
 
 

 

 إذا كانت لدیك مخاوف بشأن تطور طفلك األكادیمي،  یمكن ألولیاء األمور/األوصیاء أیًضا بدء عملیة فریق دعم الطالب.
 الخطوة األولى التي علیك اتخاذھا ھي التحدث مباشرة مع معلم (معلمي) طفلكأو سلوكھ االجتماعي والعاطفي، فإن 

 یمكنك أیًضا طلب االجتماع بفریق دعم الطالب للنظر في تقییم أھلیة التعلیم  لإلعراب عن مخاوفك.
أو االتصال  prc@apsva.usأولیاء األمور على البرید اإللكتروني یمكن ألولیاء األمور التواصل مع مركز موارد  في حالة االشتباه في وجود إعاقة. 504الخاص و/أو القسم 

 .لطرح األسئلة و/أو تلقِّي معلومات إضافیة 7239-228-703بالرقم 
   

 

 
 مدارس أرلینغتون العامة
  عملیة دعم الطالب

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 المرحلة األولى من عملیة دعم الطالب
ف أكادیمي، أو اجتماعي، أو عاطفي، أو سلوكي في حالة وجود  تخوُّ

بشأن الطالب، فالمتوقع أن یتصل المعلم بأسرة الطالب ویبدأ في تنفیذ 
یستخدم المعلم البیانات لتوفیر تعلیم  الدعم داخل الفصل الدراسي.

متباین، وتنفیذ الدعم، ومراقبة التقدم، وتحدید مدى الحاجة إلى أي 
  خطوات تالیة.

 

 المرحلة الثانیة من عملیة دعم الطالب
إذا لم یُحقّق الطالب تقدًما متوقعًا بمستوى الدعم الحالي، فسیُعرب المعلم 

عن مخاوفھ لفریق الطاقم التعاوني في المدرسة ویتواصل مع أسرة 
سیرُصد  إضافیة.الطالب لجمع معلومات إضافیة واستكشاف تدخالت 

 الفریق التقدم الُمحَرز ویُحّدد الخطوات التالیة الواجب اتخاذھا إن وجدت.
قد یُقّرر الفریق مواصلة التدخل أو مراجعتھ أو الُمضي قُدًما في اإلحالة 

  إلى فریق دعم الطالب.

 المرحلة الثالثة من عملیة دعم الطالب
أسابیع على األقل وال  6إلى  5إذا تم تنفیذ التدخالت بجدیة لمدة تتراوح بین 

یزال الطالب ال یُحرز تقدًما متوقعًا، فسیُحیلھ الُمعلّم إلى فریق دعم الطالب 
)SST (-  وھو فریق متعدد التخصصات في كل مدرسة یتضمن أولیاء

یتولى فریق دعم  ).SSCاألمور/األوصیاء ویُقوده منّسق دعم الطالب (
الطالب استعراض اإلحالة وتحلیل البیانات التي تم جمعھا من التدخل 

ل أكثر  (التدخالت) ویُحّدد الخطوات التالیة، والتي قد تشمل وضع خطة تدخُّ
  .504ة و/أو اإلحالة لتقییم التعلیم الخاص أو الفرز للقسم رسمی

نُدرك ونُقّدر أھمیة مشاركة األسرة ونرید أن نتأكد أنك على درایة بعملیة دعم الطالب، والطرق التي یمكنك  یوجد في مدارس أرلنغتون العامة عملیة قویة لدعم الطالب.
العاطفي، و/أو االحتیاجات السلوكیة لھ. فیما یلي العملیة التي -مدرسة طفلك في حال نشوء مخاوف بشأن أداء طفلك األكادیمي، واالجتماعيمن خاللھا المشاركة مع 

 یتبعھا الموظفون عندما یكون لدیھم مخاوف بشأن الطالب.

 المرحلة األولى  

 الُمعلّم

 المرحلة الثانیة  
 )CLTفریق المعلم/التعلم الجماعي (

 المرحلة الثالثة
 )SSTفریق دعم الطالب (

 خطة التدخل •
 تقییمات التعلیم الخاص •
 504الفرز للقسم  •


