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WINTHROP HIGH SCHOOL 

151 Pauline Street, Winthrop, 
MA 02152 

Telefon: (617) 846-5505 - Fax: (617) 539-

0535 
 Mr. Matthew Crombie, Principal - 

  Z. Michael Capasso, Assistant Principal  
 Z. Matthew Serino, Athletic Director 

 

   

 

Winthrop High Mission School Deklarata 

 

Winthrop High School është e angazhuar për përsosmëri në atletikë, si pjesë 

e një angazhimi më të madh për përsosmëri në fushën e arsimit. Si një atlet 

studentore këtu në Shkollën e Lartë Winthrop është besimi ynë se atletikë 

promovon karakterin dhe mëson vlerat. Ky është qëllimi ynë që ky program 

atletike do të lejojë në vijim për të gjithë atletët e studentëve: 

● Përfundimi i suksesshëm i të gjitha kërkesave akademike. 

● Aftësia për të konkurruar në një mjedis të inkurajuar rritjen 

konstruktiv dhe zhvillimore. 

● Për të ndërtuar një kuptim të krenarisë dhe përfshirjen e komunitetit. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 "Shkollat Publike Winthrop nuk diskriminon në bazë të racës, 
ngjyrës, fesë, orientimit seksual, origjinës kombëtare, 
moshës,gjinisë, aftësisë së kufizuar, apo i pa strehe për punësim, 
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pjesëmarrje në, pranimit / qasje në, apo funksionimin dhe 
administrimin e çdo arsimore program apo aktivitet në Qarkun e 
Shkollës 

"Parent& Kodin e spektatorit të Sjelljes 

1. Respektoni trajnerëve, zyrtarëve dhe atletë. 

2. Lojë frekuentimi është një privilegj! Nëse zyrtarët apo lojë 

administratori përcakton sjelljen e papërshtatshme, spektatori mund të 

kërkohet që të lirojnë lokalet. 

3. Si një spektator, roli është të mbështesë pozitivisht ekipin. 

Brohorisnin papërshtatshme ose ngacmimi është e papranueshme dhe 

nuk do të tolerohet.  

"Ngacmimi: mbulon një gamë të gjerë të sjelljeve 

të një natyre ofensive. Qëllimi mund të përfshijnë, 

por nuk kufizohen në; racës, ngjyrës, gjinisë, 

orientimit seksual, fesë, moshës ose paaftësisë. Kjo 

është zakonisht kuptohet si sjellje që synon të 

prishë apo të mërzitur, dhe kjo është karakteristike 

përsëritura. Në kuptimin ligjor, kjo është sjellje e 

qëllimshme e cila është gjetur kërcënuese apo 

shqetësuese. 

 "PapranueshmeSjelljet 

● Yelling / negative këndonin ndaj skuadrës 

kundërshtare, një zyrtar lojë ose spektatorëve 

● përqeshjen  

● Coaching studentore-atletë nga tribunat 

4. Mbani mend se ngjarjet sportive janë të mësuarit përvoja për nxënësit 

dhe se gabimet janë bërë shpesh.  

5. Respektojnë integritetin dhe gjykimin e zyrtarëve të lojës.  

6. Në asnjë kohë gjatë një konkursi do një spektator të ndërveprojnë me 

një trajner, zyrtar apo lojtar, nëse loja administratori ka lejuar për 

ndërveprim të tillë, pra një dëmtimi. 

7. Spector së, Parent / Guardians, dhe Lojtaret do të presë deri ora 9:00 

në mëngjes, pas një loje / praktikë, para se të adresuar një çështje. 

a. Email / Telefononi Drejtorin Athletic për të vendosur një takim 
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dhe për të diskutuar çështjen. 

b. Në qoftë se një emergjence, ju lutem kontaktoni Departamentin 

Athletic ose autoritetet lokale.  

 

Çdo formë e sjelljes së papranueshme është subjekt i disiplinës, dhe më 

shumë gjasa, largimi nga ngjarje. Për studentët kjo mund të përfshijë, prove 

sociale, seanca e shkollave, pezullimin, apo edhe referimin në polici.  

