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ﻣﻘدﻣﮫ
ﻓﻌﺎﻟﺗﮭﺎی ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،اﻟزاﻣﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ،و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ ﺑﯾن ﻣدارس )ﺑطور ﮐل "ﻓﻌﺎﻟﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی"( ﺑﺧﺷﯽ از
ﮐل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدرﺳﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻓرﺻﺗﮭﺎﯾﯽ ﺟﮭت ﮐﺳب ﺗﺟرﯾﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای داﻧش آﻣوز ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺣﺿور و ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
داﻧش آﻣوزی ﯾﮏ اﻣﺗﯾﺎز اﺳت ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﺣق .ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣدارس ﻣﻣﮑن اﺳت ﺻﻼﺣﯾت ﯾﮏ داﻧش آﻣوز را ﺑطور ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﯾﯽ از
ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوز ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب اﺟرا و ﯾﺎ ﺑﻧﻣﺎﯾﻧﮕﯽ از طرف ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ  FCPSﺑﺎﺷد رد ﮐﻧﻧد ،ﺑدﻟﯾل رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت
ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ آن رﻓﺗﺎر در طول ﺳﺎﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ ،ﻋﺻر ،آﺧر ھﻔﺗﮫ و ﯾﺎ ﺗﻌطﯾﻼت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺷﺎﺳت
ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود از ﺧﺷﻧوﻧت و ﯾﺎ ﻧﻘض ﻣﻘررات در :ﻗواﻧﯾن و ﺗﻌﮭدات ﻣﻘرر ﻣﯾﺎن داﻧش آﻣوز و ﻣرﺑﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ ،اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎ ،ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن؛
دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی رﻓﺗﺎری داﻧش آﻣوز در ﻣدرﺳﮫ ﻣﺣﻠﯽ؛ ﻣﻘررات ) VHSLﻟﯾﮓ دﺑﯾرﺳﺗﺎن وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ(؛ ﯾﺎ ﻣﻘررات ﮐﻧوﻧﯽ 2601
ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﮐﺎﻧﺗﯽ  ،FCPSﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوز ).(SR&R
ﻣرﺑﯾﺎن و اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎ در اﺑﺗدای ھر ﻓﺻل ﻣﻘررات ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ را ﻣرور ﺧواھﻧد ﮐرد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌدا ﻧﯾز دوﺑﺎره ،در ﺻورت ﻧﯾﺎز،
آن ﻣﻘررات را ﻣرور ﮐﻧﻧد .ﻣرﺑﯾﺎن و اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎ اﻧﺗظﺎراﺗﺷﺎن را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﻘررات ﺷرﮐت و ﻗواﻧﯾن و ﺗﻌﮭدات ﺧﺎص ﺑطور
ﺷﻔﺎف ﻣورد ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو ﻗرار ﺧواھﻧد داد .داﻧش آﻣوزان ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﭼﻧﯾن ﻗواﻧﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورت ﻧﻘض
اﯾن ﻗواﻧﯾن اﻣﺗﯾﺎز ﺧود را ﺑرای ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی داﻧش آﻣوزی از دﺳت ﺑدھﻧد.
اﻟزاﻣﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ ﺑﻌﻧوان ﮐﻼﺳﮭﺎی ﺗﻣدﯾد ﺷده اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕﯾرد ﻣﻘررات ﺛﺑت ﺷده ای ﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ
ﺑر روی ﻧﻣره و ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣﻘرر ﻣوﺛر ﺧواھﻧد ﺑود .اﯾن ﻣﻘررات ﺛﺑت ﺷده ﺷﺎﻣل ﺟزوه ھﺎ ،روﺋوس ﻣطﺎﻟب ،و/ﯾﺎ طراﺣﯽ ﻧﻣره دھﯽ
ﺧواھد ﺑود .وﻗﺗﯽ ﺻﻼﺣﯾت ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از طرف ﻣدرﺳﮫ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد اﺟرا ﯾﺎ روادﯾد رد ﻣﯾﺷود ،اﯾن ﺗﮑﺎﻟﯾف
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷده ﺑﺟﺎی اﻟزاﻣﺎت ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ و ﻋﻣوﻣﯽ را ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﻼس درس ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻣﯾﮕﯾرد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ھﯾﭻ
داﻧش آﻣوزی در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾت در ﺷرﮐت )در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ( ﺗﻧﺑﯾﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻧﺧواھد ﺷد.
ﻣﺷﻣوﻟﯾت ﻟﯾﮓ دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﮭﺎی وﯾرﺟﻧﯾﺎ
ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﺷرﮐت ﮐردن داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ ﺑﻌﻠت ارﺗﮑﺎب اﻋﻣﺎل ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺑﻣدرﺳﮫ دﯾﮕری ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت و ﻋﻼﻗﻣﻧد اﺳت

درھرﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ )ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ( ﻣدارس ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻟﯾﮓ ورزﺷﯽ دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﮭﺎی وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ )(VHSL

اداره ﻣﯾﮕردد ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ:
•
•

.SR&R

رﻋﺎﯾت ﮐردن ﻣﻘررات VHSL
• ﺣداﻗل ﯾﮏ دوره اﻧﺗظﺎر  30روزه از ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯾن روز ﺷروع ﮐﻼﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوز در ﻣدرﺳﮫ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده

ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧد.
• ﻋدم ﺷرﮐت درﺗﻣرﯾﻧﮭﺎی ورزﺷﯽ درطول ﻣدت اﻧﺗطﺎر ،وﻋدم ﺣذف دوره اﻧﺗظﺎرﺑرای ھﻣﺎن ﻓﺻل.
• ﻣواﻓﻘت ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺗﺎﯾﯾد اﯾﻧﮑﮫ داﻧش آﻣوز در وﺿﻌﯾت ﺧوﺑﯽ ﻗراردارد .ﺻﻼﺣﯾت داﻧش آﻣوز ﻧﮫ
ﻣﺳﻠم ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾن اﻣﺎ ،اﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺧوش رﻓﺗﺎری و ﺗﺑﻌﯾت از ﻗواﻧﯾن وﻣﻘررات دارد .از ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش
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•

آﻣوز اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ورزﺷﯽ  VHSLﺻﻼﺣﯾت ﻻزم را ﺑرای  VHSLﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺻﻼﺣﯾت در  VHSLو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ،از وب ﺳﺎﯾت  VHSLدﯾدن  www.vhsl.orgﮐﻧﯾد.

