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 JCSسیاسة نقل الطالب إلى الصفوف التالیة واإلبقاء علیھم المطبقة في 
 2021 - 2020للعام الدراسي 

 
 

 
 JCSسیاسة نقل الطالب إلى الصفوف التالیة المطبقة في 

 
تھدف ھذه السیاسة الخاصة بنقل الطالب إلى الصفوف التالیة إلى توفیر نھج متسق على مستوى المؤسسة لنقل الطالب وفقًا 

 ) التالیة:5للسیناریوھات الخمسة (
 

 "النقل إلى الصف الدراسي التالي" للطالب الذین یستوفون التوقعات األكادیمیة لمستوى الصف الدراسي .1
معّجل" للطالب الذین یتجاوزون متطلبات مستوى الصف الدراسي المناسب ألعمارھم "الوضع األكادیمي ال .2

 كبیرة  بدرجة
"النقل من أجل البدء المبكر" للطالب الذین یلتحقون بریاض األطفال وال یستوفون متطلبات العمر، لكنھم یستوفون   .3

 متطلبات االستعداد
ستوى الصف وتم اإلبقاء علیھم في نفس الصف  "تجاوز سن النقل" للطالب الذین ال یستوفون توقعات م .4

 متعددة  لمرات
 "النقل االجتماعي" للطالب الذین ال یستوفون التوقعات المطلوبة من مستوى الصف الدراسي  .5

 
بالنسبة للطالب ذوي اإلعاقة، یجب أن یقرر فریق خطة التعلیم الفردیة ما إذا كان سیتم اإلبقاء على طالب التعلیم  مالحظة:

الخاص أو نقلھ للصف التالي. ال یتطلب قانون تعلیم األفراد المعاقین بشكل عام وجود فریق خطة التعلیم الفردیة التخاذ 
بقاء علیھ. ومع ذلك، فإن قانون تعلیم األفراد المعاقین ال یمنع فریق خطة التعلیم  قرارات بشأن نقل الطفل ذي اإلعاقة أو اإل

قراًرا بشأن اإلبقاء على طالب التعلیم الخاص أو نقلھ،   JCSالفردیة من اتخاذ مثل ھذا القرار. إذا استدعى األمر أن تتخذ 
 ا یلي: فیجب على فریق خطة التعلیم الفردیة االجتماع على الفور والنظر في م

 
 ھل خطة التعلیم الفردیة الحالیة مناسبة الحتیاجات الطالب األكادیمیة والوظیفیة واالجتماعیة والعاطفیة والسلوكیة؟ ❏
 ھل طریقة إجراء التقییم مناسبة، بما في ذلك التجھیزات والتعدیالت المحددة في خطة التعلیم الفردیة؟ ❏
الب إلحراز تقدم في المناھج التعلیمیة العامة بشكل مناسب في ھل تم تحدید جمیع الخدمات المطلوبة من قبل الط ❏

 خطة التعلیم الفردیة؟ 
 ھل تلقى الطالب جمیع الخدمات المحددة في خطة التعلیم الفردیة؟  ❏
 ھل تم إجراء التقییمات وفقًا لخطة التعلیم الفردیة؟  ❏
ما ھي الخدمات األخرى، بما فیھا االستشارات و/أو التدریس، التي یجب إضافتھا إلى خطة التعلیم الفردیة للطالب   ❏

 من أجل دعم نقل الطالب للصف التالي؟ 
 باختصار، یجب أن یقع قرار اإلبقاء على الطالب ونقلھ ضمن مسؤولیات فریق خطة التعلیم الفردیة.  ❏

 االعتبار ما ھو المسار األفضل للطالب ویجب أن تراعي المعاییر التالیة: یجب أن تضع قرارات النقل في  

 القدرة على تقدیم مستوى أداء یتماشى مع توقعات معاییر الصف الدراسي الحالي.  -1
 عمر الطالب.  -2
 مستوى التحصیل األكادیمي العام/المحتمل. -3
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 مستوى األداء السابق. -4
 البیانات التقییمیة. -5
فرص النجاح في المواد األكثر صعوبة إذا تم نقلھ إلى الصف الدراسي التالي أو عندما تكون مھاراتھ الحالیة   -6

 كافیة. غیر
 عدد مرات الغیاب/سجل الحضور. -7
 حاالت النقل و/أو اإلبقاء السابقة. -8
 مدى نضجھ االجتماعي والعاطفي. -9

 ، أو أدوات المراقبة، وإذا أمكن، تقییمات الوالیة واالختبارات الموحدة.نتائج التقییمات المحلیة، أو الفحوصات -10
 الفوائد التي یمكن تحقیقھا في حال النقل للصف التالي.  -11

