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كما أننا . …ومعي… اسمي. أُعدت جلسة معلومات اليوم لتزّويد العائالت بمعلومات عن خدمات التعافي االنتقالية

متحمستان للغاية النضمام العديد من الشركاء في المرحلة االنتقالية إلينا اليوم من شعبة إعادة التأهيل المهني 

(Division of Vocational Rehabilitation،DVR) وإدارة إعاقات النمو ،

(Developmental Disabilities Administration،DDA) ومركز التغيير في الخدمات االنتقالية ،

(Center for Change in Transition Services)ويحدونا األمل في أن يتمكن . ، وتعاونية المشاركة األسرية

!لذا، لنبدأ. هؤالء الشركاء من دعم تبادل األفكار واألسئلة والمعلومات في لقائنا هذا المساء
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على األراضي ويعترف من يمثلون منا مكتب المشرف على التعليم العام بكل احترام بأن هذه الوكالة الحكومية تقع

Squaxinالتقليدية ألمة جزيرة سكواكسين  Island Nation وهم أحفاد الشعب البحري الذي عاش وازدهر على ،

ذوي السيادة ونقدم هذا اإلقرار لفتح مساحة لالعتراف واإلدماج واالحترام لشركائنا القبليين. شواطئ بحر ساليش

ذه الشريحة لقد قمنا بتضمين رقم في ه. وجميع الطالب واألسر والموظفين من السكان األصليين في مجتمعاتنا

.للنص لتحديد األراضي القبلية التي توجد فيها حاليًا
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.هميمتلك كل طالب وأسرة وجماعة نقاط قوة ومعرفة ثقافية تفيد أقرانهم ومعلميهم ومدارسبيان اإلنصاف

:ضمان اإلنصاف التربوي

لسياسات فهو يقتضي من القادة التربويين دراسة الطرق التي تؤدي بها ايتجاوز المساواة؛•

عية فقر،والطالب في وضوالممارسات الحالية إلى نتائج متباينة لطالبنا من غير البيض،

المنتسبين والطالبوالطالب الذين يتلقون التعليم الخاص وخدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية،

.وفئات الطالب كثيرة التنقل،QTBGL+()إلى مجتمع الميم 

ين الجماعيين يتطلب قادة التربويون لفهم السياقات التاريخية؛ إشراك الطالب واألسر والممثل•

دالها بسياسات واستببوصفهم شركاء في اتخاذ القرارات؛ والتفكيك الفعال للحواجز النظامية،

ي وممارسات تضمن استفادة جميع الطالب من التعليم والدعم الذي يحتاجونه للنجاح ف

.مدارسنا
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بيان الإنصاف
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تأطير مناقشة اليوم
.نعترف بجهود وتحديات ونجاحات المعلمين والطالب واألسر في ظل وباء كوفيد❖

وأساس خدمات التعافي وخدمات التعافي االنتقالية هي موضوع متكرر لألسئلة من العائالت والمناطق❖

.شكاوى كثيرة من جانب الواليات وجلسات استماع بشأن اإلجراءات القانونية الواجبة

راتيجيات يهدف هذا العرض التقديمي إلى أن يكون شاماًل في طبيعته، وال يقصد بالمعلومات واإلست❖

.بتنفذ خطًطا لتلبية حاجات الطال/واألمثلة التي سنعرضها أن المناطق غير مدركة أو ال تضع

يُسجل ال تتردد في طرح األسئلة، ولكن حذار من اإلفصاح عن المعلومات الشخصية للطالب، حيث س❖

.ذلك ويُنشر علنًا

األسر في نعترف بجهود وتحديات ونجاحات المعلمين والطالب و. أريد أن أفتتح مناقشة اليوم بشيء من التأطير

ئلة من العائالت كانت خدمات التعافي وخدمات التعافي االنتقالية، تحديًدا، موضوًعا متكرًرا لألس. ظل وباء كوفيد

.  واجبةكما أنها كانت األساس لشكاوى كثيرة من الدولة وجلسات استماع بشأن اإلجراءات القانونية ال. والمدارس

لذي نعرضه من المفترض أن يكون عرض الليلة شاماًل في طبيعته، أي أن المعلومات واإلستراتيجيات والمثال ا

بية حاجات ال يعني ذلك أن المناطق غير مدركة أو ال تضع وتنفذ بالفعل خطًطا لتل. يهدف إلى تقديم نظرة عامة

.الطالب

ح األسئلة، نرحب بطر. استعرضنا جميع األسئلة المقدمة عن طريق عملية التسجيل وأدرجناها في جميع الشرائح

قعنا ولكن حذار من اإلفصاح عن المعلومات الشخصية للطالب، حيث يسجل ذلك وسوف ينشر علنًا على مو

يحسن مناقشة األسئلة المحددة عن خدمات أو برنامج التعليم المخصص . اإللكتروني

(Individualized Education Program،IEP) للطالب عن طريق رسالة بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية

.سنعرض معلومات االتصال بمكتبنا. فردية
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أهدافنا لمناقشة اليوم

.التأكد من أن العائالت تعرف ما هي خدمات التعافي وخدمات التعافي االنتقالية❖

يق البرنامج التعليمي توضيح كيفية تحديد خدمات التعافي االنتقالية وتوثيقها وتوفيرها من قِبل فر❖

.المخصص، بما فيه للمجموعات الطالبية

داول عرض ما تتوقعه العائالت من المدارس وفرق البرنامج التعليمي المخصص، بما فيه الج❖

.الزمنية

ن لخدمات مناقشة دور مكتب المشرف على التعليم العام في توفير التوجيه والرقابة المستمري❖

.التعافي وخدمات التعافي االنتقالية

االنتقالية أحد األسئلة التي تلقيناها، عن جهودنا لتبادل المعلومات عن خدمات التعافي

خدمات أهدافنا لهذه الدورة هي ضمان معرفة العائالت بخدمات التعافي و. مع العائالت

رنامج التعليمي وتوضيح كيفية تحديد وتوثيق وتوفير فرق البالتعافي االنتقالية،

وعرض ما تتوقعه وألي من المجموعات الطالبية،المخصص لخدمات التعافي،

زمنية،العائالت من المدارس وفرق البرنامج التعليمي المخصص بما فيه الجداول ال

ة المستمرين ومناقشة دور مكتب المشرف على التعليم العام في توفير التوجيه والرقاب

.لخدمات التعافي االنتقالية
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خدمات قبل أن نناقش خدمات التعافي االنتقالية، نريد أن نبدأ بنظرة عامة موجزة على

.  ي االنتقاليةكما سنتحدث عن الجداول الزمنية والخدمات المتعلقة بخدمات التعاف. التعافي
.وسنتناول األسئلة طيلة الجلسة، وسنختتم بتحديد بعض الخطوات التالية



ما هي خطط التعافي للرفاهية الطالبية واألكاديمية في المنطقة؟

10

تلبي خطط التعافي للرفاهية الطالبية واألكاديمية 

(District Academic & Student Wellbeing

Recovery Plans) الطالب الناتجة لجميعالحاجات العامة

.19-عن إغالق المباني وكوفيد

يًضا كما ستتخذ فرق البرنامج التعليمي المخصص أ

.قرارات طالبية متخصصة عن خدمات التعافي

2021دليل التخطيط : خطة التعافي للرفاهية الطالبية واألكاديمية لمكتب المشرف على التعليم العام

وما بعدها2021: خارطة طريق واشنطن لخدمات تعافي التعليم الخاص

دمات التعافي قبل أن ننتقل إلى توجيهاتنا لهذا اليوم، أردت أن أقر بأن قرارات طالب البرنامج التعليمي المخصص عن خ•

.تمثل مستوى فوق خطط التعافي التي ستقدمها المناطق هذا العام

في الروابط أسفل عسى أن تقدم هذه الشريحة شيئًا من التأطير لفهم أوجه تشابه واختالف وثائق خدمات التعافي التوجيهية•

.الشريحة

.يونيوسيضع مكتب المشرف على التعليم العام خطط التعافي للرفاهية الطالبية واألكاديمية قبل متم•
.  جميع الطالبالرفاهية ل/وسيعينون تقييمات محددةً حسب مستوى الصف لتحديد الفجوة في التعلم•

عليمات وتبين هذه الخطط وسائل التعافي العام للطالب المتاح لمعالجة آثار الوباء، بما فيه الت
.األخرى ودعم الرفاهية والفرص األنشطة خارج المدرسة لجميع الطالب

.يمكنك أن ترى أيقونة المبنى هنا حيث أنها مصممة لفائدة جميع الطالب•

ارات التعليمي المخصص التي تتخذ قروبعد ذلك نجد مستويات فوق ذلك، ممثلة في فرق البرنامج•

المخصصة لكل طالب عما إذا كان يحتاج خدمات التعافي وهذه خدمات أخرى لمعالجة عدم إحراز تقدم 

رى مناسب في أهداف البرنامج التعليمي المخصص بسبب الخدمات المتعذرة أو المحدودة أو ألسباب أخ

.نتيجةً للوباء

فراد ويدمج هذان القرارات المتخذة لجميع الطالب مقابل الطالب األ:للتلخيص قبل أن ننتقل إلى الشريحة التاليةولذلك،•

.النوعان لتوفير الدعم على مستويات للطالب المؤهلين للتعليم الخاص
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ما هي خدمات التعافي؟

11

خدمات التعافي هي خدمات أخرى لمعالجة عدم إحراز تقدم مناسب في أهداف البرنامج ❖

.لوباءالتعليمي المخصص بسبب عدم وجود خدمات أو محدوديتها أو ألسباب أخرى نتيجةً ل

.(على شاكلة التعليم التعويضي)

ماعات على فرق البرنامج التعليمي المخصص إجراء مناقشات عن خدمات التعافي في اجت❖

(.على األقل)فريق البرنامج التعليمي المخصص العام المقبل 

عاًما في 21وربما فوق، للطالب الذين بلغوا )21خدمات التعافي هي للطالب قبل سن ❖

(.أو بعده ولم يحصلوا بعد على دبلوم2019-20

التعليم الخاص اليوم سنتحدث عن قرارات فريق البرنامج التعليمي المخصص عن خدمات التعافي ونقدم ملخص دليل تعافي

.ونتحدث على وجه التحديد عن خدمات التعافي االنتقالية بعد ذلك في الندوة على اإلنترنت…وما بعده2021

فما هي خدمات التعافي؟

دم وجود خدمات التعافي هي خدمات أخرى لمعالجة عدم إحراز تقدم مناسب في أهداف البرنامج التعليمي المخصص بسبب ع

.للوباءمحدوديتها أو ألسباب أخرى نتيجةً أو خدمات 

تعافي أن تكون ولكن يراد لخدمات الوهذه مماثلة للتعليم التعويضي من حيث أنها تعالج فجوة في التقدم أو الخدمات السابقة،

.فريق البرنامج التعليمي المخصص عوض أن تكون نتيجة لنزاعاستجابة استباقية تعاونية من قبل

عاًما وربما 21ن وستدير المناطق هذه المناقشات المتعلقة بخدمة التعافي لجميع طالب البرنامج التعليمي المخصص البالغي

.فوق إذا بلغ الطالب الحادية والعشرين في الجائحة ولم يحصل بعد على دبلوم

بة لبعض الطالب بالنسبة لبعض الطالب تؤخر هذه القرارات حتى تاريخ مراجعة البرنامج التعليمي المخصص السنوي وبالنس

.ذوي الحاجات األكثر إلحاًحا فقد تجرى هذه المناقشة بسرعة أكبر

.لننتقل إلى الشريحة التالية ونفهم أكثر عن دليلنا
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12 (.2. ص)وما بعدها2021: خارطة طريق واشنطن لخدمات تعافي التعليم الخاص: المصدر

ما أولويات خدمات التعافي؟

الشفافية و
المشاركة

الحاجة الملحة
والفرز

اإلنصاف 
في الفرص

الطالب واألسر بوصفهم شركاء•

تواصل مبكًرا وتكراًرا•

مراعاة الحاجة للتسهيالت اللغوية•
ابدأ اآلن، قدم وأعد التقييم•

مراقبة التقدم والتراجع•

األولوية حسب الحاجة•

اإلنصاف والشمول•

القرارات المستفيدة من البيانات•

متطلبات قانون تعليم المعاقين •

(Individuals with Disabilities Education

Act،IDEA) والتعليم العام المناسب والمجاني

(Free Appropriate Public Education،

FAPE)

الع عليه في الصفحة  تشمل أولوياتنا لخدمات التعافي معالجة . 2هذا الرسم مأخوذ من دليلنا لخدمات التعافي ويمكن االّطِ

واألسر متطلبات اإلنصاف والشمول والتعليم الخاص، الحاجة الملحة لتلبية حاجات الطالب ورصد تقدمهم، إدماج الطالب

.بوصفهم شركاء، بما فيه التواصل الشفاف وتوفير التسهيالت اللغوية
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ما أولويات خدمات التعافي؟

13

قيقة بدقيقة مخصصة من قبل فريق البرنامج التعليمي المخصص، وليس ساعةً بساعة وال د❖
.تستند إلى صيغ أو حسابات معينةال بد أالولكن 

الية قبل كوفيد، ويقاس التقدم المحرز استناًدا إلى البرنامج التعليمي المخصص والخطة االنتق❖
Continuous)وليس خطط التعلم المستمر  Learning Plans،CLP)أو أي /و

.خدمات محدودة مؤقتة في أثناء هذا الوباء

ون في األسر والطالب هم جزء من فريق البرنامج التعليمي المخصص وهم شركاء رئيسي❖
.جداول خدمات التعافي/مقادير/تحديد حاجات

الالزمة ويجب على المناطق أن توفر التسهيالت اللغوية والترجمة الشفوية والكتابية،❖
.لضمان مشاركة الوالدين

(.2،4. ص)وما بعدها2021: خارطة طريق واشنطن لخدمات تعافي التعليم الخاص: المصدر

 بد أن تكون بناًء على تلك األولويات، نريد أن نؤكد أن القرارات المتعلقة بخدمات التعافي وخدمات التعافي االنتقالية ال

ي تعويض ومن غير المتوقع أن تكون خدمات التعاف. مخصصةً لكل طالب وأن يحددها فريق البرنامج التعليمي المخصص

ال نتوقع من .عن الخدمات المتعذرة دقيقةً بدقيقة أو ساعةً بساعة، ولكن ال بد أال يستند القرار كذلك إلى صيغة أو حساب

.جميع الطالب في المدرسة أن يحصلوا على نفس المقدار أو نوع من خدمات التعافي

.  دمات التعافيتعتبر بيانات رصد التقدم أمًرا حاسًما لمساعدة فرق البرنامج التعليمي المخصص على اتخاذ قرارات عن خ

ي كوفيد، وليس خطة على الفرق النظر في تقدم الطالب استناًدا إلى البرنامج التعليمي المخصص والخطة االنتقالية قبل تفش

Continuous)التعلم المستمر  Learning Plan،CLP)أريد التأكيد . أو أي خدمات مؤقتة أو محدودة تقدم في أثناء الجائحة

هامة للمعلومات أن التقييمات والبرامج التعليمية المخصصة التي طورت في األشهر الثمانية عشر الماضية هي أيًضا مصادر

اجاتهم من وينبغي إشراك العائالت والطالب في عملية اتخاذ القرار وتوفير ح. وينبغي اعتبارها ركنًا من أركان القرار

.التسهيالت اللغوية
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ما هي عملية خدمات التعافي؟

14

ما هو: يجب النظر في خدمات التعافي لكل طالب من طالب البرنامج التعليمي المخصص❖

لوباء؟المستوى المتوقع للتقدم من البرنامج التعليمي المخصص قبل كوفيد إذا لم يحدث ا

امج ينبغي أال تضطر العائالت إلى طلب هذه العملية؛ فال بد أن يكون جزء من عملية البرن❖

خر هذه وينبغي للمناطق أيًضا أن تستجيب لطلبات الوالدين وأال تؤ.التعليمي المخصص

.المناقشات

تعقد ومن غير المتوقع أن. وينبغي إعطاء األولوية لتوقيت العمل على أساس الحاجة الفردية❖

.ن داعالمناطق حااًل برامج تعليمية مخصصة لكل طالب، وال ينبغي لها أن تؤخر القرارات دو

(.1. ص)وما بعدها2021: خارطة طريق واشنطن لخدمات تعافي التعليم الخاص

ر في خدمات التعافي يتوقع مكتب المشرف على التعليم العام أن ينظ. لذا، لننتقل إلى شكل تلك العملية وما تتوقعه العائالت من المدارس

تي سنتطرق إليها بعد ويشمل ذلك خدمات التعافي االنتقالية للطالب في سن االنتقال، وال. لكل طالب يستفي من برنامج تعليمي مخصص

لتقدم للطالب، من لتحديد الحاجة إلى خدمات التعافي، على فريق البرنامج التعليمي المخصص مراجعة المستوى المتوقع ل. بضع دقائق

باء، وما هو ما هو المستوى المتوقع للطالب من التقدم في أهداف البرنامج التعليمي المخصص إذا لم يحدث الو. قبل كوفيد إلى اآلن

.التقدم الحالي للطالب؟ وأي فرق بين هذين التدبيرين هو ما ينبغي أن تعالجه خدمات التعافي

.  لب لذلكيجب أن يكون هذا جزًء من عملية البرنامج التعليمي المخصص لجميع الطالب، ويجب أال تضطر العائالت إلى تقديم ط

.  تماع في وقت واحدونقر أيًضا بأنه ال يمكن عقد كل اج. وينبغي للمناطق أيًضا أن تستجيب لطلبات الوالدين وأال تؤخر هذه المناقشات

 برامج تعليميةً من غير المتوقع أن تعقد المناطق حاالً . يجب إعطاء األولوية لتوقيت وترتيب الطلب على أساس حاجات الطالب الفردية

.مخصصة لكل طالب، إال أنه ال ينبغي لها أيًضا أن تؤخر القرارات المتعلقة بخدمات التعافي
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؟اآلنماذا تفعل المدارس 

صيف
2021

2021خريف 
2022وربيع 

.الخطة وجمع بيانات التقدم لتحديد خدمات التعافي على مستوى المنطقة•

دمج أو مواءمة خدمات التعافي مع البرامج الصيفية؛ التوفير إلى جانب العام الدراسي الموسع •

(Extended School Year،ESY).

