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حقائق لألهل 
ما هي خطوات تقديم طلب اإلعفاء لسبب وجيه؟

قانون القراءة في مستوى الصف الثالث الذي يتطلب من المدارس تحديد ٦١٠٢أقر المجلس التشريعي لوالية ميشيغان عام 

نص  والكتابة ودعم الطالب في الصفوف من رياض األطفال حتى الصف الثالث الذين يعانون من صعوبات في القراءة 

طالب الصف الثالث إذا ما كان مستواهم في  قد يتم ترسيب الدراسي ٦١٦١ -٦١٠٢القانون على أنه و بحلول نهاية عام 

اسم  مادة القراءة متأخراً عن ما يجب أن يكون عليه بأكثر من صف واحد. يشرح هذا المستند ما يطلق عليه القانون

."اإلعفاء لسبب الوجيه "

 تقديم طلب اإلعفاء لسبب وجيه؟يحق  ن  م  ل

  الوصي القانوني على طالب في الصف الثالث االبتدائي. أو مراألولي 

 الصف الثالث ـة/معلم.  

  خطة منسق / ـة( التعليم الفرديةIEP  أو ) المختلفة(.دعم و تلبية حاجات الطالب ) خطة  405خطة

متى أتقدم بطلب اإلعفاء ؟

إشعار احتمالية رسوب الطالب. ِمْن تسلم يوما   ٠٣الل خ

؟أسباب وجيهه لإلعفاءالقانون  ايعتبره ما األسباب التي

 كان لدى الطفل: اذا     

."لذوي االحتياجات الخاصة"خطة تعليم فردية  •

  .405 البند  خطة •

 سنوات. ٣كلغة ثانية ألقل من  اإلنكليزية. حيث حصل الطالب على خدمات تعليم اللغة اإلنكليزيةدة باللغة مهارة محدو •

األول أو تالية : الروضة أو ر و كان قد رسب في أحد الصفوف الفي مادة القراءة مدة عاميين دراسيين أو أكث مكثفةتداخلية تلقي الطالب خدمات مساعدة  •

 الثاني االبتدائي.

ردية من الطالب لم يحصل على خدمات خطة تحسين القراءة الف أنهناك دليل على الحالية أقل من عاميين دراسيين ومضى على التحاق الطالب بمدرسته  •

 قبل.
بالطلب التالي: -خالل الوقت المحدد –إذا تقدم و لي األمر أو الوصي القانوني  أو

.المدير اإلداري أو من ينوب عنهما أن ترفيع الطالب للصف الدراسي التالي يصب في مصلحته أو  ر المدير العاماقرجاء ترسيب الطالب في صفه و  عدم •

كيف أتقدم بطلب اإلعفاء ؟

.لسبب وجيه اإلعفاءالتقدم بطلب  عن خطواتراجع مدرسة الطالب التي سوف يلتحق بها في الصف الرابع االبتدائي و أسال 

 ما الذي سوف يحدث عندما أتقدم بطلب اإلعفاء ؟
ا ٠٣قبل من ينوب عنه بمراجعة الطلب واتخاذ القرار النهائي  للقطاع أويقوم المدير العام وف س .على األقل من اليوم األول لبداية العام الدراسي يوم 

 .يعتبر هذا القرار نهائياً 

و  ما هي المساعدات التي سوف يتلقاها طفلي في حال الرسوب في الصف الثالث؟

؟  إلى الصف الرابعالترفع  ما هي المساعدات التي سوف يتلقاها طفلي في حال

  القراءة مادة في مستواه لرفع المناسبين الدعم و المساعدة طفلك يتلقى. 

   التي تتضمن العديد من النشاطات لمساعدة الطفل في المنزل" القراءة البيتية "سوف يتم تزويدك و طفلك بخطة .

سبب إعفاء ما الذي يعتبر  

 وجيه ؟

يسمح سبب محدد ضمن القانون       

الرابعبترفيع الطالب إلى الصف 


