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التطوير إليجاد مدارس آمنة وداعمة
موجز عن
مدارس بافالو العامة
معايير السلوك
على مستوى المجتمع
ودعم التدخل
4102 - 4102
للطالب واآلباء واألمهات

تشير األبحاث إلى أن العالقات اإليجابية تساعد األطفال على التعلم وأنه ،تزداد في الغالب ،فرص نجاح
الطالب ،وكذلك تقل إحتماالت إنحرافهم بعيدا ،حيث يشعرون بأنهم على إتصال مع اآلخرين في مدرستهم
ومجتمعهم .وتلتزم مدارس بافالو العامة بتعزيز العالقات اإليجابية مع الطالب وبتحسين جو المدرسة وكذلك
الثقافة التي تزود الطالب ببيئة داعمة يمكنهم من خاللها النمو على الصعيدين التعليمي واإلجتماعي.

تفخر مدارس بافالو العامة بأن تعلن عن إ عتماد نظام ا ً جديد ا ً ل قواعد السلوك ( معايير السلوك على
مستوى المجتمع ودعم التدخل  ) 1024 - 1023من قبل مجلس إدارة منطقة مدارس بافالو في 14

أبريل /نيسان  ، 1023وأصبح ساري المفعول إعتبار ا ً من  2يوليو /تموز  . 1023وقد تم وضع هذه
ال معايير لضمان جعل مدارسنا بيئات آمنة ومنظمة التي ي تقدم بها التعليم ودعم نجاح الطالب في
الحياة و المجتمع.

تمشيا مع متطلبات مشروع ( SAVEقانون المدارس اآلمنة ضد العنف) ،تقدمت المنطقة المدرسية بهذا
الموجزالمكتوب بلغة بسيطة للطالب والوالدين أو الوصي عن معايير مدارس بافالو العامة للسلوك على مستوى
المجتمع ودعم التدخل  .3102-3102وتوجد نسخة كاملة من المعايير على موقع المنطقة المدرسية .وستطبق
الشروط المحددة في النسخة الكاملة من المعايير على جميع الحاالت.
مالحظة :يدخل في كل قسم من مواقع الوثيقة صفحات النسخة الكاملة للمعايير ويوجد بها تفاصيل إضافية
خاصة بهذا القسم.
اآلباء واألمهات كشركاء (صفحة )0
يلعب جميع الطالب واآلباء واألمهات واألوصياء والعاملين في المدرسة دورا في جعل المدرسة آمنة ،ويجب
عليهم العمل معا على تحقيق هذا الهدف .ويشجع اآلباء واألمهات على مناقشة سلوك طفلهم مع ممثلي المدرسة
والعمل مع المدرسة في دعم اإلستراتيجيات التي من شأنها مساعدة أطفالهم على النجاح في المدرسة والمجتمع.
تشجيع السلوك اإليجابي للطالب (صفحة )3
ستقوم المدارس بتقديم الدعم للسلوك اإليجابي باإلضافة إلى الفرص الفعلية لمساعدة الطالب على تطوير
المهارات في التعرف على العواطف والتعامل معها ،وتطوير االهتمام باآلخرين ،وإقامة عالقات إيجابية،
واتخاذ القرارات الحكيمة ،في سعيهم لمنع السلوكيات السلبية.
الوقاية والتدخل (صفحة )3
تـقدم إستراتيجيات الوقاية لجميع الطالب كما يتوفر التدخل والدعم للطالب الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية.
ممارسات الوقاية  /إستراتيجيات التدخل (صفحة )02-7

