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دليل ويل األمر لخدمات التعليم الخاص لألطفال يف عمر االلتحاق باملدرسة

أفضل من يعرف طبيعة طفلك هو أنت. لذا فأفكارك وآراؤك ومساهامتك مهمة للغاية يف وضع خطة مفصلة ألفضل نهج تعليمي ممكن له. لكل 
طفل من ذوي االحتياجات الخاصة الحق فيام يسمى "التعليم العام املناسب املجاين" )FAPE(. تستهدف صياغة هذا الدليل مساعدتك عىل العمل 

بالتعاون مع فريق عمل املدرسة التي يدرس بها طفلك عىل وضع الربنامج األكرث مناسبة ملساعدته عىل تحقيق النجاح.

طرح األسئلة الصحيحة منذ البداية | انظر صفحة 2

إذا كنت تعتقد أن طفلك يحتاج إىل خدمات التعليم الخاص، فإنه من املهم البدء يف طرح األسئلة املهمة منذ البداية. وإليك بعض األسئلة التي رمبا 

تريد توجيهها إىل معلم طفلك: 

ماذا تعني الدرجات املوجودة عىل بطاقة التقرير الخاص بطفيل؟ هل يقوم بأداء نوعية العمل املتوقع منه القيام به؟  n

كيف أعرف ما إذا كان طفيل يفهم ما أقوم بقراءته له؟  n

ما هي نوعية األسئلة التي يتعني عيل طرحها عىل طفيل أثناء قراءيت له؟  n

كيف ميكنني مساعدة طفيل إذا كان يجد صعوبة يف حل واجب الرياضيات؟  n

ما هي بعض أنشطة تعلم الرياضيات التي ميكنني القيام بها يف املنزل أو يف الحي؟  n

هل طفيل يتأقلم جيًدا مع باقي الطالب يف املدرسة؟  n

هل يعاين طفيل من أي صعوبات يف االلتزام بالتوجيهات أو يف القيام مبا يطلب منه؟   n	

ماذا تفعل إذا حدث يشء من هذا القبيل يف الفصل الدرايس؟  

ما الذي ميكنك إخباري به )ما الذي الحظته( بشأن كيفية تعلم طفيل؟  n

هل توجد أي خدمات إضافية أثناء اليوم الدرايس أو بعده ميكنها أن تساعد طفيل؟  n	

إن وجدت، فكيف ميكنني أن أحصل عىل هذه املساعدة اإلضافية لطفيل؟  

ما هي األمور التي ميكنني القيام بها يف املنزل ملساعدة طفيل عىل تحقيق أفضل أداء يف املدرسة؟  n

 خطوات عملية التعليم الخاص | انظر صفحة 4
 

تحديد ما إذا كان طفلك من ذوي االحتياجات الخاصة ويحتاج إىل خدمات التعليم الخاص هو الخطوة األوىل. ميكنك أو أي موظف باملدرسة أن 
يبدأ هذه العملية من خالل طلب إحالة مبديئ، أو ميكن لشخص آخر أن يقدم طلب اإلحالة. ما إن تبدي موافقتك، فسيخضع طفلك لعملية تقييم 

لتحديد التاريخ االجتامعي لتطوره و سلوكياته وما هي حدود معارفه ومدى استجابته للتعلم وما الذي يتوافر لديه من مهارات وقدرات، وما 
هي مجاالت القصور لديه.

يف غالبية الحاالت، يكون اإلطار الزمني الالزم الستكامل جميع عمليات التقييم الرضورية ولعقد اجتامع لفريق عمل برنامج التعليم الفردي 
)IEP( هو 60 يوًما تبدأ من لحظة تسلم املوافقة عىل إجراء التقييم األويل لطفلك. 

وما إن يتم استكامل تقييم طفلك، فسوف تحرض اجتامًعا ملناقشة مدى أهلية الطفل للحصول عىل خدمات التعليم الخاص مع وضع برنامج تعليم 
فردي له، إذا لزم األمر. وتتضمن قامئة الحضور يف هذا االجتامع املعلمني وغريهم من املهنيني اآلخرين الذين يعرفون طفلك أو شاركوا يف إجراء 

عمليات التقييم الخاصة به أو من املرجح أن يضطلعوا مبهمة توفري الخدمات املطلوبة لطفلك. انظر الصفحة رقم 10 ملزيد من املعلومات 
.IEP بشأن أعضاء فريق

دورك يف اجتامع فريق IEP | انظر صفحة 9

أنت عضو مفوض من الناحية القانونية بفريق IEP  وإسهاماتك محل تقدير كبري. يف اجتامع فريق IEP، يتعني عليك أن:

n  تقدم رؤيتك الخاصة حول الطريقة املثىل لتعليم طفلك وما هي اهتامماته وأن تفصح عن غري ذلك من املعلومات الخاصة بطفلك والتي ال 

ميكن أن يدركها إال ويل أحد أولياء األمور؛

تصغي آلراء بقية أعضاء الفريق بشأن ما يحتاج طفلك لعمله يف املدرسة وأن تشاركهم اقرتاحاتك؛  n

تقوم باإلبالغ عام إذا كانت املهارات التي يتعلمها طفلك يف املدرسة تتم االستفادة منها يف املنزل؛  n

تطرح األسئلة عىل جميع أعضاء الفريق واملشاركني يف االجتامع.  n

مراجعة مدى التقدم الذي يحرزه طفلك | انظر صفحة 6

يجب عقد اجتامع سنوي لفريق IEP ملراجعة مدى التقدم الذي يحرزه طفلك. وهذا ما ندعوه املراجعة السنوية. إذا كان طفلك يتلقى 
بالفعل خدمات التعليم الخاص، فقد تتم إحالته كذلك إىل عملية إعادة تقييم لتحديد ما إذا كانت الخدمات املشار إليها تحتاج هي األخرى إىل 

إعادة تقييم. عملية إعادة التقييم قد ال يتم إجراؤها ألكرث من مرة سنويًا ما مل توافق أنت واإلدارة التعليمية عىل إجرائها ألكرث من مرة، كتابًة. 
عملية إعادة التقييم املقررة ملدة ثالثة أعوام يجب  عالوة عىل ذلك، ما مل تتفق أنت واملنطقة التعليمية كتابةً عىل أنها غري رضورية، فإن 

إكاملها. إذا لزم األمر، فسوف يتم إدخال تعديالت عىل فريق IEP املسؤول عن طفلك ليفي باحتياجاته عىل نحو أفضل.
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عقب وضع برنامج IEP: إعداد الخدمات يف اجتامع فريق برنامج 5IEPقسمبرنامج التعليم الفردي )IEP(3قسم

ما هو املتوقع: خدمات التعليم الخاص لألطفال يف عمر االلتحاق باملدرسة4قسم

تعليم طفلك يف البيئة التي تتناسب عىل النحو األمثل مع احتياجاته | انظر صفحة 20

عند التوصية بتقديم خدمات معينة لطفلك، فمن املتعني عىل فريق IEP أن يدرس طريقة تقديم الخدمات املذكورة مع السامح يف نفس الوقت لطفلك 
بتلقي دروسه التعليمية مع أطفال من غري ذوي االحتياجات الخاصة إىل أقىص حد ممكن ومناسب. يوضح هذا القسم مجموعة الخدمات املتوافرة لدعم 

الطفل يف بيئته األقل تقييًدا.

ما بعد املدرسة الثانوية — التخطيط للدراسة الجامعية والحياة املهنية وما بعد املرحلة الثانوية6قسم

يعد التخرج من املدرسة الثانوية مبثابة نهاية ملرحلة مهمة عىل طريق تطور أي شاب بالغ. لكن التجهيز للتخرج من املدرسة الثانوية يتطلب معرفة الطالب وأولياء 
األمور مبتطلبات التخرج واتخاذ جميع التدابري الرضورية لدعم الطالب يف تحقيق أهدافهم. تقوم والية نيويورك بتزويد الطالب بخيارات الدبلومة التالية:

IEP دبلومة  n الدبلومة املحلية   n  Regents دبلومة  n دبلومة Regents املتقدمة   n

إذا كان طفلك مشاركًا يف تقييم متناوب، فهو بذلك ال يعد مؤهالً للحصول عىل دبلومة محلية أو دبلومة Regents. يرجى مالحظة أن دبلومة IEP تشهد 
لطفلك بنجاحه يف تحقيق جميع أهدافه املقررة وفًقا لربنامج IEP. ال تُقبل دبلومات IEP كمسوغ لاللتحاق بالكليات أو بالخدمة العسكرية أو كدبلومة 

مدرسة ثانوية مؤهلة لبعض األعامل.

املدرسة الثانوية | انظر صفحة 38

 يتمتع الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة بنفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها نظراؤهم من غري ذوي االحتياجات الخاصة يف االلتحاق بأي مدرسة
 الثانوية. ملزيد من املعلومات بشأن عملية االلتحاق باملدرسة الثانوية، يرجى االطالع عىل امللف التايل: 

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/531C5296-BC35-43E0-BD29-2D7E29BAB2C7/0/AcpolicySWD.pdf 

خدمات االنتقال | انظر صفحة 39

خدمات االنتقال هي مجموعة متناسقة من األنشطة التي تساعد الطفل يف االنتقال من األنشطة املدرسية إىل األنشطة املمتدة ملرحلة ما بعد املدرسة، وتبدأ خالل 
صة بشكل تام لتناسب ظروف طفلك وأن تراعي نواحي متيزه وتفضيالته واهتامماته.  العام الذي يبلغ فيه طفلك سن 15 عاًما. هذه األنشطة يجب أن تكون مخصَّ

يجب أن يحصل طالب التعليم الخاص املسجلون يف النظام التعليمي لوالية نيويورك، ألسباب منها أنهم سيحصلون عىل دبلومة أو سيبلغون سن 21 عاًما، عىل وثيقة 
"موجز خروج الطالب" التي تعطي صورة واضحة عن نواحي التميز لدى الطالب وقدراته واحتياجات وأوجه القصور لديه ومن شأنها أن تساعده يف تحقيق األهلية 

للحصول عىل تجهيزات ذات مستوى معقول وأن تدعمه يف مرحلة التعليم ما بعد الثانوي ويف مكان عمله وداخل املجتمع.

متطلبات تخرج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة | انظر صفحة 39

 يشتمل هذا القسم عىل نظرة رسيعة عىل متطلبات الدبلومة. للحصول عىل أحدث املعلومات حول متطلبات التخرج، فضالً عن عدد من املوارد القيمة
 األخرى يف مجال التخطيط ملسار طفلك التعليمي يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية، تفضل بزيارة: 

http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm

الخدمات املهنية والتعليم املستمر للبالغني - إعادة التأهيل املهني | انظر صفحة 40

معلومات االتصال مبكتب ACCESS-VR، وهو مكتب يتبع اإلدارة التعليمية لوالية نيويورك ويوفر خدمات االستعداد للعمل والتجهيز للمؤهلني لذلك من 
األفراد. 

إعداد الخدمات | انظر صفحة 29

قبل انتهاء اجتامع فريق IEP، سيتم إعطاؤك معلومات تفصيلية عن خدمات التعليم الخاص الالزمة لطفلك. إذا تم تقديم توصية بحصول طفلك عىل الخدمات 
وثيقة الصلة أو حضور فصل درايس خاص أو فصل تدريس مشرتك مدمج، فسنبذل كل جهد ممكن ليظل طفلك يف مدرسته الحالية.

تقديم املوافقة | انظر صفحة 30

إذا مل يسبق لطفلك االلتحاق عىل اإلطالق بإحدى دور التعليم الخاص، فيجب أن توافق عىل تقديم الخدمات املوىص بها قبل أن نقوم بتقدميها. إذا مل توافق، فسيبقى 
طفلك يف التعليم العام دون أن يحصل عىل الخدمات املوىص بها. 

يحق لك سحب موافقتك عىل خدمات التعليم الخاص املقررة بواسطة برنامج IEP مجتمعًة، كتابًةويف أي وقت، لكن ال ميكنك ذلك فيام يتعلق بجزء فقط من 
التعليم الخاص والخدمات وثيقة الصلة.

توقيتات التعيني | انظر صفحة 32

إذا كانت هذه هي املرة األوىل التي يخضع فيها طفلك لعملية تقييم، فإن اإلدارة التعليمية مطالبة باتخاذ الرتتيبات الرضورية لتقديم الخدمات لطفلك عىل النحو 
املوىص به يف برنامج IEP وذلك يف غضون 60 يوًما دراسًيا من تاريخ املوافقة عىل التقييم. ويف حالة ما إذا كان طفلك يتلقى بالفعل خدمات التعليم الخاص، فإن 

اإلدارة مطالبة باتخاذ الرتتيبات الرضورية لتقديم الخدمات يف غضون 60 يوًما دراسيًا تبدأ من تاريخ اإلحالة إىل إعادة التقييم.

رسية السجالت | انظر صفحة 33

جميع املعلومات الواردة يف سجالت تقييم طفلك رسية ولن يتم كشفها إىل أي وكالة خارجية أو شخص بدون موافقتك أو ما مل تأمر املحكمة باإلفصاح عن سجالت 
طفلك. ال يحق ألحد االطالع عىل تلك السجالت باستثناء موظفي املدرسة العاملني مع طفلك. فوق ذلك، يحق لإلدارة التعليمية أن تطلب إذنًا بالحصول عىل تلك 

التقارير من الوكاالت الخارجية أو التقارير الطبية التي قد تعدُّ مهمة فيام يتعلق بتقييم طفلك.

عملية التحكيم السليمة | انظر صفحة 36

لطفلك الحق يف الحصول عىل تعليم عام مناسب مجاين )FAPE( ولك الحق كويل أمر يف املشاركة يف هذه العملية واستيعابها استيعابًا كامالً. كذلك لك الحق يف 
االعرتاض عىل القرارات التي قد تتخذها املدرسة بشأن تعليم طفلك ولك الحق أيًضا يف طلب التوسط أو عقد جلسة استامع حيادية لحل النزاعات واالستئناف ضد 

قرار جلسة االستامع الحيادية.

خدمات الفصل الدرايس الخاص | انظر صفحة 24

يتم تعريف خدمات الفصل الدرايس الخاص بأنها تلك الخدمات املقدمة لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة يف فصل درايس مستقل ألي جزء من أجزاء 
اليوم الدرايس. أما الفصل الدرايس الخاص فهو فصل يضم األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة الذين يتم تجميعهم مًعا لتلقي دروس مصممة لهم عىل 

وجه التحديد يف بيئة مستقلة، مام يعني أنهم سيتلقون دروسهم مبعزل عن نظرائهم من غري ذوي االحتياجات الخاصة. تخدم هذه الفصول األطفال الذين 
ال ميكن الوفاء باحتياجاتهم داخل الفصل الدرايس للتعليم العام، حتى مع توفري مساعدات وخدمات تكميلية. 

ال ميكن أن تتخطى السعة القصوى للفصل املخصص للطالب الذين ال ميكن تقديم الخدمات الدراسية لهم عىل الوجه األمثل إال يف بيئة مستقلة 15 طالبًا 
)15: 1( أو 12 طالبًا يف املدارس الخاضعة إلدارة الوالية أو التي تتلقى الدعم منها )12: 1(. ملزيد من املعلومات، انظر صفحة 24

الصور املستخدمة يف هذه املطبوعة ألغراض توضيحية فقط. واألطفال املصوَّرون فيها مجرد مناذج. ال تدعي املنطقة التعليمية ملدينة نيويورك أن األفراد الظاهرين يف هذا املستند 

هم طالب يف التعليم الخاص أو يدرسون يف مدارس مدينة نيويورك.

التعليم العام

التعليم العام مع الخدمات وثيقة الصلة

التعليم العام مع دعم معلم تعليم خاص

التدريس املشرتك املدمج )ICT( )دوام كيل أو دوام جزيئ(

خدمات الفصل الخاص )دوام كيل أو دوام جزيئ(

التعيني النهاري والداخيل

التدريس يف املنزل/املستشفى

أقل تقييًدا
أكرث تقييًدا 

تحديد األهلية | انظر صفحة 14

سيقرر فريق IEP ما إذا كان طفلك مؤهالً للحصول عىل خدمات التعليم الخاص بناًء عىل املعايري الخاصة بواحد أو أكرث من تصنيفات االحتياجات الخاصة 
التالية:

التوحد  n

اإلعاقة التعليمية  n

اختالالت صحية أخرى 	n

الصمم  n

اإلعاقة الفكرية 	n

اختالل الحديث أو اللغة 	n

الصمم-العمى  n

إعاقات متعددة  n

إصابات املخ الرضحية 	n

االضطراب العاطفي  n

االختالل العظمي  n

االختالل البرصي 	n

االختالل السمعي  n

ما املقصود مبصطلح IEP؟ | انظر صفحة 17

يضطلع برنامج IEP مبهمة توثيق أهلية طفلك للحصول عىل خدمات التعليم الخاص وصياغة خطة النظام التعليمي املوضوعة بهدف توفري خدمات 
التعليم الخاص التي تتناسب مع احتياجات طفلك الفريدة. وهو يشتمل عىل معلومات تفصيلية حول طفلك والربنامج التعليمي املصمم للوفاء 

باالحتياجات التالية والتي تشمل:

أداء طفلك الحايل يف املدرسة واألهداف التي ميكن تحقيقها عىل نحو معقول يف عام درايس واحد؛  n

n	 التعليم الخاص والخدمات وثيقة الصلة والتي تشمل تقديم املشورة والعالج املهني والبدين وعالج النطق؛ والدعم املقدم من مساعد مهني؛ والتقنيات 

الداعمة؛ والتدخل السلويك واإلخطارات؛

املشاركة مع األطفال من غري ذوي االحتياجات الخاصة يف فصول التعليم العام واألنشطة الدراسية األخرى;  n

املشاركة يف اختبارات يتم إجراؤها عىل مستوى الوالية واإلقليم ويف معايري التقدم وأهداف الدبلومة؛  n

خدمات املواعيد ومتى ستبدأ وكم من املرات سيتم توفريها وأين سيتم ذلك وكم من الوقت؛  n

وسائل قياس تقدم طفلك.  n



 دليل ويل األمر لخدمات

 التعليم الخاص لألطفال

يف عمر االلتحاق باملدرسة

Dennis M. Walcott, Chancellor
 مايكل ر. بلومبريج، 

العمدة
 دينيس إم. والكوت، 

املستشار

طريق مشرتك نحو النجاح
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أعزايئ العائالت،

مبا يتوافق مع مهمتنا بضامن حصول كافة طالب املدارس العامة يف والية نيويورك عىل التدريس 

والخدمات التي يحتاجونها لتحقيق مآربهم، نعلن عن تدشني الطريق املشرتك نحو النجاح، وهي 

مبادرة تعليمية خاصة مشوقة. بصفتك ويل أمر وعضو رئييس يف الطريق املشرتك نحو النجاح، نأمل 

أن يزودك هذا الدليل بكل ما تحتاج إليه من معلومات فيام يخص الخدمات وسبل الدعم املتاحة 

للطالب املعاقني. وانطالقًا من إمياننا الراسخ بأن التعليم الخاص هو خدمة وليس مكان، سيحرض 

الغالبية العظمى من الطالب امللتحقني بربامج التعليم الفردي )IEP( إىل املدارس ذاتها التي كان 

من املفرتض أن يحرضوا إليها إذا مل يكونوا ملتحقني بربامج التعليم الفردي، كام سيتم تدريسهم 

من خالل مجموعة من الخدمات التي تتناسب مع متطلباتهم الفردية. سيتم مواصلة تزويد الطالب 

املعاقني بخدمات IEP املخصصة لهم، بيد أنهم سيستفيدون يف الوقت ذاته من إمكانياٍت أفضل 

للحصول عىل نفس املنهج األكادميي الدقيق الذي يحصل عليه نظرائهم األصحاء، كام سيتم تحديهم 

وتشجيعهم لتحقيق ذات املعايري األكادميية. هذا وتشري األبحاث إىل أنه حينام يتم التدريس للطالب 

املعاقني يف نفس الفصول التي يدرس فيها الطالب األصحاء، يؤدي ذلك إىل تحقيقهم أداء أفضل عىل 

املستوى األكادميي واالجتامعي ويزيد من اهتاممهم باملدرسة. 

وسعيًا منا لدعم هذا التحول، قمنا بتحديث دليل ويل األمر لخدمات التعليم الخاص لألطفال البالغني 

عمر االلتحاق باملدرسة ملساعدتك عىل فهم حقوقك كويل أمر لطفل متت إحالته أو تعريفه عىل أنه 

يعاين من إعاقة، وكذلك لتزويدك باملعلومات الالزمة ملساعدتك عىل التعاون مع املعلمني والعاملني 

لتصبح مشاركًا نشطًا يف تعليم طفلك. 

وأنا أحثكم عىل التعرف عىل املعلومات الواردة يف هذا الدليل ومناقشتها مع معلمي طفلك وغريهم 

من العاملني باملدرسة. 

بصفتي نائب املستشار، فأنني شديد االلتزام بضامن حصول كافة طالب مدينة نيويورك عىل تعليم 

مرتفع املستوى يزخر بالفرص السانحة للتميز يف الصفوف من متهيدي الروضة وحتى الصف 12 وما 

بعد ذلك. ونحن نتطلع إىل التعاون معكم مع بداية هذه الفرتة الهامة من التحول والنمو. 

مع خالص تحيايت،

كورين ريلو أنسيلمي

نائب املستشار

مرحًبا

mdiner
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القسم 1

 هيا لنبدأ العمل لنحصل عىل
أفضل تعليم لطفلك عىل اإلطالق. 

أنت أدرى الناس بطفلك، ولهذا 
السبب، فإن أفكارك وآراءك 

ومقرتحاتك تعد بالغة األهمية 
لتخطيط أفضل تعليم ممكن 

لطفلك. ولتحقيق هذه الغاية، 
فإن جميع العاملني يف مدرسة 

طفلك عىل أتّم استعداد للعمل 
معك يًدا بيد لضامن حصول طفلك 

عىل الخدمات وسبل الدعم التي 
يحتاجها لتحقيق النجاح املنشود يف 

املدرسة.

يتعلم األطفال برسعات متفاوتة وبطرق مختلفة. 
بعض األطفال يعانون من إعاقات بدنية أو إدراكية. 

وبعضهم يواجه صعوبة يف مجال واحد فقط بينام يعاين 
البعض اآلخر من إعاقات متعددة. إن كل طفل معاق 
لديه الحق فيام يسمى بالتعليم العام املناسب املجاين 

)FAPE(، جنًبا إىل جنب مع زمالئهم األصحاء إىل أقىص 
حد ممكن. 

إذا كان طفلك يعاين من اإلعاقة، ستوفر له اإلدارة 
التعليمية سبل دعم وخدمات التعليم الخاص التي 

يتم وضعها خصيًصا مبا يتناسب مع املتطلبات الفردية 
لطفلك دون تكبدك أية تكاليف تذكر. 

 هدفنا هو تعليم
طفلك ودعمه. 

 ما الذي عليك فعله إذا شعرت أن طفلك يف حاجة إىل

خدمات التعليم الخاص؟
- انظر صفحة 2
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األسئلة التي يتعني طرحها عىل املعلم:

QQ ما الذي تعنيه الدرجات املوجودة عىل بطاقة تقرير 
طفيل؟ هل يقوم بالعمل املتوقع منه؟ 

QQ كيف أعرف ما إذا كان طفيل يفهم ما أقوم بقراءته له؟

QQ ما هي نوعية األسئلة التي يتعني عيل طرحها عىل طفيل 
أثناء قراءيت له؟ 

QQ كيف ميكنني مساعدة طفيل إذا كان يجد صعوبة يف حل 
واجب الرياضيات؟ 

QQ ما هي بعض أنشطة تعلم الرياضيات التي ميكنني القيام 
بها يف املنزل أو يف الحي؟ 

QQ هل طفيل يتأقلم جيًدا مع باقي الطالب يف املدرسة؟ 

QQ هل يواجه طفيل أي صعوبة يف اتباع التعليامت أو تنفيذ 
ما يطلب منه؟ ما الذي تفعله يف حالة حدوث ذلك يف 

الفصل؟ 

QQ هل مثة أنواع معينة من التدخالت يتم استخدامها 
ملواجهة الصعوبات التي يعانيها طفيل؟

QQ ما الذي ميكنك إخباري به )ما الذي الحظته( بشأن 
كيفية تعلم طفيل؟ 

QQ هل طفيل يتعلم باملعدل املتوقع منه يف تلك املرحلة من 
التطور؟

QQ هل مثة أية خدمات إضافية تقدم أثناء اليوم الدرايس أو 
بعد اليوم الدرايس والتي من شأنها مساعدة طفيل؟ وإن 

كان كذلك، كيف ميكنني الحصول عىل تلك املساعدة 
اإلضافية لطفيل؟

QQ ما هي األمور التي ميكنني القيام بها يف املنزل ملساعدة 
طفيل عىل تحقيق أداء أفضل يف املدرسة؟ 

طرح األسئلة الصحيحة منذ البداية

إذا كنت تعتقد أن طفلك يحتاج إىل خدمات تعليم خاص، 
من الرضوري أن تطرح األسئلة الصحيحة منذ البداية. تحدث 
مع املعلم الحايل لطفلك لتعرف ما إذا كانت هناك سبل دعم 

متوفرة تحت إطار نظام التعليم العام يف املدرسة التي يذهب 
إليها بالفعل. قد تكون تلك األشكال من الدعم هي كل ما 

يحتاج إليه طفلك. 

تقدم املدارس الدعم الذي يشمل التدخل الدرايس وبرامج 
تصحيح القراءة واالستشارة. قد يكون باإلمكان كذلك تكييف 

برنامج التعليم العام الخاص بطفلك دون الحاجة لخدمات 
التعليم الخاص. 

االستجابة للتدخل

االستجابة للتدخل )RTI( عبارة عن مذهب تدرييس وأداة 
وقائية تستعني بها املدارس لضامن أن تتوفر لجميع الطالب 

فرص متكافئة للحصول عىل تدريس مرتفع املستوى والكفاءة 
يتناسب مع احتياجاتهم. وتهدف االستجابة للتدخل إىل تحسني 

أداء الطالب من خالل اكتشاف الطالب الذين يواجهون 
مشكالت يف مرحلة مبكرة وتزويدهم مبا يحتاجونه من سبل 
الدعم أو التدخالت. وقد تتمثل فائدة االستجابة للتدخل عىل 
وجه الخصوص يف أنه بينام يحق لويل األمر طلب إحالة طفله 

للتقييم يف أي وقت، ميكن لكثري من الطالب االستفادة من 
سبل الدعم التي توفرها االستجابة للتدخل فقط دون الحاجة 

لخدمات إضافية. قبل اإلقدام عىل إحالة طفل يشتبه يف مواجهته 
لعجز تعليمي يف القراءة لتقييم حاجته للتعليم الخاص، ينبغي 

عىل املدارس أن تقوم بتوثيق الخطوات التي اتخذتها لدعم 
الطفل يف ظل نظام التعليم العام من خالل منوذج االستجابة 

للتدخل الخاص بها، مع االحتفاظ بالبيانات املعنية مبدى استجابة 
الطفل للتدخالت التي قدمت له. يتم تقديم تلك املعلومات إىل 

الفريق املتواجد يف املدرسة وإىل أولياء األمور عند تقرير رضورة 
تقييم حاجة الطفل للتعليم الخاص. 

وتتمثل قيمة االستجابة للتدخل فيام توفره من معلومات 
مفيدة لدعم الطالب بعدة سبل مختلفة. يف حالة الرشوع يف 

إجراء تقييم للحاجة إىل خدمات التعليم الخاص، وأشارت 
النتائج إىل وجود عجز تعليمي يف القراءة، فإن البيانات التي 

تم جمعها من خالل عملية االستجابة للتدخل توفر معلومات 
إضافية فيام يتعلق بتقنيات الدراسة وسبل الدعم األكرث 

مالءمة لكل طالب عىل حدة. فضالً عام سبق ميكن استخدام 
االستجابة للتدخل كنموذج متعدد املستويات للتدخل 

والدعم والتقدم، مع إتاحة الفرصة ملراقبة الطالب املعاقني 
يف البيئات األقل تقييًدا لهم، عىل نفس النحو الذي يستخدم 
فيه مع الطالب اآلخرين. ومن ثم، يحصل الطالب املعاقون 

عىل سبل دعم إضافية حسبام يتناسب لهم، تحت إطار منوذج 
تدخل متعدد املستويات يستخدم يف نظام التعليم العام، مع 

تزويدهم يف الوقت ذاته بالخدمات والتهيئات والتعديالت 
التي تتفق مع برامج التعليم الفردي )IEP( الخاصة بهم. 

