
اليماًي  لبق  خيرات  ميدقت  ىوكشلا.   جتت  اًماا  د      بجي  أن  دمتعت  ىوكشلا  ةيمسرلا  ىلا  كاهتنا  ثدح  ذنم  ةدم  مل  زوا

أ  اهفرعت:    قئاقحلا  يتلا  بجي  ن
    

     ال يوتحي اذه دنتسملا ع

     

واكشلا  ةيمسرلا  ىلا  ام  يلي:   أ  لمتشت  ى      بجيو  ن

          نايب  نأب  ماظنلا  يسردملا  كهتنا  ءزجلا  ب  نم  IDEA؛        

          قئاقح  ةيليصفت  مادت  ىوكشلا  ةقلعتملا  تاآاهتناب  نوناق  IDEA؛   

          كعيقوت  تامولعمو  ؛لاصتالا   

أ  نمًتت  أاًًي:   أ  تاآاهتنالا  ةقلعتم  بلاطب  معين،   دنعف ذئ ٍ   بجي  ن         اذإ  تادا  ىوكشلا  ن

  

   ةقرو  قئاقح:  

واكشلا  ةيمسرلا       ى

 
 
 
 

     ام  دوصقملا  ىوكشالب  ؟ةيمسرلا    
واكش    واكشلا  ةيمسرلا  دحأ  ااونأ  تايلما  ةيوست  اازنلا  يتلا  نكمي  ءايلوأل  رومأ  بالطلا  نيقاعملا  اهمادختسا  لحل  تالكشملا  وأ  تافالخلا.  نكميو  يأل  صخش  ميدقت  ى      دعت  ى
     .(Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) واكش  ةقلعتم  يأب  كاهتنا  نوناقل  تميلع  دارفألا  نيقاعملا      ةيمسر.  نكميو  ميدقت  ى

  .IDEA  واكشلا  كلذآ  تاآاهتنالاب  ىلا  ىوتسم  ةموظنملا  نوناقل أ  قلعتت  ى واكشلا  لوح  كاهتنا  ام  ناآ  هل  ريثأت  ىلا  بلاط  وأ  ةاومجم  نم  بالطلا.  نكميو  ن أ  نوكت  ى      نكميو  ن

أ  موقي  مدقم  ىوكشلا  ةيمسرلا  عيقوتلاب  اهيلا.    واكشلا  ةيمسرلا  ةيباتآ.  امآ  بجي  ن أ  نوكت  ى      بجيو  ن
 

واكشلا  ةيمسرلا.          موقتو  Georgia Department of Education (GaDOE)  قيقحتلاب  يف  ى
 

دابملاو  ةبولطم  أاًًي  يف        نلو  لحت  ىوكشلا  ةيمسرلا  لحم  ةطاسولا  وأ  ةيلمعلا  ةبسانملا.  امدنعف  متي  ميدقت  شكوى،  متي  أاًًي  ضرا  ةطاسولا.  اذإو  تناآ  ةسلج  عامتسا  اقفو  دااوقلل  ئ

أ  رثؤي  كلذ  ىلا  اطإلار  ينمزلا  تقولاو  يذلا  هقرغتست  ذاختال  رارق  يباتآ  صوصخب    دابملاو.  نكميو  ن      سفن  ةلكشملا  متيسف  قيلعت  ىوكشلا  اًتقؤم  لصوتلل  لحل  اقفو  دااوقلل  ئ

     ىوكشلا.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          مسا  بلاطلا     

اونا  لزنم  بلاطلا              ن

          مسا  ةسردملا  يتلا  بهذي  اهيلإ  الطالب،     

          واًفص  ةلكشملل   

          قئاقحلا  ةقلعتملا  ةلكشملاب     

ذإ  ناآ  اًمولعم    ة،  ا شكل م           الح ًٍ  اًحرتقم  لل

          ميدقتل  ىوكش  ةيمسر:   

اونعلا  يلاتلا:              لسرأ  ىوكش  ةيباتآ  ةعقوم  نا  قيرط  ديربلا  ىلإ  ةرازو  GaDOE  ىلا  ن

