نماذج إلزامية
اسم الطالب:

اسم المعلم:

يرجى قراءة كل قسم بعناية والتوقيع باسمك على كل قسم .يعاد إلى المدرسة في موعد أقصاه  23أغسطس .2018

االنضباط
أقر بأنني قد قرأت دليل سلوك الطالب والكتيب المدرسي .وتعرفت على قواعد االنضباط ,وفهمت العواقب المترتبة على انتهاك
تلك القواعد.
أقر أي ً
ضا بأنني:
 .1قد قرأت مع طفلي وفهمت المخالفات السلوكية المتنوعة التي تعتبر مخالفات من الدرجة األولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة
الثالثة ( الصفحات من )20-14
 .2قد قرأت وفهمت مع طفلي اإلجراءات المعمول بها لمراعاة األصول القانونية ،وإجراءات الفصل المؤقت ,و جلسات االستماع
الخاصة بالنقل إلى مدرسة بديلة (صفحة )23

توقيع ولي األمر___________________:

توقيع الطالب___________________:

قواعد الزي المدرسي
أقر بأنني قد قرأت وفهمت قواعد الزي المدرسي كما هو موضح في صفحة  9من هذا الدليل.
أقر أي ً
ضا بأن:
.1
.2
.3
.4
.5

طفلي سيحضر إلى المدرسة مرتديًا القميص والبنطال التابعين للزي المدرسي الموحد المعتمد من قبل المدرسة.
طفلي سيحضر إلى المدرسة مرتديًا الكنزة /السترة ,الجاكيت ,األحزمة ,الجوارب  ,واألحذية المعتمدة من قبل المدرسة.
سيضع طفلي بطاقة هويته كطالب في جميع أوقات تواجده في الحرم المدرسي و /أو أثناء ركوبه الحافلة المدرسية.
سيعتمد طفلي تصفيفة شعر معتدلة (صفحة .)10
سيتبع طفلي قواعد الزي المتعلقة باإلكسسوارات (صفحة )11

توقيع ولي األمر___________________:

توقيع الطالب___________________:

سياسة الحضور
أقر بأنني قد قرأت سياسة الحضور كاملة كما هو موضح في صفحة  7من هذا الدليل.
أقر أي ً
ضا بأنني:
 .1أتفهم أنه في حالة غياب طفلي الطالب بالمرحلة االبتدائية أو اإلعدادية عن المدرسة لفترة تزيد عن  14يو ًما خالل عاام دراساي
ً
مؤهال للحصول على درجاته أو تقييماته عن اعماله خالل هذه السنة ,بغض النظر عان كاون الغيااب باأون أو
واحد فلن تكون /يكون
بدون إون.
 .2أتفهم أنه في حالة غياب أبني طالب الثانوية عن المدرسة لفترة تزيد عن  7أيام خاالل فصال دراساي واحاد فلان تكاون /يكاون
ً
مؤهال للحصول على درجاته أو تقييماته عن اعماله خالل هذه السنة ,بغض النظر عن كون الغياب بأون أو بدون إون.
 .3إوا كان الطالب دون سن  ,18فأنا مسؤول قانونًا عن حضوره /حضورها إلى المدرسةة اانظاةام .أناا أتفهام أناه فاي حالاة
غياب طفلي أو تأخره المتكرر ,فسيظم اإلاالغ عنةي اواسةطة المفةعل عرةى رعايةة الطفةر وحضةوره ,وسةأمظثر أمةام
محكمة األحداث امقاطعة سانت اعنارد ,وقد يتم تغريمي ,أو إلزامي بأداء الخدمات المجتمعية ,و /أو السجن.

