حقوق ،مسؤلیت و مقررات شاگردان
ضمیمه 2022-2021
والدین و شاگردان مکتب منطقه وی ،Auburn
به سال تعلیمی  2022-2021خوش آمدید ،ما خوشحال هستیم که دوباره شاگردان خود را در مکتب می بینیم!
مکتب منطقه وی  Auburnمتعهد به اشتغال ،آموزش و توانمند ازی هر یک از شاگردان با تساوی و برتری است .کتابچه
راهنمای حقوق ،مسئولیت ها و مقررات شاگردان منطقه  Auburnشامل خالصه ای از پالیسی ها و رویه های منطقه است
که بیشترین تأثیر را بر شاگردان شما می گذارد ،که در وب سایت منطقه ما ارسال شده است و به صورت چاپی در مکتب
شاگرد شما موجود است .این اطالعات باید ساالنه بین شاگردان و والدین توزیع شود.
در سال گذشته تغییراتی در مقر رات ایالتی برای مکاتب ایجاد شده است که بر حقوق شاگردان شما تأثیر می گذارد .ما در
حال به روز رسانی پالیسی های خود برای مطابقت با آنها هستیم و می خواهیم مطمئن شویم که شما نیز از تغییرات آگاه هستید.
دسپلین شاگرد
در سال  ،2019منطقه مکتب  Auburnگروه های ذینفع را برای بررسی و تجدید نظر در پالیسی های انضباطی
منطقه گرد هم آورد .اخیرا ً دفتر سرپرست آموزش عمومی دستورالعمل های را منتشر کرده که مکاتب منطقه را
ملزم می کند تا تحریم های خاصی را برای رفتارها تعیین کنند .مکتب منطقه وی  Auburnمجددا ً با ذینفعان برای
تکمیل این روند کار خواهد کرد.
حاضری و لوازمات قانونی غیر حاضری
ایالت واشنگتن مقررات به روز شده ای را در مورد حاضری مکتب تصویب کرد .اداره منطقه از این قوانین پیروی
خواهد کرد زیرا ما پالیسی ها و رویه های خود را با تدبیر تجدید نظر می کنیم .معلومات بیشتر در رابطه با این
تغییرات را می توانید در وبسایت https://www.k12.wa.us/student-success/support-
 programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancyمشاهده کنید. .
امتناع از پارچه نتائج یا محدودیت دپلوم  -شهادتنامه
قانونپرداخت مصارف/جریمه ها برای شاگردان که هرگونه اموال مکتب یا اموال متعلق به اجاره دار مکتب ،کارمند
یا شاگرد دیگری را متضرر می کند یا آسیب میرساند ،برای حمایت از دسترسی شاگرد به تداوم برنامه نویسی
آموزشی تجدید نظر شده است.
ی
تیسنج تیوه و تیسنج نایب
قوانین حقوق مدنی تبعیض و آزار و اذیت تبعیض آمیز را بر اساس بیان جنسیتی و هویت جنسیتی در مکاتب دولتی
 K -12ممنوع قرار می دهد .در ماه می  ،2021هیئت مکتب  Auburnپالیسی  3211را اجرا کرد :مکاتب فراگیر
برای همه جنسیت ها.

رضایت آگاهانه برای جوانان بی خانه و بدون همراه
قوانین ایالتی در حال حاضر به نرس های مکاتب ،مشاوران و شاگردان بی سرپناه  McKinney-Ventoمجوز می
دهد تا برای شاگردان بی خانه و بدون همراه ،رضایت خود را برای مراقبت های صحی اعالم کنند .در شرایطی که
رضایت آگاهانه به دلیل سن شاگرد ضروری باشد ،کارمندان مجاز مکتب می توانند رضایت خود را برای "خدمات

مراقبت های اولیه سرپایی غیر فوری ،از جمله معاینات فیزیکی ،معاینه بینایی و عینک ،معاینات دندان ،معاینه
شنوایی و آله گوش ،واکسیناسیون ،معالجه امراض و شرایط ،و مراقبتهای پیگیری معمول که معمو ًال توسط ارائه
دهنده خدمات طبی در محیط سرپایی ارائه می شود ،به استثنای جراحی های انتخابی اعالم کنند ”.خدمات صحی
همچنین ممکن است شامل معالجه سرپایی برای سالمتی روانی و استفاده مواد مخدر باشد.

البته ،خالصه باال و کتابچه راهنمای حقوق ،مسئولیت ها و مقررات شاگردان همه پالیسی های را که بر تجربه آموزشی
شاگردان تأثیر می گذارد ،تحت پوشش قرار نمی دهد .برای دسترسی کامل به پالیسی ها و روند های قابل اجرا مکتب
 ،Auburnبه وبسایت www.auburn.wednet.edu/board-policy-manual/homeمراجعه کنید..
ما می خواهیم صداهای شما را بشنویم  -اگر می خواهید در روند بررسی پالیسی های منطقه مشارکت داشته باشید ،لطفا ً با
دفتر من تماس بگیرید .سال تحصیلی سالم و محفوظی داشته باشید!
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