إجراء
االعفاء الديني وعدم المشاركة
CUR-P007
للحصول على أحدثإصدار،يرجىزيارة https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx
ينها.
قيح اإلجراءاتوتحس
ستمرارتن
يجريبا

 1.0نظرة عامة:
معتقداته الدينية.
فقا ًإلعاقات الطالب أو
تعليمية المطلوب ة من الدولة و
رك في البرامج أواألنشطة ال
لمشا ة
عفاء طالبهم (طالبهم) من ا
1.1قديطلب أولياء األمور إ
نصوص علهي فيقانون والية أوريغون ( .))OAR 581-021-0009 (1هذا االجرءا يحدد معايير النظر
عفاء م
افقة على طلب اال
عمليات مراجعة والمو
لموضحةفي .OAR 581-021-0009
عفاء مع المعايير ا
ظفيلمدرسة عندمايتطابق طلب ال
عفاء وإجراءات مو
باإل
1.1.1

االتصال
عفاءلطالب ذوي اعاقة،فيرجى
عفاءللطالب ذوي اإلعاقة .إذا طلب الوالد/ولي االمر طلب ا
يتضمنحكم إ
OAR 581-021-0009
قسم خدمات الطالبللحصول على إرشادات.
ب

 2.0التعاريف:
ى في مراحل
لقيامبه ضمن منطقة محتو
القدرة على ا
الب معرفته و
ي ما يجب على الط
لقانونتحدد
يغون محددة ومطالبةبموجب ا
 2.1معايير المحتوى :والية اور
محددة منتعلي مهم.
لوظيفة
لقةبا
تع
سية ،واأل هداف الم
تعلماألسا
بما في ذلك م هارات ال
 2.2معلومات الكورس المخطط له :عنوانالكورس،نظرة عامة على الكورس أ هداف الكورس (
صصةللكورسللتحقق منها.
لتخرج المخ
قتضاء،كفاءة ا
لنحو المنصوص علهي في  ،)OARs 581-022-1210وعند اال
لمشترك ة على ا
وأ هداف المنا هج ا
لسل
لتس
لسل) الترتيب اليذ يقومبتدريس المحتوى المحددبه.قديُعرف ال مجال وا
تلس
دريسه( .ا
 2.3المجال والتسلسل(:ال مجال)مقدار المحتوى ايلذسيقوم المعلمبت
أيضًاباسم "خرائط اإلسقاط" أو "خرائط المنا هج".
 3.0اإلجراء
نفسه إذا كانيبلغ من العمر  18عاما ً او
يمكنه فقط الرد على الطلب خطي من والد/ولي امر الطالب الذييتمتعبحقوقتعليمية .او من الطالب
ظفي المدرسة م
 3.1مو
أكبر أوقاصرا متحررا.
3.1.1

ظ فيه:
يتضمن الطلبالخطي مايليللن ر
يجب أن

 3.1.1.1سبب (أسباب) الطلب.
تعلم أو الكورس.
معفاة من البرنامج ويلبي أ هدافنشاط ال
الفترة ال
لنشاطتعليميفردي يحل محل
 3.1.1.2بديلمقترح
3.1.1.2.1

لمقترح.
ظفي المدرسة أو المنطقةتطوير البديل ا
ليس من مسؤولية معلم (معلمي) الطالب أوغيره من مو

افه ال مهنية
تعليميللطالب وأ هد
تقدم ال
تأكد من اناالقتراحيتوافق مع ال
الفرديلل
تعليم
لنش اط ال
بيتقييم البديل المقترح المكتوب
ناسن
ظفي المدرسة الم
3.2يجب على مو
ح في .OARs 581-022-2270 and 581-022-2060
كما هو موض
3.2.1

ظفي المدرسة الذينلديهمفهم كافلمايلي:
يشملون مو
ناسبين منقبل مدير المدرسة و
ظفي المدرسة الم
يتمتعيين مو

