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STUDENTI DISIPLINA: PROCESI I RREGULLT 
 

Një nxënës nuk do të përjashtohet nga shkolla, pa u dhënë procesit të duhur të duhur, siç 

përcaktohet përcaktuara më poshtë. Nëse, megjithatë, prania e vazhdueshme e një studenti në 

shkollë paraqet rrezik për personat ose pronën, ose materialisht prish rendin e shkollës, dhe, në e 

administratorit, gjykimi nuk ka alternativë në dispozicion për të lehtësuar rrezikun apo përçarje, 

një student i cili është i akuzuar për një shkelje disiplinore mund të largohen përkohësisht nga 

shkolla para se të marrë procesin e rregullt në bazë të një heqjen e Emergjencave (shih më poshtë 

për më shumë informacion). 
 

I. Pezullimi në shkollë. 
 

Një pezullim në-shkollë është heqja e një studenti nga aktivitetet e rregullta në klasë, por jo nga 

lokalet e shkollës. Procedura për një pezullim në-shkollë e jo më shumë se (10) ditëve shkollore 

(rresht apo kumulative për shkelje të shumta gjatë vitit shkollor) do të jetë si më poshtë: 

1. Administratori do të informojë nxënësin e shkeljes disiplinore ngarkuar, baza për 

të ngarkuar, dhe të sigurojë studentit mundësinë për t'u përgjigjur. Nëse administratori 

përcakton se nxënësi ka kryer shkelje disiplinore, administratori do të informojë nxënësin 

e kohëzgjatjes së pezullimit në-shkollë e studentit, e cila nuk mund të tejkalojë 10 ditë, në 

mënyrë kumulative ose rresht, në një vit shkollor. 

 

2. Në të njëjtën ditë si vendim pezullimin në-shkollë, administratori do të bëjë 

përpjekje të arsyeshme për të njoftuar prindin gojarisht e shkeljes disiplinore, arsyet për 

konkluduar se studenti ka kryer shkelje, dhe gjatësinë e pezullimit në-

shkollë. Administratori do të ftojë prindin në një takim për të diskutuar performancën e 

studentit 's akademike dhe sjelljen, strategjitë për angazhimin e nxënësve, si dhe 

përgjigjet e mundshme të sjelljes. Takim i tillë do të caktohet në ditën e pezullimit nëse 

është e mundur, dhe nëse jo, sa më shpejt të jetë e mundur pas kësaj. Nëse administratori 

nuk është në gjendje për të arritur prind pas marrjes dhe dokumentimin e të paktën (2) 

përpjekjet për ta bërë këtë, përpjekjet e tilla do të përbëjnë përpjekjet e arsyeshme për 

qëllime të informimit me gojë prindin e pezullimit në-shkollë. 

 

3. Administratori do të dërgojë njoftim me shkrim studentit dhe prindit për 

pezullimin në-shkollë, duke përfshirë arsyen dhe kohëzgjatjen e pezullimit në-shkollë, 

dhe të ftuar prindin në një takim me drejtorin për qëllimin e përcaktuar më sipër, nëse të 

tilla Takimi nuk ka ndodhur tashmë. Administratori do të japë njoftimin në fjalë në ditën 

e pezullimit me dorë-dorëzimit, postë të çertifikuar, postë të klasit të parë, e-mail në një 

adresë të dhënë nga prindi për komunikime shkollore, ose me metodë tjetër e ofrimit të 

rënë dakord për nga administratori dhe prind. 

Një pezullim në shkollë e më shumë se 10 ditë kumulative në një vit shkollor do të jenë subjekt i 

procedurave për pezullimin afatgjatë. 
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Drejtori mund të largojë një student nga privilegjet, të tilla si aktivitetet jashtëshkollore dhe 

frekuentimin në ngjarjet shkollore-sponsorizuar, në bazë të sjelljes së keqe të studentit. Një 

largimi të tillë nuk i nënshtrohet procedurave të tilla për shkak të procesit. 

 

 

II. Afatshkurtër, nga Shkollës pezullimit. 

Përveç në rastin e një heqjen e Emergjencave (shih më poshtë), para se të imponuar një afat të 

shkurtër jashtë-of-shkollor pezullimit (10 ditë ose më pak në një vit shkollor) për sjellje jo të 

mbuluara nga MGL c. 71, §37H dhe 37H ½, një administrator do të sigurojë nxënësit dhe prindit 

të tij / saj me gojë dhe njoftimi me shkrim dhe një mundësi për të marrë pjesë në një seancë 

informale.  