ملعرفة املزيد حول االستجابة للتدخل، اطلب معلومات 
 - NYSED إضافية من مدرسة طفلك أو تفضل بزيارة

 http://www.p12. )RTI( دليل ويل األمر لالستجابة للتدخل
nysed.gov/specialed/RTI/parent.htm

 ما هي الخطوة التالية؟ هل يحتاج طفلك إىل سبل دعم
 إضافية؟

بعد التحدث إىل معلم طفلك ومدرسته، قد تشعر أن طفلك يف 
حاجة إىل دعم إضايف. ويف تلك الحالة، قد تقوم بإحالة طفلك 

إىل تقييم الحاجة للتعليم الخاص، وهو عبارة عن سلسلة 
من التقييامت لتحديد ما إذا كان طفلك يعاين من أية إعاقة. 

ميكنك تقديم طلب إحالة لتقييم حاجة طفلك للتعليم الخاص 
يف أي وقت. برجاء الرجوع إىل صفحة 4. عملية اإلحالة 

املبدئية. 
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القسم 2

عند بدء عملية التعليم الخاص: يتم إجراء إحالة 
مبدئية للتقييم

كل طالب معاق ملتحق مبدرسة عامة 
سوف يحصل عىل خدمات التقييم 
وستعقد اجتامعات لفريق برنامج 
التعليم الفردي )IEP( الخاص به 

يف املدرسة. من الرضوري أن يكون 
العاملون باملدرسة الذين هم عىل 

معرفة بطفلك والذين عىل األرجح 
سيقدمون تلك الخدمات لطفلك جزًء 

من عملية التقييم تلك. 

من املسؤول عن اإلحالة والتقييم والتعيني؟

إذا كان طفلك ملتحًقا مبدرسة عامة، تعد تلك املدرسة 
مسؤولة عن تقييم الطالب ووضع برنامج التعليم 

الفردي الخاص به وتزويده بخدمات التعليم الخاص. أما 
بالنسبة للطالب امللتحقني مبدارس غري عامة أو خاصة أو 
أبرشية أو مدرسة عامة متخصصة، أو الطالب املنتسبني، 

فموظفو املكتب املحيل للجنة املعنية بالتعليم الخاص 
هم املسؤولون عن تقييم الطالب ووضع IEP الخاص 

به. كام يعد مكتب اللجنة املعنية بالتعليم الخاص 
مسؤوالً عن إعداد الخدمات. 

تحديد ما إذا كان طفلك يعاين من 

إعاقة ويحتاج إىل خدمات التعليم 

الخاص.

ماذا إذا كان طفيل يحتاج إىل تقييم 

ثنايئ اللغة؟

   - انظر صفحة 6
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من الذي ميكنه التقدم بطلب إحالة مبدئية؟ 

عضو متخصص يف منطقة املدرسة التي يقيم فيها طفلك أو   n

املدرسة العامة أو الخاصة امللتحق بها طفلك قانونًا أو التي 
يعد مؤهالً لاللتحاق بها؛ 

طبيب مرخص؛   n

مسؤول قضايئ؛  n

عضو متخصص يف فريق عمل وكالة عامة مسؤولة عن صالح   n

الطفل وصحته وتعليمه؛ 
أي طالب يبلغ من العمر 18 عاًما أو أكرث أو قارص ال يخضع   n

للوصاية.

بعد تقديم طلب اإلحالة املبدئية: 
يف غضون 10 أيام دراسية، ستقوم املدرسة بأحد اإلجراءات 

التالية:
بدء عملية اإلحالة عن طريق إرسال إخطار خطاب إحالة   n

إليك، بلغتك املفضلة، إذا كانت إحدى اللغات الخاضعة 
للتغطية حسبام هي محددة من قبل اإلدارة التعليمية 

)انظر املرسد، صفحة 44(؛ أو
تزويدك بنسخة من طلب اإلحالة وإبالغك بأنه ميكنك إحالة   n

طفلك بنفسك وإتاحة الفرصة لك ملناقشة اإلحالة ومناقشة 
توافر خدمات دعم التعليم العام املناسب لطفلك. سيتم 

إرسال إخطار بطلب إحالة مبدئية إليك، والذي يوضح 
تفاصيل العملية. 

ما هي الخطوة التالية؟ بعد تقديم طلب اإلحالة املبدئية:
فور االنتهاء من تقديم طلب اإلحالة املبدئية، سيتم إرسال 

إخطار بطلب إحالة مبدئية إليك، والذي: 
يوضح ما تتمتع به من حقوق باعتبارك ويل أمر؛   n

يقدم اسم ورقم هاتف الشخص الذي ميكنك االتصال به إذا   n

كانت لديك أي أسئلة؛ و 
يطالبك بالحضور لالجتامع باملوظف االجتامعي باملدرسة   n

ملناقشة التاريخ االجتامعي للطفل. وخالل ذلك االجتامع، 
سيتم إيضاح كافة ما تتمتع به من حقوق، وذلك باللغة 

أو وسيلة التواصل التي تفضلها، مع توفري مرتجم إن لزم 
األمر. 

1
اإلحالة املبدئية أو 

طلب اإلحالة

2
التقييم

33
IEP اجتامع فريق

4
إعداد خدمات 
التعليم الخاص

5 
املراجعة السنوية/

 إعادة التقييم

خطوات عملية التعليم الخاص

عملية اإلحالة املبدئية

عمل قانون تحسني تعليم األشخاص املعاقني )IDEIA( ولوائح 
والية نيويورك املناظرة له عىل إدخال تغيريات جذرية فيام 

يتعلق بعملية اإلحالة املبدئية، والتي تضمنت مصدر اإلحالة 
املبدئية. ال يجوز إال ألشخاص بعينهم إجراء اإلحالة لتقييم 

مبديئ، بينام يجوز ألفراد مختلفني القيام مبا يسمى طلب 
تقييم مبديئ. ونوضح فيام ييل هذه العملية الجديدة.

تتمثل الخطوة األوىل يف تحديد ما إذا كان طفلك يعاين من 
إعاقة ما وإذا كان يحتاج إىل خدمات التعليم الخاص يف تقديم 

طلب تقييم. يجب أن تكون اإلحالة املبدئية هذه خطية، 
وميكن تقدميها بواسطتك أو بواسطة مسؤول مكلف من الهيئة 

العامة للمدرسة. 

الطرق التي ميكنك اتباعها لطلب تقييم مبديئ لطفلك: 

n  إرسال خطاب إىل مدير مدرسة طفلك إذا كان ملتحًقا 

مبدرسة عامة؛
إرسال خطاب إىل املكتب املحيل للجنة املعنية بالتعليم   n

الخاص لطلب تقييم )انظر صفحة 50 لالطالع عىل 
معلومات االتصال( إذا كان طفلك حاليًا ملتحًقا مبدرسة 
خاصة أو مدرسة غري عامة أو مدرسة أبرشية أو مدرسة 

عامة متخصصة، أو منتسب أو؛ 
تقديم إقرار خطي ألحد أعضاء فريق املختصني مبدرسة   n

طفلك؛
مطالبة أحد املختصني باملدرسة مبساعدتك يف إجراء إحالة.  n

 من الذي ميكنه طلب إحالة مبدئية إىل جانب ويل األمر؟
n  مسؤول بالهيئة العامة للمدرسة، ويقصد به مدير املدرسة 

العامة يف املنطقة التي يقيم فيها الطفل أو امللتحق بها 
قانونًا أو التي يحق له االلتحاق بها أو رئيس مجلس إدارة 

مكتب اللجنة املعنية بالتعليم الخاص إذا كان الطالب 
منتسبًا أو ملتحًقا مبدرسة أبرشية أو مدرسة عامة متخصصة 

أو مدرسة خاصة. 
مفوض أو مسؤول وكالة عامة مسؤول عن تعليم طفلك؛  n

مسؤول بربنامج تعليمي مشرتك مع مؤسسة لرعاية األطفال   n

.CSE تحت مسؤولية
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إذا مل يكن قد سبق لطفلك الحصول عىل خدمات تعليم خاص 
عىل اإلطالق، ستتم مطالبتك بالتوقيع عىل منوذج موافقة 
عىل تقييم مبديئ، وذلك بلغتك املفضلة، إذا كانت إحدى 

اللغات الخاضعة للتغطية حسبام هي محددة من قبل اإلدارة 
التعليمية )انظر املرسد، صفحة 44(. 

حتى وإن كنت قد قدمت طلب اإلحالة الخطي بنفسك، يلزم 
عليك املوافقة عىل التقييامت حتى تبدأ العملية.

إذا قررت عدم التوقيع عىل املوافقة، وإذا كانت إحالة مبدئية، 
لن يتم تقييم طفلك. برجاء االنتباه إىل أن مكتب CSE أو 

مدير املدرسة قد يطالبون بالتوسط أو بجلسة استامع حيادية 
للحصول عىل سلطة إجراء تقييم مبديئ. 

ما الذي سينطوي عليه التقييم املبديئ؟

يجب أن يشتمل التقييم املبديئ لتحديد ما إذا كان طفلك يعاين 
من إعاقة عىل ما ييل: 

تقييم بدين-تعليمي شامل يغطي ما يعرفه طفلك وكيف   n

يتعلم؛ 
n  التاريخ االجتامعي لتطور طفلك وتاريخ العائلة، والذي 

يغطي عادة منذ مولده وحتى الوقت الراهن.
مالحظة طفلك يف ظل النظام التعليمي املنتمي إليه حاليًا؛  n

اختبارات أخرى قد تناسب طفلك، تقييامت الحديث واللغة   n

والسلوك الوظيفي أو التكنولوجيا املساعدة، إن لزم األمر؛
تقييامت تشتمل عىل مراجعة السجالت املدرسية وتقييامت   n

املعلمني ومقابالت مع الطالب وويل أمره لتحديد املهارات 
واالهتاممات املهنية للطالب من سن 12 عاًما فام فوق. 

سوف تحدد التقييامت مهارات طفلك وقدراته ومجاالت 
الضعف لديه التي من شأنها التأثري عىل أدائه املدريس، مبا 

يف ذلك املشاركة يف  منهج التعليم العام. كام ستتم مطالبتك 
بتقديم نتائج فحص بدين حديث لطفلك إىل املدرسة أو مكتب 
CSE. إذا كان يصعب عليك إجراء الفحص البدين، ستساعدك 
املدرسة أو مكتب CSE عىل إجراء الفحص دون تحملك أي 

تكلفة.

التقييامت املستقلة

يقصد بالتقييم املستقل اختبار أو تقييم يجريه باحث مؤهل 
ال يعمل لصالح اإلدارة التعليمية أو مدرسة طفلك. وعىل 

الرغم من أن اإلدارة التعليمية ستقوم بإجراء كل ما يلزم من 
اختبارات وتقييامت، فإنه يحق لك أن تقدم إىل املدرسة أو 

مكتب CSE تقييامت خاصة تم إجراؤها عىل نفقتك الخاصة. 

إذا كان طفلك مؤهالً للحصول عىل Medicaid، فقد يقوم 
Medicaid بتغطية تكاليف تلك التقييامت. إذا كنت ترغب يف 

قيام اإلدارة التعليمية بوضع التقييامت املستقلة يف اعتبارها، 
يتعني عليك تقدميها إىل مدرسة طفلك إذا كان طفلك ملتحًقا 

مبدرسة عامة أو تقدميها إىل مكتب CSE إذا كان طفلك 
ملتحًقا مبدرسة غري عامة أو خاصة أو أبرشية أو مدرسة عامة 

متخصصة أو مل يكن قد التحق بعد بأي مدرسة.

إذا كنت معرتًضا عىل تقييم اإلدارة وترغب يف قيامها بسداد 
تكلفة تقييم مستقل، يتعني عليك إخطار املدرسة أو مكتب 

CSE بهذا الطلب خطيًا. هذا وقد توافق اإلدارة عىل إجراء 
تقييم مستقل أو تطلب إجراء جلسة استامع حيادية للتأكيد 

عىل صحة تقييامتها. 

سوف تحدد التقييامت 
مهارات طفلك وقدراته 

ومجاالت الضعف لديه التي 
من شأنها التأثري عىل أدائه 

املدريس.
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إذا قامت اإلدارة التعليمية بسداد تكلفة التقييم املستقل، 
يتعني عليك تقديم النتائج إىل اإلدارة التعليمية. 

إذا وجد مسؤول جلسة االستامع الحيادية أن التقييم الذي 
أجرته اإلدارة التعليمية مناسب، يكون لك الحق يف الحصول 

عىل تقييم خاص وتقدميه إىل فريق IEP، عىل أال تقوم اإلدارة 
بسداد تكلفته. وعندما توافق اإلدارة التعليمية عىل سداد 

تكلفة التقييم املستقل أو إذا قام مسؤول جلسات االستامع 
الحيادية بطلب إجراء تقييم مستقل، يجب أن يفي املقيّم 
املستقل باملعايري التي تنص عليها اإلدارة التعليمية. ستقوم 
اإلدارة التعليمية بسداد تكلفة التقييامت املستقلة فقط إذا:

n  قام بإجرائها أفراد مؤهلون؛ 

أال تتجاوز تكلفة التقييم الحد األقىص املحدد من قبل   n

اإلدارة التعليمية؛ و 
تقديم طلب رد تكلفة التقييم )التقييامت( املسقل خالل   n

فرتة زمنية معقولة. 

ماذا إذا كان قد تم بالفعل تعريف طفلك عىل أنه ذو 
إعاقة؟ 

بعد حصول طفلك عىل خدمات التعليم الخاص، يتم عقد 
اجتامع لفريق IEP سنويًا ملراجعة مدى التقدم الذي يحرزه 

الطفل. ويطلق عىل هذه العملية املراجعة السنوية.

عالوة عىل ما سبق، قد تتم إحالته إىل ما يسمى إعادة 
املراجعة. ومع مشاركتك، سيقوم فريق IEP مبراجعة البيانات 

الحالية وتحديد ما إذا كان يجب إجراء تقييامت جديدة. 

قد تطلب اإلدارة التعليمية إعادة التقييم إذا ما قررت أن 
الخدمات التعليمية أو الخدمات وثيقة الصلة تحتاج إىل إعادة 
تقدير. ميكن طلب إعادة التقييم من قبلك أو من قبل موظفي 

املدرسة، إال إنه ال يجوز إجراؤه أكرث من مرة واحدة سنويًا 
وموافقة اإلدارة عىل خالف ذلك خطيًا. 

عالوة عىل ذلك، يجب إجراء إعادة تقييم مرة واحدة كل 
ثالث سنوات، إال يف حالة اتفاقك مع مقاطعة املدرسة خطيًا 
عىل عدم رضورة ذلك. وهو ما يسمى إعادة التقييم املنتدبة 
كل ثالث سنوات )كانت تسمى سابًقا ثالثية السنوات(. فور 
االنتهاء من التقييم، يتم إطالعك عىل جميع التقارير، والتي 

تتضمن مجاالت القوة والضعف لدى طفلك وسبل الدعم التي 
قد يحتاجها طفلك يف املدرسة.

إذا قرر فريق IEP الحاجة إىل تقييامت جديدة كجزء من 
إعادة التقييم، سيطلب منك املوافقة عىل اختبارات أو 

تقييامت جديدة. ويقصد باملوافقة عىل التقييم تقديم ترصيح 
منك بإجراء تقييم لتحديد استمرار أهلية طفلك. 

إذا كان اإلجراء املعني عبارة عن إعادة تقييم ومل تتلقى 
اإلدارة التعليمية أي رد من جانبك، قد يقوم موظفي اإلدارة 

التعليمية بتنفيذ التقييم بعد إجراء عدة محاوالت موثقة 
لالتصال بك. 

 CSE إذا رفضت إجراء التقييامت الجديدة، قد يقوم مكتب
أو مدير املدرسة بطلب التوسط أو جلسة استامع حيادية 

للحصول عىل سلطة إجراء التقييامت الجديدة. ويف تلك 
الحالة، سيقرر مسؤول جلسة االستامع الحيادية ما إذا كان 

ينبغي إعادة تقييم طفلك. 

توقيت التقييامت 

فور أن تتلقى اإلدارة التعليمية موافقتك، يتعني عىل اإلدارة 
تقييم طفلك يف غضون 60 يوًما من تاريخ تلقيها موافقتك.
ومع ذلك، إذا قمت متعمًدا بتأخري عملية التقييم، قد يتم 

تعديل الجدول الزمني املقرر.

يف حالة عدم االنتهاء من التقييامت يف غضون 60 يوًما ومل تقم 
بتأخري العملية، سوف تتلقى خطاب الترصيح بالتقييم. ويوضح 

التقييامت ثنائية اللغة

يحتاج بعض األطفال إىل تقييم ثنايئ اللغة، والذي يتم باللغة اإلنجليزية واللغة املستخدمة يف منزل الطفل/لغته األصلية 
بواسطة أخصائيني يفهمون اللغتني. سيخضع طفلك لتقييم ثنايئ اللغة بناء عىل اللغة املستخدمة يف منزلك، حسبام هي محددة 

يف استطالع تعريف اللغة املستخدمة يف املنزل، ونتائج اختبار تقييم اللغة املراجع )LAB-R( أو اختبار والية نيويورك إلجادة 
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )NYSESLAT(، وهي االختبارات التي تعني بتقييم مهارات طفلك يف تحدث وقراءة وسامع وفهم 
اللغة اإلنجليزية. إذا ما تقرر أن طفلك يحتاج إىل تقييم ثنايئ اللغة، سيتم تعيني مقيّم ثنايئ اللغة تابع لإلدارة التعليمية ملدينة 

نيويورك. ويف حالة عدم توفره، ستقوم اإلدارة باالستعانة مبقيّم ثنايئ اللغة تابع ألي وكالة متعاقدة مع اإلدارة التعليمية أو مقيّم 
ثنايئ اللغة مستقل غري تابع لإلدارة أو مقيّم أحادي اللغة مبساعدة مرتجم ليقوم بالتقييم.
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هذا الخطاب كيف ميكنك اختيار مقيّم مستقل مرخص غري 
تابع لإلدارة التعليمية عىل نحو صحيح دون تحملك أي تكلفة. 

وهو يحتوي عىل قامئة باألسامء والعناوين وأرقام الهاتف 
الخاصة بالوكاالت العامة والخاصة واملوارد املتخصصة األخرى 

التي ميكنك الحصول منها عىل تقييم مستقل. 

توجيهات خاصة بالطالب املعينني من قبل ويل األمر

الطالب املعينون من قبل ويل األمر هم الطالب الذين قام 
أولياء أمورهم بتعيينهم يف مدارس غري عامة عىل حساب ويل 
األمر. قد يكون هؤالء الطالب مقيمني يف مدينة نيويورك أو 
خارجها، إال إنهم مقيمون يف والية نيويورك أو رمبا يف والية 

أخرى. تتحمل اإلدارة التعليمية بعض املسؤوليات بعينها إزاء 
الطالب املعينني من قبل أولياء األمور امللتحقني مبدرسة غري 
عامة داخل مدينة نيو يورك، بغض النظر عن محل إقامتهم.

يتعني عىل ويل أمر أي طالب معني من قبل ويل األمر تم تقرير 
عدم أهليته للحصول عىل خدمات التعليم الخاص أن يطلب 

خطيًا من الهيئة العامة ملنطقة املدرسة، ويف هذه الحالة، 
مكتب CSE ملنطقة خدمات مدينة نيويورك. 

ولتيسري هذه العملية، سيقوم مكتب CSE بإرسال منوذج 
طلب خدمات التعليم الخاص سنويًا إىل كافة أولياء أمور 

الطالب املعينني من قبل أولياء أمورهم ذوي اإلعاقات التي 
عرفوها عىل مسؤوليتهم الخاصة. وحتى تستمر الخدمات، 

يتعني عىل أولياء األمور استكامل النموذج وإعادته إىل مكتب 
CSE املناسب.

IEP عقب انتهاء التقييامت: اجتامع فريق

فور االنتهاء من تقييم طفلك، ستتم دعوتك لحضور اجتامع 
فريق IEP يف التاريخ واملوعد املتفق عليه. وهو اجتامع هام 

حيث ستلتقي مبوظفي مدرسة طفلك أو مكتب CSE إذا كان 
طفلك غري ملتحق مبدرسة أو كان ملتحًقا مبدرسة غري عامة 

أو مدرسة أبرشية خاصة أو مدرسة عامة متخصصة. من املهم 
للغاية أن تتشارك مع فريق املدرسة كافة املعلومات واألفكار 

وأن تتعاونوا سويًا كفريق واحد. 

سوف تتلقى دعوة خطية باللغة التي تفضلها، إذا كانت إحدى 
اللغات الخاضعة للتغطية حسبام هي محددة من قبل اإلدارة 

التعليمية )انظر املرسد، صفحة 44( قبل خمسة أيام عىل األقل 
من موعد االجتامع. قد يقوم موظفو مدرسة طفلك أو مكتب 

CSE إذا كان طفلك ملتحًقا مبدرسة غري عامة أو مدرسة 
أبرشية خاصة أو مدرسة عامة متخصصة أو منتسبًا، مبحاولة 

االتصال بك هاتفيًا للتأكيد عىل حضورك. 

يف حالة ما تعذر عليك حضور االجتامع، ينبغي عليك االتصال 
باملدرسة أو مبكتب CSE لطلب تغيري املوعد. من الرضوري 

للغاية أن تحرض اجتامع فريق IEP حتى تتسنى لك املشاركة 
يف القرار النهايئ الذي سيتم اتخاذه بشأن أهلية طفلك 

لخدمات وبرامج التعليم الخاص.

ميكنك املطالبة بتسلمك كافة التقييامت والسجالت والتقارير 
املستخدمة لتقييم طفلك قبل اجتامع فريق IEP، عىل أن يتم 

رشحها لك باللغة 

يجب عقد اجتامع سنوي 
لفريق IEP ملراجعة مدى 

التقدم الذي يحرزه طفلك.
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أو وسيلة التواصل التي تفضلها. يف بعض الحاالت، قد يكون 
من األفضل لك الحضور الستالم التقارير قبل اليوم املقرر 

لعقد اجتامع فريق IEP بدالً من طلب إرسالها لك بالربيد، 
وذلك حتى يتسنى تناول أي مشكالت فورية. يف حالة اختيارك 

استالم التقارير بنفسك، سيقوم املوظف االجتامعي بتزويدك 
مبعلومات االتصال لتحديد موعد لك الستالم التقييامت 

ومناقشتها و/أو مراجعتها. 

كام يحق لك طلب ترجمة كافة التقارير والتقييامت إىل لغتك 
املفضلة. وإن لزم األمر، سيتم توفري مرتجم لك أثناء اجتامع 
فريق IEP. جميع ما تقدمه من مالحظات وآراء تعد ذات 

قيمة كبرية وسيتم وضعها يف االعتبار أثناء االجتامع. 

سيتم عقد اجتامعات فريق IEP يف مدرسة طفلك إذا كان 
طفلك ملتحًقا مبدرسة عامة. إذا كان طفلك غري ملتحًقا 

مبدرسة أو ملتحًقا مبدرسة غري عامة أو عامة متخصصة، سيتم 
عقد اجتامع فريق IEP يف مكتب CSE أو يف املدرسة غري 

العامة أو املدرسة العامة املتخصصة، إن أمكن. 

يقوم كل عضو من أعضاء فريق IEP بجلب ما لديه من 
معلومات هامة إىل االجتامع. ويقوم جميع األعضاء يف اجتامع 
فريق IEP مبشاركة ما لديهم من معلومات ويعملون يًدا بيد 
لتحديد ما إذا كان طفلك يعاين من إعاقة ويحتاج إىل خدمات 

 IEP التعليم الخاص. أنت تعد عضًوا منتدبًا قانونًا يف فريق
وجميع مشاركاتك محل تقدير واعتبار. 

IEP موجز باملساهمة املنتظرة من أعضاء فريق

املعلمون
يعد املعلمون مشاركون ذوو أهمية بالغة يف اجتامع فريق 

IEP. إذا كان طفلك مشاركًا أو قد يشارك يف نظام تعليم 
عام، يجب أن يحرض معلم تعليم عام واحد عىل األقل من 
معلمي طفلك الجتامع فريق IEP. هذا ومن املتوقع من 

املعلم أن يستعرض ما لديه من معلومات حول أداء الطفل 
يف فصل التعليم العام ومساعدة فريق IEP عىل اتخاذ القرار 

الصحيح بشأن مشاركة الطفل يف منهج التعليم العام واألنشطة 
املدرسية األخرى. 

معلم التعليم العام

يقوم بوصف منهج التعليم العام املقدم يف فصل التعليم   n

العام؛
يحدد املساعدات والخدمات التكميلية املناسبة )عىل سبيل   n

املثال، التدخالت السلوكية أو خطط الدعم، تكييفات املنهج 
الدرايس، تعديالت املنهج الدرايس، سبل الدعم الفردية( 
أو التغيريات التي يتعني إدخالها عىل الربنامج التعليمي 

ملساعدة الطفل عىل النجاح واإلنجاز؛
يساعد عىل تحديد التدخالت السلوكية املناسبة إذا كان   n

السلوك ميثل مشكلة؛
قد يقوم مبناقشة سبل الدعم املقدمة ملوظفي املدرسة   n

والتي تعد رضورية حتى يتمكن الطالب من املشاركة يف 
منهج التعليم العام.

IEP األسئلة التي يتعني طرحها أثناء اجتامع فريق

QQكيف قام املعلم بتوفيق املتطلبات التعليمية والسلوكية لطفيل داخل الفصل الدرايس؟

QQ؟IEP هل هناك أشياء ميكنني القيام بها يف املنزل لدعم أهداف

QQكيف ميكن تصنيف طفيل كمتعلم؟ هل يسعى املعلم الستغالل مجاالت القوة لديه أثناء التدريس له؟

QQ كم مرة يتم مراقبة مستوى تقدم طفيل؟ ما هي أفضل الطرق املتاحة يل للبقاء عىل اتصال مع معلمي طفيل حتى يتم إطالعي 
بالتقدم األكادميي والسلويك الذي يحرزه طفيل؟

QQ؟IEP هل يحقق طفيل أي تقدم تجاه تحقيق أهداف

QQكيف يتم دمج معايري التعلم الجوهرية املشرتكة ضمن عملية التدريس لطفيل؟

QQالخاص بطفيل الكتشاف خدمات أفضل له؟ IEP إذا كانت إحدى الخدمات املقدمة ال تجدي نفًعا، كيف ميكنني التعاون مع فريق 

QQما هي أنواع الربامج أو سبل الدعم األخرى التي ميكنها مساعدة طفيل؟ كيف ميكنني الحصول عليها لطفيل؟

QQما هي معايري ترقية طفيل؟ كيف سيتم تقييمه وفًقا ملستوى الصف الخاص به؟

QQ يف املدرسة الثانوية، ما هي متطلبات التخرج بالنسبة لطفيل؟ ما هي أهداف الدبلومة بالنسبة لطفيل؟ ما هي مستويات 
التقدم التي أحرزها نحو تحقيق هذه األهداف؟ وعىل وجه الخصوص، كم عدد الوحدات الدراسية التي أمّتها طفيل، وكم عدد 

اختبارات Regents التي اجتازها؟
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 معلم التعليم الخاص و/أو مزود
الخدمات وثيقة الصلة

يسهم هؤالء األعضاء مبا لديهم من معلومات هامة وخربات 
بشأن كيفية تعليم األطفال املعاقني. فنظًرا لتدريبه عىل 

التعليم الخاص، فبمقدوره القيام مبا ييل:
مناقشة مستوى األداء التعليمي الراهن لطفلك، مبا يشمل   n

مدى التقدم الذي أحرزه نحو تحقيق أهداف IEP، إذا كان 
طفلك يحصل بالفعل عىل خدمات التعليم الخاص؛ 
وصف النمط التعليمي لطفلك وسلوكه وحضوره؛   n

تقديم توصيات بشأن سبل الدعم والخدمات التي من شأنها   n

مساعدة الطفل عىل النجاح يف البيئة األقل تقييًدا؛ 
التأكد من أن األولوية لطفلك هي البقاء يف مدرسته الحالية؛   n

توضيح كيف ميكن تعديل منهج التعليم العام ملساعدة   n

طفلك عىل التعلم.

ممثل املقاطعة
يتوىل ممثل املقاطعة رئاسة اجتامع فريق IEP ويسهل فتح 
املناقشات بني جميع املشاركني فيام يختص بأهلية الطالب 

ووضع IEP. كام يعمل عىل ضامن كونك مشاركًا فعاالً 
ويشجعك عىل طرح كل ما لديك من مخاوف بشأن تعليم 

طفلك. 

يقوم ممثل املقاطعة كذلك مبا ييل:
تقديم معلومات حول استمرار الخدمات، ويقصد بها برامج   n

وسبل دعم التعليم الخاص، املتوفرة لطفلك يف مدرسته أو 
يف مدارس أخرى داخل املقاطعة.

