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 المقدمة
 

استجابة ) TEA(تم وضع ھذا الدلیل من قبل القیادة على مستوى الوالیة لفریق مشروع اإلطار القانوني، وكالة التعلیم في تكساس 
لقد تم تصمیم ھذا الدلیل لكي یمنحك، باعتبارك والد طفل مؤھل ). TEC§ ( 26.0081لمتطلبات قانون التعلیم في والیة تكساس 

، تفھما أفضل لعملیة التعلیم الخاص وحقوقك اإلجرائیة وخدمات مرتبطة بھ أو قد یكون مؤھال للحصول على خدمات تعلیم خاصة
 . مشاركة بصورة تامة في عملیة صنع القرار فیما یتعلق بتعلیم طفلكومسؤولیاتك حتى یمكنك ال

 
إن أحد أھم . ھو القانون االتحادي الذي یحكم عملیة التعلیم الخاص) IDEA( 2004إن قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة لعام 

یركز على توفیر ) FAPE(ھو التأكد من أن األطفال ذوي اإلعاقة، یحصلون على تعلیم عام مجاني مناسب  IDEAأھداف قانون 
إن . تعلیم خاص وخدمات مرتبطة بھ لتلبیة احتیاجاتھم الفریدة وإعدادھم لمتابعة التعلیم والتوظیف وممارسة الحیاة باستقاللیة

فھي خدمات خاصة  المرتبطةأما الخدمات . جات طفل من ذوي اإلعاقةھو تعلیم مصمم خصیصا لتلبیة احتیا الخاصالتعلیم 
. للطالب حتى یتمكنوا من إنجاز تقدم لتحقیق أھدافھم األكادیمیة والوظیفیة مرتبطة بھالخدمات الخاص والتعلیم الالزمة لدعم 

النطق واللغة، وخدمات اإلرشاد، ویمكن أن تشمل الخدمات المرتبطة خدمات مثل العالج الوظیفي، والعالج الطبیعي، وعالج 
 . أو خدمات النقل والمواصالت / وخدمات التوجیھ والتنقل و 

 
ویقدم ھذا الدلیل . ، منح اآلباء مستوى واسع من المشاركة في كل مرحلة من مراحل عملیة التعلیم الخاصIDEAبموجب قانون 

، IDEAلمساعدتك على فھم أفضل لحقوقك القانونیة بموجب قانون . وصفا لألنشطة المختلفة التي قد تحدث خالل تلك العملیة
. في أوقات معینة من عملیة التعلیم الخاص إشعار الضمانات اإلجرائیةیتعین على المدرسة أن تقدم لك نسخة من وثیقة تسمى 

 : الیةیجب أن تقدم لك تلك الوثیقة مرة واحدة على األقل في السنة وفي حالة حدوث أي من الحاالت الت
 

 عند طلبك الحصول على تقییم مبدئي لطفلك؛ عند اإلحالة أو •
 عند استالم أول شكوى من الوالیة في سنة دراسیة؛ •
 عند استالم أول طلب لعقد جلسة استماع إجرائیة في سنة دراسیة؛ •
 في الیوم الذي یُتخذ فیھ قرار بإجراء تغییر تأدیبي في الوضع؛ و •
 . بناًء على طلبك •

 
ومعظم القرارات الرئیسیة المتعلقة  مرتبطة بھالخدمات الخاص والتعلیم الفي والیة تكساس، یتم اتخاذ قرار أھلیة الطفل لتلقي 

وقد تسمع أیضا عن أنھ یشار إلى ھذه المجموعة ). ARD(ببرنامج تعلیم خاص لألطفال من قبل لجنة القبول والمراجعة والفصل 
إذا تم تشكیل لجنة القبول . ، وھو المصطلح المستخدم في القانون االتحادي)IEP(برنامج التعلیم الخاص بالفرد  بأنھا فریق

 . لطفلك، فإنك سوف تكون عضوا في تلك اللجنة) ARD(والمراجعة والفصل 
 

ویمكن . والتابع للوالیةوسوف یتم تحدیث ھذا الدلیل بشكل دوري كلما حدثت تغییرات في متطلبات التعلیم الخاص الفدرالي، 
التابع لإلطار القانوني لعملیة  18على نسخة إلكترونیة قابلة للطباعة على الموقع اإللكتروني لمركز خدمة المنطقة  االطالع

 fw.escapps.netالتعلیم الخاصة لألطفال في العنوان 
 

. ي ھذا المنشور، تم بیان ھذه التواریخ والمواعید النھائیةف. یوجد العدید من التواریخ والمواعید النھائیة في عملیة التعلیم الخاص
إضافة إلى ذلك، یتوافر مستند مصاحب على اإلنترنت للرد على أسئلتكم عن األُطر الزمنیة الخاصة بالتقییم واإلخطارات الكتابیة 

اإلطار الزمني لمخطط ویتوافر . ألخرىوالمفاھیم الرئیسیة ا) IEP(المسبقة، واالنتقال والمراجعات على برنامج التعلیم الفردي 
 على القرارات

http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-Documents.aspx?DT=G&LID=en. 
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 لعملیة القبول والمراجعة والفصلدلیل اآلباء 
 

 التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة
 
 

والوكالة التي توفر خدمات التدخل المبكر في تكساس . تتوافر المساعدة لألسر التي لدیھا أطفال صغار یعانون من تأخر في النمو
ویسمى البرنامج الخاص باألطفال صغار السن برنامج التدخل في مرحلة ). HHSC(ھي لجنة الصحة والخدمات اإلنسانیة 

 . وتتوافر ھذه الخدمات لألطفال تحت سن ثالث سنوات). ECI(الطفولة المبكرة 
 

المرتبطة للحصول على التعلیم الخاص والخدمات ن یعند بلوغ عمر ثالث سنوات، قد یصبح األطفال ذوي اإلعاقات مستحق
التعلیم العام المجاني المناسب للطفل  توفیرعن ضمان المسؤولیة المنطقة التعلیمیة للطفل  تتحملر كذلك، إذا كان األمو. بھ

ولن یصبح جمیع األطفال الذین یتلقون خدمات التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة مؤھلین للحصول . الثالث لھمیالد البحلول عید 
بناًء علیھ، إن كان ذلك الزًما، یُحدد موعد اجتماع لمساعدة انتقال األسرة من . على الخدمات التي توافرھا المدرسة العامة

یوم تقویمي  90وذلك في آخر  مرتبطة بھالخدمات الخاص والتعلیم الخدمات برنامج التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة إلى 
وإذا كان الطفل مؤھال، فإنھ . سن ثالث سنواتالطفل المستفید من خدمات برنامج التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة لوغ بقبل 

ھو منشور یحتوي على معلومات  Beyond ECI إن. للطفل في عید میالده الثالث تعلیم خاص وخدمات مرتبطة بھیجب توفیر 
 المنشور في على ھذا االطالعیمكن . حول االنتقال من برنامج الطفولة المبكرة إلى التعلیم الخاص

17_1117.pdf-ECI-ECI-files/Beyond-https://www.navigatelifetexas.org/uploads/files/general  . 
 

 مساعدة األطفال في سن الدراسة
 

إذا كانت لدیك مخاوف بشأن تعلم طفلك الذي في سن الدراسة، أو سلوكھ، فإن الخطوة األولى ھي التحدث مع معلّم طفلك أو 
وإذا لم تنجح ھذه الخطوة، فإنھ یكون علیك أن تطلب من المسؤولین بالمدرسة القیام باإلحالة إلى . ناظر المدرسة عن مخاوفك

فریق دعم الطالب التابع للمدرسة، وھو فریق من المعلمین وموظفین آخرین یجتمعون بانتظام لمعالجة أي مسائل تدعو للقلق 
 . تتعلق بالتعلم أو السلوك یواجھھا األطفال

 
 في الفصل الدراسي العام في البدایة أو إحالتھم لتقییم التعلیم الخاص یعانونلطالب الذین تقدیم خدمات دعم ل النظر فيیمكن 

 إذا استمر الطالب في مواجھة مشكلة في الفصلو. بدالً من تلقي خدمات الدعم IDEAبموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
على المدرسة یتعین ، فقطتلبیة احتیاجات الطالب من خالل تقدیم خدمات الدعم تعذر العام مع توفیر خدمات الدعم أو  الدراسي

تقدیم خدمات  یلزمال . )IDEA(بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة تقییم فردي وتقییم أولي كامل جراء إحالة الطالب إل
موظفي المدرسة أو والدي الطالب أو لیمكن و. كاملقییم فردي وأولي إلجراء تقبل اإلحالة فترة زمنیة محددة لطالب دعم لل

تقییم فردي وتقییم أولي كامل الطالب إلجراء إحالة  تعلیم الطالب أو رعایتھمسؤول عن الوصي القانوني أو أي شخص آخر 
الخاص  المدرسة في أن الطفل یعاني من إعاقة ویحتاج إلى التعلیم ياشتباه موظف ةأنھ في حالیرجى العلم ب. في أي وقت

 . ولي كاملأ، یجب إحالة الطفل إلجراء تقییم فردي وتقییم والخدمات المرتبطة بھ
 

 االستجابة للتدخل
 

. یوجھ القانون االتحادي المدارس إلى التركیز على مساعدة جمیع األطفال على التعلم من خالل معالجة المشاكل في وقت مبكر
تستخدمھ العدید من المدارس لتحدید ومساعدة األطفال المعرضین لخطر عدم تحقیق ھو النھج الذي ) RtI(االستجابة للتدخل 

 . معاییر مستوى الصف الدراسي
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توفیر التعلیم العلمي القائم على البحوث والتدخالت في الفصول الدراسیة : تتمثل العناصر األساسیة لنھج االستجابة للتدخل في
 . قرارات تعلیمیةللتعلیم العام؛ ورصد وقیاس مدى تقدم الطفل استجابة للتدخالت؛ واستخدام تدابیر التقدم ھذه في اتخاذ 

 
یمثل فیھ كل مستوى أو فئة، مستوى كثیف الخدمات ) MTSS( نظام الدعم متعدد المستویاتتحت نھج االستجابة للتدخل یندرج 

سیتم تعدیل التدخالت المقدمة للطفل بشكل مستمر استنادا إلى رصد التقدم، حتى یحرز الطفل تقدما بشكل . بصورة متزایدة
إحالة األطفال الذین ال یستجیبون للتدخالت األولیة في غضون فترة معقولة من الزمن، على النحو الذي وسوف یتم . كاف

األحیان، سیكون لدى مدرستك بیانات كافیة بعد ستة أسابیع من التدخل  معظمفي  . اقترحھ البحث، إلى تدخالت أكثر كثافة
یعتمد اإلطار و). مواصلة التدخل وتكثیف التدخل واإلحالة للتقییمعلى سبیل المثال، (التخاذ قرارات بشأن الخطوات التالیة 

 . مدة التدخل والمھارات المستھدفة/ الزمني التخاذ القرار على تواتر
 
 

حالما یتضح أن تدخالت التعلیم . ال یحتاج الطفل إلى التقدم في كل مستوى من نظام االستجابة للتدخل قبل اإلحالة إلى تعلیم خاص
تشمل . البدء في إجراءات اإلحالةیتعین علیھم افیة، یكون على موظفي المدرسة الشك في أن الطفل یعاني من إعاقة، والعام غیر ك

المعدل (مراجعة تاریخ التدخل وبیانات رصد تقدم الطالب  :االعتبارات الھامة في تحدید ما إذا كانت تدخالت التعلیم العام كافیة
ویمكن لآلباء أیضا طلب اإلحالة في أي وقت بغض النظر عما إذا كان الطفل  .)وات اإلنجازالحالي للتقدم والحركة نحو سد فج

