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أعزائنا أسر مديرية تربية سان جوان الموحدة،جدول المحتويات

املقدمــــــــــــــةاملقدمــــــــــــــة

يُلزم قانون التعليم القسم رقم 48980 المناطق التعليمية العامة في والية كاليفورنيا بإخطار الطالب وأولياء األمور واألوصياء كل عام بحقوقهم ومسؤولياتهم. 
باإلضافة إلى ذلك، يطلب قانون التعليم القسم رقم 48980 من أولياء األمور واألوصياء توقيع إقرار باستالم اإلخطار الخاص بهذه الحقوق والمسؤوليات 

وإعادته إلى المدرسة.

 .www.san-juan.edu/handbook :اإلخطارات المطلوبة يمكن العثور عليها في هذا الدليل العائلي، وهي أيًضا متوفرة على اإلنترنت على الرابط التالي
يُعد توقيعك على هذا اإلخطار إقراًرا بأنّك استلمت الدليل العائلي الخاص بنا وقد تم إخطارك بحقوقك، ولكن التوقيع ال يشير إلى الموافقة على برنامج ُمحدد سواء 

تلقيته أو تّم إلغاءه.

يرجى مراجعة محتويات كتيب العائلة مع الطالب ثم استكمال القسم الخاص بالتوقيع أدناه.

إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بمدرسة الطالب.

يرجى استيفاء البيانات التالية وإعادتها إلى المدرسة

مديرية تربية سان جوان الموحدة
 إقرار استالم اإلخطار الخاص 

بحقوق ومسؤوليات ولي األمر/الوصي 2017-2016

اسم الطالب

الصف المدرسي

المدرسة

اسم ولي األمر/الوصي

إقـــــــــــــرار

 أقُر بأني قد استلمت إخطاًرا بحقوقي بموجب قانون التعليم القسم 48980. أوقع هذا اإلقرار أدناه باألصالة عن نفسي ونيابة عن الطالب المذكور أعاله.
ال يشير توقيعي بموافقتي على المشاركة في أي برنامج ُمحدد سواء تلقيته أو تّم إلغاءه.

توقيع ولي األمر/الوصي

التاريخ

كدليل لموارد اإلدارة التعليمية
في مديرية تربية سان جوان الموحدة، نحن فخورون 
والدروس  البرامج  من  متنوعة  مجموعة  بتقديم 
هيئة  لكم  ويقدمها  الطالب،  وخدمات  المتخصصة 
يُقدم  العالية.  خدماتها  وجودة  باالهتمام  تتميز  تدريس 
البرامج،  هذه  من  العديد  عن  عامة  نظرة  الدليل  هذا 
ونحن نرحب بكم لزيارة المدارس والمكاتب الخاصة 
بنا لمعرفة المزيد عن أي من البرامج التي قرأتم عنها 

هنا.

كمرجع للحقوق والمسؤوليات
النمو كمجتمع مدرسي قوي،  من أجل االستمرار في 
دراية  على  يكونوا  بأن  وطالبنا  لعائالتنا  المهم  فمن 
جوان  سان  تربية  مديرية  في  ومسؤولياتهم  بحقوقهم 
الموحدة، وأيًضا معرفة مسؤولياتنا كشريٍك في تجربة 

طالبكم التعليمية. 

كلمحٍة عامة عن قوانين الحرم المدرسي
حماية  بهدف  بنا  الخاصة  واللوائح  القواعد  إنشاء  تّم 
حقوق جميع الطالب وتعزيز بيئة تعليمية آمنة. يجب 
أن يحظى الطالب بالحرية الكافية للتعليم ويجب أيًضا 
أن يحظى المعلمون بالحرية الكافية للتدريس. قد تمتلك 
الطالب  إضافية تخص زي  توجيهية  مبادئ  مدارسنا 
وسلوكياتهم. ونحن نقدم لكم جزيل الشكر لتعاونكم في 

التأكيد على أمن وسالمة الطالب والمدارس.

للتذكير بقوتنا كمجتمع متكامل
تُعد مديرية تربية سان جوان الموحدة مجتمعًا مدرسيًا 
لمساعدة طالبنا في تحقيق  فيه معًا  نعمل  قويًا، حيث 
في  بمساهماتكم  كثيًرا  ونرحب  التعليمية.  أهدافهم 

مديريتنا على صعيد جميع المستويات.

كيف تستخدم هذا الكتيب
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المعايير األساسية المشتركة للوالية  
)CCSS): تحدي طالبنا

فهم الرموز القانونية في هذا الكتيب

الهدف من هذه المعايير الصارمة هو غرس مهارات القرن الحادي والعشرين 
ولحياتهم  للكلية  وتجهيزهم  إلعدادهم  الطالب  في  العليا  التفكير  ومهارات 

الوظيفية - وكذلك للنجاح في اقتصاٍد ومجتمعٍ عالمي. 

التفكير والكتابة: بدالً من حفظ الطالب وترديدهم للحقائق، يطلب منهم إظهار 
إثبات ذلك من خالل  التي تدعم تفكيرهم. سيكون عليهم  األدلة والمبررات 

التعبير كتابة بشكل واضح ومقنع.

ليس فقط من خالل صفحات التدريبات: وألنّه من المتوقع أن يُظهر الطالب 
التفكير العميق، قد تصبح الواجبات المنزلية أقل كثافةً ولكنها تستغرق وقتًا 

أطول، حيث تتطلب المزيد من التفكير والكتابة التحليلية. 

بين الحقيقة والخيال: سيقرأ الطالب الكثير والكثير من الكتب غير الخيالية 
لصياغة  األدلة  تحليل  على  يتدربون  حيث  الخيالية  قراءاتهم  الستكمال 

البراهين. 

العمل الجماعي هو المفتاح: التعاون أمر حيوي للنجاح. لن يعمل أي شخص 
األفكار،  عن  التعبير  كيفية  الطالب  يتعلم  أن  يجب  اآلن.  بعد  عزلٍة  في 

واالستماع إلى أفكار بعضهم البعض، ودمج وتقييم المعلومات. 
ستتحدى االختبارات مستوى جميع الطالب: االختبارات القائمة على المالئمة 
أي  إلى  استناًدا  االختبارات  صعوبة  مستوى  ضبط  على  تعمل  الحاسوبية 
األسئلة أجاب عنها الطالب بشكل صحيح، وجعلها تدريجيًا أصعب فأصعب. 
لالرتقاء  الطالب  بجميع  ويدفع  التعليم  عملية  تخصيص  على  هذا  يعمل 

أكاديميًا. 

على  المشترك  لألساس  الحكومية  المعايير  تُشجع  جيد:  أمٌر  الكفاح  بعض 
التطور األكاديمي لجميع الطالب، بغض النظر عن نقطة بدايتهم. وهذا يعني 

أّن جميع الطالب سيتم اختبار مستوياتهم لتطوير مهاراتهم التعليمية.

رسالة من المشرف

املقدمــــــــــــــةاملقدمــــــــــــــة
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تقوم العديد من الحقوق والمسؤوليات المشار إليها في هذا الكتيب على أوامر 
رسمية قانونية للحكومة الفيدرالية وحكومة الوالية. ولقد بذلنا جهًدا كبيًرا في 
اللغة  إلى  العديد منها يستند  أّن  الشائعة، إال  بالمصطلحات  البنود  شرح هذه 
بين  المصادر  ذكر  يتم  السياسات.  مصادر  مختلف  في  الموجودة  القانونية 
أقواس في نهاية كل قسم ذي صلة. وإليك جميع الرموز التي ستراها في هذا 
الكتيب ومعها االختصار الذي سيتم سرده لتكون مرجعًا لك فيما بعد. يمكنك 
والتي  المتحدة  الواليات  أو  كاليفورنيا  والية  سياسات  على مصادر  الدخول 
القسم.  ورقم  كامالً  المصدر  اسم  البحث عن  اإلنترنت من خالل  تتاح عبر 
السياسات واللوائح اإلدارية لمجلس مديرية تربية سان جوان الموحدة متاحة 

www.sanjuan.edu/boardpolicies عبر الرابط

)ADA) قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة

)EC) قانون التعليم في كاليفورنيا

)HSC) قانون السالمة والصحة في والية كاليفورنيا

)PC) قانون عقوبات والية كاليفورنيا

)VC) قانون مركبات والية كاليفورنيا

)CCR) قانون والية كاليفورنيا لألنظمة

)FERPA) قانون خصوصية وحقوق األسرة التعليمية

 (BP) سياسات مجلس مديرية تربية سان جوان الموحدة

 (AR) اللوائح اإلدارية لمديرية تربية سان جوان الموحدة

)USC) قانون الواليات المتحدة

أعزائي أسر مديرية تربية سان جوان الموحدة، 

مرحبًا بكم في العام الدراسي 2017/2016، تواصل مدارسنا مساعيها التعليمية واإللهامية لطالبها 
السنوات  بأننا في  التطور. ونحن فخورون  النجاح والمساهمة في عالمنا سريع  إلى بر  لتصل بهم 
القليلة الماضية استطعنا البدء في تنفيذ تغييرات من شأنها أن تساعد طالبنا في تحقيق المزيد من 

النجاحات. 

وهذا العام، سيصل تقليل كثافة الفصول إلى الصف الثاني في مدارسنا االبتدائية ومدارس رياض 
األطفال حتى الصف الثامن K-8. وبينما تُخطط العديد من مديريات التربية إلى تقليل كثافة الفصول 
في رياض األطفال وحتى الصف الثالث فقط، تواصل مديرية سان جوان الموحدة مساعيها في تقليل 
كثافة الفصول صفًا واحًدا كل عام حتى وصلنا إلى تقليل الكثافة في رياض األطفال وحتى الصف 

السادس. 

الوظيفية،  للكلية ولحياتهم  أتم االستعداد  بأن يصبحوا على  تجاه طالبها  المدرسة  وفي إطار هدف 
وافقت الهيئة التعليمية على إجراء تغييًرا في معايير التخرج بالمدرسة. هذه المعايير يتم تطبيقها على 
الصف المدرسي لعام 2023 (طالب الصف السادس لعامنا هذا)، وتوفر المرونة للطالب لتخصيص 
طريقة تعليمهم من خالل دورات تلبي احتياجاتهم التعليمية الفردية سواء إلعدادهم للكلية أو للدخول 
المباشر في الحياة الوظيفية. ومن اآلن وحتى عام 2023، سيعمل المعلمون والموظفون على زيادة 
عدد الدورات التي يمكن لطالب مدرستنا الثانوية الدخول عليها والتي تلبي شروط القبول في الكليات، 

وتوفر االرشادات المخصصة للحياة الوظيفية وتساعدهم على تحقيق النجاح في جميع المجاالت. 

وأود أيًضا أن أسلط الضوء على أّن مدارسنا تعمل بجد لضمان المساواة بين الطالب بحيث يصبح 
فرص  توسيع  خالل  من  الحيوي  العمل  هذا  سنواصل  الطالب.  جميع  متناول  في  النجاح  تحقيق 
الطالب  على  تركز  التي  الممارسات  من  وغيرها  التصحيحية  العدالة  وتنفيذ  للطالب،  االستماع 

وتخصص الموارد لمواجهة التحديات المحددة التي يواجهها طالبنا. 

شكًرا لك لكونك جزًءا من عائلة سان جوان الموحدة. شكًرا لك على الدعم الذي قدمته لمدارسنا. 
وشكًرا لك على كل شيء تقوم به لتضمن تحقيق تلميذك النجيب النجاحات المتتالية يوًما بعد يوم. 
أدعوك لقراءة هذا الدليل لتتعرف على المزيد من البرامج والخدمات والدعم المتاح لمساعدتك أنت 

وتلميذك النجيب.

 

Kent Kern
مشرف المدارس



مرحلة رياض األطفال االنتقالية 
هي أول عام من تجربة رياض األطفال التي تستمر لمدة عامين، وتُصمم 
مرحلة رياض األطفال االنتقالية للتالميذ الذين يبلغون عامهم الخامس في 
يوم يقع بين يومي 2 سبتمبر 2016 وبين 2 ديسمبر 2016. والتالميذ 
الذين يبلغون عامهم الخامس قبل يوم 2 سبتمبر 2016 يجب عليهم أيًضا 

التقديم في مرحلة رياض األطفال االنتقالية. 

فيما يلي 16 مكانًا يقدمون خدمة مرحلة رياض األطفال االنتقالية:

Arlington Heights, Cameron Ranch, Carmichael, 
Cottage, Coyle Avenue, Del Dayo, Earl LeGette, 
Howe Avenue, Oakview Community, Ottomon, 
Pasadena Avenue, Skycrest, Thomas Edison 
Language Institute, Thomas Kelly, Twin Lakes and 
Whitney Avenue.

االندماج اللغوي الثنائي بين اإلنجليزية/اإلسبانية
إديسون توماس  اللغة  معهد  في  البرنامج  هذا   يتاح 

 Thomas Edison Language Institute، ويقدم نموذًجا تعليميًا 
يستمر  والكتابة.  القراءة  وتعلم  الطالب  لدى  اللغة  ثنائية  يبني  حيث  فريًدا 
الطالب في تعلم المحتوى القائم على المعايير في الوقت الذي يجيدون فيه 
لغتين، لغويًا وأكاديميًا. ويتم تقديم الدروس من خالل معلمين ثنائي اللغة من 
المعايير  على  القائم  المحتوى  يستخدمون  بحيث  العالي،  التدريب  ذوي 
باللغتين. يستخدم الطالب المعرفة والمهارات األكاديمية في مواقف الحياة 
الواقعية وفي األماكن المختلفة لتنمية وتعزيز ثقة إيجابية بالنفس مع احترام 
االنجليزية  باللغة  الناطقين  للطالب  البرنامج  هذا  يقدم  واآلخرين.  الذات 
اللغة  تعلم  فرصة  باإلسبانية  للناطقين  ويقدم  االسبانية  اللغة  لتعلم  فرصةً 
اإلنجليزية مع الحفاظ على لغة وطنهم. ويمكن للطالب الناطقين بلغتهم األم 
غير اللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية أيًضا االستفادة من هذا البرنامج. لمزيد من 

www.sanjuan.edu/teli المعلومات، يرجى زيارة الموقع

مونتيسوري
مدرسة في  بنا  الخاص  مونتيسوري  برنامج   يتاح 

 Cottage Elementary ويقدم للطالب تعليًما أكاديميًا واسع األفق في 
سياق مجتمعٍ وبيئٍة تحفيزية تّم التخطيط لها بعناية شديدة. الهدف من منهج 
مونتيسوري هو إعداد األطفال للتفكير والتعلم اإلبداعي لمدى الحياة. يتمتع 
مدرسو منهج مونتيسوري بدرجة عالية من التدريب وحاصلين على شهادة 
تدريس والية كاليفورنيا وعلى شهادات تدريس منهج مونتيسوري. لمزيد 
www.sanjuan.edu/cottage من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

مدارس الحضور المفتوح االبتدائية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
المدارس التالية ال تضع حدوًدا للحضور بالحي وجميع األماكن يتم التسجيل 
فيها عن طريق قرعة التسجيل المفتوح السنوية أو من خالل التحويالت بين 

المديريات وفقًا لألماكن المتاحة في الصف المطلوب.
 
Cowan Fundamental School      (916) 575-2312
Dewey Fundamental School      (916) 867-2020
Green Oaks Fundamental School      (916) 986-2209
Cambridge Heights Open School      (916) 867-2000
Mission Avenue Open School      (916) 575-2362
Orangevale Open K-8 School      (916) 867-2067 

كل مدرسة لديها تركيز فريد من نوعه. ويتم تشجيع العائالت على البحث عن 
البرامج عبر المواقع الخاصة بالمدارس وعلى زيارة المدرسة قبل فتح باب 

التسجيل. 

هناك  ولكن  الخامس،  الصف  حتى  الطالب  تخدم  االبتدائية  المدارس  معظم 
 .K-8 وحتى الصف الثامن K-6 البعض الذي يخدم حتى الصف السادس

K-5 مدارس رياض األطفال حتى الصف الخامس
Arlington Heights, Cambridge Heights, Cameron 
Ranch, Carmichael, Carriage, Cottage, Coyle Avenue, 
Charles Peck, Dyer-Kelly, Grand Oaks, Greer, Howe 
Avenue, Mariemont, Mariposa Avenue, Oakview, 
Ottomon, Pasadena Avenue, Schweitzer, Skycrest, .
Thomas Kelly, Trajan and Whitney Avenue.

المجاورة   K-8و  K-6 مدارس  في  السادس  الصف  اختيار  للطالب   يمكن 
أو في مدرسة إعدادية أثناء فترة فتح باب التسجيل.

K-6 مدارس رياض األطفال حتى الصف السادس
Cowan Fundamental, Del Dayo, Del Paso Manor, 
Deterding, Dewey Fundamental, Earl LeGette, Green 
Oaks Fundamental, Mission Avenue Open, Northridge, 
Pershing and Twin Lakes.

K-8 مدارس رياض األطفال حتى الصف الثامن
Gold River Discovery Center, Kingswood, Lichen, 
Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King,Thomas 
Edison Language Institute and Woodside..

التصنيف حسب عدد الصفوف

البرامج الخاصة للمرحلة االبتدائية

برامــــج وخيارات املدرســــةبرامــــج وخيارات املدرســــة

البرامج  من  متنوعة  مجموعة  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  التعليم  قسم  يقدم 
لتلبية احتياجات العائالت واألطفال في مختلف المدارس.

برنامج الرضع/األطفال
يقدم خدمات التطوير والتعليم للرضع واألطفال 	 
يعزز االستعداد للمدرسة ومشاركة األسرة	 
خمسة مراكز باإلضافة إلى الخدمات المنزلية على مدار السنة 	 

برامج ما قبل المدرسة
تُعلم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2.9 إلى 5 أعوام على 	 

التفكير االبداعي، والتواصل الفعّال وحل المشكالت بشكل تعاوني 
كمتعلمين من القرن الحادي والعشرين.

تخدم قرابة 1400 طفل في 67 صفًا.	 
تشمل تعليم االستعداد للمدرسة، ومشاركة األسرة وتثقيف الوالدين	 
تشمل الخدمات والفحص الصحي والعقلي الشامل 	 

 للحصول على معلومات التسجيل، اتصل بالرقم 979-8760 (916)، 
أوزر الموقع www.sanjuan.edu/ece أو تفضل بزيارة مكتبنا الكائن 

.Carmichael في Kenneth Avenue في 5309 شارع

البكالوريا الدولية
البكالوريا  مدراس  إحدى   Thomas Kelly Elementary مدرسة  تُعد 
جميع  يسعى   .(PYP) االبتدائية  السنوات  برنامج  لديها  التي   (IB) الدولية 
الطالب المسجلين في المدرسة جاهدين ليصبحوا مستفسرين ومفكرين متفتحي 
الذهن، مستفيدين من مهارات القرن الحادي والعشرين. ويشجع البرنامج تعزيز 
طرق التفكير الدولي، وسلوك التعلم اإليجابي، والتعلم مدى الحياة، والتعلم لما 
التقليدية ويشدد على تنمية قدرات الطالب كله - جسديًا وفكريًا  بعد األساليب 
وعاطفيًا وأخالقيًا. الطالب المقيمون سواء داخل أو خارج حدود مديرية تربية 
مدرسة في  للتسجيل  مؤهلون  الموحدة  جوان   سان 
 Thomas Kelly Elementaryعلى أساس األماكن المتوفرة. لمزيد من 

www.sanjuan.edu/thomaskelly المعلومات، يرجى زيارة الموقع

التعليم بالفنون
 Leonard Bernstein Center يتاح نموذج تعليم بالفنون الخاص بمركز
لجميع الطالب في مدرسة Ottomon Elementary School. يؤكد هذا 
النموذج على استخدام الفنون البصرية واألدائية الستكشاف جميع المواد الدراسية، 
وإثارة التفكير النقدي، وتعزيز حب التعلم. يصمم المعلمون الوحدات الدراسية 
حول مفهوم أو موضوع رئيسي، مع سؤال كبير يوّجه الطالب نحو االستفسار، 
مع عمل فني - قطعة من الفن أو النحت أو قصيدة أو أغنية أو غيرها من األعمال 
الفنية التي يتم إعادة النظر إليها على مدار الوحدة. وباإلضافة إلى تمثيل المناهج 
الدراسية من خالل الفنون واألعمال الفنية على أساس يومي، يحظى الطالب 
بفرصة المشاركة في صفوف الموسيقى والفنون البصرية والرقص وحركات 
توفر  التي  سكرامنتو  منطقة  في  الوحيدة  المدرسة  هي  عثمان  مدرسة  الجسم. 

نموذج التعلم بالفنون. 
.www.sanjuan.edu/ottomon اعرف المزيد من خالل الرابط

علوم الجيل القادم
مدرسة في  والهندسة  العلوم  على  التركيز   يتم 
 Pasadena Avenue Elementary School. يدرس الطالب جميع 
على  القائم  والتعليم  االبتكار  على  التأكيد  مع  علمي  منظور  من خالل  المواد 
المشروعات وحل المشكالت. تتبنى المدرسة معايير علوم الجيل القادم ومعامل 
خالل  من  التعلم  وتسهل  ميدانية  ورحالت  تجمعات  إجراء  مع  جديدة  علمية 

البحث العلمي.
 .www.sanjuan.edu/pasadena اعرف المزيد من خالل الرابط 
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خيارات المدرسة االبتدائية.
المتميز  التعليمي  المنهج  نفس  الموحدة  جوان  سان  مدارس  جميع  تقدم 
للمواد األساسية (اللغة اإلنجليزية، التاريخ، الرياضيات، العلوم)، والتي 
وترحب  بنا  الخاصة  السلوكية  المعايير  اتباع  الطالب  على  تفرض 

بالمشاركة األسرية.

أّما ما وراء هذه التشابهات بين المناهج، فلقد وضعت كل مدرسة برامج 
ألسر  ويمكن  الطالب.  احتياجات  لتلبية  خاصة  تعليمية  واستراتيجيات 
الطالب تسجيل أبنائهم في أي مدرسة يتوافر فيها أماكن متاحة. أفضل 
وقت للتقديم هو خالل فترة فتح باب التسجيل والتي تبدأ في 5 ديسمبر 

2016 وحتى 20 يناير 2017.

االبتدائية  المدارس  في  المقدمة  الخاصة  البرامج  من  بعض  يلي  وفيما 
تجدها في هذا القسم.



التصنيف حسب عدد الصفوف
تقدم المدارس اإلعدادية بالقطاع الخيارات التالية لمجموعات المدارس حسب 

عدد الصفوف: 

مدارس الصف السادس حتى الثامن
Arcade, Arden, Barrett, Carnegie, Churchill, Pasteur, 
Sylvan, Will Rogers

K-8 مدارس رياض األطفال حتى الصف الثامن
Orangevale Open, Starr King, Gold River Discovery 
Center, Kingswood, Lichen, Sierra Oaks, Thomas 
Edison Language Institute and Woodside 

مقررات التميز األكاديمي في العلوم والدراسات االجتماعية واللغة االنجليزية 
والطلبة   .Churchill فيما عدا مدرسة  االعدادية  المدارس  كافة  في  متاحة 
الذين أظهروا مستوى إنجاز عالي واهتمام و/أو إمكانيات في ناحية واحدة أو 
أكثر من النواحي األكاديمية قد يكونون على استعداد لدراسة مقررات التميز 
األكاديمي. يتم التسجيل في فصول مقررات التميز األكاديمي في فصل الربيع 
العاملون  الوقت، يساعد  الدراسية. وفي ذلك  المقررات  خالل عملية اختيار 
بالمدرسة الطلبة على اختيار مقررات التميز األكاديمي التي تفي باحتياجاتهم 

األكاديمية على أفضل نحو ممكن.

مقررات التميز األكاديمي بالمدارس االعدادية

برامــــج وخيارات املدرســــةبرامــــج وخيارات املدرســــة

تعليم الطالب الموهوبين 
خدمات تعليم الموهوبين والمبتكرين متاحة لدى جميع مدارس مديرية سان 
جوان الموحدة. يمكن للطالب الذين تّم تصنيفهم ضمن الطالب الموهوبين من 
خالل انجازاتهم وقدراتهم واختبارات الذكاء االشتراك في مجموعة متنوعة 
االتصال  ويمكنك  الخاصة  عروضه  لديه  مكان  كل  التعليمية.  البرامج  من 
بالعروض. لمزيد من  الخاصة  المعلومات  للحصول على  بالمدرسة مباشرةً 

www.sanjuan.edu/gate المعلومات، يرجى زيارة الموقع

المتعلم السريع
تعرض مديريتنا برنامج متعلم سريع متخصص ومستقل متاح لدى المدارس 
يمكن   .Pershingو  Deterdingو  Del Paso Manor االبتدائية 
اإللكتروني الموقع  زيارة  طريق  عن  إضافية  معلومات  على   الحصول 
االتصال طريق  عن  أو   www.sanjuan.edu/rapidlearner 

بالرقم 979-8049 (916(.

خيارات المدارس اإلعدادية 
للمواد  مميًزا  دراسيًا  منهًجا  الموحدة  جوان  سان  مديرية  مدارس  كافة  تقدم 
على  وتفرض  والعلوم)  والرياضيات  والتاريخ  االنجليزية  (اللغة  األساسية 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  بنا.  الخاصة  السلوكية  المعايير  نفس  اتباع  الطالب 
إعدادية  مدرسة  كل  وضعت  ولقد  األسر.  بمشاركة  المدارس  كافة  ترحب 
برامج واستراتيجيات تعليمية خاصة لتلبية احتياجات الطالب. يمكن الحصول 
على معلومات إضافية عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني الخاص ببطاقات 

تقارير المسؤولية المدرسية (قانون التعليم الفقرة 35256) 

 Churchill للمرحلة اإلعدادية متاح في مدرسة  الدولية  البكالوريا  برنامج 
االعدادية من الصف السادس حتى الصف الثامن بناًء على معايير مذكورة 
برنامج  في  التقديم  ويبدأ  بمديريتنا.  الخاص  اإللكتروني  الموقع  على  كذلك 
البكالوريا الدولية للمرحلة اإلعدادية في فصل الخريف. يرجى زيارة الموقع 
اإللكتروني الخاص بمديريتنا لمعرفة المزيد من التفاصيل. وال يحتاج الطلبة 
المقبولون في البرنامج بمدرسة Churchill إلى المشاركة في عملية التسجيل 
الصف  في  وينتهي  السادس  الصف  في  يبدأ  الذي  البرنامج  المفتوحة. وهذا 
العاشر سيعد الطلبة النتقال سلس إلى الصفوف الحادي عشر والثاني عشر 

.Mira Loma High School من برنامج البكالوريا الدولية بمدرسة

البكالوريا الدولية

األكاديمية
يقدم هذا البرنامج بيئة تعليمية بديلة للطالب الذين يديرون شئونهم بأنفسهم أو 

اصبحوا يعانون من قصور في بيئة المدارس الثانوية التقليدية. 

ويدرس الطلبة في مركز تعليمي آمن وحديث ومريح.

ويعمل الطلبة داخل األكاديمية بمعدل التحصيل المناسب لهم بأماكن الحاسب 
المسجلين في األكاديمية  الطلبة  المعلم. ويدرس  بهم بمساعدة  الخاصة  اآللي 

دورتين في المرة الواحدة يتكونان من:
	     التعليم على االنترنت بمستوى التحصيل المناسب لقدرة الفردوالمتاح 

للطالب في أي وقت طوال األسبوع 24/7
	     تخصيص التدريس لفرد واحد

	     التدريس لمجموعة صغيرة

والحصول  بهم  الخاص  التحصيل  بمعدل  الدورات  استكمال  الطلبة  تستطيع 
الثانوية بعد إكمال كل دورة. ويحضر الطلبة في  على تقدير عاٍل بالمرحلة 
األكاديمية لمدة 4 ساعات يوميًا لمدة 5 أيام في األسبوع في محاضرة صباحية 

أو بعد الظهيرة.

تربية  مديرية  داخل  المدرسي  للحرم  مقرات  ثالثة  في  األكاديميات  وتقع 
 Encina Preparatory High مدرسة  وهى:  الموحدة  جوان  سان 
San Juan High Schoolو  (12-11 (الصفوف   School 
 La Entrada Continuation High School(الصفوف 11-12) و 

(الصفوف 12-11). 
لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على الرقم 979-8050 (916(.

برنامج ال سيرينو للدراسة المستقلة )للصفوف الدراسية 12-10(
يعتبر برنامج ال سيرينو للدراسة المستقلة بديالً ممتاًزا للطلبة الذي يمتلكون 

دافعًا ذاتيًا للتعلم. ويدرس الطلبة بمعدل التحصيل المناسب لهم وبجداول 
زمنية مرنة ودعم فردي من معلمين مؤهلين. للحصول على مزيد من 

المعلومات، يرجى االتصال على الرقم 971-5060 (916(

 Visions in Education Charter School مدرسة
)916) 971-7037

Choices Charter School مدرسة
(للصفوف الدراسية 12-6) 979-8378 (916(

 

التعليم  مرحلة  في  الطلبة  الفردي  التصميم  طريق  عن  التقدم  برنامج  يعد 
المتوسط للتأهل للدراسة الجامعية التي تمتد ألربع سنوات. ويستند البرنامج 
إلى فكرة أّن “الجهد يولد القدرة” وأثبت البرنامج قدرته على إظهار أفضل ما 
في الطلبة وإغالق فجوة التحصيل األكاديمي بين الطلبة. ويستهدف البرنامج 
وحتى  ومقبول  متوسط  مستويات  في  المتوسط-  التعليم  مرحلة  في  الطلبة 
بجد.  للعمل  استعداد  وعلى  بالجامعة  االلتحاق  في  يرغبون  الذين  ضعيف- 

ويضع البرنامج الطلبة على مسار االلتحاق بالجامعة.

ولمدة حصة يوميًا في البرنامج، يتعلم الطلبة المهارات التنظيمية والدراسية، 
على  والحصول  استقصائية،  أسئلة  وتوجيه  النقدي  التفكير  على  ويتدربون 
الجامعات والمشاركة في أنشطة  المساعدة األكاديمية من األقران ومدرسي 
ثقتهم  وتتحسن  بالجامعات.  االلتحاق  إمكانية  تثبت  التي  والتحفيز  اإلثراء 
وينسق  اآلخرين.  للطالب  وقدوة  أكاديميًا  ناجحين  قادة  ويصبحون  بأنفسهم 
البرنامج على مستوى  منهجيات  لتنفيذ  الجامعات  مع  بالموقع  منسق/مدرس 
المدرسة ويسجل الطلبة في مقرر التحضير للجامعات وينسق مع المستشارين 

إلرشاد الطلبة من خالل عملية التقديم للجامعات.

 Arden, Barrett, Bella Vista, Carnegie, في  متاح  والبرنامج 
 Casa Roble, Churchill, Del Campo, El Camino, Mesa
 Verde, Pasteur, Rio Americano, Rogers, Sylvan and
 Woodside K-8, في  البرنامج  استراتيجيات  وتنفذ   .San Juan

.Lichen K-8و Kingswood K-8

 للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمستشار مدرسة طالبك أو اتصل 
على الرقم 971-7163 (916(.

البرامج البديلة
تقدم مديرية تربية سان جوان الموحدة العديد من المدارس والبرامج البديلة 

لمساعدة الطلبة على استكمال تعليمهم. (قانون التعليم الفقرة 58500 
و48980(

التقدم عن طريق التصميم الفردي
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مدارس الصف السادس حتى الثاني عشر 6-12
تتيح مدرسة Encina Preparatory High School للطالب البقاء في 

نفس المدرسة بدًءا من الصف السادس وحتى الصف الثاني عشر. 

التعليم الفني المهني
يتضمن التعليم الفني المهني تسلسالً يمتد لعدة سنوات من البرامج الدراسية 
التي تدمج بين المعرفة األكاديمية األساسية والمعرفة الفنية والوظيفية لتتيح 
للطالب مساًرا إلى التعليم ما بعد الثانوي والمستقبل المهني. وتشمل برامج 
التعليم الفني المهني أكاديميات الشراكة بكاليفورنيا والبرامج المهنية اإلقليمية. 

تربية  مديرية  حددت  سكرامنتو،  منطقة  وشركات  جامعات  مع  بالتعاون 
الطلبة  تخدم  التي  المهنية  والمجاالت  القطاعات  الموحدة  جوان  سان 
األكاديميات وتتبنى  ممكن.  نحو  أفضل  على  والمجتمع   والصناعة 
والتوجيه  األعمال  وشراكات  المتكامل  واألكاديمي  المهني  الفني  التعليم 
مديرية  في  بكاليفورنيا  شراكة  أكاديميات   3 وتوجد  الداخلي.  والتدريب 
 Mesa Verde’s Business وهم:  الموحدة:  جوان  سان  تربية 
 Academy, Casa Roble’s Health Science Academy, El 
 .Camino’s Eagle Polytechnic Institute 

”www.sanjuan.edu/cte لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع
 



باإلضافة إلى ذلك، يرجى إحضار ما يلي:
القيد ألول مرة في  الميالد األصلية عند  الميالد - شهادة  إثبات  مستند   	
إحدى مدارس والية كاليفورنيا (تقبل النسخ المصورة للطلبة المستمرين 

في تعليمهم في مديرية تربية سان جوان الموحدة)
سجالت التطعيم لكل طفل سيتم تسجيله - يرجى االطالع على متطلبات   	
التطعيم لكل مستوى صف دراسي في قسم الخدمات الصحية من هذا 

الكتيب. (قانون التعليم الفقرة 48200) 
بطاقات التقرير أو شهادة الدرجات للصفوف الدراسية 12-6  	

برنامج التعليم الفردي إذا كان الطالب له احتياجات تعليمية خاصة   	

يمكن للشباب القاطن بدور الرعاية أو األسر التي ال يتوافر لها مسكن دائم أو 
مناسب أو مستقر عدم تقديم كافة المستندات الضرورية الواردة أعاله. أعلم 
العاملين بمركز سان جوان المركزي بشأن موقفك ونستطيع تقديم المساعدة 
تبني  برامج  أو  المتنقلة  األسر  برامج  تستطيع  وقد  الفوري.  التسجيل  بشأن 
الشباب تقديم العون كذلك. لمزيد من المعلومات، اتصل على الرقم 8877-

.)916) 979

 1 تاريخ  قبل  أو  في  الخامس  عامهم  سيتمون  الذين  األطفال  تسجيل  يجوز 
الدراسي 2017/2016.  للعام  سبتمبر 2016 في مرحلة رياض األطفال 
فنحن  المدرسة،  في  الطفل  لنجاح  أمًرا ضروريا  الجيدة  الصحة  أّن  وحيث 
يرجى  الجدد.  للطالب  األسنان  وفحص  بدني  فحص  بإجراء  أيًضا  نوصي 

االطالع على الجزء الخاص بخدمات الدعم الصحية بهذا الكتيب. 

للحصول على مزيد من المعلومات حول التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، 
 أو االلتحاق ببرامج ما قبل المدرسة، اتصل بالرقم 979-8760 (916)،

www.sanjuan.edu/ece أو زر الموقع اإللكتروني 

الطلبة في أي مدرسة من  لتسجيل  الفرصة  الموحدة  يتاح ألسر سان جوان 
مدارس المديرية إذا كان هناك مكان متاح في البرنامج المناسب واألسرة على 

استعداد لتوفير المواصالت.

