مارس 2016 ,21
عائلت مدرسة لبنان العدادية العزاء
على مدار الثلثة او الربعة اسابيع السابقة تكررت حدوث مواقف يحضر فيها الطفال اشياء
الى المدرسة ل تنتمى الى المدرسة هذا يشمل بندقية بلية ,مواد خطره ,و ولعة .نحن
نعلم ان اطفالنا يعرفوا افضل .فانهم كتلميذ قد عرفوا ان هذه الشياء ل يسمح بها
بالمدرسة منذ ان كانوا بالصف الول البتدائى  .عندما تجدث هذه المواقف نحن نتبع
اجراءت امنية و تهذيبية .ان قانون بنسيلفانيا ينص على ان التلميذ المتورطون فى انتهاك
السلح يتعرضوا للطرد حتى عام كامل
نحن نذكر التلميذ بالمدرسة بهذه القوانين ,و نعزز مهارات حل النزاعات حتى يستطيع ان
يحل التلميذ مشاكلهم بسلم .و مع ذلك نحن بحاجة الى مساعدتكم ,نحن نطلب منكم
بقضاء بعض الوقت لتذكير طفلك بان تلك الشياء ل تنتمى الى المدرسة ,و عليهم ان
يقولوا شيئا لمدرسيهم ,او المسئولين ,او احد العاملين بمدرسة لبنان العداديه ,اذا راو
شيئا يمس بسلمة المن
بالضافة الى انه اعتبارا من الثنين القادم  28مارس  2016سنجرى تفتيش عشوائى
للشنط المدرسيه .سوف ل يتم العلن عن التفتيش ,و سيتم اختيار التلميذ بطريقه
عشوائيه .الرجاء تفهم ان هذا فى بعض الحيان قد يعطل عملية الدخول و لكن التلميذ
الذين سيتاخروا بسبب هذا سوف ل يحتسب عليهم التاخير
نحن نؤمن بان التفتيش العشوائى سيساعد فى تعزيز القوانين للتلميذ ,و سترفع ايضا
من سلمة و امان مدرستنا ,والتى هى اولويتنا الولى
الرجاء تذكرة اطفالكم و التاكيد عليهم بعدم وضع اى شئ ل يسمح به بالمدرسة فى
جيوب الجاكيتات ,و شنط المدرسة ,و الحقائب ,و شنط اللعاب .الرجاء الرجوع الى قانون
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السلحة و ما شابهها و الدوات الخطرة ممنوعة بمبانى المدرسة ,و اتوبيسات المدرسة,
و اي مكان تملكه او تاجره او تحت سلطة مدرسة منطقة لبنان .بالضافة الى انه ,كل تلك
الشياء ممنوعة باى مدرسة ترعاها او ذات صلة ,بها بغض النظر عن مكانها .السلحة
تشمل اى سلح نارى معبئ او غير معبئ)هذا يشمل البندقية البيليه ,البندقية البي بى
و كل ما شابه السلحة النارية( واى نوع من العبوات الناسفة ,اى نوع من السكاكين ,او
اى اداة اخرى ,او الة ,او اى شئ ,معد بقصد استخدامه ,او لبيعه ,او لضرر وتهديد ,او ترويع
التلميذ ,و العاملين بالمدرسة ,و اولياء المور ,او اى زائر ,او ضيف ,او راعى للمدرسة
اى تلميذ يوجد و فى حوذته سلح بغض النظر عن نيته سوف نقوم بتبليغ ولى المر و
البوليس و سوف يعرض التلميذ للرفد خارج المدرسة و يقدم للدارة لجلسة سماعية بما
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فيما يلى اسباب اخرى للجلسات السماعية
 المكالمات الرهابية او التهديد بتفجير المدرسة انذار حريق كاذب السلوكيات الخطرة و العنيفة التهديدات التى تسبب قلق كبير المخدرات و الكحوليات بالمدرسة التعطيل المستمر للجو التعليمى او اى انتهاك بعد انعقاد جلسة سماعية دفع /ضرب  /العتداء على الموظفينما سبق سيكون حسب تقدير الناظر مدير الدارة او من ينوب عنه
بشكل عام ,فان التلميذ الذى يوجد و فى حوذته سلح او ما شابه او اى نسخة ,سوف
يطرد من المدرسة لمدة ل تقل عن سنة .و مع ذلك ,فان المجلس قد يعدل فترة الطرد
على حسب الحالة و توصية مدير الدارة

