دليل المتطوع

ُيحتذى بهم ،ومن الشخص الذي يضفي على حياتهم خبرات ووجهات نظر مختلفة.
استخدم القائمة الواردة أدناه لتحفيز فكرة متطوع تتناسب مع اهتماماتك ،أو شارك
الفكرة مع شخص تعلم أن مواهبه وحماسه سيمثالن إضافة جميلة داخل المدرسة.
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شكرا لك على تطوعك!
ً

قائمة المحتويات

كل شخص يساعد طفالً على التعلم هو شخص يُحدِث عالمة فارقة في
حياة هذا الطفل .تتميز المدرسة بكونها المكان اآلمن الذي يرعى التعلم،
بما توفره من أماكن للطالب ليتعلموا ويكبروا فيها ،والجهد الذي تبذله
أنت هو ما يجعل المدرسة بيئة أكثر ثرا ًء وهادفة على نحو أكبر.

•فرص المتطوع 2

تم تصميم هذا الدليل ليكون أداة شراكة بيننا .فهو يحتوي على معلومات
ونصائح لكيفية التعامل مع الطالب .كما يتضمن أيضًا معلومات قانونية
مهمة ج ًدا ،يجب على جميع موظفي المدرسة والمتطوعين استيعابها
وااللتزام بها لضمان توفير السالمة للطالب والبالغين داخل مدارسنا.

•مزايا التطوع 3
•التدريب المطلوب للمتطوعين 4

ال تبخل بالتحية والسالم وتقديم نفسك عندما تلتقي بنا في
المدرسة أو المكتب؛ وعن نفسي أود أن أشكرك شخصيًا على
منحنا جزءًا من وقتك القيّم .إنك تساهم في إنشاء جيل من طالبنا
وتكوين مواطن إيجابي ،وهي قيم نعلم كم هي مهمة لمستقبل
أوالدنا عندما يصبحوا مواطنين رائدين في مجتمعهم.

•التوجيه والتكييف المطلوب
للمتطوعين 5
•نصائح إلثارة الفضول والتعلم 6

خالص التحية،

•سمات المتطوع الناجح 7
•إرشادات للتفاعل اآلمن
مع الطالب 8

جراي كون ،مدير المدرسة

•سالمتك 10
•المتطلبات القانونية
للمتطوعين والموظفين 11

طالبنا وقود المستقبل
ويشكلون مالمحه.

دليل المتطوع

1

EVERETT PUBLIC SCHOOLS

فرص المتطوع  -يمكنك إحداث
الفارق بالعديد من الطرق
يُحتذى بهم ،ومن الشخص الذي يضفي على حياتهم خبرات
ووجهات نظر مختلفة .استخدم القائمة الواردة أدناه لتحفيز فكرة
متطوع تتناسب مع اهتماماتك ،أو شارك الفكرة مع شخص تعلم
أن مواهبه وحماسه سيمثالن إضافة جميلة داخل المدرسة.

استخدم القائمة الواردة أدناه
لتحفيز فكرة متطوع تتناسب
مع اهتماماتك ،أو شارك
الفكرة مع شخص تعلم أن
مواهبه وحماسه سيمثالن
إضافة جميلة داخل المدرسة.

•المساعدة في الفصول الدراسية أو المكتبة أو المكتب اإلداري
أو خدمة الطعام أو مكتب التمريض أو في ملعب المدرسة
•العمل مع مجموعات صغيرة ،في القراءة مثالً
أو الكتابة أو الرياضيات أو التهجئة
•إعداد أو تنفيذ مشاريع خاصة بالعلوم أو
التاريخ أو الفن أو عروض الكتابة
•المساعدة في الرحالت الميدانية أو الحفالت أو الفعاليات الخاصة
•المشاركة في حركات االستعراض المدرسي
•مشاركة ما لديك من مواهب أو خبرات أو اهتمامات
أو مهنة في إحدى العروض التقديمية في الفصل
الدراسي أو في معرض المهن أو في المجموعة
الطالبية المهتمة بأحدث اكتشافات اإلنسان اآللي
•المساعدة في جميع فعاليات المدرسة (فحص
الرؤية ،معرض العلوم ،عرض الفنون ،لقاءات
مضمار السباق ،والمهرجانات المدرسية)
•مساعدة مركز موارد العلوم في إعداد وتكوين
مجموعات أطقم أدوات العلوم للفصول الدراسية
•المشاركة في رابطة اآلباء والمعلمين أو
نادي التعزيز أو اللجان الخاصة
•أن ُتصبح محاضرً ا في الفن أو العلوم
•أن ُتصبح ً
أخا أكبر أو أخ ًتا كبرى ألحد الطلبة
•المساعدة في مؤسسة مدارس إيفيريت العامة “Everett
”Public Schools Foundation