كافة  يشارك  أن  يجب  نطاق سكنه،  تقع خارج  مدرسة  في  الطالب  لتسجيل 
المقيمين في مقاطعة مدرسة سان جوان الموحدة في قرعة التسجيل المفتوح 
السنوي. ويمكن لآلباء تسليم طلبات التقديم للمدرسة التي يختارونها لقرعة 
التسجيل المفتوح للعام الدراسي 2017-2018 في الفترة بين يوم االثنين 5 
في  يناير 2017  الجمعة 20  الثامنة صباًحا ويوم  الساعة  ديسمبر 2016 

الساعة الخامسة مساًء.

التسجيل المفتوح

معلومــــات التسجيلمعلومــــات التسجيل

يمكنك العثور على معلومات حول كل مدرسة في مديريتنا على الموقع اإللكتروني 
الخاص بكل مدرسة أو على بطاقات تقارير المسؤولية المدرسية أو في مركز 
التسجيل المركزي بسان جوان الكائن في Garfield Avenue 3700 في 
 Carmichael. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك االتصال على الرقم
 .www.sanjuan.edu/sjcentral 5829-726 (916) أو زيارة موقعنا 

(قانون التعليم الفقرة 5256(

التسجيل
كافة  تحدث  الموحدة،  جوان  سان  تربية  مديرية  ألسر  فعّالة  عملية  لتوفير 
عمليات التسجيل في مركز التسجيل المركزي بسان جوان. ويعتبر المركز 
مورًدا جامعًا لألسر التي تسعى للحصول على موارد ومعلومات. وتستطيع 
بين  نقل  نماذج  على  والحصول  المديرية  داخل  نقل  طلبات  تقديم  األسر 
الختبارات  والخضوع  الستفساراتهم  إجابات  على  والحصول  المديريات 
الذين  للطالب  الموحدة  جوان  سان  تربية  مديرية  في  مرة  ألول  الدخول 
يتعلمون اللغة االنجليزية واستخدام التطعيمات الموجودة بعياداتنا إذا لم يكن 

لديهم تأمين صحي. 

أو  المحلية  مدرستهم  من  التسجيل  أوراق  على  الحصول  األسر  وتستطيع 
طباعتها من موقعنا www.sanjuan.edu/enrollment. وليست هناك 

حاجة للحصول على موعد للتسجيل. ويرحب بالحضور إلى المركز.

على  الحصول  األسر  تستطيع  المبكرة،  الطفولة  مرحلة  في  للتعليم  بالنسبة 
في الكائن  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  التعليم  مكتب  من  التسجيل   أوراق 
 Kenneth Avenue, Carmichael-5309 أو طباعتها من موقعنا 
في  التعليم  مكتب  إلى  بالحضور  ويرحب   .www.sanjuan.edu/ece

مرحلة الطفولة المبكرة. 
.

مدرسة  كل  وفي  موقعنا  على  متاحة  المفتوحة  القرعة  نماذج  وستكون 
استمارة  تقديم  لألسر  ويمكن  المركزي.  جوان  سان  مركز  وفي 
التسجيل  مركز  إلى  أو  مدرستهم  موقع  إلى  المفتوح  التسجيل  تقديم 
في   3700-Garfield Avenue في  الكائن  جوان  بسان  المركزي 
خيار  كذلك  لألسر  يتاح  كما   .95608 كاليفورنيا  بوالية   Carmichael
اإللكتروني الموقع  على  اإلنترنت  على  المفتوح  التسجيل  طلب   تسليم 

www.sanjuan.edu/sopenenrollment للطلبة المسجلين حاليًا في 
مديرية تربية سان جوان الموحدة. 

وتعد العديد من المدارس جداول زيارات قبل التسجيل المفتوح. ومن المهم 
مالحظة أّن الطلبة المقبولين بموجب التسجيل المفتوح قد يظلوا في المدرسة 
الجديدة دون إعادة التقديم كل عام ولكن يتنازلون عن حالة التقديم في المدرسة 

الموجودة ضمن نطاقهم السكني. 

ويجوز للطالب الذين يغيرون المدرسة الواقعة في نطاق سكنهم عن طريق 
التسجيل المفتوح العودة إلى المدرسة الموجودة في نطاقهم السكني عن طريق 
عملية تحويل إذا كان هناك مكان متاح. ويتاح التقديم اإللكتروني فقط للطالب 
المديرية  وحددت  الموحدة.  جوان  سان  تربية  مديرية  في  حاليًا  المسجلين 
أولويات لقبول الطلبة عن طريق التسجيل المفتوح. وبمجرد إجراء عمليات 
القبول وفق األولويات، إذا تجاوز عدد طلبات التقديم األماكن المتاحة، يوضع 
مدة  وتنتهي  المدرسة.  وموقع  الدراسي  بالصف  انتظار  قائمة  على  الطالب 
قرعة  إقفال  تاريخ  قبل  ديسمبر  تاريخ 31  في  االنتظار  قوائم  كافة  سريان 

التسجيل المفتوح للعام الدراسي التالي.

يتم إخطار األسر بنتائج طلبات تقديمهم في قرعة التسجيل المفتوح بالبريد. 
والطلبة الذين لم يتم وضعهم من خالل عملية التسجيل المفتوح سيوضعون 
اختيار  المطلوبة، سيتم  المدرسة  يتاح مكان في  انتظار. وعندما  قائمة  على 
التالميذ من قائمة االنتظار. سيتم إيالء االهتمام لكافة الطلبات المسلمة بشكل 

متساو (وال تقبل الطلبات على أساس أسبقية التقديم).

يجوز للطالب المقيم غير المسجل حاليًا في مدرسة تابعة لمديرية سان جوان 
الموحدة تقديم طلب تسجيل مفتوح للمدرسة التي يختارها خالل فترة سريان 

قرعة التسجيل المفتوح. 

عمليات النقل داخل المديرية
الرئيسية لالنتقال لمدرسة أخرى.  الفرصة  المفتوح بمثابة  التسجيل  تعتبر عملية 
ومع ذلك، إذا فاتت على األسرة فرصة التقديم في التسجيل المفتوح وترغب في 
إجراء النقل بعد انتهاء قرعة التسجيل المفتوح، يجب على ولي األمر استيفاء طلب 
النقل داخل المديرية. وسيُقبل المتقدمون حسب األماكن المتاحة. ويجب استخدام 
عملية التسجيل المفتوح الختيار المدرسة التي يفضلونها. وال يتم توفير مواصالت 

لعمليات التسجيل المفتوح أو نقل الطالب.

عمليات النقل بين المديريات

خيارات التسجيل

متطلبات التسجيل
إلى  أبنائهم  بإرسال  األوصياء  أو  األمور  أولياء  على  الوالية  قانون  يشترط 
المدرسة ما لم ينص القانون على خالف ذلك. ويشترط للتسجيل تقديم مستندين 

إلثبات محل اإلقامة. وقد تشمل مستندات إثبات محل اإلقامة ما يلي:
عقد إيجار حالي أو سداد رهن أو إيصال إيجار مثبت بهم العنوان   	

الحالي
بوحدة  العامة  المرافق  (قطاع  حالية  عامة  مرافق  استخدام  	  فاتورة 
االسم  عليها  مثبت  المياه)  أو  والكهرباء  الغاز  أو  المحلية  سكرامنتو 

والعنوان الحاليين

األسر التي ال تعيش ضمن النطاق السكني لمديرية سان جوان الموحدة غير 
مؤهلين للمشاركة في التسجيل المفتوح. ويمكن لألسر تقديم طلب التفاقية نقل 
الموجودة في نطاق سكنهم. وفي حالة  المدرسة  المديريات من مديرية  بين 

قبول االتفاقية، يجب على األسر والطلبة االلتزام بمتطلبات االتفاقية.

910

وإذا تّم وضع تلميذك في المدرسة المطلوبة من خالل قرعة التسجيل المفتوح، 
فيمكنك تسجيله حتى موعد أقصاه 3 مارس 2017. وعلى الطلبة الذين يدرسون 
في مدرسة ابتدائية بها 6 صفوف دراسية أو يقيمون في النطاق السكني لمدرسة 
تدرس للصفوف الدراسية من مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثامن ولكن 
يطلبون االنتقال إلى الصف السادس في مدرسة إعدادية، عمل ذلك من خالل 

التسجيل المفتوح أو عملية النقل داخل المديرية.

لمزيد من المعلومات حول التسجيل المفتوح، اتصل على الرقم (916) سان-
جوان أو زر موقعنا اإللكتروني على الرابط:

www.sanjuan.edu/openenrollment. 



كامل  بأجر  المدرسة  وبعد  قبل  الطفل  رعاية  خدمات  ديسكفري  نادي  يقدم 
ومدعم للطلبة من الروضة االنتقالية وحتى الصف الثاني عشر. وللحضور 
في نادي ديسكفري معين، يجب تسجيل األطفال وحضور المدرسة االبتدائية 
أو مخفضة)  (مجانية  المدعمة  األطفال  ورعاية  المدرسي.  الحرم  نفس  في 
التي  االستحقاق  معايير  يستوفون  الذين  ألولئك  محدود  أساس  على  متاحة 

تشترطها الوالية.

المنزلية  الواجبات  عمل  في  ومساعدة  إثراء  برنامج  ديسكفري  نادي  يقدم 
في بيئة آمنة وداعمة للطلبة للتعلم والنمو. ويوجد بالنادي معلمون مجازون 
مهارات  بتطوير  لهم  يسمح  مما  المعلمين  إلجازة  كاليفورنيا  مفوضية  من 
مهارات  تطوير  لدعم  خصيًصا  مصممة  الممتدة  التعليم  وأنشطة  األطفال. 
التعليم والتكنولوجيا وحل المشكالت وتقدير الثقافات. ويتم الوفاء باحتياجات 
التنمية البدنية من خالل األنشطة الرياضية واأللعاب في الهواء الطلق التي 
تسهم في تطوير التوافق العضلي والبصري واليدوي. وتختلف مدة ساعات 
العمل من مكاٍن آلخر وتعتمد على ساعات العمل المدرسية من أيام اإلثنين 
حتى أيام الجمعة. وساعات العمل في غير األيام المدرسية وفي أيام الصيف 
لكافة مواقع نادي ديسكفري تكون من الساعة 7 صباًحا حتى 6 مساًء من 
يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على الرقم 

.)916) 971-5975

األماكن التي تحتوي على برامج نادي ديسكفري

Arlington Heights      Mariemont
Cambridge Heights      Mariposa
Carmichael                Mission
Cowan          Northridge
Coyle                Oakview
Del Dayo          Orangevale   
Deterding                Pershing
Dewey                       Schweitzer
Gold River                Sierra Oaks
Green Oaks          Thomas Kelly
Howe               Trajan
LeGette        Twin Lakes
                      Woodside

نادي ديسكفري (من الروضة للصف السادس)

خدمـــات دعــــم التعلمخدمـــات دعــــم التعلم

توفر برامج Bridges After-School/ASSETs دعًما للواجب المنزلي 
وإثراًء وترفيهً يعزز النواحي االجتماعية في بيئة آمنة وإيجابية.

وتخدم هذه البرامج حاليًا حوالي 3000 طالب في الصفوف الدراسية التي 
تمتد من الروضة حتى الصف الثاني عشر في 29 برنامًجا في 28 موقعًا. 
ويتم دعم نجاح الطالب عبر دعم الواجبات المنزلية والتعلم اإلثرائي/المستتر 
والمهارات/الترفيه المعزز للنواحي االجتماعية ودعم وتمكين األسرة. وتعتبر 

العالقات القوية بين العاملين واألسر والطلبة عوامل أساسية.

 ASSETs أو Bridges ويظهر الطالب الذين يشاركون بانتظام في برامج
روابط اتصال أقوى بالمدرسة ومعدالت حضور وواجبات منزلية أفضل من 
حيث االنتهاء في المواعيد والجودة ودرجات أعلى في االختبارات. وتعتبر 
السالمة التي يوفرها البرنامج لشبابنا إحدى أهم مزاياه. وتعتبر الفترة الممتدة 
من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساًء هي أكثر فترات اليوم ارتباًطا 
آمنةً  بالسلوكيات األكثر خطورة للشباب. وتقدم برامج ما بعد المدرسة بيئةً 

وإيجابيةً لتحويل تلك الساعات إلى إحدى أكثر تجارب التعلم إفادة للشباب.

اإللكتروني الموقع  زيارة  يرجى  المعلومات،  من  مزيد  على   للحصول 
www.sanjuan.edu/bridgesafterschool 

الرقم على   Arden/Arcade اإلقليمية:  المكاتب  بأحد  االتصال   أو 
 575-2386 الرقم  على    Carmichael أو   ،(916)  979-8414
)916)، أو Citrus Heights على الرقم 6499-725 (916)، أو مكتب 

مديريتنا على الرقم 971-5933 (916(.

Bridges After-School/ASSETs مدارس برامج
:Arden/Arcade منطقة

 Cottage, Del Paso Manor, Dyer-Kelly, Greer, Howe, 
Thomas Edison Language Institute, and Whitney 
elementary schools and Encina Preparatory High 
School.

:Carmichael منطقة
Cameron Ranch, Carmichael, Charles Peck, 
Deterding, Pasadena, and Thomas Kelly elementary 
schools; Starr King K-8, Winston Churchill, Will 
Rogers middle schools

:Citrus Heights منطقة
Carriage, Coyle, Grand Oaks, Mariposa, Northridge, 
Ottomon and Skycrest elementary schools, 
Kingswood K-8, Lichen K-8, Sylvan Middle School, 
San Juan High School.

تعليم األمريكيين األصليين
تقديم  منه  الغرض  فيدراليًا،  ممول  برنامج  هو  األصليين  األمريكيين  تعليم 
يلتحقون  الذين  للطلبة األمريكيين األصليين  تكميلية مجانية  تعليمية  خدمات 

بالبرنامج. وتشمل الخدمات ما يلي:

التعليم بمساعدة الوسائل التقنية  	
ذوي  للطلبة  اللغة  وآداب  والرياضيات  القراءة  في  الفردي  التعليم   	

المستويات األقل من معايير مستوى الصف الدراسي
برامج اإلثراء  	

األنشطة التي تسهم في إدراك ودعم ثقافة السكان األمريكيين األصليين      	
وتضم الشيوخ وكبار السن القبليين المؤهلين على نحو مالئم.

العام، وتتوج باحتفال  الثقافية خالل  الفعاليّات  بالعديد من  للقيام  توجد خطة 
األمريكيين  تعليم  برنامج  في  المسجلين  العليا  السنوات  طلبة  لتخريج  كبير 
األصليين. لمزيد من المعلومات أو لطلب الخدمات، يرجى االتصال بمكتب 

برنامج تعليم األمريكيين األصليين على الرقم 971-5382 (916(.

برنامج األسر المتنقلة

Bridges After School/ ASSETs 
Program

يمكن للطلبة الذين ال يتوافر لديهم مسكن ليلي ثابت ومنتظم ومالئم التأهل 
لبرنامج األسر المتنقلة. والهدف من هذا البرنامج هو ضمان التسجيل الفوري 
الذين  للطلبة  بالمدرسة  للدراسة  المنتظم  والحضور  المدرسي  واالستقرار 
المعلومات، يرجى االتصال على  يعانون من عدم وجود مأوى. لمزيد من 

الرقم 979-8604 (916(.

الترجمة/الترجمة الفورية
إدارة  في  بموقع مدرستهم و/أو  يمكن لألسر طلب ترجمة شخصية مجانية 
وإذا  مالئمة.  ترجمة  خدمات  لتقديم  الجهود  كافة  وستبذل  التربية.  مديرية 
استكمال  يمكنك  الفورية،  الترجمة/الترجمة  خدمات  بشأن  قلق  ساورك 
الرئيسي  المكتب  إلى  وإعادته  األم  بلغتك  والتعليقات  المالحظات  نموذج 
إدارة  أو  المدرسة  بمواقع  النموذج  هذا  على  الحصول  ويمكن  لمدرستك. 
رقم هاتف  لنا،  التابعة  الثقافات  متعدد  والتعليم  اإلنجليزية  اللغة   متعلمي 

.)916) 971-5382 

المساعدة في دفع رسوم اختبارات المستوى 
المتقدم

على  للحصول  التقدم  المتقدم  المستوى  فصول  في  المسجلين  للطلبة  يمكن 
امتحانات  وباجتياز  المتقدم.  المستوى  امتحانات  رسوم  لدفع  مالية  مساعدة 
في  يدرسون  يزالون  ال  بينما  جامعية  درجة  الطلبة  ينال  المتقدم،  المستوى 
الخاصة  الثانوية  بالمدرسة  اتصل  المعلومات،  من  لمزيد  الثانوية.  المرحلة 

بطالبك. (قانون التعليم الفقرة 48980(

خدمات تبني الشباب
الموجودين في  الطلبة  إلى  لنا خدمات  التابع  الشباب  تبني  برنامج خدمات  يقدم 
والتقييم  والتدريس  األكاديمية  واالستشارة  المساندة  تشمل  والتي  الرعاية  دور 
التعليمي والتوجيه والتزويد بروابط لخدمات المجتمع. باإلضافة إلى ذلك، تقدم 
خدمات سان جوان لدعم الشباب استشارات للتعامل مع األزمات والتدريب المهني 
تبني  خدمات  من  والهدف  المستقلة.  المعيشة  على  والتدريب  التحرر  وخدمات 
الشباب هو ضمان تزويد كل شاب بالمهارات الالزمة لكي يصبح عضًوا مستقالً 
ومنتًجا في المجتمع. لمزيد من المعلومات، اتصل بالرقم 971-7391 (916(.
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المدارس  جميع  وأسرهم.  الطالب  لمساعدة  المدرسية  االستشارات  تتوفر 
ويعمل  العمل.  فريق  ضمن  تربويون  مستشارون  لديها  والثانوية  اإلعدادية 
االبتدائية،  المدارس  في بعض  منتظمة  أيًضا بصفة  التربويون  المستشارون 
وتتوفر الخدمات لجميع المدارس االبتدائية بشأن استشارات الحزن واألسى أو 
منع التنمر والمضايقات أو الخدمات األخرى حسب الحاجة. كما تّم تدريب 
مشكالت  يواجهون  الذين  الطالب  على  التعرف  على  واإلداريين  المدرسين 

ومساعدتهم.

مركز استشارات البيت األبيض
يعمل مركز استشارات البيت األبيض الخاص بمديرية سان جوان الموحدة 
على تقديم االستشارات المجانية ومنخفضة التكلفة لطالب المدرسة وأسرهم. 
الرجاء االتصال بالرقم 7640-971 (916) للحصول على المعلومات أو 

طلب االستشارات.

برامج الوقاية
توفر برامج الوقاية الدعم والموارد للطالب في جميع أنحاء المديرية. وتهدف 
هذه البرامج إلى تعزيز النجاح األكاديمي والمناخ المدرسي بشكل عام، مع 
والتدخين  والكحوليات  العنف  نمط حياة خاٍل من  تبني  الطالب على  تشجيع 
والمخدرات األخرى. الرجاء االتصال على 8623-979 (916) للمزيد من 
المعلومات. تقدم مديرية تربية سان جوان الموحدة أيًضا خدمات الدعم ومنع 

التنمر. للمزيد من المعلومات بشأن منع التنمر، انظر الصفحة 50.

االستشارات المدرسية

املتعلمون الكبــــــــارخدمـــات دعــــم التعلم

اللغوية لطالب السنة  تعترف مديرية تربية سان جوان الموحدة باإلنجازات 
بلغتين لطالب  والكتابة  القراءة  منح ختم  ويتم  الثانوية.  المرحلة  النهائية من 
السنة النهائية الذين أظهروا الكفاءة في اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى إتقان لغٍة 
أخرى من خالل اجتياز معايير صارمة. ويتم تكريم الطالب كل في مدرسته 
الثانوية. للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بقسم متعلمي اللغة اإلنجليزية 

والتعليم متعدد الثقافات على الرقم 971-5382 (916(.

التدريب العملي

ختم القراءة والكتابة بلغتين

القوى  لبناء  العام  والتعليم  والعمالة  اإلدارة  بين  العملي هو شراكة  التدريب 
العاملة الماهرة التي تحتاجها كاليفورنيا لشغل وظائف اليوم والغد. وقد عقدت 

مديرية تربية سان جوان حاليًا شراكات مع برامج التدريب العملي التالية:

المشتركة لرجال اإلطفاء بوالية كاليفورنيا 	  العملي  التدريب  تقدم لجنة 
إدارات  توظفهم  الذين  المهنيين  اإلطفاء  لرجال  عملي  تدريب  برامج 
اإلطفاء المهنية. ويصبح الفرد رجل إطفاء متدرب تحت إشراف اإلدارة 

التي يعمل بها.
تقدم النقابة العامة لعمال األسقف وعزل الماء والعمال المتحالفين برامج 	 

المستوى  على  مشتركة  بصفة  واإلدارة  العمال  يرعاها  عملي  تدريب 
يقومون  الذين  المهرة  بالعمال  العمل  أصحاب  وتزود  للنقابة  المحلي 
الجودة والتي تحافظ على  المياه عالية  بتركيب األسقف وأنظمة عزل 
الحرفة  هذه  المتدربون  ويتعلم  المتحدة.  الواليات  في  األبنية  جفاف 
دراسة  خالل  ومن  المناسب  اإلشراف  تحت  وظائفهم  على  بالتدريب 

المواضيع الفنية المتعلقة بصناعة األسقف.

 الرجاء االتصال بالرقم 7654-971 (916) للمزيد من المعلومات بشأن 
التدريب العملي.

يهدف برنامج تحسين مستوى الحضور إلى تشجيع كل طالب على الحضور 
مساعدة  األمور  أولياء  ويستطيع  المحدد.  الموعد  في  يوم  كل  المدرسة  إلى 
أطفالهم على النجاح من خالل تشجيعهم على الحضور المنتظم، والذي ثبت 
ارتباطه بزيادة اإلنجاز، وتقوية الروابط مع المدرسة والمجتمع، وانخفاض 
بالتعليم  االلتحاق  نسبة  وزيادة  المخاطر،  مرتفع  والسلوك  التقصير  معدالت 

العالي.

يتعاون فريق العمل مع الطالب واألسر والمدارس لزيادة الحضور اليومي 
اإلحالة  وجهات  والموارد  المعلومات  البرنامج  يوفر  المشاركة.  وتشجيع 
لألسر، بما يُمّكنها من تحقيق حضور منتظم بالمدرسة ودعم النجاح األكاديمي 
بالرقم  االتصال  الرجاء  والمدرسة.  األسرة  بين  التواصل  وتحسين  للطالب 

8604-979 (916) للمزيد من المعلومات.

تحسين مستوى الحضور 

التعليم األساسي والثانوي
توفر برامج التعليم األساسي للكبار مجموعة متنوعة من الخدمات األساسية 
والرياضيات  النقدي  والتفكير  اللفظي  والتواصل  والكتابة  القراءة  تشمل 
تطوير  الختبار  والتحضير  للكبار  الثانوي  التعليم  إتمام  خدمات  والحساب. 

التعليم العام وخدمات االختبارات المعتمدة.

تعليم الكبار
فصول تعليم الكبار بمديرية سان جوان الموحدة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع 
من 18 عاًما فما فوق. للمزيد من المعلومات بشأن جميع الفصول، الرجاء 

االتصال بالرقم 971-7654 (916(.

دورات اإلثراء
وهذه  للمجتمع.  اإلثراء  متنوعة من فصول  المجتمعي مجموعةً  التعليم  يقدم 
الفصول تدعمها رسوم تسجيل الطالب بصورة كاملة. وتشتمل بعض فصول 

التعليم المجتمعي على الفنون والموسيقى والتصوير وعلم األنساب.

دعم وخدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية
لدى  اإلنجليزية  اللغة  تنمية  إلى  الموحدة  جوان  سان  تربية  مديرية  تهدف 
متعلمي اللغة من خالل تدريس رفيع المستوى، باإلضافة إلى إشراك المربين 
في عمليات التنمية المهنية وتطوير اللغة اإلنجليزية المتكاملة والمخصصة 
نحو  على  اإلنجليزية  اللغة  لطالب  واللغوية  األكاديمية  االحتياجات  لتلبية 

أفضل.

تدير مديرية تربية سان جوان الموحدة اختبار تطوير اللغة اإلنجليزية لوالية 
كاليفورنيا (CELDT): (أ) في غضون 30 يوًما من التحاق الطالب ممن 
اإلنجليزية  اللغة  لمتعلمي  الرئيسية، (ب)  لغتهم  اإلنجليزية هي  اللغة  ليست 

والمصنفين كذلك كتقييم سنوي للتقدم المحرز.

يتم إخضاع الطالب المصنفين كمتعلمي لغة إنجليزية الختبار تطوير اللغة 
اإلنجليزية لوالية كاليفورنيا (CELDT) كل عام حتى تتم إعادة تصنيفهم 
الربيع. وقد  في  التصنيف عادةً  إعادة  اإلنجليزية. وتتم عملية  اللغة  كمتقني 
الطالب  لتمكين  التصنيف  إعادة  عملية  الموحدة  جوان  سان  مديرية  تبنت 
المصنفين مبدئيًا كمتعلمي لغة إنجليزية من الخروج من الخدمات المتخصصة 
لمتعلمي اللغة اإلنجليزية والمشاركة دون مساعدة إضافية في اللغة اإلنجليزية 
كمتقنين للغة اإلنجليزية بطالقة بعد إعادة تصنيفهم. وتتم متابعة تقدم الطالب 
المتقنين للغة اإلنجليزية بطالقة بعد إعادة تصنيفهم لمدة عامين كحد أدنى. 
للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بقسم متعلمي اللغة اإلنجليزية والتعليم 

متعدد الثقافات على الرقم 971-5382 (916(.
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يتم توفير خدمة تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية من المستوى األولي إلى المتوسط 
 Sunrise المرتفع. باإلضافة إلى الفصول المنعقدة في الحرم الرئيسي لمركز
مركز  في  ثانية  كلغٍة  اإلنجليزية  اللغة  فصول  تقديم  يتم   ،Tech Center
Creeekside Adult Center ومواقع مديرية سان جوان الموحدة المختارة 

األخرى.

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية والمواطنة

)AE-CTE) التعليم المهني للكبار
دورات التعليم المهني للكبار مصممة للمساعدة في تحضير الكبار للحصول 
على شهادات صناعية في مجال محدد ووضع األساس لمسار مهني بعينه. 
والمساعدة  المكتبية  المساعدة  على  هذه  الشهادات  اكتساب  دورات  وتشتمل 

الطبية، مع فترة تدريب خارج المؤسسة.



قدرة  حول  بالمعلومات  التقارير  وإصدار  جمع  على  المديرية  تعمل  سوف 
 (CCSS) للوالية المشتركة  األساسية  المعايير  األداء حسب  الطالب على 
الطالب  إلى  وتقديمها  وإتقانه  تعلمه  الطالب  على  ينبغي  ما  توضح  والتي 
أداء الطالب في اختبارات كاليفورنيا  المعلومات على  واألسر. وتعتمد هذه 
لتقييم أداء الطالب وتقدمه (CAASPP) و/أو تقييم كاليفورنيا البديل لألداء، 
طلب  لألسر  ويجوز  والمديرية.  الفصل  تقييمات  إلى   باإلضافة 
نسخ من المعايير األكاديمية من المدرسة. ويتوفر المزيد من المعلومات حول 
على  اإلنترنت  عبر  للوالية  المشتركة  األساسية   المعايير 

.www.cde.ca.gov/re/cc/

المعايير األكاديمية للمديرية

املعــــايري األكادميية والتقـــــاريراملعــــايري األكادميية والتقـــــارير

تضع إدارة كاليفورنيا التعليمية أطر عمل ومعايير تسري على الوالية 
وتحدد توصيات لما ينبغي على الطالب تعلمه في كل مادة. كما تضع 
هذه  تحقيق  نحو  الطالب  تقدم  يقيس  ومحاسبة  تقييم  برنامج  الوالية 
المعايير. وكذلك تضع الوالية قائمة بالكتب المدرسية وغيرها من المواد 

التعليمية المعتمدة الستخدامها في الفصول.

العاملين  من  لجنة  تعكف  الموحدة،  جوان  سان  تربية  مديرية  في 
المعتمدة  التعليمية  والمواد  المدرسية  الكتب  مراجعة  على  والمواطنين 
المدرسة  إدارة  إلى مجلس  التوصيات  الفصول وتصدر  المستخدمة في 
سان  مديرية  مدارس  في  واستخدامها  ينبغي شراؤها  التي  المواد  حول 
في  النهائية  القرارات  المدرسة  إدارة  مجلس  ويصدر  الموحدة.  جوان 

اجتماعات عامة.

فيها  بما  األخرى،  المنهجية  التعليمية  والمواد  المدرسية  الكتب  وتتوفر 
في  األكاديمية،  والمعايير  الدورات  وأهداف  واألوصاف  العناوين 
األسر  لتراجعها  المديرية  ومكتب   المدراس 
(قانون التعليم الفقرة 49091.14). وتوضح هذه المعايير ما يتوقع من 
الطالب تعلمه وإتقانه في كل صف تعليمي وفي كل مادة. باإلضافة إلى 
الطالب  إنجاز  وتقييم  األكاديمية  المعايير  المعلومات حول  تتوفر  ذلك، 

لدى المدارس أو مكتب المديرية على الرقم 971-7700 (916(.

تقارير المدرسة اإلعدادية

المنهج

يتم إصدار البطاقات التقريرية للمدرسة اإلعدادية أربع مرات في العام. ويتم 
إدراج درجة باألحرف من A إلى F لكل مادة حضرها الطالب. وكذلك تشير 
 "O" الرموز  باستخدام  الطالب  مواطنة  تصنيف  إلى  التقريرية  البطاقات 

(ممتاز) و"S" (مقبول) و"U" (ضعيف) لكل مادة.

يستخدم المربون في مديرية تربية سان جوان الموحدة العديد من الطرق 
على  التقارير  نظام  ويشتمل  طالبهم.  بتقدم  اطالع  على  األسر  إلبقاء 
الشهادات، وعمليات تقييم الطالب حسب المعايير األكاديمية، وإخطارات 
التقدم، واجتماعات اآلباء والمدرسين الشخصية والجماعية. ويمكن كذلك 

www.sanjuan.edu متابعة التقدم عبر بوابة أولياء األمور على

بالمدرسين  األمور  أولياء  تعريف  يتم  المدرسة،  إلى  العودة  أمسية  في 
وبرامج  واإلجراءات  والسياسات  والمدرسة  الفصل  بقواعد  وتعريفهم 
المدرسة والعاملين بها. ويمكن كذلك تزويد األسر بالتوقعات المنتظرة 

من الطالب حسب الصف الدراسي والمعايير األكاديمية لكل مادة.

تقارير تقدم الطالب
تقارير المدرسة االبتدائية

يمكن ألسر طالب المدرسة االبتدائية انتظار استالم تقرير في نهاية كل 
ثالثة أشهر حيث يتم تقييم الطالب على مقياس من 1 إلى 4 وفق المعايير 
تقدم  بشأن  إضافية  معلومات  على  األسر  وتحصل  للمديرية.  األكاديمية 
الُمحرز  التقدم  وتقارير  المدرسة  إلى  العودة  أمسية  عبر  أطفالها 
األسرة  أسئلة  االجتماعات  وتناقش  الطفل.  مدرس  مع  واالجتماعات 
ومخاوفها، ونتائج التقييم وعينات من أعمال الطالب والبطاقات التقريرية 
ونقاط قوة كل طالب واحتياجاته والواجب المنزلي ومشكالت االنضباط 

وخطة المساعدة التعاونية للطفل عند الحاجة.

يتم إصدار تقارير عن تقدم الطالب في القراءة والكتابة واالستماع/التحدث 
والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية والفنون والموسيقى والتربية 
البدنية والممارسات الناجحة بما فيها العزم/المثابرة وإظهار نمو العقلية 
وتتم  الذاتي.  واالنضباط  البناء  والتعاون  والفضول  االمتنان  وإظهار 

اإلشارة إلى أيام الغياب والتأخير كذلك في البطاقات التقريرية.

الموحدة، هدفنا هو مساعدة الطالب على  في مديرية تربية سان جوان 
القراءة والكتابة والرياضيات بحيث ال يتعرضون  تحسين مهاراتهم في 
للرسوب. ونعمل جاهدين على تحديد الطالب الذين يواجهون صعوبات 
في وقت مبكر قدر اإلمكان لتوفير الدعم األكاديمي في المدرسة وخالل 
من  بأنّه  ونبشركم  بالمديرية.  الممتد  التعليم  برنامج  عبر  الصيف  فصل 
خالل الحضور المنتظم والدعم اإلضافي في المدرسة والعمل اإلضافي 

في المنزل، يمكن أن تتحسن مهارات الطالب بصورة جذرية.

يستطيع المدرسون تقديم معلومات مكتوبة توضح ما يتوقع من الطالب 
تعلمه وإتقانه في كل صف مدرسي. طوال العام، تستلم األسر بطاقات 
تقريرية وأعمال الطالب بعد تصحيحها والتي تشير إلى مستوى إنجاز 

الطالب.

إذا كان عمل الطالب "دون" مستوى الصف المدرسي أو إذا كانت لدى 
األسرة مخاوف بشأن التقدم المحرز للطالب، فنحن نشجع األسرة على 
تقدمها  التي  الخدمات  مناقشة  المدرسون  الطالب. ويستطيع  لقاء مدرس 
المديرية واألنشطة التي يمكن لألسر والطالب تنفيذها في المنزل لمساعدة 
وقٍت  في  التعاون  بدأنا  وكلما  األساسية.  مهاراتهم  تحسين  الطالب على 
الرجاء  المعلومات،  من  للمزيد  أسرع.  بوتيرة  الطالب  تقدم  كلما  مبكر، 

االتصال بمدير المدرسة.

فيما  وإجراءات  ممارسات  بوضع  التعليمية  المديريات  الحالية  القوانين  تُلزم 
يتعلق برسوب الطالب أو عدم ترقيتهم إلى الصف التالي إذا كانت مهاراتهم 
في القراءة والرياضيات دون مستوى الصف المدرسي. وتعني القوانين أّن 
على الجميع التعاون - الطالب والمدرسين واألسر وفريق عمل المدرسة - 
للتأكد من إظهار الطالب للتقدم نحو تحقيق معايير القراءة والكتابة والرياضيات 

وإتقانها في كل صف مدرسي، بحيث يتم إعداد الطالب جيًدا للصف التالي.

طالب المرحلة االبتدائية ممن تنخفض درجاتهم للغاية في اللغة اإلنجليزية/
المحرز  التقدم  إخطارات  للرسوب.  معرضون  الرياضيات  أو  اللغة  آداب 
المخاوف.  من  األسر  لتحذير  مبكرة  إشعارات  هي  التقريرية  والبطاقات 
اللغة  في  اثنتان  أو  درجة  على  حصلوا  إذا  الطالب  يرسب  قد  وبالتحديد، 
اإلنجليزية/آداب اللغة أو الرياضيات؛ أو لم يحققوا معايير المديرية لمستوى 

الصف المدرسي في اللغة اإلنجليزية/آداب اللغة أو الرياضيات.