 النقل إلى الصف الدراسي التالي

  ومرة غیاب بعذر أو بدون عذر ویستوفون التوقعات األكادیمیة في الریاضیات  18الطالب الذین تراكم لدیھم ما یقل عن  
 ) سیتم نقلھم إلى الصف التالي. %70مھارات اللغة اإلنجلیزیة (> = 

 النقل إلى الصف الثالث 

ذا أظھر §، ال یجوز نقل طالب في الصف الثالث إلى الصف الرابع إال إ  3115-6-49وفقًا لقانون والیة تینیسي المشروح 
الطالب فھماً أساسیاً للمناھج وقدرتھ على أداء المھارات المطلوبة في مادة القراءة كما یتضح من درجاتھ أو من نتائج  

مخصصة للطالب الموجود في الصف الثالث.   خطة تدخلاالختبارات الموحدة. سیقوم فریق دعم الطالب والمدیر بوضع 
یمكن نقل الطالب إذا استوفى شروط خطة التدخل قبل بدء العام الدراسي التالي. ال ینطبق ھذا الحكم على الطالب الذین لدیھم  

 . وما یلیھ 1400م § من قانون الوالیات المتحدة القس 20خطط تعلیم فردیة وفقًا للمادة 

یجب تقدیم نسخة من خطة التدخل الخاصة بالطالب إلى ولي األمر أو الوصي القانوني من قبل فریق دعم الطالب ویجب على  
 المدرسة أن تعرض عقد اجتماع بین أولیاء األمور والمعلمین لمناقشة ھذه الخطة. 

 الوضع األكادیمي المعّجل في صفوف ریاض األطفال 

ون الوالیة، یجب أن یكون لدى الطالب في سن ریاض األطفال خبرة بالدراسة في ریاض األطفال. ومع ذلك،  بموجب قان
یجوز للطالب المتقدم في مھارات اللغة اإلنجلیزیة و/أو الریاضیات، بناًء على توصیة فریق دعم الطالب والمدیر، حضور  

ضمن ھذا الفریق   JCSیتواجد مدیر الطالب األذكیاء في فصول الصف األول للقراءة و/أو تدریس الریاضیات. یجب أن 
 لتحدید ما إذا كان ینبغي إجراء اإلحالة للنظر في موضوع الموھوبین أم ال.

في نھایة سنة ریاض األطفال، یجب أن یجتمع فریق الدعم ویقدم توصیتھ، بناًء على التقییمات الرسمیة وغیر الرسمیة،  
طفال. یمكن لفریق الدعم والمدیر التفكیر في وضع الطالب في الصف األول أو الثاني في  بالوضع التعلیمي لطالب ریاض األ

 العام الدراسي المقبل. یجب أن یشارك مدیر الطالب األذكیاء في تقدیم ھذه التوصیة. 

سیضع فریق الدعم والمدیر في االعتبار االستعداد االجتماعي والعاطفي للطالب باإلضافة إلى أدائھ على المستوى األكادیمي. 
المدیر العام للمناھج  یتمتع  سیتم تقدیم التوصیة وبیانات الطالب إلى المدیر العام للمناھج والتدریس والتقییم للمراجعة النھائیة.

السلطة النھائیة لتغییر وضع الصف الدراسي للطالب. یعتمد قراره على مجمل الظروف المحیطة ویكون والتدریس والتقییم ب
 ھذا القرار نھائیًا وملزًما للجمیع. 

https://docs.google.com/document/d/1grbh1E0FGlBjDZRU1WHS7gT1c9dJDtPYB8NZXuh7S7k/edit?usp=sharing
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سیرسل المدیر العام للمناھج والتدریس والتقییم خطابًا إلى ولي األمر والمعلم یتضمن قراره النھائي. سیتم حفظ الوثائق 
 تراكمي للتحقق من الحصول على موافقة ولي األمر أو عدم موافقتھ على التوصیة بالتعجیل.الموقعة في الملف ال

في حالة النظر في الوضع األكادیمي المعّجل للطالب ذي اإلعاقة، یجب تناول ھذه التوصیة في اجتماع  مالحظة:
خطة التعلیم الفردیة للطالب وسیصدر القرار النھائي بھذا الشأن من فریق خطة التعلیم الفردیة. یجب أن یحضر  

عام للمناھج والتدریس والتقییم ھذا االجتماع المدیر العام للمجموعات السكانیة الخاصة وخدمات الطالب والمدیر ال
 الذي یناقش خطة التعلیم الفردیة. 

