نموذج إلزامي
اسم الطالب:

اسم المعلم:

يرجى قراءة كل قس م بعناية والتوقيع باس مع ىلى كل قس م يعاد إلى المدر سة في موعد أق صاه  23أغ سطس  .2019أو بعد
التسجيل في المدرسة بـ  5أيام.

بيان االلتزام لعام 2020-2019
لقد قرأت أنا وطفلي دليل سلوك الطالب :كتيب المقاطعة ونحن ىلى دراية بقواىد االنضباط ,ومتطلبات الحضور ،وسياسات
المقاطعة وفهمنا العواقب المترتبة ىلى انتهاك قواىد االنضباط والتخاذل ىن تلبية متطلبات الحضور
أقر أيضًا بأن:
طفلي( __________________________________ ،اسم الطالب) ،ملتزم باآلتي:
1
2
3
4

الذهاب إلى المدرسة يوميًا ،فيما ىدا أيام الغياب بعذر قهري بسبب حالة مرضية أو غيرها من أسباب الغياب المسموحة،
الوصول إلى المدرسة في الموىد المحدد يوميًا،
بذل جهد كبير في إكمال الواجبات المدرسية المكلف بها،
إطاىة قوانين المدرسة والفصل ،و
باإلضافة إلى ذلع أنا ملتزم باآلتي

1
2
3
4

الحرص ىلى ذهاب طفلي إلى المدرسة يوميًا ،فيما ىدا أيام الغياب بعذر قهري بسبب حالة مرضية أو غيرها من أسباب الغياب
المسموحة،
الحرص ىلى وصول طفلي إلى الدرسة في الوقت المحدد يوميًا
الحرص ىلى إكمال طفلي لواجباته المنزلية المكلف بها ،و
حضور جميع االجتماىات بين األباء والمعلمين أو المدراء المطلوبة
________________________________

________________________________
التاريخ

توقيع األب /ولي األمر

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

سيرتدي طفلي البنطال /و أو التنورة والقميص التابعين للزي الموحد المعتمد من المدرسة
سيرتدي طفلي 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 قواىد الزي المتعلقة باإلكسسوارات (صفحة )11

توقيع ولي األمر___________________:

توقيع الطالب___________________:

سياسة الحضور الخاصة بمدارس مقاطعة سانت بيرنارد -نموذج إلزامي

اسم الطالب:

اسم المعلم:

يجب ىلى كل والد أو معلم أو أي شخص آخر مقيم في والية لويزيانا ،يكون مسؤوال ً ىن أي طفل من ىيد ميالده السابع وحتى ىيد ميالده
الثامن ىشر ،أن يرسل هذا الطفل إلى مدرسة ىامة أو خاصة ،ما لم يتخرج الطفل من المدرسة الثانوية قبل ىيد ميالده الثامن ىشر كما
يخضع أي طفل دون سن السابعة ممن تم تسجيله قانونًا في مدرسة ،ألحكام هذه اللوائح.

