P1466 KUMILIKI AU KUTUMIA SILAHA
SERA ZA BODI:
Mwanafunzi yeyote atakayepatikana ameleta, kubebewa, kuambukizwa au kuwa na silaha, kama ilivyoelezwa katika AIP 1a na b,
ikiwa ni pamoja na silaha yoyote au silaha ya replica shuleni, kwenye mali ya shule, au shughuli ya kusimamia shule itapokea
kufukuzwa kwa lazima kutokana na wilaya ya shule kwa siku 186 za shule.
Mwanafunzi yeyote anayetumia makala yoyote (kama inavyoelezwa katika AIP 1e) kuumiza madhara ya mwili au kuweka mtu (s)
kwa hofu ya madhara ya kimwili shuleni, kwenye mali ya shule, au shughuli iliyosimamiwa na shule itashughulikiwa na hatua za
kisheria hadi na ikiwa ni pamoja na kufukuzwa kutoka wilaya ya shule kwa siku 186 za shule.
Utaratibu wa Utekelezaji wa Usimamizi:
1. Silaha ina maana ya makala yaliyoelezwa kwa mujibu wa amri ya serikali na / au mamlaka ya elimu ya mitaa.
Mifano ni kama ifuatavyo:
a. Silaha kama ilivyoelezwa katika K.S.A. 72-6131 (h) na marekebisho hayo, ikiwa ni pamoja na lakini sio mdogo kwa silaha yoyote,
bomu, au kifaa cha kulipuka, au mchanganyiko wa sehemu ambazo kifaa kinachoharibika kinaweza kukusanyika kwa urahisi;
bludgeon; klabu ya mchanga; chuma knuckles; au nyota kutupa; kisu cha kubadili; kisu kilicho na kamba kinachofungua au
kuanguka au kinachowekwa katika nafasi na nguvu ya mvuto au kwa kusonga au kusonga mbele, chini au centrifugal; na / au kifaa
chochote cha elektroniki kilichopangwa kutekeleza viwango vya umeme vyenye nguvu, ambayo inajulikana kama bunduki ya stun.
b. Replica silaha. Replica silaha ina maana halisi ya silaha kwamba, kwa sababu ya kuonekana kama silaha replica vile, inaweza
kutumika kwa mtu kuweka hofu ya mwili madhara.
c. Bunduki ya hewa si silaha ya replica wakati mwanafunzi anashiriki katika shughuli zinazofanywa na shirika au anaenda kwa au
shughuli hizo zinazofanyika kulingana na K.S.A. 72-6134.
d. Kitu chochote ambacho kinaweza kukata au kukataa, au makala yoyote ambayo hutumiwa kwa kawaida au imeundwa kuumiza
madhara ya mwili.
e. Makala yoyote ambayo sio silaha ambayo hutumiwa kwa kusudi la kumtia mtu madhara ya kimwili au hutumiwa kumfanya mtu awe
na hofu ya mwili. Mifano ni pamoja na, lakini sio mdogo, kalamu za laser, mikanda, majambazi, penseli, faili, compasses, na mkasi.
2.

Msimamizi au afisa mwingine wa shule ya kupelekwa atachukua silaha (kama ilivyoelezwa katika AIP 1a) na kurekebisha silaha hizo
kwa shirika la kutekeleza sheria. Silaha nyingine zinazotumiwa kwa ukiukaji wa sera hii pia zinastahili kufungwa.

3.

Utawala utaanzisha mpango, ambao kwa hiari ya utawala unaweza, kulingana na umri, ukali wa kosa, rekodi ya zamani, na mambo
mengine yote yanayofaa, hutolewa kwa wanafunzi kukiuka sera hii isipokuwa AIP # 1a, na b. Ikiwa mwanafunzi anajiunga na kukamilisha
programu, mwanafunzi anaweza kurejeshwa katika shule ya wilaya kwa busara. Katika kesi ya kurudi tena, Afisa wa Usikilizaji W ilaya
atachagua shule mwanafunzi anayehudhuria.

4.

Wakati ukiukwaji wa sera hii hutokea ambayo pia ni ukiukwaji wa sheria, utawala au maafisa wengine waliotumwa wataita wakala wa
kutekeleza sheria zinazofaa kulingana na sera yenye uhakiki wa Taarifa ya Usalama wa Shule na Usalama.

