
   (15) اومًا  دقعل  عامتجا  ةلواحمل  لح  عازنلا.

     بجا  بلط  دقع  ةسلج  عامتسالا  ةينًناقلا  لالخ  نيماع  نم  خارات  ةفرعم  ةرسألا  وأ  ماظنلا  يسردملا  ةلكشملاب.     

   يسردملا  ةسمخ  رشع

     

 بلطا  يلو  رمألا  دقع  ةسلج  عامتسا  قانًنية،  نًكا  مامأ  ماظنلا

  

أ  ةلكشملا   ذاآ  ددحم  نم  ةسردملا  ريشا  ىلإ  ن    الو  قبطنا  اذه  دحلا  ينمزلا  ىلع  ءايلوأ  رًمألا  ناذلا  مت  مهعنم  نم  مادقت  ةسلج  عامتسا  ةينًناق  ةطساًب  ءاعدا  ب

     دق  مت  اهلح  وأ  اذإ  تزجع  ةسردملا  نع  مادقت  تامًلعم  ةمزال  ىلإ  يلو  رمألا.     

     أدبت  ةسلج  عامتسالا  ةينًناقلا  مادقتب  بلط  ةسلج  عامتسا  ةينًناق:   

          نكما  ةرسألل  وأ  ةسردملا  همادقت.   

     

   ةقرو  قئاقح:  

   ةسلج  عامتسالا  ةينًناقلا    

 
 
 
 
 

     اذام  ينعت  ةسلج  عامتسالا  ةينوناقلا  ريغ  ؟ةزيحتملا    
 

ذ  ةقاعإلا  وأ  همييقت  وأ  هناكم  وأ  ريفًت  ميلعتلا  ماعلا    سرادملاو  اميف  قلعتا  ةاًهب  لفطلا  ا      متا  دادعإ  ةسلج  عامتسالا  ةينًناقلا  ريغ  يحتملاةز  لحل  تافالخلا  نيب  ءايلوأ  رًمألا  

ء  هل         بسانملا  يناجملاو (Free Appropriate Public Education (FAPE)) هل. ةنراقملابو  عم  بيلاسأ  ةاًست  عازنلا  األخرى،  دعت  ةسلج  عامتسالا  ةينًناقلا   رجإ ا ءو

رادإ  مضا  دعاًق  ةنيعم  الًمعمءًو  اهب  قلعتت  عاًنأب  ليلدلا  لمتحملا  همادقت  ةيفيآو  مادقت  اذه  ليلدلا.  متاو  لمعلا  هذهب         ةغبص  ةينًناق  رثآأ.  ةسلجف  عامتسالا  ةينًناقلا  يه  ءارجإ  ا

رادإلا  (Administrative Law Judge (ALJ)) تاسلج  عامتسالا  ةينًناقلا  نًكاو   م س ئ ً الءًو  نع   سأرتاو  يضاق  نًناقلا  ا      دعاًقلا  نامضل  دقع  ةسلج  ةلداع  لكل  فرط.  

ارطألل  ريغ  ةيضارلا  رارقب  يضاق  ALJ  مادقت  فانئتسا  يف  ةمكحملا.  ةفصبو  ةماع  رضحا  نع  نيآراشملا  يف  ةسلج  عامتسالا         ذاختا  رارق  يئاهن  يف  لآ  ةيضق.  زًجاو  ف

م  مهمعدل  الًط  العملية،  عمو  كلذ  ال  دعا  كلذ  رمألا  زالاوم.             ةينًناقلا   احمء 
 

     قئاقحلا  ةيساسألا:  
 
 
 
 
 
 
 

   ربتعا  اوارس.    

اًنعو  لزنملا  مساو  ةسردملا  وواوفص  ةلكشملل.               نمضتا  مسا  بلاطلا  ن

          حرتقا   الحءًو  ةلكشملل.   

   .Georgia Department of Education متا  هلاسرإ  ىلإ  لآ  نم  مصخلا  و          

أ  بلطلا  ال  يًتحا  ىلع  تامًلعملا    أر  ن      لالخو  ةسمخ  رشع  (15) اومًا  نم  مالتسا  بلط  ةسلج  عامتسالا  القانًنية،  زًجا  فرطلل  رخآلا  نعطلا  هيف  اذإ  ى

     ةبًلطملا.  نعطللو  يف  الطلب،  بجا  ىلع  فرطلا  رخآلا  راطخإ  يضاق  ALJ  ةباتآو.   

وانتا  تالكشملا  ةدًجًملا  يف  بلطلا.  اذإ  بلط  يلو  رمأ  دقع        لالخ  ةرشع (10) مااأ  نم  مالتسا  بلط  ةسلج  عامتسالا  القانًنية،  بجا  ىلع  مصخلا  لاسرإ  در  ل

     ةسلج  عامتسا  قانًنية،  بجيف  ىلع  ماظنلا  يسردملا  لاسرإ  راطخإ  يباتآ  قبسم  حضًا  ببسلا  ءارو  ةبغرلا  ذاختال  ءارجإ  ام  وأ  هضفر.     

أ  و  ن    درجمب

درفلا   وذ  ةلصلا  نم  قارف  جمانربلا  يًبرتلا  ا أ  رضحا  عامتجالا  ءايلوأ  رًمألا  ءاضعألاو  ا      رععاف  اذه  عامتجالا  عامتجاب  ةاًستلل.  جاب  ن

 

راشا  اًماحم  ةسردملا  يف  عامتجالا  اذإ  مل      (Individualized Education Program (IEP)) لثممو  نع  ةسردملا  عتمتا  ةطلسب  ذاختا  رارقلا.  دقو  ال  ك

وأ  رًمألا.    م  عم  ءايل      رضحا   احمء 

زانتلا  نع  عامتجالا  اذإ  قفتا  الآ  نيفرطلا  ىلع  مادختسا    زانتلا  نع  عامتجا  ةاًستلا  اذإ  قفاو  يلو  رمألا  ةسردملاو  ىلع  لعف  كلذ  ةباتآو.  امآ  نكما  أاوضا  ل      نكما  ل

دؤت  مدع  ةآراشم  دحأ  ءايلوأ  رًمألا  يف  ةيلمع  ةاًستلا  ىلإ  ليجأت  ةسلجلا  وأ  عفد  يضاق  ALJ  ىلإ  ضفر  بلط  دقع         ةطاسًلا  ةلواحمل  لح  ةلكشملا. اوملع  هنأب  دق  ا

     ةسلج  عامتسالا  ةينًناقلا  ةمدقملا  نم  دحأ  ءايلوأ  رمألا.     

ارطألا  مدعب  ةيناكمإ  لصًتلا  فتالاق،  نًكا  مامأ        مزلا  رورم  ةرتف  ةاًست  نيثالث (30) اومًا  لبق  دقع  ةسلج  عامتسا  ةينًناق. درجمبو  ءاهتنا  ةرتف  ةاًستلا  وأ  غالبإ  ف

     يضاق  ALJ  ةسمخ  نًعبرأو (45) اومًا  رادصإل  رارق  يباتآ.   

أ  نمضتا  كلذ    ودارا  اهمادقت  يف  ةسلج  عامتسالا.  بجا  ن دابت  عيمج  ةلدألا  يتلا  ن      لبق  ةسمخ (5) مااأ  لمع  نم  ةسلج  عامتسالا  القانًنية،  بجا  ىلع  نيفرطلا  ل

ارطألا  يف  مادقت  تامًلعملا  يف  ةسلج         ةمئاق  عيمجب  دًهشلا  نيلمتحملا  ناذلا  دق  متا  مهؤاعدتسا  ةداهشلل.  دقو  رثؤا  مدع  ةآراشم  هذه  تامًلعملا  ىلع  ةردق  ف

     عامتسالا.   

أ  نًكا  اذه  ليلدلا  اولماا   اآو المءًو  امب         عقا  ءبع  مادقت  ليلدلا  ىلع  فرطلا  يذلا  بلط  ةسلج  عامتسالا  ةينًناقلا.  اذهو  ينعا  هنأ  دق  بجا  هيلع  تمادق  هليلد   وأ الو.  بجا  ن

     يفكا  تابثإل  ةيضقلا.     

