
 

 له ایو مداخ ییاز زورگو یریجلوگطرح 

برای ارائه یادگیری و فضای کار برای دانش آموزان، کارمندان و بازدید کنندگان آزاد بمنظور عدم  آزار و اذیت یا  LABBB Collaborativeاین سیاست حفاظتی 

 .جنسیت، گرایش جنسی یا ناتوانی، یا به هر دلیل دیگر رخ دهداین مسئله ممکن است بدلیل نژاد، رنگ، مذهب، ملیت، سن،  .سوء رفتارو ارعاب است

ذیت و مزاحمت هرگونه نقض این خطمشی برای هر مدیر، معلم یا کارمند دیگر، و یا هر دانش آموز برای شرکت در اینگونه مسائل یا چشم پوشی از  آزار و ا

 .جرم میباشد و آزار و اذیتع اطالع ازاین حادثه سایبری یا عدم گزارش یا حتی اتخاذ اقدامات اصالحی نادرست در موق

ه اما در ربط به مدرسه، این خط مشی  اختیارات مدرسه  نسبت به اقدامات انضباطی و یا اقدامات اصالحی  زمانی که چنین آزار و اذیتی خارج از مدرسه اتفاق افتاد

 .های مربوط به مدرسه میباشد، را محدود نمیکند یا محل کار یک کارمند یا دانش آموز و یا درحین  مشارکت در فعالیت

 به محل کار یا ربطگزارش مزاحمت سایبری توسط  روشهای الکترونیکی و یا دیگر روشها ، که در داخل یا خارج از مدرسه رخ داده، بررسی شده و زمانی که 

مزاحمت سایبری  برای حضور در جلسه ای که به بررسی فعالیت، عبارات و یا  اولیا دانش آموزان متهم به درگیری در .داشتانضباطی خواهد نتیجه دارد،  مدرسه

دانش آموزتنبیه شده  برای مزاحمت سایبری نمیتواند به برنامه تحصیل روزانه خود حضور یابد مادامی که والدین  .تصاویر شکایت شده میپردازد، دعوت خواهند شد

 .خود را برای شرکت در این  جلسه بیاورد

ط مشی  و روندهای به عهده هر کارمند، دانش آموز و والدین میباشد که  اقدامات زورگویی را شناسایی کرده و هر اقدامی ضروری به منظور اطمینان از حاصل خ 

 .این مدرسه به اجرا درآورد

به  .حق شکایت کردن و دریافت نتیجه فوری و مناسب را دارا استهر کارمند یا دانش آموز که معتقد است که تحت  آزار و اذیت و یا مزاحمت سایبری قرار داشته  

ط مشی ممکن عالوه تمام تالش منطقی  به منظور حفظ محرمانه بودن و محافظت از حریم خصوصی همه جوانب درگیر، انجام میشود ، اما اجرای مناسب  این خ

 .است افشای هر یا همه اطالعات دریافت شده را بدنبال داشته باشد

کارکنان و دانش آموزان که به دنبال هدایت و یا حمایت در رسیدگی به مسائل مربوط به هر نوع آزار با همکاری  برایدیر مدرسه ، مدیر برنامه یا نماینده آنها باید م

 .ی میباشند، مسئولیت پذیر باشدو اذیت

I .ممنوعیت تالفی کردن و مقابله به مثل آزار و اذیت 

LABBB Collaborative طه مدرسه، هیچ گونه رفتار غیر قانونی و یا مخل ، از جمله هر نوع آزار و اذیت، مزاحمت سایبری، یا مقابله به مثل، در ساختمان مدارس ما، در محو

ما  در اسرع وقت تمام گزارشات ها و شکایات از زورگویی، برنامه های  .در اتوبوس مدرسه و درایستگاه  اتوبوس مدرسه یا در فعالیت های مربوط به مدرسه را تحمل نمیکند

 .حس امنیت موردنظررا انجام میدهدمزاحمت سایبری، و مقابله به مثل را بررسی کرده ، و اقدام سریع برای پایان بخشیدن به این رفتار و بازگرداندن 
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LABBB Collaborative  پیشرفت  ی،آموزش یبرنامه ها یلی،تحصهای برنامه  شاملمدرسه ما،  یدر تمام ابعاد جامعه را تعهد  ینا 

 یبری،که شامل مزاحمت سا یی،اعمال زورگو. کند یم یتسرپرستان حما والدین یای مشارکت برنامه هایفوق برنامه، و یها یتکارکنان، فعال

 : ممنوع هستندو 

A. A. که  مربوط به مدرسه،  یاو  یمال یتحما وردم فعالیتها و برنامه هایمجاور به محوطه مدرسه، در  در محوطه مدرسه و امالک

 تفادهمورد اس یاو  و یا در رهن متعلق  یگرد یهنقل یلهوس یااتوبوس مدرسه  یکاتوبوس مدرسه، در  یستگاهمحوطه مدرسه، در ادر 

 مدرسه، و یکمورد استفاده  یاو  و یا در رهن متعلق  یکیالکترون یدستگاه ها یاو  یاستفاده از فن آور یقاز طر یامدرسه؛ و 

B . یا، و ،یا در رهن که متعلق   یکیدستگاه الکترون یاو  یاستفاده از فن آور یقاز طرکه به مدرسه  یبرنامه ا یا، و یتمکان، فعال یکدر 

قابل  اخالل یاو  یماد بطورتجاوز به حقوق آنها در مدرسه،  شاهدان یبرا انجام شده  ، اگر اقداماتمیباشد مرتبط نباشد مورد استفاده  مدرسه

 ، ایجاد کند خصمانه در مدرسه یطمح مدرسه فعالیتهای  یاو  یدر روند آموزش مالحظه

در  ینانقابل اطم مطلع یاو  شاهد یاو  ،زورگویی یبررس ی جهتاطالعات یا را گزارش داده،  یتکه آزار و اذ یمقابله به مثل در مقابل کس

 مدرسه  یاکارکنان منطقه برنامه شامل  یندر ا ییزچ  ، M.G.L. c. 71, § 37Oاظهاریه  برطبق .ممنوع است یزنمیباشد،  ییمورد زورگو

