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أعزاؤنا أسر منطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة،جدول احملتويات

مقدمةمقدمة

ُيلزم القسم 48980 من “قانون التعليم” املناطق التعليمية للمدارس العامة بوالية كاليفورنيا بإخطار الطالب وأولياء األمور واألوصياء كل عام بحقوقهم 
ومسؤولياتهم، كما يستلزم توقيع أولياء األمور واألوصياء على إقرار باستالم كل من تلك اإلخطارات وإعادة ذلك اإلقرار للمدرسة.

تجدون اإلخطارات املطلوبة في “كتيب األسرة” هذا، واملتوافر عبر اإلنترنت على: 
م بحقوقكم، لكن 

ُ
خطرت

ُ
www.sanjuan.edu/handbook، وُيعد توقيعكم على هذا التنويه إقراًرا باستالم “كتيب األسرة” الذي أصدرناه وأنكم قد أ
التوقيع ال ُيعد منًحا للموافقة على املشاركة في أي برنامج بعينه، سواء كان قد جري تقديم ذلك البرنامج أو تعرض للحجب.

برجاء مراجعة محتويات “كتيب األسرة” مع الطالب ثم استكمال قسم التوقيعات أدناه.

إذا راودتكم أي تساؤالت، برجاء االتصال بمدارس أبنائكم من الطالب.

برجاء استيفاء البيانات املطلوبة في القسم أدناه وإعادته للمدرسة

منطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة
إقرار ولي األمر أو الو�سي باستالم اإلخطار 

بالحقوق واملسؤوليات للعام الدرا�سي 2018 - 2019

إسم الطالب

الصف الدرا�سي

املدرسة

إسم ولي األمر أو الو�سي

إقرار

أقر بأنني قد تلقيت إخطاًرا بحقوقي بموجب القسم 48980 من “قانون التعليم”، وأنني أوقع هذا اإلقرار أدناه باألصالة عن نف�سي ونيابة عن الطالب 
سالف الذكر، لكن توقيعي ال يعني منحي املوافقة على املشاركة في أي برنامج بعينه، سواء كان قد جري تقديم ذلك البرنامج أو تعرض للحجب.

توقيع ولي األمر أو الو�سي

التاريخ

كدليل ملوارد املنطقة التعليمية

نفتخر في منطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة 

بتقديم نطاق واسع من البرامج املتنوعة والصفوف 

املتخصصة وخدمات الطالب التي يقدمها طاقم عمل يتميز 

أفراده بالكفاءة العالية واالهتمام ألمر الطالب، حيث أن هذا 

الكتيب يقدم لكم نظرة عامة على العديد من تلك البرامج، 

ونحن نرحب بزيارتكم ملدارسنا ومكاتبنا لتعرفوا املزيد عن أي 

من البرامج التي قد تقرأون عنها هنا.

كمرجع عن الحقوق واملسؤوليات

لنستمر في النماء كمجتمع درا�سي قوي من املهم أن تعي األسر 

وأن يعي الطالب حقوقهم ومسؤولياتهم في إطار منطقة سان 

خوان التعليمية للمدارس املوحدة، وكذلك مسؤوليات 

منطقتنا التعليمية كشريك في التجربة التعليمية التي 

يخوضها ابنائكم من الطالب. 

كنظرة عامة على القواعد املدرسية

وضعت قواعدنا ولوائحنا لحماية حقوق كل الطالب ولتعزيز 

بيئة آمنة للتعلم؛ فيجب أن يكون الطالب حًرا في التعلم، كما 

يجب أن يكون املعلمون أحراًرا في التدريس، كذلك قد توجد 

قواعد إرشادية إضافية في كل مدرسة بالنسبة لزي الطالب 

وسلوكه، ونحن نشكر تعاونكم معنا لضمان سالمة الطالب 

واملدارس.

كيف تستخدم هذا الكتيب
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على  الكتيب  هذا  في  املذكورة  واملسؤوليات  الحقوق  من  العديد  ترتكز 
قد  أننا  وبرغم  الفيدرالية،  والحكومات  الوالية  أقرتها  قانونية  إلزامات 
بذلنا جهًدا لتوضيح تلك البنود القانونية باستخدام مصطلحات عامة 
إال أن العديد منها يعتمد على اللغة القانونية التي تحتويها مختلف مصادر 
لذلك تجدون املصادر مذكورة بين قوسين في نهاية كل قسم  السياسات، 
يتصل بها، وإليكم القوانين التي ستجدونها مذكورة في هذا الكتيب مصحوبة 
باالختصارات؛ لتكون مرجًعا لكم، كما يتوفر لكم الوصول ملصدر سياسات 
والية كاليفورنيا أو الواليات املتحدة عبر اإلنترنت بالبحث باإلسم الكامل 
للمصدر مع رقم القسم، كذلك يتوفر لكم سياسات مجلس مدارس سان 
..www.sanjuan.edu/boardpolicies خوان املوحدة ولوائحه اإلدارية على

(ADA( األمريكيون من ذوي اإلعاقة

(EC( قانون التعليم بوالية كاليفورنيا

(HSC( قانون الصحة والسالمة بوالية كاليفورنيا

(PC( قانون العقوبات بوالية كاليفورنيا

(VC( قانون املركبات بوالية كاليفورنيا

(CCR( قانون اللوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا

(FERPA( قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية التعليمية لها

(BP( سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة

(AR( اللوائح اإلدارية ملدارس سان خوان املوحدة

(USC( قانون الواليات املتحدة

رسالة من املدير األعلى
أعزاؤنا أسر مدارس سان خوان املوحدة،

نرحب بكم في العام الدرا�سي الجديد 2018 / 2019! ال تزال التغييرات مستمرة 
في مدارسنا وأود أن أبرز بعضها لكم:

إنه عام آخر من التوسع في خفض كثافة القاعات الدراسية في مدارسنا االبتدائية 	 
والوسطى )K-8( مع قاعات دراسة أقل كثافة عددية في صفوف ما قبل روضة 

األطفال )K-4(، وتستمر منطقة سان خوان التعليمية في خفض كثافة القاعات 
الدراسية صًفا واحًدا في كل عام حتى نصل لخفض كثافة القاعات الدراسية في 

روضة األطفال وحتى الصف السادس.

تكتمل هذا العام الدرا�سي مرافق ومشروعات جديدة ومثيرة للحماس، من بينها 	 
افتتاح ثالث مشروعاتنا املميزة في املدارس الثانوية لدى مدرسة إل كامينو الثانوية 

األساسية، وحقول ومسارات للركض تالئم كل األحوال الجوية في عدد من مدارسنا 
الثانوية، باإلضافة لعدد من مشروعات بناء األسيجة على مستوى املنطقة التعليمية.

 جديدة لتوفير املدخالت في منطقتنا التعليمية، صممت جميعها لتسمح 	 
ً

أطلقنا سبال
بتنوع وتوسع األصوات واألفكار التي نسمعها من الطالب ومن طاقم العمل ومن 

املجتمع املحلي، تتضمن بعض األمثلة منتديات مجتمعية تقيمها “لجنة أولياء األمور 
اإلرشادية التابعة للخطة املحلية للرقابة واملساءلة”، وتشكيل “لجنة استشارية 

للطالب تابعة للمدير األعلى”.

وأنا أشجعكم على مراجعة هذا الكتيب لتعرفوا املزيد عن البرامج والخدمات والدعم 
املتوفرين ملساعدتكم ومساعدة أبنائكم من الطالب.

أشكر لكم كونكم جزء من مجتمعنا املحلي وكونكم صوت يساعد في نجاح مدارسنا. 

كينت كيرن

املدير األعلى للمدارس



مرحلة روضة األطفال االنتقالية 

هي أول عام درا�سي من عامين يمثالن تجربة مرحلة روضة األطفال، 
2 سبتمبر  وهي مصممة لألطفال الذين يتمون عامهم الخامس ما بين 
أما األطفال الذين يتمون عامهم الخامس   ،2018 ديسمبر   2 و   2018
قبل 2 سبتمبر 2018 فيجب إلحاقهم بروضة األطفال التقليدية. تقدم 
آرلنغتون  االنتقالية:  األطفال  روضة  مرحلة  التالية  ال13  املدارس 
هايتس، كاميرون رانش، كوتدج، كويل آفينيو، ديل دايو، إيرل لوجيت، 
هاوي آفينيو، آوكفيو املجتمعية، باسادينا آفينيو، سكايكرست، معهد 

توماس أديسون اللغوي، توماس كيلي، توين ليكس.

الغمر ثنائي اللغة – األسبانية/ اإلنجليزية

يتوافر هذا البرنامج لدى معهد توماس أديسون الغوي، ويقدم نموذًجا 
فريًدا في التعليم يسمح للطالب بالطالقة في لغتين، ويقدم التوجيهات 
معلمون ثنائيو اللغة مدربين على أعلى مستوى ويستخدمون محتوى 
املعرفة  الطالب  يستخدم  اللغتين.  كال  في  معايير  على  يعتمد  درا�سي 
األكاديمية واملهارات في مواقف حقيقية وبيئات متنوعة لتطوير صورة 
إيجابية من تقدير الذات والثقة واالحترام تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين. 
يقدم البرنامج للطالب املتحدثين باللغة اإلنجليزية فرصة لتعلم اللغة 
األسبانية ويقدم للطالب املتحدثين باللغة األسبانية فرصة الكتساب 
مهارات اللغة اإلنجليزية مع الحفاظ على لغتهم األم، كما يمكن للطالب 
األسبانية  أو  اإلنجليزية  اللغة  بخالف  أخرى  بلغة  يتحدثون  الذين 
زوروا املعلومات  من  املزيد  على  للحصول  البرنامج.  من   االستفادة 

.www.sanjuan.edu/teli 

مونتسوري

يتوافر برنامج منتسوري لدى مدرسة كوتدج االبتدائية، ويقدم للطالب 
وبيئة محفزين  في سياق مجتمع محلي  النطاق  أكاديمي واسع  تعليم 
الهدف من التعليم القائم على أسلوب مونتسوري  ومخططين بعناية. 
هو إعداد األطفال لحياة من اإلبداع في التفكير والتعلم. معلمونا بأسلوب 
مونتسوري مدربين على أعلى مستوى وحاصلون على اعتمادات تدريس 
من والية كاليفورنيا وشهادات للتدريس بأسلوب مونتسوري. للحصول 

..www.sanjuan.edu/cottage على املزيد من املعلومات زوروا

مدارس ابتدائية مفتوحة االنتساب التعليم يف الطفولة املبكرة
قيد  عمليات  وكل  معينة،  أحياء  بانتساب  محدودة  غير  التالية  املدارس 
الطالب تتم من خالل القرعة السنوية لاللتحاق الحر أو من خالل نقل 
الطالب بين مدارس املنطقة التعليمية خضوًعا لتوافر األماكن الشاغرة في 

الصف املطلوب.

مدرسة كامبريدج هايتس املفتوحة، مدرسة كوان األساسية ،  مدرسة ديوي 
األساسية، مدرسة جرين أوكس األساسية ، مدرسة ميشن آفينيو املفتوحة

.(K-8( ومدرسة أوبنفايل املفتوحة االبتدائية الوسطى

لكل مدرسة تركيز فريد من نوعه، ونشجع األسر على البحث في أمر البرامج 
من خالل املوقع اإللكتروني لكل مدرسة ومن خالل زيارة املدرسة قبل فتح 

باب االلتحاق الحر.

تخدم أغلب املدارس االبتدائية الطالب حتى الصف الخامس، إال أنه توجد 
 (K-6( مدارس توفر بيئات للمراحل من الروضة وحتى الصف السادس 

 .(K-8( وبيئات من الروضة وحتى الصف الثامن

)K-5( مدارس ملرحلة الروضة حتى الصف الخامس
كاريدج،  كارمايكل،  كاميرون رانش،  كامبريدج هايتس،  آرلنغتون هايتس، 
كوتدج، كويل آفينيو، تشارلز بيك، داير كيلي، جراند أوكس، جرين أوكس 
أوكفيو،  آفينيو،  ماريبوسا  ماريمونت،  آفينيو،  هاوي  جرير،  األساسية، 
أوتومان، باسادينا آفينيو، شوايتزر، سكايكرست، توماس كيلي، تراجان، 

ويتني آفينيو.

 K-6 مدارس  لدى  السادس  بالصف  االلتحاق  اختيار  للطالب   يمكن 
و K-8 قريبة، أو لدى مدرسة مجهزة ملرحلة التعليم الوسطى أثناء فتح باب 

االلتحاق الحر.

)K-6( مدارس ملرحلة الروضة حتى الصف السادس
ديوي األساسية،  ديتيردنج،  ديل باسو مانور،  ديل دايو،  كوان األساسية، 

إيرل لوجيت، ميشن آفينيو املفتوحة، نورثريدج، بيرشينج، توين ليكس.

)K-8( مدارس ملرحلة الروضة حتى الصف الثامن

أورانج فايل املفتوحة،  اليكن،  كينغزوود،  – جولدريفر،  مركز ديسكفري 
سييرا أوكس، ستاركينج، معهد توماس إديسون اللغوي، وودسايد.

جمموعات املراحل التعليمية

	برامج متخصصة
 للمرحلة االبتدائية

الربامج املدرسية واخلياراتالربامج املدرسية واخليارات

للوفاء  متنوعة  املبكرةبرامج  الطفولة  في  بالتعليم  املختصة  إدارتنا  تقدم 
باحتياجات األسر واألطفال في مختلف املدارس.

برنامج األطفال الصغار
يوفر خدمات لتنمية األطفال الصغار وتعليمهم.	 

يعزز من االستعداد للمدرسة ومن إشراك األسرة.	 

خمسة مراكز وخدمات منزلية على مدار العام.	 

برامج ما قبل مرحلة املدرسة
يعلم األطفال البالغين 2,9 عاًما حتى 5 أعوام التفكير اإلبداعي 	 

 والتواصل الفعال والتعاون في حل املشكالت كونهم من متعلمي 
القرن الـ21.

يخدم 1400 طفل في 67 قاعة دراسية.	 
يتضمن تعليم االستعداد للمدرسة وإشراك األسرة وتوعية أولياء 	 

األمور.
فحص شامل وخدمات شاملة للصحة البدنية والعقلية.	 

للحصول على معلومات عن التسجيل اتصلوا بالرقم 8760-979 (916)  أو 
زوروا www.sanjuan.edu/ece أو زوروا املكتب في:

 .Kenneth Avenue, Carmichael 5309

شهادة دولية

 International( مدرسة توماس كيلي االبتدائية هي مدرسة تقدم شهادة دولية
الطالب  كل  يسعى   .)PYP( األولى  األعوام  برنامج  وتطبق   )Baccalaureate
امللتحقين باملدرسة ليكونوا باحثين ومفكرين متفتحين ومستغلين ملهارات 
يشجع البرنامج األفق الدولي وسلوك التعلم اإليجابي وتعلم  القرن ال21. 
يدوم طوال العمر، وكذلك يشجع على التعلم الذي يتخطى السبل التقليدية 
ويؤكد على تطوير الطالب بالكامل -بدنًيا وفكرًيا ونفسًيا وأخالقًيا. للحصول 

.www.sanjuan.edu/thomaskelly على املزيد من املعلومات زوروا

التعلم بأسلوب آرتفول

الذي وضعه مركز لينارد برنستين  “نموذج التعلم بأسلوب آرتفول”  يتوافر 
النموذج  يشدد هذا  أوتومون االبتدائية،  امللتحقين بمدرسة  لكل الطالب 
على استخدام الفنون التشكيلية والفنون التمثيلية الستكشاف كل املواد 
الدراسية وإلثارة التفكير النقدي وللتشجيع على حب التعلم. يصمم املعلمون 
وحدات للدراسة حول مفهوم ما أو حول موضوع محوري يصحبه تساؤل ذو 
أهمية يرشد بحث الطالب، مع عمل فني من قطعة فنية أو منحوتة أو أبيات 
شعرية أو أغنية أو غير ذلك من األعمال الفنية التي يعودون إليها على مدار 
باإلضافة إلى معايشتهم للمنهج الدرا�سي يومًيا من خالل الفنون،  الوحدة. 
التشكيلية  والفنون  املوسيقى  في صفوف  املشاركة  للطالب فرصة  تتسنى 
مدرسة أوتومون هي املدرسة الوحيدة في إقليم  والرقص وحركات الجسم. 
املزيد من  اعرفوا  آرتفول”.  بأسلوب  “التعلم  نموذج  تقدم  التي  سكرامنتو 

.www.sanjuan.edu/ottomon خالل

علوم الجيل التالي

يتوافر التركيز على العلوم والهندسة لدى مدرسة باسادينا آفينيو االبتدائية. 
يدرس الطالب كل مجاالت املواد من منظور علمي مع التشديد على االبتكار 
وعلى التعلم من خالل املشروعات وعلى حل ملشكالت. تطبق مدرسة باسادينا 
ويسهل كل من معمل العلوم الجديد  “معايير علوم الجيل التالي”،  آفينيو  
لديها والرحالت امليدانية والتجمعات التعلم من خالل البحث العلمي. تعرف 

.www.sanjuan.edu/pasadena على املزيد من خالل

الطالب سريع التعلم 
برنامج  وهو  التعلم”،  سريع  “الطالب  برنامج  التعليمية  منطقتنا  تقدم 
متخصص ومتكامل متوافر لدى مدرسة ديل باسو مانور ومدرسة ديتيردنج 
ومدرسة بيرشنج االبتدائية. تتوافر معلومات إضافية على املوقع اإللكتروني 

. .www.sanjuan.edu/rapidlearner
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خيارات املدرسة االبتدائية
املواد  في  ممتاًزا  دراسًيا  منهًجا  املوحدة  خوان  سان  مدارس  كل  تقدم 
األساسية )اللغة اإلنجليزية والتاريخ والرياضيات والعلوم(، وتطالب الطالب 

باتباع معاييرنا السلوكية وترحب بمشاركة األسرة.

بخالف أوجه التشابه تلك فإن كل مدرسة قد طورت استراتيجيات تدريس 
وبرامج متخصصة للوفاء باحتياجات الطالب، وقد تسجل األسر أبنائها من 
الطالب لدى أي مدرسة تتوافر فيها أماكن شاغرة، وأفضل األوقات للتقدم 
وحتى  2018 ديسمبر   3  هو خالل فترة فتح باب االلتحاق الحر بدًءا من 

18 يناير 2019.

وقد أدرجنا في هذا القسم بعض البرامج املتخصصة املقدمة في املدارس 
االبتدائية.



جمموعات املراحل التعليمية
تقدم مدارس املنطقة التعليمية للمرحلة الوسطى من التعليم ما يلي من 

الخيارات:

مدارس من الصف 6 وحتى الصف 8
آركيد، آردن، بلريت، كارنيجي، تشرشل، باستور، سيلفان، ويل روجرز.

)K-8( 8 مدارس ملرحلة الروضة حتى الصف
أورانج فايل املفتوحة، ستاركينج، مركز ديسكفري - جولد ريفر، كينغزوود، 

اليكن، سييرا أوكس، معهد توماس أديسون اللغوي، وودسايد.

مدارس من الصف 6 حتى الصف 12
تسمح مدرسة إنسينا اإلعدادية الثانويةللطالب بالبقاء في املدرسة نفسها 

من الصف 6 حتى الصف 12. 

املقررات التعليمية املتقدمة يف املرحلة الوسطى

الربامج املدرسية واخلياراتالربامج املدرسية واخليارات
خيارات مدرسة املرحلة الوسطى

املواد  في  ممتاًزا  دراسًيا  منهًجا  املوحدة  خوان  سان  مدارس  كل  تقدم 
األساسية )اللغة اإلنجليزية والتاريخ والرياضيات والعلوم(، وتطالب الطالب 
باتباع نفس املعايير السلوكية. باإلضافة إلى أن كل املدارس ترحب بمشاركة 
األسرة. طورت كل مدرسة استراتيجيات تدريس وبرامج متخصصة للوفاء 
باحتياجات طالبهم. تتوافر املزيد من املعلومات في “بطاقات تقرير املساءلة 
من   35256 )القسم   www.sanjuan.edu/sarc لدى   )SARC( املدرسية” 

“قانون التعليم”(.

الذي   )IB MYP( الوسطى”  للمرحلة  الدولية  الشهادة  “برنامج  يتألف 

برنامجين:  من  الوسطى”  للمرحلة  تشرشل  ونستون  “مدرسة  تقدمه 

“سفير IB MYP” و”دبلوما�سي IB MYP”. برنامج “سفير IB MYP” جديد 

معايشة  يودون  الذين  للطالب  مصمم  متقدمة،  مقررات  يشمل  وال 

والذين قد   )International Baccalaureate( فلسفة الشهادة الدولية 

يتوافر البرنامج عند   ،”IB MYP “دبلوما�سي  ال يكونون مؤهلين لبرنامج 

فهو نفس   ”IB MYP “دبلوما�سي  برنامج  أما  الحر.  االلتحاق  باب  فتح 

منذ  تشرشل  ونستون  مدرسة  تقدمه  الذي  املتقدم  املكثف  البرنامج 

 أعوام بناًء على معايير تجدونها على املوقع اإللكتروني ملنطقتنا التعليمية

“دبلوما�سي  برنامج  في  التسكين  عملية  تبدأ   .www.sanjuan.edu/ib

تفقد املوقع  برجاء  في الخريف لتأهيل الطالب للعام التالي.   ”IB MYP

التفاصيل.  من  املزيد  على  للحصول  التعليمية  للمنطقة  اإللكتروني 

للمشاركة   ”IB MYP “دبلوما�سي  ال يحتاج الطالب املقبولين في برنامج 

الذي يبدأ في الصف   ”IB MYP “دبلوما�سي  برنامج  في عملية االلتحاق. 

ُيِعد الطالب النتقال سلس إلى برنامج الشهادة   10 وينتهي في الصف   6

يمكن  لدى مدرسة ميرا لوما الثانوية.  و12   11 في الصف   )IB( الدولية 

.www.sanjuan.edu/ib الحصول على املزيد من املعلومات من خالل

شهادة دولية
تقدم مدارس سان خوان املوحدة مدارس وبرامج بديلة ملساعدة الطالب 

في إكمال تعليمهم..  

UnSchool برنامج
يقدم هذا البرنامج أسلوب تعلم مخصص يقوم على الشغف والتطبيق 
البرنامج  هذا  في  املنهي،  واالستعداد  بالكليات  لاللتحاق  ويؤدي  العملي 
باملشروعات  التعلم  عملية  خالل  يرشده  مرشد  طالب  لكل  يكون 
زوروا املعلومات  من  للمزيد  املباشر.  التوجيه  عن  عوًضا   والنشاطات 

.www.sanjuan.edu/unschool 

برنامج األكاديمية
أو  يقدم هذا البرنامج بيئة تعلم بديلة للطالب ذاتيو التوجيه )املستقلين( 
الذين يعانون نقًصا في الدرجات في املدرسة الثانوية التقليدية للصفين 11 

و12. 

في “برنامج األكاديمية” يعمل الطالب وفًقا لإليقاع الذي يناسبه على منصة 
يأخذ الطالب امللتحق  الحاسوب املخصصة له وبدعم من أحد املعلمين. 

ببرنامج “األكاديمية” مقررين في املرة الواحدة يتألفان من:

وسيلة تعلم عبر اإلنترنت وفًقا لإليقاع الذاتي للطالب يمكن الوصول 	 
إليها على مدار الساعة.

توجيه فردي مخصص.	 

توجيه ضمن مجموعة صغيرة.	 

يتمكن الطالب من إكمال املقررات وفًقا إليقاعه الشخ�سي ويتلقى عدد 
الساعات املعتمدة ملقررات التعليم الثانوي عقب إكمال كل مقرر. ينتظم 
الطالب في حضور برنامج “األكاديمية” أربعة ساعات في اليوم لخمسة أيام 

في األسبوع، إما صباًحا أو عصًرا.

ُيِعد برنامج “التقدم بالعزيمة الفردية” )AVID( طالب املرحلة األكاديمية 
الوسطى للتأهل لكليات األربع أعوام، يرتكز البرنامج على فكرة أن “الجهد 
يولد القدرة”، وقد أثبت أنه يخرج أفضل ما في الطالب وفي سد فجوة 

التحصيل األكاديمي بين الطالب.

يستهدف برنامج AVID طالب املرحلة األكاديمية الوسطى الذين يرغبون 
في دخول الكليات والذين لديهم االستعداد للعمل بجد، فالبرنامج يضع 

الطالب على طريق االلتحاق بالكليات.

لفترة واحدة في اليوم ضمن مقرر AVID يتعلم الطالب مهارات تنظيمية 
وعلى طرح  النقدي  التفكير  مهارات  على  ويعمل  الدراسة  في  ومهارات 
األكاديمية من نظرائه  املساعدة  الحصول على  أسئلة فاحصة وعلى 
والنشاطات  ومن مرشدي الكليات وعلى املشاركة في نشاطات اإلثراء 
التحفيزية. تتحسن صورة الطالب عن ذاته ويصبح الطالب قائًدا ناجًحا 
من الناحية األكاديمية وقدوة لآلخرين. يعمل منسق منتسب للمدرسة 
على مستوى   AVID بالتعاون مع الكليات لتطبيق منهجيات  أو معلم  
كما يعمل مع  املدرسة ولتسكين الطالب على مناهج اإلعداد للكلية، 

استشاريين إلرشاد الطالب خالل عملية التقدم لاللتحاق بالكليات.

يتوافر برنامج AVID لدى مدارس آردن وباريت وبيال فيستا وكارنيجي وكازا 
روبل وتشرشل وديل كامبو وإل كامينو وإنسينا ميسا فيردي وباستور 
طَبق استراتيجيات 

ُ
وريو أميريكانو وروجرز وسيلفان وسان خوان. كذلك ت

AVID في بعض مدارس املرحلة االبتدائية والوسطى )K-8( وهي وودسايد 
ومعهد توماس أديسون اللغوي وكينغزوود واليكن. للحصول على املزيد 
االتصال بمستشار الطالب باملدرسة أو االتصال  من املعلومات برجاء 

بالرقم 971-7163 (916) . 

برامج بديلة

AVID
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)CTE( التعليم الفين املهين
يشمل التعليم الفني املنهي سلسلة من املقررات التعليمية على مدار عدة 
أعوام تمزج املعرفة األكاديمية األساسية باملعرفة الفنية واملهنية لتوفر 
الثانوية. تتضمن   للتعليم واملسيرات املهنية ما بعد املرحلة  

ً
للطالب سبيال

 (CPA( “أكاديميات الشراكة بوالية كاليفورنيا”  برامج التعليم الفني املنهي 
.(ROP( ”و”البرامج املهنية اإلقليمية

بالتعاون مع كليات إقليم سكرامنتو وشركاته، حددت مدارس سان خوان 

املوحدة القطاعات واملهن التي ستخدم الطالب والصناعة واملجتمع املحلي 

على أكمل وجه. تمزج األكاديميات  التعليم الفني املنهي والتعليم األكاديمي 

املتكامل مع شراكات األعمال والتوجيه اإلرشادي والتدريب العملي. يوجد 

خوان  سان  منطقة  ضمن  كاليفورنيا  بوالية  شراكة  أكاديميات  ثالث 

والدراسات  العلوم  من  كل  في  املتقدمة  التعليمية  املقررات  تتوافر 
االجتماعية واللغة اإلنجليزية في كل مدارس املرحلة الوسطى فيماعدا 
املجاالت  أي من  في  ا 

ً
تفوق بينوا  للطالب ممن  يجوز  مدرسة تشرشل. 

األكاديمية أو أبدوا اهتماًما بها أو أظهروا إمكانيات فيها االستعداد لتلقي 
املقررات التعليمية املتقدمة في العلوم والدراسات االجتماعية واللغة 
اإلنجليزية. يجري االلتحاق بصفوف املقررات املتقدمة في فصل الربيع 
طاقم  أعضاء  يساعد  الحين،  ذلك  في  املقررات.  اختيار  عملية  أثناء 
العمل املدر�سي الطالب في اختيار الصفوف املتقدمة التي تناسبهم للوفاء 

باحتياجاتهم األكاديمية.

التعليمية املوحدة: أكاديمية ميسا فيردي لألعمال، أكاديمية كازا روبل لعلوم 

للحصول على املزيد من املعلومات  الصحة ومعهد إل كامينو إيجل الفني. 

.www.sanjuan.edu/cte زوروا



ُيلزم قانون الوالية أولياء األمور أو األوصياء بإرسال أطفالهم للمدرسة مالم 
ينص القانون على خالف ذلك. مطلوب إثباتين للسكن، والذين قد يتضمنا:

عقد إيجار ساري، وإيصال دفع رهن عقاري أو إيجار يتضمن العنوان 	 
الحالي، وفاتورة مرافق حديثة )من شركة SMUD أو PG&E أو فاتورة 

مياه(. كذلك يرجى إحضار:

شهادة ميالد: شهادة امليالد األصلية عند االلتحاق ألول مرة بمدرسة 	 
قبل نسخة عنها بالنسبة للطالب الذين 

ُ
في والية كاليفورنيا، وت

يستكملون تعليمهم في مدارس سان خوان املوحدة.

سجالت التحصين لكل طفل يلتحق: برجاء تفقد متطلبات التحصين 	 
لكل مستوى صف في قسم الخدمات الصحية من هذا الكتيب 

)القسم 48200 من “قانون التعليم”(.

بطاقات التقرير  املدرسية أو بيان الدرجات بالنسبة للصف 6 حتى 	 
الصف 12.

IEP إذا كان الطالب لديه احتياجات تعليمية متخصصة.	 

الذين  الحاضنة  لألسر  بالنسبة  أو  أسر حاضنة  للطالب ضمن  بالنسبة 
يفتقرون للسكنى الدائمة أو املالئمة أو املستقرة والذين قد ال يمتلكون 
كل املستندات املدرجة أعاله، عليهم إطالع طاقم العمل بمركز سان خوان 
املركزي على موقفهم ويمكننا مساعدتهم بااللتحاق الفوري، كذلك يمكن 
“مراهقين ضمن أسر حاضنة”  أو برنامج  “أسر في طور االنتقال”  لبرنامج 
تقديم املساعدة. اتصلوا برقم8877-979 (916)  للحصول على املزيد من 

املعلومات.

لاللتحاق   2018 سبتمبر   1 يتم األطفال خمسة أعوام بحلول  يجب أن 
بروضة األطفال للعام الدرا�سي 2019-2018، وبما أن الصحة الطيبة أمر 
نو�سي بخضوع كل طالب يدخل  بالغ األهمية لينجح الطفل في املدرسة، 
املدرسة لفحص بدني وفحص لألسنان. برجاء تفقد قسم خدمات الدعم 

الصحي من هذا الكتيب.

االلتحاق احلر

معلومات عن االلتحاقمعلومات عن االلتحاق

يمكنكم الحصول على معلومات عن كل مدرسة في منطقتنا التعليمية في 
املدرسية”  املساءلة  تقرير  أو ف”بطاقات  لكل مدرسة  اإللكتروني  املوقع 
(SARC( أو لدى مركز االلتحاق املركزي بسان خوان، ويقع مركز االلتحاق في 
Garfield Ave. Carmichael 3700. للمزيد من املعلومات يمكنكم االتصال 

.www.sanjuan.edu/sjcentral بالرقم 5826-726 (916) أو زيارة

االلتحاق
لنزود أسر مدارس سان خوان املوحدة بمنظومة فعالة، تجري كل عمليات 
 ،)SJC( “مركز سان خوان املركزي”  االلتحاق في مركزنا لاللتحاق املركزي 
املوارد  على  للحصول  تسعى  التي  لألسر  موارد  محطة  املركز  ُيَعد  كذلك 
واملعلومات، وفيه يمكن لألسر تقديم طلبات االنتقال بين مدارس املنطقة 
التعليمية والحصول على نماذج االنتقال بين مدارس املنطقة التعليمية 
والحصول على إجابات ألسئلتهم وخضوع الطالب الدارسين للغة اإلنجليزية 
الذين يدخلون مدارس سان خوان املوحدة ألول مرة لالختبار واستغالل 
عيادة التحصينات املوجودة باملركز إذا لم يكونوا من املتمتعين بالتأمين 

الصحي.

يمكن لألسر الحصول على أوراق االلتحاق من مدرسة الحي أو يمكنهم 
طباعتها من موقعنا اإللكتروني www.sanjuan.edu/enrollment، وليس 
من الضروري تحديد موعد لاللتحاق، فنحن في مركز سان خوان املركزي 

نرحب بالزوار.

تتسنى ألسر مدارس سان خوان املوحدة فرصة إلحاق الطالب في أي من 
مدارس منطقتنا التعليمية إذا توافرت أماكن شاغرة في البرنامج املالئم 

وكانت األسرة على استعداد لتوفير وسيلة النقل.

إللحاق طالب في مدرسة تخالف مدرسة إقامته، فإنه يجب على كل املقيمين 
بمنطقة سان خوان التعليمية املشاركة في قرعة االلتحاق الحر السنوية. 
يمكن ألولياء األمور تقديم طلباتهم للمدرسة التي يختارونها لقرعة االلتحاق 
 الحر للعام الدرا�سي 2019 - 2020 في الفترة بين اإلثنين 3 ديسمبر 2018 في
8 صباًحا والجمعة 18 يناير 2019 في 5 مساًء. تتوافر نماذج طلبات االلتحاق 
الحر على موقعنا اإللكتروني ولدى كل مدرسة وفي مركز سان خوان املركزي. 
يمكن لألسر تقديم نموذج طلب االلتحاق الحر في املدرسة التي يتبعونها أو 
 Garfield Ave., Carmichael, 3700 في مركز سان خوان املركزي الواقع في
CA. 95608، كما يتوافر لألسر خيار تقديم طلب االلتحاق الحر عبر اإلنترنت 
للطالب امللتحقين حالًيا في   www.sanjuan.edu/openenrollment على 

مدارس سان خوان املوحدة.

تخطط العديد من املدارس مواعيد للزيارة قبل فتح باب االلتحاق الحر، 
ومن املهم مالحظة أنه يجوز للطالب الذي جري إلحاقهم بموجب االلتحاق 
الحر البقاء في مدرستهم الجديدة دون إعادة التقديم كل عام، لكنهم بذلك 
يتخلون عن حالتهم في االلتحاق وفًقا لإلقامة وذلك في املدرسة التي تقع في 

حيهم.

يمكن للطالب الذين يغيرون مدرسة إقامتهم من خالل االلتحاق الحر العودة 
ويتوافر  إذا توافر مكان شاغر،  ملدرسة حيهم من خالل إجراءات النقل، 
التقديم عبر اإلنترنت فقط للطالب امللتحقين حالًيا بمدارس سان خوان 
املوحدة. حددت مدارس سان خوان املوحدة أولويات لتسكين الطالبمن 
لألولويات،  وفًقا  التسكين  عمليات  إجراء  بمجرد  الحر،  االلتحاق  خالل 
إذا تخطى عدد املتقدمين األماكن الشاغرة املتوافرة، يوضع الطالب على 
 قائمة انتظار وفًقا للصف وملوقع املدرسة، وينتهي العمل بقوائم االنتظار في

31 ديسمبر قبل انتهاء قرعة االلتحاق الحر للعام الدرا�سي التالي.

االنتقال بني مدارس املنطقة التعليمية
مدرسة  في  للتسكين  الرئيسية  الفرصة  هي  الحر  االلتحاق  إجراءات 
أخرى، إال أنه إذا فات بعض األسر االلتحاق الحر ويرغبون في االنتقال 
بعد انتهاء قرعة االلتحاق الحر فسيتوجب عليهم استيفاء بيانات طلب 
جرى إجراءات التسكين وفًقا 

ُ
لالنتقال بين مدارس املنطقة التعليمية، وت

ينبغي لألسر استغالل إجراءات االلتحاق الحر  لتوافر أماكن شاغرة. 
الختيار املدرسة املفضلة، لكن وسائل النقل ال تتوفر لطالب االلتحاق 

الحر أو الطالب املنتقلين.

خيارات االلتحاق

متطلبات االلتحاق

910

البريد،  عبر  الحر  االلتحاق  في  طلباتهم  بنتائج  إخطارات  األسر  تتلقى 
والطالب الذين لم يجر تسكينهم من خالل منظومة االلتحاق الحر 
املدرسة  في  شاغر  مكان  توفر  بمجرد  انتظار،  قائمة  على  يوضعون 
املطلوبة يتم تسكين الطالب من قائمة االنتظار، ولتطمئن إلى أننا ننظر 
بالتساوي في أمر كل الطلبات املقدمة )ال تتلقى الطلبات االعتماد بناًء 

على أسبقية التقديم(.

يمكن للطالب امللحقين وفًقا ملحل إقامتهم لكنهم ليسوا ملحقين حالًيا 
بمدارس سان خوان املوحدة تقديم طلب لاللتحاق الحر باملدرسة التي 

يختارونها أثناء فترة فرعة االلتحاق املفتوح.

إذا تم تسكين ابنائكم الطالب في املدرسة املطلوبة من خالل إجراءات 
ويجب على   ،2019 مارس   1 يكون آخر موعد إللحاقهم هو  القرعة، 
أو  السادس  الصف  تضم  ابتدائية  مدرسة  يرتادون  الذين  الطالب 
ويطلبون االنتقال   K-8 يدرسون في املرحلة االبتدائية ضمن مدرسة 
إلى الصف السادس في مدرسة للمرحلة الوسطى أن يسعوا لذلك من 
خالل االلتحاق الحر أو من خالل إجراءات االنتقال بين مدارس املنطقة 

التعليمية. 

اتصلوا  الحر  االلتحاق  عن  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول 
www.sanjuan.edu/ على  زورونا  أو   (916) SAN-JUAN بالرقم 

.openenrollment

تقع األكاديميات في ثالث مدارس ضمن مدارس سان خوان املوحدة: مدرسة 
إنسينا اإلعدادية الثانوية ومدرسة سان خوان الثانوية ومدرسة ال إنترادا 
الثانوية االستمرارية. للمزيد من املعلومات اتصلوا بالرقم  979-8050 (916) .

 “برنامج الدراسة املستقلة إل سيرينو” 
)من الصف 10 إلى 12(           

هو بديل ممتاز للطالب الذين يتمتعون بالتحفيز الذاتي، يعمل الطالب وفًقا 
معلمون  يقدمه  شخ�سي  دعم  مع  املواعيد  في  ومرونة  الخاص  إليقاعهم 

مؤهلون. للمزيد من املعلومات اتصلوا بالرقم 971-5060 (916)  .

خيارات املدارس املستقلة )الصف 6 إلى 12( 
(916) 979-8378

بالنسبة لبرنامج “التعليم في الطفولة املبكرة” )ECE(، يمكن لألسر الحصول 
 Kenneth Ave.,  5309 على أوراق االلتحاق من مكتب البرنامج الواقع في 
www.sanjuan.edu/ اإللكتروني  موقعنا  من  طباعته  أو   ،Carmichael

 sanjuan.edu/ece. Walk-ins are.يرحب بالزوار  ECE ece. مكتب برنامج 
.welcome at the ECE office

الطفولة  في  التعليم  “برنامج  عن  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول 
اتصلوا  املدرسة،  ماقبل  مرحلة  في  االلتحاق  أو   )ECE(  املبكرة” 

.www.sanjuan.edu/ece برقم 8760-979 (916)  أو زوروا

االنتقال بني املناطق التعليمية
األسر التي ال تعيش في نطاق منطقة سان خوان التعليمية ليسوا مؤهلين 
للمشاركة في االلتحاق الحر، لكن يجوز لهم التقدم للحصول على اتفاق 
لالنتقال بين املناطق التعليمية من املنطقة التعليمية التي تتبعها مدرستهم 
األصلية، فإذا قوبلوا، يجب على األسر والطالب االمتثال ملتطلبات االتفاق.



يقدم برنامج “نادي ديسكفري” رعاية لألطفال قبل وبعد الدوام املدر�سي 
وذلك للطالب في مرحلة الروضة االنتقالية  مدفوعة الرسوم ومدعومة، 

وحتى سن 12 عاًما. 

