
 
 
 

 قواعد سلوك الطالب 
وري. إن أي سلوك  )كلية إميلي جريفيث Emily Griffith Technical Collegeترغب  ي توفير بيئة مدرسية آمنة ومواتية للتعلم وخالية من التشويش غير الضر

التقنية( فر
ي المدرسة اآلخرين، والذي يؤثر بالسلب عل قدرة المدرسة عل توفير فرص تعليمية للطالب اآلخرين

، سيعد غير مالئم. تم وضع يضر برفاهية أو سالمة الطالب أو موظفر
 لتوفير بيئة تعليمية مثالية للجميع. هذه السياسات 

ي جميع األوقات. يقع عل عاتق الطالب مسؤولية التعرف عل قواعد سلوك الطالب وفه
ام بقواعد سلوك الطالب فر ر ا. يجب عل جميع الطالب االلي 

ً
م ما يشكل انتهاك

ي المناسب. يحق للطالب أن سيتم إخراج الطالب الذين ينتهكون قواعد سلوك الطالب من حجرة الدراسة حت  يحدد ف ف اإلجراء التأديت 
يه المعلم والمسؤول المشر
ي ناتج عن انتهاك قواعد السلوك. يرج  االطالع عل سياسة التظلم لهذه األمر.   يتقدموا بتظلم ضد أي إجراء تأديت 

ي ذلك عل سبيل المثال
ي الفوري.  قد تؤدي االنتهاكات التالية إىل اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة بما فر

 ال الحض؛ الطرد من المدرسة أو العودة بموجب عقد أو الفصل النهائ 

ي قانون كولورادو.  ●
ي كما هو منصوص عليه فر

ة أو متفجرات أو سالح غير قانوئر  حيازة أي سالح أو ذخير

●  .  الشجار أو االعتداء أو التهديد باألذى الجسدي أو التحرش الجنسي

ي اإلساءة اللفظية أو  ●
ي ذلك تعطيل أو عرقلة التدريس أو البحوث أو اإلدارة أو االنخراط فر

، بما فر ر ر أو الطالب أو الموظفير التخويف أو التحرش بالمدرسير
 اإلجراءات التأديبية أو أنشطة الكلية األخرى. 

ي الكلية و/أو األفراد أصحاب السلطة.  ●
 عدم االمتثال للتعليمات الشفهية/الكتابية لموظفر

ي توزي    ع أو حيازة أو استخدام أو الوقوع تحت تأثير الكحول أو الماريجوانا أو المخدرات أو المواد الخاضعة للرقابة كما هو  ●
ي القسم االنخراط فر
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ر كولورادو المنقحة. 303  ، قوانير

ي األنشطة المتعلقة بالعصابات والسمات المرتبطة بالعصابات مثل األلوان وال  ●
عالمات اليدوية والكتابة عل الجدران والمالبس والمجوهرات  المشاركة فر

 والدفاتر والعالمات التجارية وأي سمات أخرى تدل عل االنتماء لعصابة ما. 

●  .  تدمير أو تشويه أو رسقة ممتلكات المدرسة أو ممتلكات الغير

ي الغش أو الشقة أو تقديم معلومات كاذبة عن عمد.  ●
 انعدام األمانة أو التورط فر

نت.  ●  تزوير أو تغيير أو إساءة استخدام المستندات المدرسية والسجالت ومواد التعريف والمواد التعليمية والوصول إىل اإلني 

 التلفظ بالبذاءات أو األلفاظ الخارجة.  ●

 القمار أو المراهنة أو الرهان من أي نوع، سواء داخل مقر الكلية أو حوله.  ●

ي الدخول/االستخدام غير ا ●
 لمضح به لمرافق المدرسة و/أو استخدام المعدات المدرسية. المشاركة فر

●  . ي التوزي    ع أو البيع غير المضح به للسلع أو منشورات غير مضح بها للمواد عل لوحات اإلعالنات المدرسية أو أسطح المبتر
 االنخراط فر

ي ذلك عل سبيل المثال ال الحض مدفوعات الرسوم الدراسية أ ●
امات التعاقدية مع كلية إميلي جريفيث التقنية )بما فر ر و بنود العمل/الدراسة أو عدم االمتثال لاللي 

 التوظيف(. 

ي استخدامات غير مقبولة للمعدات المملوكة للمدرسة والمواد المرجعية.  ●
 االنخراط فر

ي كلية إميلي جريفيث الت ●
ي أي من مبائر

ونية، فر ونية أو أقالم السجائر اإللكي  ر التبغ أو الماريجوانا، أو استخدام السجائر اإللكي  ي  تدخير
قنية، أو المحالت، أو فر

 ممتلكات كلية إميلي جريفيث التقنية. 

ي حجرة الدراسة دون موافقة المعلم.  ●
اب فر  تناول الطعام / الشر

. وضع أي مركبة ذا ● ي المبتر
ر فر  ت عجلتير

ي ممتلكات المدرسة أو أرضها.  ●
اف فر  إحضار األطفال إىل الفصل أو ترك األطفال دون رقابة / بدون إرسر

ي المبتر )استثناء: حيوانات الخدمة(.  ●
 إحضار حيوانات / حيوانات أليفة من أي نوع فر

ون الصف معك.  ●  دعوة األصدقاء / العائلة إىل حرم الكلية و / أو جعلهم يحضر

ات.  ● ي مماثل أثناء المحاضر
وئر  استخدام سماعات الرأس أو الهواتف المحمولة أو أجهزة االستدعاء أو أي جهاز إلكي 

ها  ● ة، أو القمصان بال أكمام، أو غير ي ذلك ارتداء الشاويل القصير
ي  ارتداء أي شكل من أشكال اللباس الذي يخل بالعملية التعليمية بما فر

من المالبس الت 
 تكشف الجسم. 

ي سياسة سلوك و  ●
ر المحلية وكذلك انتهاك أي سياسات سلوك أخرى منصوص عليها فر ر الوالية أو القوانير ر الفيدرالية أو قوانير ي  انتهاك القوانير

انضباط الطالب فر
ي فصول أو برامج معينة. 

ي تم وضعها فر
ها من السياسات المناسبة الت   مدارس دنفر العامة أو غير
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