
 منطقة ما��لتيو التعل�م�ة 
 الطالب   ملحق كت�ب حقوق ومسؤول�ات

 
ي السنوات 

داخل المدرسة وتم تحديثه ع� مدار السنوات لتقد�م   نظامالطالب للتعامل مع ال ومسؤول�ات تم تط��ر دل�ل حقوق   السابقة،�ف
ي أن العد�د من العنا�  نظامإرشادات للعد�د من العنا� المهمة. ستجد داخل ال�ت�ب معلومات �ستند إ� ال المادي داخل المدرسة مما �عيف

ي العام الدرا�ي 
ي إطار التعلم عن بعد. ت 2021-2020قد تبدو غ�ي متسقة مع العمل�ات �ف

ي تحمل عنوان ملحق دل�ل   الوث�قة،هدف هذە �ف اليت
، إ� معالجة العد�د من العنا� الرئ�س�ة من الدل�ل من ح�ث 2021-2020 ما��لتيو التعل�م�ةحقوق ومسؤول�ات الطالب الخاصة بمنطقة  

ة باستمرار 2021- 2020صلتها بالتعلم عن بعد خالل العام الدرا�ي  ا للطب�عة المتطورة والمتغ�ي وري أن تكون معلومات  لل��اء، . نظر� من ال�ف
ا. ير�ب التحقق من معلومات االتصال الخاصة بك و�خطار مدرستك بأي   ف المدرسة واأل� ق��� االتصال بالعائالت دق�قة وأن �ظل التواصل بني

ات   تغي�ي
 

 عل��ي الت وضعال
ي إطار التعلم   ما��لتيو . ستبدأ جميع مدارس 2021-2020ع� التعلم عن بعد الفتتاح العام الدرا�ي التعل�م�ة  موك�لتيو   منطقةوافقت 

العام �ف
 عن بعد بينما نقوم بتقي�م معاي�ي العودة 

�
ف العودة  فعل�ا  إ� المدرسة. عندما �كون من اآلمن للطالب والموظفني

�
سيتم إخطار   المدرسة،إ�  فعل�ا

  العائالت. 
 

 الحضور 
ط �سبب ال��اء. تتطلب ال تتطلب ا إ� المدرسة وقد تم تحد�ث هذا ال�ث ف الحضور اإلجباري من الطالب الحضور فعل�� للعام  مراجعاتقوانني

ي ظل  2021-2020الدرا�ي 
ي أنه �ف ي حددتها مدرستهم ومعلمهم (معلموهم). هذا �عيف ي تج��ة التعلم المصممة اليت

أن �شارك جميع الطالب �ف
ون ف�ه المدرسة. توفر القاعدة أمثلة لما �مكن   من بعد،التعلم عن   المتوقع أن �ح�ف الطالب جميع أ�شطة التعلم بنفس اال�ساق الذي س�ح�ف

ي  ، ونحا�ف  مأن تبدو عل�ه مشاركة الطالب حيت يتم احتسابها ع� أنه
  : ل�ن ال �قت� ع�ع� سب�ل المثال  ذلك، بما �ف

 
 أنظمة إدارة التعلم. • �سج�الت الدخول اليوم�ة إ� 

ي أو المكالمات الهاتف�ة
وئف �د اإلل��ت ي ذلك الرسائل أو رسائل ال�ب

) لإلقرار بالحضور (بما �ف ف أو   • التفاعالت اليوم�ة مع المعلم (المعلمني
 أو  )؛محادثات الف�ديو

ي  
ي األ�شطة   مشاركةتم تحد�د وجود الطالب من خالل ال. ي واجبأو  درس• دل�ل ع� المشاركة �ف

امنة المخطط لها. �ف ف امنة أو الم�ت ف   .غ�ي الم�ت
 

ي ذلك الغ�اب �سبب  الحضور،نطلب من العائالت اإلبالغ عن تحد�ات 
ا.  المرض،بما �ف ي تم الق�ام بها سابق�   كما �شجعبنفس الط��قة اليت

 الطالب 
�
  كل يوم  Schoologyع� �سج�ل الدخول إ�  ا�ضا

 
ي العام الدرا�ي 

ي المشاركة    2021- 2020من المهم �ف
ي المدرسة مطل��ة. �سأل إذا كان طفلك يواجه مشكلة �ف

أن نكرر التأ��د ع� أن المشاركة �ف
ي 

ي مواجهة ناظر فأنت تتواصل ع� الفور مع مدرس الطالب أو  المدرسة،بنجاح �ف
المدرسة أو أي موظف بالغ آخر حيت نتمكن من المساعدة �ف

