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2019-2020 Calendar & Handbook 

Join the Journey! 
 

Translations of handbook are available in Arabic, French, Kirundi, Nepali, Swahili, and Vietnamese. 
EEO: This material is available in alternate formats for persons with disabilities. To request an accommodation, please call 1.800.253.0101 (TTY) or 

1.800.253.0195 (voice). 

 
 

 كتیب ودلیل عام 2019-2020

 انضم إلى الرحلة !
 

 تتوفر ترجمة الدلیل باللغات العربیة والفرنسیة والكروندیة والنیبالیة والسواحیلیة والفیتنامیة
  الكتیب متاح  أیضَا في أشكال بدیلة  لألشخاص ذوي اإلعاقة للطلب والتوّصیة  یرجى االتصال باألرقام التالیة

              1.800.253.0101 (TTY)          1.800.253.0195 (voice) 
 
 
page 2  
CONTENTS  المحتویات  
CONTACT INFORMATION  معلومات االتصال 
Note: All addresses are Burlington VT 05401 unless indicated - 
 مالحظة: جمیع العناوین هي برلینغتون فیرمونت  05401 مالم یذكر خالف ذلك
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Continued on next page - یتبع في الصفحة التالیة  
  
you need to correct the date of Eid-Ul-Adha . It is four days. 
Eid al-Adha falls on Sunday, August 11, 2019  and  
the last day will be on Wednesday,August 14.  
 
In page 24, the last highlighted paragraph. it contains three sentences . you had copied them 
again.They are not  even related to each other .The first sentence are in  weapon 
possession topic   (A weapon includes, but is not limited to, a firearm, an explosive device, 
or a potentially dangerous device such as a sharp-edged item that can inflict bodily harm.) . 
and the last two sentences are In page 19 in the sidebar under  the   topic (Commitment to 
Diversity & Equity in the Burlington School District)  Vermont Agency of Education Best 
Practices for Schools Regarding Transgender and Gender Nonconforming Students Visit 
http://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-best-practices-transgender-and-
gnc.pdf 
I wonder why you did that. I think it is much better if we just omit  
 the last highlighted paragraph. It seems odd. 
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 مدارس مقاطعة برلنغتون
 انضم إلى الرحلة

 كتیب ودلیل عام  2019-2020
 تتوفر ترجمة الدلیل باللغات العربیة والفرنسیة والكروندیة والنیبالیة والسواحیلیة والفیتنامیة

 هذه الكتیب متاح في أشكال بدیلة  لألشخاص ذوي اإلعاقة للطلب ، یرجى االتصال
1.800.253.0101 (TTY) 

 أو 1.800.253.0195 
 دلیل السنة الدراسیة                        14-3
 التوصیات                                      15
 إدارة األسبستوس                              15
 الحضور / الغیاب / التأخیر                   16
 التنمر / المضایقة / واإلزعاج                16
 البحث على األطفال                           19
  السلوك                                         19 
  الممارسات المتجددة                          19
  المخدرات / الكحول                          19
  التبغ / الدخان                                 20
  نظام الدعم التربوي                          20

  استخدام الكمبیوتر الموثوق، والشبكات  
 واستخدام اإلنترنت                           20

  عمر دخول الطالب المدرسة                21     
  فحوصات السمع والبصر                   21
  الدواء في المدارس                          21
 التجنید/ التوظیف بعد المرحلة الثانویة      21
 عدم التمییز                                   21
  الوالد / ولي األمر                            22
  حمایة حقوق الطالب                         22
  إغالق المدرسة                               22
  السالمة المدرسیة                             22
  سجالت الطالب / البیانات                   23

  مؤهالت المعلم / المعلم المساعد            24  
 خدمات التدریس / الخدمات المنزلیة        24
 شریط فیدیو / فیلم / تصویر                 24
 امتالك السالح                                24

For more info: www.bsdvt.org لمزید من المعلومات موقع المنطقة التعلیمیة  

 المدرسة المدیر / المسؤول العنوان الهاتف الفاكس

  ثانویة  برلنغتون نویل كرین 52 انستیتیود رود  864-8411 864-8408

  ثانویة  برلنغتون المهنیة  52 انستیتیود رود 864-8426 864-8521

 مدرسة شامبلین االبتدائیة جو ریستغیني 800 باین ستریت. 864-8477 864-2157

  برنامج التعلیم المبكر ستاسي كورتیس  150 كولشستر أفینیو  864-8463 864-8501

  مدرسة ادموند االبتدائیة شیلي ماثایس 288 مین ستریت  864-8473    864-2166    
  مدرسة ادموند المتوسطة میغن ماكدونو 275 مین ستریت.  864-8486 864-2218

  مدرسة فلن االبتدائیة الشان  ویتمور سیلز 1645 نورث افنیو  864-8478 864-2145

 هورایزنس بابي رایلي 1251 نورث افنیو  864-8497 864-8501

 

 مدرسة هانت االبتدائیة ماتي شایت 1364 نورث افنیو 864-8469 864-8467

 انتركریتد ارت اكادیمي كیفن روبنسون 6 ارشیبلد ستریت  864-8475 864-2162

 او ان ت او ب بابي رایلي 52 نورث افنیو 864-8496  864-8408

 مدرسة سمث االبتدائیة لین فیلن 332 إیثان ألن بكوي 864-8479  864-4923

  مدرسة سستنبلتي اكادیمي نینا أوربیزا 123 نورث ستریت 864-8480 864-2161

 
For more info: www.bsdvt.org      مكاتب المنطقة      لمزید من المعلومات الموقع 

 المكتب االسم العنوان الهاتف الفاكس

 المدیر العام یا  بینك 150 كولشستر افنیو 864-8474 864-8501

 مدیر المناهج وطرق التدریس ستیفاني فیلیبس 150 كولشستر افنیو 864-8492 864-8501

 مدیرة الموارد البشریة  سوزان أندرسون 150 كولشستر افنیو 865-5332 540-3010

  مدیرة برنامج متعلمي اللغة میریام احتشام كیتنك 150 كولشستر افنیو 865-5332 864-8501 

  مدیر السالمة والمساواة هنري سباركس 52 انستیتیود رود  865-4168  864-8408

  المدیر التنفیذي لشؤون االستشارة نیكي فولر 150 كولشستر افنیو  865-5332 540-3010

 مدیر المالیة نیثن الفري 150 كولشستر افنیو  864-8462  864-8501

 مدیر الخدمات الغذائیة دوغ دیفیس 52 انستیتیود رود  864-8415  864-8438

 مدیر المنح باري كروسنر 150 كولشستر افنیو 864-8462 864-8501

 مدیر الخدمات العقاریة مارتي سبولدینك  287 شلبورن رود 864-8453 864-8513

 مدیرة خدمات دعم الطالب  لورا نوجنت 150 كولشستر افنیو  864-8456 864-8501

 مدیرة فرص التعلم الموسعة   كریستي جالیز 150 كولشستر افنیو  540-0285  864-8501

For more info: www.bsdvt.org  مجلس التعلیم 
 

 الجناح االسم العنوان الهاتف  االیمیل

Egorman@bsdvt.org 2020 310-4518 1 اریك جورمان  57 بروكس افنیو 

scarey@bsdvt.org 2020 863-6290 PO Box 5393, 05402 2 ستیفن كاري 
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 مدیر الخدمات العقاریة مارتي سبولدینك  287 شلبورن رود 864-8453 864-8513

 مدیرة خدمات دعم الطالب  لورا نوجنت 150 كولشستر افنیو  864-8456 864-8501

 مدیرة فرص التعلم الموسعة   كریستي جالیز 150 كولشستر افنیو  540-0285  864-8501

For more info: www.bsdvt.org  مجلس التعلیم 
 

 الجناح االسم العنوان الهاتف  االیمیل

Egorman@bsdvt.org 2020 310-4518 1 اریك جورمان  57 بروكس افنیو 

scarey@bsdvt.org 2020 863-6290 PO Box 5393, 05402 2 ستیفن كاري 

  مدرسة ادموند المتوسطة میغن ماكدونو 275 مین ستریت.  864-8486 864-2218

  مدرسة فلن االبتدائیة الشان  ویتمور سیلز 1645 نورث افنیو  864-8478 864-2145

 هورایزنس بابي رایلي 1251 نورث افنیو  864-8497 864-8501

 

 مدرسة هانت االبتدائیة ماتي شایت 1364 نورث افنیو 864-8469 864-8467

 انتركریتد ارت اكادیمي كیفن روبنسون 6 ارشیبلد ستریت  864-8475 864-2162

 او ان ت او ب بابي رایلي 52 نورث افنیو 864-8496  864-8408

 مدرسة سمث االبتدائیة لین فیلن 332 إیثان ألن بكوي 864-8479  864-4923

  مدرسة سستنبلتي اكادیمي نینا أوربیزا 123 نورث ستریت 864-8480 864-2161

 
For more info: www.bsdvt.org      مكاتب المنطقة      لمزید من المعلومات الموقع 

 المكتب االسم العنوان الهاتف الفاكس

 المدیر العام یا  بینك 150 كولشستر افنیو 864-8474 864-8501

 مدیر المناهج وطرق التدریس ستیفاني فیلیبس 150 كولشستر افنیو 864-8492 864-8501

 مدیرة الموارد البشریة  سوزان أندرسون 150 كولشستر افنیو 865-5332 540-3010

  مدیرة برنامج متعلمي اللغة میریام احتشام كیتنك 150 كولشستر افنیو 865-5332 864-8501 

  مدیر السالمة والمساواة هنري سباركس 52 انستیتیود رود  865-4168  864-8408

  المدیر التنفیذي لشؤون االستشارة نیكي فولر 150 كولشستر افنیو  865-5332 540-3010

 مدیر المالیة نیثن الفري 150 كولشستر افنیو  864-8462  864-8501

 مدیر الخدمات الغذائیة دوغ دیفیس 52 انستیتیود رود  864-8415  864-8438

 مدیر المنح باري كروسنر 150 كولشستر افنیو 864-8462 864-8501

 مدیر الخدمات العقاریة مارتي سبولدینك  287 شلبورن رود 864-8453 864-8513

 مدیرة خدمات دعم الطالب  لورا نوجنت 150 كولشستر افنیو  864-8456 864-8501

 مدیرة فرص التعلم الموسعة   كریستي جالیز 150 كولشستر افنیو  540-0285  864-8501
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 الجناح االسم العنوان الهاتف  االیمیل

Egorman@bsdvt.org 2020 310-4518 1 اریك جورمان  57 بروكس افنیو 

scarey@bsdvt.org 2020 863-6290 PO Box 5393, 05402 2 ستیفن كاري lcurry@bsdvt.org 2020 578-5793  3 لیز كاري 16 شارع كراولي 

mgulick@bsdvt.org 2020 488-4445 4 مارتین جولیك 39 نوتنغهام لین 

mbfisher@bsdvt.org 2020 777-7847 5 مایك فیشر   28 شیري لین 

cwool@bsdvt.org 2020 917-912-4333 6 كلیر ول 153 سومیت ستریت 

Mivancici@bsdvt.org 2020 540-0830 7 مونیكا ایفانیك 24 براندي واین ستریت 

kpillsbury@bsdvt.org 2020 862-3575 8 كیث بیلسبري  25 یونیفیرستي تیرس 

 المنطقة االسم العنوان الهاتف نهایة االیمیل

jwaltz@bsdvt.org 2021 355-7856 الوسطى جین والتز 32 سیدار ستریت 

jwick@bsdvt.org 2021  917-282-5256 الجنوبیة جیفري ویك    15ماونت فیو كورت 

ksowers@bsdvt.org 2021 598-2346 الشمالیة  كندرا  سورث 185 كریسنت بیتش درایف 

kolwell@bsdvt.org 2021 660-4910 الشرقیة كاثي أولویل 136 بروسبكت ستریت 

 
 المنطقة التعلیمیة لمدارس برلنغتون

 دلیل الوالدین ، 2020 - 2019
 

  تهدف المنطقة  التعلیمیة لمدارس برلنغتون  
    لتخریج الطالب الذین:
 یقّدرون الثقافات المختلفة
 یتفاعلون مع المجتمع
 یتواصلون بشكل فّعال
 لدیهم تفكیر إبداعي

 لدیهم القدرة على حل المشاكل بمهارة
 لدیهم القدرة على تحقیق أعلى المستویات األكادیمّیة والفكرّیة والشخصّیة

 رؤیتنا
  غرس القیم و االهتمام والرعایة و الحث على اإلبداع  

 انضموا معنا الى الرحلة
 

 معتقداتنا األساسّیة:
  النجاح حلیف كل طالب

 األسرة والمجتمع هم شركاء في تعلیم أطفالنا
  التنوع واالندماج یعززان المدارس والمجتمعات القوّیة

  تأمین مناخ ترحیبي وداعم یعزز التعلم
  التفكیر الذاتي والمسؤولّیة یساعدان في تحسین ممارساتنا

 التوصیات
 تلتزم مدارس مدینة برلنغتون بتوفیر المساواة في الوصول إلى جمیع مجاالت ونشاطات المدرسة. األشخاص ذوي اإلعاقة الذین

 یحتاجون الوصول إلى جمیع مجاالت ونشاطات المدرسة  یجب اعالم مدیر المدرسة أو المسؤول عن البرنامج أو النشاط مقدما بما
 فیه الكفایة للسماح باإلعداد المناسب.

 

2019-2020 Calendar & Handbook 

Join the Journey! 
 

Translations of handbook are available in Arabic, French, Kirundi, Nepali, Swahili, and Vietnamese. 
EEO: This material is available in alternate formats for persons with disabilities. To request an accommodation, please call 1.800.253.0101 (TTY) or 

1.800.253.0195 (voice). 

 
 

 كتیب ودلیل عام 2019-2020

 انضم إلى الرحلة !
 

 تتوفر ترجمة الدلیل باللغات العربیة والفرنسیة والكروندیة والنیبالیة والسواحیلیة والفیتنامیة
  الكتیب متاح  أیضَا في أشكال بدیلة  لألشخاص ذوي اإلعاقة للطلب والتوّصیة  یرجى االتصال باألرقام التالیة

              1.800.253.0101 (TTY)          1.800.253.0195 (voice) 
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CONTENTS  المحتویات  
CONTACT INFORMATION  معلومات االتصال 
Note: All addresses are Burlington VT 05401 unless indicated - 
 مالحظة: جمیع العناوین هي برلینغتون فیرمونت  05401 مالم یذكر خالف ذلك
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Continued on next page - یتبع في الصفحة التالیة  
  
you need to correct the date of Eid-Ul-Adha . It is four days. 
Eid al-Adha falls on Sunday, August 11, 2019  and  
the last day will be on Wednesday,August 14.  
 
In page 24, the last highlighted paragraph. it contains three sentences . you had copied them 
again.They are not  even related to each other .The first sentence are in  weapon 
possession topic   (A weapon includes, but is not limited to, a firearm, an explosive device, 
or a potentially dangerous device such as a sharp-edged item that can inflict bodily harm.) . 
and the last two sentences are In page 19 in the sidebar under  the   topic (Commitment to 
Diversity & Equity in the Burlington School District)  Vermont Agency of Education Best 
Practices for Schools Regarding Transgender and Gender Nonconforming Students Visit 
http://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-best-practices-transgender-and-
gnc.pdf 
I wonder why you did that. I think it is much better if we just omit  
 the last highlighted paragraph. It seems odd. 
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Eid-Ul-Adha begins Eid-Ul-Adha ends

C.P. Smith: Kindergarten 
Orientation  

District: Inservice Day  
(No School for Students)

District: Inservice Day  
(No School for Students)

IAA: K Meet and Greet – 
Little Rosies Park 3-4PM

District: Inservice Day  
(No School for Students)

District: Inservice Day  
(No School for Students)

Champlain: Open House 
for all students 9:30-11AM

C.P. Smith: Open House 
for all students 2-3PM 

EES: Kindergarten Open 
House 2-3PM 

EES: Ice Cream Social 
3-4PM

Flynn: Open House (for 
Kindergarteners, First 
graders and New Families 
to Flynn) 12PM-1PM

HMS: Meet and Greet 
12:30-1:30PM 

IAA: Open House for 
Kindergarteners 2-3PM

SA: Back to School Picnic
11:30-1PM

District:  
First Student Day 

BHS: First Day for  
9th Grade Only –  
9th Grade Orientation 
8:05AM

BHS: Picture Day,  
9th Grade

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool for 
Kindergarteners 

Burlington Kids 
Afterschool: First Day  
of Afterschool,  
Grades 1-5 2:50-5:30PM 

BTC: Student Welcome 
5-7PM 

EES: First Day Welcome 
Coffee (Outdoors) 8:15AM 

EMS: 6th Grade FIRST DAY 
Meet and Greet 7th & 8th 
Grade Families 12:30-1PM

Flynn: First Day Coffee 
in Outdoor Classroom 
8:15AM

IAA: Welcome Back Pastry 
and Coffee for Families 
8:15AM

Pre-K: Preschool Open 
Houses

BHS: All BHS Students 
8:05AM

BHS: Picture Day,  
10th-12th Grade

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool for 
Kindergarteners 

BTC: First Student Day

EMS: First Day 7th and 
8th Grade – ALL SCHOOL 
PHOTO

Pre-K: First Day of  
Pre-K at IAA

Pre-K: Preschool Open 
Houses

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool for 
Kindergarteners 

IAA: Ice Cream Social 
3-4PM

Pre-K: Preschool Open 
Houses
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   SUNDAY     MONDAY   TUESDAY  WEDNESDAY  THURSDAY    FRIDAY SATURDAY

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes  

K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2019-2020 | BHS: Friday Late Start 2019-2020 | For full District policies/procedures please visit bsdvt.org
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District: NO SCHOOL 
Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool

Labor Day

BHS: Jazz Ensemble and 
VT Voices Auditions TBD 

Burlington Kids 
Afterschool: First 
Day of Afterschool for 
Kindergarteners

Pre-K: First Day of Pre-K 
for Flynn, IRA, and SA

BHS: Jazz Ensemble and 
VT Voices Auditions TBD

BHS: Jazz Ensemble and 
VT Voices Auditions TBD

C.P. Smith: Picture Day 

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 
IAA: Picture Day   

IAA: Whole School 
Picture Day

BHS: Jazz Ensemble and 
VT Voices Auditions TBD

C.P. Smith: Welcome 
Picnic 5:30-7PM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM 

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

Ashura

EES: PTO Meeting 6-7PM

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

Champlain: Picture Day

BHS: Senior College  
Process Info Night 
6:30PM

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

Champlain: Harvest 
Festival 5-7PM

EES: Welcome BBQ

Flynn: Picture Day

BHS: BHS Spirit Week 

EES: Picture Day

BHS: BHS Spirit Week

BHS: UVM Essay Writing 
Workshop, BHS Cafeteria 
7PM 

EMS: Picture Day

BHS: BHS Spirit Week

BHS: NEACAC College 
Fair at St. Michael's 
College 6:30-8:30PM

BHS: BHS Spirit Week

BHS: Open House 
6:30PM

Champlain: Curriculum 
Night 6-7PM

EES: Open House & 
Spaghetti Dinner

Flynn: Welcome Back BBQ  
5-6PM

Flynn: Open House 6-7PM 

SA: Picture Day

BHS: BHS Spirit Week

BHS: Homecoming Pep 
Rally and Football Game, 
Friday Night Lights  
7PM

BHS: Homecoming  
Dance

IAA: Open House,  
Grades 3,4,5, & STEP 
6-7PM

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: Early Release 

EMS: Open House &  
Pot Luck 5-7PM

Pre-K: No Preschool
IAA: Open House, Grades 
Pre-K-2 6-7PM

Rosh HaShannah starts
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p5:
Bottom

Rosh HaShannah ends

BHS: District Band 
Auditions, Winooski High 
School 5-9PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

HMS: Open House  
6:30-8:30PM

Vijaya Dashami/Dasara 
begins

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

EMS: Engage EMS 
Community Meeting  
5:30-7PM

IAA: Picture Retake Day

Vijaya Dashami/Dasara 
ends

Yom Kippur begins Yom Kippur ends
Champlain: PTO Meeting 
6:15PM

SA: Harvest Run

Sukkot begins

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM 

CP. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

Indigenous Peoples' Day

BHS: FAFSA Completion 
Night, BHS Library 
6:30PM

Sukkot ends

BHS: PSAT, Pre-ACT, 
Grades 10 and 11 8AM

BHS: Late Start,  
Grades 9 and 12

BHS: End of Quarter 1

BHS: Early Release, Parent 
Conferences 12PM

BHS: NO SCHOOL – 
Parent Conferences

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

BTC: NO SCHOOL –
Inservice  

Pre-K-8: NO SCHOOL –
Inservice

Shmini Atzeret begins Simchat Torah begins Shmini Atzeret ends Simchat Torah ends

BHS: UVM College  
Essay Writing workshop  
6:30PM 

BHS: Fall Preview Concert, 
BHS Auditorium 7PM

Flynn: BookFair and 
Community Dinner

C.P. Smith: Fall Dance 
6-8PM 

EES: Multicultural Night

IAA: Fall Dance 6-7PM

SA: Fall Work Day

Dipawali/Tihar begins

SA: School Picture  
Retake Day

BHS: BHS Post- 
Secondary Envisioning  
for Underclassmen,  
BHS Cafeteria 6:30PM

BHS: Blood Drive, BHS 
Gymnasium

Halloween
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BHS: Early Decision 
College Deadline

BHS: District III Band 
Festival, Colchester High 
School 2PM

BHS: District III Band 
Festival, Colchester High 
School 2PM

Daylight Savings Time Ends
SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM C.P. Smith: Book Fair

BHS: College and Military 
Options Fair  

C.P. Smith:  
Book Fair Family Night  
5:30-7:30PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30AM

Flynn: Very Merry 
Theater School Play 7PM

IAA: Literacy Breakfast 
Grades Pre-K, K, 1, & 2 
8:15-8:50AM

Flynn:  
Very Merry Theater 
School Play 4PM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM   

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

Veterans Day

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM Champlain: PTO Meeting

BHS: Early Decision 
College Deadline

BHS: Fall Harvest Dance 
8PM

IAA: Literacy Breakfast 
Grades 3,4,5 & STEP 
8:15-8:50AM

BHS: BHS Fall Musical 
Production

BHS: BHS Fall Musical 
Production

BHS: BHS Fall Musical 
Production

District: NO SCHOOL 
– Pre-K-8 Parent 
Conferences

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

K-8: Parent Conferences

District: NO SCHOOL 
– Pre-K-8 Parent 
Conferences

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

K-8: Parent Conferences

District: NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: NO SCHOOL 

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program
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SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

BHS: New England Solo/
Ensemble, Hartford  
High School TBD

SA: Silent Auction & 
Pancake Breakfast  
8:30-11:30AM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

