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موجز التغييراΕ
تحدد التؼليمات األسباب المقبϰلة لتحϰيل ϰفصل التبلميذ ϰتنسذ تؼليمات المستشار رقم  A-240المؤررة ف05/9/2000 ϳ
التغييرا:Ε


التمييز بين التحϰيل ϰالفصل *الصفحة )III §§ ،1



إلؼاء الفقرة السابقة بؼنϰان "التحقق من سبب الفصل"ϰ ،إضافة طلب التحقق من أسباب الفصل إلϰ ϳصؽ كل حالة فصل
*الصفحات )31



تϰضي أنو يتؼين االحتفاظ بϰثائق التحقق من أسباب الفصل أ ϰالتحϰيل ϰتسخيلٶا بالتϰافق مغ تؼليمات التحϰيل ϰالفصل

ϰالتررج ،المتϰفرة ػل ϳالرابط التال:ϳ
* http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htmالصفحة).1


تؼيير اللؼة حϰل سحب آباء التبلميذ للتبلميذ من صؽ الرϰضة ،بصيؼة أنو يتؼَّين حضϰر التبلميذ الذين يصادؽ يϰم
ميبلدىم الرامس ضمن السنة التقϰيمية لئللحاق لصؽ الرϰضة ،إالَّ إذا ارتار آباؤىم تسخيلٶم ف ϳالصؽ األϰل ف ϳالسنة
األكاديمية التالية *الصفحة II§ ،1ث)



إضافة أنو يمكن آلباء األطفال الذ ϲيصادؽ يϰم ميبلدىم الرامس ضمن السنة التقϰيمية لئللحاق ،أن يرتارϰا سحب
طفلٶم من صؽ الرϰضة ϰأن يرتارϰا بدالً ػن ذ لك تسخيلو ف ϳالصؽ األϰل ف ϳالسنة األكاديمية التالية؍ يتؼين فصل
الطفل ف ϳىذه الحالة ϰتسخيلو ف ϳالصؽ األϰل ف ϳالؼام الدراس ϳالحال* ϳالصفحة II§ ،1ث)



تحديث قائمة المناصب لتؼكس البنية التنظيمية الحالية إلدارة التؼليم *الصفحة II§ ،1ب)



تنظيم اللؼة للϰضΡϰ

●

تم تحديث أسماء المكاتب
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الخبلصΔ
مؤررة ف 5 ϳسبتمبر أيلϰل
تنسذ ىذه التؼليمات تؼليمات المستشار رقم  A-240ال َّ
ϰ 2000تحدد السياسات المتؼلقة بتحϰيل ϰفصل التبلميذ بمنظϰمة المدارس الؼامة
بمدينة نيϰيϰرك
مقدمΔ
من الممكن بؼد اإللحاق أن يتم إرراج التبلميذ من قيد المدرسة ألسباب مقبϰلة فقط ،كما ى ϰمحدد ف ϳىذه التؼليمات
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منظϰمة مدارسمدينة نيϰيϰرك يتؼين أن تتحقق المدرسة من سبب خميغ حاالت الفصل ϰأن تحتفظ بالϰثائق المتؼلقة
بالتϰافق
انطبق،
إذا
التررج،
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التحϰيل
إرشادات
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التحويبلΕ
أ

يمكن ارراج التلميذ من سخل المدرسة إذا انتقل إل ϳمدرسة أ ϰبرنامح آرر ضمن منظϰمة المدارس الؼامة
لمدينة نيϰيϰرك ،بما فيو برنامح شٶادة الكفاءة الؼامة المؼادلة للشٶادة الثانϰية الدارة التؼليم *)GED

ب

يمكن ارراج التلميذ من سخل المدرسة إذا انتقل إل ϳالتؼليم ف ϳالبيت بالتϰافق مغ قانϰن الϰالية ϰبؼد مϰافقة
المكتب المركز ϲلشؤϰن التؼليم ف ϳالبيت