دليل المتطوع
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مزايا العمل التطوعي -
الجميع يستفيد من عطائك
•اإللهام بالدعم واإلمكانيات المتاحة للمدارس

ال أحد يعلم الفارق الكبير الذي يمكننا إحداثه من خالل منح بعض
من الوقت والموهبة لمساعدة اآلخرين .إن القيام بالعمل التطوعي
داخل المدارس يساعد الطالب والمدارس والمجتمع كثيرً ا.

•تقوية المجتمع من خالل تنئشة

جيل قيادي من المواطنين مستقبالً

المزايا العائدة على الطالب
•زيادة فرص التعلم والنجاح األكاديمي

•المزايا العائدة على المتطوع نفسه

•إخبار الطالب أنهم محل اهتمام وتقدير من
الكبار ورؤيتهم ذلك في الواقع

•تسليط الضوء على كيفية عمل المدارس
•إيجاد فهم أفضل للطالب

•إيجاد قدوة حسنة للطالب حول العمل التطوعي

•بناء الثقة مع موظفي المدرسة

•إضافة مزيد من اإلشراف والمراقبة للتركيز على الطالب

•تقليل حواجز التواصل بين البيت والمدرسة

•إيجاد مزيد من المؤيدين لمصالح الطالب والمدارس والتعليم

•إيجاد شعور بإحداث الفارق
•زيادة الثقة بالنفس وبناء مهارات وظيفية

المزايا العائدة على المدرسة وموظفي المدرسة
•تشجيع الشراكات اإليجابية واالرتقاء بها
•توسيع استيعاب وفهم عملية التدريس والتعلم
•بناء دعم خارجي للمدارس والتعليم
•زيادة التواصل والثقة بين المدرسة وعائالت الطالب
•توفير مزيد من وقت المعلم ليتفرغ ويعمل مع الطالب
•زيادة وقت الطالب للقيام بمهام نافعة

المزايا العائدة على المجتمع وقطاع األعمال
•زيادة الرؤية اإليجابية للمجتمع
•إيجاد فهم أوسع لطبيعة المدارس والتعليم
•تعزيز فهم إنجازات المدرسة وتحدياتها

دليل المتطوع
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التدريب المطلوب للمتطوعين
مطلوب من جميع
المتطوعين مراجعة
دليل المتطوع سنو ًيا.
مطلوب من المرافق الليلي المتطوع،
ومستشاري النادي ،ومعززي
النشاط/البرنامج وكذلك المدربين
الرياضيين المتطوعين إكمال تدريب عبر اإلنترنت لمرة واحدة.
سوف يتلقى مرافقو الرحالت الميدانية المتطوعون طوال الليل
تدريب متطوع الرحلة الميدانية الليلية ،وذلك بصفة سنوية
من خالل المدرسة أو القسم أو عبر برنامج ()2320P
كما يجب على مدربي الرياضة المتطوعين الوفاء بمتطلبات
تدريب جمعية واشنطن لألنشطة المشتركة بين المدارس
( ،)WIAAيشمل ذلك اإلسعافات األولوية وإصابات الرأس إلى
جانب تدريبات إدارة الصدمة ( 3424Pوكذلك )2151P

دليل المتطوع
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التوجيه والتكييف المطلوب للمتطوعين
األسئلة التي يتم طرحها:

سيقوم أحد األشخاص أثناء تطوعك بتوجيهك إلى المدرسة
وتكييف إمكانيات ومسؤوليات المتطوع .استخدم قائمة
التحقق التالية لتتبع وتعقب هذه المعلومات.