Programet atletike ofruara në Shkollën e Lartë Winthrop 
 

Renia Dimrit SPRING 

Cheerleading Basketball (djem dhe vajza) Baseball 

Cross Country (djem dhe vajza) Hockey (djem dhe vajza) Lacrosse (djem dhe vajza) 

Futboll Cheerleading Softball 

Golf  Swimming Outdoor Track (djem dhe vajza) 

Futboll (djem dhe vajza) Track Winter (djem dhe vajza) Tennis (djem dhe vajza) 

Volejboll   me vela 

      
** Një nxënës nuk mund të kaloni sportive pas dy javësh nga fillimi i sezonit ** 

 

Pranimi iRiskut 

Njoftimittë rrezikut atletike Lëndimit - pjesëmarrjen në atletikë është në 

thelb të rrezikshme. Edhe pse ne të sigurojë një staf profesional dhe pajisje 

të cilësisë / objektet, lëndimet mund dhe mos të bëhet. Të gjithë studentët të 

marrin pjesë në atletikë vullnetarisht me lejen e prindit / kujdestarit të tyre. 

Së bashku me këtë pjesëmarrje, nxënësit dhe prindit / kujdestarit të pranojnë 

rreziqet e natyrshme në të cilat nxënësit e vë veten.  
 

Regjistrimi 

Çdo atlet studenti është e nevojshme për të përfunduar një sërë hapash para 

se ata kanë të drejtë të luajë. Secili student do të marrë një kartë të 

pjesëmarrjes, të cilat mund të gjenden në zyrën Athletic Drejtorit. Qëllimi i 

kësaj karte është që të sigurohet që të gjithë atletët e studentëve kanë kaluar 

në dokumentet e tyre dhe të paguar tarifat e tyre të përdoruesit për sezonin e 

ardhshëm. Këto karta pjesëmarrja do të nënshkruhet nga personeli në vijim 

dhe do të jetë prova se studenti-atlet ka të drejtë që të marrë pjesë. 
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PERSONALE        FORMAT 

sistemit të arsimit NURSE            -PHYSICAL 

 

-ATHLETIC DREJTOR      -USER FEE       

              CERTIFIKIMI -NFHS 

                                                     -REQUIRED REGJISTRIMI / FORM tronditje 

                                                     -ATHLETIC DORACAK 

                                                     -BASELINE IMPACT TESTING  

                                                     (Trajner mund të nënshkruajnë në testimin e Ndikimit 

si) 

Tarifa User 

Komiteti i Shkollës ka adoptuar politikën Winthrop tarifë e përdoruesit për 

atletikë ndër-shkollore në Shkollën e Lartë Winthrop. Shtetet e politikave që 

çdo atlet do të paguajnë tarifë e përdoruesit për çdo sport. Disa nga 

udhëzimet e përgjithshme janë si më poshtë: 

- Pagesa mund të bëhet në internet me kartë krediti ose me çek (! Çek të bankës ose 

për të holla vetëm) 

o Verifikimet mund t'i bëhen të pagueshme Winthrop Shkollave Publike 

- Pagesa pritet para tryouts fillojnë 

o Mospagimi mund të rezultojë në nxënës -athlete mos qenë të drejtë për të 

luajtur 

- pagesa do të bëhet drejtorit sportiv apo zyra biznesi 

- pagesa e tarifës përdoruesit nuk sigurohet duke luajtur kohë 

- nuk ka rimbursimet pas ndeshjes së parë, nëse studenti e humb të drejtën, ose 

është nisur ekipi 

 

physicals 

Atletët duhet të kanë një ekzaminim fizik çdo vit në mënyrë që të jenë të 

drejtë për pjesëmarrje sport. Kërkesat atletike Pranueshmëria e ekzaminimit 

fizik nga mjeku skadon trembëdhjetë muaj nga data e ekzaminimit fizik të 

kaluar. Në mënyrë që një atlet që të mbetet të drejtë, dëshmi e një provim të 

përditësuar fizik duhet të dorëzohet para studenti i lejohet të marrë pjesë në 

ndonjë praktikë apo loje. Nëse një atlet nuk mund të merrni një takim në 

kohën e skadimit një shënim nga PCP duhet të dorëzohet, miratimin atlet për 

të luajtur deri në provim është i përfunduar.  
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*** Çdo student-atlet që nuk ka përfunduar të gjitha kërkesat e regjistrimit 

mund të ndalet nga atletikë deri përfunduar plotësisht *** 

 

 

Medical 

Nëse një student-atlet është plagosur në çdo moment gjatë kohës së tyre në 

Shkollën e Lartë Winthrop dhe kërkon kujdes mjekësor, atlet nuk do të 

kthehet në praktikën ose konkurrencës, ose të marrë pjesë në ndonjë aktivitet 

jashtë programit sportive, derisa studenti i jep autorizim me shkrim për 

pjesëmarrje të tillë, nga një kujdes i licencuar shëndetësor profesional të 

drejtorit sportiv të shkollës.  
 

