إجراء
إعادة النظر في المكتبة والمواد التعليمية
CUR-P004
للحصول على أحدثإصدار،يرجىزيارة https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx
ينها.
قيح اإلجراءاتوتحس
ستمرارتن
يجريبا

1.0نظرة عامة:

تعليمية.
بعادفيالمكتبة والموادال
لوصي أوعضوالمجتمع لطلب إعادةالنظر (االست )
1.1يحدد هذا اإلجراء الخطواتالتي سيتخذها أحد الوالدين أو ا
2.0التعاريف:
 2.1المكتبة والمواد التعليمية :لغرض هذا اإلجراء ،يتم تعريف المكتبة والمواد التعليمية على أنها محتوى تعليمي يتم توفيره للطالب من خالل الكتب المدرسية
والنصوص التكميلية وكتب المكتبة بغض النظر عن التنسيق؛ تشمل المواد المطبوعة أو التمثيلية والسمعية البصرية واإللكترونية أو الرقمية .ويشمل
ذلك الكتب وال دوريات والصحف والصور والفيديو والتسجيالت التلفزيونية ومصادر اإلنترنت والبرمجيات والتسجيالت الصوتية.
 3.0األجراء:
ناسباتعندما يجد أحدأفراد المجتمع ،أو األسرة ،أوالموظفين ،أو
لتعليمية .ومعذلك،قدتكون هناك م
يتم توخي الحذر دائما في اختيارالمكتبة والمواد ا
3.1
ظ فياستخدام .هافي مثل هذهالحاالت،يجب على
ناسبة ويرغبفي طلب إعادةالنر
لفصول الدراسية أو المكتبة غير م
مدي رالمقاطعةنأ بعض مواد ا
تتم إزالة
ي لن
بشكل غيررسم .
تبة أو مساعد الوسائط /االعالم المكتبة ( )LMAومحاولةحل المشكلة
تصالبالمعلم أو أمينالمك
الطرفالمعني اال
تفاق غيررسمي.
لتوصلإلى ا
يلة ل
الفصل الدراسي أوالمكتبةكوس
الموادالمعني ة من
دم الوصول إلىكتب أو مجالت معينة.يمنكتقديم هذا الطلب
وق تعليمية لطالبه أنيطلب من طالبه ع
لذي لديهحق
يجولفرداألسرةالمعني ا
ز
3.1.1
كتابياإلى مديرالمدرسة أو أمين مكتب ة المعلم أو مساعدوسائطالمكتبة.
بنى.
فيجبعليهم مشاركةمخاوفهم مع مديرال م
قادرا على حل المشكالتبشكل غير رسمي مع المعلم أو أمين المكتبة أو ،LMA
3.2إذا لميكن الطرف ً
لتعليميةللمديرين ()CUR-P006علىأساس أنالمواد
ليل المحادثة الخاصبالمكتبة والمواد ا
تخدام د
بشكل غيررسميباس
سيحاولالمديرحل المشكلة
ظ في المكتبة
شفهية إلعادة الن ر
مكتوب ة أوال
ستالم جميعالطلباتال
إلضفة إلىذلك،يجبعلىالمدير أنيقربا
مقصود.با ا
تخدامال
تتم إزالت ها من االس
لن
فيجباتباع هذهالعملي ةالرسمية:
اتفاق غيررسمي،
توصلإلى
والموادالتعليمية طوالالعملية.إذا لميتمكنالطرفالمعني والمدير منال
وتقديمه إلى مديرالمدرس ة .إذا كانالمديريثيرالتساؤل،
لتعليمية
ظ فيالمكتب ة والمواد ا
لشأنبتعبئةنموذج طلب إعادةالنر
قوم صاحب ا
 3.2.1ي
فيجبعليه /علي ها أيضا إكمال النموذج.
3.2.2

باشرة معالطلب.
ويقومالمدير بإخطار جميع الموظفين الذينيتعاملون م

لة إلى مدير
لتعليمية ( ")CUR-F019وغير ها من الوثائق ذاتلاص
ظ فيالمكتب ة و  /أوالمواد ا
 3.2.3يجبعلىالمدير إرسال "طلب إعادة النر
لتدريس.
المنا هج وا
3.2.4

ية للغرضالمحدد ل هاإلى أنيكتمل اإلجراءالرسمي.
كفل مدير ومديرالمنا هج وطرقالتدريساستمراراستخدام الموادالمعن
وسي

