
 

Student rights, responsibilities, and regulations 

 شاگردان و والدین،
 

دارای حقوق و مسؤلیت ھائی ھستند. بیشتر این حقوق و مسئولیت ھا    Auburnتمام شاگردان در مکتب  
مربوط بھ انصاف، محافظت و احترام است.  ھر سال، اداره منطقھ قوانین، پالیسی ھا و رویھ ھای 
ناحیھ ای را کھ موجب تخلف و روش ھای کتبی برای انجام اقدامات اصالحی می شود، منتشر کرده و  

لدین یا سرپرستان، کارکنان و جامعھ قرار می دھد. ما ھمچنین باید حقوق و  در اختیار شاگردان، وا
مسئولیت ھای شاگردان را در رابطھ با رفتار آنھا تعریف کنیم و ساالنھ بھ استانداردھای مورد نیاز  
منطقھ در مورد مصرف مواد مخدر و شراب کنترول شده و بیانیھ ای از مجازات ھای انضباطی برای 

 تاندارد ھا اطالع دھیم.  نقض آن اس
  
ای  بھ شاگردانی است کھ در مکتب منطقھ  این نشریھ شامل حقوق، مسئولیت ھا و مقررات مربوط 

Auburn   تحصیل می کنند.  این قوانین و مقررات وضع شده است بنابراین می توان از یک شاگرد
ل اختالالت ممکن یاد بگیرد.  برای یک محیط آموزشی مطمئن استفاده کرد کھ در آن می تواند با حداق 

با این حال، این نشریھ شامل ھمھ مواردی نیست کھ شاگردان و خانواده ھا باید در مورد حقوق و وظایف 
خود بدانند.  در تمام این سند، ارجاعاتی بھ پالیسی منطقھ ای، روند یا کد اداری واشنگتن با اطالعات 

می توانید این را در صفحھ وب منطقھ ما پیدا کنید: کامل مربوط بھ یک موضوع معین وجود دارد.   
www.auburn.wednet.edu  در.Auburn School District Policy and Regulations 

 
 اگر در مورد این نشریھ سوالی دارید، لطفاً با مدیر مکتب فرزند خود تماس بگیرید.

  

http://www.auburn.wednet.edu/
chrome-extension://mloajfnmjckfjbeeofcdaecbelnblden/http:/www.auburn.wednet.edu/cms/lib03/WA01001938/Centricity/Domain/63/boardpolicieswithprocedures080216.pdf
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قبل از شروع بھ خواندن حقوق و وظایف خود، مطمئن شوید کھ شرایط ذکر شده در این صفحات بعدی را درک  
 .کرده اید

 
 اصطالح "مکتب" شامل جاھای ذیل میشود:  - مکتب

 در محوطھ مکتب در طول روز و بالفاصلھ قبل/بعد از ساعت مکتب؛ •
در محوطھ مکتب در ھر وقت دیگری کھ مکتب توسط گروه (ھای) مکتب یا برای فعالیت مکتب استفاده می  •

 شود. 
 خارج از محوطھ مکتب در یک فعالیت، فعالیت وظیفھ یی یا رویداد مکتب؛  •
بھ طور مؤثر یا قابل مالحظھ ای بر روند آموزشی تأثیر بگذارد  خارج از محوطھ مکتب، اگر اقدامات شاگرد   •

 یا در آن مداخلت داشتھ باشد؛ یا 
 در ترانسپورت ارائھ شده توسط مکتب، یا ھر مکان دیگر در حالی کھ تحت نظارت کارمندان ھستید.  •

  قابل اجرا می شود. حقوق و وظایف شما کھ در این راھنما ذکر شده است در مورد ھمھ مکانھای ذکر شده در باال
 

اصطالح "مقام مکتب" شامل معلمان، مشاوران، مدیران مکتب و مدیران منطقھ می شود. مدیر    -  مسؤلین مکتب
 ھمچنین می تواند سایر بزرگساالن، مانند آمر مکتب، سرمعلم و سرپرستان را بھ عنوان مسئولین مکتب تعیین کند.
 

پالیسی  ن مکتب در پاسخ بھ نقض انتظارات رفتاری انجام می دھند.  ھرگونھ اقدامی کھ مسئوال  -نظم و انضباط
3241   

 
بھ معنای بیرون کردن شاگرد از صنف درسی یا منطقھ آموزشی یا فعالیتی بھ دلیل نقض    -  اخراج از صنف درسی

رفتاری توسط معلم، مدیر یا راننده سرویس مکتب است کھ دالیل خوب و کافی برای این باور دارند کھ موجودیت  
فوری و مستمر برای  شاگرد خطر فوری و مستمر برای خود شاگرد، سایر شاگردان یا کارکنان مکتب یا تھدید  

اختالل اساسی در صنف، موضوع، فعالیت یا روند آموزشی خواھد بود.  این شامل تدریس از دست رفتھ برای  
مدت کوتاھی نمی شود وقتی معلم یا سایر کارکنان مکتب کوشش می کنند اشکال دیگری از نظم را برای حمایت 

 انی کنند. از شاگرد در برآورده ساختن انتظارات رفتاری، پشتیب
 

شامل اقداماتی است کھ توسط ھیئت مدیره مجاز شده و توسط کارمندان مکتب مورد استفاده   -  اقدامات اصالحی
قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود کھ سطوح مناسب نظم و انضباط برای آموزش و یادگیری مؤثر حفظ می  

، انضباط، اخراج از شود.  بر مسئولیت کنترول از خود و مدیریت خود باالی شاگرد تأکید می شود. با این حال
صنف، اخراج کوتاه مدت، اخراج طوالنی مدت و اخراج زمانی آن وقت اجرا می شود کھ ضرورت بھ چنین اقدامی  
رخ بدھد.  شاگردان بھ دلیل اقداماتی کھ باعث آسیب رساندن یا تھدید افراد در مکتب یا در رویدادھای تحت حمایت 

حتی اگر اقدامات توھین آمیز در خارج از محوطھ مکتب آغاز   -د  مکتب می شوند، تحت انضباط قرار می گیرن
شده باشد. اقدام اصالحی کھ شامل اخراج از مکتب می شود بنام "اخراج مؤقت" یا "اخراج طوالنی مدت" نامیده 
  می شود.  ھمچنین، بھ خاطر داشتھ باشید کھ شاگردانی کھ قانون را زیر پا می گذارند نیز ممکن است بھ پولیس 

 3241پالیسی گزارش شوند.  
 

 انضباط و/یا اقدامات اصالحی برای رفتاری اجرا می شود کھ: 
 پروسھ یا روند تعلیمی را اخالل کنند  .1
 بھ حقوق، ملکیت و امنیت دیگران ضرر می رسانند؛ یا .2
 از پالیسی ھا سرکشی می کنند  .3

 
 حقایق اساسی در مورد مدیریت صنف، اقدامات اصالحی یا مجازات 

یادگیری ضروری است. عدم تطابق شاگرد در رعایت   قوانین رفتاری شاگردان برای حفظ محیط مساعد برای 
 قوانین و مقررات نوشتھ شده برای اداره مکتب، دلیل کافی برای انضباط یا اقدامات اصالحی خواھد بود.  

 
ابتدا باید یک یا چند نوع نظم و    قبل از اجرای اخراج کوتاه مدت یا اخراج کردن از صنف، یکی از مسؤلین مکتب 

انضباط دیگر را برای حمایت از شاگرد در برآورده ساختن انتظارات رفتاری امتحان کند.  ھمچنین، قبل از اجرای 
) بھ یک شاگرد فرصتی داده می شود کھ جنبھ دید  1ھرگونھ مجازات یا اخراج، این دو مورد صورت می گیرد: (

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
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) دلیل اخراج/ مجازات شاگرد بھ وی گفتھ می شود. این  2سؤل مکتب بگوید؛ و (خود را در یک واقعھ بھ یک م 
بنام یک جلسھ شنوایی غیر رسمی با شاگرد یاد می شود.   در جلسھ اولیھ، مسئول مکتب باید بھ شاگرد وقت بدھد  

 تا شاگرد با والدین خویش تماس بگیرد. 
 

ھ صورت حضوری، از طریق پست یا ایمیل بھ شاگرد و  مقامات مکتب باید اعالن کتبی مجازات یا اخراج را ب
 ارائھ بدھند.  WAC 392-400-450والدین وی، حداکثر تا یک روز کاری مکتب پس از جلسھ اولیھ با شاگرد در 

 
 انواع مختلف مجازات/ اخراج مؤقت یا طوالنی مدت قرار ذیل است: 

 اخراج مؤقت/ مجازات
o   شما در مکتب حاضر می شوئید، اما بھ صنف (ھای) ھمیشگی خود نمی توانید شرکت    -مجازات

 داشتھ باشید. 
o  روز از مکتب خارج میشوئید.  10شما حد اکثر تا  -اخراج مؤقت 
o   روز مسلسل از مکتب باشد.  اخراج طوالنی مدت  10اخراجی کھ بیش از ده (  -اخراج طوالنی مدت (

سھ ماھھ یا ترم تحصیلی تجاوز کند و نمی تواند بھ عنوان نوعی نظم اختیاری  نمی تواند از طول یک 
اجرا شود مگر در مورد جرایم مندرج در پالیسی در بخش "مجازات/ اخراج مؤقت یا اخراج طوالنی  

 مدت و انضباط اختیاری".
موجودیت مداوم شما  شما توسط مدیری کھ دلیل کافی و خوب برای اعتقاد بھ این دارد کھ    -اخراج اضطراری  

باعث خطر فوری و مسلسل بر سایر شاگردان یا کارکنان مکتب؛ یا تھدید فوری و/یا ادامھ اختالل اساسی در روند  
روز بھ نوع دیگری از انضباط    10تعلیمی خواھد بود، از مکتب اخراج می شوئید.  اخراج اضطراری ظرف  

 تبدیل می شود. 
تا حداکثر یک ترم تحصیلی از مکتب بیرون می شوید.  در شرایط بحرانی،    شما برای مدتی  -  اخراج طوالنی مدت

 روشی برای تمدید این مدت تا یک سال وجود دارد. 
 

