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Translation/Interpreters

If you are interested in learning more about special education and prefer to
speak in Amharic, Arabic, Bengali, Mongolian, Russian, Spanish or another
language, please contact the Special Education Parent Resource Center (PRC)
at 703-228-7239.

Arlington Public Schools has interpreters available by telephone, and we will be
happy to assist you.

Si quiere saber más acerca de Educación Especial y prefiere hablar con alguien ya sea
en español, amhárico, árabe, mongol, o bengalí, por favor, contacte el Centro de
Recursos para Padres, al 703.228.7239. Las Escuelas Públicas de Arlington cuentan con
intérpretes disponibles por teléfono, y con gusto le ayudaremos.
ስሇልዩ ትምህርት ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈሇጉ (በአማርኛ፣ አረብኛ፣ ቤንጋሉ፣ ሞንጎሉያ እና
በስፔንኛ) እባክዎ የልዩ ትምህርት የወሊጆች መረጃ ማእከልን በ703.228.7239 ያግኙ። አርሉንግተን የህዝብ
ትምህርት ቤት የስልክ አስተርጓሚዎች ያለት ሲሆን ስንረዳዎ በደስታ ነው።

إن كنت ترغب فى معرفة المزید عن التربیة الخاصة باللغات )األمھریة ، العربیة ، البنغالیة ، المنغولیة واإلسبانیة( ،
فالرجاء اإلتصال

.703.228.7239الرقم:ھذاعلىالخاصةللتربیةاآلباءمصادربمركز
ھنالك خدمة ترجمة فوریة متاحة بالتلفون لمدارس آرلنجتون العامة، وسنكون سعداء لمساعدتكم.

আিপন ি◌নশল নলk◌া m�শক (আম ◌◌ানরক,িআরী,ি◌◌◌◌া◌◌া◌◌ং ◌◌া,মাংশ ◌◌ান িয়া◌ ি◌e◌াং s�ি◌া◌◌◌ীল
ভা ◌◌ায়) আশরা িজা◌�◌শ আg ◌◌ী শ ,ি◌a◌ুg কশর 703.228.7239 ি◌◌mশর ssp◌া eডু শিকল পযাশরn
নরশ ◌◌া �◌◌ s n◌াশর sযা ◌◌াশযা কªি◌◌। আন �◌◌◌◌া◌◌ংP িপা◌ন ক s◌ু -e sটন শ ◌ি◌াশ s
◌◌াভা ◌◌ী পাoয়া যায় ি◌e◌াং আমরা িআপাশক ি◌�আশর ◌�◌াশ ◌�◌ায়া িকর।

Та Тусгай Боловсролын талаархи дэлгэрэнгүй (Амхар, Араб, Беангли, Монгол,
Испани хэлүүд дээр) мэдээлэл авах сонирхолтой бол 703.228.7239 тоот утсаар
Тусгай Боловсролын Эцэг Эхчүүдийн Мэдээллийн Төв (Special Education Parent
Resource Center)- тэй холбогдоно уу. Арлингтоны Улсын Сургуулиас утсаар
хэлмэрч авах үйлчилгээ үзүүлдэг ба бид танд туслахад баяртай байх болно.
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المحتویات
ترحیب وشكر وتقدیر
دوري كوالد/وصي

التربیة الخاصة: التحضیر لالجتماعات الرئیسیة والتنقالت
مركز مصادر اآلباء للتربیة الخاصة ودورة التربیة الخاصة

اجتماعات لجنة دراسة الطالب
اجتماعات لجنة األھلیة واألطفال ذوي اإلعاقة في والیة فرجینیا

الطالبوتنسیب)IEP(المفّردالتعلیمبرنامجاجتماعات
اجتماعات التخطیط إلعادة التقییم

اجتماعات إعادة التقییم
تعاون األسرة/المدرسة
جھات االتصال الرئیسیة

التنقالت

طفلي
تقدیم طفلك إلى الموظفین في المدرسة

أفضل یوم لي: أنا جدید في صفكم، اسمحوا لي أن أقدم نفسي

أدوات حفظ السجالت
حفظ السجالت

معلومات اساسیة
معلومات طبیة

تقییمات المدرسة
تقاریر مرحلیة

السابقةIEPsالمفّردالتعلیمبرامج
تقاریر سریة

مصادر للوالدین/األوصیاء
مصادر مدارس أرلینغتون العامة

لجان واتحادات مدارس أرلینغتون العامة
منشورات ومواد رئیسیة

برامج ومكاتب مقاطعة أرلینغتون
مجموعات وشبكات الدعم في مقاطعة أرلینغتون

مجموعات الدعم في فرجینیا الشمالیة
المناصرة/الحصص/التدریب/الدعم

فرص المؤتمرات
مصادر ألسر العسكریین

الرعایة المؤقتة
اإلعفاءات ودخل الضمان االجتماعي



التمیزمركزبمساعدة)،APS(العامةأرلینغتونمدارسوموظفياألمورأولیاءبینبالتعاونلألسرةالخاصةالتربیةومصادرمعلوماتدلیلإعدلدتم
.2016أغسطس،فيتحدیثھوتم،12-2011الدراسيالعامخالل)VCU-ACE(فرجینیاكومنولثبجامعةللتوحد
وتنظیم،لطفلكالتعلیميالفریقفينشًطاعضًواتصبحأنعلى:الدلیلھذایساعدكأنونأمل،دعمنالكنقدم،APSالخاصالتعلیمنظامفيالتنقلأثناء

المعلومات حول طفلك ، والعمل بشكل تعاوني مع مدرستك ، والوصول إلى مجموعة متنوعة من المصادر المتوفرة لدعمك ودعم طفلك ، واتخاذ أفضل
القرارات الممكنة نیابة عن طفلك.

شكر وتقدیر
Arlingtonفریقأعضاءعمل VCU-ACEالنشرأثناءیشغلوھاكانواالتيالمناصبخاللمنوالمحددینأدناهالمذكورین،2012-2011في

األولي لھذا الدلیل ،    على تنفیذ منحة من وزارة التعلیم في فرجینیا ووزارة الصحة السلوكیة في فرجینیا  ومؤسسات تنمویة. ینعكس التزامھم وتعاونھم
وخبراتھم في ھذا الدلیل وفي مجموعة متنوعة من المبادرات الجاریة حالًیا لتحسین الخدمات التعلیمیة للطالب ذوي اإلعاقة الذین من المؤكد سیستفیدون

من ھذا العمل.

M. Alexandra Arriaga،والد
Dr. Lauren Bonnet،نطقعالجإخصائي

Donna Budway،والد
Steven Celmer، VCU-ACE Technical Assistance

Associate
Dr. Julie Crawford،،الخاصةالتربیةمكتبمدیر

Laura DePatch،توحدإخصائیة
Erin Donohue،توحدإخصائیة

Kathleen Donovan،الوالدینمصادرمركزمنسقة
Deborah Hammer،توحدإخصائیة

Susan Holland،إرشادمدیر
Joyce Kelly،انتقالمنسق

Maureen Nesselrode،مساعدمدیر
Dr. Lisa Piehota،مدیر

Elaine Porter،خاصةتربیةمنسقة
Janet Quantrille،خاصةبرامجمشرفة

Carolyn Thiell،خاصةتربیةمنسقة
Dr. Terrig Thomas،والد

Beth Zivic،خاصةتربیةمعلم

Alexandraلـخاصشكر Arriaga(والدة)وKathleen Donovanكتابةعلى،الخاصة)للتربیةاآلباءمصادرمركز(منسقة



وتحریر مواد في ھذه النشرة وعلى عملھم العام في إنتاج ھذا الدلیل. إن تعاونھم ھو مثال على النتائج اإلیجابیة التي یمكن تحقیقھا من خالل
شراكات قویة بین األسرة/المدرسة.

Emmaلـأیًضاوشكًرا Parral،و؛الفنيدعمھاعلى،اآلباءمصادرلمركزاإلداريالمساعدJim Long،مدارسمطبعةمشرف
APSالعامةآرلینغتون Print Shop،والدكتورة؛ودعمھوخبرتھلتوجیھاتھRegina ArriagaوالسیدةStella Martinezلدعم
Vickieو؛اإلسبانیةاللغةترجمة Barrإعدادفيساعدواالذینأرلینغتونفيوالموظفیناألمورأولیاءمنوالعدید؛والتحدیثاتللمراجعة

Karenو؛الدلیلھذا Shimkusالعامةآرلینغتونمدارسفيللتوظیفاالستعدادبرنامجو))APS PEPاإلنتاج.فيللمساعدة

التعلیملوزارةالتابعالطالبوخدماتالخاصةالتربیةمكتبمنسخیةمنحةبفضلممكنة2016العامفيالدلیلھذاطباعةإعادةأصبحت
Hankلـممتنوننحنفرجینیا.في MillwardوGloria DaltonوTracy LeeمنVDOEالمشروع.لھذالدعمھم



ما ھو دوري بصفتي والد/وصي؟

أولیاء األمور ھم أعضاء مھمون في الفرق التعلیمیة لألطفال. أنت خبیر في طفلك. أنت تعرف تاریخ طفلك ونقاط
قوتھ واحتیاجاتھ. أنت العضو الدائم في الفریق التعلیمي لطفلك. فیما یلي عرض لبعض األدوار التي تقوم بھا:

في الفریق التعلیمي لطفلك. اسأل عمن یجب أن یكونأنت أفضل من یعرف طفلك وأنت عضو مھمالوالد كمحامي:
نقطة االتصال الرئیسیة لك في المدرسة ، وعن كیفیة المساھمة بشكل بناء لدعم طفلك في المدرسة. استخدم ما تعرفھ

عن طفلك وما تتعلمھ عن الخدمات والخیارات لتقدیم أفضل مایمكن من التوصیات والقرارات. بصفتك والد، فإنك
ترى طفلك في العدید من المواقف المختلفة - في المنزل ، في الملعب ، في الحي وفي العدید من األماكن األخرى.
أنت تعرف كیف یتصرف طفلك في الحاالت المستجدة، وكیف یتفاعل مع البالغین واألطفال اآلخرین ، ویعّبر عن

احتیاجاتھ ورغباتھ. كل ھذه المعلومات وثیقة الصلة بتعلیم طفلك، وھي ستساعد أعضاء الفریق اآلخرین على
التعرف على نقاط قوة طفلك واحتیاجاتھ.

یمكنك مشاركة تجربتك وأفكارك مع موظفي المدرسةأنت معلم دائم لطفلك وتعرف تاریخھ التعلیمي.الوالد كمعلم:
ومناقشة ما یفعلھ طفلك في المنزل وما یناسبك أنت وطفلك. ویمكنك أیًضا تعزیز الدروس التي یتم تدریسھا في
المدرسة من خالل مساعدة طفلك على ممارسة المھارات عندما تكون في المنزل أوفي أي مكان آخر. من خالل

تشجیع التواصل الجید ، یمكنك المساعدة في خلق فرص لتعلیم/تعزیز الدروس األساسیة في مختلفاألماكن ، داخل
المدرسة وخارجھا.

وأحالمك مع الفریق. شارك مساھماتك ونصائحك معحدد احتیاجات طفلك وناقش توقعاتك وآمالكالوالد كشریك:
الفریق ، كن واضح التواصل ، واطلب المشورة من فریقك واسعى إلیھا عند الحاجة. اعرض أفكارك حول مستوى

المشاركة والتعاون الذي تفضلھ وناقش أفضل طریقة للشراكة البناءة مع أعضاء الفریق المدرسي.

لدیھم سجالت محدثة. اطلب دائًما نسًخا من جمیعتأكد من أن البرامج الجدیدة ومزودي الخدماتالوالد كراوي:
التقاریر والوثائق المتعلقة بطفلك واحفظھا ، وقم بتنظیم البیانات بترتیب زمني في ملفات أو في جھاز كمبیوتر
محمول  أو محركات أقراص فالش أو أنظمة تخزین تقنیة أخرى ، وتتبع الخدمات التي یتلقاھا طفلك خالل

حیاتھ/حیاتھا. تساعد ھذه المعلومات في تحدید الخدمات التي سیتلقاھا طفلك في المدرسة وقد تصبح ضروریة
للوصول إلى خدمات البالغین عند انتقال طفلك من بیئة المدرسة إلى مرحلة البلوغ.



Arlington Public Schools Special Education Family Resource and Information
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التربیة الخاصة



اإلعداد
لالجتماعات الرئیسیة

والتنقالت



العامةآرلینغتونمدارس

)PRC(للتربیةالخاصةاآلباءمصادرمركز

SequoiaفياألكادیميSyphaxمركز Plaza

2110 Washington Boulevard, Suite 158  158
Arlington, VA 22204
www.apsva.us/prc

703-228-7239

الغرض من مركز مصادر اآلباء ھو توفیر المعلومات
والدعم ألسر األطفال ذوي اإلعاقة أثناء عملھم مع موظفي

المدرسة لتحدید وتلبیة االحتیاجات التعلیمیة الفریدة ألطفالھم.
یرحب الموظفون في مركز مصادر اآلباء بجمیع األسر
لالتصال بھم لمعرفة المزید عن إعاقة أطفالھم ، وعملیة

التربیة الخاصة ، والمناصرة ، وكیف یمكن ألسر أن تتعاون
مع موظفي المدرسة لصالح أطفالھم. من خالل استخدام
مترجمي فوریین ، یتمتع موظفو مركز مصادر اآلباء

بالقدرة على التواصل مع األسر التي تفضل التحدث بلغات
أخرى غیر اإلنجلیزیة. لدى مركز مصادر اآلباء أیًضا

منسقو اتصال للتواصل مع أولیاء األمور وھم یعملون كنقاط
اتصال في المدرسة لدعم األسر وربطھا باآلخرین في

المجتمع.

یقدم مركز مصادر اآلباء:
• دورات مجانیة لتثقیف الوالدین حول مواضیع تتعلق باإلعاقة وتربیة األطفال طوال العام الدراسي

• مكتبة إعارة فیھا مواد تتعلق باإلعاقات ، واألبوة ، والتعلیم العام والتربیة الخاصة
www.apsva.us/prcعلىإعالميموقع•

• لقاءات واستشارات أسریة فردیة لتقدیم المساعدة والدعم
APSبرنامجخاللمناإللكترونیةاألخبارمستجدات• School Talkعلى(االشتراك

http://www.apsva.us/prc


www.apsva.us(
list-servsاإللكترونیةالتعمیموقوائمالمجتمعیةالدعممجموعاتمعالربطفيالدعمتقدیم•

• المعلومات واإلحاالت
• المساعدة في استعراض عملیة التربیة الخاصة والتعاون مع أعضاء ھیئة التدریس بالمدرسة

المساءساعاتمساًء.4:00إلىصباًحا8:30الساعةمنالجمعةإلىاالثنینمناآلباءمصادرمركزیفتح
والسبت متاحة بمواعید. نرحب باألسر للحضور لتصفح المكتبة في أي وقت. على أیة حال، إذا كنت ترغب في
مقابلة أحد منسقي مركز مصادر اآلباء ، فمن األفضل تحدید موعد مسبًقا ، إن أمكن. یتبع مركز مصادر اآلباء
سیاسة مدارس أرلینغتون العامة للطقس العاصف ، لذلك ، إذا تم إغالق المدارس بسبب سوء األحوال الجویة ،
فسیتم إغالق مركز مصادر اآلباء أیًضا. لمعرفة المزید حول مركز مصادر اآلباء ، والحصول على اتجاھات

الطرق ومعلومات حول مواقف السیارات ، واالتصال بأحد منسقي مركز مصادر اآلباء ، أو لتحدید موعد ، یرجى
.www.apsva.us/prcعلىزیارتنا



الخاصةالتربیةعملیة
فھمعلىاألسرلمساعدة2010العامفيالخاصةالتربیةإلىالوالدیندلیلفیرجینیافيالتعلیموزارةنشرت

حقوقھم ومسؤولیاتھم وحقوق أطفالھم ومسؤولیات المدارس في تلبیة االحتیاجات الخاصة لألطفال.

یتضمن الدلیل وصًفا لعملیة التربیة الخاصة ، ولما ھو مطلوب منك ومن
مدارس أرلینغتون العامة خالل كل خطوة من العملیة. تشجع األسر على

مراجعة الدلیل قبل حضور اجتماعات التربیة الخاصة.
یسلط ھذا الدلیل الضوء على كل خطوة من خطوات عملیة التربیة الخاصة ،
ولكن یمكن العثور على معلومات إضافیة ومفصلة في دلیل الوالدین للتربیة

Parent’sالخاصة Guide to Special Educationعنالصادر
VDOEفرجینیافيالتعلیموزارة
Parent’sاآلباءدلیل Guideفرجینیافيالتعلیموزارةعنالصادر

VDOE
متاح على اإلنترنت:

النسخة اإلنجلیزیة:
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.pdf

النسخة اإلسبانیة:
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide_spanish.p

df
نسخة إلكترونیة للقراءة على جھاز الھاتف:

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.epub
الخاصةبالتربیةتتعلقVDOEفرجینیافيالتعلیموزارةمنللوالدینوالمعلوماتالمصادرمنالمزیدھناك
http://www.doe.virginia.gov/families/index.shtmlعلى:متاحة
Virginia’sموقعیوفر،أخیًرا Special Education Parent Connectionالمعلوماتمنثروة
https://vafamilysped.org/على:لألسر

الخاصةالتربیةدورة

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.pdf
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide_spanish.pdf
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide_spanish.pdf
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.epub
http://www.doe.virginia.gov/families/index.shtml
https://vafamilysped.org/


اجتماعات
لجنة دراسة
الطالب



)SSC(الطالبدراسةلجنةاجتماع
التاریخ: ________________اسم الطالب: _________________________________

لمحة سریعة عن
لجنة دراسة

الطالب

)؟SSC(الطالبدراسةلجنةھيما
لجنة دراسة الطالب ھي عبارة عن فریق تم تجمیعھ لتقییم اھتمامات واحتیاجات أي طالب تتم

إحالتھ.
من ھم أعضاء لجنة دراسة الطالب؟

الوالد/الوصي ، وبشكل عام المدیر/المدیر المساعد أو من ینوب عنھ ، معلم الصف ، و/أو
غیرھم ممن تتم دعوتھم من قبل المدرسة و/أو األسرة.

ما الذي تتم مناقشتھ؟
یعبر الشخص الذي أحال الطفل عن مخاوفھ.●
سیتم مراجعة جمیع المعلومات الھامة المتعلقة بطفلك.●
یؤخذ في االعتبار أیة معلومات طبیة متوفرة .●

ما الذي یتم تقریره؟

لتتم تجربتھا في صف (صفوف) لطفلك.قد یوصي الفریق باستراتیجیات و/أو تداخالت•

الخاصة والخدمات ذات الصلة. إذا أوصى الفریققد یحیل الفریق الطفل لتقییم أھلیتھ للتربیة•
بإجراء تقییم ، وأنت وافقت وقدمت موافقتك ، فیجب أن یتم اختبار طفلك من قبل موظفین

منأو)VDOE(فرجینیافيالتعلیموزارةمنالمطلوبالترخیصیحملون(أشخاصمؤھلین
أي والیة أو وكالة وطنیة أخرى مناسبة) في جمیع المجاالت ذات الصلة باإلعاقة المشتبھ

بھا. قد تشمل ھذه المجاالت، متى كان ھذا مناسًبا: الصحة ، النظر ، السمع ؛ الحالة
االجتماعیة والعاطفیة. الذكاء العام؛ األداء األكادیمي؛ الحالة التواصلیة؛ القدرات الحركیة

والسلوك التكیفي. قد تشمل مكونات التقییم الموصى بھ ما یلي: القدرات االجتماعیة –
الثقافیة ، والنفسیة ، والتعلیمیة ، وتقریر سردي من المعلم ، وغیرھا ، حسب الحاجة ، مثل

النطق/اللغة ، و/أو العالج الوظیفي.
نصائح إلعداد
قیم مدرستك
مساھماتك

لدى طفلك.خذ الوقت الكافي للتفكیر في نقاط القوة والضعف•
اسعى للحصول على مدخالت طفلك بشكل مناسب.•
مشاركتھا.قم بتجمیع وتقدیم أیة تقاریر خاصة ترغب في•
من ھذا االجتماع. استخدم قسم نقاطضع في اعتبارك أولویات أسرتك والنتائج المرجوة•

Pointsالحدیث Talking(أدناه)أفكارك.تنظیمفيللمساعدة
ن أیة أسئلة ترید أن تتذكر طرحھا أثناء• االجتماع في قسم األسئلة (أدناه).دوِّ
لحضورسّجل،أمكنوإذا،العملیةحولالمزیدلتعلم)PRC(اآلباءمصادربمركزاتصل•

جلسة "مقدمة إلى التربیة الخاصة" التي ینظمھا مركز مصادر اآلباء.
االجتماع حتى تتمكن المدرسة من تجھیزأخبر مدرستك ما إذا كنت ستحضر معك شخًصا إلى•

حّیز ومواد بشكل مناسب.
دوري كوالد أو وصي

أنت عضو قیِّم ومساوي لآلخرین
في الفریق التعلیمي.

شارك بنشاط في المناقشات أثناء االجتماع.●

وأیة مخاوف قد تكون لدیك.كن مرتاًحا وأنت تشارك مدخالتك وأفكارك•
.اطرح أسئلة واطلب التوضیح حسب الحاجة●

مالحظة: إذا تمت التوصیة بإجراء تقییم، فستكون موافقتك مطلوبة قبل إجراء التقییم.

August 2016



أسئلةنقاط الحدیث



اجتماعات
لجنة

األھلیة



األھلیةلجنةاجتماع
التاریخ: ________________اسم الطالب: _________________________________

ما ھي لجنة األھلیة؟لمحة سریعة عن لجنة األھلیة
لجنة األھلیة ھي عبارة عن فریق تم تجمیعھ لتحدید ما إذا كان طفلك یعاني من إعاقة ویحتاج إلى تربیة

خاصة والخدمات ذات الصلة.
من ھم الذین یكونوا في العادة أعضاء في لجنة األھلیة؟

الوالد / الوصي ، المدیر / المدیر المساعد أو من ینوب عنھ ، معلم الصف ، معلم التربیة الخاصة ،
منسق

االجتماعيالباحث،المدرسيالنفسياإلخصائي،المدرسةممرضة،)SEC(الخاصةالتربیة
المدرسي ، مزودو الخدمات ذات الصلة ، و / أو غیرھم ممن تتم دعوتھم من قبل المدرسة و/أو األسرة .

ما الذي تتم مناقشتھ؟
•       یقوم كل عضو في الفریق (بما في ذلك الوالد / الوصي) بتلخیص تقییمھ ومدخالتھ.

•       یقوم الفریق بمراجعة المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر والنظر فیھا
بعنایة ، بما في ذلك مدخالت الوالدین ، وتوصیات المعلم ، والتقییمات التي تم

إجراؤھا وتقدیمھا.
•      یناقش الفریق ما إذا كانت التقییمات والمعلومات تشیر إلى أن طفلك یستوفي المعاییر بصفتھ "طفًال معاًقا

،
وأنھ، بسبب ذلك ، یحتاج إلى تربیة خاصة الوخدمات ذات الصلة".

ما الذي یتم تقریره؟
•      یعمل الفریق على التوصل إلى توافق في اآلراء وتقریرما إذا كان طفلك یستوفي معاییر األھلیة بصفتھ

"طفًال معاًقا ، وأنھ ، بسبب ذلك ، یحتاج إلى تربیة خاصة والخدمات ذات الصلة".
•      یحدد كل عضو في الفریق ما إذا كان یوافق أو ال یوافق على القرار بخصوص األھلیة.

