
بیان سیاسة مجلس اإلدارة
6144.10 - والمدرسیةالتعلیمیةاألنشطةمناإلعفاءات

2021أكتوبر،4فيالمراجعةتمت2016lمایو،2فيعلیھالموافقةتمت

الرغمعلىبھ.المسموحاإلعفاءوأسبابالتعلیمیةأوالمدرسیةاألنشطةفيالمشاركةمنالطالبإعفاءفیھایمكنالتيالمجاالتالتالیةالسیاسةتحدد
من االستثناءات التالیة، فإن التعلیم المتعلق بتعاطي المخدرات مطلوب بموجب قوانین الوالیة لجمیع الطالب سنویاً والطالب لیسوا معفیین.

I.الدین
المناھجأوالدراسیةالدوراتمنجزءاًیكونقدمعینموضوعأولنشاطحظراًتتضمنأمرھموليأووالدیھمأوللطالبالدینیةالمعتقداتكانتإذا

الدراسیة، فیجوز للطالب أو ولي أمره طلب تقدیم طلب معقول إلى المنطقة. یتم تقدیم ھذا الطلب وفقاً للوائح اإلداریة لھذه السیاسة.

II.والمكتسبة/اإلیدزالبشریةالمناعةنقصفیروستعلیم)HIV/AIDS(
سیتم إعفاء الطالب من التعلیمات المتعلقة بمتالزمة نقص المناعة البشریة المكتسبة (اإلیدز) عند استالم طلب خطي لإلعفاء من ولي األمر أو الوصي.

ُیعرَّف "تعلیم فیروس نقص المناعة البشریةالمكتسبة/اإلیدز" بأنھ تعلیمات مستمرة ومنتظمة حول متالزمة نقص المناعة المكتسبة (اإلیدز) التي تقدمھا
المنطقة وفقاً لقانون الوالیة.

III.الحیواناتتشریح
تعلیماتأنھاعلىالتشریح""تعلیماتتعریفیتمالوصي.أواألمروليمنلإلعفاءخطيطلباستالمعندالتشریحتعلیماتمنالطالبإعفاءسیتم

یجب على الطالب المشاركة فیھا أو مراقبة تشریح أي حیوان.

یجب على أي طالب معفى من المشاركة في أو مراقبة تشریح أي حیوان كجزء من تعلیمات الفصل الدراسي أكمال مھمة بدیلة یحددھا المعلم.

اإلعفاء من التعلیمات المطلوبة ال یعفي الطالب من مجموع ساعات الفصل الدراسي المطلوبة للتخرج.

IV.التعلیمةوالتوجیھاتاألسریةالحیاة
خطيطلبعلىبناًءالطالبإعفاءسیتماألسریة.الحیاةبرنامجمنالطالبإعفاءفيالحقلھمبأناألوصیاءأواألمورأولیاءأوالطالبإبالغیجب

فالوصي.أواألمروليمن والتغذیةاألطفالوتربیةالبشريالجنسيوالنشاطاألسرة،بتنظیمتتعلقتعلیماتبأنھاألسریة"الحیاة"تعلیمُیعرَّ
والجوانب العاطفیة والجسدیة والنفسیة والصحیة واالقتصادیة واالجتماعیة للحیاة األسریة.

V.الوطنیةاألنشطة
Pledge(الوالءعھدلتالوةالمدرسةوموظفيللطالبالفرصةمدرسةكلتوفر of Allegiance(یوم.كلبدایةفي

Pledge(الوالءعھدتالوةمثلالوطنیة،األنشطةأثناءالمواطنین.لجمیعالمقدمةوالتعبیرالكالمعدمأووالتعبیر،الكالمحریةاإلدارةمجلسیحترم



of Allegiance(الوطنیةاألناشیدأداءأو)Patriotic Songs(الوطنيالنشیدأو)National Anthem(أليیجوزالمماثلة،األنشطةمنغیرھاأو
طالب ممارسة حقھ في عدم المشاركة ویمكنھ بدالً من ذلك، الوقوف أو الجلوس بصمت حسب اختیاره.