لتأخیر أو رفض  )RtI(ال یجوز استخدام استراتیجیات االستجابة للتدخل و . أم ال االستجابة للتدخلیتلقى تدخالت من خالل نظام 
 . )IDEA( اإلعاقة ويذإجراء التقییم في الوقت المناسب للطفل المشتبھ في إصابتھ بإعاقة بموجب قانون تعلیم األفراد 

 ویمكن االطالع على مزید من المعلومات عن عملیة االستجابة للتدخل على الموقع
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Prog

.rams_and_Services/Response_to_Intervention 
 

 اإلحالة إلجراء تقییم أولي
 

في أي وقت للتعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ التقییم األولي للحصول على موافقتك وإجراء أكید  واجبوعلى المدرسة 
. بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقةالتعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ یعاني من إعاقة ویحتاج إلى طفلك إذا شكت أن 

 . تقییم أولي لطفلك في أي وقت من األوقاتطلب إجراء ویمكنك كذلك 
 

 الستحقاقلة محلیة لخدمات التعلیم الخاص أو إلی موظف إداري بالمنطقة إلجراء تقییم أولي مدیر وكا ىإذا قدمت طلبا كتابیا إل
) 1: بعد تاریخ استالمھا للطلب، إما ادراسیً  ایومً  15المدرسة أن تعطیك، في موعد ال یتجاوز  ىتعلیم خاص، فإنھ یكون عل

، وإتاحة الفرصة إلعطاء موافقة كتابیة الضمانات اإلجرائیة إشعار إشعاًرا كتابیًا مسبقًا بعرضھا إلجراء التقییم، ونسخة من
 . إشعار الضمانات اإلجرائیةإشعاًرا خطیًا مسبقًا برفضھا إجراء تقییم لطفلك ونسخة من ) 2على التقییم، أو 

 
تلتزم المناطق ویجب أن . یُرجى مالحظة أن تقدیم طلب لتقییم التعلیم الخاص قد یتم شفھیًا دون الحاجة إلى أن یكون خطیًا

التعلیمیة والمدارس المستقلة بجمیع اإلشعارات الخطیة الفیدرالیة ومتطلبات تعریف وتحدید أماكن وتقییم أولئك األطفال الذین 
ال یوجد متطلب زمني محدد لالستجابة للطلبات الشفویة، ولكن یتم  . یُشتبھ في معانتھم من إعاقة وحاجتھم إلى تعلیم خاص

 . یوًما دراسیًا المبین أعاله 15المكون من  نفسھ لى اتباع الجدول الزمنيتشجیع المدارس ع
 

 اإلشعار الكتابي المسبق
 

أو إجراءات معینة اتخاذ ھو تلقي إشعار كتابي مسبق عن  )IDEA(إن أحد حقوقك بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 
وعلى وجھ التحدید، یجب على . . أو ترفض اتخاذ إجراء الفعليتتعلق بطفلك قبل أن تتخذ المدرسة اإلجراء عدم اتخاذھا 

 : المدرسة أن تعطیك إشعارا كتابیا مسبقا بلغتك األم أو بطریقة تواصل أخرى عندما
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تقترح البدء أو تغییر تحدید، أو تقییم برنامج تربوي، أو مكان تعلیمي لطفلك، أو توفیر تعلیم عمومي مجاني مناسب لھ  •
 أو). بما في ذلك التغییر الذي یلزمك بإلغاء الموافقة على استمرار توفیر تعلیم خاص والخدمات المرتبطة بھ(

 . أو مكان تعلیمي لطفلك، أو توفیر تعلیم عمومي مناسب مجاني لھ ترفض بدء أو تغییر تحدید، أو تقییم برنامج تربوي، •
 

یجب إعطاء إشعار كتابي مسبق قبل خمسة أیام على األقل من اإلجراءات التي تقترحھا المدرسة أو ترفض اتخاذھا، ما لم 
عما إذا كنت قد وافقت على  بغض النظرأن تقدم لك إشعاًرا كتابیًا مسبقًا ویجب على المدرسة . توافق على إطار زمني أقصر

 . التغییر أو طلبت التغییر
 

 .التالیة المعلومات المسبق الكتابياإلشعار  یتضمن أن یجب
 رفضتھ؛ او المدرسة اقترحتھ الذي لإلجراء وصف  (1)
 رفضھ؛ أو اإلجراء التخاذ المدرسة اقتراح سبب توضیح  (2)
 المرفوض؛ أو المقترح لإلجراء كأساس المدرسة استخدمتھ تقریر أو تسجیل أو تقدیر أو تقییم إجراء لكل وصف  (3)
 إحالة اإلشعار ھذا یكن لم إذا ،و الجزء لھذا اإلجرائیة الضمانات بموجب بالحمایة یتمتعان المعاق الطفل والدي بأن بیان  (4)
 الوقائیة؛ اإلجراءات وصف من نسخة على الحصول یمكن خاللھا من التي) السبل( الطرق للتقییم، أولیة
 الخاص؛ التعلیم متطلبات فھم في المساعدة على للحصول معھا التواصل للوالدین یمكن مصادر  (5)
 الخیارات؛ تلك رفض وأسباب والمراجعة القبول لجنة فیھا نظرت التي األخرى للخیارات وصف  (6)
 .رفضھا أو المدرسة باقتراح الصلة ذات األخرى للعوامل وصف  (7)

 
 

 اآلباءموافقة 
 

 اطالعكیجب على المدرسة . ھناك أنشطة معینة في عملیة التعلیم الخاص ال یمكن أن تتم إال إذا حصلت المدرسة على موافقتك
 . بشكل كامل على جمیع المعلومات المطلوبة حتى تتمكن من اتخاذ قرار جید، بما في ذلك وصف النشاط المقترح

 
من غیر  من الواضح أنھإال إذا كان  . األم أو في غیر ذلك من وسائل التواصلویجب أن تكون المعلومات متاحة في لغتك 

إذا كانت ھناك سجالت یجب الكشف عنھا، فإنھ یكون على المدرسة إدراج السجالت  . تقدیم المعلومات بھذه الطریقةالممكن 
 . واألشخاص الذین یجب أن تطلعھم علیھا

 
من . علیھموافقتك عندما تعطي موافقتك، فھذا یعني أنك تفھم وتوافق كتابیا على أن تبدأ المدرسة في تنفیذ النشاط الذي یتطلب 

ومع ذلك، إذا ألغیت الموافقة على نشاط ما، فإن . المھم أن تُدرك أن الموافقة طوعیة ویمكن إلغاؤھا في أي وقت قبل بدء النشاط
 . ذلك لن یكون بأثر رجعي

 
 : وفیما یلي أمثلة من األنشطة التي تتطلب موافقتك

 
 تقییم طفلك للمرة األولى؛ •
إذا كانت ھناك حاجة إلى تقدیم المزید من ادة التقییم على نحو أكثر تواتًرا إعمرة كل ثالث سنوات أو إعادة تقییم طفلك  •

 وطلبت أنت أو معلم طفلك إعادة التقییم؛ المعلومات
 دمات المرتبطة بھ ألول مرة؛توفیر تعلیم خاص والخ •
عندما ینطوي  . من حضور اجتماع لجنة القبول والمراجعة والفصل ARDإعفاء أحد أعضاء لجنة القبول والمراجعة والفصل  •

 ؛الخاصة بالعضو الخدمات ذات الصلةمجال من المنھج الدراسي أو االجتماع على تعدیل أو مناقشة 
 . أن تكون مسؤولة عن تقدیم أو دفع تكالیف خدمات االنتقال الثانویةدعوة ممثل عن أي وكالة مشاركة یرجح  •
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 إجراءات التقییم 
 

، یجب على المدرسة تقدیم إشعار كتابي مسبق بأي إجراءات تقییم )FIE(إذا منحت موافقتك إلجراء التقییم الكامل والفردي 
یجب أن تستخدم المدرسة و. تقییمھ ألول مرة ىنسخة من إشعار الضمانات اإلجرائیة إذا كان طفلك یجر إضافة إلىستجریھا، 

مجموعة متنوعة من أدوات واستراتیجیات التقییم لجمع المعلومات الوظیفیة والتنمویة واألكادیمیة ذات الصلة عن طفلك، بما 
استخدام أي إجراء أو تقییم كمعیار وحید لتحدید ما إذا كان طفلك طفًال وال یجوز لمدرسة طفلك . في ذلك المعلومات التي تقدمھا

ویجب أن تجري مدرستك تقییًما لطفلك في جمیع المجاالت المتعلقة باإلعاقة . معاقًا ولتحدید برنامج تعلیمي مناسب لطفلك
 : عملیة التقییم لطفلك یُشترط في.  . المشتبھ بھا لتحدید ما إذا كان طفلك یعاني من إعاقة ولتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة

 
 األكادیمي والتنموي والوظیفي؛ أداء طفلك أن تحتوي معلومات عن •
تكون بسببھا لألغراض التي إجرائھا االختبار ویتم  إجراءتعلیمات وفقًا ل أن تُدار من قبل عاملین مدربین وذوي معرفة •

 ؛التقییمات صحیحة وموثوقة
 ؛ما لم یكن من الواضح تعذر القیام بذلك للتواصلأخرى أوضاع أن تُدار باللغة األم لطفلك أو  •
أن تكون غیر منحازة، أو تتم بطریقة ال تنطوي على أي تمییز ضد طفلك، بغض النظر عن خلفیتھ الثقافیة أو عرقھ أو  •

 . إعاقتھ
 

الذي تتسلم فیھ التاریخ یوما دراسیا من  45یجب أن یتم االنتھاء من التقییم األولي والتقریر الناتج عنھ في موعد ال یتجاوز 
، یجب أن خالل فترة التقییم إذا کان طفلك غائبا عن المدرسة لمدة ثالثة أیام دراسیة أو أکثر ،ومع ذلكالمدرسة موافقتك الكتابیة، 

ویجب على المدرسة أن تعطیك نسخة من تقریر . عدة أیام دراسیة تعادل عدد األیام الدراسیة التي تغیب فیھا طفلكیتم تمدیده إلى 
 . التقییم مجانا

 
سبتمبر من العام الدراسي ولم یلتحق بالمدرسة العامة، أو كان مسجال في بنیة  1وإذا كان طفلك دون الخامسة من العمر بحلول 

غض النظر عن العمر، فإنھ یجب أن یتم االنتھاء من التقییم األولي والتقریر الناتج عنھ في موعد ال خاصة أو مدرسة منزلیة ب
 . الكتابیةالذي تتسلم فیھ المدرسة موافقتك  التاریخمن الیوم الخامس واألربعین یتجاوز 

 
 35یوما دراسیا، إذا ما تسلمت المدرسة موافقتك إلجراء التقییم األولي خالل  45وھناك استثناء من المھلة الزمنیة التي مدتھا 

في ھذه الحالة، یجب أن یتم . یوم دراسي قبل آخر یوم تعلیمي من السنة الدراسیة 45یوما دراسیا على األقل، ولكن أقل من 
ومع ذلك، إذا كان طفلك غائبا عن المدرسة لمدة . میونیو من ذلك العا 30الكتابي وتقدیمھ لك بحلول تقریر التقییم االنتھاء من 

وبدالً من ذلك، یتم تطبیق الجدول الزمني . یونیو المحدد ال یكون مطبقا 30ثالثة أیام أو أكثر خالل فترة التقییم، فإن التاریخ 
 . یوًما دراسیًا، باإلضافة إلى تمدیدات الغیاب لثالثة أیام أو أكثر 45الذي تكون مدتھ 

 
م توافق على التقییم األولي، یجوز للمدرسة، ولكن لیس مطلوبا منھا، متابعة التقییم عن طریق طلب الوساطة أو طلب وإذا ل

