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SAN JUAN ADULT EDUCATION 
CAMPUS POLICIES 

ن س�اسة  ي مدي��ة ت���ة   ال�بار / مدرسة تعل�م البالغني
 San Juan�ن

 
ي برنامج  ةبم، تنطبق الس�اسات التال�ة ع� جميع الطلعل� للحفاظ ع� بيئة آمنة ومنظمة �ساعد ع� التَ 

ف �ف  مدي��ة ت���ةالمسجلني
San Juan  ون نت �ب أو ع  شخ�ي �شكل   دروساللتعل�م ال�بار، سواء كانوا �ح�ف    :اإلن�ت

 
ون�ة والمواد المخدرة   التبغ والسجائر خال�ة من  نطقة م  .1  االل��ت

ون�ة  السجائر   ال�حول أو التبغ أو   أنواع  أي ن�ع منأن يتم استخدام �حظر         ي الحرم  االل��ت
أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة �ف

المواد الخاضعة / ال�حول   تعا�ي  أعراضعليهم    ظهر الذين ت  أو   ال�حول  الذين لديهم رائحة  ة بالطلسوف يتم اعتبار  .  مدر�ي ال 
  . مدر�ي " وس�طلب منهم مغادرة الحرم الةالمخدر المواد    تحت تأث�ي هم  بأن"للرقابة  

 موقف الس�ارات / الس�ارة ق�ادة .2
ي الحرم المدر الحد األق�

ي الساعة. ل  ا م�أ 5�ي �ي   لل�عة �ف
ي   حظر وقوف الس�ارات أو التوقف�ُ �ف

ف أو  �ف   المكان المخصص للمعاقني
ي ممر  

ي   األحمر أو   ذو اللون  لح��قا�ف
ف أو  ل  المخصصالمكان    �ف ي  لموظفني

ي موقف الس�ارات. �ف
ف   ممر المرور �ف   وقد يتم فصل المخالفني

ف المدرسة و إن . درسةمن الم  ��ة غ�ي مسؤولني ر أو �قة ممتل�ات الطلعن مدي��ة ال�ت  أو المركبات.  ةبال�ف
3. Cell phones   الهواتف الخل��ة/المحمولة 

ي وضع�ة ال �جب أن تكون جميع الهواتف   
 . لدرسأثناء ا قة مغلأو   صامت �ف

 الزوار    .4
ء لزمال ال �جوز لألصدقاء واألقارب واألطفال وا   .مدر�ي الحرم ال بدخول  �ح لهم الم  للزوار  فقططالبنا، �سمح   مصلحة من أجل سالمة و         

ي   ا جم�ع�  اآلخ��نو 
ي الممرات أو �ف

ي الشارع   ة ب لطل ا   �قومون باستالم �مكن لألشخاص الذين  دون إذن.  حرم المدر�ي ال االنتظار �ف
االنتظار �ف

ي أما�ن وقوف الس�ارات المناسبة. قد يتم فصل الطل 
 لهم إ� المدرسة �شكل متكرر. الذين �جلبون الزوار غ�ي الم�ح   ة ب أو �ف

 التسكع  .5
ي  مدرسة سمح � لتوف�ي بيئة تعل�م�ة آمنة، ال 

ي المدرسة  San Juan مدي��ة ت���ة تعل�م ال�بار �ف
عند عدم   .ألي شخص بالتسكع �ف

ي ال  �س لديهم الذين ل   ة ب، �جب ع� الطلدرسحضور ال 
الذين لن �غادروا  ةب فصل الطل تم  يقد  . و ر�ي مد مغادرة الحرم الة  مدرسعمل �ف

ي المد   ة بالطل  عن غ�ي المدرسة. و�مكن إبالغ سلطات إنفاذ القانون  
 . ةرسالذين �ع�� عليهم يتسكعون �ف

/اال�سحاب الم سة الحضور اس� .6  در�ي
من معلميهم أو مستشار�ــهم. سيتم   دروسهم   حضور الحصول ع� س�اسة    ة بالطلس�اسة الحضور. �جب ع�  كل قسم  لدى  
مالذين ال �  ةبالطل  فصل  ف   .من الدرس س�اسة الحضور ون �ل�ت

