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 نبذة عن التعليم الخاص

يخضع التعليم الخاص، للطالب من سن 3 سنوات إلى 21 سنة، لمتطلبات اتحادية ومتطلبات تفرضها الوالية. وُيشار إلى المتطلبات االتحادية باسم قانون تعليم 

األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )IDEA(. وُيشار إلى المتطلبات التي تفرضها الوالية باسم معايير التشغيل بشأن تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
بوالية أوهايو )معايير التشغيل بأوهايو(.

سيساعدك هذا الدليل على فهم حقوقك وكذلك حقوق طفلك وفًقا لقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ومعايير التشغيل بأوهايو. كما أنه سيزودك 
بالمعلومات والمصادر التي يمكنها أن تساعدك على فهم وسائل الدعم والخدمات المرتبطة بالتعليم الخاص الذي ُيقدم لطفلك.

كذلك يمكن أن تساعدك المنطقة التعليمية فيما يتعلق بفهم حقوقك بموجب هذا القانون. فإذا كانت لديك أي أسئلة بشأن المعلومات الواردة في هذا الدليل، ُيرجى 
التواصل مع مدير التعليم الخاص في المنطقة التعليمية.

جهة االتصال المعنية بالتعليم الخاص داخل المدرسة

المنطقة التعليمية: ُيرجى إضافة البيانات التالية إلى هذا القسم التفاعلي:

مدير التعليم الخاص:

رقم الهاتف:

عنوان البريد اإللكتروني:

 جهة االتصال المعنية بالتعليم الخاص في وزارة التعليم بأوهايو

 )الهاتف( 614-466-2650

 )الهاتف المجاني( 877-644-6338

 )الفاكس( 614-728-1097

 25 شارع ساوث فرونت، البريد الداخلي 409

 كولومبوس، أوهايو 43215

Exceptionalchildren@education.ohio.gov 

 للمتصلين الذين يستخدمون آلة طابعة عن ُبعد )TTY(، ُيرجى االتصال بخدمة الترحيل بأوهايو على الرقم 750-0750 )800(.

http://bit.ly/2hgiNa1 لالطالع على بيانات جهات االتصال األخرى

mailto:Exceptionalchildren%40education.ohio.gov?subject=
http://bit.ly/2hgiNa1
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مقدمة دليل حقوق أولياء األمور

يحمي قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )IDEA( حقوق الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم. وسيوضح لك الدليل هذه 
الحقوق. ويجب أن تعطيك المدرسة نسخة من هذا الدليل كل عام إذا كان طفلك يتلقى خدمات التعليم الخاص. كذلك يجب أن تحصل على نسخة من 

الدليل في الحاالت اآلتية: 

إذا طلبت إجراء تقييم لطفلك ألنك تعتقد أنه قد يكون من ذوي االحتياجات الخاصة. 	 

إذا طلبت المنطقة التعليمية إجراء تقييم لطفلك ألنهم يعتقدون أنه قد يكون من ذوي االحتياجات الخاصة. 	 

إذا )قدمت( شكوى – مكتوبة – إلى مكتب األطفال االستثنائيين التابع لوزارة التعليم بأوهايو وكانت هذه أول شكوى تقدمها في العام الدراسي.	 

إذا )قدمت( طلًبا – مكتوًبا – إلى مكتب األطفال االستثنائيين التابع لوزارة التعليم بأوهايو إلجراء جلسة استماع قانونية بخصوص تعليم طفلك، 	 
وكان ذلك أول طلب تقدمه في السنة الدراسية.

إذا فصلت المدرسة طفلك ألسباب تأديبية )سلوكية( – وكان طفلك قد سبق فصله من المدرسة لمدة 10 أيام أو أكثر خالل السنة الدراسية الحالية.	 

في أي وقت تطلب فيه نسخة من الدليل.	 
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معلومات عامة

المقصود بالموافقة المستنيرة من أولياء األمور هو أن تقدم أنت أو ولي األمر البديل الذي تعينه المنطقة التعليمية أو كالكما 

تصريًحا كتابًيا للمنطقة التعليمية يسمح لها باتخاذ إجراء معين. ويعني ذلك التصريح أيًضا أنَّ المنطقة التعليمية قد زودتك 

بالمعلومات الالزمة عن اإلجراء المقترح. وال بد أن تحصل منك المنطقة التعليمية على هذا التصريح الكتابي لكي تقوم بأمور 

معينة تتعلق بالتعليم الخاص الذي يتلقاه طفلك. يجب أن تحصل المنطقة التعليمية على تصريح كتابي منك في الحاالت التالية:

 قبل أن تجري المنطقة أول تقييم لطفلك 	 
لتحدد ما إذا كان طفلك يحتاج إلى تلقي التعليم الخاص والخدمات المرتبطة به أم ال.

قبل أن تبدأ المنطقة في أن تقدم لطفلك خدمات التعليم الخاص الواردة في برنامج التعليم الفردي األول الخاص به، 	 
.)IEP( وُيعرف أيًضا باسم برنامج

قبل أن تجري المنطقة التعليمية إعادة تقييم لطفلك لمعرفة ما إذا كانت احتياجاته قد تغيرت أم ال.	 

قبل أن تجري المنطقة التعليمية تقييمات إضافية لطفلك. مثل تقييم السلوك الوظيفي. 	 

قبل أن تغير المنطقة التعليمية الموضع التعليمي لطفلك. وال يعني ذلك بالضرورة تغيير المكان، وإنما تغيير البرنامج 	 
التعليمي لطفلك.

قبل أن تقدم المنطقة التعليمية معلومات عن طفلك ألي شخص بخالف َمن يحق لهم ذلك بموجب قوانين الوالية أو 	 
القوانين االتحادية.

الموافقة المستنيرة من أولياء األمور

من هو ولي األمر البديل؟

ولي األمر البديل هو فرد يمثل طفل من ذوي 

االحتياجات الخاصة في كل الشؤون المرتبطة بأحقيته 

في الحصول على خدمات التعليم الخاص.

تعين المنطقة التعليمية التي يتبع لها محل إقامتك ولي 

أمر بديل في حالة حدوث أي مما يلي:

 تعذر التعرف على ولي األمر األصلي.	 

 تعذر تحديد موقع ولي األمر األصلي بعد أن بذلت 	 

المنطقة التعليمية جهوًدا معقولة في ذلك.

 عندما يكون الطفل أحد الشباب المشردين الذين 	 

ال يعيشون برفقة أحد.

عندما يكون الطفل خاضًعا لوصاية الوالية.	 

ال ُيشترط الحصول على الموافقة المستنيرة من أولياء األمور في أيٍ من الحالتين التاليتين:

عندما تراجع المنطقة التعليمية معلومات الطالب الحالية ضمن عملية التقييم أو إعادة التقييم.	 

عندما تجري المنطقة التعليمية لطفلك أحد التقييمات التي يخضع لها جميع الطالب. 	 
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قبل أن تعطي موافقتك المستنيرة بصفتك ولي أمر، يجب أن تتأكد مما يلي:  

أّن المنطقة التعليمية قد استخدمت لغتك األم أو غيرها من وسائل التواصل التي تفهمها لكي تقدم لك جميع المعلومات التي تحتاجها التخاذ أي قرار.  	 

أنك تفهم النشاط المقترح وتوافق بصورة كتابية على أن تنفذه المنطقة التعليمية، ويجب أن يرد في الموافقة التي توقعها توضيح للنشاط المقترح وكذلك لسجالت طفلك التي سيجري 	 
إطالع الغير عليها وبيان من سيطلع عليها. 

أنك تدرك أن موافقتك طوعية وأنك تستطيع إلغاء هذه الموافقة في أي وقت. 	 

أنك تدرك أنه في حالة سحب الموافقة، ال يترتب على ذلك أن تلغي المنطقة التعليمية أي إجراء اتخذته في الفترة ما بين إعطاء الموافقة وسحبها.	 

الشروط المنصوص عليها في قسم اإلشعار الكتابي المسبق في الصفحة 9 من هذا الدليل. 	 

سحب الموافقة  

سحب الموافقة يعني إلغاء التصريح الذي أعطيته. ويمكنك سحب موافقتك في أي وقت تقرر فيه أنك لم تعد ترغب في أن يتلقى طفلك خدمات التعليم الخاص الواردة في برنامج التعليم الفردي 

الخاص به. ويجب أن يجري إلغاء الموافقة بصورة كتابية. 

يترتب على ذلك ما يلي:

يجب أن تتوقف المنطقة التعليمية عن توفير خدمات التعليم الخاص الواردة في برنامج التعليم الفردي لطفلك، لكن قبل التوقف عن تقديم الخدمات، يجب على المنطقة التعليمية أن 	 
ترسل إليك إشعاًرا كتابًيا يفيد بتوقفها عن تقديم الخدمات. وُيسمى اإلشعار الذي ترسله لك المنطقة التعليمية اإلشعار الكتابي المسبق. ويجب أن يستوفي اإلشعار الكتابي المسبق جميع

 

فور أن ترسل إليك المنطقة التعليمية إشعاًرا كتابًيا مسبًقا يفيد بتوقف المنطقة عن تقديم خدمات التعليم الخاص لطفلك وفور أن تتوقف الخدمات، لن تعامل المنطقة التعليمية طفلك على أنه 

مستحق لتلقي خدمات التعليم الخاص وسوف تعامله كأي طفل ملتحق بالتعليم العام.
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أن يكون طفلك مستحًقا يعني أن طفلك قد ُوجد أنه يحتاج إلى خدمات تعليمية معينة نظًرا ألنه يعاني من إعاقة أو أكثر. ويقضي 

قانون قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )IDEA( بأن يتلقى الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة التعليم الخاص 

أو الخدمات المرتبطة به أو كال األمرين. ولكي يعامل طفلك على أنه من ذوي االحتياجات الخاصة بموجب هذا القانون، يجب 

أن يكون بحاجة إلى التعليم الخاص أو الخدمات المرتبطة به أو كال األمرين ألنه يعاني من إعاقة أو أكثر من فئات اإلعاقات 

التالية:

اإلعاقة الذهنية 	 

اإلعاقة السمعية	 

إعاقة اللغة أو الكالم 	 

اإلعاقة البصرية 	 

االضطراب االنفعالي	 

إعاقة في العظام 	 

التوحد 	 

إصابات الدماغ الرضية 	 

اإلعاقات الصحية األخرى	 

الصعوبة النوعية في التعلم	 

الصمم 	 

الصمم والعمى	 

اإلعاقات المتعددة	 

 تأخر النمو. 	 

هل طفلك مستحق لتلقي التعليم الخاص؟

 اللغة األم أو غيرها من 
وسائل التواصل

يجب أن تكون جميع االجتماعات التي تحضرها 

وجميع التقييمات التي يخضع لها طفلك وجميع 

اإلشعارات التي تتسلمها بلغتك األم أو بغيرها من 

وسائل التواصل التي تستخدمها. 

يجب أن تكون جميع االختبارات والمواد المستخدمة 

في تقييم طفلك باللغة األم للطفل، أو بغيرها من وسائل 

التواصل التي تعطي المنطقة التعليمية معلومات دقيقة 

عما يعرفه الطفل وما يستطيع إنجازه من النواحي 

األكاديمية والنمائية والوظيفية، ما لم يكن من الواضح 

أن المنطقة ال تستطيع تقديم ذلك أو إدارته.

اطلب من المنطقة التعليمية تقييم طفلك

إذا كنت تعتقد أّن طفلك ربما يعاني من إعاقة تؤثر في تعليمه، يمكنك أن تطلب من المنطقة التعليمية تقييم طفلك لتحديد ما إذا كان مستحًقا لتلقي التعليم الخاص أم ال )أي التعامل 

معه على أنه طفل من ذوي االحتياجات الخاصة بموجب قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )IDEA((. كذلك يمكن أن تطلب منك المنطقة التعليمية في أي وقت أن 

يخضع طفلك للتقييم إذا كان الموظفون بالمنطقة التعليمية يعتقدون أنَّ طفلك ربما يحتاج إلى التعليم الخاص. وفي كلتا الحالتين، بعد أن تحصل المنطقة التعليمية على موافقتك 

الكتابية، يجب أن تنتهي من التقييم األولي خالل 60 يوًما. 

عندما يكون الطفل خاضًعا لوصاية الوالية

إذا كان الطفل خاضًعا لوصاية الوالية وال يعيش مع ولي أمره، فإن المنطقة التعليمية غير ملزمة بالحصول على موافقة ولي األمر إلجراء التقييم األولي لتحديد ما إذا كان الطفل يعاني 

من إعاقة في الحاالت اآلتية:

إذا لم تستطع المنطقة التعليمية العثور على ولي األمر، رغم أنها بذلت جهدها في سبيل ذلك في حدود المعقول.	 

عند إنهاء حقوق ولي األمر.	 

عند منح أحد القضاة حقوق ولي األمر إلى شخص آخر يوافق على إجراء التقييم األولي. 	 
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ُيعرف التقييم التعليمي المستقل )IEE( أيًضا باسم التقييم الخارجي. وال تتحمل المنطقة التعليمية نفقات هذا التقييم الخارجي إال إذا كانت المنطقة قد أجرت تقييمها لطفلك لكنك لم توافق على نتائج 

ذلك التقييم. والغرض من التقييم الخارجي هو معرفة ما إذا كان طفلك يحتاج إلى التعليم الخاص أو إلى االستمرار فيه أم ال. ويجب أن يكون الشخص الذي ُيجري التقييم الخارجي ال يعمل في 

المنطقة التعليمية. وبصفتك ولي أمر الطالب، يحق لك في أي وقت أن تطلب إجراء تقييم خارجي لطفلك وتتحمل نفقاته. وعندما تعترض على تقييم المنطقة التعليمية وتطلب إجراء تقييم خارجي، 

يجب أن تسارع المنطقة التعليمية إلى اتخاذ أحد اإلجراءين اآلتيين دون تأخير غير ضروري:  

يجب أن تخبرك المنطقة التعليمية باألماكن التي يمكنك الحصول منها على تقييم خارجي لطفلك، إضافًة إلى المعايير الالزمة التي يجب أن تتوفر لكي تتحمل المنطقة التعليمية نفقات 	 
التقييم. وفور أن توافق المنطقة التعليمية وتحصل على التقييم الخارجي، يجب على المنطقة التعليمية أن تتحمل التكلفة. 

)انظر الصفحة 12( ألنها ال توافق على طلب 	 

)IEE( التقييم التعليمي المستقل 

 
يجب أن تتقدم المنطقة التعليمية بطلب إلى مكتب األطفال االستثنائيين التابع لوزارة التعليم بأوهايو من أجل عقد جلسة استماع قانونية 

إجراء التقييم الخارجي الذي تقدمت به. وذلك ألنَّ المنطقة التعليمية ترى أنَّ التقييم الذي أجرته لطفلك كان مناسًبا.

 معايير التقييمات الخارجية

تنطبق المعايير ذاتها التي تخضع لها التقييمات التي تجريها المنطقة التعليمية على التقييمات الخارجية التي يرتب لها أولياء األمور وتتحمل المنطقة التعليمية تكاليفها. ومن هذه المعايير: المكان 

الذي يذهب إليه طفلك إلجراء التقييم وخبرة الشخص الذي يفحص طفلك. ويجب أن تتحمل المنطقة التعليمية النفقات الكاملة للتقييمات التي تستوفي معايير المنطقة التعليمية. 

إذا طلبت إجراء تقييم خارجي لطفلك، فقد تسألك المنطقة التعليمية عن أسباب عدم موافقتك على تقييم المنطقة لطفلك )أي سبب رغبتك في إجراء تقييم خارجي(، لكن ليس عليك إبداء هذه 

األسباب إذا لم تكن ترغب في ذلك. وال يحق لك الحصول إال على تقييم خارجي واحد على حساب المنطقة التعليمية في كل مرة تجري فيها المنطقة التعليمية تقييًما ال توافق عليه. 

فور إجراء تقييم خارجي لطفلك يستوفي معايير المنطقة التعليمية، بصرف النظر عن كونه على نفقتك الخاصة أو على نفقة المنطقة التعليمية، يجب على المنطقة التعليمة أن تدرس نتائج ذلك التقييم 

.)FAPE( وتحدد الكيفية التي يمكن أن توفر بها لطفلك التعليم العام المجاني المناسب

ويوضح المخطط التالي االحتماالت المختلفة التي تحدث عندما تطلب إجراء تقييم خارجي 

تطلب من المنطقة التعليمية أن 
تتحمل نفقات تقييم تعليمي مستقل 

)تقييم خارجي(

توافق المنطقة التعليمية على طلبك وتخبرك 
توفر المنطقة التعليمية تقييًما خارجًيا على نفقتها.بالترتيبات الالزمة إلجراء ذلك التقييم الخارجي.

أجريت التقييم الخارجي بالفعل، وتريد من المنطقة 
التعليمية أن تتحمل التكاليف، توافق المنطقة التعليمية على 

نتائج التقييم.
تعوضك المنطقة التعليمية عن التكاليف التي أنفقتها على التقييم الخارجي.

ال تعتقد المنطقة التعليمية أّنه من الضروري إجراء 
تقييم خارجي. تطلب المنطقة التعليمية عقد جلسة 
استماع قانونية لتشرح فيها أسباب اقتناعها بأّن 

 التقييم الذي أجرته المنطقة لطفلك 
كان مناسًبا.

إذا قرر مسؤول الجلسة أنَّ التقييم الذي أجرته المنطقة التعليمية كان مناسًبا، ال يزال 
بإمكانك أن تطلب إجراء تقييم خارجي لطفلك، على أن تتحمل أنت تكاليفه.

إذا قرر مسؤول الجلسة أنَّ التقييم الذي أجرته المنطقة التعليمية غير مناسب، 
ستتحمل المنطقة التعليمية تكاليف التقييم الخارجي.

أجريت التقييم الخارجي بالفعل، لكن المنطقة 
التعليمية طلبت عقد جلسة استماع قانونية لتوضح 

فيها أّن التقييم الخارجي ال يستوفي المعايير.

إذا قرر مسؤول الجلسة أنَّ التقييم الذي رتبت له كان مناسًبا، سُيلزم المنطقة التعليمية بأن تتحمل 
تكاليف التقييم الخارجي.

إذا قرر مسؤول الجلسة أنَّ التقييم الذي رتبت له غير مناسب، فلن يطلب من المنطقة التعليمية أن 
تتحمل تكاليف التقييم الخارجي.
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نظرة عامة

يجب أن ترسل إليك المنطقة التعليمية إشعاًرا كتابًيا )ُيسمى اإلشعار الكتابي المسبق( خالل فترة كافية من الوقت قبل 

أن تقترح أو تمتنع عن اتخاذ إجراءات معينة، منها بدء المنطقة التعليمية في تحديد احتياجات طفلك أو تقييمه أو تحديد 

الموضع التعليمي له أو تغيير أي من ذلك أو توفير المنطقة التعليمية لتعليم عام مجاني مناسب لطفلك. واإلشعار الكتابي 

المسبق هو نموذج من النماذج المطلوبة للتعليم الخاص. 

اإلشعار الكتابي المسبق

محتويات اإلشعار الكتابي المسبق

يجب أن يحتوي اإلشعار الكتابي المسبق على تفاصيل كافية تسمح لك بأن تشارك على علم في القرارت المتعلقة بخدمات 

التعليم التي يتلقاها طفلك. وعلى وجه التحديد، يجب أن يشمل اإلشعار الكتابي المسبق محتويات معينة يوضحها المربع 

الوارد في يسار الصفحة. 

إشعار كتابي مسبق بلغة مفهومة

يجب كتابة اإلشعار الكتابي المسبق بلغة يفهمها عموم األفراد كما يجب أن يكون مكتوًبا بلغتك األم أو بغيرها من وسائل 

التواصل التي تفهمها، إال إذا كان من الواضح أن ذلك غير ممكن. 

إذا كانت اللغة األم لولي األمر أو وسيلة التواصل التي يفهمها ليست لغًة مكتوبة، يجب على المنطقة التعليمية اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لترجمة اإلشعار الكتابي المسبق شفهًيا، أو بغير ذلك من الطرق المفهومة، إلى اللغة األم لولي األمر 

أو وسيلة التواصل األخرى. وستكون المنطقة التعليمية ملزمة بتقديم إفادًة مكتوبة بأنه قد تمت ترجمة اإلشعار الكتابي 

المسبق بطريقة مناسبة وأّن ولي األمر قد فهم محتوياته.

المسبق  الكتابي  اإلشعار  يشمل  أن   يجب 
يلي:  ما 

 توضيح اإلجراء الذي سوف تتخذه المنطقة 	 
التعليمية أو الذي ترفض اتخاذه. 

 شرح األسباب التي تدفع المنطقة التعليمية التخاذ 	 

هذا اإلجراء أو رفضه.

 بياًنا بكل إجراء أو سجل أو تقرير تقييم استعانت 	 

به المدرسة التخاذ قرارها.

 بياًنا يوضح حماية حقوق أولياء األمور بموجب 	 
الضمانات اإلجرائية الواردة في قانون تعليم األفراد 

ذوي االحتياجات الخاصة، إذا لم يكن اإلشعار 
الكتابي المسبق هو اإلحالة األولى لتقييم طفلك، 

وهي الطريقة التي يمكن لولي األمر من خاللها 
الحصول على بيان بالضمانات اإلجرائية.

 المصادر التي يستطيع أولياء األمور االتصال بها 	 

لمساعدتهم على فهم متطلبات قانون تعليم األفراد 

 .)IDEA( ذوي االحتياجات الخاصة

 توضيح الخيارات األخرى التي درسها فريق 	 
برنامج التعليم الفردي وأسباب رفض هذه 

الخيارات.

 توضيح العوامل األخرى ذات الصلة بقرار المنطقة 	 
التعليمية سواء بالقبول أو الرفض. 
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السجالت التعليمية

قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة )FERPA( هو قانون اتحادي يمنح أولياء األمور حقوًقا معينة في ما يتعلق 

بفحص السجالت التعليمية ألطفالهم ومراجعتها. وتنتقل الحقوق التي يمنحها قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة من 

أولياء األمور إلى األبناء عندما يبلغون سّن 18 عاًما أو يبدأون في مرحلة ما بعد الدراسة الثانوية )مثل الكلية أو الجامعة(، 

أيهما أسبق. 

ما المقصود بالسجالت التعليمية؟

يتوقف تمتع معلومات معينة عن الطالب بالحماية بموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة على ما إذا كانت 

تلك المعلومات تستوفي تعريف السجالت التعليمية أم ال. ويعّرف قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة السجالت 

التعليمية على النحو التالي:

السجالت التي ترتبط ارتباًطا مباشًرا بطالب بعينه. في بعض األحيان، تسميها المدارس معلومات التعريف 11.1
الشخصي. 

 السجالت التي تحتفظ بها أي هيئة أو مؤسسة تعليمية )على سبيل المثال، المنطقة التعليمية( أو أي طرف يعمل 11.2

 لدى تلك الهيئة. 

طرق االحتفاظ بالسجالت وسريتها

يمكن االحتفاظ بالسجالت بطرق متعددة، منها على سبيل المثال ما يلي:

الكتابة بخط اليد.	 

النسخ المطبوعة.	 

الكمبيوتر.	 

شريط صوتي أو شريط فيديو.	 

فيلم أو ميكروفيلم أو ميكروفيش.	 

سجالت الطالب سرية، أي أنها خاصة. ويجب على المنطقة التعليمية أو الهيئة حماية خصوصية السجالت التعليمية 

 لطفلك عندما تجمعها أو تخزنها أو تصدرها أو تدمرها. 

االطالع على السجالت

مراجعة سجالت طفلك

يجب أن تسمح لك المنطقة التعليمية بمراجعة السجالت التعليمية لطفلك بدون أي تأخير غير ضروري وقبل عقد أي 

اجتماع بشأن برنامج التعليم الفردي أو أي جلسة استماع قانونية تشترك فيها. يجب أن تسمح لك المنطقة التعليمية 

باالطالع على السجالت التعليمية لطفلك خالل 45 يوًما من تاريخ تقديم طلبك، ويجب أال تطول المدة عن ذلك. 

ال يحق لك سوى مراجعة المعلومات الخاصة بطفلك فقط. ويحق لك أن تطلب من المدرسة تفسير السجالت التعليمية 

لطفلك. كما يحق لك أن تعّين شخًصا )كمحامي أو صديق( ينوب عنك في فحص السجالت. 

يجوز للمنطقة التعليمية أن توفر لك نسًخا من السجالت التعليمية لطفلك، لكن يجب عليها القيام بذلك إذا كان عدم توفير 

هذه النسخ يمنعك من ممارسة حقك في االطالع على هذه السجالت. ويحق لك دوًما استالم نسخ من هذه السجالت على 

نفقتك الخاصة.

يلي: ما  الشخصية  التعريف  معلومات  تشمل 

اسم طفلك.	 

اسم أحد أفراد األسرة. 	 

 عنوان طفلك أو عنوان األسرة.	 

 رقم تعريف شخصي، مثل رقم التأمين االجتماعي 	 

لطفلك أو رقم الطالب؛ أو سجل المقاييس الحيوية.

 طرق أخرى يمكن من خاللها التعرف على طفلك 	 

مثل تاريخ أو مكان الميالد أو اسم األم قبل الزواج 

أو العرق أو الفئة اإلثنية.

 المعلومات األخرى التي ترتبط، وحدها أو مع غيرها 	 

من المعلومات، بطالب محدد وتسمح لشخص ما في 

مجتمع المدرسة ممن ليسوا على معرفة شخصية 

بالظروف ذات الصلة بالتعرف على الطالب بدرجة 

كافية من التأكيد.

 المعلومات التي يطلبها شخص ما وتعتقد المدرسة 	 

أنه على علم بهوية الطفل. 

 األمثلة األخرى التي ينص عليها قانون 	 

الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة.
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التغيير في السجالت التعليمية

يحق لك أن تطلب من المنطقة التعليمية أن تغير أي معلومات خاطئة أو مضللة ترد في السجالت التعليمية لطفلك. وال يجب على المدرسة تغيير السجالت التعليمية وفًقا لطلبك )ألنك طلبت 

ذلك(، لكن يجب على المدرسة أن تنظر في طلبك. فإذا قررت المدرسة عدم تغيير سجالت الطفل بالصورة التي طلبتها، يجب عليها أن تخبرك بأنك تتمتع بالحق في طلب جلسة استماع 

لمناقشة ذلك األمر. 

بعد جلسة االستماع، إذا لم تتخل المدرسة عن قرارها بعدم تغيير السجالت، يحق لك أن تدرج بيانك عن الموضوع في سجالت الطفل؛ ويجب أن يظل هذا البيان جزًءا من سجالت الطفل. وال 

ُيتاح لك خيار كتابة بيان وإدراجه في سجالت الطفل إال إذا كانت السجالت تحتوي على معلومات خاطئة. وال يمكنك استخدام هذا البيان للطعن في الدرجات التي حصل عليها طفلك أو في 

رأي أحد األفراد أو في قرار موضوعي اتخذته المدرسة بشأن طفلك.

مشاركة السجالت التعليمية

في العادة، يجب على المنطقة التعليمية أن تحصل على موافقتك إذا كانت ترغب في مشاركة السجالت التعليمية لطفلك مع شخص آخر غيرك؛ لكّن هناك بعض الحاالت التي ال تستلزم 

الحصول على موافقتك. لمعرفة المزيد عن الحاالت التي ال يجب فيها على المنطقة التعليمية أن تحصل على موافقتك الكتابية لمشاركة السجالت، راجع اإلرشادات العامة ألولياء األمور في ما 

.www.ed.gov يتعلق بقانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة الموجود على موقع وزارة التعليم على هذا الرابط

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/parents.html
http://www.ed.gov
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/parents.html


12دليل حقوق أولياء األمور بشأن التعليم الخاص  أبريل 2017   

تسوية النزاعات  

 إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن التعليم الذي يتلقاه طفلك ذو االحتياجات الخاصة، فالخطوة األولى هي أن تتعاون مع المنطقة التعليمية. 

 يمكنك أن تبدأ بالتواصل مع معلم طفلك أو مدير التعليم الخاص بالمنطقة التعليمية، وأن تخبر الشخص الذي تتواصل معه بما يساورك من مخاوف. 

إذا لم تتفق مع المنطقة التعليمية بشأن األمور التي تقلق بشأنها، فدائًما ما توجد وسائل يمكن أن تعمال عليها مًعا لحل المشكلة.

وُيشار إلى هذه اإلجراءات بأسماء رسمية قد تستخدمها المنطقة التعليمية، لكّن هذا الدليل سيساعدك على استيعاب معاني هذه األسماء وكيف تتمّكن أنت والمدرسة من مساعدة طفلك. وسيوضح القسم 

التالي هذه اإلجراءات أو الوسائل التي يمكنك استخدامها للتعاون مع المنطقة التعليمية.

إجراءات تسوية النزاعات  

المراجعة اإلدارية

إن كنت ال تتفق مع قرار المنطقة التعليمية بخصوص التعليم الذي يتلقاه طفلك ذو االحتياجات الخاصة، يمكنك تقديم شكوى إلى إدارة المنطقة التعليمية. واستجابًة لذلك، سيقوم المشرف على المنطقة 

التعليمية )أو من ينوب عنه( بإجراء مراجعة إدارية. وقد تتضمن هذه المراجعة جلسة استماع إدارية. 

