سياسة المنطقة التعليمية ( )HISDبعدم المشاركة في تقييمات الوالية
ان اإلختبار الموحد مطلوب في المدارس الحكومية في والية تكساس من قبل تقيييمات الجاهزية األكاديمية أو ( ، )STAARالبرنامج الذي تم تحديدة في
الفصل  39من قانون التعليم لوالية تكساس والفصل  101من القانون اإلداري  19لوالية تكساس .لقد جعل قانون الوالية الموضوع واضحا َ وقد اليمكن
للطالب " اإلنسحاب " من اإلختبار الموحد أو أي إختبار آخر .وينص قانون التعليم لوالية تتكساس في القسم  26.010على :
اإلعفاء من التعليم
(ا) يحق للوالد إزالة الطفل مؤقتا ً من الصف الدراسي أو أي نشاط مدرسي آخريتعارض مع المعتقدات الدينية أواآلخالقية للوالدين إذا قدم أو أرسل بيانا ً الى
المعلم يخول فية إزالة الطالب من الصف الدراسي أو أي نشاط مدرسي آخر .اليحق للوالدين إزالة الطفل من الصف أو أي نشاط مدرسي أخر لتجنب إختبار
أو لمنع الطفل من أخذ موضوع لمدة فصل كامل( .ب) هذا الفصل ال يعفي طالبا ً من األداء المقبول لمرحلة دراسية ما أومتطلبات التخرج بشكل مقبول التي
تتطلبها المنطقة التعليمية أو وكالة التربية.
سياسة مجلس التعليم في المنطقة التعليمية ()HISD
أن الوالد أو ولي األمر الذي اليسمح لطفلة  /لطفلتة المشاركة في تقييمات الوالية اإللزامية سوف يكمل ويقدم إستمارة " عدم المشاركة" في تقييمات الوالية
الى مدير المدرسة ويعترف باألثار المحتملة لمثل هذا عمل  ،أو يقوم الوالد أو ولي األمر بتقديم رسالة موقعة تفيد بأن طفلة أو طفلتة سوف التشارك في أي
تقييمات إلزامية تقوم بها الوالية  ،مع التبريرات أو التفسيرات التي يود الوالد أو ولي األمران يضمنها بما في ذلك األعتراف باألضرار المحتملة .هذة
اإلستمارة التعتبر تفويضا ً لطلب إعفاء من إختبار.
إذا حضر الطالب أثناء أداء إختبار الوالية يجب إرساله إلى غرفة إلختبار .يجب على الطالب قراءة تعليميات اإلختبار وإعطاءه الفرصة للإلختبار حتى في
األ يام التعويضية .إذا اختار الطالب عدم اإلختبار ،يمكن للمدرسة أن تختار أما أن يبقى الطالب في غرفة اإلختبار ،أو إخراجة من غرفة االختبار .إن وثيقة
األجوبة الفارغة سترمز بحرف ( )Sفي السجل عند تقديمها والمطلوبة من الوالية .سيحصل الطال على درجة " صفر" في التقييم أو أدنى درجة ممكنة في
سلم الدرجات في ذلك الصف أو الموضوع.
إذا كان الطالب غائب كليا ً أثناء أداء إختبار الوالية وبضمنها األيام التعويضية ،سيتم تأشيرة غائباً ، .وأن هذا التصنيف سوف اليؤثر في حسابات األداء 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.
إستمارة " عدم المشاركة" في تقيّيمات الوالية
يرجى مالحظة ان إستمارة " عدم المشاركة " غير مطلوبة  .اإلستمارة تَ ُدرج تداعيات عدم اإلختبارالتي يجب على الوالدين العلم بها  ،لكن بدالً من
اإلستمارة يمكن للوالدين أوأولياء األمور تقديم رسالة .وهناك خيار آخرهوإكمال اإلستمارة وإرفاق الرسالة .
تجد إستمارة عدم المشاركة في تقييمات الوالية على الصفحة القادمة .
لإلستفسارات يرجى اإلتصال بمنسق األختبار في المدرسة أو مدير المدرسة .
.

إستمارة "عدم المشاركة" في تقيّيمات الوالية
يمكن إستخدام هذة اإلستمارة بدال من رسالة الوالد أو ولي األمر
يرجى كتابة المعلومات التالية بوضوح وإعادتها الى مدير مدرستك
إسم الطالب_____________________________________________:
إسم الوالد  /ولي األمر ______________________________________:
المدرسة_________________________:المستوى الدراسي(الصف)______
أنا والد  /ولي الطالب المذكور أعالة  ،أرفض مشاركة طفلي في:
_____تقيم الجاهزية األكاديمية لوالية تكساس( )STAARالصف .8-3
_____إختبار  STAARنهاية السنة (.)STAAR EOC
_____إختبار  STAAR 2البديلة ).(STAAR ALT 2
_____تقييم والية تكساس لنظاام اإلجادة في اللغة اإلنجليزية ) (TELPASأو TELPAS
البديل
ان سسب قراري هذا هو (يمكن للوالد /ولي األمر ان يرفق وثائق إضافية مع هذة الوثيقة).
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_____أنا على علم بالمعلومات المدرجة أدناة :
➢
➢
➢

➢
➢

أن تقييمات الوالية إلزامية للطالب المسجلين في المدارس الحكومية
مطلبوب أداء مرضي في تقييمات  STAARفي نهاية السنة ) (EOCكشرط للتخرج .
إذا حضر الطالب إختبار  STAARوإنسحب  ،فإن وثيقة األجوبة الفارغة سترمز بحرف ( )Sفي
السجل .وعند تقديمها الى الوالية نيابة عن الطالب  .سيحصل الطالب على درجة " صفر" في
التقييم أو أدنى درجة ممكنة في سلم الدرجات للصف أو الموضوع.
إذا لم يجضر الطالب في يوم اإلختبار فإن وثيقة األجوبة سترمز بحرف ( )Aغائب.
اي طالب ال يشارك في تقييمات الوالية اإللزامية بناء على طلب من الوالد  /ولي األمر سوف
اليخضع الى إجراءات تأديبية أو عواقب سلبية.

توقيع الوالد  /ولي األمر___________________________________ :التاريخ_________________:
توقيع مدير المدرسة ___________________________________ :التاريخ________________:

مدراء المدارس :يرجى تقديم نسخة من رسالة الوالد  /ولي األمر و نسخة من هذة اإلستمارة الى المنطقة التعليمية ()HISD
تقييمات الطلبة.
حدثت في 19/2/2019

