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 برامج التعليم البديل

 

I. الهدف 

 

وضع اإلجراءات الالزمة لتقديم برامج التعليم البديل التي تهيء خطة تدريسية للطالب الذين ال يالئمهمم برامجمج التعلميم 

 المدرسية التقليدية احتيجججتهم األكجديمية أو االجتمجعية أو السلوكية أو العجطفية.النظجمي أو الذين ال تلبي البيئة 

 

II. :تشتمل برامج التعليم البديل على 

 

A. المرحلة المتوسطة 

 

 للتعليم البديل )الصفوف من السجدس حتى الثجمن(؛ New Dominionمركز  .1

 

هذا البراجمج مصمم للطالب المذين يقوموف رتمرإل اإليقمجف طويمل األجمل (: CBIالتعليم بجستخدام الكومبيوتر ) .2

( يحومروف همذا IEP)ورقجً لمج يفرضه رريق براجمج التعليم الفمرد  المخصم   أو الطرد. الطالب المعجقوف

البراجمج بجاتظجر صدور القرار النهجئي حول اإلجراء التأديبي عن مكتب خدمجت الطالب والبرامج البديلمة أو 

 مجلس إدارإل المدارس، أو أثنجء تنفيذ عقوبة اإليقجف طويل األجل أو الطرد؛ وعن 

 

 الخدمجت التعليمية ضمن برامج بديلة أخرى. .3

 

B. المرحلة الثجاوية 

 

 المدرسة الليلية؛ .1

 

 المدرسة الثجاوية االرتراضية؛ .2

 

 17-16لألعمجر  GEDبراجمج  .3

 

 للتعليم البديل )الصفوف من التجسع حتى الثجاي عشر(؛ New Directionsمركز  .4

 

 الدراسة المستقلة؛ .5
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(: هذا البراجمج مصمم للطالب المذين يقوموف رتمرإل اإليقمجف طويمل األجمل CBIالتعليم بجستخدام الكومبيوتر ) .6

( يحومروف همذا IEP)ورقجً لمج يفرضه رريق براجمج التعليم الفمرد  المخصم   المعجقوفأو الطرد. الطالب 

البراجمج بجاتظجر صدور القرار النهجئي حول اإلجراء التأديبي عن مكتب خدمجت الطالب والبرامج البديلمة أو 

 عن مجلس إدارإل المدارس، أو أثنجء تنفيذ عقوبة اإليقجف طويل األجل أو الطرد؛ و

 

 الخدمجت التعليمية ضمن برامج بديلة أخرى. .7

 

III. أحكجم عجمة 

 

A. ين عممدم مالءمممة بيئممة التعلمميم النظممجمي أو البيئممة المدرسممية بمميعتبممر الطممالب مخممولين لوضممع التعلمميم البممديل عنممدمج يت

الطممالب الممذين يحتممججوف أخممذ  -علممى سمبيل المثممجل ال الحصممر-النظجميمة لتلبيممة احتيججممجتهم.  يتومممن أولئمم  الطلبممة 

نجهج جديمدإل الكتسمجب سمجعة معتممدإل أو إعمجدإل رصمول دراسمية الكتسمجب سمجعة معتممدإل، والطمالب المذين يسمعوف م

لممديهم احتيججممجت اجتمجعيممة أو عجطفيممة أو ، والطممالب الممذين (GED)للحصممول علممى ةممهجدإل تطمموير التعلمميم العممجم 

 سلوكية وال يمكن تلبيتهج ري بيئة مدرسية اظجمية.

 

B. ية أاه تم استنفجذ جميع وسجئل التدخل قبل إحجلة الطجلب إلى براجمج التعليم البديل.تومن المدرسة األسجس 

 

C. .يمكن اكتسجب سجعجت كجرايجي المعتمدإل ري برامج التعليم البديل من خالل الخبرإل العملية و/أو الدراسة المستقلة 

 

D.  اختبجرات اإلدارإل العجمة للمدارس والوالية.يتعين على الطالب ري برامج التعليم البديل أف يستوروا جميع ةروط 

 

IV. إجراءات اإلحجلة 

 

 يمكن أف يعدل وضع الطجلب أو يعجد إلحجقه ري براجمج التعليم البديل بجلطرق التجلية:

 

A. يتعين على الطجلمب الرابمب بجاللتحمجق رمي برامجمج المدرسمة الليليمة أو برامجمج تطموير التعلميم العمجم  اإلحجلة الذاتية

GED أو برامجمج المدرسمة الصميفية أو المدرسمة الثجاويمة االرتراضمية أف يررمع امموذل التسمجيل  17-16جر لألعم

 المالئم ويتبع اإلجراءات المحددإل لذل  البراجمج.

