
1 

 

 

 

 ونثروب الثانوية

 Street, 02152 ببببب 151
 MA ,بببببب

-539 (617) :رقم الهاتف) :617 (5505-846  ,الفاكس

0535 
 - ببببب ببببب بببببب بببب بببببببب 

  ببببب ,Capasso ببببب ببببب  
 بببببب ببببببب Serino ببببب ببببب 

 

   

 

 بيان مهمة ونثروب الثانوية

 

 ونثروب الثانوية ملتزم باالمتياز فى العاب القوى فى اطار التزام اكبر على التفوق فى التعليم. كطالب

 الثانوية اعتقادنا ان يعزز الطابع للكوادر الرياضية القيم. وهدفنا هو ان Winthrop رياضى هنا فى

 :هذا البرنامج الرياضى ستسمح لجميع الرياضيين الطالب التالية

 .اتمام جميع متطلبات اكاديمية ●

 .والقدرة على التنافس فى بيئة مشجعة وبناءة االنمائية النمو ●

 .بناء تفاهم فخر والمشاركة المجتمعية ●
 

 

 

 

 

 
 
 

 بببببب ببببببب بببببب بب بببب ببب بببب" 
 ببببب ,بب ببببب ,بب ببببب ,بب ببببب بببببب
 ,بب بببببب بببببب بب ببببب بب ببببب
 او ببببب ,بب بببب ببببب ببببببببب بب
 بببببب/بب ببببب بب بببببب بببببب بب

 ."بببب بب ببببببب بببببببب

 مدونة قواعد السلوك Wine Spectator & الوالد

 .فيما يتعلق بالمدربين المسؤولين الرياضيين .1
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 لعبة الحضور امتياز! اذا كان المسؤولون او يحدد مسئول العاب السلوك غير مناسب, يمكن .2

 .ان يطلب الى المتفرج اخالء المبنى

 المتفرج, ودور بشكل ايجابى لدعم الفريق. غير هتاف او مضايقة غير مقبولة وال يمكن ان .3

  .تفلت من العقاب

 .المضايقات: يغطى نطاقا واسعا من تصرفات ذات طابع هجومى"

 الغرض قد تشمل على سبيل المثال ال الحصر; بسبب العرق او اللون

 او نوع الجنس او الميل الجنسى او الدين او السن او العجز. من

 المفهوم عموما السلوك يهدف الى زعزعة او االنزعاج, يتخذ طابع

 التكرار. من الناحية القانونية متعمدا السلوك وجد تهديد او مثيرة

 ."للقلق

 التصرفات غير المقبولة 

 يصرخ/السلبية تجاه فريق المعارضة يهتفون لعبة او المشاهدين ●

  السخرية من ●

 تدريب الطالب الرياضيين من مواقف ●

  .تذكر ان االحداث الرياضية خبرات التعلم للطلبة االخطاء فى كثير من االحيان .4

  .احترام سالمة االراضى حكم المباراة .5

 فى اى وقت خالل ترشح المتفرج التفاعل مع المدرب او العب, ما لم يسمح مسئول العاب .6

 .هذا التفاعل, اى ضرر

 سبكتور االباء/االوصياء و الالعبين سينتظر حتى الساعة 9:00 صباحا فى صباح اليوم التالى .7

 .بعد لعبة/الممارسة, قبل تناول اى قضية

a. بريد الكترونى/االتصال المدير الرياضى لتحديد موعد لمناقشة هذه المسالة. 

b. فى حالة الطوارئ رجاء االتصال الرياضى االدارة او السلطات المحلية.  