5.

Unapopendekeza kusimamishwa kupanuliwa au kufukuzwa kwa wanafunzi maalum, rejea mahitaji ya ziada yaliyoorodheshwa katika
Kitabu cha Usimamizi kwa Elimu maalum.

Mwanafunzi yeyote anayetumia au anaonekana kuathiriwa au ambaye mwenendo wake unaonekana kuwa umebadilishwa na vinywaji, madawa ya
kulevya (isipokuwa kama ilivyoagizwa na dawa) na / au vitu vingine vyenye kudhibitiwa, kama vile, lakini sio tu, dawa za dawa zisizoidhinishwa,
mwanafunzi yeyote ambaye ana dutu kama hizo kwa kiasi ambacho hazizidi mahitaji ya kibinafsi yanayohitajika ya mtumiaji wa kawaida ya dutu au
mwanafunzi yeyote ambaye ana dawa za madawa ya kulevya shuleni, kwenye mali ya shule, au shughuli iliyosimamiwa na shule itapokea mojawapo
ya vitendo vya uhalifu :
Hitilafu ya kwanza:
1.
Wanafunzi watawekwa kwenye kusimamishwa kwa muda mfupi kwa siku kumi (10) za shule wanapopatikana kuwa na umiliki au matumizi ya dawa na /
au pombe. Wanafunzi hao watapendekezwa kwa kusimamishwa kwa muda mrefu, na kusimamishwa kwa muda mrefu siku za ishirini na tano (25)
zitawekwa, ikiwa mwanafunzi anapatikana na afisa wa kusikia ngazi ya wilaya kuwa na milki na / au kutumia madawa ya kulevya na / au pombe.
2. Wakati wa kuwekwa kwa muda mfupi wa kumi (10) kusimamishwa kwa milki na / au matumizi ya pombe na / au madawa ya kulevya, wazazi na / au walezi
wa sheria watapewa fursa ya kuwa mwanafunzi aliyesimamishwa atakutane na chanzo cha jamii (ambacho kinaweza, ikiwa inafaa, mpango wa ushauri
wa shirika la afya ya akili, shirika la huduma ya pombe na madawa ya kulevya, daktari, mtaalam wa madawa ya kulevya ya dola 259, nk) kujadili shida ya
mwanafunzi kwa madawa ya kulevya / pombe. Baada ya kupokea nyaraka zilizoandikwa kwamba mwanafunzi anazingatia hatua hiyo iliyopendekezwa na
shirika, kusimamishwa iliyotolewa chini ya Kifungu cha 1 (hapo juu) kitaondolewa mara moja na mwanafunzi kuruhusiwa shuleni. Usikilizaji wa mchakato
wa ngazi ya wilaya kwa ukiukwaji wa milki na / au matumizi ya madawa ya kulevya / pombe kwa wahalifu wa kwanza watapangwa kufanyika siku ya tano
ya kusimamishwa kwa muda mfupi wa mwanafunzi ikiwa nyaraka zilizoandikwa ambazo mwanafunzi anakubaliana na alipendekeza hatua haijawahi
kupatikana kwa wakati huo.
3. Badala ya taratibu zilizotajwa katika 1) na 2), wakati wa kusimamishwa, wazazi na / au walezi wa sheria watapewa fursa ya kuwa mwanafunzi
aliyesimamishwa atoke na chanzo cha jamii (ambacho kinaweza kuwa ni ushauri wa shirika la afya ya akili mpango, huduma ya pombe na madawa ya
kulevya, daktari, dola No. 259 Madaktari wa Dhuluma ya Dhuluma, nk) kujadili tatizo la mwanafunzi na madawa ya kulevya / pombe. Baada ya kupokea
nyaraka zilizoandikwa kwamba mwanafunzi anazingatia hatua iliyopendekezwa na shirika, kusimamishwa kwa mara moja kutafutwa na mwanafunzi
kuruhusiwa shuleni.
Makosa ya baadaye:
Kwa kosa la pili au baadae mwanafunzi atawekwa kwenye kusimamishwa kwa muda mfupi kwa siku kumi (10) za shule. Mwanafunzi huyo atapendekezwa kwa
kusimamishwa kwa muda mrefu kwa muda wa siku ishirini na tano (25) za shule hadi ikiwa ni pamoja na kufukuzwa kutoka shule za umma za Wichita kwa siku
ya shule ya mia moja na sitini na sita (186), na kusimamishwa / kufukuzwa kati ya Siku ishirini na tano (25) za shule hadi ikiwa ni pamoja na kufukuzwa kwa
siku ya shule ya mia na thelathini na sita (186) zitapelekezwa ikiwa mwanafunzi anapatikana na afisa wa ngazi ya wilaya ya kuwa na mamlaka ya kulevya au
kutumia madawa ya kulevya na / au pombe.
Utaratibu wa Utekelezaji wa Usimamizi:
1.