C.P. Smith: Kids Only 
Shopping Extravaganza

District:  
EARLY RELEASE

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool 

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

Pre-K: No Preschool
Champlain:  
PTO Meeting 6:15PM

BHS: Madrigal Festival, 
St. Joe's Cathedral 7PM 

Hunt: Principal Coffee 
7:30AM

BHS: Small Ensemble 
Concert, BHS Choir Room 
6:30PM

IAA: Fill the Bowl – 3rd 

Grade Fundraiser 6-8PM

BHS:  
End of Quarter 2

C.P. Smith: Holiday  
Sing-Along 1:30PM

Flynn: Winter Sing-Along 
2PM

IAA: Friday Town Meeting 
– Community Sing Along 
2:15-2:50PM

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Chanukah begins

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Christmas Eve

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Christmas Day

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Kwanzaa

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Chanukah ends

District: WINTER  
BREAK – NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

New Years Eve
Tamu Loshar  
(Gurung New Year)
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District: WINTER  
BREAK – NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

BHS: Regular Decision 
College Deadline

New Year’s Day

District: WINTER  
BREAK – NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

District: School Based 
Inservice – NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

District: Kindergarten 
Registration Opens

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

BHS: FAFSA Completion 
Night, BHS Library 
6:30PM

Champlain: PTO Meeting 
6:30PM 

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

BHS: All State Auditions, 
Hartford High School TBD

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM 

IAA: Incoming 
Kindergarten Tour  
8:15-9:15AM

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

Burlington Kids  
Afterschool:  
No Afterschool Program

Pre-K: No Preschool 

Martin Luther King Day

BHS: EMS Middle School 
8th Grade Presentation 
TBD

BTC: In-Service –  
NO SCHOOL 

BHS: EMS Middle School 
8th Grade Presentation 
TBD

BHS: Winter Concert I, 
BHS Auditorium 7PM 

C.P. Smith:  
International Dinner and 
Chours Performance  
5:30-7:30PM

EES: Incoming K Families 
Pizza Night

IAA: Family Movie Night 
6-7PM  

Vietnamese New Year 
(Tết) begins

BHS: Winter Ball 
(Tentative Date) 8PM 

EES: Math Night 

Vietnamese New Year 
(Tết) ends

Sonam Loshar 
(Tamang New Year)

IAA: Kindness Week

BHS: 8th Grade 
Information Night 
6:30PM

IAA: Kindness Week

BHS: 10th Grade Night 
– Imagining your next 
2 years of HS, BHS 
Cafeteria 6:30PM

IAA: Kindness Week

BHS: Winter Concert II, 
BHS Auditorium  
7PM 

IAA: Kindness Week

Flynn: Traditions Dinner 
5:30-7PM 

IAA: Kindness Week
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BHS: Regular Decision 
College Deadline

Groundhog Day
SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

IAA: Incoming  
Kindergarten Tour 1-2PM

Flynn: 2nd Grade Play 
1:45PM

Flynn: Annual Title One 
Meeting 5:30PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

IAA: Incoming  
Kindergarten Tour 5-6PM

BHS: District III Choral 
Festival, BHS TBD 

BTC: Public Open House 
(Tentative) 9AM-12PM

BHS: District III Choral 
Festival, BHS TBD 

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM 

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

EES: Fine Arts Night, 
Grades 3-5  
(Snow Date 2/20) 

Champlain: PTO Meeting 
6:15PM

BTC: Public Open House 
(Tentative) 9AM-12PM 

Flynn: Annual Talent 
Show 6PM

IAA: Celebrate Black 
Voices 

Valentine’s Day

IAA: Wonder Week 

Presidents' Day / 
Washington’s Birthday

BHS: 11th Grade  
Meeting, BHS Cafeteria 
6:30PM 

IAA: Wonder Week 

BHS: One Act Festival 
7PM

IAA: Wonder Week 

BHS: One Act Festival 
7PM

IAA: Wonder Week 

District: Kindergarten 
Registration Closes

BHS: One Act Festival 
7PM

IAA: Wonder Week

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

Ash Wednesday

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program
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District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: District PD –  
NO SCHOOL

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM 

C.P. Smith: PTO Meeting  
5:30PM 

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

Holi

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

Flynn: Maker Faire  
5:30-7PM

District: Beyond Black 
History Month, BHS 
5:30PM 

BHS: End of Quarter 3

IAA: IAA Math Night & 
Annual Title One Meeting 
6PM

BHS: New England Music 
Festival, Hanover, NH  
TBD 

BHS: Orchestra Night, 
BHS Auditorium 7PM 

C.P. Smith: Science Night 
5:30-7:30PM

BHS: New England Music 
Festival, Hanover, NH  
TBD 

EES: School Play 

BHS: New England Music 
Festival, Hanover, NH  
TBD 

BHS: A Night of Choral 
Music, BHS Auditorium 
7PM

EES: School Play

District: Early  
Release – Pre-K-12  
Parent Conferences 

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

BTC: Parent Teacher 
Conferences – Early 
Release for Students 
3-7PM

District: No School, 
Parent Conferences

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

BTC: Parent Teacher 
Conferences – No School 
for Students  
7:45-11:45AM

Flynn: Spring Choral 
Concert and Art Show – 
Grades 3-5 6-7:30PM
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Flynn: PTO Meeting  
6:30PM

April Fool's Day

C.P. Smith: School 
Concert 1:30PM 

Flynn: Spring Book Fair 
and Hot Dog Dinner 
5-7PM

EES: Skate Night

IAA: Integrated Arts 
Breakfast – Grades 3,4,5, 
& STEP 8:15-8:50AM

Palm Sunday
SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

BHS: Paying for College 
Night, BHS Cafeteria 
6:30PM

Laytat al Baraat begins

Champlain: PTO  
Meeting 6:15PM

EES: Fine Arts Night – 
Grades K-2  
(Snow Date 4/16)

Holy Thursday  
Passover begins 
Laytat al Baraat ends

IAA: Integrated Arts 
Breakfast – Grades Pre-K, 
K, 1, & 2  
8:15-8:50AM 

Good Friday 
Passover ends

Easter

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

Thingyan (Water Festival) 
begins

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

BHS: Small Ensemble 
Concert, BHS Choir Room 
7PM

IAA: Science Fair 6-7PM
Thingyan (Water Festival) 
ends

District: Kindergarten 
Letters Sent Home 

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: SPRING BREAK – 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: SPRING BREAK – 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: SPRING BREAK – 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: SPRING BREAK – 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: SPRING BREAK – 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Ramadan begins
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BHS: Prom 8PM

SA: Spring Work Day 
2-5PM

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

Teacher Appreciation Week

Teacher Appreciation Week

Cinco de Mayo Teacher Appreciation Week

District: Early Release 

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

BHS: VT All State Music 
Festival, Newport, VT 
8AM-8PM 

Flynn: PTO Meeting 
6:30AM

Pre-K: No Preschool 

IAA: Poem In Your Pocket

Teacher Appreciation Week

BHS: Track and Field 
Invitational – All Day 

BHS: VT All State Music 
Festival, Newport, VT 
8AM-8PM 

IAA: Fun Run 12-2:30PM

Teacher Appreciation Week

BHS: VT All State Music 
Festival, Newport, VT 
8AM-8PM 

Mother’s Day

BHS: AP Exams begin

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM

C.P. Smith: PTO Meeting  
5:30PM

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM 

BHS: Spring Production 
7PM

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

BHS: End of Quarter 4

BHS: Spring Production 
7PM

EES: MAYFAIR
BHS: Spring Production 
7PM

BHS: Last Day of Regular 
Classes

BHS: Final Exams

BHS: NHS Induction 
Ceremony 7PM BHS: Final Exams

BHS: Final Exams

BHS: Spring Concert –
BHS Auditorium 7PM

BHS: Final Exams

EMS: 1/2 Day of School, 
Rising 6th Grade  
Step Up Day Eid- Ul- Fitr begins

Ramadan ends 
Eid- Ul- Fitr ends District: NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Memorial Day 

BHS: PASS and Exam 
Make-up day

BTC: NTHS Induction 
Ceremony 7PM BHS: YES Program

BHS: YES Program 

IAA: 4th Grade Play  
10AM & 1PM

Shavuot begins

BHS: YES Program 

IAA: School Dance – 
Grades 3-5 6-7:30PM Shavuot ends
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BHS: YES Program 

BHS: Athletic Awards 
Assembly 6PM

SA: PTO Meeting 
5:45-7:30PM BHS: YES Program BHS: YES Program 

BHS: YES Program

BHS: 8th Grade Step-up 
Night, BHS Auditorium 
and Cafeteria 6:30PM

BTC: Cookout 10AM-2PM  

Champlain: PTO Meeting 
TBD

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

BHS: YES Program

C.P. Smith: Field Day

Flynn: Flynn Olympics

IAA: Arts Field Day

Pre-K: Last Day of 
Preschool at IRA

BHS: YES Program 

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM 

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM 

Flynn: Flynn Olympics 
Rain Date

Pre-K: Half Day for IRA 
(ISN) students   
9:15AM-12:30PM

BHS: YES Program 
BTC: Commencement 
Ceremony 7PM 

EMS: Awards Ceremony 
1:30-2:30PM 

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

Pre-K: Half Day for IRA 
(ISN) students   
9:15AM-12:30PM

BHS: Presentation of 
Learning and End of Year 
Cookout, Last Day for 
Grades 9-11 
BHS: Academic Awards 
Night 6PM

Pre-K: Half Day for IRA 
(ISN) students   
9:15AM-12:30PM

BHS: Graduation 
Rehearsal 10AM 

Burlington Kids 
Afterschool:  
Last Day of Afterschool 
Program (pending if snow 
days added) 
C.P. Smith: Step Up Day

EMS: 8th Grade 
Celebration of Learning-
Reception to Follow 
1-2:30PM

Flynn: 5th Grade  
Bridging Ceremony 6PM

Flynn: Step Up Day

IAA: 5th Grade 
Graduation 9:30AM

IAA: Step Up Day

Pre-K: Half Day for IRA 
(ISN) students   
9:15AM-12:30PM 

Pre-K: Last Day of 
Preschool at SA (PM) 

BHS: Graduation! 10AM 
District: Last Day for 
Students (Half-day)

Champlain: Year End 
Assembly

C.P. Smith: 5th Grade 
Promotion Ceremony 
8:15AM

Flynn: Year End Assembly

Pre-K: Half Day for IRA 
(ISN) students   
9:15AM-12:30PM

Pre-K: Last Day of 
Preschool at Flynn, IAA, 
SA (AM) and IRA (ISN)

Flag Day

Father's Day
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Independence Day

Eid-Ul-Adha begins Eid-Ul-Adha ends
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 التحدیث السنوي لبیانات الطالب
 كما هو الحال في السنوات السابقة ، سیتم االنتهاء من
 معظم األعمال الورقیة في المنطقة التعلیمیة لمدارس
 برلینغتون من خالل النظام اإللكتروني بور سكول

Power School Registration 
  باستخدام هذا النظام، سیتمكن أولیاء األمور بتحدیث
 المعلومات الموجودة لدینا في الملفات الخاصة بهم
 بأطفالهم. كل صیف سوف یتلقى األهل اتصال من

 المدرسة مع تعلیمات حول كیفیة تسجیل الدخول اون الین
 الكمال عملیة التحدیث .یقوم النموذج عبر النت بجمع
 معلومات االتصال وقسائم الموافقات وما الى ذلك.هذه
 النماذج مطلوبة لجمیع الطالب لن یسمح ألي طالب

 بااللتحاق بالمدرسة إذا كانت المعلومات في االستمارات
 التالیة غیر محدثة:استمارة االتصال في حالة الطوارئ،
 استمارة التلقیح، واستمارة الغذاء. شكرا لمساعدتكم في

 استكمال هذه االستمارات.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lcurry@bsdvt.org 2020 578-5793  3 لیز كاري 16 شارع كراولي 

mgulick@bsdvt.org 2020 488-4445 4 مارتین جولیك 39 نوتنغهام لین 

mbfisher@bsdvt.org 2020 777-7847 5 مایك فیشر   28 شیري لین 

cwool@bsdvt.org 2020 917-912-4333 6 كلیر ول 153 سومیت ستریت 

Mivancici@bsdvt.org 2020 540-0830 7 مونیكا ایفانیك 24 براندي واین ستریت 

kpillsbury@bsdvt.org 2020 862-3575 8 كیث بیلسبري  25 یونیفیرستي تیرس 

 المنطقة االسم العنوان الهاتف نهایة االیمیل

jwaltz@bsdvt.org 2021 355-7856 الوسطى جین والتز 32 سیدار ستریت 

jwick@bsdvt.org 2021  917-282-5256 الجنوبیة جیفري ویك    15ماونت فیو كورت 

ksowers@bsdvt.org 2021 598-2346 الشمالیة  كندرا  سورث 185 كریسنت بیتش درایف 

kolwell@bsdvt.org 2021 660-4910 الشرقیة كاثي أولویل 136 بروسبكت ستریت 

 
 المنطقة التعلیمیة لمدارس برلنغتون

 دلیل الوالدین ، 2020 - 2019
 

  تهدف المنطقة  التعلیمیة لمدارس برلنغتون  
    لتخریج الطالب الذین:
 یقّدرون الثقافات المختلفة
 یتفاعلون مع المجتمع
 یتواصلون بشكل فّعال
 لدیهم تفكیر إبداعي

 لدیهم القدرة على حل المشاكل بمهارة
 لدیهم القدرة على تحقیق أعلى المستویات األكادیمّیة والفكرّیة والشخصّیة

 رؤیتنا
  غرس القیم و االهتمام والرعایة و الحث على اإلبداع  

 انضموا معنا الى الرحلة
 

 معتقداتنا األساسّیة:
  النجاح حلیف كل طالب

 األسرة والمجتمع هم شركاء في تعلیم أطفالنا
  التنوع واالندماج یعززان المدارس والمجتمعات القوّیة

  تأمین مناخ ترحیبي وداعم یعزز التعلم
  التفكیر الذاتي والمسؤولّیة یساعدان في تحسین ممارساتنا

 التوصیات
 تلتزم مدارس مدینة برلنغتون بتوفیر المساواة في الوصول إلى جمیع مجاالت ونشاطات المدرسة. األشخاص ذوي اإلعاقة الذین

 یحتاجون الوصول إلى جمیع مجاالت ونشاطات المدرسة  یجب اعالم مدیر المدرسة أو المسؤول عن البرنامج أو النشاط مقدما بما
 فیه الكفایة للسماح باإلعداد المناسب.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  توسیع فرص التعلیم:
 یعمل برنامج توسیع فرص التعلم في برلنغتون على تعزیز
 النجاح االجتماعي واألكادیمي ألكثر من 1600 طالب في

 ثانویة برلینغتون سنویا من خالل جودة برامج ما بعد
 المدرسة والبرامج الصیفیة وخلق بیئة روابط دائمة بین
 الطالب وأقرانهم والبالغین وكذلك مع المجتمع. تخدم

 البرامج التعلیمیة الطالب من مرحلة الروضة حتى مرحلة
 الثانویة، الذین یعملون كل یوم مباشرة بعد المدرسة حتى
 الساعة 5:30 مساَء. كذلك برنامج لمدة خمسة أسابیع في

 الصیف. توفر البرامج مجموعة من انشطة الدعم
 االكادیمي والترفیه، والقیادة الطالبیة وخدمة المجتمع.

 یعمل كل برنامج بشكل وثیق مع أكثر من 50 من شركاء
 المجتمع لتوفیر فرص مثل اإلبحار واالعمال الخشبیة

 والتعلیم البیئي والفن. یرجى زیارة برنامج توسیع فرص
 التعلیم،

  للحصول على معلومات التسجیل واسئلة اخرى االتصال
  مع كریستي كالیس مدیرة برنامج توسیع فرص التعلیم:

 https://www.bsdvt.org/expanded-learning 
(802) 540-0285, ext. 71200 
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 إدارة األسبستوس

 بموجب قانون الطوارئ  لمادة األسبستوس تقدیم إشعار خطي یوضح أن المدارس / المباني التالیة لدیها خطط إدارة األسبستوس من
 أجل التحكم واآلمن وصیانة المواد التي تحتوي على األسبستوس والموجودة في مبانیهم. خطط اإلدارة هذه متاحة للجمهور في

 المكتب اإلداري لكل منشأة مذكورة أدناه:
 مركز التعلیم المبكر

 150 كولشستر أفینیو برلنغتون
  مدرسة شامبلین االبتدائیة

 800 باین ستریت برلنغتون
 مدرسة ادموند االبتدائیة

 275 مین ستریت برلنغتون
  مدرسة فلن االبتدائیة

 1645 نورث أفینو برلنغتون
 انتركریتد ارت اكادیمي

 6 ارش بول ستریت برلنغتون
 مدرسة سمث االبتدائیة

  332 ایثن آالن بارك ویه برلنغتون
  مدرسة سستنبلتي اكادیمي

 123 نورث ستریت برلنغتون
 مدرسة ادموند المتوسطة

  275 مین ستریت برلنغتون
 مدرسة هانت المتوسطة

 1364 نورث أفینو برلنغتون
 مدرسة برلنغتون الثانویة ومدرسة  برلنغتون التقنیة (او ان ت او ب)

 52 انستیتیود رود  برلنغتون
  مدرسة هورایزنس

 1271 نورث ستریت  برلنغتون
 االتصال مع إلیزابیث براسو، مساعدة خدمات تمویل العقارات / مساعد تنفیذي للمكتب ، اذا كان لدیك أي أسئلة

 الحضور / الغیاب / التأخیر
 االلتحاق بالمدارس ضروري لألطفال. تواصل مدینة برلنغتون مع والیة فیرمونت جهودهم لضمان ذلك. یذهب الطالب إلى المدرسة

 لیوم دراسي كامل. یطلب من الطالب بموجب قانون الدولة االلتحاق بالمدرسة ما لم یعذر من المرض ،الطوارئ العائلیة ، أو
 االحتفال الدیني ،أو النشاط التعلیمي المعتمد مسبًقا.

 عندما یكون الطالب غائبین أو متأخرین، تقوم المدرسة بتوثیق الحوادث التراكمّیة للتأخیر والغیاب كل منها على حدا والتي یمكن
 استخدامها إلجراءات التغیب عن المدرسة. یتم تقدیم خدمات الدعم حسب الحاجة.

 لالطالع على جمیع اإلجراءات العملّیة ، یرجى زیارة موقع منطقة مدارس برلنغتون
www.bsdvt.org/district/operational-procedures 

 یتطلب إجراء الحضور:
   بعد 5 و 10 یوم من الغیاب التراكمي خالل أي سنة دراسّیة ، ستتصل المدرسة بالوالد / الوصي.●
   بعد 15 یوم من الغیاب التراكمي (أو أقل، إذا لزم األمر) خالل أي سنة دراسّیة ، قد یطلب مسؤول المدرسة حضور●

 الوالد / الوصي الى مؤتمر مدرسي مع ممثلین عن المدرسة و ممثلین عن المجتمع ومسؤولین مستقلین. سیركز االجتماع
 على خطة تتضمن خدمات داعمة مثل الوقایة والتشخیص والتدخل ، والخدمات العالجّیة ، وبرامج بدیلة وغیرها من

 الموارد المدرسّیة والمجتمعّیة لضمان حضور الطالب في المستقبل
 عدم حضور اجتماع غیاب 15 یوم من الغیاب التراكمي: یجوز لموظفي الموارد المدرسّیة أو غیرهم من موظفي المدرسة●

 القیام بزیارة منزلّیة أو غیر ذلك واالتصال بالوالد / الوصي إلعادة جدولة االجتماع.
   بعد 20 یوم من الغیاب التراكمي خالل أي سنة دراسّیة ، یجوز للمدرسة وفًقا لتقدیرها الخاص تقدیم شهادة خطّیة●

 بخصوص الغیاب  إلى مكتب محامي المنطقة. سیتم إبالغ الوالد / الوصي  بذلك وسیتم إعالم الوصي عن الطالب بإمكانیة
 المالحقة الجنائّیة بسبب التغیب عن المدرسة أو  لتحدید ما إذا كان الطالب هو طفل في حاجة إلى رعایة وإشراف. اثبات
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 القیام بزیارة منزلّیة أو غیر ذلك واالتصال بالوالد / الوصي إلعادة جدولة االجتماع.
   بعد 20 یوم من الغیاب التراكمي خالل أي سنة دراسّیة ، یجوز للمدرسة وفًقا لتقدیرها الخاص تقدیم شهادة خطّیة●

 بخصوص الغیاب  إلى مكتب محامي المنطقة. سیتم إبالغ الوالد / الوصي  بذلك وسیتم إعالم الوصي عن الطالب بإمكانیة
 المالحقة الجنائّیة بسبب التغیب عن المدرسة أو  لتحدید ما إذا كان الطالب هو طفل في حاجة إلى رعایة وإشراف. اثبات

 إدارة األسبستوس
 بموجب قانون الطوارئ  لمادة األسبستوس تقدیم إشعار خطي یوضح أن المدارس / المباني التالیة لدیها خطط إدارة األسبستوس من

 أجل التحكم واآلمن وصیانة المواد التي تحتوي على األسبستوس والموجودة في مبانیهم. خطط اإلدارة هذه متاحة للجمهور في
 المكتب اإلداري لكل منشأة مذكورة أدناه:

 مركز التعلیم المبكر
 150 كولشستر أفینیو برلنغتون

  مدرسة شامبلین االبتدائیة
 800 باین ستریت برلنغتون

 مدرسة ادموند االبتدائیة
 275 مین ستریت برلنغتون

  مدرسة فلن االبتدائیة
 1645 نورث أفینو برلنغتون

 انتركریتد ارت اكادیمي
 6 ارش بول ستریت برلنغتون

 مدرسة سمث االبتدائیة
  332 ایثن آالن بارك ویه برلنغتون

  مدرسة سستنبلتي اكادیمي
 123 نورث ستریت برلنغتون

 مدرسة ادموند المتوسطة
  275 مین ستریت برلنغتون

 مدرسة هانت المتوسطة
 1364 نورث أفینو برلنغتون

 مدرسة برلنغتون الثانویة ومدرسة  برلنغتون التقنیة (او ان ت او ب)
 52 انستیتیود رود  برلنغتون

  مدرسة هورایزنس
 1271 نورث ستریت  برلنغتون

 االتصال مع إلیزابیث براسو، مساعدة خدمات تمویل العقارات / مساعد تنفیذي للمكتب ، اذا كان لدیك أي أسئلة
 الحضور / الغیاب / التأخیر

 االلتحاق بالمدارس ضروري لألطفال. تواصل مدینة برلنغتون مع والیة فیرمونت جهودهم لضمان ذلك. یذهب الطالب إلى المدرسة
 لیوم دراسي كامل. یطلب من الطالب بموجب قانون الدولة االلتحاق بالمدرسة ما لم یعذر من المرض ،الطوارئ العائلیة ، أو

 االحتفال الدیني ،أو النشاط التعلیمي المعتمد مسبًقا.
 عندما یكون الطالب غائبین أو متأخرین، تقوم المدرسة بتوثیق الحوادث التراكمّیة للتأخیر والغیاب كل منها على حدا والتي یمكن