نصائح إلعداد
قیم مدرستك
ومساھماتك

راجع تدابیرك االحترازیة اإلجرائیة.•
فكر في نقاط القوة ونقاط الضعف لدى طفلك.●

لـ "األطفال ذوي اإلعاقة" (في ھذا القسم). ھذه ھيراجع تعریفات وزارة التعلیم في فیرجینیاراجع•
المعاییر التي یتعین على لجنة األھلیة استخدامھا التخاذ قرار.

Pointsالحدیثنقاطقسماستخدماالجتماع.ھذامنالمرجوةوالنتائجأسرتكأولویاتاعتباركفيخذ•

Talking(خلفھ)أفكارك.تنظیمفيللمساعدة
ن أیة أسئلة ترید أن تتذكر لطرحھا أثناء االجتماع في قسم األسئلة خلفھ.● دوِّ

والتقاریر الطبیة) التي ترغب فيقم بتجمیع أیة تقاریر خاصة (مثل التقییمات•
مشاركتھا وتقدیمھا قبل االجتماع ، إن كان ھذا ممكًنا.

یومین على األقل من اجتماع األھلیة. قم بتأكید خطط استالمرزمة األھلیة مع مكونات التقییم متاحة قبل•
الحزمة مع المساعد اإلداري للتربیة الخاصة بمدرستك * قبل أسبوعین على األقل من االجتماع. * یجب

Childبرنامجخاللمنتقییمھمیتمأطفاللدیھاالتياألسرعلى FindباالتصالChild Find
على

.703.228.2700الرقم

التقییم بعنایة.حدد وقًتا لمراجعة حزمة األھلیة مع مكونات•

االجتماع حتى تتمكن المدرسة من تجھیز حّیز وموادأخبر مدرستك ما إذا كنت ستحضر معك شخًصا إلى•
كافیة.

الممثلینبلجنةاتصلأو،)PRC(اآلباءمصادرمركزفيالخاصة"التربیةإلى"مقدمةدورةاحضر•
الدائمین لمعرفة المزید حول ھذه العملیة.

خلفھانظر
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دوري كوالد أو وصي
أنت عضو قیِّم ومساوي لآلخرین

في الفریق التعلیمي.

شارك بنشاط في المناقشات أثناء االجتماع.●

مخاوف قد تكون لدیك.كن مرتاًحا وأنت تشارك مدخالتك وأفكارك وأیة•
.اطرح أسئلة واطلب التوضیح حسب الحاجة●
فّكر وعبر عما إذا كنت توافق على قرار األھلیة.●

فیمكنك أن تسأل الفریق عن الخطوات التالیة ، والتي قدإذا كان لدیك مخاوف بشأن نتیجة االجتماع ،•
تتضمن خیارات لحل الخالفات. یمكنك أیًضا االتصال بمركز مصادر اباء للحصول على معلومات إضافیة.
مالحظة: موافقتك مطلوبة حتى یتم اعتبار طفلك مؤھالً ، وقبل أیة تغییرات في القرار بخصوص إعاقة طفلك.

أسئلةنقاط الحدیث

Eligibility – 1 August 2016



األطفال ذوو اإلعاقة في والیة فرجینیا

التعلیمات التي تحكم برامج التربیة الخاصة لألطفال ذوي اإلعاقة في والیة فرجینیا
وزارة التعلیم في فرجینیا

ھذا الفصل ووجد أنھ یعاني من إعاقة ذھنیة ، أو ضعف سمعي (بما فيھو الطفل الذي تم تقییمھ وفًقا ألحكام"الطفل ذو اإلعاقة"
ذلك الصمم) ، أو ضعف في النطق أو اللغة ، أو ضعف بصري (بما في ذلك العمى) ، أو إعاقة عاطفیة خطیرة (یشار إلیھا في ھذا

الجزء باسم "إعاقة عاطفیة") ، أو ضعف العظام ، أو التوحد ، أو إصابات الدماغ الرضحیة ، أو إعاقة صحیة أخرى ، أو إعاقة
تعلیمیة محددة ، أو الصمم والعمى ، أو اإلعاقات المتعددة التي ، بسبب ذلك ، تحتاج إلى تربیة خاصة و الخدمات ذات الصلة. یشمل

8VAC20-81-80لـوفًقاإعاقةأنھاعلىالفئةبھذهتعترفالمحلیةالتعلیمیةالوكالةكانتإذاالنمائيالتأخرأیًضاھذا M 3.

اللفظي وغیر اللفظي والتفاعل االجتماعي ، والتي تظھر بشكل عام قبلھو إعاقة نمائیة تؤثر بشكل كبیر على التواصل"التوحد"
سن الثالثة ، وھي تؤثر سلًبا على األداء التعلیمي للطفل. الخصائص األخرى المرتبطة غالًبا بالتوحد ھي االنغماس في أنشطة

متكررة وحركات نمطیة ، ومقاومة التغیر البیئي أو التغیر في الروتین الیومي ، واستجابات غیر عادیة للخبرات الحسیة. ال ینطبق
التوحد إذا تأثر األداء التعلیمي للطفل سلًبا ألن الطفل یعاني في المقام األول من اضطراب عاطفي. یمكن اعتبار الطفل الذي تظھر

علیھ سمات التوحد بعد سن الثالثة على أنھ مصاب بالتوحد إذا تم استیفاء المعاییر الواردة في ھذا التعریف.
تؤدي مجتمعة إلى مثل ھذه االحتیاجات التواصلیة  التواصلیة الشدیدةھو إعاقات سمعیة وبصریة متزامنة ، والتي"الصمم والعمى"

واالحتیاجات النمائیة والتعلیمیة األخرى التي ال یمكن استیعابھا في برامج التربیة الخاصة لألطفال المصابین بالصمم أو األطفال
المصابین بالعمى فقط.

تأخراتمنیعانيمن.1،سنوات6حتىسبتمبر30بحلولعامینمنالعمرمنیبلغطفلعلىتؤثرإعاقةھونمائي""تأخر
نمائي ، كما تیقاس بأدوات وإجراءات تشخیص مناسبة ، في واحد أو أكثر من المجاالت التالیة: النمو البدني ، أو النمو المعرفي ،
أو النمو التواصلي ، أو النمو االجتماعي أو العاطفي ، أو النمو التكیفي ، أو من ھو مصاب بحالة جسدیة ثابتة أو حالة عقلیة مثبتة

بسببأواقتصادیةأوبیئیةأوثقافیةلعواملنتیجةاألساسفيالتأخر)(حاالتالتأخریكونال.2؛نمائيتأخرإلىیؤديقدمما
الضروريمنویجعلالتعلیمياألداءعلىسلبيتأثیرلھاللتأخیرأكثرأوموثقةسمةوجود.3و؛اإلنجلیزیةاللغةإجادةمحدودیة

للطالب أن یكون لدیھ تعلیم مصمم للوصول إلى األنشطة التعلیمیة العامة لھذه الفئة العمریة وإحراز تقدم فیھا.

التالیة على مدى فترة زمنیة طویلة وبدرجة ملحوظة تؤثر سلًبا علىھي حالة تظھر واحدة أو أكثر من السمات"اإلعاقة العاطفیة"
األداء التعلیمي للطفل:

صحیة.أوحسیةأوفكریةبعواملتفسیرھایمكنالالتعلمعلىقدرةعدم.1
والمعلمین.األقرانمعمقبولةشخصیةعالقاتعلىالحفاظأوبناءعلىقدرةعدم.2
عادیة.ظروفظلفيالمشاعرأوالسلوكمنمالئمةغیرأنواع.3
أواالكتئاب.أوالتعاسةمنسائدعاممزاج.4
ینطبقالالفصام.تشملالعاطفیةاإلعاقةمدرسیة.أوشخصیةبمشكالتمرتبطةمخاوفأوجسدیةأعراضظھورإلىمیل.5

المصطلح على األطفال الذین یعانون من سوء التكیف االجتماعي ، ما لم یتم اتخاذ قرار بأنھم یعانون من إعاقة عاطفیة.



وھي ضعف في السمع في إحدى األذنین أو كلتیھما ، مع تضخیم أو بدون تضخیم ، سواء كان دائًما أو متقلًبا ، مما"إعاقة سمعیة"
یؤثر سلًبا على األداء التعلیمي للطفل.

العقلي" ویعني األداء الفكري العام الذي یقل بشكل كبیر عنھي التعریف المعروف سابًقا باسم "التخلف"اإلعاقة الذھنیة"
المتوسط ، والذي یتزامن مع عجز في السلوك التكیفي ویتجلى خالل فترة النمو التي تؤثر سلًبا على األداء التعلیمي للطفل.

الذھنیة مع العمى ، واإلعاقة الذھنیة مع ضعف في تقویم العظام) ، والتيتعني اإلعاقات المتزامنة (مثل اإلعاقة"إعاقات متعددة"
تسبب مجتمعة مثل ھذه االحتیاجات التعلیمیة الشدیدة التي ال یمكن استیعابھا في برامج التربیة الخاصة فقط إلحدى العاھات. ال

یشمل المصطلح الصمم والعمى.

األداء التعلیمي للطفل. یشمل المصطلح اإلعاقات الناتجة عنھو ضعف شدید في العظام یؤثر سلًبا على"ضعف العظام"
التشوھات الَخْلقیة ، واإلعاقات الناجمة عن المرض (مثل شلل األطفال ، والسل العظمي ، وما إلى ذلك) ، والعیوب الناتجة عن

أسباب أخرى (مثل الشلل الدماغي ، وبتر األطراف ، والكسور أو الحروق التي تسبب تقلصات.

، بما في ذلك زیادة التیقظ للمحفزات البیئیة ، مما یؤدي إلى تیقظھي محدودیة القوة أو الحیویة أو التیقظ"إعاقة صحیة أخرى"
محدود فیما یتعلق بالبیئة التعلیمیة ، بسبب مشاكل صحیة مزمنة أو حادة مثل الربو واضطراب نقص االنتباه أو اضطراب نقص
االنتباه وفرط النشاط والسكري والصرع وأمراض القلب والھیموفیلیا والتسمم بالرصاص وسرطان الدم والتھاب الكلیة والحمى

الروماتیزمیة وفقر الدم المنجلي ومتالزمة توریت التي تؤثر سلًبا على األداء التعلیمي للطفل.

من العملیات النفسیة األساسیة التي تنطوي على فھم أو استخدام اللغة ،عي اضطراب في واحدة أو أكثر"إعاقة التعلم المحددة"
منطوقة أو مكتوبة ، والتي قد تتجلى في القدرة غیر الكاملة على االستماع أو التفكیر أو التحدث أو القراءة أو الكتابة أو التھجئة أو

للقیام بحسابات ریاضیة ، بما في ذلك حاالت مثل اإلعاقات اإلدراكیة وإصابات الدماغ والحد األدنى من ضعف الدماغ وعسر
القراءة وفقدان القدرة على الكالم.

ال تشمل إعاقة التعلم المحددة مشاكل التعلم التي تنتج في المقام األول عن اإلعاقات البصریة أو السمعیة أو الحركیة ؛ عن
اإلعاقات الذھنیة. عن اإلعاقات العاطفیة. بیئیة أو ثقافیة أو اقتصادیة.

یتمیز عسر القراءة عن غیره من صعوبات التعلم بسبب ضعفھا الذي یحدث في المستوى الصوتي. عسر القراءة ھو إعاقة تعلیمیة
محددة ذات أصل بیولوجي عصبي. یتمیز بصعوبات في التعرف على الكلمات بدقة و / أو بطالقة وبضعف قدرات التھجئة وفك

التشفیر. تنتج ھذه الصعوبات عادًة عن عجز في المكون الصوتي للغة والذي غالًبا ما یكون غیر متوقع فیما یتعلق بالقدرات
المعرفیة األخرى وتوفیر تعلیم فعال في الصف. قد تشمل النتائج الثانویة مشاكل في االستیعاب القرائي وخبرة القراءة األقل مما

یجب التي یمكن أن تعیق تطور المفردات والمعرفة األساسیة.

أو ضعف النطق أو ضعف اللغة التعبیریة أو االستقبالیة أوھو اضطراب في التواصل ، مثل التلعثم"ضعف النطق أو اللغة"
ضعف الصوت الذي یؤثر سلًبا على األداء التعلیمي للطفل.



عن قوة بدنیة خارجیة ، تؤدي إلى إعاقة وظیفیة كلیة أو جزئیة أوھي إصابة مكتسبة للدماغ ناتجة"إصابات الدماغ الرضحیة"
ضعف نفسي اجتماعي ، أو كلیھما ، مما یؤثر سلًبا على األداء التعلیمي للطفل. تنطبق إصابات الدماغ الرضیة على إصابات
الرأس المفتوحة أو المغلقة التي تؤدي إلى ضعف في منطقة واحدة أو أكثر ، مثل اإلدراك ؛ اللغة؛ الذاكرة؛ االنتباه؛ المنطق؛

التفكیر المجرد؛ الُحْكم؛ حل المشاكل؛ القدرات الحسیة واإلدراكیة والحركیة ؛ السلوك النفسي واالجتماعي وظائف جسدیة معالجة
المعلومات؛ والكالم. ال تنطبق إصابات الدماغ الرضیة على إصابات الدماغ الَخْلقیة أو التنكسیة ، أو إصابات الدماغ الناجمة عن

صدمة الوالدة.
األداء التعلیمي للطفل ، حتى مع التصحیح. یشمل المصطلح كال منھي ضعف في الرؤیة یؤثر سلًبا على"اإلعاقة البصریة"

البصر الجزئي والعمى



اجتماعات
IEPالمفّردالتعلیمبرنامج

وقرارات التنسیب



)IEP(المفّردالتعلیمبرنامجاجتماع
التاریخ: ________________اسم الطالب: _________________________________

لمحة سریعة عن اجتماع برنامج التعلیم
المفّرد

ما ھو برنامج التعلیم المفّرد؟
بطفلك.الخاصةالمحددةاالحتیاجاتلتلبیةمصممةمكتوبةوثیقةھو)IEP(المفّردالتعلیمبرنامج

؟IEPالمفّردالتعلیمبرنامجفریقأعضاءالعادةفيھممن
الوالد/الوصي ، وبشكل عام المدیر/المدیر المساعد أو من ینوب عنھ ، معلم الصف ، معلم التربیة الخاصة،

مزودي الخدمات ذات الصلة، طفلك،  و/أو غیرھم ممن تتم دعوتھم من قبل المدرسة و/أو األسرة.
ما الذي تتم مناقشتھ؟

)PLAAFPs(الوظیفيواألداءالدراسيللتحصیلالحالیةوالمستویات،طفلكلدىوالضعفالقوةنقاط•
.

•    احتیاجات طفلك األكادیمیة والنمائیة والوظیفیة.
•    كیف تؤثر إعاقة طفلك على مشاركتھ وتقدمھ في المناھج الدراسیة العامة.

•    التداخالت واالستراتیجیات السلوكیة ، إذا لزم األمر.
•    االحتیاجات التواصلیة.

•    التواصل بین المنزل والمدرسة.
تتعلقالثانویةالمرحلةبعدلماطفلكأھداففإن،أكثرفماعاًما14أعمارھمتبلغالذینللطالببالنسبة•

بالتدریب والتعلیم والتوظیف ، وإذا كان ذلك مناسًبا ، المھارات الحیاتیة االستقاللیة (معلومات إضافیة في
قسم النقل).

إلىطفلكحاجةذلكفيبما،لطفلك)FAPE(مجانيمناسبعامتعلیمتوفیرفيالمتضمنةالعواملجمیع•
المساعدة.والتكنولوجیا)ESY(المطولةالدراسیةالسنةخدمات

.)LREتقییًدا(األقلالبیئةفيخدماتتقدیم•
ما الذي یتم تقریره؟

•    أھداف سنویة قابلة للقیاس والحاجة إلى أھداف قصیرة المدى.
•    المشاركة في تقییمات الوالیة والقسم و/أو التقییمات البدیلة ونتائج الشھادة المتوقعة.

•    كیف سیتم قیاس التقدم المحرز نحو األھداف السنویة.
•    متى ستتلقى تقاریر مرحلیة.

•    تواتر ومدة ومكان تقدیم التربیة الخاصة والخدمات ذات الصلة.
المرردورةذلكفيبما،فأكثر)عاًما14العمرمنیبلغونالذینلألطفال(مطلوبةالنقلخدمات•
الدراسي

والتعلیم والخدمات ذات الصلة والخبرات المجتمعیة ، بناًء على احتیاجات طفلك.
نصائح إلعداد
قیم مدرستك
ومساھماتك

فّكر في نقاط قوة طفلك وفي احتیاجاتھ التعلیمیة.•
اسعى للحصول على مدخالت طفلك.•
التي تضعھا لطفلك.أنظر في األھداف قصیرة المدى والطویلة المدى•

یحتاج إلیھا في المدرسة.فّكر في أشكال الدعم التي تعتقد أن طفلك قد•

مع فریق التعلیم المفّرد قبل االجتماع، إن أمكن.شارك المعلومات ذات الصلة والمدخالت واقتراحات•

المدرسیة، والتقاریر المرحلیة لبرنامج التعلیم المفّرد، وجّھزحدد وقًتا لمراجعة مسودة المواد، والشھادات•
نفسك لالجتماع.
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نصائح لإلعداد
)بقیة(

Pointsالحدیثنقاطقسماستخدماالجتماع.ھذامنالمرجوةوالنتائجأسرتكأولویاتاعتباركفيخذ•
Talking(خلفھ)أفكارك.تنظیمفيللمساعدة

•    تعرف على إرشادات فیرجینیا للمشاركة في تقییمات الوالیة (والتي قد تؤثر على خیارات الشھادات)
على

.www.vdoe.virginia.govالویبعلىVDOEموقع
/www.apsva.us/prc/diplomasعلى:فرجینیافيالشھاداتخیاراتعلىتعرف•

ن أیة أسئلة ترید أن تتذكر لطرحھا أثناء االجتماع في قسم األسئلة خلفھ. •    دوِّ
المفّردالتعلیمبرنامجفریقفينشًطاعضًوا"لتصبح)PRC(اآلباءمصادرمركزتدریباحضر•
الخاص

بطفلك".
•    اتصل بمركز مصادر اآلباء لمناقشة كیفیة التحضیر لھذا االجتماع.

دوري كوالد أو وصي
أنت عضو قیِّم ومساوي لآلخرین

في الفریق التعلیمي.

شارك بنشاط في المناقشات أثناء االجتماع.●

مخاوف قد تكون لدیك.كن مرتاًحا وأنت تشارك مدخالتك وأفكارك وأیة•
.اطرح أسئلة واطلب التوضیح حسب الحاجة●

منك تقدیم الموافقة على تنفیذ برنامج التعلیم المفّرد.إذا وافقت على المسودة النھائیة ، فسُیطلب•

قبل إعطاء الموافقة ، یمكنك مراجعة المسودة النھائیةإذا كنت ترغب في مراجعة برنامج التعلیم المفّرد•
وإعادتھا موقعة إلى المدرسة بعد االجتماع. (یرجى العلم ، حتى تقدم موافقة خطیة ، أن المدرسة ال

تستطیع
المباشرة في التربیة الخاصة والخدمات ذات الصلة المحددة في برنامج التعلیم المفّرد الجدیدقبل أن تقدم

موافقتك الخطیة.)
•     في نھایة االجتماع ، إذا لم یكن الفریق قد توصل إلى إجماع حول برنامج التعلیم المفّرد ، أو إذا كنت ال
توافق على المسودة النھائیة ، فسیتم تحدید موعد اجتماع متابعة لبرنامج التعلیم المفّرد.مالحظة: موافقتك
مطلوبة لتنفیذ برنامج تعلیم مفّرد أولي ، وألیة تغییرات في برنامج التعلیم المفّرد لطفلك. یحق لك إلغاء

موافقتك على استمرار طفلك في تلقي تربیة خاصة والخدمات ذات الصلة في أي وقت.

أسئلةنقاط الحدیث
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تنسیب الطالب والخدمات

اإلعاقةذويللطالبعاًما22إلى2سنمنالخدماتمنمتواصلةسلسلة)APS(العامةآرلینغتونمدارستوفر
، من مرحلة ما قبل الروضة حتى المدرسة الثانویة ، الذین ثبت أنھم مؤھلون لتلقي خدمات التربیة الخاصة. من

المھم أن تضع في اعتبارك أن التربیة الخاصة یشیر إلى خدمات ولیس إلى أماكن. على سبیل المثال ، یمكن تقدیم
بیئاتفيو/أو،)”push-in“(خدمات(العادیة)العامالتعلیمصفوففيمباشربشكلالخاصةالتربیةخدمات

التربیة الخاصة (خدمات "االنسحاب"). بناًء على احتیاجات التعلم الفردیة ,والخاصة بكل منھم، قد یقضي بعض
الطالب معظم الیوم الدراسي في أماكن التعلیم العام ، بینما یقضي آخرون معظم الیوم الدراسي في بیئة تربیة

واالنسحاب.”push-in“خدماتمنمزیًجااإلعاقةذووالطالبیتلقى،الحاالتمنكثیرفيخاصة.

قرارات التنسیب
أنت عضو مھم في فریق برنامج التعلیم المفّرد الذي یحدد تنسیب طفلك ، وموافقتك مطلوبة لھذا القرار. لذلك، تشجع

تعلیماألسر على التعرف على سلسلة الخدمات المستمرة لمدارس آرلینغتون العامة. یجب أن یحصل كل طالب على
.تقییًدااألقلالبیئةفي)FAPE(ومناسبمجانيعام

االعتبار األول في تحدید التنسیب ھو ما یحتاجھ طفلك من الخدمات والدعم. االعتبار التالي الذي یتطلب القانون
األقلبالبیئةیقصد.)LREتقییًدا(أقلبیئةفيتعلیمھیتلقىطفلكیكونأنھومعالجتھالفریقمنالفیدرالي

،ممكنحدأقصىإلىعادًةیتطورونالذینأقرانھممعالعامالتعلیمبیئاتفيتعلیمھمیتماألطفالأنLREتقییًدا
وال یتم استبعادھم من ھذه البیئات إال عند الحاجة لتلبیة احتیاجات التعلم الفریدة للطفل. في العادة ، یتم بذل كل جھد
لتقدیم الخدمات في مدرسة الحي المحلیة للطفل إذا كانت الخدمات المناسبة متاحة ، وسیتلقى غالبیة الطالب ذوي

اإلعاقة في مدارس آرلینغتون العامة خدمات التربیة الخاصة في مدارسھم المنزلیة.