3.2.5

تنفيذيبطلب إعادةالنظر.
بإخطاالفريق ال
ويقوم مديرالمنا هج وطرقالتدريس ر

ليمات عمل اختيار موادالمكتبة ( .)CUR-W014إذا
مستقلمقابلتع
لتدريستقييمالمواد المعنيةبشكل
3.2.5.1قد يقرر مديرالمنا هج وطرق ا
ناسب للمواد
فسيحددونالموضع الم
ض في ،CUR-W014
لتعليم أنعملية االختيار لميتماتباع ها ،ك ما هو مو ح
قرر مديرالمنا هج وا
بتقديمطلب إعادة النظرعلى
فسيقومون
ضحة في ،CUR-W014
واليلزماتخاذ أي إجراء آخر.إذا تماتباععملية االختيارالمو
ي في .CUR-P004
لنحوالمبن
ا
تالمالمدير "الطلبالمكتمل إلعادة النظر
 3.2.6يجباتخاذ اإلجراءالن هائيبشأنالطلب من قبلاإلدارة في موعد اليتجاوز 25يوما دراسيابعداس
تعليمية (.")CUR-F019
تبة والموادال
فيالمك
لب في أي وقتأثناءعملية المراجع ة.
للف الذي يقدم طلب إعادةالنظرسحبالط
يجو رد
 3.2.7ز
 3.3إنشاء لجنة مراجعة
نطقة المدرسة من خاللتضمين
ثلة ل م
تكو العضوية مم
يس يجب أن ن
لتدريس لجنة مراجعة ويعمل كرئ .
يشكل مديرالمنا هج وطرق ا
 3.3.1.1س
ستخدامالمادة (المواد)،وأعضاءالمجتمع ،واآلباء /األوصياء ،وأمناء مكتبات
تم في ها ا
التيي
المعلميننمنفسمستوىالصف أوالمادة
تمع وأولياء األمور /األوصياء من مجموعاتالمنطقةالمجتمعيةالمنشأة(على سبيل
المنطقة ،ومدير (مد راء  ).ستتم دعوة أعضاءالمج
صليين ،و ،Migrant PACواستشارات اآلباء
تشارية  ،SIAو PACاألمريكيين األ
للجنةاالس
المساوافيالمنطقة ،وا
ة
المثال،لجنة
ي قدتضم
ممثل المجتمع والوالد /الوص .
للجن ة هؤالءالدورالمزدوج ل
الخاص)فيبعضالح االت،قديؤدي أعضاء ا
.
لخاص ةبالتعليم
ا
اللجن ة أيضًا الطالب.يجب أنيكون هناك عددفردي من المشاركينفي اللجنة ،مع اعتماد عدد محدد من الممثلين على طبيعة المواد
تصويت.
ت فيال
يسيرالعمليةكعضو غير مصو
للجن ةبت
المعنية واستخدام ها.وسيقوم رئيس ا
 3.4إجراءات مراجعة اللجنة
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إجراء
إعادة النظر في المكتبة والمواد التعليمية
CUR-P004
3.4.1

ظ في
لتعليميةالمكتمل لمديري المدارس ( )CUR-P006وطلب إعادةالنر
تلقى أعضاءاللجنةنسخا من دليل محادثةالمكتبة والمواد ا
سي
لتعليمية (.)CUR-F019
المكتبة و  /أوالمواد ا

3.4.2

لبوا منمقدم (مقدمي)األسئلة
وتقديم آرائ ها.يجوز ألعضاءاللجنة أنيط
للجنة
فرص ةللطرفالذييستجوبالمواد لالجتماعبا
وستتاحال
بشكلأفضل.
توضيحيةلفهمموقفهم
ال

لتعليمي ة مترجما فوريامحليا أو متعاقدا معه.
نطق ة ا
فرال م
فستو
فورية مطلوبةللطرفالمستجوب،
 3.4.2.1إذا كانت الت رجمةال
فيالدعم مثل مدونالمالحظات أو مراقب
للجةن المشاركين وعدد موظ
ف المستجوببعدد أعضاء ا
بإبالغالطر
للجن ة
 3.4.2.2سيقوم رئيس ا
لية أوالشركاء اإلعالميين.
قبي)الع م
(مرا
لتقييمالطلب.
للجن ة
قش ها ا
لمستجوباألسئلةالتي ستنا
للجنة معالطرف ا
 3.4.2.3سيتبادل رئيس ا
افق.
ف المستجوببأهن يجوز له إحضار ضيف واحد .اليشترطوجود ضيف مر
بالغالطر
 3.4.2.4يقوم رئيساللجنةبإ
3.4.3

