
 

 
 استبعاد  طلب استمارة

 اإلیدز /  البشریة المناعة نقص فیروس تعلیمات - الجنسي والنشاط البشري التزاید
 

أیام على األقل من التعلیمات   10یرجى إكمال النموذج أدناه وإرسال ھذا النموذج إلى قسم التعلم والتعلیم في منطقة مدارس مونرو قبل  التوجیھات: 
علم والتعلیم  سم الت المخطط لھا. سیتیح لنا ذلك الوقت الالزم للمعالجة والتأكد من تلبیة طلب ولي األمر / الوصي. إذا كانت لدیك أسئلة، یُرجى االتصال بق

 ). 360( 804-2550على 
 
 

  الصف:             الطالب: 

 ________________________                المعلم:                  المدرسة: 
 

 أدناه اإلشارة إلى التعلیمات التي سیتم استبعادھا: في البدایةیُرجى 
 

 التزاید البشري والنشاط الجنسي أطلب استبعاد ابني / ابنتي من    
 التعلیمات.

 
في مدرسة منطقة مونرو. أفھم أیًضا أنھ یمكن    K-12أدرك أن ھذه التعلیمات ھي أحد مكونات التثقیف الصحي الشامل لصفوف 

ي في موقع مدرسة منطقة مونرو على الویب  مراجعة المواد والمناھج الدراسیة لھذا البرنامج على صفحة الصحة والتعلیم الجنس
www.monroe.wednet.edu  14692  179أو في مكتب إدارة مدرسة منطقة مونرو على Ave. SE, Monroe, WA th  

98258 . 
 

 . دزتعلیمات فیروس نقص المناعة البشریة / اإلی أطلب استبعاد ابني / ابنتي من    
 

الخاص بالوالیة، قد حضرت الجلسة اإلعالمیة و / أو راجعت  ) 28a.230.080 RCWكما ھو منصوص علیھ في قانون ( 
ھج قبل الشروع في طلب االستبعاد ھذا. یمكن االطالع على تسجیل للعرض التقدیمي على صفحة التثقیف في مجال الصحة  المن 

 . www.monroe.wednet.eduوالصحة الجنسیة على موقع مدرسة منطقة مونرو على الویب 
 

ى أعاله حسب االقتضاء لإلشارة إلى التعلیمات التي سیتم استبعادھا. لقد قرأت وفھمت المعلومات ومسؤولیتي فیما یتعلق  لقد قمت بالتوقیع باألحرف األول
 باالستبعاد.

 

 التاریخ      ولي األمر/الوصي توقیع 
 
 

 االسم المطبوع لولي األمر/الوصي 
 

 
 P2125  &2126سیاسة مجلس إدارة المدرسة: 

 RCW 28a.300.375& RCW 28a.230.080المراجع القانونیة: 
 11/ 2021/02تمت مراجعتھ بتاریخ: 

 

 لالستخدام الخاص بمدرسة المنطقة
 
 

       ________________________  التوقیع: 
 التاریخ  مدیر المناھج والتقییم                 

 

http://www.monroe.wednet.edu/
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.070
http://www.monroe.wednet.edu/
http://go.boarddocs.com/wa/mpswa/Board.nsf/goto?open&id=AXKSWE746EEE
http://go.boarddocs.com/wa/mpswa/Board.nsf/goto?open&id=BYXVYR831086
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.475
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.070


 

 

For District Use Only: 
 
Process for Student Exclusion Request (HIV/AIDS or Sexual Health Lessons) 
 

1. Exclusion Request Form is Received from Parent/Guardian: 
o Ideally forms will be submitted directly to the Learning & Teaching Department 
o If received at a school office, use district mail to send the request for to the Learning & 

Teaching Department 
At Learning and Teaching Department: 

2. Request form is reviewed by Director of Curriculum and Assessment, signed, and dated 
3. A copy of the exclusion request form is made and sent to the correct school office personnel 
4. The original request form is filed in the Learning and Teaching Department  

At School Buildings: 
5. The signed request form is received from the Learning and Teaching Department 
6. Office personnel work with teachers to ensure that teachers are informed of the student 

exclusion request 
7. Teachers organize appropriate alternative location and activities for students, working with 

building administration as necessary  
___________________________________________________________________________________ 

 التعلیمیة فقط: لالستخدام الخاص بالمنطقة 
 

 عملیة طلب استبعاد الطالب من (برنامج فیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز أو دروس الصحة الجنسیة) 
 

 یتم استالم استمارة طلب االستبعاد من ولي األمر/ الوصي:  .1
a.  .سیتم تقدیم النماذج بشكل مثالي مباشرة إلى قسم التعلم والتعلیم 
b. ،فاستخدم برید المنطقة إلرسال الطلب إلى قسم التعلم والتعلیم.   إذا تم استالمھ في مكتب مدرسي 

 في قسم التعلم والتعلیم: 
 تتم مراجعة استمارة الطلب بواسطة مدیر المناھج والتقییم، ویتم التوقیع علیھا وتأریخھا .2
 یتم نسخ استمارة طلب االستبعاد وإرسالھا إلى موظفي مكتب المدرسة المناسبین  .3
 الستبعاد األصلیة في قسم التعلم والتعلیم  یتم ملء استمارة ا .4

 في مباني المدرسة: 
 یتم استالم نموذج الطلب الموقع من قسم التعلم والتعلیم  .5
 یعمل موظفو المكتب مع المعلمین لضمان إبالغ المعلمین بطلب استبعاد الطالب  .6
 ینظم المعلمون موقعًا وأنشطة بدیلة مناسبة للطالب، ویعملون مع إدارة المباني حسب الضرورة   .7
 

 