إمكانیات استمراریة التنسیب والخدمة
نظًرا الختالف احتیاجات تعلم األطفال ، تقدم كل مدرسة ابتدائیة ومتوسطة وثانویة عامة في أرلینغتون سلسلة

متصلة من الخدمات للتربیة الخاصة والخدمات ذات الصلة. من أجل تلبیة االحتیاجات التخصصیة لبعض الطالب
ذوي اإلعاقة ، فإن مدارس آرلینغتون العامة تقدم أیًضا برامج متخصصة على مستوى المقاطعة ، والتنسیب إلى

Stratfordستراتفوردبرنامج Programللتوظیفاالستعدادوبرنامج)PEP(،للطالبثانویةبرامجوھي
ذوي اإلعاقة. إن التنسیب إلى برامج على مستوى المقاطعة ھو قرار مدروس بعنایة لفریق برنامج التعلیم المفّرد ،
نظًرا إلى أن مثل ھذه البرامج تمثل مكاًنا أكثر تقییًدا. فرص وخبرات الدمج مع األقران غیر المعوقین ، متوقعة

لجمیع الطالب بغض النظر عن مكان التنسیب. في حاالت نادرة ، قد تقرر فرق برنامج التعلیم المفّرد أن الطالب
یحتاجون إلى تعلیم أو وضع في المنزل في بیئة أكثر تقییًدا مثل بیئة المدرسة الخاصة لتلبیة احتیاجاتھم. كما تقدم
مدارس آرلینغتون العامة أیًضا خطط خدمة للطالب ذوي اإلعاقة الذین یضعھم آباؤھم في مدارس خاصة تقع في



أرلینغتون.
تجدون معلومات موسعة حول التربیة الخاصة في مدارس آرلینغتون العامة،  بما في ذلك خدمات وبرامج على

مستوى المقاطعة، على الموقع:
https://www.apsva.us/student-services-special-education/special-

education-office-of/
المتصلة،الخدماتوسلسلةالخاصةالتربیةعنالمزیدلمعرفة)PRCاآلباء(مصادربمركزاالتصالعلىنشجعك

والتواصل مع مسؤولي االتصال مع أولیاء األمور في مدارس أرلینغتون.
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اجتماعات
التخطیط

إلعادة التقییم



التقییمإلعادةالتخطیطاجتماع
اسم الطالب: _________________________________                               التاریخ: _____________________

لمحة سریعة عن اجتماع التخطیط
إلعادة التقییم

ما ھو اجتماع التخطیط إلعادة التقییم؟
اجتماع التخطیط إلعادة التقییم ھو فرصة للفرق التعلیمیة لمراجعة التقییمات والبیانات المتاحة و/أو

التقییمات/المعلومات الجدیدة حول الطالب.
كل ثالث سنوات على األقل ، یجب على المدرسة إجراء إعادة تقییم لتحدید ما إذا كان طفلك ال یزال "طفًال معاًقا"
*. سیعقد اجتماع للتخطیط   إلعادة التقییم قبل إعادة التقییم المطلوبة للطالب ذوي اإلعاقة. اجتماع التخطیط إلعادة
التقییم فرصة لمناقشة ما إذا كان ھناك حاجة إلى تقییمات إضافیة والتخطیط إلجراء تقییمات محددة إذا قرر الفریق

(بما في ذلك اآلباء) الحاجة إلى تقییمات لتحدید استمرار األھلیة، ویقدم اآلباء الموافقة على تقییمات جدیدة.
قد ُیطلب أیًضا عقد اجتماع للتخطیط إلعادة التقییم بشكل أكثر تكراًرأ من مرة واحدة كل ثالث سنوات بناًء على

طلب عضو (أعضاء) فریق برنامج التعلیم المفّرد، بما في ذلك أولیاء األمور ، ألغراض إضافیة ، مثل:
• مراجعة معلومات/تقاریر جدیدة و/أو

• تحدید االحتیاجات التعلیمیة الحالیة للطالب.
من یحضر في العادة اجتماع التخطیط إلعادة التقییم؟

الوالد/الوصي، المدیر/المدیر المساعد أو من ینوب عنھ، معلم الصف، معلم التربیة الخاصة، مزودو الخدمات
قبلمندعوتھمتتمممنغیرھمو/أومناسًبا،ھذاكانإذاطفلك،،)SEC(الخاصةالتربیةمنسقالخاصة،

المدرسة
و/أو األسرة .

ما الذي تتم مناقشتھ؟
یقوم الفریق بمراجعة المعلومات والبیانات الموجودة حول طفلك ، ویحدد البیانات اإلضافیة الالزمة ، إن وجدت ،

لتحدید ما یلي:
• ما إذا كان طفلك ال یزال "طفًال معاًقا" * ویحتاج إلى تربیة خاصة وخدمات ذات صلة ؛ و / أو

• االحتیاجات التعلیمیة الحالیة لطفلك. و / أو
• المستوى الحالي للتحصیل الدراسي لطفلك واحتیاجاتھ النمائیة ذات الصلة.

ما الذي یتم تقریره؟
ما ھي التقییمات و/أو البیانات، إن وجدت، التي قد تكون مطلوبة لتحدید ما إذا كان طفلك ال یزال طفًال معاًقا * ؛ و/أو

ما إذا كان ھناك حاجة إلى أیة إضافات أو تعدیالت على التربیة الخاصة والخدمات ذات الصلة.

خلفھأنظر
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نصائح إلعداد
قیم مدرستك
ومساھماتك

•    فكر في نقاط القوة والضعف لدى طفلك.
•    راجع تقاریر التقدم الخاصة ببرنامج التعلیم المفّرد و/أو الشھادات المدرسیة و/أو التقییمات الحدیثة األخرى.

•    قم بإعداد وتقدیم أیة تقاریر خاصة ترغب في مشاركتھا.
•    أنظر فیما إذا كنت تعتقد أن ھناك حاجة إلى تقییمات إضافیة لتحدید األھلیة أو احتیاجات طفلك التعلیمیة.
•    إذا شعرت بالحاجة إلى تقییمات إضافیة ، فقم بتدوین التقییمات التي تعتقد أنھا ضروریة ، وكن مستعًدا

لمناقشة الحاجة (الحاجات).
Pointsالحدیثنقاطقسماستخدماالجتماع.ھذامنالمرجوةوالنتائجأسرتكأولویاتاعتباركفيضع•

Talking(أدناه)أفكارك.تنظیمفيللمساعدة
ن أیة أسئلة ترید أن تتذكر طرحھا أثناء االجتماع في قسم األسئلة أدناه. •   دوِّ

•   اتصل بمركز مصادر اآلباء لمناقشة كیفیة التحضیر لھذا االجتماع.
دوري كوالد أو وصي

أنت عضو قیِّم ومساوي لآلخرین
في الفریق التعلیمي.

شارك بنشاط في المناقشات أثناء االجتماع.•

مخاوف قد تكون لدیك.كن مرتاًحا وأنت تشارك مدخالتك وأفكارك وأیة•
.•   اطرح أسئلة واطلب التوضیح حسب الحاجة

على أیة حال، یجوزمالحظة: إذا تمت التوصیة بإجراء تقییم، فستكون موافقتك مطلوبة قبل إجراء التقییم.
للمدرسة المضي قدما في التقییمات إذا اتخذت المدرسة خطوات معقولة للحصول على موافقتك وأنت لم تقم

بالرد.

أسئلةنقاط الحدیث

Assessment Review – 1 August 2016



اجتماعات
إعادة التقییم



إعادةاجتماعات
التقییم

:التاریخ _____________________

اسم الطالب: _________________________________

عنلمحة سریعة
إعادة التقییم

ما ھو اجتماع إعادة التقییم؟
كل ثالث سنوات على األقل، یجب على المدرسة إعادة تقییم طفلك لتحدید ما إذا كان طفلك ال یزال طفًال معاًقا
ویحتاج إلى تربیة خاصة و/أو خدمات ذات صلة أم ال. قبل اجتماع إعادة التقییم، یعقد اجتماع للتخطیط إلعادة
التقییم لتقریر ما إذا كان ھناك حاجة إلى تقییمات إضافیة أم ال (اختبارات ومالحظات وغیرھا من المعلومات)

التخاذ قرار بشأن استمرار األھلیة من عدمھ.
من یحضر اجتماع إعادة التقییم في العادة؟

عنھ، معلم الصف، معلم التربیة الخاصة، مزودو الخدماتالوالد/الوصي، المدیر/المدیر المساعد أو من ینوب
ذات

قبلمندعوتھمتتمممنغیرھمو/أومناسًبا،ھذاكانإذاطفلك،)،SEC(الخاصةالتربیةمنسقالصلة،
المدرسة

و/أو األسرة .
ما الذي تتم مناقشتھ؟

•    یقوم الفریق بمراجعة المعلومات الموجودة وجمیع التقییمات التي قد تكون قد اكتملت.
ا في تلبیة المعاییر باعتباره "طفًال ذا إعاقة تؤثر على أدائھ التعلیمي". •    یناقش الفریق ما إذا كان طفلك مستمّرً

•   یذكر أعضاء الفریق ما إذا كانوا یوافقون أو ال یوافقون على القرار بشأن األھلیة.
ما الذي یتم تقریره؟

ا في تلبیة المعاییر باعتباره "طفًال ذا إعاقة، وبسبب ذلك، یحتاج إلى تربیة یقرر الفریق ما إذا كان طفلك مستمّرً
خاصة وخدمات ذات صلة"

نصائح إلعداد
قیم مدرستك
ومساھماتك

•   فكر في نقاط القوة ونقاط الضعف لدى طفلك.
•    راجع تقاریر التقدم الخاصة ببرنامج التعلیم المفّرد و/أو الشھادات المدرسیة و/أو التقییمات الحدیثة األخرى.

Pointsالحدیثنقاطقسماستخدماالجتماع.ھذامنالمرجوةوالنتائجأسرتكأولویاتاعتباركفيضع•
Talking(أدناه)أفكارك.تنظیمفيللمساعدة

•   اتصل بمركز مصادر اآلباء لمناقشة كیفیة التحضیر لھذا االجتماع.
دوري كوالد أو وصي

أنت عضو قیِّم ومساوي
لآلخرین في الفریق

التعلیمي.

•   شارك بنشاط في المناقشات أثناء االجتماع.
•  كن مرتاًحا وأنت تشارك مداخالتك وأفكارك وأیة مخاوف قد تكون لدیك.

•   اطرح أسئلة واطلب التوضیح حسب الحاجة .
•   ّدد موعد/أطلب اجتماع لبرنامج التعلیم المفّرد، إن كان ذلك ضرورّیًا.

مالحظة: موافقتك مطلوبة للمدرسة التخاذ قرار بشأن األھلیة ، وإجراء أیة تغییرات على أھلیة طفلك ، و/أو إنھاء
األھلیة.

انظر خلفھ

August 2016



أسئلةنقاط الحدیث
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تعاون
الفریق



مشاركة األسرة/المدرسة والتعاون

نعرف من خبرتنا ومن األبحاث أن مشاركة الوالد/الوصي ھي مؤشر قوي على نجاح الطالب في المدرسة. أنت المدافع عن طفلك
والعضو الدائم في الفریق التعلیمي لطفلك. لكي تكون عضًوا فعاالً في الفریق ، إلیك بعض االقتراحات لبناء شراكات إیجابیة

وتعاونیة:

المتمثل في ضمان حصول طفلك على برنامج تعلیمي مناسب. من المھمیشارك فریقك الھدف المھماالعتراف باألھداف المشتركة:
العمل مًعا لتحقیق ھذا الھدف.

أفكارك ومدخالتك ، والتحضیر الجتماعات التربییة الخاصة ، ومعرفةراجع الموارد الموجودة في ھذا الدلیل لتنظیمكن مستعًدا:
حقوقك ومسؤولیاتك. تبادل المعلومات مع اآلخرین. قدم نسًخا من التقاریر الخاصة ذات الصلة أو أمثلة على مھارات طفلك ونقاط

القوة والضعف لدیھ للمساعدة في استنارة الفریق حول االحتیاجات التعلیمیة لطفلك. ال تتردد في طلب المشورة أو األفكار من
اآلخرین.األموروأولیاءطفلك،مدرسةوفریق،)PRC(اآلباءمصادرمركز

أعضاء الفریق بعضھم البعض ویقدرون بعضھم البعض ، بدافع منتنشأ الفرق التعاونیة عندما یحترمتواصل بطریقة فعالة:
ع أعضاء األھداف المشتركة لھم جمیًعا، ویقدرون مساھمات كل عضو في الفریق ، ویقبلون وجھات النظر واآلراء المختلفة. یشجَّ
الفریق على استخدام مھارات االستماع النشط وطرح األسئلة وطلب التوضیح عند الحاجة والتواصل بشكل مفتوح ومباشر. فیما

یلي بعض األمثلة على "جسور" التواصل:

•    ھذه فكرة مثیرة لالھتمام. ھل یمكنك إخباري بالمزید عنھا؟
•    لذا ، یبدو لي كما لو ...

•    أنا مھتم بأفكارك حول ...
•    ھل یمكنك أن تشرح لي كیف سیبدو ھذا في المدرسة؟

•    أنا ال أفھم بوضوح. ھل یمكنك تقدیم مزید من الشرح لھذه الفكرة؟
•    إذا كنت أفھمك بشكل صحیح ، فإن موقفك ھو ...

•    أود أن أحاول شرح أفكار أسرتنا حول ...
•    ماذا یمكن أن تكون بعض البدائل؟

•    سیكون من المساعدة ألسرتنا أن تعطى وقًتا للتفكیر فیما ناقشناه بشأن طفلنا الیوم.
•    أحب أن أسمع من ...

•    إذا لم نكن متأكدین من ھذا القرار اآلن ، فماذا ستكون الخطوات التالیة؟
•    شكًرا لك الستعدادك لمناقشة ھذا األمر بمزید من التفصیل.

وفكر فیما یسیر بشكل جید. أرسل مالحظاتك الذاتیة لتتأكد من أناعترف بمساھمات زمالئك في الفریق ،عّبر عن التقدیر:
الموظفین على درایة بمراقبتك لنمو طفلك.

المھم أن تبقى مدرًكا للھدف المشترك للفریق ... نتائج إیجابیة لطفلك.أثناء العمل مًعا ، منحافظ على التركیز على الطالب:



سیؤدي الحفاظ على تركیز الحدیث نحو الطفل ونحو ھذا الھدف إلى اجتماعات ناجحة ونتائج مثمرة. رّكز على إیجاد الحلول. إذا
لم یتمكن فریقك من التوصل إلى توافق في اآلراء ، فوافق على عدم الموافقة باحترام ، واستفسر عن الخطوات التالیة. یمكنك

حلفيالفرقلدعمدلیلVDOEفرجینیافيالتعلیموزارةولدىمعلومات،علىللحصولPRCمصادراآلباءبمركزاالتصال
/http://www.doe.virginia.gov/special_ed/resolving_disputesعلى:الخالفات

الفریق. على الرغم من أنھ من المھم التركیز على المجال الذي قدإن نجاح طفلك مصدر سرور لجمیع أعضاءاحتفي باإلنجازات:
یحتاج فیھ طفلك إلى دعم مستمر ، ال تنس التفكیر النمو والتطور واإلنجازات الجدیدة وتدوین ذلك أثناء اجتماعات الفریق.

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/resolving_disputes/
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الخاصةوالتربیة

المشرف

المدرسةإدارةمجلس



مفاتیح الوالدین

للنجاح في شراكة اآلباء والمدرسة
لموظفيینبغيالحاضرین،الطالبیكونكلما

منألكثراألمورأولیاءإلىانتباھھمتحویلالمدرسة
اجتماععقدفيترغبكنتإذادقیقتین.أودقیقة

عبرتتواصلكنتإذاللقاء.موعًداحددشخصي،
المعلمینعلىیجبأنھاعتباركفيفضعالھاتف،

ماعادًةالصوتي.بریدھملمراجعةوقتھمتحدیدعادًة
"وقتأثناءقبولھاأواالتصالبإعادةالمعلمونیقوم

ملحة،حاجةلدیككانتإذالھم.المخصصالتحضیر"
وتسلیمھارسالتككتابةالمدرسةسكرتیرةمنفاطلب

مباشرة إلى المعلم.

oالمدرسة.موظفيمعللتواصلطریقةأفضلاكتشف
یستجیببینماالھاتفیة،المكالماتاألفرادبعض
أواإللكترونيللبریدأفضلبشكلاآلخرالبعض

المالحظات المكتوبة.
oعلىالطریقة.االتصالمنالغرضیحددأنیجب

اإللكترونيالبریدأنمنالرغمعلىالمثال،سبیل
یمكنللتواصل،وُكفُؤةفعالةوسیلةیكونأنیمكن
اتصاالتكتبقيأنحاولبسھولة.تفسیرهإساءةأیًضا
علىومقتصرةمختصرةاإللكترونيالبریدعبر

توصیلاألفضلمنممكن.حدألبعدالحقائق
عبرأوشخصًیاأوشفوًیاواألحاسیسالمشاعر
الھاتف.

oللتواصلواألسالیباألوقاتبأفضلالمدرسةزّود
تغییر.ھناككانكلمااالتصالمعلوماتحّدثمعك.

لجھاتكاملوبشكلیمكنمابأسرعاستجب
االتصال بالمدرسة.

oمالحظاتعنبحًثایومًیاطفلكظھرحقیبةتفّحص
االتصاالتأشكالمنغیرھاأوإخباریةرسائلأو
المواقعإلىالوصولكیفیةعنابحثالمدرسة.من

وتحققالتعلیمیة،والمنطقةللمدرسةاإللكترونیة
بانتظام من كون المعلومات محدثة.

oلك،بالنسبةثانیةلغةھياإلنجلیزیةاللغةكانتإذا
فاطلب توفیر المعلومات بلغتك األم.

oقدالمنزلفيظروفأیةحولالمعلوماتشارك
علىالمدرسة.فيسلوكھأوطفلكأداءعلىتؤثر
أحدمرضأوجدیدشقیقوالدةالمثال،سبیل

الوالدین أو وفاة

أولیاء األمور كشركاء مع المدرسة
مًعامجموعاتأوأفرادیتجمععندماالشراكةتتكون
الھدفإلىالوصولیتطلبمشترك.ھدفنحوللعمل
یتمبینماللمسؤولیات.وتقاسًمامتبادًالتعاوًنابنجاح
الشخصیةالشراكاتإلرضاءالمستخدمةالمبادئتنفیذ

نفسھاھيالمبادئھذهأنإالمختلفة،بطرقوالتجاریة
إلى حد كبیر.

عندمالطفلك.واألھماألولالمعلمفأنتوالد،بصفتك
شریكینوالمدرسةأنتتصبحبالمدرسة،طفلكیلتحق
طویلمربًحامشروًعایكونأنكالكمایأملفیما

األجل.
التطورھوالمشتركالھدفالمھم،المشروعھذافي

أنھالبحثمنسنواتتظھرلطفلك.الناجحینوالتعلیم
أطفالھم،تعلیمأنشطةفياألسرمشاركةزادتكلما
الحیاةوفيالمدرسةفينجاًحاأكثرالطفلكانكلما

یوجدالوالمدرسة،الوالدینبینالشراكةفيالعملیة.
حال،أیةعلىالشركاء.اختیارلخیارضئیلةفرصةإال

بطرقوالتصرفالتفكیراختیارالشركاءیستطیع
بینالمثمرةالشراكةإناإلیجابیة.الشراكةتعزز

األساسيللمستفیدكبیرةأرباًحاتدّروالمدرسةالوالدین
- طفلك.

أساسیات الشراكة
التواصل الجید

oالمدرسةوموظفيومدیرهطفلكلمعلمينفسكقّدم
منآخرحدثأيأوالمفتوحالبیتُیعتبراآلخرین.
إلجراءرائًعاوقًتاالمدرسة"إلى"العودةأحداث
المصافحةسوىعلیكمامختصر.شخصيتواصل
العملإلىأتطلعأناجیمي.والدةأنا"مرحًبا،والقول،
یمكنھذهمثلمحادثةإنالعام".ھذامعكبالشراكة

أن تضع نغمة إیجابیة للتواصل في المستقبل.
oلسوءنتیجةغالًبایحدثالتواصلسوءألننظًرا

للتحدثالمناسبالوقتمعرفةالمھمفمنالتوقیت،
مع الموظفین. كقاعدة عامة،



متبادلةمشاركة

oھووالمدرسةالوالدینبینالشراكةفيمساھماتكأھمفإنوالد،بصفتك
وتعزیزللمدرسةطفلكإعدادفيللمساعدةالمدرسةخارجتفعلھما

تعلمھ.
oالمدرسيالمجتمعأوطفلكصفغرفةفيللمساھمةطریقةعنابحث

سبیلعلىلدیك.المتاحوالوقتعملھ،تجیدوماتفعل،أنتریدحسبما
فتطوعالصور،بالتقاطتستمتعوكنتكامیرالدیككانإذاالمثال،
بالفطرة،التنظیمتجیدكنتإذامدرسیة.مناسبةفيالصوراللتقاط

فشارك بالعمل في لجنة للتخطیط لحفلة في غرفة الصف.
oیمنحكالمدرسة.مستوىعلىاألحداثفيللمساعدةالفرصاغتنم

آخرینوموظفینوطالبأمورأولیاءلمقابلةالفرصةالتطوعيالعمل
حولقویةرسالةترسلستكونالمدرسة.مجتمعفيباالندماجوالشعور

القیمة التي تعطیھا للمدرسة، وفي الوقت نفسھ تكون قدوة حسنة لطفلك.
oعلىقادًراتكونالعندماحتىمساھمة،تقدیمفيرغبتكعنأعلن

خاللصعًباأمًراتطوعكیجعلعملكجدولكانإذابنفسك.المشاركة
أوالمنزلمنتذكیرمكالماتإجراءفاعرضالمدرسي،الدوامساعات
فيبھاالقیامیمكنأخرىمشاریعفيالعملأوأسماءلوحاتقص

المنزل وإرسالھا إلى المدرسة مع طفلك.
oأولیاءمشاركةلجنةأوالمدرسة،موقعمجلسفيالعملفيفكر

مدخالتإنالمنطقة.أوللمدرسةأخرىاستشاریةلجنةأواألمور،
مناألعضاءوالسیاسة.القرارصنعمستوىعلىضروریةالوالدین
ومخاوفواھتماماتاحتیاجاتعنللتعبیرالزموناألمورأولیاء

غیرمعاقطفللدیھاالتياألسرنظروجھةتكونماغالًبااألسر.
مدیراسألخاص.بشكلمطلوبةھذهالنظرووجھاتكافًیاتمثیالممثلة

معظمأنبماتوظیف.بطلباتاألعضاءیتقدمكیفالمدرسة
أنقبلكزائرالحضورتستطیعفإنكللجمھور،مفتوحةاالجتماعات

تقرر ما إذا كان ھناك فرصة وترغب في متابعتھا.

االعتراف بمساھمات كل شریك

oبطاقةتكونأنیمكنجید.بعملیقومونعندمایعرفونالناسدع
ومحفًزاكبیًراتشجیًعامنكقصیرةمالحظةوعلیھاالصنعمنزلیة
أودقیقةاألمریستغرقآخر.موظفأليأوللممرضة،أوللمعلم،
البریدأواإللكترونيالبریدعبرقصیرةرسالةلتركفقطدقیقتین
خاصنحوعلىالمفیدمنیكونأنیمكنالتقدیر.عنتعبرالصوتي

إرسال رسالة إیجابیة إلى مدیر الموظف.

فرص ثانیة وبدایات جدیدة

oاللوحامسحثمكامل.وبشكلبسرعةحلھاحاولأخطاء،تقععندما
الشراكةھذهفيوالجھودالطاقةتوجیھھوالھدفقدًما.وامضتماًما

نحو التعلیم الناجح لطفلك.
oحاول االقتراب من كل عام دراسي جدید كفرصة من أجل بدایة جدیدة

المعلمكانإذاالتركیز.علىطفلكقدرةعلىمؤقًتاالمقربیناألقاربأحد
تعدیلأومھماختبارتأجیلعلىقادًرایكونفقدبالموقف،إعالمھتمقد

المدرسةفيإضافيدعمتقدیمأومنزلیةواجبات .

o.یجب إرسال المعلومات المھمة خّطّیًا
oأسئلة.اطرحاالتھامات،كیلمنبدالًمرتبًكا،أومستاًءتكونعندما

كاملة.غیرمعلوماتیكونقدماعلىبناًءسریعةأحكامإصدارقاوم
اطلب من موظفي المدرسة شرح األشیاء باستخدام كلمات تفھمھا.

oتتحدثماغالًباجسدناولغةووجھناوتعبیراتصوتنانبرةأنتذكر
بصوت أعلى من أصوات كلماتنا.

oفيتبدأالأحًدا.تقاطعأالحاولاھتمامك.كلأعِطجیدا.مستمعاكن
صیاغة ردك بینما ال یزال الشخص اآلخر یتحدث.

oمنبدالًكحقیقة،رأًیاماشخصأعطىإذاآراء.أنھاعلىاآلراءاعتبر
أن تجادل اطلب البیانات (معلومات واقعیة) لدعم ھذا الرأي/الحقیقة.

oیمكنجماعي.جھدھوطفلكتعلیماإلمكان.قدر"نحن"لغةاستخدم
لھجومیتعّرضبأنھیشعرتخاطبھالذيالشخصتجعلأن"أنت"للغة

وأنھ لیس متعاوًنا.

