
   
 

   
 

 Granite School District                                           

2500 South State Street 

Salt Lake City, Utah 84115 

385-646-5000 

تلتزم مقاطعھ مدارس الجرانیت بتوفیر التعلیم الجید للطالب في بیئة امنة و معدة لتقدیم الدعم و الترحیب, ولتحقیق ھذا  الغرض 
تحافظ مقاطعة  الجرانیت سیاسات تمنع السلوك الذي یعطل البیئة التعلیمیة ,یرجى االطالع على سیاسة مقاطعة الجرانیت في 

 الموقع ادناه والتي تشمل جمیع سیاسات المقاطعة

http://www.graniteschools.org/legal/policies/    

 السالمة المدرسیة

ومن بین أمور أخرى، تحظر  مدرسة او  انشطة طالبیة تقوم بأنتھاك سیاسة المدارس السلوك الغیر أمن و عرقلة برامج ال
سیاسات مدارس الجرانیت التھدیدات أو أعمال العنف؛ حیازة أسلحة حقیقیة أو ذات مظھر مماثل أو متفجرة أو مواد ضارة أو 

تدمیر الممتلكات أو تشویھھا؛ العصیان المتعمد أو مواد قابلة لالشتعال؛ نشاط العصابات؛ السلوك اإلجرامي أو التخریبي؛ أو 
 التحدي المستمر لمدرسة ؛ وحیازة المخدرات غیر المشروعة، والكحول، أو غیرھا من المواد المحظورة

 المضایقة ,المضایقة عن طریق االنترنیت ,التھدید و االنتقام

یدة , اي ان البلطجة والمضایقة االلكترونیة او التھدید تؤدي ھذي الصفات  الى تعطیل حق الطالب في التمتع ببیئة مدرسیة ج
واالنتقام او اي سلوك ذات صلة غیر مقبول, حیث یتم تدریب المسؤولین و معلمین و مستشارین و اخصائیین اجتماعیین 

 وعلماء النفس في كل المدارس لالستجابة للبلطجة والمضایقات االلكترونیة والتھدید واالنتقام

: فأن المضایقة  و المضایقات االلكترونیة والمعاكسات لھا عناصر وصفات مشتركة بصوره عامة  

 نیة احداث ضائقة او ضرر   •
 عالقة تكون فیھا موازین السلطة او القوة غیر متساویة  •
األفعال والكلمات واإلیماءات المتكررة (أو في بعض الحاالت، فعل فظیع) من العنف أو الترھیب أو اإلذالل أو    •

 زلة االجتماعیة.الع

المضایقة و المضایقة االلكترونیة و التھدید و االنتقام قد تتمثل بـأشكال مختلفة من ضمنھا وال تقتصر على العنف الجسدي 
و العدوانیة و االعتداءات او التھجم  اللفظي و الخطي  و/او العزل او التالعب او اإلھمال النفسي االجتماعي . وقد یتضمن 

ولكن السلوك یمكن أن یكون أیضا غیر مباشر أو خفي في الطبیعة مات مباشرة و  مفتوحة ضد الضحیة . ھذا السلوك ھج
مثال  نشر الشائعات او اشراك طالب اخر في ھذا السلوك وقد تتواجد  المضایقة و المضایقة االلكترونیة و التھدید باألخص  

اضع لھذا السلوك وقد تتضمن المضایقة و المضایقة في ظروف یكون فیھا الضحایا او المستھدفین  مستسلم او خ
االلكترونیة و التھدید و االنتقام  خروقات للحقوق المدنیة في ظروف تكون فیھا الضحیة مستھدفة بناءأ على واحد او اكثر 

 من الفئات المحمیة . 

 

 



   
 

   
 

 

  التمیز و التحرش الجنسي

الجرانیت بجمیع قوانین ولوائح الحقوق المدنیة (یرجى االطالع أدناه للحصول على وصف موجز للقوانین  تلتزم مدرسة
واللوائح االتحادیة ومعلومات االتصال لمسؤولي المقاطعات المعینین إلدارة القوانین وعلى ھذا النحو، تحظر المقاطعة جمیع 

واالنتقام من أي فرد على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الحمل أو  أشكال التمییز والتحرش (بما في ذلك التحرش الجنسي)
الدین أو األصل القومي أو السن أو الحالة االجتماعیة أو اإلعاقة أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة وبرامجھا التعلیمیة، 

ما یتخذ السلوك التمییزي أو التحرش  الذي وأنشطتھا، وقبولھا، و وسیلة للدخول مرافقھا ، أو غیرھا من العالجات. وغالبا 
 یستھدف الفرد أو مجموعة من األفراد نموذجا واحدا أو أكثر من األشكال التالیة:

 ارتكاب أعمال جسدیة عدوانیة أو عنیفة أو التھدید بھا. •
 التواصل غیر المرغوب فیھ، والنكات، والقصص، والصور، واإلیماءات، أو عرض مواد ھجومیة •
إذالل أو إھانة شخص أو استبعاده عمدا من المشاركة في أي من المرافق أو البرامج أو األنشطة أو الوظائف عزل أو  •

 أو غیرھا من المزایا أو الوصول إلیھا
استخدام النوتات، أو الشواھد، أو الصور النمطیة السلبیة أو االنخراط في استدعاء االسم، أو اإلساءة اللفظیة، أو  •

 ئة.التعلیقات المسی
الكتابة على الجدران، والرسومات، أو االتصاالت الرمزیة األخرى مع رسائل تھدیدیة ، وصف لحط من شأن  •

 االخرین ، أو الرسوم النمطیة كاریكاتوریة. 