 

B. يستطيع الطجلب الذ  يواجه صعوبجت ري البيئة المدرسمية التقليديمة أل  سمبب  اإلحجلة من قبل المدرسة األسجسية-

أف يحجل مبجةمرإل إلمى أحمد مراكمز التعلميم البمديل ورقمجً إلحمجالت القمجاوف  -ذات العالقة بجلتأديببمج ري ذل  الشؤوف 

Tier III. 
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C.  تعممديل الوضممع/إعجدإل اإللحممجق ألسممبجب تأديبيممة مممن قبممل مكتممب خممدمجت الطممالب( والبممرامج البديلممةOSMAP أو )

 مجلس إدارإل المدارس

 

سمجرية خمالل همذا  ةروط التدابير الوقجئية اإلجرائية للتعليم الخجص ري واليمة ريرجينيمجلطالب التعليم الخجص تبقى 

 اإلجراء.

 

بمرامج  ، يمكمن أف يعمدل وضمع الطجلمب أو يعمجد إلحجقمة رمي22.1-277.2:1ورقجً ألحكجم قجاوف والية ريرجينيج رقمم 

التعليم البديل ألسبجب تأديبية من قبل مكتب خدمجت الطالب والبرامج البديلة أو ممن قبمل مجلمس إدارإل الممدارس إذا 

 تبين أف الطجلب:

 

متهم بمخجلفة تم اإلبالغ عنهج ري المدرسة ذات عالقة بجألسلحة أو المشروبجت المسكرإل أو المواد المخدرإل، أو  .1

 آخر؛ أو تسببت ري إيذاء متعمد لشخ 

 

متهم بمخجلفة أحد سيجسجت مجلس اإلدارإل أو قواعد السلوك الخجصة بمدارس برينس ويليجم العجمة ولهمج عالقمة  .2

 بجألسلحة أو المشروبجت المسكرإل أو المواد المخدرإل، أو تسببت ري إيذاء متعمد لشخ  آخر؛ أو

 

درسمة ذات عالقمة بجألسملحة أو المشمروبجت وِجد أاه مداف أو بير بر ء اتججه مخجلفة تم اإلبمالغ عنهمج رمي الم .3

المسكرإل أو المواد المخدرإل، أو مخجلفة تم اإلبالغ عنهج ري المدرسة تسمببت أو كجامت ستسمبب إيمذاء ألةمخجص 

 آخرين؛ أو

 

وِجد أاه مداف أو بير بر ء اتججه مخجلفة تم اإلبالغ عنهج ري المدرسة تستوجب اإلرصجح عنهج للمشرف العجم  .4

من قجاوف والية ريرجينيمج التمي حمددت تلم  المخجلفمجت  260- 16.1(Gورقجً ألحكجم المجدإل رقم )على المدارس 

من هذه الالئحمة تحمت عنمواف قجئممة بجلمخجلفمجت التمي تبلما عنهمج الممدارس والتمي تتسمبب  Iوتدرل ري المررق 

أو يطمرد بسمبب ترارمع أممجم  أو يسمتبعد لفتمرإل طويلمةبإعجدإل إلحجق الطجلب بسبب طبيعة التهمة، أو يعمجد إلحجقمه 

 المحكمة ذ  عالقة بجلتهمة؛ أو 

 

عنممد ارتكجبممه لجممرائم خطيممرإل أو متكممررإل تخممجلس سيجسممجت مجلممس إدارإل المممدارس أو قواعممد السمملوك الخجصممة  .5

 بمدارس برينس ويليجم العجمة؛ أو

 

 صدر بحقه إيقجف طويل األجل أو طرد من المدرسة. .6
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V. ري براجمج التعليم البديل تحديد الوضع 

 

A. تحديد الوضع  ري براجمج التعليم البديل من قبل المدرسة األسجسية 

 

بمرامج التعلميم البمديل، ريقموم الممدير أو ممن ينموب عنمه بررمع إةمعجر أحمد ري حجل أوصى المدير بوضع الطجلب ري 

 ي بهم لمنجقشة التوصية.خطي بتل  التوصية مع اسخة من هذه الالئحة إلى الطجلب وولي أمره/وصيه ويلتق

 

خالل ثالثة أيجم دراسية من تجريخ االجتمجع بجلممدير أو ممن  OSMAPيحق للطجلب أف يررع طلبجً خطيجً إلى مكتب 

مسؤول التحقيق ري مكتب خدمجت الطالب والبرامج البديلة كمج هو مبمين رمي  ينوب عنه للمطجلبة بجلسة سمجع أمجم

 أداجه. VIالفقرإل 

 

B.  اإللحجق بسبب المخجلفجت المدرسية التي تم اإلبالغ عنهجإعجدإل 

 