عالوه بر حقوق فردی تعیین شده توسط قانون و پالیسی ھای منطقھ، شاگردانی کھ از طرف منطقھ یا بھ نمایندگی  
 ی خاصی ھستند.   از آنھا خدمت می کنند دارای حقوق و مسئولیت ھا

 
 حقوق شاگرد 

 
 استانداردھای آموزشی باال در یک ساختمان سالم و صحی؛  •
 آموزش مطابق با اھداف اعالم شده منطقھ؛  •
فرصت ھای آموزشی مساوی و در ھمھ جنبھ ھای روند آموزشی آزاد از تبعیض بر اساس وضعیت اقتصادی،   •

بارداری، وضعیت ازدواجی، جنس، نژاد، عقیده، مذھب، رنگ، منشاء ملی، سن، جانباز و سربازی کھ بھ  
توانی حسی،  طور افتخاری مرخص شده اند، گرایش جنسی بشمول بیان جنسیت یا ھویت، وجود ھرگونھ نا

 ذھنی یا جسمی، یا استفاده از راھنمای سگ آموزش دیده یا حیوان خدماتی توسط فرد دارای معلولیت؛ 
 دسترسی بھ سوابق تحصیلی خود در زمانھای معقول مکتبی در صورت درخواست؛  •
 برخورد منصفانھ و عادالنھ از سوی مسئولین مکتب و رھایی از بدرفتاری و سوء استفاده فیزیکی؛  •
 زادی از ھرگونھ مداخلھ غیرقانونی در پیگیری تحصیلی ھنگامی کھ در اختیار اداره منطقھ است؛ آ •
 اقدامات اصالحی در نتیجھ رد یا تأخیر خوردن یک وعده غذایی مناسب توسط شاگرد اجرا نمی شود؛   •
 امنیت در برابر جستجوھا و تصرف ھای بی دلیل؛  •
، مشروط بھ محدودیت ھای معقول زمانی، مکان و  WAC 392-400-215حقوق اساسی مشروطھ مندرج در   •

نحوه اعمال چنین حقوق مطابق با حفظ یک روند آموزشی منظم و کارآمد در محدودیت ھای تعیین شده توسط  
 قانون، از جملھ حق:  

آزادی بیان و مطبوعات؛ جمع آوری مسالمت آمیز؛ درخواست از دولت و نمایندگان آن برای  
ای آزادانھ رسومات دینی و آزادسازی مکاتب آنھا از کنترل یا نفوذ فرقھ ای؛  جبران شکایات؛ اجر

و در تدوین قوانین و مقرراتی کھ مشمول آن ھستند مشارکت داشتھ باشند و در مورد قوانین و  
مقرراتی کھ بر آنھا تأثیر می گذارد، از جملھ بررسی دوره ای و بھ روز رسانی قوانین، پالیسی  

 انضباطی، آموزش ببینند. ھا و رویھ ھای 
 ایجاد کانالھای مناسب برای بیان نظرات خود در تدوین برنامھ درسی؛ •
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 نمایندگی در کمیتھ ھای مشورتی کھ بر شاگردان و حقوق محصلین تأثیر می گذارد.  •
 ارائھ درخواست ھا، شکایات یا شکایات بھ مقامات مکتب و حق پاسخ سریع؛  •
 ان، مدیران و سایر پرسونل مکتب مشورت کنید. در مواقع معقول با معلمان، مشاور •
 مشارکت در فعالیتھای مکتب، بھ شرط آنکھ دارای شرایط مناسب سازمان حمایت کننده باشند.  •
 انتخاب آزاد ھمساالن خود در دولت محصالن و حق تصدی پست؛ •
 ساسی تعیین می شود. لوازمات دوره تحصیلی را بدانید، در باره آن آگاه شوئید و بدانید کھ نمرات بر چھ ا •
 امتیازات شھروندی مطابق قانون اساسی ایاالت متحده و واشنگتن و اصالحات آن؛ و  •
 اطالعات ساالنھ مربوط بھ قوانین و مقررات منطقھ در مورد شاگردان، انضباط و حقوق. •

 
 سایر حقوق و مسؤلیت ھا

قلدری   ترساندن و  آزار،  برای ھمھ   -ممنوعیت  بھ یک محیط آموزشی محفوظ و مدنی  اداره منطقھ متعھد 
شاگردان، کارکنان، داوطلبان و مشتریان، عاری از آزار، ترس یا قلدری است. آزار، ترساندن یا قلدری بھ  
معنای ھرگونھ پیام یا تصویری است کھ عمداً نوشتھ شده باشد، از جملھ آنھای کھ بھ صورت الکترونیکی  

) نشان داده شده است RCW 9A.36.080 (3ی شوند. یک عمل کالمی یا جسمی، شامل مواردی کھ در  منتقل م
(با نژاد، رنگ، مذھب، نسب، منشاء ملی، جنسیت، گرایش جنسی یا ناتوانی ذھنی یا جسمی)، اما نھ محدود 

 بھ آن نیست؛ یا سایر ویژگیھای متمایز، ھنگامی کھ یک عمل: 
A .   گر یا بھ اموال وی ضرر میرساند؛ یا بصورت جسمانی بھ شا 
B .    تأثیر مداخلھ قابل مالحظھ ای در تحصیل شاگردان دارد؛ یا 
C آنقدر شدید، مداوم یا فراگیر است کھ باعث ایجاد ترس و وحشت می شود یا   . 

 محیط آموزشی تھدید آمیز است؛ یا       
D.    یستم  دارای تأثیر قابل توجھی در اختالل در عملکرد منظم س 

 3207پالیسی مکتب است.         
 

بیان آزاد نظرات شاگرد بخش مھمی از آموزش در یک جامعھ دموکراتیک است.  اظھار نظر کتبی و    -  آزادی بیان  
کتبی شاگردان در محل مکتب تا زمانی تشویق می شود کھ مانع عملکرد کار ھای مکتب نگردد. استفاده شاگرد از 

  3220پالیسی  اصطالحات مبتذل و/یا توھین آمیز در صنف درس یا محفل بھ صراحت ممنوع است.
 

حفظ محیط آموزشی مفید و اطمینان از محافظت و رفاه ھمھ شاگردان نگرانی اصلی است.  لباس   - لباس شاگرد 
 شاگردان فقط زمانی تنظیم می شود کھ بھ قضاوت مدیران مکاتب انتظار منطقی وجود داشتھ باشد کھ: 

A .   روه یا گروه ھای خطرات صحی یا امنیتی باید با لباس یا ظاھر شاگرد از جملھ عضویت احتمالی در یک گ
 نفرت انگیز ارائھ شود

 از جملھ عضویت احتمالی در یک باند یا گروه ھای نفرت انگیز؛       
B .   آسیب بھ اموال مکتب از لباس شاگرد ناشی می شود؛ یا 
C.   اختالل مادی و اساسی در فرایند آموزشی ناشی از لباس یا 

  ظاھر شاگردان خواھد بود.  
از ھر شاگردی کھ این خط مشی را نقض کند، با اطالع بھ پدر و مادرش، خواستھ می شود کھ اصالحات مناسب  

   3224پالیسی را انجام داده و در صورت عدم انجام اصالحات، شامل نظم و انضباط شوند.  
شاگردان باالی چھارده سالھ حق دارند ھرگونھ دوسیھ منطقھ  -  حریم خصوصی و جستجوی شاگردان 

ای را کھ نشان دھنده آزمایش شده یا تحت معالجھ مریضی ھای مقاربتی قرار گرفتھ است، از ھر کسی محرمانھ  
نگھ دارند.  شاگردان سیزده سالھ بھ باال دارای حقوق محرمانھ بودن در دوسیھ ھای مربوط بھ مواد مخدر، شراب  

ا معالجھ سالمت روانی ھستند. اما، شاگردان نباید منتظر حفظ حریم خصوصی نھایی در رابطھ با استفاده از ی
منابع منطقھ، بشمول تکنالوژی، قفسھ ھا یا سایر اموال باشند. پالیسی منطقھ ای این قوانین را با جزئیات مربوط 

بھ و/یا دستگیری شاگردان توسط نیروی بھ جستجو در شاگردان و اموال شخصی، جستجو در قفسھ، و مصاح 
 RCW) توضیح می دھد. در این موارد پالیسی منطقھ با CPSانتظامی یا سرویس حفاظت از کودکان (

