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مرح ًبا

األسر األعزاء،

ً
شوطا طويال منذ إعالن مبادرتنا إلصالح التعليم الخاص ،طريق مشترك للنجاح،في جميع أنحاء المدينة
لقد قطعنا
في سبتمبر  .2012حيث تلقى آالف المعلمين ومديري المدارس وغيرهم من األساتذة التدريب والدعم لتشكيل
فصول وبيئات دراسية متخصصة .حيث حققنا تقدمًا كبيرً ا للتأكد من تعلم الطالب المقيدين في برامج التعليم
الفردي بأفضل مستوى ممكن مع توفير أدوات الدعم المناسبة ضمن بيئة تقل فيها المعوقات إلى الحد األدنى مع
زمالئهم في التعليم العام .كما غيرنا من مفاهيمنا وعقولنا ليصبح لدينا إيمان راسخ بأن التعليم الخاص خدمة
وليس مكا ًنا معطالً في مدارسنا.
واألكثر أهمية بالنسبة لهذه العملية هو التعاون معك ومع وأولياء األمور واألسر .ويعد دليل األسرة هذا جزء من
جهودنا المستمرة لضمان إتاحة جميع المعلومات التي تحتاجها لتصبح شري ًكا في تعليم طفلك .حيث يوضح الدليل
استمرارية الخدمات وأدوات الدعم المتاحة للطالب في سن المدرسة المشاركين في برنامج التعليم الفردي .كما
يتضمن المعلومات األخرى التي تساعدك على التعاون مع معلمي طفلك والمدرسة .وهدفنا هو ضمان حصول
جميع الطالب ب َمن فيهم ذوي اإلعاقة على تعليم متميز يؤهلهم للكلية والحياة المهنية.
ونوصيك إلى جانب تصفح الدليل واالستعانة به ،أن تستفيد من جميع الفرص التي تقدمها اإلدارة التعليمية
لتتمكن من التواصل مع مدرسة طفلك .حيث يتوافر دومًا معلم طفلك ومدير المدرسة للتحدث معهم عن أي
أسئلة أو أمور تتعلق بتعليم طفلك .حيث ُتعت َبر المشاركة في أي من مجالس اآلباء -مجلس تعليم المجتمع ومجلس
المدينة للتعليم الخاص و/أو مجلس منطقة ( District 75في حالة التحاق طفلك بمدرسة تابعة لها) طريقة
ممتازة لعرض وتبادل اآلراء .ويقوم مكتب األسرة والمشاركة المجتمعية التابع لإلدارة التعليمية (schools.
 )nyc.gov/offices/faceبإدارة انتخابات مجلس اآلباء وتوفير ورش العمل عبر أكاديمية أولياء األمور
 Parent Academyويرعى الفعاليات األخرى لمساعدتك على المشاركة بشكل أكثر فاعلية .إلى جانب ذلك،
ألسر الطالب
يستضيف مكتب التعليم الخاص مؤتمرات األسرة وتوفير مجموعة متنوعة من المصادر الخاصة َ
ذوي اإلعالقة (بما في ذلك دليل مثل هذا ألسر طالب روضة األطفال الجدد) والمتاح على موقعنا اإللكتروني:
.schools.nyc.gov/specialeducation
وباعتبارك أحد أولياء األمور ،ندرك مدى اهتمامك بنجاح طفلك .حيث نتطلع إلى مواصلة الشراكة معك طوال فترة
عملنا لتوفير تعليم ممتاز لطفلك .شكرًا اللتزامكم المستمر بنجاح طفلك التعليمي.

خالص التحية،

Corinne Rello-Anselmi
نائب مدير اإلدارة
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باب 1
هيا لنبدأ!
احصل على أفضل تعليم ممكن لطفلك

أنت تعرف طفلك أفضل من أي
شخص .لذا ،فإن أفكارك وآراءك
ومساهماتك مهمة ج ًدا في عملية
التخطيطلحصوله على أفضل
تعليم ممكن .واألفراد العاملون
بمدرسة طفلك على استعداد للتعاون
معك لضمان حصول طفلك على
الخدمات وأدوات الدعم الالزمة
لنجاحه في المدرسة.
األطفال يتعلمون بسرعات مختلفة وبطرق مختلفة .فبعض
األطفال يعانون من إعاقات جسدية و/أو عقلية .وبعضهم
يتحدى إعاقته من جانب واحد فقط ،بينما اآلخرون يعانون من
إعاقات متعددة .لكل طفل معاق الحق في تعليم حكومي مناسب
بالمجان إلى جانب زمالئه األصحاء قدر اإلمكان.

هدفنا هو تثقيف ودعم
طفلك.

إذا كان طفلك يعاني من إعاقة ،فإن اإلدارة التعليمية ستوفر له
خدمات وأدوات دعم تعليمية خاصة لتلبية احتياجاته الفردية
دون تكبدك أية تكلفة.

ما الذي ينبغي عليك القيام به إذا كنت تعتقد باحتياج
طفلك لخدمات التعليم الخاص؟
— انظر صفحة 2
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اطرح التساؤالت المناسبة في البداية
إذا كنت تعتقد باحتياج طفلك لخدمات تعليمية خاصة ،فمن المهم طرح
التساؤالت المناسبة منذ البداية .تحدث مع معلم طفلك الحالي للتعرف
على أدوات الدعم المتوفرة في بيئة التعليم العامة بالمدرسة الملتحق
بها .قد تفي هذه األنواع من أدوات الدعم بكل االحتياجات الالزمة
طفلك.
وتقدم المدارس أدوات الدعم بما في ذلك التدخل التعليمي وبرامج تقويم
القراءة والمشورة .كما يُمكن تعديل برنامج التعليم العام لطفلك دون
خدمات التعليم الخاص.

االستجابة للتدخل
االستجابة للتدخل ( :)RtIهو منهج تعليمي وأسلوب وقائي يُستخدَم
في المدارس لضمان حصول جميع الطالب على فرص متكافئة لتعليم
دقيق عالي الجودة يناسب احتياجاتهم .تهدف االستجابة للتدخل إلى
تحسين أداء الطالب من خالل تمييز الطالب المعاقين مبكرً ا وتقديم
الدعم والتدخل الالزم .قد تكون االستجابة للتدخل فاعلة بشكل خاص في
العديد من الطالب المستفيدين من أدوات الدعم التي يقدمها البرنامج مع
احتمال عدم الحاجة لتقديم المزيد من الخدمات اإلضافية .وقبل إحالة أي
طالب يُشتبه في أنه يعاني من إعاقة تعليمية في القراءة إلى تقييم التعليم
الخاص ،يجب على المدارس توثيق هذه الخطوات المتخذة لدعم الطالب
في بيئة التعليم الخاص ضمن نموذج االستجابة للتدخل وحفظ البيانات
الخاصة بمدى استجابة الطالب للتدخالت المقدمة .وسيتم عرض هذه
المعلومات على الفريق المدرسي وأولياء األمور لتقرير مدى الحاجة
لتقييم تعليم خاص من عدمه .في حالة البدء في عملية تقييم التعليم
الخاص ،مع إشارة النتائج بوجود إعاقة تعليمية في القراءة وتوفير
المزيد من المعلومات عن طريق جمع البيانات خالل عملية االستجابة
للتدخل ،مثل :أن بعض التقنيات التعليمية وأدوات الدعم مناسبة أكثر
للطالب الفرديين .الرجاء مالحظة أنه يحق ألولياء األمور طلب اإلحالة
إلى تقييم التعليم الخاص في أي وقت.
كما يُمكن أن يُستخدَم برنامج االستجابة للتدخل كنموذج متعدد
المستويات لتدخل الطالب المعاقين في بيئة تقل فيها المعوقات إلى الحد
األدنى ،وهو نفس األسلوب المُت َبع لجميع الطالب اآلخرين .كما يُمكن
للطالب المعاقين بهذه الطريقة ،تلقي المزيج من أدوات الدعم حسب
االقتضاء ،وفي نفس الوقت استمرار تلقي الخدمات والوسائل المساعدة
طب ًقا لبرنامج التعليم الفردي .لمعرفة المزيد عن االستجابة للتدخل؛
اطلب من مدرستك المزيد من المعلومات أو تفضل بزيارة اإلدارة
التعليمية لوالية نيويورك  -دليل ولي األمر لالستجابة للتدخل

(RtI) http://www.p12.nysed.gov/specialed/
 RTI/parent.htmومصادر ولي األمر عن االستجابة للتدخل
باإلدارة التعليمية لمدينة نيويورك http://schools.nyc.gov/
ParentsFamilies/getmoreinfo/RTIoverview.htm

ماذا بعد؟ هل يحتاج طفلك ألدوات دعم إضافية؟
إذا تم تطبيق استراتيجيات االستجابة للتدخل وتحدثت مع معلم طفلك
ومدرسته ،فقد تشعر باستمرار حاجة طفلك ألدوات دعم إضافية .في
ُوصى بإحالة طفلك إلى تقييم التعليم الخاص ،وهو عبارة
هذه الحالة ،ي َ
عن مجموعة من التقييمات التي تحدد مدى إعاقة طفلك .يُمكنك تطبيق
اإلحالة إلى تقييم التعليم الخاص في أي وقت .الرجاء مراجعة الصفحة
رقم  ،4إجراءات اإلحالة المبدئية.

تعاون أولياء األمور مع المدارس:

من المهم بالنسبة لكم ،كأولياء أمور ،أن تشاركوا في تعليم طفلكم.
تبادل المعلومات مع معلمي طفلك وموفري الخدمة المرتبطة بالتعليم
سيساعدهم في التعرف بشكل أكبر على طفلك .على سبيل المثال ،من
المهم أن ُتشارك الخبرات التعليمية اإليجابية لطفلك والخبرات التي
الحظتها عليه عدة مرات عندما يكون أكثر نجاحً ا.
■ما الذي يخرج أفضل شيء في طفلك؟
■ما هي وسائل الدعم ،إن وجدت؛ والالزمة لطفلك لالستمرار في
السلوك اإليجابي؟
■كيف يبدو طفلك خارج المدرسة؟
عالوة على ذلك ،قد ترغب في توجيه عدة أسئلة على المعلم واآلخرين
العاملين بالمدرسة مما يُساعدك على فهم كيف تساعد طفلك على النمو
والتقدم .على سبيل المثال،
■ ما هي أنماط األسئلة التي ينبغي عليَّ توجيهها لطفلي أثناء
القراءة معًا؟
■كيف يُمكنني مساعدة طفلي إذا واجه صعوبات مع الواجب
المنزلي؟
■ما هي أنشطة التعليم التي يُمكنني القيام بها في المنزل أو في
الحي؟
■هل ينخرط طفلي في التعامل مع الطالب اآلخرين في المدرسة؟
■هل يواجه طفلي صعوبات بعد شرح التوجيهات أو القيام
بالمطلوب منه؟ ماذا تفعل إن حدث ذلك في الفصل؟
■هل هناك تدخالت معينة مُت َبعة للتغلب على أية صعوبات يواجهها
طفلي؟
■ماذا يُمكنك إخباري به (ماذا الحظت) حيال كيفية تعلم طفلي؟
■هل يتعلم طفلي بنفس المعدل المتوقع لهذه المرحلة من التطور؟
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باب 2
عند البدء في إجراءات التعليم الخاص :يتم إصدار إحالة
مبدئية لعمل تقييم

من حق أي طالب يعتقد بأنه يعاني من
إعاقة طلب إجراء تقييم .من المهم،
متى أمكن ،أن يُشارك األشخاص
المطلعون على حالة طفلك والمحتمل
تقديمهم للخدمات في عملية التقييم.
َمن المسؤول عن اإلحالة والتقييم وتحديد المستوى؟

إذا كان طفلك ملتح ًقا بمدرسة حكومية ،فإن المدرسة هي
المسؤولة عن تقييم الطالب ،وإذا اقتضى األمر ،عن تطوير
برنامج التعليم الفردي ( )IEPوتوفير خدمات التعليم
الخاص .بالنسبة للطالب الملتحقين بمدرسة غير حكومية
أو خاصة أو دينية أو مستقلة أو الطالب غير الملتحقين بأي
من المدارس ،يكون طاقم العمل باللجنة المحلية في مكتب
التعليم الخاص هو المسؤول عن تقييم الطالب وتطوير
برنامج التعليم الفردي .كما تكون لجنة التعليم الخاص
بالمنطقة هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات.

تقرير ما إذا كان طفلك
يعاني من إعاقة ويحتاج إلى
خدمات تعليم خاص.

ا
ماذا لو كان طفلي بحاجة إلى تقييم
ثنائي اللغة؟
— انظر صفحة 6
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خطوات عملية التعليم الخاص*

1

اإلحالة
المبدئية أو
طلب اإلحالة

2

التقييم

إجراءات اإلحالة المبدئية
بموجب قانون تحسين تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ( )IDEIAواللوائح
المنظمة لوالية نيويورك ،يكون من حق أفراد معينين طلب اإلحالة لعمل
تقييم مبدئي ،بينما يحق لمجموعة مختلفة من األفراد إجراء ما يُط َلق عليه
ُوضح أدناه هذا اإلجراء.
طلب تقييم مبدئي .وم َ
حيث تتمثل الخطوة األولي في تحديد درجة إعاقة الطفل واحتياجه
لخدمات التعليم الخاص حتى يتسنى طلب تقييم .يجب أن يكون أمر
اإلحالة المبدئي كتابي وال يصدر إال منك أو من مسؤول المنطقة
المدرسية المحددة.
أساليب طلب إجراء إحالة مبدئية لطفلك:
n

n

n
n

إرسال خطاب إلى مدير مدرسة طفلك إذا كان طفلك ملتح ًقا
بمدرسة حكومية؛
إرسال خطاب إلى لجنة التعليم الخاص بالمنطقة المحلية لطلب
عمل تقييم (انظر صفحة  55للحصول على معلومات االتصال)
إذا كان طفلك ملتحق حاليًا بمدرسة خاصة أو غير حكومية أو
دينية أو مستقلة أوغير ملتحق حاليًا بأي من المدارس أو؛
منح خطاب مكتوب إلى أحد األساتذة العاملين بمدرسة طفلك؛
طلب مساعدة من أحد األساتذة بالمدرسة لطلب اإلحالة.

َمن يستطيع طلب إحالة مبدئية غير ولي األمر؟
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اجتماع لجنة التعليم
الخاص
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ترتيب خدمات
التعليم الخاص
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المراجعة
إعادة التقييم السنوية

َمن يستطيع طلب إحالة مبدئية؟
 nأحد األساتذة العاملين بالمنطقة المدرسية التي يقيم بها طفلك أو
بالمدرسة الحكومية أو الخاصة الملتحق بها طفلك بشكل قانوني أو
يحق له االلتحاق بها,
 nطبيب معتمد؛
 nمسؤول قضائي؛
 nأحد األساتذة العاملين بإحدى الهيئات الحكومية والمنوط بمسؤولية
رعاية الطفل أو صحته أو تعليمه؛
■ nالطالب البالغ من العمر  18عامًا أو أكبر أو قاصر مستقل.
بعد إصدار طلب اإلحالة المبدئية:
وخالل  10أيام مدرسية؛ تكون المدرسة أمام خيار إما ان:
■ nتبدأ في إجراءات اإلحالة عن طريق إرسال إخطار اإلحالة إليك
باللغة التي تفضلها؛ إذا كانت لغة خاضعة للتغطية وفق ما هو محدد
من جانب اإلدارة التعليمية (انظر مسرد المصطلحات؛ صفحة
رقم )48؛ أو
 nتقديم نسخة من طلب اإلحالة إليك؛ إلحاطتك علمًا بإمكانية تقديمك
لطلب إحالة طفلك؛ مما يوفر لك الفرصة لمناقشة طلب اإلحالة
ومدى توافر الخدمات المناسبة لدعم التعليم العام بالنسبة لطفلك.
سيتم موافاتك بإخطار لطلب اإلحالة المبدئية ،والمُبيَّن به تفاصيل
اإلجراءات.

 nأحد المسؤولين بالمنطقة المدرسية؛ بمعنى مدير المدرسة الحكومية
في المنطقة التي يقيم بها طفلك أو الملتحق بها بشكل قانوني أو
بمجرد إصدار طلب اإلحالة؛ سيتم موافاتك بإخطار خطاب اإلحالة؛وفيه:
يحق له االلتحاق بها أو رئيس لجنة التعليم الخاص بالمنطقة إذا
كان الطالب غير ملتحق حاليًا بأي من المدارس أو ملتحق بمدرسة  nشرح حقوقك كولي أمر؛
■ nاسم شخص ورقم هاتفه ليمكنك االتصال به إذا كانت لديك
دينية أو مستقلة أو خاصة؛
أي أسئلة؛ و
 nالمفوض أو مسؤول إحدى الهيئات العامة المنوط بمسؤولية تعليم
 nطلب لقاء األخصائي االجتماعي بالمدرسة خالل مقابلة التاريخ
طفلك؛
االجتماعي .وخالل هذا اللقاء؛ سيتم شرح جميع حقوقك باللغة أو نمط
 nمسؤول برنامج التعليم التابع لمؤسسة رعاية الطفل والمنوط بمسؤولية
التواصل الذي تفضله؛ بمساعدة مترجم فوري؛ بنا ًء على طلبك.
لجنة التعليم الخاص.
ماذا بعد؟ أن يتم إصدار طلب اإلحالة المبدئية:

*يُمكن في أي وقت خالل هذه اإلجراءات ،تحديد ما إذا كان طفلك غير
مؤهل للحصول على خدمات التعليم الخاص أو ال يحتاجها( .انظر مدى األهلية صفحة  14لمعرفة المزيد
ٍ
من المعلومات).
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في حال عدم حصول طفلك على أي خدمات تعليم خاص ،سيُط َلب
منك التوقيع على نموذج الموافقة بإجراء التقييم المبدئي ،باللغة التي
تفضلها ،إذا كانت لغة معتمدة وفق ما هو محدد من جانب اإلدارة
التعليمية (انظر مسرد المصطلحات ،صفحة رقم .)48
حتى وإن كان أمر اإلحالة المكتوب صادرً ا عنك ،فيجب عليك الموافقة
على التقييمات للبدء في اإلجراءات.
إذا قررت عدم التوقيع على الموافقة ،وكان ذلك أمر إحالة ،فلن يتم
تقييم طفلك*.

ما الذي سيتضمنه التقييم المبدئي؟
سيحدد التقييم المبدئي ما إذا كان طفلك يعاني من إعاقة
تستوجب ما يلي:
 nتقييم تربوي ونفسي شامل للتعرف على ثقافة طفلك وما هي
الطريقة المناسبة لتعليمه؛
 nتسجيل تاريخ اجتماعي لتطور طفلك وتاريخ العائلة؛ يكون غالبًا من
تاريخ الوالدة وحتي الوقت الراهن؛
 nمراقبة طفلك في بيئة التعليم الحالية؛
 nاالختبارات األخرى التي قد تناسب طفلك؛ مثل :التخاطب أو اللغة
أو تقييم السلوك الوظيفي أو التقنية المساعدة؛ إذا اقتضى األمر؛
 nتقييمات تتضمن مراجعة للسجالت المدرسية وتقييمات المعلم
ومقابالت ولي األمر والطالب لتحديد مهارات الطالب المهنية
واهتماماته بالنسبة للطالب البالغين  12عامًا أو أكبر.

ستحدد التقييمات مهارات طفلك وقدراته واحتياجاته التي من شأنها
أن تؤثر على أدائه المدرسي ،بما في ذلك مشاركته في مناهج التعليم
العام .كما سيُط َلب منك تزويد لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة
بأحدث الفحوص النفسية لطفلك .إذا واجهت مشكلة في الحصول عليه،
فستساعدك لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة في استخراجه دون
أن تكبد أي مصاريف.

التقييمات المستقلة
المقصود من التقييم المستقل هو اختبار أو تقييم يقوم به مقيّم مؤهل
غير تابع لإلدارة أو مدرسة طفلك .على الرغم من إجراء اإلدارة أي
اختبارات وتقييمات الزمة ،كما يحق لك تزويد لجنة التعليم الخاص
بالمدرسة أو المنطقة بالتقييمات الخاصة التي أجريتها على نفقتك
الخاصة.
إذا كان طفلك مستح ًقا لمساعدة طبية ،فيُمكن تغطية تكاليف هذه التقييمات
من المساعدة الطبية .وإذا كنت ترغب في وضع التقييمات المستقلة في
اعتبار اإلدارة التعليمية ،فينبغي عليك تقديمها إلى مدرسة طفلك في
حالة التحاقه بإحدى المدارس الحكومية أو تقديمها إلى لجنة التعليم
الخاص بالمنطقة في حالة التحاق طفلك بمدرسة غير حكومية أو
خاصة أو دينية أو مستقلة أو عدم التحاقه بعد بأية مدرسة.
في حالة عدم الموافقة على تقييم اإلدارة ورغبت في إجراء تقييم
مستقل على نفقة اإلدارة ،فيجب عليك إخطار لجنة التعليم الخاص
بالمدرسة أو المنطقة بهذا الطلب كتابيًا .وقد توافق اإلدارة على تحمل
نفقة التقييم المستقل أو عقد جلسة استماع محايدة لتوضيح صحة
تقييماتها.

ستحدد التقييمات مهارات طفلك
وقدراته واحتياجاته التي من شأنها
أن تؤثر على أدائه المدرسي.

*برجاء اإلحاطة بجواز طلب لجنة التعليم الخاص بالمنطقة أو مدير المدرسة عقد وساطة أو جلسة استماع محايدة للحصول على إذن بإجراء تقييم مبدئي.
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التقييمات ثنائية اللغة
يحتاج بعض األطفال إلى تقييم ثنائي اللغة ،حيث يقوم به متخصصون باللغة اإلنجليزية واللغة األصلية/المتحدث بها في منزل الطفل ِم َمن يجيدون
اللغتين .سيتم إخضاع طفلك لتقييم ثنائي اللغة بنا ًء على اللغة المستخدمة في منزلك ،وفق ما هو مذكور في استطالع تحديد لغة المنزل أو نتائج
ِ
اختبار والية نيويورك لتحديد مستوى دارسي اللغة اإلنجليزية ( )NYSITELLأو اختبار والية نيويورك لتحصيل اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
( ،)NYSESLATوهي االختبارات التي تقييم قدرات طفلك في التحدث والقراءة واالستماع والكتابة باللغة اإلنجليزية .إذا تقرر حاجة طفلك لتقييم
اللغتين .في حالة عدم توافر مقيِّم يتحدث اللغتين ،تستعين اإلدارة بمقيِّم
ثنائي اللغة ،ستقوم اإلدارة التعليمية في مدينة نيويورك بتعيين مقيِّم يتحدث
ِ
اللغتين غير تابع لإلدارة أو بمقيِّم يجيد لغة واحدة مع وجود
يجيد
مستقل
ِّم
اللغتين يعمل لدي إحدى الهيئات بموجب عقد لصالح اإلدارة ،أو بمقي
يجيد
ِ
ِ
مترجم لعمل التقييم.
كما ُتستخدَم اختبارات  NYSITELو NYSESLATلتحديد كون طفلك دارس للغة اإلنجليزية .إذا كان طفلك دارس للغة اإلنجليزية لكن لجنة
التعليم الخاص بالمدرسة أو بالمنطقة تشك في عدم احتياج طفلك لخدمات دارس اللغة اإلنجليزية (مثل :خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية أو
خدمات ثنائية اللغة) ،يحق للجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو بالمنطقة طلب عضو من الفريق العامل لديه خبرة بدارس اللغة اإلنجليزية لمراجعة
معلومات طفلك خالل عملية تحديد احتياجات اكتساب اللغة اإلنجليزية .ال يحق لجميع الطالب الخضوع لتحديد احتياجات اكتساب اللغة اإلنجليزية.
الرجاء سؤال لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو بالمنطقة أو مدير مدرستك إذا كان طفلك مستح ًقا لهذه الخدمة.

إذا وافقت اإلدارة التعليمية على تحمل نفقة التقييم ،يجب عليك تزويد
اإلدارة بالنتائج.
إذا اكتشف رئيس جلسة االستماع المحايدة صحة تقييم اإلدارة التعليمية،
فيحق لك تقديم طلب إلى دائرة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة لعقد
تقييم خاص ،دون تحمل اإلدارة نفقات التقييم .في حالة موافقة اإلدارة
التعليمية على دفع نفقات التقييم المستقل أو إصدار رئيس جلسة
االستماع المحايدة أمر بإجراء التقييم المستقل ،يجب أن يلتزم المُقيِّم
(المُقيِّمون) المستقل بالمعايير الموضوعة من قِبل اإلدارة .ال تدفع اإلدارة
مقابل التقييمات المستقلة إال في الحاالت التالية:
 nتولي أفراد مؤهلون إجراء التقييمات؛
 nال تزيد تكلفة التقييم عن الحد األقصى المحدد من قِبل اإلدارة
التعليمية؛ و
 nطلب سداد مقابل التقييم (التقييمات) المستقل خالل مدة مناسبة.

ماذا لو تم تصنيف طفلك بالفعل كطالب معاق؟
بعد تلقي طفلك لخدمات التعليم الخاص ،يُع َقد اجتماع سنوي للجنة
التعليم الخاص لمراجعة مستوى تقدم طفلك .ويُط َلق على ذلك
المراجعة السنوية.
عالوة على ذلك ،يُمكن اإلشارة إليه بما يُس َمى إعادة التقييم .وبنا ًء على
المعلومات المُقدَ مة ،تراجع لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة
البيانات الحالية الخاصة بطفلك وتحدد مدى لزوم عقد تقييمات جديدة.

يُمكن أن تطلب اإلدارة التعليمية إجراء إعادة تقييم إذا قررت ضرورة
إعادة تقييم الخدمات التعليمية والخدمات المرتبطة بها .كما يُمكنك أو
العاملين بالمدرسة طلب إجراء إعادة تقييم ،لكن ال يجوز طلب ذلك
أكثر من مرة في السنة ما لم تتفق مع اإلدارة على خالف ذلك كتابيًا.
عالوة على ذلك ،يجب إتمام إعادة التقييم مرة كل ثالث سنوات ،ما لم
تتفق مع المنطقة المدرسية كتابيًا على عدم ضرورة ذلك .ويُط َلق على
ذلك إعادة تقييم مقرر كل ثالث سنوات وكان يُط َلق عليه في السابق
التقييم الثالثي) .وبمجرد االنتهاء من التقييم ،يتم إطالعك على جميع
التقارير المكتوبة .وتتضمن التقارير مواطن قوة الطالب ومواطن ضعفه
ووسائل الدعم الالزمة لطفلك في المدرسة.
إذا قررت لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة ضرورة إجراء
تقييمات جديدة كجزء من إعادة التقييم ،فسيُط َلب منك تقديم موافقة
إلجراء االختبارات أو التقييمات الجديدة .الموافقة على
التقييم تعني منح اإلذن في متابعة التقييم لتحديد استمرار األهلية.
في حالة عدم الرد على اإلدارة التعليمية باإلذن في إعادة التقييم،
يُمكن للعاملين باإلدارة التعليمية متابعة التقييم بعد محاوالت موثقة
لالتصال بك.
إذا رفضت الموافقة على التقييمات الجديدة ،يحق للجنة التعليم الخاص
بالمنطقة أو لمدير المدرسة طلب عقد وساطة أو جلسة استماع محايدة
للحصول على إذن بإجراء التقييمات الجديدة وفي هذه الحالة ،سيقرر
رئيس جلسة االستماع المحايدة ضرورة تقييم طفلك من عدمه.

6

01/08/14 1:38 PM

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_AR_With Tab.indd 6

الجدول الزمني للتقييمات
بمجرد استالم اإلدارة التعليمية لموافقتك ،فإنها تقوم بتقييم طفلك
خالل  60يومًا .لكن ،إذا تأخرت عملية التقييم دون سبب مقبول ،يتم
تعديل الجدول الزمني.
وإذا لم يتم االنتهاء من التقييمات خالل  60يومًا ولم تكن أنت
السبب في هذا التأخير ،فسيصلك خطاب اإلذن بالتقييم .وسيشرح
هذا الخطاب كيفية اختيار مقيِّم مستقل غير تابع لإلدارة التعليمية
ومعتمد من إحدى الجهات المضمونة دون أن تتحمل أية تكاليف
من جانبك .حيث سيتضمن قائمة بأسماء وعناوين وأرقام هواتف عدد
من الهيئات العامة والخاصة المرموقة باإلضافة إلى مصادر أخرى
متخصصة بٌمكنك الحصول منها على تقييم مستقل.

