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  مقدمة

 
 

طفل يعاني من إعاقة تؤثر على تعليمه أو إذا كان من المشتبه أن طفلك يعاني من هذه اإلعاقة، فإن هذا الكتيب  ولي أمرإذا كنت 
  .صدًرا قيًما لتعليم طفلكيعتبر م

 
يختصر قانون تحسين تعليم ) ?Whose IDEA Is This( ؟IDEAما هي قواعد تطبيق قانون من دليل  2008إن إصدار 

قام مكتب األطفال  .فعال في تعليم طفلك افي نقاط رئيسية تساعدك على أن تكون شريًك (IDEA) 2004األفراد المعاقين لعام 
 .بإعداد هذا الدليل (ODE/OEC)تعليم أوهايو  االستثنائيين بإدارة

 
توضح الصفحات التالية كيف يمكنك العمل مع المنطقة التعليمية المحلية للمدرسة والهيئات العامة األخرى لتحديد ما إذا كان 

طفلك لتلقي تعليم ذوي  كما أن هذا الدليل يوضح النقاط المطلوبة لتحديد ما إذا كانت اإلعاقة تؤهل .طفلك يعاني من إعاقة أم ال
  .االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به أم ال

 
ر يحقك في توف كد علىؤت، فإن هذه المطبوعة "إشعار الحماية اإلجرائية"تتم اإلشارة إليها على أنها  المطبوعةبما أن هذه 

التعليم بموجب قانون تعليم ذوي  تؤهله للحصول على هذا النوع من للطفل المعاق (FAPE)" تعليم عام مجاني مناسب"
كيفية توفير خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، كما يحدد المصادر التي  يشرح كما أن هذا الدليل .االحتياجات الخاصة

 .تستطيع االتصال بها للحصول على مساعدة
 

الواردة في هذا الدليل وردت ألول مرة  ربما يحتوي الدليل على مصطلحات قانونية جديدة عليك وذلك ألن الحقوق واإلجراءات
كما تم  .لتيسير فهم واستخدام المعلومات، بذلنا أقصى جهد لجعل هذه اللغة القانونية بسيطة متى أمكن ذلك .في قانون فيدرالي

ذلك ومع  .في الدليل وخالل النص متى أمكن ذلك" التعريفات"في قسم  متكررشرح المصطلحات القانونية المستخدمة بشكل 
سوف تجد هذه  .فقد تكون بحاجة إلى قضاء بضع دقائق في التعرف على هذه المصطلحات قبل أن تبدأ في قراءة الدليل

 .56الذي يبدأ في الصفحة " التعريفات"المصطلحات في قسم 
 

والية الواردة في الفصل لالتي تتبعها ا يقدم دليل اآلباء الذي بين يديك موجًزا لقواعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة :مالحظة
 Operating(معايير عمل الهيئات التعليمية الخاصة باألطفال المعاقين بأوهايو من القواعد اإلدارية،  51-3301

Standards for Ohio Educational Agencies Serving Children with Disabilities.(  ال يشتمل هذا
الرجاء االطالع على معايير العمل التي يتم  .قانونية أو تفسيرات قانونية للقواعد نصائحالدليل على كل شروط القواعد وال يقدم 

  Operating:، واستخدام كلمات البحث الرئيسيةeducation.ohio.govنشرها على موقع ويب إدارة تعليم أوهايو 
Standards Disabilities استشارة المحامي للحصول على النصائح القانونية  أيًضا يمكن .على القواعد الكاملة، للحصول

قانون (والقانون الفيدرالي ) من القانون المعدل 3323الفصل (تعتمد معايير العمل على قانون الوالية  .أو التفسيرات القانونية
) 300الجزء  ،قانون من التشريعات الفيدرالية 34(يدرالية الفوالتشريعات ) 2004لعام  )IDEA( تحسين تعليم األفراد المعاقين

 .edresourcesohio.orgموقع الويمكن العثور على هذه المصادر على  .الخاصة بتعليم األطفال المعاقين

http://www.education.ohio.gov/�
http://www.edresourcesohio.org/�
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؟مشكالت في التعلم بالمدرسةماذا يحدث إذا كان طفلي يعاني من   

 
 

عملية لتحديد االحتياجات  IDEAالمشار إليه عادة باختصار ، 2004قانون تحسين تعليم األفراد المعاقين لعام وضع 
، وذلك في حال كانت اإلعاقة التي يعاني منها الطفل تتطلب ةالتعليمية للطفل وتوفير خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاص

 :ب التنفيذفيما يلي شرح لهذه العملية، في ترتي .ذلك
 
المنطقة التعليمية للطفل حتى تستطيعا مًعا التعامل مع عالمات  عمتساعدك هذه الخطوة على بدء عالقة  –طلب المساعدة  .1

 .التحذير المبكرة لمعاناة الطفل من صعوبات في المدرسة
 

لذلك  .ال في المدرسة وكيفية تعاملهمتتمتع المناطق التعليمية بخبرات متعددة في تحديد مستوى أداء تعلم األطف –طلب التقييم  .2
 .مهمة تقييم طفلكقادرة على تولي فالمناطق التعليمية قادرة على توفير مصادر قيمة 

 
تتيح هذه الخطوة للمنطقة التعليمية للمدرسة تحديد ما إذا كان طفلك يعاني من إعاقة تتطلب تقديم خدمات تعليم ذوي  –التقييم  .3

سيقترح التقييم أنواع تعليم ذوي االحتياجات الخاصة التي  ).ليس كل اإلعاقات تتطلب ذلكف( من عدمه الخاصة االحتياجات
إن التقييم  .سيحتاج إليها طفلك أو التأكيد على أن طفلك يستطيع التعلم في فصل دراسي للتعليم العام مع الطالب اآلخرين

تكون أحد الشركاء في عملية التقييم وأحد أعضاء فريق كما أنك سوف  .بواسطة خبراء غير معنيين" يتم"الخاص بالطفل ال 
 .تقييم طفلك

 
إذا أفضى التقييم إلى أن طفلك يعاني من إعاقة تتطلب تلقيه لتعليم ذوي االحتياجات  – )IEP(إعداد برنامج التعليم الفردي  .4

 .ك في المسار التعليمي الصحيحسيتم إعداد هذا البرنامج المخصص لتحديد أهداف تعليم طفلك والحفاظ على طفلفالخاصة، 
 

في كل عام تقوم المنطقة التعليمية للمدرسة العامة بمراجعة أداء برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك، كما  –المراجعة السنوية  .5
 .أنها ستقوم بتعديل الخطة للتأكد من أن طفلك يحرز التقدم المرجو

 
ته على اة تقييم طفلك كل ثالث سنوات الكتشاف أي تغييرات هامة على قدرالحق في إعاد IDEAيمنح قانون  -إعادة التقييم  .6

ومن  .تخبرك أنت والمنطقة التعليمية ما إذا كان الدعم والخدمات التي يتلقاها طفلك هي الصحيحة" إعادة التقييم"كما أن  .التعلم
 .ثم تتصرف المنطقة التعليمية على أساس هذه النتائج

 
إذا كنت غير مقتنع تماًما بأن تقييم المنطقة التعليمية للمدرسة لطفلك يتسم بالدقة، تستطيع  – )IEE(تقييم تعليمي خاص  .7

في حاالت معينة، يمكن القيام  .المؤهلين غير الموظفين لدى المنطقة التعليمية إلجراء تقييم لطفلك األخصائييناالستعانة بأحد 
 .المنطقة التعليمية ةبذلك على نفق
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ول على الخدماتخطوات الحص   

 
 

تقدم الجداول التالية موجًزا للخطوات السبع، الواردة في الصفحة السابقة، للحصول على الخدمات التعليمية لطفلك الذي 
سوف تجد المزيد من المعلومات التفصيلية حول معظم الخطوات في استمارة األسئلة واألجوبة في  .يعاني من اإلعاقة

يتعين عليك أن تكون مستعًدا للمشاركة بشكل فعال في هذه العملية  .الموجود بهذا الدليل" ئعةإجابات األسئلة الشا"قسم 
  .بطرح األسئلة وتوفير المعلومات والمساعدة في التوصل إلى القرارات الصائبة حول تعليم طفلك

 
 المنطقة التعليمية للمدرسة أولياء األمور 

طلب الحصول على 
 المساعدة

 

 درس لمناقشة أي موضوعات تتعلق يتصلون بالم
 .بأن الطفل يعاني من إعاقة

 
  يوفرون معلومات حول الطفل يمكن أن تكون

 .مفيدة
 
 يطلبون المساعدة من المنطقة التعليمية للمدرسة. 
 
  يساعدون المنطقة التعليمية لتحديد ما إذا كان

 .الطفل يعاني من إعاقة

 لومات حول تتصل بأولياء األمور للحصول على مع
 .ما إذا كانوا يشكون أن الطفل يعاني من إعاقة

 
  تحاول االستعانة بإستراتيجيات تدريس مختلفة

 .لمساعدة الطفل على التعلم واالحتفاظ بسجل للنتائج
 
  تتصل بأولياء األمور للمشاركة في االجتماعات

الخاصة بتقييم الطفل لتحديد مدى حاجته للحصول على 
 .تياجات الخاصةتعليم ذوي االح

 
   القتراح اتجاهات " فريق مساعدة التدخل"تستخدم

انظر قسم ( .تدريس جديدة والحفاظ على سجل بالنتائج
فريق للحصول على شرح لمصطلح " التعريفات"

  ).مساعدة التدخل

 طلب التقييم 
 

  يطلبون تقييم الطفل لتحديد ما إذا كان يعاني من
يوصى بأن يكون  .تابةإعاقة إما في التحدث أو الك

طلب التقييم مكتوًبا حتى تكون هناك وثائق لموعد 
 .بدء استجابة المنطقة التعليمية للمدرسة

  يطلبون معلومات حول مجموعات دعم أولياء
 .األمور

  على تقييم الطفل) تصريح(يقدمون موافقة كتابية. 
يعني تقديم الموافقة أنك على علم تام بالمعلومات 

عندما تبدي  .المطلوبة لتقييم طفلك الضرورية
يعني أنك توافق ال موافقتك على تقييم طفلك، فهذا 

على أن تبدأ المنطقة التعليمية للمدرسة في تقديم 
 .خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لطفلك

 

 تبدأ عملية التقييم. 

  تتصل بأولياء األمور وتشرح عملية الطلب
ما هي قواعد تطبيق دليل وتقدم نسخة من ) اإلحالة(

  ).?Whose IDEA Is This( ؟IDEAقانون 

  توفر ألولياء األمور نسخة من إشعار الموافقة
ترسل المنطقة التعليمية اإلشعار إلى أولياء ( .المسبقة

األمور قبل أن تقترح أي إجراءات مرتبطة بتأهل طفلك 
 .أو حصوله على خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

أن المنطقة التعليمية ترسل ألولياء األمور استمارة  كما
اإلشعار الكتابي المسبق عندما ترفض أي إجراء مرتبط 

بتأهل الطفل أو حصوله على خدمات تعليم ذوي 
تستطيع الحصول على المزيد من ( .االحتياجات الخاصة

 .)اإلشعارات"التفاصيل في قسم 

 ر واء األمتطلب الحصول على موافقة كتابية من أولي
لتقييم الطفل إذا كانت المنطقة التعليمية تعتقد أن الطفل 

 .يعاني من إعاقة

  تحصل على موافقة أولياء األمور الكتابية على تقييم
  .الطفل

  حسب اختيار أولياء
 األمور

 حسب اختيار المنطقة التعليمية للمدرسة حسب متطلبات المنطقة التعليمية للمدرسة 
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 المنطقة التعليمية للمدرسة أولياء األمور 

 التقييم
 

 
 
 
 

 

 
  يشاركون في أنشطة فريق التقييم، والتي تشتمل

للحصول على  مؤهٍالعلى تحديد ما إذا كان الطفل 
  .خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

 
  مثل التاريخ (يقدمون معلومات لعملية التقييم

الطبي والعائلي والتعليمي ووجهة نظرهم فيما يخص 
 ).احتياجات ونقاط قوة طفلك

 
للحصول على غير مؤهل لة تحديد أن طفلك في حا

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة 
 :به وكنت غير موافق على ذلك، تستطيع

 
  يتم ذلك بواسطة ( ".تقييم تعليمي خاص"طلب

شخص غير موظف من ِقبل المنطقة التعليمية 
للحصول على المزيد من التفاصيل، انظر  .للمدرسة

 )."التعريفات"
 
  هذه " (جلسة استماع لإلجراءات المتبعة"طلب

عبارة عن أحد أشكال جلسات االستماع لحسم عدم 
للحصول على المزيد من التفاصيل، انظر  .االتفاق

!").التعريفات"

 ر للمشاركة في عملية التقييموتتصل بأولياء األم. 

  تعمل مع أولياء األمور إلعداد خطة تقييم يتم إيجازها
 .رير فريق التقييمفي تق

  تقدم ألولياء األمور إشعاًرا للموافقة المسبقة يشتمل
 .على وصف للتقييم المخطط

  تجمع معلومات حول الطفل من أولياء األمور
 .والمدرسين وآخرين

  يوًما من استالم  60تستكمل التقييم في غضون
 .موافقة أولياء األمور على التقييم

 دعو أولياء األمور تلتقييم وتعقد اجتماًعا لفريق ا
 .لحضوره

 تقدم ملخًصا لنتائج التقييم وتفسرها. 

  تحدد أهلية الطفل للحصول على خدمات تعليم ذوي
سيتم فإذا كان طفلك مؤهل،  .االحتياجات الخاصة

يوًما من  120استكمال برنامج تعليم فردي في غضون 
بح يص .يوًما من توقع الموافقة 90إحالة التقييم أو 

فريق برنامج التعليم "المشاركون في االجتماع هم 
 ").التعريفات"انظر " (الفردي

  تقدم ألولياء األمور نسخة من تقرير فريق التقييم في
يوًما من اجتماع فريق التقييم أو قبل اجتماع  14غضون 

 .فريق برنامج التعليم الفردي، أيهما يكون أول
 

ى خدمات تعليم للحصول علغير مؤهل إذا كان طفلك 
ذوي االحتياجات الخاصة، فإن المنطقة التعليمية 

 :للمدرسة

 تقدم ألولياء األمور نسخة من تقرير فريق التقييم. 

 التدخالت"تحدد التغييرات المناسبة األخرى و "
 .لمساعدة الطفل) أشكال المساعدة(

  خدمات التحدد ما إذا كان الطفل مؤهل لالستفادة من
من قانون إعادة  504فيدرالي آخر، القسم  بموجب قانون

 .1973التأهيل لعام 

  حسب اختيار أولياء
 األمور

 حسب اختيار المنطقة التعليمية للمدرسة حسب متطلبات المنطقة التعليمية للمدرسة 
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 المنطقة التعليمية للمدرسة أولياء األمور 
 

قبل اجتماع 
برنامج 
التعليم 

 ي الفرد

  يطلبون نسخة من اقتراحات المنطقة التعليمية
 .امج التعليم الفرديالخاصة ببرن

  يستطيعون طلب حضور أحد أفراد العائلة أو
ودون كانوا يصديق أو محامي لالجتماع معكم، إذا 

 .ذلك

  عندما تقتضي الضرورة، يدعون أحد األفراد أو
أكثر ممن يتمتعون بخبرة خاصة أو معرفة بالطفل 

 .لحضور االجتماع معهم

 أو  يقومون بإعداد أية موضوعات أو أسئلة
اقتراحات تخص برنامج التعليم الفردي كتابة 

ومشاركتها مع المنطقة التعليمية للمدرسة قبل اجتماع 
 .برنامج التعليم الفردي

 أو طالب اجتماع برنامج /تخطر أولياء األمور و
انظر ( .والذي سوف يحضر االجتماع الفرديالتعليم 

 .)للحصول على التفاصيل" اإلشعارات"قسم 

 ان ومكان االجتماع الذي يتفق عليه تحدد زم
 .الجميع

  تقوم بالمشاركة مع أولياء األمور، مسبًقا، بإعداد
أية موضوعات كتابية وأسئلة واقتراحات لبرنامج 

 .التعليم الفردي

  تدعو الطفل لحضور اجتماع برنامج التعليم
الفردي، إن أمكن، ودائًما في حالة مناقشة انتقال طفلك 

" التعريفات"انظر قسم ( .لثانويةمن المدرسة ا
 .)انتقالللحصول على شرح لمصطلح 
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 األمور

 حسب اختيار المنطقة التعليمية للمدرسة حسب متطلبات المنطقة التعليمية للمدرسة 

 بالمشاركة مع أولياء األمور، تقوم بمراجعة نتائج جتماع برنامج التعليم في أنشطة ايشاركون  األولي جتماع االأثناء 
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 المنطقة التعليمية للمدرسة أولياء األمور 
 :الفردي، بما في ذلك ي برنامج التعليم الفردل

مشاركة المعلومات حول احتياجات ونقاط قوة  •
 الطفل؛

المساعدة في إعداد األهداف السنوية واألهداف  •
 ؛ وقصيرة المدى؛ أو المعايير التي يمكن قياسها

باالشتراك مع المنطقة التعليمية للمدرسة، تحديد  •
ب الذي تعليم ذوي االحتياجات الخاصة المناس

 .سيحصل عليها الطفل والخدمات المرتبطة به

  على تعليم  الطفلالموافقة على حصول يقدمون
ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به 

والتي تتيح للطفل المشاركة وإحراز التقدم في المنهج 
أو ) أي ما يدرسه األطفال عادة في صف معين(العام 

 .رفض هذه الموافقة

ال ف، واحدةالموافقة على خدمة  إذا رفضت •
تستطيع المنطقة التعليمية رفض استفادة الطفل من 

  .الخدمات األخرى

تعليم  حصول طفلك علىإذا رفضت الموافقة على  •
، المرتبطة به الخدماتو ذوي االحتياجات الخاصة

 عام تعليم"فإن المنطقة التعليمية غير مضطرة لتقديم 
 أي من االستفادة لطفلك يحق وال ،"مناسب مجاني
انظر ( .IDEA قانون يوفرها التي الحماية طرق

العام التعليم للحصول على تعريف  التعريفات
 .)المجاني المناسب

ال يمكنك اختيار رفض الموافقة على خدمة معينة  •
 .األوليأو أكثر إال في برنامج التعليم الفردي 

 

 .التقييم وتحديد مدى أهلية طفلك

  تقوم المنطقة التعليمية بإعداد مؤهلإذا كان طفلك ،
  :برنامج تعليم فردي يحدد

 احتياجات ونقاط القوة التي يتمتع بها طفلك؛ •
معايير أو أهداف سنوية وقصيرة المدى قابلة  •

 للقياس؛
تعليم ذوي احتياجات خاصة مناسب والخدمات  •

تطيع طفلك المشاركة في المرتبطة به حتى يس
  ؛ والمناهج العامة وإحراز تقدم بها

 .اعتبارات أخرى حسب احتياجات طفلك •

 دم المنطقة التعليمية ألولياء األمور إشعار تق
المنطقة التعليمية للمدرسة تقديم  باعتزامموافقة مسبقة 

إذا رفض  .خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
ال فأنواع الخدمات، أحد لى أولياء األمور الموافقة ع

تستطيع المنطقة التعليمية رفض استفادة طفلك من 
 .الخدمات األخرى

  تقدم المنطقة التعليمية ألولياء األمور نسخة نهائية
يوًما من  30من برنامج التعليم الفردي في غضون 

  .اجتماع برنامج التعليم الفردي

 م الفردي تضمن المنطقة التعليمية أن برنامج التعلي
متاح لكل مدرسي التعليم النظاميين ومدرسي تعليم 

ذوي االحتياجات الخاصة وأي موفر خدمة آخر 
 .مسؤول عن تعليم طفلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  حسب اختيار أولياء
 األمور

 حسب اختيار المنطقة التعليمية للمدرسة حسب متطلبات المنطقة التعليمية للمدرسة 

 
ون نسخة من اقتراحات المنطقة التعليمية بيطل  المراجعة السنوية

 .لبرنامج التعليم الفردي

  يجمعون األوراق المدرسية الخاصة بالطفل
والمعلومات األخرى التي يمكن أن تكون ذات فائدة 

 .في االجتماع

  تتصل بأولياء األمور للمشاركة في المراجعة
اجتماع برنامج التعليم الفردي  ةالسنوية بنفس طريق

 .األولى

 تجمع معلومات حول التقدم الذي أحرزه الطفل. 

  تقوم بالمشاركة مع أولياء األمور، مسبًقا، بإعداد
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 المنطقة التعليمية للمدرسة أولياء األمور 

 أو أكثر من أفراد الدعم لحضور  ايحضرون فرًد
 .االجتماع إذا كانوا يرغبون في ذلك

 التعليم الفردي الحالي يراجعون برنامج. 

  ،يقومون بالمشاركة مع المنطقة التعليمية للمدرسة
مسبًقا، بإعداد أية موضوعات كتابية وأسئلة 

 .واقتراحات لبرنامج التعليم الفردي

  إذا كنت ال توافق على برنامج التعليم الفردي
النزاع لمحاولة حسم لطفلك، يمكنك استخدام إجراءات 

 .هذا الخالفحسم 

  يقدمون موافقة كتابية إذا كان طفلك سينتقل إلى
موقع جديد للحصول على تعليم ذوي االحتياجات 

ال يتطلب األمر  .الخاصة أو الخدمات المرتبطة به
الحصول على موافقة أولياء األمور في حالة نقل 

الطفل ألنه يعاقب لمخالفته للقواعد المدرسية ويعتبر 
 .االنتقال جزًءا من العقاب

موضوعات كتابية وأسئلة واقتراحات لبرنامج التعليم 
 .الفردي

 جتماع، تقوم بمراجعة برنامج التعليم في اال
 .الفردي الحالي وتعدله، إذا كان ذلك مالئًما

  بعد اجتماع برنامج التعليم الفردي إذا كان ال
برنامج التعليم في يوافق الجميع على كل شيء وارد 

الفردي، فإنها تقدم ألولياء األمور إشعاًرا كتابًيا مسبًقا 
 .بالمراجعة السنوية

 ولياء األمور نسخة نهائية من برنامج تقدم أل
يوًما من  30في غضون  للطفلالتعليم الفردي 

 .االجتماع

  تضمن أن برنامج التعليم الفردي متاح لكل
مدرسي التعليم النظاميين ومدرسي تعليم ذوي 

االحتياجات الخاصة وأي موفر خدمة آخر معني وأي 
  .موفر خدمة آخر مسؤول عن تعليم طفلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حسب اختيار أولياء
 األمور

 حسب اختيار المنطقة التعليمية للمدرسة حسب متطلبات المنطقة التعليمية للمدرسة 

 إعادة التقييم 
 

  يشاركون في مراجعة المعلومات الحالية الخاصة
 .بالطفل

 يشاركون في عملية إعادة التقييم. 

 تقييم من يتكون ال .ربما يطلبون تقييًما إضافًيا
أنشطة في مراحل متعددة لقياس أداء أو تقدم أو إعاقة 

للحصول على  "التعريفات"انظر ( .أو أهلية الطفل
 .)المزيد من التفاصيل حول التقييمات

  يقدمون موافقة كتابية أو يرفضون الموافقة على

  تدعو أولياء األمور للمشاركة في عملية إعادة
 .التقييم

  تشرح عملية إعادة التقييم، بما في ذلك حق أولياء
في إجراء تقييم إضافي لتحديد استمرار أهلية األمور 

 .الطفل

  تقدم ألولياء األمور إشعار موافقة مسبقة إلعادة
 .تقييم طفلك

  تحصل على موافقتك الكتابية على إعادة التقييم في
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 المنطقة التعليمية للمدرسة أولياء األمور 
 .تقييم إضافي

  يساعدون في تحديد ما إذا كان الطفل ال يزال
ى خدمات تعليم ذوي االحتياجات للحصول عل مؤهل

 .الخاصة

  يطلبون تقييًما خالل وقت أقرب من الفترة العادية
التي تبلغ ثالث سنوات في حالة حدوث تغيير في 

 .احتياجات الطفل
 

 .حالة ضرورة إجراء تقييمات إضافية أو إذا طلبتها

  تقدم ألولياء األمور معلومات حول أعضاء الفريق
بتقييم الطفل وأنواع التقييمات، إن  ونن سيقومالذي

 .وجدت، لكي يتم استخدامها في إعادة التقييم

  تقوم بإجراء اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي
 .مع دعوة أولياء األمور لحضوره

  تقدم ألولياء األمور فرصة المساعدة في تحديد ما
إذا كان الطفل مؤهل للحصول على تعليم ذوي 

 ،حتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة بهاال

  تقدم ألولياء األمور نسخة من تقرير فريق التقييم
من اجتماع أولياء األمور مع  يوًما 14في غضون 

 .المنطقة التعليمية للمدرسة لمناقشة التقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حسب اختيار أولياء
 األمور

 حسب اختيار المنطقة التعليمية للمدرسة حسب متطلبات المنطقة التعليمية للمدرسة 

 
يخطرون المدرسة بأي اختالف مع تقييم المنطقة   تقييم تعليمي خاص

 .التعليمية

  يستطيعون طلب قائمة تضمن مقيمين
خصوصيين ومعايير المنطقة التعليمية للمدرسة 

تشمل  .إلجراء تقييمات تعليمية خاصة) المتطلبات(
ثل موقع وتكلفة التقييم هذه المتطلبات أشياء م

  .وتدريب ومؤهالت الشخص الذي يجري التقييم

  تخطر أولياء األمور بحقهم في إجراء
اء األمور ال تقييم تعليمي خاص إذا كان أولي

 .يوافقون على تقييم المنطقة التعليمية للمدرسة

  يطلبون من أولياء األمور توضيح سبب
أنتم ( .اعتراضهم على تقييم المنطقة التعليمية

 ).لى هذا الطلبإغير مضطرين لالستجابة 

  تقدم معلومات حول مكان الحصول على
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 المنطقة التعليمية للمدرسة أولياء األمور 

  يستطيعون الحصول على تقييم تعليمي خاص
إذا قدمت ، إال حساب النفقة العامةعلى لطفل ل

المنطقة التعليمية للمدرسة شكوى من اإلجراءات 
شكوى  .المتبعة لكي تثبت أن تقييمها مناسب

 شكوى تخص تأهل اإلجراءات المتبعة عبارة عن
لخدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة أو  الطفل

الحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات 
لمعرفة ماذا يعني " التعريفات"انظر قسم ( .الخاصة

شكوى اإلجراءات المتبعة وجلسة مصطلح 
 ).االستماع

 

 .تقييم تعليمي خاص
 
 بدل من ذلك تقدم  أو اتقدم تقييم تعليم خاًص

يخطر  .امسبًق اكتابًي األولياء األمور إشعاًر
هذا اإلشعار أولياء األمور بأن المنطقة 

التعليمية تطلب جلسة استماع لإلجراءات 
المتبعة ألن المنطقة التعليمية للمدرسة تعتقد 

 .أن التقييم دقيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حسب اختيار أولياء
 األمور

 اختيار المنطقة التعليمية  حسب
 للمدرسة

 حسب متطلبات المنطقة التعليمية
 للمدرسة
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إجابات األسئلة الشائعة    
 

 
 

 طلب المساعدة
 

ماذا يجب أن أفعل إذا كان طفلي يعاني من صعوبة في التعلم 
 في المدرسة؟

 :تستطيع القيام بما يلي
o  االتصال بالمدرس ومناقشة ما يشغل بالك معه وتوفير

 المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة؛
o طلب المساعدة؛ و 
o  حضور االجتماعات لتحديد ما إذا كان طفلك يعاني من

 .إعاقة
 
 

ماذا يحدث إذا أبلغ المدرس أن طفلي يعاني من صعوبة في 
 ؟ةالتعلم في المدرس

 :ربما تقوم المنطقة التعليمية للمدرسة بما يلي
 االتصال بك للحصول على معلومات؛ •
 طفلكحاولة االستعانة بإستراتيجيات مختلفة لتعليم م •

 وتوثيق النتائج التي يتم التوصل إليها؛
استخدام فريق مساعدة التدخل البتكار أفكار جديدة لتعليم  •

 أو/طفلك وإنشاء سجل بالنتائج التي يتم التوصل إليها؛ و
االتصال بك للمشاركة في أحد االجتماعات لتحديد ما إذا  •

 .اني من إعاقةكان طفلك يع
 

 
إذا شككت في أي وقت أن طفلك يعاني من إعاقة، تستطيع أن تقدم 

  ."اإلحالة"يسمى طلب التقييم هذا باسم  .طلًبا لتقييم طفلك
 

يتكون التقييم من العديد من الوسائل لتجميع معلومات حول كيفية 
 .سلوكياتهتطوير و كتطوير طفلك وكيفية تعلم طفل

 
 

 
 اإلحالة

 
 ؟)طلب تقييم(طيع تقديم إحالة من يست

إذا كنت أنت أو شخص آخر تعتقد أن طفلك ربما يعاني من 
إعاقة وأنه قد يكون بحاجة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

 :والخدمات المرتبطة به، يجوز أن يتم تقديم إحالة تقييم بواسطة
o ولي األمر، أنت؛ 
o فريق العمل بالمدرسة؛ أو 
o  هيئة عامة أخرىإدارة تعليم أوهايو أو. 
 

  :أنت، طلب اإلحالة أي إذا قدم ولي األمر،
تستطيع طلب تقييم طفلك لمعرفة ما إذا كان يعاني من  •

من المستحسن أن يكون  .إعاقة سواء في التحدث أو الكتابة

طلب التقييم كتابًيا حتى تكون هناك وثائق لوقت بدء 
 .استجابة المنطقة التعليمية للمدرسة

 
يم اإلحالة بواسطة فريق المدرسة أو إدارة تعليم في حالة تقد

 :أوهايو أو أي هيئة عامة أخرى
o سوف يتصل بك شخص من المنطقة التعليمية للمدرسة. 
 

  :بعد بدء اإلحالة وقبل بدء التقييم
o  30في غضون " إشعار كتابي مسبق"يتعين عليك توقيع 

 يخطرك اإلشعار الكتابي المسبق .يوًما من تاريخ اإلحالة
أن المنطقة التعليمية للمدرسة تقترح القيام ببعض ما إ

اإلجراءات المرتبطة بمسألة تأهيل طفلك أو حصوله على 
خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة أو أن المنطقة 
التعليمية للمدرسة ترفض اتخاذ أي إجراء يتعلق بهذه 

المسألة وفي كلتا الحالتين يشرح اإلشعار الكتابي المسبق 
 .ر المنطقة التعليمية للمدرسةقرا

o  إذا كانت المنطقة التعليمية للمدرسة تشك أن طفلك يعاني
من إعاقة وبحاجة إلى تقييم، يتعين على المنطقة التعليمية 

 .أن تحصل على موافقتك كتابة على تقييم طفلك
o  إذا رفضت تقديم الموافقة على تقييم طفلك، تستطيع

" التدخل"تعانة بإجراءات المنطقة التعليمية للمدرسة االس
للحصول على موافقة لتقييم " اإلجراءات المتبعة"أو 

انظر شرح هذه المصطلحات في قسم ( .طفلك
 ".)التعريفات"

 
ينص القانون الفيدرالي وقانون الوالية على المتطلبات الخاصة 

بتأهل الطفل للحصول على تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
تم تعريف  .ل حالة من حاالت اإلعاقةوالخدمات المرتبطة به لك

تعريفات "اإلعاقات في قسم هذا المستند الذي يحمل عنوان 
 ".مصطلحات اإلعاقة

 
 

 اإلشعارات
 

 ما هو إشعار الحماية اإلجرائية؟ 
ألولياء األمور " إشعار الحماية اإلجرائية"يطالب القانون بتقديم 

تتمتع بها  يشرح هذا اإلشعار الحقوق التي .في أوقات معينة
مناسب لطفلك الذي يعاني من مجاني للحصول على تعليم عام 

إن الدليل الذي بين يديك،  .ممارسة هذه الحقوقلإعاقة ويرشدك 
يعتبر هو إشعار الحماية  ؟IDEAما هي قواعد تطبيق قانون 

كما أن هذا الدليل يحتوي على المصادر التي تستطيع  .اإلجرائية
كيفية "أيًضا انظر قسم ( .المساعدة االتصال بها للحصول على

 .")المشكالتوحسم النزاعات 
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متى يتعين على المنطقة التعليمية للمدرسة أن تقدم لي إشعار 
 الحماية اإلجرائية؟

ما هي قواعد يتعين على المدرسة أن تقدم لك نسخة من دليل 
يجب أن تحصل  .مرة واحدة في العام ؟IDEAتطبيق قانون 

 :ة في كل من الظروف التاليةعلى نسخة إضافي
o فور اإلحالة األولى أو طلبك للتقييم؛ 
o  المرة األولى في السنة المدرسية عندما تقدم شكوى مع

  ؛")الشكاوى"انظر قسم (إدارة تعليم أوهايو 
o  اإلدارةعند تقديمك ألول شكوى من اإلجراءات المتبعة في 

  المدرسية؛
o  تغيير "ما يسمى  عادة(عند تغيير الموقع التعليمي لطفلك

نتيجة التباع إجراءات تأديبية ضد ") المكان التعليمي
 طفلك؛ و

o عند طلبك. 
 

يجوز أن تضع المنطقة التعليمية للمدرسة نسخة حالية من دليل 
على موقع اإلنترنت  ؟IDEAما هي قواعد تطبيق قانون 

لكن يجب أن تستمر المنطقة التعليمية للمدرسة في  .الخاص بها
ولياء األمور نسخة مطبوعة من إشعار الحماية أن تقدم أل

 .اإلجرائية في األوقات الواردة أعاله
 
 

 ما هو اإلشعار الكتابي المسبق؟
يجب أن تتلقى معلومات، كتابة، في غضون وقت معقول قبل 
اقتراح المنطقة التعليمية للمدرسة أية إجراءات خاصة بتأهيل 

ياجات الخاصة طفلك للحصول على خدمات تعليم ذوي االحت
كما  .والحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

المنطقة التعليمية ترفض ستحصل على معلومات كتابية عندما 
اتخاذ أي إجراءات مرتبطة بتأهل طفلك للحصول على خدمات 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والحصول على خدمات تعليم 
ات ُيطلق عليها اسم هذه المعلوم .ذوي االحتياجات الخاصة

  .اإلشعار الكتابي السابق
 

كما يجب على المنطقة التعليمية للمدرسة أن تقدم اإلشعار 
 :الكتابي السابق

o  يوًما من تاريخ اإلحالة؛ أو 30في غضون 
o  نتيجة إلجراء تأديبي المكان التعليمي لطفلكقبل تغيير. 
 

 إشعارعلى أنه لطفلك سيتم استخدام برنامج التعليم الفردي 
 .إال إذا كنت ال توافق على برنامج التعليم الفردي مسبقكتابي 

إذا كنت ال توافق على برنامج التعليم الفردي، يجب أن تقدم لك 
منفصل قبل تنفيذ  مسبًقا اكتابًي االمنطقة التعليمية للمدرسة إشعاًر

 .برنامج التعليم الفردي لطفلك
 

 :يجب أن المسبقاإلشعار الكتابي 
o جراء الذي سوف تتخذه المنطقة التعليمية يصف اإل

 للمدرسة أو ترفض اتخاذه؛
o  يشرح لماذا تقترح أو ترفض المنطقة التعليمية أو الهيئة

 اتخاذ إجراء؛

o  يصف الخيارات األخرى التي قام فريق برنامج التعليم
 الفردي بدراستها وأسباب رفض هذه الخيارات؛

o  تقييم استعانت به يقدم وصًفا لكل إجراء أو سجل أو تقرير
 إلجراء؛االمنطقة التعليمية للمدرسة التخاذ هذا 

o للعوامل األخرى التي أفضت إلى قرار المنطقة  اوصًف يقدم
 التعليمية للمدرسة؛

يتضمن المعلومات التي توضح حماية حقوق أولياء األمور  •
إذا لم يكن اإلشعار الكتابي ( .بواسطة الحماية اإلجرائية

ة األولى لتقييم طفلك، ال يتعين على هو اإلحال المسبق
المنطقة التعليمية للمدرسة أن تقدم لك نسخة إضافية من 

ما هي قواعد تطبيق قانون إشعار الحماية اإلجرائية، 
IDEA؛ ومع ذلك سوف يخبرك بكيفية الحصول على )؟

 نسخة من الدليل؛ و
التعرف على المصادر التي تستطيع االتصال بها  •

 .م حقوق اإلشعار الكتابي السابقلمساعدتك على فه
 

يجب كتابة اإلشعار الكتابي السابق ألولياء األمور بلغة سهلة 
يجب أن توفر المنطقة  .يستطيع الجمهور العام استيعابها

التعليمية للمدرسة إشعاًرا في لغتك األصلية أو أي شكل آخر من 
ال إذا كان من الواضح أنه  إالوسائل االتصال التي تستخدمها، 

إذا كانت لغتك األصلية أو وسيلة االتصال  .يمكن القيام بذلك
األخرى ليست لغة مكتوبة، يتعين على المنطقة التعليمية 

للمدرسة اتخاذ خطوات لترجمة اإلشعار شفوًيا أو بواسطة 
على المنطقة التعليمية  .وسائل أخرى حتى تستطيع فهمها

 .ي تم اتخاذهاللمدرسة االحتفاظ بسجل كتابي لإلجراءات الت
 

من  اإذا كنت ال تتفق مع المنطقة التعليمية للمدرسة فيما يخص أًي
، فانظر قسم المسبقالمعلومات الواردة في اإلشعار الكتابي 

 .للحصول على اإلرشادات" .المشكالتو النزاعات حسم كيفية"
 
 

من المنطقة  هل أستطيع أن أحصل على أي إشعارات مطلوبة
 عبر البريد اإللكتروني؟ التعليمية للمدرسة

نعم، تستطيع اختيار استالم اإلشعارات المطلوبة عبر البريد 
 .اإللكتروني إذا أتاحت المنطقة التعليمية للمدرسة هذا الخيار

 
 



 

 12صفحة   حزيران/يونيو 14

 2004دليل أولياء األمور لقانون تحسين تعليم األفراد المعاقين لعام  ؟IDEAما هي قواعد تطبيق قانون 
 

 أولياء األمور البدالء
 
 هو ولي األمر البديل؟ نم

ولي األمر البديل هو فرد يمثل طفل يعاني من اإلعاقة في كل 
تبطة بالتأهل للحصول على خدمات تعليم ذوي الشؤون المر

االحتياجات الخاصة أو الحصول على خدمات تعليم ذوي 
 .االحتياجات الخاصة

تعين المنطقة التعليمية ولي أمر بديل في حالة حدوث أي مما 
 :يلي
o تعذر التعرف على ولي األمر األصلي؛ 
o  تعذر تحديد موقع ولي األمر األصلي بعد بذل جهود

  ِقبل المنطقة التعليمية للمدرسة؛ مضنية من
o كان الطفل أحد الشباب المشردين؛ أو 
o الطفل خاضع لوصاية الوالية. 