 .نمیشود مدرسه های برنامه یاو  ها یتفعالغیر مربوط به 

II .یفتعار 

 A  .یتزار و اذتعریف آ  

 مکتوب،  بطور چند نفر از دانش آموزان یا یکتوسط اینطور تعریف شده که   ییزورگو 71Oبخش  17 ماده، ماساچوست یقانون عمومدر

صدمه  (الف:)بطور مکرر انجام شده یقربان یک برعلیهاز آنها،  یبیترک یاو حرکت  یاو  یزیکیعمل ف یک یاو  یکیالکترون یاو  یشفاه

رساندن به خود  یباز آسبا دلیل ترس  یقرباندر مواقعیکه ( ب)را باعث شده؛  یخسارت به اموال قربان یرادا یاو  یبه قربان یعاطف یا یجسم

 (ه) یادر مدرسه؛  ینقض حقوق قربان( د)؛ ی؛قربان یخصمانه در مدرسه برا یطمح یک یجادا( ج)؛دارد خسارت به اموال خود یرادا یاو 

شامل موارد آزار و  ییبخش، زورگو دراینمنظور  ینا یبرا. منظم مدرسه  یاتعمل یاو  یو روند آموزش یماد ایجاد اختالل ،در مسائل

 .میشود ینترنتیا یتاذ

 

B. یبریمزاحمت سا  

ولی موارد، این که شامل  یکی،هر گونه ارتباط الکترون یاو  یاستفاده از فن آور یقاز طر ییزورگو"اینطور تعریف شده که قانون  همین بر اساس

صورت  به یاز هر نوع یاطالعات یااطالعات  ،ویری،شنیداری، تصبطور کتبی ،هایگنال، سفرستادن عالئمهر گونه این موارد نیست، به  محدود 

این به  ولی محدود موارد، این که شامل  یسی،عکس الکترومغناط یاو  یکیالکترون ، عکسینور یها یستمس یو،،راد یم،س  توسط یبخش یا یکل

 یجادا( الف)مشتمل اینهاست ینهمچن یبری،مزاحمت سا .میباشدارتباطات فکس  یاو  کهایامپ ینترنتی،ارتباطات ا یکی،پست الکترونمواردنیست ، 

محتوا  یسندهبه عنوان نو یگرید یتجعل هو یبا علم شخص( ب) یاو  است یگریشخص د یتمورد هودر  هدف آنکه  یوبالگ یاصفحه وب  یک

مشتمل بر تعاریف ، ( ه)تا (الف) این مورد باشد، یبرشمرده در بندها یطاز شرا یکهر باعث  یتجعل هون یموضوعات ارسال شده ، اگر ا یاو

رسانه در ارسال مطالب  یاشخص  یکاز  یشتربه ب یکیالکترون ارتباطتوسط ابزار  مشتمل برتوزیع مطالب   یدبا یزن یبریمزاحمت سا .زورگویی 

از  ریفتع مشتمل بر، (ه) تا( الف)  موجود  یبرشمرده در بندها یطهرکدام از شراباعث ارسال  یاو  یعتوز یکهصورت دراست  یکیالکترون

 . "زورگویی گردد
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C  .به اندازه  یاو  ین، تمسخر، توهفضای رعب و وحشت یجادباعث ا ییزورگو آنکه در ی اطالق میشودیتوضعبه : خصمانه یطمح

 یک یکاربدون دلیل به مسائل  نتیجه دخالت  یاهدف  با ییرفتارها ینچن این.بگردددانش آموز  یآموزش یطدادن شرا ییرتغباعث  زیادی

 میباشند یآموزش/ یکار یزآم ینتوه یاخصمانه و  ،رعبانه یطمح یک یجادا یاو  یعملکرد آموزش یافرد 

D .مشارکت کندمقابله به مثل  یا یبری،مزاحمت سا یی،که در زورگو یدانش آموز :متجاوز. 

 

E .در  یاطالعات یا را داده یتکه گزارش آزار و اذ یدانش آموز یهعل یتآزار و اذ یاو  ی،هر گونه ارعاب، تالف :مقابله به مثل

  .زورگیریدر مورد  ینانقابل اطم مطلع یاشاهدان و  یاو  ،.کردهفراهم  آزار و اذیتازآزار و اذیت  یبررس

F .یانرانندگان اتوبوس، مرب یان،متول ،کارکنان بوفهمشاوران، پرستاران مدرسه،  یران،معلمان، مد ، مشتمل اما نه محدود به :کارکنان 

 . ینمتخصص یاو  یبانی،فوق برنامه، کارکنان پشت یها یتمشاوران فعال ی،ورزش

G .مقابله به مثل انجام شده است یا یبری،مزاحمت سا یی،زورگو او یهعلکه  یدانش آموز :سوژه . 

 .III . یتآزار و اذجهت گزارش و بررسی اقدامات 

گزارشی از حادثه  اگر  .انتقال میابد LABBB یندهنما یابرنامه  یرمد یها یندهنما یا یبه ساختمان اصل ییدر مورد زورگو اتهمه گزارش

 :آمد بعمل خواهد یراقدامات ز ودگزارش ش زورگویی

 .از زورگویی استفاده میکنند یریجلوگ یبرا گزارش هایفرمو  LABBB Collaborativeاز کارکنان 

A .مدیر .پر میگردد یطرف شاکاز  یشفاه شده بصورت از اتهامات مطرح یقحقاجزییات شرح  از فرم شکایت در حادثه زورگویی

 ینا .زورگویی بوده یا متهم به ارتکاب به زورگویی است تماس بگیرد سوژهفورا باید با والدین دانش آموز که مدعی  LABBBمدرسه 

 .مطرح شود یدبا یانه بیشترزورگو از اقدامات  یریجلوگ یاقدام برا

.Bبرنامه  یرمد/ مدرسه  یرمد یو بررس یقتحقLABBB  که ممکن است شاهد حادثه،  یگریبا هر دو طرف و دانش آموزان دباید

 یک  LABBBبرنامه  یرمد/ مدرسه  یرمد .گفتگویی انجام دهد مرتبط با هر دو طرف بوده اند،گذشته، و  یرفتارها یاحوادث های الگو