المبادئ التوجيهية للطالب المسجلين بمعرفة أولياء أمورهم
الطالب المسجلون بمعرفة أولياء أمورهم هم الطالب الذين قام أولياء
أمورهم بإيداعهم في مدرسة غير حكومية على نفقة ولي األمر .وقد
يكون هؤالء الطالب من المقيمين في مدينة نيويورك أو من المقيمين
خارجها ،لكن في نطاق والية نيويورك ،أو من المقيمين في والية
أخرى .تلتزم اإلدارة التعليمية بمسؤوليات معينة تجاه الطالب المسجلين
بمعرفة أولياء أمورهم والملتحقين بإحدى المدارس غير الحكومية
الواقعة في مدينة نيويورك ،بغض النظر عن مكان إقامتهم.
يجب على الطالب المسجلين بمعرفة أولياء أمورهم المستحقين
للحصول على خدمات التعليم الخاص طلب ذلك كتابيًا من المنطقة
المدرسية التابعة للمكان ،في هذه الحالة ،لجنة التعليم الخاص بمنطقة
خدمة مدينة نيويورك.
ولتيسير اإلجراءات؛ سترسل لجنة التعليم الخاص بالمنطقة كل عام إلى
جميع أولياء أمور الطالب المعاقين المسجلين بمعرفة أولياء أمورهم
طلب نموذج الحصول على خدمات التعليم الخاص مع تحديد

مسؤوليتهم .ولمواصلة هذه الخدمات؛ يجب على أولياء األمور إعادة
النموذج بعد استكماله إلى لجنة التعليم الخاص بالمنطقة المخصصة.

بعد إتمام التقييمات:
اجتماع لجنة التعليم الخاص
بمجرد االنتهاء من تقييم طفلك ،ستتم دعوتك لحضور اجتماع لجنة
الطرفين .حيث
التعليم الخاص في التاريخ والموعد المتفق عليهما بين
ِ
يُعت َبر اجتماعًا هامًا تلتقي فيه مع العاملين بمدرسة طفلك أو لجنة التعليم
الخاص بالمنطقة حال عدم التحاق طفلك بأية مدرسة أو التحاقه بمدرسة
غير حكومية أو خاصة أو دينية أو مستقلة .ومن المهم ج ًدا أن تتبادل
المعلومات واألفكار مع أساتذة المدرسة والتعاون معًا كفريق واحد.
ستتلقى دعوة خطية باللغة التي تفضلها ،إذا كانت لغة خاضعة
للتغطية وفق ما هو محدد من جانب اإلدارة التعليمية (انظر مسرد
المصطلحات ،صفحة رقم  )48قبل االجتماع بخمسة أيام على
األقل .قد يحاول فريق العمل بمدرسة طفلك أو لجنة التعليم الخاص
بالمنطقة حال التحاق طفلك بمدرسة غير حكومية أو مستقلة أو عدم
التحاقهم بأية مدرسة ،االتصال بك هاتفيًا للتأكيد على حضورك.

إذا تعذر حضورك االجتماع ،يتعين عليك االتصال بلجنة التعليم
الخاص بالمدرسة أو المنطقة وطلب تعديل التاريخ .من المهم
ج ًدا حضورك للجنة التعليم الخاص حتى يتسنى لك المشاركة في
اتخاذ القرار النهائي الذي سيتم اتخاذه بشأن برامج وخدمات التعليم
الخاص المُقدَ مة لطفلك .مالحظاتك وآراؤك محل تقدير ويجب
وضعها في االعتبار عند االجتماع .وبنا ًء على طلبك ،سيتم توفير
مترجم فوري في اجتماع لجنة التعليم الخاص.
من حقك طلب الحصول على جميع التقييمات والسجالت والتقارير
المستخدمة في تقييم طفلك قبل اجتماع لجنة التعليم الخاص ويجب
ترجمتها باللغة أو نمط التواصل

يلزم في االجتماع السنوي للجنة
التعليم الخاص مراجعة مستوى تقدم
طفلك.
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المفضل لديك .في بعض الحاالت ،يكون من األفضل استالم التقارير
في يوم انعقاد اجتماع لجنة التعليم الخاص بدالً من إرسالها عبر البريد
حتى يُمكن معالجة أية مخاوف فورية .إذا قررت الحصول على
التقييمات ،فسيمدك األخصائي االجتماعي بمعلومات االتصال لتحديد
موعد استالم التقييمات ومناقشة و/أو مراجعة التقييمات.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في اللغة (بما في ذلك الترجمة الفورية
والتحريرية) حتى يتسنى لك فهم تقييمات طفلك وبرنامج التعليم الفردي،
ُرجى إبالغ لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة.
ي َ
س ُتع َقد اجتماعات لجنة التعليم الخاص في مدرسة طفلك في حال التحاقه
بإحدى المدارس الحكومية .في حال عدم التحاق طفلك بأية مدرسة ،أو
التحاقه بمدرسة غير حكومية أو مستقلة ،يُع َقد اجتماع لجنة التعليم الخاص
بالمنطقة أو في مدرسة غير حكومية أو مدرسة مستقلة ،إن أمكن.
يعرض كل عضو في الفريق المعلومات الهامة باجتماع لجنة التعليم
الخاص .في اجتماع لجنة التعليم الخاص ،يتبادل األعضاء المعلومات
ويعملون سويًا لتحديد ما إذا كانت لدى طفلك إعاقة واستحقاقه
طلب خدمات التعليم الخاص المناسبة من عدمه .حيث ُتعت َبر أنت
ً
عضوا مفوضًا قانو ًنا من لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة،
ومساهمتك مهمة.

موجز بالمساهمة المتوقعة من أعضاء لجنة التعليم الخاص
بالمدرسة أو المنطقة

المعلمون
يُعت َبر المعلمون مشاركين أساسيين في اجتماع لجنة التعليم الخاص .إذا
كان طفلك مشار ًكا في بيئة التعليم العام ،يتعين حضور معلم واحد على
األقل من معلمي طفلك في اجتماع لجنة التعليم الخاص .ومن المتوقع
أن يعرض المعلم المعلومات الخاصة بأداء طفلك في فصل التعليم العام
ومساعدة لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة في اتخاذ القرارات
الخاصة بالمشاركة في مناهج التعليم العام واألنشطة المدرسية األخرى.

معلم التعليم العام
   nيشرح مناهج التعليم العام في فصل التعليم العام؛
   nيحدد المساعدات والخدمات التكميلية المناسبة (مثل :التدخالت
السلوكية أو خطط الدعم؛ أومواءمات المناهج أو تعديالت المناهج؛
أو وسائل الدعم الفردية) أو التعديالت في البرنامج التعليمي األمر
الذي من شأنه مساعدة طفلك على التعليم والتحصيل؛
   nيُساعد على تطوير التدخالت السلوكية المناسبة إذا كانت هناك
مشكلة في السلوك؛
   nمناقشة وسائل الدعم الالزمة للعاملين بالمدرسة والضروية لمشاركة
الطالب في مناهج التعليم العام.

أسئلة مطروحة في اجتماع لجنة التعليم الخاص
■كيف يستوفي المعلم احتياجات طفلي التعليمية والسلوكية في الفصل؟
■هل هناك ما يُمكنني القيام به في المنزل لدعم أهداف برنامج التعليم الفردي؟
■ما هو تصنيف طفلي كدارس؟ هل يحاول المعلم استخدام مواطن القوة لدى طفلي عند تعليمه؟
■كم مرة يتم فيها مراقبة مستوى تقدم طفلي؟ ما هي أفضل طريقة للتواصل مع معلمي طفلي لمعرفة مستوى تقدمه الدراسي أو السلوكي؟
■هل يحقق طفلي تقدمًا في تحقيق أهداف برنامج التعليم الفردي؟
■كيف يتم إدماج معايير التعليم األساسية المشتركة في تعليم طفلي؟
■في حال عدم فاعلية الخدمة مع طفلي؛ كيف يُمكنني التعاون مع لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو بالمنطقة الكتشاف خدمات أفضل له؟
■ما نوع البرامج أو أدوات الدعم األخرى التي قد تساعد طفلي؟ كيف يمكن الحصول عليها؟
■ما هي معايير التقدم لطفلي؟ كيف يتم تقييمه وف ًقا لمستوى الصف المقيد به؟
■في المرحلة الثانوية؛ ما هي متطلبات التخرج لطفلي؟ ما هي أهداف شهادة الدبلوم بالنسبة لطفلي؟ ما مستوى التقدم المحرز بالنسبة لهذه األهداف؟
وبشكل خاص؛ كم عدد الدرجات التي يحصل عليها طفلي وكم عدد اختبارات ريجنتس التي يجتازها؟
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دورك في اجتماع لجنة التعليم الخاص
ً
عضوا مفوضًا بشكل قانوني من لجنة التعليم الخاص بمدرسة طفلك أو المنطقة التعليمية التي تتبعهاُ .تعت َبر أكثر دراية بطفلك
ُتعت َبر
ويُمكنك التحدث عن مواطن قوته واحتياجاته .وباعتبارك ولي أمر ،يُمكنك التحدث عن آرائك وأفكارك في كيفية حصول طفلك على
أفضل تعليم.
ً
عضوا في لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة ،ينبغي عليك:
وباعتبارك
■تقديم رؤية حول طريقة تعلم طفلك واهتماماته ومشاركة المعلومات األخرى عن طفلك التي ال يعلمها سوى ولي األمر؛
■االستماع إلى رؤية أعضاء الفريق اآلخرين حيال احتياجات طفلك للعمل في المدرسة ومشاركة اقتراحاتك؛
■تقديم تقرير بالمهارات التي يتعلمها طفلك في المدرسة ويُمارسها في المنزل؛
■توجيه أسئلة لجميع أعضاء الفريق والمشاركين في االجتماع.
■التعاون مع باقي الفريق لتطوير برنامج التعليم الفردي.

معلم التعليم الخاص و/أو
موفر الخدمة ذي الصلة
يُساهم هؤالء األعضاء بمعلومات وخبرات هامة حول كيفية تعليم
األطفال ذوي اإلعاقات .ونظرً ا لتدريبه في مجال التعليم الخاص،
يُمكنه:
   nمناقشة المستوى الحالي ألداء طفلك التعليمي؛ بما في ذلك التقدم
المحرز بأهداف برنامج التعليم الفردي؛ في حال حصول طفلك
حاليًا على خدمات التعليم الخاص؛
   nوصف أسلوب تعليم طفلك وسلوكه وحضوره؛
   nتقديم توصيات بشأن وسائل الدعم والخدمات التي تتيح لطفلك
النجاح ضمن بيئة تقل فيها المعوقات إلى الحد األدنى؛
   nضمان استمرار طفلك بمدرسته الحالية كأولوية بالنسبه له؛
   nشرح كيفية تعديل مناهج التعليم العام لمساعدة طفلك على التعلم.

تتكون لجنة التعليم الخاص بالمدرسة
أو المنطقة من أولياء األمور
والعاملين بالمدرسة المتعاملين مع
طفلك والمزيد من األفراد ِم َمن هم
على علم وخبرة خاصة بطفلك.

مندوب المنطقة
يترأس مندوب المنطقة اجتماع لجنة التعليم الخاص ويساعد على فتح
النقاش بين جميع المشاركين حول أهلية الطالب وتطويربرنامج التعليم
الفردي حيث يضمن لك مشاركة فاعلة ويشجعك على عرض التساؤالت
التي قد تساورك حول تعليم طفلك.
كما يقوم مندوب المنطقة بما يلي:
   nتوفير المعلومات بشأن استمرارية الخدمات؛ بمعنى برامج التعليم
الخاص وأدوات الدعم المتوفرة في مدرسة طفلك وفي مدارس
أخرى بالمنطقة؛
   nضمان وضع جميع خيارات البرامج والخدمات في االعتبار؛
   nشرح أهمية تعليم األطفال ذوي األعاقة مع الطالب األصحاء
قدر اإلمكان .عالوة على ذلك؛ شرح ضرورة وضع لجنة التعليم
الخاص بالمدرسة أو المنطقة في اعتبارها إمكانية إحراز الطفل
تقدمًا مرضيًا في بيئة التعليم العام قبل التوصية ببرامج أخرى.
لمزيد من المعلومات عن صفات مندوب المنطقة؛ يُرجى الرجوع إلى
المخطط الموجود في صفحة رقم .10

؟
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أعضاء لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو بالمنطقة:
■أنت ،ولي األمر (أولياء أمور) أو أشخاص يرتبطون بعالقة أبوية مع طفلكم.
■على األقل واحد من معلمي التعليم العام للطالب متى يشارك طفلك أو قد يشارك في بيئة التعليم العام.
■معلم التعليم الخاص .بالنسبة لإلحالة المبدئية؛ يقوم أحد معلمي التعليم الخاص بالمدرسة بدور مندوب التعليم الخاص في الفريق.
إذا كان طفلك يتلقى بالفعل خدمات التعليم الخاص؛ يجب أن يُشارك أحد معلمي طفلك للتعليم الخاص .إذا كان طفلك يتلقى الخدمات
المرتبطة بالتعليم (مثل :عالج التخاطب) فقد يقوم موفر الخدمة لطفلك بهذا الدور.
■يجب أن يُشارك األخصائي النفسي بالمدرسة في اجتماعات لجنة التعليم الخاص عند مراجعة التقييم التعليمي والنفسي الجديد
(خاصة خالل التقييم األولي وإعادة التقييم و إعادة التقييم المرخص بثالث سنوات) أو عند تعديل خدمات التعليم الخاص التي تتضمن
ً
تركيزا بين عدد المعلمين والطالب.
اعتبار نسبة أكثر
■قد يُشارك األخصائي االجتماعي بالمدرسة في اجتماع لجنة التعليم الخاص إذا كان مشار ًكا في عملية التقييم.
ً
عضوا في لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو بالمنطقة
■أي شخص يُمكنه تفسير التضمينات التعليمية لنتائج التقييم .وقد يكون هذا الشخص
كما يتولي دورً ا آخرً ا؛ مثل :معلم التعليم العام؛ أو معلم التعليم الخاص؛ أو موفر التعليم الخاص؛ أو األخصائي االجتماعي بالمدرسة.
ويتحدث هذا الشخص عن نتائج التقييم التي قد تؤثر في التعليم.
■مندوب المنطقة .يجب أن يكون هذا الشخص مؤهالً لتوفير خدمات التعليم الخاص واإلشراف على ذلك كما تتوفر لديه المعرفة عن مناهج
التعليم العام وتوفير مصادر المنطقة .بالنسبة الجتماعات لجنة التعليم الخاص المنعقدة في المدارس الحكومية؛ يقوم مدير المدرسة بتعيين
ً
عضوا في لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو بالمنطقة وفي نفس الوقت يتولى منصبًا آخر .ويتمثل
مندوب المنطقة .وقد يكون هذا الشخص
دور هذا الشخص في تيسير التوافق الجماعي حول جميع األمور المتعلقة بتطوير برنامج التعليم الفردي.

ً
كتابة سواء أنت َمن قمت بذلك أو ولي األمر أو فرد بالمدرسة وذلك قبل  72ساعة على األقل
■طبيب المدرسة؛ إذا طلب خصيصًا
من عقد االجتماع.
■عضو إضافي من أولياء األمور .قد يلزم حضور ولي أمر الطالب المعاق المقيم في المنطقة المدرسية أو في منطقة مدرسية قريبة.
ويجوز لولي األمر طلب مشاركة عضو من أولياء األمور.
■وقد يكون لدى هؤالء األشخاص اآلخرين معرفة أو خبرة خاصة فيما يتعلق بطفلك؛ بما في ذلك أفراد الخدمات حسب االقتضاء؛
وفق تحديد المنطقة المدرسية أو ولي األمر (أولياء األمور).
■طفلك (الطالب)؛ متى أمكن .حيث يجب دعوة طفلك إلى االجتماع عند بلوغه  15عامًا أو أكثر.
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األخصائي النفسي/األخصائي االجتماعي
ال يُشترط دائمًا حضور األخصائي النفسي بالمدرسة .يجب حضور
األخصائي النفسي بالمدرسة عند مراجعة تقييم نفسي تعليمي جديد
ً
مقارنة بنسبة
أو تعديل خدمات التعليم الخاص للطالب بشكل كبير
المعلمين إلى الطالب .يُمكن أن يحضر األخصائي النفسي إذا كان
مشار ًكا في عملية التقييم .في حال حضور األخصائي النفسي و/أو
األخصائي االجتماعي ،فإنهم سيتبادلون معلومات هامة مستمدة من
التقييمات/المالحظات ومراجعة المعلومات مع باقي الفريق .فمن
المهم االستفادة من خبرتهم ،وينبغي طرح األسئلة عليهم في حال
عدم استيعاب ما يقومون بمراجعته أو مناقشته.
المزيد من األفراد و/أو الخبراء
كما يجوز للجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة تضمين المزيد من
األفراد ِم َمن لهم معرفة وخبرة خاصة بطفلك.
فعلى سبيل المثال يجوز لك دعوة ما يلي:
      nمتخصصين لهم خبرة خاصة بطفلك أو إعاقته؛
      nآخرين يُمكنهم الحديث عن مواطن قوة الطفل و/أو احتياجاته.
يجوز لإلدارة التعليمية دعوة فرد أو أكثر ِم َمن لديهم خبرة أو معرفة
خاصة بطفلك ،مثل أحد المساعدين المتخصصينأو متخصصي
الخدمات ذات الصلة.

تعذر حضور عضو من لجنة التعليم الخاص بالمدرسة
أو المنطقة
وفق ظروف معينة ،يجوز للعضو المفوض من لجنة التعليم الخاص
بالمدرسة أو المنطقة االعتذار عن حضور اجتماع لجنة التعليم الخاص،
لكن ذلك في حالة واحدة فقط إذا لم يكن اجتماع مبدئي للجنة التعليم
الخاص.
الرجاء مالحظة عدم جواز اعتذار لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو
المنطقة بشكل روتيني وبدون اتفاق معك أو موافقتك عن األعضاء
المفوضين بلجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو بالمنطقة .يتعين عليك
باالتفاق مع لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة تحديد مدى
قبول عقد اجتماع لجنة التعليم الخاص بدون حضور عضو معين في
الفريق أم سيكون من األفضل تحديد ميعاد جديد لالجتماع حتى يتسنى
لذلك الشخص الحضور والمشاركة في النقاش.
عند عرض عضو لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة لجزء من
منهج أو خدمات ذات الصلة لن يتم مناقشتها
عند عرض عضو معتمد بلجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة لجزء
من منهج أو خدمات ذات الصلة لم يتم تعديلها أو مناقشتها في اجتماع لجنة
التعليم الخاص ،يجوز أن توافق على عذرهم .ال يجوز قبول عذر العضو
من دون موافقة كتابية منك .يجب أن تكون الموافقة على قبول العذر قبل
عقد اجتماع لجنة التعليم الخاص بخمسة أيام على األقل.
يجوز لك أو لمدير المدرسة أو المسؤول أو لجنة التعليم الخاص
بالمنطقة تقديم هذا الطلب على إخطار اجتماع لجنة التعليم الخاص/نموذج
طلب إعفاء العضو ،باللغة التي تفضلها ،إذا كانت لغة خاضعة للتغطية وفق
ما هو محدد من جانب اإلدارة التعليمية (انظر مسرد المصطلحات ،صفحة
رقم  .)48إذا وافقت على عذر العضو ،يجب عليك التوقيع على النموذج
وإعادته إلى مسؤول االتصال المذكور .وفي حالة عدم الموافقة ،لن يتم
قبول عذر العضو عن حضور االجتماع.

ً
عضوا في لجنة التعليم الخاص
أنت
بالمدرسة أو بالمنطقة ،ومساهمتك
مهمة.
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عند عرض عضو معتمد بلجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة
لجزء من منهج أو خدمات ذات الصلة ستتم مناقشتها
يجوز قبول عذر عضو معتمد بلجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو
المنطقة لجزء من منهج أو خدمات ذات الصلة سيتم مناقشتها .سيتعين
عليهم تقديم طلب مكتوب لك وللجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو
المنطقة قبل عقد االجتماع .ال يجوز قبول عذر العضو دون موافقتك.
يجب تقديم طلب عضو لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة المقبول
عذره إلى كل من ولي األمر ولجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة
قبل عقد اجتماع لجنة التعليم الخاص بخمسة أيام على األقل.
يجوز لك أو لمدير المدرسة أو المسؤول أو لجنة التعليم الخاص بالمنطقة
تقديم هذا الطلبعلى إخطار اجتماع لجنة التعليم الخاص/نموذج طلب
إعفاء العضو باللغة التي تفضلها ،إذا كانت لغة خاضعة للتغطية وفق ما
هو محدد من جانب اإلدارة التعليمية (انظر مسرد المصطلحات ،صفحة
رقم  .)48إذا وافقت على عذر العضو ،يجب عليك التوقيع على النموذج
وإعادته إلى مسؤول االتصال المذكور .وفي حالة عدم الموافقة ،لن يتم
قبول عذر العضو عن حضور االجتماع.

تعديل برنامج التعليم الفردي بعد المراجعة السنوية
ال يجوز تعديل برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك من جانب لجنة
التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة دون اجتماع إال بموافقة كتابية منك
على كل التعديالت المقترحة.
وقبل تعديل برنامج التعليم الفردي بدون اجتماع ،يجب أن تقوم لجنة
التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة بشرح جميع التعديالت المقترحة
فور تدخل لجنة التعليم الخاص عن عقد اجتماع لتعديل صياغة برنامج
التعليم الفردي .وسيتضمن اإلشعار وص ًفا وافيًا بجميع التعديالت
المقترحة .عالوة على ذلك ،يجب تواجد عضو لجنة التعليم الخاص
بالمدرسة أو المنطقة ليناقش معك أي تعديالت أو جميعها .في حالة
موافقتك على التعديالت ،فيجب عليك التوقيع على نموذج تنازل عن
عقد اجتماع فريق لجنة التعليم الفردي لتعديل صياغته .وبمجرد استالم
رسل إليك نسخة
النموذج ،يتم عمل التعديالت بدون اجتماع .يجب أن ُت َ
من برنامج التعليم الفردي المعدل بعد يوم من تعديله بدون اجتماع.
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باب 3
برنامج التعليم الفردي ()IEP

من العناصر الهامة في
اجتماع لجنة التعليم الخاص
هو توثيق المهارات والقدرات
الحالية لطفلك وصياغة
أهداف تعليمية وتحديد
أدوات دعم التعليم الخاص
والخدمات المقرر تقديمها له.
برنامج التعليم الفردي:
n
n

يوثق أهلية طفلك لخدمات التعليم الخاص؛ و
يوفر صياغة كتابية لخطة اإلدارة التعليمية من أجل
توفير تعليم حكومي مناسب بالمجان لطفلك في بيئة
ُقصد من “بيئة
تقل فيها المعوقات إلى الحد األدنى .وي َ
تقل فيها المعوقات إلى الحد األدنى” تعليم طفلك مع
زمالئه األصحاء قدر اإلمكان والتحاقه بالمدرسة التي
ينبغي االلتحاق بها في حال عدم إعاقته.

وسيُط َلب منك في اجتماع لجنة التعليم الخاص التوقيع
على برنامج التعليم الخاص كإثبات لحضورك االجتماع.
وهذا ال يعني بالضرورة موافقتك على محتوى الورقة.
وستحصل على نسخة من برنامج التعليم الفردي .وفي
حال تعذر حضورك االجتماع ،سيتم إرسال نسخة من
برنامج التعليم الفردي إلى منزلك بعد فترة قصيرة من
انتهاء االجتماع.

يُركز برنامج التعليم الفردي
على طفلك وكيفية تلبية
احتياجاته.

ما هي المعلومات المتضمنة في برنامج
التعليم الفردي لطفلك؟
— انظر صفحة 17
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األهلية
تحديد األهلية
ستسمع مصطلح "األهلية"تتم مناقشته .ستحدد لجنة التعليم الخاص
بالمدرسة أو المنطقة مدى أهلية طفلك للحصول على خدمات التعليم
الخاص .سيكون الطالب في عمر االلتحاق بالمدرسة مؤهالً للحصول
على خدمات التعليم الخاص إذا كان الطالب:
  nمستوفيًا لمعيار أو أكثر من معايير تصنيفات اإلعاقة (شاهد المخطط
الموجود على اليسار)؛ و
  nمحتاجً ا لخدمات وبرامج التعليم الخاص المعتمدة.
في حال عدم استيفاء الطالب لمعيار أو أكثر من تصنيفات اإلعاقة
التالية ،يُعت َبر الطالب في سن االلتحاق بالمدرسة غير مؤهل للحصول
على خدمات التعليم الخاص .عالوة على ذلك ،لن يكون الطالب مؤهالً
إذا استوفي معايير أي من التصنيفات المدرجة ،لكن ،مع عدم الحاجة
إلى خدمات وبرامج التعليم الخاص ،بنا ًء على:
 nنقص التعليم المناسب في مادة القراءة؛ والذي يشمل تعليم واضح
ومنهجي في التعريف بالنظام الصوتي والصوتيات وصياغة
المفردات وإتقان القراءة (بما في ذلك مهارات القراءة الشفهية)
واستراتيجيات فهم القراءة؛ أو
 nنقص التعليم المناسب في الرياضيات؛ أو
 nضعف إجادة اللغة اإلنجليزية.
قرر لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة بالتعاون
يُمكن أن ُت َ
معك ،عدم إعاقة طفلك وعدم احتياجه لخدمات التعليم الخاص .وفي
هذه الحالة ،لن يتم وضع برنامج التعليم الفردي .وسيتم تقديم المعلومات
المستمدة من التقييمات إلى مدير مدرسة طفلك ،حيث يعمل مع
مجموعة من المتخصصين األكفاء في المدرسة لمساعدة طفلك.
وإذا قررت لجنة التعليم الخاص بنا ًء على التقييم (التقييمات) حاجة طفلك
المعاق إلى خدمات التعليم الخاص ،يتم وضع برنامج التعليم الفردي في
اجتماع لجنة التعليم الخاص .يحدد برنامج التعليم الفردي برامج و/أو
خدمات التعليم الخاص التي سيتلقاها طفلك وأهداف طفلك للعمل على
ُوضحة في باب .4
تحقيقها .خدمات التعليم الخاص المُقدَمة م َ

تصنيفات اإلعاقة
ُوضح أدناه قائمة بتصنيفات اإلعاقة:
م َ
 nالتوحد
الص َمم
َ n
 nالصُم المكفوفون
 nاالضطراب العاطفي
 nضعف السمع
 nاإلعاقة الذهنية
 nاإلعاقة التعليمية
 nاإلعاقات المتعددة
 nاالختالل العظمي
 nالمشاكل الصحية األخرى
 nإعاقة اللغة أو الكالم
 nإصابة الدماغ الرضية
 nاإلعاقة البصرية

التوحد

تؤثر إعاقة النمو بشكل كبير على التواصل اللفظي والشفهي والتفاعل
االجتماعي والتي تتضح عمومًا قبل عمر  3سنوات ،مما يُؤثر سلبًا
على األداء التعليمي.
الخصائص األخرى المرتبطة غالبًا بالتوحد تتداخل مع األنشطة
والحركات النمطية المتكررة ،ومقاومة للتغير البيئي أو التغير في
األعمال الروتينية اليومية وتستجيب بشكل غير عادي مع التجارب
الحسية.
ال يُط َبق هذا المصطلح إال إذا تأثر باألساس األداء التعليمي للطالب
سلبًا لمعاناة الطالب من اضطرابات عاطفية.

الص َمم
َ

هو أن يكون أحد الطالب مصابًا بضعف شديد في السمع بحيث يعاني
الطالب من ضعف في معالجة المعلومات اللغوية عن طريق السمع
سواء مع سماعة مكبرة أو بدونها ،مما يُؤثر على األداء التعليمي
للطالب.
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الصُم المكفوفين

هو أن يكون أحد الطالب يعاني من إعاقات سمعية وبصرية ،وهذا
التمازج يسبب صعوبة شديدة في التواصلواالحتياجات التنموية
والتعليمية التي ال يُمكن استيعابها في برامج التعليم الخاص بشكل
مستقل للطالب الصُم أو الطالب المكفوفين.

