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 مقدمة
 

ي �مكن للوالدين من خاللها الوفاء بمسؤوليتهم عن تعل�م أطفالهم.  ل هو إحدى الوسائل العد�دة الئت ف ي الم�ف
سنت التعل�م �ف

ي هذا 
وعة �ف ف للتأ�د من ضمان وحما�ة مسؤول�ات الوال�ة وحقوقها الم�ش �ع�ة لوال�ة دا�وتا الشمال�ة قوانني الهيئة الت�ش

كة للوال�ة والوالدين، فوضت الوال�ة المناطق التعل�م�ة المحل�ة  ا.  بموجب الحقوق واالهتمامات المش�ت المس� أ�ض�
ف ا ف للتأ�د من حصول طالب دا�وتا الشمال�ة ع� تعل�م عا�ي الجودة. بمسؤول�ات محددة للعمل مع المعلمني ليني ف  لم�ف

 
. �قدم الدل�ل  Grand Forksأعدت المنطقة التعل�م�ة لمدارس  ف ليني ف ف الم�ف العامة هذا الدل�ل من أجل مساعدة المعلمني

ل ف ي �طرحها المعلمون الم�ف ح اإلجراءات و�ج�ب ع� بعض األسئلة الشائعة الئت ي معلومات و��ش
يون بخصوص التعل�م �ف

ل.  ف  الم�ف
 

مكتب مدير المنطقة التعل�م�ة المساعد 
 .47رقم  الجادة الجن���ة   2400

 58201غراند فوركس، دا�وتا الشمال�ة 

 7115الرقم الداخ�ي  2200-746-701
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؟ �ي
ف  ما هو التعل�م الم�ف

 . ي
ف عل�ه والد(ة) الطفل أو وص�ه القانويف اف" اخت�ار المواد التعل�م�ة ُ�عَرف بأنه برنامج تعل��ي ��ش ُ�قصد بكلمة "إ�ش

ي بمتطلبات التعل�م 
نامج ت�ف ي هذا ال�ب

وتحد�د الفلسفة التعل�م�ة ومراقبة ط��قة وأسلوب وتقد�م التعل�م. المشاركة �ف
ف وال�ة دا�وتا الشمال�ة  . (رمز مجموعة قوانني ي

ي قانون الوال�ة �شكل قانويف
 )01-23-15.1اإللزام�ة المقررة �ف

 
ل؟ ف ي الم�ف

 َمن �مكنه تدر�س طفل يتل�ت التعل�م �ف
�ي إذا كان حاصل ع� شهادة الثان��ة العامة أو شهادة التعل�م العام 

ف اف ع� برنامج تعل�م م�ف �عت�ب الوالد(ة) مؤهً� لإل�ش
)GED .ي للطفل

 ). تضم كلمة "الوالد(ة)" الو�ي القانويف
 

اف ع� ي المؤهالت اإل�ش
ا للقسم  �جوز لوالد(ة) ال �ستو�ف ، إال أنه �جب أن �خضع إ� المراقبة وفق� �ي

ف -15.1التعل�م الم�ف
23-07  ، ي ف ع� المستوى الوطئف ف الخمسني ي االختبار أقل من المئني

. إذا أحرز طفل درجة مركبة أساس�ة �ف ف خالل أول عامني
ا للقسم  ي مراقبة الوالد(ة) لمدة عام آخر. إذا كانت المراقبة مطل��ة وفق�

، ف�جب ع� المنطقة التعل�م�ة 07-23-15.1ينب�ف
ل، إال إذا أبلغ الوالد(ة) المنطقة التعل�م�ة أنه س�ختار  ف ي الم�ف

تكل�ف فرد وتحمل أتعابه مقابل مراقبة طفل يتل�ت تعل�مه �ف
ا لمراقبة الطفل وسيتحمل أتعابه. �جب ع� الشخص الذي �قوم بالمراقبة أن �حمل رخصة للتدر�س صادرة من  فرد�

ي كل عام درا�ي إ� مجلس معا
ف �ف م الشخص الذي �قوم بالمراقبة بتقد�م تق��ر أداء الطفل مرتني ف ي�ي وممارسات التعل�م. �ل�ت

 مدير المدرسة. 
 