عفاء.
يير المحتوىبطلب ال
 3.2.1.1تأثيرات معا
لسل الذييغطي المحتوى المعني.
 3.2.1.2النطاق والتس
عفاءيغطي كامل الكورس).
 3.2.1.3بيانات الكورس المخططله (إذا كان طلب اإل
(وفقا ل .)OAR 581.022.2270
عفا في مجال المحتوى المعني
تعليميللطالب المدرجفي طلب اإل ء
لتقدم ال
 3.2.1.4ا
(وفقا ل .)OAR 581.022.2060
عفاء
لمدرج في طلب اإل
ة
 3.2.1.5األ هداف المبدئية المدرجةلمابعد الثانويةللطالب ا
3.2.2

عفاءلألسباب التالية:
يجوزرفض طلب اإل

ضح في  OAR 581.021.0009و هذهالضوابط.
تيفاء المعايير المو ة
 3.2.2.1لميتماس
لفة.
ن فيالعديد من مجاالت المحتوى والمنا هج الدراسية المخت
افقة على الطلب ألن المحتوى مضم
 3.2.2.2اليمكن المو
تعليم المنتظم
بيرة من ال
سيفتقد الطالب أجزاء ك
3.2.2.3
عفاء.
نفيذ اإل
افي ة من المديريةلت
 3.2.2.4يتطلب الطلباستخدام موارد إض
ي فيغضون 15يوم عمل مناالستالم.سيتم مشاركة اإلخطاربالنتيج ة معمقدم الطلب
فرد
نشاطالتعليمال
لمقترحل
بتقييم البديل المكتوب ا
سيقو موظفو المدرسة
 3.3م
تقييم.
فيغضون  7أيام عملبعد االنتهاء من ال
3.3.1

لسل المحددللكورس.
تلس
رك في ال مجال الكامل وا
ب في المشا ة
سيستمر الطال
ييم،
لتق
الل فترة ا
خ
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اعتماد االقتراح
سيقوم مدير المدرسةبمايلي:
ح في ،3.1.1.2
فردي كما هو موض
تعليمال
نشاطال
عفاء ويكونبديال معتمدال
لمقترح معايير اإل
 3.4عندمايلبي ا
3.4.1

تقييم والخطوة التالةي فيالعملية.
تيجة ال
إخطار والد /ولي االمربن

3.4.2

لمساعد:
لمشرف ا
أرسل الوثائق التالية الى ا

لمقترح من الوالد/ولي االمر.
 3.4.2.1نسخة كتابي ة من الطلب وا
يفاءبها.
ردة في  2-1-1-3التيتماالست
تقييم الوا
 3.4.2.2ملخص مكتوبلمعايير ال
 3.4.2.3اسم ال ُمقيّم.
الفردي البديل المقترح.
تعلم
افقة علىنشاط ال
لمقدمةلضمان اكتمال ها والمو
لمشرف أو منينوب عنهبمراجعة المواد المكتوبة ا
 3.4.3سيقوم ا
لكردتللطالب.
الفردي البديل،يتم منح ا
لمشرف أو منينوب عنه ،وعند االنتهاءنموتقييمنشاط التعلم
افقة ا
 3.4.3.1بعد مو
رفضاالقتراح
سيقوم مدير المدرسةبمايلي:
ح في ،3.1.1.2
فردي كما هو موض
تعليمال
نشاط ال
عفاء واليعتبربديال معتمدال
لمقترح معايير اإل
 3.5عندما اليلبي ا
3.5.1

لتقييم.
إخطار الوالد  /ولي االمربنتيجة ا

3.5.2

لمساعد:
لمشرف ا
ارسال الوثائق التالية الى ا

لمقترح منلوالد/ولي االمر.
 3.5.2.1نسخة كتابي ة من الطلب وا
ردة في  2-1-1-3التيملتستوفبعد.
تقييم الوا
 3.5.2.2ملخص مكتوبلمعايير ال
 3.5.2.3اسم ال ُمقيّم.
لشكاوى
ا
تعليمية
يتضررون من ال ممارسات أواألنشطة التييتم اجراؤ هافي المدرسة أو المنطقة ال
ظفين الذين
3.6يمكنللطالب واإلباء و ولياء االمورومقدمي الرعاية والمو
ثيقة .ADM-P008
ح في الو
تسجيل مخاوفهملدى مدير المدرسة كما هو موض

4.0تاريخالمراجعة:
التاريخ
22/22/9

الوصف
إجراء جديد.

افقة:
 5.0الجهات المخولةللمو
تيجي ة
السترا
 5.1مديرالمبادرات ا
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