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وذ تاجايتحالا ةصاخلا تامدخلاو ةطبترملا به، هنإف       ام  جمانرب  (Individualized Education Plan (IEP))؟ اذإ ناآ كلفط ىقلتي ميلعت ي
أ حضوي  ا حضويو ةيفيآ هلماعت/اهلماعت عم جهنملا يساردلا ماعلا. بجي ن و كلفط ةديرفل اردق تاجايتحا أ لصحي/لصحت ىلع جمانرب IEP.  لماعتي جمانرب IEP عم ت      بجي ن

رابتعاب        جمانرب IEP فيآ ملعتي كلفط فيآو رهظي ام هملعتي/هملعتت لكشب أفضل، ةفاضإلاب ىلإ ام موقيس هب نوملعملا ومدقمو تامدخلا هتدعاسمل يف ملعتلا ةيلعافب ربآأ. ك

ورخآلا ريوطتب جمانرب IEP نم لجأ        دحأ اايلوأ األمور، كنإف لثمت زجاها اهمهم نم قيرف جمانرب IEP صاخلا كلفطب. موقتس تنأ وملعمو كلفط مقاطو لمع ةسردملا ن

     كلفط متتس هتعجارم ةرم ةدحاو اهيونس ىلع لقأ ريدقت.   
 

     قئاقحلا  ةيساسألا:  

أ اموقي ةوعدب       •     مضي قيرف جمانرب IEP اابآلا ةئيهو ماظنلا يسردملا يتلا اهيدل ةفرعم وأ ةربخ بلاطلاب و/وأ جهنملا يساردلا. نكمي أاهضي اايلوأل رومألا ةسردملاو ن

أ صخش رخآ هيدل ةربخ وأ ةفرعم ةزيمتم اهمدقي امهل.       ي

لالجتماع، ةفاضإلاب ىلإ صاخشألا عقوتملا   ادهألاو ةحرتقملا  أ عامتجا جمانربل IEP.  لمشيس اذه راعشإلا خيراتلا تقولاو ناكملاو ف      •     ىقلتتس اعشإاهر آاهيبات لبق ي

ةر ةيلدابت  .اذإ مل نكي تقولا اددحمل يناسبك، كنكميف حارتقا تاقوأ خيراوتو ةليدب.  أ متي دقع عامتجا جمانرب IEP يف تقو ناكمو نيبسانم وصبرة      مهروضح. بجي ن

وذ تاجايتحالا ةصاخلا تامدخلاو   ارتشالاب معك، ةرادإب عامتجا جمانرب IEP يذلا جتنيس هنع ريوطت ةطخلا ةيونسلا نم لجأ ميدقت ميلعت ي      •     موقتس ةئيه المدرسة، ك

أ نم اايلوأ رومألا وأ  أ دقعنت رثآأ نم كلذ اذإ بلط ي أ متي دقع تاعامتجا جمانرب IEP ةرم ةدحاو اهيونس ىلع لقأ تقدير، اهنكل نكمي ن      ةطبترملا هب كلفطل. بجي ن

     ةسردملا دقع عامتجا.  

     •     بلطتي جمانرب IEP رصانع متتس اهتشقانم اهنيمضتو يف ةطخلا ةصاخلا كلفطب كلذو عامجإب اارآ الفريق، ثيح نمضتت هذه رصانعلا:  

و ةيفيظولا ةيريوطتلاو ةيميداآألاو كلفطل ريثأتو  ا ةيلحملا تاجايتحالا ا وأ تامييقتل ت تايالول ا يلاحلا اادأل كلفط (امب يف كلذ جئاتن ثدحأ تامييق      •     ىوتسمل

     ةقاعإلا ىلع مدقت كلفط يف جهنملا يساردلا ماعلا)، 

ا)،   و يف ضعب تالاحل ضارغألا ادهألاب ةيونسلا ةلباقلا مييقتلل ةصاخلا كلفطب (      •     نايب ف

     •     ىدم ةآراشم كلفط يف تامييقت تايالولا تامييقتلاو المحلية،  

التوجيهات،   و معدلا يتلا اهجاتحي كلفط يقلتل  ا تامدخ ازيهجتل      •     ت

الخاصة،   ا  وذ تاجايتحال ا ميلعتو ي      •     ىدم ةآراشم كلفط يف ميلعتلا ماعل

   ،(extended  school  year  (ESY)) أ متي اهميدقت مييقتو ديدمت تامدخ ةنسلا ةيساردلا ا ن ا ةطبترملا يتلا نم ضرتفمل      •     تامدخل

سرادملا ةيوناثلا وأ نيذلا لصت مهرامعأ  16  اهماع، لمشتسف ةطخ ةيلمعلا ةيلاقتنالا تامدخ لاقتنالا ىلإ ةطشنأ ام دعب       •     امأ ةبسنلاب بالطلل نيذلا نولخدي 

     ةلحرملا ةيوناثلا.  