؟ ف ليني ف ف الم�ف  ما �ي مسؤول�ات المعلمني
ي نطا

ا من إثبات إقامة الطفل �ف ا ع� األقل أو خالل أر�عة ع�ش يوم� �ي بأر�عة ع�ش يوم�
ف ق منطقة قبل بدء التعل�م الم�ف

�ي تقد�م ب�ان نوا�ا 
ف ف، ع� التعل�م الم�ف اف، أو ��ش م اإل�ش ف تعل�م�ة، ثم مرة كل عام بعد ذلك، �جب ع� الوالد(ة) الذي �ع�ت

 إ� مدير المنطقة التعل�م�ة إلبداء رغبة أو تق��ر حق�قة. 
 

 �جب أن يتضمن ب�ان النوا�ا: 
a( ؛ اسم وعنوان الطفل الذي يتل�ت التعل�م �ي

ف  الم�ف
b(  ــــخ م�الد الطفل؛تار� 
c( الطفل؛ صف مستوى 
d( ؛ �ي

ف ف ع� التعل�م الم�ف  اسم وعنوان الوالد(ة) الذي س��ش
e( ؛ �ي

ف ف ع� التعل�م الم�ف  مؤهالت الوالد(ة) الذي س��ش
f(  م ف ي تعرض المقررات وأ�ة أ�شطة الصف�ة �ع�ت اك فيها واسم المدرسة الئت م الطفل االش�ت ف أي مقررات مدارس عامة �ع�ت

اك فيها  الطفل االش�ت
g( إثبات سجالت اللقاحات؛ 
h( إثبات اله��ة (شهادة الم�الد) أو وث�قة رسم�ة تع��ف�ة أخرى 
i( إن وجد ، ف  نتائج اختبار التحص�ل المقنف

 
م الوالد(ة) ا ف �ي بضم تدر�س المواد الدراس�ة المطلوب تدر�سها لطالب المدارس العامة �ل�ت

ف ف ع� التعل�م الم�ف لذي ��ش
ا ع� األقل كل عام. بموجب القانون.  ن يوم� ا لمدة مائة وخمسة وسبعني  �جب أال تقل مدة التعل�م عن أر�ــع ساعات يوم��
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ي ذلك االحتفا
، بما �ف ي �درسها الطفل وتقي�مات ق�اس تقدم الطفل األ�اد��ي ) للمقررات الئت ظ �سجل سنوي (مجلد ترا��ي

م الوالد(ة) بتقد�م السجل،  ف ي حالة نقل الطفل إ� منطقة تعل�م�ة عامة، �ل�ت
. �ف ف ي اختبار التحص�ل المقنف

أي نتائج أحرزها �ف
 إداري آخر. عند الطلب، إ� مدير المنطقة التعل�م�ة، أو 

 
ي هذە المواد. 

ي �درسها الطفل والمعاي�ي المستوفاة �ف  نو�ي الوالد(ة) باالحتفاظ �سجالت دق�قة ل�ل من المواد الدراس�ة الئت
 

 هذە السجالت مف�دة للوالدين لعدة أسباب، من بينها: 
ي حالة نقل الطالب إ� مدرسة عامة؛ •

 �ف
 تعبئة طلبات االلتحاق بال�ل�ات والمنح؛ و •
ي األ�ة.  •

 موارد لتعل�م األطفال الصغار �ف
 

ف وال�ة دا�وتا الشمال�ة المواد الدراس�ة المطل��ة بموجب القانون  �مكن ). 02-21-15.1و  21.0-15.1(رمز مجموعة قوانني
ف وال�ة دا�وتا الشمال�ة ع� الموقع  الحصول ع� معلومات أ��� عن المناهج الدراس�ة المطل��ة بموجب مجموعة قوانني

��ي لوال�ة دا�وتا الشمال�ة  ي للجهاز الت�ش
ويف  .ndlegis.govاإلل��ت

 
 التعل�م المطلوب.  -) 8-1المدارس االبتدائ�ة والمتوسطة (الصفوف 

للحصول ع� موافقة مدير المنطقة التعل�م�ة للتعل�م العام، �جب ع� كل مدرسة إبتدائ�ة ومتوسطة عامة وخاصة تدر�س 
 المواد التال�ة للطالب: 