لالنضمام لبرنامج معين من برامج “نادي ديسكفري”، يجب إلحاق الطفل 
باملدرسة االبتدائية املوجودة في نفس املوقع وانتظامه في تلك املدرسة، 
بصفة محدودة  )املجانية أو املخفضة(  وتتوافر رعاية األطفال املدعومة 

بالنسبة لهؤالء الذين يستوفون معايير األهلية التي أقرتها الوالية.

الواجب  واملساعدة في أداء  برامج لإلثراء  “نادي ديسكفري”  يقدم برنامج 
املدر�سي في إطار بيئة آمنة توفر الرعاية للطالب كي يتعلموا وينموا، نحن 
مزودون بطاقم عمل يتألف من معلمون معتمدون ومرخصون في مجال 
تنمية الطفل من “لجنة والية كاليفورنيا العتماد املعلمين”، إن نشاطات 
التعلم املمدد مصممة خصيًصا لتشجع التنمية الشاملة ملهارات القراءة 
ستوفى 

ُ
وت الثقافات،  وتقدير  املشكالت  وحل  والتكنولوجيا  والكتابة 

قام في الهواء الطلق، 
ُ
احتياجات التنمية من خالل الرياضات واأللعاب التي ت

مما يساعد في تطوير العضالت واالتساق بين العينين وحركة اليدين. ٌتدم 
الخدمة من اإلثنين إلى الجمعة، لكن تتباين ساعات الخدمة وفًقا للموقع 
وتتوقف على ساعات التوجيه املدرسية، أما ساعات الخدمة في األيام غير 
املدرسية وفي فترة الصيف لكل مواقع “نادي ديسكفري” تبدأ في 7 صباًحا 
للمزيد من املعلومات اتصلوا  من اإلثنين إلى الجمعة.  مساًء   6 وتنتهي في 

بالرقم971-5975 (916) .

املدارس التي تقدم برامج “نادي ديسكفري”

آرلنغتون هايتس
كامبريدج هايتس

كارمايكل كوان
كويل آفينيو

ديل دايو
ديتيردنج

ديوي
جولد ريفر

جرين أوكس
هاوي آفينيو

لوجيت

ماريمونت
ماريبوسا

ميشن آفينيو
نورثريدج أوكفيو املجتمعية

أورانج فايل
أوبن بيرشنج

شوايتزر
سييرا أوكس
توماس كيلي

تراجان
توين ليكس

K-8 وودسايد

نادي ديسكفري من الروضة إىل
)K-6( الصف السادس

خدمات دعم التعلمخدمات دعم التعلم

الدعم ألداء   ASSETs يقدم برنامج بردجز ملا بعد الدوام املدر�سي وبرنامج 
الواجب املدر�سي، كما يقدمان اإلثراء والترفيه املؤيد لالئتناس االجتماعي في 

إطار بيئة آمنة وإيجابية. 

يخدم البرنامجان حالًيا ما يقرب من 3000 طالب من صف روضة األطفال 
موقع، حيث أنهما يدعمان   28 برنامج في   29 من خالل   12 وحتى الصف 
ومن خالل التعلم  نجاح الطالب من خالل دعم أداءه للواجب املدر�سي، 
بأسلوب اإلثراء وأسلوب التعلم املستتر، وكذلك من خالل املهارات والترفيه 
املؤيدان لالئتناس االجتماعي، وأيًضا من خالل دعم األسرة وتمكين أفرادها.

 
ً

ُيبدي الطالب الذين يشاركون بانتظام في برنامجي بردجز و ASSETs اتصاال
أقوى باملدرسة ومعدالت أعلى من الحضور اليومي املنتظم وجودة أفضل 
باإلضافة إلحراز  تلك املهام،  مهام الواجب املدر�سي واكتمال أداء  في أداء 
درجات أعلى في االختبارات، وأحد أهم الفوائد هو السالمة املقدمة لصغارنا، 
فأكثر وقت في اليوم يرتبط بأعلى السلوكيات مخاطرة للمراهقين هو ما بين 
الساعة 3 عصًرا و 6 مساًء؛ لذلك فإن برامج ما بعد الدوام املدر�سي توفر 
بيئة آمنة وإيجابية لتحول تلك الساعات لتكون أكثر تجارب التعلم املجزية 

وأكثرها إفادة لصغار السن.

www.sanjuan.edu/ زوروا  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول 
أو اتصلوا بأحد مكاتبنا اإلقليمية أو إدارة املنطقة   ،bridgesafterschool

التعليمية على الرقم )916) 971-5933.

 املدارس التي تقدم برنامج بردجز ملا بعد الدوام املدر�سي
ASSETs وبرنامج 

2434-575 (916): املدارس االبتدائية كوتدج، ديل  منطقة أركيد/ آردن، 
باسو مانور، داير كيلي، جرير، هاوي، معهد توماس أديسون اللغوي، وتيني 

االبتدائية، باإلضافة ملدرسة إنسينا اإلعدادية الثانوية.

املدارس االبتدائية كاميرون رانش،   :(916) 575-2386 منطقة كارمايكل، 
كارمايكل، تشارلز بيك، ديتيردنج، باسادينا آفينيو، توماس كيلي، باإلضافة 
ومدرسة وينستون   )K-8( ملدرسة ستار كينج من الروضة للصف الثامن 

تشرشل ومدرسة ويل روجرز للمرحلة الوسطى.

املدارس االبتدائية كاريدج،   :(916) 725-6499 منطقة سيتراس هايتس، 
باإلضافة  أوتومون، سكايكرست،  ماريبوسا،  كويل آفينيو، جراند أوكس، 
 K-8 ومدرسة اليكن   )K-8( ملدرسة كينغزوود من الروضة للصف الثامن 

ومدرسة سيلفان للمرحلة الوسطى ومدرسة سان خوان الثانوية.

برنامج التعليم األمريكي اهلندي
هو برنامج ممول فيدرالًيا، الغرض منه هو توفير خدمات تعليمية مكملة 
دون تكاليف للطالب األمريكين من األصول الهندية أو من سكان أالسكا 

األصليين الذين يلتحقون بالبرنامج، وتتضمن الخدمات:

إرشاد فردي في القراءة والرياضيات وآداب اللغة للطالب الذين 	 
يقل مستواهم عن معايير مستوى الصف الدرا�سي.

برامج لإلثراء الثقافي.	 

نشاطات تقدر ثقافة السكان األمريكيين األصليين وتدعمها 	 
شرك املؤهلين من القادة القبليين وشيوخ القبائل.

ُ
وت

تبلغ أوجها في  ط العديد من املناسبات الثقافية على مدار العام، 
َ
خط

ُ
ت

“األمريكيين من الهنود  احتفال كبير للخريجين الذين التحقوا ببرنامج 
للحصول على املزيد من املعلومات أو لطلب  وسكان أالسكا األصليين”. 
خدمات اتصلوا بإدارة “األمريكيين من الهنود وسكان أالسكا األصليين” 

على الرقم 971-5382 (916).

برنامج “أسر يف طور االنتقال”

	برنامج بردجز ملا بعد الدوام املدرسي
ASSETs وبرنامج

 التأهل 
ً

يمكن للطالب الذين يفتقرون لسكنى ثابتة أو منتظمة أو كافية ليال
هو  البرنامج  هذا  وهدف  االنتقال”،  طور  في  “أسر  برنامج  في  لالشتراك 
ضمان االلتحاق الفوري واستقرار الدراسة في املدرسة وانتظام الحضور 
اتصلوا بالرقم  املدر�سي للطالب الذين يمرون بظروف تجعلهم بال مأوى. 

 8604-979 (916)  للحصول على املزيد من املعلومات.

الرتمجة التحريرية والشفهية
يجوز لألسر طلب خدمات فردية من ترجمة تحريرية أو ترجمة شفهية 
التعليمية،  املنطقة  إدارات  من  أي  لدى  أو  يتبعونها  التي  املدرسة  في 
ونحن سنبذل كل جهدنا لتقديم خدمات مناسبة للترجمة التحريرية 
فإذا راودتكم أي استفسارات أو مشكالت بشأن  أو الترجمة الشفهية، 
خدمات الترجمة التحريرية أو الترجمة الشفهية يمكنكم استيفاء بيانات 
نموذج اآلراء بلغتكم األصلية وإعادته إلدارة املدرسة، ويمكن الحصول 
“ملتعلمي اللغة اإلنجليزية  من املدارس أو من إدارتنا  على نموذج اآلراء 

والتعليم متعدد الثقافات” من خالل الرقم971-5382 (916) .

	معونة رسوم االختبار املتقدم 
لتحديد املستوى

التقدم  املتقدمة  املستوى  تحديد  بصفوف  امللتحقين  للطالب  يجوز 
املستوى  تحديد  اختبارات  تكاليف  لدفع  مالية  معونة  على  للحصول 
وبالنجاح في اختبارات تحديد املستوى املتقدمة يتلقى الطالب  املتقدمة، 
درجات للكليات بينما اليزالون في مرحلة التعليم الثانوي. اتصلوا باملدرسة 
املعلومات  املزيد من  للحصول على  الطالب  أبنائكم  بها  امللتحق  الثانوية 

)القسم 48980 من “قانون التعليم”(.

خدمات التبين املؤقت للمراهقني
للطالب  خدمات  يقدم  للمراهقين”  املؤقت  التبني  خدمات   “ برنامجنا 
وتتضمن تلك الخدمات الدعم  املوجودين ضمن رعاية أالتبني املؤقت، 
املؤيد واملشورة األكاديمية واإلرشاد والتقييم التعليمي والتوجيه اإلرشادي 
خدمات التبني   “ إلى أن برنامج  باإلضافة  وروابط للخدمات املجتمعية، 
في  املشورة  يقدم  التعليمية  خوان  سان  منطقة  في  للمراهقين”  املؤقت 
على  والتدريب  الوصاية  من  التحرر  وخدمات  املنهي  والتدريب  األزمات 
. إن هدف برنامج “ خدمات التبني املؤقت للمراهقين” هو 

ً
املعيشة مستقال

ضمان تمتع كل مراهق ضمن برنامج التبني املؤقت باملهارات الالزمة ليصبح 
للمزيد من املعلومات اتصلوا بالرقم   ومنتًجا في املجتمع. 

ً
عضًوا مستقال

.(916) 971-7391
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أنه  حيث  تتوافر املشورة النفسية املدرسية ملساعدة الطالب وأسرهم، 
يتوافر في كل مدارس املرحلتين الثانوية والوسطى مستشارون مدرسيين 
يعملون ضمن طاقم العمل بتلك املدارس، كذلك يعمل مستشارو املدرسة 
النفسيين بانتظام في بعض املدارس االبتدائية، كما تتوافر الخدمات لكل 
املدارس االبتدائية ملواساة املحزونين ومنع التنمر، أو لتقديم خدمات أخرى 
حسبما يتطلب األمر، كذلك فإن املعلمون واإلداريون مدربين للتعرف على 

املكروبين من الطالب ومساعدتهم.

مركز البيت األبيض للمشورة النفسية
التابع  “مركز البيت األبيض للمشورة النفسية”  مركزنا الفريد من نوعه 
ملنطقتنا التعليمية يقدم مشورة نفسية مجانية ومشورة نفسية منخفضة 
التكاليف لطالب مدارس سان خوان املوحدة وأسرهم. اتصلوا على الرقم 

7640¬971 (916) للحصول على املعلومات أو لطلب املشورة النفسية.

برامج الوقاية
منطقتنا  مستوى  على  للطالب  واملوارد  الدعم  الوقاية”  “برامج  تقدم 
التعليمية، وتهدف البرامج في كل موقع لتحسين النجاح األكاديمي واملناخ 
املدر�سي ككل، بينما تشجعهم على اتخاذ أساليب معيشية صحية خالية من 
االتصال على الرقم  برجاء  العنف والكحوليات والتبغ واملخدرات األخرى. 
8623-979 (916) للحصول على املزيد من املعلومات. كذلك فإن مدارس 
للمزيد من  سان خوان املوحدة تقدم خدمات ملنع التنمر وخدمات دعم، 

املعلومات عن منع التنمر انظر الصفحة رقم 50.

املشورة النفسية املدرسية

دعم متعلمي اللغة اإلجنليزية وخدماتهمدعم متعلمي اللغة اإلجنليزية وخدماتهم

تكرم منطقة مدارس سان خوان املوحدة التعليمية طالب السنة النهائية 
“طابع القراءة  حيث تمنح جائزة  في املدارس الثانوية إلنجازاتهم اللغوية، 
ملن أظهروا منهم كفاءة في اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى  والكتابة بلغتين” 
اتقان لغة أخرى وذلك عند استيفائهم ملعايير صارمة، وتجري مراسم تكريم 
للحصول على املزيد من املعلومات اتصلوا  الطالب في مدارسهم الثانوية. 
الرقم  على  الثقافات”  متعدد  والتعليم  اإلنجليزية  اللغة  متعلمي  بـ”إدارة 

.(916) 971-5382

التدريب املهين

جائزة “طابع القراءة والكتابة بلغتني”

التدريب املنهي هو شراكة بين اإلدارة والعمالة والتعليم العام والذي يبني 
الحاضر  وظائف  لشغل  كاليفورنيا  والية  تحتاجها  التي  املاهرة  العمالة 
واملستقبل. الشراكات الحالية مع مدارس سان خوان املوحدة معقودة مع 

برامج التدريب املنهي التالية:

تقدم “لجنة التدريب املنهي املشتركة لرجال اإلطفاء بوالية كاليفورنيا” 	 
(CFFJAC( برامج تدريب منهي لرجال اإلطفاء املحترفين الذين 

تستخدمهم إدارات مكافحة الحرائق املحترفة، حيث يصبح الفرد 
متدرب منهي كرجل إطفاء تحت إمرة اإلدارة التي يعمل لصالحها.

عمال التسقيف: يقدم “اتحاد نقابة عمال التسقيف وعزل 	 
املياه وحلف العمال” برامج تدريب منهي ترعاها العمالة واإلدارة 

بصفة مشتركة على املستوى املحلي للنقابة ألرباب العمل في مجال 
اإلمدادات مع العمال املهرة الذين يتحرون الجودة في تركيب 

األسقف ونظم عزل املياه التي تحافظ على جفاف املباني األمريكية، 
ويتعلم املتدربون املهنيون حرفتهم بالتدريب أثناء أدائهم للمهمة تحت 
إشراف مناسب ومن خالل دراسة املواد الفنية املتصلة بمهنة تركيب 

األسقف.

 للحصول على المزيد من المعلومات عن التدريب المهني اتصلوا بالرقم 
.(916) 971-7654

“تحسين االنتظام في الحضور” هو تشجيع كل طالب على  هدف برنامج 
الذهاب للمدرسة يومًيا في املوعد املحدد، ويمكن ألولياء األمور مساعدة 
أبنائهم في أن يكونوا ناجحين بتشجيعهم على االنتظام في الحضور، األمر 
الذي ارتبط بتحقيق تحصيل درا�سي أعلى وبإنشاء روابط أقوى باملدرسة 
وباملجتمع املحلي، مع انخفاض معدالت السلوك الجانح والسلوك الخطر 

وكذلك ارتفاع نسبة املشاركة في التعليم العالي.

يعمل طاقم التدريس مع الطالب واألسر واملدارس لرفع نسبة الحضور 
اليومي وتشجيع املشاركة، حيث أن البرنامج يوفر لألسر معلومات وموارد 
متسًقا  مدرسًيا  حضوًرا  يحققوا  كي  لتمكينهم؛  يؤدي  مما  وإحاالت، 
ويدعم النجاح األكاديمي ألبنائهم من الطالب ويحسن من العالقة بين 
بالرقم  اتصلوا  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول  واملدرسة.   األسرة 

.(916) 979-8604

حتسني االنتظام يف احلضور

التعليم األساسي والثانوي
الخدمات  من  متنوعة  مجموعة  للكبار  األسا�سي  التعليم  برامج  تقدم 
والتفكير  الشفهي  والتواصل  والكتابة  القراءة  تتضمن  والتي  الجوهرية 
الثانوي للكبار إلكمال املدرسة  “التعليم  النقدي والرياضيات والحساب. 

الثانوية”، اإلعداد الختبار GED، خدمات معتمدة إلجراء االختبارات.

تعليم الكبار
الصفوف الدراسية لتعليم الكبار التابعة ملدراس سان خوان املوحدة 
للمزيد من  فما أكبر.   18 مفتوحة لكل أفراد املجتمع املحلي من سن 
املعلومات عن كل الصفوف الدراسية اتصلوا بالرقم971-7654 (916) .

مقررات اإلثراء
اإلثراء  صفوف  من  متنوعة  مجموعة  املجتمعي”  “التعليم  برنامج  يقدم 
تسجيل  بالكامل رسوم  الصفوف  تلك  ويدعم  املجتمع،  الدراسية ألفراد 
“التعليم  برنامج  يقدمها  التي  الدراسية  الصفوف  بعض  تشمل  الطالب، 

املجتمعي” الفنون واملوسيقى والتصوير الفوتوغرافي وعلم األنساب.

	دعم متعلمي اللغة اإلجنليزية 
وخدماتهم

اإلنجليزية  اللغة  متعلمي  تزويد  هو  املوحدة  خوان  سان  مدارس  هدف 
إشراك  وكذلك   ،)ELD( اإلنجليزية  اللغة  لتنمية  الجودة  عالي  بتوجيه 
التربويين في التطوير املنهي وفي التنمية املتكاملة واملخصصة للغة اإلنجليزية، 
بحيث يمكنهم الوفاء باالحتياجات األكاديمية واللغوية للطالب من متعلمي 

اللغة اإلنجليزية.

فإن الطالب الذين تعكس  عند االلتحاق ألول مرة في والية كاليفورنيا، 
يخضعون  املنزل  في  يتحدثونها  أخرى  لغة  وجود  األم”  اللغة  “استقصاء 
“تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية بوالية كاليفورنيا” )ELPAC( املبدأي لتحديد 
ما إذا كانوا سيدخلون املدرسة بصفتهم متعلمين للغة اإلنجليزية أم أنهم 
في كل ربيع يجري تقييم كل متعلمي   ،)IFEP( “يتقنون اللغة اإلنجليزية” 
اللغة اإلنجليزية من خالل “تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية بوالية كاليفورنيا” 
 ،)RFEP( ”التجميعي حتى يصبحون “متقنين للغة اإلنجليزية ُمعاد تصنيفهم
لـ””تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية  “التقييم التجميعي”  رفع تقارير نتائج 

ُ
وت

بوالية كاليفورنيا” في فصل الخريف، حيث أن تلك النتائج جزء من إجراءات 
إعادة التصنيف لتحديد ما إذا كان الطالب متقًنا للغة اإلنجليزية ومستعد 
للخروج من الخدمات املتخصصة املقدمة ملتعلمي اللغة اإلنجليزية وقادر 
على املشاركة في كل املجاالت الدراسية دون الحصول على عون لغوي، 
“متعلم للغة اإلنجليزية”  وبمجرد إعادة تصنيف الطالب تتغير حالته من 
لتصبح “متقن للغة اإلنجليزية معاد تصنيفه” )RFEP(. ويراقب تقدم طالب 
RFEP ملا ال يقل عن أربعة أعوام. للحصول على املزيد من املعلومات اتصلوا 
الرقم  على  الثقافات”  متعدد  والتعليم  اإلنجليزية  اللغة  متعلمي  بـ”إدارة 

.(916) 971-5382
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ُيقَدم التوجيه لـ”اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية” )ESL( من مستوى املبتدئين 
وحتى املستوى العالي املتوسط.

باإلضافة للصفوف الدراسية التي تقدم في املوقع الرئي�سي بـ”مركز صنرايز 
وفي بعض  للكبار”  “مركز كريكسايد  في  قدم 

ُ
ت  ESL فإن صفوف  تك” 

املدارس املختارة في سان خوان.

اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية واملواطنة

(AE-CTE) تعليم الكبار – التعليم املهين
الدراسية للمساعدة في إعداد الكبار للحصول   AE-CTE صممت صفوف 
على اعتمادات في مجال معين وإلرساء أساسات ملسار منهي معين، تتضمن 
صفوف االعتمادات “مساعد مكتبي” و”مساعد طبي”، مع تقديم التدريب 

امليداني.



بشأن  وأسرهم  للطالب  تقارير  وترفع  التعليمية  منطقتنا  تجمع  سوف 
وفًقا لـ”املعايير الجوهرية املشتركة  معلومات عن قدرة الطالب على األداء 
للوالية” )CCSS( واصفة ما ينبغي للطالب معرفته وماينبغي لهم أن يتمكنوا 
الطالب في اختبارات  حيث أن تلك املعلومات ترتكز على أداء  من أدائه، 
“تقييم  أو في   )CAASPP( الطالب وتقدمه بوالية كاليفورنيا”  “تقييم أداء 
باإلضافة لتقييمات املنطقة  أو كالهما،  البديل بوالية كاليفورنيا”  األداء 
يمكن لألسر طلب  جرى في القاعة الدراسية. 

ُ
التعليمية والتقييمات التي ت

تتوافر املزيد من املعلومات عن  نسخ من املعايير األكاديمية من املدرسة. 
. www.cde.ca.gov/re/cc/عبر اإلنترنت على CCSS

املعايري األكادميية للمنطقة التعليمية

رفع التقارير واملعايري األكادمييةرفع التقارير واملعايري األكادميية

أطر ومعايير في الوالية تو�سي بأنه  “إدارة التعليم بوالية كاليفورنيا”  تطور 
ينبغي للطالب اكتساب املعرفة في كل مجال من مجاالت املواد الدراسية، 
كذلك تطور الوالية برنامج للتقييم واملساءلة يقيس تقدم الطالب نحو 
تحقيق املعايير، كما توفر الوالية قائمة بالكتب املعتمدة وغيرها من املواد 

الدراسية املعتمدة بغرض استخدامها في القاعات الدراسية.

في منطقة مدارس سان خوان املوحدة التعليمية يراجع أفراد طاقم العمل 
وإحدى لجان املواطنين الكتب املدرسية التي أقرتها الوالية واملواد الدراسية 
بأي  املدرسة  إدارة  لقاعة الصف ويصدروا توصيات ملجلس  املخصصة 
املواد الدراسية التي ينبغي لهم شراؤها واستخدامها في مدارس سان خوان 
ثم يتخذ مجلس إدارة املدرسة القرارات النهائية في اجتماعات  املوحدة، 

علنية.

تتوافر الكتب املدرسية وغيرها من مواد املناهج -شاملة أسماء تلك الكتب 
لدى املدارس وفي  واملواد وتوصيفاتها وأهداف املقرر واملعايير األكاديمية- 
“قانون  من   49091.14 )القسم  إدارة املنطقة التعليمية لتراجعها األسر 
التعليم”(، وتصف تلك املعايير ما ُيتوقع أن يتعلمه الطالب ويتمكنوا من 
عمله في كل صف درا�سي وفي كل مادة دراسية. تتوافر معلومات عن املعايير 
األكاديمية وعن تقييم تحصيل الطالب لدى املدرسة أو لدى إدارة املنطقة 

التعليمية من خالل الرقم 971-7700 (916).

تقارير املرحلة الوسطى

املنهج الدراسي

صَدر بطاقات التقرير املدرسية املرحلة الوسطى أربعة مرات خالل العام، 
ُ
ت

الطالب  لكل مقرر درا�سي يحاول   F حتى   A أبجدية من  وتتضمن درجة 
كذلك تشير بطاقات التقرير املدرسية ملستوى مواطنة الطالب   ، اجتيازه 

باستخدام الرمز O )ممتاز( والرمز S )مقبول( والرمز U )غير مقبول(.

يستخدم التربويون في مدارس سان خوان املوحدة طرق عديدة إلبقاء األسر 
على إطالع بتقدم أبنائهم من الطالب، حيث أن نظام رفع التقارير يتضمن 
بطاقات التقرير املدرسية وتقييمات بتقدم الطالب نحو املعايير األكاديمية 
باإلضافة للقاءات فردية وجماعية بين أولياء  وتنويهات بالتقدم املحرز، 
األمور واملعلمين، كذلك يمكن مراقبة التقدم املحرز من خالل “بوابة أولياء 

.www.sanjuan.edu على  )Parent Portal( ”األمور

األمور على املعلمين وعلى قواعد  في ليلة العودة للمدرسة يتعرف أولياء 
السياسات  على  يتعرفون  وكذلك  املدرسة،  وقواعد  الدراسية  القاعات 

واإلجراءات وبرامج املدرسة والعاملين بها.

باإلضافة للمعايير  عطى األسر توقعات للطالب على مستوى الصف، 
ُ
قد ت

األكاديمية وفًقا لكل مادة دراسية.

تقارير التقدم الذي حيرزه الطالب
تقارير املرحلة االبتدائية 

يمكن ألسر طالب املرحلة االبتدائية أن تتوقع استالم تقرير في نهاية كل ثالثة 
4 وفق املعايير  إلى   1 أشهر، والذي يعرض تقييم الطالب على مقياس من 
األكاديمية ملنطقتنا التعليمية، كذلك تحصل األسر على معلومات إضافية 
بشأن تقدم أبنائهم من الطالب في ليلة العودة إلى املدرسة مع تقارير التقدم 
وتناقش تلك  باإلضافة إلى االجتماع بمعلمي أبنائهم من الطالب،  حرز، 

ُ
امل

باإلضافة إلى نتائج التقييم وأمثلة  االجتماعات تساؤالت األسر ومخاوفها، 
وكذلك بطاقات التقرير املدرسية ونقاط القوة لدى  من أعمال الطالب، 
كل طالب واحتياجاته، وأيًضا تناقش الواجب املنزلي ومشكالت االنضباط 
يجري اإلبالغ  إذا استدعت الحاجة.   وخطة املساعدة التعاونية للطالب، 
بالتقدم الذي أحرزه الطالب في مجال القراءة والكتابة واإلنصات والتحدث 
والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية والفنون واملوسيقى والتربية 
ومظاهر واملواظبة  املثابرة  ذلك   

ً
شامال الناجحة،  واملمارسات   الرياضية 

هدفنا في مدارس سان خوان املوحدة هو مساعدة الطالب على تحسين 
مهاراتهم في القراءة والكتابة والرياضيات كي ال يتعرضوا لالستبقاء في نفس 
ونحن نسعى جاهدين لتحديد الطالب املتعثرين بأسرع ما يمكن  الصف، 
لتقديم الدعم األكاديمي لهم في املدرسة وخالل فترة الصيف من خالل 
ونبشركم بأنه مع  برنامج التعلم املمدد الذي تقدمه منطقتنا التعليمية. 
االنتظام في الحضور ومع الحصول على دعم إضافي في املدرسة وبذل جهد 

أكبر في املنزل، يمكن أن تتحسن مهارات الطالب بدرجة هائلة.

يمكن للمعلمين تقديم معلومات مكتوبة تصف ما ُيتوقع أن يتعلمه الطالب 
وأن يتمكن من أدائه في كل صف درا�سي، وعلى مدار العام الدرا�سي تتلقى 
األسر بطاقات التقرير املدرسية وأعمال الطالب التي خضعت للتصحيح 

والتي تعكس مستوى تحصيل الطالب. 

راودت  إذا  أو  الدرا�سي  الصف  مستوى  “دون”  الطالب  أعمال  كانت  إذا 
األسرة مخاوف بشأن تقدم الطالب، فإننا نشجع األسرة على االلتقاء بمعلم 
الطالب، حيث أنه يمكن للمعلمين مناقشة الخدمات التي تقدمها منطقتنا 
املنزل  في  بها  تنفيذها  وللطالب  لألسر  يمكن  التي  والنشاطات  التعليمية 
ملساعدة الطالب على تحسين مهاراتهم األساسية، وكلما أبكرنا في التعاون 
مًعا كلما أسرع الطالب في إحراز تقدم. للمزيد من املعلومات اتصلوا بمدير 

املدرسة.

لزم القوانين الحالية املناطق التعليمية بوضع ممارسات وإجراءات فيما 
ُ
ت

للصف التالي،  الطالب في نفس الصف أو بعدم االرتقاء  يختص باستبقاء 
وذلك في حالة ما إذا كانت مهارات الطالب في القراءة والرياضيات دون 
مستوى الصف. وترمي القوانين لضرورة تعاون الجميع  من طالب ومعلمين 
وأسر وطاقم العاملين باملدرسة ليضمنوا أن ُيظهر الطالب تقدًما وإتقاًنا 
الطالب  يكون  بحيث  كل صف،  في  والرياضيات  والكتابة  القراءة  ملعايير 

معدين إعداًدا سليًما استعداًدا لالنتقال للصف التالي.

اللغة  في  جًدا  متدنية  درجات  أحرزوا  الذين  االبتدائية  املرحلة  طالب 
اإلنجليزية/ آداب اللغة أو الرياضيات معرضون لالسبقاء في نفس الصف؛ 
لذلك تكون تنويهات التقدم املحرز وبطاقات التقرير املدرسية إشعارات 
الطالب  يتعرض  قد  أنه  وخاصة  القلق،  ببواعث  األسر  لتنبيه  مبكرة 
لالستبقاء في نفس الصف إذا أحرز درجة 1 أو 2 في اللغة اإلنجليزية/ آداب 
أو إذا لم يفي بمعايير مستوى الصف التي اعتمدتها  اللغة أو الرياضيات، 

املنطقة التعليمية في اللغة اإلنجليزية/ آداب اللغة أو الرياضيات.

يجوز لألسرة الطعن على قرار االستبقاء في نفس الصف، حينها يقع العبء 
التوصية  نقض  ألجله  ينبغي  الذي  السبب  ليبين  الطاعن  الطرف  على 

باالستبقاء.

يستمع للطعن مدير املدرسة ويستمع للطعن النهائي مشرف مدير املدرسة، 
يوًما من   30 ويجب اتخاذ اإلجراءات بناًء على الطعون لكل مستوى خالل 

استالم الطعن مكتوًبا.

االرتقاء للصف التالي واالستبقاء يف نفس الصف

البناء  الجهود  وتضافر  واالحترام  االمتنان  ودالئل  العقلي  النضوج 
واالنضباط الذاتي، كذلك تتضمن بطاقات التقرير املدر�سي مرات التغيب 

أو أيام التأخر في الحضور.

على الرغم من أنه يمكن طلب عقد اجتماع في أي وقت على مدار العام 
الدرا�سي، إال أن ُيعقج اجتماع مع الطالب في نهاية الفصل الدرا�سي األول 
)أول ثالثة أشهر(، يمكن أيًضا عقد االجتماعات في نهاية الفصل الدرا�سي 
الثاني للطالب الذين يتدنى مستواهم الدرا�سي عن معايير مستوى الصف 
كما يمكن عقدها مع األسر التي  الدرا�سي أو ممن يحتاجون للتحسين، 
عقد مع الطالب الجدد الذي لم ُيعقد معهم اجتماع في 

ُ
تطلبها، وكذلك ت

باإلضافة إلى ما سبق فإننا نشجع األسر على  فصل الخريف الدرا�سي، 
التواصل مع املعلمين من خالل الرسائل الشخصية أو البريد اإللكتروني أو 

االتصاالت الهاتفية أو االجتماعات أو كل ما سبق.

تقارير املرحلة الثانوية

صممت بطاقات التقرير املدرسية للمرحلة الثانوية لُتعطي معلومات عن 
التقدم الذي يحرزه الطالب، وتقدم بطاقات التقرير لنصف العام الدرا�سي 
درجات أبجدية من A حتى F لكل مقرر درا�سي يحاول الطالب اجتيازه، كما 
للطالب والدرجات التي حصل عليها، كذلك   )GPA( درج املعدل التراكمي 

ُ
ت

تقارير  صَدر 
ُ
ت التدريس.  قاعة  في  الطالب  يقيمون مواطنة  املعلمين  فإن 
التقدم املحرز للطالب وفًقا لجدول متوافر لدى إدارة املدرسة.

يتلقى طالب املرحلة الثانوية بيان الدرجات عبر البريد في شهر يناير وشهر 
نحو  املحرز  والتقدم  والدرجات  الدراسية  املقررات  يبين  والذي  يونيه، 
إكمال متطلبات التخرج. ينبغي للطالب واألسر أن يتعاونوا بشكل وثيق مع 
املستشارين طوال فترة املرحلة الثانوية لضمان الوفاء بمتطلبات التخرج. 
األمور”  أولياء  “بوابة  باستخدام  اإلنترنت  عبر  الدرجات  مراجعة  يمكن 
اتصلوا   .www.sanjuan.edu/parentportal من خالل   )Parent Portal)

بمدرسة الطالب للحصول على املزيد من املعلومات.
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املوحدة  خوان  سان  مدارس  وكل  بأكملها  التعليمية  املنطقة  تخضع 
للمساءلة أمام املجتمع املحلي.

تتوافر “بطاقات تقرير املساءلة املدرسية” لكل مدرسة عبر اإلنترنت ولدى 
املدارس وفي إدارة املنطقة التعليمية ومن خالل املوقع اإللكتروني للمنطقة 
املدرسية  التقرير  بطاقات  تشمل   ،www.sanjuan.edu/sarc التعليمية 
وصًفا للمدرسة وطاقم العاملين بها وطالبها واملشاركة املجتمعية وتحصيل 
الطالب وخدمات دعم الطالب والنفقات ومرافق املدرسة وكثافة القاعات 
طاقم  له  خضع  الذي  للتدريب  باإلضافة  الدراسية،  والكتب  الدراسية 

العاملين وتقييمهم.

بطاقات تقرير املساءلة املدرسية
)SARC(

متطلبات التخرج
املخطط املوجود في هذه الصفحة هو ملخص قصير ملا تفرضه مدارس سان 
خوان املوحدة من متطلبات التخرج ومتطلبات دخول الكليات في نظام 

.(CSU( ”ونظام “جامعة والية كاليفورنيا )UC( ”جامعة كاليفورنيا“

الدرا�سي  اليوم  أثناء  بالطالب  لاللتقاء  الثانوية  املرحلة  يتوافر مستشارو 
ويمكن للطالب تحديد موعد في  الدوام املدر�سي وبعده،  وكذلك قبل بدء 
الدراسية  املقررات  قائمة  تتوافر  كذلك  باملدرسة،  االستشارات  مكتب 
كاليفورنيا  بجامعة  القبول  بمتطلبات  تفي  والتي  مدرسة  كل  في  املتاحة 
www. خالل  من  أو  االستشارات  مكتب  لدى  كاليفورنيا  والية  وجامعة 

.sanjuan.edu/ucop

للحصول على شهادة املرحلة الثانوية يجب على الطالب:

النجاح في كل املقررات الدراسية املطلوبة للتخرج.	 

الحصول على ما ال يقل عن 220 نقطة للمقررات الدراسية لدى 	 
مدارس الجدول التقليدي، و280 نقطة لدى مدارس الجدول 

التجميعي.

استيفاء متطلبات إضافية للتخرج أقرها مجلس إدارة املدرسة مثل 	 
إقامة مشروع تخرج أو أداء خدمة مجتمعية.

والحظوا أنه  استشيروا مستشار املدرسة للحصول على معلومات كاملة، 
بالنسبة  التخرج  متطلبات  تختلف  قد  كاليفورنيا،  والية  تشريع  بموجب 
لذلك ينبغي  للمراهقين املشردين أو الذين يعيشون ضمن أسرة حاضنة؛ 

للطالب وألسرهم طلب مقابلة مستشار املدرسة.

يخضع الطالب في صفوف دراسية مختارة ملجموعة متنوعة من تقييمات 
الوالية على مدار العام الدرا�سي.

يستخدم املعلمون واإلداريون النتائج لتحسين اكتساب الطالب للمعرفة، 
كما تستخدمها األسر للمساعدة في فهم مستوى أداء أبنائهم من الطالب في 

املدرسة.

تقييم درجة تعلم الطالب هو جزء ال يتجزأ من برنامج التدريس، ولضمان 
الحصول على نتائج سليمة يجوز منع الوصول لألغراض الشخصية بما فيها 
األجهزة اإللكترونية أثناء الخضوع لالختبارات، ويستثنى من ذلك السماح 

باستخدام األجهزة اإللكترونية كتعديل أو باعتبارها وسيلة تجهيزية.

إذا لم ترغبوا في أن يشارك أبنائكم من الطالب في أي من مجاالت برنامج 
اختبار “تقييم أداء الطالب وتقدمه بوالية كاليفورنيا” )CAASPP( فيجب 
االختبار في كل عام  أن تقدموا طلًبا مكتوًبا إلدارة املدرسة قبل تاريخ بدء 
درا�سي، ولتدرجوا لكل من أبنائكم من الطالب اإلسم وتاريخ امليالد والصف 
الدرا�سي واالختبار املقصود أو مجال املحتوى الذي ترغبون في استثنائهم 

منه.

يخضع الطالب حديثو االلتحاق الذين يحتاجون للخضوع لـ”تقييم إتقان 
اللغة اإلنجليزية بوالية كاليفورنيا” )ELPAC( لالختبار في “مركز سان خوان 
املركزي لاللتحاق” بينما تستكمل أسرهم إجراءات االلتحاق، أو يخضعون 

لالختبار في مدارسهم خالل أول 30 يوًما من بدء الدراسة.

اختبار الطالب

الصف التواريخاالختبار
الدراسي

“تقييم أداء الطالب وتقدمه بوالية كاليفورنيا” 
 (ELA( واللغة اإلنجليزية )CAASPP)

والرياضيات والعلوم
إبريل-مايو

3 إلى 8 
و11 اللغة 
اإلنجليزية 

والرياضيات، 
و5و8 و12 

العلوم

5 و 7 و 9فبراير-مايواختبار اللياقة FITNESSGRAM بكاليفورنيا

“تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية بوالية كاليفورنيا” 
(ELPAC)فبراير-إبريل

كل الطالب 
من متعلمي 

اللغة 
اإلنجليزية

PSAT10 و11أكتوبر

7 إلى 18 اختبارات تحديد المستوى المتقدمة
مايو

المرحلة 
الثانوية

جدول االختبارات

* متطلبات مدرسة كازا روبل الثانوية األساسية تختلف
http://www.ucop.edu/agguide/a-g-re-  ** انظر متطلبات القبول من خالل

./quirements

جامعة كاليفورنيا/ جامعة والية المنطقة التعليمية *المادة
كاليفورنيا **

4 أعوام40 نقطةاللغة اإلنجليزية

عام واحد10 نقاطتاريخ العالم

عام واحد أو نصف عام واحد + 10 نقاطتاريخ الواليات المتحدة
نصف عام الحكومة األمريكية

5 نقاطالحكومة األمريكية
عام واحد أو نصف عام واحد 
+ نصف عام تاريخ الواليات 

المتحدة

مقرر اختياري لنصف عام5 نقاطالعلوم االجتماعية

مقرر اختياري لنصف عام5 نقاطاالقتصاد

3 أعوام )يوصى ب4 أعوام(20 نقطة شاملة IM1الرياضيات

عامين علوم معملية )يوصى 10 نقاطالعلوم الحياتية
ب3 أعوام(

انظر العلوم الحياتية10 نقاطالعلوم المادية

الفنون التشكيلية والفنون 
التمثيلية

10 نقاط VAPA أو 
عام واحدCTE أو لغة عالمية

عامين )يوصى ب3 أعوام(انظر أعالهاللغة األجنبية

مقرر اختياري20 نقطةالتربية الرياضية

مقرر اختياري5 نقاطالصحة

عام واحد70 إلى 130 نقطةمقررات اختيارية

متطلبات املنطقة التعليمية واجلامعة 
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هو برنامج تخطيط تعليمي مبتكر تقدمه منطقة سان خوان التعليمية لكل 
طالب الصف 6 حتى الصف 12، وهو برنامج شامل يُستخدم عبر 

اإلنترنت ويساعد الطالب في التطوير المتفرد للمسيرة المهنية والتعليم 
االعالي والمسار التعليمي والحصول عليها؛ سعيًا لتحقيق التطلعات 

الفردية، ويسرنا أن نوفر هذا المورد لطالبنا وألولياء األمور، كما أنه 
متوفر من خالل بوابة الطالب اإللكترونية. للمزيد من المعلومات عن 

“نافيانس”، اتصلوا بمستشار المدرسة.