Usafirishaji ina maana mwanafunzi yeyote anayemtuma au ambaye ni kwa kuuza kwa makusudi, kutoa au kutoa vitu vingine vilivyodhibitiwa / haramu,
kama vile vileo, pombe, inhalants, juu ya madawa ya kukabiliana na dawa, madawa ya kulevya yasiyoidhinishwa na / au madawa ya kulevya. Mkuu
wa jengo au mtawala mkuu ataamua maswali kuhusu nia ya trafiki. Katika kufanya uamuzi kuhusu nia ya trafiki, mkuu au mkuu mkuu anaweza
kuzingatia, bila ya kikwazo, vitu kama vifaa vya kupatikana, mahali kupatikana, vyombo nyingi, kiasi kikubwa cha fedha, maoni ya wengine, nk.

2.

Msimamizi mkuu au mkuu, kwa kuzingatia ujuzi binafsi au ujuzi wa wengine, ataamua wakati mwanafunzi ana kiasi cha madawa ya kulevya, dawa za
dawa za kulevya, inhalants na / au vitu vingine vinavyodhibitiwa au visivyo na udhibiti, kama vile sivyo, isipokuwa dawa za kukabiliana na dawa au
madawa yasiyoidhinishwa madawa ya kulevya shuleni, kwenye mali ya shule, au shughuli ya shule iliyosimamiwa kwa kiasi ambacho huzidi mahitaji
ya kibinafsi ya kibinafsi ya mtumiaji.

3.

Hatua yoyote ya nidhamu iliyofanywa na msimamizi wa jengo itategemea habari bora zaidi na za kuridhisha zinazopatikana, ikiwa ni pamoja na
utafutaji uliofanywa chini ya Sera za Boe P1469 Utafutaji na Vifaa vya Shule ya Usafi, na P1470 Utafutaji na Wanafunzi - na Vyeo vyao vya Kibinafsi.

4.

Shirika la kutekeleza sheria linalofaa linashauriwa ukiukwaji wa sheria na sheria zote kwa mujibu wa sera yenye uhakiki wa Taarifa ya Usalama wa Shule
na Usalama.

5.

Mwanafunzi yeyote ambaye anaonekana kuwa ameathiriwa na au ambaye mwenendo wake unaonekana kuwa umebadilishwa na matumizi ya pombe,
madawa ya kulevya, au vitu vingine vyenye kudhibitiwa, au anakubali sawa, na inatoa ushahidi wa haja ya matibabu, itatolewa haraka iwezekanavyo
kwa uangalizi na usimamizi wa msimamizi wake halali au mtu mwingine yeyote ambaye ametajwa kufanya kitendo cha dharura kuhusiana na afya.
Taratibu za msingi zinazohusiana na magonjwa yote zitafuatwa. Taarifa yoyote inapatikana itatolewa kwa mtunza halali, daktari, na wengine
wanaohusika na huduma na matibabu.

6.

Wafanyakazi wataomba usaidizi wa msimamizi wa jengo wanapomwona mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa katika hali ya kufadhaika au ambaye
hana udhibiti wa kawaida wa kujitegemea.

7.

Msimamizi wa jengo, pamoja na hayo hapo juu, atasimamia hatua zinazofaa za kisheria. Inatarajiwa kuwa msimamizi wa halali, pamoja na
mwanafunzi, atatambuliwa kwa mashtaka yoyote (madai) chini ya sera hii na matokeo ya ukiukwaji wa sera inaweza kubeba adhabu ya juu mpaka
ikiwa ni pamoja na mapendekezo ya kusimamishwa kwa muda mrefu au kufukuzwa kwa mujibu wa sera ya kusimamishwa na / au kufukuzwa kwa
wanafunzi.

