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ةلمحة موجز

مقدمة

	التالميذ	عائالت	-	أنتم	تزويدكم	إىل	هذا	العائلة	دليل	يهدف

	كنيويور	بمدينة	التعليم	ةإدار	قيام	كيفية	حول	بمعلومات	-

)DOE(	بتحديد	ما	إذا	كان	األطفال	الذين	اوحتتر	همأعمار	

	ةإدار	تقدم	وكيف	إعاقة	من	يعانون	سنوات	5	إىل	3	بين

	ألولئك	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	التعليم

	مؤهلون.	أنهم	يكتشف	الذين	األطفال

	مزيد	ومع	عامة	لمحة	ةفقر	في	بإيجاز	أدناه	موضح	هو	وكما

	يطلعكم	سوف	الدليل،	هذا	صفحات	عبر	التفاصيل	من

	يلي:	ما	عىل	الدليل	هذا

■ 	أن	تعتقدون	كنتم	إذا	عنه	البحث	عليكم	ينبغي	الذي	ما		

	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	إىل	يحتاج	قد	طفلكم

	الخاصة؛

■ 	أولي؛	لتقييم	إحالة	اءإجر	كيفيه	

■ 	التعليم	نامجبر	وعملية	التقييم	في	كةالمشار	كيفية		

و	؛)IEP(	ديالفر

■ 	خدمات	لتقديم	تيببالتر	التعليم	ةإدار	ستقوم	كيف		

	طفلكم	أن	دحد	إذا	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

و	عليها؛	للحصول	مؤهل

ّ

■ 	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الشاملة	اتالخيار	هي	ما		

المعاقين.	وغير	اإلعاقة	ذوي	لألطفال	المتاحة

لمحة عامة

	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	إن

 3	بين	همعمر	اوحيتر	الذين	لألطفال	ةمتوفر	المدرسة	قبل

	عىل	يؤثر	قد	النمو	في	تأخر	أو	إعاقات	ولديهم	سنوات	5	و

	المؤهلين.	للتالميذ	مجانا	الخدمات	هذه	تقديم	يتم	التعلم.

	الخدمات	هذه	تقديم	يمكن	األطفال،	من	للعديد	بالنسبة

	صف	نامجبر	أو	(3K)	نامجببر	الشامل	اسيالدر	الفصل	في

	اإلعاقة	ذوي	األطفال	يتعلم	حيث	للجميع،	الروضة	قبل	ما

المعاقين.	غير	من	انهمأقر	مع

ً

	الجوانب	من	أي	في	اتتأخر	طفلكم	لدى	تظهر	كانت	إذا

الخدمات:	لتلقي	مؤهال	يكون	قد	فإنه	التالية، ً

■ ؛(والتعلم	التفكير)	فيالمعر	الجانب		

■ ؛(واستخدامها	اللغة	فهم)	والتواصل	اللغة	جانب		

■ 	مثل	الذاتية	المساعدة	اتمهار)	التكيف	جانب		

؛(	المالبس	تداءوار	األكل،	الشخصي،	التنظيف

■ 	اآلخرين	مع	االندماج	مثل	سلوكيات)	اجتماعي-عاطفي		

أو	/و	؛(األحاسيس	عن	والتعبير

	أو	اتالتأخير	ذلك	في	بما	البدني،	النمو )كيالحر	النمو

 (كةوالحر	والسمع	بالرؤية	المتعلقة	اباتاالضطر

	خدمات	عىل	للحصول	كذلك	مؤهال	طفلكم	يكون	قد

	الصمم	والصمم،	التوحد،	مثل	إعاقة	من	يعاني	كان	إذا

	من	ذلك	وغير	العظام،	وإعاقة	السمع،	وضعف	والعمى،

	ضعف	أو	الدماغ،	في	الحادة	واإلصابة	الصحية،	اإلعاقات

	من	لمزيد	16	الصفحة	اجعوار	.(العمى	ذلك	في	بما)	البصر

	االحتياجات	لذوي	التعليم	نامجلبر	األهلية	حول	المعلومات

	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة

	االحتياجات	لذوي	التعليم	بلجنة	االتصال	،(ة)كوالد	يمكنكم،

	لكم،	التابعة	)CPSE(	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة

	مؤهال	طفلكم	كان	إذا	ما	لتحديد	تقييم	اءإجر	لطلب

	الخاصة.	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	عىل	للحصول

	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	إن

	التعليم	عمليات	تنسيق	عن	مسئولة)CPSE( 	المدرسة

	قبل	ما	حلةمر	في	لألطفال	الخاصة	االحتياجات	لذوي

	سنوات.	5	إىل	3 	بين	ما	سنهم	يبلغ	الذين	المدرسة

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	بالتعليم	معنية	لجان	10	هناك

	مختلفة	مناطق	في( CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في

	إقامتها.	منطقة	في	األسر	مع	تعمل	وهي	المدينة،	من

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجان	من	لجنة	كل	تعتبر

	أوسع	مكتب	من	جزءا )CPSE( المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

	اجعوار	. )CSE(الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	للجنة

	ومعلومات	الخريطة	عىل	لالطالع	38و	37	الصفحتين

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	بلجنة	الخاصة	االتصال

)CSE(	و	لجنة	التعليم	لذوي	االحتياجات	الخاصة	حلةلمر	ما	

 )CPSE(	المدرسة	قبل

ً

	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	وجدت	إذا

	ستعمل	فإنها	مؤهل،	طفلكم	أن	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما

	نامجبر	.(IEP)	له	ديفر	تعليم	نامجبر	إعداد	عىل	معكم

	اتقدر	تناقش	خطة	عن	ةعبار	هو	(IEP)	ديالفر	التعليم

	ةإدار	تقدمها	سوف	التي	الخدمات	بتسطير	وتقوم	طفلكم

	استيفاء	أجل	من	لطفلكم	مجانا	كنيويور	بمدينة	التعليم

	يمكن	األطفال،	من	للعديد	بالنسبة	األكاديمية.	احتياجاته

	التعليم.	ةإلدار	تابع	شامل	نامجبر	في	الخدمات	تقديم

	الصفحة	اجعوار	الخدمات،	مختلف	حول	المزيد	فةلمعر

	التعليم،	ةإلدار	الشاملة	امجالبر	حول	المزيد	فةلمعر	.22	قمر

 2	قمر	الصفحة	اجعوار

َّ

ً
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ة حلة الطفولة المبكرعاية والتعليم الشاملة لمرات الرخيار

	من	العديد	)DOE(	كنيويور	بمدينة	التعليم	ةإدار	تقدم

	ةالمبكر	الطفولة	حلةمر	في	والتعليم	عايةالر	اتخيار

	تشمل	سنوات.	4و	3	سن	في	األطفال	لعائالت	الشاملة

	التالميذ	من	كال	للجميع	الروضة	قبل	ما	وصف	(3K)	امجبر

	تشجيع	يتم	بدونها.	أو	النمو	في	اتالتأخير	أو	اإلعاقة	ذوي

	اإلعاقة،	ذوي	األطفال	ذلك	في	بما	األطفال،	جميع	أسر

	الروضة	قبل	ما	وصف	(3K)	امجببر	لاللتحاق	التقديم	عىل

  )Pre-K for All(	للجميع

ً

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	من	مطلوب

	بالخدمات	التوصية	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

 (LRE)	اتقييد	األقل	البيئة	في	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر
	التعليمية	البيئة	تعني	دية.الفر	طفلكم	الحتياجات	المناسبة

	إىل	اجنب	اإلعاقة	ذوي	التالميذ	تعليم	(LRE)	تقييدا	األقل

 	ممكن.	حد	أقصى	إىل	المعوقين	غير	التالميذ	مع	جنب

	شاملة،	بيئة	في	مالتعل	هذا	يعني	األطفال،	لمعظم	بالنسبة

	للجميع،	الروضة	قبل	ما	صف	أو	(3K)	نامجبر	فصل	مثل

	الخدمات	أو	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	امجبر	مع

	الصلة.	ذات

ً

ً
ً

ّ

	وغير	اإلعاقة	ذوي	لألطفال	الشاملة	اإلعدادات	تسمح

	النمو	الدمج	يعزز	جنب.	إىل	اجنب	بالتعلم	المعاقين

	واالنفعالية.	االجتماعية	والتنمية	واالستقاللية	األكاديمي

	الشاملة	التعليمية	اإلعدادات	عىل	األمثلة	بعض	تتضمن

	يلي:	ما

ً

■ 	النطق	عيوب	عالج	مثل	خدمات	مع	عام	تعليمي	فصل		

	؛)3K for All(	مثل	نامجبر	في	الطبيعي	العالج	أو	واللغة

■ 	للتعليم	متجول	معلم	مع	العام	للتعليم	اسيدر	فصل		

 مثل	نامجبر	في	)SEIT( 	الخاصة	االحتياجات	لذوي
3K for All؛	و

■ 	تشمل	والتي	، )SCIS(مدمجة	بيئة	في	خاص	فصل		

	خدمات	مع	المعاقين،	وغير	اإلعاقة	ذوي	األطفال

	العالج	أو	واللغة	النطق	عيوب	عالج	مثل	إضافية

	الروضة	قبل	ما	صف	نامجبر	مثل	نامجبر	في	الوظيفي،

  )Pre-K for All(	للجميع

ً ا إىل جنب. مح اإلعدادات الشاملة لألطفال ذوي اإلعاقة وغير المعاقين بالتعلم جنبتس
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نامج التعليمي لألطفال في سن ثالث البر

 ( or Allf3K)سنوات 
■ 	ً 	وبدوام	مجانيًّا	اتعليم	( or Allf3K) 	نامجبر	يقدم

	ثالث	العمر	من	البالغين	لألطفال	الجودة	وعالي	كامل

	التعليمية،	المناطق	بعض	في	ك.نيويور	مدينة	في	سنوات

	قائمة	عىل	للحصول	العائالت.	لجميع	(3K)	امجبر	تتوفر

	لجميع	(3K)	امجبر	3	تقدم	التي	التعليمية	بالمناطق

	/www.schools.nyc.govابطالر	ةزيار	يرجى	العائالت،
enrollment/enroll-grade-by-grade/3k.	تتوفر	

	لةالمؤه	للعائالت	التعليمية	المناطق	جميع	في	(3K)	امجبر

	ذلك	في	بما	امج،البر	هذه	*	واحتياجاتها.	دخلها	عىل	بناء

	وتقدم	التكلفة	منخفضة	أو	مجانية	،(artHead St)	نامجبر

	اليوم؛	في	ساعات	10	إىل	تصل	لمدة	العام	طوال	عايةالر

	تسجيل	يمكنكم	متاح،	مقعد	هناك	وكان	مؤهلين	كنتم	إذا

	ابطالر	ةزيار	يرجى	المزيد،	فةلمعر	وقت.	أي	في	طفلكم

   www.nyc.gov/3k

َّ

ً

)Pre‐K for All( صف ما قبل الروضة للجميع

 orre-K fP)	للجميع	الروضة	قبل	ما	صف	نامجبر	يقدم
All)	اتعليم	مجانيًّا	وبدوام	كامل	وعالي	الجودة	لألطفال	

	بعض	ك.نيويور	مدينة	في	سنوات	أربع	العمر	من	البالغين

 Head)	نامجبر	ذلك	في	بما	الروضة،	قبل	ما	صف	امجبر
)Start،	متاحة	لألسر	المؤهلة	بناء	عىل	دخلها	واحتياجاتها.	

	وتقدم	التكلفة	منخفضة	أو	مجانية	هي	امجالبر	هذه	*

	اليوم؛	في	ساعات	10	إىل	تصل	لمدة	العام	طوال	عايةالر

	تسجيل	يمكنكم	متاح،	مقعد	هناك	وكان	مؤهلين	كنتم	إذا

	ابطالر	ةزيار	يرجى	المزيد،	فةلمعر	وقت.	أي	في	طفلكم

  www.nyc.gov/prek

ً

ً

)Early 	و	)Head Start(	امجبر	تسجل	قد	ملحوظة:
)Head Start	التابعة	ةإلدار	التعليم	اًعدد	اًصغير	من	

	حاجتهم	أظهروا	إذا	الدخل،	عىل	ًبناء	المؤهلة	غير	العائالت

	اإلعاقة	ذوي	األطفال	عائالت	يشمل	وهذا	الخدمات.	إىل

 امجلبر	التعليمية	اإلعدادات	من	االستفادة	يمكنهم	الذين
)Head Start(	و	  )Early Head Start(

 *

التقديم 

	إىل:	تحتاجون	امج،البر	هذه	أحد	طفلكم	يحضر	لكي

■ 	امجلبر	الطلبات	تقديم	عملية	خالل	من	التقديم		

(3K)	أو	صف	ما	قبل	الروضة	للجميع	خالل	ةفتر	

	الموقع	عىل	والربيع	الشتاء	في	السنوية	التقديم

	؛www.MySchools.nyc.gov	اإللكتروني

■ 	الموقع	عىل	نامجالبر	انتظار	قوائم	إىل	االنصمام		

	خالل	www.MySchools.nyc	اإللكتروني

أو	والخريف.	الصيف

■  	التسجيل	يتم	التي	امجبالبر	ةمباشر	االتصال		

	)3K Head Start( مثل	العام،	مدار	عىل	فيها
	اسيالدر	العام	/اسيالدر	اليوم	خدمات	ومقدمي

	االتصال	معلومات	باستخدام	اآلخرين	لالمطو

 	اإللكتروني	الموقع	عىل	الموجودة

  www.MySchools.nyc

ّ

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	جنة	أن	مالحظة	يرجى

	االلحاق	تيببتر	تقوم	ال	)CPSE(	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

	أو	)3K(	امجبر	مثل	ة،المبكر	للطفولة	العام	التعليم	امجببر

	لاللتحاق	التقدم	عليكم	لذلك	الروضة،	قبل	ما	صف	امجبر

	امج.البر	بهذه

 يع عائالت جميع األطفال، بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة، عىل التقديم يتم تشج

 )Pre-K for All(.     وصف ما قبل الروضة للجميع(3K )امجلاللتحاق ببر

اإلعدادات التعليمية

 باإلعدادات التالية: (All for K-ePr)امج صف ما قبل الروضة للجميع  وبر(3K)امج يتم تقديم بر

■ امج صف ما  وبر(3K)امج تقدم بعض المدارس االبتدائية العامة بر المدارس التابعة للمناطق التعليمية. 	

امج. اف عىل هذه البرقبل الروضة. يقوم مدير المدرسة باإلشر

■ ة التعليم امج صف ما قبل الروضة من قبل موظفي إداراكز بريتم تشغيل مر اكز صف ما قبل الروضة.مر 	

وهي تخدم فقط صفوف ما قبل صف الروضة. 

■ امج  وبر(3K)امج تقدم بعض المنظمات المجتمعية بر  )NYCEECs( ك اكز التعليم المبكر بمدينة نيويورمر 	

ة التعليم.بل إدارامج مدعومة من قصف ما قبل الروضة، وهي بر ِ

■ لية، وهي امج صف ما قبل الروضة المنز وبر(3K)امج تقدم بعض المنظمات المجتمعية بر لية.امج المنزالبر 	

ة التعليم. بل إدارامج مدعومة من قبر ِ

http://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
http://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
www.nyc.gov/3k
http://www.nyc.gov/prek
http://www.MySchools.nyc
http://www.MySchools.nyc
http://www.MySchools.nyc


4

ات مني للتقديم لاللتحاق بالخيارالجدول الز

حلة ما قبل المدرسة الشاملة لمر

قبلماوصف(3K)امجببرااللحاقطلباتقبوليتم

التيالمفتوحةالسنويةالتقديمعمليةخاللالروضة

االنضمامطلبيمكنكمولكنوالربيع،الشتاءفيتحدث

	الروضة	قبل	ماوصف(3K)امجببراالنتظارقائمةإىل

	لذوي	التعليم	لجنة	عملية	تتم	التقديم.	ةفتر	إغالق	دبمجر

عىل(CPSE) المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات

	امجببر	لاللتحاق	التقديم	عىل	نشجعكمونحنالعام،مدار

(3K)	وصف	ما	قبل	الروضة	بغض	النظر	عن	موقعكم	في	

	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	عملية

(CPSE)المدرسة	قبل

	

	لبق	ام	فص	جماربو		)3K(مجابر	في	يملتقدا	يمكنكم

	:ضةولرا

■	

■	

	التعليم	لجنة	إىل	إحالة	لتقديم	تخططوا	كنتم	سواء	

	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي

(CPSE)	أم	ال؛	

	لذوي	التعليم	لجنة	إىل	إحالة	بالفعل	قدمتم	قد	كنتم	إذا	

	؛(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات

■ 	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	عملية	في	كنتمإذا	

	ذلك	في	بما	،(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة

	موعد	تنتظروا	أو	التقييمات	استكمال	تنتظروا	كنتم	إذا

	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	اجتماع

أوبكم؛الخاص(CPSE)المدرسة	قبل	ما

	ديالفر	للتعليم	نامجابر	بالفعل	لديه	طفلكم	كان	إذا		

(IEP)،	بما	في	ذلك	إذا	كان	لديه	نامجابر	للتعليم	ديالفر	

(IEP)	يوصي	بفصل	خاص	في	بيئة	متكاملة( SCIS)	أو	

	خاص.	فصل

	تمواختر	مقعد	عىل	وحصلتم	إلحاق،	بطلب	تقدمتم	إذا		—

	وكان	الروضة،	قبل	ما	أو	(3K)	نامجبر	في	المداومة

	فسيعمل	،(IEP)	ديالفر	للتعليم	نامجابر	لديكم

	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة

	بالخدمات	للتوصية	معكم	(CPSE)	المدرسة	قبل

	الخاص	(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	في	المناسبة

	الذي	نامجالبر	في	طفلكم	تدعم	أن	يمكن	والتي	بكم

	التعليم	لجنة	مع	التواصل	ادائم	يمكنكم	تموه.اختر

 المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي
(CPSE )لمناقشة	كيفية	تيبتر	خدمات	التعليم	لذوي	

	قبل	ما	وصف( 3K )نامجبر	في	الخاصة	االحتياجات

	مقعد.	عىل	تحصلتم	حيث	الروضة

	في	مقعد	عىل	وحصلتم	إلحاق	بطلب	تقدمتم	إذا		—

	المداومة	أثناء	الروضة	قبل	ما	صف	أو	(3K)	نامجبر

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	للتعليم	مختلف	نامجبر	في

	صف	نامجبر	أو( 3K)	نامجبر	إىل	االنتقال	في	غبونوتر

	لذوي	التعليم	لجنة	تعمل	فسوف	الروضة،	قبل	ما

 (CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات
	نامجبر	في	المحددة	المناسبة	بالخدمات	للتوصية	معكم

	دعم	يمكنها	والتي	بكم	الخاص	(IEP)	ديالفر	التعليم

	وقت،	أي	في	تختارونه.	الذي	نامجالبر	في	طفلكم

	لجنة	مقابلة	نامجالبر	موظفو	أو	أنتم	تطلبوا	أن	يمكنكم

	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	بحاجة	طفلكم	كان	إذا	ما	لمناقشة	(CPSE)	المدرسة

	نامج.البر	في	هتوفير	يمكن	مما	أكثر	دعم	إىل

ً

ً

ً

ً

اف االتصالأطر

حلة عاية والتعليم لمرات الرهل لديكم أسئلة حول خيار

ة هذه؟ الطفولة المبكر

ة:امج المتوفرلمزيد من المعلومات حول البر ■	

ة الموقع اإللكتروني يرجى زيار  —

www.MySchools.nyc

(212)قم الهاتفاالتصال بر  — 637-8000

■  إىل (EI)امج التدخل المبكر لدعم االنتقال من بر 	

حلة ما قبل المدرسة:مر

اسلوا عنوان البريد اإللكتروني ر   —

 eitopreschool@school.nyc.gov

 8000-389-646 قم الهاتفاتصلوا بر  —

■ للحصول عىل معلومات التسجيل والمساعدة: 	

 أو www.nyc.gov/3kابط ة الرقوموا بزيار   —

 www.nyc.gov/prek

اسلوا عنوان البريد اإللكتروني ر  —

ESenrollment@schools.nyc.gov

 2009-935-718قم الهاتفاتصلوا بر  —

كز استقبال العائالت التابع لكم اتصلوا بمر   —

www.schools.nyc.gov/enrollment/

enrollment-help/family-welcome-

centers

http://www.MySchools.nyc
mailto:eitopreschoolschools.nyc.gov
http://www.nyc.gov/3k
http://www.nyc.gov/prek
mailto:ESenrollment@schools.nyc.gov
http://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
http://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
http://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
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بدء العملية

ً  	بعض	لدى	توجد	نوعه.	من	فريدا	طفل	كل	يعتبر

	لدى	وتوجد	والدتهم.	منذ	تحديدها	تم	إعاقات	األطفال

	التحاقهم	عند	أو	الحقا	تحديدها	تم	إعاقات	آخرين	أطفال

	ةبوتير	يتعلمون	األطفال	أن	نتذكر	أن	المهم	من	بالمدرسة.

