
 إجراء

 االعفاء الديني وعدم المشاركة 
CUR-P007 

 
 

 2من  1صفحة ال DOC:# CUR-P007 09/22/22: التنقيحتاريخ 
 

  

 

 : ظرة عامةن 1.0

ة من الدولة  1.1 .  معتقداته الدينيةعاقات الطالب أو وفقاً إلقد يطلب أولياء األمور إعفاء طالبهم )طالبهم( من المشاركة في البرامج أو األنشطة التعليمية المطلوب
 النظرهذا االجراء يحدد معايير (OAR 581-021-0009 (1 .)قانون والية أوريغون )على طلب االعفاء منصوص عليه في  والموافقةعمليات مراجعة 

 . OAR 581-021-0009في  الموضحةباإلعفاء وإجراءات موظفي لمدرسة عندما يتطابق طلب العفاء مع المعايير 

1.1.1 OAR 581-021-0009  فيرجى االتصال   ،ا طلب الوالد/ولي االمر طلب اعفاء لطالب ذوي اعاقةإذ .للطالب ذوي اإلعاقة حكم إعفاءيتضمن
 بقسم خدمات الطالب للحصول على إرشادات.

 التعاريف:  2.0

تحديد ما يجب على الطالب معرفته والقدرة على القيام به ضمن منطقة محتوى في مراحل   القانونبموجب  ومطالبةوالية اوريغون محددة  معايير المحتوى: 2.1
مهم.   محددة من تعلي

هداف ال الكورسنظرة عامة على  ،كورسالعنوان  :المخطط له الكورس معلومات 2.2 هارات التعلم  كورسأ هداف المتعلقة بالوظيفة   األساسية،)بما في ذلك م واأل
هج المشترك هداف المنا  للتحقق منها.  كورسكفاءة التخرج المخصصة لل االقتضاء،وعند  (،OARs 581-022-1210ة على النحو المنصوص عليه في وأ

والتسلسل   مجالقد يُعرف ال .بهالترتيب الذي يقوم بتدريس المحتوى المحدد  )التسلسل( .بتدريسهمقدار المحتوى الذي سيقوم المعلم  (مجال)ال والتسلسل:مجال ال 2.3
هج".  أيًضا باسم "خرائط اإلسقاط" أو "خرائط المنا

 جراء اإل 3.0

عاماً او   18 إذا كان يبلغ من العمر نفسه او من الطالب .الذي يتمتع بحقوق تعليميةمن والد/ولي امر الطالب   الطلب خطي  على  الرد يمكنهم فقط موظفي المدرسة 3.1
 أو قاصرا متحررا. أكبر

 يجب أن يتضمن الطلب الخطي ما يلي للنظر فيه: 3.1.1
 سبب )أسباب( الطلب.  3.1.1.1

هداف نشاط التعلم أو  3.1.1.2  .الكورسبديل مقترح لنشاط تعليمي فردي يحل محل الفترة المعفاة من البرنامج ويلبي أ
 ليس من مسؤولية معلم )معلمي( الطالب أو غيره من موظفي المدرسة أو المنطقة تطوير البديل المقترح.  3.1.1.2.1

مهنية   يتوافق مع التقدم ح الفردي للتأكد من ان االقترا تعليم ال اط لنش  المقترح المكتوبعلى موظفي المدرسة المناسبين تقييم البديل  يجب 3.2 هدافه ال التعليمي للطالب وأ
 .OARs 581-022-2270 and 581-022-2060كما هو موضح في 

 يتم تعيين موظفي المدرسة المناسبين من قبل مدير المدرسة ويشملون موظفي المدرسة الذين لديهم فهم كاف لما يلي:  3.2.1
 .ر المحتوى بطلب االعفاءييتأثيرات معا 3.2.1.1

 المحتوى المعني.  يغطي والتسلسل الذي  نطاقال 3.2.1.2
 (. الكورس المخطط له )إذا كان طلب اإلعفاء يغطي كامللكورس بيانات ا 3.2.1.3
 (. OAR 581.022.2270التقدم التعليمي للطالب المدرج في طلب اإلعفاء في مجال المحتوى المعني )وفقا ل  3.2.1.4

