
 ... لطفاً بخاطر داشتھ باشید
کودکی کھ از مدرسھ تعلیق (اخراج 

موقت) شده باشد اجازه ندارد کھ بدون 
اجازه کتبی در دوران تعلیق در محوطھ 

ھیچیک از مدارس عمومی کانتی فیرفکس 
مدارس حضور داشتھ، و یا در فعالیتھای 

 شرکت کند.
 

این اھمیت دارد کھ در دوران تعلیق شما  
تکالیف روزانھ فرزندتان را از مدرسھ 
تحویل گرفتھ و آنھا را بمدرسھ تحویل 
دھید. با اینکار میتوان اطمینان حاصل 

کرد کھ فرزندتان در دوران تعلیق نمرات 
 درسھایش را دریافت میکند.

 
 لطفاً توجھ کنید... 

ر دانش آموز مشمول رفتار و کردا
ضوابطی است کھ بطور جامع درنسخھ 

حقوق و مسؤلیتھای  2601جدید مقررات 
آمده است.  SR&Rدانش آموز 

درصورتیکھ بین مطالب مندرج دراین 
مدارک و کتابچھ حقوق ومسؤلیتھای دانش 

تضاد وجود داشتھ باشد،  SR&Rآموز 
کلیھ موارد موجود در کتابچھ حقوق 

ارجعیت  SR&Rآموز ومسؤلیتھای دانش 
 .خواھد داشت

در صورت تمایل، میتوانید بھ مقررات زیر  
کھ در وب سایت مدارس عمومی کانتی 

 :فیرفکس موجود است رجوع کنید
www.fcps.edu/Directives.shtml 

 
پیشگیری از مصرف مشروبات  2150

 الکلی و سایر مواد مخدر

 حقوق و مسؤلیتھای دانش آموز 2601

 حذف دانش آموز از مدرسھ  2610
رویھ ھای  استماع دادرسی و  2611

درخواست استیناف از ھیئت مدیره 
 مدرسھ

بازپرسی ازدانش آموزان توسط  2616
 پلیس

 
 مدارس عمومی فیرفکس کانتی 

 اداره دادرسی
8115 Gatehouse Road 

Falls Church, VA 22042 
 1280-423-571: تلفن

  1287-423-571 فکس:
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 راھنمای 
جلسھ 
 انضباطی

دانش آموز    
 برای والدین

 دفتر دادرسی



 فرزندم یک جلسھ دادرسی با حضورمدیرکل آموزش دارد... 

بدین معنی   ارجاع بھ رئیس آموزش و پرورش منطقھ
است کھ مدیر مدرسھ بعلت یک تخلف انضباطی جدی 

پرونده انضباطی را برای رئیس آموزش و پرورش منطقھ 
ارسال کرده است، و مسؤل دادرسی بررسی خواھد کرد کھ 

آیا دانش آموز درمدرسھ باقی خواھد ماند، برای مدت 
طوالنی تعلیق خواھد شد، منتقل میگردد، یا جھت اخراج  

لی بصورت دائم پرونده  را بھ ھیئت مدیره مدارس احتما
 ارجاع خواھد داد.

 
 365دائم بھ معنای آنست کھ دانش آموز بمدت   اخراج

روز تقویمی مجاز بھ حضور در ھیچیک از مدارس سیستم 
مدرسھ ای نیست. فقط ھیئت مدیره مدارس میتواند دانش 
کھ آموز را از مدرسھ اخراج کند. ھیئت مدیره ممکن است 

بدانش آموز اخراجی این اجازه را بدھد کھ در دوران 
 اخراج در یکی از مدارس جایگزین شرکت کند.

 
بدان معنی است کھ دانش آموز برای مدت  تعلیق دراز مدت

روز اجازه ندارد در مدرسھ شرکت کند.  با  45الی  11
این حال، اگر رفتار خالف دانش آموز شامل اسلحھ کنترل 

شده توسط قانون، مواد غیر قانونی، صدمات جدی بدنی، یا 
 364عواقب جدی تر، دانش آموز ممکن است برای مدت 

 روز از مدرسھ اخراج گردد. 
 

سھ حذف شده بدان معنی است کھ دانش آموز از مدر انتقال
 و بھ یک مرکز آموزشی جایگزین منتقل میگردد.

 
بدان معنی است کھ ممکن است بدانش آموز  محرومیت

متقاضی ثبت نام در مدارس عمومی کانتی فیرفکس بعلت 
اینکھ برای مدت بیش از سی روز از سایر سیستم ھای 

مدارس عمومی یا خصوصی اخراج دائم یا موقت شده است 
 داده نشود.اجازه ثبت نام 

 

 چرا جلسھ دادرسی؟ 
دانش آموزیکھ بھ رئیس آموزش و پرورش منطقھ ارجاع شده 

است، یا توصیھ شده است برای محرومیت یا انتقال، این حق را 
دارد کھ در حضورنمانیده رئیس آموزش و پرورش منطقھ  در 

یک جلسھ دادرسی شرکت کند. بعد از اتمام جلسھ دادرسی، 
ای کھ از طرف اداره دادرسی ارسال میشود  شما بوسیلھ نامھ

 از تصمیمات گرفتھ شده مطلع خواھید شد.
 

 چھ کسی در جلسھ دادرسی شرکت میکند؟
این اھمیت دارد کھ ھم شما و  ھم فرزندتان در جلسھ دادرسی 
شرکت کنید تا فرزندتان این فرصت را داشتھ باشد کھ نظرات 

معموالً، مدیر و/ یا معاون خود را در مورد حادثھ بیان کند. 
مدرسھ نیز شرکت میکنند. ھمچنین مدیر مدرسھ ممکن است 
بخواھد کھ افسر پلیس مستقر در مدرسھ یا سایر کارکنان نیز 

شرکت کنند. شما این اجازه را دارید کھ یک شخص بزرگسال 
 دیگر را نیز ھمراه بیاورید.

 
 پاکت یا بستھ اطالعاتی اداره دادرسی

رمدرسھ یک پرونده یا توصیھ را بھ رئیس آموزش وقتیکھ مدی
و پرورش منطقھ ارجاع میکند، او مدارک مربوط بھ حوادثی 

را کھ اتفاق افتاده است ھمراه با اطالعات مربوط بھ پرونده 
تحصیلی فرزندتان را نیز ارسال میکند. شما میتوانید از دفتر 
دادرسی جھت دریافت یک نسخھ ازاطالعات موجود در آن 

بستھ تقاضای درخواست دھید.  برای انجام درخواست شما دو 
 روزکاری وقت الزم است.

 
 ضبط کردن مطالب جلسھ دادرسی

کلیھ مطالب جلسات دادرسی بوسیلھ ضبط صوت ضبط 
میگردد. بعد از جلسھ دادرسی، شما میتوانید برای مرور 

مطالب ضبط شده یک مالقات  ترتیب بدھید؛ اما، اجازه ندارید 
شخصاً مطالب را ضبط کنید. بعالوه، شما میتوانید کھ با کھ 

ھزینھ شخصی از یک گزارشگر دادگاه بخواھید کھ برای ثبت 
 مطالب در جلسھ حضور داشتھ باشد.

 تصمیم
نامھ مسؤل جلسھ دادرسی مشخص خواھد کرد کھ آیا 
فرزندتان اجازه خواھد داشت کھ در مدرسھ اش باقی 

دیگر یا مرکزآموزشی بماند؛ بھ یک مدرسھ عادی 
جایگزین منتقل میشود؛ یا جھت اخراج  احتمالی 

ازمدرسھ سوابق او برای ھیئت مدیره مدارس ارسال 
میگردد. تنھا ھیئت مدیره مدارس میتواند دانش آموز را 

 از مدرسھ اخراج کند.
 

 اگرمن مخالف باشم چھ میشود؟ 
اگر شما با تصمیم مسؤل  جلسھ دادرسی درباره 

، تعلیق دراز مدت، انتقال، یا توصیھ بھ اخراج محرومیت
موافق نباشید، میتوانید ازھیئت مدیره مدارس درخواست 

استیناف یا تجدید نظر کنید. اطالعات الزم درمورد 
حقوق شما برای درخواست استیناف ھمراه نامھ حاوی 

 اطالعات تصمیم ارسال خواھد شد.
 

 تکالیف مدرسھ چھ میشود؟ 
مراحل، فرزندتان ھمچنان تکالیف مدرسھ در طول این 

را دریافت خواھد کرد و کردیت الزم برای تکالیفی را 
کھ تکمیل میکند دریافت مینماید. بعالوه، دانش آموزانی 

کھ برای ده روز یا بیشترازمدرسھ تعلیق میشوند تکالیف 
مدرسھ را از طریق برنامھ حمایت خارج از مدرسھ 

 دریافت خواھند کرد.
 

 مورد حمایتھای بیشتر چطور؟در  
مددکار، روانشناس، یا مشاورمدرسھ، با شما تماس 
خواھد گرفت تا حمایتھای بیشتر یا اطالعاتی را کھ 

میتواند جوابگوی نگرانیھای شما در مورد رفاه فرزندتان 
باشد فراھم کند. اگرشما نگرانیھایی دارید کھ باید فورا بھ 

ھ فرزندتان تماس گرفتھ آنھا رسیدگی شود، لطفاً با مدرس
و از آنھا بخواھید کھ برای صحبت با مشاور فرزندتان 

 یک وقت مالقات برای شما ترتیب دھند.


	فرزندم یک جلسه دادرسی با حضورمدیرکل آموزش دارد...
	فرزندم یک جلسه دادرسی با حضورمدیرکل آموزش دارد...

