
 إجراءات   االفراج   المبكر   لطالب   منطقة   فالدلفیا   التعلیمیة
 تاریخ   التنفیذ:   9   سبتمبر   2013 

 
 تاریخ   المراجعة   :   13   أكتوبر   2017

 
 I.البروتوكوالت:

 
 أ   ـ   المدیر   فقط   أو   من   ینوب   عنه   یمنح   اإلفراج   المبكر   للطالب   خالل   الیوم   المدرسي.   یجب   أن   یكون   المدیر   ومن   ینوب   عنه   على   علم   تام

  بما   یخص   اإلجراءات   والعملیة.
 ب-      كل   اإلجراءات   التالیة   تطبق   على   كل   الطالب   المتواجدین   بالمبنى   ،   یتضمن   ذلك   طالب   مرحلة   ما   قبل   الروضة.

 ت-   لن   یتم   تحت   أي   ظرف   تسریح   أي   طفل   من   مرحلة   ماقبل   الروضة   و   إلى   الصف   ال١٢   مع   شخص   بالغ   لم   یتم   التعرف   علیه   جیدًا.
 باإلضافة   إلى   الحصول   على   هویة   ساریة   المفعول   من   الشخص   البالغ   ،   یجب   على   أحد   موظفي   المدرسة   تفقد   سجل/ملف   الطالب   لتحدید   ما
 إذا   قام   أحد   والدي   الطفل   أو   الوصي   الشرعي   علیه   بالسماح   أو   المنع   لوصول   هذا   الشخص   للطالب.   الرجاء   إدخال   كل   أوامر   المحكمة   إلى

 نظام   معلومات   الطالب(SIS)   .   الرجاء   تفقد   نظام   معلومات   الطالب   (SIS)   للتأكد   من   وجود   أي   تنبیهات   قانونیة   حدیثة.   في   حالة   وجود   اي
 اوامر   قضائیة   في   ملف   /سجل   الطالب   ویوجد   تساؤالت   تجاه   هذه   األوامر   الرجاء   االتصال   بمكتب   حقوق   ومسؤولیات   الطالب   على   الرقم

215.-400-4830 
 ث-   الهویة   الساریة   یجب   أن   تتضمن   صورة   فوتوغرافیة   وتوقیع   الشخص   الذي   یأخذ   الطالب.   یفضل   هویة   مصدرة   من   جهة   حكومیة.

 ج-   اإلفراج   یجب   أن   یتم   في   مكتب   المدرسة   ولیس   في   اي   مكان   اخر   بالمدرسة.   ال   یمكن   تسریح   الطالب   من   مكتب   الممرض/ة   .   تحت   أي
 ظرف   لن   یسمح   لغیر   موظفي   المدرسة   بالتجول   بدون   مرافقة   داخل   مبنى   المدرسة   .

 ح-   زیارات   اآلباء   واألوصیاء   من   غیر   غرض   تعلیمي   غیر   مسموح   بها.
 خ-   ما   لم   یكن   هناك   ظرف   طاريء   ،   األشخاص   المدونین   في   قائمة   بطاقة   أخذ   الطالب   عند   الطوارئ   ال   یسمح   لهم   باخراج   الطفل   بدون

 موافقة      الوالد   أو   الوصي.
 د-   عند   استالم   طلب   مكتوب   من   الوالد   أو   الوصي   لتسریح   أي   طالب   لشخص   آخر   غیر   الوصي   یجب   إثبات   صحة   الطلب   .   الطلب   الهاتفي

 یجب   فحصه   بحذر   .   یجب   ابالغ   اآلباء   واألوصیاء   بأن   تصریح   اإلفراج   عن   طفلهم   مع   شخص   آخر   اعتماداً   على   طلب   مكتوب   او   طلب
 هاتفي   قد   یتم   رفضه.

 
 المعلومات   التالیة   یجب   أن   یتم   تسجیلها   بمكتب   المدرسة   لكل   الطالب   المسرحین   مبكراً   :

     التاریخ1.

 اسم   التلمیذ2.

 رقم   الغرفة3.

  وقت   االنصراف4.

 اسم   الشخص   البالغ   (   مطبوع   وموقع)5.

