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المدرسیةمنطقتناحول

Northeast(916متروإيستنورثمنطقة Metro فيمتوسطةتعلیمیةمناطقأربعمنواحدةھي)916
مینیسوتا، و ھي تقدم برامج متخصصة ومشتركة تشمل التعلیم المھني والتقني، خدمات التعلیم الخاص، مراكز

التعلم في المنطقة، وبرامج الرعاية والعالج.

المناطق التعلیمیة المتوسطة ھي مناطق تعلیمیة متخصصة توفر خدمات طالبیة محددة إلى مجموعة من المناطق
والتي)288و916،917،287(متوسطةتعلیمیةمناطقأربعمینیسوتاواليةتمتلكاإلعتیادية."األعضاء"التعلیمیة

سنويًا.طالب20,000منألكثرالخدماتتقدم

العائالت والمجتمع

العائالت مثل اآلباء البیولوجیین، األجداد، اآلباء بالرعاية، اآلباء بالتبني، األشقاء، الجیران، ممثلي المنزل الجماعي، أو
غیرھم من أولیاء األمور، ھم شركاء تعلیمیین أساسیین يساعدون طالبھم بالوصول إلى أقصى إمكاناتھم. فإذا كنت

تمتلك أفكاًرا حول كیفیة العمل مًعا لدعم طالبك، من فضلك ال تتردد في التواصل معنا.

نحن متحمسون إلنضمام طالبكم إلینا في رحلتھم التعلیمیة لھذا العام الدراسي. سیوفر ھذا الكتیب دلیالً
Northeast(قبلمنالمتبعةالمھمةوالسیاساتلإلجراءات Metro معتعاملنالضماننستخدمھاوالتي)916

مسائل اإلجراءات، السلوك واإلنضباط بإتساق.

أعضاؤنا
:13الـاعضائنامناطقمنواحدةفييعیشونالذينوالعائالتللطالبالخدماتنقدمنحن

)12Centennial(#12#سینتینیال●
Columbia(13#ھايتسكولومبیا● Heights #13(
Forest(831#لیكفوريست● Lake #831(
Fridley(14#فريدلي● #14(
Mahtomedi(832#ماھتومیدي● #832(
Mounds(621#فیوماوندز● View #621(
North(622#أوكدل–مابلوود–بولسانتنورث● St. Paul - Maplewood - Oakdale #622(
Roseville(623#روزفیل● #623(
South(833#واشنطنساوثمقاطعة● Washington County #833(
Spring(16#باركلیكسبرينج● Lake Park #16(
.St(282#برايتوننیو–أنتونيسانت● Anthony - New Brighton #282(
Stillwater(834#ستیلووتر● #834(
White(624#لیكبیروايت● Bear Lake #624(

المھمة

Northeast(منطقةتلبي Metro والمناطقالتدريسیین،للطالب،الفريدةالحاجاتالمتوسطةالتعلیمیة)916
التعلیمیة عن طريق اإلبتكار، الجودة، والخبرة الموثوقة.



ما نقوم به

مراكز التعلم في المنطقة
غیرتعلیمیةبیئةفيوالمھنیةالتعلیمیةأھدافھمتحقیقفيالطالب)ALCs(المنطقةفيالتعلممراكزتساعد

تقلیدية. تقدم المواقع الثالثة مناھج المدرسة الثانوية بطريقة شاملة وصارمة يتم إيصالھا ضمن بیئة مخصصة، مرنة
وحاضنة.يتلقى الطالب المساعدة في إستیفاء متطلبات التخرج و إتاحة الفرص إلكتساب المھارات المھنیة و الخبرة

العملیة.

الرعاية والعالج
Northeast(توفر Metro عالجمراكزأوالمستشفیاتفيالرعايةيتلقونالذينللطالبالتعلیمیةالخدمات)916

الصحة العقلیة. برامج الرعاية والعالج تساعد في ضمان أن ال يفقد الطالب مسار أھدافھم التعلیمیة بینما يتلقون
العالج خارج مدارسھم المنزلیة.

التعلیم المھني والتقني
Century(سینتشريكلیةمنالشرقيالحرمفيالواقعوالتقنيالمھني916مركزيوفر College(تعلیمفرص

شغفھمبإستكشاف12إلى11منالصفوففيالمشاركةالمدارسلطالبتسمحوھادفةنوعھامنفريدةعملي
بینما يكتسبون إعتمادات المدرسة الثانوية والكلیة في بیئة الكلیة. يحضر الطالب إلى المركز لمدة ساعتین خالل

الیوم الدراسي.

التعلیم الخاص
Northeast(فيالخاصالتعلیموخدماتبرامج Metro لطالبلإلستجابةالتخصصمنعالیةدرجةعلىھي)916

المناطق األعضاء لدينا ذوي أكثر اإلحتیاجات تحديًا. تساعد بیئات التعلم عالیة التنظیم والداعمة الطالب في الوصول
ألھدافھم األكاديمیة، اإلجتماعیة، العاطفیة، السلوكیة والتوصلیة.

القیم
بالشيء الصائب حتى عندما الالسلوك المبني على أساس المعتقدات. "القیامالنزاھة:●

يكون ھناك من يراقب."

من أجل الحصول على أفضلالعمل بإسلوب يفوق الشبھات إلستخدام المواردالمساءلة:●
النتائج للطالب والجھات المعنیة.

بین الموظفین، الطالب والمناطق للثراء الذيبیئة مرحبة حیث يتم تقدير اإلختالفاتاإلحترام:●
تجلبه للنقاش، القرارات والبرامج.

الطالب، المناطق والوكاالت األخرى لتطويرالعمل مع اآلباء/أولیاء األمور، العائالت،التعاون:●
برامج فعالة وھادفة من أجل الطالب.

تصمیم وتقديم فريد ومتخصص للبرامج والخدمات.اإلبتكار:●

اإللتزام بالمساواة

Northeast(في Metro والنموللتعلم،فرديًايحتاجهلماالوصولإمكانیةيمتلكالجمیعبأنتعنيالمساواة)،916
اإلزدھار.

Northeast(في Metro إمكانیةأقصىإلىللوصولضروريةوھيأعمالناجمیعفيأساسيعنصرالمساواة)،916
لكل طالب، موظف وعائلة. نحن نؤمن بأن المساواة ھي عملیة مستمرة وصعبة حیث يجب علینا تمییز اإلفتراضات

والتحیزات والتقلیل منھا لنتمكن من فھم إحتیاجات وإمكانات من ندعمھم بشكل كامل. نحن حريصون على



المشاركة الكاملة مع اآلخرين حول إختالفاتنا وإضفاء عمق على المحادثات بشأن الكرامة، شمول اآلخر والثقافة.
سوف نحمل أنفسنا مسؤولیة كلماتنا وأفعالنا من خالل تفاعالتنا الیومیة مع بعضنا البعض. نحن ملتزمون بإستخدام

المساواة لتوجیه جمیع التفاعالت، القرارات والتعلیمات.

القیادة والحوكمة

وأنعامكمشرف919أخدمأنيشرفني!2023-2022الدراسيالعامإلىبكممرحبًا
أخدم مع الموظفین كمقدم موثوق للخدمات التعلیمیة. أنا ايًضا فخورة للغاية

إنيومي.بشكلودعمھممعھمالعملفرصةليأتیحتالذين916بتدريسیي
تحقیق مھمتنا المتمثلة في توفیر خدمات تعلیمیة إستثنائیة ھو إمتیاز ومسؤولیة
عظیمة. يلعب مدرسونا المدربون تدريبًا عالیًا دوًرا حیويًا وفريًدا من نوعه كمقدمین
للحلول المبتكرة المدفوعة بإحتیاجات طالبنا والمناطق األعضاء. من أجل أن يتلقى
طالبنا تجارب تعلیمیة تلبي إحتیاجاتھم الفردية، يجب علینا أن نخلق بیئات تعلیمیة

صحیة حیث يكون جمیع الطالب سعداء وفخورين.

916Strategicاإلستراتیجیة916إجراءاتلتطورنظًرا Actionsالدراسيالعامخالل
لنجاحفرديًانھًجاتدعموالتي"،916تجربةوفخور:"سعیدلعملنا،األساسیةالركیزةإستھدفنافقد،2021-2022

الطالب. وتحقیًقا لھذه الغاية، نحن مستمرون بإلتزام المساواة كعنصر أساسي في عملنا لضمان تلقي كل طالب ما
عندما يشعرون أنھم مرئیون، مسموعون ومقدرونسعداء وفخورينيحتاجه يومیًا. نحن نؤمن أن الطالب يكونون

من خالل خطط تعلم فردية توفر لكل طالب الفرصة لمشاركة تجاربھم الحیاتیة الفردية ونقاط قوتھم. نحن موقنون أن
الطالب يختبرون مشاعر اإلنجاز، اإلنتماء، الحماس، اإلحترام، التشجیع والثقة خالل افضل أيامھم في المدرسة.

يجب أن تتمحور وجھات نظر الطالب حول خلق حس لإلنتماء في بیئة تعلیمیة داعمة ألن اإلنتماء ھو مكون أساسي
من أجل التعلم. عندما تدعم الرسائل فھم الطالب لإلنتماء، فھم يشعرون باألمان جسديًا وعاطفیًا.