أنظمة السلوك اإليجابي

دونالد أ .أوغيلفي
Donald A. Ogilvie

المدير العام المؤقت للمدارس
الدكتور ويل كيريتزتس
Dr. Will Keresztes

رئيس دعم الطالب
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إن نظام المستويات الثالثة مصمم لتلبية االحتياجات السلوكية لجميع الطالب.
المستوى  0التدخالت الشاملة :تركز التدخالت الشاملة على تطوير السلوكيات االجتماعية اإليجابية لجميع
الطالب .ويتضمن ذلك تدريس التوقعات السلوكية وتقدير الطالب على متابعة التوقعات.
المستوى  4التدخالت الثانوية :ويقصد من التدخالت الثانوية دعم الطالب الذين يحتاجون إلى دعم سلوكي
إضافي يتجاوز التدابير العامة .ويمكن أن تشمل التدخالت الثانوية:
المراجعة في البداية وفي النهاية  :Check-in Check-outيراجع الطالب مع أحد األشخاص الكبار في بداية
ونهاية كل يوم من أيام المدرسة ليحصلوا على إتصال إيجابي كل يوم.
المجموعات التعليمية اإلجتماعية  /األكاديمية ( :)SAIGيتم دعم الطالب في مجموعة صغيرة مع تعليمات
مباشرة عن التوقعات على نطاق المدرسة بكاملها و  /أو بإستبدال السلوكيات.
موجز التقييم السلوكي الوظيفي  /خطة تدخل بالسلوك  :FBA / BIPتطوير خطة السلوك للطالب الواحد بناء
على نقاط القوة عنده واالحتياجات السلوكية.
3