�ة، م ▪ ف �ة، وتتضمن القراءة، وال�تابة، وال�تابة اإلبداع�ة، والقواعد النح��ة للغة اإلنجل�ي ف هارات اللغة اإلنجل�ي
 والتهجئة

 ال��اض�ات ▪
 الدراسات االجتماع�ة، تتضمن:  ▪

 دستور الوال�ات المتحدة −
 تار�ــــخ الوال�ات المتحدة −
 الجغراف�ا −
 الحكومة −
ي هذە  −

ف ع� الجغراف�ا والتار�ــــخ والزراعة �ف ك�ي دراسات عن وال�ة دا�وتا الشمال�ة، مع ال�ت
ف الرابع والثامن ي الصفني

 الوال�ة، �ف
ي ذلك الزراعة ▪

 العلوم، بما �ف
��ة البدن�ة ▪  ال�ت
الصحة، وتتضمن علم وظائف األعضاء والصحة العامة ومكافحة األمراض وطب�عة وآثار المواد ال�حول�ة  ▪

 غ والمواد المخدرةوالتب
 

 ( ي ع�ش
 الوحدات المطل��ة.  -المدارس الثان��ة (الصف التاسع إ� الثايف

للحصول ع� موافقة مدير المنطقة التعل�م�ة للتعل�م العام، �جب ع� كل مدرسة ثان��ة عامة وخاصة إتاحة المواد التال�ة 
 ل�ل طالب: 

�ة من �سلسل يتضمن األدب وال�تابة والمحادثة؛ ▪ ف  أر�ــع وحدات من مهارات اللغة االنجل�ي
 أر�ــع وحدات من ال��اض�ات، تتضمن:  ▪

 ؛ و2وحدة واحدة من الج�ب  ▪
ط مسبق؛ 2وحدة واحدة �كون فيها الج�ب  ▪  �ش
 أر�ــع وحدات من العلوم، تتضمن:  ▪
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 �ــع وحدات من العلوم، تتضمنأر  ▪
�ائ�ة؛ و ▪ ف  وحدة واحدة من العلوم الف�ي
 وحدة واحدة من األح�اء؛ ▪

 أر�ــع وحدات من الدراسات االجتماع�ة، تتضمن:  ▪
 وحدة واحدة من تار�ــــخ العالم؛ ▪
وحدة واحدة من تار�ــــخ الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، تتضمن تار�ــــخ قبائل الشعوب األصل�ة  ▪

 األم��ك�ة؛
 و

 
 

 االقتصاد؛

 
 وحدة واحدة من مشكالت الد�موقراط�ة؛ أو ▪
 نصف وحدة من حكومة الوال�ات المتحدة األم��ك�ة ونصف وحدة من ▪

 نصف وحدة من الصحة; ▪
�طة أن �كون موض�ع الوحدة كل أر�ــع سنوات عبارة عن  ▪ ، �ش ي كل عام درا�ي

��ة البدن�ة �ف نصف وحدة من ال�ت
ف الل�اقة الشخص�ة والحفاظ  ي مجال تقي�م وتحسني

مادة ل�اقة بدن�ة �ستند إ� المفاه�م، ع� أن تضم تعل�م �ف
 عليها;

ف من الفنون الجم�لة، ع� أن تكون إحداهما ع� األقل ▪ ; وحدتني  مادة الموس��ت
▪ ; ف ف من نفس اللغة األجنب�ة أو لغة شعوب أم��كا األصليني  وحدتني
 وحدة واحدة من مادة تحد�د مستوى متقدمة أو وحدة واحدة من مادة اعتماد مزدوج; و ▪
ي و�عتمدها  ▪ ي والتقئف ي من خطة دراسة منسقة تو�ي بها دائرة التعل�م المهئف ي والتقئف وحدتان من التعل�م المهئف

 منطقة التعل�م�ة للتعل�م العام. مدير ال
 

 ما �ي مسؤول�ات المنطقة التعل�م�ة؟
ي  ▪

إخطار الوالد(ة) �شأن مسؤول�ة الوالدين عن االحتفاظ بالسجل األ�اد��ي ل�ل طالب يتل�ت تعل�مه �ف
ل.  ف  الم�ف

ي التعلم وقد �حتاجون إ� تعل� ▪
ف للطالب الذين �عانون من صع��ات �ف م توضيح الموارد والدعم المتاحني

متخصص وخدمات ذات عالقة، باإلضافة إ� مسؤول�ة المنطقة التعل�م�ة المحل�ة عن تحد�د هؤالء الطالب 
 وتقد�م خدمات مناسبة لهم. 