 
يمكن تعيين ولي أمر الطفل الخاضع لوصاية الوالية  :مالحظة

بواسطة قاضي يشرف على رعاية الطفل بدل من المنطقة 
جات التعليمية للمدرسة، طالما أن ولي األمر البديل يلبي االحتيا

 :الواردة في النقطة األولى والرابعة في القائمة التالية
 

 :ولي األمر البديل يجب أن يكون شخًصا
o غير موظف في المنطقة التعليمية للمدرسة 

أو إدارة تعليم أوهايو أو أي هيئة أخرى مشاركة في 
العملية التعليمية أو رعاية الطفل، بما في ذلك هيئات 

وجد استثناءات لهذا المتطلب ت( .خدمات األطفال العامة
 ؛)عند تعيين أولياء أمور بدالء مؤقتين للشباب المشرد

o  ليس لديه أي مصالح شخصية أو مهنية تتعارض مع
 مصالح الطفل الذي يمثله؛

o يتمتع بالمعارف والمهارات التي تؤهله لتمثيل الطفل؛ و 
o  استكمل بنجاح تدريب ولي األمر البديل المعتمد من ِقبل

 .الوالية
 

عاًما طلب تعيين ولي أمر  18يجوز للطفل الذي بلغ من العمر 
 .بديل
 

يمثل ولي األمر البديل الطفل في كل الشؤون الخاصة بالتأهل 
لالستفادة من خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والحصول 

يجب تعيين ولي  .على خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
يوًما على  30وقبل مرور  أمر بديل في أسرع وقت ممكن،

 .تاريخ تحديد حاجة الطفل إلى ولي أمر بديل
 

يجوز للمنطقة التعليمية لمدرسة الطفل أو مجلس البلدة لإلعاقات 
أو أي هيئة تعليمية أخرى تعيين ولي أمر  إعاقات النموالعقلية و

بديل إذا طلبت المنطقة التعليمية للمدرسة ذلك ووافقت كل 
 .األطراف

 
 

 فقةالموا
 

 ماذا تعني الموافقة؟

 :الموافقة تعني
المعلومات الضرورية التخاذ قرار حول بكل تم إخطارك  •

يجب توفير المعلومات المطلوبة في لغتك  .نشاط مقترح
 ؛األصلية أو أي وسيلة اتصال أخرى تستعين بها

يجب أن  ،كتابة على النشاط المقترح وتوافقأنك تفهم  •
لنشاط المقترح وأي سجالت تصف الموافقة التي توقعها ا

كما أنها يجب أن توضح أيًضا  .تخص طفلكها ؤإنشاسيتم 
 ؛من سيحصل على هذه السجالت

أنت تفهم أن موافقتك تطوعية وأنك تستطيع إلغاء هذه  •
  ؛ والموافقة في أي وقت

أنت تفهم أنه في حالة إلغاء الموافقة، فإن هذا اإللغاء ال  •
أن أبديت الموافقة وقبل أن يلغي أي إجراء تم اتخاذه بعد 

 .تسحب الموافقة
 

 
متى يتعين على المنطقة التعليمية للمدرسة أن تحصل على 

 موافقتي الكتابية؟
يجب أن تبذل المنطقة التعليمية للمدرسة جهوًدا معقولة للحصول 

  :في الحاالت التالية على موافقتك
o  ؛األولتقييم القبل بداية 
o  االحتياجات الخاصة قبل تقديم خدمات تعليم ذوي

 والخدمات المرتبطة به ألول مرة؛
o  قبل أن تبدأ عملية إعادة التقييم، في حالة وجود اختبار جديد

  سيتم إجراؤه كجزء من التقييم؛ و
o  للحصول (قبل أن يكون هناك تغيير في موقع الخدمات

في  البديلة المكان خيارات استمرارعلى التفاصيل انظر 
المنطقة التعليمية غير  :وجد استثناءي ").التعريفات"قسم 

مضطرة للحصول على موافقتك في حالة نقل طفلك إلى 
اإلجراءات "انظر قسم (موقعه الحالي ألسباب تأديبية 

 ").التأديبية
 

يجب أن تحتفظ المنطقة التعليمية للمدرسة بسجل لمحاوالتها 
 .للحصول على موافقتك

 
 تبديال لطفلك، فأنت  عندما تبدي موافقتك على التقييم األول

موافقتك للمنطقة التعليمية لكي تبدأ في تقديم تعليم ذوي 
 .االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به لطفلك

 
 

 ماذا يحدث إذا لم أوافق على التقييم األول لطفلي؟
يجب أن تبذل المنطقة التعليمية جهوًدا معقولة لكي تحصل على 

طفل يعاني "حديد ما إذا كان طفلك موافقتك على التقييم األول لت
ببساطة في " طفل يعاني من إعاقة"تعني عبارة ( ".من إعاقة

اللغة القانونية أن الطفل يعاني من إعاقة تجعله بحاجة إلى 
وليس كل  .خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لكي يتعلم

األطفال المعاقين بحاجة إلى أو مؤهلين لتعليم ذوي االحتياجات 
 .)خاصة والخدمات الخاصة بهال

 
إذا لم تبد موافقتك على التقييم األول لطفلك أو لم تستجب لطلب 

 :القيام بما يلي ةالموافقة، يجوز للمنطقة التعليمية للمدرس
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o  ضدك "شكوى جلسة استماع لإلجراءات المتبعة"تقديم 
  ؛)انظر قسم التعريفات(

o  للمدرسة طلب حضورك لجلسة تدخل مع المنطقة التعليمية
أن  فييتمثل الهدف من التدخل  .تقررها إدارة تعليم أوهايو

ما تتوصل أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة إلى اتفاق على 
 يجب أن يتم لمساعدة الطفل على التعلم؛ أو

o في هذه الحالة، يجوز أن  .تقرير عدم االستمرار في التقييم
مؤهل لتلقي  تعتبر المنطقة التعليمية للمدرسة أن الطفل غير

 .تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به
 
 

ماذا يحدث إذا لم أوافق على تقديم المنطقة التعليمية للمدرسة 
أو أي هيئات عامة أخرى لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

 والخدمات المرتبطة به لطفلي؟
معك إذا بين التقييم األول أن طفلك يعاني من إعاقة، فستتحدث 

المنطقة التعليمية حول توفير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
يجب أن تبذل المنطقة التعليمية  .والخدمات المرتبطة به لطفلك

للمدرسة جهوًدا معقولة للحصول على موافقتك قبل توفير تعليم 
  .ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به

 
رحلة أن تقدم موافقتك إذا لم تستجب أو إذا رفضت في هذه الم

للمنطقة التعليمية لكي تقدم تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
ال يجوز للمنطقة التعليمية فوالخدمات المرتبطة به لطفلك، 

للمدرسة أن تقدم شكوى جلسة استماع لإلجراءات المتبعة 
كما ال يجوز للمنطقة التعليمية أن تطلب منك المشاركة  .ضدك

ية للمدرسة في التدخل على مستوى الوالية مع المنطقة التعليم
للحصول على موافقتك لتوفير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

 .والخدمات المرتبطة به
 

إذا رفضت الموافقة على توفير المنطقة التعليمية لتعليم ذوي 
االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به أو إذا لم تستجب 

طقة التعليمية للمدرسة غير ملزمة م موافقتك، فإن المنيلطلب تقد
كما أنه ال يتعين  .المناسب لطفلك المجاني بتقديم التعليم العام

على المنطقة التعليمية أن تقدم لطفلك برنامج التعليم الفردي 
 :عالوة على ذلك ").IEP"المعروف باختصار (
 فإن المنطقة التعليمية ال تنتهك متطلبات توفير تعليم عام •

ب لطفلك في حالة عدم توفيرها لتعليم ذوي مناس مجاني
 االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به لطفلك؛ و

المنطقة التعليمية للمدرسة غير ملزمة بالمطالبة بعقد  •
اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي أو إعداد برنامج 

التعليم الفردي لطفلك لتوفير تعليم ذوي االحتياجات 
  .مرتبطة بهالخاصة والخدمات ال

 
 

ماذا يحدث إذا رفضت الموافقة على خدمة أو نشاط واحد لكني 
أوافق على بعض الخدمات األخرى الواردة في برنامج التعليم 

 ؟األولي الفردي
ال يجوز للمنطقة التعليمية للمدرسة أو أي هيئة أخرى أن 

تحرمك  يلكتستخدم رفضك لتقديم الموافقة على خدمة أو نشاط 

لك من االستفادة من الخدمات أو األنشطة األخرى أنت أو طف
 .للحصول عليها مؤهلالتي يعتبر طفلك 

 
خدمة معينة أو أكثر إال في ال يمكنك اختيار رفض الموافقة على 

تقديم الخدمات ؛ وسيتم برنامج التعليم الفردي األولي فقط
 .خرىاأل
 

أو ماذا يحدث إذا لم أكن أرغب في الموافقة على خدمة معينة 
نشاط معين أثناء المراجعة السنوية لبرنامج التعليم الفردي 

 لطفلي؟
في جميع برامج التعليم الفردي بعد برنامج التعليم الفردي 

األولي، إذا كنت ال توافق على تقديم خدمة معينة لطفلك، فيجب 
 .النزاع حسمأن يتم حل هذا الخالف عن طريق إجراءات 

 
تعليم إلغاء موافقتي على خدمة ماذا إذا غيَّرت رأيي وأردت 

 ا؟هأو الخدمات المرتبطة ب ذوي االحتياجات الخاصة
وإخراج طفلك من كافة الخدمات التعليمية يمكنك إلغاء موافقتك 

ويجب أن يكون هذا اإللغاء . الخاصة والخدمات المرتبطة بها
، االمنطقة التعليمية إلغاء موافقتك كتابًي ىتلقت أن وبمجرد. اكتابًي

 :حدث ما يليي
o  تنفيذ برنامج التعليم الفردي تستمر المنطقة التعليمية في

الخاص بطفلك على النحو المكتوب حتى تقدم لك المنطقة 
 ؛امسبًق اكتابًي اإشعاًرالتعليمية 

o الكتابي الُمسبق على المعلومات  شعارسوف يحتوي اإل
 :التالية
 موجز لالحتياجات التعليمية للطفل؛ •
لم يعد ع الدعم والخدمات التي موجز لجميع أنوا •

 يتلقاها الطفل؛ و
وطرق تنويه بأن الطفل لن يتمتع بأي من الحقوق  •

خروجه من التي ُتقدم لألطفال المعاقين بمجرد الحماية 
 ؛خدمة تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

 
o  كتابي  إشعاربتزويدك بالمنطقة التعليمية بمجرد أن تقوم

يمية عن تنفيذ برنامج التعليم مسبق، فستتوقف المنطقة التعل
الفردي الخاص بطفلك وسوف تعامله كأي طفل غير 

 :ما يلي هذا يعني. معاق
لن تقوم المنطقة التعليمية بإعادة تقييم طفلك كل ثالث   •

 سنوات؛
لن تعقد المنطقة التعليمية أي اجتماعات أخرى   •

 لبرنامج التعليم الفردي؛ و
لجميع سوف ُيعامل طفلك كأي طالب عادي   •

 .اتواالختبار االنضباطاألغراض، بما في ذلك 
 

إلغاء موافقتك على جزء من إذا قررت إلغاء موافقتك، فال يجوز 
يجب إلغاء الموافقة على برنامج . برنامج التعليم الفردي لطفلك

ال توافق على جزء من برنامج إذا كنت . التعليم الفردي بالكامل
اع إجراءات حسم النزاع لحسم فعليك اتبالتعليم الفردي لطفلك، 

  )".والمشكالت كيفية حسم النزاعات"انظر . (الخالف
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تعليم ذوي االحتياجات خدمات إذا قمت بإلغاء موافقتي على 
هل سيكون من حق طفلي ، والخدمات المرتبطة بها الخاصة

 ؟)FAPE" (تعليم عام مجاني مناسب" الحصول على
 كما تعامل أي طفل غيرفلك ال، سوف تعامل المنطقة التعليمية ط
" تعليم عام مجاني مناسب"معاق، ولن تكون مسؤولة عن تقديم 

 .لطفلك
 

بإزالة قمت بإلغاء موافقتي، فهل ستقوم المنطقة التعليمية إذا 
على تلقي الطفل لخدمات اإلشارات المرجعية التي تدل جميع 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به من 
 ت التعليم الخاصة بالطفل؟سجال

المنطقة التعليمية ليست ملزمة بتعديل سجالت طفلك إلزالة ال، 
تعليم ذوي أي إشارات مرجعية تدل على تلقي الطفل لخدمات 

االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به، بسبب إلغاء 
 .موافقتك

 
خدمة هل يمكنني تغيير رأيي وطلب بمجرد إلغاء موافقتي، 

 ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به؟تعليم 
 أوليةكإحالة فسوف يتم التعامل مع طفلك رأيك، إذا غيَّرت نعم، 

. والخدمات المرتبطة بهلخدمة تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
تقييم أولي، وسوف تقوم إلجراء وسوف تطلب المنطقة موافقتك 

 .الخدمات لطفلكبإجراء تقييم أولي قبل تقديم 
 

 ماذا يحدث إذا لم أوافق على إعادة تقييم طفلي؟
 إن المنطقة التعليمية للمدرسة مسؤولة عن توفير التعليم العام

المناسب لطفلك الذي يعاني من إعاقة، وأيًضا تبذل  المجاني
الجهود المعقولة للحصول على موافقتك عندما يكون الطفل 

بشكل أكثر تفصيال  تم شرح هذا المفهوم( .بحاجة إلى إعادة تقييم
 ".)إعادة التقييم"في قسم 

 
إذا لم تستجب أو رفضت أن تقدم موافقتك على إعادة تقييم 
 :طفلك، يجوز للمنطقة التعليمية للمدرسة القيام بأي مما يلي

o  متابعة إعادة التقييم بمراجعة المعلومات المتوفر لدى
ة المنطقة التعليمية للمدرسة الخاصة بطفلك وال تقوم بأي

 اختبارات؛
o  تطلب منك الحضور إلى جلسة تدخل مع أحد مسؤولي

  التدخل المعين من ِقبل الوالية لمحاولة حسم القضية؛
o   تطلب جلسة استماع لإلجراءات المتبعة حيث يحدد أحد

مسؤولي جلسة االستماع ما إذا كان الطفل بحاجة إلى إعادة 
 تقييم؛ أو

o ذه الحالة يجوز في ه .تقرير عدم متابعة إعادة التقييم
للمنطقة التعليمية أن تعتبر طفلك غير مؤهل للحصول على 

 .الخدمات
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ما هي متطلبات الحصول على موافقة األطفال الخاضعين 
 لوصاية الوالية؟

o إذا كان الطفل خاضًعا لوصاية الوالية  :للتقييم األول فقط
وال يعيش مع أولياء األمور، فإن المنطقة التعليمية 

غير ملتزمة بالحصول على موافقة أولياء األمور للمدرسة 
إلجراء التقييم األول لتحديد ما إذا كان الطفل يعاني من 

 :إعاقة، إذا
o  كانت المنطقة التعليمية للمدرسة ال تستطيع العثور

 ر بعد بذل جهود معقولة؛وعلى أولياء األم
o  تم استبعاد حقوق أولياء أمور الطفل وفًقا لقانون

  الوالية؛
o ًقا لقانون الوالية، استبعد أحد القضاة حقوق أولياء وف

األمور التخاذ قرارات تعليمية للطفل ومنح حق 
 .الموافقة على التقييم لشخص آخر

 
 

متى ال تتطلب عملية التقييم أو إعادة التقييم الحصول على 
 موافقتي؟

 :تعتبر موافقتك غير مطلوبة
علومات التي عند مراجعة المنطقة التعليمية للمدرسة الم •

 جمعتها بالفعل كجزء من عملية التقييم أو إعادة التقييم؛ أو
عند تقديم المنطقة التعليمية للمدرسة اختباًرا أو تقييًما لكل  •

األطفال، بغض النظر عن المطالبة بالحصول على 
 .الموافقة لكل طفل

 
 

وضعت طفلي في المنزل ليتلقى تعليمه أو  إذاماذا يحدث 
 :ة خاصة على نفقتي ثموضعته في مدرس

لم أقدم موافقتي على التقييم األول أو إعادة تقييم طفلي؛  •
  أو

 ستجب لطلب الحصول على موافقة؟ألم  •
إذا جعلت طفلك يتلقى تعليمه في المنزل أو قمت بإلحاقه 

 :مدرسة خاصة على نفقتك، فإن المنطقة التعليمية للمدرسةب
o جراءات المتبعة ال يجوز لها تقديم شكوى جلسة استماع لإل

ضدك أو تطلب منك المشاركة في تدخل للمنطقة التعليمية 
على مستوى الوالية للحصول على موافقتك على  ةللمدرس

 تقييم أو إعادة تقييم طفلك؛
o  للحصول على خدمات  مؤهلغير مطالبة باعتبار طفلك

 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة؛
o  ويجب أن تحتفظ تبذل جهوًدا معقولة للحصول على موافقتك

  بسجل لهذه المحاوالت للحصول على موافقتك؛
o  للحصول على خدمات  مؤهلغير مطالبة باعتبار طفلك

 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة؛ و
o  تبذل جهوًدا معقولة للحصول على موافقتك ويجب أن تحتفظ

 .بسجل لهذه المحاوالت للحصول على موافقتك
 

 
 التقييم

 
 ما المقصود بالتقييم؟

التقييم عبارة عن عملية يتم استخدامها لتجميع المعلومات التي 
 .يمكن أن تساعد على تحديد ما إذا كان الطفل يعاني من إعاقة

 .كما أنه يساعد على تحديد االحتياجات التعليمية لطفلك
 

 :إن السبب وراء تقييم طفلك هو
o  الحصول على صورة كاملة لقدرات طفلك كنقطة بداية

يشتمل ذلك على صورة ألداء  .ات التعليميةلتخطيط الخدم
 طفلك من الناحية األكاديمية وكيفية تطور طفلك؛

o  تقديم توصيات حول طرق تلبية االحتياجات التعليمية للطفل؛
 و
o  تحديد ما إذا كان الطفل بحاجة إلي تعليم ذوي االحتياجات

    .الخاصة والخدمات المرتبطة به
 
 

لتحديد ما إذا كان طفلي  اأولًي اًمطلب تقييمن الذي يستطيع أن ي
 بإعاقة؟ امصاًب

أو إدارة تعليم أوهايو أو أي هيئة  ،يجوز لك أنت، ولي األمر
عامة أخرى المطالبة بإجراء تقييم أول لتحديد ما إذا كان طفلك 

 .طفل يعاني من إعاقة
 

يوًما من تلقي طلب التقييم األول، ستقوم المنطقة  30في غضون 
مدرسة الموجودة في المنطقة السكنية بالقيام بأحد التعليمية لل

 :اإلجراءات التالية
o الحصول على موافقتك إلجراء تقييم أول؛ أو  
o  إرسال إشعار كتابي مسبق إلخطارك بأن المنطقة التعليمية

لن  اللمدرسة ال تشك في أن طفلك يعاني من إعاقة وأنه
  .تجري التقييم

 
 

 متى يحتاج طفلي لتقييم؟
طفلك لتقييم عندما تشك المنطقة التعليمية للمدرسة بأن يحتاج 

  .الطفل يعاني من إعاقة
 

إذا كان طفلك يتلقى بالفعل تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
والخدمات المرتبطة به، فإن المنطقة التعليمية تجري عملية 

لتعليم ذوي  مؤهلإعادة تقييم للتأكد من أن طفلك ال يزال 
والخدمات المرتبطة به ولتحديد ما إذا كانت  االحتياجات الخاصة

  .الخدمات التي يحصل عليها طفلك مناسبة
 
 

  ما هي خطوات استكمال التقييم؟
ستحصل المنطقة التعليمية للمدرسة على موافقتك إلجراء 

يوًما  60التقييم، وسيتم استكمال التقييم خالل فترة ال تتجاوز 
  .لمنطقة التعليمية للمدرسةتقويمًيا من تاريخ منحك الموافقة ل

 
بمجرد منحك الموافقة، ستقوم أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة 

 .بإعداد خطة تقييم
  

 :يجب على تقييم طفلك
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استخدام مجموعة متنوعة من أنشطة وأساليب التقييم  •
لتجميع المعلومات حول كيفية تطوير طفلك وتعليمه 

استخدام أحد هذه األساليب هو  .سلوكياتهتحسين و
 المعلومات التي تقدمها؛

o  أال يستخدم تقدير أو تدبير واحد على أنه سبب تحديد ما إذا
كان الطفل يعاني من إعاقة من عدمه ولتحديد البرنامج 

 .التعليمي المناسب لطفلك
o  استخدام تقديرات واختبارات مالئمة لتوضيح طريقة تفكير

ر ذلك على طفلك وتأثي نمووسلوك والحالة البدنية ومستوى 
  إعاقة طفلك؛

o  استخدام أدوات التقدير باللغة األصلية لطفلك أو أسلوب
اتصال آخر وأن يكون ذلك في شكل يوفر معلومات دقيقة 

إال إذا تعذر القيام (حول كيفية عمل وتطوير سلوك طفلك 
  ؛)بذلك بشكل عملي

o أي أن تتم بطريقة ال  :ةزاستخدام أدوات تقدير غير متحي
فلك واآلخرين، بغض النظر عن الخلفية تفرق بين ط

 الثقافية أو جنس أو إعاقة طفلك؛
o استخدام معلومات الخلفية التي يقدمها أولياء األمور. 

خارج المنطقة التعليمية  أخصائيينيشتمل ذلك على تقارير 
 للمدرسة؛

o  جمع المعلومات المفيدة في تحقيق طفلك للتقدم في المنهج
لذي لم يلتحق بالمدرسة بعد العام أو بالنسبة للطفل ا

  المشاركة في أنشطة نموذجية لهذه المجموعة العمرية؛
o  تضمين مواد الغرض منها توضيح احتياجات تعليمية

 .معينة، وليس فقط قياس الذكاء
o  استخدام اختبارات وتقديرات فقط لألغراض المحددة لها

 والتي تعتبر مناسبة لهذه األغراض؛ و
o أخصائيات تم تقديمها بواسطة تضمين اختبارات وتقدير 

مدرب باستخدام اإلرشادات التي قدمها من قام بإعداد 
 .االختبار

يجب أن يقدر التقييم كل المجاالت المرتبطة باإلعاقة المشتبه 
 :بإصابة طفلك بها، بما في ذلك ما يلي، إن كان مناسًبا

o الصحة؛ 
o الرؤية؛ 
o السمع؛ 
o التطور االجتماعي والعاطفي؛ 
o ام؛الذكاء الع 
o األداء األكاديمي؛ 
o  ؛)االستماع والحديث والكتابة(قدرات التواصل 
o  ؛ )القدرات التي تتطلب الحركة والتنسيق(القدرات الحركية

 أو
o  االستعداد أو مستوى اإلنجاز أو المعامالت األخرى عندما

يعاني طفلك من حدود تؤثر على الحواس أو التنسيق أو 
 .التحدث

  
 .جاالت أخرى كجزء من تقييم الطفلكما تستطيع طلب تقدير م

 
تتحمل المنطقة التعليمية للمدرسة كل أجزاء التقييم التي اتفقت 

أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة على القيام بها في خطة التقييم، 
إذا  .بما في ذلك التقييمات الطبية، وال تتحمل أنت أية تكاليف

لمدرسة على كل تعذر االتفاق بينك وبين المنطقة التعليمية ل
أجزاء خطة التقييم، تستطيع بدء خطوات حسم النزاع مع 

حسم النزاعات "انظر قسم ( .المنطقة التعليمية للمدرسة
 ".)والمشكالت

 
 

  استكمال التقييم؟ دماذا يحدث عن
عند استكمال كل أجزاء التقييم، يتعين على فريق برنامج التعليم 

 :إن أمكن، القيام بما يلي الفردي والمهنيين المؤهلين اآلخرين،
o مراجعة نتائج التقييم؛ و 
o يجب أن يلخص التقرير  .إعداد تقرير فريق التقييم

 .المعلومات التي تم تجميعها خالل عملية التقييم
 

ولي أمر، ما ك، بمشاركتك أنت األخصائيينستحدد مجموعة من 
 .إذا كان طفلك يعاني من إعاقة

 
سيقوم فريق فيعاني من إعاقة، إذا ما قررت المجموعة أن طفلك 

 .برنامج التعليم الفردي بإعداد برنامج تعليم فردي لطفلك
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إذا كان طفلي يعاني من مشكالت في القراءة أو الرياضيات، 
 طفل يعاني من إعاقة؟ رفهل يعتب

لن تعتبر المجموعة طفلك يعاني من إعاقة إذا كان السبب الوحيد 
 :لمعاناة الطفل هو أن الطفل

 
o لم يتلق اإلرشادات األساسية المناسبة في القراءة؛ 
o لم يتلق اإلرشادات المناسبة في الرياضيات؛ أو 
o يسمى هذا  .استخدام اللغة اإلنجليزية قدرات محدودة في وذ

 .(LEP)" كفاءة محدودة في اللغة اإلنجليزية"أيًضا 
 
 

كيف ستحدد المجموعة ما إذا كان طفلي يعاني من إعاقة معينة 
 لتعليم؟في ا

عند تحديد ما إذا كان طفلك يعاني من إعاقة تعليم معينة، فإن 
  :المجموعة

o  قد تستخدم عملية تعتمد على استجابة طفلك لطرق تدريس
معينة أثبتت األبحاث نجاحها مع األطفال الذين في عمر 

  طفلك وصفه الدراسي؛
o قد تستخدم إجراءات أخرى أثبتت األبحاث نجاحها؛ و 
o أن تأخذ في اعتبارها ما إذا كان هناك فرق غير ملزمة ب

كبير بين ذكاء طفلك واإلنجاز في الحديث والكتابة 
والقراءة وفهم ما يتم سماعه وقراءته وحل مسائل 

  .الرياضيات
 
 

 ما هو اإلطار الزمني لتحديد ما إذا كان طفلي يعاني من إعاقة؟
 :التقييم األول يجب :التقييم األول

o  يوًما من الحصول على الموافقة  60إجراؤه في غضون
  على التقييم؛ و

o  أن يتكون من أنشطة لتحديد ما إذا كان طفلك يعاني من
 إعاقة ولتحديد االحتياجات التعليمية لطفلك؟

 
 60ال يتطلب األمر استكمال التقييم األول في غضون  :استثناء

 :يوًما في حالة
o لم تحضر طفلك أكثر من مرة للتقييم؛ أو 
o  طفلك في منطقة تعليمية جديدة في النطاق السكني  ميقيتتم

يوًما من تاريخ تقديمك لموافقتك ولم تحدد  60في غضون 
المنطقة التعليمية السابقة لمدرسة الطفل ما إذا كان طفلك 

 :يحدث ذلك فقط في حالة .يعاني من إعاقة
كانت المنطقة التعليمية للمدرسة الجديدة تجري  •

  ال التقييم؛ وتقدًما مقبول نحو استكم
اتفقت أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة الجديدة  •

 .على وقت محدد الستكمال التقييم
 .للحصول على المزيد من المعلومات" االنتقال"راجع قسم 

 
لن يعتبر الفرز البسيط الذي يتم للطالب بواسطة أحد  :الفرز

يم المدرسين أو المتخصصين لتحديد اإلستراتيجيات المناسبة لتعل
 مؤهلطفلك المنهج بمثابة تقييم لتحديد ما إذا كان طفلك 

للحصول على تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات 
 .المرتبطة به

 
سوف تقدم لك المنطقة التعليمية للمدرسة  :تقرير فريق التقييم

نسخة من تقرير فريق التقييم قبل اجتماع برنامج التعليم 
يوًما من تاريخ  14 من رثأك مرورالفردي، لكن ليس بعد 

انظر ( .إثبات أهلية الطفل للحصول على برنامج التعليم الفردي
 )تقرير فريق التقييمللحصول على تعريف " التعريفات"

 
 

 إعادة التقييم
 

 ما الهدف من إعادة التقييم؟
إن الهدف من إعادة التقييم هو تحديد ما إذا كان الطفل ال يزال 

  .االحتياجات التعليمية لطفلك يعاني من إعاقة وتحديد
 

 :تتم مراجعة المعلومات التي يتم جمعها واستخدامها لتقرير
o  ما إذا كان الطفل ال يزال بحاجة إلى تعليم ذوي االحتياجات

  الخاصة والخدمات المرتبطة به؛ و
o  إذا كانت هناك حاجة إلى أية إضافات أو تغييرات على

مات المرتبطة به تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخد
 :لتمكين طفلك من

القابلة للقياس الواردة في برنامج  ةتلبية األهداف السنوي •
  التعليم الفردي؛ و

 .المشاركة في منهج التعليم العام، إن أمكن •
 
 

 متى يجب القيام بإعادة التقييم؟
 :يجب القيام بإعادة التقييم في الحاالت التالية

درسة أن الخدمات التعليمية إذا حددت المنطقة التعليمية للم •
والخدمات ذات الصلة التي يحصل عليها الطفل تتطلب 

  إعادة تقييم؛
 إذا طلبت أنت ومدرس طفلك إعادة تقييم؛ •
عند انتقال طفلك من خدمات تعليم ذوي االحتياجات  •

إلى خدمات تعليم ذوي  ألطفال الروضةالخاصة 
 في سن ناالحتياجات الخاصة بالنسبة لألطفال الذي

 المدرسة؛
 إجراء تغيير على فئة إعاقة طفلك؛ أو •
 .قبل تحديد أن طفلك لم يعد يعاني من إعاقة •

 
ال يتطلب األمر إعادة تقييم في حالة انتهاء أهلية طفلك  :مالحظة 

نتيجة للتخرج من المدرسة الثانوية بدرجة عادية أو نتيجة لبلوغ 
 .عاًما 22طفلك عمر 

 
 :إعادة التقييم

o ا أكثر من مرة واحدة كل عام، إال إذا اتفقت ال يمكن طلبه
 أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة على مرة واحدة؛ و

o  يجب القيام به مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات، إال
إذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة على عدم 

  .ضرورة التقييم
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له على ماذا يحدث عندما يحين وقت إعادة تقييم طفلي لحصو
 خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة؟
 :ستقوم المنطقة التعليمية للمدرسة بما يلي

o دعوتك للمشاركة في عملية إعادة التقييم؛ 
o ية إعادة التقييم، بما في ذلك حقك في الحصول لشرح عم

طفل كعلى تقدير لتحديد ما إذا كانت حالة طفلك ال تزال 
  ؛ت التعليمية لطفلكيعاني من إعاقة ولتحديد االحتياجا

o تقديم إشعار كتابي سابق لك؛ و 
o  الحصول على الموافقة الكتابية منك في حالة ضرورة

 .القيام بتقديرات جديدة أو إذا طلبتها بنفسك
 

ربما تتقدم عملية إعادة التقييم، بما في ذلك التقديرات 
واالختبارات الجديدة، إذا أظهرت المنطقة التعليمية للمدرسة 

على سجالت بالجهود المعقولة التي بذلتها للحصول  وحافظت
يشتمل ذلك على المكالمات  .على موافقتك وعدم استجابتك

 .الهاتفية أو اإلشعار الكتابي أو الزيارات التي تمت إلى منزلك
 
 

 ماذا يحدث خالل عملية إعادة التقييم؟
خالل عملية ) الذي يشملك(يقوم فريق برنامج التعليم الفردي 

ة التقييم، متى أمكن ذلك، بمراجعة المعلومات الواردة في إعاد
 :التقييم السابق لطفلك و

o  توفرها (تحديد الحاجة إلى تقديرات ومعلومات إضافية
لتحديد ما إذا كان الطفل ال ) المنطقة التعليمية للمدرسة

وما إذا كان طفلك بحاجة إلى تغيير في  امؤهًليزال 
 الخدمات التي يتلقاها؛ أو

o ديد عدم الحاجة إلى المزيد من المعلومات عن طفلك تح
الستمرار أهليته، وأن المنطقة التعليمية تتوفر لديها 

إذا  .معلومات كافية لتحديد الخدمات التي يحتاج إليها طفلك
أقر الفريق عدم ضرورة الحصول على معلومات إضافية 

من  مسبق إلعادة التقييم، سوف تحصل على إشعار كتابي
ة التعليمية إلخطارك بأسباب عدم الحاجة إلى المنطق

للحصول على  مؤهالمعلومات إضافية وأن طفلك ال يزال 
 .تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به

 
 واألخصائيون المؤهلونإذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي 

ن عدم الحاجة إلى معلومات إضافية، يجب أن تخطرك واآلخر
ة التعليمية بأنك تتمتع بحق المطالبة لتحديد ما إذا كان المنطق

طفلك ال يزال يعاني من إعاقة ولتحديد االحتياجات التعليمية 
 .لطفلك

 
 

ماذا يحدث إذا كنت ال أوافق على تقييم المنطقة التعليمية 
 للمدرسة؟

  :إذا كنت ال توافق على تقييم المنطقة التعليمية للمدرسة، تستطيع
o تعليمي خاص  طلب تقييم)IEE(؛ أو 
o  اتخاذ إجراءات لحسم عدم االتفاق مع المنطقة التعليمية

 ".)حسم النزاعات والمشكالت"انظر قسم ( .للمدرسة
 

 

 تقييم تعليمي خاص
 

 ما هو التقييم التعليمي الخاص؟
عبارة عن تقييم يتم إجراؤه  (IEE)التقييم التعليمي الخاص 

ة المنطقة التعليمية بواسطة فاحص مؤهل غير معين بواسط
 .لمدرسة طفلك

 
تقييم المنطقة التعليمية للمدرسة الخاص  علىإذا كنت ال توافق 

في ظل ظروف معينة تستطيع الحصول على تقييم فبطفلك، 
أي ليس على (تعليمي خاص لطفلك على حساب النفقة العامة 

 ).نفقتك
 
 

ليمي حتى يتم إجراء تقييم تع اما هي الشروط التي يجب تلبيته
 خاص على حساب النفقة العامة؟

تستطيع الحصول على تقييم تعليمي خاص لطفلك على حساب 
وعندما . النفقة العامة عندما ال توافق على تقييم المنطقة التعليمية

تزودك  فيمكن أنتطلب الحصول على تقييم تعليمي خاص، 
ات، على التقييمالمنطقة التعليمية بقائمة من المعايير التي ُتطبق 

مؤهالت القائمين على عملية التقييم والتقييدات بما في ذلك 
تقوم المنطقة ولكي . احتواء التكلفة المعقولةومعايير  الجغرافية
اتباع هذه الخاص، يجب  يالتعليمالتقييم بدفع تكاليف التعليمية 

تستدعي عدم توضيح أن هناك ظروف خاصة المعايير أو 
منطقة التعليمية بفرض أن تقوم ال وال يمكن. تطبيق هذه المعايير

حساب الخاص على التقييم التعليمي إجراء على أي قيود أخرى 
االختبارات والتقييمات التي يمكن ويتم تحديد . النفقة العامة

عن طريق كجزء من التقييم التعليمي الخاص إجراؤها 
 .إجراء التقييمات من ِقبل المنطقة التعليميةالتي تحكم متطلبات ال

 
 

 كيف أستطيع أن أحصل على تقييم تعليمي خاص؟
بناًء على طلبك، يجب أن تقدم لك المنطقة التعليمية للمدرسة 

المعلومات المتعلقة باألماكن التي تستطيع من خاللها الحصول 
على تقييم تعليمي خاص لطفلك ومتطلبات المنطقة التعليمية 

ب النفقة على حسا للمدرسة الخاصة بإجراء تقييم تعليمي خاص
  .العامة

 
تستطيع إما استخدام مسؤول عن تقييم من القائمة التي تحتفظ بها 
المنطقة التعليمية أو اختبار مسؤول التقييم حسب ما تريد والذي 

 .يلبي متطلبات المنطقة التعليمية
 
 

التعليمية الخاصة التي أستطيع الحصول  اتكم يبلغ عدد التقييم
 عليها؟

تقييم تعليمي خاص واحد على حساب يحق لك الحصول على 
النفقة العامة في كل مرة تقوم بها المنطقة التعليمية بإجراء تقييم 

 .ال توافق عليه
 
 

 هل يجب أن أشرح لماذا أطلب تقييًما تعليمًيا خاًصا؟
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إذا طلبت تقييًما تعليمًيا خاًصا، ربما تطلب منك المنطقة التعليمية 
على تقييم المنطقة  للمدرسة أن توضح أسباب اعتراضك

وال يحق لك الشرح، إذا كنت ال ترغب في  .التعليمية للمدرسة
  .ذلك
 
 

 ماذا سيحدث إذا طلبت تقييًما تعليمًيا خاًصا؟
إذا طلبت تقييًما تعليمًيا خاًصا على حساب النفقة العامة، يتعين 

على المنطقة التعليمية للمدرسة، وبدون تأخير، القيام بأحد 
 :لتاليةاإلجراءات ا

o تقديم تقييم تعليمي خاص لطفلك على حساب النفقة العامة؛ أو 
o  تقديم شكوى إجراءات متبعة لطلب جلسة استماع للتأكيد

 .على أن تقييم المنطقة التعليمية صحيح
 
 
 
 
 

ماذا يحدث إذا لم أخبر المنطقة التعليمية أنني سوف أحصل 
 أوافق على تقييم تعليمي خاص لطفلي، لكني أخبرهم أنني ال

  على تقييم المنطقة التعليمية؟
طالما أن التقييم التعليمي الخاص الذي تحصل عليه يلبي 

متطلبات المنطقة التعليمية الخاصة بالتقييمات التعليمية الخاصة، 
فإن المنطقة التعليمية فور حصولها على نسخة من التقييم سوف 

 :تقوم بأحد اإلجراءات التالية
o التعليمي الخاص؛ أو تدفع تكلفة التقييم  
o  تقدم طلًبا لبحث اإلجراءات المتبعة في جلسة استماع لكي

توضح أن مسؤول التقييم الخاص الذي استعنت به ال 
يلبي متطلبات المنطقة التعليمية أو للتأكيد على أن تقييم 

  .المنطقة التعليمية صحيح
 
 

 هل يستطيع أي شخص آخر أن يطلب تقييًما تعليمًيا خاًصا؟
عم، إذا طلبت جلسة استماع لإلجراءات المتبعة ألنك ال توافق ن

على تقييم المنطقة التعليمية للمدرسة، فإن مسؤول جلسة 
جزء من جلسة كاالستماع قد يطلب تقييًما تعليمًيا خاًصا 

في هذه الحالة، يجب القيام بالتقييم التعليمي الخاص  .االستماع
 .على حساب التكلفة العامة

 
 

دث إذا ما قرر مسؤول جلسة استماع اإلجراءات ماذا يح
 المتبعة أن تقرير المنطقة التعليمية للمدرسة مناسب؟

إذا ما قرر مسؤول جلسة االستماع أن تقييم المنطقة التعليمية 
للمدرسة صحيح أو مناسب، فإنك ال تزال تتمتع بحق الحصول 

  .على نفقتك الخاصةعلى تقييم تعليمي خاص 
 
 

منطقة التعليمية للمدرسة التقييم التعليمي هل ستدرس ال
  الخاص الذي حصلت عليه لطفلي؟

إذا حصلت على تقييم تعليمي خاص على حساب النفقة العامة أو 
إذا ما شاركت المنطقة التعليمية للمدرسة في التقييم الذي حصلت 

 :عليه على نفقتك الخاصة، فإن نتائج التقييم التعليمي الخاص
o  ة للمدرسة في اعتبارها، إذا يالمنطقة التعليميجب أن تضعها

كانت تلبي متطلبات المنطقة التعليمية، وذلك في أي قرار 
  ؛تتخذه مرتبط بتوفير تعليم عام مناسب مجاني لطفلك

o  يمكن أن يقدمها أي طرف على أنها دليل في جلسة استماع
 .اإلجراءات المتبعة لطفلك
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 )IEP(برنامج التعليم الفردي 
 
 هو برنامج التعليم الفردي؟ما 

عبارة عن بيان مكتوب لطفل  (IEP)برنامج تعليمي الفردي 
يعاني من إعاقة يشرح األهداف التعليمية التي سيعمل طفلك 

كما أنه يشرح الدعم والخدمات  .على أساسها خالل العام التالي
التي يكون طفلك بحاجة إليها لتلبية األهداف الواردة في برنامج 

 .م الفرديالتعلي
 

تتطلب تشريعات الوالية والتشريعات الفيدرالية تطوير برنامج 
التعليم الفردي ومراجعته وتنقيحه في اجتماع ألفراد مؤهلين بما 

  .في ذلك أنت، ولي األمر
 
 

 متى يتعين أن يحدث اجتماع برنامج التعليم الفردي؟
 30يجب عقد اجتماع إلعداد برنامج التعليم الفردي في غضون 

يوًما من اتخاذ قرار بأن الطفل بحاجة إلى خدمات تعليم ذوي 
يجب أن يبدأ تنفيذ  .االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به

برنامج التعليم الفردي في أقرب فرصة بعد عقد اجتماع التعليم 
  .الفردي

 
 

متى يجب أن يتم استكمال برنامج التعليم الفردي وأن يبدأ 
 تنفيذه؟
o أو (استكمال برنامج التعليم الفردي األول  يجب أن يتم

 :في أقصر فترة ممكنة من الفترات التالية) األصلي
يوًما تقويمًيا من قرار احتياج الطفل  30في غضون  •

لخدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات 
 المرتبطة به؛

يوًما تقويمًيا من استالم موافقة أولياء  90في غضون  •
  قييم؛ أواألمور على الت

يوًما من تقديم طلب ولي األمر أو  120في غضون  •
 .المنطقة التعليمية للمدرسة طلًبا للحصول على تقييم

o  يجب أن يسري تنفيذ برنامج التعليم الفردي بحلول عيد
  .ميالد الطفل الثالث وفي بداية كل سنة دراسية بعد ذلك

 
 

 ماذا يحتوي برنامج التعليم الفردي؟
 :التعليم الفردي على ما يلييحتوي برنامج 

o معلومات حول مستقبل الطفل؛ 
o معلومات حول الحالة الدراسية والسلوكية لطفلك.  
يجب أن تخبرك هذه المعلومات كيف أن إعاقة طفلك  •

تؤثر على مشاركته وتقدمه الذي يتم إحرازه في المنهج 
هو نفس المنهج الذي يتعلمه األطفال الذين ال يعانون (العام 

  ).اقةمن إع
، )أعوام 5-3البالغين من العمر (بالنسبة ألطفال الروضة  •

يجب أن تخبرك هذه المعلومات كيف أن اإلعاقة تؤثر على 
مشاركة طفلك في أنشطة المدرسة المناسبة ألطفال مرحلة 

 .الروضة

o  بيان باألهداف التي يمكن قياسها سنوًيا، بما في ذلك
 .ياتهاألهداف بما يجب أن يتعلمه طفلك وسلوك

o قصيرة  اكما يجب أن تتضمن المعلومات محددات أو أهداًف
 :األجل تخص التعليم والسلوكيات تم إعدادها حتى

تلبي احتياجات طفلك الناتجة عن إعاقته، وذلك حتى  •
يستطيع طفلك المشاركة وإحراز تقدم في منهج التعليم 

 العام؛ و
ن تلبية االحتياجات التعليمية األخرى لطفلك الناجمة ع •

 اإلعاقة؛
o لما يلي فوص: 

قياس التقدم الذي أحرزه طفلك نحو تلبية األهداف  •
 السنوية؛ و

موعد تقديم التقارير المنتظمة الخاصة بالتقدم الذي  •
يمكن أن تكون  .أحرزه طفلك نحو تلبية األهداف السنوية

هذه التقارير فصلية أو تقارير دورية أخرى يتم إصدارها 
 ارير؛في نفس الوقت كبطاقات تق

o  بيان لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات
والخدمات ) اإلضافية(المرتبطة به والمساعدة الملحقة 

التي سيتم تقديمها لطفلك، وبيان بتعديالت البرنامج أو 
دعم أفراد المدرسة الذي سيتم تقديمه حتى يتمكن طفلك 

 :من
 التقدم نحو الوصول إلى األهداف السنوية؛ •
تقدم في المناهج العامة والمشاركة في المشاركة وال •

أنشطة المدرسة التي تتم خارج الفصل الدراسي، إن أمكن؛ 
 و

التعلم والمشاركة في أنشطة المدرسة مع األطفال  •
 .اآلخرين الذي يعانون والذين ال يعانون من إعاقات

o  شرح لدرجة، إن وجدت، عدم مشاركة طفلك مع األطفال
في الصف الدراسي العادي وفي الذين ال يعانون من إعاقات 

 أنشطة المدرسة األخرى؛
o  بيان ألي تعديالت فردية تعتبر ضرورية لقياس أداء طفلك

في التقييمات التي تتم على مستوى الوالية والمنطقة 
بيان يوضح أسباب عدم مشاركة طفلك في  .التعليمية

االختبار الدوري واألسباب التي تكمن وراء أن التقييم 
لذي تم اختياره يعتبر مناسًبا لطفلك، وذلك إذا قرر المختلف ا

فريق برنامج التعليم الفردي أن طفلك سوف يخضع لتقييم 
مختلف في اختبار إنجازات معين أو دوري أو على مستوى 

 .الوالية أو على مستوى المنطقة التعليمية
o  التاريخ الذي تخطط المنطقة التعليمية للمدرسة له لبدء توفير

وإجراء التعديالت الموضحة في برنامج التعليم الخدمات 
الفردي وأين ومتى وحتى متى يتعين تقديم هذه الخدمات 

 ؛ و")التعريفات"في قسم التعديالت انظر (والتعديالت 
o  بيان يوضح أن طفلك قد تم إخطاره بالحقوق التي سيتمتع بها

عاًما وذلك قبل سنة  18عند بلوغه  IDEAبموجب قانون 
الوالية قانون من بلوغ طفلك سن الرشد بموجب  على األقل

 ).عاًما في أوهايو 18(
 

 
ما الذي يجب أن يضعه فريق برنامج التعليم الفردي في 

 اعتباره عند إعداد برنامج التعليم الفردي؟
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 :يجب أن يضع فريق برنامج التعليم الفردي ما يلي في االعتبار 
o نقاط القوة التي يتسم بها طفلك؛ 
o ت التي تقلقك فيما يتعلق بتحسين تعليم طفلك؛الموضوعا 
o نتائج التقييم األول أو األحدث لطفلك؛ 
o  نتائج أداء طفلك في التقييمات التي تمت على مستوى

 مستوى المنطقة التعليمية؛ وعلى الوالية أو 
o  ماذا يجب أن يتعلمه طفلك وطريقة تطويره وتحسين

  .سلوكياته
 
 

 التعليم الفردي في االعتبار؟ماذا أيًضا يجب أن يضعه فريق 
على فريق التعليم الفردي أن يراجع ويضع في  ايجب أيًض

 :االعتبار العوامل الخاصة التالية
o تعليم ذوي االحتياجات  ةانتقال طفلك من مرحلة خدم

إلى خدمات تعليم ) أعوام 5-3(الخاصة في الروضة 
 21-6(ذوي االحتياجات الخاصة في عمر المدرسة 

 ؛)عاًما
o النتقال من حياة ليان بالخدمات التي سيحتاج إليها طفلك ب

 14المدرسة الثانوية إلى حياة البالغين، بداية من عمر 
أو أصغر، إذا ما قرر فريق برنامج التعليم الفردي (عاًما 

عاًما يركز  14بيان االنتقال هذا في عمر  ).ضرورة ذلك
بية مثل الدورات التدري(على الدورات الدراسية لطفلك 

يجب تحديث هذا  ).المتقدمة أو برنامج التعليم المهني
 البيان سنوًيا؛

o  عاًما، بيان يتم تحديثه سنوًيا يخص 16بداية من عمر: 
األهداف المناسبة لطفلك، اعتماًدا على التقييمات،  •

المرتبطة بالتدريب والتعليم الذي سيقوم بإعداد الطفل 
 التخرج؛ و للتوظيف وإن أمكن، الحياة المستقلة بعد

) بما في ذلك الدورات التدريبية(خدمات االنتقال  •
 المطلوبة لمساعدة طفلك على الوصول إلى هذه األهداف؛

o  استخدام طرق إيجابية لتشجيع السلوك الجيد
وإستراتيجيات أخرى للتعامل مع السلوكيات إذا كان 

 .سلوك طفلك يؤثر على تعليمه أو تعليم اآلخرين
o ني التي تتعامل مع االحتياجات الفردية برامج التعليم البد

 لطفلك؛
o  وهي (حاجة طفلك لخدمات مطلوبة بعد السنة الدراسية

خدمات يتم تقديمها بعد السنة الدراسية التي تبلغ مدتها 
 ؛)يوًما 180

o  الحاجة إلى تعلم لغة برايل إذا كان طفلك يعاني من إعاقة
 ؛ةبصري

o ى االستماع احتياجات التواصل لطفلك، والتي تشتمل عل
إذا كان طفلك أصم أو يعاني  .والتحدث والقراءة والكتابة

من صعوبة في السمع، يجب أن يضع فريق برنامج 
التعليم الفردي في االعتبار احتياجات اللغة والتواصل 

يجب أن يضع في االعتبار الفرص التي ستتاح  .لطفلك
لطفلك للتواصل المباشر مع زمالء الفصل الدراسي 

ين والمعالجين بلغة طفلك وبأسلوب التواصل والمدرس
يشتمل  .الذي يتبعه والمستوى األكاديمي وكامل احتياجاته

ذلك على فرص التعليم الخاص لطفلك حسب لغته 
 وطريقة تواصله؛

o  ،احتياجات لغة طفلك اعتماًدا على برنامج التعليم الفردي
دة إذا كانت قدرة الطفل على استخدام اللغة اإلنجليزية محدو

 ؛")LEP" اإلنجليزية اللغة في محدودة كفاءة طفلك يعرض(
 و
o حاجة طفلك إلى خدمات وأجهزة تقنية مساعدة. 
 