.النظر في حاجات تدريب فريق البرنامج التعليمي المخصص التخاذ قرارات خدمات التعافي•

.اجتماعات البرنامج التعليمي المخصص* جدولة وعقد بعض•

.توفير خدمات التعافي الالزمة لطالب البرامج التعليمية المخصصة•

.2021ارصد أثر خدمات وبرامج التعافي في صيف /تحصيل•

تحديد حاجات خدمات التعافي في اجتماعات. اجتماعات البرنامج التعليمي المخصص* جدولة وعقد بعض•

.البرنامج التعليمي المخصص

.برامج التعافي العامة/دمج أو مواءمة خدمات التعافي مع البرامج التكميلية•

.توفير خدمات التعافي الالزمة لطالب البرامج التعليمية المخصصة•

في الشرائح . يفكانت العديد من األسئلة التي تلقيناها من العائالت عن الخطط والعروض الحالية لخدمات التعافي، وخاصةً في الص

نات ، نتوقع أن تخطط فرق البرنامج التعليمي المخصص لبيا2021وفي بداية صيف عام . التالية، سنعرض رؤيتنا للجداول الزمنية
جلسة اليوم بمقارنة بين خطط Alexandraافتتحت . التقدم وتجمعها لتحدد، على األقل، خدمات التعافي على مستوى المنطقة

الطالب، بما فيه وتتضمن هذه الخطط وسائل تكميليةً متاحةً لجميعالتعافي للرفاهية الطالبية واألكاديمية على مستوى المنطقة،

ة العمل وقد تبدأ بعض المناطق بهذه األنواع من البرامج، مع خطط لمواصل. الوسائل المخصصة للطالب المعاقين داخل المنطقة

أو مواءمة خدمات التعافي لطالب البرامج /نحث المناطق على دمج و. 2021بقرارات ووسائل مخصصة ابتداًء من خريف عام 

بما فيه خدمات التعافي وقد ينبغي أيًضا توفير خدمات التعافي،. التعليمية المخصصة مع برامج صيفية أكثر شموالً، عند االقتضاء
Extended)االنتقالية، إلى جانب وسائل العام الدراسي الموسع  School Year،ESY) . بينما يكون توافر الموظفين محدوًدا خالل

ي الالزمة لطالب توفير خدمات التعاف. فصل الصيف، فقد تكون هناك مواقف يلزم فيها عقد اجتماع البرنامج التعليمي المخصص

.البرامج التعليمية المخصصة

مديد لم يحدث الوباء في صيف واحد، ولذلك قد ينبغي ت. ، ستستمر هذه العملية2022وحتى ربيع عام 2021طوال خريف عام 

ي أثر خدمات وينبغي لفرق البرنامج التعليمي المخصص أن تجمع وترصد التقدم المحرز ف. خدمات التعافي أطول من تلك المدة

امج التعليمي وسيحدد الفريق الحاجة المستمرة لخدمات التعافي في اجتماعات البرن. وبرامج التعافي المقدمة في فصل الصيف

عليمية يجب دمج الخدمات ومواءمتها مع برامج التعافي العامة، عند االقتضاء، وينبغي أن يتلقى طالب البرامج الت. المخصص
.المخصصة خدمات التعافي المخصصة حسب االقتضاء
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؟بعدهاماذا ستفعل المدارس 

16

صيف 
2022

2022خريف 
2023وربيع 

صيف 
2023

.2022وربيع 2021مراجعة أثر خدمات وبرامج التعافي لخريف •

.اجتماعات البرنامج التعليمي المخصص* جدولة وعقد بعض•

د ما إذا كانت هناك حاجة إلى خدمات تعافي إضافية• .حد ِّ

.توفير خدمات التعافي الالزمة، إلى جانب العام الدراسي الموسع أو مع البرامج الصيفية األخرى•

2022تتبع خدمات وبرامج التعافي في صيف /تأثير جمع•

.مناقشة أي حاجات مستمرة لخدمات التعافي في اجتماعات البرنامج التعليمي المخصص•

د ما إذا كانت هناك حاجة إلى خدمات تعافي إضافية• .حد ِّ

.توفير خدمات التعافي المطلوبة، إلى جانب البرامج التكميلية األخرى•

خدمات وبرامج التعافي2023وربيع 2022تأثير المراجعة لخريف •

.اجتماعات البرنامج التعليمي المخصص* جدولة وعقد بعض•

د ما إذا كانت هناك حاجة إلى خدمات تعافي إضافية• .حد ِّ

.توفير خدمات التعافي الالزمة، إلى جانب العام الدراسي الموسع أو مع البرامج الصيفية األخرى•

مي المخصص وبالنسبة لبعض الطالب الذين عانوا من أثر أكبر وعدم إحراز تقدم مناسب في أهداف البرنامج التعلي

وربما حتى صيف عام العام الدراسي المقبل،،2021في هذا الوباء، يلزم مواصلة هذه العملية حتى صيف عام 

.قع فيما قبل كوفيدستستمر العملية وينبغي أن تبنى على بيانات التقدم، والقياس على مستوى التقدم المتو. 2023

16



الخدمات التقدم المحرز المستويات الحالية

ة في ما هي خدمات التعليم الخاص والخدمات المتعلقة الموثق
البرنامج التعليم المخصص للطالب قبل كوفيد؟

في أهداف البرنامج )ما هو مستوى تقدم الطالب 
قبل كوفيد؟( التعليمي المخصص

ما هي مستويات أداء الطالب الحالية قبل كوفيد؟ كوفيدقبل 

(خط األساس)

دمت ما هي خدمات التعليم الخاص والخدمات المتعلقة التي ق

-2020وفي العام الدراسي 2020للطالب في ربيع عام 
مقارنة بخط األساس للتعليم العام المناسب والمجاني 21

(Free Appropriate Public Education،FAPE)؟

ع إلى أي مدى استفاد الطالب من الخدمات المقدمة في ربي

؟؟21-2020وفي العام الدراسي 2020عام 

في أهداف)إلى أي مدى انخفض مستوى تقدم الطالب 
أو تباطأ مقارنة ( البرنامج التعليمي المخصص

بمستويات خط األساس؟

؟(الوالدان)ما هي االنشغاالت التي أبداها الوالد 

ارنة ما هو الفرق بين مستويات أداء الطالب الحالية مق
؟بمستوى أداء الطالب المتوقع لو لم يحدث الوباء

من

2020من ربيع 

حتى اآلن

لمتعذرة استناًدا إلى مستويات أداء الطالب الحالية والخدمات ا
و ما هي مجاالت التعليم الخاص أأو الناقصة وقت الوباء،

مجاالت الخدمات المتعلقة أو أهداف البرنامج التعليمي 
المخصص التي تقتضي خدمات التعافي؟

ما هو مقدار بالنسبة لمجاالت خدمات التعافي المحددة،
تقدم الخدمات الالزم لمساعدة الطالب على تحقيق مستوى ال

المتوقع لو لم يكن الوباء؟

مستوى استناًدا إلى معدل التقدم الحالي للطالب والعمر و
وى ما هو الجدول الزمني للطالب لتحقيق المستالنمو،

حددة؟المتوقع من التقدم في مجاالت خدمات التعافي الم

دمات كيف ومتى سيخبر اآلباء بالتقدم المحرز في خ
ج التعليمي بما فيه كيفية معالجة فريق البرنامالتعافي،

المخصص ألي نقص في التقدم المعقول؟

ي؟ ما كيف ومتى سيستفيد الطالب من خدمات التعاف
نت سواء كاهي الخيارات المتاحة لالستفادة الشاملة،

؟خدمات التعافي تقدم في اليوم الدراسي أو خارجه

قرار خدمات 

التعافي

مخطط قرارات خدمات التعافي

17(.5. ص)وما بعدها2021: خارطة طريق واشنطن لخدمات تعافي التعليم الخاص: المصدر

الع. هذا الجدول مأخوذ أيًضا مباشرةً من دليلنا لخدمات التعافي على الجدول في الرابط في الشريحة، ويمكنك االّطِ

.وسنتطّرق لمضمون الجدول في الشرائح القليلة الموالية. من الدليل5الصفحة 
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مخطط قرارات خدمات التعافي

18 (.5. ص)وما بعدها2021: خارطة طريق واشنطن لخدمات تعافي التعليم الخاص: المصدر

الخدمات التقدم المحرز المستويات الحالية

ما هي خدمات التعليم الخاص
ي والخدمات المتعلقة الموثقة ف
البرنامج التعليم المخصص

للطالب قبل كوفيد؟

ما هو مستوى تقدم الطالب 
يمي في أهداف البرنامج التعل)

قبل كوفيد؟( المخصص

ما هي مستويات أداء الطالب 
الحالية قبل كوفيد؟

قبل كوفيد

(خط األساس)

ويات أداء الخطوة األولى لتحديد الحاجة إلى خدمات التعافي، بما فيه خدمات التعافي االنتقالية، هي مراجعة مست

نامج التعليمي كما على الفرق النظر في مستوى الطالب أو معدل التقدم في أهداف البر. الطالب الحالية قبل كوفيد

م المخصص ما هي خدمات التعليم الخاص والخدمات المتعلقة الموثقة في البرنامج التعلي. المخصص قبل كوفيد

للطالب قبل كوفيد؟
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مخطط قرارات خدمات التعافي

19 (.5. ص)وما بعدها2021: خارطة طريق واشنطن لخدمات تعافي التعليم الخاص: المصدر

الخدمات التقدم المحرز المستويات الحالية

ما هي الخدمات التعليمية الخاصة 
لب والخدمات المتعلقة التي قدمت للطا

وفي العام 2020في ربيع عام 
مقارنة بالمرجع 21-2020الدراسي 

األساسي للتعليم العام المناسب 
والمجاني؟

إلى أي مدى استفاد الطالب من 
2020الخدمات المقدمة في ربيع عام 

؟21-2020وفي العام الدراسي 

إلى أي مدى انخفض مستوى تقدم 
يمي في أهداف البرنامج التعل)الطالب 

أو تباطأ مقارنة ( المخصص
بمستويات خط األساس؟

ما هي االنشغاالت التي أبداها الوالد 
؟(الوالدان)

ما هو الفرق بين مستويات أداء الطالب
الحالية مقارنة بمستوى أداء الطالب 

المتوقع لو لم يحدث الوباء؟

من

2020من ربيع 

حتى اآلن

الحالية في الوقت الحالي، ما هي االنشغاالت التي أثارها الوالد والطالب؟ ما هو الفرق بين مستويات أداء الطالب

قبل كوفيد مثاًل، إذا كان البرنامج التعليمي المخصص. مقارنة بمستوى أداء الطالب المتوقع لو لم يحدث الوباء؟

مستوى التقدم الذي يتضمن هدفًا انتقاليًا يتعلق بالعمل، فكيف كان الطالب يتقدم في هذا الهدف قبل كوفيد؟ ما هو

انات التقدم؟ استناًدا إلى بيكنت تتوقعه في هذا الهدف إذا لم يحدث كوفيد؟ كيف حال الطالب مع هذا الهدف اليوم،

قدمت أو تقدمه اآلن مقارنةً بما كان عليه قبل كوفيد؟ ما هي الخدمات التي( أو معدله)هل تباطأ مستوى الطالب 

ومات فريق وما هي الخدمات التي كان الطالب قادًرا على االستفادة منها طيلة فترة الجائحة؟ ستساعد كل هذه المعل

.البرنامج التعليمي المخصص على تحديد الحاجة إلى خدمات التعافي
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مخطط قرارات خدمات التعافي

20 (.5. ص)وما بعدها2021: خارطة طريق واشنطن لخدمات تعافي التعليم الخاص: المصدر

الخدمات التقدم المحرز المستويات الحالية

استناًدا إلى مستويات أداء الطالب 
ة الحالية والخدمات المتعذرة أو الناقص

ما هي مجاالت التعليم وقت الوباء،
و الخاص أو مجاالت الخدمات المتعلقة أ

أهداف البرنامج التعليمي المخصص
التي تقتضي خدمات التعافي؟

بالنسبة لمجاالت خدمات التعافي 
ما هو مقدار الخدمات الالزم المحددة،

ى لمساعدة الطالب على تحقيق مستو
التقدم المتوقع لو لم يكن الوباء؟

لطالب استناًدا إلى معدل التقدم الحالي ل
ما هو الجدولوالعمر ومستوى النمو،

الزمني للطالب لتحقيق المستوى
ات المتوقع من التقدم في مجاالت خدم

التعافي المحددة؟

دم كيف ومتى سيخبر اآلباء بالتق
يه بما فالمحرز في خدمات التعافي،

عليمي كيفية معالجة فريق البرنامج الت
المخصص ألي نقص في التقدم 

المعقول؟

مات كيف ومتى سيستفيد الطالب من خد
التعافي؟ ما هي الخيارات المتاحة 

سواء كانت خدماتلالستفادة الشاملة،
عده؟التعافي تقدم في اليوم الدراسي أو ب

قرار خدمات

التعافي

مات سيحدد فريق البرنامج التعليمي المخصص أهداف البرنامج التعليمي المخصص ومجاالت الخدمات لخد

تلفةً لكل طالب، سيكون الجدول الزمني ومقدار ونوع خدمات التعافي مخ. التعافي، بما فيه خدمات التعافي االنتقالية

.حسب مقدار التقدم الذي ال بد من إحرازه ومجاالت أهداف البرنامج التعليمي المخصص
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.مخصصخدمات التعافي االنتقالية لطالب البرنامج التعليمي ال
(عنصر من خدمات التعافي)

.اآلن، لنتطرق لخدمات التعافي االنتقالية التي هي عنصر من عناصر التعافي عند الطالب
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ما هي خدمات التعافي االنتقالية؟

ة المخصصة خدمات التعافي االنتقالية هي خدمات انتقالية أخرى لطالب البرامج التعليمي❖

ة لمعالجة عدم إحراز تقدم معقول في أهداف البرنامج التعليمي المخصص أو الخط

سباب االنتقالية بسبب التعليم الخاص المتعذر أو المحدود والخدمات المتعلقة، أو أل

.أخرى بسبب الوباء

وأموال قانون ويشمل تمويل خدمات التعافي االنتقالية صناديق التعليم الخاص االتحادية❖

American)خطة اإلنقاذ األمريكية  Rescue Plan Act،ARPA) وأموال الوالية ،

.عاًما21للخدمات االنتقالية الموسعة للطالب الذين تتجاوز أعمارهم 

لية متشابهةً جًدا،خدمات التعافي االنتقا. عسى أن يكون النصف األول من جلستنا اليوم مفيًدا لفهم المزيد عن خدمات التعافي

سبب أو االنتقال ب/فهي خدمات انتقالية أخرى لمعالجة عدم إحراز تقدم معقول في أهداف البرنامج التعليمي المخصص و

.الوباء

در التمويل وتشمل مصا. وتجدر اإلشارة إلى أن اختالف األموال المتاحة لدعم المدارس في توفير خدمات التعافي االنتقالية

American)صناديق التعليم الخاص االتحادية وأموال قانون خطة اإلنقاذ األمريكية  Rescue Plan Act،ARPA) وأموال ،

مليون 12$وتشمل هذه األموال . عاًما21الوالية المحددة الموفرة لخدمات االنتقال الموسعة للطالب الذين تتجاوز أعمارهم 

.23-2022مليون للعام الدراسي 12$، و22-2021للعام الدراسي 

.الكلمة وتساعدنا على فهم المزيد عن خدمات التعافي االنتقاليةAlexستأخذ 
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هل طالبي مؤهل للحصول على خدمات التعافي االنتقالية؟

عانوا من اضطرابات كبيرة ( عاما21و16الذين تتراوح أعمارهم عموًما بين )قد يكون الطالب في سن االنتقال ❖

.في التعلم العملي واالستفادة الجماعية بسبب الوباء

إلى خدمات ولم يحصلوا بعد على دبلوم21-2020أو 20-2019عاًما في 21يحتاج الطالب الذين بلغوا ❖

.التعافي االنتقالية

:على خدمات التعافي االنتقالية❖

يمي معالجة عدم إحراز تقدم معقول في أهداف البرنامج التعليمي المخصص أو الخطة االنتقالية للبرنامج التعل▪

.المخصص

.معالجة التعليم الخاص أو الخدمات المتعلقة المتعذرة أو المحدودة▪

ها في الخطة المشار إلي)دعم الطالب لتحقيق المستويات المتوقعة من التقدم نحو تحقيق أهدافهم بعد المرحلة الثانوية ▪

High»االنتقالية للبرنامج التعليمي المخصص وخطة الثانوية وبعدها  School and Beyond Plan».)

الب الذين في قد يكون العديد من الط.لذا، فالسؤال الذي قد يتبادر لألذهان هو هل طالبكم مؤهل للحصول على خدمات التعافي االنتقالية

ين عانوا من اضطرابات في التعلم العملي واالستفادة الجماعية في الجائحة وقد يكونون مؤهلعاًما،21عاًما إلى 16سن االنتقال،

ي عاًما في الجائحة ولم يحصلوا بعد على دبلوم إلى خدمات التعاف21يحتاج الطالب الذين بلغوا .للحصول على خدمات التعافي االنتقالية
.االنتقالية

:يمكن لهذه الخدمات حسبما يراه فريق البرنامج التعليمي المخصص

مي معالجة عدم إحراز تقدم معقول في أهداف البرنامج التعليمي المخصص أو الخطة االنتقالية للبرنامج التعلي▪

.المخصص

توفير التعليم الخاص غاب أو الخدمات المتعلقة ويمكن أيًضا▪

ها في الخطة المشار إلي)دعم الطالب للعودة إلى المستويات المتوقعة من التقدم نحو تحقيق أهدافهم بعد المرحلة الثانوية ▪
High»االنتقالية للبرنامج التعليمي المخصص وخطة الثانوية وبعدها  School & Beyond Plan».)

العتمادات فريق البرنامج التعليمي المخصص مسؤول عن أن يحدد متى يستوفي الطالب متطلبات تخرجه والتي تشمل اولإلشارة،

يحصل الطالب عندما. ومسار التخرج ولكن أيًضا الخطة االنتقالية للبرنامج التعليمي المخصص وأهداف البرنامج التعليمي المخصص

مات تعليم على شهادته، فذلك ألن فريق البرنامج التعليمي المخصص قرر أنه استوفى جميع متطلبات التخرج وأنه ال حاجة إلى خد

فها حتى يتمكن ال ينبغي لفرق البرنامج التعليمي المخصص إصدار الشهادات وتوقي. خاصة أخرى، بما فيه خدمات التعافي االنتقالية

.الطالب من الحصول على خدمات التعافي االنتقالية

ة أقرانهم والمشاركة يمكن لكبار السن الذين يستمرون في تلقي خدمات التعافي االنتقالية أو المشاركة في برنامج انتقالي مرافق: أمر آخر

ما يكملون يمكن لهؤالء الطالب الحصول على شهادة حضور في حفل التخرج وسيحصلون على شهادتهم عند. في جميع أنشطة التخرج

ون يسمح قان. جميع متطلبات تخرجهم، ويقرر فريق البرنامج التعليمي المخصص أنه ال حاجة إلى خدمات تعليم خاصة أخرى
ين الذين سيستمرون في تلقي خدمات التعليم الخاص الذللطالب  (RCW 28A.155.170)المراجعقانون واشنطن ، Kevin’s Lawكيفن

الثانوية عاًما بالمشاركة في حفل التخرج واألنشطة مع أقرانهم بعد أربع سنوات من الحضور في المدرسة21و18تتراوح أعمارهم بين 

.والحصول على شهادة الحضور
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ماذا تفعل المدارس من أجل التعافي االنتقالي؟
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:  عليمي مخصصينظر في خدمات التعافي االنتقالية لكل طالب في سن االنتقال يستفيد من برنامج ت❖

الوباء؟ما هو المستوى المتوقع للتقدم من البرنامج التعليمي المخصص قبل كوفيد إذا لم يحدث

ويجب أال تضطر العائالت والطالب إلى تقديم طلب لهذه العملية؛ يجب أن يكون هذا جزء من❖

.عملية البرنامج التعليمي المخصص

عدم تقدم يراجع البرامج التعليمي المخصص سنويًا على األقل ويمكن مراجعته مرات أكثر بسبب❖

أو لمناقشة الحاجات/هدف البرنامج التعليمي المخصص، أو المعلومات الواردة من الوالدين، و

.المتوقعة للطالب

ستكون . مخصصيجب مراجعة خدمات التعافي االنتقالية مثل جميع قرارات التعافي والنظر فيها لكل طالب يستفيد من برنامج تعليمي

.عاًما21إلى ما بعد 16خدمات التعافي االنتقالية خاصةً بالطالب في سن االنتقال، من 

امج التعليمي وستستند قرارات البرنامج التعليمي المخصص بشأن خدمات التعافي إلى المستوى المتوقع للتقدم المحرز في البرن

.المخصص والخطة االنتقالية قبل كوفيد لو لم يحدث الوباء

تتضمن عملية . فيجب أن يكون هذا جزًء من عملية البرنامج التعليمي المخصصيجب أال تضطر العائالت إلى تقديم طلب لهذه العملية،

حاجة الطالب أو تقدم البرنامج التعليمي المخصص مراجعةً سنويةً على األقل للبرنامج التعليمي المخصص وربما مرات أكثر استناًدا إلى

.هدف البرنامج التعليمي المخصص أو معلومات الوالدين
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أمثلة على خدمات التعافي االنتقالية
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دعم التقدم بطلب للحصول على األهلية من وكاالت البالغين، بما فيه شعبة إعادة التأهيل المهني ❖
(Division of Vocational Rehabilitation،DVR) وإدارة إعاقات النمو
(Developmental Disabilities Administration،DDA)وغيرهما.

