خود فرد و  ییرفتارھا : BESOگروه 

یابند،  رفتارھایی کھ تا این سطح از شدت افزایش می .  آموزان یا سایرین در جامعھ مدرسھ می شوداین رفتارھا باعث بھ خطر افتادن سالمت، ایمنی یا رفاه دانش 
گیری ھستند، در سایر صالحیتھای ھای ضعیف تصمیمدھنده مھارتدھند، در حالی کھ نشانآموزانی کھ این رفتارھا را نشان میدانش.  اغلب پیچیده ھستند

 . اجتماعی عاطفی نیز نیازھای رشدی ممکن است داشتھ باشند

 
 کد 

 
 رفتار 

  ھیپا –مھد کودک 
5 

 سطح مجازات 

6-12 
 سطح مجازات 

 
BESO1

4 

 
  گرید  ای گرید)  ان(آموزرساندن بھ دانش  بیآس  ای بھ خشونت، جراحت  کیتحر ایارعاب،  د،ی تھد

   یافراد بھ صورت کتب 

 
 4سطح 

 
 4سطح 

 
BESO1

5 

 
رساندن بھ کارکنان   بیآس یتالش برا ای  دی تھد یکھ عموماً بھ عنوان سالح برا یئ یاستفاده از ش

 شود   ی مدرسھ در نظر گرفتھ نم

 
 5سطح 

 
 5سطح 

 
BESO1

6 

 
رساندن بھ دانش   بیآس یتالش برا ای  دی تھد یکھ عموماً بھ عنوان سالح برا یئ یاستفاده از ش

 شود   یدر نظر گرفتھ نم  گرانید  ایآموزان 

 
 5سطح 

 
 5سطح 

 
BESO1

7 

 
 با بمب   دی تھد جادیا  -بمب  دی تھد

 
 5سطح 

 
 5سطح 

 
BESO1

8 

 
  متھم المنافع مشترک نیمرتبط با قوان یکھ در آن دانش آموز بھ جرم ی در جامعھ بھ شکل یجرم
  طبق اما شود، ینم  داده پوشش  یگری د یرفتار  قاعده  و قانون چیھ توسط کھ باشد،  شده

(G)260-16.1 §باشد مطلع  آن از بخش مدارس سرپرست دی با . 

 
 

 5سطح 

 
 

 5سطح 
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 برر� اجما�
این فرآیند در واقع .  از جملھ تعلیق، از سوابق انضباطی آنھا حذف شود)  ھا(کند کھ تخلف آموزان فراھم میمشی رفتار خوب این امکان را برای دانش خط 

 .رفتارھای بھتری را از خود نشان داده اند و تعھد بھ ترویج فرھنگ مثبت مدرسھ را ارائھ می کندمکانیزمی است جھت بازگرداندن دانش آموزانی کھ 
 

 مزا�ا
دانند در صورت ادامھ رفتار خوب، گزینھ حذف اطالعات را خواھند داشت، کمتر احتمال دارد  رفتار مورد انتظار از  آموزانی کھ می دانش •

 .آموز را نقض کننددانش
 .و توسعھ روابط مثبت بین دانش آموزان، کارکنان و اجتماعترویج شھروندی  •

 
 دستورالعمل ها

 . آموز، درخواست کتبی برای بررسی رفتار خوب ارائھ کنندگذاری سال اول دانشتوانند تا پایان سومین دوره نمره آموزان فعال می دانش •
 .اند، در نظر گرفتھ شوندرخ داده  11تا 9ھای در طول پایھ NNPSممکن است فقط وقایعی کھ در دبیرستان  •
 در یک دوره معین صرفاً یک درخواست بررسی باید ارسال شود  •
 7یا    5،  3این ھیئت متشکل از  .  شودھای رفتار خوب توسط ھیئتی از معلمان و کارکنان فعلی مدرسھ مربوطھ بررسی میتمامی درخواست  •

تعیین ھیئت در سطح مدرسھ انجام می شود، اما پیشنھاد می شود کھ شامل دستیار مدیر اجرایی و کارکنان پشتیبانی  .  بزرگسال خواھد بود
 .یا معلم باشد/مانند مشاور دستیار دانش آموزی، مسئول منابع مدرسھ، رھبر رشد جوانان، افسر امنیتی و

 . مجموع تخلف برای حذف شدن در نظر گرفتھ نخواھد شد 3رفتار خوب، بیش از طبق خط مشی  •
 . ھر دانش آموزی در خصوص درخواست خود پاسخی کتبی دریافت خواھد کرد کھ نشان می دھد آیا این مسالھ تایید یا رد شده است •
ھیچ . وی جزئیات تخلفات را منعکس می کندداشتھ باشد، سوابق ) ھای بعدی (اگر دانش آموزی کھ درخواستش تایید شده است، تخلف  •

 . درخواست بعدی برای حذف در نظر گرفتھ نخواھد شد
 . ھیچ روند تجدیدنظری وجود ندارد .  تصمیم نھایی است  •

 
 .لطفاً جھت جزئیات بیشتر با دبیرستان خود تماس بگیرید 

 رفتار خوب خط م�ش 
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 2و سطح   1های م��وط به مراحل اول�ه برای اقدامات سطح  رو�ه
:  ل می شودھنگامی کھ دانش آموزی بھ دلیل حوادثی کھ شامل مجازات بالقوه تعلیق یا اخراج نمی شود، مشمول تادیب می شود، روند قانونی اصلی را شام

در صورتی کھ تحقیقات . یح موضوع از نقطھ نظر او از حادثھ داده خواھد شددانش آموز در خصوص دلیل تادیب بالقوه آگاھی یافتھ و فرصتی برای توض
ر انجام خواھد اولیھ ایجاب کند، مسئول مدرسھ کھ در مورد نظم و انضباط تصمیم گیری می کند، تحقیقات تکمیلی را برای اطمینان از حقایق حادثھ مورد نظ 

تصمیم مسئول مدرسھ قطعی  .  کھ قرار است اعمال شود بھ دانش آموز اطالع رسانی خواھد کرد  آنگاه مسئول مدرسھ در صورت وجود تدابیر تادیبی.  داد
 . بوده و قابل تجدیدنظر نخواھد بود

 
 5تا سطح   3های م��وط به مراحل اول�ه برای اقدامات سطح  رو�ه

ر یا شخص تعیین شده فرستاده می شود، مراحل ذکر شده در  ھنگامی کھ دانش آموزی برای ھر اقدام انضباطی یا جلسھ ای در رابطھ با یک حادثھ نزد مدی 
طبق این دستورالعمل ھا بھ منظور اقدامات انضباطی یک جلسھ استماع برای دانش آموز را تشکیل می دھد و نشان دھنده رویھ ھای  .  زیر باید دنبال شود 

 . دادرسی مناسبی است کھ مورد نیاز است
 

 : مدیر یا شخص تعیین شده 
 . آموز را در مورد نقض قوانین راھنمایی می کنددانش  •
 . دانش آموز را در خصوص حقایقی کھ نقض قانون بر آن استوار است راھنمایی می کند •
شود کھ در آموز خواستھ می از دانش . بھ دانش آموز این فرصت را می دھد کھ بھ اتھام نقض قوانین پاسخ دھد و نقطھ نظر خود را ارائھ دھد •

 .حادثھ اظھارنظر کتبی یا شفاھی بدھدخصوص 
 .کندرا بھ والدین ارائھ می ) شامل بیانیھ کتبی رویھ ھای تجدیدنظر(تأیید کتبی اقدام انضباطی پیشنھادی  •
م تالش  اگر قرار بر این باشد کھ  فوراً براساس دستورالعمل ھای این کتابچھ راھنما اقدامی برای تعلیق دانش آموز انجام شود،مدیر مدرسھ تما •

 .خود را می کند از طریق تلفن بھ والدین دانش آموز اطالع دھد
 ). شامل بیانیھ کتبی رویھ ھای تجدیدنظر(اخطار کتبی بھ دانش آموز داده می شود و بھ محل اقامت اولیھ دانش آموز پست می شود   •
 ). بلندمدت اخراج ای  قیتعل بستھ(کند  اخطار کتبی از اقدامات انجام شده بھ اداره رفتار و انضباط دانش آموزی ارائھ می •

 
تواند  دارد کھ یک مدیر ممکن است در مورد یک موضوع انضباطی اقدام کند، شخص تعیین شده از سوی مدیر نیز میھای دادرسی مقرر میھر گاه رویھ 

کند کھ درخواست تجدیدنظر توسط مدیر مورد بررسی  الزام  ھا  چنانچھ یک شخص تعیین شده تصمیم انضباطی بگیرد، و این رویھ .  در این خصوص اقدام کند
 . تواند بھ مرحلھ بعدی ادامھ یابدقرار گیرد، اگر مدیر جھت رسیدگی بھ درخواست تجدیدنظر در دسترس نباشد، درخواست تجدیدنظر می 

 
اخطار نقض .  کند، ممکن است فوراً از مدرسھ خارج شوند ایجاد میآموزانی کھ حضورشان خطری مستمر برای افراد یا اموال یا تھدید مستمر اختالل  دانش

 . قانون، درخواست توضیح حقایق و فرصتی برای ارائھ روایت خود از آنچھ رخ داده است، باید بھ محض عملی شدن پس از آن ارائھ شود
 

خر ھفتھ یا روزی کھ روز کاری اداری باشد منقضی شود، مھلت  االجل الزم جھت انجام یک اقدام طبق این کتابچھ راھنما در یک تعطیالت آچنانچھ ضرب 
 . بھ روز کاری اداری بعدی تمدید خواھد شد

 
باشد و این مدت پس از پایان سال تحصیلی منقضی شود، تعداد روزھای  " روزھای تحصیلی"االجل الزم جھت اقدام طبق این کتابچھ راھنما چنانچھ ضرب 

 .کندلی، از روزھای کاری اداری استفاده میقابل اعمال بھ جای روزھای تحصی 
 

سالگی برسد، یا طبق قانون از قیمومیت رھا شود، تمام اخطارھا و اطالعات مکتوب مطابق با این کتابچھ راھنما در  18زمانی کھ یک دانش آموز بھ سن 
مورد نیاز یا مجاز بھ اتخاذ مطابق این کتابچھ را اتخاذ خواھد   )مانند درخواست تجدید نظر(اختیار دانش آموز قرار می گیرد، دانش آموز تمام تصمیمات  

 .چنانچھ دانش آموزی بخواھد، والدین ھمچنان بھ دریافت اخطارھا و انجام اعمال مجاز یا مورد نیاز در این کتابچھ راھنما ادامھ می دھند. کرد
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 ) 4تا سطح   3اقدامات سطح  (تعلیق کوتاە مدت 
مدیر یا شخص تعیین شده این اختیار را دارد کھ بر اساس تحقیقات انجام شده تشخیص  . روز تحصیلی یا کمتر گفتھ می شود 10تعلیق کوتاه مدت بھ تعلیق 

روزه   10اگر مدیر تشخیص دھد کھ تعلیق .  از داشتھ باشدروزه یا کمتر ممکن است نی  9دھد کھ دانش آموزی کھ قانونی را نقض کرده است بھ تعلیق 
آموز بخواھند در  شخص تعیین شده، اگر  والدین دانش/پس از دریافت تصمیم مدیر. آموزی تماس بگیردموجھ است، باید با اداره رفتار و انضباط دانش 

بھ دانش آموز در طول تعداد روزھای تعیین شده . اي زیر تبعیت كندھكند، باید از روش تجدیدنظر مورد  تعلیق كوتاه مدت خارج از مدرسھ درخواست 
دانش آموز ممکن است ھمچنان در تعلیق مدرسھ باقی بماند،  :  توجھ. (شود تا زمانی کھ فرآیند تجدید نظر تکمیل شود و تعلیق تأیید شودخدمت رسانی نمی

 .) شروط بر اینکھ شرایط تشدید کننده ای وجود نداشتھ باشدتا زمانی کھ فرآیند تجدیدنظر تکمیل شود و تعلیق تایید شود، م
 نظر   د ی تجد   ی برا   ی درخواست کتب 

 والدین باید بھ صورت .  در صورت تعلیق دانش آموز توسط شخص تعیین شده توسط مدیر، درخواست تجدید نظر بھ مدیریت ساختمان می باشد  •
، در  )روز شروع تعلیق، شمارش روز تجدیدنظر را آغاز می کند(روز تحصیلی ارائھ دھند ) 2( کتبی درخواست تجدید نظر در تصمیم تعلیق را ظرف دو 

 . غیر این صورت تصمیم نھایی می شود

نامھ ای  . اطالع رسانی می کند روز تحصیلی پس از دریافت درخواست کتبی تصمیم را بھ والدین) 2(مدیر حادثھ را بررسی کرده و ظرف دو   •
 . مبنی بر تصمیم گیری بھ والدین پست خواھد شد

روز تحصیلی ) 2( چنانچھ والدین در خصوص تصمیم مدیر مبنی بر تعلیق  دانش آموز درخواست تجدیدنظر کنند، درخواست کتبی باید ظرف دو  •
یک نامھ تجدید نظر در دپارتمان رھبری مدرسھ ابتدایی . ی می شودپس از تصمیم تعلیق توسط مدیر ارائھ شود در غیر این صورت تصمیم قطع

 . ثبت خواھد شد)  12- 6( یا اداره رھبری مدرسھ متوسطھ ) 5پایھ - پیش کودکستانی(

شخص  / روز تحصیلی پس از دریافت اخطار تجدیدنظر، مدیر اجرایی رھبری مدرسھ ابتدایی یا متوسطھ اقدامات انجام شده توسط مدیر)  3(در طول سھ   •
شخص تعیین شده بخش  /تصمیم سرپرست.  کندآموز، چنین اقدامی را تأیید یا رد میتعیین شده را بررسی کرده و بر اساس بررسی سوابق رفتار دانش 

 . قطعي است
 ) 5تا    4اقدامات سطح  (تعلیق �ا اخراج طوالین مدت 

  اخراجیک . روز تحصیلی مجاز بھ حضور در مدرسھ نیست 45- 11یک اقدام انضباطی است کھ بھ موجب آن دانش آموز بھ مدت  مدت ی طوالن ق یتعلیک 
روز تقویمی پس از  365یک اقدام انضباطی است کھ بھ موجب آن دانش آموزی مجاز بھ حضور در مدرسھ در محدوده بخش مدرسھ نیست و برای مدت  

در پی بررسی، مدیر این اختیار را دارد کھ چنانچھ دانش آموزی قانونی را کھ مستلزم تعلیق یا اخراج طوالنی  . محروم است تاریخ اخراج از پذیرش مجدد
مدیر بھ دانش آموز و والدین اطالع می دھد کھ برای دانش آموز بھ تعلیق یا    .مدت است، نقض کرده باشد، توصیھ بھ تعلیق یا اخراج طوالنی مدت می کند

روز تعلیق می کند و آن    10مدیر مدرسھ با توصیھ بھ تعلیق یا اخراج طوالنی مدت دانش آموز را بھ مدت  .  والنی مدت در نظر گرفتھ شده استاخراج ط
 .را بھ اداره رفتار و انضباط دانش آموزان ارسال می کند

اد یا فرد تعیین شده در رابطھ با حادثھ انجام دھند و  مدیر مدرسھ بھ دانش آموز و والدین توصیھ می کند کھ یک مصاحبھ اداری توسط رئیس ست  •
 . در صورت لزوم جلسھ استماع در کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ برگزار شود

 .رئیس ستاد یا فرد تعیین شده تالش خواھد کرد کھ با ھمھ طرف ھای درگیر در این حادثھ تماس بگیرد •
 .خواھد کرد و ھر گونھ تحقیقات اضافی را می تواند انجام دھد   رئیس ستاد یا شخص تعیین شده وضعیت را ارزیابی  •
چنانچھ والدین بھ صورت کتبی از حق استماع در کمیتھ بازنگری ھیئت مدرسھ چشم پوشی کنند، رئیس ستاد یا شخص تعیین شده، در صورتی  •

 . ، اختیار رسیدگی بھ این حادثھ را داردمدت بدون جلسھ کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ باشدکھ این یک توصیھ تعلیق طوالنی 
ستاد • تصمیم رئیس  پذیرش  از  تعلیق طوالنی /والدین  برای  تعیین شده  کمیتھ شخص  و جھت درخواست رسیدگی  امتناع ورزند  توانند  مدت می 

زنگری ھیئت مدیره مدرسھ قرار رئیس ستاد یا شخص تعیین شده، پرونده را در دستور کار کمیتھ با.  بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ را داشتھ باشند
 . خواھد داد

یک دانش آموز کھ بھ مدت طوالنی تعلیق یا اخراج شده است، ممکن است این اجازه داشتھ باشد کھ در یک برنامھ آموزشی جایگزین کھ توسط   •
 .مدارس بخش ارائھ شده است شرکت کند

 .مدرسھ می تواند در نظر گرفتھ شود ھا جھت اخراج توسط کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره  تمامی توصیھ  •
روز تحصیلی   10روز تحصیلی و پس از  )  10(شود تا جلسات رسیدگی بھ پرونده ھای تعلیق طوالنی مدت یا اخراج ظرف ده  تمام تالش می •

 . تعلیق ابتدایی برگزار شود، اما بعضی مواقع ممکن است این امکان وجود نداشتھ باشد
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شده بررسی  مدت یا اخراج قبل از ارائھ بھ کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ، توسط رئیس ستاد یا فرد تعیین ھا جھت تعلیق طوالنی تمامی توصیھ  •
 .شوند می 

جھت بحث در خصوص توصیھ تعلیق طوالنی  یا چند جلسھ استماع مقدماتی برنامھ ریزی شده با رئیس ستاد یا فرد تعیین شده    2چنانچھ والدین در   •
مدت یا اخراج قبل از ارائھ بھ کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ حضور نیافتند، موضوع جھت حل و فصل در غیاب والدین بھ کمیتھ بازنگری 

ره تصمیم کمیتھ بازنگری ھیئت روز تحصیلی پس از جلسھ استماع، اطالعیھ کتبی دربا)  7( والدین طی ھفت    . ھیئت مدیره مدرسھ ارائھ می شود
 . مدیره مدرسھ دریافت خواھند کرد

 مدرسھ   ره ی مد   ئت ی ھ   ی بازنگر   تھ ی جلسھ استماع کم 
 . شودبوده و از سھ عضو ھیئت مدیره مدرسھ تشکیل می " کمیتھ ای از ھیئت مدیره مدرسھ "کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ  •
 . مدیر برای تعلیق طوالنی مدت، در صورت درخواست تجدیدنظر یا اخراج استنقش این کمیتھ تصمیم گیری در مورد توصیھ  •
توانند در جلسھ حاضر  آموزانی کھ متھم بھ تخلف ھستند، از تاریخ رسیدگی مطلع شده و از آنھا درخواست می شود تا تأیید کنند کھ میاولیای دانش  •

والدین می توانند درخواست یک بار بھ تعویق افتادن تاریخ رسیدگی . یا نشود شوند، در صورت عدم تأیید، ممکن است جلسھ رسیدگی برگزار شود
 . انتظار می رود کھ مدیر مدرسھ سابقھ و ھمچنین ھر پرسنل مدرسھ ای کھ درخواست حضور دارند در جلسھ حاضر باشند. را داشتھ باشند

بھ منظور حفاظت از حریم خصوصی دانش .  فرآیند انضباطی ھستند  جلسات استماع کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ گام ھای رسمی و مھمی در •
والدین می توانند وکیل یا نماینده دیگری را بھ یک جلسھ غیرعلنی آورده و می .  آموزان درگیر، جلسات استماع معموالً غیرعلنی برگزار می شود

یک جلسھ استماع .  ن است درخواست کنند کھ جلسھ دادرسی علنی باشدوالدین ممک. توانند دیگران را برای حمایت از دانش آموز بھ ھمراه بیاورند
با این حال، حتی زمانی کھ جلسھ استماع علنی اعالم شود، کمیتھ در جلسھ غیرعلنی .  علنی بھ این معنی است کھ ھر کسی می تواند در آن شرکت کند

کمیتھ با الزامات جلسات علنی و غیرعلنی نھادھای . ا رئیس کمیتھ استتصمیم نھایی علنی یا غیرعلنی بودن جلسھ ب . بھ بحث و بررسی می پردازد
 . مطابقت دارد”) VFOIA(“عمومی مطابق با قانون آزادی اطالعات ویرجینیا 

ھر کسی کھ از پیروی کردن از دستورالعمل ھای رئیس کمیتھ در خصوص امنیت، .  افراد شرکت کننده در جلسھ استماع بررسی امنیتی می شوند •
،  )صوتی یا تصویری( ھیچ گونھ ضبط  .  ار، یا رویھ ھای عملیاتی کلی کمیتھ استماع، امتناع ورزد، ممکن است از پذیرش ایشان ممانعت شود رفت 

 .فیلمبرداری یا عکاسی در طول جلسھ استماع کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ توسط طرف ھای دیگر غیر از کمیتھ مجاز نمی باشد

 : است   ر ی ز   شرح   بھ   ی دگ ی مراحل رس 
 .رئیس جلسھ رسیدگی را علنی می کند و تعیین می کند کھ آیا جلسھ علنی یا غیرعلنی خواھد بود. رئیس كمیتھ جلسھ استماع را اداره می کند •
 . را می دھد VFOIAدر صورت نیاز، کمیتھ رای ورود بھ جلسھ غیرعلنی مطابق با  •
 .اشخاصی کھ برای شھادت فراخوانده می شوند سوگند یاد خواھند کرد. عرفی شده اندرئیس کمیتھ اطمینان حاصل می کند کھ ھمھ حاضران م •
کمیتھ بر اظھارات مکتوب و سایر شواھد می تواند تکیھ کند، اما بھ صالحدید .  حقایق حادثھ از جملھ ارائھ مطالب و اسناد بھ کمیتھ ارائھ می شود •

