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 تعليمال

  النجاح والرسوب

 االبتدائية المرحلة

 

I. احـالنج 

 

A. من الهام أخذ قدرات الطالالب  تقدم معقول. لتحقيقبحيث تمنح الفرصة الكافية تحديد الصـّف جري ي

يام. ال بالالد مالالن فيهمالالا أدا م مر الال ونوإنجالالاتاتهم فالالع االرتبالالارك وكالالذل  الدرجالالة والقسالالم اللالالذين يحققالال

. العالاديمراراة احتياجات جميع الطالالبك سالوا  الموبالوبين أو العالاديين أو مالن بالم دون المسالتو  

 بتمام يتركت رل  تقدم كل طالبك فال بد من تحقيق تقدم منتمم رل  مستو  المدرسة.االبما أّن 

B.  جالاح يكتسالب بالجهالد جيالدام أن الن االطالالب فهمالو ليتأكالدوا أنيجب رل  طاقم العمل بذل كالل الجهالود

 وال يأتع من تلقا  نفسه.

C.  ختبار معالايير الالتعلم لواليالة فيرجينيالا تعتبالر واجتياته الإن مهارات الطالب فع القرا ة والريا يات

 من العوامل األساسية للنجاح والرسوب. كذل  تؤخذ مهارات التواصل للطالب فع االرتبار.

D. لتالالالعك ورسالالب الطالالالب فالالع اختبالالار معالالايير الالالتعلم إذا مالالا اتخالالذ القالالرار بنجالالاح الطالالالب إلالال  الصالالف ا

الثالثك فينبغع رل  الطالب أن يشار  فع برنامج تعليمع إ افع أثنا  اليوم الدراسالع يغطالع نقالاط 

  عفه حسبما بو مالئم.

II.  الرسوب 

 هم. غير أن القرار يتخذ بعالدوفيقوم كل من المدير وأفراد طاقم العمل باتخاذ القرار برسوب الطالب فع صف

رلم وفهم الطالب وأوليا  أموربم أن بذا من أجل مصلحة الطالالب وتقالدمهم. يفتالرس رسالوب الطالالب فالع 

 الصفوف من الرو ة وحت  الخامس وفقام للشروط التالية:

A.  أكثر من مرة واحدة فع الصفوف من الرو ة وحت  الخامس.مسبقام ردم رسوب الطالب
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B. ف مهاراتاله رلال  أنهالا يصالنتوك ردم قالدرة الطالالب رلال  حفالم وتطبيالق المهالارات التعليميالة األساسالية

مهالارات الالتعلم األساسالية والمخرجالات قياسالام رلال  الحد األدن  من المأمول فالع ذلال  الصالف وذلال  

 المأمولة فع المقاطعة.

C. ت القليالالل انجالالإالواجبالالات التعوي الالية أو دون إنجالالات ثالر تغيالب الطالالالب رالالن المدرسالالة رشالالرة أيالالام أو أك

 تقديم تقرير طبع لمرٍس ما إل  اإلدارة المدرسية. ةمنها.  يمكن منح استثنا  فع حال

D. تالالالراح الرسالالالوب للمالالالرة الثانيالالالة فالالالع الصالالالفوف مالالالن الرو الالالة وحتالالال  الخالالالامس رلالالال  ولالالالع ققبالالالل ا

 Iثالالل البنالالد موالتأكالالد مالالن رالالدم جالالدواباك وسالالائل وبالالرامج متعالالددة طالالرح األمر/الوصالالعك ال بالالد مالالن 

 وبرامج أخر  مخصصة. وبرنامج القرا ة العالجع

E.  المرفالق( يجب إخطار أوليا  األمور/األوصيا  خطيامI( فالع نهايالة الفصالل األول )ام أسالبور 18 )أن بال

( إل  أوليا  األمور IIيعاد إرسال إخطار خطع آخر )المرفق  الرسوب محتمل لولدبم بشكل كبير.

أسالبورام(. باإل الافة إلال  ذلال  يف الل أن يعقالد  27)الثة لألسابيع التسعة الثفع نهاية الفترة التقويمية 

يمكالن اقتالراح الرسالوب للطالالب الالذين ينتقلالون المدرسون اجتمارات مع أوليا  أمور أولئ  الطلبة. 