ويجب أن تكون المراجعة وجلسة االستماع اإلدارية - إذا ُعقدت أي منهما - في وقت ومكان يناسب جميع األطراف المشاركة. ويحق لك وللمنطقة التعليمية دعوة أطراف أخرى للمشاركة في المراجعة 

اإلدارية أو جلسة االستماع اإلدارية. فيمكنك مثالً، دعوة غيرك من أفراد األسرة أو أحد األصدقاء أو شخص مطلع بشأن أمور التعليم الخاص أو أحد المحامين. وإذا كان طفلك يتلقى تعليًما تابًعا ألحد 

برامج مجلس المقاطعة إلعاقات النمو أو غيره من هيئات التعليم العام يجب على المنطقة التعليمية أن تتشاور مع المجلس أو الهيئة فيما يخص المراجعة اإلدارية.

وعند مراجعة الوضع، يجب بذل جميع الجهود لتسوية الخالف بشأن تعليم طفلك. سيستمع المشرف )أو من ينوب عنه( إلى كال الطرفين ويتخذ قراًرا؛ وعندها يجب على المشرف أن يرسل إليك 

إشعاًرا كتابًيا بهذا القرار. ويجب أن يكون ذلك خالل 20 يوًما من التاريخ الذي أبلغت فيه المنطقة التعليمية بما يثير قلقك. 

إجراءات إضافية يمكنك اتخاذها

إذا كنت قد استكملت هذا اإلجراء، ولم تتفق أنت والمنطقة التعليمية بعد على كيفية تسوية المشكلة، توجد المزيد من اإلجراءات التي يمكنك اتخاذها. وليس شرًطا أن تطلب إجراء المراجعة اإلدارية قبل 

اللجوء إلى غيرها من إجراءات تسوية النزاعات، لكننا ُنوصى بذلك. ومن الخيارات األخرى التي يمكنك استخدامها لتسوية المشكلة، أن يتدخل مكتب األطفال االستثنائيين التابع لوزارة التعليم بأوهايو 

ويساعدك في طلبك بشأن األدوات األخرى التي يمكن أن تساعدك في تسوية مشكالتك ومخاوفك. كما يمكن أن تساعدك الهيئات التالية: 

 فريق الدعم المحلي بالوالية )المنطقة #_____________( )رقم الهاتف # __________________________(. 	 
سيتعاون معك مستشار أولياء األمور واألسرة من فريق الدعم بالوالية.

المرشد المحلي ألولياء األمور في المنطقة التعليمية، إن وجد.	 

يقدم المرشد المحلي ألولياء األمور المعلومات والدعم للمناطق التعليمية ولألسر التي يكون لديها طفل من ذوي االحتياجات الخاصة. ومرشد أولياء األمور هو موظف يعمل لدى  —
المنطقة التعليمية وهو أيًضا ولي أمر لطفل من ذوي االحتياجات الخاصة. 

لمزيد من المعلومات ُيرجى التواصل مع ________________________________________________. —

 	)OCECD( اتحاد أوهايو لتعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

اتحاد أوهايو لتعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة منظمة غير ربحية على مستوى الوالية تساعد أسر األطفال أو الشباب من ذوي االحتياجات الخاصة في والية أوهايو، كما تساعد  —
المعلمين والهيئات التي تقدم لهم خدماتها. وتستهدف برامج اتحاد أوهايو لتعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مساعدة أولياء األمور على أن يكونوا ممثلين واعين وفاعلين ألبنائهم 

في جميع األماكن التعليمية.   

 لمزيد من المعلومات، تواصل مع اتحاد أوهايو لتعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة على الرقم 5452-382 )740( أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني على هذا الرابط —
 www.ocecd.org.

http://www.ocecd.org
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التسوية المبكرة للشكاوى هي أن تحاول تسوية خالفاتك مع المنطقة التعليمية بطريقة غير رسمية وقبل استخدام خيارات تسوية النزاعات األخرى. سيتعاون معك أحد الموظفين في مكتب 

األطفال االستثنائيين التابع لوزارة التعليم بأوهايو لكي يساعدك على معالجة أسئلتك ومخاوفك فيما يتعلق بتعليم طفلك. 

وتشّجع وزارة التعليم بأوهايو على التسوية المبكرة للشكاوى قبل اللجوء إلى المزيد من اإلجراءات الرسمية مثل الشكاوى الكتابية أو جلسات االستماع القانونية. يمكنك التواصل مع أحد 

الموظفين في مكتب األطفال االستثنائيين التابع لوزارة التعليم بأوهايو لكي يساعدك على معالجة أسئلتك ومخاوفك فيما يتعلق بتعليم طفلك. للتحدث مع أحد الموظفين بشأن التسوية المبكرة 

للشكاوى، ُيرجى االتصال بالوزارة عن طريق:

الهاتف: 2650 466 )614( أو الهاتف المجاني 6338 644 )877( أو 	 

 	.exceptionalchildren@education.ohio.gov :البريد اإللكتروني

التسوية المبكرة للشكاوى

إذا كانت لديك مخاوف بشأن تقييم طفلك أو إعادة تقييمه لتلقي التعليم الخاص أو كانت لديك مخاوف بشأن برنامج التعليم الفردي لطفلك، فقد يكون خيار "التسهيل" مفيًدا لك. 

وُيقصد بالتسهيل أن تطلب من الوزارة عمل الترتيبات الالزمة لحضور وسيط التسهيل الجتماع تقييم طفلك أو اجتماع فريق التعليم الفردي )الذي تكون عضًوا فيه(. كذلك يمكن أن تقدم المنطقة 

التعليمية طلًبا إلى الوزارة لحضور وسيط التسهيل في أحد االجتماعات المتعلقة بالتعليم الخاص لطفلك. ويجب أن يوافق كالكما على حضور وسيط التسهيل في االجتماع.

التسهيل

الغرض من التسهيل

يحدث التسهيل في اجتماع فريق، مثل اجتماع فريق برنامج التعليم الفردي أو اجتماع التخطيط للتقييم أو اجتماع فريق التقييم. ووسيط التسهيل هو طرف ثالث محايد ال يكون عضًوا في الفريق 

وال يشارك في اتخاذ قرارات الفريق؛ وإنما يساعد الفريق على أن يعمل بصورة إيجابية وأال يحيد تركيزه عن الطالب. ووسطاء التسهيل هم وسطاء محترفون تلقوا تدريًبا في عمليات التعليم 

الخاص لدى مكتب األطفال االستثنائيين.

يمكنك أن تطلب االستعانة بوسيط التسهيل في أي وقت، لكن عندما تتقدم بذلك الطلب، يجب أن توافق أنت والمنطقة التعليمية على المشاركة. فإذا اتفقتما على وجود وسيط التسهيل، سيوفر مكتب 

األطفال االستثنائيين أحد وسطاء التسهيل إلدارة االجتماع. وإذا لم تتفقا على وسيط التسهيل، سيعين لك المكتب أحد الوسطاء؛ ولن تتحمل أنت أو المنطقة التعليمية أي نفقات بخصوص التسهيل. 

وسيط التسهيل: 

يظل طرًفا محايُدا )ال ينحاز إلى أي من الطرفين؛ فهو ال يعمل لحسابك وال لحساب المنطقة التعليمية(.	 

يتلقى الوسيط تدريًبا احترافًيا ) أي أنه شخص مؤهل للمساعدة في تسوية النزاعات(.	 

تلقى تدريًبا مناسًبا ليكون على علٍم بقوانين التعليم الخاص ومتطلباته.	 

ليس عضًوا في فريق تقييم طفلك أو فريق برنامج التعليم الفردي.	 

ال يتخذ القرارات وإنما يساعد الفريق على التوصل إلى أفضل الحلول.	 

يساعد على فتح المحادثات بينك وبين المنطقة التعليمية.	 

يعمل على أن يبقى االجتماع في مساره الصحيح وعلى أن يحافظ جميع األطراف على احترام اإلجراءات.	 

يساعد الفريق في التركيز على طفلك واحتياجاته.	 

mailto:exceptionalchildren%40education.ohio.gov?subject=
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نقاط أساسية يجب أن تتذكرها عن التسهيل:

التسهيل عملية طوعية. 	 

يجب أن يوافق كل من ولي األمر والمنطقة التعليمية على المشاركة في عملية التسهيل. إذا وافق كل من ولي األمر والمنطقة التعليمية على وجود وسيط التسهيل في االجتماع،  —
فليس معنى ذلك أنه يجب على ولي األمر أن يوافق على ما تطرحه المنطقة التعليمية في االجتماع أو على مسار االجتماع ونتائجه؛ حيث يحق ألولياء األمور دوًما أن تكون لهم 

آراؤهم الخاصة.

أي اتفاقات يتم التوصل إليها خالل اجتماع التسهيل ملزمة للجميع، وهو ما يعني أنه يجب على ولي األمر والمنطقة التعليمية االلتزام باالتفاق بعد المشاركة في اتخاذ القرار.	 

لجميع المستندات التي يوقعها ولي األمر والمنطقة التعليمية بشأن تقييم الطفل أو برنامج التعليم الفردي الخاص به األهمية نفسها التي تتمتع بها المستندات التي  —
وقعوها في أي اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي أو اجتماع لفريق التقييم.

للحصول على المزيد من المعلومات عن التسهيل، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم بأوهايو على هذا الرابط: education.ohio.gov والبحث عن التسهيل.

لطلب خدمة التسهيل

تواصل مع مدير التعليم الخاص بالمنطقة التعليمية لمعرفة ما إذا كانت المنطقة التعليمية ترغب في المشاركة في هذه العملية______________________________ على

_________________________________. فور أن يتفق الطرفان على المشاركة في عملية التسهيل، ُيرجى التواصل مع مكتب األطفال االستثنائيين التابع لوزارة 

التعليم بأوهايو:

عن طريق الهاتف: 2650-466 )614( أو الرقم المجاني 6338-644 )877( أو 	 

 	.exceptionalchildren@education.ohio.gov :البريد اإللكتروني

الوساطة هي أن يتفق ولي األمر والمنطقة التعليمية على أن يحضر االجتماع طرف ثالث محترف ومحايد 

الوساطة

لمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق بشأن تعليم طالب من ذوى االحتياجات الخاصة أو طالب ُيشتبه في أنه من ذوي 

االحتياجات الخاصة. وُيقصد بطرف ثالث أّن ذلك الشخص، الذي ُيشار إليه أيًضا باسم الوسيط، ال ينحاز إلى أي 

من الطرفين أو يعمل لدى أي منهما أو ينوب عن أي منهما. والوساطة من الخيارات المتاحة لولي األمر وللمنطقة 

التعليمية في أي وقت ينشأ فيه خالف بشأن التعليم الخاص الذي يتلقاه الطفل. 

الوساطة هي خدمة مجانية ويمكن طلبها في أي وقت

من الممكن أن تطلب خدمة الوساطة في أي وقت. وفور أن تطلبها، يجب أن توافق أنت والمنطقة التعليمية على 

المشاركة في عملية الوساطة. فإذا اتفقتما على المشاركة، سيوفر مكتب األطفال االستثنائيين مجموعة من األفراد 

تختاران من بينهم وسيًطا إلدارة االجتماع. أما إذا لم تتفقا، فسيعّين المكتب وسيًطا. لن يحدد الوسيط للطرفين 

كيفية حل المشكلة التي تتعلق بالتعليم الخاص لطفلك، بل يساعد الطرفين على مناقشة المخاوف التي تتعلق بطفلك 

والتوصل إلى حل.

إذا قررت تقديم شكوى رسمية أو طلب جلسة استماع قانونية )انظر الصفحات 71-52(، ستطلب منك وزارة التعليم 

بأوهايو التفكير في اللجوء إلى الوساطة كخطوة أولى. ولن تتحمل أنت أو المنطقة التعليمية أي نفقات بخصوص 

الوساطة.

http://education.ohio.gov
mailto:exceptionalchildren%40education.ohio.gov?subject=
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نظرة عامة على عملية الوساطة

طلب الوساطة

يمكنك أن تطلب أنت أو 
المنطقة التعليمية من وزارة 
التعليم بأوهايو توفير خدمة 
الوساطة في أي وقت. وإذا 

تقدمت بشكوى أو طلبت جلسة 
استماع قانونية، ستعرض 
عليك الوزارة اللجوء إلى 

الوساطة أوالً. ويجب أن توافق 
أنت والمنطقة التعليمية على 

حضور الوسيط.

 اختيار الوسيط وتحديد 
موعد االجتماع

الوسيط هو طرف ثالث محايد. 
ويجب أن تتفق أنت والمنطقة 

التعليمية على اختيار وسيط 
معين. وسيحدد الوسيط موعًدا 

لالجتماع في أقرب وقت 
ممكن. وستتحمل الوزارة 

أتعاب الوسيط.

اجتماع الوساطة

تطرح أنت والمنطقة التعليمية 
 ما لديكما من مخاوف. 

ويساعدكما الوسيط على تسوية 
النزاع والتوصل إلى اتفاق 

نهائي مكتوب. وبصفة عامة، 
ال يمكن مشاركة أي مما ُيقال 

في اجتماع الوساطة خارج 
االجتماع أو استخدامه في 

اإلجراءات القانونية المستقبلية، 
ما لم توجد استثناءات لذلك.

التوصل إلى اتفاق

ُيعد االتفاق المكتوب ملزًما 
ويجب أن يوقعه كل من ولي 

األمر والمنطقة التعليمية. 
ومعنى ذلك أنه يجب على ولي 

 األمر والمدرسة االلتزام به 
ويمكن للمحكمة أن تأمر 

بإنفاذه.  

 لم يتم 
 التوصل إلى 

اتفاق

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في 
عملية الوساطة وتقدمت بشكوى 

إلى الوالية، فسيتولى مكتب 
األطفال االستثنائيين تسوية 

الشكوى. وإذا لم يتم التوصل 
إلى اتفاق في عملية الوساطة 
وطلبت إجراء جلسة استماع 

قانونية سيجري عقد جلسة 
استماع قانونية بعد ذلك. 
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الوسيط: 

يظل طرًفا محايُدا )ال ينحاز إلى أي من الطرفين؛ فهو ال يعمل لحسابك وال لحساب المنطقة التعليمية(.	 

ال ُيسمح للوسيط باتخاذ القررات، بل يساعدك ويساعد المنطقة التعليمية على تسوية المشكلة المتعلقة بتعليم طفلك.	 

يتعاون معك ومع المنطقة التعليمية للتوصل إلى اتفاق مكتوب.	 

يساعد في الحفاظ على سير اجتماع الوساطة وأن يحافظ جميع األطراف على احترام اإلجراءات.	 

يساعد الجميع في التركيز على الطالب واحتياجاته.	 

يساعد على فتح المحادثات بينك وبين المنطقة التعليمية. 	 

نقاط أساسية يجب أن تتذكرها عن الوساطة 

الوساطة عملية طوعية. 	 

يجب أن يوافق كل من ولي األمر والمنطقة التعليمية على المشاركة في عملية الوساطة. إذا وافق كل من ولي األمر والمنطقة التعليمية على المشاركة في عملية الوساطة،  —
فليس معنى ذلك أنه يجب على ولي األمر أن يوافق على ما تطرحه المنطقة التعليمية في االجتماع أو على مسار االجتماع ونتائجه.

الوساطة عملية سرية. 	 

بصفة عامة، يظل ما ُيقال في اجتماع الوساطة سرًيا، وال يمكن استخدامه بعد ذلك ما لم توجد استثناءات.  —

ُيعد أي اتفاق كتابي يتم التوصل إليه خالل عملية الوساطة ملزًما بوجه عام؛ وهو ما يعني أنه يجب على ولي األمر والمنطقة التعليمية االلتزام باالتفاق المكتوب بعد المشاركة 	 
في اتخاذ القرار.

لجميع المستندات التي يوقعها ولي األمر والمنطقة التعليمية بشأن تقييم الطفل أو برنامج التعليم الفردي الخاص به األهمية نفسها التي تتمتع بها المستندات التي وقعوها في  —
أي اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي أو اجتماع لفريق التقييم.

لطلب خدمة الوساطة

تواصل مع مدير التعليم الخاص بالمنطقة التعليمية لمعرفة ما إذا كانت المنطقة التعليمية ترغب في المشاركة في هذه العملية ______________________________ على

_________________________________. فور أن يتفق الطرفان على المشاركة في عملية الوساطة، ُيرجى التواصل مع مكتب األطفال االستثنائيين التابع لوزارة 

التعليم بأوهايو:

عن طريق الهاتف: 2650 466 )614( أو الهاتف المجاني 6338 644 )877( أو 	 

 	.exceptionalchildren@education.ohio.gov :البريد اإللكتروني

mailto:exceptionalchildren%40education.ohio.gov?subject=
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إذا كانت تساورك أي مخاوف بشأن التعليم الخاص الذي يتلقاه طفلك، فلديك خيار آخر وهو التقدم بشكوى رسمية مكتوبة إلى الوالية ضد المنطقة التعليمية أو غيرها من الهيئات العامة 

وتقديمها إلى مكتب األطفال االستثنائيين التابع لوزارة التعليم بأوهايو.

تقديم شكوى إلى الوالية

تقديم شكوى إلى الوالية هو إجراء مجاني

تقديم شكوى إلى الوالية هو إجراء مجاني. وفي العادة، يجري تسوية المشكلة عند تقديم شكوى إلى الوالية في فترة أقل من تلك التي تستغرقها جلسة االستماع القانونية، كما أّن مساحة 

المواجهات فيها أقل مما يحدث في جلسة االستماع القانونية. ولتقديم شكوى إلى لوالية، يجب أن ترسل شكوى كتابية موقعة )نسخة أصلية( إلى مكتب األطفال االستثنائيين وأن ترسل 

نسخة من الشكوى إلى المنطقة التعليمية مباشرًة. 

ويجب أن تورد الشكوى بياًنا بالمخالفة المزعومة للمتطلبات االتحادية أو متطلبات الوالية بشأن التعليم الخاص )مخالفة مزعومة لقانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة أو 

لمعايير التشغيل بشأن تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بوالية أوهايو(. وال ُيشترط أن تورد الشكوى اسم قانون معين أو تستشهد به، لكن ُيشترط أن تورد إجراًء معيًنا اتخذته 

المنطقة التعليمية أوامتنعت عن اتخاذه مما تعتقد أّنه يخالف أحد متطلبات التعليم الخاص. إضافًة إلى ذلك، يجب أن تورد الشكوى الوقائع التي تؤيد ما تعتقده من مخالفة المنطقة التعليمية 

لمتطلبات التعليم الخاص.

مراجعة الشكاوى المقدمة إلى الوالية 

يتولى مكتب األطفال االستثنائيين مراجعة الشكاوى المقدمة بطريقة صحيحة والتحقيق فيها إذا لزم األمر، وذلك لتحديد ما إذا كانت المنطقة التعليمية قد خالفت أحد متطلبات التعليم 

الخاص في ما يتعلق بتعليم طفلك أم ال. كذلك يمكن ألي طرف ثالث - أي شخص غيرك أو هيئة أو منظمة غير المنطقة التعليمية - تقديم شكوى إلى الوالية إذا كان هذا الطرف الثالث 

يعتقد أّن المنطقة التعليمية قد خالفت أحد متطلبات التعليم الخاص فيما يتعلق بأحد الطالب. 

ويمكن تقديم شكوى إلى الوالية بتقديمها إلى الوزارة في أي وقت خالل عام واحد من تاريخ المخالفة المزعومة لمتطلبات التعليم الخاص. ولن يتم تسوية/ التحقيق في أي شكوى 

بمخالفات مزعومة حدثت قبل أكثر من عام من تاريخ تقديم الشكوى.

كيفية تقديم شكوى رسمية إلى الوالية 

إذا كنت ترغب في تقديم شكوى رسمية إلى الوالية بشأن التعليم الخاص، يجب عليك القيام بأي مما يلي:  

استكمال نموذج الشكوى وإرساله إلى مكتب األطفال االستثنائيين التابع لوزارة التعليم بأوهايو.	 

كتابة خطاب شكوى.	 

 االتصال بفريق عمل مكتب األطفال االستثنائيين على الرقم 	 
6338-644-877-1 وطلب نموذج الشكوى ثم استكماله بعد ذلك وإرساله إلى الوزارة.

http://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Special-Education/Mediation-Complaints-and-Due-Process/Complaint-Form-2009.pdf.aspx
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 ما الجهة التي يجب أن ترسل إليها الشكوى

يجب أن ترسل الشكوى إلى كل من مكتب األطفال االستثنائيين التابع لوزارة التعليم بأوهايو ومشرف المنطقة 

التعليمية مًعا. 

ُترسل النسخة األصلية من الشكوى إلى:

 مكتب األطفال االستثنائيين

 التابع لوزارة التعليم بأوهايو

عناية: Assistant Director of Dispute Resolution Section ]مساعد مدير قسم تسوية 

 النزاعات[

25 South Front Street 

Mail Stop 409 

Columbus, Ohio 43215-4183

اإلرجاء  

ُيقصد باإلرجاء تأجيل نظر المشكالت الواردة في الشكاوى. فإذا كنت أنت والمنطقة التعليمية طرفين في جلسة 

استماع قانونية وأرسل أي منكما شكوى بشأن المشكالت نفسها، فإّن وزارة التعليم بأوهايو ستؤجل نظر الشكوى؛ 

أي أّن الوزارة ستنتظر حتى تنتهي جلسة االستماع القانونية قبل أن تنظر في تسوية الشكوى. وإذا ألغيت طلبك بشأن 

جلسة االستماع القانونية، ستلغي الوزارة حالة اإلرجاء وتبدأ في نظر الشكوى وتسويتها. 

وإذا أُجريت جلسة استماع قانونية واتخذ مسؤول جلسة االستماع قراًرا، لن تلغي الوزارة حالة اإلرجاء وتنظر في 

الشكوى إال إذا كانت ال تزال هناك قضايا عالقة لم يتخذ مسؤول الجلسة قرارات بشأنها.

قائمة بالعناصر التي يجب أن تتضمنها الشكوى

 بيان يوضح أّن المنطقة التعليمية قد خالفت أحد 	 

المتطلبات االتحادية أو متطلبات الوالية فيما يتعلق 

بالتعليم الخاص.

 بيان بالمشكلة، بما في ذلك الوقائع التي تستند 	 

إليها الشكوى. 

توقيعك األصلي وبيانات االتصال الخاصة بك.	 

 إذا كنت تقدم شكوى بشأن مخالفة حدثت لطالب 	 

معين، يجب أن تتضمن الشكوى ما يلي:

اسم الطالب وعنوان محل إقامته. —

اسم المدرسة التي يذهب إليها الطالب. —

إذا كان الطفل أوالشاب مشرًدا، )وفق التعريف  —

الوارد في قانون مكيني – فينتو لمساعدة 

المشردين(، يجب ذكر بيانات االتصال المتاحة 

 بالطالب 

واسم المدرسة التي يذهب إليها.

توضيح لطبيعة المشكلة والوقائع المتعلقة بها. —

حل مقترح للمشكلة في حدود معلومات الطرف  —

عن المشكلة عند تقديم الشكوى. 

 يجب أن تتضمن الشكوى توقيعك األصلي لذا ال 	 

يمكنك إرسالها بالفاكس أو البريد اإللكتروني. 

لن ُتقبل الشكاوى التي ال تحتوي على توقيع.	 
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عندما تتلقى الوزارة الشكوى التي قدمتها، شريطة أن ُتقدم بطريقة صحيحة، ستبدأ في مراجعتها، على النحو الالزم، والتحقيق في المخالفة )المخالفات( المزعومة فيما يتعلق بمتطلبات التعليم 

الخاص. ويجب أن يقوم مكتب األطفال االستثنائيين بتسوية الشكوى خالل 60 يوًما من تاريخ تلقي الشكوى.

ومن بين إجراءات تسوية الشكاوى، يقوم مكتب األطفال االستثنائيين بما يلي: 

مراجعة الشكوى وتحديد ما إذا كانت لديه السلطة الالزمة لتسوية االدعاءات التي تتضمنها الشكوى أم ال.	 

إرسال إشعار كتابي إليك وإلى المنطقة التعليمية باالدعاءات التي سيعمل على تسويتها والتحقيق فيها )إذا لزم األمر(.	 

عرض خدمات الوساطة أو التسهيل عليك وكذلك على المنطقة التعليمية كطريقة بديلة لتسوية الشكوى.	 

طلب المزيد من المعلومات التي قد يحتاجها منك ومن المنطقة التعليمية في ما يتعلق باالدعاءات الواردة في الشكوى.	 

مراجعة المستندات والمعلومات اإلضافية التي قدمتها أنت والمنطقة التعليمية وإجراء مقابالت هاتفية وزيارة المنطقة التعليمية، إذا لزم األمر.	 

منح المنطقة التعليمية فرصة لالستجابة إلى شكواك وعرض تسوية.	 

كتابة خطاب إلخطارك أنت والمنطقة التعليمية بقرار المكتب بشأن وجود مخالفة تتعلق بالتعليم الخاص من عدمه )وذلك بعد إنهاء المراجعة والتحقيق، إذا لزم األمر، وخالل 60 	 
يوًما من تاريخ تلقي الشكوى(. 

إجراءات تقديم شكوى إلى الوالية

تمديد اإلطار الزمني

عند إتاحة خيار التمديد الزمني، يمكن للوزارة الحصول على مدة 60 يوًما إضافية لتسوية الشكوى وإصدار الخطاب الذي يتضمن قرارها. وُيتاح خيار تمديد اإلطار الزمني لمدة 60 يوًما 

من أجل تسوية الشكوى في الحاالت اآلتية: 

أن تتفق أنت والمنطقة التعليمية على تمديد الوقت لكي تعمال على تسوية المشكلة من خالل التسهيل أو الوساطة أو غير ذلك من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.	 

وجود ظروف استثنائية )يحددها مكتب األطفال االستثنائيين حسب ظروف كل حالة على حدة(. 	 

تقديم الشكوى بطريقة غير صحيحة

إذا قرر مكتب األطفال االستثنائيين أنك لم تقدم الشكوى بالطريقة الصحيحة، حيث إنك لم تورد فيها جميع المعلومات الالزمة عن المشكلة التي تريد تسويتها، أو إذا قرر المكتب أنه ال يملك 

سلطة التحقيق في الشكوى، سيرسل إليك مكتب األطفال االستثنائيين خطاًبا يوضح فيه ما يلي: سبب عدم المضي قدًما في تسوية الشكوى وسبب اتخاذه ذلك القرار، إضافًة إلى المعلومات، 

إن وجدت، التي تحتاج إلى إيرادها في شكوى جديدة لكي تكون مقدمة بالطريقة الصحيحة.

إعادة تقديم شكوى إلى الوالية  

إذا كان عليك إعادة تقديم الشكوى مع إيراد معلومات جديدة، تأكد من إرسال الشكوى إلى وزارة التعليم بأوهايو والمنطقة التعليمية خالل عام من تاريخ حدوث المخالفة المزعومة المتعلقة 

بالتعليم الخاص. وإذا كانت الوزارة ال تتمتع بالسلطة الالزمة لتسوية المشكالت التي ذكرتها في الشكوى، ستحيلك إلى المصادر التي يمكنها معالجة هذه المشكالت، حيثما كان ذلك مناسًبا. 
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إجراءات تقديم شكوى إلى الوالية: اإلطار الزمني والخطوات األساسية

تقديم شكوى

تقديم الشكوى خالل عام من المخالفة المزعومة.

 يقدم ولي األمر نسخة أصلية إلى وزارة التعليم بأوهايو وصورة منها إلى المنطقة 
التعليمية.

تتضمن الشكوى المخالفات المزعومة المتعلقة بالتعليم الخاص والوقائع المؤيدة لها.

 تتولى وزارة 
 التعليم بأوهايو 
مراجعة الشكوى

ترسل الوزارة إشعار استالم إلى الشخص الذي قدم الشكوى وكذلك إلى المنطقة التعليمية.

ترسل وزارة التعليم بأوهايو خطاًبا بعدم الكفاية إذا لم تكن الشكوى مقدمة بالطريقة الصحيحة أو 
إذا كانت الوزارة ال تتمتع بصالحيات تسوية الشكوى. 

التسوية

تراجع الوزارة جميع المستندات وتطلب مستندات/معلومات إضافية، حسب 
الحاجة.

تجري الوزارة مقابالت مع األفراد المناسبين، حسب الحاجة.

 ترسل 
 الوزارة 
 خطاًبا 
بالنتائج

تتخذ الوزارة قرارها بشأن االدعاءات وما إذا كانت هناك مخالفة تتعلق 
بالتعليم الخاص أم ال.

تصدر الوزارة إجراءات تصحيحة إذا ثبت أّن المنطقة التعليمية ارتكبت 

مخالفة.
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من الخيارات المتاحة التي يمكن من خاللها ألولياء األمور تسوية ما يساورهم من قلق مع المنطقة التعليمية بشأن التعليم الخاص الذي يتلقاه أطفالهم هو تقديم طلب مباشر إلى المنطقة التعليمية 

إلجراء جلسة استماع قانونية، وإرسال صورة من ذلك الطلب إلى وزارة التعليم بأوهايو. وعند القيام بذلك، تكون قد تقدمت بشكوى إلجراء جلسة استماع قانونية )وُيسمى أيًضا طلب إجراء 

جلسة استماع قانونية(. ويحق لألطراف اآلتية أيًضا تقديم شكوى إلجراء جلسة استماع قانونية:

الطالب، على أاّل يقل عمره عن 18 عاًما. 	 