مطابقت دارد. اطالعات بیشتر در مورد حریم خصوصی، جستجوھا و روابط منطقھ ای با سازمان  26.44.030
 .قرار دھید  4310پالیسی ھای دولتی را می توانید در 

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8Zc2Vxd0luM1FZZXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8Zc2Vxd0luM1FZZXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8Zc2Vxd0luM1FZZXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZMndfMDJib1gyVkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZMndfMDJib1gyVkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZMndfMDJib1gyVkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZU3VETUJ3ajRmMGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZU3VETUJ3ajRmMGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZU3VETUJ3ajRmMGs/view
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 انتظارات عملکرد شاگرد و پابندی/ تحریم منطقی 

 
 با جزئیات بیشتر توضیح داد، مگر اینکھ موارد دیگری ذکر شده باشد: 3240الیسی پموارد زیر را می توان در  

شاگردان بھ عنوان یک شھروند موظف ھستند قوانین ایاالت متحده، ایالت  - احترام بھ حقوق و حقوق دیگران 
واشنگتن و مقررات و قوانین محلی را رعایت کند. دانش آموز در دوران مکتب، در اموال مکتب، در کلیھ فعالیت 

 د.  ھای مکتب، در محل ترانسپورت یا در غیر این صورت تحت نظارت مکتب، بھ حقوق دیگران احترام می گذار
  

ھمھ شاگردان از قوانین و مقررات کتبی تعیین شده برای عملکرد منظم منطقھ و درخواست ھای    -   مطابقت با قوانین
و این روند،    3240پالیسی  منطقی، راھنمایی ھا و دستورالعمل ھای پرسونل منطقھ پیروی خواھند کرد. برای اھداف  

اصطالح "پرسونل منطقھ" شامل ھمھ بزرگساالن، بشمول اجاره دارد ھا و داوطلبان، مجاز بھ نظارت بر فعالیت  
ھای شاگردان می باشند. عدم انجام این کار باعث اقدامات اصالحی می شود. تمام شاگردان بھ دلیل نقض خط پالیسی  

 ن، از ناحیھ مکتب و نمایندگان آن بھ انضباط منطقی تسلیم می باشند.  ھا ، مقررات و قوانی 
 

یک شاگرد قصداً باعث ایجاد اختالل اساسی و یا مادی در عملیات مکتب نباید شود.  شرح انواع    -رفتار مخرب  
  .گنجانده شده است 3240پالیسی رفتاری کھ مخرب تلقی می شوند در

 
رفتارھای نادرست استثنایی شامل رفتارھای می شود کھ مسائل محافظتی و/یا احتمال    - سوء رفتارھای استثنایی  

تأثیر مخرب بر مکتب را مطرح می کند. تخلف این ماھیت ممکن است منجر بھ اخراج مؤقت یا اخراج طوالنی مدت  
 .آمده است 3241پالیسی در اولین تخلف شاگرد شود.  یک لیست از چنین مثال ھای در  

 
استفاده از دخانیات و محصوالت دخانی در محوطھ مکتب یا   - استفاده یا دارا بودن دخانیات و محصوالت تنباکو

فعالیتھا یا رویدادھای تحت حمایت مکتب ممنوع است.  ممکن است یک جریمھ برای نقض این قانون ایالتی تعیین  
 4215پالیسی شود. 

 
ھر شاگرد یا شخص دیگری کھ (الف) بھ طور غیرقانونی از مواد مخدر، شراب،   -اد مخدر/شراب غیرقانونیمو

مواد کنترول شده یا تغییر دھنده خلق استفاده کند، در اختیار داشتھ باشد، بفروشد یا تحت تأثیر آن قرار بگیرد؛  ب)  
باشد، بفروشد یا تحت تأثیر داروی قرار بگیرد کھ توسط  بھ طور غیرقانونی از دوایی استفاده کند، در اختیار داشتھ 

داکتر مجاز برای استفاده او تجویز نشده است؛ یا (ج) بھ طور غیرقانونی از وسایل مواد مخدر در امالک مکتب،  
یا در فعالیت یا رویدادی تحت حمایت مکتب استفاده کند، در اختیار داشتھ باشد، بفروشد، یا بھ دیگری بدھد،  

ات خواھد شد.  چنین نظم و انضباطی ممکن است شامل مشارکت در فعالیتھای مداخلھ ای، ارجاع بھ سازمان مجاز
اجرای قانون در صورت لزوم و/یا اخراج مؤقت یا اخراج از مکتب شود.  ممکن است یک جریمھ برای نقض این  

 2121پالیسی قانون ایالتی تعیین شود.  
 

مسئوالن مکتب موظف بھ رعایت موارد زیر ھنگام در نظر گرفتن   -  دستورالعمل ھای مربوط بھ تحریم ھا
انضباط شاگردان ھستند: مصارف مناسب برای شاگردان را بپردازند؛ نظم و انضباط فرھنگی کھ فرصت را برای  

ھمھ شاگردان برای دستیابی بھ موفقیت شخصی و تحصیلی فراھم می کند را اجرا کنند؛ رعایت عدالت و برابری 
جرای نظم و انضباط؛ اجرای نظم و انضباط بھ گونھ ای کھ بھ نیازھا و نقاط قوت شاگردان پاسخ دھد، از  در ا

شاگردان در برآوردن انتظارات رفتاری حمایت کند و شاگردان را تا حد امکان در صنف درسی نگھدارند؛ خدمات  
ارائھ بدھند؛ ھمکاری بین پرسونل   آموزشی کھ شاگردان برای تکمیل تحصیالت خود بدون اختالل نیاز دارند، 

مکتب، شاگردان و خانواده ھا برای اطمینان از ورود مجدد موفق بھ صنف درسی پس از اخراج مؤقت یا اخراج 
 طوالنی مدت؛ و یک محیط یادگیری محفوظ و حمایتی برای ھمھ شاگردان فراھم کنند. 

 
اجرای مجازات، عالوه بر ھرگونھ اخطار کتبی کھ توسط    در ھمھ مواردی کھ پابندی ھا قابل اجرا می باشند، قبل از 

 قانون الزم است، تالش منطقی برای برقراری ارتباط با والدین یا سرپرستان صورت می گیرد.   
 
در ارتباط با دستورالعمل ھای پابندی ھای زیر، مدیران ھمچنین می توانند ھر نوع روش اصالحی جایگزین را در  

برنامھ ھای کھ بھ منظور کاھش زمان محرومیت از حاضری در صنف است. اداره این منطقھ    از جملھ  -نظر بگیرند  

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYVFiWGZkdW4zVjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYVFiWGZkdW4zVjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYVFiWGZkdW4zVjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYVFiWGZkdW4zVjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYVFiWGZkdW4zVjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8Za0lVNHRDTk5DeWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8Za0lVNHRDTk5DeWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8Za0lVNHRDTk5DeWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZLS1QakI4dXc2ZGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZLS1QakI4dXc2ZGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZVGxaai1tRVdDbTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZVGxaai1tRVdDbTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZVGxaai1tRVdDbTQ/view
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با توجھ بھ وظیفھ حفظ محیط ھای محفوظ و منظم مکتب کھ برای یادگیری شاگردان مناسب است، در صورت امکان 
 از روش ھای جایگزین اقدامات اصالحی استفاده می کند. 

   
مدیران باید در نظر بگیرند کھ آیا جبران خسارت یا جراحت باید در نظر گرفتھ شود  عالوه بر پابندی ھای مکتبی،  

 یا خیر. 
  

 اجرای دستوالعمل ھا برای پابندی 
فرض بر این است کھ مدیران مکاتب، شاگردان را بھ دلیل تخلفات زیر در ھر محدوده استاندارد ذکر شده مجازات  

ع می کنند و تعیین می کنند کھ آیا عوامل تخفیف دھنده یا تشدید کننده  می کنند، در ابتدا از مجازات احتمالی شرو
موجب پابندی بیشتر یا کمتر در محدوده استاندارد می شوند یا خیر. انتظار می رود کھ مقامات مکتب ھنگام تعیین  

کرد این    مجازات برای شاگرد از قضاوت و تجربھ حرفھ ای خود استفاده کنند و در حد توان خود سعی خواھند 
مجازات باالی شاگردان با موقعیت مشابھ بھ شیوه ای عادالنھ و مساویانھ اجرا شود.  قضاوت و اختیار مدیر وظیفھ  
رفتارھای  بھ  رسیدگی  برای  نیاز  مورد  مناسب  اصالحی  اقدامات  مکتب،  محفوظ  محیط  در  انضباط  و  نظم  حفظ 

 وازن می کند.  نادرست شاگرد و موفقیت آموزشی طوالنی مدت شاگرد را مت
  
از مکتب، بشمول   یا اخراج  برای مجازات  تأیید شده  از در نظر گرفتن جایگزین ھای  مجازات زیر، مدیران را 
مجازات داخل مکتب منع نمی کند.   محدوده استاندارد برای ھر تخلف، مدیر مکتب را از تجاوز از محدوده تا اخراج  

ام اصالحی را ضروری سازد یا اگر تھدید خطر یا  منع نمی کند، در صورتی کھ عوامل تشدید کننده کافی چنین اقد
پشتیبانی کند. اداره منطقھ بھ مکتب اجازه می دھد    WAC 392-400-295اختالل اساسی از اخراج اضطراری تحت  

و تشویق می کند کھ در واکنش بھ نقض رفتاری، با شاگردان و والدین قرارداد کنند، بشمول موافقت نامھ ھا برای  
اخراج، مشروط بھ مشارکت در خدمات معالجوی، موافقت نامھ ھای بھ جای مجازات یا اخراج، کاھش طول مدت  

یا موافقت نامھ ھای برای مجازات یا اخراج در این مدت. توافقنامھ ھای رفتاری ھمچنین اقدامات منطقھ ای را کھ  
ناحیھ ھر گونھ قرارداد رفتاری  برای حمایت از تغییرات رفتاری شاگردان برنامھ ریزی شده است، توصیف می کند.  