 استخدامها إلجراءات التغیب عن المدرسة. یتم تقدیم خدمات الدعم حسب الحاجة.
 لالطالع على جمیع اإلجراءات العملّیة ، یرجى زیارة موقع منطقة مدارس برلنغتون
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 فرص انضمام ولي األمر للتعلیم:
 تعزز فرص انضمام ولي األمر للتعلیم شعورَا باالنتماء
 والتواصل بین العائالت في مدارسنا مع تعزیز التعاون
 بین الحي والمجتمع. یعمل هذا البرنامج بشكل وثیق مع
 عدد متزاید من شركاء المجتمع والمنظمات وكذلك یعمل
 مع إدارات المدینة والوالیة، لتوفیر فرص التعلیم لالباء
 واالمهات واالجداد من 10-12 أسبوع خمسة أیام في

 األسبوع، تثري اآلباء وتشركهم وتمكنهم كشركاء متساوین
 في التعلیم والرفاهیة. الجمیع مرحب به. التسجیل مجاني
 في هذا البرنامج، العدد في كل جلسة محدود. لمزید من

  المعلومات حول البرنامج، یرجى زیارة الموقع
www.bsdvt.org/our-schools/parent-university/  

  أو االتصال مع علي دیانك
 (802) 316-0731 

 adieng@bsdvt.org 
 

 مشاركة أولیاء األمور:
 تلتزم المنطقة التعلیمیة لمدارس برلینغتون بتوفیر الفرصة
 الولیاء األمور للمشاركة في مسیرة تعلیم اطفالهم. یعمل
 مدراء المدارس والمعلمون على بناء عالقات قوّیة مع
 العائالت وهم دائما موضع ترحیب إلعداد اجتماعات

 فردّیة لدعم الطالب. تحتوي كل مدرسة ابتدائیة ومتوسطة
 على منظمة ألولیاء األمور والمدرسین اما المدرسة
 الثانویة تتضمن نادي. انها توفر العدید من الفرص

 للعائالت للمشاركة واقامة ورشات عمل وجمع التبرعات.
 لالطالع على اجراءات مشاركة الوالدین في المنظمة

 وغیرها من المعلومات، یرجى زیارة الموقع :
www.bsdvt.org  
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www.bsdvt.org/district/operational-procedures 
 یتطلب إجراء الحضور:

   بعد 5 و 10 یوم من الغیاب التراكمي خالل أي سنة دراسّیة ، ستتصل المدرسة بالوالد / الوصي.●
   بعد 15 یوم من الغیاب التراكمي (أو أقل، إذا لزم األمر) خالل أي سنة دراسّیة ، قد یطلب مسؤول المدرسة حضور●

 الوالد / الوصي الى مؤتمر مدرسي مع ممثلین عن المدرسة و ممثلین عن المجتمع ومسؤولین مستقلین. سیركز االجتماع
 على خطة تتضمن خدمات داعمة مثل الوقایة والتشخیص والتدخل ، والخدمات العالجّیة ، وبرامج بدیلة وغیرها من

 الموارد المدرسّیة والمجتمعّیة لضمان حضور الطالب في المستقبل
 عدم حضور اجتماع غیاب 15 یوم من الغیاب التراكمي: یجوز لموظفي الموارد المدرسّیة أو غیرهم من موظفي المدرسة●

 القیام بزیارة منزلّیة أو غیر ذلك واالتصال بالوالد / الوصي إلعادة جدولة االجتماع.
   بعد 20 یوم من الغیاب التراكمي خالل أي سنة دراسّیة ، یجوز للمدرسة وفًقا لتقدیرها الخاص تقدیم شهادة خطّیة●

 بخصوص الغیاب  إلى مكتب محامي المنطقة. سیتم إبالغ الوالد / الوصي  بذلك وسیتم إعالم الوصي عن الطالب بإمكانیة
 المالحقة الجنائّیة بسبب التغیب عن المدرسة أو  لتحدید ما إذا كان الطالب هو طفل في حاجة إلى رعایة وإشراف. اثبات
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 اإلدانة على التغیب عن المدرسة یمكن أن یؤدي إلى غرامة قدرها 1000 دوالر وتحدید أن الطفل في حاجة إلى رعایة
 وإشراف. یمكن أن یؤدي أیًضا إلى فقد الوصي الحضانة كأخطر العواقب.

 یتطلب إجراء التأخیر:
   یمكن إجراء مكالمات هاتفّیة لآلباء واألمهات في 5 و 10 و 15 و 20 و 25 من حاالت التأخیر. في 15 یوم من الغیاب

 التراكمي قد یطلب المسؤول  اإلداري عقد اجتماع لمعالجة تأخر الطالب.
 البلطجة و المضایقة واإلزعاج:

 في بدایة العام الدراسي 2015-2016 ، قامت والیة فیرمونت بإجراء تغییرات على سیاسات  البلطجة  أو التسلط والمضایقة
 والتحرش التي قد تحدث للطالب خالل الیوم الدراسي.

 في السنوات السابقة ، كانت هناك ثالث سیاسات منفصلة لكل فئة واحدة للتسلط أو  البلطجة  ، واحدة للمعاكسة ، واحدة للمضایقة.
 حالًیا ، هناك سیاسة واحدة تغطي البلطجة والمضایقات والتحرش. ویرافق السیاسة الجدیدة أیضا مجموعة كاملة من إجراءات التنفیذ.
 یجري في الوقت الحالي مراجعة سیاسات البلطجة والتهجم والمضایقة والسلوك في مدارس منطقة برلنغتون وإعادة صیاغتها بحیث

 تعكس التزام المنطقة التعلیمّیة بالممارسات التصالحّیة. سیستمر هذا العمل خالل 2019-2020، وسوف تكون هناك فرصة ل
 ردود فعل المجتمع والمدخالت.

 تسعى مدارس مدینة برلنغتون جاهدة لتعزیز بیئة تعلیمّیة آمنة حیث یظهر جمیع الطالب والعاملین بالمدرسة االحترام تجاه بعضهم
 البعض. ال یتم التسامح مع اي شكل من األشكال البلطجة أو المضایقة .

 على وجه التحدید، یشار الى  البلطجة او المضایقة  على انه سلوك غیر مقبول، بما في ذلك السلوك اإللكتروني ، الموجه ضد طالب
 من قبل طالب آخر أو مجموعة من الطالب و یتكرر مع مرور الوقت، ویهدف إلى السخریة او اإلذالل أو تخویف / أو ترهیب

 الطالب ویحدث أثناء الیوم الدراسي في المدرسة. والتعدي على ممتلكات المدرسة ، أو تحدث في حافلة مدرسّیة ، قبل أو بعد الیوم
  المدرسي ، أو في المدرسة خالل  نشاط ترعاه المدرسة.

 هناك الكثیر من اإلجراءات المعمول بها في كل مدرسة للتعامل مع سلوك البلطجة والمضایقات، ویتم تشجیع أولیاء األمور على
 التحدث مع مسؤولي المدرسة عندما یتعلق األمر بهم

 حول حوادث البلطجة راجع قسم التحرش الطالبي أدناه للحصول على معلومات حول الموظفین المعینین في المدارس وغیرهم من
 الموارد المتاحة في المنطقة.

 المعاكسات  یشیر هذا المصطلح إلى أي فعل یرتكبه شخص (فردي أو مع مجموعة من الطلبة) ، داخل أو خارج مبنى المدرسة ،
 ضد طالب آخر في المجموعة. یجري الشروع بهذا الفعل مع االنتساب او تولي منصب معین ، أو الحفاظ على العضویة في أي

 منظمة تابعة للمنطقة التعلیمّیة  لمدارس برلنغتون. تهدف أنشطة السخریة إلى إذالل طالب آخر وتخویفه أو الحط من شأن طالب اخر
 و لن تتسامح  بذلك المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون.

 تنازل أو موافقة الضحیة ال یعفي اولئك الذین شاركوا في المعاكسة والسخریة من العقاب .توجیه أو مساعدة أو محاولة مساعدة أو
 مساعدة شخص آخر في اإلیذاء أو الفشل في اتخاذ تدابیر معقولة لمنع اإلیذاء غیر قانوني وقد یخضع الطالب للمقاضاة بموجب

 القانون بموجب سیاسة المنطقة التعلیمّیة وعقوبة تصل إلى 5000 دوالر. ویمكن أیضا اإلبالغ عن حوادث المضایقات والسخریة
 الى الوكاالت والجهات المنفذة  للقانون.

 أمثلة التي تشمل على  المعاكسات و السخریة:
 1- أي نوع من القسوة الجسدّیة مثل الجلد والضرب والتهجم  والصدمات الكهربائّیة ووضع مادة ضارة على  الجسم أو في الجسم ،

 أو أي نشاط آخر مماثل.
 2- أي نوع من النشاط البدني مثل الحرمان من النوم أو التعرض لمواد مؤذیة أو الحبس في مساحة صغیرة أو أي نشاط آخر الذي

 یخلق أو یؤدي إلى خطر غیر معقول من األذى أو أن یؤثر سلبا على الصحة العقلّیة أو الجسدّیة أو سالمة الطالب.
 3- أي نشاط ینطوي على استهالك طعام أو سائل أو مشروبات كحولیة أو خمور و مخدرات أو غیرها من مواد أخرى ُتخضع

 الطالب لخطر األذى.
 4- أي نشاط یحث او یتطلب من الطالب أداء واجب أو مهمة معینة والتي تنطوي على ارتكاب جریمة او على فعل من أفعال

 السخریة .
 یجب إبالغ الموظفین المعینین في كل مدرسة عن من یشتبه بهم بعمل المضایقات حیث سیقوم الموظفون بالتحقیق في هذه الشكاوى.
 المضایقات  هي شكل من أشكال التمییز غیر القانوني الذي لن تتسامح فیه مدارس برلنغتون. سوف تدرس جمیع شكاوى المضایقة

 على الفور مع اتخاذ خطوات معقولة إلنهاء سلوك المضایقة.
 المضایقات المحظورة:

 التحرش اإللكتروني أو المضایقات اإللكترونیة
 ال یوجد قانون محدد یتعلق بالبلطجة اإللكترونیة أو المضایقات اإللكترونّیة. بدال من ذلك ، فإن قوانین فیرمونت التي تحدد "المضایقة

 فرص انضمام ولي األمر للتعلیم:
 تعزز فرص انضمام ولي األمر للتعلیم شعورَا باالنتماء
 والتواصل بین العائالت في مدارسنا مع تعزیز التعاون
 بین الحي والمجتمع. یعمل هذا البرنامج بشكل وثیق مع
 عدد متزاید من شركاء المجتمع والمنظمات وكذلك یعمل
 مع إدارات المدینة والوالیة، لتوفیر فرص التعلیم لالباء
 واالمهات واالجداد من 10-12 أسبوع خمسة أیام في

 األسبوع، تثري اآلباء وتشركهم وتمكنهم كشركاء متساوین
 في التعلیم والرفاهیة. الجمیع مرحب به. التسجیل مجاني
 في هذا البرنامج، العدد في كل جلسة محدود. لمزید من

  المعلومات حول البرنامج، یرجى زیارة الموقع
www.bsdvt.org/our-schools/parent-university/  

  أو االتصال مع علي دیانك
 (802) 316-0731 

 adieng@bsdvt.org 
 

 مشاركة أولیاء األمور:
 تلتزم المنطقة التعلیمیة لمدارس برلینغتون بتوفیر الفرصة
 الولیاء األمور للمشاركة في مسیرة تعلیم اطفالهم. یعمل
 مدراء المدارس والمعلمون على بناء عالقات قوّیة مع
 العائالت وهم دائما موضع ترحیب إلعداد اجتماعات

 فردّیة لدعم الطالب. تحتوي كل مدرسة ابتدائیة ومتوسطة
 على منظمة ألولیاء األمور والمدرسین اما المدرسة
 الثانویة تتضمن نادي. انها توفر العدید من الفرص

 للعائالت للمشاركة واقامة ورشات عمل وجمع التبرعات.
 لالطالع على اجراءات مشاركة الوالدین في المنظمة

 وغیرها من المعلومات، یرجى زیارة الموقع :
www.bsdvt.org  
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 عدد متزاید من شركاء المجتمع والمنظمات وكذلك یعمل
 مع إدارات المدینة والوالیة، لتوفیر فرص التعلیم لالباء
 واالمهات واالجداد من 10-12 أسبوع خمسة أیام في

 األسبوع، تثري اآلباء وتشركهم وتمكنهم كشركاء متساوین
 في التعلیم والرفاهیة. الجمیع مرحب به. التسجیل مجاني
 في هذا البرنامج، العدد في كل جلسة محدود. لمزید من

  المعلومات حول البرنامج، یرجى زیارة الموقع
www.bsdvt.org/our-schools/parent-university/  

  أو االتصال مع علي دیانك
 (802) 316-0731 

 adieng@bsdvt.org 
 

 مشاركة أولیاء األمور:
 تلتزم المنطقة التعلیمیة لمدارس برلینغتون بتوفیر الفرصة
 الولیاء األمور للمشاركة في مسیرة تعلیم اطفالهم. یعمل
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 اإلدانة على التغیب عن المدرسة یمكن أن یؤدي إلى غرامة قدرها 1000 دوالر وتحدید أن الطفل في حاجة إلى رعایة
 وإشراف. یمكن أن یؤدي أیًضا إلى فقد الوصي الحضانة كأخطر العواقب.

 یتطلب إجراء التأخیر:
   یمكن إجراء مكالمات هاتفّیة لآلباء واألمهات في 5 و 10 و 15 و 20 و 25 من حاالت التأخیر. في 15 یوم من الغیاب

 التراكمي قد یطلب المسؤول  اإلداري عقد اجتماع لمعالجة تأخر الطالب.
 البلطجة و المضایقة واإلزعاج:

 في بدایة العام الدراسي 2015-2016 ، قامت والیة فیرمونت بإجراء تغییرات على سیاسات  البلطجة  أو التسلط والمضایقة
 والتحرش التي قد تحدث للطالب خالل الیوم الدراسي.

 في السنوات السابقة ، كانت هناك ثالث سیاسات منفصلة لكل فئة واحدة للتسلط أو  البلطجة  ، واحدة للمعاكسة ، واحدة للمضایقة.
 حالًیا ، هناك سیاسة واحدة تغطي البلطجة والمضایقات والتحرش. ویرافق السیاسة الجدیدة أیضا مجموعة كاملة من إجراءات التنفیذ.
 یجري في الوقت الحالي مراجعة سیاسات البلطجة والتهجم والمضایقة والسلوك في مدارس منطقة برلنغتون وإعادة صیاغتها بحیث

 تعكس التزام المنطقة التعلیمّیة بالممارسات التصالحّیة. سیستمر هذا العمل خالل 2019-2020، وسوف تكون هناك فرصة ل
 ردود فعل المجتمع والمدخالت.

 تسعى مدارس مدینة برلنغتون جاهدة لتعزیز بیئة تعلیمّیة آمنة حیث یظهر جمیع الطالب والعاملین بالمدرسة االحترام تجاه بعضهم
 البعض. ال یتم التسامح مع اي شكل من األشكال البلطجة أو المضایقة .

 على وجه التحدید، یشار الى  البلطجة او المضایقة  على انه سلوك غیر مقبول، بما في ذلك السلوك اإللكتروني ، الموجه ضد طالب
 من قبل طالب آخر أو مجموعة من الطالب و یتكرر مع مرور الوقت، ویهدف إلى السخریة او اإلذالل أو تخویف / أو ترهیب

 الطالب ویحدث أثناء الیوم الدراسي في المدرسة. والتعدي على ممتلكات المدرسة ، أو تحدث في حافلة مدرسّیة ، قبل أو بعد الیوم
  المدرسي ، أو في المدرسة خالل  نشاط ترعاه المدرسة.

 هناك الكثیر من اإلجراءات المعمول بها في كل مدرسة للتعامل مع سلوك البلطجة والمضایقات، ویتم تشجیع أولیاء األمور على
 التحدث مع مسؤولي المدرسة عندما یتعلق األمر بهم

 حول حوادث البلطجة راجع قسم التحرش الطالبي أدناه للحصول على معلومات حول الموظفین المعینین في المدارس وغیرهم من
 الموارد المتاحة في المنطقة.

 المعاكسات  یشیر هذا المصطلح إلى أي فعل یرتكبه شخص (فردي أو مع مجموعة من الطلبة) ، داخل أو خارج مبنى المدرسة ،
 ضد طالب آخر في المجموعة. یجري الشروع بهذا الفعل مع االنتساب او تولي منصب معین ، أو الحفاظ على العضویة في أي

 منظمة تابعة للمنطقة التعلیمّیة  لمدارس برلنغتون. تهدف أنشطة السخریة إلى إذالل طالب آخر وتخویفه أو الحط من شأن طالب اخر
 و لن تتسامح  بذلك المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون.

 تنازل أو موافقة الضحیة ال یعفي اولئك الذین شاركوا في المعاكسة والسخریة من العقاب .توجیه أو مساعدة أو محاولة مساعدة أو
 مساعدة شخص آخر في اإلیذاء أو الفشل في اتخاذ تدابیر معقولة لمنع اإلیذاء غیر قانوني وقد یخضع الطالب للمقاضاة بموجب

 القانون بموجب سیاسة المنطقة التعلیمّیة وعقوبة تصل إلى 5000 دوالر. ویمكن أیضا اإلبالغ عن حوادث المضایقات والسخریة
 الى الوكاالت والجهات المنفذة  للقانون.

 أمثلة التي تشمل على  المعاكسات و السخریة:
 1- أي نوع من القسوة الجسدّیة مثل الجلد والضرب والتهجم  والصدمات الكهربائّیة ووضع مادة ضارة على  الجسم أو في الجسم ،

 أو أي نشاط آخر مماثل.
 2- أي نوع من النشاط البدني مثل الحرمان من النوم أو التعرض لمواد مؤذیة أو الحبس في مساحة صغیرة أو أي نشاط آخر الذي

 یخلق أو یؤدي إلى خطر غیر معقول من األذى أو أن یؤثر سلبا على الصحة العقلّیة أو الجسدّیة أو سالمة الطالب.
 3- أي نشاط ینطوي على استهالك طعام أو سائل أو مشروبات كحولیة أو خمور و مخدرات أو غیرها من مواد أخرى ُتخضع

 الطالب لخطر األذى.
 4- أي نشاط یحث او یتطلب من الطالب أداء واجب أو مهمة معینة والتي تنطوي على ارتكاب جریمة او على فعل من أفعال

 السخریة .
 یجب إبالغ الموظفین المعینین في كل مدرسة عن من یشتبه بهم بعمل المضایقات حیث سیقوم الموظفون بالتحقیق في هذه الشكاوى.
 المضایقات  هي شكل من أشكال التمییز غیر القانوني الذي لن تتسامح فیه مدارس برلنغتون. سوف تدرس جمیع شكاوى المضایقة

 على الفور مع اتخاذ خطوات معقولة إلنهاء سلوك المضایقة.
 المضایقات المحظورة:

 التحرش اإللكتروني أو المضایقات اإللكترونیة
 ال یوجد قانون محدد یتعلق بالبلطجة اإللكترونیة أو المضایقات اإللكترونّیة. بدال من ذلك ، فإن قوانین فیرمونت التي تحدد "المضایقة

 و "البلطجة" تم تعدیل كل منها لتوسیع النطاق لیشمل ویغطي السلوكّیات التي قد تحدث خارج الحرم المدرسي / عبر اإلنترنت ،
 ولكن فقط اذا تم إثبات أن السلوك یؤثر على قدرة الطالب على الوصول إلى التعلیم.على سبیل المثال ، یشار هنا إلى المضایقات

 اإللكترونیة في النص المسطر:
 أ. المضایقة:  هي حادثة أو حوادث سلوكّیة لفظّیة أو كتابّیة أو بصرّیة أو جسدّیة ،  بما في ذلك أي حادثة تتم بوسائل إلكترونیة  ، بناًء

 على العرق أو العقیدة الفعلیة أو المتصورة للطالب أو أحد أفراد أسرة الطالب أو العقیدة أو اللون أو القومیة أو األصل أو الحالة
 الع  ا ئلّیة أواإلعاقة أو الجنس أو المیل الجنسي أو الهویة الجنسّیة أو التوجهات الجنسّیة الذي یكون غرضها  أو اثرها االنتقاص من أو

  التدخل في اداء الطالب التعلیمي  أو الوصول إلى الموارد المدرسّیة أو خلق بیئة مرعبة أو عدائیة او هجومّیة
 1. التحرش الجنسي: هو السلوك الذي یتضمن مقدمات جنسّیة غیر مرحب بها ، وطلبات للحصول على خدمات جنسّیة وغیرها من

 السلوكیات اللفظّیة أو المكتوبة أو البصرّیة أو الجسدّیة ذات طابع جنسي .
 2. المضایقة العرقّیة /العنصریة:  السلوك الموجه نحو خصائص العرق أو اللون الفعلي للبشرة أوشكل الطالب أو ألحد أفراد أسرته
 ، ویشمل استخدام نعوت أو افتراءات عرقیة، والتعلیقات والشتائم والتعلیقات المهینة واإلیماءات والتهدیدات والكتابات ، عرض أو

 تداول المواد المكتوبة أو المرئیة ، والسخریة من طریقة الكالم واإلشارات السلبیة للعادات والتقالید العرقیة.
 3- الفئات األخرى المحمّیة من  التحرش:  سلوك موجه نحو الطالب او الطالبة أوموجه الى أحد أفراد أسرته مرتبط السلوك بالعقیدة
 الدین، أو األصل القومي، أو الحالة العائلّیة، أو اإلعاقة، أو الجنس أو المیل الجنسي، أو الهویة الجنسّیة أو التعبیر الجنسي، یشمل

 على سبیل المثال ال الحصر استخدام نعوت، والصور النمطّیة واالفتراءات، والتعلیقات واإلهانات، والمالحظات المهینة، واإلیماءات
 والتهدیدات، والكتابات على الجدران وعرض أو تداول المواد المكتوبة أو المرئیة،  والتهكم على طریقة الكالم أو اللباس، وتقدیم

 توصیات سلبیة إلى االشخاص الذین لدیهم عالقة  بأي من هذه الفئات المحمّیة.
 - التحرش بسبب العقیدة أو المضایقة الدینیة:  تعني المضایقة بناًء على معتقدات أو ممارسات دینّیة للطالب أو أحد أفراد أسرته ، أو

 بما في ذلك طریقة اللباس.
 - التحرش بسبب األصل او القومیة : تعني المضایقة بناًء على القومّیة او االصل  للطالب أو أحد أفراد أسرته ، أو بما في ذلك

 طریقة اللباس.
 - التحرش والمضایقة بسبب الحالة العائلّیة:  تعني التحرش والمضایقة بناًء على حالة كون الطالب من أًما أو أبَا غیر متزوجین، أو

 مدفوًعا بالحالة االجتماعّیة الفعلّیة أو المفترضة ألحد أفراد أسرة الطالب.
 -التحرش والمضایقة بسبب التوجه الجنسي: تعني المضایقة بناًء على التوجه الجنسي الفعلي أو المتصور ألحد أفراد األسرة أو

 الطالب.
 - التحرش والمضایقة بسبب جنس الطالب :  تعني المضایقة على أساس هویة الفرد الفعلّیة أو المتصورة ذات الصلة بالجنس أو

 الخصائص المرتبطة بنوع الجنس ، والتي ترتبط ارتباًطا جوهرًیا بالجنس أو الهویة الجنسّیة للفرد ، بما في ذلك ، على سبیل المثال
 الالحصر، المظهر أو السلوك ، بصرف النظر عن جنس الفرد المعین عند الوالدة.