•هل توجد احتياجات أو ظروف خاصة يجب أن أعرفها
عن الطالب أو األشخاص الذين أعمل معهم؟

قائمة التحقق للمتطوع الخاصة بي

•ما الذي يجب أن أفعله إذا كان عندي سؤال عاجل
أثناء قيام المدرس بالتدريب أو إذا كان األشخاص
الذين أحتاجهم في منتصف اجتماع ما؟

•جهات االتصال الخاصة بالموظفين لهذه
المهمة ،وأرقام الهاتف وعناوين البريد
اإللكتروني (األشخاص الذين يمكنهم اإلجابة
عن األسئلة؛ وكذلك من الذي تتصل بهم في حالة غيابك أو
تأخرك)

•ما األدوات التي يمكنني استخدامها ،وأين سأعمل على المشاريع؟
•هل يمكنني استخدام المعدات؟ وهل يمكنني التواجد
في غرفة الطعام للموظفين؟ (في بعض األحيان
يكون هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن للموظفين
الذهاب إليه عند مناقشة بعض األمور السرية).

——————————————————
——————————————————
——————————————————

•ما توقعات المدرسة أو المكتب فيما يخص
المالبس التي ينبغي علي ارتدائها؟

——————————————————

•بمن يجب أن أتصل إذا ظهرت مشكلة في انضباط الطالب؟
(المتطوعون غير مسؤولين عن انضباط طالب المدرسة).

——————————————————
——————————————————

•هل يمكنني التقاط صور فوتوغرافية للطالب؟
(اطرح هذا السؤال دائمًا قبل التقاط صور).

•ساعات عمل المدرسة أو المكتب (قد تجد أنه من المفيد أيضًا أن
يكون لديك خريطة أو تقويم مدرسي)
——————————————————

•ماذا أفعل إذا حدثت لي إصابة أثناء العمل التطوعي؟ (تجد
التفاصيل الكاملة حول هذا األمر في القسم الذي يحمل عنوان
“سالمتك – أمران عليك القيام بهمها إذا تعرضت لإلصابة”)

——————————————————

•مع من يمكنني التحدث إذا كانت عندي أسئلة حول
المتطلبات القانونية للمتطوعين؟ (انظر التفاصيل الخاصة
بالقوانين الفيدرالية والتابعة للوالية والتي يجب على
المتطوعين والموظفين اتباعها في األقسام التي بعنوان
“المتطلبات القانونية للمتطوعين والموظفين”).

——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
•أستوعب قواعد المدرسة للبالغين وللطالب.
•
•أستوعب التدريبات المدرسية على إخالء المكان
عند الطوارئ ،وكذلك إجراءات السالمة.
•أستوعب أين وكيف أقوم بتسجيل الدخول
والخروج ،وأن القيام بذلك أمر ضروري.
•أستوعب أن ارتداء شارة المتطوع أمر ضروري.

دليل المتطوع
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نصائح إلثارة الفضول والتعلم
أمثلة على كلمات التشجيع

إن تشجيع الطالب بالكلمات
واإليماءات يساعدهم على
االستكشاف واالستيعاب.
فدعهم يعرفون أنك تنصت
إليهم جيدًا وتقبل وتحترم
ما يقولونه .شجعهم
على قول المزيد.

•واضح أنك بذلت مجهو ًدا كبيرً ا في هذا!
•أنت تتحسن كثيرً ا عن كل مرة!
•أق ِّدر ما فعلته
•لقد قمت بعمل رائع في التعامل مع هذا الموقف
•إنني أرى أنك . . .
•أخبرني المزيد
•ماذا عنك؟
•إنك تعمل
•تفكير جيد .إبداعي
للغاية .أمر مثير لإلعجاب!
•لقد أصبحت ملمًا باألمر اآلن!
•هذه مالحظة رائعة

دليل المتطوع
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سمات المتطوع الناجح

