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POLICIES & PROCEDURES SNAPSHOT FOR STUDENTS & PARENTS

السياسات و اإلجرا ات
موجز للطالب و أوليا األمور

الحضور
العطلة الدينية  :و يجب على الوالدين إبالغ األعياد الدينية ل مدير
المدرسة  .و يعتبر هذا الغياب مسببا و يسمح للطالب بتحصيل الدراسة
المفقودة .

اإليقاف

إذا تم إيقاف طفلي و أنا أختلف مع اإليقاف  ،ماذا يمكنني أن أفعل ؟
يمكن لمديري المدارس إصدار عواقب تأديبية معقولة و تدابير تصحيحية
للحفاظ على النظام و حماية الوقت التعليمي في المدارس  .يجب على
اآلباء الحصول على األوراق من المدرسة التي تنص على ال مخالفة و
النتيجة  ،و تاريخ العودة  .إذا لم يعتقد أحد الوالدين أن الطالب قد ارتکب
خطأ  ،يجوز لهم الطعن في اإليقاف .
االستئناف  :يجوز ألحد الوالدين  /الوصي أن يطلب استئنافا من خالل
االتصال بمسؤول جلسة االستماع في المنطقة علی الرقم 004- 4002
خالل  4أيام من استالم إخطار اإليقاف  .و قرار مسؤول جلسة االستماع
في المقاطعة يكون نهائيا .

اإلقاا
إذا تم طرد طفلي  ،ماذا أفعل ؟ هل يمكنني تقديم إعتراض ؟
هل يمكنه الذهاب إلى مدرسة أخرى ؟
و يجوز لمديري المدارس أن يوصوا بالطرد من المدرسة بسبب
ال مخالفات الخطيرة و  /أو المعتادة  .يجب على اآلباء الحصول على
األوراق من المدرسة التي تنص على ال مخالفة و النتيجة  .إذا كان أحد
الوالدين ال يعتقد أن الطالب ارتكب مخالفة  ،يجوز لهم الطعن في
الطرد .
االستئناف  :قد يطلب الوالد  /الواصي تقديم إعتراض عن طريق
اإلتصال بموظف جلسة االستماع في اإلدارة فى الرقم 004- 4002
خالل  4أيام من استالم إخطار الطرد  .سوف يقوم مسؤول جلسة
االستماع في المنطقة بتحديد جلسة استماع مع الوالدين و مدير المدرسة
و الطالب  .إذا لم يوافق الوالد على نتيجة  /استنتاج الحقائق من
مسؤول جلسة االستماع  ،يجوز له تقديم إعتراض إلى مجلس إدارة
المدارس من خالل اإلتصال ب مدير موظفي دعم الطالب فى الرقم
. 050- 1060
مدارس بديلة  :يقدم نظام جيفرسون باريش  SPPJJالعديد من
الخيارات البديلة لآلباء و األمهات .
• مدارس بديلة
• مدرسة مسائية
• تعليم افتراضي
ينبغي علی اآلباء مناقشة الخيارات مع مسؤول جلسة االستماع في
المنطقة .

ما هو عدد األيام التى طفلى يمكن ان يتغيبها ؟
و ي عتقد نظام جيفرسون باريش  SPPJJأن الحضور اليومي
للطالب أمر بالغ األهمية لنجاح الطالب خالل العام .
طالب المرحلة االبتدائية  /المرحلة المتوسطة  :تتطلب سياسة الدولة
ما مجموعه  06,026دقيقة للسنة الدراسية لي كون مؤهال للنجاح  .و
هذا يعني أن الطالب ال يستطيع أن يتغيب أكثر من  06أيام دراسية
في المدرسة ليكون مؤهال للنجاح .
طالب المدارس الثانوية  :من أجل الحصول على الدرجات فى فصل
دراسي  ،يجب على الطالب الحضور  06,606دقيقة  .و هذا يعني
أن الطالب ال يمكن أن يتغيب أكثر من  5.4أيام في الفصل الدراسي
األول  ،و  4.4أيام في الفصل الدراسي الثاني .

الغياب المسبب

ماذا أفعل إذا كان طفلي مريضا  ,أو موقوف  ,أو ذهب إلى
المحكمة  ,أو بسبب وفاة شخص ما ؟ ماذا عن عطلة دينية ؟
ي عترف نظام جيفرسون باريش  SPPJJب عدة أنواع من الغياب .
يجب على اآلباء إبالغ الظروف المحيطة بالغياب إلى مدير المدرسة
.
المرض  :يتم إعتبار و إحتساب ال غياب المرضى دون عذر  ،ما لم
يقدم الوالدان مذكرة الطبيب أو يكتب خطاب إذا كان الطالب غائبا عن
المدرسة مدة ال تزيد عن  0أيام متتالية  .إذا تم تقديم مذكرة الطبيب
أو خطاب الوالدين  ،الطالب يسمح لهم بتعويض وقت الغياب و ال
تحسب هذه المدة من متطلبات أيام الحضور .
الموقوف  :الطالب الذين يتم إيقافهم خارج المدرسة کنتيجة تأديبية
يتم إعتبارهم مت غيبين بدون عذر  .و يسمح للطالب بتعويض مدة
اإليقاف المفقود ( االئتمان الكامل أو الجزئي )  ،و لكن الغياب يتم
إحتسابه من متطلبات أيام الحضور .
المحكمة  :يجب على الطالب الذين يجب عليهم حضور المحكمة
تقديم وثيقة الحضور التي يتلقونها من المحكمة عند عودتهم إلى
المدرسة  .و يسمح للطالب بتعويض وقت الغياب و ال تحسب هذه
المدة من متطلبات أيام الحضور .
الوفاة  :ي عطى الطالب الذين يعانون من وفاة أحد أفراد األسرة
فرصة من أجل السفر إلى خدمات الدفن و حضورها  .و يسمح
للطالب بتعويض وقت الغياب و ال تحسب هذه المدة من متطلبات أيام
الحضور  ،و يجب على الطالب إحضار وثائق إثبات الوفاة .