ويجوز لألسرة تقديم التماس بشأن قرار الرسوب ولكن على طالب االلتماس 
إبداء تبرير مقنع لتنفيذ التوصية بعدم الرسوب. وسوف يستمع مدير المدرسة 
إلى االلتماس، ويتم عرض االلتماس النهائي على مشرف مدير المدرسة. ويتم 
استالم  من  يوًما   30 غضون  في  مدرسي  كل صف  التماسات  في  الفصل 

التماس كتابي.

الترقي والرسوب

العام  طوال  وقت  أي  في  االجتماعات  عقد  طلب  يمكن  أنّه  من  بالرغم 
األولى.  أشهر  الثالثة  نهاية  في  الطالب  لجميع  اجتماع  يتم عقد  الدراسي، 
ويمكن كذلك عقد اجتماعات بعد الثالثة أشهر الثانية للطالب الذين يظهرون 
مستوى أدنى من معايير مستوى الصف المدرسي أو الذين يحتاجون إلى 
لم  الذين  الجدد  وللطالب  اجتماع  عقد  تطلب  التي  لألسر  وكذلك  تحسين 
يحضروا اجتماع الخريف. باإلضافة إلى ذلك، نشجع األسر على التواصل 
البريد اإللكتروني أو  مع المدرسين عبر المالحظات الشخصية أو رسائل 

االتصاالت الهاتفية أو االجتماعات أو عبر كل ما سبق.

تقارير المدرسة الثانوية
تقدم  حول  المعلومات  لتقديم  مصممة  الثانوية  للمدرسة  التقريرية  البطاقات 
 "A" الطالب. توفر بطاقات الفصل الدراسي التقريرية درجات باألحرف من
التراكمية  الدرجات  متوسط  وتدرج  الطالب،  حضرها  مادة  لكل   "F" إلى 
والنقاط التي تّم حصدها. ويقيم المدرسون كذلك تصنيف الطالب في الفصل. 

ويتم إصدار تقارير التقدم للطالب حسب جدول متوفر في مكتب المدرسة.

يستلم طالب المدرسة الثانوية شهادة درجات عبر البريد في يناير ويونيو، 
متطلبات  استكمال  نحو  المحرز  والتقدم  والدرجات  المواد  توضح  والتي 
التخرج. وينبغي على الطالب واألسر التعاون مع المستشارين طوال المرحلة 
عبر  الدرجات  مراجعة  يمكن  التخرج.  متطلبات  تحقيق  لضمان  الثانوية 
 .www.sanjuan.edu على  األمور  أولياء  بوابة  باستخدام  اإلنترنت 

وللمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمدرسة الطالب.
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مديرية التربية ككل وجميع مدارس مديرية سان جوان الموحدة لديها مسؤولية 
تجاه المجتمع. تتوفر بطاقات تقارير المحاسبية المدرسية المعلنة لكل مدرسة 
المديرية  موقع  وعلى  المديرية  ومكتب  المدارس  وفي  اإلنترنت  عبر 
اإللكتروني على www.sanjuan.edu/sarc. وتشتمل بطاقات التقارير 
على وصٍف للمدرسة والعاملين بها والطالب والمشاركة المجتمعية وإنجاز 
الفصول  وحجم  المدرسة  ومنشآت  والنفقات  الطالب  دعم  وخدمات  الطالب 

والكتب المدرسية وتدريب العاملين وتقييمهم.

بطاقات تقارير المسؤولية المدرسية

متطلبات التخرج
مخطط هذه الصفحة هو موجز بسيط لمتطلبات التخرج بمديرية تربية سان 
جوان الموحدة ومتطلبات االلتحاق بأنظمة كليات جامعة كاليفورنيا وجامعة 

والية كاليفورنيا.

يتوفر مستشارون تربويون للمرحلة الثانوية لالجتماع مع الطالب خالل اليوم 
الدراسي وكذلك قبل المدرسة وبعدها. ويمكن للطالب حجز موعد في مكتب 
والتي  مدرسة  لكل  التدريبية  بالدورات  قائمة  تتوفر  بالمدرسة.  االستشارات 
تحقق متطلبات االلتحاق بجامعة كاليفورنيا وجامعة والية كاليفورنيا في مكتب 

www.sanjuan.edu/ucop االستشارات أو على

للحصول على الشهادة الثانوية، يجب على الطالب:
النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج	 
الحصول كحد أدنى على 220 نقطة دراسية في مدارس الجدول التقليدي 	 

و280 نقطة في مدارس الجدول المجمع
يعتمدها 	  والتي  بالمدرسة  الخاصة  للتخرج  اإلضافية  المتطلبات  تلبية 

مجلس اإلدارة مثل مشروعات التخرج والخدمة المجتمعية

عليك مراجعة المستشار التربوي للحصول على المعلومات الكاملة. بموجب 
الطالب  على  مختلفة  تخرج  متطلبات  فرض  يتم  قد  كاليفورنيا،  تشريعات 
االجتماع  طلب  وأسرهم  الطالب  على  التبني.  تحت  هم  من  أو  المشردين 

بالمستشار التربوي للمدرسة الثانوية.

اعتباًرا  السارية  التخرج  متطلبات  مراجعة  على  التعليم  مجلس  وافق   وقد 
 www.sanjuan.edu/gradrequirements من 2023. تفضل بزيارة

للحصول على المزيد من المعلومات.

طوال العام الدراسي، يخضع الطالب في صفوف محددة لمجموعة متنوعة 
المدرسون  ويستخدم  الوالية.  عن  والصادرة  المحلية  التقييم  عمليات  من 
واإلداريون النتائج لتحسين تعلم الطالب وتستخدمها األسر للمساعدة في فهم 

طبيعة أداء الطالب في المدرسة.

تقييم تعلم الطالب جزء ال يتجزأ من برنامج التدريس. لضمان الحصول على 
نتائج موثوقة، يمكن تعليق الحق في حمل األغراض الشخصية مثل األجهزة 
اإللكترونية خالل االختبار. االستخدام المقبول لألجهزة اإللكترونية كوسيلة 
تجهيزية أو تعديلية هو االستثناء الوحيد. إذا كنت ال تريد لطفلك أن يخضع 
الطالب  أداء  لتقييم  كاليفورنيا  اختبارات  برنامج  مواد  من  أكثر  أو  لواحدة 
وتقدمه (CAASPP)، فعليك إرسال طلب كتابي إلى مكتب المدرسة قبل 
تاريخ بدء االختبار كل عام دراسي. وعليك إدراج اسم الطفل وتاريخ ميالده 

والصف المدرسي واالختبار أو المحتوى المطلوب استبعاده.

القيمة  المعلومات  وتقديم  البريد  عبر  األسر  على  النتائج  توزيع   يتم 
إلى المدرسين والطالب واألسر خالل عملية التعلم وبعدها. الطالب الملتحقون 
اللغة  تطور  الختبار  الخضوع  عليهم  يتوجب  ممن   حديثًا 
مركز  في  اختبارهم  يتم  سوف   (CELDT) كاليفورنيا  لوالية  اإلنجليزية 
تتوفر  االلتحاق.  عملية  أسرهم  تستكمل  بينما  المركزي  جوان  سان  التحاق 
على  للمديرية  التابع  والتخطيط  والتقويم  التقييم  قسم  لدى  إضافية  معلومات 
على  المديرية  اختبارات  جدول  يتوفر   .(916)  971-7200  الرقم 

http://www.sanjuan.edu/testingcalendars

اختبار الطالب

الصفوفالميعاداالختبار

اختبارات كاليفورنيا لتقييم أداء الطالب وتقدمه 
 (ELA) أدب اللغة اإلنجليزية (CAASPP(

والرياضيات
8-3، 11أبريل-مايو

اختبارات كاليفورنيا لتقييم أداء الطالب وتقدمه 
5، 8، 10أبريل-مايو)CAASPP) العلوم

)CAPA) 2-11أبريل-مايوتقييم كاليفورنيا البديل لألداء

اختبار تطور اللغة اإلنجليزية لوالية كاليفورنيا 
)CELDT(يوليو-أكتوبرK-12

5، 7، 9فبراير-مايواختبار التربية البدنية لوالية كاليفورنيا

)PSAT) 10، 11أكتوبراختبار القدرات الدراسية األولية

جدول االختبارات

Casa Roble Fundamental High School تختلف متطلبات *
 ** راجع متطلبات االلتحاق على الرابط التالي:

www.university of california.edu/admissions/freshman 

جامعة كاليفورنيا/جامعة والية المقاطعة *المادة
كاليفورنيا **

4 أعوام4 أعواملغة إنجليزية

عامعامتاريخ العالم

عام أو فصل دراسي + فصل عامتاريخ الواليات المتحدة
دراسي الحكومة األمريكية

عام أو فصل دراسي + فصل فصل دراسيالحكومة األمريكية
دراسي تاريخ الواليات المتحدة

اختياريفصل دراسيالعلوم االجتماعية

اختياريفصل دراسياالقتصاد

عامان بما في ذلك الرياضيات
3 أعوام (يوصى بمدة 4 أعوام)الجبر

 عامان علوم المختبرات عامعلوم الحياة
(يوصى بمدة 3 أعوام)

راجع علوم الحياةعامالعلوم الفيزيائية

عام أو فصل دراسي الفنون
عام+ عام اللغة األجنبية

عامان (يوصى بمدة 3 أعوام)راجع الفنوناللغة األجنبية

اختياريعامانالتربية البدنية

اختياريربع عامالصحة

عام70-65 وحدةالمواد االختيارية

متطلبات المديرية والجامعة
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نيفيانس هو مخطط تعليمي مبتكر تقدمه مديرية سان جوان لجميع الطالب في 
الصفوف 6-12. برنامج نيفيانس هو مورد شامل وقائم على اإلنترنت والذي 
يساعد الطالب على تنمية وااللتحاق بمسار مهني وجامعي وتعليمي فريد نحو 
تطلعاتهم الخاصة. ويسرنا تقديم هذا المورد للطالب وأولياء األمور. للمزيد 

من المعلومات بشأن نيفيانس، الرجاء االتصال بمستشارك التربوي.

نيفيانس



تحتوي القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية الحديثة على تغيرات ملحوظة في 
مدى مسؤولية مديريات المدارس الحكومية عن توفير الخدمات للطالب ذوي 

اإلعاقات الذين ألحقهم أولياء األمور بالمدارس الخاصة.

توفير  على  الوالية  وقوانين  الفيدرالية  القوانين  تنص  التحديد، ال  على وجه 
الخدمات للطالب ذوي اإلعاقات الذين ألحقهم أولياء األمور بالمدارس الخاصة 
بنفس القدر المقدم للطالب ذوي اإلعاقات بالمدارس الحكومية. باإلضافة إلى 
التعليم، بما في  ذلك، مديريات المدارس الحكومية غير ملزمة بدفع تكاليف 
إذا  مدرسة خاصة  أو  منشأة  في  معاق  لطفل  الخاص وخدماته،  التعليم  ذلك 
أولياء  اختار  ولكن  للطفل  ومناسبة  مجانية  تعليمية  فرصة  المديرية  وفرت 

األمور إلحاق الطفل بمدرسة خاصة.

تواصل مديرية تربية سان جوان الموحدة قبول طلبات اإلحالة لتحديد مدى 
التعليم الخاص لألطفال المشتبه في إصابتهم  األهلية للحصول على خدمات 
الطفل  أمر  ولي  على  وينبغي  الخاصة.  بالمدارس  الملتحقين  من  باإلعاقات 
الملتحق بمدرسة خاصة االتصال بالمدير أو مدرس التعليم الخاص في مدرسة 
المديرية المفترضة للطفل (حسب عنوان المنزل) لمناقشة أسباب اإلحالة. في 
حالة أهلية الطفل، يتم وضع برنامج تعليم فردي (IEP) له لتوفير برنامج 
التعليم الخاص وخدماته المناسبة لتلبية احتياجات الطالب لضمان توفير فرصة 

تعليمية حكومية مجانية ومناسبة.

إذا اختار  الفردي  التعليم  التي يوفرها برنامج  الخاص  التعليم  تتوفر خدمات 
األمور  أولياء  اختار  إذا  أّما  بمدرسة حكومية.  الطالب  إلحاق  األمور  أولياء 
إلحاق الطالب بمدرسة خاصة، فسوف تضع مديرية سان جوان الموحدة خطة 
خدمات المدارس الخاصة والتي توفر، بالشكل المناسب، استشارات التخاطب 

و/أو العالج المهني و/أو االستشارات السلوكية و/أو خدمات اإلبصار.

خدمات التعليم الخاص للطالب الذين ألحقهم 
أولياء األمور بالمدارس الخاصة

التعــــليم الخــــاصالتعــــليم الخــــاص

الميالد  منذ  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  طفل  ألي  برامج  لديها  مديريتنا 
للهيئات  المقاطعة  مكتب  مع  الجهود  تنسيق  على  ونعمل   .22 سن  وحتى 
التعليمية والمحلية للبحث عن الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، بما في ذلك 
أو  المهاجرين  أو  التنقل  كثيري  الطالب  أو  الخاصة  المدارس  في  هم  من 
االنتقال من  ينجحون في  أو من  الوالية  أو من هم تحت وصاية  المشردين 
صف آلخر ولكن هناك شك أن لديهم إعاقة ما. وينبغي على أي شخص في 
المجتمع يعرف طفالً من ذوي االحتياجات الخاصة أن يتصل بمدرسة الحي 

أو مكتب التعليم الخاص على الرقم 971-7525 (916(.

الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  طفلها  أّن  في  تشك  التي  األسر  على  ينبغي 
استشارة المدير أو مختص الموارد في مدرسة الطفل بشأن التعليم الخاص 
تقييم  إجراء  يجب  الخدمات،  على  الطفل  يحصل  أن  وقبل  اإلحالة.  وعملية 
العاملون  يساعد  وسوف  األمر.  ولي  من  كتابية  بموافقة   الحتياجاته 
و/أو  اإلحالة  إجراء  ضرورة  مدى  تحديد  على  والطالب  األسرة  بالمدرسة 
االتصال  الرجاء  للتقييم،  موعد  لحجز  الخاص.  التعليم  خدمات  و/أو  التقييم 

بالمدير أو مختص الموارد في مدرسة الحي.
 (قانون التعليم الفقرة 56303-56301 و56321(

التقييم واإلحالة

تنص القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية على أنّه يحق ألي فرد أو جهة 
حكومية أو مؤسسة تقديم شكوى لدى مشرف التعليم الحكومي بالوالية 
الخاص  للتعليم  الحاكمة  بالقوانين  االلتزام  في  المديرية  فشل  وادعاء 

والخدمات المتعلقة به.

التعليم  برنامج  في  الطفل  حقوق  انتهاك  تّم  قد  بأنّه  أسرة  اعتقدت  إذا 
الرقم  على  الخاص  التعليم  بقسم  االتصال  على  نحثها  فنحن  الخاص، 
شكاوى  بإدارة  االتصال  أيًضا  لألسرة  ويمكن   .(916)  971-7525
وزارة التعليم في كاليفورنيا على الرقم 3537-327 (916). يجب أن 

تكون جميع الشكاوى كتابية.
(قانون والية كاليفورنيا لألنظمة الباب 5، الفقرة 3080) 

 (IEP) الفردي  التعليم  برنامج  لفريق  اجتماع  عقد  يتم  الطالب،  تقييم  بعد 
لتحديد مدى أهلية الطالب للتعليم الخاص. ويمكن تقديم خدمات التعليم الخاص 
الخاص  التعليم  فصل  أو  الموارد  غرفة  أو  العام  التعليم  فصل   في 
أو مدرسة التعليم الخاص. وفي حاالت نادرة، قد يتعين اإلحالة إلى برنامج 

غير حكومي.

ال يجوز لألسر المطالبة باسترداد ما دفعته مقابل إلحاق الطالب ببرنامج غير 
حكومي إال إذا قدمت للمديرية إخطاًرا كتابيًا باعتزامهم القيام بذلك قبل 10 
أيام على األقل. ولكن يحق لألسر إلحاق الطالب بمدرسة غير حكومية في أي 

وقت دون المطالبة باسترداد األموال.

)IEP) برنامج التعليم الفردي

التدابير الوقائية اإلجرائية
أولياء األمور الذين ال يتفقون مع رؤية المديرية بشأن التعريف أو التقييم 
االحتياجات  لذوي  ومناسبة  مجانية  حكومية  تعليمية  فرصة  توفير  أو 
الخاصة يحق لهم طلب جلسة استماع مناسبة لتحديد مدى مالئمة برنامج 

المقاطعة.

تّم إدراج إرشادات طلب جلسة االستماع المناسبة في كتيب ولي األمر 
للتعليم الخاص. ويمكن الحصول بسهولة على هذا المستند من أي مدرسة 
خالل  من  أو  الموارد  مختص  أو  المدير  من  طلبها  خالل  من  بالحي 
الرقم  على  الخاص  للتعليم  الميداني  بالمكتب   االتصال 
المناسبة  كتابي لإلجراءات  إرسال طلب  ينبغي   .(916)  971-7525

إلى: قسم التعليم الخاص، مكتب جلسات االستماع اإلدارية،
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, 
CA 95833.

 (قانون التعليم الفقرة 56500(
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يحق لألسر طلب استبعاد الصور وتسجيالت الفيديو التي يظهر بها طالبهم 
والمنشورات  المدرسية  الصحف  فيها  بما  المديرية  الصادرة عن  المواد  من 
األماكن  أو  اإلنترنت  عبر  نشرها  يتم  التي  الفيديو  ومقاطع  الويب  ومواقع 
على  اإلنترنت  عبر  المتوفر  االستبعاد  نموذج  استكمال  خالل  من  األخرى 
)www.sanjuan.edu/photopolicy) أو بمكتب المدرسة. يجب تعبئة 
العام  لنهاية  صالًحا  ويبقى  عام  كل  المدرسة  مدير  لدى  االستبعاد  نموذج 

الدراسي.

في حالة تقديم نموذج استبعاد، سوف نطلب كذلك من وسائل اإلعالم عدم عقد 
تلتزم وسائل اإلعالم  الطالب. وبينما  أو تصوير  الفيديو  أو تسجيل  مقابالت 
لمنع  القانونية  السلطة  المديرية  لدى  ليست  الطلبات،  بهذه  العادة  المحلية في 
الطالب من التحدث إلى وسائل اإلعالم أو اختيار من يسجل معه من وسائل 
اإلعالم أو تلتقط له الصور. ونحثكم على مناقشة الطالب بشأن رغباتكم في 

حال طلبت وسائل اإلعالم عقد مقابلة حول الموضوعات المثيرة للجدل.

وينبغي أن يكون الطالب واألسر والزائرون على دراية بأّن وسائل اإلعالم 
أو األطراف الخارجية األخرى يمكنها تصوير الفعاليّات العامة مثل المنافسات 
الفنية الطالبية. الرجاء الرجوع إلى قسم "معلومات  الرياضية أو العروض 

الطالب" بالصفحة 23 للمزيد من المعلومات.

وصول الطالب إلى الصور والوسائط

الحقــــوق واملســـــؤولياتالحقــــوق واملســـــؤوليات

الطالب لديهم حقوق، مثلهم مثل جميع المواطنين، بموجب الدستور وقانون 
الوالية وسياسة المديرية.

تشتمل حقوقهم على:

الحق في االستماع آلرائهم - نحث الطالب على إطالق النقد البناء عبر 	 
الطالبية  االستشارية  والمجالس  الطالب  اتحاد  مثل  المناسبة،  القنوات 
والصحف المدرسية والمدرسين والمستشارين واإلداريين وغير ذلك من 
قنوات االتصال طالما ال تعيق هذه العملية بشكل ملحوظ السير المنظم 
المجلس رقم  الفقرة 48907، سياسة  التعليم  (قانون  التعليمية.  للعملية 

)5145.2
الحق في التعليم في بيئة آمنة ونظيفة	 
الحق في االستخدام الكامل لوقت الفصل في االستماع للدرس وفي التعلم	 
الحق في معاملة عادلة ومتسقة وباحترام من العاملين والطالب اآلخرين	 
الحق في إجراء مقابلة قبل توقيع عقوبة. عند إحالة طالب نتيجة ارتكاب 	 

مخالفة، ينبغي توفير فرصة للطالب ليعرض روايته بشأن الواقعة أمام 
المعنيين بالمدرسة. (سياسة المجلس رقم 5144.1(

األفالم/مقاطع الفيديو

حقوق الطالب

التي تّمت  ال يُسمح بعرض أفالم أو مقاطع فيديو في الفصول بخالف تلك 
مصنفة  أفالم  أي  عرض  يتم  لن  التعليمية.  األهداف  وتدعم  عليها  الموافقة 
تلميحات  أو  عنف  أو  مسيئة  لغة  على  تشتمل  التي  أو  (مقيدة)   R بالحرف
يمكن  الثانوية،  المدارس  وفي  اإلعدادية.  أو  االبتدائية  المدارس  في  جنسية 
عرض أربعة أفالم مصنفة بالحرف R (مقيدة) عن األحداث التاريخية الهامة 
على الطالب بعد الحصول على إذن كتابي من األسرة. قائمة شندلر، ونادي 

البهجة والحظ، وآخر ساللة الموهكيين، والَمجد.

يقوم المدرسون بإلقاء نظرة عامة على المواد المستخدمة في الفصل، وتحديد 
فلم/ مقطع  استخدام  نموذج  المديرية، وإرسال  المتوافقة مع سياسات  المواد 
فيديو والذي يجب أن يوافق عليه المدير أو من ينوب عنه قبل استخدام المواد.

يحق للطالب، بموافقة كتابية من ولي األمر، طلب اإلعفاء من المشاركة في 
األنشطة التي يشعرون أنها تمثل االستخدام الضار والمدمر للحيوانات. وإن 
أمكن، سوف يوجد المدرس طريقة بديلة ليحصل الطالب على نفس المعرفة 
أو المعلومات أو الخبرة. (قانون التعليم الفقرة 32255، سياسة المجلس رقم 

)5145.8

الحق في االمتناع عن االستخدام الضار 
للحيوانات

تعارض اإلرشادات الصحية مع المعتقدات 
الدينية أو المعنوية

قد يشتمل البرنامج التعليمي في بعض المواد في صف ما على إرشادات عن 
الصحة. ويتم تقديم برامج تعليمية عن حياة األسرة في الصفوف 4 و5 و6 
في المرحلة االبتدائية، وكجزء من تدريس الصحة/ العلوم والتربية البدنية 
بالصف 7 في المرحلة اإلعدادية، وفي صفوف الصحة والسالمة في المرحلة 
الثانوية. وتحدد كل مدرسة ميعاد تقديم هذه البرامج كل عام. وقبل تدريس 
الموضوعات التي تخص مجالي الصحة أو التربية الجنسية، سوف تخطر 
المدرسة األسر كتابيًا. وسوف يكون لديكم الفرصة لمراجعة المواد الكتابية 

والصوتية المرئية وتقييمها بصورة مسبقة. 

ال يُسمح لطالب في الصفوف 6-4 بحضور الفصول المتعلقة بالصحة ما لم 
الصفوف  في  طالب  استبعاد  يتم  وال  موقعًا.  موافقة  نموذج  المدرسة  تستلم 
7-12 من حضور الفصول ما لم تطلب األسرة كتابيًا عدم حضور طفلها 
نقص  فيروس  من  الوقاية  أو  الجنسية  التربية  أو  الجنسية  الصحة  لفصول 
 51240-51246 الفقرة  التعليم  (قانون  المكتسب/اإليدز.  المناعة 

و51938-51930 و51202، سياسة المجلس رقم 6142.1(

الصالة المحمية بموجب الدستور
مديرية تربية سان جوان الموحدة ليست لديها أي سياسة تمنع أو تنكر حق 
المشاركة في الصالة المحمية بموجب الدستور في المدارس العامة كما هو 
منصوص عليه في “إرشادات الصالة المحمية بموجب الدستور في المدارس 

االبتدائية واإلعدادية” والذي يمكن العثور عليه عبر اإلنترنت على
www.ed.gov/policy/gen/guide/religionandschools/
prayer_guidance.html

طالب  أسماء  على  باالطالع  التجنيد  لمسؤولي  الفيدرالي  القانون  يسمح 
هذه  إفشاء  عدم  لألسر  ويحق  هواتفهم.  وأرقام  وعناوينهم  الثانوية  المدارس 
هذا  تقديم  يتم  ما  وعادة  األمر.  ولي  من  مسبق  كتابي  إذن  دون  المعلومات 
وخدمات  القبول  قسم  إلى  كتابيًا  إرساله  يمكن  ولكن  االلتحاق،  عند  الطلب 
كارمايكل،   ،477 ص.ب  السجالت،  أمين  عناية:  السجالت.  األسرة/إدارة 

كاليفورنيا 95609.

الدرجات مسؤولو التجنيد متوسط  بإرسال  الثانوية  المدارس  إلزام  على  حديث  قانون  ينص 
لجميع طالب الصف 12 إلكترونيًا إلى لجنة إعانة طالب كاليفورنيا بحلول 2 
أو  كاليفورنيا  منحة  على  الدرجات  أصحاب  حصول  في  النظر  ليتم  مارس 
جائزة منحة الطبقة المتوسطة باستخدام الطلب المجاني أو طلب قانون أحالم 
كاليفورنيا، ما لم يطلب المرشح استبعاده. يمكن للطالب فوق 18 عاًما طلب 
استبعادهم بأنفسهم وبالنسبة إلى الطالب دون 18 عاًما، يمكن لألسرة طلب 
االستبعاد. كل مدرسة ثانوية لديها سياسات خاصة لطلب االستبعاد. للمزيد من 

المعلومات عن طلب االستبعاد، الرجاء التحدث إلى إدارة المدرسة الثانوية.

متوسط الدرجات لمنحة كاليفورنيا

في بداية كل عام دراسي، الهيئات التعليمية المحلية التي تتلقى التمويل من 
طلب  في  بحقهم  األسر  إبالغ  عليها  يجب  الفيدرالي  األول  الباب  برنامج 
الحصول على المعلومات المتعلقة بالمؤهالت المهنية لمدرس أطفالهم بما في 
ذلك بيان االعتماد لدى الوالية، والتخصص في درجة البكالوريوس، وشهادة 
التخرج أو الدرجة العلمية، والمعلومات المهنية المساعدة. وتتوفر مؤهالتهم 
كذلك في مكتب المدرسة. سوف يتم إخطار أسر طالب المدارس الممولة من 
التدريس ألطفالهم ألكثر من أربعة  إذا تولى  الفيدرالي  الباب األول  برنامج 
المؤهالت  ذي  للمدرس  كاليفورنيا  والية  تعريف  يحقق  ال  مدرس  أسابيع 

العالية.

إخطارات مؤهالت المدرسين
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المتعلقة  الفيدرالية  القوانين  مع  متوافقة  غير  المديرية  أّن  تعتقد  كنت  إذا 
األسرية،  للسياسات  االمتثال  مكتب  لدى  شكوى  تقديم  يمكنك  بالخصوصية، 

وزارة التعليم بالواليات المتحدة األمريكية،
 400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-
4605.

 (قانون التعليم الفقرة 49078-49060 و49408 وقانون خصوصية 
)FERPA وحقوق األسرة التعليمية

الحقــــوق واملســـــؤولياتالحقــــوق واملســـــؤوليات

المدارس التي تحتاج إلى تحسينات
إلدخال  تحديدها  وتّم  الفيدرالي  األول  الباب  برنامج  من  ممولة  مدرسة  أي 
تحسينات على البرامج أو إجراءات تصحيحية أو إعادة هيكلة سوف تخطر 

األسر على النحو التالي:

تفسير معنى التحديد، وأوجه المقارنة فيما يتعلق باإلنجاز األكاديمي بين 	 
المدرسة والمدارس االبتدائية أو الثانوية األخرى الحاصلة على خدمات 
الهيئة التعليمية المحلية والهيئة التعليمية للوالية متضمنة أسباب التحديد

تفسير لما تفعله المدرسة المحددة إلجراء التحسينات حيال مشكلة تدني 	 
اإلنجاز

للوالية 	  التعليمية  الهيئة  أو  المحلية  التعليمية  الهيئة  تفعله  لما  تفسير 
لمساعدة المدرسة في التعامل مع مشكلة اإلنجاز

تفسير لكيفية مشاركة األسرة في التعامل مع المشكالت األكاديمية التي 	 
تسببت في تحديد المدرسة كمؤسسة بحاجة إلى التحسينات

تفسير لخيار األسر لنقل أطفالهم إلى مدرسة حكومية أخرى، مع توفير 	 
وسائل النقل أو الحصول على خدمات تعليمية تكميلية حسب االقتضاء.

أن يتعلم أطفالهم اللغة اإلنجليزية من مستوى الكفاءة المناسب	 
األكاديمي 	  بالمستوى  الرياضيات  مثل  أخرى  مواد  أطفالهم  يتعلم  أن 

المماثل لجميع الطالب اآلخرين
أن يتم اختبار أطفالهم سنويًا لتقييم تقدمهم في اكتساب اللغة اإلنجليزية	 
على وصف 	  والحصول  السنوية  االختبارات  بنتائج  إخطارات  استالم 

طلب  ذلك  في  بما  لهم،  المتوفرة  التعليمية  الفرص  لجميع  تفصيلي 
الحصول على اإلعفاءات االستثنائية ألولياء األمور

األكاديمية 	  االختبارات  في  األطفال  بأداء  المتعلقة  المعلومات  استالم 
كان  إذا  اإلنجليزية  اللغة  لمتعلمي  االستشارية  اللجنة  في  للمشاركة 

بمدرسة الطفل 21 أو أكثر من متعلمي اللغة اإلنجليزية

المدارس "دائمة الخطورة"
يتم تصنيف المدارس دائمة الخطورة بناًء على معايير تحددها الوالية وتشمل 
معدالت فصل الطالب نتيجة مخالفات معينة، وانتهاكات مبادرة مدارس بال 
يتم  لم  المدرسة.  داخل  طالب  ضد  اإلجرامي  العنف  وجنح  نارية،  أسلحة 
الموحدة كمدرسة دائمة  تصنيف أي من مدارس مديرية تربية سان جوان 
الخطورة. ينبغي أن تكون األسر على دراية بأنّه في حالة التحاق أطفالهم 
النقل إلى مدرسة  بمدرسة مصنفة على أنها دائمة الخطورة، يمكنهم طلب 

أخرى داخل المديرية.

الوصول إلى سجالت الطالب
إلى  الخصوصية والوصول  الوالية بحقوق  الفيدرالية وقوانين  القوانين  تقر 
الطالب وأولياء األمور أو األوصياء. يجب منح حق الوصول الكامل إلى 
جميع السجالت الكتابية المحددة للشخصية ألولياء أمور أو أوصياء الطالب 
في  المستقلين  غير  الطالب  أوصياء  أو  أمور  وألولياء  عاًما   18  دون 
سن 18 عاًما أو أكبر والطالب في سن 16 عاًما وأكبر أو أكملوا الصف 

10 أو التحقوا بالجامعة.

المؤهلين مراجعة سجالتهم  الطالب  أو  أو األوصياء  األمور  يمكن ألولياء 
الشخصية عبر تقديم طلب إلى المدير. ويجب أن يقدم الشخص المصرح له 
بعد  بالوصول  السماح  ويتم  الطالب.  سجل  إلى  للوصول  مكتوبة  الطلبات 
أو  األمور  ويمكن ألولياء  الطلب.  تاريخ  األكثر من  أيام عمل على  خمسة 
السجالت  من  جزء  أي  على  االعتراض  المؤهلين  الطالب  أو  األوصياء 
القانون.  عليها  نص  أخرى  ألسباب  أو  دقيق  غير  أنه  يعتقدون  الشخصية 
لدى  المقررة  التكلفة  مقابل  السجالت  من  نسخة  على  الحصول  ويمكنهم 
بأنواع  يتعلق  فيما  وإجراءاتها  المديرية  سياسات  صفحة.  لكل  المديرية 
ومعلومات  السجالت،  وأمناء  المحفوظة،  المعلومات  وأنواع  السجالت، 
معلومات  إلى  بالوصول  لها  المسموح  والمؤسسات  السجالت، واألشخاص 
الطالب، وإجراءات االعتراض على السجالت متوفرة لدى المدير أو أمين 

سجالت المديرية على الرقم 979-8875 (916(.

المدرسة/ إلى  السجالت  توجيه  يتم  إلى مقاطعة جديدة،  ينتقل طالب  عندما 
بوالية  مديرية  إلى  االنتقال  وقت  في  ذلك.  طلب  عند  الجديدة  المديرية 
كاليفورنيا، تعمل مديرية المدرسة الجديدة على إخطار ولي األمر أو الوصي 
(بالتكلفة  السجالت  من  نسخة  مراجعة/استالم  ويمكنهم  المؤهل  الطالب  أو 
حق  منح  يتم  عليها.  االعتراض  و/أو  صفحة)  لكل  المديرية  لدى  المقررة 
أو  (الموظفين  المدرسة  لمسؤولي  أيًضا  الطالب  سجالت  إلى  الوصول 
بالعملية  المعنيين  من  الموحدة  جوان  سان  تربية  مديرية  داخل  المتعاقدين) 

التعليمية بشكل مشروع من أجل إتمام مهامهم المهنية.

الفيدرالية وقوانين الوالية  القوانين  يتم حفظ سجالت الطالب وإتالفها وفق 
وسياسة المديرية واللوائح اإلدارية السارية. ومن ضمن الممارسات المتبعة 
الثانوية  شهادات  باستثناء  الطالب،  سجالت  جميع  إتالف  المديرية  في 
مدارس  من  الطالب  خروج  من  أعوام  خمسة  بعد  التحصينات،  وسجالت 

المديرية.

ووسائل  األسر،  أو  األمر  لولي  الطالب  سجالت  معلومات  إفشاء  يجوز 
التجنيد،  ومسؤولي  الخريجين،  وروابط  القانون،  إنفاذ  وسلطات  اإلعالم، 
تشتمل  قد  عنها  اإلفصاح  يتم  التي  الطالب  معلومات  والجامعات.  والكليات 
على اسم الطالب، والصف، والعنوان، ورقم الهاتف، وتاريخ ومحل الميالد، 
بها  المعترف  والرياضات  األنشطة  في  والمشاركة  الدراسي،  والتخصص 
الحضور  وتواريخ  الرياضية،  الفرق  أعضاء  وأطوال  وأوزان  رسميًا، 
أو  تعليمية  هيئة  وآخر  والجوائز،  العلمية  والدرجات  والخروج)،  (االلتحاق 
معهد التحق به الطالب، وغيرها من المعلومات المشابهة. لطلب عدم إفشاء 
معلومات الطالب الموضحة أعاله، عليك تسليم إخطار كتابي إلى قسم القبول 

وخدمات األسرة: عناية أمين السجالت. 
(قانون التعليم الفقرة 49060-49078(

معلومات الطالب
األطفال المشردون

األسر التي تعيش في مأوى أو نزل أو أرض مخيمات أو مركبة مع األصدقاء 
أو األسرة نتيجة الصعوبات االقتصادية أو في موقف للمنازل المتنقلة في ظل 
ظروف إسكان دون المستوى أو في مكان عام أو خاص ال يوجد به مكان 
خاص للنوم أو األطفال التي بانتظار التسكين في الكفالة األسرية لديهم حقوق 
أو حماية بموجب قانون ماكيني فنتو، الباب X، الجزء C من قانون عدم 

إهمال الطفل. لألطفال الحق فيما يلي:

سجل 	  أو  المناسبة  المستندات  بدون  بالمدرسة  الفوري  االلتحاق 
التحصينات

البقاء في المدرسة األصلية (آخر مدرسة التحق بها الطفل) طوال العام 	 
األكاديمي

وسائل النقل من وإلى المدرسة األصلية إذا كانت األسرة تعيش خارج 	 
نطاق المدرسة

االلتحاق دون الحاجة لتسجيل عنوان دائم أو دليل إقامة.	 