 .رخواست شھادت کندتواند از پرسنل مدارس بخش یا شاھدان دیگر دخود می 
دانش آموز این حق را دارد کھ از  . (آموز را بھ کمیتھ ارائھ کندخواھد کھ شھادت دانش آموز میپس از ارائھ شواھد مدارس بخش، رئیس کمیتھ از دانش 

نامھ ھای حمایتی . ھ شھادت دھندوالدین و افرادی کھ از طرف دانش آموز حضور دارند می توانند در کمیت .) شھادت یا پاسخ بھ سؤاالت خودداری کند
. در ھر نقطھ از جلسھ استماع، اعضای کمیتھ می توانند از کسانی کھ شھادت می دھند سؤاالتی بپرسند. ممکن است برای بررسی کمیتھ ارائھ شود

پیشرفت تحصیلی،تاریخچھ انضباطی  سوابق مدرسھ دانش آموز توسط کمیتھ بررسی می شود و ممکن است سواالتی در خصوص حضور دانش آموز، 
وکیل دانش آموز یا والدین یا نمایندگان آنھا توسط رئیس ھیئت مدیره اجازه دارند تا از . یا ھر موضوع دیگر مرتبط با سابقھ دانش آموز مطرح شود

 . طریق رئیس ھیئت مدیره سؤاالت خود را مطرح کنند
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.  شود اتاق را ترک کنندآموز، والدین، نمایندگان مدرسھ، شاھدان و سایر افراد حاضر خواستھ می از دانش .  رئیس کمیتھ جلسھ را خاتمھ خواھد داد •
 .کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ و کارکنان آن ھمچنان جھت تصمیم گیری در خصوص رسیدگی بھ این موضوع باقی خواھند ماند

رای اکثریت کمیتھ برای  .  خواھد گرفت کھ آیا توصیھ مدیر را بھ طور کامل یا جزئی تایید کرده یا بھ طور کامل آن را رد می کندکمیتھ تصمیم   •
 . اجرای جلسھ علنی، اقدامی ضروری است

درخواست در  صورت جلسھ تمامی جلسات کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ نگھداری می شود و کپی ھایی از صورت جلسات در صورت   •
 . اختیار والدین قرار می گیرد

 .روز تحصیلی پس از جلسھ، اطالعیھ کتبی از تصمیم کمیتھ را دریافت خواھند کرد) 7( در طی ھفت ) و وکیل حقوقی، در صورت وجود(والدین  •
 

 ) فقط تصمیمات غیر اتفاق آرا ( درخواست تجدیدنظر بھ ھیئت مدیره مدرسھ  
 .آرا نبوده باشد، والدین می توانند از تصمیم کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ بھ کل ھیئت مدیره مدرسھ اعتراض کننداگر تصمیم آن کمیتھ بھ اتفاق 

 
روز پس از دریافت کتبی تصمیم کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ توسط  )  7( ھای تجدیدنظر بایستی بھ صورت کتبی بوده و باید ظرف ھفت  درخواست 
در نامھ تجدیدنظر بایستی مورد خاصی  .  تاریخ اعالن در نامھ کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ ذکر شده است.  تعیین شده دریافت شودشخص  /رئیس ستاد

 . ھیأت درخواست نھایی را در روند انضباطی بررسی می کند. از تصمیم کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ کھ در حال تجدیدنظرخواھی است، ذکر شود
 

 : ھای مربوط بھ تصمیم کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ، ھیئت مدیره سخ بھ درخواست در پا 
 .روز پس از ھر درخواست تجدیدنظر، در نظر می گیرد) 30(سوابق موضوع مورد تجدیدنظر را ظرف سی   •
وز تحصیلی پس از جلسھ  ر  7گزارش کتبی از عملکرد خود را بھ مدیر، والدین، مشاور حقوقی، در صورت وجود، و دانش آموز ظرف  •

 . ھیئت مدیره مدرسھ ارائھ می دھد
 

 تعلیق و اخراج دا�ش آموزان معلول 
 

 تعلیق کوتاه مدت 
در خصوص تعلیق کوتاه مدت، .  تعلیق کوتاه مدت در واقع تغییر محل تحصیل دانش آموز دارای معلولیت در یک برنامھ آموزشی خاص محسوب نمی شود

 .معلولیت مشمول تشریفات انضباطی عادی می شود، خواه این تخلف مظھر وضعیت ناتوانی دانش آموز بوده یا نباشددانش آموز دارای 
 

تشکیل  )  MDC(روز باشد کھ در یک سال تحصیلی معین جمع شود، یک کمیتھ تعیین تجلی    10آموز دارای معلولیت بیش از  مدت دانش چنانچھ تعلیق کوتاه 
 .آموز می باشد یا خیردھد تا تمامی اطالعات مرتبط فعلی را بررسی کرده تا مشخص شود آیا این رفتار نادرست مظھر ناتوانی دانشجلسھ می

 
در صورتی کھ کمیتھ تشخیص دھد تخلف دانش آموز دارای  .  ق کوتاه مدت دریافت کنددانش آموز معلول در انتظار نتایج یک تصمیم ممکن است تعلی 

 . معلولیت ناشی وضعیت ناتوانی دانش آموز بوده است، تعلیق کوتاه مدت اعمال نخواھد شد و دانش آموز می تواند بھ مدرسھ بازگردد
 

مدت آموز دارای معلولیت ممکن است تعلیق کوتاه ولیت نبوده است، دانش آموز ناشی از شرایط معلتشخیص دھد کھ رفتار نادرست دانش   MDCچنانچھ  
در طول مدت دوره تعلیق کوتاه مدت، دانش آموزان دارای معلولیت ھمچنان از آموزش عمومی  .  دریافت کند و تنبیھی دریافت کند کھ انگار معلول نیست

 . ر خواھند شدمناسب و رایگان از جملھ دسترسی بھ برنامھ درسی عمومی برخوردا 
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 تعلیق طوالنی مدت و اخراج 
یا اخراج در نظر گرفتھ می شود، باید  )  بیش از ده روز(زمانی کھ دانش آموز دارای معلولیت در یک برنامھ آموزشی ویژه برای تعلیق طوالنی مدت  

روز بعد از تصمیم بھ تعلیق   10ظرف    MDCاین تصمیم توسط  .  وضعیت ناتوانی دانش آموز بوده است یا خیرمشخص شود کھ آیا این سوءرفتار ناشی از  
دانش آموز معلول در انتظار نتایج تصمیم گیری بروز، ممکن  .  کمیتھ ھنگام تصمیم گیری، اطالعات مربوطھ و جاری را بررسی می کند.  گرفتھ می شود

چنانچھ کمیتھ تشخیص دھد تخلف دانش آموز دارای معلولیت ناشی از معلولیت او می باشد، تعلیق یا اخراج طوالنی  .  است تعلیق کوتاه مدت دریافت کند
 . مدت اعمال نمی شود و دانش آموز ممکن است بھ مدرسھ بازگردد

 
وسط مسئوالن مدرسھ بھ ھمان شیوه  تشخیص دھد کھ رفتار نادرست ناشی از معلولیت دانش آموز نمی باشد، ممکن است تنبیھ بیشتری ت  MDCچنانچھ 

یا اخراج ارائھ  /با این وجود، خدمات آموزشی ویژه باید در طول دوره تعلیق و . و مدت زمان مشابھ برای دانش آموزان غیر معلول در نظر گرفتھ شود 
 . شی فردی خود پیشرفت کندشود تا دانش آموز بتواند در برنامھ درسی آموزش عمومی شرکت کند و بھ سمت تحقق اھداف طرح ھای آموز

 دانش آموزان خطرناک دارای معلولیت
أیید در طول فرآیند تعیین بروز، دانش آموزی کھ برای خود یا دیگران در مدرسھ خطرناک است، از طریق تجدید نظر در طرح ھای آموزشی فردی با ت 

چنانچھ والدین با قرار دادن در مکان محدودتر موافق نباشند، مدرسھ از اقدامات  .  امضا شده از طرف والدین، ممکن است محیط محدودتری دریافت کند
روز تحصیلی،    10انضباطی عادی برای دانش آموزی کھ رفتارھای خطرناک از خود نشان می دھد ممکن است استفاده کند، بھ عنوان مثال، وقفھ یا تعلیق تا  

  45ھ اسلحھ یا مواد مخدر، ممکن است دستور تغییر محل بھ یک محیط آموزشی جایگزین را تا  یا ھمچنین مدارس بخش برای برخی از جرائم مربوط ب 
 .روز بدھد

 .بود  خواھد  فدرال  قانون و  یالتیا مقررات با  مطابق   معلول  آموزان دانش اخراج ا ی/و  ق یتعل 
 

 محروم�ت بر�ن از دا�ش آموزان اخرا�ب �ا تعل��ت 
. تصویب کند NNPSاین قانون بھ ھیئت مدیره مدرسھ اجازه می دھد تا مقرراتی را برای محرومیت دانش آموزان خاص از حضور در مدارس 

 : ھای محرومیت ھیئت مدیره مدرسھ بھ شرح زیر استرویھ 
 

 : یک دانش آمو ممکن است در صورت موارد زیر محروم شود 
والدین مبنی بر اینکھ ممکن است دانش آموز در معرض محرومیت قرار گیرد، از جملھ دالیل این امر، و اطالعیھ در  اخطار کتبی بھ دانش آموز و   •

مورد فرصتی برای دانش آموز یا والدین برای شرکت در جلسھ استماع کھ توسط رئیس ستاد یا شخص تعیین شده در رابطھ با این محرومیت  
 .رئیس ستاد یا شخص تعیین شده انجام شده و تصمیمی مبنی بر محرومیت دانش آموز گرفتھ می شود  برگزار می شود، و جلسھ استماع توسط

 : تصمیم اولیھ قطعی است مگر اینکھ تجدیدنظر شود 
 .تصمیم رئیس ستاد یا شخص منتخب نھایی خواھد بود مگر اینکھ توسط ھیئت مدیره مدرسھ تغییر کند  •
 درخواست تجدید نظر در خصوص تصمیم محرومیت ھستند، ظرف سھ دانش آموز یا والدینی کھ مایل بھ   •

 .روز پس از دریافت تصمیم، درخواست کتبی جھت بررسی این موضوع را ارائھ خواھند کرد)  3( 
روز پس از درخواست تجدید نظر برگزار ) 30( ھیئت مدیره مدرسھ درخواست کتبی را در یک جلسھ غیرعلنی عادی یا ویژه کھ ظرف سی  •

ھیئت مدیره مدرسھ تصمیم خود را صرفاً بر اساس سوابق موضوع استوار خواھد کرد و تصمیم رئیس  . د، بررسی خواھد کردمی شو
)  7(ھیئت مدیره مدرسھ تصمیم کتبی خود را در مورد درخواست تجدیدنظر ظرف ھفت . شخص تعیین شده را ممکن است تغییر بدھد/ستاد

 .کند روز بعد از جلسھ ھیئت مدیره ارائھ می
 :الزامات قانون ایالتی قابل اعمال 

 .کنند ھای محرومیت را، در صورت لزوم، تعیین می شخص تعیین شده یا ھیئت مدیره مدرسھ طول دوره / رئیس ستاد  •
 . تواند از مدت تعلیق بیشتر شودروز، مدت محرومیت نمی) 30(در صورت تعلیق بیش از سی  •
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 شخص تعیین شده می توانند/ ھنگامی کھ دانش آموز اخراجی را از حضور منع می کنند، ھیئت مدیره مدرسھ و رئیس ستاد  •
ھر یک یا ھمھ شرایط پذیرش مجدد را کھ توسط ھیئت مدیره مدرسھ اخراج شده برای دانش آموزی کھ از تحصیل اخراج شده است را پذیرفتھ یا 

نھ ھیئت مدیره مدرسھ و نھ رئیس ستاد یا شخص تعیین شده نمی توانند شرایط اضافی را برای پذیرش مجدد در مدرسھ  .  ننداز آنھا صرف نظر ک
 .اعمال کنند
 :درخواست پذیرش 

را   تواند مراحل پذیرش مجدد را کھ در بخش ذیل ذکر شده استبعد از انقضای مدت محرومیت برای اخراج یا انصراف از پذیرش، دانش آموز می  •
 .دنبال کند

 : شرکت در برنامھ آموزشی جایگزین 
آموزان محروم ممکن است اجازه دھند در برنامھ شخص تعیین شده، کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ یا ھیئت مدیره مدرسھ بھ دانش /رئیس ستاد •

 .آموزشی جایگزین ارائھ شده توسط ھیئت مدیره مدرسھ برای دوره محرومیت شرکت کنند
 

 پذیرش مجدد دا�شج��ان اخرا�ب 
 : طبق آیین نامھ، ھیئت مدیره مدرسھ رویھ زیر را برای پذیرش مجدد دانش آموزان اخراج شده در برنامھ مدرسھ عادی تعیین می کند 

 . کند ھای پذیرش مجدد تعیین می ھیئت مدیره مدرسھ، سرپرست یا فردی تعیین شده را جھت بررسی درخواست  •
امکان، والدین دانش آموز اخراجی حداکثر یک ماه قبل از انقضای دوره اخراج، می توانند دادخواستی مبنی بر پذیرش مجدد چنین دانش  در صورت  •

ھدف این فرآیند بررسی دادخواست، تصمیم گیری و اجازه دادن بھ دانش آموز برای از سرگیری حضور  . آموزی در برنامھ مدرسھ عادی ارائھ کنند
چنانچھ دادخواستی در دو ھفتھ آخر تقویمی دوره اخراج دریافت  .  درسھ بعد از یک سال تقویمی از تاریخ اخراج دانش آموز خواھد بودعادی در م

این دادخواست باید شامل اطالعات یا .  شود، ھیچ تضمین یا تعھدی مبنی بر پذیرش مجدد دانش آموز در انقضای مدت اخراج وجود نخواھد داشت
بھ شرایط تأیید شده جھت پذیرش مجدد دانش آموز، در صورت وجود، و ھر گونھ اطالعات یا مستندات دیگری باشد کھ توسط والدین اسناد مربوط  

 . مربوطھ تشخیص داده می شود

نصوب،  تواند یک جلسھ حضوری برگزار کند، چنانچھ بنا بھ صالحدید ناظر یا مکند و میسرپرست یا شخص تعیین شده درخواست را بررسی می  •
 . آموز در برنامھ مدرسھ عادی ضروری باشدگیری صحیح در خصوص پذیرش مجدد دانشای برای تصمیم چنین جلسھ 

 .سرپرست یا شخص تعیین شده تصمیمی کتبی در خصوص پذیرش مجدد دانش آموز صادر می کند  •
ھایی است کھ بھ  شود و شامل دستورالعمل ا تحویل داده میآموز پست شده ی چنانچھ تصمیم برای اجازه پذیرش مجدد باشد، تصمیم بھ والدین دانش  •

 . آموز در برنامھ عادی مدرسھ می پردازدراھنمایی در خصوص پذیرش مجدد دانش 

  چنانچھ تصمیم بر این باشد کھ پذیرش مجدد رد شود، تصمیم کتبی شامل دالیل چنین نتیجھ گیری و شرایطی کھ اجازه پذیرش مجدد را در تاریخ •
توانند ای است مبنی بر اینکھ والدین میشود و شامل اطالعیھتصمیم کتبی بھ والدین پست شده یا تحویل داده می.  ر آینده می دھد خواھد بودمشخصی د

 .در خصوص رد پذیرش مجدد درخواست تجدیدنظر کنند

اخراج شده، والدین می توانند درخواست تجدید نظر در  روز تحصیلی بعد از دریافت تصمیم مبنی بر رد پذیرش مجدد دانش آموز  ) 7( در طی ھفت   •
درخواست تجدیدنظر بایستی کتبی بوده و دالیل نادرست بودن تصمیم را مشخص  .  خصوص آن تصمیم را بھ شخص صادر کننده آن تصمیم، ارائھ دھند

 . کند و اینکھ چرا باید اصالح یا تغییر داده شود 

روز تحصیلی پس از دریافت رد درخواست تجدیدنظر )  7(کتبی درخواست تجدید نظر را در طی ھفت    کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ سوابق •
تصمیم ممکن است بھ تایید تصمیم اولیھ یا  .  توسط تصمیم گیرنده، بررسی می کند و تصمیم کتبی در خصوص درخواست تجدید نظر خواھد گرفت

 . دانش آموز اخراج شده پست خواھد شد یا تحویل داده می شودتصمیم بھ والدین . تغییر یا لغو آن تصمیم منتھی شود

وش  چنانچھ والدین از تصمیم کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ ناراضی باشند، چنین تصمیمی می تواند توسط ھیئت مدرسھ با استفاده از ھمان ر •
روز تقویمی برای بررسی و تصمیم )  30(استیناف مشخص شده در باال مورد اعتراض و بررسی قرار گیرد، مشروط بر اینکھ ھیئت مدرسھ سی  

 . مورد درخواست تجدید نظر زمان خواھد داشتگیری در 
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 حوادث مربوط بھ اولین بار در اختیار داشتن الکل، مواد مخدر یا داروھای کنترل شده 
اجازه می دھد تا حوادث مربوط بھ تخلفات ادعایی برای اولین  ، ھیئت مدیره مدرسھ بھ رئیس ستاد یا فرد تعیین شده §22.1- 277.08طبق قانون  •

آموز  بار با الکل، ماری جوانا یا داروھای کنترل شده را ارزیابی کند و دانش آموز را بھ برنامھ آموزشی جایگزین اختصاص دھد کھ در آن دانش 
دت است کھ طول آن توسط رئیس ستاد یا فرد تعیین شده تعیین می پیشگیری از مواد مخدر تحت تعلیق طوالنی م/ملزم بھ تکمیل یک برنامھ مداخلھ 

شده را در مدرسھ، گونھ تخلف قبلی ماری جوانا، الکل یا داروی کنترل، ھیچ"وضعیت تخلف برای اولین بار" آموزانی واجد شرایط دانش . شود
داوطلبانھ در ادامھ امضای قرارداد کتبی توسط دانش آموز و والدین بھ صورت  CAMPپذیرش در برنامھ . اندجامعھ یا ایالت ویرجینیا نداشتھ 

منجر بھ ارجاع بھ یک برنامھ آموزشی جایگزین جھت اجرای یک تعلیق طوالنی مدت برای باقیمانده  CAMPعدم تکمیل الزامات برنامھ . است
جرا در خصوص تعلیق طوالنی مدت را مشخص می تصمیمات بھ صورت مکتوب خواھد بود و شرایط و ضوابط قابل ا . روز خواھد شد 364

 .کند
آموزی در ساختمان مدیریت مدرسھ در رابطھ با این حادثھ با آموز و والدین انجام یک مصاحبھ اداری توسط دفتر نظم و انضباط دانش بھ دانش  •

وفصل در اد اصلی اخراج را برای حل توانند پیشنھرد شود، والدین می   CAMPچنانچھ برنامھ . شودتوصیھ می CAMPمروری بر برنامھ 
"  مدتتعلیق یا اخراج طوالنی"ھای تجدیدنظر اخراج کھ در بخش قبلی  والدین باید بھ روش . کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ تجدیدنظر کنند

 .این کتابچھ اشاره شده است، پایبند باشند
شخص تعیین  /روز تحصیلی از تاریخ مصاحبھ اداری، توسط رئیس ستاد)  7( درخواست ھای تجدیدنظر باید بھ صورت کتبی بوده و ظرف ھفت   •

سپس رئیس ستاد جلسھ استماع را در کمیتھ بازنگری .  در نامھ تجدیدنظر بایستی دالیل خاص درخواست تجدید نظر ذکر شود .  شده دریافت شود
 . ھیئت مدیره مدرسھ برنامھ ریزی خواھد کرد

بدون اتفاق آرای کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ از رویھ ھای قابل اعمال برای درخواست تجدیدنظر    درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیمات •
 .بھ تصمیمات غیرمتفقھ کمیتھ بازنگری ھیئت مدیره مدرسھ پیروی می کند

 فرآیند انتخاب برنامھ مداخلھ ای 
شخص تعیین  /ده را توصیھ می کنند، و بستھ ھا را بھ رئیس ستادمدیران، اخراج در خصوص ھمھ تخلفات ماری جوانا، الکل و داروھای کنترل ش •

 .شده ارسال می کنند
 . بستھ ھا بھ ھمراه تاریخچھ کامل حوادث انضباطی در سوابق مدرسھ و پایگاه داده اتھامات جامعھ بررسی می شود •

 برنامھ مداخلھ   ی مولفھ ھا 

 روز در سایت جایگزین 8بھ مدت  •
 ای فعال باقی مانده و اطالعات حضور و غیاب برای ورود منتقل می شود داده مدرسھ منطقھ دانش آموز در پایگاه  •
 کند ای کار آکادمیک را در خصوص موضوعات اصلی ارائھ می مدرسھ منطقھ  •
 کمک آموزشی  •
اد مخدر، اثرات سالمتی  الکل، آزمایش مو/ارزیابی ریسک اعتیاد بھ مواد مخدر : ای شامل موارد زیر می تواند باشدریزی مداخلھ برنامھ •

مواد مخدر، منابع برای  /مربوط بھ مواد مخدر الکلی، سیستم عدالت کیفری و الکل  DUIجوانا، دستگیری ھا و تصادفات مصرف الکل و ماری 
 .درمان، خود ارزیابی و بحث ھای تسھیل شده، ارزیابی برنامھ و مقالھ انعکاسی یا موارد دیگر

 : ایحضور در مدرسھ منطقھ قرارداد ورود مجدد و ادامھ  •
آنھا بر اساس تکمیل موفقیت آمیز برنامھ  .  روزه ھستند  364وارد می شوند تحت تعلیق طوالنی مدت    CAMPدانش آموزانی کھ بھ برنامھ   •

CAMP  بھ دست می آورند و) در مقابل موارد جایگزین(فرصتی برای قرار گرفتن در یک مدرسھ سنتی : 
ساعت باید در یک چارچوب زمانی مشخص   36ساعت تکمیل شود، مانده    4باید قبل از ورود مجدد بھ مدرسھ منطقھ ای    –خدمات اجتماعی   •