 التحرش والمضایقة بسبب تعبیر الجنس:  ُیقصد التحرش بناًء على تعبیر جنسي فعلي أو متصور من فرد من احد أفراد أسرته أو
 بدافع من ذلك ، بما في ذلك ، المظهر أو السلوك ، بصرف النظر عن جنس الفرد المعین عند الوالدة.

 التحرش والمضایقة بسبب االعاقة  : یعني التحرش بناًء على طریقة الكالم أو الحركة ، القدرة المعرفّیة ، تلقي  خدمات التعلیم
 خارج بیئة التعلیم العامة ، أو غیرها من مظاهر إعاقة الشخص الموجهة ، أو التي تحركها اإلعاقة الذهنّیة أو الجسدّیة لإلعاقة العقلّیة

 أو الجسدّیة التي یعاني منها الطالب أو أحد أفراد اسرته.
 اإلبالغ عن التحرش والمضایقة:  یتم تشجیع جمیع الطالب وأولیاء األمور وأعضاء الموظفین في المدرسة  بخالف الموظفین على
 اإلبالغ عن حوادث سوء السلوك أو المضایقة لموظف المدرسة أو أحد الموظفین المعینین في مدرستك / مبنى المدرسة. أي موظف
 بالغ في المدرسة یرى أو یسمع ، أو یتلقى تقریًرا كتابًیا أو شفهًیا ، عن المضایقات الطالبّیة ، یجب على الموظف إبالغ الموظف

.bsdvt.org المعین على الفور. تتوفر قائمة بالموظفین المعینین الحالیین على 
  ستنشر المدارس أسماء الموظفین المعینین الحالیین في بدایة كل عام.

 لإلجابة عن  أي أسئلة تتعلق باألمن وخلق مناخ آمن في المدارس یرجى االتصال مع هنري سباركس ، مدیر شؤون األمن والسالمة
hsparks@bsdvt.org or  (802) 865-4168. 
 التحقیق:  یجب على الموظف المعین الذي هو لیس طرفا في الشكوى بالبدء بالتحقیق بناًء على إشعار الشكوى. عند اكتمال التحقیق ،

 سیتم تبلیغ المتهم .
 النتائج:  إذا تبین أن الفرد قد تورط في سلوك أو مضایقة ، فسوف یتلقى عقوبة التعلیم ،او تدریب، او االنضباط ، وقد تصل العقوبة
 احیانا الى التعلیق أو الطرد أو انهاء الدوام من المدرسة أو الحظر من ممتلكات المدرسة أو غیرها من العواقب التي تتناسب  مع

 الجریمة والتي تهدف إلى منع التحرش في المستقبل.

 عیادة طب األسنان
 في مدرسة انتركریتد ارت أكادیمي/ اكادیمیة الفنون

  المتكاملة
 تم إقامة مجمع المراكز الصحّیة في برلنغتون بالتعاون مع
 المنطقة التعلیمیة للمدارس لضمان الوصول الى خدمات
 طب االسنان لطالب برلینغتون ذوي الدخل المحدود. تم

 العمل بهذا البرنامج في عام 2004، یمكن للطالب
 التسجیل في المدرسة او یتم الرجوع الى مركز انتركریتد
 ارت اكادیمي للحصول على خدمات طب األسنان. یقدم
 مركز طب االسنان خدمات مستمرة ، رعایة األسنان

 الشاملة خالل الیوم الدراسي ویوفر وسائل النقل من والى
 المدارس. كما یقدم الموظفون التثقیف فیما یتعلق بالعادات
 الجیدة لصحة الفم،وأهمیة تناول األطعمة الصحّیة وكیفیة

 الحفاظ على االبتسامات مدى الحیاة، وأكثر من ذلك یساعد
 القائمین على رعایة االسنان ایضا في تعبئة استمارات

 التسجیل والحصول على الرعایة المناسبة لألسنان خالل
 ساعات المدرسة العادیة.

 اذا لم یذهب طفلك الى طبیب اسنان خالل عام واحد ، أو
 لم یكن لدیه طبیب اسنان. الرجاء االتصال على الرقم :

 
(802) 658-4869 

 یوفر مركز طب االسنان في مدارس برلینغتون رعایة
 األسنان ألي طفل في المراحل من الروضة حتى الثاني
 عشر . اذا كان لدیه تأمین صحي او من لیس لدیه تأمین
 صحي. حیث یقدم برنامج المساعدة المالّیة لمن ال یحق له

 الحصول على المعونة الطبّیة . اتصل بخدمات دعم
  المرضى على الرقم:

(802) 264-8124 
 خالل العام الدراسي 2018-2019

 نحن نهتم ب 510 طالب
 تلقى اكثر من 982 من األطفال تنظیفَا األسنان مع فرشاة

 اسنان مجانیة ومعجون اسنان وأكیاس جیدة.
 حوالي 60 طفال جدیدَا التحقوا ببرنامج طب االسنان

 الجراء فحص طبي.
 حوالي 541 طالبَا قاموا بزیارات لمراكز األسنان للعودة

 إلجراء فحوصات.
 تم تصویر 207 من األطفال افالمَا بانورامیة من خالل

 وحدة االشعة السینیة الرقمّیة الجدیدة ،األدوات التي تساعد
 على تتبع النمو والمشاكل المحتملة التي تحدث تحت

 االسنان او حولها.
 استكمال اكثر من 751 مادة مانعة للتسرب و 319

 حشوة.
 قمنا بزیارة أكثر من 15 طفال من ذوي االحتیاجات
 العاجلة للعنایة باالسنان اثناء وجودهم في المدرسة.

 تم تحویل 52 طفَال الى عیادة متخصصة لتلبیة احتیاجات
 األسنان المعقدة.

 عیادة طب األسنان
 في مدرسة انتركریتد ارت أكادیمي/ اكادیمیة الفنون
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 طب االسنان لطالب برلینغتون ذوي الدخل المحدود. تم
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 ساعات المدرسة العادیة.

 اذا لم یذهب طفلك الى طبیب اسنان خالل عام واحد ، أو
 لم یكن لدیه طبیب اسنان. الرجاء االتصال على الرقم :

 
(802) 658-4869 

 یوفر مركز طب االسنان في مدارس برلینغتون رعایة
 األسنان ألي طفل في المراحل من الروضة حتى الثاني
 عشر . اذا كان لدیه تأمین صحي او من لیس لدیه تأمین
 صحي. حیث یقدم برنامج المساعدة المالّیة لمن ال یحق له

 الحصول على المعونة الطبّیة . اتصل بخدمات دعم
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 تم تحویل 52 طفَال الى عیادة متخصصة لتلبیة احتیاجات
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 إلجراء فحوصات.
 تم تصویر 207 من األطفال افالمَا بانورامیة من خالل

 وحدة االشعة السینیة الرقمّیة الجدیدة ،األدوات التي تساعد
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 قمنا بزیارة أكثر من 15 طفال من ذوي االحتیاجات
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 و "البلطجة" تم تعدیل كل منها لتوسیع النطاق لیشمل ویغطي السلوكّیات التي قد تحدث خارج الحرم المدرسي / عبر اإلنترنت ،
 ولكن فقط اذا تم إثبات أن السلوك یؤثر على قدرة الطالب على الوصول إلى التعلیم.على سبیل المثال ، یشار هنا إلى المضایقات

 اإللكترونیة في النص المسطر:
 أ. المضایقة:  هي حادثة أو حوادث سلوكّیة لفظّیة أو كتابّیة أو بصرّیة أو جسدّیة ،  بما في ذلك أي حادثة تتم بوسائل إلكترونیة  ، بناًء

 على العرق أو العقیدة الفعلیة أو المتصورة للطالب أو أحد أفراد أسرة الطالب أو العقیدة أو اللون أو القومیة أو األصل أو الحالة
 الع  ا ئلّیة أواإلعاقة أو الجنس أو المیل الجنسي أو الهویة الجنسّیة أو التوجهات الجنسّیة الذي یكون غرضها  أو اثرها االنتقاص من أو

  التدخل في اداء الطالب التعلیمي  أو الوصول إلى الموارد المدرسّیة أو خلق بیئة مرعبة أو عدائیة او هجومّیة
 1. التحرش الجنسي: هو السلوك الذي یتضمن مقدمات جنسّیة غیر مرحب بها ، وطلبات للحصول على خدمات جنسّیة وغیرها من

 السلوكیات اللفظّیة أو المكتوبة أو البصرّیة أو الجسدّیة ذات طابع جنسي .
 2. المضایقة العرقّیة /العنصریة:  السلوك الموجه نحو خصائص العرق أو اللون الفعلي للبشرة أوشكل الطالب أو ألحد أفراد أسرته
 ، ویشمل استخدام نعوت أو افتراءات عرقیة، والتعلیقات والشتائم والتعلیقات المهینة واإلیماءات والتهدیدات والكتابات ، عرض أو

 تداول المواد المكتوبة أو المرئیة ، والسخریة من طریقة الكالم واإلشارات السلبیة للعادات والتقالید العرقیة.
 3- الفئات األخرى المحمّیة من  التحرش:  سلوك موجه نحو الطالب او الطالبة أوموجه الى أحد أفراد أسرته مرتبط السلوك بالعقیدة
 الدین، أو األصل القومي، أو الحالة العائلّیة، أو اإلعاقة، أو الجنس أو المیل الجنسي، أو الهویة الجنسّیة أو التعبیر الجنسي، یشمل

 على سبیل المثال ال الحصر استخدام نعوت، والصور النمطّیة واالفتراءات، والتعلیقات واإلهانات، والمالحظات المهینة، واإلیماءات
 والتهدیدات، والكتابات على الجدران وعرض أو تداول المواد المكتوبة أو المرئیة،  والتهكم على طریقة الكالم أو اللباس، وتقدیم

 توصیات سلبیة إلى االشخاص الذین لدیهم عالقة  بأي من هذه الفئات المحمّیة.
 - التحرش بسبب العقیدة أو المضایقة الدینیة:  تعني المضایقة بناًء على معتقدات أو ممارسات دینّیة للطالب أو أحد أفراد أسرته ، أو

 بما في ذلك طریقة اللباس.
 - التحرش بسبب األصل او القومیة : تعني المضایقة بناًء على القومّیة او االصل  للطالب أو أحد أفراد أسرته ، أو بما في ذلك

 طریقة اللباس.
 - التحرش والمضایقة بسبب الحالة العائلّیة:  تعني التحرش والمضایقة بناًء على حالة كون الطالب من أًما أو أبَا غیر متزوجین، أو

 مدفوًعا بالحالة االجتماعّیة الفعلّیة أو المفترضة ألحد أفراد أسرة الطالب.
 -التحرش والمضایقة بسبب التوجه الجنسي: تعني المضایقة بناًء على التوجه الجنسي الفعلي أو المتصور ألحد أفراد األسرة أو

 الطالب.
 - التحرش والمضایقة بسبب جنس الطالب :  تعني المضایقة على أساس هویة الفرد الفعلّیة أو المتصورة ذات الصلة بالجنس أو

 الخصائص المرتبطة بنوع الجنس ، والتي ترتبط ارتباًطا جوهرًیا بالجنس أو الهویة الجنسّیة للفرد ، بما في ذلك ، على سبیل المثال
 الالحصر، المظهر أو السلوك ، بصرف النظر عن جنس الفرد المعین عند الوالدة.

 التحرش والمضایقة بسبب تعبیر الجنس:  ُیقصد التحرش بناًء على تعبیر جنسي فعلي أو متصور من فرد من احد أفراد أسرته أو
 بدافع من ذلك ، بما في ذلك ، المظهر أو السلوك ، بصرف النظر عن جنس الفرد المعین عند الوالدة.

 التحرش والمضایقة بسبب االعاقة  : یعني التحرش بناًء على طریقة الكالم أو الحركة ، القدرة المعرفّیة ، تلقي  خدمات التعلیم
 خارج بیئة التعلیم العامة ، أو غیرها من مظاهر إعاقة الشخص الموجهة ، أو التي تحركها اإلعاقة الذهنّیة أو الجسدّیة لإلعاقة العقلّیة

 أو الجسدّیة التي یعاني منها الطالب أو أحد أفراد اسرته.
 اإلبالغ عن التحرش والمضایقة:  یتم تشجیع جمیع الطالب وأولیاء األمور وأعضاء الموظفین في المدرسة  بخالف الموظفین على
 اإلبالغ عن حوادث سوء السلوك أو المضایقة لموظف المدرسة أو أحد الموظفین المعینین في مدرستك / مبنى المدرسة. أي موظف
 بالغ في المدرسة یرى أو یسمع ، أو یتلقى تقریًرا كتابًیا أو شفهًیا ، عن المضایقات الطالبّیة ، یجب على الموظف إبالغ الموظف

.bsdvt.org المعین على الفور. تتوفر قائمة بالموظفین المعینین الحالیین على 
  ستنشر المدارس أسماء الموظفین المعینین الحالیین في بدایة كل عام.

 لإلجابة عن  أي أسئلة تتعلق باألمن وخلق مناخ آمن في المدارس یرجى االتصال مع هنري سباركس ، مدیر شؤون األمن والسالمة
hsparks@bsdvt.org or  (802) 865-4168. 
 التحقیق:  یجب على الموظف المعین الذي هو لیس طرفا في الشكوى بالبدء بالتحقیق بناًء على إشعار الشكوى. عند اكتمال التحقیق ،

 سیتم تبلیغ المتهم .
 النتائج:  إذا تبین أن الفرد قد تورط في سلوك أو مضایقة ، فسوف یتلقى عقوبة التعلیم ،او تدریب، او االنضباط ، وقد تصل العقوبة
 احیانا الى التعلیق أو الطرد أو انهاء الدوام من المدرسة أو الحظر من ممتلكات المدرسة أو غیرها من العواقب التي تتناسب  مع

 الجریمة والتي تهدف إلى منع التحرش في المستقبل.

 المراجعة المستقلة:  یجوز لصاحب الشكوى تقدیم طلب خطي إلى المدیر العام للمدارس لمراجعة مستقلة لهذه المسألة إذا كان
 صاحب الشكوى: (1) یعتقد أن المدرسة لم تجد حال للشكوى بشكل صحیح وفشلت في إجراء تحقیق في األمر ألن المدرسة تعتقد أن
 السلوك المزعوم  لم یكن سلوكا مضایًقا أو تحرشا. (2) إذا كان مقدم الشكوى غیر راٍض عن القرار النهائي الذي تم بعد التحقیق
 بشأن ما إذا كانت المضایقات قد وقعت ، أو ال .(3) یعتقد أنه على الرغم من اتخاذ قرار نهائي بحدوث مضایقة ، فإن استجابة

 المدرسة كانت غیر كافیة لتصحیح المشكلة. یتم إجراء المراجعة المستقلة من قبل شخص محاید وفًقا للسیاسة.
 االنتقام : ُیمنع منًعا باًتا االنتقام من أي شخص یتقدم بشكوى عن المضایقات أو یتعاون في تقدیم الشكوى أو التحقیق فیها ، وهو أساس

 االنضباط المنفصل وغیر القانوني بموجب  قانون األحوال المدنّیة ،
.(V.S.A. 4503(a 9 .رقم  

 الخصوصّیة:  ستكون الشكاوى ، وأي عواقب ناتجة عنها ، سرّیة حسبما تسمح به احتیاجات التحقیق ، وواجب التصرف بناًء على
 نتائج معینة ، واالمتثال لطلبات السجل العام ، وبما یتوافق مع قانون خصوصیة حقوق التعلیم األسري.

 عملیة تقدیم الشكاوى البدیلة : یمكن أیًضا تقدیم شكاوى التحرش إلى المدیر اإلقلیمي ، مكتب الحقوق المدنّیة ، إدارة التعلیم
  بالوالیات المتحدة . العنوان : الطابق الثامن دائرة مكتب البرید الخامس بوسطن

;(MA 02109-3921; Email: OCR.Boston@ed.gov , (617) 289-0111 or (877) 521-2172 (TDD  
,VT 05633-6301   او مكتب حقوق االنسان في فیرمونت العنوان شارع 14-16 بولدوین مونتبیلیر 

.(human.rights@state.vt.us  (800) 416-2010 (Voice) or (877) 294-9200 (TTY 
 حظر التمییز أو مضایقة الموظفین وغیرهم:  باختصاران جمیع الموظفین او اي شخص یعمل داخل المدرسة محمیین بموجب

 القوانین المذكورة أدناه، فإن تعرض أي شخص الى التحرش والمضایقات او الى التمییز على أساس األصل القومي، لون البشرة،
 العقیدة، العمر، الجنس، االعاقة، المیول الجنسیة ( بما في ذلك وضع الوالدین)، الهویة، الوضع العائلي، أو مكان الوالدة  یعتبر شكل

 من أشكال التمییز غیر القانوني وتحظره سیاسات مدارس المنطقة وكما هو منصوص علیه بموجب القوانین أدناه:
 الفصل الخامس، القسم ب، من قانون إعادة التأهیل لعام 1973.الفصل السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام 1964

 الفصل السابع من قانون الحقوق المدنیة لعام 1964.الفصل التاسع من إصالحات التعلیم لعام 1972
 قانون التمییز على أساس السن لعام 1975.قانون األمیركیین  ذوي االعاقة لعام 1990

 ممارسات التوظیف العادلة.والتوصیات العامة
Title V, Section B, 504 of the Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. §794, et seq.; Title VI of 
the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000d, et seq.; Title VII of the Civil Rights Act of 
1964, 42 U.S.C. §2000e, et seq.; Title IX of the Education mendments of 1972, 20 U.S.C. § 
1681, et seq.; The Age Discrimination Act of 1975, 29U.S.C. § 623, et seq.; The Americans 
With Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101, et  seq.; and Fair Employment Practices, 
21V.S.A. Chpt. 5, subchpt. 6; Public Accommodations, 9 V.S.A. §§ 4500 et seq. all as they 
.may be amended 

 البحث عن األطفال الذین هم بحاجة الى تعلیم خاص
 وفًقا للنظام الفیدرالي، تهدف المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون إلى تحدید وتقییم األطفال حدیثي الوالدة وحتى سن 21 عاًما والذین
 قد یكونون مؤهلین ویحتاجون إلى تعلیم خاص والى الخدمات ذات الصلة. إذا كنت تعتقد في أن طفلك یعاني من إعاقة ویتراوح
  عمره بین حدیث الوالدة الى 5 سنوات ، فیرجى االتصال ببرنامج التعلیم المبكر على رقم                            8648463
  إذا كان عمر طفلك یتراوح بین 5-21 سنة ، فیرجى االتصال بخدمات دعم الطالب على الرقم                       8648456

 السلوك
 ُیطلب من جمیع الطالب في مدارس منطقة برلنغتون اتباع قواعد التصرف المعقولة والسلوك الصحیح خالل الیوم الدراسي ، وفي

 الحافالت المدرسّیة ، وفي الحافالت العامة التي تستخدم بانتظام لاللتحاق بالمدارس ، وفي األنشطة المدرسّیة. موظفو المنطقة
 التعلیمّیة لمدارس برلنغتون مسؤولون عن إنشاء المناخ السلیم والحفاظ على جو یعزز مثل هذا السلوك. یتشارك أولیاء األمور /
 األوصیاء، والموظفون، ومدارس منطقة برلنغتون في مسؤولیة تعزیز السلوك اإلیجابي بین الجمیع في المنطقة. ومع ذلك ، فإن

 المسؤولّیة النهائیة تقع على عاتق الطالب وأولیاء أمورهم سیتم إبالغ أولیاء األمور عن أي سوء تصرف أو تكرار حاالت السلوك
 الغیرالئق من قبل أطفالهم .

 تم تصمیم تدابیر السلوك المناسبة لتعلیم الطالب كیفیة تحمل عواقب  تصرفاتهم. یجب معالجة السلوك غیر المناسب من خالل عملیة
 تصالحّیة وسُیحاسب الطالب على سلوكهم.أي عقوبة للطالب نتیجة السلوك الذي قام به سوف تنفذ  حسب اإلجراءات القانونّیة

 الواجبة و بالقدر الذي یقتضیه القانون، مع مراعاة حقوق الطالب أو الطالبة.

 التلقیحات والتطعیمات:
 یتطلب  قانون والیة فیرمونت من المدارس أن تحصل
 على دلیل إثبات أن الطفل استكمل جمیع لقاحاته.إذا لم

 یتم توفیرها، فلن یتمكن طفلك من الذهاب الى
 المدرسة. ال یجوز ألي شخص التسجیل كطالب في

 مدارس برلینغتون ما لم یكن لدیه سجل أو شهادة
  التطعیم

 إلثبات أخذ اللقاحات:
 تقدیم سجل   اللقاحات المطلوبة الى ممرضة المدرسة .

 إذا كان الطالب لم یاخذ اي من اللقاحات المطلوبة، فیجب
 علیه تحدید موعدَا مع مزود الرعایة الصحّیة او الطبیب

 الخذ اللقاحات المطلوبة مع اخبار ممرضة المدرسة
 الثبات ذلك.

 التطعیمات او اللقاحات المطلوبة تشمل سلسلة كاملة
   من:

 الخناق والكزاز والسعال الدیكي، الحصبة، النكاف،
 الحصبة االلمانیة، التهاب الكبد و جدري الماء.