األمانة والمحاسبة والثقة

o.أعط وتوقع معلومات كاملة ودقیقة
oعلىالمدرسیةواللقاءاتاالجتماعاتمواعیدضعبالتزاماتك.أوِف

حضورمنتتمكنلمإذامتكرر.بشكلووتابعھاالزمنيجدولك
اجتماع ما، فاتصل مسبًقا إلعادة تحدید موعد لھ.

oكماتصرفالشك.فائدةالناسأعِطالوقت.بمرورُتبنىالكاملةالثقة
لو كانوا في فریقك ما لم یثبتوا خالف ذلك.

االحترام

oتریدهالذيواالحتراماالعتبارمنالمستوىبنفساآلخرینعامل
وتتوقعھ منھم.

oمدرستھفينظركوجھةیتبنىسوفطفلكأناعتباركفيضع
بشكلسیؤثرومعلمیھ،مدرستھحولطفلكیشعركیفومعلمیھ.

مباشر على تقدمھ التعلیمي.
oالمتنوعةالتشكیلةاحترمالمدرسي،المجتمعفيوشریًكاعضًوابصفتك

دفاعكأثناءحتىاآلخرین،والموظفینالطالبومخاوفاحتیاجاتمن
عن االحتیاجات الفردیة لطفلك.



وحاول توجیھ أسئلتك أو مخاوفك إلى الشخص األنسب.

oتعلیمخطةبشأنقراراتالتخاذسلطةلدیھأحدالالخاصة،التربیةحالةفي
برنامجفریققبلمنالقراراتعلىاالتفاقیتمأنیجب).IEP(لطالبمفّرد
األمر.وليیشملالذي،IEPالمفّردلتعلیم

النزاع

oالمشكلة.عنالشخصافصلبغیًضا.تكونأندوناالختالفھوھدفكاجعل
لفترةالمدرسةمعمستمرةبعالقةوطفلكأنتستتمتعالحاالت،معظمفي

حالةفيحتىالعالقة،علىالحفاظطفلكمصلحةمنالنزاع.انتھاءبعدطویلة
وجود خالف حاد.

oمنأبًدااألطفالیستفیدالالسن.كباربینالسنكبارمشاكلعلىحافظ
إدخالھم في النزاع، وقد یشعروا بآثاره السلبیة لفترة طویلة بعد انتھاء النزاع.

oالمشكلةحلمنتتمكنولممعینموظفمعومستمردائمنزاعلدیككانإذا
معھ بشكل مباشر بنجاح، فاطلب التحدث مع رئیسھ المباشر.

oًأوالحلولعلىركزوتشریحھا،المشكلةتحدیدعلىوالنقاشالطاقةكلتركیزمنبدال
العالجات الممكنة.

oلتجربةاستعدادعلىكنللقلق،مثیرةنقطةمعالجةكیفیةحولخالفھناكیكونعندما
الفترةخاللالمعلوماتلجمعخطةوجودمنتأكدتجریبي.أساسعلىجدیدشيء

معالتعاملیتمعندماال.أمالجدیدةالخطةاستمرارینبغيكانإذامالتحدیدالتجریبیة
النزاع بشكل جید وحلھ بشكل صحیح، فقد یؤدي ذلك في النھایة إلى نتائج إیجابیة لطفلك.

الشركاءیكتسبأیًضا.مفیًدایكونقدأنھإالصعًبا،أمًراشراكةفيالعملیكونقدبینما
وتقاسمالمتبادلالتعاونخاللمنجدیدة.مھاراتیتعلمواوقدجدیدةنظروجھات

فيالمتمثلالنھائيھدفھاتحققأنوالمدرسةالوالدینبینللشراكةیمكنالمسؤولیات،
تمكین طفلك من النجاح في التعلیم وفي الحیاة العملیة.

السابقةالنزاعاتأوالقضایاعنالنظربغضالمعنیین،لجمیع .

الشراكةتحدیات

مختلفةوآراءنظرووجھاتتوقعات

oفإنمتماثالن،الشخصانكانإذاأنھالزواج،شراكةعنوقیلسبقلقد
قدللغایة،صعبةالشراكةتجعلالتيذاتھااالختالفاتإنلھ!داعيالأحدھما
ویستفیدونمعقدةواحتیاجاتھماألطفالإنللعالقة.القوةمصدرأیًضاتكون

من النظر إلیھا والتعامل معھا بأكثر من طریقة.
oفيالطاولة.إلىمعھشخصكلیحضرماأساسعلىالشراكاتتؤسس

شؤونفيخبیرالوالدبصفتكأنتوالمدرسة،الوالدینبینالشراكةحالة

الخبرةمنبھخاصبمجالالمدرسةطاقمفيشریككلیتمتعطفلك.
االحتیاجاتیلبيكیفاآلخرمنیتعلمأنمنھمالكلیمكنالتعلیمیة.والتجربة

النمائیة والتعلیمیة للطفل بشكل أفضل.

المعرفة أو القوة غیر المتكافئة

oماغالًباأطفالھم،حولالمعرفةمنالمزیدلدیھماآلباءأنحینفي
التعلیميالنظامبمعرفةاألمریتعلقعندمامواتغیروضعفيیكونوا
اآلباءیفھمأنالمھممنخاص.بشكلالخاصةوالتربیةعامبشكل

أولیاءدلیلواقرأاطلبالنظام.عملوكیفیةومسؤولیاتھمحقوقھم
دلیلھناكالمحلیة.المدرسةمنأو/والتعلیمیةالمنطقةمناألمور
اإلعاقة،ذوياألطفالأمورأولیاءومسؤولیاتحقوقحولمجاني

Parents Can Be the Key،مركزمنمتاحPACER،
باإلضافة إلى العدید من المواد والمصادر األخرى الصدیقة لآلباء.

سوء فھم األدوار والمسؤولیات

oفھمسوءإلىالشراكاتتواجھھاالتيالصعوباتإرجاعیمكنماغالًبا
اطرحالمختلفة.المھامعنالمسؤولھوومنشریك،كلدورحول
بشأنالقراراتاتخاذسلطةلدیھمالموظفینأيتعرفحتىأسئلة

مختلف القضایا. اكتشف ما ھي "السلسلة القیادة"،



التواصل في عملیة التربیة الخاصة

صادقةبطریقةتواصلبوضوح.مشاكلكاذكر●
ومباشرة.

طریقةاألسئلةطرحیكونأنیمكنأسئلة.اطرح●
التواصلخطعلىوالحفاظمانقطةلتوضیحفعالة

مفتوًحا.

الشخصإلىواألسئلةالمالحظاتتوجیھیجب●
الذي یستطیع معالجتھا أو اإلجابة عنھا بأفضل شكل.

المرةفيصوتكُیسَمعلمإذامخاوفكتقدیمأعد●
األولى.

الوالدعلىأبًدایجبالنفسك.منواثًقاكن●
متابعةأوأسئلةطرحعنداإلحراجأوبالذنبالشعور

الخدمات المناسبة للطفل بحزم، فھذا دورك وحقك.

لدىوالأنتلدیكلیسأنھتذكرمًعا.اعملوا●
إلیجادكفریقمًعااعملوااإلجابات.جمیعالمحترفین

توفیر-الھدفنفسلدیھاالجتماعفيشخصكلحلول.
برنامج تعلیمي مناسب للطفل.

الفعالةالمشاركةفيوالرغبةاإلعدادھوالفعالاالتصالمفتاح
في تخطیط البرنامج التعلیمي للطفل.

)IEP(المفّردالتعلیمبرنامجاجتماعاتتعد
منمھمةأجزاءاألخرىالمدرسیةواالجتماعات

ماإلىالوالدمسؤولیةتمتدللطفل.التعلیميالبرنامج
أنكماالتفسیرات.وقبولالموافقةإعطاءمنأبعدھو

وجمعللمناقشةالمشكالتوطرحاألسئلةطرح
المعلومات وتوضیح النقاط جزٌء من دور الوالد.

اجتماعاتإلىآخرشخصإحضارللوالدینیمكن
إلفادةمًعایعملونالمشاركینجمیعالخاصة.التربیة

الطفل. الوالد ھو عضو مھم جدا في الفریق.

فھمإلىیؤديمااتجاھین،فيیعملالفعالاالتصال
اتخاذإلىجمیًعایحتاجونالذینواآلباءالمھنیینودعم

لتعزیزللطفل.التعلیميالبرنامجبشأنفعالةقرارات
التواصل الھادف، یمكن للوالدین:

التأكد من بقاء التركیز على الطفل.●

علىمقدًماعلوعلىكناستعداد.علىكن●
یجبالتيواألسئلةمناقشتھایجبالتيالمھمةالنقاط

نقطةكلعلىإشارةوضعأمامكدّونھاطرحھا.
فور أن تتم معالجتھا.

جمععلىاالستماعسیساعدكاستمع.●
النظروجھاتفھموعلىطفلكعنمعلومات
األخرى.





جھات االتصال الرئیسیة



فریقنا
الطالب: ________________________الوالد (الوالدان/الوصي: _________________________

الھام الدراسي: _________________________المدرسة: __________________________

الھاتفالبرید اإللكترونياإلسمعضو الفریق

مسؤول الحالة/مراقب/معلم (معلمو تربیة
خاصة)

مساعد (مساعدو) تربیة خاصة / مساعد (مساعدون)
متخصصون

معلم (معلمو تعلیم عام

إخصائي عالج نطق ولغة

مرشد مدرسي

إخصائي عالج وظیفي

منسق تقل (المرحلة الثانویة)



إخصائیون (توحد ، سمعیات ، نظر ، سمع ، سلوك ،
تكنولوجیا مساعدة ، إلخ)

مدیر/مدیر مساعد/من ینوب عنھ

)SEC(خاصةمنسقتربیة

ممرض/مساعد في العیادة

إخصائي نفسي مدرسي

باحث اجتماعي مدرسي

الھاتفالبرید اإللكترونياإلسمأعضاء فریق إضافیون*

* قد یشمل الفریق اختصاصي سمع ، ومعلم ضعاف سمع ، واختصاصي نظر ، ومدرب وظیفي ،
ومعالج طبیعي ، وممثلین بین الوكاالت وغیرھم.



ضباط اتصال اآلباء للتربیة الخاصة
واآلباءالمعلمینواتحاد)PRC(اآلباءمصادرمركزیسعى،مدرستكفيالفریقأعضاءإلىباإلضافة
مدرسةكلفياألمورأولیاءمن2-1عنیقلالماتحدیدإلى)SEPTA(أرلینغتونفيالخاصةللتربیة

لیكونوا بمثابة منسقي اتصال مع أولیاء األمور في مجال التربیة الخاصة. مسؤولو االتصال باآلباء ھم
اآلباء الذین لدیھم طفل یتلقى خدمات تربیة خاصة ، ویعملون كنقاط اتصال لألسر وقنوات للمعلومات بین

اآلباءواتحادات،SEPTAأرلینغتونفيالخاصةللتربیةواآلباءالمعلمینواتحاد،اآلباءمصادرمركز
والمعلمین في المدارس المحلیة واألسر. یمكن االطالع على بیانات االتصال الخاصة بضباط االتصال

/www.apsva.us/prc/parentliaisonsعلى:

ضابط (ضباط) اتصال اآلباء
الھاتفالبرید اإللكترونياإلسمللتربیة الخاصة

النقلحركات

http://www.apsva.us/prc/parentliaisons/


حركات النقل الرئیسیة وكیفیة التحضیر

طوال فترة الطفولة والمراھقة ، یمر جمیع األطفال بالعدید من حركات النقل. تحدث التنقالت كل عام عندما ینتقل الطفل من
صف إلى آخر ، وتحدث أیًضا عندما ینتقل األطفال من مدرسة أو برنامج إلى آخر.

نحن نعلم أن التنقالت تتسبب في بعض األحیان في حالة من عدم التیقن والتوتر للطالب واألسر. تسمح التنقالت المخططة
بالحركة السلسة من برنامج و/أو صف و/أو مدرسة إلى أخرى. أثناء االستعداد للتنقالت ، كن استباقًیا ، واعمل عن كثب مع

الفریق التعلیمي لطفلك لتحدید الدعم الذي سیحتاجھ طفلك أثناء انتقالھ إلى بیئة جدیدة ، وثقف نفسك حول خیارات البرنامج.

الثانویةوالمدرسةاإلعدادیةوالمدارساألطفاللریاضإعالمیةلیالي)APS(العامةأرلینغتونمدارستستضیف،عامكلفي
والجامعة. ھذه التجمعات الكبیرة مصممة لتوفیر معلومات حول الخیارات والبرامج المدرسیة لجمیع األسر. باإلضافة إلى

جلسات)PRC(اآلباءمصادرمركزفيالمتخصصونیقدمالعامة،آرلینغتونمدارستستضیفھاالتياإلعالمیةاللیالي
ومعلومات عن حركات النقل المختلفة المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة على وجھ التحدید ، وسیكون من دواعي سرورھم

المساعدة في ربط األسر بالمصادر واالتصال بالوالدین إلرشاد عملیة صنع القرار أثناء عملیات النقل.

تقدم كل مدرسة ابتدائیة ومتوسطة وثانویة في أرلینغتون سلسلة متصلة من الخدمات للطالب ذوي اإلعاقة ، وھناك أیًضا برامج
التربیةبرامجحولالمزیدلمعرفة.22سنحتى)Pre-K(الروضةقبلمامرحلةمنمتاحةالمقاطعةمستوىعلىمتخصصة
/https://www.apsva.us/countywide-programsزیارة:یرجى،العامةمدارسآرلینغتونفيالخاصة

https://www.apsva.us/countywide-programs/


تشمل حركات النقل المحددة التي یمكن توقعھا من قبل األسر لتستعد لھا:

الطفولة المبكرة إلى مرحلة ما قبل الروضة

)PIE(الرضعحولالوالدینتعلیمبرنامجباسمغالًباإلیھا(یشارالمبكرالتدخلخدماتمناألطفالینتقلقد،أرلینغتونفي
Childنظامإلىویدخلون FindالروضةقبلمالمرحلةالعامةمدارسفيPre- Kكانوا:إذا

و،القادمالدراسيالعاممنسبتمبر30بحلولسنتینیكملوا•
•  وجد أنھم مؤھلون للحصول على خدمات التربیة الخاصة من قبل مدارس أرلینغتون العامة و/أو نظام     مدارس

عامة آخر في الوالیات المتحدة.

عندما یبلغ األطفال سن الثالثة ال یعودوا مؤھلین للحصول على خدمات التدخل المبكر ضمن برنامج تعلیم الوالدین حول الرضع
)PIE.(یوجدالخاصة.للتربیةمؤھلینتجدھمالذینللطالبوالخدماتالبرامجمنمتصلةسلسلةالعامةأرلینغتونمدارستقدم

في معظم المدارس االبتدائیة برنامج تربیة خاصة لمرحلة ما قبل الروضة (من بین مجموعة متنوعة متوفرة في السلسلة
الذيالحيفيابتدائیةبمدرسةیلتحقونPre-Kالروضةقبلمابرنامجإلىبحاجةھمالذینالطالبمعظموإن،المتصلة)

یقیمون فیھ. على أیة حال ، من وقت آلخر ، قد یوصي فریق برنامج التعلیم المفّرد بتنسیب آخر. بإمكان الموظفین في مركز
مصادر اآلباء اإلجابة عن األسئلة وتقدیم معلومات لمساعدة األسر على اتخاذ قرارات مستنیرة حول التنسیب والخدمات كجزء

من فریق برنامج التعلیم المفّرد الخاص بأطفالھم.

مرحلة ما قبل الروضة إلى الروضة

أنمنالرغمعلى،سبتمبر30بحلولسنوات5فیھیبلغونالذيالعامفياألطفالریاضبرامجإلىاألطفالمعظمینتقل
مؤھالًطفلكیصبحأنبعدسبتمبر.30بحلولسنوات6فیھایبلغونالتيالسنةحتىأطفالھمینتظرأنیختاروناآلباءبعض

للتربیة الخاصة ، ستعمل أنت وأعضاء آخرون في فریق برنامج التعلیم المفّرد مًعا لتحدید المكان المناسب لطفلك بناًء على
احتیاجاتھ التعلیمیة الخاصة بھ. یجب على األسر حضور ورش عمل یعقدھا مركز مصادر اآلباء مركز مصادر اآلباء حول
االنتقال إلى روضة األطفال ، وقد تختار أیًضا زیارة المدارس االبتدائیة خالل أحداث البیوت المفتوحة لألسر المحتملة. یمكن

لموظفي مركز مصادر اآلباء المساعدة في اإلجابة عن األسئلة لمساعدة األسر في االستعداد لھذا االنتقال.

من االبتدائیة إلى المتوسطة (الصاعدون للصف السادس)

في أرلینغتون ، تشمل المدارس االبتدائیة مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الخامس. الطالب الصاعدون إلى الصف السادس
الصاعد یلتحقون بإحدى مدارس أرلینغتون المتوسطة. مع اقتراب طفلك من الصف الخامس ، سیبدأ فریق برنامج التعلیم المفّرد

الخاص بك في مناقشة احتیاجات طفلك في المدرسة اإلعدادیة والتخطیط النتقال طفلك. تشجع األسر على حضور اللیلة
اإلعالمیة للمدرسة اإلعدادیة للتعرف على المدارس المتوسطة والبرامج في أرلینغتون ، ویجب االتصال بمركز مصادر اآلباء

للحصول على المعلومات والدعم.



من المدرسة اإلعدادیة إلى المدرسة الثانویة (الطالب الصاعدون للصف التاسع)

Stratfordبرنامجباستثناء،12إلى9منالصفوفأرلینغتونفيالثانویةالمدارستشمل Programوبرنامج
HB-Woodlawn،التعلیمبرنامجفریقسیبدأ،اإلعدادیةالمدرسةنھایةاقترابمع.12إلى6منالصفوفیشملالذي

المفّرد في التخطیط النتقال الطالب إلى المدرسة الثانویة. یستطیع الوالدان أیًضا االتصال بمركز مصادر اآلباء للحصول على
مزید من المعلومات والدعم.

14عمر

تشیر لوائح وزارة التعلیم في فیرجینیا التي تحكم التربیة الخاصة إلى أنھ قبل أن یلتحق طفلك بالمدرسة الثانویة (الثانویة) ، ولكن
المفّردالتعلیمبرنامجفریققررإذا،أقل(أوعاًما14طفلكیبلغعندماسارًیایكونمفّردتعلیمبرنامجأولیتجاوزالموعدفي

أنھ كذلك مناسب) ، یجب أن یتضمن برنامج برنامج التعلیم المفّرد الخاص بطفلك ما یلي:
•  أھداف ما بعد المرحلة الثانویة المتعلقة بالتدریب والتعلیم والتوظیف ، وإذا كان ذلك مناسًبا ، المھارات

الحیاتیة االستقاللیة للطالب ؛ و
• خدمات االنتقال ، بما في ذلك المقررات الدراسیة واألنشطة مثل التدریس والخدمات ذات الصلة

والخبرات المجتمعیة.

سن البلوغ

تمقدبأنھیفیدبیاًنا)IEP(المفّردالتعلیمبرنامجیتضمنأنیجب،)18(الرشدسنطفلكبلوغمناألقلعلىواحدعامقبل
اتخاذلمواصلةترتیباتاتخاذیمكنكحال،أیةعلى.18سنفيطفلكإلىمنكستنتقلالتيبالحقوقوطفلكأنتإبالغك

قرارات تعلیمیة نیابة عن طفلك البالغ من خالل إجراءات الوصایة أو التوكیل أو الشھادة. للحصول على معلومات إضافیة ،
www.doe.virginia.gov/special-ed/index.shtmlإلى:الرجوعیرجى

•   یجوز أن یستمر الطالب ذوو اإلعاقة في تلقي التربیة الخاصة إلى أن یحصلوا على دبلوم قیاسي أو
دبلومعلىبعدیحصلوالمالذین(الطالبعاًما.22سنبلوغھمحتىو/أو،متقدمةدراساتدبلوم
لتلقيمؤھلینیبقونسبتمبر30بعد22سنإلىویصلون،المتقدمةالقیاسیةالدراساتدبلومأوقیاسي

لتلك السنة الدراسیة.) یبقى العدید من الطالب فيمؤھل لتلقي الخدماتالخدمات لتلك السنة الدراسیة.)
مدارس الحي أو ، بناًء على قرارات فریق برنامج التعلیم المفّرد ، یجوز أن یتلقوا أیًضا خدمات في

Stratfordبرنامجمثلالمقاطعةمستوىعلىبرنامج ProgramللتوظیفاالستعدادبرنامجأوProgram for
Employment Preparedness (PEP.(للتوظیفاالستعدادبرنامج)PEP(دراسيفصلعنعبارةھو

مجتمعي من أجل خبرة عمل مدعومة ، وتدریب على السفر مدعوم ، وتدریب على العیش المستقل
Arlingtonفيالموجود Career Center.

ما بعد المدرسة الثانویة إلى الجامعة أو المھنة

یبدأ التخطیط لمرحلة االنتقال بعد المرحلة الثانویة قبل ھذا االنتقال بعدة سنوات. من خالل عملیة برنامج التعلیم المفّرد ، تبدأ
األسر والطالب والموظفون في مناقشة أھداف ما بعد المرحلة الثانویة بناًء على التقییمات المناسبة للعمر ، مع مراعاة نقاط قوة

الطالب وتفضیالتھ واھتماماتھ. كما تبحث فرق برنامج التعلیم المفّرد أیًضا خیارات الدبلوم. كل مدرسة ثانویة في أرلینغتون
لدیھا منسق نقل لدعم ھذه العملیة. یقدم منسقو النقل المساعدة الفنیة والدعم لفرق برنامج التعلیم المفّرد. اتصل بمدرستك أو

بمركز مصادر اآلباء لمعرفة كیفیة الوصول إلى منسق النقل في مدرستك ، واشترك في إحدى ورش العمل الخاصة باالنتقال ما
بعد المرحلة الثانویة في مركز مصادر اآلباء. یرجى أیًضا الرجوع إلى المعلومات المتاحة على صفحة خدماتاالنتقال في

APSالعامةبوسطنمدارس Transition Servicesالموقع:علىhttp://www.apsva.us/page/20922

http://www.doe.virginia.gov/special-ed/index.shtml
http://www.apsva.us/page/20922


كیف یمكن لألسر االستعداد للتنقالت؟

اتخاذھاواألسرللطالبیمكنالتيالخطواتعلىللتعرف)PRC(اآلباءمصادربمركزاتصل•
لالستعداد لعملیة انتقال سلسة.

Schoolبرنامجفياشترك• Talkلتعلیمفرصحولإشعاراتلتلقيالعامةآرلینغتونبمدارسالخاص
APSاإلعالمیةواللیاليالوالدین Information Nightsاختر)APS School Talkعلى

www.apsva.us/-تحدیدمنتأكدParent AcademyوSpecial Education / Parent Resource
Center.(االنتقال.حركاتحولالوالدینتعلیمجلساتمنالعدیداآلباءمصادرمركزیقدمكتفضیالت

سّجل للحضور.