.إكمال المرافقة الوظيفية المشار إليها على خطة البرنامج التعليمي المخصص االنتقالية❖

.التجارب المجتمعية أو التوظيفية المنظمة الحضورية األخرى❖

دعم المشاركة واالستعداد اختبار الكليات األمريكية والكفاءة المدرسية ❖
American College Testing/Scholastic Assessment Test،ACT/SAT ) أو غيرهما من اختبارات القبول في

.الكليات

Specially)التعليم ذو التصميم الخاص ❖ Designed Instruction،SDI)أو الخدمات المتعلقة لدعم:

.صياغة ومراجعة السيرة الذاتية▪

.استكمال طلبات الحصول على وظائف ومواصلة التعليم▪

.إعداد الميزانية األسبوعية ومراجعتها▪

.إستراتيجيات االتصال الوظيفي في البيئات الجماعية▪

.االستعمال المستقل لوسائل النقل العام▪

المخصص قبل سيحدد فريق البرنامج التعليمي المخصص خدمات تعافي الطالب األفراد على أساس أهداف البرنامج التعليمي

:تجدون بعض األمثلة هنا فمثاًل قد يكون شكلها كالتالي. كوفيد للطالب والخطة االنتقالية

.المرافقة الوظيفية•

.دعم مهارات اإلعداد الوظيفي•

عبة إعادة مثل ش)الدعم لتقديم طلب للحصول على األهلية للوظائف المدعومة والتواصل مع الوكاالت الرئيسية األخرى •

(.التأهيل المهني وإدارة إعاقات النمو

:وقد يكون هذا أيًضا على شكل دعم التعليم الخاص ألهداف البرنامج التعليمي المخصص مثل

.كتابة السيرة الذاتية•

.ملء طلبات التوظيف والتعليم•

.العمل على مهارات إدارة األموال•

ي اإلطار الجماعي •
ن
ي ف

ن التواصل الوظيفن .تحسي 
.االستعمال المستقل لوسائل النقل العام•

المخصص قبل كوفيد وللتذكير فهي ستستند إلى البرنامج التعليمي. ما هذه إال أمثلة قليلة على شكل خدمات التعافي االنتقالية

.للطالب وهي مخصصة له
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كيف توثق خدمات التعافي االنتقالية؟

.توثق خدمات التعافي االنتقالية بإشعار كتابي مسبق كما في التعليم التعويضي❖

نتقال، من طالب آلخر من طالب خدمات اال" اليوم الدراسي"قد تختلف خدمات التعافي االنتقالية وشكل ❖

.عاًما21وخاصةً بعد سن 

عاًما مؤهلين للحصول على تعليم عام مجاني ومناسب 21لم يعد الطالب الذين تزيد أعمارهم عن ❖

(free and appropriate public education،FAPE) عن طريق البرنامج التعليمي

ليمي المخصص بالنسبة للطالب الذين لم يحصلوا بعد على دبلوم، يقرر فريق البرنامج التع. المخصص

.استمرار الحاجة إلى خدمات التعافي االنتقالية

في االنتقالية وبداًل من البرنامج التعليمي المخصص الذي يتضمن تقارير التقدم، ستوثق خدمات التعا❖

.والجداول الزمنية بإشعار كتابي مسبق

.يفكيف توثق هذه الخدمات؟ توثق خدمات التعافي االنتقالية بإشعار كتابي مسبق كما في التعليم التعويض

21عد سن قد تختلف خدمات التعافي االنتقالية وشكل اليوم الدراسي من طالب آلخر من طالب خدمات االنتقال، وخاصةً ب

راسي عاًما ألن العديد من هذه الخدمات تقدم في البيئات الجماعية أو بيئات العمل حيث تختلف الساعات عن اليوم الد

.المعروف

عاًما لم يعودوا مؤهلين للحصول على تعليم عام مجاني ومناسب 21تجدر اإلشارة هنا أن الطالب الذين تزيد أعمارهم عن 

(free and appropriate public education،FAPE )ق بالنسبة للطالب فو. عن طريق البرنامج التعليمي المخصص

تعافي الذين لم يحصلوا بعد على دبلوم، يقرر فريق البرنامج التعليمي المخصص استمرار الحاجة إلى خدمات ال21

.االنتقالية

ي المخصص خدمات يلخص فريق البرنامج التعليمبداًل من توثيق ذلك في البرنامج التعليمي المخصص مع تقارير التقدم،

ص بشأن خدمات وستستند قرارات البرنامج التعليمي المخص. التعافي االنتقالية والجدول الزمني في إشعار كتابي مسبق

الية لو لم يحدث الوباءللتقدم المحرز في البرنامج التعليمي المخصص قبل كوفيد والخطة االنتقالمتوقعالمستوىالتعافي إلى 

قييم آخر لذا، خالصة القول أن فرق البرنامج التعليمي المخصص لن تراجع البرنامج التعليمي المخصص أو تجري أي ت

لبرنامج التعليمي ، ويرجح أن توثق وسائل التعافي االنتقالية في اإلشعار الكتابي المسبق وستستند إلى ا21للطالب فوق سن 

. المخصص السابق قبل كوفيد
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كيف توفر خدمات التعافي االنتقالية؟
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يه الجدول تحدد فرق البرنامج التعليمي المخصص حاجة الطالب لخدمات تعافي المرحلة االنتقالية، بما ف❖

.الزمني والخط الزمني المتوقع ومجاالت الخدمة ومقدار الخدمات

:النظر في الجداول الزمنية والخطوط الزمنية❖

لة االنتقالية تخصص القرارات على أساس مستوى أداء الطالب الحالية مقارنةً بالتقدم المتوقع في المرح▪

.إذا لم يحدث الوباء

.يجب أن تكون شاملةً ومتوائمةً مع البيئة األقل تقييًدا للطالب▪

دمة من أو االستفادة من الخدمات المق/وينبغي النظر في العالقات مع الوكاالت، والتوظيف الحالي، و▪

.وكاالت البالغين األخرى

فكيف توفر خدمات التعافي االنتقالية؟

والخط يحدد فريق البرنامج التعليمي المخصص حاجة الطالب إلى خدمات التعافي، بما فيه الجدول الزمني•

.الزمني المتوقع ومجاالت الخدمة ومقدار الخدمات

نتقالية إذا لم وتخصص القرارات على أساس مستوى أداء الطالب الحالي مقارنةً بالتقدم المتوقع في المرحلة اال•

.يحدث الوباء

يجب أن تكون خدمات التعافي شاملةً إلى أقصى حد ممكن، كما•

كاالت أو االستفادة من الخدمات المقدمة من و/ينبغي النظر في العالقات مع الوكاالت، والتوظيف الحالي، و•

.البالغين األخرى
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كيف توفر خدمات التعافي االنتقالية؟

التوظيف

:تشمل الخيارات

.الموظفون المرخص لهم أو المعتمدون في التعليم الخاص•

رة باإلشراف والقراءة المباش)موظفو المنطقة التعليمية •

(.لموظفي التعليم الخاص

ة موظفو التعليم الخاص من المناطق التعليمية المجاور•

ومناطق الخدمات التعليمية 

(educational service districts،ESDs).

ر توفير خدمات التعافي مع فترات راحة قصيرة بمرو•

.الوقت

النقل

على فرق البرنامج التعليمي المخصص حل المشاكل مع إدارات

لنقل النقل المحلية واإلقليمية لضمان حصول الطالب على وسائل ا

.يةالمناسبة، إذا لزم األمر لالستفادة من خدمات التعافي االنتقال

:تشمل الخيارات

.النقل داخل المنطقة واإلقليم•

االتفاقات المشتركة•

.خيارات النقل الخاص•

.تعويض الوالدين عن تكاليف السفر•

وقد . ا مستمًرايدرك مكتب المشرف على التعليم العام أن توفير الموظفين والنقل لخدمات التعافي سيكون تحديً 

النهج لكل من طبقت فرق البرنامج التعليمي المخصص والمناطق التعليمية منذ فترة طويلة مجموعةً متنوعةً من

تجدون . يةالتوظيف والنقل للخدمات االنتقالية وستواصل تنفيذ هذه الممارسات وتوسيع نطاق الممارسات الحال

هو حال لمراعاة الوقت، لن نتطّرق لها اليوم، ولكن أردنا أن تكونوا على علم كما. بعًضا منها هنا وفي دليلنا

.المناطق التعليمية
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ماذا أستطيع أن أفعل لدعم خدمات التعافي االنتقالية؟

29

.ي ظل الوباءاطرح على فريق البرنامج التعليمي المخصص أسئلتك عن خدمات التعافي االنتقالية وتقدم الطالب ف❖

ليمي المخصص اطلب من فريق البرنامج التعليمي المخصص مناقشة تقدم الطالب في الخطة االنتقالية للبرنامج التع❖

:وخطة الثانوية وبعدها، بما فيه

.التقدم المحرز في أهداف البرنامج التعليمي المخصص وبعد الثانوية▪

.إكمال متطلبات خطة الثانوية وبعدها ومسار التخرج▪

تواصل عن ال. إفادة فريق البرنامج التعليمي المخصص بمالحظاتك عن التعليم عن بعد وما لقي استحسان طالبك❖

.الوكاالت األخرى التي تدعم الطالب

فريق البرنامج إذا كنت ال توافق على خيارات خدمة التعافي االنتقالية المقترحة أو الخطوط الزمنية، أبلغ انشغاالتك ل❖

، تستطيع إذا لم يتمكن فريق البرنامج التعليمي المخصص من التوصل إلى اتفاق. التعليمي المخصص للطالب

.االستفادة من خيارات حل النزاعات

دمات التعافي على أبواب اختتام مناقشتنا هذا المساء، نعلم أن العائالت تتساءل عما يمكنها عمله لضمان استفادة طالبها من خ

دمات التعافي وفي خطوة أولى، ندعوك إلبالغ فريق البرنامج التعليمي المخصص بأسئلتك عن خ. االنتقالية التي يحتاجها

.االنتقالية، واألهم من ذلك، لمعرفة المزيد عن بيانات تقدم الطالب في ظل هذا الوباء

في خطة ويمكن أن تشمل بيانات التقدم أهداف البرنامج التعليمي المخصص، ودرجات بطاقات التقارير، والتقدم المحرز

.هالثانوية وبعدها ومسارات التخرج، والتقدم المحرز في الخطة االنتقالية للبرنامج التعليمي المخصص، وغير

لمته عن الطالب أفد فريق البرنامج التعليمي المخصص بما تع! معرفتك ومالحظاتك عن تعلم الطالب في الجائحة مهمة للغاية

ت أخرى، مثل مقدمي إذا كان الطالب على تواصل مع وكاال. في التعليم عن بعد، بما فيه اإلستراتيجيات التي لقيت استحسانكم

.فرص العمل، أذكر هذه المعلومات كذلك

النتقالية المقترحة إذا كنت ال توافق على خيارات خدمات التعافي ا. ال يتوافق أعضاء فريق البرنامج التعليمي المخصص دائًما

التواصل مع مدير يمكنك أيًضا. أو الجداول الزمنية، أبلغ هذه االنشغاالت لفريق البرنامج التعليمي المخصص واطلب توثيقها

معلومات . عاممدرستك أو مدير التعليم الخاص في المنطقة أو مكتب التعليم الخاص هنا في مكتب المشرف على التعليم ال

.االتصال بنا في الشريحة الموالية
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ماذا لو لم يحصل طالبي على الخدمات في الجائحة؟

30

كون األسر وقد تكون المدارس قدمت تعليًما خاًصا وخدمات متعلقةً، بما فيه خدمات انتقالية، في الجائحة، وربما ت❖

.رفضت تلك الخدمات أو اختارت النأي بنفسها ألسباب متنوعة

م العام في في عروض التعليم التعويضي االعتيادية، ينظر قاضي القانون اإلداري أو مكتب المشرف على التعلي❖

.العوامل المخففة التي تقلل من العرض التعويضي، مثل رفض األسرة للخدمات المقدمة

مات التعافي يجب على فرق البرنامج التعليمي المخصص اتخاذ قرار متخصص يركز على الطالب فيما يتعلق بخد❖

:االنتقالية المطلوبة عن طريق النظر في

.التوفر واألثر على الطالب إذا لم يستفد من الخدمات المقدمة▪

(.الصيفمثاًل، إذا كان الطالب منشغاًل في أشهر)أسباب رفض األسرة والحلول المحتملة للطالب لالستفادة من الدعم إذا لزم األمر ▪

.احتياجات الطالب وتأثير كوفيد على الطالب▪

ة والمتاحة في أحد األسئلة األكثر شيوًعا التي يطرحها علينا اآلباء والمدارس على حد سواء يتعلق بالخدمات المقدم

وقد . لوباءقد تكون المدارس قدمت تعليًما خاًصا وخدمات متعلقةً، بما فيه خدمات انتقالية، في هذا ا. هذا الوباء

ألسباب تكون األسر رفضت تلك الخدمات أو اختارت مواصلة التعليم عن بعد، عوًضا عن الخدمات االجتماعية،

.متنوعة

عليم العام في في عروض التعليم التعويضي االعتيادية، ينظر قاضي القانون اإلداري أو مكتب المشرف على الت

دمات إطار فهمنا لخ. العوامل المخففة التي تقلل من العرض التعويضي، مثل رفض األسرة للخدمات المقدمة

يارات حل التعافي هو أن هذه العملية ال بد أن تكون استباقيةً وتعاونيةً، عوض انتظار أن تسعى األسرة إلى خ

مات المقدمة على فريق البرنامج التعليمي المخصص أن ينظر في قدرة الطالب على االستفادة من الخد. النزاعات

.  المستمروالتقدم فيها، وأسباب انخفاض حجم أو نوع الخدمات المقدمة، واحتياجات الطالب الفردية في ظل الوباء

.وعموًما، ما زالت العائالت تستطيع االستفادة من خيارات حل المنازعات
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كيف يدعم مكتب المشرف على التعليم العام خدمات التعافي االنتقالية؟

.2021خطيط دليل الت: خطة التعافي للرفاهية الطالبية واألكاديمية لمكتب المشرف على التعليم العامطلب الدعم للطالب المعاقين في ➢

.وما بعدها2021: خارطة طريق واشنطن لخدمات تعافي التعليم الخاصنشر ➢

.2021مايو 20المناطق عن خدمات التعافي االنتقالية في /عقد حلقة دراسية على اإلنترنت لشركاء المدارس➢

.وير المهنيالتواصل المستمر مع الشركاء االنتقاليين، بما فيه وكاالت الوالية والمدارس والمجموعات المحلية وأصحاب العمل ومقدمي التط➢

:أنشطة رصد التعليم الخاص➢

اًل عن توفير مراجعة مدرجة لخطط االنتقال للبرنامج التعليمي المخصص وخطط الثانوية وبعدها، وتقدم الطالب، والفوائد التعليمية، فض: 2020-21▪

.تعليم عام مناسب ومجاني في كوفيد

لطالب والفوائد ستدرج مراجعة لتحديد وتنفيذ خدمات التعافي للطالب األفراد، فضاًل عن خطط االنتقال، وخطط الثانوية وبعدها، وتقدم ا: 2021-22▪

.التعليمية

➢

➢

➢

➢

➢

فيه دليل خطة التعافي تقدم دالئل، بما. سئلنا أيًضا عما يفعله مكتب المشرف على التعليم العام لدعم خدمات التعافي االنتقالية

لتعليمي األكاديمية والطالبية وخارطة الطريق لخدمات تعافي التعليم الخاص، إرشادات محددةً للمدارس وفرق البرنامج ا

ي االنتقالية في عقدنا حلقةً دراسيةً على اإلنترنت لشركاء المدارس والمناطق بشأن خدمات التعاف. المخصص لخدمات التعافي

.اءمايو، ونراجع حاليًا وثيقة األسئلة واألجوبة الشاملة لتوفير التعليم الخاص والخدمات المتعلقة في الوب20

انخرطنا في اتصاالت مستمرة مع شركاء المرحلة االنتقالية، بما فيه وكاالت ومجالس الوالية األخرى، والمدارس،

.والمنظمات المحلية، وأصحاب العمل، ومقدمي الخدمات التطوير المهني

في هذا العام . كما بدأنا في دمج خدمات التعافي، بما فيه خدمات التعافي االنتقالية، في رصد التعليم الخاص في واليتنا

قدم الطالب الدراسي، شملت عمليتنا مراجعة خطط االنتقال للبرنامج التعليمي المخصص والمدرسة الثانوية وما بعدها، وت

الة تخطيط خدمات استفسرنا عن ح. واالستفادة التعليمية بمرور الوقت، وتوفير التعليم العام المجاني والمناسب في كوفيد

التعافي لكل منطقة من المناطق التي رصدناها

ط الثانوية وبعدها، للسنة القادمة، سنراجع تحديد وتوثيق وتنفيذ خدمات التعافي للطالب األفراد، بما فيه خطط االنتقال، وخط

.ورصد التقدم، والفوائد التعليمية بمرور الوقت
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كيف أستطيع معرفة المزيد عن خدمات التعافي االنتقالية؟

قرير الحاجة اطلب من فريق البرنامج التعليمي المخصص معلومات أخرى وبيانات تقدم هدف البرنامج التعليمي المخصص لالعتبار عن ت➢

.إلى خدمات التعافي االنتقالية

.التواصل مع مكتب التعليم الخاص في منطقتك إذا كان عندك أسئلة أو انشغاالت أخرى➢

.لتعافيالنظر في االستفادة من أي تعليم تكميلي في السنة الصيفية أو الدراسية التي تقدمها منطقتك، وكذلك أي خدمات مطلوبة ل➢

لمعلومات عن التخرج (21-16األعمار )الخدمات االنتقالية زيارة صفحة العائلة لقسم التعليم الخاص بمكتب المشرف على التعليم العام بشأن ➢

الرقمبمكتب المشرف على التعليم العام أو االتصال بقسم التعليم الخاصيمكنك أيًضا إرسال بريد إلكتروني إلى . واالنتقال

360-725-6075.

للتحدث عن خدمات إدارة إعاقات النموRod.Duncan@dshs.wa.govعلى Rod Duncanتواصل مع ➢

Tammieأو التواصل مع صفحة االنتقال في الثانويةلمعرفة المزيد عن خدمات شعبة إعادة التأهيل المهني على • Doyle مديرة االنتقال ،

1005-368-509أو بريدها اإللكترونيفي الشعبة، على 

➢

➢

➢

➢

➢

ه واحتياجاته يُعّد فريق البرنامج التعليمي المخصص للطالب أفضل مصدر للمعلومات عن تقدم الطالب وخدمات

األسئلة يمكنك أيًضا التواصل مع مدير التعليم الخاص في منطقتك مع. لخدمات تعافي المرحلة االنتقالية

تك التعليمية، بخالف يستفيد الطالب من البرامج التكميلية الصيفية أو الدراسية العامة التي تقدمها منطق. واالنشغاالت

أي خدمات تعافي فردية

ن خدمات االنتقال وأخيًرا، ستظل صفحة عائلة مكتب المشرف على التعليم العام للتعليم الخاص محدثةً بمعلومات ع

يمكنك أيًضا إرسال أي أسئلة خاصة بالطالب إلى البريد . عاًما21و16للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 

.6075-725-360االتصال بمكتبنا على أو speced@k12.wa.usاإللكتروني 
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األسئلة المتكررة من األسر

هل سيتمكن الطالب من الذهاب إلى المدرسة لعام آخر؟. يتلقى طالب خدمات االنتقال وبلغ الحادية والعشرين هذا العام: س

وينبغي . ولم يحصلوا بعد على دبلوم21-2020أو 20-2019عاًما في العام الدراسي 21تتوفر خدمات التعافي االنتقالية للطالب الذين بلغوا : ج

قالية للطالب هي خدمات التعافي االنتمقدار ونوع . لفريق البرنامج التعليمي المخصص أن يعمل على نحو تعاوني من أجل تحديد خدمات التعافي الالزمة

النتقالية بل كوفيد والخطط اقرارات متخصصة يتخذها فريق البرنامج التعليمي المخصص استناًدا إلى الفجوة في التقدم بين البرنامج التعليمي المخصص ق

.وبين التقدم الحالي

هل سيتمكن الطالب من االستفادة من خدمات التعافي؟. 2020تخرج الطالب في يونيو : س

A : يسقط . ، فإن الطالب لم يعد مؤهاًل للحصول على الخدمات أو الدعم من المنطقة التعليمية العامة2020إذا حصل الطالب على دبلوم في يونيو

free)الحصول على دبلوم أهلية الطالب وحقه في التعليم العام المناسب المجاني  appropriate public education،FAPE). ويرجع ذلك إلى

ج ولكن أيًضا المخصص مسؤول عن أن يحدد متى يستوفي الطالب متطلبات تخرجه التي تشمل االعتمادات ومسار التخرأن فريق البرنامج التعليمي 

يق البرنامج عندما يحصل الطالب على شهادته، فذلك ألن فر. الخطة االنتقالية للبرنامج التعليمي المخصص وأهداف البرنامج التعليمي المخصص

إذا كان أحد . قاليةالتعليمي المخصص قرر أنه استوفى جميع متطلبات التخرج وأنه ال حاجة إلى خدمات تعليم خاصة أخرى، بما فيه خدمات التعافي االنت

.حل المنازعاتالوالدين أو الطالب البالغ يظن أن أحد الطالب حرم من التعليم العام المناسب والمجاني، يمكنه اللجوء إلى خيارات 
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األسئلة المتكررة من األسر

ماذا لو لم يتمكن الطالب من االستفادة من الخدمات في الجائحة؟ ماذا لو تراجع مستوى الطالب في الوباء؟: س

ب صص للطالاالستفادة من التعليم والمشاركة فيه والتقدم والتراجع والخدمات المتعذرة وغيره كلها معلومات على فريق البرنامج التعليمي المخ: ج

.النظر فيها ومناقشتها عند تحديد ما إذا كانت خدمات التعافي ضروريةً وما ستركز عليه خدمات التعافي

سنةً أو أكثر، ويستفيد من خدمات التعافي االنتقالية، هل سيستفيد الطالب من برنامج تعليمي مخصص؟ أين 21إذا كان عمر الطالب : س

توثق خدمات التعافي؟

ت التعافي ال يستفيدون من برنامج تعليمي مخصص، ولكن إذا حدد فريق البرنامج التعليمي المخصص أنهم بحاجة إلى خدما21الطالب فوق سن : ج

.االنتقالية، سيوثق ذلك في إشعار مكتوب مسبق
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شكًرا

عم شكًرا لجهودكم المستمرة لد

طالبكم في الظروف 

لى المستعصية والمتقلبة وع

شراكتكم المستمرة مع 

!نالمدارس والشركاء التربويي

Tania
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	Figure
	فاصنلإا نايب
	فاصنلإا نايب

	سرادمو مهيملعمو مهنارقأ ديفت ةيفاقث ةفرعمو ةوق طاقن ةعامجو ةرسأو بلاط لك كلتميمه.
	سرادمو مهيملعمو مهنارقأ ديفت ةيفاقث ةفرعمو ةوق طاقن ةعامجو ةرسأو بلاط لك كلتميمه.
	يوبرتلا فاصنلإا نامض:
	•
	•
	•
	•
	؛ةاواسملا زواجتيا اهب يدؤت يتلا قرطلا ةسارد نييوبرتلا ةداقلا نم يضتقي وهف تاسايسل،ضيبلا ريغ نم انبلاطل ةنيابتم جئاتن ىلإ ةيلاحلا تاسرامملاوضو يف بلاطلاو،رقف ةيع،ةيزيلجنلإا ةغللا يملعتم تامدخو صاخلا ميلعتلا نوقلتي نيذلا بلاطلاوبلاطلاو نيبستنملا ميملا عمتجم ىلإ()+QTBGL،لقنتلا ةريثك بلاطلا تائفو.