 8إلى   1الوضع األكادیمي المعّجل في الصفوف الدراسیة من 

في حال وجود دلیل على تحقیق مستوى مرتفع من التحصیل الدراسي، قد یوصي المدیر بنقل طالب إلى صف دراسي أعلى.  
اعي والعاطفي للطالب في االعتبار عند اتخاذ قرار بتعجیل مسار الطالب. یمكن تعجیل مسار یجب أن یؤخذ النمو االجتم

 الطالب بمقدار صف دراسي واحد عن طریق إكمال الخطوات التالیة:

 الخطوة األولى: التوصیة 

حیث األداء   ) بالمئة من فئتھ العمریة من5قد یوصي فریق دعم الطالب بالتعجیل إذا كان الطالب في أعلى خمسة ( ●
لتحدید ما إذا كان الطالب یتواجد ضمن النسبة  easyCBMاألكادیمي العام. سیتم استخدام التقییم المعیاري المقارن 

ضمن ھذا   JCS) بالمئة في فئتھ العمریة. یجب أن یتواجد مدیر الطالب األذكیاء في 5األعلى وقدرھا خمسة (
 الة للنظر في موضوع الموھوبین أم ال.الفریق لتحدید ما إذا كان ینبغي إجراء اإلح

 أو

قد یوصى أیًضا بالتعجیل عندما یكون الطالب قادًرا، حسب حكم المعلم و/أو ولي األمر و/أو المدیر، على األداء   ●
بنجاح بمستوى فوق المتوسط في الصف المعین لھ وأن ھذا التعجیل لن یكون ضاًرا بنمو وتطور الطفل. یجب تقدیم 

إلى أعضاء فریق دراسة الطالب بالمدرسة لینظر فیھ المعلم وولي األمر. یجب أن یتواجد مدیر  خطاب توصیة
إلحالة للنظر في موضوع الموھوبین  ضمن ھذا الفریق لتحدید ما إذا كان ینبغي إجراء ا JCSالطالب األذكیاء في 

 ال.  أم

 الخطوة الثانیة: البیانات 

) والمدیر بتحلیل االختبار الموحد للطالب  JCSسیقوم فریق نجاح الطالب (ویتضمن مدیر الطالب األذكیاء في   ●
الذي  لدعم التوصیة الخاصة بالطالب. یمكن إعطاء تقییمات إضافیة عند الضرورة على النحو  JCSونتائج تقییم 

 یحدده فریق نجاح الطالب.

 الخطوة الثالثة: القرار 

سیتم تقدیم التوصیة وبیانات الطالب إلى المدیر العام للمناھج والتدریس والتقییم للمراجعة النھائیة. یتمتع المدیر العام   ●
ى مجمل الظروف  للمناھج والتدریس والتقییم بالسلطة النھائیة لتغییر وضع الصف الدراسي للطالب. یعتمد قراره عل 

 المحیطة ویكون ھذا القرار نھائیًا وملزًما للجمیع.

 الخطوة الرابعة: تقدیم الوثائق 

 سیرسل المدیر العام للمناھج والتدریس والتقییم خطابًا إلى ولي األمر والمعلم یتضمن قراره النھائي. ●

https://docs.google.com/document/d/1FDC66IToToaINUycN8ejU6ZW536MIxNNpyIX8pDmN28/edit
https://docs.google.com/document/d/1FDC66IToToaINUycN8ejU6ZW536MIxNNpyIX8pDmN28/edit
https://docs.google.com/document/d/1FDC66IToToaINUycN8ejU6ZW536MIxNNpyIX8pDmN28/edit
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سیتم حفظ الوثائق الموقعة في الملف التراكمي للتحقق من الحصول على موافقة ولي األمر أو عدم موافقتھ على   ●
 التوصیة بالتعجیل.

في حالة النظر في الوضع األكادیمي المعّجل للطالب ذي اإلعاقة، یجب تناول ھذه التوصیة في اجتماع  مالحظة:
خطة التعلیم الفردیة للطالب وسیصدر القرار النھائي بھذا الشأن من فریق خطة التعلیم الفردیة. یجب أن یحضر  

عام للمناھج والتدریس والتقییم ھذا االجتماع المدیر العام للمجموعات السكانیة الخاصة وخدمات الطالب والمدیر ال
 الذي یناقش خطة التعلیم الفردیة. 

 النقل من أجل البدء المبكر

یُنظر في "النقل من أجل البدء المبكر" للطالب الذین یلتحقون بریاض األطفال وال یستوفون متطلبات العمر، لكنھم یستوفون 
أغسطس أو قبلھ في قانون   15ق بریاض األطفال وھو بلوغ الخامسة في یوم متطلبات االستعداد. تم النص على شرط االلتحا

 . ومع ذلك، ھناك قانون آخر ھو قانون والیة تینیسي المشروح  201-6-49الوالیة، قانون والیة تینیسي المشروح القسم 
§ 49-6-3001(b)(2)(B)من السن المحدد بااللتحاق  ، یسمح للمناطق التعلیمیة ببعض المرونة في السماح للطالب القریبین

 بریاض األطفال مبكًرا: 
 