نافيانس

لتصبح  منقحة  للتخرج  متطلبات  التعليم  مجلس  أقر 
www.sanjuan.edu/ زوروا   ،2023 سارية على دفعة عام 

collegecareerready للحصول على املزيد من املعلومات.

متطلبات جديدة لدفعة عام 2023

األمور”  أولياء  “بوابة  عبر  وتتوفر  البريد  عبر  األسر  على  النتائج  توزع 
للمعلمين  قيمة  معلومات  توفر  النتائج  أن  حيث   ،)Parent Portal)
وللطالب ولألسر أثناء عملية التعلم وبعدها. تتوافر املزيد من املعلومات 
بمنطقتنا التعليمية من خالل الرقم  “إدارة التقييم والتخطيط”  لدى 
7200-971 (916)، كما تتوافر مواعيد االختبارات التي تعقدها املنطقة 

http://www.sanjuan.edu/testingcalendar التعليمية على الرابط



املختصة بالتعليم  انطوت أحدث قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية  
املتخصص على تغييرات هائلة فيما يختص بمسؤولية املنطقة التعليمية 
إعاقة  يعانون  الذين  للطالب  خدمات  تقديم  في  الحكومية  للمدارس 

والذين ألحقهم أولياء أمورهم بمدارس خاصة.

خاصة وأن اللوائح التنظيمية الفيدرالية ولوائح الوالية ال تستلزم توفير 
نفس القدر من الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة الذين ألحقهم أولياء 
حكومية،  بمدارس  امللحقين  بهؤالء   

ً
مقارنة خاصة  بمدارس  أمورهم 

ملَزمة  ليست  الحكومية  للمدارس  التعليمية  املنطقة  أن  إلى  باإلضافة 
 ذلك التعليم املتخصص وما يتصل به 

ً
- شامال بتحمل تكاليف التعليم 

من خدمات- بالنسبة للطفل ذو اإلعاقة امللحق بمدرسة خاصة أو امللحق 
بمؤسسة خاصة في حالة وفرت املنطقة التعليمية تعليًما مجانًيا ومناسًبا 

(FAPE( للطفل، بينما اختار أولياء أمره تسكينه في مدرسة خاصة.

األهلية  لتحدد  في قبول اإلحاالت  املوحدة  تستمر مدارس سان خوان 
في تلقي خدمات التعليم املتخصص لألطفال الذين ُيشتبه في إعاقتهم 
امللحق  الطفل  أمر  لولي  ينبغي  لذلك  مدارس خاصة؛  يرتادون  والذين 
بمدرسة خاصة أن يتصل بمدير مدرسة أو معلم تعليم متخصص في 
املدرسة التابعة للمنطقة التعليمية التي يفترض بالطفل ارتيادها )وفًقا 
يتم  الطفل  أهلية  أقرت  فإذا  ملناقشة أسباب اإلحالة،  املنزل(  لعنوان 
تطوير “برنامج تعليم فردي” )IEP( للطفل، والذي يقدم برنامج التعليم 
املتخصص وما يتصل به من خدمات للوفاء باحتياجات الطالب، لضمان 

.(FAPE( ”إتاحة “تعليم حكومي مجاني ومناسب

أولياء  اختار  إذا  متوفرة   IEP في  املقدمة  املتخصص  التعليم  خدمات 
أما إذا اختار ولي األمر أن يرتاد  األمر إلحاق الطالب بمدرسة حكومية، 
فإن مدارس سان خوان املوحدة سوف تطور  الطالب مدرسة خاصة، 
خطة خدمية توفر استشارات تخاطب أو عالج بالنشاطات الوظيفية أو 

استشارات سلوكية أو خدمات إبصار أو كل ما سبق.

	خدمات التعليم املتخصص للطالب 
ممن سكنهم أولياء أمورهم

 يف مدارس خاصة

التعليم املتخصصالتعليم املتخصص

تقدم منطقتنا التعليمية برامج ألي طفل ذو احتياجات خاصة منذ مولده 
“إدارة التعليم باملقاطعة”  ونحن ننسق الجهود مع  عاًما،   22 وحتى سن 
ا عن الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة، بمن 

ً
ومع الوكاالت املحلية بحث

فيهم طالب املدارس الخاصة والطالب كثيرو التنقل والطالب املهاجرين 
والطالب املشردين والطالب املوجودين تحت وصاية الوالية والطالب الذين 
فإذا عرف  يرتقون من صف ملا يليه ولكن ُيشتبه في أنهم يعانون إعاقة، 
أي فرد من أفراد املجتمع املحلي بأمر طفل ذو احتياجات استثنائية ينبغي 
 لهذا الفرد االتصال بمدرسة الحي أو بإدارة “التعليم املتخصص” على رقم

.(916) 971-7525

ينبغي لألسر التي تشتبه في أن أي من أبنائها الطالب له احتياجات خاصة 
أن يستشيروا مدير مدرسة الطفل أو اختصا�سي املوارد بها بشأن التعليم 
املتخصص وبشأن إجراءات اإلحالة، لكن قبل أن يتلقى الطفل الخدمات 
يجب إجراء تقييم الحتياجات الطفل بعد الحصول على موافقة ولي األمر، 
سوف يساعد طاقم العاملين باملدرسة األسرة والطالب ويحددوا بالنسبة 
لتحديد  للتعليم املتخصص مدى ضرورة اإلحالة أو التقييم أو الخدمات. 
تقييم اتصلوا باختصا�سي املوارد بمدرسة الحي أو بمديرها  موعد إلجراء 

)القسم 56301 إلى 56303 والقسم 56321 من “قانون التعليم”(.

التقييم واإلحالة

تنص القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية على أنه يجوز ألي فرد أو 
وكالة حكومية أو منظمة حكومية رفع شكوى مكتوبة لدى املدير األعلى 
بالوالية املختص بالتدريس الحكومي تزعم بأن منطقتنا التعليمية قد 
فشلت في اتباع القوانين التي تحكم التعليم واملتخصص وما يتصل به 

من خدمات.

التعليم  برنامج  في  أبنائها  من  أي  حقوق  أن  األسرة  اعتقدت  إذا 
“التعليم  فإننا نشجعها على االتصال بإدارة  املتخصص قد انتهكت، 
لألسرة  يجوز  كذلك  الرقم7525¬971 (916) .  على  املتخصص” 

االتصال بـ”شعبة

 (IEP( ”عقب تقييم الطالب، ُيعقد اجتماع فريق “برنامج التعليم الفردي
م خدمات  قدَّ

ُ
لتتقرر أهلية الطالب في الحصول على تعليم متخصص، وقد ت

التعليم املتخصص في قاعة التدريس العادية أو في قاعة املوارد أو في قاعة 
للتعليم املتخصص أو في مدرسة للتعليم املتخصص، وفي بعض الحاالت 

النادرة قد يستلزم األمر تسكين الطالب في مؤسسة غير حكومية.

ال يجوز لألسر أن تسعى للحصول على تعويض مالي نظير تسكين أبنائهم 
من الطالب في برنامج غير حكومي مالم يقدموا ملنطقتنا التعليمية إشعاًرا 
إال أنه يجوز لألسر  أيام على األقل،  مكتوًبا قبل أن يعتزموا ذلك ب10 
تسكين أبنائهم من الطالب في مدرسة غير حكومية دون السعي للحصول 

على تعويض مالي في أي وقت يرغبون فيه في ذلك. 

برنامج التعليم الفردي
)IEP(

احتياطات إجرائية
أولياء األمور الذين ال يتفقون مع ما حددته منطقتنا التعليمية أو مع 
تقييمها أو مع ما خصصته من تعليم حكومي مجاني ومناسب لفرد 
ذو احتياجات خاصة لهم الحق في طلب إجراءات غير رسمية لحل 
املوقف والتي ُيشار إليها بـ”حلول بديلة للنزاعات” )ADR(، وتسعى تلك 
اإلجراءات لحل النزاعات في مرحلة مبكرة قبل رفع شكوى أكثر رسمية. 
برجاء االتصال بـ”إدارة التعليم املتخصص” للحصول على املزيد من 

املعلومات.

إذا فضل أولياء األمور أو األوصياء اللجوء لحل أكثر رسمية فلهم الحق 
في طلب جلسة  إجراءات للبت فيما إذا كان برنامج منطقتنا التعليمية 

مناسب. 

توجيهات طلب جلسة استماع واجبة مشمولة في “كتيب أولياء األمور 
بسهولة  الوثيقة  تلك  على  الحصول  يمكن  املتخصص”،  للتعليم 
من أي مدرسة في الحي بطلبها من مدير املدرسة أو من اختصا�سي 
أو عبر االتصال بـ”املكتب امليداني للتعليم املتخصص”   املوارد فيها، 
الواجبة  اإلجراءات  طلب  إرسال  لكم  ينبغي   ،(916-971¬7525)
التعليم  بـ”شعبة  اإلدارية”  االستماع  جلسات  “إدارة  إلى  املكتوب 

املتخصص” على العنوان التالي: 
 Special Education Division, Office of Administrative
 Hearings, 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento,

.CA 95833

)القسم 56500 من “قانون التعليم”(

1920

إجراءات شكاوى التعليم املتخصص
الشكاوي بإدارة التعليم في والية كاليفورنيا” على الرقم 327-3537 (916). 
من   5 من الفصل   3080 )القسم  يجب أن تكون كل الشكاوى مكتوبة 

.((CCR( ”قانون اللوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا“



التي  الصور  أو  الفيديو  يجوز لألسر االنسحاب من استخدام تسجيالت 
-بما  التعليمية  املنطقة  الصادرة عن  املواد  في  الطالب  أبنائهم من  ظهر 

ُ
ت

فيها النشرات واملنشورات واملواقع اإللكترونية واملواد التسويقية ومقاطع 
أو من استخدامها في أماكن أخرى، وذلك  نشر عبر اإلنترنت- 

ُ
الفيديو التي ت

www.sanjuan.( بيانات نموذج االنسحاب املتوفر عبر اإلنترنت  باستيفاء 
edu/photopolicy( أو لدى إدارات املدارس، ويجب استيفاء بيانات نموذج 
االنسحاب لدى مدير املدرسة في كل عام درا�سي وأن يظل النموذج سارًيا 

حتى نهاية العام الدرا�سي.

ال تملك املنطقة التعليمية السلطة القانونية ملنع أبنائكم من الطالب من 
ملي على وسائل اإلعالم من 

ُ
كما ال يمكنها أن ت التحدث لوسائل اإلعالم، 

تصوره.

نحن نشجعكم على إجراء مناقشة مع أبنائكم من الطالب بشأن رغباتكم 
حال طلبت وسائل اإلعالم استضافتهم بشأن موضوعات مثيرة للجدل، 
وسائل  بأن  دراية  على  يكونا  أن  وللزائرين  ولألسر  للطالب  ينبغي  لكن 
اإلعالم اإلخبارية أو غيرها من األطراف قد يصورون الفعاليات العامة مثل 

املسابقات الرياضية أو العروض التي يؤديها الطالب.

 23 رقم  صفحة  في  الطالب  بمعلومات  املختص  للقسم  الرجوع  برجاء 
للحصول على معلومات إضافية.

ظهور الطالب يف الصور
 والوسائط

احلقوق واملسؤولياتاحلقوق واملسؤوليات

يتمتع الطالب بحقوق يكفلها لهم الدستور الذي يكفلها لكل املواطنين، 
وكذلك يكفلها قانون الوالية وسياسات املنطقة التعليمية.

تتضمن حقوق الطالب:

الحق في سماعهم: نشجع الطالب على التعبير عن نقدهم البناء عبر 	 
القنوات املناسبة، مثل حكومة الطالب ولجان الطالب اإلرشادية 
والصحف املدرسية واملعلمين واملستشارين واإلداريين وأي قنوات 

أخرى للتواصل طاملا أن تلك اإلجراءات لن تعوق سير نظام املدرسة 
على نحو كبير )القسم 48907 من “قانون التعليم” والسياسة 

.((BP( ”5145.2 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة

الحق في تلقي التعليم في بيئة آمنة ونظيفة.	 

الحق في االستغالل الكامل لوقت قاعة التدريس في تلقي التوجيه 	 
وللتعلم.

الحق في تلقي معاملة عادلة ومتسقة ومحترمة من أفراد طاقم 	 
العاملين ومن الطالب اآلخرين.

الحق في عقد اجتماع قبل فرض أي عقوبة؛ فعند إحالة أي طالب 	 
إلرتكابه ما يسوء، ينبغي إتاحة الفرصة لذلك الطالب ليروي الواقعة 
من وجهة نظره لسلطات املدرسة )السياسة 5144.1 من “سياسات 

مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

األفالم ومقاطع الفيديو

حقوق الطالب

تلك  أو مقاطع فيديو بخالف  أفالم  أي  الدراسية  القاعات  في  عرض 
ُ
ت ال 

املعتمدة والتي تخدم أغراض التعلم.

أو أي أفالم تعرض لغة بذيئة أو عنف أو   R عرض أي أفالم مصنفة 
ُ
لن ت

أما في املرحلة  إيحاءات جنسية في مدارس املرحلة االبتدائية أو الوسطى، 
عن األحداث ذات األهمية   R أفالم مصنفة  أربعة  عرض 

ُ
ت الثانوية فقد 

وهي:  التاريخية على الطالب الذين حصلوا على إذن مكتوب من أسرهم، 
قائمة شيندلر )Schindler’s List( ونادي جوي الك )Joy Luck Club( وآخر 

.(Glory( واملجد )Last of the Mohicans( رجال قبيلة املوهيكان

القاعات  في  املستخدمة  واملسموعة  املرئية  املواد  املعلمون  يستعرض 
ثم  ويختارون املواد التي تمتثل لسياسات املنطقة التعليمية،  الدراسية، 
يقدمون “نموذج استخدام فيلم أو مقطع فيديو” الذي يجب أن يعتمده 

مدير املدرسة أو من ينوب عنه قبل استخدام تلك املواد.

الطالب من املشاركة في نشاطات يشعر  يجوز إعفاء  بموافقة ولي األمر، 
 

ً
 بديال

ً
عد استخداًما مؤذًيا ومدمًرا للحيوانات، ويطور املعلم سبيال

ُ
أنها قد ت

للطالب لتحصيل نفس املعرفة أو املعلومات أو الخبرات إن أمكن ذلك 
“سياسات  من   5145.8 والسياسة  “قانون التعليم”  من   32255 )القسم 

مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

احلق يف االمتناع عن االستخدام املسيء 
للحيوانات

تعارض التوجيهات الصحية
 مع املعتقدات الدينية  أو األخالقية

قد يتضمن البرنامج التعليمي في بعض الصفوف الدراسية في مراحل معينة 
توجيهات صحية، فُتقدم برامج شاملة للصحة الجنسية في الصف الخامس 
8، وفي  7 أو  من املرحلة االبتدائية، وكجزء من صفوف العلوم في الصف 
صفوف السالمة في املرحلة الثانوية، وتقرر كل مدرسة على حدى الوقت 
املناسب من العام الدرا�سي لتقديم تلك البرامج. تتواءم املواد التوجيهية في 
تلك البرامج مع “قانون والية كاليفورنيا لصحة املراهقين” )القسم 51930 
إلى 51939 من “قانون التعليم”(. قبل تقديم التوجيهات التثقيفية في مجال 
الصحة أو الصحة الجنسية أو الوقاية من “فيروس نقص املناعة البشري” 
لكم فرصة  تتسنى  بحيث  كتابًيا،  إخطاًرا  املدرسة لألسر  ترسل   ،)HIV)

مراجعة املواد النصية واملرئية واملسموعة وتقييمها مقدًما.

أي طفل من تلقي تلك التوجيهات مالم تطلب األسرة  ال يجوز استثناء 
كتابًيا عدم تلقي طفلها للتثقيف الشامل في الصحة الجنسية أو التثقيف 
في الوقاية من “فيروس نقص املناعة البشري” )HIV(. )القسم 51240 إلى 
والسياسة  “قانون التعليم”،  من  و51202   51939 إلى  و51930   51246

6142.1 “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

الصالة حيميها الدستور
ليس لدى مدارس سان خوان املوحدة أي سياسات تمنع الصالة التي يحميها 
ينص  كيفما  الحكومية  املدارس  داخل  فيها  املشاركة  تحرم  أو  الدستور 
“الدليل اإلرشادي للصالة التي يحميها الدستور داخل املدارس الحكومية 
والذي يمكن الحصول عليه عبر اإلنترنت  للمرحلتين االبتدائية والثانوية” 
www.ed.gov/policy/gen/guide/religionandschools/ خالل  من 

.prayer_guidance.html

يسمح القانون الفيدرالي ملسؤولو التجنيد العسكري بالحصول على أسماء 
طالب املرحلة الثانوية وعناوينهم وأرقام هواتفهم، ويجوز لألسر أن تطلب 
عادة  مسبقة،  كتابية  موافقة  دون  املعلومات  تلك  عن  اإلفصاح  عدم 
لكن يمكن تقديمه مكتوًبا لـ”شعبة  ما يقدم هذا الطلب عند االلتحاق، 
السجالت” بـ”إدارة خدمات األسرة والقبول”، لعناية: “أمين السجالت” على 

العنوان التالي:
Department of Admissions and Family Services/Records Division. 
Attention: Custodian of Records, PO Box 477, Carmichael, CA 
95609.

مسؤولو التجنيد العسكري
لكل طالب  التراكمي  املعدل  تقديم  يستلزم ضرورة  قانون  مؤخًرا  صدر 
الصف 12 إلكترونًيا إلى “لجنة معونة الطالب بكاليفورنيا” )CSAC( بحلول 
1 أكتوبر؛ وذلك للنظر في أمر َمنحهم منحة Cal Grant الجامعية أو منحة 
املرحلة الوسطى الدراسية مع “الطلب املجاني ملعونة الطالب” )FASA( أو 
مالم ينسحب الطالب،   ،)CDAA( “طلب قانون الحلم الكاليفورني”  مع 
أما  عاًما االنسحاب،   18 أنه يجوز للطالب ممن يزيد سنهم عن  حيث 
بالنسبة للطالب ممن يقل سنهم عن 18 عاًما فيمكن ألسرهم االنسحاب، 
عن  املزيد  ملعرفة  االنسحاب.  في  سياساتها  ثانوية  مدرسة  كل  وتطبق 

االنسحاب تحدث للمسؤولين في مدرستك الثانوية.

املعدل الرتاكمي للقبول مبنحة كاليفورنيا 
(Cal Grant)

التي  املحلية  التعليم  وكاالت  تخطر  أن  يجب  درا�سي،  عام  كل  بداية  في 
والثانوي”  االبتدائي  التعليم  قانون  من  األول  “الفصل  تمويل   تتلقى 
(Title I( األسر بحقها في طلب معلومات عن املؤهالت املهنية ملعلمي أبنائهم 
لهم أو تخصص شهادتهم  الوالية  في ذلك حالة اعتماد  بما  من الطالب 
باإلضافة  التي يحملونها،  العلمية  الدرجة  أو  العلمية أو شهادة تخرجهم 
ملعلومات عن تخصصهم غير املكتمل، كذلك تتوافر مؤهالتهم لدى إدارة 
 Title وتتلقى أسر الطالب الذين يرتادون مدارس تتلقى تمويل  املدرسة، 
إخطاًرا إذا دّرس ألطفالهم ألكثر من أربعة أسابيع معلم ال ينطبق عليه   I

 عالًيا.
ً

تعريف والية كاليفورنيا للمعلم املؤهل تأهيال

اإلخطار مبؤهالت املعلمني
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وكذلك وفًقا لسياسات املنطقة التعليمية واللوائح اإلدارية؛ لذلك تمارس 
درجات  بيان  عدا  فيما  الطالب،  كل سجالت  إتالف  التعليمية  منطقتنا 
املرحلة الثانوية وسجالت التحصينات وتستبقيها ملدة خمسة أعوام من 

انتهاء التحاق الطالب بمنطقتنا التعليمية.

إذا شعرت أن منطقتنا التعليمية ال تمتثل للوائح التنظيمية الفيدرالية فيما 
“إدارة االمتثال لسياسات  يمكنك رفع شكوى لدى  يتصل بالخصوصية، 

األسرة” بوزارة التعليم األمريكية على العنوان التالي:
 Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education,

.400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-4605
)القسم 49060 إلى 49078 والقسم 49408 من “قانون التعليم”، و”قانون 

((FERPA( ”الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية التعليمية لها

احلقوق واملسؤولياتاحلقوق واملسؤوليات
أن يتعلم أبناءهم اللغة اإلنجليزية في مستوى اإلتقان املناسب.	 

أن يتعلم أبناءهم املواد الدراسية مثل الرياضيات بنفس املستوى 	 
األكاديمي الذي يتمتع به كل الطالب اآلخرين.

أن يخضع أبناءهم الختبار سنوي لتقييم التقدم الذي أحرزوه في 	 
اكتساب اللغة اإلنجليزية.

أن يتلقوا إخطاًرا بنتائح االختبار السنوي وأن يتزودوا بتوضيح كامل 	 
لكل الفرص التعليمية املتاحة لهم بما فيها فرصة التقدم لتنازالت 

االستثناءات األبوية.

أن يتلقوا معلومات بشأن أداء أبناءهم في االختبارات األكاديمية 	 
للمشاركة في “لجنة إرشادية لدار�سي اللغة اإلنجليزية” )ELAC( حال 
ضمت املدرسة امللتحق بها طفل أبناءهم 21 أو أكثر من دار�سي اللغة 

اإلنجليزية.

مدارس “دائمة اخلطورة”
على معايير أقرتها الوالية والتي  هي مدارس ُصنفت بهذا التصنيف بناًء 
دخول  منع  وانتهاكات  معينة  مخالفات  الرتكاب  الطرد  معدالت  تشمل 
كب ضد 

َ
رت

ُ
األسلحة النارية للمدارس واملخالفات الجنائية العنيفة التي ت

طالب آخر على أرض املدرسة، لكن لم تصنف أي من مدارس سان خوان 
املوحدة بهذا التصنيف، إال أنه ينبغي لألسر أن تعرف أنه إذا كان أي من 
أبنائهم يرتاد مدرسة مصنفة بأنها “دائمة الخطورة” أنه يمكنهم طلب نقله 

ملدرسة أخرى ضمن املنطقة التعليمية.

حق اطالع الطالب على السجالت
حق اطالع الطالب على السجالت تمنح القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية 
الع للطالب وذويه أو األوصياء عليه، حيث 

ّ
الحق في الخصوصية وحق االط

الع على كامل السجالت الكتابية واملحِددة لشخصية 
ّ
أنه يجب منح حق االط

أصحابها التي تحتفظ بها مدارس سان خوان املوحدة ألولياء أمر الطالب أو 
لألوصياء عليه إذا كان عمر الطالب أقل من 18 عاًما وألولياء أمر الطالب أو 
 ،

ً
لألوصياء عليه إذا كان الطالب يبلغ من العمر 18 عاًما أو أكبر وكان ُمعاال

باإلضافة لكل طالب يبلغ من العمر 16 عاًما أو أكبر أو أكمل الصف 10 أو 
لكل طالب ملتحق بكلية.

مراجعة سجالتهم  املؤهلين  الطالب  أو  األوصياء  أو  األمور  ألولياء  يجوز 
منفردة بتقديم طلب ملدير املدرسة، حيث أنه ينبغي تقديم الطلبات وقد 
الع على سجالت الطالب، حينها ُيمنح حق 

ّ
كتبها األشخاص املخولين باالط

الع خالل ماال يزيد عن خمسة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي لتقديم 
ّ
االط

الطلب، ويجوز ألولياء األمور أو األوصياء أو الطالب املؤهلين السعي للطعن 
في أي جزء من أي سجل منفرد يعتقدون بأنه غير دقيق أو ألسباب أخرى 
وفًقا  السجالت  من  نسخة  تسلم  يمكنهم  أنه  كما  القانون،  عليها  نص 
سياسات  تتوافر  ورقة.  لكل  التعليمية  منطقتنا  تحددها  التي  للتعريفة 
وأنواع  والدفاتر  السجالت  بأنواع  املتصلة  التعليمية وإجراءاتها  املنطقة 
ومعلومات  السجالت  عن  املسؤولين  واألشخاص  املستبقاة  املعلومات 
الع على املعلومات الخاصة 

ّ
الدليل واألشخاص واملنظمات املخولين باالط

بالطالب وإجراءات الطعن على السجالت لدى مدير املدرسة أو لدى “أمين 
سجالت” منطقتنا التعليمية على الرقم 979-8875 (916).

رسل إليها السجالت بناًء على 
ُ
حين ينتقل طالب ملنطقة تعليمية جديدة ت

االنتقال  وعند  الجديدة،  التعليمية  املنطقة  أو  الجديدة  املدرسة  طلب 
ملنطقة تعليمية تتبع والية كاليفورنيا يتلقى ولي األمر أو الو�سي أو الطالب 
املؤهل إخطاًرا من املنطقة التعليمية التي تتسلم السجالت ويمكنه أيًضا 
أن يراجع نسخة من تلك السجالت أو يتسلمها )وفًقا للتعريفة التي تحددها 
منطقتنا التعليمية( أو أن يطعن على تلك السجالت أو كال األمرين، كذلك 
كانوا  )سواًء  املدرسة  ملسؤولي  الطالب  سجالت  على  الع 

ّ
االط حق  ُيمنح 

موظفين ثابتين أو كانوا متعاقدين( ضمن مدارس سان خوان املوحدة ممن 
يتمتعون بفضول تعليمي مشروع بغرض الوفاء بمسؤولياتهم املهنية.

تلف وفًقا للقوانين السارية الفيدرالية وتلك 
ُ
ستبقى سجالت الطالب وت

ُ
ت

التابعة للوالية، 

أو  رئيسة  ملنظمات  الطالب  ملف  يحتويها  التي  البيانات  عن  ُيفصح  قد 
األمنية  السلطات  ولوكاالت  اإلخبارية  اإلعالم  ولوسائل  شريكة  منظمات 
التجنيد العسكري وللكليات والجامعات،  ولرابطات الخريجين وملسؤولي 
وقد تتضمن تلك البيانات إسم الطالب وصفه الدرا�سي وعنوانه ورقم هاتفه 
وتاريخ ومكان ميالده وتخصصه الدرا�سي ومشاركاته في نشاطات ورياضات 
معترف بها رسمًيا، باإلضافة ألوزان أفراد الفرق الرياضية وأطوالهم وتواريخ 
كذلك الدرجات العلمية  )الدخول واالنسحاب(،  حضور تلك النشاطات 
والجوائز أو املنح التي تلقاها وآخر ما ارتاده الطالب من وكالة تعليمية سابقة 
لطلب عدم اإلفصاح  ومعلومات أخرى مشابهة.  أو معهد تعليمي سابق، 
عن بيانات الطالب على النحو املوضح أعاله يجب تقديم مذكرة كتابية 
“أمين  لعناية:  “إدارة خدمات األسرة والقبول”،  بـ  “شعبة السجالت”  إلى 

السجالت” على العنوان التالي:
Department of Admissions and Family Services/Records Division. 
Attention: Custodian of Records, PO Box 477, Carmichael, CA 
95609.

ملف الطالب

أبناء مشردون
لدى  أو  مركبة  أو  مخيم  أو  ُزل 

ُ
ن أو  مأوى  في  تعيش  -التي  األسر  تتمتع 

أصدقاء أو لدى أفراد من العائلة بسبب صعوبات اقتصادية أو في ساحة 
للمقطورات السكنية في ُسكنى دون املستوى أو في مكان عام أو خاص غير 
معد للنوم أو كان األبناء ينتظرون توزيعهم على رعاية حاضنين- بحقوق 
 (McKinney-Vento Act( ”أو وسائل حماية بموجب “قانون ماكيني فينتو 
 No Child( ”الجزء ج من الفصل العاشر من “قانون لن نتخلى عن أبنائنا

Left Behind Act(. يحق لألبناء:

االلتحاق الفوري باملدرسة دون توثيق مناسب أو حتى سجل 	 
تحصينات.

يمكن ألسر دار�سي اللغة اإلنجليزية أن يتوقعوا:

أن يتلقى أبناءهم تعليم ذو جودة وأن ُيدرس لهم معلمون مؤهلون.	 

أننا قد حددنا أبناءهم وأوصينا بضمنهم لبرنامج الكتساب اللغة 	 
اإلنجليزية.

أن يتلقوا توضيًحا لكل الفرص التعليمية املتوافرة لهم ليختاروا 	 
برنامًجا مختلًفا الكتساب اللغة اإلنجليزية حال توافره.

حقوق دارسي اللغة اإلجنليزية
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البقاء في املدرسة األصلية )آخر مدرسة ارتادها الطالب( طوال 	 
العام الدرا�سي.

وسيلة نقل إلى املدرسة األصلية ومنها إذا كانت األسرة مقيمة خارج 	 
حي املدرسة.

االلتحاق دون الحاجة لتقديم عنوان ثابت أو ما يثبت محل 	 
اإلقامة.

اتصلوا بالرقم 7045-971 (916) أو 8024-979 (916)  للحصول على 
املزيد من املعلومات عن الخيارات املتاحة لألسر املشردة.



أي فحص بدني موسع غير طارئ يكون مطلوًبا كشرط ملواصلة ارتياد 	 
املدرسة تجريه املدرسة أو يجريه عميل تابع للمدرسة وقد حددت 
املدرسة موعد إجراءه وكان غير ضروري لتوقيع الحماية الفورية 

على صحة وسالمة الطالب أو صحة وسالمة طالب آخر، فيما عدا 
فحوصات السمع والبصر والجنف )تقوس العمود الفقري الجانبي( أو 

أي فحص بدني يسمح به قانون الوالية أو يفرضه.

ج. فحص مواد معينة: يحق لألسر وللطالب املؤهلين فحص مايلي بناًء على 
طلب يقدمونه، وذلك قبل أن تستخدمها املنطقة التعليمية:

قدم للطالب )بما 	 
ُ
استقصاءات املعلومات الخاضعة للحماية التي ت

فيها مواد التدريس املستخدمة فيما يتصل باالستقصاء(.

الوثائق التي تستخدم لجمع البيانات الشخصية من الطالب ألي من 	 
األغراض أعاله من أغراض تسويقية أو أغراض البيع أو غيرها من 

أغراض التوزيع.

ستخدم كجزء من املنهج التعليمي.	 
ُ
مواد التدريس التي ت

يجوز لألسر وللطالب املؤهلين الين يشعرون أن حقوقهم قد انتهكت رفع 
شكوى لدى “إدارة االمتثال لسياسات األسرة” بوزارة التعليم األمريكية على 

العنوان التالي:
Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 
400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.

احلقوق واملسؤولياتاحلقوق واملسؤوليات

سياسة عدم التمييز
يلتزم مجلس منطقتنا التعليمية بتوفير مبدأ تكافؤ الفرص لكل األفراد في 

التعليم.

تخلو برامج املنطقة التعليمية ونشاطاتها من التمييز بناًء على ما هو فعلي 
ر من جنس أو عرق أو لون أو ديانة أو ساللة أو أصول قومية أو  أو متصوَّ
حالة الهجرة أو معرف املجموعة اإلثنية أو الحالة االجتماعية أو الحالة 
األبوية أو اإلعاقة البدنية أو العقلية أو التوجه الجن�سي أو النوع أو هوية 
النوع أو التعبير عن النوع أو بيانات الجينات الوراثية أو تصور أي من تلك 
السمات أو أي عدد منها أو ربطها بشخص أو بمجموعة ممن يبدون أي من 
تلك السمات سواًء كانت فعلية أو متصَورة أو يبدون أي عدد منها؛ حيث 
أن هيئتنا تروج للبرامج التي تضمن القضاء على املمارسات التمييزية في كل 

نشاطات املنطقة التعليمية.

املنطقة  ونشاطات  برامج  عنه  ينوب  من  أو  األعلى  املدير  يراجع  سنوًيا، 
أو  فرد  غير شرعية  بصفة  تمنع  قد  عوائق  أي  إزالة  لضمان  التعليمية 
البرامج  تلك  في  املشاركة  أعاله من  املبينة  الفئات  أي من  مجموعة من 
والنشاطات، فيتخذ إجراءات فورية ومعقولة إلزالة أي عوائق يجدها، ثم 

يرفع تقرير بالنتائج والتوصيات للمجلس بعد كل مراجعة.

املنظمات  مع  وللتعاون  الدرا�سي  املنهج  خارج  نشاطات  في  للمشاركة 
والبطوالت والنوادي املناسبة؛ وذلك لضمان االمتثال، وتعمل على تقديم 
املنصوص  الغرض  مع  ومتسًقا  عملًيا  ذلك  كان  كلما  معقولة  ترتيبات 
504 من “قانون إعادة التأهيل” والفصل الثاني من “قانون  عليه للقسم 

.(ADA( ”األمريكيين من ذوي اإلعاقة

نحن نرحب بذوي اإلعاقة للمشاركة الكاملة في برامجنا وخدماتنا ونشاطاتنا 
التي نقدمها للطالب ولألسر وللعامة.

إذا كنتم في حاجة لتعديالت أو ترتيبات تتصل باإلعاقة، بما في ذلك وسائل 
شارك فاتصلوا بمنسق “قانون األمريكيين 

ُ
مساعدة أو خدمات داعمة كي ت

من ذوي اإلعاقة” التابع ملنطقتنا التعليمية أو بـ”مدير إدارة املخاطر” على 
كي  ساعة من الحدث املحدد،   48 وذلك قبل   (916) 971-7062 الرقم 
)القسم  نتمكن من بذل كل جهد معقول في سبيل توفير الترتيبات لكم. 
“قانون األمريكيين من  من  )GC(، و202  “قانون الحكومة”  من   54953.2
املتحدة”  الواليات  “قانون  من   12132 والقسم   ،)ADA( اإلعاقة”  ذوي 

.(USC)

“قانون اللوائح  34 من  106.9 من الفصل  والقسم   104.8  بالقسم 
ً

عمال
-الطالب  يخطر مديرنا األعلى أو من ينوب عنه  التنظيمية الفيدرالية”، 
املوظفين  ومنظمات  للموظفين  باإلضافة  األوصياء،  أو  األمور  أولياء  أو 
ومصادر  للتوظيف  وطلًبا  والبرامج(  )باملدارس  للقبول  طلًبا  واملتقدمين 
اإلحالة للمتقدمين- بشأن سياسات منطقتنا التعليمية إزاء عدم التمييز 
ويكون هذا اإلخطار  وبشأن إجراءات رفع الشكوى فيما يتصل بذلك، 
 في التنويهات والنشرات والكتالوجات ونماذج التقديم وغيرها من 

ً
مشموال

مواد االستقطاب.

واملواد  التعليمية  منطقتنا  تطبقها  التي  التمييز  عدم  سياسات  نشر 
ُ
ت

 15 فإذا كانت نسبة  التنويرية ذات الصلة بصيغة يمكن لألسر فهمها، 
لغة أساسية واحدة  يتحدثون  املدارس  أكثر من طالب إحدى  أو  باملئة 
 48985 )القسم  ترجم تلك املواد لتلك اللغة. 

ُ
ت بخالف اللغة اإلنجليزية، 

“قانون  من   20 من الفصل  و6312   6211 القسم  “قانون التعليم”،  من 
“اللوائح التنظيمية الفيدرالية”،  الفصل التاسع من  الواليات املتحدة”، 

السياسة 0410 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

)PPRA( تعديل محاية حقوق التلميذ

عاًما أو أكبر أو من   18 )ممن يبلغون  PPRA لألسر وللطالب املؤهلين  يمنح 
منطقتنا  ا معينة بشأن إجراء 

ً
حقوق الُقصر الذين تحرروا من الوصاية( 

التعليمية لالستقصاءات وجمع معلومات واستخدامها ألغراض تسويقية 
وعقد فحوصات بدنية معينة، وتتضمن تلك الحقوق الحق في:

“البيانات  يخص  فيما  فيدرالًيا  املمولة  االستقصاءات  على  موافقة  أ. 
الخاضعة للحماية”: إذا مولت وزارة التعليم األمريكية استقصاء ما، فيجب 
أمره كتابًيا قبل أن  الحصول على موافقة الطالب املؤهل لذلك أو أولياء 

يقدم الطالب معلومات تتصل بالتصنيفات التالية:

االنتماءات السياسية.	 

االضطرابات العقلية أو النفسية التي يعانيها الطالب أو يعانيها أفراد 	 
أسرته وعائلته.

السلوك الجن�سي أو التوجهات الجنسية	 

م أو املهين.	  جِرّ
ُ
السلوك غير املشروع أو املناهض للمجتمع أو امل

التقييمات الناقدة ألفراد أسرة الطالب.	 

العالقات التي تتميز بالخصوصية أو العالقات املشابهة لها والتي 	 
يعترف بها القانون مثل العالقات باملحامين واألطباء ورجال الدين.

املمارسات أو االنتماءات أو العقائد الدينية الخاصة بالطالب أو 	 
أسرته وعائلته.

الدخل، بخالف ذلك الذي يطلبه القانون لتحديد درجة األهلية 	 
لالنضمام للبرامج.

تتلقى األسر والطالب  االنسحاب من استقصاءات وفحوصات معينة:  ب. 
املؤهلين لذلك إخطاًرا بأي من النشاطات التالية ويحق لهم االنسحاب من 

املشاركة فيها:

نشاطات تتضمن جمع البيانات الشخصية من الطالب أو اإلفصاح 	 
عنها أو استخدامها ألغراض تسويقية أو بغرض بيعها أو توزيعها على 

اآلخرين. 

أي استقصاء يتطلب جمع املعلومات بغض النظر عن الجهة املمولة 	 
له.

عدم التمييز على أساس اإلعاقة

والفصل الثاني من   1973 لعام  “قانون إعادة التأهيل”  من   504 القسم 
 2008 عام  وتعديالت   1990 لعام  اإلعاقة”  ذوي  من  أمريكيين  “قانون 
جميعها قوانين فيدرالية تحظر التمييز ضد ذوي اإلعاقة في أي برنامج يتلقى 
فيكون  معونة مالية فيدرالية وفي أنظمة التعليم الحكومي على التوالي، 
بموجب   )FAPE( ومناسب”  مجاني  “تعليًما حكومًيا  لتلقي   

ً
أهال الطالب 

القسم 504 هو شخص يعاني إعاقة بدنية أو عقلية تحد كثيًرا من واحد أو 
أكثر من النشاطات الحياتية العظمى )والتي تتضمن نشاطات مثل اعتناء 
املهام اليدوية والسير والرؤية والسمع والكالم والتنفس  املر بذاته وأداء 
والتعلم والعمل( أو أنه شخص لديه سجل بتلك اإلعاقة أو أنه ُيعتبر ممن 

يعانون من إعاقات مماثلة.