 (916)  979-8024 أو   (916)  971-7045 بالرقم  االتصال  الرجاء 
للمزيد من المعلومات حول األسر المشردة.

بإمكان أسر متعلمي اللغة اإلنجليزية توقع ما يلي:

حصول أطفالهم على فرصة تعليمية رفيعة المستوى وتلقيهم العلم من 	 
مدرسين ذوي مؤهالت عالية

معرفة أّن أطفالهم قد تّم تحديدهم والتوصية لهم بااللتحاق بأحد برامج 	 
اكتساب اللغة اإلنجليزية

الحصول على وصف للفرص التعليمية المتوفرة لهم واختيار برنامج 	 
مختلف الكتساب اللغة اإلنجليزية إن توفر

حقوق متعلمي اللغة اإلنجليزية
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	    أي فحص أو اختبار طبي باضع لغير الطوارئ مطلوب كشرط للحضور، أو 
تديره وتحدد موعده المدرسة أو ممثلها، وليس ضروريًا لحماية صحة 
اختبارات  باستثناء  الفور،  على  اآلخرين  الطالب  أو  الطالب  وسالمة 
أو  به  يسمح  اختبار طبي  أو  فحص  أي  أو  والجنف  واإلبصار  السمع 

يفرضه قانون الوالية

ج. فحص مواد معينة - يحق لألسر والطالب المؤهلين فحص ما يلي، عند 
طلب ذلك، قبل استخدام المقاطعة لها:

	     استبيانات الطالب بشأن المعلومات المحمية (بما في ذلك المواد التدريسية 
المستخدمة فيما يتعلق باالستبيان)

	     المستندات المستخدمة لجمع المعلومات من الطالب ألي من أغراض 
التسويق أو البيع أو التوزيع أعاله

	     المواد التدريسية المستخدمة كجزء من المنهج التعليمي

يمكنهم  حقوقهم  انتهاك  تم  قد  أنّه  يعتقدون  الذين  المؤهلين  والطالب  األسر 
تقديم شكوى لدى: مكتب االمتثال للسياسات األسرية, وزارة التعليم بالواليات 

المتحدة األمريكية:
 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-
4605.

الحقــــوق واملســـــؤولياتالحقــــوق واملســـــؤوليات

سياسة عدم التمييز
مجلس اإلدارة لدينا ملتزم بتقديم فرص متساوية لجميع المتعلمين. لن يكون 
أو  الفعلية  الصفات  أساس  على  وأنشطتها  المديرية  برامج  في  تمييز  هناك 
المعتقدة للجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو األصول العرقية أو القومية 
األصلية أو هوية المجموعات العرقية أو الحالة االجتماعية أو حالة الوالدين 
أو اإلعاقة البدنية أو العقلية أو الميول الجنسية أو النوع أو الهوية الجنسية أو 
التعبير عنها أو المعلومات الوراثية أو الفكرة السائدة عن واحدة أو أكثر من 
هذه الصفات أو االرتباط بشخص أو مجموعة لديها واحدة أو أكثر من هذه 
الصفات حقيقية كانت أم معتقدة. وسوف يعمل مجلس اإلدارة على الترويج 

للبرامج التي تضمن الحد من ممارسات التمييز في جميع أنشطة المديرية.

وأنشطة  برامج  مراجعة  على  عنه  ينوب  من  أو  المشرف  يعكف  عام،  كل 
ضمن  مجموعة  أو  شخص  أي  يمنع  قد  حاجز  أي  إزالة  لضمان  المديرية 
إجراءات  يتخذ  وسوف  إليها.  الوصول  من  أعاله  الواردة  المحمية  الفئات 
فورية ومعقولة إلزالة أي حاجز يتم تحديده. ويوزع المشرف أو من ينوب 

عنه نتائج التقارير وتوصياته على مجلس اإلدارة بعد كل مراجعة.

في أنشطة خارج المنهج الدراسي، والتعاون مع المؤسسات والروابط واألندية 
المناسبة لضمان تحقيق التوافق، والعمل على توفير مالئمة مقبولة متى أمكن 
للفقرة 504 من قانون إعادة  وبشكل يتوافق مع الغرض المنصوص عليه 

”.(ADA) التأهيل والباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة

نحن نرحب بذوي اإلعاقة للمشاركة الفعّالة في برامجنا وخدماتنا وأنشطتنا 
التي نقدمها للطالب والعائالت وللعامة. إذا كنت تريد المشاركة وتحتاج إلى 
أي تعديل أو تجهيز خاص يتعلق باإلعاقة، بما في ذلك الوسائل أو الخدمات 
المساعدة، يرجى التواصل مع منسق/مدير قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 
إلدارة المخاطر على الرقم 7062-971 (916) على األقل 48 ساعة قبل 

الفعالية المحددة بحيث نستطيع عمل الالزم في الوقت المناسب.
(القانون الحكومي الفقرة 54953.2، قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 202، 

قانون الواليات المتحدة الفقرة 12132(.

بموجب قانون األنظمة الفيدرالية رقم 34 الجزء 104.8 ورقم 34 الجزء 
وأولياء  الطالب  إخطار  عنه  ينوب  من  أو  المشرف  على  يجب   ،106.9
االلتحاق  وطالبي  التوظيف  ومؤسسات  والموظفين  األوصياء  أو  األمور 
وطالبي التوظيف ومصادر إحالة المتقدمين بالطلبات بسياسة المديرية بشأن 
عدم التمييز وإجراءات الشكاوى المتعلقة بذلك. ويتم تضمين هذا اإلخطار 
في اإلعالنات والمنشورات والكتالوجات ونماذج الطلبات وغيرها من مواد 

االلتحاق.

المعلومات  مواد  من  بها  يتعلق  وما  للمديرية  التمييز  عدم  سياسة  نشر  يتم 
بتنسيق تتمكن األسر من استيعابه، وتتم ترجمة هذه المواد إذا كانت نسبة 
%15 أو أكثر من طالب المدرسة يتحدثون بلغة رئيسية غير اإلنجليزية. 
 6211 الفقرة  المتحدة  الواليات  قانون   ،48985 الفقرة  التعليم  (قانون 

و6312, القانون الفيدرالي، الباب التاسع، سياسة المجلس الفقرة 0410(

)PPRA) تعديل حماية حقوق الطالب
المؤهلين (18 عاًما  الطالب   (PPRA) الطالب تعديل حماية حقوق  يمنح 
من العمر أو أكبر أو القاصرين المستقلين) حقوقًا معينة فيما يتعلق باستبيانات 
وإجراء  التسويق،  ألغراض  واستخدامها  المعلومات  وجمع  المديرية، 

فحوصات طبية معينة. وتشتمل هذه الحقوق على ما يلي:

أ. الموافقة على االستبيانات الممولة من الحكومة الفيدرالية بشأن “المعلومات 
المحمية”: إذا مولت وزارة التعليم األمريكية جزء من أي استبيان، فيجب أن 
يوافق الطالب المؤهل أو أولياء األمور كتابيًا قبل الحصول من الطالب على 

معلومات تتعلق بالفئات التالية:

	     االرتباطات السياسية
	    االضطرابات العقلية أو النفسية للطالب أو أسرته

	    السلوك أو التوجهات الجنسية
	    السلوك غير القانوني أو المعادي للمجتمع أو المؤدي لتجريم الذات 

أوالسلوك الشائن
	    التقييمات الناقدة ألعضاء أسرة الطالب

	    العالقات ذات االمتيازات أو ما شابهها والتي يعترف بها القانون مثل 
العالقة بالمحامين واألطباء ورجال الدين.

	    الممارسات أو االرتباطات أو المعتقدات الدينية للطالب أو أسرته
	    الدخل بخالف ما يتطلبه القانون لتحديد مدى أهلية االلتحاق بالبرامج

األسر  تستلم  - سوف  معينة  وفحوصات  استبيانات  من  االستبعاد  طلب  ب. 
الحق في  لهم  التالية وسيكون  األنشطة  بأي من  إخطاًرا  المؤهلين  والطالب 

طلب االستبعاد منها:

تّم  التي  المعلومات  استخدام  أو  إفشاء  أو  جمع  تتضمن  التي  األنشطة      	
توزيع  أو  البيع  أو  التسويق  ألغراض  الطالب  من  عليها  الحصول 

المعلومات على الغير
	    أي استبيان بشأن المعلومات المحمية بغض النظر عن التمويل

عدم التمييز على أساس اإلعاقة
الفقرة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 والباب الثاني من قانون 
قوانين  هي   2008 عام  وتعديالت   1990 لعام  اإلعاقة  ذوي  األمريكيين 
يتلقى  التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في أي برنامج  فيدرالية تحظر 
الدعم المادي الفيدرالي واألنظمة التعليمية الحكومية، على التوالي. الطالب 
بموجب  ومناسبة  مجانية  حكومية  تعليمية  فرصة  على  للحصول  المؤهل 
بدنية أو عقلية تحد بشكل ملحوظ من  لديه إعاقة  الفقرة 504 هو شخص 
قيامه بواحد أو أكثر من األنشطة الحياتية (وتشتمل على العناية بالذات وتأدية 
والتنفس  والتحدث  والسمع  واإلبصار  األقدام  على  والسير  اليدوية  المهام 
والتعلم والعمل) أو لديه سجل بمثل هذه اإلعاقة أو يعتبر مصابًا بمثل هذه 

اإلعاقة.
بموجب  بالتزاماتها  الموحدة  جوان  سان  تربية  مديرية  تفي  أن  أجل  من 
الفقرة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 وقانون األمريكيين ذوي 
اإلعاقة، تعترف بمسؤوليتها نحو تجنب التمييز في السياسات والممارسات 
المتعلقة بالعاملين والطالب. وال يُسمح بأي تمييز يتم الكشف عنه بما في 
ذلك المضايقات ضد أي شخص من ذوي اإلعاقة في أي من برامج المدرسة 
وممارساتها. مديريتنا لديها مسؤوليات محددة بموجب الفقرة 504 من قانون 
إعادة التأهيل لعام 1973 والباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 
توفير  عن  المسؤولية  تتضمن  والتي   2008 عام  وتعديالت   1990 لعام 
وتوفير  الطالب،  وتقييم  وتحديد  ومناسبة،  مجانية  حكومية  تعليمية  فرصة 
الوصول إلى الخدمات التعليمية المناسبة إذا كان الطفل مؤهالً بموجب الفقرة 
ذوي  األمريكيين  قانون  و/أو   1973 لعام  التأهيل  إعادة  قانون  من   504

اإلعاقة.

قانون  مع  الكامل  التوافق  بتحقيق  الموحدة  تربية سان جوان  مديرية  "تلتزم 
األمريكيين ذوي اإلعاقة (ADA). وال ترفض المديرية تقديم مزايا برامجها 
وخدماتها وأنشطتها لذوي اإلعاقة المؤهلين على أساس اإلعاقة، وال تميز بين 
األفراد على أساس اإلعاقة في الوصول إلى برامجها وخدماتها وأنشطتها أو 
تقديمها لألفراد أو تقدم ذوي اإلعاقة لشغل الوظائف أو توظيفهم، وال تقوم 
المديرية بتقديم برامج أو خدمات أو أنشطة منفصلة أو غير متساوية أو مختلفة 
ما لم تكن ضرورية لضمان الفعالية المتكافئة للمزايا والخدمات. مديرية سان 
لتقييم مؤهالت  تستخدمها  المناسبة وسوف  اإلجراءات  لديها  الموحدة  جوان 

الطالب ذوي اإلعاقة للمشاركة 

األمريكيون ذوي اإلعاقة
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الطالب  يتعرض  وسوف  معه.  التسامح  يتم  ولن  قانوني  غير  السلوك  هذا 
والعاملون الذين يثبت قيامهم بأفعال مضايقة ذوي اإلعاقة إلجراءات تأديبية. 
وينبغي على األسر التي تكتشف حدوث مضايقة لذوي اإلعاقة االتصال بمدير 

المدرسة.

الحقــــوق واملســـــؤولياتالحقــــوق واملســـــؤوليات

طالب بدون مستندات
نضمن ألي طالب تقيم أسرته في سان جوان الموحدة الحصول على فرصة 
الحصول على حق  يتم حرمان أي أسرة من  تعليمية حكومية مجانية. ولن 

التعليم بسبب وضعهم المتعلق بالهجرة.

يمكن كذلك توجيه االستفسارات المتعلقة بالقوانين واللوائح الفيدرالية بشأن 
عدم التمييز أو توافق المديرية إلى:

مكتب وزارة التعليم األمريكية للحقوق المدنية،
50 Beale Street, Suite 7200 San Francisco, CA 94105  
94105.

هاتف رقم 5555-486 (415)، فاكس 486-5570 (415(

أي عضو  أو  عنه  ينوب  من  أو  المدير  إلى  الجنسي  التحرش  حاالت  عن 
آخر بإدارة المديرية. وفي أي حالة تحرش جنسي يتورط فيها المدير أو أي 
موظف آخر بالمديرية من المعتاد أن تقدم الشكوى إليه، يجب على الموظف 
الذي يستلم بالغ الطالب أو يرى الواقعة إبالغ منسق عدم التمييز أو المشرف 

أو من ينوب عنه.
.

تحظر مديريتنا السلوك االنتقامي ضد أي مشارك في عملية الشكوى. ويتم 
جميع  احترام خصوصية  مع  شكوى،  كل  في  السرعة  وجه  على  التحقيق 
لها  العام  المستشار  هو  بالمديرية  التاسع  الباب  منسق  المعنية.  األطراف 

والكائن في:
3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 95608

هاتف رقم 7110-971 (916). (سياسة المجلس الفقرة 5145.7(

أو  تقييمه  أو  تحديد طفل  بشأن  المديرية  إدارة  قرار  األسرة مع  تتفق  لم  إذا 
وضعه، فهناك تدابير وقائية إجرائية تتضمن الحق في جلسة استماع عادلة. 
من  واإلجراءات  السياسات  بهذه  المتعلقة  المعلومات  على  الحصول  ويمكن 

منسق الفقرة 504 بالمديرية بالعنوان:
 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 

أو من خالل االتصال بالرقم 971-7122 (916).

لتقديم شكاوى التمييز على أساس اإلعاقة بموجب الفقرة 504 من قانون إعادة 
تتعلق  ال  والتي  اإلعاقة،  ذوي  األمريكيين  قانون  و/أو  لعام 1973  التأهيل 
بتحديد طفل أو تقييمه أو وضعه، يمكن لألسر تقديم شكوى منفصلة باستخدام 
إجراءات الشكاوى الموحدة والتي يمكن الحصول عليها من إدارة المدرسة أو 

من مكتب شكاوى/المجلس العام للمديرية بمكتب المديرية الكائن في:
3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608

أو من خالل االتصال بالرقم 971-7122 (916).
 (الفقرة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 والباب الثاني من قانون 
األمريكيين ذوي اإلعاقة لعام 1990 وتعديالت عام 2008، سياسة المجلس 

الفقرة 6164.6(

استخدام الكمبيوتر
باإلنترنت، خارج  واالتصال  بالمدرسة  الخاصة  الكمبيوتر  أجهزة  استخدام 
غير  الطالب  يتعرض  وقد  االمتيازات.  من  يُعد  المطلوبة،  األنشطة  نطاق 
الملتزمين بالقواعد إلجراءات تأديبية ويفقدون امتيازاتهم المتعلقة بالكمبيوتر. 
موافقون  فهم  بالمدرسة،  الخاصة  الكمبيوتر  أجهزة  الطالب  يستخدم  عندما 

على ما يلي:

	    توجيهات المدرسين وموظفي المدرسة
	    قواعد المدرسة ومديرية المدارس

	    قواعد أي شبكة كمبيوتر يصلون إليها

ومشاعرهم  اآلخرين  المستخدمين  احترام  على  كذلك  الطالب  ويوافق 
وااللتزام بهذه القواعد:

التعليمية  لألغراض  بالمدرسة  الخاصة  الكمبيوتر  أجهزة  استخدام      	
واألبحاث المتعلقة بالمدرسة فقط

	    عدم استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات الخاصة بالمدرسة لألغراض 
الشخصية أو التجارية

	    عدم تغيير أي برامج أو مستندات (ما لم يكن مشروًعا تعاونيًا أو بعد 
الحصول على إذن صريح بالتحرير أو التعديل)

تخزين  أو  استخدام  أو  إلى  الوصول  أو  توزيع  أو  إنتاج  عدم      	
المعلومات:

	    التي يحظرها القانون أو قواعد المديرية أو المدرسة،
	    التي تنتهك قوانين حقوق الطبع والنشر

فال الدين،  تجاه  بالحياد  المديرية  تلتزم  حكومية،  مدارس   كمديرية 
تشجع /تروج للطالب المشاركة في األنشطة الدينية وال تثنيهم عن االلتزام 
بمعتقدات عقيدتهم الدينية. ومن أجل هذه الغاية، يحث مجلس اإلدارة العاملين 
بالمديرية باتباع الحس العام تجاه استيعاب االحتياجات الدينية للطالب بحيث 
يتمكن الطالب من المشاركة في الدراسة واألنشطة غير المنهجية دون القلق 

غير الضروري بشأن الممارسة الحرة لمعتقداتهم الدينية.

الرئيسية  الدينية  بالعطالت  تقويًما  عنه  ينوب  من  أو  المشرف  يقدم  سوف 
الهامة  المدرسية  األنشطة  مواعيد  تحديد  أمكن  ما  المدرسة  تتجنب  وسوف 
في هذه األيام. وعلى الطالب الذين تتطلب معتقداتهم الدينية التجهيز إبالغ 
ومختصي  والمدربين  المدرسين  ذلك  في  بما  بالمدرسة  المعنيين  العاملين 
األنشطة غير المنهجية وغيرهم من العاملين المعنيين في بداية العام الدراسي 
وتقديم طلب كتابي بمثل هذه اإلقامة. وسوف يتعاون المدرسون مع الطالب 

الستيعاب احتياجهم إلى الغياب دون التعرض لعقوبات أكاديمية.

عدم التمييز على أساس الدين

مضايقة ذوي اإلعاقة
التأهيل  إعادة  قانون  الفقرة 504 من  بموجب  اإلعاقة  تحظر مضايقة ذوي 
لعام 1973 والباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لعام 1990 
وتعديالت عام 2008. وتشتمل على مضايقة ذوي اإلعاقة المضايقة اللفظية 
والتنابز باأللقاب، والعبارات المصورة أو المكتوبة، أو التهديدات البدنية أو 
تخلق  التي  أو  اإلعاقة  ذوي  المسيئة ضد  أو  المخيفة  أو  المهينة  أو  الضارة 
بيئة عدوانية من خالل إعاقة مشاركة الطالب أو حصولهم على المزايا أو 

ببرامج الخدمات أو الفرص في برامج المديرية. االلتحاق  سبيل  في  عائقًا  يكون  لن  اإلنجليزية  اللغة  مهارات  نقص 
المعلومات من  المزيد من  الحصول على  فيها. ويمكن  والمشاركة  المديرية 
العاملين مزدوجي اللغة باإلسبانية والروسية واألوكرانية والعربية والفارسية 
الرقم على  بالمديرية  اإلنجليزية  اللغة  تطوير  بمنسق  االتصال  خالل   من 

 .(916) 971-5382

عدم التمييز على أساس اللغة

التحرش الجنسي
التحرش ويحظر  بيئة تعليمية خالية من  بالحفاظ على  مجلس اإلدارة ملتزم 
التحرش الجنسي بالطالب من قبل الطالب اآلخرين أو الموظفين أو غيرهم 
في المدرسة أو األنشطة التي ترعاها المدرسة أو المتعلقة بالمدرسة. ويحظر 
مجلس اإلدارة كذلك السلوك أو اإلجراءات االنتقامية ضد من يقدم شكوى أو 
يشهد أو يساعد أو يشارك في عملية تقديم الشكاوى المنصوص عليها بموجب 

هذه السياسة والالئحة اإلدارية.

أي شخص  أو  بطالب  الجنسي  التحرش  في  يتورط  طالب  أي  يتعرض  قد 
بالمديرية إلجراء تأديبي يصل إلى ويشمل الطرد من المدرسة. قد يتعرض 
شخص  أي  أو  بطالب  الجنسي  التحرش  في  يتورط  أو  يسمح  موظف  أي 

بالمديرية إلجراء تأديبي يصل إلى ويشمل الفصل من المدرسة.

من  أو  بالمدير  فوًرا  االتصال  للتحرش  يتعرض  أنه  يعتقد  طالب  أي  على 
ينوب عنه أو عضو آخر بإدارة المديرية للحصول على نسخة من إجراءات 
الشكاوى الموحدة 1312.3 بالالئحة اإلدارية. ويمكن تقديم الشكاوى بشأن 
التحرش وفقًا لهذه اإلجراءات. وسوف يسعى المدرسون لمناقشة هذه السياسة 
عدم  ضرورة  على  لهم  والتأكيد  الطالب  لعمر  مناسبة  بطرق  طالبهم  مع 

السكوت عن أي شكل من أشكال التحرش الجنسي. 

يتوقع مجلس اإلدارة من الطالب أو الموظفين اإلبالغ فوًرا 
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أجهزة  استخدام  عند  الخصوصية  على  الحصول  أحد  يتوقع  أال  ويجب 
الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر واإلنترنت التابع للمديرية. وتحتفظ مديرية سان 
جوان الموحدة بالحق في البحث في أي معلومات يتم إرسالها أو استالمها أو 
تخزينها بأي تنسيق. وال تتحمل المديرية أي مسؤولية عن تلف أو فقدان أعمال 
الطالب المحفوظة بملفات الكمبيوتر. وألولياء األمور أو األوصياء الحق في 
معاينة ملف طفلهم إن أمكن الوصول إلى المعلومات. ونقدر مساعدتكم في 
ضمان استخدام الطالب للكمبيوتر بالشكل المناسب. (سياسة المجلس الفقرة 

)0440.1

الحقــــوق واملســـــؤولياتالحقــــوق واملســـــؤوليات

مديرية تربية سان جوان المركزية لديها خزانة مالبس كائنة بالعنوان 3700 
جادة جارفيلد في كارمايكل. ويتم قبول التبرعات بالمالبس النظيفة لألطفال 
الرجاء  المديرية.  في  لها  المحتاجة  لألسر  تقديمها  ويتم  المدرسة  سن  في 

االتصال بالرقم 5826-726 (916) للتأكد من ساعات العمل للجمهور.

	 التي تّم الحصول عليها عن طريق التعدي على الملفات الخاصة أو 
السرية

	 التي قد تعّرض المديرية أو شخص للمساءلة القانونية (مثل معلومات 
تشوه سمعة اآلخرين)

	 الفاضحة أو اإلباحية أو الجنسية 
أو  البرامج  أو  باألنظمة  اإلضرار  أو  تعطيل  أو  إبطاء  تسبب  التي   	

الشبكات أو المعدات
      	 المحظورة ألسباب أخرى في مكان العمل أو في حرم المدرسة.

الموقع  على  والعامة  للطالب  متوفرة  اإلنترنت  ألمان  موارد  لديها  مديريتنا 
هناك   .www.sanjuan.edu/cybersafety بها  الخاص  اإللكتروني 
مع  التفاعل  ذلك  في  بما  اإلنترنت،  على  المناسب  السلوك  عن  معلومات 
الدردشة  التواصل االجتماعي وفي غرف  األشخاص اآلخرين على شبكات 

والتوعية بالتنمر اإللكتروني والتعامل معه.

أوامر المحكمة وأوامر الحضانة
مديرية تربية سان جوان الموحدة ملتزمة بالتعاون مع األسر لتوفير بيئة تعلم 
آمنة وداعمة. ولي األمر أو الوصي الذي يقدم أوراق التحاق الطفل بالمدرسة 
رعايته.  مسؤولية  ويتحمل  الطفل  حضانة  في  الحق  صاحب  أنّه  يُفترض 
يفترض مسؤولو المدرسة أّن األب واألم أو الوصيين لهما الحقوق ذاتها، بما 
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر اصطحاب الطالب بعد المدرسة ونقل 
الطالب من المدرسة والوصول إلى سجالت الطالب والمشاركة في األنشطة 
أمر محكمة ينص على  المدرسة  تستلم  لم  ما  المدرسة  أو زيارة  المدرسية 
الحق في الوصول، يجب على ولي  المحكمة  يقيد أمر  خالف ذلك. عندما 
األمر أو الوصي تقديم نسخة من أمر المحكمة المعتمد إلى مكتب المدرسة 

عند االلتحاق أو تغير الظروف. 

إلى  الوصول  بتقييد  يقضي  الذي  المحكمة  أمر  مخالفة  محاولة  حالة  في 
الطالب، سوف تتصل المدرسة بولي األمر الحاضن ومسؤولي سلطات إنفاذ 
القانون المحلية ولن تسمح برؤية الطفل إال بموافقة أحد الطرفين المذكورين 

أو كالهما. ونحث األب واألم على التعاون لدعم تعليم طفلهما.

بها. الخاص  الزي  تحديد  مدرسة  كل   تتولى 
 Dyer-Kellyو  Will Rogers Middle School  مدرسة 
ويمكن  موحًدا.  مدرسيًا  زيًا  تفرض   Howe Avenue elementaryو
الزي  بشأن  المساعدة  لمناقشة  المدارس  هذه  مديري  مع  التواصل  لألسر 
العامة  بالسياسة  االلتزام  الطالب  على  ويجب  المتاحة.  البدائل  أو  المدرسي 

للزي المدرسي.

نتوقع من جميع الطالب ارتداء المالبس المناسبة لبيئة المدرسة. وال يُسمح 
بأي مالبس أو تسريحات شعر أو ألوان شعر تتعارض مع أو تعوق بشكل 
أو  التعبير  قوانين حرية  بموجب  تكن محمية  لم  ما  التعليمية،  البيئة  ملحوظ 
والمجوهرات  المالبس  تُحظر  اإلدارية.  الالئحة  أو  اإلدارة  مجلس  سياسة 
واألغراض الشخصية (حقائب الظهر والحقائب المروحية وحقائب األغراض 
الرياضية وزجاجات المياه إلى آخره) التي تحمل لغة أو صور بذيئة أو ذات 
تلميحات جنسية أو عنصرية أو فاضحة أو تشهيرية أو تروج لمحتوى غير 
أو  المخدرات  أو  لألسلحة  المشروع  غير  االستخدام  مثل  عنيف  أو  قانوني 
الكحوليات أو التبغ أو أدوات تعاطي المخدرات أو التي تشير إلى العضوية 
في عصابة إجرامية أو الترويج لها أو المالبس التي تحمل تهديدات. يجب 
أن تكون المالبس مالئمة وأنيقة ونظيفة وتتوافق مع معايير السالمة والذوق 
السليم واالحتشام. وتُحظر المالبس التي تكشف الصدر أو المناطق الخاصة 
أو منطقة الوسط أو المالبس الداخلية أو المثيرة جنسيًا بأي شكل من األشكال.

يجب أن تسمح كل مدرسة لطالبها بارتداء المالبس الواقية من أشعة الشمس، 
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر القبعات، لالستخدام خارج المبنى 
أنواع  تحدد  قواعد خاصة  اعتماد  لكل مدرسة  الدراسي. ويحق  اليوم  خالل 
المالبس الواقية من أشعة الشمس المسموح للطالب بارتدائها خارج المبنى 
الفقرة  التعليم  (قانون  المناسبة”.  “غير  والقبعات  المالبس  أنواع  وتحديد 

35183.5، سياسة المجلس الفقرة والالئحة اإلدارية رقم 5145.2(

الزي المدرسي

الوصول إلى اإلنترنت
توفر مديرية سان جوان الموحدة الوصول إلى اإلنترنت لألغراض التعليمية. 
اإللكتروني  البريد  إلى  الوصول  اإلنترنت  يستخدمون  الذين  للطالب  ويمكن 
ومكتبة  الجامعات  ومكتبات  المناقشة  ومجموعات  العامة  النطاقات  وبرامج 

الكونجرس والمعلومات واألخبار من المعاهد البحثية والمزيد.

اإلنترنت  المتوفرة عبر  المعلومات  تعتبر بعض  الرغم من ذلك، ربما  على 
غير مناسبة لليافعين. مديرية تربية سان جوان الموحدة قدرتها ليست مطلقة 
للتحكم في وصول الطالب إلى المعلومات غير المناسبة. وإذا كنتم ال تريدون 
لطالبكم الوصول إلى اإلنترنت، فعليكم تقديم طلب كتابي إلى مدير المدرسة.

نشجع العائالت على مناقشة توقعاتهم بشأن األنشطة المناسبة عبر اإلنترنت. 
باستخدام خدمات الكمبيوتر، يستطيع الطالب شراء السلع والخدمات التي ربما 
يتحمل ولي األمر مسؤوليتها. مديرية تربية سان جوان الموحدة غير مسؤولة 
معنويًا أو ماديًا عن استخدام أو وصول الطالب إلى اإلنترنت بصورة تخالف 

قواعد المديرية أو تعذر الوصول إلى اإلنترنت أو دقة المعلومات المستلمة.

من الهام فهم أّن العمل على أجهزة الكمبيوتر بالمدرسة ال يتمتع بالخصوصية 
أو الحماية. 

المسؤولية المالية
تصرفات  سوء  عن  المالية  المسؤولية  األوصياء  أو  األمور  أولياء  يتحمل 
أطفالهم القصر المقصودة، بما في ذلك التخريب. قد يتعرض الطالب الذين 
باإلضافة  الجنائية.  واالتهامات  الفصل  و/أو  اإليقاف  لعقوبة  تورطهم  يثبت 
للمديرية حجب الدرجات والدبلوم والشهادة إلى حين تسديد  إلى ذلك، يحق 
التعويض عن التلفيات أو تأدية العمل التطوعي بدالً عن ذلك في حالة عدم 

قدرة الطفل القاصر وأولياء األمور على السداد.

جميع  عن  المديرية  أمام  المسؤولية  األوصياء  أو  األمور  أولياء  يتحمل 
يتم  وال  القاصر  للطالب  إقراضها  يتم  والتي  بالمديرية  الخاصة  الممتلكات 

إعادتها عند طلبها.

معلومات الطوارئ
يجب أن يتوفر لدى مدرسة الطفل معلومات بملفه لمساعدة الموظفين على 
األسر  على  ويجب  الطوارئ.  حالة  في  المناسبين  األشخاص  مع  التواصل 
تعبئة البطاقات بشكل كامل على الوجهين، بما في ذلك المعلومات الصحية 
الطوارئ.  حاالت  في  بها  االتصال  يمكن  التي  الهاتف  وأرقام  الصلة  ذات 
الرجاء استكمال البطاقات بشكل كامل وإعادتها إلى مدرسة الطفل في أقرب 

وقت ممكن.

سوف يتم التعامل مع معلومات بطاقات الطوارئ على أنها سرية، باستثناء 
معلومات سجل الطالب. إذا تّم تغيير عنوان أو رقم هاتف أي شخص وارد 

بالبطاقة خالل العام الدراسي، فالرجاء إخطار المدرسة في الحال.
 (قانون التعليم الفقرة 49408(

الحضور
الحضور هام للغاية من أجل نجاح الطفل في المدرسة. يُلزم قانون كاليفورنيا 
أولياء األمور أو األوصياء بإرسال األطفال بين 6 و18 عاًما إلى المدرسة 
ما لم تتحقق بهم معايير التغيب بعذر قانوني. وقد يتعرض أولياء األمور أو 

األوصياء غير الملتزمين بهذا للمالحقة القضائية.

لديها سياسات وإجراءات  الموحدة  مديرية سان جوان  االستيعاب،  لتسهيل 
حضور موحدة لجميع الصفوف المدرسية. الطالب الذي يتغيب بنسبة 10% 
أو أكثر من العام الدراسي يعتبر دائم التغيب بغض النظر عن إبداء عذر 
من عدمه. إذا كانت لديكم أسئلة بشأن الحضور إلى المدرسة أو كنتم بحاجة 
للمساعدة، فالرجاء االتصال بمدرس الطالب أو بالمدير أو االتصال ببرنامج 
تحسين الحضور على الرقم 8604-979 (916) للمزيد من المعلومات. 

(قانون التعليم الفقرة 48200 و48290(
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جميع  باستكمال  أعاله  الواردة  لألعذار  يتغيب  الذي  للطالب  السماح  يتم 
في  استكمالها  ويمكن  الغياب  فترة  خالل  فاتته  التي  واالختبارات  الواجبات 
حدود المعقول، ويتم منحه الدرجة كاملة عند استكمالها بشكل جيد في فترة 
يجب  والتي  واالختبارات،  الواجبات  تحديد  الطالب  مدرس  ويتولى  مقبولة. 
أن تكون مكافئة بشكل معقول ولكن ليست بالضرورة مماثلة لتلك التي فاتت 

الطالب خالل فترة الغياب. (قانون التعليم الفقرة 46010 و48205(

الحقــــوق واملســـــؤولياتالحقــــوق واملســـــؤوليات

إذا كان الطالب سيتغيب أو يتأخر عن الحضور، فينبغي على األسر االتصال 
برقم هاتف مسؤول الحضور بالمدرسة قبل بدء اليوم الدراسي وكلما حدث 
ذلك. وعند عودة الطالب، ينبغي عليه إحضار مالحظة كتابية موقعة من ولي 
والصف  المدرس  واسم  بالكامل  الطالب  اسم  تشتمل على  الوصي  أو  األمر 
وسوف  بالطالب.  وعالقته  اإلخطار  صاحب  واسم  وسببه  الغياب  وتاريخ 
أيام  تبريرها في غضون خمسة  يتم  التي ال  الغياب  المدرسة حاالت  تسجل 

دراسية على أنها تهرب من المدرسة.

