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حجم الفصل الدراسي
ينبغي أن تكون أحجام الفصول الدراسية مالئمة من الناحية التعليمية وأن تدعم إلتزام المجلس التعليمي بتوفير فصول
دراسية صغيرة وتلبية إحتياجات كل طالب بشكل منصف .يدرك المجلس التعليمي أن األساليب الجديدة التي تتبعها
المدارس في التنظيم ،التجديد ،والقدرة اإلستيعابية الفعلية للفصول الدراسية سوف تؤثر على عدد الطالب المنسبين
للفصل الدراسي .سوف تتوافق أحجام الفصول الدراسية في مدارس مدينة اإلسكندرية العامة ،على أقل تقدير ،مع معايير
جودة التعليم في والية فيرجينيا (.)SOQ
قد يقترح المدير العام للهيئة التعليمية وضع حدود للتسجيل في كل مدرسة من أجل إبقاء المدارس والفصول ضمن أو
أدنى من طاقتها اإلستيعابية إلى أقصى حد ممكن ،بما في ذلك المواقف التي يتطلب فيها تغيير الحدود القصوى لحجم
الصف الدراسي بسبب القيود المكانية .قد يقترح المدير العام للمنطقة التعليمية الحد األقصى لحجم الفصل الدراسي وفقًا
لالئحة  ،IHB-Rوالتي يتم مراجعتها وإعتمادها سنويا ً من قبل المجلس التعليمي خالل إجراءات تحديد الميزانية .يجوز
للمدير العام للمنطقة التعليمية وضع حدود ألعداد الطالب في مدارس فردية.
يتم تحديد الطاقة اإلستيعابية للمدارس االبتدائية إعتمادا ً على العديد من العوامل ،لتتضمن البرنامج التعليمي القياسي
للمرحلة االبتدائية ،برامج خاصة إضافية ،والشكل العام للمدرسة.
كما يجوز للمدير العام للمنطقة التعليمية أن يقترح عدد الفصول الدراسية لكل مدرسة ابتدائية في كل مستوى دراسي
وتحديد ذلك خالل إجراءات وضع الميزانية في كل ربيع .سوف يعكس عدد الفصول الدراسية لكل مستوى دراسي
إلتزام المجلس التعليمي بفصول دراسية صغيرة.
يقوم المدير العام للمنطقة التعليمية في كل عام ،بحلول األول من شهر أبريل/نيسان ،بتقديم العدد المتوقع لطالب المدارس
اإلبتدائية حسب المدرسة والمستوى الدراسي للعام الدراسي القادم .يقوم المدير العام للهيئة التعليمية بوضع إجراءات
لمعالجة احتمالية تجاوز المدرسة للحد المسموح به للتسجيل.
تقوم المنطقة التعليمية ،بعد تاريخ  30سبتمبر/أيلول من أي عام دراسي ،وفي أي وقت يتجاوز فيه عدد الطالب في
فصل دراسي الحد المسموح به لحجم الفصل المحدد في معايير جودة التعليم في والية فيرجينيا ،بإشعار ولي أمر كل
طالب في مثل هذا الفصل الدراسي بذلك في موعد ال يتجاوز  10أيام من تاريخ تجاوز حجم الفصل الدراسي لحجم
الفصل الدراسي المحدد في  .SOQينبغي أن يوضح اإلشعار سبب تجاوز حجم الفصل لحجم الفصل الدراسي المحدد
في  SOQووصف التدابير التي ستتبعها المنطقة التعليمية لتقليل حجم الفصل الدراسي بما يتوافق مع هذه السياسة.
يقوم المجلس التعليمي بمراقبة تنفيذ هذه السياسة من خالل التقارير المقدمة من قبل المدير العام للمنطقة التعليمية.
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المراجع القانونية:

الفقرة  § 22.1-253.13:3من قانون والية فيرجينيا لعام  1950المعدل.
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