سوف یضمن فریق العمل أن یتصرف جمیع الطالب بطریقة تتسم باالحترام المتبادل وأن ال یتعرض أي طالب للمضایقة أو اإلھانة أو التحقیر بسبب
قرارھم إما المشاركة أو عدم المشاركة في أي نشاط من ھذا القبیل.

VI.الصامتالتأمل
بذلكالقیامفيیرغبونالذینالطالبلتزویدالمدارسوتوجیةمجتمعنا،فيواألسرللطالبالمتنوعةوالثقافاتللمعتقداتتقدیراًالتعلیم،مجلسیوجھ

بفرصة التأمل بصمت في بدایة كل یوم دراسي. سوف تتاح ھذه الفرصة لجمیع المعلمین والطالب بالتزامن مع األنشطة االفتتاحیة للیوم الدراسي.

ال یحق ألي طالب ال یرغب في المشاركة في التأمل الصامت أن یزعج الطالب المشاركین والذین یتوقع بقائھم في الفصل الدراسي للوقت المحدد
للتأمل.

VII.األخرىالحكومیةاإلعفاءات
أن إجراءات طلب اإلعفاء مبینة في اللوائح اإلداریة لھذه السیاسة، یجب أیضاً استخدامھا من قبل العائالت والطالب في أي مجاالت أخرى یتوفر فیھا

إعفاء من الحكومة.



اإلجراءات اإلداریة
6144.10 – والمدرسیةالتعلیمیةاألنشطةمناإلعفاءات

2021أكتوبر،12فيعلیھالموافقةتمت

I.الھدف
فيالمدرسیةواألنشطةالتعلیممناإلعفاءلطلبالمؤھلینوالطالباألمور/األوصیاءألولیاءإجراءاتوضعھواإلداریةاإلجراءاتھذهمنالغرض

وفقاًمحددةتعلیماتمنأطفالھمإعفاءفياألمور/األوصیاءأولیاءحقوقالموحدة("المقاطقة")بریتننیومنطقةمدارستحترممعینة.ظروفظل
.6114.10التعلیممجلسلسیاسة

II.اإلجراءات
لسیاسةوفقاًالمؤھلالطالبمنأوالطالب/الوصيأمروليمنخطيطلبعلىبناًءمحددةتعلیماتمنطالبأيیعفيأنالمدرسةمدیرعلىیجب

التالیة:الشروطھذهتحت،6114.10التعلیممجلس

الذيالمحددةالتعلیماتبالتفصیلیوضحأنویجبخطیاً،یكونأنویجبالمؤھل،الطالبأوالطالب/الوصيأمروليقبلمنالطلبتقدیمیجب.1
سیتم إعفاء الطالب منھ.

معتتعارضوصفتالتيالمحددةالتعلیماتبأنیوضحبیانعلىالمكتوبالطلبیحتويأنیجبالدینیة،المعتقداتإلىالمستندةللطلباتبالنسبة.2
المعتقدات الدینیة للطالب أو ولي األمر/الوصي.

لھا.المخططالتعلیماتقبلالمدرسةمدیرإلىالدراسیةالمناھجمنلإلعفاءالخطيالطلبإرسالیجب.3

فیھ.تقدیمھتمالذيالدراسيللعامفقطصالحوھوسنویاًالخطياإلعفاءطلبإكمالیجب.4

)1(واحدةونسخةالمدرسة،مدیربھایحتفظ)1(واحدةونسخةللطالب،الدائمةالمدرسیةالسجالتفيالطلبمن)1(واحدةبنسخةاالحتفاظیجب
مقدمة إلى المعلم الذي سیتم إعفاء الطالب من تعلیماتھ.

III.البدیلةالواجبات

المعلم.یحددھابدیلةمھمةیكملأنالدراسيالفصلتعلیماتمنكجزءحیوانأيتشریحفيالمراقبةأوالمشاركة،منُمعفىطالبأيعلىیجب.1

فیھایشاركقدالتيالزمنیةالفترةخاللالوقایة،وبرامجاألعتداءمنوالتوعیةالجنسيالعنفبرنامجفيالمشاركةمنُیعفىطالباليتوفیریجب.2
الطالب في ھذا البرنامج ، فرصة للدراسة أو العمل األكادیمي على النحو الذي یحدده المعلم.

