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 التنبیھ السنوى بشأن خدمات الطالب ذوى االعاقة بمن فیھم طالب
 التعلیم الخاص و الطالب المعاقین المحمیین

 
التعلیم الخاص  (IU26) توفر المدارس العامة في فیالدلفیا والوحدات المتوسطة في فیالدلفیا 

الذین یبلغ أعمارھم ثالثة سنوات لغایة والخدمات ذات الصلة للمقیمین من األطفال المعاقین 
) أنواع اإلعاقات التي قد 1سن واحد وعشرون. الغرض من ھذه المالحظة ھو لوصف (

) برنامج التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة 2تؤھل الطفل لمثل ھذه البرامج والخدمات، (
ل ھؤالء الطالب لتحدید ) العملیة التي من خاللھا تفحص وتقیم المدارس العامة مث3المتاحة، (

 .) الحقوق الخاصة التي تتعلق بھؤالء األطفال ووالدیھم أو األوصیاء القانونیین4األھلیة، و(

  األطفال المخدومون في برامج التعلیم الخاص
 اإلعاقات من أكثر أو واحدة لدیھم الذین لألطفال التعلیم الخاص خدمات تتوفر

 :التالیة العقلیة أو الجسدیة
 التوحد •
 كفیف /أصم •
 اضطراب عاطفي •
 تلف سمعي، یشمل الطرش •
 تخلف عقلي •
 إعاقات متعددة •
 ضعف العظام •
 ضعف صحي أخر •
 إعاقة خاصة في التعلم •
 ضعف في النطق أو اللغة •
 إصابات في الدماغ،  •
 وضعف بصري، یشمل العمى •
 تأخر في النمو (في حالة طفل ما قبل المدرسة) •

 وصف برامج التعلیم الخاص
برامج التعلیم الخاص المناسبة  IU26 /المدارس العامةتوفر 

 والخدمات ذات الصلة والتي ھي:
  ; تقدم دون تكلفة لألھالي •
، مباشرة، من خالل  تقدم تحت صالحیة المدرسة •

  ;اإلحالة أو من خالل العقد
  یة التعلیم بشكل فردي لتلبیة احتیاجات الطفل •
 تعلیمیة فائدة عن سفربشكل معقول لی محسوب •

 برنامج مع توافقیل ومصمم معقول وتقدم ھادفة
 .الفردي التعلیم

 بما مؤھل، طالب كل احتیاجات تلبیة إلى الخاص التعلیمیھدف 
 الفصول فيالتعلیمات المصممة خصیصا التي تتم  ذلك في

 المؤسسات المستشفیات، المجتمع،إطارات  المنزل، الدراسیة،
 . األخرىاإلطارات و

الخدمات  النقل، وتشمل للطالب متاحةال الصلة ذات الخدمات
  مؤھلینال طالبال تساعد التياألخرى  الداعمةاإلصالحیة و

 البدني، العالج النفسیة الخدمات والسمع، النطق خدمات: األمثلة تشمل. الخاص التعلیم من االستفادةعلى 
 أو لتشخیصل الطبیة الخدمات المدرسیة، الصحةخدمات  االجتماعي، العمل خدمات المھني، والعالج

 .المساعدة التقنیة والخدمات المشورة خدمات الترفیھ، في اإلرشاد خدمات والتعلیم،إرشاد األھل  تقییم،ال

 إحالة األطفال للفحص والتقییم
 ھذه. خاص تعلیم إلى یحتاجون الذین األطفال على تعرفلل إجراءات IU26/العامة المدارسلدى 

 سائر معلمین،یمكن أن یحول ال ،في حال تم االشتباه في إعاقة". التقییم" و"الفحص"  ھي اإلجراءات
 يیعان قد طفال نإ فيلألھالي الذین یشكون  یمكن. التقییم أو/و للفحص طفلاألھالي  أو المدرسة موظفي

 مدیرب االتصال طریق عن وقت أي في تقییم أو فحصطلب  الخاص التعلیم إلى حتاجیو إعاقة من
، الصحیة السجالت مثل الفور على المتاحة البیانات مصادرمراجعة : الفحص أنشطة تشمل. المدرسة

