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 الحضور المدرسي اإللزامي
 

ُٚجغٙ ػهٗ كم ٔنٙ أيش، ٔطٙ ششػٙ، أٔ أ٘ شخض ٚزٕنٗ سػبٚخ أ٘ طفم عٛجهغ ػٛذ يٛالدِ انخبيظ لجم أٔ ثؾهٕل 

عجزًجش/أٚهٕل يٍ أ٘ ػبو دساعٙ ٔنى ٚزؼذٖ ػٛذ يٛالدِ انضبيٍ ػشش أٌ ٚمٕو ثئنؾبق ْزا انطفم فٙ يذسعخ ؽكٕيٛخ  30

ٔرنك ثًٕعت لبٌَٕ انٕالٚخ يب نى ٚزى إػفبء انطفم يٍ ششط انؾضٕس انًذسعٙ اإلنضايٙ  ،أٔ أٌ ٕٚفش انزؼهٛى نهطفم

 انًؾذد يٍ لجم انٕالٚخ.
 

ػالٔح ػهٗ رنك، فٙ ؽبنخ أ٘ طفم ٚجهغ يٍ انؼًش خًظ عُٕاد، لذ ٚزى رهجٛخ يزطهجبد ْزِ انغٛبعخ ثشكم ثذٚم ػٍ 

، Head Startشؽهخ يبلجم انشٔضخ، ثًب فٙ رنك ثشَبيظ طشٚك إسعبل انطفم إنٗ أ٘ ثشَبيظ رؼهًٛٙ ؽكٕيٙ نًشؽهخ ي

 أٔ إنٗ ثشَبيظ رؼهًٛٙ خبص، أٔ يزْجٙ، أٔ أثششٙ نًشؽهخ يبلجم انشٔضخ.
 

 رُطجك يزطهجبد ْزِ انغٛبعخ ػهٗ:
 

  :أ٘ طفم ٚكٌٕ ثؼٓذح دائشح لضبء األؽذاس أٔ دائشح اإلطالػ يًٍ نى ٚزغبٔص ػٛذ يٛالدِ انضبيٍ ػشش

ٔ 

 انٓٛئخ انزؼهًٛٛخ ثٕعٕة إنؾبلّ فٙ ثشَبيظ خبص نهٕلبٚخ أٔ انزذخم أٔ انؼالط ػهٗ  أ٘ طفم لشس يذٚش

 يٍ لبٌَٕ ٔالٚخ فٛشعُٛٛب. C   ٔ22.1-254.01.253.13:1-22.1 §§انفمشادانُؾٕ انًُظٕص ػهّٛ فٙ 
 

  ال رُطجك يزطهجبد ْزِ انغٛبعخ ػهٗ:
 

  ٍٛانًؤعغبد اإلطالؽٛخ نهجبنغٍٛ ػُذيب ػبًيب ٔٚمٛى فٙ أؽذٖ  11 ٔ 16أ٘ شخض ٚزشأػ ػًشِ ث

ٚغؼٗ ْزا انشخض عبْذاً نهؾظٕل ػهٗ دسعخ انُغبػ فٙ ايزؾبٌ يؼبدل إليزؾبٌ يشؽهخ صبَٕٚخ يؼزًذ 

 يٍ لجم انًغهظ انزؼهًٛٙ، نكُّ غٛش يغغم فٙ خطخ انزؼهٛى انفشد٘ انجذٚم نهطبنت؛ ٔ

 ٓبدح إرًبو انذساعخ، أٔ ػهٗ دسعخ أ٘ طبنت ؽظم ػهٗ شٓبدح انضبَٕٚخ انؼبيخ أٔ يب ٚؼبدنٓب، أٔ ش

انُغبػ فٙ ايزؾبٌ يؼبدل إليزؾبٌ يشؽهخ صبَٕٚخ يؼزًذ يٍ لجم انًغهظ انزؼهًٛٙ، أٔ أيزضم ثطشٚمخ 

 أخشٖ نًزطهجبد انؾضٕس انًذسعٙ اإلنضايٙ.
 