Schoolالمدارس"خیاراتصفحةفيوابحثالعامةآرلینغتونلمدارساإللكترونيالموقعبزیارةقم•
Options"وخیاراتالمقاطعةمستوىعلىوالبرامجالمدارسخیاراتحولمعلوماتعلىللحصول

./https://www.apsva.us/school-optionsعلى:المدرسيالنقل

•   في وقت مبكر من العام ، ابدأ أحادیث مع فریق برنامج التعلیم المفّرد الخاص بطفلك. حّضر قوائم
باألسئلة التي تفكر فیھا أسرتك واطلب مدخالت حول احتیاجات طفلك أثناء االنتقال. من وقت آلخر ، قد

تنظر فرق برنامج التعلیم المفّرد ببرامج بدیلة للطالب ذوي اإلعاقة. تجدون معلومات حول برامج
-https://www.apsva.us/student-servicesعلى:المقاطعةمستوىعلىالخاصةالتربیة

special-education/special- education-office-of/countywide-programs

’APSالعامةآرلینغتونمدارسعنالصادرالمحتملةوالنتائجفرجینیادبلومخیاراتراجع• Virginia
Diploma Options and Possible Outcomesالدلیل).ھذافي(المضمنة

I’mمصممأنافرجینیالمشروعاإللكترونيالموقعبزیارةقم• Determinedعلى
www.imdetermined.org

•   یمكن ألسر الطالب الذین یسعون للحصول على خبرات تعلیمیة ما بعد المرحلة الثانویة معرفة المزید
-www.going-toالموقععلىاإلعاقةذويللطالبالجامعيوالدعمالبرامجحول college.orgو

www.thinkcollege.net

•   تعرف على المزید حول التخطیط الذي یركز على الشخص على:
http://www.personcenteredpractices.org/launch_vpbs.html

•   حضور اللیالي اإلعالمیة لمدارس آرلینغتون العامة ، وأنشطة البیت المفتوح للمدارس ، وجلسات
PRCاآلباءمصادرمركزفياالنتقال Transition Sessions،و“Future Quest”منتدى)

مجاني وإقلیمي مھني ینظم وكل عامین للطالب ذوي اإلعاقة وأولیاء األمور والمھنیین). لمعرفة المزید حول
Future Quest،بزیارةقمhttp://futurequest.gmu.edu./.

http://www.apsva.us/
http://www.apsva.us/school-options/
http://www.apsva.us/school-options/
http://www.apsva.us/school-options/
http://www.apsva.us/student-services-special-education/special-
http://www.apsva.us/student-services-special-education/special-
http://www.apsva.us/student-services-special-education/special-
http://www.apsva.us/student-services-special-education/special-
http://www.imdetermined.org
http://www.thinkcollege.net/
http://www.personcenteredpractices.org/launch_vpbs.html
http://futurequest.gmu.edu/


Fast Fact2010(أبریل(

االنتقال الثانوي: لماذا من المھم التخطیط مبكًرا.

عملیةضمنلتكونالمصممةاألنشطةمنمنسقةمجموعةأنھعلىالثانوياالنتقال2004لعام)IDEA(اإلعاقةذوياألفرادتعلیمقانونُیعّرف
موجھة نحو نتائج ، تركز على تحسین التحصیل األكادیمي واألداء الوظیفي لتسھیل االنتقال من المدرسة إلى أنشطة ما بعد المدرسة. والغرض من

مناالنتقالسیسھلالذيالوظیفيواألداءاألكادیميالتحصیلالجیدالتخطیطیعالجأنیجب؛مماثل16و14سنفيللشباباالنتقالتخطیط
المدرسة إلى أنشطة ما بعد المدرسة مثل التعلیم ما بعد الثانوي ، والتعلیم المھني والتقني ، والتوظیف المتكامل ، والتعلیم المستمر وتعلیم الكبار ،

وخدمات الكبار ، والعیش االستقاللي ، والمشاركة المجتمعیة.



ألنعاًما14الطالبیبلغعندماسارًیالیكون)IEP(مفّردتعلیمبرنامجأولیتجاوزالموعدفي)LEAs(المحلیةالتعلیمیةالوكاالتتبدأأنیجب
خیارات دبلوم المدرسة الثانویة والمقررات الدراسیة التي تبدأ قبل الصف الثامن ستمكن الطالب من الوصول إلى المقررات الدراسیة للمدرسة

الثانویة الالزمة للتخرج. عندما یناقش أعضاء فریق برنامج التعلیم المفّرد خیارات الدبلوم ، یجب علیھم الرجوع إلى متطلبات التخرج الواردة في
Regulationsفرجینیافيالعامةالمدارساعتمادلمعاییرالمنظمةالتعلیمات Establishing Standards for Accrediting Public

Schools in Virginia.للطالبالفردیةاالحتیاجاتتحددللعمرمناسبةانتقالتقییماتعلىالتخطیطیعتمد،عاًما16و14،العمرینكالعند
ونقاط القوة لدیھ وتفضیالتھ واھتماماتھ. قد تشمل تقییمات االنتقال مالحظات ، ومقابالت ، وقوائم جرد ، وتقییمات للحالة ، وتقییمات رسمیة وغیر

رسمیة ، وكذلك تقییمات أكادیمیة. تشمل خدمات االنتقال األنشطة الالزمة لمساعدة الطالب في الوصول إلى أھداف ما بعد المرحلة الثانویة
ومقررات دراسیة لدعم أھداف ما بعد المرحلة الثانویة. قد تشمل أنشطة االنتقال التعلیم وخدمات ذات صلة وخبرة مجتمعیة والتوظیف وأھداف

معیشیة أخرى للبالغین ومھارات الحیاة الیومیة وتقییم مھني وظیفي. یجب إجراء مناقشة مع الطالب وأولیاء األمور ، وآخرین حسب الحاجة ، لتحدید
أھداف ما بعد المرحلة الثانویة أو الرؤیة لما بعد المدرسة للطالب. أھداف ما بعد المرحلة الثانویة قابلة للقیاس ویجب أن تستند إلى تقییمات لالنتقال
مناسبة للعمر ومرتبطة بالتدریب والتعلیم والتوظیف ومھارات المعیشة المستقلة ، عند الضرورة. باإلضافة إلى ذلك ، تستند األھداف إلى احتیاجات

تقدممعالتغیراتمالحظةیمكن،سنوًیاIEPالمفّردالتعلیمبرنامجتحدیثیتمأنھبماواھتماماتھ.وتفضیالتھلدیھالقوةنقاطمراعاةمع،الطالب
المفّرد.التعلیمبرنامجفيالمشتركةوالروابطالمسؤولیاتتناولیجب،مناسًباذلككانإذاذلكقبلأو،16سنفيالسن.فيالطالب

یجب تقدیم ملخص أداء للطالب عند تخرجھ من البرنامج الثانوي. یتضمن الملخص الذي سیساعد الطالب على االنتقال إلى بیئات ما بعد المرحلة
الثانویة ما یلي:

•   التحصیل األكادیمي - ما یعرفھ الشاب مثل القراءة والكتابة والحساب والمستھلك والمالیة الشخصیة ومھارات التعلم؛ االستدالل والتواصل
والمعالجة ، بما في ذلك التسھیالت والدعم والتعدیالت المطلوبة ، وما إلى ذلك ؛

•   األداء الوظیفي - السلوك عبر بیئات مختلفة مثل كیفیة تفاعل الشاب مع أقرانھ في المدرسة ، في المجتمع ، في العمل؛ والرعایة الذاتیة ، والتنقل ،
وتقریر المصیر ، والسالمة ، ومھارات األداء التنفیذي ، بما في ذلك التسھیالت والدعم المطلوب ، وما إلى ذلك ؛

• الدعم - التسھیالت ، والتعدیالت ، والتكنولوجیا المساعدة أو غیرھا من أشكال الدعم التي قد یحتاجھا الطالب لیكونوا ناجحین في بیئات ما بعد
المرحلة الثانویة. و

•   الخطوات التالیة - توصیات لتحقیق أھداف ما بعد المرحلة الثانویة مثل حضور التوجیھ الجامعي ، واالجتماع مع إدارة خدمات إعادة التأھیل ،
واللقاء بمستشار خدمات اإلعاقة في كلیة المجتمع ، واالحتفاظ بملف من وثائق حدیثة لإلعاقة ، وتعبئة طلبات التوظیف ، وما إلى ذلك.

للمزید من المعلومات:
علىالطالبیةوالخدماتالخاصةالتربیةبقسماتصلأوwww.doe.virginia.govفرجینیا:فيالتعلیمبوزارةالخاصاإللكترونيالموقع
Virginia(711الرقمعلىالنصیةالرسائلبمستخدمياتصل،804-225-2932،1-800-422-2083 Relay(

http://www.doe.virginia.gov/




8VAC(القیاسيالدبلوممساقمتطلبات 20-131-50.B(

الوحدات الدراسیة القیاسیة:مجال التخصص
یبدأ سریانھا مع طالب
الصف التاسع ألول مرة

بعدهوما2012-2011في

الوحدات الدراسیة المعتمدة: ساریة المفعول مع طالب الصف التاسع
بعدهوما2004-2003فيمرةألول

:SOLsالـكالفيالنجاحدرجةعلىالحصولیجب4اللغة اإلنجلیزیة
القراءة11اإلنجلیزیةاللغة•
الكتابة11اإلنجلیزیةاللغة•

الریاضیات
من بین:مساقین مختلفین على األقلاختر
وتحلیلالجبروظائف،الھندسة،Iالجبر

مساقاتمنغیرھاأو،IIالجبر،البیانات
.IIالجبرمستوىفوقالریاضیات

التالیة:SOLsالـمنواحدةفيالنجاحدرجةعلىالحصولیجب3
إحدى قواعد العمل القیاسیة التالیة:

1الجبر•
•   الھندسة

IIالجبر•

علم المختبرات
اختر مساقات من تخصصین علمیین مختلفین على

األقل:
علوم األرض أو األحیاء أو الكیمیاء أو الفیزیاء.

التالیة:SOLsالـمنواحدةفيالنجاحدرجةعلىالحصولیجب3
•  علوم األرض

•  االحیاء
•  الكیمیاء

التاریخ والعلوم االجتماعیة
یجب أن تشمل المساقات التي یتم إكمالھا لتلبیة ھذا

المطلب ما یلي:
تاریخ الوالیات المتحدة/فرجینیا، وحكومةكل من

باإلضافة إلى مساقالوالیات المتحدة/فرجینیا -
إما في تاریخ العالم أو جغرافیة العالم أوواحد

.كلیھما.

التالیة:SOLsالـمنواحدةفيالنجاحدرجةعلىالحصولیجب3

م1500حتىالعالمتاریخ•
م1500بعدالعالمتاریخ•

•  جغرافیة العالم
•   تاریخ الوالیات المتحدة/فرجینیا

2الصحة والتربیة البدنیة
اللغات األجنبیة أو الفنون الجمیلة أو التعلیم

المھني والتقني
یجب أن تشمل الوحدات الدراسیة المجمعة لتحقیق
ھذا المطلب وحدة دراسیة واحدة في الفنون الجمیلة

أو الفنون األدائئیة أو التعلیم المھني والتقني.

2

1االقتصاد والمالیة الشخصیة

مواد اختیاریة
یجب أن تتضمن المساقات التي تؤخذ لتلبیة ھذا

مادتین اختیاریتین متتابعتین على األقل.المطلب

4

اختبار من اختیار الطالب
یمكن للطالب استخدام اختبارات إضافیة لتجمیع

وحدات دراسیة معتمدة في:
علوم الكمبیوتر أو التكنولوجیا أو التعلیم

المھني/التقني أو االقتصاد أو مجاالت أخرى.

باستثناء،أعالهمذكورتخصصمجالأيمنإضافًیاواحًداSOLاختر
اللغة اإلنجلیزیة.

226المجموع

أیًضا:الطالبعلىیجب،2014-2013فيمرةألولالتاسعالصفیدخلونالذینالطالبمعبدًءامالحظة:
• الحصول على شھادة تعلیم مھني وتقني معتمدة من مجلس اإلدارة ، و

• إكمال مساق افتراضي واحد بنجاح ، وھو قد ال یحمل ائتماًنا.



8VAC(المتقدمةالدراساتدبلوممساقمتطلبات 20-131-50.C(

الوحدات الدراسیة القیاسیة:مجال التخصص
یبدأ سریانھا مع طالب
الصف التاسع ألول مرة

وما2012-2011في
بعده

الوحدات الدراسیة المعتمدة: یبدأ سریانھا لطالب الصف التاسع في
بعدهوما2000-2001

:SOLsالـكالفيالنجاحدرجةعلىالحصولیجب4اللغة اإلنجلیزیة
القراءة11اإلنجلیزیةاللغة•

الكتابة11اإلنجلیزیةاللغة•
الریاضیات
من بین:مساقات مختلفة على األقلاختر ثالثة

منغیرھاأوIIالجبر،الھندسة،Iالجبر
.IIالجبرمستوىفوقالریاضیاتمساقات

التالیة:SOLsالـمناثنتینفيالنجاحدرجةعلىالحصولیجب4
Iالجبر•

•   الھندسة
IIالجبر•

علم المختبرات
ثالثة تخصصات علمیة مختلفةاختر مساقات من

على األقل:
علوم األرض أو األحیاء أو الكیمیاء أو الفیزیاء.

التالیة:SOLsالـمناثنتیناثنتینفيالنجاحدرجةعلىالحصولیجب4
•  علوم األرض

•  االحیاء
•  الكیمیاء

التاریخ والعلوم االجتماعیة
یجب أن تشمل المساقات التي یتم إكمالھا لتلبیة ھذا

المطلب ما یلي:
وحكومةفرجینیا،/المتحدةالوالیاتتاریخمنكل

مساقینإلىباإلضافة-فرجینیا/المتحدةالوالیات
..كلیھماأوالعالمجغرافیةأوالعالمتاریخفيإما

التالیة:SOLsالـمناثنتینفيالنجاحدرجةعلىالحصولیجب4

م1500حتىالعالمتاریخ•
م1500بعدالعالمتاریخ•

•  جغرافیة العالم
•   تاریخ الوالیات المتحدة/فرجینیا

2الصحة والتربیة البدنیة
اللغات االجنبیة

تشمل المساقات التي تلبي ھذا المطلب:
سنوات في لغة واحدة.ثالث
أو

في كل لغة من لغتین مختلفتین.سنتان

3

1اللغات األجنبیة أو التعلیم المھني والتقني

1االقتصاد والمالیة الشخصیة

3مواد اختیاریة

اختبار من اختیار الطالب
یمكن للطالب استخدام اختبارات إضافیة لتجمیع

وحدات دراسیة معتمدة في:
علوم الكمبیوتر أو التكنولوجیا أو التعلیم

المھني/التقني أو االقتصاد أو مجاالت أخرى.

باستثناء،أعالهمذكورتخصصمجالأيمنإضافًیاواحًداSOLاختر
اللغة اإلنجلیزیة.

269المجموع



قدوھو،بنجاحواحًداافتراضّیًامساًقایكملأنالطالبعلىیجب،2014-2013فيمرةألولالتاسعالصفیدخلونالذینالطالبمعبدًءامالحظة:
ال یحمل ائتماًنا.

تعریفات ومعلومات داعمة
سن األھلیة

ُیقصد بـ "سن األھلیة" جمیع األطفال المؤھلین ذوي اإلعاقة الذین لم
یتخرجوا بشھادة ثانویة عامة قیاسیة أو متقدمة والذین یحتاجون ، بسبب
ھذه اإلعاقات ، إلى تربیة خاصة وخدمات ذات صلة ، والذین یأتي عید

میالدھمعیدیبلغوالموالذین،قبلھأوسبتمبر30فيالتاليمیالدھم
لقانونوفًقاضمناً)،21-2(قبلأوسبتمبر30فيوالعشرینالثاني

فیرجینیا.

سن البلوغ
ُیقصد ب"سن البلوغ" یعني السن الذي یتم فیھ نقل الضمانات اإلجرائیة

والحقوق األخرى الممنوحة لوالد أو والَدي الطالب ذي اإلعاقة إلى
بسناإلخطاریتمأنیجب.18ھوفرجینیافيالرشدسنالطالب.

الرشد  قبل عید میالد الطالب الثامن عشر بعام واحد على األقل.

الوحدات الدراسیة القیاسیة مقابل الوحدات الدراسیة المعتمدة
األقلعلىزمنیةساعة140علىالقیاسیةالدراسیةالوحدةتعتمد

من التعلیم وإكمال متطلبات المساق   بنجاح.
األقلعلىزمنیةساعة140علىالمعتمدةالدراسیةالوحدةتعتمد

من التعلیم وإكمال متطلبات المساق بنجاح ، وتحقیق درجة النجاح في
المساقلذلكاإلضافياالختبارفيأوالمساقنھایةفيSOLاختبار
.400ھيالنجاحدرجةالتعلیم.مجلسعلیھوافقكما

دبلوم قیاسي مع تسھیالت الوحدات الدراسیة
توفر تسھیالت الوحدات الدراسیة بدائل للطالب ذوي اإلعاقة في

إكمال الوحدات الدراسیة القیاسیة والوحدات الدراسیة المعتمدة المطلوبة
للتخرج بدبلوم قیاسي.

تسھیالت الوحدات الدراسیة ھي:
• تقییمات تستخدم للتحقق من الوحدات الدراسیة

• وحدات دراسیة معتمدة تم منحھا محلًیا في مجاالت محتوى
أساسیة

• عروض مساقات بدیلة لتلبیة متطلبات الوحدات الدراسیة القیاسیة

بما،للطالبIEPالمفّردالتعلیمبرنامجفریققبلمنھذهتحدیدیتم
في ذلك الطالب عند االقتضاء ، في أي وقت بعد سنة الطالب في

الصف الثامن.
یجب أن یستوفي الطالب المعاییر التالیة لیكون مؤھالً:

• أن یكون لدیھ برنامج تعلیم مفّرد ساري المفعول مع أھداف محتوى
.504خطةأوالمعاییرعلىقائمة

• أن یكون مصاًبا بإعاقة تحول بینھ/بینھا وبین التحصیل والتقدم بما

تسھیالت الوحدات الدراسیة للطالب ذوي اإلعاقة الذین كانوا
یحصلون في السابق على دبلوم قیاسي معّدل بالحصول على دبلوم قیاسي.

التسجیل المزدوج
ُیقصد بالتسجیل المزدوج أن یأخذ الطالب دورات على مستویات المدرسة

الثانویة والكلیة في نفس الوقت. دورات التسجیل المزدوج موجھة نحو صغار
juniorsوكبارseniorsبعضأنمنالرغمعلى،الثانویةالمدارس

طالب السنة الثانیة قد یكونوا مؤھلین بناًء على أساس صفوفھم والتوصیات
ودرجات االختبارات. یجب على الطالب المسجلین تسجیال مزدوًجا إثبات
ذلك االستعداد للغة اإلنجلیزیة والریاضیات ، وإظھار حضور قوي وسلوك

)NVCC(فیرجینیاشمالمجتمعكلیةدوراتبعضتفيقدناضج.
بمتطلبات التخرج من مدارس فیرجینیا الثانویة إذا كان الطالب حاصل على
موافقة خطیة مسبقة من مدیر المدرسة الثانویة ، أو، للطالب الذین یتعلمون
في المنزل ، موافقة السلطة المختصة. في بعض الحاالت ، یوجد لدى كلیة

مدارسمعقائمةمزدوجةتسجیلترتیباتNVCCفیرجینیاشمالمجتمع
عامة محلیة حیث یمكن بموجبھا تطبیق الدورات الدراسیة المجمعة في الكلیة

من أجل دبلوم المدرسة الثانویة وفي الوقت نفسھ تلقي وحدات دراسیة من
الكلیة أیًضا.

أسباب التسجیل المزدوج:
•  الوحدة الداسیة غیر متوفرة في مدرستك
•  ترغب في الحصول على سبق في الكلیة

•  ترید أن تتعلم مھارة للحیلة المھنیة

)PEP(للتوظیفلإلعدادالمھنيأرلینغتونمركزبرنامج
نھًجایستخدمالمستویاتمتعددبرنامجھو)PEP(للتوظیفاإلعدادبرنامج

دینامیكًیا وموجًھا لتلبیة اإلعداد االنتقالي المطلوب للطالب ذوي اإلعاقة الذین
أكملوا معم برنامجھم األكادیمي. یكتسب الطالب الذین تتراوح أعمارھم بین

األعمالباتجاھاتصلةذاتتعلموفرصحقیقیةخبراتعاًما21و18
المعاصرة والتي تزودھم بمھارات تؤدي إلى زیادة احتمالیة الحصول على
عمل مستدام في سوق الیوم. إلى جانب مھارات التدریب الوظیفي الفعلیة ،

یتم التأكید على المھارات التكنولوجیة واالجتماعیة ذات الصلة.

البرنامج مصمم بحیث یتلقى الطالب خبرات التدریب الداخلي/والتلمذة
المھنیة وقد یؤدي إلى شھادات حرفیة ، وتراخیص ، ووحدات دراسیة للكلیة

، و / أو ارتباطات تشبیك ، و/أو توظیف مباشرة بعد التخرج.
الطالبمشاركةمناألخیرةالسنةخاللPEPإلىاإلحاالتإجراءیجب

في فصول المدرسة الثانویة. مشاركة الطالب فردیة وفًقا     لالحتیاجات ، وإذا
وقتفي)CTE(والتقنيالمھنيالتعلیمدوراتأخذیمكن،للطالبمناسبة



یتناسب مع توقعات مستوى الصف، ولكنھ یتعلم محتوى على مستوى
الصف التعلیمي.

علىSOLمحتوىإلىللوصولكبیرتعلیميدعمإلىیحتاج•
مستوى الصف وأن یظھار التقدم.

• استناًدا إلى مقاییس موضوعیة متعددة لألداء السابق ، قد ال ُیتوقع من
الطالب تحقیق المعیار المطلوب والوحدات الدراسیة المعتمدة ضمن

اإلطار الزمني القیاسي.

تسھیالتال یزال یتعین على الطالب الذین یحصلون علىمالحظة:
المطلوبةمعتمدةدراسیةوحداتوستةقیاسیةدراسیةوحدة22تجمیع

للتخرج بدبلوم قیاسي.

تسھیالت الساعات الدراسیة غیر متاحة لدبلوم الدراسات المتقدمة.

لن یكون الدبلوم القیاسي المعدل خیاًرا للطالب ذوي اإلعاقة الذین
تسمح.2014-2013منبدًءامرةألولالتاسعالصفیدخلون

واحد.

وكالة خدمة الكبار
قد یحتاج بعض البالغین إلى دعم من وكالة خدمة للبالغین أو أكثر عند

مغادرة النظام المدرسي. تختلف متطلبات األھلیة وأنواع الدعم اختالًفا كبیًرا
بین الوكاالت. عادة ، یرتبط الطالب واألسر بالوكاالت المحتملة عند االقتضاء

، قبل ترك المدرسة الثانویة.