 

 

 

 Ushqimi / Pije Politika 

nuk ka ushqim dhe / ose pije, përveç ujë, do të lejohet në asnjë nga fushat 

sportive, të cilat përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: 

● Gjimnazi 

● Locker Room 

● Multi-Purpose dhomë 

● peshë Room 

Çdo nxënës i cili sjell ndonjë Ushqimi / Pije artikuj në zonat e caktuara 

mund të përballet me masa disiplinore. Spektatorë dhe ekipet kundërshtare 

do të kërkohet të ndjekin të njëjtat rregulla. 
 

Edukimi Fizik 

Një student duhet të marrin pjesë në klasë edukatës fizike në mënyrë që të 

marrin pjesë në atletikë në atë ditë, përveç kur nga mësuesi ose 

administratën justifikohet ndryshe (ndryshimi është konsideruar pjesë e 

pjesëmarrjes). Çdo nxënës lirohet mjekesore nga klasa e arsimit fizik nuk 

mund të marrin pjesë në atletikë për aq kohë sa ato janë të lirohet nga klasa 

PE. 
 

Akademik Mundesi 

Një student duhet të kalojnë të paktën gjashtë nga shtatë klasa gjatë 

periudhës së fundit shënon paraprin ngjarje / sezon të jenë të ligjshëm. Data 
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se raportoni kartat janë lëshuar për një afat përcakton të drejtën e studentit.  

Në situata ekstreme për shkak të shëndetit të studentit (dokumentuar nga 

personeli mjekësor) ose rrethana të familjes (p.sh., vdekja e një anëtari të 

afërt të familjes), drejtori / AD mund të japë një dokument i heqjes dorë. 
 Shkolla -Summer nuk zëvendëson notën marra në dëftesë. 

 -4th Termipërcakton të drejtën për sezonin e vjeshtës, notat nuk përgjithshme. 

 

Mosha Pranueshmëria 

jetë më pak se 19 vjeç në ose para 1 shtator të atij viti për Varsity ose të jetë 

më pak se 16 vjeç në ose para 1 shtator për klasën e 9. 
 

Studentët Transferimi 

Çdo nxënës i cili transferon nga një tjetër shkollë të mesme duhet të njoftojë 

atletike drejtor dhe një formë 200 duhet të plotësohet, para se atleti ka të 

drejtë që të marrë pjesë.  
 

 

 

Hall studim 

Në fund të çdo periudhe shënon (progresit kartat raportet / raport) një raport 

nota do të kandidojë. Çdo atlet të marrë një notë të një 69 ose më poshtë, do 

të kërkohet për të marrë pjesë në sallë studimi, 2x në javë, deri në periudhën 

e ardhshme që shënon. Dështimi për të marrë pjesë ose janë vonuar do të 

rezultojë në studenti qenë i papërshtatshëm për të marrë pjesë në atletikë në 

atë ditë të caktuar.  
 

Anulimi shkollë 

Në rast se shkolla është anuluar të gjitha ngjarjet (praktikë / lojra) do të 

anulohet dhe objektet sportive do të jenë të mbyllura, përveç rasteve kur 

shënohet ndryshe nga drejtori sportiv, drejtorin, ose inspektor.  
 

Uniformat / Pajisje 

Çdo nxënës do të lëshohet me një uniformë në fillim të çdo sezoni, në disa 

pajisje raste si dhe do të kthehet në fund të sezonit. Është përgjegjësi e atleti 

të duhet të mbajë të gjitha këto objekte, asgjë tjetër përveç veshin normale 

dhe lot, do të shkaktonte studenti të paguajnë për sendet e humbura ose të 

dëmtuara. Në qoftë se nuk u kthye, një formë detyrim do të dorëzohet dhe 
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studenti-atlet do të jetë përgjegjës për të gjitha sendet e humbur apo dëmtuar.  
 

Përdorimin e objekteve 

Përveç nëse udhëzohet nga trajneri apo administratës, nuk ka atlet është që të 

jetë në dhomë peshë, Gjimnazi, apo objekteve të tjera atletike, pa 

mbikëqyrjen e duhur.  
 

Mungesat / Vonesa 

Nxënësit duhet të jenë në shkollë nga ora 9:00 për të marrë pjesë në dhe / 

ose të marrë pjesë në çdo aktivitet bashkë-kurrikulare. Nëse mungon ose 

shkarkohet në çdo kohë gjatë ditës, studenti do të jetë i papërshtatshëm për 

atë ditë kalendarike, nëse lirohet nga administrata. Nëse një ngjarje bie në 

një fundjavë / pushime / ose pushime, atlet duhet të jetë i pranishëm në ditën 

e shkollës e fundit i paraprin ngjarjen. 
 