هداف المبدئية 3.2.1.5  (. OAR 581.022.2060بعد الثانوية للطالب المدرجة في طلب اإلعفاء )وفقا ل لما  المدرجة األ
 يجوز رفض طلب اإلعفاء لألسباب التالية: 3.2.2

هذه  OAR 581.021.0009لم يتم استيفاء المعايير الموضحة في  3.2.2.1  . ضوابطالو
هج الدراسية المختلفة.ال يمكن الموافقة على الطلب ألن المحتوى مضمن في العديد من مجاالت المحتوى  3.2.2.2  والمنا
 الطالب أجزاء كبيرة من التعليم المنتظم  سيفتقد 3.2.2.3

ة من الم 3.2.2.4  لتنفيذ اإلعفاء. ديريةيتطلب الطلب استخدام موارد إضافي
ة مع مقدم الطلب يوم عمل من االستالم. سيتم مشاركة اإلخطا 15فردي في غضون ال تعليمالسيقوم موظفو المدرسة بتقييم البديل المكتوب المقترح لنشاط   3.3 ر بالنتيج

 أيام عمل بعد االنتهاء من التقييم. 7في غضون 

  .كورسالكامل والتسلسل المحدد لل مجالسيستمر الطالب في المشاركة في ال التقييم،خالل فترة  3.3.1
 

 

 https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx للحصول على أحدث إصدار، يرجى زيارةيجري باستمرار تنقيح اإلجراءات وتحسينها. 
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 اعتماد االقتراح

 سيقوم مدير المدرسة بما يلي:  ،3.1.1.2فردي كما هو موضح في التعليم المعايير اإلعفاء ويكون بديال معتمدا لنشاط  ح المقتر   يلبي عندما  3.4

 بنتيجة التقييم والخطوة التالية في العملية.  ولي االمر /والدإخطار  3.4.1
 :الوثائق التالية الى المشرف المساعد أرسل  3.4.2

ة من الطلب نسخة  3.4.2.1  . لوالد/ولي االمرا  والمقترح منكتابي
 بها.االستيفاء التي تم  2-1-1-3لمعايير التقييم الواردة في   مكتوب لخصم 3.4.2.2
 . المُقيّم اسم 3.4.2.3

ها والموافقة على نشاط التعلم الفردي البديل المقترح. 3.4.3  سيقوم المشرف أو من ينوب عنه بمراجعة المواد المكتوبة المقدمة لضمان اكتمال
 للطالب. الكردتيتم منح  البديل،وعند االنتهاء من وتقييم نشاط التعلم الفردي  عنه،بعد موافقة المشرف أو من ينوب  3.4.3.1

 رفض االقتراح
 سيقوم مدير المدرسة بما يلي:  ،3.1.1.2فردي كما هو موضح في ال التعليمبديال معتمدا لنشاط يعتبر معايير اإلعفاء وال  المقترح   لبي عندما ال ي 3.5

 بنتيجة التقييم. ولي االمر/  الوالدإخطار  3.5.1
 :ارسال الوثائق التالية الى المشرف المساعد 3.5.2

ة من الطلب والمقترح من لوالد/ولي االمرنسخة  3.5.2.1  .كتابي
 التي لم تستوف بعد.  2-1-1-3لمعايير التقييم الواردة في   مكتوب لخصم 3.5.2.2
 م. قيّ اسم المُ  3.5.2.3

 الشكاوى 
ممارسات أو األنشطة التي  يتضررونالذين ومقدمي الرعاية والموظفين  و ولياء االمور واإلباءيمكن للطالب  3.6 هامن ال  التعليمية في المدرسة أو المنطقة يتم اجراؤ

 .ADM-P008 وثيقةهو موضح في التسجيل مخاوفهم لدى مدير المدرسة كما 

 تاريخ المراجعة:  4.0

 وصف ال تاريخ ال
 إجراء جديد.  9/22/22

 

 : للموافقة الجهات المخولة   5.0

 مدير المبادرات االستراتيجية  5.1
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الملف.  ىعل الموافقة  