االضطراب العاطفي

هو طالب تظهر عليه إحدى الخصائص التالية أو أكثر على مدى فترة
طويلة من الزمن وبدرجة ملحوظة ُتؤثر سلبًا على األداء التعليمي
للطالب.
■ nعدم القدرة على التعلم والذي يتعذر إرجاع سببه إلى عوامل
فكرية أو حسية أو صحية؛
 nعدم القدرة على بناء عالقات شخصية جيدة مع الزمالء والمعلمين
أو الحفاظ على هذه العالقات؛
 nأنماط سلوكية ومشاعر غير مالئمة في ظل الظروف الطبيعية؛
 nمزاج سائد بشكل عام من التعاسة واالكتئاب؛
 nالميل إلى إظهار أعراض بدنية أو مخاوف مصاحبة للمشاكل الشخصية
أو المدرسية.

ضعف السمع

هو ضعف في السمع ،سوا ًء بشكل دائم أو متقلب ،مما يؤثر سلبًا
على األداء التعليمي للطالب لكن ذلك ال يندرج تحت تصنيف الصمم
المذكور في هذا الباب.

اإلعاقة الذهنية

هو طالب يُعاني من معدل عام في الكفاءة العقلية دون المتوسط بكثير،
وذلك بالتوازي مع قصور في السلوك التكيفي ويتجلى ظهور ذلك خالل
مرحلة النمو؛ مما يؤثر سلبًا على أداء الطالب التعليمي.

اإلعاقة التعليمية

اإلعاقة التعليمية تعني وجود اضطراب في واحدة من العمليات
السلوكية األساسية أو أكثر والتي تدخل في فهم أو استخدام اللغة أو
التحدث أو الكتابة والتي تظهر بشكل واضح في صورة قصور في
القدرة على السمع أو التفكير أو الكالم أو القراءة أو الكتابة أو الهجاء
أو العمليات الحسابية .ويتضمن هذا المصطلح بعض الحاالت ،مثل:
اإلعاقات اإلدراكية ،واإلصابة الدماغية ،والخلل الوظيفي الدماغي
ْس ٌة ال َن َمائيَّة .وال يشمل المصطلح المشاكل
البسيط ،وخلل القراءة و ال ُحب َ
التعليمية الناتجة بشكل أساسي عن اإلعاقات البصرية أو السمعية أو
الحركية ،الناتجة عن اإلعاقة الذهنية؛ واالضطراب العاطفي أو البيئي أو
النقص الثقافي أو االقتصادي.

اإلعاقات المتعددة

هو طالب يعاني من إعاقات متزامنة (مثل :إعاقة ذهنية ،وفقدان بصر،
أو إعاقة ذهنية  ،واالختالل العظمي وما إلى ذلك) ،وهذا التجمع
يتسبب في احتياجات تعليمية ال يمكن استيعابها في برنامج التعليم
الخاص المخصص إلعاقة واحدة فقط .وال يشمل هذا المصطلح
الصُم المكفوفين.

ستحدد لجنة التعليم الخاص بالمدرسة
أو المنطقة مدى أهلية طفلك في
الحصول على خدمات التعليم الخاص
ُوضحة
بنا ًء على معايير اإلعاقة الم َ
سل ًفا.
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االختالل العظمي

إعاقة اللغة أو الكالم

يؤثر مرض االختالل العظمي الحاد سلبًا على أداء الطالب التعليمي.
ويتضمن هذا المصطلح التشوهات التي يتسبب فيها العيب الخلقي
(مثل :القدم المقوسة ،وضمور بعض األعضاء إلى غير ذلك)،
والتشوهات الناتجة عن المرض (مثل شلل األطفال ،وسل العظام إلى غير
ذلك) ،والتشوهات الناتجة عن أسباب أخرى (مثل :الشلل الدماغي ،أو
بتر األطراف ،أو الكسور ،أو الحروق والذي يُسبب ال َت َق ُّفع).

إصابة الدماغ الرضية

مثل طالب يعاني من ضعف في القوة أو الحيوية أو االنتباه ،بما في ذلك
زيادة االنتباه إلى المؤثرات البيئية مما يترتب عليه انتباه محدود تجاه
البيئة التعليمية ،بسبب مشاكل صحية مزمنة أو حادة ،من بينها
على سبيل المثال ال الحصر أمراض القلب ،والسل ،والحمى
الروماتيزمية ،والتهاب الكلي ،والربو ،وفقر الدم المنجلي،
والناعور ،والصرع ،والتسمم بالرصاص ،وسرطان الدم ،والسكري،
واضطراب نقص االنتباه ،أو اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط،
أو متالزمة توريت مما يُؤثر سلبًا على أداء الطالب التعليمي.

ويتضمن المصطلح إصابات الرأس أو إصابات الدماغ المفتوحة أو
المغلقة نتيجة ظروف طبية أدت إلى إعاقات خفيفة أو معتدلة أو حادة
في منطقة واحدة أو أكثر ،بما في ذلك اإلدراك واللغة الذاكرة واالنتباه
والتفكير والتفكير المجرد والحكم وحل المشاكل والحس واإلدراك
والقدرات الحركية والسلوك النفسي والوظائف البدنية ومعالجة
المعلومات والتخاطب.

المشاكل الصحية األخرى

هو طالب يعاني من اضطرابات في التواصل ،مثل :التهته ،أو التلعثم
في النطق ،أو إعاقة في اللغة أو الصوت مما يؤثر سلبًا على أداء
الطالب التعليمي.

هو طالب يُعاني من إصابة دماغية سببها قوة مادية خارجية أو ظروف
طبية ،مثل :السكتة الدماغية ،أو التهاب الدماغ أو أم الدم ،أو عوز
األكسجين ،أو أورام الدماغ التي تؤدي إلى إعاقات ستؤثر سلبًا على أداء
الطالب التعليمي.

ال يتضمن المصطلح اإلصابات الناتجة عن عيب خلقي أو رضخ
الوالدة.

اإلعاقة البصرية

هو ضعف في الرؤية يتضمن العمى ،حتى مع التصحيح ،مما يُؤثر
سلبًا على أداء الطالب التعليمي .يتضمن المصطلح كال من الرؤية
الجزئية والعمى.

16

01/08/14 1:38 PM

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_AR_With Tab.indd 16

محتويات برنامج التعليم الفردي
يجب أن يتضمن برنامج التعليم الفردي معلومات عن طفلك والبرنامج
التعليمي المُص َمم لتلبية احتياجاته الخاصة .وتتضمن هذه المعلومات ما
يلي:
مستوى األداء الحالي  -يجب أن يوضح برنامج التعليم الفردي مستوى
أداء طفلك حاليًا في المدرسةُ .تستمد هذه المعلومات عاد ًة من نتائج
التقييم ،مثل :اختبارات الصف والواجبات؛ االختبارات الفردية المُقدَ مة
لتحديد أهلية الطالب في الحصول على الخدمات؛ أو خالل قيام أولياء
األمور والمعلمين وموفري الخدمة ذات الصلة وغيرهم من فريق عمل
المدرسة بإعادة التقييم والمالحظات .ويشمل األداء الحالي مدى تأثير
إعاقة الطفل على مشاركته ومستوى تقدمه في مناهج التعليم العام.
األهداف السنوية القابلة للقياس  -هي أهداف يمكن لطفلك تحقيقها
بشكل معقول خالل العام الدراسي .وقد تكون األهداف احتياجات
أكاديمية أو اجتماعية أو سلوكية أو تتعلق باالحتياجات البدنية أو تلبي
غير ذلك من االحتياجات التعليمية .معني أن األهداف يجب أن تكون
"قابلة للقياس" أنه يُمكن للطالب قياس ما حققه من أهداف .بالنسبة
للطالب المشاركين في التقييم البديل ،يتم تقسيم األهداف إلى أهداف
قصيرة المدى او معايير قياسية.
وصى بها  -يجب إدراج التعليم
برامج وخدمات التعليم الخاص ال ُم َ
ً
نيابة عن طفلك ضمن
الخاص والخدمات المرتبطة به المُقدَمة لطفلك أو
برنامج التعليم الفردي .لمزيد من المعلومات حول برامج وأدوات دعم
ُرجى االطالع على باب .4
التعليم الخاص؛ ي َ
المشاركة مع الطالب األصحاء  -يجب أن يشرح برنامج التعليم الفردي
درجة مشاركة طفلك مع األطفال األصحاء في فصل التعليم العام أو
أنشطة المدرسة األخرى .في حال عدم اإلذن بحضور الطفل وجبة

الغداء ،أو الرحالت أو التجمعات المدرسية مع باقي أطفال المدرسة،
فيجب ذِكر ذلك في برنامج التعليم الفردي.
المشاركة في تقييمات التي تتم على مستوى الوالية والمنطقة  -يجب
أن يوضح برنامج التعليم الفردي ما إذا كان طفلك سيشارك في تقييمات
الوالية والمنطقة وما هي التجهيزات ،إن وجدت ،التي سيحتاجها طفلك
خالل إجراء هذه االختبارات .إذا كان طفلك لن يُشارك في تقييمات
التي تتم على مستوى الوالية والمنطقة ،يجب أن ينص برنامج التعليم
الفردي على كيفية قياس مستوى تقدم طفلك ،بما في ذلك المشاركة في
برنامج التقييم البديل لوالية نيويورك.
ُرجى اإلحاطة بأن الطالب المشاركين في التقييم البديل غير مؤهلين
ي َ
للحصول على الدبلومة المحلية أو دبلومة ريجنتس.
ً
بداية من الصف الثالث وحتى الصف الثامن ،إذا كان
معايير التقدم -
طفلك سيشارك في اختبارات التي تتم على مستوى الوالية والمدينة،
يجب أن يحدد برنامج التعليم الفردي ما إذا كان سيتم إلزام طفلك
بنفس معايير التقدم مثل جميع الطالب أو سيتم تعديل معايير التقدم
لطفلك؟ إذا تمت التوصية بتعديل معايير التقدم ،يجب أن يحدد برنامج
التعليم الفردي هذه المعايير.
الهدف من شهادة الدبلوم  -يتم تشجيع جميع الطالب ،ب َمن فيهم
الطالب ذوي اإلعاقة ،للعمل من أجل الحصول على أعلى خيار متاح
من شهاة الدبلوم .قد يحصب الطالب ذوي اإلعاقة على شهادات الدبلوم
والشهادات المعتمدة التالية فور التخرج من المدرسة الثانوية .كل
شهادة دبلوم وشهادة معتمدة تقتضي من الطالب استكمال مقررات
دراسية وامتحانات معينة.
شهادات الدبلوم المتاحة لجميع الطالب ذوي اإلعاقة:
 nدبلومة ريجنتس المتقدمة
 nدبلومة ريجنتس
 nالدبلومة المحلية (شبكة السالمة)
شهادات التعليم الثانوي المعتمدة المتاحة للطالب المسجلين في برامج
التعليم الفردي:
	nشهادة التعليم الثانوي للتطوير المهني والدراسات الفنية المعتمدة
	nشهادة التعليم الثانوي الكتساب المهارات واإلنجاز المعتمدة
التواريخ واألماكن  -يجب أن يحدد برنامج التعليم الفردي موعد بدء
الخدمات وكيفية توفيرها ومكان تقديمها (في الفصل الدراسي أو في أي
مكان آخر بالمدرسة) ومدتها.

يتضمن برنامج التعليم الفردي
معلومات عن طفلك وبرنامج التعليم
المُص َمم لتلبية احتياجاته الخاصة.

حرز إلى أولياء األمور  -يجب أن
تقديم تقرير مستوى التقدم ال ُم َ
يوضح برنامج التعليم الفردي كيفية قياس مستوى تقدم طفلك وكيفية
إخطارك به.
لغة التعليم  -إذا كان طفلك أحد دارسي اللغة اإلنجليزية ويحتاج
لدراسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية و/أو يحتاج خدمات ثنائية اللغة ،يتم
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اقتراح التوصية بلغة التعليم .سيتم تحديد لغة الخدمة في
برنامج التعليم الفردي.

خدمات المرحلة االنتقالية
ُتعرَّ ف خدمات المرحلة االنتقالية على أنها مجموعة من األنشطة
المتناسقة التي تيسر انتقال الطالب من األنشطة المدرسية إلى األنشطة
التي تلحق التخرج منها بهدف التعليم المستمر والتوظيف والحياة
المستقلة .تبدأ خطة المرحلة االنتقالية للطالب من عمر  12عامًا ،عند
الحاجة إلى المستوى األول من التقييم المهني ومواصلة إجراءات
ما بعد المرحلة الثانوية .في هذا الوقت يبدأ الطالب بالتعاون مع
المدرسة في تحديد اهتمامات الطالب البحثية واختياراته وتطلعاته
المهنية .وخالل العام الذي يبلغ فيه الطالب سن  15عامًا ،يجب أن
تكون خدمات المرحلة االنتقالية ضمن أول برنامج للتعليم الفردي
يكتمل في ذلك العام .ويتضمن برنامج التعليم الفردي عناصر التخطيط
ُقررة القابلة للقياس بعد
بعد المرحلة الثانوية حيث يحدد األهداف الم َ
المرحلة الثانوية واحتياجات المرحلة االنتقالية ومجموعة األنشطة
المتناسقة والخدمات الالزمة لتحقيق هذه األهداف .يتعين دعوة الطالب
إلى اجتماع لجنة التعليم الخاص لمناقشة خدمات المرحلة االنتقالية.

وسيتمكن الطالب من مناقشة مواطن قوته وتفضيالته واهتماماته،
ً
عضوا فاعالً في لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة.
باعتباره
وفي حال تعذر حضور الطالب الجتماع لجنة التعليم الخاص ،يجب
أن تضمن لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة أخذ تفضيالت
الطالب واهتماماته بعين االعتبار وذكر ذلك في برنامج التعليم الفردي.
خطة وخدمات المرحلة االنتقالية عبارة عن عملية متواصلة طوال مدة
التحاق الطالب بالمدرسة وتبلغ ذروتها ببيان تخرج الطالب وذلك قبل
تخرجه فعليًا أو بلوغه سن  21عامًا.
ومع تقديم ولي األمر موافقته الخطية ،يتعين دعوة جميع أفراد المجتمع
(مثل :موظفي المستقبل أو غيرهم من المؤسسات القائمة بالمجتمع)
والعاملين بالهيئات ،مثل :توظيف الكبار وخدمات التعليم المستمر
والتأهيل المهني ( ،)ACCES-VRمكتب األشخاص ذوي اإلعاقات
اإلنمائية ( )OPWDDومكتب خدمة الصحة العقلية ( )OMHإلى
اجتماع لجنة التعليم الخاص إذا تم تصنيفهم كموفري خدمة للطالب
حاليًا أو في المستقبل .ومع تضافر الدعم من مصادر متعددة وعن
طريق الجهود الجماعية للمتخصصين والطالب واألسرة ،تزداد فرص
نجاح الطالب بشكل كبير.
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باب 4
ما هو المتوقع :خدمات التعليم الخاص للطالب في
سن االلتحاق بالمدرسة

توصي لجنة التعليم الخاص
بالمدرسة أو المنطقة بتقديم
خدمات تناسب احتياجات
طفلك داخل بيئة تقل فيها
المعوقات إلى الحد األدنى.
مما يعني ضرورة اعتبار لجنة التعليم الخاص
بالمدرسة أو المنطقة ،والتي ُتعت َبر أنت أحد
أعضائها ،كيفية تقديم خدمات التعليم الخاص لطفلك
مما يتيح له التعلم مع األطفال األصحاء ،قدر اإلمكان.
تدرس أوال لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة
إمكانية تلبية احتياجات طفلك في فصل التعليم العام من
خالل وسائل الدعم والمساعدة والخدمات المُقدَ مة لطفلك.
إذا تقرر عدم إمكانية مشاركة طفلك في فصول التعليم
العام،
حتى مع وجود المساعدات والخدمات التكميلية المناسبة
وخدمات دعم معلم التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة
أو في فصل متكامل مع معلمين مساعدين ،فإنه يتم البحث
عن أماكن أخرى مثل الفصول الخاصة أو المدارس
الخاصة.

من المهم تعليم األطفال
ذوي اإلعاقة مع غيرهم
من األطفال األصحاء
في فصل تعليم عام قدر
اإلمكان .حيث يستفيد
الجميع.

من المهم معرفة ما يلي:
 nينبغي أن يحظى طفلك بفرصة المشاركة في األنشطة
الخارجية وغيرالدراسية (مثل :التربية البدنية؛
والعطالت وأنشطة ما بعد المدرسة) مع األطفال
األصحاء؛ ما لم تتعارض إعاقته مع مثل هذه
المشاركة؛
 nينبغي أن يتعلم طفلك في المدرسة التي يرغب االلتحاق
بها إذا كان معافى؛ متى أمكن ذلك.

ما هي أنواع الخدمات المتوفرة لطفلك؟
— انظر صفحة 20
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أقل تقييدًا

سيتعلم طفلك من خالل مجموعة من الخدمات التي تناسب احتياجاته

التعليم العام
التعليم العام مع الخدمات ذات الصلة
التعليم العام مع دعم معلم التعليم الخاص
التدريس المشترك المتكامل (طوال الوقت أو بشكل جزئي)

أكثر تقييدًا 

خدمات التعليم الخاص (طوال الوقت أو بشكل جزئي)
مكان صباحي وداخلي
التعليم في المنزل/المستشفى

خدمات التعليم الخاص
تتوافر مجموعة من الخدمات لدعم طفلك في بيئة تقل فيها المعوقات إلى
حان أدناه عض التوصيات
الحد األدنى .يحدد المخطط والوصف الم َ
ُوض ِ
بالخدمات والبرامج المتاحة .تذكر ضرورة عدم حرمان الطالب من بيئة
التعليم العام في أي وقت إال في حالة وجود مبرر واضح لذلك.
ُقصد بالبرامج المرنة إمكانية حصول الطالب على
البرامج المرنة  -ي َ
أية مجموعة من خدمات وبرامج التعليم الخاص .ال يجب أن تتشابه
الخدمات والبرامج المُقدَ مة في برنامج الطالب للتعليم الفردي طوال
اليوم .وعوضًا عن ذلك ،يتم استخدام البرامج المرنة ويتلقى الطالب
مستوى دقيق من الدعم المناسب لكل محتوى من المواد .البرامج
المرنة تلبية احتياجات جميع الطالب في بيئة مناسبة تقل فيها المعوقات
إلى الحد األدنى .وعند استخدام البرامج المرنة بشكل فعال ،ستطور
المدارس نماذج لخدمات التعليم الخاص مميزة لكل طالب وتركز على
زيادة الوصول إلى مناهج التعليم العام .مع أهمية األخذ في االعتبار
ُوضح أدناه
وجوب تطابق احتياجات الطالب مع الخدمات المُقدَ مة .م َ
مجموعة من برامج وخدمات التعليم الخاص وهي جزء من نظام تقديم
الخدمة الموحدة.

الخدمات ذات الصلة
توفر الخدمات ذات الصلة لرفع كفاءة تحصيل الطالب المعاق فيما
يتعلق ببرنامجه التعليمي.

إدماج هذه الخدمات في الفصول الدراسية .وينبغي تنسيق توفير الخدمات
ذات الصلة على نحو وثيق مع معلمي الطالب والقائمين على العملية
التعليمية وأولياء األمور /األوصياء من أجل دعم األهداف التعليمية.
حيث تتمثل الخطوة األولي في تحديد درجة إعاقة الطفل واحتياجه
لخدمات التعليم الخاص (بما في ذلك الخدمات ذات الصلة) حتى يتسنى
طلب تقييم .يجب عليك أو على مندوب المدرسة التقدم بطلبات التقييم
مكتوبة .الحظ أن خدمات العالج الوظيفي والعالج الطبيعي تتطلب
وصفة طبية من طبيب ،حيث يُمكنك طلب الحصول عليها خالل عملية
التقييم .قد تتطلب خدمات التمريض والمساعدة الطبية والنقل تقديم
تقرير الطبيب( .انظر باب  2لمزيد من الملعومات عن عملية التقييم).
بعد االنتهاء من التقييمات المطلوبة وتحليل المعلومات خرى األذات
الصلة المتعلقة بالطالب ،يقرر فريق لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو
المنطقة درجة اإلعاقة ،واحتياجاته من خدمات التعليم الخاص .يجب
إعادة تقييم كل خدمة بشكل سنوي في إطار مراجعة برنامج الطالب
للتعليم الخاص.
وفيما يلي بعض األمثلة على الخدمات الخاصة الممكن التوصية بها:
التقنية المساعدة  -تتضمن أجهزة التقنية المساعدة أي شيء من منظم
الرسوم التصويرية إلى أجهزة الحاسوب واألجهزة اللوحية والبرامج
المساعدة التي تمكن الطالب من التواصل واستكمال المهام .ويتم التوصية
باستخدام التقنية المساعدة عند الضرورة لتمكين الطالب من استخدام
البرامج التعليمية وتلبية احتياجات الفرد التعليمية .كما قد يتم التوصية

ويتمثل الهدف األساسي من الخدمات ذات الصلة في تعظيم قدرة كل
طالب لتحقيق أهدافه التعليمية .ينبغي تقديم الخدمات ذات الصلة في بيئة
تقل فيها المعوقات إلى الحد األدني ،ومتى أمكن ،يتعين على المدارس

20

01/08/14 1:39 PM

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_AR_With Tab.indd 20

بخدمات التقنية المساعدة ،مثل :التدريب والدعم لمساعدة الطفل على
استخدام األجهزة.

آمن وكامل في الفصل الدراسي واألنشطة المدرسية األخرى وتحقيق
االستفادة التعليمية من التعليم والخدمات ذات الصلة.

المشورة  -الهدف من المشورة هو مساعدة الطالب على تمييز
السلوكيات التي تتعارض مع التعليم وتعديلها .يُنصح بتقديم المشورة
إلى الطالب الذين يُعانون من صعوبات اجتماعية وعاطفية كبيرة
تتعارض مع العملية التعليمية .وقد تتضمن هذه المشاكل صعوبة
التواصل بشكل مناسب مع الكبار أو الزمالء أو االنطواء أو عصبية
المزاج أو التقليل من الذات وسوء مهارات التأقلم.

العالج الطبيعي  -يُساعد العالج الطبيعي الطالب على تحسين قدراته
البدنية للعمل واالنتقال بسالسة في الفصل .وقد يتضمن العالج
التركيز على تطوير المهارات الحركية اإلجمالية والتنقل والتوازن
وتنسيق الحركة في مختلف أماكن المدرسة ،مثل :الفصل ،وصالة
األلعاب ،والحمامات ،والمالعب ،والساللم .ويتم التوصية بالعالج
الطبيعي عند وجود ضرورة لمثل هذا النوع من الدعم إلتاحة الفرصة
أمام الطالب لإلندماج في البيئة التعليمية بما في ذلك على سبيل المثال
ال الحصر انتقال الطالب بين أماكن مختلفة في المدرسة عند طريق
المشي أو الكرسي المتحرك أو أية وسيلة انتقال أخرى؛ ومشاركة
الطالب في أنشطة الفصل الدراسي  -مثل :المشاركة بالحركة الجسدية
والمناورة داخل بيئة الفصل الدراسي والوصول إلى (المشاركة في) الغرفة
المخصصة لتناول الغداء والمالعب والحمامات والمواصالت إلى غير
ذلك.

خدمات التعليم السمعي  -توفر خدمات التعليم السمعي الدعم للطالب
الصُم أو ضعاف السمع ،وتتضمن التوجيه والعمل االجتماعي
والمشورة وخدمات المرحلة االنتقالية وبرامج العمل والدراسة .وقد يتم
التوصية بالتعليم السمعي للطالب عند وجود ضرورة للدعم بما يُتيح
لهم الوصول إلى بيئة تعليمية متكاملة.
العالج الوظيفي  -يُساعد العالج الوظيفي الطالب على تنمية مهاراته
التوافقية والعملية بالمدرسة ،مثل :المهارات الحركية الدقيقة؛ والقدرة
على تحمل المسؤولية في الفصل وتسهيل عمليات االنتقال والمهارات
الحسية والحركية العملية وأهداف الحياة اليومية بما في ذلك استخدام
الكرسي المتحرك .ويتم التوصية بالعالج الوظيفي عند الحاجة إلى
عمل مواءمة بيئية وتعديل المهام وتعلم مهارات جديدة أو تثقيف
الطالب/األسرة لزيادة مشاركة الطالب وممارسته ألنشطة الحياة
والمدرسة اليومية.
خدمات الطاقم المعاون يدعم أفراد الطاقم المعاون الطالب طوال اليوم
الدراسي أو خالل جزء منه لتلبية احتياجاتهم الفردية وإتاحة الفرصة
أمامهم لالستفادة من التعليم والخدمات ذات الصلة .يتم التوصية بتوفير فرد
معاون عند الضرورة إلتاحة الفرصة أمام الطالب للمشاركة بشكل

خدمات الصحة المدرسية  -توفر ممرضة المدرسة أو الفريق
المعاون الخدمات المخصصة لتلبية احتياجات الطفل الصحية ،وفق
ما يصفه الطبيب لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة.
عالج التخاطب/اللغة  -يساعد عالج التخاطب/اللغة على تحسين
مهارات الطالب في االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ضمن
مواقف أكاديمية واجتماعية داخل البيئة المدرسية .ويركز المعالجون
على مهارات التواصل ،مثل :الفهم (اتباع االتجاهات ،وفهم
النصوص) واللغة (معنى الكالم ،وترتيب الكلمات واستخدام قواعد
صحيحة) والنطق (أصوات التخاطب) ولفظ األصوات (استخدام
الصوت إلنتاج لفظ) واستخدام اللغة (اللغة االجتماعية) والبالغة
(إيقاع الخطاب) .ويتم التوصية بعالج التخاطب/اللغة عند حاجة الطالب

قد تتغير الخدمات الخاصة بطفلك
كلما تقدم في العمر.
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إلى مثل هذا الدعم لتحسين مهاراته في االستماع والتحدث والقراءة
والكتابة ضمن مواقف أكاديمية واجتماعية.
خدمات التعليم البصري  -تدعم خدمات التعليم البصري تعليم الطالب
الذين يعانون من ضعف البصر بإتاحة الفرصة أمامهم لتطوير مهاراتهم
األكاديمية واالجتماعية والمهنية والمعيشية ومحو األمية والحصول على
المعلومات عن طريق استخدام استراتيجيات حسية وبصرية وسمعية.
وقد يتم التوصية بتوفير التعليم البصري للطفل الذي يعاني من ضعف
شديد في البصر مما يعوق العمل داخل الفصل بدون استخدام وسائل
مساعدة وأساليب توافقية .وقد ُ
صمِمت خدمات االتجاه والتنقل لتحسين
فهم الطفل للمفاهيم المكانية والمحيطية واستخدام المعلومات التي يتلقاها
عن طريق الحواس (مثل :الصوت ،ودرجة الحرارة ،والذبذبات)
لالستدالل على االتجاه وخط السفر وحفظه والعودة منه.
ُوصى بها
وسيحدد في برنامج التعليم الفردي الخدمات ذات الصلة الم َ
لطفلك .ويشير برنامج التعليم الفردي إلى عدد المرات التي يتعين أن
ُعرف
يتلقى الطفل فيها الخدمة سواء في األسبوع أو في السنة (وهو ما ي َ
ُعرف بـ “المدة”)
بـ “عدد المرات”) ومدة الجلسة (وهو ما ي َ

والحد األقصى لحجم المجموعة (إذا كان طفلك (يتلقى الخدمات في
مجموعة) ،واللغة التي يجب أن يُقدم بها الخدمة وهل ستقدم الخدمة في
فصل طفلك أو في مكان منفصل خارج الفصل (وهذا المقصود من
“المكان”).
إذا تمت التوصية بتلقي طفلك خدمة أو أكثر من الخدمات ذات الصلة
ضمن برنامج التعليم الفردي وتعذر على اإلدارة توفير هذه الخدمة
(الخدمات) من خالل العاملين التابعين لها أو من خالل فريق عمل تابع
لهيئات أخرى بموجب عقد معها ،سوا ًء خالل اليوم الدراسي أو بعد اليوم
الدراسي ،يتم إصدار تصريح بالخدمات ذات الصلة لولي األمر .حيث
يُتيح تصريح الخدمة لولي األمر االستعانة بخدمات موفر خدمة مستقل
ُوصى بها دون أن يتحمل أية تكاليف .يُمكن أن
ومعتمد لتلقي الخدمة الم َ
تساعدك مدرسة طفلك الحكومية في هذا األمر .وإذا كان طفلك ملتح ًقا
بمدرسة غير حكومية أو مستقلة ،فإن لجنة التعليم الخاص بالمنطقة هي
التي ستتولي المساعدة في هذا األمر.
متوفر على موقع الويب الخاص باإلدارة قائمة بموفري الخدمة
المستقلينhttp://schools.nyc.gov/Academics/ :
SpecialEducation/programs/relatedServices/
RSinformation.htm

قد يتم عقد جلسات عالج طبيعي مع طالب
الفصل في صالة األلعاب أو الفصل أو حجرة
الغداء أو غرفة االستجمام أو في أماكن أخرى
بالمدرسة.

