
     ماعلا  يساردلا  ESY  سيل:  

أ  ذخأي  يف  رابتعالا  تاجايتحالا  ةيدرفلا  لكل  بلاط. امآ  دق  ذخأي   أ  ركفي  قيرف  جمانرب  IEP  يف  ماعلا  يساردلا  ESY  لكل  بلاط  ةرم  لآ  ماع  ىلع  لقألا. يغبنيو  ن      بجي  ن

     قيرفلا  يف  هرابتعا  أاًًي  أاًي  نم  رصانعلا  ةيلاتلا:   

          ةدش  ةقاعإلا  يتلا  يناعي  اهنم  بلاطلا   

     ررقي  قيرف  جمانرب  IEP  لكل  لفط  ما  اذإ  ناآ  اذه  لفطلا  ةجاحب  ىلإ  ماع  يسارد  ESY،  اذإو  ناآ  رمألا  آذلك،  امف  يه  تامدخلا  يتلا  لصحيس  اهيلع.  امدنعو  قفاوي  قيرف  

أ  ررقي  أاًًي:    أ  بلاطلا  ةجاحب  ىلإ  ماع  يسارد  ESY،  بجيف  ي      جمانرب  IEP  ىلع  ن

          تامدخلا  يتلا  متيس  اهميدقت   

          ىتم  نيأو  متيس  ميدقت  تامدخلا   

ارم (لدعم  راركت) ميدقت  تامدخلا              ددع  ت

          اًميلعت  اًيصوصخ  وأ  ةسردم  ةيفيص  وأ  ةياعر  لقطلل  وأ  جمارب  ءارثإل  ةفرعملا.  

          رصتقماًا  ىلع  تاعومجم  ةنيعم  نم  بالطلا  وأ  ةطشنألا.   

          رصتقماًا  ىلع  راطإ  ينمز  محدد،  لثم  فيصلا.   

     

   ةقرو  قئاقح:  

   ماعلا  يساردلا  دتمملا   

 
 
 
 

     ام  دوصقملا  ماعالب  يساردلا  دتمملا  (Extended  School  Year  (ESY))؟     
ٍ  دآأتلل  نم  مهلوصح  ىلع  ميلعتلا  ماعلا  بسانملا  يناجملاو.    وذ  تاجايتحالا  الخاصة،  نإف  ماعلا  يساردلا  مظتنملا   اآ ف       ةبسنلاب  ديدعلل  نم  بالطلا  نيذلا  نوقلتي  تامدخ  ميلعت  ي

     نكلو  اذه  سيل  عقاو  لاحلا  ةبسنلاب  عيمجل  بالطلا. كانهف  ضعب  بالطلا  نيذلا  نوجاتحي  ىلإ  ديزملا  نم  تقولا  ميلعتلاو. كلذ  نأل  تالدعم  ملعت  بالطلا  متفاوتة،  امآ  مهنأ   

أ    داعلا. ريدج  رآذلاب  ن اذ  ةلص  متي  اهميدقت  ىلإ  ام  دعب  ماعلا  يساردلا  ي وذل  تاجايتحالا  ةصاخلا  و/وأ  تامدخ  ت ورآذتي  ام  هوملعت  تايوتسمب  ةفلتخم.  ربتعي  ESY  اًميلعت  ي      ن

  ESY  وه  ءزج  بولطم  يف  نوناق  ميلعت  دارفألا  نيقاعملا (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)). متيو  ميدقت  ESY  واًقف  جمانربلل  يوبرتلا  

اذ  ةلصلا    أ  نمًتي  ESY  ةساردلا  ةيميداآألا  تامدخلاو  ت ودبو  ةفلكت  ةرسألل.  نكميو  ن درفلا (Individualized Education Program (IEP)) بلاطلل  ن      ي

     ةطشنألاو  جراخ  جهنملا.     

سرادملاو    سرادملا  ةلقتسملا   سرادملا  العامة،  امب  اهيف   أ  رفوت  عيمج   أ  رفوت  لآ  ةقطنم  اًماع  ارداًيس  ESY  بالطلل  نيذلا  نوجاتحي  لثمل  هذه  تامدخلا. بجيو  ن      يغبني  ن

     البديلة،  اًماع  ارداًيس  ESY  دنع  ةجاحلا  اهيلإ.    
 