إذا قررت المدرسة عدم متابعة التعلیم، فال تُعد المدرسة منتھكة لمطلب قانون تعلیم األفراد ذوي . عقد جلسة استماع إجرائیة
على وتحدید مكان وتقییم جمیع األطفال ذوي اإلعاقة الذین ھم في حاجة إلى الحصول  الذي ینص على التعرف) IDEA(اإلعاقة 

 . العثور على األطفالالمدرسة في اجب ویشار إلى ھذا المطلب على أنھ و. على تعلیم خاص والخدمات المرتبطة بھ
 

 اجتماعات لجنة القبول والمراجعة والفصل
 

في التقریر وتحدید ما إذا كان طفلك مؤھال لتلقي تعلیم للنظر  ARDبعد االنتھاء من تقریر التقییم األولي، یجب تشكیل لجنة 
 : في عضویتھا ARDتضم لجنة . خاص والخدمات المرتبطة بھ

 
 أنت، باعتبارك الوالد؛ •
للطفل الذي یجب عندما یكون ذلك ممكنًا معلًما مسؤوالً عن تطبیق جزء من خطة على األقل معلم واحد من التعلیم العادي  •

 ؛الخاص بالطفل) IEP(برنامج التعلیم الفردي 
 معلم واحد على األقل من التعلیم الخاص أو مقدم خدمة للطفل؛ •
 ممثل عن المدرسة؛ •
 شخص یمكنھ ترجمة اآلثار التعلیمیة لنتائج التقییم؛ •
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 معرفة أو خبرة خاصة فیما یتعلق باألطفال وتتم دعوتھم من قبلك أنت أو من قبل المدرسة؛أفرادا آخرین لدیھم  •
 الطفل، كلما كان ذلك مناسبا؛ •
طفلك الكتابیة، یكون ممثل أي وكالة لموافقة وفقًا سنة،  18بعد بلوغ طفلك سن  وبقدر اإلمكان، وفقًا لموافقتك الكتابیة أو •

 تقدیم أو دفع تكالیف الخدمات االنتقالیة؛مشاركة یمكن أن یكون مسؤولة عن 
ممثل عن التعلیم المھني والتقني، ویفضل أن یكون المعلم، إذا كانت ھناك إمكانیة إلیداع أولي أو مستمر للطفل في التعلیم  •

 المھني أو التقني؛ و
 . إلنجلیزیةلعضو مھني من الموظفین في لجنة تقییم اإلجادة اللغویة، إذا ما تم تحدید الطفل كمتعلم  •

 
 : أیضا، كلما اقتضى األمر ذلك ARDوتضم لجنة 

 
بالصمم أو صعوبة في ، إذا كان الطفل مصابا الصم أو الذین یعانون من مشاكل في المسعمعلم معتمد في تعلیم الطالب  •

 أو موثق؛ ذلك األمر مشتبھ في السمع أو
 الطفل مصابا بضعف بصري مشتبھ فیھ أو موثق؛ أومعلم معتمد في تعلیم الطالب ذوي اإلعاقات البصریة، إذا كان  •
الصم أو الذي یعانون من صعوبة في معلم معتمد في تعلیم الطالب ذوي اإلعاقات البصریة ومعلم معتمد في تعلیم الطالب  •

 . ، إذا كان الطفل مصابا بصمم وعمى مشتبھ فیھما أو موثقینالسمع
 

ویجب . لطفلك وبذل جھود لضمان مشاركة أحد الوالدین أو كلیھما ARDجنة یجب على المدرسة دعوتك إلى كل اجتماع تعقده ل
ویجب أن . تقدیم إشعار كتابي بخصوص االجتماع قبل خمسة أیام على األقل من عقده ، إال إذا وافقت على إطار زمني أقصر

کنت ال تستطیع التحدث باللغة وإذا . یتضمن اإلشعار الكتابي الغرض من الجتماع ووقت ومكان االجتماع وقائمة بالحضور
وإذا كانت لغتك األم لیست لغة . اإلنجلیزیة، فیجب علی المدرسة تقدیم اإلشعار بلغتك األصلیة، إال إذا كان ذلك غیر ممكن

 . مكتوبة، فیجب على المدرسة اتخاذ خطوات لضمان أن یتم ترجمة اإلشعار شفھیا أو بوسائل أخرى حتى یتسنى لك فھم اإلشعار
 

وإذا كان الوقت أو التاریخ الذي تقترحھ المدرسة غیر . في وقت ومكان مناسبین لك وللمدرسة ARDب عقد اجتماع لجنة ویج
وإذا لم یكن بمقدور أي من الوالدین حضور االجتماع، . مناسب لك، فیجب علیھا بذل جھود معقولة إلیجاد وقت یمكنك االلتزام بھ

وإذا لم تتمكن المدرسة من إقناعك بالحضور، فإنھا . كالھاتف أو عن طریق الفیدیو یمكنك المشاركة من خالل وسائل بدیلة
 . یمكن أن تعقد االجتماع بدونك

 
عندما ال یكون حضوره ضروریا، ألن مجال  ARDیجوز إعفاء عضو اللجنة من حضور جزء من أو كامل اجتماع لجنة و 

 . ویجب أن توافق كتابیا على اإلعفاء. تم تعدیلھ أو مناقشتھ في االجتماعالشخص في المنھج الدراسي أو الخدمة المرتبطة بھ لن ی
 

عندما یتضمن االجتماع تعدیال أو مناقشة للمجال الدراسي  ARDمن حضور اجتماع لجنة  ARDویجوز أیضا إعفاء عضو لجنة 
خص المعفى بتقدیم مساھمة مكتوبة في للعضو أو الخدمة المرتبطة بھ، وإذا وافقت أنت والمدرسة على اإلعفاء كتابیا وقام الش

 . قبل االجتماع) IEP(تطویر برنامج التعلیم الفردي 
 

 األھلیة
 

یجب أن یكون طفلك ) 1: (ھناك اختبار من جزأین لتحدید ما إذا كان طفلك مؤھال لتلقي تعلیم خاص والخدمات المرتبطة بھ
. تلقي تعلیم خاص والخدمات المرتبطة بھ لالستفادة من التعلیم نتیجة لإلعاقة، یجب أن یكون طفلك في حاجة إلى) 2(و. معاقا

سنة،  21و 3لالستجابة للجزء األول من اختبار األھلیة الذي یتكون من جزأین، یجب على الطفل الذي یتراوح عمره بین 
 : جة أدناه، أن یستوفي معاییر واحدة أو أكثر من فئات اإلعاقة المدرھو مذكور بین قوسین أدناهباستثناء ما 
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 ؛التوحد •
 ؛)عاًما 21وحتى سن  منذ الوالدة(ضعف السمع  •
 ؛)عاًما 21وحتى سن  منذ الوالدة منذ الوالدة(العمى -الصمم •
 االضطراب العاطفي؛ •
 اإلعاقة الذھنیة؛ •
 اإلعاقات المتعددة؛ •
 ؛)من ثالث سنوات إلى خمس سنوات(الطفولة المبكرة غیر المصنفة  •
 العظام؛ضعف  •
 إعاقات صحیة أخرى؛ •
 صعوبات معینة في التعلم؛ •
 إعاقة كالمیة أو لغویة •
 إصابات في الدماغ؛ أو •
 ). عاًما 21وحتى سن  منذ الوالدة(ضعف البصر  •

 
إذا جاء الیوم . من تاریخ االنتھاء من تقریر التقییم األولي اتقویمیً  ایومً  30أن تقرر تحدید األھلیة في غضون  ARDعلى لجنة 
حتى الیوم األول من  ARDخالل فصل الصیف ولم تكن ھناك دراسة قائمة في المدرسة، فإنھ یكون لدى لجنة ) 30(الثالثون 

استئناف الدراسة في الخریف لوضع اللمسات األخیرة على القرارات المتعلقة بتحدید األھلیة األولیة، وبرنامج التعلیم الفردي، 
خالل ذلك ) ESY(؛ ما لم یشر التقییم األولي إلی أن الطفل سیحتاج إلی الخدمات المستمرة بعد السنة الدراسیة واإلیداع التعلیمي

 . الصیف
 

قبل آخر یوم  ادراسیً  ایومً  45ولكن أقل من  ادراسیً ا یومً  35ومع ذلك، إذا تلقت المدرسة موافقتك على إجراء تقییم أولي خالل 
أي (تعلیمي من السنة الدراسیة، ولم یتغیب طفلك لمدة ثالثة أیام أو أكثر بین الوقت الذي قدمت فیھ موافقتك وآخر یوم تعلیمي 

أن تجتمع في موعد ال یتجاوز الیوم  ARD، فإنھ یكون على لجنة )یونیو 30أنھ قد تم استیفاء الشروط لتلقي تقریر التقییم بحلول 
من العام الدراسي المقبل للنظر في تقریر التقییم، ما لم یشر التقییم إلى أن طفلك سوف یحتاج إلى ) 15(الخامس عشر الدراسي 

إذا كان التقییم یشیر إلى أن طفلك یحتاج إلى الخدمات المستمرة . خالل ذلك الصیف) ESY(الخدمات المستمرة بعد السنة الدراسیة 
 . أن تجتمع بأسرع ما یمكن للنظر في تقییم الطفل ARDعلى لجنة بعد السنة الدراسیة، فإنھ یكون 

 
فإذا كانت مشاكل طفلك ناجمة . والخدمات المرتبطة بھ لیس جمیع المتعلمین المتعثرین مؤھلین للحصول على تعلیم خاص

لدیھ إجادة محدودة في اللغة  ن طفلكأأساسا من عدم وجود طرق تعلیمیة مناسبة في القراءة أو الریاضیات أو بسبب حقیقة 
وإذا كان التقییم یعكس أن طفلك . طفل معاق بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقةكطفلك تصنیف یجب أال یتم اإلنجلیزیة، 

 . لیس لدیھ إعاقة، فإن فریق الدعم التابع للمدرسة قد یجتمع ویوصي بخدمات أو برامج أخرى في التعلیم العام لمساعدة طفلك
 
 

آنذاك أن تعالج الجزء الثاني من اختبار األھلیة ذي  ARDوإذا أظھر التقییم أن طفلك یعاني من إعاقة، فإنھ یكون على لجنة 
من أجل المشاركة وإحراز الجزأین، من خالل اتخاذ قرار فیما إذا كان طفلك یحتاج إلى تعلیم خاص وما یرتبط بھ من خدمات 

أما إذا لم یكن . لالستفادة من التعلیم)المعاقینلألطفال غیر  نفسھ أي المنھج الدراسي(م العام تعلیللتقدم في المناھج الدراسیة 
 . طفلك بحاجة تعلیمیة لخدمات تعلیم خاص، فإنھ یكون غیر مؤھل للحصول على مثل تلك الخدمات

 
 التوفیر األولي للخدمات

لطفلك  FAPE، فإنھ یكون على المدرسة توفیر تعلیم والخدمات المرتبطة بھ إذا كان طفلك مؤھال للحصول على تعلیم خاص
وتطبیق المدرسة لبرنامج ) IEP(لبرنامج التعلیم الفردي  ARDویتم تحقیق ذلك من خالل تطویر لجنة . في أقل البیئات تقییدا

IEP . یجب علیھا، مع ذلك، أن تحصل على وقبل أن یكون بإمكان المدرسة توفیر أي تعلیم خاص والخدمات المرتبطة بھ؛
وإذا لم . ویجب على المدرسة بذل جھود معقولة للحصول على موافقتك على التقدیم المبدئي للخدمات. موافقتك على الخدمات