التأكد من األخذ يف االعتبار كافة الربامج والخيارات املتاحة؛   n

يوضح لك أن األطفال املعاقني يجب تعليمهم مع األطفال   n

غري املعاقني إىل أقىص حد ممكن. عالوة عىل ذلك، سيوضح 
لك أنه يلزم عىل فريق IEP النظر فيام إذا كان طفلك 

ميكنه التقدم عىل نحو مرٍض يف ظل نظام التعليم العام قبل 
التوصية بربامج أخرى.

برجاء الرجوع إىل الجدول الوارد يف صفحة 10 للحصول 
عىل مزيد من املعلومات حول من ميكنه العمل كممثل 

للمقاطعة.  IEP يتكون فريق
من أولياء األمور وموظفي 

املدرسة الذين هم عىل 
معرفة بطفلك وأفراد 
إضافيني ممن لديهم 

معرفة أو خربة خاصة 
بطفلك.

IEP دورك يف اجتامع فريق

أنت تعد قانونًا عضًوا منتدبًا يف فريق IEP. فأنت أدرى الناس بطفلك وميكنك التحدث عن قدراته واحتياجاته. وباعتبارك 
ويل أمر، ميكنك التعبري عن أفكارك وآرائك حول الطريقة املثىل لتعليم طفلك. 

كعضو يف فريق IEP، يتعني عليك: 

QQ تقديم رؤيتك الخاصة حول كيفية تعلم طفلك وما هي اهتامماته ومشاركة غري ذلك من املعلومات الخاصة بطفلك 
والتي ال ميكن أن يدركها إال ويل أمر. 

QQ اإلصغاء آلراء بقية أعضاء الفريق بشأن ما يحتاج طفلك لعمله يف املدرسة ومشاركتهم اقرتاحاتك؛

QQ اإلبالغ عام إذا كانت املهارات التي يتعلمها طفلك يف املدرسة تتم مامرستها يف املنزل؛

QQ.طرح أسئلة لجميع أعضاء الفريق واملشاركني يف االجتامع
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:IEP أعضاء فريق

QQ.أنت، ويل األمر أو األشخاص املترصفني تحت إطار العالقة األبوية لطفلك

QQمعلم تعليم عام واحد عىل األقل من معلمي الطالب طاملا كان الطالب مشاركًا أو قد يشرتك يف بيئة  
تعليم عام.

QQ معلم تعليم خاص واحد. بالنسبة لإلحاالت املبدئية، ميكن أن يعمل معلم تعليم خاص باملدرسة كممثل للتعليم الخاص 
يف الفريق. إذا كان الطفل يتلقى بالفعل خدمات التعليم الخاص، يجب أن يشارك أحد معلمي التعليم الخاص املتعاملني 

مع الطفل. إذا كان طفلك يتلقى فقط الخدمات وثيقة الصلة )مثل عالج الحديث(، ميكن أن يضطلع مقدم الخدمة وثيقة 
الصلة للطفل بهذا الدور. 

QQ كلام تتم مراجعة تقييم نفيس-تعليمي جديد أو IEP يجب أن يشارك اختصايص علم النفس باملدرسة يف اجتامعات فريق 
يتم النظر يف إجراء تغيري عىل خدمات التعليم الخاصة التي تتضمن نسبة معلمني إىل الطالب أكرث كثافة. 

QQ .إذا كان مشاركًا يف عملية التقييم IEP ميكن أن يشارك املوظف االجتامعي باملدرسة يف اجتامع فريق

QQ والذي يضطلع IEP شخص ميكنه تفسري املقتضيات التعليمية لنتائج التقييم. ميكن أن يكون هذا الشخص عضًوا يف فريق 
كذلك بدور آخر، مثل معلم تعليم عام أو معلم تعليم خاص أو مزود تعليم خاص أو أخصايئ نفيس باملدرسة. سيقوم هذا 

الشخص بالتحدث حول كيف ميكن لنتائج التقييم أن تؤثر عىل عملية التدريس.

QQ ممثل للمقاطعة. يجب أن يكون هذا الشخص مؤهالً لتقديم أو لإلرشاف عىل تقديم خدمات التعليم الخاص فضالً عن 
معرفته باملنهج الدرايس للتعليم العام وتوافر موارد املقاطعة. بالنسبة الجتامعات فريق IEP التي تعقد يف املدارس 

العامة، يتم تعيني ممثل املقاطعة بواسطة مدير املدرسة. ميكن أن يكون هذا الشخص عضًوا يف فريق IEP والذي يضطلع 
كذلك بدور آخر. ويتمثل دور هذا الشخص يف تيسري التوصل إىل املوافقة اإلجامعية للمجموعة عىل كافة األمور املرتبطة 

.IEP بوضع

QQ طبيب مدرسة، إذا متت املطالبة بذلك خطيًا عىل نحو خاص من قبلك أنت، أو من ِقبل ويل األمر، أو من ِقبل أحد موظفي 
املدرسة قبل موعد االجتامع مبا ال يقل عن 72 ساعة.

QQ عضو ويل أمر إضايف. وهو ويل أمر طالب معاق مقيم يف مقاطعة املدرسة أو يف مقاطعة مجاورة للمدرسة والذي قد يطلب 
منه الحضور. قد يرفض ويل األمر حضور ويل األمر العضو.

QQ أشخاص آخرون لديهم معرفة أو خربة خاصة بالطفل، مبا يتضمن موظفي الخدمات وثيقة الصلة حسبام يتناسب، وحسبام 
تعني مقاطعة املدرسة أو ويل )أولياء( األمر.

QQ.طفلك )الطالب(، إن كان ذلك مناسبًا. إذا كان طفلك يبلغ من العمر 15 عاًما فأكرث، يجب أن تتم دعوته لحضور االجتامع 
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الطبيب النفيس/املوظف االجتامعي:

ال يلزم دوًما حضور الطبيب النفيس باملدرسة. فيجب حضور 
الطبيب النفيس باملدرسة لالجتامع كلام تتم مراجعة تقييم 
نفيس-تعليمي جديد أو تتم مناقشة تغيري خدمات التعليم 

الخاص املقدمة للطفل مع األخذ يف االعتبار نسبة أكرث كثافة 
من املعلمني إىل الطالب. قد يحرض املوظف االجتامعي 

باملدرسة إذا كان مشاركًا يف عملية التقييم. يف حالة حضور 
الطبيب النفيس و/أو املوظف االجتامعي، سيقومون بإطالع 

باقي الفريق عىل ما لديهم من معلومات عالية القيمة والتي 
حصلوا عليها من خالل التقييامت/املالحظات ومراجعة 

املعلومات. مثة أهمية كبرية للخربة التي يتمتعون بها بالنسبة 
لتلك العملية، كام ينبغي عليك االستفسار منهم إذا كنت ال 

تفهم ما الذي يقومون مبناقشته أو مراجعته. 

أفراد و/أو خرباء إضافيون

قد يتضمن فريق IEP كذلك أفراًدا إضافيني ممن لديهم 
معرفة أو خربة خاصة بطفلك. 

عىل سبيل املثال، ميكنك دعوة من ييل:
أخصايئ ذو خربة خاصة بشأن طفلك وما يعانيه من إعاقة؛   n

آخرين ممن ميكنهم التحدث حول مجاالت القوة/  n

االحتياجات الخاصة بطفلك. 
قد تقوم اإلدارة التعليمية بدعوة شخص واحد أو أكرث ميكنه 

تقديم خربة أو معرفة خاصة بطفلك مثل مساعد مهني أو 
مختص يف الخدمات وثيقة الصلة. 

IEP إعفاء عضو يف فريق

يف ظل ظروف معينة، قد يتم إعفاء عضو منتدب يف فريق 
IEP من حضور اجتامع فريق IEP، رشيطة أال يكون اجتامًعا  

.IEP مبدئيًا لفريق

يرجى مالحظة أنه ال يجوز للمدرسة أو ملكتب CSE القيام 
عىل نحو روتيني وبدون موافقتك بإعفاء أحد أعضاء فريق 

IEP املنتدبني من الحضور. يجب أن تقوم بالتعاون مع فريق 
 IEP بتقرير ما إذا كان من املمكن عقد اجتامع فريق IEP
بدون حضور عضو معني أم أنه سيكون من األفضل إعادة 

تحديد موعد آخر النعقاد االجتامع بحيث يتسنى لهذا 
الشخص الحضور واملشاركة يف املناقشة.

يف حالة عدم مناقشة مجال املنهج الدرايس أو الخدمات 

IEP وثيقة الصلة الخاصة بعضو فريق

يف حالة عدم العمل عىل تعديل أو مناقشة مجال املنهج 
 IEP الدرايس أو الخدمات وثيقة الصلة الخاصة بعضو فريق
املنتدب ضمن فعاليات اجتامع فريق IEP، ميكنك أن توافق 

عىل إعفاءه. بيد إنه ال يجوز إعفاء أي عضو بدون موافقة 
خطية منك. يجب االتفاق عىل إعفاء األعضاء قبل خمسة أيام 

 .IEP عىل األقل من تاريخ انعقاد اجتامع فريق

يجوز لك أو ملدير املدرسة أو مسؤول أو مكتب CSE التقدم 
/IEP بهذا الطلب من خالل منوذج إخطار باجتامع فريق

طلب إعفاء عضو، وذلك بلغتك املفضلة، إذا كانت إحدى 
اللغات الخاضعة للتغطية حسبام هي محددة من قبل اإلدارة 

التعليمية )انظر املرسد، صفحة 44(. يف حالة موافقتك عىل 
طلب اإلعفاء، يتعني عليك التوقيع عىل النموذج وإعادته إىل 

جهة االتصال املشار إليها. يف حالة عدم موافقتك، لن يتم إعفاء 
هذا الشخص من الحضور. 

 ،IEP أنت عضو يف فريق
وجميع مشاركاتك بالغة 

القيمة. 



يف حالة مناقشة مجال املنهج الدرايس أو الخدمات وثيقة 
IEP الصلة الخاصة بعضو فريق

ميكن إعفاء أحد أعضاء فريق IEP املنتدبني حتى عند مناقشة 
مجال املنهج الدرايس أو الخدمات وثيقة الصلة الخاصة بهذا 
العضو. ويف تلك الحالة سيتعني عليه تقديم مشاركته خطيًا 
إليك وإىل فريق IEP قبل االجتامع. ال يجوز إعفاء أي عضو 
بدون موافقتك. يجب تقديم مشاركة العضو املعفي إىل كل 

من ويل األمر وفريق IEP قبل خمسة أيام عىل األقل من تاريخ 
 .IEP انعقاد اجتامع فريق

يجوز لك أو ملدير املدرسة أو مسؤول أو مكتب CSE التقدم 
/IEP بهذا الطلب من خالل منوذج إخطار باجتامع فريق

طلب إعفاء عضو، وذلك بلغتك املفضلة، إذا كانت إحدى 
اللغات الخاضعة للتغطية حسبام هي محددة من قبل اإلدارة 

التعليمية )انظر املرسد، صفحة 44(. يف حالة موافقتك عىل 
طلب اإلعفاء، يتعني عليك التوقيع عىل النموذج وإعادته إىل 

جهة االتصال املشار إليها. يف حالة عدم موافقتك، لن يتم إعفاء 
هذا الشخص من الحضور. 

تعديل IEP بعد املراجعة السنوية

 IEP الخاص بطفلك بواسطة فريق IEP ميكن إجراء تغيري عىل
دون عقد اجتامع فقط إذا وافقت خطيًا عىل كل تغيري مقرتح.

 IEP بدون اجتامع، يتعني عىل فريق IEP قبل أن ميكن تعديل
تقديم وصف تفصييل لكافة التغيريات املقرتحة يف منوذج 

التنازل عن عقد اجتامع  فريق IEP لتعديل IEP، وباللغة التي 
تفضلها، إذا كانت إحدى اللغات الخاضعة للتغطية حسبام هي 

محددة من قبل اإلدارة التعليمية )انظر املرسد، صفحة 44(. 
سوف يشتمل هذا اإلخطار عىل وصف واضح لكافة التغيريات 
املقرتحة. عالوة عىل ذلك، يجب أن يتواجد أحد أعضاء فريق 
IEP ليناقش معك أي وكافة التغيريات. إذا وافقت عىل تلك 

التغيريات، يتعني عليك توقيع وإعادة منوذج التنازل عن عقد 
اجتامع فريق IEP لتعديل IEP. فور تلقي النموذج، سيتم 

إجراء التغيريات بدون عقد اجتامع. يجب أن يتم إرسال 
نسخة إليك من IEP املعدل يف اليوم التايل لتعديل IEP بدون 

اجتامع. 

12
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القسم 3

)IEP( برنامج التعليم الفردي

 IEP من أهم عنارص اجتامع فريق
أن يتم توثيق مهارات وإمكانيات 
طفلك الراهنة وتحديد األهداف 

التعليمية وتقرير سبل دعم 
وخدمات التعليم الخاص التي سيتم 

تقدميها للطالب. 
:)IEP( برنامج التعليم الفردي

يعني بتوثيق أهلية طفلك لخدمات التعليم الخاص؛ و   n

يضع صيغة رسمية وخطية لخطة اإلدارة التعليمية   n

لتزويد طفلك بتعليم عام مناسب مجاين )FAPE( يف 
البيئة األقل تقييًدا. يقصد “بالبيئة األقل تقييًدا” أن يتم 

تعليم طفلك جنبًا إىل جنب مع زمالئه األصحاء إىل أقىص 
حد ممكن وأن يلتحق باملدرسة التي كان من املفرتض 

أن يلتحق بها إذا مل يكن معاقًا.
 IEP سيتم مطالبتك بالتوقيع عىل IEP أثناء اجتامع فريق

كدليل عىل حضورك لالجتامع، دون أن يكون توقيعك 
دليالً عىل موافقتك عىل محتويات املستند. سوف تحصل 

عىل نسخة من IEP. إذا تعذر عليك حضور االجتامع، 
سيتم إرسال نسخة من IEP إىل منزلك بعد فرتة قصرية 

من انعقاد االجتامع. لديك الحق يف طلب ترجمة IEP إىل 
لغتك املفضلة.   IEP محور 

هو طفلك وكيف 
ميكن اإليفاء بكافة 

احتياجاته.

ما هي املعلومات التي يتضمنها 

IEP الخاص بطفيل؟

   - انظر صفحة 17
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األهلية

تحديد األهلية
 IEP سوف تسمع مناقشة كلمة "األهلية".  سيقوم فريق

مبناقشة ما إذا كان طفلك مؤهالً للحصول عىل خدمات التعليم 
الخاص. يعد الطالب البالغ عمر االلتحاق باملدرسة مؤهالً 

للحصول عىل خدمات التعليم الخاص إذا كان الطالب:
مستوفيًا للمعايري الخاصة بواحد أو أكرث من تصنيفات   n

اإلعاقة )انظر الجدول الوارد إىل اليمني(؛ و
يحتاج الطالب إىل خدمات وبرامج تعليم خاص معتمدة.  n

يف حالة عدم استيفاء الطالب ملعايري واحد أو أكرث من 
تصنيفات اإلعاقة التالية، ال يعد الطالب البالغ سن االلتحاق 

باملدرسة مؤهالً للحصول عىل خدمات التعليم الخاص. عالوة 
عىل ذلك، ال يعد الطالب مؤهالً حتى وإن كان مستوفيًا ملعايري 
واحد أو أكرث من تصنيفات اإلعاقة املذكورة، بيد أنه ال يحتاج 

إىل خدمات وبرامج التعليم الخاص، بناء عىل:
عدم وجود تدريس مناسب يف مجال القراءة، مبا يتضمن   n

التدريس الرصيح والنظامي لإلدراك الفونيمي، علم 
الصوتيات، وتنمية املصطلحات اللغوية، وسالسة القراءة 

)مبا يتضمن مهارات القراءة الشفهية( واسرتاتيجيات فهم 
القراءة؛ أو 

غياب التدريس املناسب يف مجال الرياضيات؛ أو  n

n  محدودية إتقان اللغة اإلنجليزية.

قد يقرر فريق IEP، مبشاركتك، أن طفلك ليس معاقًا وال 
يحتاج لخدمات التعليم الخاص. ويف هذه الحالة، لن يتم وضع 
IEP. سيتم تقديم املعلومات التي تم الحصول عليها من خالل 

التقييامت إىل مدير مدرسة طفلك، وسيتعاون مدير املدرسة 
مع األخصائيني املناسبني يف املدرسة ملساعدة طفلك. 

إذا قرر فريق IEP، بناء عىل التقييامت التي أجريت، أن طفلك 
يعاين من اإلعاقة ويحتاج لخدمات التعليم الخاص، سيتم وضع 
IEP ضمن فعاليات اجتامع فريق IEP. يحدد IEP برامج و/أو 
خدمات التعليم الخاص التي سيتلقاها طفلك واألهداف التي 

يتعني عىل طفلك العمل عىل تحقيقها. يصف القسم 4 خدمات 
التعليم الخاص التي ميكن تقدميها. 

التوحد

إعاقة يف النمو، تؤثر بصفة رئيسية عىل التواصل الشفهي وغري 
الشفهي والتفاعل االجتامعي، ويظهر بصورة جلية قبل عمر 

الثالثة، وهو يؤثر سلبيًا عىل األداء التعليمي. 

من بني الخصائص األخرى التي عادة ما ترتبط مبرض التوحد 
القيام بأنشطة تكرارية وحركات روتينية ومقاومة أي تغيري يف 
البيئة املحيطة أو يف األعامل الروتينية اليومية واستجابات غري 

طبيعية للخربات الحسية. 

وال يرسي هذا املصطلح إذا كان األداء التعليمي للطفل قد 
تأثر سلبيًا بصفة رئيسية نتيجة ملعاناة الطفل من اضطراب 

عاطفي. الطفل الذي يبدي خصائص مرض التوحد بعد عمر 
الثالثة قد يتم تشخيص إصابته بالتوحد إذا كان مستوفيًا 

للمعايري األخرى املذكورة عاليه.

الصمم

طالب يعاين من إعاقة سمعية شديدة الحدة تجعله عاجًزا 
عن معالجة املعلومات اللغوية من خالل السمع، مع أو بدون 
تكبري الصوت، وهو ما يؤثر بدوره سلبيًا عىل األداء التعليمي 

للطالب.

تصنيفات اإلعاقة
فيام ييل قامئة باإلعاقات القابلة للتصنيف:

Qnالتوحد

Qnالصمم

Qnالصمم-العمى

Qnاالضطراب العاطفي

Qnضعف السمع

Qnاإلعاقة التعليمية

Qnاإلعاقة الفكرية

Qnاإلعاقات املتعددة

Qnاالختالل العظمي

Qnاختالالت صحية أخرى

Qnاختالل الحديث أو اللغة

Qnإصابات املخ الردحية

Qnضعف البرص 
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الصمم-العمى

طالب يعاين من إعاقات سمعية وبرصية، والتي تؤدي مجتمعة 
إىل احتياجات شديدة عىل أصعدة التواصل والنمو والتعليم 

والتي ال ميكن اإليفاء بها يف ظل برامج التعليم الخاص 
املخصصة للطالب الصم فقط أو فاقدي البرص فقط.

االضطراب العاطفي

 طالب يبدو عليه واحد أو أكرث من الخصائص التالية عىل 
مدى زمني طويل وبدرجة ملموسة تؤثر سلبيًا عىل أدائه 

التعليمي:
عدم القدرة عىل التعلم والتي ال ميكن إرجاعها إىل عوامل   n

فكرية أو حسية و صحية؛
العجز عن بناء أو الحفاظ عىل عالقات شخصية مع الزمالء   n

واملعلمني؛
أنواع غري الئقة من السلوكيات أو املشاعر يف ظل ظروف   n

طبيعية؛
حالة مزاجية سائدة من الحزن أو االكتئاب؛  n

امليل إىل إظهار أعراض بدنية أو مخاوف مرتبطة مبشكالت   n

شخصية أو مدرسية.

يتضمن مصطلح "االضطراب العاطفي" الشيزوفرينيا. وهو ال 
يرسي عىل الطالب الذين يعانون من عدم التوافق االجتامعي 

إال إذا تم تقرير معاناتهم من اضطراب عاطفي.

ضعف السمع

ضعف يف السمع، سواء كان دامئًا أو متذبذبًا، والذي يؤثر سلبًا 
عىل األداء التعليمي للطالب إال أنه غري مدرج ضمن تعريف 

الصمم يف هذا القسم.

اإلعاقة التعليمية

يقصد باإلعاقة التعليمية اضطراب يف واحدة أو أكرث من 
العمليات النفسية الرئيسية املشرتكة يف فهم أو استخدام اللغة، 

املنطوقة أو املكتوبة، والتي تتجىل يف صورة اختالل القدرة 
عىل االستامع أو التفكري أو التحدث أو القراءة أو الكتابة أو 
التهجي أو إجراء العمليات الحسابية. كام يشتمل املصطلح 
عىل حاالت مثل اإلعاقات اإلدراكية وإصابات املخ والخلل 
الدماغي األدىن وخلل القراءة والحبسة التنموية. هذا وال 

يشتمل املصطلح عىل مشكالت التعلم الناتجة بصفة رئيسية 
عن إعاقات برصية أو سمعية أو حركية؛ أو عن إعاقة فكرية 

أو اضطراب عاطفي أو مشكالت بيئية أو ثقافية أو اقتصادية. 

اإلعاقة الفكرية

طالب يعاين من أداء فكري عام دون املستوى املتوسط، والذي 
يتزامن مع أوجه قصور يف السلوك التالؤمي ويتجىل أثناء 
مرحلة النمو، مام يؤثر سلبيًا عىل األداء التعليمي للطالب.

اإلعاقات املتعددة

طالب يعاين من إعاقات متعددة متزامنة )مثل إعاقة فكرية-
عمى، إعاقة فكرية-اختالل عظمي(، والتي تؤدي مجتمعة إىل 

احتياجات تعليمية ال ميكن اإليفاء بها يف ظل برامج التعليم 
الخاص املخصصة إلعاقة واحدة فقط. هذا املصطلح ال يشمل 

الصمم-العمى.

سيقرر فريق IEP ما إذا 
كان طفلك مؤهالً للحصول 

عىل خدمات التعليم الخاص 
بناء عىل معايري اإلعاقة 

املوضحة أعاله.
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اختالل عظمي
اختالل عظمي حاد يؤثر سلبيًا عىل األداء التعليمي للطفل. 

يشتمل املصطلح االختالالت الناتجة عن تشوه خلقي 
)مثل حنف القدم، غياب أحد أعضاء الجسم( واالختالالت 

الناتجة عن أمراض )مثل شلل األطفال، السل العظمي، إلخ( 
واالختالالت الناتجة عن أسباب أخرى )مثل الشلل الدماغي، 

البرت، الكسور أو الحروق التي تؤدي إىل التقفع(.

اختالالت صحية أخرى

الطالب الذي يعاين من مستوى محدود من القوة أو الحيوية 
أو االنتباه، مبا يشمل فرط االنتباه للمحفزات البيئية مام يؤدي 
إىل انتباه محدود للبيئة التعليمية، وهو ما يرجع إىل مشكالت 

صحية مزمنة أو حادة، والتي تتضمن عىل سبيل املثال ال 
الحرص، حالة القلب، السل، الحمى الروماتيزمية، التهاب 
الكلية، الربو، فقر الدم املنجيل، الناعور، الرصع، التسمم 

بالرصاص، رسطان الدم، السكري، اضطراب قصور االنتباه 
أو اضطراب قصور االنتباه الناتج عن فرط النشاط، متالزمة 

توريت، والتي تؤثر سلبيًا عىل األداء التعليمي للطالب.

اختالل الحديث أو اللغة
طالب يعاين من اضطراب يف التواصل، مثل التلعثم أو ضعف 

النطق أو خلل لغوي أو خلل صويت، يؤثر سلبيًا عىل األداء 
التعليمي للطالب.

إصابات املخ الردحية

طالب يعاين من إصابة مكتسبة يف املخ ناتجة عن قوة بدنية 
خارجية أو نتيجة لحالة صحية معينة، مثل السكتة، التهاب 

الدماغ، عوز األكسجني، أورام املخ والتي تؤدي إىل اختالالت 
تؤثر سلبيًا عىل األداء التعليمي للطالب. 

ويشتمل املصطلح عىل إصابات الرأس املفتوحة أو املغلقة 
وإصابات املخ الناتجة عن حاالت طبية بعينها والتي تؤدي إىل 
اختالالت طفيفة أو متوسطة أو حادة يف مجال واحد أو أكرث، 

متضمنة املعرفة واللغة والذاكرة واالنتباه واالستدالل املنطقي 
والتفكري املجرد وحل املشكالت والقدرات الحسية واإلدراكية 

والحركية، السلويك النفيس، الوظائف البدنية، معالجة 
املعلومات والحديث. 

بينام ال يشمل املصطلح اإلصابات الخلقية أو الناتجة عن رضح 
الوالدة.

االختالل البرصي

اختالل يف اإلبصار متضمًنا العمى والذي، حتى مع تصحيح 
البرص، يؤثر سلبيًا عىل األداء التعليمي للطالب. يشتمل 

املصطلح كال من الرؤية الجزئية والعمى التام.



17

عنارص برنامج التعليم الفردي

يجب أن يشتمل IEP عىل معلومات حول طفلك والربنامج 
التعليمي املصمم لإليفاء مبتطلباته املتفردة. تتضمن تلك 

املعلومات ما ييل:

مستوى األداء الحايل - يجب أن يشري IEP إىل كيفية أداء 
طفلك حاليًا يف املدرسة )وهو ما يعرف باسم املستويات 

الحالية لإلنجاز األكادميي واألداء الوظيفي وكذلك مبسمى 
األداء االجتامعي/العاطفي(. عادة ما يتم الحصول عىل تلك 

املعلومات من خالل نتائج التقييامت مثل االختبارات واملهام 
التي يخضع لها الطفل يف الفصل واالختبارات الفردية التي 
يخضع لها لتحديد أهليته لخدمات التعليم الخاص أو أثناء 

إعادة التقييم واملالحظات التي يسجلها ويل األمر واملعلمون 
ومزودو الخدمات وثيقة الصلة وغريهم من موظفي املدرسة. 

ينبغي أن تتضمن IEP بالتفصيل مصادر املستويات الواردة 
باعتبارها مستويات األداء الحالية. يتضمن األداء الحايل كيف 
تؤثر إعاقة الطفل عىل مشاركته وتقدمه يف املنهج التعليمي 

العام.

األهداف السنوية القابلة للقياس - وهي األهداف التي ميكن 
لطفلك عىل نحو معقول تحقيقها أثناء العام الدرايس. ميكن أن 
تكون تلك األهداف أكادميية أو تتناول االحتياجات االجتامعية 

أو السلوكية للطفل أو ترتبط مبتطلباته البدنية أو تعالج 
متطلبات تعليمية أخرى. كام ينبغي أن تكون تلك األهداف 
"قابلة للقياس"، أي يجب أن يكون يف اإلمكان قياس ما إذا 

كان الطالب قد نجح يف تحقيق تلك األهداف أم ال. بالنسبة 
للطالب املشاركني يف تقييم متناوب، يتم تقسيم األهداف إىل 

أهداف أو عنارص رئيسية قصرية املدى.

برامج وخدمات التعليم الخاص املويص بها - يتعني أن يرسد 
IEP خدمات التعليم الخاص والخدمات وثيقة الصلة التي 

ينبغي تقدميها لطفلك أو لصالح طفلك. لإلطالع عىل معلومات 
تفصيلية حول برامج وسبل دعم التعليم الخاص، انظر 

القسم 4.

املشاركة مع األطفال األصحاء - يجب أن يوضح IEP إىل 
أي مدى سيتشارك طفلك مع األطفال اآلخرين األصحاء يف 

فصل تعليم عام واألنشطة املدرسية األخرى. إذا كان غري 
مسموح للطفل بحضور وجبة الغذاء أو الرحالت املدرسية أو 

.IEP االجتامعات مع باقي املدرسة، يجب ذكر ذلك ضمن

املشاركة يف التقييامت التي تتم عىل مستوى الوالية 
واملقاطعة - يجب أن يشري IEP إىل ما إذا كان طفلك سيشارك 
يف التقييامت التي تتم عىل مستوى الوالية واملقاطعة، وما هي 
التجهيزات، إن وجدت، التي سيحتاجها طفلك أثناء إجراء تلك 
االختبارات. إذا كان طفلك لن يشارك يف تلك التقييامت، يجب 

أن يذكر IEP كيف سيتم تقييم مدى التقدم الذي أحرزه 
طفلك، مبا يشمل املشاركة يف برنامج والية نيويورك للتقييم 

املتناوب.

