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 1.0محدوده:
فع
ست کندن که متعلم(متعلمین) آهان از شرکت دربرنامه هایافعالیت های آموزشی موردنیازدولتیبرای ر
1.1والدین میتوانند درخوا
فیت درقانوناورگان(OAR 581-021-
ناتوانی هایا اعتقادات مذهبی متعلمین معافشوند .روندبررسی وتأیید درخواست معا
فیتیکه
فیت و اقداماتپرسنل مکتب زمانیکه درخواست معا
))0009(1تنظیمشده است .اینپرویبجر معیار هایی رابرایبررسی معا
معیار هایمشخص شده در  OAR 581-021-0009رابرآورده میکند ،اطالع می د هد.
1.1.1

فیتبرای متعلمین دارایمعلولیتاست.اگریکیاز والدینیاقیم درخواست
OAR 581-021-0009شاملمقررات معا
فا ًبرای را هنماییبابخش خدمات متعلمینتماسبگیرید.
فیتبه دلیلناتوانیکرد،لط
معا

 2.0تعریف:
2.1استاندارد های محتوا :موارد خاص اورگان و موردنیازقانون.تعریفکنیدکه متعلمینبایدبدانند وبتوانند دری ک حوزه محتوایی در
مراحلخاصی از آموزش خود انجام د هند.
2.2بیانی ه دورهبرنامه ریزیشده :عنوان دوره،نمایکلی دوره ،ا هداف دوره(شامل م هارت هاییادگیریضروری ،ا هداف مرتبط ابشغل
و ا هدافبرنامه درسیمشترک همانطور که در OARs 581-022-1210ذکر شده است) و درصورتلزوم ،شایستگیفارغ
التحصیلی اختصاص دادهشدهبه دورهبرایتایید.
 2.3حوزه و دوام دار:مقدار محتواییکهی ک مربیتدریس میکند (حوزه) وترتیبیکه آن ها محتوای انتخابشده (دوام دار) را آموزش می
قشه هایبرنامه درسی"نیزشناختهشوند.
قشه های طرح ریزی"یا "ن
د هند .حوزه و دوام ممکن استبه عنوان "ن

 3.0پروسیجر
ست کتبیوالدین/سرپرست متعلم دارایحقوق آموزشی،یا متعلم درصورتیکهسن 18سالبه
فقط میتوانندبه درخوا
3.1پرسنل مکتب
باالیا زیرسنقانونی رها شدهباشد،پاسخ د هند.
3.1.1

درخواست کتبیبایدشامل موارد زیرباشدتا موردبررسیقرار گیرد:

3.1.1.1دلیل( های) درخواست.
3.1.1.2ی ک جایگزینپیشن هادیبرایی کفعالیتیادگیریفردیکه جایگزین دوره زمانی معاف ازبرنامهشود و ا هداف
فعالیتیا دوره آموزشی رابرآوردهسازد.
 3.1.1.2.1مسئولیت معلم( های) متعلمیاسایرپرسنل مکتبیا معارفنیستکه جایگزینپیشن هادی راتوسعه د هند.
صل کندن که این
3.2پرسنل مناسب مکتبباید جایگزینپیشن هادیکتبی رابرایی کفعالیتیادگیریفردی ارزیابیکنندتا اطمینان حا
فتتحصیلی و ا هداف شغلی متعلم مطابقبا  OARs 581-022-2270و  2060-022-581مطابقت دارد.
پیشن هادباپیشر
فی از موارد زیر دارند:
 3.2.1پرسنل مکتب مناسبتوسط مدیر مکتبتعیین میشوندو شامل کارکنان مکتب میشودن که درککا
فته است.
فیتقرار گر
3.2.1.1استاندارد های محتواتحتتأثیر درخواست معا
 3.2.1.2محدوده وترتیبیک ه محتوای مربوطه را اطالع می د هد.
فیتکلی ک دوره موردنیاز راپوشش د هد).
3.2.1.3بیانی ه های دورهبرنامه ریزیشده(در صورتیکه درخواست معا
بق).) OAR 581.022.2270
فیت در حوزه محتوای مربوطه ط
قاضای معا
فتتحصیلی متعلم مشمولت
 3.2.1.4پیشر