 .تکمیل شود
 )فقط دانش آموزان دبیرستانی(شرکت در جلسات با مشاور کمک دانش آموزی  •
 .بھ دو غربالگری ادرار منفی متوالییا غربالگری مواد مخدر و دستیابی /توافقی برای جستجوھای تصادفی و  •
 .ھیچ ارجاع انضباطی جدیدی کھ منجر بھ تعلیق خارج از مدرسھ شود نباشد •
روزه با ممنوعیت عادی شرکت   364عدم رعایت الزامات قرارداد منجر بھ ارجاع بھ یک برنامھ آموزشی جایگزین برای باقیمانده دوره تعلیق  •

 . در فعالیت ھای مدرسھ خواھد شد

 (CAMP) ادرا�ات اصالح و ی�ی برنامه تغ
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کت در برنامه   : های ز�ر ملزم هستندآموزان گروەهای آموز�ش جا�گ��ن، دا�شجهت �ش
 جرم اسلحھ گرم باشد؛ ) 1(ھر دانش آموزی کھ متھم بھ جرمی مرتبط با قوانین منطقھ مشترک المنافع ویرجینیا در مورد  •

؛  IIیا  Iتولید، فروش، ھدیھ، توزیع یا در اختیار داشتن مواد کنترل شده جدول ) 5(تجاوز جنسی جنایی؛ ) 4(ضرب و جرح و جراحت بدنی؛ ) 3(قتل؛ )  2(
 وش یا توزیع ماری جوانا؛تولید، فر ) 6(
 فعالیت گنگ ھای ممنوع جنایی خیابانی؛ ) 10(سرقت؛ ) 9( سرقت و جرایم مرتبط؛ ) 8(سوزی و جرایم مرتبط؛ آتش ) 7(
بر  ) 14(ربودن ھر شخصی؛ یا )  13(اقدام خشونت آمیز توسط اوباش؛ ) 12(استخدام سایر نوجوانان برای فعالیت یک گنگ جنایتکار خیابانی؛ ) 11(

 ، باید یک تھدید برای سرپرست مدارس بخش محرز شود؛ §16.1-260 از کد Gاساس بخش فرعی 

 . ھر دانش آموزی کھ در مورد ھر یک از جرایم ذکر شده در باال مجرم شناختھ شود یا بی گناه نباشد •
 .برنامھ آموزشی جایگزین اختصاص داده شوند تا بھ محیط مدرسھ سنتی بروندگردند باید حداقل یک ترم بھ یک آموزانی کھ از زندان بازمیدانش •

 
 . است یبررس حال در  ای  است  شده می تنظ آموز دانش  کی  ھی عل یحکم ای  دادخواست کھ است یمعن  نی ا بھ »اتھام مشمول« واژه ،یمش خط نی اھداف ا ی برا

 
 : شود   ی م   اعمال   ر ی ز   ی ھا   ھ ی رو 

بر متھم شناختھ شدن یا مجرم شناختھ شدن دانش آموز نسبت بھ اتھامات جنایی علیھ وی، دانش آموز باید برای مدت  بھ محض اطالع دادگاه مبنی   •
 توانند ظرف سھ آموز می والدین و دانش . طوالنی یا پس از دریافت حکم نھایی دادگاه در یک برنامھ جایگزین قرار گیرد

دانش آموز باید در طی فرآیند .  طور کتبی درخواستی برای بازبینی حکم تعین شده، کنندھروز تحصیلی پس از دریافت اخطار جایگزینی، ب )  3(
در صورتی کھ درخواست  .  این درخواست کتبی جھت بررسی بھ رئیس ستاد یا شخص تعیین شده ارائھ می شود.  بررسی در محل جایگزین باقی بماند

 .کتبی برای بازنگری ارائھ نشود، حکم نھایی خواھد بود

یا /کند وروز تحصیلی پس از دریافت درخواست کتبی برای بازنگری، موضوع را بررسی می )  3( رئیس ستاد یا شخص تعیین شده، ظرف سھ   •
 .کندکند و برنامھ جایگزین را تایید یا رد میجلسھ استماع با والدین برگزار می

از دریافت چنین تصمیمی بھ سرپرست ارسال کنند، تصمیم رئیس روز پس  )  7(مگر اینکھ والدین درخواست کتبی برای بررسی را ظرف ھفت   •
 . درخواست کتبی باید شامل دالیل خاصی جھت حمایت از درخواست باشد. ستاد، یا شخص تعیین شده، نھایی خواھد بود

مھ جایگزین را تایید یا  کند و برناروز تحصیلی پس از دریافت درخواست کتبی برای بازنگری، موضوع را بررسی می ) 5(سرپرست، ظرف پنج  •
 .کندرد می

 مگر اینکھ والدین درخواست کتبی برای بررسی را ظرف ھفت  •
درخواست کتبی باید شامل دالیل .  روز پس از دریافت چنین تصمیمی بھ ھیئت مدیره مدرسھ ارسال کنند، تصمیم سرپرست، نھایی خواھد بود)  7(

 .خاصی جھت حمایت از درخواست باشد

یا ویژه کھ ظرف سی   • تجدید نظر تصمیم )  30(ھیئت مدیره مدرسھ درخواست کتبی را در یک جلسھ غیرعلنی عادی  از درخواست  روز پس 
سرپرست یک پاسخ کتبی ارائھ خواھد کرد کھ بھ دالیل درخواست کتبی جھت بازنگری اشاره می .  سرپرست برگزار می شود، بررسی خواھد کرد

طی ھفت .  مدرسھ تصمیم خود را صرفاً بر اساس سوابق موضوع استوار خواھد کرد و تصمیم سرپرست را می تواند تغییر دھدھیئت مدیره  .  کند
روز تصمیم کتبی ھیئت مدیره مدرسھ پس از تشکیل جلسات ھیئت مدیره مدرسھ بھ والدین، مشاور حقوقی در صورت وجود و دانش آموز ارائھ  )  7(

 . خواھد شد

 اجتماع یها نه�ه�



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اطالعیھ ھا و فرم ھای ساالنھ



 

 
 

 مدارس دولتی نیوپورت نیوز 
 2023-2022مدرسھ  -اولیا -فرم مشارکت دانش آموز 

 
  ________________________ :  شماره دانش آموزی   ____________________________________________ :  نام دانش آموز

 
 

  _______________________ : تاریخ تولد دانش آموز  _________________________________________________ :  مدرسھ 
 
 

 : کادر را عالمت بزنید لطفاً جھت نشان دادن رضایت،  

  را کھ  2023-2022 یھا  تیحقوق و مسئول کتابچھ راھنمای من محتویات 
 .توسط مدارس دولتی نیوپورت نیوز بھ من ارائھ شده بود، با فرزندم مرور کرده و در مورد آنھا بحث کرده ام

 
   کنم و سخت تالش می کنم تا ھر گونھ مشکل انضباطی دانش  مشارکت می ام و در جلسات  را بررسی کرده   ن ی والد   مشارکت   و   ت ی الزامات مسئول من

 .آموزی را در مدرسھ حل کنم 
 

  قرار  2022- 2023  ی ھا   ت ی حقوق و مسئول   ی کتابچھ راھنما در من یک نسخھ از خط مشی حضور و غیاب مدارس دولتی نیوپورت نیوز را کھ
دانش آموز بھ دادگاه روابط  /زمانی کھ دانش آموزان از مدرسھ فرار می کنند، ارجاع والدینقانون ایالت ویرجینیا در . دارد دریافت کرده ام

 §  22.1- 258داخلی و نوجوانان را ملزم می کند، قانون ویرجینیا 
 

   کنم کھ من یا فرزندم، در صورت  تصدیق می . ام را مرور کرده   راھنما   فھرست   اطالعات   خصوص   در   ن ی والد / آموزان دانش   بھ   ساالنھ   ھ ی اطالعمن
نام، از انتشار ھر  روز پس از ثبت   30سپتامبر ھر سال تحصیلی یا ظرف   30توانیم با اطالع کتبی بھ مدیریت ساختمان تا  واجد شرایط بودن، می 

 .انصراف دھیم   NNPSیک و ھمھ اطالعات فھرست راھنمای  
 

اما صراحتاً حقوق خود را محفوظ می دارند کھ توسط قانون اساسی یا قوانین .   خود چشم پوشی نمی کنند  با امضای اظھارنامھ وصول، والدین از حقوق
یا بخش   ایاالت متحده یا کشورھای مشترک المنافع محافظت می شود و والدین این حق را دارند کھ مخالفت خود را با سیاست ھا یا تصمیمات یک مدرسھ

 . مدرسھ ابراز کنند
 

  _______________________________________________________ :  سرپرست/ ینامضای والد
 

  _______________________ تاریخ   ____________________________________________________ امضای دانش آموز 



 

 
دانش آموزان واجد شرایط در رابطھ با سوابق تحصیلی دانش آموز تحت قانون حقوق آموزشی  / اطالعیھ ساالنھ بھ والدین 

 و حریم خصوصی خانواده 

آموز را در اختیار والدین و حقوق خاصی در خصوص سوابق تحصیلی دانش )  FERPA(قانون حقوق آموزشی و حریم خصوصی خانواده 
 : این حقوق عبارتند از. گذاردرسند، میسالگی می  18آموزان واجد شرایط زمانی کھ بھ سن دانش

 

  45وز در مدت  آمحق بازرسی و بازنگری سوابق تحصیلی دانش  )1(
. کندروز از روزی کھ مدرسھ درخواست دسترسی را دریافت می

بھ  کتبی  یک درخواست  باید  واجد شرایط  آموزان  دانش  یا  والدین 
نیوز   نیوپورت  ارائھ دھند کھ ذکر بکنند  )  NNPS(مدارس دولتی 

مقدمات دسترسی    NNPS.  چھ سوابقی را می خواھند بازرسی کنند
ان و مکان بازنگری سوابق را بھ والدین یا را فراھم می کند و  زم

 .دانش آموز واجد شرایط اطالع می دھد
 

از   )2( آموز  دانش  تحصیلی  سوابق  اصالح  برای  درخواست  حق 
NNPS    زمانی کھ والدین یا دانش آموز واجد شرایط معتقدند سوابق

آموزان واجد شرایط باید بھ صورت  والدین یا دانش .  نادرست است
خواھند تغییر کند را بھ وضوح  پرونده را کھ میکتبی  قسمتی از  

شناسایی کرده و دلیل نادرست بودن آن را مشخص کنند و آن را بھ 
 .مدیر مدرسھ اطالع دھند

 
آموز واجد شرایط، چنانچھ مدرسھ طبق درخواست والدین یا دانش

تصمیم بگیرد سوابق را اصالح نکند، مدرسھ تصمیم را بھ والدین  
دھد و آنھا را از حقشان برای  آموز واجد شرایط اطالع میدانشیا  

زمانی .  کندیک جلسھ استماع در مورد درخواست اصالح آگاه می 
آنھا اطالع داده می شود، اطالعات تکمیلی در   بھ  کھ حق استماع 
خصوص پروسھ جلسھ استماع بھ والدین یا دانش آموز واجد شرایط  

 . ارائھ می شود
 

تن بھ افشای اطالعات ھویتی شخصی موجود در  حق رضایت داش )3(
کھ   مواردی  استثنای  بھ  آموز،  دانش  تحصیلی   FERPAسوابق 

 . افشای بدون رضایت را مجاز دانستھ باشد
 

می  مجاز  رضایت  بدون  را  اطالعات  افشای  کھ  استثنا،  داند،  یک 
افشای اطالعات بھ مقامات مدرسھ با ھدف منافع مشروع آموزشی  

مدرسھ فردی است کھ توسط بخش بھ عنوان مدیر،  یک مسئول  .  است
شامل پرسنل  ( سرپرست، مربی یا کارمند پشتیبانی استخدام می شود  

انتظامی واحد  پرسنل  و  درمانی  یا  در ھیئت )بھداشتی  کھ  فردی  ؛ 
مدیره مدرسھ خدمت می کند؛ شخص یا شرکتی کھ بخش برای انجام  

است   بستھ  قرارداد  او  با  خاص  وظیفھ  وکیل،   مانند(یک  یک 
؛ یا یکی از والدین یا دانش  )حسابرس، مشاور پزشکی، یا درمانگر

آموزی کھ در یک کمیتھ رسمی مانند کمیتھ انضباطی یا رسیدگی بھ 
برای   مقامات مدرسھ  از  دیگر  یکی  بھ  یا  کند  شکایات خدمت می 

 .انجام مسئولیت حرفھ ای خود کمک می کند
 

رضایت دانش آموز یا در صورت درخواست، ناحیھ،  بدون کسب  
آموز را بھ مسئولین مدارس بخش  خانواده وی سوابق آموزشی دانش 

دیگری کھ دانش آموزی بھ دنبال آن است یا قصد ثبت نام در آنجا  
یک سابقھ آموزشی دقیق و کامل در خصوص  .  را دارد، افشا می کند

ھر دانش آموزی کھ در مدارس دولتی نیوپورت نیوز ثبت نام کرده 

سوابق تحصیلی دانش آموز حاوی اطالعاتی از قبیل .  نگھداری می شوداند  
نمرات   پیشرفت،  سطح  شده،  تکمیل  علمی  کار  تولد،  تاریخ  منزل،  آدرس 

برای دانش .  آزمون استاندارد شده، حضور و غیاب و اطالعات سالمتی است 
اطالعات یا خدمات ویژه نیاز دارند،  /آموزانی کھ بھ برنامھ ھای متفاوت و

 . اضافی در سوابق تحصیلی دانش آموز نگھداری می شود
 
سوابق تحصیلی دانش آموز در مدرسھ ای کھ دانش آموز در آن ثبت نام کرده  

ھای اضافی برخی از سوابق در بخش اسناد مرکزی  نسخھ .  است قرار دارد
 . در ساختمان مرکزی اداری در بلوار وارویک می باشد 

 
 

CR – 05/12 



 

 
  12465سرپرست مدارس یا شخص تعیین شده، کھ دفترش در  

بلوار وارویک واقع است، مسئولیت حفظ  سوابق دانش آموزان  
بھ جز در مواقع اضطراری، رعایت دستورات  .  را بر عھده دارد

آموزشی   اھداف  برای  یا  انتظامی  ھای  احضاریھ  و  قضایی 
عات  مطابق با مقررات ھیئت مدیره مدارس دولتی، افشای اطال

سوابق تحصیلی دانش آموز تنھا با رضایت والدین یا دانش آموز  
 . صورت می گیرد)  سالگی برسد  18زمانی کھ بھ  ( واجد شرایط  

 
خانواده   خصوصی  حریم  و  آموزشی  حقوق  قانون  با  مطابق 

)FERPA(  بدون و  حضانت  دارای  از  اعم  والدین،  دو  ھر   ،
دسترسی   آموزان  دانش  اطالعات  بھ  حضانت،  مساوی  داشتن 

دارند، مگر اینکھ مدرسھ شواھدی دال بر حکم دادگاه مبنی بر 
سالگی    18آموزان بھ سن  وقتی دانش .  لغو این حقوق داشتھ باشد

متوسطھ  می از  پس  آموزشی  موسسات  در  کھ  زمانی  یا  رسند 
شده و تحت  »  دانش آموز واجد شرایط«شوند،  دانش آموز می 

FERPA  می منتقل  آنھا  بھ  باحقوق  والدین   شود؛  حال،  این 
آموزی فرزندانی را کھ برای مقاصد دسترسی بھ سوابق دانش 

 . کنندھا ھستند، حفظ می مالیاتی تحت تکفل آن
 

سوابق تحصیلی دانش آموز بھ صورت کاغذی یا الکترونیکی 
در آخرین مدرسھ ثبت نام شده یا دپارتمان سوابق مرکزی در  

سال    5زان بھ مدت  ساختمان اداری مرکزی برای ھمھ دانش آمو

نگھداری می شود،حتی کسانی کھ پس از فارغ التحصیلی دانش آموز بھ  
یا خدمات ویژه نیاز دارند، برنامھ ای را کھ توسط  /برنامھ ھای متمایز و

ھیئت مدیره مدرسھ تصویب شده را تکمیل می کنند یا مدرسھ را ترک  
با مقررات    نگھداری دائمی سوابق مطابق).  انصراف می دھند(می کنند  

و دستورالعمل ھای شورای آموزش و پرورش ایالتی، قوانین ویرجینیا،  
و بخش مدیریت سوابق کتابخانھ ویرجینیا، کھ نگھداری و از بین بردن 

 NNPS.  شودکند، حفظ می ھای دولتی را مدیریت میتمام سوابق سازمان 
ایان دوره تمام مطالبی را کھ دیگر بھ لحاظ آموزشی مفید نیستند را در پ 

ای  یا داشتن نسخھ /چنانچھ والدین مایل بھ بررسی و.  بردسالھ از بین می  5
از این اطالعات ھستند، باید قبل از پایان دوره نگھداری با مدرسھ شخص 

بگیرند تماس  مرکزی  سوابق  اداره  در .  یا  شناسایی شخصی  اطالعات 
ممکن است طبقھ  سوابق تحصیلی دانش آموز بھ عنوان اطالعات فھرستی  

آموزان منتشر یا عمومی چنین اطالعاتی در خصوص دانش .  بندی شود
حریم نمی و  آموزشی  حقوق  قانون  با  مطابق  است  ممکن  اما  شود، 

خانواده   در  ،  )FERPA(خصوصی    فھرست  اطالعات  ھیاطالعکھ 
 . شود افشا شده، وستیپ

 
درسھ تعیین می شود تا از ھزینھ تکثیر بیشتر ھزینھ ای کھ توسط بخش م

نشود، برای کپی اطالعات در پرونده تحصیلی دانش آموز دریافت می 
ھیچ ھزینھ ای برای جستجو و بازیابی، جھت نسخھ ھایی از طرح .  شود

.  یا سوابق سالمت و ایمن سازی دریافت نمی شود)  IEP(آموزشی فردی  
رونوشت رسمی  

موزان بدون ھیچ ھزینھ ای بھ مدارس  سوابق تحصیلی دانش آ
شود می  ارسال  انتقالی  آموزان  دانش  ھای نسخھ .  پذیرنده 

دانش  تحصیلی  سوابق  صفحھ  غیررسمی  ھر  ازای  بھ  آموزان 
سھ نسخھ اول ریز نمرات درخواست شده  .  شودداده می $  0.10

رایگان ...)    برای کالج، کارفرما و(توسط دانش آموز دبیرستانی  
با ھزینھ  .  بودخواھد   $ 2.00تمام کپی ھای دیگر ریز نمرات 

ھای  این شامل کپی.  دالر بھ ازای ھر ریز نمرات تھیھ می شود
 . شودرسمی و غیر رسمی می 

 
حق ثبت شکایت با وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده   )4(

 : توسط بخش FERPAدر رابطھ با عدم رعایت الزامات 
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 والدین در خصوص اطالعات فھرست / آموزان اطالعیھ ساالنھ بھ دانش 
 

، با ) NNPS( ھ مدارس دولتی نیوپورت نیوز  کند ک ، یک قانون فدرال، ایجاب می ) FERPA( قانون حقوق آموزشی و حفظ حریم خصوصی خانواده  
ممکن   NNPSبا این حال،  . استثنائات خاص، قبل از افشای اطالعات شناسایی شخصی از سوابق تحصیلی فرزندتان، رضایت کتبی شما را دریافت کنند 

ھدف اصلی از  . ھ بخش توصیھ کرده باشید مشخص شده را افشا کند، مگر اینکھ خالف رویھ ھای بخش را ب "  اطالعات فھرست " است بدون رضایت کتبی  
اجازه داده شود این نوع اطالعات را از سوابق تحصیلی فرزند تان در برخی از نشریات و محصوالت   NNPSتعیین اطالعات فھرست این است کھ بھ  

 .ویدئویی مدرسھ درج کند 
 

 : مثالھا عبارتند از 
 .درام نمایش می دھد نمایشنامھ ای کھ نقش دانش آموز شما را در تولید   •
 سالنامھ ساالنھ؛  •
 ھای شناسایی؛ فھرست افتخار یا سایر لیست  •
 برنامھ ھای فارغ التحصیلی؛ •
 ھای فعالیت ورزشی، مانند کشتی، نمایش وزن و قد اعضای تیم؛ و برگھ  •
 .فیلم ھای تبلیغاتی یا آموزشی •

 
تواند بدون رضایت قبلی کتبی شود، مییا تجاوز بھ حریم خصوصی تلقی نمیاطالعات فھرست، کھ اطالعاتی است کھ در صورت انتشار عموماً مضر 

عالوه بر . کنند ھا را منتشر میھای کالسی تولید کرده یا سالنامھھایی ھستند کھ حلقھ ھا شامل شرکت سازمان. ھا قرار گیردوالدین نیز در اختیار سازمان
کمک  ) ESEA(  1965کند کھ تحت قانون آموزش ابتدایی و متوسطھ مصوب را ملزم می) LEAs(ھای آموزشی محلی  این، دو قانون فدرال، سازمان

کنندگان نظامی قرار دھند، مگر  را در اختیار استخدام –نام، آدرس و لیست تلفن  –کنند تا در صورت درخواست، سھ دستھ اطالعات فھرست  دریافت می 
 . آموز دبیرستانی خود را بدون رضایت کتبی قبلی آنھا افشا شود اھند اطالعات دانش خوتوصیھ کرده باشند کھ نمی LEAاینکھ والدین بھ 

 
ای بدون رضایت کتبی والدین  ھا، و مدارس فنی و حرفھ ھا، دانشگاهکنندگان از کالجآموزان نیز برای استخدام در صورت درخواست، نام و آدرس دانش 

ھدف از انتشار چنین اطالعاتی  . غیر از این را مشخص کنند) سال رسیده باشد  18دبیرستانی کھ بھ یا دانش آموز ( شود، مگر اینکھ والدین منتشر می
 . فراھم کردن طیف گسترده ای از فرصت ھای تحصیلی و شغلی برای دانش آموزان می باشد