 ؛العالج لمحاولة الطالب استجابة تحدید ؛یةالسمعالتقییمات والوظیفیة  الرؤیة والتاریخ؛ األھل مقابلة
 فریقفان  للتقییم، توصیة إلى یؤديالفحص  كان إذا. الطلبحسب  واللغة فحوصات النطق وإنجاز
 استشارةقم ب. الوالدین من مكتوب إذن دون تقییمات إجراء یمكنال . التقییماتیجري  سوف التقییم

 . المعلومات من مزید على للحصولتك مدرس مستشار

 موجزأھالیھم. یتبع و المعوقین لألطفال والحمایة الحقوق من العدید الفیدراليالوالیة والقانون  قانون یتیح
 للحقوقموجز كامل ومكتوب  على الحصوللألشخاص المھتمین  یمكن. والحمایات الحقوق لھذه

والنصائح  قانونیةال خدماتال حول المعلومات مع جنب إلى جنبا القانون، یوفرھا التي والحمایات
 .المحلیة العامة المدرسة مدیر أو الخاصالتعلیم  بمنسق االتصال طریق عن التكالیف مجانا، منخفضة

 حقوق وحمایات
 الھویة، تغیر أن تطلق أو تقترح خطیا كلما إعالمك العامة یجب على المدارس: مسبق مكتوب إشعار
 الھویة، التقییم، في تجري تغییر تطلق أو أن ترفض كلما أو تعیین الطفل أو التعلیمي البرنامج التقییم،

 مكتوب بوصف یقترن أن یجب مثل ھذا اإلشعاراألھل.  التعیین المطلوب من أو التعلیمي، البرنامج
 رفض تم لماذا إذا وجدت، والسبب نظرت، التي الرفض، الخیارات أو االقتراح وراء الكامنة لألسباب

 .الخیارات ھذه مثل

 والخدمات الخاص للتعلیم األولیة توفیرب أو تقییم إجراءب العامة المدارسأن تتقدم  یمكن ال :الموافقة
 رفض لتجاوز استماع جلسةإلى  عامة مدرسة تسعىال  قداألھل.  من خطیة موافقة دون بھا المتصلة

 . الخاص التعلیم في أولیة وضعل الوالدین موافقة

أو  نزیھ استماع ضابطمن  الموافقة بطلب أولى تقییم إلجراء الموافقة عدم تجاوز عامة مدرسةیمكن ل
إلعادة التقییم،  إذن على للحصول خطي لطلباألھل  استجابة عدم حال في. استماع جلسة بعد قاضي

 .موافقة دون المقترح التقییم إعادةب قدماأن تمضي  العامةغیر إن، یمكن للمدرسة 

 الخاص التعلیم إلى الحالیةالحاجة و األھلیة لتحدیدیجب أن تدار التقییمات  :التقییم جراءاتإ في الحمایة
 التقییمات تتكون أن یمكن ال. اللغوي أو الثقافي أو العنصري التحیز من خالیة بطریقة الصلة ذات والخدمات

ً  مقیاسا یكون أن یجب ختبارإن االو تقییم أو واحدمن اختبار   العاطفیة االجتماعیة، النفسیة، للخصائص صالحا
 للمعاییر وفقا والتقییم االختباریجب أن یدار . لقیاسل المدرسةتستخدمھ  الذي السلوك أو التعلم من غیرھا أو

 .األصلیة طفللغة الب تدار أن یجب. الناشر قبل من الموضوعة والمعاییر المھنیة
 قانون تحت ومحمیة سریةالفحص ھي  وعملیة التقییم من جزءا تشكل التي والوثائق السجالت :السریة

، المتوسطة الوحدات التعلیمیة، المناطقتحتفظ   ).FERPA( الخصوصیةحقوق األسرة التعلیمیة و
 ذوي الطالب ذلك في بما بالمدرسة، الملتحقین األطفال بجمیع تتعلق بسجالتالمتخصصة  والمدارس

 أو ،تكموافقیتم الحصول على  أن یجب. صرامة األكثر سریة في السجالت كافةب االحتفاظ یتم. اإلعاقة
 علیھا التعرف یمكن معلومات إصدار قبل ،الوالیة قانون تحت الرشد سن بلغ قد يالذ المؤھلالطفل  موافقة

 وكالة كلیجب على . 21 ھو بنسلفانیا في الرشد سن. FERPA بموجب بھ مسموح ھو ما باستثناء شخصیا،
. والتدمیر، الكشف ،تخزین، الجمعال مراحل في الشخصیة المعلومات سریة تحمي أن المشاركة الوكاالت من