	•
	•
	•
	لثمملاو رسلأاو بلاطلا كارشإ ؛ةيخيراتلا تاقايسلا مهفل نويوبرتلا ةداق بلطتي نييعامجلا ني،ةيماظنلا زجاوحلل لاعفلا كيكفتلاو ؛تارارقلا ذاختا يف ءاكرش مهفصوببتساو تاسايسب اهلادف حاجنلل هنوجاتحي يذلا معدلاو ميلعتلا نم بلاطلا عيمج ةدافتسا نمضت تاسراممو يانسرادم.




	Figure
	مويلا ةشقانم ريطأت
	مويلا ةشقانم ريطأت

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ديفوك ءابو لظ يف رسلأاو بلاطلاو نيملعملا تاحاجنو تايدحتو دوهجب فرتعن.


	❖
	❖
	❖
	قطانملاو تلائاعلا نم ةلئسلأل رركتم عوضوم يه ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخو يفاعتلا تامدخ ساسأوةبجاولا ةينوناقلا تاءارجلإا نأشب عامتسا تاسلجو تايلاولا بناج نم ةريثك ىواكش.


	❖
	❖
	❖
	تسلإاو تامولعملاب دصقي لاو ،هتعيبط يف ًلاماش نوكي نأ ىلإ يميدقتلا ضرعلا اذه فدهي تايجيتارعضت لا وأ ةكردم ريغ قطانملا نأ اهضرعنس يتلا ةلثملأاو/لاطلا تاجاح ةيبلتل اًططخ ذفنتب.


	❖
	❖
	❖
	س ثيح ،بلاطلل ةيصخشلا تامولعملا نع حاصفلإا نم راذح نكلو ،ةلئسلأا حرط يف ددرتت لا لجسُياًنلع رشنُيو كلذ.




	Figure
	ريطأتلا نم ءيشب مويلا ةشقانم حتتفأ نأ ديرأ .و بلاطلاو نيملعملا تاحاجنو تايدحتو دوهجب فرتعن يف رسلأاديفوك ءابو لظ .سلأل اًرركتم اًعوضوم ،اًديدحت ،ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخو يفاعتلا تامدخ تناك تلائاعلا نم ةلئسرادملاو .لا ةينوناقلا تاءارجلإا نأشب عامتسا تاسلجو ةلودلا نم ةريثك ىواكشل ساسلأا تناك اهنأ امكةبجاو  .ا لاثملاو تايجيتارتسلإاو تامولعملا نأ يأ ،هتعيبط يف ًلاماش ةليللا ضرع نوكي نأ ضرتفملا نم هضرعن يذلةماع ةرظن ميدقت ىلإ فدهي .لتل اًططخ لعفلاب ذفنتو عضت لا وأ ةكردم ريغ قطانملا نأ كلذ ينعي لا تاجاح ةيببلاطل
	ريطأتلا نم ءيشب مويلا ةشقانم حتتفأ نأ ديرأ .و بلاطلاو نيملعملا تاحاجنو تايدحتو دوهجب فرتعن يف رسلأاديفوك ءابو لظ .سلأل اًرركتم اًعوضوم ،اًديدحت ،ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخو يفاعتلا تامدخ تناك تلائاعلا نم ةلئسرادملاو .لا ةينوناقلا تاءارجلإا نأشب عامتسا تاسلجو ةلودلا نم ةريثك ىواكشل ساسلأا تناك اهنأ امكةبجاو  .ا لاثملاو تايجيتارتسلإاو تامولعملا نأ يأ ،هتعيبط يف ًلاماش ةليللا ضرع نوكي نأ ضرتفملا نم هضرعن يذلةماع ةرظن ميدقت ىلإ فدهي .لتل اًططخ لعفلاب ذفنتو عضت لا وأ ةكردم ريغ قطانملا نأ كلذ ينعي لا تاجاح ةيببلاطل
	حئارشلا عيمج يف اهانجردأو ليجستلا ةيلمع قيرط نع ةمدقملا ةلئسلأا عيمج انضرعتسا .رطب بحرن ،ةلئسلأا حوم ىلع اًنلع رشني فوسو كلذ لجسي ثيح ،بلاطلل ةيصخشلا تامولعملا نع حاصفلإا نم راذح نكلو انعقينورتكللإا . صصخملا ميلعتلا جمانرب وأ تامدخ نع ةددحملا ةلئسلأا ةشقانم نسحي(IndividualizedEducationProgram،IEP) ةيفتاه ةملاكم وأ ينورتكلإ ديرب ةلاسر قيرط نع بلاطللةيدرف .انبتكمب لاصتلاا تامولعم ضرعنس.

	مويلا ةشقانمل انفادهأ
	مويلا ةشقانمل انفادهأ

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخو يفاعتلا تامدخ يه ام فرعت تلائاعلا نأ نم دكأتلا.


	❖
	❖
	❖
	رف لبِق نم اهريفوتو اهقيثوتو ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ديدحت ةيفيك حيضوت يميلعتلا جمانربلا قيةيبلاطلا تاعومجملل هيف امب ،صصخملا.


	❖
	❖
	❖
	جلا هيف امب ،صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرفو سرادملا نم تلائاعلا هعقوتت ام ضرع لوادةينمزلا.


	❖
	❖
	❖
	يرمتسملا ةباقرلاو هيجوتلا ريفوت يف ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم رود ةشقانم تامدخل نةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخو يفاعتلا.




	Figure
	يفاعتلا تامدخ نع تامولعملا لدابتل اندوهج نع ،اهانيقلت يتلا ةلئسلأا دحأ ةيلاقتنلااتلائاعلا عم .و يفاعتلا تامدخب تلائاعلا ةفرعم نامض يه ةرودلا هذهل انفادهأ تامدخ،ةيلاقتنلاا يفاعتلابلا قرف ريفوتو قيثوتو ديدحت ةيفيك حيضوتو يميلعتلا جمانر،يفاعتلا تامدخل صصخملا،ةيبلاطلا تاعومجملا نم يلأو هعقوتت ام ضرعولا لوادجلا هيف امب صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرفو سرادملا نم تلائاعلا،ةينمزباقرلاو هيجوتلا ريفوت يف ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم رود ةشقانمو نيرمتسملا ةةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخل.
	يفاعتلا تامدخ نع تامولعملا لدابتل اندوهج نع ،اهانيقلت يتلا ةلئسلأا دحأ ةيلاقتنلااتلائاعلا عم .و يفاعتلا تامدخب تلائاعلا ةفرعم نامض يه ةرودلا هذهل انفادهأ تامدخ،ةيلاقتنلاا يفاعتلابلا قرف ريفوتو قيثوتو ديدحت ةيفيك حيضوتو يميلعتلا جمانر،يفاعتلا تامدخل صصخملا،ةيبلاطلا تاعومجملا نم يلأو هعقوتت ام ضرعولا لوادجلا هيف امب صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرفو سرادملا نم تلائاعلا،ةينمزباقرلاو هيجوتلا ريفوت يف ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم رود ةشقانمو نيرمتسملا ةةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخل.

	Sect
	Span
	ىلع ةزجوم ةماع ةرظنب أدبن نأ ديرن ،ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ شقانن نأ لبق تامدخيفاعتلا .فاعتلا تامدخب ةقلعتملا تامدخلاو ةينمزلا لوادجلا نع ثدحتنس امكةيلاقتنلاا ي  .ةيلاتلا تاوطخلا ضعب ديدحتب متتخنسو ،ةسلجلا ةليط ةلئسلأا لوانتنسو.
	ىلع ةزجوم ةماع ةرظنب أدبن نأ ديرن ،ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ شقانن نأ لبق تامدخيفاعتلا .فاعتلا تامدخب ةقلعتملا تامدخلاو ةينمزلا لوادجلا نع ثدحتنس امكةيلاقتنلاا ي  .ةيلاتلا تاوطخلا ضعب ديدحتب متتخنسو ،ةسلجلا ةليط ةلئسلأا لوانتنسو.


	؟ةقطنملا يف ةيميداكلأاو ةيبلاطلا ةيهافرلل يفاعتلا ططخ يه ام
	؟ةقطنملا يف ةيميداكلأاو ةيبلاطلا ةيهافرلل يفاعتلا ططخ يه ام

	Figure
	Figure
	Figure
	Span
	أ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف ذختتس امك اًضييفاعتلا تامدخ نع ةصصختم ةيبلاط تارارق.
	أ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف ذختتس امك اًضييفاعتلا تامدخ نع ةصصختم ةيبلاط تارارق.


	Figure
	Figure
	Span
	 ةيميداكلأاو ةيبلاطلا ةيهافرلل يفاعتلا ططخ يبلت(DistrictAcademic & StudentWellbeing
	 ةيميداكلأاو ةيبلاطلا ةيهافرلل يفاعتلا ططخ يبلت(DistrictAcademic & StudentWellbeing
	RecoveryPlans) ةماعلا تاجاحلاعيمجل ةجتانلا بلاطلاديفوكو ينابملا قلاغإ نع-19.


	Figure
	ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكمل ةيميداكلأاو ةيبلاطلا ةيهافرلل يفاعتلا ةطخ : طيطختلا ليلد2021
	ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكمل ةيميداكلأاو ةيبلاطلا ةيهافرلل يفاعتلا ةطخ : طيطختلا ليلد2021

	صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو
	صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو

	•
	•
	•
	•
	•
	خ نع صصخملا يميلعتلا جمانربلا بلاط تارارق نأب رقأ نأ تدرأ ،مويلا اذهل انتاهيجوت ىلإ لقتنن نأ لبق يفاعتلا تامدماعلا اذه قطانملا اهمدقتس يتلا يفاعتلا ططخ قوف ىوتسم لثمت.


	•
	•
	•
	ةيهيجوتلا يفاعتلا تامدخ قئاثو فلاتخاو هباشت هجوأ مهفل ريطأتلا نم اًئيش ةحيرشلا هذه مدقت نأ ىسع لفسأ طباورلا يفةحيرشلا.


	•
	•
	•
	•
	متم لبق ةيميداكلأاو ةيبلاطلا ةيهافرلل يفاعتلا ططخ ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم عضيسوينوي.


	•
	•
	•
	ملعتلا يف ةوجفلا ديدحتل فصلا ىوتسم بسح ًةددحم تامييقت نونيعيسو/ل ةيهافرلابلاطلا عيمج  .تلا هيف امب ،ءابولا راثآ ةجلاعمل حاتملا بلاطلل ماعلا يفاعتلا لئاسو ططخلا هذه نيبتو تاميلعبلاطلا عيمجل ةسردملا جراخ ةطشنلأا صرفلاو ةيهافرلا معدو ىرخلأا.


	•
	•
	•
	بلاطلا عيمج ةدئافل ةممصم اهنأ ثيح انه ىنبملا ةنوقيأ ىرت نأ كنكمي.



	•
	•
	•
	جمانربلا قرف يف ةلثمم ،كلذ قوف تايوتسم دجن كلذ دعبورق ذختت يتلا صصخملا يميلعتلا تارا مدقت زارحإ مدع ةجلاعمل ىرخأ تامدخ هذهو يفاعتلا تامدخ جاتحي ناك اذإ امع بلاط لكل ةصصخملاخأ بابسلأ وأ ةدودحملا وأ ةرذعتملا تامدخلا ببسب صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ يف بسانم ىرءابولل ًةجيتن.


	•
	•
	•
	،كلذلوةيلاتلا ةحيرشلا ىلإ لقتنن نأ لبق صيخلتلل:لأا بلاطلا لباقم بلاطلا عيمجل ةذختملا تارارقلا ناذه جمديو دارفصاخلا ميلعتلل نيلهؤملا بلاطلل تايوتسم ىلع معدلا ريفوتل ناعونلا.




	؟يفاعتلا تامدخ يه ام
	؟يفاعتلا تامدخ يه ام

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	 جمانربلا فادهأ يف بسانم مدقت زارحإ مدع ةجلاعمل ىرخأ تامدخ يه يفاعتلا تامدخل ًةجيتن ىرخأ بابسلأ وأ اهتيدودحم وأ تامدخ دوجو مدع ببسب صصخملا يميلعتلاءابول.(يضيوعتلا ميلعتلا ةلكاش ىلع).


	❖
	❖
	❖
	تجا يف يفاعتلا تامدخ نع تاشقانم ءارجإ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف ىلع تاعام لبقملا ماعلا صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف(لقلأا ىلع.)


	❖
	❖
	❖
	 نس لبق بلاطلل يه يفاعتلا تامدخ
	21
	( اوغلب نيذلا بلاطلل ،قوف امبرو
	21
	 يف اًماع
	2019
	-
	20
	مولبد ىلع دعب اولصحي ملو هدعب وأ.)




	Figure
	يفاعت ليلد صخلم مدقنو يفاعتلا تامدخ نع صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف تارارق نع ثدحتنس مويلا صاخلا ميلعتلا2021هدعب امو…تنرتنلإا ىلع ةودنلا يف كلذ دعب ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ نع ديدحتلا هجو ىلع ثدحتنو.
	يفاعت ليلد صخلم مدقنو يفاعتلا تامدخ نع صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف تارارق نع ثدحتنس مويلا صاخلا ميلعتلا2021هدعب امو…تنرتنلإا ىلع ةودنلا يف كلذ دعب ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ نع ديدحتلا هجو ىلع ثدحتنو.
	؟يفاعتلا تامدخ يه امف
	ع ببسب صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ يف بسانم مدقت زارحإ مدع ةجلاعمل ىرخأ تامدخ يه يفاعتلا تامدخ دوجو مد تامدخ وأ ًةجيتن ىرخأ بابسلأ وأ اهتيدودحمءابولل.
	،ةقباسلا تامدخلا وأ مدقتلا يف ةوجف جلاعت اهنأ ثيح نم يضيوعتلا ميلعتلل ةلثامم هذهولا تامدخل داري نكلو نوكت نأ يفاعتلبق نم ةينواعت ةيقابتسا ةباجتساعازنل ةجيتن نوكت نأ ضوع صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف.
	يغلابلا صصخملا يميلعتلا جمانربلا بلاط عيمجل يفاعتلا ةمدخب ةقلعتملا تاشقانملا هذه قطانملا ريدتسو ن21 امبرو اًماعمولبد ىلع دعب لصحي ملو ةحئاجلا يف نيرشعلاو ةيداحلا بلاطلا غلب اذإ قوف.
	سنلابو يونسلا صصخملا يميلعتلا جمانربلا ةعجارم خيرات ىتح تارارقلا هذه رخؤت بلاطلا ضعبل ةبسنلاب بلاطلا ضعبل ةبربكأ ةعرسب ةشقانملا هذه ىرجت دقف اًحاحلإ رثكلأا تاجاحلا يوذ.
	انليلد نع رثكأ مهفنو ةيلاتلا ةحيرشلا ىلإ لقتننل.

	؟يفاعتلا تامدخ تايولوأ ام
	؟يفاعتلا تامدخ تايولوأ ام

	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	لومشلاو فاصنلإا


	•
	•
	•
	تانايبلا نم ةديفتسملا تارارقلا


	•
	•
	•
	 نيقاعملا ميلعت نوناق تابلطتم(
	Individuals
	with
	Disabilities
	Education
	Act
	،
	IDEA)
	 يناجملاو بسانملا ماعلا ميلعتلاو(
	Free
	Appropriate
	Public
	Education
	،
	FAPE)




	 فاصنلإا
	 فاصنلإا
	صرفلا يف

	ةحلملا ةجاحلا
	ةحلملا ةجاحلا
	زرفلاو

	•
	•
	•
	•
	•
	مييقتلا دعأو مدق ،نلآا أدبا


	•
	•
	•
	عجارتلاو مدقتلا ةبقارم


	•
	•
	•
	ةجاحلا بسح ةيولولأا




	•
	•
	•
	•
	•
	ءاكرش مهفصوب رسلأاو بلاطلا


	•
	•
	•
	اًراركتو اًركبم لصاوت


	•
	•
	•
	ةيوغللا تلايهستلل ةجاحلا ةاعارم




	و ةيفافشلا
	و ةيفافشلا
	ةكراشملا

	Figure
	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .2.)
	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .2.)

	 ةحفصلا يف هيلع علاِّطلاا نكميو يفاعتلا تامدخل انليلد نم ذوخأم مسرلا اذه2 . ةجلاعم يفاعتلا تامدخل انتايولوأ لمشتبلاطلا جامدإ ،مهمدقت دصرو بلاطلا تاجاح ةيبلتل ةحلملا ةجاحلا ،صاخلا ميلعتلاو لومشلاو فاصنلإا تابلطتم رسلأاوةيوغللا تلايهستلا ريفوتو فافشلا لصاوتلا هيف امب ،ءاكرش مهفصوب.
	 ةحفصلا يف هيلع علاِّطلاا نكميو يفاعتلا تامدخل انليلد نم ذوخأم مسرلا اذه2 . ةجلاعم يفاعتلا تامدخل انتايولوأ لمشتبلاطلا جامدإ ،مهمدقت دصرو بلاطلا تاجاح ةيبلتل ةحلملا ةجاحلا ،صاخلا ميلعتلاو لومشلاو فاصنلإا تابلطتم رسلأاوةيوغللا تلايهستلا ريفوتو فافشلا لصاوتلا هيف امب ،ءاكرش مهفصوب.

	؟يفاعتلا تامدخ تايولوأ ام
	؟يفاعتلا تامدخ تايولوأ ام

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	د لاو ةعاسب ًةعاس سيلو ،صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف لبق نم ةصصخم ةقيقدب ةقيق نكلولاأ دب لا
	Span
	ةنيعم تاباسح وأ غيص ىلإ دنتست.


	❖
	❖
	❖
	قتنلاا ةطخلاو صصخملا يميلعتلا جمانربلا ىلإ اًدانتسا زرحملا مدقتلا ساقيو ،ديفوك لبق ةيلا رمتسملا ملعتلا ططخ سيلو(
	ContinuousLearningPlans
	،
	CLP
	)و/ يأ وأءابولا اذه ءانثأ يف ةتقؤم ةدودحم تامدخ.


	❖
	❖
	❖
	يسيئر ءاكرش مهو صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف نم ءزج مه بلاطلاو رسلأا يف نوتاجاح ديدحت/ريداقم/يفاعتلا تامدخ لوادج.


	❖
	❖
	❖
	،ةيباتكلاو ةيوفشلا ةمجرتلاو ةيوغللا تلايهستلا رفوت نأ قطانملا ىلع بجيو ةمزلالانيدلاولا ةكراشم نامضل.




	Figure
	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .2،4.)
	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .2،4.)

	لا ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخو يفاعتلا تامدخب ةقلعتملا تارارقلا نأ دكؤن نأ ديرن ،تايولولأا كلت ىلع ًءانب نوكت نأ دب صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف اهددحي نأو بلاط لكل ًةصصخم .فاعتلا تامدخ نوكت نأ عقوتملا ريغ نمو ضيوعت يباسح وأ ةغيص ىلإ كلذك رارقلا دنتسي لاأ دب لا نكلو ،ةعاسب ًةعاس وأ ةقيقدب ًةقيقد ةرذعتملا تامدخلا نع. نم عقوتن لايفاعتلا تامدخ نم عون وأ رادقملا سفن ىلع اولصحي نأ ةسردملا يف بلاطلا عيمج.
	لا ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخو يفاعتلا تامدخب ةقلعتملا تارارقلا نأ دكؤن نأ ديرن ،تايولولأا كلت ىلع ًءانب نوكت نأ دب صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف اهددحي نأو بلاط لكل ًةصصخم .فاعتلا تامدخ نوكت نأ عقوتملا ريغ نمو ضيوعت يباسح وأ ةغيص ىلإ كلذك رارقلا دنتسي لاأ دب لا نكلو ،ةعاسب ًةعاس وأ ةقيقدب ًةقيقد ةرذعتملا تامدخلا نع. نم عقوتن لايفاعتلا تامدخ نم عون وأ رادقملا سفن ىلع اولصحي نأ ةسردملا يف بلاطلا عيمج.
	خ نع تارارق ذاختا ىلع صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف ةدعاسمل اًمساح اًرمأ مدقتلا دصر تانايب ربتعتيفاعتلا تامد  .شفت لبق ةيلاقتنلاا ةطخلاو صصخملا يميلعتلا جمانربلا ىلإ اًدانتسا بلاطلا مدقت يف رظنلا قرفلا ىلع ةطخ سيلو ،ديفوك ي رمتسملا ملعتلا(ContinuousLearningPlan،CLP)ةحئاجلا ءانثأ يف مدقت ةدودحم وأ ةتقؤم تامدخ يأ وأ . ديكأتلا ديرأرداصم اًضيأ يه ةيضاملا رشع ةينامثلا رهشلأا يف تروط يتلا ةصصخملا ةيميلعتلا جماربلاو تامييقتلا نأ تامولعملل ةماهرارقلا ناكرأ نم اًنكر اهرابتعا يغبنيو .ح ريفوتو رارقلا ذاختا ةيلمع يف بلا

	؟يفاعتلا تامدخ ةيلمع يه ام
	؟يفاعتلا تامدخ ةيلمع يه ام

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	صصخملا يميلعتلا جمانربلا بلاط نم بلاط لكل يفاعتلا تامدخ يف رظنلا بجي :وه اما ثدحي مل اذإ ديفوك لبق صصخملا يميلعتلا جمانربلا نم مدقتلل عقوتملا ىوتسملا؟ءابول


	❖
	❖
	❖
	نربلا ةيلمع نم ءزج نوكي نأ دب لاف ؛ةيلمعلا هذه بلط ىلإ تلائاعلا رطضت لاأ يغبني جماصصخملا يميلعتلا.ؤت لاأو نيدلاولا تابلطل بيجتست نأ اًضيأ قطانملل يغبنيو هذه رختاشقانملا.


	❖
	❖
	❖
	ةيدرفلا ةجاحلا ساسأ ىلع لمعلا تيقوتل ةيولولأا ءاطعإ يغبنيو .نأ عقوتملا ريغ نمو دقعتود تارارقلا رخؤت نأ اهل يغبني لاو ،بلاط لكل ةصصخم ةيميلعت جمارب ًلااح قطانملاعاد ن.




	Figure
	صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .1.)
	صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .1.)

	سرادملا نم تلائاعلا هعقوتت امو ةيلمعلا كلت لكش ىلإ لقتننل ،اذل .ظني نأ ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم عقوتي يفاعتلا تامدخ يف رصصخم يميلعت جمانرب نم يفتسي بلاط لكل .لاو ،لاقتنلاا نس يف بلاطلل ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ كلذ لمشيو دعب اهيلإ قرطتنس يتقئاقد عضب .ل عقوتملا ىوتسملا ةعجارم صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ىلع ،يفاعتلا تامدخ ىلإ ةجاحلا ديدحتل نم ،بلاطلل مدقتلنلآا ىلإ ديفوك لبق .ولا ثدحي مل اذإ صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ يف مدقتلا نم بلاطلل عقوتملا ىوتسملا وه ام وه امو ،ءابيفاعتلا تامدخ هجلاعت نأ يغبني
	سرادملا نم تلائاعلا هعقوتت امو ةيلمعلا كلت لكش ىلإ لقتننل ،اذل .ظني نأ ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم عقوتي يفاعتلا تامدخ يف رصصخم يميلعت جمانرب نم يفتسي بلاط لكل .لاو ،لاقتنلاا نس يف بلاطلل ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ كلذ لمشيو دعب اهيلإ قرطتنس يتقئاقد عضب .ل عقوتملا ىوتسملا ةعجارم صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ىلع ،يفاعتلا تامدخ ىلإ ةجاحلا ديدحتل نم ،بلاطلل مدقتلنلآا ىلإ ديفوك لبق .ولا ثدحي مل اذإ صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ يف مدقتلا نم بلاطلل عقوتملا ىوتسملا وه ام وه امو ،ءابيفاعتلا تامدخ هجلاعت نأ يغبني
	ط ميدقت ىلإ تلائاعلا رطضت لاأ بجيو ،بلاطلا عيمجل صصخملا يميلعتلا جمانربلا ةيلمع نم ًءزج اذه نوكي نأ بجيكلذل بل  .تاشقانملا هذه رخؤت لاأو نيدلاولا تابلطل بيجتست نأ اًضيأ قطانملل يغبنيو .جا لك دقع نكمي لا هنأب اًضيأ رقنودحاو تقو يف عامت  .ةيدرفلا بلاطلا تاجاح ساسأ ىلع بلطلا بيترتو تيقوتل ةيولولأا ءاطعإ بجي . ًلااح قطانملا دقعت نأ عقوتملا ريغ نم ًةيميلعت جمارب يفاعتلا تامدخب ةقلعتملا تارارقلا رخؤت نأ اًضيأ اهل يغبني لا هنأ لاإ ،بلاط لكل ةصصخم.

	 سرادملا لعفت اذامنلآا؟
	 سرادملا لعفت اذامنلآا؟

	Figure
	Span
	فيص2021
	فيص2021


	Figure
	Span
	•ةقطنملا ىوتسم ىلع يفاعتلا تامدخ ديدحتل مدقتلا تانايب عمجو ةطخلا.
	•ةقطنملا ىوتسم ىلع يفاعتلا تامدخ ديدحتل مدقتلا تانايب عمجو ةطخلا.
	•ةقطنملا ىوتسم ىلع يفاعتلا تامدخ ديدحتل مدقتلا تانايب عمجو ةطخلا.
	•ةقطنملا ىوتسم ىلع يفاعتلا تامدخ ديدحتل مدقتلا تانايب عمجو ةطخلا.
	•ةقطنملا ىوتسم ىلع يفاعتلا تامدخ ديدحتل مدقتلا تانايب عمجو ةطخلا.


	• عسوملا يساردلا ماعلا بناج ىلإ ريفوتلا ؛ةيفيصلا جماربلا عم يفاعتلا تامدخ ةمءاوم وأ جمد(
	• عسوملا يساردلا ماعلا بناج ىلإ ريفوتلا ؛ةيفيصلا جماربلا عم يفاعتلا تامدخ ةمءاوم وأ جمد(
	• عسوملا يساردلا ماعلا بناج ىلإ ريفوتلا ؛ةيفيصلا جماربلا عم يفاعتلا تامدخ ةمءاوم وأ جمد(
	ExtendedSchoolYear
	،
	ESY
	).


	•يفاعتلا تامدخ تارارق ذاختلا صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف بيردت تاجاح يف رظنلا.
	•يفاعتلا تامدخ تارارق ذاختلا صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف بيردت تاجاح يف رظنلا.
	•يفاعتلا تامدخ تارارق ذاختلا صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف بيردت تاجاح يف رظنلا.


	•ضعب دقعو ةلودج *صصخملا يميلعتلا جمانربلا تاعامتجا.
	•ضعب دقعو ةلودج *صصخملا يميلعتلا جمانربلا تاعامتجا.
	•ضعب دقعو ةلودج *صصخملا يميلعتلا جمانربلا تاعامتجا.


	•ةصصخملا ةيميلعتلا جماربلا بلاطل ةمزلالا يفاعتلا تامدخ ريفوت.
	•ةصصخملا ةيميلعتلا جماربلا بلاطل ةمزلالا يفاعتلا تامدخ ريفوت.
	•ةصصخملا ةيميلعتلا جماربلا بلاطل ةمزلالا يفاعتلا تامدخ ريفوت.





	Figure
	Span
	 فيرخ2021 عيبرو2022
	 فيرخ2021 عيبرو2022


	Figure
	Span
	•ليصحت/ فيص يف يفاعتلا جماربو تامدخ رثأ دصرا2021.
	•ليصحت/ فيص يف يفاعتلا جماربو تامدخ رثأ دصرا2021.
	•ليصحت/ فيص يف يفاعتلا جماربو تامدخ رثأ دصرا2021.
	•ليصحت/ فيص يف يفاعتلا جماربو تامدخ رثأ دصرا2021.

	•ضعب دقعو ةلودج *صصخملا يميلعتلا جمانربلا تاعامتجا .تاعامتجا يف يفاعتلا تامدخ تاجاح ديدحتصصخملا يميلعتلا جمانربلا.
	•ضعب دقعو ةلودج *صصخملا يميلعتلا جمانربلا تاعامتجا .تاعامتجا يف يفاعتلا تامدخ تاجاح ديدحتصصخملا يميلعتلا جمانربلا.

	•ةيليمكتلا جماربلا عم يفاعتلا تامدخ ةمءاوم وأ جمد/ةماعلا يفاعتلا جمارب.
	•ةيليمكتلا جماربلا عم يفاعتلا تامدخ ةمءاوم وأ جمد/ةماعلا يفاعتلا جمارب.

	•ةصصخملا ةيميلعتلا جماربلا بلاطل ةمزلالا يفاعتلا تامدخ ريفوت.
	•ةصصخملا ةيميلعتلا جماربلا بلاطل ةمزلالا يفاعتلا تامدخ ريفوت.




	Figure
	صلا يف ًةصاخو ،يفاعتلا تامدخل ةيلاحلا ضورعلاو ططخلا نع تلائاعلا نم اهانيقلت يتلا ةلئسلأا نم ديدعلا تناكفي . حئارشلا يفةينمزلا لوادجلل انتيؤر ضرعنس ،ةيلاتلا . ماع فيص ةيادب يفو2021ايبل صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف ططخت نأ عقوتن ، تانةقطنملا ىوتسم ىلع يفاعتلا تامدخ ،لقلأا ىلع ،ددحتل اهعمجتو مدقتلا . تحتتفاAlexandra ططخ نيب ةنراقمب مويلا ةسلج،ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيميداكلأاو ةيبلاطلا ةيهافرلل يفاعتلاعيمجل ًةحاتم ًةيليمكت لئاسو ططخلا هذه نمضتتو هيف امب ،بلاطلاةقطنملا لخاد نيقاعملا بلاطلل ةصصخملا لئاسولا .لصاومل طط
	صلا يف ًةصاخو ،يفاعتلا تامدخل ةيلاحلا ضورعلاو ططخلا نع تلائاعلا نم اهانيقلت يتلا ةلئسلأا نم ديدعلا تناكفي . حئارشلا يفةينمزلا لوادجلل انتيؤر ضرعنس ،ةيلاتلا . ماع فيص ةيادب يفو2021ايبل صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف ططخت نأ عقوتن ، تانةقطنملا ىوتسم ىلع يفاعتلا تامدخ ،لقلأا ىلع ،ددحتل اهعمجتو مدقتلا . تحتتفاAlexandra ططخ نيب ةنراقمب مويلا ةسلج،ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيميداكلأاو ةيبلاطلا ةيهافرلل يفاعتلاعيمجل ًةحاتم ًةيليمكت لئاسو ططخلا هذه نمضتتو هيف امب ،بلاطلاةقطنملا لخاد نيقاعملا بلاطلل ةصصخملا لئاسولا .لصاومل طط
	 ماع فيرخ لاوط2021 ماع عيبر ىتحو2022ةيلمعلا هذه رمتستس ، .ت يغبني دق كلذلو ،دحاو فيص يف ءابولا ثدحي مل ديدمةدملا كلت نم لوطأ يفاعتلا تامدخ .ف زرحملا مدقتلا دصرتو عمجت نأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرفل يغبنيو تامدخ رثأ يفيصلا لصف يف ةمدقملا يفاعتلا جماربو .نربلا تاعامتجا يف يفاعتلا تامدخل ةرمتسملا ةجاحلا قيرفلا ددحيسو يميلعتلا جماصصخملا .تلا جماربلا بلاط ىقلتي نأ يغبنيو ،ءاضتقلاا دنع ،ةماعلا يفاعتلا جمارب عم اهتمءاومو تامدخلا جمد بجي ةيميلعءاضتقلاا بسح ةصصخملا يفاعتلا تامدخ ةصصخملا.

	 سرادملا لعفتس اذاماهدعب؟
	 سرادملا لعفتس اذاماهدعب؟

	Figure
	Span
	 فيص2022
	 فيص2022


	Figure
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	• فيرخل يفاعتلا جماربو تامدخ رثأ ةعجارم2021 عيبرو2022.
	• فيرخل يفاعتلا جماربو تامدخ رثأ ةعجارم2021 عيبرو2022.
	• فيرخل يفاعتلا جماربو تامدخ رثأ ةعجارم2021 عيبرو2022.
	• فيرخل يفاعتلا جماربو تامدخ رثأ ةعجارم2021 عيبرو2022.

	•ضعب دقعو ةلودج *صصخملا يميلعتلا جمانربلا تاعامتجا.
	•ضعب دقعو ةلودج *صصخملا يميلعتلا جمانربلا تاعامتجا.

	•ةيفاضإ يفاعت تامدخ ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ ام دِّ دح.
	•ةيفاضإ يفاعت تامدخ ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ ام دِّ دح.

	•ىرخلأا ةيفيصلا جماربلا عم وأ عسوملا يساردلا ماعلا بناج ىلإ ،ةمزلالا يفاعتلا تامدخ ريفوت.
	•ىرخلأا ةيفيصلا جماربلا عم وأ عسوملا يساردلا ماعلا بناج ىلإ ،ةمزلالا يفاعتلا تامدخ ريفوت.




	Figure
	Span
	 فيرخ2022 عيبرو2023
	 فيرخ2022 عيبرو2023


	Figure
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	•عمج ريثأت/ فيص يف يفاعتلا جماربو تامدخ عبتت2022
	•عمج ريثأت/ فيص يف يفاعتلا جماربو تامدخ عبتت2022
	•عمج ريثأت/ فيص يف يفاعتلا جماربو تامدخ عبتت2022
	•عمج ريثأت/ فيص يف يفاعتلا جماربو تامدخ عبتت2022

	•صصخملا يميلعتلا جمانربلا تاعامتجا يف يفاعتلا تامدخل ةرمتسم تاجاح يأ ةشقانم.
	•صصخملا يميلعتلا جمانربلا تاعامتجا يف يفاعتلا تامدخل ةرمتسم تاجاح يأ ةشقانم.

	•ةيفاضإ يفاعت تامدخ ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ ام دِّ دح.
	•ةيفاضإ يفاعت تامدخ ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ ام دِّ دح.

	•ىرخلأا ةيليمكتلا جماربلا بناج ىلإ ،ةبولطملا يفاعتلا تامدخ ريفوت.
	•ىرخلأا ةيليمكتلا جماربلا بناج ىلإ ،ةبولطملا يفاعتلا تامدخ ريفوت.




	Figure
	Span
	 فيص2023
	 فيص2023
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	Span
	• فيرخل ةعجارملا ريثأت2022 عيبرو2023يفاعتلا جماربو تامدخ
	• فيرخل ةعجارملا ريثأت2022 عيبرو2023يفاعتلا جماربو تامدخ
	• فيرخل ةعجارملا ريثأت2022 عيبرو2023يفاعتلا جماربو تامدخ
	• فيرخل ةعجارملا ريثأت2022 عيبرو2023يفاعتلا جماربو تامدخ

	•ضعب دقعو ةلودج *صصخملا يميلعتلا جمانربلا تاعامتجا.
	•ضعب دقعو ةلودج *صصخملا يميلعتلا جمانربلا تاعامتجا.

	•ةيفاضإ يفاعت تامدخ ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ ام دِّ دح.
	•ةيفاضإ يفاعت تامدخ ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ ام دِّ دح.

	•ىرخلأا ةيفيصلا جماربلا عم وأ عسوملا يساردلا ماعلا بناج ىلإ ،ةمزلالا يفاعتلا تامدخ ريفوت.
	•ىرخلأا ةيفيصلا جماربلا عم وأ عسوملا يساردلا ماعلا بناج ىلإ ،ةمزلالا يفاعتلا تامدخ ريفوت.




	Figure
	يلعتلا جمانربلا فادهأ يف بسانم مدقت زارحإ مدعو ربكأ رثأ نم اوناع نيذلا بلاطلا ضعبل ةبسنلابو صصخملا يم ماع فيص ىتح ةيلمعلا هذه ةلصاوم مزلي ،ءابولا اذه يف2021،،لبقملا يساردلا ماعلا ماع فيص ىتح امبرو2023 .وتملا مدقتلا ىوتسم ىلع سايقلاو ،مدقتلا تانايب ىلع ىنبت نأ يغبنيو ةيلمعلا رمتستسديفوك لبق اميف عق.
	يلعتلا جمانربلا فادهأ يف بسانم مدقت زارحإ مدعو ربكأ رثأ نم اوناع نيذلا بلاطلا ضعبل ةبسنلابو صصخملا يم ماع فيص ىتح ةيلمعلا هذه ةلصاوم مزلي ،ءابولا اذه يف2021،،لبقملا يساردلا ماعلا ماع فيص ىتح امبرو2023 .وتملا مدقتلا ىوتسم ىلع سايقلاو ،مدقتلا تانايب ىلع ىنبت نأ يغبنيو ةيلمعلا رمتستسديفوك لبق اميف عق.
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	(ساسلأا طخ) لبقديفوك
	(ساسلأا طخ) لبقديفوك
	(ساسلأا طخ) لبقديفوك

	؟ديفوك لبق ةيلاحلا بلاطلا ءادأ تايوتسم يه ام
	؟ديفوك لبق ةيلاحلا بلاطلا ءادأ تايوتسم يه ام

	 بلاطلا مدقت ىوتسم وه ام( جمانربلا فادهأ يفصصخملا يميلعتلا )؟ديفوك لبق
	 بلاطلا مدقت ىوتسم وه ام( جمانربلا فادهأ يفصصخملا يميلعتلا )؟ديفوك لبق

	قثوملا ةقلعتملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا تامدخ يه ام يف ة؟ديفوك لبق بلاطلل صصخملا ميلعتلا جمانربلا
	قثوملا ةقلعتملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا تامدخ يه ام يف ة؟ديفوك لبق بلاطلل صصخملا ميلعتلا جمانربلا
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	نم عيبر نم2020نلآا ىتح
	نم عيبر نم2020نلآا ىتح
	نم عيبر نم2020نلآا ىتح

	 دلاولا اهادبأ يتلا تلااغشنلاا يه ام(نادلاولا)؟قم ةيلاحلا بلاطلا ءادأ تايوتسم نيب قرفلا وه ام ةنراءابولا ثدحي مل ول عقوتملا بلاطلا ءادأ ىوتسمب؟
	 دلاولا اهادبأ يتلا تلااغشنلاا يه ام(نادلاولا)؟قم ةيلاحلا بلاطلا ءادأ تايوتسم نيب قرفلا وه ام ةنراءابولا ثدحي مل ول عقوتملا بلاطلا ءادأ ىوتسمب؟

	 بلاطلا مدقت ىوتسم ضفخنا ىدم يأ ىلإ(فادهأ يفصصخملا يميلعتلا جمانربلا ) ةنراقم أطابت وأ؟ساسلأا طخ تايوتسمب
	 بلاطلا مدقت ىوتسم ضفخنا ىدم يأ ىلإ(فادهأ يفصصخملا يميلعتلا جمانربلا ) ةنراقم أطابت وأ؟ساسلأا طخ تايوتسمب