   Director, Division for Special Education Supports and Services  

   Georgia Department of Education  

   1870  Twin Towers East  

   Atlanta, Georgia 30334-5010  

          وأ  اهلسرأ  سآافلاب  ىلإ: 404-651-6457   

وذ  تاجايتحالا  ةصاخلا) يف  سفن  تقولا  يذلا  مدقت  هيف  ىوكشلا  ةيمسرلا  ىلإ             لسرأ  ةخسن  نم  ىوكشلا  ىلإ  ماظنلا  يسردملا  (رظان  ةسردملا  وأ  ريدم  ميلعت  ي

     .GaDOE  ةرازو     

          تاقيقحت  ىوكشلا  ةيمسرلا:    

واكشلا  ذاختاو  ءارجإ  يف  نوًغ  60  اًموي  دعب  مالتسا  ةرازو  GaDOE  ىوكشلل.              متي  قيقحتلا  يف  ى

اءاادالا    أ  نمًتت  هذه  ةقيثولا  مهدر  ىلا  ت           بلاطلي  ماظن  ةسردملا  ةيلحملا  ميدقتب  در  يباتآ  ىلإ  ةرازو  GaDOE  مدقمو  ىوكشلا  لالخ  10  مايأ  لما  بجيو  ن

     اًقفرم  يأب  قئاثو  ةديؤم.     

أ  نمًتي  تالباقم  عم  دوهشلا  و/وأ  ارمتاعج  قئاثولل  و/وأ  ةرايز  ىلإ  ماظنلا  يسردملا.              دق  بلطت  ةرازو  GaDOE  ءارجإ  قيقحت  لقتسم  نكمي  ن

   .IDEA  ام  اذإ  مت  كاهتنا  نوناق  GaDOE  ددحيسو  نوققحملا  يف  ةرازو         

         ىقلتتس  تنأ  ماظنلاو  يسردملا  اًخسن  عيمجل  تالسارملا.   

ارارقلا  ةيباتكلا  ةقلعتملا  ىوكشالب  ةيمسرلا:              ت

ارارقلا  جئاتنلا  تاجاتنتسالاو  يتلا  مت  لصوتلا  اهيلإ. اذإ  تناآ   اءاادالا. نمًتتسو  هذه  ت وانتيسو  عيمج  ت           متيس  لاسرإ  رارق  يباتآ  كيلإ  ىلإو  ماظنلا  يسردملا  ل

اوطخلا  رًلاةيرو  لحل  ىوكشلا.          ةقطنملا  ريغ  ممتثلة،  ددحيسف  رارقلا  ت
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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.       ىل ي

 



ا فصوو ةلكشملا:       ةباتآ ىوكشل

     

 .Georgia وأ ةدااقلا ةكهتنملا نم دااوق ةيالو IDEA أ ءزج مت هآاهتنا نم نوناق أ فصت قئاقحلا ي        نآ دحماًد.  صرحا ىلا درس قئاقحلا.  بجي ن

  

  

     

  

     

  

     

ل ىتلا اهمدقت.  اذ ةلصلا كعم. صخل بناوجلا ةسيئرلا ىوكشل ا ت   دعتسا كلذل رًحأو عيمج تالجسل

  مق ديوزتب ققحملا عيمجب تامولعملا ةصاخلا كيدل.     

         ظفاح ىلا كئوده الو عدت بًغلا وأ طابحإلا رثؤي ىلا كلاافت عم ققحملا.  