ي المواد الدراس�ة المطل��ة  ▪
ي مستوى الصف الدرا�ي المناسب �ف

تقد�م توقعات المنطقة التعل�م�ة ل�ل طالب �ف
 بموجب القانون. 

ف الذي تج��ه المنطقة التعل�م�ة والخ�ارات المتاحة للوالد(ة)  ▪ تقد�م معلومات عن اختبار التحص�ل المقنف
 بالنسبة لالختبار. 

▪  . �ي
ف  تقد�م �سخة من قانون الوال�ة �شأن التعل�م الم�ف

 
؟ االختبار ما �ي مسؤول�ات  ف ليني ف ف الم�ف  للمعلمني

ي الص
ل �ف ف ي الم�ف

فوف الرابع والسادس والثامن والعا�ش إ� اختبارات تحص�ل مقننة (رمز �خضع الطالب الذين يتلقون تعل�م �ف
ف وال�ة دا�وتا الشمال�ة   ).09-23-15.1مجموعة قوانني

 
ال ينطبق متطلب هذا القسم الفر�ي إذا أخطر الوالد(ة) المنطقة التعل�مة محل إقامة الطفل أنه يرفض استخدام اختبارات 

 و أخالق�ة أو دين�ة، أو إذا كان الوالد(ة): التحص�ل المقننة لدوا�ي فلسف�ة أ
مرخص من مجلس معاي�ي وممارسات التعل�م لممارسة التدر�س أو معتمد من مجلس  .1

 معاي�ي وممارسات التعل�م لممارسة التدر�س;
 حاصل ع� درجة البكالور�وس; أو .2
ف  .3 ي للمعلمني ي االختبار الوطئف

 أحرز أو تجاوز درجة القطع �ف
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ي هذە الوال�ة. 
ي أي وال�ة أخرى إذا كان غ�ي متاح �ف

ي هذە الوال�ة أو �ف
 الذي يتم �ف

ي نفس 
ي هذا القسم الفر�ي إ� المنطقة التعل�م�ة �ف

ور�ة المطل��ة �ف �جب ع� الوالد(ة) تقد�م إشعار مرفق به الوثائق ال�ف
�ي المطلوب بموجب القسم وقت تقد�م ب�ا

ف اف ع� التعل�م الم�ف  .02-23-15.1ن النوا�ا لإل�ش
 

ا. سيتم ارسال  Grand Forksُبغ�ة تلب�ة هذا المتطلب، تقدم مدارس 
�
ي مجان العامة اختبار موحد ع� المستوى الوطئف

ي ي �د إ� األ� الئت . الوالدان التعل�مات الخاصة المتعلقة باالختبار ومواع�د االختبار ع�ب ال�ب �ي
ف تل�ت أطفالها تعل�م م�ف

ف بأن تقوم المنطقة التعل�م�ة ب�جراء االختبار.  Grand Forksمسؤوالن عن إخطار مدارس   العامة إذا كانوا مهتمني
 

ي اخت�ار شخص مؤهل (معلم مرخص من مجلس معاي�ي وممارسات التعل�م) إلجراء االختبار، 
إذا كان الوالد(ة) يرغب �ف

ي  فسوف يتحمل والد(ة)الطفل النفقات. �جب أن �كون االختبار ع� شكل اختبار تحص�ل موحد ع� المستوى الوطئف
فون عو�قدم درجة مركبة كل�ة.  ي سجلها أطفالهم�جب ع� الوالدين الذين ��ش

�ي تقد�م النتائج الئت
ن ي  � التعل�م الم�ن

�ن
ن إ� مدير المنطقة التعل�م�ة.   اختبار التحص�ل المقنن

 

ف ع� المستوى  ف الثالثني ف أقل من المئني ي اختبار التحص�ل المقنف
ي حصل عليها �ف إذا كانت درجة الطفل األساس�ة المركبة الئت

، س�خضع الطفل إ� التقي�م لمعرفة ي ي التعلم بواسطة ف��ق تقي�م متعدد  الوطئف
ي من صع��ة محتملة �ف

