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 أعزائي اآلباء، وأولياء األمور، والنظار بقطاع أوآالند للمدارس الموحدة ،

باعتبارنا قادة هذا القطاع . ، ونشكرآم على منحنا الثقة لالضطالع بمهمة تعليم أبنائكم2014-2013للعام الدراسي ) OUSD(بكل الحب والتقدیر نرحب بكم في قطاع أوآالند للمدارس الموحدة 
وفي سعينا إلعداد الجيل القادم من المواطنين، وأولياء األمور، وأرباب .  شؤون الطالب الملتحقين به، تقع على عاتقنا مسؤولية إعداد جيل یفخر به قطاع أوآالند، وهذه هي غایتنا السامية والمسؤولين عن

 .رئيسيين لقطاع أوآالند؛ ذلك الذي نتبناه بالفعل، واآلخر الذي نطمح في خلقهاألسر، وأصحاب األعمال، والموظفين؛ یتعين علينا تعليم طالبنا تعليًما یفي بالهدفين ال

ع شؤون ن لهم النجاح في الحياة المدرسية، والحياة الوظيفية، وفي جميلن یتمكن قطاع أوآالند من تحقيق ما یصبو إليه إال في حالة قيامنا بتحسين أحوال أبنائنا ومساعدة طالبنا في تنمية مهاراتهم التي تضم
إلى المتطلبات المتغيرة لبيئات العمل في القرن الحادي  ولسوء الحظ، ال یلقي نظامنا الحالي باًال بصورة آافية إلى اختالف البيئات التي یعيش فيها الطالب، وال إلى احتياجاتهم الكاملة، وال. حياتهم بوجٍه عام

اء مدارس الموحدة إلى توسيع ُنهج التعليم التي ترآز على هذه القضایا الكبرى دون أن یغفل في الوقت نفسه دعم العمل األآادیمي وتحسين أدولمواجهة هذه التحدیات، یسعى قطاع أوآالند لل. والعشرین
 :ومن أبرز االستراتيجيات التي نؤآد عليها، نذآر ما یلي. الطالب
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 األساس المشترك

بة، وحل مسائل الریاضيات، یة بالقدرة على القراءة، والكتابغض النظر عن البيئة التي یعيش فيها الطالب أو الموقع الذي یوجد فيه، یجب أن یتمتع آل طالب في أمریكا عند تخرجه من المدرسة الثانو
مية لألساس المشترك، وتضمن لجميع لذا، قام قطاع أوآالند للمدارس الموحدة بإقامة عالقات مع تسعة قطاعات أخرى تنتشر في أنحاء آاليفورنيا سعًيا لتطبيق المعایير الحكو. والقدرة على التفكير النقدي

 . وهم مؤهلون تماًما للتعلم ما بعد الثانوي، وشق طریقهم الوظيفي، بغض النظر عن األماآن التي یعيشون بهاالطالب الترآيز على التخرج من المدارس الثانویة 

عایير المشترآة تحدد تماًما ما یتعين ونظًرا ألن هذه الم.  يع المستوىمن المقرر أن تؤدي المعایير المشترآة إلى تيسير إقامة حوار بين أولياء األمور، والمعلمين، والطالب بشأن أهداف التعلم األآادیمي رف
مدارس لالضطالع بمهمة تعليم الطالب بطرق تدعم تعلمهم على الطالب معرفته، وما یمكنهم فعله في آل صف دراسي؛ فستلعب هذه المعایير دور األداة التي تعين أولياء األمور على وضع الثقة في ال

 .ساسيةللمحتوى المهم فضًال عن اآتسابهم المهارات األ

ات، وتنسيقها مع التقييمات، والمواد التوجيهية، والتطویر المهني تجدر اإلشارة إلى أن عملية تطبيق األساس المشترك بقطاع أوآالند للمدارس الموحدة یشمل معایير دراسة آداب اللغة اإلنجليزیة والریاضي
 . حقيق التفوق الجامعي واالنضمام إلى القوى العاملة الحدیثةللمعلمين الذي یعمق معرفة المحتوى األساسي الذي یحتاجه الطالب لت

خالل تحسين طرق التعيين، واإلعداد، وأنظمة الدعم المهنية،  یتكامل الترآيز على المنهج الدراسي مع التأآيد على إدارة المواهب وتطویرها، ودعمها، فضًال عن دعم آبار المعلمين ومدیري المدارس من
 . ظام تقييم فّعال للمعلمين والنظاربما في ذلك وضع ن

وستعمل مشارآة المعلومات، والمعرفة، والخبرة . لتعليمنسعى آذلك الآتساب المعرفة وامتالك القوة من خالل التعاون مع القطاعات المدرسية األعضاء األخرى التابعة لمكتب آاليفورنيا إلصالح ا
 .وتعليمات أآثر فعالية، وخاصة فيما یتعلق بدعم المدارس التي تحتاج إلى العونواستخدامها على إتاحة الفرصة لنا لتطویر أنظمة 

 التعلم المبكر للقراءة والكتابة

. هارات القراءة والكتابة األساسيةصف دراسي آلخر دون اآتساب میستعين قطاع أوآالند للمدارس الموحدة ببعض الموارد الثریة لتعليم القراءة والكتابة سعًيا وراء تقليل عدد الطالب الذین ینتقلون من 
القطاع بترآيز عمليات الفحص على بعض النقاط الرئيسية في وآجزء من إطار العمل في مجال تعليم القراءة والكتابة باإلضافة إلى الخطة الخمسية التي یتبناها قطاع أوآالند للمدارس الموحدة، قام 

ة لدى طالب المرحلة طور المهني في تعلم القراءة والكتابة لدى معلمي أطفال الروضة والمدرسة االبتدائية، هذا إلى جانب إعداد برنامج لتحسين مهارة القراءالمدرسة االبتدائية، فضًال عن الترآيز على الت
 .الثانویة في صفين دراسيين على األقل

وذلك قبل أن  -اءة في الصفوف االنتقالية الحاسمة، وآذلك لحصر الطالب الذین یكونون بحاجة ماسة إلى التدخل یستعين قطاع أوآالند للمدارس الموحدة بمخزون القراءة المدرسية لفحص مهارات القر
 . تصبح مهارات القراءة والكتابة عائًقا یقف أمامهم عند تعلم المقررات الدراسية

ویرآز جميع معلمي الصفوف . أم ال، نتبنى استراتيجية استباقية لدعم تعلم القراءة والكتابة في الصفوف االبتدائية الدنياباإلضافة إلى أمور مراقبة الطالب وتحدید إذا ما آانت مهارات القراءة لدیهم في خطر 
وآالند للمدارس الموحدة إلى شراء المزید من عالوة على ما سبق، یسعى قطاع أ. الدراسية من الروضة وحتى الصف الخامس على التطبيق الفعال لمنهج القراءة والكتابة الذي یدعم استخدام اللغة األآادیمية

 .الكتب، والمواد العلمية، والكتب األدبية األآثر ارتباًطا بثقافة جميع الطالب والتي تجذب اهتمامهم

ر بالذآر أن هذه الدورات التدریبية صممت لالرتقاء بمهارات القراءة بما وجدی". القراءة االستراتيجية"بالنسبة للمرحلة الثانویة، قام بعض الطالب الذین یواجهون مشكالت في دراستهم بالتسجيل في دورات 
مكثف على المستویات االجتماعية، واالنفعالية، والعلمية  یتوافق مع آل صف دراسي، إال أن بعض الطالب بعينهم قد التحقوا بهذه الفصول لتأخر قدرتهم على القراءة لسنوات عدة، ویحتاجون إلى دعٍم

والنجاح ویضطلع بتنفيذ هذه المهمة متخصصون في تعليم القراءة والكتابة بالمرحلة الثانویة، ممن یتم اختيارهم تبًعا لكل من الكفاءة الثقافية . ى عملية تطویر مهارات تعلم القراءة والكتابة لدیهملتسریع خط
 .تهم خالل أربعة صفوف دراسية أو أآثرحيث یتمثل دورهم في مساعدة الطالب الذین ضعفت مهارا. المبهر الذي یتمتعون به



                                                                                                                                                                            

   

  2014-2013دليل أولياء األمور 
 .وجبات، والمزیدللحصول على أرقام الهواتف، والتقویمات، وقوائم ال www.ousd.k12.ca.usتفضل بزیارة موقعنا على الویب 

ا بكاليفورنيا  على مدار األعوام الثمانية الماضية أآثر القطاعات المدرسية الحضریة تطوًر

2 

ویمارس الطالب هناك التعلم ویدعم آل منهم اآلخر داخل ورش عمل . وفي ظل هذه البيئة، یعي الطالب ما لدیهم من أهداف تطویر خاصة، فضًال عن االستعانة بالتكنولوجيا لمتابعة مدى تقدمهم في القراءة
 .للطالب احتفاًال باجتيازه البرنامج بنجاح" حفل تخرج"لطالب مرحلة اآتساب مهارات القراءة والكتابة التي یتطلبها الصف الدراسي، یقام وعند بلوغ ا. الكّتاب والحلقات األدبية

 التعلم المرتبط

وداخل القطاع، یشتمل التعلم . لدیهم استعداد لخوض الحياة الجامعية والمهنيةیتبنى قطاع أوآالند للمدارس الموحدة فكرة التعلم المرتبط باعتباره نهًجا مبتكًرا یزید من مشارآة الطالب وإعداد خریجين 
مكتسبة برة داخل بيئة العمل الالترآيز الشدید على المواد األآادیمية األساسية، والتعليم التقني والعملي سواء عبر الحياة الدراسية أو خالل الحياة الوظيفية، والخ: المرتبط على أربعة محاور رئيسية، وهي

 .ية الالزمة لهمخالل فترات التدریب النظري والتدریب المهني، وأخيًرا عمليات التدخل التي تستهدف اإلیفاء باحتياجات الطالب وتوفير الخدمات االجتماع

ومن خالل المزج بين المواد األآادیمية المهمة وتلك المعتمدة على الحياة المهنية، فإن . تعمل هذه االستراتيجية المتكاملة على توطيد الصلة بين ما یتعلمه األطفال في المدارس ومدى تأثير ذلك على مستقبلهم
 . رونهاهارات ضروریة لبلوغ النجاح في المجاالت التي یختاالتعلم المكتسب خالل الحياة الواقعية یخلق لدى الطالب خبرة تعليمية شخصية من شأنها منحهم فرًصا أآثر الآتشاف آفاق جدیدة واآتساب م

وحريٌّ بالذآر أن قطاع أوآالند للمدارس الموحدة یضم أآثر . يدیةأظهرت األبحاث أن نهج التعلم المرتبط یسفر عن ارتفاع معدالت الحفظ وارتفاع أعداد الخریجين من الطالب، وذلك مقارنًة بالمدارس التقل
ونعمل على تضافر الجهود إلنشاء أآادیميات مهنية ومراآز تعليمية إضافية لطالب المدارس . لقطاعات المدرسية األخرى في آاليفورنياأآادیميات الشراآة المعتمدة داخل آاليفورنيا بشكل یفوق غيره من ا

 .2015لمراآز التعليمية بحلول عام بالمئة من طالب المدارس الثانویة بإحدى األآادیميات أو ا 80الثانویة بغرض إعدادهم لتحقيق هدفنا في القرن الحادي والعشرین، المتمثل في إلحاق 

 التعلم االجتماعي والعاطفي

ویعمل نظام التعلم االجتماعي والعاطفي على تدریس . دارسیعتبر التعلم االجتماعي والعاطفي وسيلة لتنمية الذات وفي الوقت نفسه وسيلة لدعم المجتمع، فضًال عن آونه إطار عمل لتحسين مستوى الم
وتشتمل نقاط التأآيد على التحكم في االنفعاالت، وتنمية الوعي باآلخرین، وإقامة عالقات إیجابية، . ها جميًعا للتعرف على أنفسنا، وعالقاتنا، وما نقوم به من عمل بشكٍل فّعال وأخالقيالمهارات التي نحتاج

 . فضًال عن اتخاذ قرارات مسؤولة، ومواجهة المواقف العصيبة على نحو بّناء

رین، باإلضافة إلى زیادة تعلق الطالب هارات التعلم االجتماعي والعاطفي في خلق بيئات تعليمية من شأنها تقليل حدوث مشكالت سلوآية مثل الغياب، والعنف، واالعتداء على اآلخیساعد اآتساب م
ذا األمر بدوره إلى تحقيق نتائج أآادیمية أفضل، فضًال عن خلق فهم أعمق للمواد الدراسية، ویؤدي ه. بالمدرسة إلى حٍد آبير وبلوغ مستویات عليا من الرضا عن العمل بالنسبة ألعضاء هيئة التدریس

 .وتحقيق مستوى تعاون أآثر ثراًء، وبلوغ معدل متزاید من مشارآة الطالب وانخراطهم في العملية التعليمية

وتعمل الدراسات الكمية على دعم هذه العوامل مؤآدًة على مدى التأثير . تعد خطوة بالغة األهمية لتعزیز التحصيل األآادیمي یعتقد الباحثون أن مراعاة العوامل النفسية التي من شأنها التأثير على التعلم
 .سلوآيات عنيفة وخطرة تراجع حاالت حدوثالعميق للتعلم االجتماعي والعاطفي على تحصيل الطالب، وفًقا لما تعكسه نتائج االختبارات القياسية العليا ومتوسط الدرجات، فضًال عن 

بل إنه یعتبر جزًءا ال یتجزأ من العملية التعليمية وتعلم الطالب؛ آما أنه یمثل استراتيجية للتحصيل المتزاید، وتعزیز طرق حل . ال یعد التعلم االجتماعي والعاطفي انحراًفا عن الرسالة التعليمية أو إضافة لها
جلًيا في لذا، نخلص إلى أن التعلم االجتماعي والعاطفي یشكل روًحا یتم بثها من خالل نظام مدرسي، وتنعكس في المنظومة الفكریة للمؤسسة، وتتضح .  الحياتية المشكالت، وتطویر بيئة العمل، والمهارات

 . ممارسات أعضائها، وتظهر واضحة في النتائج الجيدة لطالبها

 العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والریاضيات

بين ألوان العلوم هذه بهدف وضع منهج دراسي متكامل محط  یس العلوم، والهندسة، والتكنولوجيا، والریاضيات في حد ذاته أمًرا جدیًدا، إال أن األمر الجدید هنا یتمثل في إزالة الحواجز الفاصلةال یعد تدر
 .لقرن الحادي والعشرینترآيزه التعلم العملي، واآتساب مهارات حل المشكالت، واستيعاب ما یجد من أمور في ا

ویحاول قطاع أوآالند للمدارس الموحدة من خالل اتباع نهج تعلم العلوم . تتطلب الوظائف الجدیدة وجود موظفين على قدر عاٍل من التفكير النقدي، والعمل ضمن فریق عمل، وآذلك العمل بشكل مستقل
ية التقليدیة التي یتوسطها المعلم وذلك من خالل تشجيع الطالب على االآتشاف، والتعلم االستكشافي، وحثهم على المشارآة بفعالية في والتكنولوجيا والهندسة والریاضيات تغيير نظام الحجرة الدراس

 .المشكالت إلیجاد حلول لها

ستتطلب معرفة أنواع معينة من مهارات الریاضيات والعلوم، لذا یسعى قطاع أوآالند بالمئة من الوظائف التي ستتوفر خالل العقد القادم  80في هذا الصدد، وضعت مؤسسة العلوم الوطنية تقييًما یوضح أن 
  .ه الخدماتللمدارس الموحدة إلى التأآيد على أهمية هذه الجوانب داخل القطاع بأآمله، وخاصًة في المدارس الموجودة بالجوار المحرومة أصًال من هذ

ویتم ذلك من خالل وضع سلسلة من أساسيات . كنولوجيا، والهندسة، والریاضيات بغرب أوآالند من شأنه رفع مستوى الموروث الصناعي للمناطق المجاورةونعمل اآلن على تطویر سبيل لتعلم العلوم، والت
من مستوى تعليمي متوازن من شأنه إعدادهم ليكونوا أعضاء ناجحين في التعلم تبدأ من المدارس االبتدائية بالمنطقة، مروًرا بتطویر المدارس اإلعدادیة والثانویة، بحيث یستفيد جميع الطالب بعد التخرج 

 .المجتمع
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  .الخاصة بها
 

 المساواة وعدم التمييز

 .ين، والنظار، وغيرهم من أعضاء هيئة التدریس باحترام ووقارلمعلمیتمثل هدفنا في خلق بيئة تعليمية تقدم الدعم والرعایة للطالب داخل آل مدرسة، بحيث یتم التعامل مع جميع الطالب، وأولياء األمور، وا

 سياسة عدم التمييز

  ،11135، والقانون الحكومي رقم 220و 200ي یحظر قطاع أوآالند للمدارس الموحدة التمييز غير المشروع ضد أي فئة یتكفل القانون بحمایتها على النحو المحدد في قانوني التعليم رقم
  ).Title IX(انون إعادة التأهيل، وقانون األمریكيين المعاقين، والتشریع التاسع ق من 504والفقرة 

یحظر المجلس . غيرها من الخدمات واألنشطة داخل القطاعیرغب مجلس إدارة القطاع في توفير بيئة دراسية آمنة تتيح لجميع الطالب فرًصا متكافئة للحصول على برامج الدعم األآادیمي والتعليمي و
لونه، أو نسبه، أو أصله القومي، أو مجموعته  أي مدرسة أو أي نشاط تابع للقطاع ممارسة التمييز غير القانوني، والتحرش، وإرهاب الطالب وترویعهم على أساس العرق األصلي للطالب، أو داخل

لذهنية، أو الحالة الصحية، أو الوضع الخاص بكونهم محاربين قدماء أصحاء أو معوقين، أو على أساس الجنس، العرقية، أو المواطنة، أو العمر، أو الدین، أو الحالة االجتماعية، أو اإلعاقة البدنية أو ا
صف بواحدة أو أآثر االشتراك مع أشخاص أو مجموعة تتالميل الجنسي، أو النوع، أو الهویة المحددة على أساس النوع، أو الفكر القائم على النوع؛ أو تصور واحد أو أآثر من هذه الخصائص؛ أو  أو
منصب محقق الشكاوى داخل القطاع ومنسق التشریع " جابریل فالنزویال"یشغل . وتتوافر نماذج الشكاوى داخل مواقع المدارس وبمكتب المحقق في الشكاوى. هذه الخصائص الفعلية أو المتصورة  من

 .Grand Ave. ,Oakland ,CA  94610 ,510-273-3243 746التاسع، ویقع مكتبه الرئيسي في 

للحصول على مزید . Grand Ave. ,Room 15 ,Oakland CA ,510-273-1510 746من قانون إعادة التأهيل داخل القطاع، ویقع مكتبها في  504آمنسقة للفقرة " باربرا بارآر"تعمل 
 من سياسة المجلس 5145.3و ،4030، و0410راجع الفقرات أرقام . 27المعلومات حول المساواة وعدم التمييز، راجع الصفحة   من

إن المعلومات الواردة في هذا الدليل ال تحل محل السياسات والقوانين اإلداریة الخاصة ). الكمبودیة(والخميریة یتوفر دليل أولياء أمور الطالب بقطاع أوآالند للمدارس الموحدة باللغات اإلنجليزیة، واإلسبانية، والصينية، والفيتنامية، والعربية، 
 .سليمجم دیزاین: تصميم. ریبيكا هوبكنز: قطاع أوآالند للمدارس الموحدة المحرر 2013لعام ©   .www.ousd.k12.ca.usیمكنك مراجعة السياسات واللوائح على موقعنا على الویب . لقطاع، وال تعد بدیًال لهابا
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 المدارس المجتمعية، الطالب المجتهدون: نظرة عامة

 ن نحن اآلن، وإلى أین نتجهأین آنا في الماضي، وأی
بع سنوات من أجل تزوید مجتمعنا بنظام المدارس العامة الذي حينما بدأنا العمل مع بعضنا البعض عقب عودة الرقابة المحلية إلى أوآالند، أخذنا على عاتقنا بذل الجهد عبر أربع مراحل، وعلى مدار س

وفي . 2016حتى یونيو  2009أنظمة طویلة األجل وذات جودة عالية قادرة على دعم المدارس رفيعة الشأن في آل المناطق المجاورة من یوليو  وامتدت المدة الزمنية الخاصة بوضع.  تستحقه بالدنا
بين الطالب، والمعلمين، واألسر هي محور أي عملية تعليمية حيث إن العالقة التعليمية المثمرة .  عملية التغيير الهيكلي للنظام، وجب علينا أن یكون تعلم الطالب وتعليمهم هو محور عملنا اليومي غمرة

 .  عالية الجودة

حيث اتسع القطاع ليشمل نظاًما یضم المدارس التي تتبنى ممارسات مستقلة .  ، شرعنا في تأسيس هویة إیجابية مشترآة لقطاع أوآالند للمدارس الموحدة)200-20091(المبادرة : في المرحلة األولى
 . والتي فقدت هویتها الجماعية آنظام مدرسي یخدم أبناء أوآالند والمناطق المجاورة لهاوتنافسية، 

ع، حيث سمعنا من األسر، وأصحاب األعمال التجاریة، وهيئة التدریس، وقادة المجتم.  من خالل االستماع إلى أخبار العدید من سكان أوآالند، وجدنا غایتنا المنشودة في قصص النجاح ومشاعر الفقد
ومن ثم، وضعنا إطار عمل یستهدف وضع .  ئهموأعضاء مجلس اإلدارة عن قصصهم حول ما یواجهونه من شعور عميق بالعزلة واالنفصال والتوق الشدید إلجراء تواصل حقيقي من أجل صالح أبنا

، )OUSD(یة وبدأ دورة جدیدة، وضع خاللها هویة واضحة لقطاع أوآالند للمدارس الموحدة ، تبنى مجلس إدارة المدرسة هذه الرؤ2010وفي یونيو .  موضوع المدارس والطالب في مرآز المجتمع
 .على الویب www.thrivingstudents.orgخاص بهذه الخطة االستراتيجية من موقع  PDFیمكنك تنزیل ملف . المدارس المجتمعية، والطالب المجتهدون: وهي

للمساعدة في رسم نطاق هذا العمل، انضم للقطاع أربعة عشر فریق عمل، فضًال عن . یتطلب تحقيق الرؤیة على أرض الواقع بذل العمل والجهد الحقيقيين، )2011-2010(التصميم : في المرحلة الثانية
أنظمة وعمليات جدیدة للمشارآة، مما سيلعب دوًرا مهًما في دعم  وال شك أن هذه الجهود آانت أمًرا ضرورًیا لوضع.  مجموعة من الخبراء إلجراء عمليات التحقيقات، واألبحاث، والتحليالت، والتوصيات

لذا، تم إعداد عمل فریق العمل لحث .  بناء أوآالند وتعليمهممجهوداتنا على المدى الطویل لتشكيل أنظمة معمرة تضمن إقامة عالقات ثقة وتقوي لدینا اإلیمان بقدرة نظام المدارس العامة على رعایة أ
 .    وجدیر بالذآر أن طریقة العمل المشترك الجدیدة هذه تنشر ثقافة تبني هدف مشترك وتحمل المسؤولية المرتبطة به.  عمل بطرق جدیدة یترتب عليها غرس اعتقادات جدیدة بمرور الوقتاألفراد على ال

ویدلف قطاع أوآالند للمدارس الموحدة عامه .  ودعمها لتنظيم جميع األصول المالية، والبشریة، والفعليةبدأت هذه المرحلة بالتنسيق بين جميع الموارد، وضمها،  ،)2014-2011(التطبيق : المرحلة الثالثة
ًثا الخاصة بإدارة وباستخدام األدوات المطورة حدی."  أهداف العام الثالث"، وسنستمر في التقدم الذي وضعنا أسسه خالل السنوات الماضية لتحقيق 2014-2013الثالث للتطبيق بحلول العام الدراسي 

وفي هذه المرحلة، نربط العمل المهم الخاص .  المهني والشخصي األداء، مثل استخدام إطار عمل وثيقة التقييم المتوازنة، سنستخدم هذا الهيكل الجدید للمساءلة آمقياس لألداء وآذلك آدليل على التطور
وجدیر بالذآر أن جوهر هذه المرحلة تمثل في الترآيز على تعلم آيفية التطبيق الجيد بل والعمل المثمر مع بعضنا البعض، وسيظل .  التنظيميةبتنسيق الموارد البشریة الموهوبة مع األهداف واالحتياجات 

 .آذلك

الث خير دليل على مدى تقدمنا، حيث ظهرت نقاط القوة، ونقاط وتعتبر أهداف العام األول والعام الث."  أهداف العام الثالث"، سننتقل من مرحلة )2016-2014(التآلف والدعم : في المرحلة الرابعة
وستتبنى المؤسسة طریقة .  وفي هذا الوقت، سنكون جميعنا على وشك االنتهاء من أي من األعمال الرئيسية إما إعادة التجهيز وإما إعادة التخطيط.  الضعف، والفرص، والتهدیدات في خطة العمل األصلية

لن نجعل مشروعاتنا مقتصرة علينا .  وسنقوم آذلك بمشارآة تعریفات توضيحية حول ما نقوم به من أعمال والسبب من وراء القيام بها.  شيع استخدامها ویتفهمها الجميع بشكل جيدإلتمام العمل بحيث ی
 .  فحسب؛ ولكن سنخلق الفرص التي یستفيد منها جميع الطالب، وسنتوسع آذلك في نشرها

وستعمل تلك الخطة على وضع أساس للعمل خالل األعوام الستة . 2016عام الخامس في وضع خطة خمسية جدیدة أمام مجلس إدارة المدرسة للنظر في تطبيقها في شهر یونيو من عام یتمثل أحد أهداف ال
بمقدورنا التربع على عرش الریادة على الدوام، بل وسنطور من قدراتنا ونجعل منها قوة راسخة وبهذا التناغم الفكري، سيكون .  القادمة آي یبدأ قطاع أوآالند للمدارس الموحدة في الجزء الثاني من العمل

 .ومحفزة لبناء مستقبل باهر ألوآالند
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  یمكنك العثور على مزید من المعلومات حول الخطة االستراتيجية لقطاع أوآالند للمدارس الموحدة
 .www.thrivingstudents.orgوما یجري من أعمال حالًيا لتطبيق الخطة على 

 نموذج للتغيير -المدارس المجتمعية 
ویدور . فهي تمثل آًال من المكان وآليات الشراآات القائمة بين المدرسة وموارد المجتمع األخرى. تعد المدرسة المجتمعية استراتيجية لتنظيم موارد المجتمع لضمان نجاح الطالب

والخدمات، وأشكال الدعم، والفرص التي تؤدي إلى تحسين مستوى تعلم الطالب، وتقویة الصلة بين األسر، فضًال عن خلق مجتمعات جل ترآيزها حول الدراسات األآادیمية، 
رنو إلى توفير برنامج ، التي ت"مثلث التطور"وتعتمد هذه المدارس المجتمعية على فكرة . . . وبذلك تصبح المدارس بمثابة مراآز مجتمعية تفتح أبوابها أمام الجميع. أفضل حاًال

وتطویره ذاتًيا بشكل سليم، وبهذا یتقدم  توجيهي قوي، وزیادة فرص التعلم الموسعة من خالل إثرائها، فضًال عن تقدیم الخدمات المعدة إلزالة العقبات التي تحول دون تعلم الطالب
 .الطالب على الصعيدین األآادیمي واالجتماعي

 جمعية مساعدة األطفال —

إطار عملنا التوجيهي في تطویر جميع مدارس أوآالند العامة آي تصبح مدرسة  یتمثل
لقد قمنا بصياغة هذا النموذج من خالل النظر في فكرة .  مجتمعية متكاملة الخدمات

التي تتبناها جمعية مساعدة األطفال، وذلك لوضع حجر األساس للتخطيط " التطور مثلث"
وعند البدء، آان الطالب .  وطني للمدارس المجتمعيةاالستراتيجي للمجتمع ضمن العمل ال

ونظًرا لما أظهرته .  المتفوقون في بؤرة الترآيز لضمان وعي جميع األطراف بهذه الرؤیة
فرق العمل والمشارآة المجتمعية من تفاوت في األفكار والقضایا، قمنا بتصميم أضالع 

يمي عالي الجودة، واالهتمام المثلث بحيث تعكس الموضوعات الناشئة لضمان أساس تعل
ومن خالل وضع هذه .  بالصحة االجتماعية والنفسية، وخلق فرص متكافئة للتعلم

في أماآنها الصحيحة، قمنا برسم مناطق األهداف الرئيسية والتخطيط لها على " األضالع"
للتأآيد على وضع الصغار والشباب في صدارة أولویات مجلس  - مدار هذه الموضوعات 

على سبيل المثال، المدارس اآلمنة الصحية الداعمة للطالب؛ والتوجيه الفعال (ارة لدینا اإلد
وبعد ذلك، ). عالي الجودة؛ وإعداد الطالب للنجاح في حياتهم الجامعية والمهنية على السواء

على سبيل المثال، بناء (نقوم بإضافة األولویات الرئيسية للمؤسسة بشأن البناء والمساءلة 
وإجماًال، تشمل مناطق األهداف ).  مجتمعي متكامل الخدمات، والمساءلة عن الجودةقطاع 

الخمسة سالفة الذآر نطاق األفكار، والقضایا، واألسئلة، والخطط الخاصة بالعمل 
  .ینتظرنا الذي

 

 ما المقصود بالمدارس المجتمعية متكاملة الخدمات وقطاع المدارس المجتمعية متكامل الخدمات؟
.  أيًضا الخدمات متكاملة مجتمعية مدارس من يتكون الخدمات متكامل مجتمعية مدارس قطاع إنشاء: وهي بها، القيام األخرى القطاعات من الكثير يحاول لم مهمة عاتقه على الموحدة للمدارس أوآالند اعقط أخذ
 واالجتماعية، الصحية، الفرص في المساواة عدم فكرة وتمحو الطالب، شؤون بجميع تهتم الخدمات متكاملة عيةمجتم مدارس قطاع إنشاء على الموحدة للمدارس أوآالند قطاع سيعمل الصدد، هذا وفي

  .نجاحهم على والحرص تعلمهم دعم شأنها من الطالب جميع لرعاية بيئة بتوفير قيامها عن فضًال والتعليمية؛
ومن خالل االستعانة بهذه االستراتيجية، عملت المدن والمقاطعات المنتشرة .  ين التعلم األآادیمي واألشكال الضروریة للدعم وخلق الفرصتعتمد فعالية المدارس المجتمعية متكاملة الخدمات على التكامل ب

  . بأنحاء الدولة على توطيد العالقات البناءة مع األسر ومع الكثير من شرآاء المجتمع بهدف تأسيس مدارس مجتمعية ذات فعالية

داء األآادیمي للطالب داخل المدارس المجتمعية اق على مدار العشرین عاًما الماضية في المدن والمقاطعات المتزاید عددها، عن أدلة مستندة إلى بيانات توضح مدى التقدم الملحوظ في األأسفر العمل الش
ع معدالت البقاء بالمدرسة، وآذلك نسب المتخرجين، مع تحسن سلوآيات الطالب، وتحسن الصحة متكاملة الخدمات، وخاصًة في مادتي القراءة والریاضيات؛ فضًال عن تحسن نسبة الحضور، وارتفا

مواد آما آان لمشارآة الطالب أیًضا ثمار واضحة عادت بالنفع على مجتمع الشباب، حيث امتد األمر ليشمل منحهم الثقة في تناول ال.   األسریة، وزیادة نسبة مشارآة أولياء األمور ومجتمع الشباب
  .الدراسية والعمل داخل فریق عمل

  :نستند في هذا العمل إلى مجموعة من المبادئ العامة، وهي

  .إیماننا بأن اآتساب التعلم یتم في جميع البيئات دون أن تكون هناك بيئة تعلم واحدة تتميز عن غيرها -1

الطالب، وینبغي على القطاع، والمدارس، والمجتمع بأسره دعمها في سبيل إتاحة فرص لتعلم الطالب إیماننا بأن األسر والمعلمين هم العوامل الرئيسية المؤثرة على نجاح  -2
  .سواء داخل الحجرة الدراسية أو خارجها

ن إیماننا بما یتمتع به جميع محاجتنا للتقریب بين الطالب واألسر بطریقة تعتمد على نقاط القوة المتأصلة في ذهن الطفل، ومبادئ تطویر الشباب والبشریة، وذلك نبًعا   -3
  .الطالب واألسر من قدرة على تحقيق النجاح إذا توفر لدیهم الدعم المالئم

  .حاجتنا الحترام الهویة الثقافية واللغویة لطالبنا وأسرهم واالستناد إليها -4

  .حاجتنا لتعزیز المشارآة، والتنسيق، والتعاون بين مختلف الشرآاء بشكل فعال -5
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  .حاجتنا الستخدام بيانات صالحة لتحدید االحتياجات المطلوبة وترتيبها حسب األولویات، وآذلك حاجتنا لقياس النجاح -6

  .حاجتنا لضمان مالءمة خدمات الدعم وسهولة الوصول إليها -7

وتدرك المدارس المجتمعية متكاملة الخدمات .  لمستوى في البرامج التوجيهية عالية الجودةذهب قادة المدارس إلى أنه یجب تلبية جميع احتياجات الطالب من أجل بلوغ التحصيل األآادیمي عالي ا
  .  لخوض الحياة الجامعية والمهنية وشرآاؤها أن الطالب في حاجة إلى مجموعة متنوعة متجانسة من أشكال الدعم األآادیمي والتعليمي إلحراز النجاح داخل المدرسة ولالستعداد

جتمع سعًيا وراء تسریع خطى التحصيل المدرسة المجتمعية متكاملة الخدمات في أوآالند تزود جميع الطالب بالخدمات؛ وتدعو المجتمع للمشارآة، وتسهم في توسيع حدوده داخل الم جدیر بالذآر أن
ة مشترآة تتبناها المدرسة، فضًال عن االستعانة بالبيانات لتقييم نتائج خدمات الدعم األآادیمي ویتعاون األفراد البالغون داخل المدرسة وداخل المجتمع فيما بينهم للوصول إلى رؤی.  األآادیمي وتقدمه

داخل أوآالند، حيث الموجود في الصفحة التالية المدارس المجتمعية متكاملة الخدمات  3ویوضح الرسم البياني .  وتتقاسم المدرسة المسؤولية حول نجاح الطالب، واألسرة، ونجاح المجتمع آكل.  والتعليمي
  : تقوم بما یلي

  تقدم نظاًما متكامًال ومتناسًقا من خدمات الدعم األآادیمي والتعليمي . 1

  تصبح مرآًزا آمًنا وصحًيا للمجتمع . 2

  تدعم الثقة، والعالقات، والشراآات الدولية . 3

  علق بأمور القيادة واتخاذ القرارتعمل على بناء القدرات لدى البالغين والطالب لمشارآة المسؤولية فيما یت. 4

  .وأخيًرا، تلعب دورها في تصميم نهج محدد، ومزج الخدمات المقدمة لجميع المجتمعات من خالل عملية اإلدراك والتعامل مع عدم المساواة. 5

وتتمتع المدرسة المجتمعية متكاملة الخدمات بأساس . رة، والمجتمع للعمل مًعا على نجاح الطالبتشكل المدرسة المجتمعية متكاملة الخدمات مكاًنا تتوفر به مجموعة من أشكال الشراآة بين المدرسة، واألس
  .  أآادیمي قوي یرآز بشكل متكامل على تطور الشباب، ودعم األسرة ومشارآتها، وتقدیم الخدمات الصحية واالجتماعية، وتطویر المجتمع

حواجز  ل التحاقهم بالمدرسة وبعد االلتحاق بها، وآذلك أثناء االستراحات المدرسية وعطالت الصيف؛ وتقدیم خدمات صحية واجتماعية شاملة تتناولیتسبب ذلك في خلق فرص تعلم موسعة أمام الطالب قب
وتعمل المدرسة المجتمعية .  ل المدرسة وداخل المنزل على السواءالتعلم؛ باإلضافة إلى مشارآة المجتمع واألسرة التي من شأنها زیادة نسبة مشارآة أولياء األمور ومساهماتهم في دعم تعلم أبنائهم داخ

  .   متكاملة الخدمات أیًضا على إشراك المواطنين وشرآاء المجتمع في الحياة المدرسية، مع توفير فرص تعلم طویلة المدى لألسر

من معلمين، وغيرهم من موظفي  -تعاونية من خالل ممثلين من مجموعات أصحاب المصالح آافة في المدرسة والمجتمع یتمثل المحور الرئيسي لخلق بيئة معمرة غنية بالموارد لألبناء واألسر في القيادة ال
درسة المجتمعية متكاملة الخدمات ویشتمل إطار العمل الموضوع من ِقبل القيادة التعاونية داخل الم.  المدرسة، وأولياء األمور، والطالب، والممولين، وأفراد المجتمع، وشرآاء المجتمع، وصناع السياسات

يئات العامة، مع التأآيد بصورة خاصة على إتاحة فرص على تكوین فریق قيادي یضم العدید من أصحاب المصالح على مستوى الموقع، فضًال عن توفير فرق عمل عبر الحدود داخل القطاع وغيره من اله
س ل هذا األمر حدوث تحول ثقافي من الهيكل الهرمي األآثر تنظيًما وإدراك أن تطور العالقات بين المجتمع والمدرسة داخل إطار عمل المداروبالتالي، سيشم.  القيادة أمام أولياء األمور والطالب

  .المجتمعية متكاملة الخدمات یعد أمًرا حيوًیا لتأسيس شبكة موارد قویة ومتجددة للطالب وأسرهم

وة واحدة دون استفادة ة الخدمات وقطاع المدارس المجتمعية متكاملة الخدمات بترسيخ اإلیمان بالفكرة والوثوق بها؛ حيث ال یتسنى لها االنطالق إلى األمام خطیبدأ التحول إلى المدارس المجتمعية متكامل
، وقادة القطاعات المدرسية وقادة المواقع، واألسر، ومقدمي الخدمات لشرآاء وقد ترسخت فكرة مشترآة ساهم في إعدادها آل من اإلحصائيات الرئيسية التي یتم جمعها من جميع أنحاء المدینة.  المجتمع

  .مشارآة مًعا في عملية التطبيقالمجتمع، وأفراد المجتمع؛ بشأن المالمح الضروریة الستراتيجية المدارس المجتمعية متكاملة الخدمات، بحيث یتسنى لجميع هذه األطراف ال
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 ل قطاع أوآالند للمدارس الموحدةنظرة عامة حو
  :یشتمل هذا القسم على

  8  ..............................................................................................................................  الرؤیة، والرسالة، واألهداف

  9  ............................................................................................................................................  األداء األآادیمي

  9  ..............................................................................................................................................  الوضع المالي

 حول دليل أولياء األمور هذا
یوضح البحث أن توقعات أولياء األمور ودعمهم یعد من أآثر العوامل  .ستتوفر أفضل الفرص أمام أبنائك إلحراز النجاح األآادیمي هذا العام وآل عام في حالة وجود شراآة قویة بينك وبين المدرسة

، وذلك لتزویدهم بالمعلومات واألدوات التي تساعد 2014-2013لذا، تم وضع هذه الفكرة في االعتبار عند إعداد الدليل الخاص بأولياء األمور لعام . المؤثرة التي من شأنها التأثير في تحصيل الطالب
لمستشارین حول تقدم أبنائهم، ولعب أدوار وفي قطاع أوآالند للمدارس الموحدة، نرجو من أولياء األمور ونطلب منهم دعم أبنائهم في التعلم داخل المنزل، والتعاون مع المعلمين وا. النجاحأبناءهم على 

  .ي المستوى لكل طالبفّعالة في اتخاذ القرار بالمدرسة، وتشجيعنا على االستمرار في التزامنا بتوفير تعليم عال

، تشمل موارد أولياء األمور آل 15وابتداًء من الصفحة رقم . لهبدًءا من هذه الصفحة، تقدم النظرة العامة للقطاع معلومات عامة حول أهداف قطاع أوآالند للمدارس الموحدة واالستراتيجيات المتبعة داخ
وتتضمن أیًضا األساليب المتبعة للتشجيع على العادات الجيدة أثناء المذاآرة، والدعوة إلدخال . ووصوًال إلى الدورات التدریبية الالزمة للتقدیم بالكليةیتعلق باألمر بدایة من آيفية التحاق الطفل بالروضة   ما

  . الخاصة بمكاتب القطاع وآل مدرسة على حدةویحتوي القسم األخير من الدليل على دليل بأرقام الهواتف . تحسينات على األمور المتعلقة بالمدرسة أو بالقطاع بوجٍه عام

  .على مدار هذا الدليل إلى الوالدین أو الوصي" ولي األمر"وتشير آلمة 

  !مع أطيب التمنيات بقضاء عام دراسي ناجح. نأمل أن یقدم لك هذا الدليل ید العون فيما تحتاجه

 نظرة عامة حول قطاع أوآالند للمدارس الموحدة 
 الرؤیة

هم، فضًال عن إعدادهم وبناًء على ذلك، سيكونون مواطنين یتحلون بالوعي، والكفاءة، والتفكير النقدي، والمعلومات الكافية، والمشارآة، والنفع ألنفسهم ولغير. ع الطالب من المدرسة الثانویةسيتخرج جمي
 .إلحراز النجاح في الحياة الجامعية والمهنية

 الرسالة
 .طالب لكل يومًيا التميز من عالية درجة على معلمين وتوفير الطالب، جميع بين والمساواة الطالب، احتياجات جميع تلبية شأنها من الخدمات ملةمتكا مجتمعية مدارس قطاع تأسيس

 األهداف
 :يلي بما الموحدة للمدارس أوآالند قطاع في طالب آل سيتمتع

 .بالهدوء ينعم مدرسي بفناء التمتع إلى سيؤدي مما والمدارس، المجتمع داخل العنف من للتقليل المجتمع وشرآاء لمدنيونا الشرآاء فيها يتعاون ومؤيدة، وصحية، آمنة، بمدرسة االلتحاق• 
 والتحدث، والكتابة، القراءة، على بالقدرة متمتعه لضمان وذلك الثانوية، المدرسة من تخرجهم عند والمهنية الجامعية الحياة في النجاح إحراز على بالقدرة للتحلي والقدرات والمهارات، المعرفة، اآتساب  •

 .الثانوية بعد ما المرحلة في النجاح إلحراز الرياضي والتفكير النقدي، والتفكير
 .الدراسي العام مدار على يومًيا المهرة المعلمين خالل من الجودة عالي الفعال التعلم على الحصول• 

 :یلي بما الموحدة للمدارس أوآالند قطاع سيتمتع

 .آامل بشكٍل ودعمهما المتميزون والطالب المجتمعية المدارس نجاح لخدمة يعمل الخدمات متكامل مجتمعية مدارس قطاع سيصبح• 
 . عالية بجودة المنظمة داخل وعملها المدارس تمتع عن مسؤوًال سيصبح• 
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 البيانات الدیموغرافية للطالب
ویعد الثراء . ویفتخر قطاع أوآالند للمدارس الموحدة بأنه یضم الشرائح الطالبية األآثر تنوًعا بكاليفورنيا. طالًبا 36273الند للمدارس الموحدة ، التحق بقطاع أوآ2013- 2012خالل العام الدراسي 

  . الثقافي والتنوع اللغوي داخل قطاعنا أحد أعظم األصول التي نحتاج إليها إلعداد الطالب لخوض الحياة الجامعية والمهنية

فبجانب اإلنجليزیة، توجد اللغات األساسية األآثر تحدًثا . لغة 40، باإلضافة إلى تقدیم أآثر من )ELL(بالمئة من طالب قطاع أوآالند للمدارس الموحدة من متعلمي اللغة اإلنجليزیة  30آثر من هناك أ
  .، والعربية)الياو(، والمياو )الكمبودیة(وهي، اإلسبانية، والكانتونية، والفيتنامية، والخميریة 

 األداء األآادیمي
یوضح الرسم البياني األول . وهو مقياس یعكس مستوى تحصيل طالب القطاع في اختبارات المعایير بوالیة آاليفورنيا، )API(ال یزال قطاع أوآالند للمدارس الموحدة یحقق تقدًما على مؤشر األداء األآادیمي 

  .ضيویعتمد هذا المؤشر األساسي على نتائج اختبار العام الماضي، ویعكس نمو هذا المؤشر مدى التقدم الذي حققه القطاع على مدار العام الما. ي خالل العقدنتائج مؤشر األداء األآادیم 8بالصفحة رقم 
یكيون األفارقة والطالب ذوو األصول من أمریكا الالتينية تقدًما ضئيًال، بينما وقد أحرز الطالب األمر. ارتفاع مؤشر األداء األآادیمي بين المجموعات الفرعية 9یوضح الرسم البياني الثاني بالصفحة رقم 

  .آما أظهر الطالب المعاقون تقدًما ملحوًظا في األداء األآادیمي. أظهرت غالبية المجموعات الفرعية انخفاًضا ضئيًال في الدرجات على مدار العام الماضي

على مدار ) للطالب المعاقين بإعاقة محددة) CMA(وتقييم آاليفورنيا المعدل ) CST(توزیع أداء الطالب بين اختبارات المعایير بوالیة آاليفورنيا  9لصفحة رقم یتضح في الرسمين البيانيين التاليين في ا
في مادتي آداب اللغة اإلنجليزیة ) في أآثر من صف دراسي(أو متقدمة ) واحد في صف دراسي(عالوًة على ما سبق، شهدت النسبة المئویة للطالب الحاصلين على درجات ممتازة . األعوام الثمانية الماضية

)ELA (تمثل أعلى مجموعتين المستویين الممتاز والمتقدم، بينما تمثل أدنى مجموعتين المستوى األساسي المنخفض والمستوى . والریاضيات زیادة، إال أن هذه النسبة شهدت انخفاًضا خالل األعوام الحالية
  .ساسي األقل انخفاًضااأل

التميز في :  يسية فيما یليعلى ضرورة التزامنا بالترآيز على أهدافنا الرئيسية في الوقت الذي نقوم فيه بإحراز التقدم على مدار الوقت، وتتمثل هذه األهداف الرئ 10یؤآد الرسمان البيانيان بالصفحة رقم 
مدار العقد  یمثل الرسم البياني الخطي تميز طالب الصفين الثالث والرابع في مادة القراءة، وفًقا لقياس اختبارات المعایير بوالیة آاليفورنيا على. التاسع مادة القراءة بالصف الثالث وفي مادة الجبر بالصف

  .الماضي

درجات متميزة في مادة الجبر وفًقا لمقایيس اختبارات المعایير بوالیة آاليفورنيا على النسبة المئویة لطالب الصف التاسع الذین حصلوا على  10یوضح الرسم البياني ذو األعمدة الموجود بالصفحة رقم 
  . مدار األعوام الثمانية الماضية

لثانویة نيا االلتزام بشروط اختبار إتمام المرحلة اویتعين على جميع طالب المدارس العامة بكاليفور. ، أصدرت آاليفورنيا تشریًعا جدیًدا لوضع اختبار إتمام المرحلة الثانویة بوالیة آاليفورنيا1999في عام 
ر في تحسين مستوى تحصيل الطالب في المرحلة الثانویة، ختباویتمثل الغرض من وراء هذا اال. ، باإلضافة إلى االلتزام بالشروط المحلية والحكومية األخرى للفوز بدبلوم المدرسة الثانویةنيارليفوبوالیة آا

وثمة شراآة بيننا وبين آليات بيرالتا لدعم الطالب الذین یحتاجون إلى مساعدة .  لمتخرجين من المدرسة الثانویة في مواد القراءة، والكتابة، والریاضيات على مستوى آل صفوضمان تميز الطالب ا
ویوضح الجدول المذآور في . آداب اللغة اإلنجليزیة والریاضيات: یة بوالیة آاليفورنيا من مادتين، همار إتمام المرحلة الثانوختباویتكون ا. نيارليفور إتمام المرحلة الثانویة بوالیة آاختباإضافية الجتياز ا

  .2012-2011أداء الطالب خالل العام الدراسي  10أسفل الصفحة رقم 

  .فقط 2012- 2011يع الرسومات البيانية على البيانات الخاصة بالعام الدراسي لذلك، فقد اشتملت جم. متوفرة وقت إرسال هذا الدليل لطباعته 2013-2012لم تكن نتائج الطالب للعام الدراسي 

 الوضع المالي
وعلى . وآان لهذا األمر أثره على موازنة قطاع أوآالند للمدارس الموحدة وعلى عملية تعلم الطالب. 2007شهدت آاليفورنيا العدید من االنخفاضات الهائلة في مصادر تمویل المدرسة منذ عام 

النفسية، -لإلیفاء بالمتطلبات التعليمية، واالجتماعية الرغم من التحدیات التاریخية التي تواجهها قطاعات مدارس آاليفورنيا عند تقليص التمویل، فإننا نسعى جاهدین لتوسيع مواردنا المحدودة
  .وآذلك متطلبات تشغيل قطاع حضري ضخم مثل قطاعنا

وال شك أن إجازة مقترح الوالیة . ، فضًال عن البيانات الدیموغرافية للطالب)ADA(تمویل القطاع في قيد الطالب، والنسبة المئویة للحضور اليومي  تتمثل العوامل الرئيسية المؤثرة في
وفي هذا الشأن، یقترح العمدة نموذًجا مالًيا . 2013یر ینا 10في  2014-2013وأصدر العمدة الموازنة الخاصة بالعام .  قد أمدنا ببعض األمل نحو التمتع بمستقبل مالي أآثر إشراًقا  30 رقم

).  LCFF" (نموذج التمویل الخاضع للرقابة المحلية"جدیًدا للمرحلة التعليمية بدًءا من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، مما سيزید من التمویل الخاص بكل طالب والمعروف باسم 
، سيتمتع قطاع أوآالند للمدارس الموحدة بوضع مالي نفعي نظًرا الرتفاع 2013في یونيو  2014-2013لمقترح الخاص بنموذج التمویل الجدید لعام حالة اعتماد جهات التشریع والعمدة ل في

  .نسبة الطالب من متعلمي اللغة اإلنجليزیة والطالب الذین یتمتعون بأهلية الحصول على وجبات مجانية أو مخفضة

ج من المدارس الثانویة، الموحدة على قائمة أولویاته قضية تمویل عملية االنتقال األآادیمي لإلیفاء بالمعایير الحكومية لألساس المشترك، وزیادة معدالت التخر یضع قطاع أوآالند للمدارس
دة عالية إلرضاء طالبنا وأسرهم في جميع المناطق المجاورة، وضرب نعهد بتوفير مدارس تتمتع بجو. وتقليص حاالت عدم التناسب بين الطالب في آل من الدراسة األآادیمية وحاالت اإلیقاف

  .نموذج على التنظيم الجيد لجميع الموارد لإلیفاء بمتطلبات مجتمعاتنا المدرسية

 .www.ousd.k12.ca.us/financedocsللوصول إلى الوثائق المالية التاریخية لقطاعنا، تفضل بزیارة موقعنا على الویب 
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 الي تكلفة الغياب عن المدرسة؟هل تعلم إجم

التي تفتح الباب على مصراعيه لوقوع مشكالت أآثر " البوابة"إن الغياب عن المدرسة یعد جریمة 
حيث تتكبد مدارس أوآالند أیًضا مالیين الدوالرات آل عام، مما یحرم جميع الطالب من .  عمًقا

  .حيث ال یقتصر الضرر على الطالب الهاربين فقط- البرامج 

فأیام الدراسة بالمدرسة . ترتكز العالقة بين مستوى الحضور واإلنجاز في مجال البحث والحس السليم
یوًما فقط آل عام، وآل یوم منها له أهميته الشدیدة في مساعدة الطالب على النجاح  180تمثل 

ما یحدد  وعلى الرغم من ذلك، ال یعرف الكثير من أولياء األمور أن حضور الطالب هو.  بالمدرسة
حيث یعتمد تمویل قطاع المدارس على نسبة القيد .  اإلیرادات التي تحصل عليها المدارس من الدولة

مضروبة في متوسط الحضور اليومي، األمر الذي یعني أن عدم وجود الطالب یتسبب في نقص 
  .األموال الالزمة لتمویل البرامج، وشراء الموارد، ودفع رواتب المعلمين

عن سبب تغيب الطالب سواء أآان لعذٍر ما أم دون عذر، فلن یتلقى القطاع التمویل بغض النظر 
ومن ثم، تتكلف مدارسنا مالیين الدوالرات . الخاص بالطالب، وعليه یفتقد الطالب فرصة مهمة للتعلم

  .لذا، ُیرجى التأآد من حضور ابنك إلى المدرسة بشكٍل یومي.  عند غياب الطالب

 آل فرد داخل مجتمعنا للمساهمة في نجاح الطالبالدور الذي یلعبه

 .یظهر الطالب أفضل ما لدیهم ویفعلون قصارى جهدهم في عملهم اليومي داخل المدرسة• 

تتوقع األسر الكثير من أبنائها، وتساندهم لبذل أقصى ما لدیهم من جهد في آل یوم دراسي للتخرج • 
 .وهم على استعداد لخوض الحياة الجامعية

آز المعلمون على نتائج اإلنجازات التي یحققها الطالب، مع توفير منهج دراسي فعال، واالستفادة یر• 
من أفضل الممارسات التعليمية ذات الثقة، والتدریس بطرق وثيقة الصلة بثقافتهم، والتفكر دائًما في 

 .آيفية تحسين مهارة التدریس لدیهم وتعلمها

إلى جانب دعمهم لضمان ترآيز آل حجرة دراسية على جدوى  یمارس النظار الضغط على المعلمين• 
تحصيل الطالب، باإلضافة إلى التأآد من تمتع المعلمين بجميع الموارد، والبيانات، والمالحظات 

 .التي یحتاجونها للتمييز بين سبل التعلم لتلبية احتياجات آل طالب على حدة

المدرسة الثانویة وهم على استعداد لخوض  تترآز جهود الجميع لضمان تخرج جميع الطالب من• 
الحياة الجامعية والمهنية، سواء أآانوا من أعضاء هيئة التدریس بقطاع أوآالند للمدارس الموحدة 
ویعملون بشكل مباشر مع الطالب داخل الحجرة الدراسية، أم ممن یدعمون هذا العمل من خالل 

 .خلق بيئة تعلم نظيفة وآمنة

تمع لمدارسنا البرامج والخدمات ذات األهمية البالغة لدعم الطالب واألسر، فضًال یقدم شرآاء المج• 
عن الدور الذي یلعبونه في مراجعة البيانات التي تساعد في تحدید الموارد وتوظيفها لتلبية احتياجات 

 .مجتمع المدرسة
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في قطاع أوآالند للمدارس الموحدة، نتعهد بتقدیم التعليم، والمناهج الدراسية، والخبرات، 
وحتى یصبح هذا الهدف . وأشكال الدعم الالزمة إلعداد طالبنا لخوض الحياة الجامعية والمهنية

. تميزأمًرا واقعًيا، نعمد إلى االستعانة باستراتيجيات تضمن بلوغ الطالب مستویات بعينها من ال
وتوجد بضع أمثلة على هذه االستراتيجيات في القائمة الموضحة أدناه، إلى جانب بعض الطرق 

ولمعرفة الخطوات األخرى التي تتبعها مدرستك لمساعدة . التي ستكون عوًنا لك داخل المنزل
الطالب في تحقيق هذه األهداف، تحدث إلى ناظر المدرسة، أو إلى أحد المعلمين، أو إلى أحد 

ولمعرفة توضيحات أآثر حول المعرفة، . الموظفين العاملين بالمدرسة التي یلتحق بها ابنك
والمهارات، والمفاهيم التي یتوقع من الطالب إجادتها في آل صف دراسي، راجع معایير 

 ./www.cde.ca.gov/be/st/ssالمحتوى بكاليفورنيا على موقع الویب 

از النجاح إعداد طالب أوآالند إلحر: هدف القطاع
 . في الحياة الجامعية والمهنية

سيتمتع جميع الطالب داخل قطاع أوآالند للمدارس الموحدة باآتساب المعرفة، والمهارات، 
والقدرات التي تؤهلهم للنجاح في الحياة الجامعية والمهنية عند تخرجهم من المدرسة 

تحدث، والتفكير النقدي، والتفكير الثانویة، وضمان تمتعهم بالقدرة على القراءة، والكتابة، وال
 . الریاضي لتحقيق النجاح في المرحلة ما بعد الثانویة

وهناك أمثلة عدیدة على ما یقدمه قطاع أوآالند للمدارس الموحدة بشأن 
 :مساعدة الطالب في تحقيق أهدافهم، نذآر منها

لتي تسبق الروضة وحتى تنمية ثقافة االلتحاق بالكليات داخل آل مدرسة، بدًءا من المرحلة ا• 
الصف الثاني عشر، فضًال عن دعم الرؤیة التي یتبناها جميع طالب أوآالند في أن یصبحوا 

  .طالًبا مؤهلين لدخول الكليات
االستمرار في تحقيق التناسق بين الدورات التدریبية بالمدارس الثانویة وشروط االلتحاق • 

، من خالل التصدیق على الدورات )UC/CSU(جامعة والیة آاليفورنيا /بجامعة آاليفورنيا
  . في جميع المواد الدراسية" ز-أ"التدریبية تبًعا لإلیفاء بشروط 

اتساق جميع الدورات التدریبية للتعليم المهني والفني مع معایير األساس المشترك، وآذلك • 
  .متى أمكن" ز-أ"توافقها مع معایير شهادة 

والمراآز التعليمية الجدیدة ودعمها، والتي ینصب ترآيزها االستمرار في دعم األآادیميات • 
على فكرة التعليم المرتبط بالحياة المهنية داخل المدارس الثانویة بقطاع أوآالند للمدارس 

  .الموحدة
بالمجان لجميع طالب المدارس بالمرحلة  Kuder Career Navigatorتوفير أداة • 

ت والمهارات وربطها بالغایات التي یسعون لتحقيقها بعد اإلعدادیة والثانویة لمعرفة االهتماما
 .التخرج من المدرسة الثانویة

العمل مع شرآاء المجتمع لوضع خطة للحياة الجامعية والمهنية من خالل برامج ما بعد • 
 .المدرسة وبرامج المناهج الدراسية اإلضافية

خاصًة في العطلة الصيفية، التوسع في منح الطالب فرص الحصول على دورات تدریبية، و• 
 .لتنمية المهارات التي تمكنهم من النجاح في ميادین العمل

 . التي یتمتعون بها مع المجتمعات المدرسية" المعرفة الجامعية"دعم القادة النظراء لمشارآة • 
، التي توفر دعًما إضافًيا لزیادة )AP(زیادة عدد محاضرات دورات المستوى المتقدم • 

جتياز دورات المستوى المتقدم بين الطالب األمریكيين األفارقة وطالب أمریكا معدالت ا
 .الالتينية

واختبارات الكفاءة ) SAT(زیادة مشارآة الطالب وتحسين أدائهم في اختبار الكفاءة الدراسية • 
، وتقدیم إعفاءات للطالب من المصروفات ألداء االختبارات )PSAT(الدراسية التمهيدیة 

.مجاًنا

یقدم برنامج ). EAP(تشجيع طالب الصف الحادي عشر الستكمال برنامج التقييم المبكر • 
التقييم المبكر معياًرا حول آيفية استعداد الطالب لاللتحاق بالكلية، وذلك لضمان إعداد طالب 
الصف الثاني عشر بشكل صحيح لتحمل مسؤولية العمل داخل الكلية دون الحاجة إلى تحسين 

 .عملهم
تشجيع طالب المدارس الثانویة على االلتحاق بالدورات التدریبية بالكلية أثناء دراستهم • 

 .الثانویة سعًيا لتحقيق أهدافنا في التقدم واالرتقاء بهم

 :ما یمكن فعله لمساعدة الطالب في بلوغ الهدف
. حق بهمقابلة معلم الطالب إذا آان لدیك أي تساؤالت حول أدائه في الصف الدراسي الملت• 

 .فالوقت ليس مبكًرا على اإلطالق لطلب مساعدة تفيد في إحراز الطالب للنجاح
إجراء االتصاالت مع المختصين، والمستشارین، وغيرهم من الشرآاء بالمدرسة الذین • 

وال شك . یوجهون جل ترآيزهم على دعم الطالب وإعدادهم لخوض الحياة الجامعية والمهنية
لغين قد یمثلون موارد بشریة لها قيمتها داخل المدارس اإلعدادیة أن هؤالء األفراد البا

 .والثانویة
الحفاظ على متابعة درجة تقدم الطالب بشكٍل دائم، حتى إن لم تكن على درایة بجميع تفاصيل • 

ویمكنك القيام بذلك من خالل التحدث إلى المعلم إذا آنت بحاجة إلى مساعدة . المادة الدراسية
 .بالمنزلفي متابعته 

على سبيل المثال، قم . مساعدة الطالب في اآتساب مهارات قویة للمذاآرة وإدارة الوقت• 
أو اطلب . بتخصيص مكان محدد داخل المنزل آي یستكمل فيه الطالب إتمام واجبه المدرسي

منه إطالعك على الواجبات المدرسية واالختبارات التي یؤدیها آي تكون على درایة تامة 
 .ت العمل المدرسي طوال الوقتبمستجدا

أو غيره من  ABIإذا آان الطالب بالمرحلة الثانویة، فاستفسر عن مدخل أولياء األمور • 
األدوات المتوفرة عبر اإلنترنت لمتابعة مدى تقدم الطالب، وما یشمله من الحضور، 

 .الدرجات التي یحصل عليها في الواجبات المدرسية، ودرجات االختبار
حتى إن لم تلتحق بالكلية، فال یزال لدیك دائًما . وك االلتحاق بالكلية في ذهن الطالبغرس سل• 

لذا أخبر الطالب بأملك في أن . الكثير من التوقعات التعليمية حول ما قد یتحقق داخل منزلك
یتخرج من المدرسة الثانویة وهو على استعداد لخوض الحياة الجامعية والمهنية، وإیمانك بأنه 

 .على تحقيق النجاح قادر
وخاللها، وضح للطالب أن . أخذ جولة داخل الحرم الجامعي بالكليات المحلية في منطقتك• 

 .التعليم العالي في سن مبكرة سيجعله بعد التخرج من المدرسة الثانویة جزًءا من تلك الثقافة
ي تسلط الضوء على المشارآة الفّعالة في الفّعاليات المقامة داخل القطاع، وخاصًة تلك الت• 

حيث ُیفضل حضور أولياء األمور واألسر للفّعاليات .  اإلعداد للحياة الجامعية والمهنية
المقامة داخل القطاع آلما أمكن ذلك للتعرف على المزید حول ما یجري داخل مدارس أبنائهم 

الشتراك وینبغي عليك أیًضا التفكر في ا. وداخل قطاع أوآالند للمدارس الموحدة بوجه عام
في مدرسة ) SSC(في مجلس اآلباء أو حتى االنضمام إلى عضویة مجلس المدرسة 

 .الطالب
 23  راجع الصفحة رقم - ") ز- أ"المعروفة آذلك باسم شروط (التعرف على شروط التأهل للكلية • 

. ویةومقارنتها بالمحتوى الدراسي الذي یتناوله طفلك في المدرسة الثان) لمشاهدة القائمة الكاملة
وإذا آان لدیك أي تساؤالت حول أي من الدورات التدریبية، یمكنك التحدث إلى المعلم، أو 

: تفضل بزیارة صفحة بوابات جامعة آاليفورنيا على موقع الویب. المستشار، أو ناظر المدرسة
www.ucop.edu/doorways/  وابحث عن قائمة الدورات المعتمدة داخل المدرسة

.التابع لها الطالب
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التحدث مع الطالب حول االشتراك في األآادیمية أو المرآز التعليمي القائم على فكرة التعليم • 
حيث یساهم هذا األمر في اآتساب التعلم المرتبط . المرتبط بالحياة المهنية داخل المدرسة الثانویة

موقع التعلم تفضل بزیارة . بأرض الواقع باإلضافة إلى استيعاب محتوى اإلعداد لدخول الكلية
للحصول على  www.ousd.k12.ca.us/linkedlearningالمرتبط على الویب 

مزید من المعلومات حول البرامج المتوفرة في المدارس الثانویة بقطاع أوآالند للمدارس 
 .الموحدة

المتوفرة على اإلنترنت  Kuder Career Navigatorالتعرف على ملف تعریف أداة • 
رف على مهارات الطالب واهتماماته، وتجاذب أطراف الحدیث حول التع. بصحبة الطالب
، وتعرف على www.kudernavigator.comتفضل بزیارة . أهدافه المستقبلية

 .مزید من التفاصيل من المعلم، أو المستشار، أو ناظر المدرسة التي یلتحق بها الطالب

اع أوآالند للمدارس الموحدة لطلب التواصل مع مكتب اإلعداد للحياة الجامعية والمهنية بقط• 
 www.ousd.k12.ca.us/ccroتفضل بزیارة موقعنا على الویب . المزید من الدعم

 .لمعرفة أرقام الهاتف وعناوین البرید اإللكتروني
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 موارد أولياء األمور

         يشتمل ھذا القسم على:

 15  .............................................................................................................................االلتحاق والتسجيل

 19  .......................................................................................................................  الشراكة من أجل النجاح

 23  ............................................................................................  بطاقات التقارير، واالختبارات، والترقية/التخرج

 موارد أولياء األمور
منھا على سبيل -لضمان حصول أبنائك على تعليم رائع، تحتاج إلى معرفة بعض المعلومات 

لتحاقھم بالمدارس المناسبة لھم، وكيفية دعمھم خالل تعلمھم بدًءا من اليوم األول المثال، طريقة ا
لھم في روضة األطفال وحتى آخر يوم في المدرسة الثانوية، باإلضافة إلى كيفية المشاركة في 

اتخاذ القرار بشأن المدرسة التي يكون لھا تأثير في تعلمھم، وحتى طريقة تشكيل السياسات 
داخل القطاع. وتضم ھذه الصفحات بين جنباتھا الموارد واالستراتيجيات التي من واألولويات 

 شأنھا مساعدتك في كل خطوة على طول الطريق.