المنطقة التعليمية.	 

غير ذلك من هيئات التعليم العام. 	 

تقديم شكوى إلجراء جلسة استماع قانونية

أسباب التقديم

يمكن تقديم شكوى إلجراء جلسة استماع قانونية لمعالجة المشكالت المتعلقة بالجوانب التالية من التعليم الخاص الذي يتلقاه طفلك:

تحديد أن الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة.	 

تقييم طفل من ذوي االحتياجات الخاصة.	 

تحديد الموضع التعليمي لطفل من ذوي االحتياجات الخاصة.	 

تقديم خدمة التعليم العام المجاني المناسب )FAPE( لطفلك. 	 

يجب أن تتضمن شكوى إجراء جلسة استماع قانونية ادعاًء بمخالفة أحد المتطلبات االتحادية أو متطلبات الوالية المتعلقة بالتعليم الخاص، كما يجب تقديمها خالل عامين من التاريخ الذي علم 

فيه ولي األمر )أو هيئة التعليم العام التي قدمت الشكوى( بشأن المخالفة المزعومة لقوانين التعليم الخاص. وعندما تتلقى وزارة التعليم بأوهايو شكوى إلجراء جلسة استماع قانونية، يجب 

أن يحظى أولياء األمور والمنطقة التعليمية بفرصة المشاركة في جلسة االستماع القانونية. وجلسة االستماع القانونية هي إجراء رسمي تعين فيه الوزارة مسؤول جلسة محايد إلجراء جلسة 

استماع وتسوية الشكوى. 

المعلومات التي يجب ذكرها في الشكوى

توفر الوزارة نموذًجا يمكن استخدامه لتقديم طلب جلسة استماع قانونية. وال يجب على الشخص الذي يقدم الشكوى أو هيئة التعليم العام التي تقدمها استخدام نموذج الوزارة، لكن يجب على 

الشخص أو المؤسسة ذكر هذه المعلومات المطلوبة عند تقديم شكوى إلجراء جلسة استماع قانونية: 

اسم الطالب.11.1

عنوان الطالب وبيانات االتصال به.11.2

اسم المنطقة التعليمية.11.3

إذا كان الطفل مشرًدا، يجب كتابة بيانات االتصال المتاحة واسم المدرسة التي يذهب إليها.  .11

بيان بالمشكلة المحددة التي تخص الطفل والوقائع المتعلقة بها. 11.5

أفكار أو اقتراحات لحل المشكلة. .11

يجب أن تتضمن شكوى إجراء جلسة استماع قانونية المعلومات التفصيلية نفسها المطلوب إيرادها في الشكوى المقدمة إلى الوالية )راجع الصفحة 18(، لكن ال ُيشترط أن تحتوي على التوقيع 

األصلي. ويمكن تقديم الشكوى إلى المنطقة التعليمية أو إلى الوزارة عن طريق التسليم باليد أو عن طريق البريد العادي أو اإللكتروني أو الفاكس. ولن يراجع مسؤول جلسة االستماع القانونية 

خالل الجلسة سوى المشكالت الواردة في شكوى جلسة االستماع القانونية األصلية.

http://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Special-Education/Mediation-Complaints-and-Due-Process/Due-Process-Complaint-and-Request-for-Due-Process-Hearing-8-29-08.pdf.aspx
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تعديل شكوى إجراء جلسة االستماع القانونية  

ُيقصد بتعديل شكوى إجراء جلسة االستماع القانونية تحديث الشكوى بعد تقديمها بالفعل لوزارة التعليم بأوهايو. ويمكنك تعديل شكوى جلسة االستماع القانونية في الحاالت التالية فقط:

إذا كان الطرف اآلخر يوافق، بصورة كتابية، على الشكوى المعدلة وُتتاح له فرصة تسوية الشكوى من خالل )اجتماع التسوية الموضح في  الصفحة 23(. 	 

إذا كان مسؤول الجلسة المحايد يصرح بذلك؛ حيث يمكن له التصريح بذلك قبل خمسة أيام من بدء جلسة االستماع القانونية، وال يمكن له منح هذا التصريح بعد ذلك.	 

إذا قدمت شكوى إلجراء جلسة استماع قانونية ضد المنطقة التعليمية، يجب على المنطقة التعليمية أن ترسل إليك إشعاًرا كتابًيا مسبًقا أو استجابة بشأن المخالفة المزعومة، على أن يكون ذلك 

خالل 10 أيام من تاريخ تلقي الشكوى، ما لم تكن المنطقة التعليمية قد أرسلت ذلك اإلشعار بالفعل )انظر الصفحة 9(. يجب أن يتضمن اإلشعار الكتابي المسبق، الذي ترسله إليك المنطقة 

التعليمية، ما يلي:

توضيًحا لإلجراء الذي تقدمت بالشكوى أو الطلب بشأنه. وقد يكون ذلك أحد اإلجراءات التي أرادت المنطقة التعليمية أن تتخذها أو التي امتنعت عن اتخاذها. كما يجب أن تشرح 	 
المنطقة التعليمية في ردها األسباب التي دفعت المدرسة إلى اتخاذ ذلك اإلجراء أو االمتناع عن اتخاذه.

توضيًحا لجميع الوسائل التي استخدمتها لتقييم طفلك مثل السجالت والتقارير المتعلقة بطفلك والتي استخدمتها المنطقة التعليمية لتحديد قرارها باتخاذ اإلجراء أو االمتناع عن اتخاذه.	 

توضيًحا للخيارات األخرى التي درسها فريق برنامج التعليم الفردي فيما يتعلق بطفلك واألسباب التي دفعته إلى رفض تلك الخيارات.	 

توضيًحا للعوامل األخرى المتعلقة بقرار المنطقة التعليمية بشأن اتخاذ اإلجراء أو االمتناع عن اتخاذه. 	 

كذلك يجب أن تزودك المنطقة التعليمية بمعلومات عن الخدمات القانونية المجانية والمنخفضة التكلفة وغيرها من الخدمات ذات الصلة التي يمكن أن تحصل عليها. 

إذا قُدمت شكوى إلجراء جلسة استماع قانونية ضدك بصفتك ولي األمر، يجب أن ترد على الشكوى خالل 10 أيام. ويجب أن يعالج ردك المشكالت الواردة في الشكوى على وجه التحديد. 

اإلجراءات المتبعة واإلطار الزمني لجلسلة االستماع القانونية

الكفاية 

ُتعد شكوى إجراء جلسة استماع قانونية كافيًة )أي تم تقديمها بالطريقة الصحيحة( إذا لم يرسل الطرف اآلخر إشعاًرا إلى مسؤول الجلسة وإلى الطرف الذي قدم الشكوى يفيد بأّن الشكوى ال 

تستوفي شروط التقديم )أي أنها غير كافية(. ويجب على الطرف اآلخر أن يطعن في كفاية شكوى جلسة االستماع القانونية بصورة كتابية، وذلك خالل 15 يوًما من تاريخ تلقي الشكوى. 

على سبيل المثال، إذا قدمت شكوى جلسة استماع قانونية إلى المنطقة التعليمية )وأرسلت نسخة إلى وزارة التعليم بأوهايو(، ُتعد الشكوى كافية إذا لم ترسل المنطقة التعليمية إِشعاًرا كتابًيا 

إلى مسؤول الجلسة يفيد بأّن المنطقة التعليمية تعتقد أنك لم تقدم الشكوى بالطريقة الصحيحة، على أن يكون ذلك خالل 15 يوًما. بعد ذلك، يحدد مسؤول الجلسة، خالل خمسة أيام من تاريخ 

تلقي اإلشعار الكتابي من المنطقة، ما إذا كانت الشكوى كافية أم ال، )أي ما إذا كانت تستوفي شروط شكوى جلسة االستماع القانونية الواردة في الصفحة 21 أم ال(. كذلك يجب على مسؤول 

الجلسة أن يرسل قراره إليك وإلى المنطقة التعليمية في صورة كتابية خالل 15 يوًما. 

وإذا قرر مسؤول الجلسة أن شكواك غير كافية، يمكنك تقديم شكوى جديدة أو تعديل الشكوى األصلية التي قدمتها، وذلك إذا وافقت المنطقة التعليمية وكانت لديها الفرصة لتسوية الموقف من 

خالل اجتماع التسوية أو إذا وافق مسؤول الجلسة على التعديل في مدة ال تقل عن 5 أيام قبل تاريخ بدء الجلسة. 

وإذا عدلت الشكوى بالطريقة الصحيحة، تبدأ مهلة التسوية، وقدرها 30 يوًما )انظر الصفحة 23(، من تاريخ تقديم الشكوى المعدلة. 
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مهلة التسوية

مهلة التسوية هي الفترة التي تمتد بين تقديم شكوى جلسة االستماع القانونية وبين جلسة االستماع الفعلية. وتتضمن مهلة التسوية اجتماع التسوية والذي يمنح الطرفين فرصًة أخرى لتسوية 

النزاع المتعلق بالتعليم الخاص قبل بدء جلسة االستماع بشكل رسمي. وإذا قدمت شكوى إلجراء جلسة استماع قانونية ثم تعذر عليك المشاركة في إجراءات التسوية، سيؤدي ذلك إلى تأخير 

بدء اإلطار الزمني لجلسة االستماع )انظر المزيد بشأن اإلطار الزمني أدناه(. 

مهلة التسوية مدتها 30 يوًما من تاريخ تقديم شكوى جلسة االستماع القانونية )أو من تاريخ تعديل الشكوى(. وإذا لم تقم المنطقة التعليمية بتسوية الشكوى بما يرضيك بعد انقضاء هذه المهلة، 

ُتستكمل إجراءات جلسة االستماع القانونية. وفور انتهاء مهلة التسوية التي تبلغ مدتها 30 يوًما، يبدأ اإلطار الزمني لجلسة االستماع القانونية، ولمسؤول الجلسة المحايد أن يتخذ قراره خالله، 

ويمتد اإلطار الزمني لمدة 45 يوًما، )انظر الصفحة 24(، إال إذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية على وساطة تمتد لما بعد مهلة التسوية التي تبلغ مدتها 30 يوًما. كما ُيرجى مالحظة أنَّ مهلة 

التسوية التي تبلغ مدتها 30 يوًما قد تنتهي قبل ذلك، إذا اتفقت أنت والمنطقة التعليمية بصورة كتابية على أنه ال يمكن التوصل إلى اتفاق. 

وخالل مهلة التسوية )30 يوًما(، وخالل أول 15 يوًما من تلقي شكوى جلسة االستماع القانونية، يجب على المنطقة التعليمية أن تحدد موعًدا الجتماع التسوية. وإذا لم تعقد المنطقة 

تسوية جلسة االستماع القانونية

التعليمية اجتماع التسوية خالل 15 يوًما أو لم تشارك فيه، يمكنك أن تطلب من مسؤول الجلسة بدء اإلطار الزمني لجلسة االستماع القانونية والذي تبلغ مدته 45 يوًما. وال ُيشترط أن 

تحدد المنطقة التعليمية موعًدا الجتماع التسوية، إذا كانت هي الطرف الذي تقدم بشكوى إجراء جلسة االستماع القانونية.

اجتماع التسوية

الهدف من اجتماع التسوية هو إعطاؤك فرصة لمناقشة المشكالت الورادة في الشكوى وإعطاء المنطقة التعليمية فرصة للعمل معك للوصول إلى تسوية. وتقع على المنطقة التعليمية 

مسؤولية الدعوة إلى عقد اجتماع التسوية، وعليك المشاركة في االجتماع. فإذا لم تشارك في اجتماع التسوية وسجلت المنطقة عدم مشاركتك، يمكن للمنطقة التعليمية أن تطلب من 

مسؤول الجلسة رفض شكواك في نهاية مهلة التسوية )30 يوًما(.  

وعليك أنت والمنطقة التعليمية أن تقررا من سيحضر اجتماع التسوية من أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي )IEP(. ويجب أن يحضر ذلك االجتماع مندوب المنطقة التعليمية 

المفوض باتخاذ قرارات عن المنطقة. 

ولن يحضر محامي المنطقة التعليمية ذلك االجتماع إال إذا قررت إحضار محاميك إلى االجتماع. وذلك االجتماع هو خطوة ضرورية من خطوات إجراءات التسوية، إال إذا اتفقت أنت 

والمنطقة التعليمية بصورة كتابية على التنازل عن اجتماع التسوية أو على اللجوء إلى الوساطة بدالً من اجتماع التسوية. ويجوز لكما مد إجراءات الوساطة لما بعد مهلة التسوية )30 

يوًما( إذا اتفقتما على ذلك، لكن ذلك يعني عدم بدء اإلطار الزمني لجلسة االستماع القانونية واتخاذ القرار )ومدته 45 يوًما(..

وإذا توصلت مع المنطقة التعليمية إلى تسوية النزاع في اجتماع التسوية، يجب أن توقعا على اتفاق ملزم قانونًيا:

به توضيح مكتوب لما سيحدث بعد ذلك. 	 

به توقيعك وتوقيع مندوب المنطقة التعليمية.	 

يمكن للمحاكم إنفاذه. 	 

والمقصود بأن االتفاق ملزم قانونًيا هو أنك إذا لم تلتزم به أنت أو المنطقة التعليمية، يمكن للمحكمة إلزامكما بذلك. 

إذا قررت أنت أو المنطقة التعليمية الرجوع عن االتفاق بعد توقيعه، فيمكن لكل منكما إلغاء االتفاق خالل ثالثة أيام عمل بعد توقيعه. 

إذا توصلت مع المنطقة التعليمية إلى اتفاق بشأن شكوى إجراء جلسة االستماع القانونية قبل انتهاء مهلة التسوية )30 يوًما(، سُتغلق الشكوى ولن ُتعقد جلسة استماع قانونية. 
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يجب تحديد موعد جلسة االستماع القانونية وعقدها في مكان وزمان يناسبانك ويناسبان المنطقة التعليمية في حدود 

المعقول. وسيتصل مسؤول الجلسة المحايد بك وبالمنطقة التعليمية في الوقت نفسه إذا تطلب األمر االتصال بكما خالل 

إجراءات الجلسة. أي أن جميع االتصاالت بين مسؤول الجلسة المحايد وبينك وبين المنطقة التعليمية ستحدث في وقت 

واحد وليس بصورة منفصلة. 

ويبدأ اإلطار الزمني لجلسة االستماع القانونية الذي يمتد لمدة 45 يوًما )وهو الوقت الذي يجب أن يتخذ فيه مسؤول 

الجلسة المحايد قراره( بعد انتهاء مهلة التسوية )وقدرها 30 يوًما( أو بعد حدوث أي مما يلي:

أن يحدث اتفاق كتابي بينك وبين المنطقة التعليمية تتنازالن فيه عن عقد اجتماع التسوية.	 

أن يحدث اتفاق كتابي بينك وبين المنطقة التعليمية على عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد بدء مناقشة 	 
األمور في اجتماع التسوية أو اجتماع الوساطة.

أن يحدث اتفاق كتابي بينك وبين المنطقة التعليمية بتمديد مهلة التسوية ألكثر من 30 يوًما لكي تتمكنا من 	 
مواصلة الوساطة، ثم بعدها تنسحب أنت أو المنطقة التعليمية من عملية الوساطة. 

ما لم يقر مسؤول الجلسة المحايد بمنح المزيد من الوقت )أي بمنح تمديد(، فعند طلب أحد الطرفين خالل اإلطار 

الزمني للجلسة )ومدته 45 يوًما(، يجب أن يحدث ما يلي:

عقد الجلسة.	 

التوصل إلى قرار. 	 

إرسال نسخة من القرار عن طريق البريد المسجل إليك وإلى المنطقة التعليمية، وكذلك إلى وزارة التعليم 	 
بأوهايو. 

قبل 5 أيام على األقل من عقد جلسة االستماع القانونية، يجب عليك وعلى المنطقة التعليمية المشاركة في اجتماع 

إفصاح. وهو اجتماع ُيعقد للتأكد من حيازتك وحيازة المنطقة التعليمية للمعلومات التي سيجري تقديمها في الجلسة.

إجراءات الجلسة

يتولى مسؤول الجلسة المحايد عقد جلسات 
القانونية االستماع 

عند عدم تسوية شكوى إجراء جلسة استماع قانونية، 

يشرع مسؤول الجلسة المحايد في عقد جلسة 

رسمية. ويجب أن يكون مسؤول الجلسة المحايد 

تلقى تدريًبا على عقد جلسات االستماع  محامًيا 

بأوهايو. التعليم  القانونية لدى وزارة 

الجلسة،  مسؤول  أتعاب  التعليمية  المنطقة  وتتحمل 

ومع ذلك فإن هذا الشخص هو طرف ثالث محايد؛ 

التعليمية أو غيرها  المنطقة  فهو ليس موظًفا لدى 

بالتعليم وال يجوز أن  العامة المتصلة  من الهيئات 

يكون له أي مصالح شخصية أو مهنية تجعله يميل 

إلى أحد الطرفين على حساب اآلخر. 

إضافة إلى ذلك، فإن مسؤول الجلسة على دراية 

قانون  فيها  بما  الخاص،  التعليم  بمتطلبات  جيدة 

 ،)IDEA( تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

بها  المعمول  االتحادية وتلك  والقوانين  وباللوائح 

التعليم  لقضايا  المحاكم  وبتفسيرات  الوالية،  في 

الخاص. 

بعد الجلسة، سيكتب مسؤول الجلسة قراره وفًقا 

للمنطقة  ويمكن  القياسية.  القانونية  للممارسات 

قائمة  توفير  بأوهايو  التعليم  لوزارة  أو  التعليمية 

أو يمكنك االطالع  الجلسات ومؤهالتهم،  بمسؤولي 

على القائمة عن طريق زيارة موقع الوزارة على 

هذا الرابط education.ohio.gov والبحث 

الرئيسية:مسؤولو جلسات  الكلمات  عن هذه 

القانونية. االستماع 

http://www.education.ohio.gov
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حقوق ولي األمر أثناء الجلسة

في جلسة االستماع القانونية، يحق لك ما يلي:

إحضار طفلك الذي تعقد الجلسة بشأنه.	 

طلب أن تكون الجلسة علنية.	 

إحضار محاميك أو أفراد من ذوي المعرفة باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة واالستعانة بهم.	 

تقديم األدلة ومواجهة الشهود ومساءلتهم وطلب حضور الشهود )نكرر، لن تتناول الجلسة سوى األمور الواردة في شكوى إجراء جلسة االستماع القانونية، ما لم توافق المنطقة التعليمية 	 
على السماح لك بمناقشة أمور جديدة(.

رفض أي أدلة ُتقدم في الجلسة لم يسبق عرضها عليك قبل 5 أيام عمل على األقل من عقد الجلسة.	 

استالم تسجيل مكتوب، أو إلكتروني إن أحببت، لكل كلمة قيلت في الجلسة وكذلك سجالت النتائج والقرارات، وذلك دون تحمل أي تكلفة.	 

عند إحضار مناصرين ليسوا محامين

إذا أحضرت مناصرين ليسوا محامين، فال يحق لهؤالء األفراد أن يحصلوا على أتعاب المحاماة )أو غيرها من األتعاب عن خدماتهم( من الطرف اآلخر. وال يمكن للمناصر أن 

يمارس القانون في الجلسة وقد تكون مشاركة المناصر محدودة في أثناء الجلسة.

اإلطار الزمني لشكاوى إجراء جلسة االستماع القانونية المعجلة

جلسة االستماع القانونية المعجلة هي جلسة استماع لها إطار زمني أقصر يجعل تسوية بعض نزاعات التعليم الخاص تستغرق وقًتا أقل. وال يمكنك أنت أو المنطقة التعليمية التقدم بطلب لعقد جلسة 

استماع قانونية معجلة إال في الحاالت اآلتية:

االختالف مع المنطقة التعليمية بشأن الموضع التعليمي لطفلك )البرنامج أو الخدمات(، وكان ذلك نتيجة إلجراء تأديبي اتخذته المدرسة ضد طفلك. 11.1

االعتراض على نتائج تحديد المظاهر. 11.2

إذا كانت المنطقة التعليمية ترى أن الموضع التعليمي الحالي لطفلك )البرنامج أو الخدمات( يثير احتمالية كبيرة لوقوع أذى لطفلك أو للغير.11.3

في اإلطار الزمني لجلسة االستماع القانونية المعجلة تكون مهلة التسوية 15 يوًما ويكون إطار جلسة االستماع 20 يوًما دراسًيا. ويجب على المنطقة التعليمية تحديد موعد لعقد اجتماع تسوية خالل 

سبعة أيام من استالم  شكوى إجراء جلسة االستماع القانونية. وبعد انتهاء جلسة االستماع القانونية المعجلة، ُيمنح مسؤول الجلسة 10 أيام دراسية لكتابة قراره النهائي وتقديمه إليك وإلى المنطقة. 

وال يضاف أي وقت إضافي عند التعامل مع شكوى إلجراء جلسة استماع قانونية معجلة.
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القرار الذي يتخذه مسؤول الجلسة المحايد في نهاية جلسة االستماع القانونية هو قرار نهائي ما لم يتقدم الطرف المتضرر بطعن مباشر لدى وزارة التعليم بأوهايو خالل 45 يوًما من 

الحصول على القرار. والطرف المتضرر إما أن يكون ولي األمر أو المنطقة التعليمية عندما يأتي قرار مسؤول الجلسة المحايد في غير صالحه )أي الطرف الذي لم يربح(. .

الطعن في القرارات

كيفية الطعن في قرارات مسؤول الجلسة

للطعن في قرار مسؤول الجلسة، يجب أن ترسل نسخة من الطعن في صورة كتابية إلى وزارة التعليم ونسخة منه إلى مشرف المنطقة التعليمية. وستعين الوزارة مسؤول مراجعة من 

الوالية )مسؤول مراجعة( إلجراء مراجعة حيادية لقرار جلسة االستماع القانونية. وستتحمل وزارة التعليم بأوهايو أتعاب مسؤول المراجعة. وسيفحص مسؤول المراجعة سجالت جلسة 

االستماع القانونية بأكملها. إضافة إلى ذلك، سيتأكد مسؤول المراجعة من أن الجلسة قد أجريت وفًقا لمتطلبات جلسات االستماع القانونية ويسعى للحصول على أدلة إضافية حسب الحاجة. 

ويمكن أن يطلب مسؤول المراجعة منك ومن المنطقة التعليمية دفوًعا شفهية أو كتابية. وإذا أجرى مسؤول المراجعة جلسة استماع للنظر في الدفوع الشفهية، فإنك تتمتع خالل هذه الجلسة 

بجميع حقوقك )انظر الصفحة 25( التي سبق أن تمتعت بها في جلسة االستماع القانونية. 

طلب الطعن في قرار مسؤول الجلسة المحايد

يجوز لك االعتراض على قرار مسؤول الجلسة المحايد )الطعن( بصورة كتابية خالل 45 يوًما من تلقي القرار. يمكنك إرسال طعنك إلى العنوان التالي:

Ohio Department of Education 
Office for Exceptional Children 

Dispute Resolution Section 
 25 South Front Street 

Mail Stop 409 
Columbus, Ohio 43215

للحصول على مساعدات إضافية، يرجى االتصال بمكتب األطفال االستثنائيين في وزارة التعليم بأوهايو على الرقم 2650-466 )614( أو على الرقم المجاني 

.)877( 644-6338

 

 
اإلطار الزمني/ التمديدات

خالل 30 يوًما من استالم الوزارة لطلبك إجراء مراجعة من الوالية، سيصدر مسؤول المراجعة قراره، ما لم يمنح تمديًدا، وهو ما يمكن أن تطلبه أنت أو المنطقة التعليمية )ومع ذلك، 

يرجى مالحظة أنه ال يمكن منح تمديد أثناء الطعن في قرار جلسة استماع قانونية معجلة(. ويجوز لك أيًضا طلب نسخ مكتوبة أو إلكترونية أو سجالت إلكترونية لمجمل النتائج التي 

توصل إليها مسؤول المراجعة والقرار الذي اتخذه. .

الطعن لدى محكمة اتحادية أو داخل الوالية

القرار الصادر عن المراجعة التي تجريها الوالية نهائي ما لم ُيطعن فيه أمام محكمة اتحادية أو داخل الوالية. يحق للطرف المتضرر )الطرف الذي لم يربح( من قرار مسؤول المراجعة 

أن يرفع قضية لدى محكمة اتحادية بالمنطقة خالل 90 يوًما من تاريخ صدور قرار مسؤول المراجعة أو لدى محكمة النقض العام بالمقاطعة التي تقع فيها المنطقة التعليمية التي تتبع 

لها مدرسة طفلك، وذلك خالل 45 يوًما من استالم اإلشعار بقرار مسؤول المراجعة. وستراجع المحكمة السجالت وتستمع إلى المزيد من األدلة بناًء على طلب الطرفين ثم تتخذ قرارها 

النهائي على أساس السجالت واألدلة المقدمة. ويجب أن تتحمل التكاليف القانونية للطعن الذي تقدمه إلى المحكمة، لكن إذا ربحت القضية، يجوز لك الحصول على تعويض عن التكاليف 

القانونية وأتعاب المحاماة )انظر الصفحة 28( حسب تقدير المحكمة.ا



27دليل حقوق أولياء األمور بشأن التعليم الخاص  أبريل 2017   

حالة الطفل خالل إجراءات جلسة االستماع القانونية

يجب أن يظل طفلك في موضعه التعليمي الحالي خالل سير إجراءات جلسة االستماع القانونية، ما لم تتفق مع المنطقة التعليمية على تغيير الموضع التعليمي لطفلك.	 

الموضع التعليمي الحالي لطفلك هو الموضع الموّضح في آخر برنامج تعليم فردي له جرى تنفيذه.	 

إذا كان طفلك قد ُوضع في مكان تعليمي بديل مؤقت )IAES - وهو مكان تعليمي مؤقت  خارج المدرسة( بسبب قرار تأديبي أصدرته المنطقة التعليمية، يظل طفلك في 	 
ذلك المكان التعليمي حتى يتخذ مسؤول الجلسة قراره أو حتى تنتهي مدة القرار التأديبي الصادر عن المنطقة التعليمية، أيهما أسبق. 

إذا كانت شكوى إجراء جلسة االستماع القانونية تتضمن تسجيل الطفل لدى المنطقة التعليمية، يجب وضع طفلك، بعد إذنك، في المنطقة التعليمية إلى أن تنتهي جلسة 	 
االستماع القانونية.

إذا كانت شكوى إجراء جلسة االستماع القانونية تتضمن تقديم طلب لبدء خدمات بموجب قسم السن المدرسي في القانون  ألن طفلك قد تخطى سن 3 سنوات ولم يعد مستحًقا 	 
لتلقي الخدمات المقدمة بموجب قسم التدخل المبكر في القانون، ال يجب على المنطقة التعليمية تقديم خدمات التدخل المبكر التي لم يكن طفلك يحصل عليها. 

 إذا ُوجد أن طفلك مستحق لتلقي خدمات التعليم الخاص ووافقت على البدء في تقديم الخدمات، يجب على المنطقة التعليمية تقديم الخدمات التي ال نزاع بشأنها بين ولي األمر 	 
والمنطقة التعليمية.  

إذا اتفق مسؤول المراجعة مع ولي أمر الطفل بشأن ضرورة تغيير موضع الطفل، يجب التعامل مع الموضع على أنه اتفاقية بين الوالية وولي األمر الغرض منها بقاء 	 
الطفل  في موضعه.
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أتعاب المحاماة

قد ترغب في االستعانة بأحد المحامين في أي وقت لتمثيلك في جلسة االستماع القانونية )أو في إجراءات الطعن في قرار جلسة االستماع القانونية(، لكن عليك أن تتحمل أتعابه القانونية. 

وإذا استعنت بأحد المحامين وربحت )حصلت على قرار لصالحك( في القضية أو اإلجراءات المتعلقة بجلسة االستماع القانونية )بحيث أصبحت الطرف الرابح(، يمكن للمحكمة أن تلزم 

المنطقة التعليمية بتعويضك عن أتعاب المحاماة في حدود المعقول. 

إذا ربحت المنطقة التعليمية

إذا ربحت المنطقة التعليمية، يمكن أن تلزمك المحكمة بتعويض المنطقة عن أتعاب المحاماة في حدود المعقول. ويجوز للمحكمة أن تلزمك أو تلزم محاميك بتعويض وزارة التعليم بأوهايو 

أو المنطقة التعليمية عن أتعاب المحاماة إذا ربح أي منهما وقررت المحكمة ما يلي:

أن القضية غير جدية وغير وجيهة وال أساس لها.	 

أنك واصلت رفع دعوى قانونية بعد أن اتضح أن القضية غير جدية وغير وجيهة وال أساس لها.	 

أن الدعوى كانت مغرضة وأن غرضها كيدي أو للتسبب في تأخير ال لزوم له أو لزيادة التكاليف القانونية دون داٍع.	 

عندما تأمر المحكمة بتعويضك أو بتعويض المنطقة التعليمية عن األتعاب القانونية

إذا أمرت المحكمة بتعويضك أو بتعويض المنطقة التعليمية عن األتعاب القانونية، ستحدد المحكمة المبلغ الذي تراه مناسًبا. ويجب أن تحدد أتعاب المحاماة على أساس األسعار المعتادة في 

 المحيط الذي ترفع فيه الدعوى وعلى أساس نوع الخدمات المقدمة وجودتها. وتوجد بعض القيود على قدرة المحكمة على الحكم بشأن أتعاب المحاماة. 

