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امج والخدمات والس�اسات المتاحة لطالب مدارس  ،  STRIVE Prepهذا الدل�ل �لخص العد�د من الموارد وال�ب
َ مالحظة أن الدل�ل ال ُ�قصد به أن �كون دل�ً� كامً� للمعلومات المتعلقة   . ُير�ب ن وأول�اء األمور/ األوص�اء القانونيني

ي مدارس 
ي يرتداها طفلك   STRIVE Prepبجميع الس�اسات المطبقة �ن للطالب واأل�. ُير�ب االتصال بالمدرسة الىت

ي مدارس للحصول ع� معلومات خاصة بتلك المدرسة تحد 
ا. تخضع الس�اسات المتبعة �ن   STRIVE Prep�د�

ا لتقديرها ور�ما تصبح بعض المعلومات عرضة للتغي�ي بعد ��ش الدل�ل. إذا كان لد�ك أي تعل�قات أو   للتغي�ي وفق�
ي إ� 

وىن حات �شأن الدل�ل، فإنه ُير�ب إرسال ب��د إل��ت  managingdirectors@striveprep.org.مق�ت
 
 

  

mailto:infor@striveprep.org
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 السادة الطالب واأل� األعزاء،

 
  ! ي عام درا�ي جد�د ومث�ي

ا بكم �ن ، س�قوم طفلك با�تشاف وتط��ر نقاط  STRIVE Prepاخت�اركم لمدرسة ب مرحب�
ي اجت�از مرحلة الجامعة وما بعدها. 

 القوة الالزمة للنجاح �ن
 

األ�، نحن نلهم الطالب للتفك�ي بط��قة نقد�ة والتواصل بوض�ح والتعاون بانفتاح،  عن ط��ق العمل والتعاون مع 
ن نهج طم�ح للتعلم والحفاظ ع� الرفاه�ة النفس�ة   داخل الفصل الدرا�ي وخارجه. عن ط��ق الموازنة بني

 والسعادة، نعمل ع� تغذ�ة الشعور بالفضول واإلبداع واالحتماالت لدى كل طالب. 
 

ي كل خطوة ع� الط��ق. سواء    تعد مشاركتك
ي تج��ة طفلك المدرس�ة ونحن هنا إلرشادك ودعمك �ن

ا �ن ا مهم� عن��
ي المدرسة االبتدائ�ة أو االعداد�ة أو الثان��ة، فإن 

�ي المكان الذي يتعلم ف�ه كل   STRIVE Prepكان الطفل �ن
 طالب تغي�ي العالم. ه�ا بنا نبدأ! 

 
 ائالت: نحن نعمل ع� الوفاء بوعودنا للع 

ا  .1 ي أننا نخلق بيئة دافئة ومهتمة ح�ث �عمل المعلمون والموظفون لحما�ة   - س�كون طفلك آمن� وهذا �عىن
ي ل�ل طفل كل يوم. 

 الرفاە األ�اد��ي والجسدي واالجتما�ي والعاط�ن
ي مرحلة الجامعة   .2

ي قد �جدها �ن ا للفرص والتحد�ات الىت ي ق�امنا بتهيئة   -س�كون طفلك مستعد� وهذا �عىن
ي الح�اة بعد المدرسة الثان��ة    بيئة

تعل�م�ة تعمل ع� توسيع نطاق الفرص المتاحة للطالب وخ�اراتهم �ن
 والجامعة وما بعدها. 

 
ن  ن الثان��تني . تتو�  STRIVE Prep - RISE و  STRIVE Prep - SMARTينطبق هذا الدل�ل ع� ِكلتا المدرستني

ا �شغ�ل سبع مدارس إعداد�ة   STRIVE Prepمدارس  ي دل�ل الطالب  أ�ض�
تتبع المبادئ التوجيه�ة الموضحة �ن

ي تتبع  STRIVE Prep - Ruby Hill، ومدرسة ابتدائ�ة واحدة اإلعداد�ة STRIVE Prepرس امدل واأل�ة  ، والىت
ي دل�ل الط 

 االبتدائ�ة.  STRIVE Prepالخاص بمدرسة  ة واأل�  الب المبادئ التوجيه�ة الموضحة �ن
 

فنا أن نقوم بهذا  ا! ��ش  العمل مع�
 
 مع كامل امتناننا  

 
  

 ك��س جيبونز 
 STRIVE Prepالمؤسس والرئ�س التنف�ذي لمجموعة 
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 الرسالة  
 

 احتضان كل طالب مهما كان وضعه  
 وتمكينه من النجاح 

ة ح�اته المستقبل�ة خالل مرحلة الجامعة والعمل.  ي ف�ت
 �ن

 
 ما نؤمن به 

 
 اإلنجاز 
م باالحتفال   ● ن  بالنجاح األ�اد��ي والشخ�ي للجميع. أل�ت
ي ننتظرها.  ● ة الىت م بمحاسبة نف�ي واآلخ��ن للوصول إ� التوقعات ال�ب�ي ن  أل�ت
●  . م بنقل الشغف والف�ح إ� عم�ي ن  أل�ت

 العدالة 
ن وأنظمة القهر.  ● ي بمحار�ة أشكال الظلم والتح�ي

م بكل قوىت ن  أل�ت
م بتهيئة بيئة آمنة للجسم والعقل والقلب.  ● ن  أل�ت
م ببناء مجتمع �سمح ل�ل شخص ف�ه أن تحقيق ذاتهم بال�امل.  ● ن  أل�ت

 المثابرة
م  ● ن ي تنم�ة شخص�اتنا ولنصبح أ��� ذكاًء وحكمة.  باإل�مان أل�ت

 بأهم�ة العمل الدائم وارتكاب األخطاء �ن
ا.  ● ا حىت عندما �كون العمل صعب� ي ال �ستسلم فيها أبد� م ب�ظهار روح الفضول والتحدي، الىت ن  أل�ت
ا.  ● ء الصحيح حىت عندما �كون الط��ق صعب� ي �ــهة والق�ام بال�ش ن م بالت�فات ال�ن ن  أل�ت

 

  



 5        2023-2022للعام الدرا�ي  -الثان��ة  STRIVE Prepرس ا دل�ل الطالب واأل�ة لمد
 

 التسج�ل 
 

ي الخاص  
وىن ي استكمال التسج�ل اإلل��ت

ن ع� كل و�ي أمر/ و�ي قانوىن ا من عمل�ة التسج�ل، يتعني بوصفها جزء�
ي  ) لطفلهم.  يتضمن ذلك بعض األذونات DPSبمدارس دنفر العامة ( 

ي يوافق عليها الوالدان، بما �ن والتصار�ــــح الىت
: استخدام الوسائط االعالن�ة والتس��ق المح�ي وال��ب واالستخدام   1ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� ما ��ي

نت والتكنولوج�ا التعل�م�ة وخصوص�ة ب�انات الطالب و�طاقة    Myالداخ�ي للصور والف�ديو واستخدام اإلن�ت
Denver ي التقي�مات.  واإلخطار ا

اك �ن لسنوي بحقوق اول�اء االمور/ الطالب، ومعلومات الدل�ل و�لغاء االش�ت
STRIVE Prep   ي

�ي مدرسة عامة مستقلة، ومرخصة من مدارس دنفر العامة، وعن ط��ق �سج�ل طفلك �ن
STRIVE Prep ي

  ، فإنك توافق ع� مشاركة جميع معلومات التسج�ل وأذونات و�ي األمر/ الو�ي القانوىن
ي تم استكمالها  ي مع  ل ع�ب التسج�والموافقات والت��حات الىت

وىن  . STRIVE Prepاإلل��ت
 

 النهج األ�اد��ي  
 

 المعاي�ي األ�اد�م�ة 
بأع� المعاي�ي األ�اد�م�ة لجميع   STRIVE Prepكمدرسة ثان��ة تعمل ع� تهيئة الطالب للجامعة، تتح� 

ا مليئة بالتحد�ات، من أجل إنتاج عمل عا�ي الجودة، والدراسة   الطالب. من المتوقع أن �ستوعب الطالب دروس�
ي االمتحانات، 

س�حصلون ع� الدعم المنتظر من أعضاء هيئة التدر�س. التعاون   و�التأ��د و�ذل جهد كامل �ن
ن  ن الطالب والمعلمني وري لتحقيق هذا الهدف. والتواصل بني   واأل� �ن

 
ا مستعدين للنجاح وتح��ل مجتمعاتنا إ�   ا �حتذى به، وأناس� وري أن �صبح الطالب مثاال ج�د� نعتقد أنه من ال�ن

�ة   ن ي والشفوي، واللغة اإلنجل�ي ي التعب�ي ال�تاىب
ا �ن ، من المتوقع أن �كون كل طالب متخ�ج بارع� األفضل. كحد أدىن

، وتحل�ل الب�انات، والقدرة ع� تفس�ي  واللغات األجنب�ة  ي وحل المشكالت، وفهم البحث العل�ي
، والتفك�ي ال��ا�ن

مستعدين لدخول المرحلة القادمة وتصبح   STRIVE prepالنتائج. باإلضافة إ� ذلك، س�كون خ��جو مدرسة 
ي ع�ش كاف�ة لذلك. وهذا �شمل

اتهم التعل�م�ة من ر�اض األطفال وحىت الصف الثاىن تعل�م الشؤون المال�ة،    خ�ب
ي 

��ة المدن�ة، والقضا�ا المجتمع�ة. كما س�ستطيع خ��جو المدارس الثان��ة �ن  STRIVEوالرعا�ة الصح�ة، وال�ت
Prep    .ي �شكل المجتمعات الغ���ة وغ�ي الغ���ة �شكل أفضل  تقدير ومعرفة الثقافات المتنوعة الىت

 
 الخطة المهن�ة واأل�اد�م�ة الفرد�ة 

ي ذلك مدارس  س�قوم كل 
ي مدارس دنفر العامة، بما �ن

الثان��ة،   STRIVE Prepطالب �لتحق بمدرسة ثان��ة �ن
ي �قصدها كل طالب عندما يبدأ  ICAPبوضع خطة مهن�ة وأ�اد�م�ة فرد�ة (  ). هذە الخطة تحدد الدورة الدراس�ة الىت

ة المدرسة الثان��ة.  رحلته نحو التخ�ج. س�قوم الطالب واالستشاري الجام�ي بمراجعة وتعد�ل الخ طة طوال ف�ت
امج االستشار�ة ودورات الندوات الجامع�ة.   يتم تحد�ث الجزء األ��ب من الخطة خالل ال�ب

 
ل�ة والدورات الدراس�ة   ن  الواجبات الم�ن

ي   STRIVE Prepتعمل مدارس 
ة المساء �ن ل�ة هادفة للطالب، ل�قوموا بحلها خالل ف�ت ن ع� إعطاء واجبات م�ن

ل�ة هو توسيع نطاق التعلم   ن ات التقي�م). الغرض من الواجبات الم�ن ل (االستثناءات �ي اإلجازات وأثناء ف�ت ن الم�ن
، و�تعلموا إدارة الوقت، ومهار  ن ات حل المشكالت  وتع��ز المبادئ ومساعدة الطالب ع� أن �صبحوا مسؤولني

 
 یرجى التحدث إلى مدیر المدرسة إذا كان لدیك رغبة في الحصول على نسخة من حزمة التسجیل أو في حال وجود أیة أسئلة.  1



 6        2023-2022للعام الدرا�ي  -الثان��ة  STRIVE Prepرس ا دل�ل الطالب واأل�ة لمد
 

ي تظهر ع�ب بوابة اول�اء االمور، لدعم الطالب   �شكل مستقل نأمل أن يوا�ب اآلباء/ األوص�اء التحديثات الىت
 ومساعدتهم ع� إتمام المهام. 

 
قد ُ�طلب من الطالب الذين ال �كملون واجباتهم المدرس�ة حضور جلسات تع��ض�ة أثناء المدرسة أو بعدها. يوفر  

الدعم األ�اد��ي الفردي والعام، أثناء ساعات الدوام و�عدها. ير�ب   STRIVE Prep لمدارس الحرم المدر�ي 
مراجعة األمر مع مدير الطفل، للحصول ع� م��د من المعلومات حول الدعم والتدخالت األ�اد�م�ة الطوع�ة  

 واإللزام�ة. 
 

امن (APبرامج المستوى المتقدم ( ن  ) CE) وااللتحاق الم�ت
ي  تقدم المدارس 

امن ( STRIVE Prepالثان��ة �ن ن نامج الم�ت ا موسعة للطالب لاللتحاق بال�ب ) ودراسة بعض  CEفرص�
امن، قد يتم   ن نامج الم�ت ي المدرسة الثان��ة. مع إضافة الم��د من مواد ال�ب

المقررات الجامع�ة أثناء وجودهم �ن
رنامج المستوى المتقدم للطالب  ). كما يتم تقد�م ب APاستبدال بعض مواد برنامج المستوى المتقدم كذلك (

ي بعض المقررات الجامع�ة  
ي فصل ال��يع، لمحاولة الحصول ع� درجات �ن

إلجراء اختبار تحد�د مستوى متقدم �ن
 المماثلة. هذە المقررات تكون صارمة وتعكس المقررات الجامع�ة. 

 
 ) APبرنامج المستوى المتقدم (

وط  ي فصل المستوى  ع� الطالب اجت�از فصل ال�ش
ي من المعلم للتسج�ل �ن األساس�ة أو الحصول ع� إذن كتاىب

ي حال نجاح الطالب وحصوله ع� درجة (
ي اختبار المستوى المتقدم، �مكن للطالب  3المتقدم �ن

) أو أع� �ن
ي إحدى الجامعات أو ال�ل�ات. 

ي مقرر جام�ي مماثل �ن
 الحصول ع� درجات �ن

  
ي المقرر.   %80ن المستوى المتقدم للطالب الذين �حصلون ع� رسوم امتحا STRIVE Prepتدفع  

أو أع� �ن
ا؛ وقد �حصل الطالب ع�    89، تكون تكلفة االختبار عادًة %80بالنسبة للطالب الذين نقل درجتهم عن  دوالر�

ن للحصول ع� وجبة غداء مجان�ة أو مخفضة. إذا كانت تكلفة االختبار �ش كل  تكلفة مخفضة إذا كانوا مؤهلني
 ، �مكن للطالب طلب إعفاء من الرسوم من المسؤول. لأل�ة مشكلة بالنسبة  

 
حىت يتمكن الطالب من شطب مقرر درا�ي من المستوى المتقدم، �كون ع� الطالب مقابلة مستشار ال�ل�ة  

 والحصول ع� ورقة موقعة من قبل الوالد/ الو�ي والمسؤول المحدد. 
 

امن  ن  التسج�ل الم�ت
ي 

، �ن ا نحو التعل�م العا�ي امن، بوصفها مسار� ن للطالب بدراسة مقرر جام�ي    STRIVE Prepتتيح عمل�ة التسج�ل الم�ت
ي تحقيق أهدافهم الجامع�ة والمهن�ة الحقا. ح�ث  

ي المدرسة الثان��ة، مما �منحهم السبق �ن
ي أثناء وجودهم �ن

مجاىن
ي بيئة المدرسة الثان��ة  يتمكن الطالب من التعرض للتحد�ات األ�اد�م�ة لل�ل�ة 

والجامعة أثناء تواجدهم �ن
امن مفت�ح للطالب الذين   ن ي وقت واحد. التسج�ل الم�ت

الداعمة، و�كسبون دراسة مواد ال�ل�ة والمدرسة الثان��ة �ن
�حصلون ع� موافقة ع� الخطة األ�اد�م�ة، مع است�فاء مواع�د تقد�م الطلبات، واست�فاء متطلبات المقرر  

 . توضع الخطة األ�اد�م�ة للطالب بالتعاون مع الطالب ومستشار المدرسة أو مدير المدرسة. لم��د من  الجام�ي
ن السجل أو عضو ف��ق الشؤون اإلدار�ة بال�ل�ة.  امن، ُير�ب التحدث إ� أمني ن  المعلومات حول التسج�ل الم�ت

 
 الصفوف 

ن الطالب للتعامل مع  ي تعمل ع� تجه�ي المرحلة الجامع�ة، فإننا نتبىن ممارسات  بصفتنا شبكة من المدارس الىت
ي إعطاء الدرجات من شأنها دعم الطالب لتحقيق أفضل النتائج األ�اد�م�ة. تعكس معاي�ي التقي�م  

خاصة �ن



 7        2023-2022للعام الدرا�ي  -الثان��ة  STRIVE Prepرس ا دل�ل الطالب واأل�ة لمد
 

والس�اسات المستخدمة مدى فهم الطالب للمعاي�ي والقدرة ع� إنتاج مخرجات تظهر هذا الفهم لديهم. وتمنح  
ي ا

ا متعددة لتل�ت ن أدائهم. نت�جة  الطالب فرص� لمالحظات ف�ما يتعلق بأعمالهم، وتطبيق تلك المالحظات، وتحسني
ا لتقدمهم نحو   ا واقع�� لذلك، تعكس متوسطات درجات الطالب متطلبات االلتحاق بال�ل�ة، وتع�ي الطالب فهم�

ي الوقت المحدد 
ي مواد �ساعدهم ع� التخ�ج �ن

، و�سمح لهم بالحصول ع� درجات �ن  . القبول الجام�ي
 

ي 
 س�اسات التقي�م هذە.  STRIVE Prepومن أجل تحقيق هذە األهداف، تتبع المدارس الثان��ة �ن

●  . ي الفصل الدرا�ي
 يتم تقي�م جميع المقررات �ن

، �مكن للطالب إعادة التقي�م بعد   ● ي للمعاي�ي
لضمان حصول الطالب ع� درجة تقي�م تعكس الفهم الحق��ت

ي المالحظات (تقي�مات نها�ة 
 الفصل �ي استثناء). تل�ت

ا متعددة للطالب لتع��ض العمل و�عادة المهام. �جب ع� الطالب   ● �جب أن يوفر المعلمون فرص�
 استكمال جميع األعمال خالل الفصل الدرا�ي المحدد. 