•االستمتاع بتواجده مع الطالب وعنده
الصبر في التعامل مع الصغار والكبار
•شعوره بالفخر لكونه متطوعًا
•إظهار الروح المرحة؛ على المستوى
المناسب للطالب وفي األوقات المناسبة
•إظهار الحماس والتفاؤل
•االندماج وإظهار المبادرة
•احترام اآلخرين واحترام األدوار
والمسؤوليات المدرسية لدى اآلخرين
•التعلم من اآلخرين واالنفتاح على
األفكار واالقتراحات الجديدة
•استيعاب أهمية أن يكون الفرد جزءًا من فريق

دليل المتطوع
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إرشادات للتفاعل اآلمن مع الطالب

•خطوط إرشادية للتفاعالت اآلمنة مع الطالب ،مواصلة
الصفوف  10-12أما في هذه المجموعة العمرية فال يُقبل
إال بمالمسات قليلة للغاية .وليس من المناسب ،وليس دورك
كمتطوع أن تقدم المشورة للطالب في هذه الفئة العمرية ،خاصة
فيما يتعلق باألمور الجنسية أو الشخصية أو الرومانسية.

إن حماية األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  18سنة من سوء
المعاملة والتحرش الجنسي يعد جانبًا أساسيًا من إجراءات المحاكم
والقانون القضائي اليوم .وقد تم وضع حدود مهنية وشخصية
وحدود العالقات بين الطالب والكبار بشكل قانوني (.)5253P
إن هذه الخطوط اإلرشادية المقدمة لمتطوعي مدارس إيفيريت
الرسمية “ ”Everett Public Schools Foundationتؤكد
على توفير قدر كبير من الحذر واالحتياط .فإذا ما كانت لديك أسئلة
حول موقف أو ظرف ما أثناء وقت التطوع ،فمن المهم أن تشارك هذه
األسئلة أو المخاوف مع مدير المدرسة أو المدرس أو مدير المكتب.

تذكر:
•على الذكور مراعاة ومراقبة سلوكهم بعناية شديدة ،حيث إن
غالبية اتهامات السلوك غير الالئق التي تثار تكون ضد الرجال.

اللعب مع الصغار بأمان

•بعض األفراد من بعض الثقافات ال يشعرون بالراحة تجاه
اللمس من أي نوع .فإذا أشار أحد الطالب إلى عدم راحته
بأي طريقة ،فيجب عليك تجنب التواصل الجسدي ،باستثناء
الحاالت التي يكون فيها اللمس ضروريًا لسالمة الطالب.

لمس األطفال يحمل مخاطر .قد يتم اتهام المتطوع
بالتالمس الجسدي غير الالئق وغير الضروري أو
حتى بالتحرش الجنسي .إن كونك بمفردك مع أحد
الطالب يمكن أن يتطور إلى ادعاء القيام بسلوك
غير الئق .يجب أن يعمل المتطوعون على مقربة من البالغين اآلخرين
وتحت نظرهم .إن اكتشاف حدوث تحرش جنسي هو وحده سببًا لفقدان
االمتيازات التطوعية بل قد يفضي إلى اللجوء إلى إجراءات قانونية.

بعض نطاقات الحذر
بعض األفعال يمكن أن تؤدي إلى مشاكل ،حتى وإن
كانت بريئة بال دافع غير الئق .ال تفعل ما يلي:
•دعوة طالب أن يأتي مبكرً ا لترتيب الفصل أو تحضير نشاط ما

إصدار أحكام سديدة

•منح طالب هدية داخل المدرسة

يجب على المتطوعين والموظفين بالمدرسة إصدار
أحكام سديدة أثناء التفاعل مع الطالب.

•توقيع كتاب األنشطة السنوية للمدرسو
بنقوش شخصية أو اسم رمزي

مراعاة أعمار الطالب:

•طلب فعل مثل“ :عانقني” أو “تعال اجلس على فخذي”
•اللمس بطريقة فيها بطء ،مثل تدليك الكتف أو الرقبة

•الصفوف الدراسية  K-3بينما يمكنك العمل على تجنب
مالمسة الطالب ،من المستحيل من الناحية الفعلية تجنب جميع
حاالت االتصال مع الطالب من هذا العُمر .فعليك توخي الحذر
وتقليل لمسك للطالب على الذراعين والظهر والكتفين.