السلوكيات غير المناسبة والمعرقلة :مستويات االستجابة (صفحة )02
المستوى  3التدخل الثالث :تم تصميم التدخالت الثالثة للطالب الذين يمكنهم اإلستفادة من الدعم الفردي .ويمكن
أن يشمل التدخل الثالث:
تطبيق معقد للـ :FBA / BIP :لقد تم تطوير خطة التدخل السلوك من قبل فريق من األفراد (بما في ذلك األسرة
والمجتمع والبالغين في مدرسة الطفل) التي تقوم على نقاط القوة في الطفل واالحتياجات السلوكية.
اإللتفاف (اللفة)  :Wraparoundيجري إختيار فريق لدعم نجاح الشباب من قبل الطالب وأسرته  /أسرتها.
يجتمع هذا الفريق لوضع خطة تدخل ودعم إلحتياجات الطالب السلوكية.
قانون الكرامة لجميع الطالب (صفحة )32
يضمن قانون الكرامة لجميع الطالب (قانون الكرامة) بأن ال يخضع أي طالب إلى التمييز أو التحرش ،على
أساس عرق الشخص الحقيقي أو الظاهري أو اللون أو الوزن أو األصل القومي أو االنتماء العرقي أو الدين،
أوالعجز في الممارسة الدينية ،التوجه الجنسي أوالهوية الذكورة أو األنوثة الجنسية أو الجنس من قبل موظفي
المدرسة أو الطالب وذلك على ممتلكات المدرسة ،أو على باص المدرسة ،أو في المناسبات التي تقيمها
المدرسة ،أو النشاط الذي يبدأ من خارج أرض المدرسة ويستمر بعد دخول المدرسة.
ويمكن أن يشمل التحرش ،من بين أمور أخرى ،إستخدام ،داخل وخارج ممتلكات المدرسة ،تكنولوجيا
المعلومات ،بما في ذلك على سبيل الذكر ال الحصر البريد اإللكتروني ،والرسائل الفورية ،البلوق ،وغرف
الدردشة ،والصفحات ،والهاتف الخليوي ،وأنظمة األلعاب ومواقع التواصل االجتماعي ،للمضايقة عمدا أو
لتهديد اآلخرين .ويشار إلى هذا النوع من التحرش عموما باسم "التهديد باإلعتداء بواسطة األنترنت سايبر
بوليينغ ".cyber-bullying
تلتزم المنطقة المدرسية بحماية الحقوق الممنوحة لجميع الطالب وفقا لقوانين الوالية والحكومة االتحادية.
وباإلضافة إلى ذلك ،تلتزم بتعزيز بيئة مدرسية آمنة وصحية ومنظمة ومتمدنة ،ويتمتع جميع طالب المنطقة
المدرسية بحق:
 )0توقع بيئة مدرسية تؤدي إلى التعلم
 )3التعامل بإحترام من قبل أولئك في المجتمع المدرسي
 )2المشاركة في جميع أنشطة المنطقة المدرسية على قدم المساواة ،بغض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة
أو األصل القومي أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة (بالشكل الذي يتفق مع مكافحة سياسة
المنطقة المدرسية تجاه التحرش)
 )2الحصول على قواعد المدرسة ،وعند الضرورة ،تلقي تفسيرا لتلك القواعد من العاملين في المدرسة
 )5تقديم روايتهم عن األحداث ذات العالقة لموظفي المدرسة المخولين بفرض عقوبة تأديبية ،بما يتعلق بفرض
عقوبة
نظام معايير زي اللباس (صفحة )21
يـتوقع من جميع األشخاص إعطاء االهتمام المناسب إلى النظافة الشخصية واللباس المناسب للمدرسة ولألعمال
المدرسية .تقع المسؤولية األساسية على الطالب وأولياء أمورهم فيما يتعلق باللباس والمظهر المقبول .يتعين
على المعلمين وعلى جميع العاملين اآلخرين في المنطقة المدرسية أن يكونوا مثاال يحتذى به وأن ويساندوا
الزي المقبول للطالب وأن يساعدوا الطالب على تطوير فهم المظهر المناسب في البيئة المدرسية ،من خالل
االلتزام أيضا بهذه المعايير.
سيطلب من الطالب غير الملتزمين بقواعد اللباس تعديل مظهرهم من خالل تغطية أو إزالة الشيء المخالف،
وإذا لزم األمر و  /أو كان ذلك عمليا اإلستعاضة عنها بمالبس مقبولة .يمكن أن يتعرض أي طالب يرفض القيام
بذلك إلى عقوبات تأديبية وفقا لمعايير السلوك على مستوى المجتمع ودعم التدخل.
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عندما يكون سلوك الطالب معرقل للعمل أو غير الئق ،يستجيب موظفو المدرسة والمدراء بشكل منطقي ،مالئم
وبإستمرار وعلى نفس المنوال .تعرض معايير مدارس بافالو العامة من ناحية السلوك على مستوى المجتمع
ودعم التدخل  3102-3102أربعة مستويات لإلستجابة الممكنة على السلوك غير المناسب والمعرقل ألنشطة
المدرسة .ويجري تصنيف كل سلوك غير مناسب أو معرقل ضمن واحد أو أكثر من مستويات التدخل
واإلستجابة لها .يجب على المدراء وموظفي المدرسة إستخدام المستويات المقترحة فقط لكل سلوك.
إذا تم تصنيف السلوك بأنه غير مناسب أو معرقل ضمن إثنين أو أكثر من المستويات ،كلما أمكن عندئذ ،يجب
أن تستخدم أوال اإلستجابة التأديبية بأدنى مستوى من التدخل.
مستويات التدخل واإلستجابات (صفحة )05
المستوى  :0اإلستجابات والتدخالت مع تدريبات المهارات اإلجتماعية  SSTفي الصفوف المدرسية
• يهدف إلى تعليم السلوك الصحيح والبديل بحيث يتمكن الطالب من التعلم والتصرف بسلوك محترم.
• قد يكون مناسبا عندما ال يكون عند الطالب أية حوادث سابقة و لم يحتاج إلى التدخالت مسبقا.

المستوى  :4التدخالت واإلستجابات اإلدارية
• يمكن أن يتضمن مشاركة إدارة المدرسة وإستهداف السلوك الصحيح وذلك من خالل التأكيد على خطورة
السلوك ،مع إبقاء الطالب في المدرسة
• يمكن أن يكون مناسبا عند تنفيذ الدعم في صف الدراسة لمعالجة السلوك ،خاصة السلوك المستمر الذي يؤثر
سلبيا على تعلم الطالب نفسه وكذلك الطالب اآلخرين.