8.

Kila mwanafunzi na mzazi wataelewa na wanahitaji kusaini sera ya silaha / madawa ya kulevya kila mwaka kuhusu hatua za uhalifu ambazo zinaweza
na zitachukuliwa ikiwa mwanafunzi anaonekana kuwa amekataa sera hii.

9.

Je, mwanafunzi yeyote anapaswa kutafuta mwongozo au msaada wa mwanachama yeyote kwa lengo la kuboresha mwenendo wake au majibu ya kuhusika
na vitu vyenye kudhibitiwa, ombi la mwanafunzi wa usiri lazima liheshimiwe isipokuwa wafanyakazi wa kazi wanahitaji kufunua maelezo hayo kupitia
michakato ya kisheria. Wakati mahitaji hayo yanahitajika, mlinzi wa halali wa mwanafunzi atashauriwa.

6. Msimamizi ana busara ya kurekebisha mahitaji ya kufukuzwa kwa njia inayoendana na mahitaji ya sheria ya shirikisho.
7. Matumizi ya Sherehe na Shughuli za Kusimamia Shule.
a. Masharti ya sera hii hayatumika kwa milki kwa wanafunzi wa vyombo vya sherehe shuleni, kwenye mali ya shule, au shughuli za
kusimamia shule ikiwa milki imeshikamana na matumizi ya kusimamia sherehe, kama vile sabers na wanafunzi wa ROTC Junior
kwa uzalishaji wa maigizo. Matumizi kama hayo lazima yameidhinishwa hasa na Msimamizi.
b. Masharti ya sera hii hayatumika kwa milki ya wanafunzi wa silaha shuleni, kwenye mali ya shule, au shughuli za kusimamia shule
ikiwa urithi wa silaha na wanafunzi unahusishwa na kozi ya usalama wa silaha au kozi ya elimu ya silaha na kuidhinishwa na shule
au ikiwa milki ya silaha na wanafunzi imeruhusiwa kwa maandishi na Msimamizi.
8. Kila mwanafunzi na mzazi watalazimika kusaini taarifa ya sera ya silaha / madawa ya kulevya kila mwaka kwa kuwajulisha hatua za
uhalifu ambazo zinaweza na zitachukuliwa ikiwa mwanafunzi anaonekana kuwa amekataa sera hii.
Kamati ya Bodi imeidhinisha sera hii kwa fomu na maudhui.
Usimamizi wa Usimamizi:
Tarehe ya Marekebisho ya hivi karibuni:
Tarehe ya Marekebisho ya awali:

Idara ya Huduma za Usalama
Februari 2018
Septemba 2008

10. Kusimamishwa au kufukuzwa kwa wanafunzi maalum wataelekezwa na kutekelezwa na amri za Serikali na kanuni na Watu wa Maadili ya Sheria ya
Elimu ya Ulemavu wa 1997 (20 U.S.C. 1400 na seq.) Kutekeleza kanuni hizo.

P1466

P1465 TABIA ZA MWANAFUNZI – POMBE, MADAWA YA KULEVYA, BIDHAA ZA KUTUMIA NA MADAWA YA KULEVYA, NA/AU
BIDHAA NYINGINEZO ZILIZODHIBITIWA
SERA ZA BODI:
Mwanafunzi yeyote anayetaka au kuuza, viwanda au biashara (kama ilivyoelezwa katika AIP # 1) vinywaji vyenye vinywaji, madawa ya kulevya, viungo
vya dawa za kulevya, vidonda na / au vitu vingine vinavyodhibitiwa au visivyo na udhibiti, kama vile, lakini sio juu, juu ya dawa za kukabiliana na
dawa au dawa isiyoidhinishwa ya madawa ya kulevya, au mwanafunzi yeyote anaye vitu hivyo kwa kiwango ambacho kinazidi mahitaji ya kibinafsi
ya mtumiaji wa kawaida wa dutu hii (kama ilivyoainishwa kwa mujibu wa AIP # 2), shuleni, kwenye mali ya shule, au Shughuli iliyosimamiwa na shule
itapokea uhamisho wa lazima kutoka Shule za Umma za Wichita kwa siku 186 za shule. Kwa habari juu ya ombi la kazi za shule zinasubiri uamuzi wa
mwisho wa kusimamishwa / kufukuzwa kwa muda mrefu, tafadhali angalia BOE P1472 - Kazi ya Mafundi ya Wanafunzi.