بینما نطلق إجراءاتنا اإلستراتیجیة الجديدة، أنا أعلم أنھا ستتطلب ممارسات قیادية عالیة األداء لتوافق عمل
منطقتنا. إحدى ممارساتنا القیادية الجديدة ھي توسیع عملنا إلشراك الطالب والعائالت. تحقیًقا لھذه الغاية، أنا

كليكونأنأجلمنالمخصصةالتعلیمیةوخططناالتعلیمیةبیئاتنابناءفيللمشاركة916وطالبعائالتأدعو
طالب سعید وفخور ومتفائالً بالمستقبل.

أنا أتطلع لھذا العام الدراسي بتفائل كبیر بأننا سوف نخلق لیس فقط طالبًا سعداء وفخورين وإنما ايًضا عائالت
سعیدة وفخورة

مع خالص التقدير،

د. فال راي بو، المشرف العام

https://docs.google.com/presentation/d/15la6T2VedBI5CDEHBOfwf1uB-HUa50-YLEqxuRWDryE/edit?usp=sharing


مجلس المدرسة

Northeast(تدير Metro األعضاءالمناطققبلمنعضوكلتعیینيتمعضو.13منمكونمدرسةمجلس)916
التي يمثلونھا.

لورا أوكسنیفاد، مدير
سانت أنتوني – نیو برايتون

أفونا ستارك، مدير
فريدلي

ساندرا ويسترمان، مدير
ماوندز فیو

میشیل ينر، مدير
نورث سانت بول – مابلوود –

اوكدال

مانیكس كالرك، مدير
روزفیل

كاثلین دانیلز، مدير
وايت لیك بیر

میلیندا دولز، مدير
مقاطعة ساوث واشنطن

كاتي ھوكرت، مدير
ستیلووتر

توم نايسلي، مدير
سینتینیال

مارلین فورسبرج، الرئیس
سبرينج لیك بارك

لورا بالمر، نائب الرئیس
كولومبیا ھايتس

ألیكس كیتو، أمین الصندوق
فوريست لیك

كیفن دونوفان، كاتب
ماھتومیدي

2540Countyالتعلیمي،)Bellaire(مركزفيالشھرمنأربعاءأولفيم6الـعنداألدارةمجلسإجتماعاتتقام Road F
East ، White Bear Lake، MN ذلك.خالفعلىينصلمما،55110

كتب المشرف العام
التعلیمي)Bellaire(ركز
254County Road F East

White Bear Lake, MN 55110
651-415-5657

شؤون المالیة والعملیات
التعلیمي)Bellaire(ركز
254County Road F East

White Bear Lake, MN 55110
651-415-5591

الموارد البشرية
التعلیمي)Bellaire(ركز

2540County Road F East
White Bear Lake, MN 55110

651-415-5659

التعلیم الخاص
التعلیمي)Bellaire(ركز

2540County Road F East
White Bear Lake, MN 55110

651-415-5659

لمكاتب اإلدارية
إلتصاالت

التعلیمي)Bellaire(ركز
254County Road F East

White Bear Lake, MN 5511
651-415-560

لخدمات التعلیمیة
التعلیمي)Quora(مركز

7W County Road B2
Little Canada, MN 5511

651-415-5409

كنولوجیا
التعلیمي)Quora(ركز

W County Road B2
Little Canada, MN 55117

651-415-5400



دلیل المدارس
مشروع الرجوع

التعلیمي)Bellaire(مركز
2540County Rd F East

White Bear Lake, MN 55110
651-415-5530

تامي بیدنار، مدير

ثانوية كورا
التعلیمي)Quora(مركز

70W County Rd B2
Little Canada, MN 55117

651-415-5438
كريستن ساالفا

مركز ساوث كامبس
التعلیمي

3551N McKnight Rd White
Bear Lake, MN 55110

651-415-5440
جیلیان كامبل، مدير

الخبرة في العمل المھارات
شمال)WELS(الحیاتیة

3500Willow Lake Blvd
#500

Vadnais Heights, MN 55110
651-415-6280

كريستن ساالفا، مدير مدرسة

المھني والتقني

المركز المھني والتقني
الحرم الشرقي لكلیة

)Century(
3300Century Ave N, Lot G

White Bear Lake, MN 55110
651-415-5537

جیل ستیوارت-كیالر، مدير
مدرسة

التعلیم الخاص

البرنامج السمعي/
Stillwaterالشفوي ECFC

1111Holcombe St South
Stillwater, MN 55082

651-351-4036
جاي فیرمان، مدير

مركز بیلیر التعلیمي
2540County Rd F East

White Bear Lake, MN 55110
651-415-5530

تامي بیدنار، مدير

مركز كارنر بلو التعلیمي
376495th Ave NE

Circle Pines, MN 55014
651-415-6200

جازمین سمیث، مدير

مركز بانكالو التعلیمي
8568Eagle Point Blvd Lake

Elmo, MN 55042
651-415-6300

أيمي جونكوكس، مدير مدرسة

مراكز التعلم في
المنطقة

ماھتومیدي916أكاديمیة
2735County Rd D

White Bear Lake, MN 55110
651-415-5680

میشیل باالند، مدير مدرسة

أكاديمیة إيست فیو
التعلیمي)Quora(مركز

70W County Rd B2
Little Canada, MN 55117

651-415-5363
دوغ سورجینور، مدير مدرسة

أكاديمیة مترو ھايتس
7122University Ave NE

Fridley, MN 55432
651-415-5690

كريستال تاكر، مدير مدرسة

الرعاية والعالج

آريس
2040Woodwinds Dr

Woodbury, MN 55125
651-259-9750

میشیل باالند، مدير مدرسة

مركز ويلوز أفانتي
10300Flanders St NE

Blaine, Minnesota 55449
763-230-7470

تامي بیدنار، مدير



المھمةالتواريخ

2023-2022الدراسيالعام
البرامج/المدارس:

East(أكادیمیةالتقني،المھنيالمركز،التعلیمي)Bellaire(مركزالشفوي،السمعي/البرنامج)،Aris(آریس)،916Mahtomedi(أكادیمیة View،(مركز
)Karner Blue(،أكادیمیةالتعلیمي)Metro Heights،(مركز)Pankalo(العودةمشروع،التعلیمي)Project Return،(ثانویة)Quora،(كامبسساوث

)South Campus،(شمالWELS (WELS North(ویلوزو)the Willows.(
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2022األولتشرین
الخریفیةالعطلة19-21

2022أیلول
المدرسةفيیومأول:6

مدرسةتوجدال–الموظفینقدراتتنمیة:30

2022األولكانون
مدرسةتوجدال–الموظفینقدراتتنمیة:9

الشتویةالعطلة:23-30

2022الثانيتشرین
مدرسةتوجدال–الموظفینقدراتتنمیة:7

الشكرعید24-25

2023شباط
مدرسةتوجدال–الموظفینقدراتتنمیة:17
عطلة:20

2023الثانيكانون
طالبیوجدال:2

عطلة:16
مدرسةتوجدال–الموظفینقدراتتنمیة:23

2023نیسان
مدرسةتوجدال–الموظفینقدراتتنمیة:17

2023آذار
الربیعیةالعطلة13-17



2023حزیران
المدرسةمنیومأخر:8

2023أیار
مدرسةتوجدال–الموظفینقدراتتنمیة:15
عطلة:29

الخدمات الصحیة

الغیابات

من المھم اإلبالغ عن غیاب طالبك في كل يوم يتغیب فیه طالبك عن المدرسة. من فضلك أدرج في رسالتك:

إسم الطالب●
إسم المعلم/ مدير الحالة●
سبب الغیاب (المرض، موعد، خارج المدينة)●
بمرض معدي (حمى، طفح جلدي،األعراض التي يعاني منھا الطالب أو اذا تم تشخیصه●

إنفلونزا، إلتھاب الحلق)

التطعیمات

يتطلب قانون الوالية أن يكون كل طالب في مدارس مینیسوتا محمیًا من أمراض الطفولة عن طريق تلقي جمیع
التطعیمات المطلوبة. يجب تقديم سجالت التطعیم بحلول الیوم األول من المدرسة. يمكن لألبوين/ أولیاء األمور
الحصول على إعفاء قانوني إلسباب طبیة أو معتقدات ضمیرية. تتطلب اإلستثناءات الطبیة توقیًعا من قبل مقدم

رعاية صحیة مرخص. يشترط وجود توقیع موثق في حالة لإلستنكاف الضمیري.

األدوية واإلجراءات

قد يحتاج الطالب دواء بوصفة طبیة أو إجراءات ضرورية من الناحیة الطبیة خالل الیوم الدراسي. تتطلب جمیع األدوية
سواء كانت بوصفة طبیة أو من دونھا وإجراءات/عالجات الرعاية الصحیة الخاصة أوامر من قبل واصف مرخص. يجب أن

تكون األوامر كاملة ومحددة وموقعة من قبل طبیب ممارس مرخص. يجب على األبوين/ أولیاء األمور ايًضا إكمال
إستمارة تفويض المقاطعة قبل أن يتم منح أي دواء أو عالج. يجب أن يتم تزويد الدواء في عبوة الصیدلیة األصلیة

الموسومة بشكل صحیح. يتوقع من األبوين/ أولیاء األمور نقل األدوية من وإلى المدرسة. إذا كان ھناك أي تغییر في
الدواء أو اإلجراءات أو الطريقة التي يجب التعامل معھما في بیئة المدرسة فیجب إبالغ ممرضة المدرسة التي

يرتادھا الطالب.