محل  یباتترت ،بندیمانند برنامه  یتمام امکانات کمک .ایجاد میکند شخص مورد هدف زورگوییبه  یتبازگرداندن امن یبرا یمنیطرح ا

 .باید انجام گیرد طرفینبه منظور ایجاد ایمنی برای  نشستن

.Cبرنامه یرمد ومدرسه  یرمد پنج روز مدرسه یدر ط LABBB به  یدباسرپرستان و  ینوالد با .اقدامات مورد لزوم را انجام میدهند

 ینکهشامل موارد ا یدسرپرستان با یا ینارائه شده به والد گزارش .مطلع کنند یجاز نتاآنان را  تماس گرفته و یقاتتحق ینا یلمحض تکم

 .،باید صورت بگیرد یانضباط یاقدام ها یاآ ینکها تخطی بر علیه این خط مشی انجام شده و یاآ یافت شده واقعیت دارند و اتهامات  یاآ

است دانش آموزان ممکن  .یریدتماس بگ یقاتتحق یتسرپرستان در مورد وضع یا ینوالدبا  یدبا LABBB یندهنما یامدرسه  یرمد .باشد

 .توصیه گردندمشاوره  یابه آموزش، پرورش، و شامل اما نه محدود  یاقدامات اصالح یبرا
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توسط  کهیگرد یها یمتحر یااخراج  یق،بازداشت، تعل توبیخ، شامل و نه محدود به،  یانضباط تنبیههممکن است همچنین دانش آموزان 
 .را نیز داشته باشند شود یم یینتع مدرسه یامور ادار

D .نباید  یدانش آموز یچه .یشودتحمل نم یچوجهبه ه  نموده،پر  ییمربوط به زورگو  یتکه شکا یهر دانش آموز یهعل نوعیهر  به  یتالف

عواقب اقدامات  .قرار بگیرد یضتبع یاو ارعاب، انتقام،  یدو تهد ییاز زورگو ینوع یچگونهه ، هدفییو ارسال گزارش زورگو یلتکمبرای 

 .یشودتحمل نم یچوجهبه ه یتسوءن با یناتهامات دروغ یگر،د یاز طرف. همان زورگویی درنظر قرار میگیردمشابه   یانهجو یتالف

.E مشترک  یا مسئول برنامهیرتوسط مد یسارجاع به اداره پل .خواهد شددر موقع مناسب اعالم قانون  یاجراLABBB ،معتقد اگر  داده میشود

 .با دفتر مدرسه در این زمینه مشورت میشود .دنبال گردددر برابر متجاوز  یدبا ییاتهامات جنا که باشند

F .یاقدام انضباط یچه نباید.دارند زورگیری ناشناس توسط دانش آموزان از حوادث اتگزارش یبراروشی هر برنامه  :گزارش ناشناس 

 .شودناشناس گرفته گزارش   یکتنها براساس  یرسم

.G سوژهبه  یرسان یاری  :  LABBB و حفاظت از دانش  یلی،مداخله تحص ،راهنماییارجاع به خدمات مناسب، از جمله  یامشاوره  یدبا

 .کند در صورت لزوم فراهم  ییاز زورگو  یدهد یبآس ویرخانواده دانش آموزان درگ یاعضا یاآموزان، اهداف و عامالن، و 

.Hهمانطور که توسط  :یدانش آموزان با ناتوان: آموزش مخصوصM.G.L. c. 71B, § 3  29ماده  اصالح  به عنوان ،درخواست شده 

دانش  یا ،قرار داده یررا تحت تاث ش یاجتماع یرشد مهارت ها دارد که یناتوان ی دانش آموز که کند یینتع IEP یمکه ت یزمان،  9272اقدامات 

شامل انجام گیرد،  IEPدر  یدآنچه با یمت ش قرار بگیرد،یناتوان یلبه دل مورد تمسخر یاو  یت،آزار و اذ یا زورگویی  موردآموز ممکن است 

در نظر  تمسخرآنها یاو  یت،آزار و اذ یا زورگویینسبت به   یریجلوگ وواکنش  یبرا ییدانش آموزان و تخصص ها یارتقاء مهارت ها

 . گرفتخواهد 

I .به دانش آموزان و  یدو طرح مداخله با ییزورگو از یریجلوگ یبرا مربوطه  یبخش هااز  انهیسال یکتب یهاطالع :اولیا و مربیان  اطالعیه

به همه پرسنل مدرسه  یدبا ییزورگودر و مداخله  یریانه از طرح جلوگیسال یکتب یهاطالع .گرددسن ارائه با ناسب ت طبق  سرپرستان یا ینوالد

  LABBB .آموزش داده شوند ای و طرح مداخله ییزورگواز  یریجلوگ به منظورهمه ساله طرحها، بایستی  یک ازهر کارکنان  .گرددارائه 

  .متمرکز هستند، را ارائه میدهد یاجتماع یستگیو شا ییزورگو ضد یبرنامه ها بر روی که  یو سرپرستان ینوالد یبرا یآموزش یبرنامه ها

LABBB مورد  ینا .مورد استفاده میباشند، اطالع میدهدکه  ییمقابله با زورگو یآموزش یسرپرستان در مورد برنامه ها یا ینوالدبه انه یسال

در این طرح و اطالعات مرتبط  ینا LABBB .میباشد ینآنال یتو امن یبریسازورگویی از جمله  یی،زورگو یاییشامل اطالعات درباره پو

 .قرار میدهدخود  یتوب سا زمینه را در

IV . و مقابله به مثل ییدر واکنش به زورگو یگزارش ده یبرا خط مشی روش ها و  

LABBB Collaborataive ه ب ها خط مشیبا قرار دادن روش ها و ، و مقابله به مثل  زورگوییبه  یدر اسرع وقت و به طور موثر

جامعه  یاعضا ها به خط مشیروش ها و  ینا. واکنش نشان داده است، مقابله به مثل یاو  ییو پاسخ به گزارش زورگو یافتدرمنظور 

خواهد افتاد  یاتفاق یزیچه چ ییحوادث زورگوبروزدر صورت  بدانندخواهد داد که  ینانو کارکنان اطم ینه، دانش آموزان، والدمدرس

