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الذين يتطلبون تدريس في و مؤقتمصابين بشكل المريضين أو ال متاح للطلبة   محدود)التدريس في المستشفى والمنزل( هو برنامج   Home & Hospital Instruction (HHI)برنامج الـ 

 قصيرة من الزمن.   المنزل لفترة 
 

ال يَِقل عن ثالثة أسابيع عن المدرسة  الغياب يؤدي الىبسبب اإلصابة الخطيرة أو المرض والذي  المدرسةذا كانوا غير قادرين على الذهاب الى  إ  HHIالـ   قد يتم تحويل الطلبة الى •

   .متتالية

  التدريس التعليم في المنزل، والحد من اليوم الدراسي أو و،  charter schoolsوالـ  المستقلة،   ةدارسات التعليمية البديلة مثل الو/أو الخيارالترتيبات الالزمة ينبغي أن يتم النظر في  •

 .HHI الـ  حالة إلىاإلأن تتم  قبل  خرال ل عد  م  ال

 تجاوز ثالثة أسابيع.يظهور مشاكل صحية إذا كان يبدو أن الغياب سوف حالة في  ا  فورقد يكون التدريس المنزلي متاح  •

 أو اإلحالة الصحية العقلية.  ةالطبياإلحالة بتحديث نموذج   Home and Hospital Instructionالـ تزويد مكتب الب بجاوز ستة أسابيع، قد تكون مطللتسجيالت التي تت •

 نفساني.الطبيب الوتتطلب توقيع  التدريس المنزلييوما في  60الصحة النفسية محدودة بحد أقصى  إحاالت  •

سيتم رفض التوصيات التي ال تستوفي  الئم على األساس الفردي.بتحديد التنسيب الم San Juan الخاص بمديرية تربية HHIسيقوم مكتب الـ بغض النظر عن توصية الطبيب،  •

 . HHI  والية كاليفورنيا لـالتعليم في معايير قانون 

 سوف يتم رفض التوصيات التي ال   على أساس فردي. التنسيب المالئم بتحديد  San Juan الخاص في مديرية تربية HHI بغض النظر عن توصية الطبيب، سوف يقوم مكتب الـ •

   يمكنك إستئناف القرار كتابيا .تمديد التسجيل الخاص بك، تسجيل أو . إذا تم رفض طلب الHHI تستوفي معايير قانون التعليم لوالية كاليفورنيا لـ
 
 
 
 
 
 
 

: الشروط التالية  ةوافقموم راجعة المنزلي  دريسللت َحددطالب الم  الوصي الأو على ولي أمر جب تو، يمخطط  هو كما  التدريس في المستشفى والمنزل بدء ومواصلة من أجل  

َحدد مع المواد والكتب وإحتياجته البدنية .   •  يتوجب على الطالب بأن يكون مستعداً للتدريس في الوقت الم 

 في المنزل خالل فترة التدريس.   تواجدوم بأن يكون حاضرسنة أو أكثر  25يتوجب على ولي األمر أو الوصي أو أي شخص مسؤول بالغ من العمر  •

 نقطاع. إدون المعلم والطالب أن يعمل حيث ب، عملمكان مناسب لل  يجب توفير مكان هادئ ، مع •

معلم رجى مناقشتها مع  ، ي    بطفلك ةخاص ال المنزلية أو الواجبات  ل التدريسستفسارات حوإ أسئلة أو  أية اليومية المطلوبة . إذا كان لديك   لواجباتا  ي ت مم أن نرى أن طفلكبمن المهم  •

   .يالمنزل التدريس

  وفقا سيتم تحديد موعد آخر لتعويض الجلسة والوقت قرر . وإذا كان طفلك غير قادر على تلقي التعليم المنزلي في اليوم الم   دما  قَ م  ساعة   24معلم التدريس المنزلي ال يقل عن  إبالغ •

   .المعلمإلختيار 

 (   يكن اإلتفاق على خالف ذلك بين المعلم وولي األمرما لم ظهراً. ) 3صباحاً والساعة  8سوف يتم تقديم التدريس للطلبة بين الساعة  •

 بعض من الدروس ال يمكن بأن ت درس في التدريس المنزلي. ال يوجد جدول زمني مضمون. سوف يتم تقديم جدول زمني بديل.  •

    ، قد ال تكون أو يكون مؤهالً لإلمتيازات في مدرستهم الثانوية، مثل حفالت التخرج  12خالل الفصل الدراسي الثاني من المرحلة الدراسية  HHI تم تسجيل الطالب في الـ إذا  •
 .الدبلوم ستالم شهادةإلالتنسيق مع مستشار المدرسة الثانوية  يجب أن يتم . والرقصات والنزهات والرحالت الخ

 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 karen.lerma@sanjuan.edu عبر البريد اإللكتروني      Karen Lermaأو إرسالها الى   971-5733أو إرسالها بالفاكس إلى   HHIيمكن إرسال نماذج التسجيل بالبريد أو تسليمها إلى مكتب الـ 

يرجى اإلتصال في    Sandra Butorac على الرقم  971-7017  Home & Hospital Instruction (HHI) لألسئلة حول برنامج الـ     

 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

     إسم الطالب                                   تاريخ الميالد      رقم       هاتف المنزل
 
_________________________________________________________________________________________________________        
  العنوان                                         المدينة                الرمز البريدي      
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

    المدرسة                                                 المرحلة الدراسية         من الحضور المدرسي  اليوم األخير
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
         إسم األم أو الوصي                       رقم الهاتف الخلوي              رقم هاتف العمل        
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
إسم األب أو الوصي                        رقم الهاتف الخلوي                           رقم هاتف العمل                                
 

 إنهاء التدريس المنزلي .  متطلبات أعالهاللتزام بإلا ي نت ج عن عدمالتدريس المنزلي. بدء ومواصلة هذه المتطلبات من أجل  إستيفاءيجب  هفهم أنأوقرأت البيانات المذكورة أعاله لقد 

               
 توقيع ولي األمر أو الوصي ____________________________________          التاريخ       _____________________________________      

 

 إتفاقية ولي األمر 

 :برنامجالمكتب من قِبل عليها  الموافقةى يتم تلقي النماذج التالية وحتالتدريس في البيت والمستشفى  بدأ ي لن
 وقعم  ) اإلحالة الطبية وقع من قِب ل الطبيب النفساني( من قِب ل الطبيب( أو  كم ل وم  ل وم  كم   نموذج اإلحالة الصحية العقلية )م 
  وقعة من لة وم  كم     قِب ل ولي األمر(إتفاقية ولي األمر )م 
  وقع من قِب ل ولي األمر(الترخيص بتبادل المعلومات السرية ل وم  كم     )م 
 خاصةال  يةلجميع اإلحاالت التعليم -  ( خطة التعليم الفرديIEP ) و تحديد الـHome & Hospital Instruction  )التدريس في المستشفى والمنزل( 
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