توافق على التقدیم المبدئي للخدمات، فإن المدرسة قد ال تطلب أي وساطة أو طلب عقد جلسة استماع إجرائیة إللغاء رفضك 
واجبھا في بالمدرسة تُخل ال  . لن یتم تقدیم تعلیم خاص أو أي خدمات مرتبطة بھ إذا رفضت الموافقة. فقة على الخدماتالموا

تقدیم الموافقة على التوفیر األولي للتعلیم الخاص والخدمات لم تستجب لطلب لطفلك إذا رفضت الموافقة أو  FAPEتوفیر تعلیم 
  . المرتبطة بھ
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 الفرديبرنامج التعلیم 

 : ما یلي) IEP(وتشمل المكونات الرئیسیة لبرنامج التعلیم الفردي 

 ؛)PLAAFP(مستویات طفلك الحالیة الخاصة بالتحصیل الدراسي واألداء الوظیفي  •
وصفا للتعلیم الخاص، والخدمات المرتبطة بھ، أھداف سنویة قابلة للقیاس وتشمل األھداف األكادیمیة والوظیفیة •

 والخدمات اإلضافیة التي سیتم توفیرھا؛والمساعدات 
، بما في ذلك بیان بأي وسائل معلومات حول الكیفیة التي سیشارك بھا طفلك في التقییمات على مستوى الوالیة والمنطقة •

 طفلك إلجراء تقییم، وما إذا كان طفلك بحاجة إلى إجراء تقییم بدیل، بدالً من التقییم المنتظمتلزم راحة فردیة مناسبة 
 التقییم البدیل مناسبًا لطفلك؛ وسبب كونعلى مستوى الوالیة 

 الخدمات االنتقالیة، عندما تكون مناسبة للعمر؛ و •
معالجتھا لألطفال ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتیاجات أو الظروف النظر فیھا، وإذا تبین ضرورتھا، مجاالت أخرى یجب  •

 . الخاصة
 

استمارة نموذجیة یمكن االطالع علیھا على الموقع ) TEA(لقد أعدت وكالة التعلیم في تكساس 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Prog

rams_and_Services/IEP_Model_Form . وقد تستخدم مدرسة طفلك ھذه االستمارة النموذجیة أو قد تستخدم استمارة
 . أخرى

 
 : أن تأخذھا بعین االعتبار، بما في ذلك ARDوعند إعداد برنامج التعلیم الفردي، ھناك عدة أمور یجب على لجنة 

 
 نقاط القوة لدى طفلك؛ •
 مخاوفك التي تتعلق بتعزیز تعلیم طفلك؛ •
 نتائج التقییم األحدث لطفلك؛ و •
 . االحتیاجات األكادیمیة والتنمویة والوظیفیة لطفلك •

 
 : معالجة العوامل الخاصة بالنسبة لبعض األطفال، على النحو التالي ARDیكون على لجنة إضافة إلى ذلك، 

 
النظر في استخدام التدخالت السلوكیة اإلیجابیة والدعم، وغیرھا من االستراتیجیات، لمعالجة ذلك السلوك عندما یعوق  •

 ؛و غیرهأتعلم الطفل نفسھ سلوك 
للطفل عندما یؤھل الطفل ) IEP(النظر في االحتیاجات اللغویة للطفل ألن تلك االحتیاجات تتعلق ببرنامج التعلیم الفردي  •

العمل على توفیر التعلیم بلغة برایل واستخدام طریقة برایل إال إذا  . باعتباره طفل ذي إجادة محدودة في اللغة اإلنجلیزیة
برایل أو استخدام طریقة برایل غیر مناسب للطفل عندما یكون الطفل كفیفا أو ضعیف قررت اللجنة أن التدریس بطریقة 

 البصر؛
، وبالنسبة للطفل الذي یكون أصّما أو ضعیف السمع، فإنھ یجب یعاني من اإلعاقة طفلكل النظر في احتیاجات التواصل ل •

ع أقرانھ والموظفین المھنیین بلغة الطفل ووضع النظر في احتیاجات الطفل اللغویة والتواصلیة، وفرص التواصل المباشر م
التواصل الخاص بھ، والمستوى األكادیمي، وكل مجال االحتیاجات، بما في ذلك فرص التعلیم المباشر بلغة الطفل ووضع 

 التواصل الخاص بھ؛ و
 . یحتاج إلى أجھزة وخدمات تقنیة مساعدةإعاقة  يكل طفل ذ النظر فیما إذا كان •

 
 الیة من اإلنجاز األكادیمي واألداء الوظیفيالمستویات الح

 
. الخاصة بطفلك )PLAAFP(على بیان المستویات الحالیة من اإلنجاز األكادیمي واألداء الوظیفي  IEPیجب أن یحتوي برنامج 

التعلیم ما قبل وإذا كان طفلك في . ویجب أن یتضمن ھذا البیان كیفیة تأثیر اإلعاقة على المشاركة والتقدم في المنھج العام
 . المدرسي، فإن البیان یجب أن یوضح كیف تؤثر اإلعاقة على مشاركتھ في األنشطة المناسبة لعمره
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 األھداف السنویة
 

مصممة  ، بما في ذلك األھداف األكادیمیة والوظیفیة،یجب أن یحتوي برنامج التعلیم الفردي علی أھداف سنویة قابلة للقیاس
ویجب أن تعالج ھذه األھداف . بیة احتیاجات طفلك الناجمة عن اإلعاقة حتی یمکنھ المشارکة والتقدم في المنھج الدراسي العاملتل

كما یجب أن یصف برنامج التعلیم الفردي كیف سیتم قیاس تقدم . أیضا االحتیاجات التعلیمیة األخرى الناجمة عن إعاقة طفلك
 . لك متى سیتم تزویدك بتقاریر التقدمطفلك نحو األھداف السنویة، وكذ

 
 التعلیم الخاص، والخدمات المرتبطة بھ، والمساعدات والخدمات التكمیلیة

 
 : ھي التي تقرر نوعیة الخدمات المطلوبة لما یلي ARDإن لجنة 

 
 تمكین الطفل من التقدم بشكل مناسب نحو تحقیق الھدف السنوي؛ •
بما في ذلك المشاركة في األنشطة الخارجة عن المنھج الدراسي وغیر (إحراز تقدم في المنھج الدراسي العام  •

 ؛ و)األكادیمیة
 . الحصول على تعلیم ومشاركة األطفال الذین ال یعانون من إعاقات •

 
بیانا عن التعلیم الخاص المطلوب، والخدمات المرتبطة بھ، والمساعدات ) IEP(یجب أن یتضمن برنامج التعلیم الفردي 

ویجب أن تستند ھذه الخدمات إلى البحوث التي تتم مراجعتھا . تكمیلیة التي یجب تقدیمھا لطفلك أو نیابة عن طفلكوالخدمات ال
 . من قبل األقران إلى الحد العملي

 
علی بیان عن أي تعدیالت مطلوبة على البرنامج ووسائل دعم ) IEP(وإضافة إلی ذلك، یجب أن یشتمل برنامج التعلیم الفردي 

كما یجب أن یتضمن برنامج التعلیم الفردي أیضا التاریخ المتوقع لبدء . التي سوف یتم تقدیمھا لموظفي المدرسة البرنامج
 . الخدمات والتعدیالت والتواتر المتوقع والموقع وطول مدة الخدمات والتعدیالت

 
 تقییمات الوالیة

 
الوالیة من أجل تحدید ما إذا كانت المدارس قد نجحت في بموجب القانون االتحادي، یجب أن یخضع جمیع األطفال لتقییمات 

وتعرف معاییر المحتوى األكادیمي في تكساس باسم المعارف والمھارات . تعلیم األطفال معاییر المحتوى األكادیمي للوالیة
بالعنوان ) TEA(األساسیة في تكساس، ویمكن االطالع علیھا على موقع وكالة التعلیم بتكساس 

ea.texas.gov/Academics/Curriculum_Standards/TEKS_Texas_Essential_Knowledge_ahttps://t
nd_Skills .تقییمات الوالیة المناسبة، إما التقییم لاإلعاقة الذین یتلقون خدمات التعلیم الخاص  ياألطفال ذو یخضعوف س

. المعرفیة والتي تتماشى مع معاییر التحصیل الدراسي البدیلةمن اإلعاقات أكثر أو التقییم البدیل لألطفال الذین یعانون  العادي
لتقییم المنتظم أو التقییم البدیل، فإن التقییم یتماشى مع معاییر المحتوى األكادیمي ل یخضعبغض النظر عما إذا كان طفلك 

الوالیة والمنطقة، إذا لزم  وسائل الراحة المناسبة في التقییمات على مستوىعلى طفلك یحصل الصعبة في الوالیة، ویجب أن 
 . لطفلك IEP برنامج التعلیم الفردي األمر، كما ھو موضح في

 
یجب أن ) IEP(أن وسائل الدعم ضروریة لکي یشارك طفلك في التقییمات، فإن برنامج التعلیم الفردي  ARDوإذا قررت لجنة 

ویمكن الحصول على معلومات عن وسائل الدعم على الموقع . یحتوي علی بیان وسیلة الدعم المناسبة
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Ov

erview/Accommodation_Resources . 
 

لى مستوى المنطقة، فإنھ یجب أن طفلك یجب أن یأخذ تقییم بدیل بدال من تقییم والیة معینة أو تقییم ع ARDوإذا قررت لجنة 
. تقدیم بیانات بشأن سبب عدم تمكن الطفل من المشاركة في التقییم العادي ولماذا یكون التقییم البدیل المحدد مناسبا للطفل

الخاص بطفلك أیًضا معاییر ) IEP(التعلیم الفردي تقییمات بدیلة، یجب أن یتضمن ل یخضعإذا كان طفلك  وإضافة إلى ذلك،
لطالب الذین یعانون من اإلعاقات إال من اقصیرة المدى الالمعاییر أو األھداف تلك  تُفرضوال . قصیرة المدى اأھدافً أو مرجعیة 

 . تقییم بدیل یتماشى مع معاییر التحصیل األكادیمي البدیلةل یخضعونوالذین  صعوبةالمعرفیة األكثر 
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معالجة الطریقة ) ARD( الوالیة، فإنھ یكون على لجنة القبول والمراجعة والفصلوإذا كان طفلك ال یحقق أداًء ُمرضیا في تقییم 
 . التي سوف یشارك الطفل بھا في برنامج التعلیم العاجل أو برنامج التعلیم المكتف

 
 االنتقال

 
األكبر سنا إلى خدمات  وقانون الوالیة أن تتطرق برامج التعلیم الفردي للطالب) IDEA(یتطلب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

ھي مجموعة منسقة من األنشطة المصممة لمساعدة الطفل على االنتقال من المدرسة إلى أنشطة  االنتقالیةإن الخدمات . االنتقال
. ختلف بموجب القانون االتحادي وقانون الوالیةتیجب أن یبدأ فیھ التخطیط لالنتقال التي ومع ذلك، فإن السن  . ما بعد المدرسة

، على لجنة عاًما 14، وبحد أقصى بعد بلوغ الطالب سن 2019 -2018ومع بدایة العام الدراسي  ،وانون تكساس بموجب
 : إن كان ذلك مناسبًا) IEP(القبول والمراجعة والفصل النظر في وإدارة الموضوعات اآلتیة في برنامج التعلیم الفردي 

 
 خارج نظام المدرسة العامة؛ اإلشراك المالئم للطالب في انتقالھ إلى الحیاة )1(
سنة، االشتراك بصورة مالئمة في انتقال الطالب عن طریق والد الطالب وأشخاص اآلخرین  18إن كان الطالب أقل من  )2(

 : مدعوین للمشاركة بواسطة
 والدي الطالب، أو )أ(
 المنطقة التعلیمیة التي التحق بھا الطالب؛ )ب(

سنة على األقل، االشتراك في انتقال الطالب ومستقبلھ عن طریق والد الطالب واألشخاص  18إن كان سن الطالب  )3(
 : اآلخرین، إن كان الوالد أو الشخص اآلخر

 مدعو للمشاركة من قبل الطالب أو المنطقة التعلیمیة التي یتبعھا الطالب، أو )أ(
 مة؛حصل على موافقة من الطالب للمشاركة بموجب اتفاقیة اتخاذ قرارات مدعو )ب(

 خیارات التعلیم المالئمة لما بعد المرحلة الثانویة، شاملة دورة اإلعداد للمستوى ما بعد المرحلة الثانویة؛ )4(
 أھداف وغایات توظیف مالئمة؛) 6(تقییم وظیفي مھني مالئم،  )5(
أو البیئات التي تُعد سنة على األقل، توافر البیئة التوجیھیة المالئمة للسن شاملة إعدادات المجتمع  18إذا بلغ الطالب سن  )6(

الطالب للتعلیم لما بعد المرحلة الثانویة والتوظیف المدمج التنافسي والعیش المستقل بالتنسیق مع أھداف وغایات الطالب 
 االنتقالیة؛

 أھداف وغایات العیش المستقل المالئمة؛ )7(
ت أو المزایا العامة شاملة اإلحالة إلى الظروف المالئمة لتیسیر إحالة الطالب أو والدي الطالب إلى ھیئة حكومیة للخدما )8(

 وكالة حكومیة لوضع الطالب ضمن قوائم االنتظار الخاصة بالمستحقات العامة المتاحة للطالب، و
 : استخدام وتوافر )9(

الوسائل المساعدة التكمیلیة والخدمات والمناھج والفرص األخرى المالئمة لمساعدة الطالب في تطویر مھارات  )أ(
 واتخاذ القرارات، 

 . وسائل الدعم والخدمات المالئمة لدعم استقالل الطالب وتقریر مصیره شاملة اتفاقیة اتخاذ قرارات المدعومة )ب(
 

أن یكون البدء في موعد ال یتجاوز أول برنامج تعلیم فردي ساري المفعول، عندما یبلغ  IDEA قانونمن  ب الجزءیتطلب 
أھدافا قابلة ) IEP(، ویجب أن یتضمن برنامج التعلیم الفردي ARDعاما أو أقل، إذا كان ذلك مناسبا من قبل لجنة  16الطفل 

للقیاس بعد المرحلة الثانویة على أساس تقییمات االنتقال المناسبة للعمر، والمتعلقة بالتدریب والتعلیم والعمل ومھارات الحیاة 
بما في ذلك الدورات الدراسیة یجب أن یتضمن الخدمات االنتقالیة ) IEP(نامج التعلیم الفردي إن بر. باستقاللیة، عند االقتضاء

 . المطلوبة لمساعدة الطفل على بلوغ تلك األھداف
 

إذا لم و. وأھداف ما بعد المرحلة الثانویة عند مناقشة الخدمات االنتقالیة ARDویجب دعوة طفلك إلى حضور اجتماع لجنة 
إن كان طفلك اتخاذ خطوات أخرى لضمان مراعاة تفضیالت طفلك واھتماماتھ ARDعلى لجنة یتعین یحضر طفلك االجتماع، 

سنة، یجب على لجنة القبول والمراجعة والفصل، النظر في إشراكك أنت أو أشخاص  14سنة ویبلغ على األقل  18أقل من 
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وإضافة إلى ذلك، یجب على المدرسة دعوة ممثل أي وكالة مشاركة . الطفلآخرین مدعوین من قبلك والمدرسة في انتقال 
البالغ الطالب یرّجح أن تكون مسؤولة عن تقدیم أو دفع تكالیف الخدمات االنتقالیة، وذلك بموجب بموافقتك الكتابیة أو بموافقة 

 . الكتابیة
 

سنة، على لجنة القبول والمراجعة والفصل إن كان مالئًما النظر في المشاركة في انتقال الطالب  18بمجرد بلوغ طفلك عمر 
 : ومستقبلھ من قبلك أو من قبل أشخاص آخرین إن كنت أنت أو ذلك الشخص اآلخر

 
التي  )LEA(مدعو للمشاركة من قبل الطالب البالغ أو المنطقة التعلیمیة التي یتبعھا الطالب، أو الھیئة التعلیمیة المحلیة  •

 التحق بھا الطالب، أو
 . موافقة الطالب البالغ للمشاركة بموجب اتفاقیة اتخاذ قرارات مدعومة •

 
 الطالب البالغون

 
ویملك الطالب البالغ الحق في اتخاذ القرارات عن أنفسھم إال إذا أقر . سنة، یصبح الطالب طالبًا بالغًا 18عندما یبلغ طفلك عمر 

في اجتماع لجنة القبول والمراجعة والفصل المنعقد بحد أدنى قبل عام واحد من بلوغ طفلك عمر . القانون أنھ غیر مؤھل لذلك
یجب أن یشمل برنامج التعلیم الفردي الخاص بطفلك . من والدیھ إلیھ ، سوف یعرف طفلك أن قرارات التعلیم سوف تنتقل18

یجب أن یحتوي أیًضا على إقرار یبین المعلومات والموارد  إقراًرا للتحقق من أن الوالدین والطفل قد تم إعالمھما بانتقال الحقوق
والمستندات الداعمة والخدمات األخرى المصممة التي تمت مشاركتھا عن الوصایة والبدائل والمعلومات التي تمت مشاركتھا 

 . للمساعدة في العیش المستقل
 

مع ذلك، ال تُعد . عندما تنتقل حقوقك إلى طالبك البالغ، سوف تستلم أنت والطالب البالغ جمیع اإلخطارات المستقبلیة الالزمة
یمكنك فقط حضور االجتماعات . الجتماعاتإخطارات اجتماعات لجنة القبول والمراجعة والفصل دعوة موجھة إلیك لحضور ا

 . إذا قام طالبك البالغ بدعوتك أو منح المدرسة تصریًحا بدعوتك
 

 األطفال المصابون بالتوحد
 

یجب  ،(e)89.1055الفصل  ،19 اإلداريوفقًا لقانون والیة تكساس  ،استراتیجیة 11بالنسبة لطفل مصاب بالتوحد، توجد 
. أخذھا بعین االعتبار، استنادا إلى الممارسات التربویة القائمة على األبحاث والمراجعة من قبل األقران إلى الحد الممكن عملیا

وعند عدم وجود حاجة، یجب أن یتضمن ). IEP(وعند الحاجة، یجب تناول ھذه االستراتیجیات في برنامج التعلیم الفردي 
إن االستراتیجیات اإلضافیة التي یجب على . بیانا بھذا المعنى واألساس الذي یستند إلیھ القرار) IEP(برنامج التعلیم الفردي 

 : النظر فیھا، ھي كالتالي ARDلجنة 
 

 البرامج التعلیمیة الموسعة؛ •
 . المواعید الیومیة التي تعكس الحد األدنى من الوقت غیر المنظم •
 القابلة للتطبیق؛التدریب الداخلي أو المجتمعي، أو البدائل  •
 استراتیجیات دعم السلوك اإلیجابي؛ •
 التخطیط المستقبلي •
 األسرة / تدریب ودعم اآلباء •
 نسبة الموظفین لألطفال مناسبة للقیام باألنشطة المحددة؛ •
 تدخالت التواصل؛ •
 وسائل دعم المھارات االجتماعیة واالستراتیجیات؛ •
 الموظف المھني؛ و/ دعم المعلم •
 . س القائمة على الممارسات القائمة على البحوث ومراجعة من قبل األقراناستراتیجیات التدری •
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 األطفال المصابون بالصمم أو ضعف السمع
 

 : النظر فیما یلي ARDبالنسبة للطفل المصاب بالصمم أو ضعف السمع، یكون على لجنة 
 

 االحتیاجات اللغویة والتواصلیة؛ •
 األقران والموظفین المھنیین بلغة الطفل ووضع التواصل؛ فرص التواصل المباشر مع •
 المستوى األكادیمي؛ و •
 . كافة احتیاجات الطفل، بما في ذلك فرص التعلیم المباشر بلغة الطفل ووضع التواصل •

 
 األطفال المصابون بالعمى أو ضعف البصر

 
 IEPتضمین تعلیمات  ARD، یجب على لجنة ضعف البصربالنسبة للطفل المصاب بالعمى أو بموجب قانون الوالیة، 

وتثبت أن طریقة برایل لیست وسیلة محو  ARDالخاصة بالطفل بطریقة برایل واستخدام طریقة برایل ما لم تحدد لجنة 
إلى تقییم وسائل محو األمیة ومھارات محو األمیة المناسب للطفل  ARDیجب أن یستند قرار لجنة . األمیة المناسبة للطفل

 . واالحتیاجات التعلیمیة الحالیة والمستقبلیة لھ
 

أن تنظر في حاجة الطفل  ARDبالنسبة للطفل المصاب بالعمى أو ضعف البصر، یكون على لجنة بموجب قانون الوالیة، 
 : إلى ما یلي

 
یقة بریل وبلورة المفاھیم، والمھارات األخرى الالزمة للوصول إلى باقي المھارات التعویضیة، مثل تطویر طر •

 المناھج الدراسیة؛
 تعلیم التوجھ والتنقل؛ •
 مھارات التفاعل االجتماعي؛ •
 التخطیط الوظیفي؛ •
 التكنولوجیا المساعدة، بما في ذلك األجھزة البصریة؛ •
 مھارات الحیاة المستقلة؛ •
 وأنشطة وقت الفراغ؛االستمتاع باألنشطة الترفیھیة  •
 تقریر المصیر؛ و •
 الكفاءة الحسیة •

 
 خطط التدخل السلوكي

 
مناسبة لطفلك، یجب تضمین ھذه الخطة کجزء من برنامج التعلیم  BIP أو أن خطة التدخل السلوكي ARDإذا قررت لجنة 

 . الفردي الخاص بطفلك وتقدیمھا إلی کل مدّرس مسؤول عن تعلیم طفلك
 

 بعد السنة الدراسیةالخدمات المستمرة 
 

). ESY(أن تنظر في ما إذا كان طفلك مؤھال للحصول على الخدمات المستمرة بعد السنة الدراسیة  ARDیجب على لجنة 
إذا کان قد أظھر، في مجال واحد أو أکثر من المجاالت ) ESY(یكون طفلك مؤھال لتلقي الخدمات المستمرة بعد السنة الدراسیة 

برنامج التعلیم الفردي الحالي لطفلك، أو یتوقع بشکل منطقي أن یظھر، تراجعا أھداف وغایات ولھا في الحرجة التي تم تنا
أن الطفل كان أو سوف " التراجع الحاد أو الكبیر"ویعني مصطلح . حادا أو کبیرا ال یمکن استعادتھ خالل فترة زمنیة معقولة

یكون غیر قادر على الحفاظ على واحدة أو أكثر من المھارات الحرجة المكتسبة في غیاب الخدمات المستمرة بعد السنة 
 ). ESY(الدراسیة 

 
، فیجب على برنامج التعلیم )ESY(أن طفلك في حاجة إلى تلقي الخدمات المستمرة بعد السنة الدراسیة  ARDإذا قررت لجنة 

تحدید أي من األھداف والغایات في ذلك البرنامج سوف یتم تناولھا من خالل الخدمات المستمرة بعد السنة ) IEP(ردي الف
السنوي الخاص  ARDفي اجتماع لجنة ) ESY(إذا لم تقترح مدرستك مناقشة الخدمات المستمرة بعد السنة الدراسیة . الدراسیة
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لخاصة بطفلك مناقشة أھلیة طفلك للحصول على الخدمات المستمرة بعد السنة ا ARDبطفلك، فإنھ یمكنك أن تطلب من لجنة 
 على الموقع ) ESY(یمكن الحصول على معلومات حول الخدمات المستمرة بعد السنة الدراسیة . سیةاالدر