 

 

 

 

e transportit 

Studentëtjanë të detyruar të hipin në autobusin / van për të dhe nga të gjitha 

larg lojrat. Çdo përjashtime nga ky rregull duhet të marrë miratimin paraprak 

nga drejtori sportiv ose principalit. Në asnjë kohë do një student të lejohet 

për të përzënë atë ose veten në një lojë apo për të takuar. 

bona fide Ekipi Rregulla 

Anëtarët eBona fide e një ekipi të shkollës përjashtohen nga mungon një 

praktikë të shkollës së mesme ose konkurs në mënyrë që të marrë pjesë në 

një jo-shkollor atletike aktivitetit / ngjarje në çdo sport njohur nga MIAA. 

First Kundërvajtje: atleti Student është i suspenduar për 25% të të sezonit 

(shih tabelën në Rregullën 62). Së dyti Kundërvajtje: atleti Student është 

pezulluar për një shtesë 25% të sezonit, dhe është i papërshtatshëm për të 

turneut të luajë menjëherë pas konfirmimit të shkeljes.  
 



8 

 

Cell Phones 

Cell phones përdorimi është i ndaluar nga të gjitha dhomat atletike dollap 

me kyç. Gjatë ngjarjeve sportive, telefonat celularë duhet të përdoret vetëm 

në një situatë emergjente. Çdo përdorim i papërshtatshëm i një celular do të 

rezultojë në veprime disiplinore.  
 

Kimike Shëndeti 

Nxënësi nuk do të, pavarësisht nga sasia, përdorin apo konsumojnë, 

posedojnë, blerë / shitur, të jetë në prani të, apo të japë larg çdo pije që 

përmban alkool, produkteve të duhanit, marijuana, vaporizer, cigare 

elektronike ose ndonjë substancë të kontrolluar. Ju lutem vini re per 

doracakut Winthrop High School Student ", në prani të" tregon situata të pa 

mbikëqyrje, pa prindit / kujdestarit të pranishëm. Nëse ndonjë nga këto 

kushte janë të shkelur, student i tillë është subjekt i gjobave të mëposhtme:  

 MIAA & High School Winthrop sanksionet janë si më poshtë:  

● 25% pezullimin për të parë vepra  

● 60% pezullimin për të dytin vepra  

● 60% pezullimin dhe përfundimin e një varësisë të miratuar 

program për veprën e tretë: Pasi një program është i plotë 

pezullimi kthehet përsëri në 40% të sezonit të luajnë. 

 

 

** Studentët janë të ndaluar të posedojnë ose duke përdorur çdo lloj produkti 

duhani / marihuanë, cigare elektronike (e-cigare), ose ndonjë pajisje tjetër 

elektronike vaporizing, ndërsa në pronën e shkollës në çdo kohë, ose duke 

marrë pjesë në një aktivitet shkollor-lidhur kampus off. Rrethi dhe stafi i tij 

në mënyrë rigoroze të zbatojë ndalime kundër përdorimit të të gjitha 

produkteve të duhanit / marihuanës, e-cigare apo ndonjë pajisje tjetër 

elektronike vaporizing, nga studentët dhe të gjithë të tjerët në pronën e 

shkollës dhe në aktivitetet shkollore të sponsorizuar dhe të lidhura me 

shkollën. ** 

 

1rr Offense - 25% 

# e ngjarjeve / Sezoni  # e ngjarjeve / Penalty  
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 1-7 1 8-11 2 12-15 3 16-19 4 

ose mbi 5 

2 Offense - 60%  

# e ngjarjeve / Sezoni  # e ngjarjeve / dënimit  

  

  

  

 1-3 1 4 2 5-6 3 7-8 4 

  

  

  

  

  

  

  

ose mbi 12 
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Skuadres Captains 

Konferencësverilindore adoptuar rregull e mëposhtme në 27 gusht 1998. 
 

 "një herë një student zgjidhet një kapiten të ekipit dhe ai / 

ajo shkel MIAA apo drogës dhe alkoolit politikën e tyre në 

shkollë e në çdo kohë gjatë vitit, ata do të humbasin 

privilegjin për të qenë një kapiten i ekipit." 

 

Qëndrimi i kapitenit është një nder, udhëheqjes dhe përgjegjësisë. Si 

rezultat, atletët studentëve që shërbejnë në atë kapacitet pritet të sillen në 

mënyrë shembullore brenda dhe jashtë shkollës. Çdo kapiten i përfshirë në 

ndonjë shkelje të të Kodi disiplinë që rezulton në një shkollë apo pezullim 

atletike mund të humbasin kapitenit të tyre. 
 