متطلبات التخرج

متطلبات التخرج في برامج التعلیم الخاص مخصصة بدرجة عالیة وسیتم تضمین خطة للتخرج في خطة التعلیم
المنزلیةالمدرسةدبلومعلىالحصولخیارللطالبيقدمالمنطقة،فيالتعلممراكزفيطالب.لكل)IEP(الفردية

Northeast(916متروإيستنورثمنالدبلومأو Metro علىيجب،916دبلومعلىللحصولمباشرة.)916
الدراسي:الفصلإعتماداتمن66إكمالالطالب

الدراسيللفصلإعتماد12اللغة:مھارات●
الدراسيللفصلإعتماد11:اإلجتماعیةالدراسات●
الدراسيللفصلإعتمادات9الرياضیات:●
الدراسيللفصلإعتمادات9العلوم:●
الدراسيللفصلإعتماد2المطلوبة:اإلختیاريةالمواد●
الدراسيللفصلإعتماد20العامة:اإلختیاريةالمواد●



الدراسيللفصلإعتمادات3الفن:●

Northeast(تستخدم Metro إعتماد)1.0=ساعة50(الدراسيالفصلفيإعتماداتنظام)916

طقس الشتاء

بصفتنا منطقة تعلیمیة متوسطة، فإن إغالق المدراس ھو قرار معقد و عند إتخاذ ھذا القرار فإن العامل األكثر أھمیة
ألخذه بنظر اإلعتبار ھو سالمة طالبنا وموظفینا، خاصة أولئك الذين ينتظرون في مواقف الحافالت. نحن ال نتخذ القرار
بناًءا على درجة حرارة معینة أو معیار لتساقط الثلوج، لكن عن طريق تقییم عوامل متعددة من ضمنھا درجة الحرارة،

برودة الرياح، كمیة الثلوج، ظروف الطريق والجغرافیا. الھیئة الوطنیة للطقس ھي مصدرنا لمعلومات الطقس التي
نستخدمھا إلتخاذ ھذا القرار.

نظًرا لطقس مینیسوتا الشتوي الذي ال يمكن التنبؤ به أغلب األحیان، نحن عادة ننتظر حتى صباح كل يوم دراسي
قبل إخطار العائالت. مع ھذا، يمكن أن تكون ھناك حاالت نادرة نقوم فیھا بإتخاذ القرار في اللیلة السابقة.

Northeast(تستخدم Metro والبريدالنصیةالرسائلإرسال،لإلتصال)SchoolMessenger(تدعىخدمة)916
األلكتروني ألى العائالت إلخطاركم بإغالق المدرسة والمعلومات الھامة األخرى. لضمان إستالمكم ھذه اإلخطارات،

يرجى التأكد مع مدرسة الطالب من أن معلومات اإلتصاالت خاصتك محدثة.

إلیكم بعض الطرق األخرى التي تمكنكم من البقاء على إتصال:

إسمتحتمدرجینسنكونواألنترنت.التلفازالراديو،علىWCCOومشاھدةإلىاإلستماع●
)Northeast Metro 916.(
.www.916schools.orgعلىاأللكترونيمقاطعتناموقعمنالتحقق●
.916schools@علىتويترعلىتابعونا●
.916schools@علىالفیسبوكعلىتابعونا●
.916schools@علىاإلنستغرامعلىتابعونا●

يؤثر إغالق المدارس على جمیع البنايات والبرامج بما في ذلك التعلیم الخاص، الرعاية والعالج، المركز المھني
والتقني، مراكز التعلم في المنطقة، تعويض اإلعتمادات، المدارس اللیلیة و المكاتب اإلدارية للمنطقة.

العائالت تمتلك خیاًرا.

بصفتك كأحد األبوين/ أولیاء األمور، أنت دائًما تمتلك الخیار في إبقاء الطالب في المنزل إذا شعرت أن الظروف غیر
آمنة. نحن نتخذ القرار األفضل بالنسبة للمنطقة، لكننا نحترم تقییمك لما ھو أفضل لطالبك. إذا إخترت عدم إرسال

الطالب للمدرسة، فیرجى إبالغ مكتب المدرسة عن الغیاب لیكون غیابًا معذوًرا.

السیاسات

www.916schools.org/policiesعلىللمراجعةمتاحةالكاملةالسیاسات

تكافؤ الفرص التعلیمیة

Northeast(تضمن Metro بالتمییزتقوملنمنطقتناالتعلیم.فيمتكافئةفرصعلىالطالبجمیعحصول)916
بناًءا على العرق، اللون، العقیدة، الدين، األصل القومي، الجنس، الھوية الجندرية أو التعبیر عنھا، الحالة الزوجیة،

http://www.916schools.org/


:102السیاسةالمرجع:العمر.أوالجنسیة،المیولاإلعاقة،الحكومیة،باإلعاناتيتعلقفیماالحالةاألبوية،الحالة
تكافؤ الفرص التعلیمیة

المضايقات والعنف

تلتزم منطقتنا التعلیمیة بخلق بیئات تعلم وعمل خالیة من المضايقات والعنف على أساس العرق، اللون، العقیدة،
الدين، األصل القومي، الجنس، العمر، الحالة الزوجیة، الحالة العائلیة، الحالة فیما يتعلق باإلعانات الحكومیة، المیول

الجنسیة، أو اإلعاقة. نحن نحقق جمیع الشكاوى، ونقوم بمعاقبة أو أخذ اإلجراءات المناسبة ضد أي طالب، معلم،
والعنفالمضايقات:413السیاسةالمرجع:السیاسة.ھذهينتھكموظفأوإداري

التبلیغ اإللزامي

موظفونا ملزمون قانونیًا بالتبلیغ عن حاالت اإلشتباه بإھمال األطفال أو اإلعتداء الجسدي أو الجنسي وسیقومون
أوالجسدياإلعتداءأواألطفالإھمالعناإللزاميالتبیلغ:414السیاسةالمرجع:.الضرورةعندللقانونوفًقابذلك

الجنسي

بیئة خالیة من التبغ

نحن نسعى جاھدين للحفاظ على بیئة تعلم وعمل خالیة من التبغ. تمتد ھذه السیاسة إلى جمیع المرافق، سواء
كانت مملوكة، مستأجرة، أو مؤجرة، وجمیع العجالت التي تمتلكھا منطقتنا التعلیمیة، أو تؤجرھا، تستأجرھا ، تتعاقد

معھا أو تتحكم بھا. وتشمل أيًضا جمیع عقارات المنطقة التعلیمیة وجمیع األحداث التي تقام خارج الحرم الجامعي
وبالتبغ،المرتبطةاألجھزةالتبغ،وإستخدامحیازةالتبغ؛منخالیةبیئة:419السیاسةالمرجع:التعلیمیة.منطقتناوترعاھا

أجھزة التوصیل األلكترونیة

األسلحة المدرسیة

نحن نبذل قصارى جھدنا لضمان أن مدراسنا أمنة لجمیع الطالب، الموظفین، والعامة. نحن ال نسمح ألي طالب أو
سیاسة:501السیاسةالمرجع:األسلحة.توزيعأوإستخدامبحیازة،عقاراتناأوالمدرسیةبناياتنافيبالغشخص

األسلحة المدرسیة

عملیات التفتیش

من أجل توفیر مجتمع مدرسي آمن وصحي، تعتبر الخزانات المدرسیة ورحالت الطالب ملًكا للمدرسة ويمكن أن يتم
تفتیشھا من دون موافقة الطالب أو مذكرة تفتیش. يمكن أن إجراء عملیات التفتیش من قبل مسؤولي المدرسة إذا

رحالت،خزانات،تفتیش:502السیاسةالمرجع:المدرسة.قانونأولقواعدإنتھاكبحدوثمعقولإشتباهھناككان
الممتلكات الشخصیة للطالب، وشخصه

الحضور

يرتبط الحضور المنتظم إلى المدرسة إرتباطًا مباشًرا بالنجاح في العمل األكاديمي، ينف الطالب إجتماعیًا، ويوفر
فرًصا للتواصل المھم بین المعلمین والطالب. نحن نشجع وبشدة الحضور المنتظم ألى المدرسة لیتمكن الطالب من

تطوير عادات إيجابیة تنتقل معھم إلى الكلیة ومسیرتھم المھنیة. الحضور المنتظم ھو مسؤولیة يتشاركھا الطالب،
الطالبحضور:503السیاسةلمرجع:اواإلداريین.المعلماألمور،أولیاءأواألبوان

المواد غیر المدعومة من قبل المدرسة



تدرك المنطقة التعلیمیة بأن الطالب والموظفین يمتلكون الحق للتعبیر عن أنفسھم ضمن ملكیة المدرسة.ھذه
الحماية تشمل الحق في توزيع المواد غیر المدعومة من قبل المدرسة في وقت ومكان معقولین و على نحو

الطالبقبلمنالمدرسیةالمبانيضمنالمدرسةقبلمنالمدعومةغیرالموادتوزيع:505السیاسةالمرجع:معقول.
والموظفین

إنضباط الطالب

يدرك مجلس إدارة المدرسة أن المسؤولیة الفردية واإلحترام المتبادل ھما مكونان أساسیان في أي مجتمع
مدرسي. من أجل الحفاظ على مجتمع تعلیمي مدرسي آمن منظم، على جمیع الطالب أن يكونوا على دراية

بقواعد سلوك الطالب. سوف تتخذ المنطقة التعلیمیة اإلجراء التأديبي المناسب اذا فشل الطالب في اإللتزام بھذه
الطالبإنضباط:506السیاسةالمرجع:القواعد.

