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 سن هوان آموزش بزرگساالنۀ ادار 

 آموزش   کز مر پالییس 
 

ی،  به منظور  سن هوان شامل آموزانی که در برنامه آموزش بزرگساالن دانش تمام االیزیر ب پالییس هایحفظ محیط امن و منظم برای یادگیر
 شود: های حضوری یا آنالین، اعمال یمصنف چه در  اند،
 
 موادو  دخانیاتتنباکو،  از  عاری ساحۀ .1

ل شده در   واد ل، تنباکو، دخانیات یا مو ستعمال هر نوع الکا  یبو  از تن شان آموزانی کهممنوع است. دانش آموزش   مرکز  محوطۀکنیر
ل  مواد ل/ و الک و از آنها  " شناخته شدهمواد أثیر "تحت تبه عنوان شخص در سیمای شان ظاهر شود،ن آثار آبه مشام برسد ویا  شده کنیر

 خارج شوند.  مرکز آموزش   وطۀاز محکه   خواهد شد خواسته 
 
/پارکینگرا .2

ی
 نندگ

معلوالن،  جاهای اختصاص یافته برایمجاز در  غیر کردن مایل در ساعت است. پارک یا توقف   5 آموزش   مرکز در داخل  رسعت د مجاز ح
، رسخخط  کردن یا توقف   پارکممنوع است.  پارکینگ داخلدر  ترافیکمسیر عبور و مرور کارکنان یا   جای اختصاص یافته برای آتش نشانی

در قبال  حوزۀ تعلییمو  مکتب. کرد اخراج   را یم توان پارکینگ ها ممنوع است. متخلفان در داخل محوطۀ ترافیکروی مسیر رفت و آمد 
 ندارد. مسئولیت نقلیه دانش آموزان  طرسقت اموال و وسای آسیب یا 

 
 ن های همراهو تلف .3

 یا خاموش باشند.  نی صدا  جریان درس باید در  لفون ها یتمام ت
 
 بازدیدکنندگان .4

ی به منظور ت ی ، فقط نما ش آموزانایمنی و رفاه دان أمیر . دوستان، ۀ مرکز آموزش  را خواهند داشتمحوطۀ ورود به اجاز مجاز  مراجعیر

دانش  برای انتقالمنتظر بمانند. افرادی که  کتبها یا محوطه م در راهرو  کسب اجازه، فرزندان، همکاران و سایرین نباید بدون  ارباق
  ،پارکینگ جاهای های مناسبیا در  کوچهدر   آمده اند، یم توانند  آموزان

ً
مجاز  غیر  بازدید کنندگانمنتظر بمانند. دانش آموزانی که مکررا

 یم آورند ممکن است اخراج شوند.  کتبم داخل ا بهر 
 
 پرسه زدن .5

ی ه منظور تب پرسه بزند.  کتبم ۀدر محوطکه به هیچ فردی اجازه نیم دهد   سن هوانبزرگساالن  ۀ آموزشادار محیط آموزش  امن، أمیر
را ترک کنند. دانش آموزانی که  مکتبباید محوطه در مکتب ندارند،  که کار موجیه  آموزانی ، دانشصنف درشدر صورت عدم حضور در 

را یم توان پرسه یم زنند  کتبم ۀغیر دانش آموز که در محوطافراد ممکن است اخراج شوند.  نمایند،یم محوطۀ مکتب خود داری  ترک از 
 . کرد   معرفی به مراجع تنفیذ قانون 

 
ی/  .6  اخراج از برنامهپالییس حاضر

ی دارد. دانش  ی ویا مشاورین خود بدست  آموزان باید پالییسهر دیپارتمنت پالییس حاضی ی برای صنف های درش شان را از معلمیر حاضی
ی را رعایت نکنند از صنف درش اخراج خواهند شد.   بیاورند. دانش آموزانی که پالییس حاضی

 
ر مراجعه نمائید(  3لباس مناسب )به صفحۀ  .7  نی 

ایط "محیط کاری عادی" مطابقت داشته از دانش آموزان انتظار برده یم شود که با لباس م ناسب به مکتب بیایند. لباس هانی که با رس 
اک در صنفی های درش، لباس  خواهد شد. بطور عموم، از شاگردان توقع یم رود که لباس  محسوب عادی یا مناسبباشد هنگام اشیر

ی  مناسنی بپوشند که پاک ، باید دانش و تمیر ی ایمنی آموزان همیشه کفش در پای داشته باشند.  باشد و حواس کیس را پرت نکند. برای تامیر
 بپوشاند.  باسنو  نیم تنهلباس باید قسمت 

ً
شلوار آویزان مجاز نیست. لباس ها و سایر وساییل که دانش آموزان پوشیدن پتلون/ را کامال

ی م شود؛ هیچ گرویهنباید سبب آزار یم پوشند یا حمل یم کنند، از جمله دکمه ها و کوله پشنر ها،  ؛ مواد کتب را تشویق کند نقض قوانیر
 به باند 