Playing Koha 

Të jesh pjesë e një ekip atletike është një privilegj, dhe duke luajtur kohë 

është një variabël për të qenë pjesë e një ekip atletike. Është e 

pashmangshme që disa studenti-atletët do të luajë më shumë se studentore-

atletë të tjerë.  

Faktorët që ndikojnë luajtur kohë përfshijnë angazhimin, qëndrimin, 

frekuentimin, dhe natyrisht, aftësi e atleti specifik në një sport të caktuar. 

Kjo mund të thotë që disa atletë studentin mund të përjetojnë kohë të madhe 

duke luajtur se të tjerët. Gjithashtu, duke luajtur kohë për atletët studentin 

mund të ndryshojë nga viti në vit për shkak të atletëve të reja në shkollë, 

ndryshimet në aftësitë e atletëve studentin ', apo arsye të tjera. Coaches janë 

dhënë mundësinë për të vendosur që studenti-atletët të luajë në çdo garë. 

 

Hazing 

 

hazing siç përshkruhet nga Massachusetts ligji i Përgjithshëm, Kapitulli 

269, nenet 17, 18 dhe 19 është 17 e ndaluar. I bëjmë të miratuar nga Senati 

dhe Dhoma e Përfaqësuesve në Gjykatës së Përgjithshme mbledhur, dhe 

nga autoriteti i njëjtë si vijon: Kapitulli 269 i Ligjeve të përgjithshme 

ndryshohet në këtë mënyrë duke shtuar tri seksionet e mëposhtme:  

Neni 17: Kushdo që është një organizator kryesor ose pjesëmarrës në krimin 
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e hazing si definuar këtu do të dënohet me një gjobë prej jo më shumë se tre 

mijë dollarë, ose me burgim në shtëpinë e korrigjimit për jo më shumë se një 

(1) vit, ose nga të dy gjobë dhe me burgim të tillë. Termi "hazing" siç 

përdoret në këtë nen dhe në nenet 18 dhe 19, do të thotë çdo sjellje apo 

metodë e fillimit në çdo organizate studentore, qoftë në pronën publike apo 

private, e cila me dashje ose nga pakujdesia rrezikon shëndetin fizik ose 

mendor të studentëve apo person tjetër. Një sjellje e tillë do të përfshijë 

kurbanit, rrahje, e quajtur, gjimnastikë detyruar, ekspozimi ndaj motit, 

konsumin e detyruar të çdo ushqim, pije alkoolike, pije, drogës apo 

substancave të tjera, apo ndonjë trajtim tjetër brutal ose aktiviteti të detyruar 

fizik i cili ka të ngjarë të ndikojë negativisht fizik i tyre shëndetin ose 

sigurinë e këtyre nxënësve ose person tjetër, ose e vënë nxënësin ose personi 

tjetër, një stres mendor ekstrem, duke përfshirë heqjen e zgjatur e gjumit ose 

pushim ose izolimin e zgjatur.  

Pavarësisht nga dispozitat e tjera të këtij seksioni për të kundërtën, pëlqimi 

nuk do të jetë në dispozicion si një mbrojtje për ndonjë ndjekje penale në 

bazë të këtij veprimi.  

Neni 18: Kushdo që e di që një person tjetër është viktimë e hazing siç 

përcaktohet në nenin 17 dhe është në vendin e krimit tillë duhet, në atë masë 

që ky person mund ta bëjë këtë pa rrezik të rrezik për veten apo të tjerët, 

raporti krimi të tillë të një zyrtar i përshtatshëm për zbatimin e ligjit sa më 

shpejt që praktikisht të arsyeshme. Një gjobë prej jo më shumë se një mijë 

dollarë do të dënojë kushdo që dështon për të raportuar krimin tillë.  

Neni 19: Çdo institucion i arsimit të mesëm dhe çdo institucion publik dhe 

privat i arsimit post-sekondar do të lëshojë për çdo grup të studentëve, ekipit 

të studentëve ose organizatë studentore e cila është pjesë e një institucioni të 

tillë ose është njohur nga institucioni ose lejuar nga institucioni për t'u 

përdorur emri i saj ose objektet apo njihet nga institucioni që të ekzistojë si 

një grup unaffiliated studentore, ekipi studentor apo organizatës studentore, 

një kopje të këtij seksioni dhe seksione shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë; 

me kusht që, sidoqoftë,një institucion   

hazing (vazhdim) 

pajtueshmëriamekërkesat e këtij seksioni është që një çështje Institucioni 

kopje të këtij seksioni dhe seksione të shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë 
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grupeve unaffiliated studentëve, ekipe apo organizatat nuk përbën prova të 

njohjes ose të miratimit të institucionit të thënë unaffiliated grupet e 

studentëve, ekipe apo organizatat.  