ي مقرر درا�ي (حصلوا ع� درجة أقل من   ●
) االنضمام إ� إحدى  %69.5�جب ع� الطالب الذين فشلوا �ن

امج   .2المساعدة من أجل الحصول ع� درجات تع��ض�ة لذلك المقررال�ب
للحد من تأث�ي االختالفات األ�اد�م�ة �شكل غ�ي متناسب ع� درجات الطالب، فإن أدىن درجة �مكن    ●

ي أي مهمة أ�اد�م�ة تم �سل�مها �ي 
ي جميع المقررات باستثناء مقررات المستوى    %50منحها للطالب �ن

�ن
امنة. ال تنطبق �سبة الـ المتقدم والمقررات  ن ع� أي من المقررات رف�عة المستوى. عدم �سل�م   % 50الم�ت

ي المستوى الرفيع سينعكس كدرجة 
ي ملف التقديرات.  %0الواجبات كطالب �ن

 �ن
بتسه�الت   504) أو خطط من القسم IEPsسيتم تزو�د الطالب الذين لديهم برامج تعل�م�ة فرد�ة ( ●

قي�مات النهائ�ة، قد يتل�ت الطالب الذين لديهم برامج تعل�م�ة فرد�ة أو نظام  قانون�ة معينة. بالنسبة للت
عمل مالئم   504) أو خطط من القسم ILP) أو خطط محو أم�ة فرد�ة (MTSSدعم متعدد المست��ات ( 

 أو معدل. 
 

 مراقبة التقدم األ�اد��ي للطالب 
نت أل ول�اء األمور والطالب لمراقبة تقدم الطالب.  يتم  بوابة اول�اء األمور و�وابة الطالب �ي أدوات ع�ب اإلن�ت

ن ع� إ�شاء حساب ع� بوابة أول�اء األمور والبقاء ع� اطالع دائم ع� تقدم   �شجيع اآلباء/ األوص�اء القانونيني
وانقر فوق "إ�شاء حساب". ستحتاج إ� عنوان   myportal.dpsk12.orgأطفالهم. إل�شاء حساب، قم ب��ارة 

ي ورقم ه��ة الطالب الخاص بطفلك. �مكن للوالدين الوصول إ� الدرجات والواجبات الغ�ي ب��د إل��ت 
مكتملة   وىن

ي اليوم. لم��د من المعلومات حول بوابة اول�اء االمور، ير�ب التحدث إ�   24والمعلومات األخرى ع� مدار 
ساعة �ن

ي المدرسة الثان��ة، يتل�ت الطالب تق�� 
ي مدرستك. �ن

ي نها�ة ال��ــع األول وال��ــع  مدير المكتب �ن
ا �ن ا إضاف�� ا مرحل�� ر�

 . ي نها�ة كل فصل درا�ي
ي �ن

 الثالث ثم بطاقة تق��ر أداء نهاىئ
 

  
 
 
 

 

 
مقیاس الدرجات في المدرسة السابقة للطالب المنقول، مما یعني أنھ إذا حصل الطالب على (د) في مدرسة سابقة وكان   STRIVE Prepتحترم   2

، وسیحصل الطالب على درجات تمكنھ من اجتیاز تلك  STRIVE Prepذلك یعتبر نجاًحا في تلك المدرسة، فلن یحتاج الطالب إلى إعادة المقرر في 
 المادة لدیھا أیًضا. 
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ي ع�ش  الصف التاسع 
 الصف العا�ش والحادي ع�ش والثاين

التقي�مات  40%
القائمة ع�  

 المعاي�ي 
، االمتحانات

واالختبارات 
ة،   قص�ي

وعات،   والم�ش
والمقاالت، 
والتقي�مات  
التق��م�ة،  

واالختبارات 
ال��عة، والتقار�ر  

المعمل�ة،  
والندوات  

ي  
السقراط�ة، بما �ن

،  IA/PAsذلك 
وسؤال نها�ة  

ها.   الدرس وغ�ي

تقي�م نها�ة   10%
الفصل الدرا�ي +  

االمتحانات 
 النهائ�ة

 
 

عادات   40%
التحص�ل  

 الدرا�ي 
ي تؤدي   المهام الىت

 إ� اإلتقان. 
 

�ي  ن  الواجب الم�ن
العمل داخل  

 الصف 
أسئلة انتهاء  

 الدرس 

% التقي�مات 50
القائمة ع�  

 المعاي�ي 
، االمتحانات

واالختبارات 
ة،   قص�ي

وعات،   والم�ش
والمقاالت، 
والتقي�مات  
التق��م�ة،  

واالختبارات 
ال��عة، والتقار�ر  

المعمل�ة،  
والندوات  

السقراط�ة،  
واالختبارات 

 الشف��ة. 

تقي�م نها�ة   10%
الفصل الدرا�ي +  

االمتحانات 
 النهائ�ة

 
 

التحص�ل  % 30
  الدرا�ي 

ي تؤدي   المهام الىت
 إ� اإلتقان. 

 
�ي  ن  الواجب الم�ن

العمل داخل  
 الصف 

أسئلة انتهاء  
 الدرس 

 
 

 تقي�م المهارات  10%
 التنظ�مالعدل، المثابرة، اإلنجاز، 

 

 : التقي�مات القائمة ع� المعاي�ي 
كة والمصممة لتقي�م فهم   ● ترتبط التقي�مات ع� أساس المعاي�ي �شكل واضح بالمعاي�ي األساس�ة المش�ت

 .  الطالب لتلك المعاي�ي
 . تلخ�ص�هتكون معظم التقي�مات ع� أساس المعاي�ي تك��ن�ة. بينما تكون تقي�مات نها�ة ال��ــع  ●
�مكن أن �شمل التقي�مات القائمة ع� المعاي�ي االختبارات والمسابقات والمشار�ــــع والمقاالت   ●

شفه�ة وتقي�مات  والتقي�مات التك��ن�ة واالختبارات ال��عة والتقار�ر المعمل�ة والندوات واالختبارات ال
 . نها�ة ال��ــع

ي أسئلة االخت�ار من متعدد، يتم تحد�د كل سؤال بالمع�ار الذي �ق�مه السؤال.  ●
 �ن
ا   CFS/Rubricيتضمن التقي�م   ،بالنسبة لألسئلة المقال�ة  ● ا واضح� و�تم مشاركته مع الطالب ونموذج�

 �ستخدمه المعلم لإلرشاد. 
ن  ● ن ما بني ن تعيني . �جب أن �كون   12-6�جب ع� المعلمني تقي�م ع� أساس المعاي�ي ل�ل فصل درا�ي

.  إلعادةلدى الطالب فرصة واحدة ع� األقل   التقي�م ع� أساس المعاي�ي
 قي�م الشفوي. ال �مكن اعادة تقي�مات نها�ة ال��ــع او الت ●
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 الممنوحة  النقاط نطاق مو� به) ال التكرار ( ن�ع الواجب 

�ي  ن / الواجب الم�ن  نقطة/ للواجب 15-5 أسبو�ي  الواجب المدر�ي

(  نقطة/ للواجب   30-10 شهري  تقار�ر العم�ي (عل�ي

 نقطة/ للواجب   40-10 شهري  ال��عة االختبارات

ة (ع� سب�ل المثال:   نقطة/ للواجب   50-20 ر�ــع سنوي  مشار�ــــع ع� أ�ام متعددة) مشار�ــــع كب�ي

 نقطة/ للواجب   50-35 بحسب الوحدة  اختبارات الوحدة/ االختبارات 

 
 

 النقاط التكرار ثان��ة عامة مرحلة الاستشارات 

ا  3-1 بناء مجتمع   10 مرات اسبوع��

ا  3-1 ة�الجامعالمرحلة   10 مرات اسبوع��

 
 

 مق�اس النقاط 
ع� مق�اس درجات مدرسة دنفر العامة وهو موضح أدناە. ع� عكس   STRIVE Prep�عتمد مق�اس درجات 

ا الدرجة ( ي Dمدارس دنفر العامة، فقد استبعدنا عمد�
ي المقررات. �حتاج الطالب �ن

  STRIVE Prep) كدرجة نجاح �ن
 .3درجاتهأو أع� الجت�از فصل درا�ي والحصول ع�   -Cإ� الحصول ع� 

 

الق�مة ع�   الوصف:  
  من مق�اس

 نقاط  4

الق�مة ع�  
من  مق�اس 

 * نقطة 5.2

النسبة  
المئ��ة  

)% ( 

 الدرجة 

ي �سمح له   ا للمهارات الىت
�
ُ�ظهر الطالب معرفة شاملة و�تقان

ي مستوى يتجاوز مستواە التعل��ي  
بالعمل �شكل مستقل �ن

 .  الحا�ي
 شامً� لجميع 

�
المعلومات ذات الصلة • ُ�ظهر الطالب فهما

 بالموض�ع ضمن المستوى. 

4.0 5.2 93-100 A 

 
) في مدرسة سابقة وكان Dمقیاس الدرجات في المدرسة السابقة للطالب المنقول، مما یعني أنھ إذا حصل الطالب على ( STRIVE Prepتحترم   3

، وسیحصل الطالب على درجات تمكنھ من اجتیاز تلك  STRIVE Prepذلك یعتبر نجاًحا في تلك المدرسة، فلن یحتاج الطالب إلى إعادة المقرر في 
 لدیھا أیًضا.   المادة



 10        2023-2022للعام الدرا�ي  -الثان��ة  STRIVE Prepرس ا دل�ل الطالب واأل�ة لمد
 

ي  • ُ�ظهر الطالب االست�عاب والفهم للمعرفة والمهارات الىت
 تتجاوز مستوى صفهم. 

• �مكن للطالب أداء المهارات أو العمل�ات �شكل مستقل 
 دون أي أخطاء جس�مة. 

3.67 4.77 90-92 A- 

ا 
�
ي �سمح له  ُ�ظهر الطالب إتقان للمعرفة والمهارات الىت

ي جميع المفاه�م والمهارات 
بالعمل �شكل مستقل �ن

 .  الرئ�س�ة المرتبطة بمستواهم التعل��ي
 شامً� لجميع المعلومات ذات الصلة 

�
• ُ�ظهر الطالب فهما

 بالموض�ع ضمن المستوى. 
• �مكن للطالب أداء المهارات أو العمل�ات �شكل مستقل 

 مة. دون أي أخطاء جس�

3.33 4.33 87-89 B+ 

3.0 3.9 83-86 B 

2.67 3.47 80-82 B- 

يوضح الطالب المعرفة األساس�ة واستخدام المهارات 
البدائ�ة ول�ن ال �مكنه العمل �شكل مستقل ع�  

. �حتاج   المفاه�م والمهارات المرتبطة بمستواە التعل��ي
ة. الطالب ا� المساعدة إل�مال المهام دون أخطاء    كب�ي

• لدى الطالب معرفة غ�ي كاملة بالموض�ع و/ أو مفاه�م  
 خاطئة حول بعض المعلومات. 

• �حتاج الطالب إ� المساعدة والتدر�ب إلنجاز المهام  
 دون أخطاء. 

2.33 3.0 77-79 C+ 

2.0 2.6 73-76 C 

1.67 2.17 69.5-72 C- 

ي عمل�ات 
التقي�م  عدم وجود أدلة أو أداء غ�ي مرض� �ن

 والتق��م لعمل الطالب. 
 0 0 0-69.4 F 

امنة فقط.  ن ف، و�رنامج المقررات الم�ت ي المدرسة الثان��ة، ومست��ات مرتبة ال�ش
نامج التنسيق المتقدم �ن  *بالنسبة ل�ب

 
ي سجالت الدرجات المدرس�ة.  STRIVE Prepالهدف من س�اسة  

ي إعطاء درجات غ�ي المكتملة �ن
 �ن

ي مع الطالب   STRIVE Prep�جب أن �حصل الطالب ع� بعض الدرجات كلما أمكن ذلك. ستعمل 
�شكل تعاوىن

لبذل كل جهد ممكن لضمان حصول الطالب ع� فرصة إل�مال أ�شطتهم الصف�ة. ومع ذلك، قد تكون هناك  
بوضع إشارة "غ�ي   STRIVE Prepم لوضع إشارة "غ�ي مكتمل" عند النشاط. لن تقوم حاالت �ضطر فيها المعل

ي تحدث فيها حالة طارئة ال مفر منها أو مشكلة أو موقف خاص �منع الطالب من إ�مال   ي الظروف الىت
مكتمل" إال �ن

ة التقدير والدرجات لذلك الفصل. قد ُ�طلب من  ي ف�ت
ا �ن ا رئ�س��

�
ي تعت�ب مكون الطالب تقد�م وثائق مكت��ة  المهام الىت

 من أجل الحصول ع� درجة "غ�ي مكتمل"، بدال عن تقدير "راسب". 
 

ن  ي قد �سمح للطالب بالحصول ع� تقدير "غ�ي مكتمل" الطالب المتغيبني ،  بعذر تتضمن األمثلة ع� المواقف الىت
والطالب الذين لديهم مشكلة صح�ة أو طب�ة، والطالب المحتجزون، الطالب الذين تم نقلهم �شكل طارئ،  

ل جما�ي أو سكن  الطالب الذين ال مأوى لهم أو الذين �حتاجون إ� مأوى مستعجل، أو الذ  ن ين تم نقلهم إ� م�ن
ح الموقف وتقد�م   مؤقت آخر، أو حالة طارئة أخرى، أو حالة خاصة أو ال �مكن تجنبها (سُ�طلب من الطالب �ش

ا لعدم التمكن   ا كاف�� ي �ذكرها الطالب سبب� الوثائق، حسب ما �سمح به الموقف). �جب أن تكون جميع المواقف الىت
ي تع  ي ذلك الفصل.   من إ�مال المهام الىت

ة التقي�م �ن ي ف�ت
ا �ن ا رئ�س��

�
 ت�ب مكون
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يتحمل الطالب مسؤول�ة إخطار معلمهم أو مدير المدرسة بالحاجة إ� الحصول ع� درجة "غ�ي مكتمل"، و�جب  
ي حالة حصولهم ع�  

أن يتم اإلخطار قبل تقد�م الدرجات النهائ�ة لذلك الفصل. ال �حصل الطالب ع� درجات �ن
مكتمل". من أجل الحصول ع� درجات، �جب ع� الطالب العمل مع معلمهم أو مدير المدرسة   تقدير "غ�ي 

ي معقول بعد إ�جاد   ي إطار زمىن
ا ع� الظروف) �ن إل�مال الدورات الدراس�ة (�مكن تقد�م مهام بد�لة للطالب، اعتماد�

ي منعت الطالب من إ�مال المقررات الدراس�ة أو لم تعد تمنع ا  لطالب من إ�مال العمل الجد�د. حل للظروف الىت
 

ي انتظار إ�مال مقررات 
ي المدرسة الص�ف�ة ع� درجة "غ�ي مكتمل" �ن

س�حصل الطالب الذين قاموا بالتسج�ل �ن
 المدرسة الص�ف�ة. 

 
وط التخ�ج  �ش

ي 
، �جب أن �كسب طالب المدارس الثان��ة ما ال �قل عن  STRIVE Prepمن أجل التخ�ج من المدرسة الثان��ة �ن

ي بمتطلبات مدارس دنفر العامة و    STRIVE Prepساعة معتمدة. متطلبات التخ�ج من المدارس الثان��ة  240
ت�ن

CCHE   للوال�ة أو تتجاوزها. للحصول ع� معلومات حول إعفاءات التخ�ج ومتطلبات األهل�ة، ير�ب مراجعة مدير
وط التأهل. مدرستك حال   است�فائك ل�ش

  
 �شمل الساعات المطل��ة:  

 إتمام 
ساعة معتمدة   240

 مطل��ة من 
ي الدورة  

 العمل �ن

�ة  4ساعة معتمدة/  40 ن ي آداب اللغة اإلنجل�ي
 سنوات �ن

ي مادة ال��اض�ات 4ساعة معتمدة/  40 
 سنوات �ن

ي مادة العلوم  3ساعة معتمدة/  30 
 سنوات �ن

ي مادة العلوم تعتمدان ع� مخت�ب منهم ( 
 ) العلوم سنتان �ن

ي دراسات العالم/ التار�ــــخ  4ساعة معتمدة/  40
 سنوات �ن

ي   5(
��ة الوطن�ة) 101الح�اة منهج ساعات معتمدة �جب أن تكون �ن  / ال�ت

ي اللغات العالم�ة  2ساعة معتمدة/  20 
 سنوات �ن

ي الفنون الجم�لة  1ساعة معتمدة/  10 
 سنوات �ن

ي المواد االخت�ار�ة  35 
 ساعة معتمدة �ن

��ة البدن�ة  1ساعة معتمدة/  10   ي ال�ت
 سنوات �ن

 اإلرشاد لمرحلة ال�ل�ة سنوات  1.5ساعة معتمدة/  15

 

 إتمام  
الخطة الفرد�ة   

 المهن�ة
 واأل�اد�م�ة  

)ICAP( 

 
  التعل�م�ة  نطقةللم) ICAP( لخطة الفرد�ة األ�اد�م�ة والمهن�ة استتبع المدارس س�اسة 

)IHBK  ( لهذا القسم من  �ملها أ بIKF   وIKF-R 
 

 
 اإلعفاءات 

ي بالمعاي�ي أدناە قد  
ي ت�ن ي مدارس دنفر العامة والىت

ي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس التعل�م �ن ��ة البدن�ة الىت ال�ت
��ة البدن�ة. لن يتم منح أي درجة للمشاركة ال��اض�ة ولن تقلل هذە   ي ال�ت

ي الطالب من متطلبات التخ�ج �ن
تع�ن

http://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=A7DT43756B8B
http://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=A7DT43756B8B
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��ة  اإلعفاءات من إجما�ي عدد الساعات المطل��ة للحصو  ن من متطلبات ال�ت ل ع� دبلوم. �مكن إعفاء كال الفصلني
 البدن�ة من خالل المشاركة ال��اض�ة. 

 
��ة البدن�ة:    معاي�ي اإلعفاء من ال�ت
 �جب ع� الطالب الحفاظ ع� األهل�ة األ�اد�م�ة للموسم بأ�مله.  -أ

ي كامل إلعفاء الطالب من خمس ساعات فصل درا�ي ( -ب
��ة  و  5مطلوب موسم ر�ا�ن حدات) من متطلبات ال�ت

 البدن�ة. 
ي السنة الثان�ة الثان��ة أو السنة الثالثة الثان��ة   -ج

ا �ن ي المرحلة األو� الثان��ة أو طالب�
ا �ن �جب أن �كون الطالب طالب�

ن (السنة  ��ة البدن�ة 12للتأهل للحصول ع� اإلعفاء. ال ُ�سمح للطالب المتقدمني   ) الذين لم �ستوفوا متطلبات ال�ت
��ة البدن�ة.  ي مقرر ال�ت

 بعد بالحصول ع� هذا اإلعفاء و�جب عليهم التسج�ل �ن
 
  :  الساعات المطل��ة لمستوى الصف �ي

 59-0 للصف التاسع (أو� ثانوي)

 119-60 الصف العا�ش (ثان�ة ثانوي) 

 179-120 الصف الحادي ع�ش (ثالثة ثانوي) 

ي ع�ش (
 +180 )سنة التخ�جالصف الثاىن

 

 متطلبات الدبلوم 
  STRIVE Prep�جب ع� الطالب تلب�ة جميع المتطلبات الموضحة أدناە للحصول ع� دبلوم من مدارس 

ي أ�شطة التخ�ج. 
ن ع� دبلوم بالمشاركة �ن  الثان��ة. ُ�سمح فقط للطالب الحاصلني

 

إظهار االستعداد  
/ الجام�ي  ي

 الوظ��ن
    

 كفاءته �جوز للطالب إظهار مستوى  
 ب�حدى الطرق التال�ة:  

 الحد األدين من النقاط  المؤ�ش 

SAT* 470 ي) و ن  (ر�اض�ات) 500(إنجل�ي

Accuplacer Classic 95  (مهارات الجمل)؛ 
 ) األساس�ة لمرحلةا(الج�ب  61

Accuplacer Next 
Generation 241  (كتابة).  236(قراءة) أو 
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 / (التفك�ي ال��ي والج�ب واإلحصاء  230(حساب) أو  255
QAS المتقدمة والدوال (الج�ب  245) أو /AAF ( 

ACT 18  ي) و ن  (ر�اض�ات) 19(انجل�ي

ن المتقدم   التسكني
)Advanced 

Placement( 

�ة وال��اض�ات)  2 ن  أو أع� (اللغة اإلنجل�ي

ي  ملف إنجاز
  نهاىئ

)Capstone( 
�ة  است�فاء متطلبات قواعد  ن تقي�م اللغة اإلنجل�ي

 وال��اض�ات 

امن ن ي مقرر  Cدرجة إحراز  التسج�ل الم�ت
 المؤهل  CEأو أع� �ن

  -) IBالبكالور�ا الدول�ة (
 وال  الساعات المعتمدة

. �جوز  )IB( الدول�ة برنامج البكالور�ا  STRIVE Prepال تقدم 
البكالور�ا  من مقررات  مقرر أو أ��� للطالب الذين أتموا بنجاح  

، أن �طلبوا  STRIVE Prepقبل التح��ل إ�  4  الدول�ة
  الحصول ع� إعفاءات والحصول ع� ساعات معتمدة

ي أتموها بنجاح البكالور�ا الدول�ةلمقررات  . �مكن للطالب  الىت
ي النسخة النهائ�ة

ا طلب وضع درجات البكالور�ا الدول�ة �ن   أ�ض�
كان لتوص�ف الذي  للطالب بح�ث تعكس ا  مالدبلو للشهادة/ 

ي   ا للطالب من المدرسة الىت صل فيها ع� الدورة  كان قد حمتاح�
االختبار. يتحمل الطالب مسؤول�ة تقد�م  أدى بها الدراس�ة/ 

طلب إعفاءات التخ�ج و/ أو طلب األخذ بنت�جة البكالور�ا  
التوص�ف  الدول�ة وتقد�م جميع السجالت ومتطلبات أهل�ة 

 لسابقة. المعمول بها من المدرسة ا 

 
مدارس  ي 

�ن الدرجات  س�اسات  حول  إضاف�ة  معلومات  ع�  العثور  واالعتمادات    STRIVE Prep  �مكن  الثان��ة 
ي دل�ل طالب المدرسة الثان��ة وكذلك  

امج األ�اد�م�ة �ن والمقررات المتوفرة والمتطلبات والممارسات اإلدار�ة وال�ب
 .  من مسؤول الحرم المدر�ي

 
الطالب اجت�از اختبار    ال  SAT* ُ�طلب من جميع  التقي�مات  الذين �ستوفون معاي�ي  الطالب ذوي اإلعاقة  بد�لة.  باستثناء 

يتناول    STRIVE Prepستوفر   للطالب ذوي اإلعاقة إمكان�ة الوصول إ� جميع سبل التخ�ج وفرصة الحصول ع� دبلوم. 
ا،  المقرر الدرا�ي ) وصف  IEPبرنامج التعل�م الفردي ( والتعد�الت، والخدمات    المخطط له للطالب، والتعل�م المصمم خص�ص�

ن ا لطالب من إثبات كفاءته وتحقيق أهداف ما بعد المرحلة الثان��ة. خطة التعل�م الفرد�ة  اإلضاف�ة والمساعدات الالزمة لتمكني

 
 .المطلب ھذا لتلبیة المؤھلةمن أجل معرفة مقررات البكالوریا الدولیة  مدارس دنفر العامةالرئیسیة ل مقرراتال ائمةق مراجعة الرجاء 4

http://transcriptsupport.dpsk12.org/course-catalogs/
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ور�ة.     504و/ أو خطة القسم   �ي المستند اإلرشادي لسبل انهاء المقررات المدرس�ة الثان��ة للطالب وأي وسائل مساعدة �ن
"وتأثروا �شكل كب�ي من الناح�ة األ�اد�م�ة" من    سيتمكن الطالب الذين لديهم برنامج تعل��ي فردي ممن �ستوفون المعاي�ي 

نامج التعل��ي الفرد  ملف كا�ستون للجاه��ة االنتقال�ة. إتمام برنامج كا�ستون من خالل   ي، والذي  يتخذ هذا القرار ف��ق ال�ب
ي الصف التاسع. �مكن للطالب الذين لديهم خطط من القسم  

ن �ن و/    504�ضم الطالب، ح�ث تبدأ مناقشته للطالب المؤهلني
أو برامج التعل�م الفردي الوصول إ� وسائل المساعدة المسم�ح بها ل�ل مسؤول تقي�م أو إرشادات مقدم الخدمة.   يناقش  

نامج التعل��ي الفردي لل  ا، سبل التخ�ج ومتطلبات التخ�ج،  504طالب و/ أو ف��ق القسم  مدير ال�ب ، ع� النحو المطلوب قانون�
)، مع  504ووضع الطالب ف�ما يتعلق باست�فاء هذە المتطلبات (أو المتطلبات المالئمة ل�ل طالب خطة فرد�ة/خطة القسم  

ي  
الثان��ة �ن المدرسة  ي 

الطالب �ن ة �سج�ل  المناسبة  STRIVE Prepالطالب واأل�ة طوال ف�ت المساعدة  يتم توف�ي وسائل   .
ا �شجيع الطالب وأول�اء األمور ع� مناقشة أي أسئلة    504للطالب ل�ل خطة فرد�ة و/ أو خطة من القسم   للطالب. يتم دائم�

طة/  ، أو مدير المدرسة أو ف��ق الخ504متعلقة بمتطلبات التخ�ج قد تكون لديهم مع مدير خطة التعل�م الفرد�ة/ القسم  
ا لما �قتض�ه القانون.   504ف��ق القسم   وفق�

 
ن ع� جميع الطالب است�فاء متطلبات التخ�ج الخاصة   اإلعفاءات من متطلبات التخ�ج:  ع� الرغم من أنه يتعني

ن والطالب  STRIVE Prepبمدرسة  ي المدرسة الثان��ة وأول�اء األمور/ األوص�اء القانونيني
، فإنه �جب ع� موظ�ن

ا حول امكان�ة الوصول ا� أي إعفاءات  من  التشاور مع مدير مدرستهم للحصول ع� إرشادات أ��� تحد�د�
ات التخ�ج لطالب  تخ�ج. �جوز لمدير المدرسة الثان��ة التقدم بطلب للحصول ع� إعفاء من متطلبمتطلبات ال 

ن إذا حكم المدير، أن هذا القرار �خدم المصلحة التعل�م�ة الفض� للطالب أو إذا لزم األمر من أجل تزو�د كل   معني
) 

�
ي المناسب ماد�ا

). بالنسبة للطالب ذوي اإلعاقة، �جب ع�  FAPEطالب من ذوي اإلعاقة بالتعل�م المجاىن
ن والمسؤول عن التعل� م الخاص بالمدرسة الموافقة ع� اإلعفاء. �جب أن يوافق مدير  مسؤول المدرسة المعني

ي  
ن �ن ن األ�اد�ميني المدرسة ع� جميع اإلعفاءات عن متطلبات التخ�ج الفرد�ة األخرى قبل تقد�مها إ� كب�ي الموظفني

STRIVE Prep رار  للحصول ع� الموافقة النهائ�ة. سيتم �سج�ل جميع طلبات االعفاء عن متطلبات التخ�ج والق
ا��ي للطالب ي الملف ال�ت

ي �شأنها �ن
 . النهاىئ

 
 الدراسة �شكل مستقل 

ي متابعة مقرر درا�ي كفصل  
ا لس�اسة و�جراءات مدارس دنفر العامة، �جب ع� الطالب الذين يرغبون �ن وفق�

درا�ي مستقل منظم �شكل فردي، مقابلة المدير و�كمال طلب الدراسة �شكل مستقل، وتحد�د مدرس مؤهل  
ا بالدراسة �شكل مستقل. للعمل   ف. ير�ب مراجعة مدير المدرسة إذا كنت مهتم�  كم�ش

 
 الساعات المعتمدة

ي إحدى المقررات، فإن مدارس 
ق�ة أو إخفاقه �ن ي حالة عدم است�فاء الطالب ألحد معاي�ي ال�ت

  STRIVE Prep�ن
ي مطالبة الطالب بأخذ المقرر مرة أخرى للحصول ع� الساعا

ق�ة. الثان��ة لها الحق �ن  ت المطل��ة لمعاي�ي ال�ت
 

ي موعد ال يتجاوز منتصف الفصل   STRIVE Prepستقوم مدارس 
ي �ن الثان��ة ب�خطار األ�ة من خالل إخطار كتاىب

ا لذلك، ستقوم مدارس   الدرا�ي إذا كان األداء األ�اد��ي للطالب يتطلب إعادة مقرر درا�ي ما (مقررات). وفق�
STRIVE Prep قاء. الثان��ة ب�بالغ الطالب وو�ي األمر حول خطة التدخل المتوقعة لتجنب االستب 

  

https://docs.google.com/document/d/1GRs_S6ljRPXSOKI3Hnvh4qE4_ytrZKytTrRdMNN05Mo/edit
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 نقل الدرجات والساعات المعتمدة الخارج�ة 
(ُ�عّرف بأنه تلك الساعات المكتسبة من خارج مناهج مدارس دنفر العامة العاد�ة). ع� الطالب الذين حصلوا   

ي وقت مبكر  
ي التخ�ج �ن

ي أقل من ثمان�ة فصول دراس�ة والذين يرغبون �ن
ع� الساعات المعتمدة المطل��ة للتخ�ج �ن

 إ� مدير مدرستهم. التحدث 
  

 تح��ل الساعات المعتمدة 
ي 

من خارج   STRIVE Prepيتم تقي�م سجل الدرجات الخاص بالطالب الذين ينتقلون إ� أي مدرسة ثان��ة �ن
ن السجالت. ع� الرغم من قبول  لجميع أنواع الساعات المعتمدة    STRIVE Prepالمنطقة من قبل مكتب أمني

ن  المحققة من مناطق أخرى، فإن  المجال الذي يتم ف�ه تطبيق هذە الساعات المعتمدة �عود إ� تقدير أمني
ف�ة (الدرجات المرجحة) فقط إذا كانت مدارس دنفر العامة تقدم نفس فئة   السجل. سيتم منح ساعات معتمدة �ش

ف�ة ضمن كتال�ج المقررات الرئ�س�ة.   الساعات ال�ش
  

ي سيتم تقي�م الساعات المحولة الصادرة من مدرسة 
ن السجل �ن   STRIVE Prepأجنب�ة من قبل مكتب أمني

ا لس�اساتها و�جراءاتها.  ي مدارس دنفر العامة وفق�
 ومعالجتها من قبل قسم سجل الدرجات �ن

 
 طلب سجل الدرجات 

نامج  Navianceسيتم تقد�م جميع طلبات سجل الدرجات لطالب ال�ل�ات أو المنح الدراس�ة من خالل   ، وهو ال�ب
ي ُ�طلب فيها �سخة ورق�ة من سجل   ي المناسبات الىت

المستخدم لتتبع التقدم المحرز نحو ال�ل�ة أو المهنة. �ن
امج الص�ف�ة أو لوكاالت التوظ�ف أو الوظائف الخارج� ة، �جب ع� الطالب طلب "�سخة رسم�ة"  الدرجات لل�ب

 من مستشار االستعداد لل�ل�ة. 
 

ف  ن ومرتبة ال�ش  الطالب المتفوق والطالب المتم�ي
ف األ�اد�م�ة عند التخ�ج. سيتم   10س�حصل الطالب الحاصلون ع� أع�  درجات ترا�م�ة ع� مرتبة ال�ش

ا� ي المعدل ال�ت
ن �ن ن ع� أع� معدلني ن الحاصلني ا  تصن�ف الطالبني . وفق� ن �ي ضمن طالب متفوق وطالب متم�ي

ي المدرسة الخاصة بهم لمدة ال تقل عن  
لس�اسات ولوائح مدارس دنفر العامة، �جب أن يتم �سج�ل الطالب �ن

ي فصل التخ�ج من أجل التأهل لدرجة "طالب متفوق". يتم تحد�د  
ثالث سنوات، وتحقيق أع� معدل ترا��ي �ن

ا لحساب   ات مدارس دنفر العامة اآلل�ة. متوسط نقاط الدرجات وفق�
 

 األهل�ة لممارسة ألعاب القوى 
م مدارس  ن ام، تم وضع    STRIVE Prepتل�ت ن ي دراستهم؛ ولتلب�ة هذا االل�ت

الثان��ة ب�عداد الطالب لتحقيق النجاح �ن
. تم تط��ر متطلبات األهل�ة ال��اض�ة الت  ال�ة، مع دمج  توقع لألهل�ة ال��اض�ة بناًء ع� األداء األ�اد��ي والسلو�ي

ي كولورادو: 
 قواعد رابطة أ�شطة المدارس الثان��ة �ن

 
ي مقرر درا�ي واحد، �متنع الطالب عن اللعب ول�ن �مكنه أن يتدرب.  ●

 إذا فشل الطالب �ن
ن تحسن درجاته. ينجح إذا لم   ● ي أ��� من مقرر، فإنه ال ُ�سمح للطالب باللعب أو التدرب لحني

 الطالب �ن
ن ع� ● ام هذا الدرس أوً� قبل   إذا تعني الطالب حضور دروس خصوص�ة إلزام�ة، فإنه �جب عل�ه اح�ت

 حضور أي تدر�ب. 
مثل تعليق الدراسة  -الطالب الذي �حصل ع� عق��ات تأديب�ة أ��� شدة  باإلضافة إ� ذلك، قد يتعرض  ●

ا   - وفقا لمدونة قواعد السلوك  ن وفق�   لتقدير الف��ق اإلداري. إ� خطر فقدان أهليته للعب لموسم معني
 يتم تجميع قائمة األهل�ة كل أسب�ع من قبل الف��ق اإلداري.  ●
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. لمعرفة الفرق    STRIVE Prepتقدم مدارس  الثان��ة برامج ر�اض�ة متنوعة حسب الموسم والحرم المدر�ي
 . ي

 ال��اض�ة ومعلومات األهل�ة، ير�ب مراجعة المدير ال��ا�ن
 

ن المدرسة واأل�ة  ا�ة بني  ال�ش
 

ي 
ن المدرسة   STRIVE Prepنؤمن �ن أن تج��ة الطالب المدرس�ة واألداء األ�اد��ي له يتأثر �شكل كب�ي بالعالقة بني

ا�ة الصح�ة طالبنا ومجتمعنا المدر�ي من جميع النوا�ي  ال   -واأل�ة والتواصل المنتظم بينهما. تدعم هذە ال�ش
ي المجاالت األ�اد�م�ة والخدم�ة واالجتماع�ة و 

،  س�ما �ن ن العائالت والطاقم المدر�ي ا�ات الق��ة بني التواصل. ال�ش
، �ي المبدأ   ن ي  ا الرئ��ي لعملنوال س�ما المعلمني

 .STRIVE Prep�ن
  

فون والتواصل مع األهل   الم�ش
ي  

ا إل�شاء مجتمع تعل��ي قوي يركز ع� ق�م  STRIVE Prep�ستخدم المدارس الثان��ة �ن اف�� ا إ�ش  STRIVEبرنامج�
Prep  ف بناء عالقة ج�دة مع جميع الطالب اف�ة طالب�ة. ع� الم�ش ف للطالب ومجموعة إ�ش ن م�ش . يتم تعيني

. من خالل الجلسات االستشار�ة   ي بهم، وتقد�م المشورة والتوج�ه والدعم ع� مدار العام الدرا�ي المعىن
ا للتخط�ط األ�اد��ي وتحد�د  والمن ا مهم�

�
نامج االستشاري س�اق اقشات الجماع�ة واالجتماعات الفرد�ة، يوفر ال�ب

 . ل والمدرسة و�ناء الف��ق والمجتمع والتفك�ي الشخ�ي ن ن الم�ن  األهداف والتواصل بني
 

ن اآلباء/ األوص�ا  ف كجهة اتصال أساس�ة مع العائالت و�سهل عمل�ة التواصل بني ن  �عمل الم�ش ء القانونيني
ن ألي سبب من   فني ي المقابل، فإننا ندعو أول�اء االمور لالتصال بالم�ش

ي المدرسة اآلخ��ن. �ن
ن وموظ�ن والمعلمني

ي قد تنشأ لديهم �شكل عام.  ي المدرسة أو المخاوف الىت
ي ذلك للسؤال عن حالة الطفل �ن

 األسباب، بما �ن
 

 مجلس األها�ي 
ي 

ا�ة مع مدير وأعضاء طاقم   ع�  STRIVE Prep�حتوي كل حرم درا�ي �ن ا. بال�ش مجلس أهل �جتمع شه���
 ، نامج التعل��ي مالحظات   م و�قوم بتقد� المدرسة، يراجع مجلس األها�ي ب�انات األداء المدر�ي ومعلومات ال�ب

وتوص�ات عند الحاجة. كما �حدد الموضوعات المهمة بناًء ع� االحت�اجات األ�اد�م�ة واالجتماع�ة والعاطف�ة  
ا، �لعب أعضاء مجلس  للطال  � � األخرى. أخ�ي

ُ
ب والمجتمع المدر�ي األوسع، لمشاركتها مع طاقم المدرسة واأل

ي تخط�ط األ�شطة و�ناء ه��ة المدرسة ومشاركة المعلومات األساس�ة مع  
ي المساعدة �ن

ا �ن ا رئ�س�� األهل دور�
ي جميع أنحاء المدرسة. 