 

1. Njoftim: Njoftimi me shkrim për nxënësit dhe prindit do të jetë në gjuhën angleze dhe në 

gjuhën primare e shtëpisë nëse tjetër përveç anglishtes, ose mjete të tjera të komunikimit kur 

është e përshtatshme dhe do të përfshijnë si në vijim: 

a) vepra disiplinor; 

b) baza për pagesë; 

c) pasojat e mundshme, duke përfshirë gjatësinë e mundshme të pezullimit të studentit; 

d) mundësi për studentët që të ketë një seancë dëgjimore me administratorin në lidhje me 

pezullimin e propozuar, duke përfshirë mundësinë për të kundërshtuar akuzat dhe 

për të paraqitur shpjegimin e nxënësit e incidentit të supozuar, dhe për prindin për 

të marrë pjesë në seancën dëgjimore; 

e) datën, kohën, dhe vendin e dëgjimit; 

f) e drejta e nxënësit dhe prindit e nxënësit e përkthimit, shërbime në seancë nëse është e 

nevojshme për të marrë pjesë; 
 

Njoftimi me shkrim të prindit mund të bëhet dorazi, postë të klasit të parë, postës certifikuar, e-

mail në një adresë të dhënë nga prindi për komunikime shkollore, ose ndonjë metodë tjetër e 

ofrimit të rënë dakord për të nga shkolla dhe prind. 

2. Përpjekjet për Përfshirja Parent: Administratori do të bëjë përpjekje të arsyeshme për të 

njoftuar prindin e mundësi për të marrë pjesë në seancë. Për të kryer një seancë pa të tashmen 

mëmë, administratori duhet të jetë në gjendje të dokumentojë përpjekjet e arsyeshme për të 

përfshirë prindin. Administratori prezumohet se ka bërë përpjekje të arsyeshme, nëse 

administratori ka dërguar një njoftim me shkrim dhe ka dokumentuar të paktën dy (2) përpjekjet 

për të kontaktuar prindin në mënyrën e përcaktuar nga prindi për njoftimin emergjente. 

3. Format e dëgjimit: Administratori do të diskutojë shkelje disiplinore, bazën për pagesë, dhe 

çdo informacion tjetër përkatëse. Studenti gjithashtu do të ketë një mundësi për të paraqitur 

informacion, duke përfshirë lehtësuese faktin, se administratori duhet të marrë parasysh në 

përcaktimin nëse mjetet juridike dhe pasojat e tjera mund të jenë të përshtatshme. Administratori 

do të sigurojë prindin, nëse është i pranishëm, një mundësi për të diskutuar sjelljen e nxënësit 

dhe të ofrojë informata, duke përfshirë edhe rrethanat lehtësuese, që administratori duhet të 

marrë parasysh në përcaktimin e pasojave për student. 

4. Vendimi: Administratori do të sigurojë njoftim me shkrim studentit dhe prindit e 

vendosmërinë e tij / saj dhe arsyet për të, dhe, nëse studenti është i pezulluar, llojin dhe 

kohëzgjatjen e pezullimit dhe mundësi për të bërë deri detyrat dhe të tilla të tjera puna shkollor si 
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të nevojshme për të bërë progres akademik gjatë periudhës së largimit. Njoftimi i përcaktimit të 

mund të jetë në formën e një përditësimi në njoftimin fillestar me shkrim të dëgjimit. 

 

 

III. Afatgjatë Pezullimi 
Përveç në rastin e një heqjen Emergjencës të dhënë në faqen [], përpara se të imponuar një 

pezullim afatgjatë (më shumë se 10 ditë të pezullimit, qoftë në shkollë apo jashtë shkollës, 

qoftë radhazi apo kumulative për vepra të shumta gjatë një vit shkollor), një administrator 

do të ndjekë procedurat për pezullimin plus procedura të tjera afat-shkurtër si më poshtë: 