يجب أن يقوم الوالد (ولي أمر) الطالب بإلزام الطالب بالحضور في المدرسة التي تم تسجيله بها .
التأخر والغياب المتكرر
يعتبر الطفل متكرر الغياب أو التأخير بعد الغياب الخامس بدون عذر ،أو التأخير الخامس بدون عذر ،خالل أي ف صل درا سي،
وعندما تســتمر أي ما الحالتيا في الحدوب بعد ف ــل الجاود المبذولة ما قبل أي ما العامبيا بالمدرســة ،أو مســ ول
التارب ما المدرسة ،أو أي موظف مس ول عا تطبيق القانون ،ما تقويم الحالة.
أي طالب حدث يغيب ىادة ىن المدر سة ب شكل متكرر أو يتأخر ب شكل معتاد ،يتم اإلبالغ ىنه من قبل الم شرف ىلى رىاية الطفل ،ويمثل
أمام محكمة األحداث في مقاطعة س انت بيرنارد كطفل متهرب من الدراس ة وقد تحدد المحكمة ىقوبته بدفع غرامة ،أو أداء خدمة
للمجتمع ،و /أو الحبس
العقوبة – قد يغرم الوالد (ولي األمر) بمبلغ يص ل إلى  15دوالر في اليوم الواحد ىن كل يوم ال يحض ر فيه الطفل إلى المدرس ة وقد يحكم
ىليه بأداء الخدمة االجتماىية
بموجب قوانين التغيب ،قد يستدىى الوالد (ولي األمر) إلى المحكمة للرد ىلى تهمة االزدراء إذا:
فش ل في إرس ال طفله إلى المدرس ة كما هو مطلوب منه بموجب القانون (حاالت الغياب المفرط بدون س بب وجيه هي واحدة من
.1
أسباب االزدراء)
ج َد الوالد (الوصي القانوني) مذنبًا بتهمة
.2
فشل في حضور االجتماع اإللزامي قبل ىودة الطفل إلى المدرسة بعد الفصل المؤقت إذا و ِ
االزدراء ،ستطبق ىليه ىقوبات التخلف ىن الحضور من قبل المحكمة كما هو موضح أىاله
الطالب غير م هل لبحصول عبى الدرجات عا المناج المقرر بسبب الغياب المفرط /بدون عذر
ً
مؤهال للحصول ىلى الدرجات (التقدير)
لتصبح
( )1ال يسمح لطلبة المرحلتين االبتدائية واإلىدادية بالغياب ألكثر من  14يوم خالل العام الدراسي
( )2ال يسمح لطلبة المرحلة الثانوية بالغياب ألكثر من  7أيام خالل الفصل الدراسي الواحد
يجب أن تكون االس تثناءات الوحيدة النت ام الحض ور هي ال روف المخففة التي يتم التحقق منها من قبل المش رف ىلى رىاية وحض ور
الطفل ،أو مدير المدرس ة  /نائبه ىند اإلش ارة إليه ال تس تخدم مرات الغياب المعفاة هذه في تحديد ما إذا كان الطالب يلبي الحد األدنى
من الدقائق الدرا سية المطلوبة لتلقي الدرجة هذه ال روف المخففة مدرجة في دليل لويزيانا لمديري المدارس -ن شرة ،741ق سم 1103
) (J-Mويمكن العثور ىليها في صفحة  8-7من دليل سلوك الطالب
أنا ىلى دراية بسياسة الحضور الخاصة بمقاطعة سانت بيرنارد وىواقبها:

توقيع ولي األمر___________________:

توقيع الطالب___________________:

سياسة االستخدام المقبول لبتكنولوجيا ما قبل الطالب – نموذج إلزامي

يرجى قراءة السياسة المذكورة أدناه ي عاد إلى المدرسة في موعد أقصاه  23أغسطس  .2019أو بعد التسجيل في
المدرسة بـ  5أيام.
االستخدامات غير المقبولة لبتكنولوجيا

االستخدامات المقبولة لبتكنولوجيا
االستخدامات غير المقبولة لبتكنولوجيا

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 المصرح بها من اإلدارة
استخدام التكنولوجيا تحت توجيهات
المعلم
حماية كلمة مرورك من أجل ضمان أمنع
الشخصي

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

اس تخدام األجهزة الش خص ية مثل الهواتف المحمولة ,أو الس اىات الذكية أثناء التواجد
حا بها من قبل مدير المدرسة
داخل المدرسة ,ما لم يكن مصر ً
تص وير أو تس جيل أي حادثة تحدث داخل الفص ل ,أو الحرم المدرس ي ىلى األجهزة
الشخصية ,دون إذن من المعلم أو مدير المدرسة
يح ر الولوج إلى شبكة اإلنترنت الشخصية أثناء ساىات اليوم الدراسي
الولوج إلى ,أو ىرض ,أو أرس ال رس ائل أو مواد تس تخدم لغة أو ص ور ( بذيئة ,تهديدية,
مهينة ىلى سبيل المثال) غير الئقة باإلطار التعليمي ,أو معوقة للعملية التعليمية
أي س لوك غير مرغوب ومتكرر س واء كان مكتوبًأ أو لف يًا ,أو اإلتيان بأي س لوك بدني
يشمل أي تهديد أو إهانة ,أو إيماءة متجردة من المشاىر اإلنسانية (التنمر اإللكتروني)
انتهاك قوانين حقوق الطبع والنش ر ىن طريق نس خ المعلومات من ن ام المقاطعة
التكنولوجي وتسليمها كعمل أصلي (سرقة(
وضع معلومات غير قانونية و /أو معلومات غير مصرح بها بن ام المقاطعة التكنولوجي
العبث أو اإلض رار أو تعديل أجهزة الكمبيوتر  ,أو أن مة الكمبيوتر ,أو ش بكات الكمبيوتر ,أو
برمجيات ن ام المقاطعة التابعة لها المدر سة ,أو األجهزة ,أو األ سالك ,أو اتخاذ أي إجراء
يعرض أمن أن مة التكنولوجيا في المنطقة التعليمية للخطر أو ينتهكها
تجاهل الض مانات الراس خة للتكنولوجيا المتمثلة في قانون حماية اإلنترنت لألطفال
والقانون األساسي المعدل لوالية لويزيانا 17:100.6
اس تخدام ن ام مقاطعة المدرس ة أو األجهزة الش خص ية بطريقة تعطل اس تخدام
المستخدمين اآلخرين للن ام
انتهاك حقوق الخص وص ية من خالل ىرض ىنوان المنزل ,أو رقم الهاتف ,أو أي معلومات
شخصية أخرى ىن نفسي ,أو ىائلتي ,أو اآلخرين
إ هدار المواد االس تهالك ية و /أو الموارد (الورق,أو الحبر ,أو أجهزة التخزين ,أو س عة
التردد)
نشر فيروسات الكمبيوتر
تثبيت أو تشغيل برنامج يضر أو يضع ىب ًئا مفرطًا ىلى تكنولوجيا المقاطعة
استخدام كلمة مرور شخص آخر أو مشاركة كلمات المرور مع اآلخرين
استخدام أن مة التكنولوجيا في المقاطعة ألغراض تجارية
اس تخدام التكنولوجيا للوص ول غير المص رح به إلى موارد المعلومات ,أو الوص ول إلى ,أو
تغيير ,أو حذف ,أو إتالف مواد أو معلومات أو ملفات تخص شخص آخر
اس تخدام التكنولوجيا بش كل غير قانوني أو بأي طريقة تنتهع س ياس ة المقاطعة ,و /أو
القوانين واللوائح المحلية ,أو الفيدرالية ,أو التابعة للوالية