التنمر

يحتاج الطالب إلى بیئة آمنة وداعمة من أجل تعلم المھارات األكاديمیة واإلجتماعیة. نحن ندرك أن التنمر يتعارض مع
قدرة الطالب على التعلم و/ أو قدرة المعلم على التعلیم. نحن ال نتسامح مع أعمال التنمر أو التنمر األلكتروني من
قبل فرد أو مجموعة من الطالب. نحن أيًضا نحمل المسؤولیة للطالب الذين يتغاضون أو يدعمون بشكل غیر مباشر

أعمال التنمر التي يرتكبھا طالب أخر. نحن نقوم بكل ما في وسعنا لمنع والرد على أعمال التنمر، الترھیب، العنف،
سیاسة:514السیاسةالمرجع:أيًضا.الموظفینعلىالسیاسةھذهتنطبقالمماثلة.األخرىوالسلوكیاتاإلنتقام،

حظر التنمر

خصوصیة الطالب

نحن حريصون للغاية بشأن كیفیة جمع، الحفاظ على، ومشاركة سجالت الطالب تماشیًا مع قانون الوالية والقانون
الفیدرالي. يجب علینا الحصول على موافقة أحد األبوين/ أولیاء األمور (أو الطالب، في ظل ظروف معینة) قبل إصدار

الطالبسجالتوخصوصیةحماية:515السیاسةالمرجع:التعلیمیة.السجالت

عدم التمییز على أساس الجنس

نحن ملتزمون بتعلیم شامل وتوفیر فرص تعلیمیة متكافئة لجمیع الطالب. على ھذا األساس، نحن نعمل على
الطالبجنسأساسعلىالتمییزعدم:522السیاسةالمرجع:الجنس.أساسعلىالتمییزمنالطالبحماية

اإلستخدام المسؤول للتكنولوجیا

يتیح الوصول إلى موارد المنطقة التعلیمیة التكنولوجیة واألنترنت للطالب والموظفین إستكشاف آالف المكتبات،
قواعد البیانات، وغیرھا من الموارد أثناء تبادل الرسائل مع األشخاص حول العالم. مع ھذا، إذا شارك الطالب في

أنشطة معینة غیر قانونیة أو غیر مسؤولة كما ھو موضح في سیاسة مجلس إدارتنا، فیمكن أن يتم تقلیص أو إلغاء
وصولھم إلى التكنولوجیا. يحق أيًضا للمنطقة التعلیمیة و األبوين/ أولیاء األمور مراجعة نشاط الطالب على األنترنت

للتكنولوجیاالمسؤولاإلستخدامأمانسیاسة:524السیاسةالمرجع:التعلیمیة.المنطقةموارديستخدمالطالبكانإذا

اإلستخدام المسؤول لوسائل التواصل اإلجتماعي

Northeast(تدرك Metropolitan تعززالتيالتكنولوجیةاألدواتبإستخدامواإلبتكارالتحقیقالبحث،قیمة)916
تجربة التعلم والتواصل بین األفراد, يمكن للموظفین إستخدام أدوات و تقنیات وسائل التواصل اإلجتماعي المعتمدة

اإلجتماعيالتواصلوسائلسیاسة:524.1السیاسةالمرجع:اإلنترنت.علىالتعلمألغراضالتعلیمیةالمنطقةقبلمن

طقوس اإلنضمام



من أجل الحفاظ على بیئة تعلم آمنة ال يجوز ألي طالب، معلم، مسؤول إداري، متطوع، مقاول أو أي من موظفي
المنطقة التعلیمیة اآلخرين التخطیط، توجیه، التشجیع، المساعدة، أو المشاركة في طقوس اإلنضمام. نحن نحقق
في جمیع شكاوى طقوس اإلنضمام، ونقوم بتأديب أو إتخاذ اإلجراء المناسب ضد أي طالب، معلم، مسؤول إداري،

اإلنضمامطقوسحظر:526السیاسةالمرجع:السیاسةھذهينتھكموظفأو

إستخدام الطالب للمركبات وركنھا
تتمثل سیاسة ھذه المنطقة التعلیمیة بالسماح للطالب بإستخدام وركن المركبات في مواقع المنطقة التعلیمیة
بشكل محدود. يتمثل موقف المنطقة التعلیمیة بأن سیاسة مركبات طالبیة عادلة ومنصفة على نطاق المنطقة
التعلیمیة ستساھم في نوعیة تجربة الطالب التعلیمیة، تحافظ على النظام واإلنضباط في المدارس، وستحمي

صحة، سالمة ورفاھیة الطالب وموظفي المدرسة. تنطبق ھذه السیاسة على جمیع الطالب في المنطقة
البحثوالتفتیشالدوريات،وركنھا،للمركباتالطالبإستخدام:527السیاسةالمرجع:.التعلیمیة

إخطار الموظفین بالسلوك العنیف من قبل الطالب

يجب على أي عضو من طاقم الموظفین أو أي موظف آخر في المنطقة التعلیمیة يحصل أو يمتلك معلومة تتعلق
بطالب في المبنى لديه تاريخ من السلوك العنیف اإلبالغ في الحال عن المعلومة المذكورة إلى مدير المبنى الذي

يرتاد الطالب فیه المدرسة. ستلتقي اإلدارة بمعلم الفصل المكلف و أعضاء طاقم الموظفین اآلخرين المناسبین
لغرض إخطارھم وتحديد كیفیة تعامل الموظفین مع ھكذا طالب. أعضاء طاقم الموظفین الذين لديھم مصلحة

بالسلوكالموظفینإخطار:529السیاسةالمرجع:اإلخطار.سیتلقونمنفقطھمالمعلومةفيمشروعةتعلیمیة
العنیف من قبل الطالب

الدين

منطقتنا التعلیمیة سوف لن تشجع أو تنتقص من أي معتقد ديني أو عدم وجود معتقد. عوًضا عن ذلك، تشجع
:609السیاسةالمرجع:البعض.بعضھمنظروجھاتوتقبلتقديرعلىوالموظفینالطالبجمیعالتعلیمیةالمنطقة

الدين

سالمة نقل الطالب

توفر ھذه السیاسة نقل آمن للطالب و تثقیف الطالب حول قضايا السالمة ومسؤولیات الحافالت المدرسیة وركاب
المركبات المدرسیة. جمیع اإلشارات إلى الحافالت المدرسیة في ھذه السیاسة سوف تشمل أي مركبة مملوكة

الطالبنقلسالمةسیاسة:709السیاسةالمرجع:الطالب.لنقلتستخدمللمدرسة

اإلخطارات السنوية

فحص خلفیة التاريخ الجنائي لموظفي المنطقة التعلیمیة

Northeast(تجري Metro المقاولینوبعضللوظیفةالمتقدمینلجمیعالجنائيللتاريخخلفیةفحص)916
المستقلین الذين يكون لديھم تماس مباشر مع الطالب. تمتلك المنطقة التعلیمیة الصالحیة لمطالبة المتطوعین
بالخضوع لفحص خلفیة للتاريخ الجنائي. يوجب قانون مینیسوتا على السلطة المختصة بالتوظیف في المدرسة

طلب فحص خلفیة للتاريخ الجنائي من المشرف العام لمكتب التوقیف الجنائي لجمیع األفراد الذين يحصلون على
وظیفة في المدرسة، ولجمیع األفراد، بإستثناء المتطوعین من الطالب المسجلین ، الذين أتیحت لھم فرصة تقديم

خدمات التدريب الرياضي أو خدمات تدريب أكاديمیة ال منھجیة أخرى للمدرسة، بغض النظر عما إذا كان تم دفع
تعويض أم ال. يتوقف التوظیف على اإلنتھاء بنجاح من فحص خلفیة التاريخ الجنائي.

Minnesota(تأمینعلىللحصولاألھلیة Care(الصحي



Northeast(ترسل Metro وزارةإلىالسعرالمخفضأوالمجانيالغداءلبرنامجالمؤھلینبالطالبقائمة)916
التعلیم في مینیسوتا لیتم مشاركتھا مع وزارة الخدمات اإلنسانیة في مینیسوتا، لغرض محدود وھو التعرف على

Minnesota(أوالطبیةللرعايةمؤھلینيكونواأنيمكنالذينالطالب Care،(أمرهوليأوالطالبأبوييخترلمما
عدم الكشف عن معلومات األھلیة تلك من قبل المنطقة التعلیمیة. إلختیار عدم الكشف عن أو مشاركة المعلومات،

أولمنيوًما30خاللالبرنامجمديرأوالطالبمدرسةمديرإلىخطيإشعارتقديماألمروليأواألبوينعلىيجب
يوم حضور للطالب لذلك العام الدراسي.

الحد من الحوادث واإلصابات

Northeast(لدى Metro منالتخلصوالحدتقلیل،علىالتعلیمیةالمنطقةتعملكیفيصفمكتوببرنامج)916
إصابات وأمراض مكان العمل بین الطالب والموظفین. الموظفون ملزمون باإلبالغ عن إصابات وأمراض مكان العمل إلى

مسؤولیھم اإلداريین على الفور. يتم مراجعة تلك التقارير سنويًا.