إن كان �عايف
ا لتوجيهات مدير المنطقة التعل�م�ة للتعل�م العام.   التخصصات وفق�

 
ي  Grand Forksما الذي �جب أن �قدمه الوالد(ة) إ� مدارس 

إلحاق طفله بالمنطقة التعل�م�ة  العامة إذا كان يرغب �ف
ي 

ل؟بعد أن يتل�ت تعل�مه �ف ف  الم�ف
مون التح��ل إ� المناطق التعل�م�ة تقد�م وثائق تحتوي ع� قائمة  ف ل و�ع�ت ف ي الم�ف

ا �ف �جب ع� الطالب الذين تلقوا تعل�م�
ي من 

ي حصلوا عليها ونتائج اختبارات التحص�ل المقننة، إال إذا كان الطالب مع�ف ي درسوها والدرجات الئت بالمواد الدراس�ة الئت
ي المنطقة التعل�م�ة. هذە االختبارات بموجب 

ا لمعاي�ي اإللحاق المعتمدة �ف  القانون. سيتم تحد�د اإللحاق وفق�
 

س�خضع الطالب الذين ل�س لديهم سجالت أو الذين ال تحدد سجالتهم مستواهم �شكل مناسب إ� اختبار تحد�د 
ا للقانون المستوى. بالنسبة للطالب الذين ُ�عتَقد أنهم �عانون من إعاقة تعيق التعلم، فسيتم  اختبارهم والحاقهم وفق�

 والس�اسة المعمول بهما. 
 

ي 
ي األ�شطة الالصف�ة �ف

ي الفصول والمشاركة �ف
ل التسج�ل �ف ف ي الم�ف

 Grandمدارس  هل �جوز لطف�ي الذي تل�ت تعل�م �ف
Forks العامة؟ 

ف للتح��ل إ� المنطقة التعل�م�ة لمدارس  �ي مؤهلني
ف العامة و/أو  Grand Forks�عت�ب الطالب الذين تلقوا تعل�م م�ف

ف بالفعل. �جب ع�  ي المنطقة التعل�م�ة و/أو األ�شطة الالصف�ة مثل الطالب الملتحقني
ي الحصص الفرد�ة �ف

المشاركة �ف
ي تخدم منطقة الحضور الخاصة بهم.  ي المدرسة الئت

 الطالب التسج�ل �ف
�ي است�فاء متطلبات التأه�ل ا

ف وهم �خضعون إ� نفس لدور�ة من أجل المشاركة �جب ع� الطالب الذين يتلقون تعل�م م�ف
ف بنظام الدوام ال�امل ي تنطبق ع� الطالب الملتحقني  معاي�ي المشاركة الئت

ام بقواعد سلوك الطالب الطالب.  ف �ي و�رتادون صفوف المدارس العامة االل�ت
ف �جب ع� الطالب الذين تلقوا تعل�م م�ف

 واتباع توقعاتنا بالنسبة للحضور. 
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ل؟ ف ي الم�ف
ي من إعاقة �ف

ي تدر�س طف�ي الذي �عايف
 هل �مكنئف

ا نت�جة اإلعاقة،  ي من إعاقة، و�حتاج إ� تعل�م مصمم خص�ص�
إذا حدد ف��ق تقي�م متعدد التخصصات أن الطفل �عايف

اف ع� التعل�م و�تعذر تقد�م هذا التعل�م بدون تعل�م متخصص وخدمات ذ ي اإل�ش
ات عالقة، ف�جوز للوالد(ة) االستمرار �ف

�طة:  ، �ش �ي
ف  الم�ف

ي قام بوضعها بمعرفته أو من خالل  .1 أن �قدم الوالد(ة) إ� مدير المنطقة التعل�م�ة خطة الخدمات الئت
 المنطقة التعل�م�ة؛ و

ف لتقد�م تعل�م .2 ف خطة الخدمات أنه يتم االستعانة بأشخاص مؤهلني متخصص أو خدمات ذات  �جب أن تبني
 عالقة لتلب�ة احت�اجات الطفل الخاصة. 

 
ا، �قوم مدير المنطقة التعل�م�ة للطفل حسب محل إقامته تحد�د التقدم األ�اد��ي المعقول بناًء ع� خطة خدمات  سن���

 الطفل. 
 