المعلم.یحددهلماوفقاًبدیلةمھمةإكمالالدراسیةالمناھجمنآخرجانبأيمنإعفاؤهیتمطالبأيمنالمعلمیطلبقد.3

III.المسؤولیات



الطالب.1

بالنسبة لطلبات اإلعفاء المستندة إلى المعتقدات الدینیة للطالب في صفوف ریاض األطفال وحتى الصف السادس، یجب على المنطقة وموظفیھا ضمان
ممارسة الطالب لحقھم في اإلعفاء من تعلیمات معارضة محددة وفقاً لطلب الوالدین واإلعفاء الساري. بالنسبة لطلبات اإلعفاء المستندة إلى المعتقدات

الدینیة للطالب في صفوف السابع وحتى الثاني عشر، تقع على عاتق الطالب مسؤولیة ممارسة حقھ في اإلعفاء وطلب اإلذن بمغادرة الفصل وفقاً لطلب
الوالدین واإلعفاء الساري عند اعتراض التعلیمات المحددة إلى یتم تقدیمھا.

المعاییرلتحقیقمطلوبةاإلداریةاإلجراءاتھذهتكونأنویجب6144.10اإلدارةمجلسلسیاسةوفقاًمحددةتعلیماتمنالطالبجمیعإعفاءیتم
األكادیمیة التي وضعتھا المنطقة حسب الضرورة للتخرج.

المعلم.2

یجب على معلم الفصل إعفاء الطالب من التدریس إذا كان لدى المعلم أو المدیر نسخة من الطلب المكتوب وكان الطلب المكتوب یصف التعلیمات
المحددة بشكل كاٍف.

المدیر.3

یجب على المدیر تحدید المكان الذي یجب على الطالب الذھاب الیة خالل الوقت الذي ُیعفى فیھ من التدریس.
قد یطلب مدیر المدرسة المساعدة من خالل قسم األكادیمیین في تطویر وسیلة بدیلة لتحقیق نتائج التعلم الالزمة للتخرج.



مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة
استمارة طلب اإلعفاءات من األنشطة التعلیمیة والمدرسیة

أطلب إعفاء طفلي من التعلیم في المجاالت التالیة:

حدد كل ما ینطبق:

___الحیواناتالتشریح/تشریح.1
___األسریةالحیاةتعلیم.2
___المكتسبة/اإلیدزالبشریةالمناعةنقصفیروس.3
___الوقایةوبرامجاألعتداءمنوالتوعیةالجنسيالعنفبرنامج.4

إذا طلبت إعفاء دیني:
یرجى تقدیم تفاصیل التعلیمات المحددة و/أو األنشطة المدرسیة التي تطلب اإلعفاء منھا:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

حدد واحداً على األقل:

التعلیمات المذكورة أعاله و/أو النشاط المدرسي یتعارض مع المعتقدات الدینیة لـ الطالب ⬜ الوالد ⬜ الوصي ⬜

أنا أفھم أنھ بالنسبة لطلبات اإلعفاء المستندة إلى المعتقدات الدینیة للطالب في صفوف ریاض األطفال وحتى الصف السادس، یجب على المنطقة
وموظفیھا ضمان ممارسة الطالب لحقھم في اإلعفاء من تعلیمات معارضة محددة وفقاً لطلب الوالدین واإلعفاء الساري. بالنسبة لطلبات اإلعفاء
المستندة إلى المعتقدات الدینیة للطالب في صفوف السابع وحتى الثاني عشر، تقع على عاتق الطالب مسؤولیة ممارسة حقھ في اإلعفاء وطلب

اإلذن بمغادرة الفصل وفقاً لطلب الوالدین واإلعفاء الساري عند اعتراض التعلیمات المحددة إلى یتم تقدیمھا.

أدرك أن المعلمین قد یطلبون من طفلي إكمال مھام بدیلة بدالً من تعلیمات المناھج الدراسیة المخطط لھا في مجال اإلعفاء.

یجب إكمال ھذا النموذج سنویاً وإعادتھ إلى مدیر المدرسة قبل التعلیمات المخطط لھا.

____________________________________
اسم الطالب

____________________________________________________________
التاریختوقیع ولي األمر/الوصي

أو
_____________________________________________________________

التاریخعاماً)18العمرمنیبلغكان(إذاالطالبتوقیع