 االلتحاق والتسجيل
يرغب جميع أولياء األمور في إحضار أبنائھم إلى مدارس يجنون فيھا النجاح على المستويين 

د تكون تلك البيئة التي يبغونھا مختلفة إلى حد ما. الشخصي واألكاديمي. وبالنسبة لكل أسرة، فق
وبغرض توفير فرصة العثور على ما يناسب ابنك، يتيح قطاع أوكالند للمدارس الموحدة لكل 

طالب التقدم إلى أي مدرسة داخل القطاع. يكمن الھدف من إجراء االلتحاق المفتوح، المعروف 
ر فرصة متكافئة أمام جميع األسر في باسم "برنامج خيارات المدارس"، في ضمان توفي

 الوصول إلى المدارس عالية األداء في جميع أرجاء المدينة.

 تقييم الخيارات
تتوفر موارد عديدة لمساعدتك في التعرف على مدارس القطاع والمقارنة بينھا، وھي تتضمن 

المساءلة بطاقات نتائج المدرسة داخل قطاع أوكالند للمدارس الموحدة، وبطاقات تقارير 
المدرسية الالزمة بشكل رسمي وفيدرالي، باإلضافة إلى موقع قطاع أوكالند للمدارس الموحدة 

). كما يشكل حضور اللقاءات المفتوحة إلى جانب www.ousd.k12.ca.usعلى الويب (

زيارات الحرم التعليمي فرًصا عظيمة في لمس روح المجتمعات التعليمية المختلفة. حيث تتوفر 
من اللقاءات المفتوحة على موقع القطاع على الويب في شھر نوفمبر.  راجع  قائمة

www.ousd.k12.ca.us/enroll  في الفصلين الدراسيين األول والثاني للحصول

معلومات حول الزيارات واللقاءات المفتوحة حال توفرھا.  ويمكنك أيًضا االتصال  على
يات وأوقاتھا (راجع الدليل لمعرفة معلومات بالمدارس مباشرًة لمعرفة تواريخ ھذه الفعال

 االتصال بالمدارس). 

 بطاقات تقارير مساءلة المدرسة
الالزمة فيدرالًيا ورسمًيا في تزويد  )SARCيتمثل الغرض من بطاقة تقرير مساءلة المدرسة (

أولياء األمور والمجتمع بمعلومات محددة عن كل مدرسة عامة. وعلى الرغم من اختالف 
ھذه البطاقات من مدرسة إلى أخرى، فإن كل بطاقة منھا تتصدرھا نبذة تضم معلومات  تصميم

أساسية حول المدرسة، وطالبھا، ورسالتھا، وأھدافھا، وإنجازاتھا. وبالنسبة للمدارس التي تقدر 
بالمئة أو أكثر، يجب أن ُتترَجم ھذه البطاقة إلى ھذه  15نسبة الطالب المتحدثين بلغة واحدة فيھا 

اللغة التي يتحدثون بھا. ومن األھمية بمكان أن تحتوي بطاقة تقرير مساءلة المدرسة 
 العناصر التالية: على

 البيانات الديموغرافية• 

 معلومات حول السالمة المدرسية ومناخ التعلم • 

 البيانات األكاديمية• 

 معدالت إشغال المدرسة• 

 أحجام الفصول• 

 بما في ذلك المعلمون "ذوو الكفاءة" بيانات المعلمين والموظفين،• 

 شروح المناھج الدراسية واإلرشادات• 

 معلومات اإلعداد للتعليم ما بعد الثانوي• 

 البيانات المالية والنفقات• 

 معدالت التخرج (على مستوى المرحلة الثانوية)• 

 التشريع األول/حالة تحسين البرنامج• 

 معدالت اإليقاف والفصل •

 ئوية للخريجين المؤھلين لاللتحاق بجامعة كاليفورنيا وأنظمة والية كاليفورنياالنسبة الم •

 قياس جودة المدرسة من خالل نتائج االختبارات 
تشير بيانات أداء المدرسة إلى جودة التعليم في المدرسة، ولكن نتائج االختبارات ال تمثل الجانب 

واحد بھا، وثمة عوامل عديدة من شأنھا  األوحد للقضية، فھي ترسم صورة لمدرسة في يوم
التأثير على النتائج. ولذا، نوصي باستخدام نتائج االختبارات كنقطة بداية ننطلق منھا نحو صياغة 
األسئلة عن مدرسة ما، ثم بعد ذلك نزور المدارس ونتحدث مع موظفيھا وأولياء أمور طالبھا، ثم 

 نطلب بيانات تكميلية.

 الشھور الرئيسية
 التسجيل في المدارس اإلعدادية والثانوية طس:أغس

 االلتحاق المفتوح من ديسمبر إلى يناير:
 إخطار بطلبات االلتحاق المدرسية الجديدة عن طريق البريد مارس:

التسجيل في روضة األطفال في مواقع المدارس وتأكيد تنسيق طالب  من أبريل إلى مايو:
 المرحلة الثانوية.

 لمعرفة التواريخ الدقيقة. www.ousd.k12.ca.us/enrollراجع 
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 عدد دورات المستوى المتقدم المتوفرة حسب المادة الدراسية •

 مؤشر األداء األكاديمي •

 بيانات االتصال للتعرف على الفرص المنظمة إلشراك أولياء األمور •

قطاع أوكالند للمدارس الموحدة على استعرض بطاقات تقارير مساءلة المدرسة ل
www.ousd.k12.ca.us/SARC. 

يمكن ألولياء األمور الحصول على نسخة من "بطاقة تقارير مساءلة المدرسة"  عند طلبھم إياھا 
 من المدرسة.

 حق أولياء األمور في المعرفة
نائھم، وطلب يحق ألولياء األمور طلب معرفة المعلومات التالية بشأن مؤھالت معلمي فصول أب

 الحصول على ھذه المعلومات:

ما إذا كان المعلم استوفى معايير الترخيص والمؤھالت الحكومية للصفوف الدراسية والمواد . 1
  الدراسية التي سيقدم فيھا المعلم إرشاداته.

ما إذا كان المعلم يقوم بمھام التدريس في ظل ظروف طارئة أو حالة مؤقتة أخرى يتم فيھا . 2
  اء من معايير الترخيص والمؤھالت الحكومية.اإلعف

التخصص الرئيسي لشھادة البكالوريا الحاصل عليھا المعلم، باإلضافة إلى أي شھادة تخرج . 3
  درجة علمية أخرى، ومجال التخصص الفرعي للشھادة أو الدرجة العلمية. أو

  ان األمر كذلك، فما مؤھالتھم؟ما إذا كان الطالب يتلقى الرعاية على يد مساعدين مھنيين؛ وإذا ك. 4

 يجب أن يتوفر لدى أولياء األمور المعلومات التالية:

كومية معلومات حول مستوى تحصيل الطالب في كل تقييم من التقييمات األكاديمية الح   .1
  .2- 200من قسم التشريعات الفيدرالية  34المطلوبة بموجب القانون 

 عملية تقديم الطلبات
لتحاق المفتوح التابع لخيارات المدارس، يتعين على جميع الطالب الراغبين في ظل برنامج اال

في االلتحاق بروضة األطفال والمرحلتين اإلعدادية والثانوية تقديم طلب لاللتحاق بالمدرسة 
الفصل الدراسي األول (الخريف)، حتى إذا كانت المدرسة تقع في المنطقة المجاورة.  في
حاق المفتوح تبدأ عادًة في ديسمبر وتنتھي في منتصف يناير العلم بأن فترة االلت مع

لمعرفة التواريخ الدقيقة). حيث ُتقَبل أيًضا  www.ousd.k12.ca.us/enroll (راجع

طلبات التحويل إلى مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة في الفصل الدراسي األول أثناء 
تحقون بإحدى المدارس إلى إعادة تقديم الطلب فترة االلتحاق المفتوح. وال يحتاج الطالب المل

 سنة لمتابعة الحضور فيھا. كل

االلتحاق بروضة األطفال والمدارس اإلعدادية 
 والثانوية

يمكن الحصول على طلبات االلتحاق بروضة األطفال أثناء فترة االلتحاق المفتوح من أي 
الطالب وإرجاعھا إلى أي  مدرسة تابعة لقطاع أوكالند للمدارس الموحدة أو مركز تنسيق

). وسُيمنح طالب الصفين الخامس والثامن 16الجھتين مع الوثائق المطلوبة (راجع صفحة  من
الذين حضروا بمدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة في السنة الماضية طلبات مخصصة 

لة الختيار مدارسھم اإلعدادية والثانوية على التوالي. وسيتعين عليھم حينئٍذ إرج اع النماذج المكمَّ
إلى مدارسھم الحالية.

 الطالب وتحويل الجدد الملتحقون
يمكن أن يساعدك مركز تنسيق الطالب خالل عملية االلتحاق بكاملھا، سواًء أكان ابنك 

مستجًدا في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة، أم عائًدا إليه من مدرسة مستقلة أو مدرسة 
رى، أم محوالً من إحدى مدارس القطاع. مع العلم بأن ھذا خاصة أو مدرسة في مدينة أخ

خصصو اختبار التقييم من الساعة . يتوفر متGrand Avenue 746 المكتب مقره في
ظھًرا بدًءا من يوم اإلثنين حتى الجمعة، أو من خالل تحديد موعد. كما  2صباًحا حتى  8

ون اإلنجليزية لغتھم األساسية. يتم عقد اختبار تحديد مستوى اللغة للطالب الذين ال تك
، اتصل بالمكتب على وللحصول على مزيد من المعلومات حول المواعيد أو لتحديد موعد

 .enroll@ousd.k12.ca.usأو على البريد اإللكتروني  273-1600رقم 

 األمور الواجب وضعھا في االعتبار عند اختيار مدرسة

كم تبعد المدرسة عن المنزل وكيف سيصل ابنك إليھا؟ ھل سيستھلك التنقل جزًءا كبيًرا من • 
 يومه؟ وھل سيعود ابنك إلى منزله مع حلول الظالم؟

 ھل حجم المدرسة مناسب البنك؟• 

نتخبون أو األكاديميون المقدمون؟ ماذا عن المناھج الرياضية اإلضافية، أو نوادي من الم• 
 الطالب، أو فرص خدمة المجتمع؟ 

 ما مدى توفر المكتبة والموارد التقنية للطالب؟• 

 كيف يتم دمج الفنون في عملية التعلم؟• 

 ماذا عن فلسفة المدرسة وممارستھا بشأن االنضباط؟• 

 تقدم الطالب، وما الطريقة التي من خاللھا يعلم أولياء األمور بھذا التقدم؟ كيف تتم مراقبة• 

كيف تساعد المدرسة الطالب المجتھدين على المستوى األكاديمي أو االجتماعي؟ من الذي ال • 
 يتحدث اإلنجليزية بطالقة؟ من الذي لديه احتياجات خاصة؟

ھل ھم يدير المعلمون الحجرات الدراسية؟ كيف • ھل ينتمي الطالب لفصولھم ويشاركون بھا؟ • 
 متحمسون ومطلعون؟

 كيف يتصرف الطالب داخل أروقة المدرسة وخارجھا؟• 

ھل األراضي والمباني نظيفة، وآمنة، وباعثة على السرور؟ ھل أعمال الطالب معروضة • 
 داخل الحجرات الدراسية؟

د مجموعة نشطة تجمع بين أولياء ماذا عن فرص إشراك أولياء األمور في المدرسة؟ وھل توج• 
 األمور والمعلمين؟

 كيف يتم إعالم أولياء األمور بالمعلومات الخاصة بالفعاليات واألنشطة؟• 

ھل تتوفر الرعاية اليومية الميدانية في المدارس االبتدائية قبل المدرسة و/أو بعدھا؟ ھل تتوفر • 
 برامج ما بعد انتھاء اليوم الدراسي؟

 رامج ما بعد انتھاء اليوم الدراسي في المدارس اإلعدادية والثانوية؟ ھل تتوفر ب• 

ھل يتوفر في المدارس اإلعدادية والثانوية مستشارون لمساعدة الطالب في اتخاذ القرارات • 
 حول الدورات و/أو التخطيط للدراسة بالكلية؟ 

 ھل تعزز المدرسة التحضير ألھداف الكلية وإعدادھا؟• 

 لمدرسة في سبيل تقديم المناھج الرفيعة أو دورات المستوى المتقدم؟ماذا تقدم ا• 

ما المكان الذي سينتقل إليه الطالب بعد الترقية أو التخرج؟ وكم عدد الدارسين في كليات • 
 تستغرق الدراسة بھا أربع سنوات؟
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يجب على أولياء أمور الطالب والملتحقين الجدد الواردين من مدارس مستقلة، أو خاصة، 
 ارس خارج القطاع إحضار الوثائق التالية أثناء التقدم إللحاق أبنائھم: أو من مد

شھادة اإلقامة: يجب على الطالب تقديم ثالث وثائق من الوثائق التالية تتضمن اسم ولي . 1
 الوصي، أو مقدم الرعاية أو عنوانه. األمر، أو

 EBMUDو PG&Eيوًما: من شركتي  45رة مرافق بتاريخ يقع ضمن نطاق فاتو• 

 تسجيل للسيارة وتأمين عليھا يتم تضمينھما مًعا فقط. حيث يجب تقديمھما مًعا.• 

 بوليصة التأمين الخاصة بمالك المنزل/المؤجر.• 

 عقد إيجار مع وثائق المالك• 

كشف الضرائب على الممتلكات وتتمثل في فاتورة الضرائب الحالية الصادرة عن مكتب • 
 يدا.تحصيل الضرائب بمقاطعة أالم

 يوًما. 45الجتماعية بتاريخ يقع في نطاق للخدمات ا طاب رسمي من ھيئة حكومية/خ• 

للعائالت المتنقلة فقط: العائالت المتنقلة ھي من تسكن عنواًنا غير دائم، مثل فندق صغير • 
أو كبير، أو مأوى، أو سيارة، أو تمر بمرحلة انتقالية. ويمكن للعائالت المتنقلة التي 

 ع تأسيس مسكن دائم زيارة برنامج الطالب والعائالت المتنقلة في العنوانتستطي ال
746 Grand Avenue, Portable 3  للحصول على شھادة إقامة وللحصول
 مساعدة. على

ل . 2 وثائق شھادة السن (للطالب الجدد): يجب على األسر تقديم شھادة ميالد (يفضَّ
 بالمستشفى حتى يتم تقديم شھادة الميالد. تقديمھا)، علًما بأنه يمكن قبول قيد ميالد

شھادة المرحلة الدراسية (من الصف الثاني إلى الصف الثاني عشر): تحتاج األسر إلى . 3
تقديم صورة طبق األصل، أو شھادة ترقية، أو أحدث بطاقة تقرير حصل عليھا الطالب، 

 وذلك من أجل شھادة المرحلة الدراسية.

رخصة القيادة أو بطاقة تحقيق الشخصية الرسمية  لھوية:اشھادة اإلقامة: إثبات . 4
والية كاليفورنيا لولي األمر، أو الوصي، أو مقدم الرعاية الصادرة عن دائرة  من

)، أو جواز سفر، باإلضافة إلى وثائق أخرى، مثل DMVتسجيل المركبات اآللية (
 ھا في إثبات الوصاية.شھادة الميالد، أو أوراق الوصاية، أو وثائق المحكمة الستخدام

 يحتفظ القطاع بحقه في طلب أي إثباتات إقامة إضافية إذا لزم األمر.

تقتصر التحويالت من مدرسة إلى أخرى ضمن قطاع أوكالند للمدارس الموحدة خالل 
السنة الدراسية على المخاوف الصحية واألمنية الموثقة وعلى األسر التي تبعد مسافة 

تنسيقھم الحالي. وستتم مراجعة طلبات التحويل الناشئة عن كبيرة عن المدرسة محل 
الشكاوى أو المشكالت الحادثة في موقع المدرسة عن طريق المسؤول التنفيذي اإلقليمي 
واإلداريين بالمدرسة. وبالنسبة للمدارس اإلعدادية والثانوية، تكون التحويالت المترتبة 

. ال ُيسَمح بھا إال في إجازات الفصول الدراسيةعلى تغيير العنوان محدودة للغاية، وبالطبع 
من الالئحة اإلدارية؛ سياسة مجلس اإلدارة  5116‐1و 5111‐ 1(ط) من قانون التعليم؛ البندان  48980(ح) و 48980القسمان 

  . 5117و 5116‐1رقما 

 التحويالت داخل القطاع
رس في مدينتھم األم قبل التقدم ُيلزم قانون الوالية الطالب بإخالء طرفھم أوالً من قطاع المدا

للقبول في قطاع المدارس العامة في مدينة أخرى. ُيسمح بالتحويالت بوجه عام نتيجة التوظيف 
(من روضة األطفال إلى الصف السادس)، أو رعاية األطفال (من روضة األطفال إلى الصف 

إقامة الطالب في المدينة  السادس)، أو إرھاب األطفال، أو االستمرار في المدرسة ذاتھا مع عدم
التي توجد بھا المدرسة (من روضة األطفال إلى الصف الثاني عشر). وعلى األسر الراغبة في 
الخروج من قطاع أوكالند للمدارس الموحدة إلى قطاع مدارس آخر إحضار وثائق تدعم طلبھا 

رين في الدراسة)  (على سبيل المثال، كعب إيصال لطلب توظيف أو بطاقة تقرير للطالب المستم
إلى مركز تنسيق الطالب. وينبغي على األسر الراغبة في االنضمام إلى قطاع أوكالند للمدارس 

الموحدة إحضار التصريح المعتمد بالتحويل الممنوح لھم من المقاطعة محل اإلقامة مصحوًبا 
في مدارسھا بعد  بالوثائق الداعمة لطلبھا. ويتم قبول الطالب من األسر غير المقيمة بأوكالند

ف تستغرق طلبات التحويل متوسط التأكد من قدرتنا على استضافة كل أبناء أسر أوكالند. وسو
يوًما من أجل المراجعة وإبالغ العائلة بالقرار الذي تم التوصل إليه. وسيتم البت في  15

 القرارات المتضمنة لحالة التوظيف على الفور.
 

 المدارس المستقلة 

دارس عامة اختيارية. كم 1992م تأسست المدارس المستقلة بموجب قانون كاليفورنيا لعا
وبالمقارنة مع المدارس العامة األخرى، فھي تتمتع باستقاللية أكبر في عملھا في مقابل مساءلة 

أكبر عن عائداتھا. ويمكن ألولياء األمور المقيمين في كاليفورنيا إلحاق أبنائھم بأي مدرسة 
حاب منھا في حال عدم رضاھم مستقلة في كاليفورنيا إذا توفرت أماكن لھم فيھا، أو يمكنھم االنس

 عنھا، وذلك بغض النظر عن المدينة التي يقيمون فيھا.

مثل كل المدارس العامة، ُيحظر على المدارس المستقلة تحصيل رسوم، أو تدريس منھج ديني، 
أو انتھاك الحقوق المدنية ألي شخص خالل أعمالھا. وتعقد كل مدرسة مستقلة يعتمدھا قطاع 

مع القطاع يوضح الصفوف التي ستوفرھا المدرسة،  الموحدة اتفاقية (ميثاًقا)مدارس أوكالند لل
باإلضافة إلى الطريقة التي ستوفر بھا فرص التعلم لطالبھا، وطريقة قياس القطاع لنجاحھا. 
ويقرر ناظر المدرسة المستقلة أو مديرھا معظم القرارات اليومية فيھا، وذلك بالتشاور مع 

 مور. ولكن يتحمل مجلس إدارتھا مسؤولية مطلقة عما يحدث فيھا. المعلمين وأولياء األ

مدرسة مستقلة في أوكالند. حيث ال توجد مدرسة منھا  38آالف طالب  10يحضر ما يزيد عن 
مشابھة لألخرى. وإذا كنت تفكر بااللتحاق بمدرسة مستقلة، فحاول زيارتھا أثناء اجتماعھا، وقم 

ا وأولياء أمورھم؛ وراجع وثيقة الميثاق. وحينئٍذ قرر ما إذا كانت بإجراء حوار مع قادتھا وطالبھ
جيدة ومناسبة لك والبنك أم ال. ولمزيد من المعلومات حول مراقبة المدارس المستقلة، يرجى 

 .336-7572االتصال بمكتب المدارس المستقلة على الرقم 
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 طلبات القبول وااللتماسات
قبول الطالب في المدارس التي يختارونھا في حال توفر أماكن فيھا. وفي حالة زيادة عدد يتم 

المتقدمين عن األماكن الشاغرة، تتم االستعانة بمجموعة من األولويات المستندة إلى سياسة 
مجلس التعليم التابع لقطاع أوكالند للمدارس الموحدة، وقوانين الوالية، والقوانين الفيدرالية 

ُيرجى مراجعة -حديد طلبات القبول. علًما بأن مجلس اإلدارة يراجع ھذه السياسة سنوًيالت
www.ousd.k12.ca.us/enroll .لمعرفة آخر المعايير المعمول بھا 

تتم معالجة الطلبات بالترتيب التي ُتلقيت به، ويتم تنسيق الطالب على أساس األماكن الشاغرة 
رحلة الدراسية، واألقرباء، واإلقامة. وفي حالة عدم قدرتنا بعد اعتبار المكان الشاغر، والم

استضافة ابنك في أي مدرسة من اختياراتك من بين المدارس أو إذا لم تقدم طلًبا البنك،  على
فسيتم تنسيقه إلى أقرب مدرسة لمنزلك يتوفر بھا مكان شاغر. ويمكن االحتكام إلى مركز تنسيق 

ا بأننا نبذل أقصى ما بوسعنا لتلبية التفضيالت، وسوف نتعاون الطالب في قرارات التنسيق. علمً 
 معك للتوصل إلى أفضل خيار من شأنه أن يروق البنك ضمن اإلمكانات المتاحة. 

إذا كان لديك أي أسئلة  273-1600تنسيق الطالب على الرقم ُيرجى االتصال بمركز 
سياسات . Grand Avenue 746ي سياسات القبول. مع العلم بأن ھذا المكتب مقره ف حول

 5117و 5116-1مجلس اإلدارة رقما 

 التسجيل
يتعين عليك التسجيل في المدرسة الملتحق بھا ابنك لالحتفاظ بتنسيقه. ويجب على جميع الطالب 

إحضار خطاب التنسيق عند التسجيل. ينبغي على الطالب الجدد أيًضا إحضار شھادة ميالد 
الصف الثاني إلى الثاني عشر)، باإلضافة إلى سجالت  وآخر بطاقة تقارير (للصفوف من

التطعيم. علًما بأن معظم التسجيالت في روضة األطفال تكون في شھر إبريل أو مايو. بينما 
ُتعقد التسجيالت للمدارس اإلعدادية والثانوية عادًة في شھر أغسطس، ولكن يلزمھم تأكيد 

 للتعرف على أماكن انعقاد التسجيل ومواعيده.تعييناتھم في شھر إبريل/مايو. اتصل بمدرستك 

 التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
توفر إدارة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة داخل قطاع أوكالند للمدارس الموحدة برامج 

تعليمية في الطفولة المبكرة عالية الجودة للطالب الذين تقل أعمارھم عن عمر المدرسة من سن 
مدرسة  15مدرسة متنوعة في جميع أنحاء مدينة أوكالند، تشترك  31ات في سنو 5إلى  3

كما توفر ھذه اإلدارة أيًضا برنامًجا ديناميكًيا لما بعد انتھاء  منھا في الموقع مع مدارس ابتدائية.
اليوم الدراسي للطالب من مرحلة روضة األطفال وحتى الصف الثالث في كل أنحاء المدينة. 

برامج مرحلة الطفولة المبكرة وما بعد انتھاء اليوم الدراسي، فقد قدم قطاع  وباإلضافة إلى
أوكالند للمدارس الموحدة مرحلة دراسية انتقالية لروضة األطفال، وھي تعمل اآلن لألطفال 

 المولودين خالل الفصل الدراسي األول (من سبتمبر إلى ديسمبر).

ولة المبكرة للوفاء باالحتياجات التعليمية، يتم إعداد جميع برامج التعليم في مرحلة الطف
واالجتماعية، والنفسية، والصحية، والمعيشية لكل طفل وأسرة نخدمھا. علًما بأننا نخدم ما يزيد 

طفل  300موقًعا، باإلضافة إلى  31طفل تقل أعمارھم عن سن المدرسة في  1500عن 
موقًعا مجاوًرا للمدارس  13ي سن المدرسة في برامج ما بعد انتھاء اليوم الدراسي ف في

 االبتدائية داخل قطاع أوكالند للمدارس الموحدة.

يتم إعداد جميع برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة 
للوفاء بالمعايير المتجاوبة تنموًيا ذات الجودة العالية واالنتشار الواسع في جميع أنحاء الوالية، 

لتي من شأنھا دعم النجاح األكاديمي لكل طفل في النواحي التعليمية، واالجتماعية، والعاطفية، وا
 والصحية، والمعيشية.

 التعلم والرعاية في مرحلة ما قبل المدرسة

يتم تصميم برامج اليوم الكامل ونصف اليوم لألطفال الذين تقل أعمارھم عن سن المدرسة 
حدة لدعم عملية التعلم المبكر والتطوير المثلى من خالل التعلم قطاع أوكالند للمدارس المو في

التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة بكاليفورنيا  اف العملي إلى جانب أسس (معايير)واالستكش
بيئات تعلم عالية الجودة، وفي كنف ھيئة تدريس حنونة وذات خبرة في ممارسة التعلم خالل  في

عداد رياض األطفال داخل قطاع أوكالند للمدارس الموحدة بعد مرحلة الطفولة المبكرة. يتم إ
تأمل وتفكير عميقين من أجل توفير انتقال سلس للطالب واألسر من مرحلة التمھيدي إلى 

المرحلة االبتدائية، وذلك عن طريق تنفيذ البحث الجاري وعلم التعلم المبكر المرتبطين 
التعليم المبكر للقراءة والكتابة، وتعلم الرياضيات، بالسنوات األولى في حياة األطفال. يتماشى 

ومنھج التطور االجتماعي والعاطفي في مرحلة ما قبل روضة األطفال مع المعايير األساسية 
للصفوف من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر، ومواد التدريس والتقييم؛ علًما بأن 

توفير أساس قوي للنجاح في الحياة  جميعھا يخدم األطفال واألسر داخل القطاع من خالل
 الجامعية والمھنية في المستقبل.

تقدم إدارة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة داخل قطاع أوكالند للمدارس الموحدة برامج اليوم 
الكامل ونصف اليوم لألطفال الذين تقل أعمارھم عن سن المدرسة لألسر التي يؤھلھا دخلھا 

ا رعاية بعد انتھاء اليوم الدراسي على مدار العام لطالب المرحلة لذلك. ونحن نقدم أيضً 
االبتدائية من األسر التي تفي بمقاييس أھلية الدخل وتكون بحاجة إلى متطلبات. لمزيد 

 .273- 1590المعلومات، ُيرجى االتصال على الرقم  من

 روضة األطفال االنتقالية

سًيا جديًدا مثيًرا أسسته والية كاليفورنيا لألطفال صًفا درا )TKتشكل روضة األطفال االنتقالية (
الذين يبلغون عامھم الخامس في الفترة ما بين الثاني من سبتمبر والثاني من ديسمبر. وتمثل 

روضة األطفال االنتقالية جسًرا حقيقًيا بين روضة األطفال لألطفال الذين تقل أعمارھم عن سن 
ة، فھي فصول يوم كامل يتم توفيرھا خالل نظام التعليم المدرسة وبين روضة األطفال التقليدي

العام من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر. ويقوم بالتدريس فيھا معلمون معتمدون 
سون مواد متعددة ويقدمون منھًجا دراسًيا مستنًدا إلى التفاعل الذھني،  من والية كاليفورنيا يدرِّ

حتياجات االجتماعية، والعاطفية، والبدنية، واإلدراكية، ومتجاوًبا تنموًيا، ومصمًما لدعم اال
 واألكاديمية لمن تتراوح أعمارھم بين األربع والخمس سنوات.

(مشروع  االستعداد لمرحلة روضة األطفال" أجازت كاليفورنيا مؤخًرا قانوًنا جديًدا "قانون
يكون فيه األطفال بمجلس الشيوخ األمريكي)، من شأنه تغيير السن الذي  1381قانون رقم 

مؤھلين لالنضمام لمرحلة الروضة. واستناًدا إلى ھذا القانون الجديد، فبحلول العام الدراسي 
، يجب أن يتم األطفال عامھم الخامس في تاريخ األول من سبتمبر أو قبله حتى 2014-2015

طفال االنضمام يتسنى لھم االلتحاق بروضة األطفال التقليدية. أما في السابق، فكان بمقدور األ
إلى روضة األطفال طالما أنھم أتموا عامھم الخامس قبل الثاني من ديسمبر. من المتوقع 

 يتطور الشرط الجديد للسن لاللتحاق بروضة األطفال في العامين القادمين كما يلي: أن

أن يكون األطفال المنضمون إلى رياض األطفال قد أتموا عامھم الخامس في  :14-2013
 من أكتوبر أو قبله.األول 

أن يكون األطفال المنضمون إلى رياض األطفال قد أتمو عامھم الخامس في األول  :15-2014
 من سبتمبر أو قبله.

، فإن األطفال الذين أتموا عامھم الخامس بين الثاني 2014-2013بالنسبة للعام الدراسي 
بين الثاني من أكتوبر والثاني (يقع تاريخ الميالد  2013أكتوبر والثاني من ديسمبر عام  من
 يكون لھم األولوية في التسجيل في روضة األطفال االنتقالية.   )2008ديسمبر عام  من

أما بالنسبة للسنة الحالية، فإن قطاع أوكالند للمدارس الموحدة يقدم برامج رياض األطفال 
عد روضة األطفال االنتقالية مدرسة ابتدائية موزعة في جميع أنحاء المدينة. وتُ  20االنتقالية في 

 جزًءا من نظام المدارس العامة في كاليفورنيا ومجانية لكل الطالب واألسر المشاركة. 

 http://publicportal.ousd.k12.ca.us/transitionalkindergartenُيرجى زيارة 

 على مزيد من المعلومات. للحصول
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 التعليم والرعاية في سن المدرسة

سن المدرسة تجارب عملية رائعة، تتمثل في بيئة منظمة وداعمة للبرامج بعد  يتلقى الطالب في
انتھاء اليوم الدراسي، بقصد إتمام الساعات التقليدية للتدريس في اليوم الدراسي. حيث يسھم 

برنامجنا بعد انتھاء اليوم الدراسي في مساعدة الطالب على اكتساب الثقة في أنفسھم وتعزيز 
سة. ونسعى جاھدين لزيادة التحصيل األكاديمي من خالل تنسيق المقاييس، نجاحھم في المدر

والمنھج الدراسي، والتدريس، والتقييم للوفاء بأھداف القطاع لجميع الطالب حتى يتسنى لھم 
القراءة، والكتابة، والتواصل، وتعلم مھارات الحاسب خالل الصف الدراسي قبل نھاية الصف 

 الثالث.

واقعنا اتصاالً فردًيا لمزيد من المعلومات (انظر معلومات االتصال المدَرجة ُيرجى االتصال بم
 273-1590) كما يمكنك االتصال بمركز االتصال الخاص بنا على الرقم 49في صفحة 

 كنت ترغب في معرفة المزيد حول برامجنا أو عمليات االلتحاق في مدارسنا. إذا

 الرعاية بعد انتھاء اليوم الدراسي

طاع أوكالند للمدارس الموحدة برامج بعد انتھاء اليوم الدراسي في معظم المدارس يوفر ق
ل ھذه البرامج من منح ما بعد انتھاء  االبتدائية، واإلعدادية، والثانوية في القطاع بأكمله. وتموَّ
اليوم الدراسي الفيدرالية والحكومية، وتكون مجانية أو قليلة التكلفة. حيث تتشارك المنظمات 

لمجتمعية المحلية مع المدارس لتقديم مساعدة في الواجبات المدرسية بعد انتھاء اليوم الدراسي، ا
باإلضافة إلى دروس تقوية وأنشطة اإلثراء واألنشطة البدنية حتى الساعة السادسة مساًء يومًيا. 

لتحاق ويتم اختيار الطالب للمشاركة باالستناد إلى أولويات االلتحاق المفصلة في سياسة اال
برامج ما بعد انتھاء اليوم الدراسي بالمدرسة. لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بمكتب  في

 .273- 1550برامج ما بعد انتھاء اليوم الدراسي على الرقم 

 الشراكة من أجل النجاح
ُيظھر البحث أن الطالب يؤدون أفضل في المدارس، وأن المدارس يكون أداؤھا أفضل بشكٍل 

ندما تشارك األسر في تعليم أبنائھا. فمن خالل المشاركة النشطة، يمكنك أن تؤثر تأثيًرا عام، ع
 إيجابًيا في تعلم ابنك، كما تساعد مدرستك في زيادة مستوى التحصيل األكاديمي لجميع الطالب.

تتعدد أشكال مشاركة أولياء األمور، وتتراوح بدًءا من فھم ما يتعلمه طفلك حتى يمكنك 
ه في المنزل، مروًرا بالتطوع في المدرسة، ووصوالً إلى التعاون مع موظفي المدرسة مساعدت

أو القطاع في إجراء تحسينات واسعة النطاق. حيث تتمتع بتأثير عظيم على زيادة التحصيل 
عندما تتركز على تعلم الطالب، على الرغم من أن األشكال األخرى من المشاركة تعود بقيمة 

ي خلق مناخ إيجابي في المدرسة، ومزيد من الكفاءة في مكتب المدرسة، ال تقدر تتمثل ف
باإلضافة إلى مزيد من المزايا األخرى. وفي نھاية األمر، نريد من أولياء األمور ومقدمي 

الرعاية اآلخرين أن تتولد لديھم الملكية المشتركة حتى نتمكن مًعا من مساعدة األطفال على أن 
 ومتمتعين بالصحة. يصبحوا بالغين ناجحين 

 دعم تعلم طفلك
تبدأ مشاركتك بمعرفة النقاط التي يجب على طفلك تعلمھا. فعندما تفھم األمور المتوقعة وتكون 
على اتصال بالمعلم، يمكنك المساعدة في متابعة تقدم طفلك ودعمه، كما يمكنك طلب مساعدة 

أن المعايير الحكومية لألساس المشترك إضافية عند الحاجة إليھا. وتتوفر دالئل أولياء األمور بش
للرياضيات واللغة اإلنجليزية من مرحلة روضة األطفال وحتى الصف الثامن على 

www.ousd.k12.ca.us/ParentRoadmaps. 

 حضور أمسية الترحيب بالعودة إلى المدرسة 
تى يتسنى تعقد كل مدرسة أمسية الترحيب بالعودة إلى المدرسة مبكًرا في السنة الدراسية ح

ألولياء األمور لقاء معلمي أبنائھم وأولياء أمور زمالئھم في الفصل، وكذلك للتعرف على 
المنھج الدراسي والتوقعات الدراسية، واالستماع إلى كيفية تقديم أولياء األمور للمساعدة. وُتعد 

االتصال ھذه األمسية فرصة عظيمة ألولياء األمور لزيارة المدرسة، والحصول على معلومات 
بالمعلم، ومعرفة معلومات حول معايير الصف الدراسي التي ُينتظر من طفلك تحقيقھا في كل 

 مادة دراسية.

المشاركة في اجتماعات أولياء األمور مع 
 المعلمين

عليك االستفادة من اجتماعات أولياء األمور مع المعلمين المجدولة بانتظام على مدار السنة 
اء ابنك، باإلضافة إلى مناقشة مستوى تحصيله األكاديمي واحتياجاته الدراسية في مراجعة أد

الفردية وأھدافه الشخصية في ھذه السنة، والتحدث حول كيفية دعم تعلم ابنك داخل المنزل. 
ولمزيد من المعلومات حول اجتماعات أولياء األمور مع المعلمين، انظر المربع في صفحة 

26. 

 التحدث مع المعلم بانتظام
 يتعين عليك انتظار اجتماع أولياء األمور مع المعلمين أو حتى قدوم بطاقة التقارير قبل ال

التحدث مع أحد المعلمين. فبقاؤك على اتصال مستمر يمكن أن ينبھك إلى مناطق المشكالت 
المحتملة قبل أن تتفاقم. ففي أي مرة تشھد درجات ابنك انخفاًضا ملحوًظا، اطلب عقد اجتماع 

األسباب المحتملة والطرق التي يمكنك العمل بھا أنت والمعلم لرفع ھذه الدرجات مرة  لمناقشة
أخرى. ويمكن عادًة للمدرسة أيًضا التوصية بكتب قد يستمتع ابنك بقراءتھا أو التوصية بوسائل 

 مساعدة دراسية إضافية.

 المشاركة في الزيارات المنزلية 
في منازل الطالب لتعزيز عمليات التواصل  في بعض المدارس، يقوم المعلمون بزيارات

وروابط الثقة مع األسر. فإذا كنت مھتًما بذلك، فاتصل بناظر مدرسة ابنك واستفسر 
المشاركة في برنامج المدرسة أو عن إنشاء برنامج جديد. (راجع "تأسيس مدارس  عن

 لألسر") صديقة
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 التحدث مع ابنك بانتظام
التعلم عن طريق التعود على التحدث حول المدرسة: اسأل عما ينبغي عليك إظھار أنك تقدر 

يفعله ابنك في المدرسة، وماذا يتعلمه فيھا، باإلضافة إلى الصعوبات التي تواجھه، واألمور التي 
 تروق له وما ال يروق له.

 زيارة المدرسة
التعلم نحن نشجع أولياء األمور على زيارة المدرسة للحصول على أفكار أفضل حول تجربة 

التي يخوضھا ابنك. ولضمان سالمة طالبنا، يجب على جميع الزوار، بما فيھم أولياء األمور، 
الحصول أوالً على تصريح زائر من مكتب ناظر المدرسة. ويتم الترحيب بالزوار طالما أنھم 

يمثلون أي إزعاج لبيئة المدرسة. ويجوز لناظر المدرسة أو من ينوب عنه توجيه الزائر  ال
مغادرة المدرسة مع عدم الرجوع إلى المدرسة خالل مدة سبعة أيام أو ما يزيد عنھا إذا  لىإ

 أن الزائر تدخل في النظام والسلوك السلمي في المدرسة.  تأكد

 نصائح حول الواجب المنزلي 

 وفر مكاًنا ھادًئا البنك إلتمام الواجب المنزلي يومًيا.• 

ن وقت محدد في كل يوم للواجب المنزلي. ويمكنك مراجعة ما يقوم ضع روتيًنا عن طريق تعيي• 
 به ابنك أثناء قيامه بذلك.

 اطلب من أحد األشخاص مراجعة عمل ابنك معه: • 

قم بتدوين مالحظات حول مشكالت الواجب المنزلي التي يواجھھا ابنك بحيث يمكنك التحدث • 
 دة إضافية.عنھا مع المعلم والتوصل إلى أساليب لتقديم مساع

 المھارات الالزمة لتشجيع الطالب

 يمكنك بناء أساس قوي للنجاح األكاديمي عن طريق مشاركة ھذه المھارات األساسية الست.

نظم وقتك. قم بشراء لوحة تقويم أو اصنع واحدة لمساعدة ابنك في تدوين التواريخ المھمة . 1
يرة بحيث تناسب حافظة الجيب، للواجبات واالختبارات. وعليك اختيار لوحة تقويم صغ

اصنع لوحة تقويم شھر بشھر، واحتفظ بھا في مكان أداء الواجب المنزلي أو في أي مكان  أو
ترغب فيه. وعند توفر مشروع كبير، ساعد ابنك في تقسيمھا إلى أجزاء أصغر يسھل تنظيمھا 

 بشكل أكبر.

عن األوراق الصحيحة عندما كن منظًما. فالعديد من الطالب يضيق وقتھم وھم يبحثون . 2
يريدون مراجعة المالحظات واالمتحانات الموجزة قبل اجتياز االختبارات. يسھم تفريغ 

األوراق المدرسية في مجلد واحد مقسم حسب المواد الدراسية في سھولة متابعتھا. تكون 
 المجلدات المزودة بحافظات في متناول اليد لحفظ االختبارات والمذكرات. 

أ! فالقراءة تفتح العقول وتأخذھا إلى أماكن وآفاق جديدة، كما توفر المعلومات عن التاريخ اقر. 3
ي والمفردات، وتوفر الترفيه. اجعل  وكيفية التصرف أو اتخاذ التدابير، وتشكل مھارات التھجِّ

من منزلك مكاًنا تكون فيه القراءة جزًءا من نشاط الحياة اليومي. اقرأ ألبنائك أو اجعلھم 
يقرأون لك، سواء باإلنجليزية و/أو بلغتك األساسية. دع أبناءك يَروك وأنت تمارس القراءة. 

 وكن مع طفلك أثناء قراءته منفرًدا بينما تقرأ أنت شيًئا آخر تستمتع به. 

اكشف عن معاني الكلمات. وعلم أطفالك كيفية البحث عن معاني الكلمات التي ال يعرفونھا. . 4
متناول يد أبنائك الستخدامه أثناء المذاكرة أو القراءة. وقم بزيارة المكتبة ووفر قاموًسا في 

 الستخدام كمبيوتر أو كتب مرجعية للتعامل مع أحد الواجبات المدرسية.

أقم صداقة مع رفيق دراسة. واطلب من المعلم ترشيح أحد زمالء ابنك في الفصل ألداء . 5
"، وھو طالب آخر يمكن االستعانة به ألداء الواجبات المدرسية معه ليكون رفيق دراسة

الواجب المنزلي أو مراجعة ما تم استذكاره. ويساعد مثل ھذا النوع من الممارسة على تنمية 
 حس المسؤولية لدى الطالب تجاه عملية تعلمھم باإلضافة إلى تنمية مھاراتھم في التعاون.

لكلية سواء أكان عمر ابنك يقل عن سن خطط للكلية. فالوقت ليس مبكًرا نھائًيا للتخطيط ل. 6
المدرسة، أو في المدرسة االبتدائية، أو اإلعدادية، أو الثانوية. وابحث عن الدورات المطلوبة 

). واستعلم من معلم ابنك عن 23للتخرج في المدارس الثانوية والقبول بالكليات (راجع صفحة 
 طريقة دعم اإلعداد لخوض الحياة الجامعية في المنزل.

 تأسيس مدارس صديقة لألسر

ارس، ويرجع ذلك إلى مجموعة متنوعة من األسباب. لكن ال تشعر بعض األسر بالراحة في المد
نظًرا لألھمية القصوى لمشاركة األسرة من أجل نجاح الطالب، تعمل مدارس عديدة على زيادة 

صداقتھا باألسر. حيث تسعى بشكل استباقي إلى تكوين عالقة شراكات مع جميع األسر، وليس 
 ميع الطالب التحصيل بأقصى ما لديھم من قدرات.األسر التي تزور المدرسة بالفعل، حتى يمكن لج

 ما الذي يميز المدرسة صديقة األسرة؟

 بيئة ترحيبية ُتحترم فيھا مخاوف أولياء األمور وإسھاماتھم• 

 البرامج واألنشطة التي تساعد أولياء األمور في فھم معايير المرحلة الدراسية• 

 روابط الثقة والتعاون بين المعلمين واألسر• 

 ورش العمل لتعزيز ريادة أولياء األمور ومشاركتھم •

 التطور المتميز لألسر وھيئة التدريس حول مشاركة األسر• 

 البرامج واألنشطة ألولياء األمور لمشاركة النجاحات والتحديات التي تواجھھم• 

 فرص أولياء األمور في تنظيم األنشطة والفعاليات الثقافية للطالب• 

مدرستك يمكنھا إقامة المزيد من أواصر الصداقة مع األسر، فعليك مساندة  إذا كنت تعتقد أن
التغيير الذي تقترحه مع ناظر المدرسة. كن ولي أمر فعاالً واعمل مع القادة في المدارس، 

وموظفي مشاركة األسر، والمعلمين، وأولياء األمور اآلخرين إلحداث بعض التطويرات. اتصل 
-INSPIRE(  )www.alamedaالمزيد. يقدم مشروع اإللھام (لمعرفة  273-1562بالرقم 

coe.k12.ca.us/acoe/EdServices/ProgramsandServices/ParentFamily/Pr
ojectInspire  ومركز أولياء األمور بكاليفورنيا 510-670-7728أو ،(

)http://parent.sdsu.edu  أيًضا تدريبات ممتازة للموظفين 619-594-4756أو  (
ر في ھذه المنطقة. ولمزيد من المعلومات حول الزيارات المنزلية، اتصل بمشروع واألس

 ).916-448- 5290أو  www.pthvp.orgالزيارات المنزلية للمعلمين وأولياء األمور (
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 قراءة النشرات اإلخبارية المدرسية
تتوفر لدى العديد من المدارس مواقع على الويب، باإلضافة إلى نشرات إخبارية، تتضمن 

ومات حول األحداث المقبلة، وفرص التطوع، والمواعيد النھائية للقطاع، باإلضافة إلى معل
احتوائھا على معلومات أخرى. ولكل مدرسة نھجھا الخاص بھا. يمكنك الرجوع إلى ناظر 

 المدرسة أو مجموعة أولياء األمور والمعلمين الخاصة بالمدرسة لمعرفة التفاصيل.

ن قطاع أوكالند للمدارس الرسائل الھاتفية اآللية م
 الموحدة

من قطاع أوكالند للمدارس الموحدة، وھو نظام  SchoolMessengerنقدم لكم برنامج 
رسائل ھاتفية مسجلة إلعالم األسر عن الفعاليات المقامة في المجتمعات المدرسية كل على حدة 

عض األحيان إلخطار وعبر القطاع بأكمله. ومن المقرر االستعانة بھذا البرنامج أيًضا في ب
 أولياء األمور ومقدمي الرعاية بمواجھة الطوارئ.

ن  سوف تتلقى رسائل ھاتفية مسجلة مسبًقا من حين آلخر على مدار العام الدراسي على الرقم المدوَّ
في نماذج االلتحاق الخاصة بابنك. وتبًعا للھاتف أو البريد الصوتي أو خدمة الرد التي تستقبل 

 في جھازك لتشغيل محتوى الرسالة. )1حتاج إلى الضغط على مفتاح رقم واحد (المكالمة، قد ت

ُيرجى اإلنصات جيًدا أثناء تلقي إحدى ھذه المكالمات نظًرا الحتوائھا على معلومات مھمة بشأن 
أو كنت تحتاج إلى  SchoolMessengerتعلم ابنك. وذا كان لديك أي أسئلة بشأن برنامج 

دون في السجل، فُيرجى االتصال بالسيد "تروي فلينت" على عنوان البريد تغيير رقم الھاتف الم
 .troy.flint@ousd.k12.ca.usاإللكتروني 

 تحديث معلومات االتصال 
إذا غيرت وظيفتك أو مكان إقامتك أو أرقام ھواتفك، فمن األھمية بمكان إمداد المعلم و/أو إدارة 

 ل أمن ابنك وسالمته.المدرسة بأحدث المعلومات التي تخصك من أج

 دعم تحسين المدرسة
تعمل كل مدرسة على التطور دائًما، وتتوفر فرص عديدة ألولياء األمور للعمل مع المدرسين، 

والموظفين، والطالب، وأعضاء المجتمع للعمل على نطاق من المشكالت والمشروعات. وسواء 
من الطالب، أم كنت تدعو  أكنت تعمل كمجتمع مدرسي لتحسين تحصيل مجموعة فرعية معينة

إلى تحسين المرافق، أم كنت تبدأ أحد البرامج بعد انتھاء اليوم الدراسي، أم كنت تؤسس حديقة 
مدرسة؛ ابدأ بالتحدث مع ناظر المدرسة، أو قائد آخر ألولياء األمور مشترك في رابطة اآلباء 

ارية لمتعلمي اللغة )، أو مجلس المدرسة، أو اللجنة االستشPTSAوالمعلمين والطالب (
 اإلنجليزية، أو أي مجموعة أخرى (راجع أدناه لمزيد من المعلومات).

 اللجان المدرسية
إن المشاركة الواسعة ألولياء األمور في اللجان التي تحدد توجه المدرسة وتمويلھا يعد أمًرا بالغ 

ات التأييد و/أو األھمية لضمان تمثيل اھتمامات جميع الطالب. وإليك بعض األمثلة لمجموع
 المساءلة التي يمكنك التعاون معھا في مدرستك:  

رابطة اآلباء والمعلمين، أو رابطة اآلباء والمعلمين والطالب، أو أي مجموعة أخرى • 
تتنوع األنشطة من مجموعة إلى أخرى، ولكن في المدارس التي تنشط  اآلباء والمعلمين: من

ة عامة جھوًدا تطوعية وتجمع األموال لمشروعات فيھا ھذه المجموعات، فإنھا تنظم بصف
تعود بالنفع على المدرسة بأكملھا. والبعض أيًضا ينشر نشرات إخبارية، ويعرض فرص 

تعليم للبالغين، كما يمول فصول تقوية داخل المدرسة، باإلضافة إلى المزيد. إذا كنت مھتًما 
بطة اآلباء والمعلمين بقطاع بيرالتا بتشكيل رابطة اآلباء والمعلمين في مدرستك، فاتصل برا

. فھي تشرف على www.peraltadistrictpta.orgأو على  670-4109على الرقم 
 جميع روابط اآلباء والمعلمين وروابط اآلباء والمعلمين والطالب في مقاطعة أالميدا.

مثلين تتوفر لدى بعض المدارس فرق قيادة أبوية تتضمن م ):PLTفريق القيادة األبوية (• 

أولياء األمور من كل فصل، الذين بدورھم يعبرون بشكل جماعي عن مخاوف أولياء  عن
األمور ومشكالتھم. إذا لم يتوفر لدى مدرستك حالًيا فريق قيادة أبوية وترغب في تأسيس 

 فريق، فتحدث إلى ناظر المدرسة. 

لخطة الموحدة لتحصيل تراجع ھذه المجموعة من أولياء األمور والموظفين ا مجلس المدرسة.• 

) وتنقحھا، بدًءا من التركيز على التعليم حتى استراتيجيات مشاركة SPSAالطالب (

األسرة، كما تحدد الطريقة التي يجب إنفاق التمويل بھا في المدرسة. اتصل بناظر المدرسة 
 للمشاركة في مجلس المدرسة.

للجنة مسؤولة بشكل أساسي عن تقديم تكون ا اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.• 
المشورة إلى الناظر وھيئة التدريس حول البرامج التعليمية والموارد المقدمة لمتعلمي اللغة 

) وتقديم المشورة إلى مجلس المدرسة فيما يخص الخطة الموحدة لتحصيل ELLاإلنجليزية (

رية لمتعلمي اللغة لمزيد من المعلومات حول اللجنة االستشا 25الطالب. راجع صفحة 
 اإلنجليزية.

يوجد ببعض المدارس مجموعات من  ).PCADأولياء أمور الطالب ذوي األصل األفريقي (• 
أولياء أمور الطالب الذين ينحدرون من أصل أفريقي، ويقوم مثل ھذه المجموعات بتنظيم 

ى مدرستك حالًيا أولياء األمور لمناقشة المشكالت، مثل العدالة التعليمية. إذا لم تتوفر لد
رابطة ألولياء أمور الطالب ذوي األصل األفريقي وترغب في تأسيس واحدة، فتحدث إلى 

 ناظر المدرسة.

 التحدث مع مجلس اإلدارة 
يجتمع مجلس التعليم في أوكالند، وھي الھيئة المنتخبة صانعة القرار في قطاع أوكالند للمدارس 
الموحدة، مرتين أسبوعًيا لمناقشة المشكالت وإصدار قرارات بشأنھا، بدًءا من المشكالت المعنية 

لقطاع. وتكون ھذه االجتماعات بحدود الحضور المدرسي وحتى السياسات الغذائية في داخل ا
متاحة أمام العامة. ولمعرفة الجدول وأي معلومات أخرى حول المجلس، انظر الدليل بدايًة من 

أو قم بزيارة موقع قطاع أوكالند للمدارس الموحدة على الويب. ُتبث كل اجتماعات  46صفحة 
، والقناة Comcastكابل  على 27(القناة رقم  KDOLالمجلس االعتيادية مباشرًة من أستوديو 

) ثم ُيعاد بثھا مرتين في األسبوع في أيام الجمعة في الساعة UVerseعلى كابل  99رقم 
أيًضا بًثا  KDOLالسادسة مساًء وأيام اآلحاد في الساعة الرابعة مساًء. كما يقدم أستوديو 

، Youth Focus، وONewsلمجموعة من البرامج التي ينتجھا الطالب، بما في ذلك 
والنشرة اإلعالنية  KDOL Spotlight، مع البرامج التعليمية األخرى التي من بينھا Museو

لمجتمع قطاع أوكالند للمدارس الموحدة اللتين تبثان إعالنات، وفعاليات، ومواعيد نھائية مھمة 
على اإلنترنت على  KDOLتخص القطاع. يمكنك مراجعة جدول مواعيد برامج أستوديو 

www.ousd.k12.ca.us/KDOLschedule. 

