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اللوائح المتعلقة بحجم الفصل الدراسي
.I

حجم الفصل الدراسي

يشير الحد األقصى لحجم الفصول الدراسية إلى الحد األقصى لعدد الطالب المسجلين في فصل دراسي واحد والذي يتم
مراجعته وتحديده سنويا من قبل المجلس التعليمي خالل إجراءات وضع الميزانية .ينبغي تحديد الحد األقصى لحجم
الفصول الدراسية في المرحلة اإلبتدائية على النحو التالي:
رياض األطفال22 :
المرحلة األولى24 :
المرحلة الثانية24 :
26
المرحلة الثالثة:
المرحلة الرابعة26 :
المرحلة الخامسة26 :

تحدد معايير جودة التعليم في والية فرجينيا نسبة عدد الطالب الى المعلمين .يلتزم المجلس التعليمي بهذه النسب،
والمحددة في الفقرة  §22.1-253.13:2من قانون والية فيرجينيا لعام  1950المعدل.
.II

ظروف خاصة:
 .Aتجاوز الحد األقصى لحجم الفصل الدراسي
نظرا ألن قانون والية فيرجينيا يسمح بأحجام أكبر في الفصول الدراسية للمرحلة اإلبتدائية من تلك التي حددتها
مدارس مدينة اإلسكندرية العامة  ،ACPSقد يتم تجاوز هذه الحدود القصوى بشكل طفيف في الظروف الخاصة
المذكورة أدناه .ومع ذلك ،فإنها الينبغي أن تتجاوز نسب الطالب إلى المعلمين المنصوص عليها في قانون والية
فرجينيا.
 .1سيتم السماح ألشقاء الطالب المسجلين حاليا بالتسجيل في المدرسة التي يداوم فيها شقيقهم حتى في حال
تجاوز الحد األقصى لحجم الفصل الدراسي.
 .2تثمن مدارس  ACPSالمساهمات المقدمة من قبل أفراد القوات المسلحة وسوف تعمل على استيعاب
إبناء أفراد القوات المسلحة ممن هم في الخدمة الفعلية وعلى النحو المنصوص عليه في الميثاق
المشترك حول الفرص التعليمية ألبناء أفراد القوات المسلحة( ،الفقرة  )§ 22.1-360من قانون والية
فيرجينيا) .سوف يتضمن هذا تنسيب الطالب في مدارس سبق ان التحق بها قبل تغيير السكن أو في
المدرسة التي تتبع الرقعة الجغرافية للمنطقة التي قد تسكن فيها اسرة المنتسب الى الجيش ،حتى في
حال تجاوز الحد األقصى لحجم الصف الدراسي.
 .3يجوز للمدير العام للمنطقة التعليمية ،في ظروف خاصة ذات صلة بصحة الطالب ،سالمته وأمنه ،أن
يسمح بتجاوز الحد األقصى لعدد الطالب في الفصل الدراسي.
 .4في المواقف المؤقتة التي يكون فيها تجاوز الحد المسموح به للطالب في الفصول الدراسية أمرا ضروريا
لنجاح عمل المدرسة.
 .Bتقليل الحد األقصى لحجم الفصل الدراسي
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 .1تماشيا مع سياسة  ،IHBوبناء على مراجعة للتسجيل في المدرسة ،الطاقة اإلستيعابية الفعلية للفصل
الدراسي ،البرامج المقدمة في الفصل الدراسي او المدرسة ،أو إحتياجات الطالب ،يجوز للمدير العام
للمنطقة التعليمية أن يسمح بتخفيض حجم الفصل الدراسي في مدارس فردية وحسب الحاجة.
تم وضعها بتاريخ:
تم تنقيحها بتاريخ:
تم تنقيحها بتاريخ:

 11أبريل/نيسان 2013
 19مايو/آيار 2016
 5مايو/أيار 2022

المراجع القانونية:

الفقرة  § 22.1-253.13:2من قانون والية فيرجينيا لعام  1950المعدل
الميثاق المشترك حول الفرص التعليمية ألبناء أفراد القوات المسلحة،
الفقرة  ،§ 22.1-360قانون والية فيرجينيا لعام  1950المعدل.

الهوامش الضمنية:

حجم الفصل الدراسي
IHB
وضع الطالب
JC/JCD
 JC-R/JCD-Rاللوائح التي تنظم خيارات وضع الطالب في مدارس ACPS
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