
  2016لعام  عدم المشاركةب (HISDسياسة  المنطقة التعليمية )
 

(  ، STAARأو ) الحكومية في والية تكساس  من قبل تقيييمات الجاهزية األكاديميةمطلوب في المدارس  ن اإلختبار الموحدا

 لوالية تكساس.  19من القانون اإلداري  101الفصل لوالية تكساس وون التعليم قان من 39الفصل  ديدة فيحالبرنامج الذي تم ت

موحد أو أي إختبار آخر.  وينص من اإلختبار ال اليمكن للطالب " اإلنسحاب "  وقدقانون الوالية الموضوع واضحاَ  لقد جعل 

 :على    26.010نون التعليم لوالية تتكساس في القسم قا

 

 اإلعفاء من التعليم 

واآلخالقية  أيحق للوالد إزالة الطفل مؤقتاً من الصف الدراسي أو أي نشاط  مدرسي آخريتعارض مع المعتقدات الدينية )ا( 

اليحق  . آخر يل فية إزالة الطالب من الصف الدراسي أو أي نشاط مدرسرسل بياناً الى المعلم  يخو  أللوالدين  إذا  قدم أو 

أو لمنع الطفل من أخذ موضوع  لمدة فصل كامل.  إختباري نشاط مدرسي أخر لتجنب من الصف أو أ الطفل للوالدين إزالة 

منطقة لمقبول التي تتطلبها اومتطلبات التخرج بشكل أ ما لمرحلة دراسيةالمقبول األداء هذا الفصل ال يعفي طالباً من  )ب(

 التعليمية أو وكالة التربية. 

 

 (HISD)سياسة مجلس التعليم في المنطقة التعليمية 

ة " عدم إستمار الوالية اإللزامية سوف يكمل ويقدم أن الوالد أو ولي األمر الذي اليسمح لطفلة / لطفلتة المشاركة في تقييمات 

أو يقوم الوالد أو ولي األمر ،  الى مدير المدرسة ويعترف باألثار المحتملة لمثل هذا عمل  شاركة" في تقيّيمات الواليةلما

رات أو تبرياللزامية تقوم بها الوالية ، مع فلتة سوف التشارك في أي تقييمات إد بأن طفلة أو طفي  قعة ت  بتقديم رسالة مو  

نها بما في ذلك األعتراف باألضرار المحتملة.  هذة اإلستمارة التعتبر تفويضاً  ضم  ان ي  ولي األمرد الوالد أو يوالتي  تفسيراتال

  لطلب إعفاء من إختبار.

 

عند  ( في السجلSمز بحرف )ر  ست   لفارغة، فإن وثيقة األجوبة اعدم اإلختبارختبار الوالية وإختارإ أثناء أداءإذا حضر الطالب 

 يف في سلم الدرجات  درجة ممكنة أدنى  أو على درجة " صفر"  في التقييم   الطال حصليس  الوالية. والمطلوبة من تقديمها

 الصف أو الموضوع. ذلك

 

ات األداء حساب في سوف اليؤثر هذا التصنيفوأن  ،إختبار الوالية ، سيتم تأشيرة غائباً.  كان الطالب غائب كلياً أثناء أداءإذا 

 في المدرسة أو المنطقة التعليمية. ولكن سيؤثر على معدالت المشاركة في اإلختبار. 

 

اي طالب ال يشارك في تقييمات الوالية اإللزامية  بناء على طلب من الوالد أو ولي األمر سوف اليخضع الى إجراءات  تأديبية 

 أأو عواقب سلبية. 

 ي تقيّيمات الوالية  إستمارة  " عدم المشاركة"  ف  

ُ  غير  يرجى مالحظة ان إستمارة " عدم المشاركة " التي يجب على الوالدين تداعيات عدم اإلختبارد رج مطلوبة . اإلستمارة َت

إكمال اإلستمارة وإرفاق وهناك خيار آخرهوأولياء األمور تقديم رسالة. يمكن للوالدين أو ستمارةمن اإل العلم بها ، لكن بدالً 

 الرسالة . 

 للحصول على   إستمارة  عدم المشاركة  في تقي يمات الوالية .  هناأضغط 

 . المدرسة  أو مديرسق األختبار في المدرسة  نلإلستفسارات  يرجى اإلتصال بم

  

 . 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21201/Opt-outPolicy%20Form%20Arabic.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21201/Opt-out
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21201/Opt-out