ا لمتطلبات هذا القسم، فسوف �عت�ب أنه قد خالف أحكام الحضور  إذا لم �قدم الوالد(ة) خطة خدمات وفق�
�ي للطفل. 

ف اف ع� التعل�م الم�ف ي اإل�ش
 اإللزا�ي بالمدارس وال �جوز له االستمرار �ف

 
ي الحاالت 

ي النمو �ف
ي من إعاقة �ف

�ي لطفل �عايف
ف اف ع� التعل�م الم�ف  التال�ة: �جوز للوالد(ة) اإل�ش

ي نف�ي مرّخص؛ .1
ي النمو بواسطة أخصايئ

 إذا تم تحد�د إصابة الطفل ب�عاقة �ف
�ي بموجب هذا الفصل؛ و .2

ف اف ع� التعل�م الم�ف  إذا كان والد(ة) الطفل مؤهل لإل�ش
 إقامته:  محل حسب �قوم الوالدان بتقد�م ما ��ي إ� مدير المنطقة التعل�م�ة للطالب .3

ل؛ -أ ف ي الم�ف
 إشعار �ف�د بأن الطفل سيتل�ت تعل�مه �ف

ي نف�ي مرّخص؛  -ب
ي النمو ُمعدة ومصّدقة من قبل أخصايئ

�سخة من �شخ�ص إصابة الطفل ب�عاقة �ف
 و
خطة خدمات تعدها وتتابعها المنطقة التعل�م�ة للطفل حسب محل إقامته ووالد(ة) الطفل؛ أو، بعد  -ج

ي إ� مدير ال منطقة التعل�م�ة لمحل سكن الطفل، خطة خدمات بد�لة �عدها و�تابعها تقد�م إشعار كتايب
ا للقسم  ع� أن �قوم والد(ة) الطفل باخت�ار هذا الف��ق وتحمل  15-23-15.1ف��ق خطة خدمات وفق�

 أتعابه. 
 

ي النمو
ي من إعاقة �ف

 تقار�ر عن تقدم طفل �عايف
ي 

اير و  1نوفم�ب و  1�ف ف ع�  1ف�ب ، �جب ع� الوالد(ة) الذي ��ش مايو، أو قبل هذە التوار�ــــخ، من كل عام درا�ي
ي النمو بموجب القسم

ي من إعاقة �ف
�ي لطفل �عايف

ف  التعل�م الم�ف
تزو�د مدير المنطقة التعل�م�ة للطفل حسب محل إقامته بتقار�ر عن تقدم الطفل �عدها ف��ق  15.1-23-14

 .14-23-15.1بموجب القسم  خطة الخدمات الذي تم اخت�ارە
 
، ف�جب ع� الف��ق إخطار  �ي

ف ي أي وقت ع� أن الطفل ال �ستف�د من التعل�م الم�ف
إذا اتفق ف��ق خطة الخدمات �ف

مدير المنطقة التعل�م�ة للطفل حسب محل إقامته وطلب تقي�م الطالب ع� �د ف��ق متعدد التخصصات يتم 
 تعيينه
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إقامته. �جب ع� مدير المنطقة التعل�م�ة للطفل حسب  محل حسب من قبل مدير المنطقة التعل�م�ة للطالب
محل إقامته إرسال �سخ من جميع الوثائق المطل��ة من قبل هذا القسم إ� مدير المنطقة التعل�م�ة للتعل�م 

 العام. 
 
 

�ي الحصول ع� شهادة الثان��ة العامة؟
ف  هل �جوز للطالب الذين يتلقون التعل�م الم�ف

ل. �جب GFPSالعامة ( Grand Forksال تمنح المنطقة التعل�م�ة لمدارس  ف ي الم�ف
) شهادات للطالب الذين يتلقون تعل�م �ف

ي منطقة 
ي برنامج تعل��ي نظا�ي �ف

ور�ة  GFPSع� الطالب االلتحاق كطالب دوام كامل �ف التعل�م�ة واست�فاء المتطلبات ال�ف
ف للحصول ع� شهادة.   حئت �كونوا مؤهلني