11. Matumizi sahihi ya madawa ya kulevya iliyowekwa na daktari aliyeidhinishwa inaruhusiwa ikiwa inatumiwa kama ilivyoelezwa. (Angalia sera
inayolingana na Kudhibiti Dawa Zilizochaguliwa Wakati wa Masaa ya Shule.)
12. Inhalants hufafanuliwa kama sio: Besi, solvents, butane, propane, adhesives, kitu kingine chochote ambacho kinatoa fume ambayo haitumiwi vibaya na
wanafunzi.
Halmashauri ya Bodi imeidhinisha sera hii kwa fomu ya kisheria na maudhui.

Usimamizi wa Usimamizi:
Tarehe ya Marekebisho ya Mwisho:
Tarehe ya Marekebisho ya awali:

Idara ya Huduma za Usalama
Desemba 2010
Aprili 2005

P1465

P1462 TABIA YA MWANAFUNZI – SHAMBULIO NA/AU KUPIGANA NA MFANYIKAZI

USD 259 Stock #101011S/01

SERA ZA BODI:
Mwanafunzi yeyote, isipokuwa mwanafunzi wa shule ya msingi, ambaye atapatikana amepigana (kama ilivyoelezwa katika neno a.)
na mfanyakazi wa wilaya yoyote ya shule wafanyikazi shuleni, katika mali ya shule, au shughuli iliyosimamiwa shule atapata
uhamisho wa lazima kutokana na wilaya ya shule kwa siku 186 za shule zinazotolewa hata hivyo, wanafunzi ambao wanaonekana
kuwa wamepigana juu ya mtumishi yeyote kulingana na nia ya kuhamishwa (kama ilivyoelezwa katika neno c.) haitatayarishwa kwa
muda ambao husababisha kupoteza zaidi ya mbili (2) semesters ya mikopo na mwanafunzi huyo anaweza kuwekwa kwenye mipango
ya chuo.

hadi mwingine na huenda isiwe na kushiriki. Wanafunzi hawataruhusiwi kutumia mawasiliano ya umeme isipokuwa Mkataba wa Usajili
wa Wanafunzi ulio saini umewekwa kwenye faili. Ili kubaki wanaostahili kuwa watumiaji, matumizi ya wanafunzi lazima iwe sawa na
malengo ya elimu ya wilaya. Upatikanaji ni fursa, sio sahihi, na matumizi yasiyofaa yatasaidia, kati ya hatua nyingine za nidhamu, kufuta
marufuku hayo. Wanafunzi wataonyesha mwenendo sahihi wa shule wakati wa kutumia vifaa vya kompyuta au mtandao na kutunza
mazingira mazuri ya kujifunza.
3.

Ukiukwaji. Watawala, walimu, na wafanyakazi wengine wa wilaya husika wataamua ni nini matumizi yasiyofaa. Kukiuka sera hii inaweza
kusababisha:
a. Uzuiaji au kupoteza upatikanaji wa mtandao; na / au
b. Hatua ya kisheria au kisheria ikiwa ni pamoja na, lakini sio tu, kusimamishwa au kufukuzwa kutoka shule na / au mashtaka ya jinai
chini ya sheria zinazofaa za mitaa, za serikali, na za shirikisho; na
c. Tathmini ya gharama ya uharibifu kwa vifaa / programu.

4.