 

 اى شكل من اشكال السلوك غير المقبول يخضع للتاديب, على االرجح, من نقل الحدث. للطالب ويشمل

  .هذا االختبار الدورات الدراسية االجتماعية او التعليق او حتى االحالة الى الشرطة

 الثانوية Winthrop البرامج الرياضية فى

 

 الربيع فصل الشتاء سقوط

 البيسبول كرة السلة )البني  ن والبنات( دليلك

Cross Country (بني  ن وبنات) الكروس )بني  ن وبنات( (هوىك البني  ن والبنات 

 سوفتبول دليلك لكرة القدم

ن )بني  ن وبنات( سباحة  ملعب جولف  المضمار الخارج 

 ملعب تنس )بني  ن وبنات( الشتاء المسار )بني  ن وبنات( كرة القدم )بني  ن وبنات(

 االبحار   وكرة

      

 **الطالب يستطيع المحول الرياضة بعد اسبوعين من بداية الموسم**
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 ااا ااااااا

 اشعار اتلتيك خطر االصابة - المشاركة فى العاب القوى خطير فى حد ذاته. وعلى الرغم من اننا نوفر

 الموظفين الفنيين ونوعية المعدات والمرافق االصابات يمكن ان تحدث. جميع الطالب يشاركون فى

 العاب القوى طوعا اذن من الوالدين/االوصياء. والى جانب هذه المشاركة والطالب الوالدين/االوصياء

  .قبول ا خطار الطالب يعرضون انفسهم

 

 ااااااا

 كل طالب رياضى مطلوبة الستكمال عدد من الخطوات قبل ان يحق لهم. وسيتلقى كل طالب بطاقة

 المشاركة التى يمكن العثور عليها فى مكتب المدير الرياضى. والغرض من هذه الورقة هو ضمان

 ان جميع الطالب الرياضيين مرت فى وثائقهم, دفعت رسوم استخدام على الموسم القادم. بطاقات

 .المشاركة هذه سوف يوقع عليها بعد, وستكون دليل الطالب رياضى مؤهال للمشاركة فيها

 

       اشكال  الشخصية

 لماديةا -            ممرضة -

 

               الرسوم -      المدير الرياضى -

 شهادة الدراسة االستقصائية الثانية -      

 يشترط التسجيل/شكل ارتجاج فى المخ -                                                     

 كتيب الرياضية -                                                     

  اختبار اثر خط القاعدة -                                                     

 )للمدربين يمكن ان يوقع على اثر التجارب ايضا(.                                                     

 اااااا

 بطولة ونثروب interscholastic اعتمدت اللجنة رسوم المستخدم سياسة Winthrop مدرسة فى

 الثانوية. وتنص هذه السياسة على كل رياضى ستدفع رسوم المستخدم لكل الرياضة. بعض المبادئ

 :التوجيهية العامة فيما يلى

 (!شيكا مصرفيا او امواال فقط) يمكن الدفع بواسطة بطاقة االئتمان عبر االنترنت او -

o ويمكن صرف الشيكات السياحية الشيك ونثروب المدارس الحكومية 

 الدفع قبل بدء االختباراتيتم  -

o ويمكن ان يؤدى عدم دفع الطالب رياضى ال يحق لهم اللعب 

 وسيتم السداد الى مكتب المدير الرياضى او االعمال التجارية -

 دفع رسوم المستخدم ال يضمن وقت اللعب -

 ال تعاد بعد المباراة االولى, يصبح الطالب غير مؤهلين, او بدا الفريق -

 

 اااااا اااااا

 الرياضيين يجب فحص كل عام لكى تكون مؤهلة للحصول على الرياضة المشاركة. اتلتيك بشروط

 اهلية طبيب نفسانى ينتهى 13 شهرا اعتبارا من تاريخ اخر فحص جسدى. ولكى يظل رياضى, دليل

 مستكمل الفحص البدنى ويجب تقديمها قبل الطالب يسمح لها بالمشاركة فى اى ممارسة او اللعبة. اذا



4 

 

 ال يمكن للرياضيين موعد وقت انتهاء مذكرة من الترابى يجب ان تقدم, اقرار الرياضى حتى اكتمال

  .االختبار

 

 ***اى العب الطلبة لم تكمل كافة متطلبات التسجيل يمكن حجبها عن انجاز اللعاب القوى حتى***

 

 

 اااااا

 اذا اصيب الرياضى للطالب فى اى وقت اثناء الوقت ونثروب الثانوية ويسعى طبية, رياضى ال يعود

 الى الممارسة او المنافسة او المشاركة فى اى نشاط رياضى خارج المنهج حتى يقدمه الطالب اذن