 
ليون ع� مواد المنهج؟ ف  ك�ف �حصل المعلمون الم�ف

ف استعارة ال�تب المدرس�ة الخاصة بالمنطقة التعل�م�ة إذا   ليني ف ف الم�ف اء جميع المواد. �مكن للمعلمني الوالدان مسؤوالن عن �ش
خ إضاف�ة. ال يتضمن ذلك مجموعات األدوات أو المستهل�ات (مجموعات أدوات العلوم، التقي�مات كان يتوفر لديها �س

ي استخدام ال�تب المدرس�ة الخاصة بالمدرسة، ُير�ب االتصال بمكتب 
المع�ار�ة، كتب التمار�ن، إلخ). إذا كنت ترغب �ف

ف مقدارە . ين7115)، الرقم الداخ�ي 701( 746-2205المدير المساعد ع� الرقم  ي دفع مبلغ تأمني
دوالر أم���ي  50.00ب�ف

ف بال�امل إ� الوالد(ة)  200.00ل�ل كتاب مدر�ي (ع� أال يتجاوز  ) عند سحب ال�تب. سيتم رد مبلغ التأمني دوالر أم���ي
ي إعادة ال�تب بحلول 

ي التكلفيونيو15بعد إعادة ال�تب. ينب�ف
ي حالة عدم إعادة ال�تب المدرس�ة، سيتم تقا�ف

ة ال�املة . �ف
ف المدف�ع.   لل�تب الدراس�ة من األ�ة بعد ط�ح مبلغ التأمني

 
ف  ليني ف ف الم�ف ا المتاحة للمعلمني ل؟ ما �ي الفرص التعل�م�ة الممولة فدرال�� ف ي الم�ف

 واألطفال الذين يتلقون التعل�م �ف
ل.  ف ي الم�ف

ف واألطفال الذين يتلقون التعل�م �ف ليني ف ف الم�ف امج الفدرال�ة المتاحة للمعلمني  ف�ما ��ي وصف لل�ب
ف التحص�ل األ�اد��ي للفئات المحرومة -الباب األول   تحسني

حل�ة لتلب�ة ينص الباب األول من قانون التعل�م األسا�ي والثانوي ع� تقد�م مساعدة مال�ة للوال�ة والهيئات التعل�م�ة الم
ف للخطر. الهدف من برنامج الباب األول تقد�م خدمات وأ�شطة  ف من التعل�م والمعرضني احت�اجات األطفال المحرومني

ي است�فاء معاي�ي 
ف الذين تم تحد�دهم بوصفهم �فشلون أو أ��� عرضة للفشل �ف تعل�م�ة لتلب�ة احت�اجات األطفال المحرومني

ي مدارس األداء الصارمة للوال�ة. تقدم برا
العامة لألطفال مساعدة تعل�م�ة إضاف�ة خارج  Grand Forksمج الباب األول �ف

ي تضعها مدرستك.   نطاق الفصول النظام�ة. س�حصل طفلك ع� الخدمات إذا استو�ف المعاي�ي الموضوع�ة الئت
 

ي الجزء أ 
ف ومديري المدارس -الباب الثايف ف المعلمني  صندوق تدر�ب وتعيني

ف جودة يهدف الجزء أ من ا ات�ج�ات معينة، مثل تحسني ي ز�ادة التحص�ل األ�اد��ي لجميع الطالب من خالل اس�ت
لباب الثايف

ف  ي الفصول ومديري المدارس ومساعدي مديري المدارس المؤهلني
ف �ف ف المؤهلني المعلم ومدير المدرسة، وز�ادة عدد المعلمني

ي ا
ا �ف ي المدارس، وتخف�ض حجم الفصول، وخصوص�

ا �ف  عال��
ً

ي ع� تأه��
لصفوف االبتدائ�ة. كما �ساعد الجزء أ من الباب الثايف

ف التحص�ل األ�اد��ي للطالب.   تحم�ل المناطق التعل�م�ة المسؤول�ة عن تحسني
 

ي الحصول ع� معلومات إضاف�ة حول ك�ف �مكن لك ولطفلك االستفادة من أي من الخدمات المقدمة 
إذا كنت ترغب �ف

ي الباب األو 
، ُير�ب االتصال بمكتب مدير المنطقة التعل�م�ة المساعد ع� باألموال المقررة �ف ي

ل أو الجزء أ من الباب الثايف
 .7115)، الرقم الداخ�ي 701( 746-2200الرقم 
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