المستوى  :3اإلستجابة بالفصل المؤقت والتحويل
• يمكن أن ينطوي على فصل الطالب من المدرسة لفترة قصيرة بسبب شدة سوء السلوك
• يمكن أن يكون مناسبا بعد تنفيذ التدخالت والدعم ومع ذلك يزداد السلوك سوءا (يتكرر السلوك السيء)

المستوى  :2اإلستجابة بالفصل والتحويل
• يمكن أن يتضمن فصل الطالب من المدرسة بسبب شدة سوء السلوك
• يمكن أن يتضمن وضع الطالب في بيئة آمنة ،توفر له هيكال لبنية إضافية تساعد في معالجة السلوك
• يركز على مراقبة سالمة المجتمع المدرسي ويضع نهاية للسلوك التدميري الذاتي والخطير
• يمكن أن يكون مناسبا عندما يؤثر سلوك الطالب بشكل خطير على سالمة اآلخرين في المدرسة
اإلجراءات القانونية المطبقة على الطالب المعاقين (الصفحات  21-23والملحق ف)
يمكن أن يكون ضروريا فصل الطالب ،إخراجه من المدرسة أو بدال عن ذلك تأديب الطالب المعاقين لمعالجة
السلوك المعرقل أو غير المناسب .يتمتع الطالب المعاقون ببعض تدابير الحماية من تطبيق اإلجراءات عليهم،
كلما أرادت السلطات المدرسية فرض عقوبات تأديبية عليهم .تنسجم اإلجراءات مع الضمانات التي تقدمها لهم
القوانين واللوائح السارية المفعول.
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السلوكيات غير المناسبة والمعرقلة ومستويات االستجابة
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يمكن تحويله
للشرطة

