
 

LABBB Collaborativeقانون ضد سوء رفتار  

 LABBB ،LABBB Collaborative، 5896از قوانین سال  635ماده با توجه به قوانین عمومی ماساچوست، 
(Collaborative از این به بعد )در مدرسه  یبدین وسیله هیچ دانش آموز، کارمند یا سازمان تحت کنترل در فعالیتهای دانش آموز

دانش آموزان را  با رفتارسوء اجرا ، حق یاخارج از مدرسه و یا در روادید برگزار شده توسط مدرسه صرفه نظر از مکان 
هیچ از میباشد، نباید  Collaborativeاستفاده میکند و یا  زیر مجموعه  Collaborativeهیچ ارگانی که از امکانات .ندارند

 .سوء استفاده کند دفردی که در ملک مدرسه میباش

 :تعریف شده است یرشرح ز به  ماساچوست 51، بخش 958 درمادهرفتار سوء   یکلقوانین 

 یا یعموم الکچه در ام ،آموزی هر گونه سازمان دانش در ارتباط با   روش یاهرگونه رفتار  یبه معن" رفتار سوء"اصطالح 
ی را به خطر یگرشخص د یادانش آموزان و از  یکهر   یروان یا یپروا  سالمت جسم یب یاکه عمدا ی،اطالق میشود خصوص
 .بیاندازد

 

،شالق زدن، ضرب و شتم، نامگذاری، ورزش اجباری، در معرض شرایط جوی قراردادن، مصرف اجباری شامل این عملکرد 
جسمانی از روی هرنوع مواد غذایی، مشروبات الکلی، آشامیدنی،مواد مخدر یا مواد دیگر و یا هرنوع رفتار وحشیانه دیگر  یا فعالیت 

و ایمنی دانش آموز و یا هر فرد دیگر را بمخاطره میاندازد و دانش آموز یا  میشود که به احتمال زیاد تاثیر سوء داشته و سالمتجبر 
هر دانش آموزی که چنین سو . فرد دیگر را دچار استرس شدید جسمانی ، از جمله محرومیت طوالنی یا انزوا وگوشه گیری میکند

مدیر برنامه یا نماینده او ،  شامل زمان، تاریخ،  مورد دانش آموزیا فرد دیگری مشاهده میکند میبایستی مراتب را بهرفتاری را در 
توسط قانون ملزم به   Collaborative دانش آموزان و کارکنان .مکان، نام قابل تشخیص افراد خاطی و نوع رفتار گزارش نماید

 .میباشند یسبه اداره پل سوء رفتارگزارش حوادث 

صورت ممکن است منجر به  ینا یردر غ. بدهدگزارش باید این مسئله را  باشد،حاضر  اینگونه سوء استفادهکه در  یهر دانش آموز
را به همراه داشته تواند اخراج موقت از مدرسه تا سه روز  یآن دانش آموز شود و م یهبر عل  Collaborativeتوسط  یاقدام انضباط

 .باشد

عامل  یرمد یب، پس از تصوکند شرکت ییگرشخص د یاو  دانش آموز  سوء رفتارعلیهکه در  یهر دانش آموز
Collaborative  ، دبیایدر یقحالت تعلبه روز ( 51)مدرسه تا ده  ممکن است حضورش در. 

های ممکن است از برنامه شرکت در فعالیتهای سوء رفتار به   Collaborativeعامل  یرشده توسط مد ییندانش آموز تع
Collaborative   کرد دخواهن یافتکنندگان در مشارکت  از یکمتر یاقدام انضباطهیچ شده اما  حذف. 

 .کرد ندخواه یافتدر را یدادرسمراحل دانش آموزان  ،سوء رفتار موارد مربوط به  یندر تمام ا

 M.G.L. 269:17, 18, 19 :.یمرجع قانون

 قانون ضد سوء استفاده

 
 51بخش : 958 ماده 

 مجازات یف،راتع ،سوء رفتار  جرم
 

از  یشب ای بمبلغ  یمهجر به، ندشده ا یفتعر  ینجادر ا ،که سوء رفتارجرم  کنندگان درمشارکت  یاو  یاز سازمان دهندگان اصل یکهر 

 .محکوم میگردند و مجازات زندان یمههر دو جر یا بیش از یکسال بمنظور اصالح ،زندان در  خانه  یاسه هزار دالر 



 در ارتباط با   روش یاهرگونه رفتار  یبه معن، شود یهجده و نوزده استفاده م یبخش و در بخش ها ینادر  که"  سوء رفتار"اصطالح 
هر   یروان یا یپروا  سالمت جسم یب یاکه عمدا ی،اطالق میشود خصوص یا یعموم الکچه در ام ،آموزی هر گونه سازمان دانش

این عملکرد شامل ،شالق زدن، ضرب و شتم، نامگذاری، ورزش  .ی را به خطر بیاندازدیگرشخص د یادانش آموزان و از  یک
اجباری، در معرض شرایط جوی قراردادن، مصرف اجباری هرنوع مواد غذایی، مشروبات الکلی، آشامیدنی،مواد مخدر یا مواد دیگر و 

وء داشته و سالمت و ایمنی دانش آموز و یا هرنوع رفتار وحشیانه دیگر  یا فعالیت جسمانی از روی جبر میشود که به احتمال زیاد تاثیر س
یا هر فرد دیگر را بمخاطره میاندازد و دانش آموز یا فرد دیگر را دچار استرس شدید جسمانی ، از جمله محرومیت طوالنی یا انزوا 