انشجوکه در درخواست معافیتگنجاندهشدهاست طبق).) OAR 581.022.2060
توسطه د
 3.2.1.5ا هداف آزمایشیپس از م
3.2.2

فیتبه دالیل زیررد شود:
ممکن است درخواست معا

شده است.
 3.2.2.1معیار هایذکر شده در  OAR 581.021.0009و این خط مشیبرآوردهن
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 3.2.2.2اعطای درخواست امکانپذیرنیست زیرا محتوا در چندین حوزه محتوا وبرنامه های درسی مختلف جاسازیشده
است.
3.2.2.3ی ک متعلمبخشقابلتوجهی از آموزش معمولی را از دست می دهد.
فیتاست.
فی معارفبرای اجرای معا
فاده از منابع اضا
لزم است
 3.2.2.4این درخواست مست
افت ارزیابی خوا هدن کرد.
3.3پرسنل مکتب جایگزینپیشن هادیکتبیبرایی کفعالیتیادگیریفردی را ظرف  15روزکاریپس از دری
راک گذاشت ه میشود.
نتی جه اخطارظرف  7روزکاریپس ازتکمیل ارزیابیبا درخواستکنندهبه اشت
در طول دوره ارزشیابی ،دانش متعلمهبشرکت کامل در محدوده و دوام مشخصشدهبرای دوره ادام ه می د هد.

3.3.1

پیشنهاد مورد تایید
اشد که در
فیت مطابقت داشتهباشد وی ک جایگزینتأییدشدهبرایی کفعالیتیادگیریفردیب
 3.4هنگامیکهی کپیشن هادبا معیار های معا
بند 3.1.1.2ذکرشده است ،مدیر مکتب اقدامات زیر را انجام می د هد:
 3.4.1نتی جه ارزیابیو مرحلهبعدی ارزیابی رابه اطالعوالدین/سرپرستبرسانید.
سال کنید:
 3.4.2اسناد زیر رابرای معاوننظارت ار
 3.4.2.1ی ککپی از درخواست وپیشن هادکتبیوالدین/سرپرست.
ص کتبی از معیار های ارزیابی در 3.1.1.2که رعایتشده است.
 3.4.2.2خال ه
3.4.2.3نام ارزیاب.
 3.4.3سرپرستیا منصوب ،مطالبنوشتهشده ارسال شده رابرای اطمیناناز کاملبودنبررسی میکند وفعالیتیادگیریفردی
جایگزینپیشن هادی راتایید میکند.
 3.4.3.1پس ازتاییدسرپرستیا منتخب ،وپس ازتکمیل و ارزیابیفعالیتیادگیریفردی جایگزین ،اعتباربایدبه متعلم
اعطاشود.

رد پیشنهاد
فیت رابرآوردهنمیکند و جایگزینتاییدشدهبرایی کفعالیتیادگیریفردی
 3.5هنگامیکهی کپیشن هاد معیار های معا
نیستکه دربند 3.1.1.2ذکرشدهاست ،مدیر مکتب اقدامات زیر را انجام خوا هد داد:
 3.5.1نتی جه ارزیابی رابهوالدین /قیم اطالع د هید.
سال کنید:
 3.5.2اسناد زیر رابرای معاوننظارت ار
 3.5.2.1ی ککپی از درخواست وپیشن هادکتبیوالدین/سرپرست.
شده است.
 3.5.2.2خالصهکتبی از معیار های ارزیابی در 3.1.1.2کهبرآوردهن
 3.5.2.3نام ارزیاب.

شکایات
 3.6متعلمین،والدین،سرپرستان ،مراقبانو کارکنانیکه از اعمالیافعالیت های انجامشده در مکتبیا معارفآسیب دیدهاند،
میتوانندنگرانی خود را همانطورکه در خط مشی ADM-P008بیانشدهاست،با مدیر مکتبثبتکنند.

 4.0تاریخچهتجدیدنظر:
ضیحات
تو
سیجرجدید
پرو
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 5.0م
 5.1مدیر ابتکارات استراتژی ک
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