أ  اهفرعت:        قئاقحلا  يتلا  بجي  ن
 
 
 
 
 
 
   لوط  ةدم  (ةرتفلا  ةينمزلا  ـل) ميدقت  تامدخلا  

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

   رمع  لفطلا:   

  o     بجي  ذخألا  يف  نابسحلا  ريفوت  ماع  يسارد  ESY  لافطألل  نيذلا  نوغلبي  نس  ةثلاثلا  لالخ  ةلطع  فيصلا.     
  o    نكمي  ريفوت  ماع  يسارد  ESY  ىتح  غلبي  بلاطلا  نس  22  اًماع  وأ  جرختي  ةداهشب  ةساردلا  ةيوناثلا  ةيداعلا.   

            عجارتلا  ةداعتسالاو:   

ارتف  ؟عاطقنا      o     له  دقفيس  بلاطلا  هتاراهم  ءانثأ  ت

اراهملا  دئازاًا  نع  ؟دحلا      ادقف  ت   o    له  نوكيس  ن

اراهملا  دحلا  عقوتملا  بالطل  ؟نيرخآ    ادقف  ت   o    له  ىطختيس  ن
اراهملا  المفقودة،  امو  ةدملا  ةمزاللا  ؟كلذل        o    له  نكمتيس  بلاطلا  نم  ةداعإ  باستآا  هذه  ت

          ةجرد  مدقتلا:   

ادهأب  جمانرب  IEP؟  ام  رادقم  اذه  ؟مدقتلا        o     له  زرحأ  بلاطلا  اًمدقت  اميف  قلعتي  ف

  o    له  زرحأ  بلاطلا  اًمدقت  ردقالب  يذلا  هعقوت  قيرف  جمانرب  IEP؟     
  o    له  زرحي  بلاطلا  اذه  مدقتلا  ةريتوب  ةئيطب  وأ  ؟ةعيرس     

ار  ؟ةديدجلا   اراهمب  ؟ةئشان  له  وه  ىلع  كشو  زارحإ  مدقت  ريغ  قوبسم  نم  لالخ  باستآا  ضعب  اهملات           له  ودبي  ىلع  بلاطلا  هنأ  عتمتي  ت

ا  ةيلاقتنالا:               تاجايتحال

ادهأ  ةيلاقتنا  وأ  ةينهم  (ةصاخ  لمعلاب)؟      o     له  بلاطلا  ةجاحب  ىلإ  ماع  يسارد  ESY  قيقحتل  ف

أ  تايآولس  لعجت  ةريتو  مدقتلا  ؟ةئيطب                له  يناعي  بلاطلا  نم  ي
 

سرادملا  دادعإ  جمارب  نم   وزاتجي  اًماع  ارداًيس  ESY  يف  تائيب  ربتعت  لقألا  دييقتًاًا  ثيح  نكمي  ذيفنت  جمانرب  IEP. الو  بلطلي  نم  قطانم   أ  متي  ميلعت  بالطلا  نيذلا  ن      يغبني  ن

ارايخلا  ردقالب  يذلا  نمًي  ذيفنت  جمانرب  IEP  صاخلا  لفطلاب.      ارايخلا  ةليدبلا  ماعلل  يساردلا  ESY. نكلو  يغبني  اهيلع  ريفوت  ت      لجأ  ريفوت  ةعومجم  ةلماآ  نم  ت
 

     بجي  قيثوت  ةشقانملا  رارقلاو  نيقلعتملا  ماعالب  يساردلا  ESY  يف  جمانرب  IEP. نوكتو  هذه  ةشقانملا  ةديدج  لآ  ماع  -  الو  مهي  ام  اذإ  ناآ  بلاطلا  دق  لصح  ىلع  ماع  يسارد  
ال  بجيو  اهذخأ  يف  رابتعالا  لآ  ماع.          ESY  يف  قباسلا  مأ ً 

 
 
 
 
 
 
 

    !IEP  رقاًرا  هذختي  درف  دحاو.  امنإ  وه  رارق  هذختي  قيرف  جمانرب   

   ةمدخ  متي  اهديدحت  ةطساوب  ءارجإ  دحاو.     