 
سپتامبر ھر سال   30اطالعات فھرست را از سوابق تحصیلی فرزندتان بدون رضایت کتبی قبلی شما فاش کند، باید تا  NNPSچنانچھ تمایل ندارید کھ 

 . طور کتبی بھ مدیر ساختمان اطالع دھیدتحصیلی، موضوع را بھ 
 

NNPS   اطالعات زیر را بھ عنوان اطالعات فھرست انتخاب کرده است : 
 نام دانش آموز  .1
 عکس .2
 ویدئویی فقط برای اھداف تبلیغاتی یا آموزشیتصویر   .3
 سالھای حضور  .4
 سطح کالس  .5
 مشارکت در فعالیت ھا و ورزش ھای رسمی شناختھ شده  .6
 ھای ورزشی وزن و قد اعضای تیم  .7
 مدارک، افتخارات، و جوایز دریافت شده  .8
 حضور در آخرین آژانس یا مؤسسھ آموزشی  .9

 ی و موسسات آموزش عالیآدرس و لیست تلفن فقط بھ استخدام کنندگان نظام  .10
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 دانشجویان واجد شرایط / بھ والدین )  PPRA( اطالعیھ سالیانھ اصالحیھ حمایت از حقوق دانش آموزان  

PPRA  آوری و استفاده از اطالعات برای اھداف بازاریابی و معاینات فیزیکی خاص قائل می ھا، جمعبھ والدین حقوق خاصی در رابطھ با انجام نظرسنجی
 : این حق شامل موارد زیر است . شود

 
زیر ") نظرسنجی اطالعات محافظت شده("شده آموزان ملزم بھ ارائھ نظرسنجی شوند کھ بھ یک یا چند مورد از مناطق حفاظتقبل از اینکھ دانش تیرضا •

لی شده  تأمین ما) ED(ای از وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده شود، در صورتی کھ این نظرسنجی بھ طور کامل یا جزئی توسط برنامھمربوط می
 –باشد

 وابستگی ھای سیاسی یا اعتقادات دانش آموز یا والدین دانش آموز؛  .1
 آموز؛ آموز یا خانواده دانشمشکالت روحی یا روانی دانش .2
 رفتار یا نگرش ھای جنسی؛  .3
 رفتار غیرقانونی، ضداجتماعی، خودتخریبی یا تحقیرکننده؛  .4
 روابط نزدیک خانوادگی دارند؛ ارزیابی انتقادی کسانی کھ پاسخ دھندگان با آنھا   .5
 روابط ممتاز قانونی بھ رسمیت شناختھ شده، مثال با وکال، پزشکان یا وزرا؛  .6
 آموز یا والدین؛ یا گرایش مذھبی، دین یا اعتقادات دانش .7
 .درآمد، بھ غیر از آنچھ کھ توسط قانون برای تعیین صالحیت برنامھ الزامی است  .8

 
 –  آموز  دانش انصراف  یبرا  ی فرصت و  اخطار  افتیدر  •

 شده دیگر، بدون توجھ بھ محل تأمین بودجھھرگونھ تحقیق درباره اطالعات حفاظت  .1
د و برای ھرگونھ معاینھ غیراضطراری، جسمی تھاجمی یا آزمایشات مورد نیاز بھ عنوان شرطی برای حضور، کھ از سوی مدرسھ یا نماینده آن انجام میشو .2

آموز الزامی نیست، بھ جز برای شنوایی، بینایی، یا آزمایش اسکولیوز یا سایر معاینات پزشکی یا آزمایش مجاز یا فوری دانشحفاظت از سالمت و ایمنی 
 الزامی بر اساس قوانین ایالتی؛ و 

ع اطالعات بھ دیگران گرفتھ شده آموز برای بازاریابی یا فروش یا توزیآوری، انتشار یا استفاده از اطالعات شخصی کھ از دانشھای مربوط بھ جمعفعالیت .3
 است،

 
 –  استفاده   ا ی  زی ، در صورت درخواست و قبل از تجویبازرس •

 آموز؛ نظرسنجی اطالعات محافظت شده از دانش  .1
در باال ذکر  آموزان برای ھر یک از موارد بازاریابی، فروش یا سایر اھداف توزیعی کھ آوری اطالعات شخصی از دانشابزارھای مورد استفاده برای جمع .2

 شد؛ و 
 .مطالب آموزشی مورد استفاده بھ عنوان بخشی از برنامھ آموزشی  .3

 
 .سال سن دارد یا یک شخص کم سن و سال از قید رھا شده طبق قوانین ایالتی منتقل می شود 18این حقوق از والدین بھ دانش آموزی کھ 

 
والدین در مورد این حقوق و ھمچنین ترتیباتی برای حفاظت از حریم خصوصی دانش آموزان در  مشی ھایی را با مشورت خط  وزین وپورتین یبخش مدرسھ دولت

دوین و اتخاذ کرده  مدیریت نظرسنجی ھای اطالعات محافظت شده و جمع آوری، افشا یا استفاده از اطالعات شخصی برای بازاریابی، فروش، یا سایر اھداف توزیع ت
  NNPS.  در شروع ھر سال تحصیلی و پس از ھر گونھ تغییر اساسی، والدین را مستقیماً از این خط مشی ھا مطلع می کند حداقل بھ صورت سالیانھ NNPS. است

ھای مشخصی کھ در زیر ذکر شده است شرکت  ھا یا نظرسنجیآموزانی را کھ قرار است در فعالیتھمچنین مستقیماً از طریق پست ایاالت متحده یا ایمیل، والدین دانش
این اطالعیھ را در  NNPS. ھای خاص یا نظرسنجی منصرف کنندکند تا فرزند خود را از مشارکت در فعالیتکند و فرصتی را برای والدین فراھم مید، مطلع میکنن

.  آن زمان مشخص کرده باشدابتدای سال تحصیلی بھ والدین ارائھ خواھد کرد در صورتی کھ بخش تاریخ ھای مشخص یا تقریبی فعالیت ھا یا نظرسنجی ھا را در 
شده و ریزیھای برنامھرسانی منطقی در خصوص فعالیتاند، بھ والدین اطالعریزی شدهھایی کھ بعد از آغاز سال تحصیلی برنامھھا و فعالیتجھت نظرسنجی

ھمچنین برای والدین  . ھایی منصرف شوندھا و نظرسنجیلیتشود تا از چنین فعاشود و فرصتی برای فرزندشان فراھم میشده در زیر انجام میھای فھرستنظرسنجی
 : ھای خاص تحت پوشش این الزام آمده است ھا و بررسیدر زیر فھرستی از فعالیت. فرصتی جھت بررسی ھر نظرسنجی مرتبط فراھم خواھد شد

 .وزیعی آوری، افشا یا استفاده از اطالعات شخصی بھ منظور بازاریابی، فروش یا سایر موارد تجمع  •
 .تامین بودجھ نشده است   EDمدیریت ھر گونھ نظرسنجی اطالعات حفاظت شده کھ بھ شکل کامل یا جزئی توسط   •
 .ھر نوع معاینھ فیزیکی غیر اورژانسی، تھاجمی یا غربالگری بھ شکلی کھ در باال توضیح داده شد  •

 
 : کنند درج تیشکا ر ی ز  محل در  توانندی م است،  شده نقض حقوقشان دارند اعتقاد کھ ی نیوالد
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2022 -2023 
 وز ی ن وپورتین ی مدارس دولت یبراورود بھ مدرسھ  یبرا  ونیناسیواکس/ی الزامات بھداشت

 . کنند یاب ی ارز را مدارک نام ثبت زمان در بتوانند دی پرسنل مدرسھ با یتمام
 .الزامات واکسیناسیون باید توسط تمامی دانش آموزان پیش از آغاز مدرسھ برآورده شود

 

 . بھداشتی را درک کنیدلطفاً با پرستار مدرسھ مشورت کنید تا این الزامات 
 : مطابق قوانین ایالت ویرجینیا موارد زیر الزامی استجھت حضور دانش آموزان در مدرسھ 

گواھی از یک پزشک دارای مجوز مبنی بر اینکھ دانش آموز در زمان ثبت نام طبق قوانین ایالتی واکسیناسیون شده   .1
 . است

• TD، DT، DtaP، DTP ای Tdap  : یا بعد از آن سالگی 4ت در روز تولد دوز با یک نوب  4حداقل . 
 .NNPS دی جد 12-8 یھاکالس  ھمھ برای و  7آموزان کالس ھمھ دانش پیش از ورود برای  Tdap بوستر کی

 .جایگزینی برای این واکسن وجود ندارد
دانش آموزان   یتمام یک دوز پبش از ورود برای  ):MCV4، MenACWY(واکسن مزدوج مننگوکوک  •

 . تجویز شود) سال  18تا  16سنین (  12دوز دوم باید پیش از کالس . )  12-11 سنین(8 و  7کالس 
 . سالگی یا بعد از آن مورد نیاز است  16روز تولد در  12کالس یک دوز پیش از ورود بھ 

در   3مگر اینکھ دوز . یا بعد از آن سالگی 4دوز با یک نوبت در روز تولد  4حداقل  ):IPV ای OPV(فلج اطفال   •
 . داده شود 2ماه بعد از دوز  6سالگی یا بیشتر و حداقل  4سن 

)  روز 361(ماھگی  12دوز سرخجھ، ھمھ در   1دو دوز سرخک و اوریون؛  ):MMR( سرخجھ ون،ی سرخک، اور •
 . یا بعد از آن

 .زمان ورود کودکستان مورد نیاز نیستدوز دوم سرخک و اوریون تا 
 ھمھ پایھ ھا - دوز  3حداقل  ):Hep  B( ا ی B  تیھپات •
 اول   دو دوز برای پیش از کودکستان، کودکستان و کالس ): Hep A(  ای  A تیھپات •
• HPV:  7 ھمھ دانش آموزان کالسدو دوز، دوز اول قبل از ورود برای . 
 یا بعد از آن) روزگی 361(ماھگی  12دوز در   1 ):مرغانآبلھ (  سالیوار •
 دوز مورد نیاز برای کالس پیش کودکستانی 1
 12-دوز مورد ن�از برای ورود به کودکستان 2
 ) بھ این قسمت مراجعھ کنید - پرستار مدرسھ گزارش والدین در خصوص بیماری را ممکن است تأیید و مستند کند (
 . دوز بستھ بھ سن در اولین دوز 4- 2  - ) یدبھ باال مراجعھ کن ( یکودکستان شیفقط پ : ++ پنوموکوک •

کامل در   یھا خیچنانچھ تار. را نشان دھد قیشده، از جملھ ماه، روز و سال تزر قیھر واکسن تزر یتعداد دوزھا دی با یگواھ  نیا
بھ ھر  (  یآموزدانش چنانچھ . شود دیی مسئول بخش بھداشت تا کی  ای ی ارائھ دھنده پزشک کیتوسط   دی دسترس نباشد، سوابق با

و    B  تی ھپات ، MMR، OPV، DPT: از  یفعل دوز  کیبھ صورت مشروط با  تواندی نداشتھ باشد، م ونیناسیسابقھ واکس)  یلی دل
 .است  قانون نیا . ندارد  وجود  یمھلت  چیھ. نام کند ثبت   یسر   ل ی و طرح تکم)  در صورت وجود ( آبلھ مرغان  

 
 
 

شوند، ملزم بھ  پذیرفتھ می )5تا کالس  کودکستان شیپ ( NNPSآموزانی کھ برای نخستین دفعھ در ھر مدرسھ ابتدایی دانش .2
ھستند، کھ ظرف دوازده ماه از تاریخ  PAارائھ گزارش معاینھ فیزیکی جامع، امضا شده توسط پزشک مجاز، پرستار یا 

 فیزیکی مدرسھ از فرم .  نام اولیھ انجام شده استثبت



R 06/2022 - P  

2022 -2023 
 

 . دپارتمان بھداشت ویرجینیا موجود است
 

منتقل می شوند، یک کپی معاینھ فیزیکی در رکورد   NNPSاز  5کالس - برای دانش آموزانی کھ بھ کودکستان •
ی نقل و انتقاالت پیش کودکستانی، فقط  برا . پذیرفتھ خواھد شدکھ شرایط فوق را برآورده می کند، تجمعی آنھا 

 و  NNPS PEEP ،First Stepمدارک فیزیکی از برنامھ 
N.N. Head Start  ماه از تاریخ ثبت نام  12آموزان پیش کودکستانی باید ظرف سایر دانش . شودپذیرفتھ می **

 .یک مدرک فیزیکی داشتھ باشند NNPSدر 
نام کنند، اما باید با آنھا کار کرد تا واکسیناسیون یا مدرک فیزیکی می توانند ثبتخانمان بدون آموزان بیدانش •

 . اجزای مورد نیاز تکمیل شود
 

 . است) 5از کودکستان تا کالس (تاریخ ثبت نام اولیھ، اولین تاریخ حضور در مدرسھ در ھر سیستم مدرسھ  *
 . ثبت ناماولین تاریخ حضور می باشد نھ  NNPSتاریخ ثبت نام در **
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 ی خانوادگ یبرنامھ آموزش زندگ
 
 

 برنامھ آموزش زندگی خانوادگی بر این فرض استوار است کھ والدین و خانواده ھا باید
دستورالعمل آموزش زندگی خانوادگی  . الت جنسی انسانی باشندتامین کنندگان اولیھ اطالعات و ارزش ھای زندگی خانوادگی و تمای 

ھدف این . با استانداردھای یادگیری آموزش زندگی خانوادگی وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا و قانون ویرجینیا ھمراستا است
 است کھ اطالعات پزشکی 

آموزش زندگی خانوادگی باید بھ منظور ترویج  . تصمیم بگیرددقیق و متناسب با سن را ارائھ دھیم تا ھر کودکی بتواند آگاھانھ 
مشارکت والدین، پرورش خودپنداره ھای مثبت، و ارائھ مکانیسم ھایی برای سازگاری با فشار ھمساالن و استرس ھای زندگی مدرن  

 . با توجھ بھ مراحل رشد و توانایی ھای دانش آموزان طراحی شود
برنامھ آموزش  . دگی بھ توسعھ دستورالعمل آموزش زندگی خانوادگی کمک می کندکمیتھ مشاوره آموزش زندگی خانوا 

زندگی خانوادگی در مدارس دولتی نیوپورت نیوز بھ شکلی طراحی و اجرا شده است تا بھ دانش آموزان آگاھی داده و اجازه دھد تا بھ  
 . جامعھ دست پیدا کنند پتانسیل کامل خود بھ عنوان یک شخص و بھ عنوان عضوی از اعضای خانواده و

 . دروس آموزش زندگی خانوادگی در مقاطع مختلف در طول سال تحصیلی تدریس می شود
والدین و سرپرستان برای بررسی برنامھ آموزش زندگی خانوادگی ارائھ شده توسط مدارس بخش خود، از جملھ مطالب آموزشی  

والدین و سرپرستان حق   .موجود است Canvasاین اطالعات در . ارندنوشتاری و سمعی و بصری مورد استفاده در این برنامھ حق د
چنانچھ یکی از والدین تمایل ندارد . دارند فرزند خود را از تمام یا بخشی از دستورالعمل ھای آموزشی زندگی خانوادگی معاف کنند

شود، تکمیل کرده  یافت می  Canvasفرزندش در برنامھ شرکت کند، باید فرم درخواست انصراف آموزش زندگی خانوادگی را کھ در 
 .رگردانندو ب 

 
 رستان یدب و  ،ییدبستان، راھنما یبرا یخانوادگ یآموزش زندگ

 ، راھنمایی و دبیرستان *دروس توسط متخصصان آموزش زندگی خانوادگی در دبستان

 کودکستان  

 یمن یا نی خانواده ھا و قوان: 1درس 
 .ھستند نشان می دھنددانش آموزان درک بیشتری از پویایی و ایمنی خانواده در حالی کھ در جمع 

 . +ھمھ عضوی از یک خانواده ھستند •
 . +خانواده ھا در شکل ھا و اندازه ھای مختلفی ھستند •
 . +خانواده ھا محبت و حمایت را ارائھ می دھند •
 .قوانین ایمنی برای گم شدن در یک مکان عمومی •

+ 
 1 ھیپا

 

 امدھا یابراز احساسات و انتخاب ھا و پ: 1درس 
 

 . دھندآموزان درک بیشتری از بیان مناسب احساسات و عواقب انتخاب ھا نشان میدانش
 . + داشتن احساسات مختلف بسیار طبیعی است •
 . + دانستن اینکھ چگونھ آن احساسات را بیان کنیم بھ ما در خانھ، مدرسھ و سایر فعالیت ھا کمک می کند •
 . +برخی از این موارد مثبت و برخی منفی می باشند. دھدعواقبی کھ در اثر رفتارھای ھر شخصی رخ می  •

 
 

 2 ھیپا
 

 یری پذ تیمسئول: 1درس 
 .دانش آموزان درک بیشتری از مسئولیت نشان می دھند

https://nnps.instructure.com/courses/56390


 

 22/ 6/ 7کتابچھ راھنمای حقوق و مسئولیت ھا  : FLEبھ روز رسانی ھای 
 

 . + تعریف مسئولیت •
 . +مسئولیت اعمال و رفتارھایم و اینکھ آنھا چھ احساسی را در دیگران ایجاد می کنندنیاز بھ پذیرفتن  •

 
 3 ھیپا

 

 بدن  یاعضا یبرااصطالحات /ھارسانھ  راتیتأث: 1درس 
آموزان آگاه خواھند بود کھ چگونھ اشکال مختلف رسانھ ھا از احساسات ما استفاده می کنند تا ما را بھ دنبال استفاده دانش

 .محصوالت سوق دھنداز 
 *نمونھ ھای مختلف تاثیر رسانھ ھا   •
 * سالمت روان و نفوذ رسانھ ھا  •
 . *الکل، محصوالت نیکوتین و سایر تبلیغات دارویی •

 
 . کنندکنند کھ ھمھ موجودات زنده تولید مثل می ھای خصوصی اصطالحات پایھ را یاد گرفتھ و درک می آموزان برای قسمت دانش

 * دالیل یادگیری و استفاده صحیح از اصطالحات  •
 . * ھای خصوصی برای ھمھ افراد بھ استثنای پرسنل پزشکی مجاز نیستقسمت  •
 . *کنندھایی از گیاھان، حشرات و پستاندارانی کھ تولید مثل مینمونھ •
 . * نمونھ ھایی از پستاندارانی کھ برای تولیدمثل بھ یک جفت نر و ماده نیاز دارند •

 
 4 ھیپا

 

 بلوغ /احساسات : 1درس 
 . ھای موثر برخورد با آنھا را شناسایی خواھند کردآموزان عواطف اولیھ انسانی و راه دانش

 
 . * تاکید بر درک و برخورد با احساسات قوی مثبت و منفی •
استفاده از  دانش آموزان مدیریت پاسخ ھای مناسب بھ این احساسات و اجتناب از رفتارھای خود تخریبی یا سوء  •

 . * شیوه ھای مثبت سالمت روان و جلوگیری از رفتارھای خود ویرانگر یا توھین آمیز را خواھند آموخت
 

افتد تشخیص داده و این تغییرات را با افزایش نیاز بھ بھداشت  آموزان تغییرات فیزیکی را کھ در دوران بلوغ اتفاق می دانش
 .شخصی مرتبط می دانند

 
جھش ناگھانی رشدی، افزایش تولید عرق، تغییرات پوستی، نوسانات خلقی،  : تغییرات فیزیکی زیر است دستورالعمل شامل  •

بھ عالوه، اھمیت  . رشد موھای ناحیھ تناسلی و زیر بغل، افزایش عرض شانھ در پسران، و رشد سینھ و باسن در دختران
ورالعمل برای دختران شامل آناتومی اولیھ دست . بھداشت فردی در خصوص این تغییرات بدن مورد بحث قرار می گیرد

آموزش برای پسران  . دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و استفاده در نظر گرفتھ شده و دفع مناسب محصوالت بھداشتی است
 . *شامل آناتومی اولیھ دستگاه تناسلی مردانھ، نعوظ، و انزال شبانھ است

تمرکز بر روی  . و الگوھای رشد در افراد متفاوت و طبیعی استتأکید بر این واقعیت است کھ شروع تغییرات جنسی  •
 . * ایجاد نگرش مثبت نسبت بھ خود در دوران بلوغ و قدردانی از تفاوت ھای فردی است

 
 5 ھیپا

 

 ی فرد بھداشت  و  یتناسل  یھا اندام ز،یر  درون  غدد ستمیس: 1درس                     
 . دھندافتد نشان میآموزان درک بیشتری از تغییراتی کھ در دوران بلوغ اتفاق می دانش                     
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 . * شناسایی قسمت ھای اساسی سیستم غدد درون ریز •
 . * تغییرات احساسی در دوران بلوغدرک ارتباط بین ھورمون ھا و  •
 . *ھایی برای مدیریت تغییرات عاطفی در دوران بلوغ بررسی استراتژی  •
 . * شناسایی تغییرات دوران بلوغ در مردان و زنان •
 . *شناسایی اندام ھای تناسلی •
 . * شناسایی عادات بھداشتی خوب شخصی •

 
 مثل  دی فشار ھمساالن، سوء مصرف مواد و تول: 2درس 

 .آموزان بھ بررسی تغییرات بلوغ و توضیح تولید مثل انسان ادامھ می دھنددانش 
 . * شناسایی استراتژی ھای خاصی برای مقابلھ با فشار ھمساالن •
 . *درک خطرات سوء مصرف مواد •
 . * توضیح نحوه تولید مثل •
 . * درک رشد کودک در مراحل مختلف •

 
 دروس تدریس شده توسط معلم کالس + 
 مربیان زندگی خانوادگیتدریس توسط * 

 
 .ای ھر مدرسھ بیابیدو در مرکز رسانھ  /http://www.nnschools.org/peبھ نشانی  NNPSسایت اطالعات بیشتر را در وب 

 
 یی مدرسھ راھنما

 
 ) یا قھیدق  45ھفت کالس  (  6 ھیپا

 