حدود التزامات المنطقة التعبيمية المادية
لن تكون المنطقة التعليمية مسؤولة ىن االلتزامات المالية الناشئة ىن االستخدام غير السليم لتكنولوجيا المقاطعة
أ
ب المنطقة التعليمية غير مسؤولة ىن األضرار ,أو فقدان ,أو سرقة األجهزة الشخصية
ج ستبذل المنطقة التعليمية  ،طب ًقا لقانون حماية األطفال ىلى اإلنترنت ،أقصى جهودها لمنع الوصول إلى المواد الضارة
وتقييد استخدام اإلنترنت في المناطق ذات القيمة التعليمية
ما احتمال
د يجب أن يكون مفهو ًما أنه بغض الن ر ىن مدى اإلش راف والرقابة التي توفرها المقاطعة  ،س يكون هناك دائ ً
اتصال المستخدم بمواد غير الئقة
العواقب
س يؤدي اس تخدام الطالب غير المالئم للتكنولوجيا كما هو موض ح أىاله وفي الص فحة  39من هذا المس تند إلى اتخاذ إجراء
تأديبي يتراوح مابين اجتماع باآلباء إلى الفص ل المؤقت أو الطرد اىتما ًدا ىلى ش دة المخالفة يرجى مالحظة أن جميع
المخالفات التكنولوجية قد ت دي إلى مصادرة األجازة ال خصية.
لقد قرأت وفامت ســــياســــة االســــتخدام المقبول لبتكنولوجيا.و أوافق عبى اتباع قواعد وإجراءات المقاطعة ،
وأتفام أن عدم القيام بذلك سي دي إلى اتخاذ إجراء تأديبي .أتفام أي ً
ضا أن ا ستخدام جااز شخ صي في مبنى
المدرسة قد ي دي إلى مصادرته.

توقيع ولي األمر___________________:

توقيع الطالب___________________:

نماذج اختيارية
اسم الطالب:

اسم المعلم:

تعليمات :النماذج التالية اختيارية إذا كنت ترغب في إىادتها ,فلتتفض ل بتقديمها إلى مدرس ة طفلع في موىد أقص اه
 23أغسطس  .2019أو بعد التسجيل في المدرسة بـ  5أيام.
التأميا عبى الطالب – وقع فقط في حالة الموافقة عبى شراء التأميا
من خالل ىدم التوقيع أدناه  ،أقر بأنه قد ىرض ىلي التأمين ىلى الطالب وال أرغب في شرائه من خالل التوقيع أدناه ،أود
أن أصرح بأنني أود شراء التأمين وقد أرفقت الطلب والمدفوىات أىي أن السياسة ال تسري حتى يتم إىادة الطلب
والمدفوىات إلى المدرسة

اسم الوالد /ولي األمر (بحروف ظاهرة) _______________________________:

توقيع الوالد /ولي األمر___________________________________ :