  یجب تقدیم دلیل بكافة اللقاحات لجمیع الطالب.
  صحة الطالب:

 یوجد في كل مدرسة مكتب صحي حیث یتم تقدیم الخدمات
 بواسطة ممرضة مسجلة معتمدة كممرضة مدرسة. في
 حال المرض، یجب أن یكون األطفال خالیین تمامَا من
 الحمى واإلسهال والقئ لمدة 24 ساعة قبل العودة الى

 المدرسة.
 قمل الرأس:

على األهل/ االوصیاء فحص رؤوس اطفالهم  یجب  
 الصغار مرة واحدة كل اسبوع، وخاصة قبل العودة الى
 المدرسة او بعد اإلجازات وأفضل طریقة للقیام بذلك هي
 استخدام مشط القمل المعدني الستعراض شعر طفلك. إذا
 وجدت قمَال یجب اخبار الممرضة في مدرستك ستقدم لك
 نصائح جیدة حول كیفیة العنایة للتخلص من القمل. اما اذا
 تبین ان طفلك یعاني من قمل الرأس في المدرسة، سیتم
 إخبارك بذلك عن طریق الممرضة التي ستقدم نصائح
 جیدة حول التخلص من قمل الرأس. انه مهم جدَا ان

 یتخلص طفلك تمامَا من القمل قبل العودة الى المدرسة.
 تتبع المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلینغتون المبادئ

 التوجیهیة لقسم الصحة ومراكز السیطرة على األمراض.
 لمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى الموقع:

https://identify.us.com/idmybug/head-lice/ 
head-lice-FAQS/index.html. and/or  

https://www.consumerreports.org/medical- 
conditions/preventing-and-treating-head-lice/ 
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 المراجعة المستقلة:  یجوز لصاحب الشكوى تقدیم طلب خطي إلى المدیر العام للمدارس لمراجعة مستقلة لهذه المسألة إذا كان
 صاحب الشكوى: (1) یعتقد أن المدرسة لم تجد حال للشكوى بشكل صحیح وفشلت في إجراء تحقیق في األمر ألن المدرسة تعتقد أن
 السلوك المزعوم  لم یكن سلوكا مضایًقا أو تحرشا. (2) إذا كان مقدم الشكوى غیر راٍض عن القرار النهائي الذي تم بعد التحقیق
 بشأن ما إذا كانت المضایقات قد وقعت ، أو ال .(3) یعتقد أنه على الرغم من اتخاذ قرار نهائي بحدوث مضایقة ، فإن استجابة

 المدرسة كانت غیر كافیة لتصحیح المشكلة. یتم إجراء المراجعة المستقلة من قبل شخص محاید وفًقا للسیاسة.
 االنتقام : ُیمنع منًعا باًتا االنتقام من أي شخص یتقدم بشكوى عن المضایقات أو یتعاون في تقدیم الشكوى أو التحقیق فیها ، وهو أساس

 االنضباط المنفصل وغیر القانوني بموجب  قانون األحوال المدنّیة ،
.(V.S.A. 4503(a 9 .رقم  

 الخصوصّیة:  ستكون الشكاوى ، وأي عواقب ناتجة عنها ، سرّیة حسبما تسمح به احتیاجات التحقیق ، وواجب التصرف بناًء على
 نتائج معینة ، واالمتثال لطلبات السجل العام ، وبما یتوافق مع قانون خصوصیة حقوق التعلیم األسري.

 عملیة تقدیم الشكاوى البدیلة : یمكن أیًضا تقدیم شكاوى التحرش إلى المدیر اإلقلیمي ، مكتب الحقوق المدنّیة ، إدارة التعلیم
  بالوالیات المتحدة . العنوان : الطابق الثامن دائرة مكتب البرید الخامس بوسطن

;(MA 02109-3921; Email: OCR.Boston@ed.gov , (617) 289-0111 or (877) 521-2172 (TDD  
,VT 05633-6301   او مكتب حقوق االنسان في فیرمونت العنوان شارع 14-16 بولدوین مونتبیلیر 

.(human.rights@state.vt.us  (800) 416-2010 (Voice) or (877) 294-9200 (TTY 
 حظر التمییز أو مضایقة الموظفین وغیرهم:  باختصاران جمیع الموظفین او اي شخص یعمل داخل المدرسة محمیین بموجب

 القوانین المذكورة أدناه، فإن تعرض أي شخص الى التحرش والمضایقات او الى التمییز على أساس األصل القومي، لون البشرة،
 العقیدة، العمر، الجنس، االعاقة، المیول الجنسیة ( بما في ذلك وضع الوالدین)، الهویة، الوضع العائلي، أو مكان الوالدة  یعتبر شكل

 من أشكال التمییز غیر القانوني وتحظره سیاسات مدارس المنطقة وكما هو منصوص علیه بموجب القوانین أدناه:
 الفصل الخامس، القسم ب، من قانون إعادة التأهیل لعام 1973.الفصل السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام 1964

 الفصل السابع من قانون الحقوق المدنیة لعام 1964.الفصل التاسع من إصالحات التعلیم لعام 1972
 قانون التمییز على أساس السن لعام 1975.قانون األمیركیین  ذوي االعاقة لعام 1990

 ممارسات التوظیف العادلة.والتوصیات العامة
Title V, Section B, 504 of the Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. §794, et seq.; Title VI of 
the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000d, et seq.; Title VII of the Civil Rights Act of 
1964, 42 U.S.C. §2000e, et seq.; Title IX of the Education mendments of 1972, 20 U.S.C. § 
1681, et seq.; The Age Discrimination Act of 1975, 29U.S.C. § 623, et seq.; The Americans 
With Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101, et  seq.; and Fair Employment Practices, 
21V.S.A. Chpt. 5, subchpt. 6; Public Accommodations, 9 V.S.A. §§ 4500 et seq. all as they 
.may be amended 

 البحث عن األطفال الذین هم بحاجة الى تعلیم خاص
 وفًقا للنظام الفیدرالي، تهدف المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون إلى تحدید وتقییم األطفال حدیثي الوالدة وحتى سن 21 عاًما والذین
 قد یكونون مؤهلین ویحتاجون إلى تعلیم خاص والى الخدمات ذات الصلة. إذا كنت تعتقد في أن طفلك یعاني من إعاقة ویتراوح
  عمره بین حدیث الوالدة الى 5 سنوات ، فیرجى االتصال ببرنامج التعلیم المبكر على رقم                            8648463
  إذا كان عمر طفلك یتراوح بین 5-21 سنة ، فیرجى االتصال بخدمات دعم الطالب على الرقم                       8648456

 السلوك
 ُیطلب من جمیع الطالب في مدارس منطقة برلنغتون اتباع قواعد التصرف المعقولة والسلوك الصحیح خالل الیوم الدراسي ، وفي

 الحافالت المدرسّیة ، وفي الحافالت العامة التي تستخدم بانتظام لاللتحاق بالمدارس ، وفي األنشطة المدرسّیة. موظفو المنطقة
 التعلیمّیة لمدارس برلنغتون مسؤولون عن إنشاء المناخ السلیم والحفاظ على جو یعزز مثل هذا السلوك. یتشارك أولیاء األمور /
 األوصیاء، والموظفون، ومدارس منطقة برلنغتون في مسؤولیة تعزیز السلوك اإلیجابي بین الجمیع في المنطقة. ومع ذلك ، فإن

 المسؤولّیة النهائیة تقع على عاتق الطالب وأولیاء أمورهم سیتم إبالغ أولیاء األمور عن أي سوء تصرف أو تكرار حاالت السلوك
 الغیرالئق من قبل أطفالهم .

 تم تصمیم تدابیر السلوك المناسبة لتعلیم الطالب كیفیة تحمل عواقب  تصرفاتهم. یجب معالجة السلوك غیر المناسب من خالل عملیة
 تصالحّیة وسُیحاسب الطالب على سلوكهم.أي عقوبة للطالب نتیجة السلوك الذي قام به سوف تنفذ  حسب اإلجراءات القانونّیة

 الواجبة و بالقدر الذي یقتضیه القانون، مع مراعاة حقوق الطالب أو الطالبة.

 حرمان /مؤقت / الطرد على المدى الطویل:  یمكن حرمان الطالب أو طردهم بسبب مخالفة قواعد االنضباط  في المدرسة أو
 سیاسات مجلس إدارة المدرسة، أو االنخراط في سوء سلوك داخل المدرسة أو خارجها. یتم فرض عقوبة حرمان من المدرسة أطول
 من 10 أیام ویكون الطرد فقط بناًء على توصیة من المشرف وجلسة مجلس إدارة المدرسة. یجوز لمجلس المدرسة طرد الطالب

 حتى نهایة العام الدراسي الحالي أو 90 یوًما دراسًیا اوأطول.
 التدابیر التأدیبیة:  تفرض التدابیر التأدیبیة مع مراعاة حقوق الطالب في اإلجراءات القانونّیة  إلى الحد الذي یتطلبه القانون.

 الممارسات التصالحّیة :  تتجذر الممارسات التصالحّیة في بناء العالقات االنسانّیة وإعادة البناء لخلق ثقافة من اإلنصاف واالنتماء
 یؤدي إلى نتائج ایجابّیة في التعلیم والتعایش السلمي. تتبنى منطقة مدارس برلنغتون بالشراكة مع المجتمع المحلي لمدینة برلنغتون
 إلى تطبیق الممارسات التصالحّیة لضمان حقوق جمیع أفراد المجتمع بما في ذلك أولئك الذین تعرضوا لألذى ، وسوف یتم التعرف

 على احتیاجاتهم وتجاربهم والعمل علیها، وبالتالي خلق مناخ داعم للجمیع. في بعض الحاالت ، یمكن فصل الطالب عن مبنى
 المدرسة المخصص لهم ، ولكن ال یتم فصلهم تماًما عن تعلیمهم.

 المخدرات / الكحول:
  وفًقا لما یقتضیه قانون والیة فیرمونت (المادة 16 ، القسم 1165 ، 909)، تمتلك  منطقة مدارس برلنغتون منهًجا شامًال لمنع
 تعاطي المخدرات والكحول لكافة المراحل الدراسّیة. باإلضافة إلى ذلك ، توجد برامج لتدریب المعلمین، وأنظمة الدعم واإلحالة ،

 واتفاق تعاون مع وكالة عالج معتمدة ، وسیاسة مجلس إدارة معتمدة ووعي على مستوى المنطقة التعلیمّیة بالموضوع.
 التبغ:  یحظر استخدام التبغ بأي شكل داخل المدارس (بما في ذلك السجائر أو السیجار أو المضغ أو األبخرة أو غیر ذلك)

 بموجب القانون. تعتبر جمیع أشكال منتجات السجائر/ التبغ محظورة.
 نظام الدعم التعلیمي:  الهدف من نظام الدعم التعلیمي في المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون هو تزوید الطالب بالمساعدة اإلضافیة

الالزمة للوصول إلى المدرسة أو للتغلب على التحدیات في بیئة التعلیم العام. طورت كل مدرسة في المنطقة  فریق دعم تعلیمي (
 EST) ، یقبل اإلحاالت للطالب الذین لدیهم مخاوف أكادیمّیة أو سلوكّیة. یساعد هذا المعلمین في التخطیط للطالب الذین یحتاجون
 إلى مساعدة إضافیة في الفصل أو أثناء األنشطة المدرسّیة غیر المنظمة. یقوم هذا الفریق أیًضا بتجمیع البیانات، والتي یتم النظر

 إلیها في خطة عمل المدرسة في بناء القدرات الكلّیة لنظام الدعم التعلیمي.
 إذا كنت ترغب في معرفة المزید عن نظام الدعم التعلیمي، یرجى االتصال بمدیر المدرسة أو قسم التوجیه.

 الكمبیوتر المسؤول ، الشبكة واستخدام االنترنت :
  تدرك منطقة مدارس برلنغتون أن تكنولوجیا المعلومات (IT) جزء ال یتجزأ من تعلم وتعلیم أجیال الیوم لتحقیق النجاح في المجتمع

 العالمي وتدعم بشكل كامل وصول الطالب والموظفین إلى هذه الموارد  اإللكترونّیة. الغرض من هذه السیاسة هو:
 1. إنشاء بیئة تعزز استخدام تكنولوجیا المعلومات بطریقة تدعم وتثري المنهج ، یوفر فرًصا للتعاون ، ویعزز التطویر المهني

 للموظفین.
 2. تأكد من أن المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون تتخذ التدابیر المناسبة للحفاظ على سالمة الجمیع الذي یستخدمون أجهزة

 تكنولوجیا المعلومات والشبكة وموارد الویب في المنطقة التعلیمّیة.
 3. االمتثال لمتطلبات القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیات التي تنظم توفیر الوصول إلى اإلنترنت وغیرها من الموارد اإللكترونیة

 من قبل المناطق التعلیمّیة.
 توفر منطقة مدارس برلنغتون للطالب والموظفین إمكانیة الوصول إلى العدید من موارد تكنولوجیا المعلومات (IT) بما في ذلك
 اإلنترنت. توفر هذه الموارد فرًصا لتعزیز التعلم وتحسین االتصاالت داخل مجتمعنا ومع المجتمع العالمي بعده. غیر أن، ومع

 امتیازات استخدام اإلنترنت فإن هناك  مسؤولّیة تقع على عاتق الطالب والمعلمین والموظفین والجمهور على ممارسة االستخدام
 لهذه الموارد بشكل مسؤول. یعد استخدام الطالب أو الموظفین أو غیرهم من موارد تكنولوجیا المعلومات في المنطقة امتیازَا ولیست

 حًقا. تحكم نفس القواعد والتوقعات استخدام بقیة الطالب موارد تكنولوجیا المعلومات المطبقة على سلوك الطالب واتصاالتهم
 األخرى ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر إجراءات المضایقة واإلزعاج في المدارس.

 موارد الكمبیوتر والشبكة في المنطقة التعلیمّیة هي ملك للمنطقة التعلیمّیة. ال یتوقع المستخدمون أي خصوصیة في أي شيء تم
 إنشاءه أو تخزینه أو إرساله أو استالمه أو عرضه على أو عبر أجهزة الكمبیوتر أو موارد الشبكة في المنطقة التعلیمّیة ، بما في ذلك

 الملفات الشخصّیة واالتصاالت اإللكترونّیة.
 یكون المدیر العام للمنطقة التعلیمّیة هو المسؤول عن وضع إجراءات تحكم استخدام موارد تكنولوجیا المعلومات.

 تنطبق هذه السیاسة على أي شخص یستخدم الشبكة اإللكترونّیة للمنطقة التعلیمّیة وأدوات التعاون واالتصال وأنظمة البیانات للطالب
 إما في الموقع أو عبر موقع بعید، وتنطبق هذه السیاسة على أي شخص یستخدم أجهزة تكنولوجیا المعلومات في المنطقة التعلیمّیة إما

 داخل الموقع أو خارجه.

  التزام المنطقة التعلیمیة لمدارس برلینغتون بالتنوع
 والمساواة:

 یعد تنوع طالبنا بمثابة رصید لمجتمع برلینغتون. نؤمن أن
 جمیع الطالب والموظفین یستحقون األمان، التعلیم الشامل
 وبیئة العمل حیث یتم تقدیر االختالفات واالحتفاء بها.تؤمن

 المنطقة التعلیمیة ایضَا أن لكل طالب الحق في السعي
 للتعلم باعلى المراتب واكبر اإلمكانات.التزمت المنطقة
 التعلیمیة بسد فجوة التحصیل في نتائج الطالب بناَء على

 العنصریة او االثنیة او االجتماعیة او االقتصادیة او
 اللغویة او القدرة أو اي تباینات حقیقیة او مصورة أخرى

 قد تقید أي فرصة للطالب لیتم دمجهم ونجاحهم في
 المدرسة. جدد مجلس مفوضیة المنطقة التعلیمّیة لمدارس

 برلینغتون التزامه بالمساواة واالندماج في آذار 2017
 تحت رعایة المشرف العام للمنطقة التعلیمّیة.تم تشكیل
 فریق قیادة العدالة واإلنصاف في المنطقة التعلیمّیة في
 خریف 2017. وهو یوفر قیادة المنطقة حول قضایا

 اإلنصاف والمساواة، بما في ذلك التنفیذ الكامل للممارسات
 التصالحّیة مع التركیز على الطالب. فإنه ینسق مجموعة
 متنوعة من المبادرات في جمیع أنحاء المنطقة التعلیمّیة.

 وتوفیر الموارد والدعم والدعوة نحو حلول عادلة ومنصفة
 وشاملة. للمزید من المعلومات قم بزیارة الموقع:

www.bsdvt.org/district/diversity-and-equity/dealt/ 
 وكالة فیرمونت ألفضل الممارسات التعلیمّیة للمدارس فیما
 یتعلق بالمتحولین جنسیَا والطالب غیر المطابقین للجنس

http://education.vermont.gov/sites/aoe/files/doc
uments/edu-best-practices-transgender-and- 

Gnc.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  التزام المنطقة التعلیمیة لمدارس برلینغتون بالتنوع
 والمساواة:

 یعد تنوع طالبنا بمثابة رصید لمجتمع برلینغتون. نؤمن أن
 جمیع الطالب والموظفین یستحقون األمان، التعلیم الشامل
 وبیئة العمل حیث یتم تقدیر االختالفات واالحتفاء بها.تؤمن

 المنطقة التعلیمیة ایضَا أن لكل طالب الحق في السعي
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 العنصریة او االثنیة او االجتماعیة او االقتصادیة او
 اللغویة او القدرة أو اي تباینات حقیقیة او مصورة أخرى

 قد تقید أي فرصة للطالب لیتم دمجهم ونجاحهم في
 المدرسة. جدد مجلس مفوضیة المنطقة التعلیمّیة لمدارس

 برلینغتون التزامه بالمساواة واالندماج في آذار 2017
 تحت رعایة المشرف العام للمنطقة التعلیمّیة.تم تشكیل
 فریق قیادة العدالة واإلنصاف في المنطقة التعلیمّیة في
 خریف 2017. وهو یوفر قیادة المنطقة حول قضایا

 اإلنصاف والمساواة، بما في ذلك التنفیذ الكامل للممارسات
 التصالحّیة مع التركیز على الطالب. فإنه ینسق مجموعة
 متنوعة من المبادرات في جمیع أنحاء المنطقة التعلیمّیة.
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 حرمان /مؤقت / الطرد على المدى الطویل:  یمكن حرمان الطالب أو طردهم بسبب مخالفة قواعد االنضباط  في المدرسة أو
 سیاسات مجلس إدارة المدرسة، أو االنخراط في سوء سلوك داخل المدرسة أو خارجها. یتم فرض عقوبة حرمان من المدرسة أطول
 من 10 أیام ویكون الطرد فقط بناًء على توصیة من المشرف وجلسة مجلس إدارة المدرسة. یجوز لمجلس المدرسة طرد الطالب

 حتى نهایة العام الدراسي الحالي أو 90 یوًما دراسًیا اوأطول.
 التدابیر التأدیبیة:  تفرض التدابیر التأدیبیة مع مراعاة حقوق الطالب في اإلجراءات القانونّیة  إلى الحد الذي یتطلبه القانون.

 الممارسات التصالحّیة :  تتجذر الممارسات التصالحّیة في بناء العالقات االنسانّیة وإعادة البناء لخلق ثقافة من اإلنصاف واالنتماء
 یؤدي إلى نتائج ایجابّیة في التعلیم والتعایش السلمي. تتبنى منطقة مدارس برلنغتون بالشراكة مع المجتمع المحلي لمدینة برلنغتون
 إلى تطبیق الممارسات التصالحّیة لضمان حقوق جمیع أفراد المجتمع بما في ذلك أولئك الذین تعرضوا لألذى ، وسوف یتم التعرف

 على احتیاجاتهم وتجاربهم والعمل علیها، وبالتالي خلق مناخ داعم للجمیع. في بعض الحاالت ، یمكن فصل الطالب عن مبنى
 المدرسة المخصص لهم ، ولكن ال یتم فصلهم تماًما عن تعلیمهم.

 المخدرات / الكحول:
  وفًقا لما یقتضیه قانون والیة فیرمونت (المادة 16 ، القسم 1165 ، 909)، تمتلك  منطقة مدارس برلنغتون منهًجا شامًال لمنع
 تعاطي المخدرات والكحول لكافة المراحل الدراسّیة. باإلضافة إلى ذلك ، توجد برامج لتدریب المعلمین، وأنظمة الدعم واإلحالة ،

 واتفاق تعاون مع وكالة عالج معتمدة ، وسیاسة مجلس إدارة معتمدة ووعي على مستوى المنطقة التعلیمّیة بالموضوع.
 التبغ:  یحظر استخدام التبغ بأي شكل داخل المدارس (بما في ذلك السجائر أو السیجار أو المضغ أو األبخرة أو غیر ذلك)

 بموجب القانون. تعتبر جمیع أشكال منتجات السجائر/ التبغ محظورة.
 نظام الدعم التعلیمي:  الهدف من نظام الدعم التعلیمي في المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون هو تزوید الطالب بالمساعدة اإلضافیة

الالزمة للوصول إلى المدرسة أو للتغلب على التحدیات في بیئة التعلیم العام. طورت كل مدرسة في المنطقة  فریق دعم تعلیمي (
 EST) ، یقبل اإلحاالت للطالب الذین لدیهم مخاوف أكادیمّیة أو سلوكّیة. یساعد هذا المعلمین في التخطیط للطالب الذین یحتاجون
 إلى مساعدة إضافیة في الفصل أو أثناء األنشطة المدرسّیة غیر المنظمة. یقوم هذا الفریق أیًضا بتجمیع البیانات، والتي یتم النظر

 إلیها في خطة عمل المدرسة في بناء القدرات الكلّیة لنظام الدعم التعلیمي.
 إذا كنت ترغب في معرفة المزید عن نظام الدعم التعلیمي، یرجى االتصال بمدیر المدرسة أو قسم التوجیه.

 الكمبیوتر المسؤول ، الشبكة واستخدام االنترنت :
  تدرك منطقة مدارس برلنغتون أن تكنولوجیا المعلومات (IT) جزء ال یتجزأ من تعلم وتعلیم أجیال الیوم لتحقیق النجاح في المجتمع

 العالمي وتدعم بشكل كامل وصول الطالب والموظفین إلى هذه الموارد  اإللكترونّیة. الغرض من هذه السیاسة هو:
 1. إنشاء بیئة تعزز استخدام تكنولوجیا المعلومات بطریقة تدعم وتثري المنهج ، یوفر فرًصا للتعاون ، ویعزز التطویر المهني

 للموظفین.
 2. تأكد من أن المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون تتخذ التدابیر المناسبة للحفاظ على سالمة الجمیع الذي یستخدمون أجهزة

 تكنولوجیا المعلومات والشبكة وموارد الویب في المنطقة التعلیمّیة.
 3. االمتثال لمتطلبات القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیات التي تنظم توفیر الوصول إلى اإلنترنت وغیرها من الموارد اإللكترونیة

 من قبل المناطق التعلیمّیة.
 توفر منطقة مدارس برلنغتون للطالب والموظفین إمكانیة الوصول إلى العدید من موارد تكنولوجیا المعلومات (IT) بما في ذلك
 اإلنترنت. توفر هذه الموارد فرًصا لتعزیز التعلم وتحسین االتصاالت داخل مجتمعنا ومع المجتمع العالمي بعده. غیر أن، ومع

 امتیازات استخدام اإلنترنت فإن هناك  مسؤولّیة تقع على عاتق الطالب والمعلمین والموظفین والجمهور على ممارسة االستخدام
 لهذه الموارد بشكل مسؤول. یعد استخدام الطالب أو الموظفین أو غیرهم من موارد تكنولوجیا المعلومات في المنطقة امتیازَا ولیست

 حًقا. تحكم نفس القواعد والتوقعات استخدام بقیة الطالب موارد تكنولوجیا المعلومات المطبقة على سلوك الطالب واتصاالتهم
 األخرى ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر إجراءات المضایقة واإلزعاج في المدارس.