إلالال  المدرسالالة بعالالد نهايالالة الفصالالل األول. يجالالب إخطالالار أوليالالا  األمور/األوصالاليا  خطيالالام ب مكانيالالالة 

 ك أو حالما يتم إقرار إمكانية الرسوب. همالتحاقمام من تاريخ يو 05الرسوب وذل  بعد 

F. المالالدرس أو النقالالا ك وتتالالألف اللجنالالة مالالن  استشالالارية للرسالالوب بحالالق كالالل طالالالب محالالط تعقالالد لجنالالة

. تقالوم اللجنالة بمراجعالة جميالع األمر مسؤول المصادر إذا لتموالمدرسينك والمدير أو نائب المديرك 

بنجالاح الطالالب أو رسالوبه إلال  المالدير. لنقالا ك ثالم ترفالع توصاليتها البيانات المتعلقة بالطالالب محالط ا

 يستدر  والدي الطالب لح ور اجتماع اللجنة. 

G.  رندما يقترح رسوب طالب ماك يرفع المدرس ملفام شامالم ألرمالال الطالالب اليوميالة إلال  اللجنالة لتقالوم

 بمراجعتها.

H. درجالالة النجالالاح فالالع تلالال  االختبالالارات  بالنسالالبة للصالالفوف التالالع يقالالدم فيهالالا اختبالالار معالالايير الالالتعلمك تؤخالالذ

 كواحدة من األسباب المتعددة. 

I.  المرفالالق( يرفالالع إخطالالار خطالالعIII إلالال  أوليالالا  األمالالور قبالالل )يالالوم رمالالل رلالال  األقالالل مالالن إغالالالق  05

 المدرسة. 

J.  من خالل التماس خطالع وذلال  وفقالام ترفع ارترا ات أوليا  األمور رل  قرارات النجاح والرسوب

"التماس الشؤون الطالبية" وكما بو موصوف فع خطالاب الرسالوب  730 لما جا  فع السياسة رقم

 الثالث والنهائع الذي أرسلته المدرسة.
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III. تسـريعال 

إلال  صالف  ب لالطاالبتسالريع )بتجالاوت( باتخالاذ القالرار  المتخصصالين يقوم كل مالن المالدير وأفالراد طالاقم العمالل

ب وتقدماله. لالمور أن بالذا مالن أجالل مصاللحة الطااألب وأوليا  لغير أن القرار يتخذ بعد رلم وفهم الطاأرل . 

 مع مراراة ما يلع:ب الالطيقترح تسريع 

A.  من قبل مصادر تعليم الموبوبين أو فع مركت الموبوبين.   -نه يتلق  تعليمهأأو - الطالبإحالة 

B. ات الكافية وال يوجد أية أنشطة تعليمية حالية فع صفه الحالع تناسبه.تم تتويد الطالب بالمعلوم 

C.  التدخل المدرسع.تمت إحالة الطالب إل  فريق 

D.  نتائج االختبارات والمراقبة )الن جك رادات العملك االرتمالاد رلال  الالذات( تثبالت أن الطالالب مسالتعد

ريب. إذا كان أدا  الطالالب ية التجاللغة بغرادةم يجري تسريع الطالب فع الريا يات و/أو للتسريع. 

مر يام يجري تسريع مواد أخالر . تؤخالذ درجالة النجالاح فالع اختبالارات معالايير الالتعلم فالع االرتبالار 

 .التخاذ القرار

E.  مراقبة الطالب بغية التأكد أن لديه الن ج الكافع والمهارات االجتمارية ال رورية لتسالريعه تجري

فترة التجريبية تتم إحاطة أوليا  األمور/األوصيا  رلمالام بتقالدم إل  الصف التالع. أثنا  الكامل بشكل 

وبعد فترة تسعة أسابيع يعقد اجتمالاع يجمالع كالالم مالن الوالالدين والمالدرس الطالب وتكيفه االجتمارع. 

 والمدير لمناقشة تقدم الطالب وإلقرار أبلية الطالب للتسريع الكامل فع جميع المواد.

