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ف مييقتلا.    ةرت

     ماظنلا يسردملا ماعلا.   

     ةقرو قئاقح: تايلمع مييقتلا ةصاخلا ديدحتب ةيلهأ لفطلا   

وذ تاجايتحالا ةصاخلا تايلمع) مييقت مبدئية)        ميلعتل ي
 
 
 
 
 
 

اودأ رابتخالا ةعونتملا ةعومجمو تانايبلا ديدحتل ام اذإ ناآ لفطلا       ام  مييقتلا  ؟يئدبملا  دعي مييقتلا يئدبملا اًمييقت  ش ا م ال ًً درفواًي كلفطل. موقي ماظنلا يسردملا مادختساب ت
وذ تاجايتحالا ةصاخلا مأ ال.         الهؤم ًً تامدخل ميلعت ي

 

     قئاقحلا  ةيساسألا:   

أ مييقت. نوكتس كانه ةرامتسا بلطيس كنم عيقوتلا اهيلع. ضرعتس هذه  ب ي أ موقت ةسردملا ءارجإ ا لبق ن ذإلا نم ءايلوأ رومألا/ءايصوأل أ ذخؤي ن      •     بجي ن

ا يتلا دق اهيرجت ةسردملا.  ارابتخال ا عاونأ ت      ةرامتسال

وذ تاجايتحالا ةصاخلا تامدخلاو ةطبترملا هب. الو ربتعت       •     نوكي ىدل ماظنلا يسردملا 60 اًموي أدبت ذنم همالتسا كتقفاوم ةعقوملا ديدحتل ةيلهأ لفطلا ميلعتل ي

أ ماظنلا دق  أ ةقفاوملا يتلا تعقو اهيلع يه ةقفاوم ةسوردم                                                                   ، ىنعمب ن أ دآأتت نم ن . مظنلاف ةيسردملا بولطم اهنم ن

     ةباتآ باطخ بلطل مييقت ةباثمب ةقفاوم كنم

ا يتلا نم لمتحملا اهؤارجإ اذاملو متي اهؤارجإ عقوتملاو اهنم.    ارابتخال      كربخأ لكب عاونأ ت

أ نوكت هيدل قئاثو قرطالب بيلاسألاو  أ ضرعي ماظنلا يسردملا ام ماق هتبرجتب ةدعاسمل كلفط يف ةهجاوم تابوعص ملعتلا ةصاخلا هب/اهب. امآ بجي ن      •     بجي ن

أ كلفط ام الز ال ققحي اًمدقت  م ق ب و ال ًً اميف قلعتي تامولعمب ىوتسم فصلا      ةفلتخملا يتلا اهمدختسا ةدعاسمل كلفط يآ يتعلم، ةفاضإلاب ىلإ تانايب حضوت ن

 Student Achievement) إ بلاطلا لخدتلل      يميلعتلا. ىمسيو اذه أاًنايح ةباجتسالا لخدتلل (Response  to  Intervention  (RtI)) وأ مره زاجن

ا ةدوجوم ىدل ةسردملا دنع بلط  واخم ةيميلعت وأ ةيآولس. اذإ مل نكت هذه تامولعمل   Pyramid of Intervention).  نكمي مادختسا RtI امدنع نوكت كانه ف

     التقييم، موقتسف اهعمجب ءانثأ 

وذ تاجايتحالا ةصاخلا تامدخلاو ةطبترملا هب ىلع نيلماع (1):  له يناعي كلفط نم ؟ةقاعإ (ةددحملا نمض ـلا 12 ةئف هاندأ)  و(2) له       •     دمتعت ةيلهألا ميلعتل ي

ا ىف ىدحإ تائف ةيلهألا ىلع لقألا ىتح نكمي  أ يبلي كلفط تابلطتمل      رثؤت ةقاعإلا ىلع ميلعت بلاطلا (نم ةيحانلا ةيميداآألا و/وأ ةيفيظولا و/وأ ةيومنتلا)؟ بجي ن

إ صيخشتلا يبطلا ال دعي  م م ا ث ال ًً ةقاعإلل التعليمية، ىلع مغرلا نم هباشت ديدعلا نم تائفلا. امدنع   وذ تاجايتحالا ةصاخلا تامدخلاو ةطبترملا هب. ن      ميدقت ميلعت ي

ف كانه ةداع تايلمع مييقت جاتحي ماظنلا يسردملا اهءارجإ تانايبو اهعمجيل.        متي يقلت صيخشتلا يبطلا هلاسرإو ىلإ المدرسة، الزتس

الشعوري، ةقاعإلاو  و يآولسلا  ارطضالا السمع، ب ادقفو/فعض  البصر، ن ادقفو عمسلا - فآ  التوحد، ن ف ةيلهألا ميلعتلل ام يلي: ضرم       •     لمشت تائ