 اعتماد مقدمھ، بزرگساالن قابل : 1درس 
آموزان درک باالتری از اینکھ بزرگساالن مورد اعتماد چھ کسانی ھستند، نحوه برخورد با بزرگساالن مورد اعتماد با دانش

 .دھندسؤاالتی در خصوص بلوغ و چگونگی ایجاد روابط سالم با آنھا نشان می
 قوانین کالس درس /وضع ھنجارھا •
 تعریف بزرگساالن قابل اعتماد •
 دانش آموزان در ایجاد روابط سالم با بزرگساالن در زندگی شانکمک بھ  •
 بلوغ : 2درس 

 . کنندآموزان تغییرات مربوط بھ بلوغ را برای افرادی کھ آناتومی زن و مرد دارند بررسی می دانش
 محدوده سنی بلوغ برای کسانی کھ آناتومی مرد و زن دارند •
 م ھای غدد درون ریز در این فرآیندمقدمھ ای بر تغییرات آناتومیکی بدن؛ نقش سیست  •
 بھداشت مناسب در دوران بلوغ و بعد از آن •
 احترام بھ خود و دیگران در دوران بلوغ •
 بلوغ  دوران راتییتغ/زن یآناتوم: 3درس 

 .دانش آموزان دانش خود را در خصوص تغییرات خاص آناتومیکی و عاطفی زنان در طول دوران بلوغ نشان می دھند
 محصوالت قاعدگی و بھداشتی •
 برچسب زدن آناتومی زن و بحث در خصوص نقش آن در تولید مثل •
 ) عاطفی و جسمی(ھا بر بدن ھا و تأثیر آنھورمون •
 بلوغ  دوران راتییتغ/ مرد یآناتوم: 4درس 

 .ی دھنددانش آموزان دانش خود را در خصوص تغییرات خاص آناتومیکی و عاطفی مردان در طول دوران بلوغ نشان م
 بحث در مورد نعوظ و انزال در حین خواب  •
 برچسب زدن آناتومی مرد و بحث در خصوص نقش آن در تولید مثل •
 ) عاطفی و جسمی(ھا بر بدن ھا و تأثیر آنھورمون •

http://www.nnschools.org/pe/
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 دزی ا/ی و یآ اچ ،یخود دار: 5درس 
 .ایدز را بررسی خواھند کرد/دانش آموزان انتقال و عوارض اچ آی وی 

 ایدز /روش ھای انتقال اچ آی وی  •
 ویژه سیستم ایمنیایدز و تاثیر آن بر بدن، بھ/ اچ آی وی •
 خودداری کردن بھ عنوان یک اقدام پیشگیرانھ •
 ایدز /رفتار محترمانھ با مبتالیان بھ اچ آی وی  •
 تجاوز /ی جنس آزار  ،یجنس ت ی اذ  و آزار ،یچت سکس: 6درس 

 .دانش آموزان جنبھ ھای مثبت و استفاده نادرست از رسانھ ھای اجتماعی و پیام ھای متنی را بررسی خواھند کرد
 .دانش آموزان جنبھ ھای مثبت و استفاده نادرست از شبکھ ھای اجتماعی و پیام ھای متنی را بررسی خواھند کرد •
 ای اجتماعی و پیامکسوء استفاده از شبکھ ھ •
 ) چت سکسی (عواقب درگیر شدن در آزار و اذیت اینترنتی و ارتباط جنسی آشکار   •
 .استراتژی ھایی برای پاسخگویی و مقابلھ با ارتباطات نامناسب آنالین •
 قاچاق انسان : 7درس 

 . کنندآموزان تاکتیک ھای فریب دادن و ابزار قاچاقچیان را تجزیھ و تحلیل می دانش
 در خصوص تاکتیک ھای تطمیع کھ قاچاقچیان بھ کار می برندبحث  •
 چگونھ یک موقعیت بالقوه قاچاق را تشخیص دھیم •
 ) سکس و کار (ارزیابی انواع مختلف قاچاق   •
 حفاظت از اطالعات شخصی بھ صورت آنالین بھ عنوان راھی برای بھ حداقل رساندن خطر  •
 کنیم؟ چگونھ بھ فردی کھ مشکوک بھ قاچاق است کمک  •

 
 ) دقیقھ ای  45ھفت کالس  ( 7 ھیپا

 
 

 مقدمھ، بزرگساالن قابل اعتماد : 1درس 
آموزان درک باالتری از اینکھ بزرگساالن مورد اعتماد چھ کسانی ھستند، نحوه برخورد با بزرگساالن مورد اعتماد با دانش

 .دھندمیسؤاالتی در خصوص بلوغ و چگونگی ایجاد روابط سالم با آنھا نشان 
 قوانین کالس درس /وضع ھنجارھا •
 تعریف بزرگساالن قابل اعتماد •
 کمک بھ دانش آموزان در ایجاد روابط سالم با بزرگساالن در زندگی شان •
 احساسات  و  مثل دی تول ی بررس: 2درس 

 . کنندمی آموزان تغییرات مربوط بھ بلوغ را برای افرادی کھ آناتومی زن و مرد دارند بررسی دانش
 بررسی تغییرات و عملکرد آناتومیک مردان  •
 بررسی تغییرات و عملکرد آناتومیک زنان •
 برخورد با احساسات شدید و رفتار مسئوالنھ  •
 بدن  ری رسانھ و تصو:  3درس 

 . دانش آموزان ارزیابی خواھند کرد کھ چگونھ رسانھ ھا در تصمیم گیری آنھا می توانند نقش ایفا کنند
 بر جامعھ تأثیر رسانھ ھا •
 تمرین ھای تصویر بدنی مثبت •
 آزار و اذیت اینترنتی و تأثیر آن بر دیگران •
 استفاده مناسب از وسایل ارتباطی؛ پیامدھای چت سکسی  •
 یخوددار: 4درس 

برای  % 100دانش آموزان مزایای عدم شرکت در فعالیت جنسی را درک خواھند کرد و اینکھ چگونھ خودداری تنھا راه 
 . جلوگیری از عفونت ھای مقاربتی است

 توضیح خودداری بھ عنوان یک روش پیشگیری از عفونت ھای مقاربتی  •
 ل عفونت ھای مقاربتیخودداری از مصرف مواد مخدر و الکل برای کمک بھ جلوگیری از انتقا •
 مزایای تمرین خودداری  •
 مھارت ھای امتناع و نحوه مقابلھ با فشار ھمساالن  •
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 ی روسیو  و  ییایباکتر یمقاربت یعفونت ھا:  5درس 
 . کنندحفاظتی عفونت ھای مقاربتی را بررسی می ھای آموزان انتقال، عوارض و روش دانش

 انتقال عفونت ھای مقاربتی •
 ) عالئم، برای کسانی کھ درمان نشده اند چھ اتفاقی می افتد(اثرات عفونت ھای مقاربتی بر بدن  •
 خودداری کردن بھ عنوان یک اقدام پیشگیرانھ •
 سایر اقدامات محافظتی •
 ونت ھای مقاربتیگزینھ ھای درمانی برای افراد مشکوک بھ عف •
 تجاوز /یجنس  آزار ،یجنس تیآزار و اذ: 6درس 

 .تجاوز و نحوه تأثیر آن بر قربانیان را نشان خواھند داد/دانش آموزان دانش آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده
 تجاوز جنسی  /تشخیص تفاوت بین آزار و اذیت جنسی و سوء استفاده  •
 پیامدھای انجام این رفتارھا  •
 اینکھ چھ کسانی گزارشگران موظف ھستند و نقش آنھا در یافتن کمکتوضیح  •
 قاچاق انسان : 7درس 

 . کنندآموزان تاکتیک ھای فریب دادن و ابزار قاچاقچیان را تجزیھ و تحلیل می دانش
 بحث در خصوص تاکتیک ھای تطمیع کھ قاچاقچیان بھ کار می برند •
 چگونھ یک موقعیت بالقوه قاچاق را تشخیص دھیم •
 ) سکس و کار (ارزیابی انواع مختلف قاچاق   •
 حفاظت از اطالعات شخصی بھ صورت آنالین بھ عنوان راھی برای بھ حداقل رساندن خطر  •
 چگونھ بھ فردی کھ مشکوک بھ قاچاق است کمک کنیم؟  •

 

 ) دقیقھ ای  45ھفت کالس  ( 8 ھیپا
 
 

 مقدمھ، بزرگساالن قابل اعتماد : 1درس 
باالتری از اینکھ بزرگساالن مورد اعتماد چھ کسانی ھستند، نحوه برخورد با بزرگساالن مورد اعتماد با آموزان درک دانش

 .دھندسؤاالتی در خصوص بلوغ و چگونگی ایجاد روابط سالم با آنھا نشان می
 قوانین کالس درس /وضع ھنجارھا •
 تعریف بزرگساالن قابل اعتماد •
 لم با بزرگساالن در زندگی شانکمک بھ دانش آموزان در ایجاد روابط سا •
 ی باردار  از یریجلوگ : 2درس 

توانند از بارداری و یا عفونت ھای مقاربتی جلوگیری کنند را  ھای مختلف پیشگیری از بارداری و اینکھ چگونھ میآموزان روش دانش
 . تجزیھ و تحلیل خواھند کرد

 جلوگیری از بارداری کمک کنندروش ھای ھورمونی و اینکھ چگونھ می توانند بھ  •
عفونت ھای  /توانند بھ پیشگیری از بارداری و اینکھ چگونھ می ) غیر ھورمونی(ھای بازدارنده روش  •

 توضیح خودداری بھ عنوان یک روش پیشگیری از عفونت ھای مقاربتی. مقاربتی کمک کنند
 یی ایباکتر یمقاربت یعفونت ھا:  3درس 

درمان عفونت ھای مقاربتی ویروسی را بررسی خواھند  /شرکت در فعالیت جنسی و نحوه انتشاردانش آموزان مزایای عدم 
 .کرد

 توضیح خودداری بھ عنوان یک روش پیشگیری از عفونت ھای مقاربتی  •
 خودداری از مصرف مواد مخدر و الکل برای کمک بھ جلوگیری از انتقال عفونت ھای مقاربتی •
 انتشار و درمان عفونت ھای مقاربتی باکتریاییبحث در مورد چگونگی  •
 تجزیھ و تحلیل آماری عفونت ھای مقاربتی  •
 ی روسیو  یمقاربت یعفونت ھا:  4درس 

درمان عفونت ھای مقاربتی ویروسی را بررسی خواھند  /دانش آموزان مزایای عدم شرکت در فعالیت جنسی و نحوه انتشار
 .کرد

 یری از عفونت ھای مقاربتی توضیح خودداری بھ عنوان یک روش پیشگ •



 

 22/ 6/ 7کتابچھ راھنمای حقوق و مسئولیت ھا  : FLEبھ روز رسانی ھای 
 

 خودداری از مصرف مواد مخدر و الکل برای کمک بھ جلوگیری از انتقال عفونت ھای مقاربتی •
 بحث در مورد نحوه انتشار و درمان عفونت ھای مقاربتی ویروسی  •
 تحلیل آماری عفونت ھای مقاربتی تجزیھ و  •
 امتناع  یمھارت ھا: 5درس 

 .رددانش آموزان مھارت ھای آموختھ شده در کالس را بھ منظور مقاومت در برابر فشار ھمساالن در جنبھ ھای مختلف زندگی خود بھ کار خواھند ب 
 سازی، تمرین کرده و نشان دھیدھای جنسی مدل ھای امتناع را در زمینھمھارت  •
 ھای ارتباطی بحث کنیدھا در سناریوھا و چالش خصوص احساسات شخصیت  در •
 خودداری کردن بھ عنوان یک اقدام پیشگیرانھ •
 ت یرضا ان،ی آشنا تجاوزتجاوز، /یجنس  آزار ،یجنس تیآزار و اذ: 6درس 

 .تجاوز و ایجاد رضایت را نشان خواھند داد/دانش آموزان دانش آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده
 تجاوز جنسی  /تشخیص تفاوت بین آزار و اذیت جنسی و سوء استفاده  •
 پیامدھای انجام این رفتارھا  •
 توضیح اینکھ چھ کسانی گزارشگران موظف ھستند و نقش آنھا در یافتن کمک •
 استراتژی ھایی برای کاھش خطر تبدیل شدن بھ قربانی تجاوز جنسی افراد آشنا  •
 ویرجینیاموافقت صریح، قوانین رضایت در  •
 قاچاق انسان : 7درس 
 . کنندآموزان تاکتیک ھای فریب دادن و ابزار قاچاقچیان را تجزیھ و تحلیل می دانش

 بحث در خصوص تاکتیک ھای تطمیع کھ قاچاقچیان بھ کار می برند •
 شناخت وضعیت قاچاق بالقوه  •
 ) سکس و کار (ارزیابی انواع مختلف قاچاق   •
 صورت آنالین بھ عنوان راھی برای بھ حداقل رساندن خطر حفاظت از اطالعات شخصی بھ  •
 چگونھ بھ فردی کھ مشکوک بھ قاچاق است کمک کنیم؟  •

 
 

 ) دقیقھ ای 90ھفت کالس  (  ی واقع   افت ی در   :9 ھیپا
 

 ی جنس التی تما: 1درس 
 .کنندھا و باورھای شخصی در خصوص جنسیت و سالمت جنسی را شناسایی میآموزان ارزش دانش

 عاطفی  –مھارت ھای یادگیری اجتماعی  •
 شناسایی بزرگساالن قابل اعتماد •
 مشترک  تیمسئول و  سکس، ت،یجنس: 2درس 

 .دانش آموزان کلیشھ ھا و اھمیت مسئولیت مشترک در روابط عاشقانھ را مورد بحث قرار می دھند
 آموزش واژگان توصیف جنسیت و ھویت جنسی  •
 بحث درباره اھمیت کنترل خود  •
 یادگیری تفاوت بین جنسیت تعیین شده در بدو تولد، ھویت جنسیتی، بیان جنسیت و جھت گیری جنسی  •
 محافظت  یو روش ھا  یآناتوم: 3درس 

 . ھا و عملکردھای آناتومی جنسی و تناسلی را خواھند آموختآموزان بخش دانش
 آشنایی با روش ھای مختلف حفاظتی •
 کاندومشناسایی مراحل صحیح استفاده از   •
 شناسایی تاثیر استفاده از کاندوم بر بارداری و پیشگیری از عفونت ھای مقاربتی •
 ی مقاربت  یھا عفونت از  یریشگی پ: 4درس 

 آموزان در مورد عفونت ھای مقاربتی، از جملھ انتقال و پیشگیری بحث خواھند کرد دانش
 شناسایی رفتارھای پرخطر  •
 انتقال عفونت ھای مقاربتیبحث در مورد استراتژی ھای کاھش خطر  •
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 محافظت  و انداختن قیبھ تعو یگفتگو برا: 5 درس 
 . دانش آموزان استفاده از مھارت ھای ارتباط قاطعانھ و مذاکره را تمرین می کنند

 شناسایی مرزھای شخصی  •
 گیرند کھ چگونھ مرزھا را با شخص دیگری بھ اشتراک بگذاریدمییاد  •
 روابط سالم و ناسالم :  6درس 

کنند، از جملھ شناسایی منابعی برای کمک بھ  آمیز را شناسایی میھای روابط سالم، ناسالم و توھینآموزان ویژگی دانش
 .ندکننده را تجربھ ککسی کھ ممکن است یک رابطھ ناسالم یا سوءاستفاده 

 .توانند بر ارتباطات و روابط عاشقانھ تأثیر بگذارندبحث در مورد اینکھ چگونھ شبکھ ھای اجتماعی می •
 ی جنس سالمت یھا مراقبت  بھ یدسترس   و  سکیر  یابی ارز: 7درس 

 . ادغام خواھند کرد Capstoneدانش آموزان تمام درس ھای قبلی را برای ارائھ یک پروژه نھایی 
 در نظر گرفتن سطح ریسک شخصی آنھا •
 بحث در مورد استراتژی ھای دسترسی بھ خدمات مراقبت ھای بھداشتی جنسی •

 
 ) دقیقھ ای 90پنج درس ( :10 ھیپا

 

 داشتن ت یرضا   و  سالم یریگ میتصم: 1درس 
 . کنندگیری سالم شناسایی میھایی را برای تصمیمگیری راهآموزان با استفاده از مدل تصمیمدانش

 توضیح اینکھ چگونھ رشد مغز نوجوانان بر تصمیم گیری تاثیر می گذارد •
 ھای شخصی در خصوص سکس و روابط شناسایی ارزش  •
 شناسایی پیامدھای منفی چت سکسی •
 اسالم روابط سالم و ن:  2درس 

 .ھای خود را در زمینھ انتظارات از خودشان و روابط بین فردی شرح خواھند دادآموزان نگرش دانش
 شناسایی ویژگی ھای روابط سالم و ناسالم •
 توسعھ مھارت ھای کمک بھ دوست در یک رابطھ ناسالم  •
 شناسایی حداقل یک منبع خشونت در رابطھ در جامعھ  •
 ی مقاربت یھا عفونت  از یریشگیو پ  یباردار: 3درس 

 .ناخواستھ محافظت کنند توانند از خود در برابر عفونت ھای مقاربتی و بارداری کنند کھ میھایی را شناسایی میآموزان راه دانش
شناسایی نحوه عملکرد روش ھای ھورمونی، حائلی و رفتاری پیشگیری از بارداری برای جلوگیری از   •

 بارداری کار می کنند
 .شناسایی عالئم و نشانھ ھای شایع ترین عفونت ھای مقاربتی •
 ایدز، و چگونگی پیشگیری از آن/شناسایی نحوه انتقال عفونت ھای مقاربتی، از جملھ اچ آی وی •
 شناسایی اینکھ چگونھ کاندوم می تواند از عفونت ھای مقاربتی، از جملھ اچ آی وی و بارداری جلوگیری کند •
 صحیح استفاده از کاندومفھرست مراحل  •
 مان یزا  و  نی جن رشد ،یباردار: 4درس 

 .دھد، شناسایی خواھند کردآموزان تغییرات فیزیکی و روانی را کھ در دوران بارداری رخ میدانش
 شرح عالئم و نشانھ ھای بارداری  •
 شرح اقدامات پیش از تولد کھ می تواند بھ بارداری سالم کمک کند یا آن را تھدید کند  •
 رح فرآیندھای رشد جنین، زایمان و تولد ش •
 ی ارزش ھا، اھداف و بودجھ بند: 5درس 

 . ریزی ھدف زندگی در نظر گرفتھ شوند بررسی خواھند کردآموزان عواملی را کھ باید جھت برنامھ دانش
 توسعھ مھارت ھای تصمیم گیری در مورد بودجھ بندی  •
 آینده بھ آن دست یابندکھ می خواھند در  SMARTتوضیح حداقل یک ھدف  •



 

 

 :اولیای گرامی دانش آموزان پایھ پنجم تا دوازدھم 
 
 

اختالالت خوردن، از جملھ مشکالت جدی سالمتی است کھ معموالً از دوران کودکی یا نوجوانی شروع شده و دختران و پسران را  
اختالالت خوردن با ترکیبی از حمایت ھای تغذیھ ای، دارویی و درمانی  با تشخیص زودرس،   .ھر دو تحت تأثیر قرار می دھد

قانونی را با درک اھمیت شناسایی زودھنگام دانش آموزان در معرض    2013مجمع عمومی ویرجینیا در سال    .قابل درمان است
لدین در رابطھ با اختالالت  خطر، تصویب کرد کھ بھ موجب آن ھر ھیئت مدیره مدرسھ را ملزم می کرد تا اطالعات آموزشی وا

 . خوردن را بھ صورت ساالنھ بھ دانش آموزان پایھ پنجم تا دوازدھم ارائھ دھد

توجھ بھ این نکتھ ضروری است کھ اختالالت خوردن بھ اندازه رفتارھا، نگرش ھا و طرز فکر بر اساس تغییرات وزنی  
اغلب، جوانی مبتال بھ   .وه ھای سنی مختلف متفاوت باشدعالئم ممکن است بین زن و مرد و در گر .  تشخیص داده نمی شوند 

سرپرستان و اعضای خانواده برای  / والدین  .اختالل خوردن از مشکلی کھ دارد می تواند آگاه نباشد یا مسائل را مخفی نگھ دارد
بھ رفتارھای    توجھ کردن. متوجھ شدن عالئم یا رفتارھایی کھ باعث نگرانی می شود در موقعیت منحصر بھ فردی ھستند 

  .ھای اولیھ شوددھنده مراقبتمشترک در افراد مبتال بھ اختالالت خوردن می تواند منجر بھ ارجاع زودھنگام بھ ارائھ 
 .اختالالت خوردن مھم است کھ توسط فردی کھ در این نوع مراقبت ھا تخصص دارد درمان شود

ھایی احتمالی از اختالل خوردن را نشان دھد، لطفاً  مکن است نشانھ کنید فرزندتان م پس از بررسی اطالعات زیر، چنانچھ فکر می 
 . شده در زیر تماس بگیریدھای بھداشتی اولیھ، پرستار مدرسھ یا یکی از منابع فھرستدھنده مراقبتبا ارائھ 

 gntiae-emcorove-plhe/onitnformai/om.chopeerdorgdisniteawww.//:ptth(AED)-آکادمی اختالالت خوردن  
eda/ionstizaangro -sfitrop-nons/errdosid 

 E.A.S.T.F( org.de-teas.fWlvw(توانمندسازی و درمان حمایتی خانواده ھا از اختالالت خوردن  
 
 

 2237-931-800-1 لفن رایگان، خط راھنمای محرمانھ،، ت www.nationaleatingdisorder.orgانجمن ملی اختالالت خوردن 
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 پرورش ویرجینیا وزارت آموزش و :  اضافی منابع 
lmshtx.ndeial/cedih mealthpport/ugov/s.niaigri.vdoewww..   اختالالت خوردن ، در زیر بخش 

 