التواصل مع العائالت

بتزويدك إيانا برقم الھاتف المحمول خالل عملیة التسجیل/اإلحالة، أنت تمنح موافقتك تلقي الرسائل النصیة
ومكالمات الھاتف اآللیة منا على جھازك. ھذه اإلتصاالت ضرورية في حاالت الطوارئ. قد تنطبق رسوم الرسائل

النصیة والبیانات، وفًقا لخطة مزود خدمة الھاتف الخاص بك. يمكنك إلغاء اإلشتراك في الرسائل النصیة في أي وقت
اإلتصاالتمكتبمعتواصلالمكالمات،فياإلشتراكإللغاءالنصیة.رسائلنامنأيعلى”stopبـ“الردطريقعن

.communications@916schools.orgأو5607-415-651على

التكنولوجیا الرقمیة المستخدمة في الصفوف الدراسیة

Northeast(منطقةتستخدم Metro ISD لدعمالرقمیةاألدواتمنمتنوعةمجموعةالمستقلةالتعلیمیة)916
تعلم الطالب. يستخدم موردو التكنولوجیا والبرمجیات لدعم عملنا في مساعدة جمیع الطالب على تطوير المھارات

الضرورية للنجاح في عالم دائم التغیر.

فيالمستخدمةاألدواتالدراسي،منھجناتضمhttps://916schools.org/DistrictAppsعلىمنشورةقائمةيوجد
اإلختبارات والتقییم وتضم إيجاًزا لعناصر بیانات الطالب لكل أداة. يتم متابعة وتعمیم ھذه القائمة على جمیع العائالت

سنويًا في بداية العام الدراسي

لإلستفسارات اإلضافیة حول أدوات رقمیة محددة مستخدمة في الصفوف الدراسیة يرجى التواصل مع
help@916schools.org

االسبستوس

تلزم وكالة حماية البیئة المناطق التعلیمیة بإخطار األبوين/أولیاء االمور والموظفین سنويًا حول وجود االسبستوس
في مرافق المنطقة باإلضافة إلى أنشطة الحد منه المخطط لھا. ال يوجد أسبستوس في المرافق التابعة للمنطقة و

at(التعلیميبیلیرمركزفيالمنطقةمرافقفيموجودالمتبقيالوحیداالسبستوس Bellaire Education Center
)، والذي ھو مرفق مؤجر. يتم اإلحتفاظ بتقارير الفحص الدوري الروتیني عن جمیع مواد البناء الحاوية على

االسبستوس في ھذا المرفق في الموقع التعلیمي وھي متاحة للعرض، مع وجود إشعار مسبق، وخالل ساعات
العمل اإلعتیادية من اإلثنین إلى الجمعة. ال يوجد مخطط للحد من االسبستوس في العام الدراسي القادم. يجب

.jwood@916schools.orgأو651-415-5568علىوالعملیاتالمرافقمديرإلىاالسبستوسحولاألسئلةتوجیه

نوعیة الھواء في األماكن المغلقة

Northeast(تلتزم Metro إلدارةالمكتوبةالخطةتصفالمغلقة.األماكنفيجیدةھواءنوعیةبتوفیرقويًاإلتزاًما)916
نوعیة الھواء في األماكن المغلقة كیف تراقب المنطقة نوعیة الھواء، صیانة المعدات، وكیف تتجاوب مع المخاوف

https://916schools.org/DistrictApps


التي تخص نوعیة الھواء في األماكن المغلقة.

تتوفر ايًضا معلومات بخصوص بناء/ تجديد المرافق المدرسیة، ممارسات الصیانة والتدبیر المنزلي، المواد الكیمیائیة
الكیمیائیةوالمواد)،HVAC(الھواءوتكییفالتھوية،التدفئة،وباألعفانالمتعلقةالمعلوماتالمستخدمة،

المستخدمة في األنشطة األكاديمیة. أعراض مشاكل نوعیة الھواء في األماكن المغلقة يمكن أن تشمل: الصداع،
إلتھاب الجیوب األنفیة، بحة الصوت، إلتھاب الحلق، إحتقان الرأس، الدوار، سیالن األنف، الطفح الجلدي، أو األلتھاب
الرئوي. للحصول على إجابات لألسئلة التي تخص نوعیة الھواء في األماكن المغلقة أو اإلبالغ عن المخاوف، إتصل

.jwood@916schools.orgأو5568-415-651علىوالعملیاتالمرافقبمدير

حق األبوين/ أولیاء األمور و الموظف في المعرفة

Northeast(توظف metro القوارض،علىوالسیطرةللوقايةاآلفاتمكافحةلخدماتمحترفةمرخصةشركة)916
الحشرات، واآلفات األخرى داخل مباني المنطقة التعلیمیة وحولھا.

يتكون البرنامج من:

للمعالجة؛حاجةھناككانإذاماواآلفاتوجودلتحديدوالرصدالتفتیش.1

موادةإلىالحاجةدوناآلفاتمنالتخلصفيللمساعدةالصحيالصرفوللصیانةتوصیات.2
مكافحة اآلفات؛

الحشراتشاشاتوالمنافذ،سدكالمصائد،كیمیائیةغیرتدابیرإستخدام.3

الحاجة.عند)EPA(البیئةحمايةوكالةفيالمسجلةاآلفاتمكافحةموادإستخدام.4

يمكن لآلفات أن تلدغ، تعض، تسبب التلوث، اإلضرار بالممتلكات، ونشر األمراض؛ لذا يجب علینا منعھا والسیطرة
علیھا. ال يمكن فھم التأثیرات الصحیة طويلة األمد الناتجة عن إستخدام ھكذا مواد لمكافحة اآلفات، أو صنف من

المواد التي تنتمي إلیھا على الطالب بشكل كامل. يتم إختیار وإستخدام جمیع مواد مكافحة اآلفات وفًقا للتوجیھات
المرفقة وحسب القانون الفدرالي.

الجدول الزمني التقديري لعملیات التفتیش الخاصة بمكافحة اآلفات والمعالجات المحتملة متاح للمراجعة والطباعة
في كل مكتب مدرسي. يوجد ھناك جدول زمني تقديري مماثل إلستخدام مبیدات األعشاب والمواد األخرى على

أراضي المدرسة. يمكن لألبوين/ أولیاء األمور و على نفقتھم الخاصة، طلب تلقي إخطار مسبق ألي إستخدام لمواد
مكافحة اآلفات، في حال كان ھناك ضرورة إلستخدام ھذه المواد في يوم آخر غیر األيام المحددة في الجدول

الزمني.

.5652-415-651علىالقانونیةوالخدماتالبشريةللمواردالتنفیذيالمديرإلىوالمخاوفاألسئلةتوجیهيرجى

Northeastوبرامجمدارسفيالكالببواسطةالمخدراتعنالعشوائیةالبحثعملیات Metro
916

الحفاظ على مكان عمل ومدارس خالیة من المخدرات يشكل أھمیة قصوى لدى إدارة ومجلس المدرسة في
)Northeast Metro Northeast(قررت).916 Metro فيمخدراتمشكلةوجودتظھرقويةأدلةھناكأن)916

مباني منطقتنا التعلیمیة. لغرض توفیر بیئة مدرسیة آمنة، صحیة وخالیة من المخدرات، يمكن لسلطات تطبیق
القانون إجراء عملیات بحث عشوائیة عن المخدرات بواسطة الكالب من دون إشعار مسبق عن يوم أو وقت البحث.

سیتم إجراء جمیع عملیات البحث عن المخدرات بواسطة الكالب وفًقا لتدريب وإجراءات سلطات تطبیق القانون.
لیس بالضرورة أن يكون ھناك إشتباه فردي في حیازة طالب (طالب) معین لمواد غیر قانونیة لتبرير إجراء عملیة بحث

عشوائیة عن المخدرات بواسطة الكالب في أي يوم من األيام.

نشكركم مقدًما على دعمكم في ضمان أن مدارسنا آمنة وخالیة من المخدرات.



رسوم الوجبات غیر المدفوعة

نطلب من العائالت دفع تكالیف الوجبات المدرسیة قبل بدء خدمة الوجبة. عند التسجیل في المدرسة، سوف
تتلقى معلومات توضح كیفیة إضافة النقود إلى حساب الطالب. نحن ندرك أن الطالب ال يمكنھم التعلم إذا كانوا
جائعین. لذا فإن الطالب الذين ال يمتلكون ما يكفي من النقود في حسابھم سیبقى مسموًحا لھم شراء وجبة

المدرسة األعتیادية لذلك الیوم الدراسي، وسنقوم بتذكیر األبوين/ أولیاء األمور بدفع األرصدة السالبة للغداء عندما
يكونون قادرين على ذلك.

أرصدة الحساب المنخفضة أو السالبة – اإلخطار و رسوم الوجبات غیر المدفوعة
يتم تقديم خدمات الوجبات من قبل المنطقة التعلیمیة التي تقع فیھا المدرسة. ستحاول المنطقة التعلیمیة التي
تقدم خدمات الوجبات إخطار العائالت عندما تكون أرصدة حساب طالبھم منخفضة أو أقل من الصفر. على سبیل

East(أكاديمیةوالتعلیمي)Quora(لمركزالطعامخدماتتقدمالمثال، View(التعلیمیة،روزفیلمنطقةقبلمن
ويمكن أن يتم اإلتصال بالعائالت التي في ھذه البرامج من قبل موظفي منطقة روزفیل التعلیمة بشأن حساباتھم.