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Progra
ms_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities 

 
 التعیین

 
وھذا یعني أن طفلك یجب أن یتلقى  . في أقل البیئات تقییدا تعلیم الطفل المعاق) IDEA(یتطلب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

قد ال یتم استبعاد طفلك من البیئة التعلیمیة العادیة إال إذا كانت . تعلیمھ مع األطفال الذین لیس لدیھم إعاقات إلى أقصى حد مالئم
 یتحقق بصورة طبیعة أو شدة إعاقتھ تجعل تلقیھ للتعلیم في تلك الصفوف العادیة باستخدام المساعدات والخدمات اإلضافیة ال

 . مرضیة
 

الوسائل والخدمات وغیرھا من أشكال الدعم التي تقدم في فصول التعلیم النظامي والبیئات  بالوسائل والخدمات اإلضافیةویقصد 
األخرى المتصلة بالتعلیم وفي البیئات الخارجة عن المنھج الدراسي وغیر األكادیمیة لتمكین األطفال ذوي اإلعاقة من تلقي 

 . التعلیم مع األطفال غیر المعاقین إلى أقصى حد مالئم
 

الخاص ) IEP(زء رئیسي من عملیة التعلیم الخاص تحدید الموضع التعلیمي المالئم لتطبیق برنامج التعلیم الفردي ویتضمن ج
أي الفصول العادیة، والفصول الخاصة، (ویشیر الموضع التعلیمي إلى نقاط على سلسلة متصلة من خیارات الموضع . بالطفل

وال یشیر الموضع . المتاحة لألطفال ذوي اإلعاقة) ي المستشفیات والمؤسساتوالمدارس الخاصة، والتعلیم المنزلي، والتعلیم ف
ھي التي تقرر الموضع التعلیمي  ARDإن لجنة . التعلیمي إلى الموقع الفعلي المحدد أو الموقع الذي سیتم تسلیم الخدمات فیھ

 . على أساس برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل
 

 ARDقرار لجنة 
 

من خالل اتفاق متبادل ) IEP(قرارا بخصوص العناصر المطلوبة الخاصة ببرنامج التعلیم الفردي  ARDلجنة یجب أن تتخذ 
على تحقیق إجماع في اآلراء، ولكن  ARDویجب أن تعمل لجنة . ویسمى ھذا االتفاق المتبادل إجماعا. إن أمكنألعضاء اللجنة 

المدرسة تتحمل المسؤولیة النھائیة لضمان أن برنامج التعلیم الفردي یتضمن الخدمات التي یكون طفلك في حاجة إلیھا من أجل 
قراراتھا بناء على تصویت ) ARD(أن تتخذ لجنة  المسموح بھولیس من ). FAPE(الحصول على تعلیم عام مجاني مناسب 

اإلداري توافقان أم ترفضان قرارات لجنة القبول عما إذا كنت أنت و )IEP(یجب أن یشیر برنامج التعلیم الفردي . یةاألغلب
 . والمراجعة والفصل

 
أیام مدرسیة  10، فسوف تتاح لك فرصة واحدة لتعلیق اجتماع اللجنة لفترة ال تتجاوز ARDإذا كنت ال توافق على قرارات لجنة 

أن  ARDوإذا قبلت عرض تعلیق االجتماع وإعادة عقده، فإنھ یكون على لجنة . إال إذا وافقت أنت والمدرسة على خالف ذلك
ومع ذلك، إذا كان وجود طفلك في . تحدد الجدول الزمني لالجتماع المعاد عقده بصورة متبادلة، في وقت ومكان متفق علیھما

ضرار جسدیة لطفلك أو ألطفال آخرین، أو إذا ارتكب طفلك مخالفة تستوجب الطرد أو مخالفة المدرسة یشكل خطر حدوث أ
 . حتى إذا كنت ال توافق على قراراتھا ARDقد تؤدي إلى وضعھ في برنامج تعلیمي تأدیبي بدیل، فإنھ لن یتم تعلیق اجتماع لجنة 

 
 / ئل، وجمع معلومات إضافیة، وإعداد مزید من الوثائق، و وخالل فترة تعلیق االجتماع، یجب على األعضاء النظر في البدا

وإذا اجتمعت . من التوصل إلى اتفاق متبادل ARDأو الحصول على أشخاص مرجعیین إضافیین قد یساعدون في تمكین لجنة 
قررتھ المدرسة الذي ) IEP(مرة أخرى وما زلت غیر موافق، فإنھ یكون على المدرسة تطبیق برنامج التعلیم الفردي  ARDلجنة 

 . ورأت بأنھ مناسب لطفلك، إال إذا كان الخالف ینطوي على تقدیم خدمات تتطلب الموافقة
 
 

وإذا ). IEP(وعندما ال یتم التوصل إلى اتفاق متبادل، یجب إدراج بیان كتابي یبرز أساس الخالف في برنامج التعلیم الفردي 
ویجب علی المدرسة أن . تتاح لك فرصة كتابة بیان الخالف الخاص بك، فإنھ یجب أن ARDكنت ال توافق على قرار لجنة 

 تزودك بإشعار كتابي مسبق قبل خمسة أیام دراسیة علی األقل من تطبیق برنامج التعلیم الفردي، إال إذا وافقت علی إطار 
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 . زمني أقصر
 

لى اتفاق حول جمیع العناصر المطلوبة أیضا تعلیق االجتماع ألسباب أخرى غیر الفشل في التوصل إ ARDوقد تختار لجنة 
 ). IEP(في برنامج التعلیم الفردي 

 
 )IEP(نسخة من برنامج التعلیم الفردي 

 
 اإلداريوفقًا لقانون والیة تكساس . الخاص بطفلك مجانا) IEP(یجب على المدرسة أن تمنحك نسخة من برنامج التعلیم الفردي 

إذا كنت ال تستطیع التحدث باللغة اإلنجلیزیة ولغتك األم ھي اإلسبانیة، فیجب على المدرسة تقدیم ، (i)89.1050، الفصل 19
وإذا كنت ال . الخاص بطفلك مترجما إلى اللغة اإلسبانیة) IEP(نسخة مكتوبة أو تسجیل صوتي من برنامج التعلیم الفردي 
ة، یجب على المدرسة بذل جھود صادقة لتقدیم نسخة مكتوبة أو تستطیع التحدث باللغة اإلنجلیزیة ولغتك األم لیست اإلسبانی

وإذا کنت ال تستطیع التحدث باللغة . الخاص بطفلك مترجما إلى لغتك األم) IEP(تسجیل صوتي من برنامج التعلیم الفردي 
) IEP(تعلیم الفردي اإلنجلیزیة ولغتك األم لیست لغة مكتوبة، فیجب علی المدرسة اتخاذ إجراءات لضمان ترجمة برنامج ال

ویقصد بالترجمة المكتوبة أن یتم ترجمة كل النص في برنامج . الخاص بطفلك شفویا أو بوسائل أخرى إلی لغتك األصلیة
إذا تم  ARDویمكن للمدرسة أن توفر لك تسجیال صوتیا الجتماع لجنة . الخاص بطفلك بشكل مكتوب) IEP(التعلیم الفردي 

الخاص بطفلك ) IEP(مساعدتك من قبل مترجم شفوي أو تم ترجمة االجتماع، طالما أن جمیع محتویات برنامج التعلیم الفردي 
 . تم ترجمتھا شفھیا وتم تسجیلھا

 
إلجراءات لأحد الوالدین فھم على المدرسة اتخاذ أي إجراء ضروري للتأكد من یتعین ، )IDEA(بموجب الجزء ب من قانون 

 . اإلنجلیزیةالذین ال یتحدثون اللغة ترجم لآلباء المصابین بالصمم أو لحضور م، بما في ذلك الترتیب ARDفي اجتماع لجنة 
 

 مراجعة برنامج التعلیم الفردي
 

الخاص بطفلك وتحدید ) IEP(أن تجتمع مرة واحدة على األقل في السنة لمراجعة برنامج التعلیم الفردي  ARDیجب على لجنة 
الخاص ) IEP(أكثر من مرة سنویا لمراجعة برنامج التعلیم الفردي  ARDوقد تجتمع لجنة . إذا تم تحقیق األھداف السنویةما 

 : بطفلك، حسب االقتضاء، لمناقشة
 

 . أي نقص في التقدم المتوقع نحو األھداف السنویة وفي المناھج العامة •
 نتائج أي عملیة إلعادة التقییم؛ •
 دمة إلى اآلباء أو من قبلھم؛معلومات عن الطفل مق •
 االحتیاجات المتوقعة للطفل؛ أو •
 . وأمور أخرى •

 
ویجب علی المدرسة إما أن توافق على . لمناقشة المخاوف التعلیمیة التي تتعلق بطفلك ARDویمكنك طلب عقد اجتماع لجنة 

اجتماع، أو تزویدك بإشعار كتابي یشرح سبب رفض المدرسة عقد اجتماع، وذلك في غضون خمسة أیام  لعقدالكتابي طلبك 
وإذا کنت ال تستطیع التحدث باللغة اإلنجلیزیة، فیجب علی المدرسة تقدیم اإلشعار بلغتك األصلیة، إال إذا كان ذلك . دراسیة

لى المدرسة اتخاذ خطوات لضمان أن یتم ترجمة اإلشعار شفھیا وإذا كانت لغتك األم لیست لغة مكتوبة، فیجب ع. غیر ممكن
 . أو بوسائل أخرى حتى یتسنى لك فھم اإلشعار

 
ومع ذلك، . ARDدون عقد اجتماع للجنة ) IEP(وقد توافق أنت والمدرسة على إجراء تغییرات على برنامج التعلیم الفردي 

ع التعلیمي، وفي القرارات البیانیة، یجب أن تتخذ خالل اجتماع لجنة فإن التغییرات في قرار األھلیة، والتغییرات في الموض
ARD . وإذا تم تغییر برنامج التعلیم الفردي)IEP ( خارج اجتماع لجنةARD فإنھ یجب أن تكون ھناك وثیقة مكتوبة تعكس ،

مع ) IEP(وعند تقدیم طلب لذلك، یجب على المدرسة تزویدك بنسخة من برنامج التعلیم الفردي . التغییرات المتفق علیھا
 . الخاصة بالطفل بتلك التعدیالتARDإضافة إلى ذلك، یجب على المدرسة ضمان أن یتم إبالغ لجنة . التعدیالت التي تم إدخالھا
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 إعادة التقییم
 

یجب على المدرسة . والخدمات المرتبطة بھ، فإن إعادة التقییم الدوریة تكون مطلوبةبمجرد أن یبدأ طفلك في تلقي تعلیم خاص 
وإذا لم توافق، على الرغم من الجھود التي تم بذلھا، فإن المدرسة قد . بذل جھود معقولة للحصول على موافقتك إلعادة التقییم

تقییم طفلك، فإنھ یجوز للمدرسة، ولكن لیس مطلوبا منھا، وإذا رفضت الموافقة على إعادة . تقوم بإعادة التقییم بدون موافقتك
إن المدرسة ال تنتھك . أن تطلب الوساطة أو تطلب عقد جلسة استماع إجرائیة صحیحة لتجاوز عدم موافقتك على إعادة التقییم

 . على إعادة التقییمحق العثور على أطفالھا أو التزامھا بتقییم طفلك إذا لم تكن المدرسة تسعى إلى جب رفضك الموافقة 
 

