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مد  .1 منطقة  هداف  صادر  اختيار وتزويد الطالب بالمواد التعليمية والم  كايزر-سيلمس  اريجب على  أ هذه المواد في تحقيق  هم  المناسبة. يجب أن تسا
 والدورة التدريبية أو مستوى الصف الدراسي.  والبرنامج،  المنطقة، 

 اختيار المواد التعليمية:  .2

 . K-12لالختيار من قبل مديري يجب التوصية بالمواد التعليمية  .2.1

 الموظفين وأولياء األمور وأفراد المجتمع في عملية اعتماد الكتاب المدرسي والمواد التعليمية األخرى. يجب إشراك  .2.2

هائية للمواد التي سيتم الحصول عليها داخل المدرسة على عاتق مديري  .2.3  . K-12تقع السلطة الن

 المبادئ األساسية في اختيار الكتب والمواد األخرى:  .3

متوازنة بشكل جيد ومقربة بشكل جيد في تغطية الموضوعات وأنواع  يجب تطوير مجموعات المواد ال  .3.1 منهجي بحيث تكون  تعليمية بشكل 
 المواد ومجموعة متنوعة من المحتوى. 

ها بعناية قبل الشراء.  .3.2  يجب أن تكون المواد ذات جودة عالية ويجب تقييم

هج   .3.3 ها، الدراسية  يجب إعادة تقييم المجموعات باستمرار فيما يتعلق بتغيير معايير المنا واالحتياجات الحالية   الجديدة،واألساليب التعليمية    ومحتوا
 للمعلمين والطالب. 

 أو العنصرية. ، التحيز أو  ، المضايقة أو  ، التمييزيجب أال تشجع المواد التعليمية على  .3.4

هو مفصل في إرشادات المواد التعليمية التي يمكن الوصول    يجب .3.5 أن تتوافق المواد التعليمية مع معايير الصناعة الخاصة بإمكانية الوصول كما 
ها بالم  (. STS-W061) ديريةإلي

ها صناديق اعتماد الكتب المدرسية في المقاطعة وفقا  اختيار المواديتم    .4 ها التي ال توفر خدمة للمواد    المطلوبة أو الموصى ب للمبادئ والمعايير المست
 المكتسبة من المقاطعة.

هج الدراسية واللوازم التعليمية لضمان ال .5  بين المدارس.  عدالةتوزع مواد المنا

 

 إجراءات التنفيذ:
 CUR-P001 –اختيار المواد التعليمية 

 STS-W061 –المبادئ التوجيهية للمواد التعليمية الميسرة 

 CUR-P007 –اإلعفاء الديني إلغاء االشتراك في 

 تاريخ المراجعة: 
 

 وصف ال تاريخ ال

 لمزيد من محفوظات المستندات.  رشيفراجع اال 2011, 10نوفمبر 

 3.5تم تحديث العناوين بالكامل وإضافة القسم  5/26/21

 .CUR-P007تمت إضافة إجراء التنفيذ  09/22/22
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