Matumizi yasiyofaa. Matumizi yafuatayo ya kompyuta zinazotolewa shule, mitandao, Intaneti, au huduma zingine za mtandao
haziruhusiwi kwa sehemu ya wanafunzi wa dola 259:
a. Kufikia, kupakia, kupakua, au kusambaza pornografia, uchafu, au vifaa vya kujamiiana;
b. Kutuma uovu, unyanyasaji, maelezo ya kijinsia, au kutishia lugha;
c. Kukiuka sheria yoyote ya mitaa, serikali, au shirikisho;
d. Kufikia vifaa vya mtu binafsi, taarifa, au faili bila idhini.
e. Kukiuka hati miliki au vinginevyo kutumia mali ya mtu mwingine au shirika bila ruhusa;
f. Kutumia nywila za wengine;
g. Inapotosha, inaelezwa kama upatikanaji wowote usioidhinishwa na / au jaribio la uharibifu wa kuharibu vifaa vya kompyuta / programu
au mitandao au kuharibu data ya mtumiaji mwingine, ikiwa ni pamoja na kuunda, kupakia, au kuingiza virusi vya makusudi;
h. Kupunguza kwa makusudi rasilimali ndogo;
i. Kutumia mtandao kwa madhumuni ya biashara;
j. Unyanyasaji, unyanyasaji, matusi, au kushambulia wengine;
k. Kutumia, kufungua, au kusambaza taarifa za kibinafsi mtandaoni kama vile jina kamili, anwani ya nyumbani, namba ya simu, nk,
isipokuwa kwa kibali na wafanyakazi wa wilaya wenye kuthibitishwa au utawala;
l. Kutumia orodha ya barua pepe kutoka kwenye tovuti ya mtandao wa wilaya, mtandao, au seva ili kuunda orodha za barua pepe kwa
madhumuni yasiyo ya shule;
m. Kupata upatikanaji usioidhinishwa kwa rasilimali au vyombo;
n. Kuhamia faragha ya watu binafsi;
o. Inabadilika kwa uharibifu kuanzisha kompyuta (kwa mfano, desktops, icons, wallpapers, screeners, programu iliyowekwa) kama
ilivyoelezwa na msimamizi wa mtandao;
p. Kutumia programu ambayo haijapewa au kuidhinishwa na wafanyakazi;
q. Kushindwa kutekeleza sera ya wilaya wakati wa kutumia kompyuta au kukosa kufuata sera au miongozo yoyote iliyoanzishwa na
utawala wa wilaya, walimu, au wafanyakazi wengine wa wilaya; na
r. Inatafuta kupata au kupata upatikanaji usio sahihi wa rasilimali za habari au vifaa vingine vya kompyuta.

5.

Hatari ya Usalama. Mwanafunzi yeyote anayejulikana kama hatari ya usalama au kuwa na historia ya matatizo na mifumo mingine ya
kompyuta inaweza kukataliwa upatikanaji.

6.

Sababu. Wilaya haifai dhamana yoyote ya aina yoyote, iwapo inaelezea au inaelezewa, kwa kupata huduma hiyo. Wilaya haitakuwa na
jukumu la uharibifu wowote. Hii ni pamoja na hasara ya data kutokana na ucheleweshaji, usio wa utoaji, utoaji wa dhahiri, au uharibifu wa
huduma unaosababishwa na upungufu wake au makosa ya mtumiaji au omissions. Matumizi ya taarifa yoyote kupatikana kupitia mtandao
ni hatari ya mtumiaji. Wilaya inakataa jukumu lolote la usahihi au ubora wa habari, au kwa shughuli yoyote ya biashara inayofanywa kupitia
mfumo wake.

7.

Taarifa za imani ya kibinafsi. Taarifa yoyote ya imani ya kibinafsi inayopatikana kwenye kompyuta, mitandao, mtandao, huduma nyingine
za mtandao, simu za mkononi, au mfumo mwingine wa mawasiliano ya simu inaeleweka wazi kuwa ni mwakilishi wa mtazamo wa mtu
binafsi, na sio dola 259, wafanyakazi wake, au kushiriki shule. Hakuna uwakilishi kinyume chake utasambazwa bila kibali kilichoandikwa
kutoka kwa wilaya. Wajumbe au watendaji wa wilaya wanaweza kuchunguza maudhui yote kwenye mtandao wowote au akaunti za
mtandaoni zilizolipwa, kwa ujumla au sehemu, na wilaya au shule yoyote, bila taarifa ya aina yoyote.

8.