ال يمكن للمحكمة أن تحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماة في الحاالت اآلتية:

إذا تقدمت المنطقة التعليمية بعرض كتابي لتسوية النزاع خالل 10 أيام من الدعوى، ولم تقبل ذلك العرض خالل مدة العشرة أيام، وكانت التسوية التي عرضتها المنطقة التعليمية 	 
أفضل من الحكم الصادر لصالحك.

ومع ذلك، يجوز للمحكمة أن تأمر بتعويضك عن األتعاب إذا ربحت القضية ورأت المحكمة أنه كانت لديك أسباب وجيهة لعدم قبول التسوية التي عرضتها المنطقة  —
التعليمية.

مقابل مشاركة محاميك في أحد اجتماعات برنامج التعليم الفردي ما لم تكن الدعوة إلى عقد ذلك االجتماع صادرة عن جلسة استماع إدارية أو دعوى قضائية. 	 

مقابل مشاركة محاميك في اجتماعات التسوية.	 

تخفيض أتعاب المحاماة

كذلك قد تأمر المحكمة بتخفيض أتعاب المحاماة في الحاالت اآلتية: 

إذا قمت أنت أو محاميك، خالل الدعوى، بتأخير التسوية النهائية للنزاع دون أسباب وجيهة.	 

إذا كان مبلغ أتعاب المحاماة الذي يطلبه محاميك أعلى كثيًرا من السعر السائد في المجتمع مقابل تقديم خدمات مماثلة على يد محامين على القدر ذاته من المهارة والسمعة والخبرة 	 
مقارنة بمحاميك.

إذا زادت الخدمات القانونية والوقت الذي استغرقته عن الحد المعقول بالنظر إلى طبيعة القضية أو الدعوى.	 

إذا لم يقدم محاميك معلومات مناسبة إلى المنطقة التعليمية في إشعار الشكوى. 	 

ال يسري أي مما سبق إذا وجدت المحكمة أن الوالية أو المنطقة التعليمية قد أخرت التسوية النهائية للقضية أو الدعوى دون أسباب وجيهة أو خالفت الضمانات اإلجرائية الواردة في قانون 

 .)IDEA( تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة
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التأديب
اإلجراءات التأديبية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

في بعض الحاالت، قد يجب على المنطقة التعليمية أن تواصل تقديم خدمات التعليم الخاص لطفلك ذي االحتياجات الخاصة حتى بعد تعليقها للموضع التعليمي الحالي لطفلك أو طردها أو 

فصلها له منه )راجع برنامج التعليم الفردي لطفلك لالطالع على المزيد من المعلومات عن موضعه التعليمي الحالي(.

الموضع التعليمي وبدائله

إذا فصلت المنطقة التعليمية طفلك من موضعه التعليمي الحالي بسبب مخالفته لقواعدها لمدة تقل عن 10 أيام مدرسية متتابعة، ال يجب على المنطقة أن تقدم لطفلك خدمات التعليم الخاص 

خالل تلك المدة. إذا فصلت المدرسة طفلك لمدة تزيد عن 10 أيام دراسية متتابعة، يجب أن تواصل المدرسة تقديم خدمات التعليم الخاص لطفلك، حتى لو كان ذلك في مكان تعليمي آخر 

)على سبيل المثال، في فصل دراسي آخر أو مبنى آخر أو في منزل الطالب(. 

إذا فصلت المنطقة التعليمية طفلك من موضعة التعليمي الحالي لمدة تزيد عن 10 أيام دراسية متتابعة في سنة دراسية واحدة، ُيعد ذلك تغييًرا في الموضع التعليمي لطفلك. 

إذا فصلت المنطقة التعليمية طفلك من موضعه التعليمي الحالي في مرات منفصلة )مجموعة من حاالت الفصل( يزيد مجموعها عن 10 أيام في سنة دراسية واحدة، يجب على المنطقة أن 

تحدد ما إذا كانت حاالت الفصل المذكورة تشكل تغييًرا في الموضع التعليمي للطفل أم ال. وعند اتخاذ قرارها بشأن ذلك، يجب أن تراعي المنطقة التعليمية العوامل اآلتية: 

مدة كل حالة من الحاالت التي فصل فيها طفلك.	 

إجمالي مدة الفصل التي حصل عليها طفلك.	 

مدى قرب حاالت الفصل من بعضها.	 

مدى التشابه بين سلوك طفلك عند فصله وسلوكه في حاالت الفصل السابقة.	 

عند تغيير الموضع التعليمي للطفل بسبب مخالفته لقواعد المدرسة، يجب أن تجتمع المنطقة التعليمية بولي األمر واألعضاء المالئمين من فريق برنامج التعليم الفردي إلجراء مراجعة تحديد 

المظاهر. والهدف من مراجعة تحديد المظاهر هو تحديد ما إذا كان سلوك طفلك ناتًجا عن إعاقته أو له صلة مباشرة وقوية بها أم ال.
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تحديد المظاهر 

قبل تغيير الموضع التعليمي لطفلك ألسباب تأديبية، يجب على المنطقة التعليمية اتخاذ إجراءات معينة لحماية حقوق 

طفلك. ومن هذه الخطوات عقد اجتماع مراجعة تحديد المظاهر، وهو اجتماع ُيعقد لتحديد ما إذا كان سلوك طفلك ناتًجا 

عن إعاقته أو له صلة مباشرة وقوية بها أم ال. بتعبير آخر، هل كانت اإلعاقة سبًبا في السلوك الذي أتى به طفلك أم ال؟ 

وسيحدد فريق برنامج التعليم الفردي للطالب ما إذا كانت اإلعاقة سبًبا في سلوك طفلك أم ال خالل 10 أيام دراسية من 

صدور أي قرار لتغيير الموضع التعليمي لطفلك.

يخضع طفلك للقواعد واإلجراءات التأديبية ذاتها التي 

يخضع لها أي طالب في المدرسة وسيستمر في تلقي 

الخدمات الموضحة في برنامج التعليم الفردي، لكن 

ربما في موضع مختلف.

يرجى مالحظة ما يلي

اجتماع مراجعة تحديد المظاهر

في اجتماع مراجعة تحديد المظاهر، تجري أنت وغيرك من أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي مراجعة للمعلومات ذات الصلة بما فيها برنامج التعليم الفردي لطفلك ومالحظات 

معلميه وما يقدم من معلومات أخرى ذات صلة.

إذا كان السلوك من مظاهر اإلعاقة لدى طفلك، سيعاد طفلك إلى الموضع الذي فصل منه، إال إذا وافق فريق برنامج التعليم الفردي على تغيير الموضع.

إذا وجد أن سلوك طفلك من مظاهر إعاقته، يجب على فريق برنامج التعليم الفردي القيام بما يلي: 

بدء تقييم سلوكي وظيفي خالل 10 أيام واستكماله في أسرع وقت ممكن. والتقييم السلوكي الوظيفي هو مراجعة لسلوك طفلك يستخدم لتحديد العوامل الموجودة في بيئة 11.1
طفلك التي تدفعه لإلتيان بسلوك غير مناسب، وكذلك لتحديد السلوك البديل الذي يجب تعليمه لطفلك لكي يحصل على تعليقات ونتائج إيجابية.

البدء في خطة تدخل سلوكي لطفلك بعد استكمال التقييم السلوكي الوظيفي تكون ذات صلة باإلجراء التأديبي محل النظر. )تعمل خطة التدخل السلوكي على معالجة السلوك 11.2
غير المالئم داخل المدرسة وعلى إيجاد طرق محددة تتبعها المدرسة للحد منه(. 

إذا كانت توجد خطة تدخل سلوكي معمول بها بالفعل، تجري مراجعة الخطة وإدخال التعديالت الالزمة عليها خالل 10 أيام.11.3
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المكان التعليمي البديل المؤقت )مؤقت ومختلف(

فريق برنامج التعليم الفردي هو المسؤول عن اتخاذ قرار وضع طفلك في مكان تعليمي بديل مؤقت )IAES(، وهو 

مكان مختلف يتلقى فيه طفلك خدمات التعليم الخاص لفترة مؤقتة. في التاريخ الذي يتخذ فيه فريق برنامج التعليم الفردي 

قراره بتغيير الموضع التعليمي لطفلك إلى مكان تعليمي بديل مؤقت بسبب مخالفته لقواعد المدرسة، يجب على المدرسة 

أن ترسل إليك إشعاًرا بالقرار وتعطيك هذا الدليل لحقوق أولياء األمور بشأن التعليم الخاص.

حتى إن كان سلوك طفلك ناتًجا عن إعاقته، يجوز للمنطقة التعليمية فصله وتحويله إلى مكان تعليمي بديل مؤقت لمدة تصل إلى 

45 يوًما دراسًيا إذا كان طفلك قد قام بأي مما يلي:

حمل سالًحا. 	 

حاز عن علم أو تعاطى مواد غير قانونية أو باع أو حاول بيع أو شراء مواد محظور تداولها )مثل المخدرات(. 	 

تسبب في إصابة جسدية خطيرة لشخص آخر.	 

ويسري ذلك بوجه عام سواء كان سلوك طفلك داخل المدرسة أو في طريقه إليها أو في مهمة مدرسية.

إذا لم تكن إعاقة طفلك سبًبا مباشًرا في سلوكه، يمكن وضع طفلك في المكان التعليمي البديل المؤقت للمدة ذاتها من 

الوقت التي تسري على طفل من غير ذوي االحتياجات الخاصة. 

إذا كانت إعاقة طفلك سبًبا مباشًرا في سلوكه أو كان لها صلة مباشرة بسلوكه وكان طفلك قد خالف قواعد المدرسة، 

يجب إعادة طفلك إلى المكان التعليمي الذي فصل منه، إال إذا اتفقت مع المنطقة التعليمية على تغيير موضعه ضمن 

 .)IEP( التغيير في خطة التدخل السلوكي أو برنامج التعليم الفردي

ومع ذلك، إذا رأت المنطقة أن إبقاء طفلك في الموضع التعليمي الحالي )وفًقا لبرنامج التعليم الفردي للطفل( ربما ينتج 

عنه إصابة لطفلك أو للغير، يجوز للمنطقة التعليمية الدعوة إلى عقد اجتماع برنامج التعليم الفردي لمناقشة هذا األمر. 

وإذا لم تتفق مع المنطقة التعليمية بشأن تغيير الموضع، يجوز للمنطقة أن تطلب إجراء جلسة استماع قانونية معجلة - أو 

بتعبير آخر، يجوز لها أن تطلب إجراء جلسة استماع قانونية سريعة للتوصل إلى تسوية بصورة أسرع )راجع جلسة 

االستماع القانونية المعجلة في الصفحة 25(.

عند عدم موافقتك على تغيير الموضع التعليمي أو على نتائج جلسة االستماع الخاصة بمراجعة تحديد المظاهر

يمكنك أن تطلب إجراء جلسة استماع قانونية معجلة للطعن في قرار تغيير المكان التعليمي الحالي لطفلك على سبيل اإلجراء 

التأديبي أو للطعن في نتائج مراجعة تحديد المظاهر. )راجع المعلومات الواردة بشأن جلسة االستماع القانونية في الصفحتين 

24 و25(. وسيقرر مسؤول الجلسة المحايد خالل جلسة االستماع القانونية المعجلة مدى التزام المنطقة التعليمية بالمتطلبات 

عند تغييرها لموضع طفلك أو مدى نجاحها في إثبات أن سلوك طفلك من مظاهر إعاقته أو ليس من مظاهر إعاقته. 

وكما ذكرنا أعاله، يجوز للمنطقة التعليمية أن تطلب إجراء جلسة استماع قانونية معجلة إذا رأت أن استمرار طفلك في موضعه ربما 

ينتج عنه إصابة لطفلك أو للغير. )راجع جلسة االستماع المعجلة في الصفحة 25(.

عند االشتباه في وجود إعاقة نتج عنها سلوك 
طفلك

إذا لم يكن لطفلك برنامج تعليم فردي، يجوز لك أن 
تطلب من المدرسة معاملته على أنه طفل من ذوي 

االحتياجات الخاصة إذا حدث أي مما يلي قبل مخالفة 
طفلك لقواعد المدرسة:

 كنت قد أخبرت مديري المدرسة أو معلم الطفل، 	 
بصورة كتابية، أنك تظن أن طفلك قد يكون بحاجة 

إلى تلقي خدمات التعليم الخاص.

كنت قد طلبت إجراء تقييم لطفلك.	 

  كان معلم الطفل أو غيره من موظفي المدرسة 	 
قد أخبر مدير التعليم الخاص بالمنطقة التعليمية 

أو غيره من موظفي اإلدارة مباشرة ببعض األمور 
المحددة بشأن النمط السلوكي لطفلك.

وال تقع مسؤولية على المنطقة التعليمية بأنها كان 
ينبغي لها معاملة طفلك على أنه من ذوي االحتياجات 

الخاصة إذا كنت قد رفضت أن تأذن للمنطقة بتقييم 
طفلك لتحديد مدى حاجته إلى تلقي التعليم الخاص. 

ويسري ذلك أيًضا إذا رفضت حصول طفلك على التعليم 
الخاص والخدمات المرتبطة به أو إذا خضع طفلك 
للتقييم وقرر الفريق أنه ليس من ذوي االحتياجات 

الخاصة. ويمكن للمدرسة تطبيق إجراءات تأديبية على 
طفلك بالطريقة ذاتها التي تطبقها على الطالب من غير 

ذوي االحتياجات الخاصة الذين يتصرفون بالطريقة 
نفسها.
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s قيام أولياء األمور من تلقاء أنفسهم بإلحاق أطفالهم ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس خاصة
على نفقة الوالية

إجراءات اتخاذ قرار التعويض وتحديد مقداره

إذا اخترت وضع طفلك في مدرسة خاصة، ليس على المنطقة التعليمية أن تتحمل تكاليف التعليم أو التعليم الخاص وما يرتبط به من خدمات مما يتلقاه طفلك في المدرسة الخاصة إذا 

كانت المدرسة قد عرضت على طفلك تعليم عام مجاني مناسب )FAPE( لديها. أما إذا كنت ترى أن المنطقة التعليمية لم تقدم لطفلك فرصة تعليم عام مجاني مناسب، فأمامك خيار 

التقدم بشكوى إلجراء جلسة استماع قانونية، حيث ستعقد الجلسة ويصدر مسؤول الجلسة المحايد قراره بشأن ما إذا كانت المنطقة التعليمية قد وفرت لطفلك فرصة تعليم عام مجاني 

مناسب أم ال )راجع المعلومات الواردة بشأن جلسة االستماع القانونية في الصفحات من 21 إلى 27(. وإذا قرر مسؤول الجلسة المحايد خالل جلسة االستماع أن المنطقة التعليمية لم 

تقدم لطفلك فرصة تعليم عام مجاني مناسب، يمكن لمسؤول الجلسة أن يصدر قراًرا بأحقيتك في الحصول على تعويض عن تكاليف تسجيل طفلك في المدرسة الخاصة. 

تخفيض التعويض أو سقوط الحق فيه

قد يجري تخفيض مبلغ التعويض المفروض على المنطقة التعليمية أو قد يسقط حقك في الحصول على أي تعويض إذا حدث أي مما يلي:

إذا لم تخبر المدرسة، في اجتماع برنامج التعليم الفردي الذي عقد قبل فصل طفلك من المدرسة، بأنك لن تقبل الموضع التعليمي الذي يقترحه فريق برنامج التعليم الفردي ولم 	 
تخبرهم بمخاوفك وبأنك تخطط لتسجيل طفلك لدى مدرسة خاصة. 

إذا لم تخبر المدرسة بصورة كتابية قبل 10 أيام عمل على األقل من سحب طفلك من المنطقة التعليمية بأنك ال تقبل برنامج التعليم الفردي وتخطط للتسجيل لطفلك لدى مدرسة 	 
خاصة. وتشمل المدة المذكورة العطالت التي تقع في أيام العمل. 

إذا كانت المنطقة التعليمية قد أرسلت إليك، قبل فصل طفلك من المدرسة، إشعاًرا كتابًيا صحيحًيا بأنها تخطط لتقييم طفلك ولم ُتحضر طفلك إلى التقييم.	 

إذا قررت المحكمة أن تصرفك لم يكن على أسس وجيهة.	 

حماية التعويض

ال يمكن تخفيض التعويض )المبلغ الذي ستسترده( وال يمكن رفض رد المبلغ إليك في أي من الحاالت اآلتية:

إذا منعتك المنطقة التعليمية من إرسال اإلشعار. 	 

إذا لم تخبرك المنطقة التعليمية بأنه كان من الواجب عليك إرسال اإلشعار.	 

إذا كان إرسال اإلشعار سيتسبب في إلحاق أذى جسدي بطفلك.	 

كذلك، قد ترى المحكمة أو مسؤول الجلسة عدم تخفيض مبلغ التعويض أو عدم جواز االمتناع عن دفعه إليك 

بسبب عدم إرسال ذلك اإلشعار، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:

إذا لم تكن تجيد القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية.	 

إذا كان إرسال اإلشعار سيتسبب في ضرر نفسي بالغ لطفلك.	 
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 إشعار أولياء األمور ببرامج المنح المقدمة للطالب ذوي 
االحتياجات الخاصة 

متى يحدث اإلشعار

يجب على المنطقة التعليمية، في كل مرة تنتهي فيها من تقييم أحد األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة، أو تبدأ فيها في وضع برنامج تعليم فردي للطفل أو في إعادة النظر فيه أو مراجعته، أن 

تخبر ولي أمر الطفل عن برنامج منحة التوحد وبرنامج منحة جون بيترسون. 

برنامج منحة التوحد 

إذا كان طفلك يتلقى خدمات التعليم الخاص ضمن فئة التوحد، قد تكون مؤهالً لالنضمام إلى برنامج منحة التوحد. وبموجب هذا البرنامج، قد تختار أن ترسل طفلك إلى برنامج تعليم خاص مختلف 

عن ذلك الذي تقدمه المنطقة التعليمية التي يتبع لها محل إقامتك، حيث يحصل فيه طفلك على التعليم والخدمات الموضحة في برنامج التعليم الفردي له. 

ويجب أن تتوفر في طفلك الشروط اآلتية لكي يكون مستحًقا لالنضمام إلى البرنامج:

أن تكون المنطقة التعليمية التي يتبع لها محل إقامتك قد وجدت أنه مصاب بالتوحد.	 

أن يكون له برنامج تعليم فردي وضعته المنطقة التعليمية التي يتبع لها محل إقامتك وتكون قد وافقت على ذلك البرنامج وأنهيت إجراءاته. 	 

يجب أن يكون عمره ثالث سنوات على األقل. 	 

لالطالع على معلومات بشأن برنامج منحة التوحد، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم بأوهايو على هذا الرابط vog.oiho.noitacude وكتابة برنامج منحة التوحد في مربع 

.autismscholarship@education.ohio.gov البحث، أو إرسال بريد إلكتروني إلى

برنامج منحة جون بيترسون لذوي االحتياجات الخاصة

إذا كان طفلك يتلقى خدمات التعليم الخاص، قد تكون مؤهالً لالنضمام إلى برنامج منحة جون بيترسون لذوي االحتياجات الخاصة. وبموجب هذا البرنامج، قد تختار أن ترسل طفلك إلى برنامج 

تعليم خاص مختلف عن ذلك الذي تقدمه المنطقة التعليمية التي يتبع لها محل إقامتك، حيث يحصل فيه طفلك على التعليم والخدمات الموضحة في برنامج التعليم الفردي له. 

يجب أن تتوفر في طفلك الشروط اآلتية لكي يكون مؤهالً لالنضمام إلى برنامج منحة جون بيترسون لذوي االحتياجات الخاصة:

أن تكون المنطقة التعليمية التي يتبع لها محل إقامتك قد وجدت أنه من ذوي االحتياجات الخاصة.	 

أن يكون له برنامج تعليم فردي وضعته المنطقة التعليمية التي يتبع لها محل إقامتك وتكون قد وافقت على ذلك البرنامج وأنهيت إجراءاته. 	 

أن يكون مؤهالً للذهاب إلى المدرسة بدًءا من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر.	 

لالطالع على معلومات بشأن برنامج منحة جون بيترسون لذوي االحتياجات الخاصة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم بأوهايو على هذا الرابط education.ohio.gov وكتابة 

.peterson.scholarship@education.ohio.gov منحة جون بيترسون في مربع البحث، أو إرسال بريد إلكتروني إلى

معلومات إضافية

.education.ohio.gov لالطالع على معلومات بشأن برامج المنح الدراسية، يرجى زيارة الموقع اإلكتروني لوزارة التعليم بأوهايو على هذا الرابط

لالطالع على المزيد من المعلومات بشأن برامج المنح الدراسية أو لطرح أي أسئلة بشأنها، يرجى التواصل مع:مكتب الخيارات التعليمية غير العامة على الهاتف 
5743-466 )614( أو على الهاتف المجاني: 6338 644 )877(.

http://education.ohio.gov
mailto:autismscholarship%40education.ohio.gov?subject=
mailto:peterson.scholarship%40education.ohio.gov?subject=
http://www.education.ohio.gov
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	Article 5Dعم
	Article 5Dعم
	 امكلاك وأ ةيميلعتلا ةقطنملا هنيعت يذلا ليدبلا رملأا يلو وأ تنأ مدقت نأ وه روملأا ءايلوأ نم ةرينتسملا ةقفاوملاب دوصقملا كتدوز دق ةيميلعتلا ةقطنملا َّنأ اًضيأ حيرصتلا كلذ ينعيو .نيعم ءارجإ ذاختاب اهل حمسي ةيميلعتلا ةقطنملل اًيباتك اًحيرصت رومأب موقت يكل يباتكلا حيرصتلا اذه ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا كنم لصحت نأ دب لاو .حرتقملا ءارجلإا نع ةمزلالا تامولعملاب:ةيلاتلا تلااحلا يف كنم يباتك حيرصت ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا لصحت نأ بجي .كلفط هاقلتي يذلا صاخلا ميلعتلاب قلعتت ةنيعم
	 امكلاك وأ ةيميلعتلا ةقطنملا هنيعت يذلا ليدبلا رملأا يلو وأ تنأ مدقت نأ وه روملأا ءايلوأ نم ةرينتسملا ةقفاوملاب دوصقملا كتدوز دق ةيميلعتلا ةقطنملا َّنأ اًضيأ حيرصتلا كلذ ينعيو .نيعم ءارجإ ذاختاب اهل حمسي ةيميلعتلا ةقطنملل اًيباتك اًحيرصت رومأب موقت يكل يباتكلا حيرصتلا اذه ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا كنم لصحت نأ دب لاو .حرتقملا ءارجلإا نع ةمزلالا تامولعملاب:ةيلاتلا تلااحلا يف كنم يباتك حيرصت ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا لصحت نأ بجي .كلفط هاقلتي يذلا صاخلا ميلعتلاب قلعتت ةنيعم
	 .
	 .
	 .
	 .

	 كلفطل مييقت لوأ ةقطنملا يرجت نأ لبق.لا مأ هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا ميلعتلا يقلت ىلإ جاتحي كلفط ناك اذإ ام ددحتل
	 


	 .
	 .
	 .

	 ،هب صاخلا لولأا يدرفلا ميلعتلا جمانرب يف ةدراولا صاخلا ميلعتلا تامدخ كلفطل مدقت نأ يف ةقطنملا أدبت نأ لبق.)IEP( جمانرب مساب اًضيأ فرعُيو

	 .
	 .
	 .

	.لا مأ تريغت دق هتاجايتحا تناك اذإ ام ةفرعمل كلفطل مييقت ةداعإ ةيميلعتلا ةقطنملا يرجت نأ لبق

	 .
	 .
	 .

	 .يفيظولا كولسلا مييقت لثم .كلفطل ةيفاضإ تامييقت ةيميلعتلا ةقطنملا يرجت نأ لبق

	 .
	 .
	 .

	 جمانربلا رييغت امنإو ،ناكملا رييغت ةرورضلاب كلذ ينعي لاو .كلفطل يميلعتلا عضوملا ةيميلعتلا ةقطنملا ريغت نأ لبق.كلفطل يميلعتلا

	 .
	 .
	 .

	 وأ ةيلاولا نيناوق بجومب كلذ مهل قحي نَم فلاخب صخش يلأ كلفط نع تامولعم ةيميلعتلا ةقطنملا مدقت نأ لبق.ةيداحتلاا نيناوقلا




	روملأا ءايلوأ نم ةرينتسملا ةقفاوملا
	؟ليدبلا رملأا يلو وه نم
	؟ليدبلا رملأا يلو وه نم
	 يوذ نم لفط لثمي درف وه ليدبلا رملأا يلو هتيقحأب ةطبترملا نوؤشلا لك يف ةصاخلا تاجايتحلاا.صاخلا ميلعتلا تامدخ ىلع لوصحلا يف
	 يلو كتماقإ لحم اهل عبتي يتلا ةيميلعتلا ةقطنملا نيعت:يلي امم يأ ثودح ةلاح يف ليدب رمأ
	 .
	 .
	 .
	 .

	.يلصلأا رملأا يلو ىلع فرعتلا رذعت 

	 .
	 .
	 .

	 تلذب نأ دعب يلصلأا رملأا يلو عقوم ديدحت رذعت .كلذ يف ةلوقعم اًدوهج ةيميلعتلا ةقطنملا

	 .
	 .
	 .

	 نيذلا نيدرشملا بابشلا دحأ لفطلا نوكي امدنع .دحأ ةقفرب نوشيعي لا

	 .
	 .
	 .

	.ةيلاولا ةياصول اًعضاخ لفطلا نوكي امدنع



	  :يلي امم دكأتت نأ بجي ،رمأ يلو كتفصب ةرينتسملا كتقفاوم يطعت نأ لبق
	  :يلي امم دكأتت نأ بجي ،رمأ يلو كتفصب ةرينتسملا كتقفاوم يطعت نأ لبق
	 .
	 .
	 .
	 .

	  .رارق يأ ذاختلا اهجاتحت يتلا تامولعملا عيمج كل مدقت يكل اهمهفت يتلا لصاوتلا لئاسو نم اهريغ وأ ملأا كتغل تمدختسا دق ةيميلعتلا ةقطنملا ّنأ

	 .
	 .
	 .

	 يرجيس يتلا كلفط تلاجسل كلذكو حرتقملا طاشنلل حيضوت اهعقوت يتلا ةقفاوملا يف دري نأ بجيو ،ةيميلعتلا ةقطنملا هذفنت نأ ىلع ةيباتك ةروصب قفاوتو حرتقملا طاشنلا مهفت كنأ .اهيلع علطيس نم نايبو اهيلع ريغلا علاطإ

	 .
	 .
	 .

	 .تقو يأ يف ةقفاوملا هذه ءاغلإ عيطتست كنأو ةيعوط كتقفاوم نأ كردت كنأ

	 .
	 .
	 .

	.اهبحسو ةقفاوملا ءاطعإ نيب ام ةرتفلا يف هتذختا ءارجإ يأ ةيميلعتلا ةقطنملا يغلت نأ كلذ ىلع بترتي لا ،ةقفاوملا بحس ةلاح يف هنأ كردت كنأ



	:نيتيلاتلا نيتلاحلا نم ٍيأ يف روملأا ءايلوأ نم ةرينتسملا ةقفاوملا ىلع لوصحلا طرتشُي لا
	:نيتيلاتلا نيتلاحلا نم ٍيأ يف روملأا ءايلوأ نم ةرينتسملا ةقفاوملا ىلع لوصحلا طرتشُي لا
	:نيتيلاتلا نيتلاحلا نم ٍيأ يف روملأا ءايلوأ نم ةرينتسملا ةقفاوملا ىلع لوصحلا طرتشُي لا
	 .
	 .
	 .
	 .

	.مييقتلا ةداعإ وأ مييقتلا ةيلمع نمض ةيلاحلا بلاطلا تامولعم ةيميلعتلا ةقطنملا عجارت امدنع

	 .
	 .
	 .

	 .بلاطلا عيمج اهل عضخي يتلا تامييقتلا دحأ كلفطل ةيميلعتلا ةقطنملا يرجت امدنع



	Story


	Article 69يمج اهل عضخي يتلا تامييقتلا دحأ كلفطل ةيميلعتلا ةقطنملا يرجت امدنع
	؟صاخلا ميلعتلا يقلتل قحتسم كلفط له
	؟صاخلا ميلعتلا يقلتل قحتسم كلفط له

	  ةقفاوملا بحس
	 يدرفلا ميلعتلا جمانرب يف ةدراولا صاخلا ميلعتلا تامدخ كلفط ىقلتي نأ يف بغرت دعت مل كنأ هيف ررقت تقو يأ يف كتقفاوم بحس كنكميو .هتيطعأ يذلا حيرصتلا ءاغلإ ينعي ةقفاوملا بحس .ةيباتك ةروصب ةقفاوملا ءاغلإ يرجي نأ بجيو .هب صاخلا
	 يدرفلا ميلعتلا جمانرب يف ةدراولا صاخلا ميلعتلا تامدخ كلفط ىقلتي نأ يف بغرت دعت مل كنأ هيف ررقت تقو يأ يف كتقفاوم بحس كنكميو .هتيطعأ يذلا حيرصتلا ءاغلإ ينعي ةقفاوملا بحس .ةيباتك ةروصب ةقفاوملا ءاغلإ يرجي نأ بجيو .هب صاخلا
	:يلي ام كلذ ىلع بترتي
	 .
	 .
	 .
	 .

