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مدیر�ة مدارس أرلینغتون العامة التعلیمیةمدیر�ة مدارس أرلینغتون العامة التعلیمیة 
 المكتب األكاد�مي 

مم والعمى   مكتب التعلیم الخاص الصَّ
22204أرلینغتون، فرجینیا، ص.ب.: 

 أسس قرار تحدید األهلیة  703- 228- 6040رقم الهاتف: 
703-228- 2433رقم الفاكس: 

DB (rev. 5/15) مم والعمى - مدارس أرلینغتون العامة التعلیمیة  مدیر�ة  1 من 1 صفحة الصَّ

 التار�خ: المنزل: هاتف  رقم الطالب: اسم
 المنزل: عنوان المیالد: تار�خ

 �الوال�ة: الطاب  رقم الطالب: رقم

الطالبیرتادهاالتي المدرسةاسم المنزلیة  المدرسة اسم الدراسي  الصفالنوع  العمر

 التحدید  تار�خ– المنزلیةاللغة التحدید   تار�خ – األساسیة   اللغةاإلثني  األصل 

 األمر/الوصي  ولي

المتحرك الهاتف رقماالسم المتحرك الهاتف رقماالسم 

العملهاتف رقم العمل  هاتف  رقم العنوان 

الطوارئهاتف رقمالطوارئهاتف رقم

مم والعمى  الصَّ

 :التعر�ف

تنمو�ةُ�شیر واحتیاجات شدیدة تواصل احتیاجات إلى نشوء مًعا وجودهما متزامنین یؤدي �صري واعتالل سمعي اعتالل إلى والعمى" مم شدیدةمصطلح "الصَّ أخرى وتعلیمیة
المصابین لألطفال أو فقط مم المصابین �الصَّ لألطفال صة الُمخصَّ الخاص التعلیم ال �مكن تلبیتها في برامج أنه فقط.لدرجة �العمى

 المعاییر:

اإلعاقة) بوال� الهمم (ذوي أصحاب لألطفال الخاص التعلیم التي تنظم برامج التعلیم بوال�ة فرجینیا وزارة لوائح علیه تنص لما تساعد هذه الورقة مجموعة تطبیًقا قد ة فرجینیا،
ف في تصنیفهم في النظر الجاري الطالب على المعاییر تطبیق في األهلیة والعمى. تحدید مم الصَّ عن مجموعة من المتخصصین الطبیین  ئة تقر�ر صادر في الوارد التشخیص

األهلیة.  تحدید قرار التخاذ �اف أي غیر إلى واالنتباه االعتبار، �عین أدناه الواردة البنود وأخذ التعر�ف، على واالطالع متعددة، مصادر من ُمستقاة بیانات في النظر �عد
(أ معلومات إضافیة.  تقر�ر لجنة التعلیم الخاص في هذه الورقة ، وَأدِرج أي مستندات.) SEC-Rرفق

جمیع المعاییر التالیة. الصلة، ذات والخدمات �حتاج إلى التعلیم الخاص والذي والعمى مم من الصَّ �عاني �ستوفي الطفل، الذي أن �جب

 نعم 1الخطوة ال
مصطلح تعر�ف على (ذوي اإلعاقة).اطالع الفر�ق تعلیم األفراد أصحاب الهمم قانون في والعمى مم الصَّ

  نعم   2 الخطوة  ال 
والعمى مم الصَّ على ُموثَّقة .هناك أدلة

العمى المتضمن البصري االعتالل ورقة عمل
السمع ضعف أو مم الصَّ ورقة عمل

 قرار تحدید األهلیة 
   مم والعمى مستوفاة، و�حتاج الطفل إلى التعلیم الخاص (والخدمات ذات الصلة، إذا انطبق).معاییر إعاقة  الصَّ
   مم والعمى  مستوفاة. غیرمعاییر إعاقة الصَّ




