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وضع الطالب
مناطق الحضور المدرسي (الرقعة الجغرافية للمدارس)
يتم تحديد مناطق الحضور المدرسي لكل مدرسة من قبل المجلس التعليمي .يتوجب على الطالب اإللتحاق بالمدرسة
الموجودة ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة سكنهم و/أو التي تم تعيينها لهم ،ما لم يتم منح إذن خاص من قبل المدير
العام للهيئة التعليمية أو من ينوب عنه .سوف يقوم المدير العام للهيئة التعليمية بإصدار لوائح تنظيمية لتحديد وضع
الطالب (الالئحة .)JC-R / JCD-R
تكون التغييرات في مناطق الحضور المدرسي بتوصية يتم رفعها من قبل المدير العام للهيئة التعليمية إلى المجلس
التعليمي للمصادقة عليها .تعتمد التغييرات المقترحة على الحاجة إلى تزويد الطالب بالتعليم الوافي وعلى الصحة
والسالمة وتحقيق الفائد القصوى التي تعود على جميع الطالب بالمنفعة العامة لتستفيد منها إدارات المدارس النظامية.
وحسب مانصت عليه قوانين والية فرجينيا ،ينبغي على المدير العام للهيئة التعليمية بإقتراح الحد األعلى للطالب
في صفوف المدارس اإلبتدائية ليتم إدخاله خالل عملية وضع الميزانية في الربيع من كل عام .كما سيقوم المدير
العام للهيئة التعليمية  ،بالتزامن مع ذلك ،بتقديم مقترح لعدد الفصول الدراسية األساسية لكل مرحلة دراسية في كل
مدرسة إبتدائية.
المكان الدراسي البديل للطالب
إعادة وضع الطالب بناء على القدرة اإلستيعابية

.I

يمكن للمدير العام للهيئة التعليمية نيابة عن المجلس التعليمي وضع قيود تحد من وضع طالب المرحلة
االبتدائية في مدرسة معينة أو في مستوى مرحلة دراسية بناء على القدرة اإلستيعابية .سيقوم المدير العام
للهيئة التعليمية بوضع إجراءات (الالئحة  )JC-R / JCD-Rإلعادة انتداب هؤالء الطالب بشكل منتظم إلى
المدرسة األقرب إلى سكن الطالب حيثما تتوفر القدرة اإلستيعابية .نظرًا لتأثير موارد النقل الخاصة بمدارس
 ACPSعلى إجراءات وضع الطالب ،فإن "أقرب مدرسة إلى سكن الطالب" يتم تحديدها من خالل أقصر
مسافة قيادة (عدد األميال) .يتم المضي في إجراءات إعادة وضع الطالب هذه في ظل الظروف والشروط
التالية:
•

إقرار المجلس التعليمي بأهمية االستمرار واالستقرار في البيئة التعليمية .ومع ذلك ،وعند وصول
حجم الصف الدراسي ووصول عدد األقسام للصفوف الدراسية في مدرسة إبتدائية إلى الحد األقصى
لتلك المدرسة ،عندها سيتم نقل الطالب اإلضافيين إلى المدرسة األقرب لسكن الطالب مع توفر القدرة
اإلستيعابية لتلك المرحلة الدراسية .لن يتم إبعاد أي طالب ملتحق بالفعل في إحدى المدارس نتيجة
للقابلية اإلستيعابية( .ال ينطبق هذا على األطفال الذين انتقلوا خالل العام الدراسي والذين تمت الموافقة
على إنتقالهم إداريا ً فقط حتى نهاية العام .كما أنه ال ينطبق على إعادة تحديد المناطق اإلدارية للهيئة
التعليمية والمصادق عليه من قبل المجلس التعليمي).

•

سيتم وضع الطالب الذين تمت إعادة وضعهم نتيجة للقابلية اإلستيعابية للمدرسة في قائمة انتظار،
وحسب المرحلة الدراسية ،ليتم إعطاؤهم خيار العودة إلى المدرسة التي تتبع لمنطقة سكنهم في بداية
العام الدراسي التالي ،إذا كان هناك متسع لذلك.
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•

سيتم السماح ألشقاء الطالب الحاليين بالتسجيل في المدرسة التي يداوم فيها شقيقهم حتى في حال
تجاوز الحد األقصى لحجم الصف الدراسي.

