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 : محدوده 1.0
رفع   یبرا یدولت  ازی مورد ن  یآموزش یهاتی فعال ای ها ( آنها از شرکت در برنامهمتعلمین)متعلمدرخواست کنند که   توانندیم نی والد 1.1

هب  ای  هایناتوان  -OAR 581-021) اورگاندر قانون  تی درخواست معاف دیی و تأ یمعاف شوند. روند بررس ی متعلمیناعتقادات مذ
های معپرویبجر  نی شده است. ا می تنظ ((1)0009 که   یت ی که درخواست معاف یزمان   کتبو اقدامات پرسنل م تی معاف  یبررس یرا برا ییار

های مع هد یکند، اطالع م  یرا برآورده م OAR 581-021-0009 مشخص شده در یار  .د
1.1.1 OAR 581-021-0009 درخواست   می ق ای   نی از والد یکی است. اگر  تی معلول ی دارامتعلمین  یبرا ت ی شامل مقررات معاف

هنما یکرد، لطفاً برا یناتوان  لی به دل تی معاف  .دی ر ی تماس بگ متعلمینبا بخش خدمات  ییرا
 تعریف:  2.0

ها 2.1 در   ییحوزه محتوا کی بدانند و بتوانند در  دی با  متعلمینکه  دی کن   فی قانون. تعر ازی مورد ن اورگان و موارد خاص محتوا:  یاستاندارد
هند یمراحل خاص  .از آموزش خود انجام د

ه ر هی انی ب  2.2 هداف دوره یکل یشده: عنوان دوره، نما ی زی دوره برنام ها) دوره، ا هارت  هداف مرتبط با شغل   ،یضرور یری ادگی  یشامل م ا
ه درس هداف برنام همانطور که در یو ا فارغ   یستگی و در صورت لزوم، شا (ذکر شده است  OARs 581-022-1210 مشترک 

 .دیی ات  یاختصاص داده شده به دوره برا یلی التحص
ها محتوا یب ی کند )حوزه( و ترت  یم سی تدر یمرب  کی که  یی: مقدار محتوادوام دارو   حوزه 2.3   ی( را آموزش مدوام دارانتخاب شده ) یکه آن

هند.  ها حوزه و دوامد ها ای " ی زی طرح ر  یممکن است به عنوان "نقشه   .شناخته شوند  زی " ن ی برنامه درس ی"نقشه 
 پروسیجر  3.0

سال به   18که سن  یدر صورت  متعلم ای  ،یحقوق آموزش یدارا متعلم  سرپرست /نی والد یبه درخواست کتب  توانندی فقط م مکتبپرسنل  3.1
هند یسن قانون  ری ز ای باال   . رها شده باشد، پاسخ د

 :ردی قرار گ یباشد تا مورد بررس ری شامل موارد ز  دی با یدرخواست کتب  3.1.1
هالی دل 3.1.1.1  .( درخواستی)
هداف   یدوره زمان  نی گزی که جا یفرد یری ادگی  تی فعال کی  یبرا یشنهادی پ  نی گزی جا کی  3.1.1.2 معاف از برنامه شود و ا

 .را برآورده سازد یدوره آموزش ای  تی فعال
ها تی مسئول 3.1.1.2.1 هند یشنهادی پ نی گزی که جا ستی ن  معارف ای  کتبپرسنل م ری سا ای متعلم ( یمعلم)  .را توسعه د

 نی حاصل کنند که ا نانی کنند تا اطم یاب ی ارز یفرد یری ادگی  تی فعال کی  یرا برا یکتب  یشنهادی پ  نی گزی جا دی با کتبپرسنل مناسب م 3.2
هداف شغل یلی تحص شرفتی با پ  شنهادی پ   .مطابقت دارد  2060- 022- 581و  OARs 581-022-2270 مطابق با متعلم یو ا

 :دارند ری از موارد ز یشوند که درک کاف یم مکتبشوند و شامل کارکنان  یم نیی تع مکتبری توسط مد مکتب مناسبپرسنل  3.2.1
ها 3.2.1.1  .قرار گرفته است   تی درخواست معاف ری محتوا تحت تأث  یاستاندارد
هد یمربوطه را اطالع م یکه محتوا یب ی محدوده و ترت  3.2.1.2  .د
ه ر یها هی انی ب  3.2.1.3 هد( ازی دوره مورد ن  کی کل  ت ی که درخواست معاف یشده )در صورت  یز ی دوره برنام  .را پوشش د
 . ((OAR 581.022.2270 طبق مربوطه  یدر حوزه محتوا   تی معاف یمشمول تقاضا متعلم یلی تحص شرفتی پ  3.2.1.4