لعام  “قانون إعادة التأهيل”  من   504 بالتزاماتها بموجب القسم  للوفاء 
تعترف مدارس سان خوان  و”قانون أمريكيين من ذوي اإلعاقة”،   1973
السياسات واملمارسات فيما  في  التمييز  املوحدة بمسؤوليتها عن تجنب 
حيث أنه لن ُيسمح بالتمييز  يخص العاملين بها وفيما يخص الطالب؛ 
 ذلك املضايقات ضد أي شخص يعاني إعاقة بمعرفة من املسؤولين 

ً
شامال

التعليمية  فمنطقتنا  مدارسنا،  نظام  في  واملمارسات  البرامج  من  أي  في 
التأهيل” إعادة  “قانون  من   504 القسم  بموجب  مسؤوليات   تتحمل 

لـ”قانون  الكامل  االمتثال  بتحقيق  املوحدة  خوان  سان  مدارس  تلتزم 
حيث أن منطقتنا التعليمية ال ال  )ADA(؛  األمريكيين من ذوي اإلعاقة” 
تمنع مخصصات برامج املنطقة التعليمية وخدماتها ونشاطاتها عن األفراد 
بين األفراد بسبب  وال تميز  املؤهلين ممن يعانون إعاقة بسبب اإلعاقة، 
اإلعاقة بالنسبة لالنضمام للبرامج أو الخدمات أو النشاطات التي تقدمها 
منطقتنا التعليمية أو بالنسبة للحصول على مخصصات تلك البرامج أو 
الخدمات أو النشاطات، كما ال تميز في طلبات التوظيف أو في توظيف أفراد 
مؤهلين يعانون من إعاقات، كذلك ال تقدم برامج أو خدمات أو نشاطات 
مالم تكن البرامج املنفصلة أو  منفصلة أو مختلفة أو ال تتسم باملساواة، 
املختلفة ضرورية لتضمن أن املخصصات والخدمات املقدمة ذات فاعلية 
لتقييم أي  تتبع مدارس سان خوان املوحدة إجراءات مناسبة  مساوية. 

طالب ذو مؤهالت تتصل باإلعاقة 

األمريكيون من ذوي اإلعاقة
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يخضع الطالب وأفراد طاقم العاملين  غير مشروع ولن يلقى تسامح منا. 
عد مضايقات بسبب اإلعاقة إلجراء تأديبي، 

ُ
الذين اتضح ارتكابهم ألفعال ت

االتصال  وينبغي لألسر التي ينمو لعلمها وقوع مضايقات بسبب اإلعاقة  
بمدير املدرسة.

احلقوق واملسؤولياتاحلقوق واملسؤوليات
الطالب من املهاجرين غري الشرعيني

يضمن أي طفل تقيم أسرته في منطقة سان خوان التعليمية للمدارس 
من  أسرة  أي  حرم 

ُ
ت فلن  حكومي؛  مجاني  تعليم  على  الحصول  املوحدة 

املدرسة بسبب موقفها من الهجرة.

تحظر منطقتنا التعليمية السلوك االنتقامي ضد أي مشارك في إجراءات 
رفع الشكوى، حيث أن كل شكوى تخضع فوًرا للتحريات، وذلك مع احترام 
وقد تحدد منسق الفصل التاسع من  خصوصية كل األطراف املعنية، 
لدى املنطقة التعليمية ليكون املستشار  “اللوائح التنظيمية الفيدرالية” 

العام ملنطقتنا التعليمية:
,District’s General Counsel, 3738 Walnut Ave., Carmichael

.CA 95608, (916) 971-7110
)السياسة 5145.7 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

لعام  “قانون أمريكيين من ذوي اإلعاقة”  والفصل الثاني من   1973 لعام 
1990 وتعديالت عام 2008 والتي تتضمن املسؤولية في توفير “تعليم حكومي 
مجاني ومناسب” )FAPE( وفي تحديد الطالب وتقييمهم، وإذا تقررت أهلية 
أو   1973 لعام  “قانون إعادة التأهيل”  من   504 الطالب بموجب القسم 
“قانون األمريكيين من ذوي اإلعاقة” أو كالهما، فاملنطقة التعليمية تتحمل 

املسؤولية في توفير سبيل النضمامه للخدمات التعليمية املناسبة.

إذا لم تتفق األسرة مع القرار الذي اتخذه طاقم العاملين بمنطقتنا التعليمية 
فيما يختص بالتعرف على إعاقة الطالب أو تقييمه أو تسكينه في البرامج، 
فتتوافر احتياطات إجرائية والتي تتضمن الحق في عقد جلسة استماع 
السياسات  بتلك  يختص  فيما  معلومات  على  الحصول  يمكن  محايدة. 
العنوان  على  التعليمية  بمنطقتنا   ”504 القسم  “منسق  من  واإلجراءات 

التالي:
 Section 504 Coordinator, 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA

95608. أو باالتصال على الرقم 971-7122 (916).

 بالقسم 504 من “قانون إعادة التأهيل” 
ً

لرفع شكاوى التمييز لإلعاقة عمال
لعام 1973 و”قانون األمريكيين من ذوي اإلعاقة”، والتي ال تتصل بالتعرف 
على إعاقة طفل أو تقييمه أو تسكينه في برنامج، يمكن لألسر رفع شكوى 
منفصلة مستغلين اإلجراءات املوحدة لرفع الشكاوى، والتي يمكن الحصول 
عليها من مدير املوقع املدر�سي أو من مسؤول االمتثال باملنطقة التعليمية أو 

املستشار العام لدى إدارة منطقتنا التعليمية في العنوان التالي: 
)القسم   .Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 971-7110  3738
“قانون  والفصل الثاني من   1973 لعام  “قانون إعادة التأهيل”  من   504
السياسة   ،2008 وتعديالت عام   1990 لعام  أمريكيين من ذوي اإلعاقة” 

6164.6 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

استخدام احلاسبات
ُيعد استخدام حاسبات املدرسة واالتصال باإلنترنت فيها لغير النشاطات 
القواعد  يتبعون  الذين ال  الطالب  فإن  لذلك  االمتيازات؛  املطلوبة من 
حين  قد يخضعوا للتأديب وقد يخسروا امتيازات استخدام الحاسبات. 

يستخدم الطالب حاسبات املدرسة فإنهم يوافقون على ما يلي:
توجيهات املعلمين وطاقم العاملين باملدرسة.	 
قواعد املدرسة واملنطقة التعليمية التي تتبعها.	 
قواعد أي شبكة حاسبات يلجونها.	 

كذلك يوافق الطالب على مراعاة املستخدمين اآلخرين وإبداء االحترام لهم 
وعلى اتباع القواعد التالية:

استخدام حاسبات املدرسة ألغراض تعليمية وبحثية تتصل 	 
باملدرسة فقط.

عدم استخدام حاسبات املدرسة وشبكاتها ألغراض شخصية أو 	 
تجارية.

عدم تغيير أي برنامج حاسوبي أو وثائق )مالم يكن ضمن مشروع 	 
جماعي أو مالم تكن قد تلقيت تصريحات صريحة تسمح لك 

بالتحرير أو التغيير(.
عدم إنتاج معلومات أو توزيعها أو اإلطالع عليها أو استخدامها أو 	 

تخزينها، والتي:
يحظرها القانون أو منطقتنا التعليمية أو قواعد املدرسة.	 
تنتهك حقوق الطبع والنشر.	 

التعليمية  منطقتنا  تلتزم  الحكومية،  للمدارس  تعليمية  منطقة  بصفتنا 
بالحياد تجاه الدين، فال تشجع مشاركة الطالب في النشاطات الدينية وال 
تثنيهم عن اتباع تعاليم مذاهبهم الدينية، ولهذا يحث مجلس إدارة املنطقة 
التعليمية طاقم العاملين باملنطقة التعليمية على مراعاة الحساسية في 
تلبية االحتياجات الدينية للطالب بحيث يتمكن الطالب من املشاركة في 
املدرسة وفي النشاطات خارج املنهج الدرا�سي دون أن تعاني حرية ممارستهم 

ملعتقداتهم الدينية أعباء ال داعي لها.

يوفر املدير األعلى أو من ينوب عنه قائمة بأهم أيام املناسبات املقدسة 
وتتجنب املدارس إلى أق�سى حد ممكن عملًيا تخطيط النشاطات  دينًيا، 
املدرسية املهمة في تلك األيام، أما بالنسبة للطالب الذين تستلزم عقائدهم 
ترتيبات معينة فعليهم إخطار األفراد املناسبين من طاقم العاملين  إجراء 
باملدرسة، بمن فيهم املعلمين أو مدربي الفرق الرياضية أو مرشدي نشاطات 
خارج املنهج الدرا�سي أو غيرهم من العاملين املناسبين، وذلك في بداية العام 
الدرا�سي وبطلب كتابي لتلك الترتيبات، كذلك يتعاون املعلمون مع الطالب 

للوفاء باحتياجاته كي يتمكن من التغيب دون أن يتعرض لعقاب أكاديمي.

عدم التمييز على أساس الدين

املضايقات بسبب اإلعاقة
املضايقات بسبب اإلعاقة هو تصرف يحظره القسم 504 من “قانون إعادة 
التأهيل” لعام 1973 والفصل الثاني من “قانون أمريكيين من ذوي اإلعاقة” 

لعام 1990 وتعديالت عام 2008.

قد تتضمن املضايقات بسبب اإلعاقة تصرفات لفظية وتنابذ باأللقاب أو 
تصريحات تصويرية أو كتابية أو سلوك بدني تجاه املصابين باإلعاقة يكون 
ا ُيوِجد بيئة معادية 

ً
مهدد أو مؤذ أو مهين أو مرهب أو م�سيء، أو يكون سلوك

بالتدخل في مشاركات الطالب في املخصصات أو في تلقيهم للمخصصات أو 
الخدمات أو الفرص املتوافرة ضمن برامج املنطقة التعليمية. هذا السلوك

لن يكون ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية عائًقا أمام القبول في برامج منطقتنا 
ويمكن الحصول على املزيد من املعلومات من  التعليمية واملشاركة فيها، 
أفراد طاقم العاملين ممن يتقنون لغتين إحداهما األسبانية أو الروسية 
أو األوكرانية أو العربية أو الفارسية، وذلك باالتصال بمنسق تنمية اللغة 

اإلنجليزية بمنطقتنا التعليمية على الرقم 971-5382 (916).

يمكن أيًضا توجيه االستفسارات بخصوص القوانين واللوائح الفيدرالية 
فيما يختص بعدم التمييز أو بامتثال منطقتنا التعليمية إلى “إدارة الحقوق 

املدنية بوزراة التعليم األمريكية” على العنوان التالي:
U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights

United Nations Plaza 50
San Francisco, CA 94102

هاتف )415) 5555-486، فاكس )415) 486-5570.

عدم التمييز على أساس اللغة

التحرش اجلنسي
تلتزم منطقتنا التعليمية بالحفاظ على بيئة تعليمية خالية من التحرش 
وتحظر التحرش الجن�سي بالطالب الذي يصدر عن طالب آخرين أو موظفين 
ترعاها  التي  النشاطات  أو ضمن  املدرسة  في  ذلك  كان  سواًء  أو غيرهم، 
إدارة  كذلك يحظر مجلس  باملدرسة،  التي تتصل  النشاطات  أو  املدرسة 
منطقتنا التعليمية التصرفات االنتقامية أو اتخاذ إجراءات ضد من يرفع 
شكوى أو يشهد فيها أو يساعد في رفعها أو يشارك في إجراءات الشكوى التي 

ُرفعت خضوًعا لهذه السياسات واللوائح التنظيمية اإلدارية.

يخضع أي طالب يشترك في التحرش الجن�سي بطالب آخر أو بأي شخص من 
منطقتنا التعليمية إلجراء تأديبي قد يصل للطرد ويتضمن الطرد، ويخضع 
أي موظف يسمح بالتحرش الجن�سي أو يشترك فيه إلجراء تأديبي قد يصل 

للطرد ويتضمن الطرد.

ينبغي ألي طالب يشعر بأنه يتعرض للمضايقات أو للتحرش أن يتصل فوًرا 
باملدير أو من ينوب عنه أو بإداري آخر يعمل لصالح املنطقة التعليمية، وذلك 
للحصول على نسخة من الالئحة اإلدارية -1312.3 اإلجراءات املوحدة لرفع 
 Administrative Regulation 1312.3-Uniform Complaint( الشكاوى 
Procedures(، ويمكن استيفاء بيانات شكاوى التحرش بما يتفق مع تلك 
اإلجراءات. يناقش املعلمون تلك السياسات مع طالبهم بطرق تناسب كل 
مرحلة عمرية ويؤكدون للطالب أنه ليس عليهم أن يتحملوا أي شكل من 

أشكال التحرش الجن�سي.

يتوقع مجلس إدارة منطقتنا التعليمية من الطالب أو من طاقم العاملين 
اإلبالغ فوًرا عن وقائع التحرش الجن�سي ملدير املدرسة أو ملن ينوب عنه أو 
وفي أي حالة تحرش جن�سي  إلداري آخر يعمل لصالح املنطقة التعليمية، 
يتورط فيها مدير املدرسة أو أي موظف آخر يعمل لصالح املنطقة التعليمية 
يبلغ املوظف  ما يكون هو املسؤول عن تلقي تلك الشكاوى،   

ً
والذي عادة

الذي يتلقى تقرير الطالب أو الذي يشهد الواقعة منسق عدم التمييز أو 
املدير األعلى أو من ينوب عنه.
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جرى على حاسبات املدرسة ال 
ُ
من املهم إدراك حقيقة أن األعمال التي ت

فاستخدام حاسبات املنطقة التعليمية  تتمتع بالخصوصية أو الحماية؛ 
وشبكات الحاسب التابعة لها واالتصال باإلنترنت فيها ال ُين�ِسئ أي توقعات 
بالحصول على الخصوصية؛ وعليه، تحتفظ مدارس سان خوان املوحدة 
بالحق في البحث في أي معلومات يتم إرسالها أو استالمها أو تخزينها في أي 
أعمال  غير مسؤولة رسمًيا عن تضرر  التعليمية  منطقتنا  كانت.  صيغة 
الطالب املخزنة في ملفات حاسوبية أو عن فقدانها. يحق ألولياء األمور أو 
األوصياء فحص ملفات أبنائهم إذا توفرت إمكانية الوصول إلى املعلومات. 
نقدر لكم مساعدتنا في ضمان استخدام الطالب للحاسبات بصورة مناسبة. 

)السياسة 0440.1 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

احلقوق واملسؤولياتاحلقوق واملسؤوليات
 )القسم 35183.5 من “قانون التعليم” و”سياسات مجلس مدارس سان 
خوان املوحدة )BP(” والالئحة 5145.2 من “اللوائح اإلدارية ملدارس سان 

)”)AR( خوان املوحدة

 Garfield Ave., 3700 يضم مركز سان خوان املركزي خزانة مالبس تقع في
Carmichael، حيث نقبل التبرع بمالبس نظيفة للطالب في سن املدرسة 
والتي نقدمها ألسر املنطقة التعليمية التي هي في حاجة لتلك األغراض. 
للتأكد من الساعات التي   (916) 726-5826 االتصال على الرقم  برجاء 

تكون فيها مفتوحة للعامة.

تم الحصول عليها بالتعدي على ملفات خاصة أو سرية.	 
عرض منطقتنا التعليمية أو شخص ما للمسؤولية 	 

ُ
قد ت

القانونية )مثل املعلومات التشهيرية(.
تكون فاضحة أو إباحية أو جنسية صريحة.	 
تتسبب في تأخر أو عطل أو تضرر األنظمة أو البرامج أو الشبكات 	 

أو املعدات.
تكون محظورة في مكان العمل أو في نطاق أرض املدرسة.	 

توفر منطقتنا التعليمية موارد لسالمة اإلنترنت للطالب وللعامة على موقع 
www.sanjuan.edu/ الرابط  خالل  من  اإللكتروني  التعليمية  منطقتنا 
كما توجد معلومات عن السلوك املناسب على اإلنترنت،   ،cybersafety
بما فيه التفاعل مع أفراد آخرين على مواقع التواصل االجتماعي وفي غرف 

املحادثات، وعن التوعية بالتنمر اإللكتروني والرد عليه.

أوامر احملكمة وأوامر احلضانة
تلتزم مدارس سان خوان املوحدة بالتعاون مع األسر لتقديم بيئة تعلم آمنة 
وداعمة. ُيفترض أن ولي األمر أو الو�سي الذي ُيلحق الطالب باملدرسة هو 
 عن رفاهة 

ً
ولي األمر أو الو�سي الذي يتمتع بحضانة الطالب ويكون مسؤوال

الطالب، وَيفترض مسؤلو املدرسة أن كال والدّي الطالب أو أن كل األوصياء 
عليه يتمتعون بحقوق متساوية تتضمن على سبيل املثال ال الحصر استالم 
الع على 

ّ
الطالب بعد الدوام املدر�سي أو شطب الطالب من املدرسة أو االط

سجالت الطالب أو املشاركة في النشاطات املدرسية أو زيارة املدرسة، مالم 
تتسلم املدرسة أمًرا من املحكمة ينص على خالف ذلك. حين يصدر عن 
املحكمة أمر مقيدلسبل الوصول، يقدم ولي األمر أو الو�سي إلدارة املدرسة 

نسخة من أمر املحكمة املعتمد عند االلتحاق أو حال تغيرت الظروف.

تتصل  للطالب  الوصول  يقيد  محكمة  أمر  النتهاك  محاولة  وقوع  عند 
املدرسة بولي األمر الحاضن وبمسؤولي سلطات األمن املحلية ولن تجعل 
الطالب متاًحا إال بعد موافقة أحد الطرفين أو كالهما، ونحث أولياء األمر 

على التعاون سوًيا لدعم تعليم أبنائهم.

تقر كل مدرسة قواعد الزي فيها، فلدى مدارس املرحلة الوسطى ويل روجرز 
لألسر  يجوز  موحد.  مدر�سي  زي  االبتدائية  كيلي  داير  ومدرسة  وباستور 
االتصال بمديري تلك املدارس ملناقشة املعونة في الزي املدر�سي املوحد أو 
ملناقشة بدائله، وعلى الطالب االلتزام بالسياسة العامة لقواعد الزي التي 

وضعتها املدرسة.

وعليه فإننا  مالبس مناسبة لبيئة املدرسة؛  ُيتوقع من كل الطالب ارتداء 
ال نقبل أي مالبس أو تسريحات شعر أو ألوان شعر تتعارض مع البيئة 
التعليمية أو تعطلها على نحو ملحوظ، شريطة أال تكون خاضعة ألي نصوص 
مرعية عن حرية التعبير، سواًء كانت قوانين أو سياسات مجلس اإلدارة أو 
واألغراض الشخصية  كما ُيحظر املالبس والُحلّي  لوائح تنظيمية إدارية، 
)من حقائب ظهر أو حقائب الخصر أو حقائب صالة األلعاب الرياضية أو 
زجاجات املياه أو ...إلخ( والتي تعرض لغة أو صور مبتذلة أو ذات إيحاءات 
جنسية أو عنصرية أو فاضحة أو تشهيرية أو تروج للمحتوى غير املشروع 
أو العنيف مثل االستخدام غير املشروع لألسلحة أو الكحوليات أو التبغ أو 
أدوات املخدرات، أو كانت تشير لعضوية في عصابة ما أو تروج لها، أو كانت 
ينبغي للمالبس أن يكون مقاسها مناسب وأن  املالبس تتضمن تهديدات، 
تكون مهندمة ونظيفة وتتفق مع معايير السالمة واللياقة والذوق السليم، 
كذلك ُيحظر املالبس التي تبين فتحة الصدر أو املناطق الخاصة من الجسم 

أو أعلى البطن أو املالبس الداخلية أو املالبس املثيرة جنسًيا.

والتي تشمل  مالبس تقي من الشمس،  تسمح كل مدرسة للطالب بارتداء 
على سبيل املثال ال الحصر القبعات لالستخدام في املناطق املكشوفة أثناء 
اليوم الدرا�سي، وقد يقر كل موقع مدر�سي القواعد التي تحدد أنواع املالبس 
املناطق  في  بارتدائها  التي سيكون مسموًحا للطالب  الواقية من الشمس 
“غير مناسبة”. التي قد تكون   املكشوفة ويحدد أنواع املالبس والقبعات 

الزي

االتصال باإلنرتنت
توفر مدارس سان خوان املوحدة االتصال باإلنترنت ألغراض التدريس، 
وقد تتوفر للطالب عند االتصال باإلنترنت فرصة الوصول للبريد اإللكتروني 
الجامعات  ومكتبات  النقاش  ومجموعات  املفتوحة  الحاسوبية  والبرامج 

ومكتبة الكونغرس ومعلومات وأخبار من معاهد األبحاث، وغير ذلك.

عتبر غير مناسبة لصغار السن، 
ُ
إال أن بعض املعلومات على اإلنترنت قد ت

وقدرة مدارس سان خوان املوحدة في السيطرة على وصول الطالب ملعلومات 
غير مناسبة محدودة، فإذا لم ترغبوا في أن يتصل أبنائكم الطالب باإلنترنت 

عليكم بتقديم طلب كتابي ملدير أي مدرسة يرتادونها.

نحث األسر على مناقشة توقعاتها فيما يخص النشاطات املناسبة الستخدام 
اإلنترنت، فإنه باستخدام الطالب لخدمات الحاسب قد يتمكن من شراء 
سلع وخدمات يكون ولي أمره هو املسؤول عنها رسمًيا، فمدارس سان خوان 
املوحدة غير مسؤولة معنوًيا أو رسمًيا عن استخدام الطالب لإلنترنت أو عن 
اتصالهم به بطريقة تنتهك قواعد منطقتنا التعليمية، كما أنها غير مسؤولة 
عن عدم توفر فرصة االتصال باإلنترنت وال عن دقة املعلومات املتلقاة من 

خالل اإلنترنت.

املسؤولية املالية الرمسية
يكون أولياء األمور أو األوصياء مسؤولون معنوًيا ومسؤولون مالًيا ورسمًيا 
يتضمن  والذي  املتعمد  السلوك  سوء  من  القصر  أبناءهم  يرتكبه  عما 

التخريب.

قد يتعرض الطالب الذين ُعرف بتورطهم للوقف أو الطرد أو كالهما وقد 
وجه إليهم تهم جنائية. 

ُ
ت

باإلضافة إلى ماسبق، فإن منطقتنا التعليمية قد تحجب درجات الطالب 
وشهادته وبيان درجاته إلى أن يتم التعويض عن األضرار، أما إذا لم يتمكن 
أعمال  أداء  اكتمال  حتى  املدرسة  فتحجبها  السداد  من  وذويه  الطالب 

تطوعية عوًضا عن السداد مقابل األضرار النقدية.

األمور أو األوصياء مسؤولون رسمًيا أمام منطقتنا التعليمية  يكون أولياء 
عن أي ممتلكات للمنطقة التعليمية تكون ُمعارة للطالب القاصر ولم تجر 

إعادتها عند املطالبة بإعادتها.

بيانات الطوارئ
البد أن يكون لدى مدرسة أبنائكم من الطالب بيانات في ملفاتهم ملساعدة 
طاقم العاملين في االتصال باألشخاص املناسبين في حاالت الطوارئ، وقد 
قدمت هذا العام املنطقة التعليمية منظومة عبر اإلنترنت لتقديم بيانات 
البطاقات  بيانات  استيفاء  األسر  على  يجب  أنه  حيث  الطوارئ،  بطاقة 
بالكامل بما فيها البيانات الصحية ذات الصلة وأرقام الهواتف لالتصال بها 
في حاالت الطوارئ. برجاء الدخول إلى “بوابة أولياء األمور” الستيفاء بيانات 

البطاقة اإللكترونية.

بيانات  باستثناء  بسرية،  الطوارئ  بطاقات  في  املوجودة  البيانات  عامل 
ُ
ت

ملف الطالب، برجاء إخطار املدرسة فوًرا بشأن أي تغيير في العنوان أو رقم 
)القسم  الهاتف يقع خالل العام الدرا�سي ألي شخص مدرج في البطاقة. 

49408 من “قانون التعليم”(

االنتظام يف احلضور
االنتظام في الحضور عامل مهم جًدا في نجاح الطالب في املدرسة، لذلك 
ُيلزم قانون والية كاليفورنيا أولياء أمور األطفال بين سن 6 إلى 18 عام أو 
مالم يفوا بمعايير التغيب املقبولة  عليهم بإرسالهم للمدرسة،  األوصياء 
الذين ال يفون بهذا  األمور أو األوصياء  قد يخضع أولياء  وعليه،  قانوًنا؛ 

االلتزام للمالحقة القضائية.

وحدت مدارس سان خوان املوحدة سياسات وإجراءات الحضور لكل 
الطالب فات  إذا  استيعابها،  لتيسير  وذلك  الدراسية،  املراحل   صفوف 
 10 باملئة أو أكثر من العام الدرا�سي ُيعتبر دائم متغيب بغض النظر ما إذا 
إذا راودتكم أسئلة عن  كانت مرات التغيب لعذر مقبول أو غير مقبول. 
االنتظام في الحضور املدر�سي أو احتجتم للمساعدة اتصلوا بمعلم ابنكم 
الطالب أو بمدير املدرسة، أو اتصلوا بـ”برنامج تحسين االنتظام في الحضور” 
على الرقم 8604-979 (916)  للحصول على املزيد من املعلومات. )القسم 

48200 والقسم 48200 من “قانون التعليم”(.
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احلقوق واملسؤولياتاحلقوق واملسؤوليات
أو عقلية أو نفسية مؤقتة محتجز في مستشفى أو يتلقى الرعاية مقيًما في مرفق 
يتلقى خطة من معالجه  فيمكنه أن  مستشفيات الوالية،  باستثناء  صحي، 
النف�سي. والطالب الذي يعاني إعاقة بدنية أو عقلية أو نفسية مؤقتة محتجز 
مستشفيات  باستثناء  في مستشفى أو يتلقى الرعاية مقيًما في مرفق صحي، 
الوالية، فيمكنه أن يتلقى توجيهات فردية من املنطقة التعليمية التي يقع فيها 
املرفق العالجي. األسرة مسؤولة عن إخطار املدرسة باحتياج الطالب للخدمات 
اتصلوا بمنطقتنا التعليمية للحصول على معلومات عن البدائل  التعليمية. 

التعليمية املتاحة. )القسم 48206.3 إلى 48208 من “قانون التعليم”(.

إذا كان الطالب سيتغيب أو سيتأخر، ينبغي لألسر االتصال برقم الحضور 
اليوم املدر�سي، وذلك في كل يوم سيتغيب فيه الطالب  املدر�سي قبل بدء 
وحين يعود الطالب ينبغي له جلب مذكرة كتابية وقعها ولي  أو سيتأخر، 
األمر أو الو�سي والتي تتضمن تاريخ اإلخطار وإسم الطالب بالكامل وأسماء 
باإلضافة إلسم  والصف وتواريخ أيام التغيب وسبب التغيب،  املعلمين  
الشخص الذي ُيخطر املدرسة وعالقته بالطالب. ُيسجل الغياب الذي لم 

ُيبرر خالل خمسة أيام مدرسية بأنه تهرب من الدراسة.

اإلبالغ عن التغيب

التغيب املسموح به قانوًنا
أنه  إال  الطالب،  أبناءهم  تغيب  كلما  املدرسة  تخطر  أن  لألسر  املهم  من 

” إال لهذه األسباب:
ً

بموجب قانون الوالية ال ُيعتبر عذر التغيب “مقبوال
)القسم 48205 من “قانون التعليم”(

نظًرا ملرض الطالب.	 

نظًرا لخضوع الطالب للحجر الصحي بموجب تعليمات مسؤول صحة 	 
تابع للمقاطعة أو للمدينة.

بغرض تلقي خدمات طبية أو خدمات العناية باألسنان أو خدمات 	 
أخصائي النظارات أو مقوم العمود الفقري.

بغرض حضور جنازة أحد أقربائه من الدرجة األولى، بحيث ال يتجاوز 	 
الغياب يوًما واحًدا إذا أقيم العزاء في والية كاليفورنيا وثالثة أيام إذا 

أقيم خارجها.

ألغراض تتعلق بهيئة املحلفين، كما ينص القانون.	 

نظًرا إلصابة طفل بمرض أو لضرورة حضوره موعد مع طبيب أثناء 	 
اليوم الدرا�سي، ويكون الطالب هو ولي األمر الحاضن لذلك الطفل.

بالنسبة للتغيب ألسباب تتضمن على سبيل املثال ال الحصر املثول 	 
أمام املحكمة أو حضور جنازة أو إقامة شعائر دينية أو اعتكاف 

ديني أو حضور مؤتمر توظيف أو حضور مؤتمر تعليمي عن املنظومة 
التشريعية أو القضائية تقيمه منظمة غير هادفة للربح، ال ُيعد تغيًبا 

لعذر مقبول إال إذا قدم ولي األمر أو الو�سي طلب التغيب كتابًيا 
واعتمده مدير املدرسة أو ممثل ينوب عنه خضوًعا للمعايير املوحدة 
التي وضعها مجلس إدارة املنطقة التعليمية، كما ينص القانون على 
أن حضور االعتكافات الدينية ال يزيد على أربعة ساعات لكل نصف 

عام درا�سي.

 في مجلس دائرة 	 
ً
االنتخابات: بغرض القيام بدوره بصفته عضوا

انتخابية أثناء االنتخابات.

بغرض تمضية الوقت مع قريب من الدرجة األولى، وكان هذا القريب 	 
عضو عامل ونشط تابع للقوات النظامية -على النحو املحدد في 

القسم -49701 وتم استدعاءه للخدمة لنشره في منطقة حرب أو 
موقع داعم للقتال أو كان في إجازة منه أو عاد لتوه من هناك. التغيب 

املمنوح وفًقا لهذا املقطع يكون ممنوًحا لفترة زمنية يحددها املدير 
األعلى للمنطقة التعليمية.

منوذج اإلصابة مبرض مزمن
إذا كان أي من أبنائكم الطالب مشخص باإلصابة بمرض مزمن، يجوز لكم 
الحصول على تصريح من الطبيب للسماح له بالتغيب، ويتطلب النموذج 
من الطبيب املعالج تأكيد التشخيص وسرد األعراض التي لن تستلزم زيارة 

للعيادة، لكنها تستلزم تغيب الطالب عن املدرسة وبقائه في املنزل.

حين يعود الطالب للمدرسة يرسل ولي األمر أو الو�سي مذكرة بهذا التصريح 
عتبر مرات التغيب تلك 

ُ
وت سارًدا فيها األعراض التي تعرف عليها الطبيب، 

ُمثبَتة. يتوافر النموذج لدى مدرسة الطالب وينتهي العمل به بنهاية العام 
الدرا�سي، حيث أنه يجب الحصول على نموذج جديد كل عام. لالستفسارات 

برجاء االتصال بممرضة املدرسة أو بمسؤول الحضور باملوقع.

الدراسة املستقلة
إذا كان الطالب سيتغيب عن املدرسة لخمسة أيام أو أكثر دون عذر مقبول 
يجوز لألسرة االتصال بمدير املدرسة قبلها بخمسة أيام ملناقشة ترتيبات 
الدراسة املستقلة. برغم استجابة املدارس ألغلب الطلبات إال أن اعتبارات 
معينة قد تؤدي لرفض املدرسة للطلب، من بينها إرسال اإلخطار بمدة تقل 
عن خمسة أيام مقدًما أو مخاوف أكاديمية أو سلوكية أو مخاوف تتعلق 
بالحضور أو تعارض في الخضوع لالختبارات أو نقص في املوارد املطلوبة 

لتقديم الخدمة.

التهرب من الدراسة
يكون متهرًبا من الدراسة أي طالب يتغيب عن املدرسة دون عذر مقبول 
لثالثة أيام كاملة أو جزئية خالل عام درا�سي واحد أو يتأخر أو يتغيب ألكثر 
من 30 دقيقة خالل اليوم الدرا�سي دون عذر مقبول لثالثة مرات مختلفة 
في العام الدرا�سي الواحد أو بعض أو كل ما سبق، بهذا يكون هؤالء الطالب 
وأولياء أمورهم أو األوصياء عليهم مخالفين للقانون وقد يتعرضوا للمالحقة 

القضائية ولغيرها من العقوبات.

ما   
ً
وعادة الطالب لوقف امتيازات القيادة أو تأخيرها،  قد يتعرض هؤالء 

كما قد يخسر  لغى تصاريح عمل الطالب معتادي التهرب من الدراسة، 
ُ
ت

طالب السنة األخيرة الذين لديهم فترات “انقطاع” يبلغ مجموعها ما يساوي 
ستة أيام امتيازات مراسم التخرج. حين ُيعد االنتظام في الحضور مشكلة 
فإن قانون الوالية يشجع أولياء األمور أو األوصياء على مرافقة أبنائهم من 
الطالب للمدرسة وعلى حضور الصفوف الدراسية معهم. )القسم 48260 
و 48273 من “قانون التعليم”، والقسم 13202.7 من “قانون املركبات”( معدل التغيب على مستوى الوالية ألمراض الطفولة املعتادة هو خمسة 

ومع ذلك تسمح مدارس سان خوان املوحدة لكل ولي أمر أو و�سي  أيام، 
أيام متتالية في العام الواحد دون تقديم   10 باالعتذار عن الحضور حتى 
باملدرسة.  إثبات باإلصابة باملرض من أحد ممتنهي الطب أو من موظف 

)القسم 46011 من “قانون التعليم”(.

يجب على الطالب الذين اليزالون يعانون من املرض حتى أنه ال يسعهم 
حضور املدرسة بعد مرور خمسة أيام جلب ما يثبت اإلصابة باملرض من 
وإذا كان أبناءكم من الطالب  أحد ممتنهي الطب لدى عودتهم للمدرسة، 
يخضعون بانتظام لرعاية طبيب نظًرا إلصابتهم بحالة خطرة أو مزمنة، أو 
ألن أحد ممتنهي الطب قد أمره بالبقاء في املنزل قبل انتهاء فترة الخمسة أيام، 

فيجب تقديم الدليل فوًرا.

إثبات اإلصابة باملرض

خيارات للطالب غري القادرين على االنتظام يف 
حضور املدرسة

يجوز تقديم خدمة التدريس املنزلي للطالب غير القادرين على االنتظام في 
حضور املدرسة إلصابتهم بإصابة شديدة أو لتعرضهم ملرض عضال لفترة 
ثالثة أسابيع أو أكثر، ويجب أن يثبت طبيب حالة الطالب. بالنسبة للطالب 
الذين يعانون أمراًضا عقلية، يجب عليهم تقديم نموذج تصريح من طبيب 
 وخطة عالج من معالجهم النف�سي. أما بالنسبة لطالب يعاني إعاقة بدنية

3132

ألغراض حضور الطالب مراسم التجنيس ليصبح مواطًنا 	 
أمريكًيا.

ُيسمح للطالب املتغيب عن املدرسة لألسباب املقبولة املذكورة أعاله 
باستكمال كل املهام املدرسية واالختبارات التي يمكن تقديمها على نحو 
معقول والتي فاتته أثناء فترة التغيب، حيث أن الطالب يتلقى نقاطه 
بالكامل عقب استكمالها بصورة ُمرضية خالل فترة زمنية معقولة. 
ُيحدد معلم كل مقرر درا�سي تغيب عنه الطالب االختبارات واملهام 
املدرسية والتي تكون مساوية لالختبارات واملهام املدرسية التي فاتت 
االختبارات  تكون هذه  أن  ليس ضرورًيا  ولكن  تغيبه،  أثناء  الطالب 
واملهام مطابقة لتلك التي فاتته. )القسم 46010 والقسم 48205 من 

“قانون التعليم”(.

ختصم من حد الغياب املقبول 
ُ
سجل مرات التغيب تلك على أنها ُمثبَتة وال ت

ُ
ت

واملمنوح لولي األمر والذي يبلغ 10 أيام.



احلقوق واملسؤولياتاحلقوق واملسؤوليات

ال تقدم منطقتنا التعليمية تأميًنا يغطي فقدان املقتنيات الشخصية 
للطالب أو يغطي التلفيات التي قد تتعرض لها؛ لذلك فالطالب الذين 
يجلبون معهم إلى املدرسة مقتنيات شخصية يجلبونها على مسؤوليتهم 
الشخصية، ونحن ال نتحمل أي مسؤولية قانونية أو اعتبارية لفقدان 

أو تلف أي مقتنيات شخصية.

مقتنيات الطالب جلسة استماع جملس مراجعة االنتظام يف 
حضور املدرسة

تتلقى األسر خطاًبا تحذيرًيا من مجلس املنطقة التعليمية موجه لولي األمر أو 
 CWA1 للو�سي بأن ابنهم قد أصيب باملرض مرات عديدة، وينشأ الخطاب
ثَبتة إلى خمسة أيام، وهي من بين تلك 

ُ
حينما يصل عدد األيام املرضية امل

ثَبتة من ولي 
ُ
املمنوحة ألولياء األمور، فإذا وصل عدد تلك األيام املرضية امل

األمر إلى 10 أيام تتلقى األسرة خطاب CWA2 مطالًبا األسرة بإثبات اإلصابة 
باملرض من أي من ممتنهي الطب ألي يوم بعد أن يبلغ املرض من الطالب 
سجل أي مرات غياب بسبب 

ُ
لهذا ت ا يمنعه من الذهاب للمدرسة؛ 

ً
مبلغ

اإلصابة باملرض دون تقديم إثبات من أحد ممتنهي الطب أو من موظف 
“قانون  من  و46011   48260.5 )القسم  باملدرسة تغيًبا لعذر غير مقبول. 

التعليم”(

ا 
ً
الكتب وغيرها من املواد أو املعدات التي أعطيت للطالب تظل ملك

والبد من الحفاظ  ملنطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة، 
على كل تلك املواد واملعدات نظيفة والتعامل معها بحرص وإعادتها 
ُيلَزم الطالب بدفع تكاليف ترميم أو تغيير أي  في حالة جيدة؛ وعليه، 

عناصر تتعرض للتلف أو الضياع، وذلك باإلضافة للعقوبات األخرى.

الكتب وغريها من ممتلكات املدرسة

لـ”مجالس  التعليم بوالية كاليفورنيا”  “قانون  من   48263 القسم  يصرح 
تتضمن  التي  للحاالت  االستجابة  املدرسة”  في حضور  االنتظام  مراجعة 
“اعتياد  أو  “عدم االنتظام في الحضور”  أو  “اعتياد التهرب من الدراسة” 
التمرد أو التشويش”. قد يستلزم األمر تنفيذ سبل تدخل أكثر حدة لتضم 
أو إلدارة   )SARB( اإلحالة لـ”مجلس مراجعة االنتظام في حضور املدرسة” 
)القسم  أمر القاصر أو األوصياء عليه إخطاًرا كتابًيا  يتلقى أولياء  املراقبة. 
48320 إلى 48325 من “قانون التعليم”(. اتصلوا بـ”برنامج تحسين الحضور” 

أو بـ SARB على الرقم 8604-979 (916)  للمزيد من االستفسارات.

إسقاط الطالب من املدرسة: 
أيام التغيب املتعاقبة

قد يتعرض الطالب لإلسقاط من املدرسة إذا تراكمت أيام تغيبه املتعاقبه 
املسؤولون  يرسل  وقد  األسرة،  من  اتصال  ورود  دون  يوًما   15 لتصبح 
أيام غياب متعاقبة لم   10 اإلداريون باملدرسة خطاًبا بريدًيا عند تسجيل 
تتصل األسرة خاللها باملدرسة أو حاولت املدرسة خاللها االتصال باألسرة 

ولم تتلق إجابة.

إحالة للمدعي العام باملنطقة
في حالة االستمرار الطوعي لولي األمر أو الو�سي أو أي شخص آخر في عدم 
الخدمات  أو  املدر�سي”  الحضور  مراجعة  “مجلس  لتوجيهات  االستجابة 
للمنطقة  تعليماته  املدر�سي”  الحضور  مراجعة  “مجلس  يصدر  املقدمة، 
التعليمية لترفع شكوى جنائية أمام املحكمة املناسبة بحق ولي األمر أو 
 272 القسم  بانتهاك  االتهام  تنطوي على توجيه  أو شخص آخر  الو�سي 
كاليفورنيا”  بوالية  العقوبات  “قانون  من  قاصر”  جنوح  في  “املساهمة 
ولتتأكد املنطقة التعليمية من تولي السلطات املناسبة للمالحقة القضائية 
لتلك التهم، أما بالنسبة للطالب الذين يبلغون 12 عاًما أو أكبر فقد ُيحالوا 

ملحكمة األحداث إلصدار حكم.