وبناء على طلب ولي أمر ، إذا توصل مدیر المدارس من خالل التقییم واالختبار، (A)(2)(b)على الرغم من القسم الفرعي 
لھ ناضج  سبتمبر أو قب 30) سنوات في یوم 5، إلى أن الطفل الذي یبلغ من العمر خمس (الطالب أو الوصي القانوني علیھ 

عاطفیاً وأكادیمیاً بشكل كاٍف، ففي ھذه الحالة، قد یُسمح للطفل بااللتحاق بریاض األطفال (التشدید مضاف). ھذا الخیار  
وال یملك مجلس التعلیم في الوالیة أي سلطة على تلك العملیة. للنظر   JCSللتسجیل المبكر یخضع بصورة كاملة الختصاص 

 خاذ الخطوات التالیة: في نقل الطالب مبكًرا، یجب ات

 الخطوة األولى: التوصیة 

 یطلب ولي األمر أو الوصي البدء المبكر لطالب ریاض األطفال الذي ال یستوفي متطلبات العمر.  ●

 الخطوة الثانیة: جمع البیانات األولیة

 .االستعداد للنقل المبكرنموذج یطلب المدیر من ولي األمر/الوصي إكمال  ●
یس المدارس والمدیر العام للمناھج والتدریس والتقییم والمدیر العام للمجموعات  یقوم المدیر بإخطار نائب رئ  ●

 السكانیة الخاصة/خدمات الطالب عن طریق رسالة بالبرید اإللكتروني ویرفق بھا نموذج االستعداد للنقل المبكر.
بكر لصعوبات القراءة یحدد المدیر معلًما في ریاض األطفال یتولى عملیة الفحص العام أو تقییم التشخیص الم ●

 الطالب.  لدى
 

  

https://docs.google.com/document/d/1dqJtcqpVp5Hq4xs-WLMYn3QHAtI9QI731_5v4NJ31Bw/edit
https://docs.google.com/document/d/1dqJtcqpVp5Hq4xs-WLMYn3QHAtI9QI731_5v4NJ31Bw/edit
https://docs.google.com/document/d/1dqJtcqpVp5Hq4xs-WLMYn3QHAtI9QI731_5v4NJ31Bw/edit
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 الخطوة الثالثة: تحلیل ومراجعة البیانات 
 

بعد أن االنتھاء من تقییم الطالب، یجتمع الفریق (المدیر ومعلم ریاض األطفال ونائب رئیس المدارس والمدیر العام   ●
للمناھج والتدریس والتقییم والمدیر العام للمجموعات السكانیة الخاصة/خدمات الطالب) لمناقشة بیانات تقییم الطالب 

 للنقل المبكر. یقدم الفریق توصیتھ بشأن البدء المبكر. وكذلك البیانات الموجودة في نموذج االستعداد
 

 الخطوة الرابعة: التوصیة
 

 یجتمع المدیر مع ولي األمر/الوصي لمشاركة قرار الفریق المتعلق بالبدء المبكر. ●

 تجاوز سن النقل 

ذین تم اإلبقاء علیھم ) في أي مستوى لصف دراسي معین. الطالب ال1ال یجوز اإلبقاء على الطالب ألكثر من مرة واحدة (
أكثر من مرة أو الذین تجاوزوا السن المحدد أو سوف یتجاوزوه خالل العام الدراسي القادم، یجب أن یناقشھم فریق دعم  

 الطالب ومدیر المدرسة. 
 

مخصصة إلى المدیر العام للمناھج والتدریس والتقییم   خطة نقلسیكون فریق دعم الطالب والمدیر مسؤولین عن تقدیم 
) بھدف معالجة أوجھ القصور في عملیة  RTI2للموافقة علیھا. یجب أن تتضمن ھذه الخطة استجابة لخطة التدریس والتدخل (

جب على الفریق مناقشة ما إذا كانوا یشتبھون في أن ھذا الطالب لدیھ إعاقة أم ال. إذا اشتبھ تعلم الطالب. باإلضافة إلى ذلك، ی
 الفریق في أن الطالب قد یكون لدیھ إعاقة، فیجب أن یكون الطبیب النفسي ومدیر التعلیم الخاص حاضرین في ھذا االجتماع.