الفصل
مسخل بمدرسة ػامة من منظϰمة المدارس الؼامة فقط ألحد األسباب المدرخة أدناه يتؼين
َّ
يمكن أن يتم فصل تلميذ
أن يتم االحتفاظ بكافة ϰثائق الفصل ف ϳالملؽ ضمن المدرسة لمدة ست سنϰات بؼد التاريذ المتϰقغ لتررج التلميذ
أ

يمكن فصل التبلميذ الذين ينتقلϰن إل ϳرارج مدينة نيϰيϰرك إذا انتقل التلميذ ضمن الϰاليات المتحدة أ ϰإلϳ
بϰرت ϰريك ،ϰفئن المدرسة مسئϰلة ػن الحصϰل ػل ϳالؼنϰان الخديد للتلميذ بما فيو اسم الشارع ϰالمدينة
ϰالϰالية ،باإلضافة إل ϳالϰثائق الرطية المتؼلقة بقيد التلميذ ف ϳمدرسة خديدة إذا كان مكان اإلقامة الخديد يقغ
ف ϳبلد آرر فئن المدرسة مسئϰلة ػن الحصϰل ػل ϳاسم المدينة الخديدة للتلميذ ϰبلد اإلقامة ϰتصري من
طرؽ الϰالد*ة) 1،مكتϰب من قبل الϰالد*ة) أ ϰمتحقق منو من قبل مϰظؽ مناسب بالمدرسة ،بأن الؼائلة قد
انتقلت لئلقامة رارج الϰاليات المتحدة يتؼين أن يتم تϰثيق التحقق من الϰثائق ϰحفظٶا ف ϳسخل التلميذ
بالتϰافق مغ االخراءات المϰصϰفة ف ϳتؼليمات التحϰيل ϰالفصل ϰالتررج *)TDG

ب

من الممكن أن يتم فصل التبلميذ الذين ال يمكن تحديد مكان إقامتٶم بؼد تحقيق يتم إخراؤه من قبل المؼلم
المسئϰل ػن شؤϰن الدϰام أ ϰمϰظف ϳالمدرسة اآلررين المناسبين تتطلب حاالت الفصل ىذه ϰثائق نتائح
التحقيقات ϰمϰافقة مدير مركز الدػم الميدان ،)Field Support Center* ϳبالتϰافق مغ االخراءات المϰصϰفة
ف ϳتؼليمات التحϰيل ϰالفصل ϰالتررج *)TDG

ج.

من الممكن أن يتم فصل التبلميذ بؼد التحقق من اإللحاق بمدرسة أ ϰبرنامح ػير تابؼين إلدارة التؼليم ،مثل
المدارس األبرشية أ ϰالراصة ،أ ϰبرنامح سكن ϳػير تابغ إلدارة التؼليم أ ϰمدرسة نٶارية أ ϰبرنامح بناًء
ػل ϳتϰصيات أساس برنامح التؼليم الفرد )IEP* ϲلك ϳيتم إرراج التلميذ بناء ػل ϳىذا السبب ،فئن المدرسة
مسئϰلة ػن الحصϰل ػل ϳالϰثائق الرطية لتسخيل التلميذ*ة) ف ϳالمدرسة أ ϰالبرنامح الخديد بالتϰافق مغ
اإلخراءات المϰصϰفة ف ϳتؼليمات التحϰيل ϰالفصل ϰالتررج *)TDG

ث

مسخل ف ϳصؽ الرϰضة يبلغ ػمر رمس سنϰات بتاريذ  31ديسمبر كانϰن األϰل أϰ
َّ
يمكن لϰالد*ة) طفل
ً
قبلو أن يررج طفلو طϰاػية من صؽ الرϰضة ϰيرتار بدال إلحاقو بالصؽ األϰل ف ϳالؼام الدراس ϳاألكاديمϳ
التالϰ ϳيمكن أن يتم فصل ىؤالء األطفال من صؽ الرϰضة ϰيتؼين أن يتم إلحاقٶم بالصؽ األϰل ف ϳالسنة