 را بھ زبانی ارائھ می دھد کھ شاگردان و والدین آن را درک کنند. 
  
آتش زنی: برای اھداف نظم و انضباط مکتب، "آتش زنی" بھ معنای ھرگونھ آتش سوزی قصدی یا بی پرواھی یا  

د نتائج رفتار خود را درک کرده،  سوزاندن اموال شخصی یا عمومی است.  "بی پرواھی" بھ این معنی است کھ شاگر
 روز  20 -  0اما با بی توجھی بھ آن عمل کرده است.   محدوده:  اخراج مؤقت 

 
حملھ: برای اھداف نظم و انضباط مکتب، "حملھ" بھ معنای واقعی یا تالش برای ضربھ زدن، آسیب رساندن یا  

سایر تماس ھای بد نادرست است کھ بھ طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق یک شیء بھ دیگری وارد شده است.  
 روز  10 -  0وده:  اخراج مؤقت برای تھدیدھای شفاھی، بھ آزار، ترساندن و قلدری مراجعھ کنید.  محد

 
دفاع منطقی از خود: انتظار می رود کھ یک شاگرد ھمیشھ قبل از ھر گونھ واکنش فیزیکی در برابر حملھ، ابتدا از  
ھر گونھ تھدیدی عقب نشینی کند و/ یا با یک کارمند بزرگسال برای کمک تماس بگیرد.  اما، در صورتی کھ پس  

خیص دھد کھ ھمھ موارد زیر صحت دارد، ممکن است یک مدیر تصمیم بگیرد کھ  از یک تحقیق منطقی، مدیر تش
 شاگرد را تحت انضباط قرار ندھد: 

شاگرد کھ مورد تعرض قرار می گیرد یا شاھد تعرض بھ شاگرد دیگری است، فقط بھ گونھ ای عمل می کند   •
 کھ برای خود یا دیگران محافظت کننده باشد؛ 

 کند کھ مدیر ساختمان با توجھ بھ شرایط، معقول و ضروری می داند؛ و شاگرد بھ گونھ ای رفتار می  •
 شاگرد قبل از حملھ با سخنان یا رفتار خود بھ خشونت دامن نزده، برانگیختھ یا ترویج نكرده است.  •

  
پاسخ فیزیکی منطقی بھ حملھ ممکن است شامل گرفتن دست یا بازوھای مھاجم برای جلوگیری از حملھ، یا جدا کردن  

 دو محصل جنگنده از یکدیگر و نگھ داشتن آنھا تا رسیدن کارکنان بزرگسال و مداخلھ باشد. 
  

ضایع یا تخریب اموال: برای اھداف نظم و انضباط مکتب، بھ معنای آسیب غیرمجاز و عمدی بھ اموال منطقھ یا 
 وزر  10 - 0اموال دیگران است (غیر از آتش سوزی، در باال).  محدوده:  اخراج مؤقت 
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)، مکتب منطقھ ممکن است نمرات، دیپلوم و پارچھ نتائج شاگرد را کھ  RCW 28A.635.060 (1یادداشت: طبق  
مسئول آسیب قصدی یا از دست دادن اموال است، تا زمانی کھ شاگرد یا والدین یا سرپرست شاگرد مصارف خسارت 

والنی شاگرد، تا زمانی کھ شاگرد یا والدین  را پرداخت نکرده است، حفظ کند.  در صورت اخراج مؤقت یا اخراج ط
یا سرپرست قانونی مبلغی را بھ طور کامل پرداخت نکند، یا تا زمانی کھ سرپرست مکتب دستور دیگری ندھد،  
امکان پذیرش مجدد شاگرد وجود نخواھد داشت.  اگر اموال آسیب دیده سرویس مکتب است کھ متعلق بھ منطقھ است  

ود، شاگردی کھ بھ دلیل خسارت اخراج شده است اجازه ورود یا سوار شدن بر سرویس  و توسط آن اداره می ش
مکتب را نخواھد داشت مگر اینکھ شاگرد یا والدین یا سرپرست قانونی بھ طور کامل پرداخت کنند یا تا زمانی کھ 

قاد یا سرپرست  والدین  ھنگامی کھ شاگرد و  باشد.  نشده  از طرف سرپرست صادر  دیگری  پرداخت  دستور  بھ  ر 
خسارت نباشند، اداره منطقھ مکتب بھ جای پرداخت خسارت ھای پولی، برنامھ ای داوطلبانھ برای شاگرد ارائھ می  
دھد.  پس از اتمام کار داوطلبانھ، نمرات، دیپلوم و پارچھ شاگرد منتشر می شود.  والدین یا سرپرست شاگرد مسئول  

 سط قانون ایالت واشنگتن مقرر شده است. خسارت ھایی ھستند کھ در غیر این صورت تو
 

مبارزه با مقامات مکتب: امتناع از اطاعت از درخواست ھا، راھنمایی ھا و دستورالعمل ھای معقول پرسونل  
مکتب، بشمول داوطلبان یا اجاره دارانی کھ برای مکتب کار می کنند.  مبارزه شامل لباس یا ظاھر برخالف  

است کھ شاگرد یا (در مورد کلمھ نیز مطمئن نیست) از دستور مدیر مکتب از تصحیح آن خودداری  3224پالیسی 
  -  0می کند. مبارزه با مقامات مکتب نیز می تواند شامل رفتارھای مخالنھ قصدی باشد.  محدوده:  اخراج مؤقت 

 روز 10
 

دوا ھا/ شراب و سایر مواد مخدر ممنوعھ:  در اختیار داشتن، مصرف، استفاده، ذخیره، یا توزیع مواد مخدر (از  
جملھ چرس/حشیش) و/یا دخانیات دیگر (از جملھ ویپ یا دستگاه ھای دیگر)، شراب و سایر مواد مخدر مشابھ در  

کھ حمل و نقل ممنوع می باشد. مدیران ساختمان   بھ شرطی -محوطھ مکتب، در فعالیت ھای مکتب یا در منطقھ
تشویق می شوند تا با شاگردی کھ از شراب، مواد مخدر یا سایر مواد کنترول شده در مکتب، در محوطھ دانشگاه یا  

در رویدادھای مکتب از مشروبات الکلی استفاده می کند، یک توافقنامھ رفتاری ایجاد کنند کھ در صورت رعایت 
شاگردان از شرایط و مقررات، شرایط مربوط بھ آموزش یا مداخلھ ھا ممکن است روزھا اخراج   موفقیت آمیز

باشد.    DASAشوند.  این قرارداد ممکن است شامل توافق برای شرکت در ارزیابی توسط ارائھ دھنده دارای مجوز 
مکتب و سازمان ارزیابی باشد بین  WACو  DASAرضایت برای انتشار اطالعات قبل از ارزیابی کھ مطابق با 

مورد استفاده قرار می گیرد.  اداره منطقھ نیاز بھ انتشار پیشنھادات ارزیابی دارد.  در صورت میسر بودن و معتقد  
یا   ASD Insightبودن مدیر کھ این مداخلھ مناسب است، توافقنامھ رفتاری ممکن است بھ شاگردان توصیھ کند 

کند (انتشار نیز الزم است). اگر شاگردان موافقت نامھ ھای موجود در قرارداد   سایر برنامھ ھای متناسب را تکمیل
را رعایت نکند، بقیھ مقررات انضباطی اجرا می شود.  مھم است کھ توضیح دھیم کھ در حالی کھ یک مدیر  

 کھ ممکن است شامل - ساختمان ممکن است مدت اخراج شاگرد را بھ دلیل شروع خدمات معالجوی کاھش دھد 
 RCWقانون اجازه نمی دھد چنین خدماتی از طریق انضباط مکتب ( - تکمیل ارزیابی مواد مخدر باشد 

28A.600.410 روز  20 - 0) اجباری شود. محدوده:  اخراج مؤقت 
 
در ھمھ مواردی کھ شاگرد در محوطھ مکتب، در فعالیتھای مکتب یا در ترانسپورت منطقھ ای مواد مخدری را کھ 

ممنوع است و ھمچنین نقض قانون است، در اختیار داشتھ یا توزیع کند، توسط مقامات مکتب بھ قانون  در این قسمت  
 گزارش می شود. 