•

تثمن مدارس  ACPSالمساهمات المقدمة من قبل أفراد الخدمة العسكرية وستعمل على استيعاب إبناء
أفراد الجيش كما هو منصوص عليه في الميثاق المشترك حول الفرص التعليمية ألبناء أفراد القوات
المسلحة (قانون والية فيرجينيا رقم  .) § 22.1-360ويشمل هذا وضع الطالب في المدارس التي سبق
أن ألتحق بها أحد الطالب قبل تغيير السكن أو في المدرسة التي تتبع لمنطقة السكن التي قد تسكن فيها
اسرة تضم أحد أفراد الجيش ،حتى في حال تجاوز الحد األقصى لحجم الصف الدراسي.

•

يجب على جميع الطالب التسجيل في المدارس التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية لسكنهم قبل أن يتم نقل
الطالب إلى مدرسة بديلة.

سوف تقوم مدارس  ACPSبتوفير وسائل النقل للطالب الذين يتم تحديدهم لإلنتقال إلى مدرسة أخرى نتيجة
لمحدودية القابلية األستيعابية للمدرسة.
.II

اإلنتقال البرنامجي

قد يطلب أولياء األمور إنتقال الطالب بناء على برامج مدرسية معينة ضمن مدارس  .ACPSالبرامج المدرسية
المعينة هي برنامج اللغة المزدوجة ،برنامج  K-8وبرنامج التقويم المعدل .هذه البرامج تكون مفتوحة في المقام
األول أمام الطالب الذين يسكنون ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة الحضور .سوف تستقبل هذه المدارس الطالب
المنتقلين والقادمين من خارج الرقعة الجغرافية للمدرسة فقط إذا كان هناك متسع في مستوى المرحلة الدراسية
المطلوب اإلنتقال إليها .تتم الموافقة على اإلنتقاالت البرنامجية من قبل المدير العام للهئية التعليمية أو الشخص
المخول.
في حالة الموافقة على اإلنتقال البرنامجي ،عندها ينبغي توفير خدمات النقل.
في حالة وجود أماكن التكفي لتغطية طلبات اإلنتقال لإللتحاق ببرنامج مدرسي محدد ،عندها سوف يتم إجراء
قرعة لتحديد وضع الطالب .سيتم إجراء القرعة فقط لشغل األماكن المتاحة في مستوى المرحلة الدراسية.
كما هو الحال مع جميع فئات اإلنتقاالت األخرى ،ينبغي تسجيل جميع الطالب في المدارس التي تقع ضمن
الرقعة الجغرافية لسكنهم قبل تقديم طلب اإلنتقال البرنامجي.
يمكن للطالب الذين حصلوا على إنتقاالت برنامجية طلب العودة إلى مدارسهم التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية
لسكنهم وذلك عند بداية العام الدراسي التالي .يتم قبول هذه الطلبات إعتماداً على القابلية اإلستيعابية للمستوى
المرحلة الدراسية المطلوب اإلنتقال إليها .تتم مراجعة أية طلبات مقدمة خالل السنة الدراسية كالً على حدة.
برنامج اللغة المزدوجة
بالنظر لطبيعة البرنامج المتسلسلة وتماشيه مع متطلبات البرنامج التعليمي ،فإن الطالب عادة ما يلتحقون
ببرنامج اللغة المزدوجة في مرحلة رياض األطفال أو في الصف األول .سوف يتم تقييم أي طالب يسعى
للقبول في برنامج اللغة المزدوجة خالل المراحل الدراسية  5-2كالً على حدة لضمان قدرة الطالب على
مواكبة المناهج الدراسية المالئمة والخاصة بمستوى المرحلة الدراسية لبرنامج اللغة المزدوجة والمشاركة
فيها بشكل كامل.
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يمكن للطالب الذين ال يرغبون في التسجيل في برنامج اللغة المزدوجة المشاركة في برنامج المناهج التقليدية
إذا كان ذلك متاحا ً في المدرسة .إذا كانت المدرسة تتبع برنامج اللغة المزدوجة فقط ،عندها يمكن للطالب
تقديم طلب نقل برنامجي لإلنتقال إلى المدرسة األقرب لسكن الطالب في حال وجود مستع في مستوى
المرحلة الدراسية المطلوب اإلنتقال إليها.
سوف يتم السماح ألشقاء الطالب التي إنتقلوا إنتقاالت برنامجية باإللتحاق بمدرسة األشقاء حتى في حال
تجاوز الحد األقصى لحجم الصف الدراسي.
يتم توفير وسائل النقل للعائالت التي المشاركة من عدمها في هذا البرنامج المدرسي.
قد يطلب الطالب الذين إنتقلوا إنتقاالً برنامجياً العودة إلى مدارسهم التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية لسكنهم
عند بداية العام الدراسي التالي .يتم قبول الطلبات إعتماداً على القابلية اإلستيعابية لمستوى المرحلة
الدراسية المطلوب اإلنتقال إليه .تتم مراجعة أية طلبات مقدمة خالل السنة الدراسية كالً على حدة.
مدارس المراحل K-8