قد تجري سلطات  ا على صحة الطالب وسالمتهم ورفاهتهم، 
ً
حفاظ

املدرسة ومسؤولو السلطات األمنية عمليات تفتيش، حسبما يسمح 
القانون، فقد تخضع خزائن املدرسة للتفتيش في أي وقت، باإلضافة 
أن مسؤولي املدارس اآلمنة باملنطقة التعليمية أو مسؤولي السلطات 
األمنية قد يستخدمون كالًبا مدربة الكتشاف العقاقير املخدرة في 
الخزائن واملركبات وحقائب الظهر واملواقع األخرى، كذلك قد يصادر 
مسؤولو املدرسة أي عناصر غير مسموح بتواجدها على أرض املدرسة.

عمليات التفتيش
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	اإلخطار بالتهرب من الدراسة
وبفرط التغيب

خطاب االنتظام يف احلضور ورفاهة الطالب 
)CWA 1 و2(

مالحظات

ثالث  الطالب  من  ألبناءهم  املدرسة  إذا سجلت  األسر خطاًبا  تتلقى 
مرات من التغيب دون عذر مقبول أو ثالث مرات من التأخر للتهرب من 

الدراسة أو كالهما.

إذا سجلت املدرسة للطالب ثالث مرات إضافية  ثاٍن  يرسل خطاب 
دون  غياب  أيام  املجموع ستة  ليكون  مقبول  دون عذر  التغيب  من 
عذر مقبول، كذلك تتلقى األسر خطاب ثالث إذا تسجلت ثالث مرات 
أخرى من التغيب دون عذر مقبول أو ثالث مرات من التأخر للتهرب من 
الدراسة ليكون املجموع تسعة أيام من التغيب دون عذر مقبول. سوف 
ملرة واحدة على  التهرب”  اعتياد  “اجتماع  لعقد  بذل جهود صادقة 

ُ
ت

األقل )إما وجًها لوجه أو عبر الهاتف( مع األسرة ومع الطالب ملراجعة 
وضع الطالب. ننصح أولياء األمور باستغالل تلك االجتماعات ملعالجة 
ينص  -كما  مقبول  عذر  دون  )التأخر  الدراسة.  من  التهرب  مخاوف 
30 دقيقة خالل اليوم الدرا�سي دون  القانون- هو أي تغيب ألكثر من 

عذر مقبول(.



السلوكيات والتأديبالسلوكيات والتأديب

 
ً

حين يتسبب الطالب في التشويش على القاعة الدراسية، يتعاون املعلم أوال
فإذا استمر الطالب في التشويش على  مع الطالب لتعديل ذلك السلوك، 
عملية التعلم، ُيحال الطالب لسلطات املدرسة لتلقي التأديب املناسب أو 
خطر املدرسة األسر التي يكون متوقًعا منها 

ُ
التخاذ التدابير التصحيحية، وت

املساعدة في تصحيح السلوك. فإذا انتهك سلوك الطالب قواعد املدرسة قد 
تو�سي املدرسة ببعض التوصيات، مثل:

املشورة النفسية.	 
اجتماع أسري.	 
تقييم للتسكين في مدرسة أخرى أو برنامج آخر.	 
عقد مكتوب يسرد شروط التحسن.	 
إحالة إلى وكالة مجتمعية أو وكالة سلطات أمنية.	 
قد يتضمن التأديب:	 

تقييد املشاركة في النشاطات املدرسية، متضمنة فترات الراحة 	 
والرحالت امليدانية والرياضات والنشاطات التي تكون خارج 

املنهج الدرا�سي، باإلضافة إلى التخرج.
االحتجاز أو مدرسة السبت )حيث ُيحضر الطالب الواجبات 	 

واملهام املدرسية إلتمامها(.
الصرف من الصف وتوكيله لبرنامج مدر�سي آخر.	 
الوقف.	 
الطرد.	 
النقل ملدرسة أخرى أو برنامج آخر.	 

التشويش يف القاعة الدراسية فيجب أن  تحمي قواعد املدرسة حقوق الطالب وتروج لبيئة تعلم آمنة، 
يكون الطالب حًرا في التعلم، كما يجب أن يكون املعلمون أحراًرا في التدريس. 
الطالب مسؤولون عن سلوكياتهم أمام املدرسة أثناء اليوم الدرا�سي وأثناء 
النشاطات  وإلى  املدرسة  إلى  طريقهم  في  وكذلك  املدرسية،  النشاطات 
املدرسية وفي طريقهم منها، وعلى أرض املدرسة في أي وقت. قد يكون مطلوًبا 
نة معينة للمشاركة في 

َ
بمعايير أكاديمية أو معايير مواط من الطالب الوفاء 

النشاطات التي تكون خارج املنهج الدرا�سي. 

ُيتَوقع من الطالب:

اتباع قواعد املدرسة.	 
اتباع توجيهات املعلمين وسلطات املدرسة.	 
إبداء االحترام للمعلمين ولغيرهم من الطالب داخل القاعة الدراسية.	 
الحضور للصف مستعًدا للدراسة والتعاون.	 
التركيز على املهام املوكلة إليه كطالب أثناء الحصص.	 
االمتثال لقواعد القاعات الدراسية كيفما يمليها كل معلم.	 
ارتداء خوذات عند ركوب الدراجات. 	 

بصفة عامة، ال يجوز للطالب:

حيازة أي أسلحة أو أغراض خطرة.	 
حيازة عقاقير مخدرة أو أدوات لها أو تبغ أو كحوليات أو غيرها من 	 

املواد الخطرة أو الخاضعة للرقابة أو استخدام أي منها أو بيعها أو 
مشاركتها مع الغير.

قتال الغير أو إيذاءه أو تهديده أو مضايقته أو التنمر عليه أو تخويفه.	 
إتالف مقتنيات الغير أو االستيالء عليها.	 
التصرف على نحو مشين أو بذيء أو مهين أو يحط من قدر الغير أو 	 

يروج النتهاك القوانين أو قواعد املدرسة أو ارتداء أو حمل أي عنصر 
يتصف بتلك املواصفات.

تحدي سلطات املدرسة.	 
مغادرة أرض املدرسة بدون إذن.	 
التشويش على الصف الدرا�سي أو النشاط املدر�سي.	 
الغش أو تزوير الوثائق.	 
املشاركة في أي نشاط للمقامرة.	 
استخدام أجهزة االتصال اإللكترونية مما يشوش على النشاط 	 

املدر�سي.
التهرب من املدرسة والتأخر على الصف الدرا�سي.	 

املطلوب  الدرا�سي  املسار  وَيتَبعون  التنظيمية  للوائح  الطالب  كل  يمتثل 
ِبعون توجيهات معلمي املدرسة. قد يخضع أي طالب حتى وإن كان من 

ّ
ويت

ذوي االحتياجات الخاصة للتأديب أو الوقف أو الطرد لدى ارتكاب األفعال 
املدرجة في “قانون التعليم بوالية كاليفورنيا” والتي تتصل بالنشاط املدر�سي 
 ذلك على 

ً
أو الحضور املدر�سي أو ضمن أي منطقة تعليمية أخرى، شامال

سبيل املثال ال الحصر أي مما يلي: أثناء التواجد على أرض املدرسة، أثناء 
طريق الذهاب للمدرسة والعودة منها، أثناء فترة الغداء سواًء كان ذلك على 
الذهاب لنشاط ترعاه املدرسة أو  كذلك أثناء  أرض املدرسة أو خارجها، 

العودة منه.

قد يتعرض الطالب للوقف النتهاك قواعد املدرسة أو املنطقة التعليمية أو 
إذا كانوا يمثلون خطًرا على سالمة أو صحة اآلخرين أو كانوا يهددون بتعطيل 
برامج املدرسة. يمكن أن يمتد الوقف من يوم إلى خمسة أيام، أثناء الوقف 
ال يجوز للطالب املشاركة في الصفوف أو النشاطات الدراسية املعتادة بما 
قد يستلزم املعلم من أسرة  لكن قد يوكل إلى برنامج بديل.  فيها التخرج، 

الطالب املوقوف حضور جزء من اليوم املدر�سي وااللتقاء باملدير.

باتباع  الوقف  على  الطعن  في  بالحق  أسرته  أو  املوقوف  الطالب  يتمتع 
إجراءات املنطقة التعليمية. فإذا رغبت األسرة في الطعن على وقف، تسنح 
من اليوم األول من الوقف لتقدم الطعن  أيام مدرسية بدًء   10 لألسرة 
 ملدير املدرسة. إذا لم تكن األسرة راضية عن القرار، 

ً
الذي يجب تقديمه أوال

 suspension( “نموذج الطعن على الوقف”  حينها يمكن لألسرة استيفاء 
الرقم  إلى  بالفاكس  إرساله  ثم  املدرسة،  لدى  املتوافر   )appeal form 
 8053-979 (916)أو تسليمه لـ”إدارة املنطقة التعليمية” على العنوان التالي:
.District Office at 3738 Walnut Ave., Car-michael, California 95608

“التدخالت  موظفي  يراجع  بياناته،  استوفيت  وقد  النموذج  تلقي  عند 
أثناء  الطالب  يستمر  الوقف،  على  املقدم  الطعن  الطالب”  ومراجعة 
إجراءات الطعن في تنفيذ الوقف األصلي الذي عاقبته به إدارة املدرسة، 
الوصول  عند  باألسرة  االتصال  يجري  النهائية.  للترتيبات  انتظاًرا  وذلك 
لقرار وكذلك ُيرسل خطاب بريدي لعنوان املنزل املسجل. )القسم 48908 
“قانون  من   1415 والقسم  التعليم”  “قانون  من  و56026  و48911.1 
5144.1 من “سياسات مجلس مدارس سان  الواليات املتحدة” والسياسة 

خوان املوحدة”(.

التدخالت املنزلية املقرتحة
فانظروا في أمر  اجعلوا فترة الوقف باملنزل درًسا تعليمًيا للطالب،  رجاًء 

تطبيق االستراتيجيات التالية: 

أن تطلبوا الواجبات واملهام املدرسية التي ستفوت الطالب أثناء فترة 	 
الوقف )قد يستغرق املعلمون يوًما أو يومين لتجميع تلك األعمال( 

وتأكدوا من استكمال الطالب للمهام املدرسية التي فاتته.

توفير إشراف من أحد البالغين طوال أيام الوقف.	 

وضع قيود على استخدام التلفاز والهاتف واإلنترنت واأللعاب 	 
اإللكترونية والتواصل مع األصدقاء.

مساعدة الطالب على التفكير في سبل أخرى كان يمكن من خاللها أن 	 
يتعامل مع املوقف.

من غير املرجح وقوع الطالب في أي ورطة حين يكونون منشغلين في 	 
نشاطات إيجابية.

التعرف على �سيء يروق للطالب وإشراكه فيه )الرياضات أو اآلداب 	 
أو مجموعات الشباب أو األشبال أو فنون الدراما أو ...إلخ(.

االتصال بموارد املجتمع املحلي ملساعدة الطالب، زوروا 	 
www.211Sacramento.org أو استشيروا أحد مستشاري املدرسة 

أو أحد اإلداريين بها.

الهدف هو أن يتعلم الطالب من أخطائه وأال يكررها، فإذا كنتم بحاجة 
 “ ألفكار إضافية أو لدعم إضافي اتصلوا بمدير املدرسة أو بمكتب برنامج 

إشراك األسرة واملجتمع” على الرقم 7929¬971 (916).

ال يخضع أي طالب للتأديب أو الوقف أو يو�سى بطرده مالم يقرر املدير 
األعلى أو من ينوب عنه أو مدير املدرسة امللتحق بها الطالب أن الطالب قد 
انتهك بعض أو أي من نصوص “قانون التعليم بوالية كاليفورنيا”. ال ُيفرض 
الوقف أو الوقف الخاضع لإلشراف إال حين تفشل سبل التقويم األخرى في 

تحقيق السلوك السليم.

الوقف
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يجوز ملوظف مدر�سي مخول بذلك أن ُيناول األدوية للطالب بناًء على طلب 
من األسرة، وباستثناء ذلك ُيمنع منًعا باًتا املكمالت من أي نوع وكذلك عقاقير 
 

ّ
الوصفة الطبية والعقاقير التي ال تستلزم وصفة طبية، وينبغي للطالب أال
يحضروا تلك املواد للمدرسة؛ وعليه، يخضع الطالب الذين يتبين حيازتهم 

لتلك املواد للتأديب.

نحث األسر على التحدث مع الطالب بشأن عدم تناول أي حبوب أو مكمالت 
أو عقاقير مالم يقدمها لهم أطباؤهم أو أولياء أمورهم أو األوصياء عليهم أو 
مسؤول مدر�سي مخول بذلك، والجدير بالذكر أنه قد يتعرض بعض الناس 
في مرحلة ما من حياتهم لرد فعل سلبي تجاه أحد املكمالت أو العقاقير، 
كذلك قد تنشأ ردود الفعل السلبية إذا تناول الشخص أكثر من عقار واحد 

خالل اليوم، أو إذا لم يتناول العقار طبًقا للتعليمات أو بالجرعة املطلوبة.

عقاقري الوصفة الطبية والعقاقري اليت ال 
تستلزمها

ُيحظر في أي مكان ُيعد أرًضا تابعة للمنطقة التعليمية تدخين أي منتجات 
تحتوي على التبغ أو النيكوتين أو استخدامها أو حيازتها، تتضمن املنتجات 
ن 

ّ
َدخ

ُ
املحظورة على سبيل املثال ال الحصر: السجائر والسيجار والتبغ غير امل

وعليه،  اإللكترونية(،  )السجائر  اإللكترونية  النيكوتين  تعاطي  وأجهزة 
يخضع الطالب الذين يستخدمون منتجات التبغ أو النيكوتين أو أجهزة 

تعاطي النيكوتين أو يحوزونها للتأديب.

منتجات التبغ أو النيكوتني

الطرد
يعني ذلك أنه ال يجوز للطالب ارتياد أي من مدارس سان خوان أو أي نشاط 
يو�سى  تعليمية أخرى.  لبرامج  املطرودون  الطالب  ويوكل  تقيمه،  مدر�سي 
بالطرد عند ارتكاب املخالفات بالغة الخطورة مثل حيازة سالح أو أغراض 
خطرة أو عند التسبب في إصابة بدنية لشخص آخر أو عند توفير ملواد 
مخدرة خاضعة للرقابة أو بيعها أو عند ارتكاب سرقة باإلكراه أو ابتزاز أو 

اعتداء جن�سي أو اعتداء بالضرب.

عقد للطالب جلسة استماع إدارية أو بديل لها، يتخذ 
ُ
ت إذا أو�سي بالطرد، 

مجلس التعليم القرار النهائي بطرد الطالب، أثناء إجراءات الطرد قد يوكل 
يوًما مدرسًيا.   40 الطالب ببرنامج مدر�سي آخر أو ُيبعد عن املدرسة حتى 

)السياسة 5144.1 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

األسلحة أو األغراض اخلطرة
يو�سى بطرد الطالب الذين يحوزون أسلحة نارية أو سكاكين أو أغراض 
كما يستلزم قانون الوالية طرد  متفجرة أو غيرها من األغراض الخطرة، 
الطالب الذين يحوزون أسلحة نارية أو متفجرات عن علم )القسم 48900 

و48915 من “قانون التعليم”(.

املواد اخلاضعة للرقابة
للرقابة  تعاطيهم ملواد خاضعة  يتبين  الذين  الطالب  للوقف  يتعرض  قد 
بينما يو�سى بطرد  أو غيرها من املواد املغيبة للعقل أو يتبين حيازتهم لها، 
الطالب الذين يوفرون مواًدا خاضعة للرقابة أو مواًدا تقدم على أنها مواد 

خاضعة للرقابة أو يبيعونها.

قد تحيل سلطات املدرسة الطالب املوقوفون بسبب ارتكاب جنح املخدرات 
عام  ملدة  القيادة  امتيازات  تتأخر  بينما  األمنية،  للقوات  الكحوليات  أو 
واحد بالنسبة للطالب املدانون في محكمة األحداث في جنح املخدرات أو 
و  التعليم”  “قانون  من  و48915  و48902   48900 )القسم  الكحوليات. 

)”)AR( الالئحة 5144.1 من “اللوائح اإلدارية ملدارس سان خوان املوحدة

والتمييز  املضايقات  ضد  صارمة  سياسات  التعليمية  منطقتنا  تطبق 
طالبهم  مع  السياسات  تلك  املعلمون  ويناقش  الجنسية،  واملضايقات 
عليه قد تؤدي االنتهاكات للوقف  وبناًء  بطرق تناسب كل مرحلة عمرية، 
“قانون التعليم”  48900.2 من  )القسم  عن الدراسة أو للتوصية بالطرد. 

والسياسة 5145.7 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

التمييز واملضايقات اجلنسية

حضور أولياء األمر للصفوف الدراسية
حين توقف املدرسة طالب الرتكابه فعل مشين أو العتياده البذاءة واالبتذال 
أو لتشويشه على النشاطات املدرسية أو لتحديه سلطات املدرسة أو بعض 
أو كل ماسبق قد تطلب حضور أفراد أسرة الطالب للصفوف الدراسية التي 

أوقف الطالب عن حضورها )القسم 48900.1 من “قانون التعليم”(.

إخطار املعلم
أو  للوقف  تعرض  طالب  أي  عن  املعلمين  بإخطار  املدرسة  إداريو  يلتزم 
 الطرد خالل السنوات الثالثة املاضية ألي سبب بخالف استخدام التبغ 

)القسم 49079 من “قانون التعليم”(.
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القواعد اإلرشادية لسلوك الطالب من الروضة 
االنتقالية وحتى الصف 12: 2018 - 2019

صممت القواعد اإلرشادية لسلوك الطالب لتقييم الوقائع على أساس 
فردي ولتوفر التأديب املناسب للمرحلة العمرية للطالب املبني على نموذج 

تقدمّي للتأديب.

نسعى جاهدين في مدارس سان خوان املوحدة لعدم وقف الطالب إال 
حين تفشل كل سبل التقويم األخرى في تحقيق السلوك السليم، إال أنه 
قد يتعرض الطالب للوقف ألي من األسباب املذكورة في مخطط سلوك 
الطالب عند ارتكاب املخالفة ألول مرة إذا قرر مدير املدرسة أو املدير 
األعلى للمنطقة التعليمية أن وجود الطالب يتسبب في خطر، كذلك يجوز 
إلداريي املوقع املدر�سي اللجوء لتقديرهم الشخ�سي حين يخولون بتقديم 
 من الوقف أو الطرد أو كالهما )القسم 48900 

ً
سبل أخرى للتقويم بدال

و48900.5)أ( و48911.1 من “قانون التعليم” والقسم 1415 من “قانون 
الواليات املتحدة”(.

ا على صحة الطالب وسالمتهم ورفاهتهم، قد تجري سلطات املدرسة 
ً
حفاظ

ومسؤولو السلطات األمنية عمليات تفتيش، حسبما يسمح القانون، فقد 
تخضع خزائن املدرسة للتفتيش في أي وقت، باإلضافة أن مسؤولي املدارس 
أو مسؤولي السلطات األمنية قد يستخدمون  التعليمية  باملنطقة  اآلمنة 
كالًبا مدربة الكتشاف العقاقير املخدرة في الخزائن واملركبات وحقائب الظهر 
واملواقع األخرى، كذلك قد يصادر مسؤولو املدرسة أي عناصر غير مسموح 

بتواجدها على أرض املدرسة.

عمليات التفتيش

استيعاب قوانني خمطط السلوك
إليها في املخطط التالي مبنية على إلزامات قانونية على املستوى الفيدرالي وعلى مستوى الوالية واملنطقة  السلوك والعواقب املشار 
 التعليمية، تجدون املصدر القانوني مشاًرا إليه بين قوسين. تتوافر سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة ولوائحه اإلدارية من خالل

.www.sanjuan.edu/boardpolicies 

(ADA( األمريكيون من ذوي اإلعاقة
(EC( قانون التعليم بوالية كاليفورنيا

(HSC( قانون الصحة والسالمة بوالية كاليفورنيا
(PC( قانون العقوبات بوالية كاليفورنيا
(VC( قانون املركبات بوالية كاليفورنيا

(CCR( قانون اللوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا
(FERPA( قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية التعليمية لها

(BP( سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة
(AR( اللوائح اإلدارية ملدارس سان خوان املوحدة

(USC( قانون الواليات املتحدة
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سبل أخرى للتقويمالسلوك واملراجع القانونية
يجوز 
الوقف

يجوز
الطرد

االتصال
بالقوات
األمنية

اإلصابات البدنية

هدد بإحداث إصابة بدنية أو تسبب فيها
الفقرة a)(1)48900( من “قانون التعليم”.

اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

 عنيًفا أو أصاب الغير إصابة خطرة في غير حاالت الدفاع عن النفس.
ً

ارتكب فعال
الفقرات  (1)(a)48900و(2)(a)48900 و(A)(1)(a)48915 و(E)(1)(a)48915 من “قانون التعليم”.

الزمنعمنعميجوز النظر فيه

ارتكب اعتداًء على أي من موظفي املدرسة أو اعتدى عليه بالضرب
الفقرة (E)(1)(a)48915 من “قانون التعليم” والقسمين 240 و242 من “قانون العقوبات”.

الزمنعمنعميجوز النظر فيه

تواطء أو حرض على التسبب في إصابة بدنية أو في محاولة التسبب فيها.
الفقرة )t(48900 من “قانون التعليم” والقسم 31 من “قانون العقوبات”.

اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

املواد الخاضعة للرقابة

حاز بصفة غير مشروعة مواًدا خاضعة للرقابة أو مواًدا مغيبة للعقل أو أي نوع بخالف العقاقير التي ال 
تستلزم وصفة طبية لالستخدام الشخ�سي أو العقاقير التي وصفها الطبيب للطالب، أو استخدم تلك املواد أو 

باعها أو وفرها أو وقع تحت تأثيرها.
كان تحت تأثير املواد الخاضعة للرقابة	 
كانت بحوزته	 
وفر	 
كان يبيعها أو حاول بيعها	 

الفقرات )c(48900 و)p(48900 و(C)(1)(a)48915 و)c()3(48915 من “قانون التعليم” والقسم 11053 
من “قانون الصحة والسالمة”.

يجوز النظر فيه
يجوز النظر فيه
يجوز النظر فيه

ال يوضع في االعتبار

نعم
نعم
نعم
الزم

نعم
نعم
نعم 
الزم

اختياري
الزم
الزم
الزم

عرض بصفة غير مشروعة بيع مواد خاضعة للرقابة أو مواد مغيبة للعقل من أي نوع أو رتب لبيعها أو تفاوض 
على بيعها.

الفقرة (d)48900 من “قانون التعليم” والقسم 11053 من “قانون الصحة والسالمة”.
اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

 أو مادة مقدًما إياها على أنها مادة مغيبة للعقل من أي نوع أو سلمها أو وفرها.
ً

باع بصفة غير مشروعة سائال
اختيارينعمنعميجوز النظر فيهالفقرة من “قانون التعليم” والقسم 11053 من “قانون الصحة والسالمة”.

حاز منتجات تبغ أو نيكوتين تحتوي على التبغ بدون وصفة طبية أو استخدم تلك املنتجات.
النعمنعميجوز النظر فيهالفقرة  )h(48900من “قانون التعليم”.

حاز بصفة غير مشروعة على أدوات للمخدرات أو عرضها أو رتب للحصول عليها أو تفاوض 
على بيعها.

الفقرة (j)48900 من “قانون التعليم” والقسم 11014.5 من “قانون الصحة والسالمة”.
اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

املمتلكات 

ارتكب جريمة سرقة باإلكراه أو ابتزاز أو حاول ارتكاب أي منهما.
الزمنعمنعميجوز النظر فيهالفقرتين (e)48900 و(D)(1)(a)48915 من “قانون التعليم”.

تسبب في تلفيات أو أضرار ملمتلكات املدرسة أو للممتلكات الشخصية أو حاول التسبب فيها.
حد أدنى من األضرار.	 
أضرار واسعة النطاق	 

يجوز النظر فيه
يجوز النظر فيه

نعم
نعم

نعم
نعم

اختياري
الزم

سرق ممتلكات مدرسية أو ممتلكات شخصية أو حاول سرقتها.
الفقرة  )g(48900من “قانون التعليم”.

اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

تسلم ممتلكات مدرسية أو ممتلكات شخصية مسروقة عن علم منه.
اختيارينعمنعميجوز النظر فيهالفقرة )l(48900 من “قانون التعليم”.

سبل أخرى للتقويمالسلوك واملراجع القانونية
يجوز 
الوقف

يجوز
الطرد

االتصال
بالقوات
األمنية

املضايقات والتنمر

ضايق أو هدد أو أرهب طالب كان شاهًدا في إجراء تأديبي باملدرسة.
اختيارينعمنعميجوز النظر فيهالفقرة )o(48900 من “قانون التعليم”.

اشترك في التغييم )hazing( أو حاول االشتراك فيه، وهي شعائر يقيمها الطالب األقدم لقبول الطالب الجدد 
وغالًبا ما تتسبب في إصابات بدنية خطيرة أو في اإلذالل الشخ�سي أو اإلهانة، مما يؤدي لإليذاء البدني أو 

العقلي.
الفقرة (q)48900 من “قانون التعليم”. 

اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

ب بوسائل إلكترونية.
َ
ك

َ
اشترك في أعمال تنمر، تتضمن على سبيل املثال ال الحصر التنمر الذي ُيرت

اختيارينعمنعميجوز النظر فيهالفقرة )r(48900 من “قانون التعليم”.

تحرش جنسًيا بأحدهم متسبًبا في بيئة تعليمية تتصف بالترهيب أو العدائية أو اإلهانة، ال ينطبق على روضة 
األطفال حتى الصف الثالث.

الفقرة 48900.2 من “قانون التعليم”.
اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

تسبب في أعمال عنف الكراهية أو حاول املشاركة فيها أو هدد بها أو شارك فيها، ال ينطبق على روضة األطفال 
حتى الصف الثالث.

الفقرتين 48900.2 و48900.3 من “قانون التعليم”.
مطلوبنعمنعميجوز النظر فيه

شارك متعمًدا في مضايقة طالب آخرين أو أفراد من طاقم العاملين أو في تهديدهم أو في إرهابهم مما يشوش 
على أعمال القاعة الدراسية أو يتسبب في فو�سى عارمة أو يتسبب في بيئة تعليمية تتصف بالترهيب أو 

بالعدائية، ال ينطبق على روضة األطفال حتى الصف الثالث.
الفقرة 48900.4 من “قانون التعليم”.

اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

أطلق تهديدات إرهابية ضد مسؤولي املدرسة أو ممتلكات املدرسة.
الفقرة 48900.7 من “قانون التعليم”.

مطلوبنعمنعميجوز النظر فيه

األسلحة

حاز أسلحة نارية أو سكاكين أو غيرها من األغراض الخطرة، أو باعها أو وفر تجهيزاتها.
الفقرات )b(48900 و(B)(1)(a)48915 و)c()1(48915 من “قانون التعليم”.

يجوز النظر فيه
ال يوضع في االعتبار

نعم
مطلوب

نعم
مطلوب

مطلوب
مطلوب

لوح بسكين في وجه شخص آخر.
مطلوبمطلوبمطلوبال يوضع في االعتبارالفقرة  )c()2(48915من “قانون التعليم”.

حاز تقليًدا لسالح ناري أو نسخة منه لدرجة أن يستنتج أي شخص عاقل أن نسخة السالح الناري هي سالح 
ناري حقيقي.

الفقرة )m(900 من “قانون التعليم”. 
اختيارينعمنعميجوز النظر فيه

حاز متفجرات.
مطلوبمطلوبمطلوبال يوضع في االعتبارالفقرة )c()5(48915 من “قانون التعليم”. 

سلوكيات أخرى

ارتكب اعتداًء جنسًيا أو تحرش بدني جن�سي أو حاول ارتكاب أي منهما.
الفقرتين  )c()4(48915و )n(48900من “قانون التعليم” واألقسام 243.4 و261 و266c و286 و288 و289 من 

“قانون العقوبات”.

مطلوبمطلوبمطلوبال يوضع في االعتبار

 مشيًنا أو تورط في اعتياد البذاءة واالبتذال.
ً

ارتكب فعال
فعل مشين.	 
اعتياد البذاءة.	 

الفقرة )i(48900 من “قانون التعليم”.
 

يجوز النظر فيه
 يجوز النظر فيه

نعم 
نعم

نعم 
ال

اختياري 
ال

عطل النشاطات املدرسية أو تعمد تحدي مسؤولي املدرسة أثناء أدائهم ملهامهم.
الفقرة )k(48900 من “قانون التعليم”.

البد من النظر فيه 
)الروضة للصف الثالث(

نعم
)الصف 4 إلى 12)

الال



التواصل واإلشراكالتواصل واإلشراك
تساعد إدارتنا “إشراك األسرة واملجتمع” )FACE( بالبرامج التالية:

إشراك أسري وريادة أسرية ونشاطات تعليم أسرية على مستوى 	 
املنطقة التعليمية.

حل املشكالت.	 

شراكة تجارية ومجتمعية.	 

موارد لدعم املتطوعين وتدريبهم.	 

زوروا  اإللكترونية،  بتحديث مواقعها  املوحدة  تلتزم مدارس سان خوان 
 ”Select a school“ املنسدلة  القائمة  واستخدموا   www.sanjuan.edu
املنطقة  ومسؤولي  املدرسة  مسؤولي  كل  فإن  كذلك  مدرستكم،  لتجدوا 
البريد  عناوين  تكون  ما  وعادة  إلكتروني،  بريد  عنوان  لديهم  التعليمية 
بريد  إرسال رسالة  يمكن  أو   sanjuan.edu@)املدرسة )إسم  اإللكتروني: 

.info@sanjuan.edu إلكتروني إلى

املواقع اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني

االلتقاء باملعلمني وبغريهم 
من العاملني باملدرسة

ما يكون مدير املدرسة واملعلمين واملستشارين وغيرهم من العاملين   
ً
عادة

متخصص  عون  لتقديم  وبعده  الدرا�سي  اليوم  قبل  متاحين  باملدرسة 
ولإلجابة على األسئلة وللمساعدة في معالجة املخاوف. يو�سى بقدر اإلمكان 
تحديد موعد مع أي من موظفي املدرسة، خاصة بالنسبة للمشكالت التي 
إذا راودتكم أي تساؤالت أو واجهتكم أي صعوبات  ال يمكن حلها بسرعة. 
في التواصل مع موظفي املدرسة، فاتصلوا بمدير املوقع املدر�سي أو بالفريق 

اإلداري باملوقع.

لدخول “بوابة الطالب” زوروا املوقع اإللكتروني للمدرسة وانقروا على رابط 
.Student Portal

يستخدم الطالب رقم معرف الطالب وكلمة سر للدخول، ويمكن لكل طالب 
طلب بيانات الدخول من مدرسته.

)FACE( إشراك األسرة واجملتمع

وأفراد العائلة وأعضاء  األمور واألوصياء  نحن نشطون في إشراك أولياء 
املجتمع املحلي ليكونوا شراكاؤنا الذين نقدرهم في عملية التعليم، ويدرك 
املجلس أن أولياء األمور أو األوصياء هم أول معلمين ألبنائهم وأكثرهم تأثيًرا، 
األمور في تعليم أبنائهم يساهم بقدر عظيم في  واستدامة مشاركة أولياء 

تحصيل الطالب وفي إنشاء بيئة إيجابية في املدرسة.

يتعاون املدير األعلى بمنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه مع طاقم العاملين 
األمور من املشاركة على  ومع األسر ليطور فرص مجدية ليتمكن أولياء 
مستوى كل صفوف املراحل التعليمية، يتضمن ذلك أدوار اإلرشاد وصنع 

القرارات واملناصرة، وكذلك نشاطات لدعم التعلم في املدرسة وفي املنزل.

ا 
ً
في كل عام يحدد املدير األعلى ملنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه أهداف

معينة لبرنامج اإلشراك األسري الذي تقدمه املنطقة التعليمية بناًء على ما 
وضعته منطقتنا التعليمية من “الخطة املحلية للرقابة واملساءلة” والخطة 

االستراتيجية.

سوف تضمن استشارة األسر واملشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ 
والتقييم والتنقيح لسياسات اإلشراك األسري لكل من منطقتنا التعليمية 
يرفع املدير األعلى ملنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه  واملوقع املدر�سي. 
التقارير للمجلس بشأن درجة فاعلية جهود منطقتنا التعليمية في اإلشراك 
األسري، ويتضمن ذلك على سبيل املثال ال الحصر آراء أفراد األسرة وطاقم 
العاملين باملدرسة عن مدى كفاية فرص اإلشراك األسري والعوائق التي 
قد تثبط املشاركة. )القسم 11503 من “قانون التعليم، والسياسة 6020 
و5145.6 من “ سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة “( السياسة 
6020 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة” موجودة بالكامل 

في الصفحة 58 و59.

عد صفحة FACE اإللكترونية مصدًرا جيًدا لألسر التي تسعى لدعم التعلم 
ُ
ت

.www.sanjuan.edu/face في املنزل وللعثور على موارد مجتمعية، زوروا

معاجلة املخاوف.
التواصل أو املعلومات غير املكتملة الستشعار  أحياًنا قد يتسبب سوء 
القلق؛ لذلك فإن توضيح املوقف مع الناس الذين يمسهم األمر مباشرة 
ُين�سيء فرص لتطوير حلول ناجحة، كما أن التوصل للحلول بروح الفريق 
“سياسات مجلس مدارس سان  من   1312.1 )السياسة  يساعد الجميع. 

خوان املوحدة”(.

لإلجابة على االستفسارات أو معالجة املخاوف أو حل املشكالت بنجاح، 
نطل بمن األسر ومن الطالب:

االلتقاء بصفة غير رسمية مع األشخاص املعنيين، وسرد الحقائق 	 
امللحوظة بهدوء مع إبداء الرأي في أصل املشكلة.

ناقش املشكلة مع مدير املدرسة.	 
ُ
ج املخاوف، ت

َ
عال

ُ
إذا لم ت

ج املخاوف على هذا املستوى، ُيطلب العون من إدارتنا 	 
َ
عال

ُ
إذا لم ت

“إشراك األسرة واملجتمع”، ونحن سنتعاون معكم ومع إدارة املدرسة 
ملعالجة املخاوف وأوجه القلق. يمكن االتصال بإدراتنا “إشراك 

األسرة واملجتمع” على الرقم 971-7929 (916).

إذا كنتم ال تزالون غير راضين عن محاوالت معالجة املخاوف وأوجه القلق، 
تدوين مخاوفكم وأوجه  الشعبة  إداري على مستوى  َيطلب منكم  فقد 
ثم  املكتوبة  املعلومات  لكل  حينها تجري عملية مراجعة  قلقكم كتابًيا، 
بلغون بالنتيجة النهائية بأن ُيرَسل إليكم رد خالل 45 يوم ميالدي تحتسب 

ُ
ت

منذ تسلم منكم إداري الشعبة الطلب.

لكل مدرسة نشرة أسرية، وكثير من املدارس لديها صحيفة طالبية وتواجد في 
وسائل التواصل االجتماعي. اتصلوا بمدرسة أبنائكم من الطالب للحصول 

على معلومات عن النشرات واألدوات اإلضافية للتواصل.

النشرات املدرسية ووسائل التواصل االجتماعي

لذلك نحث األسر  ُيعد التواصل الجيد عامل أسا�سي في نجاح الطالب؛ 
فنحن نرحب  والطالب على طرح األسئلة ومناقشة مخاوفهم دون إبطاء، 

باملشاركة في كل املراحل التعليمية بمدارسنا وبمنطقتنا التعليمية.

اخلط الساخن 
للرسائل والواجبات املدرسية

تستخدم العديد من املدارس رسائل البريد الصوتي الهاتفية ونظام خط 
ساخن للواجب املدر�سي الستخدام الطالب أو األسر، كما أن البريد الصوتي 

يسمح لألسر بترك رسائل شخصية للمعلمين في أي وقت.

يمكنكم االستعالم لدى إدارة املدرسة عن األرقام املخصصة للبريد الصوتي، 
كما تتوافر عناوين البريد اإللكتروني للمعلمين على املوقع اإللكتروني لكل 
مدرسة، كذلك فإن لكل من املعلمين وغيرهم من املوظفين صندوق بريد 

باملدرسة حيث يمكن ترك الرسائل املكتوبة.

نظام اإلخطار اجلماعي
قد تتلقون اتصاالت هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية هاتفية 
من نظام اإلخطار التلقائي ليخطركم باملناسبات القادمة وبتغيب الطالب 
وبالطوارئ وباألخبار املهمة، وفي بعض األحيان قد تطلب منكم تلك الرسائل 
التعبير عن آرائكم تجاه أمر مهم. إنها وسيلة فعالة للمدارس كي تسألكم عن 
لذلك تأكدوا من صحة بيانات  الع؛ 

ّ
آرائكم وكي تساعد في إبقائكم على اط

االتصال لدى إدارة املدرسة لضمان تلقي الرسائل.

“بوابة أولياء األمور” )Parent Portal( هي صفحة إلكترونية آمنة تجدونها 
الع على 

ّ
على املوقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية وهي تيسر لألسر االط

“نظام املعلومات الطالبي”، فتتمكن األسر من استعراض أحدث املعلومات 
املدرسية  واملهام  املحرز  التقدم  وتقارير  والدرجات  الدرجات  بيان  في 
ومعلومات عن التحصينات والجداول وبيانات االنتظام في الحضور وأكثر 
من ذلك بكثير لدى العديد من املدارس، ومن خالل تلك البوابة اإللكترونية 
تتمكن األسر من تحديث بيانات االتصال بها وكذلك تحديث املعلومات 

املتوفرة عن أبنائهم من الطالب.

لدخول “بوابة أولياء األمور” زوروا www.sanjuan.edu وانقروا على رابط 
Parent Portal، ولتتمكنوا من الدخول ستحتاجون لرقم معرف شخ�سي 
“مركز  أو  املدرسة  إدارة  لدى  متوافرين  تجدانهما  سر،  ولكلمة   )PIN)
االلتحاق املركزي” أو “الخدمات التكنولوجية”. ويمكن ألولياء األمور الذين 
لديهم عنوان بريد إلكتروني مؤكد في ملف أبنائهم الطالب باملدرسة طلب 

بيانات الدخول عبر إرسال رسالة بريد إلكتروني.

“بوابة الطالب” )Student Portal( هي صفحة إلكترونية آمنة تجدونها على 
الع على “نظام املعلومات 

ّ
املوقع اإللكتروني للمدرسة وهي تيسر للطالب اإلط

يتمكن الطالب من خالله من استعراض التحديثات في حينها  الطالبي”، 
ومتطلبات  والدرجات  املحرز  التقدم  وتقارير  املدرسية  للمهام  بالنسبة 
االنضمام  وطلبات  الحضور  في  االنتظام  وبيانات  والجداول  التخرج 
أدوات تفاعلية لتيسير  “بوابة الطالب”  للمقررات الدراسية، كذلك توفر 

التواصل بين الطالب واملعلمين واألسر.

البوابة اإللكرتونية ألولياء األمور والطالب
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التواصل واإلشراكالتواصل واإلشراك

21 دارًسا للغة اإلنجليزية أو أكثر يكون لديه “لجنة  أي موقع مدر�سي يضم 
إرشادية لدار�سي اللغة اإلنجليزية” )ELAC(، وتكون تلك اللجنة عاملة.

“الخطة  تطوير  بشأن  نصائح  املدر�سي  املوقع  ملجلس   ELAC لجنة  تقدم 
املدرسة  ملدير  نصائح  تقدم  كما  الطالب”،  لتحصيل  الواحدة  املدرسية 

وللعاملين بها بشأن برنامج املدرسة املخصص لدار�سي اللغة اإلنجليزية.