F. يرفالع المالدير القالرار مهنع لطاقم العملك وتوصية فريق التالدخل المدرسالع بنا م رل  كل  من القرار ال 

 بارتماد التسريع.
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 المتوسطة المرحلة

 

I -       تعديل الو عاحـالنج/ 

 

A. من الهام أخذ قدرات الطالالب  م معقول.تقد لتحقيقبحيث تمنح الفرصة الكافية تحديد الصـّف جري ي

وإنجاتاتهم فع االرتبارك وكذل  الدرجة والقسم اللذين يحققان فيهمالا أدا م مر اليام. ال بالد مالن مرارالاة 

بتمام يتركت رل  تقدم كل طالبك فال بالد مالن تحقيالق تقالدم منالتمم االاحتياجات جميع الطالب. بما أّن 

 رل  مستو  المدرسة.

B. جيالدام أن النجالاح يكتسالب بالجهالد  االطالالب فهمالو ليتأكالدوا أنبذل كالل الجهالود  يجب رل  طاقم العمل

 وال يأتع من تلقا  نفسه.

C.  عتبالالر مالالن العوامالالل يوالعلالالوم والتالالاريخ والعلالالوم االجتماريالالة والريا الاليات اللغالالة الطالالالب فالالع  أدا إن

ت اللغالالالة ولتحديالالالد مسالالالتو  أدا  الطالالالالب يؤخالالالذ فالالالع االرتبالالالار مهالالالارااألساسالالالية للنجالالالاح والرسالالالوب. 

والريا يات فع جميع موا يعها واألدا  الصالفع واختبالارات الالتعلم ونتالائج االختبالارات القياسالية إن 

 إلقرار النجاح أو الرسوب.فع اختبار معايير التعلم وجدت. كذل  تؤخذ فع االرتبار درجة النجاح 

D. معالالايير الالالتعلم  إذا مالالا اتخالالذ القالالرار بنجالالاح الطالالالب إلالال  الصالالف التالالالعك ورسالالب الطالالالب فالالع اختبالالار

ك فينبغالع رلال  الطالالب أن يشالار  فالع برنالامج تعليمالع إ الافع أثنالا  اليالوم الدراسالع للصف الخالامس

 يغطع نقاط  عفه حسبما بو مالئم.

E.  ل و عه ويرفالع إلال  الصالف يعدقترح تالمواد الدراسية األساسية األربعة يالذي لم ينجح فع الطالب

 أن تعديل و عه سيعود بالنفع رل  الطالب. التالع رندما تقرر لجنة تحديد الو ع و/أو المدير

F.  قالالد تقالالرر لجنالالة تحديالالد الو الالع رسالالوب الطالالالب ثالالم مراجعالالة الحالالالة فالالع شالالهر أغسالالطس إذا مالالا نجالالح

التعليميالالة المالئمالالة خالالالل الصالاليف. يطلالالب التقالالدم إلالال  االختبالالارات فالالع شالالهر الفصالالول الطالالالب فالالع 

 أغسطس لتحديد مستو  مهارات الطالب.
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II-      الصـّف التاسـع تعديل الو ع إل 

A.   يرفالع مالالدير المدرسالالة المتوسالالطة إلال  مالالدير المدرسالالة الثانويالالة قائمالة بأسالالما  الطالالالب المتالالرفعين إلالال

 .إل  خدمات خاصةالذين بم بحاجة الصف التاسع و

B.   ك إال أن بذا االجتمالاع ال المقترح تعديل و عهم الطلبةيجتمع المديران ليتلقوا المعلومات رن أولئ

ل و عه لاللتحاق برف ام محتمالم ألي طالب  يستهدف    الصف التاسع.ردِّ

III-      الرســوب 

A.  المرفالالق( فالالع جميالالع حالالاالت الرسالالوب يقالالوم المالالدرس ب خطالالار أوليالالا  األمور/األوصالاليا  خطيالالامIV )

لغالة او العلالوم التاريخ والعلوم االجتماريالة أو الريا اليات أو الباحتمال الرسوب فع إحد  مقررات 

( حالول بالذه المالواد إلال  Vأسبورام(. يعاد إرسال إخطار خطع آخر )المرفالق  08فع نهاية الفصل )

 أسبورام(.  27أوليا  األمور/األوصيا  فع نهاية الفترة التقويمية الثالثة لألسابيع التسعة )

B. األدا  اإلجمالالع  يقوم المدير بتشكيل لجنة )تتألف من إداري ومومفين متخصصين( لتقوم بمراجعالة

الطالب فع إجرا ات تحديد الو الع. تشالمل األسالباب التالع  للطالب. يتم إشرا  أوليا  أمور/أوصيا 