يتم تقديم عالج لغة التخاطب في أحد الفصول
المتكاملة لدعم مشاركة الطالب في األنشطة
الدراسية.

يُمكن تقديم العالج الوظيفي في مكان يضم
مجموعة صغيرة ،داخل أو خارج الفصل ،لتلبية
احتياجات كل طالب في بيئة تعليمية طبيعية.
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قبل مرحلة الروضة

مرحلة الروضة

المرحلة االبتدائية

المرحلة المتوسطة

المرحلة الثانوية

كيف تدعم الخدمات غالبًا

تركز الخدمات ذات الصلة

تواصل الخدمات ذات

المعالج الذي يعمل غالبًا مع

بالنسبة لبعض الطالب ،قد

عند االحتياج إلى استمرار

الطالب في اجتماع أهدافهم

بشكل كبير على دعم

الصلة التركيز على تحسين

الطالب خالل أنشطة الفصل

تقل وتيرة التقدم أو يتراجع مع

العالج ،يتم التركيز عاد ًة على

التعليمية

المهارات والسلوكيات

المهارات والسلوكيات.

يُصبح عامالً أساسيًا في

زيادة المطالب الدراسية؛ حيث

الكلية واالستعداد الوظيفي.

المحسنة.

لزيادة االستقاللية؛ يعمل

مساعدة الطالب على تلبية

يصبح الطالب غالبًا أكثر وعيًا

تركز الخدمات غالبًا على

المعالجون بالتعاون مع

مطالبه الدراسية الكثيرة.

باختالفاتهمالتعليمية .يُساعد

التعديالت المناسبة لألنشطة

المعلمين لتحديد التغيرات

تواصل الخدمات التركيز

المعالجون الطالب على تطوير

وبيئة التعلم .قد يحتاج بعض

الممكنة في األنشطة الخاصة

على تحسين المهارات

استراتيجيات التعليم بشكل

الطالب إلى الدعم للوفاء

بالمدرسة وبيئة التعليم.

األساسية في السنوات المبكرة

فعال مع استمرار العمل مع

بأهداف برنامج التعليم الفردي

من المرحلة االبتدائية .يجوز

معلمي الفصل على مواءمة

مع مواصلة تحسين المهارات

للمعالجين العمل مع معلم

األنشطة وبيئة عمل الفصل

الالزمة لمرحلة ما قبل التعليم

الفصل لمواءمة األنشطة

الالزمة لمساعدة الطالب على

المهني وبرامج  ADLوالكلية

وبيئة الفصل من أجل تلبية

تحقيق أهدافهم من برنامج

واالستعداد الوظيفي.

احتياجات الطالب ومساعدته

التعليم الفردي بنجاح .قد يستفيد

في االطالع على المناهج

الطالب من مهارات التعليم

الدراسية.

الجديدة في مرحلة ما قبل التعليم
المهني وبرامج .ADL

مجاالت التركيز المشتركة في

في مرحلة ما قبل المدرسة،

في رياض األطفال ،يبدأ

في المرحلة االبتدائية يتحول

في المرحلة المتوسطة ،تزداد

في المرحلة الثانوية ،يتحول

الفصل الدراسي

يكون التركيز األساسي على

التركيز على التحول إلى

التركيز بشكل كامل إلى

المطالب الدراسية والمحتوى

التركيز إلى إعداد الطالب

تطوير مهارات الطالب

المهارات األكاديمية ،إلى

تطوير المهارات األكاديمية

الدراسي يصبح أكثر صعوبة.

لالنتقال من التعليم الثانوي إلى

االجتماعية والحركية.

جانب الدعم المستمر لتطوير

األساسية .تركز أنشطة

يبدأ الطالب في االستعداد

التعليم الجامعي وبرامج ما قبل

المهارات االجتماعية

الفصل على تطبيق هذه

للنجاح في المرحلة الثانوية.

التعليم المهني و .ADL

والحركية .تصبح القدرة على

المهارات.

قد يبدأ الطالب في المشاركة

بدء العمل باستقاللية أكثر

ببرامج ما قبل التعليم المهني

أهمية.

والتطوير االجتماعي ونشاط
الحياة اليومية.

كيف يتم تحديد الخدمات

تحدد االحتياجات الفردية للطالب واالحتياجات الدراسية كيفية توفير الخدمات ذات الصلة .وفيما يلي مجموعة من العناصر األساسية للتوصيات الخدمية األكثر أهمية:
 nالمكان  -تشمل األماكن العامة الفصل أو الحجرة المستقلة في المدرسة أو غرفة العالج.
 nأسلوب التقديم ُ -تقدم الخدمات المباشرة إلى الطالب بشكل خاص فرد لفرد أو في مجموعات صغيرة من الطالب الذين يعانون من نفس االحتياجات؛ وتقدم إلى
الطالب مجموعة من الخدمات المتكاملة إلى جانب طالب آخرين في الفصل؛ كما تقدم خدمات استشارية (غير مباشرة) إلى المعلمين أو أولياء األمور على أساس
استشاري لدعمهم في التعامل مع الطالب.
nعدد المرات  -تقدم الخدمات عاد ًة خالل عدد معين من المرات على أساس أسبوعي أو شهري.
 nالمدة  -قد تختلف مدة كل جلسة؛ حسب الحاجة؛ وتحدد غالبًا بالدقائق.
 nحجم المجموعة  -قد تقدم الخدمات على أساس فردي أو جماعي .أينما يناسب الطالب العمل بشكل جماعي مع الطالب اآلخرين (لممارسة المهارات التي يتدربون عليها
وتطبيقها و/أو االستفادة من مشاهدة اآلخرين يعملون على نفس المهارة)؛ يتم عادة تحديد الحد األقصى لحجم المجموعة.
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ُتساعد التقنية المساعدة على تلبية االحتياجات الفردية للطالب
المادة

الصعوبات التي تواجه الطالب

حلول التقنية المساعدة الممكنة*
آلة حاسبة ناطقة ،ورق رسم بياني معدل،
حسابات يدوية ،برامج

الرياضيات

صعوبة حساب المسائل الرياضية على الورق
وترتيبها وتوفيقها وكتابتها

اإلنشاء

صعوبة في أساليب الكتابة الفعلية أو الهجاء أو معالج نصوص ،لوح مائل لوحة
مفاتيح/أوراق المعدلة ،حاسوب،
استخدام الكلمات أو التنظيم إلى غير ذلك
جهاز لوحي ،برامج

القراءة

صعوبة في إيجاد المعنى أو الفصاحة في
القراءة أو الفهم

تحديد جزء القراءة ،نص مميز،
كتب رقمية ،جهاز حاسوب/جهاز
لوحي ،برامج

التواصل

صعوبة في النطق أو وضوح الكالم

كتاب للتواصل ،جهاز توليد النطق،
نظام التواصل بالصور،
جهاز إخراج الصوت

الذاكرة/التنظيم

صعوبة في التخطيط ،التنظيم ،متابعة التقويم
/الجدول الزمني/قائمة المهام ،إلى غير ذلك

المخططات الرسومية ،البرامج

االستماع

صعوبة المتابعة وتذكر اللغة المُتحدَ ث بها

جهاز تسجيل رقمي ،وحدة FM

* ُتعتبَر األجهزة المعروضة نموذج صغير لألدوات المتاحة .يجب على جميع الطالب ذوي اإلعاقة االهتمام بالتقنية المساعدة .إذا ترتب على هذا االهتمام مراجعة فريق لجنة التعليم
الخاص بالمدرسة تقييم التقنية المساعدة والتوصيات .لمزيد من المعلومات عن التقنية المساعدة؛ تفضل بزيارة
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/programs/relatedServices/Assistive+Technology.htm

الخدمات المتكاملة ذات الصلة داخل الفصل (“المشاركة”)
ُيمكن أن تعود بالفائدة على جميع الطالب:
ُتظهر األبحاث أنه عند “مشاركة” موفري الخدمة ذي الصلة في الفصل ،يُمكن أن تحدث أشياء هامة ليس على المستوى الفردي فقط ،بل لكامل
الفصل.
المزايا التي تعود على الطالب:
 nعدم تفويت أنشطة الفصل
n
	المزيد من الفرص لتطبيق المهارة في البيئة الطبيعية
n
	قدرة المعالج على مراقبة فاعلية االستراتيجيات
 nالقبول االجتماعي للتبني والثقة بالنفس والمهارات االجتماعية
المزايا التي تعود على جميع طالب الفصل:
 nزيادة مستوى التحصيل لدى األطفال ذوي اإلعاقة أو غيرهم
 nتنبيه
 nسلوك التركيز على المهمة
 nاألداء في الفصل
 nاألداء في االختبارات القياسية
المصادر/المراجعMcWillam & Scott 2001; Kennedy, Shuka & Fryxell 1997; Mu,. Siegal & Allinder 2000; Kennedy & :
Itkonen 1994; Hughes 2001; Oriel, George, Peckus & Semon
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خدمات دعم معلم التعليم الخاص ()SETSS
ُ
صمِمت خدمات دعم معلم التعليم الخاص ( )SETSSبشكل خاص
و/أو يُقدم التعليم المكمل من خالل معلم تعليم خاص .حيث ُتساعد هذه
الخدمات على بقاء طفلك في فصل التعليم العام أثناء تلقي الخدمات
من معلم تعليم خاص .وقد يعمل معلم التعليم الخاص مباشرة مع طفلك
لدعم المشاركة في فصل التعليم العام وتوفير تعليم خاص مباشر و/أو
تكميلي لطفلك .وقد يشمل هذا تعديل المحتوى الذي يجري تدريسه أو
استخدام أساليب تعليمية مختلفة ،مثل :الوسائل المرئية ،وأوراق العمل
المميزة ،واالتجاهات البسيطة (وهذه طريقة “مباشرة” في التعليم) .كما
قد يعمل معلم التعليم الخاص مع معلم التعليم العام لطفلك لتعديل البيئة
و/أو الوسائل التعليمية لتلبية احتياجات طفلك الفردية (وهذه طريقة
“غير مباشرة” في التعليم).

n
	يُمكن توفير خدمات دعم معلم التعليم الخاص في فصل التعليم العام
أو في مكان منفصل خارج فصل التعليم العام أو في أي مجموعة
من فصول التعليم العام ومكان منفصل؛
n
	عند توفير خدمات دعم معلم التعليم الخاص في مجموعة؛ فال
يجوز أن يزيد عدد المجموعة عن ثمانية طالب؛
n
	قد ُتقدم خدمات دعم معلم التعليم الخاص لمدة قليلة ال تزيد عن
ثالث ساعات في األسبوع وقد تزيد قدر اإلمكان لتصل  50%من
كل يوم؛
n
	يجب أن يُحدد برنامج التعليم الفردي لطفلك عدد الحصص التي
سيقوم معلم التعليم العام خاللها بتدريس الخدمات في األسبوع؛
وهل سيتم التدريس للطفل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومكان
التدريس.

التعليم المشترك المتكامل ()ICT
تضم فصول التعليم المشترك المتكامل ( )ICTطالب معاقين وأصحاء
يتلقون تعليمهم جنبًا إلى جنب مع معلّميْن ،أحدهما معلم تعليم عام
واآلخر معلم تعليم خاص .يعمل المعلمان معًا ويتعاونان على مدار

Mc
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اليوم لمواءمة وتعديل تعليم الطفل والتأكد من استيعاب جميع طالب
الفصل لمنهج التعليم العام.
ويُمكن تقديم التعليم المشترك المتكامل بشكل كامل طوال الوقت أو
بشكل جزئي .كما يجب تحديد حصص التعليم المشترك المتكامل في
برنامج التعليم الفردي للطفل ،إلى جانب محتوى مادة التعليم (على
سبيل المثال :الرياضيات) التي يتم فيها تلقى الخدمات.
ال يجوز أن يزيد عدد الطالب المعاقين عن  40%من إجمالي
الفصل أو اثنا عشر طالبًا معا ًقا كحد أقصى في فصل التعليم المشترك
المتكامل.

خدمات الفصل الخاص
خدمات الفصل الخاص هي خدمات يتم تقديمها لألطفال ذوي األعاقة
في فصل دراسي مستقل قائم بذاته في أي جزء من اليوم الدراسي.
حيث تخدم األطفال ِم َمن يتعذر تلبية احتياجاتهم في فصل التعليم العام،
أو حتى من خالل خدمات دعم معلم التعليم الخاص أو الخدمات ذات
الصلة أو المشاركة في فصل التعليم المشترك المتكامل .ويُمكن تقديم
خدمات الفصل الخاص بشكل كامل طوال الوقت أو بشكل جزئي.

حيث يتعين تجميع الطالب ِم َمن لهم نفس االحتياجات التعليمية في
فصول خاصة قائمة بذاتها .وقد تضم الفصول طالبًا لديهم نفس اإلعاقة
أو لديهم إعاقات مختلفة طالما لديهم نفس المستويات من التحصيل
الدراسي والخصائص التعليمية ومستويات التطوير االجتماعي
ومستويات النمو البدني وتدبير االحتياجات( .انظر صفحة  27لمزيد
من المعلومات).

المدارس الحكومية المتخصصة للطالب ذوي اإلعاقات الكبيرة
(مدارس منطقة )75
توفر منطقة  75دعمًا تعليميًا في مجموعة متنوعة من األماكن للطالب
ذوي اإلعاقة الجسيمة .مع الحفاظ على االلتزام بيئة تقل فيها المعوقات
إلى الحد األدنى ( ،)LREحيث يُمكن للطالب الحصول على خدمات
منطقة  75في فصول التعليم العام ،وفي فصول خاصة في بنايات
مدرسية مجتمعية وفي فصول خاصة داخل مدارس متخصصة،
باإلضافة إلى الهيئات والمستشفيات والمنزل .تحدد لجنة التعليم الخاص
بالمدرسة أو المنطقة البرنامج المناسب وحجم الفصل المخصص لطفلك
بنا ًء على إدراكه وإدارة احتياجاته االجتماعية والعاطفية والبدنية .قد
توفر منطقة  75الخدمات طوال العام في برنامج يمتد  12شهرً ا
متى أمكن.
الطالب الحاصلون على خدمات من منطقة  75لهم الحق في المشاركة
في التقييم المعياري وخوض جميع اختبارات المدينة والوالية أو
تقييمهم عن طريق التقييمات البديلة لوالية نيويورك .توفر منطقة
 75فصوالً خاصة بنسب طالبية  12:1:1و  8:1:1و  6:1:1و
 12:1:4ونسب أخري للطالب بإدماج كامل.

بالنسبة للطالب الذين يقضون طوال اليوم
أو بعضه في فصل خاص ،تحدد لجنة
التعليم الخاص البرنامج المناسب للطفل
وحجم الفصل .يجب تقديم مبرر مكتوب في
برنامج التعليم الفردي عن أي طالب يتم
استبعاده من التعليم العام ألية مدة من اليوم
الدراسي.

كما يُمكن لمنطقة  75تضمين فصول قائمة بذاتها تحتوي على خدمات
ومعدات متخصصة يٌمكن أن تتكامل في المناهج على مدار اليوم
الدراسي ،إذا كان طفلك يعاني من إعاقات سمعية وبصرية حادة.
بالنسبة للطالب الذين يعانون من متاعب بصرية وسمعية وال تتطلب
ذلك النوع من البرامج المكثفة فإنهم سيتلقون خدمات الدعم في تعليمهم
العام أو التعليم المشترك أو األماكن القائمة بالمجتمع.
كما تدعم منطقة  75الطالب الذين يعانون من قلق في محيط المدرسة
(الرهاب المدرسي) والطالب الذين يعانون من مشاكل طبية أو نفسية
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ِم َمن يحتاجون إلى تعليم مؤقت أو طويل المدى في المستشفى أو في
المنزل.
ومتى أمكن ،توفر منطقة  75تعليمًا ودعمًا ثنائي اللغة وخدمات
دارسي اللغة اإلنجليزية والتدريب على السفر واألنشطة الشخصية
المعتادة في الحياة اليومية والتدريب على المهارات والبرامج المهنية
وتنسيق خدمة االنتقال .وسيتم تقديم التعليمات الستخدام التقنيات
المعززة والبديلة على النحو المبين في برنامج التعليم الفردي الخاص
بطفلك .كما تقدم منطقة  75المشورة والتدريب لمساعدة األسر على
فهم وتوفير الدعم ألطفالهم ،في إطار تطوير الشراكات التعاونية بين
المنزل والمدرسة.
وتوفر أيضًا منطقة  75خدمات الفصل الخاص بنسبة طالبية
الص َمم وصعوبة شديدة في السمع
 12:1:1للطالب الذين يعانون من َ
أو المكفوفين/أصحاب اإلعاقات البصرية .وتضم الخدمات المُقدَ مة
أجهزة سمعية وتقنيات مساعدة وترجمة بلغة اإلشارة وخدمة االتجاهات
والتنقل وطريقة برايل .ويُمكن للطالب المشاركة في تقييمات والية
نيويورك األساسية أو التقيمات البديلة.

البرامج المتخصصة في المدارس المجتمعية
يتلقي معظم الطالب ذوي اإلعاقة أفضل خدمة في المدارس المجتمعية،
بما في ذلك الطالب المصابين بالتوحد (والمعروف أيضًا باضطراب
طيف التوحد ،أو  )ASDوالطالب المصابين بإعاقات ذهنية ()ID
ودارسي اللغة اإلنجليزية ( )ELLSذوي اإلعاقة .مع ذلك تعترف
اإلدارة التعليمية بوجود فصول تتضمن نماذج وخبرات متخصصة تم
تطويرها لمناسبة بعض الطالب .أدوات الدعم وخدمات التعليم الخاص
غير المتوفرة حال َيا في كل مدرسة مجتمعية ُتعت َبر برامج متخصصة.
من المهم أن تدرك أن تصنيف اإلعاقة الذهنية أو التوحد ال يدل على
الحاجة لبرنامج متخصص .حيث إن هناك العديد من الطالب
ذوي اإلعاقة الذهنية أو المصابين بالتوحد يتلقون أفضل خدمة
في فصول التعليم العام و/أو الخاص بالمدرسة المجتمعية كما أنه
من المهم ج ًدا اتخاذ قرارات مدروسة لكي يحظى جميع الطالب
بفرصة متكافئة من أجل تحقيق هدفهم األكاديمي .وتنفرد هذه
البرامج المتخصصة بإجراءات منفصلة للتقديم حيث يُمكن التعرف
على مزيد من المعلومات عنها بالتواصل عبر البريد اإللكتروني

خدمات الفصل الخاص
خدمات الفصل الخاص هي خدمات يتم تقديمها لألطفال ذوي اإلعاقة في فصل دراسي مستقل قائم بذاته في أي جزء من اليوم الدراسي .ويتكون
الفصل الخاص من طالب ذوي إعاقة يتم تجميعهم سويًا للحصول على تعليم موضوع بشكل خاص في مكان قائم بذاته ،مما يعني حصولهم
على تعليم مختلف عن زمالئهم غير المعاقين .لخدمة األطفال ِم َمن يتعذر تلبية احتياجاتهم في فصل التعليم العام ،حتى مع استخدام المساعدات
والخدمات التكميلية .ويُمكن تقديم خدمات الفصل الخاص بشكل كامل طوال الوقت أو بشكل جزئي .حيث يتعين تجميع الطالب ِم َمن لهم نفس
االحتياجات التعليمية في فصول خاصة قائمة بذاتها .وقد تحتوي الفصول على طالب يعانون من نفس اإلعاقة أو إعاقات مختلفة طالما يتمتعون
بنفس المستويات من الخصائص الدراسية والتعليمية ومستويات التطور االجتماعي والنمو البدني وإدارة االحتياجات .كما تقدم الفصول الخاصة
مستويات مختلفة من كثافة التوظيف اعتما ًدا على التحصيل الدراسي للطالب و/أو إدارة االحتياجات.
ويبلغ أكبر حجم للفصل الذي يضم هؤالء الطالب ِم َمن تشتمل احتياجاتهم التعليمية الخاصة على الحاجة إلى تعليم متخصص والذي يُمكن تحقيقه
في مكان مستقل قائم بذاته ال يتعدى عدد الطالب به  15طالبًا ( )1:15أو  12طالبًا في المدارس الحكومية أو المدعومة من الدولة (،)1:12
بخالف ذلك:
■ال يُمكن أن يزيد الحد األقصى للطالب عن  12طالبًا في أي فصل
من الفصول الخاصة التي تخدم الطالب الذين تتعارض إدارة
احتياجاتهم مع العملية التعليمية؛ إلى درجة احتياج شخص إضافي
في الفصل الدراسي للمساعدة في تعليم الطالب؛ مع تعيين فرد
أو أكثر لكل فصل في المدارس التكميلية خالل الفترات التعليمية
(.)12:1+1
■ال يُمكن أن يزيد الحد األقصى عن ستة طالب في أي فصل من
الفصول الخاصة التي تخدم الطالب ِم َمن حددت إدارة احتياجاتهم بأنها
عالية وتتطلب درجة عالية من االنتباه والتدخل مع تعيين فرد أو أكثر
لكل فصل في المدارس التكميلية خالل الفترات التعليمية (.)6:1+1

■ال يُمكن أن يزيد الحد األقصى عن ثمانية طالب في أي فصل من
الفصول الخاصة التي تخدم الطالب ِم َمن حددت إدارة احتياجاتهم
بأنها عالية وتتطلب درجة عالية من االنتباه والتدخل مع تعيين فرد
أو أكثر لكل فصل في المدارس التكميلية خالل الفترات التعليمية
(.)8:1+1
■ينبغي أال يزيد الحد األقصى للفصل الخاص بالطالب ذوي اإلعاقات
الكبيرة المتعددة؛ ِم َمن تضم برامجهم بشكل أساسي التأهيل والعالج؛
عن  12طالبًا .وباإلضافة إلى المعلم؛ ينبغي أن تكون نسبة العاملين/
الطالب كنسبة شخص لكل ثالثة طالب .وقد يكون طاقم العمل
اإلضافي عبارة عن معلمين و/أو موظفين مساعدين و/أو موفري
خدمات ذات صلة )).(12:1 + (3:1
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 .specializedprograms@schools.nyc.govوتتضمن
البرامج المتخصصة:
برنامج ( ACESمهارات أكاديمية ومهنية وأساسية) للطالب
ذوي اإلعاقة الذهنية  -هو فصل أو برنامج متخصص في إحدى
مدارس المجتمع مخصص لبعض الطالب المصنفين من ذوي
اإلعاقة الذهنية والمشاركين في التقييم البديل (.)NYSAA
مجموعة التوحد  - ASD Nestهو فصل تعليم مشترك متكامل
محدود العدد في إحدى مدارس المجتمع ومخصص للطالب
المصابين بالتوحد من أصحاب األداء العالي.

 – ASD Horizonهو فصل خاص يتضمن حتى  8طالب في
إحدى مدارس المجتمع مخصص للطالب المصابين بالتوحد والعاملين
على تحقيق مستويات الفصل لكن يلزمهم دعم فردي لفترات من الزمن
خالل اليوم الدراسي.
وباإلضافة إلى البرامج المتخصصة المذكورة أعاله ،يُعت َبر التعليم
المشترك المتكامل في التعليم الخاص ثنائي اللغة والفصول الخاصة
من ضمن البرامج المتخصصة؛ نظرً ا لعدم تواجدهم حاليًا في جميع
المدارس .إذا احتاج الطالب أحد البرامج ثنائية اللغة واستوفي معايير
األهلية للتعليم الخاص ،فقد يوصي فريق لجنة التعليم الخاص ببرنامج
تعليم خاص ثنائي اللغة( .انظر صفحة  6و 46لمعرفة المزيد من
المعلومات حول التقييمات والخدمات ثنائية اللغة ).

المدارس المدعومة  -بوالية نيويورك
تقدم المدارس المدعومة من الوالية خدمات تعليم خاص مكثفة للطالب
الذين يعانون من الصمم أو العمى أو لديهم إعاقات عاطفية أو بدنية
حادة والتي قررت لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة أهليتهم
لهذا النوع من البرامج .وتوفر بعض المدارس المدعومة من الوالية
للطالب رعاية سكن داخلي لمدة خمسة أيام ِم َمن تتطلب حالتهم دعمًا
لمدة  24ساعة.
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مدارس غير حكومية معتمدة من اإلدارة التعليمية بوالية
نيويورك (صباحية)
توفر هذه المدارس البرامج لألطفال ِم َمن يتعذر تلبية احتياجاتهم
التعليمية الشديدة في برنامج المدارس الحكومية .ال يلتحق بالمدارس
المعتمدة من اإلدارة التعليمية بالوالية إال الطالب ذوو اإلعاقة ومن
َثم ليست هناك فرصة لقبول األطفال األصحاء .قد تقبل المدرسة غير
الحكومية المعتمدة من اإلدارة التعليمية بالوالية طفلك إذا كان بإمكانها
ُوصى بها في برنامج التعليم الفردي.
تقديم الخدمات الم َ
يجب على لجنة التعليم الخاص مراجعة جميع الخيارات المتاحة في
المدارس الحكومية قبل التوصية بااللتحاق بإحدى المدارس غير
الحكومية المعتمدة من اإلدارة التعليمية بوالية نيويورك .إذا أصدرت
لجنة التعليم الخاص توصية بالتحاق طفلك بإحدى المدارس غير
الحكومية المعتمدة من اإلدارة التعليمية بوالية نيويورك ،يتم إرسال
الحالة إلى فريق الدعم المركزي لتحديد المدرسة المناسبة لطفلك.
وستشارك في هذه العملية.

مدارس غير حكومية معتمدة من اإلدارة التعليمية بوالية
نيويورك (داخلية)
ُتعت َبر المدارس الداخلية أماكن توفر برامج مكثفة في الفصل الدراسي
وتلتزم ببيئة معيشة منهجية داخل المدرسة على أساس  24ساعة في
اليوم .وهذا البرنامج مخصص للطالب ذوي االحتياجات التعليمية
الكثيرة حيث يحتاجون رقابة  24ساعة .إذا تقرر مناسبة المدرسة
الداخلية ،يتعين على اإلدارة التعليمية البحث أوال في األماكن الداخلية
المتاحة داخل الوالية قبل البحث عن مدرسة خارجها.

التعليم بالمنزل والمستشفى
تتوفر هذه الخدمات التعليمية للطالب الذين يتعذر التحاقهم بالمدرسة
بسبب حالتهم الطبية أو النفسية أو بسبب إعاقة عاطفية أو نفسية
حادة .برامج التعليم في المنزل والمستشفي هي برامج مؤقتة حيث
إنها مُص َممة لدعم الطالب في مواكبة دراستهم مع تعذر ذهابهم إلى
المدرسة .يجب أن يُدرك أولياء األمور أن برامج التعليم في المنزل
والمستشفى غير مُص َممة لتوفير برنامج دراسي متكامل ،وقد تكون
محدودة الخيارات  .يعمل فريق برنامج التعليم في المنزل والمستشفى
مع مدارس الطالب الحالية لضمان استمرارية التعليم والخدمة ،قدر
اإلمكان مع مراعاة حالة الطالب.
التعليم في المستشفى :يجب على أولياء األمور تقديم طلب للحصول
على خدمة التعليم في المنزل ،حيث تقوم إدارة الصحة والسالمة
العقلية بمراجعته واعتماده بالقبول أو الرفض .كما تحدد إدارة الصحة
والسالمة العقلية تاريخ انتهاء خدمة التعليم في المنزل بنا ًء على الموعد
المتوقع لعودة الطالب إلى المدرسة .قد يطلب أولياء األمور تجديد
ُرجى مراجعة
خدمات التعليم في المنزل عن طريق تقديم طلب آخر .ي َ
موقع التعليم في المنزل لمعرفة المزيد من التفاصيل حول إجراءات
طلب التعليم في المنزل
(.)http://www.homeinstructionschools.com
n
	يحصل الطالب المسجلون في الصفوف  7-12على  10ساعات
في األسبوع كحد أدنى للتعليم في المنزل.
n
	يحصل الطالب المسجلون في الصفوف  K-6على  5ساعات في
األسبوع كحد أدنى للتعليم في المنزل.

التعليم في المستشفى :يحصل الطالب على التعليم فور دخولهم إلى
المستشفي .يتم توفير التعليم حتى يسترد الطالب عافيته ،ويقرر طبيب
المستشفى هذا األمر .ينتهي التعليم في المستشفى بخروج الطالب منها.
إذا كان الطالب مازال مريضًا وال يستطيع العودة إلى المدرسة ،يبادر
أولياء األمور بتقديم طلب للتعليم في المنزل قبل انصراف الطالب من
المستشفى .لتقليل التأخير في االنتقال إلى التعليم في المنزل.

