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أعزائنا ألوالدین:  

 
قد أحیل ألى ألتقییم  (تلمیذكم) ان أستالمكم لھذا أألشعار عن طرق ألحمایھ (أألشعار) ھو بسبب ولدكم ألتلمیذ أو بنتكم ألتلمیذه

أو أن یكون متلقیا في ألوقت ألحاضر خدمات تعلیمیھ خاصة. ھذا وفي حالة كون تلمیذكم مؤھال لبرنامج تعلیمي خاص, 
 FAPE.ولغرض تزوید  FAPEفیتوجب على مؤسسة مقاطعة مدرستھ أن تزوده بتعلیم عام مناسب یشار لھ عادة بالرمز 

 واجباتھو الذي من   IEP الأن تعمل بالمشاركھ معكم. أنكم ستكونون أعضاء في فریق  یتوجب على مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ
أعطاء   IEP. أنھ یتوجب على أل11لتلمیذكم ) IEPخاص (تلمیذكم ألخاصھ بھدف تھیئة برنامج تعلیمي  إحتیاجاتدراسة 

تعلیمات موجھھ بحاجة ألتلمیذ ألممیزه والتي تشمل على خدمات كلفیھ لتسند تلمیذكم و تمكنھ  من ألحصول على تقدم ملحوض 
لضروریھ لتقدمھ ألنفسي و أألجتماعي أعلى أكتساب ألمعرفھ و ألمھارات و بضمنھا المھارات  لتساعدهفي تعلمھ, وكذلك 

معقول. ھذا وان أي من ألخدمات ألتعلیمیھ ألممیزه والمشخصھ لحاجة تلمیذكم  قدمتوذلك تمشیا مع ترتیب زمني وتوقع 
ساب ألدولھ. ان جمیع ألتالمیذ في نظام ألتعلیم ألعام في ألكومونولث و بضمنھم ألتالمیذ حستزودون بھا بدون كلفھ لكم وعلى 

ستس. ان والیة شوھیكل مناھج ماسا لتعلم ألمواد ألمشمولھ بالمستوى أألكادیمي في فرصذوي ألعاھات یستحقون 
لتالمیذ سكنة ألوالیھ من ذوي ألعاھات و ألذین یلتحقون بمدارس خاصھ  FAPEوستس تعطي كذلك حق للفرد في أل شماسا

وعلى حسابھم ألخاص و ألراغبین في ألحصول على خدمات تربویھ ممیزه من ألقطاع ألعام.  
تحتوي على قواعد یجب على مؤسسات ألمدارس أتباعھا حین أتخاذ ألقرار فیما أذا كان  ألفدرالیھ والحكومةألوالیة  قوانینان 

التلمیذ مشمول بالتعلیم ألممیز. ففي ھذه ألحالھ ماھي ألخدمات ألتي یمكن للتلمیذ ألحصول علیھا؟ أن في ھذه ألقوانین قواعد 
 ألمده ألتي یكون فیھا ألتلمیذ مشموال بالتعلیم ألممیز. على طول FAPEتفصیلیھ للتأكد من أن ألتلمیذ یستطیع ألحصول على أل 

ألقانون وضعت كي تدافع عن حق تلمیذكم وتساعد في ألتأكد  تفاصیلأن ألتعلیم ألممیز لھ قوانین معقده في قوانین ألتعلیم وان 
على مساعده في فھم طریقة  من أن تلمیذكم أو تلمیذتكم ستستلم ألخدمات ألتعلیمیھ ألتي تستحقھا. ھذا و بأمكانكم ألحصول

) أو تنظیمات آباء ESE( والمتوسطللتعلیم أألبتدائى  ماساشوستسألتعلیم ألممیز من دائرة ألتوجیھ في ألمدرسة أو من أدارة 
ألتالمیذ ذوو ألعاھات أو تنظیمات ألتعلیم ألممیز ألخاصھ. ان في ألحصول على ألمعلومات من ھذه ألمصادر سیساعدكم في 

تنشر إدارة ماساشوستس للتعلیم  مشترك مع دائرة مدرستكم للتأكد من أن ألتلمیذ یستلم ألخدمات ألتعلیمیھ ألمناسبھ.ألعمل أل
مقاطعات المدارس على مواقعھا اإللكترونیة مؤسسات و للوالدین) معلومات شاملة موجھة ESEاإلبتدائى والمتوسط (

ذا اإلشعار.اإللكترونیة مرفق بھ (ESE)لإلنترنت. جدول بمواقع   
 ألمساھمھ في وضع خطھ للتعلیم الممیز لتلمیذكم أو علىأن أألشعار ھذا یزودكم بالمعلومات المھمھ عن حقكم ویمكنكم  

تلمیذتكم.  
ان اسالیب الحمایھ ھي مجموعھ من القواعد لتؤكد لكم من أنكم على بینھ مما تقترحھ مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ من عمل("أستالم 

على خطة مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ (" أعطاء موافقة ألوالدین") و أعطائكم ألفرص ألالزمھ لحل  موافقونأشعار"), وأنكم 
أضافیھ كما ھو مبین  حمایاتانوني"). أن أسالیب الحمایة ألموجوده في ألقانون تعطي المشاكل مع أدارة ألمدرسھ("المجرى الق

في ھذه ألوثیقھ.  
نأمل أن یكون ھذا أألشعار مساعدا لكم لكي تأخذو دورا فعال في ألخبره ألتعلیمیھ لتلمیذكم.  

مایھ):ب (أشعار ألوالدین بأسالیب ألح الخاصةأن ھذه ألوثیقھ تجاوب عن أألسئلھ ألتالیھ   
2صفحة    ما ھو " أألشعار ألخطي ألسبق" ومتى تستلمھ؟ .1  
3صفحة  ألمدرسھ الحصول على ألقبول؟ معاطعة ما ھو "قبول ألوالدین" ومتى یجب على مؤسسة .2  
5صفحة  ؟بذلك ناالوالد یسألھا عندما إجراء تقییم مقاطعة المدرسةمؤسسة ھل ُیطلب من  .3  

                                                
  الخاص بالتلمیذ (IEP)للمعلومات حول یتم تطویر وتنفیذ برنامج  (IEP)راجع دلیل عملیة   1
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5صفحة                ما ھو"ألتقییم ألتعلیمي ألمستقل"؟ .4  
أألطالع على تقییمات وسجالت تلمیذكم؟ نمتى تستطیعو .5 6صفحة             
7صفحة            أألتفاق حول خالفاتھم؟ كیف یمكن للوالدین والمدرسة .6  
11صفحة                                                   فیما أذا وضع ألتلمیذ في مدرسھ خاصھ؟ واجباتكمما ھي  .7  
11صفحة                               مالذي یجب عملھ حین ألتخطیط لنقل ألتلمیذ من ألمدرسھ؟ .8  
    12صفحة  ؟                                     كیف یمكن معاقبة ألتلمیذ ذو ألعاھھ من قبل ألمدرسھ .9
13صفحة           أین یمكن أیجاد ألقوانین و ألتعلیمات و المعلومات المفیده أألخرى؟  .10  

 
سوف تستلمون ھذا أألشعار مره في ألسنھ على أألقل فیما أذا كان تلمیذكم مشمول ببرنامج ألتعلیم ألممیز. ھذا ویمكنكم 

. أن ھذه ألوثیقھ موجوده على  ESEألحصول على نسخھ من أألشعار بأي وقت من مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ أو من 
. http://www.doe.mass.edu/sped/prbموقع شبكة الوب   

تستلموه؟ ومتى ألمسبق أألشعار ھو ما .1       34 CFR §300.503  

 

یتوجب على مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ تزویدكم بأشعار خطي عندما تقترح، أو ترفض أن تشمل تلمیذكم , أو تقیمھ, لتزوید 
برنامج تلمیذكم. تطلق القواعد ألفدرالیھ على ھذه ألحالھ ب"األشعار ألمسبق." یتوجب على أألشعار خدمات خاصة  أو لتغییر 

ألمسبق أن:  
 

ستقوم بھ مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ أو ما ترفض ألقیام بھ،    مایشرح  •  
تقترح مؤسسة مقاطعة المدرسة أو لماذا ترفض أتخاذ أألجراء، لماذاتفسر  •  
اطعة ألمدرسھ ألتخاذ ألقرار باقتراح أو رفض أتخاذ أجراء بضمنھ أخباركم حول كل من قیام مؤسسة مق كیفیةشرح  •

طرق ألتقییم و ألتقدیر وألتسجیل و ألتقریر ألتي تستخدمھا مؤسسة مقاطعة مدرستك التخاذ قرارھا, وكذلك  
أألعتبار وشرح أألسباب  لكي یأخذھا ألفریق بنظر IEPشرح أي أختیار آخر من ضمن ألبرامج  ألتعلیمیھ ألممیزه  أل  •

ألتي دعت ألى رفض أألختیارات.  
 

أو من   ESEو ألمتوفره على شبكة أل   ESEستجھزكم مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ بالمعلومات باستخدام أستمارات أنتجتھا أل  
على أستماراتھم ألتي تحتوي على نفس ألمعلومات.  

 
عة ألمدرسھ: باألقتراح لعمل تقییم أولي أو أعادة تقییم :أو تقترح سوف تستلمون أشعار خطي مسبق عندما تقوم مؤسسة مقاط

IEP   بما في ذلك أقتراح تغییر في ألموضع ألسباب تأدیبیھ أو القتراح أنھاء  الوضعیةجدید أو معدل: أو تقترح تغییر في
ألخدمات ألتربویھ الممیزه.  

 
ممیزه  أو  تربویةمدرسھ قرارا بعدم أستحقاقكم على خدمات أل مقاطعة وسوف تستلمون كذلك أشعارا فیما أذا أصدرت مؤسسة

لرفض طلب من قبلكم حول تقییم أو تجھیز خدمات ممیزه لتلمیذكم. یجب على مؤسسة مقاطعة مدرستكم تجھیزكم بأشعارات  
ألم أو طرق ألتفاھم أألخرى بلغتكم أألم أو باي طریقة تفاھم أخرى تفھمونھا أنتم.أال أذا كان ذلك متعذرا . ففي حالة كون لغتكم  أ

 ھي لغھ غیر خطیھ , فیجب وألحالة ھذه على مؤسسة مدرستكم أن تبلغكم باألشعار بصوره شفویھ أو بأي طریقھ مناسبھ أخرى
( فمثال عن طریق لغة أألشارات) للتأكد من فھمكم أألشعار.  

 
موافقتكم  إضافة إلى ذلك، فإن مقاطعة المدرسة ستعطیكم ملحوظة مكتوبة وستلتمس  قبل أن تطلب مقاطعة  –أو موافقة خطیة  -

) لغرض دفع كلفة الخدمات الخاصة التربویة للطالب Medicaidأو  Masshealthالمدرسة إستخدام تأمین الصحة العامة (
للمرة األولى.  
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أألحمایھ. ھذا وفي حالة كونكم ھذا وعندما تبلغون بأشعار خطي مسبق, فسوف تجھزون كذلك بنسخھ من ھذا أألشعار ألسلیب 

قد أستلمتم ھذا أألشعار سابقا خالل ألسنھ ألدراسیھ, فسوف تیلغون بكیفیة أمكانكم أستالم نسخھ أضافیھ. سوف تجھزون كذلك 
بمعلومات عن من في أمكانكم أألتصال بھ لمساعدتكم في تفھم قوانین ألتعلیم الخاصة للحكومھ ألفدرالیھ و ألوالیھ.  

 

 CFR §300.9  AND  603 34        ألوالدین؟ قبول وھ ما .2
  CMR 28.07 (1)     

 
یمكن لمؤسسة مقاطعة ألمدرسھ أن ال تعطي ألتلمیذ أختبارا أو خدمات ممیزه أال أذا تمت موافقتكم ألخطیھ " قبول ألوالدین". 

 طلب منكم تكم وسوف . أتجاه تلمیذتشرح لكم بكل وضوح ما تنوي عملھ و تتصل بكم یجب على مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ أن
ھذا ما یسمى . المدرسةعلى مقترح أن توافقون على أستمارة ألقبول كي یفھم من ذلك اسمكم توقیع مؤسسة المقاطعة آنذاك 

" قبول ألوالدین". بإعطاء  
 

أن سحب ألقبول سوف ال أن أعطائكم ألقبول ھي عملیھ أختیاریھ ومن ألممكن أن تسحبوا قبولكم بأي وقت. وفي ھذه ألحالھ ف
الیجوز لمؤسسة مقاطعة   ینطبق على ألحاالت ألمستقبلیھ لمؤسسة مقاطعة ألمدرسھ وال ینطبق على شیئ قد حدث مسبقا.

ألمدرسھ أن تستخدم رفضكم للقبول لخدمھ معینھ وسحب ذلك على خدمات أخرى وامتناعھم من تجھیز تلمیذكم بالخدمات 
أو لفعالیة مستجده.ألمستجده أو أألستفاده منھا   

 
مطلوب قبل قیام مؤسسة مقاطعة مدرستكم بالنظر ألى المعلومات ألمتوفره كجزؤ من تقییم أو أعادة تقییم أو  غیر أن قبولك

أو أألختبارات ألصفیھ  MCASتعطي تلمیذكم أختبارا أو أي تقییم آخر و الذي یعطى للتالمیذ أآلخرین و بدون ألقبول كما في أل 
جزؤ من برنامج ألتعلیم ألعام أو للمشاركھ في ألمعلومات مع موظفي ألحكومھ ألفدرالیھ أو موظفي ألتعلیم للوالیھ.والتي ھي   

 CFR §300.300, 300.154 34     ألمدرسھ عن قبولكم مقاطعة مؤسسة ستسألكممتى   1.2
AND 603 CMR 28.07(1)  

 
ألظروف ألتالیھ: سوف تسألكم مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ عن قبول ألوالدین في  

 
لغرض ألتخویل للتقییم أألولي التخاذ ألقرار فیما أذا كان التلمیذ  مؤھال للتعلیم الممیز  

 
التستطیع مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ أجراء ألتققیم أألولي لتلمیذكم للتقریر فیما أذا كان تلمیذكم مؤھال  للحصول على 

مبدأیا على قبولكم. ھذا وأذا أحیل تلمیذكم  لغرض ألتقییم, فیتوجب ألتعلیم ألممیز أو خدمات ذات صلھ بدون ألحصول 
على مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ في ھذه ألحالھ ألحصول على  قبولكم خالل مدة خمسة أیام  دراسیھ.  

 
للموافقھ على خدمات أولیھ  

)  بأن تلمیذكم IEPعلیم  الخاص (ھذا وبعد أكمال مرحلة ألتقییم أألولى وفي حالة  أتخاذ قرار من قبل  فریق  برنامج ألت
أنتم أعضاء مؤھل للتعلیم ألممیز , على ضوء ذلك سیقترح ألفریق   ألتعلیم ألممیز مع ألخدمات  ذات ألعالقھ ألى تلمیذكم.  

تستطیع مؤسسة مقاطعة مدرستكم منح  أنیتوجب علیكم أعطاء قبولكم قبل )، وIEPلتعلیم  الخاص (افي فریق  برنامج 
ھذا وفي حالة عدم قبولكم, فأن مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ لن  وللمرة أألولى.التعلیم ألممیز وباقي ألخدمات ألمتعلقھ تلمیذكم 

تستطیع منح تلمیذكم  ألتعلیم ألممیز مع ألخدمات ألمتعلقھ أألخرى. بأمكانكم قبول أو رفض ألمقترح ككل أو جزء منھ.  أن 
بھ حال موافقتكم علیھ. أو جزء منھ یتحتم أن یبدأ IEPبرنامج أل   

 
    لتغییر ألخدمات أو ألموضع أو ألتقییم

 
لتلمیذكم , یتوجب على مؤسسة مقاطعة مدرستكم ألحصول على  قبولكم قبل أن  IEPحالما تمت موافقتكم  على برنامج أل 
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. ھذا وفي حالة 2تقییم لھتستطیع مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ من أجراء أي تغییر في ألخدمات أو موضع تلمیذكم أو أجراء 
وفي معھا ألى حل للخالف.  افي مباحثات مع ألمؤسسة   لكي تتوصلو ارفضكم أعطاء قبولكم, فیتوجب علیكم أن تدخلو

الماضي موافقتكم على الخدمات وتریدون اآلن إلغاءھا وسحب تلمیذكم من الخدمات، فعلیكم أن تقوموا  حال أعطیتم في  
 

) ألول مرةMedicaidأو  MassHealthالصحة العامة ( للوصول إلى منافع تأمین  
 

) لغرض دفع كلفة بعض Medicaidأو  MassHealthیسمح لمقاطعة المدرسة أن تستخدم تأمین الصحة العامة (
للطالب، للطلبة المأمنین من قبل تأمین الصحة العامة. وقبل أن  IEPالـ المشمولة في برنامج  ،الخدمات الخاصة التربویة

للمرة األولى، یجب على مقاطعة المدرسة أن تعلمكم خطیا أنھا تنوي أن  MassHealthتستعمل مقاطعة المدرسة تأمین 
ار أن الخدمات سیبین لكم ھذا اإلشع الخطیة لھذا الغرض. التطوعیة الحصول على ھذا التعویض، والحصول على موافقتكم

الخاصة التربویة دائما ستزود لكم بدون أي كلفة لكم أو لعوائلكم. كذلك سیبین لكم ھذا اإلشعار بوضوح أن موافقتكم لن 
. كذلك سیذكركم ھذا اإلشعار أن باإلمكان ألغاء موافقتكم في MassHealthتؤدي إلى أي تغییرات في فوائد أو التأھل لـ 

ھذا اإلشعار بوضوح أنھ لن تكون ھناك تغییرات في خدمات طالبكم الخاصة التربویة أو حتى أیضا سیبین لكم  أي وقت.
في البرنامج كلھ في حال إنسحابكم أو عدم تزویدكم الموافقة. إذا نقلتم إلى مكان آخر أو إذا اندرج طالبكم في مقاطعة 

ى.أخرى، عندئذ ستطالبكم المقاطعة الجدیدة أن تزودوا الموافقة مرة أخر  
 

من عدم حضور أجتماع ألفریق  IEPلمسامحة أعضاء فریق ال   
من عدم حضور  أجتماع ألفریق عندما تحصل موافقتكم خطیأ وبصوره    IEPمن ألممكن مسامحة أعضاء فریق أل 

 مسبقھ لألجتماع. ھذا وفي حالة مناقشة ألفریق لموضوع من أختصاص ألعضو ألمجاز, فیتوجب آنذاك على ألعضو ألمجاز
أن یعطي رأیھ تحریریا قبل بدء أألجتماع. ھذا وفي حالة عدم موافقتكم للسماح بغیاب عضو ألفریق, فیتوجب آنذاك على 

عضو أو عضوة ألفریق حضور أألجتماع.  

 CFR 34        ألقبول؟ ألتلمیذ من یطلب متى 2.2
§300.520 AND603 CMR 28.07 (5)  

 
 

ھذا وعندما یصل .  18حسبما جاء في قانون ماساشوستس فأن ألتلمیذ یصل ألى سن ألبلوغ عند میالده أو میالدھا أل 
فأن جمیع ألحقوق ألتخاذ ألقرار یتوجب علیكم كوالدین أن تتحول ألى ألتلمیذ ألبالغ, فیما عدا ,  18ألتلمیذ ألى عمر أل 

عن تلمیذكم أو في حالة أن یبین تلمیذكم خطیا بأنھ أو أنھا تود أن تشارككم  ألحالھ ألتي فیھا تعین ألمحكمھ وصي قانوني
أو یرغب أن یستمرو في صالحیاتھم لألتخاذ ألقرار فیما یخص  برنامج تعلیمھ أو تعلیمھا. یتوجب على مؤسسة  بالقرار

.   18رار قبل سنھ من بلوغ سن أل ألمدرسھ أن تناقش معكم أو مع تلمیذكم أو تلمیذتكم مدى تأثیر تحریل حقوق أتخاذ ألق
وفي حالة كونكم والدین لتلمیذ ذو عاھھ , فأنكم ستستمرون بأستالم جمیع أألشعارات من ألمدرسھ , وكذلك سیكون بأمكانكم 

أألستمرار بأألطالع على سجالت ألمدرسھ ألخاصھ بتلمیذكم حتى ولو أن ألتلمیذ أو ألتلمیذه یكون لھم حق ألقرار فیما 
رامجھم ألتعلیمیھیخص ب  

                                                                             
(CFR §300.519 (g) 34 ألقبول ألتعلیمي ألوالدین وكیل یعطي متى  2.3  

  603 CMR 28.07 (7)  

 
معروفین أو متواجدین أو أن  األراعي لیسوفیما أذا كان ألتلمیذ في عھدة مدیریة ألخدمات ألترببویھ أو أن ألوالدین أو 

بالغا بدون تناقض مصلحي ألثخاذ قرارات حول تعلیم ألتلمیذ   مسؤال على ایجاد  ESEرعایتھم قد أنھیت فسیكون أل
لھا ألحق في أتخاذ ألقرارفیما أذا كانت ھنالك ضروره   ESEألممیز. یدعى ھذا ألشخص وكیل ألوالدین ألتعلیمي. أن أل

                                                
م. لمزید من 2 لتحق بھ تلمیذك نامج الذي سی م للبر نك قبل تعیی ترح  بة برنامج مق نامجھ الحالي ومراق الحق أیضاً في مراقبة تلمیذكم في بر المعلومات، راجعوا وثیقة  لكم 

(ESE) عتقد بأن رفضكم  بل الوالدین".بعنوان "مراقبة البرامج الثقافیة من ق لمؤسسھ ت تمكنكم و مؤسسة ألمدرسھ من حل مشاكلكم وأن ا في حالة عدم  ذا و یاً. ھ اب كت ا  بھذ
), وعندھا فسیتوجب على مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ طلب ألمرافعھ لدى مكتب األستئناف للتربیة FAPEسوف یجرد تلمیذكم  من تعلیم عام مجاني مناسب (

ذلك للحصول على ألتخویل  ألعطاء ألخدمات ألتعلیمیھ أو لتقییم تلمیذكم بدون موافقتكم.) وBSEAالممیزة(  
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وكیل ألوالدین ألتعلیمي للتلمیذ. ھذا وفي حالة تعیین وكیل والدین تعلیمي, فسیكون لھ نفس ألحقوق والواجبات لتعیین 
لتلمیذ في برنامج التعلییم ألممیز. دكوال  

 
                                                                  

CFR §300.300( b) (4) AND 300.9 34                                                                         ألقبول أسحب كیف     2.4  
    

 
لكم، یجب علیكم القیام خدمات ذات الصلة، وترغبون اآلن سحب قبوالو الخاصفي حال أعطیتم قبولكم لخدمات التعلیم 

والخدمات ذات الصلة، مقابل خدمة معینة أو تعیین  الخاصسحب موافقتكم على كافة خدمات التعلیم  میمكنك بھذا كتابیاً.
. حالما تستلم مؤسسة مقاطعة المدرسة لطالبكم Medicaidأو  MassHealthأو إلستخدام المقاطعة لـفوائد  محدد

التغییر ُیذكر فیھ   ً إشعارا كم، سترسل لكم المؤسسة  والخدمات الناتجة عن  التعلیميفي التعیین  ،،إذا حصل أي تغییرخطاب
لم یعد مطلوب من والخدمات ذات الصلة،  الخاصستسحبون موافقتكم على كافة خدمات التعلیم حالما لقبول. إلغائكم ل

أو  (FAPE)مؤسسة مقاطعة المدرسة أن تجعل التعلیم العام المناسب والمجاني   ً أو تنشئ  (IEP)جتماع اتعقد أن متوفرا
(IEP)  إلى خدمات التعلیم  اإلشاراتلتلمیذكم. ال ُیطلب من مؤسسات مقاطعات المدارس تعدیل سجالت تلمیذكم إلزالة
.ئكم للقبولنتیجة إللغا الخاص  

                                                          
ُیطلب ھل  3.  CFR §300.301 AND 603 34         بذلك؟ الوالدان یسألھا عندما تقییم إجراء المدرسة مقاطعة مؤسسة من ◌

CMR 28 .04  
    

 
 ،ً مؤھال لخاص، وفي حال كان  یم ا لتعل جز ومؤھل ل من ع إذا كان یعاني  لتحدید ما   ً امالً وشامال اً ك قییم لمیذ ت قى الت أن یتل یجب 

والخدمات ذات الصلة التي قد تكون ضروریة. یمكن للوالدین الذي لدیھم قلق  لھ التعلیم الخاص المناسبمساعدتھ على تحدید 
أن یحیلوا طفلھم لتقییم أولي. لیس من الضروري استخدام كلمات خاصة  ،عجز ممكن بشأنبشأن نمو طفلھم أو لدیھم شك 

ترسل إشعاراً  مدرسة أن ُ قاطعة ال لى مؤسسة م األولي، یجب ع ییم  الطلب للتق ا  تالم مثل ھذ . لدى اس لي قییم األو لة للت للقیام باإلحا
ً ما ستتسنى لللوالدین ویجب أن تطلب موافقة الوالدین إلجراء التقییم. ( رفض إجراء  فرصة مؤسسة مقاطعة المدرسةنادرا

تقییم أولي، وقد تقوم بھذا فقط إذا لم یمكن للوالدین أو للشخص اآلخر الذي یقوم باإلحالة أي شك بوجود عجز أو ھو غیر قلق 
.)بشأن نمو التلمیذ  

 
لدعسعندما  بخدمات ا تتعلق  معلومات  ین ب ة الوالد المدرس قاطعة  ً، قد تزود مؤسسة م م األخرى التي قد تكون أكثر یكون مناسبا

مالءمة الحتیاجات تلمیذ معین. مع ذلك، قد ال ترفض مؤسسة مقاطعة المدرسة إجراء تقییم لتلمیذ تمت إحالتھ للتقییم كما ھو 
لى  ةً ع آخر. عالو أو ألي سبب  یة أخرى  علیم اطات دعم ت ولة نش لمحا لة أو  اإلحا برنامج مسبق  لى أساس  ه، ع موصوف أعال

 قبولكون یقوانین على عملیات تقییم دوریة لضمان أن التلمیذ یستفید من التعلیم الخاص وال یزال یتطلبھ. سذلك، تنص ال
یم ھذه. اً الوالدین مطلوب لتقی لیات إجراء إعادة ا ء عم ً قبل إجرا ما دائ  

   
ألمستقل؟ ألتعلیمي ألتقییم ماھو    .4  34 CFR §300.502 AND  
 603 CMR 28.04(5)  

 
 

لھ عن تعلیم وموظفي مؤسسة ألمدرسھ ألمسؤ غیر) ھو عباره عن تقییم یقوم بھ ممتحن من IEEألتعلیمي ألمستقل ( أن ألتقییم
تلمیذكم.  

تققیم مؤسسة معاطعة ألمدرسھ. ب الكم ألحق في أن تطلبو تقییم تعلیمي مستقل لتلمیذكم على حساب القطاع العام فیما لو لم تتفقو
على تقییم  حصولكملیمي مستقل, فأن على مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ أعطائكم معلومات عن كیفیة ھذا وفي حالة طلبكم لتقییم تع

).IEEتعلیمي مستقل وحول متطلبات ألوالیھ لھذا ألتقییم(  
 

ألدولھ؟ حساب على مستقل تعلیمي بتقییم ألقیام یكون متى      4.1  
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على حساب ألدولھ كلیا أو جز ئیا أذا كان دخلكم   IEEتستطیعون ألحصول على ال ماساشوستس من ضمن قانون والیة 
یؤھلكم لذلك. أن ألتالمیذ ألذین یحصلون على وجبات غذاء مجانا أو بأسعار مخفضھ یكونون مؤھلین للحصول على 

وحسب مقیاس متزحلق حر. أن أشراك   IEEجزء من تكالیف أل لھمعلى حساب ألدولھ. أما أآلخرین فیحق   IEEأل
عن وضعكم ألمادي ھو تلقائى. فأذا رغبت بمشاركة مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ بھذه  بألمعلوماتألمدرسھ مؤسسة مقاطعة 

ألمعلومات فیتوجب و ألحالة ھذه أن تخبركم مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ خطیا وعلى ألفور فیما أذا كنتم مؤھلین ألى أل 
IEE   المجانا كلیا أم جزئیا والبدأ بعملیة ألصرف علىIEE   ألتأھل. أن حقكم في ألحصول على الوحسبIEE   مجانا

شھرا من تاریخ تقییم مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ والتي أختلفتم فیھ معھا. 16بناء على تأھیل دخلكم لذلك سوف یستمر ل   
 

مجاني   IEEأما أذا لم یؤھلكم دخلكم أو ترفضون أألعالن عن دخلكم فیتوجب على مؤسسة ألمقاطعھ أن تطالب ب 
مجانا أو   IEEأیام یتطلب من مؤسسة المقاطعھ  أما أن توافق على تزویدكم بال  5قانون ألفدرالي. وفي خالل وحسب أل

)  وذلك لبیان أن ألتقییم قد قامت بھ مؤسسة BSEAأن تطلب مرافعة ألقضیھ عند مكتب أألستئناف للتربیھ ألممیزه  ( 
رقم   IEEللموجوده لدى  ألدوائر أألستشاریھ    IEEللألمقاطعھ بصورة شاملھ و مناسبھ .  ھنالك تفاصیل أضافیھ 

2004 2003و  1-   IEEوالتي یمكنكم ألحصول علیھا من مؤسسة مقاطعتكم و كذلك من على موقع شبكة أل 1-
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin  

 
واحد لتلمیذكم على حساب ألدولھ لكل مرة تقوم مؤسسة مقاطعة مدرستكم أجراء تقییم لتلمیذكم. یمكنكم   IEEتستحقون على 

حسابكم ألخاص في أي وقت شئتم.ألحصول على تقییم تعلیمي مستقل یجرى على   
 

ألمقاطعھ مؤسسة قبل من أیام عشرة خالل أي آي أل لنتائج أألعتبار بنظر أألخذ یجب     4.2  

 
لتلمیذكم على حساب ألدولھ أو بالمشاركھ مع مؤسسة ألمقاطعھ لتقییم تلمیذكم والتي حصلتم   IEEفي حالة حصولكم ل 

علیھ على حسابكم ألخاص, فیتوجب و ألحالة ھذه على مؤسسة المقاطعھ أن تمھد الجتماع فریق خالل عشرة أیام 
یجة ألتقییم ویقرر فیما أذا یرتأي مدرسیھ بعد أستالمھا لمعلومات ألتقییم. یتوجب على ألفریق أن یاخذ باألعتبار نت

لتلمیذكم. IEPأجراء أي تغییر على أل   
 

  CFR 300.611 AND 34 ألمدرسیھ؟ تلمیذكم سجالت على أألطالع تستطیعون متى    5.
603 CMR 23.00  

 
 

أختباراتھ, تقییماتھ, تشمل سجالت تلمیذكم على وثائق درجات و على سجالتھ ألمدرسیھ ألوقتیھ و تشمل على سجالتھ ألصحیھ , 
المعلومات الشخصیة التي قد تعین  .3وسجالت تأدیباتھ و سجالت أخرى لھا عالقھ بتأھیل تلمیذكم ألي یرنامج ألتعلیم ألممیز

ھویة تلمیذكم ھي معلومات سریة وال یمكن الكشف عنھا دون موافقتكم إلى أي شخص غیر المعلمین والرسمیین التعلیمیین.  
 

سنھ أو أكثر ألحق فى أألطالع على سجالت تلمیذكم في أي وقت خالل عشرة أیام من  14أذا كان یبلغ من ألعمر  أنتم وتلمیذكم
یمكنكم ألحصول على نسخ من ألمعلومات وذلك بتقدیم . 4أو ألى مرافعة ضمن ألمجرى ألقانوني  IEPتقدیم طلب ألى أجتماع أل 

طلب بذلك ولقاء أجور معینھ.  
 

لى ما تقدم فیمكنكم أألجتماع مع موظفي ألمدرسھ ألمؤھلین لتفسیر ألسجالت. ویمكنكم كذلك أن یقوم ممثلكم(مدعي  إ ةضافباإل
أو خبیر أو محامي) بتفتیش أو ألنظر في أو تفسیر سجل تلمیذكم فیما أذا أعطیتم موافقتكم ألخطیھ ألممیزه بعلمكم. أن جمیع 

س م  603رقم  ماساشوستس ي منصوص علیھا ضمن أنظمة سجالت ألتلمیذ  لوالیة   ألحقوق ألتي لھا عالقھ بسجالت ألتلمیذ ھ
   http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr23.html. ویمكن أیجاد ھذه أألنظمھ  على موقع ألشبكھ  23.00ر 

.ESEسخھ من ھذه أألنظمھ من مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ أو ألأو یمكنكم ألحصول على ن  
 

وبصورة عامھ فأن ألذي یسمح لھم باألطالع على سجالت ألتلمیذ ھم ألوالدین, ألتلمیذ ألمؤھل, موظف ألمدرسھ ألمؤھل 
أو ألتلمیذ ألبالغ. وقد وموظفي تربیة ألوالیھ و ألحكومھ ألفدرالیھدون ألحاجھ ألى ألى ألحصول على قبول ألوالدین ألخطي ألممیز
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یطلب من مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ أن تزود موظفي ألوالیھ و ألحكومھ ألفدرالیھ كنتیجھ ألمر ألمحكمھ أو تجاوبا مع أمر لھ 
عالقھ بالحفاظ  علٮالصحھ أو ألسالمھ. یمكن ألعثور على ھذه ألمعلومات أو عن أمور سجالت ألتلمیذ من على موقع ألشبكھ  

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23qanda.html  
 

CFR 300.151, 300.506 -300.518 AND 34                                خالفاتھم؟ یساوو أن المدارس و للآلباء یمكن كیف  .    6  
 603 CMR 28.08  
 

تزود قوانین ألوالیھ و ألحكومھ ألفدرالیھ ألخاصھ بالتعلیم ألممیز عدة فرص للوالدین أن یشاركو في عملیة ألتخطیط التربوي 
  ألمدرسھ حول ألتغییرات ألمتعلقھ بتعیین أو مقاطعة. ففي حالة وقوع خالف بین ألوالدین ومؤسسة العاھاتلتالمیذھم من ذوي 

_________________  
رس أن تعدل إذا ألغى والدا التلمیذ قبولھم لخدمات التعلیم الخاص بعد أن تم تقدیم ھذه الخدمات في بادئ األمر، ال یطلب من مؤسسات مقاطعات المدا 3

سجالت التلمیذ إلزالة اإلشارات إلى خدمات التعلیم الخاص.  
األطالع على سجل ألتلمیذ في حالة أستالمھا وثیقھ قضائیھ كأمر مقید أو طالق أو شھادة یمكن لمؤسسة ألمقعاطعة أن تحدد من سیكون لھ ألحق في  4 

حیازه والتي تعیق ألوصول ألى معلومات حول ألتلمیذ.  
التي تقدمھا ألى ألتلمیذ ذو ألعاھھ, فأن ھذه ألقوانین تزودھم  FAPEتقییم أو ألوضع ألتعلیمي للتلمیذ ذو ألعاھھ أو حول خدمات أل

عدیده لحل خالفاتھم. سیبقى تلمیذكم في برنامجھ أو برنامجھا ألحالي ووضعھا ألحالي وذلك خالل مدة ألخالف القائم بطرق 
.ألمعاقبھخالفا لذلك أو أن موقع تلمیذكم قد تغیر نتیجة  المقاطعةحول ألموقع أو ألخدمات ألمعطاة أال أذا وافقتم أنتم مع مؤسسة   

 
لحل األختالفات بینكم. مقاطعة المدرسةكم أتباعھا مع مؤسسة یلي طرقا متعدده یمكن وفي ما  

ألمنطقھ في ألعامھ ألمدارس موظفي ألنظار ألخالف جلب     6.1  

 
كخطوه أولى لحل ألخالف, یمكنكم أألتصال بمدیر ألمدرسھ , مدیر التربیھ ألممیزه أو مفتشكم ألعام لطلب مساعدتھم. أنھ من 

فیھا ألحالھ ألتي تستوجب أھتمامكم.ألمفید تحریر رسالھ تبینون   

ألمشاكل لحل  ESEأل نظام أستخم    6.2  

 
أذا كنتم تشعرون بأنكم ترغبون في ألحصول على مساعده من خارج مؤسسة مقاطعة مدرستكم فیمكنكم أألتصال 

781) على خط تلفون PQA, دائرة برامج تشجیع جودة ألخدمات( ESEبال -338 ألوالیھ لحل  لتستخدم نظام  3700-
/http://www.doe.mass.edu/pqa/prs ألمشاكل كما ھو موضح على موقع ألشبكھ  

أي تجاوز على أي من قوانین ألوالیھ أو ألحكومھ ألفدرالیھ  أو یمكنكم  حول PQAیمكنكم رفع أحتجاج ألى أل 
لحل ألمشكلھ بصورة غیر رسمیھ. ھذا وفي حالة رغبتكم في تحقیق  PQAألحصول على مساعده من موظفي أل

في تھیئة و رفع  PQA, فیتوجب آنذاك أن ترفع أحتجاجك خطیا. سیساعدوكم موظفي ألPQAرسمي من قیل أل
أألفعال ألتي  ،محاوالتك لحل ھذه ألمؤاخذات ،یجب أن یشمل أحتجاجك ألخطي على: تصریح بما یھمك ج. أألحتجا

مع توقیعكم ومعلومات  لألتصال بكم. ھذا وأذا كان احتجاجكم حول تلمیذ معین فیجب  تقوم بھا ألمدرسھ لحل مشاكلكم
قد مره علیھا فتره زمنیھ أكثر  تكونیجب أال  علیھان ذكر أسم ألتلمیذ و عنوانھ و أسم مدرستھ. أن أألمور ألتي تحتجو

. وأذا أخترت أن ترفع أحتجاجا رسمیا لدى نظام حل ألمشاكل PQAمن سنھ واحده قبل أستالم أحتجاجك من قبل أل
ألمدرسھ ألتي یخصھا أمر  مقاطعة, فیجب كذلك أن ترسل نسخھ من أحتجاجك ألخطي ألى مؤسسة PQAفي  أل

یوما وسوف یرسلو لك نسخھ من تحریاتھم و قرارھم. 60مشكلتكم خالل  PQAأل سیحلأحتجاجك.   
 

سوف ال یمنعكم من استخدام طرق أخرى كالمباحثھ مع مؤسسة منطقتك أو   PQAأن رفعكم أحتجاجا رسمیا ألى أل
عند مكتب أستئناف ألتربیھ ألممیزه ( سیشرح فیما بعد) بھدف حل   مرافعھ ضمن ألمجرى القانونيألوساطھ أو 
.  ھذا و أذا طلبت مرافعھ ضمن ألمجرى ألقانوني فسیؤدي ھذا ألى وضع أحتجاجك ألمرفوع ألى نظام حل 5مشكلتك

ألمشاكل جانبا ریثما أألنتھاء من أجراءات ألمرافعھ ضمن مجرى ألقانون.  
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حایدم وسیط لتعیین ألسؤال     6.3     

 
وقد درب في موضوع قانون ألتعلیم ألممیز وعلى طرق ألتباحث. یمكن  محایدشخص  یقدمھاھي خدمھ   6ألوساطھ

ألمدرسھ حول أمور ألتعلیم ألممیز حتى ولو أن  مقاطعةتھیئة وساطھ عندما یحصل خالف بین ألوالدین و مؤسسة 
ألمدرسھ للكالم بینھما  مقاطعةتشجیع ألوالدین و مؤسسة  أألمر قد أحیل ألى نظام حل أألشكاالت. یساعد ألوسیط في

حول موضوع ألخالف بھدف ألصول ألى تسویة ألخالف وقبول حال یرضي ألجانبین.أن ألمباحثات خالل ألوساطھ 
تكون سریھ وال یمكن أألفشاء بما یقال من قبل ألجانبین فیما بعد حتى ولو أن ألحالف سیحال ألى مرافعھ رسمیھ في 

حاكم. ھذا وعند حصول أألتفاق بین ألجانبین فیجب وضع ذلك خطیا ویوقع علیھ من قبل ألجانبین وقد ینفذ عن ألم
طریق ألمحكمھ.  

_______________ 
للمقارنھ بین كیفیة قیام نظام حل أألشكاالت بحل شكوى و حلھا بواسطة ألمرافعھ حسب ألتدرج ألقانوني. أنظر على 5  

http://www.doe.mass.edu/sped/docs.html 
special-of-appeals/bureau-and-http://www.mass.gov/anf/hearings- على ألموقع  ESEیمكن ألعثور على طریقة ألوساطھ على شبكة أل  6

bsea/mediation/-appeals-education  
617على ألھاتف رقم   BSEAیمكن تھیئة ألوساطھ عن طریق أألتصال بأل  -626 . سیقوم ألوسیط بالتھیئھ و  7291-

یوما من تاریخ طلب ألوساطھ. ستكون أجتماعات  30ألمدرسھ خالل  مقاطعةتعین موعد ألوساطھ معكم و مؤسسة 
ألوساطھ متفق علیھا من قبل ألطرفین بالنسبھ للزمان و ألمكان. أن ألمساھمھ في ألوساطھ تكون تلقائیھ. لذا یتوجب 

ة الوساطة.على ألمساھمھ في ألوساطھ. ال یوجد ھنالك أجور لخدم اأن یوافقو المدرسةعلى كالألوالدین و مؤسسة   
 

617ھاتف  BSEAتوجد ھنالك معلومات أضافیھ حول كیفیة عمل ألوساطھ من أل  -626 وكذلك من  7250-
8". توضیح ألوساطھ و " 7"أألسئلھ ألتي یكثر سؤالھا حول ألوساطھمنشوراتھم بعنوان"   

       ألحل ألیجاد باجتماع ألمشاركھ و ألقانوني ألمجرى في مرافعھ طلب     6.4

 
أنتم و مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ من أیجاد حل للمشكلھ بینكما, سیكون لكم ألحق في أن یسمع منكم ضابط  الم تتمكنو أذا

و غیر منحاز لكي یسمع عن ألشكوى من ألجانبین, ویسمع ألى ألشھادات و یفحص ألبینات و یعطي  دسماع محای
جرى ألقانون. یكون ضابط ألسماع قد درب على وتسمى بمرافعة بم  BSEAقراره. تھیئ لھذه ألمرافعھ منظمة أل

أو رسمیھ معكم أو أي شحص آخر غیركم والذي یكون  شخصیةقانون ألتعلیم ألممیز و أن الیكون لھ أیة عالقھ 
مشمول بھذا ألخالف.  

 
ا في , قرارات ألموضع ألتعلیمي بمIEPsبالخالفات حول ألتأھیل, ألتقییم, أل القانونستنظر ألمرافعھ وحسب مجرى 

تأمین ألتالمیذ ذوي ألعاھات من قبل قوانین  اسالیب, مستلزمات ألتعلیم ألممیز أو FAPEذلك ماینتج عن ألمعاقبھ, 
9ألوالیھ و ألحكومھ ألفدرالیھ. یتوجب علیكم أن ترفعو شكواكم خالل سنتین من تاریخ علمكم أو فرضیة علمكم  

قد  المقاطعةبأحداث ألتي تستند علیھا شكواكم. ویمكن أطالة ھذه ألفتره ألزمنیھ أذا تتمكنون من أظھار أن مؤسسة 
أعاقت وصول ألمعلومات لكم أو غشتكم بأنھا قدد حلت ألمشكلھ ألتي أنتم بصددھا وبضمنھا حقائق معینھ ذات عالقھ 

سسھ عنكم بعض ألمعومات ذات ألعالقھ بالشكوى.بالمشكلھ و أألقتراح لحل ألمشكلھ أو أذا شجبت ألمؤ  
 

أآلخر و أن  الجانبمع  01للمرافعھ حسب مجرى ألقانون أن ترفعو طلبا تحریریا المقاطعةیمكنكم أنتم أو مؤسسة 
قسیمة طلب   BSEAللحصول على مرافعھ حسب مجرى ألقانون. لقد أنتجت أل  BSEAنسخھ منھ ألى أل اتبعثو
أو یمكنكم تحریر رسالھ دون أستخدام ألقسیمھ ولكن یجب أن تتأكدو من ذكر أسم تلمیذكم  خدامھا.یمكنكم أست 11مرافعھ

( أو معلومات حول كیفیة أألتصال بھ في حالة كونھ بال سكن) وكذلك ذكر أسم ألمدرسھ مع شرح  أو عنوان سكنھ
بكیفیة ألحل. الحظو أن ألمرافعھ سوف ألمشكلھ ألتي تھمكم بضمنھا حقائق ذات صلھ بالمشكلھ مع أقتراح منكم 

تقتتصر على أألمور ألتي نصت علیھا ألشكوى.  
 

یجب أن ترسلو طلب ألمرافعھ ضمن مجرى ألقانون ألى مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ ( أو ألجانب أآلخر للدعوى) مع 
, فقد یتحداكم ألجانب . ھذا وفي حالة عدم أعطاءكم معلومات كافیھ للمرافعھ حسب مجرى ألقانون BSEAنسخھ ألى أل
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قرارا حول كفایة ألمعلومات من عدمھا   BSEAیوما . سوف تتخذ أل  15أآلخر بعدم كفایة ألمعلومات ألمعطاة خالل 
أیام من أستالمھا للتحدي . ویمكن أضافة معلومات أضافیھ ألى ألشكوى فیما أذا وافق ألجانب أآلخر على ذلك  5خالل 

, فأن مواقیت ألمرافعھ ستعاد الحقع. ھذا و أذا أضیفت أمور أخرى ألى ألشكوى بوقت أو أذا سمح بذلك ضابط ألسما
من جدید.  

_______________ 
 

7   -bsea/mediation/mediation-appeals-education-special-of-appeals/bureau-and-http://www.mass.gov/anf/hearings
faqs.html  

8  2012.doc-brochure-http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/mediation  
أن ألعباره ( أو فرضیة علمكم) تذكركم بواجبكم بان تكونو واعین ببرنامج تلمیذكم 9  
معلومات حول طلب المرافعھ بالمجرى ألقانوني یمكن ایجادھا على موقع ألشبكھ 10  

http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/due-process-hearings/ 
11http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing.doc  

 
 مقاطعةو أذا لم یكن ھنالك تحدي لكفایة المعلومات في ألشكوى, فسوف تستمر ألمرافعھ. ھذا و ان لم تكن مؤسسة 

كم أیم من أستالم 10خول أألمر ألذي تشتكون منھ, فسوف وخالل  أشعار تحریري مسبقألمدرسھ قد أرسلت لكم 
طلب بالمرافھ حسب مجرى ألقانون , یتوجب على مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ أن یبعثو لكم جواب خطي لشكواكم.  

 
، مرافعة المجرى القانونيقد قدمت ملف طلب  ������� ������ ����� : إذا كانتمالحظة
ابة خصوصاً على القضایا ، والمرافعةایام من استالم طلب  10خالل  ���� ����� ��� ��� األج

ّتي طرحتھا  مقاطعة المدرسة.مؤسسة ال  
كن  30المدرسة  لمؤسسة مقاطعة، سیتوفر مرافعة المجرى القانونيبعد تقدیم طلب  تم ال اھم قبل  تف لحل عدم ال ً للعمل معك  یوما

  12.مرافعة المجرى القانونيمن استمرار 

ضمن المجرى اعتراضك یوم من استالم  15خالل  حل األشكالمقاطعة المدرسة ترتیب إجتماع مؤسسة یستوجب على 
یجب ان یحضر األجتماع.   یجب ان یحضر   IEPمقاطعة المدرسة معك أي من أعضاء فریق مؤسسة ستحدد   13.القانوني

مؤسسة لمحامي  ���� ��مقاطعة المدرسة قادر على إتخاذ قرارات عن برنامج تلمیذك.  مؤسسة األجتماع شخص من 
مقاطعة المدرسة الحضور  إال إذا كان معك محامي حاضر في األجتماع.  

جتماع أو ، على عدم احالل األخطیأمقاطعة المدرسة، مؤسسة إال في حالة اتفاقك انت و حل األشكالیجب ان تشارك بأجتماع 
مقاطعة المدرسة اقناعك مؤسسة .  إذا لم تستطیع الوساطة وسیلةمقاطعة المدرسة على استخدام مؤسسة انت ورت إذا قر

  تستطیع الطلب من ضابط المحكمة بصرف شكواك.، حل األشكالبألمشاركة بأجتماع 

یوم بعد استالم  15بأكثر من  حل األشكالمقاطعة المدرسة أو تؤخر إجتماع مؤسسة إذا كنت راغب باألجتماع، ولكن ترفض 
مقاطعة مؤسسة .  إذا اجتمعتم، ولكن المرافعة، فتستطیع الطلب من ضابط المحكمة باألستمرار بأجراء  بألمرافعةاشعار طلبك 

مرافعة فمن الممكن استمرار إجراء یوم من تاریخ تسجیل الشكوى،  30برضاك خالل  مجرى القانونالمدرسة لم تحل شكوى 
.القانونيالمجرى   

عندما تحصل احدى من ھذه األحداث: ینتھي إجراء حل األشكال  

• ،حل األشكال، على أھناء فترة خطیأمقاطعة المدرسة، مؤسسة عندما تتفق انت و   
• ،حل األشكالیوم من  30بنھایة فترة    
• ، أوالوساطةبنھایة    
• موافقة اتفاقكم لحل الخالف.  وتكون ھذه "مقاطعة المدرسة على وثیقة تمليء مؤسسة ل من وعندما توقع انت ومسؤ 

محكمة للوالیة.  الحظ  انھ إذا دخلت انت ومؤسسة مقاطعة " ومن الممكن تنفیذھا من قبل محكمة فدرالیة أو التسویة
ذي  3، فبأمكان آي منكما إلغاء األتفاق  خالل حل األشكالالمدرسة على اتفاق نتیجة اجتماع  لّ من الوقت ا لیة  ایام عم

انت ومؤسسة مقاطعة المدرسة على األتفاق. وقعت  

القانون مجرى مرافعة خالل منحاز غیر مرافعة ظابط الى دالئلك قدم  6.5  
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تاریخ المرافعة، وتعیین ضابط للمرافعة،    BSEAعند تقدیمك ملف اعتراض ضمن مجرى القانون، ستحدد ال
أو المجانة  القلیلةامین أو المدافعیین ذوي التكالیف وترسل لك معلومات مفصلة عن إجراءات المرافعة وقائمة للمح

بھم نك األتصال  ّذین یمك .للمساعدة ال  
 

الى ضابط  الشھود برھان  خالل مرافعة مجرى القانون، ستقدم انت ومؤسسة مقاطعة المدرسة الدالئل وتزودا
،تستطیع: تأدیبیھ. في أي مرافعة لمجرى القانون، بشمل مرافعة متصلة بأجراءات  BSEAالمرافعة الحیادي من ال  

 
__________________ 

یوم. 30إذا اتفقت انت ومؤسسة مقاطعة المدرسة على الوساطة، فبأستطاعتكم األتفاق على استمرار الوساطة بعد مدة ال 12  
.المدرسة مرافعة ضمن مجرى القانونیتطلب جلسة لحل األشكال إذا طلبت مؤسسة مقاطعة  ال 13  

 
• ان تكون مرفق، منصح وممثل من قبل محامي و/أو مدافع،   
• أن تجلب تلمیذك الى المرافعة،   
• ان تكون المرافعة مفتوحة للجمھور،   
• ان تقدم دالئل مثل الوثائق والتقاریر،   
• ان تطلب، أو تصر خالل   حضور الشھود الى المرافعة للجواب على اسئلة،    
• وان تطلب من ضابط المرافعة  ایام عمل على األقل 5تطلع على أي دالئل أو ثوابت ستستخدم بألمرافعة قبل ان  

قذف أي دالئل قد لم تطلع علیھا، و  
• ان تحصل على تسجیل مكتوب، أو بخیارك تسجیل الكتروني، حرف بحرف عن نتائج التحقیق القضائي بدون  

كتوب، یجب ان تقدم طلب خطیأ.كلفة لك.  للحصول على سجل المرافعة الم  
 

ومن   6400-338-781على ھاتف    BSEAیمكن الحصول على معلومات اضافیة عن مرافعة المجرى القانوني من 
BSEA   :http://www.mass.gov/dala/bseaعنوان الوب ل   

 
یجب ان  . BSEA  15ال وقوانین مرافعة 14لألجراءات األداریةماساتشوستس  وستجرى المرافعات وفق قانون

ا كان قد  حل األشكالیوم من نھایة فترة  45یصدر ضابط المرافعة القرار النھائي ضمن  اعاله إال إذ لّتي شرحت  ا
منح ضابط المرافعة تمدید للوقت وفق طلب من اي من الجھتین.  سیرسل ضابط المرافعة نسخة من القرار الیك 

یجب ان كال من مؤسسة مقاطعة المدرسة واألھالي ان یلتزما بقرار ضابط المرافعة.ولمؤسسة مقاطة المدرسة.    
 

مستندأ على نتیجة التحقیق القضائي بأن حقوق    FAPEافعة عما إذا سیستلم التلمیذ یجب ان یكون قرار ضابط المر
ن مؤسسة مقاطعة المدرسة قد فشلت بأن تفي بألتزامھا تجاه تلمیذك تحت التلمیذ للتعلیم الخاص كانت قد انتھكت أو ا

ائات التعلیم الخاص (مثل فشل القوانین واألنظمة التعلیمیة الخاصة.  إذا كنت قد رفعت احتجاج عن انتھاك اجر
اقرار اجتماع فریق مناسب، حفظ رديء للسجالت، أو فشل بأتباع حدود الوقت) فمن الممكن ان یستنتج ضابط 

المرافعة ان تلمیذك لم یستلم   
FAPE  ��� ��� :فشل اتباع االجراءات  

،FAPEیتعارض من حق تلمیذك لل  •  
مشترك بألقرارات عن تعلیم تلمیذك، أوقدرتك على ان تكون مع   كثیراً یتعارض   •  
یحرم تلمیذك من فائدة التعلیم •  

 
أو ان یغییر من قبل  BSEAان قرار ضابط المرافعة ھو القرار النھائي للوكالة والیمكن إعادة النظر فیھ من قبل ال

: BSEAعلى محطة وب  16. قرارات المرافعة معلنة للجمھور العام ومتوفرة ESEال
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html  

الوالیة مكمة أو فدرالیة محكمة الى المرافعة قرار استأناف طلب  6.6    
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في محكمة  إذا تعارض أي من األھالي أو مؤسسة مقاطعة المدرسة مع قرار ضابط المرافعة، فبأستطاعتھم مراجعة القرار
یوم من القرار. 90فدرالیة أو محكمة الوالیة.  أي طلب مثل ھذا للمراجعة یجب ان یقدم ضمن   

__________________ 
14 M.G.L c.30A  

 15rules.doc-http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing  
بعد تحریر المعلومات التي تسمح بتعیین ھویة التلمیذ بسرعة.تنشر قرارات المرافعات  16  

 

CFR §300.517 34       المحامي أجور 6.7  
 
كل من الطرفین مسؤول عن الدفع على اجور محامیھم إال إذا تقرر المحكمة غیر ذلك.  إذا حصلت على نتیجة ایجابیة بقرار 

غیر  تكالیف محامیك المعقولة.   القرار ان على مؤسسة مقاطعة المحكمة دفع  17محضر محكمة، فبأمكان المحكمة مرافعة أوال
ة قضیتكك لن تستطیع الحصول على ھذه ان بمحاكم وقت الّذي انصرف  لل ر  ان تكون مؤسسة مقاطعة المدرسة قد بعد   األجو

قدمت عرض للتسویة إذا  

ایام أو اكثر قبل المرافعة 10كانت مؤسسة مقاطعة المدرسة قد قدمت عرض خطي للتسویة قبل  •  
ایام، و 10لم تقبل بألعرض ضمن  •  
نتیجة المرافعة لیست افضل من عرض التسویة •  

 

خاصة إذا ح ة ال قانونی ال كم أن یدفع المصاریف  مة محامی تأمر المحك ٍ، قد  قرار مرض المدرسة على  قاطعة  صلت مؤسسة م
بمؤسسة مقاطعة المقاطعة وذلك إذا وجدت المحكمة أن محامیكم رفع شكوى أو استمر بالمقاضاة بعد أن علم أن الشكوى ال 

تستطیع المحكمة أن تأمرك أنت أو تمت مواصلتھا لغرض غیر مالئم. و أساس لھا في الواقع، أو كانت غیر معقولة أو تافھة أو
مثالً  طلبك لجلسة محاكمة مشروعة أو تإذا قدمالمصاریف القانونیة محامیك بدع  ئم،  غرض غیر مال دعوى ل ب الحق لل لسب

.للمضایقة أو للتسبب بالتأخیر غیر الضروري أو لزیادة كلفة المقاضاة دون ضرورة  

CFR §300.148 34 ؟الدروس ثمن على تعویضك مدرستك مقاطة مؤسسة على یجب انھ وتقتعد اھلیة بمدرسة تلمیذك وضعت إذا واجباتك ھي ما      7.  

  

ھنالك بعض األحیان عندما یعتقد األھل ان المدرسة العامة التزود  للتلمیذ ویققر وضع التلمیذ بمدرسة اھلیة.  یستطیع األھل 
لكن اذا یعتقد األھل ان المدرسة العامة یجب ان تكون مسؤولة عن تسجیل التلمیذ بمدرسة اھلیة بتكلفة شخصیة في اي وقت.  

رسة األھلیة، فیجب على األھل اخبار مؤسسة مقاطعة المدرسة عن اعتراضاتھم على برنامج تكالیف تعلیم التلمیذ في المد  
،ابالغ مؤسسة مقاطعة المدرسة عن نیتھم بسحب التلمیذ وتسجیلھ بمدرسة   IEP) للتلمیذ، رفض الIEPالتعلیم الخاص ( 

لمدرسة قبل سحب التلمیذ من المدرسة . یجب على األھل ابالغ مؤسسة مقاطعة ا BSEAاھلیة، وطلب مرافعة من قبل ال
قل  ً على األ یا ماع للفریق أو خط ند آخر اجت أو ع  َ ما شفھیا ایام قبل سحب التلمیذ من المدرسة.  10العامة إ  

 
رت  نت المؤسسة قد وف كا ا  إذ رسة اھلیة  اظب مد یو یذ الّذي س الیف التلم تك دفع  زمة على  مل یست  لمدرسة ل مؤسسة مقاطعة ا

FAPE  ي خالفات بین األھل ومؤسسة مقاطعة المدرسة حول إذا كان برنامج التلمیذ یوفر للتلمیذ.  أFAPE  أو حول طلبات
ثیقة.   بھذه الو  ً ابقا لقانوني المتحدث عنھا س راءات المجرى ا إج ان تحسم خالل  برنامج األھلي یمكن  ال ة  لف لك لمالي  التعویض ا

إذا وجد ضابط المرافعة ان مؤسسة    لتلمیذك. FAPEد وفرت إذا كانت مؤسسة مقاطعة المدرسة قسیقرر ضابط المرافعة 
،وانك قد اتبعت الخطوات اعاله، وان وضع التلمیذ في مدرسة اھلیة كان   FAPEتوفر لتلمیذك ال ��مقاطعة المدرسة 

اطعة  مق ذ، من مؤسسة  می تل ال ر األعتبار كل الظروف حول سحب  نظ األخذ ب بعد  عة،  اف مر ال لب ضابط  یط فمن الممكن ان  ناسباً،  م
المدرسة على تعویضك بكل أو بجزء من تكالیف التسجیل بألمدرسة األھلیة.  

ّذي ما  8. الثانویة؟ المدرسة الى تلمیذك انتقال عن للتخطیط عملھ یجب ال  
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سنة، ویجب مناقشة ھذا األنتقال  15عندما یبلغ تلمیذك  انتقال تلمیذك الى المدرسة الثانویة عن فرصیجب ان یبدأ التخطیط 
ان تأخذ بنظر ویجب  18سھكل سنة.  یجب على مؤسسة مقاطعة المدرسة بحث احتیاجات انتقال تلمیذك معك ومع التلمیذ نف

  /بدبلوم المدرسة الثانویة أو یصل /تتخرجالمدرسة ویتخرج التلمیذة /تكملبعد أن یكمل التلمیذ /التلمیذةاألعتبار اھداف التلمیذ
 

__________________ 
 

ان یمنح اجور المحامي BSEAـ لیس بأمكان ضابط المرافعة ل 17  
الفریق لمناقشة أھداف مرحلة الدراسة بعد الثانویة واالنتقال.یجب دعوة التلمیذ لحضور اجتماع  18  

 
لتسجیل نتائج ھذا الحوار  19 استمارة تخطیط األنتقالسنة.  یجب ان تستعمل مؤسسة مقاطعة المدرسة  22 تصل الى عمر

لتلمیذك اھداف انتقالیة قابلة للقیاس لمرحلة الدراسة بعد الثانویة، اھداف وخدمات وفق تقییم   IEPیجب ان یشمل ال  السنوي.
مناسب لعاھات التلمیذ واألحتیاجات األنتقالیة.  

 
للتعیین وینھي استحقاق التلمیذ للتعلیم الخاص.  یجب ان تخبرك مؤسسة التخرج مع دبلوم المدرسة الثانویة یعتبر تغییر 

رسة إذا ومتى تتوقع تلمیذك ان یتخرج بدبلوم المدرسة الثانویة.  یجب ان یحصل ھذا الحوار خالل اجتماع الفریق مقاطعة المد
وعلى األقل بسنة واحدة قبل تخرج التلمیذ.  

المدرسة؟ قبل من المعوق التلمیذ معاقبة كیفیة  9.      34 CFR 300. 530  
 
یجب على المدارس العامة وضع إجراءات ومقاییس لضمان بیئة تعلیمة آمینة للتالمیذ.  ویتوقع من المدارس، وینبغى على 
المدارس الثانویة، ان ینشروا مبادئ السلوك لكي یعرف التالمیذ ماھو المتوقع منھم من ناحیة التصرف.  إذا تلمیذ ما أساء 

تستطیع المدرسة ان تعاقب التلمیذ.  یجب ان یكون العقاب منصف وعادل.، فالمدرسة قانون سلوكالتصرف وانتھك   
  

لمدة یجب ان التطول عن  وھذه ا  ، لمدة وجیزة لعقاب  لسبب ا یذ من المدرسة  لم فصل اي ت یف أو  ادةً، یمكن توق ایام.  قبل  10ع
لروایة جانبھ من الحدث.  خالل ان یحصل أي توقیف أو فصل، یجب ان یخبر التلمیذ عن الشيء المتھم بعملھ ویعطى فرصة 

فترة وجیزة من الفصل، لیست المدرسة ملزمة بزوید التعلیم للطالب المعاق إال إذا كانت تعمل ھذا للطالت الغیر معوقین.  
ایام خالل السنة الدراسیة، فیجب ان یستلم التلمیذ خدمات  10ألكثر من مجموع عندما ینفصل الطالب المعوق من المدرسة 

مي تعلیمی لی تة ببرنامجھ التع ثب لم انجاز األھداف ا قدم نحو  م وللت عا لیم ال تع امج ال ببرن لمشاركة  بأ تسمح لھ باألستمرار  ّتي  ة ال
الضروریة.   IEPالخاص ( خدمات  تحدید ال یذ ل لم لت ً من مدرسي ا ین المدرس مع على األقل واحد موظف ان یستشیر  ).  یجب 

خالل السنة الدراسیة وتستمر خالل بقیة فترة الفصل. التلمیذ من فصل 11یجب ان تبدأ ھذه الخدمات بألیوم   
 

اص. لتعلیم الخ ین انھم مؤھلین ل تب لّذین  قین وا لمعو لتالمیذ ا بیة خاصة ل تھذی ارس قواعد  مد تبع ال ان ت ھنالك جدول  . 20یجب 
من .  تنطبق ھذا القواعد ESE 21یوصف طریقة عمل ھذا القواعد التھذیبیة على موقع الوب ل تلمیذ  ً عند إزالة ال بیة فورا التھذی

ایام بألسنة  10 مجموع ایام متتالیة، أو إذا فصل التلمیذ ألي اسباب تھذیبیة ألكثر من 10ألكثر من  22موقعھ التعلیمي الحالي
الدراسیة وھنالك نموذج مستمر من الفصل لتصرفات مماثلة.  

 
ایام وتزودك بنسخة من ھذا  10من تعیینھ التعلیمي ألكثر من حال اتخاذ قرار فصل تلمیذك یجب ان تخبرك المدرسة 

ذي ایام من قرار المدرسة على فرض العقاب.   10للتلمیذ ضمن  IEPیجب ان یجتمع فریق   األشعار. لّ عند ھذا األجتماع ا
عالقة مباشرة أو لھ إذا كان سبب سوء التصرف   IEPستقرر انت واعضاء آخرین من فریق ال"،  تحدید المظھریسمى "

للتلمیذ.   IEPبعاھة التلمیذ، أو قد كان النتیجة المباشرة لفشل المدرسة بتزوید الخدمات الألزمة من ال  
 

المعلومات ذات ألصلھ من   IEPوعند أقراركم تحدید ألمظھر, فیجب أن تأخذون بعین أألعتبار أنتم وبقیة أعضاء فریق ال
كم ومالحظات مدرسي تلمیذكم لسلوكھ أو سلوكھا وأیة معلومات ذات صلھ أخرى لتلمیذ  IEPملف تلمیذكم بما في ذلك ال

  والتي تزودوھا انتم.
__________________ 

19  http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc  
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السلوك ال 20 دوث  ، وقبل ح ذا .  إ لخاص ّذین لم یؤھلوا بعد للتعلیم ا تالمیذ ال لیم الخاص على ال تع التھذیبیة لل القواعد  تنطبق  معین، كان األھل من الممكن ان 
ا كان الم لى مدرس التلمیذ، أو إذ ائرة الموظفین أو ا لى د اھات ا لتلمیذ ع ان من الممكن ان یكون لدى ا  ً قھم خطیا بینوا قل درس أو موظفین آخرین قد ابدوا قد 

م یكمل ھذا  للتقییم ول قد احیل  إذا كان التلمیذ  آخرین، أو  ین مشرفین  لخاص أو موظف یم ا اشرةً الى مدیر التعل ذ مب می م عن سلوك التل قھ التقییم بعد فتنطبق قل
یر  القواعد التھذیبیة للتعلیم الخاص إذا كان األھل قد رفضوا �������ھذه القواعد الخاصة.   اً غ یذ فد وجد سابق لتلم ان ا تقییم أو إذا ك لقبول على ال ا
مؤھل للتعلیم الخاص.  

12 http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.doc  

دمات ال    IEPفریق الیحدد التعیین  من قبل   22 یھ خ ّذي تزود ف لموقع ال كون في ا .  IEPوی  
 

, بعدھا IEPھذا وفي حالة تحدید ألفریق بأن سلوك ألتلمیذ لم یكن بسبب أمر لھ صلھ بعاھة ألتلمیذ أو ألفشل في عدم تطبیق أل 
ذین یقترفون نفس ألذنب. ولكن یجب على و ألعاھھ ممكن أن یعاقب بنفس أألسلوب ألذي یعاقب بھ بقیة ألتالمیذ ألذفأن ألتلمیذ 

) الذي یوضع فیھ ألتلمیذ مع ألخدمات ألتعلیمیھ ألتي یزود بھا ألتلمیذ . IAESأن یحدد ألموضع ألتربوي ألبدیل(  IEPالفریق 
ألعائد  IEPھو موقع غیر ألموقف ألحالي للتلمیذ و ألذي یمكن للتلمیذ أن یستمر باستالم خدمات تعلیمیھ حسب أل  IAESأن أل 

لھ أو لھا. ولموضفي ألمدرسھ أن یأخذو بعین أألعتبار ألظروف ألخاصھ بالتلمیذ لتحدید ما أذا كان ھنالك ضروره في 
تغییرألموقع ألمناسب للتلمیذ ذا ألعاھھ.  

 
ل في تطبیق أل ھذا وأذا حدد ألفریق بأن سلوك ألتلمیذ كان نتیجة عاھة ألتلمیذ بصوره مباشره أو غیر مباشره أو بسبب ألفش

IEP فیجب آنذاك أن یرجع ألتلمیذ ألى آخر موقع لھ حسبما كان مقر من قبل فریق أل ,IEP  اال أذا أنتم و ألفریق قررتم غیر
ھو تقییم شامل للسلوك وھو سشخص   FBAذلك. یجب كذلك تزوید ألتلمیذ بتقییم سلوك عملي. أن ألتقییم ألعملي للسلوك أو 

ألسلوك  وتغییرات ألبرناج ألتي توضع كي تتجاوب مع ألمخالفھ ألسلوكیھ كي ال تتكرر. ھذا وفي حالة ألخدمات ألداخلھ على 
أن یحدد فیما أذا كانت ھنالك   IEPیح سلوكھ, فیجب على فریق أللكون ألتلمیذ قد أعطي تقییم سلوك عملي ولدیھ خطھ لتص

وفي حالة أن ألسلوك كان نتیجة ألفشل في ألتطبیق ألصحیح . ھذا السلوكلعملیھ لتقییم الخطة اأي تغییرات ضروریھ على 
, فیجب على ألمدرسھ خطوات آنیھ لتصحیح ألخلل. IEPلل  

 
والتي نتج عنھا جرح لجسم شخص آخر  الحظو أنھ في حالة أن ألتلمیذ یكون في حوزتھ سالح أو قد أستخدم سالح أو مخدرات

بدون أألخذ   دراسيیوم  45لمدة   IAES بألأو ألى منشأه ألمدرسھ أو عند فعالیھ مدرسیھ فلمدیر ألمدرسھ وضع ألتلمیذ 
و كذلك الخدمات   IAESأل   IEPباألعتبار فیما أن ألسلوك قد حدد بأنھ ضاھره ناتجھ عن عاھة ألتلمیذ.  سیحدد فریق أل

. IAESمیھ ألمناسبھ التي سیزود بھا ألتلمیذ خالل ألفتره التي یكون تحت أل ألتعلی  

تأدیبي قرار نافئأست     9.1  

 
أذا لم یوافق ألوالدین مع قرار وضع لتلمیذه او تلمیذتھم حسب ألقواعد ألتأدیبھ أو ال یتفقون على تحدید ألظاھر , أو أذا 

أألستمرار في وضع ألتلمیذ سیؤدي ألى أحتمال حصول جرح للتلمیذ أو كانت مؤسسة مقاطعة ألمدرسھ تعتقد بأن 
كما ھو  BSEAمع أل   بطلب مرافعھ لآلخرین, فیمكن للوالدین أو لمؤسسة ألمدرسھ أن یستأنفو قرار ألتحدید وذلك

مشروح سابقا في ھذه ألوثیقھ.  
 

. ھذا وخالل 23اھر بتوقیت زمني سریعمجلس مرافعھ التخاذ قرار موضع تأدیبي أو تحدید ألظ  BSEAستشكل أل 
ألى حین أن یعطي ضابط ألمرافعھ قرارا   IAESأل  فيأستئناف ألموضع ألتأدیبي أو تحدید ألظاھر فیجب أن یبقى ألتلمیذ 

ألمدرسھ على موقع آخر للتلمیذ.  مقاطعةأو بانتھاء فترة ألعقاب, أال أذا أتفق ألوالدان و مؤسسة   
 
 

اخرى؟ مفیدة معلوماتو واألنظمة القوانین على العثور یمكن این   10.  

واألنظمة القوانین     10.1  
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ب.  یعرف 71 ماساشوستس فصل القانون العام لتستطیع الحصول على النص الكامل لقانون التعلیم الخاص للوالیھ ب
"فصل  اً ب ام الوالیة ع نون   ماساشوستس بدستور انظمة ".  یمكن العثور على انظمة الوالیة للتعلیم الخاص 766قا

)CMR  603) عند CMR 28.0  .القانون واألنظمة والمصادر المفیدة األخرى موجودة على موقع الوب لESE..24  
__________________ 

rules.doc-http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearingالمرافعة بتوقیت زمني سریع.   .BSEA  II.Cراجع قانون مرافعة   23  
42http://www.doe.mass.edu/sped/laws.html  

". القانون الفدرالي موجود  IDEAقانون التعلیم الخاص الفدرالي ھو قانون تعلیم األشخاص المعوقیین، والمعروف ب " 
بدستور األنظمة   IDEA.  یمكن العثور على أنظمة التطبیق لU.S.C. §  1400  20بدستور الوالیات المتحدة عند 

ن القانون التشریعي واألنظمة الفدرالیة ومعلومات توضیحیھ توجد نسخة م  .300، جزء 34) بفصل CFRالفدرالیة  ( 
../http://idea.ed.govعلى الوب سایت لوزارة التربیة للوالیات المتحدة عند   

 

واألستمارات الخصوصیة التربیة برنامج إجراءات دلیل    10.2  

 
 

والمجھز من قبل   IEPإجراء التعلیم الخاص (المأخوذ من دلیل ال إدارةكیفیة  عن تلخیصیة عامة یمكن العثورعلى نظرة
USDOE(  علىhttp://www.doe.mass.edu/sped/iep.  

 
توفرة على موقع الم القیاسیة  IEPوإستمارات ال   IEP، راجع دلیل منھج ال  IEPعن كیفیة تطور ال  ESEلشرح ال
ESE  :http://www.doe.mass.edu/sped/iepالوب ل  

 

المختصرة العبارات جدول     10.3  

 
األمر مسجل آدناه  ولتسھیلھنالك عدة عبارات عامة للتعلیم الخاص وتختصر بأستخدام أوائل حروف الكلمات للعبارة.  

  العبارات المختصرة المستخدمة خالل الوثیقة:
 
BSEA:  األستئناف للتربیة الممیزةمكتب  
CFR: دستور النظام الفدرالي 
CMR:  ماساشوستسدستور انظمة   
ESE:  للتربیة األبتدائیة والثانویة ماساشوستسدائرة  
FAPE: تعلیم عام مجاني مناسب 
FBA: تقییم السلوك العملي 
IAES: موقع التعلیم البدیل المؤقت 
IDEA: قانون تعلیم األشخاص المعوقین 
IEE:  التقییم التعلیمي المستقل 
IEP: برنامج التعلیم الخصوصي 
PQA: دائرة برامج تشجیع جودة ألخدمات 

الوب مواقع جدول    10.4  

 
مقاطعات مؤسسات موجھة للوالدین و ) معلومات شاملةESEتنشر إدارة ماساشوستس للتعلیم اإلبتدائى والمتوسط (

تشمل ھذه المواقع اإللكترونیة القوانین الوثیقة الصلة بالموضوع، وسیاسات  المدارس على مواقعھا اإللكترونیة لإلنترنت.
.الخاصالوكاالت، والوثائق المفیدة التي تشرح عملیة التعلیم   
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التوحد:طیف اعتالل   
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/07_1ta.html  

 
مكتب استئناف التربیة الخاصة:  

http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html 
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing-rules.doc 

http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing.doc 
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-

bsea/mediation/  
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/mediation-brochure-2012.doc  

http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-
bsea/mediation/mediation-faqs.html 

 http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/ 
:MassHealth (Medicaid)في)  للتسجیلالموافقة إلستخدام (  

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/13_1.html  
http://www.doe.mass.edu/sped/28mr/28m13.pdf(Mandated Form 28M/13)   

  تھذیب: 
 http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.doc  

./http://idea.ed.govقانون تعلیم األشخاص المعوقین:         
:(IDEA)قانون تعلیم األشخاص المعوقین بموجب  الخاصالعملیة األساسیة للتعلیم   

http://www.doe.mass.edu/sped/iep/process.doc  
برنامج التعلیم الخصوصي:  

 http://www.doe.mass.edu/sped/iep  
دلیل عملیة برنامج التعلیم الفردي:  

http://www.doe.mass.edu/sped/iep/proguide.pdf  
التقییم التعلیمي المستقل:  

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin  
مراقبة برامج التعلیم من قبل الوالدین ومن ینوبون عنھم ألغراض تقییمیة:  

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/09_2.html  
إشعار الوالدین بأسالیب الحمایة:  

http://www.doe.mass.edu/sped/prb  
وني لنظام حل مشاكل  لقان لشكوى خالل المجرى ا بأ  ً مقارنة مات  ألخد ة  :  BSEAبرامج تشجیع جود  

http://www.doe.mass.edu/sped.docs.html 
برامج تشجیع جودة ألخدمات:نظام حل مشاكل   

http://www.doe.mass.edu/pqa/prs  
قوانین وانظمة التعلیم الخاص:  

http://www.doe.mass.edu/sped/laws.html  
األھالي البدیلین والتعلیم الخاص:  

http://www.doe.mass.edu/sped/2002/news/1104memo.html  
استمارة التخطیط للتعلیم الخاص في الفترة األنتقالیة:  

http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc  
انظمة سجالت التلمیذ:  

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr23.html  
  التلمیذاألسئلة واألجوبة عن سجالت 

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23qanda.html?section. 
التخطیط االنتقالي:  

http://www.doe.mass.edu/sped/cspd/mod4.html#  