تعمل المنطقة التعلیمیة مع العائالت لتسوية الرسوم غیر المدفوعة. في بعض الحاالت، ھذا يعني أن المدرسة
ستحاول تحصیل رسوم الوجبات غیر المدفوعة. في حاالت أخرى، قد يتم تشجیع العائالت للتقديم على وجبات

مجانیة أو منخفضة السعر ألطفالھم.

المشرفإلىتسلیمھاسیتمالدراسي،العامنھايةحتىتسديدھايتموالدوالًرا50تتجاوزالتيالسالبةاألرصدة
العام أو من ينوب عنه لتحصیلھا. يمكن أن تشمل خیارات التحصیل، على سبیل المثال ال الحصر، إستخدام وكاالت

التحصیل، المطالبة في المحكمة الصلحیة، أو أي طريقة قانونیة أخرى يجیزھا القانون.

ال يسمح للمنطقة التعلیمیة طلب مساعدة غیر الموظفین في المنطقة التعلیمیة، كالمتطوعین، في تسوية
مسائل الرسوم غیر المدفوعة.

)FERPA(لألسرةالتعلیمیةوالخصوصیةالحقوقلقانونالعاماإلشعاربموجبالبیاناتممارسات

Northeast(تقدم Metro والطلبةحالیًا،التعلیمیةالمنطقةيحضرونالذينالطالبأمورأولیاءألبوي/إخطاًرا)916
المؤھلین الذين يحضرون المنطقة التعلیمیة حالیًا، بحقوقھم فیما يتعلق بسجالت التلمیذ.

التالیة:الحقوقبإمتالكھموالطالباألمورأولیاءاألبوين/إعالمتمفقدھذابموجب.1

a.الطالبسجالتومراجعةفحصفيالحقالمؤھلالطالبأوأمرولياألبوين/لدى
التعلیمیة. يجب على األبوين/ ولي أمر أو الطالب المؤھل تقديم طلب خطي إلى المنطقة

التعلیمیة لفحص السجالت التعلیمیة ويحدد بأكبر قدر ممكن من الدقة السجل أو السجالت
التي يرغب ھو أو ترغب ھي بفحصھا. سیتم إخطار األبوين/ ولي أمر أو الطالب المؤھل بالوقت

والمكان الذي يمكن فحص السجالت فیھما؛

b.الطالبسجالتتغییربطلبالحقالمؤھلالطالبأواألمورأولیاءاألبوين/لدى
التعلیمیة لضمان أن تلك السجالت لیست غیر دقیقة، مضللة، أو خالف ذلك فیھا إنتھاك

لخصوصیة الطالب أو حقوقه األخرى. يمكن لألبوين/ ولي أمر أو الطالب المؤھل أن يطلب من
المنطقة التعلیمیة تعديل السجل الذي يعتقدون أنه غیر دقیق أو مضلل. يجب أن يكون الطلب

خطیًا، يحدد العنصر الذي يعتقده األبوين/ أولیاء األمور أو الطالب المؤھل غیر دقیق، مضلل أو
فیه إنتھاك لخصوصیة الطالب أو حقوقه األخرى، ينص على سبب ھذا اإلعتقاد، ويحدد التصحیح

الذي يرغب األبوين/ أولیاء األمور أو الطالب المؤھل من المنطقة التعلیمیة القیام به.

يجب أن يكون الطلب موقًعا من قبل األبوين/ أولیاء األمور أو الطالب المؤھل . إذا قررت المنطقة
التعلیمیة عدم تعديل السجل كما ھو مطلوب من قبل األبوين/ أولیاء األمور أو الطالب المؤھل،

ستقوم المنطقة التعلیمیة بإخطار األبوين/ ولي أمر أو الطالب المؤھل بذلك القرار و تبلغه أو
تبلغھا بالحق في جلسة إستماع فیما يخص طلب التعديل. سیتم توفیر معلومات إضافیة حول
إجراءات جلسة اإلستماع لألبوين/ أولیاء األمور أو الطالب المؤھل عندما يتم إخطارھم بالحق

في جلسة إستماع؛



c.عنالكشفعلىالموافقةفيالحقالمؤھلالطالبأواألمورأولیاءلألبوين/إن
معلومات التعريف الشخصیة الموجودة في السجالت التعلیمیة للطالب، إال أنه يجب أن ال

يتجاوز الحد الذي يسمح به القانون الفیدرالي وقانون الوالية واللوائح الصادرة بموجبه باإلفصاح
عن المعلومات دون موافقة؛

d.المدرسةمسؤوليإلىالتعلیمیةالسجالتعناإلفصاحالتعلیمیةللمنطقةيمكن
اآلخرين ضمن المنطقة التعلیمیة في حال قررت المنطقة التعلیمیة وجود مصالح تعلیمیة

مشروعة. ألغراض القیام بھكذا إفصاح عن السجالت، "مسؤول المدرسة" ھو شخص معین
بواسطة مجلس المدرسة في منصب إداري، إشرافي، تعلیمي، أو منصب مھني آخر أو

مساعد تعلیمي؛ شخص منتخب حسب األصول لیكون في مجلس المدرسة؛ شخص خالل
فترة عمله أو عملھا كبديل مؤقت في منصب مھني خالل فترة عمله أو عملھا كبديل؛ وشخص

معین من قبل، أو بموجب عقد مع مجلس المدرسة ألداء مھمة خاصة ( مثل سكرتیر، كاتب،
محامي، مدقق حسابات، ضابط إتصال مع الشرطة أو ضابط موارد مدرسیة عند الخدمة بتلك

الصفة، ضابط معلومات عامة أو مسؤول إمتثال ممارسات البیانات) لفترة عمله أو عملھا
كموظف أو متقاول.لدى المسؤول المدرسي "مصلحة تعلیمیة مشروعة" فإذا إحتاج أحد األفراد

مراجعة سجل تعلیمي لغرض اإليفاء بمسؤولیته أو مسؤولیتھا المھنیة ويتضمن ذلك على
سبیل المثال ال الحصر، مصلحة ترتبط مباشرة بتعلیمات الفصل الدراسي، التعلیم، إنجازات

الطالب وتقدمه، إنضباط الطالب، صحة و رفاھیة الطالب أو القدرة على اإلستجابة لطلب
للبیانات التعلیمیة؛

e.أويرغبالتيالمدرسةإلىالطالبسجالتتوجیهبإعادةالمدرسیةالمنطقةتقوم
ينوي اإللتحاق بھا، وبضمنھا المعلومات المتعلقة باإلجراءات التأديبیة المتخذة نتیجة ألي حادثة
حاز أو إستخدم فیھا الطالب سالًحا خطًرا، معلومات اإليقاف و الطرد تبًعا لقانون كل طالب ينجح

)Every Student Succeeds(تصرفأمروأيللطالب،العنیفالسلوكبتاريخالمتعلقةوالبیانات
يحكم على الطالب كجانح إلرتكابه عمل غیر قانوني على ممتلكات المنطقة التعلیمیة وأعمال

أخرى غیر قانونیة محددة؛

f.وزارةإلىشكوىتقديمفيالحقلديهالمؤھلالطالبأواألمرولياألبوين/أن
.20U.S.Cلمتطلباتاإلمتثالفيالتعلیمیةللمنطقةمزعومفشلبخصوصاألمريكیةالتعلیم §
1232G،والخصوصیةالحقوققانونيديرالذيالمكتبوعنوانإسمبموجبه،الصادرةالقواعدو

القانونیة لألسرة ھو:

مكتب إمتثال سیاسة األسرة
وزارة التعلیم األمريكیة

400Maryland Avenue SW.
Washington, DC. 20202-5920

1-800-872-5327

g./سیاساتمننسخةعلىالحصولفيالحقالمؤھلالطالبأواألمروليلألبوين
المنطقة المدرسیة المتعلقة بحماية وخصوصیة سجالت التالمیذ؛

h.السجالتوخصوصیةبحمايةالمتعلقةالتعلیمیةالمنطقةسیاساتمننسختوجد
التعلیمیةللمنطقةاأللكترونيالموقععلى)515#(سیاسةالمدرسیة

www.916schools.org/policies

Northeast(تبنت.2 Metro والواليةلقوانیناإلمتثالأجلمنالمدرسةلمجلسسیاسة)916
القوانین الفدرالیة المتلعقة بالسجالت التعلیمیة. تقوم السیاسات بالتالي:

a.سرية.أوخاصة،كعامة،السجالتتصنف

b.مراجعةأوبفحصالطالبأواألمورأولیاءلألباء/تسمحالتيالنظمواإلجراءاتتضع

http://www.916schools.org/policies
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سجالت الطالب التعلیمیة. تتضمن ھذه اإلجراءات طريقة تحديد رسوم النسخ، قائمة بمواقع
تلك السجالت التعلیمیة، ھوية األفراد المسؤولین عن السجالت.

c.علىتعديلطلبالطالبأواألمورأولیاءلألباء/تسمحالتيالنظمواإلجراءاتتضع
سجالت الطالب التعلیمیة لضمان أن تلك السجالت لیست غیر دقیقة، مضللة، أو بخالف ذلك

تنتھك خصوصیة الطالب أو حقوقه األخرى.

d.التعلیمیة.السجالتعنواإلفصاحللوصولونظمإجراءاتتضع

e.علىالحصوللكیفیةوالتعلیمیةالسجالتخصوصیةلحمايةوالنظماإلجراءاتتضع
موافقة خطیة مسبقة من األبوين/ ولي األمر أو الطالب عند اإلقتضاء قبل اإلفصاح عن

السجالت.

