
اذلا  واالختيار، اراهمو  ةرادإ  ت اراهملاو  ةيعامتجالا  ت اراهم  لصاوتلا  ت أ  مضي  كلذ  ملعت  ت اراهم  ةديدج  لحتل  لحم  كولسلا  فدهتسملا:  نكمي  ن     ملعت  ت

      

أ  نمضتت  هذه  قرطلا  ديلقت  كولسلا  ةسرامملاو  درسو  صصقلا  ةيعامتجالا  تاحيملتلاو  تاهيجوتلاو  المباشرة،  امو  ىلإ  كلذ.     امو  ىلإ  كلذ.            قرط  ميلعتل  تايآولس  ةديدج:  نكمي  ن

أ  ثدحي  دنع  رودص  كولسلا  بوغرملا  هيف.              جئاتنلا:  نمضتت  ام  ثدحيس  دنع  رودص  كولسلا  فدهتسملا  نم  الطالب،  كلذآو  ام  نكمي  ن

وذفنيس  ةطخلا.            خيراوت  ذيفنت  ةطخلا.  ءامسأ  صاخشألا  نيذلا  ن

  

وذفني  ةطخلا.                   ميدقت  داوملا  بيردتلاو  معدلاو  صاخشألل  نيذلا  ن

     نس نوناق ديدج وأ ءاغلإ ةيأ نيناوق وأ تاعيرشت وأ تابلطتم ةيلارديف وأ ةصاخ بالواليات. 

     جذومن  ةطخ  لخدتلا  يآولسلا.  

  

      

   عمج  تانايبلا  اهتعجارمو.   

وادجلا  ةينمزلا  تاعامتجال  قيرفلا  ةعجارمو  تانايبلا  ةبقارمو  ةطخلا.        ل

     

     ةقرو  قئاقح:  

     تامييقت كولسلا يفيظولا و    
     ططخ لخدتلا يآولسلا  
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أ  ببستت  ضعب  تايآولسلا  يف  ضرعت  بلاطلا  وأ  نيرخآلا    وذ  تاقاعإلا  تايآولس  ريغ  ةمئالم  لخادتت  عم  مهتردق  ىلع  ملعتلا.  نكميو  ن      رهظت  ىدل  ديدعلا  نم  بالطلا  ي
     ررضلل. كانهو  ديدعلا  نم  بابسألا  يتلا  رسفت  ءوجل  بلاطلا  ىلإ  تايآولسلا  لاةببسم  تالكشملل. كلذ  نأل  عيمج  السلوآيات،  ىتح  تايآولسلا  ريغ  المالئمة،  مدخت  ارضرغ   

أ  كانه  تايآولس  ىرخأ  نكمي  اهرييغت  وأ        دحمارد.  ضعبف  تايآولسلا  نوكت  زجارء  نم  ةقاعإلا.  ضعبلاو  رخآلا  اهنم  تايآولس  ال  عيطتسي  بلاطلا  ةرطيسلا  اهيلع.  يف  نيح  ن

أ  نيعتست  تالئاعلا  نوينهملاو  تامييقتب  كولسلا  يفيظولا  ططخو  لخدتلا  يآولسلا  مهفل  ببس  ءوجللا  ىلإ  مهفل  كولسلا  كلذآو  ةفرعم         اهلادبتسا  ىرخأب  رثآأ   ق ب و الر.  نكميو  ن

     ةيفيآ  لماعتلا  عم  هذه  تايآولسلا  وأ  اهرييغت.     
 

     ام  دوصقملا  مييقتب  كولسلا  يفيظولا  (Functional  Behavioral  Assessment  (FBA))؟     
     نمضتي  مييقت  كولسلا  يفيظولا  عمج  تامولعملا  نم  لجأ  ديدحت  ببس  كولس  ددحم  وأ  فدهلا  هنم.  يفو  مظعم  األحوال،  هنإف  يغبني  ءارجإ  مييقت  FBA  لبق  عضو  ةطخ  لخدت  
اودألا  بسح  ةلاح  لآ  بلاط.  تامولعمالف  يتلا    اودألا  ةفلتخملا  يتلا  نكمي  اهمادختسا  يف  ءارجإ  مييقت  FBA.  عم  ملعلا  هنأ  يغبني  رايتخا  هذه  ت      يآولس.  دجوتو  ديدعلا  نم  ت

دؤت  ىلإ  اهروهظ.  فوسو  دعاست    ورظلاو  يتلا  ي ودح  تايآولسلا  ةببسملا  تالكشملل  ف      يرجي  مجاهع  نم  لالخ  مييقت  FBA  متي  اهمادختسا  يف  ةدعاسملا  ىلع  مهف  ببس  ث

