ELEVELE INSARCINATE SI ELEVELE PARINTI

Codul Regulamentului: 4023

Educaţie pentru gravide si Elevele Parinti
Consiliul de Educație va oferi tuturor elevelor însărcinate și părinți cu aceeași instrucțiuni de
învățământ ca și alți elevi sau echivalentul acestuia. Elevele gravide si parinti nu vor fi
discriminați sau excluse de la școală sau de la orice activitate de program, de clasă sau
extracurriculare, deoarece acestea sunt eleve gravide sau parinti. Administratorii de școală
trebuie să ofere asistență și sprijin pentru a încuraja elevele gravide si parinti de a rămâne
înscrise la școală și de a absolvi.
În conformitate cu legislația statului, oficialii sistemul de învățământ trebuie să utilizeze, după
cum este necesar, fonduri suplimentare de la Serviciile Elevuljui la risc alocatii pentru a sprijini
programele de eleve gravide si parinti. Elevele care sunt gravide sau parentale li se va da absențe
scuzate-motivate de la școală pentru sarcina si conditii asemanatoare pentru durata de timp
medicii elevilor găsesc ca este necesar din punct de vedere medical. Aceste absențe se numără
cele din cauza bolii sau programarea la medic în timpul orelor de școală a unui copil al carui
parinte este un elev. Tema de lucru și de recuperare vor fi puse la dispoziția elevelor gravide si
parinti pentru a se asigura că acestea au posibilitatea de a fi la curent cu sarcini și a evita
pierderea de curs de credit din cauza lipsei lor de la școală, și în măsura necesară, va fi atribuit
profesor pentru a merge la domiciliu. Pentru mai multe informaţii cu privire la serviciile de la
domiciliu, vezi Serviciile Speciale ale Scolilor din Regiunea Buncmobe, Instructiuni pentru
Programul de la Spital/Domiciliu.
Aditional, personalul şcolii anual furnizează tuturor elevilor din clasele 9 prin 12 informaţii cu
privire la modul în care un părinte în mod legal poate abandona un copil nou-născut cu o
persoană responsabilă în conformitate cu G.S. 7B-500.
Potrivit G.S. 7B-500, următoarele persoane trebuie să ia în custodie temporară unui copil sub
varsta de șapte (7) zile, care este livrat în mod voluntar individului de către parintele copilului:
(1) un furnizor de servicii medicale, care este pe serviciu sau la un spital sau la un departament
local sau raional de sănătate sau la un non-profit centru comunitar de sanatate, (2) un ofițer de
aplicare a legii, care este de serviciu sau de la secția de poliție sau departamentul Sheriff ; (3)
unui lucrător a serviciilor sociale care este de serviciu sau la departamentul local de servicii
sociale; sau (4), un lucrător certificat in serviciul medical de urgență, care este de serviciu sau la
statia de pompieri sau o stație de servicii medicale de urgență. Orice adult poate lua în custodie
temporară un copil sub varsta șapte de (7) zile, care este livrat în mod voluntar la un adult de
catre parintele copilului si persoana adulta va notifica imediat Departamentul de Servicii Sociale
sau o agenție locală de aplicare a legii.
Orice individ identificat mai sus poate solicita informaţii cu privire la identitatea părinţilor şi
antecedente medicale relevante, dar parintele nu este obligat să furnizeze aceste informații.
Individul trebuie să notifice parintele că părintele nu este obligat să furnizeze informații.
Referinte Legale: G.S. 7B-500; 115C -47(52), -375.5
Adoptat: 7 Martie, 2013
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