 
 قد تتضمن الخطة أیًضا النقاط التالیة إذا اقتضى األمر ذلك: 

 تعدیل المناھج وطرق التدریس وإضفاء الطابع الشخصي علیھا. .1
 تمدید وقت التعلم إلى ما بعد الیوم الدراسي أو األسبوع الدراسي العادیین. .2
 تقدیم فصول تدریس فردیة أو جماعیة صغیرة، أو .3
 برامج مخصصة أخرى لزیادة التعلم الفردي في الفصول الدراسیة وخبرات التدریس.  .4

 
یم نسخة من خطة نقل الطالب إلى ولي األمر أو الوصي القانوني من قبل فریق دعم الطالب ویجب على المدرسة أن  یجب تقد

إذا اشتبھ الفریق في أن الطالب قد یكون لدیھ   :مالحظة تعرض عقد اجتماع لفریق دعم الطالب مع ولي األمر لمناقشة الخطة.
 ألمر/الوصي لمناقشة الحاجة إلى الخضوع للتقییم الرسمي.إعاقة، فیجب تحدید موعد اجتماع رسمي مع ولي ا

 

 النقل االجتماعي

یتم نقل الطالب إلى الصف التالي أو مستوى الدورة التالي عند إظھار الكفاءة في معاییر الصف الحالي أو مستوى الدورة  
الحالي. یمكن أن یشارك معلم الطالب وغیر ذلك من فریق العمل أو اإلدارة في المدرسة في إصدار قرار نقل الطالب إلى  

ف. یتم إیالء اھتمام خاص للنقل إلى الصفوف التالیة و/أو البقاء في الصفوف  الصف التالي أو اإلبقاء علیھ في نفس الص
 الحالیة للطالب من أصحاب االحتیاجات األكادیمیة واالجتماعیة والعاطفیة الخاصة. 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1OdQvcYBENXtNVOquYwaUL1LXGUYnznbH6CQb3U3lKLQ/edit?usp=sharing
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 JCSسیاسة اإلبقاء على الطالب المطبقة في 
 

مرة غیاب  18الطالب الذین تراكم لدیھم أكثر من ، یتم النظر في اإلبقاء فقط عندما یكون ذلك في مصلحة الطالب. JCSفي 
) قد یتم اإلبقاء %70بعذر أو بدون عذر وال یستوفون التوقعات األكادیمیة في الریاضیات و مھارات اللغة اإلنجلیزیة (> = 

 علیھم في الصف الدراسي الحالي.
 

لیم الخاص بالتشاور مع فریق خطة التعلیم الفردیة  یجب اتخاذ قرارات اإلبقاء التي تؤثر على الطالب الذي یتلقى خدمات التع
للتعرف على   JCSسیاسة تحدید الدرجات في من  15إلى  12للطالب ووفقًا ألحكام خطة التعلیم الفردیة. (راجع الصفحات من  

 الخطوات الخاصة المطلوبة للطالب ذوي اإلعاقة.)
 

یجب اتخاذ قرارات اإلبقاء التي تؤثر على الطالب الذي یتلقى خدمات اللغة اإلنجلیزیة بالتشاور مع مدرس اللغة اإلنجلیزیة 
للتعرف على   JCSسیاسة تحدید الدرجات في  من  15إلى    16  للطالب وفقًا ألحكام الباب الثالث. (راجع الصفحات من
 الخطوات الخاصة المطلوبة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة.) 

 
  خطة عالج أكادیمي فردیةمتطلبات الوالیة، إذا تم اتخاذ قرار اإلبقاء على طالب، فیجب على المدرسة وضع  وفقًا ل .1

 التالي.قبل بدء العام الدراسي   الطالب الذي تم اإلبقاء علیھمن أجل 
 

یجب وضع خطة العالج األكادیمي بالتنسیق مع معلمي الطالب وقد تتضمن أیًضا مدخالت من ولي أمر الطالب أو   .2
 مستشار المدرسة أو غیرھم من موظفي المدرسة ذوي الصلة بھذا الشأن. 

a.  في تحقیق الكفاءة في التعلم وإظھار  الذي تم اإلبقاء علیھیتم تنفیذ خطة العالج األكادیمي لمساعدة الطالب
 من االستراتیجیات التالیة:  ) على األقل1واحدة (ذلك كما یجب أن تتضمن 

i.  .التكیف مع استراتیجیات أو مواد التدریس الحالیة 
ii.  .وقت إضافي لعملیة التدریس 
iii.  .دروس خصوصیة فردیة خارج ساعات الدوام المدرسي 
iv. لضمان تلقي الطالب تعلیمات التدریس من معلم مؤھل تعدیل واجبات الفصل الدراسي للطالب 
v.  التدخل في حالة الحضور أو التغیب عن المدرسة دون إذن 

 
) أیام تقویمیة 10خالل عشرة (یجب تقدیم نسخة من خطة العالج األكادیمي إلى ولي أمر الطالب أو الوصي علیھ  .3