1. Njoftim: Njoftimi do të përfshijë të gjithë komponentët për një pezullim afatshkurtër në 

Seksionin C më sipër, plus në vijim: 

a) Në prag të seancës, mundësi për të rishikuar dhënat e nxënësit dhe dokumentet mbi të 

cilat administratori mund të mbështetet në marrjen e një vendimi për të pezulluar 

nxënësin apo jo; 

b) të drejtën për t'u përfaqësuar nga avokati ose një personi laik e zgjedhjes së studentit, 

me shpenzimet e studentit / prindërve; 

c) të drejtën për të prodhuar dëshmitarë në emër të tij apo saj, dhe për të paraqitur 

shpjegimin e nxënësit e incidentit të supozuar, por studenti nuk mund të detyrohet 

për ta bërë këtë; 

d) të drejtën për të marrë në pyetje dëshmitarët e paraqitura nga distrikti shkollor; 

e) e drejta për të kërkuar që seanca të regjistrohet nga administratori, dhe një kopje e 

regjistrimit audio të dhënë për studentin ose prindit sipas kërkesës; dhe 

f) e drejta për të apeluar vendimin e administratorit për të vendosur pezullimin afatgjatë të 

shefit. 

2. Format e dëgjimit: The Hearing do të përballojë të drejtat e parashtruara në njoftimin e 

mësipërm. Administratori do të sigurojë prindin, nëse është i pranishëm, një mundësi për të 

diskutuar sjelljen e nxënësit dhe të ofrojë informata, duke përfshirë edhe rrethanat lehtësuese, që 

administratori duhet të marrë parasysh në përcaktimin e pasojave për student. 

3. Vendimi: Bazuar në dëshmitë, administratori do të përcaktojë nëse studenti ka kryer shkelje 

disiplinore, dhe, nëse është kështu, pasi duke marrë parasysh rrethanat lehtësuese dhe alternativa 

për pezullimin afatgjatë, çfarë ilaç apo pasojë do të vendosen, në vend të, ose përveç një 

pezullimin afatgjatë.Administratori do të dërgojë në përcaktimin me shkrim për nxënësit dhe 

prindit me dorë-dorëzimit, postë të çertifikuar, postë të klasit të parë, e-mail në një adresë të 

dhënë nga prindi për komunikime të shkollës, apo ndonjë metodë tjetër e ofrimit të rënë dakord 

për nga shkolla dhe prind. Nëse administratori vendos të pezullojë nxënësin në një bazë afatgjatë, 

përcaktimi i shkruar do të: 

1. Identifikimi i shkeljes disiplinore, datën në të cilën është zhvilluar procesi, dhe 

pjesëmarrësit në seancë; 

2. Vendosni nga faktet kryesore dhe konkluzionet e arritura; 

3. Identifikimi gjatësinë dhe hyrjes në fuqi të pezullimit, si dhe një datë të kthimit 

në shkollë; 

4. Përfshirja njoftimin e mundësisë së nxënësit që të marrin shërbime arsimore për 

të bërë progres akademik gjatë periudhës së largimit nga shkolla (në qoftë se 

më shumë se 10 ditë kumulative); 

5. Informoni nxënësit e të drejtës për të apeluar vendimin e administratorit ndaj 

Kryeinspektori apo mëkëmbësi. Njoftimi i të drejtës së apelit do të jetë në 
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gjuhën angleze dhe në gjuhën primare e shtëpisë nëse tjetër përveç anglishtes, 

ose mjete të tjera të komunikimit kur është e përshtatshme, dhe do të përfshijë 

informacionin e mëposhtëm deklaruar në gjuhë të thjeshtë: 

a. procesi i apelimit të vendimit, duke përfshirë se nxënësi ose prindi 

duhet të paraqesë një njoftim me shkrim për ankesën me shefit brenda 

pesë (5) ditëve kalendarike nga data e hyrjes në fuqi të pezullimit 

afatgjatë; me kusht që brenda pesë (5) ditëve kalendarike, nxënësi ose 

prindi mund të kërkojë dhe të marrë nga Superintendent një zgjatje të 

kohës për paraqitjen e njoftimit me shkrim për deri në shtatë (7) ditëve 

kalendarike shtesë; dhe ajo 

b. pezullimi afatgjatë do të mbetet në fuqi, përveç nëse dhe derisa 

Superintendent vendos të ndryshojë përcaktimin administrator 's në apel. 

No pezullimin afatgjatë do të shtrihet përtej në fund të vitit shkollor në të cilin pezullim i tillë 

është i imponuar. 
 