لمزید من المعلومات ، یرجى زیارة موقعنا على اإلنترنت:
www.apsva.us/academicplanning-األكادیميالتخطیط
www.apsva.us/transitionservices-النقلخدمات

طفلي



تقدم طفلي إلى مدرستكم

اسم الطالب: ___________________________

الصف: _____   العام الدراسي: ______________   المدرسة: ______________
لطفلك.)(یرجى إرفاق صورة

معأوالمفّردالتعلیمبرنامجفریقأوبالطالبالخاصةالدراسةلجنةمعومشاركتھطفلكوصفإكمالیمكنك
معلمي طفلك الجدد أو مع اإلخصائي المعالج

نبذة عن طفلي. . . (تاریخ المیالد، الشخصیة، أي معلومات ترغب في تقدیمھا):

ثالث كلمات تصف طفلي على أفضل وجھ:

تشمل نقاط قوة طفلي ما یلي:

التحدیات التي یواجھھا طفلي أو مجاالت الصعوبة:

أحالمي  حول طفلي: (صف رؤیتك لمستقبل طفلك.)



الدعم الذي  یحتاجھ طفلي لتحقیق إمكاناتھ:

یعّبر طفلي عن احتیاجاتھ ورغباتھ من خالل: (األصوات أو الكلمات أو اإلیماءات؟)



إلى أي مدى یفھم طفلك ما یقولھ اآلخرون؟

عادة ما یتفاعل طفلي مع األطفال والبالغین اآلخرین:

األنشطة المفضلة لطفلي ھي:

األطعمة المفضلة لطفلي ھي:

أھم شيء أرید أن یعرفھ أعضاء الفریق عن طفلي ھو:

أكبر رغباتي واھتماماتي بشأن طفلي في المدرسة ھي:

أود أیًضا أن تعرف. . .

أفضل طریقة للتواصل معي ھي:



ليیومأفضل :
أنا جدید في صفكم، اسمحوا لي أن أقدم نفسي

االسم: ___________________________

الصف: _____   العام الدراسي: ______________   المدرسة: ______________

(یرجى إرفاق صورة لك )

معأوالفرديالتعلیمبرنامجفریقأوبالطالبالخاصةالدراسةلجنةمعومشاركتھطفلكوصفإكمالیمكنك
معلمي طفلك الجدد أو مع األخصائي المعالج

ثالث كلمات تصفني على أفضل وجھ:

أفضل یوم لي في المدرسة ھو  (ِصف ما یعجبك وما یجعلك سعیًدا):

بعض األشیاء التي أحبھا كثیًرا تتضمن :

بعض�األشیاء التي أفتخر بھا على نحو خاص . . .

بعض األشیاء التي ال أحبھا أو أرغب في تجنبھا. . .

من األوقات الصعبة التي أواجھھا. . .



أنشطتي المفضلة ھي. . .

األطعمة المفضلة لي ھي . . .

لكن ال تطلب مني أن آكل . . . ألنني (ال أحبھ أو لدي حساسیة منھ). . .

نبذة عن حیاتي المنزلیة. . . (ِصف مكانتك في أسرتك وشخصیتك، وما تحب وما تكره)

الطرق المناسبة حقیقة للتواصل معي. . .

أھم شيء أرید أن یعرفھ اآلخرون عني ھو. . .



سجالت
الطالب



حفظ السجالت

أنت أفضل من یعرف طفلك وأنت عضو مھم في الفریق التعلیمي لھ. تعرف تاریخھ  الشخصي ، ونقاط قوتھ
واحتیاجاتھ وتعرف تاریخ الخدمات التعلیمیة والطبیة الخاصة بھ. كل ھذه المعلومات قد تكون ذات صلة لمساعدة

اآلخرین في التعرف على طفلك وفھمھ بشكل أفضل، وكذلك قد تساعد الفریق التعلیمي الخاص بطفلك على
تحدید الخدمات والمصادر المالئمة لھ.

تعتقد العدید من األسر أنھ من المھم إنشاء "نظام (شخصي) لحفظ السجالت" وذلك لالحتفاظ بمعلومات محدثة
عن الحالة التعلیمیة والطبیة والخدمات الخاصة.

قام عدد من األسر بمشاركة المعلومات الرئیسیة التالیة:

بطفلك واحفظھا (تقییمات طبیة ، تعلیمیة ،من جمیع التقاریر والوثائق المتعلقةنسًخا• اطلب دائًما
تقییمات الخدمات ، إلخ.)

زمنیًا• نظم البیانات ورتبھا
لتخزین التقاریر والسجالت.وسائل تخزین إلكترونیةو/أوملفات وحواسیب محمولة• استخدام

ذلك اسم الخدمة المقدمة لھ، تاریخھا، نوعھاالخدمات التي یتلقاھا طفلك خالل حیاتھ، بما فيتتبع•
ومعلومات االتصال.

تعتبر ھذه المعلومات مھمة لتتبع طفلك. إذا قمت بمشاركة ھذه المعلومات مع فریق طفلك التعلیمي، فستكون
قادًرا بسھولة على الوصول إلیھا أو تذكرھا.

إضافة إلى المساعدة في تحدید الخدمات التي سیتلقاھا طفلك في المدرسة، قد تصبح ھذه المعلومات ضروریة في
تقدیم الخدمة لطفلك في مرحلة البلوغ بمجرد وصولھ إلى تلك المرحلة.

Arlington Public Schools Special Education Family Resource and Information Guide, August 2016



معلومات
أساسیة
طفليعن



إذاالمھمة.طفلكسجالتتتبعفيللمساعدةوذلكالشخصيالستخدامكتصمیمھتموقداألخرى.لألسرمفیدةأداةتقدیمإلىتسعىأسرةقبلمنوعرضھالنموذجھذاإعدادتم
شعرت أنھ من المناسب مشاركة ھذه المعلومات مع فریق طفلك التعلیمي، فقد یسھل علیك الوصول إلى المعلومات والبیانات ذات الصلة أو تذكرھا.

التشخیصيالتقییمات/االختبارملخص

النتائج الرئیسیة/ التشخیصاإلخصائي/ المؤسسة؛ بیانات التواصلاالختبارات المحددة التي أجریتالتاریخ



إذاالمھمة.طفلكسجالتتتبعفيللمساعدةوذلكالشخصيالستخدامكتصمیمھتموقداألخرى.لألسرمفیدةأداةتقدیمإلىتسعىأسرةقبلمنوعرضھالنموذجھذاإعدادتم
شعرت أنھ من المناسب مشاركة ھذه المعلومات مع فریق طفلك التعلیمي، فقد یسھل علیك الوصول إلى المعلومات والبیانات ذات الصلة أو تذكرھا.

التشخیصيالتقییمات/االختبارملخص

الخدمات المقدمة، التكرار، التواریخاسم اإلخصائي والھاتف/البرید اإللكتروني





معلومات
طبیة



إذاالمھمة.طفلكسجالتتتبعفيللمساعدةوذلكالشخصيالستخدامكتصمیمھتموقداألخرى.لألسرمفیدةأداةتقدیمإلىتسعىأسرةقبلمنوعرضھالنموذجھذاإعدادتم
شعرت أنھ من المناسب مشاركة ھذه المعلومات مع فریق طفلك التعلیمي، فقد یسھل علیك الوصول إلى المعلومات والبیانات ذات الصلة أو تذكرھا.

الطبیةوالمواعیدواإلمراضاألدویة

المرض/األعراض/المخاوف
والتواریخ

األدویة الموصوفة والجرعةاسم وعنوان الطبیب
والتواریخ، ولماذا تم وصفھا

اآلثار الجانبیة



إذاالمھمة.طفلكسجالتتتبعفيللمساعدةوذلكالشخصيالستخدامكتصمیمھتموقداألخرى.لألسرمفیدةأداةتقدیمإلىتسعىأسرةقبلمنوعرضھالنموذجھذاإعدادتم
شعرت أنھ من المناسب مشاركة ھذه المعلومات مع فریق طفلك التعلیمي، فقد یسھل علیك الوصول إلى المعلومات والبیانات ذات الصلة أو تذكرھا.

واالستفساراتالمستقبلیةالطبیةالمواعید

أسئلة ومالحظاتلماذا ومع منتاریخ الموعد



تقییمات

المدارس



تقاریر
التقدم



برامج التعلیم المفّرد السابقة



تقاریر خاصة



الموارد



العامةآرلینغتونمدارسموارد
خدمات التربیة الخاصة في مدارس آرلینغتون العامة

https://www.apsva.us/student-services-special-education/special-uction-Office-of/
703-228-6040

سنة،)22إلى2(سنمعاإلعاقةذويللطالبالدعمالعامةآرلینغتونمدارسفيالخاصةالتربیةمكتبیوفر
باإلضافة إلى  أولیاء األمور ، مدیري المدارس ، والعاملین في مجال التقییم ، والتعریف ، والتعلیم ، وخدمات
االنتقال.  كما توفر المدرسة سلسلة متصلة من الخدمات للطالب ذوي اإلعاقة، من مرحلة ما قبل المدرسة حتى

المرحلة الثانویة الذین ثبت أنھم مؤھلون لتلقي خدمات التربیة الخاصة. تدار خطوات تحدید أھلیة الطالب
للحصول على خدمات التربیة الخاصة بعنایة باالسترشاد بتعلیمات الوالیة والتعلیمات الفیدرالیة.

مدارس آرلینغتون العامة التربیة الخاصة - مركز مصادر اآلباء
https://ww.apsva.us/prc

703-228-7239
یعمل ھذا المركز على تزوید أولیاء األمور في مدارس  آرلینغتون العامة بالدعم والمعلومات التي یحتاجون إلیھا
أثناء عملھم مع شبكة المدارس لتحدید وتلبیة احتیاجات برامج التعلیم المفّرد ألطفالھم. كما یقدم المركز : الدعم
والمساعدة ، مكتبة ، نشرة إخباریة للوالدین ، ورش عمل ودروس تثقیف ألولیاء األمور ، جلسات ترفیھ ودعم
لمن  لدیھم إخوة أو أخوات معاقین ، ویعمل كمرجع  لألسر والموظفین. الترجمة الفوریة متاحة. یشترك المركز

Arlingtonمع SEPTAیعملمبنى.كلفياألمورأولیاءمعاتصالمنسقيبمثابةلیكونواأمورأولیاءلتحدید
المدارسأمورأولیاءواتحاداتSEPTAوالمركزبینللمعلوماتوقنواتاتصالكنقاطھؤالءاالرتباطضباط

وأسر األطفال ذوي اإلعاقة.

برنامج تقصي حال األطفال في مدارس آرلینغتون العامة
https://www.apsva.us/student-services-special-education/special-education-office-o

f/child-find/
703-228-2700

تتم إحالة األطفال الذین یشتبھ في تأخرھم في مجاالت اإلدراك والتواصل والسمع والبصر والمھارات االجتماعیة
والعاطفیة و/أو المھارات الحركیة إلى لجنة دراسة الطالب لتحدید ما إذا كان الطفل یحتاج إلى خدمات التربیة

الخاصة.

برامج الوالدیة ألولیاء أمور مدارس آرلینغتون العامة
https://www.apsva.us/school-overviews/teenage-parenting-program/

703-228-8700
تتمثل مھمة ھذه البرامج في توفیر خدمات تعاونیة وشاملة للحوامل واآلباء المراھقین  في مقاطعة آرلینغتون. تقدم

ھذه البرامج اجتماعات ،دعم ، معلومات وموارد وأحداث ترفیھیة.

مدارس آرلینغتون العامة – مجلس إدارة المدرسة

https://www.apsva.us/student-services-special-education/special-uction-Office-of/


www.apsva.us/schoolboard
703-228-3456

یتكون مجلس المدرسة من خمسة أعضاء یعملون ضمن فترات متداخلة مدتھا أربع سنوات. ُتعقد اجتماعات
مجلس إدارة المدرسة العادیة عموًما یومي الخمیس األول والثالث من الشھر في غرفة االجتماعات بمركز التعلیم

.1426Nفيالواقع، Quincy Street.قناةعلىمباشرةالھواءعلىاإلدارةمجلساجتماعاتبثیتم
Verizon FIOSوقناة70 الساعةالتالياالثنینویوممساًء9:00الساعةالتاليالجمعةیومعرضھاوإعادة41

المدرسةمجلسیعقداالجتماعات.أثناءاإللكترونیةالمواقعمنالبثتحمیلأیًضاللمواطنینیمكنمساًء.7:30
المدرسةفیھاتعقدالتياألیامفيمساًء7:00حتىمساًء.5:00الساعةمناالثنینیوممفتوحةعملساعات

جلساتھا. ُیرّحب بالمواطنین للقاء أحد أعضاء مجلس اإلدارة خالل ھذه األوقات كما یمكنھم االتصال بمكتب
مجلس إدارة المدرسة للحصول على مزید من المعلومات.

العامةآرلینغتونمدارسومؤسساتجمعیات

)ASEAC(آرلینغتونفيالخاصةللتربیةاالستشاریةاللجنة
https://www.apsva.us/special-ucation-advisory-committee/

المشورةلتقدیم،)ASEAC(فرجینیاوالیةقبلمنآرلینغتونلمدارسالخاصةللتربیةاالستشاریةاللجنةإنشاءتم
لمدارس آرلینغتون العامة حول االحتیاجات غیر المتوفرة في تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة والمساعدة في صیاغة
وتطویر خطط لتحسین أدائھم. تدار ھذه اللجنة من قبل اآلباء وتعقد اجتماعاتھا شھرًیا وھي بمثابة منتدى رسمي

لألسر لإلفصاح عن مخاوفھم، وإشراك المسؤولین والدفاع عن الطالب ذوي اإلعاقة.

Arlington(آرلینغتونفيالخاصةللتربیةوالمعلمیناآلباءجمعیة SEPTA(
www.arlingtonsepta.org

التربیةبرامجوتقدیمالخاصةاالحتیاجاتذوياألطفالعافیةوتعزیزلدعم2010عامالجمعیةھذهتشكلت
تخدمولكنھامدرسةبأيخاصةSEPTAالجمعیةھذهعضویةتعتبرالالعامة.آرلینغتونمدارسفيالخاصة

جمیع المدارس في آرلینغتون. یشمل األعضاء األسر والطالب ومقدمي الرعایة وموظفي المدارس واإلداریین
Arlingtonتنظمالخاصة.االحتیاجاتذويالطالببدعمالمھتمینالمجتمعوأفرادواألصدقاء SEPTAأحداًثا

مثل عرض أفالم مالئمة وأنشطة تعلیمیة وجلسات اجتماعیة، ویتم من خاللھا جمع األموال لدعم مبادرات تعلیمیة
بما في ذلك تقدیم منح صغیرة للمعلمین وجلب خبراء بارزین بمنھجیات متطورة لتقدیم عروض تقدیمیة في

آرلینغتون.

المنشورات والمواد الرئیسیة



،الطالبوخدماتالخاصةالتربیةقسم،)VDOE(فرجینیافيالتعلیموزارة،الخاصللتعلیمالوالدیندلیل
.2010عامالمنقحة

www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.pdf

تأمین مستقبل طفلك ذي اإلعاقة: دلیل الوالد لخدمات البالغین في مدینة اإلسكندریة ومقاطعات آرلینغتون
The،وفیرفاكس Arc of Northern Virginia،2010نوفمبر،

https://thearcofnova.org/content/uploads/sites/6/2015/08/SECURING-March2015Update.pdf

2016،المنقحة2012العامةآرلینغتونمدارس،الخاصةبالتربیةالخاصةوالمعلوماتاألسرةموارد
www.apsva.us/prc/family resource guide/

الفرصلتحسیناإلنترنتعبرمجانیةتدریبودوراتمواد)T/TAC(التقنیةوالمساعدةالتدریبمراكزتوفر
عاًما.22بلوغھمحتىالوالدةتاریخمناإلعاقةذويوالشباباألطفالنجاحفيوالمساھمةالتعلیمیة

www.ttaconline.org

)VDOE(فرجینیافيالتعلیموزارة،اإلجرائیةفرجینیاضماناتإخطار-ألسرتكالخاصةالتربیةحقوق

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/procedural_
safeguards/english_proc edural_safeguards.pdf

Autismتقدم Speaks’ 100 Day KitوAsperger Syndrome and High Functioning Autism
Tool Kitبعدیوم100لمدةالستخدامھاأدواتمجموعةالمرضبھذاحدیًثاأطفالھااحدتشخیصتمالتيلألسر

تشخیص طفلھم بمرض التوحد بحیث تساعد  ھذه المجموعة على معرفة المزید عن مرض التوحد وكیفیة
الوصول إلى الخدمات التي یحتاجھا الطفل  باإلضافة إلى معلومات ونصائح تم جمعھا من خبراء موثوق بھم في

.AS/HFAأوقادمةیوم100لمدةأسبوعیةخطةوكذلكالتوحد.مرض
www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/100-day-kit

الخاصةالتربیةمكتب)VDOE(التعلیموزارةفیرجینیا،البلوغمرحلةإلىواالنتقالالتوحدطیفاضطرابات
2010أكتوبر،الطالبوخدمات

www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/

،)VDOE(فرجینیافيالتعلیموزارة،التوحدطیفاضطراباتمنیعانونالذینالطالبلتثقیفتوجیھیةمبادئ
2010أكتوبر،الطالبیةوالخدماتالخاصةالتربیةمكتب

www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/

، وزارة التعلیم في فرجینیانماذج أفضل الممارسات في تعلیم الطالب الذین یعانون من اضطرابات طیف التوحد
)VDOE(،2011أیار،الطالبیةوالخدماتالخاصةالتربیةمكتب

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.pdf
http://www.apsva.us/prc/familyresourceguide/
http://www.ttaconline.org
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/procedural_safeguards/english_proc
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/procedural_safeguards/english_proc
http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/100-day-kit
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/


www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/

Virginiaفرجینیابجامعةللتوحدالتمیزمركزتمویلیتم Commonwealth University Autism
Center for Excellence (VCU-ACE(والخدماتالسلوكیةالصحةوقسمفرجینیافيالتعلیموزارةقبلمن

التنمویة . یقدم ھذا المركز دورات تدریبیة للمدارس واألسر ، ومكتبة إعارة عبر اإلنترنت بالشراكة مع مركز
أبحاث وإعادة التأھیل في جامعة فیرجینیا وكذلك مركز التدریب على الدعم في مكان العمل واالحتفاظ بالوظیفة

www.vcuautismcenter.org

برامج ومكاتب مقاطعة آرلینغتون
Arlingtonآرلینغتونلمقاطعةالسلوكيالتدخلخدمة County Behavior Intervention Service (BIS(

703-228-1539

الذینلألطفالالمنزلخارجوضًعأوتقییًداأكثربرنامجإلىالوصولمنعفيالبرنامجھذامھمةتتمثل
تقنیاتعلىالرعایةمقدميأوالوالدینوتدریببتثقیفالمتخصصونیقومالسلوك.إدارةخدماتإلىیحتاجون

اإلدارة السلوكیة التي تتناول السلوك المضر بالنفس والعدوانیة وعدم االمتثال ونوبات الغضب.
الرعایة الصحیة السلوكیة لمقاطعة آرلینتون

https://health.arlingtonva.us/behavioral-healthcare/
703-228-3000

ھناك مجموعة من البرامج والخدمات لمساعدة سكان آرلینغتون في التغلب على مشكالت الصحة العقلیة وتعاطي
المخدرات أو إدارتھا بشكل أفضل ، بما في ذلك خدمات الطوارئ والصحة العقلیة للبالغین والتدخل في األزمات.

Arlingtonآرلینغتونمقاطعةفياألطفالرعایةمكتب County Child Care Office
https://family.arlingtonva.us/child-care/

703-228-1685

/ األوصیاء على إعالة أطفالھم. حیث یقوم بإعداد دلیلیقدم ھذا المكتب العدید من الخدمات لمساعدة اآلباء
قانونمن52الفصلبموجبسنوًیالھمالمرخصالمنزلیةالنھاریةالرعایةومقدميالمبكرةالطفولةلبرامج

مقاطعة آرلینغتون ، "مراكز رعایة األطفال ، ودور الحضانة ، ومدارس الحضانة ، وبرامج اآلباء خارج
المنزل ، وبرامج مجموعات اللعب التعاونیة".

)ACCSB(آرلینغتونمقاطعةفيالمجتمعخدماتمجلس
https://commissions.arlingtonva.us/community-services-board/

یتكون مجلس خدمات المجتمع في مقاطعة آرلینغتون  من أعضاء المجتمع المعینین باإلشراف على الخدمات
التي تقدمھا إدارة الخدمات اإلنسانیة لألشخاص الذین یواجھون تحدیات بسبب الصحة العقلیة واإلعاقات الذھنیة

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/
http://www.vcuautismcenter.org
https://health.arlingtonva.us/behavioral-healthcare/
https://family.arlingtonva.us/child-care/


وتعاطي المخدرات. یوفر المجلس منتدى رئیسي للمقیمین ومستھلكي ھذه الخدمات لمراجعتھا والتعلیق علیھا
وبالتالي التأثیر في اتجاھھا. یعمل المجلس كمدافع وموجھ ومنظم ومخطط للخدمات المجتمعیة المقدمة.

إدارة الحدائق ، والترفیھ ، والموارد الثقافیة واالستجمام العالجي في مقاطعة آرلینغتون
https://parks.arlingtonva.us/therapeutic-recreation/

703-228-4740

توفر مقاطعة آرلینغتون خدمات متخصصة لألفراد ذوي اإلعاقة من جمیع األعمار حیث یمكن
أن یكونوا عرضة لخطر متزاید بسبب الحواجز الجسدیة أو االجتماعیة أو الفكریة. تشمل الخدمات المتخصصة

األندیة االجتماعیة البرامج التي تركز على األسرة والمخیمات والفصول المناسبة والتعلیم الترفیھي. ویعبر
الجمیع مرحبا بھم للمشاركة في برامج الترفیھ العامة بالمقاطعة. یوفر مكتب االستجمام العالجي دعما لألفراد

ذوي اإلعاقة في ورش العمل والمخیمات والفصول لضمان توفر أماكن إقامة مناسبة.

أسر مقاطعة آرلینغتون
https://family.arlingtonva.us/arlingtonfamilies-com/

703-228-1550
حول ما یحدث لألسر في  فیرجینیا. قم بزیارةآرلینغتون لآلباء ومقدمي الرعایة معلوماتأسریوفر مركز

موقع الویب للعثور على ملعب ، مقابلة أولیاء األمور اآلخرین في ورشة عمل ، والتعرف على خیارات
المدرسة ، واكتشاف شيء ممتع للقیام بھ خالل عطلة نھایة األسبوع ، أو معرفة مجموعة من النصائح. یتم

تنظیم المعلومات حسب الفئة العمریة.

خدمات اإلعاقة الذھنیة والنمائیة في مقاطعة آرلینغتون
https://aging-disability.arlingtonva.us/programs/dev-disability/

703-228-1700
أو/والذھنیةاإلعاقاتذويوالبالغینالسنوكبارأعوام3سنمنللمقیمینالمساعدةآرلینغتونمقاطعةتقدم

اإلعاقات التنمویة وأسرھم في إیجاد الخدمات المجتمعیة واستخدامھا. وتشمل ھذه الخدمات تنسیق الدعم
منقدراكبرلتحقیقفوقفماعاًما18سنمنلألفرادوالسكناإلقامةخدماتالمناسبة؛الخدماتإلىللوصول

االستقالل؛ التوظیف والتأھیل والنقل لتمكین البالغین من االستعداد للعمل و / أو التدریب الھادف واالنخراط
فیھما لزیادة المھارات الوظیفیة واالكتفاء الذاتي. تعتمد الخدمات على توافر التمویل ومعاییر األھلیة.

موارد الوالدیة في مقاطعة آرلینغتون
https://family.arlingtonva.us/early-childhoodparent-resources/

703-228-1551

https://family.arlingtonva.us/arlingtonfamilies-com/
https://aging-disability.arlingtonva.us/programs/dev-disability/
https://family.arlingtonva.us/early-childhoodparent-resources/


یوفر ھذا البرنامج لألسر األدوات واالستراتیجیات والمھارات للمساعدة في توفیر بیئة آمنة وصحیة لرعایة
أطفالھم. یقدم البرنامج كذلك دروًسا وورش عمل وبرنامًجا عبر اإلنترنت وخدمات ومعلومات واستشارات في

مقاطعة آرلینغتون وفرجینیا الشمالیة باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة.