 .من وضع ھذه الخطة
 

 .) في أي مستوى لصف دراسي معین1اإلبقاء على الطالب ألكثر من مرة واحدة (ال یجوز  .4
 

 اإلبقاء على الطالب لحدوث األمور التالیة:  أال یؤديیجب  .5
a.  .استخدامھ بدون خطة عالج أكادیمیة تتضمن استراتیجیات وتحسینات تختلف عن العام السابق 
b. .استخدامھ كإجراء عقابي أو تأدیبي 
c.  إتقان اللغة اإلنجلیزیة فقط، للطالب الذین تم تحدیدھم على أنھم متعلمون للغة   أن یتوقف على

 أو اإلنجلیزیة،
d. .أن یكون مبنیًا فقط على النضج االجتماعي والعاطفي للطالب 

وفقًا لمتطلبات الوالیة، یجب مراقبة تقدم الطالب الذي تم اإلبقاء علیھ عن قرب وإبالغ أولیاء األمور بما ال یقل عن  .6
 ) مرات خالل العام الدراسي الذي یتم فیھ اإلبقاء على الطالب.3ثالث (

https://docs.google.com/document/d/13ic4XjOGBqkcL4mtaQeFw21mEZwjEjXPS-ZjxipuQkI/edit?usp=drive_web&ouid=101109390347711577802
https://docs.google.com/document/d/13ic4XjOGBqkcL4mtaQeFw21mEZwjEjXPS-ZjxipuQkI/edit?usp=drive_web&ouid=101109390347711577802
https://docs.google.com/document/d/13ic4XjOGBqkcL4mtaQeFw21mEZwjEjXPS-ZjxipuQkI/edit?usp=drive_web&ouid=101109390347711577802
https://docs.google.com/document/d/13ic4XjOGBqkcL4mtaQeFw21mEZwjEjXPS-ZjxipuQkI/edit?usp=drive_web&ouid=101109390347711577802
https://docs.google.com/document/d/13ic4XjOGBqkcL4mtaQeFw21mEZwjEjXPS-ZjxipuQkI/edit?usp=drive_web&ouid=101109390347711577802
https://docs.google.com/document/d/13ic4XjOGBqkcL4mtaQeFw21mEZwjEjXPS-ZjxipuQkI/edit?usp=drive_web&ouid=101109390347711577802
https://drive.google.com/file/d/1-HQT3UwjimndPz0Jmu7FQIFl7y_sfaz0/view?usp=sharing
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a.  یجب على معلميJCS  مناقشة تقدم الطالب الذین تم اإلبقاء علیھم كل ثالثة أشھر. یجب إجراء أي
 تعدیالت الزمة على خطة التدخل األكادیمي للطالب. 

 بمجرد اتخاذ قرار اإلبقاء على الطالب: .7
a. كل طالب یتم اإلبقاء علیھ إلى نائب رئیس المدارس، یتضمن نسخة من خطة العالج  یجب تقدیم تقریر عن

 األكادیمي للطالب.
b. .یجب على نائب رئیس المدارس االحتفاظ بسجل سنوي لكل طالب یتم اإلبقاء علیھ 
c.  .تُحفظ الوثائق التي تثبت أوجھ النقص لدى الطالب في السجل الدائم الخاص بھ 
d. المنصوص علیھا في سیاسة   إجراءات االستئنافالستئناف على أي قرار من خالل  لولي األمر الحق في ا

 مجلس اإلدارة. 
e. .یجب استشارة المعلم في كل مستوى من مستویات إجراء االستئناف 

 
سیتم تحدید الطالب الذین ال یحرزون تقدًما كافیًا على صعید المعاییر التي وضعتھا المنطقة في وقت مبكر من العام  ●

الدراسي وفي حیاتھم المھنیة المدرسیة كلما أمكن ذلك، بشرط أال یتجاوز موعد ھذا التحدید الربع الثاني من السنة  
اجتماع مع فریق نجاح الطالب من أجل معالجة المخاوف  وسیحتاج الشخص الذي سینوب عن المدرسة إلى عقد

 ذات الصلة بھذا األمر.
 .ھنااتباع الخطوات الربع سنویة المذكورة  JCSیجب على قادة ومعلمي  ○

ا یتم تحدید الطالب على أنھ معرض لخطر اإلبقاء، سیتم إخطار ولي األمر قبل االجتماع مع فریق نجاح  عندم ●
 الطالب. سیعقد الفریق اجتماًعا مع فریق نجاح الطالب وسیتم تقدیم التدخالت إلى الطالب. 