 
 جنگ یا مشارکت در جنگ:

شامل تحریک، پیشبرد (بشمول پیشبرد با موجودیت بھ عنوان تماشاگر) و تشدید جنگ و ھمچنین عدم پراکندگی در  
 محل دعوا است.  مجازات:  حملھ

 
 رفتار باند جنایتی: 

 بھ مقصد انضباط مکتب، این شامل موارد ذیل می شود: 
زیر معموالً با فرھنگ باند جنایتی مرتبط  ایجاد، نمایش یا ارتباط حرکات، زبان، تصاویر یا نمادھا بھ شرح   •

 است
 ترویج فرھنگ باند و/یا خشونت باند، و/یا  •
 درخواست یا استخدام اعضای باند.  •

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
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 تصاویر و نمادھای باند شامل موارد زیر است اما بھ آنھا محدود نمی شود: 
مت تجاری، نماد یا ھر  پوشاک (شامل بند بوت، دستمال جیب، کمربند یا کاله) کھ بھ دلیل رنگ، ترتیب، عال •

 ویژگی دیگر نشان دھنده یا داللت بر عضویت یا وابستگی باند باشد 
 نمایش وابستگی باند بھ وسایل شخصی شامل لباس، کارخانگی مکتب، کتابچھ ھا، بدن و غیره.  •

روزه (اخراج مؤقت یا طوالنی مدت برای رفتار گروھی بھ تنھایی، بدون ھرگونھ تخلف    10-0محدوده:  اخراج  
 دیگر، فقط در شرایط فوق العاده ممکن است رخ دھد). 

 
 

 آزار، تھدید یا قلدری: 
 برای اھداف انضباطی مکتب، "آزار و اذیت، ترساندن و قلدری" شامل موارد زیر است: 

؛  3207Pو روند    3207پالیسی  یا ترساندن کالمی و/یا جسمی در نقض    رفتار قصدی آزاردھنده، تھدیدآمیز •
 است

تواند جنبھ جنسی،  • یا ترساننده است و می  آزاردھنده  ناخوشایند کھ  یا  ناخواستھ  یا جسمی  رفتارھای کالمی 
 مذھبی، نژادی یا قومی داشتھ باشد یا بر اساس معلولیت باشد؛  

تھدیدی برای ایجاد صدمات جسمانی، خسارت بھ اموال، یا ایجاد حصر یا مھار فیزیکی فرد تھدید شده، یا   •
 قدام دیگری کھ بھ سالمت جسمی یا روانی فرد تھدید شده آسیب جدی برساند. ھرگونھ ا

 روز 10 - 0محدوده ابتدایی:  اخراج مؤقت 
 روز 20 - 3محدوده ثانوی:    اخراج مؤقت 

 
LEWD, OBSCENE, OR PROFANE LANGUAGE, GESTURES OR MATERIALS : 

یا مطالبی است کھ بھ برنامھ درسی مجاز مکتب ارتباطی از نظر نظم و انضباط در مکتب، این شامل زبان، حرکات  
ندارد، اما محدود بھ آن نمی شود.  مواد "ممنوعھ" شامل متن، تصاویر یا صداھای دیجیتالی یا الکترونیکی است کھ  

 روز  10 -  0تحت نظارت در اختیار، نمایش یا انتقال مقامات مکتب است.  محدوده:  اخراج مؤقت 
 

 سرقت/ دزدی: 
ک اموال شخص یا منطقھ دیگر، بدون در نظر گرفتن ارزش، بدون اجازه شخص با قصد محروم کردن مالک  تمل

 10  -  0از مال او.  بھ عنوان بخشی از مجازات، معموالً بازپرداخت مورد نیاز است.  محدوده:  اخراج مؤقت 
 روز

 
 اسلحھ:

شاگردان نمی توانند در امالک مکتب اسلحھ داشتھ باشند یا از آن استفاده کنند.  این شامل مواردی است کھ شاگرد با  
عمل می کند و دستگاھی را نشان می دھد کھ یک سالح گرم بھ نظر می    RCW 9A.04.110کینھ توزی مطابق  

ھستند، باید در سایر بخشھا، در صورت لزوم، مورد بررسی  4210پالیسی  رسد.  اشیا و رفتارھای کھ خارج از  
 قرار گیرند.  

 
شاگرد کھ اسلحھ گرم داشتھ یا دارای اسلحھ گرم در محوطھ مکتب، وسایل نقلیھ تھیھ شده توسط مکتب یا فعالیت ھر

  RCW 28A.600.420ر ھر مکانی است، . با اطالع بھ والدین و نیروی انتظامی باید تحت  ھای تحت حمایت مکتب د
ماه) از مکتب اخراج شود. سرپرست منطقھ یا تعیین کننده ناظر مجاز است اخراج   12حداقل بھ مدت یک سال (

 شاگرد را بھ صورت جداگانھ تغییر دھد. 
  

تعریف شده است و دستگاھی را نشان می دھد کھ بھ نظر   RCW 9A.04.110اگر دانش آموز با کینھ توزی کھ در  
می رسد سالح گرم است، ممکن است از مکتب تا یک سال اخراج شود. اخراج ممکن است بر اساس قضاوت مدیر  

 ام شود. در مورد جدی بودن عمل یا شرایط پیرامون عمل و/یا سابقھ قبلی شاگرد انج 
 

ھرگونھ رفتاری در این بخش کھ می تواند یک عمل مجرمانھ محسوب شود، بھ مجریان قانون گزارش داده می شود.   
ھرگونھ رفتاری در این بخش کھ شامل استفاده از منابع یا تجھیزات منطقھ می شود ممکن است منجر بھ از بین رفتن  

 ا تجھیزات منطقھ شود. یا محدودیت استفاده شاگرد از سیستم ھا، منابع ی
 

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZSmtGczJCZTV4am8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZSmtGczJCZTV4am8/view
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 دستورالعمل تجدید نظر
A.  اخراج کوتاه مدت: ھر والدین/سرپرست یا شاگردی کھ از اخراج کوتاه مدت ناراحت شده اند، باید بھ منظور

 حل و فصل شکایت بھ مدیر درخواست کنند.  
B.   اخراج طوالنی مدت: ھر والدین/سرپرست یا شاگردی کھ از اخراج طوالنی مدت ناراحت شده، می توانند

ن، از یک کنفرانس غیررسمی با مدیر ساختمان درخواست تجدیدنظر ) روز پس از دریافت اعال5ظرف پنج (
) روز کاری مکتب پس از کنفرانس غیررسمی 3کنند.  اگر این مشکل را برطرف نکرد، باید ظرف سھ (

 جلسھ دادرسی درخواست شود. 
C.  ) ا3اخراج: دانش آموز و/یا والدین/سرپرستان او باید ظرف سھ خطار ) روز کاری مکتب پس از دریافت 

 اخراج، درخواست رسیدگی کنند. 
 روش ھا و حقوق مربوط بھ جلسات تجدیدنظر انتظامی را تشریح می کند.  3241پالیسی اداره منطقھ 

 
 پذیرش مجدد/شمولیت مجدد 

ھر شاگردی کھ اخراج مؤقت یا طوالنی مدت شده مجاز است در ھر زمان با یک درخواست کتبی بھ مدیر کھ شامل  
باید بھ درخواست رسیدگی شود، تقاضای مجدد پذیرش کند؛ و   دالیلی است کھ شاگرد می خواھد برگردد و چرا 

ن/سرپرست یا دیگران کھ ممکن است بھ شاگرد  شواھدی کھ از درخواست پشتیبانی می کند؛ و بیانیھ پشتیبانی از والدی
 3241 پالیسی کمک کند، ارائھ داده شود.   

 
 جلسھ و برنامھ ھمکاری مجدد 

) روز پس از اخراج مؤقت یا طوالنی مدت، یک جلسھ مشارکت مجدد با  20سرپرست ساختمان باید ظرف بیست (
) روز قبل از ورود مجدد یا ثبت نام مجدد شاگرد بھ  5شاگرد و والدین (سرپرستان) آنھا ترتیب دھد کھ حداکثر پنج (

شاگرد شده  مکتب باشد تا پالنریزی متناسب با شرایط فردی شاگرد با در نظر داشت حادثھ ای کھ منجر بھ اخراج 
 است، ایجاد گردد.  

 
این طرح باید بھ شاگرد کمک کند تا اقدامات الزم را برای اصالح وضعیتی کھ منجر بھ اخراج شده است انجام  
دھد. عالوه بر این، مدیر گامھای منطقی برای توسعھ پالن با مشارکت و نظر شاگرد و والدین (سرپرستان) بر  

 ھنگی و پاسخگویی فرھنگی اطمینان حاصل شود. عھده خواھد گرفت تا از حساسیت فر
 
در تدوین برنامھ مشارکت مجدد، مدیر باید کوتاه کردن مدت زمان اخراج یا شاگرد، سایر اشکال اقدامات اصالحی 
و مداخالت حمایتی را کھ بھ موفقیت تحصیلی وی کمک می کند و شاگرد را مصروف و در مسیر فارغ التحصیلی 

 ر قرار دھد. نگھ می دارد، مد نظ 
 پالن شمولیت مجدد جایگزین دادخواست پذیرش مجدد نمی شود. 