 اختالالت خوردن چیست؟ 

آنھا یک مد، مرحلھ یا انتخاب سبک زندگی    .عواقب جدی برای سالمتی، بھره وری و روابط داشتھ باشد اختالالت خوردن شرایطی واقعی، پیچیده و ویرانگری می باشد کھ می تواند  
 .ی، رفاه عاطفی، اجتماعی و جسمی این شرایط بھ طور بالقوه تھدید کننده زندگی می باشند کھ بر ھر جنبھ ای از عملکرد فرد تأثیر گذاشتھ، از جملھ عملکرد مدرسھ، رشد مغز . نیستند

در  عالئم  از این  ھر یک نسبت بھ . طرز فکرھا تشخیص داد نگرش ھا و رفتارھا، و ھمچنین بر اساس وزن تالالت خوردن را می توان بر اساس تغییر اخ
 :نکات کلیدی کھ باید در مورد غذا بھ دنبال آن باشید. فرزندتان ھوشیار باشید 

 ) مقادیر زیادی غذا ممکن است ناپدید شوند، بستھ بندی ھا و ظروف خالی زیادی را پیدا کنید( خوردن مقادیر زیادی مواد غذایی کھ بھ نظر خارج از کنترل بھ نظر می رسد   •
 . چک برش دھد یا غذا را در بشقاب پخش کندممکن است فقط یک غذا یا گروه غذایی خاصی را بخورد، غذا را بھ قطعات بسیار کو- قوانین غذایی را ایجاد می کند  •
 . کندکند یا اغلب روی آن تمرکز میدرباره وزن، غذا، کالری، گرم چربی و رژیم غذایی زیاد صحبت می  •
 اغلب می گوید کھ آنھا گرسنھ نیستند   •
 کند مصرف می ھای غذایی معمولی غذای خود را بھ مقدار کم کند یا در وعده ھای غذایی را حذف می وعده   •
  برای دیگران غذا یا پذیرایی می کند اما آنھا را نمی خورد   •
 کند ھای مربوط بھ غذا اجتناب میھای غذایی یا موقعیتاز وعده  •
 بعد از غذا اغلب بھ دستشویی می رود  •
 یا آدامس زیاد استفاده می کند / و، نعناع، از دھانشویھ  •
 غذاھایی کھ قبالً از آنھا لذت می برد، می کند  حذف شروع بھ   •

 
 : فعالیت بھ دنبال آنھا باشیدچیزھای کلیدی کھ باید در مورد 

  - بیش از آنچھ کھ برای سالمتی باشد یا توصیھ شده است ، ھمیشھ ورزش می کند  •
 یا آسیب، بیماری، خستگیآب و ھوا،  علیرغم

زمان بیشتری را بھ تنھایی  ، کندخود را متوقف می  انجام فعالیت ھای منظم  •
 ) ورزش کردن باشد  می تواند زمان بیشتری را صرف ( می گذراند 
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 : عوامل خطر فیزیکی
•    ً  بھ احتمال زیاد . سرما می کند یا از خستگی دائم شکایت می کند   احساس  دائما

 .یا عصبی می شوند / تحریک پذیرتر و
  - عالئم استفراغ در حمام مشاھده یا (ھر گونھ استفراغ بعد از غذا خوردن   •

 ) گرفتگی مجرای حمام، بو
یا بستھ ھای  (دیورتیک ھا  یا ھر گونھ استفاده از ملین ھا  •

 ) خالی را پیدا کنید
 : خطر سایر عوامل   

 )واقعیتبدون در نظر گرفتن ( یا خیلی چاق ھست بزرگ است کھ ایشان خیلی معتقد   •
 ظاھرشان اطمینان پیدا کندمورد اغلب می پرسد تا در   •
 از معاشرت با دوستان خود دست می کشد    •
 قادر بھ صحبت در مورد احساس شان نیستند   •
 "ارتباط برقرار نمی کنند" گزارش می دھد کھ دیگران بھ تازگی قضاوت می کنند یا   •

 
 

   چگونھ با فرزند خود ارتباط برقرار کنیم
بدانید کھ افراد مبتال بھ اختالالت خوردن اغلب وجود   •

 . مشکل را انکار می کنند
 خود را در زمینھ اختالالت خوردن آموزش دھید •
 بپرسید کھ چھ کاری می توانید برای کمک انجام دھید  •
 با درک و با تأمل گوش دھید •
 صبور باشید و قضاوت نکنید •
ناراحت  زمانی کھ آرام ھستید و عصبانی، ناامید و  •

 نیستید، با مھربانی با کودک خود صحبت کنید
 بھ او بفھمانید کھ شما فقط بھترین ھا را برای او می خواھید •
بھ کودک خود یادآوری کنید کھ او افرادی دارد کھ از او  •

 مراقبت و حمایت می کنند 
 با پشتیبانی خود انعطاف پذیر بوده و درک کنید •
 صادق باشید •
 نگرانی و درک خود را نشان دھیدمراقبت،  •

 
 

 دھد  یاختالل خوردن را نشان م   ی اگر کودک شما عالئم احتمال

ھر چھ سریعتر از یک متخصص پزشکی کمک بگیرید؛ از آنجایی کھ این اختالالت بسیار پیچیده ھستند، اختالالت خوردن  
ھر چھ فرد مبتال بھ اختالل خوردن زودتر   .الت خوردن متخصص است، ارزیابی شودباید توسط فردی کھ در درمان اختال 

 . بھ دنبال درمان باشد، احتمال بھبودی جسمی و عاطفی بیشتر خواھد بود



 

 الزامات مسئولیت و مشارکت والدین§.   279.3-22.1
 

مدرسھ دولتی موظفند بھ مدرسھ در اجرای استانداردھای رفتار دانش آموزان و حضور اجباری در  ھر یک از والدین دانش آموز ثبت نام کننده در یک  
 . مدرسھ کمک کنند تا آموزش در فضایی عاری از اختالل و تھدید برای اشخاص یا اموال و حمایت از حقوق فردی انجام شود

 
آموزی را بر عھده دارند، با مدیر ی کھ ھر دو آنھا حضانت حقوقی و فیزیکی دانشآموز بخواھد، در صورت تواند از ولی یا اولیای دانشمدیر مدرسھ می

آموزی و مسئولیت والد یا والدین برای مشارکت با مدرسھ در تنبیھ دانش آموز و حفظ  مدرسھ یا شخص تعیین شده برای بررسی استانداردھای رفتار دانش 
توسط دانش آموز و بحث در مورد بھبود رفتار کودک، حضور در مدرسھ و پیشرفت تحصیلی  نظم، اطمینان از رعایت قانون حضور و غیاب اجباری  

 .مالقات کنند
 

کند، در صورتی کھ چنین مشی ھیئت مدیره مدرسھ یا الزامات حضور اجباری در مدرسھ را نقض میآموزی را کھ خط تواند ھر دانشمدیر مدرسھ می 
تواند شود، اعم از اینکھ مدیریت مدرسھ چنین اقدام تنبیھی را اعمال کرده باشد یا دادخواستی آموز یا ارائھ دادخواست دادگاه می دانشتخلفی منجر بھ تعلیق 

اتی برای کمک تعھد والدین بھ انجام اقدام)  ii(تاریخ و مشخصات تخلف؛  )  i(اخطاریھ باید این موارد را ذکر کند  .  را ارائھ کرده باشد، بھ والدین اطالع دھد
اینکھ چنانچھ دانش آموز تعلیق شود، از والدین ممکن است )  iii( آموز و اطمینان از رعایت حضور اجباری در مدرسھ؛  بھ مدرسھ در بھبود رفتار دانش 

دخواستی بھ دادگاه اطفال  اینکھ ممکن است تحت شرایط خاصی دا)  IV(درخواست شود کھ دانش آموز را برای مالقات با مسئوالن مدرسھ ھمراھی کنند؛ و  
 .و روابط داخلی ارائھ شود تا دانش آموز را بھ عنوان کودک نیازمند نظارت اعالم کند

 
مورد بھبود ھیچ دانش آموز تعلیقی در برنامھ مدرسھ عادی پذیرفتھ نمی شود تا زمانی کھ چنین دانش آموزی و والدینش با مسئوالن مدرسھ برای بحث در 

مالقات کند، مگر اینکھ مدیر مدرسھ یا شخص تعیین شده او تشخیص دھد کھ پذیرش مجدد بدون جلسھ با والدین برای دانش آموز مناسب  رفتار دانش آموز 
 . است

 
متناع عمدی تواند علیھ چنین والدینی بھ دلیل اچنانچھ والدین قانون را رعایت نکنند، ھیئت مدیره مدرسھ با دادخواست بھ دادگاه اطفال و روابط داخلی، می

تواند بھ والدین دستور  اگر مقصر شناختھ شود، دادگاه می .  آموز یا حضور در مدرسھ، اقدام کندھا جھت بھبود رفتار دانش و غیرمنطقی از مشارکت در تالش 
را بھ پرداخت جریمھ مدنی محکوم    آموز یا حضور در مدرسھ را بھبود بخشد یا ممکن است والدینھایی شرکت کنند تا رفتار دانش دھد تا در چنین برنامھ

 .کند



 

 توافقنامھ ایمنی دانش آموزان مدارس دولتی نیوپورت نیوز
 

 ھدف 
 

شما  . علوم یک کالس آزمایشگاھی کاربردی است
در حال انجام بسیاری از فعالیت ھای آزمایشگاھی  

استفاده از مواد  ھستید کھ ممکن است نیاز بھ 
جھت اطمینان از . شیمیایی خطرناک داشتھ باشد

یک کالس درس علمی ایمن، فھرستی از قوانین در  
این قرارداد ایمنی دانش آموزی تھیھ شده و در  

این قوانین ھمیشھ باید  . اختیار شما قرار گرفتھ است
نسخھ شما در دستور کار دانش  . رعایت شوند

ارائھ شده توسط معلم   یک نسخھ. آموزی قرار دارد
باید توسط شما و ھمچنین یکی از والدین یا 

سرپرست، پیش از اینکھ بتوانید در آزمایشگاه  
 . شرکت کنید، امضا شود

 
 قوانین عمومی 

 
ھمیشھ در آزمایشگاه رفتاری مسئوالنھ  .1

 . داشتھ باشید
 

تمامی دستورات کتبی و شفاھی را با دقت   .2
شوید،  متوجھ نمی چنانچھ دستوری را  .  دنبال کنید

 . قبل از ادامھ، از معلم بپرسید
 

ھیچ دانش . ھیچ وقت بھ تنھایی کار نکنید .3
آموزی بدون حضور معلم نمی تواند در  

 . آزمایشگاه کار کند 
 

زمانی کھ برای اولین بار وارد یک اتاق علوم  .4
می شوید، تا ھنگامی کھ بھ شما اعالم نشده است،  

سایر مواد موجود  بھ ھیچ وسیلھ، مواد شیمیایی یا 
 . در محوطھ آزمایشگاه دست نزنید

 
در آزمایشگاه از خوردن غذا، نوشیدنی و یا   .5

از ظروف شیشھ ای  . جویدن آدامس خودداری کنید
آزمایشگاھی بھ عنوان ظروف غذا و نوشیدنی  

 .استفاده نکنید
 

صرفاً آزمایشاتی را کھ معلم مجاز کرده است   .6
دستورالعمل ھا را چھ کتبی و چھ  ھمھ .  انجام دھید

آزمایشھای غیرمجاز  . شفاھی بھ دقت دنبال کنید
 . ممنوع است 

 
.  برای انجام کار در آزمایشگاه آماده باشید .7

پیش از شروع آزمایشگاه تمامی مراحل را بھ  
 . طور کامل مطالعھ کنید

 
بازی خشن، شوخی ھای فیزیکی، و شوخی   .8

 . زننده خطرناک و ممنوع است
 

تنھا  . ر باید ھمیشھ تمیز نگھ داشتھ شودمحل کا  .9
. مواد آزمایشگاھی خود را بھ منطقھ کار بیاورید

سایر اقالم را باید بھ طور مرتب زیر میز  
 . نگھداری کرد

 
ھنگامی کھ از  .  راھروھا را آزاد نگھ دارید .10

صندلی تان استفاده نمی کنید، صندلی خود را  
 زیر میز ھدایت کنید

ھای کار با ھمھ تجھیزات  مکان ھا و روش   .11
ایمنی از جملھ جعبھ کمک ھای اولیھ، ایستگاه 

شستشوی چشم، دوش ایمنی، کپسول آتش نشانی و 
محل اعالم حریق و  . پتوی آتش نشانی را بشناسید

 . خروجی ھا را بدانید
 

ھمیشھ در یک منطقھ با تھویھ مناسب کار   .12
در ھنگام کار با مواد فرار یا بخارات سمی  . کنید

ھرگز سر خود را  . از ھود شیمیایی استفاده کنید
 .داخل ھود شیمیایی نکنید

 
ھمیشھ مراقب باشید و در آزمایشگاه با احتیاط  .13

ھر گونھ شرایط ناامنی را کھ مشاھده  . پیش بروید
 . می کنید، فوراً بھ معلم اطالع دھید

 
تمام ضایعات شیمیایی را بھ درستی دور   .14

را در سینک   ھرگز مواد شیمیایی. بیندازید
ھا صرفاً برای آب  سینک.  ظرفشویی مخلوط نکنید

کند باید استفاده  ھایی کھ معلم تعیین می و محلول 
مواد شیمیایی جامد، فلزات، کبریت ھا، کاغذ  .  شود

صافی، و سایر مواد نامحلول باید در سطل زبالھ  
 . مناسب دفع شوند

 
دستورالعمل  قبل از استفاده باید برچسب ھا و   .15

کرد مطالعھ  دقت  بھ  را  تجھیزات  دستگاه  .  ھای 
و   اندازی  راه  دستورالعمل  طبق  را  شده  تجویز 

 . استفاده کنید
 

ھنگام استفاده از مواد شیمیایی یا نمونھ ھای   .16
نگھداری شده، دست ھا را از صورت، چشم،  

پس از انجام دادن  . دھان و بدن دور نگھ دارید
ود را با آب و  تمامی آزمایش ھا دست ھای خ 

تمام سطوح کار و تجھیزات را در  . صابون بشویید
تمامی تجھیزات را تمیز و سالم بھ  . پایان تمیز کنید

 . محل نگھداری مناسب برگردانید
 

.  ھا شخصاً باید ھمیشھ تحت نظر باشندآزمایش .17
یک ایستگاه آزمایشگاھی بھ شما اختصاص داده می  

سھ نزنید، در اتاق پر.  شود کھ در آن کار کنید
آموزان را پرت نکنید، یا در تجربیات  حواس دانش 

 .آزمایشگاھی دیگران دخالت نکنید
 

آموزان ھرگز مجاز بھ حضور در  دانش .18
سازی نیستند، ھای انبار علوم یا مناطق آماده اتاق

 . اجازه خاص داده شود توسط معلم آنھامگر اینکھ 
 

اگر در حین آزمایشگاه تمرین آتش نشانی   .19
می شود بدانید چھ کاری باید انجام دھید،   انجام

ظروف باید بستھ باشند، دریچھ ھای گاز  
خاموش باشند، ھودھای شیمیایی خاموش شوند  

 . و ھر گونھ تجھیزات الکتریکی خاموش شود 

با تمام موجودات زنده بھ شیوه ای انسانی   .20
مواد بیولوژیکی نگھداری شده باید با .  رفتار کنید

 . رفتار شود و بھ درستی دور ریختھ شونداحترام 
 

ھنگام استفاده از ابزارھای تیز، ھمیشھ سر   .21
ھایشان را بھ سمت پایین و دور حمل  ھا و نوک آن

ھرگز سعی نکنید ابزارھای نوک تیز در  . کنید
ابزار نوک تیز را از دستھ  . حال سقوط را بگیرید

 .ھا بگیرید
 

یا ھر زمان کھ از مواد شیمیایی، حرارتی  .22
ظروف شیشھ ای استفاده می شود، دانش آموزان  

 . از عینک ھای آزمایشگاھی استفاده خواھند کرد
 

در آزمایشگاه نباید از لنزھای تماسی   .23
 . استفاده کرد

 
در طول یک فعالیت آزمایشگاھی، لباس  .24

موھای بلند، زیورآالت آویزان و  . مناسب بپوشید 
.  لباس ھای گشاد در آزمایشگاه خطرناک ھستند
موھای بلند باید از عقب بستھ شده و لباس ھای  

کفش ھا  . گشاد یا جواھرات آویزان باید ایمن شوند
 . باید بھ طور کامل پا را بپوشاند

 
پیش بند آزمایشگاھی کھ ارائھ می   .25

 . شود باید در طول آزمایشگاه بر تن باشد
 

) ریختن، شکستگی و غیره(ھر گونھ حادثھ  .26
را فوراً  ) سوختگی و غیرهبریدگی، (یا جراحت 

 . بھ معلم گزارش دھید
 

چشم .27 در  شیمیایی  ماده  یک  روی  )  ان(اگر  یا 
پوست شما پاشیده شد، فوراً با آب جاری از ایستگاه  

دقیقھ   20شستشوی چشم یا دوش ایمنی برای حداقل  
 .فوراً بھ معلم اطالع دھید.  شستشو دھید

 
ھمھ مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه باید  .28
بھ ھیچ وجھ مواد شیمیایی را  . طرناک تلقی شوندخ

لمس نکنید، مزه نکنید، یا بو نکنید، مگر اینکھ 
تکنیک . دستور خاصی برای این کار داده شود

مناسب بوییدن دودھای شیمیایی بھ شما نشان داده  
 . می شود

 
پیش از برداشتن ھر یک از محتویات،  .29

  برچسب روی بطری ھای مواد شیمیایی را دوبار
صرفاً بھ اندازه مورد نیاز مواد  . بررسی کنید

 . شیمیایی مصرف کنید
 

ھرگز مواد شیمیایی مصرف نشده را بھ  .30
 . ظروف اصلیشان برنگردانید 

 
ھرگز برای پر کردن پیپت از مکش دھانی   .31

از یک حباب الستیکی یا پمپ پیپت  .  استفاده نکنید
 . استفاده کنید

 
ظرفی بھ ھنگام انتقال مواد واکنشگر از  .32

ظرف دیگر، ظروف را از بدن خود دور نگھ  
 . دارید



 

. با اسیدھا باید با احتیاط زیاد برخورد کرد .33
ھمیشھ اسید را بھ آب اضافھ کنید، محلول را  

چرخانده و ھم بزنید و مراقب گرمای تولید شده،  
 . بھ ویژه اسید سولفوریک باشید

 
رناک قابل اشتعال را روی تابھ  مایعات خط .34

ھرگز .  جا بھ جا کنید تا بھ اطراف نریزد
مایعات قابل اشتعال را در جایی نزدیک بھ  

 .شعلھ آزاد یا منبع گرما قرار ندھید
 

ھرگز مواد شیمیایی یا مواد دیگر را از  .35
 .محیط آزمایشگاه خارج نکنید

 
ھنگام حمل اسیدھا و سایر مواد شیمیایی از  .36

آزمایشگاه بھ بخش دیگر بسیار مراقب  یک بخش 
آنھا را محکم گرفتھ و با احتیاط راه  . باشید
 .بروید

 
لولھ ھای شیشھ ای، بھ ویژه قطعات بلند را  .37

در حالت عمودی حمل کنید تا احتمال شکستگی  
 . یا آسیب بھ حداقل برسد

 
ھرگز با دست برھنھ شیشھ شکستھ را جابھ   .38

ی شکستھ از  جھت تمیز کردن شیشھ ھا. جا نکنید
ظروف یا  . یک برس و خاک انداز استفاده کنید

ضایعات شیشھ ای شکستھ را در سطل زبالھ  
 . تعیین شده جھت شیشھ قرار دھید

 
قرار دادن و خارج کردن لولھ شیشھ ای از   .39

.  درپوش ھای الستیکی می تواند خطرناک باشد
ظروف شیشھ ای را ھمیشھ پیش از قرار دادن آن  

ھنگام قرار دادن لولھ  . زنیددر استاپر روغن ب 
ھای شیشھ ای در استاپر الستیکی یا خارج کردن  
آن، ھمیشھ دست ھای خود را با حولھ یا دستکش  

ای از ظروف  اگر تکھ . نخی محافظت کنید
"  غیر قابل حرکت دادن "ای در یک استاپر شیشھ 

شده است، آن را برای خارج کردن نزد مربی 
 .خود ببرید

 
شستشو را فقط با آب مقطر پر  بطری ھای   .40

کنید و فقط ھمانطور کھ در نظر گرفتھ شده است  
 .استفاده کنید 

 
ھنگام جدا کردن دوشاخھ برق از پریز  .41

قبل از  . آن، دوشاخھ را بگیرید نھ سیم برق را
دست زدن بھ کلید، دوشاخھ یا پریز برق، 

 . دست ھا باید کامال خشک باشند
 

ار استفاده ظروف شیشھ ای را پیش از ھر ب  .42
ھرگز از ظروف شیشھ ای لب پر  . بررسی کنید 

ھیچ وقت از ظروف  .  یا ترک دار استفاده نکنید 
 .شیشھ ای کثیف استفاده نکنید 

 
تجھیزات الکتریکی آسیب دیده را سریعا  .43

ھای مراقب چیزھایی مانند سیم. گزارش دھید
ھای در معرض دید و اتصاالت شل  فرسوده، سیم

کتریکی آسیب دیده استفاده از وسایل ال. باشید
 . نکنید

 
چنانچھ نمی دانید کھ چگونھ از یک قطعھ   .44

 . استفاده کنید، از معلم بپرسید

ظروف شیشھ ای داغ را در آب سرد  .45
 .غوطھ ور نکنید، ممکن است خرد شوند

 
مشعل گازی بسیار در ھنگام استفاده از  .46

مراقب باشید کھ موھا، لباس ھا و  . احتیاط کنید
دست ھا ھمیشھ در فاصلھ ایمن از شعلھ قرار  

ھیچ ماده ای را در شعلھ قرار ندھید . داشتھ باشند
مگر اینکھ دستور خاصی برای این کار داده  