 صلته   بالطالب.6.

 نوع   الهویة   المستخدمة7.

  األحرف   األولى   للموظف8.

 اذا   كان   العمر   مناسباً   ،   األحرف   األولى   للطالب.9.
 

    الرجاء   االطالع   على   سجل   الخروج   المبكر   المرفق   على   أن   یبدأ   یومیًا.
 
 

 
 
 

Early Release Procedures (Arabic)                                                                                              1 



 إجراءات   االفراج   المبكر   لطالب   منطقة   فالدلفیا   التعلیمیة
 تاریخ   التنفیذ:   9   سبتمبر   2013 

 
 تاریخ   المراجعة   :   13   أكتوبر   2017

 
       ذ-كل   االجراءات   اعاله   یجب   ان   ُتَتبع   حین   ینتهي   الیوم   الدراسي   رسمیاً   ویكون   هناك   طالب   متبقین   تم   التأخر   في   اخذهم.

 ر-عند   التأكد   من   هویة   البالغین   الذین   یصطحبون   الطالب   خارج   المدرسة   یجب   ازالة   غطاء   الرأس   والذي   یتضمن   وال   یقتصر   على   البرقع
 والتشادر   والبوشیة   و   النقاب   أو   قبعة.   كل   العاملین   یجب   أن   یكون   لدیهم   حس   ثقافي   عند   طلبهم   من   البالغین   إزالة   هذه   القطع   وهذا   العمل   إن

 تم   القیام   به      یجب   أن   یكون   في   منطقة   خاصة   ویكون   بواسطة   شخص   من   نفس   جنس   الشخص   البالغ.
 ز-كل   الطالب،   ویتضمن   ذلك   طالب   ما   قبل   مرحلة   الروضة   ومرحلة   الروضة   ،   یتوجب   دخولهم   من   الباب   الرئیسي.

 س-أثناء   الیوم   الدراسي   ،   اآلباء/األوصیاء   ال   یسمح   لهم   بالقدوم   لساحة   المدرسة   خالل   فترة   االستراحة   دون   إبراز   إذن   من   مدیر   المدرسة،
 والطالب   تحت   اي   ظرف   من   الظروف   الیمكن   تسریحهم   مبكراً   من   ساحة   المدرسة،   كل   االفراجات   المبكرة   یجب   أن   تتم   في   المكتب

 الرئیسي.
 ش-كل   المدارس   یجب   أن   تؤسس   وتتواصل   ببروتوكوالت   یسمح   بموجبها   للزوار   بدخول   المبنى   (   بواسطة   جهاز   Aiphone   أو   طریقة

 أخرى).   كل   الزوار   یجب   أن   یراقبوا   بحذر   عند   دخولهم   مبنى   المدرسة   للتأكد   أن   كل   زائر   ینتقل   من   المدخل   الى   مكتب   المدرسة   الرئیسي.
 ص-   كل   الموظفین   یجب   أن   یرتدوا   بطاقة   التعریف   الخاصة   بمنطقة   فیالدلفیا   التعلیمیة   في   كل   األوقات   حتى   یتم   التمییز   بین   الموظفین

 والزائرین.
 ض-القاصرین   المحررین   بأمر   من   المحكمة   یمكن   تسریحهم   من   غیر   مرافقة   شخص   بالغ.

 ط-   الطالب   بعمر   ال   18   وما   فوق   والذین   یعیشون   مستقلین   من   غیر   أوصیاء   یمكن   تسریحهم   من   غیر   مرافقة   شخص   بالغ.
 ظ-   كل   معلومات   التواصل   أثناء   الطوارئ   یجب   إدخالها   في   نظام   معلومات   الطالب   (SIS).   الرجاء   التواصل   مع   مساعدي   مقاطعة   فیالدلفیا

 التعلیمیة   (SDP)   للمعونة.
 