)PIE(آرلینغتونمقاطعةفيوالرضعالوالدینتثقیفبرنامج

https://health.arlingtonva.us/public-health/health-clinics-services/parent-inf
ant-education- program-pie

703-228-1630
یھدف  برنامج العنایة بالرضع إلى الحد من تأثیر التأخر في النمو واإلعاقات على نمو وتطور األطفال الصغار

، من الوالدة حتى عمر سنتین ، من خالل مساعدة األسر على العمل بفعالیة مع أطفالھم ومن خالل توفیر
خدمات التدخل المبكر.

)WIC(واألطفالوالرضعللنساءآرلینغتونمقاطعةبرنامج
)https://health.arlingtonva.us/public-health/health-clinics-services/wo

men-infants-children-wic-
703-228-1260

یھدف ھذا البرنامج الممول من الجھة الفیدرالیة إلى منع أوجھ القصور الغذائیة ودعم النمو والتنمیة بین
األشخاص الذین یتم تقدیم الخدمة لھم. یوفر البرنامج مزیًجا من المكمالت الغذائیة المباشرة، والتعلیم الغذائي،

والوصول إلى الرعایة الصحیة والخدمات االجتماعیة للنساء الحوامل، والمرضعات، وأطفالھم. حتى سن
الخامسة.

مشروع األسرة في مقاطعة آرلینغتون
https://family.arlingtonva.us/project-family/

703-228-1549
مشروع األسرة ھو برنامج مجاني یقدم دروًسا أسبوعیة في مرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة ما قبل الوالدة،

مرحلة الرضاعة لألسر التي لدیھا أطفال من سن الوالدة حتى سن الخمس سنوات.  تعد الفصول تفاعلیة ویمكن
الوصول إلیھا بسھولة من جمیع أنحاء مقاطعة آرلینغتون. یركز ھذا المشروع على الطفل كلھ وتعلیم الوالدین
مجموعة من األنشطة لتعزیز التنمیة الجسدیة واللغویة والمعرفیة والعاطفیة االجتماعیة ألطفالھم، مع التركیز
على أھمیة الروتین والتعلم من خالل اللعب. تعد ھذه الفصول حساسة ثقافیاً ، وتوفر فرص الدعم والتواصل ،
وتعرف اآلباء على أفضل الممارسات المتعلقة بنمو وصحة وتغذیة الطفل. یتم تقدیم الفصول الدراسیة باللغتین

https://family.arlingtonva.us/project-family/


اإلسبانیة واإلنجلیزیة .

شراكة آرلینغتون لألطفال والشباب واألسر
https://apcyf.arlingtonva.us/

703-228-1667
تتمثل مھمة ھذه الشراكة في تحسین الصحة والرفاھیة وسالمة األطفال والشباب واألسر في آرلینغتون من

خالل البحث عن احتیاجات الشباب ، الدعوة إلى تحسین السیاسات والبرامج لتلبیة تلك االحتیاجات ، وإشراك
جمیع أفراد المجتمع كجزء من الحل.

مجموعات الدعم وشبكات االتصال في آرلینغتون

آرلینغتونفيListserveواالنتباهونقصالحركةفرطاضطرابدعممجموعة
تعنى مجموعة دعم  اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه / اضطراب نقص االنتباه في آرلینغتون بأولیاء

األمور / األوصیاء على األطفال المصابین باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه / اضطراب نقص االنتباه
لمشاركة المعلومات والموارد والخبرة والمشورة. یتبادل اآلباء / األوصیاء الخبرات ویناقشون التقنیات التي
ساعدت في شفاء األطفال ویتبادلون األفكار ذات العالقة. تعقد االجتماعات من حین آلخر ولكن معظم التفاعل

أوشركةبھاتحتفظالتياإللكترونيالبریدوعناوینباألسماءمحوسبة(قائمةlistservقائمةعبریكون
مؤسسة ، حتى یتمكنوا من إرسال رسائل برید إلكتروني لألشخاص  ذوي العالقة). لالنضمام إلى ھذا الموقع

.nadine.asef@gmail.comعلىسارجنتآصف-نادینمعالتواصلیرجى

مجموعة آرلینغتون آلباء األطفال المصابین بالتوحد
التواصلوالدعم.والخبراتالمعلوماتمشاركةإلىیسعونالذینبالتوحدالمصابیناألطفالآلباءمجموعةھذه
dwmarx@gmail.comأوdwmarx@gmail.comعلىماركسدانمع

Listserveو)AAG(للتوحدآرلینغتونمجموعة
ھي مجموعة لدعم األسرة وإثراء قائمة معلومات التوحد. تشارك المجموعة المقاالت واألبحاث ، وتوزع

اإلشعارات حول األحداث ، وتدعم العمل التشاركي في مقاطعة آرلینغتون باإلضافة إلى األحداث االجتماعیة
على مدار العام ، مع تناول القھوة في بعض األحیان ، ووجبات الغداء ، وإقامة الحفل الصیفي السنوي.

Donnaبـاالتصاللالستفسار Budwayعلىdonnabudway@aol.com

فریق عمل الدمج في آرلینغتون

https://apcyf.arlingtonva.us/
mailto:nadine.asef@gmail.com
mailto:dwmarx@gmail.com
mailto:dwmarx@gmail.com
mailto:donnabudway@aol.com


اإلدماجفرصلزیادة2014حزیرانفياألمورأولیاءیقودھاوالتيآرلینغتونفيالدمجعملفریقإنشاءتم
Taunaبـاتصلللتفاصیل.العامةآرلینغتونمدارسفياإلعاقةذويللطالبوالمدعوماألصیل

Szymanskiعلىarlingtoninclusion@gmail.com

مجموعة آرلینغتون للقراءة
https://groups.yahoo.com/neo/groups/ArlingtonReading/info

تعد ھذه المجموعة دعما ألولیاء أمور الطالب الذین یواجھون صعوبات  في القراءة في مدارس آرلینغتون
العامة. المجموعة مفتوحة أیًضا لمعلمي مدارس آرلینغتون. یدعم األعضاء بعضھم البعض من خالل تبادل

النصائح والمعلومات حول جھودھم في مساعدة أطفالھم على القراءة واكتساب الموارد والدعم الذي یحتاجون
إلیھ في المدرسة وخارجھا.

)ASEAC(آرلینغتونفيالخاصةللتربیةاالستشاریةاللجنة
https://www.apsva.us/special-education-advisory-committee/

تم إنشاء ھذه اللجنة من قبل والیة فرجینیا لتقدیم المشورة لـمدارس آرلینغتون العامة بشأن االحتیاجات غیر
المتوفرة في تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة وللمساعدة في صیاغة وتطویر خطط لتحسین أداءھم . وھي لجنة
یقودھا أولیاء األمور تعقد اجتماعاتھا شھرًیا ویتم كذلك عمل منتدى رسمي لألسر للحدیث عن مخاوفھم یتم

إشراك المسؤولین فیھ  نیابة عن الطالب ذوي اإلعاقة.

Arlington(آرلینغتونفيالخاصةللتربیةوالمعلمیناآلباءجمعیة SEPTA(وListserve
www.ArlingtonSEPTA.org

التربیةوبرامجالخاصةاالحتیاجاتذوياألطفالرفاھیةوتعزیزلدعم2010عامفيالجمعیةھذهتشكیلتم
الخاصة في مدارس آرلینغتون العامة. ال تعتبر العضویة خاصة بأي مدرسة ولكنھا تخدم جمیع المدارس في

آرلینغتون. یشمل األعضاء األسر والطالب ومقدمي الرعایة وموظفي المدرسة واإلداریین واألصدقاء وأعضاء
المجتمع المھتمین بدعم الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة. تنظم الجمعیة أحداًثا مثل عرض األفالم الودیة

واألنشطة التعلیمیة والجلسات االجتماعیة ؛ وتجمع األموال لغایات دعم المبادرات التعلیمیة بما في ذلك تقدیم
منح صغیرة للمعلمین ، وجلب خبراء بارزین بمنھجیات متطورة إلى مدارس آرلینغتون.

Listserveو)ASIS(أسبرجرمتالزمةودعممعلوماتمجموعة
https://groups.yahoo.com/neo/groups/ArlingtonASIS/info

وھي عبارة عن مجموعة نقاش و حوار عبر االنترنت  بین اآلباء ومقدمي الرعایة لألطفال المصابین بمتالزمة
أسرة150منأكثرھناكفیرجینیا.شمالفياللفظیةغیرالتعلمصعوباتأواألداءعاليالتوحدأوأسبرجر

المجموعة.ھذهینتمونعاًما30و3بینأعمارھمتتراوحأطفاللدیھا

https://groups.yahoo.com/neo/groups/ArlingtonASIS/info


Listserveوالخاصةاألمھاتدعممجموعة-)MONA(آرلینغتوننورثأمھات
www.monamoms.org

تقدم ھذه المجموعة فرصة للقاء اآلباء وتبادل النصائح والمخاوف والدعم. على الرغم وجود المجموعة في
شمال آرلینغتون ، إال أن كل  األسر من جمیع أنحاء المنطقة مرحب بھم. تشارك المجموعة المعلومات على

حتى،مؤسسةأوشركةبھاتحتفظالتياإللكترونيالبریدوعناوینباألسماءمحوسبة(قائمةlistservموقع
تتمكن من إرسال رسائل برید إلكتروني لألشخاص  ذوي العالقة) وتجتمع عادًة في صباح أول جمعة من كل

harriskath@gmail.comعلىھاریسكاثرینمعالتواصلللتفاصیلصباًحا.9الساعةتممفيشھر

)NAMI(الذھنیةلألمراضالوطنيالتحالف
یوفر ھذا التحالف مجموعات وفصول دعم مجانیة لآلباء ومقدمي الرعایة الذین یھتمون باألطفال أو المراھقین

أو الشباب أو أي شخص آخر یعاني من حاالت الصحة العقلیة. وتشمل:

).12الصفحتىالروضة(منالمدرسةسنفيأطفاللدیھمالذیناألمورألولیاءدعممجموعة-
مساًء8:30حتىمساًء7:00الساعةمنالشھرمنوالرابعالثانياألحدیوميالمجموعةھذهتلتقي
Cherrydaleكنیسةفي Baptist ، 3910 Lorcom Lane ، Arlington.منلمزید

Michelleبـاتصلالمعلومات، Bestعلىmczero@yahoo.com

مجموعة دعم ألولیاء أمور األطفال والمراھقین والشباب. تلتقي ھذه المجموعة ھذه یوم األحد الثالث-
Trinityكنیسةفيمساًء2:30حتىمساًء1:00الساعةمنشھركلمن Presbyterian،

5533 N. 16th St ، Arlington.بـاتصلالمعلومات،منلمزیدNaomi Verdugoعلى
verdugo.naomi@gmail.com9588-862-703أو.

إلىمساًء7:00منشھركلمناألخیراألربعاءیومالمجموعةتلتقياإلسبانیة.اللغةدعممجموعة-
8221Willow،میریفیلدمركزفيمساًء9:00 Oaks Corporation Dr.، Room #

1-328، Fairfax، VA.بـاتصل،المعلوماتمنمزیدعلىوالحصولللتسجیلRosita Kline
، MSW،أو703-256-7021علىr.arancibiakline45@gmail.com

mailto:harriskath@gmail.com


مجموعات دعم فرجینیا الشمالیة

ACCESSكنیسة Ministry of McLean Bible Church
http://mbctysons.org/pages/page.asp؟page_id=84047703-639-2000

703-639-2000
ھي ھیئة دینیة ضمن مجموعة كنائس تقدم خدمات لألسر ذات االحتیاجات الخاصة، بما في ذلك "أیام الجمعة

والسبت " (فترات الراحة الشھریة). وھو مؤتمر یعقد سنویا لدعم اآلباء والمھنیین.

مجموعة األمھات المصابات بالحساسیة والربو
www.aanma.org info@aanma.org 1-800-878-4403

1-800-878-4403

تقدم ھذه المجموعة الدعم للمرضى الذین یعانون من الربو والحساسیة والحساسیة الغذائیة والحاالت ذات الصلة
من خالل اإلجابة على األسئلة عبر الھاتف والبرید اإللكتروني، وتقدیم المعلومات والموارد والنشرة اإلخباریة.

كما تتوفر العدید من المنشورات باللغة اإلسبانیة.

Asperger Adults of Greater Washington
www.aagw.net

والذینالمنطقةفيیعیشونممنوأكثرعاًما18سنمنالبالغینلدعماجتماعیةمجموعةعنعبارةھي
یعانون من مرض أسبرجر أو التوحد عالي األداء أو اضطراب التعلم غیر اللفظي أو االضطراب البراغماتي

الداللي. تجتمع المجموعة شھرًیا ویمكن لألعضاء الذین یحضرون االجتماع ألول مرة إحضار أحد أفراد
info@aagw.netعلىماركاالتصاللالستفساراألصدقاء.أواألسرة

)ASNV(فیرجینیابشمالالتوحدجمعیة
www.asnv.org

703-495-8444

تدعم  ھذه المجموعة المواطنین المصابین بالتوحد من جمیع األعمار ؛ وتوفر الدعم لألسر ومقدمي الرعایة
وتضمن لھم الحصول على  التعلیم والتدریب المھني والسكن والمواصالت والترفیھ وغیرھا من احتیاجات

الحیاة ؛ كما تساعد في جمع ونشر المعلومات حول التوحد ؛ وتعزز  الوعي واحترام حقوق البالغین المصابین
بالتوحد وكذلك تدعم أولیاء األمور وأشقاء المصابین بھذا المرض. لالستفسار التواصل من خالل

Info@asnv.org,أوassistant.director@asnv.orgأوdirector@asnv.org

http://mbctysons.org/pages/page.asp%D8%9Fpage_id=84047703-639-2000
mailto:info@aagw.net
mailto:Info@asnv.org
mailto:assistant.director@asnv.org
mailto:director@asnv.org


.Incالدماغ،إصاباتخدمات
www.braininjurysvcs.org

703-451-8881

تساعد ھذه المجموعة األطفال والبالغین المصابین بإصابة دماغیة على بناء المھارات والثقة التي یحتاجونھا
لعیش حیاة ُمرضیة وذات فائدة.

Disability Scoop
www.disabilityscoop.com

یقدم ھذا الموقع األخبار والمعلومات ذات الصلة بمجتمع اإلعاقات التنمویة ، بما في ذلك عرض القصص عن
التوحد واإلعاقات الذھنیة والشلل الدماغي ومتالزمة داون وغیرھا المزید.

)DSANV(فیرجینیاشمالفيداونمتالزمةرابطة
www.dsanv.org

تتمثل مھمة ھذه المنظمة في ضمان حصول جمیع األفراد المصابین بمتالزمة داون وأسرھم على الدعم الالزم
للمشاركة والمساھمة في تحقیق الحیاة في مجتمعھم.

التعلیم والمعلومات واألحداث - نشرة نصف أسبوعیة عن التوحد
یعمل  المقیم المحلي ومؤسس جمعیة أولیاء أمور األطفال المصابین بالتوحد في شمال فیرجینیا بتجمیع وارد

البرید إلكتروني مرتین أسبوعیاً والذي  یسرد األخبار والمقاالت واألبحاث واألحداث ذات الصلة بمجتمع
التوحد. یقدم ھذا  الملخص الشامل مجانیا . لالستفسار االتصال بـ

CampbellsServices@gmail.com

Listversوالسمعفقداندعممجموعة
kidswithhearingloss-subscribe@yahoogroups.com

وكالة الخدمات االجتماعیة الیھودیة
www.jssa.org

تقدم وكالة الخدمات االجتماعیة الیھودیة مجموعة واسعة من االستشارات، والخدمات التعلیمیة والوظیفیة
والرعایة للمسنین والرعایة التمریضیة والخدمات االجتماعیة التي یقدمھا فریق من المھنیین ذوي المھارات

والصغارمنسنوًیا،فرد25000منألكثرالخدماتالوكالةتقدمكماوالتمریض.العقلیةالصحةفيالعالیة
الكبار من جمیع األدیان.

mailto:CampbellsServices@gmail.com
mailto:kidswithhearingloss-subscribe@yahoogroups.com


منطقة العاصمة القومیة: مجموعات دعم أولیاء أمور األطفال المصابین ب أسبرجر/التوحد عالیة األداء
aspergers_nca@hotmail.com

)NVRC(السمعوضعافللصمالشمالیةفرجینیاجمعیة
www.nvrc.org، info@nvrc.org

توفر جمعیة فرجینیا الشمالیة مجموعة واسعة من الخدمات للصم وضعاف السمع ومنھا العروض التقدیمیة ،
ودروس مھارات التأقلم ، وعروض التكنولوجیا ، والمعارض ، وخدمة األخبار الیومیة عبر البرید اإللكتروني

، واالستشارات الخاصة ، وغیر ذلك الكثیر.

Northern Virginia Parents of Multiples (NVPOM(
membership@nvpom.com

تقدم ھذه المنظمة خدماتھا ألولیاء أمور التوائم والثالثة توائم ومضاعفاتھا. وتشمل مزایا العضویة االجتماع
الشھري، والنشرة اإلخباریة الشھریة، ومجموعة األمھات الجدد، وخدمة واألفكار والخبرات المشتركة،

والمزید.

)OASIS(اإلنترنتعبرأسبرجرمتالزمةودعممعلومات
www.aspergersyndrome.org

للتوحدMAAPمؤسسةخدماتإلى)OASIS(اإلنترنتعبرأسبرجرمتالزمةودعممعلوماتمركزانضم
ومتالزمة أسبرجر إلنشاء مصدر مستقل لألسر واألفراد والمھنیین الذین یتعاملون مع تحدیات متالزمة

أسبرجر والتوحد و االضطراب النمائي الشامل / غیر المحدد بطریقة أخرى. كما یوفر الموقع معلومات حول
العالجات والمدارس والقضایا ذات الصلة باإلضافة إلى روابط لمجموعات ومنشورات وموارد أخرى لألسر

والطالب والبالغین.

)PACE(بالتوحدالمصابیناألطفاللتعلیماألمورأولیاءمجموعة
یجتمع شھرًیا في مركز المؤتمرات التعلیمي بمستشفى فیرفاكس.

Pace-tm@excite.comلالتصال:

Listverseو)POAC-NOVA(فیرجینیاشمالفيبالتوحدالمصابیناألطفالآباء
www.poac-nova.org، President@poac-nova.org

mailto:membership@nvpom.com
http://www.aspergersyndrome.org/
mailto:Pace-tm@excite.com


تقدم مجموعة آباء األطفال المصابین بالتوحد الدعم ألسر األطفال المصابین بالتوحد والمھنیین العاملین مع
األطفال المصابین بالتوحد في شمال فیرجینیا. وتجیب المنظمة على األسئلة الواردة إلیھا  عبر الھاتف والبرید
اإللكتروني ؛ وتعقد اجتماعات دعم شھریة وتقدم المعلومات والموارد وتقیم المناسبات االجتماعیة ؛ كما تقم

بھاتحتفظالتياإللكترونيالبریدوعناوینباألسماءمحوسبة(قائمةlistservموقعخاللمنخدماتھالدیھ
شركة أو مؤسسة ، حتى تتمكن من إرسال رسائل برید إلكتروني لألشخاص  ذوي العالقة) ؛ ویتم أیضا توزیع

رسائل إخباریة. وتوفر المجموعة  فرص متعددة لتدریب أولیاء أمور األطفال المصابین بطیف التوحد.

مجموعة دعم اآلباء االستباقیین
تختص ھذه المجموعة بأسر األطفال الذین یعانون من جمیع أنواع اإلعاقة. تجتمع المجموعة شھرًیا في مكتبة

Kings Park ، 9000 Burke Lake Road ، Burke ، Virginiaمساًء.9إلى7من
troutmanbeth@yahoo.comاالتصال:

Spinaجمعیة Bifidaالوطنیةالعاصمةمنطقةفي
www.sbanca.org

تخدم ھذه الجمعیة  األفراد المصابین بانشقاق العمود الفقري (وھي حالة عدم تشكل  العمود الفقري والحبل
الشوكي بشكل صحیح) وأسرھم الذین یعیشون في والیة فرجینیا والمناطق المحیطة بھا. تشمل الخدمات
مجموعات الدعم الشھریة ، وحفلة اإلجازة السنویة ونزھة الخریف ، والمنشورات المجانیة ، والرسائل
اإلخباریة ، والدعم الفردي والمعلومات ، ودعم األشقاء ، والمطابقة األسریة الكتشاف إفراد األسرة ،

والمساعدة المالیة الطارئة.

القلوب المعطاءة
www.tender-hearts.net, info@Tender-Hearts.net

ھي مجموعة دعم ألسر األطفال الذین یعانون من عیوب خلقیة في القلب حیث یتم تقدیم األمل و الدعم المتبادل
والمشاركة في المناسبات العائلیة، وجمع التبرعات لألسر في منطقة مترو واشنطن العاصمة. تستخدم

أوشركةبھاتحتفظالتياإللكترونيالبریدوعناوینباألسماءمحوسبة(قائمةlistservموقعالمجموعة
مؤسسة ، حتى تتمكن من إرسال رسائل برید إلكتروني لألشخاص  ذوي العالقة) ونشرات إخباریة وبرنامج

المطابقة األسریة وأحداث اجتماعیة.

جمعیة فرجینیا ألولیاء أمور األطفال ذوي اإلعاقة البصریة
www.vaapvi.org

تقدم ھذه الجمعیة الدعم لألسر ومقدمي الرعایة الذین یعتنون باألطفال المكفوفین أو ضعاف البصر من سن

mailto:troutmanbeth@yahoo.com
mailto:info@Tender-Hearts.net
http://www.tender-hearts.net/
http://www.vaapvi.org/


والفعالیات،والمصادروالمعلوماتالدعملتقدیماجتماعاتعملیتمحیثعاما.21سنحتىالوالدة
االجتماعیة والترفیھیة ، والرسالة اإلخباریة ، وبرنامج المطابقة األسریة ، وورش العمل ، واإلجابة عن األسئلة

عبر الھاتف والبرید اإللكتروني.

Virginia Smiles
www.virginia-smiles.org، info@virginia-smiles.org

توفر ھذه المنظمة التعلیم والمعلومات والدعم العاطفي لألفراد المولودین بشفة أرنبیة  وتعمل كمصدر لمقدمي
الخدمات في المجتمع الطبي الذین یعالجون ھذه الحالة. باإلضافة لتقدیم رسائل إخباریة، وندوات توعیة،

وفیدیوھات موجھ لألسرة بعنوان( طفل جمیل ) كما تعمل على تنظیم أحداث االجتماعیة لآلباء والمجتمع الطبي
للتواصل، بما في ذلك اجتماعات مجموعات الدعم، والرحالت الصیفیة وحفلة قدوم العطلة. كما تقدم المنظمة

منحة جامعیة لطالب المدرسة الثانویة في والیة فرجینیا ممن ُولدوا بشفة ارنبیة.

المناصرة/الحصص/التدریب/الدعم

The Arc of Northern Virginia
www.thearcofnova.org

703-208-1119
The(جمعیةتقوم Arc(اإلنسانحقوقوحمایةبتعزیزوالنمائیةالذھنیةاإلعاقاتذويلألشخاص

لألشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة والتنمویة وتدعم بنشاط دمجھم ومشاركتھم الكاملة في المجتمع طوال حیاتھم.
MedicaidوإعفاءاتالعقاريالتخطیطمثلموضوعاتحولعملورشمتكرربشكلArcتقدم

والتواصل التكیفي. تقدم ھذه المنظمة الدعم لألفراد من جمیع األعمار من ذوي اإلعاقات النمائیة والذھنیة
وأسرھم في شمال فیرجینیا.

