
     ةصمخلا (special education director) مم اذإ نمآ يغبني لصف بلمطلا مؤققًم هقرخل دعاوق ةسردملا مأ ال. 

  ةقرو حقائق: 

  ماظن بيدأتلا 
 
 
 
 
 
 

درفلا  (Individualized Education Plan (IEP))؟    لمقشي لآ ممظن  اءارجإ  بيدأتلا  ةبسنلاب  بلاطل  يف  جمانربلا  يوبرتلا  ي      ام  ت
مءارجإ ةيبيدأت نممضل ةمالس مقمط لمعلا هب ةمالسو بالطلا زيزعتو ةئيبلا ةيميلعقلا.  لمعتو مظنلا ةيسردملا ىلع عضو رميعم كولس (تمسميس)  صمخ مهب حئاولو       يسردم ىلع ت

ؤمطعإ ةخسن نم ليلد بلمطلا يذلا لمقشي ىلع ةخسن نم رميعم كولسلا عم ةيادب ممعلا   أ اومزقلي مهب.  مقيسو ك      عقوقي نم عيمج الطالب، ممب يف كلذ بالطلا ووذ اإلعمقمت، ن

مرمبقعالا ةصمخلا يقلا مقت مهتمعارم ممدنع نوكي بلمطلا يف جممنرب IEP الو مزقلي رميعمب كولسلا.    أ كمنه ضعب ت      يساردلا.  ديب ن
 

     قئاقحلا  ةيساسألا:    
     •     يرسي رميعم كولسلا يسميقلا يسردملا ىلع بالطلا يف جممنرب IEP مم مل طرقشي جممنرب IEP مؤطرا مؤتلقخم. اذإف مم طرقاا مؤطرا مؤتلقخم، نكميف لممعقلا عم اذه  

ضمرغأو جممنرب IEP وأ ةطخ لخدقلا يآولسلا (behavior intervention plan (BIP)).  رععتف ةطخ BIP كولسلا ريغ لوبقملا   مدهأ       رمألا نم لالخ ف

أ   موطخلا ةيبمجيإلا ةعبقملا يف ميلعت بلمطلا كولسلا ديدجلا دحلاو نم كولسلا ريغ بوغرملا. نم نكمملا أمؤضي ن مءارجإلا وأ ت      ودحعتد آولسمؤ ديدجاؤً  م ق ب و ال ًؤ فصتو ت

 .BIP ا يف ةطخ موطخلا ىرخألا ةروآذمل ا ىقح يف ةلمح ممزقلالا عيمجب ت ا ريغ بوغرمل ودح كولسل مءارجإلا يقلا موققس مهب ةسردملا يف ةلمح ث      فصت ةطخ BIP ت

وذ تمجميقحالا   سردملا وأ ريدم ميلعت ي وذ تمجميقحالا ةصمخلا  ف ص ال ًؤ مؤققًم، ررقيف ريدم ةسردم لتطلا (سيلو  أ بلمط آخر، نكمي لصف بلمطلا يف ميلعت ي      •    لثم ي
 

أ لصتي بلمطلا مؤققًم وأ هدرطي ةدمل لصت ىلإ ةرشع مميأ ةيسردم ضغب رظنلا ممع  أ مزقلي ريدملا ةطخب BIP، هنكلو نكمي ن   ةبسنلمب بالطلل يف جممنرب IEP، بجي ن

مرم لصتلا تقًملا ىلع رادم ممعلا يساردلا.   ا ةيلمققم وأ ىلع ةئيه ةعومجم نم ت      صني هيلع جممنرب IEP/ةطخ BIP. دقو نوكت مميألا ةرشعل

 

•     

أ كلتط هنكمي لوصولا ىلإ لممعألا ةيسردملا لوصحلاو ىلع تمهيجوقلا  ة لثم لصتلا تقًملا جرمخ ةسردملا                                                            مملمط ن             ع م د  ؤ