ھرگز دست را از روی شعلھ باز دراز . شود
را فقط طبق  )  یا الکلی(مشعل ھای گازی . نکنید

 . دستور معلم روشن کنید
 

ھرگز یک شعلھ روشن را بدون مراقبت رھا  .47
ھرگز چیزی کھ در حال گرم شدن است را  . نکنید 

ھمیشھ مشعل یا صفحھ  . بدون مراقبت رھا نکنید 
داغ را ھنگامی کھ از آن استفاده نمی کنید خاموش  

 .کنید
 

روش صحیح حرارت دادن و جوشاندن  .48
ھای آزمایش بھ شما آموزش داده  مایعات در لولھ 

انتھای باز لولھ آزمایشی را کھ در حال  . می شود
گرم شدن است بھ سمت شما یا شخص دیگری  

 .نباشد
 

فلزات گرم شده و شیشھ برای مدت طوالنی   .49
آنھا را باید کنار گذاشتھ تا  . بسیار داغ می مانند

در صورت  . خنک شوند و با احتیاط جمع شوند
ا دستکش محافظ در برابر حرارت  لزوم از انبر ی 

 . استفاده کنید
 

ھرگز بھ ظرفی کھ گرم می شود نگاه  .50
 . نکنید

 
دستگاه ھای داغ را مستقیماً روی میز  .51

ھمیشھ از پدھای عایق . آزمایشگاه قرار ندھید
قبل از گرم کردن، زمان زیادی را  . استفاده کنید

 . برای خنک شدن تجھیزات گرم زمان بگذارید
 

کردن شیشھ، پبش از دست زدن  ھنگام خم  .52
.  بھ ادامھ کار، زمان بگذارید تا شیشھ خنک شود
. شیشھ گرم و سرد ظاھر بصری یکسانی دارند

پیش از گرفتن یک جسم، با نزدیک کردن پشت  
 . دست بھ آن، تعیین کنید کھ داغ است یا خیر

 
 

 پرسش ھا
 

 آیا از لنز استفاده می کنید؟ .53
 خیر □  بلھ □ 

 
 ھستید؟آیا کور رنگ  .54

 خیر □  بلھ □ 
 

 آیا آلرژی دارید؟  .55
 خیر □  بلھ □ 

 : ھای خاص را لیست کنیدآلرژی 

 توافق 
 _ ___ ____ _ من،    نام (      ،   _ 
 

تمامی قوانین ایمنی مندرج در این  ) دانش آموز
.  قرارداد را مطالعھ کرده و با آن موافقت می کنم

دانم کھ باید از این قوانین پیروی کنم تا امنیت خود  می
.  و دانش آموزان ھمکالس و معلمانم را تضمین کنم

من جھت حفظ یک محیط آزمایشگاھی ایمن با معلم و  
آموزان ھمکالسم حداکثر ھمکاری را خواھم  دانش
رات شفاھی و کتبی  ھمچنین بھ دقت دستو. داشت

من آگاه . ارائھ شده توسط معلم را دنبال خواھم کرد
ھستم کھ ھرگونھ نقض این قرارداد ایمنی منجر بھ 

رفتار ناایمن در آزمایشگاه می شود یا رفتار نادرست  
من، ممکن است منجر بھ حذف از آزمایشگاه، 

یا دریافت نمره ردی در تمرین  /بازداشت و 
 . آزمایشگاھی شود

 
____________________________ 

 امضای دانش آموز 
 

____________________________ 
 تاریخ 

 
 : والدین یا سرپرست محترم 

 
ما حس می کنیم کھ شما باید در خصوص تالش  

مدرسھ جھت ایجاد و حفظ یک محیط کالس  
 .آزمایشگاه ایمن علوم مطلع شوید/درسی

 
آموزان، یک دانشبا ھمکاری مربیان، والدین و 

تواند خطرات احتمالی را  برنامھ آموزشی ایمنی می
 . حذف، پیشگیری و اصالح کند

 
دخترتان /شما باید از دستورالعمل ھای ایمنی کھ پسر

پیش از ھر کار آزمایشگاھی دریافت می کند، مطلع  
.  لطفاً لیست قوانین ایمنی باال را مطالعھ کنید. باشید

آموزان مجاز بھ انجام فعالیت ھای  ھیچ یک از دانش 
آزمایشگاھی نخواھند بود، مگر اینکھ این قرارداد  

سرپرست امضا شده و در  /توسط دانش آموز و والدین
 .پرونده نزد معلم باشد

 
دھد کھ شما این امضای شما در این قرارداد نشان می

اید، از آموزی را مطالعھ کرده قرارداد ایمنی دانش 
دخترتان /شده برای تضمین ایمنی پسراقدامات انجام  

دخترتان را /در آزمایشگاه علمی آگاه ھستید و پسر
ھدایت می کنید تا بھ توافقنامھ اش برای پیروی از  

 .این قوانین و رویھ ھا در آزمایشگاه پایبند باشد
 

_________________________________________
____________________________________ 

 سرپرست / ی والدینامضا
  ____ ____________________ 

______________________________ 
 تلفن منزل                                 تاریخ 

___________ 
_____________________________ 

 ل ی می آدرس ا
 

__________________________________ 
 ی شماره تلفن اضطرار

 
 



 

 استفاده قابل قبول دانش آموزان از سیستم ھای محاسباتی 
 

شوند، برای  التحصیل می آموزان از دانشگاه فارغ دانش اطمینان از اینکھ ھمھ  :  در مدارس دولتی نیوپورت نیوز، ھر روز تمرکز بر یک ماموریت است
گذاری  کند تا با تسھیل تحقیقات، اشتراکآموزان فراھم میھای محاسباتی را برای دانش این بخش طیف وسیعی از سیستم.  و شھروندی آماده ھستند  حرفھ 

مشی ھیئت مدیره مدرسھ  ھای محاسباتی باید با خطاستفاده از این سیستم  .منابع، ارتباطات، خالقیت و ھمکاری، تعالی آموزشی را در مدارس ارتقا دھند
IJND – استفاده قابل قبول فناوری مطابقت داشتھ باشد . 

 
سند،   این  نظر  محاسباتیسیستم "از  بھ  "  ھای  محدود  نھ  اما  جملھ  از  دارند،  آموزش  برای  مرتبطی  کاربردھای  کھ  الکترونیکی  ابزارھای  تمامی  بھ 

ھای تمامی سیستم.  شودھای الکترونیکی و دسترسی بھ اینترنت اطالق میھا، منابع شبکھ، فایلافزار، لوازم جانبی، شبکھمحاسباتی، نرم  افزارسخت 
 . اندیا بخش در نظر گرفتھ شده /متعلق بھ بخش ھستند و فقط برای انجام امور اداری مدرسھ و  NNPSمحاسباتی 

 
ھا شود کھ بھ سیاست ھایی تعریف میبھ عنوان استفاده جھت اھداف آموزشی و بھ روش  NNPSھای محاسباتی ز سیستمآموزان ااستفاده قابل قبول دانش 

شامل   NNPSھای محاسباتی استفاده غیرقابل قبول از سیستم. ھای موجود در بخش و ھمچنین قوانین قابل اجرای ایالتی و فدرال پایبند باشدو رویھ 
شود اما محدود بھ  تھدید، آزار و اذیت، ارتباطات با فحاشی، درگیر شدن در تجارت، قمار و دسترسی بھ مواد ممنوعھ می  تعرض، درخواست مجرمانھ،

 : نظرات بیشتر در خصوص استفاده قابل قبول و غیرقابل قبول در نکات اصلی زیر مشخص شده است. شودآن نمی
 

 نترنت یا یمنیا  و تالیجید یشھروند
دانش آموزان  . شیوه ھای ایمن و مولد برای استفاده از فناوری توسط معلم یا کارمند مناسب دیگری آموزش خواھند دیددانش آموزان در   ●

 .باید ھنگام استفاده از منابع فناوری ھمیشھ قضاوت خوبی داشتھ باشند
ی یا برای تحقیق شخصی در مورد موضوعاتی کنید باید برای تکالیف کالسھای محاسباتی بھ آن دسترسی پیدا میمواردی کھ بھ واسطھ سیستم ●

 .استفاده بھ منظور اھداف سرگرمی مجاز نمی باشد. مشابھ آنچھ ممکن است در یک کالس یا کتابخانھ مدرسھ مطالعھ کنید باشد
 

 ی نترنت ی ا   ت ی آزار و اذ 
اذیت اینترنتی شامل، اما نھ محدود بھ، سوء استفاده ھای  آزار و . آموزان نباید دیگران را بھ صورت آنالین مورد آزار و اذیت قرار دھنددانش ●

تعرض کردن، مسخره کردن، ارعاب، تھدید یا ترساندن دانش آموز یا کارمند دیگر از طریق ھر ابزار تکنولوژیکی، : زیر از فناوری است
یا تصاویر، یا پست ھای وب سایت نامناسب یا  مانند ارسال یا پست کردن پیام ایمیل، پیام ھای فوری، پیام ھای متنی، تصاویر دیجیتالی، 

 .تحقیرآمیز
 

 محتوا  یخصوص میارتباطات و حفظ حر
دانش آموزان نبایستی انتظار حفظ حریم خصوصی یا محرمانھ بودن محتوای ارتباطات الکترونیکی یا سایر فایل ھای کامپیوتری ارسال و   ●

 .را داشتھ باشند NNPSیا ذخیره شده در سیستم ھای محاسباتی /دریافت شده و 
کارمندان مجاز، ارتباطات دانش آموز یا ھر محتوای الکترونیکی ایجاد شده توسط دانش آموز را با استفاده از سیستم ھای محاسباتی   ●

NNPS  یازی ندارندبھ منظور نظارت بر پایبندی بھ استفاده قابل قبول می توانند بازبینی کنند و برای انجام این کار بھ اجازه دانش آموز ن . 
این بخش با مقامات محلی، ایالتی و فدرال در ھر گونھ تحقیقات مربوط بھ ھرگونھ فعالیت غیرقانونی کھ از طریق سیستم شبکھ بخش انجام   ●

 .می شود بھ طور کامل ھمکاری خواھد کرد
 

 ت ی امن 
بور صرفاً جھت استفاده شخصی ھر کاربر ارائھ شده  شناسھ ھای کاربری و رمز ع. دانش آموزان مسئول اکانتھا و فایلھای شخصی خود ھستند ●

چنانچھ مشکوک ھستید کھ  . دانش آموزان از رمز عبور افراد دیگر نباید استفاده کنند. رمز عبور ھا نباید با کسی بھ اشتراک گذاشتھ شود. است
 .شخصی رمز عبور شما را کشف کرده است، باید فوراً آن را تغییر دھید

طریق سیستم شبکھ بخش نباید سعی کنند بھ سیستم ھای محاسباتی بخش یا ھر سیستم کامپیوتری دیگر دسترسی غیرمجاز  دانش آموزان از   ●
این شامل تالش جھت ورود از طریق اکانت شخص دیگری یا دسترسی بھ فایل ھای شخص . داشتھ باشند یا از دسترسی مجاز خود فراتر بروند

 . دیگری می شود
 
 

 ت ی را   ی کپ 
ماند و قابل دسترسی است، دارای حق کپی رایت باقی می  NNPSھای محاسباتی مطالب دارای حق کپی رایت کھ از طریق سیستمھر گونھ  ●

اطالعات درخصوص استفاده منصفانھ را می  . مشمول مقررات استفاده منصفانھ قانون حق کپی رایت در رابطھ با آموزش ممکن است باشد
 . دتوان در کتابخانھ مدرسھ پیدا کر



 

 استفاده قابل قبول دانش آموزان از سیستم ھای محاسباتی 
 
 
 

 نرم افزار 
ھیچ نرم افزاری نبایستی از اینترنت دانلود . بارگذاری شوند NNPSصرفاً نرم افزارھای تایید شده بخش باید در سیستم ھای محاسباتی  ●

 . نصب شود، مگر اینکھ صراحتاً توسط بخش فناوری ترتیب داده شده باشد NNPSیا بر روی ھیچ سیستم محاسباتی /شده و 
افزاری را برای استفاده در  توانند نرمآموزان می دانش. افزار پیروی کنندافزار و نرم ھای مجوز سخت نامھ آموزان باید از تمامی توافق دانش ●

 . درخواست کنندمقاصد آموزشی 
 

 موارد نامطلوب 
افزار فیلترینگ را برای محافظت در برابر دسترسی بھ مطالب نامناسب طبق قانون حمایت از اینترنت از کودکان این بخش نرم ●

“)CIPA (”ھای محاسباتی آموزان بھ سیستمتا زمانی کھ دانش . نصب کرده استNNPS   دسترسی دارند، این بخش تمامی اقدامات
بااین وجود، دانش آموزان ھمچنین باید  . آموزان بھ موارد نامطلوب انجام خواھد دادطی منطقی را جھت محدود کردن دسترسی دانش احتیا

 .مسئولیت خودداری از دسترسی بھ چنین موادی را در صورت امکان قبول کنند
کنند، باید بھ معلم یا کارمند متناسب جھت  یدا میبھ مواد نامطلوب دسترسی پ  NNPSھای محاسباتی آموزانی کھ از طریق سیستم دانش ●

 .یا بخش فناوری ھشدار دھند/گزارش بھ مدیر ساختمان و
 .افزار فیلترینگ باشندھا بھ دنبال دور زدن نرم ھا یا سایر فناوری آموزان نبایستی از طریق استفاده از پروکسی دانش ●

 
 ی اجتماع  یشبکھ ھا یھا یفن آور
چھ بھ صورت نرم افزار، وب سایت، سخت افزار یا سایر فناوری (ھای اجتماعی ھای شبکھ ھیچ چیز در جنبھ، دسترسی یا عملکرد فناوری  ●

 . کندھایی کھ در جاھای دیگر این سند تعیین شده است، مستثنی نمیھا و مسئولیت آموزان را از ھمان رویھ ، دانش)ھا
تمام مراقبت ھای معقول جھت حفاظت از اطالعات شخصی خود در حین استفاده از فناوری ھای شبکھ ھای اجتماعی را  عالوه بر این، دانش آموزان باید ●

 .بھ کار گیرند
 

 ی استفاده تجار 
 . ممنوع است NNPSھای محاسباتی استفاده تجاری دانش آموزان از سیستم ●

 
 
 
 

 . ی یا حقوقی می تواند منجر شودتخلفات بھ از دست دادن دسترسی و ھمچنین سایر اقدامات انضباط
 

 . جھت خط مشی کامل استفاده قابل قبول از فناوری IJNDمرجع خط مشی و رویھ ھیئت مدیره مدرسھ  
 

 .توانند با ارائھ اخطار کتبی بھ مدرسھ، اجازه را لغو کنندسرپرست قانونی می /والدین



 

موزش  آ ی  را ب ل  وگ گ ری  ا ک ی   فضا

فضای کاری گوگل برای  . ، ما از فضای کاری گوگل برای آموزش استفاده می کنیم)NNPS( در مدارس دولتی نیوپورت نیوز 
و موارد دیگر  Docs ،Classroom، )کلندر(، تقویمGmailوری آموزشی از گوگل از جملھ  ای از ابزارھای بھرهآموزش مجموعھ 
  ins ert name of school/ dis[در . گیرددر سراسر جھان مورد استفاده قرار می  آموز و معلمھا میلیون دانشاست کھ توسط ده 

trict[ ھای فضای کاری گوگل برای آموزش خود جھت تکمیل تکالیف، برقراری ارتباط با معلمان خود آموزان از اکانت  ، دانش ]if  
applica ble , ins ert s ign into their Chromebooks [ استفاده خواھند  21ھای شھروندی دیجیتال قرن و یادگیری مھارت

 .کرد
 

تواند تواند انجام دھد و چھ نمیاعالن زیر بھ سؤاالت متداول در خصوص اینکھ گوگل با اطالعات شخصی فرزندتان چھ کاری می 
 : دھد، از جملھانجام دھد، پاسخ می

 
 کند؟آوری می گوگل چھ اطالعات شخصی را جمع •
 طالعات استفاده می کند؟گوگل چگونھ از این ا •
 کند؟ آیا گوگل اطالعات شخصی فرزندم را فاش می  •
یابی تبلیغاتی استفاده برای ھدف  12- آموزان کاربر مدارس کودکستانآیا گوگل از اطالعات شخصی دانش  •

 کند؟می
 دیگران بھ اشتراک بگذارد؟ تواند با استفاده از اکانت فضای کاری گوگل برای آموزش اطالعاتی را با آیا فرزندم می •

 
لطفا اطالعیھ را بھ دقت بخوانید چنانچھ اعالن را خوانده اید و رضایت خود را اعالم نکرده اید، در زیر آن را  

چنانچھ رضایت خود را ارائھ نکنید، برای فرزندتان اکانت فضای کاری گوگل برای آموزش ایجاد  .  عالمت بزنید 
یکپارچھ    NNPSم است کھ فضای کاری گوگل برای آموزش در آموزش و یادگیری در  توجھ بھ این نکتھ مھ .  کنیم نمی 

 تصمیم بھ انصراف بر تجربھ تحصیلی دانش آموزان ممکن است تأثیر .  شده است 
 .  بگذارد 

 
ھای دیگری برای تکمیل  توانند استفاده کنند، ممکن است بھ استفاده از روش ھای گوگل نمی آموزانی کھ از سرویس دانش 

 . کالیف یا ھمکاری با ھمتایان خود نیاز داشتھ باشند ت 
 

 . کنند ینگھدار ا ی   جادیا آموزش  یبرا گوگل  یکار یفضا  اکانت فرزندم یبرا دھمی نم اجازه وز ین  وپورتین  یمن بھ مدارس دولت
 

 
 نام کامل دانش آموز 

 
 

 سرپرست  /نام چاپی والدین
 

 
  تاریخ        ست  سرپر  /امضای والدین  



 

 اعالمیھ فضای کاری گوگل برای آموزش بھ والدین و سرپرستان

آوری، استفاده و افشای اطالعات  دھیم و نحوه جمعاین اعالمیھ اطالعات شخصی را کھ برای این اکانتھا در اختیار گوگل قرار می
 .دھدآموزان در ارتباط با این اکانتھا توسط گوگل را شرح می شخصی دانش 

 
 توانند بھ موارد زیر دسترسی داشتھ باشند و از آن استفاده کنندآموزان با استفاده از اکانت فضای کاری گوگل برای آموزش خود میدانش

 ): https:/ / workspace.google.com/ terms/ user_features.htmlتشریح شده در (شده توسط گوگل ارائھ " ھای اصلیسرویس "
 
 

• Gmail 
• Calendar   
• Chrome Sync 
• Classroom 
• Cloud Search 
• Conta cts 
• Docs, Sheets, Slides, Forms 
• Drive 
• Groups 
• Google Chat, Google Meet, Google Talk 
• Jamboard 
• Keep   
• Site s 
• Va ult 

 
استفاده و افشای اطالعاتی را کھ از  کند، ھمانطور کھ نحوه کند ارائھ میآوری می گوگل اطالعاتی را در خصوص اطالعاتی کھ جمع 
کند، را در اعالمیھ حریم خصوصی فضای کاری گوگل برای آموزش  آوری می اکانت ھای فضای کاری گوگل برای آموزش جمع 

 شما می توانید آن اطالعیھ را بھ صورت آنالین بخوانید. خواھیم دید
  https:/ / workspace.google .com/ terms/ education_privacy.htmlشما باید این اطالعات را بھ طور کامل در  

 : مرور کنید، اما در زیر بھ برخی از سؤاالت رایج پاسخ داده شده است 
 

 گوگل چھ اطالعات شخصی را جمع آوری می کند؟ 
 

ممکن است اطالعات شخصی خاصی را در مورد  ] ins ert name of school/ dis trict[ھنگام ایجاد یک اکانت دانش آموزی، 
گوگل ھمچنین اطالعات شخصی را ممکن است  . آموز، از جملھ نام، آدرس ایمیل و رمز عبور، در اختیار گوگل قرار دھددانش

نند شماره تلفن برای بازیابی اکانت یا عکس پروفایل کھ بھ اکانت فضای کاری گوگل  آوری کند، ماآموزان جمعمستقیماً از دانش
 . برای آموزش اضافھ شده است

 
ھنگامی کھ دانش آموزی از خدمات گوگل استفاده می کند، گوگل نیز اطالعاتی را بر اساس استفاده از آن سرویس ھا جمع آوری می  

 : این شامل موارد زیر است. کند
 

فرد دستگاه، و اطالعات شبکھ  ھای منحصربھ افزار، نسخھ سیستم عامل، شناسھ اطالعات دستگاه، مانند مدل سخت  •
 موبایل از جملھ شماره تلفن؛

اطالعات ورود بھ سیستم، از جملھ جزئیات نحوه استفاده کاربر از خدمات گوگل، اطالعات مربوط بھ رویداد دستگاه، و  •
 ؛) IP( ر آدرس پروتکل اینترنت کارب 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html


 

 و سایر سنسورھا تعیین می شود؛  IP ،GPSاطالعات مکانی، ھمانطور کھ توسط فن آوری ھای مختلف از جملھ آدرس  •
 شماره ھای منحصر بھ فرد برنامھ، مانند شماره نسخھ برنامھ؛ و  •
ھ یک مرورگر یا دستگاه، مانند زبان ترجیحی و آوری و ذخیره اطالعات مربوط ب ھای مشابھی کھ بھ منظور جمعھا یا فناوری کوکی •

 . شوندسایر تنظیمات استفاده می
 

 گوگل چگونھ از این اطالعات استفاده می کند؟ 
 

آموزان برای ارائھ، نگھداری و  فضای کاری گوگل برای آموزش، گوگل از اطالعات شخصی دانش ) Core Services(خدمات اصلیدر 
شده در خدمات اصلی آوری کند یا از اطالعات شخصی جمع ھای اصلی تبلیغات ارائھ نمی گوگل در سرویس . کنداستفاده می محافظت از خدمات 

 .کندبرای مقاصد تبلیغاتی استفاده نمی
 

 کند؟یابی تبلیغاتی استفاده می برای ھدف 12-آموزان کاربر مدارس کودکستان آیا گوگل از اطالعات شخصی دانش 
 