 

 ما هي ترتيبات اجتماع إعداد برنامج التعليم الفردي؟
يتم إعداد ترتيبات اجتماع برنامج التعليم الفردي بواسطة 

 :المنطقة التعليمية وفًقا لما يلي
o لك بموعد االجتماع في وقت مبكر أو طف/سيتم إخطارك و

 ؛للتأكد من إتاحة فرصة لك لحضور االجتماع
o ؛سيتم تحديد موعد ومكان االجتماع بعد اتفاق الجميع 
o  يجب أن تشتمل إشعارات االجتماع على غرض ووقت

 ؛وموقع االجتماع وأسماء الحضور
o  إذا لم تتمكن من حضور االجتماع، يجب أن تستخدم المنطقة

لمدرسة وسائل أخرى للسماح لك بالمشاركة في التعليمية ل
 ؛االجتماع، مثل المكالمات الهاتفية الفردية أو الجماعية

o  يمكن إجراء اجتماع بدونك إذا لم تتمكن المنطقة التعليمية
 .للمدرسة من إقناعك بالحضور

o  يجب أن تحتفظ المنطقة التعليمية بسجل للمحاوالت التي
 .بذلتها للوصول إليك

o تخذ المنطقة التعليمية للمدرسة أية إجراءات ترى يجب أن ت
أنها ضرورية للتأكد من فهمك لما سيحدث في اجتماع فريق 

برنامج التعليم الفردي، بما في ذلك ترتيب حضور مترجم 
شفوي إذا كنت تعاني من مشكالت في السمع أو إذا كنت ال 

 .تفهم اللغة اإلنجليزية
o للمدرسة نسخة كاملة  يجب أن توفر لك المنطقة التعليمية

من برنامج التعليم الفردي لطفلك بدون أية تكلفة وذلك في 
يوًما من استكمال اجتماع برنامج التعليم  30غضون 
 .الفردي

 
 

ماذا يحدث إذا لم أتفق أنا والمنطقة التعليمية على محتويات 
  برنامج التعليم الفردي؟

ق بشأن محتويات إذا لم تتوصل أنت والمنطقة التعليمية إلى اتفا
 :برنامج التعليم الفردي، تستطيع

o  ؛"تسهيل برنامج التعليم الفردي"طلب 
o طلب تدخل؛ أو 
o حسم "انظر قسم ( .المشاركة في أشكال أخرى لحسم النزاع

 ".)النزاعات والمشكالت
 
 

 من هم أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي؟
نامج التعليم يجب أن تتأكد المنطقة التعليمية أن أعضاء فريق بر

 :الفردي لكل طفل هم
o أنت، ولي األمر؛ 
o طفلك، إن كان مناسًبا؛ 
o  إذا كان طفلك، (على األقل أحد المدرسين النظاميين للطفل

 ؛)أو يجوز له، مشارًكا في بيئة تعليم منتظمة
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o  مدرس واحد على األقل من مدرسي تعليم ذوي االحتياجات
االحتياجات  الخاصة أو، إن أمكن، أحد موفري تعليم ذوي

على سبيل المثال معالج مهني أو أخصائي (الخاصة لطفلك 
 ؛)في لغة الحديث

o  ممثل عن المنطقة التعليمية للمدرسة والمؤهل لتقديم أو
اإلشراف على التدريس الذي تم إعداده خصيًصا ليلبي 

يجب  .احتياجات فريدة لألطفال الذين يعانون من اإلعاقات
عليمية المنهج العام ومدى توفر أن يعرف ممثل المنطقة الت

 مصادر المنطقة التعليمية للمدرسة؛
o  شخص يستطيع شرح كيف أن نتائج التقييم سوف تؤثر على

يمكن أن يكون هذا الشخص أحد أعضاء الفريق  .التعليم
 الواردين في النقط السابقة؛

o  حسب ما ترى المنطقة التعليمية، يمكن أن يحضر االجتماع
عون بالمعارف أو الخبرات الخاصة ن يتمتوأشخاص آخر

ن عن الخدمات ذات والمتعلقة بطفلك، بما في ذلك المسؤول
  الصلة متى أمكن ذلك؛

o  يجب أن تدعو المنطقة التعليمية طفلك الذي يعاني من إعاقة
لحضور اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي الخاص بالطفل 

د التخرج إذا كان هدف االجتماع هو دراسة أهداف الطفل بع
وخدمات االنتقال التي ستكون مطلوبة لمساعدة الطفل على 

 تلبية هذه األهداف؛ و
o  يجب أن تدعو المنطقة التعليمية أحد ممثلي أي من الهيئات

تكاليف خدمات االنتقال  عالمشاركة التي يمكن أن تقدم أو تدف
حسب اإلمكانية المتاحة، مع موافقة أولياء األمور أو الطفل 

 .عاًما 18غ من العمر الذي بل
 
 

متى ال يتطلب األمر حضور أحد أعضاء فريق برنامج التعليم 
كيف يمكن قبول عذر  الفردي الجتماع برنامج التعليم الفردي؟

أحد أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي عن عدم حضور 
 اجتماع برنامج التعليم الفردي؟

عدم يستطيع أحد أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي  •
حضور أٍي من أجزاء اجتماع برنامج التعليم الفردي إذا 

وافق ولي األمر والمنطقة التعليمية كتابة على أن حضور 
يمكن أن يحدث ذلك فقط ألن  .هذا العضو غير ضروري

أو الخدمات ) المواد(مجال هذا العضو في المنهج 
 .المرتبطة لن يتم تغييرها أو مناقشتها في االجتماع

عدم حضور أحد أعضاء فريق برنامج التعليم  يمكن قبول •
الفردي ألي جزء من أجزاء اجتماع برنامج التعليم الفردي 

عندما ال يشتمل االجتماع تغيير أو مناقشة مجال العضو 
 .في المنهج أو الخدمات المرتبطة به في ظل هذه الظروف

يجب أن يوافق كل من ولي األمر والمنطقة التعليمية  •
على قبول عذر عدم حضور العضو؛  للمدرسة كتابة

 و
يقدم عضو فريق برنامج التعليم الفردي تعليقات حول  •

يجب  .تطوير برنامج التعليم الفردي قبل االجتماع
تقديم هذا التعليق كتابة إلى ولي األمر وفريق برنامج 

 .التعليم الفردي
o  إذا خضع طفلك من قبل لخدمات الجزءC  من قانون

IDEA )يجب )تقل أعمارهم عن عامين لألطفال الذين ،

توجيه دعوة لحضور اجتماع برنامج التعليم الفردي، 
أو أي ممثل آخر لنظام  Cحسب طلبك، إلى منسق الجزء 

 .الجزء للمساعدة في االنتقال السلس للخدمات
 
 

برنامج  اتكم عدد تغييرات برامج التعليم الفردية واجتماع
 لتعامل معها؟التعليم الفردي المرتبطة التي سيتم ا

يمكن التعامل مع التغييرات التي ستطرأ على برامج التعليم 
الفردية واالجتماعات الضرورية للقيام بهذه االجتماعات كما 

 :يلي
o  عند إجراء تغييرات على برنامج التعليم الفردي الخاص

بطفلك بعد اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي للسنة 
والمنطقة التعليمية للمدرسة الدراسية، يمكن أن تتفق أنت 

على عدم المطالبة بعقد اجتماع لفريق برنامج التعليم 
من ذلك، يمكن أن  ابدًل .الفردي إلجراء هذه التغييرات

تحدد أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة التغييرات المطلوبة 
إذا قمت بتغييرات بهذه الطريقة، يجب أن تضمن  .وتدوينها

مدرسة إخطار فريق برنامج التعليم المنطقة التعليمية لل
 .الفردي بهذه التغييرات

o  إلى المدى الممكن، يجب أن تحاول المنطقة التعليمية
للمدرسة عقد اجتماع إعادة تقييم واألنواع األخرى الجتماع 

 .فريق برنامج التعليم الفردي لطفلك
o  بمجرد االتفاق على تغييرات برنامج التعليم الفردي، سواء

يق برنامج التعليم الفردي أو ولي األمر بواسطة فر
والمنطقة التعليمية للمدرسة، يمكن جعل هذه التغييرات 

 :جزًءا من برنامج التعليم الفردي في ثالث طرق
o التغييرات التي تم االتفاق عليها على المستند  نيمكن تدوي

 .األصلي لبرنامج التعليم الفردي
o  التعليم الفردي يمكن إرفاق التغييرات الجديدة ببرنامج

  األصلي؛ أو
o  يمكن كتابة برنامج التعليم الفردي الجديد مع انعكاس

 .التغييرات عليه
حسب طلبك، يجب أن تنفذ المنطقة التعليمية للمدرسة الخيار 

يتعين على المنطقة التعليمية للمدرسة إرسال أي نسخة  .الثالث
ًما من يو 30من برنامج التعليم الفردي المعدل إليك في غضون 

 .التعديل
 
 

عند الحاجة إلى عقد اجتماع بيني وبين المنطقة التعليمية 
 يجب حضور االجتماع شخصًيا؟ لهللمدرسة، 

تستطيع أن تتفق أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة على ال، 
على  .استخدام طرق مختلفة وأماكن مختلفة لعقد االجتماعات

يديو أو مكالمات هاتفية سبيل المثال تستطيع اختيار عقد اجتماع ف
يمكن مناقشة أٍي مما يلي عبر  .جماعية تشمل كل األطراف

  :هاتين الطريقتين
o التقييمات؛ 
o قرارات أهلية طفلك؛  
o برامج التعليم الفردية؛  
o   ؛)أماكن تعليم طفلك(التعليمية األماكن  
o الحماية اإلجرائية، مثل جلسات التدخل وحسم المشكالت؛ و 
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o دارية بموجب الحماية اإلجرائية لقانون تنفيذ موضوعات إ
IDEA ) مثل الجدولة وتبادل قوائم الشهود واجتماعات

 ).الحالة
 

  
 ما هي مسؤولية فريق برنامج التعليم الفردي؟

يتعين على المشاركين في اجتماع برنامج التعليم الفردي 
 :استكمال األنشطة التالية في هذا الترتيب

 
  .المستقبلي مناقشة التخطيط :1الخطوة 

تغازل كل منا أحالم وطموحات مستقبلية، وهي التي تحدد 
وتحويل األحالم إلى واقع ملموس  .تصرفاتنا وأفكارنا وخططنا

هو جزء من تخطيط مستمر وطويل األمد لطفلك الذي يعاني من 
في سياق هذه الجهود، سيناقش فريق برنامج التعليم  .إعاقة

ك باإلضافة إلى األهداف بعيدة الفردي اهتمامات وتفضيالت طفل
ربما يشتمل ذلك على المستقبل  .األمد لألسرة فيما يخص الطفل

  .المهني لطفلك وترتيبات الحياة والتدريب المتخصص
 

مناقشة المستويات الحالية لإلنجاز األكاديمي  :2الخطوة 
 .والمهارات الحياتية اليومية

المعلومات المعنية  سيقوم فريق برنامج التعليم الفردي بمراجعة
الخاصة بطفلك، بما في ذلك اإلنجازات األكاديمية الحالية لطفلك 

تشمل هذه المعلومات التقدم الذي  .والمهارات الحياتية اليومية
أحرزه طفلك في برنامج التعليم الفردي الحالي وتقرير فريق 

التقييم وتعليمات مدرسي الطفل وفريق المدرسة الذي يعمل مع 
تقدم هذه المعلومات  .عليقات منك ومن طفلك، إن أمكنطفلك وت

عن طفلك، بما في ذلك احتياجات الطفل ونقاط القوة " صورة"
 .التي يتسم بها

 
التعرف على األهداف السنوية، بما في ذلك  :3الخطوة 

األهداف األكاديمية واألهداف الحياتية والمعايير أو األهداف 
 .قصيرة األمد التي يمكن قياسها

سيقوم فريق برنامج التعليم الفردي بإعداد أهداف سنوية قابلة 
للقياس، بما في ذلك األهداف األكاديمية والحياتية، باإلضافة إلى 

 .المعايير أو األهداف قصيرة األمد مع إجراءات تقييم متطابقة
 .ُسيمكن ذلك طفلك من المشاركة والتقدم في منهج التعليم العام

 .دمات الضرورية لتلبية احتياجات طفلكثم سيحدد الفريق الخ
 

 .التعرف على الخطوات المطلوبة :4الخطوة 
يقرر فريق برنامج التعليم الفردي خدمات تعليم ذوي 

االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة التي ستقدمها المنطقة 
يجب أن يشتمل قسم  .التعليمية لطفلك، ومواعيدها ومن سيوفرها

 المسكنردي هذا على، حسب ما يمكن، برنامج التعليم الف
والتعديالت والخدمات واألجهزة التقنية المساعدة وبيان الدعم 

يجب على الدعم والخدمات  .المطلوب لفريق عمل المدرسة
الواردة في برنامج التعليم الفردي أن تستند إلى أبحاث علمية 

تحدد أنواع الدعم والخدمات التي ستساعد بشكل فعلي األطفال 
لذين يعانون من إعاقة على المشاركة والتقدم في المنهج العام ا

 .وأنشطة المدرسة األخرى خارج الصف الدراسي
 

 .(LRE)تحديد بيئة أقل تقيًدا  :5الخطوة 
ينظر القانون إلى مكان تعلم الطفل على أنه الصف الدراسي 

إذا قرر الفريق الحاجة إلى  .األول أو بيئة تعليم عامة أخرى
ختلف ألي خدمة يحصل عليها الطفل، فسيخبرك لماذا ال مكان م

يستطيع طفلك المشاركة في مكان التعليم العام وكيف أن مكان 
 .وأنشطة طفلك مختلفة عن األطفال الذين ال يعانون من إعاقة

 
 

 أو تنقيح برنامج التعليم الفردي لطفلي؟/كيف تتم مراجعة و
ي برنامج التعليم يجب أن يراجع فريق برنامج التعليم الفرد

مرة واحد على األقل كل (الفردي الخاص بطفلك بشكل دوري 
  .لتحديد ما إذا كان طفلك يلبي األهداف السنوية) عام
 

يجب أن يراجع فريق برنامج التعليم الفردي برنامج التعليم 
 :الفردي من النواحي التالية

o أي تأخر في التقدم المتوقع نحو األهداف السنويةكتشاف ال 
 في المنهج العام، إن أمكن؛

o نتائج أي إعادة تقييم؛ 
o معلومات حول طفلك قدمتها أنت أو قدمها طفلك؛ 
o االحتياجات المتوقعة من طفلك؛ أو 
o أية موضوعات أخرى يمكن تنشأ. 
 
 

عاًما في  18(سن الرشد  كماذا يحدث قبل أن يبلغ طفل
 ؟)أوهايو

ب أن يتضمن عاًما بعام على األقل، يج 18قبل أن يبلغ طفلك 
برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك بياًنا بإخطار طفلك بكل 

  .عاًما 18الحقوق التي ستنتقل إليه منك عندما يبلغ عمره 
 
 

 خدمات ما بعد السنة الدراسية
 

 ما هي الخدمات المستمرة بعد السنة الدراسية؟
هي خدمات  (ESY)الخدمات المستمرة بعد السنة الدراسية 

ي االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة بها التي تعليم ذو
يمكن أن يحصل عليها طفلك الذي يعاني من إعاقة بعد انتهاء 

  .يوًما 180السنة الدراسية التي تمتد 
 

 :يتم تقديم خدمات ما بعد السنة الدراسية
o بعد السنة الدراسية العادية للمنطقة التعليمية للمدرسة؛ 
o االحتياجات الخاصة  بما يتواكب مع تعليم ذوي

والخدمات المرتبطة به الواردة في برنامج التعليم 
 الفردي؛

o و ال تتحمل أنت تكلفتها، أي ولي األمر؛ 
o  بما يتواكب مع متطلبات إدارة تعليم أوهايو لخدمات

 .ما بعد السنة الدراسية
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متى يتعين على المنطقة التعليمية للمدرسة أن تقدم خدمات ما 
 راسية لطفلي؟بعد السنة الد

بعد السنة  امم خدمات يعلى المنطقة التعليمية للمدرسة تقد
الدراسية المتوفرة لطفلك فقط إذا قرر فريق برنامج التعليم 

الفردي لطفلك أن خدمات ما بعد السنة الدراسية تعتبر ضرورية 
  .لتقديم التعليم العام المناسب المجاني لطفلك

 
م الفردي ما يلي عند اتخاذه يجب أن يضع فريق برنامج التعلي

 :لقراره
o  هل تعتبر خدمات ما بعد السنة الدراسية ضرورية

حتى ال يعاني طفلك بشكل كبير من فقدان للمهارات 
 أو المعارف؟

o  هل سيؤثر فقدان المهارات أو المعارف على التقدم
 الذي أحرزه طفلك نحو تحقيق أهدافه التعليمية؟

o لدراسية ضرورية هل تعتبر خدمات ما بعد السنة ا
لتفادي فقدان المهارات أو المعارف التي ال يستطيع 

 طفلك استعادتها بشكل كاٍف؟
يمكن أن تكون خدمات ما بعد السنة الدراسية هي نفس الخدمات 

أو خدمات مختلفة عن الخدمات التي يحصل عليها طفلك أثناء 
 .ذلكسيحدد فريق برنامج التعليم الفردي  .السنة الدراسية العادية

ال يعتبر تقديم خدمات ما بعد السنة الدراسية تلقائًيا عاًما بعد 
 .عام
 

 
 انتقال الطالب

 
 ما هي متطلبات انتقال طفلي من المنطقة التعليمية للمدرسة؟
 :فيما يلي متطلبات انتقال طفلك من المنطقة التعليمية للمدرسة

 
  :االنتقال ضمن نطاق المناطق التعليمية في أوهايو

وكان خاضًعا لبرنامج (يعاني من إعاقة الذي كان طفلك  إذا
  )تعليم فردي في منطقة تعليمية سابقة للمدرسة في أوهايو

o  إلى منطقة تعليمية لمدرسة جديدة في النطاق قد انتقل
  الجغرافي في أوهايو؛ و

o في مدرسة جديدة في نفس السنة الدراسية تم تسجيله: 
نطقة التعليمية للمدرسة بعد التشاور معك، يتعين على الم

 (FAPE)الجديدة أن تقدم لطفلك تعليًما عاًما مجانًيا مناسًبا 
بما في ذلك نفس الخدمات المشابهة للخدمات الواردة في (

برنامج التعليم الفردي لطفلك من المنطقة التعليمية للمدرسة 
بأي مما حتى تقوم المنطقة التعليمية للمدرسة الجديدة ) السابقة

 :يلي
o   برنامج التعليم الفردي لطفلك من المنطقة استخدام

  التعليمية للمدرسة السابقة؛ أو
o ذ برنامج تعليم فردي جديد يلبي متطلبات ير وتنفيتطو

المنطقة  قامتإذا  .قانون الوالية والقانون الفيدرالي
التعليمية للمدرسة الجديدة بإجراء تقييم، يعتبر التقييم 

 .الجديد إعادة تقييم
 
 :نتقال من خارج الوالية إلى أوهايواال

إذا كان طفلك الذي يعاني من إعاقة خاضًعا لبرنامج تعليم فردي 
 :ثم في الوالية األخرى،

o في أوهايو؛ و إلى منطقة تعليمية للمدرسة الجديدة انتقل  
o سيةافي مدرسة جديدة في نفس السنة الدر تم تسجيله: 
 

لتعليمية للمدرسة الجديدة بعد التشاور معك، يتعين على المنطقة ا
بما في ذلك نفس (أن تقدم لطفلك تعليًما عاًما مجانًيا مناسًبا 

الخدمات المشابهة للخدمات الواردة في برنامج التعليم الفردي 
حتى تقوم المنطقة ) لطفلك من المنطقة التعليمية للمدرسة السابقة

 :بأي مما يليالتعليمية للمدرسة الجديدة 
o  ،وأعند الحاجة؛  إجراء تقييم 
o ذ برنامج تعليم فردي جديد، عند الحاجة، ير وتنفيتطو

إذا قامت  .يلبي متطلبات قانون الوالية والقانون الفيدرالي
المنطقة التعليمية للمدرسة الجديدة بإجراء تقييم، يعتبر 

 .التقييم الجديد تقييًما أولًيا
 

  :إلى الجديدةنقل السجالت من المنطقة التعليمية للمدرسة القديمة 
  :لمساعدة طفلك على تغيير المدرسة

o  على المدرسة الجديدة التي تم تقييد طفلك بها اتخاذ كل
الخطوات المعقولة لكي تحصل سريًعا على سجالت طفلك 

 من المدرسة القديمة؛
o  كافةعلى المدرسة القديمة التي كان طفلك مقيًدا بها اتخاذ 

؛ طلب المدرسة الجديدةالخطوات المعقولة للرد سريًعا على 
 و
o  يجب أن تتضمن السجالت التي سيتم نقلها برنامج التعليم

الفردي ومستندات الدعم والسجالت األخرى التي تعتبر 
ضرورية لتوفير خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة أو 

 .الخدمات المرتبطة به لطفلك
 

ة السابقة، إذا كنت ال تزال مديًنا برسوم للمنطقة التعليمية للمدرس
يجب أن تحتفظ المنطقة التعليمية بائتمان ودرجات طفلك حتى 

ومع ذلك، ال تستطيع المنطقة التعليمية السابقة  .تدفع الرسوم
االحتفاظ بسجالت تعليم ذوي االحتياجات الخاصة المتعلقة 

 .بطفلك، بما في ذلك التقييم الحالي وبرنامج التعليم الفردي
 

قال طفلي إلى منطقة تعليمية لمدرسة ماذا يحدث في حالة انت
 جديدة أثناء التقييم؟

في حالة انتقال طفلك من منطقة تعليمية ألخرى في نفس السنة 
األكاديمية، سوف تحتاج إلخبار المنطقة التعليمية للمدرسة 

الجديدة بأن طفلك كان خاضًعا للتقييم لالشتباه في إصابته بإعاقة 
القديمة وأنك ترغب في استمرار  في المنطقة التعليمية للمدرسة

  .التقييم
 

ستقوم المنطقة التعليمية للمدرسة الجديدة إما باستمرار التقييم أو 
إلخطارك بأنها ال تعتقد أن طفلك  امسبًق اكتابًي اتسليمك إشعاًر

  .يعاني من إعاقة وأنها لن تستمر في عملية االختبار
 

ية للمدرسة الجديدة، إذا كنت ال تتفق مع قرار المنطقة التعليم
تستطيع أن تشرع في اتخاذ خطوات حسم النزاع مع المنطقة 

  ".)حسم النزاعات والمشكالت"انظر قسم ( .التعليمية
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 االنتقال
 

 ؟"االنتقال"ماذا يعني مصطلح 
االنتقال عبارة عن عملية من األنشطة المخططة التي يمكن أن 

الذي يقدم هذه  تؤدي إلى تغييرات في الخدمات وفريق العمل
تحدث أنشطة عملية االنتقال على األقل ثالث مرات  .الخدمات

 :خالل المسار التعليمي للطفل
o  الوالدة (عند انتقال الطفل من خدمات التدخل المبكر– 

إلى خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في ) عامان
 ؛)أعوام 5-3(الروضة 

o حتياجات عند انتقال الطفل من خدمات تعليم ذوي اال
الخاصة في مرحلة الروضة إلى خدمات تعليم ذوي 

 ؛ و)عاًما 21-6(االحتياجات الخاصة في المدرسة 
o  عند انتقال الطفل من خدمات تعليم ذوي االحتياجات

عاًما  22(الخاصة في المدرسة إلى الحياة المجتمعية 
 ")التعريفات"في قسم خدمات االنتقال انظر ( ).وأكثر

 
. 

 
 

خدمات تعليم ذوي  ن خدمات التدخل المبكر إلىاالنتقال م
  .االحتياجات الخاصة في الروضة

المتاحة من الوالدة (إذا كان طفلك يتلقى خدمات التدخل المبكر 
ويشك شخص ما في أن طفلك ربما ) حتى بلوغ الطفل عامين

لالستفادة من خدمات  مؤهاليعاني من إعاقة وأنه يمكن أن يكون 
خاصة في الروضة، يجب أن تتم األنشطة ذوي االحتياجات ال

 :التالية
o  يوًما من عيد ميالد الطفل الثالث، يجب أن يعمل  120قبل

طفل بترتيب اجتماع معك لمنسق خدمات التدخل المبكر ل
لمناقشة خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في الروضة 

يجب أن تقدم موافقتك لمشاركة  .التي سيحصل عليها طفلك
ات مع المنطقة التعليمية للمدرسة التي توفر خدمات المعلوم

 .تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في الروضة
o  إذا وافقت على مشاركة المعلومات حول طفلك مع المنطقة

ن ووالمشاركالتعليمية للمدرسة، يجب أن تراجع أنت 
موفرو خدمات التدخل المبكر (ن في االجتماع واآلخر

سجالت طفلك وتحديد ما ) للمدرسةوفريق المنطقة التعليمية 
 .الطفل بإعاقة أم الصابة إلإذا كان هناك شكل 

 
إذا شك أحد في أن طفلك يعاني من إعاقة، فإن المنطقة التعليمية 

 :للمدرسة
ستخطرك بحقوقك التعليمية واإلجراءات التي تستطيع  •

 اتخاذها لحماية هذه الحقوق؛
جات الخاصة ستشارك معلومات خدمات تعليم ذوي االحتيا •

 في الروضة؛
 ستحصل على موافقتك لتقييم طفلك؛ •
 ستحدد ما إذا كانت هناك حاجة لمعلومات إضافية للتقييم؛ و •
 .تقييم طفلكلستخطط  •

 
يوًما تقويمًيا  60في غضون ) األول(يجب إجراء التقييم األولي 

بعد أن تقدم موافقتك للمنطقة التعليمية على التقييم، ويجب 
يوًما من  90ج التعليم الفردي األول في غضون استكمال برنام

إذا كان طفلك  .قة التعليمية على التقييمطتقديمك للموافقة للمن
للحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  مؤهال

في الروضة، يجب أن يبدأ تنفيذ برنامج التعليم الفردي لطفلك 
 .بداية من تاريخ ميالده الثالث

 
 

كان طفلي غير مؤهل للحصول على خدمات  ماذا يحدث إذا
 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في الروضة؟

إذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي، بعد استكمال التقييم 
الجديد، أن طفلك ال يحتاج إلى خدمات تعليم ذوي االحتياجات 

، تستطيع المنطقة التعليمية بعد الحصول في الروضة الخاصة
ل طفلك إلى برامج وخدمات مجتمعية يمكن أن على إذنك أن تحي

كما سوف ترسل لك المنطقة التعليمية إشعاًرا كتابًيا  .تساعده
مسبًقا، والذي يصف حقك في رفض قرار فريق برنامج التعليم 
الفردي عبر التدخل أو شكوى اإلجراءات المتبعة وطلب جلسة 

 ").كيفية حسم النزاعات أو المشكالت"انظر قسم ( .استماع
 

على الرغم من أن طفلك غير مؤهل للحصول على خدمات تعليم 
ذوي االحتياجات الخاصة، فإذا كان طفلك بحاجة إلى بعض 
الدعم في الصف الدراسي العادي تستطيع المنطقة التعليمية 

على سبيل المثال يمكن نقل مقعد  .للمدرسة أن تقدم هذا الدعم
 .مشكالت في التركيز طفلك إلى األمام إذا كان طفلك يعاني من

 
 

االنتقال من خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في الروضة 
 .إلى خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة

إذا كان طفلك يحصل على خدمات تعليم ذوي االحتياجات 
أعوام، فإن فريق برنامج  6الخاصة في الروضة وقارب عمره 

لية إعادة تقييم سوف تشتمل يجري عم فسوالتعليم الفردي 
 :على
o  عقد اجتماع لتحديد خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

 في سنة المدرسة؛
o مراجعة المعلومات الحالية من البرنامج التعليمي لطفلك؛ و 
o  التوصية بإستراتيجيات تدريس تساعد طفلك على تحقيق

 .النجاح في المنهج العام
 

م الفردي أن طفلك بحاجة إلى إذا ما حدد فريق برنامج التعلي
خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة، سيقوم 

 :بما يلي فريق برنامج التعليم الفردي
o  معلومات يقل عمرها عن (مراجعة بيانات التقييم الحالية

 ؛)عام واحد
o  تحديد وتوصية معلومات التقييم اإلضافية المطلوبة وفًقا

 ات الخاصة في المدرسة؛ ولقواعد تعليم ذوي االحتياج
o إعداد برنامج التعليم الفردي. 

 



 

 26صفحة   حزيران/يونيو 14

 2004دليل أولياء األمور لقانون تحسين تعليم األفراد المعاقين لعام  ؟IDEAما هي قواعد تطبيق قانون 
 

إذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي، بعد استكمال التقييم 
الجديد، أن طفلك ال يحتاج إلى خدمات تعليم ذوي االحتياجات 
الخاصة في المدرسة، تستطيع المنطقة التعليمية بعد الحصول 

مات مجتمعية يمكن على إذنك أن تحيل طفلك إلى برامج وخد
كما سوف ترسل لك المنطقة التعليمية إشعاًرا كتابًيا  .أن تساعده

مسبًقا، والذي يصف حقك في رفض قرار فريق برنامج التعليم 
الفردي عبر التدخل أو شكوى اإلجراءات المتبعة وطلب جلسة 

 .")كيفية حسم النزاعات أو المشكالت"انظر قسم ( .استماع
 

طفلك غير مؤهل للحصول على خدمات على الرغم من أن 
تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، فإذا كان طفلك بحاجة إلى 

بعض الدعم في الصف الدراسي العادي تستطيع المنطقة 
على سبيل المثال يمكن  .التعليمية للمدرسة أن تقدم هذا الدعم

نقل مقعد طفلك إلى األمام إذا كان طفلك يعاني من مشكالت في 
 .التركيز

 
 

االنتقال من خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة إلى الحياة 
 .المجتمعية

أو أقل إذا ما قرر فريق برنامج (عاًما  14عندما يبلغ عمر طفلك 
، يجب أن يتضمن برنامج التعليم )التعليم الفوري أن طفلك يحتاج

 :الفردي ما يلي
o  معلومات حول خدمات االنتقال التي يجب التركيز عليها

مثل االلتحاق (ل الدورات التدريبية الدراسية لطفلك خال
 ).بدورات دراسية متقدمة أو برنامج تعليم مهني

 
أو أقل إذا ما قرر فريق برنامج (عاًما  16عندما يبلغ عمر طفلك 

، يجب أن يتضمن برنامج التعليم )التعليم الفوري أن طفلك يحتاج
 :الفردي ما يلي

o على التقييم واالختبارات  أهداف مناسبة لطفلك اعتماًدا
المرتبطة بالتدريب والتعليم الذي سيكون طفلك بحاجة إليهم 

 للتوظيف والحياة المستقلة بعد التخرج؛ و
o  بما في ذلك الدورات التدريبية الدراسية(خدمات االنتقال (

  .المطلوبة لمساعدة طفلك على الوصول إلى هذه األهداف
 

 :تشتمل خدمات االنتقال على
o ريس؛التد 
o الخدمات المرتبطة؛ 
o الخبرات المجتمعية؛ 
o  إعداد أهداف للتوظيف والجوانب الحياتية األخرى بعد

 المدرسة؛ و
o  إن أمكن، اكتساب مهارات حياتية يومية وتقييم مهني

وظيفي، والقيام بعملية للنظر إلى خصائص عمل طفلك 
 ".)التعريفات"انظر قسم ( .واحتياجاته التدريبية

 
 

ندما يتخرج طفلي من المدرسة الثانوية أو يبلغ ماذا يحدث ع
 عاًما؟ 22

لشهادة عادية أو بلغ  اإذا تخرج طفلك من المدرسة الثانوية حامًل
عاًما، فإن المنطقة التعليمية للمدرسة تصبح غير  22من العمر 

  .مطالبة بتقديم خدمات تعليم عام مجاني مناسب لطفلك
 

 22هادة عادية أو بلوغ عمر إن التخرج من المدرسة الثانوية بش
في مكان  اأي تغييًر(عاًما يعتبر تغييرات في إلحاق طفلك 

 :لذلك يتعين على المنطقة التعليمية ).طفلك
o إرسال إشعار كتابي سابق إليك أو إلى طفلك؛ و 
o تسليم طفلك ملخًصا بإنجازاته األكاديمية وأدائه الوظيفي. 

يفية مساعدة يجب أن يشتمل هذا الملخص على توصيات بك
لها بعد التخرج من /طفلك على تلبية األهداف المحددة له

 .المدرسة الثانوية والواردة في برنامج التعليم الفردي
 

ال يشتمل " شهادة ثانوية عامة عادية"إن مصطلح  :مالحظة
تنمية تعليمية ( GEDعلى درجة أو شهادة بديلة، مثل درجة 

إن  .يير األكاديمية ألوهايووالتي ال تلبي بشكل تام المعا) عامة
درجة التنمية التعليمية العامة ألوهايو ال تلبي بشكل كامل معايير 

لذلك فإن طفلك الذي يعاني من  .المحتوى األكاديمي ألوهايو
إعاقة والذي حصل على درجة التنمية التعليمية العامة يجب أن 

حتى يبلغ  يعود إلى المدرسة لمتابعة شهادة الثانوية العامة العادية
 .عاًما 22من العمر 

 
 

 السجالت
 

 هل أستطيع أن أطلع على السجالت التعليمية لطفلي؟
أنت تتمتع بحق االطالع على كل السجالت التعليمية لطفلك 

والتي تم تجميعها أو الحفاظ عليها أو استخدامها خالل الدورة 
 :الدراسية لطفلك في المدرسة بواسطة

o ة؛المنطقة التعليمية للمدرس  
o  في " هيئة"والمشار إليها باسم (أي هيئة أو مؤسسة مشاركة

  )هذا القسم
تعني أي هيئة أو مؤسسة تقوم بتجميع أو " الهيئة المشاركة("

استخدام أو الحفاظ على معلومات شخصية قابلة للتعريف أو 
الهيئات أو المؤسسات التي يتم الحصول منها على معلومات، 

على  Bينطبق الجزء  .IDEAمن قانون  Bبموجب الجزء 
 21-3األطفال الذين يعانون من إعاقة والبالغين من العمل 

 .)عاًما
 

يشتمل ذلك على كل السجالت التعليمية المرتبطة بتأهل طفلك 
للحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

لخاصة وتوفير اوالحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات 
  .مناسب لطفلكتعليم عام مجاني 

 
 

متى يتعين على المنطقة التعليمية للمدرسة أو الهيئة الموافقة 
 التعليمية؟ طفليلالطالع على سجالت  يطلبعلى 

يجب أن توافق المنطقة التعليمية للمدرسة أو الهيئة على طلبك 
 :لالطالع على السجالت التعليمية لطفلك

o بدون أي تأخير غير ضروري؛  
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o حول برنامج التعليم الفردي أو أي جلسة  عقد أي اجتماع قبل
 استماع لإلجراءات المتبعة أو اجتماع حسم المشكالت؛ و

o  يوًما من تقديم الطلب 45في غضون.  
 