	 نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،تامدخلا ميدقت نع فقوتلا لبق نكل ،كلفطل يدرفلا ميلعتلا جمانرب يف ةدراولا صاخلا ميلعتلا تامدخ ريفوت نع ةيميلعتلا ةقطنملا فقوتت نأ بجيعيمج قبسملا يباتكلا راعشلإا يفوتسي نأ بجيو .قبسملا يباتكلا راعشلإا ةيميلعتلا ةقطنملا كل هلسرت يذلا راعشلإا ىمسُيو .تامدخلا ميدقت نع اهفقوتب ديفي اًيباتك اًراعشإ كيلإ لسرت


	 
	 هنأ ىلع كلفط ةيميلعتلا ةقطنملا لماعت نل ،تامدخلا فقوتت نأ روفو كلفطل صاخلا ميلعتلا تامدخ ميدقت نع ةقطنملا فقوتب ديفي اًقبسم اًيباتك اًراعشإ ةيميلعتلا ةقطنملا كيلإ لسرت نأ روف.ماعلا ميلعتلاب قحتلم لفط يأك هلماعت فوسو صاخلا ميلعتلا تامدخ يقلتل قحتسم

	Story
	 يضقيو .رثكأ وأ ةقاعإ نم يناعي هنلأ اًرظن ةنيعم ةيميلعت تامدخ ىلإ جاتحي هنأ دجُو دق كلفط نأ ينعي اًقحتسم كلفط نوكي نأ صاخلا ميلعتلا ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم بلاطلا ىقلتي نأب )IDEA( ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نوناق بجي ،نوناقلا اذه بجومب ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم هنأ ىلع كلفط لماعي يكلو .نيرملأا لاك وأ هب ةطبترملا تامدخلا وأ تاقاعلإا تائف نم رثكأ وأ ةقاعإ نم يناعي هنلأ نيرملأا لاك وأ هب ةطبترملا تامدخلا وأ صاخلا ميلعتلا ىلإ ةجاحب نوكي نأ:ةيلاتلا
	 يضقيو .رثكأ وأ ةقاعإ نم يناعي هنلأ اًرظن ةنيعم ةيميلعت تامدخ ىلإ جاتحي هنأ دجُو دق كلفط نأ ينعي اًقحتسم كلفط نوكي نأ صاخلا ميلعتلا ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم بلاطلا ىقلتي نأب )IDEA( ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق نوناق بجي ،نوناقلا اذه بجومب ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم هنأ ىلع كلفط لماعي يكلو .نيرملأا لاك وأ هب ةطبترملا تامدخلا وأ تاقاعلإا تائف نم رثكأ وأ ةقاعإ نم يناعي هنلأ نيرملأا لاك وأ هب ةطبترملا تامدخلا وأ صاخلا ميلعتلا ىلإ ةجاحب نوكي نأ:ةيلاتلا
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ةينهذلا ةقاعلإا

	 .
	 .
	 .

	ةيعمسلا ةقاعلإا

	 .
	 .
	 .

	 ملاكلا وأ ةغللا ةقاعإ

	 .
	 .
	 .

	 ةيرصبلا ةقاعلإا

	 .
	 .
	 .

	يلاعفنلاا بارطضلاا

	 .
	 .
	 .

	 ماظعلا يف ةقاعإ

	 .
	 .
	 .

	 دحوتلا

	 .
	 .
	 .

	 ةيضرلا غامدلا تاباصإ

	 .
	 .
	 .

	ىرخلأا ةيحصلا تاقاعلإا

	 .
	 .
	 .

	ملعتلا يف ةيعونلا ةبوعصلا

	 .
	 .
	 .

	 ممصلا

	 .
	 .
	 .

	ىمعلاو ممصلا

	 .
	 .
	 .

	ةددعتملا تاقاعلإا

	 .
	 .
	 .

	 .ومنلا رخأت
	 



	 نم اهريغ وأ ملأا ةغللالصاوتلا لئاسو
	 نم اهريغ وأ ملأا ةغللالصاوتلا لئاسو
	 

	 اهرضحت يتلا تاعامتجلاا عيمج نوكت نأ بجي عيمجو كلفط اهل عضخي يتلا تامييقتلا عيمجو نم اهريغب وأ ملأا كتغلب اهملستت يتلا تاراعشلإا .اهمدختست يتلا لصاوتلا لئاسو
	 ةمدختسملا داوملاو تارابتخلاا عيمج نوكت نأ بجي لئاسو نم اهريغب وأ ،لفطلل ملأا ةغللاب كلفط مييقت يف ةقيقد تامولعم ةيميلعتلا ةقطنملا يطعت يتلا لصاوتلا يحاونلا نم هزاجنإ عيطتسي امو لفطلا هفرعي امع حضاولا نم نكي مل ام ،ةيفيظولاو ةيئامنلاو ةيميداكلأا.هترادإ وأ كلذ ميدقت عيطتست لا ةقطنملا نأ

	كلفط مييقت ةيميلعتلا ةقطنملا نم بلطا
	 لماعتلا يأ( لا مأ صاخلا ميلعتلا يقلتل اًقحتسم ناك اذإ ام ديدحتل كلفط مييقت ةيميلعتلا ةقطنملا نم بلطت نأ كنكمي ،هميلعت يف رثؤت ةقاعإ نم يناعي امبر كلفط ّنأ دقتعت تنك اذإ نأ تقو يأ يف ةيميلعتلا ةقطنملا كنم بلطت نأ نكمي كلذك .))IDEA( ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق بجومب ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم لفط هنأ ىلع هعم كتقفاوم ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا لصحت نأ دعب ،نيتلاحلا اتلك يفو .صاخلا ميلعتلا ىلإ جاتحي امبر كلفط َّنأ نودقتعي ةيميلعتلا ةقطنملاب نوفظوملا ناك اذإ مييقتلل كلفط عضخي .اًموي 60 للاخ يلولأا مييقتل


	Article 7Jأ( لا مأ صاخلا ميلعتلا يقلتل اًقحتسم ناك اذإ ام ديدحتل كلفط مييقت ةيميلعتلا ةقطنملا نم بلطت نأ كنكمي ،هميلعت يف رثؤت ةقاعإ نم يناعي امبر كلفط ّنأ دقتعت تنك اذإ نأ تقو يأ يف ةيميلعتلا ةقطنملا كنم بلطت نأ نكمي كلذك .))IDEA( ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق بجومب ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم لفط هنأ ىلع هعم كتقفاوم ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا لصحت نأ دعب ،نيتلاحلا اتلك يفو .صاخلا ميلعتلا ىلإ جاتحي امبر كلفط َّنأ نودقتعي ةيميلعتلا ةقطنملاب نوفظوملا ناك اذإ مييقتلل كلفط عضخي .اًموي 60 للاخ يلولأا مييقتل
	ةيلاولا ةياصول اًعضاخ لفطلا نوكي امدنع
	 يناعي لفطلا ناك اذإ ام ديدحتل يلولأا مييقتلا ءارجلإ رملأا يلو ةقفاوم ىلع لوصحلاب ةمزلم ريغ ةيميلعتلا ةقطنملا نإف ،هرمأ يلو عم شيعي لاو ةيلاولا ةياصول اًعضاخ لفطلا ناك اذإ:ةيتلآا تلااحلا يف ةقاعإ نم
	 يناعي لفطلا ناك اذإ ام ديدحتل يلولأا مييقتلا ءارجلإ رملأا يلو ةقفاوم ىلع لوصحلاب ةمزلم ريغ ةيميلعتلا ةقطنملا نإف ،هرمأ يلو عم شيعي لاو ةيلاولا ةياصول اًعضاخ لفطلا ناك اذإ:ةيتلآا تلااحلا يف ةقاعإ نم
	 .
	 .
	 .
	 .

	.لوقعملا دودح يف كلذ ليبس يف اهدهج تلذب اهنأ مغر ،رملأا يلو ىلع روثعلا ةيميلعتلا ةقطنملا عطتست مل اذإ

	 .
	 .
	 .

	.رملأا يلو قوقح ءاهنإ دنع

	 .
	 .
	 .

	 .يلولأا مييقتلا ءارجإ ىلع قفاوي رخآ صخش ىلإ رملأا يلو قوقح ةاضقلا دحأ حنم دنع



	Sect
	L
	LI
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	Link





	Article 8Eييقتلا ءارجإ ىلع قفاوي رخآ صخش ىلإ رملأا يلو قوقح ةاضقلا دحأ حنم دنع
	قبسملا يباتكلا راعشلإا
	قبسملا يباتكلا راعشلإا



	 جئاتن ىلع قفاوت مل كنكل كلفطل اهمييقت ترجأ دق ةقطنملا تناك اذإ لاإ يجراخلا مييقتلا اذه تاقفن ةيميلعتلا ةقطنملا لمحتت لاو .يجراخلا مييقتلا مساب اًضيأ )IEE( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا فرعُي يف لمعي لا يجراخلا مييقتلا يرجُي يذلا صخشلا نوكي نأ بجيو .لا مأ هيف رارمتسلاا ىلإ وأ صاخلا ميلعتلا ىلإ جاتحي كلفط ناك اذإ ام ةفرعم وه يجراخلا مييقتلا نم ضرغلاو .مييقتلا كلذ ،يجراخ مييقت ءارجإ بلطتو ةيميلعتلا ةقطنملا مييقت ىلع ضرتعت امدنعو .هتاقفن لمحتتو كلفطل يجراخ مييقت ءارجإ بلطت نأ تقو يأ يف كل قحي ،بلاطلا رمأ يلو كتفصبو
	 جئاتن ىلع قفاوت مل كنكل كلفطل اهمييقت ترجأ دق ةقطنملا تناك اذإ لاإ يجراخلا مييقتلا اذه تاقفن ةيميلعتلا ةقطنملا لمحتت لاو .يجراخلا مييقتلا مساب اًضيأ )IEE( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا فرعُي يف لمعي لا يجراخلا مييقتلا يرجُي يذلا صخشلا نوكي نأ بجيو .لا مأ هيف رارمتسلاا ىلإ وأ صاخلا ميلعتلا ىلإ جاتحي كلفط ناك اذإ ام ةفرعم وه يجراخلا مييقتلا نم ضرغلاو .مييقتلا كلذ ،يجراخ مييقت ءارجإ بلطتو ةيميلعتلا ةقطنملا مييقت ىلع ضرتعت امدنعو .هتاقفن لمحتتو كلفطل يجراخ مييقت ءارجإ بلطت نأ تقو يأ يف كل قحي ،بلاطلا رمأ يلو كتفصبو
	 جئاتن ىلع قفاوت مل كنكل كلفطل اهمييقت ترجأ دق ةقطنملا تناك اذإ لاإ يجراخلا مييقتلا اذه تاقفن ةيميلعتلا ةقطنملا لمحتت لاو .يجراخلا مييقتلا مساب اًضيأ )IEE( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا فرعُي يف لمعي لا يجراخلا مييقتلا يرجُي يذلا صخشلا نوكي نأ بجيو .لا مأ هيف رارمتسلاا ىلإ وأ صاخلا ميلعتلا ىلإ جاتحي كلفط ناك اذإ ام ةفرعم وه يجراخلا مييقتلا نم ضرغلاو .مييقتلا كلذ ،يجراخ مييقت ءارجإ بلطتو ةيميلعتلا ةقطنملا مييقت ىلع ضرتعت امدنعو .هتاقفن لمحتتو كلفطل يجراخ مييقت ءارجإ بلطت نأ تقو يأ يف كل قحي ،بلاطلا رمأ يلو كتفصبو
	 .
	 .
	 .
	 .

	 تاقفن ةيميلعتلا ةقطنملا لمحتت يكل رفوتت نأ بجي يتلا ةمزلالا ريياعملا ىلإ ًةفاضإ ،كلفطل يجراخ مييقت ىلع اهنم لوصحلا كنكمي يتلا نكاملأاب ةيميلعتلا ةقطنملا كربخت نأ بجي .ةفلكتلا لمحتت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،يجراخلا مييقتلا ىلع لصحتو ةيميلعتلا ةقطنملا قفاوت نأ روفو .مييقتلا

	 .
	 .
	 .

	 بلط ىلع قفاوت لا اهنلأ 



	)12 ةحفصلا رظنا(

	)IEE( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا
	 

	 
	 ةينوناق عامتسا ةسلج دقع لجأ نم وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم ىلإ بلطب ةيميلعتلا ةقطنملا مدقتت نأ بجي.اًبسانم ناك كلفطل هترجأ يذلا مييقتلا َّنأ ىرت ةيميلعتلا ةقطنملا َّنلأ كلذو .هب تمدقت يذلا يجراخلا مييقتلا ءارجإ
	ةيجراخلا تامييقتلا ريياعم
	ةيجراخلا تامييقتلا ريياعم
	 

	 ناكملا :ريياعملا هذه نمو .اهفيلاكت ةيميلعتلا ةقطنملا لمحتتو روملأا ءايلوأ اهل بتري يتلا ةيجراخلا تامييقتلا ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا اهيرجت يتلا تامييقتلا اهل عضخت يتلا اهتاذ ريياعملا قبطنت .ةيميلعتلا ةقطنملا ريياعم يفوتست يتلا تامييقتلل ةلماكلا تاقفنلا ةيميلعتلا ةقطنملا لمحتت نأ بجيو .كلفط صحفي يذلا صخشلا ةربخو مييقتلا ءارجلإ كلفط هيلإ بهذي يذلا
	 ناكملا :ريياعملا هذه نمو .اهفيلاكت ةيميلعتلا ةقطنملا لمحتتو روملأا ءايلوأ اهل بتري يتلا ةيجراخلا تامييقتلا ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا اهيرجت يتلا تامييقتلا اهل عضخت يتلا اهتاذ ريياعملا قبطنت .ةيميلعتلا ةقطنملا ريياعم يفوتست يتلا تامييقتلل ةلماكلا تاقفنلا ةيميلعتلا ةقطنملا لمحتت نأ بجيو .كلفط صحفي يذلا صخشلا ةربخو مييقتلا ءارجلإ كلفط هيلإ بهذي يذلا
	 هذه ءادبإ كيلع سيل نكل ،)يجراخ مييقت ءارجإ يف كتبغر ببس يأ( كلفطل ةقطنملا مييقت ىلع كتقفاوم مدع بابسأ نع ةيميلعتلا ةقطنملا كلأست دقف ،كلفطل يجراخ مييقت ءارجإ تبلط اذإ .هيلع قفاوت لا اًمييقت ةيميلعتلا ةقطنملا اهيف يرجت ةرم لك يف ةيميلعتلا ةقطنملا باسح ىلع دحاو يجراخ مييقت ىلع لاإ لوصحلا كل قحي لاو .كلذ يف بغرت نكت مل اذإ بابسلأا
	 مييقتلا كلذ جئاتن سردت نأ ةميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،ةيميلعتلا ةقطنملا ةقفن ىلع وأ ةصاخلا كتقفن ىلع هنوك نع رظنلا فرصب ،ةيميلعتلا ةقطنملا ريياعم يفوتسي كلفطل يجراخ مييقت ءارجإ روف.)FAPE( بسانملا يناجملا ماعلا ميلعتلا كلفطل اهب رفوت نأ نكمي يتلا ةيفيكلا ددحتو

	 يجراخ مييقت ءارجإ بلطت امدنع ثدحت يتلا ةفلتخملا تلاامتحلاا يلاتلا ططخملا حضويو
	 نأ ةيميلعتلا ةقطنملا نم بلطت لقتسم يميلعت مييقت تاقفن لمحتت)يجراخ مييقت(
	 كربختو كبلط ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا قفاوت.يجراخلا مييقتلا كلذ ءارجلإ ةمزلالا تابيترتلاب
	.اهتقفن ىلع اًيجراخ اًمييقت ةيميلعتلا ةقطنملا رفوت
	 ةقطنملا نم ديرتو ،لعفلاب يجراخلا مييقتلا تيرجأ ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا قفاوت ،فيلاكتلا لمحتت نأ ةيميلعتلا.مييقتلا جئاتن
	.يجراخلا مييقتلا ىلع اهتقفنأ يتلا فيلاكتلا نع ةيميلعتلا ةقطنملا كضوعت
	 ءارجإ يرورضلا نم هّنأ ةيميلعتلا ةقطنملا دقتعت لا ةسلج دقع ةيميلعتلا ةقطنملا بلطت .يجراخ مييقت ّنأب اهعانتقا بابسأ اهيف حرشتل ةينوناق عامتسا كلفطل ةقطنملا هترجأ يذلا مييقتلا.اًبسانم ناك
	 

	 لازي لا ،اًبسانم ناك ةيميلعتلا ةقطنملا هترجأ يذلا مييقتلا َّنأ ةسلجلا لوؤسم ررق اذإ.هفيلاكت تنأ لمحتت نأ ىلع ،كلفطل يجراخ مييقت ءارجإ بلطت نأ كناكمإب
	 لازي لا ،اًبسانم ناك ةيميلعتلا ةقطنملا هترجأ يذلا مييقتلا َّنأ ةسلجلا لوؤسم ررق اذإ.هفيلاكت تنأ لمحتت نأ ىلع ،كلفطل يجراخ مييقت ءارجإ بلطت نأ كناكمإب
	 ،بسانم ريغ ةيميلعتلا ةقطنملا هترجأ يذلا مييقتلا َّنأ ةسلجلا لوؤسم ررق اذإ.يجراخلا مييقتلا فيلاكت ةيميلعتلا ةقطنملا لمحتتس
	 ةقطنملا نكل ،لعفلاب يجراخلا مييقتلا تيرجأ حضوتل ةينوناق عامتسا ةسلج دقع تبلط ةيميلعتلا.ريياعملا يفوتسي لا يجراخلا مييقتلا ّنأ اهيف
	Article 8Fكل ،لعفلاب يجراخلا مييقتلا تيرجأ حضوتل ةينوناق عامتسا ةسلج دقع تبلط ةيميلعتلا.ريياعملا يفوتسي لا يجراخلا مييقتلا ّنأ اهيف
	 لمحتت نأب ةيميلعتلا ةقطنملا مزلُيس ،اًبسانم ناك هل تبتر يذلا مييقتلا َّنأ ةسلجلا لوؤسم ررق اذإ.يجراخلا مييقتلا فيلاكت
	 نأ ةيميلعتلا ةقطنملا نم بلطي نلف ،بسانم ريغ هل تبتر يذلا مييقتلا َّنأ ةسلجلا لوؤسم ررق اذإ.يجراخلا مييقتلا فيلاكت لمحتت
	ةماع ةرظن
	ةماع ةرظن
	ةماع ةرظن
	 لبق تقولا نم ةيفاك ةرتف للاخ )قبسملا يباتكلا راعشلإا ىمسُي( اًيباتك اًراعشإ ةيميلعتلا ةقطنملا كيلإ لسرت نأ بجي ديدحت وأ همييقت وأ كلفط تاجايتحا ديدحت يف ةيميلعتلا ةقطنملا ءدب اهنم ،ةنيعم تاءارجإ ذاختا نع عنتمت وأ حرتقت نأ يباتكلا راعشلإاو .كلفطل بسانم يناجم ماع ميلعتل ةيميلعتلا ةقطنملا ريفوت وأ كلذ نم يأ رييغت وأ هل يميلعتلا عضوملا .صاخلا ميلعتلل ةبولطملا جذامنلا نم جذومن وه قبسملا



	Article 9' نم ةيفاك ةرتف للاخ )قبسملا يباتكلا راعشلإا ىمسُي( اًيباتك اًراعشإ ةيميلعتلا ةقطنملا كيلإ لسرت نأ بجي ديدحت وأ همييقت وأ كلفط تاجايتحا ديدحت يف ةيميلعتلا ةقطنملا ءدب اهنم ،ةنيعم تاءارجإ ذاختا نع عنتمت وأ حرتقت نأ يباتكلا راعشلإاو .كلفطل بسانم يناجم ماع ميلعتل ةيميلعتلا ةقطنملا ريفوت وأ كلذ نم يأ رييغت وأ هل يميلعتلا عضوملا .صاخلا ميلعتلل ةبولطملا جذامنلا نم جذومن وه قبسملا
	ةيميلعتلا تلاجسلا
	ةيميلعتلا تلاجسلا

	قبسملا يباتكلا راعشلإا تايوتحم
	قبسملا يباتكلا راعشلإا تايوتحم
	 تامدخب ةقلعتملا ترارقلا يف ملع ىلع كراشت نأب كل حمست ةيفاك ليصافت ىلع قبسملا يباتكلا راعشلإا يوتحي نأ بجي عبرملا اهحضوي ةنيعم تايوتحم قبسملا يباتكلا راعشلإا لمشي نأ بجي ،ديدحتلا هجو ىلعو .كلفط اهاقلتي يتلا ميلعتلا

	 .ةحفصلا راسي يف دراولا
	ةموهفم ةغلب قبسم يباتك راعشإ
	ةموهفم ةغلب قبسم يباتك راعشإ
	 لئاسو نم اهريغب وأ ملأا كتغلب اًبوتكم نوكي نأ بجي امك دارفلأا مومع اهمهفي ةغلب قبسملا يباتكلا راعشلإا ةباتك بجي .نكمم ريغ كلذ نأ حضاولا نم ناك اذإ لاإ ،اهمهفت يتلا لصاوتلا
	 ذاختا ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،ةبوتكم ًةغل تسيل اهمهفي يتلا لصاوتلا ةليسو وأ رملأا يلول ملأا ةغللا تناك اذإ رملأا يلول ملأا ةغللا ىلإ ،ةموهفملا قرطلا نم كلذ ريغب وأ ،اًيهفش قبسملا يباتكلا راعشلإا ةمجرتل ةمزلالا تاءارجلإا يباتكلا راعشلإا ةمجرت تمت دق هنأب ةبوتكم ًةدافإ ميدقتب ةمزلم ةيميلعتلا ةقطنملا نوكتسو .ىرخلأا لصاوتلا ةليسو وأ.هتايوتحم مهف دق رملأا يلو ّنأو ةبسانم ةقيرطب قبسملا

	 قبسملا يباتكلا راعشلإا لمشي نأ بجي :يلي ام
	 قبسملا يباتكلا راعشلإا لمشي نأ بجي :يلي ام
	 

	 .
	 .
	 .
	 .

	 ةقطنملا هذختت فوس يذلا ءارجلإا حيضوت  .هذاختا ضفرت يذلا وأ ةيميلعتلا

	 .
	 .
	 .

	 ذاختلا ةيميلعتلا ةقطنملا عفدت يتلا بابسلأا حرش .هضفر وأ ءارجلإا اذه

	 .
	 .
	 .

	 تناعتسا مييقت ريرقت وأ لجس وأ ءارجإ لكب اًنايب .اهرارق ذاختلا ةسردملا هب

	 .
	 .
	 .

	 بجومب روملأا ءايلوأ قوقح ةيامح حضوي اًنايب  دارفلأا ميلعت نوناق يف ةدراولا ةيئارجلإا تانامضلا راعشلإا نكي مل اذإ ،ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ ،كلفط مييقتل ىلولأا ةلاحلإا وه قبسملا يباتكلا اهللاخ نم رملأا يلول نكمي يتلا ةقيرطلا يهو.ةيئارجلإا تانامضلاب نايب ىلع لوصحلا

	 .
	 .
	 .

	 اهب لاصتلاا روملأا ءايلوأ عيطتسي يتلا رداصملا  دارفلأا ميلعت نوناق تابلطتم مهف ىلع مهتدعاسمل .)IDEA( ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ

	 .
	 .
	 .

	 قيرف اهسرد يتلا ىرخلأا تارايخلا حيضوت  هذه ضفر بابسأو يدرفلا ميلعتلا جمانرب.تارايخلا

	 .
	 .
	 .

	 ةقطنملا رارقب ةلصلا تاذ ىرخلأا لماوعلا حيضوت  .ضفرلا وأ لوبقلاب ءاوس ةيميلعتلا



	Story

	Article 10'رقب ةلصلا تاذ ىرخلأا لماوعلا حيضوت  .ضفرلا وأ لوبقلاب ءاوس ةيميلعتلا
	Article 90'رقب ةلصلا تاذ ىرخلأا لماوعلا حيضوت  .ضفرلا وأ لوبقلاب ءاوس ةيميلعتلا
	 قلعتي ام يف ةنيعم اًقوقح روملأا ءايلوأ حنمي يداحتا نوناق وه )FERPA( ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا نوناق نم ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا نوناق اهحنمي يتلا قوقحلا لقتنتو .اهتعجارمو مهلافطلأ ةيميلعتلا تلاجسلا صحفب ،)ةعماجلا وأ ةيلكلا لثم( ةيوناثلا ةساردلا دعب ام ةلحرم يف نوأدبي وأ اًماع 18 ّنس نوغلبي امدنع ءانبلأا ىلإ روملأا ءايلوأ .قبسأ امهيأ
	 قلعتي ام يف ةنيعم اًقوقح روملأا ءايلوأ حنمي يداحتا نوناق وه )FERPA( ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا نوناق نم ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا نوناق اهحنمي يتلا قوقحلا لقتنتو .اهتعجارمو مهلافطلأ ةيميلعتلا تلاجسلا صحفب ،)ةعماجلا وأ ةيلكلا لثم( ةيوناثلا ةساردلا دعب ام ةلحرم يف نوأدبي وأ اًماع 18 ّنس نوغلبي امدنع ءانبلأا ىلإ روملأا ءايلوأ .قبسأ امهيأ
	؟ةيميلعتلا تلاجسلاب دوصقملا ام
	 تناك اذإ ام ىلع ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا نوناق بجومب ةيامحلاب بلاطلا نع ةنيعم تامولعم عتمت فقوتي تلاجسلا ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا نوناق فّرعيو .لا مأ ةيميلعتلا تلاجسلا فيرعت يفوتست تامولعملا كلت:يلاتلا وحنلا ىلع ةيميلعتلا
	11.1
	11.1
	11.1
	11.1

	 فيرعتلا تامولعم سرادملا اهيمست ،نايحلأا ضعب يف .هنيعب بلاطب اًرشابم اًطابترا طبترت يتلا تلاجسلا .يصخشلا

	11.2
	11.2
	11.2

	 لمعي فرط يأ وأ )ةيميلعتلا ةقطنملا ،لاثملا ليبس ىلع( ةيميلعت ةسسؤم وأ ةئيه يأ اهب ظفتحت يتلا تلاجسلا  .ةئيهلا كلت ىدل
	 



	اهتيرسو تلاجسلاب ظافتحلاا قرط
	:يلي ام لاثملا ليبس ىلع اهنم ،ةددعتم قرطب تلاجسلاب ظافتحلاا نكمي
	 .
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	 .
	 .

	.ديلا طخب ةباتكلا

	 .
	 .
	 .

	.ةعوبطملا خسنلا

	 .
	 .
	 .

	.رتويبمكلا

	 .
	 .
	 .

	.ويديف طيرش وأ يتوص طيرش

	 .
	 .
	 .

	.شيفوركيم وأ مليفوركيم وأ مليف


	 ةيميلعتلا تلاجسلا ةيصوصخ ةيامح ةئيهلا وأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجيو .ةصاخ اهنأ يأ ،ةيرس بلاطلا تلاجس .اهرمدت وأ اهردصت وأ اهنزخت وأ اهعمجت امدنع كلفطل
	 



	تلاجسلا ىلع علاطلاا
	كلفط تلاجس ةعجارم
	 يأ دقع لبقو يرورض ريغ ريخأت يأ نودب كلفطل ةيميلعتلا تلاجسلا ةعجارمب ةيميلعتلا ةقطنملا كل حمست نأ بجي ةيميلعتلا ةقطنملا كل حمست نأ بجي .اهيف كرتشت ةينوناق عامتسا ةسلج يأ وأ يدرفلا ميلعتلا جمانرب نأشب عامتجا .كلذ نع ةدملا لوطت لاأ بجيو ،كبلط ميدقت خيرات نم اًموي 45 للاخ كلفطل ةيميلعتلا تلاجسلا ىلع علاطلااب
	 يأ دقع لبقو يرورض ريغ ريخأت يأ نودب كلفطل ةيميلعتلا تلاجسلا ةعجارمب ةيميلعتلا ةقطنملا كل حمست نأ بجي ةيميلعتلا ةقطنملا كل حمست نأ بجي .اهيف كرتشت ةينوناق عامتسا ةسلج يأ وأ يدرفلا ميلعتلا جمانرب نأشب عامتجا .كلذ نع ةدملا لوطت لاأ بجيو ،كبلط ميدقت خيرات نم اًموي 45 للاخ كلفطل ةيميلعتلا تلاجسلا ىلع علاطلااب
	 ةيميلعتلا تلاجسلا ريسفت ةسردملا نم بلطت نأ كل قحيو .طقف كلفطب ةصاخلا تامولعملا ةعجارم ىوس كل قحي لا .تلاجسلا صحف يف كنع بوني )قيدص وأ يماحمك( اًصخش نّيعت نأ كل قحي امك .كلفطل

	 ريفوت مدع ناك اذإ كلذب مايقلا اهيلع بجي نكل ،كلفطل ةيميلعتلا تلاجسلا نم اًخسن كل رفوت نأ ةيميلعتلا ةقطنملل زوجي ىلع تلاجسلا هذه نم خسن ملاتسا اًمود كل قحيو .تلاجسلا هذه ىلع علاطلاا يف كقح ةسرامم نم كعنمي خسنلا هذه.ةصاخلا كتقفن
	:يلي ام ةيصخشلا فيرعتلا تامولعم لمشت
	:يلي ام ةيصخشلا فيرعتلا تامولعم لمشت
	 .
	 .
	 .
	 .