	ق يتلا ةقلعتملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا تامدخ يه ام تمد ماع عيبر يف بلاطلل2020 يساردلا ماعلا يفو2020-21 يناجملاو بسانملا ماعلا ميلعتلل ساسلأا طخب ةنراقم(FreeAppropriatePublicEducation،FAPE)؟يبر يف ةمدقملا تامدخلا نم بلاطلا دافتسا ىدم يأ ىلإ ع ماع2020 يساردلا ماعلا يفو2020-21؟؟
	ق يتلا ةقلعتملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا تامدخ يه ام تمد ماع عيبر يف بلاطلل2020 يساردلا ماعلا يفو2020-21 يناجملاو بسانملا ماعلا ميلعتلل ساسلأا طخب ةنراقم(FreeAppropriatePublicEducation،FAPE)؟يبر يف ةمدقملا تامدخلا نم بلاطلا دافتسا ىدم يأ ىلإ ع ماع2020 يساردلا ماعلا يفو2020-21؟؟


	Figure
	Figure
	Figure
	 تامدخ رارقيفاعتلا
	 تامدخ رارقيفاعتلا
	 تامدخ رارقيفاعتلا

	فاعتلا تامدخ نم بلاطلا ديفتسيس ىتمو فيك ام ؟ي،ةلماشلا ةدافتسلال ةحاتملا تارايخلا يهاك ءاوس تنهجراخ وأ يساردلا مويلا يف مدقت يفاعتلا تامدخ؟
	فاعتلا تامدخ نم بلاطلا ديفتسيس ىتمو فيك ام ؟ي،ةلماشلا ةدافتسلال ةحاتملا تارايخلا يهاك ءاوس تنهجراخ وأ يساردلا مويلا يف مدقت يفاعتلا تامدخ؟

	و رمعلاو بلاطلل يلاحلا مدقتلا لدعم ىلإ اًدانتسا ىوتسم،ومنلاتسملا قيقحتل بلاطلل ينمزلا لودجلا وه ام ىوملا يفاعتلا تامدخ تلااجم يف مدقتلا نم عقوتملا؟ةددحخ يف زرحملا مدقتلاب ءابلآا ربخيس ىتمو فيك تامد،يفاعتلامانربلا قيرف ةجلاعم ةيفيك هيف امب يميلعتلا ج؟لوقعملا مدقتلا يف صقن يلأ صصخملا
	و رمعلاو بلاطلل يلاحلا مدقتلا لدعم ىلإ اًدانتسا ىوتسم،ومنلاتسملا قيقحتل بلاطلل ينمزلا لودجلا وه ام ىوملا يفاعتلا تامدخ تلااجم يف مدقتلا نم عقوتملا؟ةددحخ يف زرحملا مدقتلاب ءابلآا ربخيس ىتمو فيك تامد،يفاعتلامانربلا قيرف ةجلاعم ةيفيك هيف امب يميلعتلا ج؟لوقعملا مدقتلا يف صقن يلأ صصخملا

	ا تامدخلاو ةيلاحلا بلاطلا ءادأ تايوتسم ىلإ اًدانتسا ةرذعتمل،ءابولا تقو ةصقانلا وأأ صاخلا ميلعتلا تلااجم يه ام و يميلعتلا جمانربلا فادهأ وأ ةقلعتملا تامدخلا تلااجم؟يفاعتلا تامدخ يضتقت يتلا صصخملا،ةددحملا يفاعتلا تامدخ تلااجمل ةبسنلاب رادقم وه املا ىوتسم قيقحت ىلع بلاطلا ةدعاسمل مزلالا تامدخلا مدقت؟ءابولا نكي مل ول عقوتملا
	ا تامدخلاو ةيلاحلا بلاطلا ءادأ تايوتسم ىلإ اًدانتسا ةرذعتمل،ءابولا تقو ةصقانلا وأأ صاخلا ميلعتلا تلااجم يه ام و يميلعتلا جمانربلا فادهأ وأ ةقلعتملا تامدخلا تلااجم؟يفاعتلا تامدخ يضتقت يتلا صصخملا،ةددحملا يفاعتلا تامدخ تلااجمل ةبسنلاب رادقم وه املا ىوتسم قيقحت ىلع بلاطلا ةدعاسمل مزلالا تامدخلا مدقت؟ءابولا نكي مل ول عقوتملا



	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .5.)
	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .5.)

	يفاعتلا تامدخل انليلد نم ًةرشابم اًضيأ ذوخأم لودجلا اذه .علاِّطلاا كنكميو ،ةحيرشلا يف طبارلا يف لودجلا ىلع ةحفصلا5ليلدلا نم .ةيلاوملا ةليلقلا حئارشلا يف لودجلا نومضمل قّرطتنسو.
	يفاعتلا تامدخل انليلد نم ًةرشابم اًضيأ ذوخأم لودجلا اذه .علاِّطلاا كنكميو ،ةحيرشلا يف طبارلا يف لودجلا ىلع ةحفصلا5ليلدلا نم .ةيلاوملا ةليلقلا حئارشلا يف لودجلا نومضمل قّرطتنسو.
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	ديفوك لبق(ساسلأا طخ)
	ديفوك لبق(ساسلأا طخ)
	 بلاطلا ءادأ تايوتسم يه ام؟ديفوك لبق ةيلاحلا
	 بلاطلا مدقت ىوتسم وه ام(لعتلا جمانربلا فادهأ يف يميصصخملا )؟ديفوك لبق
	صاخلا ميلعتلا تامدخ يه امف ةقثوملا ةقلعتملا تامدخلاو يصصخملا ميلعتلا جمانربلا؟ديفوك لبق بلاطلل


	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .5.)
	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .5.)

	تسم ةعجارم يه ،ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ هيف امب ،يفاعتلا تامدخ ىلإ ةجاحلا ديدحتل ىلولأا ةوطخلا ءادأ تايوديفوك لبق ةيلاحلا بلاطلا .ربلا فادهأ يف مدقتلا لدعم وأ بلاطلا ىوتسم يف رظنلا قرفلا ىلع امك يميلعتلا جمانديفوك لبق صصخملا .يلعتلا جمانربلا يف ةقثوملا ةقلعتملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا تامدخ يه ام صصخملا م؟ديفوك لبق بلاطلل
	تسم ةعجارم يه ،ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ هيف امب ،يفاعتلا تامدخ ىلإ ةجاحلا ديدحتل ىلولأا ةوطخلا ءادأ تايوديفوك لبق ةيلاحلا بلاطلا .ربلا فادهأ يف مدقتلا لدعم وأ بلاطلا ىوتسم يف رظنلا قرفلا ىلع امك يميلعتلا جمانديفوك لبق صصخملا .يلعتلا جمانربلا يف ةقثوملا ةقلعتملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا تامدخ يه ام صصخملا م؟ديفوك لبق بلاطلل
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	زرحملا مدقتلا
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	نم عيبر نم2020نلآا ىتح
	نم عيبر نم2020نلآا ىتح
	نم عيبر نم2020نلآا ىتح
	نم عيبر نم2020نلآا ىتح


	 دلاولا اهادبأ يتلا تلااغشنلاا يه ام(نادلاولا)؟
	 دلاولا اهادبأ يتلا تلااغشنلاا يه ام(نادلاولا)؟
	 دلاولا اهادبأ يتلا تلااغشنلاا يه ام(نادلاولا)؟
	بلاطلا ءادأ تايوتسم نيب قرفلا وه ام بلاطلا ءادأ ىوتسمب ةنراقم ةيلاحلا؟ءابولا ثدحي مل ول عقوتملا


	 مدقت ىوتسم ضفخنا ىدم يأ ىلإ بلاطلا(لعتلا جمانربلا فادهأ يف يميصصخملا ) ةنراقم أطابت وأ؟ساسلأا طخ تايوتسمب
	 مدقت ىوتسم ضفخنا ىدم يأ ىلإ بلاطلا(لعتلا جمانربلا فادهأ يف يميصصخملا ) ةنراقم أطابت وأ؟ساسلأا طخ تايوتسمب
	 مدقت ىوتسم ضفخنا ىدم يأ ىلإ بلاطلا(لعتلا جمانربلا فادهأ يف يميصصخملا ) ةنراقم أطابت وأ؟ساسلأا طخ تايوتسمب


	 ةصاخلا ةيميلعتلا تامدخلا يه اماطلل تمدق يتلا ةقلعتملا تامدخلاو بل ماع عيبر يف2020 ماعلا يفو يساردلا2020-21 عجرملاب ةنراقم بسانملا ماعلا ميلعتلل يساسلأا؟يناجملاو
	 ةصاخلا ةيميلعتلا تامدخلا يه اماطلل تمدق يتلا ةقلعتملا تامدخلاو بل ماع عيبر يف2020 ماعلا يفو يساردلا2020-21 عجرملاب ةنراقم بسانملا ماعلا ميلعتلل يساسلأا؟يناجملاو
	 ةصاخلا ةيميلعتلا تامدخلا يه اماطلل تمدق يتلا ةقلعتملا تامدخلاو بل ماع عيبر يف2020 ماعلا يفو يساردلا2020-21 عجرملاب ةنراقم بسانملا ماعلا ميلعتلل يساسلأا؟يناجملاو
	 نم بلاطلا دافتسا ىدم يأ ىلإ ماع عيبر يف ةمدقملا تامدخلا2020 يساردلا ماعلا يفو2020-21؟




	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .5.)
	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .5.)

	بلاطلا ءادأ تايوتسم نيب قرفلا وه ام ؟بلاطلاو دلاولا اهراثأ يتلا تلااغشنلاا يه ام ،يلاحلا تقولا يف ةيلاحلا؟ءابولا ثدحي مل ول عقوتملا بلاطلا ءادأ ىوتسمب ةنراقم .صصخملا يميلعتلا جمانربلا ناك اذإ ،ًلاثم ديفوك لبقوه ام ؟ديفوك لبق فدهلا اذه يف مدقتي بلاطلا ناك فيكف ،لمعلاب قلعتي اًيلاقتنا اًفده نمضتي يذلا مدقتلا ىوتسم،مويلا فدهلا اذه عم بلاطلا لاح فيك ؟ديفوك ثدحي مل اذإ فدهلا اذه يف هعقوتت تنكيب ىلإ اًدانتسا ؟مدقتلا تانا بلاطلا ىوتسم أطابت له(هلدعم وأ )يتلا تامدخلا يه ام ؟ديفوك لبق هيلع ناك امب ًةنراقم نلآا همدقت
	بلاطلا ءادأ تايوتسم نيب قرفلا وه ام ؟بلاطلاو دلاولا اهراثأ يتلا تلااغشنلاا يه ام ،يلاحلا تقولا يف ةيلاحلا؟ءابولا ثدحي مل ول عقوتملا بلاطلا ءادأ ىوتسمب ةنراقم .صصخملا يميلعتلا جمانربلا ناك اذإ ،ًلاثم ديفوك لبقوه ام ؟ديفوك لبق فدهلا اذه يف مدقتي بلاطلا ناك فيكف ،لمعلاب قلعتي اًيلاقتنا اًفده نمضتي يذلا مدقتلا ىوتسم،مويلا فدهلا اذه عم بلاطلا لاح فيك ؟ديفوك ثدحي مل اذإ فدهلا اذه يف هعقوتت تنكيب ىلإ اًدانتسا ؟مدقتلا تانا بلاطلا ىوتسم أطابت له(هلدعم وأ )يتلا تامدخلا يه ام ؟ديفوك لبق هيلع ناك امب ًةنراقم نلآا همدقت
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	تامدخ رارق
	تامدخ رارق
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	تامدخ رارق
	يفاعتلا


	دخ نم بلاطلا ديفتسيس ىتمو فيك تام ةحاتملا تارايخلا يه ام ؟يفاعتلا،ةلماشلا ةدافتسلالتامدخ تناك ءاوسب وأ يساردلا مويلا يف مدقت يفاعتلا؟هدع
	دخ نم بلاطلا ديفتسيس ىتمو فيك تام ةحاتملا تارايخلا يه ام ؟يفاعتلا،ةلماشلا ةدافتسلالتامدخ تناك ءاوسب وأ يساردلا مويلا يف مدقت يفاعتلا؟هدع
	دخ نم بلاطلا ديفتسيس ىتمو فيك تام ةحاتملا تارايخلا يه ام ؟يفاعتلا،ةلماشلا ةدافتسلالتامدخ تناك ءاوسب وأ يساردلا مويلا يف مدقت يفاعتلا؟هدع


	ل يلاحلا مدقتلا لدعم ىلإ اًدانتسا بلاطل،ومنلا ىوتسمو رمعلاولودجلا وه امىوتسملا قيقحتل بلاطلل ينمزلامدخ تلااجم يف مدقتلا نم عقوتملا تا؟ةددحملا يفاعتلا
	ل يلاحلا مدقتلا لدعم ىلإ اًدانتسا بلاطل،ومنلا ىوتسمو رمعلاولودجلا وه امىوتسملا قيقحتل بلاطلل ينمزلامدخ تلااجم يف مدقتلا نم عقوتملا تا؟ةددحملا يفاعتلا
	ل يلاحلا مدقتلا لدعم ىلإ اًدانتسا بلاطل،ومنلا ىوتسمو رمعلاولودجلا وه امىوتسملا قيقحتل بلاطلل ينمزلامدخ تلااجم يف مدقتلا نم عقوتملا تا؟ةددحملا يفاعتلا
	قتلاب ءابلآا ربخيس ىتمو فيك مد،يفاعتلا تامدخ يف زرحملاف امب هيتلا جمانربلا قيرف ةجلاعم ةيفيك يميلع مدقتلا يف صقن يلأ صصخملا؟لوقعملا


	 بلاطلا ءادأ تايوتسم ىلإ اًدانتساصقانلا وأ ةرذعتملا تامدخلاو ةيلاحلا ة،ءابولا تقو ميلعتلا تلااجم يه امأ ةقلعتملا تامدخلا تلااجم وأ صاخلا وصصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ؟يفاعتلا تامدخ يضتقت يتلا
	 بلاطلا ءادأ تايوتسم ىلإ اًدانتساصقانلا وأ ةرذعتملا تامدخلاو ةيلاحلا ة،ءابولا تقو ميلعتلا تلااجم يه امأ ةقلعتملا تامدخلا تلااجم وأ صاخلا وصصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ؟يفاعتلا تامدخ يضتقت يتلا
	 بلاطلا ءادأ تايوتسم ىلإ اًدانتساصقانلا وأ ةرذعتملا تامدخلاو ةيلاحلا ة،ءابولا تقو ميلعتلا تلااجم يه امأ ةقلعتملا تامدخلا تلااجم وأ صاخلا وصصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ؟يفاعتلا تامدخ يضتقت يتلا
	 يفاعتلا تامدخ تلااجمل ةبسنلاب،ةددحملا مزلالا تامدخلا رادقم وه اموتسم قيقحت ىلع بلاطلا ةدعاسمل ى؟ءابولا نكي مل ول عقوتملا مدقتلا




	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .5.)
	ردصملا :صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ :2021اهدعب امو(ص .5.)

	دخل تامدخلا تلااجمو صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ددحيس تامةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ هيف امب ،يفاعتلا .خم يفاعتلا تامدخ عونو رادقمو ينمزلا لودجلا نوكيس ،بلاط لكل ًةفلتصصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ تلااجمو هزارحإ نم دب لا يذلا مدقتلا رادقم بسح.
	دخل تامدخلا تلااجمو صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ددحيس تامةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ هيف امب ،يفاعتلا .خم يفاعتلا تامدخ عونو رادقمو ينمزلا لودجلا نوكيس ،بلاط لكل ًةفلتصصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ تلااجمو هزارحإ نم دب لا يذلا مدقتلا رادقم بسح.

	لا يميلعتلا جمانربلا بلاطل ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخصصخم.(يفاعتلا تامدخ نم رصنع)
	لا يميلعتلا جمانربلا بلاطل ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخصصخم.(يفاعتلا تامدخ نم رصنع)

	بلاطلا دنع يفاعتلا رصانع نم رصنع يه يتلا ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخل قرطتنل ،نلآا.
	بلاطلا دنع يفاعتلا رصانع نم رصنع يه يتلا ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخل قرطتنل ،نلآا.

	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ يه ام
	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ يه ام

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	يميلعتلا جماربلا بلاطل ىرخأ ةيلاقتنا تامدخ يه ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ةصصخملا ةطخلا وأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ يف لوقعم مدقت زارحإ مدع ةجلاعمل ةلأ وأ ،ةقلعتملا تامدخلاو دودحملا وأ رذعتملا صاخلا ميلعتلا ببسب ةيلاقتنلاا بابسءابولا ببسب ىرخأ.


	❖
	❖
	❖
	ةيداحتلاا صاخلا ميلعتلا قيدانص ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ليومت لمشيو نوناق لاومأو ةيكيرملأا ذاقنلإا ةطخ(
	AmericanRescuePlanAct
	،
	ARPA
	) ةيلاولا لاومأو ، مهرامعأ زواجتت نيذلا بلاطلل ةعسوملا ةيلاقتنلاا تامدخلل
	21
	اًماع.




	Figure
	يفاعتلا تامدخ نع ديزملا مهفل اًديفم مويلا انتسلج نم لولأا فصنلا نوكي نأ ىسع .اقتنلاا يفاعتلا تامدخ،اًدج ًةهباشتم ةيلو صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ يف لوقعم مدقت زارحإ مدع ةجلاعمل ىرخأ ةيلاقتنا تامدخ يهف/ب لاقتنلاا وأ ببسءابولا.
	يفاعتلا تامدخ نع ديزملا مهفل اًديفم مويلا انتسلج نم لولأا فصنلا نوكي نأ ىسع .اقتنلاا يفاعتلا تامدخ،اًدج ًةهباشتم ةيلو صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ يف لوقعم مدقت زارحإ مدع ةجلاعمل ىرخأ ةيلاقتنا تامدخ يهف/ب لاقتنلاا وأ ببسءابولا.
	ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ريفوت يف سرادملا معدل ةحاتملا لاوملأا فلاتخا نأ ىلإ ةراشلإا ردجتو .اصم لمشتو ليومتلا رد ةيكيرملأا ذاقنلإا ةطخ نوناق لاومأو ةيداحتلاا صاخلا ميلعتلا قيدانص(AmericanRescuePlanAct،ARPA) لاومأو ، مهرامعأ زواجتت نيذلا بلاطلل ةعسوملا لاقتنلاا تامدخل ةرفوملا ةددحملا ةيلاولا21اًماع . لاوملأا هذه لمشتو$12 نويلم يساردلا ماعلل2021-22و ،$12 يساردلا ماعلل نويلم2022-23.
	 ذخأتسAlexةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ نع ديزملا مهف ىلع اندعاستو ةملكلا.

	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلع لوصحلل لهؤم يبلاط له
	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلع لوصحلل لهؤم يبلاط له

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	 لاقتنلاا نس يف بلاطلا نوكي دق( نيب اًمومع مهرامعأ حوارتت نيذلا
	16
	و
	21
	اماع ) ةريبك تابارطضا نم اوناعءابولا ببسب ةيعامجلا ةدافتسلااو يلمعلا ملعتلا يف.


	❖
	❖
	❖
	 اوغلب نيذلا بلاطلا جاتحي
	21
	 يف اًماع
	2019
	-
	20
	 وأ
	2020
	-
	21
	مولبد ىلع دعب اولصحي ملو
	Span
	 تامدخ ىلإةيلاقتنلاا يفاعتلا.


	❖
	❖
	❖
	ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلع:


	▪
	▪
	▪
	▪
	لعتلا جمانربلل ةيلاقتنلاا ةطخلا وأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ يف لوقعم مدقت زارحإ مدع ةجلاعم يميصصخملا.


	▪
	▪
	▪
	ةدودحملا وأ ةرذعتملا ةقلعتملا تامدخلا وأ صاخلا ميلعتلا ةجلاعم.


	▪
	▪
	▪
	 ةيوناثلا ةلحرملا دعب مهفادهأ قيقحت وحن مدقتلا نم ةعقوتملا تايوتسملا قيقحتل بلاطلا معد(يلإ راشملا ةطخلا يف اه اهدعبو ةيوناثلا ةطخو صصخملا يميلعتلا جمانربلل ةيلاقتنلاا«
	HighSchoolandBeyondPlan
	».)





	Figure
	ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلع لوصحلل لهؤم مكبلاط له وه ناهذلأل ردابتي دق يذلا لاؤسلاف ،اذل.طلا نم ديدعلا نوكي دق يف نيذلا بلا،لاقتنلاا نس16 ىلإ اًماع21،اًماعلهؤم نونوكي دقو ةحئاجلا يف ةيعامجلا ةدافتسلااو يلمعلا ملعتلا يف تابارطضا نم اوناع نيةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلع لوصحلل. اوغلب نيذلا بلاطلا جاتحي21فاعتلا تامدخ ىلإ مولبد ىلع دعب اولصحي ملو ةحئاجلا يف اًماع يةيلاقتنلاا.
	ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلع لوصحلل لهؤم مكبلاط له وه ناهذلأل ردابتي دق يذلا لاؤسلاف ،اذل.طلا نم ديدعلا نوكي دق يف نيذلا بلا،لاقتنلاا نس16 ىلإ اًماع21،اًماعلهؤم نونوكي دقو ةحئاجلا يف ةيعامجلا ةدافتسلااو يلمعلا ملعتلا يف تابارطضا نم اوناع نيةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلع لوصحلل. اوغلب نيذلا بلاطلا جاتحي21فاعتلا تامدخ ىلإ مولبد ىلع دعب اولصحي ملو ةحئاجلا يف اًماع يةيلاقتنلاا.
	صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف هاري امبسح تامدخلا هذهل نكمي:
	▪
	▪
	▪
	▪
	يلعتلا جمانربلل ةيلاقتنلاا ةطخلا وأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ يف لوقعم مدقت زارحإ مدع ةجلاعم يمصصخملا.