 
 
 
 
 
 
 

  

     
 
 
 
 

اءانثتسالا وأ الظروف. ءاجرلا عوجرلا ىلإ رداصم ىرخأ وأ ماظنلا يلحملا كيدل لوصحلل ىلع تامولعم آاملة.        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        ال يوتحي اذه دنتسملا ىلع ي

 



     اذإ  مل  قفاوت  ىلع  رارقلا  لا

الخلا.        ٍ    

   ةقرو  قئاقح:  

   ماعلا  يساردلا  دتمملا   

 
 
 
 

     حئاصن  تالئاعلل:  

أ  رارقلا  قلعتملا  ماعالب  يساردلا  ESY  وه  رارق  هذختي  قيرف  جمانرب  IEP. تنأو  ءزج  نم  اذه  قيرفلا.           رآذت  ن

ادهأ  جمانرب  IEP  ةصاخلا  كلفطب.           صرحا  ىلع  روًح  تاعامتجا  جمانرب  IEP  تاعامتجالاو  ىرخألا  يتلا  اهدقعت  ةسردملا  يتلاو  متيس  اهيف  ةشقانم  ف

     صرحا  ىلع  روًح  عيمج  تاعامتجالا  كعمو  تاظحالم  ةبوتكم  ىتح  رآذتت  رومألا  يتلا  ديرت  ثدحتلا  اهنع.     

     .IEP  ادهأ  جمانرب      عجار  تانايبلا  ةصاخلا  ىوتسمب  ءادأ  كلفط  ىدمو  مدقتلا  يذلا  هزرحي  هاجت  قيقحت  ف

راش  تانايبلا  قئاثولاو  تامولعملاو  ةصاخلا  مدقتالب  يذلا  هزرحي  كلفط.           ك

ارتف  عاطقنا  الخدمات،  لثم  تالطعلا  ةلطعلاو  ةيفيصلا.    ارييغت  يف  كولس  كلفط  ءانثأ  ت      لججس  ةيأ  ت

ارايخ  ماعل  يسارد  ESY  صاخ  كلفطب.  نكمي  ريفوت  لوصحلا  ىلع  ماع  يسارد         صرحا  ىلع  ميدقت  راكفأ  نع  تامدخلا  جماربلاو  ةيعمتجملا  يتلا  امبر  لثمت  ت

  ESY  يف  لزنملا  وأ  يف  عمتجم  وأ  يف  ةئيب  ةيسردم.     

اراهم  ةديدج.    ضراعتت  عم  ملعت  كلفط  ت أ        ثدحت  عم  قيرف  جمانرب  IEP  نع  ةيأ  تايآولس  نكمي  ن

ارود  ردةيسا  ببسب  بايغ  ملعملا  وأ  جلاعملا  صتخملا  ،  كيلعف  ثدحتلا  نع  اذه  رمألا  عم  قيرف         اذإ  تاف  كلفط  ءزج  ريبآ  نم  ةساردلا  ببسب  هضرم  وأ  هتتاف  ت

ادهألا.    واحو  حيضوت  ىدم  ريثأت  كلذ  ىلع  هميلعت  قيقحتو  ف      جمانرب  IEP. ل

ادهألا  ةقلعتملا  ةلحرملاب  ةيلاقتنالا    أ  هدعاست  يف  قيقحت  ف      اذإ  ناآ  كلفط  يف  ةلحرملا  الثانوية،  ثدحتف  نع  هلوصح  ىلع  عما  يسارد  ESY  فيآو  هنأ  نكمي  ن

     لمعلاو  ةآراشملاو  يف  عمتجملا  ةايحلاو  ةلقتسملا.    

