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     ةقرو  قئاقح:   
     لاقتنالا  ىلإ  ةسرامم  ةايحلا  ةيداعلا  دعب  ةسردملا  ةيوناثلا   

 
 
 
 
 

وذ تاجايتحالا       ام  دوصقملا  ةيلمعلاب  ةيلاقتنالا  ةبسنلاب  بابشلل  ؟راغصلا  فدهت ةيلمع طيطختيا ةيلمعلي ةيياقتنالا ىيإ ةدعاسم بابشيا نيذيا نوقلتي اايياح تامدخ ميلعت ي
ٍ ةساردلي رايتخالو ةداهشيا يتيا  ادهأل ةايحيا دعب ءاهتنالا نم ةلحرميا ةيوناثيا. لمعيف ٍاظنيا يسردميا عم لآ بياط عضوي  ن ظ ا م       ةصاخيا كيذآو ةدعاسم مهتالئاع يف طيطختيا ف

ة  م س ت ق ل ةمًا لمعليو ةلصاوميو ميلعتيا درجمب هآرت وأ اهآرت ميلعتلي يوناثيا.        لصحيس اهيلع. ةطخف ةيلمعيا ةيياقتنالا ةرابع نع ةادأ دختسختٍ يف دادعإ بياطيا ايحيي  ح ي ا ما
 
 
 

ا   درفيا  (Individualized  Education  Program  (IEP)) صاخي ا ي      ام  دوصقملا  ةطخب  ةيلمعلا  ؟ةيالقتنالا نوكتس ةطخ ةيلمعيا ةيياقتنالا زجااء نم جمانربيا يوبرتي
     كلفطب امدنع قحتلي/قحتلت ةسردمياب ةيوناثيا. يهف لييديا دشرميا كي كلفطيو ةذتاسأليو نيصصختميا نيذيا نولماعتي هعم/اهعم. يهو ةرابع نع ةطخ ةليوط دمألا ةادأو ةيويح 

ة  م س ت ق ل ةا.    ارايخيا ةيلبقتسميا كلفطي. يهو لمعتس ىلع دادعإ كلفط لمعلي و/وأ ةلصاومي ميلعتيا ايحييو  ح ي ا ما      ريوطتي ت
 
 

     قئاقحلا  ةيساسألا:   
 

أ نمضتت ةيلمع طيطختيا ةيلمعلي ةيياقتنالا ام يلي:        •     يغبني ن

ا ةيلبقتسميا.   اراهمو ةايحي اراهم كلفط هتامامتهاو ةطبترميا ميلعتياب لمعياو بيردتياو ت      •     مييقت ت

أ طرتشي ٍاظنيا يسردميا لوصحيا ىلع حيرصت ييو رمألا ةوعدي       •     ديدحت تائيهيا يتيا اهنكمي ريفوت تامدخ ةيلمعيا ةيياقتنالا وأ لمحت اهتاقفن.  (بجي ن

راشتي يف عامتجا طيطختيا ةيلمعلي ةيياقتنالا.)       تائيه ىرخأ ك
 

     •        ةطخ ةيلمعلا ةيلاقتنالا ربتعت زجااء نم جمانرب IEP الو دب نم رظنيا اهيف اهتعجارمو ةرم ةدحاو اايونس ىلع لقأ ريدقت.  

أ نوكت ةزهاج ةبسنياب كلفطي دنع هغولب 16 ااماع وأ لوخدب بياطيا ةلحرميا ايثانوية، امهيأ ثدحي  أ و الا.       •     بجيو ن

ا ةيلبقتسميا ميلعتياو/بيردتيا.  اراهمو ةايحي ادهأ امي ٍوقيس هب كلفط دعب ةلحرميا ةيوناثيا يف تالاجم لمعيا ت أ لمتشت ةطخ ةيلمعلا ةيلاقتنالا ىلع ف      •  يغبني ن

ا.  أو نوكت ةطبترم امب ديري كلفط هقيقحت دعب جرختي ادهألا ةلباق يقتليمي ن أ نوكت هذه ف      •     بجي ن
 

أ لمتشت  ي يف ةسردم ةماع ىتح مهغولب 22 ااماع وأ مهيوصح ىلع ةداهش ةسردميا ةيوناثيا ايعادية، امهيأ ثدحي  أ و الا. بجيو ن م ءاقبل ا نولهؤ وذ تاقاعإل ا ي إ بالطي      •     ن

     مظنيا ةيسردميا ىلع ةسايس ةبوتكم حضوت ام ثدحي دنع غولب بياطيا 22 ااماع؛ ددحيو لآ ٍاظن ام اذإ ناآ حمسيس بياطلي لامآإب لصفيا يسارديا وأ ةنسيا ةيسارديا  

     وأ كرت ةسردميا ٍوي هغولب22 ااماع.  
 