•مالمسة أحد الجنسين بشكل يختلف عن اآلخر
•التعليق على ثياب أحد الطالب أو على مظهره
•أن تكون وحدك مع أحد الطالب خلف األبواب
المغلقة أو في أي مكان غير مرئي للمارة

•الصفوف الدراسية  4-9الطالب من هذا العمر عندهم إدراك
كبير للجانب الجنسي .حاول اإلبقاء على حدود شخصية
بينك وبين الطالب من خالل عدم التربيت على الركبتين أو
وضع ذراعك حول كتفيهم أو اليدين أو الخصر .قد يكون
لدى الفتيات من هذا العمر حساسية شديدة تجاه مالمستهن
على المنطقة الخلفية أو حول منطقة حمالة الصدر.

دليل المتطوع

•قضاء وقت مطول للغاية مع طالب
فرادى أو مع مجموعات طالبية
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•ترك الطالب يقوم بتطوير اهتمام شخصي بك
•دعوة الطالب للمشاركة في أنشطة اجتماعية خارج المدرسة.
•إبداء تعليقات حول الجنس أو تعليقات أو مزحات
أو نكات جنسية تحمل معنى مزدوجً ا

الحفاظ على السرية مطلب قانوني
أي معلومات تحصل عليها داخل المدرسة حول
الطالب تعد معلومات سرية ()3600P
ومن القواعد األساسية جيدة التعامل مع المعلومات المتعلقة باآلخرين
في المدرسة بنفس الطريقة التي ترغب في أن يتم التعامل معك
بها في معالجة هذه المعلومات إذا كانت تتعلق بك أو بعائلتك.
قم بإبالغ مدير المدرسة أو المعلم في حالة انتهاك السرية.

تصوير الطالب  -تحقق
أوالً قبل التقاط الصور
إن قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة
( )FERPAيسمح ألي والد/ولي أمر للطالب
في جميع المدارس العامة بمنع التقاط الصور
للطالب التابع لهذه األسرة ،سواء في المدرسة أو في األنشطة المدعومة
من المدرسة .يلتزم موظفو المدرسة والمتطوعون بالوفاء بالقانون
االتحادي .يُرجى الحصول على تصريح قبل التقاط أي صور للطالب.

استخدام أجهزة االتصاالت اإللكترونية الشخصية
يمكن أن يستخدم المتطوعون أجهزة االتصاالت اإللكترونية
الالسلكية/ذات االتصال عبر الواي فاي ،ما دامت هذه األجهزة ال
ُتشكل تهدي ًدا للنزاهة األكاديمية وما لم تعطل بيئة التعليم أو تنتهك
حقوق الخصوصية لآلخرين ( .)5225Pال يجوز استخدام أجهزة
االتصال اإللكترونية في انتهاك سرية أو خصوصية أي شخص
آخر ،يشمل ذلك التقاط صور أو تسجيالت صوتية أو مقطع فيديو
آلخرين دون الحصول على إذن منهم أو مشاركة أو إرسال أو نشر
صور أو مقاطع فيديو أو تسجيالت لآلخرين دون إذن منهم.

اإلبقاء على المدارس خالية
من المخدرات والكحول
يحظر القطاع تقديم التقارير إلى مكان العمل تحت تأثير الكحول
والمخدرات غير المشروعة و/أو العقاقير المحظورة ،بما في
ذلك الماريجوانا ( )5150أو تعاطي منتجات التبغ والمشابهة
للتبغ داخل الممتلكات التابعة لقطاع المدرسة ()4205

دليل المتطوع
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سالمتك
أمران يجب عليك القيام بهما
إذا تعرضت لإلصابة:

يساعد برنامج السالمة في
القطاع على ضمان سالمة
الطالب والموظفين والزائرين
والمتطوعين قدر اإلمكان في
المدارس أو األنشطة ذات الصلة
بالمدرسة ،وكذلك أثناء االنتقال إلى
األنشطة خارج السياج التعليمي.