 العائالت األخرى �ن
 

ي كل م 
ن �ن جلس. �جري انتخاب ثالثة أعضاء من مجلس األها�ي من قبل هيئة أول�اء  يوجد خمسة ممثلني

انتخاب مدرس واحد من قبل هيئة التدر�س، وعضو مجتم�ي واحد يتم تعيينه من قبل المدير.   مالو�ي و�ت األمور/ 
ي مجلس أمناء 

بممثل من أول�اء األمور. جميع أعضاء مجلس اإلدارة    STRIVE Prepيتم تمث�ل كل منطقة �ن
ي الحصول ع� م��د من المعلومات حول مجلس  STRIVE Prepمدرجون ع� موقع 

. إذا كان لد�ك رغبة �ن
َ االتصال بمدير المدرسة.  ي ذلك ك�ف�ة المشاركة، فإنه ُير�ب

 العائلة، بما �ن
 

ام المدر�ي  ن  األ�ي  - االل�ت
ام المدر�ي  ن ي الصفحة  -االل�ت

�حدد التوقعات العامة والمحددة للطالب  من هذا الدل�ل،  32األ�ي، المذكور �ن
ا�ة ثالث�ة، و�جب أن تكون أعمالنا مدفوعة بأع� التوقعات   ا من �ش . يتألف عملنا مع� ن واألهل/الو�ي والمعلمني

 لضمان أع� مستوى من التعل�م ل�ل طفل. 
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 حما�ة األطفال واإلبالغ عن اإلساءة
ي 

م جميع موظ�ن ن قانون باإلبالغ عن أي إساءة إ� األطفال أو أي إهمال  و�تعهدون بموجب ال STRIVE Prep�ل�ت
حاصل إذا اشتبهوا به �شكل معقول. �مكن ألي فرد اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال أو إهمالهم عن ط��ق  

ي كولورادو ع� الرقم 
 . 844-264-5437االتصال بالخط الساخن إلساءة معاملة األطفال �ن

 
اهة األ�اد�م�ة  ن  ال�ن

الثان��ة من جميع الطالب بذل قصارى جهدهم، والق�ام بعملهم الخاص، واالستشهاد   STRIVEتتوقع مدارس 
ي  

. عندما �فشل الطالب �ن بالمراجع عند استخدامها، واالستجابة بصدق للمطالب األ�اد�م�ة ل�ل مقرر درا�ي
اهة األ�اد�م�ة ستتعرض للخطر.  ن ، فإن ال�ن ام بهذە المعاي�ي ن  االل�ت

  
ي تتج� فيهما عدم األمانة األ�اد�م�ة هما الغش وال�قة األدب�ة. الغش هو استخدام  الفئ تان األساسيتان الىت

ن جودة العمل األ�اد��ي للفرد. ال�قة األدب�ة �ي تقد�م عمل شخص آخر كما  المصادر المحظورة من أجل تحسني
ي ذلك تقد�م عمل شخص آخر أو جزء من عمل

؛ وعدم االستشهاد بمصدر لو كان عمل الطالب، بما �ن   لألمثلةه حىت
ي المهام أو االختبارات أو أي عمل آخر. 

ي مساعدة غ�ي م�ح بها �ن
 المذكورة؛ وتل�ت

 
. �شمل الخداع األ�اد��ي نقد   ن فقدان الساعات المعتمدة أو انخفاض درجة الفصل الدرا�ي اوح العواقب بني ت�ت

ي �شاركها كمجتمع تعل��ي اح�ت  ، مما يؤدي إ� تآ�ل الثقة بالنفس واآلخ��ن. الق�م األساس�ة الىت ي
 ا�ن

 
 الخزانات 

. و�التا�ي   STRIVE Prepالخزانات الطالب�ة ملك لمدارس  و�ي متاحة الستخدام الطالب خالل العام الدرا�ي
ي الحفاظ عليها نظ�فة وص�انتها دائما. ال تتحمل 

أي   STRIVE Prepتكون هذە الخزائن مسؤول�ة إضاف�ة تتمثل �ن
  مسؤول�ة عن العنا� المفقودة أو الم�وقة؛ يتحمل الطالب المسؤول�ة ال�املة حال إحضارهم ألش�اء ثمينة إ� 

 المدرسة. 
 

ورة، للحفاظ ع� سالمة الطالب و�نفاذ قواعد   STRIVE Prepتحتفظ  ي تفت�ش الخزائن حسب ال�ن
بالحق �ن

 المدرسة. الطالب مسؤولون عن محت��ات الخزانة المخصصة لهم. 
 

 س�اسات سلوك الطالب 
 

ي 
ي والممارسات  ، تعمل كل مدرسة ع� خلق ثقافة مدرس�ة ترتكز ع� أنظمة STRIVE Prep�ن السلوك اإل�جاىب

ام بتهيئة بيئة آمنة للجسم والعقل والقلب."    ن ي "االل�ت
ي نؤمن بها، �ن التصح�ح�ة.  تتمثل إحدى أفكارنا األساس�ة الىت

ا من مجتمع داعم ح�ث �ح�ن ف�ه الجميع باألمان و�فرصة للت�ف   نؤمن بأن كل شخص �ستحق أن �كون جزء�
ي المدرسة

ا  ع� سجيته الحق�ق�ة �ن ، فإننا نضع أ�ض� .  بينما نجمع ُجل جهودنا بهدف بناء مجتمع قوي وص�ي
 إجراءات خاصة ف حالة انتهاك الطالب لس�اسة المدرسة أو المنطقة التعل�م�ة. 

 
ي لتلب�ة التوقعات داخل الفصل وأثناء األ�شطة   ي و��جاىب

س�عمل المعلمون ع� دعم الطالب �شكل استبا�ت
ي ت  تطلب اتخاذ قرارات إضاف�ة حول سلوك الطالب سيتم اتخاذها من قبل مسؤو�ي  المدرس�ة. القضا�ا الىت

ي  المدرسة. 
 . STRIVE Prepف�ما ��ي التفاص�ل المتعلقة �س�اسة االنضباط الخاصة بنا �ن
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، ووسائل   504يتم أخذ أي نقاط ذات صلة بخطة التعل�م الفرد�ة للطالب أو القسم  (مثل خطة التدخل السلو�ي
ي االعتبار عند تحد�د نتائج سلوك الطالب ذوي اإلعاقة. 

 الراحة، وما إ� ذلك) �ن
 
ي �ستند إ� س�اسة مجلس اإلدارة؛ و�مكن   STRIVE Prepتطبق مدارس   مصفوفة سلوك مدارس دنفر العامة الىت

. لألسئلة المتعلقة  R-JKس�اسة و  موقع و�ب مجلس التعل�م لمدارس دنفر العامة العثور ع� الس�اسة ال�املة ع� 
 بالس�اسة أو التنف�ذ، ير�ب االتصال بمدير مدرستك. 

 
ن ع� أساس العرق  ع� موظ ن عن تنف�ذ س�اسات االنضباط المدر�ي الق�ام بذلك دون تمي�ي ي المدرسة المسؤولني
�ن

 أو الجنس أو األصل القو�ي أو الدين أو اإلعاقة أو التوجه الجن�ي أو اله��ة الجنس�ة. 
 

ي  
سيتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة باإلجراءات التأديب�ة من قبل إدارة المدرسة. ستبذل المدارس الثان��ة �ن

STRIVE Prep   ي �شكل خ�ي ن ع� الفور بأي إجراء تأديىب قصارى جهدها إلخطار أول�اء األمور/ األوص�اء القانونيني
 حيثما أمكن ذلك. 

 
 االنضباط 

ي �عمل معلمو المدارس الثان� 
�شكل وثيق مع الطالب، و�التا�ي تحمل الجزء األ��ب من   STRIVE Prep�ة �ن

ي حال وجود أمر خاص باالنضباط، وعند االقتضاء، س�عمل المعلم أو الموظف ع� حل  
مسؤول�ة االنضباط. �ن

  المشكلة مع الطالب �شكل فردي. �جب أن �حافظ الف��ق اإلداري وموظفو المدرسة المناسبون اآلخرون ع�
ن عندما تكون هناك إجراءات إضاف�ة ع� مستوى أع� �لزم اتخاذها، وتوثيق   اتصال ج�د مع جميع المعنيني

ا.   الحدث والمتابعة دائم�
  

ف البالغ. سيتل�ت و�ي أمر   توضح الوثائق حق�قة ما حدث، واإلجراء الذي اتخذە المعلم أو الموظف أو الم�ش
ي أقرب وقت ممكن، وقد يتل�ت �سخة من التق��ر، إذا اعت�ب  

الطالب مكالمة هاتف�ة من المدرسة حول الحادث �ن
وري. ستعتمد العواقب ع� خطور  ف أمن ذلك �ن   ة الحادث.  مدير المدرسة أو الم�ش

   
 االنضباط المدر�ي 

ي 
؛ و�مكنكم  (DPS، تتما�ش مع الس�اسة التأديب�ة لمدارس دنفر العامة (STRIVE Prepالمصفوفة التأديب�ة �ن

.  R-JKس�اسة ،  موقع مجلس التعل�م لمدارس دنفر العامةتصفح الس�اسة التأديب�ة لمدارس دنفر العامة كاملة ع� 
إ� تقل�ل الوقت الذي   STRIVE Prep�مكن استخدام ممارسات التأد�ب التصح�ح�ة عند الحاجة. يهدف برنامج 

ا ال مفر   ؛ ومع ذلك، إذا كانت التضح�ة ببعض الوقت من الفصل الدرا�ي أمر� �قض�ه الطالب خارج الفصل الدرا�ي
ي  ة الضائعة.  منه، فسُ�طلب من الطالب تع��ض جميع الواجبات األ�اد�م�ة الىت  فاتته خالل تلك الف�ت

 
تحدد مصفوفة سلوك مدارس دنفر العامة السلوك الذي �ستد�ي العقاب، مثل تعليق الدراسة أو الطرد. إذا كان  

ي رس�ي إ� أول�اء األمور/   ر تعليق دراسة الطالب خارج مبىن المدرسة، فسيتم تقد�م إشعار كتاىب هناك ما ي�ب
. �مكن  ن ات التعليق خارج المدرسة من يوم إ� ثالثة أ�ام. األوص�اء القانونيني اوح ف�ت  أن ت�ت

 
 الطرد 

ي س�اسة االنضباط الخاصة بمدارس دنفر العامة، باإلضافة إ�  
ال �جوز طرد الطالب إال �سبب سلوك موضح �ن

ن مدينة ومقاطعة دنفر أو وال�ة كولورادو. تعت�ب  قة  منطمسؤولة عن إحالة الطالب إ�  STRIVE Prepقوانني
ي عمل�ة الطرد عند االقتضاء بموجب الس�اسة أو القانون. 

يتم البدء بخطوات الطرد،      مدارس دنفر العامة للفصل �ن

https://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=ANJTQQ767F06
https://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=ANJTQQ767F06%23
https://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=ANJTQQ767F06
https://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=ANJTQQ767F06%23
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ي ذلك جلسات االستماع، من قبل  
ا لس�اساتها و�جراءاتها المعمول بها. ستقوم  منطقة  بما �ن مدارس دنفر العامة وفق�

STRIVE Prep  ي عق��ة الطرد أمر  ب�خطار والدي الطالب أو األوص�اء عل
ا إذا تقرر أن إحالة الطالب للنظر �ن �ه كتاب��

ا حول كل ما �خص جلسة   ا مسبق� ا كتاب�� وري أو مطلوب بموجب القانون. سيتل�ت اآلباء أو األوص�اء إشعار� �ن
 قرارات نهائ�ة �شأن عمل�ات الطرد.   بنفسها  STRIVE Prepمناقشة قرار الطرد. ال تتخذ 

 
ن ع� أساس العرق   ن عن تنف�ذ س�اسات االنضباط المدر�ي الق�ام بذلك دون تمي�ي ي المدرسة المسؤولني

ع� موظ�ن
 أو الجنس أو األصل القو�ي أو الدين أو اإلعاقة أو التوجه الجن�ي أو اله��ة الجنس�ة. 

 
ا   العامة أو التنف�ذ، ير�ب االتصال بمدير مدرستك.  لألسئلة المتعلقة بمصفوفة سلوك مدارس دنفر  تتوفر أ�ض�

ي مكتب استقبال المدرسة. 
 �سخة من أحدث مصفوفة سلوك �ن

 
 ضبط الطالب 

ي  س�اسة ضبط الطالب لمدارس دنفر العامة STRIVE prepتتبع  . يتم تنف�ذ هذە الس�اسة باستخدام الحكم المهىن
 .  السل�م، مع إ�الء االعتبار الواجب لسالمة ورفاه�ة وكرامة أفراد المجتمع المدر�ي

 
ي  �مكن 

ا. ال �جوز استخدام الضبط الجسدي إال �ن ن فقط ضبط الطالب جسد�� ن المعتمدين والمدر�ني للموظفني
 الحاالت التال�ة: 

 لحما�ة الطالب المق�د أو اآلخ��ن من تهد�د خط�ي ومحتمل ووش�ك ب�لحاق األذى الجسدي  ●
ا أو �قرر الموظف  ● ي حاالت الطوارئ عندما تفشل البدائل األخرى األقل تقي�د�

أن هذە البدائل ستكون  �ن
ي ظل هذە الظروف 

 غ�ي مناسبة أو غ�ي فعالة �ن
ا بالمعىن المقصود.   عندما  ا بدن��  ال �شكل مثل هذە األفعال إساءة معاملة لألطفال ولن تف� ع� أنها �شكل عقاب�

 
 ال �شمل ضبط الطالب: 

ي أو الوقا�ة من اإلصابة أو اإلجراءات الطب�ة    ●
استخدام األجهزة الواق�ة أو التك�ف�ة لتوف�ي الدعم البدىن

 الطوع�ة أو المنقذة للح�اة؛ 
ە من األشخاص  5حجز الطالب لمدة تقل عن    ●  ؛ دقائق لحما�ة الطالب أو غ�ي
لغرض السماح للطالب  استخدام وقت المهلة. المهلة �ي وضع الطالب �شكل فردي مع شخص بالغ   ●

ي السلوك غ�ي الالئق قبل العودة إ� الفصل أو أي �شاط آخر متعلق بالمدرسة. 
 بالتفك�ي �ن

 
نت التقل�دي  التنمر   والتنمر ع�ب اإلن�ت

م  ن ي    STRIVEتل�ت
بتوف�ي بيئة مدرس�ة آمنة لجميع الطالب. نعتقد أن الطالب �جب أن �كونوا قادر�ن ع� التعلم �ن

نت. بيئة خال�ة من ا ي ذلك التنمر ع�ب اإلن�ت
 لتهد�د والمضا�قات وأي ن�ع من سلوك�ات التنمر، بما �ن

 
ي  

ر جسدي أو عق�ي أو عاط�ن التنمر هو استخدام اإل�راە أو التخ��ف للس�طرة ع� شخص آخر إلحداث �ن
ون�ة، أو بفعل جسدي أو  لشخص آخر. �مكن أن �حدث التنمر من خالل الوسائل المكت��ة أو اللفظ�ة أو  اإلل��ت

 .  حر�ي
 

ي جميع مدارس 
ي  STRIVE Prepُ�حظر التنمر ألي سبب �ن ، سواء ضمن ممتل�ات المدرسة أو خالل الفعال�ات الىت

ا يتما�ش مع مصفوفة سلوك مدارس   ي سلوك التنمر، فسيواجه إجراء تأديب��
ترعاها المدرسة. إذا انخرط الطالب �ن

ي حال حدوث   STRIVE Prepدنفر العامة. ستدعم 
ي الوقا�ة من التنمر، وتتدخل ع� الفور �ن

ن �ن الطالب والموظفني

https://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=ANJTQQ767F06%23
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افعال تنمر معروفة، وتعمل مع الطالب لتغي�ي سلوك التنمر ودعم ضحا�ا التنمر، والتعرف ع� السلوك�ات  
 ر. اإل�جاب�ة والداعمة والثناء عليها. �جري تصم�م هذە الجهود للحفاظ ع� بيئة خال�ة من التنم

 
. إذا كانت أفعال   ون�ة عندما �كون الطالب خارج الحرم المدر�ي ا ع�ب الوسائل اإلل��ت �مكن أن �حدث التنمر أ�ض�

ي تعط�ل البيئة المدرس�ة، ستقوم 
 باتخاذ عق��ات تأديب�ة.   STRIVE Prepالتعدي والتنمر الحاصلة تتسبب �ن

 
ي ع� الطالب 

ي حال حدوث سلوك ينم عن تنمر، فإنه ينب�ن
ي إبالغ مدير المدرسة أو  �ن

أو و�ي األمر/ الو�ي القانوىن
ا. س�قوم الموظفون بعد ذلك   ي الصحة العقل�ة بذلك فور�

المدير المساعد أو المسؤول أو المعلم أو أخصاىئ
ي الحادث بط��قة شاملة و��ة، إ� أق� حد ممكن، واخت�ار العالج المناسب. ذا كان و�ي األمر/ 

بالتحقيق �ن
ي الو�ي القان 

وىن ي �شعر كما لو أن العالج غ�ي كاف، �مكنه إرسال ب��د إل��ت
إ�  وىن

managingdirectors@striveprep.org . األشخاص   ضد �مارس  انتقا�ي أي سلوك  لن يتم التسامح مع
ي التحقيق. 

