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 دليل األهل إلى العملية التأديبية للطالب

 

I.  لمدونة قواعد سلوك الطالب في  وفقايبرر جلسة استماع تأديبية  حادث فيطفلك  شاركفي حال ماذا تتوقع

 .المنطقة التعليمية

 

A.   المتعلق بطفلكالحادث عن  مدرسةالتبلغك. 

 

B.  وتاريخ يوقف فيهاالتي  األيام عددو يفصل التصرف )التصرفات( التخريبية توقيف إشعار تتلقى 

 أألهل. /اإلعادة مؤتمر اجتماع ووقت

 

C. جتماع مؤتمر األهل سيحدث ما يلي اللتحضر ل 

 

 جلسة عقد لطلب المدرسةاستنتاج أو طفلكتورط و بالحادث المتعلقة التفاصيل بكافة إبالغك سيتم  .1

 .العملية بهذه قدما مضيلل توقعه يمكن وما تأديبية استماع

 

ا صور األدلة تتضمن قد. الحادث في المتعلقة بتورط طفلك األدلة بمراجعة جميع لك يسمح سوف  .2

 .األدلة األخرين من عن الطالب تعريفيةال معلوماتال إزالة سيتم .إلخ تقارير،و إفاداتو فيديو أشرطةو

 

حقوق  مكتب إلى أحيلت التي( EH-21 الحزمة كل) المكتوبة الوثائق جميع من بنسخة كسيتم تزويد  .3

 الوثائق تتضمن لن. طالبلل تأديبية استماع جلسةعمل المدرسة ل طلب مع جنب إلى جنبا المسؤولياتوالطالب 

 .آخرين بأشخاصتتعلق  طبيةوثائق 

 

سيتم إبالغك بنتيجة المدرسة الموصي بها. يمكن أن توصي المدرسة بالسماح لطفلك بالبقاء في   .4

إلى مدرسة  هعقد سلوكي، أو بوجوب نقل طفلك إلى مدرسة حكومية مختلفة أو نقلعمل صفها مع /صفه

 تأديبية.

 

ال يعتبر . سلوكي وعالج تقييم لطفلكهذا يقدم س(. SAP) الطالب مساعدة سيعرض عليك اإلحالة إلى برنامج .5

 .طفلك جانب من بالذنب إقرارا الخدمة هذه قبول
  

D.  أيام 10 وقيفالت تجاوزي ال قد. وقيفالت إشعار فيالمدون  وقيفالت ختام في المدرسة إلى العودة 

 .متتالية

 

 

الضحية، فسيتم عندها تغيير الئحة الصف لفصل طفلك عن  حديدفي حادث وتم ت متورططفلك  كان مالحظة  إذا

 . الضحية
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II . فسيحدث التاليتم تحديد وقت جلسةبعد وصول طلب االستماع من مكتب الطالب والحقوق والمسؤوليات و ،  

 

A.   المكان.والوقت التأديبية و إلى تاريخ االستماعسوف تستلم إشعارا بالجلسة التأديبية يشير 

 

أو طفلك متاحا لحضور جلسة االستماع المجدولة فانه عليك إشعار مكتب حقوق  /لم تكن أنت وأن في حال  .1

 .215-400-4830رقم على بواسطة الهاتف فورا ومسؤوليات الطالب 

 

B.   لك ولطفلك في جلسة االستماع ما يلي يسمح 

 

 الخاص بك.إحضار شاهدك   .1

 

 والتقارير. ئلتقديم الدال  .2

 

 ، الخ.ينمفوض الءكاو والمحامين،  او الممثلين او إحضار العائلة  .3

 

 

C.   ممثل فضال عن معك  أحضرتهأي شخص  أو طفلكأو  أنت ضابط جلسة االستماعسوف يسألك

 أسئلة تتعلق بالحادث وبطفلك.  )ممثلين( المدرسة

 

D.   ضابط جلسة االستماع إذا ما كان طفلك قد ارتكب االنتهاك )االنتهاكات( موضوع القضية سوف يحدد

 المناسبة. والنتيجة 

 

E.   خطيا في ختام جلسة االستماع ملخص االجتماع الذي سيشمل قرار ضابط جلسة يمكن إعطاءك

 .الجلسةساعة من  48خالل االستماع أو 