     •     دنع غولب كلفط 18 ااماع، لقتنت هييإ/اهييإ قوقحيا آافة، امب يف كيذ قوقحيا ةيميلعتيا. متيسو كمالعإ تنأ كلفطو لاقتناب قوقحيا ةيميلعتيا يف عامتجا جمانرب IEP لبق 

     غولب كلفط 18 ااماع.  

ارييغت  أ تاعامتجا وأ تايلمع مييقت وأ ت اراطخإ نأشب دقع ي      •     دعب غولب كلفط 18 ااماع، حبصي وه/يه بحاص/ةبحاص رارقيا. كنكيو لظتس لصحت ىلع ت

ت يف ةياح ةيلهألا.   ارييغ ت يف جمانرب IEP وأ ت ارييغ      يف نآامألا وأ ت

ا  راشت يف هذه تاعامتجال راشي/ك أ ك ا جمانربي IEP متتس هيف ةشقانم ةيلمع لاقتنالا. نمف مهميا دجااً ن أ عامتج ي ي ا ىيإ كلفط روضح      •     بجيو هيجوت ةوعدي

أ اذه دعاسيس يف هدادعإ/اهدادعإ ةروصب        نكمتيي/نكمتتي نم ةشقانم هتارايتخا/اهتارايتخا لبقتسملي ريبعتياو امع بحي/بحت هركيو/هركت ةفاضإلاب ىيإ ن

     لضفأ حبصيي/حبصتي بحاص/ةبحاص رارقيا دنع غولب 18 ااماع.  

دقتس ةسردميا ريرقت ءادألا       •     امدنع جرختي كلفط  ح ا ص المًا ىلع ةداهش ةلحرميا ةيوناثيا ةيداعيا وأ كرتي ةسردميا دنع هغولب  22  ااماع،ٍ 

  .(Summary of Performance (SOP))   
ا. دعاسيو اذه دنتسميا يف ديهمت قيرطيا عقوملي يياتيا  ادهأ ةايحي و ةقلعتميا قيقحتب ف ا ةيميداآألا ةيياحيا ءادألاو يفيظويا تايصوتيا ازاجنإل      •    نمضتي ريرقت SOP ت

     يذيا مضنيس هييإ كلفط دعب ذيك، لثم لمعيا وأ ةيلكيا ةيميداآألا وأ ةيلكيا ةينفيا.   
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     حئاصن  تالئاعلل:    
     أدبا  طيطختيا  لاقتنال  لفطيا  ةسراممي  ةايحيا  ةيداعيا  دعب  ةسردميا  ةيوناثيا  ركبمااً  ردق  ناكمإلا.  نمضتيو  كيذ  رايتخا  عاونأ  لوصفيا  ةيسارديا  يتيا   
إ  نكمأ.  دنعف  راظتنالا    ارايتخالا  ثيحب  لصحي  لفطيا/لصحت  ةلفطيا  ىلع  ةداهش  ةسردميا  ةيوناثيا  ةيداعيا  ن      قحتليس  اهب  لفطيا  عافدياو  نع  هذه  ت
     ىتح  حبصي  لفطيا  يف  ةسردميا  ةيدادعإلا  وأ  ةيوناثيا  مث  ةيواحم  يعسيا  هيوصحي  ىلع  ةداهش  عادية،  نوكيسف  تقويا  دق  رخأت  اامامت!   

أ  معد    ارارقيا  اذاايت  عافدياو  نع  سفنيا  ىدي  كلفط.  دعاس  كلفط  يف  ملعت  ةيفيآ  ثدحتيا  نع  هتقاعإ/اهتقاعإ  بلطو  ي اراهم  ذاختا  ت      دعاس  يف  ةيمنت  ت
ازيهجت  اهديري/اهديرت.         وأ  ت

أ         دعاس  كلفط  يف  ةيمنت  تاقالع  ةيعامتجا  صرفو  هيفرتلي.  هذهف  رومأ  ةمهم  دعاست  يف  ةماقإ  ةقالع  نيب  كلفط  عمتجمياو  ثيح  شيعي/شيعت  نكميو  ن
     رفوت  ةكبش  عسوأ  نم  دارفألا  نيذيا  مهنكمي  ميدقت  معديا  هي  دعب  ةسردميا  ةيوناثيا.   
وانتت  تاجايتحا  ةياعريا  ةيحصيا  كلفطي  درجمب  هغولب/اهغولب  ةلحرم  غولبيا.         عض  ةطخ  ةحضاو  ي
ادهألا  ةيتايحيا  دعب  ةسردميا  ةيوناثيا.  كتيؤرف  ةيؤرو  كلفط  لبقتسملي    دقت  تنأ  كلفطو  تاحارتقا  يف  عامتجا  طيطختيا  لاقتنالي  لوح  ف أ ٍ       يغبني  ن