توقيع ولي األمر___________________:

توقيع الطالب___________________:

سياسة االسظخدام المقبول لرظكنولوجيا من قبر الطالب – نموذج إلزامي
لرظكنولوجيا
لرظكنولوجيا
المقبولة
المقبولة
غيع
االسظخداماتغيع
االسظخدامات

االسظخدامات المقبولة لرظكنولوجيا
.1
.1
.2
.3
.4

.5
.6

التواصل مع األخرين باستخدام لغة
الئقة.
احترام خصوصية وممتلكات األخرين.
استخدام التكنولوجيا بحرص.
االستفادة من خدمة شبكة اإلنترنت
المقدمة من قبل المقاطعة خالل اليوم
الدراسي بالطريقة المصر بها من
اإلدارة.
استخدام التكنولوجيا تحت توجيهات
المعلم
حماية كلمة مرورك من أجل ضمان أمنك
الةخصي.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

.18
حدود الظزامات
أ.
ب.
ج.
د.

اسااتخدام األجهاازة الةخصااية مثاال الهواتاا ,المحمولااة ,أو الساااعات الذكيااة أثناااء
التواجد داخل المدرسة ,ما لم يكن مصر ً
حا بها من قبل مدير المدرسة.
تصوير أو تسجيل أي حادثة تحدث داخل الفصل ,أو الحارم المدرساي علاى األجهازة
الةخصية ,دون إون من المعلم أو مدير المدرسة.
يحظر الولوج إلى شبكة اإلنترنت الةخصية أثناء ساعات اليوم الدراسي.
الولااوج إلااى ,أو عاارو ,أو أرسااال رسااائل أو مااواد تسااتخدم لغااة أو صااور ( بذيئااة,
تهديديةُ ,مهينة على سبيل المثال) غير الئقة باإلطار التعليماي ,أو معوقاة للعملياة
التعليمية.
أي سلوك غير مرغوب ومتكرر سواء كان مكتوبًأ أو لفظيًا ,أو اإلتيان بأي سلوك بادني
يةاامل أي تهديااد أو إهانااة ,أو إيماااءة متجااردة ماان المةاااعر اإلنسااانية (التنماار
اإللكتروني).
انتهاك قوانين حقوق الطبع والنةر عن طريق نسخ المعلومات مان نظاام المقاطعاة
التكنولوجي وتسليمها كعمل أصلي (سرقة(.
وضااع معلومااات غياار قانونيااة و /أو معلومااات غياار مصاار بهااا بنظااام المقاطعااة
التكنولوجي.
العباااو أو اإلضااارار أو تعاااديل أجهااازة الكمبياااوتر  ,أو أنظماااة الكمبياااوتر ,أو شااابكات
الكمبيااوتر ,أو برمجيااات نظااام المقاطعااة التابعااة لهااا المدرسااة ,أو األجهاازة ,أو
األسالك ,أو اتخاو أي إجراء يعرو أمان أنظماة التكنولوجياا فاي المنطقاة التعليمياة
للخطر أو ينتهكها.
تجاهل الضمانات الراسخة للتكنولوجيا المتمثلة في قانون حماياة اإلنترنات لألطفاال
والقانون األساسي المعدل لوالية لويزيانا 17:100.6
استخدام نظام مقاطعاة المدرساة أو األجهازة الةخصاية بطريقاة تعطال اساتخدام
المستخدمين اآلخرين للنظام.
انتهاااك حقااوق الخصوصااية ماان خااالل عاارو عنااوان المناازل ,أو رقاام الهااات ,,أو أي
معلومات شخصية أخرى عن نفسي ,أو عائلتي ,أو اآلخرين.
إهدار المواد االستهالكية و /أو الموارد (الاورق,أو الحبار ,أو أجهازة التخازين ,أو ساعة
التردد).
نةر فيروسات الكمبيوتر.
ً
عبئا مفرطًا على تكنولوجيا المقاطعة.
تثبيت أو تةغيل برنامج يضر أو يضع
استخدام كلمة مرور شخص آخر أو مةاركة كلمات المرور مع اآلخرين.
استخدام أنظمة التكنولوجيا في المقاطعة ألغراو تجارية.
استخدام التكنولوجيا للوصول غير المصر به إلى موارد المعلومات ,أو الوصاول إلاى,
أو تغيير ,أو حذف ,أو إتالف مواد أو معلومات أو ملفات تخص شخص آخر
استخدام التكنولوجيا بةكل غير قانوني أو بأي طريقة تنتهك سياسة المقاطعاة ,و/
أو القوانين واللوائح المحلية ,أو الفيدرالية ,أو التابعة للوالية.