 
 
 
 

 سایر مقررات مربوط بھ رفتار محصلی
 

شاگردان بھ طور منظم در صنف ھای برنامھ ریزی شده شرکت خواھند کرد مگر اینکھ بھ طور رسمی   -حاضری
 3121پالیسی دلیل موجھ داشتھ باشند.  

 
دارای یک محوطھ بستھ است کھ ھمھ شاگردان را ملزم می کند از زمان ورود تا    Auburnمکتب    -محوطھ بستھ

 3242پالیسی رخصتی رسمی در محوطھ مکتب بمانند.   
 

م حضور در فعالیتھای تحت حمایت مکتب یا  ھنگام حضور در محوطھ مکتب یا ھنگا-محصلین و وسایل مخابراتی
مربوط بھ مکتب، شاگردان نباید از وسایل شخصی بھ گونھ ای استفاده کنند کھ تھدیدی برای تمامیت تحصیلی باشد،  

 محیط یادگیری را مختل کند یا حقوق خصوصی دیگران را نقض کند: 

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZZUdhMkRXRjNyUjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZZUdhMkRXRjNyUjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZZUdhMkRXRjNyUjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZelBRX1J5UWl1TEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZelBRX1J5UWl1TEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZelBRX1J5UWl1TEk/view
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A.  دستگاھھای مخابراتی فقط قبل و بعد از روز عادی مکتب و در زمان تفریح نان چاشت شاگرد روشن و فعال
می شوند، مگر اینکھ شرایط اضطراری ایجاد شود کھ شامل خطر جسمی قریب الوقوع باشد یا اینکھ مقام 

 مکتب بھ شاگرد اجازه بدھد.  
B. یا ایمیل  پیام ھای متنی،  نباید تصاویر،  بھ اشتراک    شاگردان  با تظاھر جنسی را ارسال کنند،  سایر مطالب 

پالیسی را نقض می کنند، شامل اقدامات  یا در اختیار داشتھ باشند. شاگردانی کھ این  بگذارند، مشاھده کنند 
اصالحی از جملھ اخراج و از دست دادن امتیاز برای آوردن آن دستگاه بھ محوطھ مکتب خواھد شد. عالوه 

پرست می تواند دستگاھی را مصادره یا با شک و تردید منطقی، جستجو کند کھ فقط باید بھ  بر این، یک سر
والدین/سرپرست شاگرد بازگردانده شود. محتوا یا تصاویری کھ قوانین جنایی را نقض می کنند بھ مجریان 

 قانون ارسال می شوند.  
C. احیھ مسئولیتی در قبال از دست دادن، دزدی  شاگردان مسئول دستگاه ھای ھستند کھ بھ مکتب می آورند. اداره ن

 یا تخریب وسایلی کھ بھ محوطھ مکتب آورده می شود، نخواھد داشت.  
D.   شاگردان باید از ھرگونھ قوانین اضافی کھ توسط مکتب در مورد استفاده مناسب از مخابرات یا سایر وسایل

 3245پالیسی الکترونیکی ایجاد شده است، پیروی کنند. 
 

 استفاده از منابع الکترونیکی
) و ترویج استفاده Auburn (ASDدر منطقھ مکتب 2022پالیسی روش ھا برای حمایت از منابع الکترونیکی

محفوظ و مدنی از ابزارھای دیجیتالی در بین شاگردان و کارکنان نوشتھ شده است. منابع الکترونیکی شبکھ شامل 
دستگاه ھای سیمی و بی سیم و تجھیزات جانبی، فایل ھا و ذخیره سازی، ایمیل و محتوای اینترنتی است. ھمھ 

، چھ در یک دستگاه الکترونیکی ارائھ شده در منطقھ یا شخصی، باید از آموزش و تحقیقات استفاده از شبکھ
پشتیبانی کند و با ماموریت منطقھ مکتب سازگار باشد. کارکنان مکتب اختیار نھایی را در تصمیم گیری درباره 

 ند کرد.  زمان و نحوه استفاده شاگردان از وسایل الکترونیکی شخصی در محوطھ مکتب حفظ خواھ
 

  کارھای کھ نباید بکنید...  کار ھای کھ باید بکنید...  

ورود و رمز ورود شبکھ خود را محفوظ و   •
خصوصی نگھ دارید. رمزھای عبور خود 

 را مطابق با پالیسی منطقھ تغییر بدھید. 
فایل ھا، پروژه ھای دیجیتالی، فلم ھا،   •

صفحات وب و پادکست ھا با استفاده از 
منابع شبکھ در حمایت از آموزش و  

 پژوھش ایجاد کنید. 
ای  در وبالگ ھا، ویکی ھا، تابلوھ •

اعالنات، سایت ھای شبکھ ھای اجتماعی و  
گروه ھای کھ آموزش و تحقیق را پشتیبانی 

 می کنند شرکت کنید. 
محتوا برای پادکست، ایمیل و صفحات وب  •

کھ از آموزش و تحقیق پشتیبانی می کند  
 ایجاد کنید. 

منابع مناسب استفاده شده از انترنت یا سایر  •
 رسانھ ھای الکترونیکی را ذکر کنید. 

اطالعات شخصی، از جملھ نام کامل،  •
آدرس خانھ و شماره تلیفون خود را در وب 

سایت ھا، وبالگ ھا، پادکست ھا، فلم ھا،  
سایت ھای شبکھ ھای اجتماعی، ویکی،  

ایمیل یا محتوا در ھر رسانھ الکترونیکی  
 دیگر خصوصی نگھ دارید. 

اطالعات شخصی افراد دیگر را در ھر   •
انھ نگھ دارید  رسانھ الکترونیکی محرم

 استفاده از حساب یک استفاده کننده دیگر.  •
دسترسی بھ کمپیوترھا، شبکھ ھا یا سیستم   •

 عاتی غیر مجاز. ھای اطال
مزاحمت سایبری، آزار یا توزیع نامھ ھای  •

نفرت انگیز از ھر نوع، از جملھ مذاق ھا و  
 اظھارات تبعیض آمیز.

پست، ارسال یا ذخیره اطالعاتی کھ می تواند   •
 دیگران را بھ خطر بیندازد.  

نشان دادن اقدامات غیر اخالقی، غیرقانونی  •
 ASD یا کار کھ منجر بھ مسئولیت یا پرداخت

 میشود. 
کاپی یا چندین کاپی آثار الکترونیکی یا   •

 برنامھ ھای نرم افزاری؛ این ھم دزدی است. 
ھک، خرابکاری یا معرفی ویروس ھا، کرم  •

ھا یا سایر تغییرات در سخت افزار، نرم  
 افزار و ابزارھای نظارتی.

دسترسی، اپلود، دانلود، ذخیره یا توزیع   •
مطالب ناپسند، پورنوگرافی یا مواد واضح 

 جنسی.
برای منافع شخصی،   ASDاز تکنالوژی  •

درخواست تجاری یا جبران خسارت از ھر 
 نوع استفاده کنید. 

https://drive.google.com/file/d/18v68XK1G-m9RD0lAJ8TdO2J9JagBpQ5g/view
https://drive.google.com/file/d/18v68XK1G-m9RD0lAJ8TdO2J9JagBpQ5g/view
https://drive.google.com/file/d/18v68XK1G-m9RD0lAJ8TdO2J9JagBpQ5g/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZZ2dfT3NrMUNBWDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZZ2dfT3NrMUNBWDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZZ2dfT3NrMUNBWDA/view
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مگر اینکھ ابتدا مجوز اشتراک گذاری را 
 دریافت کرده باشید. 

در صورت مواجھ شدن با اطالعات یا پیام   •
ھای خطرناک یا نامناسب بھ صورت  

 آنالین، بھ اداره مکتب اطالع دھید. 

قطعات یا اجزای دستگاه ھای تکنالوژی   •
منطقھ را بدون تأیید صریح وزارت 

 تکنالوژی تغییر دھید. 
دانلود، کاپی یا تکثیر داده ھای منطقھ،   •

مجموعھ داده ھا، و/یا مجموعھ داده ھای  
ASD. 

 
طقھ داشتھ باشد.  ھنگام استفاده از شبکھ منطقھ، ھیچ شاگرد یا کارمند نباید انتظار حریم خصوصی را از اداره من

ASD   این حق را برای خود محفوظ می دارد کھ بدون اطالع قبلی اطالعات مربوط بھ محتوا و استفاده از ھر
 قسمتی از شبکھ منطقھ را تحت نظارت، بازرسی، کاپی، بازبینی و ذخیره قرار دھد.. 

 
روشھای استفاده قابل قبول از منابع الکترونیکی باید بھ طور کامل در 

http://www.auburn.wednet.edu/aupمورد بازبینی قرار بگیرد. 
 

