
لآلباءأساسیةمعلومات

المعاقیناألفرادتعلیمقانونیدعياتحاديقانونیضمنھامعینةحقوٌقلدیكخاصاً،تعلیماًیتلقىأنیمكنأویتلقىلطفلأمأوكأب
(IDEA). القراراتیتخذالذيالفریقفيمتساویاًعضواًتكونأنفيوالحقالفرصةعلىحصولكتضمنعملیًةالقانونھذایوضح

طفلكحول .

نسخاًلكتقدمأنالمدرسةعلىیجبلك.المتاحةالقانونیة)(الحقوقاالجرائیةبالضماناتاألم)لغتكوفي(كتابًةالعلمھوحقوقكأحد
معالفاعلةمشاركتكعنأوحقوقكعنإضافیةمعلوماتعلىالحصولأردتإذاالعملیة.منمعینةمراحلعندالحقوقھذهمن

الموقعزیارةأو801.272.1051یوتافياآلباءبمركزاالتصالیرجىالمدرسة، www.utahparentcenter.org

ما ھو التعلیم الخاص؟
IDEAمنمباشرةمقتبس

في الصفعلى اآلباء لتلبیة حاجات محددة لطفل معاق، ویتضمن التعلیمتعلیٌم مصمم بشكل محدد دون أي كلفة‘التعلیم الخاص‘ ھو
والمؤسسات .والتعلیم البدني والتعلیم المنزلي والتعلیم في المشافي

من تعلیم مصممإن كان یتألفالتعلیم المھنيبھا... كما یتضمن أیضاًیتضمن التعریف عیوب النطق، أو أي خدمات أخرى متعلقة

لطفل معاق.بصورة خاصة، ودون كلفة على اآلباء، لتلبیة حاجات فریدة

النطقوغیرھا من الخدمات الداعمة (بما في ذلك خدمات عیوبھي النقل وخدمات تطویریة و تصحیحیة‘الخدمات المتعلقة’
بما فیھا, واالستجمام وخدمات الشبكة االجتماعیة وخدمات االستشارةوالسمع والخدمات النفسیة والعالج الفیزیائي والوظیفي

والتقییم فقط)الطبیة مع استثناء أن تكون الخدمات الطبیة لغایة التشخیصاستشارة إعادة التأھیل وخدمات التوجیھ والتنقل والخدمات
المبكر لظروفاالستفادة من التعلیم الخاص، وتتضمن التحدید والتقییموالتي یمكن أن تكون مطلوبة لمساعدة الطفل المعاق على

إعاقة الطفل.

ملخص لعملیة التعلیم الخاص
الخاصةاحتیاجاتھ/ھایلبيبحیثمتفردتعلیمعلىیحصلمعاقطفلكلأنلتضمنالخاصالتعلیمعملیةتصمم . IEP ( التعلیمبرنامج

فریققبلمنمكتوبةخطةھوالفردي) IEP. للطفلالتعلیميالبرنامجحولقراراتیتخذالذيالفریقمنجزءكآباءأنتم

اآلباءالقرارات المتعقلة باألطفال. والمعلومات التي في حوزةمن المھم أن یصبح اآلباء شركاًء حقیقیین في عملیة صنع
ویعطونھا للمدرسة ھي في غایة األھمیة.

اآلباءالمدرسة. باالحترام المتبادل والعمل المشترك، یستطیعكما أنھ من المھم لآلباء أن یفھموا ویحترموا وجھة نظر
وموظفو المدرسة تطویَر برنامج مالئم وفعال للطفل.
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إیجاد الطفل/ اإلحالة
الطفل لیتمالمعاقین. یمكن ألحد اآلباء أو موظف المدرسة إحالةیجب أن یكون لدى المنطقة التعلیمیة إجراء إلیجاد األطفال
النتائجلآلباء تقدیم طلب لدائرة التعلیم الخاص في المدرسة.تقییمھ ومعرفة ما إذا كان یحتاج خدمات تعلیم خاص. یمكن

المحتملة لإلحالة ھي:

تقوم المدرسة بإجراء تقییم شامل.●
تقرر المدرسة أن ال حاجة للتقییم.●

التقییم (التقدیر)
عما إذاجمع المعلومات عن الطفل لُتستخدم في اتخاذ القراراتإن التقییم من أجل تقریر األھلیة للتعلیم الخاص ھي عملیة

حول الخدمات التي یحتاجھا الطفل. یجب على اآلباءكان الطفل مؤھال للخدمات وضمن أیاالعتبار عند صنع القرارات
منح اإلذن بإجراء التقییم.

بشكلقانونیة مذكورة في القانون. یستطیع اآلباء المشاركةیجب أن یكون التقییم مالئماً للطفل ومطابقاً لعدة متطلبات
طلب تقییمفي حال لم یوافق اآلباء على نتائج التقییم، یمكنھمأفضل في برنامج التعلیم الخاص إذا فھموا نتائج التقییم.

نفقة المنطقة التعلیمیة ضمن شروط معینة.مستقل (وھو اختبار ُیجرى خارج المنطقة التعلیمیة) على
التأھیلإعادةقانونمن504الفقرةتحتلخدماتمؤھلینیكونواأنیمكنالخاص،للتعلیمالمؤھلینغیراألطفالبعض
فئةتزویدویستطیعاآلباءیضمفریققبلمن504الفقرةخطةتطویریجريالمعاقین.حقوقیحميوالذي1973للعام

نقاط قوة الطفل واحتیاجاتھ والتي سوف ُتؤخذ بعین الطالبیتم تقدیم الخدمات. كما تساعد ھذه المعلومات في تحدید
بالتسھیالت والخدمات المطلوبة.

األھلیة (التصنیف)
یتم تخدیمھا فيفیما إذا كان الطفل مؤھال في واحدة من الفئات التيیراجع الفریق (بما فیھ اآلباء) بیانات التقییم لتقریر

المتطلبات لكل فئة.التعلیم الخاص. یقرر القانون االتحادي وقانون الوالیة

اجتماع برنامج التعلیم الفردي
ویتمالطفل. في اجتماع الفریق، تجري مناقشة احتیاجات الطالب.یجتمع الفریق (بما فیھ اآلباء) لتطویر برنامج لیخدم

المدى. وبناء على األھداف، یتم اتخاذ قرارات حول تلبیةاالتفاق على أھداف سنویة قابلة للقیاس وأھداف قصیرة
المتعلقة بھ والخدمات والمساعدات التكمیلیة التي سیتماحتیاجات الطفل التعلیمیة، وتتضمن التعلیم الخاص والخدمات

التزاماًالطفل بعین االعتبار.  یضع برنامج التعلیم الفردي كتابیاًتقدیمھا. كما یجب أخذ عدة عوامل أخرى متعلقة بتعلیم
وقت، أو أنالتعلیم الفردي أداًة للتقییم قابلة للتعدیل في أيبالموارد الضروریة المطلوبة لخدمة الطفل. ویشكل برنامج

الفریق یمكن أن یجتمع في أي وقت.

االنتقال
إلىالمدرسةمناالنتقالفيالطالبلمساعدةاالنتقالخدمةباحتیاجاتبیاناًیقدمأنالفریقعلىیجبعاماً،14سنقبل

من سن السادسة عشرة.فعالیات ما بعد المدرسة. یجب تقدیم خدمات االنتقال ابتداًء
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تعیین المكان
الفردي. یسألعلى البرنامج المتفق علیھ في اجتماع برنامج التعلیمیقرر الفریق (بما فیھ اآلباء) تعیین المكان للطفل بناء

للطفل.والمناسبة)LRE(تقییداًاألقلالبیئةفيللطالبالخدماتُتقدمأن"یجبالخدمات؟ھذهتقدیمیمكنأین"الفریق

المراجعة السنویة
سنویاً لتقییم البرنامج اإلجمالي للطفلیجتمع الفریق (بما فیھ اآلباء) مرة واحدة على األقل

یعد مؤھالً للتعلیم الخاص لن یستمرولتحدیث خطة العمل الفردي. في حال تقرر أن الطالب لم
الطفل في برنامج التعلیم الفردي ویخرج منھ.

حقوق المعاملة وفقاً لألصول القانونیة
منلعددوفقاًالمعاملةفيالحقلكاالختالف،حالةوفيالبرنامج.فينقطةأيعندالفریقمعاالختالففيالحقلك

اآلباءحقوقبیانفيووضعھابالتفصیلالقوانینھذهشرحتمالقانون.فيوالمبینةالتوسط،فیھابماالقانونیة،األصول
الذي زودتكم المدرسة بھ.

برنامجكافة حقوقكم. لمزید من المعلومات المفصلة عن عملیةھذه نبذة عامة جداً عن عملیة التعلیم الخاص، وال تغطي
اآلباء"التعلیميالفیدیومشاھدةیمكنكمحیث.www.utahparentcenter.orgالموقعزیارةیرجىالفرديالتعلیم

“اآلباء كشركاء في عملیة برنامج التعلیم الفردي"كشركاء في عملیة برنامج التعلیم الفردي" أو دلیل اآلباء

إذا احتجت للمساعدة...
أنمن المعلومات المفصلة عن حقوقك ومسؤولیاتك، یجب أوالًإذا كان لدیك أیة أسئلة أو استفسارات أو ترغب بمزید

وإذا كان لدیك مشاكل ال تستطیع حلھا في المدرسة، یمكنكتتوجھ بالسؤال لدائرة التعلیم الخاص في مدرسة طفلك.
ً(یمكنكالتعلیمیة.المنطقةفيالخاصالتعلیمبدائرةھاتفیاًاالتصال أوالمدرسةفي504الفقرةبمنسقاالتصالأیضا
.)504الفقرةحولواالستفساراتباألسئلةیتعلقفیماللمساعدةالتعلیمیةالمنطقة

مركز اآلباء في یوتا
نقدم الدعمبالمساھمة في تغییر حیاة األطفال المعاقین. نحن آباءعلى مدى ثالثین عاماً، قام موظفو مركز اآلباء في یوتا
معاق. نضع أنفسنا في مكانك. لقد ذرفنا دموع الفرح ودموعآلباء آخرین.  نفھم ونشعر ما معنى أن یكون لدیك طفٌل

المجانیة والمساعدة الفردیة والمعلومات الشاملةالحسرة، ونحن ھنا لنساعدك في تجربتك. بتقدیم ورشات العمل
علىالعائالت واألطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة بالحصولباإلنجلیزیة واالسبانیة في كافة أرجاء والیة یوتا. نساعد

الدعم الذي یستحقون.
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