یا (، گوگل از ھیچ اطالعات شخصی کاربر )12- کودکستان(کاربران فضای کاری گوگل برای آموزش در مدارس ابتدایی و متوسطھ  برای . خیر
کند، چھ در خدمات اصلی و چھ در یابی تبلیغات استفاده نمیبرای ھدف ) ھر اطالعاتی کھ با حساب فضای کاری گوگل برای آموزش مرتبط است

 .اندھا دسترسی پیدا کردهھ ھنگام استفاده از اکانت فضای کاری گوگل برای آموزش بھ آنھای اضافی کسایر سرویس 
 

 کند؟ آیا گوگل اطالعات شخصی فرزندم را فاش می 
 

 : ھا و افراد خارج از گوگل بھ اشتراک نخواھد گذاشت، مگر اینکھ یکی از شرایط زیر اعمال شود ھا، سازمانگوگل اطالعات شخصی را با شرکت 
 

ھا، اطالعات شخصی را با شرکت ) برای کاربران زیر سن(گوگل در صورت داشتن رضایت والدین  :سرپرست  ای  نی والد  تیا رضاب •
 گذارد، کھ ممکن است از طریق فضای کاری گوگل برای آموزش ھا یا افراد خارج از گوگل بھ اشتراک میسازمان

 . مدارس بھ دست آید 
شده توسط مدرسھ ھستند، بھ اکانت ھای فضای کاری گوگل برای آموزش، چون اکانت ھای مدیریت : وز ی ن وپورتین  یبا مدارس دولت •

 . ھا ذخیره شده است دسترسی داشتھ باشنددھند بھ اطالعاتی کھ در آن مدیران اجازه می
 ھای گوگل و مطابق گوگل ممکن است براساس دستورالعمل . یپردازش خارج یبرا •

فضای کاری گوگل برای آموزش و سایر اقدامات محرمانھ و امنیتی مناسب، اطالعات  با اعالمیھ حریم خصوصی  
 شخصی را در اختیار 

 . وکارھا یا اشخاص مورد اعتماد قرار دھد تا آنھا را برای گوگل پردازش کنندھای وابستھ یا سایر کسب شرکت 
ه، حفظ یا افشای اطالعات بھ طور منطقی برای موارد زیر  اگر با حسن نیت باور بر این باشد کھ دسترسی، استفاد .یقانون  لی بھ دال •

 : ھا یا افراد خارج از گوگل بھ اشتراک خواھد گذاشت ھا، سازمانضروری است، گوگل اطالعات شخصی را با شرکت 
 . برآورده کردن ھرگونھ قانون قابل اجرا، مقررات، روند قانونی، یا درخواست دولتی قابل اجرا  •
 .خدمات قابل اجرا از جملھ بررسی تخلفات احتمالیاجرای شرایط   •
 . کشف، پیشگیری یا رسیدگی بھ کالھبرداری، امنیت یا مشکالت فنی  •
محافظت در برابر آسیب بھ حقوق، دارایی یا ایمنی گوگل، کاربران گوگل یا عموم مردم ھمانطور کھ طبق   •

 . قانون مورد نیاز یا مجاز است 
 

 .را بھ صورت عمومی و با شرکای خود بھ اشتراک می گذارد  -- مانند روند استفاده از سرویس ھای خود   -- گوگل ھمچنین اطالعات غیر شخصی 



 

 چھ انتخاب ھایی بھ عنوان والدین یا سرپرست دارم؟ 
 

چنانچھ رضایت تان را ارائھ نکنید، برای . د موافقت کنیدتوانی آوری و استفاده از اطالعات فرزندتان توسط گوگل می ابتدا، با جمع
کنیم و گوگل اطالعات فرزند شما را ھمانطور کھ در این اعالن توضیح فرزندتان اکانت فضای کاری گوگل برای آموزش ایجاد نمی

 . آوری یا استفاده نخواھد کردداده شده است جمع 
 

توانید برای دسترسی بھ اکانت فضای کاری گوگل  چنانچھ موافق استفاده فرزندتان از فضای کاری گوگل برای آموزش ھستید، می
. تماس بگیرید] insert contact information for school administrator[ برای آموزش فرزندتان یا درخواست حذف آن با 

توانید درخواست کنید کھ از  استفاده بیشتر از اطالعات فرزندتان را متوقف کنید، میآوری یا خواھید ھرگونھ جمع چنانچھ می 
ھا یا حذف کامل اکانت فرزندتان استفاده ھا یا سرویس ھای سرویس موجود برای محدود کردن دسترسی فرزندتان بھ ویژگیکنترل

 توانید شما و فرزندتان می. کنیم
 برای آموزش، جھت مشاھده و مدیریت اطالعات شخصی و تنظیمات حساب، از  ھنگام ورود بھ اکانت فضای کاری گوگل
https:/ / myaccount.google .com  نیز بازدید کنید. 

 
 چنانچھ سؤاالت بیشتری داشتھ باشم یا بخواھم ادامھ مطلب را مطالعھ کنم، چھ باید کرد؟

 
ھای در دسترس خود سؤالی دارید، لطفاً با چنانچھ در خصوص استفاده ما از اکانت فضای کاری گوگل برای آموزش یا انتخاب 

]insert contact information for the school adminis trator [آوری،  خواھید درباره نحوه جمع چنانچھ می . تماس بگیرید
 وگل برای استفاده و افشای اطالعات شخصی توسط گ

   مرکز حریم خصوصی فضای کاری گوگل برای آموزشارائھ خدمات بھ ما بیشتر بدانید، لطفاً 
 بھ آدرس  اعالمیھ حریم خصوصی فضای کاری گوگل برای آموزش، / )https:/ / www.google .com/ edu/ trustدر (

https:/ / workspace.google.com / terms/ education_privacy.html( د  را ببینی   خط مشی رازداری گوگل، و 
 / ). https :/ / www.google .com/ intl/ en/ policie s / priva cyدر (

 
   فضای کاری گوگل برای آموزش قراردادخدمات اصلی فضای کاری گوگل برای آموزش تحت 

اگر  [در اختیار ما قرار می گیرد ) https:/ / www.google .com/ apps/ intl/ en/ terms/ education_term s .htmlدر (
 بخش اصالحیھ پردازش داده را پذیرفتھ باشد /مدرسھ 

  اصالحیھ پردازش :  درج کنید ،  ) مراجعھ کنید   https:/ / support.google.com/ a/ answer/ 2888485بھ  ( 
 )]. https:/ / www.google .com/ intl/ en/ work/ apps/ terms/ dpa_terms.htmlدر  (   داده

https://www.google.com/edu/trust/
http://www.google.com/
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html
http://www.google.com/
https://support.google.com/a/answer/2888485
https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html
https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html
http://www.google.com/


 

 یفناور یھا  دستگاه توافقنامھ -) NNPS( وزین  وپورتین یمدارس دولت

 ھای محاسباتی و ھا و اطالعات این بخش برای تمامی دستگاه دستورالعمل 
دستگاه ھای الکترونیکی اختصاص داده  . شوداند اعمال میاختصاص داده شده یا امانت داده شده  NNPSآموزان در بخشکھ بھ دانش  Wi-Fiھات اسپات 

 . باقی می مانند NNPSشده یا امانت داده شده بھ دانش آموزان در انحصار 
 

 انتظارات دا�ش آموزان 
انتظارات عبارتند . ھای معلمان پیروی کنندھا و دستورالعمل ھا، رویھمشیین، خط رود کھ ھنگام استفاده از کروم بوک خود، از تمامی قوان آموزان انتظار میاز دانش 

 : از، اما محدود بھ موارد زیر نیستند
 

رود ھر روز کروم بوک خود را ھمراه با شارژرشان بھ مدرسھ بیاورند، مگر اینکھ معلم یا مدیر  آموزان انتظار می از دانش   :د یاوری روزانھ ب •
 .خاص توصیھ کرده باشد کھ این کار را انجام ندھند  مدرسھ آنھا بھ طور

 .ھای خود در منزل ھستندبوکآموزان ھر شب مسئول شارژ کامل کروم دانش  :شارژ کامل •
ھای فناوری  نامھ دستگاه توافق و ھمھ قوانین مندرج در این    NNPSمشی استفاده قابل قبول از فناوری  خط آموزان بھ  دانش   :استفاده مسئوالنھ  •

 .شوند، متعھد ھستندکنند یا چگونھ بھ اینترنت متصل می ھای خود استفاده می بوک بدون توجھ بھ اینکھ کجا از کروم 
ھای آموز بھ ھر دلیلی بخش را در طول سال ترک کند، ھمھ دستگاه در انتھای سال تحصیلی، یا در صورتی کھ دانش   :دستگاه لی تحو •

ھا، ھات اسپات و لوازم جانبی باید در ھنگام بازگرداندن در وضعیت بوککروم . باید بازگردانده شوند NNPSو لوازم جانبی  وک ب کروم
 . سرپرست بھ لحاظ مالی ممکن است مسئول باشند/و لوازم جانبی آن برگردانده نشود، والدین بوکچنانچھ کروم . مناسبی قرار داشتھ باشند

 
 
 
 

 خود بوکوم مراقبت از کر 
ھای  بوک بخش مسئولیتی در قبال حفظ و حراست از کروم. بوکی ھستند کھ تحویلشان شده استآموزان مسئول مراقبت و حفاظت عمومی از کروم دانش

 .تحویل داده شده بھ دانش آموزان ندارد
 

قرضی مورد نیاز  بوک اگر کروم . مدرسھ شوند و برای تعمیر گزارش شونددیده یا خراب باید فوراً تحویل کارکنان پشتیبانی فناوری ھای آسیب بوک کروم
 بوککروم . آموز داده شودتحویل دانش ) بھ شرط دردسترس بودن مورد قرضی(او قابل تعمیر یا تعویض باشد  بوک است، ممکن است تا زمانی کھ کروم

ھای معیوب یا  بوکسعی نکنید خودتان کروم. ھای کامپیوتری خارج از بخش نبریدھای متعلق بھ بخش را برای ھر نوع تعمیر یا نگھداری، نزد سرویس 
 . خراب را تعمیر کنید

 
 ی عموم یاطی اقدامات احت

 . قرار داده شود بوک غذا یا نوشیدنی نباید در نزدیکی کروم •
 . ھا باید با درب صفحھ نمایش بستھ حمل شوندبوک کروم •
ھا یا سایر  این شامل استیکرھا ، عکس برگردان .ھای محافظ خود را تزئین کنندھا یا قاب بوکبیرونی کروم آموزان اجازه ندارند نمای دانش •

 . ھا استنشانھ
مشی استفاده قابل قبول فناوری  خط شده در معرض بازرسی ھستند و باید از سازی ھای شخصی رسانھ . ممنوع است) OS(تغییر سیستم عامل کروم  •

NNPS پیروی کنند . 
این استیکر بھ ھیچ وجھ نباید حذف  . برای شناسایی ھر دستگاه ھستند NNPS بوک و آداپتورھای برق دارای استیکر بارکدیھای کروم دستگاه •

 . شود، آسیب ببیند یا تغییر داده شود
 ش ی مراقبت از صفحھ نما

بوک می تواند آسیب  و مایعات دیگر، صفحھ نمایش کروم ھای تمیزکننده خاص، در صورت قرار گرفتن در معرض اجسام سنگین، برخورد خشن، حالل 
 . صفحھ نمایش ھا بھ ویژه در برابر آسیب ناشی از فشار بیش از حد حساس ھستند. ببیند

 .حمل کنید)  شایع ترین علت آسیب(دستگاه خود را با صفحھ کلید، نھ صفحھ نمایش   •
 .ر زمان بستھ بودن خودداری کنیداز وارد کردن فشار یا اجسام سنگین در باالی کروم بوک خود د •
 ). معموالً خودکار یا مداد(پیش از بستن درب کیبورد، مطمئن شوید کھ چیزی روی کیبورد وجود ندارد  •
 . از مایعات استفاده نکنید. صفحھ نمایش را صرفآً با پارچھ میکروفیبر نرم و خشک یا پارچھ ضد الکتریسیتھ ساکن تمیز کنید •



 

 ه��نه تعم�ی و تع��ض 
موارد مفقودی، سرقت یا آسیب تصادفی ممکن است منجر بھ  . بوکی ھستند کھ تحویلشان شده استآموزان مسئول مراقبت و حفاظت عمومی از کروم دانش

 : ارزیابی ھزینھ ھای زیر شود
 

دانش آموزان موظفند از کیس صادره بخش در صورت ارائھ   $ 10 کیس محافظ 
 .ندشدن استفاده کن 

شارژر رسمی سازنده  /آموزان موظفند از سیم برق دانش $ 20 ) سیم برق( ACآداپتور 
 استفاده از. استفاده کنند

آداپتورھای برق شخص ثالث و معمولی می تواند باعث 
 . خسارت یا آسیب احتمالی شود

محافظت  بوک خود نمایش کروم آموزان موظفند از صفحھ دانش $ 45 صفحھ نمایش ال سی دی 
 صفحھ ھای ترک خورده باید. کنند

بالفاصلھ برای تعمیر گزارش شوند تا از آسیب بیشتر 
 . جلوگیری شود

کلید کروم بوک خود محافظت  آموزان باید از صفحھ دانش $ 9 صفحھ کلید 
 کلیدھای آسیب دیده یا . کنند

 .مفقود شده باید بالفاصلھ گزارش شوند
در صورت سرقت بایستی گزارش پلیس ثبت شود تا سرقت   $ 125تا  دستگاه گم شده یا دزدیده شده 

از ھزینھ ھای جایگزینی در صورت ارائھ  . مستند سازی شود 
.  کپی از گزارش پلیس بھ مدرسھ، صرفنظر می شود 

ھای گمشده غیرفعال خواھند شد و در صورتی کھ در  دستگاه
 . ھا را دوباره فعال کردتوان آنشرایط خوب یافت شوند، می

ھزینھ جایگزینی برای کروم بوک گمشده بھ تناسب سن دستگاه 
 . تعیین می شود

چنانچھ کروم بوک بھ شکل غیرقابل تعمیری آسیب ببیند،   $ 125تا  آسیب دیده شده فراتر از ترمیم
 ھزینھ تعویض

 .بھ تناسب سن دستگاه تعیین می شود
 

صدمات ارادی، بدخواھانھ یا عمدی منجر بھ  . جلسھ با دانش آموز و خانواده را انجام می دھددر صورت سھل انگاری یا آسیب عمدی، یک مدیر تحقیق و 
 . ممکن است شود)  دالر $ 250تا (ھزینھ کامل تعمیر یا جایگزینی 

 شهروندی د�جیتال
 

 NNPSمشی استفاده قابل قبول از فناوری خط دانش آموزان باید بھ . اندھای صادر شده در بخش بھ منظور مقاصد آموزشی در نظر گرفتھ شده بوک کروم
 .و سایر خط مشی ھا و رویھ ھای حاکم بر رفتار دانش آموزان پایبند باشند

 
 :دانش آموزان ھمیشھ باید با رعایت موارد زیر بھ عنوان شھروندان دیجیتالی خوب رفتار کنند

 
در خصوص اطالعات، تصاویر و . ھای آنالین مناسب را انتخاب کنیدنام. بگذاریدبا استفاده از اعمال خود احترام  -   دیبھ خودتان احترام بگذار •

اطالعات شخصی را کھ در مورد خود بھ اشتراک می گذارید بھ دقت در . شوند، احتیاط کنیدھایی کھ بھ صورت آنالین ارسال می سایر رسانھ 
 .نظر بگیرید

اطالعات  . ر و مطالب ارسال شده در اینترنت شما را در معرض خطر قرار نمی دھدمطمئن شوید کھ اطالعات، تصاوی  - دی از خود محافظت کن •
ھر گونھ رفتار نامناسبی کھ ھنگام آنالین بودن در خصوص شما انجام می . شخصی، اطالعات تماس، یا برنامھ فعالیت شخصی را منتشر نکنید

 .ھرگز این اطالعات را در اختیار دیگران قرار ندھید. محافظت کنیداز رمزھای عبور، حساب ھا و منابع خود  . شود را فوراً گزارش دھید
 .از فناوری برای دشمنی، آزار و اذیت، تعرض یا تعقیب افراد استفاده نکنید. بھ دیگران احترام بگذارید -   گرانیاحترام گذاشتن بھ د •
از مطالب و  . با گزارش سوء استفاده و ارسال نکردن مطالب یا ارتباطات نامناسب از دیگران محافظت کنید -  دیمحافظت کن گرانی از د •

 . مکالمات غیرقابل قبول خودداری کنید
درخواست مجوز برای استفاده از مطالب دارای حق کپی رایت یا دیگر موارد محافظت شده بھ   -   دی بگذار احترام  یمعنو تیبھ مالک  •

 . ده از وب سایت ھا، کتاب ھا، رسانھ ھا و غیره را ذکر منبع کنیددرستی استفا



 

 .ای توزیع نکنید کھ قراردادھای مجوز را نقض کندافزار دزدی استفاده نکنید یا موسیقی یا رسانھ را بھ گونھ از نرم  -  یمعنو تی حفاظت از مالک •

 موافقت نامه دا�ش آموزی 
 : یادگیرنده، من موارد زیر را انجام خواھم داد بھ عنوان یک 

 
را در داخل و خارج از محوطھ فضای  NNPSمشی استفاده قابل قبول از فناوری خط نامھ و شده در این توافق ھای مشخص مشیھا و خط رویھ  •

 . مدرسھ دنبال کنم
 . جلوگیری کنماز کروم بوکم با حمل ایمن آن محافظت کنم و از آسیب در اثر بی دقتی یا عمدی  •

 
عالوه بر این، . دانم کھ ھرگونھ نقض این قرارداد منجر بھ تعلیق یا از دست دادن امتیازات داشتن کروم بوک و شبکھ مدرسھ من ممکن است شودمن می

 . ممکن است با برخورد انضباطی برای چنین تخلفاتی مواجھ شوم
 

 قرارداد والدین
 :ام عبارتند ازھای خانواده ، مسئولیتNNPSدانم کھ با پذیرش کروم بوک من می

 
 . محافظت از کروم بوک، در حد معقول، در برابر آسیب، گم شدن، یا سرقت در حین یا خارج از محوطھ مدرسھ •
 .حصول اطمینان از اینکھ فرزندم فوراً آسیب را بھ کارکنان پشتیبانی فناوری مدرسھ گزارش می دھد •

 
، کارمندان و مدیران آن را از ھرگونھ ادعایی با NNPS، من بھ این وسیلھ NNPSھای حاصل از استفاده از منابع فناوری  با توجھ بھ امتیازات و فرصت 

 .ھر ماھیت ناشی از استفاده یا عدم توانایی فرزندم در استفاده از این منابع آزاد می دانم
 

برانگیز را محدود کند و بخش را مسئول مطالبی کھ با کروم بوک  دسترسی بھ ھمھ مطالب بحث  NNPSکھ  من ھمچنین درک می کنم کھ غیرممکن است
NNPS دانمکنم، نمیبھ آنھا دسترسی پیدا می . 

 
بوک مشمول قوانین و  کروم کنم کھ استفاده خارج از محوطھ مدرسھ فرزندم از پذیرم و درک میبوک را می من مسئولیت کامل استفاده فرزندم از کروم 

 . بوک فرزندم ممکن است بھ دلیل نقض این توافقنامھ بھ حالت تعلیق درآمده یا لغو شودمن درک می کنم کھ امتیازات کروم . الزامات یکسانی است
 

بوک بخش و لوازم جانبی باید  کروم  منتقل شود، انصراف دھد یا از آن اخراج شود، NNPSالتحصیلی از من درک می کنم کھ چنانچھ فرزندم قبل از فارغ 
بوک و لوازم جانبی بازگردانده نشدند، یا در ھنگام بازگرداندن وضعیت مناسبی نداشتند، خانواده ممکن اگر کروم . نام برگردانده شوندبھ محض پایان ثبت

 . است مسئولیت پرداخت کامل را بر عھده بگیرد
 

باید این فرم را امضا کرده و   اید،ندادهبوک را بھ فرزندتان اید و اجازه دریافت کروم انچھ توافقنامھ را خوانده چن . لطفا این توافقنامھ را بھ دقت بخوانید
بوک را برای  اما یک کروم  نخواھد کرد،بوک برای استفاده در منزل بھ فرزندتان ارائھ یک کروم   NNPSچنانچھ این فرم را امضا کنید، . برگردانید

 . مدرسھ در دسترس او ممکن است قرار دھداستفاده در ساعات 
 

 . دھند اختصاص  فرزندم بھ یخانگ استفاده جھت بوک کروم  کی  کھ دھم  ینم اجازه وزی ن وپورتین  یمن بھ مدارس دولت
 
 
 

 ی شماره شناسھ دانش آموز نام کامل دانش آموز 
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بارداری، گرایش جنسی، ھویت   تاھل، سن،  نژاد، رنگ، منشاء ملی، جنس، مذھب، وضعیت  اساس  بر  نیوز  نیوپورت  مدارس بخش 
، عنوان  VII، عنوان  VIھای استخدامی خود طبق مقررات عنوان  ھا یا شیوه ھا، فعالیتجنسی، وضعیت سربازی یا معلولیت در برنامھ

IX  و    504، بخشADA  ھای بخش برای انجام تعھدات خود تحت  مدیر منابع انسانی مسئول ھماھنگی تالش.  شود تبعیضی قائل نمی
 . و مقررات اجرایی آن است  IX  ،ADA، عنوان  504بخش 

 
مدارس دولتی نیوپورت نیوز حق اصالح سیاست ھای خود را مطابق با قانون برای  . این کتابچھ راھنما بدون اطالع قبلی قابل تغییر است

:  توانید در آدرس زیر بھ آن دسترسی پیدا کنیدنسخھ آنالین یک سند رسمی خواھد بود و می . می داردخود محفوظ 
http://www.nnschools.org/resources/handbook/index.html 
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