
 

 

   
 

  JCA سياسة
  تخصيص الطالب في المدارس

 
يهدف الجدول التالي إلى توضيح سياسة تخصيص الطالب في مدارس لين العامة بطريقة أساسية وسهلة االستخدام. يتم تغطية 

  السياسة أدناه.السيناريوهات بمزيد من التفصيل ضمن أحكام 
 

  االستثناء/الموافقة  القاعدة  الوقت من العام  نوع الحركة
ضمن لين 

  (االبتدائية/المتوسطة)
قد ينتقل على الفور أو قد   أثناء العام الدراسي

يختار إكمال العام الدراسي 
الحالي في المدرسة الحالية (إذا 

  كان الحضور كافيًا).
  يجب النقل بعد ذلك.

السماح للطالب يجوز للمشرف 
بإكمال أي عدد من السنوات 

الدراسية اإلضافية في المدرسة 
  الحالية.

  ضمن لين
  (ابتدائي/متوسط)

يجوز للمشرف السماح للطالب   نقل على الفور.  خالل العطلة الصيفية
بإكمال أي عدد من السنوات 

الدراسية اإلضافية في المدرسة 
  الحالية.

لين إلى مدينة/بلدة جماعية 
  ى (أي صف)أخر

أبريل، ومايو، ويونيو (أثناء 
  انعقاد المدرسة)

قد ينتقل على الفور أو قد 
يختار إكمال العام الدراسي 

الحالي في المدرسة الحالية (إذا 
  كان الحضور كافيًا).
  يجب النقل بعد ذلك.

  ال يوجد.

لين إلى مدينة/بلدة جماعية 
  أخرى (أي صف)

أشهر أخرى غير أبريل، 
ويونيو (أثناء انعقاد ومايو، 

  المدرسة)

قد يسمح المشرف للطالب   نقل على الفور.
بإكمال العام الحالي فقط في 

  المدرسة الحالية.
لين إلى والية أو بلد آخر (أي 

  صف)
  ال يوجد.  نقل على الفور.  أي

 

  مقدمة
 

اإلقامة تعني المكان الذي يسكن فيه الطالب بشكل دائم. وبشكل عام، سيطلب من الطالب االلتحاق بالمدرسة بناًء على مكان إقامتهم. هذا  
  هو الحال من حيث صلته بمدينة/بلدة الحضور، ومن حيث صلته بمناطق المدارس االبتدائية/المتوسطة المتعددة داخل مدينة لين.

 
، يجب على كل طالب االلتحاق بالمدرسة في المدينة/البلدة التي يقيم فيها الطالب... ما 76§  1ماساتشوستس العامة الفصل ووفقًا لقوانين 

من القوانين العامة لوالية ماساتشوستس، يحق للطالب االلتحاق  76§  5لم يذهب الطالب إلى مدرسة في مدينة/بلدة أخرى. ووفقًا للفصل 
مدينة/البلدة التي يقيمون فيها بالفعل، وال يطلب من أي لجنة مدرسية تسجيل شخص ال يقيم بالفعل في المدينة/البلدة بالمدارس العامة في ال

  ما لم يكن التسجيل المذكور مصرًحا به بموجب القانون أو من قبل لجنة المدرسة.
    



   
 

 

   
 

  
 

  تماشيًا مع القوانين المذكورة، تحكم هذه السياسة الظروف التالية: 
 

  الذين يغيرون أماكن إقامتهم من منطقة مدرسة ابتدائية/متوسطة إلى  مدارس لين العامةفي  المدارس االبتدائية/المتوسطةطالب
  منطقة مدارس ابتدائية/متوسطة أخرى داخل لين (يشار إليهم فيما يلي باسم "طالب لين")؛

 
   طالب مدارس لين العامة في أي صف الذين يغيرون أماكن إقامتهم من لين إلى مدينة/بلدة أخرى في ماساتشوستس (يشار