مشروع إشراك األسرة في  فرجینیا
103فرعي.،1-888-604-2677

یقدم ھذا المشروع الدعم ألسر األطفال الذین یتلقون خدمات التدخل المبكر في فرجینیا من خالل اإلجابة على
(قائمةlistservوقائمةلخدماتباإلضافةوالمواردالمعلوماتوتقدیماإللكترونيوالبریدالھاتفعبراألسئلة

محوسبة باألسماء وعناوین البرید اإللكتروني التي تحتفظ بھا شركة أو مؤسسة ، حتى تتمكن من إرسال رسائل
برید إلكتروني لألشخاص  ذوي العالقة) كما یوفر المشروع الدعم من خالل فرصة التحدث عبر الھاتف مع من

یتطوع لیقوم بدور أحد الوالدین .

Autismمنظمة Speaks
www.autismspeaks.org

http://www.thearcofnova.org/
http://www.autismspeaks.org/


Autism(منظمةنمت Speaks(لتمویلمكرسةوھي،البالدفيالتوحدعلومحولمنظمةأكبرلتصبح
األبحاث حول أسباب ھذا المرض وسبل الوقایة منھ وطرق عالجھ ؛ زیادة الوعي باضطرابات طیف التوحد ؛

وتبني احتیاجات األفراد المصابین بالتوحد وأسرھم. تقدم المنظمة العدید من المصادر المفیدة لألسر (بما في ذلك
یوم100لمدةالستخدامھاالمرضبھذاأطفالھااحدتشخیصتمالتيلألسراألداءعالیةالتوحدأدواتمجموعة

بعد التشخیص بمرض التوحد) كما تقدم فرًصا للتنظیم والتواصل مع اآلخرین.

)CASE(والتعلیمالتبنيدعممركز
www.adoptionsup

port.org
703-256-3820

ھي منظمة غیر ربحیة مكرسة لتقدیم الدعم والتعلیم للجمیع في مجتمع التبني. كما تقدم ورش عمل وندوات عبر
اإلنترنت لآلباء والمھنیین والمعلمین.

مركز معلومات وموارد اآلباء
http://www.parentcenterhub.org/

یعمل مركز معلومات وموارد اآلباء كمصدر مركزي للمعلومات لمراكز تدریب اآلباء ومراكز مصادر اآلباء
المجتمعیة، حتى یتمكنوا من تركیز جھودھم على خدمة األسر من األطفال ذوي اإلعاقة. یضم المركز العدید من

المصادر لمركز النشر الوطني لألطفال ذوي اإلعاقة.

فیرجینیاشمالفي)CHADDاالنتباه/نقصباضطرابالمصابونوالبالغوناألطفالمنظمة
https://www.meetup.com/novachadd/

703-641-5451
CHADDفرط/االنتباهنقصاضطرابیعانونالذینلألفرادوالدعمالتعلیمتوفرربحیةغیروطنیةمنظمة

النشاط. تعمل المنظمة على نشر مجموعة متنوعة من المواد المطبوعة إلبقاء األعضاء والمھنیین على اطالع
دائم بالتقدم البحثي واألدویة والعالجات التي تؤثر على األفراد المصابین بمرض باضطراب نقص االنتباه / فرط
النشاط. تشمل ھذه المواد االنتباه! المجالت ، دلیل معلومات وموارد عن اضطراب نقص االنتباه / فرط النشاط ،

نشرات إخباریة مجانیة لألحداث الجاریة یتم إرسالھا عبر البرید اإللكتروني ، ومنشورات أخرى ذات أھمیة
خاصة للمعلمین والمھنیین وأولیاء األمور.

)CEC(االستثنائییناألطفالمجلس
www.cec.sped.org

1-888-232-7733:،TTY 1-866-915-5000
twiceاواإلعاقةذويلألفرادالتعلیميالنجاحلتحسینمكرسةدولیةمھنیةمنظمةأكبرالمجلسھذایعد

exceptionalإعاقةلدیھمأنیثبتماوجودمعالموھوبینالطالببخصائصیتمتعونالذین"األطفالوھم
واحدة أو أكثر. یدعو ھذا المجلس إلى وضع السیاسات الحكومیة المناسبة ، ومعاییر  التطویر المھني ، وتدافع

عن األفراد ذوي االستثناءات ، كما تساعد المھنیین في الحصول على الشروط والمصادر الالزمة للممارسة
المھنیة الفعالة. یوفر المجلس كذلك فرص التطویر المھني والموارد؛ معلومات متخصصة  ونشرات إخباریة

حول نتائج األبحاث الجدیدة ، وممارسات الفصول الدراسیة ، والتشریعات والسیاسات الفیدرالیة ؛ المؤتمرات؛

http://www.adoptionsupport.org/
http://www.adoptionsupport.org/
http://www.parentcenterhub.org/
https://www.meetup.com/novachadd/
http://www.cec.sped.org/


ومنشورات التربیة الخاصة.

فیرجینیالشمالENDependenceمركز
www.ecnv.org

فماعاًما18أعمارھمتبلغالذیناإلعاقةذوياألشخاصقبلمنیداروالتأییدالمجتمعیةالمواردمركزھو
فوق وألجلھم. یعزز المركز فلسفة العیش المستقل والوصول المتكافئ لجمیع األشخاص ذوي اإلعاقة ویسعى إلى

تمكین األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدیة والعقلیة والمعرفیة والحسیة من اجل توجیھ وإدارة حیاتھم بأنفسھم.

Formed Families
Forward

www.formedfamiliesfo
rward.org

703-539-2904

ھي منظمة غیر ربحیة مكرسة لدعم وتعزیز العالقات األسریة واألسر المتبنیة لألطفال والشباب ذوي اإلعاقات
واالحتیاجات الخاصة األخرى التي تخدم األسر والمربین والمتخصصین في رعایة األطفال في منطقة شمال

فیرجینیا.

وكالة الخدمات االجتماعیة الیھودیة
www.jssa.org

تقدم الوكالة مجموعة من االستشارات والخدمات التعلیمیة والوظیفیة والدعم داخل المنازل ورعایة المسنین
والرعایة التمریضیة والخدمات االجتماعیة من قبل موظفین ذوي مھارات عالیة متخصصین في الصحة العقلیة

األدیان.جمیعومنالكباروالصغارمنسنویًا،فرد25000منألكثرخدماتھاالوكالةتقدموالتمریض.

Mary & Melissa Blog Radio Show
www.blogtalkradio.com/themaryandmelissashow, www.facebook.com/mary melissa

یبث ھذا البرنامج الحواري في جمیع أنحاء البالد ویشرف علیھ والدتان تعیشان في العاصمة ویتناول البرنامج
المشاكل التي تواجھ تربیة األطفال ذوي اإلعاقة / ذوي االحتیاجات الخاصة ویستضیف البرنامج مجموعة

متنوعة من الخبراء وقادة المجتمع لمناقشة طرق دعم الطالب المتمیزین.

والخط الساخن لإلحالةشمال فیرجینیا - معلومات متعددة الثقافاتخدمات األسرة في
www.nvfs.org
703-385-3267،571-748-2500

یقدم ھذا المركز خدمات الصحة العقلیة متعددة الثقافات لتلبیة احتیاجات الصحة العقلیة لألفراد الذین یتعذر
حصولھم على ھذه الخدمات بسبب الدخل واللغة و/أو الحواجز الثقافیة. وتشمل ھذه الخدمات  األفراد من جمیع

الثقافات واألعراق الذین یتعرضون لمشاكل في الصحة العقلیة نتیجة الصدمة والفقر والضغط المزمن والتحدیات

http://www.ecnv.org/
http://www.formedfamiliesforward.org/
http://www.formedfamiliesforward.org/
http://www.jssa.org/
http://www.facebook.com/marymelissa
http://www.blogtalkradio.com/themaryandmelissashow
http://www.nvfs.org/


األخرى. ویعالج المركز  االكتئاب والقلق والخسارة والصدمات ، ویتم تقدیمھا بطرق متنوعة ، مثل العالج
الفردي و الجماعي واألسري.

Northern Virginia Cued Speech Association
www.nvcsa.org, info@nvcsa.org

ھو نظام اتصال مرئي یستخدم مع الصم وضعاف السمع وفیما بینھم. ھو نظام قائم على الصوت یجعل اللغات
المنطوقة تقلیدیًا متاحة باستخدام عدد صغیر من أشكال الید، تقدم ھذه المنظمة دروًسا في الكالم للكبار باإلضافة

إلى أنشطة موجھة لألسرة و ضعاف السمع.

)PACER(التعلیمیةالحقوقأجلمناألمورأولیاءمناصرةائتالف
www.pacer.org

تتمثل مھمة ھذا المركز في توسیع الفرص وتحسین نوعیة حیاة األطفال والشباب ذوي اإلعاقة وأسرھم بناًء على
مفھوم مساعدة اآلباء لآلباء. وقد تم إنشاء ھذا المركز من قبل أولیاء أمور األطفال والشباب ذوي اإلعاقة

لمساعدة اآلباء واألسر األخرى التي تواجھ تحدیات مماثلة. بحیث یقدم  المساعدة لألسر الفردیة ، وورش العمل
، والمواد لآلباء والمھنیین ، والمساھمة في تأمین تعلیم عام مجاني ومناسب لجمیع األطفال.

مركز تدریب و تعلیم الوالدین على المناصرة
www.peatc.org

(TTY/(صوت703-923-0010 ، 1-800-869-6782
تتمثل مھمة ھذا المركز في بناء مستقبل إیجابي ألطفال فرجینیا من خالل العمل بشكل تعاوني مع األسر

والمدارس والمجتمعات لتحسین فرص التمیز في التعلیم والنجاح في المدرسة والحیاة المجتمعیة. وینصب تركیز
المركز الخاص على األطفال ذوي اإلعاقة كما یقدم الخدمات والدعم لألسر والمھنیین ؛ وكذلك المعلومات القائمة

على البحث والتدریب ؛ والفرص المتاحة للشراكات اإلستراتیجیة والدعوة من أجل التحسین المنھجي.

معلومات حول األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة
www.specialneedskidsinfo.com

یوفر ھذا الموقع معلومات لألسر التي لدیھا أطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة في فیرجینیا والمناطق المحیطة
بھا من سن الوالدة حتى سن المدرسة االبتدائیة ، والذین ال یمتلكون خبرة  في عالم التربیة الخاصة أو الذین تم

تشخیص أطفالھم مؤخًرا.

)T/TAC(الفنیةالمساعدةوالتدریبمراكز
www.ttaconline.org

تسعى مراكز التدریب والمساعدة الفنیة إلى تحسین الفرص التعلیمیة والمساھمة في نجاح األفراد ذوي اإلعاقة
المحلیةلالحتیاجاتاستجابةفنیةومساعداتالجودةعاليتدریبًاتقدمكماعاًما.22وحتىالوالدةمنذ

واإلقلیمیة، باإلضافة إلى دورات تدریبیة مجانیة عبر اإلنترنت.

مجلس الوالیات المتحدة الدولي لإلعاقة

mailto:www.nvcsa.org%2Cinfo@nvcsa.org
http://www.pacer.org/
http://www.peatc.org/
http://www.specialneedskidsinfo.com/
http://www.ttaconline.org/


www.usicd.org, info@usicd.org
202-480-2332

یعزز ھذا المجلس الحقوق الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل المشاركة العالمیة مع اآلخرین من ذوي
اإلعاقات. تتمتع عضویة المجلس برؤیة لعالم یتم فیھ حمایة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزیزھا، حیث یتم

االحتفال بقدرات ومواھب األشخاص ذوي اإلعاقة واالرتقاء بھا، و یجتمع األشخاص ذوو اإلعاقة مًعا عبر
الحدود كمجتمع عالمي.

)VCU-ACE(فرجینیاكومنولثبجامعةللتوحدالتمیزمركز
www.vcuautismcenter.org

یتم تمویل برنامج مركز التمیز للتوحد بجامعة فرجینیا من قبل وزارة التعلیم في فرجینیا  وإدارة الصحة السلوكیة
والخدمات التنمویة . یؤمن المركز بحق األشخاص المصابین باضطراب طیف التوحد في تحقیق إمكاناتھم

الكاملة وعیش حیاة ُمرضیة و ذاتیة التوجیھ ، ویسعى المركز لتحقیق ذلك من خالل توفیر التدریب والمساعدة
الفنیة والتعاون في مجال الخدمات والدعم والبحث. تتمثل مھمة المركز في بناء القدرات على مستوى الوالیة

لتحسین نتائج األفراد المصابین باضطرابات طیف التوحد  من خالل تحسین معرفة ولمھارات األسر  والمھنیین
الذین یتعاملون مع األشخاص المصابین باضطراب طیف التوحد. ویتعاون المركز مع مدارس آرلینغتون لزیادة

اإلدراك والتنفیذ السلیم للممارسات القائمة على األدلة للطالب المصابین بالتوحد عبر الفئة العمریة ولتقدیم
التدریب المباشر للمعلمین  والمعالجین والمساعدین المھنیین. كما یقدم المركز دورات تدریبیة ومعلومات عبر

اإلنترنت.

Wrightslawموقع
www.Wrightslaw.com

حولومعلوماتالخاصةالتربیةموضوعاتمنالعدیدحولمجانیةمقاالتعلىWrightslawموقعیحتوي
فرص التدریب.

السنویة/كل سنتینمؤتمرات الفرص المحلیة

Accessibility Summit
www.accessibilitysummit.org

یعقد ھذا المؤتمر سنوًیا في الربیع في كنیسة ماكلین للكتاب المقدس في فیینا ، فیرجینیا ، ویضم ورش عمل
حول مجموعة متنوعة من موضوعات التربیة الخاصة مع متحدثین محلیین ومعترف بھم على المستوى

الوطني. تنقسم ورش العمل إلى ثالثة مسارات: األسرة ومقدمو الرعایة، والكنیسة، والمجتمع.

واإلقلیمیةالوطنیةCHADDمؤتمرات
www.chadd.org, www.novachadd.org

یتم من خاللھا تقدیم ندوات تعلیمیة حول قصور االنتباه وفرط الحركة لآلباء والبالغین الذین یعانون من ھذا

mailto:info@usicd.org
http://www.usicd.org/
http://www.vcuautismcenter.org/
http://www.accessibilitysummit.org/
http://www.novachadd.org/
http://www.chadd.org/


المرض باإلضافة للمعلمین والمتخصصین في الصحة العقلیة.

)FCPS(العامةفیرفاكسمقاطعةلمدارسالخاصةالتربیةمؤتمر
https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-

center
یقدم ھذا المؤتمر ورشات عمل حول مجموعة متنوعة من موضوعات التربیة الخاصة مع مقدمین ومتحدثین

مدعوین.

Future Quest
http://futurequest.gmu.edu/

Future Questاألموروأولیاءاإلعاقةذويللطالبسنتینكلیعقدللوظائفوإقلیميمجانيمنتدى:ھو
والمھنیین.

)ICDL(والتعلمالنموالضطراباتالتخصصاتمتعددالمجلسمؤتمر
www.icdl.com

یھدف ھذا المؤتمر إلى مساعدة اآلباء والمھنیین على دمج المعرفة والكفاءات من مختلف التخصصات التي من
شأنھا تحسین الوقایة والتقییم والتشخیص وعالج االضطرابات العاطفیة والنمائیة في مرحلة الطفولة.

منظمة أبحاث التوحد
www.researchautism.org

تكرس منظمة أبحاث التوحد جھودھا على األبحاث التطبیقیة حول مرض التوحد. بحیث یتم تناول ومناقشة
األبحاث ذات العالقة من جمیع أنحاء البالد.

موارد ألسر القوات المسلحة

معلومات عن التوحد واألحداث ذات العالقة ألسر القوات المسلحة - نشرة نصف شھریة
یعمل المقیم المحلي ومؤسس جمعیة( أولیاء أمور األطفال المصابین بالتوحد) في شمال فیرجینیا بتجمیع ملخص

البرید اإللكتروني الشھري والذي یسرد األخبار والمقاالت واألبحاث واألحداث ذات الصلة التي تھم األسر
العسكریة داخل مجتمع التوحد. ویقدم مجانا.

CampbellsServices@gmail.comـلالستفسار

Hendersonقاعة-)EFMP(االستثنائییناألسرةأفرادبرنامج Hall
www.dcmilitary.com

703–614–7200
یقدم برنامج أفراد األسرة االستثنائیین المساعدة ألسر العسكریین ذوي االحتیاجات الخاصة. یمكن أن یكون ھذا
الفرد طفًال أو زوًجا أو والًدا معاًال یحتاج إلى خدمات طبیة أو تعلیمیة بسبب حاجة جسدیة أو فكریة أو عاطفیة.

http://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center
http://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center
http://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center
http://www.icdl.com/
http://www.researchautism.org/
mailto:CampbellsServices@gmail.com
http://www.dcmilitary.com


ومن األمثلة على االحتیاجات الخاصة: الحساسیة ، والربو ، والتوحد ، واضطراب نقص االنتباه ، والشلل
الدماغي ، وعسر القراءة ، واالكتئاب. یعتبر التسجیل في ھذا البرنامج إلزامیا بحیث یتم تحدید منشآت لمشاة
البحریة یمكن من خاللھا  تلقي الرعایة الالزمة ألفراد أسرتھم االستثنائیین. یقدم مدیر البرنامج المساعدة في
المصادر الطبیة والتعلیمیة وورش العمل والرعایة المؤقتة ومجموعات دعم األسرة.  یساعدك البرنامج أیًضا

في طرح أسئلة حول الخطة التعلیمیة الفردیة لطفلك وألي فئة عمریة.

(EFMP(االستثنائياألسرةأفرادبرنامج – Fort Belvoir
www.belvoir.armym

wr.com 703-805-4590

برنامج أفراد األسرة االستثنائي - مشاة البحریة األمریكیة
www.mccshh.com/efmp

)STOMPالعسكریین(األمورألولیاءالمتخصصالتدریب
http://wapave.org/programs/specialized-training-military-parents-stom

p,
المكالمة)تكلفةالمستقبلالشخصیدفع،االتصال(عند2266-565-253-1و1-800-572-7368

مركز التدریب المتخصص ألولیاء األمور العسكریین ھو مركز تدریب ومعلومات ألولیاء األمور ممول
فیدرالًیا, تم إنشاؤه لمساعدة األسر العسكریة التي لدیھا أطفال ذو تعلیم خاص أو احتیاجات صحیة. یوفر
المركز الدعم لألسر العسكریة في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك من ھم في الخدمة الفعلیة واالحتیاط أو

listservقائمةإلىباإلضافةوالترفیھیةاالجتماعیةواألحداثوالمصادرالمعلوماتیقدمكماالمتقاعدین.
والنشرات اإلخباریة الشھریة وفترات الراحة وورش عمل وإجابات على األسئلة عبر الھاتف والبرید

اإللكتروني.

الرعایة المؤقتة

ما ھي الرعایة المؤقتة؟
تتمثل إحدى تحدیات تربیة طفل معاق في العثور على شخص مؤھل لرعایتھ عندما یحتاج ولي أمره إلى

استراحة ، أو یكون لدیھ طارئة. توفر الرعایة المؤقتة من یقوم  على رعایة طفلك مؤقتًا من ذوي الخبرة والكفاءة
في مثل ھذه المواقف. كما یجید العدید من مقدمي الرعایة المؤقتة التعامل مع أشقاء األطفال ذوي اإلعاقة.

یتقاضى الكثیرون منھم أجورھم من خالل التأمین أو یقبلون دفعات متدرجة (أقساط) تتناسب مع الدخل.

http://www.belvoir.armymwr.com/
http://www.belvoir.armymwr.com/
http://www.mccshh.com/efmp
http://wapave.org/programs/specialized-training-military-parents-stomp
http://wapave.org/programs/specialized-training-military-parents-stomp


www.mcleanbible.org،ماكلینالمقدسالكتابكنیسةخدمات• ، 703-639-2000
www.thearcofnova.org،فیرجینیاشمالفيالزراعیةالبحوثمركز• ، 703-208-1119
،www.caringcommunities.orgالرعایة،مجتمعات• 866-CARING-4 (866-227-4644(
www.eddiesclub.org،إیدينادي• ، 703-304-2330
•First American Home Health Care 703-922-9555
•Jill’s House، http://jillshouse.org، 703-639-5660
4757-364-540ماري،أسرة•
•Northern Virginia Family Services (NVFS)، www.nvfs.org، 571-748-2500



اإلعفاءات الطبیة والدخل التكمیلي اإلضافي

اإلعفاءات والضمان االجتماعي في والیة فرجینیا



اإلعفاءات الطبیة
تم تطویر اإلعفاءات الطبیة لتشجیع األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن على الحصول على  الخدمات في

منازلھم ومجتمعاتھم  على عكس عمل المؤسسات. كما یوفر برنامج اإلعفاءات الطبیة التمویل لألفراد المؤھلین
، وبالتالي ، یسمح للدول "بالتخلي" عن شروط معینة ، (بما في ذلك شرط أن یتبع األفراد إلى مؤسسات من أجل

تلقي تمویل اإلعفاء الطبي).

تعتبر عملیة التقدم للحصول على اإلعفاءات  معقدة إلى حد ما ، ولكن من المھم معرفة ما إذا كان طفلك  مؤھالً
Theبـاالتصالعلىاألسرتشجیعیتماإلعفاء.تقدیمیجبسنأيوفي،الأمإعفاءعلىللحصول Arc of

Northern Virginia،الویبموقعبزیارةقمالمعقد.اإلعاقةخدمةنظامفيالتعرفعلىاألسریساعدالذي
Theبـاالتصالطریقعنأوhttp://www.thearcofnova.orgعلىبھمالخاص Arc of Northern

Virginia3214-532-703على.

تشمل اإلعفاءات الطبیة في  فیرجینیا ما یلي:
•  اإلعاقة النمائیة للفرد واألسرة

•  اإلعاقة الذھنیة
•  كبار السن أو المعاقین

على)DMAS(بفیرجینیاالطبیةالمساعدةخدماتإدارةفيإضافیةمعلوماتتجدون
http://www.dmas.virginia.gov/

الدخل التكمیلي اإلضافي للضمان االجتماعي

18سنحتىالوالدةتاریخمن
كانتإذااالجتماعي،الضماندخلإعاناتعلىللحصولمؤھلین18سنحتىالوالدةسنمناألطفالیكونقد

لدیھم "حالة جسدیة أو عقلیة تحد بشدة من أنشطتھم " التي امتدت، أو من المتوقع أن تمتد لمدة عام واحد على
تلبي متطلبات الدخل.واألقل،

فوقوما18سن

إذا لم یكن طفلك مؤھالً للحصول على دخل الضمان االجتماعي قبل سن الثامنة عشرة ألنك أنت وزوجك/
).18السن(ھذافياالجتماعيالضماندخلعلىللحصولمؤھالًیصبحفقدمرتفع،دخللدیكماكانزوجتك

لمعرفة المزید حول مزایا الضمان االجتماعي لألفراد ذوي اإلعاقة ، قم بزیارة
www.ssa.gov,،المجتمعيالتأھیلإعادةلبرامجفیرجینیابجمعیةاتصلأو)vaACCSES(على

http://www.vaaccses.org/about_us

http://www.dmas.virginia.gov/
http://www.ssa.gov/
http://www.vaaccses.org/about_us