ی
ی باشد.  عکس، زبان یا ها  مخدر، خشونت، اسلحه، ارعاب، وابستگ نامناسب را به تصویر بکشد، یا از نظر جنیس وسوسه انگیر

  . ۀ تعلییم همیشه حفظ گردد پالییس حوز مطابقت آن با تغییر کند تا  یم تواند در هر زمانی  مکتبلباس پالییس 
 
 رفتار مناسب .8

ی  قانونی  دستواراتیا رسپیچی عمدی از  مکتباخالل در فعالیت  که در   کتبیا سایر پرسنل مو  مکتبناظران، معلمان، مدیران، مسئولیر
 گردد.   از برنامهشخص حذف  و منجر به اخراج  یم تواند رفتاری تلفر شده و  مقرراتانجام وظایف خود مشغول هستند، نقض جدی 
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 حریم خصویص/اطالعات .9

یم توان ، ایالت و فدرال، حوزۀ تعلییمهای و فقط طبق دستورالعمل بودهمحرم  آموزش بزرگساالن ادارۀآموزان اطالعات مربوط به دانش
اک گذاشت. هیچ اطالعات فردی دانشنهاد های نل و و با پرس آن را  در اختیار  ،آنها و ضی    ح بدون اجازه کتنی  انآموز مربوطه به اشیر

 . داده نخواهد شد شخص ثالث دیگری قرار 
 
 تالش  ها .10

ی مکتبآموزان، برای اطمینان از سالمت، ایمنی و رفاه دانش  . نمایند  تالش   ، اقدام بهتوانند طبق قانونقانون یم تنفیذ و افرسان  مسئولیر
 
 

 آموزش بزرگساالن دانش آموز از مرکز  اخراج اسباب
 

 یم شود: شخص منجر به اخراج مقررات این کالیفرنیا، هرگونه نقض معارف  و الزامات قانون  تخلفات ذیلبا توجه به جدی بودن 
 

 جنیس یا مرتکب عرضت اقدام بهیا  ارتکابآسیب جسیم به شخص دیگری.  وارد کردن یا تهدید به وارد کردن، تالش برای وارد کردن .1
 جنیس.  تجاوز  شدن

ی  .2  . شکل دیگری کردن آن به  هعرض ویا یا فروش  خطرناک اشیایهرگونه اسلحه گرم، چاقو، مواد منفجره یا سایر  داشیر
ی  .3 ل شده، نوشیدنی الک  مواد  ری فراهم کردنگا به نحوی دی، یش، فرو تفاده، اسغیر قانونی  در اختیار داشیر ات ، یا هر نوع مسکر ویلکنیر

، یا ر یا تحت تاثیر این مواد بودنگدی قانونی قانونی  عرضه و مهیا کردن. مالکیت غیر مواد مشتقات مذاکره برای فروش هر گونه  ویا  غیر
 مخدر. 

ی.  ارتکاب ارتکاب یا اقدام به .4  رسقت یا زورگیر
 . شخیصیا اموال مکتب  ۀشد دزدیاموال  ۀاهانگآ  دریافت .5
ی کارییا اموال  مکتببه اموال  وارد کردن خساره .6  . شخیص یا اقدام به چنیر
 . از روی عادتبکار بردن الفاظ زشت و رکیک  یا  عمل ناپسندیده رتکب شدنم .7
انی از شدت حوز یا دانش آموزان کنان کار ، تهدید، یا ارعاب  و اذیت آزار  .8 ی ایجاد مادی در  معقول که اثر واقیع و   ییا فراگیر ۀ تعلییم به میر

محیط آموزش  و کاری  بوجود آوردنبا  کتبآموزان میا دانش ونل، و تجاوز به حقوق پرسنی نظیم قابل توجه، صنفاختالل در کار 
 داشته باشد.  ترسناک یا خصمانه

که   انی ، تهدید یا ارعاب یگ از کارکنان یا دانش آموز و اذیت به هر دلیل، یا آزار  انآزار و اذیت، تهدید یا ارعاب کارکنان یا دانش آموز  .9
ی آناست، به منظور  أدینی مکتبت پروسۀشاهد یا شاهد شایک در  انتقام یا  ،از شهادت دادن در جریان پروسهدانش آموز  باز داشیر

 . موضوع یاد شده هر دو به سبب شهادت یا دادن آن شخص به دلیل جونی از 
توضیح داده شده است  212.5تعریف شده است. رفتاری که در بخش  212.5 که در بخشیآزار و اذیت جنیس همانطور ارتکاب  .10

 شدید یا فراگیر  باید توسط یک فرد معقول هم جنس قربانی 
شخص شود که تأثیر منفی بر عملکرد تحصییل  پنداشتهبه اندازه کافی