درفلا (Individualized Education Program (IEP)) يف  عضو  ةطخ  لخدت  يآولس.          هذه  تامولعملا  قيرف  جمانربلا  يوبرتلا  ي
 

أ  نمضتي  مييقت  FBA؟          اذام  يغبني  ن
ودح  ررض  هل  وأ  ؟نيرخآلل  امو  كولسلا  يذلا  بغرت             ارفيرعت  كولسلل  يذلا  بغرت  يف  هرييغت:  ام  يذلا  هلعفي  بلاطلا  لخادتيو  عم  هتردق  ىلع  ملعتلا  وأ  ببستي  يف  ث

سلا   اق الب ًر  ةظحالملل  سايقلاو.      أ  نوكي  اذه  كول      يف  ؟هرييغت  بجي  ن

          سايق  كولسلا:  ىتم  ردصي  اذه  ؟كولسلا  نيأو  ؟ردصي  مآو  ةرم  ؟ردصي  امو  ةدملا  ةينمزلا  يتلا  اهقرغتسي  ؟كولسلا  نم  نوكي  وجومارد  دنع  ؟هرودص  اذامو  ثدحي   

     لبق  رودص  اذه  كولسلا  (ثدحلا  قباسلا)؟  اذامو  ثدحي  دعب  هرودص  (ةجيتنلا)؟  لهو  ردصي  اذه  كولسلا  يف  تاقوأ  ةنيعم  نم  ؟مويلا     

أ  نمضتت  هذه  ةيلمعلا  ءارجإ  تالباقم  عم  يلو  رمألا  بلاطلاو  ملعملاو  املآ  نكمأ  كلذ.  امبرو  لمشت  تاعجارم  تالجسلل.              عمج  تانايبلا  ءارجإو  مييقتلا:  نكمي  ن

أ  لمتشت  ىلع  لامآإ  مئاوق  قيقدتلا  وأ  تانايبتسا.  دقو  نمضتت  تاظحالم  ىلع  بلاطلا  يف  نآامأ  ةفلتخم.           امآ  لمتحمي  ن

ضارتفالا):  ينعي  كلذ  ةناعتسا  قيرفلا  تامولعمالب  يتلا  مت  اهعمج  يف  ةلواحم  مهفل  ببس  روهظ  كولسلا  وأ  ضرغلا  هنم  (اذامل  أجلي  بلاطلا  ىلإ  اذه              صخلم  (

سلا).            كول
 

     ام  دوصقملا  ةطخب  لخدتلا  يآولسلا  (Behavior  Intervention  Plan  (BIP))؟     
     نمضتت  ةطخ  لخدتلا  يآولسلا  تالخدت  ةيباجيإ  تايجيتارتسإو  لئاسوو  معد  نم  لجأ  لماعتلا  عم  كولسلا  فدهتسملا.  موقيو  قيرف  نوكم  نم  يفظوم  ةسردملا  ءايلوأو  رومألا  
سلا  ةببسملا  تالكشملل  يتلا  مت  اهديدحت    أ  لماعتت  ةطخ  BIP  عم  تايآول سار  ديدجارً  وأ  هعيجشت  هيلع. يغبنيو  ن      عضوب  ةطخ  BIP.  ودختسمتم  ةطخ  BIP  يف  ميلعت  بلاطلا  آول
ورظو  كولس  طفلك،  امبرف  ال  نوكت  كانه  ةجاح  ىلإ  لامآإ  ءارجإ  مييقت  FBA.  بجي    ف  نم  تانايبلا  ةفرعملاو  بابسأب  ف      يف  مييقت  FBA. اذإو  لصح  قيرفلا  ىلع  ردق   اآ   

و  طخ     ة  تلا     لخد  سلا     يآول.       اريغتلل  يتلا  أرطت  ىلع  كولس  بلاطلا. مدختسا  اذه  طابترالا  يبعشتلا  ةدهاشمل  من     جذ      ليدعت  ةطخ  BIP  وارقف  ت
 
 

أ  نمضتت  ةطخ  BIP؟          اذام  يغبني  ن
   تامولعم  نم  مييقت  FBA:  نمضتت  هذه  تامولعملا  كولسلا  فدهتسملا  تانايبلاو  يتلا  مت  اهعمج  لضفأو  راكفألا  ةحورطملا  لوح  ضرغلا  وأ  فدهلا  نم  كولسلا.  

