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 دعوة لقاء فریق البرنامج التعلیمي الفردي

التاریخ التاریخ:   

سجل العنوانإلى:   

 األب أو األم والتلمیذ (إذا نُِظر في أھداف التعلیم بعد الثانوي وخدمات االنتقال) 

 سجل عنوان اللقاءفي  سجل تاریخ اللقاءیوم   سجل توقیت اللقاءفي الساعة فریق البرنامج التعلیمي الفردي رِمَج البنك لقاء مع لقد بُ  

 لعنوانالوقت                               التاریخ                         ا

على المشاركة في ھذا اللقاء. إذا لم تكن قادرا على الحضور في ھذا التوقیت والتاریخ والعنوان المبینة أعاله،  ندعوك ونشجعك بشدة
 المؤتمر الھاتفي).نشجعك على طلب إعادة برمجة اللقاء. یمكنك أیضا طلب للمشاركة في اللقاء بكیفیة أخرى (على سبیل المثال 

 ھدف اللقاء

 حدید أو إعادة تحدید األھلیة ت

 تدارس إمكانیة إلحاق التلمیذ المعني بتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة

 توطیر برنامج تعلیمي فردي، عند االقتضاء 

مراجعة/تعدیل البرنامج التعلیمي الفردي وقرار اإللحاق بتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة أو أحدھما (المراجعة السنویة أو مراجعة   
 أخرى) 

 ) 16تدارس األھداف التعلیمیة بعد الثانوي وخدمات االنتقال (قبل بلوغ المستوى الثانوي أو سن  

 تدارس الحاجة إلى إعادة تقییم القرارات  

 راجعة نتائج التقییمات األخیرة م

 أخرى 

 الحاضرون

 األعضاء الضروریون:

 األب أو األم وسیُطلَُب منھ توقیع موافقة على تأجیل اللقاء. سیُشعَُر في حالة عجز األعضاء الضروریون، 

 اسم ممثل الوكالة المحلیة للتعلیم (اختیاري)ممثل الوكالة المحلیة للتعلیم،  

 اسم المدرس (اختیاري)مدرس مختص في تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة،  

 اسم المدرس (اختیاري) مدرس غیر مختص في تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة،  

 اسم التلمیذ (اختیاري)التلمیذ،  

 :اإلعضاء اإلضافیون

 غیاب ھؤالء األعضاء ال یمنع انعقاد اللقاء

 اسم العضو األول، صفة العضو األول 

 اسم العضو الثاني، صفة العضو الثاني 
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 اسم العضو الثالث، صفة العضو الثالث 

 اسم العضو األول، صفة العضو الرابع 

تمویلھا، سیدعى  في حالة تدارس ترتیبات االنتقال ووجود احتمال أن توفر إحدى الوكاالت الخدمات المطلوبة في ھذه الترتیبات أو 
نة أو أكثر. بالنسبة لألطفال الذین سبقت خدمتھم في مؤسسة  س 18للقاء ممثل ھذه الوكالة بموافقة األب أو األم أو التلمیذ، إذا كان یبلغ 

)، یمكنك طلب حضور ممثل عن ھذه الوكالة حتى یساعد في تحدید Babies Can’t Wait"األطفال ال یستطیعون االنتظار" ( 
إذا عجزت عن  خدمات ترتیبات االنتقال. یمكنك أیضا دعوة أشخاص آخرین لھم معارف وخبرات مختصة ذات صلة بحالة ابنك. 

 البنك، سترسل لك نسخة من البرنامج التعلیمي. الفرديمج التعلیمي حضور لقاء وضع البرنا

 وتقبلو أزكى عبارات التقدیر واالحترام 

 .سجل أجل إرجاع االستمارةیرجى ملء ھذه االستمارة وإرجاعھا ألستاذ ابنك أو إدارة المؤسسة التربویة قبل حلول 

 اسم التلمیذاسم الطفل: 

 سأحضر اللقاء وفق البرمجة. 

أرجو إعادة برمجة اللقاء أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة كي أشارك في اللقاء بكیفیة أخرى غیر الحضور الشخصي. أرجو أن تتصلوا  
 . البرید اإللكتروني لألب واألموالبرید اإللكتروني   رقم ھاتف األب أو األمالھاتف بي. 

یمكنك عقد اللقاء من دوني. أعي أني سأتوصل بنسخة من البرنامج التعلیمیة الفردي البني وجمیع  أنا عاجز عن حضور اللقاء.  
 الوثائق ذات الصلة. أعي أنھ یمكنني الحصول على شروحات إذا تقدمت بطلب في الموضوع.

 االنتقال أو تمویلھا.أوافق على دعوة ممثل الوكالة المذكورة أعاله والتي یرجح أن توفر الخدمات المتعلقة بترتیبات  

 تاریخ االتوقیع                            ھاتف/برید إلكتروني األب أو األم                  توقیع األب أو األم

 التاریخ      األب أو األم                                  الھاتف/البرید اإللكتروني                        

 

  