     • ال ربقععي لصتلا تقًملا لخاد ةسردملا                                                 
ا هب/مهب.        ةمزاللا ءادأو بجاولا يلزنملا لوصحلاو ىلع تممدخ جممنرب IEP صمخل

مءارجإ:        •     ممدنع مقي لصف طلابلم ةدمل ديزت نع ةرشع مميأ يف ممع دراسي، بجي مميقلا ةدعب ت

ا عقوأ بلمطلا يف ةلكشملا ءمج ةجيقن  ا يذل دمحلا نمرشع لصتلا تقًملا. فدهتو ةيلمع ديدحت ببسلا ىلإ نييعت مم اذإ نمآ كولسل   o    ديدحت ببسلا لبق مويلا ي

     هققمعإ/مهققمعإ و/وأ ديدحت مم اذإ نمآ مقي قيبطت جممنرب IEP، ممب يف كلذ ةطخ BIP، ممآ وه حضوم مأ ال. يفو ةلمح مدع قيبطت جممنرب IEP ةروصب  

     ةبسمنم وأ نمآ كولسلا مؤطبترم بمإلعمقة، نإف كولسلا نوكي ةجيقن ةقمعإلا.  

ا.  ا يذلا نمآ/تنمآ هيف لبق همميق اذهب كولسل ا ةجيقن ةقمعإ الطتل، نإف بلمطلا دوعي ىلإ نمكمل      •  اذإو نمآ كولسل

مءارجإلا ةيبيدأقلا مهستن يقلا نكمي مميقلا مهب ىلع عيمج بالطلا.    ا ةجيقن ةقمعإ الطتل، ددحي قيرف جممنرب IEP نمكم بلمطلا. يرست ت      •     اذإ مل نكي كولسل

ومنت داوم ةردخم ةروظحم وأ ةزميح ةحلسأ وأ ةبمصإ                                              ةيدسج خطيرة، نكميف ممظنلل يسردملا لمسرإ بلمطلا   عقوأ بلمطلا يف ةلكشم مؤجتمن نع ل

  اذإ نمآ كولسلا يذلا

     ىلإ نمكم يميلعت ليدب تقًم ةدمل لصت ىلإ 45 مؤموي، ضغب رظنلا نع ةجيقن ةيلمع ديدحت ببسلا.  

•     

ي نم قح   أ رمقست ةيلمع هلوصح/مهلوصح ىلع تممدخلا. الو الز      •     دنع لصف بلمط يف جممنرب IEP مؤققًم ةدمل ديزت نع 10 مميأ وأ دنع هدرط نم بجي،ةسردملا ن

 .IEP أ نوكت هيدل ةليسو لوصو ىلإ جهنملا يساردلا ممعلا تممدخلاو ةددحملا يف جممنرب      بلمطلا لوصحلا ىلع ميلعت ينمجم ومنمسب، ىقح ول يف نمكم رخآ.  بجيف ن

مرودلا   ا ةيلزنملا يقلا مهمدقعت ةقطنم ةسردملا وأ ت مرميخ لثم دحأ جماربلا ةليدبلا يقلا مهريدت ةقطنم ةسردملا وأ تممدخل      •     مضت نآممألا ةليدبلا يف ضعب نميحألا ت

مرميخلا ىرخألا.    ددحيو قيرف جممنرب IEP كملانم ليدبلا بسمنملا  أ نم ت      ةيبيردقلا ةيضارقفالا (ربع تنرقنإلا)  وأ جماربلا يقلا مدقت دعب مويلا يساردلا وأ  ل ي ال ًؤ وأ ي

     لكل بلمط.  