ارييغتو  يف  بولسأ  ميلعتلا  يف    ارييغت  يف  ةطشنألا  ةينيتورلا  ت أ  نمضتت  هذه  تايجيتارتسإلا  ت    تايجيتارتسإ  ةيباجيإ  بنجتل  روهظ  كولسلا  وأ  هعنم:  نكميو  ن

     لصفلا  ةحاتإو  صرفلا  مامأ  بلاطلا  لالختيار،  امو  ىلإ  كلذ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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             1          ال يوتحي اذه دنتسملا ىلع ي

 



أ  ضعب  السلوآيات،  لثم  مدع  مارتحالا  وأ  لسكلا  وأ  بيرختلا  تسيل  ةلباق    ورهلا  وأ  مونلا  ىلع  بتكملا. يف  نيح  ن      تايآولسلا  ةلباقلا  ةظحالملل  برضلا  وأ  ضعلا  وأ  ب

     ةظحالملل  الو  يغبني  اهديدحت  ىلع  اهنأ  تايآولس  ةفدهتسم.      

ادهألا  يف  ةطخلا  نم  لجأ  ةدايز  تايآولسلا  ةديدجلا       اذإ  تناآ  ةطخ  BIP  ةصاخلا  كلفطب  زآرت  طقف  ىلع  ةلكشملا  وأ  كولسلا  المستهدف،  بلطاف  نم  قيرفلا  نيمضت  ف
أ  ةطخ  BIP  ةديجلا  نمضتتس  ىلع  لقألا  هارفد  دحاوارً  نم  لجأ  ليلقت  روهظ  كولسلا  فدهتسملا  هوارفد  رخآ  نم  لجأ  ةدايز  روهظ       ىدل  كلفط.  ريدجو  رآذلاب  ن

   كولسلا  ديدجلا.      
اراهم  جاتحي  ىلإ  لمعلا  ىلع  اهملعت  قرطو  ةدعاسم  نيملعملا  يفظومو  ةسردملا  ىلع  قيقحت  كلذ.  اذإو  تناآ  ةطخ   أ  نمضتت  ةطخ  BIP  ةصاخلا  كلفطب  ت     بجي  ن

     نس نوناق ديدج وأ ءاغلإ ةيأ نيناوق وأ تاعيرشت وأ تابلطتم ةيلارديف وأ ةصاخ بالواليات. 

اراهملا  ةديدجلا.   اراهملا  يتلا  لمعيس  كلفط  ىلع  تعلمها،  لأساف  نع  ةقيرطلا  يتلا  دعاسيس  نم  اهلالخ  يفظوم  ةسردملا  كلفط  ىلع  ملعت  هذه  ت   BIP  لمتشت  طقف  ىلع  ت

    .BIP  أ  حجني  اهقيبطت  عم  كلفط  يتلاو  نكمي  اهنيمضت  يف  ةطخ     مدق  تاحارتقا  لوح  يتارتسإلاتايج  يتلا  نكمي  ن
راوطلا  يف  ةطخ  BIP،  لثم  ءاعدتسا  فظوم  دراوملا  ةسردملاب  وأ  مادختسا  دييقتلا  يدسجلا.  جاتحت  ةطخ  BIP  ةصاخلا  كلفطب        ال  قفاوت  ىلع  نيمضت  تايجيتارتسإ  ئ
     ىلإ  زيآرتلا  ىلع  ليلقت  روهظ  تايآولسلا  ةببسملا  تالكشملل  ملعتو  تايآولس  ةديدج  ةدايزو  صرف  ملعتلا  ةحاتملا  كلفطل  يف  ةسردملا.    

     ةقرو  قئاقح:  

     تامييقت كولسلا يفيظولا و    
     ططخ لخدتلا يآولسلا  
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أ  اهفرعت:       قئاقح  ةيفاضإ  بجي  ن

     نكمي  ءارجإ  تامييقت  FBA  عضوو  ططخ  BIP  ةيأل  تايآولس  رثؤت  ىلع  ةردق  بلاطلا  ىلع  ملعتلا  وأ  كهتنت  دعاوقلا  ةيآولسلا  بالطلل.    