اإلبالغ عن الغياب

حاالت الغياب المسموح بها قانونًا
ذلك،  الرغم من  أطفالها. على  تغيب  كلما  المدرسة  إخطار  الهام لألسر  من 

بموجب قانون الوالية، يعتبر الغياب “بعذر” في الحاالت التالية فقط:

المدرسة  معها عن حضور  يعجز  بصورة  الطفل  - مرض  المرض       	
عن حرارته  درجة  ارتفاع  أو  المعدية  األمراض  بأحد  اإلصابة   أو 
100 درجة أو اإلصابة بأعراض التقيؤ أو اإلسهال أو الحصول على 
أمر كتابي من الطبيب بمالزمة المنزل. إذا استمر مرض الطفل لمدة 
10 أيام أو أكثر، فيجب التقدم للمدرسة بمذكرة من طبيب توثق مرض 

الطفل وضرورة التزامه المنزل.
	     الحجر الصحي - بموجب توجيهات مسؤول الصحة بالمديرية أو المدينة.
	     ألغراض الحصول على الخدمات الطبية وفحوصات األسنان وقياس 

اإلبصار وتقويم العمود الفقري.
يتجاوز  بحيث ال  المباشرة،  األسرة  أفراد  أحد  وفاة  - عند  الجنازات       	
الغياب يوًما واحًدا في حالة عقد الجنازة في كاليفورنيا وثالثة أيام إذا 

كانت خارجها.
	     هيئة المحلفين - لتأدية واجب هيئة المحلفين بالطريقة التي ينص عليها 

القانون.
	     حضور موعد - بسبب اإلصابة بمرض أو حضور موعد طبيب خالل 

اليوم الدراسي لطفل يكون الطالب هو ولي األمر الحاضن له.
	     لحاالت الغياب، التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، الحضور إلى 
المحكمة أو جنازة أو الطقوس الدينية أو االعتكاف أو حضور مؤتمر 
للموظفين، عند تقديم ولي األمر أو الوصي لطلب كتابي وموافقة المدير 
التي وضعها  الموحدة  المعايير  الطلب بموجب  أو من ينوب عنه على 
مجلس اإلدارة. وفقًا ألحكام القانون، يجب أال يتجاوز االعتكاف الديني 

أربع ساعات لكل فصل دراسي.
	    االنتخابات - لغرض تأدية المهام كعضو في مجلس دائرة انتخابية.

نموذج األمراض المزمنة
استالم تصريح من طبيب  يمكنك  في حالة تشخيص طفلك بمرض مزمن، 
وإدراج  التشخيص  بتأكيد  الطبيب  النموذج  يُلزم  بعذر.  الطالب  لغياب 
األعراض التي ال تتطلب زيارة الطبيب ولكن تتطلب مالزمة الطفل للمنزل 

وعدم الذهاب للمدرسة.

عودة  عند  مذكرة  الوصي  أو  األمر  ولي  يرسل  التصريح،  هذا  باستخدام 
الطالب إلى المدرسة وفيها قائمة باألعراض التي حددها الطبيب. ويتم تسجيل 

حاالت الغياب هذه على أنها قد تم التحقق منها. يتوفر النموذج بالمدرسة.

الدراسة المستقلة
بدون عذر،  أكثر  أو  أيام  لمدة خمسة  المدرسة  الطفل سيتغيب عن  كان  إذا 
فيمكن لألسر االتصال بمدير المدرسة قبل خمسة أيام لوضع ترتيبات الدراسة 
تؤدي معايير معينة  قد  الطلبات،  المدرسة معظم  تستوعب  وبينما  المستقلة. 
أيام  خمسة  من  أقل  قبل  اإلخطار  ذلك  في  بما  الطلب،  لرفض  بالمدرسة 
والمخاوف األكاديمية والسلوكية وبشأن الحضور والتعارض مع االختبارات 

والموارد المطلوبة لتأدية الخدمة.

التهرب من المدرسة
كامل  بشكل  أيام  لثالثة  مقبول  عذر  دون  المدرسة  عن  يتغيب  طالب  أي 
دقيقة  يتغيب ألكثر من 30  أو  يتأخر  أو  واحد  دراسي  عام  في  أو جزئي 
خالل اليوم الدراسي دون عذر مقبول لثالث مرات في عام دراسي واحد 
الطالب  المدرسة.  من  متهربًا  يعتبر  المذكورة  الحاالت  من  مزيج  أي  أو 
المتهربون من المدرسة وأولياء أمورهم أو األوصياء عليهم مخالفون للقانون 

ومعرضون للمالحقة القضائية وغيرها من العقوبات. 

إبطال تصاريح  للطالب. ويمكن  القيادة  امتيازات  تأخير  أو  إيقاف  يتم  وقد 
الذين  النهائية  السنة  وطالب  المدرسة.  من  التهرب  معتادي  الطالب  عمل 
يبلغ مجموع فترات “انقطاعهم” ستة أيام قد يتعرضون لفقد امتيازات حفل 
الوالية  قانون  يحث  مشكلةً،  المدرسة  إلى  الحضور  يمثل  عندما  التخرج. 
أولياء األمور أو األوصياء على اصطحاب الطالب إلى المدرسة والحضور 
في الفصول معه. (قانون التعليم الفقرة 48260 و48273، قانون السيارات 

الفقرة 13202.7(

معدل الغياب المتوسط في عموم الوالية بعذر طبي لألطفال هو خمسة أيام. 
وتسمح مديرية سان جوان الموحدة لكل ولي أمر أو وصي بأعذار تصل إلى 
من  بالمرض  اإلصابة  تأكيد  دون  الدراسي  العام  في  متتابعة  غير  أيام   10

طبيب أو موظف بالمدرسة. (قانون التعليم الفقرة 46011(

الطالب الذين يتعذر عليهم الحضور للمدرسة بعد خمسة أيام ملزمون بإحضار 
تأكيد اإلصابة بالمرض من طبيب عند العودة إلى المدرسة. وإذا كان طفلك 
منه  أو طلب  مزمن  أو  بسبب مرض خطير  لطبيب  المنتظمة  العناية  تحت 
تأكيد  تقديم  فينبغي عليك  أيام،  انتهاء مدة خمسة  قبل  المنزل  طبيب مالزمة 

اإلصابة بالمرض في الحال.

ويتم تسجيل حاالت الغياب هذه على أنها قد تم التحقق منها وال تستقطع من 
مدة العشرة أيام المسموح بها لولي األمر.

تأكيد اإلصابة بالمرض

خيارات الطالب غير القادرين على الحضور 
إلى المدرسة

يمكن التدريس في المنزل للطالب غير القادرين على الحضور إلى المدرسة 
أو مرض خطير.  بالغة  التعرض إلصابة  نتيجة  أكثر  أو  أسابيع  ثالثة  لمدة 
المصابين  الطالب  على  ويجب  الطالب.  حالة  من  طبيب  يتحقق  أن  ويجب 
بمرض عقلي تقديم تصريح وخطة عالجية من الطبيب. والطالب الذي يعاني 
من حالة طبية أو عقلية أو انفعالية مؤقتة وتم حجزه بالمستشفى أو كان يتلقى 
الرعاية مقيًما في منشأة طبية، باستثناء مستشفيات الوالية، يمكنه الحصول 
على خدمة التدريس الفردي من مديرية المدراس التي تقع بها المنشأة. واألسرة 
مسؤولة عن إخطار المديرية باحتياجات الطفل من الخدمات التعليمية. الرجاء 
االتصال بالمديرية للمزيد من المعلومات عن البدائل التعليمية المتاحة. (قانون 

التعليم الفقرة 48206.3-48208(

التهرب من المدرسة وإخطار الغياب المفرط
سوف تستلم األسر خطابًا إذا تّم تسجيل ثالث حاالت غياب بدون عذر و/أو 
تهرب من المدرسة. ويتم إرسال خطاب ثاٍن إذا تّم تسجيل حالتين إضافيتين 
من الغياب بدون عذر. وسوف تستلم األسر خطابًا ثالثًا إذا تّم تسجيل حالة 
غياب سادسة بدون عذر. وسوف يتم بذل الجهد التام للتواصل (شخصيًا أو 
عبر الهاتف) مع األسرة والطالب لمراجعة حالة الطالب. التأخر بدون عذر 
هو أي تغيب ألكثر من 30 دقيقة خالل اليوم الدراسي دون عذر مقبول كما 

ينص القانون.
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صفحة املالحظــــــاتالحقــــوق واملســـــؤوليات

الشخصية.  الطالب  ممتلكات  تلف  أو  لفقد  تأمينية  تغطية  المديرية  توفر  ال 
ويحضر الطالب ممتلكاتهم الشخصية إلى المدرسة على مسؤوليتهم الخاصة. 

وال نتحمل أي مسؤولية قانونية عن فقد أو تلف الممتلكات الشخصية.

 ممتلكات الطالب

االجتماع بشأن الحضور

إذا تغيب الطالب لمدة خمسة أيام بعذر نتيجة حالة مرضية لم يؤكدها طبيب 
أو موظف بالمدرسة، فسوف تستلم األسرة خطابًا يذكرهم بالسماح للطالب 
بالغياب لمدة 10 أيام بعذر مقبول مؤكد نتيجة المرض في العام الدراسي 

الواحد. وعند تسجيل مدة 10 أيام بعذر مقبول مؤكد نتيجة المرض، سوف 
تستلم األسرة خطابًا يطالب بتأكيد اإلصابة بالمرض من طبيب ألي يوم 
بعد ذلك إذا تعذر على الطالب الحضور بسبب المرض. وبعد ذلك، فإّن 

حاالت الغياب نتيجة حالة مرضية لم يؤكدها طبيب أو موظف بالمدرسة يتم 
تسجيلها على أنها بدون عذر. (قانون التعليم الفقرة 48260.5 و46011(

ضمن  تظل  للطالب  تسليمها  تّم  التي  والمعدات  المواد  من  وغيرها  الكتب 
المواد  على  الحفاظ  ويجب  الموحدة.  جوان  سان  تربية  مديرية  ممتلكات 
إلى  باإلضافة  جيدة.  بحالة  وإعادتها  بعناية  معها  والتعامل  نظيفة  والمعدات 
عقوبات أخرى، سوف تتم مطالبة الطالب بتسديد تكاليف إصالح أو استبدال 

األغراض في حالة تلفها أو فقدها.

الكتب وممتلكات المدرسة األخرى

إذا تّم اعتبار الطالب متهربًا من المدرسة، فقد تتم مطالبة األسرة والطالب 
بحضور اجتماع أمام مجلس مراجعة الحضور بالمدرسة. وقد يحضر مدير 

المدرسة أيًضا. والغرض من االجتماع هو مناقشة سجل حضور الطالب 
ووضع خطة لمشاركة الطالب بشكل منتظم في برنامج تعليمي. (قانون 

التعليم الفقرة 48320-48325(

إبعاد الطالب - أيام الغياب المتتابعة
قد يتم إبعاد الطالب من المدرسة إذا تغيب لمدة 15 يوًما متتابعة دون أي 

اتصال من األسرة. ويمكن إلدارة المدرسة إرسال خطاب في اليوم العاشر 
من الغياب المتتابع دون اتصال األسرة بالمدرسة أو عدم رد األسرة على 

محاوالت اتصال المدرسة.

اإلحالة للمدعي العام
إذا لم يتحسن حضور الطالب بعد اجتماع مجلس مراجعة الحضور بالمدرسة، 
أو لم تستجب األسرة لطلب حضور االجتماع، فقد تتم إحالة األسرة والطالب 
إلى مكتب المدعي العام لمالحقتهم قضائيًا عبر النظام القضائي. ويمكن إحالة 
الطالب بعمر 12 عاًما أو أكثر إلى محكمة األحداث إلصدار حكم قضائي 

بحقهم.

للسلطات  يحق  مصلحتهم،  أجل  ومن  وسالمتهم  الطالب  صحة  لضمان 
به  يسمح  ما  بحسب  تفتيًشا  يجروا  أن  القانون  تطبيق  ومسئولي  المدرسية 
القانون. ويجوز أن يتم تفتيش خزانات طالب المدرسة في أي وقت. فضالً 
عن ذلك يحق لمسئولي األمن في المديرية ومسئولي تطبيق القانون استخدام 
السيارات أو  أو  الخزانات  المخدرات في  للتعرف على وجود  كالب مدربة 
أي  المدرسة مصادرة  لمسئولي  األماكن. ويحق  الظهر وغيرها من  حقائب 

مادة غير مسموح بوجودها في حرم المدرسة.

تفتيش الممتلكات
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السلوك واالنضباطالسلوك واالنضباط

عندما يعيق طالب الفصل المدرسي، يتعاون المدرس مع الطالب لتغيير هذا 
السلوك. وإذا استمر الطالب في إعاقة عملية التعلم، فتتم إحالته إلى مسؤولي 
المدرسة لتنفيذ اإلجراءات االنضباطية أو اإلصالحية المناسبة. وسوف تخطر 
المدرسة األسر ويكون المتوقع منها المساعدة في إصالح هذا السلوك. وإذا 
خالف سلوك الطالب قواعد المدرسة، فيحق للمدرسة إصدار توصيات مثل:

	   االستشارات
	   االجتماع مع األسرة

	   تقييم إلحاق الطالب بمدرسة أو برنامج آخر
	   تعاقد كتابي يوضح ظروف التحسن

	   اإلحالة إلى مجتمع أو سلطة إنفاذ قانون
	    التأديب، والذي قد يشتمل على ما يلي:

	    حظر المشاركة في األنشطة المدرسية، بما في ذلك فترة االستراحة 
المنهجية  غير  واألنشطة  الرياضية  واألنشطة  الميدانية  والرحالت 

وحفل التخرج
المدرسية  الفروض  الطالب  السبت (يحضر  أو مدرسة  االحتجاز      	

لتأديتها)
	    اإلبعاد من الفصل واإللحاق ببرنامج دراسي آخر

	    الفصل
	    الطرد

	    نقل الطالب إلى مدرسة أو برنامج آخر

إعاقة الفصل المدرسي تعليمية  بيئة  الطالب وتعزيز  المدرسة لحماية حقوق جميع  تم وضع قواعد 
آمنة. يجب أن يحظى الطالب بالحرية الكافية للتعليم ويجب أيًضا أن يحظى 
على  الطالب  محاسبة  تتم  وسوف  للتدريس.  الكافية  بالحرية  المعلمون 
سلوكياتهم خالل الدراسة واألنشطة المدرسية وفي الطريق من المدرسة وإليها 
وفي الحرم المدرسي في أي وقت. ويمكن مطالبة الطالب بتحقيق المعايير 

األكاديمية ومعايير المواطنة من أجل المشاركة في األنشطة غير المنهجية.

نتوقع من الطالب ما يلي:

	     االلتزام بقواعد المدرسة
	     االلتزام بتوجيهات المدرسين ومسؤولي المدرسة

	     إظهار االحترام للمدرس والطالب اآلخرين في الفصل
	     الحضور للفصل على استعداد للدراسة

	     التركيز في المهام طوال الحصة
	     اتباع قواعد الفصل التي يوضحها المدرس
	     ارتداء الخوذة عند ركوب الدراجة الهوائية

بشكل عام، ال يجوز للطالب ما يلي:

	     حيازة أي سالح أو جسم خطر
	     حيازة أو استخدام أو بيع أو مشاركة المخدرات أو أدوات تعاطيها أو 
التبغ أو الكحوليات أو المواد الخطرة أو الخاضعة للرقابة أو المسكرات، 

بما في ذلك األدوية بدون وصفة طبية
	     المشاجرة مع أي شخص أو اإلضرار به أو تهديده أو مضايقته أو التنمر 

عليه أو تخويفه
	     إتالف ممتلكات الغير أو االستحواذ عليها

	     التصرف بطريقة أو ارتداء أو حمل أي غرض فاحش أو دنس أو مسيء 
أو يحط من قيمة الغير أو يروج لمخالفة القانون أو قواعد المدرسة

	     تحدي مسؤولي المدرسة
	     مغادرة الحرم المدرسي دون إذن

	     إعاقة أعمال الفصل أو النشاط المدرسي
	     الغش أو تزييف المستندات

	     المشاركة في أي نشاط مقامرة
	     استخدام أجهزة االتصال اإللكترونية التي تعيق النشاط المدرسي

	     التهرب من المدرسة أو التأخر عن موعد الحصة

الدراسي  المنهج  إلتقان  والسعي  للوائح  االمتثال  الطالب  جميع  على  يجب 
طرد  أو  فصل  أو  تأديب  يجوز  المدرسين.  بتوجيهات  وااللتزام  المطلوب 
الطالب، بما في ذلك ذوي االحتياجات االستثنائية، بسبب التصرفات الواردة 
في قانون التعليم بوالية كاليفورنيا والتي تتعلق بالنشاط أو الحضور المدرسي 
بالمديرية أو أي مديرية تربية أخرى، بما في ذلك  وتحدث في أي مدرسة 
في  أو  المدرسي،  الحرم  داخل  يلي:  مما  أي  الحصر،  المثال ال  على سبيل 
الطريق من المدرسة أو إليها، أو أثناء استراحة الغداء داخل الحرم المدرسي 

أو خارجه، أو أثناء أو في الطريق من أو إلى نشاط ترعاه المدرسة.

تمثيله  أو  المديرية  أو  المدرسة  قواعد  مخالفة  بسبب  الطالب  فصل  يجوز 
المدرسة.  بإعاقة برامج  التهديد  أو  خطًرا على سالمة اآلخرين أو صحتهم 
يمكن أن يستمر الفصل من يوم إلى خمسة أيام. أثناء فترة الفصل، ال يحق 
ذلك  بما في  المعتادة،  المدرسية  األنشطة  أو  الفصول  المشاركة في  للطالب 
حفل التخرج، ولكن يمكن إلحاقه ببرنامج بديل. يحق للمدرس مطالبة أسرة 

الطالب المفصول بحضور جزء من اليوم الدراسي ومقابلة المدير.

يحق للطالب المفصول أو أسرته تقديم التماس بشأن قرار الفصل من خالل 
اتباع اإلجراءات التي حددتها المديرية. إذا أرادت أسرة تقديم التماس بشأن 
بذلك.  للقيام  للفصل  األول  اليوم  من  دراسية  أيام   10 فلديها  الفصل،  قرار 
يجب تقديم االلتماس أوالً إلى مدير المدرسة. وإذا لم ترضى األسرة بالقرار، 
فيجب عليها استكمال نموذج التماس الفصل المتوفر بالمدرسة. ويجوز لألسرة 
تسليم  أو   ،(916)  979-8053 الرقم  إلى  الفاكس  عبر  النموذج  إرسال 

النموذج بمكتب المديرية الكائن في:
3738 Walnut Ave., Carmichael, California 95608.

والتدخل  المراجعة  موظفو  يتولى  سوف  المستكمل،  النموذج  استالم  عند 
يواصل  االلتماس،  عملية  وخالل  الفصل.  التماس  مراجعة  الطالب  لشؤون 
بانتظار  المدرسة  إدارة  عن  الصادرة  األصلية  الفصل  عقوبة  تنفيذ  الطالب 
الحكم النهائي. ويتم االتصال باألسرة بعد اتخاذ القرار، ويتم إرسال خطاب 
 ،48908 الفقرة  التعليم  (قانون  المقدم.  المنزل  عنوان  إلى  البريد  عبر 
و48911.1، و56026، وقانون الواليات المتحدة الفقرة 1415، والالئحة 

اإلدارية رقم 5144.1(

عمليات التدخل المنزلي المقترحة
دراسة  ويرجى  الطالب.  منها  يتعلم  فترة  الفصل  فترة  جعل  الرجاء 

اإلستراتيجيات التالية:

	     اطلب الواجب المنزلي والمهام التي فاتته أثناء فترة الفصل (قد يستغرق 
تجميعها يوم أو اثنين من المدرسين) وتأكد من استكمال الطالب هذه 

المهام.
	     ضع الطالب تحت إشراف البالغين خالل أيام الفصل.

	     قيّد حصول الطالب على امتيازات التلفاز والهاتف واإلنترنت وألعاب 
الفيديو واألصدقاء.

	     ساعد الطالب على التفكير في طرق أخرى كان من الممكن التعامل 
بها مع الموقف.

	     تنخفض احتمالية وقوع الطالب في المشكالت عند انخراطهم في أنشطة 
(الرياضات،  فيه  لالنخراط  وادفعه  الطالب  يحبه  ما  اكتشف  إيجابية. 

الفنون، مجموعات الشباب، الدراما، إلى آخره).
	 تواصل مع الموارد االجتماعية لمساعدة الطالب - انظر الموقع اإللكتروني 
إداري  استشاري/مسؤول  اسأل  أو   www.211Sacramento.org

بالمدرسة.

الهدف هو أن يتعلم الطالب من أخطائه وال يكررها. في حالة الحاجة إلى 
مكتب  أو  المدرسة  بمدير  االتصال  الرجاء  الدعم،  أو  األفكار  من  المزيد 

المشاركة األسرية والمجتمعية على الرقم 971-7929 (916(.

يقرر  أن  قبل  بطرده  توصية  إصدار  أو  فصله  أو  الطالب  تأديب  يجوز  ال 
أكثر  أو  قد خالف جزًءا  بأنّه  المدرسة  أو مدير  ينوب عنه  أو من  المشرف 
من قانون التعليم بوالية كاليفورنيا. ويجب تنفيذ الفصل، بما في ذلك الفصل 
تحت إشراف، فقط عند إخفاق طرق اإلصالح األخرى في الوصول للسلوك 

المناسب.

الفصل

3536



السلوك واالنضباطالسلوك واالنضباط

أدوية  بالمدرسة  معتمد  يقدم موظف  قد  الطبيب،  أو  األسرة  بناًء على طلب 
للطالب. أّما األدوية األخرى أيًا كان نوعها، سواء أكانت أدوية بوصفة طبية 
أو بدون وصفة طبية فإنّها ممنوعة قطعيًا ويجب أال يُحضر الطالب أيا من 
هذه المواد معهم بالمدرسة. وسيتم تأديب الطالب الذين يكتشف حيازتهم على 

أي من هذه المواد.

وبفضل أن تتحدث األسر إلى أطفالهم بأال يتناولون أي حبة أو دواء ما لم 
المسئول  الموظف  أو  عليهم  الوصي  أو  والديهم  أحد  أو  طبيبهم  لهم  يصفها 
بالمدرسة. ذلك ألّن البعض، في فترة ما في حياتهم، قد يشكل جسمهم رد فعل 
سلبي تجاه الدواء. وقد تحدث تلك الردود السلبية عند تناول أكثر من عقار 
في اليوم ذاته أو عند عدم تناول الدواء وفقا لإلرشادات أو بالجرعة المناسبة.

 أدوية بدون وصفة طبية وأدوية 
الوصفات الطبية

يمنع التدخين في كافة المباني الخاصة بمديرية التربية، أو خارج المباني ولكن 
داخل المدرسة وأثناء األنشطة الخارجية مثل الحفالت واألحداث الرياضية 
داخل مباني المديرية. ويتعرض للتأديب الطالب الذين يستخدمون أو الذين 
التدخين، والتي تشمل  النيكوتين أو أجهزة  التبغ أو  تكون بحوزتهم منتجات 

على سبيل المثال ال الحصر، السجائر اإللكترونية.

التبغ

الطرد
يقصد بالطرد عدم السماح للطالب بارتياد أي مدرسة في مديرية سان جوان 
الموحدة وحرمانه من حضور أي نشاط تابع للمدرسة. إذ سيتم إلحاق الطالب 
المطرودين ببرنامج تعليمي آخر. وسيكون الطرد بناًء على ارتكاب الطالب 
لمخالفات خطرة جًدا كحيازة سالح أو جسم خطير من شأنّه أن يتسبب في 
إصابة بدنية لشخص آخر، أو كتوزيع أو بيع مواد خاضعة للرقابة، أو السرقة 

أو االبتزاز أو االعتداء الجنسي أو االعتداء بالضرب.

أو  إدارية  استماع  الطالب لجلسة  بالطرد، سيخضع  وفي حالة صدور قرار 
الطالب.  بطرد  النهائي  القرار  التعليم  لمجلس  وسيكون  عنها.  بديلة  لجلسة 
وتقضي عملية الطرد بأّن يتم إلحاق الطالب في برنامج مدرسي آخر أو أن 
المجلس  (سياسة  دراسيًا.  يوًما  أربعين  إلى  تصل  لمدة  المدرسة  من  يخرج 

الفقرة 5144.1(

األسلحة أو األجسام الخطرة
سكين  أو  ناري  سالح  بحوزتهم  تكون  الذين  الطالب  بطرد  التوصية  سيتم 
للطالب  بالطرد  الدولة  قانون  أو أي جسم خطر. ويقضي  تفجيري  أو جسم 

المعروفين بحيازة سالح ناري أو جهاز ناسف.
 (قانون التعليم الفقرة 48900 و48915(

المواد الخاضعة للرقابة
خاضعة  لمواد  استخدامهم  أو  حيازتهم  يُكتشف  الذين  الطالب  فصل  يتم  قد 
للرقابة أو محظورة أو أي مواد ُمسكرة أخرى. أّما الطالب الذي يوزعون أو 
يبيعون المواد المحظورة أو المواد التي تُعد مواًدا محظورة فسيتم التوصية 

بطردهم. 

يحق للسلطات المدرسية أن تحيل الطالب المفصولين بسبب ارتكابهم جرائم 
تتعلق بتعاطي المخدرات والكحول للقانون. وسيعاقب الطالب المدان بمحكمة 
األحداث لجرائم المخدرات/ الكحول بأن يتم إرجاء امتيازات القيادة الخاصة 

به/بها لمدة عام.
 (قانون التعليم الفقرة 48900 و48902 و48915، اللوائح اإلدارية الفقرة 

)5144.1

العنصري،  والتمييز  المضايقات،  ضد  صارمة  سياسيات  مديريتنا  تضع 
والتحرش الجنسي. إذ يقوم المدرسون بمناقشة تلك السياسات مع طالبهم مع 
مراعاة أعمارهم. وقد يتعرض الطالب الذي ينتهك تلك السياسات إلى الفصل 
أو يوصى بطرده. (قانون التعليم الفقرة 48900.2، سياسة المجلس الفقرة 

)5145.7

التمييز العنصري والتحرش الجنسي

حضور اآلباء للحصص
قد يطلب من اآلباء، الذين تعرض أطفالهم للفصل نتيجة ارتكابهم فعل فاضح 
أو لتورطهم في ممارسة أفعال منافية لألدب واالحتشام أو تعطيل نشاطات 
المدرسة أو تحدي السلطات المدرسية، أن يحضروا الحصة (أو الحصص) 

التي تّم إيقاف الطالب عن حضورها. (قانون التعليم الفقرة 48900.1(

إخطار المدرس
يُطلب من مديري المدرسة أن يخطروا المدرسين لمدة ثالث سنوات دراسية 
حيال أي طالب يتم فصله أو طرده ألي سبب كان عدا استخدام التبغ. (قانون 

التعليم الفقرة 49079(
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إرشادات سلوك الطالب لمرحلة رياض األطفال 
للعام  عشر  الثاني  الصف  وحتى  االنتقالية 

2017 - 2016
صممت اإلرشادات الخاصة بسلوك الطالب لتقييم األحداث على أساس فردي 
تأديبي  لنظام  ووفقًا  عمره  مع  يتناسب  بما  للطالب  الالزم  التأديب  ولتوفير 

تقدمي.

في مديرية تربية سان جوان الموحدة، ال نلجأ لفصل الطالب إال عندما تفشل 
سبل تصحيح السلوك األخرى في تهذيبه وتأديبه على التصرف بشكل الئق. 
ومع ذلك، قد يتم فصل أحد الطالب الرتكابه مخالفة ضمن األسباب الواردة 
أّن  المشرف  أو  الناظر  لمرة واحدة في حالة قرر  الطالب  في جدول سلوك 
حضور الطالب يشكل خطًرا. قد يعتمد مديرو المدرسة على تقديرهم عندما 
أو  الفصل  من  بدالً  السلوك  لتصحيح  أخرى  وسائل  توفير  األمر  يقتضي 
الطرد. (قانون التعليم الفقرة 48900 و48900.5 (أ) و48911.1 وقانون 

الواليات المتحدة الفقرة 1415) 

للسلطات  يحق  مصلحتهم،  أجل  ومن  وسالمتهم  الطالب  صحة  لضمان 
به  يسمح  ما  بحسب  تفتيًشا  يجروا  أن  القانون  تطبيق  ومسئولي  المدرسية 
القانون. ويجوز أن يتم تفتيش خزانات طالب المدرسة في أي وقت. فضالً 
عن ذلك يحق لمسئولي األمن في المديرية ومسئولي تطبيق القانون استخدام 
السيارات أو  أو  الخزانات  المخدرات في  للتعرف على وجود  كالب مدربة 
أي  المدرسة مصادرة  لمسئولي  األماكن. ويحق  الظهر وغيرها من  حقائب 

مادة غير مسموح بوجودها على أراضي المدرسة.

تفتيش الممتلكات

فهم اللوائح القانونية الخاصة بجدول السلوك 
“تقوم مجموعة السلوك والعواقب الواردة في الجدول اآلتي على أساس أوامر قانونية على مستوى االتحاد والدولة والمديرية. وقد تّم تحديد 

 المصادر بين أقواس بنهاية كل جزء ذا صلة. وتتوفر سياسات مجلس مديرية سان جوان الموحدة ولوائحها اإلدارية عبر الموقع.
www.sanjuan.edu/boardpolicies 

)ADA) قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 
)EC) قانون التعليم في كاليفورنيا 

)HSC) قوانين الصحة والسالمة بكاليفورنيا 
)PC) قانون عقوبات والية كاليفورنيا 
)VC) قوانين السيارات في كاليفورنيا 

)CCR) قانون والية كاليفورنيا لألنظمة 
)FERPA) قانون خصوصية وحقوق األسرة التعليمية 

)BP) سياسات مجلس مديرية تربية سان جوان الموحدة 
)AR) اللوائح اإلدارية لمديرية تربية سان جوان الموحدة 

”(USC) قانون الواليات المتحدة
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وسائل أخرى لتصحيح مرجع القوانين والئحة التصرف
السلوك

احتمالية 
الفصل

احتمالية 
الطرد

التواصل مع 
مسئولي تطبيق 

القانون
إصابة بدنية

التهديد/ التسبب في إصابة بدنية
اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبارقانون التعليم الفقرة 48900(أ)(1(

 ارتكاب عنف/ التسبب في إصابة خطيرة للغير إال عند الدفاع عن النفس.
مطلوبنعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم الفقرة 48900(أ)(1) و(2)، و48915(أ)(1)(أ)، و48915(أ)(1)(هـ) “

 قام باالعتداء أو التشاجر مع أي من موظفي المدرسة
مطلوبنعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم الفقرة 48915(أ)(1)(هـ)، قانون العقوبات الفقرة 240 و242”

التواطؤ/ التحريض على التسبب أو محاولة التسبب في إصابة بدنية.
اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم الفقرة 48900(ت) وقانون العقوبات الفقرة 31

المواد الخاضعة للرقابة
بشكل غير قانوني، قام بحيازة/ استخدام/ توفير/ بيع/كان تحت تأثير المواد الخاضعة للرقابة، 
أو المواد الُمسكرة أيًا كان نوعها باستثناء أدوية العالج الشخصي دون وصفة طبية أو العالج 

الذي يصفه الطبيب للطالب.
	 كان تحت التأثير

	 قام بحيازتها
	 قام بتوفيرها

	 باعها/حاول بيعها
قانون التعليم الفقرة 48900(ج) و48900(ص) و48915(أ)(1)(ج)، و48915(ج)(3) 

وقانون الصحة والسالمة الفقرة 11053

قد يتم أخذه في االعتبار 
قد يتم أخذه في االعتبار 
قد يتم أخذه في االعتبار 
قد يتم أخذه في االعتبار 

نعم 
نعم 
نعم 

مطلوب

نعم 
نعم 
نعم 

مطلوب

اختياري
مطلوب
مطلوب
مطلوب

 “عرض/ نظم/ تفاوض بشكل غير قانوني لبيع مواد خاضعة
 للرقابة أو مواد ُمسكرة من أي نوع. “

قانون التعليم الفقرة 48900(د) وقانون الصحة والسالمة الفقرة 11053
اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار 

 “باع/ سلم/ وفر بشكل غير قانوني مادة أو سائل
 يُعد من المواد الخاضعة للرقابة أو مادة ُمسكرة من أي نوع.”

قانون التعليم الفقرة 48900(د) وقانون الصحة والسالمة الفقرة 11053
اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار 

قام بحيازة/ استخدام التبغ أو منتجات النيكوتين التي تحتوي على التبغ بدون وصفة طبية.
النعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم الفقرة 48900(ح)

قام بحيازة/ توفير/ تنظيم/ التفاوض بشكل غير قانوني على بيع أدوات مخدرة
اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم الفقرة 48900(ي) وقانون الصحة والسالمة الفقرة 11014.5

ممتلكات 
ارتكب/حاول ارتكاب جريمة السرقة أو االبتزاز أو السرقة بالغصب

مطلوبنعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم الفقرة 48900(هـ) و48915(أ)(1)(د)

 تسبب أو حاول التسبب في إحداث ضرر للمدرسة أو لشخص
 	 ضرر بسيط
 	 ضرر جسيم

قانون التعليم الفقرة 48900(و)”

قد يتم أخذه في االعتبار 
قد يتم أخذه في االعتبار 

نعم 
نعم 

ال
نعم 

اختياري
مطلوب

سرق أو حاول السرقة من ملكية المدرسة أو من مال خاص
اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم الفقرة 48900(ز) 

استلم أموال المدرسة المسروقة أو مال خاص مسروق عن علم
اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم 48900(ل) 

وسائل أخرى لتصحيح مرجع القوانين والئحة التصرف
السلوك

احتمالية 
الفصل

احتمالية 
الطرد

التواصل مع 
مسئولي تطبيق 

القانون
المضايقة والتنمر

ضايق/ هدد/ أخاف طالبًا شاهًدا على اإلجراء التأديبي بالمدرسة
اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم الفقرة 48900 (س) 

تورط/ حاول التورط في إذالل أحدهم/ طريقة إللحاق األذى يمكن أن تتسبب في إلحاق أذى 
أو جرح بدني خطير/ إهانة الشخصية/ الفضيحة التي تؤدي إلى ضرر بدني أو نفسي.

اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم الفقرة 48900(ف) 

تورط في فعل ينطوي على التنمر، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر حاالت التنمر 
اإللكترونية 

قانون التعليم الفقرة 48900(ص) 
اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار 

ارتكب تحرش جنسي أدى إلى خلق بيئة تعليمية مليئة بالفزع/ العنف/ اإلهانة وال ينطبق ذلك 
على سن األطفال بالحضانة وحتى المرحلة الثالثة.

قانون التعليم الفقرة 48900.2
اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار 

تسبب /حاول/ هدد/ شارك في فعل يكتنفه بعض الكراهية والعنف، وال ينطبق ذلك على سن 
الحضانة وحتى المرحلة الثالثة.

قانون التعليم الفقرة 48900.2 و48900.3
مطلوبنعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار 

تورط عمًدا في المضايقة/ التهديد/ إخافة طالب أو بعض الموظفين مما أدى إلى تعطيل مسار 
الحصة وخلق نوًعا من االضطراب أو خلق بيئةً تعليميةً يمألها الذعر/ العنف، وال ينطبق ذلك 

على سن الحضانة وحتى المرحلة الثالثة.
قانون التعليم الفقرة 48900.4

اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار 

قام بتهديدات إرهابية للمسئولين بالمدرسة أو بمبنى المدرسة
مطلوبنعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم الفقرة 48900.7

األسلحة
قام بحيازة سالح ناري/ سكين/ جسم خطير آخر أو باع أو وفر سالح ناري/ سكين، أو غيرها 

من األجسام الخطرة
قانون التعليم الفقرة 48900(ب) و48915(أ)(1)(ب) و48915(ج)(1(

قد يتم أخذه في االعتبار 
ال يؤخذ في االعتبار

نعم 
مطلوب

نعم 
مطلوب

مطلوب
مطلوب

هدد بالسكين شخًصا آخر
مطلوبمطلوبمطلوبال يؤخذ في االعتبارقانون التعليم الفقرة 48915(ج)(2) 

قام بحيازة نسخة شبيهة بسالح ناري حقيقي لدرجة تجعل شخص عاقل يتوهم أنّه سالح ناري 
حقيقي.