حد�ات. ستوفر جميع المدارس مجموعة متنوعة من مست��ات الدعم لضمان وصول الطالب إ� تعل�مهم إ� أع� درجة ممكنة. إذا تغ�ب  أي ت
ي ذلك عمل�ة   باستمرار،الطالب عن المدرسة  

ي بما �ف
  BECCAف�مكن إحالة العائالت لتدخل ودعم إضا�ف

 
 التهذ�ب  السلوك / 

  داخلسواء كانت الفصول الدراس�ة  
�
 أو تحدث  ،الفصول فعل�ا

�
اض�ا ،أو أي م��ــــج من  ،اف�ت ف فمن المتوقع أن يتبع الطالب توقعات السلوك  االثنني

ي كت�ب حقوق
ي بيئة التعلم عن   ومسؤول�ات الموضحة �ف

ف أن بعض السلوك�ات والنتائج قد ال تكون محتملة أو قابلة للتطبيق �ف ي حني
الطالب. �ف

مون بدعم التطور ا  بعد،  ف ي المشكالت   النحو، لسلو�ي لطالبنا. ع� هذا فإننا مل�ت
ي ذلك التحقيق �ف

ي اتباع جميع اإلجراءات التأديب�ة بما �ف
سنستمر �ف

  المبلغ عنها واالستجابة باإلجراءات المناسبة لمعالجة المخاوف السلوك�ة
 

ف والتهكم والمضا�قة التعل�م�ة موك�لتيو  منطقة ستستمر  ي توف�ي بيئة تعل�م�ة آمنة وداعمة خال�ة من التمي�ي
ي ذلك التنمر ع�ب    والتنمر،�ف

بما �ف
ي هو استخدام التكنولوج�ا لمضا�قة اآلخ��ن أو تهد�دهم أو تخ��فهم. �مكن أن يتخذ العد�د من 

وئف نت. التنمر اإلل��ت ي ذلك    األشكال،اإلن�ت
بما �ف

ون�ة ، نت (لتشمل ، ع� سب�ل  الستبعاد ، وا   فضحوال المضا�قات اإلل��ت ي والخداع من خالل غرف الدردشة أو النشاط ع�ب اإلن�ت
�د العشوائئ ، وال�ب

،   Facebookاالجتماع�ة األخرى مثل  تواصل، أو منصات ال   زوومو  Schoology، منصات منطقة المدرسة مثل  ل�ن ال �قت� ع� المثال 
Twitter  وInstagram   ك)وما إ� ذل  

 
، إذا تعطلت البيئة التعل�م�ة لطالب �سبب مضا�قات متعمدة لطالب آخر من خالل االتصال  ي

وئف ي  اإلل��ت
فإن المدارس مطالبة بالتحقيق والرد �ف



ي التعلم عن بعد السلوك 
ي قد تنشأ �ف ي الفصل  األمر المناسب إلنهاء هذا المضا�قات. �مكن أن �شمل المخالفات المحتملة األخرى اليت

ي �ف التخ��يب
ي أشكال عدم األمانة األ�اد�م�ة مثل الغش   ، ال�قة االدب�ةو  الحضور،و / أو تزو�ر  "،الدرا�ي أثناء التدر�س عن ُبعد "المبا�ث 

و / أو المشاركة �ف
خر كعمل خاص به. إذا تم  والبحث عن اإلجابات ع� جهاز آخر أو إرسال عمل شخص آ  اإلجابات،وسؤال الطالب اآلخ��ن عن  االختبارات، أثناء 

ي الخدمات التعل�م�ة ع� النحو المطلوب بموجب القانون.  بعد،إ�قاف الطالب و / أو طردە من مكان التعلم عن 
فس�ظل ُ�منح الفرصة لتل�ت

ا لقانون واشنطن المنقح  ي لتسج�ل كل أو أجزاء     RCW)9.73.030(وفق�
وئف ، من األهم�ة بمكان أن �فهم اآلباء والطالب أن استخدام جهاز إل��ت

ي 
 . من الفصل دون موافقة المعلم أمر غ�ي قانوئف

 
 COVIDالتوقعات السلوك�ة خالل جائحة  

ي جميع األ�شطة
 • المشاركة ال�املة �ف

 • ال �شارك �سج�الت الدخول إ� مؤتمرات الف�ديو 
ي مؤتمرات الف�ديو المخصصة. سيتم �شغ�ل الف�ديو أثناء التعل�مات 

 • المشاركة فقط �ف
ي لغة و�جراءات وتص��ر إ�جاب�ة ومناسبة للمدرسة. 

ا�ف  • �جب أن �ستخدم التفاعل االف�ت
 • �جب التمسك بالصدق األ�اد��ي 

ي من السيتم فرض أي س• 
ا�ف  مخالفات لوك متوقع ألي شكل اف�ت

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.73.030
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