IV. Përjashtim për heqjen e Emergjencave 
 

Pavarësisht nga dispozitat për pezullimin afat-gjatë të shkurtër apo të përcaktuara më lart, një 

student i cili është i akuzuar për vepër disiplinore mund të largohen përkohësisht nga shkolla në 

qoftë se prania e vazhdueshme e studentit paraqet rrezik për personat ose pronën, ose 

materialisht prish rendin e shkollës, dhe në gjykimin e administratorit, ka asnjë alternativë në 

dispozicion për të lehtësuar rrezikun apo përçarje. 

Administratori menjëherë do të njoftojë me shkrim shefit të largimit dhe arsyen e tij, dhe të 

përshkruajnë rrezikun [apo përçarje] nga studenti. 

Heqja e përkohshme nuk do të kalojë dy (2) ditëve shkollore nga dita e heqjes emergjente, gjatë 

së cilës kohë administratori do të sigurojë në vijim, si të zbatueshme për kohëzgjatjen e 

pezullimit: 

 Të bëjë përpjekje të menjëhershme dhe të arsyeshme për të njoftuar gojarisht 

nxënësin dhe prindin e studentit s e heqjes emergjente, arsyeja për nevojën për heqjen 

emergjente, si dhe çështje të tjera në fuqi; 

 Të njoftojë me shkrim të nxënësve dhe prindërve, siç parashikohet në Pjesën C 

ose D më sipër, sipas rastit; 

 Ofrojnë studentit një mundësi për një seancë dëgjimore me administratorin, sipas 

rastit, dhe prindin një mundësi për të marrë pjesë në seancë, para skadimit të dy 

(2) ditëve të shkollës, përveç nëse një zgjatje të kohës për të dëgjimit është rënë dakord 

ndryshe nga administrator, student, dhe prind. 

 Merr një vendim me gojë në të njëjtën ditë si seancës, dhe me shkrim jo më vonë 

se dita e ardhshëm shkollor. 

Një administrator nuk mund të largojë një student nga shkolla në baza emergjente për një shkelje 

disiplinore, derisa dispozitat e duhura janë bërë për sigurinë dhe transportin e nxënësve. 
 

V. Ankesa të Kryeinspektorit 
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Nëse një vendim nga një administrator, pas takimit mëmë, rezulton në pezullimin e një studenti 

për më shumë se 10 ditë shkolle kumulative për vitin shkollor, studenti mund të apelojë 

vendimin për të shefit. Në mënyrë që të bëjë këtë nxënësi ose prindi duhet të dorëzojë njoftimin 

për apel me shefit brenda pesë (5) ditëve kalendarike me një shtatë (7) ditë opsion 

shtyrje. Kryeinspektori duhet të mbajë seancë brenda tri ditëve (3) Shkolla e kërkesës së 

studentit, nëse nxënësi ose prindi kërkon një zgjatje të deri në shtatë (7) ditësh kalendarike 

shtesë. Nëse ankesa nuk është paraqitur brenda këtij harku kohor, Kryeinspektori mund të 

mohojë ankesën, ose mund të lejojë ankesën në diskrecionin e tij ose të saj, për arsye të mirë. 

Në vijim aplikohen: 

 Superintendent do të bëjë një përpjekje të mirëfilltë për të përfshirë prindin në 

seancë. Superintendent do të konsiderohet se ka bërë një përpjekje me mirëbesim, nëse ai 

ose ajo ka bërë përpjekje për të gjetur një ditë dhe kohë për seancën që do të lejojë prindi 

dhe Superintendent për të marrë pjesë.Superintendent do të dërgojë njoftim me shkrim 

prindit e datën, kohën, dhe vendin e seancës. 

 Superintendent do të zhvillojë një seancë për të përcaktuar nëse nxënësi ka kryer 

shkelje disiplinore të cilat studenti është i akuzuar, dhe nëse po, çfarë do të jetë 

pasojë. Superintendent do të organizojmë për një regjistrim audio të seancës, një kopje e 

të cilit do të sigurohet për të studentit ose prindit sipas kërkesës. Superintendent do të 

informojë të gjithë pjesëmarrësit para seancës që një rekord audio do të bëhet e seancës 

dhe një kopje do t'i jepen studentit dhe prindit sipas kërkesës. 

 Studenti do të ketë të gjitha të drejtat e ofruar studentin 

në seancë administratori 's për pezullimin afatgjatë siç përshkruhet në Seksionin D më 

sipër. 