الصف الدراسي في   یتم تصمیم التدخالت الموصوفة لمساعدة الطالب في الوصول إلى التوقعات الخاصة بمستوى ●
الجوانب األكادیمیة األساسیة ولتحفیز الطالب وربطھم بالمدرسة. قد تشمل ھذه الفرص على سبیل المثال ال الحصر  

البرامج التعلیمیة وبرامج ما بعد دوام المدرسة و/أو برامج المدرسة الصیفیة. سیكون التقییم المستمر لقیاس مدى 
 تدخل ربع سنوي على األقل. تقدم الطالب جزًءا من كل برنامج 

ال یجوز نقل طالب في الصف الثالث إلى مستوى الصف التالي إال إذا أظھر الطالب فھًما أساسیًا للمناھج الدراسیة   ●
وقدرتھ على أداء المھارات المطلوبة في مادة القراءة كما ھو موضح في درجات الطالب أو نتائج االختبارات 

الطالب إذا شارك في خطة تدخل قائمة على البحث معتمدة من وكالة التعلیم المحلیة  الموحدة. ومع ذلك، یمكن نقل 
 قبل بدایة العام الدراسي التالي. 

یجب على المدیر العام للمناھج والتدریس والتقییم تقدیم تقریر، على األقل بمعدل سنوي، عن أي برامج تدخل متاحة   ●
أو تعدیالت على أي برامج حالیة لیستفید منھا ھؤالء الطالب  للطالب في الصف الثالث ویوصي بأي برامج جدیدة

 بشكل أفضل. 

) أسابیع  6قبل ستة (قبل اإلبقاء على الطالب، یجب إبالغ ولي األمر كتابیًا وستتاح لھ فرصة المشاركة في مؤتمر  ●
 . على األقل من نھایة العام الدراسي

)، فلن یتم اإلبقاء أو أكثر %51البیة العام الدراسي بھ (في حال تواجد أي طالب في فصل دراسي لم یحضر المعلم غ  ●
على الطالب. سیتم إحالة الطالب إلى اجتماع فریق دراسة الطالب في الشھر األول من المدرسة وسیتم تقدیم  

 التدخالت على الفور للعام الدراسي القادم. 

https://docs.google.com/document/d/17xRhgt4lApooaHEc6h7k8ZlKP8SWFHDX/edit
https://docs.google.com/document/d/1NZYiJKsOHCzURGkDq3ZEvdhxTCCRkgVroDKkCf4jsJ4/edit?usp=sharing
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 معاییر تجاوز السن 
إذا تم اإلبقاء على الطالب مرتین سابقًا وتجاوز السن بأكثر من عامین عن صفھ الدراسي، فیجب نقل الطالب إلى   ●

. خالل الشھر األول من العام الدراسي القادمالصف التالي. ومع ذلك، ینبغي عقد اجتماع لفریق نجاح الطالب 
، سیتم عقد اجتماع لفریق دراسة الطالب خالل فوق السن JCSبالنسبة لطالب الصف الثامن، الذین یأتون إلى 

 الشھر األول من المدرسة أو التسجیل بھا لتحدید التدخالت وأي دعم یحتاج الطالب إلیھ قبل نقلھ إلى الصف التالي. 

قبل الشھر على الفور وأن یحصل على خطة تدخل  3أو المستوى  2یجب أن یتلقى الطالب تدخالت من المستوى  ●
 لتلبیة االحتیاجات التي تحد من نجاح الطالب األكادیمي.  درسةالثاني من الم

إذا أعاد الطالب صفًا واحًدا سابقًا ونفذت المدرسة الدعم المتدرج بإخالص، فیمكن التوصیة بإبقاء الطالب للمرة   ●
 . الثانیة. إذا تم اإلبقاء على الطالب، یجب على المدرسة تنفیذ التدخالت المتدرجة فور إعادة التسجیل

 طلب ولي األمر/ الوصي لإلبقاء على الطالب 
 

 إذا طلب ولي األمر/الوصي اإلبقاء على الطالب، فیجب اإلجماع على القرار من قبل ولي األمر والمعلم ومدیر المدرسة: 
 الحد: لماذا تطلب اإلبقاء على طفلك في الصف الحالي؟  ●

a.  ھل یعد الطالب راسب أكادیمیًا في مھارات اللغة اإلنجلیزیة و/أو الریاضیات؟ ما ھي نقاط البیانات
 المتعددة التي نشیر إلیھا؟

b.   ھل أوجھ النقص لدى الطفل ناتجة عن عدم القدرة على الوصول إلى معلم مؤھل على مستوى عال طوال
 العام الدراسي؟ 

c. ت إلى قیامھ بعشرین حالة أو أكثر من حاالت الغیاب ھل لدى طفلك مخاوف تتعلق بالحضور، أد
 عذر؟  بدون

یتخذ نائب رئیس المدارس القرار النھائي، باستثناء حالة الطالب ذوي اإلعاقة وطالب اللغة اإلنجلیزیة. بالنسبة  ●
إلبقاء التي للطالب ذوي اإلعاقة، یتم اتخاذ قرار اإلبقاء من قبل فریق خطة التعلیم الفردیة. یجب اتخاذ قرارات ا

تؤثر على الطالب الذي یتلقى خدمات اللغة اإلنجلیزیة بالتشاور مع مدیر شبكة اللغة اإلنجلیزیة ومعلم اللغة  
 اإلنجلیزیة للطالب وفقًا ألحكام الباب الثالث.