  .خطى لهذه المشاركة, من الرعاية الصحية المهنية المرخصة الى ادارة المدرسة المدير الرياضى

 

 

 

 

  ااااااا اااا/اااا

 بدون طعام و/او المشروبات غير المياه المسموح بها فى اى من المجاالت الرياضية التى تشمل على

 :سبيل المثال ال الحصر

 العاب رياضية ●

 غرفة المالبس ●

 غرفة متعدد االغراض ●

 غرفة االثقال ●

 اى طالب ذالكم الطعام والمشروبات فى المناطق المعينة على مواجهة االجراءات التاديبية. الفريقين

 .المتنافسين متفرج, سيطلب منك اتباع نفس القواعد

 

 ااااااا ااااااا

 طالب فى التربية البدنية من الدرجة االولى للمشاركة فى العاب القوى فى ذلك اليوم, ما لم يذكر خالف

 ذلك بكون المعلم او ادارة تغيير يعتبر جزءا من المشاركة(. اعفاء اى طالب طبيا التربية البدنية الدرجة

 .PE class ال يجوز لهم المشاركة فى االلعاب الرياضية طالما انهم اعفاء

 

 اااااااااا ااااا

 طالب يجب تمرير ما ال يقل عن ستة من اصل سبعة فصول خالل الفترة التى سبقت الحدث يمثل/موسم

 مؤهلة. تاريخ اصدار بطاقات لمدة تحدد اهلية الطالب. وفى الحاالت القصوى بسبب صحة الطالب

 .يجوز AD/)الموثقة الطبية( او ظروف االسرة )مثل وفاة احد افراد االسرة المباشرين, االصيل

 المدرسة الصيفية ال يغنى الدرجة على التقرير البطاقة. - 

 تحدد االهلية الطويلة االجل فصل الخريف, وليس عموما. و 4- 

 

 ااااااا اا

 اقل من 19 سنة او قبل االول من سبتمبر من هذا العام منتخب وال تقل اعمارهم عن 16 سنة فى او

 .قبل 1 سبتمبر من الفئة 9
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 اااااا ااا

 اى طالب من مدرسة ثانوية اخرى ابالغ المدير الرياضى وشكل 200 يجب ان تكتمل قبل رياضى

  .مؤهال للمشاركة فيها

 

 

 

 ااااا اااا

 فى نهاية كل فترة الوسم التقارير المرحلية بطاقات( الدرجة التقرير سيتم تشغيلها. اى رياضى تلقى

 فى االسبوع القادم احتفاال. عدم حضور او xدرجة 69 او اقل, سيكون مطلوبا من قاعة الدرس, 2

  .تاخرها عن الطالب الذى تحق له المشاركة فى العاب القوى فى يوم معين

 

 ااااااا ااااا

 ,فى حالة الغاء المدارس جميع االحداث )الممارسة/العاب( سيلغى والمنشات الرياضية سيكون مغلقا

  .ما لم يرد نص بخالفه من المدير الرياضى, او المراقب

 

 ااااااا/ااااا

 وسيصدر كل طالب موحد فى بداية كل موسم, وفى بعض الحاالت, يكون فى نهاية الموسم. انها

 مسؤولية الرياضى بشكل صحيح على جميع هذه المواد سوى البلى العادى فان الطالب بدفع البنود

 المفقودة او التالفة. اذا لم يعد التزاما النموذج المقدم الرياضى للطالب تعتبر مسؤولة عن اى فقدان او

  .تلف

 

 ااااااا ااااااا

 ما لم توجد ارشادات باالتوبيس او االدارة, اى رياضى من الوزن وصالة العاب رياضية او غيرها

  .من المرافق الرياضية دون اشراف مالئم

 

 ااااااا/اااااا

 يجب ان يكون الطالب فى المدارس بحلول الساعة 9:00 صباحا الى المشاركة و/او حضور اى مزيد

 من النشاط. فى حال غيابه او طردهم فى اى وقت خالل النهار, وال يحق للطالب ان يوما ما لم يعفهم

 االدارة. اذا حدث انخفاض خالل عطلة نهاية االسبوع او العطالت/االجازات), يجب ان يكون