     بجا  ءارجإ  ةسلج  عامتسالا  ةينًناقلا  يف  كملانا  تقًلاو  نيبسانملا  لكشب  لًقعم  ءايلوأل  رًمألا.  دق  بجًتا  ىلع  ءايلوأ  رًمألا  راضحإ  لفطلا  لعجو  ةسلج   

أ  فيلاكت.    ود  دبكت  ا      عامتسالا  ةماع  كلذآو  ليجست  ةسلج  عامتسالا  ن

     لالخ  90  اومًا  نم  رارق  يضاق  ALJ،  زًجا  دحأل  نيفرطلا  مادقت  فانئتسالا  نع  قارط  عفر  ىًعد  ةيندم  يف  ةمكحملا  ةصتخملا.   

     زًجا  نيماحملل  لًصحلا  ىلع  مهباعتأ  نم  ءايلوأ  رًمألا  ناذلا  متيس  مكحلا  مهحلاصل  يف  ةمكحملا.  امآ  زًجا  كلذآ  نيماحملل  لًصحلا  ىلع  مهباعتأ  نم  ةمظنألا   

أ  ةيضقلا  ةفيعض  وأ  ريغ  ةلًقعم.           ةيسردملا  اذإ  تم  مكحلا  مهحلاصل  حضتاو  يضاقل  ALJ  ن
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أ  تالكشم  يف  عامتجا  لبق  ةسلجلا  عم  يضاق  ALJ.  نكماو  يأل  فرط  بلط  عامتجا  لبق  ةسلجلا.            لبق  دقع  ةسلج  االستماع،  كنكما  عفر  ا

دًها  كلذآو  ةلئسألا  يتلا  دارت  اهحرط  ىلع  دًها  ةسردملا.                بتآا  كنايب  يحاتتفالا  ةلئسألاو  يتلا  دًت  اهحرط  ىلع  ك

اذ  ةلص  ةسلجلاب.  دعتسا  ثدحتلل  نأشب  هذه  قئاثًلا  لكشب  ددحم  دجاوً.              عجار  عيمج  تالجسلا  يتلا  دقتعت  اهنأ  ت

    ميدقت كتيضق  
أ  يدترت  سبالم  بسانتت  اهعم  فرصتتو  بًلسأب  مءالتا  اهعم.                 دعت  تاسلج  سالاعامت  ةينًناقلا  تاسلج  ةيمسر.  اذل  بجا  كيلع  ن

  

     

   صرحا  ىلع  ءادبإ  مرتحالا  يضاقل  ALJ  مصخلاو.  لكف  فرط  قحا  هل  لًثملا  يف  ةمكحملا.    

   نآ  راابماوً  دحمواود.  ردقيس  يضاق  ALJ  ةعفارملا  يتلا  ريست  يف  هاجتا  راابم  ًحن  رًحم  ثدحلا.  نلو  حمسا  يضاق  ALJ  الدجالب  تاعازنلاو  

     ةيصخشلا  يف  ةسلجلا.    

    دعب دقع ةسلجلا  
          متا  رادصإ  رمألا  يذلا  قطنا  هب  يضاق  ALJ  ةباتآءًو  امآ  متا  هلاسرإ  ربع  داربلا. اذل  صرحا  ىلع  صحف  ةبلع  داربلا  ةصاخلا  كب!    