الرجاء أن تعي أنه إذا كان طفلك مشاركًا يف تقييم متناوب، 
فهو بذلك ال يعد مؤهالً للحصول عىل دبلومة محلية أو 

.Regents دبلومة

معايري التقدم - بداية من الصف الثالث حتى الثامن، إذا كان 
طفلك مشاركًا يف االختبارات التي تتم عىل مستوى الوالية 

واملدينة، يجب أن يحدد IEP ما إذا كانت ستطبق عىل طفلك 
ذات معايري التقدم السارية عىل كافة الطالب أم سيحظى 
طفلك مبعايري تقدم معدلة. يف حالة التوصية مبعايري تقدم 

معدلة، يجب أن يصف IEP تلك املعايري.

هدف الدبلومة - يعد الطالب املعاقون الحاصلون عىل 
خدمات التعليم الخاص مؤهلني للحصول عىل دبلومة 

Regents أو دبلومة محلية. ويتم تقديم تلك الدبلومات إىل 
الطالب الذين يستوفون بنجاح املتطلبات األكادميية ألي من 

دبلومة Regents أو الدبلومة املحلية.

عالوة عىل ذلك، يتم منح دبلومة IEP إىل الطالب الذين 
حققوا بنجاح األهداف التعليمية املحددة يف IEP إال أنهم مل 

يستوفوا املتطلبات الالزمة للحصول عىل دبلومة Regents أو 
الدبلومة املحلية. 

التواريخ واألماكن - يجب أن ينص IEP عىل موعد بدء تقديم 
الخدمات وكم مرة سيتم تقدميها وأين ستقدم )يف الفصل 

الدرايس أو يف مكان آخر داخل املدرسة( وإىل متى ستستمر.

إبالغ أولياء األمور بالتقدم الذي تم تحقيقه - يجب أن ينص 
IEP عىل الطرق املتبعة لقياس مدى التقدم الذي أحرزه 

طفلك وكيف سيتم إبالغك بهذا التقدم.

لغة التدريس - إذا كان طفلك متعلم لغة إنجليزية ويحتاج إىل 
خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية و/أو خدمات ثنائية اللغة، 

سيتم تقديم توصية بشأن لغة التدريس له. سيتم تحديد لغة 
 .IEP الخدمات يف

يشتمل IEP عىل 
معلومات تفصيلية حول 

طفلك والربنامج التعليمي 
املصمم لإليفاء مبتطلباته 

املتفردة.



خدمات االنتقال

تعد الخدمات املتعلقة باملرحلة االنتقالية هي مجموعة 
متناسقة من األنشطة املصممة لتيسري خطوة االنتقال من 

األنشطة املدرسية إىل األنشطة املمتدة ملرحلة ما بعد املدرسة، 
مبا يف ذلك التعليم ما بعد الثانوي أو التوظيف أو العيش 

بشكل مستقل. يبدأ التخطيط للمرحلة االنتقالية للطفل وهو 
يف عمر الثانية عرش، عندما يجب أن يخضع للتقييم املهني 

للمستوى األول وينشأ عنه عملية ما بعد املرحلة الثانوية. يف 
ذلك الحني، يرشع الطالب وأولياء أمورهم، مبشاركة املدرسة، 

يف تحديد وبحث مجاالت اهتاممات الطالب واختياراته 
وطموحاته املهنية. ويف العام التي يبلغ فيه الطالب 15 عاًما، 

يجب أن تصبح خدمات االنتقال جزًءا من أول IEP يتم 
استكامله يف هذا العام. يشتمل IEP عىل عنارص التخطيط 

ملرحلة ما بعد الثانوية، والتي تتضمن أهداف تلك املرحلة 
القابلة للقياس ومتطلبات االنتقال ومجموعة األنشطة 

والخدمات الالزمة لتحقيق هذه األهداف. يجب أن تتم دعوة 
الطالب لحضور اجتامع فريق IEP ملناقشة خدمات االنتقال. 

وباعتباره عضًوا أساسيًا يف فريق IEP، سيتمكن الطالب من 
مناقشة نواحي متيزه وتفضيالته واهتامماته. إذا تعذر عىل 

 IEP يتعني عىل فريق ،IEP الطالب حضور اجتامع فريق
ضامن وضع كافة تفضيالت الطالب واهتامماته قيد االعتبار 

وتضمينها يف IEP. يعد تخطيط وخدمات االنتقال عملية 
مستمرة عىل مدار الحياة املدرسية للطالب، وهي تنتهي 

مبوجز تخرج الطالب قبل تخرجه أو بلوغه 21 عاًما.

مبوجب موافقة ويل األمر الخطية، تتم دعوة أعضاء املجتمع 
)مثل أصحاب العمل املحتملني أو املنظامت األخرى املوجودة 

يف املجتمع( وموظفي الوكاالت، مثل الخدمات املهنية والتعليم 
 )ACCES-VR( املستمر للبالغني - إعادة التأهيل املهني
 )OPWDD( ومكتب األشخاص ذوي اإلعاقات التنموية

ومكتب الصحة الذهنية )OMH( لحضور اجتامع IEP إذا 
تم تحديدهم كمزودي خدمات أو مزودي خدمات محتملني 
للطالب. ومن خالل توفري الدعم من عدة مصادر ومن خالل 

الجهد املشرتك فيام بني كلفة املختصني والطالب وأرسته، 
تتضاعف فرص نجاح الطالب إىل حد كبري.
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القسم 4

 ما هو املتوقع: خدمات التعليم
الخاص لألطفال يف عمر املدرسة

يقوم فريق IEP بالتوصية 
بالخدمات املناسبة الحتياجات 

طفلك يف البيئة األقل تقييًدا. 
وهو ما يعني أن فريق IEP، الذي تعد أنت عضًوا فيه، 

يجب أن ينظر يف كيف ميكن تقديم خدمات التعليم 
الخاص إىل طفلك عىل نحو يتيح له الفرصة للتعلم مع 

األطفال اآلخرين األصحاء إىل أقىص حد ممكن. 

سينظر فريق IEP أوالً فيام إذا كان ميكن تلبية احتياجات 
طفلك داخل فصل تعليم عام مع توفري ما يلزم له من سبل 

الدعم واملساعدات والخدمات. 

إذا ما تقرر عدم إمكانية مشاركة طفلك يف فصول التعليم 
العام، حتى مع توفري املساعدات والخدمات التكميلية 

املناسبة له أو خدمات دعم معلم تعليم خاص أو الخدمات 
وثيقة الصلة أو فصل تدريس مشرتك مدمج، سيتم النظر يف 

نظم أخرى مثل الفصول الخاصة أو املدارس الخاصة.

من الرضوري معرفة ما ييل: 
ستتم إتاحة الفرصة لطفلك للمشاركة يف أنشطة خارج   n

املنهج الدرايس وأنشطة غري أكادميية )مثل، الرتبية 
البدنية، العطالت، أنشطة ما بعد املدرسة( مع األطفال 

األصحاء، إال إذا كانت اإلعاقة التي يعانيها تجعل من تلك 
املشاركة غري مالمئة

يجب أن يتم تعليم طفلك داخل املدرسة التي من   n

املفرتض أن يلتحق بها ما مل يكن معاقًا، كلام أمكن. 

من الهام أن يتم 
تعليم األطفال 

املعاقني مبصاحبة 
األطفال األصحاء يف 

فصول التعليم العام 
إىل أقىص حد ممكن. 

وهكذا يستفيد 
الجميع.

ما هي أنواع الخدمات املتاحة 

لطفلك؟

   - انظر صفحة 20
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خدمات التعليم الخاص

مثة مجموعة من الخدمات التي تقدم لدعم طفلك يف البيئة 
األقل تقييًدا له. فيام ييل تعريف بعض من هذه الخدمات 
والربامج املتوفرة. تذكر أنه يجب أن يكون هناك مربر قوي 

الستبعاد الطفل من نظام التعليم العام يف أي وقت.

الربمجة املرنة - يقصد بالربمجة املرنة إمكانية أن يتلقى الطالب 
ويستخدم أي توليفة من خدمات وبرامج التعليم الخاص 

املتوفرة. ال يجب بالرضورة أن تكون الخدمات والربامج املدونة 
يف IEP الخاص بالطالب هي ذاتها عىل مدار اليوم. عوًضا عن 

ذلك، باستخدام الربمجة املرنة، يحصل الطالب بدقة شديدة 
عىل مستوى الدعم الذي يحتاجه لكل مجال درايس. كام 

تنطوي الربمجة املرنة عىل اإليفاء مبتطلبات كافة الطالب تحت 
إطار أقل بيئة تقييًدا بقدر اإلمكان. ومع استخدام الربمجة 

املرنة بفاعلية، تنجح املدرسة يف وضع مناذج متفردة تتناسب 
مع كل طالب عىل حدة وتركز عىل زيادة فرص الوصول إىل 
منهج التعليم العام. هذا ومن الرضوري أن نبقي يف اعتبارنا 

أنه يتعني أن تتوافق احتياجات الطالب مع الخدمات املقدمة. 
ونصف أدناه مجموعة برامج وخدمات التعليم الخاص والتي 

تعد جزء من نظام تقديم الخدمة املوحد.

الخدمات وثيقة الصلة

يتم تقديم الخدمات وثيقة الصلة بهدف دعم قدرة الطالب 
املعاق عىل اإلنجاز فيام يتعلق بربنامجه التعليمي. ويتمثل 

الهدف الرئييس للخدمات وثيقة الصلة يف املساعدة عىل 
مضاعفة قدرة كل طالب عىل تحقيق أهدافه التعليمية. يجب 

تقديم الخدمات وثيقة الصلة يف البيئة األقل تقييًدا للطالب، 
وكلام كان ذلك مناسبًا، يتعني عىل املدارس دمج تلك الخدمات 

يف الفصول الدراسية. هذا وينبغي تنسيق الخدمات وثيقة 
الصلة مع معلمي الطفل وأفراد التدريس اآلخرين وأولياء 

األمور / األوصياء لدعم تحقيق الطالب ألهدافه التعليمية. 
 IEP يتم تقييم كافة الخدمات وثيقة الصلة سنويًا مع مراجعة
الخاص بالطالب. وفيام ييل بعض األمثلة عىل الخدمات وثيقة 

الصلة التي ميكن أن يتم التوصية بها:

االستشارة - تم تصميم تلك الخدمات لتحسني األداء العاطفي 
واالجتامعي يف مجاالت السلوك املدريس املناسب والتحكم 
الذايت وفضل النزاعات. إذا كان طفلك يواجه صعوبات يف 

التفاعل عىل نحو مناسب مع البالغني والزمالء، أو مييل إىل 
االنطواء أو العزلة أو يقلل من شأن نفسه أو يفتقر إىل مهارات 

التكيف التي تتداخل بشكل ملموس مع التعليم. إذا كان 
طفلك يحتاج إىل خدمات من مزود بعينه )مثل، مستشار 

توجيه، اختصايص نفيس باملدرسة أو موظف اجتامعي(، يجب 
 .IEP توضيح ذلك يف

خدمات تعليم السمع - خدمات تم إعدادها لتقديم دروس 
يف الحديث والقراءة والتدريبات السمعية وتنمية اللغة بهدف 

تحسني منو مهارات التواصل االستقبالية/التعبريية. 

عالج الحديث/اللغة - خدمات تعمل عىل تحسني فهم طفلك 
لألصوات واللغة )تسمى املعالجة الصوتية(، أو تحسني مهارات 

النطق واملهارات الفونولوجية والفهم واستخدام السياق 
والوقائع وإنتاج األصوات والسالسة اللغوية.

العالج املهني - وهو يساعد طفلك يف الحفاظ عىل املهارات 
التالؤمية والوظيفية أو استعادتها، مبا يتضمن املهارات الحركية 
الدقيقة واملهارات الحركية الشفهية يف كافة األنشطة التعليمية.

أقل تقييًدا
أكرث تقييًدا 

التعليم العام

التعليم العام مع الخدمات وثيقة الصلة

التعليم العام مع دعم معلم تعليم خاص 

التدريس املشرتك املدمج )ICT( )دوام كامل أو دوام جزيئ(

خدمات الفصل الخاص  )دوام كامل أو دوام جزيئ(

التعيني النهاري والداخيل

التدريس يف املنزل /املستشفى

سيتم تعليم طفلك من خالل الجمع بني الخدمات األكرث مالمئة الحتياجاته
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خدمات التوجيه والحركة - تم إعداد هذه الخدمات لتحسني 
قدرة طفلك عىل إدراك املفاهيم املكانية والبيئية واستخدام 
املعلومات التي يستقبلها من خالل األحاسيس )مثل الصوت 

والحرارة واالهتزازات( لتحقيق وحفظ وإعادة اكتساب 
التوجيه وخط االنتقال. يتم تقديم تلك الخدمات للطالب ذوي 

االختالالت البرصية. 

العالج الطبيعي - يستخدم أنشطة لحفظ وتحسني واستعادة 
وظائف طفلك، مبا يتضمن تنمية الحركة بشكل عام والسري 

والتوازن والتنسيق يف بيئات مختلفة، مبا يتضمن، دون االقتصار 
عىل، الفصل الدرايس وصالة اللياقة البدنية وامللعب والسلم 

والتنقالت بني الفصول. 

الخدمات الصحية املدرسية - توفر ممرضة املدرسة أو مساعد 
مهني  خدمات تم تصميمها لتلبية متطلبات طفلك الصحية 

الخاصة، حسبام هي موثقة من قبل طبيبه الخاص، وذلك 
لضامن توفري بيئة تعليمية آمنة له. 

خدمات تعليم اإلبصار - تم إعداد هذه الخدمات لتوفري 
الدروس لطفلك إذا كان معاق برصيًا. وهي تستخدم طريقة 
برايل وشفرة نيميث والطباعة الكبرية وأجهزة ضعف الرؤية 

البرصية وغري البرصية وغري ذلك من السبل الالزمة الكتساب 
املهارات األكادميية واالجتامعية واملهنية والحياتية، ومعرفة 

القراءة والكتابة واكتساب املعلومات باستخدام اسرتاتيجيات 
ملسية وبرصية وسمعية.

سوف ينص IEP عىل جميع الخدمات وثيقة الصلة التي يتم 
التوصية بها لطفلك. كام ينص IEP عىل عدد مرات تلقي 

الطفل لتلك الخدمات كل أسبوع أو كل شهر )وهو ما يسمى 
"بالتواتر"( ومدة الجلسة )وهي تسمى "املدة"(، والحد 

األقىص لعدد املجموعة )إذا كان طفلك سيتلقى الخدمة ضمن 
مجموعة(، واللغة التي يجب تقديم الخدمة بها وما إذا كان 
سيتم تقديم الخدمة دخل فصل الطفل أو يف موقع منفصل 

خارج الفصل )وهو ما يسمى "املوقع"(. 

إذا كان تم التوصية بحصول طفلك عىل خدمة وثيقة الصلة 
واحدة أو أكرث ضمن IEP الخاص به وكانت اإلدارة التعليمية 

عاجزة عن توفري تلك الخدمة له باالستعانة مبوظفيها أو 
موظفي الوكاالت املتعاقدة معها، سواء أثناء أو بعد اليوم 

 .)RSA( الدرايس، سيتم إصدار ترصيح لك بخدمة وثيقة الصلة
يتيح لك RSA االستعانة بخدمات أي مزود مستقل ومرخص 

عىل نحو مناسب للخدمات وثيقة الصلة املويص بها دون 
تحملك أي تكلفة. ميكن أن تساعدك مدرسة طفلك العامة يف 
هذه العملية. أما إذا كان طفلك ملتحًقا مبدرسة غري عامة أو 

مدرسة عامة متخصصة، سيساعدك يف هذه العملية مكتب 
اللجنة املعنية بالتعليم الخاص. 

توجد قامئة مبزودي الخدمات املستقلني يف املوقع اإللكرتوين 
http://schools.nyc.gov/Academics/ ،لإلدارة التعليمية

SpecialEducation/programs/relatedServices/
RSinformation.htm

)SETSS( خدمات دعم معلم التعليم الخاص

خدمات دعم معلم التعليم الخاص )SETSS( يتم إعدادها 
خصيًصا و/أو تقديم توجيهات تكميلية من قبل معلم تعليم 
خاص. تعمل هذه الخدمات عىل مساعدة طفلك عىل البقاء 

يف فصل التعليم العام مع تلقيه خدمات من معلم تعليم 
خاص. قد يعمل معلم التعليم الخاص مبارشة مع طفلك 

تتغري الخدمات وثيقة الصلة 
املقدمة إىل طفلك مع تقدمه 

يف العمر.



لدعم مشاركته يف فصل تعليم عام وتقديم دروس مبارشة 
ذات تصميم خاص و/أو دروس تكميلية لطفلك. وهو ما قد 
يتضمن تهيئة املحتوى الجاري تدريسه لطفلك أو استخدام 
أساليب تدريس مختلفة، مثل املساعدات البرصية وأوراق 
العمل البارزة وتقديم توجيهات مبسطة )وهو ما يسمى 

التدريس "املبارش"(. كام ميكن أن يعمل معلم التعليم الخاص 
مع معلم التعليم العام الخاص بطفلك لتعديل البيئة التعليمية 

وتعديل و/أو تهيئة تقنيات وأساليب التدريس املستخدمة 
لتلبية متطلبات طفلك الفردية )وهو ما يسمى التدريس "غري 

املبارش"(. 
قد يتم تقديم SETSS يف فصل التعليم العام أو يف موقع   n

منفصل خارج فصل التعليم العام أو يف أي مكان يجمع بني 
فصل التعليم العام وموقع آخر منفصل؛ 

عندما يتم تقديم SETSS ضمن مجموعة، ال يجوز أن   n

تضم املجموعة أكرث من 8 طالب.
ميكن تقديم SETSS لعدد ساعات قليل من كل أسبوع   n

يصل إىل 3 ساعات أسبوعيًا وبحد أقىص %50 من كل يوم. 
n  يجب أن ينص IEP الخاص بطفلك عىل عدد مرات تقديم 

الخدمات أسبوعيًا، وما إذا كانت تلك الخدمات ستقدم 
مبارشة مع طفلك أو عىل نحو غري مبارش من خالل معلم 

التعليم العام الخاص به وموقع تقديم تلك الخدمات. 

)ICT( التدريس املشرتك املدمج

تتضمن فصول التدريس املشرتك املدمج أطفاالً معاقني وآخرين 
أصحاء يتعلمون سويًا مع معلمني، معلم تعليم عام ومعلم 

تعليم خاص. يعمل املعلامن سويًا ويتعاونان عىل مدار اليوم 
لتهيئة وتعديل التدريس مبا يتناسب مع طفلك، مع التأكد من 
إمكانية حصول جميع طالب الفصل عىل منهج التعليم العام. 

قد يحصل األطفال الذين يتلقون خدمات التدريس املشرتك 
املدمج عىل خدمات وثيقة الصلة أو تكنولوجيا مساعدة أو 

خدمات مختصني أو غري ذلك من املساعدات والخدمات 
التكميلية، حسبام تقتيض الحاجة. 

ميكن تقديم خدمات ICT عىل أساس دوام كامل أو دوام جزيئ. 
يجب تحديد فرتات ICT ضمن IEP الخاص بطفلك، إىل جانب 

مجاالت الدراسة )عىل سبيل املثال، الرياضيات( التي سيتلقى 
فيها تلك الخدمات.

ال يجوز أن يتجاوز عدد الطالب املعاقني %40 من إجاميل عدد 
الطالب املسجلني يف الفصل أو بحد أقىص 12 طالبًا معاقًا يف 

 .ICT فصل
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خدمات الفصل الخاص

خدمات الفصل الخاص هي مبثابة خدمات تقدم لألطفال 
املعاقني داخل فصل درايس مستقل. تعني هذه الخدمات 
بتلبية متطلبات األطفال التي ال ميكن اإليفاء بها يف فصل 

تعليم عام، حتى مع استخدام مساعدات وخدمات تكميلية، 
مبا يتضمن خدمات دعم معلم تعليم خاص أو الخدمات وثيقة 

الصلة أو املشاركة يف فصل ICT. ميكن تقديم خدمات الفصل 
الخاص عىل أساس دوام كامل أو دوام جزيئ.

داخل الفصل الخاص املستقل، يتم تقسيم األطفال وفًقا 
ملتطلباتهم التعليمية املتشابهة. قد يحتوي الفصل عىل أطفال 

يعانون من نفس نوعية اإلعاقة أو من أنواع مختلفة من 
اإلعاقات طاملا كانوا يتسمون مبستويات متشابهة من الخصائص 

األكادميية والتعليمية ومستويات النمو االجتامعي ومستويات 
النمو البدين ومتطلبات اإلدارة )انظر صفحة 24 للحصول عىل 

معلومات إضافية.(

املدارس العامة املتخصصة للطالب ذوي اإلعاقات 
الجسيمة )مدارس املقاطعة 75(

تقدم املقاطعة 75 دعم تدرييس يف ظل مجموعة واسعة 
النطاق من النظم للطالب ذوي اإلعاقات الجسيمة. ومع مراعاة 

توفري  البيئة األقل تقييًدا )LRE(، ميكن للطالب الحصول عىل 
خدمات املقاطعة 75 يف فصول تعليم عام أو فصول خاصة 

متواجدة يف املباين املدرسية املجتمعية ويف فصول خاصة داخل 
مدارس متخصصة، وكذلك داخل الوكاالت واملستشفيات ويف 

املنزل. سيقوم فريق IEP بتحديد الربنامج وحجم الفصل 
املناسبني لطفلك بناء عىل متطلباته اإلدراكية واالجتامعية-

العاطفية والسيطرة البدنية. ميكن تقديم خدمات املقاطعة 75 
عىل مدار العام تحت إطار برنامج ملدة 12 شهرًا إن كان ذلك 

مناسبًا. 

ميكن للطالب الحاصلني عل خدمات املقاطعة 75 أن يشاركوا 
يف تقييم معياري ويخضعوا لكافة اختبارات املدينة والوالية أو 

أن يتم تقييمهم باستخدام تقييامت والية نيويورك املتناوبة. 
تقدم املقاطعة 75 فصوالً خاصة بنسب 12: 1: 1 و8: 1: 1 
و6: 1: 1 و12: 1: 4 وبنسب أخرى للطالب املشاركني عىل 

نحو كامل.

إذا كان طفلك يعاين من اختالالت سمعية وبرصية حادة، 
تقدم املقاطعة 75 كذلك فصوالً مستقلة مجهزة مبعدات 

وخدمات خاصة ميكن دمجها ضمن املنهج الدرايس عىل مدار 
اليوم الدرايس. الطالب الذين ال تستدعي مشكالتهم السمعية 
والبرصية ذلك النوع من الربمجة املكثفة سوف يحصلون عىل 

خدمات الدعم تحت إطار نظام التعليم العام أو التدريس 
املشرتك أو النظام القائم عىل املجتمع امللتحقني به. 

كام تدعم املقاطعة 75 الطالب الذين يشعرون بالقلق يف 
املدرسة )فوبيا املدرسة( والطالب الذين يعانون من مشكالت 

طبية أو نفسية والتي تتطلب التدريس مؤقتًا أو عىل مدى 
طويل يف املستشفى أو يف املنزل. 

حينام يتناسب، تقدم املقاطعة 75 تدريًسا ودعاًم ثنايئ 
اللغة وخدمات ESL والتدريب عىل االنتقال والتدريب عىل 
مهارات األنشطة الشخصية للحياة اليومية )ADL( والربمجة 
املهنية وتنسيق خدمات االنتقال. كام يتم تقديم توجيهات 

الستخدام التكنولوجيا الرتاكمية أو البديلة حسبام هو محدد 
يف IEP الخاص بطفلك. وإلقامة رشاكة تعاونية بني املنزل 

واملدرسة، تقدم املقاطعة 75 كذلك خدمات االستشارة 
والتدريب ألولياء األمور ملساعدة العائالت عىل فهم أطفالهم 

ودعمهم. 

 كام تقدم املقاطعة 75 خدمات الفصل الخاص بنسبة 
12: 1: 1 للطالب املصابني بالصمم/صعوبة بالغة يف السمع 
أو فقدان البرص/اختالل الرؤية. وتتضمن الخدمات املقدمة 

خدمات السمع والتكنولوجيا املساعدة وتفسري لغة اإلشارات 
وخدمات التوجيه والتحرك ولغة برايل. وميكن للطالب املشاركة 

يف تقييامت والية نيويورك القياسية أو املتناوبة. 

بالنسبة للطالب الذين يقضون كل 

وقتهم أو جزًءا منه يف فصول خاصة، 

سيقوم فريق IEP بتحديد الربنامج 

وحجم الفصل املناسبني لطفلك. 

يجب أن يكون هناك تربير مكتوب 

ضمن IEP ألي طالب يتم إخراجه 

من نظام التعليم العام خالل أي جزء 

من اليوم الدرايس.
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املدارس املدعمة من قبل والية نيو يورك

تقدم املدارس املدعمة من قبل الوالية خدمات تعليم خاصة 
مكثفة لألطفال الصم أو العمي أو ممن يعانون من إعاقات 

عاطفية أو بدنية حادة والذين قرر فريق IEP أنهم مؤهلون 
لهذا النوع من الربامج. تقدم بعض املدارس املدعمة من قبل 

الوالية رعاية داخلية ملدة خمسة أيام لألطفال الذين يحتاجون 
دعم عىل مدى األربع والعرشين ساعة. 

املدارس غري العامة املعتمدة من قبل اإلدارة التعليمية 
لوالية نيويورك )نهارية(

تقدم تلك املدارس برامجها لألطفال الذين ال ميكن تلبية 
احتياجاتهم التعليمية املكثفة تحت إطار برنامج مدرسة عامة. 

يلتحق باملدارس املعتمدة من قبل اإلدارة التعليمية لوالية 
نيويورك )SED( الطالب املعاقني ومن ثم ال تتوفر لهم بها 
فرصة التعليم مبصاحبة أطفال أصحاء. ميكن للمدارس غري 

العامة املعتمدة من قبل SED أن تقبل طفلك فقط إذا كانت 
 IEP املدرسة قادرة عىل توفري الخدمات املويص بها له يف

الخاص بطفلك. 

خدمات الفصل الخاص

خدمات الفصل الخاص هي مبثابة خدمات تقدم لألطفال املعاقني داخل فصل درايس مستقل خالل أي جزء من اليوم الدرايس. 
الفصل الخاص عبارة عن فصل يتكون من طالب معاقني تم تجميعهم سويًا ليتلقوا تدريًسا مصماًم عىل نحو خاص يف ظل نظام 
مستقل، أي إنهم يتلقون دراستهم عىل نحو منفصل عن زمالئهم األصحاء. وتعني هذه الخدمات بتلبية متطلبات األطفال التي 

ال ميكن اإليفاء بها يف فصل تعليم عام، حتى مع استخدام مساعدات وخدمات تكميلية. ميكن تقديم خدمات الفصل الخاص 
عىل أساس دوام كامل أو دوام جزيئ. داخل الفصول الخاصة املستقلة، يتم تقسيم األطفال وفًقا ملتطلباتهم التعليمية املتشابهة. 
قد يحتوي الفصل عىل أطفال يعانون من نفس نوعية اإلعاقة أو من أنواع مختلفة من اإلعاقات طاملا كانوا يتسمون مبستويات 

متشابهة من الخصائص األكادميية والتعليمية ومستويات النمو االجتامعي ومستويات النمو البدين ومتطلبات اإلدارة. هذا وتقدم 
الفصول الخاصة مستويات مختلفة من كثافة املعلمني بناء عىل  املتطلبات األكادميية و/أو اإلدارية.

الحد األقىص لحجم الفصل املخصص للطالب الذين تتضمن متطلباتهم التعليمية الخاصة الحاجة لتدريس مخصص، والذي ميكن 
تحقيقه يف ظل نظام مستقل هو 15 طالبًا )15: 1(؛ أو 12 طالبًا يف املدارس الخاضعة إلدارة الوالية أو املدعمة من قبل الوالية 

)12: 1(، باستثناء: 

QQ الحد األقىص لحجم الفصل الخاص املخصص لطالب ذوي 
متطلبات إدارية كثيفة، ويحتاجون إىل درجة كبرية من 

االنتباه والتدخل الفردي، ال ميكن أن يتجاوز 8 طالب، مع 
تعيني موظف إضايف من املدرسة واحد أو أكرث لكل فصل 

أثناء فرتات الدراسة )8: 1+1(.

QQ الحد األقىص لحجم الفصل الخاص املخصص لطالب ذوي 
إعاقات متعددة حادة، والتي تتكون برامجها بصفة رئيسية 

من برامج إعادة تأهيل ومعالجة، هو 12 طالب. عالوة عىل 
املعلم، يجب أن تكون نسبة املوظفني/الطالب هي موظف 
واحد لكل ثالثة طالب. ميكن أن يكون املوظفون اإلضافيون 

معلمني أو موظفني إضافيني باملدرسة أو مزودي خدمات 
وثيقة الصلة )12: 1 + )3: 1((.