. 
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آنان و دانش آموزان و خانواده  اارتباط بگزارش به کارکنان حوادث،   یاز روشها ییاتجزئ ،ییزورگو و طرح مداخله ای در یشگیریپ

 ارائهگزارش  به محض دریافت یندهنما یا یرتوسط مد  ییو روش ها تهیه نمودهرا ، (ناشناس یاز جمله گزارش ها)نحوه گزارش 

 . میباشد M.G.L. c. 71, § 37O یبرمبنا آمده یرز در مسائل  .میگردد
A . یا ینمقابله به مثل ممکن است توسط کارکنان، دانش آموزان، والد یا یتگزارش آزار و اذ. مقابله به مثل یاو  یتاذگزارش آزار و 

بصورت  یدبا کارکنان داده شدهتوسط  که یشفاه یگزارش ها. باشد یکتب یا ی، و ممکن است شفاهداده شود  یگراند یاسرپرستان، و 

 .دونثبت ش یکتب

را خبر داده و آنها از شاهدان مقابله به مثل  یاو  زورگویی  هر مورد یندهنما یا یرمدرسهمدبه  بایستی فوراکارکنان منطقه  یامدرسه و  یاعضا

 ،مدرسه یا عضو منطقه نیستندکه کارکنان  یگرافراد د یاو  ،سرپرستان  یا ینارائه شده توسط دانش آموزان، والد یگزارشها .باخبر گردند

 .قرار دادهفرم گزارش حادثه را در دسترس تمام اعضای مدرسه LABBB Collaborative .در نظر گرفته شوندممکن است به طور ناشناس 

·  •LABBB Collaborative  7 ) مدرسه، دفتر مشاوره، دفتر  یاز فرم گزارش حادثه در دفتر اصل نسخه هایی    

 یتوب سارا به فرم گزارش حادثه ( 7 و ؛تهیه میکند یندهنما یا یرشده توسط مد یینتعی مکان ها یرپرستار مدرسه، و سا

 .قرار میگیردسرپرستان  یا یندانش آموزان و والددر دسترس  یجرا هایفرم گزارش حادثه به زبان .یدمدرسه ارسال کن

کارکنان، دانش  یران،مد مشتمل بر به مجموعه مدرسه LABBB Collaborative، تحصیلیدر شروع هر سال •  ·

ارائه و مقابله به مثل،  ییگزارش اعمال زورگو یخود برا یها یخط مش یبا اطالع کتبسرپرستان  یا ینآموزان و والد

در  ینده،نما یا یرعاملمد ،LABBB مدیررا به همراه نام و اطالعات تماس  گزارش و منابع یها یهرو از یشرح .،میدهد

در واطالعات در زمینه جلوگیری از زورگویی و طرح مداخله  کتابچه راهنمای دانش آموزان و کارکنان گنجانده میشود

 .قرار میگیردسرپرستان  یاو  ینوالددر دسترس  ، Collaborative  یها یتوب سا یامدرسه و 

·  

B .کارکنان اتگزارش 

 یرمدگزارشی که به  .دهدگزارش   یندهنما یرمدرسه یامد باید مسئله را به بالفاصله میباشد،ی که شاهد زورگویی یا مطلع از این مسئله کارمند

LABBB های منطقه و روش یامدرسه  یهامنشمطابق با  یانضباط مسائل یا ها رفتاربرای پیگیری کارمندان را  یاراتاختداده میشود   یندهنما یا 

 .نمیکندانضباطی مدرسه  محدود و  یرفتار یریتمد

 

.C یگرانسرپرستان، و د یا یندانش آموزان، والد اتگزارش 

collaborative  مقابله به  یاو  ییاز زورگو ای نمونه یا مطلع از که شاهد یگرانسرپرستان، و د یاو  ینانتظار دارد تا دانش آموزان، والد

 یاقدام انضباط یچ، اما هوندش دادممکن است بصورت ناشناس  اتگزارش .گزارش دهند یندهنما یا یربه مد ی هستند آنرا بهدانش آموز یکمثل 

 کمک  میتوانند با یگرانو د ،ینیمق یا یندانش آموزان، والد. نمیشودگزارش ناشناس گرفته  یکبر اساس  اتهام صرفا با ایندر مقابل متجاوز

و متناسب با  یخصوص امن،  راههای عملی،دانش آموزان،به  .آنرا بصورت کتبی ثبت کندگزارش  یلتکم یدرخواست برای از کارمندان یک

 .شود یارائه م یندهنما یا مدیر یاو  ،کارکنانبا  ییگزارش و بحث در مورد حادثه زورگوشان برای سن

.D  مقابله به مثل یاو  ییگزارش زورگوواکنش به. 

یمنیا1.
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 دراین مرحله یندهنما یا LABBB یرمد انجام گیرد،  مقابله به مثل یا ییاتهامات مربوط به زورگو یبر رو یقطور کامل تحق اینکه بهقبل از

 یجواکنش به ترو .را ایجاد نماید یتامن حس یشترحوادث ب در برابر سوژه مدعیحفاظت از  یبرا یا/ و مدعی  رای سوژهب تحقیقات، باید

طرف متجاوز  یا/ و  سوژه یبرااز پیش  یصندل یباتترت یینتع؛ یشخص یمنیطرح ا یک یجادممکن است شامل، اما نه محدود به، ا یمنیا

و  برنامه زمان  نماید اقدام سوژه یبرا" فرد امن" یکاز کارکنان که به عنوان  یکی ییندر اتوبوس؛ تع یاناهار، و وقت در کالس درس، 

 یندر طول اایمنی ارتقاء  یبرای بیشتر گامهای در صورت لزوم  یندهنما یا مدیر. را تغییر دهد سوژهبه  یمتجاوز و دسترس فطر یبند

 مقابله به مثل دانش یاو  ییحفاظت از زورگو یبرا یمناسب یاستراتژ ، یندهنما یا LABBB مسئول ،مدیر .برمیدارد یقاتدوره و پس از تحق