 )3الصفحة   باالطالع ع�   أ�ضا   قم ة ( ئم ال المال�س الم  .7
�ي القاعدة أثناء حضور   غ�ي الرسم�ة   المال�سارتداء  .  ةالمناسب   أو المال�س  الزيب إ� المدرسة  م  و بالقد   ة بالطل  �قوم  من المتوقع أن

ارتداء   أن يتم   من أجل السالمة، �جب   نتباە. لال   ه تتش المُ غ�ي و   ، النظ�فةو ارتداء المال�س المناسبة    ة ب�شكل عام ، يتوقع من الطل  . لدرس ا
ي جميع األوقات. �جب أن تغ�ي المال�س الجذع واألرداف بال�امل. ال �سمح 

هل. ال�وال  ال  ب�رتداء   األحذ�ة �ف  ء يتم ارتدا   ال �جوز أن  م�ت
ي يرتدي ها من األش�اء اليت ي ذلك األزرار وحقائب الظهر   ة ب ها الطل المال�س وغ�ي

ي   أو �حملونها، بما �ف ء   اليت ي أو    إ� أي مجموعة؛   ��ي اليت
ي تمأ انتهاك القواعد المدرس�ة؛    �شجع ع �ُ  ه�ب،    و أ األسلحة،    و أ والعنف،  أ المخدرات،    خدام ع� است   ثل و اليت االنتماء إ� عصابة   و أ ال�ت
ي المدرسة للغة غ�ي الئقة أو الرسومات، أو أن تكون موح�ة جنس��   أو   ن�ة دي   فة ئطا  / 

ي أي وقت لضمان ا. تخضع س�اسة اللباس �ف
لتغي�ي �ف

��ةماستمرار ا�ساقها مع س�اسة   . دي��ة ال�ت
 السلوك المناسب  .8

ا ف أو مسؤو�ي المدالطة  ُس ل المتعمد    الستهتار �عت�ب تعط�ل النشاط المدر�ي أو  ف أو اإلدار�ني ف أو المعلمني فني هم من    ةرس لم�ش أو غ�ي
ي المد

ي أداء واجباتهم انتها�ا خط�ي  ةرس موظ�ف
ف �ف نامج والحرمان منه. المشاركني  ا لقواعد السلوك وقد يؤدي إ� الفصل من ال�ب

 الخصوص�ة/ المعلومات .9
ف والوكاالت المناسبة وفقا  طلبة  المعلومات المتعلقة ب  مدي��ة    الرشادات تعل�م ال�بار ��ة وال �جوز مشاركتها إال مع الموظفني

��ة  لا الطالب إ� أي طرف ثالث آخر دون الحصول  ب  تتعلق  أي معلومات  االفصاح عنالف�درال�ة. لن يتم  كومة  الح والوال�ة و �ت
ي ��ــــح من الطالب.   ع� إذن كتاىب

 ثعمل�ات البح .10
تفت�شة ب الطل   لحةمصوسالمة و   لضمان صحة         القانون إجراء عمل�ات  إنفاذ  ي 

للسلطات المدرس�ة وموظ�ف النح ع   ، �جوز  الذي و  � 
 القانون. ح به سم�
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تعل�م ال�بار  مدرسة أسباب الفصل من  
 

ي نظر�       
كال�فورن�ا ، فإن أي مخالفة لهذە القواعد    وال�ة   ا للخطورة المحتملة للمخالفات التال�ة ومتطلبات قانون التعل�م �ف

 :إ� الفصل ستؤدي
 

ي إصابة جسد�ة لشخص آخر. ارتك ةحاولمتسبب أو ال .1
ارتكاب اعتداء جن�ي   ةحاول مب أو االتسبب أو التهد�د بالتسبب �ف

 . وةخدام القست با  جن�ي ال االعتداءب اأو ارتك
ء خط�ي آخر. أي سالح ناري أو سالح ناري مُ  قد�مح�ازة أو بيع أو ت .2 ي