جلنة اإلرشاد لدارسي اللغة اإلجنليزية 
)ELAC(

اإلشراك على مستوى املدرسة
تعمل كل مدرسة في منطقتنا التعليمية باالشتراك مع األسر على تطوير 
حيث أن كل مدرسة تصف كيفية إشراكها لألسر  فرص اإلشراك فيها، 
املناسبة،  التوقيتات  في  في التخطيط واملراجعة وتحسين برامج املدرسة 
الدرا�سي  للمنهج   

ً
تعليال لألسر  تقدم  املدرسة  أن  كيف  الخطة  وتصف 

بها،  والتقييم األكاديمي ومستويات اإلتقان التي ُيتوقع من الطالب الوفاء 
راجع 

ُ
ت أبنائهم.  بتعليم  تتصل  التي  القرارات  في  للمشاركة  الفرص  وعن 

“الخطة الواحدة لتحصيل الطالب” )SPSA( سنوًيا ويعتمدها مجلس املوقع 
املدر�سي ومجلس التعليم كجزء من خطة التحسين باملدرسة.

يتوقع مجلس التعليم بمنطقتنا التعليمية أن تساعد كل مدارس املنطقة 
التعليمية األسر في استمرار التواصل املتسق بين املنزل واملدرسة، وأن تبين 
لتلك األسر كيف أنه يمكنها التأثير على نجاح أبنائها من الطالب بصورة 
وكذلك يتوقع من املدارس أن تساعد األسر على تنمية مهارات  مباشرة، 
في  جرى 

ُ
ت التي  التعلم  نشاطات  لدعم  املنزل  في  لتستخدمها  فنية  وسبل 

القاعات الدراسية. يقدم املدير األعلى بمنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه 
تنسيًقا ودعًما فنًيا وغيرها من سبل الدعم ملساعدة املدارس في التخطيط 
وتنفيذ نشاطات فعالة إلشراك األسرة؛ وذلك لتحسين التحصيل األكاديمي 

للطالب وتحسين أدائه في املدرسة.

تمثل املنظمات األسرية ومجالس املواقع املدرسية ولجان اإلرشاد لدار�سي 
اللغة اإلنجليزية ولجان أولياء األمور اإلرشادية بعض النشاطات التي يمكن 
تشكل  وتوفر تلك املجموعات دعًما وآراًء  لألسر املشاركة فيها في املدرسة، 

برامج املدرسة.

كجزء من سياسات مدارس Title I إلشراك اآلباء، لدى كل منها “اتفاق مدمج 
للمنزل واملدرسة” تم تطويره بجهود مشتركة واعتمده مجلس املوقع املدر�سي 
كجزء من خطة املدرسة. يوزع االتفاق املدمج على أسر الطالب املشاركين 
ويوضح مسؤولية املدرسة في تقديم منهج درا�سي وتدريس عاليا الجودة، 
كما يوضح مسؤولية األسر في متابعة تعلم أبنائها ودعمه وتحسينه، كذلك 
يوضح أهمية التواصل املستمر بين األسر واملعلمين من خالل االجتماعات 
السنوية وتقارير التقدم الذي يحرزه الطالب والتعاون مع طاقم العاملين 

باملدرسة وفرص التطوع واملشاركة في البرنامج التعليمي ومعاينته.
و6171،   3100 بالقسم  مقارنة  التعليم”  “قانون  من   11503 )القسم 

والقسم 6318 من الفصل 20 من “قانون الواليات املتحدة(.

Title I مدارس ال تتلقى متويل
يطور املدير األعلى ملنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه وينفذ استراتيجيات 
الفيدرالي لتشجيع مشاركة   Title I تنطبق على كل مدرسة ال تتلقى تمويل 
ويتضمن ذلك  وتشجيع دعمهم لتعليم أبنائهم،  األمور أو األوصياء  أولياء 
على سبيل املثال ال الحصر استراتيجيات تصف كيفية معالجة منطقتنا 
“قانون التعليم” قسم  التعليمية ومدارسنا لألغراض واألهداف املبينة في 

11502. )القسم 11504 من “قانون التعليم”(.

الزوار
لكن من  يجوز ألفراد األسرة ولغيرهم زيارة مدارس املنطقة التعليمية، 
أجل سالمة طالبنا يجب أن يسجل كل الزوار بياناتهم لدى إدارة املدرسة 
لدى وصولهم، كما يجب عليهم ارتداء شارة الزوار أثناء وجودهم على أرض 

املدرسة.

إذا رغبتم في زيارة صف أحد أبنائكم من الطالب، برجاء ترتيب ذلك مسبًقا 
مع معلمة الطالب، وإذا رغبتم في عقد اجتماع فينبغي لكم تحديد موعد مع 
املعلم ليكون قبل بدء اليوم املدر�سي أو بعده أو أثناء حصة تحضير املعلم. 

)السياسة 1250 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

ا 
ً
في كل عام يحدد املدير األعلى ملنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه أهداف

التعليمية  املنطقة  وضعته  الذي  األمور  أولياء  إشراك  لبرنامج  معينة 
للمدارس التي تتلقى تمويل Title I )الفصل األول من قانون التعليم االبتدائي 
والثانوي(، حيث أن املدير األعلى أو من ينوب عنه يتأكد من استشارة أولياء 
األمور واألوصياء ويضمن اشتراكهم في تخطيط برنامج إشراك أولياء األمور 
تمويل  تتلقى  مدرسة  كل  تعقد  كذلك  وتقييمه،  وتنفيذه  تصميمه  وفي 
 Title Title I اجتماعات سنوية لتعريف أسر الطالب املشاركة بمتطلبات 
 ،Title I وبحقوقهم في املشاركة في التخطيط واملراجعة وفي تحسين برامج I

وكذلك لتعرفهم بسياسات إشراك األسرة.

يتأكد املدير األعلى ملنطقتنا التعليمية أو من ينوب عنه أن استراتيجيات 
إشراك األسرة التي وضعتها املنطقة التعليمية قد تطورت باالشتراك مع 
أولياء أمور الطالب املشاركين في برامج Title I أو مع األوصياء عليهم الذين 
أمور الطالب  وتضع االستراتيجيات توقعات إلشراك أولياء  وافقوا عليها، 
ويشترك أولياء  وتصف كيف ستضطلع منطقتنا التعليمية بكل نشاط، 
أمور الطالب املشاركين أو األوصياء عليهم في القرارات التي تختص بكيفية 
تخصيص تمويالت Title I التي تقدمها املنطقة التعليمية ألغراض نشاطات 

إشراك أولياء األمور.

Title I اإلشراك ضمن مدارس

املتطوعني

التي يقدمها متطوعي األسر واملجتمع  التعليمية املساعدة  تقدر منطقتنا 
الدراسية  القاعات  في  مساعدين  مثل  باملدرسة  بأدوار  ليقوموا  املحلي 
ومحاضرين متطوعين في الفنون ومدربين على القراءة وغيرها من األدوار، 
وللقواعد  للقوانين   

ً
ممتثال املتطوعين  استغالل  يكون  أن  من  البد  لكن 

بصمات  وأخذ  بالسل  اإلصابة  فحص  القواعد  تلك  تتضمن  األخرى، 
نموذج بيانات املتطوع  األصابع، كذلك قد ُيطلب من املتطوعين استيفاء 
أو نموذج سائق. يجب أن يعين أحد األفراد املعتمدين من طاقم العاملين 
ذلك  مع  يتعاونوا  أن  للمتطوعين  وينبغي  للمتطوعين،  املهام  باملدرسة 
الشخص في وضع جدول يفي باحتياجات الطالب. إذا كنتم مهتمين بالتطوع 
في أي مجال برجاء االتصال بمدير املدرسة، كذلك ترحب منطقتنا التعليمية 
بمشروعات التحسين التي يضعها املتطوعون والتي تحسن املدرسة وتفي 
باحتياجات معينة وتمتثل لقوانين السالمة وقوانين البنايات والتي ال تزيد 

كثيًرا من متطلبات الصيانة وال تتعارض مع اتفاقات عمل املوظفين.

خدمات لألسر اليت تعاني الصمم 
أو ضعف السمع

توفر مدارس سان خوان املوحدة لألسر التي تعاني الصمم مترجمين بلغة 
اإلشارة أثناء االجتماعات واملناسبات دون أي تكلفة. لتطلبوا مترجم بلغة 
االتصال بإدارة املدرسة بأسبوعين قبل املناسبة أو قبل  اإلشارة برجاء 

االجتماع للسماح بوقت كاٍف لترتيب األمر.

املشاركة على مستوى املنطقة التعليمية
العاملين  وطاقم  األسر  بمشاركة  املوحدة  خوان  سان  مدارس  ترحب 
والطالب وأفراد املجتمع املحلي في تطوير البرامج وتنفيذها وتقييمها من 

خالل املجالس واللجان اإلرشادية.

تراجع لجنة من املنطقة التعليمية  دعًما لتحسين التحصيل األكاديمي، 
سياسات إشراك األسرة التي نتبعها، وتتضمن تلك اللجنة أولياء أمور من 
مجموعات فرعية ممِثلة. تصف سياساتنا توقعاتنا إلشراك األسرة وتوضح 
كيف سنشرك األسر في نشاطات معينة تدعم تحصيل الطالب، كما أننا 

نعقد في كل عام تقييًما لفاعلية سياسات إشراك األسرة.

سياسات إشراك األسر التي تتبعها منطقتنا التعليمية مشمولة في خطتنا 
لتحسين تحصيل الطالب وأداءه في املدرسة، وقد اعتمد مجلس التعليم 
وعلى  الكتيب  هذا  من  القانوني  القسم  في  وتجدونها  السياسات،  تلك 
www.sanjuan.edu/ خالل  من  اإللكتروني  التعليمية  منطقتنا  موقع 
6020 من “قانون سياسات مجلس مدارس سان خوان  face. )السياسة 

املوحدة”(.

4344

باإلضافة إلى ما سبق،  تساعد لجنة ELAC في تطوير تقييم احتياجات 
كما تساعد في توعية  املدرسة وفي تحصيل دار�سي اللغة اإلنجليزية، 

األسرة بأهمية االنتظام في حضور املدرسة.

يتم  تدريًبا  اإلنجليزية”  اللغة  لدار�سي  اإلرشاد  “لجنة  أفراد  يتلقى 
التخطيط له بالتشاور الكامل مع أعضاء اللجنة ملساعدة األعضاء في 
االضطالع بمسؤولياتهم القانونية، كذلك توجد “لجنة إرشاد لدار�سي 

.DELAC سمى
ُ
اللغة اإلنجليزية” على مستوى املنطقة التعليمية ت



تدريب وتوعية األسرالتواصل واإلشراك
مركز األسرة التابع للمنطقة التعليمية

الذي هو مركز االلتحاق املركزي التابع  يقدم مركز سان خوان املركزي، 
لع األسر على املعلومات عبر اإلنترنت. كذلك 

ّ
 لتط

ً
للمنطقة التعليمية، سبيال

توجد خزانة طعام لألسر التي تحتاج للمعونة في الدعم الغذائي، كما توجد 
عيادة للتحصينات. للمزيد من املعلومات اتصلوا بالرقم 726-5826 (916) 

.Garfield Ave., Carmichael 3700 :أو زوروا املركز في العنوان التالي

تدريب وتوعية األسر
األسرة  “إشراك  إدارة  خالل  من  األسر  وتوعية  تدريب  صفوف  تقدم 
واملجتمع”، والتي يمكنكم الوصول إليها على الرقم 7929-971 (916)، كما 
العمل  التعليمية مجموعة متنوعة من الصفوف وورش  تقدم منطقتنا 
إقامتها من خالل  الع على مواعيد 

ّ
االط يمكن  أسرنا،  باحتياجات  للوفاء 

.www.sanjuan.edu/familyed

	السبيل للوصول للكلية: كشف أسرار النجاح
 يف املرحلة الثانوية ويف الكليات ويف احلياة 

)أربعة أسابيع(
ُصمم هذا الصف ألولياء أمور املرحلة الوسطى واملرحلة الثانوية ليدرسونه 
“نافيانس” وعلى كيفية التركيز  تعرفوا على نظام  مع أبنائهم من الطالب. 

على املسار حتى التخرج وعلى كيفية التنافس للوصول للكلية.

اللجنة اإلرشادية لدار�سي اللغة اإلنجليزية 
 )DELAC( التابعة للمنطقة التعليمية

الرئيسية  النصح بشأن الخطة  التعليمية  ملنطقتنا   DELAC تقدم لجنة 
لدار�سي اللغة اإلنجليزية وتقييم االحتياجات وأهداف املنطقة التعليمية، 
العون  ومتطلبات  للمعلمين  املقدم  العون  ملتطلبات  االمتثال  وتضمن 
اإلنجليزية  اللغة  دار�سي  تحصيل  تراجع  كما  بها،  املعمول  التوجيهي  
يقدم  املكتوبة.  األمور  أولياء  وإخطارات  التصنيف  إعادة  وإجراءات 
على االضطالع بمسؤولياتهم اإلرشادية.  تدريب مستمر ملساعدة األعضاء 
 )القسم 52176 و62002.5 من “قانون التعليم”، والفقرة d)11308( من 
الفصل 5 من “قانون اللوائح التنظيمية بكاليفورنيا”، والقسم 6312 من 

الفصل 20 من “قانون الواليات املتحدة”(.

 لجنة خدمات الطالب للمنهج الدرا�سي
)CS&I( واملعايير والخدمات التوجيهية 

تراجع لجنة CS&I البرامج التعليمية واملعايير والتقييمات ومتطلبات التخرج 
والسياسات  املقررة  الدراسية  والكتب  الدراسية  املقررات  ومتطلبات 

املتبعة في سلوك الطالب وتأديبه، ثم تقدم التوصيات..

  لجنة املجلس اإلرشادية للمنشآت 

)FT&F( ووسائل النقل والتمويل

تراجع لجنة FT&F مشكالت بتوجيه من مجلس التعليم في مجاالت املنشآت 
ووسائل النقل والتمويل، ثم تصدر اللجنة توصيات ملجلس التعليم..

  لجنة أولياء األمور اإلرشادية عن
)LCAP PAC( الخطة املحلية للرقابة واملساءلة 

تعمل LCAP PAC بالتعاون مع طاقم العاملين ومجموعات املوظفين وكبار 
أصحاب املصلحة لتقدم الرأي بشأن األفعال التي تتخذها LCAP وخدماتها 
وباألهداف  الوالية  بأولويات  الوفاء  في  والخدمات  األفعال  تلك  وفاعلية 

الرئيسية.

Head Start )PC( مجلس سياسات

األمور عند صنع القرارات الكبرى لبرنامج  بمثابة صوت أولياء   PC يكون 
Head Start، يتألف PC من أولياء أمور الطالب امللتحقين حالًيا أو األوصياء 
يشكلون جميًعا األعضاء  باإلضافة ملمثلين عن مجتمعنا املحلي،  عليهم، 

املصوتين، وتختار كل قاعة دراسية ممثلين عنها.

	أكادميية الريادة ألولياء األمور 
)ست جلسات(

لجان  في  ليشاركوا  واألوصياء  واألجداد  اآلباء  التدريبية  الصفوف  تؤهل 
املنطقة التعليمية على نحو أكثر فاعلية باكتساب استيعاب أكبر لنظام 
ضمن  األمور  أولياء  ريادة  وفرص  التعليمية  املنطقة  ومبادرات  التعليم 
االبتدائية  التعليم  مراحل  أسر  تناسب  املوحدة.  خوان  سان  مدارس 

والوسطى والثانوية.

	حلول حمبة
)ست جلسات(

هو برنامج تدريبي ألولياء   )Loving Solutions( “الحلول املحبة”  برنامج 
األمور ُصمم خصيًصا ألسر األطفال صعبي املراس األصغر سًنا ومن هم 
ويقوم على  يستخدم البرنامج نموذج سلوكي،  في بداية مرحلة املراهقة. 
لتعظيم  التدريبات  كتاب  بصيغة  مجموعات  ضمن  للتعلم  نشاطات 
 (S.O.S( ”االهتمام والتحصيل. تضع مهام التمرين املنزلي “خطوات النجاح
االبتدائية  التعليم  مراحل  أسر  يناسب  املنزل.  في  للتغيير  متيًنا  أساًسا 
والوسطى. يجوز أن يفي هذا البرنامج التدريبي بمتطلبات صفوف التربية 

األسرية التي تفرضها املحكمة.

جلان املنطقة التعليمية
مجلس أولياء األمور لإلرشاد التابع للمدير األعلى

األمور من كل مدرسة على مدار العام  يجتمع املدير األعلى بممثلي أولياء 
الرابط خالل  من  اإلنترنت  عبر  املزيد  على  التعرف  ويمكنكم   الدرا�سي، 

.www.sanjuan.edu/spac 

لجنة املواطنين للرقابة على إصالح املنشآت

أن عوائد السندات قد أنفقت بحكمة  “لجنة املواطنين للرقابة”  تضمن 
تقارير  املواقع ومراجعة  لزيارة  أشهر   3 اللجنة كل  تجتمع  املنشآت،  على 
علن مواعيد االجتماعات وأماكنها على الصفحة 

ُ
ت  املشروع وبيان امليزانية. 

.www.sanjuan.edu/bonds

لجنة التعليم املتخصص اإلرشادية

تساعد “لجنة التعليم املتخصص اإلرشادية املجتمعية” )CAC( في تنسيق 
ملنطقتنا  النصح  وتقدم  املتخصص  بالتعليم  تتصل  التي  املجتمع  موارد 
االجتماعات  تحافظ  املتخصص.  التعليم  مشكالت  بشأن  التعليمية 
الع بالبرامج والتشريعات. اتصلوا بالرقم

ّ
 الشهرية على إبقاء األعضاء على اط

7953-971 (916)  للمزيد من املعلومات.

 )CTE( املجلس اإلرشادي للمسيرة املهنية والتعليم الفني

يضم مجلس CTE اإلرشادي ممثلين من الصناعة والحكومة، وكذلك يضم 
اتصلوا  معلومات  على  للحصول  واإلداريين.  واملعلمين  األسر  من  ممثلين 

بالرقم .971-7163 (916).

)AAPC( لة عجَّ
ُ
لجنة البرامج املتقِدمة وامل

AAPC أعضاء من األسر واإلداريين واملعلمين وتراجع سياسات  تضم لجنة 
املجلس بالنسبة لتخطيط برنامج AAPC وتنفيذه وتقييمه ثم تقدم توصياتها 

للمجلس. للحصول على معلومات اتصلوا بالرقم   979-8518 (916).

	ورش عمل جامعة أولياء األمور 
)جلسات فردية(

تتضمن  أن  يمكن  املشاركين.  الحتياجات  وفًقا  العمل  ورش  تخصص 
املدر�سي  الواجب  استراتيجيات  الحصر  املثال ال  املوضوعات على سبيل 
وأمان  التنمر  ومكافحة  األمور  وأولياء  املعلمين  الجتماعات  والتحضير 

اإلنترنت.

	مشروع أولياء األمور األكرب 
)10 جلسات(

باإلضافة  باألبناء،  العالقة  لتحسين  استراتيجيات  املنسقين  يتشارك 
للمخدرات والكحوليات واالنضمام  لطرق للتعرف على استخدام األبناء 
للعصابات ومنع تورطهم في أي منها. يناسب أسر مراحل التعليم الوسطى 
التربية  صفوف  بمتطلبات  التدريبي  البرنامج  هذا  يفي  كذلك  والثانوية. 

األسرية التي تفرضها املحكمة.

مشروع تعليم األسر الالتينية القراءة والكتابة 
)ست جلسات(

 Latino Family( والكتابة  القراءة  الالتينية  األسر  تعليم  مشروع  يضع 
Literacy Project( روتين للدعم والقراءة األسرية؛ وذلك لتحسين مهارات 
كذلك يحسن املشروع من تفاعل الطفل مع والديه،  اللغة اإلنجليزية، 
مرحلة  أسر  يناسب  واألسبانية.  اإلنجليزية  باللغتين  الصفوف  وتتوافر 

التعليم االبتدائية.
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للمزيد من المعلومات عن أي من برامج تدريب وتوعية األسر، 
برجاء االتصال بـ”إدارة إشراك األسرة والمجتمع” على الرقم 

.(916) 971-7929

الرتبية األسرية املشرتكة 
)ست جلسات(

برنامج “التربية األسرية املشتركة” )Co-Parenting( هو برنامج لبناء مهارات 
 ضمن أكثر من منزل أسري. يقدم 

ً
الوالدين، ُصمم لألسر التي تربي أطفاال

استراتيجيات مفيدة وأدوات  هذا املقرر التفاعلي للوالدين أو لألوصياء 
للحد من الخالفات لكل من األطفال والكبار. يجوز أن يفي هذا البرنامج 
التدريبي بمتطلبات صفوف التربية األسرية املشتركة التي تأمر بها محكمة 

األسرة.
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تتضمن األعمال اإلنصافية بسان خوان ضمان حصول كل الطالب على ما 
يحتاجونه ليكونوا ناجحين في املدرسة؛ فالطالب الجائعين ال يمكنهم التركيز 

في الصف.

التعليمية للمدارس املوحدة وجبة كاملة لكل  تقدم منطقة سان خوان 
حتى وإن لم   12 من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف  الطالب بدًء 
يملكوا املال الالزم للدفع مقابل الوجبة أو كان رصيدهم في حساب الوجبات 
 

ً
سالًبا. بالنسبة للطالب الذين ال يملك أولياء أمورهم أو األوصياء عليهم ماال
ليدفعوه مقابل الوجبات أو الذين لديهم رسوم غير مسددة مقابل وجبات 
قدم لهم وجبات تختلف 

ُ
فلن يتعرضوا للفضح أو للمعاملة املختلفة، ولن ت

عما قد يتلقاه طالب آخر قد سدد ولي أمره أو الو�سي عليه كامل رسوم 
وجباته املدرسية. تنطبق هذه السياسة على الوجبات واجبة السداد، 

لكنها ال تنطبق على وجبات القائمة املفتوحة أو على عناصرها. هذا يتضمن 
اللبن والوجبات الخفيفة.

 عن كل تكاليف الوجبات 
ً

يكون ولي أمر الطالب أو الو�سي عليه مسؤوال
 nutrition.sanjuan.edu يمكنكم زيارة  املحسوبة على حسابات الطالب. 

لسداد حساب الوجبات عبر اإلنترنت أو زيارة أي كافيتيريا مدرسية.

خدمات التغذية
والتغذية  الغذاء  مجال  في  املحترفين  من  فريق  هو  التغذية”  “خدمات 
اإلفطار  “برنامج  ندير  نحن  األكاديمي،  الطالب  نجاح  لدعم  مكرسون 
املدر�سي  الغداء  و”برنامج   )School Breakfast Program( املدر�سي” 
الصيفي”  املرح  و”مقهى   )National School Lunch Program( القومي” 
في مدارسنا املوحدة بسان خوان، حيث أننا نقدم   )Summer Fun Cafe)
 أكثر من 22000 وجبة في كل يوم درا�سي، وبيقدم رنامجنا الصيفي أكثر من
يعمل لدى إدارتنا اثنين من أخصائيي  وجبة على مدار الصيف،   10000

النظام الغذائي املسجلين اللذان يخططان قوائم الطعام لدينا.

يضم  للسالطة  ركًنا  والوسطى  االبتدائية  املرحلتين  مدارس  كل  تقدم 
قدم يومًيا، لقد 

ُ
مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة التي ت

قدمنا برنامًجا تثقيفًيا عن التغذية بالتعاون مع املدارس للمساعدة على 
تقدم تلك الشراكة موارد مجانية عن  نشر ثقافة أنماط الحياة الصحية، 
التغذية تناسب املرحلة التعليمية أو خطط لدروس عن التغذية وفعاليات 
املعلمين  لكل  تكون جميعها متاحة  بحيث  التذوق وتجمعات،  واختبارات 
لخدمة التعلم عملًيا؛ لدمج مهارات الرياضيات والكتابة والعلوم مع التغذية. 
على الرقم  للحصول على املزيد من املعلومات اتصلوا بـ”خدمات التغذية” 

.SJUSDNutritionServices@sanjunan.edu 8966¬979 (916) أو عبر

سياسات العافية والتغذية
التابعة   )WSCC( “مدرسة متسقة، مجتمع متكاتف، طفل صحيح”  لجنة 
ملنطقتنا التعليمية هي امتداد لـ”مجلس الصحة املدرسية املنَسق”، في بداية 
“منطقة سان  التي تتبعها  “سياسة العافية”  راجعت ونقحت   2017 عام 
متطلبات  املنقحة  النسخ  تتضمن  املوحدة”.  للمدارس  التعليمية  خوان 
جديدة وفًقا لقانون “أطفال شبعين أصحاء” لعام 2010 الذي أقرته وزارة 
)USDA(، كما تضمنت النسخ املنقحة قواعد إرشادية  الزراعة األمريكية 
تقيد بيع الطعام غير املغذي واملشروبات غير املغذية على أرض املدرسة. 
متكاتف،  مجتمع  متسقة،  “مدرسة  لجنة  عن  معلومات  على  للحصول 
املنَسق”،  املدرسية  الصحة  “مجلس  امتداد   ،)WSCC( صحيح”  طفل 
 49436 38085 و49430 إلى  زوروا: www.sanjuan.edu/cshc. )األقسام 
و49530   49520 إلى  و49510   49505 إلى  و49500   49493 إلى  و49490 
إلى 49536 و49547 إلى 49560 و49570 و51222 إلى 51223 من “قانون 
التعليم” ، والسياسات 3550 و3553 و3554 و5030 و6142.2 و6142.7 

من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

أسعار الوجبات

وسائل النقل
تقع إدارة وسائل النقل في: 

.Orange Grove Avenue, North High-lands 3050
ومواعيد العمل من اإلثنين إلى الجمعة،  رقم الهاتف971-7076 (916) ، 

من الساعة 7:30 صباًحا حتى 4:00 عصًرا.

يمكن الوصول ملكتب توزيع وسائل النقل على الرقم 971-7743 (916).
ساعات عمل مكتب توزيع وسائل النقل من 5:00 صباًحا حتى 5:00 عصًرا 
أيام اإلثنين والثالثاء واألربعاء والجمعة، ومن 5:00 صباًحا حتى 4:00 عصًرا 

أيام الخميس لبرامج العام الدرا�سي املمددة.

	برنامج الوجبات: الوجبات اجملانية 
واملخفضة

وجبات  تتوافر  صحية،  مدرسية  وجبات  على  الطالب  حصول  لتحسين 
للحصول  الطالب  يتأهل  قد  املؤهلين،  الطالب  لكل  أو مخفضة  مجانية 
“نموذج طلب وجبات  بيانات  باستيفاء  أو مخفضة  على وجبات مجانية 
1 يوليه من كل  مجانية أو مخفضة”، ويبدأ التقديم بصفة سرية بدًء من 
https://mealapps. عام، ونحث األسر على التقديم عبر اإلنترنت من خالل
sanjuan.edu. كذلك تتوافر نماذج الطلب الورقية لدى إدارة املدرسة أو 
كافيتيريا املدرسة أو لدى “إدارة خدمات التغذية” أو لدى “مركز سان خوان 
جدد 

ُ
قبل الطلبات على مدار العام وت

ُ
ت و”مركز األسرة”.  املركزي للقبول” 

سنوًيا وال توجد حاجة إال لطلب واحد فقط لكل الطالب املوجودين ضمن 
نفس األسرة. لن ُيعلن عن هوية أبنائكم وتظل أهليتهم للحصول على تلك 
الوجبات سرية )القسم 49510 من “قانون التعليم” والسياسة 3553 من 

“سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

َسب والوجبات 
َ
كت

ُ
للحصول على معلومات بشأن “رصيد ضريبة الدخل املـــ

املخفضة” انظر الصفحة 62 و63.

يمكنكم الحد من كمية الورق في منازلكم بأن تتسجلوا إلرسال قائمة طعام 
الطالب إليكم عبر البريد اإللكتروني كل شهر مصحوبة بالنشرة الشهرية 
للتغذية. اختاروا “قوائم الطعام الخضراء” )Going Green! Menus( من 
ترسل قوائم الطعام بريدًيا في   ،www.sanjuan.edu/nutritionservices
األول من كل شهر عند منتصف الليل. للحصول على املزيد من املعلومات عن 
إدارة “خدمات التغذية” زوروا www.sanjuan.edu/nutritionservices أو 

اتصلوا بإدارتنا على الرقم 979-8966 (916).

قوائم الطعام عرب الربيد اإللكرتوني

ركوب احلافالت 	سياسة احملاسبة على 
خدمات التغذية

من خالل  الصيفي”  املرح  “مقهى  التغذية”  “خدمات  تدير  في كل صيف 
برنامج “خيار اإلطعام الصيفي السلس” )SSFO( وهو برنامج فيدرالي يسمح 
للمناطق التعليمية للمدارس الحكومية بتقديم وجبات مجانية خالل فصل 
العمر من  يبلغون  الذين  ليتلقى  الدخل.  منخفضة  املناطق  في   الصيف 
18 عاًما أو أصغر وجبة مجانية ال حاجة لاللتحاق أو لتقديم طلبات ورقية، 
كما ال توجد متطلبات للدخل، كما أنه ليس من الضروري إلحاق األطفال 

بمنطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة للمشاركة في البرنامج.

مقهى املرح الصيفي
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للحصول على معلومات عن األسعار الحالية للوجبات برجاء زيارة موقعنا اإللكتروني من 

خالل www.sanjuan.edu/nutritionservices أو االتصال على  979-8966 (916) .

ال توفر مدارس سان خوان املوحدة خدمات النقل إال كما ينص قانون 
التعليم  لطالب  إال  النقل  تقدم خدمات  ال  الفيدرالي.  والقانون  الوالية 

عَرفين تحديًدا.
ُ
املتخصص امل

إذا كان أبناؤكم من الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة وكانوا طالًبا 
بـ”إدارة  “املكتب امليداني”  االتصال  برجاء  جدًدا في منطقتنا التعليمية، 
التعليم املتخصص” على الرقم 7525-971 (916) للحصول على املزيد من 

املعلومات.

اعتمدنا  الخاصة؛  االحتياجات  ذوي  من  أطفالكم  نقل  لضمان سالمة 
اإلجراءات التالية والبد من االمتثال لها.

1. ليكن الطفل مستعد ومنتظر لدى محطة الحافالت قبل موعد املغادرة 
املحدد بخمس دقائق.

إذا لم يكن الطفل مستعد سيستمر السائق في مسار طريقه، حيث أنه يقع 
على عاتقك مسؤولية انتظار وصول الحافلة.

الرقم  على  النقل  وسائل  توزيع  بمكتب  االتصال  برجاء   .2 
سيستقل  يكن  لم  إذا  أو  سيتغيب  الطفل  كان  إذا   (916) 971-7743
قطع خدمات النقل للطالب الذين ال يستلقون الحافلة 

ُ
فقد ت الحافلة، 

لثالثة أيام متتالية.

3. إذا كان ال يمكن ترك الطفل بمفرده في فترة بعد الظهر، فلتكونوا في املنزل 
وبسبب األطفال  مستعدين الستالم الطفل في وقت االنصراف املدر�سي، 
املتغيبين قد يتباين توقيت وصول الطفل في بعض األحيان، كذلك، إذا لم 
يكن أحد موجود باملنزل سيعود الطفل مع الحافلة إلى املدرسة، حينها تقع 

على عاتقكم مسؤولية استالم الطفل من املدرسة. 

إذا اضطررتم لالنتقال أو حدث لديكم تغير في خدمة الرعاية النهارية   .4
“املكتب امليداني للتعليم املتخصص” على الرقم  لألطفال، برجاء إخطار 
 7525-971 (916)بأسرع ما يمكن قبل تقديم طلب التغيير، قد تستغرق 

التغييرات حتى 10 أيام لتنفيذها.

5. سيتصل بكم سائقو الطفل قبل يومين إلى ثالثة أيام من بدء الدراسة 
ليخبروكم بتوقيتات وصول الحافلة الصطحاب الطفل وإلعادته للمنزل، 
على  “وسائل النقل”  االتصال بإدارة   هاتفًيا برجاء 

ً
فإذا لم تتلقوا اتصاال

الرقم  7743-971 (916)  للحصول على هذه املعلومات.
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السالمة
تلتزم منطقتنا التعليمية بتقديم بيئة تعلم آمنة لكل الطالب، ففي مدارس 
في حضور  الطالب  انتظام  املوحدة نسعى جاهدين لضمان  سان خوان 

املدرسة دون مشكالن في السالمة أو االنضباط.

إذا كنتم تشكون في تعرض أبنائكم للتنمر، فانصتوا لهم وخذوا األمر على 
حافظوا على قناة التواصل بينكم وبين أبنائكم مفتوحة،  محمل الجد،  
تحدثوا إلى  وثقوا تواريخ الوقائع واملالحظات ووثقوا توقيتاتها وتفاصيلها، 
حافظوا على  معلمي أبنائكم أو مع أحد اإلداريين باملدرسة لحل املوقف، 
قناة التواصل بينكم وبين املدرسة وبينكم وبين موظفي املنطقة التعليمية 
الجدير بالذكر أن  مفتوحة وناقشوا معهم الخطوات التي جرى اتخاذها. 

القانون ال يسمح للمدرسة بمناقشة سبل تأديب الطالب اآلخرين.

قد ال تناسب بعض أوجه القلق التعريف القانوني للتنمر، لكن سيتعاون 
ساعدوا  التعليمية ملعالجة تلك املشكالت.  العاملين باملدرسة وباملنطقة 
أبناءكم على تطوير مهارات للتصرف بحزم، لكن ال تشجعوهم على االنتقام 

البدني.

املجتمع  وفي  املنزل  في  باحترام  اآلخرين  معاملة  كيفية  في  قدوة  كونوا 
للحصول على املزيد من املعلومات عن الوقاية من التنمر زوروا  املحلي. 

أو اتصلوا على الرقم979-8623 (916) .   www.sanjuan.edu/bullying  
بإدارة  اتصلوا  املشكالت،  حل  عن  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول 

“إشراك األسرة واملجتمع” على الرقم 971-7929 (916).

قانون ميغان

	شراكة “املدارس اآلمنة” 
مع احلكمدارية

التابع ملدارس سان خوان املوحدة شراكة  “املدارس اآلمنة”  عقد برنامج 
مع حكمدارية مقاطعة سكرامنتو، حيث أن الضباط في غير أوقات عملهم 
)ضباط املدارس اآلمنة( يتواجدون في املواقع املدرسية يومًيا للمساعدة في 
الوقاية وفي تنفيذ القانون. توفر مدينة سيتراس هايتس حماية من الشرطة 
ذلك   

ً
شامال املدينة  حدود  ضمن  املدارس  الستغاثة  الشرطة  واستجابة 

الضباط الذين ُيعدون موارد خاصة باملدرسة في مدارس سان خوان وميسا 
فيردي.

نحث األسر على االشتراك في برامج السالمة في مدارس أبنائهم من الطالب 
وعلى مناقشة السالمة الشخصية مع أبنائهم من الطالب، وخاصة السالمة 
بعد انتهاء اليوم الدرا�سي. يخضع الطالب لإلشراف أثناء اليوم املدر�سي وأثناء 
املشاركة في برامج مابعد الدوام املدر�سي التي ترعاها املنطقة التعليمية، 
إال أنه بعد انتهاء اليوم الدرا�سي تفتح مدارس سان خوان املواقع املدرسية 

ليستخدمها املجموعات العامة من الجمهور واملجموعات املجتمعية.

إذا ظل أي من أبنائكم الطالب في املوقع املدر�سي بعد انتهاء الدوام الدرا�سي، 
فتحدثوا معهم لتطبيق نفس االعتبارات األمنية املو�سى بها 

سالمة املوقع املدرسي بعد اليوم الدراسي

التواصل يف حاالت الطوارئ
الع 

ّ
اتخذت منطقتنا التعليمية خطوات لضمان إبقاء أسر طالبنا على اط

نظام إلرسال  لذلك نستخدم  باملدرسة؛  في حالة وقوع حالة طوارئ 
الرسائل في حاالت الطوارئ إلخطار أولياء األمور واألوصياء باملواقف التي 
 ما يكون هذا هو أول ما يتلقاه 

ً
قد تطرأ في كل مدرسة على حدى، وعادة

أولياء األمور أثناء وقوع موقف طارئ. من املهم أن يكون لدى املدارس 
بيانات االتصال الصحيحة لضمان تلقي األسر للمعلومات املهمة في 

حينها أثناء حاالت الطوارئ. 

ينبغي لألسر وألفراد املجتمع املحلي عند وقوع حالة طوارئ الدخول 
حيث   ،www.sanjuan.edu اإللكتروني  التعليمية  املنطقة  ملوقع 
نشر آخر أخبار املواقف الحرجة على الصفحة الرئيسية، كذلك ترى 

ُ
ت

مشاركة  في  قيمين  شركاًء  اإلعالم  وسائل  أفراد  التعليمية  منطقتنا 
أيًضا غالًبا ما تعرض املواقع  معلومات عن حالة الطوارئ مع األسر، 
أثناء  اإللكترونية الصحف وقنوات التلفاز والراديو املحلية آخر األنباء 
املواقف الحرجة. نطلب من األسر تحري الحذر والحكمة عند التواصل 
أثناء  النصية  الرسائل  أو  الخليوية  الهواتف  عبر  الطالب  مع  مباشرة 
وقوع حالة طوارئ، فالطالب املنشغلين بالهاتف قد ينصرف انتباههم 
عن التوجيهات الحرجة التي يوجههم بها طاقم العاملين باملدرسة. وألنه 
املواقف  أثناء  الطالب  بين  الشائعات  انتشار  على  السيطرة  يصعب 
الحرجة؛ ينبغي لألسر االعتماد على املعلومات الرسمية التي تصلهم عبر 
االتصاالت الهاتفية التي تردهم من نظام إخطارات املنطقة التعليمية 
أو التي تصلهم من تصريحات املنطقة التعليمية لوسائل اإلعالم املحلية 

للحصول على أدق املعلومات.

التابعة  للشعبة  فوًرا  عنه  اإلبالغ  برجاء  آمن  غير  وضًعا  الحظتم  إذا 
للمنطقة التعليمية سواًء كانت شعبة الصيانة أو شعبة العمليات األمنية 
“تبس”  بخط  االتصال  أيًضا  يمكنكم   ،(916) 971-7000 الرقم  على 
ساعة على الرقم   24 واملتوفر على مدار  “املدارس اآلمنة”   التابع لبرنامج 
الرقم  على  نصية  رسالة  إرسال  يمكنكم  أو   ،(916) 979-8477 
5552-243 (916) لتتركوا رسالة عن أي �سيء تسبب في مشكلة للطالب أو 
لطاقم العاملين أو ملمتلكات املدرسة أو قد يتسبب لهم في مشكلة. كذلك 
التعليمية.  اإللكتروني ملنطقتنا  املوقع  البالغات من خالل  إرسال  يجوز 

.www.sanjuan.edu/tellsomeone زوروا

اعتبارات أمنية

خطط السالمة وفرقها
باإلضافة ملا سبق، أسست كل مدرسة فرق للمدرسة اآلمنة تشمل طاقم 
سنوًيا  اآلمنة  املدرسة  خطط  تحديث  ويجري  األسر،  وتشمل  العاملين 
للحول دون وقوع املشكالت ولضمان استجابة طاقم العاملين بفاعلية في 
“املدارس اآلمنة”  يعمل طاقم العاملين ببرنامج  حالة وقوع حالة طوارئ. 
التابع ملنطقتنا التعليمية مع ممثلين من كل مدرسة ومع العاملين باملنطقة 

التعليمية للتقييم ولتقديم التوصيات من أجل تحسين تدابير السالمة.

تدابري السالمة
معايير قوية للسلوك وإنفاذ  تتضمن تدابير السالمة األخرى في املدارس: 
املدر�سي،  املوقع  ملراقبة  وسائل  الدخول،  مقصورة  مدارس  القانون، 
برامج  منظمات أسرية نشطة،  املشورة النفسية،  برامج لحل النزاعات، 
وقاية للطالب، وتوكيد على التوعية بسمات الشخصيات الخطرة. تتخذ 
حيازة  أو  للرقابة  الخاضعة  املواد  توفير  وقائع  كل  التعليمية  منطقتنا 
أسلحة أو التنمر أو التسبب في اإلصابات البدنية لآلخرين على محمل الجد 

وتعتبرها جنح شديدة الخطورة.