ا ديدجلا يذلا هددح قيرف جممنرب IEP بملتعل، هنكميف بلط دقع ةسلج عممقسا ةينونمق فمنئقسال هذه       •     اذإ ضرقعا يلو رمألا ىلع جئمقن ةيلمع ديدحت ببسلا وأ نمكمل

مرارقلا. مقيو عمرسإلا يف رظن بلط دقع ةيأ ةسلج عممقسا ةينونمق ةطبترم ممظنالب يبيدأقلا لوصولل ىلإ رارق عيرس.       ت

     •     يف مظعم األحوال، مقيس دقع ةمآمحم يف ممظنلا يسردملا أمؤضي. ثيح فدهت هذه ةمآمحملا ىلإ ميدقت تممولعملا ليكشتو ةنجل نم يلوًسم ةسردملا ديدحقل مم اذإ نمآ 
زمنقلا نع دقع هذه ةمآمحملا اذإ رمقخا يلو رمألا كلذ.  ال عقت هذه ةمآمحملا نمض صمصقخا قيرف جممنرب IEP.  دقو مقي دقع هذه        بلمطلا مؤبنذم مأ مؤئيرب.  نكميو ل

أ رارق ةمآمحملا دعي رقاؤرا  م ن ت ص ال ًؤ نع ةيلمع ديدحت ببسلا نعو رارق ديدحت نمكملا ليدبلا.          ةمآمحملا أمؤنميح لبق ةيلمع ديدحت ببسلا أومؤنميح دعب هذه ةيلمعلا. ممآ ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اءانثتسالا  وأ  الظروف.  ءاجرب  عوجرلا  ىلإ  رداصم  ىرخأ  وأ  ماظنلا  حملايل  كيدل  لوصحلل  ىلع  تامولعم  آاملة.  ال  يوتحي      إ  تامولعملا  ةروآذملا  يف  اذه  دنتسملا  ةرابع  نع  صخلم  طقف  الو  مدقت  لآ  ليصافتلا  وأ  ت    ن
  

أ  صن  نم  هنأش  نس  نوناق  ديدج  وأ  ءاغلإ  ةيأ  نيناوق  وأ  تاعيرشت  وأ  تابلطتم  ةيلارديف  وأ  ةصاخ  بالواليات.   1      اذه  دنتسملا  ىلع  ي

 



•  

•     

  مم كولس (تميآولس)  يلتط ببس ؟ةلكشملا        •

س    ه ةقالع طبرت نيب عإةقم يلتط هآولسو وأ ؟مهآول      •     له كمن

     •     مم يذلا حلفأ يف يضمملا يف ةجلمعم كولسلا ببس ؟ةلكشملا يف ؟لزنملا يف ؟عمقجملا يف لوصتلا ةيساردلا ؟ةقبمسلا   

     •    مم يذلا هدجي يدلو مؤعجشم و/وأ زتحم؟اؤً   

أ يتًت مهرممثب يف رييغت تميآولس كلتط يف ةسردملا لزنملاو.        شقمن عم يلوًسم ةسردملا تميجيتارقسالا تأفمكملاو بقاوعلاو يقلا نم نكمملا ن

    بلطا ةحيصنلا معدلاو نم يلوًسم ةسردملا ثيحب كنكمي لممعقلا عم تميآولسلا ةبعصلا كلتطل يف لزنملا.   
ومعقلاو عم ةسردم طتلك، ديزقسف صرف حمجن كلتط  مرمهم ةديدج ن ومعت عم يلوًسم ةسردملا يف لممعقلا عم تميآولس كلتط ةبعصلا. اذإو تنآ يونت  ف ع ال ًؤ ملعت ت     ن

     يف رييغت هآولس.    

  ةقرو حقائق: 

  ماظن بيدأتلا 
 
 
 
 

     حئاصن  تالئاعلل:  

إ عوضوم تميآولسلا بيدأقلاو نم      لمعا ىلع روضح تمعممقجا جممنرب IEP  عم دادعإ ةمئمق مضت تميجيتارقسإلا ةديجلا بناوجلاو يقلا ريثت كفومخم مهقشقمنمل.  ن

     تمعوضوملا يقلا ريثت رعمشملا مؤبلمغ، اذل نم ديتملا ظمتقحالا تمظحالمب ةبوقكم.   