ف أو متفجرات أو أي �ش  قلد أو سكني
ف ع� الطالب، أو  قد�م  ح�ازة أو استخدام أو بيع أو ت .3 وب كحو�ي أو  نه  بأ  يتبني تحت تأث�ي أي مادة خاضعة للرقابة أو م�ش

ي �شكل   المخدراتب ء متعلقةش�ا ترت�ب أو التفاوض لبيع أي أأو أو عرض  مسكر من أي ن�ع. ح�ازة 
 .غ�ي قانوىف

از.   ة حاولم أو  با ارتك  .4 ف  ارتكاب ال�قة أو االب�ت
 تل�ت عن علم ممتل�ات مدرس�ة م�وقة أو ممتل�ات خاصة.  .5
 ممتل�ات المدرسة أو الممتل�ات الخاصة. بر �ف ال  لحاق حاول ا م تسبب أو  ال  .6
ي األلفاظ الناب�ة  كة لمشار ب فعل فاحش أو ا ا ارتك .7

 .   كل مستمر �ش  ق�ة السو أو   �ف
ي  .8

تخ��ف موظ�ف أو  تهد�د  أو  ��ةيمد  مضا�قة  ال�ت لدرجة شد�دة التالم�ذ أو    ��ة  لها تل  ةف�اك  و   ،  و   �ي ثتأ   كون  معقول  فع�ي 
ي تعط�ل المتوقع  و 

، و �ي ادر ال  عمل�ف ي المد  أي من  حقوق  ك�نتها، وخلق اضطراب كب�ي
أو التالم�ذ من خالل    ةرسموظ�ف

   أو عدائ�ة. مخ�فة   �يئة تعل�م�ةل و ئة عمبي   خلق
ف أو الطالب ألي سبب من األسباب، أو مضا�قة أو تهد�د أو تخ��ف موظف أو   .9 مضا�قة أو تهد�د أو تخ��ف الموظفني

ا طالب   ي إجراءات تأديب�ة مدرس�ة بغرض إما    كان شاهد�
النتقام من لا أو  منع ذلك التلم�ذ من أن �كون شاهد� لأو شاهد �ف
 ا، أو كليهما. ذلك الشخص ل�ونه شاهد� 

ي المادة  التحرش ال .10
ي المادة  ا� السلوك  نظر  يُ . و�جب أن  212.5جن�ي المرتكب ع� النحو المحدد �ف

  212.5الوارد وصفه �ف
ي ع� األداء    له تأث�ي   �كونبح�ث   لدرجة كاف�ةسلوكا شد�دا  أنه    ع�من نفس جنس الضح�ة  شخص عاقل  ن ِقَبل  م سليب

 األ�اد��ي للفرد أو لخلق بيئة تعل�م�ة مخ�فة أو عدائ�ة أو مسيئة. 
ي   تسببال .11

أو التهد�د بالتسبب ف�ه أو المشاركة ف�ه ع� النحو المحدد  ،  هأو محاولة التسبب ف� ،ةالعنف بدافع ال�راه�   �ف
ي ال

  . 33032.5من المادة   (e) مقس �ف
 المذكورة أعالە.  المدرسةلس�اسات  دة�شداالنتها�ات المتكررة أو ال .12

 
الم الحاالت،  با  درسةقرار مدير  ي بعض 

. و�ف ي
نهاىئ ُ�سمح  لفصل  ف  ل بالعودة    همفصل تم  الذين    ة بللطلقد  تتجاوز فصلني مدة ال 

تيبات من خالل مسؤول  ف بعد الفصل. �جب أن يتم إجراء ال�ت ف كاملني  .درسةال دراسيني
 
 

  حقوق الطالب
 

ي وال�ة كال�فورن�ا  
بعة الدورة ا ، ومتواللوائح   االمتثال لألنظمة  �ةمسؤول الطلبة   جميع  يتحمل، 48908ووفقا لقانون التعل�م �ف

ف هو الحال حقوق، كما  يوجد لدى الطلبة  .ة رسوالخض�ع لسلطة معل�ي المد    الدراس�ة المطل��ة  بموجب   لدى جميع المواطنني
��ة� مديالدستور، فضال عن قانون الوال�ة وس�اسة  : �ة ال�ت  . و�شمل حقوقهم ما ��ي