 Superintendent do të lëshojë një vendim me shkrim brenda pesë (5) ditëve 

kalendarike seancës i cili plotëson kërkesat për një pezullim afatgjatë, siç përshkruhet në 

seksionin D më sipër. Nëse Superintendent përcakton se nxënësi ka kryer shkelje 

disiplinore, Kryeinspektori mund të vendosë të njëjtë ose një Quence vogël conse se 

administratori, por nuk do të imponojë një pezullim më të madhe se ajo e imponuar 

nga vendimi administratori 's. 

Vendimi i shefit përbën vendimin përfundimtar të distriktit shkollor. 

VI. Suspension sipas MGL c. 71 s. 37H për armë të rrezikshme, e kontrolluar Substancat & 

Sulmet në stafin arsimor 

Massachusetts General Ligjet Kapitullin 71, seksioni 37H kërkon që të gjitha 

manualet e studentëve të përmbajë  

dispozitat e mëposhtme:  
 

(A) Çdo student i cili është gjetur në mjediset e shkollës ose në shkollë të 

sponsorizuar apo shkollë-lidhur  

ngjarje, duke përfshirë edhe lojëra atletike, në posedim të një arme të rrezikshme, 

duke përfshirë, por jo kufizuar në, një armë apo një thikë; ose një substancë të 

kontrolluar siç përcaktohet në kapitullin e nëntëdhjetë e katër C, duke përfshirë, por jo 

kufizuar në, marihuanë, kokainë dhe heroinë, mund të jetë subjekt i dëbimit nga 
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shkolla ose distrikti shkollor nga ana e porositësit.  

 

(B) Çdo student i cili sulmon një kryesor, ndihmësi kryesor, mësues, ndihmës 

mësuesit ose personelin tjetër arsimor në mjediset e shkollës ose në shkollë të 

sponsorizuar ose nga shkolla ngjarje të lidhura, duke përfshirë lojërat atletike, mund të 

jetë subjekt i dëbimit nga distriktin shkollor apo shkollës nga drejtori.  

 

(C) Çdo nxënës i cili është i ngarkuar me një shkelje të ose paragrafit (a) ose (b) duhet 

të njoftohet me shkrim të një mundësi për një seancë dëgjimore; sidoqoftë, me kusht 

që nxënësi mund të ketë përfaqësim, së bashku me mundësinë për të paraqitur 

evidencë dhe dëshmitarë në tha seancën përpara drejtorit.  

 

Pas tha dëgjimi, një kryesor mund të, në diskrecionin e tij, të vendosë të pezullojë 

vend se të përjashtojnë një student i cili është përcaktuar nga drejtori që ka shkelur ose 

paragrafin (a) ose (b).  

 

(D) Çdo nxënës i cili ka qenë i dëbuar nga një distrikti shkollor në bazë të këtyre 

dispozitave do të ketë të drejtë të ankohet në shefit. Studenti përjashtohet do të ketë 

dhjetë ditë nga data e përjashtimit, në të cilën për të njoftuar shefit të ankesës së 

tij. Studenti ka të drejtën e avokatit në një seancë para shefit. Lënda e ankesës nuk do 

të kufizohet vetëm në vërtetimin e gjendjes faktike nëse nxënësi ka shkelur ndonjë 

dispozitë të këtij seksioni. 

(E) Çdo distrikti shkollor që pezullon ose përjashton një student sipas këtij neni do të 

vazhdojë të ofrojë shërbime arsimore për nxënësin gjatë periudhës së pezullimit apo 

përjashtimit sipas nenit 21 të kapitullit 76. Nëse studenti lëviz në një rreth tjetër gjatë 

periudhës së pezullimit ose dëbim, distrikti i ri i banimit duhet të pranojë nxënësin në 

shkollë ose të ofrojnë shërbime arsimore për nxënësin në një plan të shërbimit 

arsimor, sipas nenit 21 të kapitullit 76.  

Studentët duhet të kini parasysh se përkufizimi i "sulmit" përfshin jo vetëm kontakt të 

dëmshme ose fyese, por edhe të rrezikshme për kontakt të tillë. 

Përveç kësaj, nxënësit duhet të jenë të vetëdijshëm se federal Gun Pa Schools Act 

mandaton se çdo student i cili sjell një armë zjarri në shkollë të dëbohet për një 

minimum prej një viti, me përjashtime të dhëna vetëm nga Kryeinspektori. Sipas këtij 

ligji, një armë zjarri përfshin jo vetëm një armë, por edhe një mjet shpërthyes. 