 1يؼن ϳمصطل" الϰالد" ،مت ϳتم استردامو ألػراض ىذه التؼليماتϰ ،الد*ة) أϰ ϰل*ϳة) أمر التلميذ أ ϰأ ϲشرص أ ϰمصلحة تربطٶا ػبلقة أبϰة أϰ
ϰصاية بالتلميذ
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الدراسية البلحقة مطلϰب تϰثيق طلب الϰالد*ة) لبلنسحاب
ج يمكن أن يتم فصل التبلميذ بؼد التحقق من إلحاقٶم ف ϳمؼٶد سكن ϳأ ϰمكان آرر رارج المنطقة التؼليمية ال يؼمل
فيو مϰظفϰن من إدارة التؼليم ،مثل منشأة مكتب ردمات األطفال ϰالؼائبلت ،أ ϰالمشف ،ϳأ ϰمركز الرػاية
بالكفالة ،ف ϳحال كان ىذا اإللحاق امتثاالً ألمر من المحكمة أϰ ϰكالة حكϰمية يخب أن يتم الفصل لٶذا السبب
بمϰافقة مϰظؽ مؤَّىل من ادارة التؼليم ϰأن يكϰن مدػϰما ً بϰثائق التحقق بالتϰافق مغ تؼليمات التحϰيل
ϰالفصل ϰالتررج *)TDG
Ρ
يمكن لϰالد*ة) طفل مسَّخل حاليا ً ف ϳصؽ الرϰضة يصب ػمره أربغ سنϰات بتاريذ  31ديسمبر كانϰن
األϰل أ ϰقبلو أن يررج طفلو طϰاػية من المدرسة مطلϰب تϰثيق طلب الϰالد*ة) لبلنسحاب باإلضافة إلϳ
ذلك ،يمكن فصل التبلميذ الذين يبلؼϰن سن أربغ سنϰات بتاريذ  31ديسمبر كانϰن األϰل أ ϰقبلو الذين
يتؼيبϰن ػن المدرسة لمدة  20يϰم دراس ϳمتϰاصلة بؼد اتباع المدرسة اخراءات التحقيق ϰاالشؼار المناسبة
كما ى ϰمحدد ف ϳتؼليمات التحϰيل ϰالفصل ϰالتررج *)TDG
د

يمكن للتبلميذ الذين أكملϰا الؼام الدراس ϳالذ ϲيبلؼϰن فيو  17سنة من الؼمر أن ينسحبϰا طϰاػية من
المدرسة 2يمكن أن يتم فصل التبلميذ الذين أكملϰا الؼام الدراس ϳػند بلϰػٶم سن ϰ 17لم يداϰمϰا لمدة 20
يϰم دراس ϳمتϰاصلة ،من قبل المدرسة بؼد اتباع المدرسة اخراءات اإلشؼار المناسبة ف ϳكبل حالت ϳالفصل
السابقة ،يتؼين ػل ϳالمدارس اتباع االخراءات المϰصϰفة ف ϳدليل استمارة االختماع الترطيطϰ ϳإخراءات
االختماع الترطيط ϳباإلضافة إل ϳذلك ،يتؼين أن يستلم التبلميذ اشؼاراً كتابيا ً حϰل الحق ف ϳالؼϰدة إلϳ
المدرسة حت ϳػمر  21سنة ،طالما لم يحصل التلميذ سابقا ً ػل ϳشٶادة المدرسة الثانϰية

د

يمكن ارراج التبلميذ البالؼين سن  16أ 17 ϰللؼمل بدϰام كامل بؼد الحصϰل ػل ϳمϰافقة رطية من الϰالد*ة)
ϰالحصϰل ػل ϳشٶادة الؼمل بدϰام كامل يمكن فصل التبلميذ الذين يتخاϰز سنٶم  17سنة ػند اإللتحاق
بالردمة الؼسكرية يتؼين أن يتم تنفيذ حاالت االرراج السابقة بالتϰافق مغ االخراءات المϰصϰفة ف ϳدليل
استمارة االختماع الترطيطϰ ϳاخراءت االختماع الترطيط ϳيتؼين أن يستلم التبلميذ اشؼاراً كتابيا ً حϰل الحق
ف ϳالؼϰدة إل ϳالمدرسة حت ϳػمر  21سنة ،طالما لم يحصل التلميذ سابقا ً ػل ϳشٶادة المدرسة الثانϰية

ذ

يمكن أن يتم فصل التبلميذ بؼد القبϰل ف ϳبرنامح خامؼ ϳمدتو أربغ سنϰات قبل التررج من المدرسة الثانϰية،
بالتϰافق مغ االخراءات المϰصϰفة ف ϳتؼليمات التحϰيل ϰالفصل ϰالتررج *)TDG

ر يمكن أن يتم فصل التبلميذ الذ ϲيزيد ػمرىم ػن  21سنة ف ϳنٶاية الؼام الدراس ϳالذ ϲيبلؼϰن فيو سن  21سنة
ز

يمكن فصل التبلميذ المتϰفين بؼد التحقق من الوفبة

س

بئمكان التبلميذ ذ ϲϰاإلػاقات مؼادرة المدرسة طϰاػية بؼد الحصϰل ػل ϳالمؤىبلت البديلة أ ϰشٶادة فϳ
نٶاية الؼام الدراس ϳالذ ϲيبلؼϰن فيو سن  21أ ϰف ϳأϰ ϲقت بؼد دϰامٶم بالمدرسة لمدة  12سنة ػل ϳاألقل
باستثناء صؽ الرϰضة ϰيخب أن يتم ارطار مثل أϰلئك التبلميذ الذين ينسحبϰن طϰاػية كتابيا ً بأنوىا لديٶم
الحق ف ϳالؼϰدة إل ϳالمدرسة حت ϳسن  21ػام

ش

يمكن أن يتم فصل التبلميذ الذين حصلϰا ػل ϳشٶادة الكفاءة الؼامة المؼادلة للشٶادة الثانϰية * ،)GEDبالتϰافق
مغ االخراءات المϰصϰفة ف ϳتؼليمات التحϰيل ϰالفصل ϰالتررج * )TDGيحق لكل تلميذ حاصل ػل ϳشٶادة
الكفاءة الؼامة البقاء ف ϳالمدرسة أ ϰالؼϰدة للحصϰل ػل ϳشٶادة المدرسة الثانϰية النظامية حت ϳنٶاية الؼام
الدراس ϳالذ ϲيبلغ فيو سن 21

ص سϰؽ يتم فصل التبلميذ الذين أكملϰا متطلبات الشٶادة الثانϰية كرريخين ،بالتϰافق مغ االخراءات المϰصϰفة
ف ϳتؼليمات التحϰيل ϰالفصل ϰالتررج *ϰ )TDGدليل مرخغ السياسة األكاديمية للمدارس الثانϰية يمكن
فصل أيضا ً التلميذ الذ ϲحصل فؼليا ً ػل ϳشٶادة المدرسة الثانϰية من مدرسة رارج ادارة التؼليم لمدينة
نيϰيϰرك فϰ ϳقت اإللحاق

 2يبدأ الؼام الدراس ϳرسميا ً ف 1 ϳيϰني ϰحزيران التبلميذ الذين سيبلؼϰن سن
بالبقاء ف ϳالمدرسة حت ϳنٶاية ذلك الؼام الدراسϳ

17

سنة ف ϳأ ϰبؼد

1

يϰني ϰحزيران ُملزمϰن
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ض يمكن فصل التبلميذ بالمدرسة الثانϰية للتؼليم الؼام الذين أكملϰا الؼام الدراس ϳالذ ϲبلؼϰا فيو سن  17ػام بؼد
التؼرض للطرد بسبب السلϰك الرطير أ ϰالؼنيؽ ،بؼد خلسة االستماع للمدير المراقب بالتϰافق مغ تؼليمات
المستشار رقم A-443
III

االستفسبراΕ
يتؼّين تϰخيو االستفسارات المتؼلقة بٶذه التؼليمات إل:ϳ
الٶاتؽ:
212-374-6095
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الفاكس:
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