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الوالية :جنوب أستراليا
يجب أن يقوم مدير المدرسة بتعبئة ھذه االستمارة ويتم حفظھا في المدرسة.
معلومات عامة
• قد يوافق مدير المدرسة على إعفاء الطالب في الحاالت التالية:
•

إذا كان الطالب من خلفية غير ناطقة باللغة اإلنجليزية وقدم إلى أستراليا بعد شھر مايو/آيار ٢٠١٧

• إذا كان الطالب لديه إعاقة ذھنية شديدة و/أو تالزمه ظروف وحالة صحية شديدة تحد بشكل كبير من قدرته على المشاركة
في االختبارات.
• تُحدد )القواعد الخاصة بذوي اإلعاقة في التعليم  (The Disability Standards for Education) ٢٠٠٥حقوق الطالب
من ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بالتعليم والتزامات القائمين على التعليم المدرسي وذلك طبقا ً لقانون التمييز ضد ذوي اإلعاقة
) . (Disability Discrimination Act) (١٩٩٢وطبقا ً لھذا القانون فإن تعريف اإلعاقة يعتبر تعريفاً واسعا ً يشمل اإلعاقات
البدنية والذھنية والنفسية والحسية والعصبية باإلضافة إلى صعوبات التعلم.
• يجب أال يعفى الطالب الذي لديه إعاقة ذھنية كبيرة تلقائيا ً بل يمكن إعطائه فرصة للمشاركة بنا ًء على طلب الوالدين.
• يجب أن يحتفظ مدير المدرسة بنسخة موقعة من طلب اإلعفاء.
للمزيد من االستشارات والدعم فيما يخص إعفاء الطالب يرجى االتصال بالقطاع المختص:
• وحدة موارد التعليم الخاص ) (DECDھاتف رقم ٨٢٣٥ ٢٨٧١ ‐ 8235 2871
• كبير مستشاري التعليم ،الدمج والتعليم ) (CESAھاتف رقم ٨٣٠١٦٦٤٣ ‐ 8301 6643
• مستشارين التعليم ،التعليم الخاص ) (AISSAھاتف رقم ٨١٧٩١٤٢٥ ‐ 8179 1425
• إن مدير المدرسة ھو المسؤول عن تسجيل إعفاءات الطالب في نظام تسجيل الطالب )(Student Registration System
يرجى تعبئة بيانات اإلعفاء قبل تاريخ  ١١مايو/آيار ٢٠١٨

اسم المدرسة_______________________________________
بيانات الطالب المعفى:
اسم العائلة_____________________ :
االسم األول_____________________ :
رقم التعريف الفريد الخاص بالطالب )إن وجد(_____________________:
المرحلة الدراسية )الصف الدراسي(:

٩ ٧ ٥ ٣
ينطبق اإلعفاء على ما يلي )ضع عالمة في المربع المناسب(:
□ الحساب
□ القراءة
□ الكتابة
□ قواعد اللغة
يتم منح الطالب المذكور أعاله إعفا ًء رسميا ً لألسباب التالية:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
توقيع أحد الوالدين أو مقدم الرعاية_____________________ :
توقيع مدير المدرسة _____________________ :التاريخ____________:

