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عندما يدفع ولي أمر الطالب الذي ال يعيش في الوالية ضريبة  د.

ممتلكات إعالن قيمة لألغراض المدرسية داخل منطقة تعليمية ، يجب 

الدراسية المستحقة الدفع عن العام الدراسي أن يكون مبلغ الرسوم 

يتم تخفيضها من خالل متوسط الضريبة القيمية في المنطقة 

التعليمية لكل طالب على النحو الذي يحدده االئتمان الضريبي 

 القيمي المستخدم في حساب توزيع ضمان معادلة الوالية. "
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الطالب على إلى مكتب خدمات مراقبة األحداث في غضون عشرة أيام عمل من تحديد 

 أنه غائب بشكل مفرط.

2  

3  

4  

5  

إذا قرر مكتب خدمات مراقبة األحداث أن الطالب هو طفل في  ج. 6

أسرة بحاجة إلى خدمات عائلية، فيجب على أخصائي الحالة من 

الطفل أو األسرة المحتاجة إلى برنامج خدمات األسرة مقابلة 

ما  األسرة في المدرسة العامة التي التحق بها الطالب لتحديد

 إذا كانت هناك خدمات تدخل أخرى يمكن تقديمها.

 

7  

8  

 يجب أن يشارك في االجتماع مدير المدرسة 9

 أو غيرهم من موظفي المدرسة، وما لم يعترض الوالدان 10

 كتابة، شركاء المجتمع المناسبين الذين يقدمون الخدمات 11

 يجب على قسم األطفال والشباب واألسر لألطفال والعائالت. 12

 إذا كانت هناك تدخالت إضافية،تحديد ما  13

 بما في ذلك المراقبة، سوف تؤثر إيجابيا على  14

 سلوك الطالب." 15

 صدر قسم جديد من قانون المدارس العامة  .13القسم  16

17 : 

 "متطلبات إعداد التقارير  18

 لكل تاريخ تقرير وفي نهاية أ. 19

 كل عام، يجب على كل منطقة تعليمية تقديم تقرير عن: 20

 األيام الفائتةإجمالي عدد  ( 1)  21

  للغياب بعذر وبدون عذر لكل طالب في كل   22

23  HB  236 أ / 



 24الصفحة 

 

 

 

 

 مدرسة حكومية، وإجمالي عدد أيام التحاق كل طالب 1

 وفي أي فئة يقع فيها غياب كل طالب  2

 خالل الفترة المشمولة بالتقرير، جنبًا إلى جنب مع  3

 التركيبة الديموغرافية للطالب. و 4

 الطالب في كل( عدد 2) 5

 مدرسة عامة سيتم تحويلها إلى إدارة األطفال والشباب واألسر 6

 بسبب الغياب المفرط، في المجموعات الفرعية  7

  . المتراكمة وغير المتراكمة  .      8

 يجب على اإلدارة تجميع تقرير من قبل ب. 9

 المدرسة العامة والمنطقة التعليمية يشمل: 10

المئوية للطالب الذين كانوا العدد اإلجمالي والنسبة  ( 1)  11

في كل مستوى من مستويات التغيب المزمن أو كانوا 

غائبين بشكل مفرط في كل مدرسة عامة ومنطقة تعليمية في 

المجموع لكل مدرسة عامة ومنطقة تعليمية ومصنفين حسب 

 المجموعات الفرعية؛

12  

13  

14  

15  

 عدد المعفيين ومتوسط  (2) 16

 الطالب والغياب بدون عذر لكل طالب لجميع  17

 المجموعات الفرعية، من دون حساب األنشطة الالصفية 18

 بين المدارس؛ و 19

 معدل التغيب المزمن المحسوب (3) 20

 لمدرسة المنطقة لجميع الطالب ولكل 21

 مجموعة فرعية". 22

 صدر قسم جديد من قانون المدارس العامة  .14القسم  23

24 : 

 HB 236/a "التخرج في الوقت المناسب ودعم الطالب الذين 25



 25الصفحة 

 

 

 

  التعليم    يعانون من اضطراب في  1

 ألغراض هذا القسم، "الطالب الذي أ. 2

 يعاني من اضطراب في التعليم" 3

يعني الطالب الذي يشهد تغييرا واحدا أو أكثر في االلتحاق بالمدارس  4

 العامة أو المناطق المدرسية في مدرسة واحدة

5  

 كنتيجة لواحد مما يلي: 6

 التشرد على النحو المحدد في  (1) 7

االتحادي لمساعدة المشردين وعلى النحو الذي  Vento-McKinneyقانون  8

 تحدده

 المدرسة العامة أو المنطقة التعليمية؛ 9

 :   التحكيم  (2) 10

 كطفل يتعرض لسوء المعاملة أو اإلهمال )أ( 11

 -كما يحدده قسم األطفال والشباب واألسر 12

 واإلساءة؛وفقًا لقانون اإلهمال  13

 )ب( كجزء من أسرة محتاجة 14

 بأمر من المحكمة خدمات التنسيب الطوعي وفقاً  15

 لقانون خدمات األسرة؛ أو 16

 )ج( كجانح إذا كان الوالد 17

 يرغب في الكشف عن حكم الجنوح؛ أو 18

 ( مودع في منشأة عالج للصحة العقلية3) 19

 أو برنامج تأهيل من أجل التنمية 20

 لألطفال ووفقا لقانون الصحة العقلية  21

 اإلعاقة التنموية أو التنسيب في  22

 رعاية التبني المؤقت. 23

 عندما يعاني الطالب من اضطراب ب. 24

HB 236   في تعليم الطالب بسبب انتقاله إلى مدرسة عامة 25

a /  



 26الصفحة 

 

 

 

 

 أو مدرسة منطقة جديدة، يجب على المدرسة العامة أو المدرسة المستقبلة 1

 العامة أوالتواصل مع المدرسة  2

 مدرسة المنطقة المرسلة في غضون يومين من تسجيل الطالب. 3

يجب أن تزود المدرسة العامة أو المنطقة التعليمية المرسلة المدرسة  4

العامة أو المنطقة التعليمية المستقبلة بأي سجالت مطلوبة في غضون 

 يومين من تلقي اتصال المدرسة العامة أو منطقة المدرسة المستقبلة.