 II.الظروف   التي   تبرر   منح   اإلفراج   المبكر   للتلمیذ:
 

 ا/   المواعید   الطبیة   ومواعید   االسنان.
 1-   اإلفراج   عن   الطالب   لموعد   طبي   أو   لموعد   اسنان   یسمح   به   للغایات   الطارئة   فقط.   ملحوظة   من   الطبیب   أو   طبیب   االسنان   تصدق   حالة

 الطوارئ   (وال   یشترط   تسلیمها   ابتداء).
 2-   یجب   أن   یوضح   كتاب   المدرسة   الموزع   لآلباء   في   بدایة   العام   الدراسي   أن   المواعید   الطبیة   ومواعید   االسنان   یجب   ان   تجدول   في   غیر

 ساعات   الدراسة.   هذا   البند   یجب   أن   یكرر   أثناء   السنة   الدراسیة   إن   لزم.
 3-   إذا   أفرج   عن   الطفل   لعالج   طبي   أو   عالج   اسنان   طاريء   ،فإن   التاریخ   ووقت   اإلفراج   ووقت   العودة   یجب   أن   تكتب   في   ملف   في   مكتب

 المدرسة.
 

 ب/   المرض   او   االصابة
 1-   یجب   االتصال   بأحد   اآلباء   أو   شخص   بالغ   مسؤول   غیره   للحضور   للمدرسة   عندما   یكون   مرض   الطالب   او   اصابته   تتطلب   االشعار

 الفوري.
 2-   یجب   على   الوالد،   الوصي   أو   غیرهم   أي   شخص   بالغ   معین   یمثل   األسرة   یأتي   للمدرسة   أن   یحضر   للمكتب   ویبرز   هویة   ساریة   ،   یتم

 فحصها   مقابل   السجالت   المدرسیة   قبل   اإلفراج   عن   الطالب.
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  ت/   اإلیقاف

 1-   یبقى   الطالب   في   مبنى   المدرسة   حتى   انغالق   الیوم   المدرسي   إال   في   حالة   تم   تسریحه   لوالده   ،   الوصي   أو   بالغ   مسؤول   غیرهم.   هویة
 البالغ   یجب   التثبت   منها   وفقاً   لهذا   االجراء   .

 
 ث/   الجلسات

 1-عند   إحضار   الطالب   او   والدیه   استدعاء   من   محكمة   االطفال   ،   یتوجب   على   المدیر   تسریح   الطالب   وفقاً   لهذا   اإلجراء.
  
 ملحوظة:

 انها   مسئولیة   المدیر   ان   یبلغ   ویراجع   مع   كافة   موظفي   المدرسة      اجراءات   االفراج   المبكر   ،   وایضاً   نشر   هذا   االجراء   بشكل   بارز   في   كل
  المدرسة   وفي   الموقع   اإللكتروني   بلغات   متعددة.   هذا   االجراء   یجب   ان   یوزع   طوال   العام   في   مناسبات   متعددة.

  
 المدرسة   یجب   أن   ترسل   تذكیر   لآلباء   في   كل   فرصة   لتحدیث   :

 (1)معلومات   التواصل   مع   الوالدین   (2)   قائمة   بأشخاص   مصرح   لهم   بإخراج   الطفل   (عند   التثبت   من   الهویة)   و   (3)      أوامر   المحكمة   أو
 أي   تعلیمات   خاصة   بطفلهم   .

 
 كل   موظفي   المدرسة   یتوجب   علیهم   توقیع   االستمارة   المرفقة   والتي   تثبت   استالمهم   لهذا   االجراء   واقرارهم   بفهمهم   له.   االستمارة   التي

 تحمل   التوقیع   والتاریخ   تحفظ   في   ملف   الموظفین.
 

 تاریخ   اإلصدار:   9   سبتمبر   2013
 تاریخ   المراجعة:   13   أكتوبر   2017

 
 ولیام   ر   .   هایت،   االبن.،   دكتوراه   في   التعلیم.
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 لقد   استلمت   ،   وقرأت   إالجراءات   الخاصة   بالتسریح      لطالب   مقاطعة   فالدلفیا   التعلیمیة
 

 االسم   طباعة: .                                                                                                                  .
 

 التوقیع: .                                                                                                                         .
 

 التاریخ: .                                                                                                                         .
 

 اسم   المدرسة:                                                                                                                     .
 

 اسم   المدیر   :                                                                                                                      .
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