	.كلفط مسا

	 .
	 .
	 .

	 .ةرسلأا دارفأ دحأ مسا

	 .
	 .
	 .

	.ةرسلأا ناونع وأ كلفط ناونع 

	 .
	 .
	 .

	 يعامتجلاا نيمأتلا مقر لثم ،يصخش فيرعت مقر .ةيويحلا سيياقملا لجس وأ ؛بلاطلا مقر وأ كلفطل

	 .
	 .
	 .

	 كلفط ىلع فرعتلا اهللاخ نم نكمي ىرخأ قرط  جاوزلا لبق ملأا مسا وأ دلايملا ناكم وأ خيرات لثم.ةينثلإا ةئفلا وأ قرعلا وأ

	 .
	 .
	 .

	 اهريغ عم وأ اهدحو ،طبترت يتلا ىرخلأا تامولعملا  يف ام صخشل حمستو ددحم بلاطب ،تامولعملا نم ةيصخش ةفرعم ىلع اوسيل نمم ةسردملا عمتجم ةجردب بلاطلا ىلع فرعتلاب ةلصلا تاذ فورظلاب.ديكأتلا نم ةيفاك

	 .
	 .
	 .

	 ةسردملا دقتعتو ام صخش اهبلطي يتلا تامولعملا  .لفطلا ةيوهب ملع ىلع هنأ

	 .
	 .
	 .

	 نوناق اهيلع صني يتلا ىرخلأا ةلثملأا .ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا



	Story
	ةيميلعتلا تلاجسلا يف رييغتلا
	ةيميلعتلا تلاجسلا يف رييغتلا
	 تبلط كنلأ( كبلطل اًقفو ةيميلعتلا تلاجسلا رييغت ةسردملا ىلع بجي لاو .كلفطل ةيميلعتلا تلاجسلا يف درت ةللضم وأ ةئطاخ تامولعم يأ ريغت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا نم بلطت نأ كل قحي عامتسا ةسلج بلط يف قحلاب عتمتت كنأب كربخت نأ اهيلع بجي ،اهتبلط يتلا ةروصلاب لفطلا تلاجس رييغت مدع ةسردملا تررق اذإف .كبلط يف رظنت نأ ةسردملا ىلع بجي نكل ،)كلذ .رملأا كلذ ةشقانمل
	 لاو .لفطلا تلاجس نم اًءزج نايبلا اذه لظي نأ بجيو ؛لفطلا تلاجس يف عوضوملا نع كنايب جردت نأ كل قحي ،تلاجسلا رييغت مدعب اهرارق نع ةسردملا لختت مل اذإ ،عامتسلاا ةسلج دعب يف وأ كلفط اهيلع لصح يتلا تاجردلا يف نعطلل نايبلا اذه مادختسا كنكمي لاو .ةئطاخ تامولعم ىلع يوتحت تلاجسلا تناك اذإ لاإ لفطلا تلاجس يف هجاردإو نايب ةباتك رايخ كل حاتُي.كلفط نأشب ةسردملا هتذختا يعوضوم رارق يف وأ دارفلأا دحأ يأر
	ةيميلعتلا تلاجسلا ةكراشم
	 مزلتست لا يتلا تلااحلا ضعب كانه ّنكل ؛كريغ رخآ صخش عم كلفطل ةيميلعتلا تلاجسلا ةكراشم يف بغرت تناك اذإ كتقفاوم ىلع لصحت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،ةداعلا يف عجار ،تلاجسلا ةكراشمل ةيباتكلا كتقفاوم ىلع لصحت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع اهيف بجي لا يتلا تلااحلا نع ديزملا ةفرعمل .كتقفاوم ىلع لوصحلا. طبارلا اذه ىلع ميلعتلا ةرازو عقوم ىلع دوجوملا 
	 ام يف روملأا ءايلولأ ةماعلا تاداشرلإا
	 ام يف روملأا ءايلولأ ةماعلا تاداشرلإا

	Story
	www.ed.gov
	www.ed.gov

	ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا نوناقب قلعتي
	ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا نوناقب قلعتي




	Article 11Jلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا نوناقب قلعتي
	  تاعازنلا ةيوست
	  تاعازنلا ةيوست


	Article 11 ةيوست
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	Article 12 ةيوست
	ىواكشلل ةركبملا ةيوستلا
	ىواكشلل ةركبملا ةيوستلا


	Article 11Cبملا ةيوستلا
	 .ةيميلعتلا ةقطنملا عم نواعتت نأ يه ىلولأا ةوطخلاف ،ةصاخلا تاجايتحلاا وذ كلفط هاقلتي يذلا ميلعتلا نأشب فواخم يأ كيدل تناك اذإ .فواخم نم كرواسي امب هعم لصاوتت يذلا صخشلا ربخت نأو ،ةيميلعتلا ةقطنملاب صاخلا ميلعتلا ريدم وأ كلفط ملعم عم لصاوتلاب أدبت نأ كنكمي.ةلكشملا لحل اًعم اهيلع لامعت نأ نكمي لئاسو دجوت ام اًمئادف ،اهنأشب قلقت يتلا روملأا نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا عم قفتت مل اذإ
	 .ةيميلعتلا ةقطنملا عم نواعتت نأ يه ىلولأا ةوطخلاف ،ةصاخلا تاجايتحلاا وذ كلفط هاقلتي يذلا ميلعتلا نأشب فواخم يأ كيدل تناك اذإ .فواخم نم كرواسي امب هعم لصاوتت يذلا صخشلا ربخت نأو ،ةيميلعتلا ةقطنملاب صاخلا ميلعتلا ريدم وأ كلفط ملعم عم لصاوتلاب أدبت نأ كنكمي.ةلكشملا لحل اًعم اهيلع لامعت نأ نكمي لئاسو دجوت ام اًمئادف ،اهنأشب قلقت يتلا روملأا نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا عم قفتت مل اذإ
	 
	 

	 مسقلا حضويسو .كلفط ةدعاسم نم ةسردملاو تنأ نّكمتت فيكو ءامسلأا هذه يناعم باعيتسا ىلع كدعاسيس ليلدلا اذه ّنكل ،ةيميلعتلا ةقطنملا اهمدختست دق ةيمسر ءامسأب تاءارجلإا هذه ىلإ راشُيو.ةيميلعتلا ةقطنملا عم نواعتلل اهمادختسا كنكمي يتلا لئاسولا وأ تاءارجلإا هذه يلاتلا


	  تاعازنلا ةيوست تاءارجإ
	ةيرادلإا ةعجارملا
	ةيرادلإا ةعجارملا
	 ةقطنملا ىلع فرشملا موقيس ،كلذل ًةباجتساو .ةيميلعتلا ةقطنملا ةرادإ ىلإ ىوكش ميدقت كنكمي ،ةصاخلا تاجايتحلاا وذ كلفط هاقلتي يذلا ميلعتلا صوصخب ةيميلعتلا ةقطنملا رارق عم قفتت لا تنك نإ .ةيرادإ عامتسا ةسلج ةعجارملا هذه نمضتت دقو .ةيرادإ ةعجارم ءارجإب )هنع بوني نم وأ( ةيميلعتلا
	 ةعجارملا يف ةكراشملل ىرخأ فارطأ ةوعد ةيميلعتلا ةقطنمللو كل قحيو .ةكراشملا فارطلأا عيمج بساني ناكمو تقو يف - امهنم يأ تدقُع اذإ - ةيرادلإا عامتسلاا ةسلجو ةعجارملا نوكت نأ بجيو دحلأ اًعبات اًميلعت ىقلتي كلفط ناك اذإو .نيماحملا دحأ وأ صاخلا ميلعتلا رومأ نأشب علطم صخش وأ ءاقدصلأا دحأ وأ ةرسلأا دارفأ نم كريغ ةوعد ،ًلاثم كنكميف .ةيرادلإا عامتسلاا ةسلج وأ ةيرادلإا.ةيرادلإا ةعجارملا صخي اميف ةئيهلا وأ سلجملا عم رواشتت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ماعلا ميلعتلا تائيه نم هريغ وأ ومنلا تاقاعلإ ةعطاقملا سلجم جمارب
	 كيلإ لسري نأ فرشملا ىلع بجي اهدنعو ؛اًرارق ذختيو نيفرطلا لاك ىلإ )هنع بوني نم وأ( فرشملا عمتسيس .كلفط ميلعت نأشب فلاخلا ةيوستل دوهجلا عيمج لذب بجي ،عضولا ةعجارم دنعو .كقلق ريثي امب ةيميلعتلا ةقطنملا هيف تغلبأ يذلا خيراتلا نم اًموي 20 للاخ كلذ نوكي نأ بجيو .رارقلا اذهب اًيباتك اًراعشإ

	Article 12 نأ فرشملا ىلع بجي اهدنعو ؛اًرارق ذختيو نيفرطلا لاك ىلإ )هنع بوني نم وأ( فرشملا عمتسيس .كلفط ميلعت نأشب فلاخلا ةيوستل دوهجلا عيمج لذب بجي ،عضولا ةعجارم دنعو .كقلق ريثي امب ةيميلعتلا ةقطنملا هيف تغلبأ يذلا خيراتلا نم اًموي 20 للاخ كلذ نوكي نأ بجيو .رارقلا اذهب اًيباتك اًراعشإ
	اهذاختا كنكمي ةيفاضإ تاءارجإ
	اهذاختا كنكمي ةيفاضإ تاءارجإ
	 لبق ةيرادلإا ةعجارملا ءارجإ بلطت نأ اًطرش سيلو .اهذاختا كنكمي يتلا تاءارجلإا نم ديزملا دجوت ،ةلكشملا ةيوست ةيفيك ىلع دعب ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ قفتت ملو ،ءارجلإا اذه تلمكتسا دق تنك اذإ وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم لخدتي نأ ،ةلكشملا ةيوستل اهمادختسا كنكمي يتلا ىرخلأا تارايخلا نمو .كلذب ىصوُن اننكل ،تاعازنلا ةيوست تاءارجإ نم اهريغ ىلإ ءوجللا :ةيلاتلا تائيهلا كدعاست نأ نكمي امك .كفواخمو كتلاكشم ةيوست يف كدعاست نأ نكمي يتلا ىرخلأا تاودلأا نأشب كبلط يف كدعاسيو
	 .
	 .
	 .
	 .

	 .)__________________________ # فتاهلا مقر( )_____________# ةقطنملا( ةيلاولاب يلحملا معدلا قيرف.ةيلاولاب معدلا قيرف نم ةرسلأاو روملأا ءايلوأ راشتسم كعم نواعتيس
	 


	 .
	 .
	 .

	.دجو نإ ،ةيميلعتلا ةقطنملا يف روملأا ءايلولأ يلحملا دشرملا
	—
	—
	—
	—
	 

	 ىدل لمعي فظوم وه روملأا ءايلوأ دشرمو .ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم لفط اهيدل نوكي يتلا رسلألو ةيميلعتلا قطانملل معدلاو تامولعملا روملأا ءايلولأ يلحملا دشرملا مدقي .ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم لفطل رمأ يلو اًضيأ وهو ةيميلعتلا ةقطنملا

	—
	—
	—
	 

	.________________________________________________ عم لصاوتلا ىجرُي تامولعملا نم ديزمل




	 .
	 .
	 .

	)OCECD( ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ لافطلأا ميلعتل وياهوأ داحتا
	—
	—
	—
	—
	 

	 دعاست امك ،وياهوأ ةيلاو يف ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم بابشلا وأ لافطلأا رسأ دعاست ةيلاولا ىوتسم ىلع ةيحبر ريغ ةمظنم ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ لافطلأا ميلعتل وياهوأ داحتا مهئانبلأ نيلعافو نيعاو نيلثمم اونوكي نأ ىلع روملأا ءايلوأ ةدعاسم ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ لافطلأا ميلعتل وياهوأ داحتا جمارب فدهتستو .اهتامدخ مهل مدقت يتلا تائيهلاو نيملعملا   .ةيميلعتلا نكاملأا عيمج يف

	—
	—
	—
	 

	طبارلا اذه ىلع ينورتكللإا عقوملا ةرايزب مق وأ )740( 382-5452 مقرلا ىلع ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ لافطلأا ميلعتل وياهوأ داحتا عم لصاوت ،تامولعملا نم ديزمل 
	 







	 بتكم يف نيفظوملا دحأ كعم نواعتيس .ىرخلأا تاعازنلا ةيوست تارايخ مادختسا لبقو ةيمسر ريغ ةقيرطب ةيميلعتلا ةقطنملا عم كتافلاخ ةيوست لواحت نأ يه ىواكشلل ةركبملا ةيوستلا .كلفط ميلعتب قلعتي اميف كفواخمو كتلئسأ ةجلاعم ىلع كدعاسي يكل وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا
	 بتكم يف نيفظوملا دحأ كعم نواعتيس .ىرخلأا تاعازنلا ةيوست تارايخ مادختسا لبقو ةيمسر ريغ ةقيرطب ةيميلعتلا ةقطنملا عم كتافلاخ ةيوست لواحت نأ يه ىواكشلل ةركبملا ةيوستلا .كلفط ميلعتب قلعتي اميف كفواخمو كتلئسأ ةجلاعم ىلع كدعاسي يكل وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا
	 دحأ عم لصاوتلا كنكمي .ةينوناقلا عامتسلاا تاسلج وأ ةيباتكلا ىواكشلا لثم ةيمسرلا تاءارجلإا نم ديزملا ىلإ ءوجللا لبق ىواكشلل ةركبملا ةيوستلا ىلع وياهوأب ميلعتلا ةرازو عّجشتو ةركبملا ةيوستلا نأشب نيفظوملا دحأ عم ثدحتلل .كلفط ميلعتب قلعتي اميف كفواخمو كتلئسأ ةجلاعم ىلع كدعاسي يكل وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم يف نيفظوملا:قيرط نع ةرازولاب لاصتلاا ىجرُي ،ىواكشلل
	 .
	 .
	 .
	 .

	 وأ )877( 644 6338 يناجملا فتاهلا وأ )614( 466 2650 :فتاهلا

	 .
	 .
	 .

	. :ينورتكللإا ديربلا
	exceptionalchildren@education.ohio.gov
	exceptionalchildren@education.ohio.gov





	ليهستلا
	ليهستلا

	 .كل اًديفم "ليهستلا" رايخ نوكي دقف ،كلفطل يدرفلا ميلعتلا جمانرب نأشب فواخم كيدل تناك وأ صاخلا ميلعتلا يقلتل همييقت ةداعإ وأ كلفط مييقت نأشب فواخم كيدل تناك اذإ
	 .كل اًديفم "ليهستلا" رايخ نوكي دقف ،كلفطل يدرفلا ميلعتلا جمانرب نأشب فواخم كيدل تناك وأ صاخلا ميلعتلا يقلتل همييقت ةداعإ وأ كلفط مييقت نأشب فواخم كيدل تناك اذإ
	 ةقطنملا مدقت نأ نكمي كلذك .)هيف اًوضع نوكت يذلا( يدرفلا ميلعتلا قيرف عامتجا وأ كلفط مييقت عامتجلا ليهستلا طيسو روضحل ةمزلالا تابيترتلا لمع ةرازولا نم بلطت نأ ليهستلاب دصقُيو.عامتجلاا يف ليهستلا طيسو روضح ىلع امكلاك قفاوي نأ بجيو .كلفطل صاخلا ميلعتلاب ةقلعتملا تاعامتجلاا دحأ يف ليهستلا طيسو روضحل ةرازولا ىلإ اًبلط ةيميلعتلا

	Sect
	ليهستلا نم ضرغلا
	ليهستلا نم ضرغلا
	ليهستلا نم ضرغلا
	 قيرفلا يف اًوضع نوكي لا دياحم ثلاث فرط وه ليهستلا طيسوو .مييقتلا قيرف عامتجا وأ مييقتلل طيطختلا عامتجا وأ يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف عامتجا لثم ،قيرف عامتجا يف ليهستلا ثدحي ميلعتلا تايلمع يف اًبيردت اوقلت نوفرتحم ءاطسو مه ليهستلا ءاطسوو .بلاطلا نع هزيكرت ديحي لاأو ةيباجيإ ةروصب لمعي نأ ىلع قيرفلا دعاسي امنإو ؛قيرفلا تارارق ذاختا يف كراشي لاو.نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم ىدل صاخلا
	 بتكم رفويس ،ليهستلا طيسو دوجو ىلع امتقفتا اذإف .ةكراشملا ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ قفاوت نأ بجي ،بلطلا كلذب مدقتت امدنع نكل ،تقو يأ يف ليهستلا طيسوب ةناعتسلاا بلطت نأ كنكمي .ليهستلا صوصخب تاقفن يأ ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ لمحتت نلو ؛ءاطسولا دحأ بتكملا كل نيعيس ،ليهستلا طيسو ىلع اقفتت مل اذإو .عامتجلاا ةرادلإ ليهستلا ءاطسو دحأ نييئانثتسلاا لافطلأا
	 :ليهستلا طيسو
	 .
	 .
	 .
	 .

	.)ةيميلعتلا ةقطنملا باسحل لاو كباسحل لمعي لا وهف ؛نيفرطلا نم يأ ىلإ زاحني لا( اُدياحم اًفرط لظي

	 .
	 .
	 .

	.)تاعازنلا ةيوست يف ةدعاسملل لهؤم صخش هنأ يأ ( اًيفارتحا اًبيردت طيسولا ىقلتي

	 .
	 .
	 .

	.هتابلطتمو صاخلا ميلعتلا نيناوقب ٍملع ىلع نوكيل اًبسانم اًبيردت ىقلت

	 .
	 .
	 .

	.يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف وأ كلفط مييقت قيرف يف اًوضع سيل

	 .
	 .
	 .

	.لولحلا لضفأ ىلإ لصوتلا ىلع قيرفلا دعاسي امنإو تارارقلا ذختي لا

	 .
	 .
	 .

	.ةيميلعتلا ةقطنملا نيبو كنيب تاثداحملا حتف ىلع دعاسي

	 .
	 .
	 .

	.تاءارجلإا مارتحا ىلع فارطلأا عيمج ظفاحي نأ ىلعو حيحصلا هراسم يف عامتجلاا ىقبي نأ ىلع لمعي

	 .
	 .
	 .

	.هتاجايتحاو كلفط ىلع زيكرتلا يف قيرفلا دعاسي



	Story



	Article 13H كلفط ىلع زيكرتلا يف قيرفلا دعاسي
	:ليهستلا نع اهركذتت نأ بجي ةيساسأ طاقن
	:ليهستلا نع اهركذتت نأ بجي ةيساسأ طاقن
	 .
	 .
	 .
	 .

	 .ةيعوط ةيلمع ليهستلا
	—
	—
	—
	—
	 

	 ،عامتجلاا يف ليهستلا طيسو دوجو ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو نم لك قفاو اذإ .ليهستلا ةيلمع يف ةكراشملا ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو نم لك قفاوي نأ بجي مهل نوكت نأ اًمود روملأا ءايلولأ قحي ثيح ؛هجئاتنو عامتجلاا راسم ىلع وأ عامتجلاا يف ةيميلعتلا ةقطنملا هحرطت ام ىلع قفاوي نأ رملأا يلو ىلع بجي هنأ كلذ ىنعم سيلف.ةصاخلا مهؤارآ




	 .
	 .
	 .

	.رارقلا ذاختا يف ةكراشملا دعب قافتلااب مازتللاا ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو ىلع بجي هنأ ينعي ام وهو ،عيمجلل ةمزلم ليهستلا عامتجا للاخ اهيلإ لصوتلا متي تاقافتا يأ
	—
	—
	—
	—
	 

	 يتلا تادنتسملا اهب عتمتت يتلا اهسفن ةيمهلأا هب صاخلا يدرفلا ميلعتلا جمانرب وأ لفطلا مييقت نأشب ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو اهعقوي يتلا تادنتسملا عيمجل.مييقتلا قيرفل عامتجا وأ يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرفل عامتجا يأ يف اهوعقو





	.ليهستلا نع ثحبلاو  :طبارلا اذه ىلع وياهوأب ميلعتلا ةرازول ينورتكللإا عقوملا ةرايز ىجرُي ،ليهستلا نع تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل
	education.ohio.gov
	education.ohio.gov



	ليهستلا ةمدخ بلطل
	ليهستلا ةمدخ بلطل
	ىلع ______________________________ةيلمعلا هذه يف ةكراشملا يف بغرت ةيميلعتلا ةقطنملا تناك اذإ ام ةفرعمل ةيميلعتلا ةقطنملاب صاخلا ميلعتلا ريدم عم لصاوت ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم عم لصاوتلا ىجرُي ،ليهستلا ةيلمع يف ةكراشملا ىلع نافرطلا قفتي نأ روف ._________________________________:وياهوأب ميلعتلا
	 .
	 .
	 .
	 .

	 وأ )877( 644-6338 يناجملا مقرلا وأ )614( 466-2650 :فتاهلا قيرط نع

	 .
	 .
	 .

	. :ينورتكللإا ديربلا
	exceptionalchildren@education.ohio.gov
	exceptionalchildren@education.ohio.gov






	Article 13c慴楯渮潨楯潶Dا
	Sect
	BOD
	Link



	Article 14c慴楯渮潨楯潶Dا
	Article 13c慴楯渮潨楯潶Dا
	 دياحمو فرتحم ثلاث فرط عامتجلاا رضحي نأ ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو قفتي نأ يه ةطاسولا
	 دياحمو فرتحم ثلاث فرط عامتجلاا رضحي نأ ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو قفتي نأ يه ةطاسولا


	ةطاسولا
	 يوذ نم هنأ يف هبتشُي بلاط وأ ةصاخلا تاجايتحلاا ىوذ نم بلاط ميلعت نأشب قافتا ىلإ لصوتلا ىلع مهتدعاسمل يأ ىلإ زاحني لا ،طيسولا مساب اًضيأ هيلإ راشُي يذلا ،صخشلا كلذ ّنأ ثلاث فرطب دصقُيو .ةصاخلا تاجايتحلاا ةقطنمللو رملأا يلول ةحاتملا تارايخلا نم ةطاسولاو .امهنم يأ نع بوني وأ امهنم يأ ىدل لمعي وأ نيفرطلا نم .لفطلا هاقلتي يذلا صاخلا ميلعتلا نأشب فلاخ هيف أشني تقو يأ يف ةيميلعتلا
	تقو يأ يف اهبلط نكميو ةيناجم ةمدخ يه ةطاسولا
	تقو يأ يف اهبلط نكميو ةيناجم ةمدخ يه ةطاسولا
	 ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ قفاوت نأ بجي ،اهبلطت نأ روفو .تقو يأ يف ةطاسولا ةمدخ بلطت نأ نكمملا نم دارفلأا نم ةعومجم نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم رفويس ،ةكراشملا ىلع امتقفتا اذإف .ةطاسولا ةيلمع يف ةكراشملا نيفرطلل طيسولا ددحي نل .اًطيسو بتكملا نّيعيسف ،اقفتت مل اذإ امأ .عامتجلاا ةرادلإ اًطيسو مهنيب نم ناراتخت كلفطب قلعتت يتلا فواخملا ةشقانم ىلع نيفرطلا دعاسي لب ،كلفطل صاخلا ميلعتلاب قلعتت يتلا ةلكشملا لح ةيفيك.لح ىلإ لصوتلاو

	 ميلعتلا ةرازو كنم بلطتس ،
	 ميلعتلا ةرازو كنم بلطتس ،
	)52-71 تاحفصلا رظنا(
	 ةينوناق عامتسا ةسلج بلط وأ ةيمسر ىوكش ميدقت تررق اذإ صوصخب تاقفن يأ ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ لمحتت نلو .ىلوأ ةوطخك ةطاسولا ىلإ ءوجللا يف ريكفتلا وياهوأب.ةطاسولا
	Story
	ةطاسولا ةيلمع ىلع ةماع ةرظن

	Sect
	قافتا ىلإ لصوتلا
	قافتا ىلإ لصوتلا
	 اًمزلم بوتكملا قافتلاا دعُي
	 اًمزلم بوتكملا قافتلاا دعُي
	 يلو نم لك هعقوي نأ بجيو
	 .ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا
	 يلو ىلع بجي هنأ كلذ ىنعمو
	 هب مازتللاا ةسردملاو رملأا
	 
	 رمأت نأ ةمكحملل نكميو
	  .هذافنإب

	 متي مل
	 متي مل
	 
	 ىلإ لصوتلا
	 
	قافتا

	 يف قافتا ىلإ لصوتلا متي مل اذإ
	 يف قافتا ىلإ لصوتلا متي مل اذإ
	 ىوكشب تمدقتو ةطاسولا ةيلمع
	 بتكم ىلوتيسف ،ةيلاولا ىلإ
	 ةيوست نييئانثتسلاا لافطلأا
	 لصوتلا متي مل اذإو .ىوكشلا
	 ةطاسولا ةيلمع يف قافتا ىلإ
	 عامتسا ةسلج ءارجإ تبلطو
	 ةسلج دقع يرجيس ةينوناق
	 .كلذ دعب ةينوناق عامتسا

	Story


	ةطاسولا عامتجا
	ةطاسولا عامتجا
	 ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ حرطت
	 ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ حرطت
	 .فواخم نم امكيدل ام
	 
	 ةيوست ىلع طيسولا امكدعاسيو
	 قافتا ىلإ لصوتلاو عازنلا
	 ،ةماع ةفصبو .بوتكم يئاهن
	 لاقُي امم يأ ةكراشم نكمي لا
	 جراخ ةطاسولا عامتجا يف
	 يف همادختسا وأ عامتجلاا
	 ،ةيلبقتسملا ةينوناقلا تاءارجلإا
	.كلذل تاءانثتسا دجوت مل ام


	 ديدحتو طيسولا رايتخا
	 ديدحتو طيسولا رايتخا
	 ديدحتو طيسولا رايتخا
	 
	عامتجلاا دعوم

	 .دياحم ثلاث فرط وه طيسولا
	 .دياحم ثلاث فرط وه طيسولا
	 ةقطنملاو تنأ قفتت نأ بجيو
	 طيسو رايتخا ىلع ةيميلعتلا
	 اًدعوم طيسولا ددحيسو .نيعم
	 تقو برقأ يف عامتجلال
	 ةرازولا لمحتتسو .نكمم
	.طيسولا باعتأ


	 وأ تنأ بلطت نأ كنكمي
	 وأ تنأ بلطت نأ كنكمي
	 وأ تنأ بلطت نأ كنكمي
	 ةرازو نم ةيميلعتلا ةقطنملا
	 ةمدخ ريفوت وياهوأب ميلعتلا
	 اذإو .تقو يأ يف ةطاسولا
	 ةسلج تبلط وأ ىوكشب تمدقت
	 ضرعتس ،ةينوناق عامتسا
	 ىلإ ءوجللا ةرازولا كيلع
	 قفاوت نأ بجيو .ًلاوأ ةطاسولا
	 ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ
	.طيسولا روضح


	ةطاسولا بلط
	ةطاسولا بلط
	ةطاسولا بلط



	Article 157
	 :طيسولا
	 :طيسولا
	 .
	 .
	 .
	 .

	.)ةيميلعتلا ةقطنملا باسحل لاو كباسحل لمعي لا وهف ؛نيفرطلا نم يأ ىلإ زاحني لا( اُدياحم اًفرط لظي

	 .
	 .
	 .

	.كلفط ميلعتب ةقلعتملا ةلكشملا ةيوست ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا دعاسيو كدعاسي لب ،تاررقلا ذاختاب طيسولل حمسُي لا

	 .
	 .
	 .

	.بوتكم قافتا ىلإ لصوتلل ةيميلعتلا ةقطنملا عمو كعم نواعتي

	 .
	 .
	 .

	.تاءارجلإا مارتحا ىلع فارطلأا عيمج ظفاحي نأو ةطاسولا عامتجا ريس ىلع ظافحلا يف دعاسي

	 .
	 .
	 .

	.هتاجايتحاو بلاطلا ىلع زيكرتلا يف عيمجلا دعاسي

	 .
	 .
	 .

	 .ةيميلعتلا ةقطنملا نيبو كنيب تاثداحملا حتف ىلع دعاسي



	 ةطاسولا نع اهركذتت نأ بجي ةيساسأ طاقن
	 ةطاسولا نع اهركذتت نأ بجي ةيساسأ طاقن
	 .
	 .
	 .
	 .

	 .ةيعوط ةيلمع ةطاسولا
	—
	—
	—
	—
	 

	 ،ةطاسولا ةيلمع يف ةكراشملا ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو نم لك قفاو اذإ .ةطاسولا ةيلمع يف ةكراشملا ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو نم لك قفاوي نأ بجي.هجئاتنو عامتجلاا راسم ىلع وأ عامتجلاا يف ةيميلعتلا ةقطنملا هحرطت ام ىلع قفاوي نأ رملأا يلو ىلع بجي هنأ كلذ ىنعم سيلف




	 .
	 .
	 .