 برای  www.auburn.wednet.edu/aupلطفاً از وبسایت 
 روشھای استفاده قابل قبول برای منابع الکترونیکی (انگلیسی)

Recursos Electrónicos  (اسپانیایی) 
Электронные ресурсы  (روسی) 

Електронні ресурси  (یوکراینی) 
Kein Jerbal ak Men ko Jet Rej Computer ak Electronic Resources (زبان ماشارلیز) 

 
 

 دوا خوردن شاگرد در مکتب
از پرسونل مکتب می خواھد کھ قبل از تجویز ھرگونھ دوا، چھ نسخھ ای و چھ بدون نسخھ، برای    واشنگتن اساسنامھ  

و داکتر عمومی یا داکتر دندان دریافت کنند.  دستورالعمل شاگردان، اجازه و دستورالعمل کتبی از والدین/سرپرست  
ھای داکتر عمومی یا داکتر دندان باید شامل دلیل مصرف دوا در ساعات مکتب باشد.  این پالیسی منطقھ است کھ  
در   مشارکت  کافی  اندازه  بھ  و/یا  میشود  مکتب  از  شاگرد  غیرحاضری  باعث  آن  نخوردن  کھ  دواھای  چنین  فقط 

یادگیری در مکتب را متاثر میسازد، اداره کنند.  در صورت امکان، داکتر عمومی یا داکتر دندان باید    فعالیتھای
 تشویق شود تا برنامھ ھای دوا را تنظیم کند تا نیازی بھ مصرف دوا در مکتب برای کودک نباشد. 

 
اه کودک، نام کودک، نام  دواھای کھ باید در مکتب مصرف شوند باید در دفتر با برچسب اصلی دوا ساز بھ ھمر

 داکتر یا داکتر دندان، دوا و مقدار مصرف بھ دفتر آورده شود. 
 

موجود است.     Auburnمجوز فورمھ ھای دوا در دفتر مکتب و کلینک بسیاری از داکتران عمومی و داکتران دندان  
ن ممکن است پذیرفتھ شود.   در صورت عدم موجودیت فورمھ مورد نیاز، رضایت نامھ امضا شده از داکتران و والدی

باشد و از سال تحصیلی جاری تجاوز نکند.    باید برای یک دوره زمانی خاص  مجوز تجویز دوا برای شاگردان 
 3416پالیسی 

 
 ترانسپورت شاگردان 

ھدف از قوانین و مقررات حمل و نقل مکاتب، ایجاد سطحی از رفتار است کھ امنیت و راحتی شاگردان را در وسایل  
نقلیھ منطقھ ھنگام رفت و آمد بھ مکتب و فعالیتھا و رویدادھای تحت حمایت مکتب تضمین کند. ھیچ شاگردی نباید  

دود شود مگر بھ دالیل کافی و با رعایت مراحل مورد انضباط قرار گیرد و از حقوق ترانسپورت محروم یا مح 
 قانونی.  فقط مقامات مجاز مکتب می توانند حقوق رفت و آمد شاگردان را محدود یا توصیھ کنند. 

 
شود تا رفتار خود را نسبت بھ راننده   شود و بھ آنھا فرصت داده می  شاگردان اخطار داده می  بھ طور معمول بھ 

الن کتبی بھ منظور اطالع شما از رفتار فرزندتان ارسال میشود، اما بستھ بھ شدت حادثھ اولین اع   خود تغییر دھند.
گزارش حادثھ دوم می تواند اخراج سھ روزه باشد. حادثھ سوم، اخراج پنج     می توان از اخراج مؤقت استفاده کرد.

ابل قبول جدی رخ می دھد، بعضی اوقات، ھنگامی کھ رفتارھای غیرق   روزه؛ چھارم اخراج نامحدود خواھد بود. 

http://www.auburn.wednet.edu/aup
http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZT2o0SjB5MEFpOTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZT2o0SjB5MEFpOTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZT2o0SjB5MEFpOTQ/view
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مجازات     تصمیم برای انجام این کار بھ صالحدید مدیر ترانسپورت است.   ممکن است مجازات فوری تعیین شود.
سرویس ھای مکتب   تمام  شامل استفاده نکردن از  ، در وقت صبح، بعد از ظھر و برنامھ ھای  Auburnمیتواند 

 2162پالیسی دیگر باشد. 
 
قوانین و مقررات زیر برای تمام شاگردانی کھ از وسایل نقلیھ مکتب منطقھ بھ مکتب و فعالیتھا و رویدادھای تحت  

 حمایت مکتب استفاده می کنند، قابل اجرا می شود: 
ائی، شاگرد تحت صالحیت راننده است، کھ باید از دستورالعمل منطقی ھنگام باال و پائین شدن یا انتقال بھ ج  .1

 وی بھ سرعت و با رغبت اطاعت شود. 
شاگرد باید منظم سوار سرویس شود مگر اینکھ توسط مدیر ساختمان یا ناظر ترانسپورت بھ طور خاص اجازه  .2

ھا، وجود فضای اضافی برای    سوار شدن بھ وی را داده باشد.  (مدیران قبل از مجاز شدن تغییر در سرویس 
نشستن را با راننده ھا تصدیق می کنند و برای مسافران غیر معمولی مجوز سرویس صادر نمی کنند مگر 

 اینکھ "فضای نشیمن محفوظ" در دسترس باشد.) 
شاگردان نباید ھنگام حمل و نقل در سرویس مکتب یا ھنگام انتظار در ایستگاه ھای سرویس از زبان یا حرکات  .3

 بد یا زشت استفاده کنند. 
بھ استثنای مکالمات معمولی، شاگرد باید استانداردھای منظم رفتار در صنف درس را در سرویس مکتب نیز   .4

 رعایت کنند. 
ناظر ترانسپورت اجازه  .5 یا  ایستگاه خود بدون اجازه کتبی مدیر ساختمان  شاگردان غیر از توقف عادی در 

 نخواھند داشت در جای دیگر از سرویس پائین شود. 
راننده می تواند بھ ھر شاگرد یک سیت مخصوص بدھد کھ در آن می تواند در ھر زمان بنشیند مگر اینکھ  .6

 ترانسپورت بھ طور خاص اجازه تغییر سیت داده شود. توسط راننده سرویس یا مسؤل 
 در سرویس خوردن اجازه نیست.  .7
 شاگردان نباید زبالھ ھا را روی سطح سرویس یا از کلکین ھای سرویس بیرون بیندازند.  .8
شاگردان نباید چراغ بیاندازند، سگریت بکشند یا محصوالت غیرقانونی در اختیار داشتھ باشند یا از ھرگونھ   .9

 شعلھ یا جرقھ دیگر در سرویس مکتب استفاده کنند. 
شاگردان نباید کلکین سرویس را بدون اجازه راننده باز کنند؛ و ھیچ گاه شاگرد نباید قسمتی از بدن خود (دست،   .10

 یره) را خارج از سرویس مکتب، خواه سرویس در حال حرکت باشد یا متوقف، بیرون دراز کند. پا، سر و غ
شاگردان نباید در سرویس از ھر وسیلھ ای کھ ممکن است برای شاگردان دیگر خطرناک باشد، استفاده کنند،   .11

 مانند چوب، ظروف شکستنی، اسلحھ گرم، اشیاء تیز، مواد کیمیایی، مواد منفجره و غیره.
شاگردان می توانند تنھا آن دستھ از سازھای موسیقی را کھ می توانند در بغل شاگردان یا بین پاھای آنھا محکم  .12

شده باشند و در باال و پائین شدن شاگردان اختالل ایجاد نمی کنند، مانند فلوت، کالرینت، ترومپت، ویولن و  
 غیره را در دست بگیرند.  

 غ ھا بھ استثنای حیوانات خدماتی در سرویس مجاز نیستند. حیوانات، خزندگان، ماھیان و مر .13
راھروھای سرویس باید از ھمھ کتابھا، وسایل شخصی و وسایل شاگردان پاک باشد، مگر در مواردی کھ  .14

 توسط راننده ، مدیر ساختمان یا مسؤل ترانسپورت اجازه داده شده باشد. 
یافت تماس در سرویس استفاده نمی کنند مگر در  شاگردان از تلیفون موبایل برای برقراری تماس یا در .15

مواردی کھ توسط راننده اجازه داده شده باشد. شاگردان نباید در سرویس فلم یا عکس بگیرند. شاگردان  
ممکن است از وسایل الکترونیکی، تبلت ھا و غیره با ھدفون استفاده کنند، مگر اینکھ این کار باعث ایجاد  

 سافران شود. اختالل برای راننده یا م
 شاگردان نباید راننده را با صحبت کردن غیر ضروری منحرف کنند و مانع از دید وی در ھر جھتی شوند.  .16
شاگردان باید در حالی کھ سرویس در حال حرکت است نشستھ باشند و تا زمانی کھ سرویس بھ طور کامل  .17

 توقف نکرده سوار یا پیاده نشوند. 
 رویس سوار شوند و ھمیشھ در دید راننده سرویس بمانند. شاگردان باید بھ صورت منظم در س .18
 شاگردان تنھا پس از تصدیق راننده باید از پیش روی سرویس از شاھراه عبور کنند.  .19
 ) دقیقھ قبل از ساعت حرکت سرویس بھ ایستگاه برسند. 5شاگردان باید بھ موقع خانھ را ترک کنند تا پنج ( .20
جاده ھا دور باشند و از تیلھ و تنبھ کردن و آسیب رساندن بھ اموال  در ایستگاه سرویس، شاگردان باید از   .21

خصوصی اطراف ایستگاه سرویس خودداری کنند.  بھ طور کلی، آنھا باید نظم و انضباط خود را در انتظار 
 سوار شدن در سرویس حفظ کنند. 