Secili grup i tillë, ekipi apo organizata do të shpërndajë një kopje të këtij 

seksioni dhe seksione shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë për të arritur të 

anëtarëve të saj, plebes, zotimet apo kandidatëve për anëtarësim. Do të jetë 

detyrë e çdo grupi të tillë, ekipi apo organizate, duke vepruar përmes zyrtarit 

të tij të caktuar, për të ofruar çdo vit, të institucionit një mirënjohje vërtetuar 

duke deklaruar se grupi të tillë, ekipi apo organizatë ka marrë një kopje të 

këtij seksioni dhe tha seksione shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë, që secili 

prej saj anëtare, plebes garancie, ose aplikantëve ka marrë një kopje të 

seksioneve të shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë, dhe se grup i tillë, ekipi 

apo organizata kupton dhe pajtohet në përputhje me dispozitat e këtij 

seksioni dhe seksione shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë.  

Çdo institucion i arsimit të mesëm dhe të çdo institucioni publik ose privat të 

arsimit post-sekondar duhet, të paktën çdo vit, para ose në fillim të 

regjistrimit, të ofruar për çdo person i cili regjistrohet si student me kohë të 

plotë në institucionin e tillë një kopje të këtij seksioni dhe seksione 

shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë.  

Çdo institucion i arsimit të mesëm dhe çdo institucion publik ose privat i 

arsimit post-sekondar do të paraqesë, të paktën çdo vit, një raport me 

Regents e arsimit të lartë dhe në rastin e institucioneve të mesme, Bordi i 

Arsimit, vërteton se institucion i tillë ka përmbushur me përgjegjësinë e tij 

për të informuar grupet studentore, ekipet apo organizatave dhe të njoftojë 

çdo student me kohë të plotë të regjistruar prej tij e dispozitave të këtij 

seksioni dhe seksione shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë dhe gjithashtu 

vërteton se institucioni në fjalë ka 18 adoptuar një politikë disiplinore në 

lidhje me organizatorët dhe pjesëmarrësit e hazing, dhe se politika e tillë ka 

qenë e përcaktuar me theks të duhur në manualin për nxënësit ose mjete të 

ngjashme të komunikimit të politikave të institucionit të studentëve të saj. 

Bordi i Regents dhe, në rastin e institucioneve të mesme, Bordi i Arsimit do 

të nxjerrë rregullore që rregullojnë përmbajtjen dhe frekuencën e raporteve 

të tilla, dhe menjëherë do t'i raportojë prokurorit të përgjithshëm, çdo 

institucioni të tillë e cila nuk arrin të bëjë raport të tillë.  
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Testi hazing  

Pyetjet e mëposhtme kanë për qëllim për të ndihmuar udhëheqësit e 

nxënësve për të menduar në lidhje me çështjet e hazing gjatë planifikimit të 

aktiviteteve për organizatat e tyre. 
 

1. A do të keni ndonjë rezerva përshkruajnë aktivitetin prindërve tuaj, 

një mësues, ose një administrator shkolle? 
 

2. A do të kundërshtojë me aktivitetin duke u fotografuar për gazetën e 

shkollës apo lajmet televizive lokale? 
 

3. A ka një rrezik të lëndimit apo një çështje e sigurisë? 
 

4. A është kjo një ekip apo aktiviteti grup në të cilin anëtarët inkurajohen 

apo pritet të marrin pjesë dhe ku të miturit janë të konsumojnë alkool? 
 

5. Do të refuzojnë anëtarët aktualë të marrin pjesë me anëtarët e rinj? 
 

6.  A abuzimi emocional ose fizik rrezik aktivitet? 
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Ngacmimi 

Më 3 maj, 2010, shteti i Massachusetts nënshkroi në ligj Ligji Anti-Bullying. 

Ky ligj ndalon çdo veprim që do të shkaktojnë dëm emocional ose fizik për 

studentët, duke përfshirë mesazhet me tekst dhe përqeshjen mbi internet. Ky 

ligj kërkon që çdo punonjës të shkollës, duke përfshirë kujdestarët dhe 

punëtorët menca raportojnë incidentet e ngacmimit të dyshuar për drejtorët e 

ndërtimit për hetim.  