را گزارش داده، دانش آموزی که شاهد یا مطلع از زورگویی بوده، دانش آموزی که در تحقیقات  مقابله به مثل یاو  ییکه زورگو آموزی

مشتمل بر خط .)اطالعات داده، ویا دانش آموزی که اطالعات قابل اطمینان درباره زورگویی و مقابله به مثل ارائه داده، را اعمال میکنند

 (مشها و برنامه ها و روشهایحفاظتی و ایمنی محلی 

 و مداخله زورگوییاز  یریجلوگبرای  یگراناطالع د به منظورتعهدات  .9

.aمسئول ،مدیرمقابله به مثل رخ داده است، یاو  زورگوییکه این یینبر اساس تع .سرپرستان یاو  ینبه والد  یهاطالع LABBB در  یندهنما یا

ممکن است در شرایطی .اطالع دهد واکنش مناسب به منظور ،و طرف متجاوز  سوژه یاءو اول ینوالدباید این موضوع را به اسرع وقت 

 CMR 327مطابق با مقررات دولت در اطالعیه  .بگیرد با والدین و سرپرستان تماس قبل از هر تحقیقی نماینده یا LABBB مسئول ،مدیر
 .خواهد بود 49.00

.a مدرسه چارتر،  دیگر یاهدانش آموزان از منطقه  یرندهدربرگ ه شده، حادثه گزارش داد یناگر ا .مناطق یا رسامدیگردبه  اطالعیه ،

 یر،مدباشد،  collaborativeمدرسه  ،شبانه روزیمدارس  یاو خاص روزانه،  یخصوص مورد تایید  یهاگاآموزش ،انتفاعی یرمدرسه غ

حادثه  ینا  یگردیا مدارس مدرسه   نماینده یاو  به مدیر تلفنحادثه در اسرع وقت توسط  یناز ا ، به محض اطالع یندهنما یا LABBBمسئول 

 CMR 327و فدرال، و  یالتیا یخصوص یمو مقررات حر ینقوان بر طبقارتباطات  یتمام.  .را به منظور اخذ اقدام مناسب اطالع میدهد
 .خواهد بود 49.00

.c مدیراگر  یق،بعد از تحق مشتمل بر زمانمقابله به مثل،  یاو  ییگزارش زورگو یافتپس از در زمانی در هر . قانون اطالعیه به مجری ،

 سازمان مدیر، ، انجام گیردطرف متجاوز  یهممکن است عل ییکه اتهامات جناباشند باور  ینا بر  یبر اساس دالیل یندهنما یا  LABBBمسئول 

 یاجرا محلی سازمان یو موافقت نامه محل CMR 49.00 327مطابق با الزامات  اطالعیه.ع میسازدطلم ار یقانون محل یاجرا مسئول

در  یگرسال که د 97کمتر از  یبا سنمدرسه دانش آموز سابق  یکدهد و شامل  حادثه در مدرسه رخ ایناگر  ین،همچن .قانون خواهد بود

طرف متجاوز  یهممکن است عل ییکه اتهامات جناباشند باور  ینا بر اساس دالیلی بر اگر  یندهنما یا مدیر بشود،  ،تحصیل نمیکندمدرسه 

و طرح  ییاز زورگو یریبا جلوگزمان هم مدیر باید، گرفتن این تصمیم برای .دیرقانون تماس بگ یاجرا یسازمان محلبا  یدبا ،انجام گیرد

 یگرددر صورت صالحدید با در صورت وجود، و با افسر مدرسه ، ی،منطقه ا هایو روش خط مشی یا/ و  اجراییه در مدرسهمداخله و 

 .نمایندگان مشورت کند یاو مدیران 

.d  مسئول ، مدیر  .تحقیقاتLABBB  کار،  ینو در انجام اکرده  یبررسرا  مقابله به مثل  یا ییدر اسرع وقت تمام گزارش زورگو یندهنما یا

مسئول ، مدیر یقاتدر طول تحق .میگیرددر نظر  را یراتهام و سن دانش آموزان درگ ینا یتجمله ماه، از مام اطالعات موجود شناخته شده ت

LABBB  سرپرستان، و  یا ین، والدین، کارکنان، شاهددانش آموزان  مصاحبه با،   در صورت لزوم یزها،چ یگرد کنار، در  یندهنما یا

که  شوندیمیادآور، و شاهدان سوژهبه متجاوز، ( یقاتحال انجام تحقدرهر کس  یا) یندهنما یا  LABBBمسئول ، مدیر .خواهد داشت یگراند

 مقابله به مثل به شدت

مصاحبه ممکن است توسط مدیر یا نماینده یا دیگر کارکنان معین شده توسط مدیر و نماینده  .منجر خواهد شد یاست و به اقدام انضباط ممنوع

 .و با مشورت مشاور مدرسه انجام پذیرد
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سعی بر حفظ  یقاتتحق ینددر طول فرا موضوع  ینا تحقیقات یندهنما یا  LABBBمسئول ، مدیر ، ات آنهاتعهدبه  ، و با توجه یعملمقداربه 

 یبررس یبرا ییروشها .نماینده یک نسخه کتبی از تحقیقات را نگه میدارد یا  LABBBمسئول ، مدیر .را داردمحرمانه موضوع بطور 

در صورت لزوم .  .آنها برای تحقیقات وجود دارد هایمنطقه و روش یامدرسه  یها خط مشیو مقابله به مثل مطابق با  ییگزارش زورگو

 .مشورت خواهد کرد یقاتدر مورد تحق یقانون یلبا وک یندهنما یا مدیر

.e مسئول ، مدیر  .یماتتصمLABBB  و  زورگویی یقات،تحق یناگر پس از ا.  .اخذ میکند  یطو شرا یقبر اساس همه حقا نماینده تصمیمی یا

اتی انجام میدهد تا مطمئن شود که دوباره این محاسب بعدی، یمراحل منطق نماینده در یا  LABBBمسئول ، مدیر، گردداثبات  مقابله به مثل  یا

 .شود یمدرسه محدود نم یها یتدر استفاده از فعال یادر مدرسه و  سوژه از اینکه و  عمل تکرار نشده

اقدام  یا/ و واکنشی اقدامات  یینتع( 9است، و یالزام یاقدامات اصالح ییندر صورت وجود، تع( 7: نماینده  یا  LABBBمسئول ، مدیر

مشاور مدرسه،  یا/ با معلم دانش آموزان و  بطور منتخبممکن است نماینده  یا  LABBBمسئول ، مدیر یط،بسته به شرا .الزم است یانضباط

که ممکن است به  یاحساس یا یاجتماع ائلمسزمینه ای از هر گونه  ییشناسا یبرا ، آنها سرپرست یامتجاوز و  یاو  سوژه و پدر و مادر 

مسئول ، مدیر .، مشورت نمایدیاجتماع یمهارت هابیشتر توسعه  یبرا یازسطح ن یابیو به منظور ارز سوق داده شده زورگوییرفتار 

LABBB  که درهنگامیکه مطلع ساخته یقاتتحق ینا یجدر مورد نتا راو طرف متجاوز سوژهسرپرستان  یا یندرنگ والد یب نماینده، یا 

 کلیه اطالعیه ها .بگیردصورت  مقابله به مثل یاو  ییزورگو یشتراز اعمال ب یریجلوگ یبرا یاقدام چه،انجام شدهمقابله به مثل  یا ییزورگو

در مورد محرمانه بودن پرونده  یالزامات قانون یلبه دل .میشود تنظیمو فدرال  یالتیا یخصوص یمو مقررات حفظ حر ینقوان ر طبقب والدینبه 

 یدر مورد اقدامات انضباط سوژه سرپرستان یا والدیناطالعات خاص به  قادر به دادن نماینده یا  LABBBمسئول ، مدیر، یدانش آموز یها

 ها یمنظور گزارش تخط به یدبا سوژهکه  یگرد یبخشنامه ها یاو " دور ماندن" حکم،  مشتمل باشد بر ینکهمگر ا نمیباشد، گرفتهصورت 

 .مطلع باشد

f .یواکنش به زورگوئ.  
 یساز مهارت یقرفتار مناسب را از طر. 7

کند که مدرسه  یم یجابمقابله به مثل رخ داده است، قانون ا یاو  ییزورگوکند که  یینتع نماینده یا  LABBBمسئول ، مدیر اساس اینکه بر

 .M.G.L. c . .در مواقع ضرورت را برطرف کند رفتار مناسب یآموزش نیازتعادل م واکنشهایاز  یعیوس یفطاز استفاده با منطقه  یا
71, § 37O(d)(v). مسئول ، مدیرکه  یمهارت ساز یروش هاLABBB  عبارتند از بگیرد،ممکن است در نظر نماینده یا: 

 ؛LABBB Collaborativesارائه جلسات مهارت سازی فردی براساس برنامه های آموزشی ضد زورگویی  -

مناسب کارکنان  یرمشورت با مشاوران و سا با دانش آموزان بصورت فردی یا گروهی،  به ه مربوط یآموزش یها یتارائه فعال -

 ؛مدرسه

 

اجتماع راههای  درکبرای کمک به دانش آموزان  یبرا تحصیلی یرو غ تحصیلی یرفتارمثبت  یها یتاز حما یعیوس یفط یاجرا -

 .به اهداف خود یابیدستمنظور به پسند 

 یها یتفعال و ییمقابله با زورگو آموزشیبرنامه  وسعهبه منظور ت  ینوالد یتحمادر رای مشارکتو سرپرستان ب ینمالقات با والد -

 در خانه؛ یاجتماع سازیمهارت 

 خاص؛ یاجتماع یتوسعه مهارت ها یتمرکز بر رو مشتمل بر یاتخاذ برنامه رفتار -

 یابیارزش یبرا مرجع یک یجادا -و 
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 یانضباط اخذ تصمیم. 9

اقدام انضباطی بر اساس حقایق یافت شده توسط  مناسب است، یکه اقدامات انضباط بگیرد یمتصم نماینده یا  LABBBمسئول ، مدیراگر 

نماینده  مشتمل بر ماهیت رفتار، سن دانش آموز درگیر و نیاز به واکنش متعادل همراه با آموزش رفتار مناسب  یا  LABBBمسئول ، مدیر

  .خواهد شد انجام LABBB Collaborativesو و با کد  ییاز زورگو یریجلوگ و طرح مداخله برطبق یانضباط رفتار .صورت میگیرد

در  یالتیا ینبا قوان یکه در همکار (IDEA)آموزشی افراد ناتوان دانش آموزان ناتوان توسط قانون فدرال اصالح  یبرا یانضباط یروشها

 یداد که دانش آموز یصتشخنماینده   یا  LABBBمسئول ، مدیراگر  .، اداره میشوددانش آموزان خوانده شده یخصوص برنامه انضباط

قرار  یدانش آموز ممکن است در معرض اقدامات انضباطآن ، کرده است مقابله به مثل یاو  ییزورگوی درخصوص یندروغ یآگاهانه ادعا

 .بگیرد

 یگرانو د سوژه یبرا یمنیارتقاء ا -7

 یگراند همینطورو منیت سوژهحس ا یشبه منظور افزا باشد را مدرسه یطدر مح یازمورد نتمامی اصالحات ، در صورت وجود، که 

نماینده  یا  LABBBمسئول ، مدیر ی،انضباط یا/ و  یاصالح اتاقدام ترتیبو  یینتع یبرا،مدت زمان معقول  یکدر ظرف  .لحاظ میکند

اگر  .است یازمورد ن بیشتری یتیاقدامات حما یاو آ صورت گرفته است، ه ای رفتار ممنوع  یاآ ینکها یینتع یبرا میگیردتماس با سوژه 

 .به منظور اجرای فوری آنها همکاری خواهد کردبا کارکنان مناسب مدرسه نماینده  یا  LABBBمسئول ، مدیر ،باشد ینچن

 

V . حرفه ای ارتقاءآموزش و 

LABBB Collaborative شناسایی و واکنش به  حفاظت،را برای ساخت مهارتهای تمامی کارکنان به منظور  حرفه ای ارتقاء

 .زورگویی فراهم میسازد

.Aانه کارکنان در طرحیآموزش سال: 