 دليل موارد مجتمع أوكالند
يعمل قطاع أوكالند للمدارس الموحدة بالشراكة مع مؤسسات مجتمعية ووكاالت خدمة اجتماعية 
عديدة من أجل إمداد الطالب واألسر بموارد يحتاجونھا إلحراز النجاح.  وللعثور على الخدمات 

الوصول إلى دليل الموارد الجديد المستند إلى الويب.   والدعم المناسب البنك و/أو أسرتك، ُيرحى
 For Our"كالند للمدارس الموحدة تحت عنوانويمكن العثور عليه أيًضا على موقع قطاع أو

Community"  (من أجل مجتمعنا) على
www.ousd.k12.ca.us/communityresourcedirectory. 
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شكلت بعض المدارس لجاًنا استشارية  ).SPEACاللجنة االستشارية للتعليم الخاص (• 
عليم الخاص. للتعليم الخاص تتكون من اآلباء، وأولياء األمور، والمعلمين لدعم مجتمع الت

وتقدم ھذه اللجنة أيًضا المشورة لمجلس المدرسة بشأن مشكالت التعليم الخاص. إذا لم تتوفر 
لدى مدرستك حالًيا رابطة ألولياء أمور الطالب ذوي األصل األفريقي وترغب في تأسيس 

 واحدة، فتحدث إلى ناظر المدرسة.

يتم تشجيع كل مدرسة  ).GAC(اللجنة االستشارية لتعليم النابغين وذوي المواھب • 

تشكيل لجنة استشارية لتعليم النابغين وذوي المواھب بحيث تتكون من اآلباء، وأولياء  على
األمور، والمعلمين، والمسؤولين الذين يقدمون دعًما لبرنامج تعليم النابغين وذوي المواھب 

مدرسة بشأن مشكالت على المستوى الميداني.  وتقدم ھذه اللجنة أيًضا المشورة لمجلس ال
برنامج تعليم النابغين وذوي المواھب. وإذا لم تكن بمدرستك لجنة استشارية لتعليم النابغين 
وذوي المواھب حالًيا وترغب في تأسيس لجنة، فتحدث مع ناظر المدرسة. للحصول على 

قطاع، معلومات بشأن تعليم النابغين وذوي المواھب واللجنة االستشارية الخاصة به داخل ال
 .336-7567اتصل بالرقم 

 لجان القطاع
بقدر أھمية المشاركة الواسعة ألولياء األمور في القيادة داخل المدرسة، فمن األھمية بمكان 

أيًضا ضمان تمثيل اھتمامات مجتمعات المدارس المختلفة وتضمين آراء أولياء األمور 
جنتان على مستوى القطاع لكل القرارات الصادرة عن القطاع في أنحائه كافة. تتوفر ل في
مجلس المدرسة/المجلس االستشاري للمدرسة واللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية،  من

) واللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية داخل DACوھما المجلس االستشاري للقطاع (
لقادة من أولياء األمور أيًضا القطاع، وتضم ھاتان اللجنتان ممثلين من لجان المدرسة. ويشغل ا

مقاعد في اللجنة االستشارية لتعليم النابغين وذوي المواھب في القطاع واللجنة االستشارية 
المجتمعية للتعليم الخاص. لمعرفة المزيد حول المجلس االستشاري للقطاع واللجنة االستشارية 

 ومية والفيدرالية على الرقملمتعلمي اللغة اإلنجليزية داخل القطاع، اتصل باإلدارة الحك
)، أرسل بريًدا إلكترونًيا على CAC. وبالنسبة للجنة االستشارية المجتمعية (1043-879
؛ وبالنسبة لبرنامج 874-3700أو اتصل بالرقم  cacoakland@gmail.comالعنوان 

لمجلس . وُتعَقد اجتماعات ا336-7567تعليم النابغين وذوي المواھب، ُيرجى االتصال بالرقم 
مساًء  6:30االستشاري للقطاع بوجه عام في يوم الخميس الثالث من كل شھر في تمام الساعة 

. ويتم عقد مثل ھذه La Escuelita Great Room, 1050 Second Aveفي 
االجتماعات في الفترة من سبتمبر إلى يونيو. ُيرجى مراجعة تقويم القطاع على الويب كل شھر 

الجتماعات. ويرجى العلم بأن اجتماعات اللجنة االستشارية لمتعلمي للتعرف على تحديثات ا
اللغة اإلنجليزية داخل القطاع تنعقد في الساعة السادسة مساء الثالثاء الثالث من كل شھر في 

Brookfield Elementary School, 401 Jones Ave. 
الوجبات المطبقة من  ) على تحديد خطط تحسين برامجNACتعمل اللجنة االستشارية للتغذية (

ِقبل خدمات التغذية.  ويتم العمل تحت توجيه سياسة الصحة للقطاع.  في حين تدعو خدمات 
التغذية أولياء األمور، والطالب، والمعلمين، والنظار، والمؤسسات المجتمعية، وجميع األطراف 

مر، فُيرجى االتصال وإذا كنت مھتًما بھذا األ المشاركة في مثل ھذه االجتماعات.المعنية إلى 
 لمعرفة المزيد من التفاصيل. 434-3335بخدمات التغذية على الرقم 

 مجموعات تنظيم المجتمع 
يشارك العديد من أولياء األمور في تنظيم المجتمع من خالل مجموعات غير تابعة لقطاع 
س؛ أوكالند للمدارس الموحدة، وتناقش مجموعة متنوعة من مشكالت تحسين مستوى المدار

على سبيل المثال، تمويل المدارس العامة، وكفاءة المباني والمرافق المدرسية، باإلضافة إلى 
أمن المدارس ومستوى جودتھا في مناطق مجاورة بعينھا. وتشتمل بعض المجموعات المحلية 
لتنظيم التعليم على المؤسسات المجتمعية بأوكالند، وشبكة عمل القيادة األبوية، وفريق المھام 

التعليمية بغرب أوكالند، باإلضافة إلى مركز الشباب اآلسيوي في إيست باي. ولمزيد من 
 .273-1562المعلومات حول العمل مع ھذه المجموعات، اتصل بالرقم 

 التطوع
يذھب البعض إلى أن تعليم الطالب يستھلك ثروة كبيرة. فمن خالل تصنيف كاليفورنيا 

لة في اإلنفاق على التعليم، تظھر ضرورة إسھامات أولياء على مستوى الدو 47المرتبة رقم  في
األمور وأعضاء المجتمع في دعم التحصيل األكاديمي للطالب. وال يقتصر دور المتطوعين 

على مساعدة ھيئة التدريس بالمدرسة في الوفاء باحتياجات الطالب بشكل أفضل وبكفاءة أعلى 
وإطالعھم على مدى حرص الكبار على فحسب، وإنما يعمل وجودھم على طمأنة الطالب 

توفير خبرة تعليمية جيدة فضالً عن رعايتھم. وتمنح بعض الشركات موظفيھا فترة مدفوعة 
األجر للتطوع في إحدى المدارس؛ لذا راجع قسم الموارد البشرية في جھة عملك لمعرفة ما 

 كانت شركتك توفر ھذه الميزة أم ال. إذا

ديم اختبار السل بنتيجة سلبية؛ وبالنسبة للمتطوعين غير المراقبين يحتاج كل المتطوعين إلى تق
الذين سوف يتفاعلون مع الطالب، يلزم عليھم إكمال عملية إخالء طرف قبل التطوع 

عملية تتطلب أخذ بصمات األصابع لكل من وزارة العدل بوالية كاليفورنيا ومكتب  (وھي
بار السل تكون سارية لمدة أربع سنوات، بينما تصلح التحقيقات الفيدرالي). علًما بأن نتائج اخت
 نتائج أخذ البصمات لمدة ثالث سنوات.

 لمدرسة؟ماذا علي أن أفعل عندما يواجه ابني مشكلة في ا

تحدث مع ابنك. عادًة ما يوجد سبب وراء عدم نجاح الطالب على المستوى األكاديمي. تجاذب • 
أطراف الحديث مع ابنك، والحظ سلوكه داخل المنزل، وقم بإشراك أفراد األسرة واألصدقاء 

 ذوي الثقة لمساعدتك في معرفة ما يجري.

لمو ابنك، بادر بإعداد اجتماعات لمراجعة اجتمع مع معلمي ابنك. ال تنتظر حتى يتصل بك مع• 
التقدم األكاديمي البنك. اسأل المعلمين عن األولويات األكاديمية البنك من وجھة نظرھم، 

باإلضافة إلى مشاركة الطريقة التي يعالجون بھا ھذه الموضوعات داخل الفصل ومن خالل 
له في المنزل لمساعدة طفلك الواجب المنزلي. واطلب منھم توصيات محددة حول ما يمكنك فع

 في تنمية مھارات أكاديمية معينة.

مراجعة طبيب األسرة. قد تساعد زيارة الطبيب في القضاء على المشكالت الصحية التي قد • 
 تعوق عملية التعلم، مثل مشكالت السمع، أو البصر، أو المخاوف األخرى. 

يمكن ألولياء األمور والمعلمين ). حيث SSTاطلب عقد اجتماع مع فريق نجاح الطالب (• 
طلب عقد اجتماع يعمل فيه الطالب، وأولياء األمور، والموجھون التربويون مًعا لمراجعة مدى 

 تقدم الطالب والتوصية بطرق لتحسين تعلمه. تحدث مع ناظر المدرسة لعقد اجتماع.

أشكال الدعم  ، أو تعليم بديل، أو504استكشف الحاجة إلى تعليم خاص، أو خطة الفقرة • 
األخرى. في حالة وجود إعاقة ذھنية أو بدنية لدى الطالب، األمر الذي قد يعوق قدرتھم على 
التعلم بشكل جسيم، يحق لھم الخضوع الختبارات التعليم الخاص والتمتع بخدماته. حيث يتعلم 

بمزيد الطالب بشكل أفضل في بيئة تعليمية بديلة مع عدد طالب أقل أو ظروف للتعلم تتسم 
من التنظيم، والمرونة، والتخصيص. يمكنك مراجعة المعلم، أو مستشار المدرسة، أو الناظر 

للحصول على مساعدة. ويمكنك أيًضا االتصال بإدارة برامج الطالب االستثنائيين (التعليم 
 .874- 3700الخاص) على الرقم 
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يمكنك الحصول على طلب تطوع من مدرستك أو إكمال طلب التطوع عبر اإلنترنت على 
www.oaklandschoolvolunteers.org/yes.  ولمزيد من المعلومات، أرسل

 .253-1562أو اتصل بالرقم  volunteers@ousd.k12.ca.usبريًدا إلكترونًيا إلى 

 الفرص المدرسية
تواصل مع ناظر المدرسة أو رابطة اآلباء والمعلمين للتعرف على فرص التطوع في مدرسة 
طفلك، مثل قيادة السيارة، أو الرفقة في الرحالت الميدانية، أو العمل كولي أمر متطوع ألحد 

مة في كافتيريا المدرسة، أو المساعدة في جمع الطالب، أو المساعدة في المكتب، أو الخد
 التبرعات أو غيرھا من المشروعات أو الفعاليات الخاصة.

 فرص على مستوى القطاع
ثمة حاجة إلى أولياء األمور والمتطوعين من المجتمع في مجموعة متنوعة من األدوار في 

وصيين لتعليم القراءة جميع أنحاء القطاع: كمتطوعين داخل الفصول الدراسية، ومعلمين خص
والكتابة، ومتطوعين في المكتبة أو الحديقة، ومتطوعين لالختبار أو التسجيل، وموجھين، 

 .273-2310ومرحبين بالضيوف. ولمزيد من المعلومات، اتصل على الرقم 

 برامج التوجيه
ب تتمثل رؤية برامج شراكة التوجيه الخاصة بقطاع أوكالند للمدارس الموحدة في منح طال

القطاع نماذج عن أدوار البالغين الداعمة الذين يمكنھم المساھمة في تحسين األداء األكاديمي 
 للطالب، واالتجاه نحو المدرسة، وعالقات األقران. 

يتشارك برنامج التوجيه مع المؤسسات للتحكم المركزي في عمليات التنسيق، والتعيين، والتقدير 
ھون عملية االختبار والتدريب من خالل المؤسسة التي الخاصة بالموجھين. ويستكمل الموج

، BUILD، وBe a Mentorطلبوا من خاللھا التطوع. وتشتمل المؤسسات الشريكة على 
، CORO Exploring Leadership Program، وBig Brothers Big Sistersو
، Friends for Youth، وEast Bay College Fund، و .Girls Inc، وEBAYCو
. يمكن العثور على قائمة كاملة ببرامج التوجيه التي يمكن Bay Area Mentoringو
يتشارك معھا قطاع أوكالند للمدارس الموحدة على  أن

www.ousd.k12.ca.us/mentoringpartners.  إذا كنت مھتًما باالشتراك كموجه

 253-1562البنك أو أي طالب آخر في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة، فاتصل على الرقم 
 .volunteers@ousd.k12.ca.usأرسل بريًدا إلكترونًيا على  أو

 بطاقات التقارير، واالختبارات،
 الترقية/التخرج  و

عند تأسيس الرؤى الخاصة بنا بشأن إعداد الطالب للتخرج في المدرسة الثانوية من خالل 
د من أننا نبني أساًسا راسًخا الدورات والدرجات الالزمة لالنضمام إلى الكليات، نحتاج إلى التأك

على طول الطريق من شأنه مساعدتھم في إتمام دراستھم الجامعية بنجاح. حيث ُتعد بطاقات 
التقارير، والتقييمات، واالختبارات القياسية مقاييس لمتانة ذلك األساس. ويوضح ھذا القسم 

لصف الدراسي التالي، الدرجات ونتائج االختبارات الضرورية للطالب من أجل التقدم إلى ا
باإلضافة إلى اإلجراءات الالزمة للتخرج في المدرسة الثانوية والتأھل للكلية.

 بطاقات التقارير
يتلقى جميع طالب قطاع أوكالند للمدارس الموحدة بطاقات تقارير حول تقييم أدائھم المدرسي. 

ف الخامس بطاقات وينال الطالب في الصفوف الدراسية بدًءا من روضة األطفال إلى الص
تقارير تعتمد على المعايير بدالً من الدرجات باألحرف. في حين يتلقى طالب المدارس 

اإلعدادية والثانوية تقديرات باألحرف في نھاية كل فصل دراسي، كما يخوضون ست "فترات 
 تقرير" أو فترات تقييم أثناء السنة.

 بطاقات تقارير المدارس االبتدائية
 تقارير بطاقات الخامس الصف حتى األطفال روضة من بدًءا الدراسية الصفوف يف الطالب يتلقى

ثالث مرات في السنة، ويتم ذلك عادًة بالترابط مع اجتماع لولي األمر مع المعلم. وتتم طباعة 
ة والمتوقع من بطاقات التقارير لكل صف دراسي مسبًقا باستخدام المعايير التي تقرھا الوالي

الطالب الوفاء بھا بنھاية العام. في كل فصل من الفصول الدراسية الثالثة، سوف يشير المعلم 
= أقل بشدة من المستوى  1( 5إلى  1إلى إتقان طفلك للمعايير من خالل استخدام مقياس من 

= مقترب من مستوى الصف الدراسي،  3= أقل من المستوى األساسي،  2األساسي، 
= متقدم). وسترى أيًضا عالمات زائد وعالمات ناقص وغيرھا من العالمات  5بارع، و = 4

التي تشير إلى أداء طفلك في مھارات خاصة في الرياضيات، واللغة، والمواد الدراسية 
األخرى، وعادات العمل، والمھارات االجتماعية. وباإلضافة إلى ذلك، سوف ترى عدد مرات 

 التأخر والغياب. 

طاقات التقارير ھذه على نحو دقيق المھارات والمعارف التي من المفترض أن يتقنھا تعرض ب
الطالب على مدار السنة، وأًيا منھا تعلمھا، باإلضافة إلى الجوانب التي بحاجة إلى التحسين 

والتطور. وبوجه عام، فإن طالب المرحلة االبتدائية الذين يقتربون من "مستوى الصف 
في الرياضيات وآداب اللغة اإلنجليزية، كما سبق اإلشارة إليه في بطاقات الدراسي" أو أعلى 

 التقارير واالختبارات القياسية الخاصة بھم، سوف يتقدمون إلى الصف الدراسي التالي. 

 التعلم خالل الصيف

مية فصل الصيف كوقت يمكن فيه للطالب متابعة يدرك قطاع أوكالند للمدارس الموحدة مدى أھ
تعلمھم، سواًء تضمن ھذا التعلم مواد أكاديمية، أو فًنا، أو موسيقى، أو أنشطة إثرائية. للمساعدة 

في دعم الطالب أثناء الصيف، يوفر قطاع أوكالند للمدارس الموحدة عرًضا متنوًعا من البرامج 
ل من مصادر متنوعة، تتراوح بين صناديق الصيفية للطالب من جميع األعمار، والت ي تموَّ

تمويل المدرسة، والمنح الخارجية، والتمويل الوارد من المدينة.  وتتضمن األنشطة الصيفية 
برامج مثل االسترجاع األكاديمي لطالب المدارس الثانوية الذين ھم بحاجة إلى استرجاع 

روضة األطفال، والمدرسة اإلعدادية  أموالھم، والبرامج االنتقالية للطالب المنضمين إلى
والمدرسة الثانوية، والبرامج الصيفية للطالب الذين يؤدون أداًء دون المستوى القياسي، وبرامج 

اإلثراء والتقوية، باإلضافة إلى المدرسة الصيفية للفنون الجميلة بأوكالند، الممولة باستخدام 
 .Measure Gالمعيار 

لالطالع على العروض  www.ousd.k12.ca.us/summerlearningُيرجى زيارة 
 الخاصة، أو اتصل بمدرسة ابنك للحصول على معلومات إضافية.
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 بطاقات تقارير المدارس اإلعدادية والثانوية
دية والمدرسة من المتوقع أن يتلقى ابنك تقديرات باألحرف لكل صف في المدرسة اإلعدا

الثانوية.  وتحدد الدرجات الممنوحة في فترة التقرير في كل فصل دراسي درجات الفصل 
الدراسي، وتصبح وحدھا جزًءا من السجل الدائم للطالب، والمسمى "السجل الدراسي". 

وتعرض أيًضا كل بطاقة من بطاقات التقارير الست حاالت التأخير، والغياب، وعادات العمل. 
لكشف عن عدد السجالت األكاديمية المكتَسبة في كل دورة بنھاية كل فصل دراسي، ويتم ويتم ا

 تسجيلھا في السجل الدراسي للطالب.
يجب أن يسعى ابنك جاھًدا لبلوغ الدرجة "ج" أو تقدير أفضل في كل دورة أكاديمية 

اللغة العالمية، أو  (الرياضيات، أو اللغة اإلنجليزية، أو العلوم، أو الدراسات االجتماعية، أو
أو أعلى، مما  2,0الفنون البصرية أو التعبيرية)، حيث تمنحه ھذه الدرجة متوسًطا تراكمًيا يبلغ 

يؤھله لالنضمام إلى جامعة والية كاليفورنيا. ولكي يكون ابنك مؤھالً لجامعة كاليفورنيا، يجب 
ي يعني أن تكون معظم أو أكثر، األمر الذ 3,0أن يحصل على إجمالي معدل تراكمي يبلغ 

درجاته بين درجتي "ب" و"أ".  وإضافًة إلى ذلك، من األھمية بمكان مالحظة حصول الطالب 
على نقاط في المدرسة الثانوية عند اجتيازھم ألحد الفصول، وبالتالي ينبغي على ابنك الحصول 

لتخرج نقطة في كل سنة للوصول إلى المجموع اإلجمالي الالزم ل 60على ما يقرب من 
) في أربع سنوات من المرحلة الثانوية. وإذا لم يجتز الطالب أحد الفصول أو حصل على 230(

بالحرف "د"، فنحن نشجعك بشدة على االتصال بمستشار الطالب، أو مساعد ناظر التقدير 
المدرسة ، أو الناظر للتعرف على كيفية تعويض الطالب لدرجات ھذا الفصل الدراسي 

 ق حتى التخرج.واستكمال الطري

يوفر القطاع ورش عمل تساعد أولياء األمور على فھم بطاقات التقارير والسجالت الدراسية. 
إذا كنت مھتًما، فُيرجى االتصال بالناظر للحصول على مزيد من المعلومات، أو االتصال على 

 . www.ousd.k12.ca.us، أو راجع 253-1562الرقم 

 التقييمات القياسية
رسة إلى جانب الدرجات بتقييمات متعددة لقياس تعلم الطالب، وتحديد تنسيقه في تستعين المد

فصول اللغة اإلنجليزية والرياضيات، باإلضافة إلى اتخاذ قرارت الترقية والتخرج. وتستخدم 
الوالية أيًضا نتائج االختبارات لتحديد مؤشر األداء األكاديمي، الذي يمزج نتائج جميع الطالب 

احدة. وُتعد نتيجة مؤشر األداء األكاديمي مقياًسا لجودة تعلم الطالب في المدرسة، في نتيجة و
كما ُتستخدم النتائج على نطاق واسع لعقد المقارنات بين المدارس. وتقيس الوالية أيًضا أداء 

القطاع ككل باستخدام مؤشر األداء األكاديمي لكل المدارس المستقلة ومدارس القطاع. للتعرف 
 .10ائج مؤشر األداء األكاديمي، راجع صفحة على نت

 تقييمات القطاع 
يخوض الطالب تقييمات القطاع في مادتي الرياضيات وآداب اللغة اإلنجليزية عدة مرات في 

السنة لقياس تقدمھم نحو إتقان الصف الدراسي. لذلك، تعاون مع معلم ابنك لمراجعة نتائج التقييم 
 ات األولوية العليا لمساعدة ابنك في المنزل. وتحديد المفاھيم والمھارات ذ

  تقييمات الوالية للطالب في
 الصفوف من الثاني إلى الحادي عشر

تتطلب والية كاليفورنيا في كل ربيع من الطالب من الصف الثاني إلى الصف الحادي عشر 
ارير القياسية خوض اختبارات المعايير بوالية كاليفورنيا كجزء من برنامج االختبار وإعداد التق

)STAR لتقييم إتقان الصف الدراسي في الرياضيات وآداب اللغة اإلنجليزية. وفي بعض (
الصفوف الدراسية، يتم اختبار الطالب في العلوم، والدراسات االجتماعية، والكتابة، واللياقة 
 البدنية. ويجب على جميع الطالب خوض ھذه االختبارات، بما في ذلك الطالب من متعلمي

اللغة اإلنجليزية والطالب بالتعليم الخاص. ويمكن استثناء الطالب من اختبارات المعايير بوالية 
 كاليفورنيا بناًء على طلب ولي أمره. 

يتم إجراء اختبارات برنامج االختبار وإعداد التقارير الموحدة في أبريل أو مايو، ويتلقى معظم 
الطالب في برنامج االختبار وإعداد التقارير الموحدة")  أولياء األمور النتائج (فيما ُيسمى "تقرير

بالبريد اإللكتروني في أغسطس أو سبتمبر. ويعرض التقرير نتائج اختبارات المعايير بوالية 
كاليفورنيا في نطاق من مستويات األداء المتمثلة في أقل بشدة من المستوى األساسي، ودون 

دم. قد يكون التغيير في مستوى األداء من عام إلى المستوى األساسي، وأساسي، وبارع، ومتق
العام الذي يتلوه أكبر من تلك التي تحدث في المستوى ذاته. عليك التفكر في ھذه النتائج 

باإلضافة إلى أداء الطالب والتقديرات التي حصل عليھا عند التحدث مع معلم الطالب حول نقاط 
 قوته والجوانب التي يحتاج إلى تحسينھا. 

ضم أيًضا تقرير برنامج االختبار وإعداد التقارير الموحدة رقم "قائمة القراءة بوالية كاليفورنيا" ي
الخاصة بابنك، والتي يمكن االستعانة بھا لمعرفة قائمة بالكتب المناسبة لمستواه في القراءة 

فيما يخص  المحدد بواسطة الدرجة التي حصل عليھا في "اختبارات المعايير بوالية كاليفورنيا"
آداب اللغة اإلنجليزية. إذا كان لديك مزيد من األسئلة حول "اختبارات المعايير بوالية 

كاليفورنيا" أو برنامج "االختبار وإعداد التقارير الموحدة"، فتفضل بزيارة موقع وزارة التعليم 
 ./www.cde.ca.gov/ta/tg/srبوالية كاليفورنيا على الويب 

نجليزية أيًضا إلى اختبار تطوير اللغة اإلنجليزية لوالية كاليفورنيا يخضع متعلمو اللغة اإل
)CELDT 5إلى  4) في كل سنة لتقييم تقدمھم في إتقان اللغة اإلنجليزية. وتشير النتيجة من 

إلى اإلجادة. ومن األھمية بمكان التحدث إلى المعلمين أو ناظر المدرسة إذا كانت نتيجة الطالب 
 من سنة إلى التي تليھا. ال تشھد أي تحسن 

 اختبار إتمام المرحلة الثانوية بوالية كاليفورنيا
ُيلزم قانون الوالية كل طالب الصفوف العشرة خوض اختبار إتمام المرحلة الثانوية بوالية 

كاليفورنيا. ويقيِّم ھذا االختبار مستوى تحصيل الطالب في آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات. 
يع الطالب، بما فيھم ذوو اإلعاقة، اجتياز كل من اختباري آداب اللغة اإلنجليزية وُيطلب من جم

والرياضيات مًعا للتخرج في المدرسة الثانوية. وعندما يخوض الطالب المعاقون ھذا االختبار 
، فمن المقرر حصولھم على أماكن إقامة مناسبة 504خالل الخطة التعليمية الفردية أو الخطة 

 .504ت بحسب ما تحدده الخطة التعليمية الفردية أو فريق و/أو تعديال

  2014-2013للعام الدراسي نيا رليفوتواريخ إدارة اختبار إتمام المرحلة الثانوية بوالية كا

 الرياضيات  آداب اللغة اإلنجليزية

 2012يوليو    2012يوليو  

 2012توبر أك    2012أكتوبر   

 (إدارة السبت) 2012ديسمبر  15  (إدارة السبت) 2012ديسمبر  8

 2013فبراير  6    2013فبراير    

 2013مارس  13   2013مارس  12  

 1113داخلي  451-4164، يرجى االتصال على الرقم نيارليفولالستفسار حول اختبار إتمام المرحلة الثانوية بوالية كا
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يتضمن قسم آداب اللغة اإلنجليزية من االختبارات أسئلة االختيار من متعدد باإلضافة إلى مھمة 
كتابة. وھو يغطي المفردات، والقراءة المعلوماتية، والقراءة األدبية، واستراتيجيات الكتابة، 

ت الكتابة. في حين يتألف جزء الرياضيات من أسئلة االختيار وتطبيقات الكتابة، واصطالحا
متعدد التي تغطي اإلحصاءات، وتحليل البيانات، واالحتماالت، وسھولة حساب األرقام  من

باستخدام العقل، والقياس، والھندسة، والجبر، والدوال، واالستدالل الرياضي. ويتضمن التقرير 
اح، ووضعه سواء أكان ناجًحا أم راسًبا. كما يتضمن أيًضا نتائج ابنك، والدرجات الالزمة للنج

 تحليالً لكيفية أداء الطالب في جوانب معينة في آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات.

تتوفر لدى جميع الطالب فرص إضافية لخوض ھذا االختبار في الصفين الحادي عشر والثاني 
في الصف العاشر. وإذا احتاج ابنك إلى إعادة  عشر إذا لم يجتازوا ھذين القسمين من االختبار

االختبار، فتحدث مع مستشار ابنك ومعلميه لفھم المھارات والمفاھيم التي يحتاجھا كثيًرا ليعمل 
للحصول  /www.cde.ca.gov/ta/tg/hsعلى تحسينھا من أجل النجاح. راجع 

، بما في ذلك أسئلة نيارليفوكابوالية لثانوية معلومات إضافية حول اختبار إتمام المرحلة ا على
 االختبار ودالئل المذاكرة، أو تناقش مع معلم ابنك، أو مستشاره، أو ناظر مدرسته.

 6162-52؛ الالئحة اإلدارية 6162-52من قانون التعليم؛ سياسة مجلس اإلدارة  60851(ھـ) و 48980القسمان 

 متطلبات الترقية والتخرج
الصف التالي عندما يبرھنون على إتقان ھذه الجوانب في المواد  تتم ترقية الطالب بأوكالند إلى

الدراسية الرئيسية في كل صف. ومن المھم للطالب الحضور إلى الفصل في كل يوم من أجل 
الحصول على إرشادات بأكبر قدر ممكن. وبالنسبة للطالب الذين لم يجتازوا أربع مواد أساسية 

اركوا في حفالت الترقية، ولكن سُيسمح لھم بالتقدم إلى في المدرسة اإلعدادية، فإنھم لن يش
 المدرسة الثانوية.

للحصول على أحدث سياسة لمجلس اإلدارة بشأن  www.ousd.k12.ca.usراجع 
 متطلبات الترقية واإلبقاء في المدارس االبتدائية واإلعدادية.

 الترقية والتخرج في المدارس الثانوية
 ثانوية الوفاء بالحد األدنى من متطلبات التخرج المتمثلة في:يتعين على طالب المدرسة ال

  نقطة في المواد الدراسية الالزمة 230• 
 نقاط) 10نقاط، دورة السنة =  5(دورة الفصل الدراسي = 

 2,0متوسط الدرجات من • 

 إتمام مشروع التخرج• 

ن الرياضيات وآداب اللغة في كل منيا رليفور إتمام المرحلة الثانوية بوالية كاختبااجتياز ا• 
 اإلنجليزية

 رسًما بيانًيا يوضح الدورات المطلوبة للتخرج في المدرسة الثانوية. 19تتضمن صفحة 

ُينتظر من الطالب الراسبين في أعمال الدورة الرئيسية حضور برامج ما بعد انتھاء اليوم 
الدور ة التدريبية (بحد  الدراسي، أو المدرسة الصيفية، أو أمامھم خيار بديل لتعويض نقاط

دورتين أو عشر نقاط لكل دورة مدرسية صيفية). وال يتوفر إبقاء رسمي في المرحلة الثانوية. 
علًما بأن الطالب الحاصلين على تقدير رسوب (و) في الدورة لن يحصلوا على نقاط لھا، وسيتم 

ة الطالب الذين ينقصھم تحويلھم إلى برنامج استرجاع النقاط اإلجباري. وعلى الرغم من ترقي
 نقاط؛ فإنھم لن يتخرجوا حتى يستوفوا جميع شروط التخرج.

تشترط معظم الكليات التي تستغرق فترة الدراسة بھا أربع سنوات أعماالً إضافية في الدورة 
بخالف شروط التخرج التي يقرھا قطاع أوكالند للمدارس الموحدة. ولكي يكون الطالب مؤھالً 

كلية في جامعة كاليفورنيا أو جامعة والية كاليفورنيا، يجب عليه استكمال شروط للتقدم إلى أي 
ز" عن طريق الحصول على تقدير "ج" أو أعلى في مجموعة محددة من الدورات (راجع -"أ

ز" للتأھل -يفاء بشروط "أالرسم البياني أدناه). من األھمية بمكان متابعة مدى تقدم ابنك في اإل
، لزم على 2012- 2011نه بدايًة من فصل الصف التاسع من السنة الدراسية علًما بأ للكلية.

 جميع الطالب االلتحاق بھذه الدورات وإكمالھا للتخرج (بجانب الشروط اإلضافية).

قد يلتحق الطالب بفصول المستوى المتقدم ويخوضون امتحاناته على المستوى الوطني. حيث 
في امتحان المستوى المتقدم اكتساب  5، أو 4، أو 3يمكن للطالب الذين يحصلون على درجات 

 نقاط متقدمة للكلية. 

 6141-5؛ الالئحة اإلدارية 6141-5من قانون التعليم؛ سياسة مجلس اإلدارة  52244(ل) و 48980القسمان 

 .6146؛ الالئحة اإلدارية 6146-1و 6143(م) من قانون التعليم؛ سياستا مجلس اإلدارة  48980و 51229القسمان 

 شروط القبول بجامعة كاليفورنيا وجامعة والية كاليفورنيا موارد الويب للتعرف على

— http://tinyurl.com/agcertifiedcourses  
 ز".-"أيمكنك البحث عن مدرسة، ويسرد ھذا الموقع جميع الدورات التي يقدمھا قطاع أوكالند للمدارس الموحدة التي تم اعتمادھا لتفي بأحد شروط 

— http://www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/requirements/index.html  
 ُيعد ھذا الموقع مركًزا جامًعا لكل ما تحتاج إلى معرفته حول شروط القبول في جامعة كاليفورنيا للمستجدين المنضمين.

— http://www.calstate.edu/admission/  
 للمستجدين المنضمين. يوفر ھذا الموقع كل شروط القبول بجامعة والية كاليفورنيا

— http://www.csumentor.edu/planning/high_school/  
 تم تصميمه لمساعدتھم في التخطيط للكلية أثناء دراستھم بالمدرسة الثانوية.  مدخالً على اإلنترنت للطالب CSUMentorيمثل 
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 متطلبات الترقية والتخرج
تتم ترقية الطالب بأوكالند إلى الصف التالي إذا أظھروا استعدادھم لتعلم ما ُيدرس لھم. ويتوقف 

ذلك على أدائھم في أربع مواد: الرياضيات، وآداب اللغة اإلنجليزية في اختبارات المعايير 
 لغة اإلنجليزية في بطاقة التقارير.بوالية كاليفورنيا، باإلضافة إلى الرياضيات، وآداب ال

للحصول على أحدث سياسة لمجلس اإلدارة بشأن  www.ousd.k12.ca.usراجع 

 متطلبات الترقية واإلبقاء في المدارس االبتدائية واإلعدادية.

 الترقية والتخرج في المدارس الثانوية
 ت التخرج المتمثلة في:يتعين على طالب المدرسة الثانوية الوفاء بالحد األدنى من متطلبا

  نقطة في المواد الدراسية الالزمة 230• 
 نقاط) 10نقاط، دورة السنة =  5(دورة الفصل الدراسي = 

 2,0متوسط الدرجات من • 

 إتمام مشروع التخرج• 

 في كل من الرياضيات وآداب اللغة اإلنجليزيةنيا رليفور إتمام المرحلة الثانوية بوالية كاختبااجتياز ا• 

 المعلمين-اجتماعات اآلباء

د ألولياء األمور ي وقت إعداد بطاقة التقارير لمراجعة أعمال الطالب ووضع أھداف محددة لمساعدتھم في متابعة اكتساب المھارات وتنميتھا. ومن غير المعتاعادًة ما يتم إجراء اجتماعات اآلباء والمعلمين ف
دائًما أن الغرض من االجتماع واحد لدى كل من المعلم وولي األمر حيث يتمثل  يكونوا متحفظين، أو مدافعين، أو شاعرين بالقلق أثناء التحدث مع شخص مسؤول عن تقييم أداء أبنائھم. لذلك، حاول التذكر أن
ألثر على ابنك. شارك في الحوار بقصد مشاركة المعلم في دعم مساعدة ابنك على التعلم والنجاح على المستوى األكاديمي. وبالتالي، فإن عملك كولي أمر مع المعلم كفريق عمل من شأنه أن يعود بعظيم ا في

 عملية تعلم ابنك وإيجاد حلول لكل المشكالت التي قد يواجھھا.  

أمامه؟ وھل يوجد أي موضوع يريد ابنك مناقشته مع المعلم؟ تأكد تحدث مع ابنك قبل االجتماع حول وضع المدرسة. وما المواد الدراسية التي يجيد التعلم فيھا؟ وما الموضوعات الدراسية التي تمثل صعوبة 
 علم أنك والمدرس تتعاونان مًعا من أجل مساعدته على النجاح في المدرسة.  أن ابنك ي من

عن ابنك التي ربما تساعد المعلم على فھم أسلوب تعلمه. قد  قم بتدوين بعض المالحظات حول األمور التي ترغب في مناقشتھا باالجتماع حتى ال تنساھا حينھا. وقد تريد مشاركة بعض المعلومات الشخصية
 قدمه.لديك أسئلة حول برامج المدرسة، أو ما يخص المھارات والمعرفة التي من المنتظر أن يتقنھا ابنك ھذه السنة، أو ما يخص مستوى تحصيله وتتكون 

 إليك بعض األمثلة عن األسئلة التي قد ترغب في طرحھا:

 ما أفضل المواد الدراسية بالنسبة البنك وما أسوأھا؟• 

 صل؟ھل يشارك ابني في الف• 

 ھل توجد أي مشكالت بشأن الغياب أو التأخر قد ال أعلمھا؟• 

 ھل أدى ابني جميع واجباته؟• 

 كيف يقيَّم األداء األكاديمي البني؟ وما أنواع االختبارات المقدمة، وما النتائج التي ُتظھرھا ھذه االختبارات بخصوص تعلم ابني؟• 

 ي؟ھل توجد جوانب يحتاج فيھا ابني إلى دعم إضاف• 

 ھل يؤدي ابني ما يقدر عليه في الصف الدراسي؟• 

 من أصدقاء ابني؟ وھل لھم تأثير جيد على بعضھم البعض؟ • 

 كيف يمكنني مساعدة ابني في المنزل؟• 

متابعة. واتفقا أيًضا على اإلبقاء على التواصل المنتظم، وحددا الموعد التالي إذا اتخذت أنت ومعلم ابنك أثناء االجتماع بعض القرارات حول خطة عمل تھدف إلى دعم تعلم ابنك، فتأكد من االتفاق على خطوات ال
 الذي ستتواصالن فيه مع بعضكما البعض.

 عم إضافي.بناظر المدرسة لطلب د إذا لم يكن اجتماع اآلباء والمعلمين فعاالً فيما يخص وضع خطة عمل، وشعرت بأنه ال تزال ھناك بعض المشكالت التي لم ُتَحل بعد، فاتصل

تتفوق في الدفاع عن تعلم ابنك أو كيف تزيد من فعاليتك في قيادة أولياء  إذا أصابتك اجتماعات اآلباء والمعلمين بالعصبية، فھل يكون مفيًدا لك أن تتعلم كيف تخرج منھا بأقصى استفادة؟ وھل تريد أن تتعلم كيف
ر مدرسة بنك أن يتعلمه في كل صف دراسي، أو كيفية إعداد طفلك للكلية. مع العلم بأن الموارد في ھذه الصفحات تعتبر نقطة بداية جيدة، وأن ناظاألمور؟ ربما ترغب في تكوين فھم أفضل لما من المفترض ال

 ابنك، أو معلمه، أو الموظفين المسؤولين عن التواصل مع األسرة في المدرسة يمكنھم تقديم العون.
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 رسًما بيانًيا يوضح الدورات المطلوبة للتخرج في المدرسة الثانوية. 29تتضمن صفحة 

ُينتظر من الطالب الراسبين في أعمال الدورة الرئيسية حضور برامج ما بعد انتھاء اليوم 
الدراسي، أو المدرسة الصيفية، أو أمامھم خيار بديل لتعويض نقاط الدور ة التدريبية (بحد 

شر نقاط لكل دورة مدرسية صيفية). وال يتوفر إبقاء رسمي في المرحلة الثانوية. دورتين أو ع
علًما بأن الطالب الحاصلين على تقدير رسوب (و) في الدورة لن يحصلوا على نقاط لھا، وسيتم 

تحويلھم إلى برنامج استرجاع النقاط اإلجباري. وعلى الرغم من ترقية الطالب الذين ينقصھم 
 ن يتخرجوا حتى يستوفوا جميع شروط التخرج.نقاط؛ فإنھم ل

تشترط معظم الكليات التي تستغرق فترة الدراسة بھا أربع سنوات أعماالً إضافية في الدورة 
بخالف شروط التخرج التي يقرھا قطاع أوكالند للمدارس الموحدة. ولكي يكون الطالب مؤھالً 

والية كاليفورنيا، يجب عليه استكمال شروط للتقدم إلى أي كلية في جامعة كاليفورنيا أو جامعة 

ز" عن طريق الحصول على تقدير "ج" أو أعلى في مجموعة محددة من الدورات (راجع -"أ
ز" للتأھل -الرسم البياني أدناه). من األھمية بمكان متابعة مدى تقدم ابنك في اإليفاء بشروط "أ

، لزم على 2012- 2011لسنة الدراسية للكلية.  علًما بأنه بدايًة من فصل الصف التاسع من ا
 جميع الطالب االلتحاق بھذه الدورات وإكمالھا للتخرج (بجانب الشروط اإلضافية).

قد يلتحق الطالب بفصول المستوى المتقدم ويخوضون امتحاناته على المستوى الوطني. حيث 
لمتقدم اكتساب في امتحان المستوى ا 5، أو 4، أو 3يمكن للطالب الذين يحصلون على درجات 

نقاط متقدمة للكلية. بالنسبة للطالب الذين يظھرون احتياجھم المالي، تتوفر صناديق التمويل 
 الرسمية لتغطية رسوم امتحانات المستوى المتقدم.

 6141-5؛ الالئحة اإلدارية 6141-5من قانون التعليم؛ سياسة مجلس اإلدارة  52244(ل) و 48980القسمان 

 .6146؛ الالئحة اإلدارية 6146-1و 6143(م) من قانون التعليم؛ سياستا مجلس اإلدارة  48980و 51229القسمان 
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 لتخرجأشكال دعم الطالب لمساعدتھم في ا

عدة مواقع في جميع أرجاء أوكالند. بديالً للحصول على دبلومة المدرسة الثانوية للطالب الذين يعانون نقًصا حاًدا في مجموع درجات المرحلة الثانوية. وتتوفر الدورات في  شھادة التطور التربوي العامتعد 
 .McClymonds High School. بينما تتوفر خدمات التقييم واالختبار لھذه الشھادة في المدرسة الثانوية Rudsdaleو Deweyوتوجد برامج اإلعداد لشھادة التطور التربوي العام في مدرستي 

ستعانة بھذه الدورات لتحصيل الدرجات بوجه عام لطالب المدرسة الثانوية الذين حصلوا على تقديرات "د" أو "و" في الدورة الرئيسية. ويمكن اال استرجاع درجات المدرسة الثانوية في الصيفيتوفر برنامج 
اق. يمكن العثور على الطلبات عبر اإلنترنت على األكاديمية من أجل مساعدتھم على التخرج في وقت التخرج العادي. ويجب األخذ في االعتبار طلبات القبول، ولكنھا ال ُتعد ضماًنا لاللتح

www.ousd.k12.ca.us/SummerRecovery273-2360مات، اتصل بمكتب اإلعداد للحياة الجامعية والمھنية على الرقم . ولمزيد من المعلو. 

 لذي يتبع فيه طالب الدراسة المستقلة المنھجخياًرا تعليمًيا تطوعًيا يعمل فيه طالب الصفوف من السابع إلى الثاني عشر بشكل مستقل تحت اإلشراف العام لمعلم معتَمد.  وفي الوقت ا الدراسة المستقلةتعد 

والوفاء بأساليب التعلم. ولمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بمدرسة  الدراسي الذي يعتمده القطاع ويحققون متطلبات التخرج فيه، إال أن الدراسة المستقلة توفر المرونة الالزمة إلشباع االھتمامات الفردية
Sojourner Truth Independent Study  729-4308على الرقم. 

جى التحدث مع الناظر عبارة عن برنامج كمبيوتر يسمح للطالب باكتساب نقاط نحو التخرج عن طريق تلقي اإلرشادات وخوض اختبارات عبر اإلنترنت في المدرسة. ُير Cyber High إن برنامج
 الثانوية.في جميع المدارس  Cyber Highالمستشار في المدرسة الثانوية للحصول على مزيد من المعلومات، حيث يتوفر  أو

دة للتدريس والطرق الجديدة للتعلم برامج تطوعية من شأنھا مالءمة البرامج التعليمية لتفي باالحتياجات الفردية للطالب.  وتوفر المدارس البديلة آلية لتوصيل أساليب جدي خيارات المدارس البديلةتمثل 
 مجتمعنا المتغير. انظر الملحق (و). في

كلية الني. ولمزيد برنامًجا أكاديمًيا صارًما لإلعداد للكلية يطبق التعلم المستند إلى المشروعات والتدريبات الداخلية. ويحضر الطالب أيًضا فصوالً في  MetWest High School توفر المدرسة الثانوية• 
 .451-5902من المعلومات، اتصل على الرقم 

ًيا للكلية مخصًصا بدرجة كبيرة يستھدف بصفة خاصة الطالب الذين لم يؤدوا أداًء جيًدا في المدرسة في السابق. ولمزيد من المعلومات، برنامًجا تحضير Emiliano Zapata Streetتوفر أكاديمية • 
 .451-5902على الرقم  اتصل

 .451-5902مھاجرين. ولمزيد من المعلومات، اتصل على الرقم برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية للطالب الالجئين وال Oakland International High Schoolتقدم المدرسة الثانوية • 

عاًما الذين يواجھون خطر عدم التخرج.  وتوفر مدارس التعليم المستمر فرصة للطالب في الحصول على دبلومة المدرسة  19إلى  17يتم إعداد برامج التعليم المستمر للوفاء باحتياجات الطالب من سن 
 لتقدم إلى خيارات جامعية ومھنية مجتمعية.الثانوية و/أو التحضير ل

 Dewey High School،  3660-874المدرسة الثانوية • 

 Rudsdale High School،  7992 -636المدرسة الثانوية • 

 Ralph J. Bunche High School،  3300-874المدرسة الثانوية • 

لى المحكمة أو من ھم تحت االختبار، باإلضافة إلى الطالب المعرضين لخطر الطرد. ويتميز ھذا البرنامج باستخدامه ألحجام صغيرة جًدا تخدم الطالب المطرودين أو المحالين إ مدارس اليوم المجتمعيإن 
 .451-5902الفصول، وإدارة حاالت، وخدمات استشارية، باإلضافة إلى أنظمة تعديل السلوك. ولمزيد من المعلومات، اتصل على الرقم  من

ا بالخدمات االستشارية مستعيًنا بخدمات الصحة برنامًجا لمدرسة اليوم المجتمعي، ويخدم طالب الصفين السابع والثامن المعرضين لخطر الطرد. ويقدم ھذا البرنامج تعليًما إرشادًيا غنيً باراك أوباماأكاديمية تعد
 .273-2310العقلية التي يقدمھا مركز سينيكا. ولمزيد من المعلومات، اتصل على الرقم 

وبمجرد موافقة أحد األطباء المشرفين،  تقلة.لتلبية احتياجات الطالب غير القادرين صحًيا على حضور المدارس التقليدية أو البرامج البديلة لھا مثل الدراسة المس التوجيه في المنزل والمستشفىإعداد  يتم
، www.ousd.k12.ca.us/home&hospitalستشفى ميداني، أو أي منشأة طبية أخرى.  ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة تخصيص معلم معتَمد للعمل مع الطالب، إما في منزل األسرة، أو م يتم

 .597- 4294اتصل على الرقم  أو

رسة الثانوية. ويوفر البرنامج التحاًقا مزدوًجا للطالب الذين ينشدون عاًما ممن تسربوا من المد 20إلى  16برنامًجا يتم تقديمه في الحرم الجامعي لكلية الني ويدعم الطالب من سن  الطريق إلى الكليةيعد 
 الشھادة الثانوية بينما يعملون بالتزامن على نيل درجة دبلوم الفنون.
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 والمسؤوليات الحقوق

ات التعليمية اآلمنة واإليجابية التي تحتضن جميع الطالب وتحثهم يلتزم القطاع بإنشاء المجتمع
ولضمان معاملة الكبار والصغار باحترام وآرامة، نسير وفق . إلى تحقيق التميز األآاديمي

يتعين . وفيما يلي بعض من تلك القواعد واللوائح. قواعد ولوائح لمساعدتنا في العمل مًعا
ن التعليم الخاص بالوالية، أو سياسات مجلس التعليم الخاص االستشهاد بأجزاء معينة من قانو

  .بأوآالند، أو اللوائح الحكومية األخرى آاملًة، أو طباعتها آاملة وفقًا لما يقتضيه القانون

  .على مدار هذا الدليل إلى الوالدين واألوصياء" أولياء األمور"تشير آلمة 

  ةالمدرس من والتهرب المتواصل، والغياب الحضور،

يتمتع الطالب األذآياء والمستعدون للتعليم في المدرسة بشكل يومي بأقصى استفادة من فرص 
   .ويعد الحضور المنتظم أمًرا مهًما لتحقيق النجاح في المدرسة وما بعدها. التعلم المقدمة

آما يساهم حضور الطالب أيًضا في زيادة موارد المدرسة، حيث تعتمد موازنة المدرسة على 
  .الحضور اليومي الخاص بها في العام الماضي متوسط

أو أآثر  ٪10تنطبق حالة الغياب المتواصل على الطالب الذين يتغيبون عن المدرسة بنسبة 
وتتمثل . آما يشمل الغياب المتواصل حاالت الغياب بعذر وبدون عذر. خالل العام الدراسي

  :تمعية مكتملة الخدمات فيما يليأهدافنا الخاصة بالحضور باعتبارنا قطاًعا للمدارس المج

  .٪5تقليل نسبة الغياب المتواصل الخاص بطالب المدرسة إلى . 1

من أيام العام الدراسي  ٪95من طالب قطاع أوآالند للمدارس الموحدة بنسبة  ٪85حضور . 2
  .سنوًيا

  .٪98الذي يبلغ ) ADA(بلوغ المدارس لمعدل متوسط نسبة الحضور اليومي . 3

ة الغياب على الطالب الذي يتغيب عن المدرسة لمدة ثالثة أيام أو أآثر دون عذر وتنطبق حال
  .دقيقة لمدة ثالثة أيام 30أو يحضر متأخًرا ألآثر من /و

  بالحضور الخاصة األمور ألولياء القانونية المسؤولية

هم يتحمل أولياء األمور المسؤولية القانونية عن ضمان حضور الطالب الذين تتراوح أعمار
يمكن السماح للطالب الذين تتراوح . عاًما إلى المدرسة طوال العام الدراسي بأآمله 18و 6 بين

للحصول على  21انظر صفحة (عاًما التسجيل في فصول المتابعة  17أو  16أعمارهم بين 
 وقد يتحمل أولياء األمور المسؤولية الجنائية والمدنية عن غياب.) قائمة ببرامج التعليم البديل

  من قانون التعليم 48200قسم . الطالب عن المدرسة

  الحضور بعملية الخاصة التواصل وسائل

عالوة على ما . يتعين على ولي أمر الطالب في حالة غيابه االتصال بالمدرسة يومًيا إلقرار الغياب
 سبق، يجب على أولياء األمور تحديد رقم التعريف الشخصي حتى يتسنى لهم الدخول إلى النظام

وذلك في حالة عدم تسجيلهم في نظام االتصال اآللي في بداية االلتحاق بالمدرسة أو أثناء التسجيل 
يقوم النظام باالتصال بولي األمر مساء اليوم الذي يتغيب فيه . في المرحلتين اإلعدادية والثانوية

ب الُمتغيب لمطابقة بعد ذلك يقوم ولي األمر بإدخال المعلومات الخاصة بالطال. الطالب عن المدرسة
تتوفر الرسائل باللغات . األمان، ثم يستمع لقائمة من األعذار، ثم يقوم بإدخال رقم العذر المناسب
ولمحو هذا الغياب، يجب . اإلنجليزية، واإلسبانية، والكانتونية، والفيتنامية، والعربية، والكمبودية

  .ليوم التالي للغيابمن مساء ا 3على ولي األمر الرد في موعد أقصاه الساعة 

   الغياب حاالت

ُيسمح بالتغيب عن المدرسة فقط في الحاالت الناتجة عن مرض، أو حجر صحي، أو مواعيد 
طبية، أو وفاة أحد أفراد األسرة المباشرين، أو الخدمة العسكرية، أو قضاء فسحة مع أحد أفراد 

. و ألسباب شخصية محددة ومبررةالعائلة المباشرين القائم بالوالية الفعلية على الطالب، أ
، بما في ذلك الحقوق من قانون التعليم 48205القسم لمراجعة النص الكامل لسياسة الغياب في 

، 46014األقسام ). ز(الخاصة بأداء الواجبات واالختبارات الدراسية، راجع الملحق 
 61554من قانون التعليم؛ وسياستي مجلس اإلدارة رقمي ) ك( 48980، و48205و
  من اللوائح اإلدارية 5113و 6154؛ والقسمين 5113و

 المدرسة تمویل یعتمد حيث .الطالب غياب حالة في الدوالرات من الكثير نتكبدأنناریبال
 األموال هذه المدرسة وتفقد .السابق بالعام الخاص للطالب اليومي لحضورا متوسط  على
 .بعذر الغياب حاالت في حتى
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يمكن إعفاء طالب الصفوف الدراسية من الصف السابع حتى الصف الثاني عشر من الحضور 
القسم . إلى المدرسة في حالة حصولهم على خدمات طبية سرية دون موافقة أولياء أمورهم

  من قانون التعليم 46010.1

 المتأخرون الطالب

ثر الغياب دون عذر على المستوى األآاديمي للطالب وقد ينتج عنه عدم الحصول على قد يؤ
  من قانون التعليم 49067القسم . درجات إحدى الدورات خالل المرحلة اإلعدادية أو الثانوية

وقد يضطر الطالب المتأخر، . ُيعد وصول الطالب إلى حجرة الدراسة بعد دق الجرس تأخيًرا
ة الثانوية، إلى الحضور بعد انتهاء اليوم الدراسي أو منعه من الحصول خصوًصا في المرحل

دقيقة لمدة ثالث  30آما ُيعد الطالب غائًبا عن الحضور في حالة تأخره . على العطلة األسبوعية
وقد يتم حرمان الطالب معتادي التأخير من األنشطة الخارجة . مرات أو أآثر دون عذر مقبول

آما . ، التي تشمل الحفالت الراقصة، وألعاب القوى، وحفالت التخرجعن المناهج الدراسية
ألولياء األمور عبر البريد اإللكتروني من القطاع ) NOT(سيتم أيًضا إرسال إخطار بالغياب 

  . إلخطارهم بغياب أبنائهم عن المدرسة

  الغياب عواقب

ته في حالة حصوله دعوة الطالب لمقابل) SART(يمكن أيًضا لفريق مراجعة حضور الطالب 
. على خطاب إخطار بالغياب على أن تتم المقابلة بداخل المدرسة وبحضور شؤون أفراد المدرسة

ويجوز للمدرسة إحالة الطالب إلى مجلس . آما يتم التوقيع على التعهد بالحضور خالل هذه المقابلة
وز للمجلس في حالة عدم ويج. مراجعة الحضور بالمدرسة لالستماع في حالة عدم التزامه فيما بعد

أو قسم المراقبة، أو إلى /أو ولي أمره إلى الُمدعي العام، و/تحسن مشكلة الغياب إحالة الطالب و
  من قانون التعليم 48263و 48263.5القسمان . أو اتخاذ ما يلزم/المحاآمة، و

  الغائب الطالب إرجاع

ة أثناء ساعات اليوم الدراسي دون يجوز ألي ضابط أمن اقتياد الطالب الذين خرجوا من المدرس
ويمثل هؤالء الطالب أمام مجلس مراجعة الحضور بالمدرسة . إذن صالح وإرجاعهم إلى مدارسهم

وفي حالة عدم تحسن مشكلة الغياب، يجوز . لالستماع في حالة تكرار هذا األمر أآثر من مرة
وُيعد الغياب جريمة . عي العاملمجلس مراجعة الحضور إحالة الطالب إلى محكمة األحداث أو المد

خطيرة قد ينتج عنها رفع دعوى جنائية ضد ولي أمر الطالب في حالة إخفاقه في االمتثال لشروط 
  من سياسة المجلس  5113.1من قانون التعليم، و 48260القسم . الحضور الرسمية

  اليومي الدراسي الجدول

ة مواعيد بدء اليوم الدراسي ونهايته ولمعرف. يتوفر لكل مدرسة الجدول الدراسي الخاص بها
  .بالنسبة للطالب، يمكنك الرجوع إلى معلم ابنك أو المكتب الرئيسي المختص بالجدول

  القصيرة الدراسية األیام

ينتهي الطالب من يومهم الدراسي في األيام الدراسية القصيرة قبل الموعد األصلي بساعة أو 
وفي . مشترآة أو عقد اجتماعات ألولياء األمورنحو ذلك، حيث يمكن للمعلمين وضع خطط 

الغالب يتم تحديد يوم األربعاء آيوم قصير، إال أن التواريخ واألوقات تختلف من مدرسة إلى 
ومن األهمية بمكان . ويجب التأآد من معرفة الجدول الدراسي الخاص باليوم القصير. أخرى

. تيبات الالزمة الصطحاب أبنائهم مبكًراألولياء أمور طالب المرحلة االبتدائية اتخاذ التر
  6111سياسة المجلس رقم . يتوفر موظفون بالمدرسة للقيام بعملية اإلشراف وال

 
  الغداء وجبة أثناء وإغالقها المدارس أفنية فتح

: تغلق المدارس الثانوية التالية أفنيتها أثناء فترة الغداء، حيث يمكث الطالب لتناول وجبة الغداء، وهي
Castlemontو ،Fremontو ،McClymondsو ،Deweyو ،Buncheو ،Oakland 

Highو ،Oakland Internationalو ،Lifeو ،CCPAو ،Skylineو ،Rudsdale.  

للطالب بقضاء وقت الغداء  MetWestو Techفي الوقت ذاته، تسمح آل من مدرستي 
داء خارج فناء المدرسة ويتعين على جميع الطالب الذين يقضون فترة الغ. خارج فناء المدرسة

ولن يتحمل القطاع أو أي مسؤول أو موظف تابع للقطاع مسؤولية . العودة بانتهاء هذه الفترة

  الطازجة للخضراوات أوآالندمشروع
 في المقدمة الطازجة والخضراوات الفواآه آمية استخدام زيادة على التغذية خدمات قسم يرآز

 ِقبل من المبذولة الجهود نتائج إحدى زجةالطا للخضراوات أوآالند مشروع وُيعد .الكافتريات
 قسم به يقوم مشترك مشروع وهو الموحدة، للمدارس أوآالند لقطاع التابعة التغذية خدمات قسم

 إلى المشروع هذا يهدف حيث .أالميدا لمقاطعة التابعة العامة الصحة إدارة مع التغذية خدمات
 مع بالتغذية الخاص التثقيف ارتباط طريق نع والكافتيريا الدراسي الفصل طالب بين عالقة خلق

 على زيارتنا ُيرجى المزيد، لمعرفة  .التأثير زيادة أجل من المقدمة المنتجات
www.ousd.k12.ca.us/gardenfresh. 