         ةغايص لح حرتقم:  

أ نوكي كلح حرتقملا زآرماًٍ ىلا بلاطلا واًقلعتم ةيلمعلاب ةيميلعتلا.          صرحا ىلا ن

دوزم تامدخ نينيعم وأ لوصحلا ىلا تامدخ ةيبيرجت.           ال بلطت روًح نيسردم نيددحم وأ ي

أ صن نم هنأش نس قنونا ديدج وأ ءاغلإ ةيأ نيناوق وأ تاعيرشت وأ تابلطتم ةيلارديف وأ ةصاخ بالواليات.     ىل ي
  

  

     

   ةقرو  قئاقح:  

واكشلا  ةيمسرلا       ى

 
 
 
 

     حئاصن  تالئاعلل  

       مدختسا هذه تاطابترالا ةيبعشتلا ةعجارمل Georgia  Special  Education  State  Rules ،IDEA,  Part  B و  
ا     GaDOE  Formal Complaint  Form. ال بجوتي كيلا رآذ نيناوقلا وأ دااوق ةيالولا يف ىوكشلا يتلا تقدمها، نكلو ماملإلا هذهب تامولعمل

     كدااسيس ءانثأ كتباتآ ىوكشلل.   

رابتاا لاسرإ   وذ تاجايتحالا ةصاخلا يلحملا حرشل فقوملا بلطو ةدااسملا.  عض يف ك أ شكوى، دآأت نم كمايق ثدحتالب عم ريدم ميلعت ي          لبق ميدقت ي
     ىوكش اذإ تناآ هكان ةلكشم بجي اهلح ىلا روفلا. اذإ مت ءاصقإ كلفط نا األنشطة، دقف نوكت هذه عرسأ ةقيرط لوصحلل ىلا ةجيتن وأ در نم ةقطنم 
     ةسردملا.  اذإو ناآ كلفط اًضرعم للخطر، بجيف كيلا غالبإ تاطلسلا ةينعملا وفاًر.  

 
 
 

ل نم ”لاافلا ةيهامو ام ثدح تقوو ثدحلا هبابسأو“.   ادحألاب ةنوكملا ىوكشل   مق نيمًتب ام قلعتي ث

ادحألا.       مق حيضوتب تيقوت ث

  رآذت نيمًت ءامسأ صاخشألا نيلوئسملا نا كاهتنالا.   

  فِص رارضألا ةمجانلا نا كاهتنالا.     

ب لخدتلا وأ جذامن قيرف ماد بلاطلا     إ نكمإ. دق نمًتت ااونأ قئاثولا:  مره تاناي ادااءاتك، ن          جردأ قئاثولا يتلا ززعت 
وذل تاجايتحالا ةصاخلا ةمدختسملا مييقتل كلفط وأ      (Student  Support  Team  (SST))  وأ تالجسلا تانايبلاو ريراقتلاو ةيميلعتلا ي
ا ةيفتاهلا ةلجسملا وأ ريغ كلذ نم تالاصتالا كنيب نيبو ةسردملا.      اإللكتروني، تاثداحمل الخطابات، لئاسر ديربلا  اذ ةلصلا  م ت ً م ن ة ًٍ       سارملاتال ت

         ال لسرت دبأاًٍ كقاروأ ةيلصألا.  لب لسرأ وداًم اًخسن عم ىوكشلا ةيمسرلا.   

رابخإ امب قلعتي ىوكشالب نم ”لاافلا ةيهامو ام ثدح تقوو ثدحلا هبابسأو“.  ملااو  ا ظحالو ام اذإ ناآ مهناكمإب ك          بلطا نم قيدص كل ةءارق ىوكشل
     هنأ اذإ مل نكت ىوكشلا ةحضاو اذهل الصديق، نلف نوكت  و ا ض ح ة ًٍ ققحملل.  

رود يف قيقحتلا:           ك

         دق بلطلي كنم ءارجإ ةلباقم عم ققحملا ميدقتو ديزملا نم تامولعملا لوح ىوكشلا.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  نآ ركتبماًٍ زآرو ىلا تاجايتحا كلفط.    

أ تالكشم ةيئارجإ امبر دق تثدح.  وانتتل ي ا ل   حرطا تاحارتق
 

     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  صاخلاة   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   

   (رظنا  لصفلا  صاخلا  ةيوستب  اازنلا.)  

وذ  تاجايتحالا  ةصاخلا (Special Education Director)  ةفرعمل  ماظن  ةسردملا  ةصاخلا  كب.         رداصم  ةيفاضإ: لصتا  ريدمب  ميلعت  ي
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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
     ال يوتحي اذه دنتسملا ع
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