ن �ن  المشاركني
 

ا للحقوق المدن�ة عندما �قوم ع� أساس العرق أو الجنس أو   ُ�صنف التنمر ع� أنه مضا�قة وقد �شكل انتها��
التوجه الجن�ي أو اله��ة الجنس�ة أو الدين أو األصل القو�ي أو النسب أو العمر أو الحالة االجتماع�ة أو موقف  

ن القدا� أو حاالت اإلعاقة. لم��د من المعلومات حول التحرش والمضا�قات، ير  �ب االطالع عل المذكور  المحار�ني
 أدناە. 

 
 ك�ف �مكن لأل�ة أن �ساعد؟

ي  
ي االجتما�ي أو األخصاىئ

ي مدرستك، فننصحك باالتصال بمدير مدرستك أو األخصاىئ
ا �شأن التنمر �ن إذا كنت قلق�

ًة لمعالجة المشكلة. نحن �شجعك ع� التحدث مع طفلك عن التنمر، وتعل�م   النف�ي بالمدرسة أو المعلم مبا�ش
نت. تعرف  طفلك أهم�ة إبالغ شخص بالغ موثوق إذا تعرض هو أو �ي أو أي طا  لب آخر للتنمر أو التسلط ع�ب اإلن�ت

نت من المصادر التال�ة:    Cyberbullying.org •ع� الم��د حول التنمر والتسلط ع�ب اإلن�ت
• Stopbullying.gov • Safeschools.state.co.us • Commonsensemedia.org 

 
Safe2Tell 
لمساعدة الطالب ع� اإلبالغ �شكل مجهول عن أي سلوك يهدد   Safe2Tell Coloradoخدمة تم تصم�م 

�عمل بنظام اله��ة   Safe2Tell COالطالب أو �عرضه للخطر أو يهدد المدرسة أو األصدقاء أو العائلة أو المجتمع. 
ي  - ال��ة 

ي أن ه��تك بصفتك الطرف الُمبلغ ستكون غ�ي معروفة. نرغب �ن   باالستماع ا�  Safe2Tellوهذا �عىن
ي هو:  

 مخاوفك ومحاولة المساعدة فقط.  إخفاء اله��ة مح�ي بموجب قانون وال�ة كولورادو. الرقم المجاىن
7233 (SAFE)-542-877-1 . نت. �مكنك معرفة الم��د حول ا إعداد التقار�ر ع�ب اإلن�ت  Safe2Tell�مكن أ�ض�

نت ع� موقع  اله��ة  تقار�ر مجهولة  تقد�موك�ف�ة    . l.orgsafe2telع�ب اإلن�ت
 

 األسلحة 
ي  

ي الحرم الجام�ي أو �ن
ي المدرسة أو �ن

ن أو المتفجرات أو األسلحة من أي ن�ع �ن ال ُ�سمح باستخدام البنادق أو السكا�ني
ي ترعاها المدرسة أو خالل أي فعال�ة ترعاها المدرسة أو متعلقة   ي وسائل النقل الىت

، أو �ن ي المبىن
أي مكان �ن

ا  ي  بالمدرسة. ال ُ�سمح مطلق�
ي قد تبدو ع� هيئة أسلحة، بما �ن بالنسخ المقلدة من اشكال االسلحة، أو األش�اء الىت

ي �مكن استخدامها �شكل ما كأسلحة فعل�ة.   ذلك األسلحة المصنوعة للعب، أو الىت
 

mailto:managingdirectors@striveprep.org
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 العنف 
ا. أي طالب يرتكب   STRIVE Prepلضمان مجتمع  آمن لجميع الطالب، لن يتم التسامح مع السلوك العن�ف أبد�

ي ترعاها المدرسة، أو خالل   أو  ي وسائل النقل الىت
ي المدرسة، أو �ن

يهدد بارتكاب عمل من أعمال العنف الجسدي �ن
، سوف يتل�ت عق��ة مناسبة   فعال�ة متعلقة بالمدرسة، أو �خطط لمثل هذا النشاط العن�ف خالل اليوم الدرا�ي

ي مصفوفة سلوك مدارس دنفر العامة. 
ن �ن  ع� النحو المبني

 
 ت وال�حول والتبغ المخدرا

ي ذلك  
وعة، بما �ن ُ�حظر استخدام الطالب أو ح�ازتهم أو توز�عهم أو ب�عهم لل�حول أو التبغ أو العقاق�ي غ�ي الم�ش

استخدام المار�جوانا بدون وصفة طب�ة صالحة و�ما يتوافق مع جميع قواعد االستخدام المعمول بها، كما �حظر  
ي أي مكان تمارس ف�ه أ�شطة مدرس�ة، او عندما  عليهم إساءة استخدام العقاق�ي الموصو 

فة ضمن حرم المدرسة، �ن
ي أي مكان تمارس ف�ه المدرسة �شاطها.  

ي أي وقت أو �ن
ي وسائل مواصالت ترعاها المدرسة، أو �ن

يتم نقل الطالب �ن
ي مصفوفة سلوك مدارس دنفر العامة. 

 سيؤدي انتهاك هذە الس�اسة إ� العواقب الموضحة �ن
 

 الطالب   شتفت�عمل�ات  
ي  

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح�   STRIVE Prep�جوز لموظ�ن
إجراء تفت�ش ع� ممتل�ات المدرسة (بما �ن

ي انتها�ات  
خزائن الطالب)، وذلك إذا كان للمدرسة مصلحة ملحة أو حاجة خاصة أو كان هناك اشتباە معقول �ن
ا بتفت�ش الطالب و  ي المدرسة أ�ض�

أو ممتل�اته   / محتملة لس�اسة المدرسة أو القانون. قد تقوم الجهة المسؤولة �ن
، أو حقيبة الظهر، أو الس�ارة المتوقفة ضمن ممتل�ات المدرسة، أو ممتل�ات   الشخص�ة، أو منطقة المقعد الدرا�ي

ي أن ح�ازة الطالب ألش�اء تعت�ب غ�ي  
، عندما �كون لدى المدرسة شك معقول �ن ن المدرسة المخصصة لطالب معني

القانون، أو أن هذە االش�اء يتم استخدامها بط��قة تنتهك س�اسة   قانون�ة أو تخ��ب�ة أو تنتهك س�اسة المدرسة أو 
ي أن الطالب لد�ه مخدرات  

ي حال ساورنا شك معقول �ن
المدرسة أو القانون. س�حتجز مسؤولو المدرسة الطالب �ن

ي حوزته، و�ذا كانت هذە الح�ازة �ش
ها من المواد المه��ة الخطرة �ن ا  أو عقاق�ي أو أسلحة أو متفجرات أو غ�ي كل خطر�

ا ع� السالمة والرفاه�ة أو ممتل�ات المدرسة. 
�
ا ووش�ك  واضح�

  
 وسائل النقل 

  ، ن ي كولورادو، و�ثبات تأمني
ي كولورادو، و�سج�ل للمركبة �ن

�جب أن �متلك الطالب رخصة ق�ادة سار�ة المفعول �ن
. تتوفر طلبات الحصول ع� ت��ــــح  ي الحرم المدر�ي

)(نظام النقل اإلقل� RTDللوقوف �ن ي المكتب الرئ��ي   �ي
�ن

 للمدرسة. 
 

يتم ضمان المواصالت فقط للطالب الذين �عانون من إعاقة تؤهلهم لذلك أو الذين �صنفون تحت بند االطفال  
الذين بدون مأوى. إذا كنت تعتقد أنك أو طفلك، مؤهل للحصول ع� خدمات النقل والمواصالت، فإنه ُير�ب  

ي 
ي النف�ي بالمدرسة. لم��د من المعلومات حول  االتصال بمدير مدرستك أو األخصاىئ

/ األخصاىئ االجتما�ي
ي مدرستك  

ي النف�ي �ن
/ األخصاىئ ي االجتما�ي

الخدمات المتاحة للطالب الذين بدون مأوى، ُير�ب االتصال باألخصاىئ
 .http://thecommons.dpsk12.org/Page/1147أو ز�ارة 

 
ي بعض الحاالت، قد تكون خدمات 

لمناطق معينة أو قد تكون هناك تذا�ر حافالت متاحة    متاحة المواصالت�ن
 للطالب. ير�ب االتصال بمدير مدرستك لم��د من المعلومات. 
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 لمدرسة العامة ل  س�اساتال
 

ي برنامج  كل طالب. كل يوم!  - هدفنا هو التأ�د من أن كل طالب �ذهب إ� المدرسة بانتظام 
 STRIVEللنجاح �ن

Prep   الحضور المستمر هو مفتاح اإلنجاز، وال �مكن ان . ن �ن ومنتبهني ، �جب أن �كون الطالب حا�ن الدرا�ي
ل�ة تع��ض�ة. ترى مدارس  ن ي واجبات م�ن

أنه �قع ع� عاتق   STRIVE Prepتنح� جميع أشكال التعلم المدر�ي �ن
ي والطالب تحمل مسؤول�ة التأ�د من حضور الطالب

ام بقواعد   و�ي األمر/ الو�ي القانوىن ن ا واالل�ت إ� المدرسة يوم��
 الحضور المدر�ي من أجل الحصول ع� التعل�م المناسب. 

 
س�اسات واضحة تحدد إرشادات وتوقعات الحضور. قد تقوم المدارس   STRIVE Prepوضعت جميع مدارس 

ا بتط��ر وتنف�ذ خطط حضور فرد�ة أو ع� مستوى المدرسة بما يتوافق مع س�اسة  وقانون   STRIVE Prepأ�ض�
 الوال�ة لتشجيع الحضور اليو�ي للطالب. 

 
 .www.striveprep.org�سخة من التق��م المدر�ي متاحة ع� صفحة ال��ب الخاصة بكل مدرسة ع�  

 
 النظافة الشخص�ة للطالب 

ي أي وقت  
ُيتوقع من الطالب غسل أ�ديهم أو استخدام معقم ال�دين بعد استخدام الحمام وقبل و�عد الوجبات و�ن

. ع� الطالب تغط�ة فمهم أثناء السعال أو   ن آخر خالل اليوم كما هو مطلوب من قبل مديري المدرسة أو المعلمني
ي سلة المهمالت وتنظ�ف ال�دين  

بالماء والصابون أو معقم ال�دين. ع� الطالب  العطس بمند�ل، ور�ي المند�ل �ن
 تجنب لمس عيونهم وأنفهم وفمهم بأ�دي غ�ي مغسولة.   

 
 الحضور ومعلومات عامة خاصة بال جراءات اإل 

ا أنه عندما   نحن ندرك أن بعض حاالت الغ�اب ال مفر منها �سبب مشا�ل صح�ة أو ظروف أخرى. ل�ننا نعلم أ�ض�
ا عن  � ا. ال يهم ما    -بغض النظر عن السبب   -المدرسة يتغ�ب الطالب كث�ي ي تخلفهم أ�اد�م��

�مكن أن يتسبب ذلك �ن
ي الفصل وفرصة تعلم ضائعة.   - إذا كانت حاالت الغ�اب هذە بعذر أو بدون عذر 

فجم�عها تمثل وقت ضائع �ن
ي ذل

ة، بما �ن ي الطالب إ� المدرسة كل يوم، باستثناء الحاالت المرض�ة الخط�ي
ك العدوى أو الظروف  �جب أن �أىت

ن �ستلزم خطاب موجه من   ة تتجاوز اليومني األخرى الموضحة أدناە تحت بند "غ�اب بعذر". اإلجازة المرض�ة لف�ت
ا تواصل مبا�ش مع األهل.   قبل الطب�ب. أي غ�اب بدون عذر سينتج عنه فور�

 
ن عن تع��ض الواجبات غ�ي المكتملة �سبب الغ�اب. إذا قد م الطالب خطة مسبقة  �كون الطالب مسؤولني

ي �حتاجها، �كون ع� الوالد/الو�ي والطالب �شكل مسبق طلب جدول بالواجبات   لإلجازات المرض�ة الىت
 لتع��ضها. 

 
 إخطار الغ�اب 

ي موعد أقصاە 
ي إخطار المدرسة �ن

ي يوم الغ�اب، مع ب�ان السبب وموعد   9ع� و�ي األمر/ الو�ي القانوىن
صباحا �ن

ة مسبقة كاف�ة قدر  عودة الطالب إ� المدرس ة؛ ومع ذلك، فإننا �شجع الوالد/ الو�ي ع� إخطار المدرسة بف�ت
 اإلمكان.   

 
ن الغ�اب تحت بند "غ�اب بعذر".   قد تكون هناك حاجة، ع� حسب الظروف، إ� مستندات خط�ة لتمي�ي

 

http://www.striveprep.org/
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ي بالمد
رسة، �كون الطالب مسؤوً�  عند عودة الطالب الغائب ا� المدرسة، وما لم يتصل و�ي األمر/ الو�ي القانوىن

عن تزو�د مدير الشؤون بخطاب من الوالد/ الو�ي (أو أي شخص مسؤول آخر)، والذي �حدد ف�ه سبب (أسباب)  
الغ�اب/ التأخ�ي (�جب أن يتضمن الخطاب التار�ــــخ وأي معلومات أخرى مدرجة أدناە، تكون مطل��ة لتحد�د ن�ع  

 الغ�اب).   
 

ي كل يوم يتغ�ب ف�ه  وذلك �ب الطالب، يتل�ت الوالد/ الو�ي مكالمة هاتف�ة آل�ة : عند تغ ُير�ب مالحظة ما ��ي 
�ن

 الطالب. 
 

 الغ�اب بعذر
ي والذي تمت الموافقة عل�ه من قبل المدير ألحد  

الغ�اب بعذر هو الغ�اب ب�ذن من و�ي األمر/ الو�ي القانوىن
 األسباب التال�ة: 

 للطالب؛ الحالة المرض�ة أو الحالة الطب�ة  ●
ة؛   ●  حالة وفاة ضمن األ�ة المبا�ش
ي أو عق�ي (ع� سب�ل المثال، طب�ب األسنان، المعالج)،  ●

ي بدىن  موعد ل�شف طىب
ي   ●  ؛ االحتفال بع�د ديىن
 ؛الغ�اب الناتج عن اإلجراءات التأديب�ة للمدرسة (ع� سب�ل المثال، تعليق الدراسة للطالب) ●
امات القانون�ة (مثل حضور موعد المث ● ن  ؛ ول أمام المحكمة وخدمة المجتمع) االل�ت
ي السنة)   ●

 ؛ إجازة من أجل يوم الصحة العقل�ة، وذلك ع� النحو الذي �حددە الوالد/ الطالب (مرتان �ن
ام   ● ن ي مع مدير المدرسة هذا االل�ت

ام آخر ال �مكن تجنبه (�جب أن يناقش و�ي األمر/الو�ي القانوىن ن ال�ت
 لتحد�د ما إذا كان الغ�اب بعذر أو ال). 

 
ي لتأ��د أن الغ�اب بعذر (ع� سب�ل المثال، وثائق مكت��ة  

قد تطلب المدرسة وثائق من و�ي األمر/ الو�ي القانوىن
ي و/ أو مقدم الرعا�ة الصح�ة أو دل�ل ع� سبب تغ�ب الطالب عن المدرسة). 

 من و�ي األمر/ الو�ي القانوىن
 

 الغ�اب بدون عذر 
ي بمعاي�ي 

ي تقد�م الوثائق الالزمة  الغ�اب بدون عذر هو غ�اب ال ��ن
الغ�اب بعذر أو عندما �فشل الوالد/ الو�ي �ن

إلثبات العذر. بعض األمثلة: اإلجازات العائل�ة و/ أو الطالب�ة، وحاالت رعا�ة األطفال واأل�شطة غ�ي المتعلقة  
ا بحاجة الطفل إ� التغ�ب عن المدرسة ألي سبب من األ  َ  بالمدرسة. إذا كان األهل ع� علم مقدم� سباب، ُير�ب

ي �مكنهم بها تع��ض الواجبات المدرس�ة.   االتصال بالمدير المسؤول لمناقشة الط��قة الىت
 

، ول�س األ�ة. باإلضافة إ� ذلك، إذا كان ع�  ير�ب العلم
ً

ي النها�ة ما إذا كان الغ�اب مقبو�
: �قرر مدير المدرسة �ن

ات ط��لة، س�عمل طاقم المدرسة بالتعاون مع األ�ة  الطالب التغ�ب عن الحضور �شكل متكرر خالل العام  ولف�ت
 ع� تحد�د خطة للحضور المنتظم. 

 
 التغ�ب عن المدرسة 

ي الحضور حىت سن 
ي المدرسة واالنتظام �ن

ن   17ُ�لزم قانون الوال�ة األطفال بالتسج�ل �ن ا. الهدف من قوانني عام�
ي تحول دون  وس�اسات االلتحاق بالمدارس والتغ�ب عن المدرسة، هو دعم  الطالب واأل�ة وتقل�ل المعوقات الىت

 الحضور إ� المدرسة. 
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ي حال تغ�ب الطالب لمدة 
ي السنة (بدون التعليق   10أ�ام بدون عذر خالل شهر، أو لمدة  4�ن

أ�ام بدون عذر �ن
الدرا�ي أو الطرد) قد تتم إحالته إ� إدارة مدارس دنفر العامة الستكمال سجل التغ�ب عن المدرسة. ُ�طلب من  

STRIVE Prep ن (إحالة الطالب الستكمال سجل التغ�ب عن المدرسة إ ا  30ذا كان لدى الطالب أ��� من ثالثني ) يوم�
 من الغ�اب بدون عذر. 

 
ي بدون عذر    ي بعدد مرات الغ�اب الىت

قبل إحالة الطالب، �قوم مدير المدرسة ب�خطار و�ي األمر/ الو�ي القانوىن
ي حال عدم  

نجاح  وطلب مقابلته لمناقشة حاالت الغ�اب ووضع خطة للحضور. يتم اإلحالة إ� سجل الغ�اب، �ن
ي الحد �شكل ملحوظ من غ�اب الطالب عن المدرسة وعندما �صبح تدخل  

ي اتخذتها المدرسة �ن اإلجراءات الىت
وري لمساعدة المدرسة ع� تقل�ل تغ�ب الطالب عن المدرسة.  اف المحكمة أمر �ن  و��ش

 
ي م��د من وضع بحاجة إ� الطالب  إذا كنت تعتقد أن 

المعلومات حول موض�ع  خطة حضور أو ترغب �ن
 . الطالب  التغ�ب عن المدرسة، ير�ب االتصال بمسؤول مدرسة

 
 االن�اف المبكر 

ي وقت مبكر �جب أن يتم اصطحابهم من قبل أحد الوالدين/  
الطالب الذين �حتاجون إ� مغادرة الحرم المدر�ي �ن

ي أو فرد مفوض. (بحسب توص�ة المدرسة) سُ�طلب من الشخص ال
مفوض إظهار بطاقة اله��ة  الو�ي القانوىن

 و�جب عل�ه �سج�ل خروج الطالب باستخدام سجل الحضور بالمدرسة قبل �سل�مه الطالب. 
 

 طوارئ األ�ة 
ي االتصال بالمكتب الرئ��ي إما عن ط��ق الهاتف أو ع�ب الحضور  

ي حاالت الطوارئ، ع� الوالدين/ الو�ي القانوىن
�ن

ا. من أجل سالمة جميع  ي المدرسة أو  شخص��
الطالب، ال �جوز للوالدين/ الو�ي اصطحاب الطالب من مباىن

، دون موافقة مسبقة من طاقم العمل.  ي الفصل الدرا�ي
 االتصال بالطالب �ن

 
 الحوادث أو الطوارئ الطب�ة 

ي المدرسة أو أثناء حضورە ل
ي قد يتعرض لها الطالب �ن ة الىت ي الحاالت الطب�ة الطارئة أو الحوادث الخط�ي

فعال�ات  �ن
، سيتم تقد�م اإلسعافات األول�ة للطفل خ الفور. إذا   األمر ع� واالتصال بو�ي اصة بالمدرسة خارج الحرم المدر�ي

ي االستمارة الصح�ة   لم تتمكن المدرسة من الوصول إ�
، سيتم االتصال بالشخص المدرج �ن و�ي األمر/الو�ي

ي حاالت 
الطوارئ) أو طب�ب األ�ة. إذا استد� الموقف، ستتصل المدرسة بخدمات  للطالب (أو بطاقة االتصال �ن
 ). 911الطوارئ الطب�ة ع� الرقم (

 
 إعطاء األدو�ة للطالب 

ي حالة األسنان،  
ال �مكن إعطاء الدواء للطالب إال ع� النحو الذي �حددە الطب�ب المختص أو طب�ب األسنان �ن

. ع� األهل تعبئة استمارة التف��ض الخاصة ب�عطاء  وذلك ع�ب خطاب خ�ي مرسل من و�ي األمر/  ي
الو�ي القانوىن

األدو�ة للطالب، والتوقيع عليها باإلضافة إ� توقيع الطب�ب. يتم إرسال الدواء ا� المدرسة ضمن العبوة األصل�ة  
ي اليوم، والط��قة، 

وتار�ــــخ إ�قاف   للدواء مع ملصق يوضح اسم الطفل واسم الدواء ومقدار الجرعة، وعدد المرات �ن
الدواء (إن أمكن). قد تكون هناك حاجة إ� وثائق إضاف�ة للموافقة ع� إعطاء الدواء للطفل خالل الفعال�ات  

   . ي تعقد بعد الوقت المدر�ي  المدرس�ة الىت
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/ االن�اف المبكر   اإلغالق/ التأخ�ي
ء، تتبع  ي حاالت الطقس ال�ي

ق المدرسة أو تأخ�ي موعد بدء  قرار مدارس دنفر العامة ب�غال STRIVE Prep�ن
ها ع�   و دنفر و�تم ��ش ي جميع محطات راديو وتلف��ون م�ت

ها �ن المدرسة. يتم اإلعالن عن إغالق المدارس أو تأخ�ي
ا توص�ل هذە  STRIVE Prepستحاول . www.dpsk12.orgموقع ال��ب الخاص بهم،   ، قدر اإلمكان، أ�ض�

ي موعد أقصاە 
ي ذلك   5:30المعلومات إ� العائالت �ن

ا من خالل مجموعة طرق متنوعة، بما �ن المكالمات   - صباح�
األوتومات�ك�ة والرسائل النص�ة وكذلك عن ط��ق اإلعالنات المنشورة ع� موقع ال��ب لدينا  

www.striveprep.org   وصفحات ف�سبوك الخاصة بالمدرسة. وتكون المسؤول�ة ع� الوالدين/ األوص�اء
ات.  ي الوصول إ� هذە المعلومات ومتابعة الن�ش

 والطالب �ن
 

ي  
ات الخارج�ة الق��ة، ان�اف الطالب �ن ها من المتغ�ي ي حاالت نادرة، قد تتطلب حالة أبن�ة المدرسة أو غ�ي

�ن
م مدارس وقت مبكر  ن ب�خطار أول�اء األمور بهذە الظروف وأي تعل�مات ذات   STRIVE Prepأو إغالق المدرسة. تل�ت

ي من خالل هاتف مسجل أو رسالة نص�ة، إ� جانب   ي الفصل أو الجدول الزمىن
ات �ن صلة ف�ما يتعلق بالتغي�ي

 . STRIVE Prepة لمدارس ، وصفحات وسائل التواصل االجتما�ي الرسم�STRIVE Prepاإلعالن ع� موقع و�ب 
 

هات والهواء الطلق ن ي المن�ت
 الرحالت الم�دان�ة وفرص التعل�م �ن

ي 
ا من تج��ة تعل�م الطالب �ن ي الهواء الطلق جزء�

،  STRIVE Prepتعد الرحالت الم�دان�ة وأسال�ب التعلم �ن
.  �درك اآلباء واألوص�اء   ي الفصل الدرا�ي

و�ساعدهم ع� التعرض للعد�د من االشكال التعل�م�ة غ�ي الموجودة �ن
ي ذلك  

ي الهواء الطلق قد تعرض أطفالهم لبعض المخاطر، بما �ن
ي أي رحلة م�دان�ة أو فرصة تعل�م�ة �ن

أن المشاركة �ن
ار والخسائر أو اإلصابات المحتملة،  ل�ست مسؤولة عن مثل هذە   STRIVE Prepو�تفهمون أن الحوادث واأل�ن

ل الطالب قبل كل رحلة م�دان�ة ل�قوم األهل بالتوقيع   ن المخاطر. سيتم إرسال ورقة إذن بالرحلة الم�دان�ة إ� م�ن
ي اي رحلة م�دان�ة ما لم �قم بتسل�م اإلذن الموقع من األهل إ�  

عليها حال رغبتهم، وال �جوز للطالب المشاركة �ن
ي معرفة الم��د حول س�اسات الرحالت الم�دان�ة العامة التحدث إ� مدير  

ي ترغب �ن المدرسة. ع� األ�ة الىت
المدرسة، و�جب توج�ه األسئلة المتعلقة برحلة م�دان�ة معينة إ� المعلم/ الموظف الذي �قود الرحلة الم�دان�ة  

 تلك. 
 

 خدمات اإلطعام 
ي للغداء    STRIVE Prepتقدم  نامج الوطىن ي ال�ب

خدمة توف�ي وجبات اإلفطار والغداء للطالب. �شارك المدرسة �ن
، والذي يوفر وجبة إفطار مجان�ة لجميع الطالب ووجبات غداء مجان�ة أو �سعر مخفض للطالب   المدر�ي

ي المكتب الر 
ي مكتب التسج�ل والتوج�ه و�ن

نامج �ن ي ال�ب
. تتوفر استمارة المشاركة �ن ن . تكون األ�ة  المؤهلني ئ��ي

. الطالب الذين ال يتأهلون   ي للغداء المدر�ي نامج الوطىن  عن تكلفة الغداء ع� النحو الذي �حددە ال�ب
�
مسؤولة مال�ا

ي أو ذو السعر المخفض، ولم يتمكنوا منم 
نامج الغداء المجاىن إحضار رسوم الغداء أو إحضار غدائهم الخاص  \ \ ل�ب

ي  إ� المدرسة، قد �حصلون ع� وجب
ة الغداء من قبل مسؤو�ي المدرسة. �جب سداد أي رسوم ع� الفور �ن
المكتب الرئ��ي مع مدير المكتب المسؤول. قد يتم تحم�ل الرسوم غ�ي المسددة ع� حسابات الطالب  

ي السداد مسؤول�ة سداد جميع رسوم  
المتأخ��ن عن السداد دون فرض عق��ات؛ مع ذلك، ع� األ�ة المتأخرة �ن

STRIVE Prep  .ي أقرب وقت ممكن
 �ن

 
 حاالت الحساس�ة 

ي من أ�ة حساس�ة أو  
ن عن إخطار ممرضة المدرسة ومدير المدرسة إذا كان الطفل �عاين �كون األهل مسؤولني

بمجرد إخطار المدرسة، ستعمل المدرسة ع� تلب�ة احت�اجات الطفل وضمان سالمته. قد تكون   قيود غذائ�ة. 
ور�ة إلثبات ب  وري قد �حتاجه  الوثائق الطب�ة �ن عض الحاالت، وتكون األ�ة مسؤولة عن توف�ي أي دواء طارئ �ن

http://www.dpsk12.org/
http://www.striveprep.org/
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ا لوضع خطة لحاالت الطوارئ المتعلق  EpiPenالطفل (مثل  ي المدرسة، والمدير واألهل مع�
). �عمل كل من ممر�ن

). تكون األ�ة  ، وتقد�م أ�ة تفاص�ل إن أمكن مع االستمارة الطب�ةEpiPenبالحساس�ة. (مثال: ط��قة التعامل مع 
ي ظروف حساس�ة الطفل أو احت�اجاته 

ات �ن  . ةالدوائ�مسؤولة عن إبالغ المدرسة إذا كان هناك أي تغي�ي
 

 التكنولوج�ااستخدام  رسوم  
ا سن��ة قدرها  STRIVE Prepمن أجل ضمان توفر أجهزة ال�مبيوتر للطالب، تجمع  ا من جميع   25رسوم� دوالر�

ا ل�ل أ�ة بحد أق�. �شمل هذە   50طالب المدارس اإلعداد�ة والثان��ة، مع مساهمة قصوى قدرها  دوالر�
. بعد عمل�ة اإلصالح الوح�دة تلك، تتحمل األ�ة جميع تكال�ف   الرسوم تغط�ة حالة إصالح واحدة ل�ل عام درا�ي

ا أو  اإلصالح الالحقة. تصبح  . قد يتم دفعها نقد� ي بدا�ة العام الدرا�ي
رسوم التكنولوج�ا مستحقة يوم التسج�ل �ن

ي حال لم تكن لد�ك القدرة ع� دفع رسوم التكنولوج�ا أو كانت لد�ك أسئلة أخرى، فإنه  
�ش�ك أو ببطاقة ائتمان. �ن

ي توف�ي 
ي مدرسة طفلك. نحتاج إ� دعمكم �ن

َ االتصال بالمكتب الرئ��ي �ن المصار�ف التكنولوج�ة ع�ب دفع   ُير�ب
 الرسوم المخصصة ل�ل طفل، من أجل تزو�د طفلك بجميع مزا�ا بيئة التعلم الق��ة. 

 
 استخدام التكنولوج�ا ووسائل التواصل االجتما�ي 

خ�ص وطرق استخدام باتفاق�ة ، فور التسج�ل، STRIVE Prepيتم تزو�د جميع طالب  ال يتم   . التكنولوج�اال�ت
نت مالم يوقع الطالب واألهل ع� االتفاق�ة. تنطبق   STRIVE Prepالسماح باستخدام تكنولوج�ا   أو خدمات اإلن�ت

نت، بما   STRIVE Prepجميع قواعد وس�اسات السلوك الخاصة بمدارس  ع� استخدام األجهزة المدرس�ة واإلن�ت
ن وال  ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح�، س�اسات التنمر والتمي�ي

مضا�قة وقواعد السلوك. �درك الطالب واأل�ة  �ن
 ول�س هناك   STRIVE Prepأن استخدام الطالب لألجهزة الصادرة من 

�
نت الخاص بها قد �كون مراقبا أو اإلن�ت

ضمان للخصوص�ة ع� االتصاالت الجار�ة ع�ب هذا االستخدام. تفضلوا ملخص لالتفاق�ة والس�اسة، و�مكن  
 �سخة كاملة من المكتب الرئ��ي أو الرج�ع إ� مواد التسج�ل الخاصة بهم.  لألهل والطالب الحصول ع�

 
ي مدارس  

 STRIVE Prepممارسة ال��اضة �ن
ي األلعاب ال��اض�ة

 رسوم المشاركة �ن
ي  

ن �ن ي بناء فرق مدرس�ة ق��ة، س�قوم كل ف��ق بتقي�م رسوم المشاركة فقط للطالب المدرجني
من أجل االستمرار �ن

ا ل�ل ر�اضة (بحد أق�  40س�دفع طالب المدارس الثان��ة القائمة.  ي رسوم المشاركة   80دوالر�
ا ل�ل طالب �ن دوالر�

ن والمعدات والمال�س والنقل والعنا� األخرى   ي دفع تكال�ف المسؤولني
ي السنة). �ساعد هذە الرسوم �ن

ال��اض�ة �ن
ل بخصوص ا ن ي �جب تقد�مها باإلضافة  الالزمة إلدارة الف��ق. يتواصل مدرب الطفل مع الم�ن لطلبات المطل��ة الىت

ا أو   ي المنافسات. ستتمكن العائالت من السداد نقد�
إ� الرسوم من أجل الحصول ع� األهل�ة لمشاركة الطالب �ن

ن موعدها، فإنه   ي حال لم �كن لد�ك قدرة ع� دفع رسوم المشاركة ال��اض�ة عندما �حني
�ش�ك أو ببطاقة ائتمان. �ن

َ االت  ي بالمدرسة لوضع خطة. ُير�ب
 صال بالمسؤول ال��ا�ن

 
 األهل�ة لممارسة ألعاب القوى 

ي  ●
إرشادات جمع�ة أ�شطة مدرسة كولورادو الثان��ة الخاصة   STRIVE Prepتتبع المدارس الثان��ة �ن

ا لمدرستها بناًء ع� إرشاداتها   باألهل�ة ال��اض�ة. كل مدرسة ثان��ة لديها خطة أهل�ة مصممة خص�ص�
ن والطالب   �كة. سيتم إرسال خطة األهل�ة إ� أول�اء األمور/ األوص�اء القانونيني بالتنسيق مع أي برامج �ش

ن وف��ق اإلدارة قبل كل موسم. من قبل المسؤو  ي الحرم المدر�ي والمدر�ني
ي �ن

 ل ال��ا�ن
 �قوم الف��ق اإلداري بتجميع قائمة األهل�ة كل أسب�ع.  ●
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 االختبارات البدن�ة
ي رس�ي من قبل طب�ب   

ي أي ألعاب ر�اض�ة تنافس�ة، �جب أن �خضع جميع الطالب لفحص بدىن
قبل المشاركة �ن

ي التمار�ن واأل�شطة والمنافسة المرتبطة باأل�شطة ال��اض�ة.  
معتمد، وأن �حصل كل طالب ع� إذن للمشاركة �ن

ي 
لمدة   مستعدا الص�ف، بح�ث �كون الطالب من المستحسن أن تقوم األ�ة بجدولة مواع�د االختبارات البدن�ة �ن

.   STRIVE Prepعام درا�ي كامل مقبل. تحتفظ  ي
ي مطالبة أي طالب بتقد�م إعادة تأه�ل للفحص البدىن

 بالحق �ن
 

 ال�تب المدرس�ة 
ي الفصول الدراس�ة، و�جب عليهم الحفاظ ع� هذە  

�مكن تزو�د الطالب بال�تب المدرس�ة والروا�ات المحددة �ن
ي ح

الة ج�دة طوال العام. يتحمل األهل مسؤول�ة تع��ض المدرسة عن ال�تب التالفة أو المفقودة وقد  ال�تب �ن
 �كون ذلك �سداد رسوم معينة. 

 
 استخدام الهاتف/ الهواتف المحمولة 

ي حاالت الطوارئ، سيتمكن الطالب من الوصول إ� هاتف المدرسة لالتصال بو�ي األمر/ الو�ي  
عند الحاجة، و�ن

، فإنه من المتوقع عل�ه أن �طلب ت��ــــح   ي
ي حال احت�اج الطالب إ� االتصال بو�ي األمر/ الو�ي القانوىن

. �ن ي
القانوىن

ن الستخدام هاتف المدرسة.   من الموظفني
 

  . �حظر ع�  تعد الهواتف المحمولة مصدر إلهاء وال �جوز للطالب استخدام الهواتف المحمولة أثناء اليوم الدرا�ي
. إذا السمالطالب  ن أو قام  اح للهاتف ب�صدار صوت أو إظهار الهاتف أثناء اليوم الدرا�ي أصدر الهاتف صوت رنني

ن فس�قوم  الطالب ب�ظهار الهاتف،  . فقط بمصادرة الهاتف و�عادته أحد الموظفني  إ� أحد الوالدين أو الو�ي
 

أي مسؤول�ة عن   IVE PrepSTRيتحمل الطالب وحدهم مسؤول�ة سالمة هواتفهم المحمولة. ال يتحمل موظفو 
ي المشكالت المتعلقة بالهواتف  

�قة الهاتف المحمول أو فقدە أو إتالفه، وال �قوم الموظفون بالتحقيق �ن
 المحمولة. 