ادهألا  يتيا  اهعضيس  جمانرب  IEP  هي.    ادعاست  يف  هيجوت  ف      ن
أ  هلعفي  يف  هتايح/اهتايح.  ام  مالحأه/اهمالحأ  هفادهأو/؟اهفادهأ  له  ديري/ديرت  قاحتيالا  ةيلكياب  مأ  لوصحيا  ىلع  ؟ةفيظو  نيأ         ركف  اميف  ديري  كلفط  ن
أ  شيعي/شيعت  عمو  ؟نم           ديري/ديرت  ن
اراهميا  يتيا  جاتحيس/جاتحتس  اهييإ  يف  لمعيا  يفو  ةايحيا  دعب  ةسردميا  ةيوناثيا.  دق  نمضتي  اذه  ضعب  رومألا  لثم  بلط    أ  كلفط  ملعتي  ت      دآأت  نم  ن
     ةدعاسميا  لبقتو  تاهيجوتيا  تاقيلعتياو  نم  نيرخآلا  لماعتياو  عم  تاعارصيا.  امآ  جاتحي  كلفط/جاتحت  كتلفط  ىيإ  ملعت  طابضنالا  يف  تقويا  ةيمهأو   
ادحألاو  ةيعامتجالا.         تاسرامميا  ةيحصيا  ةديجيا  ءادتراو  سبالميا  ةبسانميا  نآامألي  ةفلتخميا  لثم  لمعيا  ث
اروديا  ةيبيردتيا  ةمزاليا  ةيبلتي  طورش  قاحتيالا  ؟ةيلكالب           اذإ  ناآ  كلفط  ططخي  قاحتيالي  بايكلية،  لهف  لصحي/لصحت  ىلع  ت
     اذإ  ناآ  كلفط  قتحليس  ةيلكب  ةيميداآأ  وأ  ةسردم  فنية،  جاتحيسف/جاتحتسف  ىيإ  فرعتيا  ىلع  لئاسو  معديا  يتيا  دق  نوكت  ةحاتم  يف  هذه  ةسردميا.   
وؤسميا  نع  تامدخ  معد  نيقاعميا  يف  ةسردميا  يتيا  قحتليس  اهب  كلفط.  ال  دب  نم  دوجو  جمارب  ام  دعب  ةلحرميا  ةيوناثيا  ريفوتي        فرعت  ىلع  صخشيا  ي
ادنتسميا  ةصاخيا    دقي  كلفط  ت أ ٍ  اروديا  ةيبيردتيا.  بجي  ن وذ  اإلعاقات،  اهنكيو  تسيي  ةيرورض  ليدعتي  ٍاظن  لمع  ت ازيهجتيا  ةمزاليا  بالطلي  ي      ت
ازيهجتيا  ةيرورضيا.      أو  بلطي  ريفوت  ت      هتقاعإب/اهتقاعإب  ن

     فرعت  ىلع  لئاسو  ةيامحيا  يتيا  صني  اهيلع  نوناق  نيقوعميا  نييكيرمألا  (Americans  with  Disabilities  Act  (ADA))  ةرقفياو  504  نم   

     نوناق  ةداعإ  ليهأتيا  (Rehabilitation Act)،  يتيا  متيس  اهقيبطت  ىلع  كلفط  دعب  ةلحرميا  ةيوناثيا.      
 
 
 
 

     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)  وذ  تاجايتحالا  ةصاخيا   3963-656  404  وأ  3627-311-800  بلطاو  كليوحت  ىيإ  مسق  ميلعت  ي
 http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx  

 
 
 

   (رظنا  لصفيا  صاخيا  تايلمعب  مييقتيا  ةداعإو  مييقتيا.)   

اظن  ةسردميا  كيدي.   وذ  تاجايتحالا  ةصاخلا  (Special  Education  Director)  ةفرعمي ٍ       رداصم  ةيفاضإ:  لصتا  ريدمب  ميلعت  ي
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اظنيا  يلحميا  كيدي  لوصحلي  ىلع  تامولعم  ةلماآ. ورظيا. ءاجرب  عوجريا  ىيإ  رداصم  ىرخأ  وأ ٍ  اءانثتسالا  وأ  ف إ  تامولعميا  ةروآذميا  يف  اذه  دنتسميا  ةرابع  نع  صخلم  طقف  الو  ٍدقت  لآ  ليصافتيا  وأ  ت ن
  
أ  صن  نم  هنأش  نس  نوناق  ديدج  وأ  ءاغيإ  ةيأ  نيناوق  وأ  تاعيرشت  وأ  تابلطتم  ةييارديف  وأ  ةصاخ  تايالوالب.       ال  يوتحي  اذه  دنتسميا  ىلع  ي
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