د زده کوونکو حقوق ،مسؤلیتونه او مقررات
د  2022-2021ضمیمه
د آوبرن ښوونځي ولسوالۍ موروپالر او زده کوونکي
د  2021-2022ښوونځي کال ته ښه راغالست ،موږ ډیر خوښ یو چې زده کوونکي یرته ښوونځي ته راغلل!
 د آوبرن ښوونځي ولسوالۍ د مساواتو او غوره والي ترڅنگ ،د هر زده کوونکی ښکیلتیا ،زده کړې او ځواکمنیدو ته
ژمنتیا لري .د آوبرن ښوونځي ولسوالۍ د زده کوونکي حقونو ،مسؤلیتونو او د مقرراتو کتابگی د ولسوالۍ د پالیسیو او
پروسیجرونو لنډیز لري ،کوم چې ستاسې په زده کوونکو خورا اغیزه کوي ،کوم چې زموږ د ولسوالۍ په ویبپاڼه 
کې خپور شوی دی او هارډ کاپي یې هم ستاسې د ښوونځي له زده کوونکې سره موجوده ده .دا معلومات به زده کوونکو او
موروپالر ته هر کال وویشل شي .
د تیر کال په اوږدو کې د ښوونځیو لپاره د دولت مقرراتو کې ځینې بدلونونه راغلي دي کوم چې ستاسې د زده کوونکو پر
حقونو باندې اغیزه کوي .موږ د خپلو پالیسیو د تازه کولو په جریان کې یو ترڅو د دوی سره سمون ومومی او غواړو ډاډه
ترالسه کړو ،چې تاسې هم له بدلونونو څخه خبر یاست.
د زده کوونکي تادیب
د آوبرن ښوونځي ولسوالۍ په  2019کې د ونډه لرونکو ډلو سره غونډه وکړه ،ترڅو د ولسوالۍ د تادیب یا ډیسپلین
په پالیسیانو تجدید نظر او له سره کتنه وکړي .په دې وروستیو کې د عامه الرښود عالي دفتر الرښود خپور کړ چې
ښوونځي ولسوالیو څخه غوښتنه کوي ترڅو د چلند لپاره ځانگړي بندیزونه په گوته کړي .د آوبرن ښوونځي به یو
ځل بیا د ونډه لرونکو سره کار وکړي ترڅو دا بهیر بشپړ کړي.
د حاضرۍ او غیر حاضرۍ قانوني اړتیاوې
 د واشنگټن ایالت د ښوونځي د حاضرۍ په اړه تازه مقررات تصویب کړي دي .پداسې حال کې چې موږ په
پوره سوچ سره په خپلو پالیسیو او اجراءاتو باندۍ له سره کتنه کوو ،ولسوالۍ به د دې قوانینو سره ځان عیار کړی.
تاسې کولی شئ چې د دې بدلونونو په اړه نور معلومات له https://www.k12.wa.us/student-
ویبپاڼې
success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
السته راوړئ. .
د ټرانسکرپټونو او دیپلومونو ساتل  -محدودیت
قانون  د هغه زده کړیال لپاره فیس/جریمه په گوته کوي څوک چې د کوم ښوونځي ملکیت ته
صدمه یا زیان رسوي ،یا هغه ملکیت چې د ښوونځي قراردادي ،کارمند او یا بل زده کوونکي پورې اړوند وي چې
تعلیمي پروگرامونو د دوام ورکولو لپاره د زده کوونکي د السرسي د مالتړ له امله پرې بیاکتنه شوې وې .
هندن ژې پ رډنج د وا هنودنرگ څ رډنج د

 د جنډر څرگندونې او په  K-12دولتي ښوونځیو کې د جنډر د پیژندنې پر بنسټ مدني حقوقي قوانینو تبعیض
او تبعیضي ځورونه منع کړې ده .د آوبرن د ښوونځي بورډ په مۍ  ۲۰۲۱کې د  ۳۲۱۱
 :پالیسي رامنځته کړه  د جنډر ټولشموله ښوونځي .
د بې کوره او بې سرپرسته ځوانانو لپاره خبرییز رضایت لیک
 د  ایالت قانون اوس د ښوونځی نرسانو ،د ښوونځي سالکارانو او د مک کیني-وینټو بې کوره
زده کوونکی د بې سرپرسته زده کوونکو لپاره د روغتیایې خدماتو د وړاندې کولو لپاره د رسمي اجازې ورکولو
لپاره همغږي کوي .په هغه حاالتو کې چیرې چې د زده کوونکي د عمر له امله رضایت لیک اخیستل اړین وي ،د
ښوونځي د باصالحیته پرسونل ممکن دا رضایت لیک د “ د غیر عاجل خارج بستر ناروغ د لومړنۍ

روغتیایې خدماتو لپاره وړاندې کړي ،په شمول د فزیکي معایناتو ،لید معایناتو او عینکو ،د غاښونو معایناتو ،د
اوریدنې معای ناتو ،او د اوریندې د مرستې معایناتو ،واکسینو ،د ناروغیو او شرایطو درملنه او د ورځني تعقیب
پاملرنه چې په دودیز ډول د روغتیایې خدماتو د وړاندې کوونکي لخوا د خارج بستر په حالت کې برابریږي ،البته د
اختیاري جراحیو پرته ”. .روغتیایې خدماتو کې ممکن د روانې روغتیا او مادي ناوړه گټه اخیستنې
لپاره د خارج بستر درملنه هم شامله وي . .

 البته پورته لنډیز او د زه کوونکي د حقوقو ،مسؤولیتونو او د مقرراتو په کتابگي کې ټولې پالیسۍ نه دي ځای پرځای
شوي کومې چې د زده کوونکي تعلیمي تجارب اغیزمنوي .د آوبرن ښوونځي ولسوالۍ د بشپړو اداري پالیسیو او پروسیجرونو
ته د السرسي لپاره مهرباني وکړئ دغه لینک ته مراجعه وکړئ www.auburn.wednet.edu/board-
.policy-manual/home
که غواړئ د ولسوالۍ د پالیسۍ د بیاکتنې په بهیر کې برخه واخلي ،موږ غواړو ستاسې غږ واور ،مهرباني وکړئ زما له دفتر
سره اړیکه ونیسئ .خوندي او د سالم کال ښوونځی ولرئ.
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