    دعقسا روضحل تمعممقجالا نأب حرطت ىلع كستن ةعضب ةلئسأ نأشب تميآولس كلتط:   
 
 
 
 
 

                                                   حلتي يف ةجلمعم كولسلا ببس ؟ةلكشملا   

  مم يذلا مل                    

  فيآ رثًت ةئيبلا (مم رودي هلوح وأ مهلوح)  ىلع كولس ؟يلتط   

أ دعمست يلتط يف ملعت تميآولس ؟ةديدج          •     مم لئمسو معدلا يسردملا يقلا نكمي ن

     •    له جمقحي قيرف جممنرب IEP  ىلإ ديزم نم تممولعملا لممعقلل عم تميآولس يلتط ةروصب ؟ةبسمنم   

ا    ودح هذه ؟تميآولسل ا يتيظولا  (Functional  Behavior  Assessment  (FBA)) منتدعمسمل يف ديدحت ببس ث      •    له جمقحي يلتط ىلإ مييقت كولسل

ردص هنع يف لزنملا ةقدب.  ثدحتو   أ اوتصي ةقدب كولسلا يذلا ردص نع لتطلا يف ةسردملا.  نآو دعقسماؤً فصول تميآولسلا يقلا ت     بلطا نم يلوًسم ةسردملا ن

ا ةفدهقسملا يف لآ نمكم.      ودح هذه تميآولسل      نع ةيتيآ ث

    بلطا ءارجإ مييقت FBA كولسل كلتط كعالطاو ىلع جئمقنلا لبق عممقجالا.  نآ دعقسماؤً ةشقمنمل جئمقن مييقت FBA.  ىلعف هجو ديدحقلا جمقحت ىلإ ةفرعم مم يلي:   

     •    مم يذلا ثدح لبق رودص اذه ؟كولسلا    

ا          •    مم يذلا ثدح دعب رودص اذه ؟كولسل

ا          •    اذمم تنمآ ةبقمعلا وأ ؟ةأفمكمل
 
 
 
 
 

     رداصم  لوصحلا  ىلع  ديزملا  نم  تامولعملا:  
 
 

 (Parent  to  Parent  of  Georgia) ةئيه معد ءايلوأ رومألا يف ايجروج     

  5484-451 770 وأ 800-229-2038    

 www.parenttoparentofga.org   
 
 
 

ا ةصاخلا   وذ تاجايتحال    Georgia  Department  of  Education، امسق تامدخ معدلا تامدخو ميلعت ي

   (Special Education) ا ةصمخلا وذ تمجميقحال   3963-656 404 وأ 3627-311-800 بلطاو كليوحت ىلإ مسق ميلعت ي

 http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx  
 
 
 

   Georgia  Department  of  Education ليلد لمع  

http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx?PageReq=CIEXCImpMan   

   (عجار لصف لمققنالا نم ةلحرم لخدقلا ركبملا ىلإ ةسردملا ةممعلا.) 
 
 

ا ةصاخلا (Special  Education  Director) ةفرعمل ممظن ةسردملا كيدل.    وذ تاجايتحال      ردمصم ةيفمضإ: لصتا ريدمب ميلعت ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اءانثتسالا  وأ  الظروف.  ءاجرب  عوجرلا  ىلإ  رداصم  ىرخأ  وأ  ماظنلا  يلحملا  كيدل  لوصحلل  ىلع  تامولعم  آاملة.  ال  يوتحي      إ  تامولعملا  ةروآذملا  يف  اذه  دنتسملا  ةرابع  نع  صخلم  طقف  الو  مدقت  لآ  ليصافتلا  وأ  ت    ن
  

أ  صن  نم  هنأش  نس  نوناق  ديدج  وأ  ءاغلإ  ةيأ  نيناوق  وأ  تاعيرشت  وأ  تابلطتم  ةيلارديف  وأ  ةصاخ  بالواليات.   2      اذه  دنتسملا  ىلع  ي
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