  الطازجة للمأآوالت أوآالند
 إنتاجية أسواق ذات مدرسة 22 من مكونة شبكة من الطازجة للمأآوالت أوآالند مشروع يتكون
 الفواآه ببيع المشروع يقوم حيث .الموحدة للمدارس أوآالند قطاع أنحاء جميع في شرةمنت

 المبيدات من بخلوها وتمتاز األحيان أغلب في محلًيا تزرع التي الطازجة، والخضراوات
 في الصحية األطعمة من وغيرها والعسل، والمكسرات، البيض، بيع إلى باإلضافة الحشرية،
 أولياء ويقوم المنتجات، لهذه وموزعين محليين مزارعين من المنتج شراء يتم .العامة المدارس
 هذه وتفتح .مدرسة آل في أسبوع آل من الدراسة بعد ما فترة خالل ببيعها والطالب األمور
 آما المدرسي، المجتمع وأعضاء التدريس، وهيئة والطالب، األمور، ألولياء أبوابها األسواق

 ذات المدارس هذه وتقدم .EBT الغذاء بطاقة خالل من التعامل واقاألس هذه من الكثير تقبل
 ومجموعة للطالب، شراء بطاقة وبرنامج شهرية، طهي ومذاقات وصفات اإلنتاجية األسواق
  زيارة ُيرجى  .للمعلمين الفصل إلى السوق من دروس

www.ousd.k12.ca.us/markets  محددة مواقع حول معلومات على للحصول. 
 البريد عبر التواصل فيرجى المدرسية، األسواق هذه إحدى في التطوع في ترغب تآن إذا

  alexandra.emmott@ousd.k12.ca.us.اإللكتروني

  الطالب وجباتقوائم
 على اإلنترنت على المدارس لجميع الوجبات قوائم تتوفر

www.ousd.k12.ca.us/mealmenus .لمزيد .شهرًيا الوجبات قوائم تحديث ويتم 
 اإللكتروني البريد عبر التواصل ُيرجى المعلومات،  من

rebecca.hopkins@ousd.k12.ca.us. 
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ويرجى االتصال . سالمة أي طالب غادر فناء المدرسة أثناء فترة الغداء المفتوح سلوك أو
أو زيارة /بالمدرسة الثانوية الخاصة بالطالب لمعرفة السياسة الخاصة بفترة الغداء و

www.ousd.k12.ca.us 44808.5القسم . لمعرفة سياسة المجلس التي تم تحديثها 
  قانون التعليم من

  التمييز وعدم المساواة

 المدرسة، طالب لجميع والرعاية الدعم تقدم مدرسة آل في تعليمية بيئة خلق في هدفنا يتمثل
 الموظفين وباقي والنظار والمعلمين، ،األمور وأولياء الطالب، جميع مع التعامل يتم خاللها ومن

 .وآرامة باحترام

 الجنسي والتحرش التمييز عدم سياسة

  جنسًيا والمتحولين

يحظر قطاع أوآالند للمدارس الموحدة التمييز غير المشروع ضد أي فئة يتكفل القانون بحمايتها 
، 11135رقم  ، والقانون الحكومي220و 200على النحو المحدد في قانوني التعليم رقمي 

  .من قانون إعادة التأهيل، وقانون األمريكيين المعاقين، والتشريع التاسع 504والفقرة 

ويرغب مجلس إدارة القطاع في توفير بيئة دراسية آمنة تتيح لجميع الطالب فرًصا متكافئة في 
. طاعالحصول على برامج الدعم األآاديمي والتعليمي وغيرها من الخدمات واألنشطة داخل الق
ويحظر المجلس داخل أي مدرسة أو أي نشاط تابع للقطاع ممارسة التمييز غير القانوني، 

والتحرش، وإرهاب الطالب وترويعهم على أساس العرق األصلي للطالب، أو لونه، أو نسبه، أو 
و أصله القومي، أو مجموعته العرقية، أو المواطنة، أو العمر، أو الدين، أو الحالة االجتماعية، أ

اإلعاقة البدنية أو الذهنية، أو الحالة الصحية، أو الوضع الخاص بكونهم محاربين قدماء أصحاء أو 
معوقين، أو على أساس الجنس، أو الميل الجنسي، أو النوع، أو الهوية المحددة على أساس النوع، 

مع أشخاص  أو الفكر القائم على النوع؛ أو تصور واحد أو أآثر من هذه الخصائص، أو االشتراك
  .أو مجموعة تتصف بواحدة أو أآثر من هذه الخصائص الفعلية أو المتصورة

ويقر مجلس اإلدارة بالتزام القطاع بمسؤوليته عن االمتثال للقوانين واللوائح الفيدرالية والخاصة 
 وعالوة على ذلك، يكفل المجلس تكافؤ الفرص.  بالوالية التي من شأنها تنظيم البرامج التعليمية

لجميع الطالب في القبول والحصول على الدورات األآاديمية، وبرامج التوجيه واإلرشاد، 
  .والبرامج الرياضية، وإجراءات االختبارات، والتعليم المهني، وغيرها من األنشطة

  سياسة المتحولين جنسًيا
  .يحظر قانون والية آاليفورنيا التمييز القائم على الجنس في المدارس العامة

الجنس الفعلي أو : "وفًقا لقوانين والية آاليفورنيا ولوائحها على النحو التالي" الجنس"تعريف  ويتم
المتصور للشخص، والذي يشمل الهوية المتصورة أو المظهر أو السلوك الخاص بالشخص، بغض 

  " .النظر عن توافق هذه الهوية أو المظهر أو السلوك أو معارضتها للحالة التي ولد عليها الشخص

وتهدف هذه السياسة إلى تقديم المشورة لموظفي المدرسة وإدارتها إزاء مخاوف الطالب فيما 
يتعلق بالمتحولين جنسًيا أو السلوآيات المغايرة للجنس الفعلي للطالب، وذلك من أجل خلق بيئة 
تعليمية آمنة لجميع الطالب، وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على مواد البرنامج التعليمي 

  .آافة لجميع طالب القطاع

  :من المتوقع أن تقوم المدارس بتنفيذ هذه السياسة على النحو التالي

 نوع مع يتوافق الذي والضمير االسم باستخدام الطالب مخاطبة يجب :الضمائر/األسماء •
 .المدرسة سجالت في وحصري دائم بشكل إثباته تم الذي الجنس

ع تغيير السجالت الرسمية للطالب في حالة قيام الطالب يتعين على القطا: الرسمية السجالت •
بإجراء تغيير ما في االسم القانوني أو نوع الجنس بشرط تقديم الطالب للوثائق التي تثبت هذا 

  .التغيير وفًقا للمتطلبات القانونية الخاصة بوالية آاليفورنيا

فق مع جنسه الذي تم يحق لكل طالب استعمال المرحاض الذي يتوا : المرحاض استعمال •
 .إقراره بشكل دائم وحصري في سجالت المدرسة

ال يتعين إجبار الطالب المتحولين جنسًيا على استخدام غرفة  :المالبس خلع غرف استخدام •

  . خلع المالبس الموافقة لجنسهم المحدد بالوالدة

 من فرصة المشارآة ال يجوز حرمان الطالب المتحولين جنسًيا : والبدنية الریاضية األلعاب •
 .في الفصول الخاصة باأللعاب الرياضية  

 يحق للطالب اختيار أنواع الملبس وفًقا للهوية الجنسية المثبتة بشكل دائم وحصري : اللبس أعراف• 
  . من خالل المدرسة، مع االلتزام بالقيود الخاصة بأعراف اللبس المعتمدة من ِقبل المدرسة  

آقاعدة عامة، يجب السماح للطالب بالمشارآة  :األخرى الجوانب في الجنسين بين الفصل •
وفًقا للهوية الجنسية المثبتة بشكل حصري ودائم في المدرسة في أي حاالت أخرى يتم فصل 

  .الطالب فيها حسب الجنس في األنشطة المدرسية

 في الكائن الشكاوى، في المحقق وبمكتب المدارس مواقع داخل الشكاوى نماذج تتوفر
Lakeview  Campus, Cafeteria, 746 Grand Avenue, Oakland, CA 

 ميشيل" يشغل. 874-3750 رقم بهاتف االتصال يرجى المعلومات، من ولمزيد. 94610
 في والعطالت الراحة ووسائل/الفرص بتكافؤ المتعلقة الشكاوي أخصائي منصب "ماجراث
 ,Human Resources Services & Support (HRSS) في عنوانه ويقع القطاع،

Cole Campus, 1011 Union Street, Oakland, CA 94608, (510) 273-
   5145.3، و4030، و0410 أرقام المجلس سياسات .3299

 التعبير حریة

يمتلك جميع الطالب الحق في حرية التعبير والصحافة داخل نطاق المدرسة، بما يشمل على سبيل 
اإلعالنات ونشر المواد المطبوعة أو العرائض، وارتداء المثال ال الحصر استخدام لوحات 

الشارات، أو أي عالمات مميزة أخرى، ويضاف إلى ذلك حق التعبير عن الرأي من خالل 
المنشورات الرسمية، سواء في حالة تقديم المدرسة لدعم مالي لهذه المنشورات أو في حالة استخدام 

الذي يعتمد على الُفحش، أو التشهير، أو االفتراء؛ ويحظر التعبير . المرافق الخاصة بالمدرسة
الذي من شأنه تحريض الطالب على ارتكاب أفعال غير مشروعة بحق المباني الخاصة   أو

بالمدرسة، أو انتهاك اللوائح المشروعة الخاصة بالمدرسة بما في ذلك سياسة عدم التمييز، 
  من قانون التعليم 48907القسم . درسةالتسبب في تعطيل منظم لسير عملية الدراسة في الم  أو
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   الجنسي التحرش
. يحظر التحرش الجنسي بموجب القانون المحلي للوالية والقانون الفيدرالي وسياسة القطاع

ُيقصد بالتحرش الجنسي أي تلميحات جنسية غير مرغوب فيها، بهدف إقامة عالقة جنسية، أو 
لى خلق بيئة تعليمية تتعارض مع قدرة اتصال قولي أو بدني ذي طابع جنسي مما يؤدي إ

ويتعين على . الطالب على التعلم، أو خلق بيئة تعليمية عدائية، أو مناهضة، أو معادية، أو مخيفة
الطالب الذين يشعرون بأنه قد تم التحرش بهم جنسًيا من ِقبل طالب آخرين أو من موظفي 

. ي سلطة أخرى مختصة بشؤون الكبارالقطاع اإلبالغ عن هذه الحوادث إلى ناظر المدرسة أو أ
ويجب على أولياء األمور اإلبالغ عن أي حوادث إلى الناظر والمسؤول التنفيذي المخصص 

وقد . وتتوفر نماذج الشكاوى داخل مواقع المدارس وفي مكتب محقق الشكاوى. لطالب المدرسة
 ه، أو آال األمرينيتم فصل الطالب الذي يثبت تحرشه جنسًيا بطالب آخر أو موظف، أو طرد

 .التعليم قانون من )ز( 49880 و 5- 231، والقسمان 7- 5145، والالئحة اإلدارية رقم 7-5145سياسة المجلس رقم  .مًعا

 للسياسات بالنسبة .والثانية األولى للسياستين الكامل النص لمعرفة الملحق مراجعة ُيرجى
  ،11-4219، و11- 4119  أرقام سالمجل سياسات راجع للموظفين، الجنسي بالتحرش الخاصة

 ..11-4319، و11-4219، و11-4119؛ باإلضافة إلى اللوائح اإلدارية أرقام 11-4319و

  الوجبات مخفضة السعر/الوجبات المجانية
 لمقياس وفًقا يعادله أو المحدد المعيشي المستوى عن دخلها يقل أسر من المنحدرين للطالب يحق

 الشروط تتوفر .مخفض بسعر أو المجانية الوجبات على الحصول آاليفورنيا والية في األهلية
  التغذية خدمات بمرآز اتصل المعلومات، من لمزيد .المدارس جميع في واالستمارات

من الالئحة  3553من سياسة المجلس، و 3553من قانون التعليم، و 49520إلى  49510من  األقسام .434- 3334على 

  اإلدارية

 :حيث الطلب عملية خالل واألسر للمدارس بالنسبة أهمية ذات بالوجبات لخاصةا االستمارات وتعتبر

  .ُيمكن للطالب الحصول على وجبات غذائية مخفضة أو مجانية. 1

ُيمكن للطالب الحصول على برامج المستوى المتقدم بسعر مخفض، باإلضافة إلى اختبار . 2
  .الكفاءة الدراسية

  .ج ما بعد انتهاء اليوم الدراسيُيمكن للطالب الحصول على برام. 3

ُيمكن للمعلمين العاملين في مدرسة يحصل فيها الطالب على وجبات مجانية أو مخفضة . 4
  .السعر طلب إعفاء طالبهم من رد القروض

سيتأهل آل من القطاع والمدارس للحصول على ماليين الدوالرات على شكل تمويالت مثل . 5
  .، مما يعمل على زيادة الخبرة التعليمية للطالبeRateو) Title I(التشريع األول 

ال يتطلب توفر رقم الضمان االجتماعي ألولياء األمور عند طلب التقديم للحصول على 
ويمكن أيًضا لألسر . الوجبات، ويتم االحتفاظ بالمعلومات المقدمة من خالل الطلب بشكل سري

  .reducedmeals-www.ousd.k12.ca.us/freeتقديم الطلبات على اإلنترنت على 

 المدرسية الرسوم على المفروض الحظر

 ودائع، أو رسوم، أي بدفع الطالب مطالبة المدارس على يحظر األخيرة، للتشريعات طبًقا
 .القانون من هب مصرح بإذن إال التعليمية األنشطة في المشارآة نظير أخرى رسوم أي أو
 بالرسوم المتعلقة الشكاوى تقديم ويتم .به مصرًحا أمًرا التبرعات التماس يزال وال

.الموحدة الشكاوى معالجة خالل من الشكاوى محقق مكتب إلى الطالب على المفروضة

 

  الشباب رعایة مكتب

 الرعاية ردو عليهم تشرف الذين فيهم بما) الشباب برعاية الخاصة الخدمات القطاع يقدم
 ويتم .التعليمي والدعم التحويل، وإجراءات االلتحاق، عملية في آالمساعدة (بالمقاطعة الخاصة
 .االنتقالية المراحل في واألسر الطالب دعم في المتخصصين خالل من الخدمات هذه توفير
 وإدارة التقوية، دروس من االستفادة الشباب رعاية برنامج في المشترآين للشباب ويمكن

 التعليمية المواد جانب إلى المقاطعة، في األخرى الرعاية دور مع التواصل وعمليات الحاالت،
 على الشباب رعاية بمكتب االتصال ُيرجى المتخصصين، أحد إلى للتحدث .األخرى اإلضافية
 في الكائنة االنتقالية المراحل في واألسر الطالب وحدة المكتب ويتبع .273- 1659 رقم هاتف

746 Grand Avenue.  6173.1من قانون التعليم وسياسة المجلس رقم  42920القسم 

  لألسر والطالب المشردین فينتو -برنامج ماآيني
يدعم برنامج ماآيني فينتو، الذي يشكل جزًءا من وحدة الطالب واألسر في المراحل االنتقالية، 

.  آما يوفر لهم سبل النجاح انتقال طالب القطاع من ذوي اإلقامة غير المحددة أو المستقرة،
ممن يفتقرون ) عاًما 22أعوام و 3الذين تتراوح أعمارهم بين (ويقدم القطاع خدمات للطالب 

. إلى وجود مكان إقامة ليلي مناسب ومستقر ومنتظم، وذلك وفًقا لما أقره قانون ماآيني فينتو
ن مسكن، أو أزمة يسكن هؤالء األشخاص بشكل مؤقت مع أآثر من أسرة بسبب الطرد م قد

اقتصادية، أو العيش في مأوى مؤقت أو خاص بالحاالت الطارئة، أو في الفنادق أو الُنزل، 
في المنازل المتنقلة، أو في أماآن المخيمات، أو أماآن غير مخصصة للنوم، مثل الجراجات  أو

الشباب غير فينتو أيًضا -ويشمل قانون ماآيني. أو األسقف أو السيارات أو الحدائق، وغيرها
وقد تشمل الخدمات . المصحوبين الذين ال يقعون تحت وصاية فعلية من ولي أمر أو وصي

المقدمة دروس تقوية، ومساعدة التنقل، وإمدادات مدرسية، والمساعدة في عملية االلتحاق، 
للحصول على . أولياء األمور/واإلحاالت إلى برامج مجتمعية وورش عمل خاصة بالطالب

معلومات، ُيرجى التحدث إلى أحد المتخصصين في وحدة الطالب واألسر في مزيد من ال
 .Grand Avenue 746 في المكتب مقر يقع .273-1662 المراحل االنتقالية على رقم

 13-5111 رقم اإلدارية الالئحة

  المهاجرین تعليم

الية، انتقال يدعم برنامج تعليم المهاجرين، التابع لوحدة الطالب واألسر في المراحل االنتق
ويعمل البرنامج على تقديم . الطالب المهاجرين ونجاحهم داخل قطاع أوآالند للمدارس الموحدة

 21أعوام و 3خدمات الدعم اإلضافية للطالب المهاجرين المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 
أعمال مؤقتة  عاًما ممن لم يتخرجوا من المرحلة الثانوية بعد، والذين يعمل أولياء أمورهم في

، أو صيد األسماك، أو معالجة )قطف الثمار، أو التقطيع، أو التعبئة(موسمية، مثل الزراعة  أو
وقد تشتمل . ، أو الصناعات ذات الصلة)تعليب األطعمة، واللحوم، ومعامل األلبان(الطعام 

والمواد الخدمات المقدمة من برنامج تعليم المهاجرين على المساعدة في عملية االلتحاق، 
التعليمية، والدعم األآاديمي، وتعليم القراءة والكتابة لألسرة، وإدارة الحاالت، واإلحاالت إلى 

هذا، ويوفر البرنامج أيًضا خدمات إضافية لطالب مرحلة . البرامج المجتمعية والبرامج الصيفية
لدراسة، إضافًة إلى روضة األطفال، والمرحلة االبتدائية، والثانوية، والشباب غير الملتحقين با

لمزيد من المعلومات ُيرجى التواصل مع أحد المتخصصين بوحدة الطالب . تعليم أولياء األمور
، أو التكرم بزيارة المكتب الكائن 273-1658واألسر في المراحل االنتقالية على هاتف رقم 

  .Grand Avenue 746 في
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  الالجئين الطالب مساعدة برنامج
الطالب الالجئين التابع لقطاع أوآالند للمدارس الموحدة والتابع لوحدة  يقوم برنامج مساعدة

الطالب واألسر في المراحل االنتقالية، بدعم نقل الطالب الالجئين ونجاحهم أثناء دراستهم في 
األنشطة المدرسية الصيفية، (ويوفر البرنامج الخدمات، والبرامج التعليمية اإلضافية، و. القطاع

؛ )لياء األمور، وبرامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي، والبرامج الترفيهيةوورش عمل ألو
باإلضافة إلى المساعدة في عملية االلتحاق والتعرف على توجهات النظام المدرسي في الواليات 

لمزيد من . المتحدة األمريكية؛ والدعم األآاديمي ومساندة الطالب الالجئين، وأسرهم، ومعلميهم
أو زيارة وحدة الطالب واألسر في المراحل  842-6592رجى االتصال برقم المعلومات، ُي

  .Grand Avenue 746االنتقالية الكائنة في 

  األمهات والطالبات الحوامل الطالبات

يمكن للطالبات الحوامل أن يخترن إما البقاء في مدارسهن الحالية التي يدرسن فيها، وإما 
 Cal-SAFEلة الذي يوفره القطاع، وإما االنتقال إلى برنامج االنتقال إلى نظام الدراسة المستق

. التابع لمقاطعة أالميدا، الذي يقدم دورات عن األمومة إلى جانب المقرر الدراسي المألوف
ولمزيد من المعلومات حول آيفية التحويل إلى أي من هذه البرامج أو األنظمة، ُيرجى االتصال 

  .216، داخلي  434- 7752على هاتف رقم " بيتي مكجي"بـ 

  الحيوانات تشریح معارضة

 من آخر شكل أي يرفض أو الحيوانات، تشريح أخالقي بشكل يعارض الذي الطالب إعفاء يمكن
 للمعلم يمكن حيث .أمره ولي من آتابًيا مثبًتا اعتراضه يكون أن شريطة الحيوانات إيذاء أشكال

 إجراء ألي الطالب يتعرض ولن .عليه فاقواالت بديل مشروع إيجاد على مًعا العمل والطالب
، 8-5145من قانون التعليم، وسياسة المجلس رقم  55223 6إلى  32255 من األقسام .القرار هذا على بناًء عنصري

  8-5145والالئحة اإلدارية رقم 

الطالب (إخطارات أولياء األمور بالتشریع الثالث 
  )یةذوو الكفاءة المحدودة في تعلم اللغة اإلنجليز

 الطالب بتقييم دراسي عام آل بداية من يوًما 30 غضون في األمور أولياء إخطار يجب
 هذا وأسباب ،(LEP) اإلنجليزية اللغة تعلم في المحدودة الكفاءة ذوي الطالب من باعتباره
 اللغة تعلم في للطالب الطريقة هذه مساعدة وآيفية استخدامه، المقرر التعلم ومنهج التقييم،
 للطالب المتوقع والمعدل الحالي، البرنامج وإجراءات األآاديمية، المعايير واستيفاء يزية،اإلنجل
 إرسال يجب .الثانوية المدرسة من الطالب لتخرج المتوقع والمعدل اإلنجليزية، اللغة لتعلم

 فتصني يتم  6174 رقم المجلس سياسة .اإلمكان قدر األمور أولياء يتقنها التي باللغة اإلخطارات
 اللغة تعلم في المحدودة القدرة ذوي من أنهم على اإلنجليزية اللغة متعلمي من الطالب بعض

 .اإلنجليزية

 اإلنجليزیة اللغة لمتعلمي الخاص التعلم
  الترجمات 

 اللغة بجانب يتحدثونها التي األصلية باللغة األمور أولياء إلى الوثائق جميع إرسال يتعين
 غير أساسية لغة يتحدثون مدرسة أي طالب من ٪15 عن تقل ال سبةن وجود حالة في اإلنجليزية
  من قانون التعليم 48985القسم . اإلنجليزية

  برامج اللغات والمعلومات 
 اإلنجليزية اللغة تنمية على تقوم مناهج اإلنجليزية اللغة متعلمي من الطالب لكل القطاع يقدم
 المناهج على متكافئ بشكل الحصول من تمكنهم التي الدراسة إلى باإلضافة الطالب، لدى

 اللغة لمتعلمي الموحدة للمدارس أوآالند لقطاع العام للمخطط وفقًا األساسية، الدراسية
 اللغة استخدام المقرر ومن .القانونية والتشريعات والفيدرالية، الرسمية واللوائح اإلنجليزية،
 أبنائهم اختبارات بنتائج إخطارهم عند موراأل أولياء يستخدمها التي الرئيسية واللغة اإلنجليزية

 المجالس في المشارآة في األمور أولياء حق ذلك في بما المتوفرة، الدراسية والخيارات
 يمكن .ذلك في الرغبة عند البرنامج من أبنائهم إعفاء طلب في والحق المدرسية االستشارية

 من مزيد أو المساعدة على حصوللل .ألبنائهم الرئيسية اللغة تعليم طلب األمور ألولياء
   في الواقع الطالب تنسيق مرآز زيارة أو المدرسة بناظر االتصال يرجى المعلومات،

746 Grand Avenue 434-7752 رقم على الهاتف عبر االتصال أو. 

اللجنة /  اللجنة االستشاریة لمتعلمي اللغة اإلنجليزیة
  لقطاعاالستشاریة لمتعلمي اللغة اإلنجليزیة داخل ا

يتعين إنشاء لجنة استشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس التي يبلغ عدد متعلمي اإلنجليزية بها 
وتكون اللجنة مسؤولة بشكل أساسي . طالًبا أو أآثر في آشف الحضور بغض النظر عن لغة الطالب  21

ة والموارد المقدمة لمتعلمي اللغة عن تقديم المشورة إلى ناظر المدرسة والمعلمين حول البرامج التعليمي
اإلنجليزية، باإلضافة إلى إسداء النصح لمجلس إدارة المدرسة فيما يخص الخطة الموحدة لتحصيل 

ويتم انتخاب ممثلين عن أولياء . ويجب ترجمة إخطارات االجتماعات وتوفير مترجمين لها. الطالب
. آلجنة استشارية خاصة بأولياء األمور داخل القطاعاألمور للعمل مع هذه اللجنة االستشارية، التي تعمل 

 وتعقد اللجنة االستشارية اجتماعها في الساعة السادسة مساءً في يوم الثالثاء الثالث من آل شهر في مدرسة
Brookfield Elementary 401  الواقعة في Jones Avenue . وتقوم اللجنة االستشارية
االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية داخل القطاع بالتشاور مع القطاع لمتعلمي اللغة اإلنجليزية واللجنة 

فيما يتعلق بإنفاق أموال المعونات االقتصادية الخاصة بالطالب ذوي الكفاءة المحدودة في تعلم اإلنجليزية، 
لمتعلمي  ويمكن للجنة االستشارية. باإلضافة إلى مناقشة التمويالت الواردة من التشريع الثالث الفيدرالي

ويحق للجميع حضور . اللغة اإلنجليزية تفويض صالحياتها لمجلس إدارة المدرسة لتفادي ازدواجية العمل
. اجتماعات آلتا اللجنتين إال أن حق التصويت محصور على األعضاء الذين تم انتخابهم بشكل رسمي

لرسمية والفيدرالية على هاتف لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بناظر المدرسة أو إدارة البرامج ا
  .879- 1029 رقم
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  الموحدة الشكاوى إجراءات

 .ذلك أمكن آلما المدرسة خالل من للشكاوى الرسمي غير المبكر الحل إلى القطاع يميل
 .التنفيذي المسؤول أو المدرسة بناظر االتصال يرجى استفسارات، أي وجود حالة وفي

 شكوى أي معالجة بغية (UCP) الموحدة الشكاوى تبإجراءا االستعانة القطاع على يتعين
 األنشطة ممارسة خالل وترويعهم الطالب إرهاب أو التحرش، أو القانوني، غير بالتمييز تتعلق

 أو للطالب، األصلي للعرق المتصورة أو الفعلية الخصائص أساس على القطاع داخل والبرامج
 أو دينه، أو عمره، أو العرقية، مجموعته هوية أو القومي، أصله أو جنسيته، أو نسبه، أو لونه،
 أو الجنسية، هويته أو الجنسي، ميله أو جنسه، أو الذهنية، أو البدنية إعاقته أو االجتماعي، وضعه
من قانون  220أو  200القسم   في الموضحة.الخصائص من أي أو الوراثية، معلوماته أو النوع؛ على القائم فكره

 تتصف مجموعة أو شخص مع االشتراك على المعتمدة أوالحكوميمن القانون  11135من قانون العقوبات، و 422 55التعليم، والمادة 
  .المتصورة أو الفعلية الخصائص هذه من أآثر أو بواحدة

يجوز للطالب، أو ولي أمره، أو الوصي عليه تقديم شكوى تتعلق بمحاولة االعتداء عليه آتابًيا 
  .رسة، أو المسؤول المفوض عنه، أو محقق الشكاوى الخاص بالقطاعأو شفهًيا إلى ناظر المد

آما يجب االستعانة بإجراءات الشكاوى الموحدة لمعالجة أي شكوى تشير إلى عدم امتثال 
القطاع للحظر المفروض على مطالبة الطالب بدفع رسوم، أو ودائع أو أي رسوم أخرى 

ي عدم االمتثال لقوانين الوالية أو القوانين للمشارآة في األنشطة التعليمية، وأي شكوى تدع
الفيدرالية الخاصة بمتطلبات وضع خطة السالمة المدرسية واعتمادها، باإلضافة إلى 

أو القوانين الفيدرالية الخاصة بتعليم الكبار، وبرامج المساعدة الفئوية /قوانين الوالية و
الفني والتعليم الفني المهني، وبرامج الموحدة، وتعليم المهاجرين، وبرامج التدريب والتعليم 

  .التنمية ورعاية األطفال، وبرامج تغذية الطالب، وبرامج التعليم الخاص

ويجب . يحظر القطاع أي شكل من أشكال االنتقام ضد مقدم الشكوى خالل معالجة الشكوى
ة أال تؤثر الشكوى بأي حال من األحوال على الوضع، أو الدرجات أو الواجبات الدراسي

  . الخاصة بالطالب مقدم الشكوى

، الذي يشغل منصب محقق الشكاوى ومنسق التشريق التاسع، "جابريل فالنزويال"يعد 
وعالوة على ما . المسؤول عن تلقي آل الشكاوى الرسمية الخاصة بالقطاع ومتابعتها

خاص سبق، يقوم المحقق بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، والبرنامج ال
  .بمتعلمي اللغة اإلنجليزية، ومناهضة دعم برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية أو التدخل فيه

يتعين على موظفي القطاع مساعدة مقدم الشكوى في آتابة شكواه في حالة عدم تمكنه من 
ويجب توفير نسخة من إجراءات . آتابتها بسبب الجهل بالقراءة والكتابة أو أي معوقات أخرى

ويجب نشر نسخة من سياسة إجراءات . الموحدة لتقديم الشكوى مجاًنا دون مقابل الشكاوى
الشكاوى الموحدة بالقطاع باإلضافة إلى الالئحة اإلدارية في آل المدارس واإلدارات التابعة 

عند . للقطاع، بما في ذلك حجرات هيئة التدريس وحجرات اجتماعات إدارة شؤون الطالب
من الطالب الملتحقين بمدرسة معينة يتحدثون لغة أساسية أخرى  أو أآثر ٪15وجود نسبة 

غير اإلنجليزية، يتعين عندئٍذ ترجمة سياسة القطاع، ولوائحه، ونماذجه، ومالحظاته المتعلقة 
)من قانون التعليم 234.1و 48985القسمان (. بإجراءات الشكاوى الموحدة إلى تلك اللغة

ز غير القانوني، أو التحرش، أو إرهاب الطالب يجب تقديم الشكاوى الخاصة بالتميي
وترويعهم في غضون ستة أشهر من تاريخ وقوع مثل هذه الممارسات أو من تاريخ بداية 

  .علم مقدم الشكوى بها ما لم يقم المدير أو نائبه بمد نطاق هذه الفترة الزمنية

م الشكوى في يتم االنتهاء من فحص الشكاوى وإرسال قرار أو تقرير مكتوب إلى مقد
يوًما  60ويمكن مد الفترة إلى أآثر من . يوًما تقويمًيا من تاريخ تلقي الشكوى 60غضون 

ويتعين على المسؤول عن فحص . من خالل موافقة آتابية مقدمة من ِقبل مقدم الشكوى
 يةالمحل لإلجراءات ووفًقا CCR 4680-4687 5 الشكاوى بالقطاع إجراء التحقيق واستكماله وفًقا لـ

  .CCR 4621 5 من المعتمدة

  اإلنجليزیة اللغة لمتعلمي الزمنيالمخطط
مستوى آفاءته في بمجرد قبول الطالب في القطاع، سيتم تقييم الطالب من خالل اختبارين لتحديد 

اللغة اإلنجليزية، وذلك بالنسبة للطالب الذين يذآرون في االستبيان لغة أخرى بخالف اإلنجليزية 
االختبار األول هو اختبار مبدئي لتطوير اللغة اإلنجليزية بوالية آاليفورنيا : آلغة أساسية لهم

)CELDT(هذين االختبارين خالل  ويتم عقد. ، واالختبار الثاني هو اختبار اللغة األساسية
  .يوًما تبدأ من يوم التحاق الطالب بالمدرسة، إما في المدرسة وإما في مرآز تنسيق الطالب 30

بناًء على نتائج التقييم، يقوم القطاع بإرسال بريد إخطار لولي األمر يقترح فيه أحد البرامج التالية 
  :التي تتطلب موافقة ولي األمر عليها

 األساسية اللغة حماية مع اإلنجليزية اللغة على يرآز تعليم •

 سائد بشكل اإلنجليزية اللغة تعليم •

 اللغة ثنائي التعليم •

يخضع الطالب الذين تم تصنيفهم آمتعلمين للغة اإلنجليزية الختبار تطوير اللغة اإلنجليزية 
أآتوبر إلعادة  30بوالية آاليفورنيا آل عام داخل المدرسة في الفترة ما بين أول يوم دراسي و

وسيتلقى أولياء األمور خطابات إخطار تم تحديثها في شهر إبريل أو مايو بشأن العام . التقييم
  . الدراسي القادم

 :التالية المعايير تتوفر أن يجب اإلنجليزية، اللغة بإجادة يتعلق فيما الطالب تصنيف إلعادة

 مادة آل أو أآثر في 3بشكل عام،  4: ورنياآاليف بوالية اإلنجليزية اللغة تطوير اختبار درجات •

  أو أآثر 324: آاليفورنيا بوالية اإلنجليزية اللغة مادة في المعايير اختبار نتائج •

 العلوم، الرياضيات، اإلنجليزية، اللغة(األساسية  المواد في أآثر أو )ج( درجة :الدرجات •
 )االجتماعية الدراسات

 ومرة أآتوبر شهر في مرة—السنة في مرتين التصنيف إلعادة الطالب سجالت مراجعة تتم
 أنهم على أبنائهم تصنيف إعادة تمت الذين األمور أولياء إخطار ويتم .فبراير شهر في أخرى
 من لمزيد .مارس–فبراير أو/و نوفمبر – أآتوبر في البريد طريق عن اإلنجليزية اللغة يجيدون

 هذا مقر يقع. 434-7752 رقم هاتف على بالطال تنسيق بمرآز االتصال يرجى المعلومات،
 .Grand Avenue 746 في المكتب
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يمكن لمقدم الشكوى استئناف الشكوى آتابًيا وتقديمها إلى وزارة التعليم في والية 
ويجب على مقدم الشكوى تقديم . آاليفورنيا في حالة عدم الرضا عن قرار القطاع

يوًما تقويمًيا من تاريخ استالم قرار القطاع، آما يجب تحديد  15االستئناف في غضون 
ويجب أن . أو تطبيق القانون بشكل غير صحيح/أسبابه وتحديد مدى عدم صحة الوقائع و

يشتمل هذا االستئناف على نسخة من الشكوى التي تم تقديمها إلى القطاع، باإلضافة إلى 
  .نسخة من قرار القطاع

يجوز لمقدم الشكوى طلب االحتكام إلى حلول القانون المدني المعمول به بعيًدا عن 
ويمكن لمقدمي الشكاوى طلب المساعدة من مراآز . اءات الشكاوى الخاصة بالقطاعإجر

وقد تشتمل األحكام التي تصدرها المحكمة بموجب . خاص/الوساطة أو من محام عام
. القانون المدني على إنذارات قضائية وإجراءات قمع على سبيل المثال ال الحصر

كوى مستندة إلى قانون الوالية وتدور حول باإلضافة إلى ما سبق، فإن أي قرار بشأن ش
التمييز العنصري يجب أن يشتمل على إخطار بضرورة انتظار مقدم الشكوى لمدة تصل 

يوًما تقويمًيا من تاريخ تقديم االستئناف إلى وزارة التعليم في والية آاليفورنيا قبل  60إلى 
  .اللجوء إلى اتخاذ إجراءات القانون المدني

 في وذلك القطاع، لقرار االنتظار دون الشكوى في مباشر بشكل التعليم رةوزا تتدخل وقد
، بما في ذلك الحاالت التي لم ُيصدر فيها القطاع CCR 4650 5الحاالت التي ورد ذآرها في 

  .يوًما تقويمًيا من تاريخ تقديم الشكوى إليه 60قراًرا خالل 

 Lakeview Campus, Cafeteria, 746 في الشكاوى محقق مكتب مقر يقع
Grand Avenue, Oakland, CA 94610. 

، أو إرسال فاآس إلى 273-3243لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بهاتف رقم 
ويمكن العثور على المعلومات الخاصة بإجراءات الشكاوى الموحدة على . 3252-273
 1312.3سياسة المجلس رقم . على الويب www.ousd.k12.ca.us/UCPموقع 

  

  الموحدة للشكاوى وليامز راءاتإج

يتعين على القطاع تطبيق إجراءات وليامز للشكاوى الموحدة بشأن الشكاوى المتعلقة بتوفير 
الكتب المدرسية، أو المواد التعليمية، أو أوضاع المرافق في الحاالت الملحة أو الطارئة التي 

ى المتعلقة بالمراحيض غير تشكل تهديًدا لصحة الطالب أو العاملين وسالمتهم؛ أو الشكاو
النظيفة أو غير المفتوحة أو التي لم تتم صيانتها أو آل ذلك مًعا خالل ساعات الدراسة؛ أو 

آما تنطبق أيًضا هذه اإلجراءات على . الشكاوى المتعلقة بسوء تعيين المعلمين أو خلو مناصبهم
لثانوية بوالية آاليفورنيا، الذي شكاوى الطالب المتعلقة بعدم اجتيازهم الختبار إتمام المرحلة ا

يتم عقده في نهاية الصف الثاني عشر، هؤالء الطالب الذين لم تتوفر لديهم الفرصة لتلقي تعليم 
  .12 الصف إتمام بعد ) 5(و) 4)(د( 37253لقانون التعليم رقم ا مكثف وفًق

 نشرها تمي آما ،www.ousd.k12.ca.us  على الموحدة للشكاوى وليامز إجراءات تتوفر
 تقديم بحقوق الخاص اإلخطار نشر يجب ذلك، إلى وباإلضافة .مدرسة لكل الرئيسي المكتب في

 .مدرسة آل داخل دراسية حجرة آل في المعلمين/الطالب/األوصياء/األمور ألولياء الشكاوى
 ,Lakeview Campus, Cafeteria.في الواقع الشكاوى محقق بمكتب االتصال ُيرجى

first floor, 746 Grand Avenue, Oakland, CA 94606رقم هاتف على أو ؛ 
4- 1312الالئحة اإلدارية رقم . 3251-273 رقم فاآس على أو ؛3243- 273

 بأوآالند المدرسية الشرطة إدارة في الشكاوى إجراءات

 اإلبالغ في (OSPD) بأوآالند المدرسية الشرطة بإدارة الخاصة الشكاوى بإجراءات االستعانة يمكن
 آخر شخص أي أو الشكوى مقدم مع األمن فرد تعامل عدم األشخاص أحد فيها يعتقد التي الحاالت عن

 مكتب وفي للمدارس، الرئيسية المكاتب في الشكاوى بتقديم الخاصة النماذج وتتوفر .الئقة بطريقة
 Lakeview Campus, Cafeteria, first floor, 746 Grand في الواقع) الشكاوى محقق

Avenue, Oakland, CA 94610)، على اإلنترنت وعبر 
www.ousd.k12.ca.us/ospdcomplaint. 

  الذهنية أو البدنية اإلعاقة ذوو الطالب

 المعاقون الطالب
يحظر القطاع التمييز والتحرش القائم على اإلعاقة الذهنية أو البدنية في جميع البرامج واألنشطة 

لياء األمور أو الطالب التواصل مع مدير المدرسة في ينبغي على أو. التي تجرى داخل القطاع
حالة وجود استفسارات أو شكاوى بشأن األهلية، أو تعديالت البرامج، أو وسائل الراحة الخاصة 
بالطالب ذوي اإلعاقات البدنية أو الذهنية، أو يمكنهم االتصال بإدارة برامج الطالب االستثنائيين 

واإلجراءات الوقائية لسياسة  6-6164سياسة المجلس رقم . 874- 3700على هاتف رقم ) التعليم الخاص(

  وشكاوى التعليم الخاص 1-6159المجلس رقم 

  504خدمات الفقرة  /وسائل الراحة المالئمة
من قانون  504يتعين على القطاع منح الطالب المعاقين فرًصا تعليمية متكافئة بموجب الفقرة 

  :المعايير التالية لدى الطالب لالستفادة من هذه الفقرةيجب توفر . حماية الحقوق المدنية

 األساسية الحياتية األنشطة من أآثر أو نشاط على ملحوظ بشكل تؤثر ذهنية أو بدنية بعلة الطالب إصابة •

 العلة لهذه إثبات تقديم •

 .العلة هذه مثل لديه أن على الطالب إلى النظر •

 وسائل إلى بحاجة هم الذين المعاقين الطالب مساعدةل خطة تطوير يمكن ، 504 الفقرة بموجب
 .العام التعليم برنامج على للحصول راحة

 

  504األسئلة األآثر شيوًعا حول الفقرة 

  البني؟ الراحة وسائل طلب يمكنني آيف
يمكن إحالة أي طالب على أنه معاق من خالل ولي أمر الطالب، أو المعلم، أو أحد موظفي 

يمكن .  504نجاح الطالب، أو هيئة مجتمعية بغرض األهلية وفًقا للفقرة المدرسة، أو فريق 
عند تلقي اإلحالة الخاصة باألهلية، . 504تقديم هذه اإلحالة إلى ناظر المدرسة أو منسق الفقرة 

  .بدراسة اإلحالة وتحديد مدى صحة التقييم 504يقوم ناظر المدرسة أو منسق الفقرة 

من قانون إعادة التأهيل  504اء الطالب للمعايير الخاصة بالفقرة من المسؤول عن تحديد استيف
  ؟1973لعام 
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بالمدرسة بإجراء تقييم لتحديد مدى استيفاء الطالب لشروط اإلعاقة وفًقا  504يقوم فريق الفقرة 
ويحدد الفريق مدى التأثير الملحوظ لإلعاقة البدنية أو الذهنية للطالب على . للقانون الفيدرالي

  .األنشطة الحياتية األساسيةأحد 

  "النشاط الحياتي األساسي؟"ما المقصود بـ 

تتضمن األنشطة الحياتية األساسية، على سبيل المثال ال الحصر، القدرة على المشي، والرؤية، 
  .والسماع، والتحدث، والتنفس، والتعلم، والعمل، واالعتناء بالنفس، وأداء المهام اليدوية

 الكبرى؟ الحياتية األنشطة أحد على ملحوظ بشكل تؤثر قد تيال اإلعاقة أمثلة ما
  اضطرابات عدم القدرة على الترآيز• 

  السرطان• 

  الربو المزمن• 

  التلّيف الكيسي• 

  داء السكري• 

  اإلعاقات البدنية• 

  الصرع• 

  الحساسية المفرطة• 

  فقر الدم المنجلي• 

  اإلعاقات المؤقتة• 

  ؟504تقديمها في خطة الفقرة ما أمثلة المساعدة التي يمكن 

  الجلوس في مقدمة الفصل• 

  وضع خطة لدعم السلوك• 

  فحص وسائل الراحة• 

  تنسيقات بديلة لمواد حجرة الدراسة• 

  توفير وقت إضافي للقيام بالواجبات المنزلية• 

  يل؟ من قانون إعادة التأه 504األوصياء بموجب الفقرة /ما الحقوق التي يتمتع بها أولياء األمور

  :األوصياء بالحق في/يتمتع آل من أولياء األمور

  أو وسائل الراحة/الحصول على إخطار مكتوب بأي قرار يتعلق بالتعرف على اإلعاقة، والتقييم، و• 

  الحصول على أي معلومات الزمة للطعن على أي من هذه القرارات• 

  فحص السجالت ذات الصلة• 

  رفع شكوى إلى القطاع• 

  األوصياء بالمشارآة/ستماع نزيهة يتم فيها إعطاء الفرصة ألولياء األمورعقد جلسة ا• 

إجراء المراجعة• 

  ؟504آيف يتم إعداد الشكوى طبًقا للفقرة 

 شكوى رفع يمكن ذلك، يتم لم إذا ولكن .المدرسة نطاق داخل المشكالت حل على نحث إننا
 .بالقطاع الخاص الشكاوى محقق ىإل أو القطاع داخل 504 الفقرة منسق إلى وتقديمها مكتوبة
 خالل الشكاوى محقق إلى والتحرش العنصري التمييز شكاوى رفع يجب أنه إلى ننوه أن ونود
 الويب صفحة وعلى المدارس، في الشكاوى نماذج وتتوفر .الحدث وقوع تاريخ من أشهر ستة
 مكتب) "Office of the Ombudsperson" ،(اإلدارات) "Departments" أسفل
 ,Grand Avenue, Cafeteria 746 في المحقق مكتب ويقع  .(الشكاوى محقق

Oakland, CA 94610 .510( 237- 3243 رقم هاتف على به االتصال ويمكن(، 
 الخاص اإللكتروني البريد عبر التواصل أو ،)510( 273-3251 رقم على فاآس إرسال أو

 .gabriel.valenzuela@ousd.k12.ca.us: وهو الشكاوى، بمحقق

  ما طرق الحصول على مساعدة أو معلومات إضافية؟

 ،"بارآر باربرا" :مع التواصل أو ابنك، مدرسة خالل من المعلومات من المزيد طلب يمكنك
  العنوان على القطاع، داخل 504 الفقرة ومنسقة/الصحية الخدمات منسقة

746 Grand Avenue, Room 15, Oakland, CA 94610.  
 .ousd.k12.ca.us, phone 273-1510@504: نياإللكترو البريد

  الخاص التعليم

 الخاص التعليم على الحصول يستحقون الذي للطالب ومناسًبا مجانًيا عاًما تعليًما القطاع يوفر
 .الصلة ذات والخدمات

  عملية تحدید المستحقين
 إعاقةب الطالب إصابة الفحوصات تقرر حينما الخاص التعليم على الحصول الطالب يستحق
 ذات والخدمات الخاص التعليم دون عليها التغلب يمكن وال األآاديمي أدائه على بشدة تؤثر
 موظفي أحد أو المعلم، أو األمور، أولياء طريق عن للفحص الطالب إحالة تتم وقد .الصلة

 :الطالب سن على بناًء وذلك التالية، الفرق موظفي أحد أو المدرسة،

طالب الروضة، /فريق التشخيص الخاص بمرحلة الرضع –وات من الميالد حتى خمس سن• 
7762-729   

مختص الموارد في  –الطالب الذين في سن المدرسة ويدرسون في مدارس أوآالند العامة • 
  . المدرسة التي يدرسون فيها

 في وذلك الخاص، بالتعليم الخاصة التقييمات بإجراء المؤهلين القطاع موظفي من مجموعة تقوم
 بالتقييم الخاصة الخطة على األمر ولي من مكتوبة موافقة استالم تاريخ من يوًما 60 غضون
 اجتماع في الفحص بنتائج الخاص المكتوب التقرير على األمور أولياء إطالع يتم ذلك بعد .الرسمي
 على سلبية آثار أي أو فيه، مشكوك إعاقة أي التقييمات هذه تحدد أن ويجب .الفردية التعليم خطة

 خالل ومن .الطالب لدى نقص جوانب وأي ،)المتدني األداء مثل ( للطالب األآاديمي التحصيل
 األهداف، أو األهلية، بتحديد الفردية التعليمية الخطة فريق يقوم المعلومات، بهذه االستعانة

 .لبللطا المقدمة الخدمات أو المالئم، الخاص التعليم برنامج أو التعليمي، البرنامج غايات  أو
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  البرامج والخدمات
 متخصص يعتبر. (RSP) للموارد مخصص برنامج أوآالند في عامة مدرسة آل لدى يتوفر

 يوم نصف من أقل إلى بحاجة هم الذين للطالب الخدمات ويقدم اإلحالة، لحاالت مديًرا الموارد
 الذين) ةللغاي متخصص لتعليم بحاجة هم الذين للطالب وبالنسبة .الخاص التعليمي الدعم من

 دراسًيا يوًما القطاع يقدم ،(إلخ التوحد، مرض من يعانون أو بصرية أو سمعية إعاقة من يعانون
 في الدراسية الصفوف جميع تناسب (ED) نفسًيا المضطربين للطالب وبرامج (SDC) خاًصا
 جانبب متعلقة خدمات إلى خاًصا تعليًما يتلقون الذين الطالب من آثير يحتاج .بأآمله القطاع
 التحدث في الخدمات هذه بعض ويتمثل .التعليمية برامجهم من االستفادة أجل من أآثر أو واحد

 المساعدة، والتكنولوجيا المهنية، أو البدنية والمعالجة بالحرآة، والتوجيه واإلرشاد واللغة،
 يرجى ات،المعلوم من لمزيد .برايل وسائل إلى باإلضافة اإلعاقة، يراعي الذي البدني والتعليم
 في المكتب مقر ويقع .874-3700 رقم هاتف على االستثنائيين الطالب ببرنامج االتصال

Marcus Foster Building, 2850 West Street .56050-56030و 56000 األقسام ،

  4-6164من قانون التعليم؛ وسياسة المجلس رقم  65325، و56301و

  بطاقات رآوب للحافالت
أو خدمات المواصالت لطالب التعليم الخاص الذين /آوب للحافالت ويوفر القطاع بطاقات ر

يتمتعون بخدمات المواصالت  لمزيد من المعلومات اإلضافية، ُيرجى االتصال ببرامج الطالب 
  .874-3702االستثنائيين على هاتف رقم 

  والسالمة الصحة

 بمهامهم القيام من تمكنهم التي المهمة األمور من جيدة بصحة البقاء على الطالب مساعدة ُتعد
 والتعليم بالصحة، الخاصة الخدمات من عدًدا للطالب القطاع ويقدم .وجه أآمل على الدراسية
 باإلضافة تمريض خدمات المدارس من العديد في توجد .وأسرهم للطالب والسالمة الصحي،

 المدرسة ناظر مع التواصل ُيرجى .المدارس أفنية في بالطالب الخاصة الصحية العيادات إلى
 .المدرسة في توفيرها سيتم التي والخدمات الموجودة الخدمات لمعرفة

  الصحة سياسة

 في تساهم عديدة صحية مجاالت الموحدة للمدارس أوآالند بقطاع الخاصة الصحية السياسة تحدد
 طعاموال الغذائي والتثقيف الصحية، األطعمة توفير :ذلك في بما وخارجه، الفصل في الطالب نجاح

 وتحسين الربو، من الوقاية ووسائل المدرسة، وحدائق البدني، والنشاط الصحي، والتعليم الصحي،
 الطالب سالمة يضمن بما الصحية، الخدمات على والحصول المدرسة، داخل الهواء جودة

 والمدرسة والقطاع، المجتمع، مستوى على واألنشطة البرامج من العديد هناك .بالقطاع والعاملين
 الصحة قسم مدير مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد .والمشارآة الدعم فرص تمنح

 دليل مراجعة يرجى األخرى، الموارد من لمزيد. 273- 1676 رقم هاتف على المنسقة المدرسية
   5030سياسة المجلس رقم  .الموحدة للمدارس أوآالند قطاع داخل والرعاية بالصحة الخاص المعلومات

 االحتياجات ذوي بالطالب الخاصة الوجبات
 الخاصة

 ذوي والطالب المعاقين للطالب الوجبات توفير آافة الطالب تغذية برامج رعاة على يتعين
.لذلك المخصصة األوقات في الخاصة االحتياجات

  الصحية التطعيمات
يتعين على جميع الطالب الحصول على التطعيمات التالية قبل االلتحاق بالمدرسة بموجب 

قم بعرض هذه القائمة على مقدم الرعاية الصحية لديك للتأآد من . القانون الخاص بالوالية
لمزيد من المعلومات حول العيادات المجانية، . بنك لجميع التطعيمات التي يحتاج إليهااستكمال ا

  .267- 3230ُيرجى االتصال بمكتب التطعيم التابع لمقاطعة األميدا على هاتف رقم 

  ریاض األطفال
  جرعات 3 -لقاح شلل األطفال • 
  جرعات DPT(  - 4(الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس • 
وهي جرعة واحدة يتم إعطاؤها للطفل في  -) MMR(صبة، الُنكاف، الحصبة األلمانية الح• 

  السنة األولى من والدته أو بعدها
وهي جرعة واحدة يتم إعطاؤها للطفل في السنة األولى من  -) ب(األنفلونزا النزفية من النوع • 

  والدته أو بعدها
  جرعات 3 -) ب(التهاب الكبد من النوع • 
وهي جرعة واحدة أو وثيقة خاصة بمرض الُحماق من ِقبل مقدم  -) ُجدري الماء(اق الُحم• 

  الرعاية الصحية

  من روضة األطفال حتى الصف الثاني عشر
  لقاح شلل األطفال• 

  جرعات تستوفي الشروط أو 4 -
سنوات إذا ما تم إعطاء الطفل جرعة واحدة على األقل  6إلى  4جرعات لألطفال من عمر  3  

  لسنة الرابعة من والدته أو بعدها أوفي ا
سنة إذا ما تم إعطاء الطفل  17إلى  7جرعات تستوفي الشروط لألطفال من عمر  3 –  

  جرعة واحدة في السنة الثانية من والدته أو بعدها
   )DPT(الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس • 

  جرعات تستوفي الشروط أو 5 –
سنوات إذا ما تم إعطاء الطفل  6إلى  4طفال من عمر جرعات تستوفي الشروط لأل 4 –  

  جرعة واحدة في السنة الرابعة من والدته أو بعدها
سنة إذا ما تم إعطاء الطفل  17إلى  7جرعات تستوفي الشروط لألطفال من عمر  3 –  

  جرعة واحدة في السنة الثانية من والدته أو بعدها
لطالب الصف السابع و الطالب الجدد الملتحقين  يتم إعطاء جرعة واحدة: السعال الديكي –  

  .بالقطاع حديًثا في الصفوف من الثامن وحتى الثاني عشر بعد السنة السابعة من والدتهم
  )MMR(الحصبة، الُنكاف، الحصبة األلمانية • 

جرعتان تستوفيان الشروط؛ ويجب حصول الطالب على الجرعتين خالل العام األول  -
إحدى الجرعتين تكون لقاح الحصبة فقط، أما األخرى فتكون للحصبة (ده الوالدة أو بع  من

  )األلمانية
  )ب(التهاب الكبد الوبائي •  

  جرعات تستوفي الشروط 3 –
 15إلى  11جرعتان من هذه الترآيبة ثنائية الجرعة تستوفي الشروط للطالب من عمر  –

  ))ب(ض التهاب الكبد الوبائي يجب توثيقها آترآيبة ثنائية الجرعة للتطعيم ضد مر(سنة 
  )جدري الماء(الُحماق • 

-2010للعام الدراسي (جرعة واحدة مطلوبة في مرحلة الروضة حتى الصف السادس  –
  عاًما ممن يدرسون في مدارس آاليفورنيا ألول مرة أو 13للطالب تحت عمر ) 2011

على بطاقة " عاني مرًضاي"ال يتطلب منح أي جرعة إذا قام الطبيب أو العيادة بكتابة أنه 
  .التطعيمات الخاصة به

  من قانون التعليم؛ 48216و 49403من قانون الصحة والسالمة؛ والقسمان  -120380و 120325القسمان 
  31-5141وسياسة المجلس رقم 
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 خاصة وجبات إلى بحاجة هم الذین المعاقون الطالب
أحد األطباء وُتفيد بعدم قدرة الطالب المعاق يتعين علينا الحصول على شهادة طبية تحمل توقيع 

  .على تناول مكون أو أآثر من مكونات الوجبة

  :ويجب أن تحدد الشهادة الطبية ما يلي

  اإلعاقة وتوضيح سبب تقييدها للنظام الغذائي للطالب• 

  النشاط الحياتي األساسي المتأثر باإلعاقة• 

  الها الوجبة أو الوجبات التي يجب حذفها أو استبد• 

  الخاصة التغذیة احتياجات ذوو الطالب

بالنسبة للمشارآين الذين يعانون من الحساسية أو الحساسية المفرطة تجاه الطعام، سنقوم بتوفير 
  .البدائل شريطة أن تكون لدى الطالب شهادة طبية موقعة من الطبيب

  :يجب أن تشمل الشهادة الداعمة للمشارآين من غير المعاقين ما يلي

حديد االحتياجات الطبية أو االحتياجات الغذائية الخاصة األخرى التي تقيد النظام الغذائي ت• 
  للطالب

الوجبة أو الوجبات التي يجب حذفها من النظام الغذائي للمشارك، والوجبة أو الوجبات التي • 
  يمكن استبدالها

 اإلنترنت علىتتوفر نسخ من النموذج المطلوب من خالل مكتب خدمات التغذية أو على 
www.ousd.k12.ca.us/specialmealsform. 