يجب أن تكون مدارس المراحل  K-8مفتوحة في المقام األول للطالب الساكنين ضمن الرقعة الجغرافية
للمدرسة .تستقبل هذه المدارس الطالب المنتقلين والقادمين من خارج الرقعة الجغرافية فقط إذا كان هناك
متسع في مستوى المرحلة الدراسية المطلوب اإلنتقال إليها .يمكن للطالب اختيار بمدرسة تضم مراحل
دراسية  K-8والمخصصة لمنطقة السكن الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للمدرسة.
قد يختار طالب المرحلة االبتدائية الملتحقين بمدرسة تضم المراحل الدراسية  K-8اإلنتقال عند بداية المرحلة
الدراسية السادسة ولكن ليس قبل ذلك .تتوافق اإلنتقاالت البرامجية للطالب في المراحل  K-5في المدارس
ذات المراحل  K-8مع الخدمات المقدمة في مدرسة ابتدائية تقليدية .سيستمر الطالب في تلك المدرسة خالل
سنوات الدراسة المتوسطة ما لم يختاروا اإللتحاق بالمدرسة المتوسطة التقليدية والتي تتبع للرقعة الجغرافية
لسكنهم.
سوف يتم السماح ألشقاء الطالب الذين تلقوا إنتقاالت برامجية باإللتحاق بمدرسة األشقاء حتى في حال
تجاوز الحد األقصى لحجم الصف الدراسي.
يتم توفير وسائل النقل للعوائل التي تختار المشاركة من عدمها في هذا البرنامج المدرسي.
قد يطلب الطالب الذين أنتقلوا إنتقاالً برنامجية العودة إلى المدارس التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية لسكنهم
عند بداية العام الدراسي التالي .يتم قبول طلبات النقل اإلدارية إعتماداً على القابلية اإلستيعابية للمدرسة
المطلوب اإلنتقال إليها .تتم مراجعة أية طلبات مقدمة خالل السنة الدراسية كالً على حدة.
برنامج التقويم ال ُمعدل
يداوم طالب التقويم المعدل نفس عدد األيام التي يتضمنها التقويم التقليدي ،ولكن يكون لديهم خيار الدوام لما
يصل إلى ثالثين يو ًما إضافيًا في المدرسة .يتم إعادة توزيع األيام اإلضافية على مدار السنة بحيث يتوفر
للطالب خيار المشاركة في التعلم الموسع أثناء الفترات مابين الفصول الدراسية.
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تكون المدرسة التي تتبع التقويم المعدل مفتوحة في المقام األول أمام الطالب الذين يسكنون ضمن الرقعة
الجغرافية للمنطقة .سوف تستقبل هذه المدارس إنتقال الطالب القادمين من خارج الرقعة الجغرافية فقط إذا
كان هناك متسع في مستوى المرحلة الدراسية.
يمكن ألولياء األمور /األوصياء الشرعيون للطالب الذين يسكنون ضمن الرقعة الجغرافية للمدرسة هذه
والذين ال يرغبون في االلتحاق بمدرسة تتبع تقويما ً معدالً تقديم طلب إنتقال برنامجي إلى المدرسة األقرب
إلى سكن الطالب في حال وجود متسع في مستوى المرحلة الدراسية تلك.
سوف يتم السماح ألشقاء الطالب الذين تلقوا إنتقاالت برنامجية باإللتحاق بمدرسة األشقاء حتى في حال
تجاوز الحد األقصى لحجم الصف الدراسي.
يتم توفير وسائل النقل للعوائل التي تختار المشاركة من عدمها في هذا البرنامج المدرسي.
قد يطلب الطالب الذين حصلوا على إنتقاالت برنامجية العودة إلى مدارسهم الواقعة ضمن الرقعة
الجغرافية لسكنهم وذلك عند بداية العام الدراسي التالي .يتم قبول طلبات اإلنتقال اإلدارية إعتماداً على
القابلية اإلستيعابية للمدرسة المطلوب اإلنتقال إليها .تتم مراجعة أية طلبات مقدمة خالل السنة الدراسية كالً
على حدة.
.III