	▪
	▪
	▪
	اًضيأ نكميو ةقلعتملا تامدخلا وأ باغ صاخلا ميلعتلا ريفوت


	▪
	▪
	▪
	 ةيوناثلا ةلحرملا دعب مهفادهأ قيقحت وحن مدقتلا نم ةعقوتملا تايوتسملا ىلإ ةدوعلل بلاطلا معد(يلإ راشملا ةطخلا يف اه اهدعبو ةيوناثلا ةطخو صصخملا يميلعتلا جمانربلل ةيلاقتنلاا«
	HighSchool & BeyondPlan
	».)



	،ةراشلإلوا لمشت يتلاو هجرخت تابلطتم بلاطلا يفوتسي ىتم ددحي نأ نع لوؤسم صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف تادامتعلاصصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأو صصخملا يميلعتلا جمانربلل ةيلاقتنلاا ةطخلا اًضيأ نكلو جرختلا راسمو .امدنع بلاطلا لصحيدخ ىلإ ةجاح لا هنأو جرختلا تابلطتم عيمج ىفوتسا هنأ ررق صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف نلأ كلذف ،هتداهش ىلع ميلعت تامةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ هيف امب ،ىرخأ ةصاخ .يقوتو تاداهشلا رادصإ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرفل يغبني لا نكمتي ىتح اهفةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلع لوصحلا نم بلاطلا.
	رخآ رمأ :قفارم يلاقتنا جمانرب يف ةكراشملا وأ ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ يقلت يف نورمتسي نيذلا نسلا رابكل نكمي ةكراشملاو مهنارقأ ةجرختلا ةطشنأ عيمج يف .دنع مهتداهش ىلع نولصحيسو جرختلا لفح يف روضح ةداهش ىلع لوصحلا بلاطلا ءلاؤهل نكمي نولمكي امىرخأ ةصاخ ميلعت تامدخ ىلإ ةجاح لا هنأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ررقيو ،مهجرخت تابلطتم عيمج .ناق حمسي نونفيك
	رخآ رمأ :قفارم يلاقتنا جمانرب يف ةكراشملا وأ ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ يقلت يف نورمتسي نيذلا نسلا رابكل نكمي ةكراشملاو مهنارقأ ةجرختلا ةطشنأ عيمج يف .دنع مهتداهش ىلع نولصحيسو جرختلا لفح يف روضح ةداهش ىلع لوصحلا بلاطلا ءلاؤهل نكمي نولمكي امىرخأ ةصاخ ميلعت تامدخ ىلإ ةجاح لا هنأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ررقيو ،مهجرخت تابلطتم عيمج .ناق حمسي نونفيك
	Kevin
	’
	s Law 
	، نطنشاو نوناقعجارملا
	(
	RCW 
	28
	A.
	155.170
	Span
	) 
	 بلاطللذلا صاخلا ميلعتلا تامدخ يقلت يف نورمتسيس نيذلا ني نيب مهرامعأ حوارتت
	18
	و
	21
	ةسردملا يف روضحلا نم تاونس عبرأ دعب مهنارقأ عم ةطشنلأاو جرختلا لفح يف ةكراشملاب اًماع ةيوناثلاروضحلا ةداهش ىلع لوصحلاو.


	؟يلاقتنلاا يفاعتلا لجأ نم سرادملا لعفت اذام
	؟يلاقتنلاا يفاعتلا لجأ نم سرادملا لعفت اذام

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ت جمانرب نم ديفتسي لاقتنلاا نس يف بلاط لكل ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ يف رظنيصصخم يميلع  :ثدحي مل اذإ ديفوك لبق صصخملا يميلعتلا جمانربلا نم مدقتلل عقوتملا ىوتسملا وه ام؟ءابولا


	❖
	❖
	❖
	نم ءزج اذه نوكي نأ بجي ؛ةيلمعلا هذهل بلط ميدقت ىلإ بلاطلاو تلائاعلا رطضت لاأ بجيوصصخملا يميلعتلا جمانربلا ةيلمع.


	❖
	❖
	❖
	ببسب رثكأ تارم هتعجارم نكميو لقلأا ىلع اًيونس صصخملا يميلعتلا جماربلا عجاري مدقت مدعو ،نيدلاولا نم ةدراولا تامولعملا وأ ،صصخملا يميلعتلا جمانربلا فده/تاجاحلا ةشقانمل وأبلاطلل ةعقوتملا.




	Figure
	يميلعت جمانرب نم ديفتسي بلاط لكل اهيف رظنلاو يفاعتلا تارارق عيمج لثم ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ةعجارم بجيصصخم . نوكتس نم ،لاقتنلاا نس يف بلاطلاب ًةصاخ ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ16 دعب ام ىلإ21اًماع.
	يميلعت جمانرب نم ديفتسي بلاط لكل اهيف رظنلاو يفاعتلا تارارق عيمج لثم ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ةعجارم بجيصصخم . نوكتس نم ،لاقتنلاا نس يف بلاطلاب ًةصاخ ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ16 دعب ام ىلإ21اًماع.
	نربلا يف زرحملا مدقتلل عقوتملا ىوتسملا ىلإ يفاعتلا تامدخ نأشب صصخملا يميلعتلا جمانربلا تارارق دنتستسو يميلعتلا جماءابولا ثدحي مل ول ديفوك لبق ةيلاقتنلاا ةطخلاو صصخملا.
	،ةيلمعلا هذهل بلط ميدقت ىلإ تلائاعلا رطضت لاأ بجيصصخملا يميلعتلا جمانربلا ةيلمع نم ًءزج اذه نوكي نأ بجيف . ةيلمع نمضتتىلإ اًدانتسا رثكأ تارم امبرو صصخملا يميلعتلا جمانربلل لقلأا ىلع ًةيونس ًةعجارم صصخملا يميلعتلا جمانربلا مدقت وأ بلاطلا ةجاحنيدلاولا تامولعم وأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا فده.

	ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلع ةلثمأ
	ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلع ةلثمأ

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	 ينهملا ليهأتلا ةداعإ ةبعش هيف امب ،نيغلابلا تلااكو نم ةيلهلأا ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا معد(
	DivisionofVocationalRehabilitation
	،
	DVR
	) ومنلا تاقاعإ ةرادإو(
	DevelopmentalDisabilitiesAdministration
	،
	DDA
	)امهريغو.


	❖
	❖
	❖
	ةيلاقتنلاا صصخملا يميلعتلا جمانربلا ةطخ ىلع اهيلإ راشملا ةيفيظولا ةقفارملا لامكإ.


	❖
	❖
	❖
	ىرخلأا ةيروضحلا ةمظنملا ةيفيظوتلا وأ ةيعمتجملا براجتلا.


	❖
	❖
	❖
	 ةيسردملا ةءافكلاو ةيكيرملأا تايلكلا رابتخا دادعتسلااو ةكراشملا معد
	AmericanCollegeTesting/ScholasticAssessmentTes
	t
	،
	ACT/SAT
	 ) يف لوبقلا تارابتخا نم امهريغ وأتايلكلا.


	❖
	❖
	❖
	 صاخلا ميمصتلا وذ ميلعتلا(
	SpeciallyDesignedInstruction
	،
	SDI
	)معدل ةقلعتملا تامدخلا وأ:


	▪
	▪
	▪
	▪
	ةيتاذلا ةريسلا ةعجارمو ةغايص.


	▪
	▪
	▪
	ميلعتلا ةلصاومو فئاظو ىلع لوصحلا تابلط لامكتسا.


	▪
	▪
	▪
	اهتعجارمو ةيعوبسلأا ةينازيملا دادعإ.


	▪
	▪
	▪
	ةيعامجلا تائيبلا يف يفيظولا لاصتلاا تايجيتارتسإ.


	▪
	▪
	▪
	ماعلا لقنلا لئاسول لقتسملا لامعتسلاا.





	Figure
	يميلعتلا جمانربلا فادهأ ساسأ ىلع دارفلأا بلاطلا يفاعت تامدخ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ددحيس لبق صصخملاةيلاقتنلاا ةطخلاو بلاطلل ديفوك .يلاتلاك اهلكش نوكي دق ًلاثمف انه ةلثملأا ضعب نودجت:
	يميلعتلا جمانربلا فادهأ ساسأ ىلع دارفلأا بلاطلا يفاعت تامدخ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ددحيس لبق صصخملاةيلاقتنلاا ةطخلاو بلاطلل ديفوك .يلاتلاك اهلكش نوكي دق ًلاثمف انه ةلثملأا ضعب نودجت:
	•
	•
	•
	•
	ةيفيظولا ةقفارملا.


	•
	•
	•
	يفيظولا دادعلإا تاراهم معد.


	•
	•
	•
	 ىرخلأا ةيسيئرلا تلااكولا عم لصاوتلاو ةموعدملا فئاظولل ةيلهلأا ىلع لوصحلل بلط ميدقتل معدلا(ش لثم ةداعإ ةبعومنلا تاقاعإ ةرادإو ينهملا ليهأتلا.)



	لثم صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهلأ صاخلا ميلعتلا معد لكش ىلع اًضيأ اذه نوكي دقو:
	•
	•
	•
	•
	ةيتاذلا ةريسلا ةباتك.


	•
	•
	•
	ميلعتلاو فيظوتلا تابلط ءلم.


	•
	•
	•
	لاوملأا ةرادإ تاراهم ىلع لمعلا.


	•
	•
	•
	 يعامجلا راطلإا ينف ينفيظولا لصاوتلا ن يسحت.


	•
	•
	•
	ماعلا لقنلا لئاسول لقتسملا لامعتسلاا.



	ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ لكش ىلع ةليلق ةلثمأ لاإ هذه ام .يميلعتلا جمانربلا ىلإ دنتستس يهف ريكذتللو ديفوك لبق صصخملاهل ةصصخم يهو بلاطلل.

	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ قثوت فيك
	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ قثوت فيك

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	يضيوعتلا ميلعتلا يف امك قبسم يباتك راعشإب ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ قثوت.


	❖
	❖
	❖
	 لكشو ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ فلتخت دق"يساردلا مويلا "لاا تامدخ بلاط نم رخلآ بلاط نم ،لاقتن نس دعب ًةصاخو
	21
	اًماع.


	❖
	❖
	❖
	 نع مهرامعأ ديزت نيذلا بلاطلا دعي مل
	21
	 بسانمو يناجم ماع ميلعت ىلع لوصحلل نيلهؤم اًماع(
	freeandappropriatepubliceducation
	،
	FAPE
	) يميلعتلا جمانربلا قيرط نعصصخملا .عتلا جمانربلا قيرف ررقي ،مولبد ىلع دعب اولصحي مل نيذلا بلاطلل ةبسنلاب صصخملا يميلةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلإ ةجاحلا رارمتسا.


	❖
	❖
	❖
	اعتلا تامدخ قثوتس ،مدقتلا ريراقت نمضتي يذلا صصخملا يميلعتلا جمانربلا نم ًلادبو ةيلاقتنلاا يفقبسم يباتك راعشإب ةينمزلا لوادجلاو.




	Figure
	ضيوعتلا ميلعتلا يف امك قبسم يباتك راعشإب ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ قثوت ؟تامدخلا هذه قثوت فيكفي.
	ضيوعتلا ميلعتلا يف امك قبسم يباتك راعشإب ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ قثوت ؟تامدخلا هذه قثوت فيكفي.
	ب ًةصاخو ،لاقتنلاا تامدخ بلاط نم رخلآ بلاط نم يساردلا مويلا لكشو ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ فلتخت دق نس دع21دلا مويلا نع تاعاسلا فلتخت ثيح لمعلا تائيب وأ ةيعامجلا تائيبلا يف مدقت تامدخلا هذه نم ديدعلا نلأ اًماع يسارفورعملا.
	 نع مهرامعأ ديزت نيذلا بلاطلا نأ انه ةراشلإا ردجت21 بسانمو يناجم ماع ميلعت ىلع لوصحلل نيلهؤم اودوعي مل اًماع(freeandappropriatepubliceducation،FAPE )صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرط نع .وف بلاطلل ةبسنلاب ق21لا تامدخ ىلإ ةجاحلا رارمتسا صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ررقي ،مولبد ىلع دعب اولصحي مل نيذلا يفاعتةيلاقتنلاا.
	،مدقتلا ريراقت عم صصخملا يميلعتلا جمانربلا يف كلذ قيثوت نم ًلادبميلعتلا جمانربلا قيرف صخلي تامدخ صصخملا يقبسم يباتك راعشإ يف ينمزلا لودجلاو ةيلاقتنلاا يفاعتلا .صخملا يميلعتلا جمانربلا تارارق دنتستسو تامدخ نأشب ص ىلإ يفاعتلاىوتسملاعقوتملاقتنلاا ةطخلاو ديفوك لبق صصخملا يميلعتلا جمانربلا يف زرحملا مدقتللءابولا ثدحي مل ول ةيلا
	ت يأ يرجت وأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا عجارت نل صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف نأ لوقلا ةصلاخ ،اذل رخآ مييق نس قوف بلاطلل21ا ىلإ دنتستسو قبسملا يباتكلا راعشلإا يف ةيلاقتنلاا يفاعتلا لئاسو قثوت نأ حجريو ، يميلعتلا جمانربلديفوك لبق قباسلا صصخملا .

	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ رفوت فيك
	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ رفوت فيك

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ف امب ،ةيلاقتنلاا ةلحرملا يفاعت تامدخل بلاطلا ةجاح صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف ددحت لودجلا هيتامدخلا رادقمو ةمدخلا تلااجمو عقوتملا ينمزلا طخلاو ينمزلا.


	❖
	❖
	❖
	ةينمزلا طوطخلاو ةينمزلا لوادجلا يف رظنلا:


	▪
	▪
	▪
	▪
	حرملا يف عقوتملا مدقتلاب ًةنراقم ةيلاحلا بلاطلا ءادأ ىوتسم ساسأ ىلع تارارقلا صصخت ةيلاقتنلاا ةلءابولا ثدحي مل اذإ.


	▪
	▪
	▪
	بلاطلل اًدييقت لقلأا ةئيبلا عم ًةمئاوتمو ًةلماش نوكت نأ بجي.


	▪
	▪
	▪
	و ،يلاحلا فيظوتلاو ،تلااكولا عم تاقلاعلا يف رظنلا يغبنيو/قملا تامدخلا نم ةدافتسلاا وأ نم ةمدىرخلأا نيغلابلا تلااكو.





	Figure
	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ رفوت فيكف
	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ رفوت فيكف
	•
	•
	•
	•
	ينمزلا لودجلا هيف امب ،يفاعتلا تامدخ ىلإ بلاطلا ةجاح صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ددحي طخلاوتامدخلا رادقمو ةمدخلا تلااجمو عقوتملا ينمزلا.


	•
	•
	•
	لاا ةلحرملا يف عقوتملا مدقتلاب ًةنراقم يلاحلا بلاطلا ءادأ ىوتسم ساسأ ىلع تارارقلا صصختو مل اذإ ةيلاقتنءابولا ثدحي.


	•
	•
	•
	امك ،نكمم دح ىصقأ ىلإ ًةلماش يفاعتلا تامدخ نوكت نأ بجي


	•
	•
	•
	و ،يلاحلا فيظوتلاو ،تلااكولا عم تاقلاعلا يف رظنلا يغبني/و نم ةمدقملا تامدخلا نم ةدافتسلاا وأ تلااكىرخلأا نيغلابلا.




	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ رفوت فيك
	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ رفوت فيك

	فيظوتلا
	فيظوتلا

	Figure
	Figure
	Span
	تارايخلا لمشت:
	تارايخلا لمشت:
	•صاخلا ميلعتلا يف نودمتعملا وأ مهل صخرملا نوفظوملا.
	•صاخلا ميلعتلا يف نودمتعملا وأ مهل صخرملا نوفظوملا.
	•صاخلا ميلعتلا يف نودمتعملا وأ مهل صخرملا نوفظوملا.
	•صاخلا ميلعتلا يف نودمتعملا وأ مهل صخرملا نوفظوملا.
	•صاخلا ميلعتلا يف نودمتعملا وأ مهل صخرملا نوفظوملا.

	• ةيميلعتلا ةقطنملا وفظوم(شابملا ةءارقلاو فارشلإاب ةرصاخلا ميلعتلا يفظومل.)
	• ةيميلعتلا ةقطنملا وفظوم(شابملا ةءارقلاو فارشلإاب ةرصاخلا ميلعتلا يفظومل.)

	•رواجملا ةيميلعتلا قطانملا نم صاخلا ميلعتلا وفظوم ة ةيميلعتلا تامدخلا قطانمو(educationalservicedistricts،ESDs).
	•رواجملا ةيميلعتلا قطانملا نم صاخلا ميلعتلا وفظوم ة ةيميلعتلا تامدخلا قطانمو(educationalservicedistricts،ESDs).

	•ورمب ةريصق ةحار تارتف عم يفاعتلا تامدخ ريفوت رتقولا.
	•ورمب ةريصق ةحار تارتف عم يفاعتلا تامدخ ريفوت رتقولا.






	لقنلا
	لقنلا

	Figure
	Figure
	Span
	تارادإ عم لكاشملا لح صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف ىلعا لئاسو ىلع بلاطلا لوصح نامضل ةيميلقلإاو ةيلحملا لقنلا لقنللاقتنلاا يفاعتلا تامدخ نم ةدافتسلال رملأا مزل اذإ ،ةبسانملاةي.
	تارادإ عم لكاشملا لح صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف ىلعا لئاسو ىلع بلاطلا لوصح نامضل ةيميلقلإاو ةيلحملا لقنلا لقنللاقتنلاا يفاعتلا تامدخ نم ةدافتسلال رملأا مزل اذإ ،ةبسانملاةي.
	تارايخلا لمشت:
	•ميلقلإاو ةقطنملا لخاد لقنلا.
	•ميلقلإاو ةقطنملا لخاد لقنلا.
	•ميلقلإاو ةقطنملا لخاد لقنلا.
	•ميلقلإاو ةقطنملا لخاد لقنلا.
	•ميلقلإاو ةقطنملا لخاد لقنلا.

	•ةكرتشملا تاقافتلاا
	•ةكرتشملا تاقافتلاا

	•صاخلا لقنلا تارايخ.
	•صاخلا لقنلا تارايخ.

	•رفسلا فيلاكت نع نيدلاولا ضيوعت.
	•رفسلا فيلاكت نع نيدلاولا ضيوعت.






	Figure
	 ًيدحت نوكيس يفاعتلا تامدخل لقنلاو نيفظوملا ريفوت نأ ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم كردياًرمتسم ا . دقونم ًةعونتم ًةعومجم ةليوط ةرتف ذنم ةيميلعتلا قطانملاو صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف تقبط نم لكل جهنلالاحلا تاسرامملا قاطن عيسوتو تاسرامملا هذه ذيفنت لصاوتسو ةيلاقتنلاا تامدخلل لقنلاو فيظوتلاةي . نودجتانليلد يفو انه اهنم اًضعب .امك ملع ىلع اونوكت نأ اندرأ نكلو ،مويلا اهل قّرطتن نل ،تقولا ةاعارمل لاح وهةيميلعتلا قطانملا.
	 ًيدحت نوكيس يفاعتلا تامدخل لقنلاو نيفظوملا ريفوت نأ ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم كردياًرمتسم ا . دقونم ًةعونتم ًةعومجم ةليوط ةرتف ذنم ةيميلعتلا قطانملاو صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف تقبط نم لكل جهنلالاحلا تاسرامملا قاطن عيسوتو تاسرامملا هذه ذيفنت لصاوتسو ةيلاقتنلاا تامدخلل لقنلاو فيظوتلاةي . نودجتانليلد يفو انه اهنم اًضعب .امك ملع ىلع اونوكت نأ اندرأ نكلو ،مويلا اهل قّرطتن نل ،تقولا ةاعارمل لاح وهةيميلعتلا قطانملا.