 خدمات بمكتب الوجبات قائمة إعداد عن المسؤول إلى والموقعة الكاملة الطبية الشهادات بإرسال قم
 قوائم إعداد وسيتم. High St., Oakland, CA  94601العنوان  على "جلودي آمي" التغذية
 .للطالب الغذائي للنظام المطلوبة التعديالت أو/و ذائيةالغ المواصفات مع تتوافق التي الوجبات
 .الخاصة الوجبات هذه إعداد آيفية على الصحية الخدمات مكتب عمال تدريب  سيتم

 يمكن التي الحساسية بمسببات خاص نظام بتطوير الغذائية الخدمات مكتب قام ذلك، لتيسير
 حيث. www.ousd.k12.ca.us/allergentoolعلى  اإلنترنت عبر إليها الوصول
 تغيير ويتم  .المختلفة القائمة عناصر في للحساسية المسببة المواد تحديد على الخدمة هذه تساعد
 .دورية بصورة وتحديثها المعلومات هذه

  الطوارئ بطاقة

تحتوي هذه البطاقة على معلومات مهمة تمكننا من التواصل معك في حاالت الطوارئ أو 
لياء األمور بشكل قانوني  ملء بيانات البطاقة في بداية العام الدراسي آل ويتعين على أو. الكوارث
ُيرجى التأآد من تحديث المعلومات أثناء العام الدراسي إذا آان هناك أي تغيير في رقم . خريف

  .يمكن الحصول على هذه البطاقات من إدارة المدرسة. الهاتف، أو عنوان المنزل، أو مكان العمل

  البدني الفحص

ويجب . يتعين الحصول على إثبات فحص طبي من أجل التسجيل في الروضة والصف األول
شهًرا أو أقل من تاريخ التحاق الطالب بمرحلة  12االنتهاء من هذا الفحص قبل مرور 

ويتعين على الطالب إجراء فحص طبي قبل االلتحاق بالصف األول بمدة ال تزيد على . الروضة
ويتوفر نموذج تقرير الفحص الطبي . يوًما من وقت دخول المدرسة 90شهًرا وال تتعدى  18

آما يتوفر النموذج أيًضا ضمن ملف أوراق . الخاص بدخول المدرسة في آل المدارس االبتدائية
ويجب على ولي األمر الذي يرغب في إعفاء ابنه من إجراء . التسجيل الخاصة بطالب الروضة

لمزيد من المعلومات الخاصة بكيفية . ل عن هذا األمرأي فحوصات طبية توقيع وثيقة التناز
إجراء فحوصات طبية مجانية لاللتحاق بالمدرسة، يرجى االتصال بمرآز تبادل المعلومات 

  .888-604-4636الخاص بمكتب الصحة العامة التابع لمقاطعة أالميدا على هاتف رقم 
3–5141من قانون التعليم؛ سياسة المجلس رقم  49451بوالية آاليفورنيا؛ القسم من قانون الصحة والسالمة الخاص  124040و 124085القسمان 

 األسنان فحص

يتعين على الطالب الراغب في االلتحاق بالروضة أو المرحلة االبتدائية إجراء فحص طبي 
شهًرا أو أقل من االلتحاق بالروضة أو المرحلة االبتدائية أو قبل  12خاص باألسنان قبل مرور 

مايو من العام الدراسي األول، وذلك من خالل استخدام النموذج المقدم من ِقبل  31خ تاري
، Medi-Cal/Denti-Calلمعرفة أطباء األسنان الذين يقبلون التأمين الخاص . المدرسة

وبالنسبة لبرنامج األسر الصحية، اتصل بهاتف  800-322-6384يرجى االتصال بهاتف رقم 
ن لديك طفل غير مشترك في خدمة التأمين الصحي، فيرجى إذا آا. 800-880-535رقم 

االتصال بمرآز تبادل المعلومات الخاص بمكتب الصحة العامة التابع لمقاطعة أالميدا على 
 من قانون التعليم 8- 49452القسم  .888-604- 4636هاتف رقم 

 الحفالت وإقامة الخفيفة الصحية الوجبات تعليمات
وجبات المقدمة في المدرسة بما في تشترط سياسة الصحة الخاصة بالقطاع عدم مخالفة جميع ال

. ذلك الوجبات التي تقدم في االحتفاالت، والفعاليات، وحمالت جمع األموال لإلرشادات الصحية
يرجى إبالغ العاملين بالمدرسة إذا آان ابنك يعاني من حساسية الفول السوداني أو نوع حساسية 

لوجبات الصحية الخفيفة لتقديمها في إليكم بعض االقتراحات الخاصة با. أخرى مرتبطة بالطعام
  :الحفالت والفعاليات المدرسية

  )غازية مشروبات توجد ال( ٪100 بنسبة خضراوات أو فواآه، عصير أو ماء، •

   خضراوات أو طازجة فواآه• 

  وحمص خبز• 

  الجبن أو السوداني الفول زبدة مع مملح بسكويت أو الكامل القمح دقيق من ُمعد بسكويت• 

  القمح دقيق من شرائح مع بالخضار بيتزا

  المجففة الفاآهة ولفائف/المجففة الفواآه• 

   السكريات منخفضة ألبان منتجات

  منخفضة صوديوم بنسبة المجفف اللحم رقائق

  منوعة مكسرات أو وبذور، لوز مكسرات• 

  الكرنب سلطة/الخضار سلطة• 

   الكامل القمح دقيق من معدة خبز سندوتشات

  حساء/ الصفراء الذرة من نوعمص مكسيكي خبز

  فواآه مرطبات• 

  الذرة عصيد• 

  سوبا مكرونة أو أرز

  :يلي ما المدارس في تقديمها تجنب ینبغي التي الصحية غيرالشائعة الوجبات تشمل

  والحلويات المخبوزات من وغيرها والكيك، بالسكر، المحلى والكعك الكوآيز،• 

  )سكر على تحتوي التي والعلكة اللزجة، والحلوى ريات،السك وقطع الشيكوالته، مثل( الحلويات• 

  الجبن ورقائق والدوريتوس، الشيتوس، البطاطس، رقائق  •

  المحلى والشاي والبن، الفواآه، ومشروبات الغازية، المشروبات• 
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  الفحوصات
 يتم ثم بكاليفورنيا، مدرسة إلى مرة ألول الدخول عند وبصرية سمعية فحوصات إجراء يتم

 49455و 49452 القسمان .العاشر الصف من الطالب ينتهي حتى سنوات ثالث آل ذلك بعد إجراؤها

 التعليم قانون من

  العالج

 معتمد، طبية خدمة مقدم ِقبل من محدد هو آما الدراسي، اليوم أثناء عالج إلى ابنك احتاج إذا
 دوائية وصفات بنموذج المدرسة احتفاظ الةح في إال مساعدته المدرسة لموظفي يتسنى فلن
 في الراغبين األمور ألولياء وبالنسبة .األصلية عبوته في الدواء يكون أن يجب .وموقع آامل

  إبينيفرين دواء أو االستنشاق طريق عن تؤخذ التي الربو أدوية بحمل ألبنائهم السماح
)Epi-Pen( تقديم عليهم يجب بأنفسهم، األدوية هذه وتناول ذاتي بشكل حقنه يمكن الذي 

 ملء يجب .آاملين دوائية وصفات ونموذج بنفسه وتناوله دواء بحمل للطالب تصريح نموذج
 النموذجين هذين إيجاد يمكن .فيها تغيير أي حدوث عند وآذلك سنوًيا الطبية الوصفات نموذج
 جميع في أو ،www.ousd.k12.ca.us/healthforms موقع على اإلنترنت على
 المعلومات هذه تقديم متواصًال عالجًيا نظاًما يتبع طالب أي أمور أولياء على يجب .مدارسال
 بالدواء المختصين المدرسة موظفي أو المدرسة ممرضة وإبالغ الطوارئ حاالت بطاقة في
من قانون  49480و 49423القسمان  .للطالب الطبية الخدمة مقدم واسم الحالية، والجرعة أخذه، يتم الذي

  21-5141  التعليم؛ وسياسة المجلس رقم

  المزمنة الصحية المشاآل ذوو الطالب

ويتم . يتم حث أولياء أمور الطالب ذوي الحاالت الصحية المزمنة على إخطار المدرسة بذلك
وضع خطة رعاية صحية من ِقبل ممرضة المدرسة أو موظفي المدرسة المختصين باالشتراك 

  .يةمع األسرة ومقدم الخدمة الطب

لمساعدتنا في تقديم دعم أفضل البنك، ُيرجى تقديم تحديثات طبية مكتوبة للمدرسة فيما يتعلق 
. بالحالة الصحية للطالب، واألدوية التي يتناولها، وبيانات االتصال الخاصة بطبيب األطفال

تف، ينبغي عليك إخطار المدرسة التابع لها ابنك إذا حدث تغيير في العنوان، أو أرقام الهوا
باإلضافة إلى ذلك، فإننا نوصي . األشخاص الذين يمكن االتصال بهم في حالة الطوارئ أو
  :يلي في حالة الطوارئ بما

توفير مخزون من الدواء يكفي لمدة ثالثة أيام لمدرسة الطالب، آما هو محدد من ِقبل مقدم • 
  ).ي جميع المدارسمتوفر ف(الخدمة الطبية للطالب، وذلك باستخدام نموذج تصريح بدواء 

توفير مخزون يكفي لمدة ثالثة أيام من األجهزة الطبية الالزمة لإلجراء الطبي الخاص   •
  ).بخاخة، أنبوب قسطرة، أنبوب تغذية معدي(بالطالب 

  .توفير مخزون يكفي لمدة ثالثة أيام من األطعمة الغذائية الخاصة بالطالب  •

أو األطعمة إلى إدارة المدرسة /لدواء، والمخزون وُيرجى إرسال الوصفات الطبية الحالية، وا
إذا آان لديك أي أسئلة تتعلق بإجراءات االستعداد لحاالت الطوارئ الخاصة . خالل أسبوع

.بابنك، فُيرجى االتصال بالمدرسة

  الموحدة للمدارس أوآالند قطاع في للمدارس التابعة الصحيةالمراآز
  أوآالند؟ في األفنية داخل للمدارس تابًعا صحًيا مرآًزا عشر خمسة هناك أن تعلم هل
. بها توجد التي المدارس في الطالب لجميع أبوابها للمدارس التابعة الصحية المراآز تفتح

 حتى خدماتها المراآز هذه بعض تقدم آما. تكلفة دون للطالب تقدمها التي الخدمات وتكون
 إلى يذهبون ولكن المجاورة، المناطق في يقطنون الذين اآلخرين الطالب أو األسرة ألفراد
 من والعديد وإرشادية، أساسية، طبية خدمات الصحية المراآز هذه تقدم. أخرى مدارس
  .للتعلم واستعدادهم الطالب صحة على الحفاظ في تساعد التي األخرى المهمة الخدمات

  :للمدارس التابعة الصحية للمراآز الحالية المواقع

  )United for Success and Life Academy  )3009 -436 ـل التابع Calvin Simmons فناء• 

  )428-3556( الثانوية Castlemont High School مدرسة •

 Elmhurst Community Prep and Alliance Academy لـ التابع Elmhurst فناء• 
  )639-1479و 3287-639( 

  )879-1600( الثانوية Fremont High School مدرسة• 

  )639- 3386( اإلعدادية Frick Middle School مدرسة• 

 ROOTSو Coliseum College Prep Academy لـ التابع Havenscourt فناء• 
International Academy  )1675-632(  

 MetWest ومدرسة ،Dewey Academy لـ التابع التعليمي La Escuelita مرآز• 
High School ،ومدرسة الثانوية La Escuelita Elementary ،ومرآز االبتدائية 

Yuk Yau ومرآز الطفل، لتنمية Centro Infantil 879-1568( الطفل لتنمية(  

  )636-4210( اإلعدادية Madison Middle School مدرسة• 

  )835- 1393( الثانوية McClymonds High School مدرسة• 

  )879-1868( الثانوية Oakland High School مدرسة• 

 Oakland لـ التابعة الفنية الثانوية Oakland Technical High School مدرسة• 
Tech، ومدرسة Oakland International High School ،و الثانويةStreet 

Academy  )450-5421(  

  )535-2893( اإلعدادية Roosevelt Middle School مدرسة• 

  )531-5016( الثانوية Skyline High School مدرسة• 

  )535-6440( اإلعدادية Urban Promise Academy Middle School رسةمد• 

  )874-7272( اإلعدادية West Oakland Middle School مدرسة• 

لمزيد من المعلومات حول المراآز الصحية التابعة للمدارس، ُيرجى االتصال بمدير 
 على موقع، "مارا الرسن فلمينج" البرامج في المراآز الصحية التابعة للمدارس،

mara.larsen-fleming@ousd.k12.ca.us 684-6549م رق على أو.  
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 الطبية الخدمات على الموافقة

 بموافقة التالية يةالصح الخدمات على بالحصول بالتمتع للطالب آاليفورنيا والية قانون يسمح
  .دونها أو األمور أولياء

 القابلة أو المنتقلة األمراض أو المعدية، األمراض أو جنسًيا، المنقولة األمراض تشخيص• 
) أآبر أو سنة 12 سن( عنها المحلية الصحة مسؤولي إبالغ يجب التي بالعدوى لالنتقال
  األمراض هذه وعالج

 ورعاية الحمل خيارات بشأن مشورة على للحصول حالةواإل الحمل، وموانع الحمل، اختبار •
  )أعمارهن آانت أًيا القاصرات( الوالدة قبل ما

 أعمارهم البالغة الطالب موافقة يمكن( المخدرات وتعاطي العقلية بالصحة خاصة مشورة •
  )الحاالت أغلب في األمور أولياء إبالغ يجب لكن أآبر أو سنة 12

  )أآبر أو سنة 12 سن( والعالج والتشخيص والكحول دراتالمخ بتعاطي خاصة مشورة •
 6929-6920 بكاليفورنيا األسرة قوانين
 للمدارس التابعة والعيادات التمريض مكاتب على المترددين للقاصرين سرية خدمات تقديم سيتم

 ور،األم أولياء تدخل استحسان من الرغم على .الوالية قانون به يسمح لما وفًقا بالقطاع الخاصة
  :التالية الحاالت في إال القاصر يفضله ما احترام ينبغي فإنه

 الطالب حياة على وشيك خطر وجود عند الطارئة الحاالت •

 باالنتحار تهديد •

 بالقتل تهديد •

 االعتداء أشكال من غيره أو نفسًيا، أو جنسًيا، أو بدنًيا، األطفال على االعتداء•

 التكلفة فضةمنخ أو المجانية الصحية التغطية

  األخرى العامة واإلعانات

يتسنى لجميع األسر الموجودة في قطاع أوآالند للمدارس الموحدة التي يبلغ دخلها أقل من 
ألف دوالر في السنة، وذلك بالنسبة ألسرة  69من خط الفقر الفيدرالي، أو حوالي  300٪

مجانية تماًما أو المتوفرة بتكلفة مكونة من أربعة أفراد، أن تقوم بالتسجيل في التغطية الصحية ال
، HealthPAC، وMedi-Calيتم تقديم هذه التغطية الصحية من خالل برامج . زهيدة للغاية

  :، وتغطي العديد من االحتياجات الصحية، التي تشمل ما يليKaiser Child Planو

  زيارات منتظمة للطبيب• 

  عالج األسنان• 

  العناية البصرية• 

  الطبية أدوية الوصفات• 

  زيارات في حاالت الطوارئ• 

ويقدم . CalFreshباإلضافة إلى ذلك، يتم إشراك األسر في برنامج المساعدات الغذائية 
، )برنامج المعونة الغذائية التكميلية( SNAP، المعروف أيًضا باسم CalFreshبرنامج 

أسواق المزارعين يمكن استخدامها في معظم ) EBT(لألسر بطاقة تحويل إلكتروني لإلعانات 
  . ومحالت البقالة لشراء المواد الغذائية

 موقع بزيارة قم البرنامج، عن المزيد لمعرفة
www.ousd.k12.ca.us/healthinsurance. برقم االتصال أيًضا يمكنك  

 في لمكتبنا األسر بزيارة الترحيب يتم .مدرستك من إعالنية نشرة طلب أو ،273-1516- 510
. Grand Ave, Oakland, CA 94610 746العنوان  في ،األسرة موارد مرآز
.الطالب تنسيق مرآز بمحاذاة السيارات لموقف المقابلة الجهة في المكتب يوجد

 اإلعانات وبرامج الصحي التأمين برامج خالل من المقدمة بالتغطية االحتفاظ في األسر لمساعدة
 قطاع مع المعلومات بعض مشارآة عيةاالجتما للخدمات أالميدا لوآالة يجوز األخرى، العامة
 الموحدة للمدارس أوآالند قطاع يتصل وقد  .التجديد تواريخ مثل الموحدة، للمدارس أوآالند
 .التجديد عملية في مساعدتها بغرض وذلك التغطية فقدان لخطر المعرضة باألسر

  الرأس قمل

أو بيض قمل، ألن قمل  لن يتم إقصاء الطالب من المدرسة إذا آانوا يعانون من قمل رأس
الرأس ليس مرًضا وال يحمل أي مرض؛ وال ينبغي إبقاء الطالب في المنزل إذا آانوا يعانون 

آما يمكن أن يؤثر الغياب غير الضروري سلًبا على قدرة الطالب على التعلم والنجاح . من ذلك
طريق احتكاك الرأس  ولكن، يعد قمل الرأس معدًيا، ونظًرا ألنه ينتشر بسهولة عن. في المدرسة

بالرأس، ينبغي أن يتجنب الطالب مثل هذا االحتكاك عند أدائهم ألي عمل جماعي أو اللعب مع 
فالمدارس ليست مكاًنا عاًما لنشر قمل الرأس، حيث ليس بمقدور قمل الرأس . بعضهم البعض

قل قمل الرأس آما أن القبعات والخوذات وحدها ليست هي التي تن. أن يطير، أو يقفز، أو يسبح
أو بيض الرأس، آما أنه ال ينتشر عادًة عن طريق أمشاط الشعر أو إآسسوارات الشعر 

  . المشترآة

تظهر الدراسات أن فحص قمل الرأس في المدارس ال يقلل من ظهور قمل الرأس، ولذلك لم يعد 
و أحد إذا ظن ولي أمر طالب أ. يتم إجراء هذا الفحص في قطاع أوآالند للمدارس الموحدة

. موظفي المدرسة أن طالًبا يعاني من قمل الرأس، يمكنه االتصال بمكتب الخدمات الصحية
وسيتم إرسال الطالب الذي يعاني من قمل الرأس أو بيض القمل إلى المنزل في نهاية اليوم 

الدراسي مع إرسال معلومات إلى ولي أمره حول آيفية السيطرة على قمل الرأس وإحالته إلى 
وينبغي على الموظفين آتمان أمر . لرعاية الصحية للطالب للحصول على المساعدةمقدم ا

لمزيد من المعلومات حول قمل الرأس أو عالجه، . الطالب الذين اآتشفوا أن لديهم قمل رأس
. 874-3750ُيرجى االتصال بإدارة المدرسة أو االتصال بمكتب الخدمات الصحية على رقم 

 33-5141، الالئحة اإلدارية رقم 33-5141سياسة المجلس رقم 
  المرض نتيجة المدرسة من االنصراف

وسيتم االتصال . قد يتم إرسال الطالب إلى المنزل إذا تبين أنهم يعانون من مرض معٍد معروف
 بأولياء األمور، أو األوصياء، أو األشخاص الذين يمكن االتصال بهم في حالة الطوارئ

من قانون الصحة والسالمة؛ والقسم  120365و 120335القسمان . منزلال إلى المريض الطالب الصطحاب

 من قانون التعليم 49451

 اإلقصاء حاالت

 المدرسة، إلى الحضور من ينبغي آما تطعيمهم يتم لم الذين الطالب بإقصاء العام المراقب يقوم قد
 على وظاهًرا ضًحاوا خطًرا يشكلون الذين أو/و معدية، أمراض من يعانون الذين الطالب وآذلك
  2- 5112الالئحة اإلدارية رقم . صحته أو سالمته، على أو المدرسة، في موظف أو طالب أي حياة

 المعاقين للطالب المستشفى في أو المنزلي التعليم
 مؤقت بشكل

 الفصول أو المدرسة إلى الحضور على قادًرا يكون لن الطالب بأن المختص الطبيب يقر عندما
 أو منزلًيا تعليًما يطلبوا أن األمور ألولياء يمكن فإنه مؤقتة، إعاقة بسبب نتظمةم بصفة البديلة
 المعلومات، من لمزيد .المدرسة ناظر إلى مكتوب طلب تقديم طريق عن للطالب المستشفى في

 6183من قانون التعليم، والالئحة اإلدارية رقم  3-48206القسم . 597- 4294 برقم االتصال يمكن

 تعليم على الحصول له يحق فإنه أوآالند، سكان من وأنت أوآالند خارج مستشفى نكاب دخل إذا
 6183من قانون التعليم، الالئحة اإلدارية رقم  48207القسم  .المستشفى فيها يوجد التي المنطقة في عام

 قطاع من الخدمات وطلب الحالة عن اإلبالغ عن مسؤولين األمور أولياء يكون هذا، حدث إذا
من قانون  48208القسم . السكني للعالج اآلخر الصحي المرفق أو المستشفى فيه يوجد الذي ارسالمد

  6183التعليم، الالئحة اإلدارية رقم 
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  التبغ من خاٍل قطاع
وينطبق هذا المنع على آل الموظفين، . ُتمنع آل منتجات التبغ في مباني القطاع ومرآباته

ين في أي مدرسة، أو حدث رياضي، أو نشاط ترعاه والطالب، والزائرين، واألشخاص اآلخر
  . المدرسة، وعلى أي مبنى يمتلكه القطاع، أو يستأجره، أو يؤجره

  المدارس في األسبستوس

وضع القطاع خطة تشغيلية وإدارية خاصة به لتجنب احتمالية التعرض لمادة األسبستوس 
يمكنك مراجعة . في المدارسالمضرة للطالب، والمعلمين، والموظفين، والعمال، والزوار 

. الخطة التشغيلية واإلدارية الموجودة في مكتب ناظر المدرسة خالل ساعات الدوام المدرسي
  . إذا آان لديك أي استفسارات أخرى 535-2750اتصل بمكتب إدارة المخاطر على رقم 

  الحشریة المبيدات الستعمال السنوي اإلخطار

  ، وفًقا لسياسة المجلس رقم)IPM(لمكافحة الحشرات تبنى القطاع سياسة إدارة متكاملة 
وتتضمن السياسة إخطار . ، التي تفرض قيوًدا مشددة على استخدام المبيدات الحشرية3511-2

وخالل العام الدراسي، .  األوصياء والموظفين باستخدام المبيدات الحشرية/أولياء األمور
ي عدة مدارس، بما في ذلك المدرسة التي يكون من الضروري استخدام المبيدات الحشرية ف قد

لكن، سيتم رش . ولن يقوم العمال برش المبيدات أثناء ساعات الدراسة. يدرس فيها ابنك
  .المبيدات أثناء العطالت أو اإلجازات التي تتخلل العام الدراسي

ويمكن .  ساعة في آل المدارس المعنية 72سيتم تعليق الفتات قبل استخدام المبيد الحشري بـ 
األوصياء أو الموظفين طلب إخطار مسبق باالستخدام الفردي للمبيد داخل /ألولياء األمور

سيتم إخطار هؤالء األشخاص المدرجين في سجل المدرسة قبل استخدام المبيدات .  المدرسة
حتى إذا قمت بالتسجيل في المدرسة في األعوام الدراسية .  ساعة على األقل 72الحشرية بـ 

ة، فُيرجى إآمال نموذج طلب اإلخطار باالستخدام الفردي للمبيد الحشري الموجود في الماضي
 .www.ousd.k12.ca.us/pesticideformنهاية هذا الدليل، أو على اإلنترنت على 

يجب تسليم النماذج آاملة إلى المكتب الرئيسي بالمدرسة إذا آنت تريد إخطارك بالوقت الذي سيتم 
  .الحشري في المدرسة فيه استخدام المبيد

توجد في الصفحة السابقة قائمة بالمبيدات الحشرية التي تمت الموافقة على إمكانية استخدامها 
يمكنك إيجاد المزيد من المعلومات التي تتعلق بهذه .  في مدارس القطاع في هذا العام الدراسي

ستعمال المبيدات الحشرية المبيدات الحشرية واستخدامها على موقع الويب الخاص بهيئة تنظيم ا
.www.cdpr.ca.gov بكاليفورنيا

  آاليفورنيا في األصحاء األطفال استبيان

 أمور أولياء استبيان إلى باإلضافة ،)CHKS( آاليفورنيا في األصحاء األطفال استبيان يعد
 ايجريه سنوية استبيانات آاليفورنيا، مدارس موظفي واستبيان آاليفورنيا، مدارس في الطالب
 هذه تعمل. له التابعة والمدارس وسالمتهم طالبه صحة حول الموحدة للمدارس أوآالند قطاع

 والضعف القوة مواطن على التعرف في والقطاع المدارس مساعدة على مًعا الثالثة االستبيانات
 والدعم الدراسي، المناخ لتحسين االستبيانات نتائج وترشدنا. المدارس وفي الطالب لدى

 الفعالة المادة ......................................................................... الحشريالمبيداسم
ACTIVE GRANULAR ANT BAIT FRM. 1 .................................... 1ب أبامكتين 

BORID ......................................................... بوريك أورثو حمض 
DELTADUST INSECTICIDE ............................................... دلتامثرين 
EMPO 20 WP POWER PAK .............................................. سيفلوثرين 
GOPHER GETTER TYPE I ................................................نستريكني 

MAXFORCE ........................................................ نونليثيمارديه 
PRECOR 2000 PREMISE SPRAY II ................................... بيرميثرين/ميثوبرين 

ROUND UP ............................................... ،إيزوبروبيالمين ملح غليفوسيت 
STINGER WASP ................................................. بيبيرونيل/بيريثرينات 

 َآْرباريل/بوتوآسيد
SURFLAN A.S. ......................................................................................................................................................................................... أوريزالين 

TALSAR CA GRANULAR ................................................. بايفنثرين 
TEMPO 20 WP ........................................................ سيفلوثرين 

TURF SUPREME 16-6-8 PLUS TRIMEC ............................................................................................................ أسيتيك آلوروفينوآسي ورباعي ثنائي حمض 

 الكيميائية الفئة ............................................................................ الكيميائي االسم
 متوفر غير .......................................... حيوية أعشاب من المكون الذرة غلوتين مسحوق
 نباتي - زيت ............................................................ الخروع زيت
 عطري – زيت ........................................................... األرز زيت
 نباتي ..................................................................... قرفة
 عطري – زيت ........................................................... القرفة زيت
 متوفر غير ............................................................ الليمون حمض
 عطري – زيت .......................................................... القرنفل زيت
 نباتي ............................................................... مطحون قرنفل

 نباتي - زيت ....................................................... الذرة غلوتين مسحوق
 نباتي - زيت ............................................................. الذرة زيت
 نباتي - زيت .......................................................... القطن بذرة زيت
 متوفر غير ................................. دراآس مادة على المحتوي للنمل القاتل الهالمي البوريك حمض
 حيواني مستخلص .......................................................... المجفف الدم

 نباتي ................................................................... يوجينول
 نباتي ..................................................................... ثوم

 نباتي .................................................................. جيرانيول
 نباتي ........................................................... المطحون السمسم نبات
 صابون ........................................................... سلفات لوريل أمالح
 نباتي - زيت ...................................................... المغلي الكتان، بذر زيت

 مصنف غير ............................................................ التفاح حامض
 نباتي ............................................................... النعناع أعشاب
 متوفر غير ......................................... MOSQUITO DUNKS الثورنجية العصوية
 متوفر غير .............................. NEU 1165M SLUG AND SNAIL BAIT الحديد فوسفات
 نباتي ............................................................. األرز خشب زيت
 عطري – زيت .......................................................... اإلذخر زيت
 طريع – زيت ........................................................... رنوقي زيت
 عطري – زيت ...................................................... الليمون حشيشة زيت
 نباتي - زيت ........................................................... الكتان بذر زيت
 عطري – زيت ........................................................... النعناع زيت
 عطري – زيت ........................................................ الروزماري زيت
 عطري – زيت .......................................................... الزعتر زيت

 نباتي ....................................................... تيكسان األرز، خشب زيوت،
 نباتي .................................................................... نعناع

 نباتي .......................................................... اإليثيل فينيل بروبيونات
 صابون ......................................................... البوتاسيوم سلفات لوريل

 فرمتو غير .......................................................... البوتاسيوم سوربات
 حيواني مستخلص ............................................ الكامل للبيض المتعفنة الصلبة المواد
 متوفر غير ......................................................... األحمر األرز رقائق

 نباتي ................................................................. الروزماري
 نباتي - زيت ............................................................ السمسم زيت

 عضوي غير .......................................................... الصوديوم آلوريد
 صابون ......................................................... الصوديوم سلفات لوريل
 نباتي - زيت .......................................................... الصويا فول زيت
 البرتقال من مستخلص ........................................................ سايد صن
 نباتي .................................................................... زعتر
 نباتي ................................................................. أبيض فلفل
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وتساعد هذه النتائج في تحسين جودة برامج . التعليمي، وآذلك مشارآة الطالب وأولياء األمور
  .الصحة والسالمة، والوقاية، وتنمية الشباب في المدارس المجتمعية متكاملة الخدمات

  :وفًقا لما هو مصرح به في موقع استبيان األطفال األصحاء في آاليفورنيا على اإلنترنت

ن األطفال األصحاء في آاليفورنيا مجموعة آبيرة من مؤشرات التعليم الرئيسية يتضمن استبيا
ومؤشرات متعلقة بالصحة تستخدم لجمع بيانات من الطالب حول االتجاهات، والسلوآيات، 

يمثل االرتباط بالمدرسة، وسبل الدعم التنموي . والتجارب المتعلقة بالمدرسة والعملية التعليمية
والعنف والتحرش، وتعاطي المخدرات، والصحة البدنية والذهنية بعض  وفرصه، والسالمة،

  .المجاالت الرئيسية التي يقوم االستبيان بتقييمها

يخضع جميع طالب الصف الخامس، والسابع، والتاسع، والحادي عشر، وآذلك جميع طالب 
ويجب الحصول . مدارس التعليم المستمر، الستبيان األطفال األصحاء في آاليفورنيا في فبراير

وقبل بدء االستبيان، يتلقى أولياء . سنة 12على إذن أولياء األمور بالنسبة للطالب دون سن 
  . األمور إخطاًرا آتابًيا يتضمن عرًضا لمراجعة أسئلة االستبيان

سوف يخضع أولياء األمور الستبيان أولياء أمور الطالب في مدارس آاليفورنيا، بينما يخضع 
. لمون، والموظفون اآلخرون في المدرسة الستبيان المناخ الدراسي في آاليفورنياالنظار، والمع

التي آانت ُتجرى في الماضي، وتتوافق " إبداء الرأي"تحل هذه االستبيانات محل استبيانات 
  .أآثر مع رؤية القطاع الخاصة بالمدارس المجتمعية والطالب المجتهدين

  آاليفورنيا سمدار في الطالب أمور أولياء استبيان

يجمع استبيان أولياء أمور الطالب في مدارس آاليفورنيا المعلومات مباشرًة من أولياء األمور، 
التي سوف تستخدم لتعزيز البيئات التعليمية اإليجابية، ومشارآة أولياء األمور، والتحصيل 

 35يتضمن  يتوافق هذا االستبيان الموجز، الذي. العلمي للطالب، وصحتهم وسالمتهم أيًضا
  . سؤاًال، مع محتوى استبيان الطالب واستبيان الموظفين لغرض المقارنة

اإلنجليزية، واإلسبانية، والتاغلوغية، والفيتنامية، : استبيان أولياء األمور متوفر بعدة لغات
، والكورية، والالوية، )اللغة الكمبودية(والصينية، والعربية، ولغة مونج، ولغة الخميرية 

ة، واألوآرانية، والفارسية، واأللمانية، والعبرية، والهندية، والكورية، واليابانية، والروسي
والبنجابية، والساموية، والصومالية، واألوردية، ولغة أرمينيا الغربية والشرقية، والبرتغالية 

  .األوروبية، والبرتغالية البرازيلية

عامة بإبداء آرائهم عن طريق المشارآة نأمل أن يقوم أولياء أمور الطالب في مدارس أوآالند ال
في هذا االستبيان، وأن يكون لهم دور مؤثر في السياسات، والممارسات، والبرامج الموجودة 

  .على مستوى المدارس والقطاع من خالل المشارآة بتجاربهم ومالحظاتهم

 ارة موقع، أو زي1592-273لمزيد من المعلومات حول هذه االستبيانات، يمكن االتصال برقم 
www.ousd.k12.ca.us/chksurvey 

 أو
 •http://chks.wested.org/    )للطالب(  
 •http://csps.wested.org/    )األمور ألولياء(  
 •http://cscs.wested.org/    )لموظفي المدارس(

  الصحي التثقيف

  التثقيف حول الوقایة من المخدرات
 مهارات حول تعليًما والثانوية االبتدائية المرحلتين في الطالب آل يتلقى الوالية، قانون بموجب
 المضرة والمواد الخطرة، والعقاقير والمهدئات، والكحول، التبغ، تناول وتأثير المخدرات، رفض

 Too منهج من قانون التعليم تبنى قطاع أوآالند للمدارس الموحدة 51260القسم  .الدراسية الطالب مرحلة مع يتناسب بما األخرى،
Good for Drugs )ُيدرس والذي الوالية، موافقة على الحاصل) المخدرات من أفضل 

 لطالب) المخدرات تناول من التحذير( Project Alert منهج تدريس يتم. الرابع الصف لطالب
 من الوقاية( Project Towards No Drug Abuse منهج تدريس يتم بينما السابع، الصف
 تعليمية عروًضا أيًضا الثانوية المرحلة طالب يتلقى. الثانوية المرحلة في) المخدرات تعاطي
 للحصول. آذلك تدخل استشاريي ومن التعليمية المرحلة نفس في طالبية فرق من الفصل داخل
 موقع زيارة أو ،7125-482 برقم االتصال يمكن معلومات، على

www.ousd.k12.ca.us/drugeducation.  
 العنف منع حول التثقيف

ا للشروط الفيدرالية والخاصة بالوالية فيما يتعلق بتنفيذ البرامج المبنية على األدلة، ومن وفًق
لمنع العنف في مدينة  Measure Yخالل مشارآتنا في مبادرة المصوتين على المعيار 

تقوم رياض األطفال . أوآالند، التزم قطاع المدارس بضمان تعليم الطالب وسائل بديلة للعنف
، الذي )الخطوة الثانية( Second Stepقطاع أوآالند للمدارس الموحدة بتنفيذ برنامج التابعة ل

أما المدارس االبتدائية التابعة لقطاع . يتخذ منهًجا لتنمية المهارات االجتماعية بهدف منع العنف
وبرنامج ) الخطوة الثانية( Second Stepأوآالند للمدارس الموحدة، فقد تبنت برنامج 

Caring School Community )بينما تبنت المدارس )االهتمام بالمجتمع المدرسي ،
 Too Good for Drugsأو برنامج ) الخطوة الثانية( Second Stepاإلعدادية برنامج 

and Violence )وتتوفر للمدارس اإلعدادية التابعة لقطاع ). أفضل من المخدرات والعنف
تنفيذ برنامج فعال لحل النزاع النشط حيث يتدرب أوآالند للمدارس الموحدة الفرصة أيًضا ل

لمزيد من المعلومات حول هذه .  الطالب على تيسير الوساطات التي يقوم بها زمالؤهم
 أو زيارة موقع 879-2861البرامج، يمكن االتصال برقم 

www.ousd.k12.ca.us/violenceprevention.  

  المناعة نقص فيروس/اإلیدز من والوقایة الجنسية الصحة حول التثقيف
 التثقيف في تعليمي جزء أي من الطالب إعفاء يمكن األمر، ولي من آتابي طلب على بناًء

 أولياء إخطار يتم. الدينية والممارسات المعتقدات مع يتعارض الذي الصحي التثقيف أو الجنسي
 أم الموحدة رسللمدا أوآالند لقطاع تابع موظف بالتدريس سيقوم آان إذا بما آتابًيا األمور

 يشرح الذي ،التعليم قانون من 6-5 البند من نسخة طلب ويمكنهم المدارس، خارج من مختصون
 آما. ومراجعتها التعليمية المواد لفحص الفرصة األمور ألولياء ستتاح. القانون بمقتضى حقوقهم
 سحب أيًضا موراأل ألولياء ويمكن. الحصة لهذه أبنائهم حضور بعدم آتابي بطلب التقدم يمكنهم
  المجلس سياسة التعليم؛ قانون من 51240، و51939، و51938األقسام . وقت أي في الطلب هذا مثل
  1-6142؛ الالئحة اإلدارية رقم 1-6142رقم 

 المرحلة في البيولوجيا مادة وحصص الحياة علوم حصص في السابع الصف طالب آل يتلقى
 الدراسي الصف مع يتناسب بما وذلك اإليدز ضمر من الوقاية بسبل خاصة دروًسا الثانوية
القسم . الدروس هذه من الطالب إلعفاء األمر ولي من مكتوب طلب تقديم تم إذا إال يدرسونه، الذي

  من الالئحة اإلدارية 1-6142و 2-6141من سياسة المجلس، والقسمان  1-6142و 2- 6141من قانون التعليم، والقسمان  51934

 .العلوم مدرس أو المدرسة بناظر االتصال يرجى ت،المعلوما من لمزيد
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  السالمة

  مسؤولية أولياء أمور في اصطحاب أبنائهم من المدرسة وإليها
 آما. المنزل إلى وعودتهم المدرسة إلى سالمين أبنائهم وصول مسؤولية األمور أولياء يتحمل
 إن. وبعدها مدرسةال قبل الالزمة الرعاية على أبنائهم حصول ترتيب عن مسؤولون أنهم

 في ترآه أو المدرسة موظف ِقبل من الرسمية الرقابة بدء قبل المدرسة إلى ابنك اصطحاب
 إلى الطالب إحالة إلى يؤدي وقد جانبك من إهماًال يعتبر قد الدراسي اليوم انتهاء بعد المدرسة
 الذي المدارس دليل إلى الرجوع يمكن. أوآالند مدينة شرطة قسم إلى أو الطفل حماية خدمات
  .الطفل رعاية برامج فيه توجد

 التقييدیة األوامر /الطفل بوصایة القضائية األحكام
 طالما األطفال على بالوصاية الخاصة واألحكام التقييدية باألوامر المدارس قطاع موظفو يلتزم
 قانونيةال الواجبات أو بالوالية الخاص أو الفيدرالي التعليم قانون شروط مع تتعارض ال أنها

 إلى بالبريد إرسالها أو األحكام من آاملة ُنسخ تسليم ُيرجى. القطاع على المفروضة األخرى
 العام المستشار ومكتب المحكمة؛ حكم في مذآور طفل لكل الطفل رعاية مراآز أو/و المدرسة
 .Grand Avenue, Portable 6 746 في الكائن الموحدة، للمدارس أوآالند بقطاع
 من وذلك المدرسة في المختص الموظف ِقبل من االستالم من التأآد األمور ولياءأ على ويجب
 .الناظر أو الطالب معلم إلى الرجوع خالل

 والتأمين والطبية، الصحية والخدمات واإلصابات، الحوادث،
 وسيتم الطفيفة لإلصابات األولية اإلسعافات عمل سيتم المدرسة، في حادث وقوع حالة في

 أوًال الجهود آل بذل سيتم اإلسعاف، سيارة تتطلب التي الحوادث في لكن .األمور اءأولي إخطار
 قطاع يوفر ال .بالطالب الخاصة الطوارئ حاالت بطاقة في المذآور األمر بولي لالتصال
 في للطالب تحدث التي اإلصابات أو للحوادث تأميًنا أو صحية، أو طبية خدمات عادًة المدارس
 في االشتراك على األمور أولياء نحث لذا، .المدرسية األنشطة أو الرحالت ءأثنا أو المدرسة
 موقع على اإلنترنت عبر متوفرة الطلبات .الحوادث ضد الطالب على االختياري التأمين

www.studentinsuranceusa.com. بإدارة االتصال ُيرجى المعلومات، من لمزيٍد 
من قانون التعليم، سياسة  49472القسم  .879-1612 رقم على الموحدة للمدارس أوآالند لقطاع التابعة المخاطر

  5143المجلس رقم 
 الكوارث مواجهة خطة

إذا حدثت آارثة أثناء الساعات الدراسية، فلن تصرف المدرسة الطالب دون موافقة صريحة من 
تم سوف يبقى الطالب تحت إشراف سلطات المدرسة حتى ي. المراقب العام أو من ينوب عنه

تحدث مع الناظر حول تفاصيل خطة . تسليمهم إلى أولياء أمورهم أو من يمثلهم باعتماد مسبق
ُيرجى منك التعرف على الخطة ومناقشة ابنك حول آيفية . مواجهة الكوارث في مدرسة ابنك

  .االتصال بك إذا حدث زلزال آبير أو أي آارثة أخرى

الكوارث الخاص بالطالب وبطاقة حاالت /الزليطلب من أولياء األمور آذلك إآمال نموذج الز
سوف يتم تسليم الطالب إلى األشخاص المذآورين في بطاقة حاالت الطوارئ . الطوارئ السنوية

يجب بالطبع تحديث معلومات . الكوارث الخاص بالطالب/أو المذآورين في نموذج الزالزل/و
ُيرجى . الب ومراعاة الدقة فيهاالكوارث الخاص بالط/بطاقة حاالت الطوارئ ونموذج الزالزل

التأآد من تحديث المعلومات أثناء العام الدراسي إذا آان هناك أي تغيير في رقم الهاتف، أو عنوان 
  . يمكن الحصول على هذه البطاقات من إدارة المدرسة. المنزل، أو مكان العمل

  السالمة من الحرائق والزالزل
وارئ، لذا ُيرجى عدم محاولة االتصال بهاتف المدرسة قد تكون الهواتف مشغولة في حاالت الط

بدًال من ذلك، يفضل القدوم إلى المدرسة أو إرسال أحد األشخاص . في حالة الطوارئ
قم أيًضا بمتابعة محطات . المذآورين في بطاقة حاالت الطوارئ المخولين باصطحاب ابنك

  .الكوارث المحلية والحاالت الطارئةالتلفزيون واإلذاعة المحلية للحصول على معلومات أثناء 

ُيرجى . يتم عقد تدريبات على آيفية مواجهة الحرائق والزالزل بشكل منتظم في آل المدارس
تشجيع ابنك على المشارآة في هذه التدريبات بشكل جاد واتباع جميع اإلجراءات المطلوبة من 

 .المدرسة مسؤولي قبل

  الطالب ذوو االحتياجات الخاصة
 أو الضرورية، األدوية من إضافي دعم الخاصة االحتياجات ذوي الطالب لدى يكون أن يجب

 أو الطالب هؤالء يكون أن ينبغي.  مدرستهم في أو معهم سواء المخزون أو الطبية، األجهزة
. المدرسة مباني بإخالء أمر صدر إذا اإلضافي المخزون أو الدواء إلحضار مستعدين مدرسوهم

 أن يجب.  الخاصة احتياجاتهم توضح فردية طوارئ حاالت بطاقة الطالب بحوزة يكون أن يجب
 ومعوقات استخدامها، مرات وعدد واألدوية اإلعاقة،: مثل معلومات على البطاقات هذه تحتوي
  . المعالج الطبيب عن ومعلومات الطالب، لدى الحساسية ومثيرات الحضور، ولوازم الحرآة،

 في احتياطي عكاز بصرية إعاقة من يعانون الذين أو فينالمكفو الطالب لدى يكون أن يجب
  .الرؤية على تعاونهم آالب لديهم آانت إذا حتى المدرسة

 جنسًيا المعتدین حول إخطار
 الموقع زيارة طريق عن المسجلين جنسًيا المتعدين أماآن تحديد األمور ألولياء يمكن

www.meganslaw.ca.gov االتصال أو االهتمام، اتذ الجغرافية المناطق عن للبحث 
 األمور ألولياء يمكن .إضافية معلومات على للحصول مباشرًة المحلية القانون تنفيذ بجهات
 .874-7777 رقم على المدارس مجمع شرطة بخدمات االتصال أيًضا

  والخصوصية المعلومات

 بالطال واستخدام والمسؤوليات، اإلعالم وحقوق الشخصية، للمعلومات الوصول يخضع
 :التالية للوائح لإلنترنت

 الطالب بسجالت المتعلقة األمور أولياء حقوق

 20 المادة من 1232 القسم من )ز( الفقرة( 1974 لعام لألسرة التربوية والحقوق الخصوصية قانون ينص

 أولياء ارسالمد قطاع إبالغ ضرورة على آاليفورنيا في التعليم قانون من 49063 القسمو )آاليفورنيا والية لجامعة
 والملفات، البيانات، جميع فحص في الحق لديهم قانوًنا المخولين واألشخاص هم بأنهم األمور

 هذه إلى بالوصول المدارس قطاع يسمح ال .ومراجعتها بالطالب الخاصة الرسمية والسجالت
 1-5125و 5125الالئحتين اإلداريتين  إلى الرجوع ُيرجى .إليها بالوصول لهم المخول لغير السجالت
 .إضافية معلومات على للحصول

 بأبنائهم المتعلقة المدرسية والسجالت والملفات، البيانات، جميع فحص في الحق األمور ألولياء• 
 خمسة يتجاوز ال موعد في للفحص الوثائق هذه بإتاحة المدرسة تقوم سوف. ومراجعتها القصر
 ن التعليممن قانو 49069القسم . الطلب تاريخ من دراسية أيام

القسم . تكلفة دون للطالب الدراسي السجل من نسختين على الحصول األمور ألولياء يمكن• 

  من قانون التعليم 49065

 أبنائهم على القانونية الوصاية لهم الذين األمور ألولياء يحق والمراجعة، الفحص بعد• 
 على للحصول 3- 5125 اإلدارية الالئحة راجع. الطالب سجالت محتوى على االعتراض
   .إضافية معلومات

 تسليم على آتابي بشكل الموافقة أبنائهم على القانونية الوصاية لهم الذين األمور ألولياء يمكن• 
 من قانون التعليم 49061القسم . مؤسسة أو شخص أي إلى أبنائهم سجالت
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 الشخصية المعلومات تسليم
، ومستشارين، ومتطوعين، وغير ذلك يستعين قطاع أوآالند للمدارس الموحدة بمتعاقدين
من أجل ذلك، قد نقوم أحياًنا بالكشف عن . آوآالء لتقديم بعض الخدمات والوظائف المؤسسية

إخطار قانون الخصوصية (السجالت التعليمية لمقدمي الخدمات القادمين من خارج القطاع 
  )).FERPA(والحقوق التربوية لألسرة 

الفيدرالي، يجب على قطاع المدارس إبالغ مكتب التجنيد " عدم إهمال الطفل"بموجب قانون 
. عاًما أو أآبر، وآذلك عناوينهم، وأرقام هواتفهم 16العسكري بأسماء الطالب البالغين من العمر 

يمكن ألولياء األمور استثناء هذا الشرط عن طريق إآمال نموذج بطاقة الطوارئ وإرجاعه إلى 
  .ل على بطاقة الطوارئ إلآمالها من إدارة المدرسةيمكن الحصو. المدرسة على الفور

يمكن أيًضا تقديم معلومات االتصال إلى الموظفين المختصين، ووآاالت التوظيف التابعة 
للمدرسة، ولجان أولياء األمور، أو المعلمين، أو الطالب التابعة للمدرسة ما لم يعبر أولياء 

 1- 5125الالئحة اإلدارية رقم  ُيرجى الرجوع إلى. األمور عن اعتراضهم بشكل آتابي إلى الناظر
 التعليم قانون من 49073و 49061 القسمان .إضافية معلومات على للحصول

لمساعدة األسر في االحتفاظ بالتغطية المقدمة من خالل برامج التأمين الصحي وبرامج اإلعانات 
ة بعض المعلومات مع قطاع العامة األخرى، يجوز لوآالة أالميدا للخدمات االجتماعية مشارآ

وقد يتصل قطاع أوآالند للمدارس الموحدة . أوآالند للمدارس الموحدة، مثل تواريخ التجديد
  .باألسر المعرضة لخطر فقدان التغطية وذلك بغرض مساعدتها في عملية التجديد

 الشخصية بالمعتقدات المتعلقة االختبارات

 أولياء معتقدات أو معتقداتهم حول االمتحانات أو تاالستبيانا في للطالب أسئلة توجيه يتم لن
 األخالق، أو األسرية، الحياة أو بالجنس، المتعلقة الشخصية ممارساتهم أو الشخصية أمورهم

 آتابًيا إذًنا األمور أولياء أعطى وإذا آتابي بشكل مقدًما األمور أولياء إخطار تم اذا إال الدين أو
  من قانون التعليم 51513القسم  .ألسئلةا هذه مثل عن باإلجابة للطالب

 اإلنترنت استخدام

 والتوقيع عليها المتفق اإلنترنت استخدام سياسة قراءة األمور وأولياء الطالب جميع على يجب
 على االطالع يمكن. المدرسة إلى وتسليمه إآماله ويجب التسجيل وقت النموذج توزيع يتم. عليها
 .www.ousd.k12.ca.us/internetAUP الموقع خالل من اإلنترنت على السياسة هذه
 للحصول للطالب إلكتروني بريد حسابات توفير على الموحدة للمدارس أوآالند قطاع يعمل قد

  .تكميلية أآاديمية برامج على

 اإللكتروني البريد حسابات ذلك في بما اإلنترنت، عبر المتاحة األخرى والموارد اإلنترنت يعتبر
 منها الغرض ويتمثل لإللغاء، قابلة مزايا بمثابة المدارس قطاع يوفرها والتي ب،بالطال الخاصة

 نشر، أو عرض، عدم الطالب على يجب. الطالب تعليم وتعزيز التعليمي البرنامج دعم في
 أشياء أو لآلخرين، تهديًدا تحمل مواد أو مسيئة، مواد أي إلى الوصول أو توزيع، أو إرسال، أو

 حيث باآلخرين االستخفاف أو الجنسي، للتحرش مصدًرا تعتبر قد مواد أو ،هدامة أو فاضحة،
 مع التسامح يتم لن. المدارس بقطاع الخاصة العنصرية مناهضة سياسة بموجب محظورة إنها
 اإللكترونية االتصال وسائل عبر ترتكب التي الترويع أفعال ذلك في بما اإلرهاب، أفعال

 عن إيقافهم إلى يصل قد تأديبي إجراء خالل من مرتكبيها معاقبة وتتم ،")اإللكتروني الترويع("
  .فصلهم أو الدراسة

 لعالقة وصًفا أو تصويًرا يعتبر ما آل على العادي، الشخص منظور من المسيئة، المواد تشتمل
 العلمية أو السياسية، أو الفنية، أو األدبية، للقيمة وتفتقر واضح بشكل مسيئة بطريقة جنسية
 هذه من أًيا انتهك قد لإلنترنت المستخدم آان إذا ما الناظر يقرر وسوف. للقاصرين ةبالنسب

 أو وقت أي في المدرسة في اإلنترنت إلى الطالب وصول صالحية بإلغاء يقوم وقد. الشروط
4-6163سياسة المجلس رقم . نهائًيا قراًرا عنه ينوب من أو الناظر قرار ويعتبر. الصالحية هذه إيقاف

  الصحفية غطيةالت
 لألنشطة صحفية تغطية على الحصول طلبات تسهيل سياسته، ضمن من المدارس، قطاع يحاول

 تنسيق يجب. للخطر الموظف وخصوصية التعليمية، العملية أو الطالب، تعريض دون المدرسية
 المراسلين، على ويجب المدرسة، أو االتصاالت مكتب خالل من اإلعالم طلبات آل

 حال الرئيسي اإلدارة مكتب في أسماءهم يسجلوا أن اآلخرين الزائرين آلو والمصورين،
 أو الطالب مقابلة يودون الذين المراسلون يحصل أن قانوًنا ُيشترط ال. المدرسة دخولهم

 من االستثناء نموذج إآمال األمور ألولياء يمكن ولكن األمور، أولياء من إذن على تصويرهم
 نهاية في الموجود االستثناء نموذج ُيتاح. أبنائهم تصوير في رغبتهم عدم حالة في اإلعالم وسائل
 .www.ousd.k12.ca.us/mediaoptoutform اإلنترنت موقع على أيًضا الدليل هذا
. ذلك أمكن آلما المحددة، بالمقابالت مقدًما األمور أولياء بإبالغ والنظار المعلمون يقوم
  1112رقم  المجلس سياسة

 المدارس في المواد توزیع

 الطالب على المواد من وغيرها اإلعالنية النشرات توزيع على االتصاالت مكتب موافقة يجب
 أن يجب المدارس، بمجمع الخاصة التوزيع لسياسة ووفًقا. المدارس طريق عن الموظفين أو

 سياسي، أو ديني، طابع ذات تكون وأال للطالب، التعليمية العملية المواد هذه آل تدعم
 سياسة بمتطلبات تفي المواد هذه بأن يفيد ختم على عليها المصدق المواد تحتوي. تجاري أو

 موقع زيارة أو 473-5832 برقم االتصال يمكن التفاصيل، من لمزيٍد. المدارس قطاع
www.ousd.k12.ca.us/flyerdistribution .الخاصة المنشورات إعفاء يتم 

  .السياسة هذه من ميةالرس والمعلمين األمور أولياء بمؤسسات

 المدرسية الصور

 ابنك فيه يدرس الذي للفصل االحترافي التصوير ترتيب عن المسؤول هو المدرسة ناظر
 .إضافية معلومات على للحصول المدرسة بناظر االتصال وُيرجى .للطالب الفردية والصور
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  المدارس قطاع سجالت على الحصول طلبات
 مثل تكون أن يجب .الحالية السرية غير المدارس قطاع التسج على االطالع البعض يطلب قد
 إلى باليد تسلم أو الفاآس، أو اإللكتروني، البريد أو العادي، بالبريد وترسل مكتوبة الطلبات هذه
 Second 1050 في مقره يقع الذي KDOL أستوديو في الكائن االتصاالت، قسم

Avenue، Oakland، CA 94606. اإللكتروني البريد عبر باتالطل إرسال وُيفضل. 
 إلى اإللكتروني البريد عبر الطلبات إرسال ُيرجى

rebecca.hopkins@ousd.k12.ca.us .السجالت على الحصول طلب أرسلت إذا 
 موقع على "هوبكينز ربيكا" من الطلب استالم من التأآد فُيرجى أخرى، طرق عبر

rebecca.hopkins@ousd.k12.ca.us .بشكل بالرد المدارس قطاع يقوم وسوف 
 األمر، لزم إذا التوضيح وطالًبا طلبك، باستالم مقًرا عمل أيام عشرة غضون في مكتوب
 .الحال في متوفرة تكن لم إذا المعلومات تقديم خالله يتم زمنًيا إطاًرا إعطائك إلى باإلضافة
 أوًال باالطالع قم الطلب، هذا بمثل التقدم قبل .السجالت نسخ تكلفة تغطية منك يطلب وسوف
 بقسم اتصل أو ،www.ousd.k12.ca.us اإلنترنت على المدارس قطاع موقع على

 متوفرة عنها تبحث التي المعلومات آانت إذا ما لمعرفة 5832- 473 رقم على االتصاالت
 .ال أم الحال في

  الشخصية والمتعلقات الشخصي المظهر

 الطالب من يتوقع وآمنة، محترمة رسيةمد مجتمعات بتوفير المدارس قطاع هدف مع تماشًيا
  . التعليمية البيئة في الجدية عن تنم بطريقة والتصرف مناسب زي ارتداء

 والهندام الزي

 اتباع الموحدة للمدارس أوآالند قطاع طالب على يجب ،5132 رقم المجلس سياسة بموجب
 الحالية اإلرشادات تنطبق .المعتادة المدرسية األنشطة آل في والهندام بالزي الخاصة اإلرشادات

 الشخصية، األغراض آل على الموجودة واإلشارات والصور، والكتابات، األحذية، على
 بالزي الخاصة السياسات لمعرفة المدرسة ناظر مع بالتحدث قم .الرأس وأغطية والقبعات،
 .بالعصابات الصلة ذات المالبس على المفروضة القيود أو/و الرسمي

 صيةالشخ المتعلقات

 األغراض إحضار وعدم الثمن غالية مجوهرات أو مالبس ارتداء عدم على الطالب حث يتم
 شخصية متعلقات أي فقدان مسؤولية المدارس قطاع يتحمل ال .المدرسة إلى الثمينة الشخصية
  .للطالب

 األخرى اإللكترونية واألجهزة المحمولة الهواتف

 الحصة أثناء األخرى اإللكترونية واألجهزة النداء، وأجهزة المحمولة، الهواتف استخدام ممنوع
 الدراسية، الحصة من االنتهاء حتى واحتجازه الطالب من المحظور الجهاز أخذ سيتم .الدراسية

 5131سياسة المجلس رقم . المدرسي النشاط أو الدراسي، اليوم أو

 واالنضباط الدراسي المناخ

 السلطة عنه ينوب من أو الناظر لدى تتوفر .آمنة مدرسية بيئة في التعلم في الحق طالب لكل
 في واالنضباط النظام مع يتعارض ما شخص أي عن صدر قد آان إذا ما لتحديد القانونية
 تتوفر .األمر لزم إذا ذلك، في المتسبب على القبض تشمل نتائج عليه يترتب قد مما المدرسة

 موقع على وانضباطهم الطالب بسلوآيات الخاصة واإلجراءات السياسات من نسخ
www.ousd.k12.ca.us/discipline.  2-5144، و1-5144، و5144؛ اللوائح اإلدارية رقم 1-5144و 5144سياستا المجلس رقم. 

 خالل من المدارس بقطاع الخاصة االنضباط سياسات بتطبيق المتعلقة الشكاوى تقديم يمكن
 ,Lakeview Campus, Cafeteria, first floor في الموجود الشكاوى، محقق مكتب

746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610، الفاآس ،273- 3243 :الهاتف: 
3252-273. 

 (OCR) المدنية الحقوق ومكتب المدارس قطاع بين التطوعي الحل خطة
 بأوآالند الخاص التعليم مجلس قام ،2012 عام من سبتمبر 27 الموافق الخميس، يوم في

 إلدارة التابع المدنية الحقوق مكتب مع (VRP) التطوعي الحل خطة على بالتصديق
 يفرضها التي المتكافئة غير التأديبية اإلجراءات لمواجهة المتحدة، الواليات في التعليم
 مكتب شرع وقد .األفارقة األمريكيين الطالب على الموحدة للمدارس أوآالند قطاع

 إجراءات فرض قد المدارس قطاع آان اإذ مما للتحقق االمتثال مراجعة في المدنية الحقوق
. البيض األمريكيين الطالب من قسوة أآثر بشكل األفارقة األمريكيين الطالب على تأديبية
 إلى 2013-2012 من الدراسية األعوام تغطي مرحلتين من مكونة اتفاقية ذلك عن ونتج

2016-2017.  

 األولوية إلعطاء المدارس قطاع ابه قام التي للمبادرات تقديًرا القرار هذا اتخاذ تم وقد
 الموحدة للمدارس أوآالند قطاع قيام عند ،2010 عام منذ السود للذآور المتقدمة للنتائج
 خاصة، وبصفة .(AAMA) الذآور من األفارقة األمريكيين إنجازات مكتب بإنشاء
 إنجازات ومكتب المدارس قطاع من آل بها قام التي النطاق واسعة المبادرات تشمل

 :يلي ما الذآور من األفارقة األمريكيين

 واالهتمام شاملة خدمات تقديم يمكنها الخدمات متكاملة مجتمعية مدارس إنشاء• 
 األآاديمية الدراسات توفير إلى باإلضافة للطالب، والنفسية االجتماعية باالحتياجات

  .الجودة عالية

 الدراسة عن اإليقاف التحا من للحد وتعزيزها الوطنية الممارسات أفضل مراجعة• 
  .عنصرًيا المتكافئة غير

  .الدراسة عن لإليقاف أساًسا" التحدي" اعتبار على الترآيز• 

  .عكسية بنتائج تأتي ألنها التسامح عدم استراتيجيات رفض• 

 الممارسات إلى العقابي التأديب من األسلوب تغيير على تعمل التي البناءة العدالة مبادئ تبني• 
  .للضحية تعويضات تقديم في المذنب ومساعدة الناجم الضرر على الترآيز مع الهادفة،

 اإليجابية السلوآية التوقعات لتعليم اإليجابي السلوآي والتدخل الدعم استراتيجيات إدخال• 
 جميع في الطالب جميع على وتطبق عادلة تعتبر التي المدرسة، مستوى على وتعزيزها
  .المساواة قدم على السياقات

 األقران مع عالقاتهم إدارة في السود الذآور لمساعدة الرجولة تنمية في حصص تقديم• 
 واالنضباط،، الحضور، معدالت في إيجابًيا أثًرا يحدث مما أفضل، بشكل والكبار
  .البرنامج في المشارآين بين التراآمي والمعدل

 الموحدة للمدارس أوآالند قطاع يتخذها التي والخطوات النتائج حول المزيد لمعرفة
 :موقع زيارة يمكن المتكافئة، غير التأديبية اإلجراءات لمواجهة

www.thrivingstudents.org/47/voluntary-resolution-
agreement-address-suspensions-black-males. 
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 والعاطفي االجتماعي التعلم
 على للتعرف جميًعا تاجهانح التي المهارات تعليم والعاطفي االجتماعي التعلم خالل من يتم

 للتعلم األساسية النقاط وتشمل. وأخالقي فعال بشكٍل وعملنا عالقاتنا، وإدارة أنفسنا،
 عالقات وإقامة اآلخرين، مراعاة وتعزيز االنفعاالت، في التحكم والعاطفي االجتماعي
. اءبن بشكل الصعبة المواقف مع والتعامل مسؤولة، قرارات اتخاذ عن فضًال إيجابية،
 باحترام، النزاعات وحل الغضب، عند أنفسهم تهدئة في الطالب الصفات هذه وتساعد
  .وأخالقية آمنة قرارات واتخاذ المشكالت، حل إلى باإلضافة

 أيًضا يمثل بل فحسب؛ المجتمع ودعم الذات لتنمية وسيلة والعاطفي االجتماعي التعلم يعد ال
 على والعاطفي االجتماعي التعلم مهارات اآتساب ويساعد. المدارس لتحسين عمل إطار
 مع واالعتداء، والعنف، الغياب، مثل االنضباط، مشاآل حدوث من تقلل تعلم بيئات توفير
 مستويات وتحقيق آبير، حٍد إلى بالمدرسة الطالب تعلق زيادة على نفسه الوقت في العمل
 أآاديمية نتائج تحقيق إلى بدوره األمر هذا ويؤدي. العمل بيئة عن الموظفين رضا من أعلى

 ومشارآة ثراًء أآثر تعاون وتحقيق الدراسية، للمواد أعمق فهم خلق عن فضًال أفضل،
  .الطالب بين متزايدة

 األهمية بالغة خطوة تعتبر التعلم على تؤثر التي النفسية العوامل مراعاة أن الباحثون يعتقد
 مع ذلك دعم على الكمية لدراساتا وتعمل. األمام إلى األآاديمي التحصيل عجلة لدفع

 نتائج تعكسه آما الطالب تحصيل على والعاطفي االجتماعي للتعلم العميق التأثير توضيح
 العنيفة السلوآيات ظهور قلة عن فضًال التراآمي، والمعدل المرتفعة القياسية االختبارات

  .الخطرة أو

 الدراسي، الفصل في فائدة ثراألآ والعاطفي االجتماعي التعلم استراتيجيات تعزيز يتم
 التعليمية المراحل وخالل المنزل، وفي المدرسة، خارج ُتجرى التي األنشطة وخالل

 االجتماعي التعلم يشكل ال. عشر الثاني الصف إلى األطفال رياض مرحلة من المتسلسلة
 من يتجزأ ال اجزًء يعتبر إنه بل. بها ملحًقا أمًرا أو التعليمية العملية عن انحراًفا والعاطفي
 األمام، إلى اإلنجازات لدفع استراتيجية يمثل أنه آما الطالب، وتعلم التعليمية العملية
  . الحياتية والمهارات العمل بيئة وتطوير المشكالت، حل طرق وتعزيز

 الموحدة، للمدارس أوآالند قطاع في والعاطفي االجتماعي التعلم حول المعلومات من لمزيد
  .kristina.crestetto@ousd.k12.ca.us موقع عبر االتصال ُيرجى

 الترویع مكافحة وسياسات اإلیجابي المدرسي المناخ

 عالقات تكوين خالل من حنون مجتمع توفير على اإليجابي المدرسي المناخ سياسة تشجع
. الهادفة للمشارآة فرص وإتاحة الطالب، لكل عالية توقعات ووضع المتبادل، االحترام قوامها

 تربطها التي بالمدرسة، الطالب ارتباط عالقة تعزيز على اإليجابي المدرسي المناخ ساعدوي
 القدرة وزيادة الخطرة، السلوآيات تقليل إلى يؤدي مما مباشر، بشكل األآاديمي بالنجاح األبحاث
 إدارة استراتيجيات بوضع الموحدة للمدارس أوآالند قطاع يلتزم. السليمة القرارات اتخاذ على

 الشخصية والمسؤولية والعدالة، الشباب، تنمية على تشجع التي واالنضباط الفصول
5137سياسة المجلس رقم . واالجتماعية

من الضحایا أو المعتدین،  - تأثير الترویع على جميع األطفال 
  المتفرجين  أو

 تتصف ة،إلكتروني أو لفظية، أو بدنية، أفعال أي بأنه التعليم قانون في الترويع تعريف يتم
 الخوف) 1: (العادي الطالب على التالية التأثيرات أحد في تتسببو األخالقي الفساد أو بالوحشية

 البدنية الصحة على آبير بشكل ضار تأثير) 2( أو ممتلكات؛ أو بشخص يلحق ضرر من
 األنشطة في المشارآة على القدرة أو األآاديمي األداء في آبير تدخل) 3( أو النفسية؛ أو
  .من قانون التعليم) ق( 48900القسم  .مدرسيةال

 نصوص، أو مباشرة، تهديدات أو مضايقة، مراسالت إرسال اإللكتروني الترويع يشمل
 االجتماعي التواصل وسائط أو اإلنترنت، عبر أخرى مسيئة صور أو أصوات، أو
 تكنولوجية وسيلة أي أو ،)الحصر ال المثال سبيل على MySpaceو Facebook مثل(

 الترويع أشكال من.  السلكي اتصال جهاز أي أو الكمبيوتر، جهاز أو الهاتف، باستخدام أخرى
 بغرض الشخص هذا هوية وانتحال آخر لشخص إلكتروني حساب اختراق آذلك اإللكتروني

  .سمعته تشويه

 داخل أم إلكترونية، أآانت سواء الترويع، أعمال في يشترك طالب أي للتأديب يتعرض سوف
 أو المدرسي النشاط إعاقة إلى تؤدي قد أو تؤدي بطريقة المدرسة فناء خارج أم المدرسة، يمبان

  .آبير بشكل المدرسي الحضور

 إرشادات تعطي آما أآمل، بصورة الترويع سلوآيات بتعريف الطالبي الترويع سياسة تقوم
 بما الترويع، أو للمضايقة هدًفا يكون قد ابنك أن تعتقد آنت إذا. لمعالجتها والتدخل منها للوقاية
 بما المدرسة في موظف أي أو المدرسة مدير إبالغ على نحثك فإننا اإللكتروني، الترويع ذلك في
 أخبرك إذا أو ترويع، لحالة مشاهدتك أو للترويع، تعرضك حالة في. الفور على قلقك يثير

 بقطاع الخاص يعترو حادثة عن اإلبالغ نموذج ملء ُيرجى للترويع، يتعرض بأنه ما شخص
 موقع إلى إلكتروني بريد إرسال خالل من عليه الحصول يمكن الذي الموحدة، للمدارس أوآالند

chen.kong-wick@ousd.k12.ca.us تسليم يجب. 273- 1538 برقم االتصال أو 
 الشراآات إدارة( السلوآية الصحة وحدة إلى أو للمدرسة الرئيسي المكتب إلى آامًال النموذج
 إرسال عدم ُيرجى. Grand Avenue 746 في الواقعة) والمجتمعية والمدرسية، ة،األسري
 للمدارس أوآالند قطاع في الترويع مكافحة برامج حول المزيد لمعرفة.  البريد عبر النموذج
 موقع عبر ،"فيك آونغ تشن" العنف، منع برنامج بمدير االتصال ُيرجى الموحدة،

chen.kong-wick@ousd.k12.ca.us  2-5137سياسة المجلس رقم  .273-1538أو االتصال برقم.  

. المشكلة عن التحدث طريق عن الترويع من الطالب حماية في المساعدة األمور ألولياء يمكن
 الذي الفصل في اآلخرين الطالب أحوال وعن المدرسة، داخل يجري عما بالسؤال البدء يمكن
 معاملة سوء من يعاني طالب أي هناك آان ذاإ عما ببساطة ابنك فسؤال. الطالب فيه يدرس

  .الطالب حماية في يساعد أن شأنه من المدرسة في ترويع أو

  .5170، والالئحة اإلدارية رقم 5170و 5137سياستا المجلس رقما  .639- 3340 برقم اتصل المعلومات، من لمزيد



                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

2014-2013دليل أولياء األمور   
.للحصول على أرقام الهواتف، والتقویمات، وقوائم الوجبات، والمزید www.ousd.k12.ca.us تفضل بزیارة موقعنا على الویب  

ا الحضریة المدرسية القطاعات أآثر الماضية الثمانية األعوام مدار على بكاليفورنيا تطوًر  

48 

 النزاعات حل في/الزمالء بين البناءة العدالة برامج

مدارس التابعة لقطاع أوآالند للمدارس الموحدة، يتم اختيار قادة شباب لبرامج في آثير من ال
يتيح .  العدالة التصالحية بين الطالب ويتم تدريبهم لحل النزاعات غير البدنية بين زمالئهم

برنامج حل النزاع في قطاع أوآالند للمدارس الموحدة لمجموعة ممثلي الطلبة فرصة استخدام 
أو ممارسات العدالة /إلدارة النزاعات الشخصية وحلها من خالل الوساطة و مهارات التواصل

ُيمّكن هذا البرنامج الطالب، وأولياء األمور، والموظفين من االشتراك في عمليات .  البناءة
تحقيق السالم لحل النزاعات التي قد تؤدي إلى اإلضرار بالعملية التعليمية طوال اليوم الدراسي 

ويوجد برنامج حل النزاع في آثير من المدارس اإلعدادية التابعة لقطاع   .وتتعارض معها
أوآالند للمدارس الموحدة؛ ويتم تنفيذ برامج الوساطة بين الزمالء في عدد متزايد من المدارس 

لمزيد من المعلومات حول المنهج أو إعداد برنامج حل النزاع، يرجى االتصال .  الثانوية أيًضا
، أو زيارة david.yusem@ousd.k12.ca.usلعدالة البناءة على موقع بمدير برنامج ا

  .5138سياسة المجلس رقم  .www.ousd.k12.ca.us/violenceprevention موقع

 البناءة العدالة
 أوآالند مدارس في توظيفها يتم التي والممارسة المبادئ من مجموعة عن عبارة البناءة العدالة
 الضرر إصالح أهداف وتتضمن الطالب، تصرف سوء على ردوال المجتمع لبناء الموحدة
 خلق في للمساعدة الفصل في البناءة الممارسات وتستخدم. المتضررين بين العالقات واستعادة

 آذلك البناءة العدالة إلى اللجوء يتم آما. العالقة بناء على الترآيز مع واالهتمام الدعم توفر بيئة
 المزيد معرفة يمكن. السجن أو الفصل، أو اإليقاف، بعد مدرسةال إلى الطالب إدخال إعادة في

 موقع عبر البناءة العدالة برنامج بمدير االتصال خالل من البناءة العدالة برنامج حول
david.yusem@ousd.k12.ca.us، موقع زيارة أو 

www.ousd.k12.ca.us/violenceprevention.  

 التأدیبي اإلجراء أساسيات

 الفناء داخل الغداء تناول أثناء أم المدرسة، فناء في تحدث أآانت سواء - لتاليةا األعمال إن
 فناء خارج أم مدرسية، مهمة أداء أثناء أم مغادرتها، أو المدرسة إلى الذهاب أثناء أم خارجه، أو

 في تتسبب - آبير بشكل المدرسي النشاط إعاقة إلى تؤدي أن المحتمل من آانت إن المدرسة
  :الطالب ضد تأديبي راءإج اتخاذ

 بالتسبب التهديد أو ذلك، في التسبب محاولة أو آخر، بشخص بدني أذى إلحاق في التسبب• 
  األذى إلحاق في

  النفس عن الدفاع حاالت في إال آخر، شخص ضد العنف أو القوة استخدام تعمد• 

  توفيرها أو بيعها، أو ا،خطًر تشكل مادة أي أو متفجرات، أو سكاآين، أو نارية، أسلحة أي امتالك• 

 غير بشكل نوع أي من مسكرة مادة أي أو آحولي، مشروب أو محظورة، مادة أي حيازة• 
  تأثيرها تحت الوقوع أو توفيرها، أو بيعها، أو استخدامها، أو قانوني،

 ترتيبها، أو نوع، أي من مسكرة مادة أي أو آحولي، مشروب أو محظورة، مادة أي تقديم• 
 بيعها، أو آخر، شخص إلى توفيرها أو توصيلها، أو بيعها، ثم بيعها، على ضالتفاو أو
 مشروب أو محظورة، مادة أنها واتضح أخرى بمادة شخص أي تزويد أو توصيلها، أو

  قانوني غير بشكل مسكرة مادة أو آحولي،

  ارتكابها محاولة أو ابتزاز، أو سرقة جريمة ارتكاب• 

  ذلك حدوث في التسبب محاولة أو الخاصة، الممتلكات أو مدرسةال ممتلكات إتالف في التسبب• 

  سرقتها محاولة أو الخاصة، الممتلكات أو المدرسة ممتلكات سرقة• 

 والسيجار آالسجائر الحصر، ال المثال سبيل على استخدامها، أو النيكوتين منتجات أو التبغ حيازة• 
   طبية بوصفة إال التامول ونبات كة،العل وُعلب والنشوق، دخان، بال والتبغ بأنواعهما،

  معتاد بشكل السفاهة أو التدنيس في المشارآة أو فاحش فعل ارتكاب• 

 التفاوض أو ترتيبها، أو تقديمها، أو قانوني، غير بشكل بالمخدرات، خاصة أدوات أي حيازة• 
  بيعها على

 أو المديرين، أو ،المعلمين أو المشرفين، سلطة تحدي تعمد أو المدرسية األنشطة إعاقة• 
  واجبهم أداء أثناء اآلخرين المدرسة موظفي أو المدرسة، مسؤولي

  علم عن الخاصة الممتلكات أو المدرسة ممتلكات من مسروقة مواد على الحصول• 

 سالح أنه يظن العادي الشخص يجعل ولكنه حقيقي غير سالح وهو( مقلد ناري سالح حيازة• 
  )حقيقي ناري

  ارتكابه محاولة أو جنسي اعتداء ارتكاب• 

 أو تهديده، أو تأديبي، إجراء في بأقواله يدلي شاهًدا أو مشتكًيا شاهًدا يعتبر طالب مضايقة• 
  آليهما أو الشهادة، بسبب منه االنتقام أو الشهادة، من الطالب هذا منع بغرض ترهيبه،

  عشر نيالثا وحتى الرابع من الصفوف في للطالب بالنسبة جنسي، تحرش ارتكاب• 

 وحتى الرابع من الصفوف في للطالب بالنسبة الكراهية، نتيجة عنف إحداث في المشارآة• 
  به التهديد أو إجرائه، محاولة أو حدوثه، في التسبب أو عشر، الثاني

 أو بذلك، تهديدهم أو آخر، طالب أو المدارس قطاع بموظفي التحرش في عمد عن المشارآة• 
 فوضى حالة إحداث أو الفصل، داخل آخر طالب بعمل إلخاللل آاٍف وحشي بشكل ترهيبهم
 أو عدائية تعليمية بيئة خلق طريق عن آخرين طالب أو طالب حقوق على التعدي أو شديدة،
  عشر الثاني إلى الرابع من الصفوف في للطالب بالنسبة وذلك مخيفة،

  ذلك في االشتراك محاولة أو تشويش، إحداث في االشتراك• 

  المدرسي المبنى أو المدرسة لمسؤولي إرهابية هديداتت توجيه• 

 لبيعه، الترتيب أو قانوني، غير بشكل Soma باسم يعرف طبية بوصفة مخدر تقديم• 
  بيعه أو بيعه، على التفاوض أو

 عقوبة إنزال على العقوبات، قانون من 31 رقم الفقرة في محدد هو آما والتحريض، التواطؤ• 
  بدنية إصابة شكل في آخر بشخص ةعقوب إنزال محاولة أو

 المرتكب الترويع الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما ترويعي، فعل في المشارآة  •
 ،32261 القسم من) ز(و) و( الفرعيين الجزأين في محدد هو آما إلكتروني، فعل خالل من

  .المدرسة موظفي أو الطالب إلى خاصة بصفة والموجهين
  من قانون التعليم 48915، و48900.7، و48900.4–48900.2، و48900األقسام 
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 الحقوق ضمان
 وأن وعادلة ومنصفة، توافقية، بطريقة الطالب جميع يعاملوا أن المدرسة موظفي آل من ُيتوقع

  :يلي ما والطالب األمور ألولياء ويحق. الحقوق جميع على حصولهم يضمنوا

  وانضباطهم الطالب سلوك تحكم التي والقوانين بالسياسات إعالمهم يتم أن• 

  التهم هذه توجيه تم أساسها على التي واألدلة السلوك سوء بتهم إعالمهم يتم أن• 

 اإلجراء اتخاذ قبل المختص المدرسة مدير إلى داعمة أدلة أو شهادات وأي للوقائع سرد تقديم• 
  طارًئا ظرًفا ذلك المدير يعتبر لم ما التأديبي،

   لمدرسةا بموظفي يجتمعوا أن 

  تأديبية استماع جلسة بأي مسبًقا إخطارهم يتم أن 

  التأديبية االستماع جلسات وحضور الشهود استدعاء• 

  يوًما 30 غضون في أالميدا مقاطعة في التعليم مجلس إلى االستئناف وتقديم الفصل قرارت استئناف• 

 التأدیبية اإلجراءات

" التأديبي اإلجراء أساسيات" ضمن المذآورة كالسلو سوء أفعال من فعل أي الطالب ارتكب إذا
 أو تعويضية مدرسة إلى إلزامي بشكل نقلهم أو الدراسة، عن إيقافهم يتم فقد ،)الذآر سالفة(

. استماع جلسة عقب المدرسة من فصلهم أو ،)الدليل في البديل التعليم برامج انظر( تكميلية
 تعليمية خدمات يتلقون الذين الطالب أو خاصال التعليم برامج في المسجلين الطالب ذلك يتضمن
  . 504 الفقرة بموجب

 فسوف مدرسي، نشاط في أو المدرسة في التالية الخمس المخالفات من أًيا طالب ارتكب إذا
  :بفصله والتوصية الدراسة عن الفوري اإليقاف في ذلك يتسبب

  به التزويد أو بيعه، أو ناري، سالح حيازة 1

  آخر شخص وجهب بسكين التلويح. 2

  محظورة مادة بيع. 3

  ارتكابه محاولة أو الجنسي االعتداء. 4

  متفجرات حيازة. 5
  من قانون التعليم 48915القسم 

 تلك غير مخالفات ارتكاب تم إذا والفصل لإليقاف بدائل الموحدة للمدارس أوآالند قطاع يدعم
 الموجهة غير األهداف يشمل بما للسلوك، المحتملة األسباب مناقشة آهذه لحلول يمكن. المذآورة
 البدائل هذه تشمل قد الحاالت، بعض في. للطالب تلبيتها تتم لم التي واالحتياجات صحيح بشكل

 يستخدمها التي البدائل بعض وتتضمن. السلوك بهذا المتضررين أو المتأثرين الطالب تعويض
  : يلي ما الموحدة للمدارس أوآالند قطاع

  والمساءلة الدعم دوائر مثل بناءة،ال العدالة ممارسات• 

  السبت يوم مدرسة• 

  تعويضية مدارس إلى التحويل 

  McCullum Youth Court مثل النظراء، مساءلة أنظمة• 

  النزاع حل برامج• 

  المجتمعية الخدمات أنشطة• 

  السلوآية العقود• 

  األسرة أفراد مع االجتماعات أو/و المنزلية الزيارات• 

المدرسة اءفن في اإليقاف• 

  )الراحة فترة مثل( االمتيازات أحد فقدان• 

  الجدول في تغييرات• 

 أو الطالب بمدرسة االتصال فُيرجى التأديبية، اإلجراءات حول أخرى أسئلة أي لديك آان إذا
 أرقام المجلس سياسات. 879-2702 رقم على للطالب التأديبية االستماع بلجنة الخاص المكتب

  12-5145، و1-5144، و5142

 المعلم خالل من التأدیبي اإلجراء

 المذآورة السلوك سوء أفعال من أٍي في الطالب سلوك لتصحيح األخرى الوسائل فشلت إذا
  :يلي بما القيام للمعلم يمكن ،)الذآر سالفة" (التأديبي اإلجراء أساسيات" ضمن

 عن اإليقاف نييع ال وهذا - التالي واليوم يومها في الحصة حضور من الطالب حرمان• 
  الدراسة

  الدراسي اليوم نهاية في واحدة ساعة عن تزيد ال لمدة الدراسة من االنتهاء بعد الطالب إبقاء• 

  المختص المدرسة مدير إلى الطالب إحالة• 

 وذلك الدراسة، عن اإليقاف بخصوص المدرس مع اجتماع إلى الطالب أمر ولي حضور طلب• 
   آتابي إخطار إرسال عقب

  من قانون التعليم 48910 القسم

 .أوآالند في العامة المدارس آل في البدني العقاب استخدام ممنوع

  بالشرطة االتصال

 المدرسة مسؤولي على يجب القانون، بخرق قاموا قد الطالب بعض بأن االدعاء يتم حينما
 بالشرطة االتصال تستدعي التي الحاالت تشمل. الحادث عن واإلبالغ بالشرطة االتصال
 أسلحة أو نارية ألسلحة غيرهم أو الطالب وحيازة الموظفين؛ أو الطالب على البدني االعتداء
 آهذه، حالة عن اإلبالغ بمجرد. بيعها أو مخدرات وحيازة العنف؛ بارتكاب وتهديدات أخرى؛
  .الحادث في التحقيق سيتم آان إذا ما تحديد في الشرطة عاتق على تقع المسؤولية فإن
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 الطالب مع لشرطةا تحقيقات
 متعلقة قضية في بالتحقيق عالقة له المدرسة في طالب أي باستجواب الشرطة تقوم قد

 مسؤولو يقوم عندئٍذ، .طارئة حالة في أو طالب، معاملة إساءة في اشتباه حادث أو بالمدرسة،
  11-5145سياسة المجلس رقم . معه للتحقيق المكتب إلى الطالب باستدعاء المدرسة

 الدراسة عن فاإلیقا

 المرة في دراسية أيام خمسة إلى تصل لمدة المعتادة المدرسية األنشطة من الطالب إقصاء يمكن
 مدرسة إلى نقله أو الطالب تسجيل تم إذا. الدراسي العام في دراسًيا يوًما 20 عن تزيد وال الواحدة
 ال فإنه المستمر، تعليملل مدرسة أو فصل أو التعويضي، للتعليم مدرسة أو فصل أو أخرى، شاملة
 األمور أولياء إخطار يجب. الدراسي العام في يوًما 30 من ألآثر المدرسة عن الطالب إقصاء يجوز
  من قانون التعليم  48903القسم . الدراسة عن اإليقاف بأسباب يتحدثونها التي باللغة آتابًيا

 نشاط أي حضور أو درسيم مبنى أٍي في التواجد الدراسة عن الموقوفين للطالب يجوز ال
 الطالب على ويجب .بأآملها اإليقاف فترة أثناء خاص، أم عام مبنى في أآان سواء مدرسي،

 يتم الطارئة، الحاالت عدا فيما .اإليقاف فترة أثناء فاتتهم التي واالختبارات الواجبات آل إتمام
 واالستماع السلوك سوء اقشةلمن المدرسة مدير لمقابلة الدراسة عن إيقافهم قبل الطالب استدعاء
 لكل وفًقا اإليقاف فترة وطول الدراسة عن اإليقاف تحديد يتم .الدفاعية واألدلة للحادث لروايتهم

 االعتبار عين في اإليقاف عقوبة فرض عن المسؤول المدير يضع أن على حدة، على حالة
 .مخففة أو مشددة ظروف أي

 اإلجباري النقل

 أساسيات" ضمن المذآورة السلوك سوء أفعال من فعل أي رتكبا قد الطالب أن تقرر إذا
 على اعتاد قد الطالب أن أو ،)الملحق انظر( 1-5144رقم  المجلس سياسة في الواردة "التأديبي اإلجراء
 وبغرض إجباري بشكل الطالب نقل يتم فقد المدرسة، إلى الحضور في االنتظام عدم أو الغياب
 يرجى( المستمر للتعليم مدرسة أو تعويضية، مدرسة إلى أو خرى،أ شاملة مدرسة إلى التقويم
  من قانون التعليم 5-48432القسم ). 23 رقم صفحة في البديل التعليم ببرامج المتعلقة المعلومات مراجعة

 اإللزامي بالفصل التوصية

) هـ(–)أ( 48900أقسام  النتهاآه نتيجة الطالب بفصل العام المراقب أو المدرسة ناظر يوصي قد

 التأديبية االستماع لجنة بإبالغ آذلك وقام العام، المراقب أو المدير رأى إذا إال ،قانون التعليم من
 إحالة وبمجرد .للحادث معينة ظروف بسبب مناسب غير الفصل أن ،(PDHP) للطالب
 علالستما للطالب التأديبية االستماع لجنة تجتمع بالفصل، الخاصة االستماع لجلسة الطالب
 إخطار ويتم .العام المراقب إلى بالفصل توصية تقديم المناسب من آان إذا ما وتحديد للقضية
 االستماع لجنة نتائج تسليم يتم ثم، ومن .بالجلسة الخاصة بحقوقهم األمور وأولياء الطالب
 طالب يأ يمتلك .النهائي القرار باتخاذ يقوم الذي العام المراقب إلى وتوصياتها للطالب التأديبية
 للحصول أالميدا مقاطعة في التعليم مكتب إلى إحالته يمكن وبالتالي التعليم، في الحق مفصول
 .الخدمة هذه على

 اإللزامي الفصل

 األفعال من أًيا ارتكب قد الطالب أن العام المراقب أو المدرسة ناظر فيها يقرر التي الحاالت في
 ذلك إيقاف من بد ال فإنه المدرسة، فناء خارج مدرسي نشاط في أو المدرسة، فناء في التالية
 )2( أو به؛ التزويد أو بيعه، أو ناري، سالح حيازة )1(: بفصله والتوصية الدراسة عن الطالب
 قانوني؛ غير بشكل محظورة مادة بيع )3( أو آخر؛ شخص بوجه آخر بسالح أو بسكين التلويح

من قانون ) س( 48900القسم  في محدد هو آما ارتكابه، محاولة أو جنسي اعتداء ارتكاب )4( أو

 .متفجرات حيازة )5( أو؛التعليم

 والخسائر التعویضات مسؤولية

يتحمل ولي األمر أو الوصي على أي طالب المسؤولية القانونية عن التعويضات التي قد تصل 
 وفاةآالف دوالر بسبب سوء السلوك المتعمد للطالب، الذي يشمل التسبب في  10قيمتها إلى 

 يعلن مكافأة أي عن أيًضا مسؤوًال األمر ولي ويعتبر. الممتلكات إتالف أو إصابتهم، أو آخرين،
 قيمتها تصل قد التي مقاضاته في النجاح أو الطالب على القبض إلقاء نظير المدارس قطاع عنها
  .دوالر آالف 10 إلى

 الكتب، جميع وليةمسؤ طالب أي على الوصي أو األمر ولي يتحمل ذلك، إلى باإلضافة
 عند يرجعها ولم للطالب إقراضها تم التي األخرى المدرسة ممتلكات أو الموسيقية، اآلالت أو

  .طلبها

 حتى للطالب الدراسي السجل أو الشهادات، احتجاز أو الدرجات، حجب المدارس لقطاع يجوز
 إعادة رفض تعمده أو بالممتلكات، التلف إلحاق الطالب تعمد حالة في وذلك التعويضات، دفع يتم

 عمل برنامج تنظيم يمكن أنه بالذآر الجدير. ضده قانوني إجراء اتخاذ بعد المدرسة ممتلكات
 من قانون التعليم 48904القسم  .النقدية التعويضات دفع من بدًال تطوعي
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 وقوائم الوجبات، و

 السياسات واللو

عنه وضع احتياجات الطالب وأف
ويتعين االنته. ند تحديد المدرسة

عند قيام ولي األمر أو عملي ل
 .ها

ه إخطار أولياء األمور أو األوص
ى مدرسة أخرى في فترة زمنية

  ".خطرة بشكل دائم"

وضع احتياجات الطالب وأفضليا
د تحديد المدرسة، إال أنه ال يلزم ق
ي حالة عدم القدرة على تحديدها

وعند تحديد المدرسة، يتع. ألخرى
يمكن للطالب االستمرار في ا. كن

الوصي نقل الط/رفض ولي األمر

المدرسة األصلية للطالب مصنف

 الذين يدرسون حالًيا في المدرس
مًعاى بقاء أفراد األسرة الواحدة 

وضة والصفين الخامس والثامن
قطاع للعام القادم عن طريق است
و. خالل مكتب االلتحاق المفتوح

حاقهم بالمدرسة من خالل تاريخ
صرف األولوية األولى للطالب 
ولوية الثانية، فتنصرف إلى الطال

من الطالب  قبول عدد إضافي
االلتحاق المفتوح داخل حدود الق

ويتم النظر في أولويات اال. يات
ء طالب المدرسة الحاليين، والط
أشقاء يدرسون في المدرسة، وا
المدارس االبتدائية آما هو منص
مدرسة المجاورة المكتظة بالطال

  ع

60قطاع وفًقا لقانون التعليم رقم 

طالب الصفين الخامس والثامن،
رى استكمال ملء النماذج من خ

قام األولم صرف األولية في الم
   

 عنه تحديد تلك المدارس التي ت
ويجب توفر قائمة.  العام المقبل

ومن خاللفتوح على اإلنترنت 
تحاق المفتوح داخل حدود القطا

                     
2014 

تف، والتقويمات،

طالع على جميع

ى المراقب العام أو من ينوب ع
و الوصي عليه في االعتبار عند

بشكل ممكن لنقل في أقرب وقت
إليه الطالب نقل سيتم التي رسة

 المراقب العام أو من ينوب عنه
رسة وبحقهم في نقل أبنائهم إلى

"لى أنها ته بتصنيف المدرسة ع

  )خطة السالمة الشاملة - 04

المراقب العام أو من ينوب عنه و
األوصياء عليهم في االعتبار عند
ولياء أمورهم واألوصياء عليهم في

عتبارات األخاصة بالمسافة أو اال
ل عملية النقل في أقرب وقت ممك
حالية التي يدرس فيها في حالة ر

  .  جديدة التي تم تحديدها

تحويل المؤقت سارًيا ما دامت ا
  ". كل دائم

  شقاء

ة القطاع، يتمتع أشقاء الطالب
لك المدرسة بغية المحافظة على
لطالب في المرحلة السابقة للرو
اللتحاق المفتوح داخل حدود الق
خاص بالمدارس المجاورة من خ

ا التأآد من التحجب عليهم أيًض
ويتم ص. ان التنسيق الخاص بهم
أما األو. سون حالًيا في المدرسة

ويمكن للمدارس. جوار المدرسة
طق المجاورة من خالل عملية ا
 أماآن بعد االهتمام بهذه األولوي
خل حدود القطاع بعد قبول أشقاء

درسة الذين ليس لديهم أجوار الم
ي نطاق عريض خاص بإحدى ا
المجلس ممن تم تحويلهم من الم

مفتوح اآلخر داخل حدود القطاع

لمفتوح داخل حدود الق االلتحاق ا

على طالب ما قبل الروضة، وط
ب في التحويل من المدرسة ألخر

ويتم. مفتوح داخل حدود القطاع
.ين يدرسون حالًيا في المدرسة

على المراقب العام أو من ينوب
 شاغرة للطالب اإلضافيين في
إلضافة إلى نماذج االلتحاق المف
الب خالل فترة عمل مكتب االلت

                      
2013-4

ل على أرقام الهوا

  الماضية الثمانية م

يمكنكم االط. الند
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www.o للحصول

األعوام مدار على يا

ليم الخاص بأوآال

ود المناسبة لتحديد مدى التزام 
وظفي القطاع بشكل مناسب من
 .  أمر الطالب أو الوصي عليه

  )ن التعليم اإللزامي

مقيمين في النطاق الجغرافي 

  

  ورنيا
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ww  

لتحاق المفتوح داخل حدود 

  طاع

طالب في المدارس الخاضعة 
ة هيكلة المدارس فرصة 

آما يسمح بالتقديم .  موحدة
  .مذآورة في هذه الفقرة

لى مدرسة أخرى يحددها 
أيام  10معقولة، ال تتجاوز ية

.ف في فناء المدرسة

                     
ل أولياء
usd.k12.ca.u

بكاليفورني تطوًرا رية

 إلى مجلس التعل
www.ous.  

عام أو من ينوب عنه بذل الجهو
ة القانونية في حالة تأآد أحد مو
ة إثبات اإلقامة الذي قدمه ولي

  ب بمدارس محددة

  طالب غير المقيمين بالقطاع

قانون(شخاص المدرجون ضمن

  ل اإلقامة

  الطالب ذوو اإلعاقة المؤقتة

  ء األمور أو األوصياء

ب، بما في ذلك الطالب غير المق
  ور

  و الرعاية

 اإلقامة لضحايا العنف األسري

  ع الخامس

  عة من سجالت الطالب

  ع الثاني والعشرون

ن لوزارة التعليم في والية آاليفو

 95-1: ن محل اإلقامة، انظر

وط اإلقامة للطالب المشردين من ا

طبيق برنامج الخطابات السرية ل
  )س الشيوخ األمريكي

ww.ss.ca.gov:   آاليفورنيا

االل — 1-5116 اإلدارية رقم

لتحاق المفتوح داخل حدود القطا

  ن عدم إهمال الطفل

لمفتوح داخل القطاع لجميع الط
إلجراءات التصحيحية، أو إعادة
المرس قطاع أوآالند للمدارس

ل حدود القطاع ألسباب محددة م

  ت يشكل خطًرا على الطالب
ب أو الوصي عليه نقل الطالب إل
نوب عنه في غضون فترة زمني
وع الطالب ضحية جريمة عنف

                    
دليل

usقعنا على الويب

الحضر المدرسية ات

لنصوص التالية
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يتعين على المراقب الع
الطالب بشروط اإلقامة
عدم صحة أو مصداقية

  :المرجع القانوني

  قانون التعليم

تنسيق الطالب 35351

الط 48053 - 48050

األش 48204 -  48200

إثبات محل 48204-6

48206-3 - 48208

إخطار أولياء 48980

الطالبقبول  52317
للقطاع ومنطقة الحضو

  قانون األسرة

مقدمو 6552 -  6550

  القانون الحكومي

سرية 6211 -  6205

قانون اللوائح، التشريع

مجموعات متنوع 432

اللوائح، التشريعقانون 

  تعريفات 87001

  :موارد اإلدارة

المستشارون القانونيون

التحقق من 95- 0303

نموذج شرو 88- 1115

  وزير الدولة

تط: الخطابالرد على 
بمجلس 489قانون رقم 

  مواقع الويب

وزير الدولة في والية

7/14/04  
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االل– 1-5116راجع 

االلتحاق بموجب قانون

يمنح مكتب االلتحاق ال
لبرامج التحسين، أو اإل
التحويل إلى إحدى مدا
لاللتحاق المفتوح داخل

فناء المدرسة الذي بات
يحق لولي أمر الطالب
المراقب العام أو من ين
من تاريخ إخطاره بوقو

تفضل بزيارة موق                     

القطاعا أآثر

في ال" س اإلدارة
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  لقطاع

  .دى مدارس القطاع

 48200القسم . (ع

صلية وفًقا لألقسام

يسها وترخيصها
ر التي تقوم برعاية

  ) قانون التعليم

. لمختلفة للقطاع
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.  رافي للقطاع

القسم . (قطاع

داخل النطاق نية 
  )من قانون التعليم 4
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 52317القسم .  (ة
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اإلقامة داخل ال — 1- 5111

 محل اإلقامة قبل االلتحاق بإحد

  :  استوفى الشروط التالية

 داخل النطاق الجغرافي للقطاع

  ) ب المشردين

ته أو في منشأته األصل في مدرس
48 -5  

في للقطاع داخل مؤسسة تم تأسي
ر رعاية مرخص أو إحدى األسر

من 48204القسم .  (أو تسليمه

حضور الخاص بالمناطق الج ال
(  

  ) طق المختلفة للقطاع

 حق إدارة شؤونه داخل حدود ا

لنطاق الجغرص بالبالغين داخل ا
(  

  )ب مع ُمقدم الرعاية

كومي داخل النطاق الجغرافي للق

 غيره من المرافق الصحية السكن
48207القسم .  (ن إعاقة مؤقتة

  )ل والمستشفى

ع عند االلتحاق بأحد المراآز أو
المواد الدراسيةرة في البرامج أو 

ينوب عنه االحتفاظ بنسخة من ا
عالوة على ما سبق، يتعين. مة

سنوًيا، واالحتفاظ بنسخة م طالب
32. (صحة محل اإلقامة المذآور

رة الدولة لشؤون ضحايا العنف ا
على المراقب العام أو من ينوب ع

تصاالت العامة وجميع عمليات اال
  )قانون الحكومي

(  
(
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إلدارية الخاصة ب
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  اإلقامة عايير
عين على الطالب تقديم ما يثبت

 )طلبات القبول - 5111راجع

تثل الطالب لشروط اإلقامة إذا ا

األوصياء/إقامة أولياء األمور -
  )ن قانون التعليم

إقامة الطالب -  13-5111راجع

الطالب الذي تم تبنيه وال يزال -
8853من القسم € و) د(فرعية

إقامة الطالب في النطاق الجغرا -
شكل منتظم لرعاية األطفال، أو دار
طفل وفًقا لقرار المحكمة بإيداعه أ

قبول الطالب من خالل برنامج -
من قانون التعليم 48204لقسم

الحضور بالمناط - 5117راجع

إقامة الطالب القاصر الذي له -
  )من قانون التعليم 4820

إقامة الطالب بدار رعاية خاص -
من قانون التعليم 48204لقسم

إقامة الطالب -  11-5111راجع

إقامة الطالب في مستشفى حكو -
  )من قانون التعليم 4820

إقامة الطالب داخل مستشفى أو -
جغرافي للقطاع بغرض العالج من

التعليم في المنزل - 6183راجع

 تشترط اإلقامة داخل نطاق القطا
محلية في حالة وجود أماآن شاغر

  )ن قانون التعليم

  بات محل اإلقامة

عين على المراقب العام أو من ي
مكتوب المقدم إلثبات محل اإلقام
 نائبه التحقق من محل إقامة الط
قرير المكتوب المقدم إلثبات ص

ي حالة تغيير العنوان من قبل وزار
مقيم خارج نطاق القطاع، يتعين ع
جديد واستخدامه في جميع السجال

من الق 6207القسم ( .ي المستقبل

)سجالت القطاع - 3580راجع
)سجالت الطالب - 5125راجع

      

ال
تش
اإل
االل

الم

مع

يتع

ر(

يمت

1-
من

ر(

2-
الفر

3-
بشك
الط

4-
ال(

ر(

5-
04

6-
ال(

ر(

7-
04

8-
الج

ر(

ال
الم
من

إثبا

يتع
الم
أو
التق

في
الم
الج
في

ر(
ر(



         

 

 .والمزيد

53  

ستثناء معايير 
ستخدامها في 
كن االستعانة 

موهوبين 

 تحسين 
خاصة 

ب أو أولياء 
ويجب  

 C،  

 

و الوجبات، وقوائم                       

لطالب األآاديمي أو الرياضي، باس
 البرامج المتخصصة التي يمكن اس

ويمك. ل موحد على جميع المتقدمين
لبرامج التي يتم تدريسها للطالب الم

  )ليم

  )ن والنابغين

 ة بطالب آخر تم تحويله 
 ص عليها في سياسة المجلس

  )ة

لخاص بالتحويالت من مدارس
بتوفير وسائل مواصالت خطاع 

  .ق الحضور الخاص بهم

أو نائبه بناًء على رغبة الطالب
. مع بعد المسافة وحجم اإلنفاق

  . المادية الواضحة

  للوائح

 

  ة الخطورة

  ن

  رنامج

  

  الثالثون

   خيار النقل

  لنقل

  قل

   تحسين البرنامج

  تيار المدارس العامة

Crawford v. Huntington

85 

                       2013 
والتقويمات، اتف،

 ية

  )من قانون التعليم 5- 351

تعتمد قرارات االلتحاق على أداء ال
لية الخاصة بااللتحاق بالمدارس أو
 شريطة تطبيق هذه المعايير بشكل
ديمي للطالب في تحديد صالحية الب

 
من قانون التعل 5- 35160القسم  (

برامج الطالب الموهوبين - 61

دال الطالب المقيم بجوار المدرسة
باستثناء الحاالت المنصوصخرى 

  .حدود الحضور بالمدرسة – 

  )من قانون التعليم 5- 351

حدود الحضور بالمدرسة - 51

، الUSC 6316 20 يقتضيه 
تشريع األول، ال يجب إلزام القط
ذين التحقوا بمدارس خارج نطاق

 من ذلك، يمكن للمراقب العام أ
صيص وحدات نقل بما يتوافق

على الحاجة ولوية وسائل النقل

  )رسوم وسائل النقل - 325

  )وسائل النقل - 35

  :انوني

  يم

سياسات القطاع؛ والقواعد وال 5

  لقواعد

 نسيق الطالب بمدارس محددة

  خطار في بداية الفترة

  الخامسئح، التشريع 

تعريف المدارس دائمة 11994

يات المتحدة، التشريع العشرون

حويالت من مدارس تحسين البر

قل من المدارس دائمة الخطورة

ئح الفيدرالية، التشريع الرابع وا

  نشر المعلومات

تحسين البرنامج،إخطار بحالة 

  تحسين البرنامج، خيار النقل

اإلجراءات التصحيحية، خيار ا

إعادة هيكلة المدارس، خيار النق

خيار المدارس العامة، مدارس

تمويل وسائل النقل في حالة اخت

  ةمحكم

Beach Union High رس
(2002) 98 Cal.App.4  

  ي العام

5 Ops.Cal.Atty.Gen. 95

  :رة

                     3-2014
الهوا أرقام على ول

الماضي الثمانية وام

 

 
 

   

  

60القسم (

ال يجب أن ت
الدخول الحال
هذا الغرض

اء األآادباألد
والنابغين، 
.أو وضعها

72راجع (

يحظر استبد
من منطقة أخ

5116رقم 

60القسم (

16راجع (

باستثناء ما
البرنامج للت
بالطالب الذ

على الرغم
أمورهم تخص

تعتمد أو أن

50راجع  (

40راجع (

المرجع القا

قانون التعلي

35160 -5

ال 35291

تن 35351

إخ 48980

قانون اللوائ

11992-4

قانون الوالي

التح 6316

النق 7912

قانون اللوائ

ن 36- 200

200 -37 

ت 39- 200

200 -42 

200 -43 

خ 200-44

ت 200-48

قرارات الم

قطاع المدار
4th 1275

آراء المدعي

5 (2002) 

موارد اإلدا
  

4األمور                       
 www.ouللحصو

األعو مدار على نيا

  )وصي

 5-35160و 48980سمان

  :ب على النحو التالي

س اإلدارة المتمثل في الحفاظ 
ألشقاء الطالب المسجلين 

ل متزامن في نفس المدرسة 

ضمن نطاق المدارس اإلعدادية
على الحضور بالمدرسة الواقعة

م بالطالب، وذلك دس مدرسته

  .مدارس

لثانوية من غير القادرين على 
الب والحضور في أقرب 

التحويل إلى مدرسة أخرى داخل 
ى تمويالت التشريع األول على 

  )CCR 6316 20. (الهيكلة

  ) البرنامج

 طالب التحويل
ي حالة وقوعه ضحية جريمة 
ا هو منصوص عليه من ِقبل 

 ل وزارة التعليم
 5 CCR(  

لى تحويل الطالب إلى إحدى 
طلبات التحويل في حالة وجود 

لب في منطقة الحضور 
عرض الطالب لألذى وف ت

  .ب

ى ما يلي إلعطاء األولوية 
  )من قانون التعليم 5- 3

و الجهات المحلية، بما يشمل 
ة أو األخصائيين االجتماعيين، 
 على سبيل المثال ال الحصر، 
صين في مجال الزواج واألسرة

  ار قضائي

ياء أمورهم في تلك المدرسة 

مدرسة، يتعين ق الحضور بال
ت اختيار الطالب عن طريق 
ة زيادة عدد الطالب المتقدمين 

أولياء يل                      
usd.k12.ca.u

ا ية بكاليفورن تطوًر

الو/اإلقامة وفًقا لعمل ولي األمر

  )إقامة الطالب المشردين

القس. (راجعة هذه السياسة سنوًيا

خارج منطقة حضور الطالب ضور

 بالهدف المذآور بسياسة مجلس
رة، يجب صرف األولوية أوًال أل
منتظر إلحاقهم مع أشقائهم بشكل

  )من قانون التعليم  3516-5

لوية للحضور بمدرسة ابتدائية ض
ة االبتدائية من غير القادرين ع
ي لمدرستهم االبتدائية نظًرا لتكد

حدود الحضور بالم – 5116م

لطالب المدارس اإلعدادية أو ال
مجاورة لهم نظًرا لتكدسها بالطال

  .شاغرةفرت أماآن

ب الملتحقين بإحدى مدارس القطاع 
ة في حالة تحديد المدرسة التي تتلقى
و اإلجراءات التصحيحية أو إعادة ا

  )مدارس المستقلة

مدارس تحسين - تشريع األول

  )البرامج -ريع األول

، يحق للط2004- 2003راسي
خل القطاع أو مدرسة مستقلة في
ة التي يدرس بها، وذلك وفًقا لما

 ، أو حضوره
من ِقبل" خطرة بشكل دائم"نها

20 USC 7912؛R 11992

  )ة السالمة الشاملة

عام أو من ينوب عنه الموافقة عل
لة توفر أماآن بها، أو رفض ط
مل ضرًرا أو خطورًة على الطال
ى سبيل المثال ال الحصر، مخاو
ر على االستقرار النفسي للطالب

ام أو من ينوب عنه الحصول على
35160القسم : (ل هذه الظروف

ل أحد ممثلي الحكومة المعنيين أو
حصر جهات تنفيذ القانون الرسمية
حاصلة على ترخيص، بما يشمل

نفسًيا، أو أحد المتخصصوأخصائًيا

مل على أمر تقييدي مؤقت وإنذا

لوية للطالب الذين تم تعيين أولي
  .هم

اللتحاق األخرى من خارج نطاق
 من ينوب عنه استخدام إجراءات
د الطالب الذي تم قبوله في حالة

.يعاب المدرسة

دلي                    
 usالويب على قعنا

الحضري المدرسية ت

  

-  12-5111راجع (

-  13-5111راجع (

يتعين على المجلس مر
  )من قانون التعليم

  أولويات االلتحاق

يجب صرف أولوية الحض

في إطار االلتزام  -1
على وحدة آيان األسر
بالمدرسة وللطالب الم

60القسم . (لعام المقبلا

يجب إعطاء األول  -2
بالنسبة لطالب المرحلة
داخل النطاق الجغرافي

وفًقا لما هو مذآور 
في سياسة المجلس رقم

يجب إعطاء األولوية ل
الحضور بالمدرسة الم
مدرسة مجاورة إذا توف

يحق لجميع الطالب  -3
القطاع أو مدرسة مستقلة
أنها لتحسين البرنامج، أو

الم - 4-0420راجع (

الت - 2-0520راجع (

التشر - 6171راجع (

بدايًة من العام الدر  -4
إلى مدرسة أخرى داخ
سةعنف في فناء المدر

مجلس التعليم بالوالية،
بمدرسة مصنفة على أ
. (في والية آاليفورنيا

خطة - 0450راجع (

يمكن للمراقب الع  -5
مدارس القطاع في حال
أوضاع خاصة قد تحم
الحالية، بما يشمل، على
البدني أو مخاوف تؤثر

يتعين على المراقب العا
للطالب للتحويل في ظل

إقرار مكتوب من ِقبل - أ
على سبيل المثال ال الح
أو المهن المسجلة أو الح
طبيب أمراض نفسية، و

حكم محكمة، يشتم - ب

يجب إعطاء األول  -6
آمكان عمل أساسي له

بالنسبة لبقية طلبات اال
على المراقب العام أو
القرعة المحايدة لتحديد
للمدرسة عن قدرة استي

موق بزيارة تفضل                      

القطاعات أآثر

ألمور أو األوصياء
لعام الدراسي القادم،

قرعة من بين 
.  دد األماآن المتوفرة

اليين سواء 
الب المجاورين
الثاني، ثم يأتي 

تدائية آما هو 
 المجاورة المكتظة

لموجودة بالجوار، ا

بنتائج القرعة عبر
مكن إدراج الطالب

وسيتم وضع   
درسة، أو عند وجود

ن التعامل مع آل
ولها، أو رفضها،
 الطالب المدرجين
 الذي يتم إجراؤه

تح باب االلتحاق
لتعامل مع طلبات
 أو وضع الباحث

ب االختبارات ثنائية
ى من ِقبل المسؤول

في ل التسجيل 
د والمنشور في

ج الطالب 

ويجب تقديم أي .  ل
  .وب عنه

توح داخل حدود

حتياجات 
ويتعين على . ة

ار الطالب بين 
  . والالئحة اإلدارية

 التقدم إللحاق أبنائهم
  .له

                     
اللتحاق المقدمة من ِقبل أولياء ا
ختارون دراسة أبنائهم بها في ال

 . مفتوح داخل حدود القطاع

إجراء عملية الق سة المختارة بعد
ك إذا زاد عدد المتقدمين عن عد
عة األولوية ألشقاء الطالب الحا
مدرسة في المقام األول، ثم الطال
درسون في المدرسة في المقام 
ض خاص بإحدى المدارس االبت
س ممن تم تحويلهم من المدرسة
احث الرئيسي لمدرسة الطالب ا

  .ى من المتقدمين

من ينوب عنه إبالغ المتقدمين بن
ويم. ب عملية تقديم االلتماسات

.عد نتائج القرعةم االلتماسات ب
ي حالة إقامة الطالب بجوار المد
 حالة توفر ظروف مخففة يمكن
ظر إبالغ مقدمي االلتماسات بقبو

ويتم إلحاق. ضون ثالثة أسابيع
االلتحاق بها بعد تأآيد االلتحاق

خرة، بما فيها طلبات النقل بعد فت
وسيتم ا.  ء فترة تقديم االلتماسات

مة، أو تغيير محل إقامة األسرة،
 ِقبل مرآز تنسيق الطالب ومكتب
تم تحديد باقي طلبات النقل األخرى

  .بكة المدرسة

 تنسيقهم تأآيد التحاقهم من خالل
ي غضون اإلطار الزمني المحدد
م بذلك إلى إلغاء التنسيق وإدراج

  .م

طالب التقدم بطلب إلعادة القبول
الب إلى المراقب العام أو من ينو

  )قة بالمدارس

12/6/0 

االلتحاق المفت — 1- 5116قم

  طاع

خيارات االلتحاق التي تلبي االح
طاع في حدود إمكانيات المدرسة
وضع اإلجراءات الخاصة باختيا

انون، وسياسة المجلس، مع الق

  )طق المختلفة للقطاع

ء المقيمين داخل حدود القطاع 
ض النظر عن مكان اإلقامة داخل

  )معلي

) القطاع

                     
يجب إيالء االهتمام لطلبات اال -

ى القطاع بشأن المدارس التي يخ
ذلك بموجب سياسة االلتحاق الم

يتعين تحديد االلتحاق بالمدرس -
جموعة المتقدمين المؤهلين وذلك
من المقرر أن تحدد عملية القرع
مجاورين أو غير المجاورين للم

لذين ليس لديهم أشقاء يدمدرسة ا
طالب المقيمون في نطاق عريض
صوص عليه في سياسة المجلس
لطالب؛ باإلضافة إلى وضع البا
جراء قرعة عشوائية لمن يتبقى

يتعين على المراقب العام أو م -
وينظم مرآز تنسيق الطالب. ريد

ي قائمة االنتظار من خالل تقديم
طالب فقط في قائمة االنتظار في
قيق له يدرس بالمدرسة، أو في

ومن المنتظ. حدة منها على حدة
بقائمة االنتظار في غض وضعهم

ائمة االنتظار بالمدارس المراد ا
  .  شهر مايو ي

وسيتم التعامل مع الطلبات المتأخ -
مفتوح، الخاصة بالعام المقبل أثناء
قل الخاصة بأسباب تتعلق بالسالم

األآاديمي من رئيسي خالل العام
بينما يت.  غة وفًقا لسياسة المجلس

نفيذي الخاص باإلشراف على شب

يتعين على المتقدمين ممن تم ت -
مدرسة التي تم تنسيقهم عليها في

يؤدي العجز عن القيام. هر مايو
موجودين بقائمة االنتظار مكانهم

جرد االلتحاق، ال يتعين على الط
اوى تتعلق بعملية اختيار الطالك

الشكاوى المتعلقة - 1312راجع

7; 12/19/07A; 6/25/08

سياسة المجلس رق): ج(ملحق
  قطاع

  1- 5116ياسة المجلس رقم

  طالب

داخل حدود القطلتحاق المفتوح

غب مجلس اإلدارة في توفير خ
الهتمامات الخاصة بطالب القط
مراقب العام أو من ينوب عنه و
ارس القطاع ونقلهم بما يتوافق

الحضور بالمناط - 5117راجع

سنى ألولياء األمور أو األوصيا
ي أي مدرسة تابعة للقطاع، بغض

من قانون التع 5- 35160لقسم

اإلقامة داخل - 1- 5111راجع
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استيعابهم 

مدارس 
وى 

  .مساءلة آافة

 أوآالند 
ات 

يرها من 
 تخطيط 
ي للطالب 

طيط 
  . الطالب

ة 
ور داخل 

تعلمي اللغة 
لغة 

 المعتمد 
بيقها بغية 

ي من شأنه 

خالل إنشاء 
ألسرة 

 ألمور 
  :لتالية

ألمور، 
يع األول 

ولياء األمور 
ن إلى فئات 

ود للقراءة 
خدام نتائج 
آثر فعالية 
لياء األمور 

 طاع، 
مات 
 ألسر 

ت مشارآة 
ارس، 

صة بمتعلمي 
آز األسرية 

ه األمر، 

و الوجبات، وقوائم                       

أولياء األمور وتزيد من إدراك 
  حسينها

ث سبل توفير الدعم اإلضافي لمد
 األمور في عملية مراجعة مستو

ته آل مدرسة في تلبية معايير المس

  .ولياء األمور

على سبيل المثال، موقع قطاع(
، واإلخطاراNCLBمات حول 

ي التالي، والمساعدة التقنية، وغي
في).أ(ي التشريع األول الجزء 

بغية تحسين التحصيل األآاديمي

د االحتياجات الخاصة بدعم تخط
ألمور لتحسين مستوى تحصيل

للجان االستشارية لمتعلمي اللغة
أولياء األمو باحتياجات مشارآة 

لمدرسة، واللجنة االستشارية لمت
 واللجنة االستشارية لمتعلمي الل

سرلتعليمي لموظفي إشراك األ
رآة الفعالة ألولياء األمور وتطبي

ألسر المعتمد على المدارس الذي

  درسة

آز الخاصة بأولياء األمور من خ
ل تطوير مجموعة من مراآز ا

نشطة المتعلقة بمشارآة أولياء األ
ولياء األمور الخاصة بالبرامج ال

جراء تقييم سنوي، بمشارآة أولياء األ
س التشريعها في تحسين جودة مدار

ق التي تحول دون زيادة مشارآة أو
الهتمام ألولياء األمور الذي ينتمون

زية، أو ذوي اإلتقان المحدو اإلنجلي
سيقوم قطاع المدارس باستخ).  ثنية

 لوضع استراتيجيات المشارآة األآ
سياسات المشارآة الخاصة بأولي) ر

جراء استبيان على مستوى القط
ة المدارس، أو من خالل التقييم
طة التطبيق، وأقسام مشارآة األ

 

لفعالية التي تتمتع بها ممارسات
المد جتماعات التي ينظمها نظار

سة، واللجان االستشارية الخاص
، وفرق القيادة األبوية، والمراآ
مات الترجمة، حسب ما يقتضيه

.

                       2013 
والتقويمات، اتف،

 ية

ص التعلم ألولياء األمور التي ت
ي عملية مراجعة المدارس وتح

ماع لمجلس إدارة المدرسة لبحث
رنامج من خالل مشارآة أولياء

  تحسينها

أحرزتهلمعلومات عن التقدم الذي 

ص تنمية مهارات القيادة لدى أو

(وسائل االتصال التابعة للقطاع 
لنشر معلوم) موحدة على الويب

  LEAملحق 

قطاع بتوفير التنسيق الضروري
عم لمساعدة المدارس المدرجة في
شارآة األبوية الفعالة وتطبيقها بغ

  : ألداء المدرسي

بيانات أولياء األمور في تحديدست
فعالة الخاصة بمشارآة أولياء األ

ل من مجالس مدارس القطاع وا
بتقديم مالحظات إضافية تتعلق

 

رات تدريبية ألعضاء مجلس ال
 والمجلس االستشاري للقطاع،

  داخل القطاع

ص خاصة بالتطوير المهني وال
س بشأن تخطيط أنشطة المشار

  حصيل األآاديمي

جتمع تعليمي لموظفي إشراك األ
  ون والتنسيق

رات تدريبية للمسؤولين عن المد

  مواد والموارد لدعم المدارس

عم للمدارس بغية تطوير المراآ
رة الشامل المرآزي، ومن خالل

قطاع بدمج االستراتيجيات واألنش
مع استراتيجيات مشارآة أو) أ(

  لمبكرة أوًال

  وًال

قطاع باتخاذ اإلجراءات التالية إلجر
وى سياسة مشارآتهم ومدى فعاليته

وتشمل عملية التقييم تحديد العوائق 
مع صرف اال( المتعلقة بمشارآتهم 

 صاديًا، 
عاقة، أو ذوي اإلتقان المحدود للغة
االنتماء إلى األقليات العرقية أو اإلث
ة مشارآة أولياء األمور وأنشطتها

ربمشارآة أولياء األمو(ور، وتنقيح 
  . ر

البيانات ذات الصلة من خالل إج
 المدارس من ِقبل مدير مجموعة
ما توجد التقييمات الخاصة بأنشط
 . داخل المدرسة، وما إلى ذلك

أولياء األمور في مناقشة مدى ا
شطتها داخل المدرسة، وفي االج
شارآة األسر، ومستشارو المدرس
ليزية، ورابطة اآلباء والمعلمين،

وجدير بالذآر أنه تتوفر خدم. ك
المجتمعات/ء األموراعات أوليا

                     3-2014
الهوا أرقام على ول

الماضي الثمانية وام

  

 

  

توفير فرص• 
للمشارآة في

عقد اجتما• 
تحسين البر
المدارس وت

مشارآة ال• 

توفير فرص• 

استخدام و• 
للمدارس الم
الالزمة، وم

يقوم القط- 3
أشكال الدع
أنشطة المش
وتحسين األ

تساهم اس• 
األنشطة الف

سيقوم آل• 
اإلنجليزية ب
 .المدارس

توفير دور• 
اإلنجليزية،
اإلنجليزية د

توفير فرص• 
على المدار
تحسين التح

تطوير مج• 
تعزيز التعاو

إقامة دور• 

ر المتطوي• 

توفير الدع• 
مرآز األسر

  التابعة

يقوم القط -4
(في الجزء 

القراءة الم• 

القراءة أو• 

سيقوم الق -5
خاص بمحتو

و). أ(الجزء 
في األنشطة

محرومة اقتص
أو ذوي اإلع
والكتابة، أو 
التقييم لسياسة
ألولياء األمو
إذا لزم األمر

مراجعة ا• 
أو إحصاء
آمالمستمرة
في الخطط

مشارآة أ• 
األسر وأنش
ومنسقو مش
اللغة اإلنجلي
وما إلى ذلك
داخل اجتما

4األمور                       
 www.ouللحصو

األعو مدار على نيا

بشروط المشارآة األبوية، 
ة له بإتاحة الفرص الكاملة 

 اإلنجليزية، وأولياء األمور 
بما يشمل إتاحة المعلومات 

ن قانون التعليم االبتدائي 
األمر بديلة عند طلب ولي

  .عملًيا

للتشريع األول، الجزء  LEAة
ئي والثانوي، يقوم قطاع 

 قيام القطاع بإرسال الخطة 

لمندرجين في المدارس التي 
 ٪1ة بكيفية إنفاق نسبة

ياء األمور، ويتكفل ارآة أول
  . مدخرة على المدارس

خاصة بأولياء األمور، ومن 
واألنشطة، واإلجراءات وفًقا 

ء األمور في التواصل المنتظم 
 بجانب األنشطة المدرسية 

  ة أبنائهم على التعلم

ية في تعليم أبنائهم في المدرسة

 ومشارآتهم إذا لزم األمر في 
  اعدة في تعليم أبنائهم

 1118ص عليها في القسم

ة المشارآة األبوية الالزمة 

 ولياء األمور
بمشارآة أولياء األمور بموجب

 للقطاع بشأن تقييم خطة 
ت شأن إجراء تعديال

متعلمي اللغة اإلنجليزية في 
رآة أولياء األمور، أو بشأن 

لتي تعقد في المدارس تحت 
مجالس المدارس، واللجنة 
والمعلمين، وفرق القيادة 

  .مور

لتي تمتلك قطاًعا عريًضا 

ولياء األمور في عملية 
من قانون التعليم  111

واقعية في مجالس المدارس 

 الخاصة بأولياء األمور 

أولياء يل                      
usd.k12.ca.u

ا ية بكاليفورن تطوًر

الخاص ب) أ(ريع األول، الجزء
ا، يقوم القطاع والمدارس التابعة

ذوي اإلتقان المحدود للغةر من
لياء أمور الطالب المهاجرين، ب

من 1111الزمة بموجب القسم
مة وموحدة تشتمل على صيغ ب
تيعابها، وذلك إلى الحد الممكن ع

ولياء األمور المشارآين عن خطة
من قانون التعليم االبتدائ 1112م

خطة عندات أولياء األمور مع ال
  .ية

 بإشراك أولياء أمور الطالب ال
في القرارات الخاصة) أ(الجزء

المخصصة لمشا) أ(ول، الجزء
من هذه األموال الم ٪95ل عن

ف القانوني التالي للمشارآة الخ
 التابعة للقطاع بتنفيذ البرامج، و

صة بأولياء األمور مشارآة أولياء
عليم األآاديمي الخاص بالطالب

  :مان ما يلي

 في لعب دور رئيسي في مساعدة

ى أولياء األمور للمشارآة بفعالي

 ألولياء األمور في تعليم أبنائهم
ي اللجان االستشارية بغية المسا

نشطة المنصوصخرى، آتلك األ
  .ائي والثانوي

آيفية تطبيق القطاع لبنود سياسة

خاذ اإلجراءات التالية إلشراك أو
لخطة القطاع الشاملة الخاصة ب

  : ن التعليم االبتدائي والثانوي

ألمور في المجلس االستشاري
ة بمشارآة أولياء األمور، أو بش

  . للخطة

 األمور في اللجنة االستشارية لم
طة القطاع الشاملة الخاصة بمشار

 ضافات

جتماعات الألمور من خالل اال
سة، ومنسقي مشارآة األسر، وم
لغة اإلنجليزية، وروابط اآلباء و
سرية، وأي قائد آخر ألولياء األم

أمور المؤسسات المجتمعية الياء

خاذ اإلجراءات التالية لمشارآة أو
6رس وتحسينها بموجب القسم

لية في المشارآة بور ودعمهم بفعا
  .علمي اللغة اإلنجليزية

لمعلمين والمجموعات األخرى
.زيادة التحصيل األآاديمي

دلي                    
 usالويب على قعنا

الحضري المدرسية ت

  

وفي ظل تفعيل التشر• 
الحد الممكن عملًيا إلى

لمشارآة أولياء األمور
ذوي اإلعاقة، وأول من

والتقارير المدرسية الال
والثانوي بصيغة مفهوم
وباللغة التي يمكنه استي

في حالة عدم رضا أو• 
، المعد في ظل القسم)أ(

المدارس بتقديم مالحظا
وزارة التعليم بالوالي إلى

يقوم قطاع المدارس• 
تعمل بالتشريع األول ا

أموال التشريع األو من
بضمان إنفاق ما ال يقل

يلتزم القطاع بالتعريف• 
المنتظر قيام المدارس

  :لهذا التعريف

ني المشارآة الخاصتع
والجاد فيما يتعلق بالتع
األخرى بما يشمل ضم

أهلية أولياء األمور) أ(

الحافز لدىوجود ) ب(

المشارآة الكاملة) ج(
عملية اتخاذ القرار وفي

تنفيذ األنشطة األخ) د(
قانون التعليم االبتد من

وصف آ. الجزء الثاني
 على مستوى القطاع 

سيقوم القطاع باتخا -1
في التطوير المشترك ل

من قانون 1112القسم 

التواصل مع أولياء ا• 
القطاع الشاملة الخاصة

إضافات ضرورية أو

االشتراك مع أولياء• 
القطاع بشأن تقييم خط
إجراء تعديالت أو إض

  .ضرورية للخطة

التواصل مع أولياء ا• 
إشراف ناظري المدرس
االستشارية لمتعلمي الل
األبوية، والمراآز األس

االشتراك مع قادة أولي• 
  أولياء األمور من

سيقوم القطاع باتخا -2
مراجعة مستوى المدار

  : والثانوي االبتدائي

توظيف أولياء األمور• 
واللجان االستشارية لمتع

دعم روابط اآلباء وا• 
للمشارآة في تشجيع ز

موق بزيارة تفضل                      

القطاعات أآثر

2  

  ق المختلفة للقطاع

س القطاع الخاص
خر، ويلجأ الطالب
واصل مع أولياء

  .  فرةمتو

(  

  )للقطاع

  ع

 ر؛

 األمور في جميع
لمتفقة مع القسم

لتخطيط والتشاور م ا
 أمور الطالب 

سه بضمان تلبية
من ) ب(ة مع الفقرة 

اًقا بين المدرسة
ليم االبتدائي 

  
من  1112لقسم 

                     
  ة

،2002  

2002يوليو،  23اآلمنة، غير

  www.cde.ca.gov: ا

www.e  
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الحضور بالمناطق — 5117م

ب في التحويل من إحدى مدارس
دى المدارس الخاصة بقطاع آخ

ويرغب المجلس في التو .ختلفة
 البرامج والخدمات التعليمية الم

  )توح داخل حدود القطاع

)ضور بالمناطق المختلفة للقطاع

ضور البديل بالمناطق المختلفة ل

  )لياء األمور

ضور بالمناطق المختلفة للقطاع

  ر بالمدارس

  ضور الطالب  

  صة

  االلتحاق بقطاع آخر 

  ءات الفصل

ل غير المقيمين بمنطقة الحضور

  )هـ(لملحق

  : القانونية التالية

ل، وأنشطة، وإجراءات ألولياء
ال) أ(ريع األول، وبرامج الجزء 

وسيتم.   (ESEA)ي والثانوي
ألنشطة، واإلجراءات مع أولياء

يقوم القطاع بالتعاون مع مدارس
ء األمور على مستوى المدرسة
البتدائي والثانوي، ويتضمن ميثا

لقانون التعلي 1118من القسم )

شارآة األبوية على نطاق واسع
صة به التي تم إعدادها في ظل ا

                     
زارة اإلرشاد التربوي األمريكية

ديسمبر 4يار المدارس العامة،

ختيار الخيار الخاص بالمدارس غ

  واقع الويب

CSB :www.csba.org 

زارة التعليم في والية آاليفورنيا

ed.govزارة التعليم األمريكية

 5/08A؛ 8/9/06A؛7/14/0

سياسة المجلس رقم): د(ملحق

بأحقية الطالبر مجلس اإلدارة
لحي السكني الذي يقطنه إلى إحد
ثل هذه الخيارات لعدة أسباب مخ

األوصياء والطالب بشأن/ألمور

االلتحاق المفت - 1- 5116راجع

اتفاقيات الحض - 1-5117راجع

برنامج الحض - 2-5117. راجع

إخطارات أول - 6- 5145راجع

  :مرجع القانوني

  نون التعليم

اتفاقيات الحض  46611 - 4660

شروط اإلقامة للحضور  4820

بدائل حض  48209.17 - 4820

الفصل؛ الحاالت الخاص  4891

:الطالب المفصولون 1- 4891

القواعد التي تحكم إجرا 4891

 ي بداية الفترةإخطار ف 4898

قبول الطالب بما يشمل  5231
  ويضات العاملين للطالب

3/93 10/93  (2/95  

0/28/04  

شراآة من أجل تحقيق النجاح ا

  )هـ(ملحق

  شارآة أولياء األمور

  التوقعات العامة . جزء األول

عين على القطاع تنفيذ الشروط ا

يقوم القطاع بإعداد برامج تشغيل
ارس القطاع بما يتفق مع التشر

من قانون التعليم االبتدائي 111
شكل جاد حول تلك البرامج، واأل

  . مشارآين

، سي1118وباالتفاق مع المادة
ياسات المشارآة الخاصة بأولياء

قانون التعليم االمن  1118قسم
)د(ولياء األمور يتفق مع الفقرة

  .لثانوي

سيقوم القطاع بدمج سياسة المش
الخاص LEAن القطاع مع خطة

. نون التعليم االبتدائي والثانوي
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 .والمزيد

55  

  ها

 مناسب 
ء ثقافة 
نجاح 

لمدرسة، 
  .لى تحقيقها

ياء األمور 

ة، واختالل 

اعية، 

لتقني 

مع 
 تواصل 

  ن سالمتها

 

مدى الرضا 
 الرئيسية 
 مجتمع 

ألجيال، بل 
دي وتوفير 

.خصي

و الوجبات، وقوائم                       

  ع للمراقبة

   توجيهها

  سة ذات الصلة

رآة األسرة والرؤية الخاصة به

  بوية جديدةس قيادة أ

 في وضع التوقعات، وخلق مناخ
طاع والمدارس التابعة له إلرساء
ها مع تبني رؤية مشترآة حول الن
ر، ومقدمي الرعاية، وموظفي الم
حول تبني تلك الرؤية والتعاون عل

وبالنسبة ألوليا.   داخل المدرسة

  :ي

قتصادية، والتغيرات االجتماعية
  الفات

الثقافة، والتغيرات االجتما/اللغة/
  هذه االختالفات

ي للموظفين، آما سيقدم الدعم ال
  .ة األسر وزيادة فعاليتها

له من خالل معايير خطة المجتم
الت  فيما يتعلق بالتخطيط لبرامج

  .لتطبيق والتقييم

  رس

تي تدعم استجابته الثقافية وتضمن

على البرامج التربوية التي تلبي
  .ن بينها

 إلى البيانات الخاصة باألداء وم
 المدخالت الخاصة باألولويات
مستخدمة إلدخال تحسينات على

لة في مجتمعات التعلم متعددة األ
 عاتقهم مسؤولية التطوير الفرد

ة قوية، ووافية، وذات طابع شخ

                       2013 
والتقويمات، اتف،

 ية

  خطيط

هداًفا بعينها قابلة للقياس وتخضع

نها جهات االستعالم فضًال عن

ساس في األبحاث وبيانات المدرس

  ألمد

  ياآل دائمة لدعم المشارآة

 مع االلتزام طويل األجل بمشار

قيادة األبوية الحالية، بل وتؤسس

لس التعليم بأهمية القيادة اإلدارية
ومن المزمع أن يسعى القط.  ألسرة

العمل على تنميتها، واستمراريته
، مع التزام أولياء األموركل طالب

تمع بأسره بمشارآة المسؤولية ح

إلقامة عالقات تعاونية ذات ثقة
  :رعاية، ستعمل المدرسة على

   والترحيب بهم

   مخاوفهم

   إسهاماتهم

نحترم، ونعمل على تلبية ما يلي

  ت األسر والمجتمع

فات بين الفئات االجتماعية واال
وة التي تتمخض عن هذه االختال

/الجنسية/األصل/فات في العرق
وازين القوة التي تتمخض عن ه

  لتأثير والمسؤولية مع األسر

لقطاع فرًصا للتطوير االحترافي
تعزيز إدراك ممارسات مشارآة

وجيه القطاع والمدارس التابعة ل
،)ComPAS(خل المدارس 

وأنشطتها، فضًال عن عمليات الت

ة المجتمع للمساءلة داخل المدار

ن تمتع آل طالب بفرص التعلم الت

ن إطالع آل طالب وآل أسرة ع
ا ويكون لديهما حق االختيار من

ن وصول آل طالب وآل أسرة
قت المناسب، فضًال عن توفير
لقطاع، إلى جانب القرارات الم

 

ن مشارآة الطالب بصورٍة فّعالة
اتهم بوجود أفراد آبار تقع على

  .لم المستمر

ن تمتع آل طالب بخبرة أآاديمية

                     3-2014
الهوا أرقام على ول

الماضي الثمانية وام
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4األمور                       
 www.ouللحصو

األعو مدار على نيا

  على الموظفين

 تحسين مستوى التحصيل 

الند للمدارس الموحدة وإعالنه 

 والكتابة في سن مبكرة داخل 
  .مفتوحة على سبيل المثال

رسال المعلومات، والبرامج، 
ياء األمور إلى أولياء ة وأول

تمل على صيغ بديلة عند طلب
  : حد الممكن عملًيا

 (BCLAD)ير األآاديمي

  زية

ولياء األمور في شؤون القطاع 

يات العرقية، والقومية، والثقافية،
ا تتبنى فكرة مشترآة قوامها 

أبناؤهم النجاح سواء على 
ر من التأثير في عملية تعلم 
سنى لألسر التأثير، بل تؤثر 

رس ومدارس القطاع آكل قيد 
آاديمي لجميع الطالب، علينا 

  .رة

 ص المشارآة لجميع األسر 
 تى الصف الثاني عشر، 

المتعلقة  لتعلم وحل المشكالت

 غيرهم ودعمهم للتعاون مًعا 
لك أمور إدارة المدرسة، 

  .ار

ور ومقدمي الرعاية في تعزيز 

خدمات بشكل فعال آيف يتسنى 

اية الطالب في القيام باألنشطة
لطالب طوال سنوات الدراسة 

لفعاليات المقامة على مستوى 

وتحدد ممارسات استراتيجية 
جها، فضًال عن وضع برامج 

  رساتها

جمة للمواد التعليمية،
ألصلية

أولياء يل                      
usd.k12.ca.u

ا ية بكاليفورن تطوًر

األسر وتوزيعها ع حول مشارآة

 األسر آجزٍء من الحوار حول
  لى األمام

قات مشارآة األسر بقطاع أوآال
  على نجاح الطالب

دعمهم ألنشطة تعلم القراءة ر في
 القطاع آبرامج ساحة القراءة الم

خاذ اإلجراءات التالية لضمان إر
ا من األنشطة المتعلقة بالمدرسة
آين بصيغة مفهومة وموحدة تشت
ي يمكنه استيعابها، وذلك إلى الح

 اللغة متعدد الثقافات في التطوير
  ن الخدمة داخل المدارس

طالب من متعلمي اللغة اإلنجليز

 السياسة االختيارية لتضمين أو

لرغم من التنوع الشديد في الخلفي
ة لألسر داخل مدينتنا، فإنها جميًعا
ها، ورغبتها الملحة في أن يحقق أ

وتتمكن األسر.   الحياة بشكٍل عام
ويتس.  أثير إيجابي في هذا الصدد

جاح وذلك من خالل وضع المدار
ولتحقيق النجاح األآا.  داء العالي

بها األسركنة من القوة التي تتمتع

دارس التابعة له العديد من فرص
لدراسية، بدًءا من الروضة وحت

  .عم، والقيادة، والتعلم

سر في تحمل مسؤولية تطوير ال

  الب

  لجميع الطالب بالمدرسة

األمور ومقدمو الرعاية بتحفيز
درسة ويزداد نجاحها، ويشمل ذ

عن االشتراك في صنع القرا ضًال

 بأآملها بشكٍل يدعم أولياء األمو
  ب

يتعلم أولياء األمور ومقدمو الخ: 
  صرين مؤثرين

رك أولياء األمور ومقدمو الرعا
نزل بصورٍة تدعم عملية تعلم ال

تحضر األسر ا:  تمع المدرسي
  لهان

على فتح قناة لمشارآة األسرة، و
موحدة لنجاح الطالب التي تنتهج

  .ط، وطويلة األمد

  داف خطة التعلم

وعة من أنشطة المشارآة وممار

ف األسر؛ فضًال عن توفير الترج
ا من طرق التواصل بلغاتهم األ

دلي                    
 usالويب على قعنا

الحضري المدرسية ت

  

إعداد مواد تعليمية ح• 

دمج مفهوم مشارآة• 
األآاديمي بالمدارس إل

إدراك نجاحات عالق• 
وتوضيح مدى تأثيره ع

مساعدة أولياء األمور• 
المنزل، مثل فهم برامج

سيقوم القطاع باتخ  -د
واالجتماعات، وغيرها
أمور الطالب المشارآ
ولي األمر وباللغة التي

  مرآز الترجمة• 

معلم المحتوى ثنائي• 
ساعات من 10لتوثيق 

أو أآثر من الط 15٪• 

عناصر. الجزء الثالث

يدرك القطاع أنه على ال
واالقتصادية، والتربوية
المشارآة في تعلم أبنائه
مستوى المدرسة أو في
بتأ أبنائها، بل إنها تتمتع

بالفعل، على إحراز النج
المساءلة عن إحراز األد
تحقيق أآبر استفادة ممك

سيقدم القطاع والمد -1
في مختلف الصفوف ال
بما في ذلك أدوار الدع

تتشارك األس:  الدعم• 
  بما يلي

التعليم الفردي للطا -1

النجاح األآاديمي ل -2

يقوم أولياء :  القيادة• 
آي تتحسن أحوال المد
والقيادة األساسية، فض

تعلم األسرة:  التعلم• 
مستوى تحصيل الطالب

:التعلم العملي للكبار -1
لهم أن يكونوا قادة ومناص

يشار:  تعلم الطالب -2
والممارسات داخل المن

  داخل المدرسة

المشارآون في المجت• 
المدرسة وتقدم يد العون

تعمل آل مدرسة ع -2
بعينها ضمن الخطة الم
شاملة، وجيدة التخطيط

  شاملة• 

تتصل مباشرًة بأهد -1

تضم مجموعة متنو -2

تتواصل مع مختلف -3
واالجتماعات، وغيرها

موق بزيارة تفضل                      

القطاعات أآثر

قطاع، وتنسيق 
عداد تقارير خاصة

  .ي

ذا لزم األمر، وفًقا

ن ِقبل المجلس 
  .ار

ور لمشارآة ألم
م الشراآة بين 

تحقيق الهدف األآبر
خالل األنشطة التالية

، على تقديم )أ(زء 
درسة محددة، حسب

بمعايير الدولة 

  ت البديلة

 يتناول معلومات

لمدرسة، وإدراك
ة إلى المعايير،

 فضًال عن تأسيس
من الروضة (م 

دراسية، وتوفير

 تقديم المواد 
ن مستواهم في 

الكتابة، واستخدام
  : مور، عن طريق

نية داخل قطاع 
جنب للتحسين من

ضيات، وأمسيات
  ا إلى ذلك

 أبنائهم لتحسين
ودة إلى المدرسة،

في العمل مع أبنائهم

 أولياء األمور، على
يرهم من الموظفين،
صل معهم، والعمل
ياء األمور من 

صة بأولياء األمور
  : رس، عن طريق

وظفين داخل 
ديمي

                     
ياسة اشتراك أولياء األمور والق
اصة بالمجموعة االستشارية وإع
لقطاع لبرامج التعليم التعويضي

شتراك أولياء األمور بالقطاع، إذ

تي يتضمنها التطبيق المدمج من
ضع مدخالت الموازنة في االعتبا

قدرات لدى المدارس وأولياء األ
مان اشتراك أولياء األمور ودعم
ة، والمجتمع من ناحيٍة أخرى لت
 األآاديمي للطالب، وذلك من خ

عدة مدارس التشريع األول الجز
ملتحقين بمجمع المدارس أو بمد
ض الموضوعات آتلك المتعلقة ب

  ل األآاديمي للطالب

 الخاصة بالدولة شاملة التقييمات

  :خالل القيام بهذه األنشطة

قطاع آكل، والذيلى مستوى ال
  ألول

فهم بطاقات نتائج ال:  ألمور مثل
استيعاب بطاقة التقارير المستندة

  .وما إلى ذلكخط يده،

معايير الدولة الخاصة بالمحتوى،
ور فهم معاييرها وعرضها عليهم
 وضع ورش العمل، والمناهج الد

ساعدة المدارس التابعة له، على
ي العمل مع أبنائهم على تحسين
مثًال في التدريب على القراءة و

مشارآة أولياء األم مر، لتعزيز

ديم التعليم المرتبط بالحياة المهن
 في العمل مع أبنائهم جنًبا إلى ج

لرياضسيات األسرية حول مادة ا
اءة والكتابة في سن مبكرة، وما

ية لألسر حول آيفية العمل مع
ات، مثل أمسيات الترحيب بالعو

تدريب لمساعدة أولياء األمور ف
  .تي يسعون إليها

عدة المدارس التابعة له وبمساعدة
الخدمات الطالبية، والنظار، وغي
نهم وبين أولياء األمور، والتواص
وتعريفهم آذلك بقيمة ما يقدمه أولي

الخاص معرفة آيفية تطبيق البرامج
عالقات بين أولياء األمور والمدار

رة تدريبية لموظفي القطاع وللمو
سر لرفع مستوى التحصيل األآاد

                     
المشارآة في التقييم السنوي لسي
ملية تجميع جميع التقييمات الخا
ا من ِقبل المجلس االستشاري لل

شالمشارآة في مراجعة سياسة ا
  .تائج التقييم

إجراء مراجعة على البرامج التي
ستشاري للقطاع من خالل وض

سيعمل القطاع جاهًدا لبناء الق  -
لياء األمور بفعالية، وذلك لضما
مدارس وأولياء األمور من ناحية
 وهو تحسن مستوى التحصيل

  : محددة والموضحة أدناه

سيعمل قطاع المدارس، بمساع 
مساعدة ألولياء أمور الطالب الم
 يقتضيه األمر، وذلك لفهم بعض

  خاصة بالمحتوى األآاديمي،

الدولة الخاصة بالتحصيلمعايير

التقييمات األآاديمية المحلية أو

  )أ(شروط الجزء

  آيفية متابعة تقدم الطالب

آيفية العمل مع الموجهين من خ

مؤتمر القيادة األبوية المنعقد عل
صل بالمدرجين تحت التشريع ا

ورش العمل الخاصة بأولياء األ
ستعالم المعتمد على النتائج، وا
علم آيفية قراءة ما يكتبه ابنك بخ

مساعدة أولياء األمور على فهم م
رش عمل يسهل على أولياء األمو

، فضًال)حتى الصف الثاني عشر
  مواد التعليمية

سيعمل قطاع المدارس، بمس  -
عليمية لمساعدة أولياء األمور في
حصيل األآاديمي، آما يحدث م
كنولوجيا، حسب ما يقتضيه األم

تقديم دورات لتعليم البالغين وتقد
آالند مما يساعد أولياء األمور

  حصيلهم األآاديمي

وضع البرامج وعرضها آاألمس
قراءة، وبرامج تعلم األسرة للقرا

تقديم المعلومات والمواد التعليمي
ئهم األآاديمي من خالل الفعاليا

  .اللقاءات المفتوحةفعاليات

تقديم المواد التعليمية وبرامج الت
نًبا إلى جنب لتحقيق األهداف الت

سيعمل قطاع المدارس، بمساع  -
ا جيه آٍل من المعلمين، وموظفي
ي معرفة آيفية توطيد العالقات بين
عهم آشرآاء على قدم المساواة، و
شارآات وما تعود به من نفع، ومع
نسيقها، فضًال عن مد أواصر الع

وضع منهج دراسي وتقديم دور
مدرسة حول آيفية مشارآة األس
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 المدرسية 
ك بصورٍة 
. كٍل آامل

رات 
تتطابق، 

آل فصل 

 للمتوسط 

 ر سابًقا 
ها مواضع 

لالطالع . ه
4 -

ث يحظر 
 رين، 

ي تقع تحت 
م بأي 
اهدين 

تنص عليه 

ى حرمان 
 قطاع 

مات 
مل مثل هذه 

حقيقة القائلة 

يعد أمًرا 

حتى إن لم 

  ي  

 ناظره، 
 المدرسة 

ساعًة  24ن 

و الوجبات، وقوائم                       

ب عن المدرسة باستكمال مهامه
ب التي يمكنه أن يقدمها بعد ذلك
ل مدة معقولة، يصدق عليها بشك
غيب عنها الطالب تحديد االختبار
قول، وليس من الضروري أن ت

  .الطالب أثناء فترة غيابه ت

عتكاف الديني أربع ساعات في آ
  .سم

م حاالت تغيب يتم حسابها وفًقا
  .فوعات بالواليةقسم المد

ا القسم، إلى المعنى نفسه المذآور
على أنه" الموظف"ظر فيها إلى 

  )ط(و 

  التحرش الجنسي - 51

أو يمارسونه/رض له الطالب و
4119موظفين، راجع األقسام 

  . التحرش الجنسي -لمجلس 

حيث.  يئة تعلم خالية من التحرش
لطالب سواء من ِقبل طالب آخر
ل المدرسة، أو داخل األماآن التي

آما يحظر المجلس أيًضا القيام.  ة
ألشخاص مقدمي الشكوى، أو الشا
ارآوا في تقديم الشكوى وفًقا لما ت

  .ة

ير مرغوب فيه جنسًيا يؤدي إلى
ة أو الفرص التي يقدمها لهم القط

  .أآاديمية تتسم بالعدائية

لقطاع على التعليمطالع طالب ا
وستشم.  ا يتناسب مع أعمارهم

 جنسًيا، على أن يشمل األمر الح
  لنوع الواحد

حمل الطالب للتحرش الجنسي ي

ضحة على التحرش الجنسي، ح

 إبالغهم بواقعة التحرش الجنسي

  )ي

  )ل

(  

  ) الجنسية

ش الجنسي أن يبلغ معلمه، أو ن
يتعين على موظف.  رعلى الفو

ن ينوب عنه بشأنها في غضون

                       2013 
والتقويمات، اتف،

 ية

هذا القسم، يسمح للطالب الغائب
ختبارات الفائتة أثناء فترة الغياب
عند استكمالها بشكل آاٍف وخالل
 معلم الحجرة الدراسية التي يتغي
درسية التي تتساوى إلى حٍد معق
رات والمهام المدرسية التي فاتت

ال تتجاوز فترة الغياب بسبب االع
ا هو مقرر في أغراض هذا القسم

حاالت الغياب بموجب هذا القسم
حضور اليومي وال تؤثر على ق

المستخدمة في هذا" األسرة"آلمة 
، إال في المواضع التي ينظ4514
  ".الطالب

)ح(وعدم التمييز في الملحقين 

45.7المجلس رقم سياسة ): 

سة التالية إلى التحرش الذي يتعر
سة الخاصة بالتحرش الجنسي للم

من سياسة ال 11- 11/4319- 4

س اإلدارة للطالب بوجودهم في بي
 فعل تحرش جنسي يتعرض له ا
 أو غيرهم من األشخاص، داخل
 أثناء ممارسة األنشطة المدرسية
تقامية أو اتخاذ أي إجراء ضد األ
مساعدين في تقديمها، أو ممن شا
ة وما تنص عليه الالئحة اإلدارية

القيام بأي تصرف غي جنسي هو
ن الحصول على المزايا التعليمية
يكون الهدف منها هو خلق بيئة أ

  لمعلومات

مراقب العام أو من ينوب عنه إط
ت الخاصة بالتحرش الجنسي بما

  :والمعلومات ما يلي

 والتصرفات التي تمثل تحرًشا
ش الجنسي قد يحدث بين أفراد ال

 الواضحة التي تشير إلى أن تح
  

ع على اإلبالغ عن أي أمثلة واض
  ية شكوى

ت حول األشخاص الذين يتعين
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أي طالب يشعر بتعرضه للتحر
ر، أو أي موظف آخر باألمر ع
إليه الشكوى إبالغ الناظر أو من

.  مها
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األعو مدار على نيا

رجات التحفيز الذاتي ويشجعه 
وقد تكون اهتمامات الطالب. له

كرة في مجملها أو بجزء منها 

الب للتعاون في تطوير العملية 
  .بالدوام واالستمرارية

 األمور للتفاعل المستمر مع 
تنتمي إليه المدرسة على سبيل 

حصول على مزيد من المعلومات
لدى المراقب العام لمدارس 

ر بجميع وحدات الحضور، وذلك
ن هذا القانون بالتحديد يقر بأحقية
ديلة داخل آل قطاع من جانب 

  الت الغياب بعذر

، يتعين على الطالب تقديم 4

 ر مكتب الصحة بالمقاطعة 

ألسنان، أو الفحص البصري، 

ال يتجاوز الغياب يوًما واحًدا 
  .ت خارجها

  .عليه القانون

حت وصاية أو عند االلتزام 

 المثال ال الحصر، المثول أمام
 أو قضاء إجازة دينية، أو 

 أو حضور مؤتمر تعليمي 
ى المنظمات غير الربحية، 
صورٍة آتابية ويصدق عليه 
  .التي وضعها مجلس اإلدارة

 12302بالمنطقة وفًقا للقسم

د أسرته، الملتحقين في الوقت 
آما هو موضح في القسم 

 أو ليقدم إحدى خدمات الدعم 
. ، أو أنهى هذه الخدمة حديًثا

زمن تحدد وفًقا لما يقره 

أولياء يل                      
usd.k12.ca.u

ا ية بكاليفورن تطوًر

مًيا ينمي لدى الطالب أقصى در
الستمتاع باالهتمامات التي تشغل
أو بشكٍل مستقل، أو قد تكون فك

  .روعات تعليمية لمعلميهش

للمعلمين، وأولياء األمور، والطال
يجب أن تتمتع هذه الفرصة ب. سية

ص للطالب، والمعلمين، وأولياء
هم، ويشمل ذلك المجتمع الذي ت

أو طالب، أو معلم الرغبة في الح
فسيجد نسًخا متوفرة من القانون ل
اري لهذا القطاع، ومكتب الناظر

وجدير بالذآر أن. ت التي يريدها
ي طلب وضع برامج للمدارس البد

  والغياب ضور

حاال -من قانون التعليم  4820

  نون التعليم بكاليفورنيا

48200 من المذآور في القسم
  : الغياب

ت الحجر الصحي بأمر من مدير

مات العالج الطبي، أو عالج األ
  .ي

جنازة أحد أفراد أسرته، على أال
ل آاليفورنيا وثالثة أيام إذا آانت

 لدى هيئة المحلفين بما ينص ع

 ولي أمر الطالب الموضوع تح
 .اء ساعات الدراسة بالمدرسة

ى سبيل مبررة، بما في ذلك عل
جنازة، أو حضور احتفال ديني
ي، أو حضور مؤتمر للتوظيف،
 أو القضائي المقدم من قبل إحدى
ر أو الوصي طلب الغياب في ص
ؤول بموجب المعايير الموحدة ا

ره آعضو بمجلس االنتخابات ب
 

أفرادطالب بعض الوقت مع أحد
رية آإحدى الخدمات الموحدة، آ
عاؤه للتجنيد داخل منطقة قتالية،
ل على إجازة من التجنيد هناك،
ب بموجب هذه الفقرة لمدة من الز

.لمدارس

دلي                    
 usالويب على قعنا

الحضري المدرسية ت

  

يوفر مفهوًما تعليم) ج(
على قضاء وقته في اال
هذه محل تفكيره آليًة أ
من عرض تقديمي لمش

يوفر أآبر الفرص ل) د(
التعليمية والمواد الدراس

توفير أآبر الفرص) هـ(
العالم المتغير من حوله

  .المثال ال الحصر

إذا آان ألي ولي أمر، أ
بشأن المدارس البديلة، ف

والمكتب اإلد المقاطعة،
للحصول على المعلومات
األشخاص المهتمين في

  .مجلس اإلدارة

حول الحض) ز(الملحق 

5القسم ): ز(الملحق 

من قانو 48205القسم 

بالرغم) أ( -48205
عذر للمدرسة إذا آان

  .بسبب المرض) 1(

بسبب وضعه تحت) 2(
  .أو المدينة

بغرض تلقي خدم) 3(
أو عالج العمود الفقري

بغرض حضور ج) 4(
زة داخلإذا آانت الجنا

بغرض استدعائه) 5(

بسبب مرض ابن) 6(
بموعد عند الطبيب أثنا

ألسباب شخصية) 7(
المحكمة، أو حضور ج
بسبب االعتكاف الديني
حول العمل التشريعي

األمر على أن يقدم ولي
الناظر أو الممثل المسؤ

بغرض قيامه بدور) 8(
.من قانون االنتخابات

بغرض قضاء الط) 9(
الحالي بالخدمة العسكر

، أو تم استدع49701
بمنطقة نزاع، أو حصل

أذونات الغياب يتم منح
المراقب العام لقطاع ال

موق بزيارة تفضل                      

القطاعات أآثر

 طالب فيها باآلمال
يها فرص المشارآة

لوقت بين أعضاء

في بيئات تعلم 
المادي، دون أن
آي يحيوا حياة 

من له السير بشكٍل

وآل مقدم رعاية في
لق بتعليم ابنه؛ أي
وأن األسر على علٍم

الع بها؛ وأننا 
وفي نهاية .  ذلك

شعور بأننا نتقاسم
 أفراًدا بالغين 

طالب المشارآين
  : يتضح من خالل

  .2007يونيو  7و

اجتماعات مجلس
ة، واجتماعات 

 أولياء األمور حول
  .2007 تى إبريل

  2007مايو  15ي 

 

ر، تلخيص موجز

. توفير مدارس بديلة
درسة أو مجموعة

، مثل االعتماد على
واإلبداع، وتحمل

.في التعلمالب ذاته 

                     
 بيئة تتسم بالمرونة، وينعم آل
ر بها الرعاية والدعم، وتتوفر في

ح، ومباشر، ومناسب من حيث ا
  .ت إلقامة حوار جاد ومثمر

على الوجبات المغذية، والعيش ف
صحيحة على الجانبين الروحي و
ستعانة بأفراد بالغين يدعمونهم آ

األمان داخل المدرسة، آما نضم
  .ي المناطق المحيطة بها

أمر ولترآيز على أن لكل ولي 
سلطة تتيح له اتخاذ القرار المتعل
ون مًعا لتحقيق نجاح الطالب؛ و
ؤولية ومتى يتعين عليه االضطال
ا آما تحرص هي على قيامنا بذ
قدمي الرعاية أن يتولد لديهم الش
 مساعدة أبنائنا في أن يصبحوا

هذه باالشتراك مع أولياء أمور الط
، آما)أ(ي التشريع األول الجزء 

و 2007مايو  17 للقطاع، في 

مثل ا - المنعقدة داخل المدارس 
ستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية
عات القيادة األبوية، واجتماعات

وحت 2007ي الفترة من مارس 

جليزية داخل القطاع، المنعقد في

 يع على مشارآة أولياء األمور

  ص لزيارة مدرسة الطالب

  ي والية آاليفورنيا

سات بشأن مشارآة أولياء األمور
 

  1994بنائهم،

 /27/0 

  ).و(الملحق   التخرجي

ن على جميع قطاعات المدارس ت
لتعليم إلى المدرسة البديلة بأنها مد

  :تم وضعه آيمل بأسلوب

سين القيم اإليجابية لدى الطالب
التلقائية، والفطنة، والشجاعة، و

ا يكون الدافع متمثًال في رغبة الطا

                     
سنضمن تعلم آل طالب داخل -

مشرقة، ويحيا في ظروف تتوفر
  .جادة أمام الجميع

نضمن وجود اتصال واضحس -
جتمع المدارس وتخصيص الوقت

سنضمن حصول آل طالب ع -
ظيفة، مع توفر صور الدعم الص

لتربية البدنية واالسفل ممارسة ا
  .صحية بشكٍل دائم

سنضمن لكل طالب أن ينعم با -
ن من المدرسة وإليها وآذلك في

في النهاية، تتلخص رؤيتنا في ال
آالند صوًتا مسموًعا ويتمتع بس
 آًال من األسر والمعلمين يعملو
ا يقع على عاتق الطفل من مسؤ

لى قيام األسر بأدوارهاحرص ع
ألمر، نريد من أولياء األمور ومق
كية مدارسنا مًعا آي نتمكن من

  .عمون بالصحة والنجاح

  قرار اإل. جزء الرابع

 وضع سياسة المشارآة األبوية ه
موافقتهم، في البرامج المدرجة في

اجتماعات المجلس االستشاري

العروض التقديمية والمناقشات
مدرسة، واجتماعات اللجنة االس
بطة اآلباء والمعلمين، واجتماع

في - عليم الخاص، وما إلى ذلك

اجتماع لجنة متعلمي اللغة اإلنج

  :مرجع القانوني

  نون التعليم

برامج التشجيع 1150-11506

  نون العمل

وقت اإلجازة المخصص  23-8

  :وارد اإلدارة

وزارة التعليم فيستشارو برنامج

توجيهات إعداد سياس 90- 092
SPB  :(90/91 -3(مشروع

  ياسات مجلس التعليم بالوالية

شارآة أولياء األمور في تعليم أب

 07A؛ 6/14/06A؛7/14/0

شكال دعم الطالب لمساعدتهم في

  )و(ملحق

  الحظة حول المدارس البديلة

ر قانون والية آاليفورنيا أنه يتعين
من قانون ال 58500شير الفقرة

راسية منفصلة داخل المدرسة تعم

يوفر أآبر قدر من فرص تحس)
ذات، وأخذ المبادرة، والكرم، وا

  .مسؤولية، والمرح

يقر أن أفضل تعلم يحدث عندما) ب
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وط الخاصة 

ع القرارات 

ألآاديمي 
 

قرارات 
ة، أو وضع 

  القطاع 

لنظر إليه 
ألآاديمي 

ظور 
 عج

حرًشا 

  جنسية

إليذاء 

صية 

و اإليماءات 

راسية يغلب 

 

  :خاصة به

ية آل سنة 

مكان آخر 
والقواعد 

ل ثالثة 

سلوك، 
2 -5(  

.  جنسي

و الوجبات، وقوائم                       

ني أو صريح أحد البنود أو الشرو
  

من ِقبل الطالب هو األساس لجميع

جته التأثير السلبي على األداء ا
 مفزعة، أو عدائية، أو مزعجة

الب الرآيزة األساسية التخاذ الق
دمات، أو منح الدرجات الفخرية
برامج أو األنشطة التي ينظمها

سة، يعتبر السلوك تحرًشا عند ا
 يؤثر بشكٍل سلبي على األداء األ
دائية، أو مزعجة وذلك وفًقا لمنظ

را) 2- 48900قانون التعليم  (
  . ضائي واجب النفاذ

داخل القطاع، والتي قد تشكل تح
  : النقاط التالية

ا، أو المغازالت، أو األفكار الج

ابع الجنسي، أو التهديدات، أو ا
  صاف الجنسية المهينة

 شخٍص ما، أو المحادثة الشخص

رسومات، أو الصور، أو، أو ال

 الطالب الملتحقين بحجرات در

 بته، أو التربيت عليه، أو حكه

   جنسية

  و إعاقتها عن عمد

  ة

ش الجنسي بالقطاع والالئحة الخ

األوصياء في بداي/ولياء األمور 
 5 CCR(  

 اإلداري الرئيسي أو داخل أي م
سلوك، واللوائح، واإلجراءات، و

 يقدم للطالب الجدد في بداية آل
  ) 231.5قانون التعليم (فية 

درسة أو القطاع يقر بمعايير الس
231قانون التعليم (داخل القطاع 

وري لجميع شكاوى التحرش الج
:ف التحدث بشكٍل فردي مع

                       2013 
والتقويمات، اتف،

 ية

إلذعان لهذا التصرف بشكٍل ضمن
اديمية أو التقدم األآاديمي للطالب

إلذعان لهذا التصرف أو رفضه م
  لمؤثرة على الطالب

ف الذي يكون الهدف منه أو نتيج
 الذي ينتج عنه خلق بيئة تعلم م

إلذعان أو الرفض لتصرف الطا
 بالطالب من حيث المنافع والخد
و األنشطة المتاحة في أي من الب

  .عليها

فصله عن الدراسيقاف الطالب و
لوك قاٍس وخارق لدرجة تجعله
و يخلق بيئة تعلم مفزعة، أو عد
. قل ينتمي لنفس جنس الضحية

AR  - أمر قض/اإليقاف والفصل

ثلة على السلوآيات المحظورة د
ى سبيل المثال ال الحصر، على

بشهوة جنسية غير مرغوب فيها

ت الجنسية، أو األلقاب ذات الطا
 التعليقات االزدرائية، أو األوص

ت اللفظية المرسومة حول جسم
  ن اللياقة

ت، أو المالحظات، أو القصص

  شاعات الجنسية

ت االستهزائية أو الجنسية حول
  من نفس النوع

لجسم، أو اإلمساك به، أو مداعب

جسم الشخص أو مالبسه بطريقة

ض الحرآة العادية لألشخاص أو

ر أغراض ذات إيحاءات جنسية

 

د نسخة من وثيقة سياسة التحرش

 في اإلخطارات المرسلة إلى أو
R 4917؛48980نون التعليم 

ضة في مكان بارز داخل المبنى
إلخطارات الخاصة بمعايير الس

  )  5- 231قانون التعليم (ع 

 آجزء من أي برنامج توجيهي
آل فصل دراسي، أو دورة صيف

ة في أي إعالن صادر عن المد
والقواعد الشاملة دت، واللوائح، 

   للموظفين ومؤسساتهم

  كاوى بالمدرسة

على الناظر أو نائبه الفحص الفو
لقيام بذلك، يتعين على الموظف

                     3-2014
الهوا أرقام على ول

الماضي الثمانية وام
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صياء عن سوء السلوك المتعمد 

لمدارس االبتدائية والثانوية 

   1964ق المدنية لعام

  1964ق المدنية لعام

 

  ي البرامج التعليمية

 (2001) 208 F  

(1999) 526  

(1998) 118 S.Ct. 1989 

Nabozny v. P 

 (1995,   54 F.3d 1447  

Oona R  ،ومدارس أخرى

 ،  (W.D. Tex. 1995)  

 (1994) 35 F.3d 1396  

 830 (1993) دة،

 (1992) 112 S. Ct.  

  .)9th Cir ,1985(جون،

 

  1999ل المدارس، يناير

 www  

  رش الجنسي

جنسيًا يؤدي إلى حرمان الطالب 
أو التي يكون الهدف/لهم القطاع و

 الجنسي المحظور، ولكنه ال 
ألمور غير المألوفة بسبب ميول 

يعة جنسية ترتكب ضد أي ب
:  موقع العمل، وفقًا لما ينص عليه

أولياء يل                      
usd.k12.ca.u

ا ية بكاليفورن تطوًر

األوص/ القانونية ألولياء األمور

  ع الخامس

التمييز بين البرامج التعليمية بال
  لية من الدولة

  ة، التشريع العشرون

  يع التاسع، التمييز

  الثاني واألربعونة، التشريع

التشريع السادس، قانون الحقوق

  ة، التشريع الثاني واألربعون

التشريع السابع، قانون الحقوق 2

والثالثون الرابع التشريع لية،

دم التمييز على أساس الجنس في

Reese v. Jeffe، .3d 736

U.S. 629    دافيز مونروي،

Gebser v. Lago Vista،  9

Podlesny, (1996, 7th C

Doe v. Petalum، 9th Cir.)

.-S. etc. v. Santa Rosa
(1995) 89  

Rosa H. v. San Elizar
887 F. S 

Clyde K. v. Puyallup، 6

 Patricia H. v. Berالموحد

Franklin v. Gwin، 1028

Kelson v. Cit أوريج، والية

والرابطة الوطنية للمدعي العام

دليل: حرش والجرائم العنصرية

  ق المدنية

  2001 الجنسي، يناير

  1997، مارس

w.ed.gov/offices/OCR

التحر -  7- 5145اإلدارية رقم

ام بأي تصرف غير مرغوب فيه ج
التي يقدمها لهيا التعليمية أو الفرص

ويشمل التحرش.  ية تتسم بالعدائية
لجنسية غير المرغوب فيها، أو األ
ي فعلية، أو مرئية، أو مادية ذات طب
جنس أو من الجنس اآلخر، داخل م

 5 CCR 4916(

دلي                    
 usالويب على قعنا

الحضري المدرسية ت

  

المسؤولية  1- 1714
  من جانب القاصر

قانون اللوائح، التشريع

عدم   4965 -  4900
في تلقي المساعدة المال

قانون الواليات المتحدة

التشري 1688 -  1681

قانون الواليات المتحدة

2000d-2000d-7

قانون الواليات المتحدة

000e-2000e-17
  بصيغته المعدلة

الفيدرالي اللوائح قانون

عد 71- 1-106- 106

  قرارات المحكمة

ersonقطاع مدارس 

مجلس التعليم بمقاطعة

aقطاع المدارس المستقلة 

Cir.) 92 F.3d 446

ma Cityقطاع مدارس 

a Cityمدارس مدينة 
0 F.Supp. 1452

 .io Indقطاع مدارس
Supp. 140, 143  

p 3قطاع مدارس رقم 

 rkeleyقطاع مدارس
F.Supp. 1288 

nnetمدارس مقاطعة 

ty of Springfield
767 F.2d 651  

  :موارد اإلدارة

مكتب الحقوق المدنية و

حماية الطالب من التح

إعالنات مكتب الحقوق

مراجعة دليل التحرش

الجنسي،دليل التحرش 

  مواقع الويب

:مكتب الحقوق المدنية

8/25/04  

الالئحة ا): ط(الملحق 

التحرش الجنسي هو القيا
من الحصول على المزاي
منها هو خلق بيئة أآاديمي
يقتصر على، المقدمات ال
جنسية، أو أي تصرفات
شخص آخر من نفس الج

6؛212.5قانون التعليم (

موق بزيارة تفضل                      

القطاعات أآثر

ي واقعة من وقائع
  .  ى أم لم يقم

 من موظفي القطاع
قى البالغ من 
التمييز أو إبالغ

  )ي

ش جنسي أن يفحص
المدير أو نائبه أن
صارم ومالئم إلنهاء
 على المدير أو نائب

ويجب .  ون متوفرة
به في إصدار تقرير

سة، أو في األماآن
ذه السياسة، ويجب
راسي الرابع وحتى
فصله عن المدرسة،

وبموجب . ت الواقعة
 بفصل أي طالب،
ء جنسي آما يتضح

ع التحرش الجنسي
 معها، ومنع تكرار

صة به أمًرا سرًيا ما
 أي إجراء ضروري

صرح به عن معلومات

  نسي

 مد وك المتع

العمل، وعالقات

                     
غ الناظر أو نائبه عند مشاهدته ألي
وىال، سواء أقام الضحية برفع شك

ة تحرش جنسي أو تورط غيره
د، يتعين على الموظف الذي تلق
غ الموظف المنسق لمبادئ عدم 

  .   فور حدوثهب عنه باألمر 

التحرش الجنسي - 11- 4319/

  )بالغ عن استغالل األطفال

  )التحرش/

فع إليه شكوى حول واقعة تحرش
وإذا تأآد .  5145.7تحمل رقم

الفعل، يتعين عليه اتخاذ إجراء ص
آما يتعين.  ن آثار على الضحية

ل على أي عالجات أخرى قد تكو
راك مع المراقب العام أو من ينوب

  .  األمرفيذية، إذا لزم 

  )تعلقة بموظفي القطاع

تحرش جنسي بأي فرد في المدرس
رسة أي نشاط مدرسي منتهًكا لهذ
ة للطالب الملتحقين بالصف الدر

أو ف/راء التأديبي إيقاف الطالب و
لتأديبي بعين االعتبار إلى مالبسات

ائبه توصيةدم المراقب العام أو ن
رتكب أي واقعة تحرش أو اعتداء

AR 51.  

الحتفاظ بسجل يشمل جميع وقائع
مام القطاع لفحصها، والتعاملة أ

رش الجنسي واالدعاءات الخاص
رًيا إلجراء تحقيق ما أو التخاذ

(5 CC  

اإلعالن غير المص -  23- 4319

   الجنس

إليقاف أو الفصل؛ التحرش الجن

الوصي عن سوء السلو/ي األمر

 التحرش الجنسي؛ في عالقات 
ة

                     
عين على أي موظف بالمدرسة إبال
حرش يتعرض لها الطالب في الحا

في حالة تورط الناظر في واقعة
من ترفع إليه الشكوى في المعتاد
طالب أو من شاهد الواقعة إبالغ
مراقب العام، أو إبالغ من ينوب

/11- 11/4219- 4119. راجع

إجراءات اإلب - 4- 5141راجع

/عدم التمييز - 3- 5145. راجع

عين على الناظر أو نائبه الذي ترف
شكوى وفًقا لالئحة اإلدارية التي ت
قعة التحرش الجنسي قد وقعت بال

لفته مناالت التحرش، ومحو ما خ
مدير أن ينصح الضحية بالحصول
لى الناظر أو نائبه بعد ذلك االشتر
ول الواقعة للسلطات القانونية التنف

الشكاوى المتع - 1- 1312راجع

  جراءات التأديبية

تبر أي طالب متورط في واقعة ت
ي ترعاها المدرسة، أو أثناء ممار

سبةوبالن.   يخضع إلجراء تأديبي
صف الثاني عشر، قد يشمل اإلجر
ريطًة أن ينظر في هذا اإلجراء ال

، يقد)ج(48915نون التعليم رقم
ض النظر عن صفه الدراسي، ير

144.1راجع .  ي قانون العقوبات

  فظ السجالت

عين على المراقب العام أو نائبه اال
ي تم اإلبالغ عنها إلتاحة الفرصة

  .لوك التحرش داخل المدارس

جب أن تبقى جميع شكاوى التحر
 يكن اإلعالن عنها أمًرا ضرور

(CR 4964.  حق حول األمر

23/9- 23/4219- 4119راجع
  )مميزة/رية

  :مرجع القانوني

  نون التعليم

منع التمييز بسبب 4- 262 - 20

األسباب اإلضافية لإل 2- 4890

المسؤولية القانونية لولي 4890
  ن جانب الطالب

 إخطار في بداية الفترة 4898

  قانون المدني

المسؤولية القانونية حول  9- 5
ديم الخدمات، والعالقات المهنية
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والتقويمات، اتف،

 ية

                     3-2014
الهوا أرقام على ول

الماضي الثمانية وام

 

4األمور                       
 www.ouللحصو

األعو مدار على نيا

ب مقدم الشكوى قد تعرض 
 ويجب .   استالم الشكوى

 آما يتعين عليه آذلك 

مناسبة لتفعيل سياسة التحرش 
 شمل هذه اإلجراءات أًيا 

  .م اتخاذها

  .ب أثناء الدراسة

ز لناظر المدرسة أو نائبه اتخاذ
بالتحرش الجنسي وهو يعلم 

 

أولياء يل                      
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ا ية بكاليفورن تطوًر

 أو نائبه تحديد ما إذا آان الطالب
 وذلك في غضون أسبوعين من
الحتفاظ بسجل هذه المعلومات،

  .تابعة، حسب الحاجة

عام أو نائبه اتخاذ اإلجراءات الم
وبحسب الحاجة، يجوز أن تش 

  . ت حماية الطالب

األوصياء باإلجراءات التي تم/ر

 االستشارات للموظفين وللطالب

باإلضافة لذلك، يجوز. ي مناسب
أي شخص يجده مقدًما لشكوى ب

.ينة من على الجدرانلة أو المه

دلي                    
 usالويب على قعنا

الحضري المدرسية ت

  

يتعين على الناظر -9
بالفعل للتحرش أم ال،
على الناظر أو نائبه اال
االستمرار في هذه المت

  التفعيل

عين على المراقب العيت
.الجنسي داخل القطاع

  :من األمور التالية

اإلعالن عن خدمات -1

إخبار أولياء األمور -2

تقديم التعليمات أو -3

اتخاذ إجراء تأديبي -4
إجراءات تأديبية ضد أ

  .بعدم صحتها

محو الكتابة المبتذلة -5

8/25/04  
  

موق بزيارة تفضل                      

القطاعات أآثر

وصف الواقعة،
ما يتعين عليه تسجيل

ص الذين سبق 
تحقيق أو عند وجود
ا مناقشة الشكوى

  طالًبا 

 تحديد الشخص

  استغالل األطفال

عليه بالتحرش على
 بشكٍل ودي بمساعدة

يجب دائًما أن   
دعى التحرش 

  .فان

 النظر بعين 

  ة

  دعى عليه بالتحرش

  حتها

  :عين االعتبار إلى

  ليمية

لتحرش التي ال 

رش والطالب المتهم
وإن أمكن، يتعين  

ون أسبوع من تقديم

لتحقيق للمراقب
عين على الشكوى
ش جنسي، فإنه

ت التحرش، 
 ه، ومنع االنتقام

                     
  حرش

  التصرف محل الشكوى

  مات متصلة باألمر

عي تعرضه للتحرش الفرصة لو
 أدلة أخرى تتعلق بالواقعة، آما

 يناقش الشكوى إال مع األشخاص
ر قيام المدير أو نائبه بإجراء الت
موقف المحدد، يجب عليه أيًضا

  عليه مقدم الشكوى

المتحرش المدعي طعليه إذا آان

قد تساعد معرفتهم بالطالب في

ة عن فحص التقارير الخاصة با

لمدعى عى التحرش والشخص ا
 نائبه موعًدا لهما لحل الشكوى ب
.ي، أو وسيط مدرب للقيام بذلك
مباشر فيما بين الشخص الذي اد
ه المساعدة ويوافق عليها الطرف

الشكوى، يجوز للناظر أو نائبه

  عاله

  طرف ومدى تناسقها

ب المدعي للتحرش على الواقعة

تحرش سابقة من قبل الشخص المد

ى تحرش سابقة أثبت عدم صح

ش، يجوز للناظر أو نائبه النظر بع

الناحية التعل طالب أو أآثر من 

  ه، ومدة حدوثه

  ش ونوعه

  ت الموقف

 بالمدرسة، بما في ذلك وقائع الت

بار آل من الطالب مدعي التحر
. ارات، وأسباب تتعلق بالقرار

ب التي تتعلق بالقرار في غضو

 يقدم تقريًرا آتابًيا بالشكوى وال
لتقرير الكتابي بعد مرور أسبوع
ق الناظر أو نائبه من وقوع تحرش

ة إلنهاء حاالتإلجراءات المتخذ
ش على الطالب الذي تعرض له

.مزيد من حاالت التحرش

                     
الطالب الذي يدعي تعرضه للتح

  الشخص المتهم بالتحرش - 

أي شخص شهد على حدوث ا -

أي شخص ذآر معرفته بمعلوم

يتعين إعطاء الطالب الذي يدع -
قديم شهود على التحرش أو أي

  .كواه آتابًيا

يتعين على الناظر أو نائبه أال -
مروعندما يتطلب األ.  آرهم آنًفا

سباب جيدة أخرى تنطبق على الم
  :ع األشخاص التالي ذآرهم

  المراقب العام أو نائبه

ولي أمر الطالب أو الوصي ع - 

ولي أمر الطالب أو الوصي ع -

المعلم أو أحد الموظفين الذين ق
  ذي يتحدث بصدق

هيئات حماية الطفل المسؤولة -

  المستشار القانوني للقطاع -

عندما يتفق الطالب الذي ادعى -
قوع الحدث، قد ينظم الناظر أو

صي، أو معلم، أو موظف إداري
جنب طلب حل المشكلة بشكٍل م

م تقدم هذهلشخص المتهم به ما ل

عند الوصول إلى قرار حول  -
  :عتبار إلى

إفادات األشخاص المحددين أع

التفاصيل المذآورة من آل ط - 

الدليل الخاص برد فعل الطالب -

الدليل الخاص بحدوث أي وقائع تح

الدليل الخاص برفع أي شكاو -

للحكم على درجة قسوة التحرش -

مدى تأثير سوء التصرف على

نوع سوء التصرف، وتكراره - 

  عدد األشخاص المتورطين -

عمر الشخص المتهم بالتحرش

  ضحية التحرش -

مكان حدوث الواقعة ومالبسات -

الحوادث األخرى التي وقعت -
  تبط بالنوع

يتعين على الناظر أو نائبه إخب -
 بما توصل إليه من نتائج، وقرا
ديم النتائج، والقرارات، واألسباب

  .شكوى المبدئية

لناظر أو نائبه أنيتعين على ا -
ويجب تقديم هذا ال.  عام أو نائبه

إذا تحقق.  مبدئية، إن أمكن ذلك
جب أن يوضح في هذا التقرير اإل
إلضافة إلى توضيح آثار التحرش
ن مقدم الشكوى، أو من وقوع م

 

-أ

ب

-ج

-د

2-
وتق
شك

3-
ذآ
أس
مع

-أ

ب

-ج

-د
الذ

-هـ

-و

4-
وقو
وص
نتج
وال

5-
اال

-أ

ب

-ج

- د

-هـ

6-

-أ

ب

-ج

-د

-هـ

-و

-ز
تر

7-
به
تقد
الش

8-
الع
الم
يج
باإل
من



        

 

 .والمزيد

..  59  

..  60  

..  61  

..  66  

..  67  

..  68  

..  69  

Lin، 

W 

R

، 
East، 

 

Sk 

و الوجبات، وقوائم                        

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

 
Clevelan، 

Dewey، 
 

ncoln Elementar
Roose 

 
Hoov، 

Ma، 
PLA، 

West Oakland M

Bre، 
Hora، 

La، 
Redwood Heigh

Thornhill Ele 

 
Fremo، 

Internatio
Manzanita، 

Un، 

 
Carl Munck، 

Community Da،
t Oakland Pride 
Greenleaf Elem،

Melrose ، 
Ro، وkyline High

                     2014
والتقويمات، اتف،

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

david.kakishiba
nd Elementaryو 

C، و y Academy
Garfield Elem،

Life Academ، وry
O، و velt Middle

 هودج ون
jumoke.hodge

 ver Elementary
artin Luther King

Lafayette ، وACE
Westla، و Middle

 الدليل هذا عة
et Harte Middle 
ace Mann Elem
aurel Elementar

Montclair E، وhts 
Seq، و ementary

 
roseann.torres

ont High Schoo
Global Fa، وonal 

Manz، وa SEED
nited for Succes

chris.dobbins
k Elementary و ،

Coliseum C، وay
C، وElementary

Future، وmentary
Leadership Aca
oots Internation

                      2013-4
الهوا أرقام على ول

 الماضية 

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

 آاآيشيبا ديفيد س،
a@ousd.k12.ca.