 ستراجعها اللجنة ما يلع:

a. .توصيات مدرسع الطالب 

b.  التعلم معاييردرجات األدا  فع اختبارات. 

c. ردم قدرة الطالب رل  حفم وتطبيق المهارات التعليمية األساسية. 

d. ل الطالب لواجباته بشكل منتمم.ردم إكما 

e.  مالالع التطالالور والسالاللو  رالالدم مال مالالة التطالالور الجسالالدي أو االجتمالالارع أو العالالاطفع للطالالالب

 المأمول من فئته العمرية.

f.  ت انجالإالواجبالات التعوي الية أو دون إنجالات تغيب الطالب رن المدرسة رشرة أيام أو أكثالر

ر طبالالع لمالالرٍس مالالا إلالال  اإلدارة القليالالل منهالالا.  يمكالالن مالالنح اسالالتثنا  فالالع حالالال تقالالديم تقريالال

 المدرسية.

g.  يعتبر ردد المرات التع رسب فيها الطالب مسبقام من األسباب المؤثرة فع قالرار النجالاح أو

تعديل الو ع أو الرسوب. سوف يطلب تقييم نفسع وأكاديمع اجتمالارع شالامل للطالالب إذا 

 . 8-0ما تعرس لرسوب سابق فع أي وقت خالل الصفوف من 
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h.  إذا ما كان البرنامج التعليمع الذي سيشار  فيه الطالب الراسب يلبالع االحتياجالات المحالددة

للطالب. فبعد أخذ ما سبق فالع االرتبالارك ترفالع اللجنالة توصاليتها إلال  المالدير بتعالديل و الع 

 الطالب أو برسوبه. 

C.  ك ثم يخطر مدرسع الطالب وأوليالا  أمره/أوصاليا ه )المرفالق بحق الطالب القرار النهائعيتخذ المدير

VI  .) 

D.  ترفع ارترا ات أوليا  األمور رل  قرارات النجاح والرسوب من خالل التماس خطالع وذلال  وفقالام

 ."التماس الشؤون الطالبية" 730فع السياسة رقم إلجرا ات االلتماس المفصلة 

 

 الثانوية المرحلة

I. سوب/الراحـالنج 

الطالب الذين يرفَّعون إل  الصف التاسع ولم ينجحوا أو لم يتقدموا الختبالارات معالايير الالتعلم فالع ل  ينبغع ر

   م.فع برنامج تعليمع إ افع يغطع نقاط  عفه واأن يشارك الريا يات و/أو اللغة االنكليتية

ددة باسالتخدام طالرق رديالدة يقدم الدرم للطالالب الالذين يعالانون مالن نقالاط  العف محال  1-649وفقام لالئحة رقم 

تعالويس السالارات المعتمالدة والالدورات الصاليفية والتعلاليم باسالتخدام  -رلال  سالبيل المثالال ال الحصالر–تت من 

 الكومبيوتر والمساردة بعد الدوام المدرسع والمدرسة الليلية.

جالالاح. ويالالتم يالالتم اكتسالالاب العالالدد القياسالالع للسالالارات المعتمالالدة مالالن خالالالل إتمالالام متطلبالالات البرنالالامج التعليمالالع بن

ومالن خالالل تحقيالق  كمالن خالالل إتمالام متطلبالات البرنالامج التعليمالع بنجالاحالمحققة اكتساب السارات المعتمدة 

درجة النجاح فع اختبارات معايير التعلم المقدمالة فالع نهايالة البرنالامج والمصالادقة مالن قبالل المجلالس التعليمالع 

 للوالية.

 ى الصف التالي:ودرج فيما يلي الشروط المعتمدة إلقرار الترفع إل

A. الصف التاسع 

يرفَّع الطالب إل  الصف التاسع رندما يتمون الصف الثامن بنجاح وذل  وفقام لما بالو موصالوف فالع 

 فصل المرحلة المتوسطة من بذه الالئحة.