 
 على المدارس والتعلیم والتعلم ونتائج الطالب  19-اعتبارات خاصة بسبب تأثیر كوفید

 
على المدارس والتعلیم والتعلم ونتائج الطالب، فقد تأثر العدید من الطالب سلبًا بالعدید من العوامل   19-نظًرا لتأثیر كوفید

الخارجة عن إرادتھم. تتضمن ھذه العوامل الدعم المنزلي واإلشراف على عملھم، والوصول غیر المستقر وغیر المستمر إلى 
لك، وبسبب التعلم االفتراضي، تم تخفیض نطاق وتسلسل معاییر التكنولوجیا وشبكات واي فاي، وغیرھا. وعالوة على ذ

 مستوى الصفوف الدراسیة، حیث یقوم المعلمون بتدریس مواد بمستوى أقل في أي أسبوع.
 

 في الظروف المخففة. JCSوبالتالي، وفي ظل ھذه الظروف، سیتم استخدام اإلبقاء فقط كممارسة من قبل 

لب فقط في ظل الظروف المخففة المذكورة أدناه وعلى النحو الذي یقرره نائب  سیتم النظر في اإلبقاء على الطا 
 المدارس. رئیس

الطالب الذین یتغیبون بشكل دائم ولدیھم جھاز یعملون علیھ واتصال واي فاي، والذین یفشلون أیًضا في مھارات  ●
لمدرسة لدیھا دلیل على التدخل مع الطالب  یتم النظر في اإلبقاء علیھم نظًرا ألن ا قدالریاضیات،  واللغة اإلنجلیزیة 

 وأولیاء أمورھم/األوصیاء علیھم.
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 تواصل المعلم مع ولي األمر بخصوص مخاوف الحضور التي تؤثر على أداء الطالب  ○
 قیام المعلم بإحالة األمور المتعلقة بمخاوف الحضور وتأثیرھا على الدرجات إلى مستشار المدرسة ○
 بغرض زیادة حضور الطالب إجراءات الحضوریتم اتباع وتوثیق جمیع  ○

 
الطالب الحاضرون ولكنھم ال یقدمون أعمالھم باستمرار مما یؤدي إلى حصولھم على درجات الرسوب في مھارات  ●

ریاضیات، یمكن النظر في اإلبقاء علیھم نظًرا ألن المدرسة لدیھا دلیل على التدخل مع الطالب  ال واللغة اإلنجلیزیة 
 وولي أمره/الوصي علیھ. 

 تواصل المعلم مع ولي األمر بخصوص المخاوف المتعلقة باألداء األكادیمي  ○
 مؤتمر اآلباء والمعلمین بشأن المخاوف المتعلقة باألداء األكادیمي  ○
راجع (اجتماع فریق دراسة الطالب لتطبیق تدخالت بھدف رفع مستوى األداء األكادیمي للطالب  ○

 المذكورة أدناه.) JCSالتفاصیل الكاملة في خطوات اإلبقاء الربع سنویة لدى 

العام ھو عدم تعرض أي فرد لإلیذاء أو األضرار، ستقوم المدارس، بالتشاور مع  ألن الھدف األسمى المرجو تحقیقھ في ھذا 
 ، بتوثیق كیفیة معالجة خسائر التعلم لجمیع الطالب بصورة فردیة. JCSشبكة 

 المستندات األخرى ذات الصلة:

TN Promotion and Retention Policy 

SCS Promotion and Retention Policy 

2021-Grading Policy 2020 JCS 

JCS Quarterly Steps for Potential Retention 

TN Intellectually Gifted Process 
 

ASD Family Handbook 
 

ASD Overage Student Flow Chart 

https://drive.google.com/file/d/1s4nSt4dYAN4k8PXC0QMDYLtVzzXrprWU/view?usp=sharing
https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducation/documents/policies/3000/3.300%20Promotion%20and%20Retention%20Policy%201-26-18.pdf
https://www.scsk12.org/commitment/files/2019/5013%20Promotion%20and%20Retention.pdf
https://docs.google.com/document/d/13ic4XjOGBqkcL4mtaQeFw21mEZwjEjXPS-ZjxipuQkI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NZYiJKsOHCzURGkDq3ZEvdhxTCCRkgVroDKkCf4jsJ4/edit?usp=sharing
https://www.tn.gov/education/student-support/special-education/intellectually-gifted.html
http://achievementschooldistrict.org/wp-content/uploads/2019/01/2018-2019-ASD-Parent-Student-Handbook-jan-2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1a39hHnl4x5C96URVbaxyyOuj7Dvu1m-r/view