ویمكن أن یكون السلوك التحرش الجنسي مدمرا بشكل خاص. وعادة ما ینطوي التحرش الجنسي على أوجھ تقدم جنسي أو غیر 
أو طلبات جنسیة أو غیر ذلك من أشكال السلوك اللفظي أو البدني أو التواصل غیر المرغوب فیھ ذي الطابع مرغوب فیھ 

الجنسي الذي یستھدف شخص آخر استنادا إلى جنس ذلك الفرد أو میولھ الجنسیة أو ھویتھ الجنسیة أو المطابقة / عدم المطابقة 
 نسیة تخلق بیئة تعلیمیة تخویفیة أو عدائیة أو ھجومیة.مع صورة حقیقیة أو متصورة للجنس أو صورة نمطیة ج

 التبلیغ و التصحیح

أفضل المصادر  لتحدید ومعالجة حوادث السلوك غیر اآلمن، والتمییز، والتحرش، والمضایقة ، والتسلط عبر اإلنترنت، 
 والتھدید ، واالنتقام ھم الطالب والموظفین. تقدم  مدرسة الجرانیت عدة طرق لإلبالغ:

 تقوم كل مدرسة بنشر معلومات االتصال الخاصة بمشرفین أو أكثر من الموظفین أو الموظفین الذین سیتلقون التقاریر •
 العدید من المدارس لدیھا "صنادیق األصدقاء" أو غیرھا من المواقع المماثلة لتقدیم تقاریر مكتوبة •
أي حاالت خطیرة تنطوي على التسلط أو األسلحة  الخط الساخن لسالمة المقاطعة متاح إذا كان الطالب على بینة من •

 801-664-2929النص:  801-481-7199الھاتف:  -أو السلوك غیر اآلمن 
 على ھواتفھم. safeUTیمكن للطالب استخدام تطبیق   •
 یمكن للطالب تقدیم تقریر شفھي أو كتابي إلى أي مدرس أو أي موظف آخر  •

ورا في جمیع التقاریر واتخاذ الخطوات المناسبة للقضاء على السلوك المسيء، ستقوم منطقة مدرسة الجرانیت بالتحقیق ف
ومعالجة آثاره، ومنع تكراره. باإلضافة إلی تقدیم شکاوى إلی مدیري المدارس، یمکن تقدیم الشکاوى إلی مسؤول في المنطقة 

ع  االباء و االمھات  أولیاء األمور، او األوصیاء  المعینة (المحددة أدناه). وستحاول المقاطعة حل المسائل التي تعمل بالتعاون م
في أدنى مستوى ممكن. إذا لم یتم حل مخاوف الحقوق المدنیة على مستوى المدرسة أو المقاطعة، یمكن تقدیم الشكاوى إلى 

, Suite 310 ,1244 Speer Boulevardمكتب الحقوق المدنیة، المنطقة الثامنة، وزارة التعلیم األمریكیة، المبنى االتحادي  
Denver ,Colorado 80204. 

وتطبق المحظورات الموصوفة أعاله على السلوك الذي یحدث خارج المدرسة، أو ساعات الدراسة، أو األنشطة ذات الصلة 
بالمدرسة إذا كان السلوك یعرقل البیئة التعلیمیة بصورة جوھریة. قد یتعرض الطالب الذین یخالفون سیاسات المدارس فیما 



   
 

   
 

تعلق بسالمة المدرسة والتمییز والتحرش والمضایقة (البلطجة)  والتسلط عبر اإلنترنت والتھدید  واالنتقام  ألنضباط الطالب و ی
التي تتضمن : اجتماع الوالدین / الوصیین والتعلیق / الطرد واإلحالة إلى القانون والتنسیب في برنامج بدیل، و / أو نتائج 

 للظروف.وخطوات عمل  اخرى مناسبة 

 

لمزید من المعلومات حول سیاسات منطقة مدرسة الجرانیت أو أي موضوعات تم تناولھا في ھذا األشعار، یرجى االتصال 
 385-646-4009بمسؤول االمتثال بالمقاطعة عن طریق االتصال على الرقم) 

 بالتوقیع أدناه، أقر بأنني قد راجعت وفھمت المعلومات الواردة انفاَ.

 

———————————————————————————————————الطالب أسم 
—— 

 

—————————التاریخ ———————————————————توقیع ولي االمر/الوصي  
—— 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

    

 

 
 

  

 



   
 

   
 

 
 

 