VII. Suspensioneve sipas MGL c. 71 s. ½ 37H për ankesa Felony ose bindjeve 

Massachusetts General Ligjet Kapitullin 71, seksioni 37H 1/2 parashikon se: 

Me lëshimin e një ankese penale akuzuar një student me një krim ose me lëshimin e 

një ankese krim delikuencës kundër një nxënës, drejtorin ose drejtor i një shkollë në të 

cilën nxënësi është regjistruar mund të pezullojë nxënës të tillë për një periudhë kohe 



Student Discipline. . .  
Albanian 

 

7 
 

të vendosur të përshtatshme me tha drejtori ose drejtor në qoftë se drejtori tha ose 

drejtori konstaton se prania e vazhdueshme e nxënësit në shkollë do të ketë një efekt 

të konsiderueshëm të dëmshëm në mirëqenien e përgjithshme të shkollës. Nxënësi do 

të marrë njoftimin me shkrim të akuzave dhe arsyet për suspendim të tillë para se të 

pezullimit të tillë hyjnë në fuqi. Nxënësi do të marrë njoftim me shkrim për të drejtën 

e tij për ankesë dhe procesin e tërheqës pezullim të tillë; me kusht që, sidoqoftë, 

pezullimi i tillë do të mbetet në fuqi para se të çdo seancën e apelit të bërë nga 

inspektor.  
 

Studenti ka të drejtë të apelojë pezullimin shefit. Studenti duhet të njoftojë 

mbikëqyrës me shkrim kërkesën e tij për një ankesë jo më vonë se pesë ditë 

kalendarike pas hyrjes në fuqi të pezullimit. Kryeinspektori do të mbajë një seancë 

dëgjimore me nxënësin dhe prindin e studentit ose kujdestari brenda tri ditëve 

kalendarike të kërkesës së studentit për një ankesë. Në seancën, studenti ka të drejtë të 

paraqesë dëshmi me gojë dhe me shkrim në emër të tij, dhe do të ketë të drejtën e 

avokatit. Superintendent do të ketë autoritetin për të përmbysur ose të ndryshojë 

vendimin e principalit ose drejtor shkolle, duke përfshirë rekomandimin e një 

programi alternativ arsimore për nxënësin. Superintendent merr vendim mbi ankesën 

brenda pesë ditëve kalendarike të dëgjimit. Një vendim i tillë do të jetë vendimi i 

fundit i qytetit, qytetit apo rrethit rajonal shkollor në lidhje me pezullimin.  

 

Pas një student duke u dënuar për një krim, ose mbi një gjykim apo pranim në oborrin 

e fajit në lidhje me një krim apo krim kriminalitetit të tillë, drejtorin ose drejtor i një 

shkollë në të cilën nxënësi është regjistruar mund të përjashtojë tha studenti nëse 

Drejtori ose drejtor shkolle të tillë konstaton se prania e vazhdueshme e nxënësit në 

shkollë do të ketë një efekt të konsiderueshëm të dëmshëm në mirëqenien e 

përgjithshme të shkollës. Nxënësi do të marrë njoftim me shkrim nga akuzat dhe 

arsyet për përjashtimin e tillë e para të dëbimit të tillë hyjnë në fuqi. Nxënësi do të 

marrë njoftim me shkrim për të drejtën e tij për ankesë dhe procesin e tërheqës 

dëbimin e tillë; me kusht, megjithatë, se dëbimi do të mbetet në fuqi para se të çdo 

seancën e apelit të bërë nga inspektor.  
 

Studenti ka të drejtë të ankohet dëbimin shefit. Studenti duhet të njoftojë mbikëqyrës, 

me shkrim, të kërkesës së tij për një ankesë jo më vonë se pesë ditë kalendarike pas 

datës efektive të dëbimit. Kryeinspektori do të mbajë një seancë dëgjimore me 

nxënësin dhe prindin e studentit ose kujdestari brenda tri ditëve kalendarike të 

dëbimit. Në seancën, studenti ka të drejtë të paraqesë dëshmi me gojë dhe me shkrim 

në emër të tij, dhe do të ketë të drejtën e avokatit. Superintendent do të ketë autoritetin 

për të përmbysur ose të ndryshojë vendimin e principalit ose drejtor shkolle, duke 

përfshirë rekomandimin e një programi alternativ arsimore për 

nxënësin. Superintendent merr vendim mbi ankesën brenda pesë ditëve kalendarike të 
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dëgjimit. Një vendim i tillë do të jetë vendimi i fundit i qytetit, qytetit apo rrethit 

rajonal shkollor në lidhje me dëbimin.  