ویجب أن تكون إعادة التقییم شاملة بما یكفي لتحدید ما إذا كان طفلك ال یزال . وتعتبر عملیة إعادة التقییم مماثلة للتقییم األولي
وافقت ویجب أن یتم إعادة تقییم احتیاجات طفلك على األقل كل ثالث سنوات، إال إذا . واحتیاجات طفلك التعلیمیةطفال ذا إعاقة 

كما ال یجوز إجراء أکثر من عملیة إعادة تقییم واحدة خالل سنة واحدة، إال إذا وافقت أنت . أنت والمدرسة على خالف ذلك
 . خالف ذلكوالمدرسة علی 

 
مراجعة بیانات ث یتحدكجزء من تقییم أولي، إذا كان ذلك مناسبا، و) REED(ویجب إجراء مراجعة لبیانات التقییم الحالیة 

المدرسة لیست في ). IDEA(كجزء من أي عملیة إعادة تقییم للطفل في إطار قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة یم الحالیة التقی
بمراجعة بیانات التقییم  ARDویجب أن تقوم لجنة . حاجة إلى الحصول على موافقتك من أجل مراجعة بیانات التقییم الحالیة

كما یجب على األعضاء مراجعة بیانات التقییم الحالیة . الحالیة، بما فیھا أنت شخصیا، ولیس ضروریا أن یتم ذلك في اجتماع
 . حول طفلك، بما في ذلك المعلومات التي تقدمھا، لتحدید نطاق التقییم أو إعادة التقییم

 
سوف تقرر ما ھو التقییم اإلضافي  ARDعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ، فإن لجنة وإذا كان طفلك قد استفاد مسبقا من الت

 . المطلوب، إن وجد، لتحدید اإلضافات أو التعدیالت على التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ التي یتلقاھا طفلك
 

 یزال بحاجة إلى تلقي التعلیم الخاصأن التقییم اإلضافي غیر ضروري لتحدید ما إذا كان طفلك ال  ARDوإذا قررت لجنة 
تتوصل إلى  ARDوبعد شرح األسباب التي جعلت لجنة . ، فإنھ یجب أن یتم شرح أسباب ھذا القرار لكوالخدمات المرتبطة بھ

ذا طلبت بیانات التقییم القائمة کافیة، ال یكون على المدرسة إجراء تقییم جدید الستکمال عملیة إعادة التقییم المطلوبة إال إ أن
 . أنت أن تقوم المدرسة بذلك

 
 التقییم التعلیمي المستقل

 
على نفقة ) IEE(إذا كنت ال توافق على أن تقوم المدرسة بإجراء التقییم أو إعادة التقییم، فإنھ یمكنك طلب تقییم تعلیمي مستقل 

ویجب على المدرسة أن تزودك بمعلومات عن المكان الذي یمكن الحصول فیھ على التقییم التعلیمي المستقل ویجب . المدرسة
ویجب أن یستوفي التقییم التعلیمي ) . IEE(أن تعطیك نسخة من معاییر المدرسة للحصول على التقییم التعلیمي المستقل 

إما أن  ،بدون أي تأخیر ال داعي لھ، لیمي مستقل، فإنھ یكون على المدرسةوإذا طلبت إجراء تقییم تع . المستقل معاییر المدرسة
ویحق لك . أو تطلب عقد جلسة استماع إجرائیة إلثبات أن تقییمھا تقییم كافٍ ) IEE(تدفع رسوم التقییم التعلیمي المستقل 

وإذا طلبت المدرسة عقد جلسة . ییماالحصول على تقییم فردي واحد فقط على نفقة الدولة في كل مرة تجري فیھا المدرسة تق
، ولكن )IEE(استماع وقرر مسؤول الجلسة االستماع أن التقییم كاٍف، فال یزال لدیك الحق في إجراء التقییم التعلیمي المستقل 

 أن تأخذ بعین االعتبار المعلومات التي تم الحصول علیھا من التقییم ARDكما یكون على لجنة . لیس على نفقة المدرسة
، بغض النظر )FAPE(الذي یستجیب لمعاییر المدرسة فیما یتعلق بتوفیر تعلیم عام مجاني مناسب ) IEE(التعلیمي المستقل 

 . أم ال) IEE(عما إذا كانت المدرسة ستدفع رسوم التقییم التعلیمي المستقل 
 

 إلغاء الموافقة على الخدمات
 

للتعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ، فأنت تمتلك كذلك سلطة إلغاء موافقتك مثلما تمتلك سلطة الموافقة على التقدیم األولي 
. وبمجرد أن تتلقى المدرسة إلغائك الكتابي، یكون علیھا أن تحترم قرارك. ویجب أن یكون إلغاء موافقتك كتابیا. على الخدمات

وعلى . كتابیا مسبقا بأن الخدمات سوف تتوقف ومع ذلك، فقبل أن تتوقف المدرسة عن تقدیم الخدمات، یجب أن تقدم لك إشعارا
الرغم من أن المدرسة یجب أن توقف تقدیم الخدمات، فلیس مطلوبا منھا تعدیل السجالت التعلیمیة لطفلك إلزالة أي إشارات 
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 . إلى التعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ التي تلقاھا طفلك في وقت سابق
 

مستمر للتعلیم الخاص والخدمات المرتبطة بھ لطفلك، فسیتم اعتبار طفلك طالبا في التعلیم وإذا ألغیت موافقتك على التقدیم ال
إضافة إلى ). IDEA(العام ولن یحق لھ الحصول على أي شكل من أشكال الحمایة بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

تطلب الوساطة أو تطلب عقد جلسة استماع إجرائیة ذلك، إذا قمت بإلغاء موافقتك على تلقي الخدمات، ال یجوز للمدرسة أن 
 . صحیحة في محاولة لتغییر قرارك أو الطعن فیھ

 
 التخرج

 
إن أحد أھداف نظام التعلیم العام في والیة تكساس ھو أن یبقى جمیع الطالب في المدرسة حتى یحصلوا على شھادة الثانویة 

أما بالنسبة . أجل التخرج والحصول على شھادة الثانویة العامة النظامیةویجب على الطالب استیفاء معاییر معینة من . العامة
، فإنھ یكون على المدرسة اتباع إجراءات معینة عند التحضیر لتخرج والخدمات المرتبطة بھ التعلیم الخاصللطفل الذي یتلقى 
وإضافة إلى . شروط األھلیة المتعلقة بالسنللطالب ألنھ لم یعد یستوفي والخدمات المرتبطة بھ التعلیم الخاصالطالب أو إنھاء 
 . دورا ھاما في بعض القرارات المتعلقة بالتخرج ARDذلك، تلعب لجنة 

 
متاحة لطالب مؤھل  والخدمات المرتبطة بھ التعلیم الخاصیكون ، یجب أن )IDEA(فبموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

على تعلیم  ثانویة العامة النظامیة أو یتجاوز متطلبات األھلیة المتعلقة بالسنأو طالب بالغ حتى یتخرج ویحصل على شھادة ال
إن الطالب البالغ الذي . ًماعا 22أو حتى بلوغ الطالب سن  سنة في والیة تكساس 21بموجب قانون الوالیة، وھو عام مجانی

سبتمبر من السنة الدراسیة یعتبر مؤھال للحصول  1سنة في  21، ویبلغ من العمر  بھ والخدمات المرتبطة التعلیم الخاصیتلقى 
استیفاء معاییر المناھج  استنادًا إلىشھادة الثانویة العامة النظامیة بعلى الخدمات وصوال لنھایة العام الدراسي أو حتى تخرجھ 

 . الدراسیة ومتطلبات الوحدات الدراسیة المطبقة على الطالب في التعلیم العام، أیھما یأتي أوال
 

وعندما تنتھي أھلیة الطفل أو الطالب البالغ في تلقي تعلیم خاص بسبب التخرج والحصول على شھادة الثانویة العامة النظامیة 
، یجب على المدرسة أن تمنحك إشعارا كتابیا مسبقا  بھ والخدمات المرتبطة التعلیم الخاصأو بسبب تجاوز أھلیة السن لتلقي 

لك، یجب على المدرسة إعطاء الطفل أو الطالب البالغ ملخصا عن إنجازه األكادیمي وأدائھ وإضافة إلى ذ. بإنھاء الخدمات
ما بعد المرحلة  ھتحقیق أھداف علىتوصیات حول كیفیة مساعدة الطفل أو الطالب البالغ تضمن ذي یجب أن یوال، الوظیفي
 . الثانویة

 
ویحصل على شھادة الثانویة العامة  والخدمات المرتبطة بھ الخاصالتعلیم وقد یتخرج الطالب أو الطفل البالغ الذي یتلقى 

المطبقة على الطالب في التعلیم العام نفسھا النظامیة من خالل استیفاء معاییر المناھج الدراسیة ومتطلبات الوحدات الدراسیة 
سة الثانویة الموصى بھ، أو برنامج برنامج المدرسة الثانویة للمؤسسة، أو برنامج المدر( بموجب أحد برامج التخرج األربعة

، فضالً عن اجتیاز تقییمات الوالیة المطلوبة )المدرسة الثانویة للتحصیل المتمیز، أو برنامج المدرسة الثانویة للحد األدنى
 . الخاصة بالتخرج

 
تنتھي أھلیتھم بسبب منحھم الذین  والخدمات المرتبطة بھ لتعلیم الخاصلیجب أن یُقدم إلى جمیع الطالب المتخرجین المستحقین 

ویجب أن یتناول ھذا الملخص رأي الوالدین . ملخًصا عن اإلنجاز األكادیمي واألداء الوظیفينظامیة شھادة الثانویة العامة ال
والطالب والتوصیات الكتابیة من وكاالت الخدمات الخاصة بالبالغین بخصوص كیفیة مساعدة الطالب في الوفاء بأھداف ما 

 . وبالنسبة لبعض الطالب، یجب أن یشمل الملخص تقییًما للطالب. حلة الثانویةبعد المر
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 22عن سنھ شھادة الثانویة العامة ویقل الحصول على أو الطالب البالغ الذي یتخرج ولكن بدون وال یزال یحق للطفل 
ویجوز للطفل أو الطالب الذي یتخرج دون سن الـ . IDEAعاًما الحصول على تعلیم عام مجاني مناسب بموجب قانون 

سنة أن یتمكن في بعض الظروف من العودة إلى المدرسة والحصول على الخدمات وصوال إلى نھایة السنة الدراسیة  22
تحدید الخدمات  ARDوإذا كان طفلك یرید العودة إلى المدرسة بعد تخرجھ، فیجب على لجنة . سنة 22التي یبلغ فیھا سن 

 . تعلیمیة المطلوبةال
 

 االنضباط
 

وعموما، ال یمكن إبعاد طفل معاق من مكانھ . ھناك قواعد خاصة تنطبق على اإلجراءات التأدیبیة المتخذة ضد طفل معاق
وإضافة إلى ذلك، فإن بعض الحاالت . أیام دراسیة متتالیة إذا كان سوء السلوك مرتبطا بإعاقتھ 10التعلیمي الحالي ألكثر من 

 . ARDالتأدیبیة التي تنشأ فیما یتعلق بالطالب ذي اإلعاقة تؤدي إلى توفر شرط لعقد اجتماع لجنة 
 

 عملیات اإلبعاد قصیرة األمد
 

ا اإلبعاد ویمكن أن یكون ھذ. قد یقوم مسؤولو المدرسة بإبعاد طفلك من موضعھ التعلیمي الحالي إذا انتھك مدونة سلوك الطالب
أیام دراسیة  10، أو في بیئة أخرى، أو یمكن أن یكون توقیفا لمدة ال تزید عن )IAES( في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة مناسبة

أیام دراسیة  10؛ وإلبعاد إضافي ال یزید عن )إلى الحد الذي یتم فیھ تطبیق التدبیر التأدیبي على األطفال غیر المعاقین(متتالیة 
طالما أن عملیات اإلبعاد ھذه ال تشكل تغییرا في الموضع (بسبب حوادث سوء السلوك المنفصلة نفسھا السنة الدراسیة متتالیة في 