 

 ةباالطالع على السجالت التعليمي ةما هي حقوقي الخاص
 لطفلي؟

تشتمل حقوقك لفحص ومراجعة السجالت التعليمية لطفلك على 
 :ما يلي

o الحصول على استجابة المنطقة التعليمية  أنت تتمتع بحق
للمدرسة أو الهيئة للطلبات المعقولة للحصول على 

 توضيحات للسجالت؛
o  أنت تتمتع بحق أن يقوم ممثلك بفحص ومراجعة السجالت

 التعليمية؛ و
o  أنت تتمتع بحق الحصول على نسخ من السجالت التعليمية

إذا كان عدم حصولك على نسخ سيمنعك من فحص 
على سبيل المثال إذا كنت (اجعة السجالت التعليمية ومر

تعيش بعيًدا عن المدرسة أو ال تستطيع الحضور إليها 
  ).لالطالع على السجالت كبنفس

 
صل المنطقة التعليمية للمدرسة على موافقتك قبل حيجب أن ت

الكشف عن المعلومات الشخصية لطفلك إلى أطراف أخرى غير 
ة المدرسية أو الهيئات، إال إذا كانت مسؤولي المناطق التعليمي

تتمتع بحق القيام بذلك دون الحصول على موافقتك بموجب 
، قانون خصوصية 99الجزء  34قانون التشريعات الفيدرالية 

 ).FERPA(والحقوق التعليمية للعائلة 
 

يجب الحصول على موافقة العائلة أو موافقة الطفل المؤهل 
 :في الحاالت التالية عاًما 18والذي بلغ من العمر 

o الهيئات  يقبل الكشف عن المعلومات الشخصية لمسؤول
 التي تقدم أو تدفع مقابل رسوم الخدمات؛ و

o  إذا كان طفلك مقيًدا أو من المفترض أن يتم قيده في مدرسة
غير عامة غير موجودة في المنطقة التعليمية للمدرسة في 

بل النطاق الجغرافي، يجب الحصول على موافقتك ق
الكشف عن أي معلومات شخصية من سجالت الطفل بين 

المسؤولين في المنطقة التعليمية للمدرسة الخاصة 
بالمدرسة غير العامة والمسؤولين في المنطقة التعليمية 

كما يتعين عليك تقديم  .للمدرسة في النطاق الجغرافي
موافقتك قبل أن تقوم المنطقة التعليمية للمدرسة الموجودة 

طاق الجغرافي أو المنطقة التعليمية الخاصة بمكان في الن
المدرسة غير العامة بمشاركة المعلومات الشخصية مع 

 .المدرسة غير العامة
 

 :على المعلومات الشخصية تشتمل على سبيل المثال ال الحصر
o اسم طفلك واسمك أو اسم أحد أفراد العائلة اآلخرين؛ 
o عنوان طفلك؛ 
o ن االجتماعي لطفلك أو معرف شخصي، مثل رقم التأمي

 رقم الطالب؛ و
o  قائمة بالخصائص الشخصية أو المعلومات األخرى التي

 .تتيح لشخص ما التعرف على طفلك بتأكيد معقول

 
تفترض المنطقة التعليمية للمدرسة أو الهيئة أنك، أي ولي األمر، 

تتمتع بصالحية فحص ومراجعة سجالت طفلك، إال إذا تم 
بأنك ال تتمتع بهذه  الهيئةيمية للمدرسة أو إخطار المنطقة التعل

الصالحية بموجب قوانين أوهايو التي تحكم مثل هذه المسائل، 
 .مثل الوصاية واالنفصال والطالق

 
إذا كانت السجالت التعليمية تحتوي على معلومات تخص أكثر 

من طفل واحد، فأنت تتمتع بحق فحص ومراجعة المعلومات 
 .م إخطارك بهذه المعلومات فقطيت والخاصة بطفلك فقط أ

 
حسب طلبك، يجب أن تعرض عليك المنطقة التعليمية للمدرسة 

أو الهيئة قائمة بأنواع ومواقع السجالت التعليمية التي تم 
تجميعها أو استخدامها أو الحفاظ عليها بواسطة المنطقة التعليمية 

 .للمدرسة أو الهيئة
 
 

عليمية للمدرسة أو الهيئة ما هي المسؤولية الكلية للمنطقة الت
 في حماية السجالت التعليمية لطفلي؟

يجب أن تقوم المنطقة التعليمية للمدرسة أو الهيئة بحماية 
خصوصية المعلومات الشخصية لطفلك طوال تجميعها أو 

 .تخزينها أو مشاركتها مع آخرين أو أثناء تدميرها

ة أو الهيئة يجب أن يتولي أحد مسؤولي المنطقة التعليمية للمدرس
يتعين على المنطقة  .مسؤولية ضمان خصوصية هذه المعلومات

التعليمية للمدرسة أو الهيئة توفير التدريب لفريق عمل المدرسة 
على إجراءات وسياسات الوالية الخاصة بتجميع أو استخدام 

يجب أن تحافظ كل منطقة تعليمية أو هيئة على  .المعلومات
موظفي المنطقة التعليمية أو الهيئة  قائمة حديثة ألسماء ومناصب

المسموح لهم باالطالع على المعلومات الشخصية للطالب وذلك 
 .بغرض الفحص العام

 
يجب أن تحتفظ المنطقة التعليمية للمدرسة أو الهيئة بسجل للذين 

باستثناء (تم السماح لهم باالطالع على السجالت المدرسية 
ليمية للمدرسة أو الهيئة أولياء األمور وموظفي المنطقة التع

يجب أن يشتمل هذا السجل على اسم الطرف  ).المصرح لهم
وتاريخ الطرف الذي تم السماح له باالطالع على السجالت 

 .وسبب السماح للطرف باستخدام السجالت
 
 

ما هي حقوقي فيما يتعلق بتدمير المعلومات أو السجالت 
 التعليمية؟

للمدرسة أو الهيئة بإخطارك يجب أن تقوم المنطقة التعليمية 
عندما ال تعتبر المعلومات الشخصية للطفل غير ضرورية لتقديم 

  .الخدمات التعليمية لطفلك
 

يحق للمنطقة التعليمية أو الهيئة تدمير المعلومات الشخصية 
كما يتعين على المنطقة التعليمية أو  .لطفلك بعد إخطارك بذلك

ومع ذلك، يتعين على  .الهيئة تدمير المعلومات حسب طلبك
المنطقة التعليمية أو الهيئة الحفاظ على سجل دائم باسم الطالب 
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وعنوانه ورقم هاتفه ودرجاته وسجل الحضور واالنصراف 
الخاص به والفصول الدراسية التي حضرها ومستوى الصف 

 .الذي استكمله والسنوات التي استكملها بدون قيود زمنية
 
 

 ت التعليمية لطفلي؟كيف أستطيع تصحيح السجال
من المعلومات الواردة في السجالت  اإذا كنت تعتقد أن أًي

التعليمية لطفلك غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك حقوق طفلك، 
تستطيع أن تطالب المنطقة التعليمية للمدرسة أو الهيئة التي 

يجب أن تقرر المنطقة التعليمية  .تحتفظ بالمعلومات بتغييرها
يئة تغيير المعلومات في غضون فترة معقولة بعد للمدرسة أو اله

 .طلبك
 
 

  ما هي جلسة استماع السجالت؟
إذا ما رفضت المنطقة التعليمية للمدرسة أو الهيئة تغيير 

المعلومات التي رفضتها، يتعين عليها إخطارك بذلك وإخطارك 
جلسة استماع  .بأنك تتمتع بحق عقد جلسة استماع للسجالت

ن اجتماع تتاح لك فيه فرصة االعتراض على السجالت عبارة ع
المعلومات الواردة في السجالت التعليمية لطفلك إذا ما كنت 

 ونها غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك خصوصية طفلك أأتشعر 
  .خصوصية أشخاص آخرين

 
بعد جلسة استماع السجالت، إذا وافقت المنطقة التعليمية 

عليها تغيير المعلومات  للمدرسة أو الهيئة على رأيك، يتعين
إذا كانت المنطقة التعليمية للمدرسة أو  .وإخطارك بذلك كتابة

رأي، يتعين عليها إخطارك بحقك في الفي الهيئة ال تتفق معك 
يحتوي البيان على تعليقاتك على  .وضع بيان في السجالت

المعلومات وأسبابك في عدم الموافقة على قرار المنطقة 
  .أو الهيئة التعليمية للمدرسة

 
سيتم وضع هذا البيان في السجالت التعليمية لطفلك ويتعين على 
المنطقة التعليمية أو الهيئة االحتفاظ بهذا البيان طالما تم االحتفاظ 

في أي وقت تتم  .بالسجل أو جزء السجالت الذي ال توافق عليه
فيه مشاركة سجالت طفلك أو الجزء الذي ال توافق عليه مع 

واسطة المنطقة التعليمية للمدرسة أو الهيئة، سيتم شخص ما ب
 .تضمين بيانك أيًضا

 
 

 ما هي تكاليف مراجعة السجالت التعليمية لطفلي؟
ال يجوز للمنطقة التعليمية أو الهيئة أن تفرض رسوًما للبحث 

لكن يمكنها أن تفرض عليك رسوًما  .عن أو تجميع المعلومات
تمنعك هذه الرسوم من  للحصول على نسخ للسجالت طالما ال

 .التمتع بحقك في فحص ومراجعة سجالت طفلك
 

 
إذا قمت بإلغاء موافقتي، فهل ستقوم المنطقة التعليمية بإزالة 
جميع اإلشارات المرجعية التي تدل على تلقي الطفل لخدمات 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به من 
 سجالت التعليم الخاصة بالطفل؟

ال، المنطقة التعليمية ليست ملزمة بتعديل سجالت طفلك إلزالة 
أي إشارات مرجعية تدل على تلقي الطفل لخدمات تعليم ذوي 

االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به، بسبب إلغاء 
 موافقتك

 
هل حقوقي لالطالع على سجالت طفلي تنتقل إلى طفلي في 

 نقطة ما؟
ا، سوف تضمن المنطقة التعليمية عاًم 18عندما يبلغ طفلك عمر 

للمدرسة انتقال كافة الحقوق الخاصة بالسجالت التعليمية منك 
لن تنتقل هذه الحقوق إلى طفلك إذا ما تقرر وفًقا  .إلى طفلك

يعني ذلك أن ( .لذلك القانون الوالية أن طفلك ال يعتبر مؤهًل
 يجب إخطارك أنت وطفلك بأي .)الطفل ال يستطيع رعاية نفسه

 .انتقال للحقوق
 

ومع ذلك، فإذا ما علمت المنطقة التعليمية للمدرسة بأن المحكمة 
قد عينت حارًسا قضائًيا على طفلك الذي يعاني من إعاقة، 

ستقوم المنطقة التعليمية بتعيين الحارس لكي يمثل المصالح ف
عاًما، وذلك إذا كان  22التعليمية لطفلك حتى يبلغ من العمر 

  .لوصاية الواليةطفلك ال يخضع 
 

حتى بعد انتقال حقوقك األبوية إلى طفلك، يجب أن  :مالحظة
تستمر المنطقة التعليمية للمدرسة في إرسال نفس إشعارات 

يشتمل  .الحماية اإلجرائية إليك والتي ترسلها إلى طفلك أيًضا
ما هي قواعد تطبيق قانون ذلك على نسخة من هذا الدليل، 

IDEAوأي إشعار بشكوى من  المسبقي واإلشعار الكتاب ؟
 .اإلجراءات المتبعة المتعلقة بطفلك

 
 

 كيفية حسم النزاعات أو المشكالت
 

إذا كانت لدي أسئلة أو استفسارات حول تعليم طفلي، من الذي 
 أستطيع االتصال به؟

تتحمل إدارة التعليم بأوهايو مسؤولية التأكد من أن األطفال الذين 
على تعليم عام مجاني مناسب في  يعانون من إعاقة يحصلون

قانون تحسين تعليم األفراد المعاقين بيئة أقل تقيًدا، وذلك بموجب 
)IDEA(  والتشريعات الفيدرالية وقانون الوالية وقواعد الوالية

 .المعنية
 
تعني، متى أمكن، أن المنطقة التعليمية أو الهيئة " بيئة أقل تقيًدا"

اسي عادي أو بيئة تعليمية سوف تقوم بتعليم طفلك في صف در
 .عامة

 
إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار حول تعليم طفلك الذي يعاني 

 امن إعاقة أو تشك في أن طفلك يعاني من إعاقة، عليك أوًل
االتصال بالمنطقة التعليمية للمدرسة المحلية حيث يذهب طفلك 

 ناقش استفساراتك مع مدرس الطفل ومدير المبنى .إلى المدرسة
وعضو فريق المدرسة المسؤول عن تعليم ذوي االحتياجات 

 .الخاصة
 

 :فيما يلي أسماء المنظمات األخرى التي يمكن أن تساعدك
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o فرق دعم والية أوهايو (SSTs)  
عنوان ورقم هاتف أقرب فريق دعم الحصول على يمكن 

المنطقة التعليمية للمدرسة  عبرأوهايو والية لك في 
 المحلية

o لتعليم اتحاد أوهايو  
 األطفال المعاقين 
 Bank One Buildingبنك  
 165 W. Center Street, Suite 302 
 Marion, OH 43302-3741 
 (800) 374-2806 

o هيئة أوهايو للحقوق القانونية 
 50 W. Broad Street, Suite 1400 
 Columbus, OH 43215-5923 
 )614( 466-7264أو ) 800( 282- 9181 

o وهايوإدارة تعليم أ 
  
 مكتب األطفال االستثنائيين 
 25 South Front St., Mail Stop 202 
 Columbus, Ohio 43215-4183 
 )614( 466-2650هاتف  

 
 

!6338-644 (877): الهاتف المجاني
!1097-728 (614): فاكس

 
أتفق أنا والمنطقة التعليمية للمدرسة حول  ماذا يحدث إذا لم

م ذوي االحتياجات يت تعلتأهيل طفلي للحصول على خدما
الخاصة أو الحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات 

 الخاصة؟
يمكن حسم العديد من أوجه عدم االتفاق باالتصال بمدرس الطفل 

  .أو المدير أو أحد أفراد المنطقة التعليمية بالمدرسة
 

ها بواسطة قانون ؤتم إرسا" حسم النزاعات"كما توجد إجراءات 
القانون الفيدرالي لمساعدتك على التعامل مع الوالية أو 

فيما يلي سرد لهذه  .االستفسارات مع المنطقة التعليمية للمدرسة
اإلجراءات في النقاط التالية، وتم تعريف كل إجراء وشرحه في 

 :الصفحات التالية
o مراجعة إدارية  
o التدخل  
o تسهيل برنامج التعليم الفردي 
o إجراءات الوالية للشكاوى 
o  استماع لإلجراءات المتبعة غير متحيزة؛ وجلسة 
o  تسهيل اجتماع حسم المشكالت قبل جلسة استماع

 اإلجراءات المتبعة
o  

من األفضل أول محاولة تسوية عدم االتفاق على مستوى 
المنطقة التعليمية للمدرسة بمناقشة استفساراتك مع أعضاء فريق 

مع عضو  مناقشات(المنطقة التعليمية في المراجعات اإلدارية 
 ).فريق المدرسة أو مع مشرف المنطقة التعليمية للمدرسة

 

بإجراءات حسم  مباشرةومع ذلك، تستطيع اختيار االستعانة 
النزاعات التي تفرضها الوالية، مثل التدخل وتسهيل برنامج 

التعليم الفردي وإجراءات شكاوى الوالية وجلسة استماع 
 .جتماع حسم المشكالتأو تسهيل ا النزيهةاإلجراءات المتبعة 

كما تستطيع المنطقة التعليمية للمدرسة استخدام الخيارات 
 .المتوفرة على مستوى الوالية وعلى المستوى المحلي

 
 

من يستطيع تقديم شكوى أو طلب جلسة استماع لإلجراءات 
ما هي الموضوعات التي يمكن عرضها وحسمها  المتبعة؟

يمكن عرضها وحسمها بتقديم شكوى، وما هي المشكالت التي 
 .بطلب جلسة استماع لإلجراءات المتبعة

 :االختالفات كما يلي
 

 :الشكاوى
o  بما في ذلك أولياء األمور والمنطقة (يستطيع أي طرف

 .تقديم شكوى رسمية مكتوبة) التعليمية للمدرسة أو الهيئة
o  طرف أن يقدم دعوى بوجود انتهاك لتشريعات  يأيستطيع

 قوانين أو) IDEA( المعاقين األفراد تعليم تحسينأو قانون 
 .أوهايو في الخاصة االحتياجات ذوي تعليم

o  يستطيع أي طرف طرح مشكالت حول تأهيل طفل معين
للحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة أو 

الحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
 معاقينبموجب تشريعات أو قانون تحسين تعليم األفراد ال

)IDEA(  في الخاصة االحتياجات ذوي تعليم قوانينأو 
يمكن طرح المشكالت في شكل شكوى حول نظام  .أوهايو

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة يؤثر على أكثر من طفل 
 .يعاني من إعاقة

 
  :جلسة استماع اإلجراءات المتبعة

o  يستطيع ولي األمر أو هيئة عامة طلب جلسة استماع
  .المتبعةلإلجراءات 

o  بما في ذلك المنطقة (يستطيع ولي األمر أو هيئة عامة
االدعاء بحدوث انتهاك بموجب قانون ) التعليمية للمدرسة

أو قانون أوهايو ) IDEA(تحسين تعليم األطفال المعاقين 
 .لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة

o  يستطيع ولي األمر أو هيئة عامة طرح مشكالت حول تأهيل
حصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات طفل معين لل

الخاصة أو الحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات 
 الخاصة بموجب قانون تحسين تعليم األفراد المعاقين

)IDEA(  قوانين أوهايو لتعليم ذوي االحتياجات أو
 .الخاصة

o  كما يستطيع ولي األمر طرح مشكالت حول الطفل الخاص
تطيع طرح موضوعات تخص بولي األمر، لكنه ال يس

ممارسات نظام تعليم ذوي االحتياجات الخاصة التي تشتمل 
 .على أطفال آخرين

o اتستطيع هيئة عامة طرح موضوعات تخص طفل معيًن ،
لكنها ال تستطيع طرح موضوعات تخص ممارسات نظام 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة التي تشتمل على أطفال 
 .آخرين
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 مراجعة إدارية
تتمتع بحق تقديم الشكاوى لمشرف المنطقة التعليمية أنت 

، وفيما يتعلق بالحصول  مكان طفلكوللمدرسة فيما يخص تقييم 
المراجعة اإلدارية  .على الخدمات التعليمية المناسبة لطفلك

 :تشتمل على العملية التالية
o  سيقوم المشرف  :يوًما من تقديم الشكوى 20في غضون

بالمراجعة بدون تأخير ) 1) فأو شخص ما يعينه المشر(
إخطار ) 3بعقد جلسة استماع إدارية؛ و) 2غير ضروري؛ 

 .كل األطراف بالقرار كتابة
o ستحدث المراجعة في وقت ومكان مناسبين لكل األطراف. 
o  يتعين على المشرف مراجعة ويجوز له عقد جلسة استماع

 .إدارية
o في  يجب بذل كل الجهود الممكنة لحسم أي أوجه عدم اتفاق

 .المراجعة اإلدارية
o  أطراف  ةدعويحق لك أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة

أخرى للمشاركة في المراجعة اإلدارية، بما في ذلك 
 .محاميك

 
 

 التدخل
 

  ما هو التدخل؟
 .التدخل عبارة عن عملية تطوعية لتسوية نزاعات بين طرفين

حسم لكي يحدث التدخل، يجب أن يتفق الطرفان على تسوية أو 
وتتم عملية التدخل تحت إشراف طرف ثالث محايد  .نزاعاتهم

ومدرب، ويسمى الوسيط، والذي يساعد األطراف األخرى على 
  .طرح مشكالتهم والتوصل إلى حل يقبله الطرفان

 
 

 ما هي فوائد التدخل؟
o  المنطقة التعليمية  رؤساءويتعاون كل من أولياء األمور

من تدخل أطراف  اائية بدًلللمدرسة للتوصل إلى اتفاقية نه
 .أخرى

o تعمل األطراف مع بعضها البعض ويتحكمون في النتائج. 
o  االتفاقية التي يتوصل إليها الطرفان تؤدي إلى حالة رضاء

 .أفضل لجميع األطراف
o  تتيح عملية التدخل فرصة لألطراف لفهم وجهات النظر

 .المختلفة
o لنزاعات تتسم عملية التدخل بانخفاض التكلفة ويتم حسم ا

بشكل أسرع من عقد جلسة لإلجراءات المتبعة أو المالحقة 
 .القضائية

o  عادة عندما يتم التوصل إلى اتفاقيات عبر التدخل، تزداد
 .احتمالية التزام األطراف باالتفاقية

 
 

 متى يصبح التدخل متاًحا؟
 :التدخل يكون متاًحا في المواقف التالية

o لتعليمية للمدرسة عندما تكون لديك أو لدى المنطقة ا
مشكالت حول توفير خدمات تعليم ذوي االحتياجات 

تستطيع طلب  .الخاصة والخدمات المرتبطة به لطفلك
التدخل على الفور بدون تقديم شكوى رسمية وبدون طلب 

 .لإلجراءات المتبعةاستماع جلسة 
o  عند تقديم شكوى رسمية أو طلب جلسة استماع لإلجراءات

األطفال االستثنائيين خدمات التدخل يقدم مكتب  .المتبعة
  .للطرفين

o تتحمل إدارة تعليم  .ال يتحمل أي من الطرفين تكلفة التدخل
أوهايو تكاليف عملية التدخل، بما في ذلك تكاليف 

ومع ذلك يتحمل الطرفان أية  .االجتماعات ووقت الوسيط
تكاليف فردية، بما في ذلك تكاليف المحامين الذين يتم 

 .اختيارهم
o ن على المشاركة في التدخل، يتيح مكتب يعند اتفاق الطرف

 .األطفال االستثنائيين فرصة لألطراف الختيار وسيط
o  عند اختيار وسيط، يقوم الوسيط باالتصال بالطرفين لتحديد

 .تاريخ ووقت ومكان اجتماع التدخل
 
 

 ماذا يجب أن أفعل بخصوص عملية التدخل؟
لنقاط التالية الخاصة من األهمية بمكان أن تتعرف على ا

 :بالتدخل
o من الطرفين ةإن االشتراك في عملية التدخل تطوعي.  
o في  كال يمكن استخدام عملية التدخل لرفض أو تأخير حق

الحصول على جلسة استماع لإلجراءات المتبعة أو أية 
 المعاقين األفراد تعليم تحسينحقوق أخرى يمنحها قانون 

)IDEA(. 
o  المناقشات التي تتم بين الطرفين يجب الحفاظ على سرية

خالل عملية التدخل وال يجوز استخدامها كدليل في أي 
جلسة استماع لإلجراءات المتبعة أو مالحقات قضائية 

 .يمكن أن تتم بعد عملية التدخل
o محظور تسجيل أي جزء من عملية التدخل إلكترونًيا. 
o إدارة تعليم أوهايوب يحتفظ مكتب األطفال االستثنائيين 

بقائمة من الوسطاء المؤهلين الذين على دراية بالقوانين 
والتشريعات المرتبطة بتوفير تعليم ذوي االحتياجات 

 .الخاصة والخدمات المرتبطة به
o  ال يجوز أن يكون الوسيط أحد موظفي إدارة تعليم أوهايو

أو أحد موظفي المنطقة التعليمية للمدرسة المشاركة في 
 .تعليم أو رعاية الطفل

o ال يمكن أن يكون أحد  االشخص المؤهل لكي يكون وسيًط
موظفي المنطقة التعليمية للمدرسة أو إدارة تعليم أوهايو 
 .فقط ألنه يحصل على أتعابه من الهيئة لكي يعمل كوسيط

o  يجب أن تشارك أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة في تحديد
 .الوسيط ويجب أن تتفقا على االختيار

o لوسيط أية مصلحة شخصية أو مهنية تؤدي يجب أال تكون ل
 .إلى تحيزه ألحد األطراف على حساب اآلخر

o  ال يجوز االستعانة بالوسيط كشاهد في األنشطة المستقبلية
 .المرتبطة بجلسات التدخل

o  يجب جدولة كل جلسة من عملية التدخل بدون تأخير
 .ويجب عقدها في مكان يناسب كل األطراف
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o المشاركة في للمدرسة أو الهيئة  على المنطقة التعليمية
إرسال ممثل عنها يتمتع بصالحية الوعد بتعيين  النزاع
 .موارد

o  إذا قمت أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة بتسوية النزاعات
على الطرفين إبرام اتفاقية قانونية تشرح فعبر التدخل، 
يجب  .منكما بالجزء الخاص به في االتفاقية االحل وتلزم كًل

صل كل طرف على نسخة موقعة من اتفاقية التدخل أن يح
 .في نهاية االجتماعات

o  في حالة التوصل التفاقية، يجب أن ينفذ ولي األمر
 .والمنطقة التعليمية للمدرسة كل شروط االتفاقية

o  إذا تطلبت اتفاقية التدخل أية تغييرات في برنامج التعليم
تعليم الفردي لطفلك، يجب عقد اجتماع لفريق برنامج ال

يوًما من توقيع االتفاقية أو بعد  20الفردي في غضون 
 .الفترة التي تم االتفاق عليها خالل عملية التدخل

o  إذا طلبت جلسة استماع لإلجراءات المتبعة أو تقديم شكوى
رسمية مكتوبة ثم تم التوصل إلى اتفاقية لكل الموضوعات 

ة خالل عملية التدخل، يتعين عليك سحب طلبك لعقد جلس
  .استماع لإلجراءات المتبعة أو طلب التحقيق في الشكوى

 
 

  هل تعتبر اتفاقية التدخل ملزمة قانوًنا للطرفين؟
في حالة تسوية أوجه عدم االتفاق عبر عملية التدخل، سيقوم 

وسيكون من حق كل  .الطرفان بكتابة مستند يشرح االتفاقية
 .االتفاقية طرف مقاضاة الطرف اآلخر في حالة انتهاكه لبنود

 :كما أن المستند
o  ينص على أن كافة المناقشات التي تمت خالل عملية

التدخل يجب الحفاظ على سريتها وال يجوز استخدامها في 
أي من جلسات استماع اإلجراءات المتبعة أو اإلجراءات 

 األخرى ألي محكمة تتم بعد عملية التدخل؛
o لذي يتمتع يتم توقيعه بواسطة ولي األمر وممثل الهيئة ا

 بصالحية تقديم التزامات نيابة عن الهيئة؛ و
o يمكن استخدامه في أي محكمة معنية في الواليات المتحدة. 
 

م طرق اتستطيع المنطقة التعليمية للمدرسة استخد :مالحظة
أخرى لتسوية النزاعات مع ولي األمر والمدارس التي تختار 

ذه اإلجراءات يمكن أن تتيح ه .عدم االستعانة بعملية التدخل
ألولياء األمور والمدارس فرصة لقاء شخص محايد ومتعاقد مع 

مركز أوهايو للمعلومات وتدريب أولياء األمور أو مؤسسة 
كيفية حسم النزاعات أو "انظر قسم ( .مناسبة أخرى

سيشرح هذا الشخص فوائد عملية التدخل ويشجع  .")المشكالت
ارة تعليم أوهايو تكلفة تتحمل إد .أولياء األمور على استخدامها

ال يجوز أن ترفض أو تؤخر المنطقة التعليمية  .هذا االجتماع
للمدرسة حق ولي األمر في عقد جلسة استماع لإلجراءات 
 .المتبعة في حالة عدم مشاركة ولي األمر في هذا االجتماع

 
 

هل أستطيع استرداد أموالي التي دفعتها للمحامي نظير 
 خل؟مشاركته في عملية التد

 أنت مسؤول عن دفع أتعاب محاميك إال إذا نصت اتفاقية التدخل
 .أن المنطقة التعليمية للمدرسة مسؤولة عن أتعاب المحامي على

 
 

كيف أستطيع طلب عملية التدخل أو الحصول على معلومات 
 إضافية حول عملية التدخل؟

 :لطلب التدخل، اطلب
 إدارة تعليم أوهايو

 يينمكتب األطفال االستثنائ
 قسم الحماية اإلجرائية

25 South Front St., Mail Stop 202 
Columbus, Ohio 43215-4183!

!2650-466 (614): هاتف
!6338-644 (877): أوهايو تعليم إلدارة المجاني الهاتف
 1097-728 (614) :فاكس

 
 
 

 
 

 تسهيل برنامج التعليم الفردي
 

 ما هو تسهيل برنامج التعليم الفردي؟
محايد والذي الوسيط تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  عند طلب

تلقى تدريًبا خاًصا في إعداد برامج تعليم ذوي االحتياجات 
مساعدة أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي في إعداد لالخاصة 

برنامج تعليم فردي لطفل، يسمى ذلك تسهيل برنامج التعليم 
ن أعضاء في التواصل بي" وسيط التسهيل"يساعد  .الفردي

الفريق وتوجيه المناقشات ومساعدة الفريق على تسوية أية 
كما أن وسيط التسهيل ال يصدر أية  .اختالفات في اآلراء

قرارات، لكنه يساعد أعضاء الفريق على التوصل إلى أفضل 
 .الحلول

 
 

 كيف أستطيع طلب تسهيل برنامج التعليم الفردي؟
 :بلطلب تسهيل برنامج التعليم الفردي، اطل

 إدارة تعليم أوهايو
 مكتب األطفال االستثنائيين

 قسم الحماية اإلجرائية
 

 
25 South Front Street 

Mail Stop 202  
Columbus, OH 43215-4183!

!2650-466 (614): هاتف
!6338-644 (877): المجاني الهاتف

 
تتم عملية تسهيل برنامج التعليم الفردي، يجب أن تشارك  يلك

سيساعدك مكتب  .اًيلتعليمية للمدرسة تطوعأنت والمنطقة ا
األطفال االستثنائيين على االتصال بالمنطقة التعليمية للمدرسة 
 .لمعرفة ما إذا كنت مهتًما بعملية تسهيل برنامج التعليم الفردي
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 إجراءات الشكاوى

 
تستطيع طلب معلومات من مكتب األطفال االستثنائيين عبر 

البريد اإللكتروني عبر خطابات أو االتصال الهاتفي أو إرسال 
 :فاكس عما يليالأو 
o إجراءات الشكاوى؛ 
o ُسخ من القواعد والتشريعات؛ن 
o معلومات إضافية حول قضية معينة؛  
o  المساعدة في العثور على الشخص الصحيح للتحدث معه

  .في المنطقة التعليمية أو الهيئة أو المؤسسة
 

مة ال تعتبر شكاوى، هذه االتصاالت الخاصة بالمعلومات العا
 .لكن يطلق عليها اسم استفسارات عامة

 
إلدارة تعليم  معاقتستطيع تقديم استفسار عن التعليم العام لطفل 

 :أوهايو
 إدارة تعليم أوهايو

 مكتب األطفال االستثنائيين
 قسم الحماية اإلجرائية

 
 

25 South Front Street 
Mail Stop 202  

Columbus, OH 43215-4183!
!2650-466 (614): تفها

 6338-644 (877): الهاتف المجاني
 
 

  لية الشكوى؟مماذا تفعل ع
قانون تحسين تعليم األفراد  مخالفاتلكل  اعملية الشكوى تقدم حًل

تتيح هذه العملية حل  .المعاقين وقانون ومعايير عمل أوهايو
الشكاوى بسرعة وبدون تحمل ولي األمر أو المنطقة التعليمية 

خالفات الشكوى تكون أقل من أن كما  .ة التكاليفللمدرس
  .خالفات جلسة استماع اإلجراءات المتبعة

 
 

صالحية عملية  للواليةما هو التشريع الفيدرالي الذي يخول 
  الشكوى؟

التشريعات الفيدرالية التي تخول صالحية معالجة الشكاوى 
ية للوالية هي قانون التشريعات الفيدرال ةبواسطة هيئة تابع

(C.F.R.) 34  استخدام إجراءات  300.153و 300.151رقم
  .شكاوى الوالية

 
 

 كيف وأين أستطيع أن أقدم شكوى؟
ليس صورة (يجب أن تتضمن الشكوى المكتوبة التوقيع األصلي 

  :للطرف مقدم الشكوى ويجب إرسالها إلى) افوتوغرافية أو طابًع
 إدارة تعليم أوهايو

 نمكتب األطفال االستثنائيي

  قسم الحماية اإلجرائية
25 South Front Street 

Mail Stop 202  
Columbus, OH 43215-4183  

 
  :تقبل إدارة تعليم أوهايولن 
o الشكاوى التي يتم إرسالها بالفاكس؛  
o الشكاوى التي يتم إرسالها بالبريد اإللكتروني؛ أو  
o الشكاوى مجهولة المصدر.  
 
 

  إلى المنطقة التعليمية؟ هل يجب أن أرسل نسخة من الشكوى
، فإن )ج( 300.153رقم  34تشريع الفيدرالي لوفًقا ل .نعم

يتعين عليه ) المعروف باسم الشاكي(الطرف المقدم للشكوى 
إرسال نسخة من الشكوى إلى مشرف المنطقة التعليمية للمدرسة 

  .الشكوىضدها المقدمة 
 
 

  ماذا ينبغي أن تحتوي عليه الشكوى؟
  :ي الشكوى على ما يلييجب أن تحتو

o  بيان يوضح أن المنطقة التعليمية للمدرسة العامة قد خالفت
أو تشريًعا فيدرالًيا أو خاًصا بالوالية ينطبق على /قانوًنا و

  .تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
o يتم تعريفها " الحقيقة(" .الحقائق التي تستند إليها الشكوى

ذلك على شرح لما يشتمل  .على أنها حدث أو واقعة حدثت
  ؛)حدث وتاريخ حدوثه

o ع األصلي لمقدم الشكوى ومعلومات االتصال بهيالتوق.  
o تذكر أن حلك المقترح سيتم وضعه في  .حل مقترح للمشكلة

ومع ذلك فإن الحل النهائي للشكوى سيحدده  .االعتبار
  .مكتب األطفال االستثنائيين في إدارة تعليم أوهايو

o مخالفة حدثت لطفل معين أو  إذا كنت تقدم شكوى من
  :مجموعة من األطفال، يجب أن تتضمن الشكوى

  اسم أو أسماء األطفال المتعلقة بهم الشكوى؛ •
  عنوان الطفل؛ •
إذا كان مختلًفا عن (عنوان الشخص مقدم الشكوى  •

  ؛)عنوان الطفل
في حالة طفل أو شاب مشرد، يجب أن تتضمن  •

ي الطفل عندما يلب(الشكوى معلومات حول الطفل 
) 2(تعريف الطفل المشرد الوارد في القسم الفيدرالي 

فينتو لمساعدة المشردين  –من قانون مكيني  725
 ؛ و))2) (أ( 11434قانون الواليات المتحدة  42(

 اسم المدرسة التي يذهب إليها الطفل؛ •
o  يجب أن تحتوي الشكوى على انتهاك حدث خالل عام قبل

 تاريخ استالم الشكوى؛ و
o ن على الطرف المقدم للشكوى إرسال نسخة من يتعي

الشكوى إلى المنطقة التعليمية في نفس وقت تقديم الشكوى 
  .إدارة تعليم أوهايو إلى

 
 

  ما هي الكفاية؟
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حتى يمكن التحقيق في الشكوى، يجب أن تحتوي الشكوى على 
ماذا ينبغي أن تحتوي المعلومات الواردة ضمن السؤال السابق 

إذا لم تحتو الشكوى التي قدمتها على هذه  عليه الشكوى؟
من  اكل أو جزًءعتبر تقد إدارة تعليم أوهايو  المعلومات، فإن

 .“ غير كاٍف"الشكوى 
 
 
 

 ماذا يحدث إذا وجد أن الشكوى كلها غير كافية؟
لن يتم التحقيق في الشكوى فإذا كانت الشكوى كلها غير كافية، 

مع توضيح لماذا لم يتم  إليك" عدم كفاية"وسيتم إرسال خطاب 
سيخبرك الخطاب بالمطلوب تغييره أو  .التحقيق في كل الشكوى

إضافته للشكوى حتى يقبل مكتب األطفال االستثنائيين الشكوى 
 .ويحقق فيها

 
ن يبعد أن تحصل على خطاب عدم الكفاية، تستطيع تضم

الشكوى  .المعلومات التي كانت مفقودة وإعادة تقديم الشكوى
تقديمها يجب أن تحتوي على مخالفة تمت ليس قبل عام المعاد 

إدارة  من ِقبلالمعاد تقديمها واحد من تاريخ استالم الشكوى 
 .تعليم أوهايو

 
 

 من الشكوى غير كاٍف؟ اماذا يحدث إذا وجد أن جزًء
حقيقة  تيمكن اعتبار أحد أجزاء الشكوى غير كاٍف فقط إذا كان

  .آخر امفقودة أو عنصًر
 

كانت شكواك، كلها أو في جزء منها، تفتقد إلى جزء  في حالة
ما، سيتم اعتبار الشكوى غير كافية في الموضوع المرتبط به 

ولن يتم التحقيق في جزء المشكلة الذي ال  .الحقيقة المفقودة
إذا كانت الشكوى تحتوي على العديد من  .يتضمن هذه الحقيقة

بها، سيتم الموضوعات األخرى تم تقديم الحقائق الخاصة 
التحقيق في هذه الموضوعات، إذا كان الموضوع يقع ضمن 

  .صالحيات مكتب األطفال االستثنائيين
 
 

ماذا يحدث إذا كانت شكواي تفتقد إلى أحد العناصر وليس 
  حقيقة؟

  :ك تفتقد إلى أي من العناصر التاليةاإذا كانت شكو
o اسم الطفل؛ 
o عنوان الطفل؛ 
o  إذا كان مختلًفا عن عنوان (عنوان الشخص مقدم الشكوى

  ؛)الطفل
o معلومات االتصال؛ أو 
o اسم المدرسة التي يذهب إليها الطفل؛  
 

سيقوم مستشار التعليم باالتصال بمقدم الشكوى إلخباره بأن 
ثم سيتوفر لمقدم  .أو أكثر من العناصر السابقة مفقود اواحًد

) من وقت اتصال المستشار التعليمي به(الشكوى خمسة أيام 
سيقوم  .لتقديم المعلومات الضرورية إلى المستشار التعليمي

مقدم الشكوى بإرسال المعلومات كتابة إلى المستشار التعليمي 

في حالة عدم إرسال العنصر المفقود  .الذي يحقق في الشكوى
إلى المستشار التعليمي في غضون خمسة أيام، لن يتم التحقيق 

  .في الشكوى
 
 

الشكوى أو إذا كنت  في ا ال يتم التحقيقإذا كنت ال أفهم لماذ
من يستطيع فلى مساعدة في تصحيح الشكوى، إبحاجة 

 مساعدتي؟
 :الهيئات التي تستطيع مساعدتك هي

o مكتب األطفال االستثنائيين؛ :إدارة تعليم أوهايو 
o  اتحاد أوهايو لتعليم األطفال المعاقين(OCECD)؛ و 
o  إدارة أوهايو للحقوق اإلدارية(OLRS). 
 