أ لمتكت كلت العناصر، ددحيس قيرفلا ناكم ةيفيآو ميدقت تامدخلا. متيس قيثوت اذه ناكملا ىلع هنأ ناكم ميدقت تامدخلا (فرعي أاهضي ةئيبب لقأ        •    درجمب ن

  .((Least  Restrictive  Environment  (LRE)) دييقتاها     

ارارق قيرف جمانرب IEP، نمو مث نإف رضاحم تاعامتجالا ريغ ةبولطم. كانه ضعب مظنلا ظفتحت رضاحمب ةيباتآ عامتجال       •    متي ميمصت ةرامتسا جمانرب IEP قيثوتل ت

    .IEP اذإ مت ظافتحالا هذهب المحاضر، اهنإف نوكتس زجاها نم جمانرب  .IEP جمانرب     

ا   ضارغألاو ةصاخلا كلفطب مييقتو ىوتسم مدقتل ادهألا       •    يف لآ عام، متيس دقع ةعجارم ةيونس جمانربل IEP ةعباتمل مدقت كلفط. موقيس قيرف جمانرب IEP ةعجارمب ف

أ هذه ةعجارملا ةيونسلا.   ت تمت يف اانث ارييغ أ ت ا سكعيسو ي      يف لآ اهنم. متيس هيجوت ةيلمعلا ةيميلعتلا كلفطل دعب كلذ نع قيرط جمانرب IEP روطمل

أ نوكت ةلباق مييقتلل ىتح عيطتسي قيرف جمانرب IEP، امب يف كلذ اايلوأ األمور، مييقت ىوتسم مدقت كلفط.  كربخيس جمانرب   ضارغألاو ةيونسلا بجي ن ادهألا  إ ف      •    ن

أ اهملستت ىلع لقألا يف لآ ةرم ملستي اهيف بالطلا نيذلا ال نوقلتي      IEP تقولاب يذلا عقوتت هيف لوصحلا ىلع ريراقت ىوتسم مدقتلا مآو ةرم اهملستتس. ثيح بجي ن

ادهألا وأ   ة ريياعم تايالولا ةصاخلا جهنملاب الدراسي، اهنكل  ب د الرها نم ذلك، ددحت ف ضارغألاو  ع ا د ره ادهألا       جمانرب IEP تاقاطب ريراقتلا ةصاخلا مهب. ال سكعت ف

اراهملا يتلا جاتحي بلاطلا اهتيمنت زرحيل اهمدقت يف جهنملا يساردلا يضريلو تاجايتحالا ةردانلا هتقاعإل/اهتقاعإ ةطبترملا تاجايتحالاب ةيفيظولا وأ ةيميداآألا وأ        ت

     ةيآولسلا وأ ةيريوطتلا بلاطلل.  
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اءانثتسالا  وأ  الظروف.  ءاجرب  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  رشتتاعي  وأ  تابلطتم  ةيلارديف  وأ  ةصاخ  بالواليات.     ال  يوتحي  اذه  دنتسملا  ىلع  ي

 



     ةسردملا.  فرعت ىلع ام بحي امو هركي.  هلأسا امع بغري هيف امو هجاتحي.  

ودج لامعأ ةدوسمآ عامتجال جمانرب IEP يآ شقانت كتاعقوت عم ةسردملا.     مق دادعإب ل

    رارمتسالا يف ةآراشملا اانثأ عامتجالا:   

     كلفطل.  زآر كتقاط ىلع لح تالكشملا.    

راكفأ وأ روعشلل اودهالب.        وأ عامجتسال ك

     كبل آاهيبات.   

      ةقرو قئاقح 

 (Individualized Education Program (IEP)) درفلا      جمانربلا يوبرتلا ي
 
 
 
 

     حئاصن  تالئاعلل:   

    طيطختلا لبق عامتجالا:    

     •     مق نيودتب حئاصنلا يتلا يصوت اهب كلفطل اهتشقانمو عم ةسردملا.  

راجت اابآلا نيرخآلا.        •  ثدحت عم اابآلا نيرخآلا نع تاعامتجا جمارب IEP ةصاخلا مهب.  ثيح نوكتس رثآأ دعتسااهدا امدنع عمتست ىلإ ب

     •     مق نيودتب ةلئسألا يتلا درت ىلع كنهذ ىتح ال اهاسنت.   