B. الصف العاشر 

يرفَّع الطالب إل  الصف العاشررندما يكتسالبون خمالس سالارات معتمالدة قياساليةك بحيالث يكالون ثالالث 

 ارات المعتمدة الخمسة مكتسبة من قائمة البرامج اإللتامية. من تل  الس
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C. الصف الحادي رشر 

معتمالدة قياساليةك بحيالث إحالد  رشالرة سالارة  يكتسالبونرشالررندما حالادي يرفَّع الطالب إلال  الصالف ال

 .مكتسبة من قائمة البرامج اإللتاميةاإلحد  رشرة عتمدة من تل  السارات المست يكون 

 

D.  الثانع رشر الصف 

ست رشرة سارة معتمدة قياساليةك بحيالث يكالون  إل  الصف الثانع رشررندما يكتسبونيرفَّع الطالب 

 تسع من تل  السارات المعتمدة السّت رشرة مكتسبة من قائمة البرامج اإللتامية.

 

II. 02 - 9ف التتابع التعليمع فع الصفو 

A.  فيما يخال  المالواد المتتابعالة كاللغالة االنكليتيالة والريا اليات واللغالة األجنبيالةك ال يلحالق الطالالب فالع

 مستو  أرل  من البرنامج ما  لم يتموا المستو  األدن  منه إال ب ذن المدير.

B.  سبون من أخالذ مالواد مالن الصالف الالذين لالم يلتحقالوا باله بعالد إذا مالا حققالوا شالروط ارالال يمنع الطالب

 االلتحاق بالبرنامج.

III. إشعار أوليا  األمـور 

A. مالادة مالن مالواد  ةباإل افة إل  بطاقات التقويمك يجالب إخطالار أوليالا  أمالور الطالالب الراسالبين فالع أيال

( باإل الافة إلال  VII)المرفق المرحلة الثانوية خطيام من قبل مدرس الفصل فع نهاية الفصل األول 

 ذل ك يوص  المدرسون بعقد اجتماع مع أوليا  أمور/أوصيا  أولئ  الطالب.

B.  إذا اسالتمر الطالالب فالع الرسالوب حتال  نهايالة الفتالرة التقويميالة الثالثالة لألسالابيع التسالعة فيجالب إخطالالار

 أوليا  األمور/األوصيا  مرة أخر  خطيام.

)أو من ينالوب رناله( مسالؤولية تطبيالق ومراقبالة بالذه للمرحلة المالئمة المشرف العام المسارد المدير ويتحمل 

 .الالئحة

)أو مالن ينالوب رناله( مسالؤولية مراجعالة بالذه تعلم الطالب والمحاسبية يتحمل المشرف العام المسارد لشؤون 

 .2107فع العام الالئحة 

 

 المرفقات

 مدارس برينس ويليام العامة 



 Iالمرفق               نمــوذج

 1-665لالئحة رقم ا               

 مدارس برينس ويليام العامة

 والية فيرجينيا –ماناساس 

 

 

 التاريخ: _______________          

 

 رتيتنا

كالاديمع األ همتقالدمفالع الطالالب  يتعسالررنالدما وتتعهد بنجاح كل طالالب فالع مجتمعنالا المحلالع. إن مدارس برينس ويليام العامة 

ك يتعالين رلينالا إشالعار 1-665جميعالام التخالاذ التالدابير التالع ت المن نجالاحهم. ووفقالام لالئحالة رقالم عالاون نت خالل العام الدراسالعك 

 فيه خالل العام الدراسع القادم.بقائه احتمال ه الحالعك وبالتالع أوليا  األمور/األوصيا  باحتمال رسوب ولدبم فع صف

 ناته ومالع مخرجالات إدارة المالدارسقمنا بتقييم تقدم ________________________________ مقارنة مع إمكا

لعلاله مالن مصاللحة ____________________________ أن  ك وقررنا وجالود مالا يقت الع القلالق. لمرحلته الصفية

 يبق  فع الصف ___________ لعاٍم آخر.

رات الطالب فع مهافإن فلسفتنا فع مدارس برينس ويليام العامة تقت ع أن ال يرفَّع الطالب من صف  إل  آخر بشكل تلقائع. 

ساللوكيات فالع االرتبالار القرا ة والريا يات من العوامل الرئيسة فع اتخاذ قرار نجاحه أو رسوبه. باإل افة إل  ذلال ك تؤخالذ 

 رمل الطالب ومهارات التواصل لديه وقدراته ومستو  ن جه. 

مدرسية نجالاح _____________ إلال  فسوف تقرر لجنة الرسوب الإذا ما لمسنا تقدمام كافيام خالل الفصل الدراسع القادم 

 الصف التالع.