المنطقة الظعريمية المادية
لن تكون المنطقة التعليمية مسؤولة عن االلتزامات المالية الناشئة عن االستخدام غير السليم لتكنولوجيا المقاطعة.
المنطقة التعليمية غير مسؤولة عن األضرار ,أو فقدان ,أو سرقة األجهزة الةخصية.
ستبذل المنطقة التعليمية  ،طب ًقا لقانون حماية األطفال على اإلنترنت ،أقصى جهودها لمنع الوصول إلى المواد الضاارة
وتقييد استخدام اإلنترنت في المناطق وات القيمة التعليمية.
ً
يجب أن يكون مفهو ًما أنه بغض النظر عن مدى اإلشراف والرقابة التي توفرها المقاطعة  ،سايكون هنااك دائماا احتماال
اتصال المستخدم بمواد غير الئقة.

العواقب
سيؤدي استخدام الطالب غير المالئم للتكنولوجيا كما هو موضح أعااله وفاي الصافحة  39مان هاذا المساتند إلاى اتخااو إجاراء
تأديبي يتراو مابين اجتماع باآلباء إلاى الفصال المؤقات أو الطارد اعتماا ًدا علاى شادة المخالفاة .يعجةى مالحاةة أن جمية
المخالفات الظكنولوجية قد تؤدي إلى مصادرة األجهزة الفخصية.
لقد قةعأت وفهمةت سياسةة االسةظخدام المقبةول لرظكنولوجيةا.و أوافة عرةى اتبةا قواعةد وإجةعااات المقاطعةة ،
وأتفهم أن عدم القيام اذلك سيؤدي إلى اتخاذ إجعاا تأديبي .أتفهم أي ً
ضا أن اسةظخدام جهةا شخصةي فةي مبنةى
المدرسة قد يؤدي إلى مصادرته.

توقيع ولي األمر___________________:

توقيع الطالب___________________:

نماذج اخظيارية
اسم المعلم:

اسم الطالب:

تعليمات :النماوج التالية اخظيارية  .إوا كنت ترغب في إعادتها ,فلتتفضل بتقديمها إلى مدرسة طفلك في موعاد أقصااه 23
أغسطس 2018
البيانات اإلعالمية لرمقاطعة -وق فقط في حالة عدم الموافقة
تدرك مدرسة مقاطعة سانت بيرنارد أهمية االستفادة من وسائل اإلعالم والتكنولوجيا الحديثة .وبنا ًء على ولك قد تظهر صورة طفلك في
مقاطع فيديو  ,برامج تليفزيونية ,إعالنات تجارية ,مواقع إلكترونية ,شبكات التواصل االجتمااعي ,األشارطة الصاوتية ,الصاور ,الكتيباات و /أو
الصح .,من خالل عدم التوقيع أدناه ,فأنت تةترك وتوافق بةكل عام ولألبد باإلفراج عن ,وإبراء ومة ,وتحرير ,والصافح عان مجلاد إدارة
مدارس مقاطعة سانت بيرنارد وموظفيها من أي وجميع المطالبات ,والدعاوى ,واالتفاقيات ,وااللتزاماات ,واإلجاراءات مان أي ناوع أو وصا,
سواء من الناحية القانونية أو حقوق الملكية من استخدام الصورة أدناه في وسائل األعالم العامة.
يرجى التوقيع أدناه إوا لم تكن ترغاب فاي ظهاور طفلاك فاي أي تساجيل فياديو ,برناامج تليفزياوني ,إعالناات تجارياة ,مواقاع إلكترونياة,
منةورات مواقع التواصل االجتماعي ,األشرطة الصوتية ,الصور ,الكتيبات ,و /أو الصح.,

اسم الوالد /الوصي (بالحروف) _______________________________:

توقيع الوالد /الوصي_______________:

____________________

االنظماا العسكعي ة لرطالب الذي ينظمي أحد والديهم /الوصي إلى جهات عسكعية
يطالب القانون الفيدرالي حق كل تلميذ فى النجا ) (ESSAالمناطق التعليمية بضارورة إباال والياة لويزياناا إوا كاان الطالاب لدياه انتمااء
عسكري .إوا كان والد الطالب أو الوصي عريه عسكريًا نةطًا ,أو احتياطيًا عسكريًا نةطًا ,أو عسكريًا متقاع ًدا  ،فيجب اإلبال بانتمااء
الطالب العسكري.
بالتوقيع أدناه ,فان الوالد /الوصاي يقار باأن لطفلاه انتمااء عساكري -أي أن والاد الطالاب /الوصاي علياه عساكريًا نةاطًا ,أو احتياطيًاا ,أو
متقاع ًدا.

اسم الوالد /الوصي (بالحروف) _______________________________:

توقيع الوالد /الوصي_______________:

____________________

نماذج اخظيارية
اإلفصاح عن معرومات الظععيف الفخصية  -وق فقط في حالة عدم الموافقة
بالتوقيع أدناه  ،يطلب الوالد /الوصي حجب معلومات الدليل  ،والتي يعرفهاا مجلاد إدارة مدرساة مقاطعاة ساانت بيرناارد
على أنها اسم الطالب ,وعنوانه ,وتاريخ ومكان ميالده ,ورقم الهاات( ,إوا كاان مادر ً
جا) ،والمرحلاة التعليمياة ،وعناوان البرياد
اإللكتروني ،والصور الفوتوغرافية ،والمةاركة في األنةطة والرياضات المعتمدة رسميًا ،ووزن وطول العبي الفرق الرياضاية،
والدرجات والجوائز التي تلقاها الطالب ،والمةاركة في األنةطة الرسمية التي ترعاها المدرسة ،وآخار وكالاة أو مؤسساة
تعليمية التحق بها.
الهدف األساسي مان معلوماات الادليل هاو الساما للمقاطعاة بتضامين معلوماات مان الساجالت التعليمياة لطفلاك فاي
منةورات مدرسية معينة .كما يمكن أي ً
ضا اإلفصا عن معلومات الدليل إلى مؤسسات خارجية دون الحصاول علاى موافقاة
كتابية من الوالد  /الوصي .وتةمل المنظمات الخارجية ،على سبيل المثال ال الحصر ،الةركات التي تصنع خواتم التخرج أو
الكتب السنوية ،والكليات ومؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية ،ووكاالت التجنيد العسكري.
بالتوقيع أدناه ،يطلب الوالد /الوصي حجب معلومات الدليل بموجب قانون حقوق التعليم والخصوصية لألسرة ) . (FERPAمن
خالل التوقيع ،سيتم إ الة اسم الطالب من جميع المنةاورات المتعلقاة بالمدرساة ،بماا فاي ولاك إعالناات المسارحيات,
وإعالنات التخرج والقوائم الرياضية والكتب السنوية وقوائم الةرف .كما لن تتم مةاركة اسام الطالاب ماع وكااالت خارجياة
ألغراو مثل التوظي ,والمنح الدراسية.
اسم الوالد /الوصي (بالحروف) _______________________________:

توقيع الوالد /الوصي_______________:

____________________

الظأمين عرى الطالب – وق فقط في حالة الموافقة عرى شعاا الظأمين
من خالل عدم التوقيع أدناه  ،أقر بأنه قد عرو علي التأمين على الطالب وال أرغب في شرائه .من خالل التوقيع أدناه  ،أود
أن أصر بأنني أود شراء التأمين وقد أرفقت الطلب والمدفوعات  .أعي أن السياسة ال تسري حتى يتم إرجاع الطلب
والمدفوعات إلى المدرسة.

اسم الوالد /الوصي (بالحروف) _______________________________:

توقيع الوالد /الوصي_______________:

____________________