QQ الحد األقىص لحجم الفصل الخاص والذي تتطلب إدارته 
التدخل يف العملية الدراسية، إىل حد الحاجة لشخص بالغ 
إضايف داخل الفصل للمساعدة يف التدريس لهؤالء الطالب، 

هو 12 طالب، مع تعيني موظف إضايف من املدرسة واحد أو 
أكرث لكل فصل أثناء فرتات الدراسة )12: 1+1(.

QQ الحد األقىص لحجم الفصل الخاص املخصص لطالب ذويQ
متطلبات إدارية عالية الكثافة، ويحتاجون إىل درجة كبرية 
من االنتباه والتدخل الفردي، ال ميكن أن يتجاوز 6 طالب، 

مع تعيني موظف إضايف من املدرسة واحد أو أكرث لكل فصل 
أثناء فرتات الدراسة )6: 1+1(.



يتعني عىل فريق IEP مراعاة كافة الخيارات املتاحة يف املدارس 
 )CBST( العامة قبل إحالة طفلك إىل فريق الدعم املركزي

للمساعدة يف تحديد النظام التعليمي املناسب لطفلك. حينام 
يقوم فريق IEP بتسليم حالة ما إىل CBST، من الرضوري 
لك أن تفهم أنه مل يتم بعد التوصل إىل توصية بشأن نظام 

محدد لطفلك، وأن التوصية ستكون عىل األرجح مبدرسة عامة. 
بعبارة أخرى، ال تعد اإلحالة إىل CBST مبثابة توصية لطفلك 

 لاللتحاق مبدرسة غري عامة.
 

إذا ما تقرر أن املدرسة غري العامة هي األنسب لطفلك، وتم 
.IEP قبوله يف املدرسة، سيتم تسجيل تلك املعلومات يف

املدارس غري العامة املعتمدة من قبل اإلدارة التعليمية 
لوالية نيويورك )داخلية( 

تعد املدارس الداخلية نظاًم تقدم برامج مكثفة داخل الفصول 
الدراسية وبيئة معيشة مهيكلة داخل أبنية املدرسة عىل مدار 

األربع والعرشين ساعة. هذا الربنامج خاص باألطفال الذين 
لديهم متطلبات تعليمية شديدة الكثافة حتى إنها تطلب 
انتباًها دامئًا عىل مدار اليوم. يف حالة ما تقرر أن املدرسة 

الداخلية هي األنسب لطفلك، يتعني عىل اإلدارة التعليمية 
النظر أوالً يف املدارس الداخلية املوجودة داخل الوالية قبل 

البحث عن مدارس داخلية خارج الوالية.

التدريس يف املنزل واملستشفى

هذه عبارة عن خدمات تعليمية تقدم لألطفال املعاقني غري 
القادرين عىل الحضور إىل املدرسة لفرتة زمنية طويلة. يتم 
تقديم تلك الخدمات فقط إىل أن يصبح الطالب قادًرا عىل 

العودة إىل املدرسة أو، يف حالة التدريس داخل املستشفى، إىل 
أن يتم رصفه من املستشفى. قد تتم التوصية بتلك النوعية من 

الخدمات لألطفال ذوي املشكالت الطبية أو العاطفية الحادة 
التي متنعهم من حضور املدرسة إىل أن تتم حل تلك املشكالت. 

كام قد تتم التوصية بها لطفل عىل قامئة االنتظار لاللتحاق 
مبدرسة غري عامة غري متوفرة له حاليًا.

يحق لطفلك الحصول عىل ما ال يقل عن ساعتني يوميًا من 
التعليم داخل املنزل أو املستشفى بالنسبة لطالب املرحلة 

الثانوية وملدة ساعة واحدة يوميًا لباقي الطالب. يقوم فريق 
IEP بتحديد عدد الساعات ومدة الجلسات وعدد املرات يف 

األسبوع، وهو ما يتم بناء عىل احتياجات الطفل الفردية. 
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التجهيزات واملساعدات والخدمات التكميلية

يقصد باملساعدات والخدمات التكميلية املساعدات والخدمات 
وسبل الدعم األخرى التي تهدف إىل متكني الطالب املعاقني 

من تلقي تعليمهم مع الطالب األصحاء إىل أقىص حد ممكن 
يف البيئة األقل تقييًدا. ومن ضمن األمثلة عىل تلك الخدمات 

توفري مدون مالحظات، تعيني مساعد مهني، إعداد مقاعد 
خاصة، تقديم املواد الدراسية يف تنسيقات خاصة، أدلة دراسية 

تستعرض ملخصات لألفكار الرئيسية.

يتم تقديم تلك الخدمات وسبل الدعم إما يف فصول التعليم 
العام أو يف أي نظم تعليمية أخرى. ميكن أن تشمل املساعدات 

والخدمات التكميلية كذلك، دون االقتصار عىل، املواد 
والخدمات والتجهيزات التالية: 

التقييم السلويك الوظيفي - يتم إجراء تقييم سلويك وظيفي 
ألي طالب يعيقه سلوكه عن التعلم أو يعيق تعلم الطالب 

اآلخرين. وهو عبارة عن عملية لتحديد الغرض الذي يحققه 
السلوك للطالب، وهو ما يتم عن طريق تقييم دقيق 

للمواقف التي تؤدي إىل سلوكيات بعينها وما ينتج عنها من 
عواقب. قد يتم إدراج نتائج التقييم السلويك الوظيفي يف خطة 

للتدخل السلويك تشتمل عىل اسرتاتيجيات تدخل ملعالجة 
السلوك. 

يقصد بالتجهيزات التعديالت التي تتم عىل البيئة أو 
التدريس أو املواد )مثل، تقديم املواد الدراسية يف تنسيق 

بديل مثل طباعة كبرية الحجم أو برايل، أو عرض عدد أقل من 
العنارص يف كل صفحة أو إتاحة وقت إضايف الستكامل املهام(، 

والتي تتيح للطالب املعاقني فرصة الوصول إىل املحتوى أو 
استكامل املهام املوكلة إليهم. ال تؤدي التجهيزات إىل تغيري ما 

يتم تعليمه. 

تجهيزات املنهج الدرايس - تجهيزات قد تؤدي إىل تغيري سبيل 
وصول الطالب إىل املعلومات وبيان فهمه وتعلمه إياها. وقد 

تتضمن تلك التجهيزات استخدام رشائط صوتية بدالً من الكتب 
أو كتب بطباعة كبرية الحجم أو كتب مطبوعة بطريقة برايل 

أو استخدام الحاسبة للرياضيات أو استخدام التكنولوجيا 
للكتابة و/أو القراءة. 

تعديالت املنهج الدرايس - تعديالت قد تؤدي إىل تغيري طريقة 
عرض املنهج الدرايس و/أو املحتوى و/أو مستوى التدريس. 

يجب القيام بذلك عند الرضورة فحسب حتى يحصل الطالب 
عىل الفائدة املرجوة من التدريس. من بني األمثلة عىل تلك 

التعديالت إعادة تصميم حجم أو محور تركيز املهام. 

سبل الدعم/التجهيزات الفردية - تتضمن كذلك إعادة صياغة 
األسئلة والدروس وتقديم وقت إضايف لالنتقال بني الفصول 

وترتيبات مقاعد خاصة وتجهيزات اختبار مثل قراءة األسئلة 
عىل الطالب أو إعادة القراءة بصوت مرتفع، تخصيص وقت 

إضايف، إلخ، تقديم مساعدات بشأن املنهج الدرايس مثل مواد 
قراءة مميزة أو ملخصات باألفكار الرئيسية أو مساعدات 

تنظيمية أو مذكرات أو أدلة دراسية مدونة مسبًقا. 

قد تتضمن املساعدات والخدمات التكميلية كذلك خدمات 
مقدمة من عدد من املوظفني، مثل مزودي الخدمات وثيقة 
الصلة ومعلمي التعليم الخاص واملساعدين املهنيني، وميكن 

الجمع بينها بطرق مختلفة لتفي باالحتياجات الفردية لطفلك. 

التعليم العام مع خدمات إلغاء التصنيف

إذا تم إلغاء تصنيف طفلك من التعليم الخاص، مثة بعض 
الخدمات التي ميكن تقدميها له )وهي ما يطلق عليها التدريس 
"املبارش"( وملعلمه )أي، ما يطلق عليها التدريس "غري املبارش"( 

ملساعدة طفلك عىل االنتقال إىل التعليم العام. 

ميكن أن تتضمن تلك الخدمات دعم تدرييس، والتصحيح 
وتجهيزات دراسية و/أو اختبارية أو خدمات وثيقة الصلة. ال 

يجوز إلغاء تصنيف الطالب إال بعد إعادة تقييمه.

إذا تم إلغاء تصنيف طفلك من التعليم الخاص، سيقوم فريق 
IEP بتحديد الخدمات، إن وجدت، التي سيحتاجها طفلك 

أثناء عامه األول يف فصل تعليم عام بنظام دوام كامل بهدف 
مساعدته عىل تحقيق انتقال ناجح. 



تجهيزات االنتقال املخصصة

 IEP عند إحالة طفلك بصفة مبدئية، ينبغي عىل فريق
إخطارك برضورة تقديم مستندات طبية إلجراء تجهيزات 

االنتقال املخصصة الالزمة. تتم مشاركة تلك املعلومات معك 
أثناء اجتامع التاريخ االجتامعي املبديئ. يتضمن االنتقال 

املخصص الرحالت محدودة الوقت، مساعدين مهنيني لالنتقال، 
وممرضات، وتجهيزات مرتبطة بالحالة الطبية.

سيتم تزويدك بنسخ من منوذج طلب تجهيزات طبية يستكمل 
بواسطة الطبيب املعالج والذي يجب أن يقوم طبيبك مبلء 

بياناته. كام ستحصل عىل منوذج الترصيح باإلفصاح عن 
املعلومات الصحية مبوجب HIPPA، والذي عليك تعبئة بياناته 

  .IEP ثم إعادته إىل فريق

طلبات بتوفري انتقاالت مخصصة

تجهيزات تتطلب مستندات طبية حالية من طبيب تنص 
رصاحة عىل الحالة الطبية التي يعاين منها طفلك وملاذا يحتاج 

لتلك التجهيزات. عىل سبيل املثال، إذا طلبت دورة محدودة 
بالحافلة أو حافلة مكيفة الهواء، يجب أن يكون الطلب مرفًقا 

بوصف للحالة الطبية لطفلك وتوضيح سبب حاجته لذلك 
النوع من الخدمات. يتعني عىل طبيب طفلك تقديم مثل هذا 

املستند بصفة سنوية أثناء املراجعة السنوية لحالة طفلك أو 
التقييم املنتدب كل ثالث سنوات حتى يتم اعتامد التجهيزات 

املطلوبة.

سيقوم طبيب مبراجعة كافة التوصيات برحالت محدودة 
الوقت ومساعدين مهنيني لالنتقال الفردي واملمرضات 

والتجهيزات املرتبطة بالحالة الطبية. وبناء عىل املراجعة، 
سيقوم الطبيب بتقديم توصياته إىل فريق IEP قبل موعد 

انعقاد اجتامعه. قد يويص الطبيب ببدائل للتوصيات الطبية 
األصلية.

إذا قرر فريق IEP حاجة طفلك إىل انتقال مخصص، يجب أن 
تتم إضافة نوع التجهيزات الالزمة إىل IEP الخاص به. 
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خدمات التعليم الخاص اإلضافية

خدمات أخصايئ املساعدة - قد يحتاج بعض األطفال من 
ذوي اإلعاقة إىل خدمات دعم من أخصايئ املساعدة طوال 

اليوم الدرايس أو يف وقٍت منه، وذلك لتلبيه احتياجاتهم 
اإلدارية وللسامح لهم باالستفادة من التعليم. يُسند 

إىل أخصايئ املساعدة القيام مبا ييل، من بني جملة أمور 
أخرى:

مساعدة طفلك فيام يتعلق بسلوكه إذا كان يشكل   n

خطرًا عىل النفس أو عىل الغري؛  
إذا كان سلوك طفلك يف الحافلة من وإىل املدرسة ميثل   n

خطرًا عليه أو عىل اآلخرين. 

مُيكن تعيني أخصائيي املساعدة أيًضا كمرتجمي لغة 
إشارة أو مرتجمني فوريني شفهيًا أو مرتجمني تلقني الكالم، 
وذلك للمساعدة عىل التوجيه والحركة أو تلقي الخدمات 

الصحية أو استخدام املرحاض أو غريها من األسباب.

قد يكون الدعم املقدم من أخصايئ املساعدة لفصول 
التعليم العام رضورية لطفلك، وذلك ملساعدته عىل 

التكيف مع مهامه وواجباته وتوفري التعزيز والتشجيع 
وتعليم املجموعة الصغرية. قد ال يكون من الرضوري 

الحصول عىل نفس مستوى الدعم يف كافة الحاالت 
الخاصة بطفلك. عىل سبيل املثال، قد يحتاج طفلك إىل 

املساعدة والدعم يف فصل الرياضيات ولكنه قد ال يحتاج 
إىل دعم إضايف خالل الفرتة املتبقية من اليوم.

الجهاز التكنولوجي املساعد عبارة عن أي معدة أو منتج 
أو نظام يستخدم لزيادة أو حفظ أو تحسني اإلمكانيات 

الوظيفية للطفل املعاق )مثال، أجهزة االتصال، وحدة 
FM، االتصال بالكمبيوتر(. الخدمة التكنولوجية املساعدة 

هي أي خدمة تساعد عىل نحو مبارش األطفال املعاقني 
عىل اختيار أو الحصول عىل أو استخدام جهاز تكنولوجي 

مساعد. جميع األجهزة أو الخدمات التكنولوجية التي 
يحتاجها طفلك يجب تسجيلها يف IEP الخاص به. إذا 

كنت تعتقد أن طفلك يف حاجة إىل تكنولوجيا مساعدة، 
ميكنك طلب خضوعه لتقييم التكنولوجيا املساعدة.

الرتبية الرياضية املعدلة للمعاقني - هو برنامج ُمصمم 
خصيًصا لألنشطة اإلمنائية واأللعاب والرياضة واإليقاعات 
التي تتناسب مع مصالح وقدرات ومعوقات الطفل الذي 

ليس بإمكانه املشاركة بأمان أو بنجاح يف برنامج تربية 

رياضية عادية. قد تصدر توصية بخضوع طفلك للرتبية 
الرياضية املعدلة متى تعارضت إعاقته مع قدرته عىل أداء 

األنشطة املشمولة يف برنامج الرتبية الرياضية العادية.

خدمات العام الدرايس املمتدة )تُعرف كذلك بخدمات 
العام الدرايس عىل مدى 12 شهًرا( - إذا كان طفلك 

بحاجة إىل مواصلة تعليمه خالل فرتة الصيف من أجل 
تفادي الرتاجع الكبري يف املستوى، فمن ثم ميكنه الحصول 

عىل خدمات العام الدرايس عىل مدى 12 شهرًا. 

التدريب عىل استعامل املرحاض - هي خدمة تعليمية 
قصرية األجل للمساعدة عىل إعداد وتهيئة طفلك 

لالستقالل واالعتامد عىل النفس عند استخدام املرحاض. 
يتم تقديم هذه الخدمة من قبل األخصائيني املساعدين 

الذين يقومون بتوجيه ومساعدة وتنظيم أوقات الطالب.  

تدريب وإرشاد ويل األمر - إذا كنَت بحاجة إىل بعض 
املساعدة يف فهم االحتياجات الخاصة لطفلك، فقد توفر 
لك خدمة تدريب وإرشاد ويل األمر املعلومات الخاصة 

بنمو طفلك و / أو إعاقته الخاصة. يتم تقديم خدمة 
تدريب وإرشاد ويل األمر عادًة كجزء من الربنامج إذا 

تم تعيني طفلك يف خدمات الفصول الخاصة مع نسب 
توظيف 8: 1: 1، 6: 1: 1، 12: 1: 4. هذه الخدمة ال 

متثل خدمات استشارية للكبار وليس الغرض منها تلبية 
احتياجاتك الشخصية أو التعليمية. 

التدريب عىل االنتقال - خدمات التدريب عىل االنتقال 
هي مبثابة تعليامت شاملة قصرية األجل مصممة خصيًصا 

لتعليم طالب الثانوية العامة املصابني بإعاقة خالف 
العمى أو ضعف البرص، وذلك من أجل تداول واستخدام 
مرافق ومركبات النقل العامة بأمان وبشكل مستقل أثناء 
تنقل هؤالء الطالب بني املنزل وأي وجهة أخرى محددة 

)عادة تكون املدرسة أو مكان العمل(. 

خدمات الدعم االنتقالية - من املمكن تقديم خدمات 
الدعم االنتقالية مثل التشاور و / أو التدريب لفرتة قصرية 

من الوقت إىل املوظفني العاملني مع طفلك أثناء انتقاله 
من الفصل الخاص املستقل إىل فصول التعليم العام أو 

بيئات أقل تقييًدا.
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القسم 5

 عقب وضع IEP: ترتيب الخدمات
IEP يف اجتامع فريق

قبل نهاية اجتامع فريق IEP، يجب أن يتم تزويدك 
مبعلومات تفصيلية حول خدمات التعليم الخاص التي 
ستقدم لطفلك. بغض النظر عن الخدمات املويص بها 
لطفلك، سيتم بذل كافة الجهود املمكنة لبقاء طفلك 

يف مدرسته.

أغلب الطالب املعاقني يف مقدورهم وينبغي أن 
يلتحقوا باملدارس التي من املفرتض أن يلتحقوا بها إن 

مل يكونوا معاقني، بغض النظر عام إذا كانت مدرسة 
تقع يف منطقة سكنهم أو مدرسة من اختيارهم. سوف 
يحصل الطالب املعاقون عىل كل ما يحتاجونه من دعم 

لتحقيق النجاح األكادميي الذي ينشدونه، حيث أن 
أغلب املدارس قادرة عىل تقديم الخدمات التي تدعم 

طفلك عىل أفضل نحو ممكن. 

ما هي حقوقي يف عملية IEP ؟

   - انظر صفحة 36

يجب أن يحظى كافة 
الطالب بفرص متكافئة 

للحصول عىل تعليم رفيع 
املستوى. 
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قبل نهاية اجتامع فريق IEP، يجب أن يتم تزويدك مبعلومات 
تفصيلية حول خدمات التعليم الخاص التي ستقدم لطفلك. 
إذا متت التوصية بحصول طفلك عىل الخدمات وثيقة الصلة 

أو التحاقه بفصل خاص أو بفصل تدريس مشرتك مدمج، سيتم 
بذل كافة الجهود املمكنة لبقاء طفلك يف مدرسته الحالية. إذا 
رغبت املدرسة يف توسيع نطاق الخدمات املتصلة املقدمة يف 
املدرسة لخدمة طفلك، ستعمل املدرسة مع شبكة ومجموعة 
األطفال األوىل للحصول عىل دعم وموارد إضافية للمدرسة. 

http://schools.nyc.gov/Offices/CFN/default.html

إذا ما تم اتخاذ قرار بشأن موقع املدرسة إبان اجتامع فريق 
IEP، سوف تتلقى عىل الفور إخطاًرا خطيًا مسبًقا )والذي 

كان يعرف سابًقا باسم إخطار التوصية النهايئ( وذلك 
بلغتك املفضلة، إذا كانت إحدى اللغات الخاضعة للتغطية 

حسبام هي محددة من قبل اإلدارة التعليمية )انظر املرسد، 
صفحة 44(. سوف يعلمك هذا اإلخطار بالخدمات الخاصة 

التي سيحصل عليها طفلك. كام سيتم إرسال إخطار آخر إليك 
إلبالغك باسم وعنوان املدرسة التي سيحصل فيها طفلك عىل 

خدمات التعليم الخاص املويص بها يف IEP الخاص به إذا كانت 
مختلفة عن املدرسة الحالية. 

بصفتك ويل أمر، لديك الحق يف زيارة املوقع املويص به يف 
اإلخطار الخطي املسبق.إذا كنت ترغب يف ترتيب زيارة 

للموقع، عليك االتصال بالشخص املذكور يف اإلخطار الخطي 
املسبق. 

إذا مل يكن قد تم متثيلك يف اجتامع فريق IEP أو مل تتم 
مناقشة موقع تقديم الخدمات، سوف تتلقى بالربيد اإلخطار 

الخطي املسبق بلغتك املفضلة، إذا كانت إحدى اللغات 
الخاضعة للتغطية حسبام هي محددة من قبل اإلدارة 

التعليمية )انظر املرسد، صفحة 44(

الطالب الذين مل يسبق لهم عىل اإلطالق الحصول عىل 

خدمات التعليم الخاص: املوافقة املبدئية

إذا مل يكن قد سبق لطفلك عىل اإلطالق الحصول عىل خدمات 
التعليم الخاص، يلزم عليك إعطاء موافقتك عىل خدمات 
التعليم الخاص املويص بها قبل أن يتم تقدميها. سيطلب 

منك بيان موافقتك أسفل اإلخطار الخطي املسبق وإعادته 
إىل العنوان املذكور. يف حالة عدم موافقتك، سيظل طفلك 
يف التعليم العام دون حصوله عىل خدمات التعليم الخاص 

املويص بها. 

الطالب الذين يتلقون خدمات التعليم الخاص 

سيتم إبالغك يف اإلخطار الخطي املسبق بأية تغيريات تطرأ 
عىل خدمات التعليم الخاص املويص بها لطفلك نتيجة الجتامع 
فريق IEP. بالنسبة للطالب امللتحقني بالفعل بالتعليم الخاص، 

ال يلزم تقديم املوافقة مجدًدا 

يف حالة موافقتك عىل التوصيات املقدمة، يتعني عليك التوقيع 
عىل اإلخطار الخطي املسبق وإعادته إىل العنوان املذكور. 
سيتم حينئذ إعداد خدمات التعليم الخاص لطفلك وسيتم 

إرسال خطاب ترصيح بالحضور إليك. يوضح لك هذا اإلخطار 
التاريخ الذي ستبدأ فيه الخدمات الجديدة. 

يف حالة عدم موافقتك عىل الخدمات املويص بها، يتعني عليك 
االتصال باإلدارة التعليمية ومحاولة التوصل لحل العرتاضك. 

إذا تعذر عليك التوصل التفاق مع اإلدارة التعليمية، يحق لك 
طلب التوسط أو عقد جلسة استامع حيادية. أثناء التوسط 

أو جلسة االستامع الحيادية أو أي عملية استئناف الحقة، ال 
يجوز تغيري الخدمات التي يتلقاها طفلك حتى يصدر قرار 
مسؤول جلسة االستامع الحيادية أو يتم البت يف أي طلب 

استئناف آخر. 

سحب املوافقة عىل خدمات التعليم الخاص

ميكنك سحب موافقتك عىل خدمات التعليم الخاص املحددة 
يف IEP الخاص بطفلك يف أي وقت بعد املوافقة عليها. يجب 

تقديم الطلب خطيًا. عند سحب املوافقة، يرسي ذلك السحب 
عىل كافة خدمات التعليم الخاص والخدمات وثيقة الصلة 

املحددة يف IEP الخاص بطفلك. وهو ما يتضمن اإلجراءات 
املويص بها لالنتقاالت املخصصة والتكنولوجيا املساعدة 

وتعديالت الربنامج وتجهيزات االختبار والحاجة ملعايري معدلة 
للتقدم. بالنسبة لألطفال الذين متت التوصية مبشاركتهم 

 يجب عليك إبداء موافقتك 

املبدئية عىل بداية تلقي خدمات 

التعليم الخاص.



يف تقييامت متناوبة، فإنهم ال يظلون مؤهلني للمشاركة يف 
برنامج التقييامت املتناوبة. ال يجوز لك سحب موافقتك عىل 

جزء فقط من خدمات التعليم الخاص والخدمات وثيقة 
 ،IEP الصلة. يف حالة عدم موافقتك فقط عىل بعض توصيات
ميكن الرتتيب لعقد اجتامع لفريق IEP ملراجعة IEP الخاص 

بالطالب أو ميكنك استخدام إجراءات عملية التحكيم السليمة 
املوضحة يف هذا املستند يف صفحة 36. 

يف غضون 10 أيام من تاريخ استالم إخطار خطي منك بسحب 
املوافقة عىل خدمات التعليم الخاص، ينبغي عىل املدرسة أو 
مكتب اللجنة املعنية بالتعليم الخاص )بالنسبة للطالب غري 

امللتحقني باملدارس أو الطالب امللتحقني مبدارس غري عامة أو 
أبرشية أو عامة متخصصة( إرسال إخطار لك بإنهاء خدمات 

التعليم الخاص نظًرا لسحب ويل األمر ملوافقته، ويكون 
اإلخطار مكتمل البيانات. ويوضح هذا اإلخطار خدمات 

التعليم الخاص املويص بها ضمن IEP والتي تلقاها طفلك 
حديثًا ولن يتلقاها بعد اآلن. ويشري اإلخطار إىل تعيني موضع 

التعليم العام الذي سيلتحق به طفلك، وإيضاح أنه سيتم اعتبار 
طفلك منذ ذلك الحني طالب تعليم عام يف جميع األوقات، مبا 

يتضمن ما يتعلق بأي إجراءات تأديب/ إيقاف مؤقت، وأنه لن 
يتم عقد املزيد من اجتامعات فريق IEP لصالح طفلك. كام 

ينص اإلخطار كذلك عىل اسم الشخص الذي عليك االتصال به 
يف حالة ما كان لديك أي أسئلة أو استفسارات.

حينام يقوم ويل األمر بسحب موافقته عىل خدمات التعليم 
الخاص، ليس لزاًما عىل املدرسة أو مكتب اللجنة املعنية 

بالتعليم الخاص عقد اجتامع لفريق IEP أو وضع IEP لطفلك. 
عالوة عىل ذلك، ال تعد املدرسة أو مكتب CSE ملزمني 

بتعديل السجالت الدراسية لطفلك لحذف أي إشارات إىل 
تلقيه لخدمات تعليم خاص أو خدمات وثيقة الصلة نتيجة 

لسحب املوافقة. 

 CSE برجاء االنتباه إىل أنه ال يجوز للمدرسة أو ملكتب
استخدام إجراءات التحكيم السليمة )أي التوسط أو جلسات 

االستامع الحيادية( للحصول عىل حكم بإمكانية تقديم 
الخدمات لطفلك بدون موافقتك.

إذا كان طفلك يحتاج إىل نظام فصل خاص ومل تتلق إخطاًرا 
خطيًا مسبًقا )والذي كان يعرف سابًقا باسم إخطار التوصية 

النهايئ(يف غضون 60 يوًما من تاريخ موافقتك أو اإلحالة أثناء 
العام الدرايس أو بحلول 15 أغسطس بشأن التعيينات للعام 
الدرايس التايل، سوف تتلقى خطاب P1-R. وهو مينح طفلك 

الحق يف الحضور إىل مدرسة نهارية غري عامة معتمدة من قبل 
اإلدارة التعليمية لوالية نيو يورك عىل نفقة اإلدارة التعليمية 

لهذا العام الدرايس. سيتم إرفاق قامئة باملدارس النهارية غري 
العامة املعتمدة من قبل اإلدارة التعليمية لوالية نيويورك 

بإخطار األهلية. يتعني عليك جلب خطاب P1-R ونسخة من 
أحدث IEP خاص بطفلك عند مقابلة املدرسة غري العامة. 
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ومع ذلك، إذا قمت بدون سبب معقول بتأخري عملية التقييم 
و/أو اإلحالة و/أو عملية التعيني، قد يتم تعديل الجدول 

الزمني املقرر. 

فور أن يتم قبولك يف إحدى املدارس النهارية غري العامة 
املعتمدة من قبل اإلدارة التعليمية لوالية نيويورك، سيطلب 
منك ومن املدرسة غري العامة التوقيع عىل خطاب P2. يدل 

توقيعك عىل موافقتك عىل تعيني طفلك يف املدرسة غري 
العامة، بينام يدل توقيع ممثل املدرسة غري العامة عىل موافقة 

املدرسة عىل تقديم الخدمات التعليمية والخدمات وثيقة 
الصلة حسبام هي منصوص عليها يف IEP الخاص بطفلك. فور 

االعتامد، سوف تتلقى إخطاًرا خطيًا مسبًقا، والذي سينهي 
إجراءات تعيني موضع طفلك. إذا كانت لديك أي أسئلة حول 

هذه العملية أو تحتاج إىل املساعدة، عليك االتصال باملمثل 
 .P1-R املذكور أسفل خطاب

)SETSS( إعداد خدمات دعم معلم التعليم الخاص

يف حالة عدم توافر معلم تابع لإلدارة التعليمية لتوفري هذه 
 SETSS الخدمات يف مدرسة طفلك، سيتم إصدار ترصيح بـ

)وهو يسمى ترصيح P3(. سيتيح لك ترصيح P3 تحديد 
 SETSS مزود مستقل مرخص عىل النحو الصحيح لخدمات

مجانًا. كام سيتم تزويدك مبعلومات بشأن الشخص الذي 
عليك االتصال به يف اإلدارة التعليمية للحصول عىل املساعدة 

إذا كانت لديك أي أسئلة أو إذا تعذر عليك التوصل ملزود 
SETSS متوفر. 