الهجوم على طالب
(مثل الضرب ،الرفس أو لكم طالب آخر دون تنبيه أو إستفزاز)
بدون إصابة (غير منظورة ،إصابات جسدية)
إصابة جسدية من قبل الحضانة إلى الصف 2
إصابة جسدية من الصف  5إلى 03
التهديد باإلعتداء ،بمافي ذلك الترهيب باإلعتداء على األنترنت سايبر بوليينغ
 cyber-bullyingوالحوادث المتعلقة بالعصابات
التصرف المتعمد (بما في ذلك اللفظي أو الجسدي أو الكتابي) أو التواصل
اإللكتروني الذي يهدد أو يرهب بشدة ويعرقل بشكل كبير سير نظام العمل
للمدرسة
التهديد الشديد باإلعتداء (راجع األمثلة المذكورة في المعايير)
عرقلة سير الدراسة في الصف
الحديث في الصف أو التحدث دون اإللتزام بالدور .رمي األشياء؛ إستفزاز،
إزعاج أو إغاظة الطلبة اآلخرين؛ والسلوكيات األخرى التي تصرف الطالب
عن التعلم
تحدي السلطة و  /أو العصيان (بدون عنف  /وغير جسدي)
عدم إتباع التعليمات
عدم الجواب على أسئلة موظفي المدرسة أو اإلستجابة لطلباتهم
عدم إتباع التعليمات بشكل يؤدي إلى تهديد محتمل أو أذى للنفس أو لشخص
آخر
عدم إتباع التعليمات التي تؤدي مباشرة إلى أذى النفس أو آلخرين
سلوك عدم اإلحترام
القيام بحركات غير الئقة ،أوالرموز أو التعليقات ،أو إستخدام لغة سافلة
معادية أو وسخة
استعمال الشتائم اللفظية أو التحقير ،أو الكذب أو إعطاء معلومات مضللة أو
كاذبة إلى موظفي المدرسة
استعمال الشتائم اللفظية أو التحقير ،أو الكذب أو إعطاء معلومات مضللة أو
كاذبة إلى موظفي المدرسة التي تؤدي إلى أضرار نفسية أو جسدية لشخص
آخر
المخدرات أو المواد الخاضعة للرقابة
(في المدرسة ،في األنشطة التي ترعاها المدرسة أو عندما تشترك بحوادث
تؤثر على سالمة أو رفاهية المجتمع المدرسي)
تحت تأثير المواد الممنوعة
تستخدم أو عندك مواد ممنوعة
توزع أو تبيع مواد ممنوعة
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يتمتع الطالب بحق:
• الدوام في المدرسة بالمنطقة المدرسية التي يقيم بها الوالد/ة القانوني أو الوصي القانوني  ،والحصول على
التعليم العام المناسب من عمر  5سنوات إلى  ،30كما ينص القانون.
• أن يتوقع كون المدرسة مكانا آمنا ،منظما وهادفا لجميع الطالب للحصول على التعليم وأن يعامل بلباقة
وكياسة ونزاهة واحترام من قبل الطالب اآلخرين والعاملين في المدرسة.
• اإلتصال باألفراد أو الهيئات القادرة على توفير المساعدة المباشرة للطالب في المشاكل الشخصية الكبيرة
• الحماية من التخويف والتحرش ،أو التمييز على أساس العرق الشخصي الحقيقي أو الظاهر أو االنتماء العرقي
أو الدين أو الوزن ،أو الممارسة الدينية أو الجنس أو النوع  /الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة ،من
قبل الموظفين أو الطالب على ممتلكات المدرسة أو في المناسبات التي ترعاها المدرسة أو النشاطات األخرى.
مسؤوليات الطالب
• الدوام بالمدرسة يوميا بإنتظام وبالوقت المحددة ،أداء الواجبات ،والسعي للقيام بعملهم بأعلى جودة ممكنة ،وأن
يكونوا مستعدين للتعلم
• العمل بأفضل إستطاعتهم في جميع األنشطة األكاديمية والالمنهجية ،فضال عن التصرف بعدل ودعم لآلخرين
• التعبير عن اآلراء واألفكار بطريقة محترمة حتى ال تسيء أو تطعن أو تحد من حقوق وامتيازات اآلخرين
• أن يحترموا بعضهم البعض ويعاملوا اآلخرين بصورة عادلة وفقا لمعايير السلوك للمنطقة المدرسية على
مستوى المجتمع ودعم التدخل  3102-3102وألحكام قانون الكرامة .أن يتصرفوا بطريقة تعزز بيئة خالية من
التخويف والتحرش ،التمييز .التبليغ وتشجيع اآلخرين ،على التبليغ عن حوادث التخويف  ،التحرش أو التمييز.
المعايير لألجهزة اإللكترونية المحمولة (صفحة )20
• يجب عند دخول المدرسة تخزين جميع الهواتف الخليوية في خزانة الطالب .يجب تخزين الهاتف الخليوي
وهو مطفأ " "OFFأو في وضع غير تشغيلي.
• ال يسمح للطالب بحمل أو تشغيل الهواتف الخليوية في المباني المدرسية والباصات المدرسية.
• يخضع كل طالب يحمل أو يشغل الهاتف الخليوي في مبنى المدرسة لمصادرة هذا الهاتف من قبل موظف
األمن والسالمة اإلداري للمنطقة المدرسية.
• عندما تجري مصادرة الهاتف الخليوي من الطالب ،سيقوم الموظف على الفور بإخطار الوالدين  /أولياء
األمور للطالب ،حتى يقوموا بترتيبات أخرى (وسائل لالتصال) يمكن تزويد أطفالهم بها .تفترض أحكام
المصادرة المذكورة في معايير السلوك على مستوى المجتمع والتدخل بأن الموظف يقوم باإلتصال مباشرة مع
الوالدين  /أولياء األمور.
يمكن أن تأذن المنطقة المدرسية باالستخدام المالئم للهاتف الخليوي في الصف ،عندما يستخدم فقط ألغراض
تعليمية ،وفقط عندما يعطي معلم الصف األذن بذلك.
• يعود قرار إحضار جهاز االتصاالت اإللكترونية أو أجهزة اللعب اإللكترونية إلى الطالب و  /أو الوالدين /
أولياء األمور .وإن الطالب والوالدين  /األوصياء على علم بأن المنطقة المدرسية التتحمل أية مسؤولية عن
األضرار والتدمير والسرقة أو فقدان هذه األجهزة على ممتلكات المدرسة .لذلك عندما يقرر الطالب أو الوالدين
 /األوصياء إحضارمثل هذه األجهزة فإنهم يتحملون المخاطر المحتملة كاألضرار والتدمير والسرقة أو الفقدان.
• إن أخذ أو نشر أو نقل أو تبادل أية مواد أو صور فاحشة أو إباحية أو بذيئة أو غير قانونية أو غير ذلك من
الصور أو الرسومات ،سواء عن طريق التحويل اإللكتروني (أجهزة االتصاالت الالسلكية) أو بغير ذلك (ما
يسمى عادة الرسائل النصية ،texting ،أو الصور الجنسية  sextingبالبريد اإللكتروني ،الخ) ،يمكن أن يشكل
جريمة تخضع لقوانين الوالية و  /أو القوانين االتحادية.
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إن إستبعاد الطالب من المدرسة هو عقوبة كبيرة ،التي يمكن أن تفرض على الطالب الذين يمارسون سلوكا
خارج مبني المدرسة (ليس في المدرسة أو عند كونه ال يخضع إلشراف سلطة المدرسة أو أي موظف أو عضو
من مجلس إدارة ال منطقة ال مدرس ية) .وهذا السلوك يؤثر سلبا على سير التعليم أو يعرض صحة أو سالمة أو
أخالق الطالب للخطر ،أو عندما يشكل تهديدا بإيقاع الضرر بنفسه/ها ،أو بممتلكات المدرسة .يمكن أن يخضع
الطالب الذين تبين أنهم انتهكوا معايير السلوك على مستوى المجتمع ودعم التدخل للمنطقة المدرسية للعقوبات
التالية ،واحدة منها أو جميعها مجتمعة.ويمكن لموظف المدرسة الذي تحدد بعد كل عقوبة أن يفرض تلك
العقوبة ،بشكل يتفق مع حقوق الطالب بتطبيق اإلجراءات القانونية الواجبة.