 ال تترددوا بالتواصل معنا إذا رغبتم باالجتماع معنا لمناقشة األدا  المدرسع لولدكم.

 

 مخلصكم

______________ 

 توقيع المدرس

______________ 

 توقيع المدير

______________ 

 اسم المدرسة

 

 والمدرس  إشعار مه مدير المدرسة االتتدائية

 تاحتمال رسوب الطالة

ARABIC BA 
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 IIالمرفق               نمــوذج

 1-665لالئحة رقم ا               

 مدارس برينس ويليام العامة

 والية فيرجينيا –ماناساس 

 

 

 التاريخ: _______________          

 

 رتيتنا

كالاديمع األ همتقالدمفالع الطالالب  يتعسالررنالدما وإن مدارس برينس ويليام العامة تتعهد بنجاح كل طالالب فالع مجتمعنالا المحلالع. 

ك يتعالين رلينالا إشالعار 1-665ن جميعالام التخالاذ التالدابير التالع ت المن نجالاحهم. ووفقالام لالئحالة رقالم نتعالاو خالل العام الدراسالعك 

 .رند نهاية الفترة التقويمية الثالثة ما تال محتمالم  رسوب ولدبم فع صفه الحالعبأن  خطيام  أوليا  األمور/األوصيا 

ع التسعة الما اليةك وال تال الرسالوب خالل األسابيقمنا بتقييم تقدم ________________________________ 

تجتمع لجنة للمعاينة قبالل صالدور القالرار النهالائع بالنجاح/الرسالوب وف س. الوقتحت  بذا من قبلنا  ةالمقترح ولالحـلأحد بو 

  ______ك رند ________ك _________ك _______المورد المقترح الجتماع اللجنة بو وذل  خالل شهر مايو. 
 )الشهر(                   )العام(                        )السارة(            يوم(    )ال                 

 .وسوف يعقد االجتماع فع ______________________________________________________

 نرجو إرالمنا إذا ما كان ب مكانكم ح ور االجتماع.

 ربر الهاتف. التواصل أو معكم شخصع اجتماع  بعقد ألقوم عتواصل معال تترددوا بالإذا كان لديكم أية استفساراتك ف

 

 مخلصكم

______________ 

 المدير توقيع 

______________ 

 اسم المدرسة 

______________ 

 رقم الهاتف

 

 إشعار مه مدير المدرسة االتتدائية

 ما زال محتملا  رسوب الطالةتأن 

ARABIC BA 
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 IIIالمرفق               نمــوذج

 1-665لالئحة رقم ا               

 مدارس برينس ويليام العامة

 الية فيرجينياو –ماناساس 

 

 

 التاريخ: _______________          

 

 رتيتنا

كالاديمع األ همتقالدمفالع الطالالب  يتعسالررنالدما وإن مدارس برينس ويليام العامة تتعهد بنجاح كل طالالب فالع مجتمعنالا المحلالع. 

رسالميام بالأن ولالدكم  ألشعركم أرسل لكم بذا الخطابنتعاون جميعام التخاذ التدابير التع ت من نجاحهم.  خالل العام الدراسعك 

_________________________________ وبو طالب فع الصف ________ سيعين و عه فالع الصالف 

 .______ للعام الدراسع القادم

جميع المعلومات المتوفرة والمتعلقة بولدكم. وبعد النقا  المطول حول التقالدم وراينت لقد التقيت باللجنة االستشارية للرسوب 

رسالالالالوب أوصالالالالت اللجنالالالالة ب كبرنالالالالامج بالالالالذا العالالالالام الدراسالالالالعخالالالالالل _______________________ يمع لـالالالالـاألكالالالالاد

الحالالالالالع. ولالالالالد  مراجعالالالالة توصالالالالية اللجنالالالالةك قالالالالررت أن مالالالالن المنفعالالالالة األكاديميالالالالة لـالالالالـ  ______________ فالالالالع صالالالالفه

 ______________ قبول توصية اللجنة برسوب ولدكم فع صفه الحالع. 

ثالثة أيام مالن تالاريخ تلقاليكم بالذا الخطالاب إذا  لع ______________ أرجو إشعاري خطيام خالبارتباركم ولع أمر/وص

الشالعور ب الرورة ترقيالة ولالدكم إلال  الصالف التالالع. ما رغبتم برفع التماس لهذا القرار مالع تبيالان األسالباب التالع تالدروكم إلال  

 وسوف أرد رل  خطابكم خالل خمسة أيام مدرسية.  

 

 مخلصكم

______________ 

 توقيع المدير 

______________ 

 اسم المدرسة 

______________ 

 رقم الهاتف

 

 إشعار مه مدير المدرسة االتتدائية

  رسوب الطالةت

ARABIC BA 
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 IVالمرفق               تقرير

 1-665لالئحة رقم ا               

 مدارس برينس ويليام العامة

 والية فيرجينيا –ماناساس 

 

 

 التاريخ: _______________          
 

 _______________________________________إلـ : __________________________

 مـن: _________________________________________________________________

 المو وع: ______________________________________________________________

 انية: __________________   أسابيع الث 9أسابيع األول : __________________   تقييم  9الدرجة:    تقييم 

 أسابيع الثالثة: __________________    9تقييم             

 

كالاديمع األ همتقالدمفالع الطالالب  يتعسالررنالدما وإن مدارس برينس ويليام العامة تتعهد بنجاح كل طالالب فالع مجتمعنالا المحلالع. 

بالأن ولالدكم يعالانع مالن أغتنم بذه الفرصة ألخطالركم نجاحهم. نتعاون جميعام التخاذ التدابير التع ت من  خالل العام الدراسعك 

أكاديمع فع فصاللع الدراسالعك وبنالا  احتمالال لرسالوب ولالدكم فالع بالذه المالادة لهالذا العالام. أدرج لكالم  مصعوبات فع تحقيق تقد

 أدناه بعس أسباب بذا التعسر:

 ردم ح وره فع المدرسة بانتمام. 1

 ردم إح ار المواد المناسبة إل  الفصل.  1

 واجبات المنتلية غير كاملة.ال 1

 مهام فع الوقت المحدد.الردم إنجات  1

 ردم استعداده لالختبارات بشكل مالئم. 1

 قلة مشاركته فع الفصل. 1

 أسباب أخر : ______________________________________________________ 1

 يسعدنع أن ألتقع بكم لمناقشة تقدمه حت  بذا التاريخ.

 

 مخلصكم

______________ 

  ستوقيع المدر

______________ 

 المدرسة رقم باتف

 المتوسطةالمدرسة مدرس إشعار مه 

 في مادةرسوب تاحتمـال ال
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 Vالمرفق               تقرير

 1-665لالئحة رقم ا               

 مدارس برينس ويليام العامة

 والية فيرجينيا –ماناساس 

 

 

 التاريخ: _______________          

 

 رتيتنا

كالاديمع األ همتقالدمفالع الطالالب  يتعسالررنالدما وفالع مجتمعنالا المحلالع. إن مدارس برينس ويليام العامة تتعهد بنجاح كل طالالب 

ك يتعين رلينا إشعار أوليا  1-665خالل العام الدراسعك نتعاون جميعام التخاذ التدابير التع ت من نجاحهم. ووفقام لالئحة رقم 

 .ترة التقويمية الثالثةما تال محتمالم رند نهاية الف رسوب ولدبم فع صفه الحالعبأن  خطيام األمور/األوصيا  

ولدكم خالل األسابيع التسعة الما ية وفع الوقت الحالعك وال تال الرسوب بو أحالد الحالـلول المقترحالة مالن تقدم بمناقشة قمنا 

  .تجتمع لجنة للمعاينة قبل صدور القرار النهائع بالنجاح/الرسوبوف سو. قبلنا

و مالالنكم مراجعتهالالا مالالع ولالالدكم. وإذا لالالم يتسالالنَّ لكالالم التواصالالل مالالع مالالدرس إن المالحمالالات المبينالالة فالالع المرفقالالات بامالالة جالالدام. نرجالال

 )مدرسع( المادة )المواد(ك فنأمل منكم المبادرة بعقد اجتماع إذا ما لتم األمر.

 

 مخلصكم

______________ 

 المرشد الطالبع

______________ 

 المدير

______________ 

 المدرسةرقم باتف 

 

 المتوسطة والمرشد الطلتيالمدرسة  إشعار مه مدير

 تاحتمال رسوب الطالة
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 VIق المرف              نمــوذج

 1-665لالئحة رقم ا               

 مدارس برينس ويليام العامة

 والية فيرجينيا –ماناساس 

 

 

 التاريخ: _______________          

 

 رتيتنا

كالاديمع األ همتقالدمفالع الطالالب  يتعسالررنالدما وإن مدارس برينس ويليام العامة تتعهد بنجاح كل طالالب فالع مجتمعنالا المحلالع. 

بعالالد النقالالا  المطالالول حالالول التقالالدم األكالالاديمع راسالالعك  نتعالالاون جميعالالام التخالالاذ التالالدابير التالالع ت الالمن نجالالاحهم. خالالالل العالالام الد

خالالالالالالالالل برنالالالالالالالامج بالالالالالالالذا العالالالالالالالام الدراسالالالالالالالعك أوصالالالالالالالت اللجنالالالالالالالة برسالالالالالالالوب _______________________ لـالالالالالالالـ

لـالالالالـ ______________ فالالالالع صالالالالفه الحالالالالالع. ولالالالالد  مراجعالالالالة توصالالالالية اللجنالالالالةك قالالالالررت أن مالالالالن المنفعالالالالة األكاديميالالالالة 

 ______________ قبول توصية اللجنة برسوب ولدكم فع صفه الحالع. 

المشالالالرف العالالالام المسالالالارد للمرحلالالالة المتوسالالالطة رلالالال  الهالالالاتف رقالالالم  أرجالالالو إشالالالعارإذا رغبالالالتم برفالالالع التمالالالاس لهالالالذا القالالالرارك 

 . خالل ثالثة أيام من تاريخ تلقيكم بذا الخطاب )713.790.8076)

 

 للمرحلة المتوسطة بو  ورنوان مكتب المشرف العام المسارد

Prince William County Pubic Schools P.O.Box 389, Manassas, Virginia 20108 

 

 مخلصكم

______________ 

 توقيع المدير 

______________ 

 اسم المدرسة 

______________ 

 رقم الهاتف

 

 المتوسطةإشعار مه مدير المدرسة 

  رسوب الطالةت

ARABIC BA 
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 VIIالمرفق                تقرير

 1-665لالئحة رقم ا               

 برينس ويليام العامة مدارس

 والية فيرجينيا –ماناساس 

 

 

 التاريخ: _______________          
 

 مـن: _________________________________________________________________

 المو وع: ______________________________________________________________

 ___________________   الدرجة:    _________________

 

كالاديمع األ همتقالدمفالع الطالالب  يتعسالررنالدما وإن مدارس برينس ويليام العامة تتعهد بنجاح كل طالالب فالع مجتمعنالا المحلالع. 

ألخطالركم بالأن ولالدكم أرسالل لكالم بالذل الخطالاب خالل العالام الدراسالعك  نتعالاون جميعالام التخالاذ التالدابير التالع ت المن نجالاحهم. 

 :التاليةسباب فع __________ وذل  لأللرسوب معرس لخطر ا

 تأخركثرة ال_________     _________  كثرة الغياب

 _________ ردم إتمام الواجبات  _________ درجات االختبار/االمتحان منخف ة

 أسباب أخر : _________________________________________ _________ 

دة بذا العام إذا ما وامب رل  الح الور المنالتمم وأتالم واجباتاله واسالتعد جيالدام يمكن لولدكم أن يكتسب سارات معتمدة لهذه الما

 لالختبارات واالمتحانات. 

أو ربالر البريالد االلكترونالع  ربر الهاتفأتواصل معكم أن . يسعدنع عال تترددوا بالتواصل معف كأية استفسارات مإذا كان لديك

الجمعالةك كمالا يمكالنكم التواصالل أو شخصيام إذا ما رغبتم بذل . يمكنكم االتصال بع رل  الرقم ________ من االثنالين إلال  

 ربر بريدي االلكترونع ____________.

 :أدرج لكم فيما يلع أبم اإلجرا ات األكثر فعالية فع تحسين أدا  ولدكم

 الح ورالموامبة رل   _____

   الفصل يوميام لار جميع المواد إ إح _____

 المساردة فع ____________ الح ور لتلقـع _____

 الدراسة لالختبارات واالمتحانات _____

 اجبات فع الفصل وطلب المساردة رند الحاجةوإنجات ال _____

 

 مخلصكم

 المدرس اسم 

 الثاوويةالمدرسة مدرس إشعار مه 

 في مادةرسوب تاحتمـال ال
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