 . أیام) 10(قاعدة العشرة وغالبا ما یشار إلیھ باسم ). التعلیمي
 

عملیة شكل تما لم . ARDأیام دراسیة متتالیة أو أقل إلى توفر شرط لعقد اجتماع لجنة  10ال تؤدي عملیات اإلبعاد التأدیبیة لمدة 
التي الذي تم إبعاده لطفل غیر معاق اأو المعاق لطفل لخدمات  التعلیمیةمنطقة الال تقدم . التعلیمي وضعمالتغییًرا في اإلبعاد 

 . نفسھ العام الدراسي فيذلك من أیام دراسیة أو أقل  10لمدة 
 

 أیام أو أكثر 10 عملیات اإلبعاد التراكمیة بإجمالي
 

یمكن لمسؤولي المدرسة أن یأمروا بإبعاد إضافي قصیر األمد في نفس السنة الدراسیة بسبب حوادث منفصلة لسوء السلوك، 
أیام مدرسیة تراكمیة في نفس  10وبعد إبعاد طفلك لمدة . شریطة أال تشكل عملیات اإلبعاد ھذه تغییرا في الموضع التعلیمي

أیام دراسیة متتالیة وال تشكل تغییرا في الموضع التعلیمي، فإنھ  10العام الدراسي، وإذا كانت عملیة اإلبعاد الحالیة ال تزید عن 
إطار یكون على المدرسة تقدیم الخدمات لتمكین طفلك من مواصلة المشاركة في المناھج التعلیمیة العامة، وإن كان ذلك في 

ویجب أن یتشاور موظفو المدرسة  . الخاص بطفلك) IEP(آخر، والتقدم نحو تحقیق األھداف المحددة في برنامج التعلیم الفردي 
 (d) 300.530الفصل 34یتطلب بموجب  IDEA ویالحظ أن قانون . مع أحد معلمي طفلك على األقل لتحدید الخدمات الضروریة

 . وضع التعلیميمالالخدمات المناسبة إذا كانت عملیة اإلبعاد تمثل تغییًرا في  ARD أن تحدد لجنة )5 (
 

 
 تغییر الموضع التعلیمي

 
أیام دراسیة  10وإذا امتدت عملیة اإلبعاد ألكثر من  تغییر في الموضعإن إبعاد طفل معاق من موضعھ التعلیمي الحالي ھو 

 : یحدث نمط عملیات اإلبعاد عندما. متتالیة أو كان للطفل سلسلة من عملیات اإلبعاد التي تشكل نمطا
 

 أیام دراسیة في السنة الدراسیة؛ 10یبلغ مجموع عملیات اإلبعاد أكثر من  •
 من عملیات اإلبعاد؛ ویكون سلوك الطفل یشبھ إلى حد بعید سلوك الطفل في الحوادث السابقة التي أدت إلى سلسلة  •
تكون ھناك عوامل أخرى مثل طول عملیات اإلبعاد، وإجمالي الوقت الذي تم فیھ إبعاد الطفل، وتقارب عملیات اإلبعاد  •

 . من بعضھا البعض
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الطعن  ویمكنك. التعلیميتحدد المدرسة على أساس كل حالة على حدة ما إذا كان نمط عملیات اإلبعاد یعني تغییرا في الموضع 
بشأن ذلك من خالل جلسة استماع إجرائیة أو القیام اإلبعاد عملیات وقع نمط من بشأن ما إذا كان قد في قرار المدرسة 
 . بإجراءات قضائیة

 
 

سة وإذا كانت المدرسة تقترح عملیة إبعاد من شأنھا أن تشكل تغییرا في الموضع التعلیمي، فإنھ یكون على مسؤولي المدر
ویجب القیام بذلك في التاریخ الذي یتم فیھ اتخاذ القرار . إشعار الضمانات اإلجرائیةإبالغك بذلك القرار وتزویدك بنسخة من 

) ARD(وإضافة إلى ذلك، یجب على المدرسة عقد اجتماع لجنة القبول والمراجعة والفصل . لتغییر الموضع التعلیمي للطفل
أیام دراسیة من تاریخ اتخاذ القرار  10في غضون للقرار المسبب اجتماع یُعقد یجب أن  . إلجراء ما یسمى بالقرار المسبب

 . الطفل موضعلتغییر 
 

 القرار البیاني
 

مراجعة جمیع المعلومات المرتبطة بملف طفلك، بما في ذلك برنامج  ARD، یجب على لجنة القرار البیاني عند القیام بإجراء
 : مالحظات للمعلم، وأیة معلومات ذات صلة تقدمھا أنت شخصیا لتحدید، وأي )IEP(التعلیم الفردي 

 
 ما إذا كان السلوك المعني قد تسبب في، أو كان لھ عالقة مباشرة وجوھریة بإعاقة طفلك؛ أو •
 ). IEP(ما إذا كان السلوك المعني ھو نتیجة مباشرة لفشل المدرسة في تنفیذ برنامج التعلیم الفردي  •

 
 ARDوإذا قررت لجنة . أن أي من ھذه الشروط قد تم استیفاءھا، فإن السلوك یكون سببھ إعاقة الطفل ARDوإذا قررت لجنة 

 . أن أي من ھذه الشروط لم یتم استیفاؤھا، فإن السلوك ال یكون سببھ إعاقة الطفل
 

 متى یكون السلوك بیانیا
 

 : إما ARDإذا كان السلوك انعكاسا إلعاقة طفلك، فإنھ یكون على لجنة 
 

، إال إذا كانت المدرسة قد أجرتھ قبل السلوك الذي أدى إلى تغییر الموضع التعلیمي، )FBA(إجراء تقییم سلوكي وظیفي  •
 أو). BIP(وتطبیق خطة التدخل السلوكي 

 . إذا كان قد تم وضع خطة التدخل السلوكي مسبقا، فإنھ یجب مراجعتھا وتعدیلھا حسب الضرورة لمعالجة السلوك •
 

 : إعادة طفلك إلى موضعھ التعلیمي الذي تم إبعاده عنھ إال إذا ARDوإضافة إلى ذلك، یجب على لجنة 
 
 أو. وافقت أنت والمدرسة على تغییر الموضع التعلیمي كجزء من تعدیل خطة التدخل السلوكي الخاصة بطفلك •
 . أدناهكان خرق طفلك لقواعد سلوك الطالب ینطوي على إحدى الظروف الخاصة المبینة  •

 
إلى أن سلوك طفلك ناجم عن فشل المدرسة في تنفیذ برنامج التعلیم الفردي، فإنھ یكون على المدرسة  ARDإذا خلصت لجنة 

 . اتخاذ خطوات فوریة لمعالجة أوجھ القصور
 

 متى ال یكون السلوك بیانیا
 

بتأدیب طفلك بنفس الطریقة التي یتبعونھا مع األطفال إذا لم یكن السلوك انعكاسا إلعاقة طفلك، فإن موظفي المدرسة قد یقوموا 
وسوف تحدد لجنة الطفل . اآلخرین الذین ال یعانون من إعاقة، إال أنھ یجب االستمرار في توفیر الخدمات التعلیمیة المناسبة

 . التي سیتم فیھا تقدیم الخدمات للطفل) IAES(البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة 
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 ظروف خاصة
 

یوما دراسیا بغض النظر  45لمدة تصل إلی ) IAES(قد یقوم موظفو المدرسة بإبعاد طفلك إلی البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة 
 : عما إذا کان السلوك ناجما عن إعاقتھ أم ال، في الحاالت التالیة

 
 أو في مباني المدرسة، أو في وظیفة مدرسیة؛ إذا كان طفلك یحمل أو یمتلك سالحا في المدرسة، •
إذا كان طفلك یملك أو یستخدم، عن علم، مخدرات غیر مشروعة أو یبیع أو یطلب بیع مادة خاضعة للرقابة أثناء وجوده  •

 في المدرسة، أو في مباني المدرسة، أو في وظیفة مدرسیة؛ أو
جسدیة خطیرة بشخص آخر أثناء وجوده في المدرسة، أو في مباني المدرسة، أو في إحدى  اإذا ألحق طفلك أضرارً  •

 . وظائف المدرسیة
 

 . التي سیتم فیھا تقدیم الخدمات للطفل) IAES(البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة  ARDوسوف تحدد لجنة 
 

 لخاص والخدمات المرتبطة بھللحصول على التعلیم اتحدید أھلیتھم  بعد حمایة األطفال الذین لم یتم
 

إذا لم یكن قد تم تحدید طفلك على أنھ مؤھل للحصول على تعلیم خاص والخدمات المرتبطة بھ ولكنھ قد انخرط في سلوك ینتھك 
إذا كانت ) IAES(مدونة سلوك الطالب، فإنھ یحق لطفلك الحصول على الحمایة اإلجرائیة في البیئة التعلیمیة البدیلة المؤقتة 

ویمكن اإلطالع على معلومات إضافیة عن ھذا . المدرسة على علم بأن طفلك كان طفال ذا إعاقة قبل حدوث السلوك الشاذ
 . إشعار وسائل الحمایة اإلجرائیةالموضوع في 

 
 جلسة استماع إجرائیة عاجلة

 
ى قرار بیاني، فإنھ یمكنك طلب جلسة أو عل) IAES(إذا كنت ال توافق على قرار بشأن وضع طفلك في بیئة تعلیمیة بدیلة مؤقتة 

ویجوز للمدرسة كذلك أن تطلب جلسة استماع إجرائیة إذا رغبت المدرسة في الطعن في عودة طفلك . استماع إجرائیة عاجلة
 . أن سلوكھ كان ناجما عن إعاقتھ ARDإلى المدرسة بعد أن قررت لجنة 

 
 حل النزاعات

 
حدید أو تقییم أو الوضع التعلیمي أو توفیر تعلیم عام مجاني مناسب لطفلك الذي یعاني قد تنشأ، من وقت آلخر، نزاعات تتعلق بت

ویمكنك . فإذا نشبت الخالفات، فإنك تكون مدعوا بشدة للعمل مع موظفي المدرسة لحل تلك الخالفات عند حدوثھا. من إعاقة
أربعة خیارات رسمیة ) TEA(وتقدم وكالة التعلیم بتكساس . أن تستفسر من المدرسة عن خیارات حل النزاع التي تقدمھا لآلباء

، خدمات الوساطة، إجراءات حل شکاوى التعلیم )IEP(تسھیل برنامج التعلیم الفردي الحكومي : لحل خالفات التعلیم الخاص
 . الخاص، وبرنامج جلسة االستماع اإلجرائیة

 
إشعار وسائل الحمایة "ویمكن االطالع على معلومات عن خیارات تسویة المنازعات الخاصة بوكالة التعلیم في تكساس في 

 : والمسار اآلتيموقع وكالة التعلیم في تكساس اإللكتروني یمكنك اإلطالع على مزید من المعلومات على . "اإلجرائیة
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Dispute_

Resolution/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes . / 
 

 مساعدة إضافیة
 

للحصول على قائمة كاملة بتعریفات االختصارات الواردة في ھذه الوثیقة، یرجى زیارة الموقع 
Glossary.aspx?DT=G&LID=en-FW-.escapps.net/display/Webforms/ESChttp://fw . 

 على  SPEDTexفي الموقع اإللكتروني  لغةً  15بأكثر من  إشعار وسائل الحمایة اإلجرائیةتتوافر نسخ من  
-ard-the-to-guide-resources/parents-https://www.spedtex.org/index.cfm/parent
/process أو یمكنك طلب نسخة من مستشار المدرسة أو قسم التعلیم الخاص بالمدرسة . 