هداف آزما 3.2.1.5  (.(OAR 581.022.2060 طبق گنجانده شده است تی پس از متوسطه دانشجو که در درخواست معاف ی ش یا

 :رد شود ری ز لی به دال تی ممکن است درخواست معاف 3.2.2
های مع 3.2.2.1  .برآورده نشده است  یخط مش نی و ا OAR 581.021.0009 ذکر شده در یار

  https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspxدینسخه لطفا مراجعه کن نیآخر ی. براابندی یها به طور مداوم اصالح و بهبود م پروسیجر
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ها نی محتوا در چند رای ز ستی ن  ری درخواست امکان پذ یاعطا 3.2.2.2 ه  شده   یمختلف جاساز یدرس یحوزه محتوا و برنام
 .است

  د.ده یرا از دست م یاز آموزش معمول یبخش قابل توجه متعلم کی  3.2.2.3
 .است تی معاف یاجرا  ی برامعارف  یدرخواست مستلزم استفاده از منابع اضاف نی ا 3.2.2.4

هند کرد.  یاب ی ارز افتی پس از در یروز کار 15را ظرف  یفرد  یری ادگی  تی فعال کی  یبرا یکتب  یشنهادی پ  نی گزی جا کتبپرسنل م 3.3 خوا
ه م یاب ی ارز لی پس از تکم ی روز کار 7ظرف اخطار  جهی نت   .شود   یبا درخواست کننده به اشتراک گذاشت

ه م  یمشخص شده برا دوامو در محدوده  به شرکت  کامل  متعلمدانش  ،یاب ی در طول دوره ارزش 3.3.1 هد یدوره ادام  .د
 د ییمورد تا شنهادیپ

ها ی با مع  شنهادی پ  کی که  یهنگام 3.4 باشد که در   ی فرد یری ادگی  تی فعال کی  یشده برا دیی تأ نی گزی جا کی مطابقت داشته باشد و  تی معاف یار
هد یرا انجام م ری اقدامات زکتب م  ری ذکر شده است، مد 3.1.1.2بند   :د

 .دی سرپرست برسان /نی را به اطالع والد ارزیابی ی و مرحله بعد یاب ی ارز جهی نت  3.4.1
 :دی معاون نظارت ارسال کن  یرا برا ری اسناد ز 3.4.2

 .سرپرست /نی والد یکتب  شنهادی از درخواست و پ  یکپ  کی     3.4.2.1
های از مع یخالصه کتب     3.4.2.2  .شده است تی که رعا  3.1.1.2در  یاب ی ارز یار
 .ابی نام ارز  3.4.2.3

  یفرد  یری ادگی  تی کند و فعال ی م یاز کامل بودن بررس نانی اطم ی منصوب، مطالب نوشته شده ارسال شده را برا ای سرپرست    3.4.3
 .کند یم دیی را تا یشنهادی پ  نی گزی جا

 متعلمبه   دی اعتبار با ن،ی گزی جا یفرد  یری ادگی  تی فعال یاب ی و ارز لی منتخب، و پس از تکم ای سرپرست  دیی از تاپس    3.4.3.1
 .اعطا شود 

 شنهاد یرد پ
های مع  شنهادی پ  کی که  یهنگام 3.5   ی فرد یری ادگی  تی فعال کی  یشده برا دیی تا نی گزی کند و جا یرا برآورده نم تی معاف یار

هد داد ری اقدامات ز مکتب ری ذکر شده است، مد 3.1.1.2که در بند  ستی ن   :را انجام خوا
ه می / ق نی را به والد یاب ی ارز جهی نت    3.5.1  .دی اطالع د
 :دی معاون نظارت ارسال کن  یرا برا  ری اسناد ز   3.5.2

 .سرپرست/نی والد یکتب  شنهادی از درخواست و پ  یکپ  ک ی    3.5.2.1
های از مع یکتب خالصه     3.5.2.2  .که برآورده نشده است 3.1.1.2در  یاب ی ارز یار
 .ابی نام ارز   3.5.2.3

 ات یشکا

 اند،ده ی د بی آس معارف ای  کتب شده در مانجام یهات ی فعال ا ی که از اعمال  یسرپرستان، مراقبان و کارکنان  ن،ی ، والدمتعلمین  3.6
همانطور که در خط  ینگران  توانندیم  .ثبت کنند کتبم ر ی شده است، با مد انی ب  ADM-P008 ی مش خود را 

 :نظر دی تجد خچهی تار     4.0

 توضیحات  تاریخ
 پروسیجر جدید  9/22/22
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 :دییمرجع تا5.0  

 کی ابتکارات استراتژ ری مد 5.1

 
 ______________________________________     _____________________ 

Signature                                                          Date 

 دوسیه  روی دییتا


