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المتعلقة ببرنامج التعلیم البدیل للشباب الغیر االجراءات المتعلقة بكیفیة تقدیم الشكوى 
  (AEDY)منضبطین 

I : الغرض . 
في المتعلقة ببرنامج التعلیم البدیل للشباب الغیر منضبطین  تقدیم طلب الشكوىالجراءات و المبادئ التوجیھیة العامة آللیة اتقدیم 

 مدارس المنطقة التعلیمیة في فیالدیلفیا . 

 

II  : المسؤولیة . 
ل عن مراجعة القرارات المتخذة من قبل المدرسة و/ أو موظفي المكتب المركزي و كتب حقوق و مسؤولیات الطالب مسؤوإن م

 التحقیق فیھا لتحدید ما اذا كان القرار قد اتخذ وفقا لسیاسات و اجراءات و بروتوكوالت مدارس المنطقة التعلیمیة . 

 

III : القرارات التي یمكن مراجعتھا . 
 لنقل بموجب جلسة استماع انضباطیة النقل الجل اسباب انضباطیة . یتم ا.  1
الجل السالمة . ھذا النقل یتم نظرا لمخاوف ملحة تؤثر على المجتمع انضباطیة التكلیف بمھمة مؤقتة الى مدرسة قرار .  2

 المدرسي . 
 .   (AEDY)اللجوء الى برنامج التعلیم البدیل . الجوانب التي تتطلب  3

IV   : المعاییر . 
 في كل الشكاوي یضع طاقم حقوق و مسؤولیات الطالب في االعتبار العوامل التي تشمل على سبیل المثال ال الحصر : 

 و االجراءات المطلوبة القوانین  \یع السیاسات . ھل تم التقیید بجم 1    
 ھل انتھكت حقوق الطفل .  2    
  . صحة و سالمة و رفاھیة الطفل و المجتمع المدرسي 3    

V  ألیة تقدیم الشكوى :  \. عملیة 

یوما من صدور القرار .  15بالنسبة لجمیع المسائل المذكورة اعاله ، أكمل االستمارة المرفقة و أرسلھا في غضون  1
 440ترسل االستمارة الى مكتب حقوق و مسؤؤولیات الطالب إما شخصیا الى المنطقة التعلیمیة على العنوان التالي 

Broad Street   أو عن طریق البرید االلكتروني على الموقع التالي  \الطابق الثاني ، و
 studentrights@philasd.org  مع جمیع الوثائق المتعلقة . 

في كل الشكاوي یقوم عضو من الطاقم في مكتب حقوق و مسؤولیات الطالب بمراجعة االستمارة و كل الوثائق المرفقة .  2
 اذا استدعى االمر وثائق اكثر التخاذ القرار ، سیتم طلبھا من المدرسة أو من المكتب المركزي الذي اتخذ القرار . 

 یوما .  21اجعة جمیع المواد و سیقوم باتخاذ القرار خالل بمجرد استالم جمیع الوثائق ، سیقوم الموظف بمر 3
أن   (AEDY)یتعیین على االشخاص الذین لدیھم شكاوي و مخاوف متعلقة ببرنامج التعلیم البدیل للشباب الغیر منضبطین  4

لصلة ، بدال من ذات ا (LEA)أو وكاالت التعلیم المحلیة   (AEDY)یبحثوا عن حل عن طریق دوائر برنامج التعلیم البدیل 
و المنطقة التعلیمیة   (AEDY)رفع ھذه المخاوف الى مدیریة التعلیم في بنسلفانیا  أوال . سوف یعمل برنامج التعلیم البدیل 

 معا لتبدید ھذه المخاوف وفق االصول . 
أو العضو  \و مر و سیتم اتخاذ القرار بناءا على الوثائق المقدمة . سیتم تبلیغ ولي اال استماعسوف لن تعقد جلسة  5

أو اقسام المكتب المركزي ذات  \اعالم مساعد مدیر التربیة و ایضا . و سوف یتم  الحل  \ و المدرسة بالقرارالمجتمعي 
 . الحل  \العالقة بالقرار 

 

 السیاسات ذات الصلة :  \القوانین 

  118قواعد سلوك الطالب 
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 المتعلقة استمارة تقدیم شكوى من قبل ولي االمر او الوصي على الطالب 

 (AEDY)بمھمة انضباطیة في برنامج التعلیم البدیل للشباب الغیر منضبطین  بتكلیف الطالب 

 )AEDY(ي برنامج أو التكلیف المؤقت بمھمة انضباطیة ف
) االلتحاق ببرنامج التعلیم البدیل للشباب  1االوصیاء ان یتم االستجابة لمخاوفھم المتعلقة بالمسائل التالیة :  \آلولیاء االمور یحق 

) جودة التعلیم االكادیمي في برنامج التعلیم  3 (AEDY)) قرارات الخروج من برنامج التعلیم البدیل  2   (AEDY)الغیر منضبطین 
) الخدمات المقدمة للطلبة ذوي  5  (AEDY)) تقدیم أو الغاء خدمات المساعدة اللغویة في برنامج التعلیم البدیل  4  (AEDY)البدیل 

من أجل تقدیم الشكوى ، أكمل ھذه  .    (AEDY)االعاقات و التي قد تتطلب تعدیال منطقیا اثناء وجودھم في برنامج التعلیم البدیل 
، أو عن طریق البرید االلكتروني على  243الجناح رقم   Broad Street 440االستمارة و أرسلھا ، إما شخصیا على العنوان 

 االجراءات المرفقة لمساعدتكم في امالء االستمارة . یرجى االطالع على على .  studentrights@philasd.org العنوان التالي 

  التاریخ :

  :  اسم ولي االمر او الوصي

  : اسم الوكالة  \العنوان 

   رقم الھاتف :

  رقم اضافي :   

  عنوان البرید االلكتروني : 

  اسم الطالب : 

  تاریخ المیالد أو الرقم التعریفي للطالب : 

 

 ( اختر المربع المناسب )  أیاُ من انواع الدعم التالیة ؟حالیا ھل یتلقى الطفل 

          504اتفاقیات الخدمة رقم  �
     IEPخطة تعلیمیة فردیة  �
     ELLتعلیم اللغة االنكلیزیة  �

 نوعیة المخاوف : یرجى تحدید 

  AEDY  (Camelto).التكلیف بمھمة انضباطیة الى برنامج التعلیم البدیل للشباب الغیر منضبطین  �
  AEDY   .(Camelto)اجراء اننضباطي مؤقت الى برنامج التعلیم البدیل للشباب الغیر منضبطین  �
 ------------------------------------------------------------------------------مخاوف أخرى  �

 

 ماھي مخاوفك ؟ صف المشكلة التي ترید معالجتھا ؟ 

 

 

 مالنتائج التي تبتغیھا ؟  

 

 

 . تبتغیھاعم النتیجة التي دمالحظة : الكمال استمارة الشكوى ھذه ، قم بارفاق كل الوثائق التي ت
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