)ICT( إعداد التدريس املشرتك املدمج

إذا متت التوصية بتلقي طفلك ICT ومل يتم تقديم الخدمات 
لطفلك بحلول اليوم الدرايس 60 من تاريخ اإلحالة وكان 

طفلك متواجًدا يف الوقت الراهن يف بيئة أقل تقييًدا )مثال، 
تعليم عام، SETSS، خدمات وثيقة الصلة فقط(، ستقوم 
اإلدارة التعليمية بتزويد طفلك بخدمات SETSS لفرتتني 
يوميًا )أي، SETSS مضاعفة( يف املدرسة التي يحرض إليها 

طفلك حاليًا كحل بديل.

إعداد الخدمات وثيقة الصلة

ستقوم اإلدارة التعليمية بتعيني أحد موظفيها لتوفري الخدمات 
وثيقة الصلة. يف حالة عدم توافر أحد موظفي اإلدارة 

التعليمية، سنقوم برتتيب الخدمات باستخدام موظفني من 
وكاالت متعاقدة مع اإلدارة التعليمية.

يف حالة عدم توافر موظفني متاحني تابعني لإلدارة التعليمية 
أو لوكالة متعاقدة معها، سوف يتم إصدار ترصيح خدمات 

وثيقة الصلة لك )RSA(. يتيح لك RSA تحديد مزود مستقل 
مرخص عىل النحو الصحيح للخدمات دون تحملك أي تكلفة. 

سيتم تزويدك مبعلومات بشأن مزودي الخدمات املستقلني 
املتاحني وتعليامت حول كيفية استخدام RSA، فضالً عن 

معلومات بشأن الشخص الذي عليك االتصال به يف اإلدارة 
التعليمية للحصول عىل املساعدة إذا كانت لديك أي أسئلة أو 

إذا تعذر عليك التوصل ملزود متوفر. 

ESL إعداد خدمات

إذا متت التوصية بحصول طفلك عىل خدمات اللغة اإلنجليزية 
كلغة ثانية )ESL(، ستقوم اإلدارة التعليمية بتعيني معلم 

ESL تابع لها لتقديم تلك الخدمات. يف حالة عدم توافر معلم 
ESL تابع لإلدارة التعليمية، سيتم إصدار ترصيح خدمات 

ESL )ترصيح ESL( لك. سيتيح لك ترصيح ESL تحديد مزود 
مستقل مرخص عىل النحو الصحيح لخدمات ESL مجانًا. كام 

سيحدد ترصيح ESL عدد مرات تقديم الخدمات ومدتها. هذا 
فضالً عن معلومات بشأن الشخص الذي عليك االتصال به يف 
اإلدارة التعليمية للحصول عىل املساعدة إذا كانت لديك أي 

أسئلة أو إذا تعذر عليك التوصل ملزود متوفر.

تنظيم االنتقال

إذا كان من املوىص به أن يحصل طفلك عىل خدمات التعليم 
الخاص، فمن ثم يحق له / لها أيًضا الحصول عىل وسيلة انتقال 

من املنزل إىل مدرسة والعكس. 

إذا كان من املوىص به أن يحصل طفلك عىل خدمات 
التعليم الخاص يف مدرسة مجاورة، فمن ثم قد يكون قادًرا 

عىل الذهاب إىل املدرسة سرًيا عىل األقدام.  قد يكون من 
املُستحسن أن يحصل طفلك عىل خدمة الحافالت الصفراء 

توقيت التعيني 

يتعني عىل اإلدارة التعليمية توفري موضع لطفلك عىل النحو املوىص به يف برنامج التعليم الفردي عىل النحو التايل: 
يف غضون 60 يوم درايس تبدأ من تاريخ إبداء موافقتك عىل تقييم طفلك، وذلك بالنسبة لإلحاالت املبدئية )ألول   n

مرة( إىل التعليم الخاص؛ 
يف غضون 60 يوم درايس تبدأ من تاريخ اإلحالة للتقييم، وذلك يف حالة ما إذا كان طفلك يتلقى بالفعل خدمات   n

التعليم الخاص.  
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للتعليم العام )أي التوقف محطة مبحطة( أو الحصول 
عىل بطاقة العضوية مبرتو مدينة نيويورك الستخدامها يف 

وسائل النقل العامة، وذلك بناًء عىل املسافة بني املنزل 
واملدرسة. من املتوقع بشكل عام أن يستخدم طالب املدرسة 

الثانوية الصغار والكبار من ذوي اإلعاقات الذي يتلقون 
خدمات التعليم الخاص وسائل النقل العام إذا كانوا قادرين 

عىل ذلك.

يختص فريق IEP بتحديد كافة التوصيات املتعلقة بالنقل 
املُتخصص )عىل سبيل املثال، من الباب إىل الباب(. يحتاج 
األطفال الذين يعانون من محدودية الحركة، واإلعاقات 

الجسدية/ العظمية وغريها من االعتالالت الصحية األخرى 
إىل النقل بالحافلة من الباب إىل الباب. إذا كان طفلك بحاجة 

إىل وسيلة نقل من الباب إىل الباب، فسيتم اإلشارة إىل ذلك 
يف برنامج التعليم الفردي الخاص به.  يتم تنظيم خدمة النقل 

بالحافلة بأرسع ما ميكن، غري أن األمر ال يستغرق أكرث من 
خمسة أيام بشكل عام. سيتم إخطارك كتابيًا من قبل مكتب 

نقل الطالب )OPT(  باملوعد املُزمع لبداية خدمة النقل 
بالحافالت.  إذا مل تصلك أية معلومات من مكتب نقل الطالب، 

اتصل بالخط الساخن عىل الرقم 8855 - 392 - 718 
للحصول عىل املساعدة.

إذا مل تكن اإلدارة قادرة عىل تنظيم خدمة النقل بالحافلة إىل 
املدرسة املوىص بها يف الوقت املُناسب من تاريخ املوافقة، فمن 

املمكن اتخاذ ترتيبات نقل بديلة لتمكني طفلك من الذهاب 
إىل املدرسة والعودة منها. سوف تتلقى رسالة ومنوذج سداد 

مرصوفات السفر، يف حال حدوث مثل هذا املوقف. 

رسية السجالت

سوف يطلب منك التوقيع عىل منوذج اإلذن باالطالع عن 
السجالت والذي يخول لفريق IEP الحصول عىل تقارير من 

الوكاالت الخارجية أو التقارير الطبية من األطباء والتي قد 
تكون هامة بخصوص تقييم طفلك، وذلك يف وقت املوافقة 

عىل التقييم. تطلب اإلدارة التعليمية بأن تنظر يف إمكانية أن 
يكون لفريق IEP حق الوصول إىل السجالت من الوكاالت 
الخارجية أو األطباء والتي من شأنها مساعدة أعضاء فريق 
IEP عىل تفهم احتياجات طفلَك بشكل أفضل، حتى لو مل 

يُطلب منك التوقيع عىل منوذج اإلذن.

تصدر كافة التقييامت كتابًة ويتم مسحها ضوئيًا إىل نظام 
البيانات اإللكرتوين لدينا SESIS. املعلومات الواردة يف امللف 

رسية ولن يتم منحها إىل أي شخص أو وكالة خارجية بدون 
موافقتك أو ما مل تأمر املحكمة باإلفصاح عن سجالت طفلك.  
موظفو اإلدارة التعليمية املعنيون بطفلك هم فقط من يحق 

لهم الوصول إىل سجالت طفلك. 

االطالع عىل السجالت

يجب أن تحصل عىل نسخة من التقييامت أو التقارير املقرر 
مناقشتها بخصوص طفلك قبل مقابلة فريق IEP. باإلضافة 

إىل ذلك، يحق لك طلب نَُسخ من أي تقييامت أو تقارير متت 
كتابتها ووضعها يف ملف طفلك.  ميكن إمتام ذلك من خالل 

إرسال طلب إىل املدرسة أو من رئيس مكتب اللجنة املعنية 
بالتعليم الخاص CSE إذا كان طفلك يحرض مبدرسة غري عامة 

أو مدرسة ُمعتمدة ُمتخصصة. يعارض اآلباء أحيانًا البيانات 
الواردة بسجل أطفالهم. يف مثل هذه الحالة، ميكنك التقدم 
 CSE بطلب كتايب ملقابلة املدرسة أو مقابلة رئيس مكتب

يف حالة املدرسة غري العامة أو املدرسة املعتمدة املتُخصصة، 
وذلك ملناقشة نطاق الخالف.

قد تُقرر املدرسة أو مكتب CSE إزالة أجزاء من السجل، 
كنتيجة لتلك املقابلة.  سيتم إخطارك بأية تغيريات قد تطرأ 

عىل سجل طفلك.  إذا مل توافق املدرسة أو مكتب CSE عىل 
إزالة األجزاء التي ناقشتها ومل يتم معالجة مخاوفك عىل نحٍو 

 التقارير والتقييامت الخاصة

بطفلك هي معلومات رسية.
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ُمرٍض ومريح بالنسبة لك، فمن ثم ميكنك إرسال خطاب إىل 
املدرسة أو إىل رئيس مكتب CSE ُمشرًيا إىل النقاط التي 

 CSE ال توافق عليها بالسجل. يلزم عىل املدرسة أو مكتب
إرفاق هذا الخطاب مع ملف الطفل. مُيكنك أيًضا تقديم 

مناشدة إىل املرشف مبوجب الئحة املستشار A-820 "الرسية 
واإلفصاح عن سجالت الطالب؛ إمساك السجالت".

Medicaid املوافقة عىل تحرير فواتري

سوف تطلب اإلدارة التعليمية من األرس التي يحصل كافة 
أطفالها عىل برنامج التعليم الفردي IEP التوقيع عىل موافقة 
تخول اإلدارة التعليمية بإعداد فواتري Medicaid لسداد جزء 

من تكلفة خدمات الرتبية الخاصة. بسبب املخاوف ذات الصلة 
بالرسية، يُطلب من كافة العائالت التوقيع عىل تلك النامذج، 
حتى أولئك الذين مل يحصلوا عىل خدمة Medicaid. يف حالة 

قيام اإلدارة بإعداد فاتورة فإن هذه الفواتري لن يكون لها 
أثر عىل األرسة - لن تُحرم األرسة من الحصول عىل خدمات 
 ،Medicaid خارج املدرسة، لن تُضطر األرسة للسداد مقابل
لن يحدث تغيري يف أنواع الخدمات التي يحصلون عليها، لن 

يكون هناك أثر عىل األرسة فيام عدا أنه سيكون هناك متويل 
إضايف يف نظام املدرسة مقابل خدمة األطفال.  ال يزال بإمكان 

 Medicaid العائالت رفض السامح لإلدارة بإعداد فواتري
وسيتم مواصلة تقديم الخدمات املُقدمة لهم كام هي.

الخيارات املتاحة ألولياء األمور

بصفتك ويل أمر، لديك الحق واملسؤولية للتأكد من أنك تتفهم 
بشكل تام ما هو موجود يف برنامج التعليم الفردي الخاص 

بطفلك قبل إبداء موافقتك عىل الخدمات. قد ال تتفق أحيانًا 
مع توصيات املدرسة بخصوص تعليم طفلك عىل النحو الوارد 

يف برنامج التعليم الفردي. يحق لك الطعن عىل القرارات ذات 
الصلة بأهلية طفلك وتقييمه والخدمات املُقدمة له وتعيينه. 

يف حال اعرتاضك عىل اإلجراءات املُتخذة من قبل املدرسة أو 
رفضها التخاذ إجراء ما يف هذه املسائل، فمن ثم لديك عدة 

خيارات:  

 IEP طلب التوسط - حيث تقوم أنت وأحد أعضاء فريق
بالجلوس مع طرف ثالث ُمحايد والذي يقوم مبساعدتك 

وتشجيعك أنت واإلدارة التعليمية للتوصل إىل اتفاق.  مُيكنك 
تقديم طلب التوسط إىل مدرسة طفلك أو مكتب CSE إذا 

كان طفلك يحرض مبدرسة غري عامة.

طلب جلسة استامع حيادية - بصفتك ويل أمر، يحق لك 
املطالبة مبا يسمى جلسة استامع حيادية.  تُعد جلسة االستامع 

إجراًء قانونيًا. خالل جلسة االستامع الحيادية، سوف متثُل 
أمام مسؤول جلسة االستامع الحيادية )ليس موظًفا باإلدارة 

التعليمية( وتقدم قضيتك.  سيقوم املسؤول باالستامع لك 
وملمثل اإلدارة التعليمية، ثم جمع األدلة من الشهود والوثائق 

ومن ثم اتخاذ قرار كتايب بشأن كيفية حل املشكالت املُثارة.  

ينطبق "التعليق"، )يطلق عليه أحيانًا "الثبات عىل الوضع 
الراهن"( مبجرد طلب جلسة االستامع الحيادية. هذا يعني 
أن طفلك سيظل يف موضعه الحايل طوال املدة املنقضية يف 

اإلجراءات الواجبة إىل أن يتم حل القضية أو توصلك إىل اتفاق 
مع اإلدارة التعليمية.  

ينبغي تقديم طلبات عقد جلسة استامع حيادية كتابيًا إىل 
مسؤول جلسة االستامع الحيادية عىل العنوان التايل: 

          مكتب جلسات االستامع الحيادية،
 131 شارع Livingston، غرفة 201

 Brooklyn، نيويورك، 11201
)718( 935-3280

يحق ألولياء األمور الطعن عىل 

برنامج IEP للطفل.

mdiner
Sticky Note
address should reflect the English format:Office of Impartial Hearings131 Livingston Street, Room 201Brooklyn, New York 11201(718) 935-3280
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يجب أن يكون طلبك لجلسة استامع حيادية: 

ُمقدم كتابًة إىل مكتب جلسات االستامع الحيادية؛   n

يرسد الحقائق ذات الصلة مبخاوفك والحل املُقرتح؛   n

يذكر اسم وعنوان طفلك؛    n

يذكر اسم املدرسة التي يحرض بها طفلك.   n

مُيكنك الحصول عىل خطاب النموذج املوىص به من مكتب 
CSE أو مكتب جلسات االستامع الحيادية، والتي ميكنك 

استخدامها لطلب جلسة االستامع. مُيكنك أيًضا الحصول عىل 
النموذج من مكتب والية نيويورك لتقديم الخدمات املهنية 

والتعليمية لألفراد ذوي اإلعاقة.

يتم حل النزاع بعد انعقاد جلسة االستامع الحيادية

يف موعد ال يتجاوز 15 يوم من تاريخ التقدم بطلب جلسة 
االستامع الحيادية، سوف تتعاون اإلدارة التعليمية معك 

سعيًا لحل املشكلة التي أثرتها يف طلبك لعقد جلسة االستامع 
الحيادية يف اجتامع اتخاذ القرار.  األمر ال يُشبه التوسط غري 

أنها تُعد جزًءا مطلوبًا إلمتام جلسة االستامع الحيادية.

هناك ثالثة حاالت ال يتم فيها عقد اجتامع اتخاذ القرار: 
يف حالة االتفاق خطيًا بينك وبني اإلدارة التعليمية عىل   .1

التنازل عن اجتامع اتخاذ القرار، ينبغي إخطار مكتب جلسة 
االستامع الحيادية بهذا التنازل وسيتم تحديد موعد جلسة 

االستامع الحيادية يف غضون 14 يوًما.
يف حال قيامك بسحب طلبك لعقد جلسة استامع حيادية،   .2
فلن يكون هناك حاجة لعقد اجتامع اتخاذ القرار يف تلك 

الحالة.
يف حال عدم تنازلك كتابيًا عن جلسة نظر الشكوى أو عدم   .3

مشاركتك فيها بعد قيام اإلدارة التعليمية ببذل الجهود 
املوثقة لعقدها، فمن ثم يجب إخطار مسؤول جلسات 
االستامع الحيادية كام يحق لإلدارة التعليمية املطالبة 

برفض طلبك.  

سيقوم مكتب جلسات االستامع باالتصال بك وباإلدارة 
التعليمية هاتفيًا لتحديد موعد جلسة االستامع، وذلك عقب 

تلقي طلب عقد جلسة االستامع الحيادية. سوف تحصل أيًضا 
عىل توصيف كامل لعملية جلسة االستامع الحيادية وسيتم 

إخطارك كتابيًا مبوعد ومكان وزمان جلسة االستامع. إذا كنت 
ترغب يف إحضار محاٍم معك إىل جلسة االستامع، فمن ثم 

ينبغي إرسال إخطار بالحضور من املحامي إىل مكتب جلسات 
االستامع الحيادية قبل عقد الجلسة. يحق ملوظفي املدرسة 

أيًضا طلب عقد جلسة استامع حيادية. سيتم توفري ُمرتجم، إذا 
لزم األمر. يقوم مسؤول جلسة االستامع بكتابة القرار النهايئ، 

وذلك بعد انتهاء جلسة االستامع، وقيامك أنت وموظف 
اإلدارة برشح مواقفكام خاللها وتقديم األدلة والدفوع التي 

تدعم مواقفكام. سيتم إرسال نسخة من القرار إليك عرب الربيد 
اإللكرتوين.

يعتمد قرار مسؤول جلسات االستامع بشكل كيل عىل األدلة 
املُقدمة بالجلسة. يجب أن ينطوي القرار عىل األسباب 

واألسس التي قام عليها. يشري القرار إىل حقك أنت واإلدارة 
التعليمية يف الطعن عىل القرار أمام مسؤول مراجعة نيويورك. 

يف حالة عدم الطعن عىل القرار يف غضون ثالثني يوًما من 
تاريخ استالمه، سوف يطلب من كافة األطراف االلتزام بالقرار 

الصادر من مسؤول جلسة االستامع.

االستئناف أمام مسؤول مراجعة الوالية

يُعد االستئناف أمام مسؤول مراجعة والية نيويورك مبثابة 
خطوة أخرى نحو حل النزاعات. طلب االستئناف هو عملية 

قانونية. يف حني عدم رضورة وجود محامي، فإن إجراءات 
تقديم االستئناف ُمحددة ويجب إتباعها بدقة لتجنب التأخري 

أو الرفض. ترد هذه املعلومات يف قسم "حقوق عملية 
التحكيم السليمة" من كتيب "دليل ويل األمر للرتبية الخاصة يف 

والية نيويورك لألطفال من سن 3-21: ".



36

عملية التحكيم السليمة

تشري عملية التحكيم السليمة إىل اإلجراءات املستخدمة، 
مبوجب القانون، لضامن حقوق طفلك يف الحصول عىل 

تعليم عام مناسب مجاين )FAPE( وحقوقك يف مشاركتك 
يف تلك العملية وفهمها عىل النحو األمثل. تضمن عملية 

التحكيم السليمة ما ييل:

الحق يف إطالعك عىل كافة املعلومات - يتعني إخطارك 
عىل نحو واف، باللغة وطريقة االتصال التي تفضلها، 

بكافة حقوقك يف عملية اتخاذ القرارات التعليمية.

مثة حاالت محددة يف دليل أولياء األمور والتي سيتم 
خاللها مطالبتك بتقديم موافقتك. ويقصد بتقديم 

املوافقة أنه قد تم إطالعك باللغة التي تفضلها عىل كافة 
املعلومات املعنية باإلجراء املطلوب منك املوافقة عليه 

وأنك تفهم وتوافق خطيًا عىل ذلك اإلجراء، وأن يشتمل 
اإلخطار عىل تحديد ماهية السجالت التي سيتم اإلفصاح 
عنها _إن وجدت_ وألي جهة. يقصد باملوافقة كذلك أن 
تكون مدركًا ألن موافقتك تلك تطوعية من جانبك وأنه 
ميكنك إلغاؤها يف أي وقت تشاء. برجاء فهم أن سحب 

موافقتك ال يبطل )يلغي( أي إجراء تم اتخاذه بالفعل بعد 
تقديم موافقتك وقبل سحبك إياها.

الحق يف املشاركة - لديك كل الحق يف املشاركة يف عملية 
اتخاذ القرار من خالل حضور االجتامعات وغري ذلك من 
صور املشاركة التي تتيح وضع وجهة نظرك قيد االعتبار. 

وهو ما يشمل حقك يف أن تُحرض إىل االجتامعات أي 
أشخاص آخرين ممن لديهم معرفة أو خربة خاصة فيام 

يتعلق بطفلك. يتعني تحديد مواعيد االجتامعات املعنية 
مبناقشة توصيات الخدمة املقدمة لطفلك باملشاركة معك 
ويف وقت يناسب الجميع. إذا كنت يف حاجة إىل مرتجم، 

ينبغي عىل وزارة التعليم توفري مرتجم لك.

الحق يف الطعن - لديك الحق يف الطعن عىل قرارات 
املدرسة الخاصة بطفلك. ميكنك طلب التوسط أو عقد 

جلسة استامع حيادية أو الطعن عىل أي قرارات من 
شأنها التأثري عىل تعليم طفلك أو للبت يف االختالفات. إذا 
كنت يف حاجة إىل مرتجم، ينبغي عىل وزارة التعليم توفري 

مرتجم لك.

الحق يف االستئناف - لديك الحق يف استئناف القرار 
الصادر من مسؤول جلسة االستامع الحيادية أمام مسؤول 

مراجعة نيو يورك، أو طلب مراجعة املحكمة لقرار 
مسؤول مراجعة نيويورك. ميكنك كذلك االعرتاض عىل 

االستئنافات املقدمة من وزارة التعليم.

الحق يف حضور ويل أمر إضايف إىل اجتامع IEP - لديك 
الحق يف طلب حضور ويل أمر إضايف الجتامع IEP عن 

طريق تقديم الطلب قبل 72 ساعة عىل األقل من التاريخ 
.IEP املحدد الجتامع

لديك الحق كذلك يف استالم و/أو فحص نسخ من سجالت 
طفلك املدرسية. لديك الحق يف استالم ومراجعة كافة 
التقارير والتقييامت قبل االجتامع بفريق IEP. لديك 
الحق يف طلب IEP وتقييامت طفلك بلغتك املفضلة.



37

القسم 6
ما بعد املدرسة الثانوية - التخطيط للدراسة الجامعية 

والحياة املهنية وما بعد املرحلة الثانوية

يعد التخرج من املدرسة الثانوية 
مبثابة نهاية ملرحلة هامة عىل طريق 

تطور أي شاب بالغ. 
إن االستعداد للحياة بعد املرحلة الثانوية إمنا يتطلب أن 

يدرك الطالب ووالداه كيف تتواءم برامج الطالب األكادميية 
- الدورات الدراسية واالختبارات التي يخضعون لها عىل 

مدار املرحلتني املتوسطة والعليا - مع أهدافهم ملرحلة ما 
بعد الثانوية.

دبلومة Regents املتقدمة  n

 Regents دبلومة  n

دبلومة محلية   n

 )IEP( دبلومة برنامج التعليم الفردي  n

إن التخطيط أثناء املرحلتني اإلعدادية والثانوية سيضمن حصول 
طفلك عىل أكرب عدد من الخيارات بعد انتهاء املدرسة الثانوية. 

ينبغي أن يحظى جميع الطالب بتعليم يضمن لهم الحصول 
عىل أكرب الفرص لاللتحاق بالكليات ومبجال العمل املطلوب 

وأنشطة ما بعد الثانوية. ومن هذا املنطلق، تبنت والية 
نيويورك مجموعة جديدة من معايري التعليم والتي تعرف باسم 

معايري التعليم الجوهرية املشرتكة )انظر املرسد، صفحة 43(.

ما هي متطلبات الدبلومة؟

   - انظر صفحة 38

التخطيط للتخرج
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املدرسة الثانوية 

باعتبارك والد لطفل يف املدرسة الثانوية، سيتعني عليك أن متر 
بعملية االلتحاق باملدرسة الثانوية. برجاء إدراك أن األطفال ذوي 
اإلعاقات يتمتعون بنفس الحقوق والفرص للتقدم لاللتحاق بأي 
مدرسة ثانوية مثلهم مثل نظرائهم من األطفال األصحاء. ينبغي 
عليك أنت وطفلك الرشوع يف حضور معارض املدارس الثانوية 

حينام يكون طفلك يف الصف السابع. تتم إقامة معارض املدارس 
الثانوية يف فصل الخريف، حيث يتم متثيل املدارس الثانوية من 

جميع أنحاء املدينة يف تلك املعارض: فريق التدريس والطالب 
وأولياء األمور يتواجدون عىل مناضد املعروضات ويكونون 

عىل أتم استعداد لإلجابة عىل أي سؤال. للحصول عىل مزيد 
من املعلومات حول عملية االلتحاق باملدارس الثانوية، تفضل 

http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ :بزيارة موقع

GraduationRequirements/default.htm

فور التحاق طفلك باملدرسة الثانوية، يتعني عليك العمل عىل 
مقربة منه ومن مستشار التوجيه واملعلمني للتخطيط ومتابعة 

إنجازات طفلك األكادميية والشخصية لتحسني ما يحظى به 
من فرص بعد إنهاء دراسته الثانوية. مثة العديد من شهادات 
اعتامد التخرج التي ميكن لطالب تابع للهيئة العامة ملدرسة 

ثانوية مبدينة نيويورك الحصول عليها. فيام ييل قامئة بخيارات 
الدبلومة للطالب ذوي اإلعاقات.

للحصول عىل أحدث املعلومات حول متطلبات التخرج، فضالً 
عن عدد من املوارد القيمة األخرى يف مجال التخطيط ملسار 

 طفلك التعليمي يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية، تفضل بزيارة: 
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/
GraduationRequirements/default.htm

ينبغي أن تتسلم إخطاًرا خطيًا قبل تخرج طفلك من املدرسة الثانوية بعد حصوله عىل دبلومة Regents أو عىل دبلومة 
محلية إلبالغك بأن طفلك مل يعد مؤهالً للحصول عىل التعليم العام املناسب املجاين )FAPE( بعد التخرج. هذه الالئحة 
ال ترسي عىل الطالب املعاقني الذين يتخرجون من املدرسة الثانوية حاصلني عىل دبلومة IEP أو عىل شهادة اعتامد بدء 

املهارات واإلنجازات. 

الدبلومات التي تتطلب الخضوع الختبارات

 Regents جميع الطالب مؤهلون للحصول عىل دبلومة
املتقدمة ودبلومة Regents ودبلومة محلية. يلزم عىل الطالب 

الخضوع لبعض اختبارات Regents املعينة للتأهل للحصول 
عىل تلك الدبلومات. ميكن لجميع الطالب الحصول عىل 

Regents أكرث من مرة.

للحصول عىل أحدث املعلومات حول الدبلومات التي 
تتطلب الخضوع الختبارات، تفضل بزيارة موقعنا عىل 
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ :اإلنرتنت

GraduationRequirements/default.htm

 IEP دبلومات

تعتزم والية نيويورك إنهاء العمل "بدبلومة IEP" السابقة 
بداية من عام 2013. سيتم استبدال دبلومة IEP بشهادة 
اعتامد بدء املهارات واإلنجاز، واملتاحة فقط للطالب الذين 

يعانون من إعاقات حادة واملؤهلني للخضوع للتقييم املتناوب 
لوالية نيويورك )NYSAA(، حسبام هو منصوص عليه يف الئحة 

مفوض والية نيويورك 100.9. 

الرجاء أن تعي إنه إذا كان طفلك مشاركًا يف تقييم متناوب، 
فهو بذلك ال يعد مؤهالً للحصول عىل دبلومة محلية أو دبلومة 

Regents أو دبلومة متقدمة. 

متطلبات الدبلومة

للحصول عىل دبلومة Regents املتقدمة أو دبلومة Regents أو الدبلومات املحلية، يتعني عىل الطالب الحصول عىل 
44 وحدة دراسية واجتياز اختبارات محددة تجريها الوالية. يتعني عىل كافة الطالب استكامل كافة الوحدات الدراسية 

املطلوبة يف املواد التالية:

QQوحدتني دراسيتني يف الفنون

QQ4 وحدات دراسية يف الرتبية الرياضية

QQ1 وحدة دراسية يف الصحة

QQ7 وحدات دراسية اختيارية 

QQ8 وحدات دراسية يف اللغة اإلنجليزية

QQ8 وحدات دراسية يف الدراسات االجتامعية

QQ6 وحدات دراسية يف الرياضيات

QQ6 وحدات دراسية يف العلوم

QQوحدتني دراسيتني يف لغة بخالف اللغة اإلنجليزية
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الطالب امللتحقون بدبلومة IEP أو شهادة اعتامد بدء 
املهارات واإلنجازات يحق لهم البقاء يف املدرسة حتى نهاية 

العام الدرايس الذي يبلغون فيه 21 عاًما ويظل لهم الحق يف 
 Regents املتقدمة ودبلومة Regents متابعة دراسة دبلومة

والدبلومات املحلية والتعليم املهني والفني )CTE( أو 
دبلومات GED بغض النظر عن أهداف الدبلومة املنصوص 

 .IEP عليها يف

 الخدمات االنتقالية وخيارات
ما بعد املرحلة الثانوية

يعرّف القانون الخدمات االنتقالية بأنها مجموعة منسقة من 
األنشطة التي تم تصميمها إلعداد الطالب للنتائج املتصورة 

للطالب يف مرحلة بلوغه. قد تتضمن تلك النتائج التعليم ما 
بعد الثانوي، والذي يتضمن الكليات بنظام العامني وبنظام 
األربع أعوام، والتوظيف والتدريب املهني وتعليم البالغني 

وخدمات البالغني والحياة املستقلة واملشاركة املجتمعية. ينبغي 
أن تستند قامئة األنشطة املحددة لكل طالب عىل االحتياجات 
الفردية له وتفضيالته واهتامماته. يجب أن تشتمل األنشطة 

عىل توجيهات وخربات اجتامعية ووضع أهداف العمل أو 
أهداف الحياة ما بعد الثانوية كشخص بالغ. 

تتسم األنشطة مبالءمتها لكل طالب عىل حدة، حيث يتم 
األخذ يف االعتبار مزايا الطالب وتفضيالته واهتامماته، كام أنها 

تستند عىل وتهدف إىل دعم أهداف ما بعد املرحلة الثانوية 
ومتطلبات تلك املرحلة االنتقالية. يقوم فريق IEP بتحديد 

متطلبات مرحلة االنتقال، والتي تركز عىل الدورات الدراسية 
التي يحصل عليها الطالب ومدى ارتباطها باالنتقال من املدرسة 

الثانوية إىل أنشطة ما بعد الدراسة الثانوية. ميكن أن تشتمل 
األمثلة عىل الدورات الدراسية هذه عىل برنامج وظيفي للمنهج 

املدريس و/أو دورات موضع متقدم و/أو دورات متسلسلة يف 
أحد مجاالت التعليم املهني والفني املرتبط بأهداف الطالب 

ملرحلة ما بعد الدراسة الثانوية. 

تتناول مجموعة األنشطة املنسقة املجاالت التالية:
تدريس و/أو دورات خاصة قد يحتاجها الطالب لالستعداد   n

للحياة الدراسية ما بعد الثانوية. قد يشتمل التدريس عىل 
تعليم عام و/أو خاص و/أو التدريس لتعليم مهارة بعينها 

)مثل مهارات حل املشكالت(.
الخدمات وثيقة الصلة التي قد يحتاجها الطالب لدعمه   n

لتحقيق نتائج ما بعد الدراسة الثانوية املنتظرة منه )مثال، 
االستشارة، التدريب عىل الوظيفة، العالج بالتخاطب(
التوظيف أو غري ذلك من خدمات حياة البالغني بعد   n

مرحلة الثانوية العامة أو األنشطة التي يتعني عىل الطالب 
إعدادها للعمل ولتحقيق أهداف الحياة ما بعد الثانوية 

العامة كشخص بالغ )مثال، املشاركة يف برنامج لخربة العمل، 
املساعدة عىل استكامل الدراسة بالكلية أو طلبات التوظيف 

أو التدريب عىل مهارات اللقاءات الشخصية(.
خربات املجتمع - أنشطة يحتاج الطالب إىل املشاركة فيها   n

تحت إطار املجتمع أو يتعلم الوصول إىل موارد املجتمع 
)مثال، وظائف ما بعد اليوم الدرايس، الربامج التدريبية، 

األنشطة الرتويحية املجتمعية( لتحقيق النتائج التي يطمح 
إليها بعد انتهاء دراسته.

أنشطة الحياة اليومية )ADL(، إن كانت مالمئة الحتياجات   n

الطالب، هي الخدمات أو األنشطة التي تساعد الطالب يف 
مهارات الحياة اليومية.

التقييم الوظيفي املهني )FVA( وهو عبارة عن تقييم يهدف   n

إىل تحديد مزايا الطالب وقدراته واحتياجاته يف ظل بيئة 
عمل فعلية أو مشابهة أو مناذج لخربات عمل واقعية. 

من الرضوري مناقشة األنشطة االنتقالية لطفلك والتخطيط 
لها فور أن يبلغ سن الخامسة عرش بحيث يتسنى له مضاعفة 

الخيارات املتاحة أمامه بعد الدراسة الثانوية. 
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)ACCES-VR( الخدمات املهنية والتعليم املستمر للبالغني - إعادة التأهيل املهني

توفر الخدمات املهنية والتعليم املستمر للبالغني - إعادة التأهيل املهني )ACCES-VR( فرصة سنوية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة لتحقيق استقاللهم من خالل العمل. يعد ACCES-VR مكتبًا تابًعا لإلدارة التعليمية بوالية نيو يورك، وهو يقدم 

خدمات االستعداد للعمل لألفراد املؤهلني. كام يقوم ACCES-VR مبساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعانون من 
مشكلة يف الحفاظ عىل وظائفهم.

تعمل اإلحالة إىل ACCES-VR، قبل عامني من التخرج من املدرسة، عىل الحيلولة دون انقطاع الخدمات وتساعد عىل 
انتقال الطالب من مرحلة املراهقة إىل البلوغ. تقع مكاتب ACCES-VR يف كل من البلدات الخمسة. 

العنوان رقم الهاتف  املكتب املحيل بالبلدة 

1215 Zerega Avenue  718-931-3500  Bronx 
Bronx, NY 10462   

New York State Office Building  718-722-6700  Brooklyn 
55 Hanson Place, Second Floor    

Brooklyn, NY 11217    

116 West 32nd Street, 6th Floor  212-630-2300  Manhattan  
New York, NY 10001   

Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building  212-961-4420  Harlem Satellite Office 
163 W. 125th Street, 7th Floor, Room 713   Serving 110th St. to 155th St. 

New York, NY 10027   

1 LeFrak City Plaza  347-510-3100  Queens 
 59-17 Junction Boulevard, 20th Floor    

Corona, NY 11368   

2071 Clove Road, Suites 204 and 205  718-816-4800  Staten Island Satellite Office 
Staten Island, NY 10304   

 للحصول عىل مزيد من املعلومات، تفضل
 /http://www.acces.nysed.gov/vr   :عىل العنوان التايل ACCES-VR بزيارة موقع 

www.fcny.org/train/trainhtml/geninfo.htm



41

مة
ها

ة 
في

ضا
ت إ

ما
لو

مع



مرسد املصطلحات

 األجهزة والخدمات التكنولوجية املساعدة: 
الجهاز التكنولوجي املساعد هو عبارة عن أي معدة أو منتج 

أو نظام يستخدم لزيادة أو حفظ أو تحسني اإلمكانيات 
 ،FM الوظيفية للطفل املعاق )مثال،  أجهزة االتصال، وحدة
االتصال بالكمبيوتر(. الخدمة التكنولوجية املساعدة هي أي 
خدمة تساعد عىل نحو مبارش األطفال املعاقني يف اختيار أو 
الحصول عىل أو استخدام جهاز تكنولوجي مساعد. جميع 

األجهزة أو الخدمات التكنولوجية التي يحتاجها طفلك يجب 
تسجيلها يف IEP الخاص به. إذا كنت تعتقد أن طفلك يف 

حاجة إىل تكنولوجيا مساعدة، ميكنك طلب خضوعه لتقييم 
التكنولوجيا املساعدة.

 التعليم العادي: 
انظر منهج التعليم العام.

 :)FBA( التقييم السلويك الوظيفي 
عملية لحل املشكالت تعني بالسلوك السلبي للطالب. هذا 
وتستند FBA عىل مجموعة من األساليب واالسرتاتيجيات 

التي تهدف إىل تحديد األسباب التي تقف وراء سلوك بعينه 
وملساعدة فرق IEP عىل اختيار وسائل التدخل التي تعالج 

مبارشة السلوك السلبي.

اإلحالة: تقوم اإلحالة ببدء عملية التقييم والتعيني لتحديد ما 
إذا كان الطالب يعاين من إعاقة ويحتاج إىل خدمات تعليم 

خاص.

اختبار والية نيويورك إلجادة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 
 :)NYSESLAT(

 NYSESLAT يقوم متعلمو اللغة اإلنجليزية باجتياز اختبار
منذ مرحلة الروضة وحتى الصف 12. هذا ويستمر هؤالء 

الطالب يف الحصول عىل ESL وخدمات ثنائية اللغة حتى تشري 
الدرجات التي يحرزونها يف اختبار NYSESLAT إىل احرتافهم 
للغة اإلنجليزية وأنهم مل يعودوا يف حاجة إىل أي دعم إضايف. 

أخصايئ محيل: مصطلح آخر يستخدم لإلشارة إىل أخصايئ 
تقييم تابع لإلدارة التعليمية، مثل الطبيب النفيس باملدرسة أو 

املوظف االجتامعي باملدرسة.

إخطار اإلحالة: خطاب يرسل إىل أولياء األمور بلغتهم املفضلة، 
إذا كانت إحدى اللغات الخاضعة للتغطية حسبام هي محددة 

من اإلدارة التعليمية، بعد مدة أقصاها خمسة أيام من تلقي 
اإلحالة.

إخطار تأهيل مدرسة غري عامة )P1-R(: حينام ال يتم تقديم 
إخطار خطي مسبق )والذي يعرف رسميًا بإخطار التوصية 
النهايئ( لفصل خاص إىل طالب بحلول أو قبل حلول اليوم 

الدرايس الستني من تاريخ املوافقة عىل اإلحاالت املبدئية أو من 
اليوم الدرايس الستني لتلقي اإلحالة لطالب سبق تعريفهم، تعد 

اإلدارة ملزمة بتزويد أولياء األمور بخطاب )P1-R( يف اليوم 
الدرايس الستني مينح الطالب الحق يف التعيني يف مدرسة غري 

عامة معتمدة من قبل الحكومة عىل النفقة العامة.

ومع ذلك، إذا كان هناك تأخري موثق من جانب ويل األمر )مثل 
رفض ويل األمر املوافقة عىل التقييامت املبدئية، أو انتقال 

الطالب إىل خارج والية نيويورك أو اتفاق مدير املدرسة وويل 
األمر عىل سحب اإلحالة أو تم سحب اإلحالة من قبل الطرف 
املحيل أو مطالبة ويل األمر بإجراء تقييم مستقل يتم االنتهاء 
منه بعد موعد االمتثال املحدد(، قد متتنع اإلدارة عن إرسال 

P1-R إىل ويل األمر لفرتة تتعدى اليوم الدرايس الستني األصيل 
ومساوية لفرتة التأخري الطويلة من جانب ويل األمر. 

االستجابة للتدخل )RTI(: منهج درايس وأداة وقائية تستخدمها 
املدارس لضامن متتع جميع الطالب بوصول متكافئ لتدريس 

عاٍل املستوى ودقيق يتناسب مع احتياجاتهم.

استطالع تحديد اللغة املستخدمة يف املنزل )HLIS(: استبيان 
يقدم لويل األمر لتحديد ما إذا كان يتم تحدث لغة أخرى 

بخالف اللغة اإلنجليزية يف منزل الطالب.

األشخاص تحت إطار العالقات األبوية: الشخص الذي تحت 
إطار العالقة األبوية للطفل، حسبام هو معرّف يف قانون 
التعليم لوالية نيونيورك، يتضمن األب أو األم )بامليالد أو 

التبني( أو زوج األم أو زوجة األب أو ويص معني قانونًا أو 
ويل. الويل هو شخص توىل مسؤولية ورعاية الطفل نظرًا لوفاة 

الوالدين أو الويص أو حبسهم أو إصابتهم مبرض ذهني أو 
التزامهم مبؤسسة ما أو لقيامهم بهجر الطفل أو التخيل عنه 

أو إذا كانوا يقيمون خارج الوالية أو كان مكان تواجدهم غري 
معروف.  

مبوجب املادة A-15 من قانون االلتزامات العامة، والذي 
يسمح ألولياء األمور أن يعينوا طواعية شخًصا آخر التخاذ 

القرارات التعليمية الخاصة بطفلهم، ميكن تعيني شخص ما 
كشخص تحت إطار العالقة األبوية. يجب أن يكون التعيني 
خطيًا وأال تتجاوز مدته ستة أشهر للمرة الواحدة. إذا كان 

التعيني تتجاوز مدته 30 يوًما، يتعني التصديق عليه وتوقيعه 
من قبل الشخص املعني وويل األمر. 

يقوم فريق IEP باستدعاء الشخص املترصف تحت إطار 
العالقة األبوية إلرشاكه واستشارته عىل مدار عملية التعليم 

الخاص. ويف حالة عودة األبوين الطبيعيني إىل حياة الطفل يف 
أي وقت وتوليهم املسؤولية األبوية، يقوم فريق IEP بإرشاكهم 
يف عملية اتخاذ القرار وال يظل يعرتف بالعالقات األبوية األخرى 

التي كانت قامئة قبل عودة األبوين.
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االضطراب العاطفي: طالب يبدو عليه واحد أو أكرث من 
الخصائص التالية عىل مدى زمني طويل وبدرجة ملموسة تؤثر 

سلبيًا عىل  األداء التعليمي للطالب:
العجز عن التعلم والذي ال ميكن إرجاعه إىل عوامل فكرية   n

أو حسية و صحية؛ 
العجز عن بناء أو الحفاظ عىل عالقات شخصية مع الزمالء   n

واملعلمني؛
أنواع غري الئقة من السلوكيات أو املشاعر يف ظل ظروف   n

طبيعية؛
حالة مزاجية سائدة من الحزن أو االكتئاب؛ أو  n

امليل إىل إظهار أعراض بدنية أو مخاوف مرتبطة مبشكالت   n

شخصية أو مدرسية.
يتضمن مصطلح “االضطراب العاطفي” الشيزوفرينيا. وهو ال 
يرسي عىل الطالب الذين يعانون من عدم التوافق االجتامعي 

إال إذا تم تقرير معاناتهم من اضطراب عاطفي.

إعادة التقييم: تقييم )تقييامت( محدثة لطالب معاق. ميكن 
تقديم طلب إعادة التقييم بواسطة معلم الطالب أو ويل أمره 

أو منطقة املدرسة. عالوة عىل ذلك، يتعني إعادة تقييم الطالب 
املعاقني مرة كل ثالث سنوات، إال يف حالة اتفاق الهيئة العامة 

وويل أمر الطالب خطيًا عىل عدم رضورة إعادة التقييم. ال 
يجوز إجراء إعادة التقييم أكرث من مرة واحدة كل ثالث سنوات 

إال يف حالة اتفاق املدرسة وويل األمر عىل خالف ذلك.

إلغاء التصنيف: تقرير IEP بأن الطالب مل يعد يف حاجة إىل 
خدمات التعليم الخاص.

األهداف قصرية املدى: الخطوات املحددة التي يتعني عىل 
الطالب اجتيازها حتى يتمكن من تحقيق أهدافه السنوية. 

وهي توفر توجيهات للمعلم أو ملزودي الخدمات بشأن كيفية 
تحقيق الهدف السنوي وكيفية تقييم مدى التقدم الذي 

أحرزه الطالب نحو تحقيق هدفه. يقوم فريق IEP بتدوين 
تلك األهداف قصرية األجل وتتم اإلشارة إليها يف IEP الخاص 

بالطالب فقط عند مشاركة الطالب يف تقييم متناوب. 

أولياء األمور البدالء: لضامن حامية حقوق الطالب، تحت إطار 
الظروف التالية، قد تقوم اإلدارة التعليمية بتعيني شخص ما 

ليكون “ويل أمر بديل” ليترصف محل أولياء األمور أو األوصياء:
العجز عن تحديد ويل أمر الطالب؛  n

بعد بذل جهود معقولة، يتعذر عىل اإلدارة اكتشاف محل   n

ويل األمر؛
الطالب شاب وحيد بال مأوى وفًقا لتعريف قانون ماكيني   n

فينتو للمرشدين؛
الطالب قارص تحت وصاية الوالية وليس لديه ويل أمر وفًقا   n

لتعريف ويل األمر املنصوص عليه. القارص تحت وصاية 
الوالية هو الطفل أو الشاب الذي مل يبلغ سن الواحد 

والعرشين عاًما والذي تم اعتقاله أو إعادة اعتقاله نتيجة 
الرتكابه جنحة حدث أو PINS أو نتيجة إلجراء وقايئ 

للطفل؛ أو يخضع لوصاية مفوض الخدمات االجتامعية أو 
مكتب خدمات األطفال واألرسة أو كان طفالً مهجوًرا ال يتم 

االعتناء به يف منزله.
هذا وال يعد أولياء األمور البدالء مسؤولني أو موظفني أو وكالء 

لإلدارة التعليمية أو لإلدارة التعليمية للوالية أو ألي وكالة أخرى 
معنية بتعليم أو رعاية الطالب.

أولياء األمور املتبنني: البالغني الذين تم توكيلهم بتحمل 
مسؤولية طفل من خالل إجراءات التبني القانونية التي تقيض 

بإسقاط أو إنهاء حقوق الوالدين الطبيعيني.

البحث عن األطفال: أنشطة متواصلة تضطلع بها الواليات 
ومقاطعات املدارس املحلية لتحديد موقع وتقييم جميع 

األطفال املقيمني يف املدينة والذين يشتبه يف إصابتهم بإعاقات 
حتى تتم إتاحة تعليم عام مناسب مجاين )FAPE( لكافة 

األطفال املؤهلني، مبن فيهم جميع األطفال امللتحقني باملدارس 
العامة والخاصة واألبرشية.

الربمجة املرنة: يقصد بالربمجة املرنة إمكانية أن يتلقى 
الطالب ويستخدم أي توليفة من خدمات وبرامج التعليم 
الخاص املتوفرة عىل نحو متواصل. كام ال يجب بالرضورة 

أن تكون الخدمات والربامج املدونة يف IEP الخاص بالطالب 
هي ذاتها عىل مدار اليوم. عوًضا عن ذلك، باستخدام الربمجة 

املرنة، يحصل الطالب بدقة شديدة عىل مستوى الدعم 
الذي يحتاجه لكل مجال درايس. كام تنطوي الربمجة املرنة 
عىل اإليفاء مبتطلبات كافة الطالب تحت إطار أقل البيئات 
تقييًدا بقدر اإلمكان. ومع استخدام الربمجة املرنة بفاعلية، 

تنجح املدرسة يف وضع مناذج متفردة تتناسب مع كل طالب 
عىل حدة وتركز عىل زيادة الوصول إىل منهج التعليم العام. 
هذا ومن الرضوري أن نضع يف اعتبارنا أنه يتعني أن تتوافق 

احتياجات الطالب مع الخدمات املقدمة. ونصف أدناه 
مجموعة برامج وخدمات التعليم الخاص والتي تعد جزًءا من 

نظام تقديم الخدمة املوحد.

 :)LRE( البيئة األقل تقييًدا 
يقصد “بالبيئة األقل تقييًدا” أن يتم وضع الطالب ذوي اإلعاقة 
يف فصول خاصة أو مدارس منفصلة أو يف أي مكان آخر بعيًدا 

عن البيئة التعليمية العادية فقط إذا كانت طبيعة أو حدة 
اإلعاقة، حتى مع استخدام أجهزة تعويضية أو مساعدات أو 

خدمات، ال تتيح تحصيل التعليم عىل نحو ُمرٍض. وحتى يتوفر 
لكل طالب البيئة األقل تقييًدا املناسبة له، قد يحصل الطالب 

عىل برامج مرنة بحيث يتوافق مستوى الخدمة مع حاجة 
الطالب لهذا املجال. وهكذا، قد تتم التوصية ببعض الخدمات 

والربامج لجزء من الوقت.

التدريب عىل االنتقال: خدمة تعني بتعليم الطالب البالغني 
عمر املرحلة الثانوية كيفية االنتقال من وإىل املدرسة أو من 

وإىل موقع العمل-الدراسة بسالمة وعىل نحو مستقل.
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 التدريس املنزيل كتوصية برنامج ضمن IEP الخاص بالطالب: 
قد تتم التوصية بالتدريس املنزيل من قبل فريق IEP املعني 
للطالب الذين يعانون من مرض طبي أو نفيس يحول دون 

حضورهم ملنشأة عامة أو خاصة لفرتة زمنية طويلة )أي، عام 
واحد أو أطول(.

التدريس ثنايئ اللغة:
التعليم االنتقايل ثنايئ اللغة )TBE(: يوفر التعليم االنتقايل 
ثنايئ اللغة مهارات اللغتني عالوة عىل تدريس املواد باللغة 
األصلية /اللغة املحلية للطالب وباللغة اإلنجليزية وكذلك 

تدريس مكثف للغة اإلنجليزية كلغة ثانية )ESL(. ومع 
تطور إتقان الطالب للغة اإلنجليزية، يزيد التدريس باللغة 

اإلنجليزية ويقل التدريس باللغة األصلية للطالب.

مزدوج اللغة )DL(: تقوم الربامج مزدوجة اللغة بتدريس 
طالب ELL الذين هم يف حاجة إىل التدريس باللغة 

اإلنجليزية مبصاحبة طالب متحدثني لللغة اإلنجليزية 
ويرغبون يف تعلم لغة ثانية. تواصل تلك الربامج العمل 

عىل تنمية مهارات اللغة األصلية واللغة اإلنجليزية لطالب 
ELL طوال فرتة دراستهم باملدرسة مع إتاحة الفرصة 

للطالب املتحدثني باللغة اإلنجليزية ليكتسبوا لغة ثانية 
كذلك. وهكذا تكون كل مجموعة مبثابة منوذج لغوي 

لألخرى، ومن خالل تفاعالتهم سويًا يقومون بدعم التطور 
اللغوي باللغتني. ويتلقى الطالب نصف املواد الدراسية 

باللغة اإلنجليزية والنصف اآلخر باللغة املستهدفة.

التدريس يف املستشفى: خدمة تعليمية تقدم بصفة مؤقتة إىل 
الطالب املقيمني داخل املستشفى نتيجة إلصابتهم بحاالت 

طبية تحول دون حضورهم املدرسة. 

تدريس مصمم عىل نحو خاص: الطرق التي يقوم بها أخصائيو 
التعليم بتكييف املحتوى واملنهجية )مناهج تدريس املحتوى 
لصف معني(، أو التدريس عىل نحو يتناسب مع االحتياجات 

املتفردة للطفل نتيجة إلعاقته. كذلك ينبغي أن يضمن 
التدريس املصمم عىل نحو خاص حصول الطالب املؤهل عىل 

املنهج الدرايس العام بحيث يتسنى له تحقيق املعايري التعليمية 
للهيئة العامة للمدرسة السارية عىل كافة األطفال.

 :)APE( الرتبية الرياضية املعدلة للمعاقني 
برنامج للرتبية الرياضية املخصصة لألطفال املعاقني الذين ليس 
يف مقدورهم املشاركة بأمان أو بنجاح يف برنامج تربية رياضية 

عادية. 

 :)RSA( ترخيص الخدمات وثيقة الصلة 
يعد ترخيص الخدمات وثيقة الصلة خطاب ترخيص يقدم إىل 

أولياء األمور للسامح لهم بالحصول عىل الخدمات املقدمة من 
مزود مستقل لخدمات وثيقة الصلة خاصة غري تابع لإلدارة 

التعليمية عىل نفقة اإلدارة التعليمية حينام يتعذر عىل اإلدارة 
توفري تلك الخدمات للطالب يف غضون الفرتة الزمنية املطلوبة.

ترصيح التقييم: خطاب يرسل إىل أولياء األمور إلخبارهم 
بحقهم يف الحصول عىل تقييم مستقل لطفلهم من خالل مزود 

خدمات مستقل غري تابع لإلدارة التعليمية، وذلك عىل نفقة 
اإلدارة التعليمية.

التعديالت: تصف تغيريًا يف املنهج الدرايس. هذا وبينام تعد 
التهيئات تغيريات يف التنسيقات أو اإلجراءات التي تتيح 
للطالب املشاركة عىل الفور دون التقيد باإلعاقات، فإن 

التعديالت تعد تغيريات أكرث شموالً لكل من مستوى الصعوبة 
و/أو مستوى املحتوى. يتم إجراء التعديالت للطالب ذوي 
اإلعاقة غري القادرين عىل فهم مجمل املحتوى الذي يقوم 

املعلم بتدريسه. عىل سبيل املثال، قد يتم تقليل عدد املهام 
املوكلة إىل الطالب ويتم تعديلها إىل حد كبري لطالب باملدرسة 
االبتدائية يعاين من إعاقات إدراكية تحد من قدرته عىل فهم 

املحتوى يف ظل فصل التعليم العام املدرج به الطفل. 

التعليق: حينام يقوم أحد األطراف بطلب عقد جلسة استامع 
محايدة أو يشارك يف التوسط، يتيح التعليق، حكم “بالثبات 

عىل الوضع الراهن”، للطالب البقاء يف “آخر تعيني تم االتفاق 
عليه” حتى يتم االنتهاء من عملية جلسة االستامع املحايدة )مبا 

 IEP يشمل جميع االستئنافات(، إال إذا اتفق ويل األمر وفريق
كتابيًا عىل وضع بديل.

التعليم العام املناسب املجاين )FAPE(: التعليم الخاص 
والخدمات املرتبطة به املناسبة عىل نفقة الدولة وتخضع 

لإلرشاف والتوجيه العام، دون أدىن مصاريف عىل ويل األمر.

التعيني املؤجل: أثناء اجتامع فريق IEP، سوف تتضمن 
املناقشات قراًرا فيام يتعلق مبا إذا كان ينبغي البدء الفوري 

يف تقديم خدمات التعليم الخاص املويص بها. قد ال يكون 
من صالح الطالب تنفيذ خدمات التعليم الخاص املويص بها 

عىل الفور. ويشار إىل تلك الحالة باسم التعيني “املؤجل” وهو 
يتطلب موافقة األب. 

التقييم السمعي: تقييم مخصص للسمع يتم إجراؤه لتحديد ما 
إذا كان الطفل يعاين من فقدان حاد للسمع.

تقييم الطب النفيس: تقييم متخصص يجريه طبيب نفيس 
لتحديد قدرة الطالب عىل االرتباط بالبيئة ومستوى تأثري 

مشكالته العاطفية عىل أدائه التعليمي.

التقييم العصبي: تقييم خاص يجريه أخصايئ أعصاب لتحديد 
ما إذا كان الطالب تظهر عليه أعراض خلل دماغي من شأنه 

التأثري عىل التعليم.

تقييم اللغة املراجع )LAB-R(: اختبار يقدم للطالب لتحديد 
مستوى إجادته للغة اإلنجليزية ومدى حاجته لخدمات تدريس 

ESL ثنائية اللغة.
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التقييم املستقل: تقييم يجريه شخص غري معني لدى اإلدارة 
التعليمية. تقوم اإلدارة التعليمية بدفع تكاليف ذلك التقييم 
فقط إذا قام مسؤول جلسات االستامع املحايدة بتقرير عدم 

مالمئة التقييم الذي أجرته اإلدارة التعليمية أو إذا وافقت 
اإلدارة التعليمية عىل دفع تكاليف التقييم املستقل. وهو 

يختلف عن التقييم الذي يقوم ويل األمر بسداد تكلفته من 
خالل التأمني )“التقييم الخاص”(.

التقييم املهني: اختبارات لطالب املدرسة الثانوية الصغار 
والكبار لتقدير اهتامماتهم وإمكانياتهم يف املجاالت املرتبطة 
بالعمل. يساعد هذا التقييم فريق IEP وويل األمر والطالب 

عىل التخطيط النتقال الطالب من أنشطة املدرسة إىل أنشطة 
ما بعد املدرسة، مبا يشمل مهنة املستقبل وإمكانيات العمل.

التقييم النفيس: تقييم يجريه اختصايص علم نفس مرخص 
لتقييم نقاط قوة وضعف الطالب عىل مستوى القدرات 

التعليمية اإلجاملية وكيفية ارتباطه باألطفال اآلخرين والبالغني.