ممن همذه  IV.Cعند استالم اإلدارإل العجمة للمدارس لإلةعجر الذ  يفيد بتورط الطجلب ري السلوك المبين رمي الفقمرإل 

بمراجعمة التهممة كمي يقمرر إذا ممج كمجف ممن الومرور  وضمع الطجلمب رمي بمرامج  OSMAPالالئحة، يقوم مكتمب 

مالءممة بمرامج  OSMAPالبديل. لمثل تل  الحجالت التي يقرر ريهج مكتب خدمجت الطالب والبرامج البديلة التعليم 

جلسمة السممجع التمي  لالتعليم البديل، يقوم المكتب بررع إةعجر خطي إلى الطجلب وولمي األمر/الوصمي القمجاواي حمو

سيحومممرهج الطجلمممب وولمممي  بإةمممراف مسمممؤول التحقيمممق رمممي ذلممم  المكتمممب والتمممي OSMAPسمممتعقد رمممي مكتمممب  

األمر/الوصمي القممجاواي. كممج يمكممن لمسمؤول التحقيممق رممي مكتمب خممدمجت الطمالب والبممرامج البديلمة أف يقممرر لممزوم 

حوور الطجلب ري برامج التعليم البديل. وري حجل عدم موارقة الطجلب أو ولي األممر أو الوصمي علمى قمرار جلسمة 

جلممب أو ولممي األمممر أو الوصممي أف يررممع اسممتئنجرجً لقممرار مكتممب ، ريحممق للطOSMAPالسمممجع المنعقممدإل رممي مكتممب 

OSMAP  إلى مجلس إدارإل المدارس كمج هو مبين ري الفقرإلVII .أداجه 

 

C. تعديل الوضع اتيجةً لإليقجف طويل األجل أو الطرد 

 

بعنواف  744-1إذا ررعت توصية بإيقجف الطجلب لفترإل طويلة أو بطرده، رتتبع اإلجراءات المفصلة ري الالئحة رقم 

قمد يلمزم  بعنواف "اإليقجف طويل األجمل أو طمرد الطمالب".  745-1"اإليقجف قصير األجل للطالب" والالئحة رقم 

 حوور الطجلب ري برامج التعليم البديل بعد قوجئه عقوبة اإليقجف طويل األجل أو الطرد.
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VI.  جلسجت السمجع المنعقدإل ري مكتبOSMAP 

 

بإخطمجر  OSMAP، يقموم مكتمب OSMAPري حجل ااعقجد جلسة سممجع رمي مكتمب خمدمجت الطمالب والبمرامج البديلمة 

 OSMAPالطجلممب وولممي أمره/وصمميه بتممجريخ ووقممت وموقممع جلسممة السمممجع التممي يممديرهج مسممؤول التحقيممق رممي مكتممب 

 بصفته ممثالً للمشرف العجم للمدارس.

 

VII. لمدارسطلب االستئنجف الخطي إلى مجلس إدارإل ا 

 

A.  يعتبممر قممرار مسممؤول التحقيممق رممي مكتممب خممدمجت الطممالب والبممرامج البديلممةOSMAP  اهجئيممجً مممج لممم يررممع الطجلممب

 أيجم تقويمية من تجريخ تحرير خطجب القرار. 10خالل  OSMAPاستئنجرجً خطيجً إلى مكتب 

 

B. ع المنعقممدإل رممي مكتممب يقمموم مجلممس إدارإل المممدارس بمراجعممة كممل مممن القوممية والتسممجيل الصمموتي لجلسممة السمممج

OSMAP  ري أقرب ررصة متجحة. يكموف قمرار مجلمس إدارإل الممدارس حمول تحديمد الوضمع رمي التعلميم البمديل أو

 إعجدإل اإللحجق اهجئيجً.

 

VIII. الحوور 

 

خطة التعليم البمديل ولمم من قجاوف والية ريرجينيج، يعتبر الطجلب الذ  وضعت له  22.1-254كمج هو مبين بجلالئحة رقم 

يمتثل لشروط تل  الخطة يعتبر مخجلفجً لقوااين الحوور المدرسي اإللزامي. وللمشرف العجم على المدارس أو المسؤول 

عن الحوور ري اإلدارإل المدرسية التي كجف الطجلمب ملتحقمجً ريهمج السملطة للبحما أو التحقمق ممن امتثمجل الطجلمب مبجةمرإلً 

 سي اإللزامي.لقوااين الحوور المدر

 

 يتلقى الطالب ري جميع برامج التعليم البديل تدريسجً عجلي الجودإل يستند بشكل مبجةر إلى منجهج مدارس برينس ويليجم العجمة.