إجراءات إستبعاد الطالب
(الصفحة  51والملحقات المرفقة أ،ب،ج،د،هـ)
تبليغ الوالدين

تبليغ الوالدين
كتابة

إجتماع غير
رسمي

x

x

x

x

x

x

x

x

x

فصل قصير األجل

x

x

x

الطلب من
مجلس إدارة
المنطقة
المدرسية
التحقيق بناء
على قانون
التعليم 3402
في والية
نيويورك
الطلب من
مدير عام
المدارس

االحتجاز
الفصل من
المواصالت
فصل من
المشاركة
بالرياضة
فصل داخل
المدرسة
فصل المعلم

x
x

x
x

x

يمكن مراجعة حقوق الوالدين ومسؤولياتهم في معايير السلوك على مستوى المجتمع ودعم التدخل -3102
( .3102المعلومات اإلضافية أدناه)
زوار المدرسة (صفحة )25
يخضع الوالدان واألوصياء وزوار المدارس لنفس القواعد ،مثلهم مثل الطالب والموظفين اآلخرين في
المدرسة .يجب على جميع الزوار الذهاب إلى المكتب الرئيسي عند وصولهم إلى المدرسة ،يجب تسجيل
الدخول ،ويجب إ رتداء شارة تحديد الهوية .قد ال تطبق هذه القاعدة إذا كانت المناسبة مفتوحة للجمهور ،مثل
المنافسات الرياضية أو اإلجتماعات العامة .ويجب ترتيب الزيارات إلى الفصول المدرسية أثناء اليوم الدراسي
مقدما مع معلم/ة الصف.