مسئول در این  و طرح مداخله ای شامل کارکنان LABBB Collaborativeحفاظت از زورگوییهمه کارکنان  یانه برایآموزش سال

 ، و نگاهی اجمالیمقابله به مثل  یاو  ییگزارش زورگو یافتبه محض در یندهنما یابرنامه  یرکه مد یاز اقدامات ییکل ینما، میباشد  طرح

بعد از  ی کهکارکنان .برنامه های آموزشی به منظور پیشگیری از زورگویی، به تمام مقاطع تحصیلی در سراسر مدرسه ارائه میگردد به

شده اند، که در آن استخدام  یلیمدارس در طول سال تحص آموزشی یلزم به شرکت در دوره هام اند، استخدام شده یلیآغاز سال تحص

 .دندهارائه دو سال گذشته طول در با این دوره را  یسهو قابل مقا یرشبرنامه قابل پذ یکدر  حضور خود را بتوانند ینکهمگر ا میباشند،

 

 

.Bدر حال اجراای حرفه  ارتقاء: 

 ،یتامن یجکه به ترو میباشد مدارس ی دریفضا یجادا یکارکنان برا یبرا یضرور یدرک مشترک از ابزارها یک یجاداای  حرفه ارتقاءهدف از 
 .را میسازد ییبه زورگوواکنش و یی،، شناسا حفاظت یمهارت کارکنان برا یحرفه ا ارتقاء.میپردازد ت هاو احترام به تفاو یارتباطات مدن

 : میباشند وشامل این اطالعات گشتهمطلع ای توسط پژوهش  مدرسه و ارتقاء حرفهکل  یمحتوا M.G.L. c. 71, § 37Oطبق درخواست 
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 یی؛از زورگو یریجلوگ ه منظورب(  یسن یا)رشدی مناسب یها یاستراتژ ·

 مداخالت مناسب و فوری به منظور جلوگیری از حوادث زورگویی؛ه منظورب(  یسن یا)رشدی مناسب یها یاستراتژ ·

شکل  ییزورگو ، و شاهدانسوژهمتجاوز،  یانمو  ینبدر تواند  یکه مقدرت  و تفاضل یچیدهاطالعات در مورد تعامل پ ·

 ؛گرفته باشد

که ثابت شده  یخاص دانش آموز یها یدسته بندبه از جمله اطالعات مربوط  ،زورگوییدر مورد  یقاتیتحق یها یافته ·

 .قراردارند مدرسه یطدر مح ییزورگوحادثه در خطر  یشترباست که 
 و یبری؛مزاحمت سا یتو ماه یزاناطالعات در مورد م ·

 .باشند مربوط یبریسا ،هایآنها به مزاحمت ی اگرینترنتا یمنیا ·

 . دارندIEPs))  یانفراد یبرنامه آموزش LABBB Collaborative حاضر در همه دانش آموزان 

میباشد  یدانش آموزان ناتوان یمقابله به مثل برا یاو  ییبه زورگوواکنش و  یریجلوگ یبرا ییراه هاتاکیدی بر  ای حرفه ارتقاءین،بنابرا

 یتمرکز خاص بر رو مشتمل بر ینا. دانش آموزان میبایست در نظر گرفته شوند (IEPs)،که در ارتقاء برنامه های آموزش فردی 

 .هستند، میباشد یاجتماع یرشد مهارت ها تحت تاثیرکه  یدانش آموزان ناتوان یاو  یسمدانش آموزان مبتال به اوت یازهاین

 :طرح برای ارتقاء حرفه ای مشخص شده اند شامل این موارد هستندوضوعات دیگری که توسط این م

 

 محترمانه؛ با کالمی  سازیو الگو  یجترو ·

 .هادرک و احترام به تنوع و تفاوت یجترو ·

 ارتباط با خانواده؛ ایجادروابط و  یبرقرار  ·

 کالس درس؛ در رفتارها سازنده مدیریت و کنترل  ·

 مثبت؛ یمداخله رفتار یها یاستفاده از استراتژ ·

 سازنده؛ یاستفاده از اقدامات انضباط ·

 ؛به دانش آموزان یگراند یبرا یخشم، و همدل یریتاز جمله ارتباطات مثبت، مد ییآموزش مهارت ها ·

 و ؛کالس درس  یامدرسه و های  یریگ یمو تصم ها یزیدانش آموزان در برنامه ر درگیر کردن ·

 .همه دانش آموزانه ب اهمیتامن و  صورت کالس درس بهکردن حفظ   ·

 

.C به کارکنان یکتباطالعیه: 

و طرح مداخله  یاز زورگوئ یریجلوگ بمنظوررا  LABBB Collaborativeانه یسال یکتب یهاطالع کارکنان یتمام ای به هر مدرسه

 .، ارائه مینمایدکارکنان مدرسه یبخش مربوط به کارکنان مسئول در کتاب راهنما شامل با انتشار اطالعات مربوط به آن،

 VI .مشاوره و منابع 

 یمتخصصان بررس ی،مدرسه، مددکاران اجتماع یلمشاوران تعد: که شامل LABBB ینیبال یمدر رابطه با ت LABBB  یرهبر یمت

، متجاوزان و سوژه ها یبحران برا یریتمشاوره و مد امکان ،ینامهگواه یدارا یرفتار یبررس یلگران، و انجمن تحلیرفتار

برنامه  ییرساخت و تغ یبرا یامکانات دولت همچنین LABBB یریتمد یمت .کند می فراهمآنان خانواده  مشتمل برتماشاگران، 

، متجاوزان، تماشاگران سوژه هاتمام  یبرا از زورگویی یریبه صورت اقدامات جلوگرابکار میگیرد، تا  یقبر تحق یمبتن آموزشی

  .به اجرا و قابل استفاده دراوردآنها  یو خانواده ها

LABBB Collaborative  خدمات بسیاری در زمینه پشتیبانی از مداخله، ارزیابی خطرات، مداخله در بحران، اهداف و مقاصد

یک به یک، مشاوره گروهی، گروههای ارائه دهندگان خدمات حمایتی،  مشاوره  LABBBکارکنان بالینی  را داراست، IEP ارتقاء 

اجتماعی، مراقبت از خود، برنامه های ارتقاء رفتاری را ارائه داده و بصورت یک تیم چند منظوره در راستای نیاز دانش آموزان 

 .فعالیت میکنند
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 .میباشند در دسترس LABBBوالدین به گروه  یبانیارائه پشت یبراهمچنین  LABBB کارکنان

 VII. تحصیلی یرغ و تحصیلی یها یتفعال  

در هر  و ارائه شده ییاز زورگو یشگیریپ ینهمتناسب با سن در زم یمنطقه دستورالعمل ها یاهر مدرسه که  در  یکندم یجابقانون ا ینا

 آموزش موثر. دنبر شواهد باش یمبتن یدبا یدرس یبرنامه ها .گنجانده شوند منطقه  یامدرسه  یآموزش یبرنامه ها در مقطع تحصیلی

 یمهارت هاارتقاء و  جلوگیری از زورگویی  یمتمرکز برا یها یمدرسه ، و استراتژتکمیلی  یکالس درس، طرح ها یافتهایره شامل

 .میشوند یاجتماع

.A در گروه  یادرس  یدر کالس هایی زورگواز  یریجلوگ یبرا یآموزش یبرنامه ها . خاص ییزورگواز  یریجلوگ یبرا یروش ها

 یگرد یزهایچ بعالوه، یفعل یقاتکه توسط تحقیی زورگواز  یریجلوگ یبرا یآموزش یبرنامه ها .خواهند شد ارائه  کوچک یها

 :میباشند یرز موکد یها یروش ها بر مبنای ،گزارش شده اند 

 توسعه مهارت ها؛ یبرا بازی نقشو  نمایشنامهاستفاده از  ·

دانش آموزان هستند که  ندهند وقتیکه شاهد ای انجام  اریچه ک ،با دانش بر اینکهاقدام  رایدانش آموزان ب یتوانمند ساز ·

 ؛بزرگساالن کمک ازدر خواست  از جمله، شدند مقابله به مثل یا ییاعمال زورگو یردرگ ییگرد

 ؛اصلیاز جمله عدم توازن قدرت  یبری،و مزاحمت سا ییزورگو از یاییکمک به دانش آموزان به درک پو ·

 یکی؛ارتباط الکترون یها یو مناسب از فن آور یمناز جمله استفاده ا یبری،سا یمنیبر محافظت و ا یدتاک  ·

 محترمانه؛ و انجام ارتباط سالم و ارتباطات یمهارت برا یشافزا ·

 .ها احترام میگذارد که به تنوع و تفاوتمدرسه  امن و حامی   یطمح دردانش آموزان کردن  یردرگ ·

.B  دکن یم یتحما ییزورگواز  یشگیریپ ازکه  یارائه روش آموزش عموم.  

اینها موکدا از اقدامات ما برای جلوگیری .  است یتیامن و حما یآموزش یفضا یک یجاداز ا ییرناپذ ییجدا بخش یرز یروشها

 :از زورگویی

  

 ;کالس درس؛روال عادی دانش آموزان و مدرسه و  یبرا یانتظارات روشن ایجاد  ·

، همجنسگرا، ناتواندانش آموزان  یهمه دانش آموزان، از جمله برا یمدرسه و کالس درس برادر امن   یطمح یجادا  ·
 خانمان؛ یو دانش آموزان ب ،داده یتجنس ییردوجنسگرا، دانش آموزان تغ

 دارند؛ یانضباط اقدام به یازکه دانش آموزان ن یزمان یحت تقویتی،مناسب و مثبت و  از واکنشهایاستفاده   ·

 مثبت؛ یرفتار یها یتاستفاده حما  ·

 رابطه مثبت با دانش آموزان؛ یگسترش برقرار یافراد بزرگسال برا یبترغ  ·
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 ؛سالم، محترمانه ،پسند یاجتماع یآموزش، و رفتارها ی،ساز الگو ·

حمایت و یمیمسئله، آموزش حل منازعات، کار تحل در  از جمله مشارکت ی،سالمت رفتارمثبت  یاستفاده از روش ها  ·

 ؛میکند یو عاطف یکه کمک به توسعه اجتماع ، مثبت رفتار از

 و. امن یینترنتا محیطاستفاده از  ·

 .جهت تواناییشاندر  یژهو فوق برنامه، به و یلیتحص یرغ یها یتو مشارکت دانش آموزان در فعال اتاز عالق یتحما ·

 

VIII.  ینقوان یرسا باارتباط 

مدرسه  یک یرشاخذ پذ موقعدر  یبایستمنشخص  یچه ،LABBB Collaborative خط مشی هایو فدرال، و  یالتیا ینقوان بر طبق

 یت،رنگ، جنس، مذهب، مل ،نژاد  یبر مبنا یمدارس دولت ینا اتیمطالع یدوره ها و متیازاتا یا یادر اخذ مزا یااز هر شهر و  یعموم

 برای انجام  منطقه یامدرسه  ، سد راه و طرح مداخله ییاز زورگو یریدر جلوگ یزیچ یچه .مورد تبعیض واقع شود یجنس یشگرا یا

 یقانون یاو  یالتی،ا ی،محل ،یقانون تحت الحفظ گروه یکشخص در  یتعضو یبر مبنا یتآزار و اذ یا یضزدودن تبع منظورب اقدامات

 .نمیشودمنطقه  یامدرسه  یها خط مشی یافدرال، و 

 

اقدام  یاو  یمنطقه به اقدام انضباط یامحدود کردن اقتدار مدرسه  یبرا، و مداخله  ییزورگو یشگیریدر طرح پ یزچ یچه ین،عالوه بر ا

به رفتار  واکنشمنطقه در  یامدرسه  یها خط مشی یامربوطه و  ینقوان یر، سا 37H1/2 یا   M.G.L. c. 71, §§ 37Hدیگری تحت 

در نظر  یاو  یراح، میباشد، طو طرح مداخله ییاز زورگو یریجلوگتحت پوشش  ،ینکهمخرب، صرف نظر از ا یامضر  یز،خشونت آم

 ،است شدهنگرفته 
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