
  الصغار لألطفال المدرسي النظام قواعد
 (:  االبتدائي الثالث الصف إلى الروضة قبل ما صف من)

 لي؟ المتاحة الحقوق هي ما به؟ المسموح ما

 حكومية؟ مدرسة من طرده أو مؤقتًا الصغير طفلي فصل يمكن هل

 :يمكنك الحاالت، من العديد وفي. ال هي الحاالت من العديد في اإلجابة

 المدرسة  إلى طفلك إرسال في االستمرار •

 تقديم طعن على قرار المدرسة  •

 مؤقتًا؟ الصغير طفلي فصل الحكومية للمدرسة يمكن متى

 : إذا طرده أو مؤقتًا الصغير طفلك فصل يجوز

• 

• 

 .التعليمية المنطقة مقرات داخل سكينة أو مسدًسا طفلك أحضر

 األلعاب: المثال سبيل  على. )مدرسي حدث أي في سكينة أو مسدًسا طفلك أحضر

 (.الميدانية والرحالت المدرسية والمسرحيات واألنشطة الرياضية

 وجوده أثناء بالممتلكات فادح ضرر أو لشخص بالغ جسدي أذى إلحاق في طفلك تسبب

 .مدرسي لحدث حضوره أثناء في أو التعليمية المنطقة ممتلكات حيز في

 .دارسي نشاط أثناء في أو مدرسي مبنى في بقنبلة التهديد على طفلك أقدم

 أو نفسه طفلك وسالمة  لصحة عاجلة حماية توفير أجل من ضروريًا المؤقت الفصل كان

 . بالمدرسة العاملين أو اآلخرين األطفال

• 

• 

• 

 ؟(المجتمعية) المستقلة الحكومية المدارس في تلك عن التقليدية الحكومية المدارس في المطبقة القواعد تختلف هل

 تضع أن يمكن الخاصة  المدارس ولكن(. المجتمعية) المستقلة الحكومية والمدارس التقليدية الحكومية المدارس من كل على نفسها القواعد تُطبق  ال،

 .المستقلة الحكومية والمدارس التقليدية الحكومية المدارس فقط تخص الورقة  هذه في الواردة فالمعلومات لذا بها، خاصة قواعد

 حق؟ وجه بغير المدرسة من طرده أو مؤقتًا طفلي فصل تم أنه أرى كنت إذا لي المتاحة الحقوق ما

• 

• 

• 

• 

 . طعن تقديم لك يحق

 .استماع جلسة عقد طلب لك يحق

 .الطرد أو المؤقت الفصل بشأن كتابيًا إشعاًرا  لك المدرسة تقدم أن يجب

 .الطعون تقديم لعملية شرًحا الكتابي اإلشعار يتضمن أن يجب

 أو مؤقتًا مفصوالً  ليس ولكنه مشكلة؛ يواجه طفلي ألن فقط، واحد ليوم المنزل في إبقاءه مني تطلب طفلي مدرسة
 اإلجراء؟ هذا في الحق للمدرسة فهل. مطروًدا

 مسمى أي عليه تطلق أن المدرسة حاولت إذا حتى ؛طردًا أو مؤقتًا فصالً  يعدما سلوك بسبب المنزل في طفل بإبقاء المدرسة من توجيه أي إن ال،

 "(.استراحة" أو" للتهدئة فترة)" آخر

 يوم؟ لمدة المنزل في طفلي إبقاء مني المدرسة طلبت إذا لي المتاحة الحقوق ما

 . الطرد أو المؤقت الفصل بشأن كتابيًا إشعاًرا دوًما تتلقى أن يجب. ورقيًا مستندًا اطلب •

 ".عذر بدون تغيب" طفلك بأن المدرسة سجالت تفيد فربما هذا، تفعل لم وإذا. المدرسة إلى طفلك  فأرسل ورقي، مستند يوجد لم إذا •

 خدماتهما وتقدمان للربح الهادفة غير المحاماة شركات من هما .Legal Aid of Western Ohio, Incو .Advocates for Basic Legal Equality, Inc الشركتان

  فهي قانونية؛ نصيحة  المعلومات هذه تمثل ال. المدنية القانونية باحتياجاتهم يتعلق فيما المنخفض، الدخل ذوي من أوهايو غرب في والعائالت  األفراد لمساعدة

 2019 نوفمبر 19 تحديث في *تم آخر.  محام   من مساعدة إلى تحتاج تزال ال  ربما. موقفك بشأن محام   مع التحدث عن بديالً  تعد وال. عامة معلومات

 

 

 

 

 



تم تمويل هذا المشروع بمنحة من مؤسسة  
Dayton Legal Heritage Foundation 

 The Daytonالتابعة لمؤسسة  

Foundation . 

 رعاية خدمات إلى بحاجة يكون ربما طفلي أن أخشى
 لي؟ المتاحة الحقوق ما. نفسية

 نفسية صحة بأخصائي طفلك مدرسة ناظر يستعين أن يجب •

 .طرده أو مؤقتًا  فصله قبل طفلك حالة من للتحقق

 خارج جهات إلى إحالتك األحيان بعض في المدرسة على يجب

 . أوسع نطاق على النفسية الرعاية خدمات لتلقي المدرسة نطاق

 التعليمية المنطقة على يجب. المدرسة من مساعدة طلب لك يجوز

 من كجزء النفسية للصحة استشارات تقديم األحيان بعض في

 . للطفل الخاص التعليم خدمات

• 

• 

 هل يمكن للمدرسة إصدار قرار فصل داخلي مؤقت لطفلي الصغير؟

 .بالمدرسة مكتب أو بهو في طفلك يُترك أن يجب ال. تعليمية بيئة في يكون أن يجب المدرسة  داخل المؤقت الفصل نعم، ولكن 

 هل يمكن للمدرسة أن تطلب مني أن آخذ ابني مبكًرا من المدرسة من أجل "اإلبعاد تجنبًا لحدوث حالة طوارئ"؟

 يجوز. اآلخرين  على أو نفسه على خطًرا يمثل طفلك أن المدرسة رأت إذا فقط استخدامه  يتم أن يجب طوارئ حالة لحدوث تجنبًا اإلبعاد نعم، لكن

 .كامل يوم من ألقل اإلبعاد كان إذا كتابي إشعار بتقديم ملزمة  ليست المدرسة: مالحظة. اإلبعاد بشأن كتابيًا إشعاًرا تطلب أن لك

 كم من الوقت تستمر مدة إبعاد طفل صغير تجنبًا لحدوث حالة طوارئ؟

 اليوم في المدرسة إلى للعودة لطفلك السماح يتم أن بجب. كامل دراسي يوم عن تقل لمدة طوارئ حالة لحدوث تجنبًا صغير طفل إبعاد يستمر

 . التالي  الدراسي

 هل يمكن لمدرسة فصل طفلي مؤقتًا أو طرده أو إبعاده بسبب انخفاض معدل حضوره؟

 . المدرسة عن غيابه مرات عدد بسبب فقط إبعاده أو طرده أو مؤقتًا طفلك فصل يجوز ال ال،

 اعتبار طفلي غير مسجل لديها بسبب انخفاض معدل حضوره؟هل يمكن لمدرسة حكومية مستقلة 

 من شهادة مثل ورقي، مستند على  احصل. عذر بدون الغياب من ساعة 72 عدد بعد لديها مسجل غير طفلك اعتبار مستقلة لمدرسة يجوز نعم،

 .منه بنسخة واحتفظ طفلك؛ مدرسة إلى تقديمه على واحرص. غياب يوم كل لدعم طبيب،

 الذي يجب علّي القيام به إذا تم فصل طفلي مؤقتًا أو طرده؟ما 

 .إشعار على الحصول بدون المنزل إلى طفلك تأخذ وال. كتابيًا إشعاًرا اطلب •

 .منه بنسخة واحتفظ بهذا؛ كتابيًا طلبًا قدّم. الناظر مع استماع جلسة عقد اطلب •

 .المدرسية طفلك سجالت من نسخة اطلب •

 .معك االستماع جلسة لحضور محاميًا تصطحب أن ويمكن. االستماع  جلسة في طفلك عن دافع •

 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية مجانية، يرجى:

 :االتصال

 : أوهايو لغرب القانونية المساعدة خط

 1432-534 (888) المجاني الرقم

 : اإلنترنت عبر  طلب  تقديم 
: القانونية المساعدة لخط اإللكتروني الموقع

www.legalaidline.org 

 

 

 

 

 

http://www.legalaidline.org/