راشو  كتاظحالم  عم  ءاًعأ  قيرفلا:           عجار  تانايبلا  ك

          له  زرحي  كلفط  اًمدقت   م ع ق و الفًا  هاجت  قيقحت  هفادهأ  ةصاخلا  جمانربب  IEP؟     

          له  ملعتي  كلفط  ةراهم  فقط،  هنكلو  ريغ  رداق  دعب  ىلع  اهمادختسا  يف  نآامأ  ؟ةددعتم     

ارتف  ةحارتسالا  يف  ؟ةسردملا    اراهم  ءانثأ  ت أ  كلفط  دقفي  ت           له  رهظلت  تانايبلا  ن

عإ  ؟اهملعت      ت،  لهف  قرغتسي  واًتق   ط و اليفًا  يف  ةدا           اذإ  ناآ  كلفط  دقفي  المهارا

ادهأ  جمانرب  IEP؟      أ  كلفط  ال  زرحي  اًمدقت  آاًيفا  لالخ  ماعلا  يساردلا  قيقحتل  ف           له  رهظلت  تانايبلا  ن

ارتفو  ةحارتسالا  يف   ازاجإلا  ت      ثدحت  ىلإ  صاخشألا  نيذلا  مه  ىلع  ةيارد  تاجايتحاب  كلفط. ثدحتو  ىلإ  نيملعملا  نيذلا  نوفرعي  كلفط. مهلأسا  نع  هاوتسم  دعب  ت

   .IEP  راش  هذه  تامولعملا  عم  ءاًعأ  قيرف  جمانرب ودجلا  يساردلا. ك      ل

  ESY  رداًيس ضي،  نإف  اذه  ال  ينعي  هنأ  هجاتحيس  وأ  لصحيس  هيلع  يف  لبقتسملا. اذإو  مل  قلتي  كلفط  اًماع  ا رداًيس  ESY  يف  الما ذإ  ىقلت  كلفط  اًماع  ا      رآذت: ىتح  ا

     يف  الماضي،  امبرف  هجاتحي  نآلا  وأ  يف  البقتسمل.  اذهو  وه  ببسلا  هنأ  بجي  ةشقانم  ماعلا  يساردلا  ESY  لآ  ماع.     

     دق  ال  بسانتي  ماعلا  يساردلا  ESY  عم  لآ  طفل،  ىتح  اذإ  ناآ   م ؤ الهفًا  كلذل. ام  ىدم  مدقتلا  يذلا  هزرحيس  ؟كلفط  له  ديفتسيس  نم  ماعلا  يساردلا  ESY  وأ  هنأ   

ارتف  فقوتلا  نع  ؟ةساردلا            جاتحي  ىلإ  ديزملا  نم  ت

     ذختمل  نأشب  يقلت  كلفط  اًماع  ارداًيس  ESY،  امبرف  جاتحت  ىلإ  بلط  ةطاسو  وأ  ةيجيتارتسإ  ىرخأ  ةيوستل  عازنلا  نم  لجأ  ةلواحم  لح  
 
 
 

     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.p2pga.org  
 

وذ  تاجايتحالا  ةصاخلا         امسق  تامدخ  معدلا  تامدخو  ميلعت  ي

   (Georgia Department of Education, Division for Special Education Services and Supports)  

   (Special Education)  وذ  تاجايتحالا  ةصاخلا    3963-656-404  وأ  3627-311-800  بلطاو  كليوحت  ىلإ  مسق  ميلعت  ي

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

   (Georgia Department of Education Implementation Manual)  ليلد  ذيفنتلا  ةرازول  ميلعتلا  ةيالوب  ايجروج   

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

   (عجار  لصفلا  2: تامدخ  ميلعتلا  ماعلا  بسانملا  يناجملاو  لصفلاو  7: جمارب  IEP  ةلحرملاو  ةيلاقتنالا)  
 

وذ  تاجايتحالا  ةصاخلا (Special Education Director)  ةفرعمل  ماظن  ةسردملا  ةصاخلا  كب.         رداصم  ةيفاضإ: لصتا  ريدمب  ميلعت  ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اءانثتسالا وأ الظروف. ءاجرلا عوجرلا ىلإ رداصم ىرخأ وأ ماظنلا يلحملا كيدل لوصحلل ىلع تامولعم آاملة.        إ تامولعملا ةروآذملا يف اذه دنتسملا ةرابع نع صخلم طقف الو مدقت لآ ليصافتلا وأ ت      ن
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