     •     ثدحت ىلإ كلفط.  هلأسا نع بولسألا يذلا هعبتت ةسردملا هعم.  هلأسا ام ايذل بغري/بغرت يف تغييره، ام يذلا بغري/بغرت يف هلعج اهفلتخم يف 
 

أ رضحي لافطألا راغصلا زجاها طقف نم االجتماع، امنيب نكمي  ارشإل كلفط يف عامتجا جمانرب IEP.  نم نكمملا ن   مق ريكفتلاب يف تقولا بسانملا ك

أ متت ةوعد كلفط روضحلل.    أ اورضحي عامتجالا لماكلاب.  امدنع متت ةشقانم ةيلمعلا ةيلاقتنالا نم ةسردملا الثانوية، بجي ن      لافطألل ربآألا اهنس ن

 

•     

ا هيف.  لأسا نع ةيناكمإ ةآراشملا نم لالخ فتاهلا اذإ مل عطتست   ا هدقع يف تقو ال عيطتست روضحل      •     بلطا داعإة ةلودج عامتجالا اذإ ناآ نم ررقمل
إ ةآراشم اايلوأ رومألا دعت زجاها اهمهم يف لآ عامتجا جمانربل IEP بولطمو نم مظنلا ةيسردملا مايقلا لكب دوهجلا ةآراشمل       روضحلا كصخشب.  ن

     اايلوأ رومألا اهيف.   

ا جمانربل IEP ىلع ةدح:    اروأ لمع لكل عامتج ب ق      •     عجار مقو دادعإ

س جمانربو IEP ماعلل يضاملا لبق عامتجالا.         •     عجار تالج

     •     بلطا اهخسن نم تالجس كلفط (ةبوتكم)  ىتح عيطتست اهتعجارم اهمدقم.   

أ قيرف IEP روضح عامتجالا كعم.        •     بلطا نم دحأ كئاقدصأ وأ دحأ دارف

•     
 

ا ةلئسأ اذإ تجتحا كلذل!  اذإ مل بعوتست ام يقال، بلطاف حيضوتلا!           •     حرط

ت مهعم يآ لصحت ىلع ام وه لضفأ  واعت أ ن واح ن      •     مكحت يف كتالاعفنا.  نم لمتحملا الأ قفتت عم ااضعألا نيرخآلا يف قيرف جمانرب IEP، نكل ل
 

     •     زآر ىلع ام هديرت كلفطل (كتامامتها) سيلو ىلع ةيفيآ لوصحلا هيلع (كتناكم). امبر نوكي ىدل يقاب قيرفلا ضعب راكفألا ةعئارلا يتلا مل ركفت تنأ اهب.  

ل عم دحأ دارفأ قيرف جمانرب IEP صاخلا كب وأ صخشلا مداقلا كعم كتدناسمل   أ عطقتست واهتق ةحارلل اانثأ عامتجالا اذإ تنآ يف ةجاح ثدحتل      •     بلطا ن
 

    اذإ مل قفاوت ىلع جمانرب IEP، الف نيعتي كيلع عيقوتلا هيلع.  ىلع مغرلا نم ذلك، امبر أدبت تامدخلا يف جمانرب IEP امآ وه حضوم الإ اذإ تبلط دقع ةسلج 

     عامتسا ةينوناق "فقوتل "هذه ةيلمعلا ىتح متي لح مدع ةقفاوملا.  اذإ تبلط دقع ةسلج عامتسا قانونية، لظيسف ذيفنت جمانرب IEP قباسلا رمتسماها.   

أ تقو اذإ ناآ رييغتلا رورضاهي وأ اذإ تناآ كيدل ةلئسأ لوح مدقت كلفط.  صرحا ىلع ميدقت ط         رها     تذآر، كنكمي بلط عامتجا جمانرب IEP رخآ يف ي
 

     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) 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 ليلد لمع  

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

ا تايلمعب مييقتلا ةداعإو مييقتلا.)    (رظنا لصفلا صاخل

ا ةصاخلا (Special  Education  Director) ةفرعمل ماظن ةسردملا كيدل.    وذ تاجايتحال      رداصم ةيفاضإ:  لصتا بريدم ميلعت ي
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اءانثتسالا  وأ  الظروف.  ءاجرب  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  رشتتاعي  وأ  تابلطتم  ةيلارديف  وأ  ةصاخ  بالواليات.     ال  يوتحي  اذه  دنتسملا  ىلع  ي
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