	مختلفة.	وبطرق	مختلفة

ً

	سنوات	5	و	3	بين	همأعمار	اوحتتر	الذين	األطفال	يباشر

يلي:	ما	بحسب	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	عملية

	ذوي	من	تصنيفه	تم	سنوات	3	الطفل	يبلغ	أن	قبل	■	

	لذوي	التعليم	بخدمات	وتوصل	الخاصة	االحتياجات

	؛(EI)	الخاصة	االحتياجات

■ 	متأخر	ونموه	المدرسة	قبل	ما	نامجبر	في	يداوم	الطفل		

أو	مالئه؛ز	مع	نةبالمقار

■ 	وتعتقد	األطفال	عايةلر	آخر	كزمر	إىل	الطفل	يذهب		

	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	إىل	يحتاج	قد	أنه

الخاصة.

)EI )االنتقال من خدمات التدخل المبكر 

	الذين	لألطفال	خدمات	(EI )المبكر	التدخل	نامجبر	يقدم

	الوالدة	من	ابتداء	النمو	في	تأخر	أو	إعاقات	من	يعانون

	البدنية	الصحة	ةإدار	فوتشر	الثالثة.	سن	بلوغ	وحتى

	نامجبر	عىل	(DOHMH)	كنيويور	بمدينة	العقلية	والصحة

 (EI)	المبكر	التدخل

ً  (EI)	المبكر	التدخل	خدمات	حاليا	يتلقى	طفلكم	كان	إذا
	التعليم	خدمات	تلقي	إىل	يحتاج	قد	أنه	تعتقدون	وكنتم

	المدرسة،	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي

	لمدينة	التعليم	ةإدار	إىل	بإحالته	تقوموا	أن	عليكم	يجب

	وتقديمه	لإلحالة	خطي	خطاب	بتوجيه	ذلك	ويتم	ك.نيويور

	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	إىل

	التدخل	خدمات	لمنسق	يمكن	.(CPSE)	المدرسة	قبل

	إيجاد	ويمكن	اإلحالة	خطاب	كتابة	عىل	يساعدكم	أن	المبكر

  8	الصفحة	في	إرشادات

	عيد	في	المبكر	التدخل	خدمات	تنتهي	أن	المقرر	من

	بلوغ	من	األقل	عىل	أشهر	ستة	وقبل	الثالث.	الطفل	ميالد

	التدخل	خدمات	منسق	عىل	يجب	الثالثة،	سن	طفلكم

	عملية	في	دعمكم	في	يشرع	أن	بكم	الخاص	الطفل	المبكر

االنتقال.

	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	قامت	إذا

	الميالد	عيد	قبل	اجتماع	بعقد	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما

	الخدمات،	عىل	للحصول	مؤهل	أنه	وحددت	لطفلكم	الثالث

اختيار:	يمكنكم

■ 	التعليم	خدمات	وبدء	(EI)	المبكر	التدخل	خدمات	إنهاء		

	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي

	أو	الوقت؛	ذلك	في

■ 	بطفلكم	الخاصة	(EI)	المبكر	التدخل	خدمات	مديدت		

طفلكم:	ميالد	تاريخ	عىل	ااعتماد ً

 مولود في 

 – كانون الثاني / يناير 1
 آب/ أغسطس31

 مولود في 

 – أيلول / سبتمبر 1
 كانون األول/ ديسمبر31

	طفلكم	يستطيع

	الحصول	في	اراالستمر

	التدخل	خدمات	عىل

 31	حتى	(EI)	المبكر

	آب.	/أغسطس

	طفلكم	يستطيع

الحصول	في	اراالستمر

	التدخل	خدمات	عىل

 31	حتى	(EI)	المبكر

األول.	كانون	/ديسمبر

	

	لديها	(EI)	المبكر	التدخل	خدمات	من	القادمة	العائالت

	يتم	(. or Allf3K)	نامجببر	لاللتحاق	التقديم	خيار	اأيض

	كانت	إذا	عما	النظر	بغض	العائالت،	جميع	تشجيع

	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	عىل	للحصول	مؤهلة

	من	لمزيد	التقديم.	عىل	المدرسة،	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة

	خدمات	من	لالنتقال	التعليم	ةإدار	دليل	فإن	المعلومات،

	االطالع	يمكن	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	إىل	المبكر	التدحل

	/https://www.schools.nyc.govابطالر	عىل	عليه
learning/special-education/preschool-to-

 age-21/moving-to-preschool

 إذا كانت لديكم شواغل حول تقدم طفلكم، يجب عليكم في بادئ 

 فة المزيد كة المعلومات ومعراألمر أن تتحدثوا مع معلمي طفلكم لمشار

  حول تقدم طفلكم واحتياجاته.

ً

https://www.schools.nyc.gov/learning/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-preschool
https://www.schools.nyc.gov/learning/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-preschool
https://www.schools.nyc.gov/learning/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-preschool
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ً نامج  في بر مسبقاإذا كان طفلكم مسجاًل

حلة ما قبل المدرسةلمر

	قبل	ما	امجبر	في	حاليا	المسجلين	لألطفال	بالنسبة

	المدرسة	قبل	ما	امجبر	وموظفين	لألسر	ينبغي	المدرسة،

	قبل	الطفل	لدعم	مختلفة	اتيجياتاستر	يستكشفوا	أن

	الخاصة.	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	إىل	إحالته

	أشكال	ورصد	واستخدام	المعلومات	جمع	معا،	يمكنهم

	لألطفال.	التالية	الخطوات	وتحديد	الدعم،

	عليكم	يجب	طفلكم،	تقدم	حول	انشغاالت	لديكم	كانت	إذا

	كةلمشار	طفلكم	معلمي	مع	تتحدثوا	أن	األمر	بادئ	في

	واحتياجاته.	طفلكم	تقدم	حول	المزيد	فةومعر	المعلومات

	استعدادا	المعلمين.	مع	اجتماع	لعقد	موعدا	حددوا

	واألسئلة	االنشغاالت	بكل	الئحة	تحضير	يمكنكم	لالجتماع،

	يتم	اتيجياتاستر	أي	ذلك	في	بما	حها.طر	تودون	التي

ً

	طفلكم.	لدعم	اسيالدر	الفصل	داخل	أو	المنزل	في	اتباعها

	بأفضل	طفلكم	عىل	فالتعر	عىل	المعلمين	لمساعدة

ً:جدا	المهم	من	شكل،

■ 	ذلك	في	بما	اإليجابية،	التعليمية	التجارب	بادلت		

	استماعه	مثل	،ناجحا	طفلكم	ترون	كنتم	عندما

	أو	األصدقاء،	مع	اللعب	وتقاسم	قصة،	إىل	باهتمام

	ه.دور	انتظار

■ 	الطفل،	لدى	القوة	نقاط	حول	كمأفكار	تقاسم		

واهتماماته.	يصادفها،	التي	والصعوبات

ً

حها أسئلة يمكن طر

لمساعدتكم عىل فهم الكيفية التي يمكنكم بها مساعدة طفلكم عىل النمو والتقدم، يمكنكم طرح األسئلة التالية 

عىل معلمي طفلكم: 

■ اسي؟ما هي بعض نقاط القوة لدى طفلي؟ ما هي بعض التحديات التي يواجهها طفلي داخل الفصل الدر	

■ كيف ستقوم بدعم طفلي عندما يحتاج للمساعدة؟	

■  هل لديكم بعض األمثلة من عمل طفلي التي يمكننا مناقشتها معا؟ 	

اسي؟ ا عىل القيام به بحلول نهاية العام الدرفه أو أن يكون قادروكيف يقارن هذا العمل بما يتوقع منه أن يعر

■ امج أو خدمات في المجتمع المحلي يمكن أن تدعم طفلي؟هل هناك بر	

■ ما هي بعض األنشطة التعليمية التي يمكنني القيام بها في المنزل أو في الحي؟ 	

■ اسية؟كيف يتأقلم طفلي مع األطفال اآلخرين والبالغين في الفصول الدر	

■ هل يواجه طفلي صعوبة في اتباع التوجيهات؟ ما الذي تفعلونه من أجل مساعدة طفلي عىل اتباع التوجيهات؟	

■ ه من األطفال والبالغين في  حول كيفية تعلم طفلي وتأقلمه مع غير(ماذا الحظتم)ماذا يمكن أن تقولوا لي 	

اسية ؟الفصول الدر

■ ه؟ل المتوقع لعمرهل يتعلم طفلي وينمو بالمعدَّ	

ال لديكم شواغل بشأن تقدم طفلكم، يمكنكم إحالته إىل لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة إذا كانت ال تز

اء اإلحالة للتقييم اء تقييم للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة. يمكنكم إجرإلجر( CPSE)حلة ما قبل المدرسة لمر

حلة ما في أي وقت خالل السنة عن طريق تقديم خطاب اإلحالة إىل لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمر

 حول كيفية كتابة خطاب اإلحالة.8اجعوا الصفحة  التابعة لكم. ر(CPSE )قبل المدرسة

فون طفلكم بشكل أفضل. سوف تتعاون معكم لجنة ، فإنكم تعر(ة) ولي أمر التلميذ/(ة) بصفتكم والد

 لضمان حصول طفلكم عىل الخدمات والدعم (CPSE)حلة ما قبل المدرسة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمر

المناسبين.
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■ 	تقديمها	يمكنكم	التي	الدعم	أشكال	من	أي	مناقشة		

	إيجابي	سلوك	عىل	طفلكم	يحافظ	لكي	المنزل	في

التعلم.	تعزيز	أو/و

■ 	إىل	يحتاج	طفلكم	أن	تظنون	التي	الجوانب	شرح	

فيها.	إضافي	دعم

أو	صف	ما	قبل	)3K( نامج	إذا	كان	طفلكم	مسجال	في	بر

الروضة	للجميع،	فيمكنكم	دائما	التواصل	مع	لجنة	التعليم	

)CPSE( حلة	ما	قبل	المدرسة	لذوي	االحتياجات	الخاصة	لمر
تيب	خدمات	التعليم	لذوي	االحتياجات	لمناقشة	كيفية	تر

نامج.	إذا	وجد	أن	طفلكم	مؤهال،	ستعمل	الخاصة	في	البر

حلة	ما	قبل	لجنة	التعليم	لذوي	االحتياجات	الخاصة	في	مر

معكم	للتوصية	بالخدمات	المناسبة	التي	 )CPSE( المدرسة

نامج	الذي	تختارونه.يمكن	أن	تدعم	طفلكم	في	البر

ً

ً

ً

ئيسية لغة غير األطفال الذين لغتهم الر

اإلنكليزية

ئيسية	لطفلكم	هي	لغة	غير	اإلنكليزية،	إذا	كانت	اللغة	الر

امج	ما	قبل	المدرسة	تعلمه	في	الفصل	يجب	أن	تدعم	بر

اسي	من	خالل	البناء	عىل	نقاط	القوة	لدى	طفلكم	في	الدر

نامج	مخاوف	بشأن	تقدم	كلتا	اللغتين.	إذا	كانت	لدى	البر

غبون	غم	من	الدعم	المقدم	له،	فإنكم	قد	ترطفلكم	عىل	الر

في	النظر	في	خيار	اإلحالة	لتحديد	ما	إذا	كانت	هناك	حاجه	

 الخاصة.إىل	تقديم	خدمات	التعليم	لدوي	االحتياجات	

عاية األطفالإذا كان طفلكم في بيئة أخرى لر

عاية	األطفال	ـــ	مثال	إذا	إذا	كان	طفلكم	في	بيئة	أخرى	لر

اد	عاية	أحد	أفرعاية	النهارية	أو	في	رنامج	الركان	في	بر

	ات	طفلكمةـــ	يجب	عليكم	جمع	معلومات	حول	مهاراألسر

ً

عاية	لمساعدة	لجنة	كز	الرواحتياجاته	في	المنزل	وفي	مر

حلة	ما	قبل	المدرسة	التعليم	لذوي	االحتياجات	الخاصة	لمر

 )CPSE(	األسئلة	في	النظر	يرجى	طفلكم.	وفهم	تقييم	في

والمسائل	التي	نوقشت	في	الجزء	أعاله.	إذا	كنتم	تعتقدون	

أن	طفلكم	لديه	إعاقة	ويحتاج	إىل	خدمات	التعليم	لذوي	

االحتياجات	الخاصة،	فيمكنكم	إحالته	إىل	لجنة	التعليم	

حلة	ما	قبل	المدرسة	لذوي	االحتياجات	الخاصة	لمر

)CPSE(بر	عىل	الحصول	في	أهليته	لتقييم		للتعليم	نامج

اء	اإلحالة	للتقييم	لذوي	االحتياجات	الخاصة.	يمكنكم	إجر

في	أي	وقت	خالل	السنة	عن	طريق	تقديم	خطاب	اإلحالة	

حلة	ما	قبل	إىل	لجنة	التعليم	لذوي	االحتياجات	الخاصة	لمر

	حول	8اجعوا	الصفحة	التابعة	لكم.	ر)CPSE( المدرسة	

كيفية	كتابة	خطاب	اإلحالة.
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حلة ما قبل المدرسةعملية التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمر

1
اإلحالة

2
التقييم

3
 اجتماع لجنة 

 )CPSE(

4
الخدمات

. اإلحالة1

	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	إىل	إحالة	عمل	قبل

	عىل	يتعين	،(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة

	مجموعة	لتطبيق	سويا	العمل	والمعلمين	العائالت

	الطفل.	لدعم	واألكاديمية	التنموية	التدخالت	من	متنوعة

	من	مزيد	عىل	للحصول	6	الصفحة	عىل	االطالع	يرجى

	وطرح	المعلمين	مع	العمل	كيفية	حول	المعلومات

اإلحالة.	قبل	الصحيحة	األسئلة

ً

أهلية السّن

	التعليم	خدمات	عىل	بالحصول	البدء	لألطفال	يمكن

	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي

	التاريخ	يعتمد	سنوات.	ثالث	فيه	يبلغون	الذي	العام	أثناء

الطفل.	ميالد	تاريخ	عىل	دالمؤك َّ

 مولود في 
 – كانون الثاني / يناير 1

انحزير/ يونيو30

 مولود في 
 – تموز / يوليو 1

 كانون األول/ ديسمبر31

	الخدمات	تبدأ	أن	يمكن

	كانون	/يناير	2	يوم

	الذي	العام	من	الثاني

 3	سن	الطفل	فيه	يبلغ

	سنوات.

	تبدأ	أن	يمكن

 /يوليو	1	يوم	الخدمات
	الذي	العام	من	تموز

 	فيه	يبلغ

سنوات.	3	الطفل

	الخدمات	عىل	الحصول	في	يستمروا	أن	لألطفال	يمكن

	فيها	سيبلغون	التي	السنة	من	انحزير	/يونيو	شهر	حتى

	للطفل	أوصي	ما	إذا	آب	/أغسطس	شهر	أو)	سنوات	5

	األطفال	ويصبح	.(المطولة	اسيةالدر	السنة	خدمات	بتلقي

	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	عىل	للحصول	مؤهلين

	التي	اسيةالدر	السنة	بداية	في	اسةالدر	سن	في	الخاصة

سنوات.	5	فيها	سيبلغون

اء اإلحالةكيفية إجر

حلة ما قبل نامج التعليم لذوي االحتياجات الخاصة في مرإذا كنتم قلقين حول نمو طفلكم وكنتم مهتمين ببر

(CPSE)حلة ما قبل المدرسة المدرسة، يمكنكم كتابة خطاب وتوجيهه للجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمر
 بخط اليد. ويتعين عليكم في اإلحالة: ويجب أن يكون مكتوبا"إحالة أولية"بمنطقتكم. هذا الخطاب يدعى 

 
ً

■ 	ً حلة ما قبل المدرسة؛ للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة في مرتوضيح أنكم تطلبون تقييما 

■ تقديم االسم الكامل والقانوني لطفلكم، وتاريخ ميالده؛ 	

■ وصف أي مجاالت محددة تثير القلق بشان نمو طفلكم؛ 	

■ د أي خدمات تلقاها طفلكم في الماضي أو يتلقاها حاليا؛سر 	

■ كز قم الهاتف، حيث يمكن لمرن ورتقديم معلومات االتصال الخاصة بكم كاملة، بما في ذلك االسم والعنوا 	

المعلومات التوصل اليكم؛

■ ذكر اللغة المفضلة لديكم، إذا كانت غير اإلنكليزية. 	

، يمكنكم أن تطلبوا من منسق خدمات التعليم المبكر (EI)إذا كان طفلكم يتلقى حاليا خدمات التدخل المبكر 

 لمزيد من المعلومات حول االنتقال من خدمات التدخل 5اجعوا الصفحة مساعدتكم عىل كتابة هذا الخطاب. ر

المبكر.

(التالية	الصفحة	في	التكملة)
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ْ

 

ً ،  شخصيا()CPSEحلة ما قبل المدرسة نكم تقديم خطاب اإلحالة إىل لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمريمك

حلة ما فة أي من لجان التعليم لذوي االحتياجات الخاصة في مرأو عن طريق الفاكس، أو بالبريد العادي. لمعر

قامة الطفل، وللحصول عىل معلومات االتصال بمكاتب لجان التعليم لذوي  تتبع لعنوان إ()CPSEقبل المدرسة 

حلة ما قبل المدرسة، يمكنكم:االحتياجات الخاصة في مر

■ ؛37في صفحة  ()CPSE حلة ما قبل المدرسةاجعوا معلومات لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمرر 	

■ عليم لذوي االحتياجات الخاصة ولجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة زوروا الموقع اإللكتروني للجنة الت 	

:  ابطعىل الر ( )CSE/CPSE حلة ما قبل المدرسةلمر

https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/committees-on-special-education

■ ؛ أو311قم االستعالمات اتصلوا بر 	

■ ابط ة التعليم عىل الر  )Find a School( عىل الموقع اإللكتروني إلدارزوروا صفحة البحث عن مدرسة 	

https://www.schools.nyc.gov/find-a-school الستخدام صفحة البحث عن مدرسة، ادخلوا عنوان .

. (بحث "Search" )قم الشقة. انقروا عىلالمنزل لطفلكم واسم الحي. يمكنكم عدم ذكر معلومات من قبيل ر

مدارس األقرب إىل العنوان. وسيتم إظهار المنطقة التعليمية للمدرسة. سوف يعطيكم الموقع االلكتروني ال

ف عىل عدة مناطق حل ما قبل المدرسة تشركل لجنة من لجان التعليم لذوي االحتياجات الخاصة في مر

تعليمية.

 إرسال خطاب اإلحالة، يمكنكم االتصال بلجنة التعليم لذوي االحتياجات إذا كنتم بحاجة للمساعدة في كتابة أو

 لالطالع عىل معلومات االتصال.37اجعوا صفحة  لطلب المساعدة. ر()CPSE حلة ما قبل المدرسةالخاصة لمر

اء إحالة أولية إضافة إىل  بوسعه إجرمن

؟(ة)الوالد

	بواسطة	إحالة	اءإجر	أيضا	يجوز	،(ة)الوالد	إىل	باإلضافة

	مدير	أو	كنيويور	بمدينة	التعليم	ةارلوز	تابعة	مدرسة	مدير

	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة

 )CPSE(	المدرسة

 26	الصفحة	اجعوار	الطفل،	حضانة	تتولون	كنتم	إذا

إضافية.	إرشادات	عىل	للحصول

اء إحالة أولية؟ إجرطلب بوسعه مْن

	طلبا	آخر	شخص	قدم	إذا	أيضا	اإلحالة	عملية	بدء	يمكن

	االحتياجات	لذوي	للتعليم	نامجبر	إىل	أولية	إلحالة	خطيا

	إلحالة	طلب	تقديم	ويمكن	.)CPSE(	لجنة	إىل	الخاصة

طريق:	عن	الخاصة	االحتياجات	لذوي	للتعليم	تلميذ

■ 	التعليمية	المنطقة	في	يعمل	مسؤول	-موظف		

؛(ة)التلميذ	فيها	يقيم	التي

■ 	أو	العامة	المدرسة	في	يعمل	مسؤول	موظف		

	مؤهال	يكون	أو	(ة)التلميذ	بها	يدرس	التي	الخاصة

بها؛	اسةللدر

ً

■ خص؛مر	طبيب		

■ أو	قضائي؛	موظف		

■ 	عايةر	عن	مسؤولة	عامة	وكالة	في	مسؤول	موظف		

وتعليمهم.	وصحتهم	األطفال

	أولية،	إلحالة	طلب	بتقديم	اداألفر	هؤالء	أحد	قيام	وعند

الطلب:	هذا	يكون	أن	المهم	فمن

■ 	نتائج	جميع	ويتضمن	اإلحالة	طلب	أسباب	يذكر		

	اعتمدت	التي	التقارير	أو	السجالت،	أو	االمتحانات،

اإلحالة؛	عليها

■ 	أداء	لعالج	استخدمت	التي	التدخالت	يصف		

و	اإلحالة؛	طلب	تقديم	قبل	الطفل

■ 	طلب	قبل	اآلباء	تواصل	أو	كةمشار	مدى	يصف		

اإلحالة.