قانون التعليم الفقرة 900(م)
اختيارينعم نعم قد يتم أخذه في االعتبار 

قام بحيازة مواد متفجرة
مطلوبمطلوبمطلوبال يؤخذ في االعتبارقانون التعليم الفقرة 48915(ج)(5) 

أخرى

ارتكب/ حاول ارتكاب اعتداء جنسي أو تهجم جنسي
قانون التعليم الفقرة 48900(ف), 48915(ج)(4), قانون العقوبات الفقرة 243.4 و261 

و266ج و286 و288 و289

مطلوبمطلوبمطلوبال يؤخذ في االعتبار

 “ارتكب فعالً فاضًحا/ تورط في ممارسة أفعال منافية لألدب والذوق العام
 	 فعٌل فاضح

	 فعل منافي لآلداب “
قانون التعليم الفقرة 48900(ل)

قد يتم أخذه في االعتبار 
قد يتم أخذه في االعتبار 

نعم 
 نعم 

نعم 
 ال

اختياري
 ال

عّطل األنشطة الدراسية/ تحدى، بمحض إرادته، مسئولي المدرسة أثناء أداء مهام وظيفتهم
يجب أن يتم أخذه في االعتبار قانون التعليم الفقرة 48900(ن)

)K-3()4-12) الالنعم
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يساعد قسم المشاركة األسرية والمجتمعية (FACE) في البرامج اآلتية:

 	 مشاركة األسرة على نطاق واسع بالمديرية وباألنشطة التعليمية
 	 حل المشكالت

 	 ورش عمل اآلباء
 	 شراكات األعمال

 	 الشراكات المجتمعية
	 موارد دعم وتدريب المتطوعين”

تحافظ مدارس مديرية سان جوان الموحدة على مواقعها اإللكترونية محّدثة 
بآخر األخبار. قم بزيارة الموقع www.sanjuan.edu وانقر على خانة 
المنسدلة “select a school” “ اختر مدرسة” واختر مدرستك.  القائمة 
لكل مكتب مدرسي ولكل مكتب خاص بالمديرية بريد إلكتروني. وعادة ما 
المدرسة) ثم @sanjuan.edu أو  البريد اإللكتروني عبارة عن (اسم  تكون عناوين 

.info@sanjuan.edu يمكن إرسال رسالة البريد اإللكتروني إلى

المواقع اإللكترونية والبريد اإللكتروني

 االجتماع مع المدرسين وغيرهم من 
موظفي المدرسة

بشكل عام، يكون الناظر والمدرسون والمستشار وغيرهم من موظفي المدرسة 
متاحين قبل المدرسة وبعدها لتوفير مساعدة إضافية، ولإلجابة على األسئلة 
موظفي  مع  موعًدا  تنسق  أن  األفضل  ومن  المشكالت.  حل  في  وللمساعدة 
المدرسة عندما يكون األمر متاًحا السيما عندما يتعلق األمر بالمشكالت التي 
أو  استفسارات  أي  لديك  كانت  إن  الناظر  سيساعدك  سريعًا.  حلها  يمكن  ال 

صعوبات في التواصل مع موظفي المدرسة.

الموقع  بزيارة  قم  بالطالب  الخاصة  اإللكترونية  البوابة  على  للدخول 
اإللكتروني الخاص بالمدرسة واضغط على رابط البوابة اإللكترونية للطالب. 
التعريفية الخاص بهم و كلمة مرور لتسجيل  الهوية  سيستخدم الطالب رقم 
الدخول. ويمكن للطالب أن يطلبوا معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم من 

مدرستهم.

)FACE) المشاركة األسرية والمجتمعية
بنشاط  يشاركون  المجتمع  والعائالت وأعضاء  اآلباء واألوصياء  نجعل  إننا 
اإلدارة  مجلس  أّن  إذ  التعليمية.  العملية  في  الموقرين  شركائنا  يكونوا  حتى 
على  تعليميًا  المؤثرين  أكثر  هم  األوصياء  أو  اآلباء  أّن  يدرك  بنا  الخاص 
أطفالهم وأّن المشاركة المستمرة لآلباء في تعليم أطفالهم تساهم بشكل كبير 
أو من  المشرف  إيجابية. سيعمل  بيئة مدرسية  الطالب وفي خلق  إنجاز  في 
ينوب عنه مع فريق الموظفين والعائالت لخلق فرص هادفة ليتسنى لآلباء 
أن يشاركوا على مستوى كافة المراحل الدراسية بما في ذلك أدوار اإلرشاد 
في  التعليمية  العملية  لدعم  النشاطات  في  وكذلك  والتأييد  القرارات  وصنع 

المدرسة وفي المنزل.

المحرز  التقدم  مدى  ويقيّم  عنه  ينوب  من  أو  المشرف  يراجع  عام،  وكل 
نحو أهداف الخطة اإلستراتيجية الخاصة بمديريتنا ويحدد األهداف المحددة 
تضمن  أن  األهداف  تلك  شأن  ومن  المديرية.  في  اآلباء  مشاركة  لبرنامج 
والتقييم  والتنفيذ  والتصميم  التخطيط  في  ومشاركتهم  استشارتهم  للعائالت 
ويقدم  بمدرستنا.  األسرة  مشاركة  وسياسات  مدريتنا  من  لكل  والمراجعة 
المشرف أو من ينوب عنه تقريًرا لإلدارة حول فعالية جهود مشاركة األسر 
بمديريتنا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، مساهمات أعضاء األسرة 
وموظفي المدرسة حيال مدى كفاية فرص مشاركة اآلباء والمعوقات التي قد 

تؤثر على المشاركة.
 (قانون التعليم الفقرة 11503، سياسة المجلس الفقرة 6020، 5145.6) 

تُعد صفحة المشاركة األسرية والمجتمعية (FACE) على اإلنترنت مصدًرا 
جيًدا لألسر التي تسعى إلى دعم التعليم بالمنزل. وكذا للوصول إلى المصادر 

.www.sanjuan.edu/family المجتمعية عبر الموقع

حل المشكالت
حدوث  في  أحيانًا  المكتملة  غير  المعلومات  أو  التواصل  سوء  يتسبب  قد 
مشكالت. يعمل توضيح الموقف مع األشخاص اآلخرين بشكل مباشر على 
خلق فرص لتطوير حلول ناجحة. ويعمل األسلوب الجماعي إليجاد الحلول 

على مساعدة الجميع. (سياسة المجلس الفقرة 1312.1(

لإلجابة على االستفسارات ولحل المشكالت بنجاح، نطلب من أسر الطالب 
ما يلي:

	    االجتماع بشكل غير رسمي مع الشخص (األشخاص) الذين يتعلق بهم 
األمر. أخبرهم بهدوء عن الحقائق التي تدركها وعن المشكلة من وجهة 

نظرك.
	    في حالة عدم حل المشكلة، ناقش القضية مع ناظر المدرسة. 

	   وفي حالة عدم حل المشكلة عند هذه النقطة، اطلب المساعدة من إدارة 
ومع  معك  بالتنسيق  سنقوم  بنا.  الخاصة  والمجتمعية  األسرية  المشاركة 
إدارة المدرسة لحل المشكالت. يمكنك االتصال بإدارة المشاركة األسرية 

والمجتمعية عبر الرقم 971-7929 (916).”

 إن كنت ما زلت غير راٍض عن المحاوالت لحل مشكالتك، قد يطلب مدير 
القسم أن تقوم أنت والمشرف بكتابة المشكالت والردود. وسيتم مراجعة كافة 
المعلومات المكتوبة وسنوافيك أيًضا بإجابة خطية للتوصل إلى حل نهائي في 

غضون 30 يوم عمل من وقت استالم مدير القسم للطلب.

في العديد من المدارس، تتوافر نشرة إخبارية أسرية وكذلك نشرة إخبارية 
مع  تواصل  االجتماعي.  التواصل  وسائل  على  ملموس  تواجد  ولها  للطالب 
وأدوات  اإلخبارية  النشرات  معلومات حول  على  للحصول  الطالب  مدرسة 

التواصل اإلضافية.

النشرات اإلخبارية المدرسية ووسائل 
التواصل االجتماعي

يُعد التواصل الجيد أمًرا ضروريا لنجاح الطالب. ويفضل أن تطرح األسر 
والطالب بعض األسئلة وأن يناقشوا المخاوف أوالً بأول. ونحن نرحب أيًضا 

بالمشاركة على كل المستويات الخاصة بمدارسنا ومديريتنا.

 الرسائل والخط الساخن الخاص
 بالواجب المدرسي

الخط  ونظام  الصوتي  البريد  رسائل  يسجل  هاتف  المدارس  من  العديد  لدى 
الساخن الخاص بالواجب المدرسي والذي يمكن للطالب أو األسر استخدامه. 
إذ تتيح خدمة الرسائل الصوتية للعائالت بترك رسائلهم الخاصة للمدرسين 
في أي وقت. ويمكنك أن تطلب من الموظف بالمدرسة أرقام البريد الصوتي 
على  بالمدرسين  الخاصة  اإللكتروني  البريد  عناوين  وتتوفر  الخاصة. 
المواقع اإللكترونية بالمدرسة. وكذلك يخصص صندوق بريد لهيئة التدريس 

والموظفين بالمدرسة حيث يمكن وضع رسائل كتابية بها.

نظام اإلخطار الجماعي
الخاص  اآللي  نظام اإلخطار  أو رسائل نصية من خالل  تتلقى مكالمات  قد 
الطوارئ  وبحاالت  الطالب،  وبغياب  القادمة،  بالفعاليات  ليخطرك  بمديريتنا 
وباألخبار الهامة. وفي بعض األحيان، قد تطلب منك تلك الرسائل أن تترك 
رأيك  عن  لتسألك  للمدارس  فعّالة  الطريقة  هذه  وتُعد  هام.  أمر  حول  تعليقًا 
معلومات  أّن  من  المدرسة  موظف  مع  تأكد  األخبار.  بآخر  دائما  ولتوافيك 

التواصل الخاصة بك قد تّم تحديثها بحيث تكون واثقًا أنك ستتلقى الرسائل.

تُعد بوابة ولي األمر اإللكترونية صفحة آمنة متاحة على الموقع اإللكتروني 
الخاص  المعلومات  لنظام  الوصول  إمكانية  لألسر  ويتيح  بمديريتنا  الخاص 
بتلميذهم. ويمكن للعائالت أن ترى التحديثات الخاصة بالمعلومات والدرجات 
وتقارير التقدم المحرز والواجبات ومعلومات التطعيم والجداول ومعلومات 
الحضور وغيره الكثير في العديد من المدارس. ومن خالل البوابة اإللكترونية 
الخاصة بأولياء األمور، يمكن للعائالت أن تحدث معلومات التواصل الخاصة 

بهم وتدخل معلومات تالميذهم.

 www.sanjuan.edu الموقع  بزيارة  قم  األمر  ولي  بوابة  إلى  للوصول 
تعريف  رقم  إلى  ستحتاج  األمر.  ولي  ببوابة  الخاص  الرابط  على  واضغط 
شخصي وكلمة مرور لتسجيل الدخول. يتاح كال من رقم التعريف الشخصي 
وكلمة المرور بمكتب المدرسة أو في قسم التسجيل المركزي أو قسم الخدمات 
التكنولوجية. ويمكن لآلباء الذين قاموا بإثبات صحة عناوين بريدهم اإللكتروني 
البريد  الموقع عبر  المدرسة أن يطلبوا معلومات تسجيل دخولهم على  بملف 

اإللكتروني.

وتُعد البوابة اإللكترونية للطالب صفحة آمنة ومتاحة على الموقع اإللكتروني 
للمدرسة، تتيح للطالب الوصول لنظام معلومات الطالب. ويستطيع الطالب 
أن يستعرضوا التحديثات األخيرة للواجبات المدرسية وتقارير التقدم المحرز 
وطلبات  الحضور  ومعلومات  والجداول  التخرج  ومتطلبات  والدرجات 
تفاعلية  أدوات  أيًضا  للطالب  اإللكترونية  البوابة  وتوفر  التدريبية.  الدورات 

للتواصل بين الطالب والمدرسين والعائالت.

البوابة اإللكترونية للطالب وولي األمر
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لجنة  في  يعملون  أكثر،  أو  إنجليزية  لغة  متعلم   21 من  تتكون  لجنة  هي 
)ELAC) .استشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية

حيال  للمدرسة  النصح  اإلنجليزية  اللغة  لمتعلمي  االستشارية  اللجنة  وتقدم 
تطوير الخطة المدرسية الفردية إلنجاز الطالب. كما أنّها تقدم النصح للناظر 
والموظفين حيال برنامج المدرسة لمتعلمي اإلنجليزية. فضالً عن ذلك، فإّن 
اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية تساعد في تطوير تقييم احتياجات 
العائالت  توعية  في  تساعد  وكذا   (R30LC) اللغة  وإحصائيات  المدرسة 

وجعلهم على دراية بمدى أهمية الحضور المعتاد بالمدرسة.

تّم  الذي  التدريب،  اإلنجليزية  اللغة  لمتعلمي  االستشارية  اللجنة  وتتلقى 
في  األعضاء  لمساعدة  اللجنة،  أعضاء  كافة  بمشاورة  بالكامل  له  التخطيط 
تنفيذ مسئولياتهم القانونية. وتجدر اإلشارة إلى أنّه يوجد أيًضا لجنة استشارية 

لمتعلمي اللغة اإلنجليزية على مستوى المديرية. 

اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 
)ELAC(

المشاركة على مستوى المدرسة
تعمل كل مدرسة بمديريتنا على التنسيق مع األسر بحيث يتمكنا معًا من 
تطوير نوع من المشاركة المدرسية خاصة بكل مدرسة. وكذا تعمل كل 
مدرسة على وصف الكيفية التي من خاللها تحمل المدرسة العائالت على 
المشاركة في تخطيط البرامج المدرسية ومراجعتها وتحسينها باستمرار. 
إذ تصف الخطة كيف توفر المدرسة للعائالت شرًحا للمناهج والتقييمات 
األكاديمية ومستويات الكفاءة التي من المتوقع أن يحققها الطالب والفرص 
التي تسنح لهم للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بتعليم أطفالهم. تتم 
ويعتمدها  عام  كل  لآلباء  المدرسية  بالمشاركة  الخاصة  الخطة  مراجعة 

مجلس المدرسة والهيئة التعليمية كجزء من الخطة التحسينية للمدرسة.

ويتوقع مجلسنا من كافة مدارسنا بالمديرية مساعدة األسر في الحفاظ على 
التواصل المستمر بين المنزل والمدرسة، وإظهار كيفية التأثير المباشرة 
على النجاح األكاديمي ألطفالهم وكذا مساعدة األسر على تطوير المهارات 
األنشطة  في  تساعدهم  حتى  بالمنزل  األطفال  يستخدمها  التي  والتقنيات 
التعليمية التي تقام بالفصول المدرسية. ويقوم المشرف أو من ينوب عنه 
المدارس  مساعدة  بهدف  الدعم  من  التقنية وغيرهما  والمساعدة  بالتنسيق 
اإلنجاز  مستوى  لتحسين  فعّالة  أسرية  تفاعلية  أنشطة  وتنفيذ  تخطيط  في 

األكاديمي واألداء المدرسي للطالب.

وسيضمن المشرف أو من ينوب عنه أّن يشارك المدرسين والمديرين في 
األنشطة المهنية التطويرية التي تدربهم على التواصل بفاعلية مع األسر. 

خاللها  من  تشارك  أن  لألسر  يمكن  التي  والهيئات  النشاطات  بين  ومن 
االستشارية  واللجان  المدرسية  والمجالس  األسرية  المنظمات  بالمدرسة: 
إذ  لآلباء.  االستشارية  واللجان  والموهوبين  اإلنجليزية  اللغة  لمتعلمي 
توفر هذه المجموعات الدعم والتعليقات اللذين من شأنهما تشكيل البرامج 

المدرسية.

وكجزء من سياسة كل مدرسة من مدارس برنامج الباب األول والخاصة 
والمنزل  المدرسة  بين  يجمع  ميثاق  مدرسة  لكل  يكون  األسرة،  بمشاركة 
تّم أيًضا إنشاؤه بشكل مشترك واعتماده من كل مدرسة كجزء من خطة 
المدرسة. ويتم توزيع الميثاق على أسر الطالب المشاركين بحيث يصف 
لهم مسئولية المدرسة تجاه توفير مناهج وتعليمات عالية الجودة وكذا يصف 
ألطفالهم  التعليمية  العملية  وتحسين  ودعم  متابعة  تجاه  األسرة  مسئولية 
االجتماعات  من خالل  والمدرسين  األسر  بين  المستمر  التواصل  وأهمية 
للموظفين  الوصول  وإمكانية  الطالب  تقدم  مدى  حول  والتقارير  السنوية 
(قانون  ومتابعته.  فيه  والمشاركة  التعليمي  البرنامج  في  التطوع  ولفرص 
وقانون   6171  ،3100 الفقرة  أيًضا  وانظر   ،11503 الفقرة  التعليم 

الواليات المتحدة 20 الفقرة 6318(

المدارس غير الملتحقة ببرنامج الباب األول
يلتزم المشرف أو من ينوب عنه بتطوير وتنفيذ استراتيجيات يمكن تطبيقها 
في كل المدارس التي ال تتلقى تمويالت من برنامج الباب األول الفيدرالي 
التعليمية  للعملية  ودعمهم  األمور  أولياء  أو  اآلباء  مشاركة  تشجع  حتى 
الخاصة بأطفالهم، بما في ذلك على سبيل المثال ال حصر، االستراتيجيات 
بتحقيق  خاللها  من  ومدارسنا  مديريتنا  ستقوم  التي  الكيفية  تصف  التي 

المقاصد واألهداف المذكورة في قانون التعليم الفقرة 11502.
 (قانون التعليم الفقرة 11504(

الزائرون
من  أنّه  بيد  المديرية،  مدارس  يزوروا  أن  ولغيرهم  األسرة  يحق ألعضاء 
المدرسة  بمكتب  التسجيل  الزائرين  جميع  على  يجب  طالبنا،  سالمة  أجل 
عند وصولهم وعليهم ارتداء شارة الزائرين عند تواجدهم بالحرم المدرسي. 
التنسيق مسبقًا مع مدرس طفلك.  أن تزور فصل طفلك، يرجى  أردت  إن 
وفي حالة كانت هناك رغبة في عقد اجتماع، يجب أن يتم تحديد موعد مع 
المدرس ليتم االجتماع معه لبعض الوقت قبل اليوم الدراسي أو بعد المدرسة 

أو أثناء فترة تحضير المدرس. (سياسات المجلس الفقرة 1250(

الخاص  للبرنامج  عام  كل  معينة  أهدافًا  عنه  ينوب  من  أو  المشرف  يضع 
بمديريتنا لمشاركة اآلباء، وذلك من أجل المدارس التي تتلقى تمويل برنامج 
األمور  أولياء  أو  لآلباء  يضمن  بأن  المدير  ويلتزم  الفيدرالي.  األول  الباب 
استشارتهم ومشاركتهم في تخطيط برنامج مشاركة اآلباء وتصميمه وتنفيذه 
الفيدرالي  األول  الباب  برنامج  مدارس  من  مدرسة  كل  وتعقد  وتقييمه. 
اجتماعات سنوية لتخبر العائالت بشأن الطالب المشاركين ومتطلبات برنامج 
األول  الباب  برامج  بالمشاركة في تخطيط  الخاصة  األول، وحقوقهم  الباب 

ومراجعتها وتحسينها وكذا لتخبرهم بسياسة المشاركة األسرية.

األسرية  المشاركة  استراتيجيات  أّن  عنه  ينوب  من  أو  المشرف  ويضمن 
الخاصة بمديريتنا يتم تطويرها بشكل مشترك مع أولياء األمور أو األوصياء 
الطالب المشاركين في برامج الباب األول وأنهم يوافقون على تلك البرامج. 
التي  الكيفية  وتصف  األبوية  المشاركة  عن  توقعات  االستراتيجيات  وتضع 
وأوصياء  األمور  أولياء  سيشارك  نشاط.  كل  خاللها  من  مديريتنا  ستنفذ 
الطالب في القرارات الخاصة بكيفية تخصيص أموال برنامج الباب األول 

الفيدرالي وفي أنشطة مشاركة اآلباء.

مشاركة مدارس برنامج الباب األول الفيدرالي

المتطوعون
تقّدر مديريتنا مساعدة األسر والمتطوعين من المجتمع ليكونوا مساعدين 
في الفصول الدراسية ويقوموا بعدة أدوار منها محاضرين فنيين ومعلمين 
للقراءة وغيرها من األدوار التطوعية. ويجب أن يتوافق قبول المتطوعين 
مع القوانين وغيرها من األحكام، بما في ذلك الفحص لكشف مرض السل 
استكمال  أيًضا  المتطوعين  من  يُطلب  وقد  األصابع.  بصمات  وفحص 
استمارة معلومات خاصة بالمتطوعين أو استمارة برنامج التعريف. ويحتاج 
المتطوعون أن يكون لديهم واجبات معتمدة من موظف مؤهل وعليهم أن 
كنت  إن  الطالب.  احتياجات  يلبي  لجدول  وفقًا  الشخص  هذا  مع  يعملوا 
مهتًما بالتطوع في أي من المجاالت، الرجاء التواصل مع ناظر المدرسة. 
وترحب مديريتنا أيًضا بمشاريع تحسين المتطوعين التي تدعم المدرسة، 
وتلبي الحاجات الخاصة وتتوافق مع قواعد األمن والمبنى وال تزيد بشكل 
ملحوظ من مقتضيات الصيانة وال تتعارض مع اتفاقيات العمل للموظفين.

خدمات خاصة بالعائالت المصابة بالصم أو 
التي تعاني من ضعف السمع

بدون  اإلشارة  للغة  مترجمين  الموحدة  جوان  سان  تربية  مديرية  ستوفر 
أثناء  وذلك  السمع  ضعف  من  يعانون  الذين  أو  الصم  للعائالت  تكلفة  أي 
مع  التواصل  يرجى  اإلشارة،  لغة  مترجم  لطلب  والفعاليّات.  االجتماعات 
حتى  بأسبوعين  االجتماع  الحدث/  تاريخ  قبل  بك  الخاص  المدرسة  مكتب 

يكون هناك متسع من الوقت للتخطيط.

المشاركة على مستوى المديرية
ترحب مديرية سان جوان الموحدة بمشاركة العائالت والموظفين والطالب 
وأعضاء المجتمع في تطوير البرامج وتنفيذها وتقييمها من خالل المجالس 

واللجان االستشارية.

المديرية،  لجنة  قامت  األكاديمي،  التقدم  مستوى  لتحسين  منها  دعم  وفي 
ومعها اآلباء من المجموعات الفرعية الممثلة بشكل مشترك بتطوير سياسة 
المشاركة األسرية الخاصة بنا. وتنص سياستنا على توقعاتنا حول المشاركة 
األسرية وتشرح الكيفية التي من خاللها سنقوم بمشاركة العائالت في أنشطة 
معينة من شأنها أن تدعم مستوى إنجاز الطالب. ومن جانبنا، فإننا نجري 

تقييًما لمدى فعالية السياسة كل سنتين.

لتحسين  بمقاطعتنا ضمن خطتنا  الخاصة  اآلباء  وتم وضع سياسة مشاركة 
مجلس  السياسة  هذه  اعتمد  وقد  بالمدرسة.  وأدائهم  الطالب  إنجاز  مستوى 
الحصول عليها  يمكنك  أو  مديريتنا  وبمكتب  بالمدارس  متاحة  التعليم وهي 
 .www.sanjuan.edu عبر الموقع اإللكتروني الخاص بالمديرية على

وهي متوفرة أيًضا باللغة اإلسبانية والروسية واألوكرانية.
 (سياسات المجلس الفقرة 6020(
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مركز المديرية للعائالت
للعائالت  بمديريتنا،  الخاص  التسجيل  مركز  جوان،  سان  مركز  يوفر 
مالبس  خزينة  أيًضا  ويوفر  اإلنترنت.  عبر  للمعلومات  الوصول  إمكانية 
وهناك  الغذائي  والدعم  المالبس  في  مساعدة  إلى  تحتاج  التي  للعائالت 
على االتصال  يرجى  المعلومات  من  لمزيد  للتطعيمات.  عيادة   أيًضا 

مدينة  في   .3700-Garfield Ave زيارة  أو   (916)  726-5826  
.Carmichael

تعليم اآلباء
بتعليم  دراسية خاصة  والمجتمعية صفوفًا  األسرية  المشاركة  إدارة  توفر 
الصفوف يمكن االتصال  المعلومات عن هذه  المزيد من  اآلباء ولمعرفة 
على الرقم 7929-971 (916). توفر مديريتنا مختلف الصفوف وورش 
العمل لتلبي احتياجات األسر. يمكنكم االطالع على الجدول الزمني عبر 

.www.sanjuan.edu/family الرابط

مفاتيح التحفيز: كشف أسرار النجاح بالمدرسة الثانوية 
والجامعة وفي الحياة (من أربعة إلى خمسة أسابيع)

صمم هذا الصف آلباء الطالب في المرحلة اإلعدادية والثانوية حتى يستطيعوا 
متابعة تالميذهم. والتعرف على برنامج نيفيانس وكيفية الحفاظ على مسارك 
التعليمي حتى بلوغ المرحلة التعليمية وكيفية التنافس والتفوق بالجامعة. هذا 

المشروع مناسب ألسر الطالب في المرحلة اإلعدادية والثانوية.

اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية الخاصة بالمديرية
تقدم اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية الخاصة بالمديرية النصيحة 
تقييم  بشأن  وكذا  اإلنجليزية  اللغة  لمتعلمي  الرئيسية  الخطة  بشأن  لمديريتنا 
االحتياجات وأهداف المديرية وأغراضها، بما يضمن التوافق مع متطلبات 
المساعدة التوجيهية والتعليمية القابلة للتطبيق، وإدارة إحصائيات المستخدمين 
للغة وإجراءات إعادة التصنيف واإلخطارات الخطية لآلباء. وتقدم التدريب 
المتواصل لمساعدة األعضاء في تنفيذ مسئولياتهم االستشارية. (قانون التعليم 
الفقرة   5 لألنظمة  كاليفورنيا  والية  قانون   ،62002.5  ،52176 الفقرة 

11308(د)، قانون الواليات المتحدة 20 الفقرة 6312(

)CS&I( لجنة المناهج والمعايير والخدمات التوجيهية وخدمة الطالب
تقوم لجنة المناهج والمعايير والخدمات التوجيهية وخدمة الطالب بمراجعة 
وترجيح البرامج التعليمية والمعايير والتقييمات ومتطلبات التخرج والدورات 

التدريبية، واعتمادات الكتب المدرسية وسياسات سلوك الطالب وتأديبه.
 

)FT&F( اللجنة االستشارية للمرافق ووسائل النقل والتمويل
تقوم اللجنة االستشارية للمرافق ووسائل النقل والتمويل بمراجعة المشكالت 
النقل  ووسائل  المرافق  مجاالت  في  التعليمية  الهيئة  من  بتوجيه  والقضايا 

والتمويل. وتصدر اللجنة ترجيحات الهيئة التعليمية.
 

لجنة اآلباء االستشارية لخطة المحاسبة والمراقبة المحلية
تقوم لجنة اآلباء االستشارية لخطة المحاسبة والمراقبة المحلية بالتنسيق مع 
طاقم العمل ومجموعات الموظفين وأصحاب المصالح الكبار لتوفير اآلراء 
والمراقبة  المحاسبة  لخطة  االستشارية  اآلباء  لجنة  أفعال  حول  والتعليقات 

المحلية وخدماتها وفعاليتها في تلبية أولويات الوالية وأهدافها العامة.

)PC( مجلس سياسات برنامج مساعدة األطفال ذوي الدخل المنخفض 
لبرنامج  الرئيسية  القرارات  اآلباء في صنع  السياسات صوت  يمثل مجلس 
مساعدة األطفال ذوي الدخل المنخفض. ويجمع هذا المجلس بين آباء/ أولياء 
أمور األطفال المسجلين حاليًا والنائبين عن مجتمعنا الذين يشكلون األعضاء 

المنتخبين. ويختار كل فصل مدرسي نوابهم الخاصين بهم.

أكاديمية الريادة األبوية (6 جلسات)
في  بنشاط  يشاركوا  بأن  األمور  وأولياء  اآلباء  الدراسية  الفصول  تمكن 
لجان المديرية وذلك عن طريق إمدادهم باالستيعاب األكبر للنظام التعليمي 
ومبادرات المديرية وفرص الريادة األبوية داخل مدراس مديرية سان جوان 
الموحدة. وتعد تلك األكاديمية مناسبة لعائالت األطفال في المرحلة االبتدائية 

واإلعدادية والثانوية.

حلول المحبة (7 جلسات)
يُعد برنامج حلول المحبة برنامًجا تعليميًا خاًصا باآلباء وقد صمم خصيًصا 
ألسر الطفل الصغير صعب المراس أو الطفل في أوائل مرحلة المراهقة. 
يعتمد هذا البرنامج على استخدام نموذج سلوكي معين يتكون من مجموعة 
التعليمية المدرجة في كتيٍب خاص بالفصل وذلك لزيادة االهتمام  األنشطة 
بالتعليم. تخلق مهام الممارسة المنزلية التي بعنوان “خطوات نحو النجاح” 
قاعدة متينة من شأنها إحداث تغيير بالمنزل. ويعد هذا البرنامج مناسبًا ألسر 

الطالب في المرحلة االبتدائية واإلعدادية.

لجان المديرية
 المجلس االستشاري لآلباء الخاص بالمشرف

يجتمع المشرف مع ممثلي اآلباء من كل مدرسة في هذا المجلس أثناء 
 السنة الدراسية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط

.http://www.sanjuan.edu/spac

لجنة رقابة المواطنين إلصالح المنشآت
تضمن لجنة رقابة المواطنين أن يتم إنفاق عائدات السندات على المنشآت 
ولمراجعة  المواقع  لزيارة  أشهر  ثالثة  كل  اللجنة  وتجتمع  حكيم.  بشكل 
المشروعات وتقارير حالة الميزانية. يتم نشر تواريخ وأماكن االجتماعات 

.www.sanjuan.edu/bonds عبر الرابط

اللجنة االستشارية للتعليم الخاص
تساعد اللجنة االستشارية المجتمعية للتعليم الخاص في التنسيق بين الموارد 
مشكالت  حول  لمديريتنا  النصائح  وتقدم  الخاص  بالتعليم  المتعلقة  المجتمعية 
عن  األعضاء  إبالغ  على  الشهرية  االجتماعات  وتساعد  الخاص.  التعليم 
الرقم على  االتصال  يرجى  المعلومات  من  لمزيد  والقوانين.   البرامج 

.)916) 971-7953

المجلس االستشاري للتعليم المهني والفني
الحكومة  عن  نوابًا  والفني  المهني  للتعليم  االستشاري  المجلس  يتضمن 
والعائالت والمدرسين والمديرين. للمزيد من المعلومات يرجى االتصال 

على 7163-971 (916) أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني
.www.sanjuan.edu

اللجنة التوجيهية لتعليم الموهوبين والمتفوقين
بالعائالت  الخاصة  والمتفوقين  الموهوبين  لتعليم  التوجيهية  اللجنة  تراجع 
تخطيط  أجل  من  المجلس  سياسة  والطالب،  والمدرسين  والمديرين 
على االتصال  يرجى  المعلومات  من  لمزيد  وتقييمه.  وتنفيذه  اللجنة   برنامج 

.)916) 979-8518 

ورش عمل جامعة لآلباء (صفوف فردية)
يتم تعديل ورش العمل بحيث تتناسب مع احتياجات المشاركين. إذ قد تتضمن 
الواجبات  استراتيجيات  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  الورش،  مواضيع 
منع  وكيفية  والمدرسين،  اآلباء  بين  تجمع  الجتماعات  واإلعداد  المنزلية، 
التنمر، وكيفية استخدام التكنولوجيا، والحضور، وطرق المشاركة في الحرم 

المدرسي، واستيعاب التقييمات الموحدة والقياسية.

مشروع آباء الطالب البالغين (10 جلسات)
تحسين  شأنها  من  التي  االستراتيجيات  بمشاركة  االستشاريين  الخبراء  يقوم 
يستطيعون  خاللها  من  التي  الطرق  يشاركون  وكذا  األطفال  مع  العالقات 
أو  الكحول  أو  المخدرات  تعاطي  في  التورط  من  أطفالهم  ومنع  إدراك 
المرحلة  في  الطالب  ألسر  مناسب  المشروع  هذا  للعصابات.  االنضمام 

اإلعدادية والثانوية.

مشروع محو أمية األسر اإلسبانية (6 جلسات)
يوفر مشروع محو أمية األسر اإلسبانية الدعم الكافي ويوفر لألسر أنشطة 
روتينية للقراءة لتحسين مهارات اللغة اإلنجليزية. ومن شأن هذا المشروع 
باللغتين  الدراسية  الفصول  وتتاح  وأطفالهم.  اآلباء  بين  التفاعل  تعزيز 

اإلنجليزية واإلسبانية. وهي مناسبة ألسر الطالب في المرحلة االبتدائية.
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تكاليف  دفع  وبعد  الرسوم..  كامل  يدفعون  ممن  االبتدائية  المرحلة  لطالب 
الوجبات الخاصة باليوم، يتم توفير وجبة بديلة حتى يتم تمويل حساب الوجبات 

أو يدفع الطالب ثمن الوجبة نقًدا.

لن يسمح بالدفع المؤخر بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية. لن يُفرض رسوم 
على المواد الغذائية االنتقائية ويجب على الطالب أن يدفع الثمن كامالً عند 

شرائه أكثر من وجبة واحدة في يوم واحد.

خدمات التغذية
في  المتخصصين  المهنيين  من  فريق  من  الغذائية  الخدمات  إدارة  تتشكل 
على  وقدرتهم  الطالب  صحة  أجل  من  عملهم  يكرسون  والتغذية  الطعام 
التعلم. إذ أننا ندعم التعليم من خالل الترويج للعادات الصحية مثل ممارسة 
الرياضة وتناول األطعمة الصحية. وتوفر إدارتنا الطاقة الغذائية الالزمة 
وفقًا  الطعام  وجبات  تقديم  خالل  من  وذلك  التعليمية  العملية  الستكمال 
ألعلى معايير للتغذية والخاصة ببرنامج اإلفطار المدرسي وبرنامج الغداء 
المدرسي الوطني. ويتم وضع قوائم الطعام على يد مختص التغذية المعتمد 
في مديريتنا بحيث تتم مطابقة المعايير الدولية والحكومية لألكل الصحي. 
االبتدائية  المرحلتين  في  الطالب  لكافة  يوميًا  يقدم  الذي  الطعام  فيكون 
الفواكه والخضراوات  واإلعدادية عبارة عن طبق سلطة ومعه عدًدا من 
الطازجة. وقد قمنا أيًضا بتطوير برنامج تعليمي غذائي بالمدارس لتسهيل 
التعليم عن أساليب الحياة الصحية. إذ توفر هذه المشاركة مصادر غذائية 
مناسبة لكل مرحلة وخطط مجانية للدروس وفعاليّات واختبارات األطعمة 
وجلسات تتاح للمدرسين ليتفاعلوا بشكل أكبر في العملية التعليمية ويدمجون 

مهارات الرياضيات والكتابة والعلوم بالتغذية.