 

تقممع علممى المشممرف العممجم المسممجعد لشممؤوف تعلممم الطممالب والمحجسممبية )أو مممن ينمموب عنممه( مسممؤولية تطبيممق هممذه الالئحممة 

 ومراقبتهج.

 

رف العجم المسجعد لشؤوف تعلم الطالب والمحجسبية )أو من ينوب عنه( مسمؤولية مراجعمة همذه الالئحمة رمي تقع على المش

 .2020عجم 

 

 

 

 

 

 

 مدارس برينس ويليجم العجمة



 
   Iالمررق 

  681-1الالئحة رقم 

  

 

 

 

طبيعة التهمة، أو لمدارس والتي تتسبب بإعجدإل إلحجق الطجلب حسب لقجئمة بجلمخجلفجت المدرسية التي تقتوي اإلبالغ عنهج 

 تقتوي إعجدإل اإللحجق أو اإليقجف طويل األجل أو الطرد بسبب الترارع أمجم المحكمة لتهمة مج

 

 

من قجاوف والية ريرجينيج يحق لإلدارإل العجممة لممدارس المقجطعمة إيقمجف أو طمرد الطجلمب الصمجدر  277-22.1(B) ورقجً للقسم رقم

ممن قمجاوف واليمة  260-16.1(G)نجئية أو أكثر ممن المخجلفمجت المدرجمة رمي القسمم رقمم بحقه حكم بجنحة حدث أو إدااة بمخجلفة ج

 ريرجينيج. وتتومن المخجلفجت ورقجً لقجاوف والية ريرجينيج مج يلي:

 

)القسمم وممج يليمه( أو الممجدإل الخجمسمة  18.2-279مخجلفجت األسلحة النجرية بموجب المجدإل الرابعمة )القسمم رقمم  .1

وممج يليمه(، أو الممجدإل السمجبعة )القسمم  18.2-307-1ج يليه(، أو المجدإل السجدسة )القسم رقمم وم 18.2-299رقم 

 ؛18.2ومج يليه( من الفصل السجبع من القجاوف رقم  18.2-308رقم 

 ؛18.2ومج يليه من الفصل الرابع من القجاوف  30-18.2القتل العمد بموجب المجدإل األولى من القسم رقم  .2

ومج يليه من الفصل الرابع  18.2-51واإليذاء الجسد  بموجب المجدإل الرابعة من القسم رقم الهجوم اإلجرامي  .3

 ؛18.2من القجاوف 

يليمه ممن الفصمل الرابمع ممن وممج  18.2-61االعتداء الجنسي اإلجرامي بموجب المجدإل السجبعة ممن القسمم رقمم  .4

 ؛18.2القجاوف 

تصنيع أو بيع أو منح أو توزيع أو حيجزإل المواد المدرجمة رمي الجمدولين األول والثمجاي ورقمجً للممجدإل األولمى ممن  .5

 ؛18.2من الفصل السجبع من القجاوف  18.2-247القسم رقم 

ممن الفصمل  18.2-247تصنيع أو بيع أو توزيع المجريجواامج )المخمدرات( ورقمجً للممجدإل األولمى ممن القسمم رقمم  .6

 ؛18.2من القجاوف  السجبع

وممج يليمه ممن  18.2-77إحراق المبجاي عمداً ومج يرتبط بذل  من جرائم بموجب المجدإل األولى ممن القسمم رقمم  .7

 ؛18.2الفصل الخجمس من القجاوف 

 ؛18.2-93حتى  18.2-89السطو ومج يرتبط بذل  من جرائم بموجب اللوائح من  .8

 ؛18.2-58السرقة بموجب الالئحة رقم  .9

 ؛18.2-46.2أاشطة عصجبجت الشوارع اإلجرامية المحظورإل بموجب الالئحة رقم  .10

 ؛  أو18.2-46.3§  تجنيد قجصرين آخرين ري أحد أاشطة عصجبجت الشوارع اإلجرامية بموجب الالئحة رقم .11

 .18.2-42.1أحد أعمجل العنس عن طريق عصجبة وذل  بموجب الالئحة رقم  .12

 

بعنمواف "اإليقمجف قصمير األجمل  744-1على حجالت إيقجف الطالب أو طردهم ورقجً لالئحة رقمم   تنطبق هذه القجئمة من المخجلفجت

بعنممواف "اإليقممجف طويممل األجممل أو طممرد الطممالب"، بجإلضممجرة إلممى إجممراءات التسممجيل األولممي   745-1والالئحممة رقممم  "للطممالب

"التصممريح عممن السممجل الجنممجئي والتممأديبي للطفممل قبممل بعنممواف  715-5للطممالب رممي مممدارس المقجطعممة كمممج حممددتهج الالئحممة رقممم 

 تسجيله".