التقييم ثنايئ اللغة: تقييم يتم باللغة اإلنجليزية وباللغة التي 
يفضلها الطفل بواسطة أخصائيني يفهمون اللغتني. قد يتم 

إجراء التقييم بواسطة مقيّم ثنايئ اللغة تابع لإلدارة التعليمية 
أو مقيّم معني من قبل وكالة متعاقدة مع اإلدارة التعليمية 

أو مقيّم غري تابع لإلدارة التعليمية أو مقيّم أحادي اللغة 
مصحوب مبرتجم.

التقييم متعدد املجاالت: التقييم الكامل للطالب من قبل فريق 
التقييم لتحديد ما إذا كان الطالب معاقًا ويحتاج إىل خدمات 

التعليم الخاص. ويطلق عىل هذا اإلجراء التقييم متعدد 
املجاالت.

التقييم: عملية جمع املعلومات حول مزايا الطالب ومجاالت 
ضعفه لتحسني برنامجه التعليمي. تعمل املعلومات التي يتم 

جمعها من خالل االختبارات واملالحظات واملقابالت عىل 
مساعدة الفريق عىل تحديد املستويات الوظيفية للطفل 

ومتطلباته التعليمية.

التلفظ: عملية تبدأ كل ربيع لتحديد انتقال الطالب من 
املرحلة االبتدائية إىل اإلعدادية أو من اإلعدادية إىل الثانوية 

تحت إطار نفس الربنامج.

التوسط: عملية رسية تطوعية تتيح لألطراف فض النزاعات 
بدون جلسة استامع عملية التحكيم السليمة الرسمية. يعمل 

الوسيط الحيادي عىل مساعدة األطراف عىل التعبري عن آرائهم 
ومواقفهم وفهم آراء ومواقف الطرف اآلخر يف نفس الوقت. 

ويتمثل دور الوسيط يف تيسري املناقشة ومساعدة األطراف عىل 
التوصل إىل اتفاق، دون أن يقوم بالتوصية بالحلول أو يتخذ 
مواقف بعينها أو يحيد إىل أي من األطراف. ويف حالة توصل 
األطراف إىل اتفاق، يكون هذا االتفاق ملزًما لجميع األطراف 

وال يجوز الطعن عليه.

التوصية: اتخاذ قرار بتقديم خدمات التعليم الخاص ضمن 
.IEP اجتامع فريق

 جلسة استامع عملية التحكيم السليمة )جلسة 
 االستامع الحيادية(: 

إجراء قانوين يتم أمام مسؤول جلسات االستامع الحيادية 
والذي ال يعد موظًفا يف اإلدارة التعليمية لوالية نيويورك. 

يقوم كل من ويل األمر ومقاطعة املدرسة بتقديم ادعاءاتهام 
والشهود، إن وجدوا، واألدلة.

جلسة نظر الشكاوى: اجتامع إلزامي يتعني عىل مقاطعة 
املدرسة عقده يف غضون 15 يوًما من تلقيها لشكوى ويل األمر 

بشأن عملية التحكيم السليمة. تتضمن جلسة نظر الشكاوى 
كاًل من أولياء األمور وأعضاء فريق IEP املعنيني بالشكوى 

وممثل عن مقاطعة املدرسة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرار.

حجم الفصل: الحد األقىص لعدد الطالب املسموح بهم يف 
.IEP الخدمات و/أو الفصل املويص به. ويتم تحديده يف

التصنيف: تم اقتباس هذا املصطلح من قانون والية نيويورك 
وهو يشري إىل أنواع اإلعاقات. 

حركة مقيدة: الطالب الذين يعانون من إعاقات حركية محددة، 
سواء كانت بدنية أو حسية، والذين قد ميثل تصميم املباين 

عائًقا لهم، ومن ثم، يلزم تزويدهم بإمكانية الوصول إىل الربامج 
إىل الحد الذي ينص عليه القانون.

الحق يف زيارة فصل: يحق ألولياء األمور زيارة املدرسة التي 
سيحصل فيها طفلهم عىل خدمات التعليم الخاص. ميكن أن 

يعرض عىل أولياء األمور فصل كنموذج للربنامج الذي متت 
التوصية بانضامم طفلهام إليه. 

خدمات االنتقال: مجموعة منسقة من األنشطة والتي: 

تهدف إىل تحسني املهارات األكادميية والوظيفية للطالب   n

لتيسري انتقال الطالب من األنشطة املدرسية إىل أنشطة 
ما بعد الدراسة، مثل التعليم بعد الثانوي والتعليم املهني 

والتوظيف املتكامل )مبا يشمل التوظيف املدعم( والتعليم 
املتواصل وتعليم البالغني وخدمات البالغني والحياة املستقلة 

واملشاركة املجتمعية. 
وهي تستند إىل االحتياجات الفردية للطالب، مع األخذ يف   n

االعتبار مجاالت متيزه وتفضيالته واهتامماته، وهي تتضمن 
التدريس والخدمات وثيقة الصلة والخربات االجتامعية 

والتنمية الوظيفية واألهداف األخرى لحياة البالغني ملرحلة 
ما بعد املدرسة وكذلك، عند مالءمة ذلك، اكتساب مهارات 

الحياة اليومية والتقييم الوظيفي املهني.
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الخدمات البديلة )تعرف كذلك بخدمات التدخل/الوقاية(: 
خدمات تقدم لطالب التعليم العام الذين يواجهون صعوبة يف 
املدرسة. تعد هذه الخدمات بديالً للتعليم الخاص للطالب غري 

املصنفني كمعاقني أو قبل إحالتهم إىل تقييم التعليم الخاص. 
قد تتضمن بدائل التعليم الخاص برامج معالجة القراءة 
والرياضيات وخدمات التوجيه والعالج بالحديث واللغة 

املقدمة داخل املدرسة قبل اإلحالة إىل تقييم التعليم الخاص.

األهداف السنوية: األهداف املنصوص عليها يف IEP التي تصف 
اإلنجازات التي من املنتظر من الطفل تحقيقها يف املجال 

)املجاالت( املرتبط باإلعاقة عىل مدى عام واحد.

خدمات الدعم األخرى: خدمات ذات صلة تقدم إىل الطالب 
الذين يحتاجون إىل مساعدة تنموية أو تصحيحية ليستمروا يف 

برامجهم التعليمية الحالية.

خدمات الدعم االنتقالية: قد يتم تقديم خدمات الدعم 
االنتقالية، مثل االستشارة و/أو التدريب، إىل املعلمني )ملدة 30 
يوًما بصفة العموم( العاملني مع األطفال املعاقني أثناء انتقالهم 

إىل بيئات أقل تقييًدا. وعىل الرغم من تقديم خدمات الدعم 
االنتقالية إىل املعلمني، متتد فائدتها إىل الطفل املعاق.

الخدمات الصحية: نوع من الخدمات وثيقة الصلة املقدمة 
إىل الطالب الذين لديهم احتياجات طبية و/أو صحية تستلزم 
معاونة ممرضة أو مساعد مهني صحي أثناء اليوم  الدرايس. 

ومن بني األمثلة عىل تلك الخدمات التغذية أو السري واملص أو 
القسطرة.

خدمات العام الدرايس عىل مدى 12 شهرًا )تعرف كذلك 
بخدمات العام الدرايس املمتدة(: تقدم خدمات العام الدرايس 

عىل مدى 12 شهرًا إىل الطالب من ذوي اإلعاقات الحادة 
الذين هم يف حاجة إىل استمرار التعليم للحيلولة دون تعرضهم 

الرتداد جسيم يف مستوياتهم التنموية، وذلك خالل شهري 
يوليو وأغسطس. يجب أن تتم التوصية بتلك الخدمات من 
قبل فريق IEP ويتم التنويه عنها ضمن IEP. ينبغي كذلك 

أن يوافق أولياء األمور عىل حصول طفلهم عىل خدمات العام 
الدرايس املمتدة. 

خدمات دعم إلغاء التصنيف: الخدمات املقدمة لدعم الطالب 
الذي تم إلغاء تصنيفه حتى ينتقل إىل فصول التعليم العادي 

بدون أي من خدمات التعليم الخاص. قد يتم تقديم خدمات 
إلغاء التصنيف ملدة عام واحد من تاريخ إلغاء التصنيف، وهي 

قد تشمل سبل دعم تدرييس وتعديالت وخدمات حديث 
ولغة وخدمات استشارية، إلخ.

خدمات متصلة: مجموعة الخدمات التعليمية التي توفرها 
اإلدارة التعليمية لدعم تعليم األطفال املعاقني يف البيئة األقل 

تقييًدا. 

الخدمات وثيقة الصلة: الخدمات التي ميكن تقدميها إىل 
طالب التعليم الخاص للمساعدة يف دعم ومؤازرة مشاركتهم 
يف برنامجهم الدرايس. ينبغي التوصية بتلك الخدمات ضمن 
IEP ويتم تقدميها إما عىل نحو فردي أو ملجموعات ال تزيد 
عن خمسة طالب. تتضمن الخدمات: االستشارة والخدمات 
الصحية باملدرسة وخدمات التعليم لضعاف السمع والعالج 

املهني والعالج الطبيعي وعالج عيوب الحديث/اللغة وخدمات 
التعليم لضعاف البرص وخدمات التوجيه والتحرك وخدمات 

“الدعم األخرى”.

خطاب الترصيح بالحضور: إخطار يرسل إىل أولياء األمور عقب 
موافقتهم عىل تلقي طفلهم لخدمات التعليم الخاص يشري إىل 
التاريخ الذي سيبدأ فيه الطالب الحصول عىل خدمات التعليم 

الخاص املويص بها.

خطة التدخل السلويك )BIP(: خطة تتناول مشكالت 
السلوك والتي تتضمن، حسبام يتناسب، تدخالت سلوكية 

إيجابية واسرتاتيجيات ووسائل دعم وتعديالت عىل الربنامج 
ومساعدات وخدمات تكميلية قد تكون الزمة ملواجهة 

املشكالت السلوكية للطفل.

خلل الحديث أو اللغة: طالب يعاين من اضطراب يف التواصل، 
مثل التلعثم أو ضعف النطق أو خلل لغوي أو خلل صويت، 

يؤثر سلبيًا عىل األداء التعليمي للطالب.

دبلومة IEP: تقر دبلومة IEP أن الطالب قد استكمل أهداف 
IEP. ال يُقبل بدبلومات IEP لاللتحاق بالكليات أو التسجيل 
يف الخدمة العسكرية. الطالب املشاركون يف التقييم املتناوب 
واملنتظر أن يحصلوا عىل دبلومة IEP ينبغي عليهم مناقشة 

الخطط االنتقالية، مبا يتضمن مرحلة ما بعد التخرج والتدريب 
املهني أثناء اجتامعهم بفريق IEP. يحق للطالب الحاصلني عىل 

دبلومة IEP البقاء يف املدرسة حتى نهاية العام الدرايس الذي 
يبلغون فيه 21 عاًما، كام ميكنهم متابعة الحصول عىل دبلومة 
Regents املتقدمة ودبلومات Regents والدبلومات املحلية 

.)GED أو CTE والتعليم املهني والفني )دبلومات

دبلومة املدرسة الثانوية: تقدم إىل الطالب الذين نجحوا يف 
اجتياز اختبارات Regents أو اختبارات الكفاءة ومتطلبات 

الوحدات الدراسية للمقرر التي تنص عليها الالئحة. 

46



دور اإلقامة: األدوات واإلجراءات التي تتيح فرص وصول 
متكافئة للتدريس والتقييم للطالب ذوي اإلعاقة. تم تصميمها 

لتكون “متساوية مع مستوى امللعب” لتناسب الطالب 
املعاقني. عادة ما يتم تصنيف دور اإلقامة إىل الفئات التالية: 

العرض )مثال، تكرار التوجيهات، القراءة بصوت مرتفع،   n

استخدام فقاعات أكرب عىل أوراق اإلجابة..إلخ(؛
اإلجابة )التعليم عىل اإلجابات يف الكتاب، استخدام   n

املساعدات املرجعية، اإلشارة، استخدام كمبيوتر،.. إلخ(
تحديد الوقت/الجدولة )مثال، وقت ممتد، اسرتاحات   n

متكررة،..إلخ( 
املكان )مثال، مقصورة دراسة، إضاءة خاصة، غرفة   n

منفصلة،...إلخ(
السجل االجتامعي: مقابلة يتم إجراؤها مع أولياء األمر بشأن 
صحة الطالب وعائلته ومدرسته السابقة، مبا يتضمن عالقاته 
االجتامعية، حيث تستخدم تلك املعلومات كجزء من تقييم 

الطالب.

سجل مكتب اللجنة املعنية بالتعليم الخاص أو ملف مكتب 
اللجنة املعنية بالتعليم الخاص: جميع ما يخص الطالب من 
مستندات خاصة بإحالتهم وتقييمهم وتعيينهم، مبا يتضمن 
إخطارات عملية التحكيم السليمة، وIEP و تقارير املدرسة.

الرسية: التزام اإلدارة التعليمية باالحتفاظ بسجالت التعليم 
الخاص الخاصة بالطالب عىل نحو تضمن معه أن يصل 

املوظفون املناسبون فقط إىل IEP وسجالت الطالب. 

شكوى عملية التحكيم السليمة: تسمى كذلك طلب جلسة 
استامع حيادية، وهي عبارة عن شكوى خطية يقدمها ويل 

األمر أو مقاطعة املدرسة فيام يتعلق بأي أمر يرتبط بتعريف 
أو تقييم أو تعيني تعليمي أو تقديم تعليم عام مناسب مجاين 

إىل طالب معاق. قد يؤدي ذلك إىل جلسة استامع حيادية.

الصم: طالب يعاين من إعاقة سمعية شديدة الحدة تجعله 
عاجًزا عن معالجة املعلومات اللغوية من خالل السمع، مع 

أو بدون تكبري الصوت، وهو ما يؤثر بدوره سلبيًا عىل األداء 
التعليمي للطالب.

الصمم-العمى: طالب يعاين من إعاقات سمعية وبرصية، والتي 
تؤدي مجتمعة إىل احتياجات شديدة عىل أصعدة التواصل 

والنمو والتعليم والتي ال ميكن اإليفاء بها يف ظل برامج التعليم 
الخاص املخصصة للطالب الصم فقط أو فاقدي البرص فقط.

ضعف السمع: ضعف يف السمع، سواء كان دامئًا أو متذبذبًا،  
والذي يؤثر سلبًا عىل األداء التعليمي للطالب إال أنه غري مدرج 

ضمن تعريف الصمم.

العمل-الدراسة: فرص لطالب املرحلة الثانوية للمشاركة يف 
خربات تعليمية ومهنية ومرتبطة بالعمل استعداًدا لالنضامم إىل 

عامل البالغني.

عملية التحكيم السليمة: حكم القانون الذي يضمن ويحمي 
حقوق أولياء األمور والطالب واإلدارة أثناء عملية اإلحالة 

والتقييم والتعيني.

 غري معاق: طالب غري مصنف كمعاق وال يتلقى خدمات 
تعليم خاص.

الفحص الطبي: تقرير طبيب حول الحالة البدنية والطبية 
.IEP للطالب والذي يتم وضعه قيد االعتبار عند اجتامع فريق

فصل خاص: خدمات الفصل الخاص هي خدمات تقدم 
لألطفال املعاقني داخل فصل درايس مستقل. تعني هذه 

الخدمات بتلبية متطلبات األطفال التي ال ميكن اإليفاء بها 
يف فصل تعليم عام، حتى مع استخدام مساعدات وخدمات 

تكميلية. داخل الفصول الخاصة املستقلة، يتم تقسيم األطفال 
وفًقا ملتطلباتهم التعليمية املتشابهة. قد يحتوي الفصل عىل 

أطفال يعانون من نفس نوعية اإلعاقة أو من أنواع مختلفة من 
اإلعاقات طاملا كانوا يتسمون مبستويات متشابهة من الخصائص 

األكادميية والتعليمية ومستويات النمو االجتامعي ومستويات 
النمو البدين ومتطلبات اإلدارة.

تقدم الفصول الخاصة مستويات مختلفة من أعداد املعلمني 
بناء عىل املتطلبات األكادميية و/أو اإلدارية للطالب.

قانون تحسني تعليم ذوي اإلعاقة )IDEIA(: قانون فيدرايل 
مينح الطالب من ذوي اإلعاقة الحق يف الحصول عىل تعليم 

عام مناسب مجاين )FAPE( يف البيئة األقل تقييًدا من عمر 3 
سنوات حتى العام الدرايس الذي يبلغ فيه الطالب 21 عاًما أو 

حتى تخرجه بعد حصوله عىل دبلومة املدرسة الثانوية. 

القيّم: شخص يتوىل مساعدة الطالب املستقلني لحافلة التعليم 
الخاص أثناء انتقالهم من وإىل املدرسة. 

اللغات الخاضعة للتغطية: تشري “اللغات الخاضعة للتغطية” 
إىل أي من اللغات األكرث انتشاًرا بخالف اللغة اإلنجليزية 

املستخدمة من قبل طالب اإلدارة التعليمية وأولياء أمورهم. 
ويف الوقت الراهن، حددت اإلدارة التعليمية تسع لغات 
خاضعة للتغطية والتي تعد، إضافة إىل اللغة اإلنجليزية، 

اللغات الرئيسية املستخدمة من قبل ما يزيد عن %95 من 
طالب اإلدارة التعليمية وأولياء أمورهم. هذه اللغات هي: 
العربية والبنغالية والصينية والفرنسية والكريولية الهاييتية 

والكورية والروسية واألسبانية واألردية.
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 :)ESL( اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 
يتم تقديم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )ESL( إىل متعلمي 

اللغة اإلنجليزية يف مهارات اللغة واملواد اإلنجليزية من خالل 
استخدام اسرتاتيجيات تعليمية محددة.

يتم توفري دعم اللغة األصلية ملساعدة الطالب عىل اإلرساع 
من فهمهم للمواد الدراسية. يتم دعم مساعدة اللغة األصلية 

بواسطة أنشطة مثل حث الطالب عىل مناقشة املواد الدراسية 
مع زمالئهم باللغة األصلية وإتاحة الفرصة للطالب الستخدام 
اللغة األصلية يف كتابة توضيحات ملا يفهمونه وإتاحة الكتب 
واملكتبات والقواميس واملواد املرجعية واملوارد التكنولوجية 

باللغة األصلية إىل الطالب الستخدامها يف الفصل الدرايس.

اللغة املفضلة: هي اللغة التي يشعر ويل األمر بالراحة يف 
التحدث بها. وهي قد تكون أو ال تكون اللغة التي يتم 

التحدث بها يف املنزل.

اإلخطار الخطي املسبق: بيانات خطية من مقاطعة املدرسة 
يتم من خاللها إبالغ أولياء األمور بالتوصيات املعنية ببدء أو 

تغيري تعريف أو تقييم أو التعيني التعليمي للطالب أو تقديم 
تعليم عام مناسب مجاين )FAPE( للطالب.

لوائح املفوض: توجيهات اإلدارة التعليمية بالوالية التي 
تستند إىل قوانني التعليم الفدرالية وقوانني الوالية التي تحدد، 
ضمن أمور أخرى، اإلجراءات التي يتعني عىل الهيئات العامة 

للمدارس اتباعها يف عملية اإلحالة والتقييم والتعيني إىل 
التعليم الخاص. 

مرتجم: شخص يتحدث اللغة/وسيلة االتصال املفضلة لويل 
األمر أو لغة الطفل ويتوىل ترجمة االجتامعات لويل األمر و/أو 

التقييامت للطالب.

متطلبات اإلدارة: حجم إرشاف البالغني وأي تعديالت بيئية 
رضورية لإليفاء مبتطلبات الطالب. يجب اإلشارة إىل تلك 

 .IEP املتطلبات يف

 :)ELL( متعلم اللغة اإلنجليزية 
طالب يتحدث لغة أخرى بخالف اللغة اإلنجليزية يف وطنه 

ومستواه أقل من املستوى املحدد الحرتاف اللغة اإلنجليزية 
 .NYSESLAT و/أو Lab-R إما يف اختبار

 مدرسة غري عامة معتمدة من قبل والية نيو يورك: 
مدرسة تقدم برنامج تعليم خاص ممول من قبل جهة عامة وال 

يعد جزًءا من اإلدارة التعليمية لوالية نيويورك. 

املراجعة السنوية: مراجعة لخدمات التعليم الخاص املقدمة 
إىل طالب معاق ومدى التقدم الذي أحرزه، وتتم تلك 

املراجعة مرة واحدة عىل األقل يف كل عام مدريس وبواسطة 
معلم )معلمي( الطالب من خالل اجتامع لفريق IEP. قد 

يوىص أو ال يوىص بإجراء تغيريات عىل خدمات التعليم الخاص 
يف هذا الحني.

 IEP ملراجعة IEP مراجعة بناء عىل طلب: اجتامع لفريق
الخاص بالطالب لتحديد ما إذا كان ال يزال يفي مبتطلباته. 

قد يتم طلب هذه املراجعة يف أي وقت من قبل ويل األمر أو 
املعلم أو أي من أعضاء فريق التدريس باملدرسة.

مساعد مهني: شخص يقدم املساعدة )عىل سبيل املثال، إدارة 
السلوكيات، الخدمات الصحية، االنتقاالت أو التزيني أو خدمات 

التعيني املؤجلة أو خدمات التعيني املتناوب أو تفسري لغة 
اإلشارة( إما للفصل بالكامل أو لفرد بعينه أو ملجموعة من 

الطالب.

 معايري التعليم الجوهرية املشرتكة:
تقدم معايري التعليم الجوهرية املشرتكة صورة واضحة ملا 
يحتاج الطالب لتعلمه سنويًا حتى يتخرجون من املدرسة 

الثانوية وهم مستعدين للنجاح يف دراستهم الجامعية وحياتهم 
املهنية. ملعرفة املزيد حول معايري التعليم الجوهرية املشرتكة، 
http://schools.nyc.gov/Academics/ تفضل بزيارة املوقع

CommonCoreLibrary/About/default.htm

مكتب اللجنة املعنية بالتعليم الخاص )CSE(: كان “مكتب 
CSE” يشري سابًقا إىل مكتب اللجنة املعنية بالتعليم الخاص 

والفرق العاملة يف هذا املكتب، وكذلك فرق IEP األخرى. 
ويف الوقت الراهن، تتم اإلشارة إىل “مكتب اللجنة املعنية 

 IEP كل عىل حدة. تتواجد فرق IEP بالتعليم الخاص” و”فرق
يف كل من املدرسة ومكتب اللجنة املعنية بالتعليم الخاص، 
وهي قد متثل لجنة كاملة أو لجنة فرعية. هذا وتعد فرق 

IEP املتواجدة يف مكتب اللجنة املعنية بالتعليم الخاص والتي 
تعمل تحت توجيه رئيس مجلس اإلدارة مسؤولة عن عدة 

مجموعات من الطالب. 

وتعد تلك الفرق مسؤولة عن جميع الطالب الذين ترتاوح 
أعامرهم من 5 حتى 21 عاًما الذين يحرضون إىل مدرسة تقع 

داخل النطاق الجغرايف للمناطق التي تعد:
مدرسة خاصة  n

مدرسة أبرشية  n

مدرسة معتمدة متخصصة  n

مدرسة غري عامة معتمدة من قبل الوالية  n
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كام تعد فرق IEP املتواجدة يف مكتب اللجنة املعنية بالتعليم 
الخاص مسؤولة عن الطالب املقيمني داخل نطاق الحدود 

الجغرافية للمناطق التي يخدمها مكتب اللجنة املعنية 
بالتعليم الخاص، والذين هم: 

الطالب امللتحقني مبدارس غري عامة خارج مدينة نيو يورك   n

ووالية نيويورك. 
الطالب الذين يتلقون التعليم يف املنزل أو املستشفى كتعيني   n

لهم تحت إطار IEP )يرجى مالحظة أن هذه الفئة ال 
تتضمن الطالب امللتحقني بالتعليم املنزيل املؤقت، حيث من 

املنتظر عودة هؤالء الطالب إىل مدارسهم السابقة(؛ 
الطالب الذين يتلقون تعليمهم يف املنزل؛ و  n

الطالب املنتسبون.  n

 :)OSE( مكتب تسجيل الطالب 
املكتب املركزي لتسجيل الطالب والذي يعني بتيسري تعيني 

وتسجيل وتقسيم الطالب واختيار الربامج عىل مستوى املدينة 
لكافة الصفوف الدراسية. 

املالحظة داخل الفصل الدرايس: عملية مالحظة الطالب أثناء 
اليوم الدرايس داخل الفصل وأماكن املدرسة األخرى ملراقبة 

كيف يتم التدريس وأنواع السلوكيات التي تصدر عن الطالب. 

منهج التعليم العام: مجموعة املعارف واملهارات التي من 
املنتظر من جميع الطالب، مبا فيهم الطالب املعاقني، اكتسابها.

املوافقة: يجب أن تكون املوافقة “عن علم”، وهو ما يتطلب 
أكرث من مجرد توقيع ويل األمر. يتم اتباع اإلجراءات التالية 

للحصول عىل املوافقة عن علم:
يجب أن يتم إطالعك، بلغتك املفضلة أو بأي وسيلة اتصال   n

أخرى، بكافة املعلومات املعنية بالنشاط الذي توافق عليه. 
كام ينبغي إخطارك مباهية سجالت طفلك التي سيتم 

اإلفصاح عنها. وهو ما يتضمن تزويدك مبعلومات حول 
االختبارات التي سيخضع لها الطالب، إن وجدت، ومكان 

عقد االختبار.
يجب أن تفهم وتوافق خطيًا عىل النشاط الذي يطلب منك   n

املوافقة عليه؛ و
يجب إعالمك بأن موافقتك تطوعية وميكن إلغاؤها يف أي   n

وقت. ومع ذلك، يف حالة إلغاءك للموافقة، عليك تذكر أن 
اإللغاء ال يعمل بأثر رجعي، أي أنه ال يلغي أي إجراء تم 

تنفيذه بعد منحك املوافقة وقبل إلغاءها.

املوضع املتناوب: موضع مؤقت للطالب املوىص بتعيينهم يف 
فصول مزدوجة اللغة إال أنه ال يتوفر لهم معلم/فصل ثنايئ 

اللغة. قد يتم تعيني مساعد مهني ثنايئ اللغة للعمل مع 
الطالب يف فصل يرشف عليه معلم أحادي اللغة تم تدريبه 

باللغة اإلنجليزية كلغة ثانية عىل املناهج واآلليات.

الوضع التعليمي املؤقت البديل )IAES(: وضع بخالف التعيني 
الحايل للطالب يتيح له االستمرار يف تلقي خدمات التعليم 

الخاص. 

ويل أمر عضو: ويل أمر لطفل معاق يف مقاطعة املدرسة والذي 
يشارك يف اجتامعات فريق IEP ويساعد ويل أمر لطفل يعاين 

من إعاقة معروفة أو محتملة يف اتخاذ القرارات التعليمية 
لطفله. يحق ألولياء األمور رفض مشاركة ويل األمر العضو يف 

.IEP اجتامعات فريق
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 اإلدارة التعليمية لوالية نيو يورك، معلومات
االتصال مبكاتب اللجنة املعنية بالتعليم الخاص

رقم الهاتف العنوان  املناطق  مكتب اللجنة املعنية بالتعليم الخاص 

)718( 329-8001  One Fordham Plaza, 7th Floor  7  1 
 Bronx, New York 10458  9   

10  

وأ 794-7490 )718(   3450 East Tremont Avenue  8  2
)718( 794-7429  2nd Floor  11  

  Bronx, New York 10465  12  

 )718( 281-3461  30-48 Linden Place  25  3
 Flushing, New York 11354  26  

)718( 557-2553  90-27 Sutphin Boulevard  28  3 
  Jamaica, New York 11435  29  

)718( 391-8405  28-11 Queens Plaza North  24  4 
5th Floor  30   

Long Island City, New York 11101   

)718( 642-5715  Satellite Office  27  4 
82-01 Rockaway Boulevard    

 2nd Floor    
Ozone Park, New York 11416   

)718( 240-3558 or  1665 St. Marks Avenue  19  5 
)718( 240-3557  Brooklyn, New York 11233  23   

  32  

)718( 968-6200  5619 Flatlands Avenue  17  6 
Brooklyn, New York 11234  18   

  22  

 )718( 759-4900  415 89th Street  20  7 
   Brooklyn, New York 11209  21  

)718( 420-5700  715 Ocean Terrace  31  7 
 Building A    

  Staten Island, New York 10301   

 )718( 935-4900  131 Livingston Street  13  8 
 4th Floor  14   

Brooklyn, New York 11201  15   
16  

 )917( 339-1600  7th Avenue 333  1  9 
 4th Floor  2   

 New York, New York 10001  4  

 )212( 342-8300  West 125th Street 388  3  10 
New York, New York 10027  5   

 6  
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