 

Çdo distrikti shkollor që pezullon ose përjashton një student sipas këtij neni do të 

vazhdojë të ofrojë shërbime arsimore për nxënësin gjatë periudhës së pezullimit apo 

përjashtimit sipas nenit 21 të kapitullit 76. Nëse studenti lëviz në një rreth tjetër gjatë 

periudhës së pezullimit ose dëbimit, rrethi i ri i banimit duhet të pranojë nxënësin në 

shkollë ose të ofrojnë shërbime arsimore për nxënësin në një plan të shërbimit 

arsimor, sipas nenit 21 të kapitullit 76. 

VII. Procedurat e aplikueshme për të kryer të mbuluara nga MGLC 71, §37H dhe 37H ½ 
Kur e konsideruar përjashtimin e një nxënësi nga shkolla për posedim të një arme të rrezikshme, 

posedimi i një substance të kontrolluar (të tilla si marihuanë, kokainë ose droga recetë jo të 

autorizuar nga infermierja e shkollës), ose sulmi mbi mësuesit, një administrator mund të vendos 

një student në pezullimin afatshkurtër (dhjetë ditë ose më pak) bazuar mbi një seancë informale, 

që do të pasohet nga një seancë formale përpara drejtorit brenda asaj periudhe e pezullimit të 

përcaktuar nëse për të marrë masa shtesë disiplinore, deri në dhe duke përfshirë dëbimin nga 

shkolla. 
1. Seanca informal do të jetë në formën e një konference mes studentit dhe drejtori ose 

mëkëmbësi. Në këtë konferencë, studenti (1) do të informohet për arsyen e konferencës, (2), do 

t'i jepet mundësia për të paraqitur anën e tij ose të saj të tregimit, dhe (3) do të jepet një vendim 

për pezullimin. Nëse administratori i konsideron shtyrjen e seancës së nevojshme për të 

shmangur rrezikun apo përçarje të konsiderueshme, ky proces mund të ndodhë menjëherë pas, në 

vend se më parë, pezullimin. 
2. Para se të vënë një pezullim në fuqi, drejtori ose mëkëmbësi do të bëjë përpjekje të arsyeshme 

për telefon dhe informuar prindi ose kujdestari i pezullimit afërt e studentit; Kjo do të përfshijë 

përpjekjet për të kontaktuar prindërit ose kujdestarit në shtëpi dhe në punë. Prindërit mund të 

kontaktoni shkollën për informacion shtesë në lidhje me pezullimin. 
3. Një letër do të jetë i mbuluar me njolla të prindit / kujdestarit të nxënësit të pezulluar, ku 

thuhet: 
a) arsye për pezullimin 
b) A deklaratës së data efektive dhe kohëzgjatjes së pezullimin 
c) Një deklaratë në lidhje me nëse janë apo jo Principal do të planifikojë një seancë 

formale të marrin në konsideratë disiplinë më tej, deri në dhe duke përfshirë 

dëbimin nga shkolla në përputhje me MGL c. 71, §37H 

Kur shqyrton një pezullim / dëbimin e një studenti të akuzuar / dënuar për krim, drejtori do të 

përdorë standardet dhe procedurat e përcaktuara në MGL c.71, §37H1 / 2. Përveç kësaj, para 

inicimit të procedurave të tilla, drejtori mund të takohen jozyrtarisht me nxënësin dhe / ose 

prindërit e tij për të shqyrtuar përgjegjësinë dhe standardet e aplikueshme, nëse drejtori i 

konsideron të nevojshme.  

arsim Sherbime dhe Akademik progres nën Seksionet 37H, 37H1 / 2, dhe 37H3 / 4  

 

1. Çdo nxënës i cili po vuan një pezullim në-shkollë pezullimin, pezullim afat-

shkurtër, afat-gjatë, ose dëbim do 
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të kam mundësi te fitoj kreditë, siaplikueshme, bëj lart detyra, teste, gazeta, dhe tjetër sh

kollë punë si nevojshme te bëj akademik progres gjatë periudhë të e tij ose e 

saj heqje nga klasë oseshkollë. kryesore / emëruari do 

të informoj student dhe prind të kjo mundësi në shkrim kur suspensionit ose përjashtimi 

tillë imponuar. 