https://drive.google.com/file/d/1FaQfIp4bLRHzTxwyl-1odoSrmkILN6OJ/view
https://drive.google.com/file/d/1FaQfIp4bLRHzTxwyl-1odoSrmkILN6OJ/view
https://drive.google.com/file/d/1FaQfIp4bLRHzTxwyl-1odoSrmkILN6OJ/view
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ند و از آنجا حرکت کنند، باید  شاگردانی کھ باید در امتداد یک شاھراه بھ منطقھ ایستگاه سرویس رفت و آمد کن .22
در جایی کھ امکان دارد در سمت چپ جاده رو بھ روی ترافیک مقابل راه برود.  این امر در مورد شاگردانی 

 کھ وقت عصر ھنگامی کھ از سرویس پائین میشوند نیز صدق می کند. 
ری تعیین شده است  در مواقع اضطراری، شاگردان باید از مراحل اضطراری کھ در تمرینات خروج اضطرا .23

 پیروی کنند. 
والدین شاگردانی کھ بھ سرویس ھای مکتب ضرر می رسانند باید مسئول ترمیم یا بازپرداخت مناسب منطقھ  .24

 مکتب باشند. 
شاگردان باید مستقیماً از خانھ بھ سرویس و از سرویس بھ خانھ بروند و نباید بھ اطراف دیگر یا بین ایستگاه  .25

 و خانھ دوش کنند. 
 است.  Cھ غیرقانونی لیزر در درجھ اول یک جرم کتگوری تخلی .26

ھر شاگردی کھ از ترانسپورت منطقھ استفاده می کند، ھنگام باال و پائین شدن و انتقال بھ جایی،    بھ یاد داشتھ باشید:
لفات باید از تمام قوانین، اصول، مقررات و رویھ ھای ایالتی، شھرداری و منطقھ پیروی می کند.  ھنگامی کھ تخ 

 شامل اعمال غیرقانونی شود، متخلفان ممکن است بھ آژانس ھای غیر مکتبی مناسب معرفی شوند. 
 

 کمره ھای نظارتی
و در سرویس ھای    Auburnبرای افزایش محافظت از شاگردان و کارکنان، کمره ھای نظارتی در محوطھ مکتب  

مکتب نصب شده است. تأسیسات داخلی و خارجی بر اساس در دسترس بودن تکنالوژی در ھر مکتب متفاوت است.  
 6550پالیسی عالئم موجود در ھر محوطھ اطالعات بیشتری را ارائھ می دھد.  

 
 اذیت و آزار جنسی 

پیشرفت ھای جنسی ناخواستھ و/یا ناخوشایند تقاضا ھای جنسی و سایر رفتارھای کالمی یا فیزیکی جنسی ممکن 
است باعث آزار جنسی شود. شاگردی كھ معتقد است مورد آزار و اذیت جنسي قرار گرفتھ است، شدیداً تشویق مي  

انتقا یا دفتر كاركنان شود كھ در صورت لزوم، بدون ترس از  م، این موضوع را بالفاصلھ بھ اطالع معلم، مدیر 
برساند. شکایات مربوط بھ آزار جنسی توسط پرسونل مناسب بررسی خواھد شد.  در صورت داشتن ھرگونھ نگرانی  

 5011پالیسی, 3205پالیسی تماس بگیرید.  4317-939) 253یا سوال در مورد تحقیقات، با شماره (
 

 مکاتب آزاد از مواد مخدر
استفاده یا داشتن مواد مخدر غیرقانونی و/یا داشتن یا استفاده غیرقانونی شراب در امالک مکتب یا در رویدادھای  

 3241پالیسی تحت حمایت مکتب غیرقانونی و مضر است. 
 

 بیانیھ ھای تبعیض آمیز

با تمام قوانین و مقررات فدرال است و بر اساس سن، جنسیت؛ نژاد؛ رنگ؛    Auburnمکتب منطقھ وی   مطابق 
عقیده؛ دین؛ منشاء ملی (از جملھ زبان)؛ رابطھ جنسی؛ گرایش جنسی شامل بیان جنسیت یا ھویت؛ وضعیت سربازی  

ای سگ آموزش  یا سربازی افتخاری اخراج شده؛ وجود ھرگونھ ناتوانی حسی، ذھنی یا جسمی؛ استفاده از راھنم
دیده یا حیوان خدماتی تبعیض غیرقانونی را مجاز نمی داند و دسترسی مساوی بھ پیشاھنگان پسر و دیگر گروھھای  

 تعیین شده جوانان فراھم می کند. 
-Daman Hunter at (253) 931استعالمات مربوط بھ روشھای انطباقی ممکن است بھ موارد زیر ھدایت شود:  

4932, Title IX Officer and Section 504, ADA, and Civil Rights Compliance Coordinator. 
 
 

 اطالعیھ دسترسی بھ سالمت روانی و/یا استفاده از خدمات استفاده از مواد مخدر در مکاتب متوسطھ 

تشخیص می دھد کھ برای انجام مأموریت آموزشی خود، ما نھ تنھا باید آموزش ھای    Auburnمکتب منطقھ وی  
توسعھ و   دھیم؛ موانع  ارتقا  نیز  اجتماعی و عاطفی را  توسعھ سالم شناختی،  باید  بلکھ  ارائھ دھیم   دقیق  و  جذاب 

فتھ وزارت صحت و خدمات  یادگیری را بھ حداقل برسانیم؛ و بھ شاگردان حمایت اجتماعی/عاطفی ارائھ بدھیم.  بھ گ
با مشکل روانی روبرو می شود.   دوران مکتب  در  نفر  یک  نوجوان  و  پنج کودک  ھر  از  متحده،  ایاالت  انسانی 
  مشکالت جدی صحت روانی، مانند رفتارھای خودآزاری و خودکشی، بھ ویژه در بین جوانان در حال افزایش است. 

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTXdHcTA5MWMxdlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTXdHcTA5MWMxdlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTXdHcTA5MWMxdlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZQjNRem9LN3Qtdnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZQjNRem9LN3Qtdnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZQjNRem9LN3Qtdnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZSmx1VjM2bDE4WlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZSmx1VjM2bDE4WlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZSmx1VjM2bDE4WlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZWDctd0ZYMWFCQUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZWDctd0ZYMWFCQUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZWDctd0ZYMWFCQUk/view
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روانی آنھا مورد توجھ قرار نمی گیرد یا معالجھ نمی شود، بھ ویژه    برای کودکانی کھ نگرانی ھای مربوط بھ سالمت

سالگی، میزان سوء مصرف مواد مخدر، افسردگی و خودکشی بھ میزان قابل توجھی افزایش می    17تا    12در سنین  
شود کھ  یابد کھ منجر بھ سایر مشکالت مرتبط با سالمتی و کیفیت پایین زندگی می شود.  متأسفانھ، تخمین زده می  

درصد از شاگردان بھ دلیل ننگ و عدم دسترسی بھ خدمات، معالجھ مورد نیاز خود را دریافت نمی کنند. از    60تا  
 میان کسانی کھ کمک می گیرند ، تقریباً دو سوم این کار را فقط در مکتب انجام می دھند. 

 
بر دسترسی  منطقھ  اداره  شاگرد،  بھ سالمت روانی  برای رسیدگی  بھ بنابراین،  را  ما  در مکتب  شاگردان  از  خی 

متخصصان پیشگیری/مداخلھ، کھ از طریق آژانس ھای محلی قرارداد    مشاوران سالمت روانی مبتنی بر مکتب و  
 کرده اند، ارائھ می دھد.  

 
بر اساس قانون ایالت واشنگتن، جوانان سیزده سالھ یا بیشتر می توانند بدون رضایت والدین شاگرد درخواست معالجھ  

سالھ یا باالتر    13رضایت والدین برای خدمات شاگردان  ).  این بدان معناست کھ  RCW 71.34.530سرپایی کنند (
اداره منطقھ درخواست نخواھد شد  بھ خدمات مکتب  توسط  این سن ھستند و  .  برای دسترسی شاگردانی کھ زیر 

 خواھد بود.  الزم ضرورت دارند، گرفتن رضایت 
 
با   یا طوالنی مدت نیست.  ارائھ دھندگان آژانس  ارائھ خدمات مشاوره ای در مکتب تعھدی برای مشاوره مداوم 

مکتب ھمکاری خواھند کرد تا ارجاع خدمات بھ شاگردانی را کھ نیازھای آنھا بر نتایج یادگیری و عوامل   مشاوران
مشارکت شاگرد تأثیر دارد، در اولویت قرار دھند.  این موارد در چارچوب دامنھ مناسب خدمات و در دسترس بودن  

ده تر یا دیگری دارند خارج از مدل مدارک  منابع مورد بررسی قرار خواھند گرفت.  شاگردانی کھ نیازھای پیچی
مکتب معرفی می شوند.  اگر شاگرد شما در حال حاضر با یک مشاور آژانس کار می کند و معتقد ھستید کھ خدمات 

یا اگر می خواھید در مورد ارجاع از طرف شاگرد برای پشتیبانی    -در مکتب برای موفقیت او بسیار ارزشمند است  
  لطفاً با مشاور مکتب تماس بگیرید.  -مشاوره صحبت کنید  

  

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=71.34
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