ﺑﺧش .A

ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،دﺧﺎﻧﯾﺎت ،وﺳﺎﯾل ﻣﺻرف دﺧﺎﻧﯾﺎت ،داروھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺳﺗروﺋﯾدھﺎ
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ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،دﺧﺎﻧﯾﺎت ،وﺳﺎﯾل ﻣﺻرف دﺧﺎﻧﯾﺎت ،داروھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺳﺗروﺋﯾدھﺎی ﻧﯾرو زا
داﻧش آﻣوزان در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در اﺟرای اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﮫ درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،دﺧﺎﻧﯾﺎت ،وﺳﺎﯾل ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در دﺧﺎﻧﯾﺎت ) از
ﺟﻣﻠﮫ ،ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﺧﺎر ﻧﯾﮑوﺗﯾن ،ﻣﺣﺻوﻻت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﯾﮑوﺗﯾن ،ﺳﯾﮕﺎرھﺎی اﻟﮑﺗرﻧﯾﮑﯽ و ﻟوﻟﮫ ﻣﺧﺻوص ﻗﯾﻠﯾﺎن؛ ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ آﻧﮭﺎ در
ﻣﺟﻣوع ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯾﺎت ﺑﻣﻧزﻟﮫ "ﻣﺣﺻوﻻت دﺧﺎﻧﯾﺎت" ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷود( ،داروھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،و اﺳﺗروﺋﯾد ھﺎی ﻧﯾرو زا ،ﺗﺧﻠف ﮐﻧﻧد از
ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﻣﻧﻊ ﻣﯾﺷوﻧد.
 داﻧش آﻣوزان ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣواد ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﺎ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﺑﻔروﺷﻧد،
ﯾﺎ ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد و ﯾﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر آن ﺑﺎﺷﻧد ،دراﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن آن طﺑق ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺣﺻوﻻت دﺧﺎﻧﯾﺎت ﻣﻣﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 از داﻧش آﻣوزان اﻧﺗظﺎر ﻣﯾرود ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣواد ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺟود دارد ،ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت دﺧﺎﻧﯾﺎت
ﺑﮫ اﻓراد زﯾر ﺳن ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﺷود ،ﯾﺎ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧد ،و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ داروھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ )ﺷﺎﻣل داروھﺎی ﻧﺳﺧﮫ ای ﯾﺎ ﺗﺟوﯾزی(
ﺑﺻورت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده و ﯾﺎ ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد .اﮔر داﻧش آﻣوزان در ﯾﮏ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ و
ﯾﺎ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھرﯾﮏ از ﻣوارد ذﮐر ﺷده اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗد ،از آﻧﮭﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯾرود آن ﻣﮑﺎن را ﺗرک ﮐرده و ﯾﺎ )در ﻏﯾر
اﯾن ﺻورت( آﻧﮭﺎ ﺑﻣدت  15روز اداری ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
 اﮔر ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﺑطور ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳﺗروﺋﯾد ھﺎی ﻧﯾرو زا ﻣﺻرف ﮐرده اﺳت ،داﻧش آﻣوز ﻣورد ﻧظر
ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن  ،VHSLاز ﺑﺧش  22.1-176.3ﻗﺎﻧون وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ،ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ،داﻧش آﻣوز را از ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
و رﻗﺎﺑﺗﮭﺎی ورزﺷﯽ ﺑﯾن ﻣدارس ﺑﻣدت دو ﺳﺎل ﻣﺣروم ﺧواھد ﮐرد.
ﻋواﻗب اﺟﺑﺎری ﺟﮭت ﻣﺻرف ﯾﺎ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﻣﺣﺻوﻻت دﺧﺎﻧﯾﺎت ،ﻣوادﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ،
و اﺳﺗروﺋﯾدھﺎی ﻧﯾرو زا
ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﻣﺣﺻوﻻت دﺧﺎﻧﯾﺎت و ﻣواد ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﻋﻼوه ﺑر ﻋواﻗب اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت آن در ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ  SR&Rآﻣده اﺳت ،داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،داروھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﯾﺎ
اﺳﺗروﺋﯾدھﺎی ﻧﯾرو زا در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧد ،ﭼﮫ در داﺧل ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ و ﯾﺎ در ﺧﺎرج از آن ،ﻣﺷﻣول ﻋواﻗب
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ در زﯾر آﻣده ﻣﯾﺷوﻧد.
اوﻟﯾن ﺟرم در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ:
داﻧش آﻣوز:
 ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ،اﺟراھﺎ ،ﺗوﻟﯾدات ،و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ
ﺑرﮔزار ﻣﯾﮕردد و ﺑرای ﻋﻣوم آزاد اﺳت ﻧﯾﺳت.
 ﺑﺎﯾد در اﻧﺟﻣن ﺧدﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ) (CSBﺳوء ﻣﺻرف ﻣواد و ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ )در ﺻورت ﺿرورت( ﺷرﮐت ﮐﻧد.
 ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺗﻣرﯾن و ﯾﺎ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧد ) اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺣﺿوری ﺷﺎﻣل ﭘوﺷﯾدن ﯾوﻧﯾﻔرم ،اﺟرا ،ﯾﺎ رﻗﺎﺑت ﻧﺧواھد ﺷد( و
اﯾن )ﻧﯾز( ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ داﻧش آﻣوز از ﻣدرﺳﮫ اﺧراج ﻣوﻗت ﻧﺷده ﺑﺎﺷد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺣﺿور

 1ﻋﺑﺎرت "داروھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ" ﮐﮫ در ﻗواﻧﯾن ﺑﮑﺎر ﺑرده ﺷده اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ھر ﮔوﻧﮫ داروﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻓدرال ﯾﺎ وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ
آﯾد ) (iداروھﺎی ﻧﺳﺧﮫ ای ﮐﮫ ھﻣراه ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﯾﺎ ﺗوﺳط داﻧش آﻣوزی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ﮐﮫ آن دارو ﺧﺻوﺻﺎ ﺑرای او ﺗﺟوﯾز ﻧﺷده اﺳت ،و ) (iiھر
داروﯾﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﻧﺳﺧﮫ از ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺧرﯾداری ﻣﯾﺷود و ﯾﺎ ﻣواد ﮐﻧﺗرل ﺷده ای ﮐﮫ ﺗوﺳط داﻧش آﻣوز ﺳوء اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮔردد.
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در ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ ﺣق ﺷرﮐت در ھرﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯾﮕردد را ﻧدارد.
 ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای دوره ﺟدﯾد ﺷرﮐت ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از ﻣدرﺳﮫ اﺧراج ﻣوﻗت ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ از ﺷرﮐت ﻣﻧﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد.
دوﻣﯾن ﺟرم در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ:
داﻧش آﻣوز:
 ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﺑرای روزھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻧﺧواھد ﺑود و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺟﺎز ﺑﮫ
ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮫ داﻧش آﻣوزی و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی درﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯾﺎﻓﺗد و ﺑرای ﻋﻣوم
آزاد اﺳت ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.
 ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳوء ﻣﺻرف  CSBﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧد )در ﺻورت ﺿرورت(
ﺑرای ھر ﮔوﻧﮫ ﺟرم ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗروﺋﯾد ھﺎی ﻧﯾرو زا:
• اﮔر ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﺑطور ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳﺗروﺋﯾد ھﺎی ﻧﯾرو زا ﻣﺻرف ﮐرده اﺳت ،داﻧش آﻣوز ﻣورد ﻧظر
ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن  ،VHSLاز ﺑﺧش  22.1-276.3ﻗﺎﻧون وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ،ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ داﻧش آﻣوز را از ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت و
رﻗﺎﺑﺗﮭﺎی ورزﺷﯽ ﺑﯾن ﻣدارس ﺑﻣدت دو ﺳﺎل ﻣﺣروم ﺧواھد ﮐرد.
ﺑرای اﺗﮭﺎﻣﺎت ﭼﻧﺎﯾﯽ:
داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟرم ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮔزارش ﺑﮫ دادﮔﺎه رﺳﻣﯽ  FCPSﻣﯾﺷود ،ﯾﺎ ﺟرم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﻘض
ﻗواﻧﯾن ،دﺧﺎﻧﯾﺎت ،ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﻣواد ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﮐﻧﺗرل ﺷده ﻣﻣﻧوﻋﮫ ھﺳﺗﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺷرﮐت در
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺟراﺋم رد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ داﻧش آﻣوز ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود .داﻧش آﻣوزان ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت
ھرﮔوﻧﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺑﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ،ﯾﺎ ﻣﻌﻠم ﮔزارش دھﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾق را ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ اطﻼع دھد .ﻋدم
ﮔزارش ﭼﻧﯾن اﺗﮭﺎﻣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب ﺷود ﯾﮏ داﻧش آﻣوز از ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﺑرای ﺑﻘﯾﮫ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﻧﻊ
ﺷود .در ﻣورادی ﮐﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت رد ﺷده اﺳت ﯾﺎ داﻧش آﻣوز ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺻﻼﺣﯾت داﻧش آﻣوز در ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
داﻧش آﻣوزی ﻣﺟددا ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﺑﺧش B

اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ رﻓﺗﺎر داﻧش آﻣوز

ﺳﺎﯾر رﻓﺗﺎرھﺎ
داﻧش آﻣوزان در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد اﮔر رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﻣﻧوﻋﮫ ای ﮐﮫ در  SR&Rﯾﺎ ﻗﺎﻧون وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ آﻣده از
آﻧﮭﺎ ﺳر ﺑزﻧد.
 داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣدرﺳﮫ )ﭼﮫ در داﺧل ﻣدرﺳﮫ و ﭼﮫ ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ( اﺧراج ﻣوﻗت ﺷده اﻧد اﺟﺎزه ﻧﺧواھﻧد داﺷت ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در اﺧراج ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
 داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﻌﻠﻣﯾن و/ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ﺗوﻗﯾف ﺷده اﻧد ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺗوﻗﯾف را ﺑﮫ ﻣرﺑﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﺳر ،و ﯾﺎ ﻣﻌﻠم
درﺳﯽ ﺧود ﮔزارش ﮐﻧﻧد .ﻣرﺑﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﺳر ،ﻣﻌﻠم درﺳﯽ ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام اﺿﺎﻓﯽ را ﺑر طﺑق ﻣﻘررات ﻓﻌﺎﻟﯾت داﻧش آﻣوز ﺗﻌﯾﯾن
ﺧواھد ﮐرد.
 داﻧش آﻣوزان در اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾر ،ﻗﻠدری ﯾﺎ آزار و اذﯾت در ﺑر دارد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋواﻗب اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﮐﮫ در  SR&Rآﻣده
اﺳت ﻧﺑﺎﯾد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﮔردد ،ﻣﺗﮭم )ان( ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣوارد رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﺣﻘﯾر ،ﻗﻠدری ،آزار و اذﯾت ﻣﯾﺷود
آﻧﮭﺎ را اﺧراج ﻣوﻗت ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت ﺑﺧش ارﺟﺎع دھﻧد ،و داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻧﯾن را ﻧﻘض ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد
اﻣﺗﯾﺎزات ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی را ﺑرای ﺑﻘﯾﮫ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ از دﺳت ﺧواھﻧد داد.
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ﻣﻘررات ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب
 داﻧش آﻣوزان ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در ﺗﻣﺎم ﻣدت روز در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در طول ﮐل روز رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺎﺳب از ﺧود ﻧﺷﺎن
دھﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ ﺑرای آن روز درﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺻﻼﺣﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎ
ﻣواﻓﻘت ﻗﺑﻠﯽ ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده او ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﺗﺛﻧﺎﻋﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﻋواﻗب و روﻧد ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ داﻧش آﻣوزان ﻣﻘررات ﺷرﮐت ) درﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی(  FCPSرا ﻧﻘض ﮐﻧﻧد
اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﻣﺷﺧص ﮐﻧد داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧد از اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺗﺧﻠف ﮐرده اﺳت ،داﻧش آﻣوز
ﻣورد ﻋواﻗب آن ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﻗﺑل از ﺗﻌﯾﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾم و اﺟرای ھر ﮔوﻧﮫ ﻋواﻗﺑﯽ ،ﻣرﺑﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﺳر ،ﻣﻌﻠم ،و/ﯾﺎ ﻣﺳﺋول
ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ داﻧش آﻣوز ﻓرﺻت ﺧواھد داد ﺗﺎ رﻓﺗﺎرش را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
داﻧش آﻣوزان و/ﯾﺎ واﻟدﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑطور ﮐﺗﺑﯽ از اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗﺣت اﯾن ﻗﺎﻧون ﺗوﺳط ﻣرﺑﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﺳر ،ﻣﻌﻠم درﺧواﺳت
ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﻧﻧد؛ اﮔرﭼﮫ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾت داﻧش آﻣوز از ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی در طول روﻧد ﺗﺟدﯾد ﻧظر ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﺧواھد ﻣﺎﻧد .اوﻟﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط ﻣدﯾر
ﻣﯾﺑﺎﺷد؛ ﺗﺻﻣﯾم در اوﻟﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺗوﺳط ﺳرﭘرﺳت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺋوﻟﯾن در طﯽ  2روز ﻣدرﺳﮫ ﺑﻌد از
درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﯾﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ،ﺻﺎدر ﮔردد .ﻣرﺣﻠﮫ دوم ،درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر از ﻣدﯾر )ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده او( اﺳت؛
ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده او ﺗﺻﻣﯾم را ﺑﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ظرف  5روز ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﯾﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺑرای
واﻟدﯾن ارﺳﺎل ﻣﯾدارد .ﺗﺻﻣﯾم اراﺋﮫ ﺷده ﺗﺣت اﯾن ﻗﺎﻧون ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻓراﺗر از ﻣدﯾر ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺟدﯾد ﻧظر
ﮔردد .ﻣوارد ﻓوق روﻧد ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺷرﮐت ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد.
در ھر ﯾﮏ از ﻣراﺣل ﺗﺟدﯾد ﻧظر ،ﻣﺳﺋول ﻣدرﺳﮫ ﺗﺻﻣﯾم را ﺑﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای واﻟدﯾن ارﺳﺎل ﺧواھد ﮐرد ،ﮐﮫ ﻋواﻗﺑﯽ ﮐﮫ اﻋﻣﺎل
ﺧواھد ﮔﺷت را ﻣﺷﺧص ﻣﯾﮑﻧد ،و ﺳﺎﯾر ﻣداﺧﻼت ،ﻣﺎﻧﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ  ،CSBدر ﺻورت ﺿرورت ،را ﺗوﺻﯾﮫ ﺧواھد ﮐرد.
ﺻﻔﺣﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
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ﻣﺎ ﻣﻘررات ﺷرﮐت داﻧش آﻣوز در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی داﻧش آﻣوزی
را درﯾﺎﻓت و ﺧواﻧده اﯾم
ﻧﺎم داﻧش آﻣوز را ﺑﺎ ﺣروف ﺧواﻧﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﻧوﯾﺳﯾد __________________________________________
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