  إليهم فيما يلي باسم "طالب من خارج لين")؛ و
 

 .الطالب الذين يغيرون أماكن اإلقامة من لين إلى والية أو بلد آخر  
 

إليها أعاله بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، األمثلة التالية: المقيمون في لين ال تحكم هذه السياسة أي ظروف أخرى غير مشار 
صل والذين يذهبون إلى مدرسة خارج منطقة إقامتهم على أساس معايير التعليم الخاص/اإلعاقة، أو التشرد، أو الرعاية البديلة، أو إلغاء الف

  ائي اللغة، أو بسبب اإلزالة التأديبية/تغيير التنسيب.العنصري الطوعي، أو بسبب المشاركة في برنامج ثن
 

  طالب لين 
 

، قد يختار اآلباء/األوصياء االنتقال أي وقت خالل العام الدراسيفي حالة طالب لين الذين يغيرون أماكن إقامتهم داخل لين في  .1
عدم نقل الطالب، فيسمح لطالب لين هؤالء  إلى المدرسة االبتدائية/المتوسطة في حي لين الجديد. إذا اختار اآلباء/األوصياء

بإكمال عامهم الدراسي الحالي في مدرستهم الحالية، طالما ظل حضورهم منتظًما ودقيقًا. ال يتطلب الحضور المستمر في 
يتم  مدرستهم الحالية للفترة المتبقية من عامهم الدراسي الحالي أي إذن خاص، أو استئناف، أو طلب من أي نوع. ومع ذلك، لن

  توفير وسائل النقل، ما لم يكن الطالب مؤهالً بخالف ذلك على أساس معايير التعليم الخاص/اإلعاقة.
 

على الرغم مما سبق، إذا لم يظل حضور أي طالب لين في مدرسته الحالية منتظًما ودقيقًا، فيجوز للمدير أن يطلب   .أ
حي لين الجديد في أي وقت. يتمتع المشرف (أو من  من المشرف نقل الطالب إلى المدرسة االبتدائية/المتوسطة في
  ينوب عنه) بالسلطة التقديرية للسماح بطلب المدير أو رفضه.

 
يجب على جميع طالب لين الذين يغيرون أماكن إقامتهم داخل لين في أي وقت خالل العام الدراسي االلتحاق   .ب

العام الدراسي التالي. وال يجوز لهم االستمرار في  بالمدرسة االبتدائية/المتوسطة في حي لين الجديد بحلول بداية
مدرستهم الحالية بعد العام الدراسي الحالي الذي يغيرون فيه أماكن إقامتهم، ما لم يكن ذلك لسبب مرض للمشرف 

  (أو من ينوب عنه)، كما هو موضح أدناه.
 

االلتحاق بالمدرسة  بين سنوات الدراسة خالل العطلة الصيفيةيجب على طالب لين الذين يغيرون مساكنهم داخل لين   .2
االبتدائية/المتوسطة في حي لين الجديد، على الفور لبدء العام الدراسي القادم. وال يجوز لهم العودة إلى مدرستهم الحالية، إال 

  لسبب ُمرض للمشرف (أو من ينوب عنه)، كما هو موضح أدناه.
  



   
 

 

   
 

 
  تقديم التماس إلى المشرف من قبل طالب لين

 
أعاله باالستمرار في مدرستهم الحالية  2و(ب)  1فقًا لتقدير المشرف (أو من ينوب عنه)، قد يسمح لطالب لين الموصوفين في الفقرتين و

 لب مؤهالً لمدة عام أو أكثر بعد العام الدراسي الذي يغيرون فيه أماكن اإلقامة. إذا تم منح هذا اإلذن، فلن يتم توفير النقل (إال إذا كان الطا
  بخالف ذلك على أساس معايير التعليم الخاص/اإلعاقة).

 
  يجب على اآلباء/األوصياء طلب هذا اإلذن كتابيًا من المشرف، ويجوز للمشرف (أو من ينوب عنه) مراعاة ما يلي عند اتخاذ قرار:

 
 المصالح الفضلى للطالب والمدرسة الحالية ومدرسة الحي الجديد؛  
  8أو  5(على وجه الخصوص، من حيث صلته بالطالب الذين سيدخلون الصفوف مستوى الصف الدراسي للطالب 

  في العام المقبل)؛
 قدرة الطالب على الحفاظ على حضور جيد، بما في ذلك الوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد؛  
 سلوك الطالب (إذا لم يكن مرتبًطا بمعايير التعليم الخاص/اإلعاقة)؛  
 لية ومدرسة الحي الجديد؛مدخالت مديري المدرسة الحا  
 أحجام الفصول في المدرسة الحالية ومدرسة الحي الجديد؛ و/أو  
 .أي عوامل غير تمييزية أخرى ذات صلة  

 
إذا منح المشرف (أو من ينوب عنه) هذا اإلذن، فيجوز للمشرف (أو من ينوب عنه) إلغاء هذا اإلذن الحقًا، على أي أساس معقول، في 

  أي وقت.
 

  خارج لينالطالب من 
  

في أشهر أبريل في حالة الطالب من خارج لين الذين يغيرون أماكن إقامتهم من لين إلى مدينة/بلدة أخرى في ماساتشوستس   .1
، فقد يختار اآلباء/األوصياء االنتقال إلى مدرسة مدينتهم/بلدة إقامتهم الجديدة. إذا اختار أو مايو أو يونيو (أثناء انعقاد المدرسة)

اآلباء/األوصياء عدم نقلهم، فيسمح لهؤالء الطالب من خارج لين إكمال عامهم الدراسي الحالي في مدرستهم الحالية، طالما ظل 
حضورهم منتظًما ودقيقًا. ال يتطلب الحضور المستمر في مدرستهم الحالية للفترة المتبقية من عامهم الدراسي الحالي أي إذن 

أي نوع من مدارس لين العامة. ومع ذلك، لن يتم توفير النقل. وباإلضافة إلى ذلك، تقع على خاص، أو استئناف، أو طلب من 
عاتق اآلباء/األوصياء المسؤولية الحصرية لضمان أن الحضور المستمر في المدرسة الحالية في لين مسموح به من قبل 

  المدينة/بلدة اإلقامة الجديدة.
 

أي طالب من خارج لين في مدرسته الحالية منتظًما ودقيقًا، فيجوز للمدير وعلى الرغم مما سبق، إذا لم يظل حضور   .أ
أن يطلب من المشرف نقل الطالب من مدارس لين العامة في أي وقت. يتمتع المشرف (أو من ينوب عنه) بالسلطة 

  التقديرية للسماح بطلب المدير أو رفضه.
 

إقامتهم من لين إلى مدينة/بلدة أخرى في ماساتشوستس يجب على جميع الطالب من خارج لين الذين يغيرون أماكن   .ب
ال يجوز إجراء وفي أشهر أبريل، أو مايو، أو يونيو االنتقال من مدارس لين العامة قبل بداية العام الدراسي القادم. 

  استثناء لهذا الحكم من قبل المشرف أو أي شخص آخر.
  



   
 

 

   
 

 
في أشهر أخرى قامتهم من لين إلى مدينة/بلدة أخرى في ماساتشوستس يجب على الطالب من خارج لين الذين يغيرون أماكن إ .2

، االنتقال فوًرا من مدارس لين العامة، ما لم يكن ذلك لسبب مرض للمشرف غير أبريل أو مايو أو يونيو (أثناء انعقاد المدرسة)
  (أو من ينوب عنه)، كما هو موضح أدناه.

 
  من خارج لينتقديم استئناف إلى المشرف من قبل الطالب 

 
أعاله االستمرار في مدرستهم الحالية  2وفقًا لتقدير المشرف (أو من ينوب عنه)، قد يسمح للطالب من خارج لين الموصوفين في الفقرة 

  حتى نهاية العام الدراسي الذي يغيرون فيه أماكن إقامتهم، ولكن ليس لفترة أطول. إذا تم منح هذا اإلذن، فلن يتم توفير النقل.
 