ي .1 أن  ي 
�ف الطلهعاسمتم  الحق  �شجيع  يتم  التعب�ي عن    ةب.  ف  ناسبةالم  جهاتال ع�ب البناء    همنقدع�  المعلمني مثل   ،

ف وأي   لمدرسة. ا  نظام  س�ي أخرى طالما أن هذە العمل�ة ال تعطل �شكل كب�ي   جهاتوالمستشار�ن واإلدار�ني
ي   .2

ي الحق �ف
ي بيئة آمنة ونظ�فة. تل�ت

 التعل�م �ف
ي االست .3

ي التعل�م والتعلم.  ةال�امل فادةالحق �ف
 لوقت الدراسة لتل�ت

ي   .4
ي الحق �ف

مة من قبل تل�ت  اآلخ��ن.  ةبوالطل أعضاء هيئة التدر�س معاملة عادلة ومتسقة ومح�ت
ي   .5

ي التماس اإلنصاف من المظالم من خالل إجراءات التظلم �ف
��ةالحق �ف   San Juanة  مدي��ة ت���. (س�اسة  مدي��ة ال�ت

5145.5 .( 
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SAN JUAN USD ي  (الزي) الَملَبس قانون
  ت���ة مدي��ة �ن

 
ي موقع الينص 

وىف  :الموحدة ع� ما ��ي  للمدارس  San Juanلمدي��ة ت���ة   االل��ت
 

ام بالس�اسة العامة لقواعد    ةب س الخاصة بها. �جب ع� الطلَملبَ قواعد ال كل مدرسة  ُتحدد   ف ي المدرسة  سَملبَ ال االل�ت
 .�ف

ي �ي نظ�فة،    ةب �شكل عام، يتوقع من الطل منعهم من المشاركة ت�شكل صحيح، ال  ة ناسبومارتداء المال�س المناسبة اليت
، وال  ي أي �شاط مدر�ي

ي جميع األوقات. �جب أن تغ�ي . من أجل السال انتباههم  ت �شت  �ف
مة، �جب ارتداء األحذ�ة �ف

هل. ال �وال  ب�رتداء ال، وال �سمح  الجسم  جذعالمال�س   م�ت
 

ي يرتديها الطل ها من األش�اء اليت ي ذلك األزرار وحقائب الظهر: �ش��ه سمعة  ةب وال �جوز للمال�س وغ�ي
أو �حملونها، بما �ف

ي  عد المدرسةالتشجيع ع� انتهاك قوا و   أي مجموعة  و�ات ال�حول�ة أو    استخدام المخدرات  ا�تروج أو ترمز واليت أو الم�ش
ي لألسلحة  لعنفاأو التبغ أو  

لغة أو رسومات غ�ي أو  لعصابة/طائفة دين�ة االنتماء  أو التخ��ف أو   أو االستخدام غ�ي القانوىف
 جنس�ة. "  ذات ا�حاءات الئقة أو  

 
ي باإلضافة إ� ذلك، نحن  

ف   ةب ال�بار ونتوقع من جميع الطل   لتعل�م حرم مدر�ي �ف ارتداء و  أن �كون سلوكهم والموظفني
ون الدبط��قة مهن�ة سواء  مال�سهم   نت.  رس �شكل شخ�ي سواء كانوا �ح�ف إذا كانت مال�س الطالب غ�ي أو ع�ب االن�ت

ي وضعتها  ��ة مناسبة وفقا للمعاي�ي اليت وك للمعلم لمناقشتها مع الطالب  مدي��ة ال�ت ي  ، فإن األمر م�ت
و�ذا فشل الطالب �ف

ي مدرسة  إ� إدارة   إحالته م  أن يت االستجابة ، ف�جب 
 . San Juanت���ة مدي��ة  تعل�م ال�بار �ف

 
ام بجميع س�اسات المد ن ��ة و  ة رس لقد قرأت وفهمت ووافقت ع� االل�ت  . مدي��ة ال�ت

 
 

 توقيع الطالب: ____________________________                   التار�ــــخ:______________ 
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