 موارد الكمبیوتر والشبكة في المنطقة التعلیمّیة هي ملك للمنطقة التعلیمّیة. ال یتوقع المستخدمون أي خصوصیة في أي شيء تم
 إنشاءه أو تخزینه أو إرساله أو استالمه أو عرضه على أو عبر أجهزة الكمبیوتر أو موارد الشبكة في المنطقة التعلیمّیة ، بما في ذلك

 الملفات الشخصّیة واالتصاالت اإللكترونّیة.
 یكون المدیر العام للمنطقة التعلیمّیة هو المسؤول عن وضع إجراءات تحكم استخدام موارد تكنولوجیا المعلومات.

 تنطبق هذه السیاسة على أي شخص یستخدم الشبكة اإللكترونّیة للمنطقة التعلیمّیة وأدوات التعاون واالتصال وأنظمة البیانات للطالب
 إما في الموقع أو عبر موقع بعید، وتنطبق هذه السیاسة على أي شخص یستخدم أجهزة تكنولوجیا المعلومات في المنطقة التعلیمّیة إما

 داخل الموقع أو خارجه.

 المنطقة التعلیمّیة  لیست مسؤولة عن االستخدام غیر المقبول أو انتهاكات قیود حقوق الطبع والنشر أو غیرها من القوانین أو أخطاء
 المستخدم أو اإلهمال، والتكالیف التي یتكبدها المستخدمون.المنطقة التعلیمّیة لیست مسؤولة عن ضمان دقة أو مالءمة العمر أو قابلیة

  االستخدام ألي من المعلومات الموجودة على شبكة الموارد اإللكترونیة المنطقة التعلیمّیة بما في ذلك اإلنترنت.
 المنطقة التعلیمّیة لیست مسؤولة عن حدوث أي ضرر ناتج،على سبیل المثال ال الحصر، فقدان البیانات أو انقطاع الخدمة. المنطقة
 التعلیمّیة لیست مسؤولة عن دقة أو جودة المعلومات التي یتم الحصول علیها أو تخزینها على نظام الموارد اإللكترونّیة بما في ذلك

 اإلنترنت، أو االلتزامات المالّیة الناشئة عن استخدام غیر مصرح به.
 تحتفظ المنطقة التعلیمّیة بحقها في إلغاء امتیازات الوصول الى موارد التكنولوجیا و إدارة اإلجراءات التأدیبیة المناسبة إلساءة

 استخدام موارد تكنولوجیا المعلومات الخاصة بها. في حالة وجود ادعاء بأن مستخدًما قد انتهك هذه السیاسة ، فسوف تتولى المنطقة
 التعلیمّیة التعامل مع االدعاء بما یتوافق مع سیاسة الطالب التأدیبیة. ستتم معالجة مزاعم انتهاك الموظفین لهذه السیاسة وفًقا لالتفاقات

 التعاقدّیة والمتطلبات القانونّیة.
 عمر دخول الطالب المدرسة:

  یمكن للطالب المقیمین في برلنغتون التسجیل في ریاض األطفال إذا كان عمرهم خمس سنوات في أو قبل األول من شهر سبتمبر
 (أیلول ) من العام الذي یرغبون في التسجیل فیه. إذا كان عمر الطالب ست سنوات في أو قبل األول من شهر سبتمبر(أیلول ) ،

 فیجوز له االلتحاق بالصف األول.
 التسجیل المبكر في ریاض األطفال:

  في محاولة لتلبیة االحتیاجات الفردّیة  لألطفال، كخدمة، ستقوم المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون  بالنظر في وقت مبكر في
 طلبات ریاض األطفال للطالب الذین تقع تواریخ میالدهم بین 1 سبتمبر و30 سبتمبر. إذا كنت ترغب في متابعة هذه الفرصة لطفلك

 ، یرجى االتصال ببرنامج التعلیم المبكر في المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون على الرقم 8028648463
 فحص السمع  والبصر:

 ُیطلب من المدارس إجراء فحص السمع سنویَا لجمیع  الطالب في مدارسهم  في المراحل: الروضة، الصف االول ،الصف الثالث
 والصف الخامس. فحص النظر  مطلوب في الصفوف األول والثالث والخامس والسابع والتاسع والثاني عشر. یجب على جمیع
 الطالب زیارة مقدم الرعایة األولّیة او الطبیب الخاص بهم كل عام. ُیسمح لآلباء بأخذ أطفالهم من المدرسة إلجراء فحص النظر

 عن طریق إشعار إدارة المدارس.
 حیازة الدواء في المدارس:

 یجب على الوالد / الوصي تعبئة استمارة البیانات سنوًیا (متوفرة على موقعنا على اإلنترنت) إلعطاء األدویة الموصوفة خالل
 ساعات المدرسة. وكذلك یتطلب تقدیم وصفة طبّیة من الطبیب المختص. یجب إحضار الدواء إلى المدرسة في العلبة األصلیة مدّون

 علیها اسم الطالب والجرعة. سیتم حفظ الدواء في خزانة مغلقة من قبل ممرضة المدرسة ،
 ما لم یكن الدواء المنقذ للحیاة. یرجى االتصال بممرضة مدرستك لوضع خطة عمل بشأن االستجابة ألي حساسّیة أو ربو أو إذا كان

 لدیك أي أسئلة حول الدواء.
 العسكریون / الوظائف بعد المرحلة  الثانویة:

 یمكن للوالدین أن یطلبوا عدم اإلفصاح عن اسم طفلهم وعنوانه ورقم الهاتف للتجنید العسكري أو لجهة التوظیف دون موافقة الوالدین
 لمزید من المعلومات، االتصال مع مدیر المدرسة.

 عدم التمییز:
 لیس لدى المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون وموظفوها سیاسة تمییزضد الموظفین اآلخرین أو المتقدمین للعمل ، أو الطالب على
 أساس العرق أو الجنس (بما في ذلك ،على سبیل المثال ال الحصر، الحمل ،األبوة والحالة العائلّیة)، اللون، العمر ، العقیدة، الدین،
 اإلعاقة، النسب، مكان المیالد، األصل القومي، الوضع العائلي، أو االنتماء السیاسي أو المیل الجنسي أو الهویة الجنسّیة أو التوجه

 الجنسي إلى الحد الذي ینص علیه القانون وسیاسات المجلس.
 تمتد سیاسة عدم التمییز هذه إلى أي ممارسات أو سیاسات أو إجراءات أو برامج توظیف وتعلیم في المنطقة التعلیمّیة واألنشطة
 والخدمات والمرافق. باإلضافة إلى ذلك، سیتخذ مجلس إدارة المدرسة خطوات لتوظیف األشخاص المؤهلین ذوي اإلعاقة في

 البرامج التي تتلقى مساعدة فیدرالیة بموجب قانون تعلیم المعوقین. یتم تشجیع الموظفین والمتقدمین للعمل والطالب على استخدام
 إجراءات الشكاوى الداخلّیة في المنطقة التعلیمّیة لحل أي شكاوى قد تكون لدیهم فیما یتعلق بانتهاك المنطقة التعلیمّیة للقانون االتحادي

 الذي یتعلق بالتمییز. سیتعاون جمیع موظفي المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون تعاوًنا تاًما في أي تحقیق یتم إجراؤه وفًقا لهذه
 اإلجراءات ویكونون صادقین وعلى استعداد تام لتقدیم أي معلومات ذات صلة. باإلضافة إلى إجراءات الشكاوى الداخلّیة هذه، فإن

 إجراءات الشكاوى األخرى متاحة ویمكن الوصول إلیها على موقع المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون أو في مكتب مدیر المدرسة.
 منسق التمییز على أساس السن ومنسق قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة للطالب والموظفین نیكي فولیر .المدیر التنفیذي والمستشار

 للشؤون الداخلّیة  8028642159 أو 8002530191.

 
 برنامج الترجمة للمترجمین األشخاص متعدد اللغات:
 یعد برنامج المترجمین المتعدد اللغات احد المساعدات

 الفردیة في المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلینغتون التي تخدم
 الطالب واألسر متعددي اللغات. ویشتمل على 11 مترجم

 ومترجمة بدوام كامل ودوام جزئي یعملون على ربط
 األسر والمجتمعات بالمدارس وتقدیم الدعم للطالب من
 خالل الترجمة الى عشرة لغات مختلفة.یعمل البرنامج
 ایضَا مع أكثر من 20 مترجمَا ومترجمة من خالل

 الترجمة الفوریة والمباشرة عند الطلب او متعاقدین مع
 لغات اضافیة تسهل االتصال بین المنزل والمدرسة. یعمل

 فریق المترجمین والمترجمین الفوریین على تلبیة
 احتیاجات حوالي 950 من طالب المنطقة التعلیمّیة

 لمدارس برلینغتون ولجمیع المراحل الدراسّیة، والذین
 لدیهم لغات منزلّیة أخرى غیر االنكلیزّیة، وكذلك مع
 أسرهم. اذا كان لدیك أي استفسار الرجاء االتصال مع
  نیازا سیمك منسقة برنامج المترجمین متعددي اللغات.
 nsemic@bsdvt.org   (802) 288-6048 

 
 الحضور / التأخیر:

  یفرض قانون فیرمونت على األطفال التحاقهم بالمدرسة
 ابتداءَا من سن السادسة. حیث یتطلب من األهل وأولیاء

 األمور إبالغ المدرسة في حالة غیاب الطفل وسیتم
 االتصال باألهل وأولیاء األمور في جمیع حاالت الغیاب

 والتأخر.
 غیاب/ تاخر 5 ایام:  قد تتلقى اتصال او مكالمة هاتفیة

 العالمك بساسة المنطقة التعلیمّیة.
 غیاب/ تاخر 10 ایام:  قد تتلقى رسالة مماثلة أو مكالمة
 هاتفّیة، وفي بعض الحاالت تتم دعوتك لحضور اجتماع

 مع المدرسة لمعالجة مشكالت الحضور.
 غیاب/ تاخر 15 یوم:  قد تتم دعوتك لحضور اجتماع مع

 المدرسة لوضع خطة لتحسین الحضور في المدرسة.
 غیاب / تاخر 20 یوم:  یجوز لمحامي المنطقة التعلیمّیة
 لمدارس برلینغتون ان یطلب اجراء قانوني في محكمة

 األسرة.
 هدفنا  والقصد من قانون والیة فیرمونت هو ضمان أن

 جمیع الطالب في المدرسة ویتلقون التعلیم. الرجاء
 مساعدتنا في مساعدة الطالب عن طریق دعم حضورهم

 للمدرسة.
 
 
 
 
 

 
 

 
 برنامج الترجمة للمترجمین األشخاص متعدد اللغات:
 یعد برنامج المترجمین المتعدد اللغات احد المساعدات

 الفردیة في المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلینغتون التي تخدم
 الطالب واألسر متعددي اللغات. ویشتمل على 11 مترجم

 ومترجمة بدوام كامل ودوام جزئي یعملون على ربط
 األسر والمجتمعات بالمدارس وتقدیم الدعم للطالب من
 خالل الترجمة الى عشرة لغات مختلفة.یعمل البرنامج
 ایضَا مع أكثر من 20 مترجمَا ومترجمة من خالل

 الترجمة الفوریة والمباشرة عند الطلب او متعاقدین مع
 لغات اضافیة تسهل االتصال بین المنزل والمدرسة. یعمل

 فریق المترجمین والمترجمین الفوریین على تلبیة
 احتیاجات حوالي 950 من طالب المنطقة التعلیمّیة

 لمدارس برلینغتون ولجمیع المراحل الدراسّیة، والذین
 لدیهم لغات منزلّیة أخرى غیر االنكلیزّیة، وكذلك مع
 أسرهم. اذا كان لدیك أي استفسار الرجاء االتصال مع
  نیازا سیمك منسقة برنامج المترجمین متعددي اللغات.
 nsemic@bsdvt.org   (802) 288-6048 

 
 الحضور / التأخیر:

  یفرض قانون فیرمونت على األطفال التحاقهم بالمدرسة
 ابتداءَا من سن السادسة. حیث یتطلب من األهل وأولیاء

 األمور إبالغ المدرسة في حالة غیاب الطفل وسیتم
 االتصال باألهل وأولیاء األمور في جمیع حاالت الغیاب

 والتأخر.
 غیاب/ تاخر 5 ایام:  قد تتلقى اتصال او مكالمة هاتفیة

 العالمك بساسة المنطقة التعلیمّیة.
 غیاب/ تاخر 10 ایام:  قد تتلقى رسالة مماثلة أو مكالمة
 هاتفّیة، وفي بعض الحاالت تتم دعوتك لحضور اجتماع

 مع المدرسة لمعالجة مشكالت الحضور.
 غیاب/ تاخر 15 یوم:  قد تتم دعوتك لحضور اجتماع مع

 المدرسة لوضع خطة لتحسین الحضور في المدرسة.
 غیاب / تاخر 20 یوم:  یجوز لمحامي المنطقة التعلیمّیة
 لمدارس برلینغتون ان یطلب اجراء قانوني في محكمة

 األسرة.
 هدفنا  والقصد من قانون والیة فیرمونت هو ضمان أن

 جمیع الطالب في المدرسة ویتلقون التعلیم. الرجاء
 مساعدتنا في مساعدة الطالب عن طریق دعم حضورهم

 للمدرسة.
 
 
 
 
 

 
 

 
 برنامج الترجمة للمترجمین األشخاص متعدد اللغات:
 یعد برنامج المترجمین المتعدد اللغات احد المساعدات
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 األسر والمجتمعات بالمدارس وتقدیم الدعم للطالب من
 خالل الترجمة الى عشرة لغات مختلفة.یعمل البرنامج
 ایضَا مع أكثر من 20 مترجمَا ومترجمة من خالل

 الترجمة الفوریة والمباشرة عند الطلب او متعاقدین مع
 لغات اضافیة تسهل االتصال بین المنزل والمدرسة. یعمل

 فریق المترجمین والمترجمین الفوریین على تلبیة
 احتیاجات حوالي 950 من طالب المنطقة التعلیمّیة

 لمدارس برلینغتون ولجمیع المراحل الدراسّیة، والذین
 لدیهم لغات منزلّیة أخرى غیر االنكلیزّیة، وكذلك مع
 أسرهم. اذا كان لدیك أي استفسار الرجاء االتصال مع
  نیازا سیمك منسقة برنامج المترجمین متعددي اللغات.
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 األمور إبالغ المدرسة في حالة غیاب الطفل وسیتم
 االتصال باألهل وأولیاء األمور في جمیع حاالت الغیاب
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 غیاب/ تاخر 10 ایام:  قد تتلقى رسالة مماثلة أو مكالمة
 هاتفّیة، وفي بعض الحاالت تتم دعوتك لحضور اجتماع

 مع المدرسة لمعالجة مشكالت الحضور.
 غیاب/ تاخر 15 یوم:  قد تتم دعوتك لحضور اجتماع مع

 المدرسة لوضع خطة لتحسین الحضور في المدرسة.
 غیاب / تاخر 20 یوم:  یجوز لمحامي المنطقة التعلیمّیة
 لمدارس برلینغتون ان یطلب اجراء قانوني في محكمة
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 المنطقة التعلیمّیة  لیست مسؤولة عن االستخدام غیر المقبول أو انتهاكات قیود حقوق الطبع والنشر أو غیرها من القوانین أو أخطاء
 المستخدم أو اإلهمال، والتكالیف التي یتكبدها المستخدمون.المنطقة التعلیمّیة لیست مسؤولة عن ضمان دقة أو مالءمة العمر أو قابلیة

  االستخدام ألي من المعلومات الموجودة على شبكة الموارد اإللكترونیة المنطقة التعلیمّیة بما في ذلك اإلنترنت.
 المنطقة التعلیمّیة لیست مسؤولة عن حدوث أي ضرر ناتج،على سبیل المثال ال الحصر، فقدان البیانات أو انقطاع الخدمة. المنطقة
 التعلیمّیة لیست مسؤولة عن دقة أو جودة المعلومات التي یتم الحصول علیها أو تخزینها على نظام الموارد اإللكترونّیة بما في ذلك

 اإلنترنت، أو االلتزامات المالّیة الناشئة عن استخدام غیر مصرح به.
 تحتفظ المنطقة التعلیمّیة بحقها في إلغاء امتیازات الوصول الى موارد التكنولوجیا و إدارة اإلجراءات التأدیبیة المناسبة إلساءة

 استخدام موارد تكنولوجیا المعلومات الخاصة بها. في حالة وجود ادعاء بأن مستخدًما قد انتهك هذه السیاسة ، فسوف تتولى المنطقة
 التعلیمّیة التعامل مع االدعاء بما یتوافق مع سیاسة الطالب التأدیبیة. ستتم معالجة مزاعم انتهاك الموظفین لهذه السیاسة وفًقا لالتفاقات

 التعاقدّیة والمتطلبات القانونّیة.
 عمر دخول الطالب المدرسة:

  یمكن للطالب المقیمین في برلنغتون التسجیل في ریاض األطفال إذا كان عمرهم خمس سنوات في أو قبل األول من شهر سبتمبر
 (أیلول ) من العام الذي یرغبون في التسجیل فیه. إذا كان عمر الطالب ست سنوات في أو قبل األول من شهر سبتمبر(أیلول ) ،

 فیجوز له االلتحاق بالصف األول.
 التسجیل المبكر في ریاض األطفال:

  في محاولة لتلبیة االحتیاجات الفردّیة  لألطفال، كخدمة، ستقوم المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون  بالنظر في وقت مبكر في
 طلبات ریاض األطفال للطالب الذین تقع تواریخ میالدهم بین 1 سبتمبر و30 سبتمبر. إذا كنت ترغب في متابعة هذه الفرصة لطفلك

 ، یرجى االتصال ببرنامج التعلیم المبكر في المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون على الرقم 8028648463
 فحص السمع  والبصر:

 ُیطلب من المدارس إجراء فحص السمع سنویَا لجمیع  الطالب في مدارسهم  في المراحل: الروضة، الصف االول ،الصف الثالث
 والصف الخامس. فحص النظر  مطلوب في الصفوف األول والثالث والخامس والسابع والتاسع والثاني عشر. یجب على جمیع
 الطالب زیارة مقدم الرعایة األولّیة او الطبیب الخاص بهم كل عام. ُیسمح لآلباء بأخذ أطفالهم من المدرسة إلجراء فحص النظر

 عن طریق إشعار إدارة المدارس.
 حیازة الدواء في المدارس:

 یجب على الوالد / الوصي تعبئة استمارة البیانات سنوًیا (متوفرة على موقعنا على اإلنترنت) إلعطاء األدویة الموصوفة خالل
 ساعات المدرسة. وكذلك یتطلب تقدیم وصفة طبّیة من الطبیب المختص. یجب إحضار الدواء إلى المدرسة في العلبة األصلیة مدّون

 علیها اسم الطالب والجرعة. سیتم حفظ الدواء في خزانة مغلقة من قبل ممرضة المدرسة ،
 ما لم یكن الدواء المنقذ للحیاة. یرجى االتصال بممرضة مدرستك لوضع خطة عمل بشأن االستجابة ألي حساسّیة أو ربو أو إذا كان

 لدیك أي أسئلة حول الدواء.
 العسكریون / الوظائف بعد المرحلة  الثانویة:

 یمكن للوالدین أن یطلبوا عدم اإلفصاح عن اسم طفلهم وعنوانه ورقم الهاتف للتجنید العسكري أو لجهة التوظیف دون موافقة الوالدین
 لمزید من المعلومات، االتصال مع مدیر المدرسة.

 عدم التمییز:
 لیس لدى المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون وموظفوها سیاسة تمییزضد الموظفین اآلخرین أو المتقدمین للعمل ، أو الطالب على
 أساس العرق أو الجنس (بما في ذلك ،على سبیل المثال ال الحصر، الحمل ،األبوة والحالة العائلّیة)، اللون، العمر ، العقیدة، الدین،
 اإلعاقة، النسب، مكان المیالد، األصل القومي، الوضع العائلي، أو االنتماء السیاسي أو المیل الجنسي أو الهویة الجنسّیة أو التوجه

 الجنسي إلى الحد الذي ینص علیه القانون وسیاسات المجلس.
 تمتد سیاسة عدم التمییز هذه إلى أي ممارسات أو سیاسات أو إجراءات أو برامج توظیف وتعلیم في المنطقة التعلیمّیة واألنشطة
 والخدمات والمرافق. باإلضافة إلى ذلك، سیتخذ مجلس إدارة المدرسة خطوات لتوظیف األشخاص المؤهلین ذوي اإلعاقة في

 البرامج التي تتلقى مساعدة فیدرالیة بموجب قانون تعلیم المعوقین. یتم تشجیع الموظفین والمتقدمین للعمل والطالب على استخدام
 إجراءات الشكاوى الداخلّیة في المنطقة التعلیمّیة لحل أي شكاوى قد تكون لدیهم فیما یتعلق بانتهاك المنطقة التعلیمّیة للقانون االتحادي

 الذي یتعلق بالتمییز. سیتعاون جمیع موظفي المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون تعاوًنا تاًما في أي تحقیق یتم إجراؤه وفًقا لهذه
 اإلجراءات ویكونون صادقین وعلى استعداد تام لتقدیم أي معلومات ذات صلة. باإلضافة إلى إجراءات الشكاوى الداخلّیة هذه، فإن

 إجراءات الشكاوى األخرى متاحة ویمكن الوصول إلیها على موقع المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون أو في مكتب مدیر المدرسة.
 منسق التمییز على أساس السن ومنسق قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة للطالب والموظفین نیكي فولیر .المدیر التنفیذي والمستشار

 للشؤون الداخلّیة  8028642159 أو 8002530191.

 منسقة قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة للطالب لورا نجت مدیرة دعم خدمات الطالب 8028648456 او 8002530191
 منسق العاملین والطالب وأولیاء األمور وغیرهم ، مثل األقارب واألصدقاء والمتحدثین الضیوف أو الزوار، هو هنري سباركس ،

 مدیر التنوع والمساواة والمدارس اآلمنة 8028654168  او 8002530191
 یمكن الوصول إلى جمیع المنسقین المذكورین أعاله في المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون على العنوان: 150 شارع كولشستر ،

.VT 05401 ،برلنغتون 
www.bsdvt.org لمزید من التفاصیل وللحصول على أحدث المعلومات، زیارة موقع  المنطقة التعلیمّیة  

  أو اتصل بـ بیكي فولیر
  8028642159 أو 8002530191.

