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سند معافيت متعلم
پروگرام ارزيابی ملی– سواد وحساب 2018
)(2018 NATIONAL ASSESSMENT PROGRAM – LITERACY AND NUMERACY
ايالت :استراليای جنوبی
توسط مدير مکتب تکميل شده و در مکتب نگھداری شود
معلومات عمومی


مدير مکتب معافيت يک متعلم را تحت شرايط ذيل تصويب کرده می تواند:
 oدارای پيشينه تکلم به لسانی غير از انگليسی بوده و بعد از می  2017از خارج از کشور به استراليا
وارد شده باشد.
 oدچار معيوبيت قابل توجه ذھنی و /يا شرايط قابل توجه ديگری بطور ھم زمان باشد که قابليت او را
برای مشارکت در امتحانات بشدت محدود سازد.
معيارھای معيوبيت برای تعليم  ( Disability Standards for Education) 2005حقوق يک متعلم دچار
معيوبيت را در رابطه با تعليم و وظايف ارائه دھندگان تعليمات مکتبی مطابق قانون تبعيض معيوبيت
) (Disability Discrimination Actمصوبه  1992را مشخص می نمايد .در اين قانون تعريف معيوبيت
بسيار گسترده و شامل معيوبيت جسمانی ،ذھنی  ،روانی ،حسی ،عصبی و مشکالت يادگيری می باشد.



متعلمی که دچار معيوبيت ذھنی می باشد نبايد بطور اتوماتيک معاف گردد ،ولی ممکن است در صورت درخواست
والدين به او فرصت مشارکت داده شود.
يک نسخه امضاء شده از اين معافيت بايد توسط مدير مکتب نگھداری شود.
جھت دريافت مشوره و حمايت مزيد درباره معافيتھای متعلم لطفا با دفاتر ذيل در منطقه خودتان از طريق تلفون به
تماس شويد:
 :DECD واحد منابع تعليمی خاص – 8235 2871






 :CESA مشاوره تعليمی ارشد ،شموليت و يادگيری – 8301 6643



 :AISSA مشاورين تعليمی  ،تعليم خاص – 8175 1425
مدير مکتب مسئول می باشد تا جزئيات معافيت متعلم را در سيستم رجستريشن متعلمين
) (Student Registration Systemثبت نمايد.

لطفا جزئيات معافيت را تا قبل از  11می  2018تکميل نماييد:
نام مکتب-------------------------------------------------------------------------:
مشخصات متعلم معاف شده:
نام فاميل متعلم----------------------------------------------------------------------:
نام متعلم----------------------------------------------------------------------------:
نمبرشناسه متعلم )در صورت موجود بودن(-------------------------------------------:
صنف3 :
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معافيت بشمول)مربع ھای مربوطه را نشانه گذاری نماييد(:
قواعد زبان

نوشتن

خواندن

حساب

متعلمی که در باال قيد شده است بداليل زير بطور رسمی معاف شده است:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امضاء والد /سرپرست-------------------------------------------------------------:
امضاء مديرمکتب ------------------------------------------:تاريخ------------------:

