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النظر عادةإل طلب  

I. :الغرض 
نطقة فیالدلفیا التعلیمیة، في المدارس العامة في م عادة النظرلتوجیھیة العامة لعملیة التوفیر اإلجراءات والمبادئ ا

 على مستوى المدرسة وعلى مستوى المكتب المركزي. تم اتخاذھامحددة  قرارات بشأن 
 

II. :المسئولیة 
 /من قبل إدارة المدرسة و اتخذت قراراتبشأن  التحرى ؤولیة مراجعة وب مسیتولى مكتب حقوق ومسؤولیات الطال

المنطقة  وبروتوكوالت وإجراءات لسیاسات وفقًااتخاذه  تم قد القرار كان إذا ما لتحدید موظفي المكتب المركزيأو
 .التعلیمیة 

 

III. فیھا: عادة النظرالقرارات التي یمكن ا 
 تم بموجب جلسة تأدیبیةالتحویالت التي ت -التحویالت التأدیبیة  .1

 
أو قضایا   504 ات الخدمات التحویالت البرامجیة التحویالت ألسباب برنامجیة مثل التعلیم الخاص ، اتفاق .2

 اللغة اإلنجلیزیة متعلم
 

 عن لإلبالغفي نھایة العام الدراسي  التحویل باالرجاع إلى مدرسة الحي  -التحویالت لمدرسة الحي   .3
 مدرسة في القبول على الحصول أو ، منطقة الحى من الخروج أو ، للمدرسة الدقیقة غیر اإلقامة معلومات

 )فقط الخاص القبول مدارس. ( المنطقة التعلیمیة من معتمد عملیة أو اجراء  خالل من معتمد نقل دون
 

 .مھمات یتم التكلیف بھا بعد انتھاء األھل من عملیة اختیار المدرسة – المدرسة اختیار  .4
 المعاییر یستوفي ال الطلب مقدم ألن الى مدرسة الموافقة عدم أو االنتظار قائمة قرارات في النظر نعید لن

 .المدرسة لتلك المحددة
 على اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي الطالب عن الدفاع ملفات جمیع تحتوي أن یجب - اإلنجلیزیة اللغة متعلمي* 

 المناھج مكتب سیقوم. حال توفر تكییفات معقولة في جاحبن المشاركة على الطالب قدرة توضح داعمة وثائق
 تم قد الداعمة المستندات أن من للتأكد رفضھم تم الذین الطالب جمیع بمراجعة اللغات المتعددة والبرامج
 ینجح لكي المدرسة توفرھا أن یجب التكییفات المعقولة التي بشأن المدرسة قبل من شامل بشكل دراستھا
 .الطالب

 
على عنوان الطالب الجدید (النزاع حول ما إذا كان الطالب  اإلى مدرسة جدیدة بناءً  النقل  -التشرد  تعیین  .5

 مشّردًا)
 

 خطابات استبعاد الوالدین یتم حظر الوالد من مبنى المدرسة دون تحدید موعد نتیجة لسلوك غیر الئق .6
 

لطجة أو المضایقة ، یعارض الوالد نتائج بعد أن یحقق المسؤول في إدعاء الب -البلطجة / المضایقة  نتائج  .7
 ھذا التحقیق

IV.  :المعاییر 
حقوق ومسؤولیات الطالب ، على سبیل المثال  موظف، تتضمن العوامل التي یدرسھا  حاالت اعادة النظرفي جمیع 
 :ال الحصر

 ما إذا كان الوالد قد التقى باحد االداریین فى المدرسة الخاصة بطفلھم. .1
 .یع السیاسات واإلجراءات اتباع جمما إذا تم  .2
 .إذا كانت حقوق الطفل قد انتھكت  ما .3
 وصحة وسالمة ورفاھیة الطفل والمجتمع المدرسي. .4
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V.    اعادة النظرعملیة 
من  /الوالد أوالً أن یلتقي مع المدیرعلى   یجببمجرد أن یتلقى أحد الوالدین قراًرا مدرسیا ،  -أین یتم اتخاذ القرار .1

اقشة القرار. إذا لم یوافق الوالد على قرار المدرسة استنادًا إلى المعاییر المذكورة أعاله ، فسیقوم ینوب عن المدیر لمن
 .طلب العادة النظرإبالغ الوالد كیفیة تقدیم المدیر / من ینوب عن المدیر ب

 
 یتم اتخاذ القرارات التالیة على مستوى المدرسة:

 تعیین التشرد  .1
 خطابات استبعاد الوالدین .2
 ویالت إلى مدرسة الحيالتح .3
 البلطجة / المضایقة نتائج  .4

 
 یتم اتخاذ القرارات التالیة في المكتب المركزي:

 التحویالت البرامجیة .1
 اختیار المدرسة .2
 التأدیبیة التحویالت .3

 
على قرار المكتب المركزي بناًء على المعاییر المذكورة أعاله ، فسوف یقوم موظفو المكتب  األھلإذا لم یوافق 

 تقدیم استئناف. بكیفیة  األھلكزي بإخطار المر
 

 طلب العادة النظرتقدیم  كیفیة   .2
 یوم 14بالنسبة لجمیع األمور المذكورة أعاله ، یجب على األھل إكمال النموذج المرفق وتقدیمھ في غضون فترة 

  ,N. Broad Street, Floor 2 440مكتب حقوق ومسؤولیات الطالب إما شخصیاً في  الىالقرار صدور عمل من
، جنبا إلى جنب مع جمیع الوثائق ذات الصلة   (parentappeals@philasd.org)و / أو بالبرید اإللكتروني 

 الواردة من المدرسة أو المكتب المركزي الذي اتخذ القرار.
 