 یمكن إحالة  جمیع االستفسارات المتعلقة بتطبیق سیاسات عدم التمییز إلى المدیر اإلقلیمي ، وزارة التعلیم في الوالیات المتحدة ،
MA 021093921 مكتب الحقوق المدني، 5 مكتب البرید ،الطابق 8  جناح  900 ، بوسطن  

Fax: (617) 289-0150 فاكس .Tel: (617) 289-0111 : رقم الهاتف 
، VT 05633-6301 ،أو لجنة حقوق اإلنسان في فیرمونت ، 135 شارع ستات ، الدرج 33 ، مونتبیلیر  

human.rights@hrc.state.vt.us,  
 (800) 416-2010 (Voice/TTY); or 828-2480 (Voice/TTY). 
 یجب على الموظفین أو المتقدمین للعمل الذین یعتقدون أنهم تعرضوا للتمییز االتصال بـ المكتب المختص بتوفیرفرص العمل على

  قدم المساواة في الوالیات المتحدة
 شارع وایت هول ، الطابق الخامس ؛ نیویورك ، 10004 ، أو اتصل بهم على هذا الرقم المجاني

Tel (800) 669-4000; (800) 669-6820 (TTY). 
 االتصال بولي األمر / الوصي:

 یرجى تزوید المدرسة دائما برقم هاتف الطوارئ  الحالي والّفعال للشخص الذي لدیه حقوق الوالدین القانونّیة ویمكن الوصول
 إلیه إذا لم یكن في المنزل. سیتم استخدام رقم هاتف  العمل ألحد الوالدین / الوصي أو رقم الجار في حاالت الطوارئ الفرّدیة فقط ،

  مثل المرض أو الحادث
 قانون حمایة حقوق الطالب

 بموجب قانون الحمایة الفیدرالیة لحقوق الطالب ، یحق للوالدین / أولیاء األمور أن یكونوا على علم بأي استبیان للمعلومات یجرى
 لطفلهم (أطفالهم) یتم إجراؤه من قبل طرف ثالث لجمع المعلومات الشخصّیة من أجل استطالعات والفحوصات الجسدّیة غیر

 الطارئة أو التصویر. لآلباء / األوصیاء الحق في عدم السماح في اختیار أطفالهم بالخضوع لهذه الدراسات االستقصائیة ولهم أیًضا
  الحق في فحص أو استقصاء أي استبیان أو أداة معدة الستخدامها في الفحص أو االستبیان. باإلضافة إلى ذلك ، ینص القانون على

 الحق في فحص أي مواد تعلیمّیة تستخدم كجزء من المناهج التعلیمّیة          ي
 إغالق أبواب المدرسة

 إذا أصبح من الضروري إغالق مدارس المنطقة التعلیمّیة في برلنغتون لهذا الیوم ، فسیتم اإلعالن عن ذلك من خالل إجراء
 اتصاالت هاتفیة باستخدام تنبیه هاتفي لجمیع ارقام  الهواتف الفّعالة بعد الساعة 6:00 صباًحا. كما سیتم إدراج  ذلك بمحطات

  اإلذاعة والتلفزیون المحلي و موقعنا على الویب وقنوات التواصل االجتماعي التابعة للمنطقة التعلیمّیة
 سیتم إرسال إعالنات عبر مجموعة من المكالمات الهاتفّیة ورسائل البرید اإللكتروني والرسائل النصّیة. من المهم أن تحتوي

 المدارس على معلومات اتصال دقیقة وحدیثة لذلك من المهم تحدیث جهة االتصال الخاصة بك
 المعلومات تكون  كجزء من عملیة العودة إلى المدرسة عبر نظام التسجیل خالل الیوم األول للدوام  الدراسي ، قد تحدث مواقف غیر
 متوقعة تتطلب إغالق مدرسة من مدارس برلنغتون أو جمیعها. سیتم اتخاذ هذا القرار من قبل مكتب المشرف ، بالتشاور مع الموارد

  المناسبة مثل مدیري المدارس ، ومدیر خدمات المباني و قسم شرطة برلنغتون. سیتم اإلعالم  بهذا القرار في وقت مبكر
  على الرغم من أن بعض المواقف قد تتطلب صرف فوري للطالب ، 

 السالمة األمنّیة في المدارس:
 تعمل المنطقة التعلیمّیة  لمدارس برلنغتون باستمرار على زیادة اإلجراءات األمنّیة وتحسینها. توجد خطة إلدارة األزمات تتیح
  لموظفي المدارس باالستجابات لحاالت األزمات. باإلضافة إلى ذلك ، كل مدرسة لدیها  لجنة الخاصة بها والتي تجتمع بانتظام

 وتجتمع لجنة السالمة المدرسّیة على مستوى المنطقة التعلیّمیة ، بما في ذلك أعضاء من شرطة برلنغتون  وإدارة اإلطفاء شهریا
 تشمل تدابیر السالمة المدرسّیة 

 تحدید الهویة:  لمراقبة من یدخل مباني المدارس، یكون لدى جمیع الموظفین بطاقة هویة تحمل صورهم یرتدونها أثناء تواجدهم في
  المباني في جمیع األوقات. ویشمل ذلك جمیع المعلمین ومعلمي التعلیم والمسؤولین وموظفي الصیانة والمرافق وموظفي خدمات

 األغذیة وموظفي الدعم اآلخرین

 تغذیة الطفل والخدمات الغذائّیة:
 یلتزم مشروع الغذاء في مدارس منطقة برلینغتون بتوفیر
 وجبات عالیة الجودة لجمیع الطالب. حیث یتفانى فریقنا

 لدعم النجاح االكادیمي وتشجیع عادات االكل الصحي التي
 تؤدي الى ممارسات التغذیة االیجابّیة مدى الحیاة. یتم

 تقدیم وجبات اإلفطار والغداء ووجبة خفیفة بعد الظهر في
 جمیع المدارس.

 یتم تقدیم وجبات مدرسّیة للطالب في إطار البرنامج
 الوطني الغداء ووجبة اإلفطار المدرسّیة واتباع اإلرشادات
 الغذائّیة المنصوص علیها في قانون االطفال االصحاء من
 غیر جوع لعام 2010. وقد صمم هذا القانون للحد من
 حاالت السمنة لدى األطفال من خالل توفیر خیارات
 صحّیة للطالب. یتم إعداد جمیع الوجبات واالطعمة

 والمشروبات وتقدیمها من قبل متخصصین مؤهلین في
 مجال تغذیة الطفل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تغذیة الطفل والخدمات الغذائّیة:
 یلتزم مشروع الغذاء في مدارس منطقة برلینغتون بتوفیر
 وجبات عالیة الجودة لجمیع الطالب. حیث یتفانى فریقنا

 لدعم النجاح االكادیمي وتشجیع عادات االكل الصحي التي
 تؤدي الى ممارسات التغذیة االیجابّیة مدى الحیاة. یتم

 تقدیم وجبات اإلفطار والغداء ووجبة خفیفة بعد الظهر في
 جمیع المدارس.

 یتم تقدیم وجبات مدرسّیة للطالب في إطار البرنامج
 الوطني الغداء ووجبة اإلفطار المدرسّیة واتباع اإلرشادات
 الغذائّیة المنصوص علیها في قانون االطفال االصحاء من
 غیر جوع لعام 2010. وقد صمم هذا القانون للحد من
 حاالت السمنة لدى األطفال من خالل توفیر خیارات
 صحّیة للطالب. یتم إعداد جمیع الوجبات واالطعمة

 والمشروبات وتقدیمها من قبل متخصصین مؤهلین في
 مجال تغذیة الطفل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الوجبات المقدمة:
   إفطار مجاني لجمیع الطالب.

 العشاء المجاني بعد المدرسة لجمیع الطالب.
 فواكه وخضار مجانیة لطالب المرحلة االبتدائیة خالل

 الدوام المدرسي.
 تناول الغداء بما في ذلك الحساء محلي الصنع وصحن

 خضار وحلیب كل یوم.
 یفخر مشروع الغذاء في مدارس منطقة برلینغتون ایضَا

 بتوفیر امكانیة الوصول الى الوجبات طوال فصل
 الصیف، برنامج الخدمة الصیفّیة. باالضافة الى ذلك ،بدأ

 مشروع الغذاء في مدارس منطقة برلینغتون في تقدیم حزم
 الرعایة لالغاثة من الجوع خالل إجازات المنطقة

 التعلیمّیة. تمكنا من تحدید أكثر من 100 عائلة یمكنها
 االستفادة من هذه الخدمة. اذا كنت بحاجة الى االغاثة، او
 ترغب في التبرع لهذا السبب، االتصال مع سارة هوسنر:

 sheusner@bsdvt.org. 802-864-8416 
 نحن مستمرون في زیادة كمیة المنتجات المحلّیة التي یتم
 تقدیمها في كافیتریات المدارس لدینا، ونحن فخورون بان
 نقول ان ثلث مشتریاتنا هي من منتجات فیرمونت. نحن
 فخورون ایضَا بان نقول ان كل انواع اللحوم التي نقدمها

 هي نتاج فیرمونت.
 یربط برنامج مزرعة المدرسة الطالب وعائالتهم بالطعام

 المحلي الطازج باإلضافة الى العدید من مزارعي
 فیرمونت لتعزیز صحة مجتمعنا.یساعد شراء المنتجات

 المحلّیة على تعزیز البرامج وربط األطفال بنظامهم
 الغذائي وخلق الفرص للمزارعین المحلیین تقدیم

 محاصیلهم للمدارس المتواجدة في مجتمعاتهم.
 یشرف برنامجنا ایضَا على العدید من حدائق المنطقة

 ویعمل على توفیر التثقیف الزراعي. ربما كنت قد رأیت
 لدینا فود تراك اي شاحنة متنقلة للوجبات الخفیفة السریعة
 تجوب الطرقات في بعض المناسبات في برلینغتون هذا

 الصیف. یرجى زیارة موقعنا على شبكة االنترنت لمعرفة
 المزید عن جمیع االنشطة ، وكذلك اجراءات الدفع لدینا :

www.burlingtonschoolfoodproject.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019-2020 Calendar & Handbook 

Join the Journey! 
 

Translations of handbook are available in Arabic, French, Kirundi, Nepali, Swahili, and Vietnamese. 
EEO: This material is available in alternate formats for persons with disabilities. To request an accommodation, please call 1.800.253.0101 (TTY) or 

1.800.253.0195 (voice). 

 
 

 كتیب ودلیل عام 2019-2020

 انضم إلى الرحلة !
 

 تتوفر ترجمة الدلیل باللغات العربیة والفرنسیة والكروندیة والنیبالیة والسواحیلیة والفیتنامیة
  الكتیب متاح  أیضَا في أشكال بدیلة  لألشخاص ذوي اإلعاقة للطلب والتوّصیة  یرجى االتصال باألرقام التالیة

              1.800.253.0101 (TTY)          1.800.253.0195 (voice) 
 
 
page 2  
CONTENTS  المحتویات  
CONTACT INFORMATION  معلومات االتصال 
Note: All addresses are Burlington VT 05401 unless indicated - 
 مالحظة: جمیع العناوین هي برلینغتون فیرمونت  05401 مالم یذكر خالف ذلك
 
page21 
Continued on next page - یتبع في الصفحة التالیة  
  
you need to correct the date of Eid-Ul-Adha . It is four days. 
Eid al-Adha falls on Sunday, August 11, 2019  and  
the last day will be on Wednesday,August 14.  
 
In page 24, the last highlighted paragraph. it contains three sentences . you had copied them 
again.They are not  even related to each other .The first sentence are in  weapon 
possession topic   (A weapon includes, but is not limited to, a firearm, an explosive device, 
or a potentially dangerous device such as a sharp-edged item that can inflict bodily harm.) . 
and the last two sentences are In page 19 in the sidebar under  the   topic (Commitment to 
Diversity & Equity in the Burlington School District)  Vermont Agency of Education Best 
Practices for Schools Regarding Transgender and Gender Nonconforming Students Visit 
http://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-best-practices-transgender-and-
gnc.pdf 
I wonder why you did that. I think it is much better if we just omit  
 the last highlighted paragraph. It seems odd. 
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 منسقة قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة للطالب لورا نجت مدیرة دعم خدمات الطالب 8028648456 او 8002530191
 منسق العاملین والطالب وأولیاء األمور وغیرهم ، مثل األقارب واألصدقاء والمتحدثین الضیوف أو الزوار، هو هنري سباركس ،

 مدیر التنوع والمساواة والمدارس اآلمنة 8028654168  او 8002530191
 یمكن الوصول إلى جمیع المنسقین المذكورین أعاله في المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون على العنوان: 150 شارع كولشستر ،

.VT 05401 ،برلنغتون 
www.bsdvt.org لمزید من التفاصیل وللحصول على أحدث المعلومات، زیارة موقع  المنطقة التعلیمّیة  

  أو اتصل بـ بیكي فولیر
  8028642159 أو 8002530191.

 یمكن إحالة  جمیع االستفسارات المتعلقة بتطبیق سیاسات عدم التمییز إلى المدیر اإلقلیمي ، وزارة التعلیم في الوالیات المتحدة ،
MA 021093921 مكتب الحقوق المدني، 5 مكتب البرید ،الطابق 8  جناح  900 ، بوسطن  

Fax: (617) 289-0150 فاكس .Tel: (617) 289-0111 : رقم الهاتف 
، VT 05633-6301 ،أو لجنة حقوق اإلنسان في فیرمونت ، 135 شارع ستات ، الدرج 33 ، مونتبیلیر  

human.rights@hrc.state.vt.us,  
 (800) 416-2010 (Voice/TTY); or 828-2480 (Voice/TTY). 
 یجب على الموظفین أو المتقدمین للعمل الذین یعتقدون أنهم تعرضوا للتمییز االتصال بـ المكتب المختص بتوفیرفرص العمل على

  قدم المساواة في الوالیات المتحدة
 شارع وایت هول ، الطابق الخامس ؛ نیویورك ، 10004 ، أو اتصل بهم على هذا الرقم المجاني

Tel (800) 669-4000; (800) 669-6820 (TTY). 
 االتصال بولي األمر / الوصي:

 یرجى تزوید المدرسة دائما برقم هاتف الطوارئ  الحالي والّفعال للشخص الذي لدیه حقوق الوالدین القانونّیة ویمكن الوصول
 إلیه إذا لم یكن في المنزل. سیتم استخدام رقم هاتف  العمل ألحد الوالدین / الوصي أو رقم الجار في حاالت الطوارئ الفرّدیة فقط ،

  مثل المرض أو الحادث
 قانون حمایة حقوق الطالب

 بموجب قانون الحمایة الفیدرالیة لحقوق الطالب ، یحق للوالدین / أولیاء األمور أن یكونوا على علم بأي استبیان للمعلومات یجرى
 لطفلهم (أطفالهم) یتم إجراؤه من قبل طرف ثالث لجمع المعلومات الشخصّیة من أجل استطالعات والفحوصات الجسدّیة غیر

 الطارئة أو التصویر. لآلباء / األوصیاء الحق في عدم السماح في اختیار أطفالهم بالخضوع لهذه الدراسات االستقصائیة ولهم أیًضا
  الحق في فحص أو استقصاء أي استبیان أو أداة معدة الستخدامها في الفحص أو االستبیان. باإلضافة إلى ذلك ، ینص القانون على

 الحق في فحص أي مواد تعلیمّیة تستخدم كجزء من المناهج التعلیمّیة          ي
 إغالق أبواب المدرسة

 إذا أصبح من الضروري إغالق مدارس المنطقة التعلیمّیة في برلنغتون لهذا الیوم ، فسیتم اإلعالن عن ذلك من خالل إجراء
 اتصاالت هاتفیة باستخدام تنبیه هاتفي لجمیع ارقام  الهواتف الفّعالة بعد الساعة 6:00 صباًحا. كما سیتم إدراج  ذلك بمحطات

  اإلذاعة والتلفزیون المحلي و موقعنا على الویب وقنوات التواصل االجتماعي التابعة للمنطقة التعلیمّیة
 سیتم إرسال إعالنات عبر مجموعة من المكالمات الهاتفّیة ورسائل البرید اإللكتروني والرسائل النصّیة. من المهم أن تحتوي

 المدارس على معلومات اتصال دقیقة وحدیثة لذلك من المهم تحدیث جهة االتصال الخاصة بك
 المعلومات تكون  كجزء من عملیة العودة إلى المدرسة عبر نظام التسجیل خالل الیوم األول للدوام  الدراسي ، قد تحدث مواقف غیر
 متوقعة تتطلب إغالق مدرسة من مدارس برلنغتون أو جمیعها. سیتم اتخاذ هذا القرار من قبل مكتب المشرف ، بالتشاور مع الموارد

  المناسبة مثل مدیري المدارس ، ومدیر خدمات المباني و قسم شرطة برلنغتون. سیتم اإلعالم  بهذا القرار في وقت مبكر
  على الرغم من أن بعض المواقف قد تتطلب صرف فوري للطالب ، 

 السالمة األمنّیة في المدارس:
 تعمل المنطقة التعلیمّیة  لمدارس برلنغتون باستمرار على زیادة اإلجراءات األمنّیة وتحسینها. توجد خطة إلدارة األزمات تتیح
  لموظفي المدارس باالستجابات لحاالت األزمات. باإلضافة إلى ذلك ، كل مدرسة لدیها  لجنة الخاصة بها والتي تجتمع بانتظام

 وتجتمع لجنة السالمة المدرسّیة على مستوى المنطقة التعلیّمیة ، بما في ذلك أعضاء من شرطة برلنغتون  وإدارة اإلطفاء شهریا
 تشمل تدابیر السالمة المدرسّیة 

 تحدید الهویة:  لمراقبة من یدخل مباني المدارس، یكون لدى جمیع الموظفین بطاقة هویة تحمل صورهم یرتدونها أثناء تواجدهم في
  المباني في جمیع األوقات. ویشمل ذلك جمیع المعلمین ومعلمي التعلیم والمسؤولین وموظفي الصیانة والمرافق وموظفي خدمات

 األغذیة وموظفي الدعم اآلخرین

 الزوار:  سُیطلب من زوار المباني ارتداء بطاقة تصریح زائر خالل الیوم الدراسي. ُیطلب من الموظفین مراقبة أي شخص بالغ في
 المبنى من دون بطاقة التعریف أو المرور وإعادة توجیههم إلى المكتب.

 األبواب:  یطلب من المدارس قفل جمیع األبواب خالل الیوم الدراسي. یمكن للزوار طلب الوصول إلى المكتب الرئیسي من خالل
 نظام التعرف جرس، كامیرا و فیدیو.

 االشارات او الالفتات:  سیتم نشر الفتات في كل مبنى لتوجیه جمیع الزوار إلى المكتب الرئیسي لتسجیل الدخول والحصول على
 بطاقة تصریح زائر.

 سجالت الطالب التعلیمّیة / المعلومات:
 یتمتع أولیاء وأهالي الطلبة المسجلین في مدارس برلنغتون التعلیمّیة بحقوق معینة فیما یتعلق بسجالت التعلیم القابلة للتحدید والتي
.(FERPA) تحتفظ بها المنطقة التعلیمّیة  لكل طالب. یتم توفیر هذه الحقوق بموجب قانون حقوق الخصوصّیة والتربیة األسریة 

 حقوق أولیاء األمور والطالب المؤهلین
   لفحص ومراجعة سجالت تعلیم الطالب في غضون فترة زمنیة معقولة.●
   طلب تصحیح السجل التعلیمي للطالب إذا لزم األمر.●
   الموافقة على الكشف عن معلومات شخصّیة من السجالت التعلیمّیة للطالب.●
   لتقدیم شكاوى، بخصوص االنتهاك المزعوم لـ مدارس برلنغتون التعلیمّیة إلى وزارة التعلیم األمریكّیة ، مكتب سیاسة●

 االسرة واللوائح واشنطن العاصمة ، 20202.
 فحص ومراجعة السجالت التعلیمّیة:

 سیقوم مدیر المدرسة أو مسؤول من المدرسة باتخاذ الترتیبات الالزمة للوصول خالل ساعات الدراسة العادیة في أسرع وقت ممكن
 واعالم الوالد / الوصي أو الطالب المؤهل عن الزمان والمكان الذي یمكن فیه فحص السجالت .

 طلب تعدیل السجالت التعلیمّیة:  یجب على اآلباء / أولیاء األمور أو الطالب المؤهل أن یقدمو طلبا إلى المنطقة التعلیمّیة لمدارس
 برلنغتون بتعدیل سجالت الطالب. و یجب علیهم تحدید الجزء المراد تغییره من السجل وتحدید سبب اعتقادهم أنه غیر دقیق أو

 مضلل أو ینتهك خصوصیة الطالب أو حقوقه األخرى.
 اإلفصاح عن المعلومات دون موافقة ولي األمر / الوصي:  سوف تكشف المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون عن معلومات من سجل

FERPA الطالب دون موافقة ولي األمر / الوصي (الوالدین) وفقًا الستثناءات الموافقة التي تسمح بها 
 دلیل المعلومات:  یجوز للمنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون اإلفصاح عن دلیل المعلومات ما لم یكن الوالد / ولي األمر (الوصي)

 قد أخبر المنطقة التعلیمّیة بأنه ال یمكن نشر المعلومات. یتضمن دلیل المعلومات على المعلومات التالیة: اسم الوالد / الوصي
 والعنوان وعنوان البرید اإللكتروني واسم الطالب ورقم الهاتف وتاریخ المیالد والجنس والوزن والطول ( ألعضاء الفرق الریاضّیة
 ) وعدد المشاركات في األنشطة المعترف بها في المنطقة التعلیمّیة وتواریخ الحضور والدرجات والجوائز المستلمة، الكتاب السنوي
 لنشاطات المدرسة، صور الصف، وتقریر الحضور الیومي آلخر مدرسة سابقة كان الطالب مسجل فیها والمدرسة التي نقل الیها  إن

 أمكن. قد یتم الكشف عن هذه المعلومات وفًقا لتقدیر مدیر المنطقة التعلیمّیة أو مدیر المدرسة.
 طرق الحد من الكشف عن دلیل المعلومات:

 إذا كنت ال ترغب في الكشف عن المعلومات دون موافقتك ، فیجب على أولیاء األمور أو الطالب المؤهلین تقدیم طلب كتابي لیتم
 استالمه من قبل مدیر مدرسة الطالب خالل 10 أیام عمل من تاریخ توزیع هذا اإلشعار أو تاریخ تسجیل الطالب الخاص بك ، أیهما

 یأتي الحًقا.
 كشف دلیل المعلومات للمعلمین وغیرهم من موظفي المدارس الذین لدیهم اهتمام تعلیمي مشروع:

 وفًقا لنظام FERPA وسیاسة وإجراءات مجلس إدارة المدرسة ، ستقوم المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون بكشف معلومات
 السجالت التعلیمّیة للمعلمین وغیرهم من مسؤولي المدارس ممن لهم مصلحة تعلیمّیة مشروعة. وهم:

   الشخص الذي یؤدي مهمة محددة في وصف موقفه أو بموجب عقد.●
   الشخص الذي یؤدي مهمة تتعلق بتعلیم الطالب.●
   الشخص الذي یقوم بمهمة تتعلق بانضباط الطالب.●
   الشخص الذي یقدم خدمة أو منفعة تتعلق بأسرة الطالب أو الطالب ، مثل الرعایة الصحّیة أو االستشارة أو التوظیف.●
   الشخص الذي یؤدي مهمة تتعلق بحضور الطالب في المدرسة أو أي مسألة أخرى تتطلب تطبیق القانون على الطالب.●
   الشخص الذي یؤدي مهمة تتعلق بضمان سالمة وأمن المنطقة  التعلیمّیة ، بما في ذلك طالبها.●
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 مؤهالت المعلم والمعلم المساعد

  الوجبات المقدمة:
   إفطار مجاني لجمیع الطالب.