 .الرياضى اليوم الدراسى االخير قبل الحدث

 

 

 

 

 

 ااااا
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 من كل مباراة. اى استثناءات من هذه القاعدة يجب ان van/ويطلب من الطالب ان يركب الباص

 تحصل على موافقة مسبقة من المدير الرياضى او الرئيسية. فى اى وقت من االوقات طالب يسمح

 .لنفسه على لعبة او الوفاء بها

 ااااااا ااا اااا اااا

 صادق اعضاء فريق مدرسة يمنعون من المفقودين مدرسة ثانوية او المنافسة بغية المشاركة فى نشاط

 يعترف. اول جريمة : طالب معلق رياضى MIAA رياضى غير المدرسية/الحدث فى اى رياضة

 %من الموسم )انظر الرسم البيانى فى المادة 62(. الجريمة الثانية : طالب معلق رياضى 25 25%

  .اضافية من الموسم غير مؤهل للدورة لعب وه االنتهاك

 

 اااااااا ااااااا

 ,ويحظر استخدام الهواتف المحمولة من جميع غرف الخزائن الرياضية. وخالل االحداث الرياضية

 الهواتف المحمولة اال فى حاالت الطوارئ. اى مناسبة الستخدام الهاتف المحمول يؤدى الى اجراءات

  .تاديبية

 

 اااااااااا ااااا

 ,ال يفصل الطالب من التعليم, بغض النظر عن كمية استخدام او استهالك او حيازتها او شراء او بيع

 بحضور, او التخلى عنه اى المشروبات التى تحتوى على الكحول ومنتجات التبغ والماريجوانا, ولها

 مبخرة هواء الستعمال السيجارة االلكترونية او اى مادة خاضعة للمراقبة. يرجى المالحظة فى

Winthrop الثانوية كتيب "وجود" تشير الى حاالت دون االباء/دون اشراف الولى فى الحضور. اذا 

  :كان اى من هذه الشروط, تنتهك الطالب يخضع توقيع العقوبات التالية

 MIAA & ونثروب الثانوية الجزاءات على النحو التالى:  

  تعليق على اول جريمة 25% •

  تعليق على الجريمة الثانية 60% •

 تعليق وانجاز برنامج االعالة المعتمدة الجريمة الثالثة: بمجرد اكتمال البرنامج 60% •

 .تعليق تعود الى 40% من الموسم

 

 

 الطالب يحظر حيازة او استخدام اى نوع من انواع التبغ المنتج/الماريجوانا السجائر االلكترونية**

)e-او اى جهاز الكترونى )السجائر vaporizing بينما تعرضت لهما ممتلكات المدارس فى اى 

 وقت اثناء مشاركته فى مدرسة خارج الحرم الجامعى نشاط ذى صلة. منطقة وموظفيها بصرامة

 الحظر المفروض على استخدام منتجات التبغ/الماريجوانا, السجائر او اى جهاز الكترونى

vaporizing الطالب وغيرهم فى المدارس وفى المدرسة فى رعاية انشطة المدرسة**. 

 

 %جريمة - 25 1

  من االحداث  /عقوبة االعدام #  من االحداث  /الموسم #
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1-7 1 

8-11 2 

12-15 3 

16-19 4 

 5 فما فوق 20

  %جريمة - 60 2

  من االحداث  /عقوبة االعدام #  من االحداث  /الموسم #

1-3 1 

4 2 

5-6 3 

7-8 4 

9 5 

10-11 6 

12-13 7 

14 8 

15-16 9 

17-18 10 

19 11 

 12 فما فوق 20

 

 

 ااااااا اااا
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 .واعتمد المؤتمر شمال شرق القاعدة التالية فى 27 اب/اغسطس 1998

 

 او MIAA وقال " بمجرد ان الطالب انتخاب قائد المنتخب وانه ينتهك 

 مدارسهم سياسة المخدرات والكحول فى اى وقت خالل السنة, فانها ستفقد

 ."شرف المشاركة فى كابتن المنتخب

 

 موقف النقيب احد الشرف القيادة والمسؤولية. ونتيجة لذلك, طالب الرياضيين بهذه الصفة من