	 .ةيرس ةيلمع ةطاسولا
	—
	—
	—
	—
	 

	 .تاءانثتسا دجوت مل ام كلذ دعب همادختسا نكمي لاو ،اًيرس ةطاسولا عامتجا يف لاقُي ام لظي ،ةماع ةفصب




	 .
	 .
	 .

	 ةكراشملا دعب بوتكملا قافتلااب مازتللاا ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو ىلع بجي هنأ ينعي ام وهو ؛ماع هجوب اًمزلم ةطاسولا ةيلمع للاخ هيلإ لصوتلا متي يباتك قافتا يأ دعُي.رارقلا ذاختا يف
	—
	—
	—
	—
	 

	 يف اهوعقو يتلا تادنتسملا اهب عتمتت يتلا اهسفن ةيمهلأا هب صاخلا يدرفلا ميلعتلا جمانرب وأ لفطلا مييقت نأشب ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو اهعقوي يتلا تادنتسملا عيمجل.مييقتلا قيرفل عامتجا وأ يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرفل عامتجا يأ






	ةطاسولا ةمدخ بلطل
	ةطاسولا ةمدخ بلطل
	ىلع ______________________________ ةيلمعلا هذه يف ةكراشملا يف بغرت ةيميلعتلا ةقطنملا تناك اذإ ام ةفرعمل ةيميلعتلا ةقطنملاب صاخلا ميلعتلا ريدم عم لصاوت ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم عم لصاوتلا ىجرُي ،ةطاسولا ةيلمع يف ةكراشملا ىلع نافرطلا قفتي نأ روف ._________________________________:وياهوأب ميلعتلا
	 .
	 .
	 .
	 .

	 وأ )877( 644 6338 يناجملا فتاهلا وأ )614( 466 2650 :فتاهلا قيرط نع

	 .
	 .
	 .

	. :ينورتكللإا ديربلا
	Story
	exceptionalchildren@education.ohio.gov
	exceptionalchildren@education.ohio.gov






	Article 16c慴楯渮潨楯潶Dا
	ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت
	ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت

	 ةماعلا تائيهلا نم اهريغ وأ ةيميلعتلا ةقطنملا دض ةيلاولا ىلإ ةبوتكم ةيمسر ىوكشب مدقتلا وهو رخآ رايخ كيدلف ،كلفط هاقلتي يذلا صاخلا ميلعتلا نأشب فواخم يأ كرواست تناك اذإ.وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم ىلإ اهميدقتو
	 ةماعلا تائيهلا نم اهريغ وأ ةيميلعتلا ةقطنملا دض ةيلاولا ىلإ ةبوتكم ةيمسر ىوكشب مدقتلا وهو رخآ رايخ كيدلف ،كلفط هاقلتي يذلا صاخلا ميلعتلا نأشب فواخم يأ كرواست تناك اذإ.وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم ىلإ اهميدقتو

	يناجم ءارجإ وه ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت
	يناجم ءارجإ وه ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت
	 ةحاسم ّنأ امك ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج اهقرغتست يتلا كلت نم لقأ ةرتف يف ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت دنع ةلكشملا ةيوست يرجي ،ةداعلا يفو .يناجم ءارجإ وه ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت لسرت نأو نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم ىلإ )ةيلصأ ةخسن( ةعقوم ةيباتك ىوكش لسرت نأ بجي ،ةيلاول ىلإ ىوكش ميدقتلو .ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج يف ثدحي امم لقأ اهيف تاهجاوملا .ًةرشابم ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ ىوكشلا نم ةخسن
	 وأ ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ دارفلأا ميلعت نوناقل ةموعزم ةفلاخم( صاخلا ميلعتلا نأشب ةيلاولا تابلطتم وأ ةيداحتلاا تابلطتملل ةموعزملا ةفلاخملاب اًنايب ىوكشلا دروت نأ بجيو هتذختا اًنيعم ًءارجإ دروت نأ طرتشُي نكل ،هب دهشتست وأ نيعم نوناق مسا ىوكشلا دروت نأ طرتشُي لاو .)وياهوأ ةيلاوب ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ لافطلأا ميلعت نأشب ليغشتلا ريياعمل ةيميلعتلا ةقطنملا ةفلاخم نم هدقتعت ام ديؤت يتلا عئاقولا ىوكشلا دروت نأ بجي ،كلذ ىلإ ًةفاضإ .صاخلا ميلعتلا تابلطتم دحأ فلاخي هّنأ دقتعت امم هذاختا نع تعنتماوأ ةيميلعتلا ةقطنملا.صا
	 ةيلاولا ىلإ ةمدقملا ىواكشلا ةعجارم
	 ميلعتلا تابلطتم دحأ تفلاخ دق ةيميلعتلا ةقطنملا تناك اذإ ام ديدحتل كلذو ،رملأا مزل اذإ اهيف قيقحتلاو ةحيحص ةقيرطب ةمدقملا ىواكشلا ةعجارم نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم ىلوتي ثلاثلا فرطلا اذه ناك اذإ ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت - ةيميلعتلا ةقطنملا ريغ ةمظنم وأ ةئيه وأ كريغ صخش يأ - ثلاث فرط يلأ نكمي كلذك .لا مأ كلفط ميلعتب قلعتي ام يف صاخلا .بلاطلا دحأب قلعتي اميف صاخلا ميلعتلا تابلطتم دحأ تفلاخ دق ةيميلعتلا ةقطنملا ّنأ دقتعي
	 ىوكش يأ يف قيقحتلا /ةيوست متي نلو .صاخلا ميلعتلا تابلطتمل ةموعزملا ةفلاخملا خيرات نم دحاو ماع للاخ تقو يأ يف ةرازولا ىلإ اهميدقتب ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت نكميو.ىوكشلا ميدقت خيرات نم ماع نم رثكأ لبق تثدح ةموعزم تافلاخمب

	 ةيلاولا ىلإ ةيمسر ىوكش ميدقت ةيفيك
	 ةيلاولا ىلإ ةيمسر ىوكش ميدقت ةيفيك
	  :يلي امم يأب مايقلا كيلع بجي ،صاخلا ميلعتلا نأشب ةيلاولا ىلإ ةيمسر ىوكش ميدقت يف بغرت تنك اذإ
	 .
	 .
	 .
	 .

	.وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم ىلإ هلاسرإو  لامكتسا
	ىوكشلا جذومن
	ىوكشلا جذومن



	 .
	 .
	 .

	.ىوكش باطخ ةباتك

	 .
	 .
	 .

	 مقرلا ىلع نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم لمع قيرفب لاصتلاا.ةرازولا ىلإ هلاسرإو كلذ دعب هلامكتسا مث ىوكشلا جذومن بلطو 1-877-644-6338
	 
	Story





	Article 17 نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم لمع قيرفب لاصتلاا.ةرازولا ىلإ هلاسرإو كلذ دعب هلامكتسا مث ىوكشلا جذومن بلطو 1-877-644-6338
	 ةقطنملا فرشمو وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم نم لك ىلإ ىوكشلا لسرت نأ بجي .اًعم ةيميلعتلا
	 ةقطنملا فرشمو وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم نم لك ىلإ ىوكشلا لسرت نأ بجي .اًعم ةيميلعتلا
	ىوكشلا اهيلإ لسرت نأ بجي يتلا ةهجلا ام
	 

	:ىلإ ىوكشلا نم ةيلصلأا ةخسنلا لسرُت
	نييئانثتسلاا لافطلأا بتكموياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا ةيوست مسق ريدم دعاسم[ Assistant Director of Dispute Resolution Section :ةيانع]تاعازنلا25 South Front StreetMail Stop 409Columbus, Ohio 43215-4183
	 
	 
	 
	 
	 


	  ءاجرلإا
	  ءاجرلإا
	 ةسلج يف نيفرط ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ تنك اذإف .ىواكشلا يف ةدراولا تلاكشملا رظن ليجأت ءاجرلإاب دصقُي ؛ىوكشلا رظن لجؤتس وياهوأب ميلعتلا ةرازو ّنإف ،اهسفن تلاكشملا نأشب ىوكش امكنم يأ لسرأو ةينوناق عامتسا نأشب كبلط تيغلأ اذإو .ىوكشلا ةيوست يف رظنت نأ لبق ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج يهتنت ىتح رظتنتس ةرازولا ّنأ يأ .اهتيوستو ىوكشلا رظن يف أدبتو ءاجرلإا ةلاح ةرازولا يغلتس ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج
	 يف رظنتو ءاجرلإا ةلاح ةرازولا يغلت نل ،اًرارق عامتسلاا ةسلج لوؤسم ذختاو ةينوناق عامتسا ةسلج تيرجُأ اذإو.اهنأشب تارارق ةسلجلا لوؤسم ذختي مل ةقلاع اياضق كانه لازت لا تناك اذإ لاإ ىوكشلا

	ىوكشلا اهنمضتت نأ بجي يتلا رصانعلاب ةمئاق
	ىوكشلا اهنمضتت نأ بجي يتلا رصانعلاب ةمئاق
	 .
	 .
	 .
	 .

	 دحأ تفلاخ دق ةيميلعتلا ةقطنملا ّنأ حضوي نايب  قلعتي اميف ةيلاولا تابلطتم وأ ةيداحتلاا تابلطتملا.صاخلا ميلعتلاب


	 .
	 .
	 .
	 .

	 دنتست يتلا عئاقولا كلذ يف امب ،ةلكشملاب نايب  .ىوكشلا اهيلإ

	 .
	 .
	 .

	.كب ةصاخلا لاصتلاا تانايبو يلصلأا كعيقوت

	 .
	 .
	 .

	 بلاطل تثدح ةفلاخم نأشب ىوكش مدقت تنك اذإ :يلي ام ىوكشلا نمضتت نأ بجي ،نيعم
	—
	—
	—
	—
	 

	.هتماقإ لحم ناونعو بلاطلا مسا
	—
	—
	—
	—
	 

	.بلاطلا اهيلإ بهذي يتلا ةسردملا مسا

	—
	—
	—
	 

	 فيرعتلا قفو( ،اًدرشم باشلاوأ لفطلا ناك اذإ ةدعاسمل وتنيف – ينيكم نوناق يف دراولا ةحاتملا لاصتلاا تانايب ركذ بجي ،)نيدرشملا بلاطلاب.اهيلإ بهذي يتلا ةسردملا مساو
	 


	—
	—
	—
	 

	.اهب ةقلعتملا عئاقولاو ةلكشملا ةعيبطل حيضوت

	—
	—
	—
	 

	 فرطلا تامولعم دودح يف ةلكشملل حرتقم لح .ىوكشلا ميدقت دنع ةلكشملا نع







	 .
	 .
	 .

	 لا اذل يلصلأا كعيقوت ىوكشلا نمضتت نأ بجي  .ينورتكللإا ديربلا وأ سكافلاب اهلاسرإ كنكمي

	 .
	 .
	 .

	.عيقوت ىلع يوتحت لا يتلا ىواكشلا لبقُت نل




	Article 18 يوتحت لا يتلا ىواكشلا لبقُت نل
	ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت تاءارجإ
	ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت تاءارجإ

	Story
	 ميلعتلا تابلطتمب قلعتي اميف ةموعزملا )تافلاخملا( ةفلاخملا يف قيقحتلاو ،مزلالا وحنلا ىلع ،اهتعجارم يف أدبتس ،ةحيحص ةقيرطب مدقُت نأ ةطيرش ،اهتمدق يتلا ىوكشلا ةرازولا ىقلتت امدنع.ىوكشلا يقلت خيرات نم اًموي 60 للاخ ىوكشلا ةيوستب نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم موقي نأ بجيو .صاخلا
	 ميلعتلا تابلطتمب قلعتي اميف ةموعزملا )تافلاخملا( ةفلاخملا يف قيقحتلاو ،مزلالا وحنلا ىلع ،اهتعجارم يف أدبتس ،ةحيحص ةقيرطب مدقُت نأ ةطيرش ،اهتمدق يتلا ىوكشلا ةرازولا ىقلتت امدنع.ىوكشلا يقلت خيرات نم اًموي 60 للاخ ىوكشلا ةيوستب نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم موقي نأ بجيو .صاخلا
	 :يلي امب نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم موقي ،ىواكشلا ةيوست تاءارجإ نيب نمو
	 .
	 .
	 .
	 .

	.لا مأ ىوكشلا اهنمضتت يتلا تاءاعدلاا ةيوستل ةمزلالا ةطلسلا هيدل تناك اذإ ام ديدحتو ىوكشلا ةعجارم

	 .
	 .
	 .

	.)رملأا مزل اذإ( اهيف قيقحتلاو اهتيوست ىلع لمعيس يتلا تاءاعدلااب ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإو كيلإ يباتك راعشإ لاسرإ

	 .
	 .
	 .

	.ىوكشلا ةيوستل ةليدب ةقيرطك ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع كلذكو كيلع ليهستلا وأ ةطاسولا تامدخ ضرع

	 .
	 .
	 .

	.ىوكشلا يف ةدراولا تاءاعدلااب قلعتي ام يف ةيميلعتلا ةقطنملا نمو كنم اهجاتحي دق يتلا تامولعملا نم ديزملا بلط

	 .
	 .
	 .

	.رملأا مزل اذإ ،ةيميلعتلا ةقطنملا ةرايزو ةيفتاه تلاباقم ءارجإو ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ اهتمدق يتلا ةيفاضلإا تامولعملاو تادنتسملا ةعجارم

	 .
	 .
	 .

	.ةيوست ضرعو كاوكش ىلإ ةباجتسلال ةصرف ةيميلعتلا ةقطنملا حنم

	 .
	 .
	 .

	 60 للاخو ،رملأا مزل اذإ ،قيقحتلاو ةعجارملا ءاهنإ دعب كلذو( همدع نم صاخلا ميلعتلاب قلعتت ةفلاخم دوجو نأشب بتكملا رارقب ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ كراطخلإ باطخ ةباتك .)ىوكشلا يقلت خيرات نم اًموي




	ينمزلا راطلإا ديدمت
	 اًموي 60 ةدمل ينمزلا راطلإا ديدمت رايخ حاتُيو .اهرارق نمضتي يذلا باطخلا رادصإو ىوكشلا ةيوستل ةيفاضإ اًموي 60 ةدم ىلع لوصحلا ةرازولل نكمي ،ينمزلا ديدمتلا رايخ ةحاتإ دنع
	Article 18)دمل ينمزلا راطلإا ديدمت رايخ حاتُيو .اهرارق نمضتي يذلا باطخلا رادصإو ىوكشلا ةيوستل ةيفاضإ اًموي 60 ةدم ىلع لوصحلا ةرازولل نكمي ،ينمزلا ديدمتلا رايخ ةحاتإ دنع
	 :ةيتلآا تلااحلا يف ىوكشلا ةيوست لجأ نم
	 .
	 .
	 .
	 .

	.تاعازنلا ةيوستل ةليدبلا لئاسولا نم كلذ ريغ وأ ةطاسولا وأ ليهستلا للاخ نم ةلكشملا ةيوست ىلع لامعت يكل تقولا ديدمت ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ قفتت نأ

	 .
	 .
	 .

	 .)ةدح ىلع ةلاح لك فورظ بسح نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم اهددحي( ةيئانثتسا فورظ دوجو


	ةحيحص ريغ ةقيرطب ىوكشلا ميدقت
	 كلمي لا هنأ بتكملا ررق اذإ وأ ،اهتيوست ديرت يتلا ةلكشملا نع ةمزلالا تامولعملا عيمج اهيف دروت مل كنإ ثيح ،ةحيحصلا ةقيرطلاب ىوكشلا مدقت مل كنأ نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم ررق اذإ ،تامولعملا ىلإ ًةفاضإ ،رارقلا كلذ هذاختا ببسو ىوكشلا ةيوست يف اًمدق يضملا مدع ببس :يلي ام هيف حضوي اًباطخ نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم كيلإ لسريس ،ىوكشلا يف قيقحتلا ةطلس.ةحيحصلا ةقيرطلاب ةمدقم نوكت يكل ةديدج ىوكش يف اهداريإ ىلإ جاتحت يتلا ،تدجو نإ
	  ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت ةداعإ
	  ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت ةداعإ
	 ةقلعتملا ةموعزملا ةفلاخملا ثودح خيرات نم ماع للاخ ةيميلعتلا ةقطنملاو وياهوأب ميلعتلا ةرازو ىلإ ىوكشلا لاسرإ نم دكأت ،ةديدج تامولعم داريإ عم ىوكشلا ميدقت ةداعإ كيلع ناك اذإ .اًبسانم كلذ ناك امثيح ،تلاكشملا هذه ةجلاعم اهنكمي يتلا رداصملا ىلإ كليحتس ،ىوكشلا يف اهتركذ يتلا تلاكشملا ةيوستل ةمزلالا ةطلسلاب عتمتت لا ةرازولا تناك اذإو .صاخلا ميلعتلاب


	Article 19)موعزملا ةفلاخملا ثودح خيرات نم ماع للاخ ةيميلعتلا ةقطنملاو وياهوأب ميلعتلا ةرازو ىلإ ىوكشلا لاسرإ نم دكأت ،ةديدج تامولعم داريإ عم ىوكشلا ميدقت ةداعإ كيلع ناك اذإ .اًبسانم كلذ ناك امثيح ،تلاكشملا هذه ةجلاعم اهنكمي يتلا رداصملا ىلإ كليحتس ،ىوكشلا يف اهتركذ يتلا تلاكشملا ةيوستل ةمزلالا ةطلسلاب عتمتت لا ةرازولا تناك اذإو .صاخلا ميلعتلاب
	ةيساسلأا تاوطخلاو ينمزلا راطلإا :ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت تاءارجإ
	ةيساسلأا تاوطخلاو ينمزلا راطلإا :ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت تاءارجإ

	ىوكش ميدقت
	ىوكش ميدقت
	ىوكش ميدقت


	.ةموعزملا ةفلاخملا نم ماع للاخ ىوكشلا ميدقت
	.ةموعزملا ةفلاخملا نم ماع للاخ ىوكشلا ميدقت
	 ةقطنملا ىلإ اهنم ةروصو وياهوأب ميلعتلا ةرازو ىلإ ةيلصأ ةخسن رملأا يلو مدقي .ةيميلعتلا
	.اهل ةديؤملا عئاقولاو صاخلا ميلعتلاب ةقلعتملا ةموعزملا تافلاخملا ىوكشلا نمضتت

	 ةرازو ىلوتت
	 ةرازو ىلوتت
	 
	 وياهوأب ميلعتلا
	 
	ىوكشلا ةعجارم

	.ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ كلذكو ىوكشلا مدق يذلا صخشلا ىلإ ملاتسا راعشإ ةرازولا لسرت
	.ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ كلذكو ىوكشلا مدق يذلا صخشلا ىلإ ملاتسا راعشإ ةرازولا لسرت
	 وأ ةحيحصلا ةقيرطلاب ةمدقم ىوكشلا نكت مل اذإ ةيافكلا مدعب اًباطخ وياهوأب ميلعتلا ةرازو لسرت .ىوكشلا ةيوست تايحلاصب عتمتت لا ةرازولا تناك اذإ

	ةيوستلا
	 بسح ،ةيفاضإ تامولعم/تادنتسم بلطتو تادنتسملا عيمج ةرازولا عجارت
	.ةجاحلا
	.ةجاحلا
	.ةجاحلا بسح ،نيبسانملا دارفلأا عم تلاباقم ةرازولا يرجت
	 لسرت
	 لسرت
	 
	 ةرازولا
	 
	 اًباطخ
	 
	جئاتنلاب

	 قلعتت ةفلاخم كانه تناك اذإ امو تاءاعدلاا نأشب اهرارق ةرازولا ذختت
	.لا مأ صاخلا ميلعتلاب
	.لا مأ صاخلا ميلعتلاب
	 تبكترا ةيميلعتلا ةقطنملا ّنأ تبث اذإ ةحيحصت تاءارجإ ةرازولا ردصت.ةفلاخم
	Story



	Article 20Eيلعتلا ةقطنملا ّنأ تبث اذإ ةحيحصت تاءارجإ ةرازولا ردصت.ةفلاخم
	ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش ميدقت
	ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش ميدقت

	 ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ رشابم بلط ميدقت وه مهلافطأ هاقلتي يذلا صاخلا ميلعتلا نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا عم قلق نم مهرواسي ام ةيوست روملأا ءايلولأ اهللاخ نم نكمي يتلا ةحاتملا تارايخلا نم ءارجإ بلط اًضيأ ىمسُيو( ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكشب تمدقت دق نوكت ،كلذب مايقلا دنعو .وياهوأب ميلعتلا ةرازو ىلإ بلطلا كلذ نم ةروص لاسرإو ،ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ:ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش ميدقت اًضيأ ةيتلآا فارطلأل قحيو .)ةينوناق عامتسا ةسلج
	 ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ رشابم بلط ميدقت وه مهلافطأ هاقلتي يذلا صاخلا ميلعتلا نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا عم قلق نم مهرواسي ام ةيوست روملأا ءايلولأ اهللاخ نم نكمي يتلا ةحاتملا تارايخلا نم ءارجإ بلط اًضيأ ىمسُيو( ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكشب تمدقت دق نوكت ،كلذب مايقلا دنعو .وياهوأب ميلعتلا ةرازو ىلإ بلطلا كلذ نم ةروص لاسرإو ،ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ:ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش ميدقت اًضيأ ةيتلآا فارطلأل قحيو .)ةينوناق عامتسا ةسلج
	 .
	 .
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	ميدقتلا بابسأ
	ميدقتلا بابسأ
	:كلفط هاقلتي يذلا صاخلا ميلعتلا نم ةيلاتلا بناوجلاب ةقلعتملا تلاكشملا ةجلاعمل ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش ميدقت نكمي
	 .
	 .
	 .
	 .

	.ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم لفطلا نأ ديدحت
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	.ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم لفط مييقت
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	.ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم لفطل يميلعتلا عضوملا ديدحت
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	 .كلفطل )FAPE( بسانملا يناجملا ماعلا ميلعتلا ةمدخ ميدقت



	Story
	 ملع يذلا خيراتلا نم نيماع للاخ اهميدقت بجي امك ،صاخلا ميلعتلاب ةقلعتملا ةيلاولا تابلطتم وأ ةيداحتلاا تابلطتملا دحأ ةفلاخمب ًءاعدا ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجإ ىوكش نمضتت نأ بجي بجي ،ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش وياهوأب ميلعتلا ةرازو ىقلتت امدنعو .صاخلا ميلعتلا نيناوقل ةموعزملا ةفلاخملا نأشب )ىوكشلا تمدق يتلا ماعلا ميلعتلا ةئيه وأ( رملأا يلو هيف ةسلج ءارجلإ دياحم ةسلج لوؤسم ةرازولا هيف نيعت يمسر ءارجإ يه ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجو .ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج يف ةكراشملا ةصرفب ةيميلعتلا ةقطنملاو روملأا ءايلوأ ىظح
	ىوكشلا يف اهركذ بجي يتلا تامولعملا
	 ىلع بجي نكل ،
	 ىلع بجي نكل ،
	Article 33Cل ،
	 عيقوتلا ىلع يوتحت نأ طرتشُي لا نكل ،
	)18 ةحفصلا عجار(
	 ةيلاولا ىلإ ةمدقملا ىوكشلا يف اهداريإ بولطملا اهسفن ةيليصفتلا تامولعملا ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجإ ىوكش نمضتت نأ بجي ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج لوؤسم عجاري نلو .سكافلا وأ ينورتكللإا وأ يداعلا ديربلا قيرط نع وأ ديلاب ميلستلا قيرط نع ةرازولا ىلإ وأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ ىوكشلا ميدقت نكميو .يلصلأا.ةيلصلأا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ىوكش يف ةدراولا تلاكشملا ىوس ةسلجلا للاخ
	  ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىوكش ليدعت
	  ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىوكش ليدعت
	:طقف ةيلاتلا تلااحلا يف ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ىوكش ليدعت كنكميو .وياهوأب ميلعتلا ةرازول لعفلاب اهميدقت دعب ىوكشلا ثيدحت ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىوكش ليدعتب دصقُي
	 .
	 .
	 .
	 .

	 . للاخ نم ىوكشلا ةيوست ةصرف هل حاتُتو ةلدعملا ىوكشلا ىلع ،ةيباتك ةروصب ،قفاوي رخلآا فرطلا ناك اذإ
	)23 ةحفصلا  يف حضوملا ةيوستلا عامتجا(


	 .
	 .
	 .

	.كلذ دعب حيرصتلا اذه حنم هل نكمي لاو ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءدب نم مايأ ةسمخ لبق كلذب حيرصتلا هل نكمي ثيح ؛كلذب حرصي دياحملا ةسلجلا لوؤسم ناك اذإ



	ةينوناقلا عامتسلاا ةلسلجل ينمزلا راطلإاو ةعبتملا تاءارجلإا
	ةينوناقلا عامتسلاا ةلسلجل ينمزلا راطلإاو ةعبتملا تاءارجلإا

	 كلذ نوكي نأ ىلع ،ةموعزملا ةفلاخملا نأشب ةباجتسا وأ اًقبسم اًيباتك اًراعشإ كيلإ لسرت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،ةيميلعتلا ةقطنملا دض ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش تمدق اذإ ةقطنملا كيلإ هلسرت يذلا ،قبسملا يباتكلا راعشلإا نمضتي نأ بجي . لعفلاب راعشلإا كلذ تلسرأ دق ةيميلعتلا ةقطنملا نكت مل ام ،ىوكشلا يقلت خيرات نم مايأ 10 للاخ:يلي ام ،ةيميلعتلا
	 كلذ نوكي نأ ىلع ،ةموعزملا ةفلاخملا نأشب ةباجتسا وأ اًقبسم اًيباتك اًراعشإ كيلإ لسرت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،ةيميلعتلا ةقطنملا دض ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش تمدق اذإ ةقطنملا كيلإ هلسرت يذلا ،قبسملا يباتكلا راعشلإا نمضتي نأ بجي . لعفلاب راعشلإا كلذ تلسرأ دق ةيميلعتلا ةقطنملا نكت مل ام ،ىوكشلا يقلت خيرات نم مايأ 10 للاخ:يلي ام ،ةيميلعتلا
	)9 ةحفصلا رظنا(

	 .
	 .
	 .
	 .

	 حرشت نأ بجي امك .اهذاختا نع تعنتما يتلا وأ اهذختت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا تدارأ يتلا تاءارجلإا دحأ كلذ نوكي دقو .هنأشب بلطلا وأ ىوكشلاب تمدقت يذلا ءارجلإل اًحيضوت.هذاختا نع عانتملاا وأ ءارجلإا كلذ ذاختا ىلإ ةسردملا تعفد يتلا بابسلأا اهدر يف ةيميلعتلا ةقطنملا

	 .
	 .
	 .

	.هذاختا نع عانتملاا وأ ءارجلإا ذاختاب اهرارق ديدحتل ةيميلعتلا ةقطنملا اهتمدختسا يتلاو كلفطب ةقلعتملا ريراقتلاو تلاجسلا لثم كلفط مييقتل اهتمدختسا يتلا لئاسولا عيمجل اًحيضوت

	 .
	 .
	 .

	.تارايخلا كلت ضفر ىلإ هتعفد يتلا بابسلأاو كلفطب قلعتي اميف يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف اهسرد يتلا ىرخلأا تارايخلل اًحيضوت

	 .
	 .
	 .

