
 

 مدارس سینسیناتي العامة
 

 سیاسة االنضباط على مستوى المقاطعة
 
 

  ثقافة المدرسة اإلیجابیة   
 

ھناك قواعد سلوك للطالب على مستوى   •
 .المقاطعة

 
 متاحة وھي سنوًیا السلوك قواعد مدونة تحدیث یتم

  :الویب على CPS موقع على لمراجعةل
-k12.org/schools/policies-cps
-of-guidelines/discipline/code

conduct      
 
 
 

العامة إلى خلق ثقافة مدرسیة إیجابیة في جمیع  سینسیناتيتسعى مدارس 
مدارسنا ، تھدف إلى تھیئة بیئة آمنة ومنظمة تبقي الطالب في المدرسة 

 ویشاركون في التعلم.
 

جزء من ثقافة المدرسة اإلیجابیة ھذه ھي مدونة قواعد سلوك على مستوى 
لسلوك الطالب ، وتحدد المبادئ المقاطعة توفر توقعات واضحة وصریحة 

التوجیھیة لتدریس المھارات االجتماعیة للطالب ، وتصف طرًقا للمساعدة في 
 تصحیح السلوك وتوضح عواقب سوء السلوك.

 
باإلضافة إلى قواعد السلوك ، یتعین على كل مدرسة تطویر خطة الثقافة 

بیة. یجب أن تتضمن المدرسیة اإلیجابیة من خالل لجنة الثقافة المدرسیة اإلیجا
ھذه الخطة مجموعة من الخیارات التي ُتعلم الطالب توقعات السلوك. یجب 

 على المدارس توصیل ھذه الخطة ألولیاء األمور والطالب.
 

 یجب على اآلباء معرفة وفھم خطة الثقافة المدرسیة اإلیجابیة في حیاتھم
 مدارس األطفال.

 
 

 
تفتیش 
الطالب 

الحاجاتو  
ة لھمخاصال  

  

سیخضع الطالب للتفتیش بواسطة أجھزة الكشف عن المعادن و / أو بالید على أساس عشوائي 
 ، أو بشك معقول ، من قبل مسؤولي المقاطعة أو موظفي األمن.

قد تبحث المنطقة عن: المالبس الخارجیة للطالب أو الجیوب أو حقائب الكتب أو الممتلكات 
 یقودھا الطالب إلى المدرسة وتوقف في ممتلكات المدرسةاألخرى ؛ خزانة الطالب ؛ سیارة 

ال یتوقع الطالب الخصوصیة في الھواتف المحمولة أو األجھزة اإللكترونیة األخرى التي یتم 
إحضارھا إلى المدرسة. إذا كان ھناك شك معقول في أن البحث سیكشف عن انتھاك لقواعد 

جھزة اإللكترونیة األخرى وتفتیشھا ، بما المدرسة ، فیمكن مصادرة الھواتف المحمولة واأل
في ذلك البحث عن المكالمات ورسائل البرید اإللكتروني وجھات االتصال والنصوص 

 وغیرھا من االتصاالت أو الوصول إلى اإلنترنت.

سیتم التعامل مع الطالب باحترام أثناء البحث. أي طالب یفشل في التعاون أثناء البحث 
 .CPSب قواعد سلوك سیخضع لالنضباط بموج

 
 الشخصیة التالفة أو المفقودة أو المسروقة. الحاجاتسینسیناتي العامة لیست مسؤولة عن  قاطعةرس مامد

 
 أو الجنس أو یةالعرقالساللة توفر منطقة سینسیناتي العامة للمدارس فرًصا تعلیمیة ومھنیة وفرص عمل متساویة لجمیع األشخاص دون النظر إلى 

ویوفر التوجھ ، أو االنتماء إلى نقابة أو منظمة مھنیة ،  أو اللون أو العمر أو اإلعاقة أو الدین أو األصل القومي أو العقیدة أو الجنسیة العرقأصل  
 من قانون التأھیل المھني. 504التاسع والقسم  لبندالبند السادس ، ا إتباع . المنطقة فيلكشافة ومجموعات أخرى معینةل لالنضمامالمساواة في 

 0000-363 (513): 504 القسمأو منسق الطالب في  IXللحصول على معلومات إضافیة ، اتصل بمنسق العنوان 
TDD: (513) 363-0124. 
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