 المتوقع ان تتصرف بطريقة مثالية داخل المدرسة وخارجها. اى فى اى انتهاك القبطان فى

 تخصص القانون مما يؤدى الى المدرسة او تعليق الرياضية قد يفقد قيادته وسيبذون قصارى

 .جهدهم

 

 ااااااا ااا

 ذكر الفريق الرياضية امتياز واللعب الزمن المتغير بانها جزء من فريق العاب القوى. ومن المحتم ان

  .بعض الطالب الرياضيين وسيلعب اكثر من الطالب الرياضيين

 العوامل التى تؤثر فى اللعب تشمل االلتزام بموقف الحضور بالطبع مهارة محددة رياضى فى

 الرياضة. وهذا قد يعنى ان بعض الطالب الرياضيين قد تشغيل اكبر من غيرها. كما لعب وقت

 الطالب الرياضيون من سنة الى اخرى بسبب الرياضيين فى المدرسة, والتغيرات فى قدرات

 .الطالب الرياضيين, او السباب اخرى. مدربين فرصة اختيار الطالب الرياضيين فى كل مباراة

 

 اااااا

 

 هيزينج كما وصفها القانون ماساشوستس العام الفصل 269, المواد 17 و18 و19 الى 17. ما

 لمجلسى الشيوخ والنواب فى المحكمة العامة وتقوم السلطة من نفس ما يلى: الفصل 269 من

  :قوانين عامة تعدل باضافة الفروع الثالثة التالية

 الباب 17: وكل من شارك او المنظم الرئيسى فى الجريمة باالعمال المرهقة كما هى محددة فى هذا

 المستند يعاقب بغرامة ال تزيد على ثالثة االف دوالر او بالسجن فى تصحيح لمدة ال تزيد عن سنة

 واحدة )1( او للغرامة والسجن معا. مصطلح "لعبة االستغماية" كما هو مستخدم فى هذه المادة وفى

 المادتين 18 و19, اى اجراء او طريقة للبدء فى اى تنظيم طالبى, سواء العامة او الخاصة, التى

 تعرض للخطر عمدا او تهور او بالصحة العقلية او البدنية اى طالب او اى شخص اخر. ويشمل هذا

 السلوك الجلد والضرب, واالكراه على تمارين رياضية, والتعرض الطقس االستهالك االجبارى اى

 غذاء الخمر او المخدرات او المشروبات او مادة اخرى او اى معاملة وحشية او االضطرار الى

 ,النشاط البدنى الذى من المحتمل ان تؤثر سلبا على صحتهم او سالمة اى طالب او اى شخص اخر

 او مجموعة من المواضيع مثل الطالب او اى شخص اخر, الى اقصى ضغط عصبى تشمل الحرمان

  .من النوم او الراحة او بمعزل عنها

 وعلى الرغم من اى حكم اخر من احكام هذه المادة, على العكس من ذلك, ال يجوز كدفاع الى محاكمة

  .بموجب هذا االجراء
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 الباب 18: فمن يعلم ان شخصا اخر ضحية لعبة االستغماية على النحو المحدد فى المادة 17, فى مكان

 ,ارتكاب الجريمة, وذلك بالقدر الذى يمكن لهذا الشخص دون خطر الخطر على نفسه او على االخرين

 .من االبالغ عن هذه الجريمة الى مسئولى تطبيق القانون بمجرد ان يصبح ذلك عمليا بصورة معقولة

  .غرامة ال تتجاوز الف دوالر وتاديب من عدم االبالغ عن هذه الجريمة

 الباب 19: كل مؤسسة للتعليم الثانوى, كل االماكن مؤسسة خاصة للتعليم ما بعد الثانوى يصدر لكل

 طالب, او منظمة طالبية الطالب الذى هو جزء من هذه المؤسسة او تعترف بها المؤسسة او سمحت

 بها المؤسسة استخدام اسمها او المرافق او معروفة لدى مؤسسة موجودة سرحت ومجموعة من

   الطالب, الطالب او الطالبة على نسخة منه هذا القسم واالقسام 17 18, شريطة ان المؤسسة