التجهيزات والمساعدات والخدمات التكميلية
تساعد التجهيزات والمساعدات التكميلية والخدمات الطالب على
المشاركة وإحراز تقدمًا في مناهج التعليم العام والمُضي قدمًا نحو
تحقيق األهداف السنوية .وتتضمن األمثلة مدون المالحظات المخصص
ُنسقة
والفريق المعاون والترتيبات الخاصة للجلوس والمواد الم َ
خصيصًا ودليل الدراسة المحدد للمفاهيم األساسية .كما يُمكن أن
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تشتمل المساعدات التكميلية على خدمات مجموعة متنوعة من األفراد،
مثل :موفري الخدمات ذات الصلة ،ومعلمي التعليم الخاص ،واألفراد
المعاونة ،وقد يتم ضمهم في أنواع مختلفة لتلبية االحتياجات الفردية
لطفلك.
وهذه هي الخدمات ووسائل الدعم التي يتم توفيرها في جميع البيئات
التعليمية .كما يُمكن أن تتضمن التجهيزات والمساعدات التكميلية على
سبيل المثال ال الحصر المواد واألجهزة والتعديالت التالية:
مواد تعليمية يمكن الوصول إليها ُ
صمِمت هذه المواد التعليمية لتوفير
النص لجميع الطالب ذوي اإلعاقة ِم َمن تمثل لهم الطباعة العادية عائ ًقا
في الوصول إليها وتعلمها .قد يحتاج هؤالء الطالب إلى تخصيص مواد
تعليمية أساسية وتكميلية خاصة بهم في تنسيق بديل مثل كتابة برايل
أو رقمية أو صوتية .يتم توفير المواد التعليمية األساسية في تنسيقات
متخصصة عند الحاجة .يتم في اجتماع لجنة التعليم الخاص تقرير مدى
الحاجة ،إن وجدت ،إلى توفير نوع التنسيق المتخصص.
وتتمثل الوسائل المساعدة في التعديالت المفروضة على البيئة والتعليم
والمواد (مثل :المواد التعليمية في تنسيق بديل ،ومثل طباعة كبيرة أو
طباعة بطريقة برايل ،تقليل العناصر في كل صفحة ،وتوفير وقت
إضافي إلتمام المهام) مما يتيح للطالب المعاق الوصول إلى المحتوى
أو استكمال المهام المكلف بها .ال تؤدي التعديالت إلى تغيير المواد
التعليمية.
قد تؤدي األدوات المساعدة للمناهج إلى تغيير المعلومات المتاحة
للطالب وطرق العرض التي تعلم بها المعلومات .وقد تتضمن األدوات
المساعدة للمناهج استخدام األشرطة الصوتية بدالً من الكتب أو الكتب
بحروف كبيرة أو مواد بطباعة بطريقة برايل أو استخدام آلة حاسبة
للرياضيات أو استخدام التكنولوجيا للكتابة و/أو القراءة.
وقد تؤدي الوسائل المساعدة في المناهج إلى تغيير الطريقة المتوفر
بها المناهج والمحتوى و/أو مستوى التعليم .ويقتصر القيام بذلك في
حالة الضرورة ليحصل الطالب على الفائدة التعليمية من التعليم.
ويُعت َبر إعادة تصميم حجم وتركيز المهمة أحد األمثلة على التعديالت
المساعدة.
كما تتوفر وسائل دعم/تجهيزات فردية
لكل طالب ،حسب الحاجة .ومن أمثلة وسائل الدعم/التجهيزات
الفردية :إعادة صياغة األسئلة والتعليمات أو منح وقت إضافي للتنقل
بين الصفوف أو ترتيبات خاصة للجلوس أو تجهيزات االختبار ،مثل:
عال ،أو تخصيص وقت إضافي
قراءة األسئلة أو إعادة قراءتها بصوت ٍ

إلى غير ذلك؛ أو المساعدات المُقدَ مة في المناهج الدراسية ،مثل :مواد
القراءة المميزة ،أو ملخصات األفكار األساسية ،والمساعدات التظيمية،
والمالحظات األولية وأدلة الدراسة.

خدمات التعليم العام مع إلغاء التصنيف
إذا تم رفع طفلك من أهلية الحصول على التعليم الخاص ،فإن هناك
خدمات يُمكن تقديمها له (و ُتس َمى في هذه الحالة التعليم “المباشر”) ،أو
تقديمها للمعلم (وتسمى في هذه الحالة التعليم “غير المباشر”) لمساعدة
طفلك على االنتقال إلى التعليم العام.
وقد تتضمن هذه الخدمات الدعم التعليمي أو المعالجة أو التجهيزات
التعليمية و/أو االختبارية أو الخدمات ذات الصلة .وال يجوز رفع أهلية
الطالب إال بعد إعادة التقييم.
إذا تم رفع طفلك من األهلية ،تحدد لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو
المنطقة الخدمات التي سيحتاج إليها طفلك إن وجدت خالل عامه األول
في فصل تعليم عام بدوام كامل لمساعدته في المرور بانتقال ناجح.

تجهيزات نقل متخصصة
عند إحالة طفلك بشكل مبدئي ،يجب أن تخطرك لجنة التعليم الخاص
بالمدرسة أو المنطقة بالمستندات الطبية الالزمة ألي تجهيزات نقل
متخصصة تتم مشاركة هذه المعلومات معك خالل االجتماع المبدئي
للتاريخ االجتماعي .يتضمن التقل المتخصص رحالت سفر محددة
الوقت ونتقل فردي وفرق معاونة وممرضات وتجهيزات طبية.
سيتم تسليمك نسخ من نموذج طلب التجهيزات الطبية ليقوم الطبيب
المعالج باستكماله مما يلزم على الطبيب ملء بياناته .كما ستحصل على
نموذج باإلذن لنشر المعلومات الصحية بموجب قانون سرية المعلومات
الطبية ( )HIPPAالطبيةوالذي يجب عليك استكماله وتسليمه للجنة
التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة.

طلب نقل متخصص
تتطلب األدوات المساعدة إصدار شهادة طبية سارية من الطبيب
تنص بشكل واضح على الحالة الطبية لطفلك ولماذا يحتاج األدوات
المساعدة .على سبيل المثال ،إذا طلبت حافلة صغيرة أو حافلة مكيفة
الهواء ،فيجب أن يكون الطلب مرف ًقا بوصف لحالة طفلك الطبية وشرح
لسبب احتياج هذه الخدمة .يجب على طبيب طفلك تقديم هذه الشهادة
بشكل سنوي خالل المراجعة السنوية لطفلك أو خالل التقييم المعتمد كل
ثالث سنوات للتصديق على األداة المساعدة.
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يقوم الطبيب بمراجعة جميع التوصيات للرحالت المحدودة والفرق
المعاونة للنقل الفردي وأفراد التمريض والتجهيزات الطبية .وبنا ًء على
المراجعة ،يتقدم الطبيب بتوصية إلى لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو
المنطقة قبل اجتماعها .قد يتقدم الطبيب بتوصية إلجراء تعديالت على
التوصية الطبية األساسية.
إذا قررت لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة احتياج طفلك إلى
وسيلة نقل خاصة ،فيجب إضافة نوع تجهيزات األداوت المساعدة إلى
برنامج التعليم الفردي.
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خدمات التعليم الخاص اإلضافية
التربية البدنية المُعدَ لة — ُ
صمِم برنامج التربية
البدنية المُعدَ لة بشكل خاص من مجموعة أنشطة متقدمة
وألعاب ورياضات وإيقاعات ليناسب اهتمامات وقدرات
وإمكانيات األطفال الفردية المشاركين بفاعلية مع عدم
ضمان السالمة في األنشطة المعتادة لبرنامج التربية
ُنصح طفلك بممارسة التربية البدنية المُعدَ لة
البدنية .قد ي َ
إذا كانت إعاقته تتعارض مع قدرته على ممارسة
األنشطة المتضمنة في برنامج التربية البدنية المعتاد.
شهر ا)
العام الدراسي الممتد (خدمات العام الدراسي 12
ً
— إذا لزم طفلك االستمرار في التعليم خالل فصل
الصيف لتجنب تراجعه بشكل كبير ،فيُمكن تقديم خدمات
العام الدراسي طوال  12شهرً ا.
تقديم المشورة والتدريب لولي األمر — إذا كنت ولي
أمر وبحاجة إلى بعض المساعدة في فهم احتياجات
طفلك ،فباإلمكان منحك المشورة والتدريب مع المعلومات
الالزمة عن تطوير طفلك و/أو إعاقته الخاصة .حيث يتم
توفير المشورة والتدريب لولي األمر كجزء من البرنامج
إذا كان طفلك ملتح ًقا بأي من الفصول الخاصة بنسبة
كثافة  8:1:1و  6:1:1و  .12:1:4وال ُتعت َبر خدمات
لمشورة الكبار وليس الغرض منها تلبية احتياجاتك
الشخصية أو التعليمية.

التدريب على استخدام المرحاض — يُعت َبر التدريب على
استخدام المرحاض خدمة تعليمية قصيرة المدى لمساعدة
إعداد طفلك على االعتماد على ذاته في المرحاض .حيث
يُقدمها أحد أفراد الفريق المعاون الذي يتولى تحديد
مواعيد التدريب ويعلم ويساعد الطالب.
خدمات الدعم االنتقالية — ُتعت َبر المشورة و/أو التدريب
من أمثلة خدمات الدعم االنتقالية الممكن تقديمها لمدة
قصيرة إلى طاقم العمل القائم على رعاية طفلك خالل
تحركه وسط األماكن المختلفة.
التدريب على السفر — ُتعت َبر خدمات التدريب على
السفر من أمثلة التعليم قصير المدى الشامل والمُص َمم
بشكل خاص لتعليم طالب المدارس الثانوية ذوي اإلعاقة
غير العمى أو ضعف البصر استخدام وسائل النقل العامة
والمرافق والسفر بشكل مستقل بين المنزل ومكان معين
(غالبًا المدرسة أو مكان العمل).
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باب 5
ما بعد تطوير برنامج التعليم الفردي:
ترتيب الخدمات في اجتماع برنامج التعليم الخاص

قبل االنتهاء من اجتماع
لجنة التعليم الخاص ،ينبغي
موافاتك بمعلومات مفصلة
عن خدمات التعليم الخاص
المُقدَ مة لطفلك .وبغض النظر
ُوصى بها
عن الخدمات الم َ
لطفلك ،فإن الهدف من كل
جهد يُبذل لصالح
طفلك هو استمراره في
المدرسة.
ُيمكن لمعظم الطالب ذوي اإلعاقة االلتحاق بالمدارس
التي يرغبون االلتحاق بها حال كونهم أصحاء .سواء
كانت المدرسة الواقعة بالقرب من منطقة المنزل
أو أية مدرسة من اختياره .سيواصل الطالب ذوو
اإلعاقة الحصول على الدعم الالزم للنجاح دراس ًيا
حيث ُتعت َبر غالبية المدارس قادرة على توفير
الخدمات التي تدعم طفلك.

ما هي حقوقي في برنامج
التعليم الفردي؟
— انظر صفحة 40

ينبغي أن يحصل جميع الطالب
على تعليم ذي جودة عالية
ومواكب للتحديات.
33

01/08/14 1:40 PM

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_AR_With Tab.indd 33

قبل نهاية اجتماع لجنة التعليم الخاص ،يتعين موافاتك بمعلومات
تفصيلية عن خدمات التعليم الخاص المُقدَ مة لطفلك .إذا تمت
التوصية لطفلك بالحصول على الخدمات ذات الصلة ،أو الفصل
الخاص أو الفصل المشترك المتكامل ،فستنصب جميع الجهود
المبذولة إللحاق طفلك بمدرسته الحالية.
إذا صدر قرار بشأن موقع المدرسة في اجتماع لجنة التعليم
الخاص ،فستتم موافاتك على الفور بإخطار كتابي مسبق
(والمعروف ساب ًقا باإلخطار النهائي للتوصية) باللغة التي تفضلها،
إذا كانت لغة خاضعة للتغطية وفق ما هو محدد من جانب اإلدارة
التعليمية (انظر مسرد المصطلحات ،صفحة رقم  .)48حيث
يحيطك علمًا بالخدمات التي سيحصل عليها طفلك .كما ستتلقى
إخطارً ا منفصال يخبرك باسم المدرسة وعنوانها حيث سيحصل
ُوصى بها من قِبل لجنة
طفلك فيها على خدمات التعليم الخاص والم َ
التعليم الفردي إذا كانت في غير المكان الحالي أو كان طفلك يتكلم
بوضوح.
ُوصى به في اإلخطار
باعتبارك ولي أمر ،فيُمكنك زيارة الموقع الم َ
الكتابي المسبق .إذا كنت تريد ترتيب زيارة للموقع ،يتعين عليك
االتصال بالشخص المسجل في اإلخطار الكتابي المسبق.
إذا لم تكن حاضرً ا اجتماع لجنة التعليم الخاص أو لم تتم مناقشة
موقع الخدمات ،فستتم موافاتك عبر البريد بإخطار كتابي مسبق
باللغة التي تفضلها ،إذا كانت لغة خاضعة للتغطية وفق ما هو
محدد من جانب اإلدارة التعليمية (انظر مسرد المصطلحات،
صفحة رقم .)48
الطالب الذين لم يحصوا مطل ًقا على
خدمات التعليم الخاص :الموافقة المبدئية

إذا لم يحصل طفلك مطل ًقا على خدمات التعليم الخاص ،يجب عليك
ُوصى بها قبل الحصول
الموافقة على خدمات التعليم الخاص الم َ
عليها .سيُط َلب منك اإلمضاء بالموافقة أسفل اإلخطار الكتابي
المسبق وإعادته على العنوان المذكور .في حالة عدم الموافقة،
ُوصى بها.
سيظل طفلك في التعليم العام دون الخدمات الم َ

الطالب الحاصلون على خدمات التعليم الخاص
يتم إخطارهم في إخطار كتابي مسبق بأي تغييرات في خدمات
ُوصى بها كنتيجة الجتماع لجنة التعليم الخاص
التعليم الخاص الم َ
الجديد .بالنسبة للطالب الملتحقين بالفعل في التعليم الخاص،
فالموافقة في هذه الحالة غير مطلوبة مجد ًدا.
في حالة موافقتك على التوصية ،يتعين عليك التوقيع على اإلخطار
الكتابي المسبق وإعادته على العنوان المذكور .خدماتالتعليم
الخاص سيتم ترتيبها لطفلك وموافاتك بخطاب تصريح لاللتحاق.
ومبين في هذا اإلخطار تاريخ بدء الخدمات الجديدة.
في حالة عدم موافقتك على الخدمات يتعين عليك االتصال باإلدارة
التعليمية ومحاولة تسوية الخالف .إذا تعذر عليك الوصول إلى
اتفاق مع اإلدارة التعليمية ،فمن حقك طلب وساطة للتسوية أو عقد
جلسة استماع محايدة .خالل الوساطة أو جلسة االستماع المحايدة
أو أي إجراء آخر للتسوية ،يجوز عدم تغيير خدمات طفلك حتى
صدور قرار رئيس جلسة االستماع المحايدة أو االنتهاء من أي
إجراء تسوية آخر.
التراجع في الموافقة على خدمات التعليم الخاص
يجوز لك سحب موافقتك على خدمات التعليم الخاص المخصصة
في برنامح التعليم الفردي لطفلك في أي وقت بعد الموافقة على
برامج التعليم الخاص .ويجب أن يكون الطلب كتابيًا .عند سحب
الموافقة ،فإنها ستشمل جميع خدمات التعليم الخاص والخدمات ذات
الصلة المذكورة في برنامج التعليم الفردي.
وتشمل هذه التوصيات النقل المخصص والتقنية المساعدة
وتعديالت البرامج والتوصيات االختبارية والحاجة لمعايير التطور
ُوصى بمشاركتهم في عمليات التقييمات
المعدل .لم يعد األطفال الم َ
البديلة مؤهلين للمشاركة في برنامج التقييم البديل .يجوز لك
سحب الموافقة عن جزء فقط من التعليم الخاص والخدمات ذات
الصلة .في حال عدم الموافقة على بعض توصيات برنامج التعليم
الفردي،يُمكن ترتيب اجتماع لجنة التعليم الخاص لمراجعة برنامج
التعليم الفردي للطالب أو يُمكنك االستعانة باإلجراءات المُت َبعة
المحددة في هذا الدليل صفحة رقم .40

يجب تقديم موافقة مبدئية للبدء في
خدمات التعليم الخاص.
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في غضون  10أيام من استالم اإلخطار الكتابي الصادر منك
لسحب الموافقة على خدمات التعليم الخاص ،ويجب على لجنة
التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة إرسال إخطار بانتهاء
خدمات التعليم الخاص بنا ًء على سحب الموافقة .يحدد هذا
ُوصى بها لطفلك من جانب
اإلخطار خدمات التعليم الخاص الم َ
برنامج التعليم الفردي والتي لم تعد تستلم .ويحدد اإلخطار
مستوى التعليم العام الذي يلتحق به طفك مع شرح اعتبار مدى
اهتمام طفلك للتعليم العام طوال الوقت بما في ذلك أية إجراءات
نظامية/توقيفية ،مع عدم استمرار انعقاد لجنة التعليم الخاص
لطفلك .كما سيتضمن اإلخطار اسم جهة االتصال إذا كانت لديك
أي تساؤالت أو مخاوف.

عند سحب ولي األمر الموافقة على خدمات التعليم الخاص،فال
يتعين على لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة عقد اجتماع
لجنة التعليم الخاص أو تطوير برنامج التعليم الفردي لطفلك .وال
يلزم على لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة تعديل سجالت
تعليم طفلك لمحو أية تفضيالت باستالمه التعليم الخاص والخدمات
ذات الصلة نتيجة سحب الموافقة.
الرجاء مالحظة أنه ال يجوز للجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو
المنطقة استخدام اإلجراءات الواجبة (مثل :الوساطة أو جلسة
استماع محايدة) للحصول على حكم بجواز تقديم الخدمات لطفلك
دون موافقتك.
إذا كان طفلك بحاجة إلى فصل خاص ولم تستلم اإلخطار الكتابي
المسبق (والمعروف ساب ًقا باإلخطار النهائي للتوصية) في غضون
 60يومًا من تاريخ الموافقة أو اإلحالة خالل العام الدراسي ،أو
بحلول  15أغسطس لتوزيعات العام الدراسي القادم ،،وستتلقى
إخطار األهلية بااللتحاق بمدرسة غير حكومية .مما يخول لطفلك
االلتحاق بالمدرسة الصباحية غير الحكومية المعتمدة من اإلدارة
التعليمية بوالية نيويورك وعلى نفق اإلدارة لهذا العام الدراسي.
سيرفق بإخطار األهلية قائمة بالمدارس الصباحية غير الحكومية
والمعتمدة من اإلدارة التعليمية بوالية نيويوك .يجب عليك إحضار
إخطار األهلية بااللتحاق بمدرسة غير حكومية ونسخة من أحدث
برامج التعليم الفردي الخاص بطفلك إلى مقابلة المدرسة غير
الحكومية.
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الجداول الزمنية لتحديد المستوى
ُوصى به في برنامج التعليم الفردي وفق ما يلي:
يلزم على اإلدارة التعليمية إجراء تحديد مستوى لطفلك كما هو م َ
 nللمستوى المبدئي (أول مرة) اإلحاالت إلى تعليم خاص ،في غضون  60يومًا دراسيًا من تاريخ تقديم الموافقة على تقييم طفلك؛
 nإذا كان طفلك يتلقى بالفعل خدمات تعليم خاص 60 ،يومًا دراسيًا من تاريخ اإلحالة إلى إعادة التقييم.

لكن إذا أخرت التقييم واإلحالة و/أو عملية التوزيع دون مبرر،
فيمكن تعديل الجدول الزمني وف ًقا لذلك.
وبمجرد قبول إحدى المدارس الصباحية غير الحكومية والمعتمدة
من اإلدارة التعليمية لوالية نيويورك طفلك ،سي َ
ُطب منك ومن
المدرسة غير الحكومية التوقع على خطاب  .P2 Letterويفيد
توقيعك بالموافقة على توزيع المدرسة غير الحكومية ،إلى جانب
أن توقيع مندوب المدرسة غيرالحكومية يدل على موافقة المدرسة
بتقديم الخدمات التعليمية وفق ما هو منصوص في برنامج التعليم
الفردي .وبمجرد اعتمادها ،سيصلك إخطار كتابي مسبق ،والذي
يُنهي توزيعات طفلك .إذا كانت لديك أسئلة عن هذه اإلجراءات أو
تحتاج إلى مساعدة ،ينبغي عليك االتصال بالمندوب المذكور أدنى
إخطار األهلية بااللتحاق بمدرسة غير حكومية.
ترتيب الخدمات ذات الصلة
ستعين اإلدارة التعليمية فريق من العاملين لتوفير الخدمات ذات
الصلة .في حال عدم توافر العاملين باإلدارة التعليمية سنقوم
بترتيب الخدمات باالستعانة بطاقم عمل من الهيئات األخرى
بموجب عقد مع اإلدارة التعليمية.
في حاالت عدم توافر أي من العاملين التابعين لإلدارة التعليمية
أو التابعين لهيئة متعاقدة معها ،سيصدر لك تصريح بالخدمات
ذات الصلة ( .)RSAيُتيح تصريح الخدمات ذات الصلة الفرصة
لتحديد موفر خدمة مستقل معتمد دون تحمل تكاليف من جانبك.
سيتم تزويدك بالمعلومات عن موفري الخدمة المستقلين المتاحين،
التعليمات الخاصة بكيفية استحدام تصريح الخدمات ذات الصلة
ومعلومات جهة االتصال في اإلدارة التعليمية للحصول على
مساعدة إذا كانت لديك تساؤالت أو تعذر عليك تحديد موقع موفر
الخدمة.

ترتيب خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
إذا تمت التوصية لطفلك بدراسة اللغة اإلنجليزية باعتبارها خدمات
لغة ثانية .ستعين اإلدارة التعليمية معلم للغة اإلنجليزية كلغة ثانية
تابع لإلدارة التعليمية لتوفير هذه الخدمات .في حال عدم توافر معلم
لغة إنجليزية كلغة ثانية تابع لإلدارة التعليمية ،يتم إصدار تصريح
بخدمات معلم لغة إنجليزية كلغة ثانية تصريح (اللغة اإلنجليزية
كلغةثانية) .حيث سيتيح الفرصة لتحديد موفر خدمة مستقل معتمد
لخدمة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية دون تحمل تكاليف من جانبك.
كما سيوضح تصريح اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية مدة وعدد مرات
الخدمات .كما سيتم تزويدك بالمعلومات ع َمن يجب االتصال به في
اإلدارة التعليمية للحصول على مساعدة إذا كانت لديك تساؤالت أو
تعذر عليك تحديد موقع موفر الخدمة.
ترتيب االنتقال
إذا تمت التوصية لطفلك بالحصول على خدمات تعليم خاص
فسيكون من حقه أيضًا االنتقاإللى المنزل ومنه إلى المدرسة.
إذا تمت التوصية لطفلك بالحصول على خدمات تعليم خاص في
المدرسة القريبة من الحي ،فيمكنه السير إلى المدرسة .وحسب
المسافة بين المدرسة ومنزلك ،تتم التوصية لطفلك باستخدام خدمة
حافلة التعليم العام باللون األصفر (أي من موقف إلى آخر) أو
الحصول على بطاقة  MetroCardالخاصة بمدينة نيويورك
الستخدام وسائل النقل العامة .وإذا كان الطالب قادرين أو من
ذوي اإلعاقة في الصفوف األولي من المرحلة الثانوية أو في
السنة النهائية ويحصلون على خدمات تعليم خاص فإنه من المتوقع
استخدامهم لوسائل النقل العام.
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ُتحدد لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة جميع التوصيات
لوسائل النقل الخاصة (أي من الباب إلى الباب) .أما األطفال ذوي
الحركة المحدودة واإلعاقات البدنية/العظمية وغيرها من التشوهات
الصحية ،فإنهم يحتاجون بشكل عام إلى خدمة الحافلة من الباب
إلى الباب .إذا كان طفلك بحاجة إلى خدمة النقل من الباب إلى
الباب ،حدد هذا في برنامج التعليم الفردي .يتم تدبير خدمة الحافلة
في أسرع وقت ممكن ،لكن بوجه عام لن تزيد المدة عن خمسة
أيام .سيتم إخطارك كتابيًا عن طريق مكتب نقل الطالب بتاريخ
بداية تفعيل الخدمة .في حال عدم تلقي أية معلومات من مكتب نقل
الطالب ،اتصل بالخط الساخن على  718-392-8855للحصول
على المساعدة.
ُوصى
في حال عجز اإلدارة عن تدبير خدمة الحافالت للمدارس الم َ
بها في وقت مناسب من تاريخ الموافقة ،يُمكن عقد اتفاقيات نقل
بديلة لتمكين الطالب من الذهاب إلى المدرسة والعودة منها .إذا
حدث ذلك ،ستتلقى خطابًا بنموذج تكاليف السفر.
االطالع على السجالت
ينبغي أن تحصل على نسخة من التقييمات أو التقارير لمراجعتها
قبل اجتماع لجنة التعليم الخاصالمعنية بطفلك .عالوة على ذلك،
سيكون لك الحق في طلب نسخ من أية تقييمات أو تقارير سجلت
وحفظت في ملف طفلك .ويحدث هذا عن طريق تقديم طلب إلى
المدرسة أو ،إذا كان طفلك ملتح ًقا بمدرسة غير حكومية أو مستقلة،
فيتم تقديم الطلب إلى رئيس لجنة التعليم التعليم الخاص بالمنطقة.
أحيا ًنا ال يتقبل أولياء األمور الكشوف المحفوظة في سجل الطالب.
في هذه الحالة ،يُمكنك تقديم طلبًا كتابيًا لمقابلة رئيس المدرسة أو
المدرسة غير الحكومية والمدارس المستقلة ولجنة التعليم بالخاص
بالمنطقة من أجل مناقشة المواد محل الخالف.

ونتيجة لهذا االجتماع ،قد تقرر لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو
المنطقة بحذف أجزاء من السجل .وسيتم إخطارك بجميع التغييرات
الواردة على سجل طفلك .في حال عدم موافقة لجنة التعليم
الخاص بالمدرسة أو المنطقة على حذف األجزاء التي تسأل عنها
والمخاوف التي أثارت قلقك ،فيُمكن كتابة خطاب إلى رئيس لجنة
التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة تذكر فيه المواد المذكورة في
السجل والمختلف معها .يُط َلب من لجنة التعليم الخاص بالمنطقة
أو المدرسة وضع هذا الخطاب في في سجل الطفل .كما يُمكنك
تقديم طعن إلى المراقب وفق لوائح مدير اإلدارة  A-820السرية
وإعالن سجالت الطالب واالحتفاظ بالسجالت.
سرية السجالت
في حال موافقتك على التقييم ،سيُط َلب منك التوقيع على نموذج
تحرير السجالت الذي يخول للجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو
المنطقة الحصول على التقارير من خارج الهيئات أو تقارير طبية
من األطباء التي تعُت َبر مهمة بالنسبة لتقييم طفلك .وفي حين أنك
غير مطالب بالتوقيع على هذه النموذج المحرر ،تطلب اإلدارة
التعليمية البحث عن لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة التي
تتيح لك االطالع على السجالت من هيئات خارجية أو أطباء مما قد
يساعد أعضاء اللجنة على فهم احتياجات طفلك بشكل أفضل.
مسح ضوئيًا في نظام البيانات اإللكتروني
حرر جميع التقييمات و ُت َ
ُت َ
( )SESISتتمتع المعلومات الواردة في الملف بالسرية ولن يتم
إظهارها إلى جهة أو أفراد خارجية دون موافقتك أو ما لم يصدر
أمر قضائي بالكشف عن سجالت طفلك .ال يطلع أحد على هذه
السجالت إال أفراد اإلدارة التعليمية الذين يعملون لصالح طفلك.