 .30و 29تتوفر معلومات االتصال في الصفحتين 
 

  من يحدد القانون أو التشريع أو القاعدة التي خالفتها؟
سيحدد مكتب األطفال االستثنائيين القانون الذي قمت بمخالفته أو 

  .التشريع أو القاعدة التي ستتم اإلشارة إليها خالل التحقيق
 
 

  قد استلم الشكوى؟كيف أعرف أن مكتب األطفال االستثنائيين 
في غضون خمسة أيام عمل من استالم مكتب األطفال 

االستثنائيين للشكوى المكتوبة والموقعة، سوف يرسل المكتب 
كما أن المكتب سوف  .إشعار استالم للشخص الذي قدم الشكوى

يرسل اإلشعار إلى األطراف التالية، إذا كانت مختلفة عن 
  .الشخص الذي قدم الشكوى

  الوصي؛/مرولي األ •
  عاًما؛ و 18الطالب، إذا بلغ عمر الطالب  •
  .مشرف المنطقة التعليمية للمدرسة •

 
 

  ما الذي يشتمل عليه إشعار االستالم؟
 :سيحتوي إشعار االستالم على المعلومات التالية

o إخطار بتاريخ استالم مكتب األطفال االستثنائيين للشكوى؛  
o تعليمي الذي سيحقق تحديد معلومات االتصال بالمستشار ال

  في الشكوى؛
o  إشعار بفرصة األطراف أو، إن وجد، الطرف الثالث

  الشاكي لتوفير معلومات إضافية؛
o  يوًما  60إخطار بأن خطاب النتائج سيتم إصداره خالل

تقويمًيا من تاريخ استالم مكتب األطفال االستثنائيين 
الة في هذه الح .للشكوى إال في حالة تقديم امتداد للفترة

سيتم إصدار خطاب النتائج في التاريخ المحدد في تاريخ 
  .امتداد الفترة

o  إشعار بأن الشكوى معلقة في انتظار نتائج جلسة استماع
 60في هذه الحالة، سوف تبدأ فترة الـ  .اإلجراءات المتبعة

ه من تاريخ إصدار مسؤول جلسة االستماع لقرار) أ(يوًما 
وتحديد مكتب األطفال االستثنائيين أن قرار مسؤول جلسة 

) ب(االستماع ال يتعامل مع كل موضوعات الشكوى أو 
فور سحب أو انقضاء طلب جلسة استماع اإلجراءات 

  المتبعة؛ و
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o  إشعار بفرصة األطراف للمشاركة في عملية تدخل إلنهاء
  .الشكوى

 
طرفين، فستكون من ال اإذا كان المحامي يمثل أًي :مالحظة

مسؤولية المحامي التواصل مع المستشار التعليمي وطلب إرسال 
  .نسخ من كل المراسالت إليه

 
 

هل تستطيع المنطقة التعليمية تقديم مقترح عرض لولي األمر 
لحسم الشكوى قبل أن يصدر مكتب األطفال االستثنائيين خطاًبا 

  بالنتائج؟
ترح لحسم الشكوى قبل نعم يجوز للمنطقة التعليمة تقديم مق

  .إصدار خطاب بالنتائج
 
 

هل تستطيع األطراف المشاركة في الشكوى التدخل في 
موضوعات الشكوى باستخدام مسؤولي التوسط لدى مكتب 

  األطفال االستثنائيين؟
نعم، إذا كنت أحد أولياء األمور أو ممثل المنطقة التعليمية 

التدخل في  للمدرسة أو هيئة عامة أخرى وكنت ترغب في
الموضوعات الواردة في الشكوى باستخدام أحد مسؤولي 

الرجاء إخطار فالتوسط لدى مكتب األطفال االستثنائيين، 
  .المسؤول التعليمي المعين للشكوى

 
 

 شكوى؟الماذا يحدث في التحقيق في 
على مكتب األطفال االستثنائيين إجراء تحقيق في الشكوى   

ة لكل السجالت ذات الصلة والتي والذي يجب أن يتضمن مراجع
  .يمكن أن تتضمن تحقيًقا في الموقع

 
يوًما من تاريخ  60سيتم إرسال خطاب النتائج في غضون 

 .استالم مكتب األطفال االستثنائيين للشكوى المكتوبة والموقعة
) ب) (1(الفقرة رقم  34وفًقا لقانون التشريعات الفيدرالية 

 االستثنائيين منح مدة إضافية ، يحق لمكتب األطفال300.152
إذا اتفق الطرفان على المشاركة في تدخل أو في ) 1: (لسببين

في حالة الظروف ) 2(شكل بديل من أشكال حسم النزاع؛ 
سيتم تحديد الظروف االستثنائية بواسطة مكتب  .االستثنائية

  .األطفال االستثنائيين حسب كل حالة
 

ات جلسة استماع إذا كانت الشكوى أيًضا أحد موضوع
سيعلق مكتب األطفال االستثنائيين الشكوى فاإلجراءات المتبعة، 

أو موضوعات الشكوى التي تعتبر جزًءا من جلسة استماع 
 .اإلجراءات المتبعة حتى نهاية جلسة استماع اإلجراءات المتبعة

عند إصدار جلسة استماع اإلجراءات المتبعة لقرار أو سحب أو 
في حالة وجود  .اع، تتم مراجعة الموضوعاتإلغاء جلسة االستم

موضوعات شكوى لم يتم التعامل معها في جلسة االستماع، 
يوًما من  60سيتم التحقيق في هذه الموضوعات في غضون 

لم  موضوعاتأن هناك مستشار التحقيق الذي يحدد فيه تاريخ ال
  .مسؤول جلسة االستماعيتم التصدي لها في قرار 

 

 
ما ينتهي مكتب األطفال االستثنائيين من ماذا يحدث عند

 تحقيقه؟
عند انتهاء التحقيق، سيحدد مكتب األطفال االستثنائيين ما إذا 

كانت المنطقة التعليمية قد امتثلت لتشريعات وقوانين تعليم ذوي 
يجب أن يعتمد قرار  .االحتياجات الخاصة المعمول بها أم ال

ية على التشريعات أو امتثال أو عدم امتثال المنطقة التعليم
يجب أن يخطر مكتب األطفال  .القوانين المعمول بها

االستثنائيين األطراف كتابة بالنتائج التي توصل إليها وسبب هذه 
  .النتائج

 
 

 ما هو االستفسار اإلضافي؟
خالل التحقيق الرسمي في الشكوى، ربما يتعرف مكتب األطفال 

ت فيها المنطقة االستثنائيين على موضوعات إضافية خالف
عدم "هذه الموضوعات اإلضافية من  .التعليمية القانون

هي موضوعات لم تكن في الشكوى األصلية التي " االمتثال
 .قدمها الشاكي

 
ما في ذلك تطبيق ببصفتها هيئة تطلب القوانين والتشريعات، 

قانون تحسين تعليم األفراد المعاقين، يتعين على مكتب األطفال 
ن إسداء النصح للمناطق التعليمية حول الموضوعات االستثنائيي

التي يساوره القلق تجاهها نتيجة لعدم امتثال المناطق التعليمية 
إذا عثر مكتب األطفال االستثنائيين على  .بالقوانين والتشريعات

موضوعات لم تمتثل فيها المناطق التعليمية بالقوانين، فإنه سوف 
به  ان هناك موضوًعإ لئج تقويضيف فقرة في نهاية خطاب النتا

مشكلة وأن مكتب األطفال االستثنائيين سوف يتصل بالمنطقة 
يطلق اسم  .ر الدعم الفنييالتعليمية لمناقشة هذه المشكلة وتوف

 .على هذا الدعم الفني" االستفسار اإلضافي"
 

تحقيق الشكوى  عن منفصلسيكون االستفسار اإلضافي 
مات التي تم التوصل إليها خالل لن يتم توجيه المعلو .األصلية

االستفسار اإلضافي إلى مقدم الشكوى إال إذا طلب مقدم الشكوى 
  .الحصول على سجالت االستفسار اإلضافي

 
في االستفسار اإلضافي، يقوم مكتب األطفال االستثنائيين 

يخص المجاالت  ةبإرسال خطاب منفصل إلى المنطقة التعليمي
يمكن أن يشتمل  .لقوانين والتشريعاتالمحتملة لعدم االمتثال ل

ات أو ماالستفسار اإلضافي على طلب للحصول على معلو
على موعد لزيارة ميدانية  يسجالت إضافية أو يمكن أن يحتو

إذا وجد أن المنطقة  .بواسطة أعضاء مكتب األطفال االستثنائيين
أو التعليمية ال تتبع متطلبات قانون تحسين تعليم األفراد المعاقين 

متطلبات الوالية لخدمة األطفال المعاقين، سيقدم مكتب األطفال 
  .االستثنائيين المساعدة الفنية لتصحيح المشكلة

 
 

 اإلجراءات المتبعة
 

 ؟النزيهةما هي جلسة اإلجراءات المتبعة 
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عبارة عن جلسة  النزيهةجلسة استماع اإلجراءات المتبعة 
هذه  .ي اآلراءاستماع رسمية يتم عقدها لحل االختالف ف

االختالفات في اآلراء ربما تكون حول تقييم طفلك أو برنامج 
التعليم الفردي أو الخدمات أو المكان التعليمي أو أي شيء 

ربما تضم جلسة االستماع  .يخص تقدم تعليم عام مجاني مناسب
المدرسين أو أعضاء آخرين من فريق المدرسة، باإلضافة إلى 

ى مرتبطة بتعليم ذوي االحتياجات أشخاص يقدمون خدمات أخر
 .الخاصة

 
 

 لإلجراءات المتبعة؟نزيهة من يستطيع طلب جلسة استماع 
يستطيع كل من أولياء األمور والمنطقة التعليمية للمدرسة أو 

إلعاقات النمو مثل مجالس المدينة (الهيئات العامة األخرى 
عقد  طلب) والمراكز التطويرية وإدارة الوالية لخدمات الشباب

  .جلسة استماع نزيهة لإلجراءات المتبعة
 

لبدء عملية جلسة استماع لإلجراءات المتبعة، يقوم الطرف 
شكوى من اإلجراءات المتبعة "باستكمال وإرسال استمارة 

التي يمكن العثور " وطلب عقد جلسة استماع لإلجراءات المتبعة
إلشارة إلى تم اتفي بقية المطبوعة، س .عليها في نهاية هذا الدليل

شكوى اإلجراءات المتبعة وطلب جلسة "هذه العملية باسم 
  ".استماع

 
 

 من سيجري جلسة استماع اإلجراءات المتبعة؟
بعقد جلسة  (IHO)سيقوم أحد مسؤولي جلسة االستماع النزيهة 

  .االستماع
 

 :في أوهايو، مسؤول جلسة االستماع
o يجب أن يكون محامًيا؛  
o ؛الذي تقدمه إدارة تعليم أوهايو يجب أن يستكمل التدريب  
o أو  ةال يمكن أن يكون أحد موظفي المنطقة التعليمية للمدرس

إدارة تعليم أوهايو أو أي من الهيئات العامة المشاركة في 
  تعليم أو رعاية األطفال؛

o  ال يمكن أن تكون له أية مصلحة شخصية أو مهنية يمكن أن
  سة االستماع؛تؤدي إلى تحيزه إلى أحد األطراف في جل

o  المعاقين يجب أن يعرف ويفهم قانون تحسين تعليم األفراد
)IDEA(  والتشريعات الفيدرالية والخاصة بالوالية المعنية

وكيفية تفسير محاكم الوالية والمحاكم الفيدرالية لقانون 
  .تحسين تعليم األفراد المعوقين

o اع يجب أن يتمتع بالمعرفة والقدرة على عقد جلسات االستم
 باستخدام الممارسات القانونية القياسية؛ و

o  يجب أن يتمتع بالمعرفة والقدرة على إصدار وتدوين
 .القرارات وفًقا للممارسات القانونية القياسية المعمول بها

 
يتعين على المنطقة التعليمية للمدرسة المحلية والمنطقة التعليمية 

تم  .مؤهالتهممة بمسؤولي جلسات االستماع وئللوالية توفير قا
نشر هذه القائمة على موقع ويب إدارة تعليم أوهايو على الرابط 

education.ohio.gov،  يمكن البحث باستخدام كلمة البحث
 .due process hearing officersالرئيسية 

 
 

 من يدفع رسوم جلسة االستماع؟
يمية للمدرسة تكاليف االستعانة بمسؤول عن تدفع المنطقة التعل

ومع ذلك، فإن مسؤول جلسة  .جلسة استماع اإلجراءات المتبعة
االستماع ال يعتبر أحد موظفي المنطقة التعليمية للمدرسة ألنه 

يحصل على مقابل من المنطقة التعليمية للمدرسة لكي يعمل 
 .كمسؤول لجلسة االستماع

 
يتم فرضها نتيجة لتصرفاتك، بما في  يتعين عليك دفع أية تكاليف

ذلك تكاليف أي محامين أو شهود أو خبراء تستعين بهم أو 
 .تكاليف النسخ والبريد

 
 

لتقديم شكوى اإلجراءات المتبعة  هل يجب أن أستعين بمحاٍم
 وطلب جلسة االستماع وتمثيلي في جلسة االستماع؟
سة ال، تستطيع تقديم شكوى اإلجراءات المتبعة وطلب جل

االستماع بنفسك وإذا كنت ترغب تستطيع تمثيل نفسك في جلسة 
 .المنطقة التعليمية للمدرسة سوف تستعين بمحاٍم .االستماع

 
 

 كيف أستطيع طلب جلسة استماع نزيهة لإلجراءات المتبعة؟
تستطيع طلب جلسة استماع لإلجراءات المتبعة بتقديم شكوى من 

يجب أن يكون إشعار  .عاإلجراءات المتبعة وطلب جلسة استما
مكتوًبا وأن يتم إرساله إلى ) انظر السؤال التالي(الشكوى 

  :األطراف التالية
o  وليس (إرسال شكوى عملية اإلجراءات المتبعة األصلية

إلى مشرف المنطقة التعليمية لمدرسة طفلك ) نسخة ضوئية
 في النطاق الجغرافي؛

o ة البريد إرسال نسخة من شكوى اإلجراءات المتبعة بواسط
 :أو الفاكس إلى

 إدارة تعليم أوهايو 
 مكتب األطفال االستثنائيين 
 قسم الحماية اإلجرائية 
 25 South Front Street 
 Mail Stop #202 
 Columbus, Ohio 43215-4183  
  )614( 728-1097فاكس  

 
 شكوى"تستطيع استكمال وإرسال استمارة إدارة تعليم أوهايو 

 لإلجراءات استماع جلسة عقد وطلب بعةالمت اإلجراءات من
 اإلجراءات من شكوى وإرسال إعداد تستطيع أو" المتبعة
أنت غير ملزم باستخدام االستمارة، لكن  .بك خاصة المتبعة

سوف تجد االستمارة  .يتعين عليك ذكر كل المعلومات المطلوبة
في نهاية هذه المطبوعة، كما أنها منشورة على موقع ويب إدارة 

كلمة البحث  ،education.ohio.govيم أوهايو على الرابط تعل
 .due processالرئيسية هي 

 
فيما يتعلق " شكوى اإلجراءات المتبعة"يتم استخدام المصطلح 

يجب أن تتاح لك  .بطلب جلسة استماع اإلجراءات المتبعة
ت المتبعة عندما يتم تقديم شكوى فرصة جلسة استماع لإلجراءا

 .من اإلجراءات المتبعة

http://www.education.ohio.gov/�
http://www.education.ohio.gov/�
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ما هي المعلومات التي يجب أن تتضمنها شكوى اإلجراءات 
  المتبعة وطلب جلسة االستماع؟

يجب أن تتضمن شكوى اإلجراءات المتبعة وطلب جلسة 
 :االستماع ما يلي

o اسم الطفل؛  
o عنوان مكان إقامة الطفل؛  
o إليها الطفل؛ اسم المدرسة التي يذهب 
o  طفل مشرد بشاب أو كانت الشكوى متعلقة بفي حالة

 قانون من 752) 2( الفيدرالي القسم في ورد ماحسب (
 11434 أ) 2( 42 المشردين لمساعدة فينتو – مكيني
 االتصال معلومات ذكر يجب ،)المتحدة الواليات قانون

  .إليها يذهب التي المدرسة واسم بالطفل
o لة وكيف أنها مرتبطة بطفلك الذي وصف لطبيعة المشك

يتأهل للحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات 
الخاصة والحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات 

  ؛.الخاصة
o معلومات مرتبطة بالمشكلة؛ و 
o حل مقترح للمشكلة اعتماًدا على ما تعرفه في وقت الطلب. 
 

المتبعة إال  ال يجوز لك طلب جلسة استماع لإلجراءات :مالحظة
إذا قدمت أنت أو المحامي الذي يمثلك شكوى من اإلجراءات 

المتبعة تحتوي على كل المعلومات الوارد ذكرها أعاله، وذلك 
من قانون التشريعات الفيدرالية  34وفًقا للتشريع الفيدرالي رقم 

  .300.508رقم 
 
 

هل توجد حدود على الموضوعات التي أستطيع اإلشارة إليها 
 جلسة االستماع؟ خالل

ال يجوز لك خالل جلسة استماع اإلجراءات المتبعة طرح 
موضوعات لم يتم طرحها في شكوى اإلجراءات المتبعة، إال إذا 

 .وافق الطرف اآلخر على ذلك
 
 

هل أستطيع أن أقدم شكوى منفصلة لإلجراءات المتبعة حول 
موضوع لم أطرحه في شكوى اإلجراءات المتبعة التي قدمتها 

 الفعل؟ب
تستطيع تقديم شكوى منفصلة لإلجراءات المتبعة حول  .نعم

موضوع منفصل من شكوى اإلجراءات المتبعة التي قدمتها 
 .بالفعل

 
 

ما هو الموعد المحدد لطلب جلسة استماع نزيهة لإلجراءات 
  المتبعة؟

كقاعدة عامة، يتعين عليك طلب جلسة استماع نزيهة لإلجراءات 
من تاريخ معرفتك باإلجراء الذي تتعلق به  المتبعة خالل عامين

 .شكوى اإلجراءات المتبعة التي قدمتها
 

ال تنطبق فترة العامين عليك إذا تم حرمانك من طلب  :استثناء
 :جلسة استماع نظًرا لما يلي

حتى تفكر  عمًداقامت المنطقة التعليمية للمدرسة بتضليلك  •
 أنك قد حسمت المشكلة؛ أو

لتعليمية للمدرسة عن معلومات ألزمها لم تكشف المنطقة ا •
بالكشف ) IDEA(قانون تحسين تعليم األفراد المعاقين 

 .عنها لك
 
 

ماذا يحدث إذا كانت المنطقة التعليمية للمدرسة تعتقد أن 
 شكوى اإلجراءات المتبعة غير كافية؟

سوف تتيح لك شكوى اإلجراءات المتبعة عقد جلسة استماع 
 :في حالة حدوث ما يليلإلجراءات المتبعة إال 

o  يوًما من استالم شكوى اإلجراءات المتبعة  15في غضون
الخاصة بك، أخطرت المنطقة التعليمية للمدرسة مسؤول 
جلسة االستماع وإدارة تعليم أوهايو وأخبرتك أيًضا كتابة 

بأن المنطقة التعليمية للمدرسة تعتقد أن شكوى اإلجراءات 
لمعرفة ( .اإلجراءات المتبعةالمتبعة ال تلبي متطلبات طلب 

 يجب التي المعلومات هي ما"متطلبات الطلب، انظر قسم 
 جلسة وطلب المتبعة اإلجراءات شكوى تتضمنها أن

 ")االستماع؟
o  أيام من استالم هذا اإلخطار من المنطقة  خمسةفي غضون

التعليمية للمدرسة، يجب أن يحدد مسؤول جلسة االستماع 
متطلبات مثل  يراءات المتبعة تلبما إذا كانت شكوى اإلج
  .هذه الشكوى من عدمه

o  بعد تحديد هذا القرار، يجب على مسؤول جلسة االستماع
على الفور إخطارك وإخطار المنطقة التعليمية للمدرسة 

 .ومكتب األطفال االستثنائيين كتابة بقراره
 
 

شكوى  أنماذا سيحدث إذا ما قرر مسؤول جلسة االستماع 
 لمتبعة الخاصة بي لم تلبي كل المتطلبات؟اإلجراءات ا

ب لمسؤول جلسة االستماع المعلومات وسيتضمن القرار المكت
 :التالية
o أسباب اعتبار الشكوى التي قدمتها غير كافية.  
o بيان في لغة واضحة بأن الحالة لم يتم إنهاؤها. 
o  بيان بأن الحالة لن يتم عرضها في جلسة استماع حتى يتم

جلسة استماع اإلجراءات المتبعة الذي استكمال إشعار 
لمعرفة هذه  .يحتوي على كل المعلومات المطلوبة

 هي ما"المعلومات المطلوبة، اطلع على السؤال 
 اإلجراءات شكوى تتضمنها أن يجب التي المعلومات

  "االستماع؟ جلسة وطلب المتبعة
o  قائمة بالمصادر التي تستطيع مساعدتك في استكمال شكوى

أحد هذه  .ت المتبعة ولتصحيح أي شيء غير كاٍفاإلجراءا
المصادر هو فريق عمل قسم الحماية اإلجرائية لمكتب 

  :تستطيع أن تطلب .إدارة تعليم أوهايو لألطفال االستثنائيين
 ةمستشار ،كوفمان ساندي
!االستثنائيين األطفال مكتب

 اإلجرائية الحماية
25 South Front St.  

Columbus, OH 43215 
 :بريد اإللكترونيال

sandy.kaufman@ode.state.oh.us 
 أو 614-466-2650 :الهاتف

  ))788( 644 – 6338الهاتف المجاني 
 

mailto:sandy.kaufman@ode.state.oh.us�


 

 37صفحة   حزيران/يونيو 14

 2004دليل أولياء األمور لقانون تحسين تعليم األفراد المعاقين لعام  ؟IDEAما هي قواعد تطبيق قانون 
 

إذا كانت الشكوى التي قدمتها كافية لكني أريد أن أغير 
 الشكوى، ماذا يتعين علي أن أفعل؟

إجراء بعض التغييرات على الشكوى أو إضافة  إذا كنت تريد
" تعديل"موضوعات جديدة، تستطيع أن تطلب إذًنا من أجل 

الشكوى أو تستطيع تقديم شكوى جديدة حول الموضوعات 
  .الجديدة

 
تستطيع تعديل شكوى اإلجراءات المتبعة فقط إذا وافقت المنطقة 

تعديالت التعليمية للمدرسة أو مسؤول جلسة االستماع على ال
 :بأي من الطرق التالية

o  وافقت المنطقة التعليمية للمدرسة كتابة على التعديالت
وأتيحت لها فرصة حسم شكوى اإلجراءات المتبعة المعدلة 

  عبر اجتماع لحسم المشكالت؛ أو
o يجوز لمسؤول  .منح مسؤول جلسة االستماع هذا اإلذن

تماع ذن قبل موعد جلسة اسجلسة االستماع تقديم هذا اإل
على سبيل  .اإلجراءات المتبعة بخمسة أيام وليس بعد ذلك

آب /أغسطس 15المثال، إذا كان موعد جلسة االستماع في 
آب استلم مسؤول جلسة االستماع طلًبا /أغسطس 1وفي 

لتعديل اإلشعار الخاص لك، يستطيع مسؤول جلسة 
آب /أغسطس 1االستماع منحك اإلذن في أي وقت بين 

 .آب/أغسطس 10و
 

إذا استلمت إذًنا وقمت بتعديل طلب اإلجراءات المتبعة، فإن 
تاريخ تقديم طلب جلسة استماع اإلجراءات المتبعة ينطبق أيًضا 

  .على التعديل
 

تموز /يوليو 1على سبيل المثال، في حالة تقديم الطلب في 
، فإن 2009آب /أغسطس 1، وقمت بتعديل الطلب في 2009

وينطبق تاريخ التقديم األصلي في  .رتاريخ تقديم الطلب ال يتغي
المتبعة،  لإلجراءاتتموز على كل طلب جلسة استماع /يوليو 1

 .بما في ذلك التعديل
 
 

إذا كنت بحاجة إلى تعديل شكوى اإلجراءات المتبعة ألن 
ما فمسؤول جلسة االستماع قد قرر أن الشكوى غير كافية، 

 هي المدة المتاحة لي لتقديم الشكوى المعدلة؟
يتعين عليك تقديم إشعار شكوى اإلجراءات المتبعة المعدل 

يوًما من تاريخ قرار  14لمسؤول جلسة االستماع في غضون 
في حالة عدم  .مسؤول جلسة االستماع بأن الشكوى لم تكن كافية

تقديم اإلشعار المعدل خالل هذه الفترة، سيقوم مسؤول جلسة 
 .وإغالق الحالة االستماع بإلغاء شكوى اإلجراءات المتبعة

 
في حالة تقديم شكوى اإلجراءات المتبعة المعدلة، فإن  :مالحظة

يوًما أو في حالة كانت جلسة  15(أوقات اجتماع حسم المشكلة 
وتبدأ فترة حسم شكوى اإلجراءات ) أيام سبعة، "عاجلة"استماع 
يوًما في حالة كانت جلسة استماع  15يوًما أو  30(المتبعة 
  .رى مع تقديم شكوى اإلجراءات المتبعة المعدلةمرة أخ) عاجلة

 
 

في حالة  أيًضا ماذا أستطيع أن أفعلهفإذا لم أعدل الشكوى، 
 اعتبار طلبي غير كاٍف؟

تستطيع إعادة تقديم الشكوى لمشرف المنطقة التعليمية للمدرسة 
وإرسال نسخة من الشكوى المعاد تقديمها إلى مكتب األطفال 

التعامل مع شكواك على أنها طلب جديد سيتم  .االستثنائيين
 .ويجب أن تلبي كل متطلبات الطلب الجديد

 
 

 كيف تختلف الشكوى المعاد تقديمها عن الشكوى المعدلة؟
ال تعتبر الشكوى  .الشكوى المعاد تقديمها عبارة عن طلب جديد

  .المعدلة طلًبا جديًدا، لكنها تغيير للطلب الحالي
 

تحتفظ  .ديد للشكوى المعاد تقديمهايتم تحديد تاريخ تقديم ج
 .الشكوى المعدلة بتاريخ التقديم األصلي

 
ستحتاج للتأكد من أنك تعيد تقديم شكواك في غضون عامين أو 

لتحديد ذلك، راجع السؤال  .أنها تلبي استثناء فترة العامين
 نزيهة استماع جلسة لطلب المحدد الموعد هو ما"السابق، 

  "المتبعة؟ لإلجراءات
 
 

هل يمكن تعديل شكوى اإلجراءات المتبعة وطلب جلسة 
في حالة تم تحديد أن طلبي فيها لم يكن  ااالستماع أو تعديله

 كافًيا؟
ال، يمكن تعديل أو إعادة تقديم طلب ألسباب أخرى من بينها ما 

  :يلي
o ل الطلب لتوضيح أو إضافة موضوع؛ أويقد ترغب في تعد 
o ت ترغب في سحب الطلب تستطيع إعادة تقديم طلب إذا كن

 .الحالي وإعادة تسليم طلبك
 
 

ماذا أستطيع أن أفعل إذا ما قدمت المنطقة التعليمية شكوى من 
اإلجراءات المتبعة طلًبا لجلسة استماع لإلجراءات المتبعة وأنا 

ها المنطقة تأعتقد أن شكوى اإلجراءات المتبعة التي قدم
 التعليمية ليست كافية؟

شكوى اإلجراءات المتبعة التي قدمتها المنطقة  إذا كنت تعتقد أن
 :التعليمية غير كافية، تستطيع اتخاذ الخطوات التالية

o  يوًما من استالم شكوى اإلجراءات المتبعة  15في غضون
التي قدمتها المنطقة التعليمية، تقوم بإخطار مسؤول جلسة 

االستماع والمنطقة التعليمية كتابة بأنك تعتقد بأن شكوى 
ة لم تلب يجراءات المتبعة التي قدمتها المنطقة التعليماإل

كما يتعين  .المتطلبات التي تنطبق على إشعار الشكوى
قسم الحماية لى إعليك إرسال نسخة من إخطارك 

اإلجرائية ومكتب األطفال االستثنائيين وإدارة تعليم 
للحصول على  30و 29 الصفحتينانظر  .أوهايو

 .معلومات االتصال
o  مكتب األطفال االستثنائيين وإدارة تعليم أوهايو باتصل

للحصول على اسم مسؤول جلسة االستماع الذي ينبغي 
االتصال به إذا كنت لم تحصل على هذه المعلومات بالفعل 

 30و 29 الصفحتينانظر  .من مكتب األطفال االستثنائيين
 .للحصول على معلومات االتصال

o  ك، يجب أن أيام من استالم إخطار خمسةفي غضون
يقرر مسؤول جلسة االستماع ما إذا كانت شكوى 

اإلجراءات المتبعة التي قدمتها المنطقة التعليمية تلبي 
المتطلبات المعمول بها بالنسبة لشكوى اإلجراءات المتبعة 

  .أم ال
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o  في نفس يوم إصدار قرار مسؤول جلسة االستماع، يتعين
تب األطفال عليه إخطارك وإخطار المنطقة التعليمية ومك

 .االستثنائيين كتابة بما توصل إليه
 
 

إذا قرر مسؤول جلسة االستماع أن شكوى اإلجراءات المتبعة 
التي قدمتها المنطقة التعليمية للمدرسة غير كافية أو إذا ما 

طلبت المنطقة التعليمية للمدرسة إجراء تغيير على شكواها، 
 هل تستطيع المنطقة التعليمية تعديل شكواها؟ف

تستطيع المنطقة التعليمية للمدرسة تعديل شكوى اإلجراءات 
 :المتبعة الخاصة بها فقط في الحاالت التالية

o  موافقتك كتابًيا على التعديل وإتاحة الفرصة لحسم شكوى
 ؛ أوالشكاوىاإلجراءات المتبعة المعدلة عبر اجتماع حسم 

o يجوز لمسؤول  .منح مسؤول جلسة االستماع هذا اإلذن
ذن قبل موعد جلسة استماع الستماع تقديم هذا اإلجلسة ا

 .اإلجراءات المتبعة بخمسة أيام وليس بعد ذلك
 
 

هل ستستجيب المنطقة التعليمية للمدرسة لطلب عقد جلسة 
 استماع لإلجراءات المتبعة؟

إذا لم تقم المنطقة التعليمية للمدرسة بإرسال إشعار كتابي سابق 
ت المتبعة الذي قدمته، يجب إليك حول موضوع شكوى اإلجراءا

أيام من  عشرةأن ترسل المنطقة التعليمية للمدرسة رًدا خالل 
  :يجب أن يشتمل الرد على .استالم الشكوى التي قدمتها

شرح لماذا اقترحت اتخاذ إجراء أنت تعترض عليه في  •
 الشكوى أو أسباب رفضها التخاذ أية إجراءات؛

يق برنامج وصف للخيارات األخرى التي وضعها فر •
في االعتبار وأسباب رفض هذه ) IEP(التعليم الفردي 

 الخيارات؛
وصف لكل إجراء تقييم أو تقدير أو سجل أو تقرير  •

استعانت به الهيئة كأساس لإلجراء الذي اقترحته أو 
 رفضته؛ و

وصف للعوامل األخرى المرتبطة باإلجراء الذي اقترحته  •
 .المنطقة التعليمية للمدرسة أو رفضته

 
إذا أرسلت إليك المنطقة التعليمية هذا اإلخطار، فال  :مالحظة

يزال في إمكان المنطقة التعليمية القول بأن شكوى اإلجراءات 
 .المتبعة التي قدمتها ال تزال غير كافية

 
 

ماذا ستفعل المنطقة التعليمية للمدرسة بعد أن تستلم شكوى 
  اإلجراءات المتبعة التي قدمتها؟

  :عقد جلسة نزيهة لإلجراءات المتبعةبعد أن تطلب 
o  إذا كانت هذه هي أول شكوى من اإلجراءات المتبعة تقدمها

ستقدم لك المنطقة التعليمية للمدرسة فخالل العام الدراسي، 
  ؟IDEAما هي قواعد تطبيق قانون نسخة من دليل 

o  سيتم إخطارك بأن عملية التدخل متاحة وستحصل على
 .معلومات حول التدخل

o سوف تقوم فا طلبت جلسة استماع لإلجراءات المتبعة، إذ
المنطقة التعليمية للمدرسة بعقد اجتماع حسم شكاوى 

 ).وصف شرح تفصيلي له أدناه(

o  سوف يرسل مكتب األطفال االستثنائيين إليك وإلى المنطقة
التعليمية للمدرسة اسم مسؤول جلسة استماع اإلجراءات 

 .المتبعة الخاصة بحالتك
o عقد جلسة ) أو طلبت المنطقة التعليمية للمدرسة(ت إذا طلب

سوف تخبرك المنطقة التعليمية للمدرسة بأية فاستماع، 
رسوم أو خدمات قانونية منخفضة التكلفة أو خدمات أخرى 

 .قد تحتاج إليها ومتوفرة في منطقتك
o  بالتشاور معك ومع مسؤول جلسة االستماع، سيقوم فريق

بترتيب موقع وتاريخ ووقت  المنطقة التعليمية للمدرسة
 .جلسة االستماع النزيهة لإلجراءات المتبعة

o بخمسة  قبل انعقاد جلسة استماع اإلجراءات المتبعة النزيهة
، يجب أن يعرض كل طرف لألطراف أيام على األقل

األخرى كل التقييمات التي تم استكمالها بحلول هذا التاريخ 
يمات التي يعتزم وكل التوصيات، اعتماًدا على هذه التقي

 تستطيع أن .الطرف استخدامها خالل جلسة االستماع
تطلب من مسؤول جلسة االستماع إصدار مذكرات إحضار 

لطلب حضور الشهداء لجلسة االستماع أو إحضار 
 .مستندات معينة لجلسة االستماع

o  ،في حالة عدم تلبية أي طرف للمتطلبات السابق ذكرها
منع هذا الطرف من تقديم  يستطيع مسؤول جلسة االستماع

التقييم أو التوصيات ذات الصلة في جلسة االستماع، إال 
  .بعد موافقة الطرف اآلخر

o  سيتم عقد جلسة استماع نزيهة لإلجراءات المتبعة وسيتم
إرسال القرار الذي يتم التوصل إليه إلى كل األطراف عبر 

ك يجب أن تضمن المنطقة التعليمية للمدرسة أن ذل .البريد
يوًما بعد انتهاء فترة الحسم، إال إذا طلبت  45يحدث خالل 

أنت أو المنطقة التعليمية للمدرسة وقًتا لمد جلسة االستماع 
يوًما ووافق مسؤول جلسة االستماع  45إلى مع بعد 

  .النزيهة على ذلك
o  إن القرار الذي يتم التوصل إليه في الجلسة النزيهة

ا نهائًيا إال إذا قدمت أنت أو لإلجراءات المتبعة يعتبر قراًر
يوًما من  45المنطقة التعليمية للمدرسة استئناًفا في غضون 

 .اإلخطار بالقرار
 

 
إذا كانت المنطقة التعليمية للمدرسة هي الطرف المقدم لشكوى 

اإلجراءات المتبعة، فماذا يتعين علي القيام به عندما أحصل 
ي قدمتها المنطقة على نسخة من شكوى اإلجراءات المتبعة الت

  التعليمية للمدرسة؟
أيام من استالم شكوى اإلجراءات المتبعة  عشرةفي غضون 

أن ترسل رًدا التي قدمتها المنطقة التعليمية للمدرسة، عليك 
التعليمية للمدرسة يتعامل مع الموضوعات المحددة للمنطقة 

المطروحة في شكوى اإلجراءات المتبعة التي قدمتها المنطقة 
  .تعليمية للمدرسةال

 
 

  ما هو اجتماع حسم الشكاوى؟
عقد جلسة استماع لإلجراءات المتبعة، يتم عقد اجتماع  تإذا طلب

يتيح االجتماع  .حسم شكاوى قبل انعقاد جلسة اإلجراءات المتبعة
فرصة لك لمناقشة الشكوى، كما يتيح فرصة للمنطقة التعليمية 

 .لحسم الشكوى التي قدمتها
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عضو مع ة للمدرسة اجتماًعا معك ويالمنطقة التعليمسوف تعقد 

 الذين يتمتعون) IEP(أو أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي 
تحدد أنت  .بدراية حول الحقائق الواردة في الشكوى التي قدمتها

) IEP(والمنطقة التعليمية أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي 
 .الذين سيحضرون اجتماع حسم الشكاوى

  :لنسبة لالجتماع يجببا
يوًما من استالم إخطار شكوى  15أن ينعقد خالل  •

 سبعةسيكون ذلك خالل  .اإلجراءات المتبعة التي قدمتها
 .أيام بالنسبة للطلب العاجل

أن يتضمن ممثل عن المنطقة التعليمية للمدرسة أو   •
هيئة عامة أخرى تتمتع بالصالحية في اتخاذ القرارات 

 .نيابة عن الهيئة
عن المنطقة التعليمية إال إذا كان لديك  أال يحضره محاٍم •

 .ي أيًضامحاٍم
 
 

 ما الغرض من اجتماع حسم الشكاوى؟
الغرض من االجتماع في إتاحة فرصة لك لمناقشة شكوى  يتمثل

اإلجراءات المتبعة والحقائق التي تستند إليها شكواك، وبذلك 
نزاع الذي تعتمد تتاح فرصة للمنطقة التعليمية للمدرسة لحسم ال

 .عليه شكواك
  

يجب عقد االجتماع إال إذا وافقت أنت والمنطقة التعليمية 
للمدرسة كتابة على عدم عقد االجتماع أو توصلتما إلى اتفاق 

في هذا الدليل " التدخل"الستخدام عملية التدخل الواردة في قسم 
 .بدل من هذا االجتماع

 
تي تتم خالل اجتماع يجب الحفاظ على خصوصية المناقشات ال

حسم الشكاوى وال يمكن استخدامها كدليل في جلسة استماع 
 .اإلجراءات المتبعة أو استئناف هذا القرار

 
 

 ما هو تسهيل اجتماع حسم الشكاوى؟
عندما يقدم مكتب األطفال االستثنائيين وسيًطا أو حًكًما يتسم 

بالمهارة، والذي حصل على تدريب كامل في تعليم ذوي 
حتياجات الخاصة لكي يحضر اجتماع حسم الشكاوى، يسمى اال

 ."تسهيل اجتماع حسم الشكاوى"ذلك 
 

أنت واألعضاء الضروريين لفريق " منسق التسهيل"يساعدك 
على حسم النزاعات التي تعتمد ) IEP(برنامج التعليم الفردي 

 :منسق التسهيل .عليها الشكوى
o يحافظ على فتح االتصال بين جميع األطراف؛  
o يقود المناقشات؛ و  
o  يساعد األطراف على التوصل إلى اتفاق حول أوجه عدم

  .االتفاق
 

أي قرارات لكنه يساعد األطراف لى إ منسق التسهيلال يتوصل 
 .على التوصل إلى حلولها

 
 

 كيف أستطيع طلب تسهيل الجتماع حسم الشكاوى؟

 :لطلب تسهيل الجتماع حسم الشكاوى، يجب طلب
 وهايوإدارة تعليم أ

 مكتب األطفال االستثنائيين
 قسم الحماية اإلجرائية

 .االتصال معلومات على للحصول 30و 29 الصفحتين انظر
 
 

إذا طلبت المنطقة التعليمية للمدرسة جلسة استماع لإلجراءات 
هل يتعين على المنطقة التعليمية طلب اجتماع لحسم فالمتبعة، 

  الشكاوى؟
ليمية للمدرسة جلسة استماع ال، عندما تطلب المنطقة التع

لإلجراءات المتبعة، فال يوجد متطلبات الجتماع حسم الشكاوى 
  .يوًما 30وفترة حسم شكاوى تبلغ 

 
إذا طلبت المنطقة التعليمية للمدرسة جلسة استماع، تبدأ فترة الـ 

يوًما إلصدار قرار جلسة االستماع عندما تستلم إشعار  45
  .ي قدمتها المنطقة التعليميةشكوى اإلجراءات المتبعة الت

 
يوًما من استالم شكوى اإلجراءات المتبعة التي  45في غضون 

 :قدمتها المنطقة التعليمية
o يحب عقد جلسة االستماع؛ 
o يجب التوصل إلى قرار في جلسة االستماع؛ و  
o  يجب إرسال نسخة من القرار عبر البريد، إال إذا مد مسؤول

لطلب مكتوب قدمته أنت أو جلسة االستماع الفترة نتيجة 
  .المنطقة التعليمية للمدرسة

 
 

فما هي  في حالة حسم شكواي في اجتماع حسم الشكاوى،
 الخطوة التالية؟

في حالة التوصل إلى حل ألوجه االختالف في اجتماع حسم 
الشكاوى، يجب عليك وعلى المنطقة التعليمية إبرام اتفاقية 

الخاص به والوارد في  قانونية تلزم كل طرف منكما بالجزء
 : االتفاقية وأيًضا

o  يتم التوقيع على االتفاقية بواسطة ممثل المنطقة التعليمية
 للمدرسة والمخول له بالتوقيع؛ و

o  يجب أن تكون االتفاقية صالحة لالستخدام في أي من
  .محاكم الواليات المتحدة األمريكية

 
للمدرسة بإبرام إذا قمت أنت والمنطقة التعليمية  :فترة المراجعة

اتفاقية مكتوبة، يجوز لك أو للمنطقة التعليمية للمدرسة إلغاء 
 .أيام عمل من التوقيع على االتفاقية 3االتفاقية في خالل 

 
 

ماذا يحدث إذا لم تتم تسوية شكواي خالل اجتماع حسم 
 الشكاوى؟

إذا لم تحسم المنطقة التعليمية للمدرسة الشكوى بشكل يرضيك 
يوًما من معرفتها بشكوى اإلجراءات المتبعة،  30في غضون 

تنتهي فترة حل المشكلة ويتم انعقاد جلسة اإلجراءات المتبعة، إال 
  .يوًما 30إذا حدث تعديل على فترة حسم الشكوى التي تبلغ 

 
 :يوًما في حالة 30يتم تعديل فترة حسم الشكوى التي تبلغ 

o نازل على اتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتابة على الت
 اجتماع حسم الشكاوى؛ أو
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o  اتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتابة على عدم إمكانية
التوصل لحل عند بداية مناقشة الموضوعات خالل اجتماع 

 حسم الشكوى أو اجتماع التدخل؛ أو
o  30اتفقت أنت والمنطقة التعليمية كتابة على تجاوز فترة الـ 

انسحبت أنت أو يوًما حتى يمكن استمرار التدخل، ثم 
 .المنطقة التعليمية من عملية التدخل

 
عندما يحدث أي من هذه األشياء، تنتهي فترة الحسم وتبدأ فترة 

يوًما  45في غضون  .يوًما 45جلسة االستماع التي تستمر لمدة 
 :يوًما 30بعد انتهاء فترة الحسم التي تبلغ 

o يحب عقد جلسة االستماع؛ 
o ة االستماع؛ ويجب التوصل إلى قرار في جلس  
o  يجب إرسال نسخة من القرار عبر البريد، إال إذا مد مسؤول

جلسة االستماع الفترة نتيجة لطلب مكتوب قدمته أنت أو 
  .المنطقة التعليمية للمدرسة

 
 

 ماذا يحدث إذا لم أشارك في اجتماع حسم الشكاوى؟
إذا لم تشارك في اجتماع حسم الشكاوى، فإن المواعيد العادية 

وجلسة استماع اإلجراءات ) يوًما 30(لية حسم الشكاوى لعم
سيتم مدهما لحين انعقاد اجتماع لحسم ) يوًما 45(المتبعة 

 :الشكاوى، إال إذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة على
o  وأتجاوز عملية حسم الشكاوى؛ 
o  االستعانة بعملية التدخل تحت إشراف الوالية بدل من اجتماع

 .وىحسم الشكا
 
 

ماذا يحدث في نهاية فترة حسم الشكاوى إذا لم أشارك في 
 اجتماع حسم الشكاوى؟

إذا لم تتمكن المنطقة التعليمية للمدرسة من إقناعك باالشتراك في 
والحفاظ على (اجتماع حسم الشكاوى بعد بذل جهود معقولة 

، يجوز للمنطقة التعليمية للمدرسة، بعد فترة )سجل بهذه الجهود
يوًما، أن تطلب من مسؤول جلسة االستماع إلغاء شكوى  30الـ 

يوًما إذا  15سيكون ذلك بعد  .اإلجراءات المتبعة التي قدمتها
 .كان الطلب عاجل

 
 
 
 

ماذا يحدث إذا لم تجر المنطقة التعليمية للمدرسة اجتماًعا 
 لحسم الشكاوى أو لم تشارك في اجتماع حسم الشكاوى؟

بإجراء اجتماع لحسم ) أ(ليمية للمدرسة إذا لم تقم المنطقة التع
أيام في حالة كان الطلب  سبعة(يوًما  15المشكالت في غضون 

من استالم إخطار شكوى اإلجراءات المتبعة التي قدمتها ) عاجل
لم تشارك في اجتماع حسم الشكاوى، تستطيع أن تطلب ) ب(أو 

مشاركة مسؤول جلسة االستماع وبدء فترة جلسة استماع 
 .يوًما 45راءات المتبعة التي تستمر لمدة اإلج
 
 

 إذا استمرت جلسة اإلجراءات المتبعة، فما هي حقوقي؟

إذا كنت مشارًكا في جلسة استماع نزيهة لإلجراءات المتبعة، 
 :فإنك تتمتع بالحق في

o إحضار طفلك الذي يعتبر موضوع جلسة االستماع؛ 
o مشاركة الجماهير في جلسة االستماع؛ 
o ومتخصصين يتمتعون بخبرات خاصة أو  إحضار محاٍم

 تلقوا تدريًبا خاًصا في معالجة مشكالت األطفال المعاقين؛
o  تقديم دليل ومواجهة األطراف األخرى وتطالب بحضور

 شهود؛
o  أيام عمل على األقل من  5منع تقديم أي دليل لم تره قبل

 جلسة االستماع؛
o ت ل دقيق مكتوب، أو إلكتروني إذا كنيالحصول على تسج

  تفضل لجلسة االستماع؛
o  الحصول على سجالت مكتوبة أو إلكترونية إذا كنت

 تفضلها للنتائج والقرارات التي تم التوصل إليها؛ و
o  الحصول على سجل بجلسة االستماع والنتائج والقرارات

 .بدون تكلفة
 
 

كيف سيتصل مسؤول جلسة االستماع بالمنطقة التعليمية 
 للمدرسة وبي؟

لسة االستماع إليك وإلى المنطقة التعليمية سيرسل مسؤول ج
لوقت خالل كل مراحل اللمدرسة نفس اإلخطارات في نفس 

 .جلسة استماع اإلجراءات المتبعة
 
 

 كيف سيتوصل مسؤول جلسة االستماع إلى قراره؟
عموًما فإن قرار مسؤول جلسة االستماع بحصول طفلك على 

سألة تلقي طفلك تعليم عام مجاني مناسب يجب أن يعتمد على م
تعليم عام مجاني مناسب وليس إخفاق المنطقة التعليمية ل

على سبيل المثال، إذا لم تعقد المنطقة  .للمدرسة في اتباع القواعد
بالقدر المطلوب ولم تدع األشخاص  االتعليمية للمدرسة اجتماًع

المناسبين لالجتماعات أو لم ترسل إليك إشعاًرا لكنك حضرت 
أي حال، فإن هذا يعني أن طفلك يحصل على االجتماع على 

حكًما  ريستطيع مسؤول جلسة االستماع أن يصد .تعليم مناسب
بأن المنطقة التعليمية لم تقدم تعليًما عاًما مجانًيا مناسًبا، ولكنه ال 

 .يستطيع أن يصدر حكًما بأن المنطقة التعليمية لم تتبع القواعد
القواعد، يستطيع مسؤول  إذا كانت المنطقة التعليمية لم تتبع

جلسة االستماع أن يطلب من المنطقة التعليمية أن تبدأ في 
 .االمتثال للقواعد واإلجراءات

 
إذا كنت تدعي أن المنطقة التعليمية قد خالفت  :استثناء

اإلجراءات الخاصة بتأهل طفلك للحصول على أو حصول 
ن طفلك على خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، يمكن أ

يقرر مسؤول جلسة االستماع أن طفلك لم يحصل على تعليم عام 
 مخالفاتيمكن أن يحدث ذلك فقط إذا كانت  .مجاني مناسب

 :تااإلجراء
o  تتعدى على حق طفلك في الحصول على تعليم عام مجاني

 مناسب؛
o  تؤثر بشكل جدي على فرصتك للمشاركة في عملية اتخاذ

 ني مناسب لطفلك؛ أوالقرار الخاصة بتوفير تعليم عام مجا
o تسببت في حرمان طفلك من االستفادة من مميزات تعليمية. 
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في هذه الحالة أيًضا يمكن أن يطلب مسؤول جلسة االستماع من 
 .المنطقة التعليمية للمدرسة تلبية متطلبات إجرائية معينة

 
ال يؤثر أي من هذه الشروط على حقك في تقديم  :مالحظة

  .وهايواستئناف إلدارة تعليم أ
 
 

ما هي حالة طفلي خالل إجراءات عملية فحص اإلجراءات 
 المتبعة؟

o  إال إذا كان طفلك في مكان تعليمي بديل مؤقت)IAES – 
مكان تعليمي مؤقت خارج المدرسة يقضي فيه طفلك 

وأثناء انتظارك لقرار جلسة استماع ) عقوبة تأديبية
ية، يجب اإلجراءات المتبعة أو مراجعة أو المالحقة القضائ

أن يبقى طفلك في مكانه التعليمي الحالي إال إذا اتفقت أنت 
 .والوالية أو المنطقة التعليمية للمدرسة على غير ذلك

 )انتظر محلك" (.stay-put"يطلق على ذلك مصطلح 
o  إللحاقإذ كانت شكوى اإلجراءات المتبعة تتضمن طلًبا 

فقة مدرسة عامة، يجب أن يتم إدخال الطفل، بموابالطفل 
ولي األمر، في المدرسة العامة حتى يتم االنتهاء من كل 

 .اإلجراءات
o  إذا كانت الشكوى تتضمن طلًبا لبدء الخدمات بموجب فقرة

 3الروضة ألن الطفل قد بلغ عمره  بأطفالالقانون المعنية 
سنوات، ولم يعد مؤهل للحصول على الخدمات بموجب 

إن الهيئة العامة غير فقرة القانون المعنية بالتدخل المبكر، ف
  .ملزمة بتقديم خدمات التدخل المبكر

o  إذا ثبت أن الطفل مؤهل للحصول على تعليم ذوي
االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به بموجب الفقرة 

ب ووافق ولي األمر على التقديم األولي لتعليم ذوي 
والخدمات المرتبطة به، يتعين على  ةاالحتياجات الخاص

العامة تقديم تعليم ذوي االحتياجات الخاصة الهيئة 
محل نزاع بين ولي  ليستوالخدمات الخاصة به التي 

 .األمر والهيئة العامة
o  إذا وافق مسؤول مراجعة على مستوى الوالية على رأي

ولي األمر أن تغيير مكان التعليم يعتبر مالئًما، فيجب 
ألمر التعامل مع ذلك على أنه اتفاق بين الوالية وولي ا

انظر ) (stay-put( االنتظار في نفس المكانلغرض 
  ).النقطة األولى أعاله

 
تحسين تعليم األفراد ينطبق الجزء ب من قانون  :مالحظة

 3على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  )IDEA(المعاقين 
تحسين تعليم األفراد ينطبق الجزء ب من قانون  .عاًما 21إلى 

 ااألطفال منذ الوالدة وحتى يبلغو على )IDEA(المعاقين 
 .عامين

 
 

 ماذا أفعل إذا كنت ال أوافق على قرار مسؤول جلسة االستماع؟
إذا كنت أنت أو المنطقة التعليمية للمدرسة ال توافق على القرار 
الذي أصدره مسؤول جلسة االستماع، يستطيع أي منكما تقديم 

يوًما من  45استئناف كتابي إلدارة تعليم أوهايو في غضون 
  .معرفة القرار

 

o  يةئوليس صورة ضو(يجب إرسال االستئناف األصلي (
 :بالبريد إلى

 إدارة تعليم أوهايو 
 مكتب األطفال االستثنائيين 
 قسم الحماية اإلجرائية 

 .للحصول على معلومات االتصال 29انظر صفحة      
o م إرسال نسخة من االستئناف إلى مشرف المنطقة التعليمية ت

 .للمدرسة
 

عند استالم إدارة تعليم أوهايو الستئنافك، فإنها سوف تعين أحد 
إلجراء  (SLRO)مسؤولي المراجعة على مستوى الوالية 

مسؤول المراجعة  .مراجعة نزيهة لقرار مسؤول جلسة االستماع
 :يقوم بما يلي على مستوى الوالية

o يفحص السجل الكامل لجلسة استماع اإلجراءات المتبعة؛ 
o تأكد أن إجراءات جلسة االستماع قد اتبعت متطلبات ي

 اإلجراءات المتبعة؛
o في حالة عقد جلسة  .إضافًيا عند الضرورة ايطلب دليًل

استماع للحصول على دليل إضافي، تنطبق حقوقك لجلسة 
 استماع اإلجراءات المتبعة؛

o  يمكن أن يمد المواعيد إذا قدمت أنت أو المنطقة التعليمية
 و طلًبا بذلك؛

o بعد المراجعة ايصدر قراًرا مستقًل. 
 

للحصول على معلومات حول حقوق جلسة استماع اإلجراءات 
 اإلجراءات جلسة استمرت إذا"المتبعة، انظر السؤال السابق 

 "حقوقي؟ هي فما المتبعة،
 

يوًما من استالم إدارة تعليم أوهايو لطلب  30في غضون 
 :اإلدارة ناالستئناف، ستضم

o  قرار مستقل في جلسة استماع المراجعة على التوصل إلى
  مستوى الوالية؛ و

o  إن شئت، يتم إرسال نسخة مكتوبة أو نسخة إلكترونية كاملة
  .للنتائج والقرارات التي تم التوصل إليها إلى كل األطراف

 
يوًما لجلسة استماع المراجعة على مستوى  30يمكن مد مدة الـ 

ين مد الفترة ومنح مسؤول الوالية في حالة طلب أي من الطرف
  .المراجعة على مستوى الوالية هذا المد

 
 

ماذا أفعل إذا كنت ال أوافق على قرار مسؤول المراجعة على 
 مستوى الوالية؟

إذا كنت غير راٍض عن النتائج والقرار الذي صدر في المراجعة 
على مستوى الوالية، فأنت تتمتع بحق عرض قضية في إحدى 

  .الية أو إحدى محاكم الواليةالمحاكم الفيدر
 

 :تستطيع استئناف القرار
o  في محكمة المنطقة التعليمية بالواليات المتحدة في غضون

يوًما من تاريخ قرار مسؤول المراجعة على مستوى  90
  الوالية؛ أو
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o  في محكمة استئناف المقاطعة الموجود بها المنطقة
م إخطار يوًما من استال 45التعليمية للمدرسة في غضون 

 .قرار مسؤول المراجعة على مستوى الوالية
 

إذا كنت  :عرض قضية في المحكمة الفيدرالية للمنطقة التعليمية
محاكم المنطقة بالواليات المتحدة،  ىحدإتستأنف القرار في 

فراجع محكمة المنطقة لتحديد متطلبات عرض القضايا الخاصة 
 .بمحكمة المنطقة

 
في  تستأنفاإذا  :ف أوهايوعرض قضية في محكمة استئنا
  :محكمة دعاوى أوهايو، فعليك

 
o  بالبريد ) يةئوليس صورة ضو(إرسال االستئناف األصلي

 :إلى
 إدارة تعليم أوهايو 
 مكتب األطفال االستثنائيين 
 قسم الحماية اإلجرائية 
 25 South Front Street 
 Mail Stop #202  
 Columbus, Ohio 43215-4183  

o من االستئناف إلى المحكمة المالئمة والطرف  إرسال نسخة
 .الذي قدمت االستئناف ضده

 
 :في أي استئناف، فإن المحكمة

o  تحصل على سجالت جلسة استماع اإلجراءات المتبعة
 وجلسة استماع المراجعة على مستوى الوالية؛

o تستمع إلى دليل إضافي حسب طلب أحد األطراف؛ و  
o حسب رؤيتها لكل األدلة تصدر الحكم الذي ترى أنه مالئم. 
 
 

 هل أدفع مقابل أتعاب المحامي الخاص بي؟
أنت مسؤول عن دفع التكاليف الخاصة بالمحامين والشهود 

ومع ذلك، فإذا ما ربحت في حالتك في أي إجراء  .األخصائيين
وبذلك تكون (أو مالحقة تخص جلسة استماع اإلجراءات المتبعة 

تطلب من المحكمة أن  ، تستطيع أن")الطرف الرابح"أنت 
 .المعقولة المحاماةأتعاب  يعوضك عنتطالب الطرف اآلخر بأن 

ال يستطيع مسؤول جلسة االستماع ومسؤول المراجعة على 
 .مستوى الوالية الحكم بدفع أتعاب المحامي

 
يجب أن تدرك أنه إذا كان الطرف اآلخر هو الطرف الرابح، 

ب محاماة معقولة لهذا ربما تضطر أنت أو محاميك إلى دفع أتعا
  .الطرف الرابح

 
إذا كان الرابح هو إدارة تعليم أوهايو أو المنطقة التعليمية 

أدناه  4إلى  1للمدرسة، فإن األطراف الواردة في العناصر من 
قد تعوض إدارة تعليم أوهايو أو المنطقة التعليمية للمدرسة عن 

 :األتعاب القانونية
لشكوى أو أقدم على إجراء محامي ولي األمر الذي قدم ا .1

  الحق عابث أو غير معقول أو بدون أساس؛ أو
محامي ولي األمر الذي استمر في متابعة القضية بعد أن  .2

أصبحت القضية بدون فائدة أو غير معقولة أو بدون 
 أساس؛ أو

محامي ولي األمر؛ إذا كان طلب ولي األمر لجلسة استماع  .3
تقديمها كان قد تم  اإلجراءات المتبعة أو أي إجراء بعد

تقديمه بدون سبب مالئم، على سبيل المثال اإلحراج أو 
التسبب في تأخير غير ضروري أو زيادة غير ضرورية 

  في تكلفة الدفاع القانوني؛ أو
ولي األمر؛ إذا كان طلب ولي األمر لجلسة استماع  .4

اإلجراءات المتبعة أو أي إجراء بعد تقديمها قد تم تقديمه 
الئم، على سبيل المثال اإلحراج أو التسبب بدون سبب م

في تأخير غير ضروري أو زيادة غير ضرورية في 
  .تكلفة الدفاع القانوني

 
 ؛ اجتماع حسم الشكاوى)IEP(فريق برنامج التعليم الفردي 

لن يتم الحكم بأي أتعاب محاماة تخص أي اجتماع لفريق برنامج 
نتيجة لجلسة ) 1اع إال إذا كان االجتم) IEP(التعليم الفردي 

استماع لإلجراءات المتبعة أو مراجعة على مستوى الوالية أو 
تمت المطالبة به في عملية تدخل يتم ) 2قضية محكمة؛ أو 

كما ال يمكن الحكم بأتعاب  .التنسيق لها على مستوى الوالية
  .محاماة نتيجة الجتماع لحسم شكوى اإلجراءات المتبعة

 
 فة لألتعابال توجد مكافآت أو مضاع

سوف تحدد المحكمة المبلغ الذي يعتبر معقوال كأتعاب للمحاماة، 
وذلك اعتماًدا على األسعار المعتادة في المجتمع الذي حدث فيه 

اإلجراء أو المالحقة القضائية وحسب نوع وجودة الخدمة 
 .المقدمة

 
أتعاب المحاماة عند " مضاعفة"لن يتم دفع مكافآت ولن تتم 

على سبيل  .عاب المحاماة الذي قضت به المحكمةحساب مبلغ أت
ألف دوالر أمريكي،  40000المثال، إذا كانت أتعاب المحاماة 

أو ) مكافأة(دوالر أمريكي إضافية  10000فلن تحصل على 
دوالر  120000أو ) ضعف األتعاب(دوالر أمريكي  80000
 ).ثالثة أضعاف األتعاب(أمريكي 

 
 

ا المحكمة لي بدفع أتعاب هل هناك حاالت ال تقضي فيه
 المحاماة نظير خدمات تم تقديمها بعد عرض تسوية مكتوب؟

نعم، ربما ال تقضي لك المحكمة بأتعاب المحاماة أو ربما ال يتم 
تعويض عن التكاليف التي تم دفعها في أي إجراء أو مالحقة ال

 المعاقين األفراد تعليم تحسينمن قانون  615بموجب الفقرة 
)IDEA( )ثل جلسة استماع اإلجراءات المتبعة أو االستئنافم (

نظير الخدمات التي تم تقديمها بعد استالم عرض مكتوب 
 :للتسوية في الحاالت التالية

o  من  68تم تقديم العرض خالل الفترة الواردة في القاعدة
القواعد الفيدرالية لإلجراءات المدنية أو، في حالة إجراء 

قبل بداية المالحقة بفترة  مراجعة الحالة، في أي وقت
 .أيام عشرة

o  أيام؛ و عشرةلم تقبل العرض خالل 
o  وجدت المحكمة أو مسؤول جلسة االستماع اإلدارية أن

الحكم النهائي الصادر لك ال يعد في صالحك أكثر من 
 .عرض التسوية
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ربما يحق لك الحصول على أتعاب المحاماة والتكاليف  :استثناء
الطرف الرابح وقدمت تبريرات مالئمة  المرتبطة إذا كنت أنت
 .لرفض عرض التسوية

 
 

هل هناك أوقات تستطيع فيها المحكمة تقليل أتعاب المحاماة 
 للخدمات المقدمة بعد عرض التسوية المكتوب؟

 :نعم، في الحاالت التالية
o  قمت أنت أو المحامي الخاص بك خالل اتخاذ اإلجراءات

 ل النهائي للمشكلة؛أو المالحقة بدون داع بتأخير الح
o  كانت قيمة أتعاب محاميك أكبر بشكل غير معقول من سعر

الساعة العادي في المجتمع نظير خدمات مشابهة يقدمها 
 .محامون يتمتعون بنفس المهارات والسمعة والخبرات

o  كان الوقت المنقضي والخدمات القانونية المقدمة كثيرة
 ة اإلجراء؛ أوعبالنسبة لطبي

o امي الذي يمثلك للمنطقة التعليمية للمدرسة لم يقدم المح
المعلومات المناسبة في إشعار طلب اإلجراءات المتبعة 

من قواعد التشريعات  34وفًقا للتشريع الفيدرالي 
 .300.508الفيدرالية، القسم 

 
ال تنطبق اإلجراءات السابقة على أي إجراء إذا ما  :استثناء

التعليمية للمدرسة قد وجدت المحكمة أن الوالية أو المنطقة 
تسببت بدون داع في تأخير الحل النهائي لإلجراء، وبذلك 

 المعاقين األفراد تعليم تحسينمن قانون  615انتهكت القسم 
)IDEA(. 

 
 

كيف أحصل على المزيد من المعلومات حول اإلجراءات 
 المتبعة؟

   :للحصول على المزيد من المعلومات، تستطيع أن تتصل بـ
o يم أوهايوإدارة تعل 

  مكتب األطفال االستثنائيين 
 قسم الحماية اإلجرائية 

25 S. Front Street, Mail Stop #202 
Columbus, Ohio 43215-4183;  

  ،)614( 466-2650هاتف 
 ).877( 644-6338الهاتف المجاني إلدارة تعليم أوهايو 

o  من قانون تحسين تعليم األفراد المعاقين  615راجع القسم
، رقم 108-446والقانون العام ) IDEA( 2004لعام 
كانون أول عام /ديسمبر 3للكونجرس، والصادر في  108

تموز /يوليو 1والساري من ) إتش آر 1350( 2004
، 1415من قانون الواليات المتحدة  20، 2005

قانون التشريعات الفيدرالية  34والتشريعات الفيدرالية في 
)CFR ( ؛ واألقسام 300.507 -300.518األقسام

من قانون أوهايو المعدل والقانون  3323.05و 3323.04
القانون هو أحد  .من قانون اإلدارة ألوهايو 05-51-3310

معايير العمل لهيئات أوهايو التعليمية لخدمة أجزاء 
  .األطفال المعاقين

o قم باستشارة محاميك. 
 

 

 طاالنضبا
 

بشكل " لعقابا"و" االنضباط"عادة ما يتم استخدام المصطلحين 
 .متبادل لإلشارة إلى الممارسات المستخدمة لتحسين السلوك
على العكس مما يعتقد البعض، فإن الممارستين ال يشبهان 

ويعتبر فهم االختالفات أمًرا بالغ األهمية  .بعضهما البعض
لنجاح التعليم في الفصول الدراسية وحتى يمكن تربية األبناء 

فهم المعلمين وأولياء األمور على سيساعد هذا ال .تربية سليمة
تشجيع السلوكيات األكثر تعاوًنا وأماًنا وصحة واألكثر مسؤولية 

 .بين جميع الطالب
 
ال يؤدي  وعادة ما ".إصالح سريع"عبارة عن العقاب إن 

فإنه يؤدي إلى  هالعقاب إلى حل للمشكلة، وإذا تم استخدامه وحد
طفيًفا  اب يتطلب تغييًركما أن العقا .إيقاف السلوك الفوري فقط

ال تكون له قيمة في تعليم  في معتقدات وأفكار طفلك وعادة ما
وال يؤدي العقاب إلى تغيير السلوكيات على المدى البعيد  .طفلك

ألنه لم تتم تلبية الحاجة األساسية لطفلك والتي ولدت هذا 
باإلضافة إلى ذلك فإن العقاب يركز على أفعال الطفل،  .السلوك
وعادة ما يؤدي إلى إحساس الطفل بالغضب  .على السبب وليس

 .أو عدم االحترام أو الرغبة في االنتقام أو الهزيمة
 

عبارة عن أسلوب لتغيير السلوك عبر االنضباط ومع ذلك فإن 
واالنضباط الفعال يؤدي إلى نتائج  .التخطيط والتعليم والتقييم

إيجابية في  منطقية ومالئمة لسلوك طفلك وينجم عنه تغييرات
وال يركز االنضباط الصحيح على  .السلوك على المدى البعيد

سلوكيات منعزلة، لكنه عبارة عن عملية تعليم توفر لطفلك عدًدا 
كما أن االنضباط يتعامل  .من المهارات المتنوعة المطلوبة للتعلم

 .مع سبب السلوك ويساعد على إيجاد بيئة تعليم آمنة وإيجابية
 

 .مع السلوكيات مةئوالمالاالنضباط بالتماسك وأيًضا يتسم 
 .*ويستعين بالتخطيط وااللتزام وحل المشكالت الدائم

 
إستراتيجيات إلعداد نظام إدارة شامل للصف  :مقتطفات من*

 .الدراسي
 
 

 من المدرسة؟ التوقيفما هو 
لطفلك من مكانه الحالي " تأديبي"عبارة عن إخراج التوقيف 

 التوقيفيمكن أن يكون  .ات غير سليمةنتيجة الرتكابه سلوكي
 .أيام مدرسية متتابعة في نفس السنة الدراسية عشرةلمدة 

 ".استبعاد"واإلخراج لمدة أطول يمكن أن يسمى 
 

أن المنطقة التعليمية للمدرسة تستطيع إخراج طفلك  الحظ
أيام مدرسية متتابعة في نفس  عشرةلفترات إضافية تصل إلى 

داث منفصلة من السلوك غير السليم، طالما السنة الدراسية ألح
 .أن هذه الفترات ال تخرج الطفل من مكانه الذي يتلقى فيه تعليمه

الحًقا في الفقرات التالية وتم " تغيير مكان التعليم"تمت مناقشة 
 .في هذه المطبوعة" التعريفات"تعريفه في قسم 
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ليًما عاًما خالل التوقيف، ال تتيح المنطقة التعليمية للمدرسة تع
  .مجانًيا مناسًبا لطفلك وال تنفذ أي برنامج تعليم فردي لطفلك

 
 :ع أخرى للتوقيف، من بينهااهناك أنو

o ف الرسمي؛يالتوق 
o اإلخراج في حاالت الطوارئ؛ 
o  إخراج الطفل من المدرسة قبل نهاية السنة الدراسية

 العادية؛
o التوقيف عن استخدام الحافلة، إذا كان النقل هو إحدى 

الخدمات المرتبطة في برنامج التعليم الفردي ولم يتم تقديم 
إذا كان طفلك يذهب للمدرسة  :مالحظة( .وسيلة نقل أخرى

خالل فترة التوقيف عن استخدام الحافلة، ال يتم حساب هذه 
 ؛)األيام من فترة التوقيف من المدرسة

o ف داخل المدرسة في حالة عدم توفير خدمات تعليم يتوق
في حالة تنفيذ برنامج التعليم  .ياجات الخاصةذوي االحت

المفرد لطفلك، ال يتم حساب التوقيف داخل المدرسة من 
 أيام؛ أو عشرةفترة التوقيف التي تبلغ 

o  توقيف داخل المدرسة حيث يتم نقل طفلك إلى مكان آخر
حيث ال يتم تنفيذ برنامج ) مثل المكتب(داخل المدرسة 

 .أو لفترات متكررة التعليم الفردي لفترات طويلة
 
 

ف طفلي الذي يعاني من إعاقة لمدة يماذا يحدث في حالة توق
 في نفس السنة الدراسية؟ أو أقل أيام مدرسية عشرة

ينطبق أيًضا على الطفل سياسات مجلس التعليم التي تم إعدادها 
 .ألي طالب تم توقيفه عن المدرسة

 :يتعين على المنطقة التعليمية للمدرسة
o لمعرفة المزيد عن سلوكيات (ة لتقييم السلوكيات إعداد خط

عبارة عن أشكال للمساعدة (إلعداد مراحل التدخل ) طفلك
 ؛)في تحسين سلوك الطفل

o  لتحديد ما إذا كان السلوك الصادر عن (تقديم قرار مسبب
 ؛ أو)عن إعاقته اطفلك ناتًج

o خدمات أخرى. 
 

نامج التعليم أيام، يستطيع فريق برالعشرة ومع ذلك فخالل فترة 
 :تحديد) IEP(الفردي 

 إذا كان برنامج التعليم الفردي لطفلك مالئًما؛ •
 متابعة برنامج التعليم الفردي لطفلك؛ اإذا كان جارًي •
ما إذا كانت هناك حاجة لخطة تقييم للبحث عن األسباب  •

 الممكنة لسلوك طفلك؛ و
الحاجة إلى المساعدة أو اإلستراتيجيات أو الدعم لمساعدة  •

 .فلك على اتباع سلوك إيجابيط
 
 

متى يعتبر تغيير مكان طفلي في المدرسة ألسباب تأديبية تغييًرا 
 في مكان التعليم؟

في مكان  ايعتبر اإلخراج من المدرسة ألسباب تأديبية تغييًر
 :التعليم عندما

أيام مدرسية متتابعة في  عشرةيكون اإلخراج ألكثر من  •
 نفس السنة الدراسية؛ أو

فلك من مكان تعليمه عدة مرات مما ينبئ بموجود ج طوخر •
 :نموذج معين

أيام  10 تزيد عناإلخراج من المدرسة مرات ألن  •
  مدرسية في السنة الدراسية؛

ألن سلوك طفلك يشبه تماًما سلوك طفلك في مواقف  •
 ةسابقة أدت إلى إخراجه من مكانه التعليمي عد

  مرات؛ أو
ة التوقيف نتيجة لعوامل إضافية مثل طول فتر •

وإجمالي فترة إخراج طفلك وقرب فترات اإلخراج 
 .من مدرسة من بعضها البعض

 
أيام متتابعة في  عشرةإن اإلخراج من المدرسة لمدة  :مالحظة

نفس السنة الدراسية أو مرات الخروج من المدرسة التي تنبئ 
أيام  عشرةبموجود سلوك معين متبع وتضيف إلى أكثر من 

 .نة الدراسية يمكن تسميتها باالستبعاددراسة في نفس الس
 
 
 
 
 

من يحدد ما إذا كان نمط مرات الخروج التأديبي من المدرسة 
 يعتبر تغييًرا لمكان التعليم؟

يقرر رؤساء المدرسة حسب كل حالة ما إذا كان نمط مرات 
  .لمكان التعليم االخروج التأديبي من المدرسة يعتبر تغييًر

 
 

 يير المكان التعليمي لطفلي؟ماذا يحدث في حالة تغ
قبل تغيير المكان التعليمي لطفلك نتيجة لمخالفة قواعد المدرسة، 

معينة  حمايةيجب أن توفر المنقطة التعليمية للمدرسة إجراءات 
أحد هذه اإلجراءات الحمائية هي ضرورة إعداد المنطقة  .لطفلك

كان سلوك ، أي أن تحدد ما إذا "قراًرا مسبًبا"التعليمية للمدرسة 
  .أو نتيجة إلعاقته االطفل مرتبًط

 
 

ماذا أستطيع أن أفعل إذا كنت ال أوافق على تغيير المكان 
 التعليمي لطفلي؟

تستطيع أن تطلب جلسة استماع عاجلة لإلجراءات المتبعة 
سيقرر مسؤول  .لرفض قرار تغيير المكان التعليمي لطفلك
مية للمدرسة قد اتبعت جلسة االستماع ما إذا كانت المنطقة التعلي

القواعد المعمول بها عندما غيرت المكان التعليمي لطفلك من 
تمت مناقشة عملية جلسة االستماع بتفاصيل أكثر في  .عدمه

 .الفقرات التالية وفي قسم اإلجراءات المتبعة من هذا المستند
في وقت أقرب من جلسة " العاجلة"تحدث جلسة االستماع 

 .وتمت مناقشتها بالتفصيل أدناه" العادية"االستماع 
 
 

 ما هو القرار المسبب؟
القرار المسبب عبارة عن قرار بأن السلوك الصادر عن طفلك 

يتم  .اإلعاقة التي يعاني منها الطفل) عن ناتًجاأي كان (سببه 
تقديم هذا القرار المسبب بواسطة المنطقة التعليمة للمدرسة أو 
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المعنيين بفريق ) ضروريينال(بواسطة ولي األمر أو األعضاء 
" األفراد المعنيين"يتم تحديد ) (IEP(برنامج التعليم الفردي 

 ).بواسطة ولي األمر والمنطقة التعليمية للمدرسة
 
 

 من يقدم القرار المسبب؟ متى تتم مراجعة القرار المسبب؟
أيام مدرسية من أي  عشرةيتم تقديم القرار المسبب في غضون 

التعليمي لطفلك الذي يعاني من إعاقة نتيجة  قرار بتغيير المكان
  .النتهاكه للقوانين المدرسية

 
يقوم بإجراء القرار المسبب المنطقة التعليمية للمدرسة وولي 

ن بفريق برنامج التعليم الفردي واألمر واألعضاء المعني
)IEP.(  ويتعين عليهم مراجعة كل المعلومات ذات الصلة في

برنامج التعليم الفردي الخاص بالطفل ملف الطفل، بما في ذلك 
ومالحظات أي من المعلمين وأي معلومات ذات صلة يقدمها 

  .ولي األمر
 

 :يتم استخدام هذه المعلومات ذات الصلة لتحديد
o عن أو كان  اإذا كان سبب سلوك الطفل محل النقاش ناتًج

 على عالقة مباشرة وأساسية بإعاقة الطفل؛ أو
o إلخفاق المنطقة   تيجة مباشرةإذا كان سلوك الطفل ن

 .تنفيذ برنامج التعليم الفردي يف للمدرسةالتعليمية 
 

ة للمدرسة يإذا قررت أنت، ولي األمر، والمنطقة التعليم
أن ) IEP(ن من فريق برنامج التعليم الفردي وواألعضاء المعني

ين تالموضح 2أو رقم  1رقم الحالة سلوك الطفل ناتج عن 
  .إلعاقة طفلك اسلوك يعتبر انعكاًسأعاله، فإن هذا ال

 
هي السبب، يتعين على المنطقة التعليمية  2إذا كانت الحالة رقم 

للمدرسة اتخاذ خطوات فورية للبدء في تنفيذ برنامج التعليم 
  .الفردي

 
 

 هل أستطيع أن أعترض على القرار المسبب؟
تستطيع أن تطلب جلسة استماع عاجلة لإلجراءات المتبعة 

سيقرر مسؤول جلسة االستماع ما إذا كانت  .شة القرارلمناق
المنطقة التعليمية للمدرسة قد أوضحت أو لم توضح أن سلوك 

طفلك كان نتيجة لإلعاقة التي يعاني منها، وذلك وفًقا للمتطلبات 
تمت مناقشة عملية جلسة االستماع بشكل أكثر  .سالفة الذكر

 ".جراءات المتبعةاإل"في الفقرات التالية وفي قسم  اتفصيًل
 
 

إذا ما ) IEP(ماذا يتعين على فريق برنامج التعليم الفردي 
 تقرر أن سلوك الطفل ناتج عن إعاقته؟

 ىعن اإلعاقة التي يعاني منها، فعل اإذا كان سلوك الطفل ناتًج
 ):IEP(فريق برنامج التعليم الفردي 

 
o القيام بأي مما يلي: 
") التعريفات"ر قسم انظ(بدء إجراء تقييم سلوكي وظيفي  •

أيام من صدور القرار المسبب  عشرةفي غضون 

واستكمال التقييم في أسرع وقت ممكن، إال إذا كانت 
المنطقة التعليمية للمدرسة قد أجرت تقييًما سلوكًيا وظيفًيا 

قبل ظهور هذا السلوك أدى إلى تغيير المكان التعليمي 
 وإنشاء خطة تدخل سلوكي لطفلك؛ أو

عداد خطة تدخل سلوكي بالفعل، ففي غضون في حالة إ •
أيام من القرار المسبب، ينبغي مراجعة الخطة  عشرة

وتنفيذها وتغييرها، حسب الضرورة، للتعامل مع 
 السلوك؛ و

 
o  ،إعادة الطفل إلى المكان التعليمي األصلي الذي خرج منه

إذا اتفقت المنطقة التعليمية للمدرسة وولي األمر على 
التعليمي كجزء من تعديل خطة التدخل تغيير المكان 

 .السلوكي
 
عبارة عن خطة تتعامل مع سلوك " خطة التدخل السلوكي"إن 

 .أقدم عليه طفلك وال يعتبر مالئًما في المدرسة
 
 

هل هناك أية استثناءات لمتطلب إعادة طفلي إلى مكان التعليم 
 عن إعاقة طفلي؟ ااألصلي الذي خرج منه إذا كان السلوك ناتًج

نعم، فالمنطقة التعليمية للمدرسة غير مضطرة إلعادة طفلك إلى 
بدل  .مكان التعليم األصلي الذي خرج منه نتيجة لسلوكيات معينة

من ذلك، تستطيع المنطقة التعليمية للمدرسة إعادة طفلك إلى 
) امختلًف اتعليمًي اتعني مكاًن – IAES(مكان تعليمي بديل مؤقت 

مدرسًيا، حتى إذا كان سلوك طفلك  يوًما 45لفترة تصل إلى 
  :عن اإلعاقة التي يعاني منها، إذا كان طفلك اناتًج
يحمل أو يمتلك سالًحا في المدرسة أو في مباني المدرسة  •

خاضعة لسلطة المنطقة التعليمية للمدرسة  مدرسةأو في 
 أو إدارة تعليم أوهايو؛

  يعرف بأنه يمتلك أو يستخدم عقاقير غير قانونية، •
مواد محظورة في  يبيع أو يحاول شراء أو بيع أو

تخضع  أو في أماكن مدرسية مدرسةالمدرسة أو في 
إدارة تعليم أوهايو؛  لسلطة المنطقة التعليمية للمدرسة أو

 أو
تسبب في إصابة جسدية بالغة لشخص آخر في المدرسة  •

أو في مباني المدرسة أو في مدرسة تخضع لسلطة 
 .سة أو إدارة تعليم أوهايوالمنطقة التعليمية للمدر

 
 

إذا كان السلوك الصادر عن طفلي ليس ناتًجا عن إعاقته، 
 فكيف سيتم تحقيق االنضباط لدى طفلي؟

إذا كان السلوك غير ناجم عن إعاقة طفلك، فإن فريق عمل 
العادية التي تتبعها  التأديبيةالمدرسة سوف يتبع اإلجراءات 

بة طفلك بنفس طريقة حيث ستقوم المدرسة بمعاق .المدرسة
 .معاقبة األطفال الذين ال يعانون من إعاقة ولنفس الفترة

 
في حالة إخراج طفلك من مكانه التعليمي الحالي، يتعين على 

 :طفلك
o في تلقي الخدمات التعليمية حتى يستطيع  االستمرار

االستمرار في المنهج التعليمي العام، على الرغم من أنه 
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نحو تلبية األهداف الموضحة في في مكان آخر، وللتقدم 
 لطفلك؛ و الفرديبرنامج التعليم 

o  أن يخضع، عند الضرورة، لتقييم سلوكي وظيفي
وتعديالت سلوكية يتم إعدادها للتعامل مع السلوك حتى ال 

 .يصدر منه مرة أخرى
 

يستطيع فريق عمل المدرسة أن يضع في االعتبار  :مالحظة
حالة على حدة عند  مجموعة من الظروف الفريدة حسب كل

تحديد ما إذا كان األمر يتطلب تغييًرا في المكان التعليمي للطفل 
  .المعاق الذي خالف قانون سلوك الطالب

 
 

كيف سيتم إخطاري بأن المنطقة التعليمية للمدرسة قررت 
 تغيير المكان التعليمي لطفلي نتيجة النتهاك قواعد المدرسة؟

المكان التعليمي لطفلك نتيجة في تاريخ اتخاذ القرار بتغيير 
 :قواعد المدرسة، يتعين على المنطقة التعليمية للمدرسة لمخالفة

 إخطارك بالقرار؛ و •
نسخة من (أن تقدم لك إشعاًرا بحقوق الحماية اإلجرائية  •

  ).؟IDEAما هي قواعد تطبيق قانون دليل 
 
 

تعني مكاًنا  - IAES(من يقرر المكان التعليمي البديل المؤقت 
 والخدمات التي سيحصل عليها طفلي؟) مؤقًتا أو مختلًفا

المكان التعليمي البديل ) IEP(يحدد فريق برنامج التعليم الفردي 
 :والخدمات التعليمية المالئمة عندما) IAES(المؤقت 

يخالف طفلك القواعد المدرسية ويتم تغيير مكانه التعليمي  •
لك أيًضا يحدث ذ .أيام مدرسية متتابعة عشرةألكثر من 

عندما يكون عدد مرات إخراج طفلك من المكان التعليمي 
أيام مدرسية خالل السنة الدراسية؛  عشرةالعادي يزيد عن 

  أو
تم تغيير مكان تعليم طفلك نتيجة لظروف خاصة، مثل حيازة  •

 .أسلحة أو عقاقير أو التسبب في إصابة جسدية لشخص آخر
 
 

المكان التعليمي البديل ما هي الفترة التي سيقضيها طفلي في 
 المؤقت؟

إذا لم يكن السبب المباشر وراء سلوك طفلك هو اإلعاقة التي 
يعاني منها، يمكن أن يظل طفلك في المكان التعليمي البديل 

لنفس الفترة التي يقضيها الطفل الذي ال يعاني ) IAES(المؤقت 
  .من إعاقة كإجراء انضباطي

 
مباشرة عن إعاقة  اشرة أو ناتًجمبا اإذا كان سلوك طفلك مرتبًط

 :طفلك و
o يجب  :اشتمل سلوك طفلك على مخالفة القواعد المدرسية

إعادة طفلك إلى المكان التعليمي الذي خرج منه، إال إذا 
وافقت أنت والمنطقة التعليمية للمدرسة على تغيير المكان 

كجزء من التغيير في خطة التدخل السلوكي أو برنامج 
 ؛التعليم الفردي

o  اشتمل سلوك طفلك على حيازة سالح أو تعاطي العقاقير أو
يمكن نقل  :التسبب في إصابة جسدية خطيرة لشخص آخر

 .يوًما 45طفلك إلى مكان تعليمي بديل مؤقت لفترة تصل إلى 
 
 

ماذا يحدث إذا كنت ال أوافق على قرار المكان التعليمي الناتج 
 ؟التأديبيعن اإلجراء 

ة استماع عاجلة لإلجراءات المتبعة تستطيع أن تطلب جلس
لالعتراض على قرار تغيير المكان التعليمي الخاص باإلجراء 

تمت مناقشة عملية جلسة االستماع بتفاصيل أدناه وفي  .التأديبي
 .من هذه المطبوعة" اإلجراءات المتبعة"قسم 

 
 

كيف أستطيع أن أطلب جلسة استماع عاجلة لإلجراءات 
 المتبعة؟

 :ب جلسة استماع عاجلة لإلجراءات المتبعةعندما تتطل
o  قدم طلًبا مكتوًبا للمشرف عليك وقم بإرسال نسخة إلى

 :مكتب األطفال االستثنائيين
قم بإرسال شكوى اإلجراءات المتبعة األصلية إلى  •

مشرف المنطقة التعليمية للمدرسة في النطاق 
 الجغرافي التي يحضرها طفلك؛

ت المتبعة بواسطة إرسال نسخة من شكوى اإلجراءا •
 :البريد أو الفاكس إلى

 إدارة تعليم أوهايو 
 مكتب األطفال االستثنائيين 
 قسم الحماية اإلجرائية 

 .للحصول على معلومات االتصال 30و 29 الصفحتينانظر 
o  يتعين على المنطقة التعليمية للمدرسة االتصال بالشخص

تب المسؤول عن جلسات استماع اإلجراءات المتبعة في مك
 .األطفال االستثنائيين قبل نهاية يوم العمل التالي

o  سيتم تعيين مسؤول لجلسة استماع اإلجراءات المتبعة ُمعين
من ِقبل مكتب األطفال االستثنائيين قبل نهاية يوم العمل 

  .التالي من تاريخ إخطار المنطقة التعليمية للمدرسة بالطلب
o  ساعة  24سيتصل بك مسؤول جلسة االستماع في غضون

 .من تاريخ تحديد جلسة استماع
o  يوًما  20ستحدث جلسة االستماع العاجلة في غضون

مدرسًيا من تاريخ طلب جلسة االستماع ويجب أن يصدر 
 .أيام بعد جلسة االستماع عشرةعنها قرار في غضون 

 
للحصول على معلومات حول " اإلجراءات المتبعة"راجع قسم 

 .ات المتبعةما يجب تضمينه في شكوى اإلجراء
 
 

ماذا تستطيع أن تفعل المنطقة التعليمية للمدرسة إذا كانت 
تعتقد أن الحفاظ على المكان التعليمي الحالي لطفلي يمكن أن 

 يؤدي إلى تعرض طفلي أو أشخاص آخرين لإلصابة؟
إذا قررت المنطقة التعليمية للمدرسة أن الحفاظ على المكان 

ل أن يؤدي إلى تعرضه أو التعليمي الحالي لطفلك من المحتم
 :تعرض آخرين لإلصابة، تستطيع المنطقة التعليمية للمدرسة

o  عقد اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي)IEP ( لمراجعة
برنامج التعليم الفردي ومناقشة الموضوعات التي يساورها 



 

 47صفحة   حزيران/يونيو 14

 2004دليل أولياء األمور لقانون تحسين تعليم األفراد المعاقين لعام  ؟IDEAما هي قواعد تطبيق قانون 
 

القلق بشأنها معك ومع أعضاء آخرين من فريق برنامج 
لم تتفق أنت والمنطقة التعليمية  إذا ).IEP(التعليم الفردي 

للمدرسة حول كيفية التعامل مع الموضوعات التي تقلق 
المنطقة التعليمية، تستطيع المنطقة التعليمية للمدرسة أن 

 تطلب عقد جلسة استماع عاجلة لإلجراءات المتبعة؛ أو
o  تطلب على الفور جلسة استماع عاجلة لإلجراءات المتبعة

 ؛ أو)IEP(ق برنامج التعليم الفردي بدون عقد اجتماع لفري
o  تسعى للحصول على أمر من الحكمة أو أي حل آخر يسمح

 .به القانون
 
 

إذا طلبت المنطقة التعليمية للمدرسة جلسة استماع عاجلة 
 لإلجراءات المتبعة، فما هي الخطوات التالية؟

إذا طلبت المنطقة التعليمية للمدرسة جلسة استماع عاجلة 
 :لمتبعة، يتعين عليهالإلجراءات ا

ما (من الطلب وإشعار الحماية اإلجرائية  ةتقديم نسخة مكتوب •
، إذا كانت هذه هي أول )؟IDEAهي قواعد تطبيق قانون 

 شكوى من اإلجراءات المتبعة تقدمها في السنة الدراسية؛ و
من قرار أيام مدرسية  عشرةتقديم قرار مسبب في غضون  •

  .التعليق
 
 
 
 
 

ا كنت ال أوافق على رأي مسؤول جلسة ماذا يحدث إذ
 االستماع؟

كتابة في  تستطيع االعتراض على قرار مسؤول جلسة االستماع
قم بإرسال  .يوًما تقويمًيا من استالم القرار 45غضون 

 :االستئناف إلى
 

 إدارة تعليم أوهايو
 مكتب األطفال االستثنائيين

 قسم الحماية اإلجرائية
 .صول على معلومات االتصالللح 30و 29الصفحتين انظر 

 
م بإرسال نسخة من االستئناف إلى مشرف المنطقة التعليمية ق

 .للمدرسة في النطاق الجغرافي
للحصول على المزيد من " اإلجراءات المتبعة"انظر قسم 

 .المعلومات حول عملية االستئناف
 
 

أين سيكون طفلي خالل استئناف قرار مسؤول جلسة 
 االستماع؟

لفترة تصل ) IAES(في مكان تعليمي بديل مؤقت سيظل طفلك 
يوًما مدرسًيا في حالة أمر مسؤول جلسة االستماع  45إلى 

في نهاية  ).IAES(بوضع طفلك في مكان تعليمي بديل مؤقت 
يوًما مدرسًيا، إذا كانت المنطقة التعليمية للمدرسة  45فترة الـ 

من المحتمل أن إعادة طفلك إلى المكان التعليمي األصلي تعتقد 
أن يؤدي إلى تعرض الطفل أو أشخاص آخرين لإلصابة، 

تستطيع المنطقة التعليمية للمدرسة أن تقدم طلًبا لعقد جلسة 
 .استماع عاجلة لإلجراءات المتبعة

 
 

متى أستطيع أن أطلب جلسة استماع عاجلة لإلجراءات 
 المتبعة؟

فقط  تستطيع أن تتطلب جلسة استماع عاجلة لإلجراءات المتبعة
 :لمناقشة

o القرار المسبب الخاص بالطفل؛ و  
o  أي قرار يخص المكان التعليمي لطفلك فيما يتعلق

 .باإلجراءات االنضباطية
 

أن تطلب عقد  للمدرسةكما ورد سابًقا، تستطيع المنطقة التعليمية 
أن استمرار  قررتجلسة استماع عاجلة لإلجراءات المتبعة إذا 

لحالي من المحتمل أن يؤدي إلى طفلك في المكان التعليمي ا
 .تعرض الطفل أو أشخاص آخرين لإلصابة

 
 

أين يتعلم طفلي خالل جلسة االستماع العاجلة لإلجراءات 
 المتبعة؟

حتى ) IAES(يجب أن يظل طفلك في مكان تعليمي بديل مؤقت 
يتوصل مسؤول جلسة االستماع إلى قرار أو لحين انتهاء فترة 

 .اأيهما تحدث أوًلالتوقيف أو االستبعاد، 
 
 

كيف أستطيع أن أطلب استئناًفا للقرار الذي يتم التوصل إليه 
 في جلسة االستماع العاجلة؟

يجب أن تقدم طلبك كتابة إلى مكتب األطفال االستثنائيين في 
يوًما تقويمًيا من تاريخ إخطارك بالقرار المكتوب  45غضون 

  .لمسؤول جلسة االستماع
o األصلي بالبريد إلى قم بإرسال االستئناف: 

 إدارة تعليم أوهايو
 مكتب األطفال االستثنائيين

 قسم الحماية اإلجرائية
25 South Front Street 

Mail Stop #202 
Columbus, Ohio 43215-4183  

  )614( 728-1097فاكس 
o م بإرسال نسخة من االستئناف إلى مشرف المنطقة ق

 .التعليمية للمدرسة
 

عة والقرار المكتوب الصادر بواسطة يجب استكمال المراج
يوًما  30مسؤول المراجعة على مستوى الوالية في غضون 

تستطيع استئناف  .يوًما أخرى 30وال يمكن مد الفترة  .تقويمًيا
قرار مسؤول المراجعة على مستوى الوالية عبر المحاكم 
 .الفيدرالية في المنطقة التعليمية أو محاكم االستئناف المعنية

للحصول على معلومات عن " اإلجراءات المتبعة"قسم  انظر
 .كيفية استئناف قرار مسؤول المراجعة على مستوى الوالية
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بني طفال يعاني من إعاقة، لكني أعتقد أن طفلي الم يتم اعتبار 
هل  .يعاني من إعاقة تتطلب تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

 د المدرسية؟يخضع طفلي ألي حماية في حالة ما خالف القواع
إذا كانت المنطقة التعليمية للمدرسة تعلم أن طفلك يعاني من 

القواعد المدرسية، تستطيع أن تطالب بأن  يخالفإعاقة قبل أن 
  .طفلك يستحق نفس حقوق األطفال المعاقين

 
يعاني من  كتعتبر المنطقة التعليمية للمدرسة على دراية بأن طفل

قبل أن يخالف طفلك القواعد إعاقة في حالة حدوث أي مما يلي 
 :المدرسية

o المنطقة التعليمية  كتابة إلى رؤساء كعبرت عن قلق
أو الفريق اإلداري للمنطقة التعليمية للمدرسة أو  للمدرسة

لمعلم طفلك بأن الطفل بحاجة إلى خدمات تعليم ذوي 
 االحتياجات الخاصة؛

o أن يخضع طفلك للتقييم؛ تطلب 
o خاص اآلخرين في المنطقة قام معلم طفلك أو أحد األش

 :التعليمية للمدرسة
بالتعبير عن قلقه من أن طفلك يصدر عنه سلوك  •

غريب، وأبلغ ذلك مباشرة لمدير تعليم ذوي 
االحتياجات الخاصة أو فريق إشرافي آخر بالمنطقة 

 . التعليمية للمدرسة
 

ال تعتبر المنطقة التعليمية للمدرسة على دراية بأن طفلك يعاني 
 :قة إذامن إعا

o قمت أنت: 
  بعدم السماح بتقييم طفلك؛ أو •
برفض حصول طفلك على تعليم ذوي االحتياجات  •

 الخاصة والخدمات المرتبطة به؛ أو
o تم تقييم طفلك وتقرر أنه ال يعاني من إعاقة. 
 

إذا كانت المنطقة التعليمية للمدرسة تعرف أن طفلك يعاني من 
ا يخضع طفلك لنفس م، ربتأديبيإعاقة قبل أن تتخذ أي إجراء 

عقاب األطفال الذين ال يعانون من إعاقة والذين يتصرفون بنفس 
 .الطريقة

 
 

ماذا سيحدث إذا طلبت أنا أو أحد األطراف األخرى تقييًما 
 لطفلي أثناء تنفيذ عقوبة على طفلي؟

إذا قدمت أنت أو أحد األطراف األخرى طلًبا لتقييم طفلك أثناء 
 .في أقرب وقت ممكن عقابه، يجب تقييم الطفل

 
حتى يتم استكمال التقييم، يظل طفلك في المكان التعليمي الذي 
حددته المدرسة، والذي يمكن أن يتضمن التعليق أو االستبعاد 

 .بدون خدمات تعليمية
 

عند استكمال التقييم، تحدد مجموعة من األفراد المؤهلين إضافة 
 .من إعاقة أم ال إليك أنت، ولي األمر، ما إذا كان طفلك يعاني

 
سيضع قرار المجموعة في االعتبار المعلومات الخاصة بتقييم 

 .المنطقة التعليمية والمعلومات التي قدمتها أنت

 
 

هل تستطيع المنطقة فإذا ما تقرر أن طفلي يعاني من إعاقة، 
طفلي إلى الشرطة والمحكمة أن تحيل التعليمية للمدرسة 

 صة بطفلي للشرطة والمحكمة؟وتقديم السجالت التعليمية الخا
على  (IDEA)يحظر قانون تحسين تعليم األفراد المعاقين  

المنطقة التعليمية أو الهيئة العامة اإلبالغ عن أي جريمة يرتكبها 
تحسين كما أن قانون  .طفل يعاني من إعاقة إلى السلطات المعنية

يتيح للمحاكم وسلطات تنفيذ  )IDEA( تعليم األفراد المعاقين
القانون بالوالية ممارسة مسؤولياتهم لتطبيق القانون الفيدرالي 
 .وقانون الوالية على الجرائم التي يرتكبها طفل يعاني من إعاقة

 
إذا أبلغت المنطقة التعليمية أو هيئة عامة عن جريمة ارتكبها 

طفلك، يجب أن تضمن المنطقة التعليمية للمدرسة مشاركة نسخ 
حتياجات الخاصة وسجالت االنضباط من سجالت تعليم ذوي اال

الخاصة بطفلك مع السلطات التي أبلغتها المنطقة التعليمية أو 
 .الهيئة العامة بالجريمة

 
تستطيع المنطقة التعليمية للمدرسة أو الهيئة العامة التي تبلغ عن 

جريمة إرسال نسخ من سجالت انضباط وسجالت تعليم ذوي 
لها بالقيام بذلك  امسموًحاالحتياجات الخاصة فقط إذا كان 

 بموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للعائلة
)FERPA(. 

 
 

  )الخاصة(المدارس غير العامة 
 

  في أوهايو، يطلق على المدرسة الخاصة اسم مدرسة غير
 .عامة

 
ما هو نوع المدارس غير العامة المتاحة وهل تحقق اختالًفا 

 بالنسبة لطفلي؟
مة عبارة عن مدرسة تخضع إلدارة أفراد المدرسة غير العا

ن من المدارس ايوجد نوع .مستقلين أو مؤسسة أو شركة خاصة
المدارس الخيرية، والتي تصرح لها والية ) 1( :غير العامة

المدارس غير الخيرية، والتي يسمح لها بالعمل ) 2(أوهايو و
 .الشروط لكي تحصل على تصريح من الواليةكل ي بلكنها ال تل

  ").التعريفات"ظر تعريف المدارس غير العامة في قسم ان(
 

ن الذين أدخلهم أولياء أمورهم مدرسة ويستطيع الطالب المعاق
الحصول على خدمات من ) خيرية أو غير خيرية(غير عامة 

ومع  .المنطقة التعليمية للمدارس العامة كما ورد في هذه القسم
الي لتعرف ما الذي تانظر السؤال ال .ذلك، فال يوجد ضمان لذلك

  .يحدد حصول طفلك على هذه الخدمات
 
 

طفلي  ضمما هي الحقوق التي أتمتع بها إذا كنت أفكر في 
المعاق لمدرسة غير عامة بدون موافقة أو اإلحالة بواسطة 

 المنطقة التعليمية للمدرسة؟
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إذا كنت تفكر في ضم طفلك المعاق لمدرسة غير عامة بدون 
 :واسطة المنطقة التعليمية للمدرسةموافقة أو اإلحالة ب

o  فإن المنطقة التعليمية للمدرسة غير مطالبة بدفع تكاليف
التعليم، بما في ذلك تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

والخدمات المرتبطة به، إال إذا لم تتح المنطقة التعليمية 
يعني ذلك أن ( .عاًما مجانًيا مناسًبا لطفلك اللمدرسة تعليًم

لتعليمية للمدرسة قد عرضت تقديم تعليم ذوي المنطقة ا
االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به وأنت 

  ).رفضتها
o للحصول على الخدمات، فإن المنطقة  اإذا كان طفلك مؤهًل

التي يشار (التعليمية للمدرسة الموجودة في مكان سكنك 
إليها باسم المنطقة التعليمية للمدرسة في النطاق 

سؤولة عن إتاحة تعليم عام مجاني مناسب م) الجغرافي
إذا أوضحت أنك تريد أن تستمر في قيد طفلك في  .لطفلك

مدرسة غير عامة، فإن المنطقة التعليمية الموجودة في 
المنطقة التي تسكن بها ال تحتاج إلى إعداد برنامج تعليم 

 .فردي لطفلك
o من مدرسة  اقيد طفلك في مدرسة غير عامة بدًل إذا اخترت

ي المنطقة التعليمية لنطاقك الجغرافي، فإن المنطقة ف
التعليمية بالنطاق الجغرافي غير ملزمة بدفع تكاليف 
التعليم، بما في ذلك تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

والخدمات المرتبطة به، إال إذا لم تتح المنطقة التعليمية 
 .للمدرسة تعليًما عاًما مجانًيا مناسًبا لطفلك

o  بحق إخضاع طفلك للتقييم بواسطة المنطقة أنت تتمتع
التعليمية للمدرسة الموجود بها المدرسة غير العامة، والتي 

يمكن أال تكون في النطاق الجغرافي للمنطقة التعليمية 
 .للمنطقة التي تعيش بها

o  المنطقة التعليمية الخاصة بالمدرسة غير العامة سوف
إنفاق المنطقة تتشاور مع المدرسة غير العامة حول كيفية 

التعليمية لبعض أموالها لخدمة األطفال في المدرسة غير 
 .العامة

o  قد تقرر المنطقة التعليمية للمدرسة أن تنفق بعض األموال
بخدمة غير ملزمة لخدمة طفلك، لكن المنطقة التعليمية 

أي أنه ليس حًقا فردًيا أن يتلقى طفلك خدمات من  .طفلك
  .المنطقة التعليمية

o لمنطقة التعليمية للمدرسة القرار األخير ما إذا كان تحدد ا
طفلك سوف يحصل على أي خدمة، والخدمات التي سوف 

  .يحصل عليها
o  إذا قررت المنطقة التعليمية للمدرسة أن تخدم طفلك، فإنها

 .سوف تقوم بإعداد خطة خدمات
o  خطة الخدمات تختلف عن برنامج التعليم الفردي، وذلك

  . تقدم تعليًما عاًما مجانًيا مناسًباألن خطة الخدمات ال
 

دليل تقديم الخدمات لألطفال المعاقين الذين وضعهم أولياء انظر 
للحصول  خيرية وغير خيرية  ةاألمور في مدارس غير عام

وتم نشر هذا الدليل على موقع ويب  .على المزيد من المعلومات
ث كلمة البح ،education.ohio.govإدارة تعليم أوهايو، 

 Guidelines for Providing Services to: الرئيسية
Children with Disabilities. 

 

 
ماذا أفعل إذا كانت المدرسة غير العامة التي يحضرها طفلي ال 

تستشير المنطقة التعليمية حول إنفاق بعض األموال على خدمة 
 األطفال في المدارس غير العامة؟
منطقة التعليمية مباشرة لطلب في هذه الحالة تستطيع االتصال بال
 .الخدمات التي يمكن تقديمها لطفلك

 
هل تستطيع المنطقة التعليمية لمنطقة المدرسة غير العامة أن 

المنطقة التعليمية للنطاق الجغرافي الذي  عتشارك المعلومات م
 أعيش فيه؟

يجب أن تقدم موافقتك قبل مشاركة المعلومات الشخصية حول 
ين في المنطقة التعليمية للمدرسة غير العامة طفلك بين المسؤول

 .والمنطقة التعليمية للنطاق الجغرافي الذي تعيش فيه
 
 

هل أتخلى عن أي حقوق عندما ألحق طفلي بمدرسة غير 
 عامة؟

يجب أن تدرك أن حقوق الحماية اإلجرائية تختلف عندما تختار 
  .إلحاق طفلك بمدرسة غير عامة

 
تتمتع بأي حق لمناقشة اإلجراءات ال  :اإلجراءات المتبعة

المنطقة ، وتكون مسؤولية "البحث عن الطفل"المتبعة إال 
هي التعرف على وتحديد مكان وتقييم طفلك؛ وتعرض  التعليمية

المنطقة التعليمية برنامًجا مالئًما لطفلك، سواء اخترت أن تستفيد 
من المال  منه أم ال؛ كما أن المنطقة التعليمية تقدم مبلًغا مالئًما

خدمات تعليم ذوي بعض حسب ما نص القانون لتقديم 
االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة به لمجموعة من 

  .األطفال المعاقين الذين ألحقهم أولياء األمور بمدارس غير عامة
 

أيًضا، من غير المضمون أن يحصل طفلك على أي خدمة أو 
لك في حالة قيده من أي خدمة يمكن أن يحصل عليها طف مقدار

  .في مدرسة عامة
 

أنت تتمتع بحق تقديم شكوى مكتوبة إلدارة تعليم  :الشكاوى
 :أوهايو حول

o  التعرف على الطفل وتحديد مكانه (العثور على الطفل
 ؛)وتقييمه

o التعرف والتقييم؛ 
o تنفيذ الخدمات التي وافقت المنطقة التعليمية على تقديمها؛ 
o على المنطقة التعليمية إنفاقها؛ المبالغ المالية التي يتعين 
o مكان الخدمات؛ 
o النقل؛ 
o الفصل بين الصفوف الدراسية؛ 
o متطلبات عدم استفادة المدرسة غير العامة من األموال؛ 
o استخدام فريق عمل المدرسة العامة؛ 
o م فريق المدرسة غير العامة؛ وااستخد 
o المتطلبات الخاصة بالعقارات والمعدات والمستلزمات. 
 

الدليل لمعرفة معلومات حول  امن هذ" الشكاوى"م انظر قس
 .كيفية تقديم شكوى مكتوبة



 

 50صفحة   حزيران/يونيو 14

 2004دليل أولياء األمور لقانون تحسين تعليم األفراد المعاقين لعام  ؟IDEAما هي قواعد تطبيق قانون 
 

 
 

متى يتعين على المنطقة التعليمية للمدرسة العامة أن تدفع كل 
 من تكاليف تعليم طفلي في مدرسة غير عامة؟ اأو جزًء

إذا حصل طفلك على تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات 
بضم  تالتعليمية للمدرسة، وأنت قمالمرتبطة به من المنطقة 

طفلك في مدرسة غير عامة بدون موافقة أو إحالة المنطقة 
التعليمية للمدرسة، يستطيع مسؤول جلسة استماع اإلجراءات 
المتبعة أو المحكمة أن تطالب المنطقة التعليمية للمدرسة بدفع 

 :تكاليف انضمام طفلك إلى مدرسة غير عامة في الحاالت التالية
o م تتح المنطقة التعليمية للمدرسة في النطاق الجغرافي ل

تعليًما عاًما مجانًيا مناسًبا لطفلك في وقت معقول قبل القيد 
 في مدرسة غير عامة؛ و

o كان إلحاق طفلك بمدرسة غير عامة مالئًما. 
 

قد يجد مسؤول جلسة االستماع أو المحكمة أن قرار ولي األمر 
ة مالئًما حتى إذا كان ال يلبي بإلحاق طفله في مدرسة غير عام

المعايير التي تنطبق على التعليم الذي تقدمه الوالية والمناطق 
 .التعليمية للمدارس

 
يمكن أن يقلل أو يرفض مسؤول جلسة االستماع أو المحكمة 

المبلغ الذي يجب أن تدفعه المنطقة التعليمية (تكاليف التعويض 
 .:في الحاالت التالية الخاصة بالتعليم غير العام) للمدرسة

o  في آخر اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي)IEP (
حضرته قبل إخراج طفلك من مدرسة عامة، لم تخطر 

بأنك ترفض المكان ) IEP(فريق برنامج التعليم الفردي 
أي ترتيبات المنطقة التعليمية الخاصة (التعليمي المفترض 

وعن  ولم تصرح بأي موضوعات تقلقك) بتعليم طفلك
عزمك قيد طفلك في مدرسة غير عامة على حساب النفقة 

  ؛)أي على نفقة المنطقة التعليمية للمدرسة(العامة 
o  عشرةلم تقدم إشعاًرا خطًيا للمنطقة التعليمية للمدرسة قبل 

بما في ذلك اإلجازات التي تحدث في أيام (أيام عمل 
من إخراج طفلك من مدرسة عامة بأنك ترفض ) العمل

تيبات المقترحة من ِقبل المنطقة التعليمية لتقديم تعليم التر
يجب أن يتضمن هذا اإلشعار  .عام مجاني مناسب لطفلك

وعزمك قيد طفلك  كالمكتوب بياًنا بالموضوعات التي تقلق
 .في مدرسة غير عامة على حساب النفقة العامة

o  قبل أن تخرج طفلك من المدرسة العامة، أخطرت المدرسة
 يم طفلك ولم تحضر طفلك لتقييمه؛ أوبعزمها تقي

o  كان هناك قرار قانوني بأن اإلجراءات التي اتخذتها كانت
 .غير معقولة

 
مرة أخرى األموال (ال يمكن تقليل أو رفض تكاليف التعويض 

نتيجة لضم طفلك إلى مدرسة غير عامة إذا كنت ) التي تستردها
 :لم تقدم إشعاًرا خطًيا ألي من األسباب التالية

o ال تستطيع الكتابة أو القراءة باللغة اإلنجليزية؛ 
o  كان تقديم إشعار مكتوب من المحتمل أن يؤدي إلى ضرر

 عاطفي أو بدني جسيم لطفلك؛
o منعتك المدرسة من تقديم مثل هذا اإلخطار؛ أو 

o  لم تحصل على نسخة من إشعار حقوق الحماية اإلجرائية
نون ما هي قواعد تطبيق قا(نسخة من هذا الدليل (

IDEAولم يتم إخطارك بأنك يجب أن تقدم إشعاًرا )؟ ،
 .مكتوًبا

 
 

هل يستطيع طفلي أن يحصل على خدمات في مبنى المدرسة 
 غير العامة؟

إذا اختارت المنطقة التعليمية للمدرسة العامة والمدرسة غير 
العامة أن يحصل طفلك على الخدمات في مبنى المدرسة غير 

 .العامة
 
 

 خدمات النقل لطفلي؟هل يتم تقديم 
إذا كان طفلك يحضر مدرسة غير عامة خيرية، فإن طفلك 

يحصل على نفس خدمات النقل مثل أي طفل غير معاق في 
 .مدرسة غير عامة خيرية

 
إذا كان طفلك يحضر مدرسة غير عامة غير خيرية، فإن طفلك 

ال يحصل على خدمات النقل إال إذا كان النقل وارًدا في الخدمات 
 .الصلة في خطة خدمات طفلكذات 

 
إذا كان طفلك ال يحضر مدرسة غير عامة خيرية أو غير خيرية 
وكانت خطة خدمات طفلك تتضمن خدمات يتم تقديمها في مكان 

آخر، فهذا يعني ضرورة تقديم خدمات االنتقال من وإلى هذا 
  .المكان

 
يجب تقديم النقل من وإلى المدرسة غير العامة أو من المنزل 

 .ى موقع الخدمات، حسب وقت الخدمةإل
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 المراجعة اإلدارية

عبارة عن اجتماع تستطيع خالله أن تقدم شكواك إلى مشرف 
المنطقة التعليمية للمدرسة بخصوص تقييم طفلك أو المكان 

 .التعليمي أو تقديم خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
 

 سن البلوغ
ذوي االحتياجات الخاصة  هو السن الذي تنقل فيه حقوق تعليم

 ).عاًما في والية أوهايو 18وهو (من ولي األمر إلى الطفل 
نسخة من (يجب في هذه السن أن يتم تقديم شرح لهذه الحقوق 

إلى طفلك قبل عام ) ؟IDEAما هي قواعد تطبيق قانون دليل 
 .عاًما 18على األقل من بلوغه سن 

 
 األهداف السنوية

امج التعليم الفردي لطفلك تشرح عبارة عن بيانات في برن
 .اإلنجازات المتوقع أن يحققها في عام واحد

 
 التقييم

 :األدوات أو الوسائل المستخدمة لقياس
o االحتياجات التعليمية واحتياجات األداء األكاديمية الحالية؛ 
o أهلية الحصول على الخدمات؛ 
o التقدم الذي تم إنجازه لتحقيق هذه األهداف؛ و 
o فئة اإلعاقة. 
 

 جهاز تقني مساعد
هو أي معدة أو منتج يتم استخدامه لزيادة أو الحفاظ على أو 

ال يتضمن هذا المصطلح األجهزة  .تحسين قدرات الطفل المعاق
الطبية التي يتم زرعها خالل عملية جراحية أو استبدال هذه 

 .األجهزة
 

 خدمة تقنية مساعدة
لمعاق في هي أي خدمة تعمل بشكل مباشر على مساعدة طفلك ا

تحديد أو اكتساب أو استخدام جهاز التقنية المساعدة، باإلضافة 
 :إلى
o تقييم احتياجات طفلك؛ 
o تقديم أجهزة تقنية مساعدة لألطفال المعاقين؛ 
o  تنسيق واستخدام خدمات أو طرق عالجية أخرى مع

  أجهزة التقنية المساعدة؛
o التدريب أو المساعدة الفنية للطفل المعاق أو، إن أمكن ،

  عائلة هذا الطفل؛ و
o  التدريب أو المساعدة الفنية للمتخصصين المشاركين في

 .أهم الوظائف الحياتية للطفل
 

 خطة التدخل السلوكي
عن طفلك والذي يعتبر  رهي خطة للتعامل مع السلوك الصاد

 .غير مالئم في المدرسة
 
 

 محدد 

يه عل ابيان معين لما يتعين على طفلك معرفته وأن يصبح قادًر
تصف المحددات المدى  .خالل فترة معينة من السنة الدراسية

المتوقع أن يبلغه طفلك نحو تحقيق األهداف السنوية ومتى يجب 
  .أن تتحقق

 
 
 

 للتأديبتغيير المكان التعليمي 
في  تغييًرا تأديبيةيعتبر إخراج الطفل من المدرسة ألسباب 

 :المكان التعليمي عندما
أيام مدرسية  عشرةرسة ألكثر من يكون اإلخراج من المد •

 متتابعة في نفس السنة الدراسية؛ أو
يخرج طفلك من المدرسة عدة ممرات تشير إلى حدوث  •

 :حالة معينة
أيام  عشرةألن مرات الخروج من المدرسة تزيد عن  •

  مدرسية في السنة الدراسية،
ألن سلوك طفلك يشبه تماًما سلوك طفلك في مواقف  •

  جه من عدة مرات؛ وسابقة أدت إلى إخرا
نتيجة لعوامل إضافية مثل طول فترة الخروج  •

وإجمالي فترة خروج طفلك وقرب فترات الخروج من 
 .مدرسة من بعضها البعض

 
 )طفل معاق(طفل يعاني من إعاقة 

  :هو إما
o  طفل يعاني من إعاقة حسب ما ورد في تعريف مصطلح

 ؛ "تعريفات مصطلحات اإلعاقة"اإلعاقة الوارد في قسم 
o  أو حسب ما ترى المنطقة التعليمية للمدرسة، فإنه طفل يعاني

) انظر التعريف الحًقا في هذا القسم(من تأخر في النمو 
ويحتاج إلى تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات 

 .المرتبطة به
 

 مجتمعيةمدرسة 
من القانون  3314مدرسة عامة، تم إنشاؤها حسب الفصل 

مستقلة عن أي منطقة تعليمية للمدارس  المعدل، والتي تعتبر
تعتبر المدارس المجتمعية  .وجزًءا من البرنامج التعليمي للوالية

األطفال  بتعليمخاضعة للمناطق التعليمية للمدارس عندما تقوم 
-51من القانون المعدل والفصل  333المعاقين بموجب الفصل 

 .من القانون اإلداري 3301
 
 
 

 الشكوى
يقدمها ولي األمر أو ) استمارة(د رسمي مكتوب عبارة عن مستن

طرف آخر إلدارة تعليم أوهايو، مكتب األطفال االستثنائيين، 
والذي تقول بأن المنطقة التعليمية أو هيئة عامة أخرى ال تتبع 
التشريعات أو القوانين الخاصة بتأهيل طفل للحصول على أو 

الخدمات حصول طفل على تعليم ذوي االحتياجات الخاصة أو 
 .المرتبطة به

 

 التعريفات
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 استمرار خيارات المكان البديلة
 )المكان التعليمي(

مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التدريب في فصول خاصة 
أو مدارس خاصة؛ والتدريس في المنازل والمستشفيات 

مثل غرفة للمصادر أو مدرس (والمؤسسات؛ وخدمات إضافية 
ق باإلضافة إلى الفصل يمكن أن يتم تقديمها للطفل المعا) زائر

 .العادي
 

إن التغيير الذي يحدث في الفترة التي يقضيها الطفل  :مالحظة
تعتبر تغييًرا للمكان التعليمي وال ال المعاق في مكان معين 

تغيير المباني ال يعتبر يتم أن  كما .تتطلب موافقة أولياء األمور
مور طالما أن تغييًرا في المكان التعليمي يتطلب موافقة أولياء األ

) دراعلى سبيل المثال غرفة المص(المكان الجديد يشبه البيئة 
على سبيل المثال، إذا كان الطفل  .التي كانت في المبنى السابق

في فصل دراسي لنصف الوقت وغرفة المصادر لنصف الوقت، 
وانتقل إلى مبنى جديد حيث يقضي الطفل نصف الوقت في 

في غرفة المصادر، فال فصل دراسي عادي والنصف اآلخر 
يعتبر ذلك تغييًرا في المكان التعليمي يتطلب موافقة أولياء 

إذا ظل الطفل في الفصل الدراسي لمدة أربعة صفوف  .األمور
 ةوغرف المصادر لصفين، وتم تغيير جدول الطفل إلى ثالث

صفوف في غرفة  ةصفوف في الفصل الدراسي العادي وثالث
 .ييًرا يتطلب موافقة أولياء األمورالمصادر، ال يعتبر ذلك تغ

 
 التأخر في النمو

هو تقييم لفريق تقييم من المتخصصين المؤهلين لطفل يتراوح 
أعوام يقول بأن هذا الطفل يعاني من تأخر  5إلى  3عمره بين 

النمو البدني؛ أو النمو  :في واحد أو أكثر من النواحي التالية
مو االجتماعي أو العاطفي؛ اإلدراكي؛ أو النمو االتصالي؛ أو الن

من فئات اإلعاقة  ايمكن استخدام المصطلح بدًل .أو النمو التكيفي
اإلعاقة اإلدراكية؛ أو االضطراب العاطفي؛ أو عدم  :التالية

 .القدرة على الحديث
 
 
 

 اإلجراءات المتبعة
عبارة عن مجموعة من الخطوات الواردة في قانون تحسين 

تحمي حقوق أولياء  2004لعام  (IDEA)تعليم األفراد المعاقين 
 .المعاقين هممور وأطفالاأل
 

  شكوى اإلجراءات المتبعة وجلسة استماع اإلجراءات المتبعة
جلسة االستماع النزيهة لإلجراءات المتبعة عبارة عن جلسة 

 .استماع رسمية يتم عقدها نتيجة لطلب ولي األمر أو هيئة عامة
ت المتبعة المرتبطة اإلجراءيتم عقد هذه الجلسة لحل شكوى ا

بتأهل الطفل للحصول على أو حصول الطفل على تعليم ذوي 
  .به المرتبطةاالحتياجات الخاصة أو الخدمات 

 
 )EIS( خدمات التدخل المبكر

خدمات يتم تقديمها لطفل يعاني من إعاقة أو تأخر في النمو من 
 .الوالدة حتى عامين

 

 التقييم
ها لتحديد ما إذا كان طفلك يعاني من إجراءات تتم االستعانة ب

 .إعاقة وأنه يحتاج لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة
 

 فريق التقييم
والمتخصصين  (IEP)فريق برنامج التعليم الفردي للطفل 

 .المؤهلين اآلخرين الضروريين
  

 (FAPE) تعليم عام مجاني مناسب
به  تقديم تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة

، وتحت التوجيه واإلشراف العام، العامةعلى حساب النفقة 
يجب أن تلبي هذه  .وبدون أن يتحمل أولياء األمور أية تكلفة

الخدمات معايير إدارة تعليم أوهايو؛ ويجب أن تتضمن التعليم 
في الروضة أو مدرسة ابتدائية أو مدرسة ثانوية في الوالية؛ 

 .(IEP)يم الفردي لطفلك ويجب أن تعتمد على برنامج التعل
 

 )FBA( السلوكي الوظيفي التقييم
عبارة عن عملية يمكن أن تشتمل على إجراء مقابالت 

تتم  .ومالحظات مباشرة وتقييمات أخرى لسلوك الطالب
االستعانة بهذه العملية لتحديد ما إذا كانت بيئة الطفل تؤدي إلى 

ات التي ظهور سلوكيات غير مناسبة، باإلضافة إلى السلوكي
يجب أن يتعلمها الطفل حتى يحصل على نتائج وتعليقات 

بعض األسئلة التي يمكن سؤالها كجزء من التقييم  .إيجابية
ماذا حدث قبل  :السلوكي الوظيفي يمكن أن تشتمل على

 ماذا كانت نتيجة السلوك؟ ؛ماذا حدث خالل السلوك؟ ؛السلوك؟
هل تلقى  ؛؟هل تغير دواء الطفل في أي بيئة حدث السلوك؟

 الطفل الدواء في الوقت المناسب؟
  التقييم المهني الوظيفي

عملية يتم االستعانة بها للتعرف على خصائص عمل الطالب 
واحتياجات الدعم والتدريب فيما يتعلق بالمتطلبات الوظيفية 

يتم تجميع معلومات التقييم الوظيفي حتى يمكن تحديد  .الفعلية
  .طالبالوظيفة األكثر مناسبة لل

 
 منهج عام

 .هو نفس المنهج الذي يدرس لألطفال غير المعاقين
 

 األطفال المشردون
 42(في قسم " األطفال والشباب المعوقون"انظر المصطلح 

 –من قانون مكيني ) أ11434قانون الواليات المتحدة األمريكية 
قانون  42فينتو لمساعدة المشردين كما هو معدل في قسم 

  .والتعديالت الالحقة 11431ة األمريكية الواليات المتحد
 

IDEA 
من قانون  2004قانون تحسين تعليم األفراد المعاقين لعام 

، القانون العام 1400قسم  20الواليات المتحدة األمريكية رقم 
للكونجرس، الصادر في  108من اجتماع رقم  108-446

 .2004كانون أول لعام /رديسمب
 

 (IEE)التقييم التعليمي الخاص  
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عبارة عن تقييم للطفل يتم بواسطة متخصص مدرب غير معين 
 .لدى المنطقة التعليمية لمدرسة الطفل

 
 (IEP)م الفردي يبرنامج التعل 

عبارة عن بيان مكتوب لطفلك يتم نشره ومراجعته وتعديله وفًقا 
 .للتشريعات الفيدرالية وتشريعات الوالية

 
  (IEP) فريق برنامج التعليم الفردي

مجموعة من األفراد المسؤولين عن إعداد أو مراجعة أو تعديل 
 .برنامج التعليم الفردي الخاص بطفل معاق

 
 (IAES)  مؤقت بديل تعليمي مكان

عند عرض الطفل للعقاب، يجوز للمنطقة التعليمية للمدرسة 
سيحدد فريق برنامج  .إخراج الطفل من المكان التعليمي الحالي

المكان المؤقت المالئم للطفل، ويطلق  )IEP(التعليم الفردي 
ف وفي الظر .(IAES)عليه اسم المكان التعليمي البديل المؤقت 

التالية، يستطيع مسؤول أي مدرسة أن يحدد المكان التعليمي 
  ):IAES(البديل المؤقت 

 
  :عندما يقوم الطفل

o إلى المدرسة أو كان لديه سالح في المدرسة  ابحمل سالًح
تخضع لسلطة  ةلمدرسة أو إلى أو في مدرسأو في مباني ا

  المنطقة التعليمية للمدرسة أو إدارة تعليم أوهايو؛
o  بحيازة أو استخدام عقاقير غير قانونية أو ببيع أو محاولة

شراء أو بيع مواد محظورة في المدرسة أو في مباني 
تخضع لسلطة المنطقة  ةالمدرسة أو إلى أو في مدرس

 إدارة تعليم أوهايو؛التعليمية للمدرسة أو 
o  بالتسبب في إصابة جسدية خطيرة لشخص آخر أثناء

التواجد في المدرسة أو في مباني المدرسة أو إلى أو في 
مدرسة تخضع لسلطة المنطقة التعليمية للمدرسة أو إدارة 

 .تعليم أوهايو
 

 )IEP(تسهيل برنامج التعليم الفردي 
فريق لين يدهو مساعدة أحد المتخصصين المدربين والحيا

إلعداد برنامج تعليم فردي عالي ) IEP(عليم الفردي تبرنامج ال
  .الجودة ألحد األطفال

 
 (IAT)فريق مساعدة التدخل  

هو فريق من المعلمين من مدرسة طفلك يجتمعون إلعداد العديد 
تتم ربما  .من أشكال المساعدة لألطفال الذين يواجهون صعوبة

حول ) IAT(ريق مساعدة التدخل دعوتك للمشاركة في اجتماع ف
 .طفلك

 
 (LRE)بيئة أقل تقيًدا 

بما في ذلك (حسب ما هو مستطاع، فإن األطفال المعاقين 
ن في المدارس العامة وغير العامة أو في واألطفال الموجود

يتلقون تعليمهم مع األطفال غير ) هيئات الرعاية األخرى
ادية عالتعليمية ال يتم إخراج الطفل المعاق من البيئة .المعاقين

فقط عندما تكون إعاقة الطفل حادة بدرجة تمنع الطفل من تلقي 

العادية باستخدام الخدمات  الدراسيةتعليمه في الفصول 
 .واألدوات المساعدة اإلضافية

 
 (LEP)  اإلنجليزية اللغة في محدودة كفاءة

عندما تكون قدرة الطفل على تحدث اللغة اإلنجليزية أو قراءتها 
انظر هذا  .و كتابتها أو فهمها محدودة أو غير موجودةأ

من قانون التعليم  9101المصطلح أيًضا المعرف في القسم 
 .1965االبتدائي والثانوي لعام 

 
 القرار المسبب

هو قرار بأن سلوك طفلك حدث بسبب ناتج عن اإلعاقة التي 
أو يصدر هذا القرار عن المنطقة التعليمية للمدرسة  .يعاني منها

عن ولي األمر أو األعضاء المعنيين في فريق برنامج التعليم 
تحدد المنطقة التعليمية للمدرسة أو ولي األمر ) (IEP(الفردي 

 ").األفراد المعنيين"
 

 التدخل
م النزاعات الناشئة بين طرفين يرأسها سعملية تطوعية لح

يمكن اختيار  .طرف آخر مدرب ويتسم بالحيادية يسمى الوسيط
يط من بين قائمة الوسطاء التي تحتفظ بها إدارة تعليم الوس

 .أوهايو
 

 التعديل
هو أي تعديل يحدث في مدرسة أو عمل أو بيئة طفلك لتلبية 

 .االحتياجات التعليمية الفردية المحددة له
 

 اللغة األصلية
بالنسبة لألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية،  .1

  :فإنها
o عادة ما يستخدمها هذا الفرد أو، في حالة  اللغة التي

طفلك، اللغة التي تستخدمها عادة بصفتك ولي أمر 
 .طفلك، باستثناء ما ورد في النقطة التالية

o  باستثناء تقييم (في كل االتصاالت المباشرة مع طفلك
، اللغة التي يستخدمها عادة طفلك في المنزل )طفلك

 .أو بيئة التعليم
 

د الكفيف أو فاقد البصر، أو الفرد الذي ال يكتب بالنسبة للفر  .2
لغة، فهي وسيلة االتصال المستخدمة عادة بواسطة الفرد 

 ).مثل لغة اإلشارة أو لغة برايل أو االتصال الشفهي(
 

 المدرسة غير العامة
ن والمدرسة غير العامة هي مؤسسة تعليمية ينظمها أفراد مستقل

مدارس "ة الخيرية تعتبر المدارس غير العام .أو مؤسسة خاصة
المعمول " معايير عمل مدارس أوهايو"يجب أن تلبي " خاصة

 .من القانون اإلداري 3301-35بها والواردة في الفصل 
المدارس غير الخيرية أو المدارس المدعومة المعفاة من 

الضرائب ليست خيرية أو تسعى لكي تكون خيرية حسب مجلس 
 .ات الدينية التي تتمسك بهاالوالية للتعليم نظًرا للمعتقد

 
 هدف
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عبارة عن مهمة تعليمية أصغر وقابلة لإلدارة يجب أن يتقنها 
تقسم األهداف المهارات  .طفلك كخطوة نحو تحقيق هدف سنوي

الواردة في الهدف السنوي إلى مكونات منفصلة يمكن عند 
 .إتقانها السماح للطفل بتحقيق هدف معين

 
  ولي األمر

 ":األمرولي "يعني ) أ(
ولي أمر بيولوجي أو بالتبني لطفل لكنه ليس ولي أمر  )1(

 :مالحظة(للطفل، ) foster parent(بالكفالة 
يحظر قانون أوهايو على ولي األمر بالكفالة أن يعمل 

كولي أمر ألن الوصاية القانونية للطفل المكفول 
فظ بها هيئة خدمات األطفال، وليس ولي األمر تتح

ن ولي األمر بالكفالة على أنه ولي ييمكن تعي .بالكفالة
أمر بديل إذا كان ولي األمر بالكفالة يلبي المتطلبات 

 ؛)المعمول بها
عادة ما يصرح للوصي بأن يتصرف على أنه ولي  )2(

أمر الطفل أو يتم تخويله التخاذ قرارات تعليمية 
لكن ليس الوالية إذا كان الطفل يخضع (للطفل 

 ؛)لوصاية الوالية
تصرف بدل من ولي األمر البيولوجي الشخص الذي ي )3(

بما في ذلك الجد أو زوج األم أو قريب (أو بالتبني 
الذي يعيش معه الطفل أو الشخص المسؤول ) آخر

 قانوًنا عن رعاية الطفل؛ أو
ولي األمر البديل الذي تم تعيينه وفًقا لقانون  )4(

أو  300.519القسم  34درالية رقم يالتشريعات الف
 ؛IDEAمن قانون  639) أ) (5(القسم 

من هذا التعريف، فإن ولي ) ج(باستثناء ما ورد في النقطة  )ب(
لتصرف على ااألمر البيولوجي أو بالتبني، عند محاولته 
أو عندما  IDEAأنه ولي األمر حسب الجزء ب من قانون 

من هذا ) أ(يكون أكثر من طرف مؤهل حسب النقطة 
أنه ولي األمر التعريف على أنه ولي األمر، يجب افتراض 

ألغراض هذا القسم إال إذا كان ولي األمر البيولوجي أو 
بالتبني ال يتمتع بالسلطة القانونية التخاذ أي قرارات 

 .تعليمية تخص الطفل
أو شخًصا  اإذا صدر أمر أو قرار قضائي يحدد أشخاًص )ج(

من هذا التعريف ) 3(حتى ) 1) (أ(معيًنا حسب ما ورد في 
الطفل أو يخوله باتخاذ " ولي أمر"نه لكي يتصرف على أ

قرارات تعليمية نيابة عن الطفل، فإن هذا الطفل أو هؤالء 
 .حسب هذا التعريف" ولي األمر"األشخاص سيعتبرون 

 
عاًما يتصرف بالنيابة  18الطفل الذي يبلغ من العمر  :مالحظة

  .عن نفسه
 

 المكان التعليمي
وقع الخدمات وموفر يشمل الخدمات المقدمة للطفل المعاق وم

 .هذه الخدمات
 

 طفل الروضة المعاق

سنوات ولم يبلغ  3طفل يبلغ من العمر على األقل  
يلبي تعريف الطفل المعاق أو حسب ما ترى ؛ وسنوات 6

 :المنطقة التعليمية للمدرسة، هو طفل
يعاني من تأخر في النمو في واحد أو أكثر من  •

لنمو اإلدراكي؛ أو النمو البدني؛ أو ا :النواحي التالية
النمو االتصالي؛ أو النمو االجتماعي أو العاطفي؛ أو 

  النمو التكيفي؛ و
والذي نتيجة لذلك يحتاج إلى تعليم ذوي االحتياجات  •

 .الخاصة والخدمات المرتبطة به
 

 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في الروضة
برنامج تدريسي تم إعداده بشكل خاص يلبي احتياجات الطفل 

 .سنوات 5إلى  3لمعاق الذي يتراوح عمره بين ا
 

 )PLOP( مستويات األداء الحالية
تشتمل  .بيانات تم إعدادها للحصول على معلومات عن الطفل

هذه المعلومات على التقدم الذي أحرزه الطفل في برنامج التعليم 
الفردي الحالي وتقرير فريق التقييم وتعليقاتك وتعليقات الطفل 

توفر  .التقييمات والمالحظات والعوامل الخاصةوالتدخالت و
عن الطفل، بما في ذلك احتياجاته " صورة"هذه المعلومات 

 .ونقاط القوة التي يتسم بها
 

 الحماية اإلجرائية
هي اإلجراءات التي تم إعدادها في تشريعات وقوانين الوالية 
والتشريعات والقوانين الفيدرالية التي تحمي األطفال المعاقين 

وأولياء أمورهم فيما يخص حصول الطفل على تعليم عام 
 .مجاني مناسب

 
 هيئة عامة

تشمل المناطق التعليمية للمدارس ومجالس المقاطعات إلعاقات 
النمو والهيئات التعليمية األخرى والمدارس المجتمعية 

ة األخرى للوالية المسؤولة عن تقديم التعليم يواإلدارات السياس
 .لألطفال المعاقين

 
 النفقة العامة

هي النفقة التي تدفعها المنطقة التعليمية للمدرسة أو التي يتم 
 .تقدمها بشكل آخر وال يتحملها أولياء األمور

 
 إعادة التقييم

هي العملية المستخدمة لتحديد ما إذا كان الطفل ال يزال يعاني 
  .من إعاقة ولتحديد االحتياجات التعليمية للطفل

 
 اإلحالة

ب األول لولي األمر أو المنطقة التعليمية للمدرسة أو هي الطل
هيئة تعليمية أخرى إلجراء تقييم أولي أو إعادة تقييم لطفل يعتقد 

  .أنه يعاني من إعاقة أو تأكد أنه يعاني من إعاقة
 

 الخدمات المرتبطة
خدمات النقل والتطوير والتقويم وخدمات الدعم األخرى 

االستفادة من تعليم ذوي المطلوبة لمساعدة الطفل على 
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يشتمل ذلك على الخدمات  .االحتياجات الخاصة المقدمة له
الواردة في التشريع الفيدرالي في قانون التشريعات الفيدرالية 

 .300.34القسم  34رقم 
 

  تسهيل اجتماع حسم الشكاوى
 

ة لحضور اجتماع يعند استدعاء متخصص مدرب ويتسم بالحياد
منطقة التعليمية للمدرسة لمحاولة حسم لحسم الشكاوى أعدته ال

ت المتبعة، يسمى هذا تسهيل اجتماع حسم اشكوى من اإلجراء
مساعدة أولياء األمور وأعضاء " المسهل"يحاول  .الشكاوى

على التوصل لحل ألوجه ) IEP(فريق برنامج التعليم الفردي 
  .عدم االتفاق

 
 المنطقة التعليمية للمدرسة

ة محلية ومعفاة من الضرائب أو مدرسة منطقة تعليمية للمدين
 .مجتمعية

 
 )DOR( لنطاق الجغرافيلمنطقة تعليمية 

هي المنطقة التعليمية الموجودة في المكان الذي يعيش فيه أولياء 
إذا كان طفلك مقيًدا في مدرسة مجتمعية،  .أمور الطفل المعاق

فإن المدرسة المجتمعية تعتبر المنطقة التعليمية للنطاق 
 .رافي لمدرسة الطفلالجغ
 

 خطة الخدمات
بيان مكتوب يصف تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات 

طة التي تقدمها المنطقة التعليمية للطفل المعاق الذي بالمرت
وضعه أولياء األمور في مدرسة غير عامة والذي تقرر حصوله 

تشمل هذه الخطة موقع الخدمات وأي وسائل  .على هذه الخدمات
 .وريةنقل ضر

 
 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

برنامج تدريسي تم إعداده بشكل خاص وبدون أن يتحمل أولياء 
األمور أي تكاليف لتلبية االحتياجات الفريدة للطفل المعاق، بما 

وفي المنزل والمستشفيات  الدراسيةفي ذلك التعليم في الفصول 
م البدني والمؤسسات وفي األماكن األخرى؛ والتدريس في التعلي

ويشتمل على المصطلحات المحددة في التشريعات القانونية رقم 
 .300.39القسم  34
 

 االختبارات المعيارية
هي االختبارات التي تتم بنفس الطريقة في نفس الوقت ويتم 
من  .تقسيمها إلى مجموعات فرعية لتقييم مجاالت قدرات مختلفة

ء أو اإلنجازات أو أمثلة االختبارات المعيارية اختبارات الذكا
التكيفي وتقييم السلوك  ياللغة واختبارات النمو السلوك

 .واختبارات الحركة الجيدة واالختبارات البصرية
 

 المراجعة على مستوى الوالية
مراجعة قرار جلسة استماع اإلجراءات المتبعة والذي استأنفه 

ويتم القيام بهذه  .ولي األمر أو المنطقة التعليمية للمدرسة
المراجعة بوساطة مسؤول المراجعة على مستوى الوالية المعين 

 .من ِقبل مكتب األطفال االستثنائيين

 
 )Stay-Put(انتظر محلك 

 .الحالة التعليمية للطفل خالل جلسة استماع اإلجراءات المتبعة
يجب أن يظل طفلك في مكان التعليم الحالي إال إذا وافقت الوالية 

 .األمر على غير ذلك أو الهيئة المحلية وولي
 

 الخدمات واألدوات المساعدة الملحقة
هذه عبارة عن أدوات مساعدة أو خدمات وأشكال دعم أخرى 

البيئات التعليمية ويتم تقديمها في الفصول التعليمية العادية 
 .غير أكاديمية وليست ضمن المنهج محيطاتاألخرى وفي 

طفال المعاقين الهدف من هذه الخدمات واألدوات هو مساعدة األ
 .على التعليم بأكبر قدر ممكن مع األطفال غير المعاقين

 
 ولي األمر البديل

في كل األمور  امعاًق ولي األمر البديل هو فرد يمثل طفال
الخاص بحصول الطفل أو تأهله للحصول على تعليم ذوي 

يتم تعيين ولي األمر  .االحتياجات الخاصة والخدمات المرتبطة
لة عدم القدرة على التعرف على ولي أمر الطفل أو البديل في حا

تحديد مكانه، ويكون الطفل خاضًعا لوقاية الوالية أو كان الطفل 
  .ال يخضع لإلشراف امشرًد اشاًب
 

 التوقيف
مكانه التعليمي  منعندما تقوم إحدى المدارس باستبعاد طفلك 

قواعد أيام متتابعة نتيجة لمخالفته ل عشرةالحالي لمدة تصل إلى 
 .السلوك

 
 خدمات االنتقال

عاًما أو  16مجموعة منسقة من األنشطة للطفل البالغ من العمر 
 .أقل وتركز على تحسين اإلنجازات األكاديمية للطفل المعاق

تدعم خدمات االنتقال الطفل عند االنتقال من المدرسة إلى حياة 
ئف البالغين، بما في ذلك التعليم العالي والتدريب على الوظا

والتوظيف ومتابعة التعليم وتعليم البالغين وخدمات البالغين 
تعتمد خدمات  .والحياة المستقلة أو المشاركة في المجتمع

االنتقال على االحتياجات الفردية للطفل، مع الوضع في االعتبار 
يمكن  .هتمامات وتفضيالت ونقاط القوة التي يتسم بها الطفلال

ى التدريب والخدمات المرتبطة أن تشتمل خدمات االنتقال عل
والخبرات المجتمعية وإعداد أهداف توظيفية وأهداف أخرى 
للبالغين وإن أمكن تطوير مهارات الحياة اليومية وتقديم تقييم 

عاًما أو  14بالنسبة للطفل الذي يبلغ من العمر  .مهني وظيفي
، يمكن أن )IEP(أقل، وإذا وافق فريق برنامج التعليم الفردي 

  .ز خدمات االنتقال على الدورات التعليمية الدراسية للطالبترك
 

 الوالية خاضع لوصاية
أن الوالية المقيم بها " خاضع لوصاية الوالية"يعني مصطلح 

الطفل قد قررت أنه خاضع للكفالة أو يخضع إلشراف الوالية أو 
 .خاضع لوقاية إحدى هيئات رعاية األطفال العامة
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  التوحد
 

 
مو تؤثر بشكل كبير على التوصل الشفهي وغير الشفهي إعاقة ن

 3والتفاعل االجتماع، وتكون واضحة قبل أن يبلغ الطفل سن 
والسمات  .أعوام وتؤثر بشكل عكسي على األداء التعليمي للطفل

في أنشطة متكررة  كاألخرى المرتبطة بالتوحد هي االشترا
ر في الروتين وحركات نمطية ومقاومة التغيير البيئي أو التغيي

ال ينطبق  .اليومي واالستجابات غير العادية للخبرات الشعورية
للطفل يؤثر بشكل سلبي بشكل  يالمصطلح إذا كان األداء التعليم

الطفل الذي  .ضطراب عاطفي خطيرار ألن الطفل يعاني من يكب
تظهر عليه خصائص التوحد بعد أن يبلغ ثالثة أعوام يمكن 

وحد في حالة وجود متطلبات أول تشخيصه بأنه مصاب بالت
  .عبارتين في هذا التعريف

 
 اإلعاقة اإلدراكية 

مع  ةهي القدرة الفكرية العامة األقل من المتوسطة الموجود
يظهر  ).ي عدم القدرة على التكيفأ(عيوب في السلوك التكيفي 

سلًبا على األداء التعليمي  رالتوحد خالل فترة تطور الطفل وتؤث
 .للطفل

 
  فقدان البصر-ممالص

يؤدي هذا  .ضعف في البصر والسمع يحدث في وقت واحد
الجمع إلى المشكالت االتصالية والتعليمية والتطورية األخرى 

والتي تؤدي إلى عدم إمكانية دمج طفل يعاني من الصمم وفقدان 
البصر في برامج تعليم ذوي االحتياجات الخاصة التي تم 

انون من الصمم فقط أو الذين إعدادها فقط لألطفال الذين يع
 .يعانون من فقدان البصر فقط

 
  الصمم

للغاية لدرجة تمنع الطفل من  اضعف في البصر ويكون حاًد
التعامل اللغوي من خالل السمع مع أو بدون تكبير ويتأثر األداء 

 .التعليمي للطفل
 

  االضطراب العاطفي
فترة  لالحالة تعرض واحدة أو أكثر من الخصائص التالية خ

طويلة من الوقت وبدرجة تؤثر على األداء التعليمي للطفل 
 :وتؤدي إلى

o  عدم القدرة على التعلم ال يمكن شرحها بواسطة عوامل
 إدراكية أو شعورية أو صحية؛

o  عدم القدرة على تأسيس أو الحفاظ على عالقات ُمرضية
 .مع األقران والمدرسين

o لظروف أشكال منحرفة للسلوك أو األحاسيس في ظل ا
 .العادية

 حالة عامة منتشرة من الحزن أو اإلحباط؛ أو  
o  الميل إلظهار أعراض بدنية أو مخاوف مرتبطة بمشكالت

 .شخصية أو مدرسية
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ال ينطبق  .يشكل هذا المصطلح مرض انفصام الشخصية
 ما، إال إذا تقرر أنهًيالمصطلح على األطفال المضطربين اجتماع

 .عاطفي شديديعانون من اضطراب 
 

  ضعف السمع
ضعف في حاسة السمع، دائم أو مؤقت، يؤثر سلًبا على األداء 
 .التعليمي للطفل، لكن ذلك ال يقع ضمن تعريف مصطلح الصمم

 
  اإلعاقات المتعددة

اإلعاقة  مثل(حاالت ضعف متعددة تحدث في نفس الوقت 
الضعف  –فقدان البصر واإلعاقة اإلدراكية  -اإلدراكية

، والذي يؤدي الجمع بينها إلى مشكالت تعليمية شديدة )يالعظم
حتى أن األطفال المصابين بها ال يستطيعون االندماج في برامج 

ال  .تعليم ذوي االحتياجات الخاصة نتيجة لإلصابة بواحدة فقط
 .فقدان البصر-يشتمل المصطلح على الصمم

 
  الضعف العظمي

ء التعليمي ضعف عظمي حاد يؤثر بشكل عكسي على األدا
يشمل المصطلح الضعف الناتج عن الشذوذ الوالدي  .للطفل

) على سبيل المثال حنف القدم أو اختفاء بعض األعضاء(
مثل التهاب سنجابية النخاع (والضعف الناتج عن المرض 

مثل الشلل (والضعف الناتج عن أسباب أخرى ) وتدرن العظام
 ).سبب تقفعاتالمخي أو البتر أو الكسور أو الحروق التي ت

 
  ضعف صحي آخر

التنبيه أو الحيوية أو القوة المحدودة، بما في ذلك االنتباه الحاد 
للمثيرات البيئية الذي يؤدي إلى تنبيه محدود فيما يتعلق بالبيئة 

التعليمية، وذلك نتيجة لمشكالت صحية مزمنة أو حادة مثل 
الربو واضطراب نقص االنتباه أو اضطراب نقص االنتباه 
لألنشطة الشديدة والسكر والصرع والحالة القلبية والناعور 

والحمى  ىمم بالرصاص واللوكيميا والتهاب الكلسوالت
المنجلية ومتالزمة تورت، والتي  الخالياالروماتيزمية وأنيميا 

 .تؤثر بشكل عكسي على األداء التعليمي للطفل
 

 تعريفات مصطلحات اإلعاقة
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  إعاقة تعليم معينة
ليات النفسية األساسية اضطراب في عملية أو أكثر من العم

أو استخدام اللغة، المنطوقة أو المكتوبة، والتي  فهمالمشاركة في 
يمكن أن تظهر في شكل إعاقة في الحديث أو التفكير أو 

 .االستماع أو الكتابة أو التهجئة أو القيام بالعمليات الحسابية
يشتمل المصطلح على حاالت مثل اإلعاقات اإلدراكية وإصابة 

لخلل الوظيفي غير الحاد بالمخ والتعسر في القراءة المخ وا
ال يشمل المصطلح األطفال الذين  .والكتابة والحبسة التطويرية

مية والتي تعتبر في األساس نتيجة ييعانون من مشكالت تعل
أو إعاقة إدراكية لقدرات بصرية أو سمعية أو حركة أو 

 .و ثقافي أو اقتصاديأاضطراب عاطفي أو نقص بيئي 
 

  ضعف في الحديث أو اللغة
ة أو ضعف النطق أو ضعف اللغة أاضطراب اتصال، مثل التأت

أو ضعف الصوت الذي يؤثر بشكل عكسي على األداء التعليمي 
 .للطفل

 
  إصابة المخ الرضحية

إصابة يتعرض لها المخ نتيجة لقوة مادية خارجية أو نتيجة 
 الحصر المثال ال للحالة طبية أخرى، بما في ذلك على سبي

أو الدم أو أورام  السكتة أو العوز لألوكسجين أو مرض معٍد
المخ أو الصدمات العصبية الناجمة عن العالج الجراحي أو 

تؤدي اإلصابة إلى عدم القدرة الوظيفية الكلية أو الجزئية  .الطبي
أو الضعف النفسي أو كليهما، والتي تؤثر بشكل عكسي على 

بق المصطلح على إصابات الرأس ينط .األداء التعليمي للطفل

المفتوحة أو المغلقة، باإلضافة إلى الحاالت الطبية األخرى التي 
تؤدي اإلصابات إلى ضعف  .تؤدي إلى إصابات مكتسبة بالمخ

في منطقة أو أكثر، مثل اإلدراك أو اللغة أو الذاكرة أو االنتباه أو 
أو  التعقل أو التفكير التجريدي أو الحكم أو حل المشكالت

القدرات الشعورية واإلحساسية والحركية أو السلوك االجتماعي 
ال  .النفسي أو الوظائف البدنية أو معالجة المعلومات أو الحديث

ينطبق المصطلح على إصابات المخ التناسلية أو الوالدية أو 
إصابات المخ التي تحدث نتيجة للصدمات التي حدثت في 

 .الوالدة
 

 فقدان البصرضعف البصر بما في ذلك 
ضعف في الرؤية يؤثر بشكل عكسي على األداء التعليمي  

 .البصر والرؤية نيشتمل المصطلح فقدا .للطفل حتى مع تقويمه
 :يعني ضعف البصر ألي طفل

o بشكل أساسي في طبيعته،  اضعف بصري، ليس إدراكًي
أو أقل في العين  70/20يؤدي إلى انخفاض بصري بمقاس 

 واألفضل مع التصحيح؛ أ
o  حالة بالعين تؤثر على الوظائف البصرية إلى حد يتطلب

الحاجة إلى تواجد خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
 .مييأو الخدمات المرتبطة في المكان التعل/ومواده و
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استمارات التدخل والشكاوى واإلجراءات 
المتبعة



 

 1 صفحة!!2008 حزيران/يوليو 1 بتاريخ منقحة المباشر، التدخل طلب

 
 مكتب األطفال االستثنائيين

 
 

  طلب التدخل المباشر
 

  
 .برجاء االتصال بالمنطقة نيابًة عني .مع المنطقة التعليمية للطفل من أجل حل األمور التي تتعلق بإعاقة الطفل أطلب التدخلإنني 

 
 

               :التاريخ
 
 

              :لطفلاسم ا
 
 

             :الصف الدراسي للطفل
 
 

          :مدرسة أو منطقة حضور الطفل
 

  
             ):اسم مطبوع(األب 

 
 

              :توقيع الوالد
 
 

              :العنوان
 
 

            :المدينة والوالية والرمز البريدي
 
 

             :الهواتف) أرقام(رقم 
 

 
 

 :أو فاكس إلى/برجاء إرسال بريد و
 إدارة تعليم أوهايو

 مكتب األطفال االستثنائيين
 وسيط التدخل

25 South Front Street, Mail Stop 202 
Colum

bus, OH 43231-4183 
 1679-752 (614) :هاتف
 1097-728 (614) :فاكس



 

 1صفحة    2009آب /ستمارة الشكوى، منقحة في أغسطسا

 
 

 
  مكتب األطفال االستثنائيين

 المدير المساعد للحماية اإلجرائية: إلى
25 South Front Street, 2nd Floor, MS 202 

Columbus, OH 43215 
 

 استمارة الشكوى
 

 
  :اسم الشاكي

 
   :عالقة الشاكي بالتلميذ

 
   :عنوان الشاكي

 
   :المدينة والوالية والرمز البريدي

 
  :أرقام هواتف الشاكي

 
  )    __________ (_____________:العمل

 
  )    ______________________ (:المنزل

 
   )اختياري(عنوان البريد اإللكتروني 

 
   :اسم التلميذ

 
   ):إذا كان العنوان مختلف عن عنوان الشاكي(عنوان التلميذ 

 
  

 
   :مستوى صف التلميذ   :عمر التلميذ

 
   :المشتبه فيه/مجال إعاقة التلميذ المحدد

 
   :تعليمية لمدرسة التلميذالمنطقة ال

 
   :اسم المدرسة الملتحق بها التلميذ

 
 للتوحد الدراسي البرنامج في يشارك طفلك كان إذا مما التحقق ُيرجى _____



 

 2صفحة    2009آب /ستمارة الشكوى، منقحة في أغسطسا

 :وصف المشكلة متضمنًة الحقائق المتعلقة بالمشكلة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
            :المخالفةتاريخ   
   

 
أن يكون أكثر من سنة قبل  ال يمكن ة، فإن تاريخ المخالفة المزعوم]تقديم شكوى) [جـ( 300.153القسم  34فيدرالية رقم حسب قانون التشريعات ال *

  .تاريخ تقديمك لهذه الشكوى
 
 

 :حل مقترح للمشكلة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .تعليم أوهايو ومكتب األطفال االستثنائيين سيتم أخذ الحل المقترح في االعتبار، إال أن من سيحدد الحل النهائي للمشكلة هو إدارة *
 



 

 3صفحة    2009آب /ستمارة الشكوى، منقحة في أغسطسا

 :وصف المشكلة متضمنًة الحقائق المتعلقة بالمشكلة
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

              
               

 _____________________________________________ :المخالفةتاريخ 
أن يكون أكثر من سنة قبل  ال يمكن ةعومالمز المخالفة، فإن تاريخ ]تقديم شكوى[ )جـ( 300.153القسم  34قانون التشريعات الفيدرالية رقم حسب  *

  .تاريخ تقديمك لهذه الشكوى
 

  :حل مقترح للمشكلة

  

  

  

   

  
  
  
  

 .سيتم أخذ الحل المقترح في االعتبار، إال أن من سيحدد الحل النهائي للمشكلة هو إدارة تعليم أوهايو ومكتب األطفال االستثنائيين *
 



 

 4صفحة    2009آب /ستمارة الشكوى، منقحة في أغسطسا

 :لمتعلقة بالمشكلةوصف المشكلة متضمنًة الحقائق ا
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   
 _____________________________________________ :المخالفةتاريخ 

اريخ أن يكون أكثر من سنة قبل ت ال يمكن ةالمزعوم المخالفة، فإن تاريخ ]تقديم شكوى[)جـ( 300.153القسم  34قانون التشريعات الفيدرالية رقم حسب  *
  .تقديمك لهذه الشكوى

:حل مقترح للمشكلة   

  

  

  

   

        
 .سيتم أخذ الحل المقترح في االعتبار، إال أن من سيحدد الحل النهائي للمشكلة هو إدارة تعليم أوهايو ومكتب األطفال االستثنائيين *

 



 

 5صفحة    2009آب /ستمارة الشكوى، منقحة في أغسطسا

 :وصف المشكلة متضمنًة الحقائق المتعلقة بالمشكلة
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
 _____________________________________________ :تاريخ االنتهاك

أن يكون أكثر من سنة قبل تاريخ  ال يمكن، فإن تاريخ االنتهاك المزعوم ]تقديم شكوى[ )جـ( 300.153القسم  34قانون التشريعات الفيدرالية رقم حسب  *
  .تقديمك لهذه الشكوى

 
:كلةحل مقترح للمش  

______________________________________________________________________________________________ 
  

  

  

   

  

  

  

   

.سيتم أخذ الحل المقترح في االعتبار، إال أن من سيحدد الحل النهائي للمشكلة هو إدارة تعليم أوهايو ومكتب األطفال االستثنائيين*



 

 6صفحة    2009آب /وى، منقحة في أغسطسستمارة الشكا

 :منًة الحقائق المتعلقة بالمشكلةوصف المشكلة متض
  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

   

  

   

   

  
 

 _____________________________________________:تاريخ المخالفة
أكثر من سنة قبل تاريخ أن يكون  ال يمكن ةالمزعوم المخالفة، فإن تاريخ ]تقديم شكوى[)جـ( 300.153القسم  34قانون التشريعات الفيدرالية رقم حسب  *

  .تقديمك لهذه الشكوى
 

  :حل مقترح للمشكلة

  

  

  

   
سيتم أخذ الحل المقترح في االعتبار، إال أن من سيحدد الحل النهائي  *        

 .للمشكلة هو إدارة تعليم أوهايو ومكتب األطفال االستثنائيين
 



 

 7صفحة    2009آب /ستمارة الشكوى، منقحة في أغسطسا

 :)بما في ذلك االسم واللقب( األمور ولي المدرسة الذين اتصلت بهم تجاه هذهؤاذكر أسماء مس
 

 
  

  

   

 
              :توقيع الشاكي

 
_______________________________________________ 

 
، يجب أن توقع هذه االستمارة وإال فلن يتم معالجتها وسيتم إعادتها إليك مرة  300.153القسم  34قانون التشريعات الفيدرالية رقم حسب 

 .عهاأخرى لتوق
ولن يتم قبول الشكاوى المرسلة عن طريف الفاكس . التوقيع األصليإال الشكاوى الرسمية التي تحمل  لن يقبل مكتب األطفال االستثنائيين •

 .أو البريد اإللكتروني
دمت الشكوى ، يجب أن يرسل الشاكي نسخة من الشكوى إلى المنطقة التي ُق300.153القسم  34قانون التشريعات الفيدرالية رقم حسب  •

 .ضدها
 
 برجاء تحديد المربع إن كنت قد أرسلت نسخة من هذه الشكوى إلى مشرف المنطقة التعليمية للمدرسة الذي ُقدمت ضده الشكوى 

  .)ُيرجى مالحظة أن تحديد المربع ضروري(
 

لغ سن البلوغ فقط، وللمنطقة التعليمية ما لم الذي ب الطفللولي األمر أو في ختام مراجعة مكتب األطفال االستثنائيين، يتم إصدار النتائج 
إذا لم تحصل الشكوى على الموافقة الضرورية إلصدار المعلومات، فإن  .يحصل الشاكي ويقدم الموافقة المطلوبة إلصدار المعلومات

  .الشاكي يتسلم خطاب تأكيد بأن أي مجال محدد من عدم االلتزام قد تمت معالجته
 

من هذه االستمارة، ولكن ينبغي أن يتضمن طلبك كافة  احيث يمكنك تقديم شكواك، بدًل .م هذه االستمارة ضرورًياال يعد استخدا :مالحظة
 .300.153القسم  34قانون التشريعات الفيدرالية رقم يتطلبها المعلومات التي 

 
 :برجاء إرسال كافة الشكاوى بالبريد إلى العنوان التالي

 
 إدارة تعليم أوهايو

 طفال االستثنائيينمكتب األ
 المدير المساعد للحماية اإلجرائية :عناية

25 South Front Street, 2nd Floor, MS 202 
Columbus, OH 43215 

 
ملء هذه االستمارة أو بخصوص عملية الشكوى، ُيرجى االتصال بمكتب األطفال االستثنائيين تساؤالت بخصوص إذا كانت لديك 

 2650-466 (614)على رقم 
2009آب /أغسطس: خ النفاذتاري



 

 

 

 
 شكوى من اإلجراءات المتبعة وطلب جلسة استماع لإلجراءات المتبعة

 
 اإلرشادات

  :برجاء توفير المعلومات المطلوبة في كافة الحقول
 
 .للطفل اسم وتاريخ ميالد والصف الدراسي .1
 
" لم ُيعرَّف الطفل"يتم تعريف الطفل على أنه طفل معاق، اكتب  إذا لم .اذكر قائمة باإلعاقات التي تنطبق حالًيا على الطفل :فئة اإلعاقة .2

  . في المساحة المتوفرة
 
 .االتصال المتاحةمعلومات ومحل إقامة الطفل، أو في حالة الطفل أو الشاب المشرَّد،  عنوان .3
 
 .المدرسة الملتحق بها الطفل اسم وعنوان .4
 
االتصال المتاحة معلومات ونوان الطفل، أو في حالة الطفل أو الشاب المشرَّد، إذا كان عنوانه مختلًفا عن ع ولي األمراسم وعنوان  .5

من قانون الواليات  42من قانون مكيني فينتو لمساعدة المشرَّدين ) 2( 725المشرَّد في إطار معنى القسم " مشرَّد"يعني مصطلح  :للطفل
 .وأرقام الهواتف) 2(أ  11434المتحدة 

 
أمًرا تطوعًيا بأكمله ويجب االتفاق عليه  التدخلوتعتبر المشاركة في  .دمة مجانية تقدمها الوالية لحل المنازعاتيعتبر التدخل خ :التدخل .6

مع اإلجراءات المتبعة، إال أنه  التدخلويتزامن  .ويرتب الوسيط تواريخ مناقشة الحلول المقترحة لحل النزاع لألطراف .بين كال الطرفين
، برجاء تحديد السطر التدخلإذا كنت راغًبا في  .ي الجتماع التوسط قبل جلسة االستماع لإلجراءات المتبعةسيتم عادًة تحديد جدول زمن

 .المالئم
 
اذكر وصًفا لطبيعة المشكلة التي هي أساس طلب جلسة االستماع لإلجراءات المتبعة، واذكر  :وصف المشكلة والحقائق المتعلقة بالمشكلة .7

مثال  .المشكلة هي فشل المنطقة التعليمية في تنفيذ برنامج التعليم الفردي لطفلي :مثال إلحدى المشكالت .الحقائق المتعلقة بالمشكلة
  .لم يتسلم طفلي خدمات الحديث واللغة المحددة في برنامج التعليم الفردي :للحقائق المتعلقة بالمشكلة

 
أقترح أن  :المقترح للحلمثال  .لديك والمتاح لك في الوقت الحالي اذكر القرار الذي تقترحه إلى المدى المعروف :وصف القرار المقترح .8

 .يتلقى طفلي خدمات الحديث واللغة المحددة في برنامج التعليم الفردي
 
إذا تم ملء هذا القسم بواسطة  .إذا كان لك وكيل أو ممثل في هذه القضية، برجاء ذكر اسم وعنوان الوكيل أو الممثل :الوكيل أو الممثل .9

أو بواسطة الوكالة التعليمية المحلية، سيتم إرسال كافة مراسالت ومعلومات اإلجراءات المتبعة إلى الوكيل أو الممثل وليس  األمرولي 
   .التعليمية المحلية الهيئةأو  ولي األمرإلى 

 
طلب جلسة /طار الشكوىينبغي على الطرف الذي يطلب جلسة االستماع أن يوقع ويكتب اسمه مطبوًعا ويذكر تاريخ إخ :التوقيع .10

 .االستماع لإلجراءات المتبعة
 

على قرار بشأن تطبيق إخراج  ولي األمرإذا لم يوافق  فقطقد يطلب أحد اآلباء جلسة استماع عاجلة  :جلسة استماع عاجلة، إن أمكن .11
لوكالة التعليمية المحلية أن الوضع الحالي إذا اعتقدت ا فقطقد تطلب الوكالة التعليمية المحلية جلسة استماع عاجلة  .تأديبي أو قرار مسبب

يجوز أن يتم طلب جلسة استماع عاجلة ألي سبب  ال .للطفل من المحتمل أن يؤدي بصورة جوهرية إلى أذًى للطفل أو أذًى لآلخرين
 .آخر

 
 االستثنائيينمكتب األطفال أرسل الطلب األصلي بعد إكماله إلى الطرف اآلخر، وأرسل نسخة إلى إدارة تعليم أوهايو و :تقديم الطلب .12

أو أرسل نسخة  South Front Street, Columbus, Ohio 43215-4183 25: والحماية اإلجرائية وإلى العنوان التالي
 ).614( 728-1097بالفاكس إلى 

من هذه االستمارة، ولكن اإلجراءات المتبعة الخاصة بك، بدل  شكوى حيث يمكنك تقديم .ال يعد استخدام هذه االستمارة ضرورًيا :مالحظة
 تاإلجراءافيما يخص شكوى  300.508القسم  34قانون التشريعات الفيدرالية رقم تطلبها يينبغي أن يتضمن طلبك كافة المعلومات التي 

..المتبعة



 

 

 شكوى من اإلجراءات المتبعة وطلب جلسة استماع لإلجراءات المتبعة
 

 تاريخ ميالد الطفل ة عنهاسم الطفل المطلوب عقد جلسة استماع بالنياب
 )السنة/اليوم/الشهر(

 
 

 الصف

 فئة اإلعاقة
 
 

  عنوان إقامة الطفل، أو في حالة الطفل المشرَّد، فمعلومات االتصال المتاحة
 
 
 
 

 اسم وعنوان المدرسة الملتحق بها الطفل
 
 
 
 
 

الطفل أو  وفي حالة. وعنوانه إذا كان عنوانه مختلًفا عن عنوان الطفل ولي األمراسم 
 .االتصال المتاحة للطفلمعلومات والشاب المشرَّد، 

 
 

 رقم الهاتف
 

(     )  
 رقم الهاتف النهاري

 
(     ) 

 مطلوب مترجم فوري مزدوج اللغة أو مترجم للغة اإلشارة
 

 وسيلة االتصال/، حدد لغةنعمإذا كانت اإلجابة هي   ال  نعم 
 

 اسم المشرف والمنطقة التعليمية للمدرسة
 

 التدخل
 

 .التدخلإنني أرغب في   ال  نعم 
 

يمكنك إرفاق صفحات ) (صف طبيعة مشكلة الطفل التي تتعلق بمبادرة مقترحة أو تغيير المكان التعليمي للطفل أو توفير تعليم عام مناسب( وصف المشكلة
 ).ية عند الضرورةإضاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )متابعة(شكوى من اإلجراءات المتبعة وطلب جلسة استماع لإلجراءات المتبعة 
 )متابعة(وصف المشكلة 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  ).يمكنك إرفاق صفحات إضافية عند الضرورة) (اذكر الحقائق المرتبطة بالمشكلة الموضحة أعاله(الحقائق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اذكر القرار المقترح للمشكلة إلى المدى المعروف والمتاح للطرف في الوقت ( وصف القرار المقترح الذي تسعى للحصول عليه
 ).يمكنك إرفاق صفحات إضافية عند الضرورة) (الحالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

إذا تم ملء بيانات هذا القسم،  .ةالتعليمية المحلي الهيئةالوصي أو /اسم وعنوان الوكيل أو الممثل للوالد
سيتم إرسال كافة المعلومات والمراسالت المتعلقة بطلب اإلجراءات المتبعة إلى الوكيل أو الممثل وليس 

 .التعليمية المحلية الهيئةأو  ولي األمرإلى 
 
 
 
 
 

 
 رقم الهاتف

 
(     ) 

 
 

 رقم الفاكس
 

(     ) 
 ):دد واحًداح(الطرف الذي يطلب جلسة االستماع هو 

 
 وصي الطفل الذي تعقد جلسة االستماع نيابة عنه/ولي أمر ______

 
 )المشرف(المنطقة التعليمية للمدرسة  ______

 
  ):االسم(تعليمية أخرى هيئة  ______

 
___________________________________ 

 
 21عاًما على أال يزيد عن  18عمره ال يقل عن  طالب معاق ______

 عاًما

 
 
 

 للطرف الذي يطلب جلسة االستماع) مطبوع(اسم 
 
 
 

 توقيع الطرف الذي يطلب جلسة االستماع
 
 
 

!تاريخ التوقيع

 طلب جلسة االستماع العاجلة
 )قم بملء هذا القسم فقط إذا كنت تطلب جلسة استماع عاجلة(

 
 .طلب عقد جلسة اجتماع عاجلة إذا انطبقت األسباب التالية فقطيجوز 

 
  ):حدد أحد األسباب التالية(، أطلب عقد جلسة اجتماع عاجلة نظًرا ألن طالبوصي أو /ولي أمراعتباري ب :الوالد

 
  إنني أعارض القرار المتعلق بتطبيق إخراج تأديبي، أو ______

 
  .إنني أعارض القرار المسبب ______

 
 

  :قد جلسة استماع عاجلة بسبببصفتي المنطقة التعليمية للمدرسة، أطلب ع :المنطقة التعليمية للمدرسة
 

 .أعتقد أن استمرار الوضع الحالي للطفل من المحتمل أن يؤدي بصورة جوهرية إلى أذًى للطفل أو أذًى لآلخرين ______
 
 

والحماية اإلجرائية وإلى  يناالستثنائيأرسل الطلب األصلي بعد إكماله إلى الطرف اآلخر، وأرسل نسخة إلى إدارة تعليم أوهايو ومكتب األطفال  :تقديم الطلب
ال يعد  :مالحظة). 614( 728-1097أو أرسل نسخة بالفاكس إلى  South Front Street, Columbus, Ohio 43215-4183 25: العنوان التالي

أن يتضمن طلبك كافة المعلومات التي  حيث يمكنك تقديم اإلجراءات المتبعة الخاصة بك، بدل من هذه االستمارة، ولكن ينبغي .استخدام هذه االستمارة ضرورًيا
 .لإلرشادات 1انظر الصفحة  .300.508القسم  34تطلبها قانون التشريعات الفيدرالية رقم ي

 
 
8/28/2008، تنقيح 7/1/2008، تنقيح 2/1/2007، تنقيح 7/1/2005



 

 

 

 
 مكتب األطفال االستثنائيين

 
 

 السحب
 

 و شكوىأ/سحب اإلجراءات المتبعة و ةاستمار
 أو إجراءات متبعة/الشكوى و لسحبيتم مألها فقط 

 
         :رقم القضية

 
 سحب شكوى 

 
 سحب إجراءات متبعة 

 
   :أو التسوية بين التدخليؤكد ذلك اتفاقية 

  "األطراف،"المشار إليهم فيما يلي باسم   و

  كنتيجة لهذه االتفاقية، .والتي نتج عنها اتفاقية مشتركة بين األطراف

  ب الشكوى بموجب هذه االتفاقيةيسح  

    ضد

 .  المقدمة في

 

   :التاريخ   :ولي األمرتوقيع 

   :التاريخ  :توقيع ممثل المنطقة التعليمية

   :التاريخ   :توقيع الشاهد

 :أو فاكس إلى/برجاء إرسال بريد و
 إدارة تعليم أوهايو

 مكتب األطفال االستثنائيين
 وسيط التدخل

25 South Front Street, Mail Stop 202 
Columbus, OH 43231-4183 

 1679-752 (614) :هاتف
 1097-728 (614) :فاكس

 
 2008تموز /يوليو 1 :تاريخ النفاذ
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