 
 المل��ة الخاصة 

ي يتم إحضارها إ� المدرسة تحت مسؤول�ة الطالب المالك ل�ست   STRIVE Prep. لها   تكون جميع الممتل�ات الىت
 أو بأي شكل آخر عن أي ممتل�ات تخص الطالب. سيتم أخذ األش�اء المشتتة أو غ�ي المالئمة من  

�
مسؤولة مال�ا

داد   ي كث�ي من األح�ان يتطلب األمر من أحد الوالدين/ الو�ي الحضور الس�ت
ي نها�ة اليوم، و�ن

الطالب و�عادتها �ن
ون�ا ي ذلك الهواتف المحمولة واإلل��ت

ت غ�ي الم�ح بها). ستقوم المدرسة بعقد اجتماع مع األهل  العن� (بما �ن
ي حال تكرر 

ة من المال إ� المدرسة. االنتها�ات�ن  . �جب ع� الطالب عدم إحضار مبالغ كب�ي
 

ي ذلك 
، ما لم �ذكر  AirPods�جب تخ��ن سماعات الرأس، بما �ن ي جميع األوقات خالل اليوم الدرا�ي

ا �ن ، بع�د�
 ن للطالب إخراجها واستخدامها. المعلم �احة أنه �مك

  
 المفقودات 

ي غضون شهر إ�  
ي لم تتم المطالبة بها �ن ع بالعنا� الىت . يتم الت�ب يوجد مكتب المفقودات قرب المكتب الرئ��ي

�ة.   الجمع�ات الخ�ي
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 اللوازم المدرس�ة 
ي  تقع ع� عاتق الطالب مسؤول�ة إحضار المواد المناسبة إ� المدرسة. إذا احتاج 

اآلباء أو الطالب إ� المساعدة �ن
ف الطالب أو مستشار   ضمان حصول طفلهم ع� المواد المدرس�ة المناسبة، ف�جب عيهم التحدث مع م�ش

 المدرسة أو المدير. 
ن الطالب   تحصني

ي هذە  
ي الحضور ا� أي مدرسة �ن

ا لس�اسة مدارس دنفر العامة، ال ُ�سمح ألي طالب بالحضور أو االستمرار �ن وفق�
ن ضد األمراض، ما لم �كن لدى الطالب إعفاء ساري المفعول  ال منطقة، دون تلب�ة المتطلبات القانون�ة للتحصني

ي القانون. 
ي أو شخ�ي أو غ�ي ذلك من األسباب المنصوص عليها �ن  �سبب ص�ي أو ديىن

 
ي وسائل التواصل واإلفصاح عن المعلومات

 الموافقة ع� الن�ش �ن
، وتع��ز األ�شطة المجتمع�ة. ع�   STRIVE Prep�حب مجتمع  ن االحتفال و�براز إنجازات الطالب والموظفني

ن و/ أو ز�ادة الو�ي العام بمدارسنا من   ي مواد لتدر�ب المعلمني
سب�ل المثال، قد يتم عرض الطالب أو عمل الطالب �ن

ات اإلخبار�ة وأن  واع الوسائط األخرى. عند  خالل الصحف والراديو والتلف��ون وال��ب والعروض وال�تيبات والن�ش
ي وسائل التواصل واإلفصاح عن  

ي المدرسة �حصل و�ي األمر ع� استمارة الموافقة ع� الن�ش �ن
التسج�ل �ن

 المعلومات. إذا كان لد�ك أي أسئلة، ير�ب االتصال بمدير المدرسة.   
 

 توز�ــــع المواد أو الوثائق المنشورة 
ي يتم إعدادها من  قبل المدرسة أو توز�عها ضمن المجتمع، بموافقة مسبقة من قبل   قد يتم ��ش المنشورات الىت

ف أو المعلم. قد تتضمن هذە العنا� ملصقات مدرس�ة وكتيبات وجدار�ات وما إ� ذلك. تخضع   المدير أو الم�ش
اف المعلم والرا�ي والمدير.   جميع منشورات المدرسة إل�ش

 
ير، ال �جوز ��ش المواد المكت��ة أو الصور الفوتوغراف�ة  مالم �حصل الطالب ع� موافقة مسبقة محددة من المد

ها من المواد المرئ�ة أو السمع�ة أو ب�عها أو   طة أو الملصقات أو غ�ي أو الصور أو االلتماسات أو األفالم أو األ�ش
. ستتم إزالة المواد المعروضة بدون هذە الموافقة.  ي الحرم المدر�ي

ي المدرسة أو �ن
 توز�عها �ن

 
 المتاجرة 

ء   ي
ي ال �جوز للطالب بيع أي �ش

المدرسة دون إذن من المدير. ال �جوز للطالب جمع  منشئات  أثناء التواجد �ن
 األموال أو المواد ألغراضهم الخاصة أو لمنظمة ينتمون إليها خارج المدرسة دون إذن مسبق من المدير. 

 
 حقوق الطبع والن�ش والمل��ة الفك��ة 

ام بأحكام قا  ن ن المل��ة الفك��ة. تحظر ع� الطالب االل�ت النسخ غ�ي   STRIVE Prepنون حقوق الن�ش وقوانني
ت ع�   ، سواء كانت مطبوعة أو غ�ي مطبوعة؛ ��ش ي بأي شكل من األشكال. مواد حقوق الطبع والن�ش

القانوىن
ي شكل برنامج أو موس��ت أو وس�ط رق�ي أو أداء؛ ال �جوز تكرارها أو تنف�ذها ما لم �كن 

نت؛ أو �ن هذا   اإلن�ت
ي المناسب من صاحب حقوق الطبع   ا به بموجب القانون أو ما لم يتم استالم اإلذن ال�تاىب االستخدام مسموح�

مون الطالب و الوالد/ الو�ي �سؤال مدير المدرسة عما إذا كان هناك أي أسئلة حول استخدام مثل   ن . �ل�ت والن�ش
 . ي عملهم المدر�ي

 هذە المواد �ن
 

ي شكل  جميع الحقوق والمزا�ا لجم  
ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� المل��ة الفك��ة �ن

يع المل��ات الفك��ة، بما �ن
ي تم إ�شاؤها من قبل الطالب خالل   اع أو أي ن�ع آخر من المل��ة الفك��ة، الىت حقوق الطبع والن�ش أو براءة االخ�ت

ي 
ة �سج�لهم �ن ي ذلك ع� سب�ل المثال ال  (  STRIVE Prepأو مع االستخدام ال�ب�ي لموارد  STRIVE Prepف�ت

بما �ن
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كة للطالب و    المعدات أو اإلمدادات أو المرافق أو المعلومات ال��ة أو األ�ار التجار�ة)الح�  �ي مل��ة مش�ت
STRIVE Prep .   كة وجميع الحقوق والمزا�ا المتعلقة بهذە المل��ة إ�   يتنازل الطالب و األهل عن المل��ة المش�ت
STRIVE Prep جوز لـ� .STRIVE Prep    ي ترخ�ص المواد الطالب�ة للمنظمات الخارج�ة أو استخدام المواد الىت

عات أو ألسباب أخرى. إ� أق� حد ممكن، تقوم  ي المنشورات، لجمع الت�ب
  STRIVE Prepأ�شأها الطالب �ن

ي ألعمال الطالب.  ي والطالب قبل أي منشور أو استخدام خار�ب
 ب�خطار الوالد/ الو�ي القانوىن

 
 طلب �س��ة الشكاوى الرسم�ة وغ�ي الرسم�ة 

ا إ� جنب لسماع وحل الشكاوى من اآلباء/ األوص�اء أو    STRIVE Prepتعمل إدارة المدرسة ومجلس أمناء  جنب�
 أفراد المجتمع. 

 
ي حالة وجود شكوى  

مقدم الشكوى ع�   STRIVE Prepبخصوص سلوك الطالب أو س�اسات المدرسة، �شجع �ن
حه الموظف   . إذا كان مقدم الشكوى غ�ي راض� عن القرار الذي اق�ت ي ة مع الموظف المعىن معالجة المشكلة أوً� مبا�ش

ي ظل الظروف، أو إذا كان المشت�ي �عتقد أن المد
، إذا كان هذا القرار غ�ي عم�ي �ن ي ن أو  المعىن رسة قد انتهكت القوانني

ي حال عدم حل المشكلة مع مدير  
اللوائح المعمول بها، ف�جب ع� المشت�ي طلب لقاء مع مدير المدرسة. �ن

ي موعد أقصاە 
ي الوقت المناسب (�ن

أ�ام دراس�ة بعد تقد�م الشكوى)، �مكن لمقدم الشكوى طلب   5المدرسة �ن
لمدير العام للمدرسة. �مكن الحصول ع� معلومات االتصال  حل أو تقد�م شكوى رسم�ة عن ط��ق االتصال با
 . managingdirectors@striveprep.orgبالمدير العام للمدرسة من المدرسة أو عن ط��ق  

 
ي المشت�ي من خالل هذە العمل�ة، ف�مكنه أن �طلب من الرئ�س التنف�ذي  

ي حال عدم حل الشكوى ع� نحو ير�ن
�ن

(أو من ينوب عنه) المراجعة من خالل تقد�م طلب مكتوب إ�   STRIVE Prepلمدارس 
info@striveprep.org .لشكوى من قبل الرئ�س التنف�ذي، ف�جوز لمقدم الشكوى تقد�م  إذا لم يتم حل هذە ا

 طلب رس�ي لمراجعة مجلس اإلدارة للشكوى.   
 

  

mailto:info@striveprep.org
mailto:info@striveprep.org
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ن والتحرش  حظر التمي�ي
 

ي 
ن �ن ن الحقوق المدن�ة   STRIVE Prep�حق لجميع الطالب والموظفني ام. بالتوافق مع قوانني الشعور باألمان واالح�ت

ن ذوي االحت�اجات الخاصة، والقسم  ، وقانون  504الف�درال�ة (الباب السادس، والباب التاسع، وقانون األم��كيني
ي مدارس عدم 

ن ع� أساس السن)، وقانون الوال�ة، والس�اسات المتبعة �ن س  مدار متنع ت  . STRIVE Prepالتمي�ي
STRIVE Prep    ن الطالب ع� أساس اللون أو العرق أو الجنس أو التوجه الجن�ي أو اله��ة ن بني عن التمي�ي

الجنس�ة أو الحالة الجنس�ة أو الدين أو األصل القو�ي أو النسب أو العمر أو الحالة االجتماع�ة أو االنتساب  
ن  ن القدا� أو وجود إعاقة أو أي وضع آخر تحم�ه قوانني ،    للمحار�ني الوال�ة أو القانون الف�درا�ي أو المح�ي

التحرش   و�سمح للجميع بالتقدم للحصول ع� مكان ضمن برامجها أو أ�شطتها التعل�م�ة أو الوظائف المتاحة. 
ن المحظور. تحظر  االنتقام من أي فرد لتقد�م شكوى بن�ة حسنة أو   STRIVE Prepهو شكل من أشكال التمي�ي

ي تحق
ي ذلك التحرش  المشاركة بحسن ن�ة �ن

ن والتحرش بما �ن ن أو المضا�قة. جميع أشكال التمي�ي يق �شأن التمي�ي
، غ�ي مقبولة وال يتم التسامح معها.   الجن�ي

 
ي المدارس، أو ساحات المدرسة، أو مواقع مكاتب 

ن والتحرش �ن ي أما�ن أخرى  STRIVE Prepال مكان للتمي�ي
، أو �ن

ن ال يتم التهاون مع أي سلوك  .  STRIVE Prepذات صلة بـ  ن �صدر تحرش  أو  تمي�ي   و أالطالب  و أمن قبل الموظفني
 . مجتمعنا أفراد 

 
أو أحد أعضاء المجتمع أو موظف، وكنت بصدد تقد�م شكوى بخصوص تعرضك   إذا كنت طالب أو و�ي أمر 

ي ذلك ما يتضمنه الباب التاسع، ير�ب االتصال بقائد المدرسة 
، بما �ن ن (أو المكتب المركزي لـ   لمضا�قة أو تمي�ي

STRIVE Prepأو االتصال بمنسق الباب التاسع ( )Title IX(  ي
ي  أو االتصال ع�ب  STRIVE Prep�ن

وىن �د اإلل��ت ال�ب
reportdiscrimination@striveprep.org  ي

ي �شمل موظ�ن  STRIVEلتقد�م بالغ. بالنسبة للحوادث الىت
Prep   ي

وىن �د اإلل��ت �ة عن ط��ق ال�ب ا االتصال بدعم الموارد الب�ش فقط، �مكنك أ�ض�
hrsupport@striveprep.org. 

 
ي جميع المخاوف وتقار�ر و�الغات المضا�قات والتحرش. لمعرفة الم��د    STRIVE Prepستحقق  

ع� الفور �ن
ن الخاصة بـ    وخطوات الحل، ير�ب ز�ارة الموقع  STRIVE Prepحول س�اسات عدم التحرش وعدم التمي�ي

resourceswww.striveprep.org/  .  ا �سخ كاملة من س�اسات و�جراءات حلول عدم التحرش وعدم تتوفر أ�ض�
ن الخاصة بـ  ي كل حرم مدر�ي ومكتب مركزي.  STRIVE Prepالتمي�ي

 �ن
 

 )Title IX( الباب التاسع 
ي  ع�ب  STRIVE Prepلـ  ) Title IX( الباب التاسع �مكن الوصول إ� منسق 

وىن �د اإلل��ت   ال�ب
reportdiscrimination@striveprep.org  د  720.772.4300 ع�ب الهاتف ع�:  أو� :  العادي أو عن ط��ق ال�ب

CO 80211 ،360 Denver-Suite B ,2480 W. 26th Ave. Central Office -STRIVE Prep .   ي
المدير �ن

ة إ� مسؤول االتصال أو  بكل حرم مدر�ي هو مسؤول االتصال  موجب الباب التاسع. �مكن تقد�م التقار�ر مبا�ش
المنسق. لم��د من المعلومات حول س�اسات و�جراءات الباب التاسع، ير�ب ز�ارة  

www.striveprep.org/resources . 

  

mailto:reportdiscrimination@striveprep.org
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تع��ف بالحقوق بموجب قانون الخصوص�ة والحقوق التعل�م�ة  
 ) FERPA(لأل�ة 

 
هو قانون الخصوص�ة الف�درا�ي الذي �ع�ي الوالدين/   )FERPAقانون الخصوص�ة والحقوق التعل�م�ة لأل�ة (

ي (والطالب المؤهلون) بعض أنواع الحما�ة ف�ما يتعلق �سجالت تعل�م أطفالهم. لحما�ة خصوص�ة  
الو�ي القانوىن

ن قبل ال�شف عن معلومات   ا من المدارس أن تطلب موافقة خط�ة من المعنيني طفلك، يتطلب القانون عموم�
ي   طفلك من سجالت التعل�م ألفراد آخ��ن. التع��ف الشخص�ة ل

(أو طالب مؤهل)،   بصفتك الوالد/ الو�ي القانوىن
ا      بعض الحقوق ف�ما يتعلق �سجالت تعل�م الطالب. لد�ك أ�ض�

 
  ، والسجالت التعل�م�ة، وحقوق الوالد/ الو�ي قانون الخصوص�ة والحقوق التعل�م�ة لأل�ة لمعرفة الم��د حول

ا لقانون الخصوص�ة والحقوق التعل�م�ة لأل�ة   STRIVE Prep، ومعلومات الدل�ل، وما الذي حددته وفق�
كمعلومات للدل�ل، وك�ف �مكنك ممارسة حقوق اال�سحاب من اتفاق�ة اتاحة تلك المعلومات، ير�ب ز�ارة  

rg/resourceswww.striveprep.o  .  ن بمعلومات عن قانون ا تزو�د اآلباء/ األوص�اء القانونيني يتم أ�ض�
  الخصوص�ة والحقوق التعل�م�ة لأل�ة عند التسج�ل. 

http://www.striveprep.org/resources
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ام المدر�ي   ن  2023- 2022األ�ي للعام   - االل�ت
 

 لآلباء وأول�اء األمور: 
ي  ●

نامج األ�اد��ي الصارم والمعاي�ي العال�ة للسلوك �ن م بدعم ال�ب ن  . STRIVE Prepأل�ت
، كل يوم، مالم �كن هناك غ�اب   ● ي الوقت المحدد، بالزي الرس�ي

ي المدرسة �ن
م بالتأ�د من أن طف�ي �ن ن أل�ت

ي هذە الحالة سأتصل بالمدرسة قبل 
ي كل يوم يتغ�ب ف�ه طف�ي أو يتأخر.  9بعذر، و�ن

 صباحا �ن
ا ع� العمل  أ ● �ي والدرجات بانتظام. سأشجعهم دائم�

ن م بمتابعة واجبات طف�ي المدرس�ة والواجب الم�ن ن ل�ت
 الجاد و�نتاج أفضل ما لديهم. 

م بتوف�ي بيئة مناسبة لطف�ي ح�ث �مكن للطالب أداء واجباته المدرس�ة ع� مكتب أو طاولة نظ�فة   ● ن أل�ت
 وعندە المواد الالزمة. 

م باالتصال بـ  ● ن إذا كانت لدي أسئلة أو مخاوف �شأن التقدم األ�اد��ي لطف�ي أو التطور   STRIVE Prepأل�ت
ي المدرسة ع� مدار العام. 