2. ndonjë student Kush është dëbuar ose pezulluar nga shkollë për më 

shumë se dhjetë (10) i njëpasnjëshëm ditë, nëse në shkollë apo nga shkolla, do të kenë 

një mundësi për të marrë shërbimet e arsimit dhe të bëjnë akademik Progresi drejt 

përmbushjes së kërkesave shtetërore dhe lokale, nëpërmjet shërbimit arsimor shkollor 

të gjerë plan. 

3. kryesore / emëruari do të zhvilloj një shkollë të 

gjerë arsim shërbim plan përshkruar arsim Sherbime që shkollë rreth do të bëj në 

dispozicion te studentëtKush janë dëbuar ose pezulluar nga shkollë për më 

shumë se dhjetë 

(10) ditë të njëpasnjëshme. Plani do të përfshijë procesin për të njoftuar studentët të 

tilla dhe prindërit e tyre të Sherbime dhe rregullimin i tillëSherbime. arsim Sherbime do 

të të jetë i bazuar në, dhe të jetë nëse në një përputhje me, standardet akademike dhe 

kurrikulumit kornizat krijuar për të gjithë studentët nën GL c 69, §§ 1D dhe 1F. 
 

Njoftim të arsim Sherbime për studentët në Afatgjatë pezullim dhe dëbimi; regjistrim Ra

portimi. 

1. kryesore / emëruari do 

të njoftoj prind dhe student të mundësi te marr arsim Sherbime në kohë student ës

htë dëbuar ose vendosur në afatgjatëpezullimin. njoftim do të të 

jetë nëse në anglisht dhe në gjuha kryesore e folur në shtëpinë e studentit qoftë 

tjetër përveç anglishtes, apo mjete të 

tjera komunikim ku përshtatshme. njoftim do 

të përfshijnë një listë të specifik arsim Sherbime që janë në 

dispozicion te Studenti dhe informatat kontaktuese për një anëtar të personelit 

shkollor qarkut të cilët mund të sigurojë më shumë i detajuar informacion. 

2. për çdo student dëbuar ose pezulluar nga shkollë për më 

shumë se dhjetë (10) i njëpasnjëshëm ditë, nëse në- shkollë ose jashtë shkollës, 

distrikti shkollor duhet të dokumentojë regjistrimin e studentit në 

arsim Sherbime. për të dhëna raportimi qëllime, shkollë do 

të udhë dhe raportfrekuentimin, akademik progres, dhe i tillë tjetër dhënave të 

drejtuara nga Departamenti. 

Studentët me aftësi të kufizuara: 

studentët Kush kam qenë identifikuar si studentët me aftësi të kufizuara në përputhje me 

Individët me Aftësi të Kufizuara Arsimit Aktit ose nenit 504 të Aktit të Rehabilitimit ose 

që shkolla ka arsye për të besuar mund të jenë të ligjshëm për shërbimet e edukimit special 

kanë të drejtë të mbrojtje shtesë procedurale kur një përjashtimi disiplinore konsiderohet. Para 



Student Discipline. . .  
Albanian 

 

10 
 

vendosjen e çdo 

disiplinore sanksionim që do rezultat në një ndryshim në vendosje; studentitekip do 

të takim te përcaktoj nëse studentit sjellje ishte një manifestim të studentit aftësisë së 

kufizuar. nëse ekip përcakton se sjellje ishte një manifestim tëstudentit paaftësi do 

të rishikim ndonjë ekzistues sjellje plan ose, nëse asnjë plan të tillë sjellje ekziston, të kryejë 

një vlerësim funksional të sjelljes. Në shumë raste, një student me një aftësi të kufizuara do të 

kenë të drejtë për shërbime të identifikuara nga ekipi i studentit si të nevojshme për të 

siguruarstudent me një falas i 

përshtatshëm publik arsim gjatë periudhat të disiplinor përjashtim tejkalon dhjetë (10) shkollë 

ditë në një vit të caktuar. Për informata shtesë në lidhje me të drejtat e nxënësve me aftësi të 

kufizuara në kontekst të shkollë disipline ju lutem kontakt Winthrop publik shkollat 

' drejtor tëNxënësve Personnel Services ose ndërtesës kryesore / emëruari. 
 