Bella Vista Ele،
Crocker Highland

Frank، و mentary
La Escueli، وmy 

 Oakland Highو ،

هينتو جوموك لرئيس،
e@ousd.k12.ca.

Bunche Con، و
McClymond، و g

J، وElementary 
St، و ake Middle

طباع وقت في شاغر ب
Allendale Ele، و

Fruitva، و entary
Joaquin Mil، و ry

M، و Elementary
quoia Elementar

توريس روزين ير،
s@ousd.k12.ca.

Edna Brewe، وl 
Glenvie، و amily

zanita Communi
Thin، وss Middle

Urban Pro 

 دوبينز آريس ر،
s@ousd.k12.ca.
Burckhalter Ele،

College Prep Aca
Community Unite

es Elementary و
Markha، وademy

Park، وal Middle

 األمور                       
 www.ouللحصو

الثمانية األعوام مدار على

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

الرئيس :الثاني لقطاع
us: اإللكتروني لبريد

ementary: لمدارس
ds Elementary و
klin Elementaryو
ita Elementary و
MetWest High و

الر نائب :الثالث لقطاع
us: اإللكتروني لبريد

tinuation: لمدارس
ds High School و
Jr. Elementary و
 treet Academyو

المنصب :الرابع لقطاع
ementary: لمدارس

ale Elementaryو
ller Elementaryو
 Montera Middleو

Elementary، وry 

المدير :الخامس لقطاع
us: اإللكتروني لبريد

er Middle: لمدارس
ew Elementary و

Community، وity
nk College Nowو
mise Academyو

المدير: السادس لقطاع
us: اإللكتروني لبريد

ementary: لمدارس
ademy (CCPA)و
 ed Elementaryو
و ،Frick Middle و
am Elementaryو
ker Elementaryو

أولياء يل                     
usd.k12.ca.u

ا حضرية بكاليفورنيا تطوًر

.................

.................

.................

.................

 .................

................  ة

.................

 إلى فًة
 ئط
 ني

 وتتمثل

 إتاحة
. 
 ت،

 دية
 مساًء 6

 ل

Kai، 

TAP  

ال
ال
ال
و
و
و
و

ال
ال
ال
و
و
و

ال
ال
و
و
و
y

ال
ال
ال
و
y
و
و

ال
ال
ال
و
و
و
و
و

دلي                     
 usالويب على قعنا

الح المدرسية القطاعات آثر

.................

.................

.................

.................

مرحلة االبتدائية

مرحلة اإلعدادية

.  مرحلة الثانوية

إضاف الموحدة، مدارس
الخرا توجد. والمدارس
الثان الصف إلى ألطفال

 حدة

و .الموحدة للمدارس ند
تحقيق مع جيد تعليم ى

وتتم .شهر آل من ير
العام السجل في ارات

االجتماعات قبل مقدًما 
 على الويب على طاع

العاد االجتماعات جميع
6 الساعة الجمعة ومي

. 

 مدينة مجلس في آما
خالل من أو (أدناه رودة

C، 
ser Elementaryو

P، 
Sanko، وCenter 

موق بزيارة تفضل                      

أ

..........  موحدة

.................

.................

.  ما قبل الروضة

القطاع للمرس 

رس القطاع للم

رس القطاع للم

للم أوآالند قطاع سات
و القطاع ومكاتب رسة
األ روضة من بدًءا سية

6  .  

الموح دارس

أوآالن قطاع داخل رار
على القطاع يرعاه الب

واألخي الثاني األربعاء 
القر تسجيل ويتم اون،

العمل وخطة الجتماع
القط موقع على لسابقة

www.o. ج بث ويتم
يو في عادًة األسبوع، ي

.المباشر البث إلى ضافة

آ ذاتها السبعة قطاعات
مسر العناوين) كتروني

jody.london 
Claremont Midd

Hillcrest Elem، و
Peralta Elementa

ofa Academy و ،

                     

  :م على

الند للمدارس الم

..  طاع الرئيسية

.................

قطاع لمرحلة م

س المستقلة ومدا

س المستقلة ومدا

س المستقلة ومدا

سياس صانعي حول مات
المدر إدارة مجلس ضاء
الدراس للمراحل العامة س

63 إلى 61 من صفحات

للمد أوآالند

القر صانعة المنتخبة ئة
طا آل حصول ضمان

يومي في المجلس ات
برا لقانون وفًقا جمهور

ا مكان حول معلومات
ال االجتماعات من قائق

usd.k12.ca.us/
 KDOL Cفي مرتين

باإلض أسبوع، آل من

الق التعليم مجلس في ن
اإللك البريد عبر بهم ل

 .879-8199 لرقم
 لندن جودي

n@ousd.k12.ca
Chabot Ele، و dle

Emers، وmentary
Oakland T، و ary

Piedmont Aven،

                      
  لدليل

شتمل هذا القسم

ريادة قطاع أوآال

رقام هواتف القط

..  ليل المدارس

خريطة برامج الق

خريطة المدارس

خريطة المدارس

خريطة المدارس

 لدليل

معلوم القسم هذا تضمن
بأعض االتصال علومات
المدارس لكل موضحة

بالص القطاع داخل عشر

أ قطاع ريادة
 التعليم مجلس

الهيئ التعليم مجلس مثل
ض في األساسية سؤوليته
 .عاٍل أآاديمي حصيل

اجتماعا عقد يتم ما عادًة
للج االجتماعات هذا ثل

م على الحصول يمكنك
دق عرض إلى إلضافة

/boardmeetings
 hannel 27قناة على

مساًء 4 الساعة األحد

 لمديرون
المنتخبون األعضاء مثل

االتصال ويمكن .وآالند
ا على بالهاتف التصال

ج المدير، :األول قطاع
us.: اإللكتروني بريد

ementary: مدارس
son Elementary
Technical High

nue Elementary
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 .والمزيد

صحية 
لها 

 ست ار
 ت

2008، 
 ي
 يسير ي
 على 
 عنها 
" صي
 ت
 مي

 ضرورة

77-434 
8-879 

77-434 

77-434 

34-273 

72-482 

77-729 

04-273 

77-874 

42-597 

27-535 

75-336 

23-273 

58-473 

32-273 

10-879 

10-879 

16-273 

37-874 

15-273 

و الوجبات، وقوائم                        

، وتدير ابنته عيادة ص
 تخرجت األسرة بأآمل

مد على آاليفورنيا الية
تحت الدخول إلى دفعته 
8 عام من يوليو وفي. ا

اإلداري الصعيدين على
التي السياسة له يضعان
المنتخب للتعليم وآالند
وتنوب الوالية، ومي،
الوص" بأن علًما.  حدة

القرارات على العتراض
الحكوم الوصي ستضافة
ض بعدم آاليفورنيا الية

 7790 -434، 

 790

 199

 790

 790

Westl 480

Bret Ha 247

F 736

 436

777 لهوية

 294

 717

 572

 
  360

 832

 243

 043

 043

 616

 700

 569

                     2014
والتقويمات، اتف،

)وهي متقاعدة اآلن(د 
وقد. ي رسوم متحرآة

بوال التعليم وزارة ِقبل ن
طاحنة مالية أزمات ع
منها آبير قرض على 

ع األزمة هذه من تعافي
ي إدارة مجلسي شراف

أو ومجلس بالوالية ليم
الحكو الوصي اعتبارها

الموح للمدارس أوآالند 
اال بحق يحتفظ ولكنه ،
باس القطاع وُيطالب. ر

بوال التعليم وزارة قرار
الرقم على" نايلور ين

carlene.  

 رئيسية

ake Middle Sch

arte Middle Sch

Frick Middle Sch

اله تحديد دون الجرائم 

 الداخلي، التدريب ت

القطاع داخل

                      2013-4
الهوا أرقام على ول

 الماضية 

ن رئيسة قطاع أوآالند
ويعمل ابنه فني.  آالند
  .وآالند

 حكومية

من ُيدار الموحدة ارس
القطاع واجه عندما 20
الحصول مقابل في الية

الت طريق على عظيمة 
إش تحت الوقوع خالل ن

التعل وزارة في مجلسان
با ،"نايلور آارلين" ثل
قطاع داخل االهتمام ت

للقطاع اليومية عمليات
للخطر القطاع استقرار 

إ عند أو بالكامل، رض
آارلي" بـ اتصل ومات،

e.naylor@ousd

الر القطاع ف

 للتوجيه، 

والعمليات لألعمال 

hool  اإلعدادية درسة

hool  اإلعدادية درسة

hool  اإلعدادية درسة

الثانوية للمدارس يمي

عن اإلبالغ/السالمة ح

دورا( والمهنية جامعية
)آخره

شكاوى

قطاع

د اإلنجليزية اللغة علمي

المبكرة ولة

األحداث وقضاء

 األمور                       
 www.ouللحصو

الثمانية األعوام مدار على

متزوج من" جاري يي"
بإحدى المدارس في أوآ

بأو المدارس العامة في

الح الوصاية
للمدا أوآالند قطاع ظل

003 من ابتداًء سنوات،
للوال القضائية لحراسة
خطوات القطاع حرز

من العمل وبدأ والمالي،
الم هذان ويتمثل. عليها

وتمث.  المحلي لمستوى
ذات المالية المسائل في
الع في دور أي يلعب ال

تعرض قد الذي لمالية
القر مبلغ سداد يتم حتى
المعلو من ولمزيد.  ذلك
k12.ca.us. على و

هواتف أرقام
العام لمراقب

التعليم مجلس

المنتدب العام لمراقب
والمساواة لقيادة

المنتدب العام لمراقب

 اإلقليمية إلدارات

المد في 1 المنطقة

المد في 2 المنطقة

المد في 3 المنطقة

اإلقلي التنفيذي لمسؤول

لنصائح اإلرشادي لخط

البديل لتعليم

والمباني ألراضي

 المستقلة لمدارس

الج للحياة اإلعداد مكتب
آ إلى العمل، وتصاريح

االتصاالت مكتب

الش في المحقق/لشكاوى

للق االستشاري لمجلس

لمتعل االستشارية للجنة

الطفو مرحلة في لتعليم

الخاص لتعليم

و الشباب رعاية مكتب

أولياء يل                     
usd.k12.ca.u
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Alliance A، 
Broo، 

Elmhur، 
Es، 

Grass Va
Madis، 

Rise Community
Sobra، 

لمدارس عام آمراقب ه
ط وقت وفي. 2013 يو

السي التعليم مجلس ئيس
المجتم المدارس لقطاع
الج العام المراقب حديد
 ع

آليات مجتمع"عد من
، وذلك بعد أن2008م

لمساعد للتخطيط وعمي
على برامج تدريس عال
شروع الساللم الوظيفية

أ حياته المهنية في التع
 Clevelandالبتدائية

5-1983(ي المواهب
Franklin Yea 

Hillc  )1985 - 1990
في و 2005وحتى  19

ليفورنيا، وجامعة هولي
  .ار، والمعلمين

Castle وجامعة آاليف
مؤهالت التدر(هايوارد

).دآتوراه في التربية(

ي قطاع أوآالند للمدارس
وقد شغل. 2011عام

، ورئيس لجنة الت)20
شرآات عديدة، مثل مر
 باإلضافة إلى مؤسسة
وتطوير المناهج، ومؤس

وفي إبريل.  فروتفيل
جاري يي"بتعيين حدة
20.

موق بزيارة تفضل                      

أ

james.harris 
Acor، وAcademy

okfield Element
rst Community P
speranza Eleme

Fred T. K، وlley 
Ho، وson Middle

Reach Acade، وy
ante Park Eleme

Sojou 

منصبه من" سميث وني
يوني 30 في استقالته ل
رئي أآد. له بديل عن رًيا
االستراتيجية بالخطة 

تح في تؤثر سوف يجية
الموقع زيارة ُيرجى ام،

www الويب على. 
 "يي جاري .

م في أوآالند، وقد تقاع
تعليمية في سبتمبر عام
اث ونائب المستشار ال
مل لتحسين الحصول ع
مشتشارية بالتعاون مع

  

الثين عاًما، بعد أن بدأ
 الثالث في المدرسة اال
مج تعليم النابغين وذوي

r Roundي مدرسة 
crest Schoolرسة 

995قد عمل منذ عام
وآلية سانت ماري بكال
راقبين العامين، والنظا

emont High Sch
الية آاليفورنيا بمدينة ه
ة إلى جامعة ستانفورد

ئيس لمجلس التعليم في
يناير ع 3عوام بتاريخ

009و 2005(لرئيس 
س إدارات منظمات وشر

،!"شباب مفعم بالحيوية
 آاليفورنيا لإلشراف و
والكنيسة المشيخية في
أوآالند للمدارس الموح

014-2013الدراسي 

                     
 هاريس جيمس 

s@ousd.k12.ca
rn Woodland Ele

Barack Ob، وary
Castlemo، وPrep

EnCom، وentary
Korematsu Disco
oward Elementa

New High، وemy
Rudsda، وentary

urner Truth Inde

 م

تو" السيد استقال خدمة،
تفعيل وتم ،2013 عام
جار البحث زال ما نا،
المجلس التزام على يد
االستراتي الخطة أن آد
العا المراقب بشأن حالية

w.ousd.k12.ca.us

"د العام، مراقب
 من الذين قضوا حياتهم
الت ب مستشار الخدمات

من العمل آمدير لألبحا
وهو ما زال يعم".  ت

ق تقديم الخدمات االست
.ت مجتمع آاليفورنيا

جه تربوي على مدى ثال
ي وظيفة معلم للصف 

Eleوآان يدير برنام ،
 عمل ناظًرا مساعًدا في
ى عمله آناظر في مدر

وق).  1992-1995(
مل في آلية بوسطن، و
ه مجهود في إعداد المر

hoolالمدرسة الثانوية 
، وجامعة وال)وريوس

، باإلضافة)ارة العامة

من ِقبل زمالئه آرئ" ي
راسي الثاني بأحد األع

، ونائب ا2005 عام
 عمل أيًضا في مجالس

ش"وشعارها ست باي، 
Oaklandوجمعية ،

Faith Networkو ،
جلس التعليم في قطاع أ
ل المراقب العام للعام ا

                      
المدير، :السابع قطاع
us.: اإللكتروني بريد

ementary: مدارس
bama Academy
ont High School

mpass Academy
overy Academy

Elementar، وary
hland Academy

ale Continuation
ependent Study

العام لمراقب
الخ من سنوات أربع عد

ربيع في العامة وآالند
أيدين بين الذي الدليل ذا

جدي من" آاآيشيبا ديفيد
أآ آما الخدمات، تكاملة
الحا المعلومات لمعرفة

s/superintenden

الم بأعمال لقائم
واحًدا " جاري يي"عد

من منصب نائب" يرالتا
مضى فترات قصيرة م

آلية ميريت"تدريس في
جودة، وذلك عن طريق
ممول من مؤسسة آليا

آموج" جاري يي"عمل
في 1973عام في سنة

ementary Schoo
ذي يتبناه القطاع، آما

Schooباإلضافة إلى ،
(مساعد للمراقب العام

علمية وإدارية بدوام آام
يمز، باإلضافة إلى بذله

في " جاري يي"خرج
درجة البكالو(ي ِبرِآلي

درجات علمية في اإلد

جاري يي"عيد انتخاب
وحدة لمدة الفصل الدرم

ناصب رئيس المجلس
وقد).  2009(التعلم

شباب اآلسيوي في إيس
d Ready to Lear
k of the East Ba

، قام مج2013عام   ن
منصب القائم بأعمال  ي
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و الوجبات، وقوائم                        

  535- 3875: س

  639- 3313: س

9-7703: فاآس 729

 531-4920: فاآس

  654-4135: س

 874-3603: فاآس

 )ى الصف الخامس
28-639 

  451-5905: س

 :8220-636  

  )س
 654-7360: فاآس

  639- 3352: س

337 -639  

874- 3358: فاآس 8

FRE 
338 -639  

 535-2843: فاآس

05-636 

  )س
  535-2861: آس

31-6668: فاآس 53

  )صف الخامس
  536- 4470: س

                     2014
والتقويمات، اتف،

BRIDG 
  )خامس

فاآس 535-3876: ف

فاآس 639-3310: ف

9-7700: هاتف/  94

ف 531-4900: هاتف

فاآس 654-4884: ف

ف 874- 3600: هاتف

ة األطفال االنتقالية إلى
850: هاتف/  94621

فاآس 451-5900: ف

فاآس 636- 8217: 

لية إلى الصف الخامس
ف 654-7373: هاتف

فاآس 639-3350: ف

0: فاآس 639- 336

874-3354: هاتف/ 

ED T. KOREMA
0: فاآس 639- 337

ف 535-2840: هاتف

520: هاتف / 94621

لية إلى الصف الخامس
فاآ 535-2860: تف

31-6677: هاتف/  9

فال االنتقالية إلى الص
فاآس 879-1280: ف

                      2013-4
الهوا أرقام على ول

 الماضية 

GES ACADEMY
إلى الصف الخ النتقالية

هاتف/  94601, 132

 
هاتف/  94603, 401

B  
3994 Burc ,4605

 
ه/  94619, 11900

هاتف/  94618, 668

 
745 C ,94606  /ه

COMM )من روضة
6701 Internat ,1

 

CROCKE 
هاتف/  94610, 525

EAST OA  
:هاتف/  94621, 80

روضة األطفال االنتقال
ه/  94609,  4803

ENCOMPA 
هاتف/  94621, 10

 
67: هاتف/  94603 

Foothil ,94606 /

ATSU DISCOVE
77: هاتف/  94603 

ه/  94602,  3200

6701 Internat ,1
 

روضة األطفال االنتقال
هات/  94606 ,164 

4215 La ,94602

GL )من روضة األطف
هاتف/  94601, 20

 األمور                       
 www.ouللحصو

الثمانية األعوام مدار على

Y @ MELROSE
من روضة األطفال اال(

25 53rd Avenue

BROOKFIELD 
1 Jones Avenue

URCKHALTER
ckhalter Avenue

CARL MUNCK
0 Campus Drive

CHABOT  
86 Chabot Road

CLEVELAND 
Cleveland Street

UNITY UNITED
tional Boulevard

 639- 2853: فاآس

R HIGHLANDS
5 Midcrest Road

AKLAND PRIDE
000 Birch Street

EMERSON )من ر
Lawton Avenue

ASS ACADEMY
25 81st Avenue

ESPERANZA 
10315 E Stree,

FRANKLIN  
915 l Boulevard

ERY ACADEMY
10315 E Stree,

FRUITVALE 
Boston Avenue

FUTURES 
tional Boulevard

 636- 9075: فاآس

GARFIELD )من ر
40 22nd Avenue

GLENVIEW 
a Cresta Avenue

LOBAL FAMILY
35 40th Avenue

أولياء يل                     
usd.k12.ca.u

ا حضرية بكاليفورنيا تطوًر

3-874  

1-273  

4-729  

3-273  

1-273  

3-434  

7-874  

1-273  

1-273  

7-874  

1-273  

1-273  

 ال

 تف
 قع
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 .وفرة

 داخل
 صفحات
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الح المدرسية القطاعات آثر

3750

662

4308

3282

615

3335

7777

530

661

7777

600

665

االتصا ُيرجى أخرى،

الهات بدفتر األعمال سم
مو على اإللكتروني يد

المعلوم من ثروة توفر
المتو التوظيف وفرص

والثانوية واإلعدادية،
الص في المستقلة ارس

  639- 3346: س

  )مس
35-2815: فاآس 53

  )خامس
436-4925: فاآس

خ في الموحدة ارس
ال بأن علًما .الهواتف

بعض في الهواتف م
موقعنا على الحالية ف

.لويب

موق بزيارة تفضل                      

أ

 )ئ

معلومات على حصول

قس في القطاع داخل سية
والبري الهاتف دليل وفر

 ww، ت إلى باإلضافة
و مدرسة لكل اإلنترنت

االبتدائية، للمدارس ال
والمد البديلة المدارس 

فاآس 3344-639: 

تقالية إلى الصف الخام
35-2812: هاتف/  9

نتقالية إلى الصف الخ
ف 436- 4900: هاتف

للمد أوآالند قطاع ن
ا أرقام من العديد يير

أرقام أن آما وساق، 
الهواتف أرقام أحدث 

www.ousالعلى

                     

الطوارئ حاالت في 9

 ط

 الالجئين 

 االلتحاق

للح أو المدَرجة غير ب

الرئيس باألقسام قائمة ى
يتو آما .بأوآالند عامة

ww.ousd.k12.ca
ا عبر البيانات ذلك في

 س

االتصا ببيانات قائمة ة
عرض ويتم. الموحدة

 بتدائية
ACOR 

هاتف/  94621, 10

ن روضة األطفال االنت
3670 Pe ,94619

من روضة األطفال اال
ه/  94610,  1025

آا هذا، األمور ولياء
تغي تطلبت التي نقالت
قدم على يجري لدينا

على العثور ويمكنك.
sd.k12.ca.us/p

                      
 الصحية خدمات

 المشردة األسر عم

 المستقلة دراسات

 القانونية إلدارة

 المهاجرين عليم

 التغذية خدمات

11 رقم اطلب( شرطة

واالنضباط الحضور عم

الطالب مساعدة رنامج

 المدرسة من

/  الطالب تنسيق رآز

 الترجمة خدمات

المكاتب أحد إلى تحويل
 .434-7790 لرقم

على العثور أيًضا مكنك
الع المدارس ضمن يك

a.usالويب على قطاع
ف بما األخرى، الموارد

المدارس دليل
التالية الصفحات عرض
للمدارس أوآالند طاع
  . 57 إلى 55 ن

االب لمدارس
RN WOODLAND
025 81st Avenue

ALLENDALE )من
enniman Avenue

BELLA VISTA )م
East 28th Stree

أو دليل طباعة وقت ي
التنق من عديدة مليات
ل الهاتف أنظمة حديث

 .بكثرة تتغير ألقسام
phonenumbers
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7  

 

4  

  

و الوجبات، وقوائم                        

7452 -654  

54-7309: فاآس 65

 )لى الصف الخامس
  874-3337: اآس

  )صف الخامس
729-7779: فاآس 7

  531- 6616: س

77-729  

1619 -879  

(  
 531-6611: فاآس

  ) الخامس
  636-7920: س

55-532 

  339-6801: آس

  639- 3387: س

482-7272: فاآس 5

  654-7341: آس

  ) إلى الثاني عشر
  639- 3214: س

  6626-531: س

  639- 2891: س

  729- 7739: س

  )سابع
636-1411: فاآس 

  985-1043: آس

                     2014
والتقويمات، اتف،

2: فاآس 654- 7365

54-7377: هاتف/  

ضة األطفال االنتقالية إل
فا 874-3333: هاتف

ألطفال االنتقالية إلى الص
729- 7775: هاتف/  

فاآس 531-6644: ف

34: فاآس 77-729

9: فاآس 654- 7787

)ة إلى الصف الخامس
ف 531-6696: هاتف

MADIS 
SOBRA إلى الصف

فاآس 636-7919: ف

500: هاتف/  94601

فاآ 339-6800: اتف

فاآس 639-2893: ف

531-6400: هاتف/  

فا 654-7337: اتف

من الصف السادس إ(
فاآس 639-3201: ف

فاآس 6600-531: ف

EL  
فاآس 639-2888: ف

فاآس 729-7736: ف

نتقالية إلى الصف الس
636- 1400: هاتف 

  ) الصف الثامن
فاآ 879-1270: تف

                      2013-4
الهوا أرقام على ول

 الماضية 

5: هاتف/  94609, 

PIEDM  
4314 Pi ,94611

PLACE )من روض
920 C ,94607  /ه

REA )من روضة األ
9860 S ,94603

REDW  
هاتف/  94619, 44

32: هاتف/  94621

7: هاتف/  94609 

وضة األطفال االنتقالية
ه/  94602,  3730

SON PARK LO
ANTE PARKة لـ 

هاتف/  94603, 470

THINK C 
2825 Internat ,1

 

ها/  94611, 5880

 إلعدادية
ALLIAN 

هاتف/  94603, 18

 
3700 C ,94602

 
5750 C ,94618 ها

COLISEUM CO 
هاتف/  94621, 13

E  
هاتف/  94610, 374

MHURST COM
هاتف/  94603, 18

هاتف/  94605, 284

من روضة األطفال االن
6328 E ,94621 /

ن روضة األطفال إلى ا
30 M ,94618  /هات

 األمور                       
 www.ouللحصو

الثمانية األعوام مدار على

PERALTA  
460 63rd Street

MONT AVENUE
edmont Avenue

 @ PRESCOTT
Campbell Street

ACH ACADEMY
unnyside Street

OOD HEIGHTS
01 39th Avenue

RISE  
8521 A Stree ,1

SANKOFA  
581 61st Street,

SEQUOIA )من رو
Lincoln Avenue

OWER CAMPUS
من الروضة االنتقالية(

0 El Paseo Drive

COLLEGE NOW
tional Boulevard

 532- 5551: فاآس

THORNHILL  
0 Thornhill Drive

اإل المدارس
NCE ACADEMY
00 98th Avenue

BRET HARTE 
Coolidge Avenue

CLAREMONT 
College Avenue

OLLEGE PREP
90 66th Avenue

EDNA BREWER
48 13th Avenue

MMUNITY PREP
00 98th Avenue

FRICK  
45 64th Avenue

GREENLEAF )م
East 17th Street

HILLCREST )من
Marguerite Drive

 

أولياء يل                     
usd.k12.ca.u

ا حضرية بكاليفورنيا تطوًر
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 usالويب على قعنا

الح المدرسية القطاعات آثر

  )ف الخامس
 636-4655: فاآس

  )ابع
 636-1411: فاآس

  985-1043: س

 
 654-4816: فاآس

  ) الخامس
535-1355: فاآس

  639-3246: اآس

532-5464: فاآس 5

6667-531  

  4904- 549: س

  )لخامس
 874-7764: فاآس

  874-7742: س

  531-6725: آس

337 -874  

 535-2825: فاآس

  )صف الخامس
 535-2834: فاآس

  )س
  639-3206: اآس

87-3388  

 
  535-3834: آس

9- 6105: فاآس 33

77-729  

:1449 -879

موق بزيارة تفضل                      

أ

ل االنتقالية إلى الصف
ف 636- 4653: هاتف

تقالية إلى الصف السا
ف 636- 1400: هاتف

  ) لثامن
فاآس 879-1270: ف

) إلى الصف الخامس
ف 879- 1700: هاتف

ل االنتقالية إلى الصف
879- 1360: هاتف

فا 639- 3244: هاتف

IN  
532-5400: هاتف/ 

:فاآس 6688-531 

فاآس 4900-549: ف

 االنتقالية إلى الصف ا
ف 874- 7762: هاتف

فاآس 874-7774: ف

فاآ 531-6868: تف

75: فاآس 874- 337

MANZA 
ف 535- 2822: هاتف

طفال االنتقالية إلى الص
ف 535- 2832: هاتف

لية إلى الصف الخامس
فا 639-3202: هاتف

 
74: فاآس 87-3381

MELRO 
)ف السادس إلى الثامن

فاآ 535-3832اتف 

9-6100هاتف /  94

 
725: فاآس 77-729

 )إلى الصف الخامس
فاآس 1440-879: 

                     
G )من روضة األطفال

ه/  94605,  4720

ن روضة األطفال االنت
ه/  94621,  6328

 الروضة إلى الصف ا
30 M ,94618  /هاتف

ضة األطفال االنتقالية
890 B ,94608  /ه

H )من روضة األطفال
5222 Y ,94601  /

ه/  94605, 8755

NTERNATIONA
2825 In ,94601 /

JO  
:هاتف/  94611, 5

هاتف/  94618,  25

من روضة األطفال( 
ه/  94606,  1050

هاتف/  94607, 170

هات/  94619, 3750

72: هاتف/  94607

ANITA COMMU
ه/  94601,  2409

MAN )من روضة األط
ه/  94601,  2409

روضة األطفال االنتقال
ه/  94605, 7220

MARTIN LUT 
74: هاتف/  94607

OSE LEADERS
ف الرابع، ومن الصف

ها/  94619,  730

1757 Mou ,4611

NEW HIGHLA 
723: هاتف/  9462

ضة األطفال االنتقالية 
:هاتف/  94605, 79

                      
GRASS VALLEY

Dunkirk Avenue

GREENLEAF )من
East 17th Stree

HILLCREST )من
Marguerite Drive

HOOVER )من روض
Brockhurst Stree

HORACE MANN
Ygnacio Avenue

HOWARD  
5 Fontaine Stree

AL COMMUNITY
nternational Blvd

AQUIN MILLER
5525 Ascot Drive

KAISER  
South Hill Cour

LA ESCUELITA
Second Avenue

LAFAYETTE  
00 Market Stree

LAUREL  
0 Brown Avenue

LINCOLN  
225 11th Stree,

UNITY SCHOOL
East 27th Stree

NZANITA SEED
East 27th Stree

MARKHAM )من ر
0 Krause Avenue

THER KING, JR
960 10th Stree,

SHIP ACADEMY
من الروضة إلى الصف
Fleming Avenue

MONTCLAIR  
untain Boulevard

AND ACADEMY
8521 A Stree ,1

PARKER )من روض
929 Ney Avenue
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4-639  

    

  

  

و الوجبات، وقوائم                        

  451-5903: س

  597-4292: اآس

3633 -874  

0 BLACK MEN 
  )سادس

763-1230: فاآس 7

534-7377: فاآس 

  536- 4470: س

 لمبكرة

  639- 3355: س

4807: فاآس 2-535

7755 -874         

  ُيحدد الحًقا 

   535- 2811: س

  535-3875: س

  639- 3313: س

  729- 7773: س

   535-2803: س

28-639 

 654-7757: فاآس

 535-2843: فاآس

                     2014
والتقويمات، اتف،

 ة

فاآس 451-5902: ف

OAKL  
فا 597-4287: هاتف

3: فاآس 874- 3630

 قلة
OF THE BAY A
 الصف الرابع إلى الس

763- 3661: هاتف/ 

  )ف الثامن
879- 3140: هاتف 

  
فاآس 879-1282: ف

ال الطفولة ة
ACOR  

فاآس 635-1997: ف

2821: هاتف/  946

5: فاآس 874- 7753

ُي: ُيحدد الحًقا فاآس: ف

فاآس 535-2808: ف

فاآس 535- 3876: ف

فاآس 639-3325: ف

فاآس 729-7771: ف

CEN     
فاآس 535-2802: ف

 
871: هاتف/  94621

ف 654-7760: هاتف

ف 535-2825: هاتف

                      2013-4
الهوا أرقام على ول

 الماضية 

البديلة دارس

هاتف/  94606, 110

LAND INTERNA
ه/  94609, 4521

STRE  
0: هاتف/  94609, 

المستق راآة
AREA COMMU
ى الصف األول، ومن

3400 M ,94605 /

ضة األطفال إلى الصف
3709 E ,94601 /

LEARNING WI
هاتف/  94601, 20

مرحلة في يم
N WOODLAND

هاتف/  94621, 10

 
3670 Penni ,619

A  
3: هاتف/  94612, 

A  
هاتف/  94621, 18

 
هاتف/  94606, 24

BRIDG  
1325 53rd  /هاتف

 
هاتف/  94603, 401

هاتف/  94605, 35

NTRO INFANTI
هاتف/  94601, 266

CUES @    
6701 Internat ,1

  

ه/  94609,  4801

ه/  94602,  3200

 األمور                       
 www.ouللحصو

الثمانية األعوام مدار على

المد خيارات
METWEST  

00 Third Avenue

ATIONAL HIGH
 Webster Street

EET ACADEMY
417 29th Street,

الشر مدارس
UNITY SCHOOL

من روضة األطفال إلى(
Malcolm Avenue

ASCEND )من روض
East 12th Street

THOUT LIMITS
35 40th Avenue

التعلي مراآز
D/ENCOMPASS
25 81st Avenue

ALLENDALE 
iman Ave, Rm 1

ALICE STREET
250 17th Street,

ARROYO VIEJO
95 70th Avenue

BELLA VISTA 
10 10th Avenue

GES ACADEMY
d Avenue 94601

BROOKFIELD 
1 Jones Avenue

BURBANK  
50 64th Avenue

L DE LA RAZA
60 E 16th Street

@ LOCKWOOD
tional Boulevard

 2853-639: فاآس

EMERSON  
Lawton Avenue

FRUITVALE  
Boston Avenue

أولياء يل                     
usd.k12.ca.u

ا حضرية بكاليفورنيا تطوًر
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 usالويب على قعنا

الح المدرسية القطاعات آثر

)تاسع إلى الثاني عشر
  534- 0283: س

 
  636-2704: اآس

6354-531  

  )لثامن
  535-3834: آس

  535- 2883: س

  639- 3214: س

161 -879  

  535- 7139: س

 436-3638: فاآس

  835-7170: آس

679 -874  

-4271: فاآس 639-

  ) لى الثاني عشر
  639- 3214: س

34-2018: فاآس 4

)تاسع إلى الثاني عشر
  534- 0283: س

  636-2704: اآس

  874-3796: س

-3675: فاآس 874-

542 -450  

2-7296: فاآس 48

موق بزيارة تفضل                      

أ

س إلى السابع، ومن الت
فاآس 534-0282: ف

MAD 
)من، والصف التاسع

فا 636-2701: هاتف

:فاآس 6070-531 

MELRO 
 الصف السادس إلى ال

فاآ 535-3832اتف 

فاآس 535-2877: ف

فاآس 639-3226: ف

9: فاآس 654- 778

فاآس 535-3880: ف

  
ف 436- 3636: هاتف

فاآ 879- 2130: اتف

WEST   
90: فاآس 874- 678

C  
-1466: هاتف/  946

من الصف السادس إل(
فاآس 639-3201: ف

434-5257: هاتف/  

س إلى السابع، ومن الت
فاآس 534-0282: ف

MAD 
  )اسع
فا 636-2701: هاتف

M  
فاآس 879-3033: ف

-3676: هاتف/  946

8: فاآس 450- 540

82-7109: هاتف/  9

                     
L )من الصف السادس

هاتف/  94601, 21

DISON PARK UP
صف السادس إلى الثام

400 C ,94603  /ه

:هاتف/  94611, 5

OSE LEADERS
ى الصف الرابع، ومن

ها/  94619,  730

هاتف/  94606, 19

ROOTS IN  
هاتف/  94621, 13

87: هاتف/  94609

UNITED   
هاتف/  94601, 21

URBAN PROM
ه/  94601,  3031

ها/  94612, 2629

 OAKLAND MI
88: هاتف/  94607

 انوية
CASTLEMONT 

8601 MacA ,605

COLISEUM C )
هاتف/  94621, 13

FREMONT   
4610 Fo ,94601

L )من الصف السادس
هاتف/  94601, 21

DISON PARK UP
ى الثامن، والصف التا

400 C ,94603  /ه

MCCLYMONDS 
هاتف/  94607, 26

O  
1023 MacA ,610

OAKLAN  
0: هاتف/  94611

12250 Sk ,94619

                      
LIFE ACADEMY
101 35th Avenue

PPER CAMPUS
MADISON من الص

Capistrano Drive

MONTERA  
5555 Ascot Drive

SHIP ACADEMY
من روضة األطفال إلى
Fleming Avenue

ROOSEVELT 
926 19th Avenue

TERNATIONAL
390 66th Avenue

SANKOFA  
581 61st Stree,

FOR SUCCESS
101 35th Avenue

MISE ACADEMY
East 18th Stree

WESTLAKE  
9 Harrison Stree

DDLE SCHOOL
991 14th Stree,

الثا لمدارس
HIGH SCHOOL

Arthur Boulevard

COLLEGE PREP
390 66th Avenue

HIGH SCHOOL
oothill Boulevard

LIFE ACADEMY
101 35th Avenue

PPER CAMPUS
من الصف السادس إلى
Capistrano Drive

HIGH SCHOOL
607 Myrtle Stree

OAKLAND HIGH
Arthur Boulevard

ND TECHNICAL
4351 Broadwa,

SKYLINE  
kyline Boulevard
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5  

 

  )عشر

 

  )*من
4  

48  

-436  

 ) عشر

 

و الوجبات، وقوائم                        

  )لى الثاني عشر
-7144: فاآس  531

(  
874-3661: فاآس 

597-4296: فاآس• 

S 

 636-4701: فاآس

ف التاسع إلى الثاني 
  636- 7996: س

  )ر
3633 -874  

  )ر
  597-4938: س

   874- 3707: س

 :7766-729  

 :3725-874  

  )شر
  879- 0133: س

  729- 7773: س

  904- 6763: س

  )* إلى الثامن
 482-6002: فاآس

ألطفال إلى الصف الثام
482-6002: فاآس 

  )*ى الثاني عشر
82-6002: فاآس 48

  )عشر
-5493: فاآس 436-

ف السادس إلى الثاني

 645-9934: فاآس

                     2014
والتقويمات، اتف،

من الصف السادس إل
-6800: هاتف/  94

)تاسع إلى الثاني عشر
874- 3660: هاتف 

• 597-4294: هاتف

OJOURNER TR
(  

ف 729- 4308: هاتف

RUSDA )من الصف
فاآس 636-7992: ف

لتاسع إلى الثاني عشر
: فاآس 874- 3630

سادس إلى الثاني عشر
فاآس 597-4900: ف

  يين

فاآس  874- 3700: 

فاآس 729- 7762: 

فاآس 874- 3722: 

 السابع إلى الثاني عش
فاآس 879-0131: ف

فاآس 729-7771: ف

  )الخامسبع إلى 
فاآس 904-6440: ف

من الصف السادس( 
فا 482-6000: هاتف

األمن روضة ( الهنود 
7داخلي  893- 8701

من الصف التاسع إلى(
82-6000: هاتف/  9

94  

ف التاسع إلى الثاني ع
-5487: هاتف/  946

BAY AR )من الصف
20-2013  

ف 645- 9932: هاتف

                      2013-4
الهوا أرقام على ول

 الماضية 

COMMUNITY )
4917 Mou ,4619

DEW )من الصف الت
1111 S ,94606 /

  منزل والمستشفى
ه•  94609 ,4521

RUTH INDEPEN
)ى الصف الثاني عشر

ه/  94605,  8251

LE CONTINUA
هاتف/  94621, 11

STRE )من الصف ال
0: الهاتف/  94609, 

من الصف الس(لمؤقت 
هاتف/  94609, 609

االستثنائي ب
  )ص

 
:هاتف/  94608, 28

  ل الروضة 
:هاتف/  94608, 28

  وظائف
:هاتف / 94608, 28

HILLS )من الصف
هاتف/  94605, 23

هاتف/  94608, 35

  مستقلة
Ach )من الصف الرا
هاتف/  94601, 17

مة لألمريكيين الهنود
ه/  94619,  3637

مة الثانية لألمريكيين
1: هاتف/  94607, 

(مة لألمريكيين الهنود 
3626-36 ,94602

171 12th S, 4607

ARISE H )من الصف
3301 12th  ,601

REA TECHNOL
012ها للعام الدراسي 

ه/  94605,  8251

 األمور                       
 www.ouللحصو

الثمانية األعوام مدار على

Y DAY SCHOOL
ntain Boulevard

WEY ACADEMY
Second Avenue

برنامج التوجيه في الم
 Webster Street

NDENT STUDY
من روضة األطفال إلى(

Fontaine Street

ATION SCHOOL
80 70th Avenue

EET ACADEMY
417 29th Street,

مرآز اإلدراج البديل ال
97 Racine Street

الطالب برامج
الخاص التعليم(

 دارة التعليم الخاص
850 West Street

مرآز التشخيص ما قبل
850 West Street

خدمات االنتقال بين الو
850 West Street

IDE ACADEMY
69 84th Avenue

BURBANK  
50 64th Avenue

الم المدارس
hieve Academy
00 28th Avenue

لمدرسة المستقلة العا
Magee Avenue

لمدرسة المستقلة العا
171 12th Street,

لمدرسة الثانوية العام
28 35th Avenue

Street: لموقع الثاني

HIGH SCHOOL
Street, Ste. 205

LOGY SCHOOL
ستتم إعادة تحديد موقعه
Fontaine Street

أولياء يل                     
usd.k12.ca.u

ا حضرية بكاليفورنيا تطوًر
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دلي                     
 usالويب على قعنا

الح المدرسية القطاعات آثر

   535-2861: س

789 -654   

  636- 8216: س

  531-8405: اآس

  639-3262: اآس

61-2024: فاآس 5

   535- 3873: س

 531-6270: فاآس

  639- 2886: س

  535- 2807: س

3391-874  

7523-654  

  874-3337: آس

771 -654  

  531-5655: اآس

  حدد الحًقا

 636-8533: فاآس

776 -874   

42-597  

  729-7715: س

 
3305-874  

موق بزيارة تفضل                      

أ

فاآس 535-2857: ف

6: فاآس 654- 789

فاآس 636-8214: ف

فا 531-8400: هاتف

فا 639- 3262: هاتف

532-7267: هاتف/  

فاآس 535-3871: ف

ف 531- 6226: هاتف

فاآس 639-2884: ف

فاآس 535-2804: ف

:فاآس 874- 3392

3: فاآس 7503-654

فاآ 874-3333: تف

5: فاآس 654- 778

فا 482-7219: هاتف

ُيح: ُيحدد الحًقا فاآس: ف

ف 636- 8232: هاتف

61: فاآس 874- 775

296: فاآس 42-597

  )لى الثامن
فاآس 729-7713: ف

BUNC )11–12(
5: فاآس 3300-874

                     
هاتف/  94606, 164

90: هاتف/  94608

هاتف/  94621, 13

H  
ه/  94619, 1185

ه/  94605, 8755

IN  
2825 In ,94601

هاتف/  94601, 19

ه/  94619,  3825

هاتف/  94621, 11

هاتف/  94601, 26

 
: هاتف/  94607, 9

PIEDM  
3: هاتف/  94611, 8

PLACE  
ها/  94607,  920

87: هاتف/  94609

  
ه/  94602, 3730

هاتف/  94603, 90

WEBST  
ه/  94621,  7980

59: هاتف/  94607

  ل

294: هاتف/  94609

من الصف السادس إل
هاتف/  94605, 973

CHE CONTINUA
0: هاتف/  94607, 1

                      
GARFIELD  

40 22nd Avenue

H.R. TUBMAN 
800 33rd Stree,

HIGHLAND  
322 86th Avenue

HINTIL KUU CA
50 Campus Drive

HOWARD  
5 Fontaine Stree

TERNATIONAL
ternational Blvd

JEFFERSON  
975 40th Avenue

LAUREL  
California Stree

LOCKWOOD    
125 69th Avenue

MANZANITA  
18 Grande Vista

M.L .KING ,JR .
960A 12th Stree

MONT AVENUE
86 Echo Avenue

E @ PRESCOTT
Campbell Stree

SANKOFA  
581 61st Stree,

SEQUOIA  
0 Lincoln Avenue

STONEHURST 
01 105th Avenue

TER ACADEMY
Plymouth Stree

YUK YAU  
291 10th Stree,

البديل لتعليم
  رآز التعليم البديل

4521 Webste ,9

م(آاديمية باراك أوباما
36 Lawlor Stree

ATION SCHOOL
1240 18th Stree
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 .والمزيد

ACAD 

  )ي عشر

(  

(  

87  

و الوجبات، وقوائم                        

 COLLE DEMY

 9886-597   

ف السادس إلى الثاني
8816 -873   

)تاسع إلى الثاني عشر
   635-3830: س

  )ألول
  452-2101: س

  )لث
  904- 6763: س

)ل إلى الصف الخامس

COMMUN 

27-516   

C 

9  

EAST 

78-2366: فاآس 87

  )ف الثامن

  )من

  2013 عام 

                     2014
والتقويمات، اتف،

OAK، GE PREP. 

:فاآس 594- 3900 

OAKLA )من الصف
6: فاآس 873- 8800

OAK )من الصف التا
فاآس 635-7170: ف

 األطفال إلى الصف األ
فاآس 333-8399: ف

ألطفال إلى الصف الثال
فاآس 904-6400: ف

 كومًيا

A )من روضة األطفال
  562- 8030: هاتف

NITY SCHOOL 

723: هاتف/  94606

COX ACADEMY
 
904- 6303: هاتف/  

T OAKLAND LE

78-2236: هاتف/  

ضة األطفال إلى الصف
   842-1181: ف

طفال إلى الصف الثام
2063 -452  

يونيو 30 في لموحدة

                      2013-4
الهوا أرقام على ول

 الماضية 

KLAND MILITA
  )لى الثاني عشر

:هاتف/  94608, 3

AND SCHOOL F
0: هاتف/  94612 5

KLAND UNITY 
هاتف/  94605, 60

VINCE )من روضة
هاتف/  94607, 19

WOR )من روضة األ
هاتف/  94601, 17

حك المعتمدة قلة
 الند

ASPIRE COLLE
ه/  94605,  8030

FOR CREATIV
  )ى الصف الثامن

2111 Internat ,6

Y EDUCATION 
 )ى الصف الخامس

9860 S ,94611

EADERSHIP AC
  )ى الثاني عشر

2607 Se ,94605
/05/2013(  

URBAN  )من روض
هاتف/  94619, 53

YU M )من روضة األ
3: هاتف/  94606, 

ا للمدارس أوآالند طاع

 األمور                       
 www.ouللحصو

الثمانية األعوام مدار على

ARY INSTITUTE
من الصف السادس إل(

877 Lusk Street

FOR THE ARTS
530 18th Street

HIGH SCHOOL
38 Brann Street

ENT ACADEMY
11 Union Street

RLD ACADEMY
00 28th Avenue

المستق لمدارس
أوآال في لعاملة

EGE ACADEMY
Atherton Street

VE EDUCATION
من روضة األطفال إلى(

tional Boulevard

FOR CHANGE
من روضة األطفال إلى(

unnyside Street

CADEMY HIGH
من الصف التاسع إلى(

eminary Avenue
14 حتى معلق القرار(

MONTESSOR
28 Brann Street

MING SCHOOL
321 10th Street,

قط إغالق المقرر من*

أولياء يل                     
usd.k12.ca.u

ا حضرية بكاليفورنيا تطوًر

65  

CO 

531  

5  

-562  

4   

  

2  

2   

-291   

  )س

(  

  )عشر
5

E
)
t

S
,

L
t

Y
t

Y
e

ا
ا

Y
t

N
)
d

E
)
t

H
)
e
ا(

I
t

L
t

*

دلي                     
 usالويب على قعنا

الح المدرسية القطاعات آثر

58-1013: فاآس 65

7950-992  

OVA CONSERV

1-9434: فاآس 285

562-5239: فاآس 5

E.C. R 

-9539: فاآس 729-

  )صف الثامن
36-9765: فاآس 4

ASPIRE G

  632- 1569: س

)ف الخامس إلى الثامن
318 -879  

LIGHTHOU 

271-8803: فاآس 5

LIGH 

271-8803: فاآس 5

ASPIRE L

   635- 7727: س

-9783: فاآس 633-

طفال إلى الصف الخامس
   638-0744: س

)ل إلى الصف الخامس
    568-3521: س

NORTH O 

1222-655  

  )سادس إلى الثامن
67-532 

ف التاسع إلى الثاني ع
532-6753: فاآس 0

موق بزيارة تفضل                      

أ

ASPIRE BER 

58-2900: هاتف/  9

 )للكبار/لثاني عشر
:فاآس 992- 7855 

VATORY OF V

5-7511: هاتف/  94

EAST OAKLA

562-5238: هاتف/  

REEMS ACADE

-6635: هاتف/  946

روضة األطفال إلى الص
436-9760: هاتف/  

GOLDEN STAT
  )ثاني عشر

فاآس 562-8030: ف

KIPP B )من الصف
82: فاآس 879- 242

USE COMMUNI

562-8825: هاتف/  

HTHOUSE COM

562-8801: هاتف / 

LIONEL WILSO
  )ني عشر

فاآس 635-7737: ف

  )اسع فقط
-0750: هاتف/  946

AS )من روضة األط
فاآس 638-9445: ف

A )من روضة األطفال
فاآس 568-3101: ف

OAKLAND COM

:فاآس 655- 0540 

OA )من الصف السا
751: هاتف/  9460

94  

OAKLA )من الصف
00داخلي  893- 870

                     
RKLEY MAYNA

  ) ى الصف الثامن
6200 Sa ,94608

CIVICOR )الصف ال
:هاتف/  94607, 1

OCAL/INSTRU
  )ى الصف الثامن
3800 Mou ,4619

AND LEADERS
  )ى الصف الثامن

2614 S ,94605

EMY OF TECHN
  )ى الصف الثامن
8425 MacA ,605

ASPIRE ER )من ر
1936 Co ,94601

TE COLLEGE P
لصف السادس إلى الث

هاتف/  94621, 10

BRIDGE CHART
21: هاتف/  94607

ITY CHARTER 
  ) الثاني عشر

444 He ,94621

MMUNITY CHA
  )ى الصف الثامن

444 He ,94621

ON COLLEGE P
لصف التاسع إلى الثان

هاتف/  94603, 40

LPS O )الصف التا
8601 MacA ,605

SPIRE MILLSMO
هاتف/  94605, 320

ASPIRE MONAR
هاتف/  94603, 144

MMUNITY CHA
  )ى الصف الثامن

:هاتف/  94608, 1

KLAND CHART
3001 Interna ,01

345 12th  ,4607

AND CHARTER 
00: هاتف/  94607

                      
ARD ACADEMY
من روضة األطفال إلى
an Pablo Avenue

RPS ACADEMY
01 Myrtle Stree

MENTAL ARTS
من روضة األطفال إلى
untain Boulevard

SHIP ACADEMY
من روضة األطفال إلى
eminary Avenue

NOLOGY & ART
من روضة األطفال إلى
Arthur Boulevard

RES ACADEMY
ourtland Avenue

PREPARATORY
ACADEMY )من ال

009 66th Avenue

TER ACADEMY
991 14th Stree,

HIGH SCHOOL
من الصف التاسع إلى
genberger Road

RTER SCHOOL
من روضة األطفال إلى
genberger Road

PREPARATORY
ACADEMY )من ال

00 105th Avenue

AKLAND R & D
Arthur Boulevard

ONT ACADEMY
00 62nd Avenue

RCH ACADEMY
45 101st Avenue

RTER SCHOOL
من روضة األطفال إلى
000 42nd Stree

TER ACADEMY
ational Boulevard

 532- 6753: آس
Street: موقع الثاني

HIGH SCHOOL
345 12th Stree,
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 F
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Park
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Calmar

Sanborn

Cochrane

Ta
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Elsi
e

Clar
em

ont

D
un

ki
rk

Lyon

Braemar

Alvarado

Ramp

Bywood

Fo
re

st
 H

ill

La Salle

Santa

Ray

Girvin

Bacon

Michigan

Monterey

San Leandro

74
Th

Rosewood

Robinson

G
rand

View

U
nd

er
hi

l ls

Oakport

Saint

Andrews

Fernwood

Tobruk

Estates

Maud

Holy

Redeemer

Embarcadero

Leona

Ho
lyr

oo
d

Cabot

17Th

Guido

Magellan

Saroni

Locha rd

R ifle Range

Russell

Macarthur

Coliseum

Williams

Fe
rn

ho
ff

Grizzly
Peak

Coach

Gravatt

Broadway

21St

Lake Chabot

Be
gie

r

Crest

Westover

Revere

KimberlinHeights

19Th

Cyclotron

Deerfield

57
Th

Bolivar

Scenic

Dolore
s

Golf Links

Leim ert

7Th

Taurus

Scout

Burm
a

View

ValleyView

Pershing

Elverton

Panoramic

Seneca

Pablo

Surrey

Capwell

Geranium

Capricorn

Panoramic Rim

Earhart

580

80

Oakland
Zoo

880

Keller

Richmond

C
am

pus

Frontage

Margie

Be
lle

vu
e

S na
ke

Brookpark

Main

Berk ley Aquatic

61

Executive

Quail

M iddle
Harbo

r

Peninsula

Tunnel

Kaiser C
reek

Shepa
rd

Can
yo

n

Skyline

Grass Va lley

Pinehurst

Redwood

San Francisco Alameda

Ridge Top

4Wd

BigBurn

Oakland San Francisco

Brown Ranch

§̈¦580

§̈¦24

§̈¦13

§̈¦ 580

§̈¦580 §̈¦580

§̈¦880

§̈¦880

§̈¦24

§̈¦8
0

§̈¦88
0

Barack
Obama Academy
(Program of CDS)

Oakland
Tech Upper

Campus

Greenleaf

Sankofa Academy

AllendaleBella
Vista

Global
Family

Emerson

Garfield

Grass
Valley

Horace
Mann

Markham

Parker

Community United

Sequoia

Madison Park Lower
Campus (Sobrante Park)

Hoover

Manzanita
SEED

Bridges
Academy

PLACE @
Prescott

Reach
Academy

Hillcrest

Brookfield

Burckhalter

Chabot

East
Oakland

Pride

Cleveland

Crocker
Highlands

Franklin

Fruitvale

Glenview

Futures Academy
New

Highland
Academy

Lafayette

Laurel

Lincoln

Joaquin
Miller

Montclair

Peralta

Piedmont
Avenue

Redwood
Heights

Thornhill

ACORN Woodland

Howard

Carl
Munck

Kaiser

Fred T. Korematsu
Esperanza

Manzanita
Community

EnCompass Academy

Martin
Luther

King Jr

Intl Community School

Think
College
Now

RISE

Sojourner Truth
Independent
Study

Madison Park Upper
Campus (Madison)

Claremont

Frick

West
Oakland

Bret
Harte

Edna
Brewer

Montera

Roosevelt

Westlake

Elmhurst
Comm Prep

Alliance
Academy

Roots
Intl

United For
Success

Urban
Promise Academy

Community
Day
School MS

Coliseum College
Prep

Castlemont
High School

Fremont
High

School

Oakland
High

Oakland
Technical

Skyline

Street
Academy

Community
Day School HS

MetWest

McClymonds
High School

Oakland
International
High

Life
Academy

Ralph J. Bunche High
Dewey Academy

Gateway To College
at Laney College

Rudsdale Continuation

Civicorps

Achieve Academy

KIPP Bridge Charter

American Indian Public
Charter

Oakland
Charter

Academy

Aspire Golden
State College

Aspire Lionel
Wilson

Bay Area Technology

Oakland
Military Institute

Oakland
School for
the Arts

American Indian
Public High

School

ARISE
High School

Lighthouse
Community
High School

LPS Oakland R&D

Oakland Charter
High

Oakland
Unity High

100
Black
Men

World
Academy

Aspire
Millsmont

Aspire
Monarch

Learning
Without

Limits

American Indian
Public

Charter II

ASCEND
Charter
School

Aspire Berkley Maynard

Aspire
ERES

Academy

COVA

East
Oakland

Leadership Academy

EC Reems
Academy

Lighthouse
Community
Charter

North Oakland
Community Charter

Vincent
Academy

Stonehurst
@Korematsu

Acorn
Woodland/EnCompass

Alice
Street

Allendale

Arroyo
Viejo

Bella
Vista

Bridges
Academy @

Melrose

Brookfield

Burbank

Centro
Infantil de

la Raza

Cox Pre-K
@ Reach
Academy

Emerson

Fruitvale

Garfield

H. R.
Tubman

Highland

Hintil
Kuu Ca

Howard

International

Jefferson

Laurel

Lockwood

Lockwood
Pre-k @ CUES

Manzanita

Martin
Luther King
Jr.

Piedmont
Avenue

PLACE @
Prescott

Sankofa

Sequoia

Stonehurst

Webster

Yuk Yau

KING
ESTATES

COLE

MARCUS
FOSTER

HIGHLAND

JEFFERSON

LOCKWOOD

MANZANITA

MELROSE

PRESCOTT

STONEHURST

WEBSTER

WHITTIER

ELMHURST

CALVIN SIMMONS

HAVENSCOURT

CASTLEMONT

FREMONT

MCCLYMONDS

Schools (#)

_̂Pre-K (32)

#0Grades TK-5 (18)

!UGrades TK-7 (2)

#7Grades K-3,6-8 (1)

#*Grades K-5 (32)

#VGrades K-8 (1)

#IGrades K-12 (1)

")Grades 6-8 (14)

"JGrades 6-8,9 (1)

"/Grades 6-12 (1)

&MGrades 6,9-12 (1)

&-Grades 9-12 (10)

&3Grades 10-12 (1)

&:Grades 11-12 (3)

kjCharter (31)

CAMPUS

2013-2014 Oakland Unified School District
Pre-K District Programs

B e r k e l e yB e r k e l e y

E m e r y v i l l eE m e r y v i l l e

P i e d m o n tP i e d m o n t

A l a m e d aA l a m e d a

S a n  L e a n d r oS a n  L e a n d r o

0 1 20.5 Miles
¯

Updated 06.2013
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J. Bunche

High
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Barack
Obama Academy
(Program of CDS)

Oakland
Tech Upper

Campus

Greenleaf

Sankofa Academy

AllendaleBella
Vista

Global Family

Emerson

Garfield

Grass
Valley

Horace
Mann

Markham

Parker

Community United

Sequoia

Madison Park Lower
Campus (Sobrante Park)

Hoover

Manzanita
SEED
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Prescott

Reach
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Hillcrest

Brookfield

Burckhalter
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East
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Pride
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Glenview
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New
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Miller
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King Jr
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Claremont

Frick

West
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Bret
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Brewer

Montera

Roosevelt
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Alliance
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Promise Academy
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Day
School MS

Coliseum
College Prep

Castlemont
High School

Fremont
High School
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High

Oakland
Technical

Skyline

Street
Academy

Community
Day School HS

MetWest

McClymonds
High School

Oakland
International
High

Life
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Ralph
J. Bunche

High
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Gateway To College
at Laney College

Rudsdale Continuation
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Alice
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American Indian
Public High
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Lighthouse
Community
High School
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Unity High

World
Academy
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Millsmont
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Monarch

Learning Without Limits

Vincent
Academy
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Bridge
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College
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Wilson
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2013-2014 Oakland Unified School District
Middle School District and Charter Schools
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_̂Pre-K (32)

#0Grades TK-5 (18)

!UGrades TK-7 (2)

#7Grades K-3,6-8 (1)
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#VGrades K-8 (1)

#IGrades K-12 (1)

")Grades 6-8 (14)

"JGrades 6-8,9 (1)

"/Grades 6-12 (1)

&MGrades 6,9-12 (1)

&-Grades 9-12 (10)

&3Grades 10-12 (1)

&:Grades 11-12 (3)
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kjCharter: Other (13)
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World
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_̂Pre-K (32)

#0Grades TK-5 (18)

!UGrades TK-7 (2)
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#VGrades K-8 (1)

#IGrades K-12 (1)
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kjCharter: Other (19)
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