م بحضور االجتماعات المطل��ة �ن ن ، وال�ت ي
 االجتما�ي والعاط�ن

 
 للطالب: 
ي خالف ذلك)، كل يوم.  ● ي الوقت المحدد و�الزي الرس�ي (ما لم �طلب مىن

م بالذهاب إ� المدرسة �ن ن   أل�ت
ا ببذل قصارى جهدي لمتابعتها.  STRIVE Prepأفهم ق�م  ● م دائم� ن  وأل�ت
ن ل�ل واجب ومهمة.  ● ا�ي واهتما�ي ال�املني م ب�ظهار اح�ت ن  أل�ت
ي الوقت المناسب.  ●

ي المدرس�ة كل ل�لة، و�حضارها إ� المدرسة، و�سل�مها �ن
م بأداء واجباىت ن  أل�ت

ام وصدق مع الوالدين/  ● م بالتحدث باح�ت ن .  ل الو�ي حو أل�ت ، وسلو�ي ، ومها�ي ي
ي المدرسة، ودرجاىت

 تقد�ي �ن
 

 : ام بالتا�ي ن  ع� صع�د آخر، يتعهد المعلمون والموظفون باالل�ت
ي الوقت   ●

ض أن أ�ون ف�ه، و�ن ي المكان الذي �ف�ت
ي المهن�ة بامت�از وأن أ�ون �ن

م بالوفاء بجميع واجباىت ن أل�ت
ض  . المف�ت

ا ل�ل فصل أقوم بتدر�سه.   ● ا تمام� م بأن أ�ون مستعد� ن  أل�ت
م بوضع الدرجات وتقد�م المالحظات للطالب �شأن تقي�ماتهم الخاصة باإلتقان والعادات األ�اد�م�ة   ● ن أل�ت

ي س�اسة 
ي الوقت المناسب، كما هو موضح �ن

 .STRIVE Prep�ن
م بتطبيق جميع القواعد والس�اسات �شكل متسق وعادل.   ● ن  أل�ت
م باالتصال بوالد/ الو�ي الطالب مرة واحدة ع� األقل ك ● ن ل أر�عة أسابيع، واالتصال بـ الوالد/ الو�ي كل  أل�ت

ة �شكل معقول إل�صال المالحظات اإل�جاب�ة والسلب�ة.   ف�ت
م بالحفاظ ع� أع� معاي�ي األداء األ�اد��ي والسلوك المناسب.  ● ن  أل�ت
، وأال �غ�ب عن با�ي إمكان�اتهم الحق�ق�ة.  ● ن ي كأفراد مستقلني م برؤ�ة طالىب ن  أل�ت

 
ي توقيع و�ي األمر/ الو 

 _______________________ التار�ــــخ _____________  �ي القانوىن
 

 توقيع الطالب ____________________________ التار�ــــخ _____________ 
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 اتفاق�ة االستخدام المسؤول للتكنولوج�ا

 االستخدام المسؤول 
ع� استخدام األجهزة المدرس�ة   STRIVE Prepتنطبق جميع قواعد وس�اسات السلوك الخاصة بمدارس  

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح�، س�اسات
نت، بما �ن ن والمضا�قة وقواعد السلوك.   عدم واإلن�ت التنمر والتمي�ي

ن باستخدام أجهزة صاد نت المتاح  يتعرض الطالب الذي ينتهك س�اسات المدرسة أو القوانني رة من المدرسة أو االن�ت
ي  STRIVE Prepبواسطة 

  STRIVE Prepا� إجراءات تأديب�ة. �عتمد استخدام أي شكل من أشكال التكنولوج�ا �ن
 ع� توقيع الطالب و الوالدين/ الو�ي أع� االتفاق�ة. 

 
، أو ع�   ي

وىن �د اإلل��ت ي ذلك ع�ب ال�ب
ي أن جميع الب�انات المرسلة، بما �ن

�فهم الطالب و الوالدين/ الو�ي القانوىن
نت الخاصة بمدارس   STRIVE Prepجهاز صادر عن  ، �مكن أن  STRIVE Prepأو من خالل استخدام خدمة اإلن�ت

 تكون مراقبة و/ أو �مكن الوصول إليها من قبل إدارة المدرسة. 
 

، تقوم مدارس   ي
بتثق�ف الطالب حول التكنولوج�ا المناسبة   STRIVE Prepبالتعاون مع الوالدين/ الو�ي القانوىن

نت. تعتمد  ي الق�ام بالتحدث مع الطالب حول الطرق   STRIVE Prepواستخدام اإلن�ت
ا �ن ع� الوالدين أ�ض�

ي الح 
نت. إذا كنت ترغب �ن ي ك�ف�ة مناقشة  الصح�حة الستخدام التكنولوج�ا واإلن�ت

صول ع� مساعدة �ن
 االستخدام المناسب مع طفلك، ير�ب سؤال مدير المدرسة عن الموارد. 

 
ان�ة لألطفال   CIPA  -االمتثال لقانون الحما�ة السي�ب

نت   STRIVE Prepتتوافق س�اسات مدرسة  ان�ة لألطفال، من خالل مراقبة محتوى اإلن�ت مع قانون الحما�ة السي�ب
ا أو غ�ي مناسب للق� وتصفيته وحظرە. س�اسة التصف�ة مطل��ة بموجب القانون. تتاح �سخة  الذي �عت�ب ضا ر�

 من س�اسة تصف�ة المحتوى التفص�ل�ة الخاصة بنا عند الطلب. 
 

ا يتعلق بالسالمة و��ذاء النفس   STRIVE Prepيراقب عامل تصف�ة المحتوى الخاص بـ  ا معين� ا �شاط� أ�ض�
. المراقبة   ن (باستخدام كلمات رئ�س�ة أو عمل�ات بحث معروفة) و�وفر تنبيهات لمسؤو�ي الحرم المدر�ي المعينني

ا ع� سبب التنب�ه، قد يتم إعادة توج�ه االنذار إ�   . اعتماد� والتنبيهات تتم فقط خالل ساعات الدوام المدر�ي
ت تطبيق القانون المحل�ة أو السلطات المختصة األخرى. بالسماح لطفلك بالوصول إ� تكنولوج�ا  سلطا

STRIVE Prep  /ي أصدرتها المدرسة، يوافق الوالدان أن نظام المراقبة والتنب�ه هذا ال   الو�ي ع� واألجهزة الىت
ام من جانب  ن ئ أي مسؤول�ة أو ال�ت نت أو السلوك المرتبط  ف�ما �خص استخدام الطال  STRIVE Prepين�ش ب لإلن�ت

ي أي وقت، بما يتوافق مع قانون   STRIVE Prepبهذە األ�شطة. قد تقوم 
بتغي�ي نظام المراقبة واإلنذار الخاص بها �ن

. يتواصل اآلباء/ األوص�اء ممن لديهم أسئلة حول نظام المراقبة واالنذار مع مدير الطفل.   الوال�ة والقانون الف�درا�ي
 

ر/   المسؤول�ة ال�ن
المستخدمون من الطالب وعائالتهم مسؤولون عن اآلثار المال�ة الناتجة عن تلف الممتل�ات أو فقدها أو �قتها،  

ي �شمل تكلفة االستبدال (حىت  ا ل�ل جهاز  250والىت ا لتقدير المدرسة. إذا تعرض  Chromebookدوالر� ) وفق�
 قته، �جب عل�ك إخطار مدير المدرسة ع� الفور. الجهاز الممن�ح ا� الطالب للتلف أو تم فقدە أو � 

 



 34        2023-2022للعام الدرا�ي  -الثان��ة  STRIVE Prepرس ا دل�ل الطالب واأل�ة لمد
 

 االنتها�ات 
ي رفض أو إلغاء أو تعليق امت�ازات مستخدم معينة و/ أو اتخاذ إجراءات  STRIVE Prepتحتفظ مدارس 

بالحق �ن
ي ذلك التعليق أو الطرد �سبب انتها�ات هذە الس�اسة. تقوم المدرسة ب�بالغ هيئات إنفاذ  

تأديب�ة أخرى، بما �ن
نت مدرسة ال ي تتم عن ط��ق استخدام ان�ت . ستتعاون  STRIVE Prepقانون المناسبة باأل�شطة غ�ي القانون�ة الىت

ي أي تحقيق يتعلق بأي أ�شطة غ�ي قانون�ة  
ن �ن ن و/ أو الف�دراليني ن المحليني ا �شكل كامل مع المسؤولني المدرسة أ�ض�

 يتم إجراؤها من خالل الخدمة. 
 

ي  وط المذكورة أعالە. أتفهم أنهلن �سمح لطف�ي  بالتوقيع أدناە، أقر بأنىن قد قرأت وفهمت وأوافق ع� ال�ش
نت فيها، حىت أوقع أنا وطف�ي ع� هذە االتفاق�ة.  STRIVE Prepبالوصول إ� تكنولوج�ا   أو خدمة اإلن�ت

 
ي  

 _______________________ التار�ــــخ _____________  توقيع و�ي األمر/ الو�ي القانوىن
 

 الب ____________________________ التار�ــــخ _____________ توقيع الط
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 خطاب برنامج منع االنتحار 
 

 ،  ع��زي الوالد أو الو�ي
 

م  ن ي مجتمعنا، ال تتم    STRIVE Prepتل�ت
بالحفاظ ع� سالمة طفلك ورفاهيته، وهذا �شمل صحته العقل�ة. �ن

ا ما يتم إخفاء مشاعر اال�تئاب ألن الشباب   مناقشة الصحة النفس�ة عالن�ة مثل أمور الصحة البدن�ة. غالب�
 �شعرون باالرتباك أو اإلحراج أو الخجل، وقد �كون لهذە ال��ة عواقب وخ�مة. 

 
ي  

ي سن �ن
ن الشباب �ن ومع ذلك من الممكن   ،عام   24إ�  10كولورادو، االنتحار هو السبب الرئ��ي األول للوفاة بني

ي االنتحار عالمات تحذي��ة تعكس حالتهم النفس�ة. �كون  .  حدوثه  تجنب
ا ما �ع�ي الشباب الذين �فكرون �ن � كث�ي

ن واألصدقاء �شكل رئ��ي  التقاط هذە العالمات ودعم الطالب ودفعه للحصول ع�  ع� عاتق األهل والمعلمني
 المساعدة. من المهم عدم االستخفاف بهذە العالمات التحذي��ة أو الوعد ب�بقائها ��ة. 

 
 اإلشارات التحذي��ة: شاهد و استمع 

ا ما قد �كون لد�ه أفكار انتحار�ة. �ع�ي معظم الناس أدلة  أو إشارات   العالمة التحذي��ة �ي إشارة إ� أن شخص�
ا التقاط أي إشارة أو عالمات تحذي��ة �ش�ي إ� التفك�ي باالنتحار وأخذها ع�   عن نوا�اهم. �جب ع� اآلباء دائم�

 محمل الجد. إذا رأ�ت/ سمعت أي عالمة تحذي��ة، فاطلب المساعدة ع� الفور. 
 عن األلم، أو الشعور بالضيق.   انتبه لبعض األمور، كالحد�ث عن االنتحار، أو الشعور بال�أس، أو التعب�ي   ●

ا للتعامل مع هذا االمر أ��� من ذلك"  ○ ا" أو "لن أ�ون موجود�  "أتمىن لو كنت ميت�
ة، مثل:   ● ات ال�ب�ي  راقب التغي�ي

ي المظهر أو الحالة المزاج�ة (ع� سب�ل المثال،  ○
ة �ن ) أو العواطف (مثل  التضايقاختالفات كب�ي

 الغضب)
 اال�سحاب الشد�د  ○
 ص النوم ز�ادة أو نق   ○
ي ذلك تعا�ي ال�حول/ المخدرات)   ○

ي السلوك المحفوف بالمخاطر (بما �ن
 ز�ادة �ن

ي كانوا �ستمتعون بها من قبل   ○  قلة االهتمام باألش�اء الىت
 

 ماذا أفعل: 
 إل�ك ما �جب عل�ك فعله إذا ظهرت ع� الطفل عالمات تحذي��ة:  

". ابق هادئا. استمع بنشاط ودون إصدار أحكام إ� مخاوف طفلك.    الطفل اسأل .1 "هل أنت بخ�ي
 شاركه مخاوفك. ركز ع� اهتمامك برفاهيتهم وسالمتهم. 

ي الشاب  لأاس .2
ي االنتحار (ع� سب�ل المثال، "هل تفكر �ن

�شكل مبا�ش وهادئ إذا كان �فكر �ن
ي أذ�ة نفسك أو 

 قتلها؟") االنتحار؟" "هل ترغب �ن
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ي الح�اة قد تبدو بال نها�ة، ول�نك ستعمل معه ع� حلها والحصول ع�    .3
رهم بأن معاناتهم �ن

�
ذك

بعض الراحة. هناك طرق آمنة وصح�ة للتعامل مع تحد�ات الح�اة. دعه �عرف بأنك تحبه وأنك  
 موجود من أجله. 

ي   شخص بالغ موثوق به إذا ظهرت عل�ه أو ع� أي طالب  �خ�ب علم طفلك أن  .4
آخر عالمات الرغبة �ن

ا. سواء من خالل الذهاب   االنتحار. ل�س ع� الطفل التعامل مع األزمة بمفردە. سنوفر المساعدة دائم�
ي مجال الصحة العقل�ة، فإن  

إ� المعلم أو أحد أفراد األ�ة أو إ� قدوة دين�ة أو مقدم خدمات �ن
ە ع� الشعور بالتحسن و��جاد طرق  التحدث إ� شخص ما حول ما �مر به الطفل �مكن أن �ساعد

 جد�دة للتعامل مع الوضع. 
ي  مساعدة التمس  .5

اف�ة. قاوم اإلغراء لحل هذە المشكلة �ن : اقنعهم بالحصول ع� المساعدة االح�ت
ل. �عد الوصول إ�   ن ي الم�ن

ل. تذكر أن الطفل اآلن بحاجة إ� دعم يتجاوز ما �مكننا تقد�مه �ن ن الم�ن
اف�ة إحد  ي تظهر فيها لطفلك أنك تحبه. �جب أن تعتمد، بصفتك أحد  المساعدة االح�ت ى الطرق الىت

ي هذا األمر. إذا كان الطفل قد وصل إ�  
ة؛ فأنت لست وح�دا �ن الوالدين، ع� األفراد من ذوي الخ�ب

كه بمفردە؛ اتصل بخط طوارئ األزمات.   مرحلة خطرة جدا، ال ت�ت
ي كولورادو  بخدمة طوارئ األزماتاتصل   ●

�كون  ، خط الدعم  TALK (8255).1.844.493 �ن
ألي شخص يتأثر بأزمات متعلقة بالسالمة أو بأزمة  متاح ع� مدار الساعة وطوال أ�ام السنة 

ا   ا فور�� ا ��� ي الصحة العقل�ة الذي �قدم دعم�
عاطف�ة. يتم تح��ل جميع المكالمات إ� أخصاىئ

ي  و�قوم باالستعانة بمصادر أخرى. باإلض 
ا �ن افة إ� ذلك، �مكنك الحصول ع� الدعم شخص��

" إ� talkأقرب مركز استقبال لألزمات أو من خالل محادثة نص�ة عن ط��ق إرسال كلمة "
38255. 

ا بمن تتصل، ف�مكنك اإلبالغ عن   ● ا �شأن سالمة الطفل، ول�نك لست متأ�د� إذا كنت قلق�
ل االتصال بالرقم  من خال Safe2Tellالحالة دون ال�شف عن ه��تك ع�  

 Safe2Tell، أو باستخدام تطبيق Safe2Tell.orgأو عن ط��ق ز�ارة  1.877.542.7233
ي �مكنها االستجابة، مثل  ع� جهاز المحمول. سيتم إرسال التق��ر إ� الفرق المحل�ة الىت

ي الصحة العقل�ة و�نفاذ القانون. 
ن �ن  مديري المدارس، والمتخصصني

 . 8-8-9اطلب   ●
 

ون عن أفكار انتحار�ة أو �حاولون االنتحار وال �موتون باالنتحار  المقولة خاطئة "هذە  األشخاص الذين �ع�ب
ا ي أن   " . �حاولون فقط لفت االنتباە ول�سوا جادين حق� ، �عىن ي

ي االنتحار أو المحاولة، حىت لو �شكل جزىئ
التفك�ي �ن

ي من ألم شد�د. أي فكرة أو محاولة 
�ي عالمة ع� الضيق و�جب أن   - الخطورة  بغض النظر عن  - الشخص �عاىن

 احصل ع� المساعدة. استمع إليهم و   تؤخذ ع� محمل الجد: 
 

ي 
ي المدرسة للتعامل مع الطالب الذين  STRIVE Prep�ن

ي الصحة العقل�ة �ن ، قمنا بتدر�ب متخص�ي و�دارىي
ا ما �فكر به. ير�ب التواصل مع المدرسة لل ي االنتحار أو �عرفون شخص�

ن  �فكرون �ن تواصل مع أحد الموظفني
. نحن هنا من أجلك.  ن  المدر�ني
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 دل�ل الطالب واأل�ة -مذكرة تفاهم  

 
ي مدرسة 

ي تلق�ت �سخة من دل�ل الطالب واأل�ة �ن .  2023-2022الثان��ة للعام الدرا�ي  STRIVE Prepأقر بأنىن
ام   بالتوقيع أدناە أقر  ن أنا وطف�ي بأننا نفهم أنه من مسؤوليتنا التعرف ع� محت��ات الدل�ل وأوافق ع� االل�ت

ي الدل�ل. عالوة ع� ذلك، أفهم وأوافق ع� أنه من خالل �سج�ل
ي   بالس�اسات واإلجراءات الواردة �ن

طف�ي �ن
ي أوافق ع� مشاركة جميع معلومات التسج�ل واذونات و�ي األمر/ الو�ي  ، فإ STRIVE Prepمدرسة  نىن

نت مع  . نحن نفهم أن علينا  STRIVE Prepوالموافقات واإلصدارات المكتملة من خالل التسج�ل ع�ب اإلن�ت
 . STRIVE Prepالتواصل مع مدير المدرسة حال وجود أ�ة استفسارات لدينا حول الدل�ل أو أي من س�اسات 

 
  

 
 ___________________________   __________________________ 

ي      اسم الطالب  
    اسم و�ي األمر/ الو�ي القانوىن

 
 ___________________________   __________________________ 

     و�ي األمر/ الو�ي توقيع      توقيع الطالب  
  

 ___________________________   __________________________ 
 التار�ــــخ       التار�ــــخ  
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