س)،   اون      ةينهذلا ةفيفخلا/ةطسوتملا/ةداحلا/وأ الشديدة، ةقاعإو ميوقت العظام، تاقاعإلاو ةيحصلا األخرى، رخأتلاو ظوحلملا ومنلل  (ىتح نس 9 ت

وذ   التخاطب، ةباصإلاو ةيحضرلا يف المخ، ةقاعإلاو ةيرصبلا. يف ضعب األحيان، نكمي رابتعا لافطألا ي      تاقاعإو ميلعتلا الخاصة، ةقاعإو ةغل 

     صيخشتلا يبطلا نيلهؤم أاًًي نمض ةدحاو نم كلت تائفلا.  

و ةطبترملا هب نم  ا ةصاخلا تامدخلا وذ تاجايتحال أعاله، امبر متي رابتعا لفطلا الهؤم ًً ميلعتل ي      •     اذإ تناآ ةباجإلا معنب نع الآ نيلاؤسلا نيروآذملا 

     ةعومجم نم دارفألا مهنم ءايلوأ رومألا. 

درف  و ةطبترملا به، متيسف ريوطت جمانرب يوبرت ي ا ةصاخلا تامدخلا وذ تاجايتحال      •     اذإ ناآ بلاطلا الهؤم ًً ميلعتل ي

   (Individualized Education Program (IEP)) لالخ 30 اًموي.  

ا.   ا وأ لح فالخل اءارجإ لح عازنلا ةلواحمل رييغت رارقل      •     اذإ مل فتتق عم قيرفلا اميف قلعتي رارقب ةيلهأ الطفل، كنكميف مادختسا ت

وذ تاجايتحالا ةصاخلا تامدخلاو ةطبترملا به، عًيسف ماظنلا يسردملا يف هرابتعا لئاسو ىرخأ معدل الطالب،       •     اذإ مل نكي كلفط الهؤم ًً ميلعتل ي

     ىلع ليبس لاثملا قيرف معد بلاطلا  (Student  Support  Team  (SST)) وأ ةطخلا مقر 504.  

أ متت ةلاحإ لفطلا مييقتل يلوأ نم لالخ هتسردم/اهتسردم ةماعلا وأ ةصاخلا وأ يلو رمألا/يصولا.       •     نم نكمملا ن

سرادم ةصاخ لخاد دودح ماظن يسردم ماع ريغ يذلا نونكسي هيف نم لالخ اذه ماظنلا يسردملا ماعلا  أ متي مييقت لافطألا نيلجسملا يف    نم نكمملا ن

     يذلا عقت هيف ةسردملا ةصاخلا.  

•     

     •     قبطنت ةدملا اهسفن يتلا قرغتست 60 اًموي ىلع لآ الطالب،  س و ا ً ء اوناآأ اًبالط نيجردم يف ماظنلا يسردملا يلزنملا وأ ماظنلا يسردملا صاخلا وأ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورظلا. ءاجرب  عوجرلا  ىلإ  رداصم  ىرخأ  وأ  ماظنلا  يلحملا  كيدل  لوصحلل  ىلع  تامولعم  ةلماآ. اءانثتسالا  وأ  ف 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  تايالوالب.    ال  يوتحي  اذه  دنتسملا  ىلع  ي

 



    مدق اداكمئ بلط مييقتلا صاخلا كب اكبوتًم.

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

     ةقرو قئاقح: تايلمع مييقتلا ةصاخلا ديدحتب ةيلهأ لفطلا   

وذ تاجايتحالا ةصاخلا تايلمع) مييقت مبدئية)        ميلعتل ي
 
 
 
 
 

     حئاصن  تالئاعلل:  
 

وذ تاجايتحالا ةصاخلا     أ ع ط ِ  اكخًن ملعمل لفطلا ةسردملاريدملو ريدملو ميلعت ي

  .(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 كتمهاًم ءانثأ ةيلمع مييقتلا.  

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

     •     اذامل نوبغرت يف مييقت ؟يلفط   

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

ودقتعت مكنأ هنوفرعتس نم ؟مييقتلا         •     اذام ن

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

م    و عم ؟هيملع      •     له ظحاليس دحأ يلفط يف لصفلا ثدحتي

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

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 ؟مييقتلا   

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

ؤاطعإ ةدحاو.        بلطا ةخًن نم ريرقت التقييم، اذإ مل متي ك

    بلطا حيضوت جئاتن مييقتلا اذإ مل اهمهفت.    
 
 

     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، امًق 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 إ  تامولعملا  ةروآذملا  يف  اذه  دنتسملا  ةرابع  نع  صخلم  طقف  الو  مدقت  لآ  ليصافتلا  وأ  ت ن
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