
  بلطت دقع ةسلج عامتسا ةينوناق 

     ةقرو  قئاقح:   
   تايلمع  ةداعإ  مييقتلا  تايلمعو  مييقتلا  ةيميلعتلا  ةلقتسملا 

 
 
 
 
 
 

ا ةيلاحلا نع  اونس ىلع لقأ ريدقت. ةداعإو مييقتلا ةرابع نع ةيلمع ةعجارم لآ تامولعمل      ام  دوصقملا  ةداعإب  ؟مييقتلا  متي ءارجإ ةداعإ مييقتلا ةرم ةدحاو لآ ثالث ت
وذ تاجايتحالا ةصاخلا تامدخلاو ةطبترملا هب مأ ال. يف ضعب األحيان، بجي ءارجإ ديدعلا  ت يف ةجاح ىلإ ميلعت ي ي/ال الز      كلفط ذاختاو رارقلا نأشب ام اذإ ناآ/تناآ ال الز

ا ةيميلعتلا.   ا ةيلهألا وأ تاجايتحال ا نأشب رارمتس ا لبق ذاختا رارقل      نم تامييقتل

     ام  دوصقملا  مييقتلاب  يميلعتلا  لقتسملا  (Independent Educational Evaluation (IEE))؟  متي ءارجإ IEE نع قيرط دارفأ 
ورظلل.  التكاليف، ابعبت ف      نيلهؤم اوسيل نيفظوم يف ماظنلا يسردملا. يف ريثآ نم نايحألا عفدي ماظنلا يسردملا فيلاكت مييقتلا لقتسملا يفو نايحأ ىرخأ عفدي يلو رمألا هذه 

 

     قئاقحلا  ةيساسألا:   

وذ تاجايتحالا الخاصة، نوكت لآ تايلمع مييقتلا ىرخألا ةباثمب ةداعإ مييقتلل.   أ قحتلي كلفط ميلعتب ي      •     درجمب ن

اونس نم خيرات رخآ ديدحت ةيلهألل.  أ متي لامكتسا تايلمع ةداعإ مييقتلا يف راطإ ينمز مناسب، نكل بجي الأ زواجتي اذه 3 ت      •     بجي ن

أ متي ءارجإ ةيلمع ةداعإ مييقتلا تقو ءاهتنا ةيحالص ةيلهألا.        •     ال دجوي راطإ ينمز ةدمل 60 ابموي تايلمعل ةداعإ مييقتلا.  بجي ن

  نوكتت ةيلمع ةداعإ مييقتلا نم ةعجارم لآ تانايبلا تامولعملاو ةحاتملا نع طفلك، امب يف كلذ تامولعملا ةيلاحلا يتلا امبر نوكت كيدل ةفاضإلاب ىلإ  

أ  ا ةصاخلا وأ ن وذ تاجايتحال ي الهؤم ًب ميلعتل ي أ ددحي ام اذإ ناآ كلفط ال الز      تامولعملا ةيميلعتلا. دعب عجارمة تامولعملا نكمي قيرفل جمانرب IEP ن

إ اذه رارقلا نأشب ةداعإ مييقتلا متي هذاختا أابنايح يف   ا. ن      كانه ةجاح ءارجإل ديزم نم مييقتلا ديدحتل كلذ وأ ءارجإل مييقت لماش ماتو ذاختال كلذ رارقل

أ بلطي داقعنا عامتجا ذاختال رارقلا.        دحأ االجتماعات، نكل ال ثدحي كلذ ادابمئ. نكمي يلول رمألا ن

•     

و ةطبترملا به، وأ  ا ةصاخلا تامدخلا وذ تاجايتحال ي جاتحي ميلعت ي أ كلفط (1) ال الز أ قيرفلا دق ررق ن      •     ىقلتتس اطخإابر آابيبات ةداعإب مييقتلا.  حضويس راطخإلا ن

أ رارق.   ا ي ا لبق ذاخت أ قيرفلا جاتحي ديزمابً نم تامولعمل وذ تاجايتحالا ةصاخلا تامدخلاو ةطبترملا به، وأ (3) ن    (2) هنأ مل دعي ةجاحب ىلإ ميلعت ي

المعلومات، بلطيسف ماظنلا يسردملا كنم ذإابن ءارجإل ةداعإ مييقتلا.        •     اذإ تناآ كانه ةجاح ىلإ ديزم نم 

إ كتقفاوم ةيرورض ءارجإل ةداعإ التقييم، الإ اذإ مل نكت كانه ةيأ ةباجتسا ىلع قالطإلا نم ويل رمألا دعب ءارجإ تالواحم ةديدع لاصتالل هب.  يف       •     ن

أ أدبت لمعلا ديعتو مييقتلا.  الحالة، نكمي ةسردملل ن      هذه 

     •     اذإ ناآ اذه راطخإلا حضوي هنأ تسيل كانه ةجاح  ل م ز ي د ً  نم المعلومات، قحيف كل بلط ةداعإ مييقتلا ىتح اذإ مل عنتقي يقاب قيرفلا هترورضب. 

     •     قحي كل بلط ءارجإ ةداعإ مييقتلا نم لبق ماظنلا المدرسي، لكشب يونس.  

اءارجإ لح عازنلا ةلواحمل رييغت رارقلا.         •    اذإ مل قفاوت ىلع رارقلا يذلا هذختا قيرفلا اميف قلعتي رارمتساب ةيلهأ طفلك، كنكميف مادختسا ت

أ بلطت ءارجإ مييقت IEE لمحتت ةسردملا ةماعلا هفيلاكت.   العامة، كنكميف ن ا هترجأ ةسردملا    •     اذإ مل قفاوت ىلع جئاتن مييقتلا يذل

أ دببتي ةسردملا ةماعلا هاابمامت اذهب بلطلا مدقتو ءامسأ صاخشألا نيذلا مهنكمي ءارجإ مييقتلا لقتسملا وأ        •     بجي ن

     ريسفتل ببس ةمءالم اهمييقت. 