البلطجة

ما هى البلطجة ؟ ماذا أفعل إذا تعرض طفلي للتخويف ؟ ماذا يجب
أن تفعل المدرسة ؟
البلطجة هى سلوك عدواني بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم فى
المدرسة التي تنطوى على عدم التوازن الحقيقي أو المتصور فى
السلطة  .يتكرر هذا السلوك  ،أو لديه القدرة على أن يتكرر  ،مع
مرور الوقت  .انظر الصفحة  0من كتاب السياسات و اإلجراءات
للحصول على التعريف الرسمي .

القضايا المتعلقة بالمدرسة

من يمكننى اإلتصال به إذا كانت هناك قضايا هامة فى مدرسة طفلى ؟
إذا نشأت مشكلة في مدرسة طفلك :
 .0إتصل فى م علم طفلك فورا .
 .2إذا لم تكن راضيا عن الرد  ،اتصل بالمدير .
 .0إذا كنت ال تزال غير راض  ،إتصل فى رئيس المدير المباشر في
رقم . 004- 4004
 .5إذا استمرت المشكلة  ،ال تتردد في االتصال فى رئيس اإلنجاز و
المساءلة في رقم  ، 050- 4065أو فى مكتب االمتثال في رقم
. 004- 4002

إبداء الرأى
هل هناك رقم أو عنوان بريد إلكتروني إلبداء الرأي حول تجربتي
في مدرسة جيفرسون باريش  SPPJJ؟
نحن نقدر مالحظاتك .أسئلة  ،مخاوف  ،أو ردود الفعل حول تجربة في
جبس  ،البريد اإللكتروني أو إرسل لنا رسالة على :

jppsscustomerfeedback@jppss.k12.la.us

إذا كنت تعتقد أن طفلك يتعرض للبلطجة  ،فقم بإبالغ مدير المدرسة
عن الواقعة خطيا  .و يبدأ ال مدير فى التحقيق فورا  .و يجب إخطار
والدي الضحية و والد المذنب و إتاحة الفرصة لهما لحضور مقابلة
مع الضحية و  /أو ال مذنب  .و يجب أن يتم إبالغ الوالدين بالعواقب
المحتملة  .و سيتخذ مدير المدرسة إجراءات مؤقتة  ،حسب ما إذا
كان يقتضى  ،في حين أن التحقيق ال يزال مستمرا  .و عند االنتهاء
من التحقيق  ،سيتم تقديم إخطار بالنتائج و اإلجراءات العالجية إلى
آباء الضحية  /المذنب إلى الحد المسموح به بموجب قانون حقوق
األشخاص . APRPF

التعليم الخاص و 405

هل يتمتع طفلي بحقوق معينة بموجب قانون تعليم األفراد ذوي
اإلعاقة  AEPFو المادة  465؟ من الذي يمكن ان أتصل به إذا

كانت لدي أسئلة محددة ؟ ماذا أفعل إذا لم يحصل طفلي على
الترتيبات المناسبة ؟
قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة (  ) AEPFهو قانون يضمن
الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة في جميع أنحاء البالد  .الطالب الذين
تم تحديدهم كطالب ذوى اإلحتياجات الخاصة أو بند  465لديهم
أحكام معينة بموجب  . AEPFإذا كانت لديك أسئلة حول حقوق
طفلك للتعليم الخاص  ،إتصل بمدير اإللتزام  JPPEفى الرقم
 . 050- 1046إذا کانت لديك أسئلة حول حقوق طفلك بموجب البند
 ، 465إتصل بمنسق بند  465فى الرقم  . 050- 1020إذا لم
يحصل طفلك علی الترتيبات ال مناسبة  ،إتصل بمدير المدرسة  .إذا
كنت ال تزال غير راض  ،يمكنك االتصال بالموظفين المذكورين
أعاله  ،أو اإلتصال بمكتب اإللتزام في . 004- 4004

أرقام اإلتااالت
Health & Social Services
................................. 365‑7770الخدمات الصحية و اإلجتماعية
.......... 349-779 2األكاديميات المتقدمةAdvanced Acade mies ..
........................ 349-7789تفصيل المواد الدراسيةTranscripts..
.................................. 349‑7776اإلنجليزية اللغة الثانيةESL..

.................................... 349‑1843األكاديمىAcademics..
..................................... 365‑5312اإللتزامCompliance..
................... 349‑7912التعليم الخاصSpecial Education ..
................... 349-8594المدارس التجريبيةCharter Schools ..
............ 349‑7917ما قبل روضة األطفالPre‑Kindergarten..
.......... 365‑5367المت ميزين و الموهوبينGifted & Talented ..