  يجب على اآلباء/األوصياء طلب هذا اإلذن كتابيًا من المشرف، ويجوز للمشرف (أو من ينوب عنه) مراعاة ما يلي عند اتخاذ قرار:
 

  المصالح الفضلى للطالب والمدرسة الحالية؛  
  أو  8أو  5مستوى صف الطالب (على وجه الخصوص، من حيث صلته بالطالب الموجودين حاليًا في الصفوف

  )؛12
 رة الطالب على الحفاظ على حضور جيد، بما في ذلك الوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد؛قد  
 سلوك الطالب (إذا لم يكن مرتبًطا بمعايير التعليم الخاص/اإلعاقة)؛  
 مدخالت مدير المدرسة الحالية؛  
 أحجام الفصول في المدرسة الحالية؛  
  المسؤولية الحصرية عن ضمان الحصول على إذن الستمرار إقرار اآلباء/األوصياء بأن األب/الوصي سيتحمل

  الحضور في المدرسة الحالية في لين مسموح من قبل المدينة/بلدة اإلقامة الجديدة.
 .أي عوامل غير تمييزية أخرى ذات صلة  

 
ا، على أي أساس معقول، في إذا منح المشرف (أو من ينوب عنه) هذا اإلذن، فيجوز للمشرف (أو من ينوب عنه) إلغاء هذا اإلذن الحقً 

  أي وقت.
  
  ال يجوز بأي حال من األحوال أن يمتد هذا اإلذن إلى ما بعد العام الدراسي الحالي الذي يغير فيه الطالب من خارج لين مكان إقامته. 
  
  التحويالت خارج الوالية/البلد 
  

يجب على الطالب الذين يغيرون أماكن إقامتهم من لين إلى والية أو بلد آخر االنتقال فوًرا من مدارس لين العامة. ال يجوز   .1
  إجراء استثناء لهذا الحكم من قبل المشرف أو أي شخص آخر.

 
  التزام األسر ومسائل اإلقامة

   
(سواء داخل لين أو خارجها)، فيجب على اآلباء/األوصياء إبالغ إذا قام أي طالب في مدارس لين العامة بتغيير مكان إقامته   .1

  ) أيام دراسية.10المدير في غضون عشرة (
 

في حالة وجود أي مسألة تتعلق باإلقامة، فتحتفظ مدارس لين العامة بالحق في إجراء تحقيق. سيستخدم مسؤولو المدرسة  .2
إقامة الطفل. ونظًرا ألن اإلقامة قد تتغير خالل العام الدراسي، فقد السلطة التقديرية المعقولة في تحديد كيفية تحديد ظروف 

  تستمر مدارس لين العامة في التحقق من اإلقامة بأي وسيلة معقولة.
  



   
 

 

   
 

 
قبل أن تتخذ مدارس لين العامة قراًرا نهائيًا بأن الطالب ليس مقيًما في لين، فيحق لآلباء/األوصياء مالحظة الحصول على   .3

العتقاد بأن الطالب ليس مقيًما في لين، وتفسير أساس هذا االعتقاد، وفرصة تقديم أي دليل على عكس ذلك إلى إشعار بشأن ا
  مكتب مشرفي مدارس لين العامة.

 
  تاريخ بدء السريان 
  
تسري هذه السياسة على الفور ومستقبالً اعتباًرا من تاريخ اعتمادها من قبل لجنة مدرسة لين. ال تنطبق هذه السياسة بأثر رجعي على  

  الطالب الذين حصلوا على إذن مسبق لالستمرار في مدرستهم الحالية. يجب أن يكون هؤالء الطالب جد.
 
 
 

  تم اعتماده من قبل لجنة مدرسة لين 
  2022كتوبر أ 13 

  JECC يحل محل السياسة السابقة