Mikataba ya Upatikanaji wa Wanafunzi. Kabla ya kutumia kompyuta au mitandao ya shule, (k.m. mtandao au huduma zingine za
mtandao), kila mwanafunzi atawasilisha Mkataba wa Usajili wa Wanafunzi waliosainiwa wa kufungua ofisi ya shule. Kabla ya kutumia
kompyuta katika kituo kingine chochote cha wilaya, kila mwanafunzi atawasilisha Mkataba wa Usajili wa Wanafunzi waliosainiwa na
kufungua ofisi kuu ya kituo ambacho kompyuta hizi ziko. Ikiwa mwanafunzi ana chini ya umri wa miaka 18, mzazi / mlezi atasia saini
mkataba. Mikataba mpya ya Upatikanaji wa Wanafunzi inastahili kusainiwa na kuwasilishwa kila mwaka wa shule. Sera ya Boe 1232
inatumika kwa wanafunzi wote bila kujali kama wamewasilisha Mkataba wa Usajili wa Wanafunzi waliosainiwa. Ikiwa mwanafunzi hana
Mkataba wa Upatikanaji wa Wanafunzi wa sasa kwenye faili kama inavyotakiwa hapo juu, upatikanaji wa huduma za kompyuta na akaunti
ni marufuku.

9.

Mpango wa Teknolojia ya Wilaya. Utaratibu wa Utekelezaji wa Utawala ulio katika sera hii utakuwa sawa na Mpango wa Teknolojia ya
Wilaya iliyopitishwa na Bodi ya Elimu.

Mwanafunzi yeyote wa shule ya msingi ambaye anaonekana kuwa amepigana (kama ilivyoelezwa katika neno la.) Juu ya mwanafunzi
yeyote wa wilaya ya shule, mali ya shule, au shughuli iliyosimamiwa shule atakuwa chini ya hatua za uhalifu mpaka ikiwa ni pamoja
na kufukuzwa kutoka wilaya ya shule kwa siku 186 za shule.
Mwanafunzi yeyote ambaye anaonekana kuwa amefanya shambulio (kama ilivyoelezwa katika neno b.) Juu ya mwanafunzi yeyote
wa wilaya ya shule, mali ya shule, au shughuli iliyosimamiwa na shule atakuwa chini ya hatua za kisheria hadi ikiwa ni pamoja na
kufukuzwa kutoka kwa wilaya ya shule kwa siku 186 za shule.
Kwa habari juu ya ombi la kazi za shule zinasubiri uamuzi wa mwisho wa kusimamishwa / kufukuzwa kwa muda mrefu, tafadhali
angalia BOE P1472 - Pupil Makeup Work.
Masharti yaliyotumiwa katika sera hii yanaelezwa kama ifuatavyo:
a. Kupigana inamaanisha kugusa kwa makusudi kinyume cha sheria au matumizi ya nguvu kwa mtu mwingine wakati uliofanywa
kwa njia ya kiburi, ya hasira, au hasira.
b. Shambulia inamaanisha tishio lisilo halali, kwa makusudi au jaribio la kufanya madhara ya mwili kwa mtu mwingine pamoja na
uwezo wa dhahiri wa kufanya madhara ya mwili na kusababisha uwekaji wa mtu haraka kwa kuogopa madhara ya mwili.
Hakuna mawasiliano ya kimwili ni muhimu.
c. Nia iliyohamishwa ni wakati kitendo kingine chochote kikiwa betri kinachotokea dhidi ya mtu mwingine isipokuwa
aliyeathiriwa, jukumu la muigizaji ni kama vile ingekuwa na tendo hili lililofanyika dhidi ya mhusika.
Utaratibu wa Utekelezaji wa Usimamizi:
1. Wakati ukiukwaji wa sera hii hutokea, utawala au afisa mwingine wa mteja ataita wakala wa utekelezaji wa sheria kwa mujibu wa sera
yenye uhakiki wa Taarifa ya Usalama wa Shule na Usalama.
2.

Wakati wa kupendekeza kusimamishwa kupanuliwa au kufukuzwa kwa wanafunzi maalum, rejea mahitaji ya ziada yaliyoorodheshwa
katika Kitabu cha Usimamizi kwa Elimu maalum.

3.