 العشاء المجاني بعد المدرسة لجمیع الطالب.
 فواكه وخضار مجانیة لطالب المرحلة االبتدائیة خالل

 الدوام المدرسي.
 تناول الغداء بما في ذلك الحساء محلي الصنع وصحن

 خضار وحلیب كل یوم.
 یفخر مشروع الغذاء في مدارس منطقة برلینغتون ایضَا

 بتوفیر امكانیة الوصول الى الوجبات طوال فصل
 الصیف، برنامج الخدمة الصیفّیة. باالضافة الى ذلك ،بدأ

 مشروع الغذاء في مدارس منطقة برلینغتون في تقدیم حزم
 الرعایة لالغاثة من الجوع خالل إجازات المنطقة
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 االستفادة من هذه الخدمة. اذا كنت بحاجة الى االغاثة، او
 ترغب في التبرع لهذا السبب، االتصال مع سارة هوسنر:

 sheusner@bsdvt.org. 802-864-8416 
 نحن مستمرون في زیادة كمیة المنتجات المحلّیة التي یتم
 تقدیمها في كافیتریات المدارس لدینا، ونحن فخورون بان
 نقول ان ثلث مشتریاتنا هي من منتجات فیرمونت. نحن
 فخورون ایضَا بان نقول ان كل انواع اللحوم التي نقدمها

 هي نتاج فیرمونت.
 یربط برنامج مزرعة المدرسة الطالب وعائالتهم بالطعام

 المحلي الطازج باإلضافة الى العدید من مزارعي
 فیرمونت لتعزیز صحة مجتمعنا.یساعد شراء المنتجات

 المحلّیة على تعزیز البرامج وربط األطفال بنظامهم
 الغذائي وخلق الفرص للمزارعین المحلیین تقدیم

 محاصیلهم للمدارس المتواجدة في مجتمعاتهم.
 یشرف برنامجنا ایضَا على العدید من حدائق المنطقة

 ویعمل على توفیر التثقیف الزراعي. ربما كنت قد رأیت
 لدینا فود تراك اي شاحنة متنقلة للوجبات الخفیفة السریعة
 تجوب الطرقات في بعض المناسبات في برلینغتون هذا

 الصیف. یرجى زیارة موقعنا على شبكة االنترنت لمعرفة
 المزید عن جمیع االنشطة ، وكذلك اجراءات الدفع لدینا :

www.burlingtonschoolfoodproject.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تغذیة الطفل والخدمات الغذائّیة:
 یلتزم مشروع الغذاء في مدارس منطقة برلینغتون بتوفیر
 وجبات عالیة الجودة لجمیع الطالب. حیث یتفانى فریقنا

 لدعم النجاح االكادیمي وتشجیع عادات االكل الصحي التي
 تؤدي الى ممارسات التغذیة االیجابّیة مدى الحیاة. یتم

 تقدیم وجبات اإلفطار والغداء ووجبة خفیفة بعد الظهر في
 جمیع المدارس.

 یتم تقدیم وجبات مدرسّیة للطالب في إطار البرنامج
 الوطني الغداء ووجبة اإلفطار المدرسّیة واتباع اإلرشادات
 الغذائّیة المنصوص علیها في قانون االطفال االصحاء من
 غیر جوع لعام 2010. وقد صمم هذا القانون للحد من
 حاالت السمنة لدى األطفال من خالل توفیر خیارات
 صحّیة للطالب. یتم إعداد جمیع الوجبات واالطعمة

 والمشروبات وتقدیمها من قبل متخصصین مؤهلین في
 مجال تغذیة الطفل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 معلومات حول میزانیة المدرسة:

 یعقد اجتماع المدینة كل أول ثالثاء من شهر آذار وهو
 الوقت الذي یطلب من الناخبین فیه التفكیر في میزانیات
 المدارس. یمكنك الحصول على معلومات حول اقتراح

 میزانیة المدرسة من أي من هذه المصادر من خالل موقع
 المنطقة التعلیمیة :

 www.bsdvt.org 
 التقریر السنوي للمنطقة التعلیمّیة لمدارس برلینغتون

 والذي یتوفر لسكان المدینة في شهر شباط.
 اجتماعات مجلس المدرسة.

 اجتماعات الجمعّیة للتخطیط.
 قنوات الكابل كومكاست 16 آر- آي تي ان وقناة 17

 تلفزیون اجتماع البلدة.
 مفوضي مجلس المدرسة ( للحصول على معلومات
 االتصال، إنظر إلى الغالف األمامي الداخلي لهذا

 المنشور)
  

 التطویر المهني:
 الهدف من التطویر المهني هو لتعزیز ودعم التطویر

 والنمو المستمر للمعلم.
 تستخدم المنطقة التعلیمّیة األموال المحلّیة واالتحادّیة

 لتطویر نظام متطور للتطویر المهني یشمل قیادة المعلمین
 واالستشاریین المحلیین، وورش العمل والدورات التدریبّیة

 االقلیمّیة.
 خالل العام الدراسي 2019-2020 ستتاح فرصة

 للمدراء المدارس  والمدرسین للتخصص في فصل دراسي
 طویل یركز على تحسین الممارسة التعلیمّیة. تشمل

 موضوعات التعلیم االحترافي لمدة عام ما یلي:
 الممارسات التصالحیة

 التدریس المساعد
 الصدمات

 الكتابة عبر المناهج
 توجیه وإرشاد المعلم الجدید

 االستراتیجیات التعلیمّیة رفیعة المستوى
 النهج القائمة على الدماغ في التمایز

 الصوتیات اورتن جیلینغهام
 األنظمة اإلیجابیة للصف والروتین

 تعلیم الناشئة متعددي اللغات
 العدالة االجتماعیة

 التعلیم القائم على الكفاءة
 تعلیمات المفردات عبر سیاق المحتوى
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 الزوار:  سُیطلب من زوار المباني ارتداء بطاقة تصریح زائر خالل الیوم الدراسي. ُیطلب من الموظفین مراقبة أي شخص بالغ في
 المبنى من دون بطاقة التعریف أو المرور وإعادة توجیههم إلى المكتب.

 األبواب:  یطلب من المدارس قفل جمیع األبواب خالل الیوم الدراسي. یمكن للزوار طلب الوصول إلى المكتب الرئیسي من خالل
 نظام التعرف جرس، كامیرا و فیدیو.

 االشارات او الالفتات:  سیتم نشر الفتات في كل مبنى لتوجیه جمیع الزوار إلى المكتب الرئیسي لتسجیل الدخول والحصول على
 بطاقة تصریح زائر.

 سجالت الطالب التعلیمّیة / المعلومات:
 یتمتع أولیاء وأهالي الطلبة المسجلین في مدارس برلنغتون التعلیمّیة بحقوق معینة فیما یتعلق بسجالت التعلیم القابلة للتحدید والتي
.(FERPA) تحتفظ بها المنطقة التعلیمّیة  لكل طالب. یتم توفیر هذه الحقوق بموجب قانون حقوق الخصوصّیة والتربیة األسریة 

 حقوق أولیاء األمور والطالب المؤهلین
   لفحص ومراجعة سجالت تعلیم الطالب في غضون فترة زمنیة معقولة.●
   طلب تصحیح السجل التعلیمي للطالب إذا لزم األمر.●
   الموافقة على الكشف عن معلومات شخصّیة من السجالت التعلیمّیة للطالب.●
   لتقدیم شكاوى، بخصوص االنتهاك المزعوم لـ مدارس برلنغتون التعلیمّیة إلى وزارة التعلیم األمریكّیة ، مكتب سیاسة●

 االسرة واللوائح واشنطن العاصمة ، 20202.
 فحص ومراجعة السجالت التعلیمّیة:

 سیقوم مدیر المدرسة أو مسؤول من المدرسة باتخاذ الترتیبات الالزمة للوصول خالل ساعات الدراسة العادیة في أسرع وقت ممكن
 واعالم الوالد / الوصي أو الطالب المؤهل عن الزمان والمكان الذي یمكن فیه فحص السجالت .

 طلب تعدیل السجالت التعلیمّیة:  یجب على اآلباء / أولیاء األمور أو الطالب المؤهل أن یقدمو طلبا إلى المنطقة التعلیمّیة لمدارس
 برلنغتون بتعدیل سجالت الطالب. و یجب علیهم تحدید الجزء المراد تغییره من السجل وتحدید سبب اعتقادهم أنه غیر دقیق أو

 مضلل أو ینتهك خصوصیة الطالب أو حقوقه األخرى.
 اإلفصاح عن المعلومات دون موافقة ولي األمر / الوصي:  سوف تكشف المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون عن معلومات من سجل

FERPA الطالب دون موافقة ولي األمر / الوصي (الوالدین) وفقًا الستثناءات الموافقة التي تسمح بها 
 دلیل المعلومات:  یجوز للمنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون اإلفصاح عن دلیل المعلومات ما لم یكن الوالد / ولي األمر (الوصي)

 قد أخبر المنطقة التعلیمّیة بأنه ال یمكن نشر المعلومات. یتضمن دلیل المعلومات على المعلومات التالیة: اسم الوالد / الوصي
 والعنوان وعنوان البرید اإللكتروني واسم الطالب ورقم الهاتف وتاریخ المیالد والجنس والوزن والطول ( ألعضاء الفرق الریاضّیة
 ) وعدد المشاركات في األنشطة المعترف بها في المنطقة التعلیمّیة وتواریخ الحضور والدرجات والجوائز المستلمة، الكتاب السنوي
 لنشاطات المدرسة، صور الصف، وتقریر الحضور الیومي آلخر مدرسة سابقة كان الطالب مسجل فیها والمدرسة التي نقل الیها  إن

 أمكن. قد یتم الكشف عن هذه المعلومات وفًقا لتقدیر مدیر المنطقة التعلیمّیة أو مدیر المدرسة.
 طرق الحد من الكشف عن دلیل المعلومات:

 إذا كنت ال ترغب في الكشف عن المعلومات دون موافقتك ، فیجب على أولیاء األمور أو الطالب المؤهلین تقدیم طلب كتابي لیتم
 استالمه من قبل مدیر مدرسة الطالب خالل 10 أیام عمل من تاریخ توزیع هذا اإلشعار أو تاریخ تسجیل الطالب الخاص بك ، أیهما

 یأتي الحًقا.
 كشف دلیل المعلومات للمعلمین وغیرهم من موظفي المدارس الذین لدیهم اهتمام تعلیمي مشروع:

 وفًقا لنظام FERPA وسیاسة وإجراءات مجلس إدارة المدرسة ، ستقوم المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون بكشف معلومات
 السجالت التعلیمّیة للمعلمین وغیرهم من مسؤولي المدارس ممن لهم مصلحة تعلیمّیة مشروعة. وهم:

   الشخص الذي یؤدي مهمة محددة في وصف موقفه أو بموجب عقد.●
   الشخص الذي یؤدي مهمة تتعلق بتعلیم الطالب.●
   الشخص الذي یقوم بمهمة تتعلق بانضباط الطالب.●
   الشخص الذي یقدم خدمة أو منفعة تتعلق بأسرة الطالب أو الطالب ، مثل الرعایة الصحّیة أو االستشارة أو التوظیف.●
   الشخص الذي یؤدي مهمة تتعلق بحضور الطالب في المدرسة أو أي مسألة أخرى تتطلب تطبیق القانون على الطالب.●
   الشخص الذي یؤدي مهمة تتعلق بضمان سالمة وأمن المنطقة  التعلیمّیة ، بما في ذلك طالبها.●
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 مؤهالت المعلم والمعلم المساعد

 
 معلومات حول میزانیة المدرسة:

 یعقد اجتماع المدینة كل أول ثالثاء من شهر آذار وهو
 الوقت الذي یطلب من الناخبین فیه التفكیر في میزانیات
 المدارس. یمكنك الحصول على معلومات حول اقتراح

 میزانیة المدرسة من أي من هذه المصادر من خالل موقع
 المنطقة التعلیمیة :

 www.bsdvt.org 
 التقریر السنوي للمنطقة التعلیمّیة لمدارس برلینغتون

 والذي یتوفر لسكان المدینة في شهر شباط.
 اجتماعات مجلس المدرسة.

 اجتماعات الجمعّیة للتخطیط.
 قنوات الكابل كومكاست 16 آر- آي تي ان وقناة 17

 تلفزیون اجتماع البلدة.
 مفوضي مجلس المدرسة ( للحصول على معلومات
 االتصال، إنظر إلى الغالف األمامي الداخلي لهذا

 المنشور)
  

 التطویر المهني:
 الهدف من التطویر المهني هو لتعزیز ودعم التطویر

 والنمو المستمر للمعلم.
 تستخدم المنطقة التعلیمّیة األموال المحلّیة واالتحادّیة

 لتطویر نظام متطور للتطویر المهني یشمل قیادة المعلمین
 واالستشاریین المحلیین، وورش العمل والدورات التدریبّیة

 االقلیمّیة.
 خالل العام الدراسي 2019-2020 ستتاح فرصة

 للمدراء المدارس  والمدرسین للتخصص في فصل دراسي
 طویل یركز على تحسین الممارسة التعلیمّیة. تشمل

 موضوعات التعلیم االحترافي لمدة عام ما یلي:
 الممارسات التصالحیة

 التدریس المساعد
 الصدمات

 الكتابة عبر المناهج
 توجیه وإرشاد المعلم الجدید

 االستراتیجیات التعلیمّیة رفیعة المستوى
 النهج القائمة على الدماغ في التمایز

 الصوتیات اورتن جیلینغهام
 األنظمة اإلیجابیة للصف والروتین

 تعلیم الناشئة متعددي اللغات
 العدالة االجتماعیة

 التعلیم القائم على الكفاءة
 تعلیمات المفردات عبر سیاق المحتوى

 
 

 
 

 
 معلومات حول میزانیة المدرسة:

 یعقد اجتماع المدینة كل أول ثالثاء من شهر آذار وهو
 الوقت الذي یطلب من الناخبین فیه التفكیر في میزانیات
 المدارس. یمكنك الحصول على معلومات حول اقتراح

 میزانیة المدرسة من أي من هذه المصادر من خالل موقع
 المنطقة التعلیمیة :

 www.bsdvt.org 
 التقریر السنوي للمنطقة التعلیمّیة لمدارس برلینغتون

 والذي یتوفر لسكان المدینة في شهر شباط.
 اجتماعات مجلس المدرسة.

 اجتماعات الجمعّیة للتخطیط.
 قنوات الكابل كومكاست 16 آر- آي تي ان وقناة 17

 تلفزیون اجتماع البلدة.
 مفوضي مجلس المدرسة ( للحصول على معلومات
 االتصال، إنظر إلى الغالف األمامي الداخلي لهذا

 المنشور)
  

 التطویر المهني:
 الهدف من التطویر المهني هو لتعزیز ودعم التطویر

 والنمو المستمر للمعلم.
 تستخدم المنطقة التعلیمّیة األموال المحلّیة واالتحادّیة

 لتطویر نظام متطور للتطویر المهني یشمل قیادة المعلمین
 واالستشاریین المحلیین، وورش العمل والدورات التدریبّیة

 االقلیمّیة.
 خالل العام الدراسي 2019-2020 ستتاح فرصة

 للمدراء المدارس  والمدرسین للتخصص في فصل دراسي
 طویل یركز على تحسین الممارسة التعلیمّیة. تشمل

 موضوعات التعلیم االحترافي لمدة عام ما یلي:
 الممارسات التصالحیة

 التدریس المساعد
 الصدمات

 الكتابة عبر المناهج
 توجیه وإرشاد المعلم الجدید

 االستراتیجیات التعلیمّیة رفیعة المستوى
 النهج القائمة على الدماغ في التمایز

 الصوتیات اورتن جیلینغهام
 األنظمة اإلیجابیة للصف والروتین

 تعلیم الناشئة متعددي اللغات
 العدالة االجتماعیة

 التعلیم القائم على الكفاءة
 تعلیمات المفردات عبر سیاق المحتوى
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 تمنح مدارس برلنغتون الحق لآلباء / أولیاء األمور ، بناًء على طلبهم ، الحصول على معلومات تتعلق بما إذا كان معلم طفلهم (أو
 أطفالهم) قد استوفى مؤهالت الدولة ومعاییر الترخیص ، سواء كان المعلم یقوم بالتدریس بموجب ترخیص مؤقت ، ویقوم المعلم

 بتدریس المادة التي منح على أساسها  شهادة البكالوریا أو شهادة الماجستیر.
 إذا كان الطفل یتلقى خدمات  تعلیمّیة من مساعد المعلم ، فیجب تقدیم مؤهالت المساعد. سیاسة المنطقة التعلیمّیة هي أنه لن یتم

 تدریس أي طالب بواسطة معلم لمدة أربعة أسابیع أو أكثر على التوالي ویكون المعلم غیر مؤهل من خالل التدریب والخبرة. لآلباء /
 األوصیاء أیًضا الحق في الحصول على معلومات عن مستوى تحصیل طفلهم في كل تقییم أكادیمي للوالیة

 خدمات التدریس الخصوصي والخدمات المقدمة في المنزل:
 یسمح للطالب المؤهلین والذین هم غیر قادرین للحصول على التعلیم في بیئة عامة مناسبة و لم یتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة لمدة
 10 أیام دراسیة متتالیة أو أكثر بسبب إعاقة طبیة أو حمل او عجز طبي بالحصول على التعلیم في المنزل أو المشفى  للحصول على

 معلومات حول هذه الخدمة، یرجى االتصال بمدیر المدرسة .
 الفیدیو / التصویر / التصویر الفوتوغرافي

 تقوم المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون باستخدام المراقبة بالفیدیو في مواقع مختلفة وفي أوقات عشوائیة كجزء من نظام السالمة
 واألمن. یتطلب التسجیل بالفیدیو للطالب أو تصویرهم أثناء المشاركة في األنشطة المدرسّیة ویتطلب إعداًدا وتبریًرا مناسبین وقد

 ینتهك قانون الخصوصّیة والتربیة األسریة (FERPA). تحتفظ المنطقة التعلیمّیة لمدارس برلنغتون بالحق في رفض أي تصویر أو
 تسجیل فیدیو.

 قد یختار أولیاء األمور عدم تصویر طفلهم (أطفالهم) على شریط فیدیو أو تصویره من خالل استخدام النموذج الذي یتم توزیعه
 سنوًیا ویتوفر أیًضا في مكتب المدرسة. األحداث مثل حفالت توزیع الجوائز والمسرحیات والحفالت الموسیقّیة والمسابقات الریاضّیة
 أو األحداث المماثلة التي لها جوانب اخباریة جدیرة باالهتمام مفتوحة للجمهور، وبالتالي فإن وسائل اإلعالم لیست مقصودة لتكون
 جزًءا من هذه السیاسة.  أما في حالة نشوب حریق أو حادث أو ظروف غیر عادیة ، سیقوم مدیر المدرسة بتحدید ما إذا كان یمكن

 السماح للجمهور أو وسائل اإلعالم بالوصول إلى المدرسة أو ال.
 ال تنطبق هذه السیاسة على تسجیالت الفیدیو والتصویر السینمائي او الفوتوغرافي التي سیتم استخدامها فقط من قبل مسؤولي
 المدارس الذین لدیهم مصلحة تعلیمّیة مشروعة أو عندما یجتمع العمل مع استثناءات أخرى لقواعد الكشف FERPA. ُیحظر

 صراحًة تسجیل فیدیو الي طالب أو تصویره دون علمه وإذنه صراحة ، إال إذا تم ذلك كنتیجة مباشرة إلجراءات األمان التي یتم
 تنفیذها بمعرفة وموافقة صریحة من المشرف.اي شخص ینتهك هذه السیاسة سوف یخضع إلجراءات تأدیبیة .

 حیازة السالح:
  في حالة عثور مجلس المدرسة على سالح تم احضاره الى المدرسة من قبل الطالب یمكن طرد الطالب بعد جلسة استماع ، لمدة
 تصل إلى سنة تقویمّیة واحدة. یشتمل السالح ، على سبیل المثال ال الحصر، على سالح ناري أو جهاز متفجر أو جهاز یحتمل أن

 یكون خطیًرا مثل شكل ذو حواف حادة یمكن أن یلحق أضراًرا جسدّیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

 اختبار الدولة:
 تقییم الوالیة للریاضیات واللغة اإلنجلیزیة/ فنون

 اللغة: یطلب من جمیع الطالب في الصفوف من 3 الى 8،
 واآلن في الصف التاسع بدال من الصف 11 إجراء اختبار
 في فصل الربیع یسمى "اتحاد تقییم الذكاء المتوازن " وهو

 تقییم للتكیف مع الكمبیوتر یقیس أداء كل طالب وفقَا
 لمعاییر الدولة االساسّیة المشتركة في الریاضیات وفنون
 اللغة االنكلیزیة/ اللغة . تقوم المدارس بهذا االختبار سنویَا

 بین شهري اذار وحزیران.
قامت   تقییم مادة العلوم في الوالیة:  في شهر أیار 2019 
 والیة فیرمونت باجراء  تقییمَا جدیدَا في الصفوف 5 و 8
 و 11 ( كان في ربیع عام 2018 ) على سبیل المثال "
 اتحاد تقییم الذكاء المتوازن". یتم إجراء تقییم العلوم سنویَا
 على جهاز الكمبیوتر ، وهو مصمم لقیاس أداء كل طالب

 وفقَا لمعاییر علوم األجیال التالیة.
 تقییم حالة اللیاقة: في شهر أیار مایو من كل عام ،تدیر
 والیة فیرمونت تقییمَا جدیدَا للیاقة البدنیة للطالب في

 الصفوف 4 و7 و9 باستخدام اداة اللیاقة البدنیة. تتطلب
 الدولة اختبار طالبنا في أربعة مجاالت : القدرة الهوائیة،

 القوة العضلّیة والتحمل العضلي، والمرونة.
 سیعمل الموظفون في كل مدرسة على توفیر اي اماكن او

 دعم یحتاجه الطالب خالل اختبار الوالیة.
 كیف یمكنني معرفة المزید؟

 لمزید من المعلومات حول هذه التقییمات والمعاییر التي
 صممت من أجل القیاس، قم بزیارة المواقع التالیة:

http://www.corestandards.org/ 
http://www.smarterbalanced.org/ 

http://education.vermont.gov/student-learning/
content-areas/science 

https://www.nextgenscience.org/ 
https://www.shapeamerica.org/standards/pe/ 

http://education.vermont.gov/student-learning/
content-areas/physical-education 
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