تتمتع تقييمات وتقرير طفلك
بالسرية.
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الموافقة على فاتورة المساعدات الطبية
ستطلب اإلدارة التعليمية من جميع األطفال المسجلين في برنامج
التعليم الفردي التوقيع على موافقة تتيح لإلدارة تحرير فاتورة
المساعدات الطبية ليتمكنوا من دفع جزء من تكاليف خدمات التعليم
الخاص .ولدواعي السرية؛ سيُط َلب من جميع األسر التوقيع على
نماذج ،حتى التي ال تتعلق بالمساعدات الطبية .إذا قامت اإلدارة
بتحرير فاتورة المساعدات الطبية فلن يؤثر ذلك على األسرة -
حيث لن ترفض األسرة الخدمات المُقدَ مة خارج المدرسة ،ولن
يلزمهم دفع المزيد مقابل المساعدات الطبية ،فلن تتغير جودة
الخدمة التي يحصلون عليها ،ولن تتأثر األسرة على اإلطالق غير
أن نظام المدرسة سيزيد من التمويل الذي بخدم األطفال .وبالقطع
يُمكن لألسر رفض السماح لإلدارة بدفع فاتورة المساعدات الطبية
والخدمات مع استمرار تقديمها.

خيارات ولي األمر
ُتعت َبر مشاركتك في تطوير ومراجعة وتنقيح برنامج التعليم الفردي
لطفلك أمرً ا مهمًا .وباعتبارك ولي أمر ،فسيكون من حقك ومن
واجبك التأكد من إحاطتك بشكل كامل بمحتوى برنامج التعليم
الفردي لطفلك .إذا كنت غير موافق على توصيات لجنة التعليم
الخاص بالمدرسة أو المنطقة ،فسيكون من حقك االعتراض على
قرارات اللجنة فيما يخص أهلية طفلك وتقييمه والخدمات وتحديد
المستوى .إذا لم توافق على إجراءات لجنة التعليم الخاص بالمدرسة
أو المنطقة أو ترفض العمل بهذا األسلوب ،فأمامك خيارات عديدة:

طلب وساطة — خالل الوساطة ،تجلس مع أحد أعضاء لجنة
التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة وفي وجود طرف ثالث محايد
يساعدك مع اإلدارة التعليمية من أجل التوصل إلى اتفاق .يمكنك
تقديم طلب الوساطة إلى لجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة
إذا كان طفلك ملتح ًقا بمدرسة غير حكومية.
طلب عقد جلسة استماع محايدة — باعتبارك ولي أمر ،فإن لك
ُعرف بجلسة استماع محايدة .وهو إجراء
الحق في طلب عقد ما ي َ
قانوني .وخالل جلسة االستماع ،ستظهر أمام رئيس جلسة االستماع
(ليس أحد موظفي اإلدارة التعليمية) لتعرض وجهة نظرك في
القضية .وسيستمع رئيس جلسة االستماع إليك وإلى مندوب عن
اإلدارة التعليمية ،ثم يستمد األدلة من الشهود والوثائق ويصدر
تقريرً ا كتابيًا بطريقة حل الخالفات الناشئة.
بمجرد طلب عقد جلسة االستماع المحايدة“،يتم تطبيق تعليق
البت( ”،ويُط َلق عليه أحيا ًنا “بقاء الوضع”) .مما يعني بقاء طفلك
في مستواه الحالي طوال فترة اإلجراءات المُت َبعة لحين حل المشكلة
أو التوصل إلى اتفاق مع اإلدارة التعليمية.
يجب أن يكون طلب عقد جلسة االستماع المحايدة كتابي ويُقدم إلى
رئيس الجلسة على:
Office of Impartial Hearings
131 Livingston Street, Room 201
Brooklyn, New York 11201
(718) 935-3280

ُتعت َبر مشاركتك في تطوير برنامج
التعليم الفردي لطفلك ومراجعته
وتنقيحه أمرً ا مهمًا.

38

01/08/14 1:40 PM

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_AR_With Tab.indd 38

طلب عقد جلسة االستماع يجب:
ً
كتابة إلى مكتب جلسات االستماع المحايدة،
 nتحريره
 nيتضمن وصف للوقائع المتعلقة بمخاوفك والحلول المقترحة
 nكتابة اسم الطفل والعنوان ،و
 nاسم المدرسة الملتحق بها طفلك.
خطاب نموج توصية ،يُمكن االستعانة به
بطلب عقد جلسة االستماع ،وهو متاح من لجنة التعليم الخاص
بالمنطقة ومكتب جلسة االستماع المحايدة .كما يُمكنك الحصول
على نموذج من مكتب والية نيويورك للخدمات المهنية والتعليمية
والخاص باألفراد ذوي اإلعاقة.
يتم الحل عند تقديم طلب عقد جلسة االستماع المحايدة
خالل  15يومًا من طلب عقد الجلسة ،حيث تعمل اإلدارة التعليمية
معك لحل المشاكل التي أوضحتها في طلب عقد الجلسة في اجتماع
للحل .وهو مختلف عن الوساطة لكن يتطلب جزءًا خاصًا بإجراءت
االستماع المحايدة.
وهناك ثالثة أمثلة لعقد جلسة الحل:
ً
كتابة على نظر اجتماع الحل،
 .1اتفاقك مع اإلدارة التعليمية
ويجب إخطار مكتب جلسة االستماع المحايدة ،وإقامة الجلسة
خالل  14يومًا.
 .2إذا سحبت طلبك لعقد جلسة االستماع ،فال حاجة بعد ذلك لعقد
اجتماع للحل.
 .3بعد محاوالت موثقة من جانب اإلدارة التعليمية لعقد اجتماع
ً
كتابة عن اجتماع الحل ،يجب
الحل ،لم تشارك أو تتنازل
إخطار رئيس جلسة االستماع ويحق لإلدارة التعليمية المطالبة
برفض طلبك.

بعد استالم طلب عقد جلسة االستماع ،سيتصل مكتب االستماع
باإلدارة التعليمية هاتفيًا لتحديد جلسة .كما ستحصل على وصف
ً
كتابة بالتاريخ
كامل بإجراءات جلسة االستماع وسيتم إخطارك
ُقرر والموعد والمكان المخصص لجلسة االستماع .إذا رغبت في
الم َ
إحضار
محام إلى جلسة االستماع ،فيجب إرسال إخطار بذلك إلى
ٍ
مكتب جلسة االستماع المحايدة قبل انعقادها .كما يحق لفريق عمل
المدرسة طلب عقد جلسة استماع محايدة .وسيتم بنا ًء على طلبك
توفير مترجم فوري .وبعد االستماع إلى الطرفين ،والذي خالله
تستعرض أنت وفريق اإلدارة التعليمية وجهة نظركما وتقديم األدلة
الداعمة على رأيكما ،يكتب رئيس جلسة االستماع القرار .وسيتم
إرسال نسخة من القرار إليك عبر البريد.
ويعتمد قرار رئيس جلسة االستماع بشكل كبير على األدلة المبينة
خالل االستماع .حيث ينبغي أن تتضمن األسباب واألسس المؤيدة
للقرار .ويتم إخطارك واإلدارة بالقرار مع الحق في الطعن عليه
أمام رئيس مراجعة والية نيويورك .في حال عدم تقديم الطعن
خالل  30يومًا من تاريخ استالم القرار ،سيتعين على جميع
األطراف االلتزام بقرار رئيس جلسة االستماع.
تقديم الطعون إلى رئيس مراجعة الوالية
يُعت َبر الطعن أمام رئيس مراجعة والية نيويورك خطوة أخرى لحل
الخالفات .يُعت َبر طلب الطعن إجرا ًء قانونيًا .على الرغم من عدم
محامُ ،تعت َبر إجراءات تقديم الطعن ذات خصوصية
الحاجة إلى
ٍ
ويجب أن تتبع القرار فورً ا لتجنب التأخير أو الرفض .وهذه
المعلومات متوفرة في جزء “الحقوق ال ُمت َبعة” من كتيب “دليل
ولي األمر للتعليم الخاص في والية نيويورك لألطفال في عمر
 3-21عا ًما”:
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اإلجراءات ال ُمت َبعة
يشير مصطلح اإلجراءات المتبعة إلى اإلجراءات التي حددها
القانون لضمان حقوق طفلك في تعليم حكومي مناسب وبالمجان
( )FAPEوحقوقك في المشاركة والفهم الكامل لإلجراءات.
تضمن اإلجراءات المُت َبعة ما يلي:
الحق في أن تكون على علم تام — يجب إخطارك على نحو
كا ٍ
ف ،وفق اللغة أو طرق االتصال الذي تفضلها ،بحقوقك في
عملية اتخاذ القرارات التعليمية.
محدد في هذا الدليل الخاص بولي األمر بعض األمثلة عند طلب
منح موافقتك .منح الموافقة يعني أنه تم إخطارك تمامًا بلغتك
المفضلة بجميع المعلومات حيال األمر الذي تمنح موافقتك عليه
ً
كتابة على ذلك األمر ويتضمن ذلك اإلخطار
وبأنك تقِرّ وتوافق
معرفة ،إن وجد ،السجالت التي ستتم إتاحتها ول َمن .كما تعني
موافتك أنك تدرك أنها اختيارية وأنه يُمكنك سحبها والتراجع عنها
في أي وقت .الرجاء إدراك أن سحب موافقتك ال يترتب عليه
إبطال (إلغاء) إجراء تم تنفيذه بعد منح الموافقة وقبل سحبها.
حق المشاركة — لك الحق في المشاركة بعملية اتخاذ القرار
عن طريق حضور االجتماعات وغيرها من المشاركات التي تتيح
لك توضيح وجهة نظرك.

ويشمل هذا حقك في جلب أشخاص آخرين إلى االجتماعات ِم َمن
هم على دراية أو خبرة خاصة بطفلك .يجب االتفاق معك على
مواعيد انعقاد االجتماعات لمناقشة التوصيات الخدمية المقدمة
للطرفين .إذا كنت بحاجة إلى مترجم
لطفلك لتكون مناسبة
ِ
فوري ،فسيتعين على اإلدارة التعليمية توفيره.
حق االعتراض — يحق لك االعتراض على قرارات المدرسة
الخاصة بطفلك .يُمكنك طلب تسوية أو عقد جلسة استماع
محايدة أو االعتراض على أي قرارات من شأنها التأثير على
تعليم طفلك أو لحل الخالفات .إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري،
فسيتعين على اإلدارة التعليمية توفيره.
حق الطعن — يحق لك الطعن على قرارات رئيس جلسة
االستماع المحايدة لدى مدير المراجعة بوالية نيويورك أو طلب
مراجعة قرار مدير مراجعة الوالية .كما يُمكنك معارضة طعون
اإلدارة التعليمية.
الحق في ضم عضو إضافي من أولياء األمور الجتماع برنامج
التعليم الفردي — يحق لك طلب حضور عضو إضافي من
أولياء األمور الجتماع برنامج التعليم الفردي عن طريق تقديم
ذلك الطلب خالل  72ساعة على األقل قبل التاريخ المقرر
الجتماع برنامج التعليم الفردي.
كما يحق لك الحصول على نسخ من السجالت المدرسية لطفلك
وفحصها أو أيهما .يحق لك الحصول على جميع التقارير
والتقييمات ومراجعتها قبل حلول موعد اجتماع
فريق برنامج التعليم الفردي.
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باب 6
التخطيط لاللتحاق بالجامعة بعد المدرسة الثانوية
والحياة المهنية ومرحلة ما بعد التعليم الثانوي

يُعت َبر التخرج من المدرسة
الثانوية نهاية مرحلة مهمة في
مستقبل أي شاب.
ومن بين متطلبات االستعداد للحياة الجامعية أن
يدرك الطالب وأولياء األمور مدى مواءمة البرامج
األكاديمية التي يدرسها الطالب خالل المرحلة
المتوسطة والثانوية بما في تلك المقررات الدراسية
واالمتحانات مع أهدافهم المخطط لها بعد المرحلة
الثانوية.
n

دبلومة ريجنتس المتقدمة

n

دبلومة ريجنتس

n

الدبلومة المحلية

n

شهادات التعليم الثانوي غير الدبلوم المعتمدة
n

n

شهادة التعليم الثانوي لطالب التطوير المهني
والتعليم الفني المعتمدة
شهادة التعليم الثانوي الكتساب المهارات واإلنجاز
المعتمدة.

ما هي متطلبات شهادة الدبلوم؟
— انظر صفحة 42

التخطيط في المرحلة المتوسطة والثانوية سيضمن
لطفلك الحصول
على أكبر عدد من الخيارات بعد االنتهاء من المرحلة
الثانوية.
حيث ينبغي أن يحصل جميع الطالب على تعليم يُمك َّنهم
من الحصول
على أقصى قدر من الفرص لممارسة األنشطة والمهنية
والجامعية وما
بعد المدرسة الثانوية .وقد تبنت والية نيويورك مؤخرً ا
مجموعة من المعايير التعليمية المعروفة باسم المعايير
التعليمية األساسية المشتركة.

خطة التخرج.
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ستتلقى وجوبًا إخطارً ا كتابيًا قبل تخرج طفلك من المدرسة الثانوية وحصوله على دبلومة ريجنتس متقدمة أو ريجنتس أو الدبلومة
المحلية إلخطارك بعدم استمرار أحقية طفلك في الحصول على تعليم حكومي مناسب بالمجان بعد التخرج .إذا تخرج طفلك
بحصوله على شهادة التعليم الثانوي للتطوير المهني والدراسات الفنية المعتمدة أو شهادة التعليم الثانوي الكتساب المهارات
واإلنجاز المعتمدة باعتبارها مؤهله الوحيد ،فيجب أن يحصل الطالب على شهادة كتابية بأن من حقه االلتحاق بإحدى المدارس
خالل العام الدراسي الذي يبلغ فيه  21عامًا.

مرحلة المدرسة الثانوية
سيتعين عليك كولي أمر طالب بالمدرسة المتوسطة السير في
ُرجى مالحظة أن الطالب ذوي
إجراءات القبول بالمدارس الثانوية .ي َ
اإلعاقة يتمتعون بنفس الحقوق والفرص للتقدم إلى أية مدرسة ثانوية
مثل زمالئهم األصحاء .ينبغي عليك وعلى طفلك البدء في حضور
معارض المدارس الثانوية عند وصول طفلك إلى الصف السابعُ .تقام
معارض المدارس الثانوية في فصل الخريف .و ُت َّ
مثل جميع المدارس
الثانوية الموجودة في المدينة بهذه المعارض :مع وجود المعلمين
والطالب وأولياء األمور على طاوالت المعارض وترحيبهم باإلجابة
عن التساؤالت .لمزيد من المعلومات عن إجراءات القبول بالمدارس
ُرجى زيارة الموقع اإللكترونيhttp://schools.nyc. :
الثانوية؛ ي َ
gov/NR/rdonlyres/531C5296-BC35-43E0-BD292D7E29BAB2C7/0/AcpolicySWD.pdf

كما ندعو جميع الطالب ،بما في ذلك الطالب ذوي اإلعاقات ،للعمل من
أجل الحصول على أفضل خيار متاح من شهادات الدبلوم .وبمجرد
التحاق طفلك بالمدرسة الثانوية ،ينبغي عليك العمل على نحو وثيق
كل من
معه ومع مستشار التوجيه التربوي والمعلمين للتخطيط ومتابعة ٍ
اإلنجازات الدراسية والشخصية حتى يتسنى لك انتقاء أفضل الفرص
ُوضح باألسفل استعراض
التي تناسب طفلك بعد المرحلة الثانوية .م َ
لشهادات التعليم الثانوي ودبلوم المدارس الثانوية المعتمدة المتاحة
للطالب ذوي اإلعاقة.
للحصول على آخر وأحدث البيانات الخاصة بمتطلبات التخرج وغيرها
من المصادر المفيدة للتخطيط لمسار طفلك في المرحلة المتوسطة
ُرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
والثانوية؛ ي َ
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/
GraduationRequirements/default.htm

متطلبات شهادة الدبلوم
للحصول على شهادة الدبلوم ،يجب على الطالب الحصول على  44درجة والنجاح في امتحانات خاصة بالوالية:
■ 8درجات لغة إنجليزية
■ 8درجات دراسات اجتماعية ( 4في التاريخ الدولي
و  2في تاريخ الواليات المتحدة و  1في نظام الحكومة و
 1في االقتصاد)
■ 6درجات رياضيات
■ 6درجات علوم (على األقل  2في العلوم الحياتية و  2في
العلوم الطبيعية)
■ 2في لغة أخرى غير اإلنجليزية ( 6درجات في دبلومة
ريجنتس المتقدمة)
■ 2في الفنون
■ 4درجات تربية بدنية
■ 1درجة صحة

قد يتم إعفاء الطالب المعاق من مطلب اللغات غير اإلنجليزية
إذا كان برنامج التعليم الفردي ينص على عدم مناسبته بسبب
اإلعاقة.
االمتحانات
يجب على الطالب اجتياز خمسة امتحانات ريجنتس للحصول
على دبلومة الريجنتس (لغة إنجليزية ،وتاريخ دولي وجغرافيا،
وتاريخ الواليات المتحدة ونظام الحكومة ،وريجنتس حساب،
وريجنتس علوم) .يُمكن للطالب ذوي اإلعاقة الحصول على
دبلومة محلية عبر شبكة السالمة بتلبية متطلبات االمتحان
البديل .يُمكن للطالب الحصول على دبلومة ريجنتس المتقدمة
بالنجاح في المزيد من امتحانات ريجنتس .الرجاء زيارة
موقع اإللكتروني التاليhttp://schools.nyc.gov/ :
RulesPolicies/Graduation Requirements/
 default.htmللحصول على مزيد من المعلومات.

■ 7درجات مادة اختيارية ( 3درجات لدبلومة
ريجنتس المتقدمة)

االمتحانات الالزمة لنيل شهادات الدبلوم
من حق جميع الطالب الحصول على دبلومة ريجنتس متقدمة ودبلومة
ريجنتس ودبلومة محلية .يلزم على الطالب خوض مجموعة معينة

من امتحانات ريجنتس حتى يكونوا مؤهلين للحصول على شهادات
الدبلوم تلك .يحق لجميع الطالب الحصول على دبلومة ريجنتس
أكثر من مرة.
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للحصول على آخر وأحدث البيانات الخاصة بمتطلبات التخرج
وغيرها من المصادر المفيدة لتخطيط مسار طفلك في المرحلة
ُرجى زيارة الموقع اإللكتروني التاليhttp://schools. :
الثانوية؛ ي َ
nyc.gov/RulesPolicies/Graduation Requirements/
default.htm
شهادات التعليم الثانوي المعتمدة
ُوضحة ،يحق لطالب برامج
باإلضافة إلى خيارات شهادة الدبلوم الم َ
التعليم الفردي الحصول على شهادات التعليم الثانوي المعتمدة .حيث
تحل هذه الشهادات محل شهادة دبلوم برنامج التعليم الفردي ،وقد
صدرت آخر شهادات دبلوم برنامج التعليم الفردي
في يونيو .2013
■
n
	شهادة التعليم الثانوي للتطوير المهني والدراسات الفنية
المعتمدة ()CDOS
n
	شهادة التعليم الثانوي الكتساب المهارات واإلنجاز المعتمدة
ال ُتعت َبر هذه الشهادات المعتمدة معادلة لدبلوم المدارس الثانوية وال
تضمن التأهيل للتوظيف عند طلب دبلوم المدارس الثانوية .لكنها توفر
للطالب الفرص لتطوير مهاراتهم وإظهار تفوقهم مما قد يساعدهم في
النجاح بالحياة العملية بعد المرحلة الثانوية .ينبغي تشجيع الطالب ذوي
اإلعاقة ،مثل جميع الطالب ،للسعي نحو أعلى خيار متاح من شهادة
الدبلوم .يحق للطالب الحاصلين على هذه الشهادات المعتمدة مواصلة
الدراسة بالمدرسة حتى حصولهم على دبلوم التعليم الثانوي أو حتى
نهاية العام الدراسي الذي يبلغون فيه سن  21عامًا (أيهما أقرب).
ُتعتبر شهادة التعليم الثانوي للتطوير المهني والدراسات الفنية المعتمدة
إثبا ًتا إلعداد الطالب لخوض مجال العمل استنا ًدا الستيفاء المعايير
التعليمية للتطوير المهني والدراسات الفنية .يحق للطالب المقيدين في
برامج التعليم الفردي المشاركين في تقييمات والية نيويورك القياسية
الحصول على هذه الشهادة المعتمدة عند إتمام خطة عمل وملف
الكفاءة الوظيفية و 216ساعة من الخبرة العملية منها على األقل
 54ساعة من التعليم العملي .ال يجوز منح شهادة التعليم الثانوي
للتطوير المهني والدراسات الفنية المعتمدة كشهادة مكملة للدبلوم أو
كشهادة مستقلة بذاتها إال بعد قضاء  12عامًا على األقل في التعليم،
بخالف فترة الروضة.

خيارات خدمات المرحلة االنتقالية والجامعية
يُعرِّ ف القانون خدمات المرحلة االنتقالية باعتبارها مجموعة من
األنشطة المتناسقة المُص َممة إلعداد الطالب من أجل مواجهة التحديات
ُتصور أنه سيالقيها في عمر الشباب .وقد تتضمن التحديات
التي من الم َ
عامين أو
مرحلة التعليم الجامعي بما في ذلك الدراسة الجامعية لمدة
ِ
أربعة أعوام ،والتوظيف والتدريب المهني ،وتعليم الكبار ،وخدمات
رعاية الكبار ،واستقاللية العيش ،والمشاركة المجتمعية .يلزم أن تعتمد
مجموعة األنشطة التي يُمارسها كل طالب على االحتياجات الفردية
للطالب وتفضيالته واهتماماته .ويجب أن تتضمن األنشطة التعليم
والخبرات المجتمعية وتطوير مهارات التوظيف أو غيرها من أهداف
الحياة بعد مرحلة المدرسة.
و ُتركز األنشطة على الطالب ،مع الوضع في االعتبار مواطن قوة
الطالب وتفضيالته واهتماماته معتمدة على أهداف الطالب بعد المرحلة
الثانوية ودعم تلك األهداف واحتياجات المرحلة االنتقالية .كما ينبغي
على المدرسة أو لجنة التعليم التابعة للمنطقة التعليمية تحديد احتياجات
المرحلة االنتقالية ،حيث تركز على المقررات الدراسية التي يدرسها
الطالب ومدى ارتباطها بالمرحلة االنتقالية من أنشطة المرحلة
الثانوية إلى األنشطة الجامعية .وقد تشمل المقررات الدراسية التي
يدرسها الطالب األعمال التقييمية للمنهج المدرسي ،و/أو مقررات
المستوى المتقدم و/أو سلسلة المقررات في مجال التعليم المهني والفني
المرتبطة بأهداف الطالب بعد المرحلة الثانوية.
مجموعة أنشطة متناسقة تتناول المجاالت التالية:
■ nتعليم و/أو مقررات دراسية خاصة قد
يحتاجها الطالب استعدا ًدا للحياة الجامعية .قد يشمل التعليم مقررً ا
دراسيًا للتعليم العام و/أو التعليم الخاص و/أو تعلم مهارات خاصة
(مثل :مهارات حل المشاكل).
 nخدمات ذات صلة قد يحتاجها الطالب لدعمه في الحصول على
النتائج المقررة للتعليم الجامعي (مثل :تقديم المشورة؛ والتدريب
العملي؛ وعالج عيوب التخاطب).

ُتعت َبر شهادة التعليم الثانوي الكتساب المهارات واإلنجاز المعتمدة إثبا ًتا
لمهارات الطالب ومواطن قوته ومستويات استقالليته في التطوير
األكاديمي والمهني ومهاراته األساسية الضرورية للدخلوالتعلم والعمل
بعد المرحلة الثانوية .وال يجوز منح هذه الشهادة المعتمدة للطالب الذين
يعانون من إعاقات جسيمة والمشاركين في التقييم البديل لوالية
نيويورك ( )NYSAAإال بعد قضاء  12عامًا في التعليم ،بخالف فترة
الروضة.
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التوظيف أو خدمات التعايش األخرى الالزمة للكبار بعد المرحلة
المدرسية أو األنشطة التي يحتاجها الطالب إلعداده للتوظيف وتلبية
أهداف التعايش األخرى التي يحتاجها الكبار بعد المرحلة الثانوية
(مثل :المشاركة في برنامج الكتساب خبرة عملية؛ أو المساعدة في
إتمام التعليم بالكلية؛ أو طلبات التوظيف أو التدريب على
مهارات إجراء المقابالت).
أنشطة الخبرات المجتمعية التي يحتاجها الطالب للمشاركة في
المجتمع أو تعلم الوصول إلى الموارد المجتمعية (مثل :العمل بعد
فترة المدرسة؛ والتدريب؛ وأنشطة المجتمع الترفيهية) لتحقيق النتائج
المتوقعة بعد مرحلة المدرسة.
أنشطة الحياة اليومية ()ADL؛ إذا كانت مناسبة الحتياجات
الطالب؛ وتتمثل في الخدمات أو األنشطة التي تعين الطالب في
مهارات الحياة اليومية.

n

التقييم المهني العملي ( )FVAهو تقييم لتحديد مواطن قوة الطالب
وقدراته واحتياجاته في بيئة العمل الحقيقية أو التخيلية أو في
خبرات العمل الحقيقية .يجب أن يوضح برنامج التعليم الفردي ما إذا
كان الطالب سيحتاج إلى تقييم مهني عملي كخدمة أو نشاط انتقالي.
ومن المهم مناقشة األنشطة االنتقالية لطفلك والتخطيط لها بمجرد
بلوغه  15عامًا حتى يتمكن من تعظيم خياراته الجامعية.

خدمات توظيف الكبار والتعليم المستمر  -التأهيل المهني ()ACCES-VR
توفر خدمات توظيف الكبار والتعليم المستمر  -التأهيل المهني ( )ACCES-VRالفرصة كل عام لألفراد ذوي اإلعاقة حتى يتمتعوا
باالستقاللية عن طريق التوظيف والعملُ .تعت َبر مكتب خدمات توظيف الكبار والتعليم المستمر  -التأهيل المهني أحد مكاتب اإلدارة التعليمية في
والية نيويورك ويوفر خدمات اإلعداد والتهيئة للعمل لألفراد المؤهلين .كما يُساعد مكتب خدمات توظيف الكبار والتعليم المستمر  -التأهيل
المهني األشخاص ذوي اإلعاقة ِم َمن يعانون صعوبة في االستمرار في أعمالهم.
اإلحالة إلى خدمات توظيف الكبار والتعليم المستمر  -التأهيل المهني ،قبل التخرج من المدرسة
بعامين ،يمنع وقف الخدمات
ِ
ويُساعد انتقال الطالب إلى مرحلة النضج .تتواجد مكاتب خدمات توظيف الكبار والتعليم المستمر  -التأهيل المهني في كل من
المناطق اإلدارية الخمس.
رقم الهاتف
مكتب المنطقة اإلدارية
718-931-3500
Bronx
		

العنوان
1215 Zerega Avenue
Bronx, NY 10462

718-722-6700
Brooklyn
		
		

New York State Office Building
55 Hanson Place, Second Floor
Brooklyn, NY 11217

212-630-2300
Manhattan
		

116 West 32nd Street, 6th Floor
New York, NY 10001

212-961-4420
Harlem Satellite Office
		
Serving 110th St. to 155th St.
		

Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building
163 W. 125th Street, 7th Floor, Room 713
New York, NY 10027

347-510-3100
Queens
		
		

11-15, 47th Avenue,
Long Island, City,
NY 11101

718-816-4800
Staten Island Satellite Office
		

2071 Clove Road, Suite 302
Staten Island, NY 10304

لمزيد من المعلومات؛ تفضل بزيارة موقع ويب خدمات توظيف
الكبار والتعليم المستمر  -التأهيل المهني على العنوان التالي	 :

http://www.acces.nysed.gov/vr/
www.fcny.org/train/trainhtml/geninfo.htm
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مسرد المصطلحات
التجهيزات :هي األدوات واإلجراءات التي توفر فرصة متساوية لتعليم
الطالب ذوي اإلعاقة وتقييمهم .حيث صممت لتوفير “فرص متكافئة”
للطالب ذوي اإلعاقة ،و ُتقسَّم الوسائل المساعدة بشكل عام إلى الفئات
التالية:
■ nالعرض التقديمي (مثل :االتجهات التكرارية؛ والقراءة بصوت
عال؛ واستخدام دوائر أكبر في أوراق اإلجابة إلى غير ذلك)؛
ٍ
 nالتجاوب (مثل :تدوين اإلجابات في كتاب؛ واستخدام الوسائل
المرجعية؛ واألدوات اإلشارية؛ واستخدام جهاز الحاسوب إلى
غير ذلك)؛
■ nالتوقيتات/المواعيد (مثل :مد الوقت؛ وتكرار فترات الراحة إلى
غير ذلك)؛
■ nتجهيزات المكان) مثل :مقصورة دراسية؛ وإضاءة خاصة؛
وغرفة منفصلة إلى غير ذلك).
التربية البدنية المُعدَلة ( :)APEهو برنامج للتربية البدنية
متخصص للطالب ذوي اإلعاقة ِم َمن قد يتعرضون ألذى أو يخفقون
في المشاركة ببرنامج التربية البدنية العادي.
اآلباء بالتبني :هم البالغون المسؤولون عن أحد األطفال وفق إجراءات
التبني القانونية التي ُتسقط أو ُتنهي حقوق األبوين األصليين.
ُوصى
برنامج التعليم البديل :هو برنامج مؤقت مُقدَ م للطالب الم َ
التحاقهم بفصول ثنائية اللغة لكن دون توافر معلم/فصل ثنائي اللغة.
لغتين للعمل مع الطالب في
وقد يتم تعيين معلم مساعد يتحدث
ِ
الفصل ومع المعلم الذي يتحدث لغة واحدة المدرب باللغة اإلنجليزية
كلغة ثانية لطريقة ونهج التعليم.
الخدمات البديلة (المعروفة أيضًا بخدمات التدخل/الوقاية) :وتقدم هذه
الخدمات إلى طالب التعليم العام ِم َمن يواجهون صعوبة في المدرسة.
و ُتعت َبر هذه الخدمات بديال للتعليم الخاص الممنوح للطالب من غير
المصنفين كمعاقين أو يتم تقديمها قبل اإلحالة إلى تقييم التعليم الخاص.
وقد تتضمن بدائل التعليم الخاص برامج عالجية لصعوبات القراءة
والرياضيات وخدمات توجيهية وعالج مشاكل التخاطب واللغة حيث
يتم تقديمها في المدرسة قبل اإلحالة إلى تقييم التعليم الخاص.
األهداف السنوية :هي األهداف المذكورة في برنامج التعليم الفردي
والتي تحدد المتوقع من الطفل تحقيقه في المجال (المجاالت) المرتبط
باإلعاقة خالل عام واحد.
المراجعة السنوية :هي مراجعة يقوم بها معلم الطالب لخدمات التعليم
ُحرز ويتم ذلك
الخاص المُقدَ مة للطالب ذي اإلعاقة ومدى التقدم الم َ
خالل اجتماع لجنة التعليم الخاص مرة واحدة على األقل كل عام

ُنصح خالل هذه المراجعة بإدخال تغييرات في خدمات
دراسي .وقد ي َ
التعليم الخاص أو ال.
النطق :هي عملية تبدأ كل فصل ربيع لتحديد انتقال الطالب من المرحلة
االبتدائية إلى المرحلة المتوسطة أو من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة
الثانوية ضمن نطاق نفس البرنامج.
التقييم :هي عملية جمع المعلومات عن نقاط قوة وضعف الطالب
لتحسين برنامجه التعليمي .حيث ستساعد المعلومات المُج َمعة خالل
االختبارات والمالحظات والمقابالت الفريق التعليمي لتحديد مستويات
الطفل العملية والتعليمية.
وثيقة التقييم :هو خطاب يوجه إلى أولياء األمور يُعرفهم بحقهم في
حصول طفلهم على تقييم مستقل من مقدم خدمة مستقل غير تابع
لإلدارة التعليمية وعلى نفقتها الخاصة.
األجهزة والخدمات التقنية المساعدة :الجهاز التقني المساعد هو أي
جهاز أو منتج أو نظام يُستخدم لزيادة القدرات العملية للطفل ذوي
اإلعاقة وتأكيدها وتحسينها (مثل :جهاز التواصل ،أو وحدة ،FM
أو توفير جهاز حاسوب) .خدمة التقنية المساعدة هي أية خدمة تساعد
الطفل المعاق بشكل مباشر في اختيار جهاز تقني مساعد أو الحصول
عليه أو استخدامه .يجب تسجيل أية تقنية أو خدمة مساعدة يحتاجها طفلك
في برنامج التعليم الفردي .إذا كنت تعتقد أن طفلك بحاجة إلى تقنية
مساعدة ،فيمكنك طلب إجراء تقييم للتقنية المساعدة.
التقييم السمعي :هو تقييم متخصص لحاسة السمع يتم إجراؤه من أجل
تحديد ما إذا كان الطالب يعاني من فقدان كبير في السمع.
خطاب تصريح الحضور :هو إخطار يتم إرساله إلى أولياء األمور
ُوضحً ا به تاريخ بدء
بعد موافقتهم على خدمات التعليم الخاص م َ
ُوصى بها.
حصول الطالب على خدمات التعليم الخاص الم َ
خطة التدخل السلوكي ( :)BIPهي خطة لمعالجة سلوك مضطرب
حيث تتضمن ،عند االقتضاء ،تدخالت سلوكية إيجابية واستراتيجيات
وأدوات دعم وتعديالت في البرنامج ومساعدات وخدمات إضافية قد
تكون مطلوبة لمعالجة السلوك المضطرب.
تقييم ثنائي اللغة :هو تقييم باللغة اإلنجليزية وبلغة أخرى يُفضلها
اللغتين .وقد يقوم
الطفل يقوم به مجموعة من المهنيين ِم َمن يفهمون
ِ
اللغتين ،حيث تقوم
بالتقييم شخص من اإلدارة التعليمية يتحدث
ِ
إحدى الهيئات بتعيين مقيِّم بموجب عقد لصالح اإلدارة التعليمية أو
بتعيين مقيِّم مستقل غير تابع لإلدارة التعليمية أو مقيِّم يتحدث لغة واحدة
بصحبة مترجم.
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بلغتين:
التعليم
ِ

لغة ثنائية ( :)DLتقدم برامج اللغة الثنائية
بلغتين .ويتمثل الهدف من نموذج اللغة الثنائية في تطوير
التعليم
ِ
بلغتين .حيث يصبح الطالب ماهرين في القراءة
التحدث
مهارة
ِ
والكتابة والتحدث باللغة اإلنجليزية واللغة الهدف الموضوعة
للبرنامج (مثل :اإلسبانية ،والصينية) .تعتمد المدرسة في تطبيق
نموذج اللغة الثنائية على التركيبة السكانية للطالب في المدرسة
منح أولوية التسجيل في برامج اللغة الثنائية
والحي ،ومع ذلكُ ،ت َ
لدارسي اللغة اإلنجليزية .قد يختلف وقت التعليم المخصص لكل
لغة حسب النموذج والمدرسة (مثل 60% :للغة اإلنجليزية40%/
للغة اإلسبانية) .يتلقى دارسو اللغة اإلنجليزية المقيدون في برامج
اللغة الثنائية تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية باعتباره جزءًا من
الجدول الدراسي.
التعليم االنتقالي ثنائي اللغة ( :)TBEتوفر برامج التعليم
االنتقالي ثنائي اللغة تعليمًا باللغة اإلنجليزية وباللغات األصلية
للطالب .ويتمثل الهدف من نموذج التعليم االنتقالي ثنائي اللغة في
تطوير مهارة اللغة اإلنجليزية ،عن طريق الخفض التدريجي لمقدار
التعليم باللغة األصلية .وتعلم المدارس مهارات اللغة اإلنجليزية
( ،)ELAمهارات اللغة األصلية ( ،)NLAوفصول المواد بلغات
الطالب األصلية وباللغة اإلنجليزية .ومع تطور مهارة الطالب في
اللغة اإلنجليزية ،يزداد الوقت المنقضي في تعليم اللغة اإلنجليزية
ويقل التعليم باللغة األصلية (مثل :في العام األول 60% :لغة
إسبانية 40%/لغة إنجليزية؛ وفي العام الثاني 50% :لغة
إسبانية 50%/لغة إنجليزية).

شهادة التعليم الثانوي للتطوير المهني والدراسات الفنية

المعتمدةُ :تمنح شهادة التعليم الثانوي وليست الدبلوم المعتمدة للطالب
المقيدين في برنامج التعليم الفردي المشاركين في التقييمات المعيارية،
بنا ًء على إلغاء دبلوم برنامج التعليم الفردي بعد يونيو  .2013وقد
تصدر باعتبارها مصادقة على دبلومة ريجنتس متقدمة أو ريجنتس أو
الدبلومة المحلية أو كمؤهل الطالب الوحيد المعتمدُ .تعت َبر شهادة التعليم
الثانوي للتطوير المهني والدراسات الفنية المعتمدة إثبا ًتا إلجادة الطالب
معايير تعلم التطوير المهني والدراسات الفنية وإتمام لبرنامج اإلعداد
المهني .وتهدف هذه الشهادة إلى توفير فرص منهجية ودقيقة لتنمية
المهارات المطلوبة للنجاح في العمل بعد المرحلة الثانوية .يجب على
الطالب أقل من  21عامًا والحاصلين على شهادة التطوير المهني
والدراسات الفنية المعتمدة كمؤهل وحيد تقديم ضمان كتابي بأهليتهم
لاللتحاق بالمدرسة والعمل للحصول على الدبلوم حتى نهاية العام
الدراسي الذي يبلغ فيه  21عامًا.
لوائح المستشار التربوي :هي مجموعة قواعد خاصة بمدارس
اإلدارة التعليمية في مدينة نيويورك تحكم الطالب واألسرّ والعاملين
بالمدرسة واألعمال المدرسية.

اختيار الطفل :هي أنشطة مستمرة تقوم بها الواليات والمناطق
المدرسية لتعيين وتحديد وتقييم جميع األطفال المقيمين في المدينة ِم َمن
قد يعانون من اإلعاقة حتى يتم توفير عالج حكومي مناسب بالمجان
لجميع األطفال المستحقين بما في ذلك جميع الطالب في المدارس
الحكومية والخاصة والدينية.
حجم الفصل :هو أقصى عدد من الطالب مسموح به في الخدمات
ُوصى بها .وهذا مُبيَّن في برنامج التعليم الفردي.
و/أو الفصول الم َ
التصنيف :هذا المصطلح مستمد من قانون والية نيويورك ويشير إلى
أنواع اإلعاقات.
مراقبة الفصل الدراسي :تهدف عملية مراقبة الطالب خالل اليوم
الدراسي في الفصل وفي األماكن األخرى بالمدرسة إلى التعرف على
كيفية تعاطي التعليم والسلوكيات التي تظهر.
طبيب العيادة :هو مصطلح أخر للقائمين على التقييم التابعين لإلدارة
التعليمية ،مثل :طبيب المدرسة النفسي أو األخصائي االجتماعي.
اللوائح المنظمة لعضو اللجنة :تعتمد توجيهات اإلدارة التعليمية
بالوالية على قوانين التعليم االتحادية والمعمول بها في الوالية والتي
تحدد من بين ما تحدده ،الخطوات الواجب على المناطق المدرسية
اتباعها في اإلحالة إلى التعليم الخاص والتقييم وتحديد المستوى.
لجنة التعليم الخاص ( :)CSEأشير ساب ًقا للجنة التعليم الخاص
كفريق برنامج التعليم الفردي ،وهي لجنة كاملة أو لجنة فرعية من
األعضاء الذين يتبادلون المعلومات ويعملون سويًا لتحديد ما إذا كان
طفلك يعاني من إعاقة ويحتاج لخدمات تعليمية خاصة ،وفي هذه
الحالة ،ما هي الخدمات المناسبة .وإذا قررت لجنة التعليم الخاص بنا ًء
على التقييم (التقييمات) حاجة طفلك المعاق إلى خدمات التعليم الخاص،
يتم وضع برنامج التعليم الفردي في اجتماع لجنة التعليم الخاص.
وتتضمن لجنة التعليم الخاص ،على سبيل المثال ال الحصر :معلم
تعليم حكومي ومعلم تعليم خاص وطبيب المدرسة النفسي واألخصائي
االجتماعي وممثل المنطقة وأنت وولي األمر وطفلك.
تكون لجنة التعليم الخاص القائمة بالمدرسة مسؤولة عن جميع الطالب
الملتحقين بالمدرسة الحكومية ِم َمن تبلغ أعمارهم من  5إلى  21سنة.
وتكون لجنة التعليم الخاص القائمة بالمنطقة مسؤولة عن جميع الطالب
ِم َمن تبلغ أعمارهم من  5إلى  21سنة والملتحقين بإحدى المدارس
الواقعة ضمن نطاق الحدود الجغرافية للمناطق ويشمل ذلك مدرسة
خاصة ومدرسة دينية ومدرسة مستقلة ومدرسة غير حكومية معتمدة
من الوالية.
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كما تتحمل لجنة التعليم الخاص القائمة بالمنطقة مسؤولية الطالب
المقيمين ضمن نطاق الحدود الجغرافية للمناطق التي تخدمها اللجنة
التابعة لمكتب التعليم الخاص وهم:
■
n
	الطالب الملتحقون بالمدارس غير الحكومية خارج مدينة
ووالية نيويورك؛
n
	الطالب الذين يتلقون تعليمًا بالمنزل أو بالمستشفى كمحل لهم في
برنامج التعليم الفردي (الرجاء مالحظة أن هذا ال يشمل الطالب
الخاضعين بشكل مؤقت للتعليم في المنزل؛ حيث من المتوقع عودة
هؤالء الطالب إلى مدرستهم السابقة)؛
n

ً
مدرسة لهم؛
الطالب المتخذون من منزلهم

n

الطالب غير الملتحقين بمدارس.

المعايير التعليمية األساسية المشتركة:

ً
واضحة لما
توفر المعايير التعليمية األساسية المشتركة صور ًة
يلزم على الطالب تعلمه كل عام للتخرج من المرحلة الثانوية
مستعدين للنجاح في الجامعة والحياة المهنية .لمعرفة المزيد
عن المعايير التعليمية األساسية المشتركة ،تفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني التاليhttp://schools.nyc.gov/Academics/ :
CommonCoreLibrary/About/default.htm
السرية والخصوصية :تلتزم اإلدارة التعليمية بالحفاظ على سجالت
الطالب للتعليم الخاص على نحو يضمن عدم الوصول إلى سجالت
الطالب وبرنامج التعليم الفردي إال للموظفين المعنيين.
الموافقة :يجب أن تكون الموافقة “عن علم” حيث يلزم ذلك أكثر من
مجرد الحصول على توقيع ولي األمر .يتم اتخاذ الخطوات التالية
للحصول على موافقة عن علم:
 nيجب إطالعك بشكل تام ووا ٍ
ف على جميع المعلومات المرتبطة
بالنشاط المطلوب موافقتك عليه؛ وذلك باللغة التي تفضلها أو أية
طريقة اتصال أخرى .كما يجب إخطارك بسجالت طفلك الصادرة
ول َمن يتم إصدارها .ويتضمن هذا إمدادك بالمعلومات عن إتمام
االختبار؛إن وجدت؛ وأين سيُقام االختبار؛
 nيجب عليك االطالع على النشاط المطلوب الموافقة عليه وتقديم
موافقة كتابية على ذلك؛
 nيجب أن تعلم أن الموافقة المُقدَمة من جانبك اختيارية ويُمكن سحبها
في أي وقت .وبالرغم من ذلك؛ اعلم أنه في حالة سحب الموافقة فإن
ذلك ال يطبق بأثر رجعي؛ بمعنى عدم إلغاء أي إجراء ا ُتخذ بعد منح
الموافقة وقبل سحبها.
التواصل :هي مجموعة من الخدمات التعليمية المتوفرة في اإلدارة
التعليمية لدعم تعليم األطفال ذوي اإلعاقة في بيئة تقل فيها المعوقات
إلى الحد األدنى.

اللغات الخاضعة للتغطية“ :يُشير مصطلح اللغة الخاضعة للتغطية”
إلى أي من اللغات األكثر شيوعًا غير اللغة اإلنجليزية والمُستخدَ مة
من قِبل طالب اإلدارة التعليمية وأولياء أمورهم .وفي الوقت الحالي،
حددت اإلدارة التعليمية تسع لغات خاضعة للتغطية باإلضافة إلى اللغة
اإلنجليزية كلغات أساسية يستخدمها أكثر من  95%من طالب اإلدارة
التعليمية وأولياء أمورهم .وهذه اللغات هي :العربية والبنغالية والصينية
والفرنسية والكريولية الهايتية والكورية والروسية واإلسبانية واألردية.

لجنة التعليم الخاص القائمة بالمنطقة أو ملف لجنة التعليم
الخاص القائمة بالمنطقة :هي جميع مواد إحالة الطالب وتقييمه
ومستواه بما في ذلك اإلخطارات باإلجراءات المُت َبعة وتقارير
برنامج التعليم الفردي والتقارير المدرسية.

الصم المكفوفون :هو أحد الطالب الذين يعانون من إعاقات
سمعية وبصرية في ذات الوقت ،وهذا االزدواج في اإلعاقة
يسبب احتياجات كبيرة في التواصل وغيرها من االحتياجات
التطورية والتعليمية التي ال يُمكن استيعابها فقط في برامج التعليم
الخاص المخصصة للطالب الصم أو الطالب المكفوفين.
الصمم :هو أحد الطالب المصابين بضعف شديد في السمع بحيث
يعاني الطالب من ضعف في معالجة المعلومات اللغوية عن طريق
السمع سواء مع سماعة مكبرة أو بدونها ،مما يُؤثر سلبًا على األداء
التعليمي للطالب.
إلغاء التصنيف :هو تقرير لجان التعليم الخاص القائمة بالمدرسة أو
المنطقة بعدم استمرار احتياج الطالب إلى خدمات تعليمية خاصة.
الخدمات الداعمة مع إلغاء التصنيف :هي خدمات لدعم
الطالب الذي خرج من التصنيف إلعادة االنتقال إلى فصول التعليم
العام بدون منح أية خدمات تعليمية خاصة .وقد يتم منح خدمات إلغاء
التصنيف لمدة تصل إلى عام واحد من تاريخ الخروج من التصنيف
وقد تشمل خدمات دعم تعليمية وتعديالت وخدمات تخاطبية ولغوية
وخدمات استشارية إلى غير ذلك.
تحديد لمستوى المؤجل :خالل اجتماع لجنة التعليم الخاص ،ستنتهي
المناقشات إلى قرار بشأن ضرورة سرعة البدء في خدمات التعليم
ُوصى بها من عدمه .فقد يكون البدء على الفور في تطبيق
الخاص الم َ
ٌوصى بها للطالب في غير مصلحته .ويُشار
خدمات التعليم الخاص الم َ
إلى ذلك بتحديد المستوى “المؤجل” ويتطلب ذلك موافقة من ولي
األمر.
اإلجراءات المُت َبعة :بند في القانون يضمن ويحمي حقوق أولياء
األمور والطالب واإلدارة خالل اإلحالة والتقييم وإجراءات تحديد
المستوى.
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عرف أيضًا بطلب عقد جلسة
الشكوى من اإلجراءات المُت َبعةُ :ت َ
استماع محايدة ،وهي عبارة عن شكوى مكتوبة يقدمها ولي األمر أو
المنطقة التابعة لها المدرسة وتتضمن أية مشكلة تتعلق بتحديد األحقية
والتقييم وتحديد المستوى التعليمي أو بتوفير تعليم حكومي مجاني
مناسب ألحد الطالب ذوي اإلعاقة .وقد يترتب على ذلك عقد جلسة
استماع محايدة.

إجراءات االستماع المُت َبعة (جلسة االستماع المحايدة):

هي مجموعة من اإلجراءات القانونية التي يتم اتخاذها أمام رئيس
جلسة االستماع المحايدة وهو شخص ال ينتمي لموظفي اإلدارة التعليمية
بمدينة نيويورك .ويعرض ك ٌل من أولياء األمور والمنطقة التابعة لها
المدرسة الحجج والشهادات ،إن وجدت ،واألدلة.
االضطراب العاطفي :ويشمل الطالب الذي يظهر عليه أحد
الخصائص التالية أو أكثر على مدى فترة طويلة من الزمن وبدرجة
ملحوظة ُتؤثر سلبًا على أداء الطالب التعليمي:
 nعدم القدرة على التعلم والذي يتعذر إرجاع سببه إلى عوامل فكرية
أو حسية أو صحية؛
 nعدم القدرة على بناء عالقات شخصية جيدة مع الزمالء والمعلمين
أو الحفاظ على هذه العالقات؛
 nأنماط سلوكية ومشاعر غير مالئمة في ظل الظروف الطبيعية؛
 nمزاج سائد بشكل عام من التعاسة واالكتئاب؛ أو
 nالميل إلى إظهار أعراض بدنية أو مخاوف مصاحبة للمشاكل
الشخصية أو المدرسية.
دارس اللغة اإلنجليزية (:)ELL
هو طالب يتحدث في منزله بلغة غير اللغة اإلنجليزية ويعجز عن
الحصول على درجات مستوى اإلجادة في اللغة اإلنجليزية المحدد
من الوالية سواء في امتحان  NYSITELLو/أو .NYSESLAT

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (:)ESL

توفر دراسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية لدارسي اللغة اإلنجليزية من
أجل مساعدتهم في تعلم اللغة اإلنجليزية والنجاح في جميع المواد،
مثل :مهارات اللغة والرياضيات والعلوم .وبحسب احتياجات طفلك،
يتم توفير دراسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في فصل منفصل أو قد
تتضمن دراسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في فصل المادة لدعم طفلك.
ويتوفر دعم باللغة األصلية لمساعدة الطالب على تسريع فهمهم في
فروع المواد .وتكون مساعدة اللغة األصلية مدعومة بعدد من األنشطة،
مثل :تشجيع الطالب على مناقشة موضوع ما مع زمالئهم بلغتهم
األصلية ،مما يتيح للطالب استخدام لغتهم األصلية في كتابة تحليالت
لما يفهمونه وتوفير كتب مدرسية ومكتبات وقواميس ومواد مرجعية
وموارد تكنولوجية للطالب باللغة األصلية لقراءتها في الفصل.

شهادة تخرج موجزة :يجب على المدارس تقديم شهادة موجزة
قبل تخرج الطالب من المدرسة ُتفيد بإنهاء أحقيتهم في الحصول
على خدمات التعليم الخاص؛ نظرً ا لتخرجهم من المدرسة الثانوية
وحصولهم على دبلوم نظامى أو نتيجة بلوغهم  21عامًا .يجب أن
يستلم الطالب الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي للتطوير المهني
والدراسات الفنية المعتمدة كمؤهلهم الوحيد أو الحاصلون على شهادة
ً
كتابية
التعليم الثانوي الكتساب المهارات واإلنجاز المعتمدة شهاد ًة
باحقيتهم في االستمرار في االلتحاق بالمدرسة خالل العام الدراسي
الذي يبلغون فيه سن  21عامًا أو حتى حصولهم على دبلوم ريجنتس أو
دبلومة محلية من مدرسة ثانوية.
البرامج المرنة :البرامج المرنة تعني إتاحة استخدام الطالب ألي
مجموعة من خدمات وبرامج التعليم الخاص المتوفرة بشكل مستمر
حسب ما يُمكن تقديمه .ال يجب أن تتشابه الخدمات والبرامج المُقدَ مة
في برنامج الطالب للتعليم الفردي طوال اليوم .وعوضًا عن ذلك ،يتم
استخدام البرامج المرنة ويتلقى الطالب مستوى دقيق من الدعم المناسب
لكل محتوى من المواد .وتتضمن البرامج المرنة تلبية احتياجات
جميع الطالب في بيئة مناسبة تقل فيها المعوقات إلى الحد األدنى.
وعند استخدام البرامج المرنة بشكل فعال ستطور المدارس نماذج
لخدمات التعليم الخاص مميزة لكل طالب وتركز على زيادة الوصول
إلى مناهج التعليم العام .مع أهمية األخذ في االعتبار وجوب تطابق
ُوضح أدناه مجموعة من
احتياجات الطالب مع الخدمات المُقدَ مة .م َ
برامج وخدمات التعليم الخاص وهي جزء من نظام تقديم الخدمة
الموحدة.
تعليم حكومي مناسب بالمجان ( :)FAPEيتم تقديم الخدمات
المتعلقة بالتعليم الخاص على نفقة الحكومة وتحت إشرافها وتوجيهها
دون تحميل ولي األمر أي مصاريف.
التقييم السلوكي العملي ( :)FBAهي عملية تقديم حلول للمشاكل
لمعالجة السلوك المضطرب لدى الطالب .ويعتمد التقييم السلوكي
العملي على مجموعة متنوعة من التقنيات واالستراتيجيات لتحديد
أسباب سلوك معين ولمساعدة لجنة التعليم الخاص القائمة بالمدرسة
أو بالمنطقة في اختيار التدخالت التي تعالج مباشرة السلوك
المضطرب.
مناهج التعليم العام :عبارة عن محتوى المعرفة ومجموعة المهارات
ُقرر أن يتمكن منها جميع الطالب بما في ذلك الطالب
التي من الم َ
ذوي اإلعاقة.
ضعف السمع :هو ضعف في حاسة السمع ،سوا ًء بشكل دائم أو
متقلب ،مما يؤثر سلبًا على األداء التعليمي للطالب ،لكن ذلك ال يندرج
تحت تصنيف الصمم.
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الخدمات الصحية :هي نوع من الخدمات ذات الصلة المُقدَمة
للطالب والذي تم تصنيفهم كأصحاب احتياجات طبية و/أو صحية
تحتاج مساعدة تمريضية أو مساعدة من فريق طبي معاون خالل اليوم
الدراسي .وقد تكون من بين األمثلة على هذه الخدمات التغذية واإلسعاف
والمص والقسطرة.
شهادة الثانوية :هي شهاد ُتم َنح إلثبات نجاح الطالب في المقررات
التعليمية واالمتحانات الالزمة للتخرج من المدرسة الثانوية.
التعليم المنزلي :قد توصي لجنة التعليم الخاص القائمة بالمدرسة أو
بالمنطقة بتوفير تعليم منزلي للطالب ذوي اإلعاقة ِم َمن يعانون من
مرض طبي أو نفسي يمنعهم من االلتحاق بالمرافق العامة أو الخاصة
لمدة طويلة من الزمن (أي :عام واحد أو أكثر).
استبيان تحديد اللغة المُتحدَث بها في المنزل ( :)HLISاستبيان
يضم أولياء األمور لتحديد ما إذا كانت اللغة المُتحدَ ث بها في منزل
الطالب هي اإلنجليزية أو غيرهاُ .نسخ االستبيان مترجمة بخمس
عشرة لغة ،بما في ذلك اإلنجليزية ومتاحة للتنزيل من هنا
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/
FamilyResources/Parent+Information.htm
التعليم في المستشفى :خدمة تعليمية مُقدَ مة بشكل مؤقت للطالب
المحتجزين بالمستشفى لظروف طبية تمنعهم من االلتحاق بالمدرسة.
التقييم المستقل :هو تقييم يجريه أحد األشخاص من غير موظفي
اإلدارة التعليمية .وال تقوم اإلدارة التعليمية بدفع مصاريف هذا التقييم
إال في حالة التوصل لقرار بأن تقييم اإلدارة التعليمية الذي قام به
رئيس جلسة االستماع المحايدة كان غير صحيح أو إذا وافقت اإلدارة
التعليمية على الدفع مقابل التقييم المستقل .وهذا بخالف التقييم الذي
يدفع ولي األمر مقابله على نفقته الخاصة أو عبر التأمين (“التقييم
الخاص”).

قانون تحسين التعليم المُقدَ م لألفراد ذوي اإلعاقة (:)IDEIA

هو قانون اتحادي يمنح الطالب ذوي اإلعاقة الحق في الحصول على
تعليم حكومي مناسب وبالمجان ( )FAPEفي بيئة تقل فيها المعوقات
إلى الحد األدنى من عمر  3أعوام إلى أن يبلغ الطالب عمر  21عامًا
أو يتخرج بحصوله على شهادة دبلوم المرحلة الثانوية.
بيئة تعليمية بديلة مؤقتة ( :)IAESهي بيئة غير المكان الحالي
المتواجد فيه الطالب مما يُمكنه من االستمرار في تلقي خدمات تعليمية
خاصة.

مترجم فوري/مترجم :هو شخص يتحدث اللغة /نمط التواصل
المفضل لدى ولي األمر أو لغة الطفل ويُتر ِجم االجتماعات لولي األمر
و/أو تقييمات الطالب.