 معلومات أیة سریة ضمان عن المسؤولیة المشاركة الوكاالت من وكالة كل في واحد مسؤولیجب أن یتحمل 
 بأسماء ةحالیقائمة  العام، للتفتیش المشاركة، الوكاالت من وكالة كل تحتفظ أن یجب. شخصیة تعریف

 الوصول حق لدیھم الذین الموظفین أولئك من ومناصب
 على للحصول. شخصیا علیھا التعرف یمكن معلومات إلى 

یرجع  أن یمكن الطالب، بسجالت تتعلق إضافیة معلومات
 لخدمات موجزھو فقط  اإلشعار ھذا. FERPA إلىاألھل 

 والحمایة والحقوق ،الفحص وأنشطة التقییم ،التعلیم الخاص
المعتقد أن یكونوا  واألطفال ،المعوقین باألطفال المتعلقة

 أو المعلومات من مزید على للحصولمعوقین، وأھالیھم. 
 العامة أو الخاصة المدارسفي  طفل فحص أو تقییم طلب

 قبل مالألطفال . أدناه المذكورةبمسؤول المدرسة  اتصل
)، یمكن الحصول على 5-3بسن تتراوح ما بین ( المدرسة

 طریق نع المطلوبة، التقییماتالفحوص و المعلومات،
-8054 في (Elwyn Seeds) الوین ذورمع ب االتصال

222-215. 
 معلومات إضافیة

 المتاحة الخدمات حول تفصیلیةال المطبوعة المعلومات تتوفر
 IU26/فیالدلفیا وسیاسات وبرامج الخاص التعلیم مجال في
 أيینبغي على . الطلب عند IU26/المنطقة التعلیمیة  من

 المعلومات. الطفل مدرسةیتصل بمدیر  أن مھتم شخص
  باللغة  ستقدم لكنھا اإلنكلیزیة، باللغة ھي واالتصاالت

ً  ذلك كان إذا الوالدین، قبل من المستخدمة لالتصاالت أخرى وسائط أو األصلیة  .مناسبا
 منطقة فیالدلفیا التعلیمیة: موقع على المعلومات من مزید على االطالع أیضا یمكن

https://www.philasd.org/specializedservices/ 

Office of Specialized Services (OSS) 
440 N. Broad Street, 2nd Fl. | Phila., PA 19130 | P: 215-400-4170 | Parent #: 267-784-9274 
Charter, Partnership, and New School Office 
Email: charters@philasd.org | Main office phone: 215-400-4090 
Learning Network 1 
South Phila. High | 2101 S. Broad Street, Phila., PA 19148 | P: 215-400-5043 
Learning Network 2 
Middle Years School | 4725 Fairmount Ave., Phila., PA 19139 | P: 215-400-
5043 
Learning Network 3 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | Suite 210 | P: 215-400-6147 
Learning Network 4 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | Suite 210 | P: 215-400-6147 
Learning Network 5 
Rivera Building | 2603 N. 5th Street, 5th floor, Phila., PA 19133 | P: 215-400-8050 
Learning Network 6 
Hill-Freedman | 1100 E. Mt. Pleasant Ave., Phila., PA 19150 | P: 215-400-8052 
Learning Network 7 
Grover Washington M.S. | 201 E. Olney Ave., Phila., PA 19120 | P: 215-400-8054 
Learning Network 8 
4101 Chalfont Drive, Phila., PA 19154 | P: 215-400-8056 
Learning Network 9 
Lincoln High | 3201 Ryan Ave., Phila., PA 19136 | Suite 206 | P: 215-400-5289 
Learning Network 10 
Catherine Annex | 6900 Greenway Ave., 3rd Floor, Phila., PA 19143 | P: 215-400-6113 
Learning Network 11 
Rivera Building | 2603 N. 5th Street, 5th floor, Phila., PA 19133 | P: 215-400-6113 
Learning Network 12 
Catherine Annex | 6900 Greenway Ave., 5th Floor, Phila., PA 19143 | P: 215-400-5361 
Learning Network 13 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | Suite 210 | P: 215-400-5361 
Acceleration Network 
McMichael School | 3543 Fairmount Ave., Phila., PA 19104 | P: 215-400-5289 
Innovation Network 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | P: 215-400-6792 
Opportunity Network 

440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | P: 215-400-6385 
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