 .وگوشه گیری میکند

ای کمه هر محدر دفاع برای دسترس  قابل رضایت دادن  یدخالف، نبااز بخش  ینادیگری در ارتباط با مقررات گونه بدون توجه به هر
 .اقدام باشد ینطبق ابر 

 
 

 59بخش : 958 ماده 

 سوء رفتارگزارش  یفهوظ

در ید،با  شد حضور دارد یفکه در بخش هفده تعرسوء رفتاری  یقربان یگریشخص د ی کهجرم ینکه در صحنه چن یهر کس
به محض اینکه از  ییمقام اجرابه  را جرائم  ،این مناسب  یقانونیک مرجع به  نکند  یجادا ی خطر فردبرای خود یا آن  صورتیکه

هزار  یکاز  یشب ای  یمهجر   را بدهد، جرم گزارش اینگونه که نتواند   یکسهر .دهد گزارشمناسب باشد،   یعملو  یمنطق نظر 
 .دمیشودالر 

 
 58بخش : 958 ماده 

 

 .ارائه شود اندانش آموز به گروهو بیانیه سیاست و نظم احکام ومقررات الزم است 

تیم دانش ،یبه هر گروه دانش آموز یدآموزش و پرورش با یو خصوص یدولت یمتوسطه و هر موسسه آموزش یالتهر مؤسسه تحص
توسط موسسه مجاز قلمداد  یاشناخته شده و  یتتوسط موسسه به رسم  یا ی بوده و نهاد یناز چنآموزی یا ارگان دانش آموزی که بخشی 

 یادانش آموزان و  یم، ت بعنوان گروه مستقل دانش آموزی توسط موسسه یادارد و را موسسهامکانات  یااستفاده از نام و  شده یا اجازه 
موسسه با الزامات  یک، انطباق اگرچه، گردد ؛ ارائه بخش هفده و هجده  بخش و یناز ا یکپ یک ، شناخته شده ،آموزان دانشارگان 

 به معنی  یدباها نسازمان  یاو  یمگروه ها، ت آموزان مستقل، هفده و هجده به  دانشهای و بخش  شبخ یناز ا ییکه  نسخه ها بخش  ینا
 . گردد یتلق  تایید گروه مستقل دانش آموزی یاشناختن موسسه و  یتبه رسم

 یاو  انتعهدماز اعضا،  یکبه هر را هفده و هجده  یو بخش ها بخش یناز ا یکپ یک یدبا یسازمان یاو  یم، تچنین ینهر گروه ا
 یبرا ،شده  یینافسر تع یقاز طرکه ، ها باشد  سازمان یاو  ها یمگروه ها، ت یناز ا یکهر  یفهوظاین باید  .دبده یتعضو  یانمتقاض
هفده و  یبخش ها و بخش یناز ا ها نسخه ای سازمان یاو  ها یمگروه ها، ت ینا که تصدیق نمایند  ،ی، به موسسه آموزشنهساال ارائه

و دریافت نمودند از بخش هفده و هجده،  یکپ یک یانمتقاض یاو  ن تعهدامآن،  یاز اعضا یکهر و  ندکرده ا یافتدرمذکور را هجده 
 .اعالم میداردهفده و هجده  یبخش ها و بخش ها ینموافقت خود را با مفاد امتوجه بوده و  یسازمان یاو  یم، تگروهاین چنین 

در آغاز  یاساالنه، قبل  طورحداقل به  ید،با  عالی آموزش  یخصوص یا یعموم یمتوسطه و هر موسسه آموزش یالتهر مؤسسه تحص
هفده و  یبخش ها و بخش ها یناز ا یکپمیکند، یک  تمام وقت در موسسه ثبت نام آموز دانش یککه به عنوان  یبه هر شخصثبت نام، 

 .ارائه دهد هجده

در مورد ی حداقل ساالنه، گزارشباید  عالی،آموزش  یخصوص یا یعموم یمتوسطه و هر موسسه آموزش یالتهر مؤسسه تحص
ش دان یبه اطالع گروه هاتهیه میکنند را فایل کرده و خود  یتمسئول ها باگونه نهاد ینکه ا ینامهصدور گواه ،آموزش عالی ینهادها

هفده و هجده و  یبخش ها و بخش ها ینمفاد ادر مورد ثبت نام  در وقت تمام وقت  آموزان  دانشمه سازمان ها و ه یاو  یمت ،آموزی 
 ینکه چن ینو ا ، برساندازمان دهندگان و شرکت کنندگان با توجه به س یانضباط یها یاستس ، مذکور  ینامهصدور گواه ینهمچن

 یرهمد یئته .شود یمتنظ یدانش آموزان نهاد ینا یها یاستس مرتبط بامشابه  یروشها یاو  یدر کتاب دانش آموز ییدبا تا یتیاسس
 ینگونها تکررحاکم بر محتوا و  ینموجب قوان بهباید  آموزش یئته  ،اموزش عالی  ینهادهاوجود  و، در صورت  یآموزش عال

 .گزارش دهد را ات نمیباشدگونه گزارش ینبه ا قادر به تهیه  که یهر نهاد، فورا به دادستان کل  گزارشها 
 