 (اااا) اااااا

 االمتثال لمتطلبات هذا القسم مؤسسة قضية نسخ من هذا القسم واالقسام الى اشتداد حدة 17 118

 الجماعات الطالبية, وال فرق او المنظمات يشكل دليال على اعتراف المؤسسة او اقرار ان سرحت

  .الجماعات الطالبية, او فرق

 كل هذه المجموعات, او فريق المنظمة بتوزيع نسخة من هذا القسم واالقسام 17 118 الى اعضائها

plebes ويتعهد او طلبات العضوية. ومن واجب كل من هذه المجموعات, او تعمل من خالل تعيين 

 لتسليم سنويا المؤسسة ان يشهد اقرار قائال ان هذه المنظمة, او تلقت نسخة من هذا الفرع ان االقسام

 او مقدمى الطلبات قد تلقت نسخة من االقسام plebes 17 كل عضو من اعضائها, ويتعهد 118 17

  .هذه المنظمة, او يفهم توافق على االمتثال الحكام هذا القسم واالقسام 17 18 118

 كل مؤسسة للتعليم الثانوى, كل مؤسسة عامة او خاصة بعد التعليم الثانوى على االقل سنويا قبل او

 عند البدء فى التسجيل, بتسليم كل شخص بالتسجيل بوقت كامل فى هذه المؤسسة بنسخة من هذا القسم

  .واالقسام 17 18

 كل مؤسسة للتعليم الثانوى, كل مؤسسة عامة او خاصة فى مرحلة ما بعد التعليم الثانوى يقدم على

 االقل سنويا تقريرا مع مجلس التعليم العالى فى المؤسسات الثانوية, والتعليم, تثبت ان هذه المؤسسات

 قد امتثلت مسؤولية ابالغ الفرق او الجماعات الطالبية, والمنظمات ابالغ كل طالب تسجله بدوام كامل

 من احكام هذا القسم واالقسام 17 118 كما يشهد ان المؤسسة 18 اعتمدت سياسة تاديبية فيما يتعلق

 باالعمال المرهقة المنظمون والمشاركون, وان هذه السياسة المبينة مع ايالء االهتمام المناسب فى

 دليل الطالب او ما شابه ذلك من وسائل االتصال فى المؤسسة السياسات الرامية الى طالبها. مجلس

 االوصياء و فى حالة المؤسسات الثانوية مجلس التعليم اصدار اللوائح التى تنظم محتوى وتواتر تلك

  .التقارير, فورا الى المدعى العام, اى مؤسسة من هذا النوع الذى يفشل فى هذا التقرير

 

  فى لعبة االستغماية اختبار

 االسئلة التالية هى مساعدة زعماء الطالب على التفكير فى قضايا االعمال المرهقة عند تخطيط

 .انشطة منظماتهم

 

 ?هل لدينا تحفظات وصف النشاط وبالوالدين احسانا مدرس او مدير مدرسة .1
 

 هل تمانع فى النشاط الذى يجرى تصويرها للمدرسة صحيفة او محطة تلفزيون اخبارية .2
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 ?محلية
 

 ?وهل هناك خطر االصابة او مسالة السالمة .3
 

 ,هل هذا الفريق او نشاط المجموعة اعضاؤها بالتشجيع او المتوقع ان يحضر فيه االحداث .4

 ?الكحول
 

 ?ان االعضاء الحاليين الذين يرفضون المشاركة مع االعضاء الجدد .5
 

 ?هل النشاط البدنى او العاطفى او المخاطر  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اااااا

 القانون. وهذا القانون Anti-Bullying فى 3 ايار/مايو 2010, والية ماساتشوستس ليصبح قانونا

 يحظر اى اجراء من شانه ان يتسبب فى الحاق الضرر المعنوى والمادى الطلبة, بما فى ذلك

 الرسائل النصية والسخرية عبر االنترنت. ويقتضى هذا القانون, بما فى ذلك موظف فى كل مدرسة

  .حارسة كافيتريا تقارير العاملين فى الحوادث التى يشتبه فى انها البلطجة فى بناء اسس للتحقيق فيها