المزيد من المعلومات
توجد نسخة كاملة من معايير منطقة مدارس بافالو العامة بافالو للسلوك على مستوى المجتمع ودعم التدخل
 3102-3102في مكتب مبنى كل مدرسة وموجود أيضا في موقع الممنطقة المدرسية على:
www.buffaloschools.org

األسئلة
إذا كانت لديك أسئلة عن معايير السلوك على مستوى المجتمع ودعم التدخل  3102-3102يمكنك التوجه بها
إلى مدير المبنى أو إلى مكتب خدمات دعم الطالب على الرقم .608-3227

دليل خدمات الدعم
للحصول على دليل مكاتب مجلس إدارة منطقة مدارس بافالو ،انظر صفحة ( )iمن معايير السلوك على
مستوى المجتمع ودعم التدخل  ،3102-3102أو على موقع المنطقة المدرسية.
الموارد البشرية – مالحظة عدم التمييز
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فصل طويل األجل

x

x

x

x

x

x

فصل دائم

x

x

x

x

x

x

التميز منطقة بافالو المدرسية العامة على أساس عرق الشخص الحقيقي أو الظاهري أو اللون أو العقيدة أو الدين
أو الممارسة الدينية ،أو األصل القومي أو االنتماء العرقي أو الجنس (بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف
الجنسي) ،الهوية الجنسية ،والميل الجنسي (مصطلح "التوجه الجنسي" يعني العالقة مع الجنس اآلخر ،الشذوذ
الجنسي ،واالزدواجية ،أو فقدان الرغبة الجنسية) أو االنتماء السياسي أو العمر أو الحالة االجتماعية أو الوضع
العسكري ،وضع المحاربين القدماء واإلعاقة والوزن وضحية العنف المنزلي ،وإعتقال أو سجل اإلدانة
القضائية ،المعلومات الجينية أو أية حالة تحظرها والية نيويورك و  /أو قوانين عدم التمييز االتحادية في
برامجها وأنشطتها ،وتوفر المساواة في دخول الكشافة وغيرها من مجموعات الشباب المعينة .ينبغي أن توجه
االستفسارات بخصوص سياسات عدم التمييز في المنطقة المدرسية إلى:
HRCompliance@buffaloschools.org

بريان ت .لورنتس  ، Brian T. Lorentzنائب مدير الموارد البشرية
719 City Hall
Buffalo, New York 14202

الكشف بال تعيين بطريقة عصا الكشف عن المعادن (صفحة )22
إن فحوصات الكشف عن المعادن هي الوسائل الالزمة للكشف ومنع حيازة األسلحة وتجنب عواقبها .يمكن
للمدير العام لمدارس المنطقة أو من ينوب عنه أو المسؤولين اآلخرين في المدرسة إعطاء األذن بإجراء الكشف
عن المعادن في أيام يتم اختيارها عشوائيا خالل فترة محددة من اليوم ،وذلك باستخدام الموظفين المدربين .كما
يمكن للمدير العام أو من ينوب عنه أوموظف آخر مسؤول في المدرسة أن يأذن بإجراء فحوصات للكشف عن
المعادن في أيام مختارة لمعالجة مخاوف معينة "حسب الحاجة" أو في األيام التي تقام فيها مناسبات خاصة.
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)701( 601 -2573
تـطبق معايير منطقة مدارس بافالو ال عامة للسلوك على مستوى المجتمع ودعم التدخل  4102-4103على
جميع األشخاص ،على ممتلكات المدرسة أو عند حضور مناسبة مدرسية ما عدا في حالة وجود نص محدد في
المعايير يشير بأنها تطبق فقط على مجموعة معينة من الناس .يركز هذا الملخص على القواعد المطبقة على
الطالب وأولياء األمور .وإن القواعد المنصوص عليها في المعايير ليست هي المعايير الوحيدة التي تحكم سلوك
وأداء طالب المنطقة المدرسية والموظفين والزوار؛ فإنها ال تقصد أن ،وال يجوز أن ،تحد من سلطة المنطقة
المدرسية في اتخاذ اإلجراءات واإلستجابة المناسبة على أسس غير مدرجة في المعايير ،بما في ذلك السلوك
خارج مباني المدرسة في الحاالت المناسبة.
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