سياسات الصحة والتغذية
“قام مجلس الصحة المدرسي المنسق الخاص بمديريتنا بمراجعة وفحص السياسة 
الصحية الخاصة بمديرية تربية سان جوان الموحدة بأوائل عام 2015. وتشمل 
المراجعات متطلبات جديدة بموجب قانون القضاء على الجوع وتوفير الصحة 
لألطفال التابع لوزارة الزراعة بالواليات المتحدة 2010. وتشمل المراجعات 
أيًضا إرشادات جديدة عن “”وجبات خفيفة تابعة لوزارة الزراعة”” من شأنها 
الحد من بيع األطعمة والمشروبات غير الصحية بالحرم المدرسي. للمزيد من 
المعلومات حول مجلس الصحة المدرسي المنسق وسياسة الصحة الخاصة 
.www.sanjuan.edu/cshc اإللكتروني:  الموقع  بزيارة  قم   بمديريتنا 

(قانون التعليم الفقرة 38085، و49436-49430، و49490-49493، 
و49530-49536،  و49510-49520،  و49500-49505، 
المجلس  سياسات  و51222-51223،  و49570،  و49547-49560، 

الفقرة 3550، و3553، و3554، و5030، و6142.2، و6142.7)”

اعتماد  تّم  الخاصة،  االحتياجات  ذي  لطفلك  اآلمن  النقل  ضمان  أجل  من 
اإلجراءات التالية التي يجب االنصياع لها.

المغادرة  وقت  قبل  الحافلة  محطة  أمام  ومنتظًرا  مستعًدا  طفلك  اجعل   .1
المقرر بخمس دقائق. إن لم يكن طفلك مستعًدا، فسيستمر السائق في طريقه. 

إذ أنها مسئوليتك أنت أن تراقب قدوم الحافلة.

2. في حالة كان طفلك ال يتقبل أن يكون وحيًدا وقت الظهيرة، يرجى منك 
أن تكون بالمنزل وعلى استعداد الستقبال طفلك وقت المغادرة من المدرسة. 
وبسبب الغياب، يختلف وقت الوصول للمنزل بحسب الظروف. لذا فإنّه في 
حالة لم يكن هناك أحٌد بالمنزل، سيتم إرجاع الطفل إلى المدرسة وستكون 

مسئوليتك أنت أن تقل الطفل من المدرسة.

الرعاية  حالة  في  تغيير  لديك  طرأ  أو  مسكنك  من  االنتقال  عليك  كان  إن   .3
النهارية، يرجى إخطار مكتب التعليم الخاص على الرقم 971-7525 (916) 
في أقرب وقت ممكن قبل تقديم طلب التغيير. قد تستغرق التغييرات فترة تصل 

إلى عشرة أيام حتى يمكن تنفيذها.

4. قبل بداية الدراسة، سيتواصل معك سائق حافلة المدرسة الخاصة بطفلك 
ويبلغك برقم الشارع ووقت إقالل طفلك من وإلى المدرسة. في حالة عدم 
تلقيك اتصاالً هاتفيًا قبيل ظهيرة يوم 16 أغسطس 2016، يرجى االتصال 
بإدارة وسائل النقل على الرقم 7076-971 (916) للحصول على مواعيد 

توصيل طفلك من وإلى المدرسة.

5. سيزودك سائق الحافلة بورقة بها معلومات عن الطالب (تفويض بترك 
بالمشكالت  النقل  إدارة  تخبر  بأن  النموذج  هذا  لك  ويسمح  وحده).  الطفل 
إذا  عما  اإلدارة  تخبر  فإنها  ذلك،  عن  فضالً  بطفلك.  الخاصة  والمتطلبات 
كان في اإلمكان ترك طفلك بموقف الحافلة بدون رعاية من أحد الكبار أثناء 

وقت الظهيرة.

في حالة رغبتك بترك طفلك بدون رعاية من الكبار، يجب عليك أن تقدم 
النموذج إلى مكتب المواصالت قبل بداية المدرسة. يرجى إرسال النموذج 

بالبريد أو تسليمه في مكتب المواصالت الكائن في:
3050 Orange Grove Ave., North Highlands, CA 95660

أسعار الوجبات

وسائل النقل
في   3050-Orange Grove Avenue في  النقل  وسائل  إدارة  تقع 
North Highlands. ورقم هاتفها هو 7076-971 (916). ويقع موقف 
سيارات الزائرين بالجانب الغربي من المبنى. ويطلب من الزوار التسجيل 
في مكتب االستقبال. تبدأ ساعات عمل المكتب من االثنين وحتى الجمعة من 
الساعة السابعة صباًحا وحتى الرابعة والنصف عصًرا خالل السنة الدراسية، 
الثالثة  وحتى  صباًحا  السابعة  الساعة  من  الخميس  حتى  االثنين  يوم  ومن 

والنصف مساًء خالل العطلة الصيفية.

وجبات بسعر مخفض وأخرى مجانية
الصحية،  المدرسية  الوجبات  إلى  للوصول  الطالب  تحسين فرص  بهدف 
الطالب  لكافة  مجانية  وأخرى  مخفض  بسعر  وجبات  المدرسة  توفر 
المستحقين للدعم. وتوفر استمارات طلب سرية ابتداًء من األول من مايو 
فهي  الورقية  الطلب  استمارات  أّما  فقط).  واإلسبانية  اإلنجليزية  (باللغة 
متاحة باإلنجليزية واإلسبانية والروسية بإدارة خدمات التغذية الخاصة بنا، 
استمارات  قبول  يتم  المدرسة.  العائالت ومطاعم ومكاتب  ووحدة خدمات 
الطلب على مدار السنة ويتم تحديثها سنويًا وال يطلب منك سوى استمارة 
طفلك  هوية  عن  اإلفصاح  يتم  لن  بأسرتك.  التالميذ  لجميع  واحدة  طلب 
ووجبتهم المستحقة ستظل سرية. (قانون التعليم الفقرة 49510، سياسات 

المجلس الفقرة 3553(

بإمكانك الحد من عدد قوائم الطعام التي تتكدس بمنزلك هنا وهناك عن طريق 
التسجيل للحصول قوائم الطعام الخاصة بالطفل من خالل البريد اإللكتروني، 
مرفقًا معها نشرة التغذية الشهرية. اختار “قوائم الطعام النباتية” عبر الموقع 
إرسال  يتم   .www.sanjuan.edu/nutritionservices اإللكتروني 
منتصف  عند  كل شهر  من  يوم  بأول  اإللكتروني  البريد  عبر  الطعام  قوائم 
الليل. لمزيد من المعلومات حول إدارة خدمات التغذية يرجى زيارة الموقع 
اتصل  أو   www.sanjuan.edu/nutritionservices اإللكتروني 

بمكتبنا على الرقم 979-8966 (916(.

قوائم الطعام عبر البريد اإللكتروني

الحافالت
إال  المواصالت  وسائل  الموحدة خدمات  سان جوان  تربية  مديرية  توفر  ال 
وفقًا للقوانين الحكومية وقوانين الوالية. أي أنّها ال توفر وسائل المواصالت 
كان  حالة  ففي  الخاص.  للتعليم  باحتياجهم  المعروفين  للطالب  إال خصيًصا 
من  لمزيد  مديريتنا،  بمدارس  وجديًدا  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  طفلك 
المعلومات، يرجى منك التواصل مع المكتب الميداني إلدارة التعليم الخاص 

أو اتصل بالرقم 971-7525 (916). 

سياسة تكلفة خدمات التغذية
ستقوم إدارة خدمات التغذية بتمديد رصيد الوجبات ليوم واحد (وجبتي اإلفطار 

والغداء) 

البرنامج  من خالل  للمرح  كمقاٍه صيفية  التغذية  خدمات  تعمل  كل صيف، 
لمديريات  يسمح  فيدراليًا  برنامًجا  يُعد  وهو   .(SSFO) للطعام  الصيفي 
المنخفض  الدخل  ذات  بالمناطق  مجانية  وجبات  توفر  بأن  العامة  المدارس 
أثناء فصل الصيف. وال يحتاج األطفال في سن الـ 18 أو أقل إلى التسجيل 
أو تقديم أوراق وليس هناك أي متطلبات نقدية ليحصلوا على وجبات إفطار 
وغداء مجانية. وال يتطلب األمر من األطفال التسجيل في مديرية سان جوان 

الموحدة حتى يشاركوا في البرنامج.

مقهى المرح الصيفي

4748

لمزيد من المعلومات عن األسعار الحالية للوجبات، يرجى زيارة الموقع 
اإللكتروني www.sanjuan.edu/nutritionservices أو االتصال 

على الرقم 979-9699 (916(.
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األمان
تلتزم مديريتنا بتوفير بيئة تعليم آمنة لجميع الطالب. حيث نسعى في مديرية 
تمس  مشكالت  أي  وجود  عدم  لضمان  جاهدين  الموحدة  جوان  سان  تربية 

حضور الطالب للمدرسة من حيث السالمة واالنضباط.

إذا شككت أّن طفلك يتعرض للمضايقات، فاستمع له وخذ األمر على محمل 
الجد. وحافظ على تواصل مفتوح معه. وقم بتوثيق تاريخ ووقت وتفاصيل 
الحادثة. فضاًل عن العمل مع المدرسة على حل هذا الموقف. وحافظ على 
المتخذة.  الخطوات  وناقش  والمديرية  المدرسة  موظفي  مع  مفتوح  تواصل 

حيث ال يسمح القانون للمدرسة مناقشة مسائل انضباط األطفال اآلخرين.

سيساعدك  لذا  للتنمر.  القانوني  التعريف  مع  المخاوف  بعض  تتناسب  ال  قد 
على  طفلك  ساعد  المسائل.  هذه  تناول  على  والمديرية  المدرسة   موظفو 
المضايقات.  مواقف  في  بعنف  وليس  بحزم  التصرف  في  مهاراته   تنمية 
معاملة  حيث  من  قدوة  بمثابة  له  وكن  الجسدي.  االنتقام  على  تشجعه  وال 
يرجى  المعلومات  من  وللمزيد  المجتمع.  في  أو  المنزل  في  سواء  اآلخرين 
على  االتصال  أو   ،www.sanjuan.edu/bullying الرابط  زيارة 

 (916) 575-2380

للموقع  الولوج  المجتمع  وأعضاء  للعائالت  ينبغي  الطوارئ،  حاالت  وفي 
ستنشر  حيث   .www.sanjuan.edu الرابط على  للمديرية  اإللكتروني 
تداعيات الحاالت الحرجة على الصفحة الرئيسية. هذا وتنظر مديرية التربية 
مشاركة  يخص  فيما  قيًما  شريًكا  بصفتهم  اإلعالم  وسائل  ألعضاء  أيًضا 
المعلومات الطارئة مع العائالت. وفي الغالب ستبث محطة اإلذاعة المحلية 
الحاالت  أخبار  أحدث  للصحف  اإللكترونية  والمواقع  التلفزيون  وقنوات 

الحرجة. 

ونطلب من العائالت توخي الحذر وحسن التقدير عند التواصل مباشرة مع 
الطالب عبر الهواتف المحمولة أو عند إرسال رسائل نصية أثناء حاالت 
الطوارئ. حيث قد يتشتت الطالب المستخدمون للهواتف المحمولة عن اتباع 
التعليمات الحيوية التي يوجهها موظفو المدرسة. ومن الصعب أيًضا السيطرة 
على اإلشاعات التي تنتشر بين الطالب أثناء األزمات، لذا ينبغي للعائالت 
االستناد إلى المعلومات الرسمية التي تصدر من المكالمات الهاتفية الخاصة 
عبر  المقاطعة  بها  تدلي  التي  التصريحات  أو  بالمقاطعة  اإلشعارات  بنظام 

وسائل اإلعالم المحلية للحصول على أدق المعلومات.
قانون ميغان

يقدم قانون ميغان للعامة معلومات حول مكان تواجد مرتكبي الجرائم الجنسية 
أنفسهم  حماية  المجتمع  أعضاء  يستطيع  بحيث   المسجلين؛ 
بكاليفورنيا  العدل  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  ويقدم  هذا   وأطفالهم. 
المعلومات.  لهذه  الوصول  إمكانية   (www.meganslaw.ca.gov(
نظام  سكرامنتو  مقاطعة  مأمور  مكتب  يستخدم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ألي  تنبيه  أداة  وهي  الجرائم)،  مرتكبي  (رقابة   "OffenderWatch" 
لنظام  الوصول  للمجتمع  ويمكن  الجنسية.  الجرائم  مرتكبي  من 
"OffenderWatch" من خالل الموقع اإللكتروني لمكتب مأمور مقاطعة 
)www.sacsheriff.com). حيث لن يُسمح لمرتكبي الجرائم المسجلين 

من العمل كمتطوعين في المدرسة أو األنشطة المدرسية.

شراكة المدارس اآلمنة مع مكتب المأمور
تتمتع مديرية تربية سان جوان الموحدة بشراكة المدارس اآلمنة المبرمة مع 
العمل  أوقات  خارج  المندوبون  يتواجد  سكرامنتو.  مقاطعة  مأمور  مكتب 
على  الحفاظ  في  العون  لتقديم  بالجامعات  يوميًا  اآلمنة)  المدارس  (ضباط 
عمليات الوقاية واإلنفاذ. توفر مدينة سيتروس هيايتس تواجد شرطي ألغراض 
الحماية واالستجابة للمدارس الواقعة ضمن حدود المدينة، بما في ذلك ضابط 

األمن والسالمة المخصصين في مدارس سان جوان وميسا فيردي الثانوية.

نحث العائالت على المشاركة في برامج األمن الجارية في مدارس تالميذهم 
ومناقشة مسائل األمن الشخصي معهم، السيما األمان والسالمة عقب اليوم 
وأثناء  الدراسي  اليوم  نهار  في  لإلشراف  الطالب  يخضع  حيث  الدراسي. 
المشاركة في البرامج الدراسية المسائية المنعقدة برعاية المديرية. ومع ذلك، 
وعقب انتهاء اليوم الدراسي، تفتح مديرية سان جوان الموحدة أبواب مدارسها 

أمام أنشطة المجموعات العامة والمجتمعية.

وفي حالة بقاء تالميذك في حرم المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، فيرجى 
التحدث معه حول اتباع نفس اعتبارات السالمة الموصى باتباعها في المرافق 
العامة مثل أماكن التسوق والمنتزهات. كما نحث العائالت على التعرف على 
خطط وإجراءات الطوارئ المتبعة في مدارس تالميذهم، جنبًا إلى جنب مع 

إنشاء خطط وإجراءات طوارئ خاصة بمنازلهم.

أمن حرم المدرسة بعد اليوم الدراسي

التواصل في حاالت الطوارئ
أخذت المديرية خطوات من شأنها ضمان إبقاء العائالت على علم حال وجود 
حادث طارئ في المدرسة. وتستخدم المديرية نظام مراسلة الطوارئ لتبليغ 
اآلباء وأولياء األمور باألوضاع التي تحدث في كل حرم مدرسي. حيث يتيح 
النظام للمديرية والمدارس التواصل مع اآلباء في غضون دقائق. وعادة ما 
سيكون هذا أول اتصال يستلمه اآلباء أثناء الحاالت الطارئة. لذا من األهمية 
بمكان حصول المدارس على معلومات التواصل الصحيحة لضمان استالم 

العائالت للمعلومات الطارئة الحيوية في الوقت المناسب.

مدير  إبالغ  سرعة  يرجى  آمنة،  غير  تكون  قد  حاالت  مالحظة  حالة  في 
رقم  على  المدرسة  لمديرية  التابع  األمن/الوقاية  عمليات  قسم  أو  المدرسة 
المتاح  7000-971 (916). كما يمكن االتصال على خط نصائح األمن 
على مدار الساعة على رقم 8477-979 (916)، أو إرسال رسالة نصية 
على 5552-243 (916) لترك رسالة بأي شيء حدث أو قد يحدث من 

شأنه إلحاق الضرر بالطالب أو الموظفين أو ممتلكات المدرسة.

سيتم الحفاظ على سرية جميع االتصاالت الجارية على خط النصائح. كما 
زيارة  خالل  من  لمديريتنا.  اإللكتروني  الموقع  عبر  البالغات  تقديم  يمكن 
الرابط www.sanjuan.edu/safety ومن ثم اختيار "اخبر شخص ما" 

.)Tell Someone(

مخاوف تتعلق باألمن خطط وفرق األمان
باإلضافة إلى ما سبق، أسست جميع المدارس فرق أمان مدرسية تتكون من 
المدارس  تحديث خطط  يتم  كما  والعائالت.  المدرسة  موظفي  من  مجموعة 
لموظفي  الفعّالة  االستجابة  وضمان  المشكالت  تجنب  بُغية  سنويًا  اآلمنة 
الخاص  المدارس اآلمنة  الطوارئ. يعمل طاقم برنامج  المدرسة في حاالت 
بالمديرية مع ممثلين من جميع المدارس وموظفي مديرية التربية بهدف التقييم 

وإعطاء توصيات لتحسين معايير األمان.

معايير األمان
المدارس ما يلي: معايير سلوكية  المطبقة في  تشمل معايير األمان األخرى 
قوية وإنفاذ قوي، ونظام الجامعات المغلقة، ورقابة الجامعات، وبرامج تسوية 
النزاعات، والنصح، ومنظمات العائلة الفعالة، وبرامج وقاية الطالب والتأكيد 
على تربية الشخصية. هذا وتعتبر المديرية حاالت جلب مواد خاضعة للرقابة 
لآلخرين بصفتها جرائم  أذى جسدي  في  والتسبب  والتنمر  األسلحة  وحيازة 

شديدة الخطورة.

كما أّن الموظفين والمتطوعين التابعين للمديرية ممن يعملون بصفة منتظمة 
مع الطالب قد خضعوا لعملية رفع البصمات والتحقق من الخلفية الشخصية. 
فضاًل عن أّن حرم المدارس محكم الغلق. ويجب على الطالب الحصول على 
إذن لمغادرة حرم المدرسة، كما يتعين على جميع الزوار التسجيل في المكتب 

للحصول على إذن دخول المدرسة من المدير. 

برامج المشي وركوب الدراجات
تجري المديرية عمليات فحص بخصوص برامج المشي وركوب الدراجات 
المشي  لدعم  اإلعدادية  والمدارس   ،K-8 ومدارس  االبتدائية  المدارس  في 
وركوب الدراجات اآلمن للمدرسة، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي. 

استقصائية  ودراسات  للطالب  إحصاءات  إجراء  الفحص  عمليات  تشمل 
األقدام/بالدراجة  على  مشيًا  الرحالت  طرق  تقييم  بُغية  المدرسية  للرحلة 
وتوفر  هذا  الدراجة.  ركوب  أو  المشي  حركة  تعوق  التي  العوائق  وتحديد 
عمليات الفحص تقارير مدرسية فردية تتضمن توصيات بشأن مشروعات 
تحسين البنية التحتية، وإجراءات اإلنفاذ واألنشطة التعليمية والتشجيعية. وقد 
تضم األنشطة كل من: يوم المشي العالمي للمدرسة، وتعليم قيادة الدراجات، 
البشرية،  المدرسية  والحافالت  بالفصل،  القدم  عضالت  تقوية  وأنشطة 
ومسابقات الدراجات واألنشطة المدرسية التحفيزية التي تشجع خيارات نمط 
الحياة الصحي. هذا وتتوفر عمليات الفحص للمدارس المهتمة ويتم تطبيقها 

بالحد الذي يسمح به التمويل.
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إغالق المدارس
في الظروف االستثنائية مثل الطقس السيئ، قد يكون من الضروري غلق 
المدارس للحفاظ على سالمة الطالب والموظفين. ويتم اتخاذ قرار غلق 
المدرسة قبل بداية اليوم الدراسي كلما أمكن ذلك. كما سيتم إبالغ العائالت 
وستتوافر  للمديرية.  التابع  اآللي  الهاتفية  المكالمات  نظام  طريق  عن 
معلومات إضافية على الموقع اإللكتروني لمديرية التربية وعبر وسائل 
المدرسة عقب بدء  المحلية. وفي حالة اقتضت الضرورة غلق  اإلعالم 
اليوم الدراسي؛ فسيتم االتصال بالعائالت وإبالغهم بكيفية وموعد ومكان 

اصطحاب الطالب.

المعلومات الصحية للطالب
تؤمن دائرة الخدمات الصحية الخاصة بالمديرية بأّن األطفال األصحاء أكثر 
قدرة على التعلم. لذا نعمل كمناصرين لألطفال من خالل مساعدة العائالت 
للطالب  يتيح  مما  الصحية،  المخاوف  وتقليص  إدارة  على  والمجتمعات 
تحصيل األهداف التعليمية. وبصفتنا عضًوا في الفرق متعددة التخصصات؛ 
نحث على التعليم والمعرفة من خالل تناول القضايا الصحية التي تحول دون 

المشاركة والحضور بالمدرسة.

الممرضات  أو  بالمدرسة  (الممرضين  الصحية  الخدمات  أفراد  يتوافر  ال 
حرم  في  بانتظام  الصحية)  الخدمات  مساعدي  أو  المجازات  الممتهنات 
االحتياجات  لتقييم  متجول  أساس  على  الممرضات  تتوافر  حيث  المدارس. 
الصحية واإلشراف على الرعاية الصحية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

وإدارة الفحوصات الصحية (الرؤية والسمع والجنف).

ومن الضروري على اآلباء وأولياء األمور اإلفصاح التام عن أي مشكالت 
الذي  المعلمين  وجميع  المكتب  لموظفي  الطالب  منها  يعاني  صحية خطيرة 
يعملون معه. وإذا كان تلميذك بحاجة لرعاية صحية متخصصة أثناء اليوم 
الخدمات  وموظفي  المدرسة  مدير  لمقابلة  موعد  تحديد  فسيتم  الدراسي؛ 
الصحية وباقي موظفي المدرسة لتصميم خطة فردية. وقد يكون من المفيد 
إنشاء "نظام زمالة" لتلميذك من خالل إخبار زميل له بحالته وكيفية التعامل 

في حاالت الطوارئ.

متطلبات الفحص الصحي
يُلزم قانون الوالية اآلباء أو أولياء األمور عند تسجيل طالب الصف األول 
لالختبار  الخضوع  عن  تنازل  على  التوقيع  أو  فحص صحي  شهادة  بتقديم 
قبل  شهًرا  األطفال خالل 18  على  الصحي  االختبار  يجرى  وقد  الصحي. 
االلتحاق بالصف األول أو في غضون 90 يوًما بعد االلتحاق بالصف. لذا 
نحث العائالت على التسجيل في االختبار الصحي مع التحصينات في وقت 

واحد. (قانون السالمة والصحة في والية كاليفورنيا الفقرة 124105(

اإلعفاء من الفحص البدني
للحفاظ على صحة جميع الطالب، تشارك المديرية مشاركةً فعّالة في إعداد 
المعدية.  األمراض  على  والسيطرة  للوقاية  الالزمة   المعايير 
والداه  طلب  طالب  على  بدني  فحص  أي  إجراء  يتم  لن  ذلك،   ومع 
الفقرة  كاليفورنيا،  في  التعليم  (قانون  كتابةً.  إعفاءه  أمره  أولياء   أو 

49403 و4945049451(.

متطلبات التحصين
بالمدارس،  المشروط  غير  االلتحاق  لتسجيل  أنّه  على  الوالية  قانون  ينص 
يجب على جميع الطالب تحت عمر 18 شهًرا الخضوع لتطعيم شامل وفقًا 
لمتطلبات إدارة الصحة العامة للوالية. وتشمل التطعيمات الالزمة لاللتحاق 

برياض األطفال:

الجرعاتالتطعيمات 

4شلل األطفال

5اللقاح الثالثي - الخناق / السعال الديكي / الكزاز 

لقاح MMR الحصبة / النكاف / الحصبة األلمانية (الحميراء) 
2(الحصبة لمدة 3 أيام) 

3التهاب الكبد ب

1جدري الماء (الجديري) 

التطعيمات الالزمة لاللتحاق بالصف السابع (إذا لم يتم تلقيها في عمر 
أصغر):

الجرعاتالتطعيمات 

لقاح MMR الحصبة / النكاف / الحصبة األلمانية (الحميراء) 
2(الحصبة لمدة 3 أيام) 

3التهاب الكبد ب 

تشمل التطعيمات الالزمة لاللتحاق بالصف السابع حتى الثاني عشر:

الجرعاتالتطعيمات 

لقاح الكزاز، والدفتيريا والسعال الديكي للكبار (يعطى في أو بعد بلوغ 
1العام السابع) 
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يجوز التحاق جميع الطالب اآلخرين ممن لم يخضعوا للتطعيم بشكل كامل 
وفق سياستنا والجدول المقدم من دائرة خدمات الرعاية الصحية للوالية فقط 
فترة زمنية محددة.  تطعيم/تطعيمات إضافية خالل  في حالة حصولهم على 
اآلباء  على  ويجب  هذا  طبية.  ألسباب  التطعيم  من  الطالب  إعفاء  ويجوز 
وأولياء األمور توقيع تنازل للحصول على هذا اإلعفاء. كما يجب على الطبيب 
التحقق من األسباب الصحية لإلعفاء. ويلزم استبعاد الطالب غير الممتثلين 
للمتطلبات من المدرسة. وفي حالة انتشار مرض لم يتم تحصين أحد الطالب 
ضده؛ فيتم استبعاد هذا الطالب من المدرسة حتى انتهاء فترة العدوى. إذا كان 
لديك استفسارات حول سجل تطعيم الطالب الخاص بك و/أو وضع التحاقه 
الفقرة  كاليفورنيا  في  التعليم  (قانون  بالمدرسة.  االتصال  يرجى  بالمدرسة، 

49403 و48216، سياسة المجلس الفقرة 5141.3(.

عيادة التطعيم في مديرية تربية سان جوان
ستوفر مديرية تربية سان جوان المركزية ومركز التسجيل المركزي التابع 
العيادة  وتقع  صحي.  بتأمين  المشمولة  غير  للعائالت  تطعيمات   للمديرية 

بالعنوان:
 3700 Garfield Ave., Carmichael, CA 95608.
بالغرفة رقم 4. وتبلغ تكلفة الزيارة 10 دوالر للطالب. ونرحب بالزائرين 
العيادة،  مواعيد  على  للتعرف  التالي  الرابط  زيارة  ويرجى  حجز.   دون 

.www.sanjuan.edu/sjcentral

صحة األسنان
للتأكد من أّن الطالب مستعد لحضور المدرسة، يلزم قانون والية كاليفورنيا 
الطالب بالخضوع لفحص صحة الفم واألسنان بحلول 31 مايو، وذلك لتالميذ 
في  األول  عامهم  يكون  أيهما  األول،  الصف  أو  األطفال   رياض 
أي مدرسة حكومية. ويجرى الفحص قبل التحاق الطالب بالمدرسة بفترة 12 
شهًرا، ويشترط أيًضا اجتياز هذا الفحص. ويحدد القانون بأن يجرى الفحص 

على يد طبيب أسنان مرخص أو طبيب مسجل يعمل بطب األسنان. 

الفم  لصحة  مجاني  فحص  على  المدارس  بعض  في  الطالب  يحصل  وقد 
واألسنان باإلضافة إلى برنامج تثقيفي حول صحة الفم واألسنان. لن يجرى 
فحص صحة الفم واألسنان على أي تلميذ طلب والداه أو أولياء أمره إعفاءه 

كتابةً. (قانون التعليم في كاليفورنيا الفقرة 49452.8(.

فرط التحسس غير الُمشخص
الحساسية والتي قد تظهر جراء  قاسية تجاه  التحسس هي ردود فعل  فرط 
التعرض لمادة مسببة للحساسية أو للدغة من حشرة أو نادًرا ما تكون بعد 
ممارسة الرياضة. وقد تتسبب في الوفاة إذا لم يتم صرف أدرينالين وتلقي 
العناية الطبية على الفور. هذا وقد يعاني البعض من حساسية مفرطة غير 

معروفة من قبل لذا قد ال يكون لها وصفة طبية. 

حاقن  بصرف  مدرب  متطوع  أو  المدرسة  لممرضة  التشريعات  تسمح 
األدرينالين الذاتي ألي شخص ظهر عليه أعراض حساسية مفرطة مهددة 
للحياة بعد التعرض أو ابتالع مادة مسببة للحساسية. وسيتم تدريب المتطوعين 
على عالمات وأعراض الحساسية المفرطة، وكيفية إعطاء حاقن األدرينالين 
الذاتي، واالتصال بالخدمات الطبية الطارئة (911)، وسيتم تزويدهم بجميع 
وقانون   ،49414 الفقرة  التعليم  (قانون  الالزمة.  اإلجراءات  أو  الوثائق 

مجلس الشيوخ الفقرة 1266(

األمراض السارية والمعدية
قد يتم إرسال الطالب للمنزل حال اكتشاف أنّه يعاني من مرٍض معٍد أو متنقل. 
وال يسمح للطالب بالعودة للمدرسة حتى تتأكد الجهات المعنية بالمدرسة من 
أّن الطالب لم يعد ناقالً للمرض أو للعدوى. (قانون التعليم في كاليفورنيا الفقرة 

49451، سياسة المجلس الفقرة 5112.2(

إعطاء الدواء 
وبدون  (بوصفة  الدواء  إعطاء  مسألة  المدرسة  من  معين  موظف  يتولى  قد 
وصفة) أثناء األيام الدراسية، ويشترط الحصول على طلب خطي من كل من 
الطبيب واآلباء أو أولياء األمور يوضح طريقة ومقدار ووقت إعطاء الدواء. 
(قانون التعليم في كاليفورنيا الفقرة 49425-49423، سياسة المجلس الفقرة 

.)5141.21

هذا ولن يتم إعطاء الدواء إال للطالب الذين يرى أولياء أمورهم أو آبائهم أو 
الطبيب الخاص بهم أّن الدواء ضروري للتصدي لحالة طبية قد تهدد حياتهم، 
أو للطالب المحتاجين لتناول الدواء أثناء اليوم الدراسي بهدف تحسين مستوى 
المدراس  بمكاتب  األدوية  تناول  تصاريح  نماذج  وتتوفر  الدراسي.  تفاعلهم 
وعلى الموقع اإللكتروني لمديريتنا. ويجب تجديد نماذج التصريح سنويًا، على 

أن تكون سارية اعتباًرا من 1 أغسطس وحتى 31 يوليو من العام المقبل.

يجب إحضار الدواء لمكتب المدرسة في العبوة األصلية الخاصة به. ونحث 
اآلباء وأولياء األمور بالطلب من طبيب الطالب بوصف دواء طويل المفعول، 

إذا أمكن، بحيث ال يكون من الضروري تناول الدواء بالمدرسة.

يخضع  عندما  المدرسة  بإبالغ  األمور  وأولياء  اآلباء  الوالية  قانون  يلزم 
الحركة،  وفرط  الربو،  (مثل  عرضي  غير  لمرض  مستمر  لعالج  الطالب 

ومرض السكري أو الصرع) (قانون التعليم الفقرة 49480(

العالج المستمر 

لضمان قدرة الطالب على التعلم ومواجهة جميع التحديات البصرية في وقت 
مبكر قدر اإلمكان، ستفحص مديرية تربية سان جوان الموحدة حاسة اإلبصار 
لدى جميع الطالب، بما في ذلك فحوصات دقة اإلبصار ورؤية األلوان، عند 
التسجيل األول وعلى األقل كل ثالث سنوات بعد ذلك، في الصفوف 1، 3، 
أولياء  أو  اآلباء  من  بناًء على طلب  الفحص  التنازل عن  ويجوز  و 8.   6
األمور و/أو تقديم شهادة مناسبة من طبيب أو طبيب عيون. وسنخطر اآلباء 
(قانون  الطالب لفحص حاسة اإلبصار.  اجتياز  أولياء األمور حال عدم  أو 

التعليم في كاليفورنيا الفقرة 49450 و49457(

تقييم حاسة اإلبصار

لضمان قدرة الطالب على التعلم ومواجهة جميع التحديات السمعية في وقت 
مبكر قدر اإلمكان، ستفحص مديرية تربية سان جوان الموحدة حاسة السمع 
بواسطة فرد أو وكالة مخولة عند جميع الطالب، في الصفوف 1، 2، 5، 8، 
10. ويجوز التنازل عن الفحص بناًء على طلب من اآلباء أو أولياء األمور. 
حاسة  لفحص  الطالب  اجتياز  عدم  حال  األمور  أولياء  أو  اآلباء  وسنخطر 

السمع. (قانون التعليم في كاليفورنيا الفقرة 49452 و49454(.

تقييم حاسة السمع

الحساسية المهددة للحياة
تدرك مديرية تربية سان جوان الموحدة بأّن ردود فعل الحساسية، التي في 
أغلب األحيان يكون سببها التعرض لمواد يعاني الطالب من حساسية تجاهها، 
قد تكون مهددة للحياة. عادة ما يكون مصدر هذه المواد المسببة للحساسية هو 
يمكن  الالتكس.  أو  الحشرات  أو  األدوية  أو  الغذائية  المواد  من  معين  نوع 
المسببة  المواد  لهذه  عرضيًا  تعرًضا  المدرسة  بيئة  تعرض  خطر  تقليص 
للحساسية إذا ما عمل موظفو المدرسة والطالب والعائالت واألطباء معًا على 

تقليل المخاطر وتوفير بيئة آمنة.

في حالة إذا كان هناك طالب ما يعاني من حساسية مهددة للحياة، فيلزم على 
وسيعد  الطفل.  بحساسية  المدرسة  موظفي  إبالغ  األمور  أولياء  أو  اآلباء 
موظفو  وسيتعرف  للمدرسة.  ويقدمها  مخصصة  عالجية  إجراءات  الطبيب 
المدرسة على هذه اإلجراءات وسيكونون على علم بمكان األدوية الضرورية 
وطريقة إعطائها. ويلزم تقديم تدريب لموظفي المدرسة للتعرف على ردود 
الفعل تجاه الحساسية والمبادئ التوجيهية للمديرية الخاصة بالحساسية المهددة 
للحياة. هذا وسيعمل موظفو المدرسة مع العائالت على أساس فردي الستيعاب 
تجاه  المحتملة  الفعل  الحساسية/ردود  من  يعانون  الذين  الطالب  احتياجات 
الحساسية وتقليص خطر التعرض العرضي لنوع الحساسية الذي يعانون منه. 
 ،49423.5  ،49423  ،49414  ،49403 الفقرة  التعليم  (قانون 
كاليفورنيا  والية  وقانون   ،5141.21 الفقرة  المجلس  سياسات   ،4923.6

لألنظمة المادة 8: 5193(

إدارة مرض السكري
تدرك مديريتنا أّن مرض السكري ينتشر بين السكان في عمر الدراسة. حيث 
أصبح مرض السكري من الدرجة الثانية أكثر شيوًعا، السيما بين المراهقين 
الذين يعانون من زيادة الوزن. وفي حقيقة األمر، سيعاني طفل من بين ثالثة 
أطفال أمريكيين ممن ولدوا بعد عام 2000 من مرض السكري من الدرجة 
البداية؛  ببطء وقد ال تظهر أي أعراض في  المرض  يتطور  الثانية. حيث 
ولكن يمكن عالجه والوقاية منه. يمكن إدارة مرض السكري لدى الطالب 
بطريقة مالئمة وآمنة أثناء اليوم الدراسي واألنشطة التي ترعاها المدرسة، 
إذا ما عمل موظفو المدرسة والطالب واألطباء معًا بهدف التعزيز األمثل 
وتوفير  المخاطر  وتقليل  السكري،  مرض   إلدارة 

بيئة آمنة. 
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يقع على عاتق أولياء األمور واألوصياء مسؤولية إخطار العاملين بالمدرسة 
إجراءات عالج  الطالب  يحدد طبيب  السكري.  بداء  المصاب  الطالب  بحالة 
اإلجراءات  هذه  المدرسة على  للمدرسة. وسيتعرف موظفو  ويقدمها  محددة 
يخضع  صرفها.  وطريقة  الضرورية  األدوية  بمكان  علم  على  وسيكونون 
العاملون بالمدرسة للتدريب على كيفية تحديد حاالت الطوارئ المحتملة وفهم 
وإدراك  الكتابية  اإلجراءات  واتباع  الدم  في  الجلوكوز  نسبة  مراقبة  كيفية 
في  السكري  داء  بإدارة  يتعلق  فيما  بمديريتنا  الخاصة  التوجيهية  المبادئ 
المدرسة. وسيعمل الموظفون مع األسر على أساس فردي لمراعاة احتياجات 

الطالب المصاب بداء السكري. 

إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بممرضة مدرستك أو مكتب البرامج 
رقم هاتف  على  الموحدة  جوان  سان  تربية  لمديرية   الصحية 
 7643-971 (916). وهذه المعلومات متاحة بأكثر من 25 لغة على الموقع 
كاليفورنيا: بوالية  التعليمية  لإلدارة   اإللكتروني 
 www.cde.ca.gov/ls/he/hn/type2diabetes.asp   

(قانون التعليم الفقرة 49452.7(

الطالب المتزوجون و/أو الحوامل و/أو من 
ذوي األبناء

في  بالحق  األبناء  ذوي  من  و/أو  الحوامل  و/أو  المتزوجون  الطالب  يحتفظ 
الفصول  بيئة  وتعتبر  شامل.  تعليمي  أو  مدرسي  برنامج  أي  في  المشاركة 
المدرسية هي االستراتيجية التعليمية المفضلة إال إذا كان أحد البدائل ضروريًا 
الطالب و/أو طفله/طفلها. ويمكن االطالع على معلومات  باحتياجات  للوفاء 
إضافية عن الخدمات المقدمة إلى الطالب المتزوجين و/أو الحوامل و/أو من 
ذوي األبناء في الفقرة 5146 من سياسات مجلس مديرية سان جوان الموحدة 
طريق  عن  أو   www.sanjuan.edu للمديرية  اإللكتروني  الموقع  على 
االتصال بمستشار في مدرسة طالبك أو مكتب المشاركة األسرية والمجتمعية 
على رقم الهاتف 7929-971 (916) أو مركز التحاق سان جوان المركزي 
الفقرة  المجلس  (سياسات   .(916)  726-5826 الهاتف  رقم  طريق  عن 

)5146

مكافحة الحشرات
يتطلب قانون المدارس الصحية لعام 2000 من قطاعات المدارس إخطار 
األسر بشأن المبيدات الحشرية التي يتوقعون استخدامها خالل العام. وتمارس 
الحشرات  مكافحة  ووكاالت  الموحدة  جوان  سان  تربية  مديرية  من  كل 
المتعاقدين معنا نهج اإلدارة المتكاملة لمكافحة الحشرات للتعامل مع مشكالت 
انتشار الحشرات في المباني المدرسية. ويركز نهج اإلدارة المتكاملة لمكافحة 
الحشرات على الوقاية طويلة األمد أو مكافحة المشكالت الخاصة بالحشرات. 
المعالجة  أساليب  تشمل  قد  الحشرات،  مكافحة  تستدعي  التي  الحاالت  وفي 

مبيدات ميكانيكية أو ثقافية أو بيولوجية من أقل الفئات سمية.

عملية  من  منها  الكثير  تعفى  الحشرات،  مبيدات  معظم  سمية  لقلة  ونظًرا 
اإلبالغ. ودأبت مديريتنا منذ أمد بعيد على استخدام أقل الوسائل المتاحة سميةً 
زيادة  حالة  وفي  الحشرات.  انتشار  مكافحة  القضاء على مشكالت  أو  لمنع 
أعداد الحشرات وعدم القدرة على التحكم في انتشارها، يجوز استخدام مبيدات 
الحشرات غير المعفية التالية. وتندرج مبيدات الحشرات الواردة أدناه في فئة 
المبيدات األقل سمية وهى الفئة الثالثة التي تستدعي وضع بطاقة وسم تدعو 

لتوخي الحرص فقط:

المعلق   SCو (سيفلوثرين)،   Cy-Kick نشط)  (مكون  اآلفات  مبيد  اسم 
(اميداكلوبريد)،  وميريت  اليثرين)،  (دي-ترانس  فريز  (ديلميثرين) وواسب 
وبريميز 75 (اميداكلوبريد)، وتيرميدور (فيبرونيل)، وBP100 (بيريثرين) 
(اميداكلوبريد)   WSP  75 وزينيث  (جليفوسات)  أب   وراوند 

وCB 80 اكسترا (بيراثين).

تتعهد مديرية تربية سان جوان الموحدة بعدم استخدام مبيدات الحشرات أو 
الثانية  أو  السمية األولى (خطر)  فئة  الكربامات من  أو  العضوي  الفوسفات 
(تحذير) أو مبيدات الحشرات الواردة على قائمة المقترح 65. يتم إنشاء سجل 
بالموقع للطالب أو العاملين ذوي الحاالت الطبية أو الذين يتطلبون إخطاًرا 
قبل استخدام المواد المذكورة أعاله. والستالم إخطار مسبق حول االستخدام 
الهاتف رقم  على  والعمليات  الصيانة  بإدارة  االتصال  يرجى  موقعك،   في 

العمل  (ساعات  االعتيادية  العمل  ساعات  خالل   .(916)  971-5740  
المدرسية) وإخبارنا بأنك ستحتاج إلى إشعار بشأن استخدام مبيدات الحشرات.    

فيما عدا حاالت الطوارئ، يتسلم كافة المسجلين في هذا السجل إخطاًرا قبل 
استخدام مبيدات الحشرات في مدراسهم بمدة 72 ساعة على األقل. وتستطيع 
الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مبيدات الحشرات المعنية والحد من 
استخدام مبيدات الحشرات على الموقع االلكتروني إلدارة القواعد التنظيمية 
الستخدام مبيدات الحشرات http://www.cdpr.ca.gov. إذا كان لديك 
المتكاملة  اإلدارة  منسق   ،Bill Dunn على  االتصال  يرجى  أسئلة،  أي 

لمكافحة الحشرات بمديريتنا، على هاتف رقم 971-5740 (916(.

توافر خطط معالجة االسبستوس
يتوافر لدى مديرية تربية سان جوان الموحدة خطة إدارة تقييم شاملة لمعالجة 
معالجة  خطة  وتتوافق  المباني.  في  االسبستوس  على  تحتوي  التي  المواد 
البيئة  حماية  بوكالة  الخاصة  التنظيمية  واللوائح  القواعد  مع  االسبستوس 
األمريكية وخاصة قانون االستجابة الطارئة لمخاطر االسبستوس المشرع 

في أكتوبر 1987.

أعدت خطة المعالجة من أعمال المعاينة والمسح الفعلية التي أجريت منذ عام 
داخل مديرية سان  بالمواقع  والمنشآت  المدارس  لكافة  1988 وحتى اآلن 
جوان الموحدة. وصدرت قائمة بكافة المواد التي تحتوي على االسبستوس 
في المباني مع عالمات تحذير لتحذير قاطني المباني وعمال الصيانة ممن 
قد يتعرضون للمواد التي تحتوي على االسبستوس في المباني أثناء عملهم. 
جمعت االستبيانات التي أجريت بغرض المعاينة وبيانات العينات في خطة 
متاحة  معالجة  خطة  وكل  المديرية.  داخل  مكان  أو  مدرسة  لكل  معالجة 
للمراجعة في مكتب كل مدرسة أو في قسم الصيانة والعمليات بمديرية تربية 

سان جوان الموحدة الكائن في:
6135 Sutter Avenue, Carmichael, CA 95608.

ويمكن ألي شخص لديه تساؤل أو استفسار بشأن خطة إدارة قانون االستجابة 
من  مشروع  بأي  الخاصة  الوثائق  أو  االسبستوس،  لمخاطر  الطارئة 
مشروعات التخفيف، االتصال بإدارة الصيانة والعمليات على رقم الهاتف 

.)916) 971-5740

بموجب القانون، يجوز إعفاء الطالب من الحضور للمدرسة لغرض الحصول 
عدا  فيما  أمره  ولي  أو  الطالب  والد  موافقة  دون  سرية  طبية  خدمات  على 

الحاالت التي ينص عليها القانون. (قانون التعليم الفقرة 46010.1(.

الخدمات الطبية السرية

رسوم الطالب
عند  النظامية  الشكاوى  إجراءات  الموحدة  جوان  سان  تربية  مديرية  تتبع 
التعامل مع الشكاوى التي تدعي وجود خلل في االلتزام بقانون الوالية أو 
القانون الفيدرالي أو لوائحهم التنظيمية بما فيها االدعاءات بأّن أحد الطالب 
ُطلب منه دفع رسوم نظير المشاركة في نشاط تعليمي بخالف الرسوم أو 

اإليداعات أو الرسوم األخرى التي يسمح بها القانون.

خدمات  إدارة  مع  بالتعاون  الموحدة  جوان  سان  تربية  مديرية  لدى  يوجد 
الرعاية الصحية بوالية كاليفورنيا برنامج يسمح برد تكاليف العالج للمديرية 
(مثل  مختارة  لخدمات صحية  وهذا  الفيدرالية،  الصحية  المعونة  من خالل 
العالجات والتقييمات الصحية) المقدمة للطلبة المؤهلين في المدرسة. ووفقًا 
للقواعد والمبادئ التوجيهية الخاصة بهيئة التعليم المحلية، نخطركم بأنّه يمكن 
توجيه سجالت الطلبة المؤهلين إلى وكالة الفواتير التابعة لنا على نحو سري 
(بموجب قانون محاسبية وانتقالية التأمين الصحي الفيدرالي). ولن يتسبب هذا 
البرنامج في تغيير الخدمات الصحية المدرسية المقدمة حاليًا لكافة الطالب. 
ولن يحرم الطالب من الخدمات التي يحتاجونها لحضور المدرسة. ولن توجه 
فواتير ألولياء األمور واألوصياء نظير الخدمات التي تقدمها مديرية تربية 

سان جوان الموحدة.

سداد الخدمات الصحية

ال تقدم مديرية تربية سان جوان الموحدة أي تأمين لتغطية اإلصابات التي قد 
يتعرض لها الطالب في المدرسة أو خالل المشاركة في األنشطة الرياضية. 
التأمينية ألطفالهم. وبموجب  التغطية  النوع من  ونوصي األسر بشراء هذا 
المدرسية  الرياضات  في  يشارك  أي طالب  يتمتع  أن  يجب  الوالية،  قوانين 

بتأمين صحي مالئم.

تأمين يغطي  الموحدة بعمل ترتيبات شراء  قامت مديرية تربية سان جوان 
اإلصابات الناشئة عن الحوادث الرياضية للطالب من خالل شركة التأمين 
على الطالب، وهذا في حالة رغبة أسرهم في ذلك. وحزم التأمين متاحة في 
مكاتب المدرسة. وللحصول على معلومات عن مزايا التغطية، اتصل على 
التسجيل  ويعتبر  Diane Edelstein على رقم 1-800-367-5830. 
الفقرة  التعليم  (قانون  اختياريًا.  الطالب  على  التأمين  شركة  برنامج  في 

9470-49472، سياسات المجلس الفقرة 5143(

التأمين الصحي على الطالب
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ويتم الحفاظ على سرية الشكاوى بحسب اللزوم. وتحظر مديرية تربية سان 
جوان الموحدة األعمال االنتقامية ضد أي مشارك في عملية الشكاوى. ويحقق 
في كل شكوى على نحو عاجل وبطريقة تحترم خصوصية كافة األطراف 

المعنية.

المدرسة  أو مدير  المدرسين  أحد  تواصل مع  نظامية،  لديك شكوى   إذا كان 
أو بمديريتنا  التاسع  بالباب  االلتزام  مسئول  أو  بالموقع  اإلداريين  أحد   أو 

مع Linda C. T. Simlick أو المستشار العام على صندوق بريد رقم :
P.O. Box 477, Carmichael, CA 956090477.

كما يمكنك االتصال على هاتف رقم 971-7110 (916(.

للشكاوى  التوجيهية  المبادئ  مع  تتوافق  ال  التي  القلق  بدواعي  يتعلق  وفيما 
النظامية، تستطيع األسر االتصال بإدارة األسرة والمشاركة على هاتف رقم 

7929-971 (916) للحصول على المساعدة. 

شكاوى ويليامز
يجب تقديم الشكوى التي تدعي وقوع أي من الحاالت الواردة بتسوية ويليامز 
لدى مدير المدرسة أو من ينوب عنه. وسيقوم مدير المدرسة أو من ينوب عنه 
سلطته/سلطتها.  ضمن  تقع  مشكلة  أي  في  للتحقيق  المعقولة  الجهود  بكافة 
وسوف ينتصف ألي شكوى صحيحة خالل فترة زمنية معقولة ال تتجاوز 30 

يوم عمل بدًءا من تاريخ استالم الشكوى.

ويمكن رفع الشكاوى بدون ذكر االسم. وإذا أشار مقدم الشكوى إلى رغبته في 
المتعلق  بالقرار  ينوب عنه  أو من  المدير  يبلغه  لشكواه،  الحصول على رد 
بالشكوى خالل 45 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى. وفي نفس الوقت، يبلغ 
مدير المدرسة أو من ينوب عنه نفس المعلومات إلى مشرف مديريتنا أو من 

ينوب عنه.

إذا كان مقدم الشكوى غير راٍض عن قرار الشكوى، يجوز له وصف الشكوى 
لمجلس اإلدارة في جلسة مفتوحة في موعد الجلسات االعتيادية للمجلس.

وفيما يتعلق بالشكاوى التي تتعلق بأحوال المنشآت التي تشكل حالة طوارئ 
أو تهديد عاجل لصحة أو سالمة الطالب كما هو موضح أعاله، يجوز لمقدم 
أو  المدرسة  مدير  من  المقدم  القرار  عن  الرضا  بعدم  يشعر  الذي  الشكوى 
العام.  التعليم  لمشرف  استئناف  تقديم  عنهم  ينوب  من  أو  المديرية  مشرف 

وستعتبر الشكاوى والردود الخطية سجالت عامة.

 ويمكن الحصول على نموذج شكاوى بمكتب المدرسة أو مكتب المديرية أو 
الموحدة  تربية سان جوان  بمديرية  الخاص  اإللكتروني  الموقع  تحميلها من 
http://www.sanjuan.edu. كما يمكنك كذلك تحميل نسخة من نموذج 

شكاوى إدارة كاليفورنيا التعليمية من الموقع اإللكتروني التالي:
 http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/index.asp   

(الفقرة 1312.4 من اللوائح اإلدارية)

إّن تسوية ويليامز هي تسوية من فئة الدعاوى القضائية ضد والية كاليفورنيا 
الفقراء  للطالب  متساوية  تعليمية  فرص  توفير  في  الوالية  تقصير  تدعي 
كاليفورنيا  بوالية  المدارس  كافة  على  ويليامز  تسوية  وتسري  والمعدمين. 
وتتعامل مع مدى كفاية الكتب المدرسية والمواد التعليمية وأحوال المنشآت 
لصالح  التدخل  وحاالت  توزيعهم  سوء  أو  للمدرسين  الشاغرة  والوظائف 

الطالب الذين لم يجتازوا امتحانات التخرج في نهاية الصف الثاني عشر.

الذي يوضح  ويليامز  بالمديرية إخطار تسوية  ونُشر في كل غرفة دراسية 
الحد األدنى من المعايير التعليمية التي تشمل كفاية الكتب المدرسية والمواد 
العاملين  مهام  توزيع  سوء  أو  للمدرسين  الشاغرة  والوظائف  التعليمية 
(قانون  الشكاوى.  وإجراءات  الشاملة  التعليمية  الخدمات  وتوافر  والمنشآت 

التعليم الفقرة 35186 و60119(

تسوية ويليامز

تتحمل مديرية تربية سان جوان الموحدة المسؤولية الرئيسية عن التقيد بقانون 
الوالية أو القانون الفيدرالي أو لوائحهم التنظيمية. ويجب على أي طالب أو 
موظف أو أحد األبوين/ولي األمر الذي يشعر بوقوع حالة تمييز أو تحرش 
أو ترهيب أو تنمر أو تحرش جنسي االتصال فوًرا بأحد المدرسين أو مدير 
المدرسة أو مسئول االلتزام بالباب التاسع في مديريتنا. ويتاح مجانًا نسخ من 

إجراءات االلتزام في مكاتب المدارس أو المديرية.

الشكاوى الموحدة

احصل على نسخة من نموذج الشكاوى الموحدة من المدرسة أو من مسئول 
االلتزام بالباب التاسع. ثم سلم نموذج الشكوى إلى مدير المدرسة أو مسئول 

االلتزام بالباب التاسع.

التحقيق
والقرار  التحقيق  بنتائج  خطيا  تقريًرا  تقدم  ثم  الشكوى  في  مديريتنا  تحقق 

المنبثق عنه خالل 40 يوًما من تقديم الشكوى.

الوساطة
حل  في  الطرفين  يساعد  ثالثًا  طرفًا  وتتضمن  اختيارية.  الوساطة  تعتبر 
الخالف. وفي حالة استخدام الوساطة، تمدد الفترة الزمنية بمقدار 30 يوًما.

االستئناف
أيام  له/لها 5  يتاح  الشكوى عن قرار مديريتنا،  في حالة عدم موافقة مقدم 
لالستئناف على القرار إلى مجلس التعليم بمديريتنا، أو بدالً من ذلك يتاح لهم 
15 يوًما لالستئناف على القرار إلى إدارة كاليفورنيا التعليمية. ويجوز لمقدم 
رهنًا  المدني  القانون  بموجب  االنتصاف  سبل  إلى  اللجوء  كذلك  الشكوى 

بجداول زمنية معينة.

وفي أي وقت، يحق لمقدم الشكوى رفع شكوى تدعي وقوع انتهاكات للقوانين 
أو اللوائح التنظيمية الفيدرالية التي تمنع التمييز والتحرش والترهيب والتنمر 
بناًء على الحاالت الفعلية أو المتصورة المتعلقة بالجنس أو العرق أو األصل 
الجنسية  أو  الوطني  األصل  أو  اللون  أو   العرقي 
النسب  أو  الجنسية  التفضيالت  أو  الجنسية  الميول  أو  العمر  أو  الدين   أو 
الجنس  نوع  التصريح عن  أو  الجنس  نوع  أو  العرقية  المجموعة  تحديد   أو 
ارتباط  أو على أساس  العقلية  أو  الجسدية  أو اإلعاقة  الجنس  أو هوية نوع 
هذه  من  أكثر  أو  لواحدة  تنتمي  أخرى  مجموعة  أو  آخر  بشخص  الشخص 
السمات الفعلية أو المتصورة، لدى مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم 

بالواليات المتحدة األمريكية، الكائن في:
50 Beale Street, Suite 7200, San Francisco, CA 
94105.

عملية إجراء الشكاوى الموحدة
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FIFTH
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August 18 - June 8

Instructional D
ays

W
EEK

August 16 - June 8

Early Childhood Education / 
Preschool

Marvin Marshall  971-7375
5309 Kenneth Ave., C  95608 
 
General Davie,Jr.                      575-2430
1500 Dom Way  S 95864

Elementary Schools

Arlington Heights K-5  971-5234 
6401 Trenton Wy., CH 95621
Cambridge Heights K-5 867-2000
5555 Fleetwood Dr., CH 95621
Cameron Ranch K-5 575-2302
4333 Hackberry Ln., C 95608
Carmichael K-5 971-5727
6141 Sutter Ave.,  C 95608
Carriage  K-6 971-5241
7519 Carriage Dr., CH 95621
Cottage K-5 575-2306
2221 Morse Ave., S  95825
Cowan Fundamental K-6 575-2312
3350 Becerra Wy., S  95821
Coyle K-5 867-2012
6330 Coyle Ave.,  C 95608
Del Dayo K-6 575-2323
1301 McClaren Dr., C 95608
Del Paso Manor K-6 575-2330
2700 Maryal Dr., S 95821
Deterding K-6 575-2338
6000 Stanley Ave., C 95608
Dewey Fundamental  K-6 867-2020
7025 Falcon Rd., FO  95628
Dyer-Kelly K-5 566-2150
2236 Edison Ave., S 95821
Edison K-7 979-8960
2950 Hurley Wy., S 95864 
Gold River Discovery Ctr. K-8     867-2109
2200 Roaring Camp Dr., GR 95670
Grand Oaks  K-5 971-5208
7901 Rosswood Dr., CH  95621 
Green Oaks Fundamental K-6  986-2209
7145 Filbert Ave., O 95662
Greer K-5 566-2157
2301 Hurley Wy., S 95825
Howe K-5 566-2165
2404 Howe Ave., S  95825
Kingswood K-8 867-2046
5700 Primrose Dr., CH  95610
LeGette K-6 867-2054
4623 Kenneth Ave., FO 95628
Lichen K-8 971-5237
8319 Lichen Dr., CH  95621 
Mariemont K-5 575-2360
1401 Corta Wy., S  95864
Mariposa  K-5 971-5212

7940 Mariposa Ave., CH  95610
Mission K-6 Open 575-2362
2925 Mission Ave., C  95608
Northridge K-6 867-2066
5150 Cocoa Palm Wy., FO  95628
Oakview K-5  986-2215
7229 Beech Ave., O  95662
Orangevale Open K-8 867-2067
5630 Illinois Ave., F.O.  95628
Ottomon  K-5 986-2228
9460 Ottomon Wy., O 95662
Pasadena K-5 575-2373
4330 Pasadena Av., S  95821
Peck K-5 867-2071
6230 Rutland Dr., C  95608
Pershing  K-6 867-2076
9010 Pershing Ave., O  95662
Schweitzer K-5 867-2094
4350 Glenridge Dr., C  95608
Sierra Oaks K-8  575-2390
171 Mills Rd., S  95864
Skycrest K-5 867-2098
5641 Mariposa Ave., CH  95610
Starr King K-8 971-7320
4848 Cottage Wy. , C  95608
Thomas Kelly K-5 867-2041
6301 Moraga Dr., C  95608 
Trajan K-5 971-5200
6601 Trajan Dr., O  95662
Twin Lakes K-6 986-2243
5515 Main Ave., O 95662
Whitney  K-5 575-2407
4248 Whitney Ave., S  95821
Woodside K-8 971-5216
8248 Villa Oak Dr., CH  95610

Middle Schools

Arcade Fundamental 971-7300  
3500 Edison Ave., S  95821
Arden 971-7306
1640 Watt Ave., S  95864
Barrett 971-7842
4243 Barrett Rd., C  95608
Carnegie 971-7853
5820 Illinois Ave., O  95662
Churchill 971-7324
4900 Whitney Ave., C  95608
Pasteur Fundamental 971-7891
8935 Elm Ave., O 95662
Sylvan 971-7873
7085 Auburn Blvd., CH  95610
Will Rogers  971-7889
4924 Dewey Dr., FO  95628

High Schools

Bella Vista 971-5052
8301 Madison Ave., FO 95628
Casa Roble Fundamental 971-5452
9151 Oak Ave., O 95662
Del Campo 971-5664
4925 Dewey Dr., FO 95628
El Camino Fundamental 971-7430
4300 El Camino Ave., S  95821
Encina Preparatory (6-12) 971-7538
1400 Bell St., S 95825
Mesa Verde 971-5288
7501 Carriage Dr., CH 95621
Mira Loma 971-7465
4000 Edison Ave., S 95821
Rio Americano 971-7494
4540 American River Dr., S 95864
San Juan  971-5112
7551 Greenback Ln., CH 95610

Special High School Programs

El Sereno Independent Study 971-5060
10700 Fair Oaks, F.O. 95628 

La Entrada Continuation HS          426-4088
5320 Hemlock St., S  95841 
 
Visions in Education Charter        971-
7037 
4800 Manzanita Ave., C  95608 
 
Choices Charter School        979-
8378 
4425 Laurelwood Way  S  95864

Special Education Centers

Laurel Ruff 971-7586
5325 Garfield Ave., S 95841
La Vista 867-2121
4501 Bannister, F.O. 
Ralph Richardson 971-7411
4848 Cottage Wy., C 95608

Adult Education

Sunrise Tech Center                971-7654
7322 Sunrise Blvd., CH 95610

San Juan Central

3700 Garfield Ave., C  95608 916-SAN-JUAN
                                                     916-726-5826 
 
 
C=Carmichael                       GR=Gold River 
CH=Citrus Heights                O=Orangevale 
FO=Fair Oaks                        S=Sacramento 



مرسد املصطلحـــــاتمرسد املصطلحـــــات

الموحدة  األكاديمية  المعايير  وتعني   - للوالية  المشتركة  األساسية  المعايير 
اإلنجليزية  اللغة  مواد  في  السابقة  كاليفورنيا  والية  معايير  محل  تحل  التي 

والفنون والرياضيات.

للوائح  الرسمي  والنشر  اإلعداد  ويعني   - لألنظمة  كاليفورنيا  والية  قانون 
قانون  بموجب  الوالية  هيئات  تلغيها  أو  تعدلها  أو  تقرها  التي  التنظيمية 

اإلجراءات اإلدارية. 

قانون األنظمة الفيدرالية - وتعني ترميز القواعد واللوائح التنظيمية العامة 
والدائمة المنشورة في السجل الفيدرالي عن طريق اإلدارات التنفيذية ووكاالت 

الحكومة الفيدرالية للواليات المتحدة األمريكية.

المقدمة  التعليمية  الخدمات  المبكرة - ويقصد به  التعليم في مرحلة الطفولة 
أو  االنتقالية  األطفال  رياض  لمرحلة  االنضمام  لسن  وصولهم  قبل  لألطفال 

التقليدية. 

البالغ  القانونية  التنظيمية  القواعد  التعليم في كاليفورنيا - ويعني أحد  قانون 
مجتمعةً  تشكل  والتي  كاليفورنيا  والية  تشريع  سنها  التي  قاعدة   29 عددها 
القانون التشريعي العام لوالية كاليفورنيا. ويمكن االطالع على القانون بالكامل 

على الموقع اإللكتروني:
http://www.leginfo.ca.gov/cgibin calawquery? 
codesection=edc.

موقع  خارج  أو  داخل  ينشأ  اتصال  إرسال  ويعني   - االلكتروني  اإلجراء 
المدرسة باستخدام جهاز إلكتروني يشمل على سبيل المثال ال الحصر الهاتف 
أو  األخرى  الالسلكي  االتصال  أجهزة  أو  الالسلكي  الهاتف  أو  األرضي 
الحاسب اآللي أو جهاز النداء اآللي. ويشمل هذا االتصال على سبيل المثال ال 

الحصر أي من أشكال االتصال التالية:
1.  رسالة أو نص أو صوت أو صورة

2.  منشور على شبكة التواصل االجتماعي يشمل على سبيل المثال ال الحصر 
ما يلي:

أ. نشر منشورات أو إنشاء صفحة ازدرائية (على موقع الكتروني يُنشأ بغرض 
الحصول على تأثير واحد أو أكثر من التأثيرات الواردة في تعريف التنمر)

ب. انتحال شخصية طالب آخر فعلي بغرض الحصول على تأثير واحد أو 
أكثر من التأثيرات الواردة في تعريف التنمر

ج. إنشاء حساب شخصي مزور بغرض الحصول على تأثير واحد أو أكثر 
من التأثيرات الواردة في تعريف التنمر

التواصل  يستطيعون  ال  الذين  الطلبة  به  ويقصد   - اإلنجليزية  اللغة  متعلم 
من  غالبًا  يأتون  والذين  اإلنجليزية  اللغة  باستخدام  بفاعلية  التعلم  أو  بمهارة 
أوطان وخلفيات ال تستخدم اإلنجليزية والذين يحتاجون عادةً إلى تعليم خاص 

أو معدل في كل من اللغة اإلنجليزية والمواد الدراسية األخرى.

الطرد - ويعني إبعاد أحد الطالب من كافة مدارس مديرية تربية سان جوان 
الموحدة النتهاك القواعد التنظيمية للتعليم الخاصة بوالية كاليفورنيا. ويكون 

الطرد لفترة زمنية محددة ال تتجاوز سنة تقويمية.

قانون خصوصية وحقوق األسرة التعليمية لسنة 1974 )أو تعديل باكلي( 
- هو أحد القوانين الفيدرالية للواليات المتحدة األمريكية ينظم عملية الوصول 

إلى المعلومات والسجالت التعليمية للمواطنين األمريكيين.

قانون السالمة والصحة في والية كاليفورنيا - ويعني القواعد التنظيمية التي 
تغطي الموضوعات المتعلقة بالصحة والسالمة.

مؤهل  طالب  لكل  معدة  خطية  وثيقة  به  ويقصد   - الفردي  التعليم  برنامج 
جهود  خالل  من  الفردي  التعليم  برنامج  ويُعد  خاص.  تعليم  على  للحصول 

فريق عمل مرة واحدة على األقل سنويًا.

وكاالت  مختلف  من  ممثلين  ويعني   - المدرسي  الحضور  مراجعة  مجلس 
أولياء  أو  وآبائهم  المتمردين  أو  المتغيبين  الطالب  يساعدون  الشباب  خدمة 
فيها عن  السيئ  السلوك  تبني  أو  المدرسة  التغيب عن  أمورهم لحل مشاكل 

طريق استخدام الموارد المدرسية والمجتمعية المتاحة.

الدفاع عن النفس - للقيام بالدفاع عن النفس، يجب أال يقع من جانب الشخص 
خطأ أو تحريض، ويجب أال يكون أمامه وسائل للهروب أو التراجع ويجب 

أن يكون هناك خطر وشيك الوقوع.

اإلصابة الجسدية الخطيرة - وتعني ضرر جسيم يلحق بالحالة الجسدية يشمل 
على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: فقدان الوعي واالرتجاج وكسر العظام 
وخسارة أو عجز لوظيفة أي عضو أو جهاز من أعضاء أو أجهزة الجسم 

لفترة طويلة أو جرح يتطلب تقطيب كبير والتشوه البالغ.

الفصل - إبعاد أحد الطالب من الفصل المدرسي ألغراض تأديبية لفترة زمنية 
محددة. 

المصطلحات واالختصارات والعبارات  العائالت معاني  تفهم  أن  المهم  من 
قراءة  أثناء  مفيدة  تكون  قد  قائمةً  ولقد جهزنا  اإلرشادي.  دليلنا  في  الواردة 

مختلف األقسام.

الدورات التدريبية للمستوى المتقدم - وهي دورات للمدارس الثانوية تتيح 
االنتساب للجامعات إذا استكملت بنجاح.

اللوائح اإلدارية - بينما تشير سياسة المجلس إلى التوجيه الذي تقدمه مجلس 
تحدد  الموضوعات.  أحد  بشأن  الموحدة  جوان  سان  تربية  بمديرية  التعليم 

اللوائح اإلدارية طريقة تنفيذ هذا التوجيه.

االعتداء - ويعني محاولة غير قانونية مقترنة بقدرة حالية الرتكاب إصابة 
عنيفة لشخص آخر

الضرب - ويعني استخدام مقصود وغير قانوني للقوة أو العنف ضد شخص 
آخر.

مجلس التعليم - هو مجلس التعليم الخاص بمديرية تربية سان جوان الموحدة، 
ويشار إليه أيًضا بلفظ “مجلسنا” ويقصد به مجلس إدارة مديرية تربية سان 
جوان الموحدة. وينتخب المجتمع أعضاء المجلس الخمسة انتخابًا عاًما لفترة 

تبلغ 4 سنوات.

سياسة المجلس - وتعني سياسة مجلس مديرية تربية سان جوان الموحدة 
التي تسري على مسار العمل أو القواعد في مديريتنا. ويمكن االطالع على 

كافة سياسات مديريتنا على الموقع اإللكتروني:
 www.sanjuan.edu/boardpolicies أو في مكتب المديرية.

التلويح - التلويح بسالح بشكل تهديدي.

التنمر - ويعني أي فعل أو سلوك جسدي أو لفظي حاد أو مسيطر، بما فيها 
التي  األفعال  من  أكثر  أو  فعالً  ويشمل  اإللكترونية  أو  الخطية  المراسالت 
يرتكبها أحد الطالب أو مجموعة من الطالب والموجهة نحو واحد أو أكثر 
من الطالب التي يمكن التنبؤ على نحو معقول بأّن يكون لها أحد التأثيرات 

التالية: 
من  خوف  موضع  في  الطالب  من  مجموعة  أو  الطالب  أحد  وضع   .1

تعرضهم أو تعرض ممتلكاتهم لألذى 
2. التسبب في شعور أحد الطالب بالتعرض لتأثيٍر بالغ الضرر على صحته/

صحتها الجسدية أو النفسية
3. التسبب في شعور أحد الطالب بالتعرض لتدخل كبير في أدائه األكاديمي
4. التسبب في شعور أحد الطالب بالتعرض لتدخل كبير في قدرته/قدرتها 
على المشاركة في أو االنتفاع من الخدمات أو األنشطة أو المزايا التي تقدمها 

المدرسة.
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به  يقوم  أو شفهيًا  أكان خطيًا  أي تصريح سواء  ويعني   - اإلرهابي  التهديد 
شخص يقصد التهديد بارتكاب جريمة ينشأ عنها وفاة أو إصابة جسدية بالغة 
لشخص آخر أو إضرار بالممتلكات بقيمة تتجاوز 1000 دوالر أمريكي بنية 
محددة وهي أن يؤخذ هذا الفعل على محمل التهديد حتى مع عدم وجود نية 

بتنفيذه فعليًا.

الباب األول من قانون التعليم االبتدائي والثانوي - يقدم مساعدة مالية لهيئات 
التعليم المحلية والمدارس التي يوجد بها نسبة كبيرة من أبناء العائالت محدودة 
الدخل للمساعدة في ضمان قدرة كافة األطفال على الوفاء بالمعايير األكاديمية 

الصعبة الخاصة بالوالية.

قانون الواليات المتحدة - تجميع وتدوين لقوانين الواليات المتحدة األمريكية 
العامة والدائمة حسب المواضيع. ويمكن االطالع على القوانين على عنوان 

http://uscode.house.gov الموقع االلكتروني

قانون مركبات والية كاليفورنيا - يشمل تقريبًا كافة القوانين المتعلقة بتشغيل 
وملكية وتسجيل المركبات (بما فيها الدراجات) في والية كاليفورنيا بالواليات 

المتحدة األمريكية.