 خطة التعليم الفردي البديل للطالب
 

اإلنضايٙ ٔفمًب نخطخ انزؼهٛى انفشد٘ انجذٚم نهطبنت لذ ٚغًؼ انًغهظ انزؼهًٛٙ ثئعزٛفبء يزطهجبد انؾضٕس انًذسعٙ 

 ٔانزٙ رى ٔضؼٓب ثًٕعت اإلسشبداد انًؾذدح يٍ لجم انًغهظ انزؼهًٛٙ ؽغت انششٔط انزبنٛخ:
 

 ٚغت أٌ ال ٚمم ػًش انطبنت ػٍ عزخ ػشش ػبًيب. .1

يٍ ُٚجغٙ ػمذ إعزًبع ٚضى كم يٍ انطبنت، ٔنٙ أيش انطبنت/انٕطٙ انششػٙ، ٔيذٚش انًذسعخ أٔ  .2

 ُٕٚة ػُّ فٙ انًذسعخ انزٙ ٚذأو فٛٓب انطبنت نٕضغ انخطخ، ٔانزٙ ٚغت أٌ رزضًٍ يب ٚهٙ:
 

 .ًُٙٓرمذٚى انًشٕسح فًٛب ٚزؼهك ثبإلسشبد ان 

  ٌانزغغٛم اإلنضايٙ ٔانؾضٕس فٙ ثشَبيظ رؾضٛش٘ نهؾظٕل ػهٗ دسعخ انُغبػ فٙ ايزؾب

انزؼهًٛٙ أٔ أ٘ ثشَبيظ رؼهٛى ثذٚم آخشيؼزًذ يؼبدل إليزؾبٌ يشؽهخ صبَٕٚخ يؼزًذ يٍ لجم انًغهظ 

يٍ لجم انًغهظ انزؼهًٛٙ، ػهٗ أٌ ٚزى انزجهٛغ ثبنؾضٕس انًذسعٙ إنٗ يذٚش انًذسعخ أٔ يٍ ُٕٚة 

 ػُّ:

  انزغغٛم اإلنضايٙ فٙ ثشَبيظ نهؾظٕل ػهٗ شٓبدح رؼهٛى يُٓٙ ٔٔظٛفٙ يؼزًذح يٍ لجم انًغهظ

بدح انظُبػٛخ، أٔ ايزؾبٌ انٕالٚخ نهؾظٕل ػهٗ انزؼهًٛٙ، يضم انُغبػ فٙ انؾظٕل ػهٗ انشٓ

انزشخٛض، أٔ شٓبدح انكفبءح انًُٓٛخ انٕطُٛخ، أٔ رمٛٛى يٓبساد االعزؼذاد نًكبٌ انؼًم فٙ ٔالٚخ 

 فشعُٛٛب:
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  آَبء دٔسح االلزظبد ٔانزًٕٚم انشخظٙ ثُغبػ ٔانًطهٕثخ نهؾظٕل ػهٗ شٓبدح دساعخ صبَٕٚخ

 يؼزًذح يٍ لجم انًغهظ انزؼهًٛٙ:

 مذٚى انًشٕسح ثشأٌ األصش االلزظبد٘ نهفشم فٙ إكًبل انًشؽهخ انضبَٕٚخ: ٔر 

 .إعشاءاد إػبدح انزغغٛم 
 

ً نمٕاٍَٛ انؾضٕس  ٚكٌٕ انطبنت انز٘ رى إنؾبلّ فٙ خطخ انزؼهٛى انفشد٘ انجذٚم ٔانز٘ نى ًٚزضم نششٔط انخطخ يخبنفب

نًٕظف انًغؤٔل ػٍ انؾضٕس انًذسعٙ رطجٛك انًذسعٙ اإلنضايٙ، ؽٛش ُٚجغٙ ػهٗ يذٚش انٓٛئخ انزؼهًٛخ أٔ ا

 االيزضبل انفٕس٘ نٓزِ انمٕاٍَٛ.
 

 برامج التعليم البديلة
 

لذ ٚمٕو يذٚش انٓٛئخ انزؼهًٛٛخ، ثًٕعت انهٕائؼ انًؼزًذح يٍ لجم انًغهظ انزؼهًٛٙ، ٔٔفمًب نإلعشاءاد انًُظٕص ػهٛٓب 

فٛشعُٛٛب ٔعٛبعخ انًغهظ انزؼهًٛٙ، ٔثُبء ػهٗ َزٛغخ يفبدْب اٌ ٔيب ٚهٛٓب يٍ لبٌَٕ ٔالٚخ   276.01 -22.1 §فٙ انفمشح 

 طفم فٙ عٍ انًذسعخ:
 

  ًٙٛلى رى إرٓبيّ ثبسركبة يخبنفخ راد طهخ ثمٕاٍَٛ ٔالٚخ فٛشعُٛٛب، أٔ لٛبيّ ثخشق عٛبعبد انًغهظ انزؼه

 ثشأٌ األعهؾخ، انكؾٕل أٔ انًخذساد، أٔ اإلطبثخ انًزؼًذح نشخض آخش:

 ػذو ثشائزّ يٍ عشًٚخ أدد إنٗ أٔ لذ رغججذ فٙ إطبثخ آخشٍٚ، أٔ ثًخبنفخ ُٚجغٙ انكشف لذ رجزذ إداَزّ أ ٔ