تؤخذ بصمات موظفي املنطقة التعليمية واملتطوعين الذين يعملون مع 
جرى عنهم التحريات، وكل املواقع املدرسية مقفلة. كما 

ُ
الطالب بانتظام وت

أنه يجب أن يحصل الطالب على إذن ملغادرة املوقع املدر�سي، وكذلك يجب 
على كل الزوار تسجيل دخولهم لدى إدارة املدرسة للحصول على إذن مدير 

املدرسة بالتواجد على أرض املوقع املدر�سي.

4950

التنمر

 Student( الطالب”  بيانات  بـ”صحيفة  الحافلة  سائق  يزودكم   .6
Information Sheet( وهي تصريح بـ”ترك الطفل بمفرده”، يسمح لكم 
هذا النموذج بإبالغ “إدارة وسائل النقل” بأوجه قلقكم وباملتطلبات التي 
تتصل بالطفل، باإلضافة إلى أنه يبلغ اإلدارة بما إذا كان يمكن للسائق 
ترك الطفل لدى محطة الحافالت دون إشراف أحد البالغين في فترة ما 
بعد الظهر. إذا كنت ترغب في ترك طفلك دون إشراف من أحد البالغين، 
فالبد من تسليم النموذج ملكتب وسائل النقل قبل بدء الدراسة. برجاء 
إرسال النموذج عبر البريد أو تسليمها ملكتب وسائل النقل على العنوان 

.Orange Grove Ave., North High-lands, CA 95660 3050 :التالي

7. غير مسموح بدخول الحافالت للممتلكات الخاصة بما في ذلك املداخل 
الخاصة،  امللكية  ذات  املناطق  من  وغيرها  املركبات  صف  وساحات 
 توفًرا والتي 

ً
وتتعين محطات توقف حافلة املدرسة في أكثر املواقع سالمة

تناسب الحافالت، وفق ما يقرره اإلداريون بإدارة وسائل النقل. 

اطلبوا من السائق نسخة من  للحصول على معلومات إضافية رجاًء 
“دليل معلومات الوالدين والسائق”.

يزود “قانون ميغان” عامة الناس بمعلومات عن أماكن تواجد مرتكبي 
الجرائم الجنسية املسجلين بحيث يتمكن أفراد املجتمع املحلي من 
العدل  كما يقدم املوقع اإللكتروني إلدارة  أنفسهم وأبنائهم،  حماية 
للوصول   

ً
سبيال  )www.meganslaw.ca.gov( كاليفورنيا  بوالية 

للمعلومات، باإلضافة إلى ما سبق فإن “حكمدارية مقاطعة سكرامنتو” 
تستخدم برنامج ®OffenderWatch وهو أداة إخطار بمرتكبي الجرائم 
لبرنامج  الدخول  املحلي  املجتمع  ألفراد  يمكن  أنه  حيث  الجنسية، 
مقاطعة سكرامنتو  موقع حكمدارية  من خالل   OffenderWatch®
الجرائم  ملرتكبي  ُيسمح  ال  أنه  ولتعلموا   ،)www.sacsheriff.com)

الجنسية بالتطوع في املدارس أو في النشاطات املدرسية.

في أي منشأة عامة مثل مناطق التسوق أو املتنزهات، نحث األسر أيًضا 
على التعرف على خطط حاالت الطوارئ وإجراءاتها في مدارس أبنائهم 

من الطالب وعلى تطوير خطط وإجراءات لحاالت طوارئ باملنزل.



اخلدمات الصحيةخدمات الدعم التشغيلية

إغالق املدارس

فقد  الحادة،  الجوية  التقلبات  مثل  عادية،  غير  ظروف  وقوع  حال 
ا على سالمة الطالب وطاقم العاملين 

ً
يستلزم األمر إغالق املدارس حفاظ

اليوم  ذ قرار إغالق املدرسة قبل بدء 
َ
وبقدر املستطاع ُيتخ باملدرسة، 

بحيث تتلقى األسر إخطاًرا بذلك من خالل نظام االتصال  الدرا�سي، 
في تلك الحالة،  الهاتفي التلقائي الذي تستخدمه املنطقة التعليمية. 
تتوافر املزيد من املعلومات على املوقع اإللكتروني ملنطقتنا التعليمية 
إغالق  األمر  استلزم  إذا  أما  املحلية.  اإلخبارية  اإلعالم  وسائل  وعبر 
وإخطارها  باألسر  االتصال  يجري  الدرا�سي،  اليوم  بدء  بعد  املدرسة 

بكيفية اصطحاب أبنائها من الطالب وباملوعد وباملكان.

البيانات الصحية للطالب
أفضل  األصحاء  األطفال  بأن  لدينا  الصحية”  “الخدمات  إدارة  تؤمن 
نحن نناصر األطفال بأن نساعد األسر واملجتمعات املحلية على   .

ً
تحصيال

التعامل مع مخاوفها الصحية وعلى الحد منها، وبهذا نسمح للطالب بتحقيق 
في فرق متعددة التخصصات فإننا  باعتبارنا أعضاء  األهداف التعليمية. 
نشجع التعليم واملعرفة بمعالجة املشكالت الصحية التي تعوق االنتظام في 

الحضور املدر�سي وتعوق املشاركة املدرسية.

أفراد  أو  باملدرسة  التمريض  )أفراد  الصحية”  “الخدمات  أفراد  يتواجد 
بانتظام  الصحيين(  املساعدين  أو   LVNs املرخصين  املهنيين  التمريض 
لتقييم  املدارس  بين  التمريض  أفراد  يتجول  حيث  املدر�سي،  املوقع  في 
ذوي  للطالب  الصحية  الرعاية  على  ولإلشراف  الصحية  االحتياجات 
اإلبصار  )فحوصات  الصحية  الفحوصات  وإلجراء  الخاصة  االحتياجات 

والسمع(.

من املهم جًدا أن يستوفي أولياء األمور أو األوصياء بطاقة الطوارئ بالكامل 
الطالب  من  أبنائهم  مع  يعمل  معلم  وكل  باإلدارة  العاملين  طاقم  إلبالغ 
إذا استلزمت حالة الطالب  بخصوص أي مشكالت صحية ذات أهمية. 
رعاية صحية متخصصة خالل اليوم املدر�سي فسوف يتحدد لك موعد 
مع أحد اإلداريين باملدرسة وأحد أفراد الخدمات الصحية وفرد آخر من 
أفراد طاقم العاملين لتصميم خطة مخصصة. قد يكون مفيًدا لكم تنفيذ 
“نظام الرفيق” من أجل أبنائكم من الطالب؛ وذلك بأن تبلغوا أحد زمالئه 

في الصف بشأن حالته وبشأن كيفية التصرف عند الطوارئ.

متطلبات الفحص الصحي
يستلزم قانون الوالية من أولياء أمور طالب الصف األول أو األوصياء عليهم 
عند االلتحاق تقديم شهادة فحص صحي أو توقيع تنازل عن الخضوع 
شهًرا قبل دخول   18 قد ُيجرى الفحص الصحي حتى  للفحص الصحي. 
الصف األول أو خالل 90 يوًما من دخول، ونحن نحث األسر على إخضاع 
الطالب للفحص الصحي بالتزامن مع تلقي التحصينات. )القسم 124105 

من “قانون الصحة والسالمة”(.

اإلعفاء من الفحص الصحي
ا 

ً
من أجل صحة كل الطالب، فإن منطقتنا التعليمية تتعاون تعاوًنا نشط

في وضع تدابير ضرورية للوقاية من األمراض السارية ومكافحتها، إال أننا لن 
خضع الطالب لفحص بدني إذا قدم ولي أمره أو الو�سي عليه طلًبا مكتوًبا 

ُ
ن

إلعفائه. )القسم 49403 و49450 و49450 من “قانون التعليم”(.

متطلبات 
التحصينات

وجوب  باملدرسة  املشروط  غير  للقبول  بالنسبة  الوالية  قانون  يستلزم 
عاًما لكل التحصينات التي تنص عليها   18 خضوع كل الطالب أقل من 
تتضمن التحصينات املطلوبة  بالوالية.  “إدارة الصحة العامة”  متطلبات 

للقبول برياض األطفال:

الجرعاتالتحصينات

4ضد شلل األطفال

(DPT( 5ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي

 (MMR( )2ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية )حصبة ال3 أيام

3ضد فيروس االلتهاب الكبدي ب

ضد الحماق )الجدري(، وهو مطلوب أيًضا عند دخول المدرسة إذا 
2كان الطفل يبلغ 13 عاًما أو أكبر.

في سن  الطالب  يتلقاها  لم  )إذا   7 بالصف  للقبول  تحصينات مطلوبة 
أصغر(:

تتضمن التحصينات املطلوبة للقبول بالصفوف 7 إلى 12:

الجرعاتالتحصينات

الجرعة التنشيطية ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي 
(TDAP)1

يجوز إدراج سجالت التحصين ضمن “سجل تحصينات والية كاليفورنيا” 
(CAIR)

5152

االبتدائية  املرحلة  مدراس  في  تقييمات  التعليمية  منطقتنا  تقيم 
دعًما  الدراجات  وركوب  السير  عن ظروف   K-8 ومدارس  والوسطى 
لسالمة السير وركوب الدراجات إلى املدرسة ولتشجيع نمط حياة صحي.

تتضمن التقييمات إحصاءات طالبية واستقصاءات الرحالت املدرسية 
األسرية التي تقّيم مسارات الترحال الحالية للسير ولركوب الدراجات 
ترفع  وتحدد العوائق التي تحول دون السير أو دون ركوب الدراجات، 
تلك التقييمات تقريًرا مدرسًيا مخصًصا يتضمن توصيات بمشروعات 
لتحسين البنية التحتية وباتخاذ إجراءات قانونية وبإقامة نشاطات 
للسير  العالمي  “اليوم  النشاطات:  تتضمن  قد  تثقيفية وتشجيعية، 
مثل  الدراسية  القاعة  نشاطات  الدراجات”،  “ثقافة  املدرسة”،  إلى 
“مسابقات  “حافلة املدرسة على قدمين”،  “اشعل حماسة قدميك”، 
حوافز على مستوى املدرسة تشجع على اتخاذ خيارات  الدراجات”، 
تتوافر التقييمات للمدارس التي تبدي اهتماًما  صحية لنمط الحياة. 

عقد حسبما يسمح التمويل.
ُ
وت

برنامج السري وركوب الدراجات



اخلدمات الصحيةاخلدمات الصحية
يتفق مع  بما  التحصينات  يتلقى كامل  لم  ال يجوز إدخال أي أي طالب 
سياساتنا ومع الجدول الذي أقرته “إدارة خدمات الرعاية الصحية” بالوالية 
إال إذا تلقى الطالب التحصينات اإلضافية خالل فترات زمنية محددة. يجوز 
أعفاء الطالب من التحصين ألسباب طبية، والبد أن يقدم أحد األطباء إثباًتا 
ُيستبعد الطالب الذين ال يمتثلون للمتطلبات من  بتلك األسباب الطبية. 
 لها، 

ً
املدرسة. في حالة تف�سي أحد األمراض التي لم يتلقى الطالب تحصينا

قد ُيستبعد من املدرسة طوال فترة سريان املرض. إذا راودتكم أي أسئلة عن 
سجل تحصين الطالب أو حالة القبول أو كالهما برجاء االتصال بمدرسة 
)القسمين   (916) 971-7643 الطالب أو بـ”الخدمات الصحية” على الرقم 
“سياسات  من   5141.3 والسياسة  “قانون التعليم”  من  و48216   49403

مجلس مدارس سان خوان املوحدة”( .

عيادة التحصينات مبركز 
سان خوان املركزي

التعليمية،  مركز االلتحاق املركزي بمنطقتنا  يقدم سان خوان املركزي، 
تحصينات لألسر التي ال يغطيها تأمين صحي. تقع العيادة في غرفة 4 بالعنوان 

.Garfield Ave., Carmichael, CA 95608 3700 :التالي
الرجوع  برجاء  بالزائرين.  نرحب  ونحن  طالب،  لكل   10$ الزيارة  تكلفة 
العمل  مواعيد  على  للحصول   www.sanjuan.edu/sjcentral لـللصفحة 

بالعيادة.

1 و2 و5 و8 و10 من خالل وكالة مرخصة أو فرد مرخص له ذلك، ويجوز 
األمور أو  يتلقى أولياء  على طلب من ولي األمر.  التنازل عن التقييم بناًء 
األوصياء إخطاًرا إذا فشل الطالب في اختبار فحص السمع. )القسم 49452 

و49454 من “قانون التعليم”(

صحة األسنان
والية  قانون  يستلزم  للمدرسة،  الطالب  من  أبنائكم  استعداد  لضمان 
كاليفورنيا أن يخضع الطالب لتقييم لصحة الفم بحلول 31 مايو إذا كان في 
رياض األطفال أو كان في الصف األول، أيهما كان أول عام يقضيه في مدرسة 
12 شهًرا قبل دخول  حكومية، مع ذلك، تفي التقييمات التي تجري خالل 
الطالب املدرسة بهذا الشرط. يحدد القانون أن من يجري التقييم البد أن 
يكون طبيب أسنان مرخص أو غيره من مهنيي صحة األسنان املرخصين أو 

املسجلين.

قد يتلقى الطالب في بعض املدارس فحًصا مجانًيا لألسنان مصحوًبا ببرنامج 
تثقيفي عن صحة األسنان، لكن لن يخضع أي طالب لفحص األسنان طاملا 
أن ولي أمره أو الو�سي عليه قد قدم طلًبا كتابًيا بإعفائه. قد يتوافر في بعض 
لكن ال يخضع له  املواقع املدرسية برنامج منفصل يقدم عالًجا وإحاالت، 

الطالب إال بإذن ولي أمره. )القسم 49452.8 من “قانون التعليم”(

الَتَأّق غري املشخص
ّق هو رد فعل تحس�سي حاد والذي قد ينتج بعد التعرض ألحد مسببات 

َ
الَتأ

الحساسية أو للسعة حشرة أو قد يحدث في بعض األحيان النادرة بعد 
حقنة  إعطاءه   دون  املريض  يموت  قد  الرياضية.  التمرينات  ممارسة 
أحياًنا قد ينتاب بعض  وتقديم الرعاية الطبية له.  )أدرينالين(  إيبنيفرين 
ّق دون أن يكون لديهم سابق معرفة بأنهم يعانون ذلك، ولهذا 

َ
األفراد الَتأ

فقد ال يكون لديهم وصفتهم الطبية.

يسمح التشريع ملختص التمريض باملدرسة أو ملتطوع مدرب بمناولة محقن 
التي قد تكون مهددة  ّق 

َ
إيبنيفرين التلقائي لفرد تظهر عليه أعراض الَتأ

ُيدرب  للحياة بعد تعرضه ألحد مسببات الحساسية أو بعد ابتالعه لها. 
وعلى كيفية مناولة  ّق 

َ
املتطوعين على التعرف على عالمات وأعراض الَتأ

 (911( الطارئة  الطبية  بالخدمة  واالتصال  التلقائي  إيبنيفرين  محقن 
ويتعرف على أي وثائق تابعة أو أي إجراءات مطلوبة. )القسم 49414 من 

“قانون التعلم” ومشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1266) 	األمراض املعدية باالتصال
 أو بانتقال اجلراثيم

قد ُيرسل الطالب للمنزل إذا اعتقدت املدرسة بأنه يعاني من مرض معروف 
بأنه معدي عبر االتصال أو عبر انتقال الجراثيم، ولن ُيسمح بعودة الطالب 
للمدرسة حتى تطمئن سلطات املدرسة ألن الطالب لم يعد معدًيا سواًء 
49451 من “قانون التعليم”  عبر االتصال أو عبر انتقال الجراثيم. )القسم 

والسياسة 5112.2 من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(.

مناولة الدواء

دواًء  كان  )سواء  الدواء  مناولة  املخصصين  املدرسة  يجوز ألحد موظفي 
بوصفة طبية أو كان من األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية( للطالب أثناء 
األيام املدرسية ووفًقا لطلب مكتوب قدمه كل من الطبيب وولي أمر الطالب 
املناولة وطريقة  الدواء  الطالب وإسم  يبين إسم  والذي  الو�سي عليه   أو 

والجرعة وتوقيت مناولة الدواء. )األقسام من 49423 إلى 49425 والسياسة 
5141.21 من “ سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة “(.

عليهم  أمورهم أو األوصياء  إال للطالب الذين وجد أولياء  ال ُيقدم الدواء 
وكذلك طبيبهم أنه أمر ضروري نظًرا ألنهم يعانون حالة طبية قد تهدد 
اليوم  أثناء  الدواء  لتناول  يحتاجون  الذين  الطالب  لهؤالء  أو  حياتهم، 
تتوافر نماذج  الدرا�سي ليتمكنوا من التفاعل بشكل مناسب في املدرسة. 
التصريح لدى إدارة املدرسة وعلى املوقع اإللكتروني ملنطقتنا املحلية. يجب 
أغسطس وحتى   1 من  ويكون سارية بدًء   تجديد نموذج التصريح سنوًيا، 

31 يوليه من العام التالي.

يجب إحضار األدوية إلدارة املدرسة في عبوتها األصلية التي عليها ملصق 
على أن يطلبوا من  األمور أو األوصياء  إال أننا نحث أولياء  بإسم الطالب، 
طبيب الطالب وصف دواء طويل املفعول بقدر اإلمكان بحيث ال تستدعي 

الحاجة لتناوله في املدرسة.

يستلزم قانون الوالية أن يخطر ولي األمر أو الو�سي املدرسة حين يتناول 
)مثل الربو أو فرط النشاط أو  مستمًرا لحالة غير عارضة  الطالب دواًء 

السكر أو الصرع(. )القسم 49480 من “قانون التعليم”(.

األدوية املستمرة

لضمان قدرتهم على التعلم وملعالجة أي تحديات بصرية في أسرع وقت 
 ذلك اختبارات 

ً
ممكن، تقّيم مدارس سان خوان إبصار كل طالب، شامال

لحدة اإلبصار وإبصار األلوان، ويكون ذلك عند االلتحاق ألول مرة وبعدها 
جرى االختبارات كل عام ثالث على األقل للطالب في صف رياض األطفال 

ُ
ت

يجوز التنازل عن  و8.  و5   2 االنتقالي أو رياض األطفال العادي والصف 
التقييم بناًء على طل بولي األمر أو الو�سي أو عند تقديم شهادة مناسبة من 
إخطاًرا إذا  األمور أو األوصياء  يتلقى أولياء  طبيب أو من أخصائي إبصار. 
49457 من  إلى   49450 )القسم  فشل الطالب في اختبار فحص اإلبصار. 

“قانون التعليم”(

تقييم اإلبصار

لضمان قدرتهم على التعلم وملعالجة أي تحديات سمعية في أسرع وقت 
تقيم مدارس سان خوان املوحدة سمع كل طالب في الصفوف  ممكن، 

تقييم السمع

حاالت احلساسية املهددة للحياة

ّق قد يكون 
َ
تدرك منطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة أن الَتأ

من  يعاني  ملواد  الطالب  تعرض  فيه  يتسبب  ما  وغالًبا  للحياة،  مهدًدا 
في  هذه  الحساسية  مسببات  مصادر  تكون  ما   

ً
عادة الحساسية ضدها. 

ويمكن الحد من التعرض  والحشرات ومطاط الالتكس،  الطعام والدواء 
العر�سي ملسببات الحساسية هذه في محيط املدرسة حين يتعاون طاقم 
العاملين باملدرسة والطالب واألسر واألطباء للحد من املخاطر ولتوفير بيئة 

آمنة.

حين يعاني الطالب من حساسية مهددة للحياة تقع على عاتق ولي أمره أو 
الو�سي عليه مسؤولية إخطار طاقم العاملين باملدرسة بحالة الحساسية 
ويقدمها  محددة  عالجية  إجراءات  الطالب  طبيب  يضع  يعانيها.  التي 
للمدرسة، وُيحاط طاقم العاملين باملدرسة بتلك اإلجراءات وبمكان األدوية 
ُيقدم التدريب لطاقم العاملين باملوقع املدر�سي  الالزمة وبطريقة مناولتها. 
ليتمكنوا من التعرف على رد الفعل التحس�سي واتباع اإلجراءات املكتوبة 
وكي يكونوا على علم بالقواعد اإلرشادية للمنطقة التعليمية فيما يخص 

الحساسيات املهددة للحياة.

التعامل مع مرض السكر
تدرك منطقتنا التعليمية أن النوع 1 والنوع 2 من مرض السكر يتزايدان بين 
طالب املدارس، حتى أن النوع 2 من مرض السكر أصبح أكثر انتشاًرا وخاصة 
بين املراهقين الذين يعانون السمنة، بل إن ثلث األطفال األمريكيين الذين 
ولدوا بعد عام 2000 سيصابون بالنوع 2 من مرض السكر في مرحلة ما من 
حياتهم. يتطور املرض ببطء وقد ال تظهر له أعراض في البداية، لكن يمكن 

عالجه والوقاية منه. التعامل اآلمن واملناسب ملرض السكر لدى الطالب

5354

يتعاون طاقم عاملينا مع األسر -كل أسرة على حدى- لتوفير الترتيبات 
استجابات  يعاني  أو  حساسيات  يعاني  الذي  الطالب  الحتياجات 
ملسببات  العر�سي  التعرض  خطر  من  وللحد  محتملة  تحسسية 
الحساسية لديه، مع ذلك ال يمكن أن نضمن بيئة خالية من مخاطر 
و49423  و49414   49403 )األقسام   التعرض ملسببات الحساسية. 
و49423.5 و4923.6 من “قانون التعليم” والسياسة  من “سياسات 
مجلس مدارس سان خوان املوحدة” و القسم 5193 من الفصل 8 من 

“قانون اللوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا”(



مالحظات إضافيةاخلدمات الصحية
تقع على عاتق ولي أمر الطالب أو الو�سي عليه مسؤولية إبالغ العاملين 
يضع طبيب الطالب  باملدرسة بحالة السكر املصاب التي يعانيها الطالب. 
العاملين  طاقم  وسيحاط  للمدرسة،  ويقدمها  محددة  عالجية  إجراءات 
ُيقدم  باملدرسة بتلك اإلجراءات وبمكان األدوية الالزمة وبطريقة مناولتها. 
التدريب لطاقم العاملين باملوقع املدر�سي ليتمكنوا من التعرف على املواقف 
الطارئة ويتعرفوا على طريقة متابعة جلوكوز الدم واتباع اإلجراءات املكتوبة 
وكي يكونوا على علم بالقواعد اإلرشادية للمنطقة التعليمية فيما يخص 
-كل أسرة على  يتعاون طاقم عاملينا مع األسر  التعامل مع مرض السكر. 

حدى- لتوفير الترتيبات الحتياجات الطالب املصاب بالسكر.

إذا راودتكم أي تساؤالت اتصلوا بفرد التمريض في املدرسة أو بإدارة البرامج 
الصحية بمدارس سان خوان املوحدة على الرقم7643-971 (916) . تتوافر 
على املوقع اإللكتروني لـ”إدارة التعليم  لغة    25 هذه املعلومات بأكثر من 
 .www.cde.ca.gov/ls/he/hn/type2diabetes.asp كاليفورنيا”:  بوالية 

)القسم 49452.7 من “قانون التعليم”(

الطالب املتزوجني أو املربني أو الطالبات 
احلبليات

يحتفظ الطالب املتزوجين أو املربين أو الطالبات الحبليات بالحق في املشاركة 
الدراسية  القاعة  وُيعد محيط  تعليمي،  أو  برنامج مدر�سي مكثف  أي  في 
للوفاء  ضرورًيا  البديل  يكن  مالم  املفضلة  التوجيهية  االستراتيجية  هو 
باحتياجات الطالب أو الطالبة أو أبناء الطالب أو الطالبة. يمكن الحصول 
على املزيد من املعلومات عن الخدمات التي تقدم للطالب املتزوجين أو 
املربين أو الطالبات الحبليات في السياسة رقم 5146 من “سياسات مجلس 
مدارس سان خوان املوحدة” على موقع املنطقة التعليمية اإللكتروني من 
بمدرسة  االستشاريين  بأحد  االتصال  عبر  أو   www.sanjuan.edu خالل 
الطالب، أو بإدارة “إشراك األسرة واملجتمع” على الرقم 971-7929 (916) 
أو بإدارة االلتحاق املركزي على الرقم 5826-726 (916). )السياسة 5146 

من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

مكافحة اآلفات
يستلزم “قانون املدارس الصحية” لعام 2000 من املناطق التعليمية إخطار 
الدرا�سي.  العام  أثناء  استخدامها  يتوقعون  التي  اآلفات  بمبيدات  األسر 
تمارس مدارس سان خوان املوحدة مع متعاقدي مكافحة اآلفات “املكافحة 
املتكاملة لآلفات” )IPM( للقضاء على مشكالت اآلفات في املباني املدرسية، 
على املكافحة طويلة األمد أو على الحد من مشكالت اآلفات.   IPM وتركز 
ا 

ً
إذا كانت مكافحة اآلفات مطلوبة فقد تتضمن سبل مكافحة اآلفات طرق

ميكانيكية أو زراعية أو بيولوجية وهي من أقل التصنيفات ُسمية.

ُيستبعد الكثير منها من  نظًرا النخفاض السمية في أكثر مبيدات اآلفات؛ 
إجراءات اإلبالغ.

منذ زمن ونحن ال نستخدم إال أقل الوسائل املتاحة ُسمية ملكافحة مشكالت 
كافح اآلفات بشكل مناسب باستخدام 

ُ
حين ال ت عليها.  اآلفات أو للقضاء 

يجوز استخدام ما يلي من املبيدات ذات  تلك املبيدات قليلة املخاطر، 
املخاطر. تقع املبيدات املدرجة أدناه ضمن تصنيف املبيدات األدنى سمية، 

التصنيف 3، ملصق التحذير فقط:

إسم مبيد اآلفات )املكون النشط فيه(

Cy-Kick )Cyfluthrin(; Suspend SC )Deltmethrin(; Wasp- 
Freeze )d-trans Al-lethrin(; Merit )Imidacloprid(; Premise 
75 )Imidacloprid(; Termidor )Fipronil(; BP- 100 )Pyrethrin(; 
Roundup )Glyphosate(; Zenith 75 WSP )Imidacloprid( CB 80 
Ex-tra )Pyrathin(.

 1 لن تستخدم مدارس سان خوان املوحدة مبيدات ذات تصنيف ُسمية 
)خطرة( أو 2 )تحذير( أو الفوسفات العضوي أو الكاربامات أو تلك املبيدات 
Proposition 65( ”65(. ُيخصص مكان باملوقع  املدرجة في قائمة “املقترح 
الطالب أو أفراد طاقم العاملين الذين يعانون من حالة طبية أو  لهؤالء 

يحتاجون إشعاًرا قبل استخدام املواد املذكورة أعاله.

لتتلقوا إخطاًرا مسبًقا عن استخدام املبيدات في موقعكم املدر�سي، برجاء 
االتصال بـ”إدارة الصيانة وعمليات التشغيل” على الرقم 971-5740 (916) 
أثناء ساعات العمل الرسمية )الساعات املدرسية( وأبلغونا بأنكم تحتاجون 

إشعاًرا عند استخدام املبيدات.

باستثناء حاالت الطوارئ، سيتلقى كل املوجودين في هذا السجل إخطاًرا بما 
ال يقل عن 72 ساعة قبل استخدام املبيدات في املدرسة. يمكنكم التعرف 

على املزيد من املعلومات فيما يخص تلك املبيدات

والحد من استخدام املبيدات من خالل املوقع اإللكتروني لـ”إدارة اللوائح 
أي  لديكم  كان  إذا   ..http://www.cdpr.ca.gov للمبيدات”  التنظيمية 
استفسارات اتصلوا بـ”بل دن” منسق IPM بمنطقتنا التعليمية على الرقم 

.(916) 971-5740

توافر خطط مكافحة األسبستوس
البناء  “مواد  لتقييم  مكافحة  خطة  املوحدة  خوان  سان  مدارس  لدى 
املحتوية على األسبستوس” )ACBM(، وتمتثل خطة مكافحة األسبستوس 
وباألخص  ولوائحها،   )EPA( “الوكالة األمريكية للحماية البيئية”  لقواعد 
الذي ُسن في   )AHERA( “قانون االستجابة الطارئة ملخاطر األسبستوس” 

أكتوبر 1987.

تطورت خطة املكافحة من عمليات فحص األبنية واالستقصاءات التي 
انعقدت من عام 1988 حتى يومنا هذا لكل املنشآت املدرسية أو منشآت 
لصق 

ُ
املواقع املدرسية املوجودة ضمن مدارس سان خوان املوحدة. لقد أ

على كل “مواد البناء املحتوية على األسبستوس” )ACBM( ملصق تحذيري 
لتحذير شاغلي األبنية وأفراد الصيانة الذين قد يثيروا مواد ACBM أثناء 
عملهم. تكونت من استقصاءات عمليات التفتيش وبيانات العينات خطة 
مكافحة لكل مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية ولكل موقع تابع لها، كٌل على 
حدى. تتوافر كل خطة مكافحة للمراجعة في كل إدارة مدرسة أو لدى “إدارة 

الصيانة وعمليات التشغيل بمدارس سان خوان املوحدة” على العنوان:
.Sutter Avenue, Carmichael, CA 95608 6135

أي شخص لديه أي استفسارات أو مخاوف فيما يتصل بخطة املكافحة 
 (AHERA( األسبستوس”  ملخاطر  الطارئة  االستجابة  بـ”قانون  الخاصة 
أو يرغب في الحصول على وثائق عن أي مشروع للحد من األسبستوس 
الرقم على  التشغيل”  وعمليات  “الصيانة  بإدارة  باتصاله   نرحب 

. (916) 971-5740

ينص القانون على أنه يجوز اعتذار الطالب عن حضور املدرسة بغرض 
الحصول على خدمات طبية سرية دون موافقة ولي أمر الطالب أو الو�سي 
“قانون  46010.1 من  )القسم  عليه مالم ينص القانون على خالف ذلك. 

التعليم”(

اخلدمات الطبية السرية

مدارس سان خوان املوحدة بالتعاون مع إدارة “خدمات الرعاية الصحية 
يسمح  برنامًجا  وضعت  قد  بكاليفورنيا”  التعليم  و”إدارة  بكاليفورنيا” 
الفيدرالية   MedicAid دوالرات  باستخدام  التعليمية  ملنطقتنا  بالسداد 
والتقييمات  الصحية  العالجات  )مثل  مختارة  صحية  خدمات  مقابل 
وفًقا لقواعد  والتي جرى تقديمها في املدرسة لطالب مؤهلين.  الصحية( 
نبلغكم بأن سجالت الطالب املؤهلين  وإرشادات وكاالت التعليم املحلية، 
 
ً
رسل لوكالة الفوترة التابعة ملنطقتنا التعليمية على نحو سري )امتثاال

ُ
قد ت

لـ”قانون خاصية التنقل واملساءلة في التأمين الصحي الفيدرالي”(. الخدمات 
الصحية املدرسية املتوفرة حالًيا لكل الطالب لن تتغيير بسبب هذا البرنامج. 
لن ُيحرم الطالب من الخدمات التي يحتاجونها لحضور املدرسة، ولن يتلقى 
أولياء األمور واألوصياء فواتير من منطقة سان خوان التعليمية للمدارس 

املوحدة لتحاسبهم على مقابل الخدمات أبًدا.

السداد مقابل اخلدمات الصحية

ال توفر منطقة سان خوان التعليمية للمدارس املوحدة أي تأمين صحي 
لتغطية اإلصابات التي قد يتعرض لها الطالب في املدرسة أو أثناء مشاركتهم 
في املناسبات الرياضية، مع ذلك تو�سي منطقتنا التعليمية أن تضع األسر 
في اعتبارها شراء هذا النوع من التغطية التأمينية ألبنائها، كما ينص قانون 
الوالية على ضرورة أن يتمتع أي طالب يشارك في املناسبات الرياضية التي 

تنعقد بين املدارس بالتغطية التأمينية الطبية الكافية.

إذا رغبتم في شراء تأمين للطالب الريا�سي أو إلصابات الطالب برجاء االتصال 
الع 

ّ
بـ”التأمين على الطالب USA“ )Student Insurance USA(، ويمكنكم االط

على طلب التقدم ووصف املخصصات ونماذج املطالبة عبر اإلنترنت على: 
من   Student Insurance“ على  انقروا   ،www.studentinsurance.com
“K-12” الستعراض طلب التقدم الخاص بـ  القائمة املنسدلة ثم اختاروا 
تتوافر معلومات عن الحزم  واملعلومات املتوفرة عن املخصصات.   K-12
التأمينية لدى إدارة املدرسة. لالستفسارات برجاء االتصال بـ”التأمين على 
الطالب” على الرقم 5830-367-800-1. االلتحاق ببرنامج “شركات التأمين 
على الطالب” هو أمر طوعي. )القسم 49470 إلى 49472 والسياسة 5143 

من “سياسات مجلس مدارس سان خوان املوحدة”(

التأمني الصحي للطالب

5556
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تقع على عاتق مدارس سان خوان املوحدة املسؤولية الرئيسية لالمتثال 
للقوانين واللوائح الفيدرالية وتلك الخاصة بالوالية؛ لذلك فقد وضعت 
ملعالجة   )UCP( الشكاوى”  لرفع  “إجراءات موحدة  التعليمية  املنطقة 
االدعاءات بوقوع أمر غير مشروع من تمييز أو مضايقات أو ترهيب أو 
والقوانين  الوالية  قوانين  انتهاك  تدعي  التي  الشكاوى  وكذلك  تنمر، 
رسوم  بتحصيل  تدعي  والتي  التعليمية  البرامج  تحكم  التي  الفيدرالية 
غير مشروعة من التالميذ وعدم االمتثال لـ”الخطة املحلية للمساءلة 

.(LCAP( ”الرقابية

تحقق املنطقة التعليمية في كل ادعاءات وقوع أي فعل غير مشروع من 
تمييز أو مضايقات أو ترهيب أو تنمر يقع ضد أي مجموعة محمية كما 
11135 من  والقسم  “قانون التعليم”  200 و220 من  ُيعرفها القسمين 
“قانون الحكومة” متضمًنا أي سمات فعلية أو متَصَورة كما ينص القسم 
أو بناء على ارتباط الشخص بشخص  422.55 من “قانون العقوبات”، 
آخر معين يتصف بأي أو ببعض تلك السمات الفعلية أو املتَصَورة أو 
بمجموعة معينة تتصف بأي أو ببعض تلك السمات الفعلية أو املتَصَورة 
من املعونة   

ً
 مباشرا

ً
في أي برنامج أو نشاط تقيمه الوكالة يتلقى تمويال

املالية التي تقدمها الوالية أو يتلقى معونة مالية من الوالية أو يستفيد من 
تلك املعونة بأي شكل.

كذلك تستخدم “اإلجراءات املوحدة لرفع الشكاوى” )UCP( عند معالجة 
شكاوى تدعي عدم االمتثال لقوانين الوالية أو القوانين الفيدرالية أو 

كالهما فيما يختص بـ:

تعليم الكبار
التعليم والسالمة مابعد الدوام املدر�سي

التعليم املنهي الزراعي
في  التعليم  برنامج  وتقييمات  الهندية  األمريكية  التعليم  مراكز 

الطفولة املبكرة
التعليم بلغتين

برامج مساعدة النظراء ومراجعتهم للمعلمين بكاليفورنيا
التعليم  الفني املنهي والتعليم الفني 

والتدريب الفني املنهي والتدريب الفني
التعليم الفني املنهي

رعاية الطفل والتنمية
تغذية الطفل

التعليم التعوي�سي
املساعدات الفئوية املجمعة

حصص للمقررات دون محتوى تعليمي

مساعدات األثر االقتصادي
تعليم التالميذ ضمن األسر الحاضنة والتالميذ بال مأوى

قانون “كل طالب سينجح” و”الخطط املحلية للمساءلة الرقابية” التابعة 
 ذلك املدارس املستقلة كما ينص 

ً
)شامال لـ”قانون لن نتخلى عن أبنائنا” 

القسمين 47606.5 و 47607.3 من “قانون التعليم”(
قانون املهاجرين

املذكرات التوجيهية للتربية الرياضية
رسوم التالميذ

الترتيبات املعقولة للتلميذات املرضعات
املراكز والبرامج الحرفية اإلقليمية

خطط السالمة في املدرسة
التعليم املتخصص

مدارس املرحلة التمهيدية التابعة للوالية
التوعية بالوقاية من استخدام التبغ

تتضمن رسوم التلميذ على سبيل املثال ال الحصر كل ما يلي:
الرسوم املحصلة من تلميذ كشرط للتسجيل لدى أي مدرسة أو . 1  

أو كشرط للمشاركة في أحد الصفوف أو أحد  في أي من الصفوف، 
بغض النظر عما إذا كان الصف  النشاطات خارج املنهج الدرا�سي، 
أو النشاط اختياريين أو إجباريين أو كان الغرض هو الحصول على 

النقاط.

ب بها التلميذ ليحصل على . 2
َ
مبلغ تأميني أو أي مدفوعات أخرى ُيطال

قفل أو خزانة أو كتاب أو غرض للصف أو آلة موسيقية أو مالبس أو 
غير ذلك من املواد أو املعدات.

ب بها التلميذ للحصول على مواد أو لوازم أو معدات . 3
َ
عملية شراء ُيطال

أو مالبس ترتبط بنشاط تعليمي.

من مجهول إذا قدم   LCAP يجوز رفع شكوى رسوم التالميذ أو شكوى 
 يدعم الشكوى أو قدم معلومات تؤدي لذلك الدليل.

ً
الشاكي دليال

لن ُيطالب أي تلميذ ملتحق بمدرسة حكومية بدفع رسوم للمشاركة في أي 
نشاط تعليمي.

ترفع شكوى رسوم التالميذ في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ االنتهاك 
املدعى وقوعه.

لألطفال  التعليمية  بالحقوق  موحدة  مذكرة  التعليمية  املنطقة  ترسل 
واملراهقين ضمن أسر حاضنة والذين منهم بال مأوى كما تنص األقسام 
“قانون  من  و51225.2  و51225.1  و49069.5  و48853.5   48853

التعليم”.

تتضمن تلك املذكرة معلومات عن إجراءات الشكوى حسب ما ينطبق.

الشكاوي التي تتصل بغير مشكالت رسوم التالميذ البد من رفعها مكتوبة لدى 
لدى  “اللوائح التنظيمية الفيدرالية”  مسؤولة االمتثال للفصل التاسع من 
املنطقة التعليمية “ليندا �سي تي سيملك” بإدارة “الخدمات القانونية التابعة 

للمستشار العام” على العنوان التالي:

Linda C.T. Simlick, General Counsel Le-gal Services Department 
P.O. Box 477, Carmichael, CA 95609-0477
 (916) 971-7110

ترفع شكوى رسوم التالميذ لدى الشخص املذكور أعاله أو لدى مدير املدرسة 
أو لدى كالهما.

يجب رفع الشكاوى التي تدعي التمييز أو املضايقات أو الترهيب أو التنمر خالل 
ستة )6( أشهر من تاريخ وقوع الواقعة املدعى بها من تمييز أو مضايقة أو ترهيب 
أو تنمر، أو من التاريخ الذي نما إلى علم الشاكي فيه حقائق الواقعة املدعى بها 
من تمييز أو مضايقة أو ترهيب أو تنمر، مالم يمدد املدير األعلى أو من ينوب 

عنه الفترة التي ينبغي رفع الشكوى فيها.

يجري التحقيق في الشكاوى ثم ُيرسل قرار أو تقرير مكتوب للشاكي خالل أربعين 
(40( يوًما من استالم الشكوى. يجوز مد تلك الفترة الزمنية باتفاق مكتوب 
يعقد الشخص املسؤول عن التحقيق في الشكوى تحقيًقا  يوقعه الشاكي. 
4621 من الفصل  ويكمله وفًقا لإلجراءات املحلية املعتمدة بموجب القسم 
إذا لم يتفق الشاكي   .)CCR( “قانون اللوائح التنظيمية بكاليفورنيا”  من   5
مع قرار املنطقة التعليمية بحق الشكاوى التي تتصل ببرامج معينة وبرسوم 
أيام للطعن على القرار أمام مجلس   )5( فأمامه خمسة   ،LCAP التالميذ وبـ 
 من ذلك يمكن للشاكي ممارسة حقه في 

ً
التعليم باملنطقة التعليمية، أو بدال

“إدارة التعليم بوالية كاليفورنيا”  الطعن على قرار املنطقة التعليمية أمام 
يوًما من استالم   15 وذلك بأن يستوفي بيانات طعن مكتوب خالل   ،)CDE)
القرار، والبد أن يكون الطعن مصحوًبا بنسخة من الشكوى األصلية ونسخة 

من القرار.

ُينصح الشاكي باللجوء لوسائل االنتصاف التي يقدمها القانون املدني، والتي 
وسائل  من  غيرها  أو  الزجرية  األوامر  الحصر  ال  املثال  على سبيل  تتضمن 

االنتصاف أو األوامر القضائية، والتي قد

تتوافر بموجب قوانين فيدرالية أو قوانين للوالية فيما يختص بالتمييز أو 
املضايقات أو الترهيب أو التنمر، إذا انطبق األمر.

تتوافر نسخة مجانية من سياسات شكوى UCP وإجراءاتها.

الشكاوى املوحدة

خوان  سان  مدارس  مجلس  “سياسات  من   6020 )السياسة 
املوحدة”(

يدرك املجلس أن أولياء األمور أو األوصياء هم أول معلمين ألبنائهم 
األمور في تعليم أبنائهم  واستدامة مشاركة أولياء  وأكثرهم تأثيًرا، 
يساهم بقدر عظيم في تحصيل الطالب وفي إنشاء بيئة إيجابية في 
املدرسة. يتعاون املدير األعلى أو من ينوب عنه مع طاقم العاملين 
مجدية  فرص  بمشاركتهم  ليطور  واألوصياء  األمور  أولياء  ومع 
ليتمكن أولياء األمور من املشاركة على مستوى كل صفوف املراحل 
التعليمية، يتضمن ذلك املشاركة فيما تقيمه املنطقة التعليمية 
واملدرسة من نشاطات وأدوار اإلرشاد وصنع القرارات واملناصرة، 

وكذلك نشاطات لدعم التعلم في املدرسة وفي املنزل.

)انظر السياسة 0420: مجالس املواقع املدرسية(
عقد في املدرسة(

ُ
)انظر السياسة 0420.1: تنسيق البرامج التي ت

)انظر السياسة 0420.5: اإلدارة في املوقع املدر�سي(
)انظر السياسة 1220: لجان املواطنين لإلرشاد(

)انظر السياسة 1230: املنظمات املتصلة باملدرسة(
)انظر السياسة 1240: املساعدة التي يقدمها املتطوعون(

)انظر السياسة 1250: زيارات إلى املدارس(

في كل عام يراجع املدير األعلى أو من ينوب عنه ويقيم التقدم املحرز 
تجاه تحيق أهداف “الخطة االستراتيجية” و”الخطة املحلية 

اشرتاك أولياء األمور وإشراك األسرة 

رسوم الطالب
الشكاوى”  لرفع  املوحدة  “اإلجراءات  املوحدة  مدارس سان خوان  تتبع 
عند معالجة شكاوى تتدعي عدم االمتثال للقوانين أو اللوائح الفيدرالية 
 ادعاءات بمطالبة الطالب بدفع رسوم 

ً
أو لقوانين الوالية ولوائحها، شاملة

طالبية للمشاركة في نشاط تعليمي، وذلك بخالف تلك الرسوم أو الودائع 
أو غيرها من التحصيالت التي يسمح بها القانون.
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شكاوى “تسوية ويليامز القضائية”
يجب رفع أي شكوى تدعي أمًرا يخص أي من الشروط املحددة في “تسوية 
ويليامز القضائية” لدى مدير املدرسة أو من ينوب عنه. يبذل املدير أو من 
ينوب عنه كل الجهود املعقولة للتحقيق في أي مشكلة تقع ضمن نطاق 
سلطته، وينفذ سبل االنتصاف للشكوى املبررة خالل فترة زمنية معقولة ال 

تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ استالم الشكوى.

يجوز رفع الشكاوى من طرف مجهول. إذا أعرب الشاكي في نموذج الشكوى 
يبلغ مدير املدرسة أو من ينوب عنه   ، أنه يود الحصول على رد لشكواه 
تسوية الشكوى للشاكي خالل 45 يوم عمل من أول تاريخ لرفع الشكوى. وفي 
نفس الوقت، يبلغ مدير املدرسة أو من ينوب عنه املعلومات نفسها للمدير 

األعلى للمنطقة التعليمية أو من ينوب عنه.

إذا لم يرض الشاكي عن تسوية املشكلة ، فيجوز له وصف املشكلة ملجلس 
عقد أثناء أحد اجتماعات املجلس 

ُ
املنطقة التعليمية في جلسة مفتوحة ت

التي تتحدد بانتظام.

بالنسبة للشكاوى الت يتتصل بحالة املنشآت والتي تشكل حالة طوارئ 
 لصحة الطالب أو سالمتهم على النحو املذكور أعاله، فإن 

ً
أو تهديًدا عاجال

الشاكي غير الراض عن التسوية التي قدمها مدير املدرسة أو املدير األعلى 

هي تسوية قضائية لدعوى جماعية ُرفعت ضد والية كاليفورنيا تدعي فشل 
الوالية في توفير فرص تعليم متساوية للطالب الفقراء واملعوزين.

على كل املدارس في كاليفورنيا وتعالج  “تسوية ويليامز القضائية”  تنطبق 
املنشآت  وحالة  التدريس  في  املستخدمة  واملواد  الدراسية  الكتب  توافر 

ونقص املعلمين أو سوء تخصيصهم.

كل قاعة دراسية ضمن املنطقة التعليمية قد نشرت إشعار “تسوية ويليامز 
القضائية” والتي تحدد الحد األدنى من املعايير التوجيهية بما يشمل كفاية 
املعلمين  التدريس ونقص  في  املستخدمة  واملواد  الدراسية  الكتب  توافر 
وسوء تخصيص أفراد طاقم التدريس واملنشآت وإجراءات رفع الشكوى. 

)القسمين 35186 و60119 من “قانون التعليم”(

تسوية ويليامز القضائية

5960

التعليمية  املنطقة  لبرنامج  معينة  أهداف  لتحديد  الرقابية”  للمساءلة 
حيث أن املدير األعلى أو من ينوب عنه يتأكد من  األمور.  إلشراك أولياء 
استشارة أولياء األمور واألوصياء ويضمن اشتراكهم في تخطيط سياسات 
كل من املنطقة التعليمية واملوقع املدر�سي إلشراك أولياء األمور وفي تنفيذ 

تلك السياسات وتقييمها وتنقيحها. )القسم 11503 من “قانون التعليم”(

إخطاًرا بحقوقهم ليكونوا على علم بعملية  األمور واألوصياء  يتلقى أولياء 
تعليم أبنائهم وليشاركوا فيها وليتعرفوا على الفرص املتوافرة لهم ليقوموا 

بذلك. )انظر السياسة 5145.6: اإلخطارات التي ينص عليها القانون(

األمور  أولياء  التعليمية  املنطقة  مدارس  كل  تساعد  أن  املجلس  يتوقع 
وأن تبين  في الحفاظ على تواصل متسق بين املنزل واملدرسة،  واألوصياء 
وأن تساعدهم  لهم أنه يمكنهم التأثير مباشرة في نجاح أبنائهم األكاديمي، 
ستخدم في املنزل دعًما لنشاطات التعلم التي 

ُ
في تطوير مهارات وتقنيات لت

تجري في القاعة الدراسية.

يقدم املدير األعلى أو من ينوب عنه التنسيق والدعم الفني وغيرها من سبل 
الدعم ملساعدة املدارس في تخطيط النشاطات الفعالة إلشراك ولي األمر 

وفي تنفيذها؛ وذلك لتحسين التحصيل األكاديمي للطالب وأداءه املدر�سي.

يضمن املدير األعلى أو من ينوب عنه مشاركة املعلمين واإلداريين في التطوير 
األمور  االحترافي للنشاطات التي تدربهم على التواصل بفاعلية مع أولياء 

واألوصياء.

وأولياء  العاملين  -بمساعدة طاقم  ينوب عنه  أو من  األعلى  املدير  يعمل 
التالميذ  خدمات  وأفراد  املعلمين  وتوعية  تثقيف  على  ودعمهم-  األمور 
ومديري املدارس وطواقم العاملين األخرى للتعرف على كيفية مد يد العون 

والتواصل مع أولياء األمور والتعاون معهم بصفتهم شركاء مساوين لهم.

يواظب املدير األعلى أو من ينوب عنه على إجراء التقييمات ورفع التقارير 
ملجلس املنطقة التعليمية عن فاعلية جهود إشراك أولياء األمور باملنطقة 
األمور  أولياء  آراء  الحصر  ال  املثال  سبيل  على  ذلك   

ً
شامال التعليمية، 

واألوصياء والعاملين باملدارس عن مدى كفاية فرص إشراك أولياء األمور 
وعن العوائق التي قد تحول دون مشاركة ولي األمر أو الو�سي. )انظر السياسة 

0500: املراجعة والتقييم(

Title I مدارس تتلقى تمويل
ا محددة لبرنامج 

ً
يحدد املدير األعلى أو من ينوب عنه أهداف في كل عام، 

األمور الذي تقدمه املنطقة التعليمية للمدارس التي تتلقى  إشراك أولياء 
 ،  )Title I( “الفصل األول من قانون التعليم االبتدائي والثانوي”  تمويل 
ومشاركتهم في تخطيط برنامج  األمور واألوصياء  فيضمن استشارة أولياء 
من   11503 )القسم  وتقييمه.  وتنفيذه  وتصميمه  األمور  أولياء  إشراك 

 (Title I قانون التعليم( )انظر السياسة 6171: برامج“

أولياء  إشراك  استراتيجيات  أن  عنه  ينوب  من  أو  األعلى  املدير  يضمن 
 Title األمور تطورت باالشتراك مع أولياء أمور الطالب املشاركين في برامج
وتضع االستراتيجيات توقعات  عليهم وأنهم قد وافقوا عليها،  واألوصياء   I
بكل  التعليمية  املنطقة  ستضطلع  كيف  وتصف  األمور  أولياء  إلشراك 
نشاط مدرج في القسم 6318 من الفصل 20 من “قانون الواليات املتحدة” 
الذي يضع معايير تطوير السياسات املحلية. )القسم 6318 من الفصل 20 

من “قانون الواليات املتحدة”(

املشاركين  الطالب  أمور  أولياء  عنه  ينوب  من  أو  األعلى  املدير  يستشير 
واألوصياء عليهم في تخطيط برامج ونشاطات ولوائح إشراك أولياء األمور 
عليهم في  أمور الطالب املشاركين واألوصياء  فُيشرك أولياء  وفي تنفيذها، 
القرارات التي تختص بكيفية تخصيص تمويالت Title I لنشاطات إشراك 
أولياء األمور. )القسم 6318 من الفصل 20 من “قانون الواليات املتحدة”( 

)انظر السياسة 3100: امليزانية(

تمويالت  تتلقى  مدرسة  كل  أن  عنه  ينوب  من  أو  األعلى  املدير  يضمن 
األمور على مستوى املدرسة وفًقا تطور سياسات إلشراك أولياء   Title I 

 للقسم 6318 من الفصل 20 من “قانون الواليات املتحدة”.

Title I مدارس ال تتلقى تمويل
يطور املدير األعلى أو من ينوب عنه وينفذ استراتيجيات تنطبق على كل 
األمور  الفيدرالي لتشجيع مشاركة أولياء   Title I مدرسة ال تتلقى تمويل 
واألوصياء في عملية تعليم أبنائهم ولتشجيع دعمهم لتلك العملية، ويتضمن 
ذلك على سبيل املثال ال الحصر استراتيجيات تصف كيفية معالجة املنطقة 
11502 “قانون  التعليمية واملدارس لألغراض واألهداف املبينة في القسم 

التعليم”. )القسم 11504 من “قانون التعليم”(.

“املدير األعلى  للمنطقة التعليمية أو من ينوب عنه يمكنه رفع طعن إلى 
للتدريس الحكومي”. تصبح كل الشكاوى والردود املكتوبة سجالت عامة.

املنطقة  إدارة  أو  إدارة املدرسة  يمكن الحصول على نموذج شكوى من 
خوان  سان  ملنطقة  اإللكتروني  املوقع  من  تنزيلها  يمكن  أو  التعليمية 
التعليمية للمدارس املوحدة من خالل http://www.sanjuan.edu، كذلك 
يمكنكم تنزيل نسخة من نموذج شكوى إدارة التعليم بوالية كاليفورنيا من 
 .http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/index.asp :املوقع اإلملتروني التالي
)”)AR( الالئحة 1312.4 من “اللوائح اإلدارية ملدارس سان خوان املوحدة(

املعايري املهنية
خوان  سان  مدارس  مجلس  “سياسات  من   4119.21 )السياسة 

املوحدة”(

درجات  أعلى  التزام  موظفيها  من  التعليمية  املنطقة  مجلس  يتوقع 
املنطقة  سياسات  واتباع  املنهي  السلوك  وإظهار  األخالقية  املعايير 
الفيدرالية،  والقوانين  الوالية  قوانين  وإطاعة  ولوائحها  التعليمية 
وممارسة الحكمة عند التفاعل مع الطالب وطاقم العمل وغيرهم من 
أعضاء املجتمع املدر�سي. ينبغي لسلوك املوظف أن يحسن من نزاهة 
في  ويساهم  التعليمية  البرامج  في  أهدافها  ويطور  التعليمية  املنطقة 
يحث املجلس موظفي املنطقة التعليمية  نشر مناخ مدر�سي إيجابي. 
على اتباع املبادئ اإلرشادية من خالل قبول املعايير املهنية والقواعد 
األخالقية التي اعتمدتها الرابطات التعليمية أو املهنية التي قد ينتمون 
إليها. ينبغي لكل موظف إلزام نفسه باكتساب املعرفة واملهارات الالزمة 
للوفاء بمسؤولياته، كما ينبغي له التركيز على إسهاماته في عملية تعلم 

وتحصيل طالب املنطقة التعليمية.

تتضمن سلوكيات املوظف غير الالئقة على سبيل املثال ال الحصر:

1. التورط في أي فعل يعرض الطالب أو طاقم العمل أو غيرهم للخطر، 
والذي قد يتضمن على سبيل املثال ال الحصر العنف البدني أو التهديد 

بالعنف أو حيازة أسلحة نارية أو غيرها من األسلحة.

التورط في املضايقة أو السلوك التمييزي تجاه الطالب أو أولياء   .2
األمور واألوصياء أو أفراد طاقم العمل 

أو أفراد املجتمع املحلي، أو عدم تدخله أو رفضه للتدخل عندما يشهد 
وقوع أمر يتسم بالتمييز أو املضايقة أو الترهيب أو التنمر ضد أحد 

الطالب أو أحد أفراد طاقم العمل.
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3. اإلساءة ألحد األطفال بدنًيا أو جنسًيا أو إهماله، أو تعمد إيذاء طفل أو 
إصابته.

4. التورط في عالقات غير الئقة سواًء كانت عالقات اجتماعية أو عالقات 
صداقة مع أي من الطالب، أو التحريض على عالقة غير الئقة سواًء كانت 
باملكاتبات أو شفهية أو جسمانية مع أحد الطالب أو التشجيع على تلك 

العالقة أو املداومة عليها.

5. حيازة أي مواد إباحية أو استعراضها على أرض املدرسة، أو حيازة مواد 
إباحية عن األطفال أو أي وسيلة مصورة تصور األطفال في إطار جن�سي أو 

استعراضها في أي وقت.

6. استخدام لغة بذيئة أو مشينة أو مسيئة ضد الطالب أو أولياء األمور أو 
طاقم العمل أو أفراد املجتمع.

7. التعطيل املتعمد لعمليات املنطقة التعليمية أو املدرسة بإثارة ضوضاء 
عالية أو غير معقولة أو غير ذلك من األفعال.

8. استخدام التبغ أو الكحوليات أو مواد غير مشروعة أو غير مصرح بها، أو 
حيازة أي مواد خاضعة للرقابة أو توزيعها أثناء التواجد في مكان العمل أو 

في نشاط ترعاه املدرسة.

9. تحري الكذب مع الطالب أو أولياء األمور واألوصياء أو طاقم العمل أو 
عامة الناس، متضمًنا ذلك على سبيل املثال ال الحصر تزييف املعلومات 

في سجالت التوظيف أو غيرها من سجالت املدرسة.

10. إفشاء معلومات سرية عن الطالب أو موظفي املنطقة التعليمية أو 
العمليات التشغيلية باملنطقة التعليمية ألشخاص غير مرخص لهم تلقي 

تلك املعلومات.

املنطقة  موارد  غيرها من  أو  التعليمية  املنطقة  استخدام معدات   .11
التعليمية من أجل األغراض التجارية للموظف نفسه أو من أجل نشاطات 

سياسية.

اململكة  االتصال  أجهزة  أو  التعليمية  املنطقة  معدات  استخدام   .12
أثناء أو  الطوارئ  حاالت  باستثناء  العمل،  أثناء   لها ألغراض شخصية 

يتلقى املوظفين إخطاًرا بأن امللفات املوجودة  استراحات العمل املقررة. 
على الحاسبات وأن كل االتصاالت اإللكترونية، والتي تتضمن على سبيل 
املثال ال الحصر البريد اإللكتروني والبريد الصوتي، ال تتمتع بالخصوصية.

ينوب عنه  أو من  املدير األعلى  يراقب  قد  السليم،  لضمان االستخدام 
استخدام املوظف للموارد التكنولوجية للمنطقة التعليمية في أي وقت 

دون الحصول على موافقة املوظف.

13. التسبب في تلف أو ضرر ملمتلكات الطالب أو طاقم العمل أو املنطقة 
التعليمية أو التورط في سرقتها.

14. ارتداء مالبس غير الئقة.

 
ً

يقوم أي موظف يشهد سلوك غير الئق يصدر عن موظف آخر أو يملك دليال
عليه باإلبالغ فوًرا عن هذا السلوك ملدير املدرسة أو املدير األعلى للمنطقة 
وأي موظف نما إلى علمه تعرض أي طفل لإلساءة أو  أو من ينوب عنه، 
املنطقة  إلجراءات  وفًقا  ا 

ً
بالغ يقدم  بذلك  شكوك  تنتابه  أو  اإلهمال 

التعليمية في اإلبالغ عن تعرض األطفال لإلساءة على النحو املفصل في 
الالئحة “5141.4: الوقاية من اإلساءة لألطفال واإلبالغ عنها” من “اللوائح 

اإلدارية ملدارس سان خوان املوحدة “.

وأي  سلوك أي موظف،  في أي بالغات عن سوء  التحقيق فوًرا  يجري 
ا القانون أو سياسات مجلس 

ً
موظف يتضح تورطه في سلوك غير الئق منتهك

املنطقة التعليمية يخضع للتأديب، أما في حالة كان املوظف ُمعَتمًدا فقد 
ُيبلغ عنه لـ””لجنة والية كاليفورنيا العتماد املعلمين”، كذلك ُيخطر املدير 

األعلى أو من ينوب عنه القوات األمنية، حسبما يقت�سي األمر.

قد يخضع للتأديب أيًضا أي موظف نما إلى علمه وقوع سلوك غير الئق من 
أي موظف آخر دون أن يبلغ عنه.

تحظر املنطقة التعليمية االنتقام من أي شخص يرفع شكوى ضد موظف 
لذلك يخضع للتأديب أي  ا غير الئق؛ 

ً
أو يبلغ عن موظف الرتكابه سلوك

موظف ينتقم من أي شاكي أو ُمبلغ أو أي شخص آخر شارك في إجراءات 
الشكوى لدى املنطقة التعليمية.

بيان عدم التمييز من خدمات التغذية 
املدنية  الحقوق  للوائح  ووفًقا  الفيدرالي  املدنية  الحقوق  لقانون  وفًقا 

فإنه يحظر   ،)USDA( “وزارة الزراعة األمريكية”  والسياسات التي أقرتها 

ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها ومؤسساتها املشاركة في برامج   USDA على 

أو التي تقدم تلك البرامج ممارسة التمييز بين الناس على أساس   USDA

أو  القومية أو الجنس أو اإلعاقة أو السن،  اللون أو األصول  أو  العرق 

ممارسة االنتقام أو الثأر بسبب نشاط سابق في الحقوق املدنية في أي 

برنامج أو نشاط تعقده USDA أو تموله.

بديلة  سبل  يحتاجون  والذين  إعاقة  يعانون  الذين  لألشخاص  ينبغي 

: شفرة برايل أو حروف كبيرة 
ً

لتوصيل املعلومات املتوفرة عن البرنامج )مثال

االتصال  ...إلخ(  الحجم أو تسجيالت صوتية أو لغة اإلشارة األمريكية أو 

على  للحصول  فيها  تقدموا  حيث  للوالية(  التابعة  أو  )املحلية  بالوكالة 

مخصصات، كما يجوز لألفراد الذين يعانون صمًما أو ضعف السمع أو 

USDA من خالل “خدمة التناوب الفيدرالية”  إعاقات الكالم االتصال بـ 

يمكن أن تتوافر  باإلضافة إلى ما سبق،  على الرقم.877-8339 (800)  

معلومات عن البرنامج بلغات أخرى بخالف اللغة اإلنجليزية.

لرفع شكوى تمييز عن أحد البرامج، يجب استيفاء نموذج شكوى للتمييز 
https://www. والتي تجدونها من خالل   USDA (AD-3027) في برنامج 
ascr.usda.gov/filing- program-discrimination-complaint-usda-
كتابة خطاب  يمكنكم  أو   ،USDA لـ  تابع  مكتب  أي  ولدى   ،customer
 أن تقدموا في الخطاب كل املعلومات املطلوبة 

ً
USDA شريطة وتوجيهه لـ 

الرقم على  اتصلوا  الشكوى  نموذج  من  نسخة  لطلب  النموذج.   في 
إلى  قدموا النموذج املستوفى البيانات أو الخطاب   . (866) 632-9992

USDA عبر:

1. البريد: 

U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Ave., SW Washington, D.C. 2025-9410

2. الفاكس: )202) 690-7442

program.intake@usda.gov :3. البريد اإللكتروني

تلتزم هذه املؤسسة بتكافؤ الفرص. 

	قانون بيانات رصيد 
)EITC( ضريبة الدخل امُلكَتَسب

التعليم  وكاالت  على  يجب  التي  املحددة  اللغة  أدناه  تجدون 
الدخل  ضريبة  “رصيد  عن  األسر  إخطار  عند  استخدامها 
من   19854 وتلك اللغة مذكورة في القسم   ،)EITC( َسب” 

َ
كت

ُ
املـــ

“قانون كاليفورنيا للعوائد والضريبة”:

“رصيد  لتتلقى   
ً

مؤهال تكون  قد  السنوية،  مكتسباتك  على  بناًء 
 Federal( الفيدرالية”  “الحكومة  من  َسب” 

َ
كت

ُ
املـــ الدخل  ضريبة 

EITC(، وهي عبارة عن رصيد عن ضريبة الدخل الفيدرالية قابل 
للرد ُيخصص ملنخف�سي الدخل العاملين من األسر واألفراد. ال تؤثر 
على مخصصات معينة من الشؤون االجتماعية.   Federal EITC
ستخدم مدفوعات Federal EITC لتحديد 

ُ
في أغلب الحاالت، ال ت

األهلية لتلقي مخصصات MedicAid أو “دخل الضمان التكميلي” 
أو قسائم الطعام أو إسكان منخف�سي الدخل أو أغلب “املعونات 
املؤقتة” أو مدفوعات “األسر املعوزة”. حتى وإن لم تكونوا مدينين 
فيدرالي  ضريبي  عائد  تقديم  من  لكم  فالبد  فيدرالية  بضرائب 
 Federal نموذج  استيفاء  من  تأكدوا   .Federal EITC لتتلقوا 
للحصول  الفيدرالية”.  الدخل  ضريبة  عوائد  “كتيب  في   EITC
ومعلومات عن   Federal EITC على معلومات عن أهليتكم لتلقي 
كيفية الحصول على “مذكرة 797” الخاصة بـ”مصلحة الضرائب” 
توجيهات أخرى ضرورية،  أو  نماذج  أي  للحصول على  أو   )IRS)
اتصلوا بـ IRS على الرقم 3676-829-800-1 أو من خالل موقعهم 

.www.irs.gov اإللكتروني

“رصيد ضريبة الدخل املكتسب  قد تكونوا مؤهلين أيًضا لتلقي 
من السنة الضريبية  بدًء   )California EITC( بوالية كاليفورنيا” 

.2015

 Federal EITC بنفس طريقة التعامل مع California EITC عامل
ُ
ت

لتلقي مخصصات الشؤون  ستخدم لتحديد األهلية 
ُ
ت ال   

ً
وعامة

 California بـ  للمطالبة  كاليفورنيا.  قانون  بموجب  االجتماعية 
كاليفورنيا،  لوالية  بضريبة  مدين  غير  كنت  وإن  حتى   EITC
نموذج  استيفاء  مع  بكاليفورنيا”  الدخل  “عائد  تقديم  يجب 
للحصول على معلومات   .)FTB 3514( وإرفاقه   California EITC
وعن  الرصيد  لتلقي  األهلية  متطلبات   أجل  من  اإلمكانية  عن 
على  وللحصول  الالزمة  كاليفورنيا  نماذج  على  الحصول  كيفية 

مالحظات إضافيةمالحظات إضافية
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من هم الذين يجوز لهم تلقي وجبات مجانية أو مخفضة؟ 

كل الطالب ضمن األسر التي تتلقى مخصصات من CalFresh أو 	 
FDPIR أو CalWORKS، باإلضافة لبعض الطالب الذين يتلقون 

.Medi-Cal

الطالب الذين تقع مسؤوليتهم القانونية على عاتق وكالة للرعاية 	 
أو على عاتق املحكمة.

الطالب الذين يشاركون في برنامج Head Start املنعقد في 	 
مدرستهم.

الطالب الذين يفون بتعريف بال مأوى أو هارب أو مهاجر. برجاء 	 
االتصال بـ”إدارة خدمات التغذية” على الرقم )916) 971-7035.

الطالب الذين تقع أسرتهم على حدود “املبادئ اإلرشادية ألهلية 	 
الدخل الفيدرالي” أو تقع أدناها.

كم تكلف الوجبات املخفضة؟ معدل السعر املخفض هو $0.30 
لإلفطار و0.40$ للغداء.

هل احتاج الستيفاء طلب لكل طالب؟ ال.

هل ينبغي لي استيفاء طلب إذا تلقيت خطاب خالل هذا 
العام الدرا�سي يقول بأن أبنائي معتمدون بالفعل للحصول 

على وجبات مجانية أو مخفضة؟ ال.

األسئلة الشائعة عن برنامج الوجبات

حصل طلب ابني على املوافقة العام املا�سي، 
هل أحتاج الستيفاء طلب جديد هذا العام؟ نعم، فالطلب الذي 

تقدمه إلبنك ال يسري إال لنفس العام الدرا�سي وملدة 30 يوًما من العام 
الدرا�سي التالي، وينبغي لك أن تدرج على الطلب املقدم آخر 4 أرقام من 

رقمك للضمان االجتماعي.

أنا أحصل على WIC، هل يحصل أبنائي على وجبات مجانية؟
األبناء املوجودين ضمن أسر تشارك في WIC قد يكونوا مؤهلين للحصول 

على وجبات مجانية أو مخفضة.

هل سيجري التحقق من املعلومات التي أقدمها؟ نعم.

ا؟
ً
إذا لم أتأهل اآلن، هل يمكنني التقدم الحق

نعم، تقدم إذا انخفض دخلك ليصبح أقل من حد الدخل.

ا 
ً
مواطن ليس  بيتي  أهل  أحد  كان  إذا  التقدم  يمكنني  هل 

أمريكًيا؟ نعم. يمكن لكل األبناء في سن املدرسة ضمن أسر دخلها مؤِهل 
تلقي مخصصات الوجبة املدرسية بغض النظر عن حالة الهجرة ألفراد 

ستخدم ألغراض تتصل بالهجرة.
ُ
األسرة، والتي لن ت

ماذا لو أنني لم أتفق مع قرار املنطقة التعليمية بشأن الطلب 
الذي قدمته؟ راسل أو اتصل بـ”مونيك ستوفال” بمنطقة مدارس سان 
خوان التعليمية للمدارس املوحدة، لعناية: “خدمات التغذية” على العنوان 

,Monique Stovall, San Juan Unified School District  :التالي
Attn: Nutrition Services, 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 
95608; )916( 971-7026.

بمن أتصل إذا راودتني املزيد من األسئلة؟ اتصل بـ”خدمات 
التغذية” على الرقم 7035-971 (916) أو زرها على العنوان التالي:

3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608.
المبادئ اإلرشادية ألهلية الدخل للحصول على الوجبات المجانية والمخفضة 2018-2019 

تتحدد األهلية بناًء على عدد أفراد األسرة بالمنزل وعلى الدخل، فينبغي للدخل إما أن يساوي الحدود 
التالية أو أن يكون أدنى منها.

أسبوعيًا كل 
أسبوعين

مرتين
كل

شهر

شهريًا سنويًا عدد أفراد
المنزل 

$432 $864 $936 $1,872 $22,459 1

$586 $1,172 $1,269 $2,538 $30,451 2

$740 $1,479 $1,602 $3,204 $38,443 3

$893 $1,786 $1,935 $3,870 $46,435 4

$1,047 $2,094 52,268 $4,536 $54,427 5

$1,201 $2,401 $2,601 $5,202 $62,419 6

$1,355 $2,709 $2,934 $5,868 $70,411 7

$1,508 $3,016 $3,267 $6,534 $78,403 8

$154 $308 $333 $666 $7,992 لكل فرد إضافي 
باألسرة، أضف:

مالحظاتمالحظات إضافية
على الرقم اتصلوا بـ”مجلس ضريبة االمتياز”   املساعدة في التقديم، 

.www.ftb.ca.gov 5711-852-800-1  أو عبر موقعهم اإللكتروني  

توجد العديد من الخيارات إلخطار األسر بشأن EITC والتي قد تتضمن 
املقابلة وجًها لوجه أو إلكترونًيا أو املنشورات البريدية أو عبر الهاتف.

برجاء  املوضوع،  بهذا  تختص  استفسارات  أي  لديكم  كانت  إذا 
3676-829-800 أو من خالل  IRS عبر الهاتف على الرقم  االتصال بـ 
موقعهم اإللكتروني www.irs.gov. كذلك يمكنكم االتصال بـ”مجلس 
ضريبة االمتياز” عبر الهاتف على الرقم 5711-852¬800 أو من خالل 

.www.ftb.ca.gov موقعهم اإللكتروني
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أهم املناسباتدليل املدرسة	
التعليم يف الطفولة املبكرة / املرحلة التمهيدية

(916) 971-7375 مارفن مارشال 
5309 Kenneth Ave., C 95608

جنرال ديفي جونيور               575-2430 (916)
1500 Dom Way, S 95864

مدارس املرحلة االبتدائية
(916) 971-5234  Arlington Heights K-5

   K-5 آرلنغتون هايتس
6401 Trenton Wy., CH 95621

(916)2000-867    K-5 كامبريدج هايتس
5555 Fleetwood Dr., CH 95621

(916) 575-2302   K-5كاميرون رانش
4333 Hackberry Ln., C 95608

 (916) 971-5727   K-5كارمايكل
6141 Sutter Ave., C 95608

(916) 971-5241   K-5 كاريدج
7519 Carriage Dr., CH 95621

(916) 575-2306    K-5 كوتدج
2221 Morse Ave., S 95825

(916) 575-2312   K-6 كوان فندمنتال
3350 Becerra Wy., S 95821

(916) 867-2012    K-5 كويل
6330 Coyle Ave., C 95608

(916) 575-2323   K-6 ديل دايو
1301 McClaren Dr., C 95608

(916) 575-2330   K-6 ديل باسو
2700 Maryal Dr., S 95821

(916) 575-2338   K-6 ديتيردنج
6000 Stanley Ave., C 95608

(916) 867-2020   K-6 ديوي األساسية
7025 Falcon Rd., FO 95628

(916) 566-2150   K-5 داير كيلي
2236 Edison Ave., S 95821

(916) 979-8960   K-8 إديسون
2950 Hurley Wy., S 95864

(916) 867-2109  K-8 مركز ديسكفري - جولد ريفر
2200 Roaring Camp Dr., GR 95670

(916) 971-5208   K-5 جراند أوك
7901 Rosswood Dr., CH 95621

(916) 986-2209  K-5 جرين أوكس األساسية
7145 Filbert Ave., O 95662

(916) 566-2157    K-5 جرير
2301 Hurley Wy., S 95825

(916) 566-2165    K-5 هاوي
2404 Howe Ave., S 95825

(916) 867-2046   K-8 كينغزوود
5700 Primrose Dr., CH 95610

(916) 867-2054    K-6 لوجيت
4623 Kenneth Ave., FO 95628

(916) 971-5237    K-8 اليكن
8319 Lichen Dr., CH 95621

(916) 575-2360   K-5 ماريمونت
1401 Corta Wy., S 95864

(916) 971-5212   K-5 ماريبوسا
7940 Mariposa Ave., CH 95610

ميشن K-6 المفتوحة   575-2362 (916)
2925 Mission Ave., C 95608

(916) 867-2066   K-6 نورثريدج
5150 Cocoa Palm Wy., FO 95628

(916) 986-2215    K-5 أوكفيو
7229 Beech Ave., O 95662

(916) 867-2067   K-8 أورانجفيل المفتوحة
5630 Illinois Ave., F.O. 95628

(916) 986-2228   K-5 أوتومون
9460 Ottomon Wy., O 95662

(916) 575-2373   K-5 باسادينا
4330 Pasadena Av., S 95821

(916) 867-2071    K-5 بيك
6230 Rutland Dr., C 95608

(916) 867-2076   K-6 بيرشينج
9010 Pershing Ave., O 95662

(916) 867-2094   K-5 شوايتزر
4350 Glenridge Dr., C 95608

(916) 575-2390   K-8 سييرا أوكس
171 Mills Rd., S 95864

(916) 867-2098   K-5 سكاي كرست
5641 Mariposa Ave., CH 95610

(916) 971-7320   K-8 ستار كينج
4848 Cottage Wy., C 95608

(916) 867-2041   K-5 توماس كيلي
6301 Moraga Dr., C 95608

(916) 971-5200   K-5 تراجان
6601 Trajan Dr., O 95662

(916) 986-2243   K-6 توين ليكس
5515 Main Ave., O 95662

(916) 575-2407    K-5 ويتني
4248 Whitney Ave., S 95821

(916) 971-5216   K-8 وودسايد
8248 Villa Oak Dr., CH 95610

مدارس املرحلة الوسطى

أركايد األساسية    971-7300 (916)
3500 Edison Ave., S 95821

آردن     971-7306 (916)
1640 Watt Ave., S 95864

باريت     971-7842 (916)
4243 Barrett Rd., C 95608

كارنيجي     971-7853 (916)
5820 Illinois Ave., O 95662

تشرشل     971-7324 (916)
4900 Whitney Ave., C 95608

باستور األساسية    971-7891 (916)
8935 Elm Ave., O 95662

سيلفان     971-7873 (916)
7085 Auburn Blvd., CH 95621

ويل روجرز    971-7889 (916)
4924 Dewey Dr., FO 95628

مدارس املرحلة الثانوية

بيال فيستا    971-5052 (916)
 8301 Madison Ave., FO 95628

كازا روبل األساسية   971-5452 (916)
9151 Oak Ave., O 95662

ديل كامبو    971-5664 (916)
4925 Dewey Dr., FO 95628

إل كامينو األساسية   971-7430 (916)
4300 El Camino Ave., S 95821

إنسينا اإلعدادية )6 إلى 12)  971-7538 (916)
1400 Bell St., S 95825

ميسا فيردي    971-5288 (916)
7501 Carriage Dr., CH 95621

ميرا لوما    971-7465 (916)
4000 Edison Ave., S 95821

ريو أميريكانو   971-7494 (916)
4540 American River Dr., S 95864

سان خوان    971-5112 (916)
7551 Greenback Ln., CH 95610

مركز تعليم بديل

تقع كل البرامج في:
10700 Fair Oaks Blvd., F.O. 95628

إل سيرينو    979-5060 (916)
)دراسة مستقلة(

ال إنترادا    979-8050 (916)
)مدارس التعليم الثانوي المستمر(

(916) 971-5001 أنسكول    

املدارس املستقلة

مدرسة تشويسس المستقلة   979-8378 (916)
4425 Laurelwood Way, S 95864

مراكز التعليم املتخصص

لوريل راف    971-7586 (916)
 5325 Garfield Ave., S 95841

ال فيستا    867-2121 (916)
4501 Bannister, F.O.

رالف ريتشاردسون   971-7411 (916)
4848 Cottage Wy., C 95608

تعليم الكبار

مركز صنرايز الفني   971-7654 (916)
7322 Sunrise Blvd., CH 95610

مركز كريكسايد للكبار   575-2320 (916)
2641 Kent Drive, S 95821

GR = جولد ريفر C = كارمايكل  
O = أورانجفيل CH = سيترس هايتس  
S = سكرامنتو FO = فير أوكس  

أول أو آخر يوم في الدراســة  
 

 عطلة فيدرالية أو على مســتوى الوالية
(ليس يوًما دراسيًا)

 

 عطلة مدرسية
 أو عطالت محلية
 (ليس يوًما دراسيًا)

 

إجازة الصيف

أغسطس
 M T W T F  
   1 2 3  
 6 7 8 9 10  

13 14 15 16 17
 20 21 22 23 24  
 27 28 29 30 31  
       

سبتم�� 
 M T W T F  
 3 4 5 6 7  
 10 11 12 13 14  
 17 18 19 20 21  
 24 25 26 27 28  
      
      

 

أكتوبر 
 M T W T F  
 1 2 3 4 5  

8 9 10 11 12  
 15 16 17 18 19  
 22 23 24 25 26  
 29 30 31    
      

 

نوفم��
S M T W T F  
    1 2  

5 5 6 7 8 9  
12 12 13 14 15 16  
19 19 20 21 22 23  
26 26 27 28 29 30  

ديسم�� 
 M T W T F  
 3 4 5 6 7  
 10 11 12 13 14  
 17 18 19 20 21  
 24 25 26 27 28  
 31      
       

 

يناير 
M T W T F  
 1 2 3 4  

 7 8 9 10 11  
14 15 16 17 18  

 21 22 23 24 25  
28 29 30 31   

      
 

اير ف��
 M T W T F  
     1  
 4 5 6 7 8  
 11 12 13 14 15  
 18 19 20 21 22  
 25 26 27 28   
       

مارس 
 M T W T F  
     1  
 4 5 6 7 8  
 11 12 13 14 15  
 18 19 20 21 22  
 25 26 27 28 29  
       

 

إبريل 
 M T W T F  
 1 2 3 4 5  
 8 9 10 11 12  

15 16 17 18 19  
 22 23 24 25 26  
 29 30     
      

 

مايو
 M T W T F  
   1 2 3  
 6 7 8 9 10  
 13 14 15 16 17  
 20 21 22 23 24  
 27 28 29 30 31  

      

يونيه 
 M T W T F  
 3 4 5 6 7  
 10 11 12 13 14  
 17 18 19 20 21  
 24 25 26 27 28  
       
       

 

  