اإلنتقاالت اإلدارية

يجوز ألولياء األمور تقديم طلب إنتقال إداري لطفلهم (أطفالهم) بنا ًء على حاالت إستثنائية للطالب .اإلنتقال
اإلداري هو انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى ،بنا ًء على طلب ولي األمر /الوصي الشرعي وموافقة المسؤول
المختص على أن يستفيد الطالب من تغيير في البيئة التعليمية بسبب السالمة ،الصحة ،أو تغيير مؤقت أو خالل
منتصف العام للسكن .تتم الموافقة على اإلنتقاالت اإلدارية من قبل المدير العام للهئية التعليمية أو الشخص
المخول.
اإلنتقال ضمن المنطقة التعليمية
سوف يكون لدى الطالب الملتحق بإحدى مدارس  ACPSوالذي تنتقل عائلته إلﯽ منطقة حضور أخرى تابعة
لمدارس  ACPSبعد بدء العام الدراسي خيار البقاء في مدرسته الحالية طوال مدة العام الدراسي فقط من
خالل اإلنتقال اإلداري .إذا بقي الطالب في مدرسته الحالية  ،فلن يتم توفير وسائل النقل.
اإلنتقال إلى مناطق تعليمية أخرى
سوف يحصل طالب المرحلة الدراسية الخامسة من الملتحقين بإحدى مدارس  ACPSوالذي تنتقل أسرته إلى
منطقة تعليمية أخرى خالل الربع الرابع من العام الدراسي على خيار البقاء في مكانه الحالي طوال مدة العام
الدراسي عن طريق اإلنتقال اإلداري .عالوة على ذلك ،فإن طالب المرحلة الدراسية الثانية عشر من
الملتحقين بإحدى مدارس  ACPSوالذي تنتقل أسرته إلى منطقة تعليمية أخرى بعد الربع الثاني من العام
الدراسي سيكون أمامه أيضا ً خيار البقاء في مكانه الحالي طوال مدة العام الدراسي .تخضع هذه االستثناءات
لبقاء الطالب في وضع جيد فيما يخص السلوك ،الحضور المدرسي ودراسته األكاديمية .لن يتم توفير وسائل
النقل.
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ال يتم توفير وسائل النقل للنتقاالت اإلدارية المطلوبة من قبل ولي األمر /الوصي الشرعي .في حاالت نادرة ،قد
يتم توفير وسائل النقل بعد إجراء مراجعة شاملة من قبل المدير العام للهيئة التعليمية أو من ينوب عنه.
وكما هو الحال مع جميع فئات اإلنتقاالت األخرى ،ينبغي تسجيل جميع الطالب في المدارس التي تقع ضمن
الرقعة الجغرافية لسكنهم قبل تقديم طلب النقل.
قد يطلب الطالب الذين أنتقلوا إنتقاالً إداريا ً العودة إلى المدارس التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية لسكنهم عند
بداية العام الدراسي التالي .يتم قبول طلبات النقل اإلدارية إعتماداً على القابلية اإلستيعابية للمدرسة المطلوب
اإلنتقال إليها .تتم مراجعة أية طلبات مقدمة خالل السنة الدراسية كالً على حدة.
برامج على مستوى المدينة للطالب ذوي اإلعاقة
ال يتأثر الطالب المسجلين في برامج تعليم متخصصة مقدمة علﯽ مستوى المدينة نتيجة إلتحاقهم ببرامج التعليم الفردية
 IEPبهذه السياسة .يشمل ذلك البرامج المقدمة للطالب الذين يعانون من إعاقات عاطفية ) ،)EDإعاقات ذهنية )،)ID
إعاقات متعددة ) ،)MDبرامج الطالب الذين يعانون من التوحد ) ،)AUTوبرامج التعليم الخاص في مرحلة الطفولة
المبكرة (.)ECSE
تم إعتمادها بتأريخ:
تم تعديلها بتأريخ:
تم تعديلها بتأريخ:
تم تعديلها بتأريخ:
تم تعديلها بتأريخ:
تم تعديلها بتأريخ:

 5ديسمبر/كانون األول 1996
 15يونيو/حزيران 2004
 1يوليو/تموز 2005
 11مارس/أذار 2010
 25أبريل/نيسان 2013
 19مايو/آيار 2016

المراجع القانونية:

قانون والية فيرجينيا لعام  1950المعدل§§ 22.1-78, 22.1-79 ،

الهوامش الضمنية:

حجم الفصل الدراسي
BHI
اللوائح المتعلقة بحجم الفصل الدراسي
IHB-R
إنتقال الطالب ضحايا الجريمة
ACJ
إنتقال الطالب من المدارس دائمة الخطورة
ACI
 JC-R/JCD-Rاللوائح التي تنظم خيارات وضع الطالب في مدارس JCCA
تطبيق إعادة تحديد المناطق اإلدارية
ACJ
لوائح تطبيق إعادة تحديد المناطق اإلدارية
JCE-R
غيابات الطالب /األعذار /اإلنصراف
AJJ

مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية

