
عملیة التعلیم الخاص: ما تحتاج معرفتھ
خیر معین في تعلیمتفھم وتتعلم المفاھیم األساسیة لكي تستطیع أن تكونكونك أب أو أم لطفل یتلقى تعلیماً خاصاً، من المھم أن
طفلك. تتضمن النقاط األساسیة المغطاة في ھذا الدلیل:

)IDEA(المعاقیناألفرادتعلیمقانون●

تعریف التعلیم الخاص●
عملیة التعلیم الخاص●
حقوق المعاملة وفقاً لألصول القانونیة●
ھل تحتاج دعماً إضافیاً●

)IDEA(المعاقیناألفرادتعلیمقانون

لألطفالیحق،IDEAأوالمعاقین،األفرادتعلیمقانونیدعىاتحاديقانونبفضل
أن التعلیم الخاصالمعاقین الحصول على تعلیم عام مجاني ومالئم. وھذا یعني

22ًإلى3عمرمنالمؤھلینالمعاقینلألطفالمتوفرةبھالمتعلقةوالخدمات ھذایقدماآلباء.علىكلفةأيدونوتقدمعاما
أم لك الحق في:الذي یتخذ القرارات المتعلقة بتعلیم الطفل. كأب أوالقانون لآلباء الفرصة والحق بأن یكونوا أعضاء في الفریق

العلم بالضمانات اإلجرائیة (الحقوق القانونیة)●
المتوفرة لك (كتابًة وفي لغتك األم).

وتلقي نسخ من ھذه الحقوق في مراحل معینة●
من العملیة من المدرسة.

تعریف التعلیم الخاص

ویتضمنمعاقلطفلالفریدةالحاجاتیلبياآلباء،علىكلفةدونمحدد،بشكلمصممتعلیمأنھالخاص""التعلیمIDEAیعرف
التعلیم ل:

الصفوف المنتظمة والخاصة●
المدارس الخاصة●
التعلیم للتربیة البدنیة●
التعلیم المنزلي●
المشافي والمؤسسات●
التعلیم المھني●
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عملیة التعلیم الخاص

المھمیحصل على تعلیم متفرد یلبي احتیاجاتھ/ھا الخاصة. منیجري تصمیم عملیة التعلیم الخاص لتضمن أن كل طفل معاق
بجالء.یحظى بذات األھمیة. توضح الصورة التالیة اجراءات العملیةالفھم أن لھذه العملیة عدة أجزاء وتعلّم كل كل خطوة

استخدمھا كدلیل، حیث إن كل قسم سیتم توضیحھ أدناه.

اإلحالة/ إیجاد الطفل:

أو من المدرسة أوتعلیم خاص. یمكن أن تأتي ھذه اإلحالة منك كأب أو أمإذا كان طفلك یعاني في المدرسة، فیمكن إحالتھ لتقییم
ذلك في تحدید مافتأكد أن یكون الطلب كتابًة وأن یبین أوجھ القلق.  سیساعدمن الطالب. إذا كان طلب التقییم یأتي منك كأب أو أم
لإلحالة ھي:إذا كان تعلیمھ یتأثر سلباً باإلعاقة. النتائج المحتملة

تمضي المدرسة قدماً بعملیة التقییم.●
تقرر المدرسة أن ال حاجة للتقییم.●

مع شرحأن تقدم لآلباء قرارھا كتابًة (تسمى مذكرة مكتوبة مسبقاً)سواء مضت المدرسة قدماً بالتقییم أم ال، یجب على المدرسة
للقرار المتخذ.

التقییم:

حول األھلیة للتعلیم الخاص. یخضع الطفل لسلسلة منالتقییم ھو جمع معلومات عن الطفل لتستخدم في اتخاذ القرارات
والطبیة.األكادیمیة والنتائج االجتماعیة والعاطفیة واالدراكیةاالختبارات لسبر جوانب من تعلیمھ مثل مھارات اللغة والدراسة

أشیاء مھمة یجب تذكرھا:

الخطیة.الموافقةاآلباءیعطيحالمااالختباراتلتنھيیومأ45المدارستأخذ●
مشخصة أو مصاعب في المنزل.احرص على إعالم المدرسة بأي تقییمات خاصة أو إعاقات●
الجوانب ذات األھمیة.یجب أن یخضع الطفل لالختبارات بلغتھ األم ویختبر بكل●

األھلیة (التصنیف):

الثالثةیجب أن یحقق الطالب المؤھلون لخدمات التعلیم الخاص المعاییر
فیھ اآلباء) بیانات التقییمالتالیة الموضحة في الشكل بكاملھا. یراجع الفریق (بما
من ثالث عشرةلیقرر فیما إذا كان یبدو على الطفل اإلعاقة في واحد

االتحادي وقانون الوالیةفئة محددة یتم تخدیمھا في التعلیم الخاص. یقرر القانون
المتطلبات لكل فئة.
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)IEP(الفرديالتعلیم برنامج

معاً،طفلك وتصبح عضواً في الفریق مع موظفي المدرسة ومختصیھا.أنت كأب أو أم تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعلیم
.(IEP(أوالفرديالتعلیمبرنامجباسمیعرفوالذيلطفلكالخاصالتعلیمبرنامجطبیعةستقررون IEPأیضاًوھيعملیةھي

لمساعدة طفلك لتحسینوثیقة ینبغي كتابتھا، حیث إنھا تشرح كیف تخطط المدرسة
وبناء المھارات خالل العام.

تعیین المكان

تصبح الخطوةحالما یعتمد الفریق الخدمات ومواضع الدعم الضروریة للطالب،
ما ندعوه تعیین المكان.التالیة اعتماَد المكان الذي ستقدم فیھ الخدمات. وھذا

للطفل.المناسبة)LRE(تقییداًاألقلالبیئةفيللطالبالخدماتُتقدمأنیجب

المراجعة السنویة 

شامل لبرنامج الطفل.یلتقي الفریق مرة واحدة سنویا كحد أدنى من أجل تقییم
الطالب لم یعد مؤھالًولتحدیث أھداف برنامج التعلیم الفردي. في حال تقرر أن
ویخرج منھ.للتعلیم الخاص لن یستمر الطفل في برنامج التعلیم الفردي

 حقوق المعاملة وفقاً لألصول القانونیة

القانونیة،وفي حالة االختالف، لك الحق في المعاملة وفقاً لألصوللك الحق في االختالف مع الفریق في أن نقطة من البرنامج.
المدرسة.بالتفصیل ووضعھا في بیان حقوق اآلباء الذي تزودكم بھبما فیھا التوسط، والمبینة في القانون. تم شرح ھذه القوانین
كافة حقوقكم.ھذه نبذة عامة جداً عن عملیة التعلیم الخاص، وال تغطي

ً ھل تحتاج دعماً إضافیا

أن یكون لدیكحیاة األطفال المعاقین. نحن كآباء، نفھم ونشعر ما معنىلقد قام موظفو مركز اآلباء في یوتا بالمساھمة في تغییر
ورشات عملواإلسبانیة في كل أرجاء والیة یوتا وذلك من خالل تقدیمطفالً معاقاً. نحن آباء نقدم الدعم آلباء آخرین باإلنجلیزیة

واألطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة بالحصول على الدعممجانیة واستشارات مجانیة ومعلومات شاملة حیث نساعد العائالت
الذي یحتاجونھ.
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