" ...لكل من يرغب في التعلم".

التزامنا نحوكم
رسالتنا

إن رسالة كلية  Emily Griffithالفنية هي تقديم المعرفة،
والمهارات والقيم التي تمكن الطالب من التنافس بشكل ناجح في
سوق العمل وكي يصبحوا مواطنين لديهم اكتفاء ذاتي وكي يصبحوا
متعلمين مدى الحياة.

مدونة قواعد
السلوك
للطالب

رؤيتنا

تكمن رؤيتنا في أن نكون الكلية األولى المتميزة في تقديم خدمات
التعليم المهني والفني للقوى العاملة.
قيمنا
نحن ملتزمون بالتميز :وتقبل هذه المؤسسة التعليمية النوعية األفراد
على حالتهم وتساعدهم على الوصول إلى أعلى مستوى يمكنهم
الوصول إليه .فنحن نواكب التغير التكنولوجي ونسعى لنكون الكلية
الرائدة المبتكر حيث يتم االحتفاء بالتغير واإلبداع اللذين نقوم بهما.
كما نسعى لتوفير والحفاظ على أفضل الفرص التعليمية في أفضل
مناخ تعليمي ممكن.

كلية  Emily Griffithالفنية
 0521شارع Welton
دنفر ،والية كولورادو
41518
051-854-8011

EmilyGriffith.edu

مدونة قواعد السلوك للطالب
تسعى كلية  Emily Griffithالفنية لتوفير مناخ مدرسي آمن،
ومشجع للتعلم وخالي من أي مشتتات غير ضرورية .سيعد
السلوك الضار بصالح أو سالمة الطالب اآلخرين أو العاملين
المدرسيين أو السلوك الذي من شأنه أن يقيد قدرة المدرسة على
توفير الفرص التعليمية للطالب اآلخرين بأنه سلو ًكا غير مالئم.
وسيُبعد الطالب المنتهكون لمدونة قواعد السلوك من الفصل
الدراسي لفترة زمنية محددة حتى يقوم المعلم واإلداري المشرف
باتخاذ اإلجراء التأديبي المالئم.

توزيع أو حيازة أو استخدام أو تعاطي الكحوليات أو المواد
المخدرة غير القانونية أو الخاضعة للرقابة كما هو مبين في
القسم  ،12-22-303قوانين والية كولورادو المراجعة.

إيقاف أي مركبة ذات عجلتين داخل المبنى.
األنشطة ذات الصلة بالعصابات وتلك الخصائص ذات الصلة
بالعصابات مثل األلوان ،وعالمات اليد ،والكتابة على الجدران،
والمالبس ،والمجوهرات ،والمذكرات ،والعالمات التجارية وأية
سمات أخري تدل على االنتماء إلى عصابة.
تدمير أو تشويه أو سرقة ممتلكات المدرسة أو ممتلكات اآلخرين.

ستؤدي االنتهاكات التالية إلى اتخاذ اإلجراء التأديبي المالئم بما
في ذلك اإلبعاد من المدرسة ،واإلعادة مرة آخري بموجب اتفاق
أو الطرد الفوري:

خيانة األمانة أو الخداع أو االنتحال أو ترويج المعلومات
الخاطئة عم ًدا.

لن يتم التسامح بشأن السلوك العنيف أو التهديد بالسلوك العنيف
تجاه الموظفين أو الطالب أو العامة أو الممتلكات المدرسية أو
المنشآت المدرسية.

التزوير أو التحريف أو إساءة استعمال الوثائق المدرسية أو
السجالت أو مواد تحديد الهوية ،والمواد التعليمية والوصل إلى
شبكة اإلنترنت.

ال يجوز ألي فرد في أي منشأة تابعة لكلية إيميلي جريفيث الفنية أن
يمتلك سالح ناري أو ذخائر أو عبوات ناسفة أو أسلحة غير
مصرح باستخدامها كما هو مبين في قانون والية كولورادو.

 -استخدام األلفاظ البذيئة أو السوقية.

التشاحن أو االعتداء أو التهديد باإليذاء الجسدي أو التحرش
الجنسي.
اإلساءة اللفظية أو الترهيب أو مضايقة المعلمين أو
الطالب أو الموظفين.

الطعام أو الشراب الذي يتم إحضاره أو استهالكه داخل
الفصل الدراسي دون موافقة المعلم.

القمار أو المراهنة أو وضع رهان من أي نوع سواء داخل أو
حول المدرسة.
الدخول غير المصرح به أو استخدام المنشآت المدرسية و /أو
المعدات.
التوزيع غير المصرح به أو بيع السلع أو منشورات مواد غير مصرح
بوضعها على لوحات اإلعالنات المدرسية أو أسطح المباني.

التحدي المتعمد للسلطة.
التدخين داخل أي مبنى من مباني كلية  Emily Griffithالفنية أو
المحال أو ممتلكات كلية  Emily Griffithالفنية.

الطالب الذين يجلبون معهم أطفال داخل الفصل المدرسي أو
يتركون أطفال دون مرافقة أو مراقبة داخل مباني المدرسة أو
داخل أسوار المدرسة.
الحيوانات أو الحيوانات األليفة من أي نوع داخل المبنى.
(االستثناء :الكالب المستخدمة للمساعدة على الرؤية
والسمع)
األصدقاء داخل المبنى المدرسي .يتم إصدار تصريحات الزوار
فقط للطالب المحتمل لقائهم مع الموجه أو لزيارة الفصول
الدراسية.
استخدام سماعات الرأس أو الهواتف الخلوية أو جهاز المناداة أو
أي شكل مشابه لجهاز إلكتروني داخل الفصل الدراسي.
أي شكل من أشكال الزي التي تم تحديد أنها ذات آثار
معطلة للعملية التعليمية وتتضمن ارتداء السراويل
القصيرة أو الصدريات النسائية أو المالبس األخرى التي
يُقصد منها تعرية الجسد.
سياسات السلوك األخرى كما هو منصوص عليه في سياسة
سلوك الطالب والسياسة التأديبية لطالب مدارس دنفر العامة
أو السياسات األخرى المالئمة التي تم وضعها داخل الفصول
الدراسية الفردية أو البرامج الفردية.

تم وضع هذه السياسات لتوفير مناخ تعليمي هو األمثل للجميع.
 31أغسطس