أ قفاوت ةسردملا ىلع اذه  ا ل مُيقبم.  أ راتخت ابصخش موقي مييقتلاب  ب د ال ًب نم ءالؤه نيجردملا يف ةمئاق المدرسة، نكل بجي ن      •     كنكمي ن

     •     ال قحي كل بلط ءارجإ مييقت IEE ىلع ةقفن ةسردملا ةماعلا ىتح حاتي ماظنلل يسردملا ةصرفلا ءارجإل مييقتلا صاخلا هب.  

     •     كنكمي ميدقت تامييقتلا ةصاخلا كب قيرفلل اهتساردل ءانثأ ةيلمع ةيلهألا.  

ا يسردملا.  أ متي ءارجإ اذه مييقتلا لبق وأ دعب مييقتلا يذلا هيرجي ماظنل      •     نكمي ن

ا.  ا تايصوتل المستقل، ىلع مغرلا نم هنأ سيل ازلابم هيلع عابت ا ةمدقملا نم لالخ مييقتلا يميلعتلا  سردي                                تامولعمل ن 
ا يسردملا أ   نيعتي ىلع ماظنل

•     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورظلا. ءاجرب  عوجرلا  ىلإ  رداصم  ىرخأ  وأ  ماظنلا  يلحملا  كيدل  لوصحلل  ىلع  تامولعم  ةلماآ.   اءانثتسالا  وأ  ف   تامولعملا  ةروآذملا  يف  اذه  دنتسملا  ةرابع  نع  صخلم  طقف  الو  مدقت  لآ  ليصافتلا  وأ  ت
إ      ن

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

 



وذ تاجايتحالا ةصاخلا      أ ع ط ِ  اسخسا ملعمل لفطلا ريدملو ةسردملا ريدملو ميلعت ي

     ةقرو  قئاقح:   
   تايلمع  ةداعإ  مييقتلا  تايلمعو  مييقتلا  ةيميلعتلا  ةلقتسملا 

 
 
 
 

     حئاصا  تالئاعلل:  

    مدق اداسمئ بلط ةداعإ مييقتلا صاخلا كب اسبوتًم.

   .(special  education  director)  

أ ريراقت وأ تايلمع مييقت كلفطل تلصح اهيلع نم جمارب وأ نيصصختم آخرين، اذإ تنآ ال رعشت جرحالب نم اهميدقت.       مدق ي

    لأسا فيآ متيس كآارشإ وأ فيآ مدقتس كتمهاسم ءانثأ ةيلمع ةداعإ مييقتلا.   

    حرطا ةلئسأ كدعاست يف باعيتسا ام تتوقع، ىلع ليبس لاثملا:   
 

     •     اذامل نوبغرت يف ةداعإ مييقت ؟يلفط   

     •     اذام ثدحيس اذإ مل متت ةداعإ مييقت ؟يلفط له لظيس/لظتس لصحي/لصحت ىلع ةدعاسملا لحل تالكشملا يتلا مت ؟اهديدحت    

ودقتعت مكنأ هنوفرعتس نم ةداعإ ؟مييقتلا         •     اذام ن

ا يتلا متيس ءارجإ رابتخالا ؟اهيلع    ا ام تالاجمل ارابتخالا يتلا متيس ؟اهمادختس      •     ام عاونأ ت

ا نم تاظحالم لصفلا يملعمو ؟يلفط         •     له متيس نيمضت تامولعمل

     •     نم موقيس مييقتب ؟يلفط له ىدل امُيقبمل ةربخلا يف رابتخا لافطأ هبشت مهتلاح ةلاح ؟يلفط   

ا    أ لاجم نم ؟تالاجمل      •     له ببستتس ةقاعإ يلفط يف ةبوعص قيقحت جئاتن رابتخا ةديج يف ي

أ متي ءارجإ رابتخالا مادختساب ةغل لفطلا ةيلصألا وأ ةغل ةراشإلا اذإ مزل رمألا.)         •     له جاتحي يلفط ىلإ مجرتم وأ ىلإ ؟رسفم  (بجي ن

     •     ىتم ىقلتأس ةخسن ةيباتآ نم جئاتن ةداعإ ؟مييقتلا 

ا     أ لعفأ اذإ مل قفاوأ ىلع جئاتن ةداعإ ؟مييقتل      •     ذام يننكمي ن

ؤاطعإ ةدحاو.        بلطا ةخسا نم ريرقت ةداعإ مييقتلا اذإ مل متي ك

أ متي حيضوت جئاتا ةداعإ مييقتلا كل اذإ مل عطتست اهمهف.       بلطا ا

    بلطا ءارجإ مييقت IEE  اذإ مل قفاوت ىلع رابتخالا يذلا هترجأ ةسردملا.  صرحا ىلع ميدقت كبلط آاسيبات، عم هنيمضت اساايب ببسلاب ءارو مدع كتقفاوم ىلع 

     مييقتلا يذلا هترجأ ةسردملا    .نل متي ءارجإ مييقتلا ىتح قفاوت ةسردملا ىلع عفد هفيلاًت كلذبو نل نيعتي كيلع عفد تاقفنلا كسفنب.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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   
 
 

وذ تاجايتحالا ةصاخلا          ,Georgia  Department  of  Education، امسق تامدخ معدلا تامدخو ميلعت ي

 (Special  Education)  ا ةصاخلا وذ تاجايتحال   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 ىلإ ةسردملا ةماعلا.)     (عجار لصف لاقتنالا نم ةلحرم لخدتلا ةركبمل
 
 

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

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