األلكترونيالموقععلىوالطالباألمورأولیاءلألباء/المدرسةمجلسسیاساتمننسختتوفر.3
www.916schools.org/policiesالتعلیمیةللمنطقة

Northeast(تعطيبه،المعمولللقانونوفًقا.4 Metro الذينالطالبأمورأولیاءألباء/)916
يحضرون المنطقة التعلیمة حالیًا، والطالب المؤھلین الذين يحضرون المنطقة التعلیمیة حالیًا، إخطاًرا

حول حقوقھم المتعلقة بـ "معلومات الدلیل المدرسي".

تشمل "معلومات الدلیل" المعلومات التالیة المتعلقة بالطالب: إسم الطالب؛ مجال الدراسة الرئیسي؛
تواريخ الحضور؛ مستوى الصف؛ حالة التسجیل؛ المشاركة في األنشطة و الرياضات المعترف بھا
رسمیًا؛ الدرجات؛ األوسمة والجوائز المستلمة؛ آخر وكالة أو مؤسسة تعلیمیة إرتادھا الطالب؛ و

معلومات أخرى مماثلة. تتضمن " معلومات الدلیل" أيًضا إسم (اء) أبوي أو أحد أبوي الطالب أو أسماء
ولي أو أولیاء أمور الطالب. ال تضم "معلومات الدلیل" معلومات تعريفیة عن دين، عرق، لون، الوضع

اإلجتماعي، أو قومیة الطالب.

a.اإلفصاحالتعلیمیةللمنطقةيمكنعامةمعلوماتستكونأعالهالمدرجةالمعلومات
عنھا من السجالت التعلیمیة للطالب أو المعلومات المتعلقة باألبوين/ أولیاء األمور.

b.أيعناإلفصاحيتملنسوفالطالب،أوالطالباألمورأولیاءاألبوين/رغبحالفي
من المعلومات المدرجة ألحد عدا مسؤولي المدرسة من دون موافقة خطیة مسبقة من

األبوين/ أولیاء األمور أو الطالب المؤھل كما نص علیه القانون الفیدرالي.

c.تخضع(أي"خاصة"أعالهالمدرجةالدلیلمعلوماتجمیعأومنأيجعللغرض
للموافقة قبل اإلفصاح عنھا)، يجب أن يقوم األبوان/ أولیاء األمور بطلب خطي إلى مدير البناية

المعلوماتالخطيالطلبيتضمنأنيجباإلخطار.لھذانشرآخرتاريخبعديوًما)30(خالل
التالیة:

اإلقتضاء؛حسباألمورأولیاءاألبوين/والطالبإسم.1
المنزل؛عنوان.2
حالیًا؛الطالبيرتادھاالتيالمدرسة.3
أمكن؛إنبالطالب،األمورأولیاءلألبوين/القانونیةالعالقة.4
للعامةنشرھايجبالالتيالدلیلمعلوماتمنالمحددةالفئاتأوالفئة.5

من دون موافقة خطیة مسبقة من األبوين/ أولیاء األمور أو الطالب المؤھل.

Northeast(تقومبه،المعمولللقانونوفًقا.5 Metro أمورأولیاءاألبوين/بإخطاربموجبه)916
طالب المدرسة الثانوية و طالب المدرسة الثانوية المؤھلین بحقھم المتعلق باإلفراج عن المعلومات
لضباط التجنید العسكري. يتوجب على المنطقة التعلیمیة اإلفراج عن أسماء، عناوين، ارقام الھواتف

الطلب.تاريخمنيوم)60(خاللالعسكريالتجنیدضباطإلىالثانويةالمدرسةبطالبالخاصةالمنزلیة
ال يجوز إستخدام البیانات المفرج عنھا لضباط التجنید العسكري إال ألغراض تقديم معلومات للطالب

حول الخدمة العسكرية، منافع تعلیم المحاربین القدامى على مستوى الوالية والمستوى الفیدرالي،

http://www.916schools.org/policies


والفرص المھنیة والتعلیمیة األخرى التي يقدمھا الجیش وال يمكن نشرھا ألي شخص أخر بإستثناء
أفراد خدمات التجنید في القوات المسلحة.

في حال رغبة األبوان/ أولیاء األمر أو الطالب المؤھل، لن يتم الكشف عن أي من أو جمیع المعلومات
المدرجة لضباط التجنید العسكري من دون موافقة مسبقة.

من أجل رفض اإلفراج عن ھذه المعلومات من دون موافقة مسبقة، يجب على األبوان/ أولیاء األمور أو
الطالب المؤھل القیام بطلب خطي إلى السلطة المسؤولة، مدير الخدمات التعلیمیة، مدير مركز

التعلیم البديل، بحلول األول من أكتوبر من كل عام. ھذا الطلب الخطي يجب أن يتضمن المعلومات
التالیة:

اإلقتضاء؛حسباألمور،أولیاءاألبوان/والطالبإسم.1
المنزل؛عنوان.2
للطالب؛المدرسيالمستوى.3
حالیًا؛الطالبيرتادھاالتيالمدرسة.4
أمكن؛إنبالطالب،األمورأولیاءلألبوين/القانونیةالعالقة.5
للمجندينعنھااإلفراجيجبالالتيالمحددةالمعلوماتفئاتأوفئة.6

العسكريین من دون إذن مسبق؛
اإلفراجيجبالالتيالدلیلمعلوماتمنالمحددةالمعلوماتفئاتأوفئة.7

عنھا للعامة، ومن ضمنھم المجندين العسكريین.

مالحظة: رفض اإلفراج عن المعلومات أعاله لضباط التجنید العسكري وحده ال يؤثر على إفراج المنطقة التعلیمیة
لمعلومات الدلیل للعامة، ومن ضمنھم ضباط التجنید العسكري. من جعل جمیع معلومات الدلیل حول الطالب خاصة،

يجب ايًضا إتباع اإلجراءات الموجودة في قسم معلومات الدلیل من ھذه المالحظة. إذا كنت ال ترغب باإلفراج عن
معلومات الدلیل الخاصة بطالبك إلى ضباط التجنید العسكري، يجب علیك ايًضا إخطار المنطقة التعلیمیة بأنك ال

ترغب في اإلفراج عن معلومات الدلیل إلى أي فرد من العامة، بما في ذلك ضباط التجنید العسكري.

طلب نظام قضاء األحداث للحصول على المعلومات

.Minn،مینیسوتاواليةفيالحكومیةالبیاناتممارساتقانونلألسرة؛التعلیمیةوالخصوصیةالحقوققانون Stat.§
)bو(a)8(وI)3(الفرعیةاألقسام،13.32

تاريخ/وقت الطلب: __________________________________________________________

إلى: _________________________________________________________________________
(المشرف العام للمنطقة التعلیمیة أو كبیر الموظفین اإلداريین للمدرسة)

من: _______________________________________________________________________
(إسم/ وكالة مقدم الطلب)

الطالب: _____________________________________________________________________

أساس الطلب:

تحقیقات/ محاكمات جنوح األحداث_______
تحقیقات/ تقییم حماية الطفل_______
الجنوحعريضةأو)chipsللحماية(المحتاجیناألطفالعريضةتقديمتحقیقات/_______

اإلستجابة للطلب:

يجب على المدرسة تقديم المعلومات التالیة عند الطلب (ضع عالمة على كل ما ينطبق) والرد المقدم يكون:



(نعم/ ال)

_______ اإلسم الكامل للطالب _______

_______ عنوان المنزل _______

_______ رقم الھاتف _______

_______ تاريخ الوالدة _______

_______ الجدول الدراسي للطالب _______

_______ سجل الحضور _______

_______ الصور، إن وجدت؛ و _______

_______ أسماء وعناوين األبوين/ أولیاء األمور _______

_______ أرقام الھاتف _______

يجب اإلحتفاظ بسجل للطلب الخطي و المعلومات المفصح عنھا في ملف الطالب.

شھادة: يشھد الموقع أدناه بأنه أو أنھا عضو في نظام قضاء األحداث. يحتاج نظام قضاء األحداث إلى البیانات
المطلوبة لكي تخدم بشكل فعال، وقبل الفصل في القضیة، الطالب الذي تم اإلفصاح عن سجالته. لن يقوم
الموقع أدناه باإلفصاح عن المعلومات المستلمة ألي طرف آخر، بإستثناء ما ھو منصوص علیه بموجب قانون

القسم،34العنوانالفیدرالیة،اللوائحقانونبموجبمطلوبھوكمامسبقةخطیةموافقةدونمنالوالية،
)B)99.38 (Title 34, Sect. 99.38(B.((إنھاأوفإنھاالطلب،لھذاتوقیعهبأنيفھمإنهأوإنھاأدناهالموقعيشھد

.Minnقانونفيالتيللعقوباتسیخضع Stat. § 13.09.

التوقیع/ العنوان: _____________________________________________________________________

)PPRA(التلمیذحقوقحمايةقانونلتعديلالعاماإلشعاربموجبإستبیانإشعار

Northeast(تقدم Metro الطالب،حالیًاالتعلیمیةالمنطقةيحضرونالذينالطالباألمورأولیاءلألبوين/إشعاًرا)916
المؤھلین الذين يحضرون المنطقة التعلیمیة حالیًا، والطالب الذين يحضرون المنطقة التعلیمیة حالیًا، بحقوقھم

المتعلقة بإجراء اإلستبیانات، جمع وإستخدام المعلومات إلغراض تسويقیة، وفحوص جسدية معینة.