	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ معدل لعفأ نأ عيطتسأ اذام
	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ معدل لعفأ نأ عيطتسأ اذام

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ف بلاطلا مدقتو ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ نع كتلئسأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ىلع حرطاءابولا لظ ي.


	❖
	❖
	❖
	عتلا جمانربلل ةيلاقتنلاا ةطخلا يف بلاطلا مدقت ةشقانم صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف نم بلطا صصخملا يميلهيف امب ،اهدعبو ةيوناثلا ةطخو:


	▪
	▪
	▪
	▪
	ةيوناثلا دعبو صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ يف زرحملا مدقتلا.


	▪
	▪
	▪
	جرختلا راسمو اهدعبو ةيوناثلا ةطخ تابلطتم لامكإ.



	❖
	❖
	❖
	كبلاط ناسحتسا يقل امو دعب نع ميلعتلا نع كتاظحلامب صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ةدافإ .لا نع لصاوتبلاطلا معدت يتلا ىرخلأا تلااكولا.


	❖
	❖
	❖
	ل كتلااغشنا غلبأ ،ةينمزلا طوطخلا وأ ةحرتقملا ةيلاقتنلاا يفاعتلا ةمدخ تارايخ ىلع قفاوت لا تنك اذإ جمانربلا قيرفبلاطلل صصخملا يميلعتلا .قافتا ىلإ لصوتلا نم صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف نكمتي مل اذإ عيطتست ،تاعازنلا لح تارايخ نم ةدافتسلاا.




	Figure
	خ نم اهبلاط ةدافتسا نامضل هلمع اهنكمي امع لءاستت تلائاعلا نأ ملعن ،ءاسملا اذه انتشقانم ماتتخا باوبأ ىلع يفاعتلا تامداهجاتحي يتلا ةيلاقتنلاا .خ نع كتلئسأب صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف غلابلإ كوعدن ،ىلوأ ةوطخ يفو يفاعتلا تامدءابولا اذه لظ يف بلاطلا مدقت تانايب نع ديزملا ةفرعمل ،كلذ نم مهلأاو ،ةيلاقتنلاا.
	خ نم اهبلاط ةدافتسا نامضل هلمع اهنكمي امع لءاستت تلائاعلا نأ ملعن ،ءاسملا اذه انتشقانم ماتتخا باوبأ ىلع يفاعتلا تامداهجاتحي يتلا ةيلاقتنلاا .خ نع كتلئسأب صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف غلابلإ كوعدن ،ىلوأ ةوطخ يفو يفاعتلا تامدءابولا اذه لظ يف بلاطلا مدقت تانايب نع ديزملا ةفرعمل ،كلذ نم مهلأاو ،ةيلاقتنلاا.
	زرحملا مدقتلاو ،ريراقتلا تاقاطب تاجردو ،صصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأ مدقتلا تانايب لمشت نأ نكميو ةطخ يفريغو ،صصخملا يميلعتلا جمانربلل ةيلاقتنلاا ةطخلا يف زرحملا مدقتلاو ،جرختلا تاراسمو اهدعبو ةيوناثلاه.
	ةياغلل ةمهم ةحئاجلا يف بلاطلا ملعت نع كتاظحلامو كتفرعم !عت امب صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف دفأ بلاطلا نع هتملمكناسحتسا تيقل يتلا تايجيتارتسلإا هيف امب ،دعب نع ميلعتلا يف .لااكو عم لصاوت ىلع بلاطلا ناك اذإ يمدقم لثم ،ىرخأ تكلذك تامولعملا هذه ركذأ ،لمعلا صرف.
	اًمئاد صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ءاضعأ قفاوتي لا .ا يفاعتلا تامدخ تارايخ ىلع قفاوت لا تنك اذإ ةحرتقملا ةيلاقتنلااهقيثوت بلطاو صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرفل تلااغشنلاا هذه غلبأ ،ةينمزلا لوادجلا وأ .اًضيأ كنكمي ريدم عم لصاوتلالا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم يف انه صاخلا ميلعتلا بتكم وأ ةقطنملا يف صاخلا ميلعتلا ريدم وأ كتسردمماع . تامولعمةيلاوملا ةحيرشلا يف انب لاصتلاا.

	؟ةحئاجلا يف تامدخلا ىلع يبلاط لصحي مل ول اذام
	؟ةحئاجلا يف تامدخلا ىلع يبلاط لصحي مل ول اذام

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ت امبرو ،ةحئاجلا يف ،ةيلاقتنا تامدخ هيف امب ،ًةقلعتم تامدخو اًصاخ اًميلعت تمدق سرادملا نوكت دقو رسلأا نوكةعونتم بابسلأ اهسفنب يأنلا تراتخا وأ تامدخلا كلت تضفر.


	❖
	❖
	❖
	يلعتلا ىلع فرشملا بتكم وأ يرادلإا نوناقلا يضاق رظني ،ةيدايتعلاا يضيوعتلا ميلعتلا ضورع يف يف ماعلا مةمدقملا تامدخلل ةرسلأا ضفر لثم ،يضيوعتلا ضرعلا نم للقت يتلا ةففخملا لماوعلا.


	❖
	❖
	❖
	دخب قلعتي اميف بلاطلا ىلع زكري صصختم رارق ذاختا صصخملا يميلعتلا جمانربلا قرف ىلع بجي يفاعتلا تاميف رظنلا قيرط نع ةبولطملا ةيلاقتنلاا:


	▪
	▪
	▪
	▪
	ةمدقملا تامدخلا نم دفتسي مل اذإ بلاطلا ىلع رثلأاو رفوتلا.


	▪
	▪
	▪
	 رملأا مزل اذإ معدلا نم ةدافتسلال بلاطلل ةلمتحملا لولحلاو ةرسلأا ضفر بابسأ(رهشأ يف ًلاغشنم بلاطلا ناك اذإ ،ًلاثمفيصلا.)


	▪
	▪
	▪
	بلاطلا ىلع ديفوك ريثأتو بلاطلا تاجايتحا.





	Figure
	مدقملا تامدخلاب قلعتي ءاوس دح ىلع سرادملاو ءابلآا انيلع اهحرطي يتلا اًعويش رثكلأا ةلئسلأا دحأ يف ةحاتملاو ةءابولا اذه .ا اذه يف ،ةيلاقتنا تامدخ هيف امب ،ًةقلعتم تامدخو اًصاخ اًميلعت تمدق سرادملا نوكت دقءابول . دقو،ةيعامتجلاا تامدخلا نع اًضوع ،دعب نع ميلعتلا ةلصاوم تراتخا وأ تامدخلا كلت تضفر رسلأا نوكت بابسلأةعونتم.
	مدقملا تامدخلاب قلعتي ءاوس دح ىلع سرادملاو ءابلآا انيلع اهحرطي يتلا اًعويش رثكلأا ةلئسلأا دحأ يف ةحاتملاو ةءابولا اذه .ا اذه يف ،ةيلاقتنا تامدخ هيف امب ،ًةقلعتم تامدخو اًصاخ اًميلعت تمدق سرادملا نوكت دقءابول . دقو،ةيعامتجلاا تامدخلا نع اًضوع ،دعب نع ميلعتلا ةلصاوم تراتخا وأ تامدخلا كلت تضفر رسلأا نوكت بابسلأةعونتم.
	تلا ىلع فرشملا بتكم وأ يرادلإا نوناقلا يضاق رظني ،ةيدايتعلاا يضيوعتلا ميلعتلا ضورع يف يف ماعلا ميلعةمدقملا تامدخلل ةرسلأا ضفر لثم ،يضيوعتلا ضرعلا نم للقت يتلا ةففخملا لماوعلا .خل انمهف راطإ تامدخ ىلإ ةرسلأا ىعست نأ راظتنا ضوع ،ًةينواعتو ًةيقابتسا نوكت نأ دب لا ةيلمعلا هذه نأ وه يفاعتلا لح تارايتاعازنلا .دخلا نم ةدافتسلاا ىلع بلاطلا ةردق يف رظني نأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ىلع ةمدقملا تامءابولا لظ يف ةيدرفلا بلاطلا تاجايتحاو ،ةمدقملا تامدخلا عون وأ مجح ضافخنا بابسأو ،اهيف مدقتلاورمتسملا  .تاعزانملا لح ت

	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم معدي فيك
	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم معدي فيك

	➢
	➢
	➢
	➢
	➢
	 يف نيقاعملا بلاطلل معدلا بلطماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكمل ةيميداكلأاو ةيبلاطلا ةيهافرلل يفاعتلا ةطخ
	Span
	 :تلا ليلد طيطخ
	2021
	.


	➢
	➢
	➢
	 رشنصاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل نطنشاو قيرط ةطراخ
	Span
	 :
	2021
	اهدعب امو.
	Span


	➢
	➢
	➢
	سرادملا ءاكرشل تنرتنلإا ىلع ةيسارد ةقلح دقع/ يف ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ نع قطانملا
	20
	 ويام
	2021
	.


	➢
	➢
	➢
	طتلا يمدقمو لمعلا باحصأو ةيلحملا تاعومجملاو سرادملاو ةيلاولا تلااكو هيف امب ،نييلاقتنلاا ءاكرشلا عم رمتسملا لصاوتلاينهملا ريو.


	➢
	➢
	➢
	صاخلا ميلعتلا دصر ةطشنأ:


	▪
	▪
	▪
	▪
	2020
	-
	21
	 :ضف ،ةيميلعتلا دئاوفلاو ،بلاطلا مدقتو ،اهدعبو ةيوناثلا ططخو صصخملا يميلعتلا جمانربلل لاقتنلاا ططخل ةجردم ةعجارم ريفوت نع ًلاديفوك يف يناجمو بسانم ماع ميلعت.


	▪
	▪
	▪
	2021
	-
	22
	 :ا مدقتو ،اهدعبو ةيوناثلا ططخو ،لاقتنلاا ططخ نع ًلاضف ،دارفلأا بلاطلل يفاعتلا تامدخ ذيفنتو ديدحتل ةعجارم جردتس دئاوفلاو بلاطلةيميلعتلا.





	Figure
	ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ معدل ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم هلعفي امع اًضيأ انلئس .امب ،لئلاد مدقت يفاعتلا ةطخ ليلد هيفا جمانربلا قرفو سرادملل ًةددحم تاداشرإ ،صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل قيرطلا ةطراخو ةيبلاطلاو ةيميداكلأا يميلعتليفاعتلا تامدخل صصخملا .فاعتلا تامدخ نأشب قطانملاو سرادملا ءاكرشل تنرتنلإا ىلع ًةيسارد ًةقلح اندقع يف ةيلاقتنلاا ي20بولا يف ةقلعتملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا ريفوتل ةلماشلا ةبوجلأاو ةلئسلأا ةقيثو اًيلاح عجارنو ،ويامءا.
	ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ معدل ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم هلعفي امع اًضيأ انلئس .امب ،لئلاد مدقت يفاعتلا ةطخ ليلد هيفا جمانربلا قرفو سرادملل ًةددحم تاداشرإ ،صاخلا ميلعتلا يفاعت تامدخل قيرطلا ةطراخو ةيبلاطلاو ةيميداكلأا يميلعتليفاعتلا تامدخل صصخملا .فاعتلا تامدخ نأشب قطانملاو سرادملا ءاكرشل تنرتنلإا ىلع ًةيسارد ًةقلح اندقع يف ةيلاقتنلاا ي20بولا يف ةقلعتملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا ريفوتل ةلماشلا ةبوجلأاو ةلئسلأا ةقيثو اًيلاح عجارنو ،ويامءا.
	،سرادملاو ،ىرخلأا ةيلاولا سلاجمو تلااكو هيف امب ،ةيلاقتنلاا ةلحرملا ءاكرش عم ةرمتسم تلااصتا يف انطرخناينهملا ريوطتلا تامدخلا يمدقمو ،لمعلا باحصأو ،ةيلحملا تامظنملاو.
	انتيلاو يف صاخلا ميلعتلا دصر يف ،ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ هيف امب ،يفاعتلا تامدخ جمد يف انأدب امك . ماعلا اذه يفتو ،اهدعب امو ةيوناثلا ةسردملاو صصخملا يميلعتلا جمانربلل لاقتنلاا ططخ ةعجارم انتيلمع تلمش ،يساردلا بلاطلا مدقديفوك يف بسانملاو يناجملا ماعلا ميلعتلا ريفوتو ،تقولا رورمب ةيميلعتلا ةدافتسلااو .ح نع انرسفتسا تامدخ طيطخت ةلااهاندصر يتلا قطانملا نم ةقطنم لكل يفاعتلا
	طخو ،لاقتنلاا ططخ هيف امب ،دارفلأا بلاطلل يفاعتلا تامدخ ذيفنتو قيثوتو ديدحت عجارنس ،ةمداقلا ةنسلل ،اهدعبو ةيوناثلا طتقولا رورمب ةيميلعتلا دئاوفلاو ،مدقتلا دصرو.

	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ نع ديزملا ةفرعم عيطتسأ فيك
	؟ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ نع ديزملا ةفرعم عيطتسأ فيك

	➢
	➢
	➢
	➢
	➢
	ت نع رابتعلال صصخملا يميلعتلا جمانربلا فده مدقت تانايبو ىرخأ تامولعم صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف نم بلطا ةجاحلا ريرقةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ ىلإ.


	➢
	➢
	➢
	ىرخأ تلااغشنا وأ ةلئسأ كدنع ناك اذإ كتقطنم يف صاخلا ميلعتلا بتكم عم لصاوتلا.


	➢
	➢
	➢
	ل ةبولطم تامدخ يأ كلذكو ،كتقطنم اهمدقت يتلا ةيساردلا وأ ةيفيصلا ةنسلا يف يليمكت ميلعت يأ نم ةدافتسلاا يف رظنلايفاعتل.


	➢
	➢
	➢
	 نأشب ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكمب صاخلا ميلعتلا مسقل ةلئاعلا ةحفص ةرايز ةيلاقتنلاا تامدخلا
	Span
	( رامعلأا
	16
	-
	21
	) جرختلا نع تامولعمللاقتنلااو . ىلإ ينورتكلإ ديرب لاسرإ اًضيأ كنكميصاخلا ميلعتلا مسق
	Span
	ب لاصتلاا وأ ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكمبمقرلا
	360
	-
	725
	-
	6075
	.


	➢
	➢
	➢
	 عم لصاوت
	Rod Duncan
	 ىلع
	Rod.Duncan@dshs.wa.gov
	ومنلا تاقاعإ ةرادإ تامدخ نع ثدحتلل


	•
	•
	•
	 ىلع ينهملا ليهأتلا ةداعإ ةبعش تامدخ نع ديزملا ةفرعملةيوناثلا يف لاقتنلاا ةحفص
	Span
	 عم لصاوتلا وأ
	TammieDoyle
	 لاقتنلاا ةريدم ، ىلع ،ةبعشلا يفينورتكللإا اهديرب
	Span
	 وأ
	509
	-
	368
	-
	1005




	Figure
	تامدخو بلاطلا مدقت نع تامولعملل ردصم لضفأ بلاطلل صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ّدعُي هتاجايتحاو هةيلاقتنلاا ةلحرملا يفاعت تامدخل .عم كتقطنم يف صاخلا ميلعتلا ريدم عم لصاوتلا اًضيأ كنكمي ةلئسلأاتلااغشنلااو .قطنم اهمدقت يتلا ةماعلا ةيساردلا وأ ةيفيصلا ةيليمكتلا جماربلا نم بلاطلا ديفتسي فلاخب ،ةيميلعتلا كتةيدرف يفاعت تامدخ يأ
	تامدخو بلاطلا مدقت نع تامولعملل ردصم لضفأ بلاطلل صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ّدعُي هتاجايتحاو هةيلاقتنلاا ةلحرملا يفاعت تامدخل .عم كتقطنم يف صاخلا ميلعتلا ريدم عم لصاوتلا اًضيأ كنكمي ةلئسلأاتلااغشنلااو .قطنم اهمدقت يتلا ةماعلا ةيساردلا وأ ةيفيصلا ةيليمكتلا جماربلا نم بلاطلا ديفتسي فلاخب ،ةيميلعتلا كتةيدرف يفاعت تامدخ يأ
	ع تامولعمب ًةثدحم صاخلا ميلعتلل ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم ةلئاع ةحفص لظتس ،اًريخأو لاقتنلاا تامدخ ن نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا بلاطلل
	ع تامولعمب ًةثدحم صاخلا ميلعتلل ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا بتكم ةلئاع ةحفص لظتس ،اًريخأو لاقتنلاا تامدخ ن نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا بلاطلل
	16
	و
	21
	اًماع . ديربلا ىلإ بلاطلاب ةصاخ ةلئسأ يأ لاسرإ اًضيأ كنكمي ينورتكللإا
	speced@
	k
	12
	.
	wa.
	us
	 وأ ىلع انبتكمب لاصتلاا
	360
	-
	725
	-
	6075
	.


	Sect
	Span

	رسلأا نم ةرركتملا ةلئسلأا
	رسلأا نم ةرركتملا ةلئسلأا

	س :ماعلا اذه نيرشعلاو ةيداحلا غلبو لاقتنلاا تامدخ بلاط ىقلتي .؟رخآ ماعل ةسردملا ىلإ باهذلا نم بلاطلا نكمتيس له
	س :ماعلا اذه نيرشعلاو ةيداحلا غلبو لاقتنلاا تامدخ بلاط ىقلتي .؟رخآ ماعل ةسردملا ىلإ باهذلا نم بلاطلا نكمتيس له
	ج : اوغلب نيذلا بلاطلل ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ رفوتت21 يساردلا ماعلا يف اًماع2019-20 وأ2020-21مولبد ىلع دعب اولصحي ملو . يغبنيوةمزلالا يفاعتلا تامدخ ديدحت لجأ نم ينواعت وحن ىلع لمعي نأ صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرفل . عونو رادقمتنلاا يفاعتلا تامدخ يه بلاطلل ةيلاقق صصخملا يميلعتلا جمانربلا نيب مدقتلا يف ةوجفلا ىلإ اًدانتسا صصخملا يميلعتلا جمانربلا قيرف اهذختي ةصصختم تارارقا ططخلاو ديفوك لب ةيلاقتنلايلاحلا مدقتلا نيبو.
	س : وينوي يف بلاطلا جرخت2020 .؟يفاعتلا تامدخ نم ةدافتسلاا نم بلاطلا نكمتيس له
	A : وينوي يف مولبد ىلع بلاطلا لصح اذإ2020ةماعلا ةيميلعتلا ةقطنملا نم معدلا وأ تامدخلا ىلع لوصحلل ًلاهؤم دعي مل بلاطلا نإف ، . طقسي يناجملا بسانملا ماعلا ميلعتلا يف هقحو بلاطلا ةيلهأ مولبد ىلع لوصحلا(freeappropriatepubliceducation،FAPE). ىلإ كلذ عجريو يميلعتلا جمانربلا قيرف نأرختلا راسمو تادامتعلاا لمشت يتلا هجرخت تابلطتم بلاطلا يفوتسي ىتم ددحي نأ نع لوؤسم صصخملا اًضيأ نكلو جصصخملا يميلعتلا جمانربلا فادهأو صصخملا يميلعتلا جمانربلل ةيلاقتنلاا ةطخلا .رف نلأ كلذف ،هتداهش ىلع بلاطلا لصحي امدنع جمانربلا قيتنلاا ي

	رسلأا نم ةرركتملا ةلئسلأا
	رسلأا نم ةرركتملا ةلئسلأا

	س :؟ءابولا يف بلاطلا ىوتسم عجارت ول اذام ؟ةحئاجلا يف تامدخلا نم ةدافتسلاا نم بلاطلا نكمتي مل ول اذام
	س :؟ءابولا يف بلاطلا ىوتسم عجارت ول اذام ؟ةحئاجلا يف تامدخلا نم ةدافتسلاا نم بلاطلا نكمتي مل ول اذام
	ج :خملا يميلعتلا جمانربلا قيرف ىلع تامولعم اهلك هريغو ةرذعتملا تامدخلاو عجارتلاو مدقتلاو هيف ةكراشملاو ميلعتلا نم ةدافتسلاالاطلل صص بيفاعتلا تامدخ هيلع زكرتس امو ًةيرورض يفاعتلا تامدخ تناك اذإ ام ديدحت دنع اهتشقانمو اهيف رظنلا.
	س : بلاطلا رمع ناك اذإ21 نيأ ؟صصخم يميلعت جمانرب نم بلاطلا ديفتسيس له ،ةيلاقتنلاا يفاعتلا تامدخ نم ديفتسيو ،رثكأ وأ ًةنس؟يفاعتلا تامدخ قثوت
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