بيئة بها الحد األدنى من المعوقات (:)LRE

يُقصد بمصطلح “بيئة تقل فيها المعوقات إلى الحد األدنى” محيط
الطالب ذوي اإلعاقة في الفصول الخاصة أو المدارس المستقلة أو
محيط آخر منفصل عن البيئة التعليمية العادية وذلك إذا فقط كان التعليم
غير مُرضي في ظل طبيعة أو شدة اإلعاقة حتى مع استخدام المساعدات
والخدمات التكميلية .ومن أجل توفير بيئة تقل فيها المعوقات إلى الحد
األدنى لكل طالب ،قد يحصل الطالب على برامج مرنة حتى يتطابق
مستوى الخدمة مع حاجة الطالب لمحتوى المادة .وتحقي ًقا لذلك؛ قد يتم
التوصية ببعض الخدمات والبرامج لبعض الوقت.
محدودية الحركة :الطالب الذين يعانون من صعوبات خاصة في
الحركة ،سواء بدنية أو حسيةِ ،م َمن قد يشكل تصميم المباني عائ ًقا
عليهم يجب توفير برامج لهم بالقدر المنصوص عليه في القانون.
احتياجات اإلدارة :هي القدر الالزم من إشراف الكبار وأي تقويمات
بيئية ضرورية لتلبية احتياجات الطالب .ويجب توضيح ذلك في برنامج
التعليم الفردي.
مراجعة تحديد المظاهر ( :)MDRعند فصل أحد الطالب ذوي
اإلعاقة من البيئة التعليمية (بسبب حرمان مؤقت أو طرد المعلم له)
( )iمدة أكثر من  10أيام مدرسية على التوالي ،أو ( )iiترتب على
تراكم الفصل غيابات إجمالية لمدة أكثر من  10أيام مدرسية في العام
الدراسي الواحد وصار الغياب نمط معتاد ،فإن من حق الطالب مراجعة
تحديد المظاهر .يراجع فريق مراجعة تحديد المظاهر جميع المعلومات
ذات الصلة الموجودة في ملف الطالب ،وخروج النتائج في شكل قرار
بالسلوك محل المراجعة ( )iوأسبابه أو مدى عالقته المباشرة واألساسية
بإعاقة الطالب أو ( )iiرجوعه لفشل المدرسة في تطبيق برنامج الطالب
للتعليم الفردي .وإذا قرر فريق مراجعة تحديد خطة األهداف إمكانية
تطبيق النتائج السابقة ،فال يجوز حرمان الطالب أو فصله من مستواه
(وإذا تم فصله بالفعل ،يجب إرجاعه إلى مستواه) ،إال في ظروف
محددة .مزيد من المعلومات عن إجراءات مراجعة تحديد المظاهر
تجده متوفرة على http://schools.nyc.gov/Academics/
SpecialEducation/Classroom/behavior/disciplinary action.htmوفي صفحة  202من إجراءات السالمة للطالب ذوي
اإلعاقة المعتمدة من اإلدارة التعليمية في والية نيويورك وف ًقا لقواعد
السلوك والعمل http://www.p12.nysed.gov/specialed/
lawsregs/Part201-Dec2010.pdf

50

01/08/14 1:40 PM

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_AR_With Tab.indd 50

القيِّم :هو شخص يُساعد الطالب في حافلة التعليم الخاص أثناء ركوبهم
إياها من وإلى المدرسة.
التسوية :عملية سرية اختيارية تتيح لألطراف حل النزاعات دون
اإلجراءات المُت َبعة في جلسة االستماع الرسمية .ويساعد وسيط التسوية
المحايد األطراف في التعبير عن وجهات نظرهم ومواقفهم وتفهم اآلخر
لهذه اآلراء والمواقف .فدور وسيط التسوية هو تيسير عملية النقاش
ومساعدة األطراف من أجل التوصل إلى اتفاق ،وليس التوصية
بحلول أو تبني مواقف أو محاباة أطراف .وفي حال توصل األطراف
إلى اتفاق ،يُصبح ملزمًا وال يجوز الطعن فيه.
الفحص الطبي :هو تقرير الطبيب حول حالة الطالب البدنية والطبية
حيث يتم وضعه في االعتبار خالل اجتماع لجنة التعليم الخاص.
ُقرر في المناهج الدراسية .وبينما تتغير
التعديالت :تصف أي تغيير م َ
الوسائل المساعدة في التنسيقات أو اإلجراءات مما يُمكن الطالب من
سهولة المشاركة بدالً من قيدها بسبب اإلعاقات ،تتغير التعديالت بشكل
أكبر من حيث مستوى الصعوبة و/أو جودة المحتوى .حيث تستهدف
التعديالت الطالب ذوي اإلعاقة الذين يعجزون عن فهم جميع المحتوى
الذي يقوم المعلم بتدريسه .فعلى سبيل المثال ،يُمكن خفض عدد
الفروض وتعديلها بشكل كبير بالنسبة لطالب المدرسة االبتدائية مع
وجود صعوبات إدراكية تحد من قدرتهم على فهم المحتوى داخل فصل
التعليم العام المقيدين به.
التقييم متعدد المجاالت :هو تقييم شامل للطالب يقوم به فريق التقييم
لتحديد درجة إعاقة الطالب والحاجة إلى خدمات التعليم الخاص .كما
ُعرف أيضًا بالتقييم متعدد المجاالت.
ي َ
التقييم العصبي :هو تقييم متخصص يقوم به طبيب أعصاب لتحديد
مدى ظهور عالمات على وجود خلل وظيفي في الدماغ يٌمكن أن يُؤثر
على العملية التعليمية.

اختبار مستوى اللغة اإلنجليزية المعتمد في والية نيويورك كلغة
ثانية ( :)NYSESLATيخضع دارسي اللغة اإلنجليزية في مرحلة

الروضة وحتى الصف  12إلى اختبار  .NYSESLATحيث سيستمر
حصولهم على خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية والخدمات ثنائية
اللغة حتى تحصيل النتيجة في اختبار  NYSESLATالتي تشير إلى
إجادتهم للغة اإلنجليزية وعدم الحاجة إلى المزيد من الدعم.

اختبار تحديد مستوى دارسي اللغة اإلنجليزية المعتمد في

والية نيويورك ( :)NYSITELLيتم عقد اختبار لتحديد مستوى
إجادة الطالب في اللغة اإلنجليزية ومدى الحاجة إلى خدمات
تعليمية ثنائية اللغة/خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية .لمزيد

من المعلومات عن اختبار NYSITELL؛ بما في ذلك التعليمات
الخاصة بالمواد المطلوبة ،اضغط على www.p12.nysed.
 .gov/assessment/nysitellللتعريف بهذا الدليل مع نظرة
عامة عنه ،بما في ذلك مواصفات االختبار وأنواع األسئلة والمهارات
اللغوية محل االختبار وقواعد الكتابة والمحادثة ،انقر هنا .لطرح
األسئلة؛ اتصل بمسؤول اتصال تقييم الشبكة .لطرح أسئلة عن
الدورات التدريبية؛ اتصل بمشرف دراسة اللغة اإلنجليزية في CPS
http://schools.nyc.gov/NR/rdonyres/3E8548AB3824-4328-91CE-18F2399599BA/0/
SeniorELLComplianceandPerformanceSpecialist
April2014.pdf

مدرسة غير حكومية معتمدة بوالية نيويورك:

هي مدرسة تقدم برنامج تعليم خاص ممول من القطاع العام وليست
تابعة لإلدارة التعليمية بمدينة نيويورك.

غير معاق :هو طالب غير مصنف ضمن ذوي اإلعاقة وال يتلقى
خدمات تعليم خاص.
إخطار األهلية بااللتحاق بمدرسة غير حكومية ( :)P1-Rفي
حالة عدم تقديم إخطار كتابي مسبق (والمعروف في السابق باإلخطار
النهائي بالتوصية) لاللتحاق بفصل خاص خالل  60يومًا دراسيًا من
تاريخ الموافقة المبدئية على اإلحالة أوقبلها أو خالل  60يومًا من تاريخ
استالم اإلحالة للطالب المذكور سل ًفا ،تلتزم اإلدارة بإرسال خطاب إلى
أولياء األمور ( )P1-Rخالل  60يومًا يخول للطالب الحصول على
مكان في مدرسة غير حكومية معتمدة بالوالية على نفقة الحكومة.
لكن ،إذا كان هناك تأخير موثق من جانب ولي األمر
(مثل :رفض ولي األمر الموافقة على التقييمات المبدئية ،أو انتقال
الطالب خارج مدينة نيويورك أو موافقة مدير المدرسة وولي األمر
على التراجع عن اإلحالة أو التراجع عن اإلحالة من جانب الجهة
المنوطة باإلحالة أو طلب ولي األمر بعمل تقييم مستقل كل ذلك بعد انتهاء
الموعد الزمني لالمتثال) ،يحق لإلدارة االمتناع عن إرسال إخطار
األهلية بااللتحاق بمدرسة غير حكومية إلى ولي األمر لمدة تزيد عن
المدة األصلية وهي  60يومًا دراسيًا المساوية لمدة تأخير ولي األمر.
إخطار اإلحالة :هو خطاب يتم إرساله إلى أولياء األمور بلغتهم
المفضلة لديهم ،إذا كان مكتوبًا بأحد اللغات المعتمدة كما هو محدد من
قِبل اإلدارة التعليمية ،خالل مدة ال تزيد عن خمسة أيام من استالم
اإلحالة.
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مكتب تسجيل الطالب ( :)OSEهو المكتب المركزي لهيئات
تسجيل الطالب وتوزيعهم وقيدهم والمحدد لبرامج التقسيم الجغرافي
واالختيار في جميع أنحاء المدينة لجميع المراحل الدراسية.
الخدمات األخرى الداعمة :هي الخدمات ذات الصلة المُقدَ مة للطالب
الذين يحتاجون مساعدة تطويرية أو تصحيحية لمواصلة برامجهم
التعليمية الحالية.
المعاونون والمساعدون :هو شخص يقدم المساعدة (مثل :إدارة
السلوك ،أو الخدمات الصحية ،أو خدمات النقل ،أو خدمات المرافقة
إلى المرحاض ،أو خدمات تحديد قائمة االنتظار ،أو خدمات تحديد
أماكن بديلة ،أو ترجمة لغة اإلشارة) سوا ًء لجميع طالب الفصل أو لفرد
أو لمجموعة من الطالب.
ولي األمر المتمتع بعضوية :هو ولي أمر أحد الطالب المعاقين
بالمنطقة المدرسية والمشاركين في اجتماعات لجنة التعليم الخاص
ويُساعد ولي أمر الطالب الذي يُعاني من إعاقة واضحة أو مشتبه بها في
تحديد القرارات التعليمية لطفله .ويحق ألولياء األمور طلب المشاركة في
اجتماعات لجنة التعليم الخاص كولي أمر متمتع بعضوية.
تعليق البت :عند طلب أحد األطراف عقد لجنة استماع محايدة أو
المشاركة في تسوية الوساطة ،فإن شرط “تعليق البت” ،يتيح للطالب
االستمرار “في آخر توزيع تمت الموافقة عليه” حتى إتمام إجراءات جلسة
االستماع المحايدة (بما في ذلك جميع الطعون) ،إذا لم يتفق ولي األمر
ً
كتابة على غير ذلك.
ولجنة التعليم الخاص بالمدرسة أو المنطقة
األشخاص المتصلون بعالقة أبوية :هم أي شخص متصل بعالقة
أبوية مع الطفل ،وفق ما هو محدد في قانون تعليم نيويورك ،بما في
ذلك األب أو األم (سواء بالوالدة أو بالتبني) أو زوج األم أو زوجة
األب أو الوصي أو القائم بالرعاية المُعيَّن بشكل قانوني .والوصي
هو شخص منوط بمسؤولية الطفل ورعايته بسبب موت الوالدين أو
ولي األمر أو سجنهم أو مرضهم عقليًا أو احتجازهم بأحد المؤسسات أو
تركهم أو تخليهم عن الطفل أو إقامتهم خارج الوالية أو للجهل بأماكن
تواجدهم.
وبموجب بند  15-Aمن قانون االلتزامات العامة ،الذي يتيح ألولياء
األمور تعيين شخص آخر بشكل تطوعي التخاذ القرارات التعليمية
لطفلهم ،وقد يُشار إلى شخص ما بكونه في عالقة أبوية .ويجب أن
يكون هذا التعيين مكتوبًا وال يكون لمدة أطول من ستة أشهر في المرة
الواحدة .إذا امتد هذا التعيين لمدة أطول من  30يومًا ،فيجب إشهار ذلك
وتوقيعه من جانب الشخص المُعيَّن إلى جانب ولي األمر.

ويتم استدعاء الشخص الممثل في العالقة األبوية من جانب لجنة
التعليم الخاص القائمة بالمدرسة أو المنطقة من أجل المشاركة والتشاور
الوالدين األصليين إلى
خالل عملية التعليم الخاص .في حالة عودة
ِ
حياة الطالب في أي وقت وتحملهم للمسؤولية األبوية ،تقوم لجنة التعليم
الخاص القائمة بالمدرسة أو المنطقة بإدماجهم في عملية اتخاذ القرار
مع وقف االعتراف بالعالقات األبوية األخرى التي كانت قائمة قبل
عودة
األبوين.
ِ
اللغة المفضلة :هي اللغة التي يشعر ولي األمر بأن تحدثها أكثر
سهولة بالنسبة له .وقد تكون هذه اللغة هي التي يتم التحدث بها بانتظام
في المنزل أو ال.
إخطار كتابي مُس َبق :عبارة عن إفادة مكتوبة من المنطقة المدرسية
تحيط أولياء األمور علمًا بالتوصية (التوصيات) المتعلقة ببدء تحديد
إعاقة الطالب أو تعديلها أو تقييمه أو مستواه التعليمي أو توفير تعليم
حكومي مناسب بالمجان للطالب.
التقييم النفسي :هو تقييم متخصص يقوم به أحد األطباء النفسيين لتحديد
مدى قدرة الطالب على التواصل مع البيئة ومستوى تداخل المشاكل
العاطفية مع التعليم.
تقييم الصحة النفسية :هو تقييم يقوم به طبيب أمراض نفسية معتمد
لقياس مواطن قوة وضعف الطالب في القدرات التعليمية اإلجمالية
ومدى مردود ذلك على غيرهم من األطفال والكبار.
التوصية :هو قرار تتخذه لجنة التعليم الخاص بتوفير خدمات التعليم
الخاص.
إعادة التقييم :هو تحديث تقييم (تقييمات) إعاقة الطالب .ويُمكن أن
يتقدم معلم الطالب أو ولي األمر أو المنطقة المدرسية بطلب إجرائه.
عالوة على ذلك ،يجب إعادة تقييم الطالب ذوي اإلعاقة مرة كل ثالث
ً
كتابة على عدم
سنوات ،إال إذا اتفق كل من المنطقة وولي األمر
ضرورة إعادة التقييم .وال يجوز إجراء إعادة التقييم أكثر من مرة في
السنة ما لم يتفق كل من المدرسة وولي األمر على غير ذلك.
اإلحالة :تبدأ اإلحالة بعملية التقييم وتحديد المستوى لتقرير مدى إعاقة
الطالب والحاجة إلى خدمات التعليم الخاص.
التعليم النظامي :انظر منهج التعليم العام.
الخدمات ذات الصلة :هي الخدمات الممكن توفيرها لطالب التعليم
الخاص لتقديم الدعم والمساعدة خالل مشاركتهم في البرنامج المدرسي.
ويجب التوصية بهذه الخدمات في برنامج التعليم الفردي وتوفيرها إما
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بشكل فردي أو جماعي ضمن مجموعة ال تزيد عن خمسة أشخاص.
الخدمات المتضمنة :المشورة وخدمات الصحة المدرسية وخدمات
التعليم السماعي والعالج الوظيفي وعالج التخاطب/واللغة وخدمات
التعليم المرئي وخدمات الحركة واالنتقال وغيرها من خدمات “الدعم
األخرى”.

شهادة التعليم الثانوي الكتساب المهارات واإلنجاز المعتمدة:

تصريح بالخدمات ذات الصلة ( :)RSAيتم إرسال خطاب
التصريح إلى أولياء األمور للسماح لهم بالحصول على خدمات خاصة
من موفر خدمة مستقل غير تابع لإلدارة التعليمية على نفقة اإلدارة
التعليمية عند عجزها في تقديم هذه الخدمات للطالب خالل الجدول
الزمني المطلوب.

تتوفر هذه الشهادة التي تختلف عن الدبلوم للطالب المقيدين في برنامج
التعليم الفردي والمشاركين في التقييم البديل (ِ )NYSAAم َمن التحقوا
بالمدرسة على األقل لمدة  12عامًا ،بخالف مرحلة الروضة .ويجب
أن تكون مرفقة بشهادة لمهارات الطالب ومواطن قوته ومستويات
اعتماده على ذاته في التحصيل الدراسي والتطوير المهني والمهارات
األساسية الضرورية للحياة بعد مرحلة المدرسة والتعليم والعمل .يجب
إصدار الشهادة للطالب البالغين أقل من  21عامًا مع ضمان كتابي
بأحقية الطالب في مواصلة االلتحاق بالمدرسة والعمل حتى الحصول
على شهادة الدبلوم وحتى نهاية العام الدراسي الذي يبلغ فيه الطالب
 21عامًا.

المراجعة المطلوبة :هو اجتماع تعقده لجنة التعليم الخاص لمراجعة
برنامج التعليم الفردي المُقدَ م للطفل لتحديد مدى تلبية احتياجاته .ويحق
لولي األمر أو المعلم أو غيرهم من الفريق المدرسي طلب عقد هذه
المراجعة في أي وقت.

التاريخ االجتماعي :عبارة عن مقابلة مع أولياء األمور لمناقشة
الظروف الصحية للطالب والخلفية الخاصة بالعائلة والمدرسة ،بما في
ذلك العالقات االجتماعية ،األمر الذي يتم وضعه في االعتبار كجزء
من تقييم الطالب.

االستجابة للتدخل ( :)RtIهو منهج تعليمي وأسلوب وقائي يُستخدَ م
في المدارس لضمان حصول جميع الطالب على فرص متكافئة لتعليم
دقيق عالي الجودة يناسب احتياجاتهم.

الفصل الخاص :خدمات الفصل الخاص هي مجموعة من الخدمات
المُقدَ مة لألطفال ذوي اإلعاقة في الفصولالمستقلة القائمة بذاتها.
حيث تخدم األطفال ِم َمن يتعذر عليهم تلبية احتياجاتهم في فصل التعليم
العام ،حتى مع استخدام المساعدات والخدمات التكميلية .يجب تجميع
الطالب في فصول خاصة مستقلة قائمة بذاتها وفق تشابه احتياجاتهم
التعليمية .وقد تضم الفصول طالبًا لديهم نفس اإلعاقة أو لديهم
إعاقات مختلفة طالما لديهم نفس المستويات من التحصيل الدراسي
والخصائص التعليمية ومستويات التطور االجتماعي والنمو البدني
وإدارة االحتياجات.

شبكة السالمة :يُتيح هذا الخيار للطالب ذوي اإلعاقة الحصول
على الدبلومة المحلية عن طريق استيفاء متطلبات االمتحان
البديل .يحق للطالب ذوي اإلعاقة والمشاركين في برنامج التعليم
الفردي والمستبعدين من الصفوف ِ 8-12م َمن برنامجهم للتعليم
الفردي األخير محدد فيه شبكة السالمة التمتع بهذا الخيار .ويُمكن
لهؤالء الطالب التخرج عن طريق الحصول على نتائج أقل في
امتحانات ريجنتس أو النجاح في االمتحانات البديلة وفق ما هو
مُحدَ د هناhttp://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ :
.GraduationRequirements/default.htm

كما تقدم الفصول الخاصة مستويات مختلفة من كثافة التوظيف اعتما ًدا
على التحصيل الدراسي للطالب و/أو إدارة االحتياجات.

جلسة الحل :هو اجتماع إلزاميّ يجب على المنطقة المدرسية عقده
خالل  15يومًا من تلقي شكوى ولي األمر من اإلجراءات المُت َبعة.
تضم جلسة الحل أولياء األمور وأعضاء لجنة التعليم الخاص القائمة
بالمدرسة أو المنطقة ذوي االختصاص بالشكوى وممثل من المنطقة
المدرسية صاحب سلطة اتخاذ القرار.

األهداف قصيرة المدى :هي الخطوات المحددة التي يتم اتخاذها
حتي يتسنى للطالب تحقيق أهدافه السنوية .حيث توفر التوجيه الذي
يسير عليه المعلم أو موفري الخدمة لمعرفة كيفية تحقيق األهداف
السنوية وكيفية تقييم تقدم الطالب في تحقيق األهداف .وتقوم لجنة
التعليم الخاص القائمة بالمدرسة أو المنطقة بصياغة األهداف قصيرة
المدى وتوضيح ذلك في برنامج التعليم الفردي للطالب فقط في حالة
مشاركة الطالب في التقييم البديل.

تعليم مُص َمم على نحو خاص :هو مجموعة الطرق التي يقوم بها
أساتذة التعليم الخاص بتكييف المحتوى ومنهج التعليم (مناهج لتدريس
محتوى معين من مستوى الفصل)،أو توفير تعليم لتلبية احتياجات مميزة
ناجمة عن إعاقة الطفل .كما ينبغي أن يضمن التعليم المُص َمم على نحو
خاص في إعداده أحقية الطفل في الحصول على المناهج الدراسية
العامة حتى يتسنى له استيفاء المعايير التعليمية للمنطقة المدرسية
المطبقة على جميع الطالب.
إعاقة اللغة أو الكالم :مثل معاناة أحد الطالب من اضطرابات
في التواصل ،مثل :التهته أو التلعثم في النطق أو إعاقة في اللغة أو
الصوت ،مما يؤثر سلبًا على أداء الطالب التعليمي.
اآلباء واألمهات البدالء :لضمان حماية حقوق الطالب ،في الحاالت
التالية،يجوز لإلدارة تعيين شخص باعتباره “ولي أمر بديل” ليحل
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التدريب على السفر :هي خدمة تعلم طالب المدارس الثانوية السفر
من المدرسة وإليها أو من موقع الدراسة العملي وإليه بشكل مستقل.

محل أولياء األمور أو األوصياء:
 nعدم االستدالل على ولي األمر؛
 nتعذر معرفة اإلدارة بأماكن تواجد ولي األمر؛ بعد بذل جهود حثيثة؛
 nالطالب أحد الشباب المشردين ومنفصل عن ذويه ﻃﺒ ًقا ﻟﻘﺎﻧﻮن
ماكيني-ﻓﻴﻨﺘﻮ الخاص بالمشردين؛
 nالطالب القاصر تحت وصاية الدولة وليس لديه أحد يتولى أمره ِم َمن
ينطبق عليه تعريف ولي األمر .القاصر تحت وصاية الدولة هو طفل
أو شاب دون سن  21عامًا تم إيداعه أو إعادة سجنه بتهمة تخضع
لقانون األحداث أو شخص بحاجة إلى إشراف أو إجراءات لحماية
الطفل؛ ويقع تحت وصاية مفوض الخدمات االجتماعية أو مكتب
خدمات األطفال والعائلة؛ أو طفل معوز ال يتلقى رعاية في منزله.

عرف أيضًا بالخدمات الممتدة طوال العام الدراسي):
(و ُت َ
ُتقدَ م خدمات العام الدراسي على مدار اثني عشر شهرً ا إلى الطالب
الذين يعانون من إعاقات شديدة والمحتاجين لمواصلة التعليم من أجل
تجنب تراجعهم بشكل كبير في مستويات التطور خالل شهري يوليو
وأغسطس .ويجب على لجنة التعليم الخاص القائمة بالمدرسة أو
بالمنطقة تقديم توصية بهذا وتوضيحه في برنامج التعليم الفردي .يلزم
موافقة أولياء األمور على الخدمات الممتدة طوال العام الدراسي.

وال ينتمي اآلباء واألمهات البدالء إلى مديري أو موظفي أو وكالء
اإلدارة التعليمية أو اإلدارة التعليمية في الوالية أو أية جهة أخرى
مشاركة في تعليم أو رعاية الطالب.

زيارة فصل :يحق ألولياء األمور زيارة المدرسة التي يتلقى بها طفلهم
خدمات التعليم الخاص .قد يتم عرض أحد الفصول على أولياء األمور
ُوصي به للطالب.
كمثال للبرنامج الم َ

خدمات المرحلة االنتقالية :هي مجموعة من األنشطة المتناسقة التي
من شأنها:
 nتحسين مهارات الطالب العملية والدراسية لتيسير انتقال الطالب من
أنشطة المدرسة إلى أنشطة ما بعد مرحلة المدرسة؛ مثل :التعليم
الجامعي والتعليم المهني وخدمات التوظيف المتكاملة (بما في ذلك
التوظيف المدعوم) والتعليم المستمر وتعليم الكبار وخدماتهم والحياة
المستقلة والمشاركة المجتمعية؛
 nوالتي تعتمد على احتياجات الطالب الفردية والوضع في االعتبار
مواطن قوته وتفضيالته واهتماماته متضمنة التعليم والخدمات
المرتبطة به والخبرات المجتمعية والتطوير الوظيفي وغيرها من
أهداف الحياة األخرى المُقدَ مة للكبار بعد مرحلة المدرسة ومتى
أمكن؛ اكتساب مهارات الحياة اليومية والتقييم المهني العملي.

ُوصى
التقييم المهني :يخضع الطالب البالغون  12عامًا والطالب الم َ
بإخضاعهم لتعليم خاص ألول مرة وأعمارهم  12عامًا أو أكثر لتقييم
مهني من المستوى األول يتضمن مراجعة السجالت المدرسية وتقييمات
المعلم ومراجعات ولي األمر والطالب لتحديد المهارات المهنية واألهلية
واالهتمامات .ويتم تحديث التقييم المهني من المستوى األول في كل
اجتماع سنوي لبرنامج التعليم الفردي .ويركز الفريق على البرنامج
التعليمي للطالب ،ومدى مالءمته مع األهداف الممكنة للمرحلة الجامعية
عن طريق البحث عن الوظائف واالستعداد للكلية واألوضاع المعيشية
وأدوات الدعم التي سيحتاجها الطالب بعد المدرسة الثانوية.

خدمات الدعم االنتقالية :من أمثلة خدمات الدعم االنتقالية الممكن
تقديمها لطاقم العمل المعني باألطفال ذوي اإلعاقة المشورة و/أو
التدريب (بشكل عام لمدة  30يومًا) .مع تقليل بيئة المعوقات إلى الحد
األدنى .وبالرغم من تقديم خدمات الدعم االنتقالية إلى المعلمين ،فإن
الفائدة تعود على الطفل المعاق.

خدمات العام الدراسي على مدار اثني عشر شهرً ا

الدراسة العملية :هي مجموعة من الفرص لطالب المرحلة الثانوية من
أجل المشاركة في الخبرات التعليمية والمهنية والعمليةاستعدا ًدا لعالم
الكبار.
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اإلدارة التعليمية لمدينة نيويورك معلومات
االتصال باللجنة المعنية بمكاتب التعليم الخاص
المناطق

لجنة التعليم
الخاص بالمنطقة

رقم الهاتف

العنوان

)718( 329-8001

One Fordham Plaza, 7th Floor
Bronx, New York 10458

7
9
10

1
		
		

) أو718( 794-7490
3450 East Tremont Avenue
(718) 794-7429
2nd Floor
		
Bronx, New York 10465

8
11
12

2
		
		

(718) 281-3461

30-48 Linden Place
Flushing, New York 11354

25
26

3
		

(718) 557-2553
		

90-27 Sutphin Boulevard
Jamaica, New York 11435

28
29

3
		

24
4
30
		
			

(718) 391-8405

28-11 Queens Plaza North
5th Floor
Long Island City, New York 11101

(718) 642-5715

Satellite Office
82-01 Rockaway Boulevard
2nd Floor
Ozone Park, New York 11416

) أو718( 240-3558
(718) 240-3557

1665 St. Marks Avenue
Brooklyn, New York 11233

19
23
32

5
		
		

(718) 968-6200

5619 Flatlands Avenue
Brooklyn, New York 11234

17
18
22

6
		
		

(718) 759-4900

415 89th Street
Brooklyn, New York 11209

20
21

7
		

(718) 420-5700

715 Ocean Terrace
Building A
Staten Island, New York 10301

		

27
4
			
			
			

31
7
			
			

(718) 935-4900

131 Livingston Street
4th Floor
Brooklyn, New York 11201

13
14
15
16

8
		
		
		

(917) 339-1600

333 7th Avenue
4th Floor
New York, New York 10001

1
2
4

9
		
		

(212) 342-8300

388 West 125th Street
New York, New York 10027

3
5
6

10
		
		

55

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_AR_With Tab.indd 55

01/08/14 1:41 PM

T&I-21250 (Arabic)

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_AR_With Tab.indd 56

56

01/08/14 1:41 PM