 الثانوية اى ادعاء من البلطجة سيجرى التحقيق فى المدرسة على الفور ابالغ Winthrop فى

  .ونثروب ادارة الشرطة الجراء المزيد من التحقيقات القضائية اذا اقتضى االمر
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 الفقرة 37 س هو االستخدام المتكرر من جانب ,c. 71 على النحو المعرف فى ,.M.G.L البلطجة

 واحد او اكثر من الطالب او من اعضاء هيئة التدريس من مكتوبة, او االلكترونية او التعبير عن

  :الفعل او مادى او اية مجموعة من الفئتين, تستهدف هدفا

i. اذى بدنى او هدف والضرر النفسى او تلف ممتلكات المستهدفة لالماكن 

  الهدف فى الخوف المعقول من الضرر نفسه او تلف ممتلكاته;

ii. ;يخلق بيئة معادية فى المدارس المستهدفة  

iii. رس المستهدفة او ماديا كبيرا يعطل العملية التعليمية او التشغيل المنتظم فى ينتهك حقوق االطفال فى المدا

  المدرسة.

 :البلطجة يتسم باختالل جسديا او نفسيا او عاطفيا. البلطجة قد تشمل على سبيل المثال ال الحصر

 اعمال التخويف مثل السخرية, اسم, والشتم وااليذاء سلوك اى شخص عاقل يجد تخويف واذالل

 الهجومية والعزلة االجتماعية مثل تجنب/نشر اشاعات او اتهامات زائفة جسديا السلوك العدوانى

  .منها التدخل فى حركة اخر سرقة او اتالف الممتلكات. البلطجة يشمل سيبدا البلطجة

  .)k12.ma.us.ونثروب.www انظر سياسة كاملة المدرسة(

 

 

 

 

 

 ااااااا اااا اااااا

 قصد وبعثة ونثروب اتلتيك االدارة توفير طلبة المدارس الحكومية ونثروب مجموعة واسعة من

 االنشطة التحليلية والتحصيلية. وبهذه الروح الرياضية لدينا اختيار. والقصد من ذلك هو توفير الفرص

  .للطالب ولكن ايضا االفرقة الميدانية تنافسية ويمثل ونثروب بكل فخر وشرف

 فى الرياضة حيث االمان )عدد المشاركين( الطالب الرياضيين فى المقام االول وعلى قابلية ادارة

 التعليم الصحيح, قد تتطلب المدرب حاول مغادرة لالختيار من بينها. المحاولة فترة ال تقل عن سنتين

 ساقطه ببروفة منه )1(. ببروفة سيبدا وينهى فريق محددة المتطلبات والتوقعات التى ستتم ;)2(

  .مناقشتها مع الطالب الرياضيين

 المدرب لهذه الرياضة على اساس سنوى سيجعل االختيار الى فرق الرياضيين مع التشاور مدربين

  مساعدين حيثما ينطبق ذلك. االختيار النهائى ويكون المشاركون المدرب

 عندما يتم اختيار الطالب على فريق المدرب, عند الطلب, مع االسباب الطالب ال يختار الطالب حيث

  .يمكن للطالب

 نداءات باالختيار النهائى ان يكون الفريق الرياضية الى المدير الرياضى كتابيا فى غضون عامين

 ايام من االختيار النهائى. يحدد المدير الرياضى اذا كان المدرب قد امتثل الفريق اختيار واالستجابة )2(

 كتابيا فى غضون فترة زمنية مناسبة. وهو احد الوالدين/الجارديان الطالب الحق فى مناقشة اى طعن

 .بمدير المدرسة الثانوية
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 المدارس العامة, ونثروب االدارة الرياضية ونثروب Winthrop ومن االهمية القصوى بمكان فى

 بحراسات تمديد الفرص التعليمية لجميع الطالب من خالل االلعاب الرياضية. ويكون االختيار الفريق

  ."بالنظر الى مجموع الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 ااااااا اااااا 

 وتنص هذه السياسة على تنفيذ ما 201.000 105 اتفاقية النقل الطرقى, بجروح فى الراس االنشطة

 الرياضية الخارجة عن المنهج الدراسى االرتجاجات تحتاج السبوع فى. وتطبق هذه السياسة على

