
لآلباءنصائح)IEP(الفرديالتعلیمبرنامج

التقییم
اجراء اإلحالة والطلب للتقییم األولي:

اطلب التقییم خطیاً واحتفظ بنسخة من الطلب✓
اشرح مشكلة / مشاكل الطفل ولماذا تحتاج التقییم.✓
موافقة اآلباء مطلوبة للتقییم.✓
یوافقوا على تقییم المدرسة.لآلباء الحق في تقییم تعلیمي مستقل للطالب إذا لم✓

أسئلة عن التقییم:

ماذا یقیس االختبار؟✓
ما ھو الطبیعي أو المتوسط في ھذا االختبار؟✓
أین طفلي من الطبیعي؟✓
كیف ُیفھم ذلك بالنسبة لتعلیم طفلي؟✓

األھلیة

بناء على التقدیرات وإفادة فریق برنامج العمل الفردي.✓
وأن یحتاج تعلیماً خاصاً. (لمزید من المعلومات انظریجب أن یحقق الطفل واحدا من التصنیفات الثالثة عشر✓

كتاب برنامج التعلیم الفردي)

IEPالجتماعالتحضیر

التحضیر الجتماع برنامج التعلیم الفردي:

اجمع معلومات لتقدمھا: طبیة ونفسیة وتقییمات أخرى.✓
التعلیمي.احتفظ بملف لكل المعلومات الھامة ذات الصلة بسجل طفلك➢
الحالي لھ إن وجد.راجع السجالت المدرسیة لطفلك وبرنامج التعلیم الفردي➢
قائمة تتضمن ما تراه نقاَط قوة أو احتیاجات لدى طفلك.✓
اكتب األولویات واألھداف بعیدة المدى لطفلك.✓
األھداف التي حددتھا.ضع قائمة بالخدمات التي تعتقد أن طفلك یحتاجھا لتحقیق✓
اكتب أسئلتك✓
تواصل مع الفریق قبل االجتماع:✓

اطلب وراجع بیانات التقییم.➢
اعرض أفكارك عن أھداف برنامج التعلیم الفردي مع الفریق.➢
اجتماع الفریق.اطلب نسخة من مسودة أھداف برنامج التعلیم الفردي قبل➢
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دعوة أفراٍد الجتماع برنامج التعلیم الفردي:

الفردي.یمكن لآلباء دعوة أي شخص مفید الجتماع برنامج التعلیم✓
قبل االجتماع.أخبر المدرسة عمن ستدعوه الجتماع برنامج التعلیم الفردي✓
عندما یكون ذلك ممكناً.ینصح بمشاركة الطالب في اجتماع برنامج التعلیم الفردي✓
الخاص،التعلیممعلمالمحلي)،التعلیم(وكالةLEAاآلباء،الفردي.التعلیمبرنامجفریقفيالرئیسیوناألعضاء✓

معلم التعلیم العام.

IEPاجتماعفيالمشاركة

استخدم مھارات تواصل جیدة خالل االجتماع.✓
یجب أن ینظم ممثل الوكالة التعلیمة االجتماع.✓
وذكر أدوارھم.ُیطلب من أعضاء برنامج التعلیم الفردي تقدیم أنفسھم✓
في یوتا والتي تبین حقوقاً محددة لآلباء تحتیجب أن ُیعطى لآلباء نسخة من مذكرة الحمایة االجرائیة✓

.IDEAقانون

قوتھ مدرجة في برنامج التعلیم الفردي.تأكد من أن أوجھ القلق المتعلقة بطفلك باإلضافة لنقاط✓
یمكن أن تتناغم مع األھداف المقترحة من قبل بقیةأوصل ما تراه من أولویات أو أھداف مقترحة. فكر كیف✓

أعضاء الفریق.
✓ً بدیلة لتحقیق األھداف.كن مستعداً للتفاوض. انظر فیما إذا كان ھناك طرقا
لك.اطلب توضیحات عن أي معلومات أو بیانات غیر واضحة بالنسبة✓

ماذا یعني توقیعك؟

یجب على كل المشاركین توقیع برنامج التعلیم الفردي.✓
والحضور.ُتظھر كافة التواقیع على خطة العمل الفردي المشاركَة➢
قلق على برنامج العمل الفردي.یمكن لآلباء أن یدونوا مالحظة "ال أوافق" أو لدي أوجھ➢

IEPاجتماعمتابعة

عبر عن تقدیرك لجھود موظفي المدرسة.✓
راقب تقدم طفلك.✓

المثلى للتواصل مع فریق برنامجاعرف متى سترسل تقاریر التقدم للمنزل واعرف ماھي الطریقة➢
التعلیم الفردي.

یمكن تغییر برنامج التعلیم الفردي حسب الضرورة.✓
إذا كان لدیھم شكوك حول البرنامج أو إذا اتضحیمكن أن یطلب اآلباء اجتماع برنامج التعلیم الفردي➢

أن الطفل ال یحقق تقدما مرضیاً.
یجب أن یجتمع فریق برنامج التعلیم الفردي سنویاً.✓

Utah Parent Center www.utahparentcenter.org 1-801-272-1051
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IEPعملیةضمنالمشاكلحل

وعندما ال یكون ذلك ممكناً:سر وذھنك حاضر! اسَع لحل المشاكل في أدنى مستوى ممكن.

تواصل مع الفریق في المدرسة.✓
اتبع تسلسل القیادة وھو عادة:✓

المعلم.1
المدیر.2
مدیر أو مشرف التعلیم الخاص في المنطقة التعلیمیة..3
مكتب التعلیم الخاص في دائرة التعلیم في والیة یوتا..4

أیضاً.الخاصةالمدارسعلى)IDEA(المعاقیناألفرادتعلیمقانونأحكامجمیعتنطبق

في عملیة التعلیم الفردي" لموقع مركز اآلباء في یوتالمزید من الملومات المفصلة اطلع على كتاب " اآلباء كشركاء
www.utahparentcenter.org/publications/handbooks

Utah Parent Center www.utahparentcenter.org 1-801-272-1051