فالفقراتالمأخوذة من سياق ها.
يي
لتفكر
تند إلي ها ككل معالحرصعلى عدم ا
تشكل آراءتس
للجن ةالمواد المعنيةبكامل هاوس
تستعرض ا
وس
ستخدمون هذه
فضال عن عمر وتطورالطالبالذيني
طبقة ومعايير اختيارالمواد،
تعليمي ةالمن
تأخ فيالحسبان األ هدافال
وينبغيللجنةأن ذ
المواد.

3.4.4

تلف.
نقل هاإلىمستوى أوموقع مخ
جنة فيتصويت سري لالحتفاظبالمواد أو إزالت ها أو
لل
تشارك ا
س

3.4.5

لتعليمية
ظ فيالمكتبة والمواد ا
تقرير لجنة مراجعة إعادةالنر
تنفيذيباستخدام
مكتوب للفريق ال
تقرير
للجنةبصياغة توصيات ها وإعدا د
ستقوم ا
ألصلي،وأ نقل
مواد فيموقع ها ا
تفاظبال
قلي ةعلىحد سواء ويتضمنتوصي ةباالح
تقرير آراء األغلبية واأل
(.)CUR-F030سيعرض هذاال
المواد إلىموقعاستشاري ،أو إزالةالمواد.

قد لجنة نم ثالثةأشخاص مناثنين من اإلداريين
نفيذي ع
علالفريقالت
للجنة،فيجب ى
كاتقرير األغلبي ة مدعومابأقل من  3/2من ا
 3.4.6إذا ن
بشأنالمواد قيدالنظر.
خذ الفريققراران هائيا
لتدريس.وسيت
ناسب ومدير المنا هج وطرق ا
تنفيذيينن مالمستوىال م
ال
3.4.7

ب لالستئناف.
تنفيذي غيرقال
أو الفريق ال
والقرارالن هائي الذيتتخهذ لجنة االستعراض

 3.5اإلجراءات المتخذة
للجن ة ،والطرفالمقدمللطلب ،ومديرالمدرسة،
ف في اإلجراءبما فيذلك أعضاء ا
روفا لجميع األطرا
 3.5.1يجب أنيكونالتصرففيالطلب مع
ي في هذاالمجال الدراسي.
وأمناءالمكتبات ،اولمعلم المعني ،وجميعالمعلمن
3.5.2

ويرسلالقرارالن هائي إلى جميع مديريالمقاطعات.

4.0الوثائق ذاتالصلة:
-CUR-F019 4.1إعادة النظر في المواد التعليمية
-CUR-F030 4.2تقرير لجنة مراجعة إعادة النظر في المكتبة والمواد التعليمية
 -CUR-P006 4.3دليل محادثة المكتبة والمواد التعليمية لمديري المدارس
االحتفاظبالسجالت:
 5.0جدول
التعريف

المخزن

قائمة أعضاء لجن ة االعتماد
لمادية واإللكترونية
المشغوالت ا

الحفظ

مكتبالخدمات اإلعالمية
بالمكتبة
مكتبالخدمات اإلعالمية
بالمكتبة

االجراء

2سنوات

تمزيق أو حذف

2سنوات

تمزيق أو حذف

الحماية
قفلالمكتبعند االغالق
يتم قفلالمكتبعند االغالق؛
السجالتاإللكترونيةالمخزةن في
لفات
نظامالم

6.0تاريخالمراجعة:
التاريخ
22/11/03
22/10/05

الوصف
إجراء جديد
لطفيفة
لبهم ،والمراجعات ا
نع سحبالكتابلطا
يا لألس ةر لم
تجواب مشاركة االطراف وخر
تمتإضافةمعلومات حول اس

افقة:
7.0سلطةالمو
تنقيح2022/10/05 :
تاريخال
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 7.1مدير المبادرات االستراتيجية
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تاريخال

CUR-P004 :#DOC

صفحة  3من 3