Në Shkollën e Lartë Winthrop ndonjë pretendim nga ngacmimi do të 

hetohen në shkollë dhe menjëherë do të raportohet në Departamentin e 

Policisë Winthrop për hetime të mëtejshme dhe veprim gjyqësor, nëse 

kërkohet.  

Ngacmimet, siç përcaktohet në MGL c. 71, § 37O, është përdorimi i 

përsëritur nga një ose më shumë nxënës apo anëtar i stafit të shkollës së një 

shkrim, verbale, ose shprehje elektronik ose një akt fizik apo gjest apo 

ndonjë kombinim i tyre, drejtuar në një objektiv atë:  

i. shkakton fizik ose dëm emocional për të target apo dëmtimin e pronës objektivit-

së; vendos 

objektivin në frikë të arsyeshme të lëndimit në vete apo të dëmtimit të tij apo 

pronën e saj;  

ii. krijon një mjedis armiqësor në shkollë për të synuar;  

iii. shkel mbi të drejtat e objektivit në shkollë; ose materialisht prish procesin arsimor 

ose funksionimin e rregullt të një shkolle.  

Ngacmimi karakterizohet nga një çekuilibër të fuqisë fizike, psikologjike ose 

emocionale. Bullying mund të përfshijë, por nuk kufizohet në: akte të 

frikësimit të tilla si përqeshjet, e quajtur emrin, verbal dhe sjellje jo-verbale 

se një person i arsyeshëm do të gjeni më frikësuese, poshtëruese dhe fyese, 

izolimin social të tilla si shmangje / përhapur thashetheme apo akuza të 

rreme; fizikisht sjelljet agresive duke përfshirë ndërhyrë me lëvizjen e një 

tjetri, vjedhje apo dëmtim të pronës. Bullying do të përfshijnë ngacmimi 

cyber-.  

(Shih politikën e plotë në faqen e internetit të shkollës në 
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www.winthrop.k12.ma.us.)  

 

 

 

 

 

Ekipi i Politikave Përzgjedhja 

Kjo është qëllimi dhe misioni i Departamentit Atletikës Winthrop për të 

siguruar nxënësit e Shkollave Publike Winthrop një shumëllojshmëri të gjerë 

të bashkë- aktiviteteve kurrikulare. Ajo është në këtë frymë që përzgjedhja të 

ekipeve tona sportive është bërë. Qëllimi është që të sigurojë mundësi për 

studentët, por edhe ekipet në terren që janë konkurruese dhe do të 

përfaqësojnë Winthrop me krenari dhe nder.  

Në sport, ku siguria (numri i pjesëmarrësve) e studentëve-atletët ynë është i 

lartë dhe manageability për udhëzimin e duhur është e nevojshme, trajneri i 

kreu mund të kërkojë një përpjekje-out për përzgjedhjen. Periudha provoni-

out do të jetë jo më pak se dy (2) seancat; nxitës i tifozëve të provoni-opozitë 

do të jetë një (1) seancë. Provoni-opozitë do të fillojë dhe do të përfundojë 

me kërkesat specifike të ekipit dhe pritjet që do të diskutohet me të 

studentëve-atletët.  

Trajneri kreu i këtij sporti në një bazë vit-për-vit do të bëjë përzgjedhje të 

ekipeve tona sportive me konsultim me ndihmës trajnerë ku është e 

aplikueshme. Përzgjedhja përfundimtare e pjesëmarrësve do të qëndrojë me 

trajnerin kokë.  

Kur një student nuk është zgjedhur për një ekip, trajneri i kreu, me kërkesë, 

do të diskutojë me arsyet e studentëve pse nxënësi nuk është përzgjedhur 

dhe ku studenti mund të përmirësojë.  

Ankesat e zgjedhjes përfundimtare të ekipit në fjalë atletike bëhet drejtorit 

sportiv me shkrim brenda dy (2) ditëve të përzgjedhjes përfundimtare. 

Drejtori sportiv do të përcaktojë nëse trajneri ka vepruar në përputhje me 

politikën e përzgjedhjes ekipit dhe përgjigjet me shkrim brenda një kohë të 

përshtatshme. Kjo është prindi / kujdestari dhe e drejta e nxënësit për të 

diskutuar ndonjë ankesë me drejtorin e shkollës së mesme. 
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Kjo është kryesore për Shkollat Publike Winthrop, Athletic Departamentit 

Winthrop, dhe stafi Winthrop stërvitje për të zgjeruar mundësitë e arsimimit 

për të gjithë studentët me atletikë. Team do të bëhet me kërkim të "studentit 

të përgjithshëm" si qëllimi.  