والوثائق نموذج البمراجعة  حقوق ومسؤولیات الطالب، یقوم موظف في مكتب  طلبات اعادة النظرفي جمیع 
المصاحبة لھ. سیتم إخطار المدرسة والمشرف المساعد أو المكتب المركزي ذي الصلة بالقرار ، وإذا تطلب األمر 

 المكتب المركزي الذي اتخذ القرار.وف یتم طلب ذلك من المدرسة أومزیدًا من الوثائق التخاذ القرار ، فس
 

یوم عمل. لن  21جعة جمیع المواد واتخاذ قرار في غضون یقوم الموظف بمراسوف بمجرد استالم جمیع الوثائق ، 
 الوالد والمدرسة  یتم عقد جلسة استماع في االستئناف وسیتم اتخاذ القرار بناًء على الوثائق المقدمة. سیتم إخطار

 بالقرار.
 

VI. السیاسات ذات الصلة 
 : مدونة قواعد سلوك الطالب     118 
 لمنطقة التعلیمیة : المھمات التكلیفیة داخل ا     206
 : المضایقة غیر المشروعة     248
 : البلطجة / المضایقة عبر اإلنترنت     249 

 : الطالب المتشردین     251   
 

 2018 أغسطس 27 :المفعول  سریانتاریخ 
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  Request for Reconsideration /النظر إعادة طلب
 

 على ، المنطقة التعلیمیة مكتب عن صادر قرار في النظر إعادة طلب لیمیةالمنطقة التع طالبل واألوصیاء األمور ألولیاء یحق

 إلى شخصیًا ھوقم بتسلیم النموذج ھذا صفحتي من كالً  أكمل ، النظر إعادة طلب الستكمال. المرفق اإلجراء في المبین النحو

N. Broad Street, Suite 243 440 إلى  اإللكتروني البرید عبربارسالھ  أوparentappeals@philasd.org 

 
 

      : Date / التاریخ
 

           :Parent/Guardian Name /اسم ولي األمر / الوصي

   Zip Codeالرمز البریدى/        : Address  /العنوان

        : rAdditional Numbe /رقم اضافى     :Phone Number /ھاتف رقم ال

        : Email address of parent  /لولى األمرعنوان البرید اإللكتروني 

    : Student DOB  /الطالب میالدتاریخ      : Name of Student /اسم الطالب

  : Current Grade/الحالى  الصف     :Name of School  /الحالیة  اسم المدرسة

            :  SID#  / رقم ھویة الطالب

 
 Does your child currently receive any of the / )المناسب المربع حدد( أنواع الدعم التالیة؟ من أي حالیا طفلك یتلقى ھل

(Check appropriate box) following supports? 
 

 504 504  اتفاقیات خدمة Service Agreements /  
 التعلیم الفردیة  خطة)IEP( Individualized Education Plan (IEP) /  
 العالجیة المدرسیة ( الخدماتSTS( School Therapeutic Services (STS) /  
 اللغة اإلنجلیزیة ( متعلميELL(  English Language Learners (ELL) /  

 

 : / Please check the reason for your request طلبكیرجى التحقق من سبب 
 التحویالت التأدیبیة Disciplinary Transfers /  
 امجیةالتحویالت البر Programmatic Transfers /  
 تحویالت مدرسة الحي Neighborhood School Transfers /  
 اختیار المدرسة School Selection /  
 تعیین التشرد Homelessness Designation /  
 استبعاد الوالدین Parental Exclusion Letters /  
 نتائج البلطجة / المضایقة Bullying/Harassment Findings /  
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 تلقیتھ)  الذى الخطاب من نسخة بتضمین قم( اسم المكتب أو الشخص الذي اتخذ القرار

   Name of Office or Person who made the decision (include a copy of the letter you received)  /  : 

               

 

 ؟  What decision was made  /هم اتخاذر الذي تالقراھو ما 
              

              

              

              

               

 

 ؟ What outcome are you seeking / النتیجة التي تبحث عنھا ھى ما
              

              

              

              

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 اختیار طلبات تتضمن أن یجب ، مثال( تسعى الیھا التي النتیجة تدعم التي الوثائق جمیع بإرفاق قم ، الطلب ھذا إلكمال :ملحوظة 
 ).القیاسى االختبار ودرجات السابع الصف عالمات بطاقة المدرسة


