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 نرتقي جميعًا، عندما يرتقي الطالب  
 

 أوالعمر أو الدين ( على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقةDPSCDال تميز المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة ) 
 .   detroitk12.org/admin/complianceدخول إلى الرابط اإللكتروني ال( أو 313)-240-4377إتصل بمنسق الحقوق المدنية على الرقم  

 
  2021، 10آذار/مارس 

 
ويت المجتمعية العامة )   ( من طالب الصف الثالث،DPSCDاىل أولياء أمور المنطقة التعليمية لمدارس ديتر

  
ي عام 

(، والمشار إليه اآلن باسم "قانون القراءة حسب مستوى الصف MCL 380. 1280f)رابط إىل القانون 451، أصدرت والية ميشيغان القانون العام المرقم 2016ف 
ي تقييم القراءة للصف 

ط القانون إبقاء جميع الطالب الذين لم يحققوا درجة معينة ف  ي صفوفهم.  الثالث الثالث". يشتر
 ف 

 
ي صفوفهم هو  أريد 

 
ا بأن إبقاء الطالب ف

ً
ا راسخ

ً
ي    ع للوالية، فإن المنطقة التعليمية تؤمن إيمان قرار يجب اتخاذه بي   أن أؤكد لكم أنه بغض النظر عن نتيجة أي تشر

ي صفوفهم أثناء الجائحة الوطنية بناًء عىل در  مدير المدرسة والمعلم واألرسة. 
جة اختبار واحدة أمر غتر مقبول.   نتيجة لذلك، إذا ظل إضافة اىل ذلك، فإن إبقاء الطالب ف 

ي طلب اإلعفاء وتنفيذ عملية
ي صفوفهم من القانون ساري المفعول، فإننا نخطط لضمان فهم العوائل لحقهم ف 

متابعة سهلة للقيام بذلك.  الجزء المتعلق بإبقاء الطالب ف 

قية الطالب إىل الصف إضافة إىل ذلك، ستمنح المنطقة التعليمية إعفاءات تلقائي      باستخدام إعفاءات لألسباب الجيدة التالية:  الرابعا عندما يتأهل الطالب لذلك. سنقوم بتر

  

 ( الطالب لديه برنامج تعليم فرديIEP)  

  504الطالب لديه خظة تعليم   

  ي برنامج اللغة
ية مع أقل من ثالث سنوات من التدريس ف  ية كلغة ثانية )الطالب يتعلم اللغة اإلنجلتر     (ESLاإلنجلتر 

 ( ي القراءة لمدة عامير  أو أكتر
ا ف 
 
 مكثف

ً
ا وتلقر تدخًل

 
ي صفه سابق

  (iRIPتم إبقاء الطالب ف 

 ( ي القراءة لمدة عامير  أو أكتر
ي المدرسة السابقةiRIPالطالب مسجل لمدة تقل عن عامير  ولم يتم تزويده بتدخل مكثف ف 

   ( مناسب ف 

 الصف الثالث الطالب أعاد بالفعل   

 ( ي التقييم البديل
ي القراءة للصف الثالث من خالل األداء ف 

  (i-Readyيبير  الطالب مستوى ف 

  ي غضون
ف يوافق عىل الطلب 30يطلب وىلي األمر أو المعلم اإلعفاء لسبب وجيه ف  ي الصف والمشر

ا من إشعار اإلبقاء ف    يوم 

 

ي صفِه بموجب القانون أن يطلب ترقية طالب الصف الثالث.  نحن نتفهم أن هناك الكثتر من القلق من العائالت  يمكن لوىلي األمر أو المعلم ألي طالب يتم إبقاءه
ف 

قية الط . تهدف هذه الرسالة إىل طمأنة العوائل بأن المنطقة التعليمية مستعدة لتر
ُ
ي صفه

الب بغض النظر عن اإلجراءات والمجتمع فيما يتعلق بإبقاء الطالب المطلوب ف 

ي صفوفهم هذا العام.  ال
ي نسبة الطالب الذين يبقون ف 

يعية من خالل اإلعفاءات.  كنتيجة لذلك، ال نتوقع زيادة ف   تشر

 

ي الصف المطلوب بموجب القانون لهذا العام، فور إصدار درجات الطالب 
ي الترصف والقضاء عىل مسألة اإلبقاء ف 

يعي ف  إلختبار الطالب للتقدم إذا فشل المجلس التشر

ي M-STEPتعليمي لوالية ميشيغان )ال ي الصف من الوالية.  سيتضمن التبليغ الكتاب 
(، المنطقة التعليمية ستبلغ أولياء أمور الطالب الذين سيستلمون خطابات اإلبقاء ف 

ا لوىلي األمر/الوصي لطلب اإلعفاء لسبب وجيه.  ستكون المدارس عىل استعداد لدعم العوائل من خالل استكمال 
 
ي موقع المدرسة.  ستسمح هذه استبيان

اإلستبيان ف 

ي بيئة داعمة، مثل مدرسة طفلك.  
لهم أو ف  اتيجية للعوائل بطلب اإلعفاء من مت    اإلستر

 

ي حالة 
ي الصف المطلوب بموجب القانون. ف 

ي مستوى الصف وتقليل تأثتر اإلبقاء ف 
م المنطقة التعليمية بمساعدة كل طفل عىل القراءة ف  ي الصف من إزالة جزء اإل تلتر 

بقاء ف 

يعية، ستقوم  المنطقة التعليمية بتحديث العوائل بهذه المعلومات.  إذا كانت لديك أية أسئلة أو م ا من قبل الهيئة التشر
 
خاوف بشأن "قانون القراءة حسب القانون مؤقت

ج  اإلتصال بمدير مدرستك.    مستوى الصف الثالث"، فتر

  

 

ي 
ي فيتر  نيكوالي ب 

ف العام  المشر
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