Utawala utaanzisha mpango, ambao kwa hiari ya utawala unaweza, kulingana na umri, ukali wa kosa, rekodi ya zamani, na mambo
mengine yoyote husika, hutolewa kwa wanafunzi kukiuka sera hii isipokuwa kupigana. Ikiwa mwanafunzi anajiunga na kukamilisha
programu, mwanafunzi anaweza kurejeshwa katika shule ya wilaya kwa busara. Katika kesi ya kurejesha vile, afisa wa kusikia atachagua
shule mwanafunzi anayehudhuria.

4.

Mpango wa mafunzo ya elimu utaanzishwa kwa wanafunzi wa kati na wa shule za sekondari ambao wamepiga mwanachama wa
wafanyakazi kulingana na nia ya kuhamishwa. Mpango huo haufanyike kwenye majengo ya shule yoyote ya wilaya. Kuwekwa kwa
mwanafunzi katika mpango utafanywa kwa busara wa afisa wa kusikia au Bodi ya Elimu ikiwa rufaa inafanywa kwa Bodi.

5.

Kila mwanafunzi na mzazi watalazimika kusaini taarifa ya sera kila mwaka kwa kuwajulisha hatua za uhalifu ambazo zinaweza na
zitachukuliwa ikiwa mwanafunzi anaonekana kuwa amekataa sera hii.

Baraza la Bodi limeidhinisha sera hii kwa fomu ya kisheria na maudhui.
Wajibu wa Usimamizi:
Msaidizi Msaidizi wa Shule za Juu
Tarehe ya Marekebisho ya Mwisho:
Aprili 2005
Marekebisho ya Awali:
Julai 2004
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KANUNIUI ZILIZOKUBALIWA ZA MATUMIZI YA KOMYUTA, NETWORKS, MTANDAO, BARUA PEPE, SIMU NA VYOMBO
KADHALIKA VYA MTANDAO – WANAFUNZI
SERA ZA BODI:
USD 259 ina nia ya kufanya teknolojia ya juu na upatikanaji wa fursa za kujifunza zilizopatikana kwa wanafunzi wote. Lengo la wilaya
katika kutoa upatikanaji wa wanafunzi ni kukuza ubora wa elimu katika shule kwa kuwezesha kugawana rasilimali, ubunifu, na
mawasiliano. Matumizi ya kompyuta, mitandao, mtandao, au huduma nyingine za mtandao zitakuwa katika kuunga mkono elimu na
utafiti sawa na malengo ya elimu ya wilaya.
Utaratibu wa Utekelezaji wa Usimamizi:
1.

2.

Majukumu ya Mwanafunzi. Bila kujali "kipimo cha ulinzi wa teknolojia" kilichotekelezwa na Wilaya kama inavyotakiwa na Sheria ya
Watetezi wa Internet, wanafunzi wanajibika kwa tabia nzuri kwenye kompyuta, mitandao, mtandao, au huduma nyingine za mtandao kama
vile wanavyo shuleni au barabara ya ukumbi. Kanuni za shule za kawaida kwa tabia na mawasiliano zinatumika. Maeneo ya hifadhi ya
mtandao yatatendewa kama makabati ya shule. Wafanyakazi wa mtandao, walimu, na wafanyakazi wengine wa wilaya husika wanaweza
kuchunguza faili za wanafunzi na mawasiliano ya wanafunzi mara kwa mara ili kuzuia matumizi mabaya na kuhakikisha wanafunzi
wanatumia mfumo kwa uangalifu na kwa kufuata sheria na sera za wilaya. Mawasiliano kwenye mtandao ni mara nyingi kwa umma;
wanafunzi hawapaswi kutarajia kuwa faili zilizohifadhiwa kwenye seva za wilaya zitakuwa za faragha.
Ruhusa. Wanafunzi lazima wawe na idhini kutoka na wawe chini ya usimamizi wa wafanyakazi wa kitaaluma wa wilaya kabla ya kutumia
kompyuta za wilaya, mitandao, Intaneti, au huduma nyingine za mtandao. Ruhusa haiwezi kuhamishwa kutoka kwa mwanafunzi mmoja

Imekubaliwa kuunda na maudhui na wakili wa Bodi.
Wajibu wa Usimamizi:
Huduma za Habari na Teknolojia
Tarehe ya Marekebisho ya Mwisho:
Januari 2013
Marekebisho ya Awali:
Januari 2002
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