أ  وقت،  وأ  امبر  متي  هؤارجإ  ءزجآ  نم  ةيلمع  مييقت  وأ  ةداعإ  مييقت  بلاطلا.     أ  بلطي  يلو  رمألا  وأ  ةسردملا  ءارجإ  مييقت  FBA  يف  ي      نكميو  ن

     يغبني  لوصحلا  ىلع  ةقفاوم  يلو  رمألا  لبق  ءارجإ  مييقت  FBA  ضرغب  ييقتم  بلاطلا. بجي  ةعجارم  جئاتن  مييقت  FBA  يف  عامتجا  قيرف  جمانرب  IEP  ةدعاسملل  يف  

   .IEP  طيطخت  جمانرب     

     حيتي  نوناق  ميلعت  دارفألا  نيقاعملا (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) ءايلوأل  رومألا  بلط  ءارجإ  مييقت  يميلعت  لقتسم.  امدنعو  

     نوكي  ءارجإ  مييقت  FBA  ضرغب  مييقت  بلاطلا  الو  قفاوي  ءايلوأ  رومألا  ىلع  جئاتن  مييقت  FBA  يذلا  هترجأ  المدرسة،  مهنكميف  بلط  ءارجإ  مييقت  يميلعت  لقتسم.   

  FBA  ءارجإب  مييقت  IEP  أ  موقي  قيرف  جمانرب دأ  كولس  بلاطلا  ىلإ  ذاختا  ءارجإ  يبيدأت  هدض  هدعبأ  نع  ةسردملا  رثآأ  نم (10) مايأ  لالخ  ماع  دراسي،  الف  دب  ن      اذإ  ى
ضارعتساب  ةطخلا  ومراجعتها،  اذإ  ىضتقا  األمر،  لماعتلل  عم    أ  موقي  قيرفلا   رورضلا  ن      عضوو  ةطخ  BIP.  اذإو  تناآ  كانه  ةطخ  BIP  بالفعل،  يفف  هذه  ةلاحلا  نم  ي

     كولسلا  ديدجلا.    

اءارجإلا  ىلع  لهاآ  لآ  ةقطنم.  موقتو    اءارجإب  ذيفنت  مييقت  FBA  وأ  عضو  ةطخ  BIP. ىقلمت  ةمهم  ذيفنت  هذه  ت اداشرإ  ةددحم  اميف  قلعتي  ت      ال  مدقي  نوناق  IDEA  ت

سرادملا  اميف  قلعتي  ةيفيكب  ذيفنت  تامييقت  FBA  ططخو  BIP. مدختسا  اذه  ةفرعمل        ةرادإلا  ةيميلعتلا  Georgia DOE  ةرازو  ميلعتلا  (GaDOE)  هيجوتب  قطانم  

ذ  جايتحالا        تا  صاخلا        ة .     و      ديزملا. يلد        ل  يفنت        ذ  عاوق        د  يلعت        م  ي
 

     حئاصن  تالئاعلل:  

اونس ىلع األقل، بلطاف  رركت ةلاحإ كلفط بتكمل ةسردملا وأ قيلعت ةساردلا ملو متي ءارجإ مييقت FBA له، وأ مل متي ءارجإ مييقتلا لالخ ثالث ت     اذإ ت
     ءارجإ مييقت ديدج. صرحاو ىلع ميدقت كبلط آاريبات ىلإ ةسردملا.      
ل ىدل كلفط وسارء وأ مل نكمتي قيرفلا نم ةفرعم ببس رودص هذه   ا ةببسملا تالكشمل داز تايآولسل أ تقو اذإ ت     كنكمي بلط ءارجإ مييقت FBA يف ي
     تايآولسلا ةببسملا تالكشملل.    

    عجار تالجسلا أتلاةيبيد وأ تانايبلا ةيآولسلا كلفطل ثدحتو عم ملعم كلفط يفظومو ةسردملا نيرخآلا نع هآولس.     
ا نع بيردتلا ةيفلخلاو ةيميلعتلا ةربخلاو يتلا   ت FBA.  كناكمإبو الؤسل سرادملا نيملعملاب نيفظوملاو نيرخآلا يف ءارجإ تامييق أ نيعتست      نكمي ن
المدرسة، يذلاو مت   ورجي)  مييقت FBA كلفطل.  وتذآر، اذإ مل قفاوت ىلع مييقت FBA يذلا هترجأ       عتمتي اهب صخشلا يذلا يرجي (صاخشألا يذلا ن

     هؤارجإ ضرغب مييقت طفلك، كنكميف بلط ءارجإ مييقت لقتسم نم لببق صتخم نم جراخ ماظن ةسردملا.    

أ  نوكي  آولسار   اق الب ًر  ةظحالملل. نمو  ةلثمألا  ةديجلا  ىلع    أ  كولسلا  فدهتسملا  يغبني  ن     مدق  تاحارتقا  لوح  ةيفيآ  ديدحت  كولسلا  فدهتسملا  يف  مييقت  FBA.  رآذتو  ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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   
 

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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