 

 

 

 

 

 

 

Politika tronditje  

Kjo politikë parashikon zbatimin e MA 105 CMR 201.000,të dëmtime në 

kokëdhe tronditje në Aktivitete jashtëmësimoreAtletikës.Politika vlen për 

të gjithë të mesme dhe shkollave të mesme nxënësit publike që marrin pjesë 

në ndonjë aktivitet jashtë programit. Kjo politikë siguron procedurat dhe 

protokollet për Shkollat Publike Winthrop në menaxhimin e dhe 

parandalimin e sportive të lidhura dëmtime në kokë brenda rrethit ose në 

shkollë.  

Shkollat Publike Winthrop është e angazhuar për të siguruar shëndetin dhe 

sigurinë e studentëve të saj dhe atletët studentëve. Politika në vijim tronditje 

përdor të fundit në hulumtimet mjekësore për të parandaluar dhe trajtuar 

dëmtime në kokë. Kjo është në pajtim me rregullat dhe procedurat e MIAA 

lidhur me trajtimin e lëndimeve në kokë dhe concussions.  

Në qoftë se një student merr pjesë në një aktivitet jashtë programit atletike 

bëhet i pandërgjegjshëm, gjatë një praktikë ose konkurs ose vuan trauma 

kokë, nxënësi nuk do të kthehet në praktikën ose konkursit ose të marrë 

pjesë në ndonjë veprimtari jashtë atletike derisa studenti jep autorizim me 

shkrim për pjesëmarrje të tillë, nga një mjek i licencuar, neurophysiologist 

licencuar, trajner i çertifikuar atletike, apo të tjera të kujdesit të trajnuar në 

mënyrë të përshtatshme ose licencuar shëndetësor profesional të drejtorit 

sportiv të shkollës.  

Shembuj të kritereve për kthim pas një tronditje / dëmtim i trurit / lëndim në 
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kokë:  

● pastrimin e shkruar për të luajtur apo praktikë nga një 

profesionalemjekësore  

● Normal bazë testimin ndikimi  

● Verifikiminnga WHS Trajner 

● Completely asimptomatike - nuk ka simptoma fare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Politika tronditje (vazhdim) 

Kompletuar mbikëqyrur kthimit diplomuar për luajnë protokollit: Çdo hap 

duhet të marrë njëzet e katër orë. Hapat duhet të përfundojë pa kthimin e 

asnjë simptomë. Nëse ndonjë simptoma ndodhin, atlet kthehet në hapin e 

mëparshëm asimptomatike, pas njëzet e katër orë kanë kaluar.  

∙ Nuk ka aktivitet - plotë të pushojë, deri sa të gjitha simptomat 

largohem  

∙ aktivitet Dritë aerobic - asnjë heqjen më pak se 70% normë max 

zemrës  

∙ Sports ushtrim të veçantë - nuk ka aktivitete që përfshijnë goditur 

kokën - shembuj përfshijnë patinazh, drejtimin stërvitje për basketboll 

apo futboll  

∙ jo-kontakt stërvitje - më komplekse, atleti mund të fillojë heqjen - 

shembuj përfshijnë kalimin stërvitje për futboll, të shtënat stërvitje për 

futboll, hokej dhe basketboll 

∙ praktikë Full kontaktit - duhet të kenë leje një profesionist mjekësor 
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dhe një test normale për përparimin në këtë hap  

∙ Kthim për të luajtur lojë 

 Referencat ligjore: MGL 166  

 

 

 

Nëse një Atlet Student është diagnostikuar me katër concussions gjatë gjithë 

karrierës së tyre të shkollës së mesme, një specialist tronditje duhet të qartë 

në atlet për t'u kthyer për të luajtur. Pasi pastruar nga specialisti, atleti duhet 

të përfundojë kthimin për të luajtur protokoll me trajnerin tonë atletike. 
 

 

 

 

Edhe pse nuk është përmendur Winthrop Shkolla e mesme dhe e saj 

studenti-atletët do të ndjekë dhe të veprojnë në përputhje me udhëzimet dhe 

rregullat MIAA doracak. Duhet të theksohet se Shkolla e Lartë Winthrop ka 

autoritetin për të zbatuar rregulla më të rrepta se sa janë të vendosura nga 

MIAA. Qëllimet e këtij manuali janë të sigurojë informacion dhe njohuri për 

ata që marrin pjesë në aktivitetet jashtëshkollore në Shkollën e Lartë 

Winthrop. Ju lutemi të këshilluar se raste, jo të përmendura në këtë doracak, 

mund të dalë dhe do të trajtohen në përputhje me çdo situatë.  