 يٍ لبٌَٕ ٔالٚخ فٛشعُٛٛب: 260-16.1 §يٍ انفمشح  Gػُٓب نًذٚش انٓٛئخ انزؼهًٛٛخ ٔفمًب نهًبدح انفشػٛخ 

  يٍ لبٌَٕ ٔالٚخ فٛشعُٛٛب: أٔ 277.05-22.1 §لذ رى فظهّ ثشكم يؤلذ ثًٕعت انفمشح 

 أٔ انًبدح انفشػٛخ   277.07-22.1 § ,277.06-22.1 §رى طشدِ يٍ انًذسعخ ٔفمًب نهفمشاد   لذB  يٍ انفمشح§ 

يٍ لبٌَٕ ٔالٚخ فٛشعُٛٛب، ثئنؾبق انطبنت فٙ ثشَبيظ رؼهًٛٙ ثذٚم كًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ  22.1-277

  يٍ لبٌَٕ ٔالٚخ فٛشعُٛٛب. 277.2:1-22.1 §أٔ   209.1:2-22.1 §انفمشاد 
 

إشؼبس خطٙ يٕعّ ( 1)لجٛم يطبنجخ انطبنت ثبإلنزؾبق ثجشَبيظ رؼهًٛٙ ثذٚم، ُٚجغٙ ػهٗ يذٚش انٓٛئخ انزؼهًٛٛخ رٕفٛش: 

إشؼبس خطٙ يٕعّ  (2)نهطبنت ٔٔنٙ أيشِ/انٕطٙ انششػٙ ثٕعٕة إنزؾبق انطبنت فٙ ثشَبيظ رؼهًٛٙ ثذٚم ٔ 

خ اعزًبع أيبو يذٚش انٓٛئخ انزؼهًٛٛخ أٔ يٍ ُٕٚة نهطبنت ٔٔنٙ أيشِ/ انٕطٙ انششػٙ ثؾمٓى فٙ انؾظٕل ػهٗ عهغ

ػُّ فٙ ٚزؼهك ثزُغٛت انطبنت. ُٚجغٙ أٌ ٚكٌٕ لشاس يذٚش انٓٛئخ انزؼهًٛٛخ أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ ثخظٕص رُغٛت انطبنت 

إنٗ ثشَبيظ رؼهًٛٙ ثذٚم َٓبئٛبً يب نى ٚزى رغٛٛشِ يٍ لجم انًغهظ انزؼهًٛٙ، ثُبًء ػهٗ رمذٚى طهت خطٙ ضًٍ انٕلذ 

انًُبعت، كًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ  فٙ انهٕائؼ، يٍ لجم انطبنت أٔ ٔنٙ أيشِ/ انٕطٙ انششػٙ، نًشاعؼخ انغغم يٍ 

 لجم انًغهظ انزؼهًٛٙ.
 

ُٚجغٙ ػهٗ انًغهظ انزؼهًٛٙ ػُذ ٔعٕد أيش طبدس يٍ انًؾكًخ ثئنؾبق أ٘ طبنت فٙ ثشَبيظ رؼهٛى ثذٚم، ثًب فٙ رنك 

فٙ انًذاسط انؾكٕيٛخ،  رؾذٚذ انجٛئخ انزؼهًٛٛخ انجذٚهخ انًُبعجخ نهطبنت ثغض انُظش  ثشَبيظ رطٕٚش انزؼهٛى انؼبو انًمذو

 ػًب إرا كبٌ انطبنت ٚذأو فٙ يذاسط ؽكٕيٛخ رُششف ػهٛٓب أٔ ٚغكٍ ضًٍ انشلؼخ انغغشافٛخ نهًُطمخ انزؼهًٛٛخ.
 

 2011ٕٚنٕٛ/رًٕص  1 رى إػزًبدْب ثزأسٚخ:

 2012َٕٕٚٛ/ؽضٚشاٌ  21 رى رؼذٚهٓب ثزأسٚخ:

 2014دٚغًجش/كبٌَٕ األٔل  11 رى رؼذٚهٓب ثزأسٚخ:
 

 .254-22.1 §انًؼذل،  1550انًشاعغ انمبََٕٛخ:  لبٌَٕ ٔالٚخ فٛشعُٛٛب نؼبو 
 

 نٕائؼ انؾضٕس انًذسعٙ  JEA-R انٕٓايش انضًُٛخ:

   GEJ  ٙاإلعزضُبءاد ٔاإلػفبءاد يٍ انؾضٕس انًذسع 

   DBL  انزؼهى فٙ انًُضل 