•اطلب اإلسعافات األولية على
الفور و/أو اتصل برقم .911
يمكن أن يكون هذا التصرف الخاص أو استجابة
أشخاص آخرين بالغين أو طالب معك.
•اإلبالغ عن وقوع حادث ألحد أعضاء فريق الموظفين في
أقرب وقت ممكن .سينتقل التقرير الخاص بك إما إلى فريق
الموظفين المشرفين على وقت التطوع الخاص بك ،أو إلى أحد
الموظفين المسؤولين عن المدرسة أو البرنامج الذي تتطوع فيه.

في حالة إصابتك أثناء التطوع،
سيقوم موظفو القطاع بما يلي:
•تقديم المساعدة الفورية لك ،وقد تتصل
برقم  911كإجراء احترازي.
•ملء نموذج تقرير إصابة داخل منطقة المدرسة .سوف
يحصل الموظف على توقيعك ،ويقوم بإرسال النموذج
إلى فريق إدارة المخاطر بمنطقة المدرسة.

ينبغي عليك أن تعلم:
•أننا نقدر وقتك وخبرتك كمتطوع والفارق الذي تصنعه للطالب.
•ال يوجد في المنطقة المدرسية تغطية تأمينية
محددة للمتطوعين في حالة تعرضك لإلصابة
أثناء دعم األنشطة أو البرامج الطالبية.
•لذلك يرجى قبل التطوع مراجعة سياسة الرعاية
الصحية و/أو سياسة مالك العقار لتحديد التغطية المتاحة
تحسبًا لتعرضك لإلصابة أثناء العمل التطوعي.

دليل المتطوع
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المتطلبات القانونية للمتطوعين والموظفين

أو أي من الخصائص المميزة األخرى ،عندما يكون الفعل:

يتعاون موظفو المدرسة والمتطوعون معًا لضمان سالمة الطالب.
فعندما يكون الجميع على دراية بالمتطلبات القانونية مع االمتثال لها ،فإن
شبكة أمان الطالب تكون أقوى .تتماشى سياسات وإجراءات المناطق
مع قوانين الواليات والقوانين الفيدرالية التي تحمي الطالب والبالغين.

•يضر الطالب جسديًا أو يتلف ممتلكات الطالب؛ أو
•يكون لديه تأثير بالتدخل الجوهري في تعليم الطالب؛

تم تلخيص السياسات واإلجراءات هنا ويمكن قراءتها بالكامل
باتباع الروابط التشعبية للمستندات عبر اإلنترنت.

•يكون على درجة كبيرة من الشدة أو الثبات أو االنتشار بحيث
محرجة أو مهددة؛ أو
يؤدي إلى إيجاد بيئة تعليمية بها رهبة أو
ِ

بصفتك متطوعًا ،تعتبر مراسالً إلزاميًا .وهذا يعني
أنك إذا رأيت شي ًئا ما فعليك أن تبلغ عنه.

•يكون لديه تأثير في تعطيل جوهري للعملية المنظمة للمدرسة.
قد يتخذ هذا التصرف أشكاالً عديدة ،مثل االفتراءات ،الشائعات،
التنابز باأللقاب ،النكات ،التلميحات ،التعليقات المحقرة،
الرسومات ،الرسوم المتحركة ،المقالب ،اإليماءات والسخرية.

[مربع وسيلة الشرح :إذا رأيت
شي ًئا ما ،فعليك أن تبلغ عنه].

يجب عليك اتخاذ إجراء لمنع التحرش
الجنسي ( 3204Pوكذلك )3205P

يجب عليك اإلبالغ عن
إساءة معاملة أي طفل
أو إهماله ()3421P

الجنسي هو حاالت جنسية متقدمة على نحو غير مرحب
به ،وطلب الحصول على خدمات جنسية ،وكذلك السلوك
اللفظي أو الجسدي ذي الطبيعة الجنسية عندما يكون الخضوع
لمثل هذا التصرف إما بشكل صريح أو ضمني:

•إذا ساورك قلق أو شك من
تعرض أحد الطالب إلى
إساءة جسدية أو جنسية ،فعليك مشاركة مخاوفك مع
مدير المدرسة أو مسؤول المنطقة المدرسية.

•له عالقة بوظيفة أحد األفراد أو خدمة أحد المتطوعين؛
•أساسًا لقرارات تؤثر على شخص ما؛ أو

•إذا نما إلى علمك وجود حالة محتملة من إساءة التعامل
أو اإلهمال بين بالغ وطالب أو طالب وبالغ أو طالب
وطالب ،فستكون ملزمًا قانو ًنا باإلبالغ عن ذلك.

•لديه غرض أو تأثير التدخل غير المعقول في أداء العمل أو
تحويل بيئة العمل إلى بيئة مخيفة أو عدائية أو هجومية.

يجب عليك اتخاذ إجراء لإلبقاء على
المدارس كبيئة آمنة للتعلم والنمو

المتطلبات القانونية للمتطوعين والموظفين ،تابع

لحماية هذه البيئة ،مطلوب من موظفي المدرسة أو المتطوعين أن يكونوا
حذرين وأن يبلغوا عن أي أنشطة تهدد سالمة اآلخرين أو سالمتهم.

يجب عليك اتخاذ إجراء لمنع التحرش
والترهيب والتنمر ()3204P
التحرش والترهيب والتنمر يعني أي سلوك إلكتروني أو كتابي أو
شفهي أو جسدي مثل التصرف بدافع العِرق أو اللون أو الدين أو
النسب أو األصل القومي ،أو الجنس أو التوجه الجنسي ،بما في ذلك
التعبير عن النوع أو الهوية أو اإلعاقة العقلية أو الحسية أو الجسدية

دليل المتطوع
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تقديم التقارير

شكرا لك
ً

إذا رأيت أنك تعرضت أنت أو أحد الطالب إلى
مضايقات من أي نوع ،فافعل ما يلي على الفور:
•اتصل بمدير المدرسة أو المنطقة المدرسية

إن وقتك الذي تبذله مكتطوع يلقى
ا لكلتقدير واالحترام من الطلاب
والمدرسين والموظفين فا يلنمطقة
المدرسية لدينا! إذك ااتن لديك
أفكار لمشاركتها أو طرح أسئلة
حول برنامج المتطوعين ،يرجى
زيارا ةلموا عقإللكتروين
لملتطوعين ،أو التواصعم ل سو
بيري
volunteer@everettsd.
.org، 425-385-4085

•اتصل بالرقم 2095-637-855
•أرسل بري ًدا إلكترونيًا إلى
•قم بتقديم التقارير عبر اإلنترنت http://1350.alert1.us
•قم بإكمال نموذج اإلبالغ عن التحرش والترهيب والتنمر
الموجود في الرابط
http://docushare.everett.k12.wa.us/
docushare/dsweb/Get/Document-35840/
HIBIncidentReportingForm.pdf

دليل المتطوع
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Nondiscrimination statement

سوف توفر المنطقة فرص تعلیم متساویة وعالج لكل الطالب فى جمیع الجوانب التعلیمیة وبرنامج االنشطة
بغض النظر عن عن العرق أو اللون أو األصل القومي أو العقیدة أو الدین أو الجنس أو التوجھ الجنسي،
اوالتعبیر عن الجنس ،او الھویة الجنسیة ،او الجندى المخضرم أو الوضع العسكري  ،او وجود أي إعاقة
جسدیة ،او حسیة أو عقلیة أو استخدام طالب من ذوي اإلعاقة لكلب مرشد مدرب أو حیوان خدمة.
التمییز عدم سیاسات حول استفسارات مع للتعامل عینت
Affirmative Action Office – Randi Seaberg, rseaberg@everettsd.org, 425-385-4104
Title IX Officer – Mary O’Brien, MO’Brien@everettsd.org, 425-385-4106
504 Coordinator – Becky Ballbach, rballbach@everettsd.org, 425-385-4063
ADA Coordinator – Becky Clifford, rclifford@everettsd.org, 425-385-5250
Address: 3900 Broadway, Everett, WA 98201
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