 جميع طلبة المدارس المتوسطة والعليا الذين يشاركون فى اى من االنشطة الخارجة عن المناهج

 الدراسية. وتنص هذه السياسة على االجراءات والبروتوكوالت المتعلقة ونثروب المدارس العامة فى

 ادارة ومنع حدوث اصابات فى الراس نتيجة التصادمات ذات صلة بالرياضة داخل الحى او

  .المدرسة

 المدارس العامة ملتزمة بضمان صحة وسالمة طالبها الرياضيين الطالب. ارتجاج Winthrop فى

 واللوائح MIAA التالية يستخدم سياسة احدث البحوث الطبية للوقاية من اصابات فى الراس. يمتثل

  .واالجراءات المتعلقة بمعالجة بجروح فى الراس االرتجاجات تحتاج السبوع

 لو ان الطالب الذى يشارك فى النشاط الرياضى اصبح فاقد الوعى الالمنهجية اثناء الممارسة او

 المنافسة او يعانى من صدمة او الراس الطالب الى الممارسة او المنافسة او المشاركة فى اى نشاط

 رياضى خارج المنهج حتى يقدمه الطالب اذن خطى لهذه المشاركة, من طبيب مرخص

neurophysiologist مرخص معتمد, مدرب رياضى او مدربين تدريبا مناسبا او الرعاية الصحية 

  .المهنية المرخصة الى ادارة المدرسة المدير الرياضى

  :امثلة على معايير عودتهم بعد ارتجاج/اصابة المخ/بالراس

  تصريح مكتوب او الممارسة من طبيب متخصص ●

  خط االساس العادى اثر اختبار ●

 الخلوص من المدرب ودراسة الحالة الصحية ●

  فغالبا ال االعراض تماما على االطالق ●
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 (اااا) ااااا اااااا

 اكملت اشرف تخرج تلعب البروتوكول: ينبغى ان تتخذ كل خطوة فى الساعات االربع والعشرين

 الماضية. الخطوات يجب ان تتم دون اى اعراض. اذا حدثت اية اعراض رياضى يعود الى الخطوة

  .السابقة بدون اعراض بعد اربع وعشرين ساعة

  اى نشاط - راحة تامة حتى تهدا االعراض الكاملة   

 ضوء نشاط رياضة بدنية - رفع الحظر ليس اقل من 70% الحد االقصى لمعدل سرعة   

  نبضات القلب

 الرياضة ممارسة محددة - ال يشمل الراس ضرب - وتشمل االمثلة على الجليد يعمل   

  تدريبات او كرة السلة او كرة القدم

 عدم االتصال التدريبات الرياضى - اكثر تعقيدا, قد تبدا برفع - وتشمل االمثلة تمرير   

 تدريبات لكرة القدم وتدريبات الرماية لكرة القدم والهوكى وكرة السلة

 ممارسة االتصال الكامل - ال بد ان يكون طبيب متخصص فى ازالة اختبار عادية تقدم   

  على هذه الخطوة

 العودة الى اللعب   

  ببببببببب M.G.L. 166 :ببببببب 

 

 

 

من اربع االرتجاجات تحتاج السبوع طوال حياته فى مدرسة ثانوية و طالب رياضى يتم تشخيصانا 

للعودة الى التشغيل. فور ازالة المتخصصين الرياضى ارتجاج فى المخ ان المتخصصين فى ,

 يجب ان تلعب البروتوكول مع اتلتيك مدرب رياضى. 
 

 

 

 

 الثانوية الطالب الرياضيين وان تلتزم بالمبادئ التوجيهية والقواعد Winthrop رغم عدم وروده فى

MIAA الدليل. ومن الجدير بالذكر ان ونثروب الثانوية سلطة انفاذ قواعد اشد صرامة مما تفرضها 

MIAA. نوايا هذه ودليل للتبصير ومعرفة المشاركين فى االنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية فى 
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Winthrop الثانوية. يرجى مالحظة ان الحاالت التى لم يرد ذكرها فى هذا الكتيب, وسيجرى تناولها 

  .وفقا لكل حالة


