Notification of In School Suspension

جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
إخطار باإليقاف فى المدرسة
______________________________ ________

_______________________

المدرسة المختصة

رقم التليفون

بيانات الوالدين او الواصى :
إسم الوالدين  /الواصى _____________________________ :
عنوان الوالدين  /الواصى ___________________________ :
___________________________________________
هاتف المنزل  ____________ :هاتف العمل _____________ :
هاتف أخر ______________ :

____________________________

التاريخ

بيانات الطالب :
إسم الطالب _________________________________ :
عنوان الطالب ________________________________ :
_________________________________________
الرقم اإلجتماعى ______________________________ :
تاريخ ميالد الطالب  ________________ :العمر ______ :
الصف ______ التعليم العادى □ التعليم الخاص □ وساطة □
غذاء مخفض □
غذاء مجانى □
أنثى □
ذكر □
( علم على واحدة )
أمريكى هندى □
أسيوى □
أسبانى □
أسود □
أبيض □

أثناء إلحاق الطالب إلى  PSSIالطالب سوف يكمل :
□ واجبات الفصل الدراسى
□ ملزمات التعليمات

السيد و السيدة االعزاء ____________________________________ :
مالحظة  :طفلك قد تم إلحاقه بالخدمة لإليقاف فى المدرسة كعقاب تأديبى فى يوم _____________________________________
من الساعة  0:03صباحا إلى الساعة  0::3ظهرا فى المدرسة التالية التى تديرها جيفرسون باريش نظام المدارس العامة :
□ Ehret High School
4300 Patriot Street
Marrero, LA 70072-4394
Phone: 340-7651

□ East Jefferson High School □ Grace King High School □ Bonnabel High School □ Riverdale High School
240 Riverdale Drive
Jefferson, LA 70121-3599
Phone: 833-7288

□ Grand Isle High School
Ludwig Lane – P.O. Box 995
Grand Isle, LA 70358-0995
Phone: 522-8015

2801 Bruin Drive
Kenner, LA 70065-4707
Phone: 443-4565

□ Fisher High School
Rt. 1, Box 496-A
Lafitte, LA 70067-9801
Phone: 689-3665

4301 Grace King Place
Metairie, LA 70002-3199
Phone: 888-7334

400 Phlox Street
Metairie, LA 70001-4557
Phone: 888-7171

□ West Jefferson High School □ Higgins High School
7201 Lapalco Blvd.
Marrero, LA 70072-4598
Phone: 341-2273

2200 Eight St.
Harvey, LA 70058-4099
Phone: 368-6055

وفقا لقوانين لويزيانا  614و  61411من عنوان  10من القانون األساسي للويزيانا المعدل  ،بصيغته المعدلة  ،قد وجه هذا االيقاف بالمدرسة بسبب المخالفة
التالية في ____________________ _____________________________________________________: :3____ ,
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
أفادت التقارير أن هذه المخالفة قد اعلنت بواسطة ___________________________ فى _____________________________ 1
المدرسة
اسم موظف االدارة المدرسية
هذا هو اإليقاف الخاص بطفلك ___ أثناء العام الدراسى الحالى  1إذا كان من الضرورى ايقاف طفلك في أربع مخالفات فى العام الدراسى الحالى  ,فإن
اإليقاف الرابع سوف يكون حتى نهاية الفترة المتبقية من الدورة المدرسية وفقا لقوانين لويزيانا المعدلة 1 10:614
إخطار بحقك فى اإلعتراض  :مرفق نسخة من القوانين  614و  61411من العنوان  10فى لويزيانا القانون المعدل التي سوف تعلمكم من خاللها بحقوقك
القانونية  1بعد ان كنت فى اجتماع مع مديرة المدرسة  ,اذا كنت تشعر ان هذا االيقاف ليس له مبرر  ,من حقك ان تعترض عن طريق االتصال
________________ فى خالل خمسة ايام و يمكنك ان تسال و تطلب التحدث مع المسئول عن جلسة اإلستماع للطالب  1اذا لم يكن طلب اإلعتراض فى
خالل فترة خمسة ايام مدرسية  ,ال يجوز لك اإلعتراض بعد هذه الفترة عن هذا االيقاف فى اى جلسة استماع فى المستقبل 1
إخطار بواجباتك  :يجب عليك ان ترافق طفلك عند رجوعه إلى المدرسة  1أحد الوالدين او الواصى يجب ان يرافق الطفل فى الساعة ________ فى
أول يوم من اإليقاف فى المدرسة إلى المدرسة المعتادة التى يذهب إليها طفلك ( المدرسة المختصة باإليقاف ) ألجل التوقيع على نموذج إتفاق برنامج اإليقاف 1
إذا لم يحضر الوالدين مع الطفل للتوقيع على اإلتفاق  ,و  /او إذا لم يحضر الطفل إلى اإليقاف فى المدرسة كعقاب تأديبى لمخالفة قوانين المدرسة  ,طفلك سوف
يحال إلى محكمة األحداث من خالل العائالت المحتاجة إلى خدمات الشكاوى 1
مالحظات ________________________________________________________________________________ :
_______________________________________________________________________________________
تحياتى ,

لقد استلمت نسخة من هذا االيقاف 1
الوالدين ________________________________________

___________________________________

الطالب ________________________________________

مدير المدرسة
لقد استلمت نسخة من هذا االيقاف 1

PINK / PARENT GOLD / PARENT BY MAIL

CANARY / SCHOOL

)WHITE / STUDENT HEARING OFFICER (AT HEARING

COPIES TO:

