
تقرير إدارة لويزيانا التعليمية حول السلوك املدريس

2017/7/7 يف  التعديل  تم 

مبا يتفق مع مادة القانون A(17:416 .R. S( إن الهدف من هذا التقرير هو إبالغ اآلباء/األوصياء بحالة سلوكية تحدث يف حرم املدرسة أو يف الصف أو املقصف أو قاعة األلعاب الرياضية أو قاعة املحارضات أو غريها داخل املدرسة أو خالل األنشطة 

ذات الصلة باملدرسة وباإلجراء التأديبي الالحق الذي تم اتخاذه من جانب مسؤويل املدرسة. نظرًا ألن هذه الحوادث أو غريها قد تعرض سالمة أو رفاهية أو تعليم الطالب اآلخرين للخطر، فإنه يجري حث اآلباء عىل مناقشة الحادث واآلثار 

املحتملة املرتتبة عليه لدى الطالب للحيلولة دون وقوع املزيد من الحوادث.

الصف/القسم: الهاتف: اسم الطالب: 

املعلم/العاملني/املوقع: اسم املعلم/العاملني: 

املدرسة:اسم املدير: 

ضع عالمة صح عند واحدة:

 التعليم العادي     504     التعليم الخاص

املوقع:الوقت:تاريخ الحادث:

 01 قبل املدرسة عىل أسس، 02 خالل االنتظام بالصف، 03 فيام بني الصفوف، 04 بعد ساعات الدوام املدريس والخاضعة لإلرشاف، 05 إىل/من املدرسة، 06 يف موقف الحافلة أو محطة النقل، كود الوقت:

07 خالل حدث ال روتيني/تجمع مدريس، 08 الراحة، النادي، وقت الفراغ، 09 غرفة الصف، 10 اإلفطار/الغداء

01 صف، 02 مرحاض، 03 حجرة الطعام، 04 رواق، 05 ملعب، 07 عند موقف الحافلة أو محطة النقل، 08 ساحة انتظار السيارات، 09 غرفة األدراج املقفلة، 10 هاتف جوال، 11 إنرتنت، 12 إىل أو من كود املوقع:

املدرسة، 13 الحدث الذي ترعاه املدرسة، 14 املنزل، 98 برنامج خارج املوقع، 99 أخرى 

أكواد املخالفة/السبب )ضع عالمة عىل كل الخيارات املنطبقة(

العصيان املتعمد   .01

التعامل مع السلطة بازدراء   .02

يصنع تهمة ال أساس لها ضد السلطة   .03

يستخدم لغة فاحشة و/أو بذيئة   .04

يرتكب مامرسات غري أخالقية أو ضارة   .05

سلوك أو عادات ترض بالزمالء   .06

يستخدم أو بحوزته أي مواد خطرة خاضعة    .07

 للرقابة يحكمها قانون املواد الخطرة 

الخاضعة للرقابة املوحد، بأي شكل

يستخدم أو بحوزته سجائر أو والعة أو ثقاب   .08

يستخدم أو بحوزته مرشوبات كحولية   .09

يزعج املدرسة أو عادة ما يخرق أي قاعدة    .10

يشق أو يشوه أو يرض بأي جزء من أبنية    .11

املدرسة العامة/التخريب املتعمد للممتلكات

يكتب بلغة فاحشة و/أو بذيئة ويرسم    .12 

صورًا بذيئة

ميتلك سالح )أسلحة( حسب املحدد يف املادة    .13

921 من القانون 18 من قوانني الواليات 

*يتطلب استخدام القانون 13 إذعان إضايف 

لقانون نوع السالح.

يحوز عىل أسلحة نارية )ال يحظرها القانون    .14

الفيدرايل( أو سكاكني أو أدوات أخرى ميكن 

 استخدامها كأسلحة، وقد يؤدي االستخدام 

الطائش لها إىل إلحاق األذى أو اإلصابات )عدا 

سكاكني الجيب املزودة بشفرة بطول >2 ½" - 

راجع القانون 31(.

يلقي بالصواريخ مام يجعل اآلخرين عرضة    .15

لإلصابة

يحرض عىل املشاجرات أو يشارك بها أثناء    .16

وجوده تحت إرشاف املدرسة

يخرق لوائح الحركة والسالمة   .17

يغادر مشآت املدرسة أو الصف دون إذن   .18

عادة ما يتأخر و/أو يغيب   .19

يأخذ ممتلكات أو أمتعة الغري دون إذن   .20

يرتكب أي مضايقة خطرية أخرى   .21

إطالق أو استخدام السالح )األسلحة( التي    .30

يحظرها القانون الفيدرايل

ميتلك سكني الجيب أو قاطع الشفرة املزود    .31

بشفرة بطول >2 ½" 

استخدام دواء OTC بطريقة تخالف الوصفة    .33

الطبية أو املسموح به

حيازة الدروع الواقية للبدن   .34

التنمر/املضايقة )*منوذج التنمر الكامل(   .35

التنمر عرب اإلنرتنت )*منوذج التنمر الكامل(   .36

اإلنذار الكاذب/التهديد بوجود قنبلة    .37

التزوير   .38

لعب القامر   .39

البذاءة عىل املأل   .40

السلوك البذيء أو حيازة مواد بذيئة/إباحية   .41

االستخدام غري املرصح به للتكنولوجيا   .42

ارتداء املالبس غري الالئقة   .43

عدم األمانة األكادميية   .44

انتهاك الحرمات   .45

اإلخفاق يف تحقيق الحصيلة املحددة   .46

إساءة استخدام اإلنرتنت/خرق سياسة الوسائل    .47

اإللكرتونية/التكنولوجيا

املضايقة الجنسية   .48

البالغ الكاذب   .49

)14:2B )14:2B .R.S جرمية العنف )حسب   .50

التعليقات/وصف الحدث:
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اإلجراء )اإلجراءات( الذي يتخذه املعلم أو موظف آخر باملدرسة

 تم اإلبالغ عن الطالب املذكور أعاله هنا بسبب السلوك غري الالئق حسب املوضح يف هذا التقرير. هذه هي اإلحالة األوىل أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة )الدائرية( أو غريها                           من اإلحاالت السلوكية الرتاكمية. 

لقد اتخذت اإلجراء )اإلجراءات( التايل:

متت إحالة إىل املكتب   011

متت إحالة إىل املستشار   012

متت إحالة 013 إىل الباحث االجتامعي    013

 SBLC متت إحالة 014 إىل   014

)PBIS( إحالة الثانوية   018

)PBIS( إحالة بعد الثانوية   019

إزالة عالجية   022

غرفة التدخل    025

العمل التصحيحي املعنّي   080

مؤمتر الطالب   120

توبيخ الطالب   140

خسارة االمتيازات    160

املامرسات املجددة املطبقة   030

مؤمتر مع اآلباء أو األوصياء    173

مؤمتر مع املدير    175

إجراء آخر    999

الوقت: تاريخ مؤمتر     رسالة     املكاملة الهاتفية:الوقت: التاريخ: اتصل بالوالد/الويص؟  نعم  ال

التوصية )التوصيات( املقدمة من املعلم أو موظف آخر باملدرسة: 

التاريخ:توقيع موظف املدرسة: 

اإلجراء )اإلجراءات( الذي اتخذه مدير املدرسة

 تم اإلبالغ عن الطالب املذكور أعاله هنا بسبب السلوك غري الالئق حسب املوضح يف هذا التقرير. هذه هي اإلحالة األوىل أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة )الدائرية( أو غريها                           من اإلحاالت السلوكية الرتاكمية. 

لقد اتخذت اإلجراء )اإلجراءات( التايل:

 000   دون أي إجراء - استخدمه فقط إذا مل يكن قد تم اتخاذ 

إجراء مبلغ عنه

001   التوصية الخاصة بالطرد

002   اإليقاف خارج املدرسة من          إىل            

004   اإليقاف داخل املدرسة من          إىل

إيقاف املوقع البديل من          إىل               006

متت إحالة إىل املستشار   012

إحالة 013 إىل الباحث االجتامعي   013

 )SBLC( متت إحالة إىل لجنة مستوى مبنى املدرسة   014

تاريخ إحالة املحكمة:                      016

إحالة التنفيذ )االعتقال الناتج نعم ال(   017

TOR )غرفة العقاب(   020

املامرسات املجددة املطبقة   030

حجز داخل املدرسة من                   إىل   040

حجز بعد املدرسة من إىل                      043

حجز يف عطلة نهاية األسبوع من                   إىل   045

العمل التصحيحي املعنّي   080

تاريخ مؤمتر الطالب:                      120

توبيخ الطالب   140

خسارة االمتيازات    160

مؤمتر مع اآلباء أو األوصياء يف:                      173

مؤمتر مع املدير يف:                    175

العقاب البدين )إذا كان أمامه عالمة، فقامئة تدقيق حدث    180 

"العقاب البدين" بالكامل(

إجراء )إجراءات( آخر:                                      999

املعتدي: إصابة جسدية خطرية:  نعم  ال    عالج طبي:  نعم  ال   ضحية: إصابة جسدية خطرية:  نعم  ال    عالج طبي:  نعم  ال

الوقت: تاريخ مؤمتر     رسالة     املكاملة الهاتفية:الوقت: التاريخ: اتصل بالوالد/الويص؟  نعم  ال

التاريخ:توقيع املدير:مخالفة SIS األولية/كود السبب املدخل:

تعليقات الطالب و/أو الوالد/الويص: 

التاريخ الحايل:توقيع الوالد/الويص:توقيع الطالب:

تحقق من املعوقات املناسبة حسب ما ورد يف نسخ املستندات: 

 ملف طالب مدرسة     الوالد/الويص     مدير املوظف الذي يكتب هذا التقرير

*مالحظة: مالحظة: يقوم املدير بإعادة نسخة كاملة من هذا النموذج إىل طاقم العمل الذي بدأ اإلحالة وذلك يف غضون 48 ساعة )عدا أيام اإلجازات( من وقت تقدميه إىل املدير.

**امللحقات: املرفقات: قدم نسًخا من جميع املستندات املتصلة بسلوك الطالب املذكور أعاله والتي أعدها املوظف الذي قدم هذه اإلحالة.
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