الحقوقلديھمبأنوالطلبةالمؤھلین،الطلبةاألمور،أولیاءاألبوين/إعالمتمفقدھذابموجب.1
التالیة:

a.األفالم،المعلمین،إرشادكتیباتبضمنھاالتعلیمیة،الموادجمیعتكونسوف
األشرطة، أو المواد التكمیلیة األخرى التي ستستخدم فیما يتعلق بأي إستبیان، تحلیل، أو

تقییم كجزء من أي برنامج ممول كلیًا أو جزئیًا من قبل وزارة التعلیم األمريكیة، متاًحا للفحص
بواسطة األبوين أو أولیاء األمور أو الطالب.

b.التعلیموزارةقبلمنجزئیًاأوكلیًاممولبرنامجأيمنكجزءطالب،أيمنيطلبلن
األمريكیة، من دون موافقة مسبقة للطالب (إذا كان الطالب بالًغا أو قاصر متحرر)، أو في حالة

القاصر غیر المتحرر، من دون موافقة خطیة مسبقة من أبوين/ أولیاء األمور، أن يخضع ألي
إستبیان يكشف معلومات تخص:

الطالب؛أمرأولیاءاألبوين/أوالطالبمعتقداتأوالسیاسیةاإلنتماءات.1

الطالب؛عائلةأوللطالبالنفسیةأوالعقلیةالمشاكل.2

الجنسیة؛المواقفأوالسلوك.3



مھین؛أوالذات،تجريمللمجتمع،معاديقانوني،غیرسلوك.4

وثیقةعائلیةعالقةتربطھمالذيناآلخرينلألفرادالنقديةالتقییمات.5
بالمشاركین في اإلستبیان؛

كعالقاتقانونًا،بھاالمعترفالمماثلةالعالقاتأوالممیزةالعالقات.6
المحامین، األطباء، والوزراء؛

أمورأولیاءاألبوين/أوالطالبمعتقداتأواإلنتماءات،الدينیة،الممارسات.7
الطالب، أو

برنامجفيللمشاركةاألھلیةلتحديدالقانونيقتضیهما(بخالفالدخل.8
لتلقي اإلعانة المالیة في إطار ذلك البرنامج).

c.إلختیارإخطارتلقيالمؤھل،الطالبأوالطالبعنونیابةاألمور،أولیاءلألبوين/يحق
عدم مشاركة الطالب في

الشخصیةالمعلوماتوإستخدامعن،اإلفصاحجمع،تتضمنالتياألنشطة.1
المجموعة من الطالب ألغراض التسويق أو لبیع تلك المعلومات، أو بخالف ذلك

تقديم تلك المعلومات إلى اآلخرين لذلك الغرض.

علىيحتويالتعلیم)وزارةمنممول(غیرثالثلطرفإستبیانأيإدارة.2
أعاله..b.1الفقرةفيالموجودةالعناصرمنأكثرأوواحد

وتتمللحضور،كشرطيطلبطارئغیرإختبارأوتوغليبدنيفحصأي.3
إدارته من قبل المدرسة أو وكیلھا، ولیس بالضرورة لحماية الصحة والسالمة

المباشرة للطالب، عدا إختبارات السمع، النظر، أو الجنف (إنحناء العمود الفقري)،
أو أي فحص أو إختبار بدني مسموح به أو مطلوب بموجب قانون الوالية.

ci.األمور.أولیاءاألبوين/إخطاريتطلبقدوالذيبهالمعمولالواليةقانوناإلشعارھذايستبقال

cii.بھذهيتعلقفیمااألمور،أولیاءاألبوين/معبالتشاورسیاسةالمدرسیةالمنطقةوتبنتطورت
الحقوق، باإلضافة إلى اإلستعدادت لحماية خصوصیة الطالب أثناء إدارة اإلستبیانات المحمیة وجمع،

اإلفصاح عن، أو إستخدام البیانات الشخصیة للتسويق، المبیعات، وأغراض التوزيع األخرى.

ciii.بھذهمباشرةالمؤھلینوالطالباألمورأولیاءاألبوين/بإخطارالمدرسةمنطقةستقوم
السیاسات على األقل مرة في السنة في بداية كل عام دراسي وبعد أي تغییرات جوھرية.

civ.األقلعلىومباشرة،المؤھلینوالطالباألمورأولیاءاألبوين/بإخطارالمدرسةمنطقةستقوم
مرة في السنة في بداية كل عام دراسي ، بالتواريخ المحددة أو التقريبیة لألنشطة التالیة وتوفر

فرصة إلختیار عدم مشاركة الطالب في

المبیعات،للتسويق،الشخصیةالمعلوماتإستخدامأوعن،اإلفصاحجمع،.1
أو أغراض توزيعیة أخرى.

قبلمنجزئیًاأوكلیًاتمويلهيتمالالمحمیةللمعلوماتإستبیانأيإدارة.2
وزارة التعلیم األمريكیة.

أعاله.موضحھوكماطارئغیرإختبارأوتوغليبدنيفحصأي.3

األباء/ أولیاء األمور و الطلبة المؤھلین الذي يعتقدون أنه قد تم إنتھاك حقوقھم



يمكنھم تقديم شكوى إلى

مكتب إمتثال سیاسة األسرة
وزارة التعلیم األمريكیة

400Maryland Avenue SW
Washington, DC 20202-5920

1-800-872-5327

19لكوفید-اإلحترازيةاإلجراءات

Northeast(تلتزم Metro معلبناياتنا.والزائرينالطالب،الموظفین،طاقمأعضاءلجمیعوصحیةأمنةبیئةبتوفیر)916
كونيستمرالمتطلبات.أوو/التوجیھاتفيتحولأيلتعكسخططناتحديثسیتمبالتغیر،19كوفید-إستمرار

محور تركیزنا األساسي ھو تعلیم طالبنا مع دمج إستجابات الصحة والسالمة، ودعم الصحة العامة.

بتلقیحبشدةونوصينحنمینیسوتا،فيالصحةوزارةو)،CDC(األمراضعلىالسیطرةمركزمعجنبإلىجنبًا
األشخاص المؤھلین. للمزيد من المعلومات حول اللقاحات، و لتحديد موعد، قم بزيارة الموقع األلكتروني لوزارة

بتوفیرسنقوممینیسوتا،فيالصحةوزارةقبلمنالمستجداتآخرعلىلحصولنانظًرا.MDHمینیسوتافيالصحة
الحاجة.عند19كوفید-منالتخفیفإستراتیجیاتحولأضافیةمعلومات

أنشطةفيالمشاركةمنالموافقة/اإلنسحاب)PPRA(التلمیذحقوقحمايةقانونلتعديلإشعار
معینة

،(PPRA(التلمیذحقوقحمايةقانونتعديليتطلب 20 U.S.C. § 1232Hمن)Northeast Metro وتبلیغك)916
الحصول على الموافقة أو السماح للطالب باإلنسحاب من المشاركة في أنشطة مدرسیة معینة. تشمل ھذه

األنشطة إستبیانًا للطالب، أو تحلیالً، أو تقییًما يتعلق بواحد أو أكثر من المجالت الثمانیة التالیة (" إستبیانات
المعلومات المحمیة"):

الطالب؛أمرأولیاءاألبوين/أوالطالبمعتقداتأوالسیاسیةاإلنتماءات.1

الطالب؛عائلةأوللطالبالنفسیةأوالعقلیةالمشاكل.2

الجنسیة؛المواقفأوالسلوك.3

مھین؛أوالذات،تجريمللمجتمع،معاديقانوني،غیرسلوك.4

فيبالمشاركینوثیقةعائلیةعالقةتربطھمالذيناآلخرينلألفرادالنقديةالتقییمات.5
اإلستبیان؛

والوزراء؛األطباء،المحامین،كعالقاتقانونًا،بھاالمعترفالمماثلةالعالقاتأوالممیزةالعالقات.6

أوالطالب،أمورأولیاءاألبوين/أوالطالبمعتقداتأواإلنتماءات،الدينیة،الممارسات.7

المالیةاإلعانةلتلقيبرنامجفيللمشاركةاألھلیةلتحديدالقانونيقتضیهما(بخالفالدخل.8
في إطار ذلك البرنامج).

تنطبق ھذه المتطلبات ايًضا على جمع، اإلفصاح عن، وإستخدام معلومات الطالب ألغراض التسويق (" إستبیانات
تسويقیة") و فحوص وإختبارات بدنیة معینة.

إذا كنت ترغب بمراجعة أي أداة إستبیان أو مادة إرشادية تستخدم فیما يتعلق بأي معلومات محمیة أو إستبیان
2540Countyفيالعامالمشرفمكتبإلىطلبتقديميرجىتسويقي، Road F East،White Bear Lake،

MN 55110.



سیقوم مسؤول مدرسي بإخطارك بالوقت والمكان الذي يمكنك فیھما مراجعة ھذه المواد.
أنت لديك الحق في مراجعة اإلستبیانات/ المواد اإلرشادية قبل إجراء اإلستبیان للطالب.

أنا _________________________________ أمنح موافقتي ______________________________
]إسم الطالب[]إسم األبوين/ أولیاء األمور[

أخذ _________________________________________ في  ______________________________
]التاريخ []                         اإلستبیان [

األبوينتوقیع ________________________________________