5  

6  

7  

يجب على الطالب الذي عانى من اضطراب في تعليم الطالب  ج. 8

بسبب االنتقال إلى مدرسة عامة جديدة نتيجة للظروف المنصوص 

 عليها في هذا القسم:

9  

10  

11  

وضع األولوية في الفصول التي تفي بمتطلبات التخرج  (1) 12

 من الوالية ؛ و

13  

التنسيب في الوقت المناسب في الفصول االختيارية  (2) 14

يمكن مقارنتها بتلك التي التحق بها الطالب في التي 

المدرسة العامة أو المدارس السابقة للطالب بمجرد أن 

تتلقى المدرسة العامة أو المنطقة التعليمية التحقق من 

 سجالت الطالب.

15  

16  

بالنسبة للطالب الذي عانى من اضطراب في تعليم الطالب في  د. 17

الثانوية، يجب على منطقة أي وقت أثناء التحاقه بالمدرسة 

 المدرسة والمدارس العامة ضمان:

18  

19  

قبول متطلبات التخرج من الوالية للطالب للحصول  (1) 20

 على دبلوم التميز وفًقا لقانون المدارس العامة؛

21  

22 236/aHB  
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المساواة في الوصول إلى المشاركة في األلعاب  (2) 1

الالصفية أو البرامج المهنية الرياضية وغيرها من األنشطة 

والتقنية أو البرامج الخاصة األخرى التي يتأهل الطالب 

 لها؛

2  

3  

4  

المساعدة والمشورة في الوقت المناسب من  (3) 5

المستشارين لتحسين االستعداد الجامعي أو الوظيفي 

 للطالب؛ و

6  

أن يتلقى الطالب كافة خدمات التربية الخاصة التي  (4) 7

 يستحقها".

8  

 )كونها قوانين  NMSA 1978 2-    3-أ  32القسم  . 15القسم   9

 ، بصيغته المعدلة( يعدل ليصبح كما يلي:64، القسم 77، الفصل 1993 10

11 "323A-A-2.  كما هو مستخدم في قانون خدمات العائلة -    .    التعريف 

12 : 

 "الطفل أو األسرة بحاجة إلى خدمات األسرة" أ. 13

 تعني عائلة: 14

سلوك الطفل فيها خطرًا على صحته أو سالمته أو ( يشكل 1) 15

 تعليمه أو رفاهه؛

16  

( طفل يتغيب بشكل مفرط عن المدرسة العامة كما هو 2) 17

 محدد في قانون الحضور للنجاح؛

18  

( طفل يتغيب عن محل إقامته لمدة أربع وعشرين ساعة 3) 19

أو أكثر دون موافقة الوالد أو الوصي أو الوصي 

 القانوني؛

يرفض الوالد أو الوصي أو الوصي على الطفل عندما  (4) 20

السماح للطفل بالعيش مع الوالد أو الوصي أو الوصي 

 القانوني؛ أو

21  

22 HB 236/a 
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28  

 

 

( إذا رفض الطفل العيش مع والد الطفل أو الوصي عليه 5) 1

 أو الوصي القانوني عليه؛ و

2  

 "خدمات األسرة" تعني الخدمات التي تتناول ب. 3

 االحتياجات الخاصة للطفل أو األسرة ". 4

 )يجري قوانين NMSA-3A-A 1978 323القسم  .16القسم  5

 ، بصيغته المعدلة( يعدل ليصبح كما يلي:65، القسم 77، الفصل 1993 6

7 "323A-A-3.  سحب -طلب خدمات األسرة 

 -افتراض حسن النية.  -الطلب  8

بأن الطفل أي طفل أو فرد من العائلة لديه اعتقاد معقول  أ. 9

 أو األسرة بحاجة إلى خدمات األسرة

10  

 قد يطلب خدمات األسرة من القسم.  11 

يجوز ألي شخص، بما في ذلك مدير مدرسة عامة أو خاصة، لديه  ب. 12

اعتقاد معقول بأن الطفل أو األسرة بحاجة إلى خدمات األسرة، 

 أن يقدم إحالة إلى القسم.

13  

14  

15  

خدمات األسرة أن تسحب  يجوز للعائلة التي تطلب أو تقبل ج. 16

 طلبها أو قبولها لخدمات األسرة في أي وقت.

17  

18  

ُيفترض أن الشخص الذي يحيل طفال أو أسرة للحصول على خدمات  د   19

عائلية يتصرف بحسن نية ويتمتع بالحصانة من المسؤولية 

المدنية أو الجنائية، ما لم يتصرف الشخص بسوء نية أو لغرض 

 ضار".

20  

 10-12-22حتى  1-12-22األقسام  -إلغاء.  .17 القسم   21

22 NMSA 1978  ؛170و  169، األقسام 16، الفصل 1967)كونها قوانين 

 ،238، الفصل 1971؛ قوانين عام 27، القسم 33، الفصل 1986قوانين  23
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