الصفوف من الصف 6- 1

التعليم المنزلي

خطة تعليم منزلية فردية ()IHIP
متطلبات التدريس للصفوف من الصف 6-1

(مالحظات :يتعين أن يبلغ عدد ساعات التدريس للصفوف من الصف  900 6-1ساعة دراسية في العام.
في حين أنَّه يجب أن يتم تدريس المواد الدراسية المذكورة أدناه ،إالَّ أنَّ المحتوى قد يختلف عن منهاج المدارس العامة).

العام الدراسي 20-2019
معلومات الطفل(ة)
االسم األخير:

االسم األول:

تاريخ الميالد:

المستوى الصفي في العام الدراسي 20-2019

المكون من  9خانات (إذا كان معروفاً):
رقم تعريف التلميذ(ة)
َّ

معلومات الوالد(ة)
االسم األول:

االسم األخير:

رقم الشقة:

عنوان البيت:
المدينة:
رقم هاتف المنزل:

المواد الدراسية:

الوالية :نيويورك
الهاتف البديل:

الرمز البريدي:
عنوان البريد اإللكتروني:

المنهاج الدراسي ،مواد المنهاج الدراسي ،الكتب الدراسية أو خطة التدريس

الحساب

القراءة

التهجئة

الكتابة
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اللغة اإلنكليزية

الجغرافيا

تاريخ الواليات المتحدة

العلوم

التوعية الصحية

الموسيقى

الفنون المرئية

التربية البدنية
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التعليم مزدوج اللغة و /أو
اإلنكليزية كلغة ثانية ( )ESLحيث
تكون االشارة إلى الحاجة له.

يجب أن تتم تغطية المواضيع
التالية في الصفوف من صف
الروضة -الصف :12
الوطنية والمواطنة؛ التوعية
الصحية بخصوص الكحول ،سوء
استعمال التبع والمخدرات؛ السالمة
في الطرق السريعة وتعليمات
المرور؛ بما فيه السالمة عند
استخدام الدراجات الهوائية؛
والوقاية من الحرائق واإلحراق
عمداً ،والسالمة عند حدوثها.
تواريخ تسليم التقارير الربعية:
الرجاء االشارة إلى التواريخ التي تنوون فيها تقديم التقارير الربعية .يجب أن يكون عدد التقارير متناسقا ً مع فترة التعليم المنزلي (مثال :بالنسبة لتلميذ(ة) يبدأ
التعليم المنزلي في شهر شباط /فبراير ،يتعين تقديم التقارير الربعية الثالث والرابع فقط).
الربع :1
الربع :2
الربع :3
الربع :4

اسم (أسماء) الفرد (األفراد) الذي يقدِّم التدريس:

توقيع (توقيعات) الوالد(ة) (الوالدين) /ولي(ة) (أولياء) األمر:

الرجاء ارسال خطة التعليم المنزلية الفردية ( )IHIPالخاصة بكم إلى العنوان المذكور أدناه ،أو تقديم الوثائق الكترونيا ً عبر البريد
االلكتروني .homeschool@schools.nyc.govال تترددوا بإرفاق وثائق اثبات اضافية.
إن المواد المتعلقة باالمتثال والتي تشمل خطابات النية ،والتقارير الربعية ،والخطة الفردية للتعليم المنزلي ( ،)IHIPوالتقييمات السنوية ،ال تقبل مرسلةً عبر
الفاكس.
Central Office of Home Schooling
333 Seventh Avenue, 7th Floor
New York, NY 10001
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