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	تتسلم	عندما

	فإنها	لإلحالة،	طلب	)CPSE(	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

يلي:	بما	اسيةدر	أيام	10	خالل	ستقوم

■ 	عنوان	إىل	لإلحالة	ملف	إرسال	و	اإلحالة	عملية	بدء		

	أو	،(أدناه	انظروا)	لكم،منز

■ 	كموإخطار	اإلحالة،	طلب	من	بنسخة	تزويدكم		

	وتزويد	أولي،	تقييم	إىل	طفلكم	إحالة	في	بحقكم

معهم.	لالجتماع	بفرصة	اآلباء

يمكن لألطفال البدء بالحصول عىل خدمات التعليم لذوي االحتياجات 

 حلة ما قبل المدرسة أثناء العام الذي يبلغون فيه الخاصة في مر

 سنوات.3سن 

https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/committees-on-special-education
https://www.schools.nyc.gov/find-a-school
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ملف اإلحالة

 (CPSE)	لجنة	لكم	ترسل	سوف	أولية،	إحالة	اءإجر	دبمجر
	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لخدمات	اإلحالة	ملف

يتضمن:	وهو	المدرسة،	قبل	ما	حلةمر	في

■ 	ّ اإلحالة؛	مسلبت	إشعار	

■ 	فطر	من	المعتمدة	التقييم	اتلمقر	قائمة		

	التقييم	مواقع)"	كنيويور	بمدينة	التعليم	ةإدار

؛"(المعتمدة

■ 	أولي؛	تقييم	اءإجر	عىل	الموافقة	وثيقة	 	

■ 	ّ اهقين؛والمر	لألطفال	يالصح	الفحص	ةأستمار	

■ حقوقكم؛	حول	معلومات		

■ 	و	هذا؛	العائلة	دليل	من	نسخة		

■ 	قبل	ما	حلةلمر	الشاملة	اتالخيار	حول	معلومات		

المدرسة.

	تاريخ	من	أسبوعين	بعد	اإلحالة	بملف	تتوصلوا	لم	إذا

	بلجنة	االتصال	عليكم	يجب	اإلحالة،	خطاب	تقديم

	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	توصلكم	فور	مساعدة.	عىل	للحصول	(CPSE)	المدرسة

	أحد	في	تقييم	اءإلجر	موعد	تحديد	عليكم	يتعين	بالملف،

اإلحالة.	ملف	ضمن	فقةوالمر	لها	المصرح	المواقع

 نامج التعليم لذوي االحتياجات إذا كنتم قلقين حول نمو طفلكم وكنتم مهتمين ببر

 ما قبل المدرسة، يمكنكم كتابة خطاب وتوجيهه للجنة التعليم لذوي حلةالخاصة في مر

 بمنطقتكم.(CPSE)حلة ما قبل المدرسة االحتياجات الخاصة لمر
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. التقييم2

عملية التقييم

	استالمكم	عند	أسفله،	التفاصيل	في	وصفه	تم	كما

	معتمد	تقييم	موقع	اختيار	عليكم	يجب	اإلحالة،	لملف

	التقييم	بوكالة	واالتصال	المقدمة	القائمة	ضمن	من

	بما	بها	اتصلتم	التي	التقييم	وكالة	تقوم	وسوف	تلك.

يلي:

■ 	شرح	أجل	من	اجتماع	اءإلجر	معكم	موعد	تحديد		

	اتباع	في	المضمونة	وحقوقكم	التقييم	عملية

	والحصول	القانونية،	األصول	وفق	اءاتاإلجر

طفلكم؛	تقييم	عىل	بالموافقة	خطي	تصريح	عىل

■ 	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	إخطار		

	حصوا	بأنهم	)CPSE(	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

طفلكم؛	لتقييم	الموافقة	عىل

■ و	المناسبة؛	التقييمات	اءإجر		

■ 	قبل	ما	حلةمر	تقييم	تقرير	ملخص	إعداد		

	تم	التي	التقييمات	نتائج	يسطر	والذي	المدرسة،

اؤها.إجر

تكاليف.	ألي	تحملكم	بدون	التقييم	اءإجر	يتم	سوف

 يتضمن ملف اإلحالة الخاص بكم 

قائمة لوكاالت التقييم المعتمدة من 

 ك ة التعليم بمدينة نيويورف إدارطر

 حلة ما قبل اء تقييمات مرإلجر

المدرسة.

اء التقييمتيب إلجركيفية التر

اء ك إلجرة التعليم بمدينة نيويورف إداريتضمن ملف اإلحالة الخاص بكم قائمة لوكاالت التقييم المعتمدة من طر

غم من أن أغلب مواقع اجعة هذه القائمة واختيار وكالة منها. بالرحلة ما قبل المدرسة. يجب عليكم مرتقييمات مر

 لديها اختصاصيين في التقييم في مكاتب ك أيضاة التعليم لمدينة نيويورة عن وكاالت خاصة، إال أن إدارالتقييم هي عبار

. عند اختيار الجهة التي ستقوم بتقييم طفلكم، يجب أن تسألوا متى سيتم )CSE(لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة 

اء التقييمات وكم ستستغرق من الوقت. هذه المعلومة سوف تفيد في تحديد موعد عقد اجتماع لجنة التعليم لذوي إجر

اء التقييمات. بعد اختيار وكالة للتقييم، يتعين عليكم حلة ما قبل المدرسة بعد االنتهاء من إجراالحتياجات الخاصة في مر

تحديد موعد في أقرب وقت ممكن. 

ً

ٍ  من اللغة اإلنكليزية واللغة التي يتحدث بها الطفل اؤه بكل، ويتم إجردوج اللغةتقييم مزاء يحتاج بعض األطفال إىل إجر

دوجة اللغة في قائمة وكاالت التقييم في ملف في المنزل أو لغته األم. لقد تم تحديد الوكاالت التي تقدم تقييمات مز

 االتصال بلجنة التعليم لذوي . يمكنكم أيضا(غير االنكليزية)اإلحالة الخاص بكم، إىل جانب اللغات المحددة التي تقدمها 

دوج اللغة. اء تقييم مز لمساعدتكم في إيجاد وكالة يمكنها إجر)CPSE(حلة ما قبل المدرسة االحتياجات الخاصة لمر

دوج اللغة، سوف تقوم وكاالت التقييم بإعطاء طفلكم للمساعدة عىل تحديد ما إذا كان طفلكم يحتاج إىل تقييم مز

 حول اللغة التي يتحدث بها في المنزل لتحديد لغة التقييم. استبيانا

ً

ً

غبون في الحصول عىل مساعدة الختيار موقع للتقييم، يمكنكم االتصال بلجنة التعليم لذوي االحتياجات إذا كنتم تر

حلة ما قبل المدرسة عن تيب إليجاد اختصاصيي التقييم لمر. يمكنكم التر(CPSE)حلة ما قبل المدرسة الخاصة لمر

 37اجعوا صفحة  المعني بمنطقتكم التعليمية. ر)CSE(طريق االتصال بمكتب لجنة التعليم لذوى االحتياجات الخاصة 

لالطالع عىل معلومات االتصال. 
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تقديم الموافقة المستنيرة لتقييم طفلكم

	أن	قبل	بالموافقة	خطي	تصريح	تقديم	عليكم	يجب

	موافقة"	يدعى	وهو	التقييم.	اءإجر	من	الوكالة	تتمكن

	قد	الوكالة	أن	تعني	ةالمستنير	الموافقة	."ةمستنير

بالمعلومات	المفضلة،	وبلغتكم	كامل،	بشكل	أبلغتكم

	تكون	أن	تجب	حقوقكم.	وحول	التقييم	حول	المناسبة

	إلغاؤها	ويمكن	اليد،	بخط	ومكتوبة	اختيارية	موافقتكم

(ة)والد	بصفتكم	توافقوا،	لم	إذا	وقت.	أي	في	(سحبها)
فيها	الشروع	يمكن	فال	التقييمات،	اءإجر	عىل	الطفل،

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	تقوم	وسوف

اءإجر	أي	اتخاذ	يتم	ولن	أغلقت	قد	الحالة	أن	كمبإخطار

	آخر.

	

 

	،

	

	الموافقة	تعني	ال	التقييمات،	اءإجر	عىل	موافقتكم	إن

	الخاصة.	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	تلقي	عىل

	عدم	واختيار	لطفلكم	التقييم	اءإجر	عىل	الموافقة	يمكنكم

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	عىل	حصوله

 (مؤهال	كان	إذا)

	وقت	أي	في	التقييم	عمليه	إنهاء	في	الحق	ولديكم

	لذوي	التعليم	لجنة	إىل	خطي	خطاب	توجيه	طريق	عن

 (CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات
	تقييم	عىل	موافقتكم	إلغاء	في	غبونتر	بأنكم	وإبالغهم

	ملف	يغلق	سوف	التقييم،	بوقف	قيامكم	وفور	طفلكم.

	أي	في	الموافقة	بسحب	قمتم	إذا	ولكن،	.تلقائيا	الحالة

	أثر	له	ليس	هذا	الموافقة	سحب	أن	فلتعلموا	وقت،

	سحب	قبل	حدث	اءإجر	يفسخ	ال	أنه	بمعنى	رجعي،

الموافقة.

ً

ً

 26	الصفحة	اجعوار	الطفل،	حضانة	تتولون	كنتم	إذا

إضافية.	إرشادات	عىل	للحصول

	عىل	يجب	أنه	كماعتبار	في	ضعوا	موافقتكم،	تقديم	عند

	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة

ً  60	غضون	في	اجتماعا	تعقد	أن	(CPSE)	المدرسة

	الموافقة.	ةاستمار	عىل	توقيعكم	تاريخ	من	تقويميا	يوما

	بتوقيع	قيامك	بعد	إال	يبدأ	ال	منيالز	نامجالبر	هذا	وألن

	اءإجر	موعد	جدولة	المهم	فمن	الموافقة،	ةاستمار

	يساعدكم	سوف	ممكن.	وقت	أقرب	في	األول	التقييم

	اللجنة	لهذه	الكافي	الوقت	إتاحة	ضمان	عىل	أيضا	ذلك

	يتجاوز	ال	موعد	في)	افور	للبدء	مةالالز	تيباتالتر	التخاذ

	لذوي	التعليم	لجنة	اجتماع	تاريخ	من	اسيادر	يوما	30

	وفي	المدرسة،	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات

	الموافقة	عىل	توقيعكم	تاريخ	من	اسيادر	يوما	60	غضون

	أهلية	تحقق	من	األول	اليوم	بحلول	أو	التقييم،	اءإجر	عىل

	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	عىل	للحصول	السن

 (المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة

ً ً

ً ً

ً ً

ما الذي ستشتمل عليه عملية التقييم 

األولي؟

عىل:	للطفل	األولي	التقييم	يشتمل

■ 	طفلكم	فهيعر	ما	إىل	ينظر	شامل	نفسي	تقييم		

فية؛المعر	اتهقدر	وإىل

■ 	خلفية	يوفر	مما	االجتماعي،	التاريخ	حول	مقابلة	

	تاريخ	من	غالبا	العائلة،	وتاريخ	طفلكم	لتطور

اهن؛الر	الوقت	حتى	الوالدة

	
ً

■ 	يجريه	ما	غالبا	صحي	فحص	وهو	بدني،	تقييم		

الطفل؛	طبيب

■ 	مقر	أو	الحالية	التعليمية	بيئته	في	طفلكم	مالحظة		

و	عليه؛	تادير	الذي	باألطفال	العناية

■ 	االقتضاء	حسب	أخرى	مناسبه	تقييمات	

	والسلوكية	والعقلية	البدنية	العوامل	من	للتأكد

	المشتبه	الطفل	أعاقه	في	تسهم	التي	والعاطفية

فيها.
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التقييمات الخاصة

	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	عىل	يجب

	جميع	االعتبار	بعين	تأخذ	أن	المدرسة	قبل	ما	حلةمر

	المعلومات	ذلك	في	بما	بالتلميذ	الخاصة	المعطيات

	تموهااختر	التي	التقييم	وكالة	تقوم	وبينما	تقدمونها.	التي

	أيضا	يمكنكم	ضرورية،	اتاختبار	أو	تقييمات	أي	اءبإجر

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	للجنة	تقدموا	أن

	عىل	أجريت	تقييمات	أي	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في

	فطر	من	تقييمات	لديكم	كانت	إذا	الخاص.	حسابكم

	أن	غبونتر	وكنتم	للتقييم	اختصاصي	أو	خاص	طبيب

	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	تقوم

	إطالع	عليكم	فيجب	اجعتها،بمر	(CPSE)	المدرسة	قبل

	لذوي	التعليم	لجنة	مدير	إىل	وإرسالها	عليها	التقييم	وكالة

  (CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات
	،(EI )المبكر	التعليم	بخدمات	يتوصل	طفلكم	كان	إذا

	حصوله	بعد	المبكر،	التعليم	خدمات	منسق	عىل	يجب

	خدمات	وتقييمات	سجالت	يرسل	أن	موافقتكم،	عىل

	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	إىل	المبكر	التعليم

	للجنة	أحيانا	يمكن	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة

	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

ً

	التقييمات	أو	الخاصة	التقييمات	تقبل	أن	المدرسة

	تقييمات	اءإجر	من	بدال	المبكر	التعليم	لخدمات	الحديثة

	لجنة	تقوم	قد	أخرى،	وأحيانا	التقييم.	وكالة	في	جديدة

	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	تحل	لن	لكنها	االعتبار	بعين	التقييمات	بأخذ	المدرسة

	سوف	الحالتين،	كلتي	في	الجديدة.	التقييمات	محل

	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	تضع

تقدمونها.	معطيات	أي	هااعتبار	في	المدرسة	قبل	ما

ً

ملخص التقييم

	التقييمات	تقرير	من	نسخة	التقييم	كزمر	يقدم	سوف

	في	التلميذ	تقييم	تقرير	ملخص	ذلك	في	بما	لآلباء،

	لمدير	أيضا	نسخ	ترسل	وسوف	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر

	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة

	المدرسة.	قبل

ً

	تحديد	يتم	سوف	التقييم،	وملخص	تقارير	تسلم	بعد

	أجل	من	(CPSE)	لجنة	مع	اجتماع	اءإلجر	لكم	موعد

التقييمات.	اجعةمر

مشاركة تحديثات معلومات التلميذ)ة(

قم هاتف الوصي، إذا تغيرت في أي وقت المعلومات الخاصة بطفلكم، بما في ذلك العنوان، االسم، الوصي، ور

حلة ما قبل المدرسة. سوف يساعد ذلك عىل ضمان نامج التعليم في مر وبر(CPSE)نامج لجنة فمن المهم تحديث بر

ات ووسائل الدعم المتعلقة بطفلكم.توصلكم باإلشعار
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(CPSE). اجتماع لجنة 3

لمحة عامة

	دعوتكم	تتم	سوف	لطفلكم،	األولي	التقييم	إتمام	عند

	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	اجتماع	لحضور

	موعد	في	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة

	أن	(ة)كوالد	لكم	جدا	المهم	من	فين.الطر	يناسب

	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	اجتماع	تحضروا

	من	تتمكنوا	حتى	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة

	التعليم	لجنة	مع	والعمل	واألفكار	المعلومات	كةمشار

	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي

	طفلكم.	تخص	اتارقر	اتخاذ	أجل	من	واحد	كفريق

	لذوي	التعليم	للجنة	األولي	االجتماع	ينعقد	سوف

	بعد	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات

	التصريح	ةاستمار	عىل	الوالد	توقيع	تاريخ	من	يوما	60

	خطابا	تستلمون	سوف	الطفل.	تقييم	عىل	بالموافقة

	لذوي	التعليم	لجنة	اجتماع	لحضور	لدعوتكم	خطيا

	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات

	وسوف	االجتماع،	انعقاد	تاريخ	من	أيام	5	قبل

	ومكان	وتاريخ	وقت	عن	معلومات	الخطاب	يتضمن

	االجتماع	حضور	عىل	قادرين	غير	كنتم	إذا	االجتماع.

ً

ً

	التعليم	لجنة	إبالغ	عليكم	يتعين	المحدد،	الموعد	في

	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي

انعقاده.	موعد	لتغيير

	الفريق	يقوم	سوف	،(CPSE)	لجنة	اجتماع	خالل

	الطفل	عىل	أكثر	فوالتعر	التقييمات،	نتائج	اجعةبمر

	مؤهال	كان	إذا	ما	وتحديد	حوله،	معلومات	كةومشار

	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	عىل	للحصول

	الصفحة	اجعوار	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة

	معايير	حول	المعلومات	من	مزيد	عىل	للحصول	16

األهلية.

ً

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	وجدت	إذا

مؤهل،	الطفل	أن	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

	ديفر	تعليم	نامجبر	بإعداد	الفريق	يقوم	فسوف

(IEP)	.للطفل	فواتعر	عىل	المزيد	حول	امجبر	التعليم	

	لجنة	تقوم	سوف	.18	قمر	الصفحة	عىل	(IEP)	ديةالفر

(CPSE)	تيببالتر	لكل	امجالبر	والخدمات	التي	يوصي	

	تحملكم	دون	بتقديمها،	(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر

تكاليف.	ألي

	 َّ

	قبل	ما	حلةمر	في	تلميذ	أنه	عىل	طفلكم	تحديد	يتم	أن	بعد

	التعليم	نامجبر	اجعةمر	تتم	سوف	إعاقة،	لديه	المدرسة

	خالل	السنة	في	األقل	عىل	واحدة	ةمر	به	الخاص	ديالفر
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	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	للجنة	إضافية	اجتماعات

	اجعاتالمر"	باسم	ذلك	فويعر	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	في

	من	مزيد	عىل	للحصول	20 الصفحة	اجعوار	."السنوية

	ذلك،	إىل	باإلضافة	السنوية.	اجعاتالمر	حول	المعلومات

 20	الصفحة	اجعوار	التقييم.	إلعادة	طفلكم	إحالة	تتم	قد

	التقييم.	إعادة	حول	المعلومات	من	مزيد	عىل	للحصول

	االستعداد	حول	أكثر	تفاصيل	أسفله	اءاألجز	تقدم

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	الجتماعات

 (CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

التحضير الجتماع لجنة التعليم لذوي 

االحتياجات الخاصة لمرحلة ما قبل 

)CPSE( المدرسة

	باتباع	غبونتر	قد	،(CPSE)	لجنة	اجتماع	عقد	قبل

	مستعدين	لتكونوا	التالية	الخطوات	من	بعض

ال:فع	بشكل	كةوللمشار ّ

■ 	الموقع	لكم	يرسل	سوف	التقييم.	نتائج	اجعةمر		

	وقد	التقييم	وملخص	التقييمات	للتقييم	المعتمد

	لجنة	اجتماع	قبل	التقييم	نتائج	اجعةبمر	أيضا	يقوم

(CPSE).	فكروا	أي	اءأجز	من	التقييمات	تعتقدون	

حولها.	أسئلة	لديكم	التي	اءواألجز	أهم،	أنها

ً

■ 	األشخاص	من	ووثائق	معلومات	بجمع	قوموا		

	مقدمي	أو	المعلمين،	مثل	طفلكم،	فونيعر	الذين

	من	يتمكنون	قد	الذين	األطباء	أو	الخدمات،

طفلكم.	احتياجات	شرح	في	المساعدة

■ 	حلةمر	في	باألطفال	الخاصة	األهلية	معايير	اجعوار	

  16	قمر	الصفحة	عىل	المدرسة،	قبل	ما

	

■ 	طفلكم	لدى	القوة	مواطن	لمناقشة	مستعدين	كونوا		

	األكاديمي،	نموه	عىل	تؤثر	وكيف	واحتياجاته،

والجسدي.	والعاطفي،	واالجتماعي،

■ 		 تقديمها	يمكن	التي	والخدمات	امجالبر	اجعوار	

 	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	لتالميذ

 (22	الصفحة)

■ 	االجتماع	سيحضرون	الذين	األشخاص	في	فكروا		

	عبر	كتهممشار	أو	معكم	لقدومهم	تيببالتر	وقوموا

	تأكدوا	ما،	نامجبر	في	يداوم	طفلكم	كان	إذا	الهاتف.

كة.بالمشار	غبير	معلمه	أن	من

■ 	اطلبوا	المفضلة،	لغتكم	هي	اإلنكليزية	تكن	لم	إذا		

 72	قبل	مترجما	لكم	توفر	أن	(CPSE)	لجنة	من

االجتماع.	موعد	من	األقل	عىل	ساعة

ً

■ 	كماعتبار	في	ضعوا	لالجتماع،	التحضير	أثناء		

	مهتمين	تكونوا	قد	التسجيل.	عملية	في	مكانكم

	المدرسة،	قبل	ما	حلةمر	نامجبر	إىل	بالتقديم

	الروضة	قبل	ما	صف	أو	(3K)	نامجبر	مثل

	ربما	أو	بالفعل،	قدمتم	قد	تكونوا	ربما	أو	للجميع،

	لذوي	التعليم	لجنة	اجتماع	في	بالفعل.	تداومون

	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات

(CPSE)،	يمكنكم	كةمشار	هذه	المعلومات.	

	بكم،	الخاصة	التسجيل	حالة	عن	النظر	بغض

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	ستعمل

	للتوصية	معكم	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

	طفلكم	تدعم	أن	يمكن	التي	المناسبة	بالخدمات

تختارونه.	الذي	نامجالبر	في

األعضاء المشاركون في اجتماع لجنة 

التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمرحلة ما 

)CPSE( قبل المدرسة

	فيً	جدا	مهمين	أعضاء	تعتبرون	التالميذ،	آباء	أنتم،

	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	فريق

	كونمشار	يتضمن	وقد	.(CPSE)	المدرسة	قبل	ما

آخرون:

■ 	للجنة	األولية	االجتماعات	في	العام	للتعليم	معلم		

	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	أن	أمكن	كلما	أو	كان	وكلما	(CPSE)	المدرسة

العام؛	التعليم	في	طفلكم	يكون

■ 	أو	/و	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	معلم		

 (ينطبق	كان	إذا)	الصلة	ذات	الخدمات	مقدم

■ 	لجنة	إداري)	التعليمية	المنطقة	عن	ممثل		

(CPSE))؛

■ 	ةخبر	لديهم	أو	طفلكم	فونيعر	آخرون	أشخاص		

	محدد؛	بتخصص

■ 	طلبكم؛	عند	،(EI)	المبكر	التدخل	خدمات	منسق		

و

■ 	ً 	خطيا	طلبا	قدمتم	إذا	لآلباء،	ممثل	إضافي	عضو	

	عىل	ساعة	72	بـ	االجتماع	موعد	قبل	بذلك

	معاق	لتلميذ	(ة)والد	هو	العضو؛	(ة)الوالد	األقل.

	فريق	اجتماعات	في	كيشار	التعليمية،	بالمنطقة

 (ة)والد	ويساعد	(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر
	فيها،	مشكوك	أو	معروفة	إعاقة	من	يعاني	طفل

لطفله.	المناسبة	التعليمية	اتارالقر	اتخاذ	في

ف أكثر اجعة نتائج التقييمات، والتعر، سوف يقوم الفريق بمر(CPSE)خالل اجتماع لجنة 

 للحصول عىل خدمات كة معلومات حوله، وتحديد ما إذا كان مؤهالعىل الطفل ومشار

حلة ما قبل المدرسة. التعليم لذوي االحتياجات الخاصة في مر

ً
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(CPSE)دوركم في اجتماع لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمرحلة ما قبل المدرسة 

ات التي سيتم اتخاذها حول أهلية طفلكم للحصول عىل اركة في القر، يمكنكم المشار(CPSE)خالل اجتماع لجنة 

فون طفلكم بشكل أفضل ويمكنكم مناقشة مواطن امج وخدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة. أنتم تعرالبر

كم وتخميناتكم حول  الطفل، يمكنكم الحديث حول أفكار(ة)القوة لديه، واحتياجاته، واهتماماته. وبصفتكم والد

أفضل طريقة لتعليم طفلكم ودعمه. 

، يتعين عليكم القيام باآلتي:(CPSE)وخالل اجتماع لجنة 

■ تقديم رؤية شمولية حول طفلكم وطريقة تعلمه واهتماماته.	

■ ات التي تعلمها في المدرسة. أخبروا ما إذا كان الطفل يستعمل في البيت المهار	

■ .)IEP(دي نامج للتعليم الفرإذا كلن طفلكم مؤهال، اعملوا مع بقية الفريق من أجل وضع بر	

حلة ما قبل حها في اجتماع لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمراألسئلة التي يمكن طر

(CPSE)المدرسة 

■ نامج التعليم ما الذي يمكنني القيام به في المنزل من أجل دعم نمو طفلي وتقدمه في اتجاه تحقيق أهداف بر 	

؟(IEP)دي الفر

■ حلة ما قبل المدرسة استخدام نقاط القوة نامج التعليم في مركيف يتعلم طفلي بأفضل شكل؟ كيف يستطيع بر 	

لدى طفلي أثناء تعليمه؟

■  دي الخاص به؟نامج التعليم الفره طفلي نحو تحقيق أهداف برما مدى التقدم الذي يحرز 	

حلة ما قبل المدرسة نامج تعليم طفلي في مرما هي أفضل الطرق التي ستمكنني من البقاء عىل اتصال ببر

ه؟ألكون عىل علم بالتقدم األكاديمي أو السلوكي الذي يحرز

■ دي الخاص به؟نامج التعليم الفره طفلي نحو تحقيق أهداف برما مدى التقدم الذي يحرز 	

■  ما هي الخدمات وأساليب الدعم التي سوف تلبي احتياجات طفلي بأفضل شكل ممكن؟  	

تيب لها؟وكيف يمكن التر

■ حلة ما قبل الروضة االحتياجات التعليمية والسلوكية لطفلي؟ مر التعليم فينامجكيف يعالج بر	

األهلية

	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الطفل	أهلية	تحديد	يتم

	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	عىل	للحصول

	مع	نتهمقار	عند	ملحوظ	تأخر	لديه	كان	إذا	الخاصة

	الجوانب	بعض	أو	أحد	في	المقبولة	النمو	اتمؤشر

	الوظيفية:

■ ؛(والتعلم	التفكير)	فيالمعر	الجانب		

■ ؛(واستخدامها	اللغة	فهم)	والتواصل	اللغة	جانب	 	

■ 	مثل	الذاتية	المساعدة	اتمهار)	التكيف	جانب	

؛(	المالبس	تداءوار	األكل،	الشخصي،	التنظيف
	

■ 	مع	االندماج	مثل	سلوكيات)	اجتماعي-عاطفي		

أو	/و	؛(األحاسيس	عن	والتعبير	اآلخرين

■ 	ذلك	في	بما	البدني،	النمو)	كيالحر	النمو		

	بالرؤية	المتعلقة	اباتاالضطر	أو	اتالتأخير

 (كةوالحر	والسمع

	كذلك	مؤهال	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الطفل	يكون

	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	عىل	للحصول

كان:	إذا	الخاصة

■ 	حهاشر	تم)	التالية	اإلعاقات	أحد	معايير	يستوفي		

:(أوضح	بشكل	أسفله

ّ دالتوح	مرض	—

الصمم	—

الصمم-العمى	—

السمعية	اإلعاقة	—

العظمية	اإلعاقة	—
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أخرى	صحية	إعاقة	—

	يةرض	دماغية	إصابة	—

بصرية	إعاقة	—

ِّ

 و

■ 	لذوي	التعليم	امجوبر	خدمات	التلميذ	يتطلب		

خصة.المر	الخاصة	االحتياجات

	الطفل	أهلية	يحدد	ال	واللغة	الثقافة	في	التنوع	إن

	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	عىل	للحصول

	تضع	سوف	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة

	عند	االعتبار	بعين	االختالفات	هذه	(CPSE)	لجنة

الطفل.	وسلوكيات	اتمهار	تقييم

	تصنيف	اجإدر	يتم	سوف	مؤهل،	طفلكم	أن	وجد	إذا

	كالتالي	(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	في	اإلعاقة

"المدرسة.قبل ما حلة مرفي إعاقة لديه تلميذ "

	وتحديد	التقييمات	اجعةبمر	(CPSE)	لجنة	قامت	إذا

	التعليم	خدمات	عىل	للحصول	طفلكم	أهلية	عدم

	لكم	تقدم	سوف	فإنها	المدرسة،	قبل	ما	حلةمر	في

	وسوف	طفلكم،	أهلية	عدم	سبب	حول	معلمات

	عىل	توافقون	ال	كنتم	إذا	الحالة.	ملف	إغالق	يتم

	عىل	للحصول	طفلكم	أهلية	بعدم	(CPSE)	لجنة	ارقر

	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات

	اتباع	في	حقكم	استخدام	يمكنكم	المدرسة،	قبل	ما

	الصفحة	اجعوار)	القانونية	األصول	وفق	اءاتاإلجر

	الخالف.	لتسوية	(28	قمر

ّدالتوح

	التواصل	عىل	كبير	بشكل	تؤثر	التطور	في	إعاقة

	االجتماعي،	التفاعل	وعىل	اللفظي	وغير	اللفظي

	بعض	الثالثة.	سن	قبل	بجالء	تظهر	ما	وغالبا

	مرض	مع	تبطتر	ما	غالبا	والتي	األخرى	الخصائص

	كاتوحر	ةمكرر	أنشطة	في	اطاالنخر	هي	التوحد

	الروتين	لتغيير	أو	البيئي	للتغير	والمقاومة	نمطية،

	ال	الحسية.	اتللخبر	عادية	غير	واستجابات	اليومي

	التعليمي	األداء	أساسا	كان	إذا	األمر	ذلك	ينطبق

ً

ً

ً

ً 	اباتاضطر	لديه	التلميذ	ألن	سلبا	يتأثر	للتلميذ

عاطفية.

الصمم

	يستطيع	ال	جدا	حادة	سمعية	بإعاقة	مصاب	تلميذ

	طريق	عن	اللغوية	المعلومات	معالجة	بسببها	التلميذ

	تضخيم	أنظمة	استخدام	غير	من	أو	باستخدام	السمع

	التعليمي	األداء	عىل	سلبية	آثار	لها	وهي	األصوات،

للتلميذ.

ً

	الصمم-العمى	خدمات

	وإعاقة	السمع	إعاقة	من	بكل	مصاب	تلميذ	هو

	في	حادة	احتياجات	تتطلب	التوليفة	وهذه	البصر،

	واالحتياجات	النمو	احتياجات	من	هوغير	التواصل

	امجبر	خالل	من	هاتوفير	يمكن	ال	التي	التعليمية

فقط	المخصصة	الخاصة	االحتياجات	لذوي	للتعليم

	الذين	التالميذ	أو	الصمم	من	يعانون	الذين	للتالميذ

العمى.	من	يعانون

	

	السمعية	اإلعاقة

	أو	دائمة	كانت	سواء	السمع،	حاسة	في	إعاقة	هي

	األكاديمي،	التلميذ	أداء	عىل	سلبا	تؤثر	حيث	ددة،متر

الصمم.	تعريف	تحت	مدرجة	غير	ولكنها

ً

	العظمية	اإلعاقة

	األداء	عىل	سلبا	تؤثر	العظام	في	شديدة	إعاقة

	الناجم	الخلل	المصطلح	ويشمل	للتلميذ.	التعليمي

	بعض	وغياب	القدم،	حنف	،مثال)	الخلقي	الشذوذ	عن

	المرض	عن	الناجم	والخلل	،(ذلك	إىل	وما	األعضاء،

	وعاهات	،(إلخ	العظام،	وسل	األطفال،	شلل	مثل)

	والبتر	الدماغي،	الشلل	،مثال)	أخرى	أسباب	ذات

 (انكماشات	تسبب	التي	الحروق	أو	والكسور

ً

ً

ً

أخرى	صحية	إعاقة

	محدودة،	يقظة	أو	وحيوية	محدودة،	قوة	ذو	التلميذ

	البيئية	اتللمحفز	ايدةالمتز	اليقظة	ذلك	في	بما

	بالبيئة	يتعلق	فيما	محدودة	يقظة	عنها	ينتج	التي

	أو	الحادة	صحية	مشاكل	سببها	والتي	التعليمية،

	في	مشاكل	المثال،	سبيل	عىل	ذلك	في	بما	منة،مز

	الكلية،	التهاب	مية،الروماتيز	الحمى	السل،	القلب،

	التسمم	الصرع،	الهيموفيليا،	المنجلية،	األنيميا	الربو،

	اباضطر	السكري،	الدم،	طانوسر	بالرصاص،

	أو	النشاط،	طفر	اباضطر	االهتمام	أو	االنتباه	نقص

	التعليمي	األداء	في	سلبا	يؤثر	مما	توريت،	مةمتالز

للطالب.
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يةِّرض	دماغية	إصابة

	بسبب	الدماغ	في	مكتسبة	إصابة	لديه	تلميذ

	الظروف	بعض	بسبب	أو	ما	لجسم	خارجية	قوة

	الدماغ	والتهاب	الدماغية	السكتة	مثل	الطبية

	األوكسيجين	ونقص	امواألور	الدموية	واألوعية

	األداء	عىل	سلبا	وتؤثر	ناتجة	العاهات	مع	المخ	في

	إصابات	المصطلح	ويشمل	للطالب.	التعليمي

من	الدماغ	إصابات	أو	المغلقة	أو	المفتوحة	الرأس

	عاهات	عن	أسفرت	التي	الطبية	الحاالت	بعض

	من	أكثر	أو	واحد	في	شديدة	أو	معتدلة	أو	خفيفة

	ة،الذاكر	اللغة،	اك،اإلدر	ذلك	في	بما	المجاالت،

	حل	الحكم،	د،المجر	والتفكير	والمنطق،	االهتمام،

	كيةوالحر	اكيةاإلدر	اتالقدر	الحسية،	المشكالت،

البدنية،	والوظائف	واالجتماعي،	النفسي	والسلوك

يشمل	ال	المصطلح	هذا	والكالم.	المعلومات	وفهم

	سببها	التي	أو	الشخص	بها	يولد	التي	االصابات

الوالدة.	عملية	أثناء	حادث

	

	

	

بصرية	إعاقات

	مع	حتى	الذي،	العمى	ذلك	في	بما	الرؤية	في	ضعف

	للطالب.	التعليمي	األداء	عىل	سلبا	يؤثر	التصحيح،

والعمى.	ئيالجز	البصر	المصطلح	ويشمل

(IEP )برنامج التعليم الفردي

	ةالمذكور)	األهلية	معايير	يستوفي	طفلكم	كان	إذا

	معكم	يعمل	فسوف	،(16	الصفحة	من	ابتداء

	وضع	أجل	من	(CPSE)	لجنة	اجتماع	خالل	الفريق

 (IEP)	ديالفر	للتعليم	نامجبر

	مواطن	(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	يصف

	هذه	تلبة	وكيفية	واحتياجاته،	الطفل	لدى	القوة

	طفلكم	اتوقدر	اتمهار	يوثق	وسوف	االحتياجات.

	ويحدد	وتنموية،	تعليمية	اأهداف	ويضع	الحالية،

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	وخدمات	دعم

	لها.	أو	له	المناسبة

ً

التالية:	اءاألجز	ديالفر	التعليم	نامجبر	يتضمن	سوف

■ 	هذه	وتبين	اهنة من األداء:المستويات الر 	

	وكيفية	،حاليا	طفلكم	تطور	كيفية	المعلومات

	المناسبة	األنشطة	في	أدائه	عىل	اإلعاقة	تأثير

	إذا)	المدرسة	في	طفلكم	أداء	وكيفيه	لسنه،

	من	المعلومات	تأتي	أن	ويمكن	.(ينطبق	كان

	مثل)	األساسية	والتقييمات	ونتائجه،	التقييم

اسية،الدر	الفصول	في	التلميذ	عمل	من	نماذج

ومالحظات	،(افيةفوتوغر	وصور	فيديو،	طهوأشر

	اآلباء	يقدمها	التي	والمعلومات	طفلكم،

	عاية.الر	ومقدمو

ً
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  .)

	سيضع	األهداف السنوية القابلة للقياس: ■	

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	فريق

	مصممة	اأهداف	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

	تقدم	ازإحر	في	ودعمه	lطفلك	احتياجات	لتلبية

	تصميم	سيتم	العامة.	اسيةالدر	المناهج	في

	بشكل	لطفلكم	يتوقع	ما	لتعكس	األهداف

	عام	خالل	تحقيقه	عىل	اقادر	يكون	أن	معقول

	أكاديمية	األهداف	تكون	أن	يمكن	واحد.	اسيدر

	السلوكية،	أو	االجتماعية	االحتياجات	تعالج	قد	أو

	أو	البدنية،	باالحتياجات	تبطةمر	تكون	قد	أو

	بينما	أخرى.	تعليمية	احتياجات	مع	تتعامل	قد

	المدرسة،	قبل	ما	حلةمر	في	تلميذا	طفلكم	يكون

	معايير	أو	أهداف	عىل	سنوي	هدف	كل	سيحتوي

	للقياس	قابلة	فورية	خطوات	تمثل	المدى	ةقصير

	الحالي	طفلكم	أداء	مستوى	يحقق	أن	إىل	تؤدي

	للتلميذ	والدة	أو	والدا	وبصفتكم	السنوي.	هدفه

	معلومات	توفير	عليكم	يجب	الفريق،	في	وعضوا

	احتياجاته	فهم	عىل	الفريق	لمساعده	طفلكم	عن

	األهداف.	وضع	في	بفعالية	كواتشار	وأن

ً

ً

ً

ً

■ امج وخدمات التعليم لذوي االحتياجات بر 	

	التعليم	ةإدار	ستقومالخاصة الموصى بها: 

	تقييدا	أقل	بيئة	في	وخدمات	امجببر	بالتوصية

(LRE)	مناسبة	الحتياجات	طفلكم.	سوف	

	نامجبر	(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	ديسر

	والخدمات	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	التكميلية	والخدمات	والمساعدات	الصلة	ذات

هاتوفير	سيتم	التي	المساعدة	التكنولوجيا	ةوأجهز

	كان	إذا	ما	إىل	اأيض	القسم	هذا	سيشير	لطفلكم.

خاصة	وخدمات	نقل	وسائل	لتلقي	مؤهال	طفلكم

	تموز	/يوليو	شهري	خالل)	ممتد	اسيدر	عام	لمدة

ً

	

ً

	 ً

	مختلف	حول	المزيد	فةلمعر	.(آب	/وأغسطس

 22	قمر	الصفحة	اجعوار	والخدمات،	امجالبر

■ 	التسهيالتلتسهيالت والتعديالت: ا	

	إدخالها	يتم	التي	التكيف	أنواع	هي	التعديالتو

	اسية،الدر	المناهج	أو	التعليمية،	البيئة	ىلع

	تسمح	التي	التقييمات	أو	التدريس،	عملية	وأ

	الفصول	في	كةبالمشار	اإلعاقات	ذوي	لتالميذل

	الذين	انهمأقر	مع	المساواة	قدم	عىل	اسيةلدرا

	األمثلة	ضمن	ومن	إعاقات.	لديهم	يستل

	والصور	البيانية،	الرسوم)	بصرية	اتإشار	ضافةإ

	لعمليات	الدعم	تقديم	أو	(باأللوان	ميزوالتر	،

	البصرية	اتواإلشار	والممارسة،	التعليم)	االنتقال

 (واألغاني	المواد،	وتنظيم	واللفظية،

	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	تزودكم	سوف

	نامجلبر	بنسخة	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة

	تستلمون	سوف	بطفلكم.	الخاص	ديالفر	التعليم

	خطيا	إبالغكم	سيتم	حيث	بالتوصية،	اإشعار	كذلك

	التعليم	نامجبر	في	بها	الموصى	امجوالبر	بالخدمات

لطفلكم.	ديالفر

إذا كان طفلكم يستوفي معايير األهلية 

، فسوف يعمل(16ة في الصفحة المذكور)

(CPSE)معكم الفريق خالل اجتماع لجنة 
IEP)دي نامج للتعليم الفرمن أجل وضع بر

ً
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ً  ومناسبة لتلبيه (LRE)ا  هو السعي لتوفير بيئة تعليمية أقل تقييد(IEP)دي نامج التعليم الفرسيكون الهدف من بر

امج والخدمات الموصى له بها في إطار تعليمي  اإلمكان البراحتياجات طفلكم. وهذا يعني أن طفلكم سوف يتلقى حد

انه من التالميذ الذين ليست لديهم إعاقات. سينظر الفريق أوال فيما إذا كان من الممكن تلبية يكون فيه مع أقر

احتياجات طفلكم في إطار التعليم العام. وسيتم أخذ األوضاع التعليمية األخرى بعين االعتبار، مثل الفصول الخاصة 

في بيئة مدمجة أو في فصول خاصة، فقط في حال لم يكن بمقدور طفلكم تحقيق تقدم هام في فصول التعليم 

 تأخذ بعين االعتبار كذلك كثافة الدعم غم من وجود الدعم والخدمات التكميلية. البيئة التعليمية األقل تقيداالعام بالر

المقدم مع الخدمات ذات الصلة وتوصيات المساعدة المهنية.

االجتماعات السنوية واجتماعات المراجعة 

المطلوبة للجنة التعليم لذوي االحتياجات 

(CPSE) الخاصة لمرحلة ما قبل المدرسة 

	لذوي	التعليم	خدمات	طفلكم	يتلقى	وبينما

	المدرسة،	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات

 (IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	اجعةمر	تجري	سوف
	سنة.	كل	في	األقل	عىل	واحدة	ةمر	به	الخاص

	سيقوم	."السنوية	اجعةالمر"	اجعةالمر	هذه	وتسمى

	اءإلجر	موعد	لتحديد	بكم	باالتصال	(CPSE)	لجنة	مدير

	سوف	االجتماع،	وخالل	السنوية.	اجعةالمر	اجتماع

	كان	إذا	ما	وتحديد	طفلكم	تقدم	بمناقشة	الفريق	يقوم

	تعديلها	أو	له	الخدمات	أو	نامجالبر	تقديم	متابعة	يجب

	مؤهال	يعد	لم	طفلكم	أن	اللجنة	قررت	وإذا	إيقافها.	أو

	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	عىل	للحصول

	يرجى	طفلكم.	تصنيف	تلغي	سوف	فإنها	الخاصة،

 27	قمر	الصفحة	عىل	إلغاء التصنيف	اجعةمر

هو:	السنوية	اجعةالمر	من	الغرض

■ 	الحالي	(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	اجعةمر		

	تم	التي	األهداف	لتحديد	النواحي	جميع	من

الحالي؛	اسيالدر	العام	خالل	استيفاؤها

■ 	جديدة	معلومات	أي	االعتبار	بعين	األخذ		

و	للطفل؛	التعليمية	االحتياجات	بخصوص

■ 	خدمات	تقديم	إىل	بحاجة	اليز	ال	التلميذ	كان	إذا		

	كتابة	الخاصة،	االحتياجات	لذوي	للتعليم	الدعم

	ااعتبار	يولي	(IEP)	ديالفر	للتعليم	جديد	نامجبر

	أقل	تعليمية	بيئة	في	الوصول	لزيادة	لالستعداد

	نامجالبر	جوانب	جميع	ويصف	(LRE)	تقييدا

المقبل.	اسيالدر	للعام

ً

ً

	طلب	يمكنكم	السنوية،	اجعةالمر	هذه	إىل	باإلضافة

	هذا	ويسمى	.(CPSE)	للجنة	إضافي	اجتماع	عقد

	في	غبونتر	قد	."المطلوبة	اجعةالمر"	عادة	االجتماع

	كنتم	إذا	(CPSE)	للجنة	إضافي	اجتماع	عقد	طلب

	أو	وبعض	،اكبير	تقدما	أحرز	قد	طفلكم	أن	تشعرون

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	من	كل

	أيضا	غبونتر	قد	ها.تغيير	ينبغي	أو	ضرورية	تعد	لم

	إذا	(CPSE)	للجنة	إضافي	اجتماع	عقد	طلب	في

	الخدمات	مع	كافيا	تقدما	يحرز	ال	طفلكم	أن	تمشعر

	إضافي	اجتماع	لطلب	حاليا.	عليها	يحصل	التي

	مدير	إىل	رسالة	إرسال	عليكم	يجب	،(CPSE)	للجنة

	عقد	طلب	أسباب	لشرح	بكم	الخاصة (CPSE)	لجنة

	اءإجر	طلبتم	إذا	.(CPSE)	للجنة	اإلضافي	االجتماع

	تزويد	أيضا	فعليكم	،(CPSE)	للجنة	إضافي	اجتماع

	خاصة	تقييمات	أو	إضافية	أو	جديدة	بوثائق	اللجنة

	االجتماع.	خالل	عليها	لعوايط	أن	غبونتر

ً

َّ

	أو	السنوية	اجعةالمر	اجتماع	في	كةالمشار	بعد

	اللجنة	مدير	سيقوم	،(CPSE)	لجنة	فريق	مع	المطلوبة

	كتابة	وإبالغكم	ديالفر	التعليم	نامجببر	بتزويدكم

	الموصي	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	بخدمات

بها.

إعادة التقييم

	في	إعاقة	لديه	تلميذ	أنه	عىل	طفلكم	وضع	تحديد	بعد

	تقييم	إعادة	طلب	يمكنكم	المدرسة،	قبل	ما	حلهمر

	إعادة"	اءاالجر	هذا	ويسمى	وقت.	أي	في	طفلكم

	االحتياجات	ذوي	تعليم	لجنة	تقوم	سوف	."التقييم

	تيببالتر	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة

	أكثر	متكرر	بشكل	تحدث	ال	أنها	طالما	التقييم	إلعادة

ّ

ً

ً
ً ا إىل  تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة جنب(LRE)  تعني البيئة التعليمية األقل تقييدا

إىل أقصى حد ممكن. جنب مع التالميذ غير المعوقين
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َّ 	لجنة	مع	لديكم	كان	إذا	إال	السنة،	في	واحدة	ةمر	من

(CPSE)	اتفاق	خطي.	لطلب	إعادة	التقييم،	يجب	

	الخاصة	(CPSE)	لجنة	مدير	إىل	رسالة	إرسال	عليكم

جديد.	تقييم	إىل	طفلكم	احتياج	سبب	لشرح	بكم

	اءإلجر	تيببالتر	كذلك	(CPSE)	لجنة	تقوم	سوف

مناسب:	تقييم

■ 	طفلكم،	احتياجات	أن	(CPSE)	لجنة	قررت	إذا		

	والوظيفية،	التعليمية	احتياجاته	ذلك	في	بما

أو	التقييم؛	إعادة	تتطلب

■ 	إلغاء	في	تنظر	(CPSE)	لجنة	كانت	كلما		

	من	لمزيد	27	الصفحة	اجعوار	طفلكم.	تصنيف

التصنيف.	إلغاء	من	حول	المعلومات

	يقوم	سوف	التقييم،	إعادة	وقبل	مداخالتكم،	مع

	الحالية	البيانات	اجعةبمر	(CPSE)	لجنة	مدير

	سيتم	التي	الجديدة	التقييمات	وتحديد	لطفلكم

 (CPSE)	لجنة	مدير	لكم	يقدم	سوف	اؤها.إجر
	همد	منكم	وسيطلب	بالتقييمات	خطيا	اإشعار

	تقييم	عىل	ةالمستنير	لموافقتكم	خطية	بنسخة

ّ ً ً

	اءإجر	عىل	موافقتكم	تقدموا	أن	دوبمجر	طفلكم.

	ضمن	من	للتقييم	موقعا	تختارون	سوف	التقييم،

	التعليم	ةإدار	فطر	من	المعتمدة	المواقع	قائمة

	التي	التقييمات	اءإجر	سيتم	حيث	ك،نيويور	بوالية

 (CPSE)	لجنة	مدير	بها	أوصى

ً

	مدير	سيقوم	التقييم،	أعاده	عمليه	اكتمال	وبعد

	نتائج	لمناقشة	اجتماع	لعقد	موعد	بتحديد	اللجنة

	ديالفر	التعليم	نامجبر	وتطوير	التقييم	إعادة

(IEP)	.الجديد	وعقب	اجتماع	إعادة	التقييم	الذي	

	نامجببر	اللجنة	مدير	يزودكم	سوف	اللجنة،	ستعقده

	بخدمات	يبلغكم	وسوف	الجديد	ديالفر	التعليم

	بها.	الموصى	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	وستتخذ	االجتماع	هذا	(CPSE)	لجنة	تعقد	سوف

	والخدمات	امجالبر	لتقديم	مةالالز	تيباتالتر

	في	(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	في	بها	الموصى

التقييم.	إعادة	طلب	تقديم	من	يوما	60	غضون

حلة وبينما يتلقى طفلكم خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة في مر

 (IEP) دي نامج التعليم الفراجعة برما قبل المدرسة، سوف تجري مر
اجعة ة واحدة عىل األقل في كل سنة. وتسمى هذه المرالخاص به مر

."اجعة السنويةالمر"
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1
اإلحالة

2 
التقييم

3
 اجتماع لجنة 

)CPSE(

4 
الخدمات

. الخدمات4

لمحة عامة

	لدعم	المتاحة	والخدمات	امجالبر	من	مجموعة	هناك

	امجبر	لديهم	الذين	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	تالميذ

	طول	عىل	تقع	الخدمات	هذه	.(IEPs)	ديالفر	للتعليم

	امجالبر	.تقييدا	لألكثر	تقييدا	األقل	من	متصلة	سلسلة

	إىل	جنبا	الخدمات	بتلقي	لألطفال	تسمح	تقييدا	األقل

	األكثر	امجالبر	وتتوفر	المعوقين.	غير	التالميذ	مع	جنب

ً ً

ً ً

ً 	أكثر	ودعم	خدمات	يتطلبون	الذين	لألطفال	تقييدا

	.تخصصا ً

 (EDO)	كنيويور	بمدينة	التعليم	ةإدار	تقدم	أن	يجب
	البيئة	تعني	.(LRE)	اتقييد	أقل	بيئة	في	الخدمات

	لديهم	الذين	التالميذ	تعليم	(LRE)	تقييدا	األقل	التعليمية

	التالميذ	مع	جنب	إىل	اجنب	(IEPs)	ديالفر	للتعليم	امجبر

	إىل	(IEPs)	ديالفر	للتعليم	امجبر	لديهم	ليس	الذين

	التعليمية	البيئة	حول	المزيد	اءةلقر	ممكن.	حد	أقصى

 .20	صفحة	في	المربع	إىل	انظروا	،(LRE)	تقييدا	األقل

ً

ً

ً

ً

الوصفامج والخدماتالبر

الخدمات ذات الصلة
	اللغة،	/النطق	عيوب	وعالج	الوظيفي،	والعالج	الطبيعي،	العالج	اإلضافية	الخدمات	تتضمن

	وتدعم	الصحية.	والخدمات	السمعية	والخدمات	والتنقل،	التوجيه	وخدمات	ات،واالستشار

األكاديمية.	األهداف	الصلة	ذات	الخدمات

خدمات المعلم المتجول 
للتعليم لذوي االحتياجات 

 (SEIT) الخاصة

TSEI	هو	معلم	متجول	للتعليم	لذوي	االحتياجات	الخاصة	يعمل	عن	قرب	مع	التلميذ	عىل	

	ةصغير	مجموعات	في	الخدمة	هذه	تقديم	ويمكن	واالجتماعية.	والعاطفية	األكاديمية	اتالمهار

	آخر	موقع	في	أو	ة،المبكر	الطفولة	حلةمر	في	لطفلكم	العادي	نامجالبر	موقع	في	ديفر	بشكل	أو

معينة.	حاالت	في	ةاألسر	منزل	في	أو	تحددونه،	األطفال	عايةلر

 الفصل الخاص في 
نصف يوم )بيئة مدمجة 

(SCIS) (ويوم كامل

	انهمأقر	فقةر	ديالفر	التعليم	نامجبر	ذوي	التالميذ	تدريس	فيه	يتم	اسيدر	فصل	عن	ةعبار	هو

	لذوي	للتعليم	معلما	(SCIS)	ويتضمن	دي.الفر	للتعليم	نامجبر	لديهم	ليس	الذين	التالميذ	من

	عىل	ويتعاونون	سويا	الموظفون	يعمل	اسي.الدر	للصف	مهنيا	ومساعدا	الخاصة	االحتياجات

	ديالفر	للتعليم	نامجبر	ذوي	لألطفال	التدريس	عملية	وتغيير	لتعديل	اسيالدر	اليوم	مدى

العام.	التعليم	بمنهاج	الصف	تالميذ	كافة	توصل	ولضمان

 الفصل الخاص 
(نصف يوم ويوم كامل)

	ال	الذين	(IEPs)	ديالفر	للتعليم	نامجبر	ذوي	التالميذ	فقط	يخدم	اسيدر	فصل	عن	ةعبار	هو

	ويتمتع	.(SCIS)	مدمجة	بيئة	ذي	خاص	فصل	أو	العام	التعليم	فصل	في	احتياجاتهم	تلبية	يمكن

	والنمو	والتعليمية،	األكاديمية	الخصائص	من	متشابهة	بمستويات	الخاص	الفصل	في	الطالب

	معلم	الخاصة	اسيةالدر	الفصول	ويقود	السلوك.	ةإدار	احتياجات	أو/و	البدني،	والنمو	االجتماعي،

	ويتضمن	أكثر.	أو	واحد	مهني	مساعد	لديه	يكون	ما	وغالبا	الخاصة	االحتياجات	لذوي	للتعليم

.تلميذا	12-6	الخاص	الفصل

اإللحاق الداخلي

	 لخمس	يقدم	الخاصة	االحتياجات	ذوي	األطفال	للتعليم	نامجبر	عن	ةعبار	هو	الداخلي	اإللحاق

	قبل	من	معتمد	نامجبر	بواسطة	األسبوع،	في	أيام	خمسة	لمدة	األقل،	عىل	اليوم	في	ساعات

	خاص	نامجالبر	هذا	.يوميا	ساعة	24	مدار	عىل	عايةالر	األطفال	فيه	يتلقى	موقع	في	الوالية

.يوميا	ساعة	24	مدار	عىل	عايةالر	الخاصة	احتياجاتهم	تتطلب	الذين	باألطفال

ً ً

ً

ً

ً

ً
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دعم وخدمات إضافية

	يمكن	التي	األخرى	الدعم	وأشكال	الخدمات	من	عدد	هناك

	امجالبر	إىل	إضافة	ديالفر	التعليم	نامجبر	بها	يوصي	أن

أسفله.	وصفها	تم	التي

	الذي	التلميذ	مع	يعمل	معاون	هو	المساعد المهني

	في	أو	ديفر	بشكل	(IEP)	ديالفر	للتعليم	نامجبر	لديه

	احتياجات	المهنيون	المساعدون	يدعم	ة.صغير	مجموعة

	وصحة	بسلوك	المتعلقة	االحتياجات	ذلك	في	بما	ةاإلدار

التلميذ.

	من	أي	هي	(AT)ة التقنية المساعدة األجهز

	استخدامها	يتم	التي	النظم	أو	المنتجات	أو	المعدات

	تحسينها	أو	عليها	الحفاظ	أو	الوظيفية	ةالقدر	لزيادة

	اتصال	وحدة	اتصال،	جهاز	مثال:)	المعاق	الطفل	عند

	التعليم	لجنة	حددت	إذا	.(كومبيوتر	جهاز	،FM بموجات

	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي

(CPSE)	أن	طفلكم	بحاجة	إىل	أي	جهاز	للتكنلوجيا	

	التعليم	نامجبر	في	مدرجا	ذلك	يكون	سوف	المساعدة،

	التقنيات	حول	المزيد	عىل	فللتعر	به.	الخاص	ديالفر

.https://www.schools	ابطالر	ةزيار	يرجى	المساعدة،

nyc.gov/special-education/supports-and-

 .services/assistive-technology

ً

	الذين	األطفال	لبعض	ةمتوفر	دوجة اللغةالخدمات مز

	بإلحاق	التوصية	تمت	إذا	اإلنكليزية.	غير	بلغة	يتحدثون

	يمكن	الخاصة،	االحتياجات	لذوي	للتعليم	بفصل	الطفل

	إىل	يحتاج	الطفل	أن	ديالفر	التعليم	نامجبر	يذكر	أن

	بتقديم	التوصية	تمت	إذا	أو،	اللغة.	دوجمز	اسيدر	فصل

	يذكر	أن	يمكن	للطفل،	النطق	عيوب	عالج	خدمات

	الحصول	إىل	يحتاج	الطفل	أن	ديالفر	التعليم	نامجبر

	دوجمز	خدمات	ممقد	من	النطق	عالج	خدمات	عىل

اللغة.

ِّ

	التعليم	نامجبر	كان	إذا	ةمتوفر	تكون	قد	خدمات النقل

	للتعليم	بفصل	بإلحاقه	يوصي	لطفلكم	(IEP)	ديالفر

	ذوي	لتعليم	فصل	أو	الخاصة،	االحتياجات	لذوي

	للتعليم	نامجبر	في	مدمجة،	بيئة	في	الخاصة	االحتياجات

	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي

	لذوي	التعليم	لجنة	تقوم	سوف	كذلك،	األمر	كان	إذا

	خدمات	لتقديم	تيببالتر	والمدرسة	الخاصة	االحتياجات

	النقل.

	بتقديم	يوصي	لطفلكم	ديالفر	التعليم	نامجبر	كان	إذا

	االحتياجات	ذوي	لتعليم	المتجول	المعلم	خدمات

	تقديمها	تم	الصلة	ذات	خدمات	أي	أو/و	(SEIT)	الخاصة

	عايةر	نامجبر	أو	المدرسة،	قبل	ما	حلةمر	في	لطفلكم

(DOE)التعليم	ةإدار	تقوم	فلن	المنزل،	في	أو	األطفال،
	حول	المعلومات	من	لمزيد	النقل.	خدمات	بتوفير

	المدرسة،	قبل	ما	لخدمات	النقل	تكاليف	تعويض

	/https://www.schools.nyc.govابطالر	ةزيار	يرجى
special-education/supports-and-services/

related-services	وانتقل	إىل	أسفل	الصفحة.

	قبل	ما	حلةمر	لتالميذ	متوفر	دعم السلوك	خدمات

	سبيل	عىل	تعلمهم.	مع	سلوكهم	يتداخل	الذين	المدرسة

	أو	عليه	اخطر	تشكل	بطريقة	طفلي	فيتصر	قد	المثال،

	إعاقة	عن	ناتجة	السلوكيات	هذه	تكون	قد	اآلخرين.	عىل

	أن	يمكن	االجتماعي.	أو	العاطفي	النمو	في	تأخر	أو	ما

	نامجبر	في	السلوك	دعم	خدمات	عىل	األطفال	يحصل

	فالتصر	عىل	لمساعدتهم	بهم	الخاص	ديالفر	التعليم

اسي.الدر	الفصل	داخل	وفعال	آمن	بشكل

ً

	يتعين	التعلم،	عملية	مع	الطفل	سلوك	يتعارض	عندما

	الوظيفي	للسلوك	تقييما	تجري	أن	التقييم	وكالة	عىل

(FBA)	فللتعر	عىل	سبب	اطانخر	الطفل	في	ذلك	

	كانت	إذا	بالبيئة.	السلوك	ذلك	عالقة	هي	وما	السلوك

	عليكم	يجب	طفلكم،	سلوك	بخصوص	انشغاالت	لديكم

	لجنة	إىل	المقدم	اإلحالة	خطاب	في	ذلك	إىل	ةاإلشار

(CPSE))الصفحة	،(8	وعند	لقائكم	مع	مسؤولي	وكالة	

	للسلوك	تقييم	اءبإجر	مطالبتهم	عليكم	يتعين	التقييم،

(.FBA	الوظيفي 	لجنة	اجتماع	خالل	الفريق	يقوم	سوف	)

(CPSE)	باستخدام	تقييم	السلوك	الوظيفي	(FBA )
	خطة	تصف	.(BIP)	السلوكي	للتدخل	خطة	لوضع

	سيتم	التي	اتيجياتاالستر	(BIP)	السلوكي	التدخل

	السلوكيات	استبدال	عىل	الطفل	لمساعدة	استخدامها

مناسبة.	أخرى	بسلوكيات	الصعبة

ً

	امجالبر	من	للعديد	يمكن	،(BIP)	خطة	إىل	وباإلضافة

	المشاكل	معالجة	أعاله	نوقشت	التي	والخدمات

السلوكية.

َّ 	لبعض	لاسي المطوبخدمات العام الدر	يوصى

	شهري	خالل	الخدمات	لتلقي	يحتاجون	الذين	التالميذ

	دون	الحيلولة	أجل	من	آب	/وأغسطس	تموز	/يوليو

	يواجه	سوف	نموهم.	مستويات	في	كبير	اجعتر	حدوث

	من	معقول	غير	قدر	إىل	احتاج	إذا	"اكبير	اجعاتر"	الطفل

	األهداف	وضع	إلعادة	اسيةالدر	السنة	بداية	في	الوقت

	السنة	نهاية	في	يتقنها	الطفل	كان	التي	والغايات

	قد	طفلكم	أن	(CPSE)	لجنة	قررت	إذا	السابقة.	اسيةالدر

	اسيةالدر	السنة	خدمات	يتلق	لم	إذا	اكبير	اجعاتر	يواجه

	بهذه	توصي	سوف	فقط	الحين	ذلك	في	المطولة،

	كان	وإذا	.(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	في	الخدمات

	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	تدرج	سوف	كذلك،	األمر

	ضمن	بيانا	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة

	التوصية.	هذه	أسباب	يشرح	ديالفر	التعليم	نامجبر

ً ً

ً ً

ً

https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-and-services/assistive-technology
https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-and-services/assistive-technology
https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-and-services/assistive-technology
https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-and-services/related-services
https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-and-services/related-services
https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-and-services/related-services
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	خدمات	عىل	األطفال	حصول	عىل	اآلباء	يوافق	أن	يجب

	ل.المطو	اسيالدر	العام ّ

ترتيب الخدمات

	تطلب	سوف	،(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	وضع	بعد

تقدموا	أن	التلميذ،	(ة)والد	بصفتكم	،(CPSE)	لجنة	منكم

	تقديم	في	البدء	أجل	من	بموافقتكم	خطيا	تصريحا

  "ةالمستنير	الموافقة" 	باسم	ذلك	ويدعى	الخدمات.
	إذا	أو	هذا	الموافقة	تقديم	طلب	عىل	الوالد	يجب	لم	إذا

	تيببالتر	تقوم	لن	(CPSE)	لجنة	فان	الموافقة،	فضر

كنتم	إذا	آخر.	اءإجر	أي	اتخاذ	يتم	ولن	خدمات،	أي	لتقديم

	للحصول	26	الصفحة	اجعوار	الطفل،	حضانة	تتولون

إضافية.	إرشادات	عىل

	

ً ً

	

	امجالبر	لجميع	تيبالتر	مسؤولية	التعليم	ةإدار	تتحمل

 (IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	في	المدرجة	والخدمات
الخدمات:	تبدأ	سوف	األولي.

	لخدمات	السن	أهلية	تحقق	من	األول	اليوم	في 		

	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

أو	المدرسة؛

	ً ً 	توقيع	تاريخ	من	اسيادر	يوما	60	يتجاوز	ال	موعد	في 	

	التقييم	اءإجر	عىل	الموافقة"	ةاستمار	عىل	(ة)الوالد

	األولي	االجتماع	تاريخ	من	اسيادر	يوما	30	أو	"األولي

أوال.	جرى	أيهما	،(CPSE)	للجنة

ً ً

	عىل	الخدمات	تقديم	لبدء	المتوقع	التاريخ	ذكر	سيتم

 (IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر

	تيبالتر	حول	أسئلة	أو	اتاستفسار	أي	لديكم	كانت	إذا

	التعليم	لجنة	بمدير	االتصال	يرجى	والخدمات،	امجللبر

	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي

(CPSE)  
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نامج والخدماتمواقع البر

	توصيات	بحسب	والخدمات	امجالبر	مواقع	تحديد	يتم

	ه.وعمر	للطفل	(IEP)	للتلميذ	ديالفر	التعليم	نامجبر

	الخاص	ديالفر	التعليم	نامجبر	توصيات	فةلمعر

	التعليم	وخدمات	امجبر"	قسم	اجعةمر	الرجاء	بطفلكم،

	نامجبر	في	"بها	الموصى	الخاصة	االحتياجات	لذوي

	للعديد	بالنسبة	به.	الخاص	(IEP)	ديالفر	التعليم

	لذوي	التعليم	خدمات	تقديم	يمكن	األطفال،	من

	التعليم	ةإلدار	شامل	نامجبر	في	الخاصة	االحتياجات

	نامجبر	أو	(3K)	امجبر	من	(DOE)	كنيويور	بمدينة

 (Pre-K for All)	للجميع	الروضة	قبل	ما	صف

 الذين (IEP)دي نامج التعليم الفراألطفال ذوي بر
يوصي بحصولهم عىل خدمات المعلم المتجول 

 أو / و(SEIT)لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
الخدمات ذات الصلة

	فإنه	سنوات،	3	العمر	من	يبلغ	طفلكم	كان	إذا 		

 (3K)	نامجبر	في	الخدمات	عىل	الحصول	يستطيع
	طلب	تقديم	ويمكنكم	العام،	للتعليم	المجاني

	عبر	ةالمتوفر	القبول	عمليات	خالل	من	االلتحاق

	/https://www.schools.nyc.govابطالر
 enrollment/enroll-grade-by-grade/3k

	فإنه	سنوات،	4	العمر	من	يبلغ	طفلكم	كان	إذا 		

Pre-K)نامجبر	في	الخدمات	عىل	الحصول	يستطيع
for All)المجاني	للتعليم	العام،	ويمكنكم	تقديم	

	ةالمتوفر	القبول	عمليات	خالل	من	االلتحاق	طلب

	/https://www.schools.nyc.govابطالر	عبر
 enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k

	سنوات،	4	أو	3	العمر	من	يبلغ	طفلكم	كان	إذا 		

	تابع	غير	نامجبر	في	الخدمات	عىل	الحصول	فيمكنه

	الطفولة	حلةمر	في	للتعليم	(DOE)	التعليم	ةإلدار

	آخر	مكان	في	أو	ة،األسر	منزل	في	أو	ة،المبكر

	وفق	الطفل	أمر	أولياء	أنتم،	تحددونه	األطفال	عايةلر

	العائلة.	وتفضيالت	طفلكم	احتياجات

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	تقوم	ال 		

	لاللحاق	تيببالتر)CPSE(		المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

	إىل	بالتقدم	مهتمين	كنتم	إذا	العام.	التعليم	امجببر

	التابعة	الروضة	قبل	ما	صف	امجوبر	(3K)	امجبر

 3	الصفحة	اجعةمر	يرجى	التعليم،	ةإلدار

(IEPs)ديامج للتعليم الفراألطفال ذوي بر
خاص فصل أو خاص لفصل هم بحضورالموصى 

 (SCIS)في بيئة مدمجة 
	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	تقوم	سوف 	

	تيببالتر(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة

	لذوي	للتعليم	نامجبر	في	للطفل	مناسب	إللحاق

	الروضة.	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات

	لذوي	التعليم	بلجنة	االتصال	معلومات	فةلمعر

	لذوي	التعليم	ولجنة(CSE)	الخاصة	االحتياجات

	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات

(CPSE)،	اجعوار	الصفحة	37  

	

	صف	امجوبر	(3K)	امجبر	في	الفصول	هذه	تتوفر 		

	ذلك	في	بما	التعليم،	ةإلدار	التابعة	الروضة	قبل	ما

	المنطقة	ومدارس	الروضة،	قبل	ما	صف	اكزمر

	لذوي	التعليم	امجبر	إىل	باإلضافة	التعليمية،

	توفير	سيتم	المجتمعية.	الخاصة	االحتياجات

	نامجبر	في	بها	الموصى	والخدمات	امجالبر	جميع

	تبهر	الذي	االلحاق	في	لطفلكم	(IEP)	ديالفر	التعليم

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	مسؤول

	بكم.	الخاص	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

	لطفلكم	(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	أوصى	إذا 		

	متكاملة	بيئة	في	خاص	بفصل	أو	خاص	بفصل

(SCIS)،	فال	اليز	يتم	تشجيعكم	عىل	التقديم	

	تقدمتم	إذا	الروضة.	قبل	ما	صف	أو(3K)	امجلبر

	تمواختر	مقعد،	عىل	وحصلتم	لاللحاق،	بطلب

	الروضة،	قبل	ما	صف	أو	(3K)	امجبر	في	المداومة

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	فستعمل

	للتوصية	معك	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

	ديالفر	التعليم	نامجبر I في	المناسبة	بالخدمات

(IEP)	لطفلكم	والتي	يمكن	أن	تدعم	طفلكم	في	

	أن	يمكنكم	وقت،	أي	في	تختارونه.	الذي	نامجالبر

	التعليم	لجنة	مقابلة	نامجالبر	موظفو	أو	أنتم	تطلبوا

	ةالمدرس	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي

(CPSE)	لمناقشة	ما	إذا	كان	طفلكم	بحاجة	إىل	مدع	

نامج.البر	في	هتوفير	يمكن	مما	أكثر

ٍ

كة احتياجات التنقل والوصول لمحدودي الحر

	التلميذ	فإن	المدارس،	في	التنقل	من	التمكين	لغرض

	اجهاز	يستخدم	الذي	هو	كةالحر	عىل	المحدودة	ةالقدر	ذي

	عىل	المساعدة	جهاز	ك،المتحر	الكرسي	مثل	-	للتنقل

	محيط	في	للنقل	د--المنفر	العكاز	أو	ات،والعكاز	المشي،

	بصعوبة	المدرسة	محيط	في	يتنقل	تلميذ	أي	أو	المدرسة،

	ضعف	بسبب	ذلك	كان	سواء	انه،أقر	من	أبطأ	ةبوتير	أو/و

آخر.	سبب	أي	أو	التحمل،	عدم	أو	العضالت،

ً

	معلم	خدمات	عىل	الطفل	بحصول	التوصية	تمت	إذا

	أو/و	(SEIT)	الخاصة	االحتياجات	لذوي	للتعليم	متجول

	امجبالبر	االتصال	الوالد	عىل	يجب	الصلة،	ذات	الخدمات

الموقع.	في	التنقل	تسهيالت	فةلمعر	ةمباشر

	أو	خاصة	بفصل	طفلكم	بإلحاق	التوصية	تمت	إذا

	لذوي	التعليم	لجنة	فإن	متكاملة،	بيئة	في	خاص	فصل

(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات
	تيبالتر	عند	التنقل	احتياجات	استيفاء	تضمن	سوف

اإللحاق.	لذلك

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
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حقوق اآلباء

عاية البديلةالر

	بسلطة	بالتبني	أو	للطفل	الطبيعيون	اآلباء	يتمتع

	لذوي	بالتعليم	المتعلقة	اتارالقر	التخاذ	دةمنفر

	هذه	إلغاء	يتم	لم	طالما	لطفلكم،	الخاصة	االحتياجات

	الطفل	كان	وإذا	منها.	الحد	أو	تسليمها،	أو	الحقوق،

	بذل	بعد	لوالديه	التوصل	يتم	ولم	للحضانة	مأوى	في

	من	سيحدد	(CPSE)	لجنة	مدير	فإن	معقول،	جهد

	للطفل	الحاضن	للوالد	ويجوز	."الوالد"	محل	سيحل

	عندما	الوالد	دور	يلعب	أن	للحضانة	مأوى	في	هو	الذي

	تسليمها،	يتم	أو	الطبيعيين	الوالدين	حقوق	إلغاء	يتم

	الطبيعيين	الوالدين	حقوق	من	الحد	القاضي	قرر	إذا	أو

	الوالدان	كان	إذا	أو	التعليمية،	اتارالقر	اتخاذ	في

	هذه	في	بالتبني	والد	للطفل	يكون	عندما	متوفيان.

	بديل	كوالد	بالتبني	الوالد	تعيين	ميلز	ال	فإنه	الظروف،

	اضألغر	"الوالد"	تعريف	بالفعل	يستوفي	ألنه	للتلميذ

	اآلباء	أحد	كنتم	إذا	الخاصة.	االحتياجات	لذوي	التعليم

ّ

ّ

	اتخاذ	حق	لديكم	كان	إذا	ما	فةمعر	وتريدون	بالتبني

	حضانة	وكالة	في	بالعاملين	اتصلوا	التعليمية،	اتارالقر

	للطفل	القانوني	الوضع	عن	المزيد	فةلمعر	الطفل

	بمكتب	االتصال	كذلك	يمكنكم	الوالدين.	وحقوق

	خدمات	ةإلدار	التابع	والتوظيف	التعليم	اتمبادر

	أو 212-453-9918	قمالر	عىل	(SAC) 	األطفال

 	العنوان	عىل	اإللكتروني	البريد	عبر

....education unit@acs nyc gov

mailto:education.unit@acs.nyc.gov
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التالميذ المقيمون في سكن مؤقت  

 	مأوى	بدون	األشخاص	اكزمر	في	المقيمون	التالميذ

	الحقوق،	ببعض	يتمتعون	مؤقتة	معيشية	أوضاع	في	أو

	والخدمات	العام	التعليم	نفس	إىل	الوصول	ذلك	في	بما

	وسوف	دائم.	سكن	مقر	لديهم	الذين	للتالميذ	تتوفر	التي

 	مؤقت،	سكن	في	المقيمين	التالميذ	وحدة	تقوم

	عىل	باإلجابة	ك،نيويور	لمدينة	التعليم	ةالدار	التابعة

	المقيمين	التالميذ	حقوق	بشان	الدعم	وتقديم	أسئلتكم

 / بالسيدة	االتصال	يرجى	مؤقتة.	مساكن	في
	Marygrace Ponzio عبر	الهاتف	عىل	

	عىل	اإللكتروني	البريد	عبر	أو 718-391-6845	قمالر

.ovg.cny.hoolsonzio@scMP	العنوان

 	االتصال	معلومات	أو	إقامتكم	محل	عنوان	تغير	وإذا

	لذوي	التعليم	لجنة	إبالغ	يرجى	السنة،	خالل	بكم

(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات
	لذوي	التعليم	بلجنة	االتصال	معلومات	فةلمعر

	لذوي	التعليم	ولجنة	(CSE)	الخاصة	االحتياجات

،المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات (CPSE)
37الصفحةاجعوار

إنهاء خدمات التعليم لذوي االحتياجات 

حلة ما قبل المدرسةالخاصة في مر

سحب الموافقة

	التعليم	خدمات	تقديم	عىل	موافقتكم	سحب	يمكنكم	

	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي

	سحب"	باسم	أيضا	فيعر	وهذا	وقت.	أي	في	لطفلكم

	خطيا	الموافقة	سحب	طلب	يكون	أن	ويجب	."الموافقة

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	للجنة	تقديمه	يتم	وأن

	تقومون	عندما	.(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

موافقتكم:	بسحب

ً

ً

■ 	لذوي	التعليم	لجنة	لكم	ترسل	أن	يجب		

	الروضة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات

	خدمات	جميع	إنهاء	سيتم	بأنه	يفيد	اإشعار

	غضون	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

اإلشعار.	إرسال	تاريخ	من	تقويمية	أيام	10

ً

■ 	خدمات	بأي	طفلكم	ذلك	بعد	يتوصل	ولن		

	يشمل	وهذا	الخاصة.	االحتياجات	لذوي	للتعليم

	والتكنولوجيا	الخاصة،	النقل	خدمات	أيضا

نامج.البر	وتعديالت	المساعدة،

ً

	تغيير	في	الحق	لديكم	سيكون	،	الموافقة	سحب	بعد

	لخدمات	طفلكم	تقييم	إعادة	تتم	أن	دتمأر	إذا	كم.ارقر

	قبل	ما	حلمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	جديد	خطاب	كتابة	عليكم	يتعين	فسوف	المدرسة،

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	للجنة	وتقديمه	لإلحالة

	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	في

إلغاء التصنيف

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	كذلك	تحدد	قد

	مؤهال	يعد	لم	التلميذ	أن	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في

	الخاصة.	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	لتلقي

	لذوي	التعليم	لجنة	تقوم	سوف	كذلك،	األمر	كان	إذا

(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات
	لجنة	تقوم	سوف	ذلك،	وقبل	الطفل.	تصنيف	بإلغاء

(CPSE)	بإعادة	تقييم	الطفل	اءوإجر	اجتماع	لتحديد	

	لذوي	التعليم	خدمات	لتلقي	مؤهال	اليز	ال	كان	إذا	ما

	سوف	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات

	تحديد	عىل	بناء	الطفل	تصنيف	إلغاء	ارقر	اتخاذ	يتم

	مؤهال	تجعله	إعاقات	أو	اتتأخر	أي	يظهر	يعد	لم	إذا	ما

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	عىل	للحصول

	عىل	توافقون	ال	كنتم	إذا	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	في

	حقوقكم	استخدام	يمكنكم	طفلكم،	خدمات	إنهاء	ارقر

mailto:MPonzioschools.nyc.gov
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	االطالع	نرجو	القانونية.	األصول	وفق	اءاتاإلجر	اتباع	في

	عن	المعلومات	من	مزيد	عىل	للحصول	29	الصفحة	عىل

القانونية.	األصول	وفق	اءاتاإلجر	اتباع	في	حقوقكم

السجالت

	التقييم	موقع	يزودكم	سوفالوصول إىل السجالت: 

	قبل	فيها	النظر	يتم	سوف	تقارير	أو	تقييمات	ألي	بنسخة

	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	اجتماع	اءإجر

	باإلضافة	بطفلكم.	الخاص	(CPSE)	الروضة	قبل	ما	حلةمر

	نسخ	عىل	الحصول	طلب	في	الحق	لديكم	ذلك،	إىل

	ملف	في	ووضعها	كتابتها	تمت	تقارير	أو	تقييمات	ألي

	إىل	طلب	تقديم	طريق	عن	بذلك	القيام	ويمكنكم	طفلكم.

	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة

	المدرسة.

ائيةحقوق الحماية اإلجر

 الطفل، فإنكم (ة) لطفلكم أمر أساسي. بصفتكم والد(IEP)دي نامج التعليم الفراجعة بركتكم في تطوير ومرإن مشار

دي الخاص بطفلكم. إذا نامج التعليم الفرتملكون كامل الحق والمسؤولية للتأكد من أنكم تفهمون تماما ما هو بر

حلة ما قبل كنتم ال توافقون عىل التوصيات المقدمة في اجتماع لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة في مر

ات المتعلقة بأهلية طفلكم وتقييمه، والخدمات الخاصة به، وإلحاقه. ارالمدرسة، فلكم الحق في استئناف القر

أنتم تتمتعون بالحقوق التالية: 

■ يجب أن يتم إعالمكم بالشكل الكافي، باللغة أو وسيلة التواصل المفضلة، فة الكاملة: الحق في المعر 	

ات التعليمية الخاصة بطفلكم. يوجد في هذا الدليل العائلي وصف لبعض اربحقوقكم في عملية اتخاذ القر

الحاالت التي سيطلب فيها منكم تقديم موافقتكم. يعني تقديم الموافقة أنه قد تم إبالغكم بشكل كامل 

حون كتابة بأنكم اءات التي توافقون عليها، وأنكم تصروبلغتكم المفضلة بكافة المعلومات المتعلقة باإلجر

اءات وتوافقون عليها، وبأن اإلشعار الذي توصلتم به يتضمن معلومات السجالت التي قد فهمتم هذه اإلجر

ف إذا كان األمر كذلك. ويعني هذا الحق أيضا أنكم ف ما عليها ويحدد من هو هذا الطرسوف يتم إطالع طر

تفهمون أن الموافقة طوعية من جانبكم ويمكنكم سحبها في أي وقت. يرجى العلم بأن سحب موافقتكم ال 

اء الذي حدث بعد أن قدمتم موافقتكم وقبل أن تقوموا بسحبها. يلغي اإلجر

■ كة في اجتماعات لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة في لديكم الحق في المشاركة: الحق في المشار 	

فون طفلكم أو حلة ما قبل المدرسة. ويتضمن ذلك الحق في إحضار أشخاص آخرين إىل هذا االجتماع يعرمر

 ة تحديد موعد للخدمات الموصى بها يناسبكم كذلك. اية مهنية. واالجتماعات لمناقشة ضرورلديهم در

تيب لتوفير مترجم في ك بالترة التعليم لمدينة نيويورإذا كنتم بحاجة إىل مترجم شفوي، سوف تقوم إدار

 ساعة عىل األقل من إبالغ اللجنة. 72ف ظر

■ ات المدرسة التي يتم اتخاذها فيما يخص طفلكم. اراض عىل قر لكم الحق في االعترالحق في التحدي: 	

ار يؤثر عىل تعليم طفلكم أو عىل حل اض عىل أي قريمكنكم طلب الوساطة أو جلسة استماع محايد لالعتر

كة في جلسة الوساطة أو جلسة االستماع المحايد، سوف تقوم الخالفات. إذا كنتم بحاجة إىل مترجم للمشار

اجعوا حقوقكم في ات، راره. للمزيد من المعلومات حول حقكم في تحدي القرتيب لتوفيرة التعليم بالترإدار

.29اءات وفق األصول القانونية في بداية الصفحة اتباع اإلجر

■ لديكم الحق بطلب دي: نامج التعليم الفرد إضافي من اآلباء األعضاء الجتماع برالحق في حضور فر 	

 ساعة 72دي من خالل تقديم الطلب قبل نامج التعليم الفرد إضافي من اآلباء األعضاء الجتماع برحضور فر

د إضافي من اآلباء األعضاء. فة معنى فر لمعر25الصفحة اجعوا دي. رنامج التعليم الفرمن موعد اجتماع بر
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	التعليم	نامجبر	من	نسخة	(CPSE)	لجنة	مدير	لكم	وسيقدم

	أيضا	يمكنكم	اللجنة.	اجتماع	بعد	بطفلكم	الخاص	ديالفر

وقت.	أي	في	نسخة	طلب

	طفلهم،	سجل	في	دةوار	بيانات	عىل	اآلباء	يوافق	ال	قد

	نامجبر	أو	التقارير	أو	التقييمات	في	مدرج	هو	ما	مثل

	طلب	تقديم	يمكنكم	كذلك،	الحال	كان	إذا	دي.الفر	التعليم

	الخالف.	نقط	لمناقشة	(CPSE)	لجنة	مع	لالجتماع	خطي،

دقيقة،	غير	ألنها	البيانات	من	اءأجز	تعديل	اللجنة	تقرر	وقد

	عىل	الحفاظ	في	التلميذ	حقوق	تنتهك	أو	مضللة،	أو

	البيانات	عىل	تطرأ	اتتغيير	بأي	إبالغكم	سيتم	الخصوصية.

	الةإز	عىل(CPSE)	لجنة	توافق	لم	إذا	بطفلكم.	الخاصة

	شواغلكم	معالجة	تتم	ولم	عليها	توافقون	ال	التي	اءاألجز

	ئيسر	إىل	خطاب	كتابة	فيمكنكم	يرضيكم،	الذي	بالشكل

	عىل	ينص	(CSE)	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة

	يلي:	ما

	

■  	مضللة،	دقيقة،	غير	أنها	تعتقدون	التي	المعلومات		

طفلكم؛	لحقوق	انتهاك	فيها	أو

	احتواء	سيتم	أنه	تعتقدون	ما	هي	السجالت	■	

	فيها؛	المعلومات

■ 	غير	المعلومات	أن	تعتقدون	جعلكم	الذي	السبب		

	طفلكم؛	لحقوق	انتهاك	فيها	أو	مضللة	أو	دقيقة

	السجالت.	في	اءهاإجر	حونهاتقتر	التي	اتالتغيير	■	

	طفلكم	ملف	في	الرسالة	هذه	CPSE	لجنة	تضع	سوف

	السجالت	من	البيانات	شطب	أو	تعديل	تقرر	أن	ويمكنها

	إىل	استئناف	طلب	تقديم	يمكنكم	كما	.امبرر	ذلك	كان	إذا

	،A-820	المستشار	تعليمات	بموجب	اقبالمر	المدير

" بالسجالت.	حفظ	التالميذ؛	سجالت	عىل	واالطالع	السرية"

ً

ائيةحقوق الحماية اإلجر

	عىل	أو	(CPSE)	لجنة	اءاتإجر	عىل	توافقون	ال	كنتم	إذا

	في	الطعن	فيمكنكم	األمور،	هذه	في	اءاتإجر	اتخاذ	فضهار

اءات:إجر	التخاذ	فضهار	في	أو	التعليم	ةإدار	اءاتإجر

	جلسة	هناك	تكون	سوف	الوساطة،	أثناء	الوساطة:

	فوطر	(CPSE)	لجنة	أعضاء	وأحد	أنتم	فيها	كونتشار

	ةوإدار	أنتم	وتشجيعكم	بمساعدتكم	يقوم	محايد	ثالث

	أو	بتحديد	يقوم	ال	الوسيط	اتفاق.	إىل	للتوصل	التعليم

	في	يتمثل	الوسيط	دور	فإن	ذلك،	وبخالف	ات.ارقر	إصدار

	حل	إىل	التوصل	أجل	من	التعليم	ةوإدار	أنتم	مساعدتكم

	خطاب	توجيه	عبر	وسيط	تعيين	طلب	ويمكنكم	مقبول.

	المحلي.	الوساطة	كزمر	إىل	خطي

	ابط:الر	اجعةمر	يرجى	الوساطة،	حول	المزيد	فةلمعر

https://www.schools.nyc.gov/special-
  .education/help/resolving-issues

https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/resolving-issues
https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/resolving-issues
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	يمكنكم	التلميذ،	والد	بصفتكم	جلسة االستماع المحايد:

	اءإجر	ذلك	ويعتبر	محايد.	استماع	جلسة	عقد	طلب	تقديم

	تقابلون	سوف	المحايد،	االستماع	جلسة	خالل	قانونيا.

 (التعليم	ةبإدار	موظفا	ليس)	االستماع	جلسة	مسؤول
	يستمع	سوف	كم.نظر	وجهة	من	القصة	تعرضون	وسوف

	التعليم،	ةإدار	ممثل	وإىل	إليكم	االستماع	جلسة	مسؤول

	سيتخذ	ثم	والوثائق،	الشهود	من	األدلة	عىل	يطلع	وسوف

	وما	تموها.أثر	التي	المسائل	حل	كيفية	بشان	خطيا	اارقر

	سوف	محايد،	استماع	جلسة	عقد	طلب	تقديم	يتم	أن

	مصطلح	أحيانا	عليها	يطلق) "افعةالمر	تحقيقات"	تطبق

	الحالي	إلحاقه	في	سيبقي	طفلكم	أن	يعني	وهذا	."(التعليق"

	أن	إىل	العادلة	التحقيقات	اءاتإجر	قهاتستغر	التي	للمدة

	التعليم.	ةإدار	مع	اتفاق	إىل	التوصل	يتم	أو	المسألة	تحل

	كتابيًّا	المحايد	االستماع	جلسة	عقد	طلبات	تقديم	يجب

	العنوان:	عىل	المحايد	االستماع	جلسات	مكتب	إىل

ً

ً ً

Impartial Hearing Office 
 131 Livingston Street

 Room 201
 Brooklyn, New York 11201

الهاتف: 935-3280 (718)  

ihoquest@schools.nyc.gov :البريد اإللكتروني

المحايد:	االستماع	جلسة	عقد	طلب	يكون	أن	يجب

■ 	ً المحايد؛	االستماع	مكتب	إىل	اليد	بخط	مكتوبا	

■ 	التلميذ	تعريف	قمور	وعنوانه،	طفلكم،	اسم	يذكر		

 ؛(اآلن	لديه	كان	إذا)	به	الخاص

■ 	يحدد	أو)	طفلكم	هايحضر	التي	المدرسة	اسم	يذكر		

	؛	(بعد	بالمدرسة	يلتحق	لم	طفلكم	أن

■ 	الذي	والحل	يقلقكم	بما	المتعلقة	الحقائق	يصف		

و	حونه؛تقتر

■ به.	الخاصة	االتصال	ومعلومات	الوالد	اسم	يتضمن	

	يمكنك	والتي	بها،	الموصى	الطلب	ةاستمار	تتوفر

	لجنة	لدى	المحايد،	لالستماع	جلسة	عقد	لطلب	استخدامها

	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

)CPSE(،	أو	مكتب	جلسات	االستماع	المحايد،	أو	عىل	

	/https://www.schools.nyc.govابطالر	عبر	نتاإلنتر
special-education/help/impartial-hearings.

mailto:ihoquest@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/impartial-hearings
https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/impartial-hearings
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فع طلب عقد جلسة االستماع عملية التسوية عند ر

	عقد	لطلب	تقديمكم	من	يوما	15	غضون	في	المحايد:

	بالعمل	التعليم	ةإدار	تقوم	سوف	المحايد،	االستماع	جلسة

	طلب	في	بوصفها	قمتم	التي	القضايا	حل	أجل	من	معكم

	ثالث	وهناك	للتسوية.	اجتماع	خالل	المحايد	االستماع

	للتسوية:	اجتماع	عقد	فيها	يتم	لن	حاالت

	عن	التنازل	عىل	كتابة	التعليم	ةوإدار	أنتم	وافقتم	إذا1.  

	االستماع	مكتب	إخطار	ويجب	التسوية،	اجتماع

	محايد	استماع	جلسة	لعقد	موعد	وتحديد	المحايد

	.تقويميا	يوما	14	غضون	في

	االستماع	جلسة	عقد	طلب	بسحب	قمتم	إذا	2	.

	ار.القر	اتخاذ	اجتماع	عقد	حينها	ميلز	ال	فإنه	المحايد،

	موثقة	بمحاوالت	التعليم	ةإدار	قامت	ما	وإذا	3	.

	ولم	التسوية،	اجتماع	لعقد	معكم	موعد	لتحديد

	التسوية	جلسة	عن	لواتتناز	لم	أو	كةبالمشار	تقوموا

	المحايد	االستماع	مسؤول	إبالغ	يجب	حينها	كتابة،

طلبكم.	فضبر	تطالب	أن	التعليم	ةإلدار	ويحق

ً ً

	يقدم	سوف	المحايد،	االستماع	جلسة	عقد	طلب	تلقي	بعد

	المحايد.	االستماع	لعملية	وصفا	االستماع	مكتب	لكم

	عقد	موعد	لتحديد	التعليم	ةوبإدار	بكم	االتصال	يتم	سوف

	بالتاريخ	كتابة	إعالمكم	وسيتم	المحايد	االستماع	جلسة

	االستماع.	لجلسة	المجدول	والمكان	والوقت

ً

	ةإدار	وموظفو	أنتم	تقومون	سوف	االستماع،	جلسة	خالل

	انتهاء	وبعد	لدعمها.	األدلة	وتقديم	مواقفكم	بشرح	التعليم

	بكتابة	الجلسة	عن	المسؤول	سيقوم	االستماع،	جلسة

	ارقر	يستند	البريد.	عبر	منه	بنسخة	توصلون	وسوف	ار،قر

	المقبولة	األدلة	إىل	بالكامل	االستماع	جلسة	عن	المسؤول

	ار.القر	وأسس	أسباب	ذلك	ويتضمن	االستماع.	جلسة	في

	بالحق	التعليم	ةوإدار	أنتم	ارالقر	إشعار	يبلغكم	سوف

	لوالية	التابع	اجعةالمر	مسؤول	أمام	ارالقر	استئناف	في

	في	لالستئناف	طلب	بتقديم	تقوموا	لم	وإذا	ك.نيويور

	سوف	ار،القر	إشعار	استالم	تاريخ	من	يوما	40	غضون

	مسؤول	هأصدر	الذي	ارالقر	بقبول	افاألطر	جميع	يطالب

االستماع.	جلسة

اجعة التابع لوالية طلب االستئناف من مسؤول المر

	الذي	ارالقر	استئناف	طلب	تقديم	يمكنكمك: نيويور

	اجعةالمر	مسؤول	إىل	المحايد	االستماع	مكتب	هأصدر

	إن	الخالفات.	حل	نحو	أخرى	كخطوة	ك،نيويور	لوالية	التابع

	أن	حين	وفي	قانونية.	عملية	عن	ةعبار	هو	االستئناف	طلب

	محددة	الطعن	تقديم	اءاتإجر	فإن	مطلوب،	غير	المحامي

	الطلب.	فصر	أو	التأخير	لتجنب	بالضبط	اتباعها	ويجب

.https://www.sro	ابطالر	عىل	موضحة	العملية	هذه
nysed.gov/book/overview-part-279-revised-

.2017-effective-january-1

https://www.sro.nysed.gov/book/overview-part-279-revised-effective-january-1-2017
https://www.sro.nysed.gov/book/overview-part-279-revised-effective-january-1-2017
https://www.sro.nysed.gov/book/overview-part-279-revised-effective-january-1-2017
https://www.sro.nysed.gov/book/overview-part-279-revised-effective-january-1-2017
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االنتقال إىل صف الروضة

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	للتعليم	الهامة	األهداف	ومن

	بصف	لاللتحاق	الطفل	إعداد	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في

	في	الروضة	بصف	األطفال	يلتحق	فيه.	والنجاح	الروضة

	فيها	يبلغون	التي	التقويمية	السنة	من	أيلول	/سبتمبر	شهر

	في	الروضة	صف	إىل	االنتقال	عملية	وتبدا	الخامسة.	سن

	ما	حلةمر	في	الطفل	يكون	بينما	السابقة،	اسيةالدر	السنة

المدرسة.	قبل

	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	يتلقى	طفلكم	كان	إذا

	في	كونتشار	فسوف	المدرسة،	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة

	فيه	تقومون	الذي	الوقت	نفس	في	منفصلتين	عمليتين

 التقديم للمدارس	الروضة:	بصف	لاللتحاق	طفلكم	بإعداد

لصف الروضةدي نامج التعليم الفروإعداد بر (IEP) 

	العمليتين،	هاتين	حول	المعلومات	من	مزيد	عىل	للحصول

	اإلعالمية	االجتماعات	اءإلجر	منيالز	الجدول	فةولمعر

	الموقع	زوروا	ك،نيويور	لمدينة	التعليم	ةإدار	فطر	من

https://www.schools..	اإللكتروني nyc gov/special-
education/preschool-to-age-21/moving-to-

 .kindergarten

https://www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-kindergarten
https://www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-kindergarten
https://www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-kindergarten
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د المصطلحاتمسر

	معوق	تلميذ	(ة)والد	هو	عضو إضافي ممثل لآلباء:

	في	كيشار	المدرسية،	التعليمية	المنطقة	في

	ويساعد(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	فريق	اجتماعات

	أو	معروفة	إعاقة	من	يعاني	الذي	الطفل	(ة)والد

	المتعلقة	التعليمية	اتارالقر	اتخاذ	في	فيها،	مشكوك

	العضو	كةمشار	طلب	في	الحق	اآلباء	يملك	بطفله.

	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	في	لآلباء	الممثل

 (CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة

	نامجبر	في	المكتوبة	األهداف	هي	األهداف السنوية:

	أن	يتوقع	ما	تصف	وهي	،(IEP)	ديالفر	التعليم

	باإلعاقة	المتعلقة	(النواحي)	الناحية	في	الطفل	يحققه

واحد.	عام	ةفتر	خالل

	لذوي	التعليم	لخدمات	اجعةمر	هي	السنوية:اجعة المر

	ويتم	المحرز،	والتقدم	المقدمة	الخاصة	االحتياجات

	اجتماع	في	العام	في	األقل	عىل	واحدة	ةمر	اؤهاإجر

	للتالميذ	بالنسبة	.(IEP)	ديالفر	التعليم	نامجبر	فريق

	العملية	هذه	عىل	فتشر	المدرسة،	قبل	ما	حلةمر	في

	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة

(CPSE)المدرسة	قبل 	 

(AT)المساعدة	التقنية	تشير: (AT)التقنية المساعدة 
	االنتفاع	في	التالميذ	لمساعدة	الضرورية	األدوات	إىل

	ةاألجهز	بفاعلية.	والتواصل	التدريسية	المواد	من

	المنتجات	أو	المعدات	من	أي	هي	المساعدة	التقنية

	الوظيفية	ةالقدر	لزيادة	استخدامها	يتم	التي	النظم	أو

	المعاق	الطفل	عند	تحسينها	أو	عليها	الحفاظ	أو

 FM، بموجات	اتصال	وحدة	اتصال،	جهاز	مثال: )

  (كومبيوتر	جهاز

	السلوكي	التدخل	خطة	:(BIP)خطة التدخل السلوكي

(BIP)	هي	خطة	تستند	إىل	نتائج	تقييم	السلوكيات	

	السلوك.	مشاكل	لمعالجة	(BAF)	الوظيفية

	عىل	(BIP)	السلوكي	التدخل	خطة	تتضمن	سوف

	والفرضيات	السلوكية،	لإلشكالية	وصفا	حد	أقل

	اإلشكالية،	هذه	حدوث	لسبب	والمحددة	العامة

لمعالجتها.	التدخل	اتيجياتواستر

	إىل	األطفال	بعض	يحتاج دوج اللغة: التقييم مز

	باللغة	اؤهاإجر	ويتم	اللغة،	دوجمز	تقييم	اءإجر

	المنزل	في	الطفل	بها	يتحدث	التي	واللغة	اإلنكليزية

	األم.	لغته	أو

حلة ما لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمر

	لذوي	التعليم	لجنة	تتحمل: (CPSE)قبل المدرسة 

 (CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات
	االحتياجات	لذوي	التعليم	تقييمات	تنسيق	مسؤولية

	تقدم	سنوات.	5	إىل	3	سن	في	لألطفال	الخاصة

	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجان

	في	التالميذ	ألسر	خدماتها	(CPSE)	المدرسة	قبل

	األسر،	هذه	بها	تقيم	التي	التعليمية	المنطقة	نفس

	التالميذ	فيه	يحصل	الذي	المكان	عن	النظر	بغض

	لجان	10	هناك	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	خدمات	عىل

	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	ذوي	التالميذ	لتعليم

	في	مختلفة	مناطق	في	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما

	التعليم	لجان	من	لجنة	كل	تعتبر	المدينة.	أنحاء

	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي

(CPSE)	جزءا	من	مكتب	أوسع	للجنة	التعليم	لذوي	

.	الخاصة	االحتياجات (CSE)	هناك	ئيسر	فيشر	

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	مكتب	عىل

(CSE)،	بما	في	ذلك	لجنة	التعليم	لذوي	االحتياجات	

	يمكن	.(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة

 	بلجان	الخاصة	االتصال	معلومات	عىل	العثور

CSE/CPSE	عىل	ابط:الرhttps://www.	

schools.nyc.gov/special education/help/
 committees-on-special-education

-

 

ً

	،"ةمستنير"	الموافقة	تكون	أن	يتعين	الموافقة:
توقيع	عىل	الحصول	دمجر	من	أكثر	ذلك	ويتطلب

	عىل	للحصول	التالية	الخطوات	اتباع	يتم	اآلباء.

ة:مستنير	موافقة

	

ً ً 	بلغته	،تماما	ملما	(ة)الوالد	يكون	أن	يتعين				

	بجميع	للتواصل،	أخرى	أساليب	أي	أو	لةالمفض

	يطلب	الذي	بالنشاط	الصلة	ذات	المعلومات

 (ة)الوالد	إخطار	يتعين	كما	عليه.	الموافقة	منه
	عنها،	اإلفصاح	سيتم	التي	الطفل	بسجالت

َّ

https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/committees-on-special-education
https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/committees-on-special-education
https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/committees-on-special-education
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	يتضمن	عليها.	ستطلع	التي	الجهة	أو	والشخص

	التي	اتاالختبار	حول	معلومات	تقديم	ذلك

	تلك	ستعقد	وأين	وجدت،	إن	اؤها،إجر	سيتم

ات.االختبار

	يطلب	التي	األنشطة	فهم	(ة)الوالد	عىل	يتيعن				

	عىل	مكتوبة	موافقة	وتقديم	عليها،	الموافقة	منه

ذلك.

	اختيارية	موافقته	أن	اكإدر	(ة)الوالد	عىل	يتعين				

	إذا	ولكن،	يشاء.	وقت	أي	في	سحبها	ويمكن

	هذا	الموافقة	سحب	فأن	الموافقة،	سحب	تم

	قد	اءإجر	يفسخ	ال	أنه	بمعنى	رجعي،	أثر	له	ليس

	سحب	وقبل	الموافقة	إعطاء	بعد	بالفعل	حدث

الموافقة.

ً

	التعليم	نامجبر	فريق	يقرر	أن	هوإلغاء التصنيف: 

	خدمات	إىل	بحاجة	يعد	لم	التلميذ	أن	)IEP(	ديالفر

الخاصة.	االحتياجات	لذوي	التعليم

	حقوق	تضمن	قانونية	شروط	هي	ائية:الحماية اإلجر

	،(EDO)	كنيويور	لمدينة	التعليم	ةوإدار	والتالميذ	اآلباء
	وعملية	والتقييم،	اإلحالة،	خالل	الحقوق	هذه	وتحمي

االلحاق.

	المبكر	التدخل	نامجبر	يقوم: (EI)التدخل المبكر 

)EI(	الذي	فتشر	عليه	ةإدار	الصحة	والسالمة	العقلية	

	لديها	التي	األسر	بدعم	OHMH()D	كنيويور	بمدينة

 3	وعمر	الوالدة	حديثي	بين	اوحتتر	سن	في	أطفال

النمو.	في	تأخر	أو	إعاقات	لديهم	والذين	سنوات

ً ً  ف أيضاتعر) ااسي الثني عشر شهرخدمات العام الدر

	بخدمات	يوصى	:(لاسي المطوبخدمات العام الدر

	يحتاجون	الذين	التالميذ	لبعض	المطول	اسيالدر	العام

 /وأغسطس	تموز	/يوليو	شهري	خالل	الخدمات	لتلقي
	في	كبير	اجعتر	حدوث	دون	الحيلولة	أجل	من	آب

	اجعاتر"	الطفل	يواجه	سوف	نموهم.	مستويات

	في	الوقت	من	معقول	غير	قدر	إىل	احتاج	إذا	"اكبير

	وغايات	أهداف	تأسيس	إلعادة	اسيالدر	العام	بداية

	يتقنها	الطفل	كان	التي	)IEP(	ديالفر	التعليم	نامجبر

	لجنة	قررت	إذا	السابق.	اسيالدر	العام	نهاية	في

	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	اكبير	اجعاتر	يواجه	قد	طفلكم	أن	)CPSE(	المدرسة

	ذلك	في	المطول،	اسيالدر	العام	خدمات	يتلق	لم	إذا

َّ

ً

ً

ً ً

	في	الخدمات	بهذه	اللجنة	توصي	سوف	فقط	الحين

	كذلك،	األمر	كان	وإذا	.)IEP(	ديالفر	التعليم	نامجبر

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	تدرج	سوف

	نامجبر	ضمن	بيانا	)CPSE(	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

	أن	يجب	التوصية.	هذه	أسباب	يشرح	ديالفر	التعليم

	العام	خدمات	عىل	األطفال	حصول	عىل	اآلباء	يوافق

	ل.المطو	اسيالدر

ً

ّ

	امجبر	هي: APE()Fالتعليم العام المجاني المناسب 

	ذات	والخدمات	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	افاإلشر	وتحت	الحكومة،	نفقة	عىل	تقدم	التي	الصلة

تكاليف.	أية	اآلباء	تحمل	وبدون	العام،	والتوجيه

	السلوكي	التقييم	:)FBA(التقييم السلوكي الوظيفي 

	سبب	لتحديد	يسعى	تقييم	هو	(BAF)	الوظيفي

	هو	وما	التعليم،	تعوق	سلوكيات	في	التلميذ	اطانخر

	التعليمية.	بالبيئة	التلميذ	سلوك	تباطار	مدى

	التعليم	نامجبر	يوثق: (IEP)دي نامج التعليم الفربر

	التعليم	خدمات	لتلقي	طفلكم	أهلية	)IEP(	ديالفر

	الصبغة	يضفي	كما	الخاصة	االحتياجات	لذوي

	خدمات	لتقديم	المدارس	منظومة	خطة	عىل	الرسمية

	تناسب	التي	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	معلومات	عىل	يحتوي	فهو	الفريدة.	الطفل	احتياجات

	لتلبية	المصمم	التعليمي	نامجوالبر	طفلكم	عن	محددة

ذلك:	في	بما	احتياجاته،

		

		

		

		

		

	المدرسة	في	أداءه	أو	/و	لطفلكم	الحالي	النمو		

	خالل	تحقيقها	يمكن	التي	المعقولة	واألهداف

اسي؛الدر	العام

	والخدمات	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم		

	وعالج	ات؛االستشار	ذلك	في	بما	الصلة،	ذات

	أو	المهني	والعالج	والكالم،	النطق	عيوب

	المهنيين؛	المساعدين	ودعم	الطبيعي؛	العالج

	السلوكية	والتدخالت	المساعدة؛	والتقنيات

والتعديالت؛

المعاقين؛	غير	األطفال	مع	كةالمشار		

	ومكان	تقديمها،	ةووتير	الخدمات،	بدء	تواريخ		

و	ومدتها؛	تقديمها،

الطفل.	تقدم	قياس	وسائل	



35

اد من ذوي اإلعاقة قانون تحسين التعليم لألفر

(IDEIA) :هو	قانون	اليفيدر	يمنح	التالميذ	من	ذوي	

	مناسب	مجاني	عام	تعليم	تلقي	في	الحق	اإلعاقة

(APEF)	في	بيئة	أقل	،تقييدا	من	سن	3	سنوات	

	بشهادة	يتخرج	أو	سنة	21	سن	التلميذ	يبلغ	وحتى

الثانوية.	اسةالدر

ً

	يتحدث	شخص	هو	 مترجم تحريري:/مترجم شفهي

	التواصل	أسلوب	باللغةأو	يكتب	أو	/و	يقرأ	أو	/و

	ويقوم	األصلية،	الطفل	لغة	أو	اآلباء	لدى	المفضل

	تحريرية	ترجمة	أو	/و	لآلباء	شفويا	االجتماعات	بترجمة

للعائالت.	المكتوبة	للمواد

ً

ً ً  (LRE)	تقييدا	األقل	البيئة: (LRE) بيئة أقل تقييدا
	ممكن	حد	أقصى	إىل	فيها	يتم	التي	البيئة	تعني

	المعاقين.	غير	انهأقر	جانب	إىل	المعاق	الطفل	تعليم

	إلحاق	)LRE(	تقييدا	األقل	البيئة	اتاعتبار	وتعني

	مدارس	أو	خاصة	فصول	في	اإلعاقات	ذوي	التالميذ

	النظامية،	التعليمية	البيئة	من	اجهمإخر	أو	منفصلة

	عىل	اإلعاقة	شدة	أو	طبيعة	تكون	عندما	فقط	يحدث

	وسائل	استخدام	عند	حتى	أنه	بحيث	الشدة	من	درجة

	يمكن	ال	التعليم	فإن	التكمليلية	والخدمات	المساعدة

	البيئة	تختلف	ذلك،	وعىل	مرض.	بشكل	تحصيله

آلخر.	تلميذ	من	تقييدا	األقل

ً

ً

	التمكين	بغرضكة: ة المحدودة عىل الحرالقدر

	ةالقدر	ذي	التلميذ	فإن	المدارس،	في	التنقل	من

	اجهاز	يستخدم	الذي	هو	كةالحر	عىل	المحدودة

	المساعدة	جهاز	ك،المتحر	الكرسي	مثل	-	للتنقل

	للنقل	د--المنفر	العكاز	أو	ات،والعكاز	المشي،	عىل

	محيط	في	يتنقل	تلميذ	أي	أو	المدرسة،	محيط	في

	سواء	انه،أقر	من	أبطأ	ةبوتير	أو/و	بصعوبة	المدرسة

	التحمل،	عدم	أو	العضالت،	ضعف	بسبب	ذلك	كان

	إعاقات	من	يعانون	الذين	التالميذ	آخر.	سبب	أي	أو

	والذين	عصبية،	أم	جسدية	كانت	سواء	محددة،	كيةحر

	تسهيل	يجب	لهم،	عائقا	المبنى	تصميم	يشكل	قد

	به	يسمح	الذي	المدى	إىل	امجللبر	وصولهم	إمكانية

	القانون.

ً

	المطلوب	افاإلشر	مقداراحتياجات التوجيه: 

	البيئة	في	مطلوبة	تعديالت	وأية	البالغين	قبل	من

	تحديد	ويتعين	التلميذ.	احتياجات	لتلبية	المدرسية

 )IEP(	ديالفر	التعليم	نامجبر	في	ذلك

	تسمح	وطوعية	سرية،	عملية	هي	الوساطة	الوساطة:

	بحل	(EDO)	كنيويور	بمدينة	التعليم	ةوإلدار	لآلباء

	اءاتلإلجر	رسمية	استماع	جلسة	عقد	دون	عاتالمناز

	بمساعدة	المحايد	الوسيط	يقوم	الواجبة.	القانونية

	ومواقفهم،	همنظر	وجهات	توضيح	عىل	افاألطر

	إن	األخرى.	افاألطر	ومواقف	نظر	وجهات	وفهم

	ومساعدة	المناقشة	تسهيل	عىل	كزيتر	الوسيط	دور

	حلول	احاقتر	وليس	اتفاق،	إىل	الوصول	عىل	افاألطر

	توصلت	إذا	معين.	لجانب	االنحياز	أو	مواقف	أخذ	أو

	وال	ماملز	االتفاق	هذا	سيكون	اتفاق،	إىل	افاألطر

استئنافه.	يمكن

ً

ً 	من	نامجابر	يقدم	الوظيفي	العالج	العالج الوظيفي:

	اتالمهار	عىل	للمحافظة	المصممة	الهادفة	األنشطة

	في	بما	استعادتها	أو	وتحسينها	والوظيفية	التكيفية

	كيةالحر	اتوالمهار	الدقيقة	كيةالحر	اتالمهار	ذلك

بالتعليم.	المتعلقة	األنشطة	كل	في	الشفهية

	كةوالحر	التوجيه	خدمات	كة:خدمات التوجيه والحر

	اغيةالفر	المفاهيم	فهم	عىل	التلميذ	ةقدر	نتحس

	بواسطة	يتلقاها	التي	المعلومات	واستخدام	والبيئية

	أجل	من	(اتازواالهتز	ة،اروالحر	الصوت،	أي)	الحواس

	وخطوط	باالتجاهات	حسه	واستعادة	وتحسين	بناء

	يعانون	الذين	للتالميذ	الخدمة	هذه	تقديم	يتم	االنتقال.

بصرية.	إعاقات	من

ِّ

	يقدم	شخص	هو	المهني	المساعدالمساعد المهني: 

	الصحية،	الخدمات	أو	السلوك،	ةإدار	،مثال)	المساعدة

	واحد	لتلميذ	أو	بأكمله	للفصل	،(النقل	خدمات	أو

	التالميذ.	من	لمجموعة	أو	دهبمفر

ً

	من	خدمة	هو	الطبيعي	العالجالعالج الطبيعي: 

	للمحافظة	أنشطة	ويتضمن	الصلة،	ذات	الخدمات

	بما)	استعادتها	أو	تحسينها	أو	كيةحر	وظيفة	عىل

	والتوازن،	واالنتقال،	الجسيمة،	كةالحر	تطور	ذلك	في

	عىل	ذلك	في	بما)	مختلفة	بيئات	في	(والتناسق

	األلعاب	وصالة	الفصل،	فةغر	الحصر،	ال	المثال	سبيل

 (والدرج	اللعب،	وساحة	المياه،	ةودور	الرياضية،
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	أكبر	احةبر	اآلباء	يشعر	التي	اللغة	هياللغة المفضلة: 

	أو	تكون	قد	اللغة	هذه	المحادثة.	في	استخدامها	في

	في	عادة	بها	يتحدثون	التي	اللغة	نفس	تكون	ال	قد

	المنزل.

	ال	شخص	ائهبإجر	يقوم	تقييم	هو	التقييم الخاص:

	وتسدد	ك،نيويور	لمدينة	التعليم	ةإدار	في	يعمل

ة.األسر	تتبعها	التي	التأمين	كةشر	أو	ةاألسر	تكاليفه

	وخدمات	امجبر	طاتلمشتر	تحديد	هي	التوصية:

	خالل	تقدم	وهي	الخاصة،	االحتياجات	لذوي	التعليم

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	اجتماع

 )CPSE(	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر

	اؤهإجر	يتم	تقييم	هو	التقييم	إعادةإعادة التقييم: 

	لذوي	التعليم	خدمات	بالفعل	يتلقى	معاق	لتلميذ

	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات

	أو	اآلباء،	أو	التلميذ،	معلم	بواسطة	ذلك	طلب	يمكن

	إعادة	اءإجر	يمكن	ال	المدرسية.	التعليمية	المنطقة

	وافقت	إذا	إال	العام	في	واحدة	ةمر	من	أكثر	التقييم

ذلك.	غير	عىل	والوالدين	المدرسة

	خدمات	لتلقي	التقييم	عملية	اإلحالة	تبدأ	اإلحالة:

	كان	إذا	ما	لتحديد	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	خدمات	عىل	حصوله	وتتطلب	إعاقة	التلميذ	لدى

الخاصة.	االحتياجات	لذوي	التعليم

	لتالميذ	تقدم	قد	خدمات	هيالخدمات ذات الصلة: 

	في	للمساعدة	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم

	التعليمي.	نامجهمبر	في	كتهممشار	ومساندة	دعم

	نامجبر	في	بها	موصى	تكون	أن	يتعين	الخدمات	هذه

	ديةفر	ةبصور	إما	تقدم	وأن	،)IEP(	ديالفر	التعليم

	يمكن	تالميذ.	خمسة	عن	تزيد	ال	مجموعات	في	أو

	ات،االستشار	الصلة:	ذات	الخدمات	تتضمن	أن

	التعليم	وخدمات	المدرسية،	الصحة	وخدمات

	والعالج	الوظيفي،	والعالج	،سمعيا	للمعوقين

	وخدمات	واللغة،	النطق	عيوب	وعالج	الطبيعي،

	والتنقل،	التوجيه	وخدمات	،بصريا	للمعوقين	التعليم

 "أخرى	دعم"	وخدمات

ً

ً

	نامجبر	اجعةلمر	اجتماع	هياجعة المطلوبة: المر

	كان	ما	إذا	لتحديد	للطفل	)IEP(	ديالفر	التعليم

	هذه	تطلب	قد	ال.	أم	احتياجاته	تلبية	يواصل	نامجالبر

	أو	المعلم،	أو	الوالدين،	بواسطة	وقت	أي	في	اجعةالمر

المدرسة.	طاقم	ادأفر	من	هغير

	هي	واللغة	النطق	قويم	عالج عيوب النطق واللغة:

	اتمهار	تحسين	عىل	تساعد	الصلة	ذات	خدمات

	لدى	والكتابة	اءةالقر	اتومهار	والتحدث،	االستماع،

	بيئة	داخل	وأكاديمية	اجتماعية	مواقف	في	الطفل

	التواصل	اتمهار	تطوير	عىل	كيزالتر	مع	المدرسة،

	الطفل.	لدى
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اف االتصالأطر

(CPSE) حلة ما قبل المدرسة لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمر
	لذوي	التعليم	تقييمات	تنسيق	مسؤولية	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	تتحمل

	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجان	تقدم	سنوات.	5	إىل	3	سن	في	لألطفال	الخاصة	االحتياجات

(CPSE)	خدماتها	ألسر	التالميذ	في	نفس	المنطقة	التعليمية	التي	تقيم	بها	هذه	األسر،	بغض	النظر	عن	المكان	الذي	يحصل	فيه	

	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	ذوي	التالميذ	لتعليم	لجان	10	هناك	المدرسة.	قبل	ما	حلةمر	خدمات	عىل	التالميذ

(CPSE)	في	مناطق	مختلفة	في	أنحاء	المدينة.	تعتبر	كل	لجنة	من	لجان	التعليم	لذوي	االحتياجات	الخاصة	حلةلمر	ما	قبل	

	المكتب،	عىل	فيشر	ئيسر	وهناك	.(CSE)	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	للجنة	أوسع	مكتب	من	جزءا	(CPSE)	المدرسة

 (CPSE )المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	عىل	ذلك	في	بما
ً

ابط:   عىل الر (CSE/CPSE)  تتوفر معلومات االتصال الخاصة بلجان

.https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/committees-on-special-education

 مدرسة	عن	البحث	صفحة	زوروا	أو	،311	الهاتف	قمبر	اتصلوا	فيها،	تقيمون	التي	التعليمية	المنطقة	هي	ما	فونتعر	ال	كنتم	إذا
(hoolFind a Sc )التابعة	ةإلدار	التعليم	عىل	ابطالرhttps://www.schools.nyc.gov/find-a-school	.	الستخدام	صفحة	

	عىل	انقروا	الشقة.	قمر	قبيل	من	معلومات	ذكر	عدم	يمكنكم	الحي.	واسم	لطفلكم	المنزل	عنوان	ادخلوا	مدرسة،	عن	البحث

"hSearc( "بحث).	سوف	يعطيكم	الموقع	االلكتروني	المدارس	األقرب	إىل	العنوان.	وسيتم	إظهار	المنطقة	التعليمية	للمدرسة.	

تعليمية.	مناطق	عدة	عىل	فتشر	المدرسة	قبل	ما	حلمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجان	من	لجنة	كل

المنطقة 

التعليمية

الفاكسالهاتفالعنوان

110 ،9 ،7
One Fordham Plaza, 7th Fl. 

Bronx, NY 10458
)718( 329-8001

 )718( 741-7928/7929

212 ،11 ،8
3450 East Tremont Avenue, 2nd Fl. 
اإلسبانية: 	Bronx, NY 10465

)718( 794-7420 
)718( 794-7490)718( 794-7445

326 ،25 30-48 Linden Place 
Flushing, NY 11354

)718( 281-3461)718( 281-3478

329 ،28 90-27 Sutphin Boulevard 
Jamaica, NY 11435

  )718( 557-2553 )718( 557-2620/2510

430 ،24  28-11 Queens Plaza North, 5th Fl. 
Long Island City, NY 11101

)718( 391-8405)718( 391-8556

427  82-01 Rockaway Blvd, 2nd Fl. 
Ozone Park, NY 11416

)718( 642-5715   )718( 642-5891

532 ،23 ،19 1665 St. Marks Avenue 
Brooklyn, NY 11233

)718( 240-3557/3558
)718( 240-3555

622 ،18 ،17 5619 Flatlands Avenue 
Brooklyn, NY 11234

)718( 968-6200   )718( 968-6253

721 ،20
415 89th Street 

Brooklyn, NY 11209  )718( 759-4900   )718( 759-4970

731 715 Ocean Terrace, Building A 
Staten Island, NY 10301

  )718( 420-5790   )718( 420-5787

8 ،14 ،13 

16 ،15

  131 Livingston Street, 4th Fl. 
Brooklyn, NY 11201

  )718( 935-4900   )718( 935-5167

94 ،2 ،1  333 7th Avenue, 4th Fl. 
New York, NY 10001

  )917( 339-1600   )917( 339-1450

106 ،5 ،3
388 West 125th Street 

New York, NY 10027  )212( 342-8300  )212( 342-8427

لجنة التعليم 
لذوى االحتياجات 

الخاصة

  

    

    

  

  

  

https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/committees-on-special-education
https://www.schools.nyc.gov/find-a-school
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)CSE( لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة
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CSE 01 (7, 9, 10)

CSE 02 (8, 11, 12)
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CSE 06 (17, 18, 22)
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CSE 10 (3, 5, 6)
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 ك ة التعليم لمدينة نيويوراف االتصال بإدارأطر
ً ً 	أسئلة	أي	لديكم	كانت	إذا	(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	لجنة	بمدير	أوال	دوما	اتصلوا

 37	قمر	الصفحة	اجعوار	بطفلكم.	الخاصة	المدرسة	قبل	ما	حلةمر	في	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	خدمات	حول

	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	ولجنة	(CSE)	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	بلجنة	االتصال	معلومات	عىل	لالطالع

:(EDO)	التعليم	ةبإدار	التالية	االتصال	افأطر	أيضا	تتوفر	.(CPSE)	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر ً

ف االتصالطرالموضوع

SpecialEducation@schools.nyc.govالتعليم لذوي االحتياجات الخاصة

RelatedServices@schools.nyc.govالخدمات ذات الصلة

eitopreschool@schools.nyc.gov / )646( 389-7171التدخل المبكر

Turning5@schools.nyc.govاالنتقال إىل صف الروضة

ESenrollment@schools.nyc.gov / )718( 935-2009 وصف ما قبل الروضة للجميع(3K)امج التسجيل في بر

EarlyChildhood@schools.nyc.gov وصف ما قبل الروضة للجميع(3K)امجبر

الخط الساخن لمكتب التعليم لذوي االحتياجات الخاصة 
2007-935 )718(كة التعليم لمدينة نيويوربإدار

MPonzio@schools.nyc.gov / )718( 391-6845التالميذ المقيمون في سكن مؤقت  

موارد

الموقع اإللكترونيالبريد اإللكترونيالهاتف

)Advocates for Children( منظمة الدفاع عن األطفال

1)866( 427-6033info@advocatesforchildren.org
http://www.advocatesforchildren.org 

who_we_serve/early_childhood/

INCLUDEnyc

 اإلنكليزية

(212)	677-4650

 اإلسبانية

(212)	677-4668

info@INCLUDEnyc.org

info@INCLUDEnyc.org

/http://www.includenyc.org

/http://www.incluyenyc.org

Parent to )Parent of NY, Inc( منظمة شبكة دعم اآلباء 

1 )800( 866-1068 

)718( 494-3469
mfegeley@ptopnys.org

http://parenttoparentnys.org/offices 
/staten-island/

)Sinergia / Metropolitan Parent Center( مركز اآلباء للتدريب واإلعالم

)212( 643-2840 

)866( 867-9665
information@sinergiany.org

http://www.sinergiany.org/parents-center 
parent-center/

)United We Stand of New York, LTD( مركز اآلباء للتدريب واإلعالم

)718(	302-4313http://www.uwsofny.org/contacthttp://www.uwsofny.org/   

 	الموقع	عىل	المدرسة	قبل	ما	حلةلمر	الخاصة	االحتياجات	لذوي	التعليم	صفحة	عىل	إضافية	دموار	تتوفر

 ابطالر	عىل	التعليم	ةإلدار	االلكتروني

.https://www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-preschool

mailto:SpecialEducation@schools.nyc.gov
mailto:RelatedServices@schools.nyc.gov
mailto:Turning5%40schools.nyc.gov
mailto:EarlyChildhood@schools.nyc.gov
mailto:MPonzio@schools.nyc.gov
mailto:info@advocatesforchildren.org
http://www.advocatesforchildren.org/who_we_serve/early_childhood
http://www.advocatesforchildren.org/who_we_serve/early_childhood
mailto:info@INCLUDEnyc.org
mailto:info@INCLUDEnyc.org
http://www.includenyc.org/
http://www.includenyc.org/
mailto:mfegeley@ptopnys.org
http://parenttoparentnys.org/offices/staten-island/
http://parenttoparentnys.org/offices/staten-island/
http://www.sinergiany.org/parents-center/parent-center
http://www.sinergiany.org/parents-center/parent-center
http://www.uwsofny.org/contact
http://www.uwsofny.org/
https://www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-preschool
mailto:eitopreschool@schools.nyc.gov
mailto:ESenrollment@schools.nyc.gov
mailto:information@sinergiany.org
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