االنتماء العسكري ـ لبطالب الذي ينتمي أحد والديام /ولي األمر إلى جاات عسكرية
يطالب القانون الفيدرالي حق كل تلميذ فى النجاح ) K(ESSAالمناطق التعليمية بض رورة إبالغ والية لويزيانا إذا كان الطالب لديه انتماء
ى سكري إذا كان والد الطالب أو ,ولي أمره ى سكريًا ن شطًا ,أو احتياطيًا ى سكريًا ن شطًا ,أو ى سكريًا متقاى ًدا  ،فيجب اإلبالغ بانتماء
الطالب العسكري
اسم الطالب____________________________:
مدرسة الطالب____________________________:
اسم الوالد /ولي األمر مع االنتماء العسكري_______________________:
الوالد /ولي األمر المذكور أىاله هو:
___ ىسكري نشط
___ ىسكري احتياطي نشط
___ ىسكري متقاىد( ال ينطبق ىلى مدة الخدمة المكتملة فقط)

نماذج اختيارية-

وقع فقط في حالة عدم الموافقة

اسم المعلم:

اسم الطالب:
اإلفصاح عا معبومات التعريف ال

خصية

بالتوقيع أدناه ،يطلب الوالد /ولي األمر حجب معلومات الدليل ،والتي يعرفها مجلس إدارة مدرس ة مقاطعة س انت بيرنارد
مدرجا) ،والمرحلة التعليمية ،وىنوان البريد
ىلى أنها اس م الطالب ,وىنوانه ,وتاريخ ومكان ميالده ,ورقم الهاتف (إذا كان
ً
اإللكتروني ،وال صور الفوتوغرافية ،والم شاركة في األن شطة والريا ضات المعتمدة ر سميًا ،ووزن وطول الىبي الفرق الريا ضية،
والدرجات والجوائز التي تلقاها الطالب ،والم شاركة في األن شطة الر سمية التي ترىاها المدر سة ،وآخر وكالة أو مؤ س سة
تعليمية التحق بها.
الهدف األس اس ي من معلومات الدليل هو الس ماح للمقاطعة بتض مين معلومات من الس جالت التعليمية لطفلع في
من شورات مدر سية معينة كما يمكن أي ً
ضا اإلف صاح ىن معلومات الدليل إلى مؤ س سات خارجية دون الح صول ىلى موافقة
كتابية من الوالد  /ولي األمر وتشمل المن مات الخارجية ،ىلى سبيل المثال ال الحصر ،الشركات التي تصنع خواتم التخرج
أو الكتب السنوية ،والكليات ومؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية ،ووكاالت التجنيد العسكري.
بالتوقيع أدناه ،يطلب الوالد /ولي األمر حجب معلومات الدليل بموجب قانون حقوق التعليم والخ صو صية لأل سرة )(FERPA
من خالل التوقيع ،سيتم إزالة ا سم الطالب من جميع المن شورات المتعلقة بالمدر سة ،بما في ذلع إىالنات الم سرحيات,
وإىالنات التخرج والقوائم الرياض ية والكتب الس نوية وقوائم الش رف كما لن تتم مش اركة اس م الطالب مع وكاالت خارجية
ألغراض مثل التوظيف والمنح الدراسية.
اسم الوالد /ولي األمر (بحروف ظاهرة) _______________________________:

توقيع الوالد /ولي األمر_______________:

____________________

البيانات اإلعالمية لبمقاطعة -وقع فقط في حالة عدم الموافقة
تدرك مدرسة مقاطعة سانت بيرنارد أهمية االستفادة من وسائل اإلىالم والتكنولوجيا الحديثة وبنا ًء ىلى ذلع قد ت هر صورة طفلع في
مقاطع فيديو  ,برامج تليفزيونية ,إىالنات تجارية ,مواقع إلكترونية ,شبكات التوا صل االجتماىي ,األ شرطة ال صوتية ,ال صور ,الكتيبات و /أو
ال صحف من خالل ىدم التوقيع أدناه ,فأنت ت شترك وتوافق ب شكل ىام ولألبد باإلفراج ىن ,وإبراء ذمة ,وتحرير ,وال صفح ىن مجلس إدارة
مدارس مقاطعة س انت بيرنارد وموظفيها من أي وجميع المطالبات ,والدىاوى ,واالتفاقيات ,وااللتزامات ,واإلجراءات من أي نوع أو وص ف
سواء من الناحية القانونية أو حقوق الملكية من استخدام الصورة أدناه في وسائل األىالم العامة
يرجى التوقيع أدناه إذا لم تكا ترغب في ظهور طفلع في أي تس جيل فيديو ,برنامج تليفزيوني ,إىالنات تجارية ,مواقع إلكترونية,
منشورات مواقع التواصل االجتماىي ,األشرطة الصوتية ,الصور ,الكتيبات ,و /أو الصحف

اسم الوالد /ولي األمر (بحروف ظاهرة) _______________________________:

توقيع الوالد /ولي األمر_______________:

____________________