         صرحا  ىلع  ناودت  خاراتلا  يذلا  ملتست  هيف  رارقلا  فرعتل  ىتم  يهتنيس  كقح  يف  فانئتسالا.  اذإ  مل  مقت  فانئتساب  رارقلا  لالخ  راطإلا  ينمزلا   
أ  ءارجإ  ينًناق  رخآ.          المناسب،  نلف  نكمتت  نم  ذاختا  ا

   ةقرو  قئاقح:  

   ةسلج  عامتسالا  ةينًناقلا    

 
 
 
 
 

     حئاصن  تالئاعلل:  
 

ء اوينًناق راويمس.          ربتعت ةسلج عامتسالا ةينًناقلا  إ رج ا ءو

سردم    واحا  نافرطلا  لح  مهتافالتخا  ةقارطب  ىرخأ.  دق  ال  نكمتت  نم  لح  فالخلا  الإ  نم  لالخ  ثدحتلا  ىلإ   أ  ل      ال  بجا  عفر  ةسلج  عامتسالا  ةينًناقلا  الإ  دعب  ن

وذ  تاجايتحالا  ةصاخلا. نمو  مث  دقف  أجلت  ةبرجتل  كلذ  لبق  ءًجللا  ىلإ  ةًطخ  ةيمسر  لثم  دقع  ةسلج  عامتسا  ةينًناق.           كلفط  وأ  رادم  ةسردملا  وأ  رادم  ميلعت  ا

اراطإلا  ةينمزلا  ةسلجل  عامتسالا  ةينًناقلا.  ذنمو  خارات  عفر  ىًعد  دقعل  ةسلج  عامتسا  قانًنية،  نًكيس  كادل  ةرشع  عيباسأ  ىلع  لقألا  (يفو  تاقوأ         ددحا  نًناقلا  ت

صا  يضاق  ALJ  رقاورا.          ةريثآ  حوارتت  نيب  4  -  6  رًها  ىصقأآ  دح) ىتح  رد

سرادملا  راشتسم   م  ةسلجل  عامتسالا.  امآ  دق  لثما  مظعم  قطانم        قحا  الكل  نيفرطلا  ةعفارملا  يف  ةسلج  عامتسالا  ةينًناقلا.  امآ  زًجا  يأل  ةلئاع  رايتخا  ليآًت   احمء 

أ  ةسلج  عامتسا.          يف  ا

أو  دًها  ءاربخ  نم  مهنأا  معد  كتيضق.            متا  مادقت  تاسلج  عامتسالا  ةينًناقلا  اوناجم.  عمو  ذلك،  نًكتس  اوبلاطم  باعتأب  يماحملا  رضاحلا  كعم  ا

أ  نًكا  ةمظنألل  ةيسردملا  ةيلحملا  ةمئاق  تامدخالب  ةينًناقلا  ةيناجملا  وأ  ةضفخنم  ةفلكتلا.  بلطا  ةخسن  نم  ةمئاقلا!           بجا  ن

    ةغايص بلط ةسلج عامتسا ةينوناق  
          نآ  دحماود. بجا  كيلع  نيمضت  قئاقحلا  يتلا  معدت  كفقًم.     

          نآ  اوبترم.  مق  صيخلتب  قئاقحلا  يف  بيترت  يقطنم.  ىلع  ليبس  المثال،  بجا  بيترت  قئاقحلا  بسح  خاراتلا  وأ  ةلكشملا  وأ  ىتح  بسح  عجرم  ددحم   

وذ  تاجايتحالا  ةصاخلا.          دعاًقل  ميلعت  ا

    ريضحتلا ةسلجل عامتسا ةينوناق  
إ  نكمأ.              ريشتسا  ريبخاوً  يف  تاسلج  عامتسالا  ةينًناقلا  لبق  ءدب  تجهيزاتك،  ن

أ  نًكا  ليلدلا  أاوضا  دًها  نايع    أ  نًكا  ليلدلا  قئاثو  اهذخأت  كعم  يف  ةسلجلا.  امآ  نكما  ن           صرحا  ىلع  راضحإ  ليلد  همادقتل  يف  ةسلجلا. نكما  ن

ورهظا  يف  ةسلجلا.         ن

          عض  يف  رابتعالا  ةناعتسالا  دًهشالب  ”ءاربخلا“  معدل  كتلدأ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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  كلاًحت  ىلإ  مسق  ميلعت  ا

 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  ةاًستب  عازنلا.)  

وذ  تاجايتحالا  ةصاخلا (Special Education Director)  ةفرعمل  ماظن  ةسردملا  كادل.         رداصم  ةيفاضإ: لصتا  ـب  ريدم  ميلعت  ي
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