ی  ذاشته بتواند گقربانی   ی آمیر  . را بوجود آورد یا یک محیط آموزش  ترسناک، خصمانه یا توهیر
اکد به ارتکاب، اقدام به ارتکاب، تهدی .11 ی  عملدر  ارتکاب ویا اشیر که در بخش فریع )ه( بخش ینفرت، همانطور ناش  از خشونت آمیر

 تعریف شده است.  33032.5
 . ه استکه در باال توضیح داده شد  مکتبهای پالییس  ضی    ح نقض مکرر یا  .12

 
 ذشتگیم توانند بعد از   اند  که اخراج شدهآموزانی  است. در برخی موارد، دانش و نهان   قطیع متخلف شخص تصمیم مدیر سایت برای اخراج

 . روی دست گرفته شود باید از طریق مدیر سایت آنها شت گترتیبات برای بر . ردند گدو باره به مکتب بر سمسیر از زمان اخراج شان، دو 
 

 نآموزا وق دانشحق
 

ی دوره مکلف بهآموزان دانش تمام، 48908ایالت کالیفرنیا  قانون معارفطبق  وی از مقررات، پیگیر صالحیت  اطاعت از تحصییل و  الزم پیر
ی معلمهای   هستند.  مکتب یر

ی ایالنر و دانش آموزان ی قوانیر . حقوق آنها دارای حقوق اند  ،پالییس حوزۀ تعلییم، مانند همه شهروندان، بر اساس قانون اساش، و همچنیر

 عبارتند از: 
مناسب مانند معلمان، مشاوران،  هایانتقادات سازنده خود را از طریق کانالکه شوند  آموزان تشویق یمحق شنیده شدن. دانش .1

وط بر اینکه این کار های ارتبایط ابراز کنند، مدیران و سایر کانال اختالل ایجاد  مکتببه طور اساش در عملکرد منظم  البته مرس 
 نکند. 

 امن و پاک.  حق آموزش در محیط .2
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ی.  کسب علمبرای   درشحق استفاده کامل از زمان  .3  و یادگیر
مانه  پیوستهحق رفتار منصفانه،  .4  . با او  کارکنان و سایر دانش آموزاناز جانب  و محیر
 حق  .5

ی
 به شکایات طرزالعملاز طریق او به شکایات  مطالبه رسیدگ

ی
ۀ تعلییم سن حوز  5145.5 پالییس شماره. )حوزۀ تعلییم رسیدگ

 (. هوان
 

 پالییس لباس حوزۀ تعلییم سن هوان
 

 تعلییم سن هوان بیان شده است که:  در وبسایت حوزۀ
ی لباس مخصوص به خود را ت مکتب مقررۀهر  ویآموزان یم کند. دانش عییر  . در مکتب هستند عمویم لباس  پالییس از  مکلف به پیر
 

کت در هیچ فعالیت  و  پاک، از دانش آموزان انتظار یم رود که لباس مناسنی بپوشند که عمویمبه طور  نشود  مکتبمناسب باشد، مانع رس 
ی  پرت نکند. برای کیس را   و حواس ، تامیر . لباس باید نیم تنه را بپوشاند و داشته باشند  در پای کفشد  همیشه دانش آموزان باید  ایمنی

 آویزان مجاز نیست.  پوشیدن پتلون های
 

 هیچ گرویهنباید سبب آزار ها، حمل یم کنند، از جمله دکمه ها و کوله پشنر  خود  با  لباس ها و سایر وساییل که دانش آموزان یم پوشند یا 
ی م شود؛ وع از  خشونت،تنباکو، ؛ مواد مخدر، کتب را تشویق کند نقض قوانیر  به باند  استفاده نامرس 

ی
، زبان یا ها  اسلحه، ارعاب، وابستگ

ی باشد.  عکس های  نامناسب را به تصویر بکشد یا از نظر جنیس وسوسه انگیر
 

لباس  مسکیلای آموزان و کارکنان انتظار داریم که به شیوهو از همه دانش استبزرگساالن  برای آموزش مرکز آموزش  ما محییط، آنعالوه بر 
ی  معیار های آموزی با حضوری و چه آنالین. اگر لباس دانشدر صنف های چه  رفتار نمایند، بپوشند و  ۀ تعلییم برابر حوز شده توسط  تعییر
به اداره آموزش بزرگساالن موضوع ، باید رعایت نکند آموز و اگر دانشنماید  صحبتآموز دانشدر مورد این مسئله با  که  اختیار دارد معلم نباشد، 

 ارجاع شود.  حوزۀ تعلییم سن هوان
 

م و ، امهرا فهمید آن م،ا هخواندپالییس های حوزۀ تعلییم سن هوان و مکتب را بطور کامل من  وی   که  حاضر  . کنماز آن پی 
 
 

 تاری    خ: ______________________    امضاء دانش آموز: _______________________ 
 

 