	 .هذاختا نع عانتملاا وأ ءارجلإا ذاختا نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا رارقب ةقلعتملا ىرخلأا لماوعلل اًحيضوت


	 .اهيلع لصحت نأ نكمي يتلا ةلصلا تاذ تامدخلا نم اهريغو ةفلكتلا ةضفخنملاو ةيناجملا ةينوناقلا تامدخلا نع تامولعمب ةيميلعتلا ةقطنملا كدوزت نأ بجي كلذك
	 .ديدحتلا هجو ىلع ىوكشلا يف ةدراولا تلاكشملا كدر جلاعي نأ بجيو .مايأ 10 للاخ ىوكشلا ىلع درت نأ بجي ،رملأا يلو كتفصب كدض ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش تمدُق اذإ
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	Article 21Gجو ىلع ىوكشلا يف ةدراولا تلاكشملا كدر جلاعي نأ بجيو .مايأ 10 للاخ ىوكشلا ىلع درت نأ بجي ،رملأا يلو كتفصب كدض ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش تمدُق اذإ
	ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ةيوست
	ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ةيوست


	 ةيافكلا
	 لا ىوكشلا ّنأب ديفي ىوكشلا مدق يذلا فرطلا ىلإو ةسلجلا لوؤسم ىلإ اًراعشإ رخلآا فرطلا لسري مل اذإ )ةحيحصلا ةقيرطلاب اهميدقت مت يأ( ًةيفاك ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجإ ىوكش دعُت .ىوكشلا يقلت خيرات نم اًموي 15 للاخ كلذو ،ةيباتك ةروصب ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ىوكش ةيافك يف نعطي نأ رخلآا فرطلا ىلع بجيو .)ةيفاك ريغ اهنأ يأ( ميدقتلا طورش يفوتست
	 لا ىوكشلا ّنأب ديفي ىوكشلا مدق يذلا فرطلا ىلإو ةسلجلا لوؤسم ىلإ اًراعشإ رخلآا فرطلا لسري مل اذإ )ةحيحصلا ةقيرطلاب اهميدقت مت يأ( ًةيفاك ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجإ ىوكش دعُت .ىوكشلا يقلت خيرات نم اًموي 15 للاخ كلذو ،ةيباتك ةروصب ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ىوكش ةيافك يف نعطي نأ رخلآا فرطلا ىلع بجيو .)ةيفاك ريغ اهنأ يأ( ميدقتلا طورش يفوتست
	 اًيباتك اًراعشِإ ةيميلعتلا ةقطنملا لسرت مل اذإ ةيفاك ىوكشلا دعُت ،)وياهوأب ميلعتلا ةرازو ىلإ ةخسن تلسرأو( ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ ةينوناق عامتسا ةسلج ىوكش تمدق اذإ ،لاثملا ليبس ىلع خيرات نم مايأ ةسمخ للاخ ،ةسلجلا لوؤسم ددحي ،كلذ دعب .اًموي 15 للاخ كلذ نوكي نأ ىلع ،ةحيحصلا ةقيرطلاب ىوكشلا مدقت مل كنأ دقتعت ةيميلعتلا ةقطنملا ّنأب ديفي ةسلجلا لوؤسم ىلإ

	Article 21Kراعشِإ ةيميلعتلا ةقطنملا لسرت مل اذإ ةيفاك ىوكشلا دعُت ،)وياهوأب ميلعتلا ةرازو ىلإ ةخسن تلسرأو( ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ ةينوناق عامتسا ةسلج ىوكش تمدق اذإ ،لاثملا ليبس ىلع خيرات نم مايأ ةسمخ للاخ ،ةسلجلا لوؤسم ددحي ،كلذ دعب .اًموي 15 للاخ كلذ نوكي نأ ىلع ،ةحيحصلا ةقيرطلاب ىوكشلا مدقت مل كنأ دقتعت ةيميلعتلا ةقطنملا ّنأب ديفي ةسلجلا لوؤسم ىلإ
	 لوؤسم ىلع بجي كلذك .)لا مأ 
	21 ةحفصلا يف ةدراولا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ىوكش طورش يفوتست تناك اذإ ام يأ( 
	،لا مأ ةيفاك ىوكشلا تناك اذإ ام ،ةقطنملا نم يباتكلا راعشلإا يقلت .اًموي 15 للاخ ةيباتك ةروص يف ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإو كيلإ هرارق لسري نأ ةسلجلا
	 نم فقوملا ةيوستل ةصرفلا اهيدل تناكو ةيميلعتلا ةقطنملا تقفاو اذإ كلذو ،اهتمدق يتلا ةيلصلأا ىوكشلا ليدعت وأ ةديدج ىوكش ميدقت كنكمي ،ةيفاك ريغ كاوكش نأ ةسلجلا لوؤسم ررق اذإو .ةسلجلا ءدب خيرات لبق مايأ 5 نع لقت لا ةدم يف ليدعتلا ىلع ةسلجلا لوؤسم قفاو اذإ وأ ةيوستلا عامتجا للاخ
	 نم فقوملا ةيوستل ةصرفلا اهيدل تناكو ةيميلعتلا ةقطنملا تقفاو اذإ كلذو ،اهتمدق يتلا ةيلصلأا ىوكشلا ليدعت وأ ةديدج ىوكش ميدقت كنكمي ،ةيفاك ريغ كاوكش نأ ةسلجلا لوؤسم ررق اذإو .ةسلجلا ءدب خيرات لبق مايأ 5 نع لقت لا ةدم يف ليدعتلا ىلع ةسلجلا لوؤسم قفاو اذإ وأ ةيوستلا عامتجا للاخ
	 .ةلدعملا ىوكشلا ميدقت خيرات نم 

	،)23 ةحفصلا رظنا(
	 اًموي 30 اهردقو ،ةيوستلا ةلهم أدبت ،ةحيحصلا ةقيرطلاب ىوكشلا تلدع اذإو
	ةيوستلا ةلهم
	ةيوستلا ةلهم
	 ةيوستل ىرخأ ًةصرف نيفرطلا حنمي يذلاو ةيوستلا عامتجا ةيوستلا ةلهم نمضتتو .ةيلعفلا عامتسلاا ةسلج نيبو ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ىوكش ميدقت نيب دتمت يتلا ةرتفلا يه ةيوستلا ةلهم ريخأت ىلإ كلذ يدؤيس ،ةيوستلا تاءارجإ يف ةكراشملا كيلع رذعت مث ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش تمدق اذإو .يمسر لكشب عامتسلاا ةسلج ءدب لبق صاخلا ميلعتلاب قلعتملا عازنلا .)هاندأ ينمزلا راطلإا نأشب ديزملا رظنا( عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإا ءدب
	 ،ةلهملا هذه ءاضقنا دعب كيضري امب ىوكشلا ةيوستب ةيميلعتلا ةقطنملا مقت مل اذإو .)ىوكشلا ليدعت خيرات نم وأ( ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ىوكش ميدقت خيرات نم اًموي 30 اهتدم ةيوستلا ةلهم ،هللاخ هرارق ذختي نأ دياحملا ةسلجلا لوؤسملو ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإا أدبي ،اًموي 30 اهتدم غلبت يتلا ةيوستلا ةلهم ءاهتنا روفو .ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج تاءارجإ لمكتسُت ةلهم َّنأ ةظحلام ىجرُي امك .اًموي 30 اهتدم غلبت يتلا ةيوستلا ةلهم دعب امل دتمت ةطاسو ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ تقفتا اذإ لاإ ، ،اًموي 45 ةدمل ينمزلا راط
	)24 ةحفصلا رظنا(

	 ةقطنملا دقعت مل اذإو .ةيوستلا عامتجلا اًدعوم ددحت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ىوكش يقلت نم اًموي 15 لوأ للاخو ،)اًموي 30( ةيوستلا ةلهم للاخو


	Article 22Bعت مل اذإو .ةيوستلا عامتجلا اًدعوم ددحت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ىوكش يقلت نم اًموي 15 لوأ للاخو ،)اًموي 30( ةيوستلا ةلهم للاخو
	ةسلجلا تاءارجإ
	ةسلجلا تاءارجإ

	 نأ طرتشُي لاو .اًموي 45 هتدم غلبت يذلاو ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإا ءدب ةسلجلا لوؤسم نم بلطت نأ كنكمي ،هيف كراشت مل وأ اًموي 15 للاخ ةيوستلا عامتجا ةيميلعتلا.ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىوكشب مدقت يذلا فرطلا يه تناك اذإ ،ةيوستلا عامتجلا اًدعوم ةيميلعتلا ةقطنملا ددحت
	ةيوستلا عامتجا
	ةيوستلا عامتجا
	ةيوستلا عامتجا

	 ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع عقتو .ةيوست ىلإ لوصولل كعم لمعلل ةصرف ةيميلعتلا ةقطنملا ءاطعإو ىوكشلا يف ةدارولا تلاكشملا ةشقانمل ةصرف كؤاطعإ وه ةيوستلا عامتجا نم فدهلا نم بلطت نأ ةيميلعتلا ةقطنملل نكمي ،كتكراشم مدع ةقطنملا تلجسو ةيوستلا عامتجا يف كراشت مل اذإف .عامتجلاا يف ةكراشملا كيلعو ،ةيوستلا عامتجا دقع ىلإ ةوعدلا ةيلوؤسم  .)اًموي 30( ةيوستلا ةلهم ةياهن يف كاوكش ضفر ةسلجلا لوؤسم
	 ةيميلعتلا ةقطنملا بودنم عامتجلاا كلذ رضحي نأ بجيو .)IEP( يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف ءاضعأ نم ةيوستلا عامتجا رضحيس نم اررقت نأ ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ كيلعو .ةقطنملا نع تارارق ذاختاب ضوفملا
	 تنأ تقفتا اذإ لاإ ،ةيوستلا تاءارجإ تاوطخ نم ةيرورض ةوطخ وه عامتجلاا كلذو .عامتجلاا ىلإ كيماحم راضحإ تررق اذإ لاإ عامتجلاا كلذ ةيميلعتلا ةقطنملا يماحم رضحي نلو 30( ةيوستلا ةلهم دعب امل ةطاسولا تاءارجإ دم امكل زوجيو .ةيوستلا عامتجا نم ًلادب ةطاسولا ىلإ ءوجللا ىلع وأ ةيوستلا عامتجا نع لزانتلا ىلع ةيباتك ةروصب ةيميلعتلا ةقطنملاو..)اًموي 45 هتدمو( رارقلا ذاختاو ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإا ءدب مدع ينعي كلذ نكل ،كلذ ىلع امتقفتا اذإ )اًموي
	:اًينوناق مزلم قافتا ىلع اعقوت نأ بجي ،ةيوستلا عامتجا يف عازنلا ةيوست ىلإ ةيميلعتلا ةقطنملا عم تلصوت اذإو
	 .
	 .
	 .
	 .

	 .كلذ دعب ثدحيس امل بوتكم حيضوت هب

	 .
	 .
	 .

	.ةيميلعتلا ةقطنملا بودنم عيقوتو كعيقوت هب

	 .
	 .
	 .

	 .هذافنإ مكاحملل نكمي


	 .كلذب امكمازلإ ةمكحملل نكمي ،ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ هب مزتلت مل اذإ كنأ وه اًينوناق مزلم قافتلاا نأب دوصقملاو
	 .هعيقوت دعب لمع مايأ ةثلاث للاخ قافتلاا ءاغلإ امكنم لكل نكميف ،هعيقوت دعب قافتلاا نع عوجرلا ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ تررق اذإ
	 .ةينوناق عامتسا ةسلج دقعُت نلو ىوكشلا قلغُتس ،)اًموي 30( ةيوستلا ةلهم ءاهتنا لبق ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىوكش نأشب قافتا ىلإ ةيميلعتلا ةقطنملا عم تلصوت اذإ

	 دودح يف ةيميلعتلا ةقطنملا نابسانيو كنابساني نامزو ناكم يف اهدقعو ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج دعوم ديدحت بجي للاخ امكب لاصتلاا رملأا بلطت اذإ هسفن تقولا يف ةيميلعتلا ةقطنملابو كب دياحملا ةسلجلا لوؤسم لصتيسو .لوقعملا تقو يف ثدحتس ةيميلعتلا ةقطنملا نيبو كنيبو دياحملا ةسلجلا لوؤسم نيب تلااصتلاا عيمج نأ يأ .ةسلجلا تاءارجإ .ةلصفنم ةروصب سيلو دحاو
	 دودح يف ةيميلعتلا ةقطنملا نابسانيو كنابساني نامزو ناكم يف اهدقعو ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج دعوم ديدحت بجي للاخ امكب لاصتلاا رملأا بلطت اذإ هسفن تقولا يف ةيميلعتلا ةقطنملابو كب دياحملا ةسلجلا لوؤسم لصتيسو .لوقعملا تقو يف ثدحتس ةيميلعتلا ةقطنملا نيبو كنيبو دياحملا ةسلجلا لوؤسم نيب تلااصتلاا عيمج نأ يأ .ةسلجلا تاءارجإ .ةلصفنم ةروصب سيلو دحاو
	 لوؤسم هيف ذختي نأ بجي يذلا تقولا وهو( اًموي 45 ةدمل دتمي يذلا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإا أدبيو:يلي امم يأ ثودح دعب وأ )اًموي 30 اهردقو( ةيوستلا ةلهم ءاهتنا دعب )هرارق دياحملا ةسلجلا
	 .
	 .
	 .
	 .

	.ةيوستلا عامتجا دقع نع هيف نلازانتت ةيميلعتلا ةقطنملا نيبو كنيب يباتك قافتا ثدحي نأ

	 .
	 .
	 .

	 ةشقانم ءدب دعب كلذو ،قافتا ىلإ لصوتلا ةيناكمإ مدع ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا نيبو كنيب يباتك قافتا ثدحي نأ.ةطاسولا عامتجا وأ ةيوستلا عامتجا يف روملأا

	 .
	 .
	 .

	 نم انكمتت يكل اًموي 30 نم رثكلأ ةيوستلا ةلهم ديدمتب ةيميلعتلا ةقطنملا نيبو كنيب يباتك قافتا ثدحي نأ .ةطاسولا ةيلمع نم ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ بحسنت اهدعب مث ،ةطاسولا ةلصاوم


	 راطلإا للاخ نيفرطلا دحأ بلط دنعف ،)ديدمت حنمب يأ( تقولا نم ديزملا حنمب دياحملا ةسلجلا لوؤسم رقي مل ام:يلي ام ثدحي نأ بجي ،)اًموي 45 هتدمو( ةسلجلل ينمزلا
	 .
	 .
	 .
	 .

	.ةسلجلا دقع

	 .
	 .
	 .

	 .رارق ىلإ لصوتلا

	 .
	 .
	 .

	 ميلعتلا ةرازو ىلإ كلذكو ،ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإو كيلإ لجسملا ديربلا قيرط نع رارقلا نم ةخسن لاسرإ .وياهوأب


	 عامتجا يف ةكراشملا ةيميلعتلا ةقطنملا ىلعو كيلع بجي ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج دقع نم لقلأا ىلع مايأ 5 لبق.ةسلجلا يف اهميدقت يرجيس يتلا تامولعملل ةيميلعتلا ةقطنملا ةزايحو كتزايح نم دكأتلل دقعُي عامتجا وهو .حاصفإ

	 تاسلج دقع دياحملا ةسلجلا لوؤسم ىلوتيةينوناقلا عامتسلاا
	 تاسلج دقع دياحملا ةسلجلا لوؤسم ىلوتيةينوناقلا عامتسلاا
	 ،ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجإ ىوكش ةيوست مدع دنع ةسلج دقع يف دياحملا ةسلجلا لوؤسم عرشي دياحملا ةسلجلا لوؤسم نوكي نأ بجيو .ةيمسر عامتسلاا تاسلج دقع ىلع اًبيردت ىقلت اًيماحم.وياهوأب ميلعتلا ةرازو ىدل ةينوناقلا
	 ،ةسلجلا لوؤسم باعتأ ةيميلعتلا ةقطنملا لمحتتو ؛دياحم ثلاث فرط وه صخشلا اذه نإف كلذ عمو اهريغ وأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىدل اًفظوم سيل وهف نأ زوجي لاو ميلعتلاب ةلصتملا ةماعلا تائيهلا نم ليمي هلعجت ةينهم وأ ةيصخش حلاصم يأ هل نوكي .رخلآا باسح ىلع نيفرطلا دحأ ىلإ
	 ةيارد ىلع ةسلجلا لوؤسم نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ نوناق اهيف امب ،صاخلا ميلعتلا تابلطتمب ةديج ،)IDEA( ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ دارفلأا ميلعت اهب لومعملا كلتو ةيداحتلاا نيناوقلاو حئاوللابو ميلعتلا اياضقل مكاحملا تاريسفتبو ،ةيلاولا يف .صاخلا
	 اًقفو هرارق ةسلجلا لوؤسم بتكيس ،ةسلجلا دعب ةقطنملل نكميو .ةيسايقلا ةينوناقلا تاسرامملل ةمئاق ريفوت وياهوأب ميلعتلا ةرازول وأ ةيميلعتلا علاطلاا كنكمي وأ ،مهتلاهؤمو تاسلجلا يلوؤسمب ىلع ةرازولا عقوم ةرايز قيرط نع ةمئاقلا ىلع ثحبلاو  طبارلا اذه تاسلج ولوؤسم:ةيسيئرلا تاملكلا هذه نع.ةينوناقلا عامتسلاا
	education.ohio.gov
	education.ohio.gov




	Article 231ق ةسلجلا لوؤسم بتكيس ،ةسلجلا دعب ةقطنملل نكميو .ةيسايقلا ةينوناقلا تاسرامملل ةمئاق ريفوت وياهوأب ميلعتلا ةرازول وأ ةيميلعتلا علاطلاا كنكمي وأ ،مهتلاهؤمو تاسلجلا يلوؤسمب ىلع ةرازولا عقوم ةرايز قيرط نع ةمئاقلا ىلع ثحبلاو  طبارلا اذه تاسلج ولوؤسم:ةيسيئرلا تاملكلا هذه نع.ةينوناقلا عامتسلاا
	Story
	ةسلجلا ءانثأ رملأا يلو قوقح
	ةسلجلا ءانثأ رملأا يلو قوقح
	:يلي ام كل قحي ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج يف
	 .
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	 .
	 .

	.هنأشب ةسلجلا دقعت يذلا كلفط راضحإ

	 .
	 .
	 .

	.ةينلع ةسلجلا نوكت نأ بلط

	 .
	 .
	 .

	.مهب ةناعتسلااو ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ لافطلأاب ةفرعملا يوذ نم دارفأ وأ كيماحم راضحإ

	 .
	 .
	 .

	 ةيميلعتلا ةقطنملا قفاوت مل ام ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىوكش يف ةدراولا روملأا ىوس ةسلجلا لوانتت نل ،رركن( دوهشلا روضح بلطو مهتلءاسمو دوهشلا ةهجاومو ةلدلأا ميدقت.)ةديدج رومأ ةشقانمب كل حامسلا ىلع

	 .
	 .
	 .

	.ةسلجلا دقع نم لقلأا ىلع لمع مايأ 5 لبق كيلع اهضرع قبسي مل ةسلجلا يف مدقُت ةلدأ يأ ضفر

	 .
	 .
	 .

	.ةفلكت يأ لمحت نود كلذو ،تارارقلاو جئاتنلا تلاجس كلذكو ةسلجلا يف تليق ةملك لكل ،تببحأ نإ ينورتكلإ وأ ،بوتكم ليجست ملاتسا



	نيماحم اوسيل نيرصانم راضحإ دنع
	نيماحم اوسيل نيرصانم راضحإ دنع
	 نأ رصانملل نكمي لاو .رخلآا فرطلا نم )مهتامدخ نع باعتلأا نم اهريغ وأ( ةاماحملا باعتأ ىلع اولصحي نأ دارفلأا ءلاؤهل قحي لاف ،نيماحم اوسيل نيرصانم ترضحأ اذإ.ةسلجلا ءانثأ يف ةدودحم رصانملا ةكراشم نوكت دقو ةسلجلا يف نوناقلا سرامي


	Article 24D نكمي لاو .رخلآا فرطلا نم )مهتامدخ نع باعتلأا نم اهريغ وأ( ةاماحملا باعتأ ىلع اولصحي نأ دارفلأا ءلاؤهل قحي لاف ،نيماحم اوسيل نيرصانم ترضحأ اذإ.ةسلجلا ءانثأ يف ةدودحم رصانملا ةكراشم نوكت دقو ةسلجلا يف نوناقلا سرامي
	تارارقلا يف نعطلا
	تارارقلا يف نعطلا

	ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىواكشل ينمزلا راطلإا
	ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىواكشل ينمزلا راطلإا
	ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىواكشل ينمزلا راطلإا
	 ةسلج دقعل بلطب مدقتلا ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ كنكمي لاو .لقأ اًتقو قرغتست صاخلا ميلعتلا تاعازن ضعب ةيوست لعجي رصقأ ينمز راطإ اهل عامتسا ةسلج يه ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج:ةيتلآا تلااحلا يف لاإ ةلجعم ةينوناق عامتسا
	11.1
	11.1
	11.1
	11.1

	 .كلفط دض ةسردملا هتذختا يبيدأت ءارجلإ ةجيتن كلذ ناكو ،)تامدخلا وأ جمانربلا( كلفطل يميلعتلا عضوملا نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا عم فلاتخلاا

	11.2
	11.2
	11.2

	 .رهاظملا ديدحت جئاتن ىلع ضارتعلاا

	11.3
	11.3
	11.3

	.ريغلل وأ كلفطل ىذأ عوقول ةريبك ةيلامتحا ريثي )تامدخلا وأ جمانربلا( كلفطل يلاحلا يميلعتلا عضوملا نأ ىرت ةيميلعتلا ةقطنملا تناك اذإ



	 للاخ ةيوست عامتجا دقعل دعوم ديدحت ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجيو .اًيسارد اًموي 20 عامتسلاا ةسلج راطإ نوكيو اًموي 15 ةيوستلا ةلهم نوكت ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإا يف .ةقطنملا ىلإو كيلإ هميدقتو يئاهنلا هرارق ةباتكل ةيسارد مايأ 10 ةسلجلا لوؤسم حنمُي ،ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءاهتنا دعبو .ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىوكش  ملاتسا نم مايأ ةعبس.ةلجعم ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش عم لماعتلا دنع يفاضإ تقو يأ فاضي لاو
	Story
	 نم اًموي 45 للاخ وياهوأب ميلعتلا ةرازو ىدل رشابم نعطب ررضتملا فرطلا مدقتي مل ام يئاهن رارق وه ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ةياهن يف دياحملا ةسلجلا لوؤسم هذختي يذلا رارقلا. .)حبري مل يذلا فرطلا يأ( هحلاص ريغ يف دياحملا ةسلجلا لوؤسم رارق يتأي امدنع ةيميلعتلا ةقطنملا وأ رملأا يلو نوكي نأ امإ ررضتملا فرطلاو .رارقلا ىلع لوصحلا
	BOD
	Link


	ةسلجلا لوؤسم تارارق يف نعطلا ةيفيك
	 نم ةعجارم لوؤسم ةرازولا نيعتسو .ةيميلعتلا ةقطنملا فرشم ىلإ هنم ةخسنو ميلعتلا ةرازو ىلإ ةيباتك ةروص يف نعطلا نم ةخسن لسرت نأ بجي ،ةسلجلا لوؤسم رارق يف نعطلل ةسلج تلاجس ةعجارملا لوؤسم صحفيسو .ةعجارملا لوؤسم باعتأ وياهوأب ميلعتلا ةرازو لمحتتسو .ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج رارقل ةيدايح ةعجارم ءارجلإ )ةعجارم لوؤسم( ةيلاولا .ةجاحلا بسح ةيفاضإ ةلدأ ىلع لوصحلل ىعسيو ةينوناقلا عامتسلاا تاسلج تابلطتمل اًقفو تيرجأ دق ةسلجلا نأ نم ةعجارملا لوؤسم دكأتيس ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اهلمكأب ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجلا هذه للاخ عتمتت كنإف 
	 نم ةعجارم لوؤسم ةرازولا نيعتسو .ةيميلعتلا ةقطنملا فرشم ىلإ هنم ةخسنو ميلعتلا ةرازو ىلإ ةيباتك ةروص يف نعطلا نم ةخسن لسرت نأ بجي ،ةسلجلا لوؤسم رارق يف نعطلل ةسلج تلاجس ةعجارملا لوؤسم صحفيسو .ةعجارملا لوؤسم باعتأ وياهوأب ميلعتلا ةرازو لمحتتسو .ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج رارقل ةيدايح ةعجارم ءارجلإ )ةعجارم لوؤسم( ةيلاولا .ةجاحلا بسح ةيفاضإ ةلدأ ىلع لوصحلل ىعسيو ةينوناقلا عامتسلاا تاسلج تابلطتمل اًقفو تيرجأ دق ةسلجلا نأ نم ةعجارملا لوؤسم دكأتيس ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اهلمكأب ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجلا هذه للاخ عتمتت كنإف 
	)25 ةحفصلا رظنا(
	 كقوقح عيمجب
	دياحملا ةسلجلا لوؤسم رارق يف نعطلا بلط
	:يلاتلا ناونعلا ىلإ كنعط لاسرإ كنكمي .رارقلا يقلت نم اًموي 45 للاخ ةيباتك ةروصب )نعطلا( دياحملا ةسلجلا لوؤسم رارق ىلع ضارتعلاا كل زوجي
	:يلاتلا ناونعلا ىلإ كنعط لاسرإ كنكمي .رارقلا يقلت نم اًموي 45 للاخ ةيباتك ةروصب )نعطلا( دياحملا ةسلجلا لوؤسم رارق ىلع ضارتعلاا كل زوجي
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	تاديدمتلا /ينمزلا راطلإا
	 ،كلذ عمو( ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ هبلطت نأ نكمي ام وهو ،اًديدمت حنمي مل ام ،هرارق ةعجارملا لوؤسم ردصيس ،ةيلاولا نم ةعجارم ءارجإ كبلطل ةرازولا ملاتسا نم اًموي 30 للاخ يتلا جئاتنلا لمجمل ةينورتكلإ تلاجس وأ ةينورتكلإ وأ ةبوتكم خسن بلط اًضيأ كل زوجيو .)ةلجعم ةينوناق عامتسا ةسلج رارق يف نعطلا ءانثأ ديدمت حنم نكمي لا هنأ ةظحلام ىجري. .هذختا يذلا رارقلاو ةعجارملا لوؤسم اهيلإ لصوت
	ةيلاولا لخاد وأ ةيداحتا ةمكحم ىدل نعطلا
	 ةعجارملا لوؤسم رارق نم )حبري مل يذلا فرطلا( ررضتملا فرطلل قحي .ةيلاولا لخاد وأ ةيداحتا ةمكحم مامأ هيف نعطُي مل ام يئاهن ةيلاولا اهيرجت يتلا ةعجارملا نع رداصلا رارقلا عبتت يتلا ةيميلعتلا ةقطنملا اهيف عقت يتلا ةعطاقملاب ماعلا ضقنلا ةمكحم ىدل وأ ةعجارملا لوؤسم رارق رودص خيرات نم اًموي 90 للاخ ةقطنملاب ةيداحتا ةمكحم ىدل ةيضق عفري نأ اهرارق ذختت مث نيفرطلا بلط ىلع ًءانب ةلدلأا نم ديزملا ىلإ عمتستو تلاجسلا ةمكحملا عجارتسو .ةعجارملا لوؤسم رارقب راعشلإا ملاتسا نم اًموي 45 للاخ كلذو ،كلفط ةسردم اهل فيلاكتلا نع ضيوع
	ا
	)28 ةحفصلا رظنا(



	Article 25 رظنا(
	ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج تاءارجإ للاخ لفطلا ةلاح
	ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج تاءارجإ للاخ لفطلا ةلاح
	 .
	 .
	 .
	 .

	.كلفطل يميلعتلا عضوملا رييغت ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا عم قفتت مل ام ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج تاءارجإ ريس للاخ يلاحلا يميلعتلا هعضوم يف كلفط لظي نأ بجي

	 .
	 .
	 .

	.هذيفنت ىرج هل يدرف ميلعت جمانرب رخآ يف حّضوملا عضوملا وه كلفطل يلاحلا يميلعتلا عضوملا

	 .
	 .
	 .

	 يف كلفط لظي ،ةيميلعتلا ةقطنملا هتردصأ يبيدأت رارق ببسب )ةسردملا جراخ  تقؤم يميلعت ناكم وهو - IAES( تقؤم ليدب يميلعت ناكم يف عضُو دق كلفط ناك اذإ .قبسأ امهيأ ،ةيميلعتلا ةقطنملا نع رداصلا يبيدأتلا رارقلا ةدم يهتنت ىتح وأ هرارق ةسلجلا لوؤسم ذختي ىتح يميلعتلا ناكملا كلذ

	 .
	 .
	 .

	 ةسلج يهتنت نأ ىلإ ةيميلعتلا ةقطنملا يف ،كنذإ دعب ،كلفط عضو بجي ،ةيميلعتلا ةقطنملا ىدل لفطلا ليجست نمضتت ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىوكش تناك اذإ.ةينوناقلا عامتسلاا

	 .
	 .
	 .

	 اًقحتسم دعي ملو تاونس 3 نس ىطخت دق كلفط نلأ  نوناقلا يف يسردملا نسلا مسق بجومب تامدخ ءدبل بلط ميدقت نمضتت ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىوكش تناك اذإ .اهيلع لصحي كلفط نكي مل يتلا ركبملا لخدتلا تامدخ ميدقت ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي لا ،نوناقلا يف ركبملا لخدتلا مسق بجومب ةمدقملا تامدخلا يقلتل

	 .
	 .
	 .

	 رملأا يلو نيب اهنأشب عازن لا يتلا تامدخلا ميدقت ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،تامدخلا ميدقت يف ءدبلا ىلع تقفاوو صاخلا ميلعتلا تامدخ يقلتل قحتسم كلفط نأ دجُو اذإ   .ةيميلعتلا ةقطنملاو

	 .
	 .
	 .

	 ءاقب اهنم ضرغلا رملأا يلوو ةيلاولا نيب ةيقافتا هنأ ىلع عضوملا عم لماعتلا بجي ،لفطلا عضوم رييغت ةرورض نأشب لفطلا رمأ يلو عم ةعجارملا لوؤسم قفتا اذإ.هعضوم يف  لفطلا




	Article 26 ضرغلا رملأا يلوو ةيلاولا نيب ةيقافتا هنأ ىلع عضوملا عم لماعتلا بجي ،لفطلا عضوم رييغت ةرورض نأشب لفطلا رمأ يلو عم ةعجارملا لوؤسم قفتا اذإ.هعضوم يف  لفطلا
	ةاماحملا باعتأ
	ةاماحملا باعتأ
	 .ةينوناقلا هباعتأ لمحتت نأ كيلع نكل ،)ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج رارق يف نعطلا تاءارجإ يف وأ( ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج يف كليثمتل تقو يأ يف نيماحملا دحأب ةناعتسلاا يف بغرت دق مزلت نأ ةمكحملل نكمي ،)حبارلا فرطلا تحبصأ ثيحب( ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجب ةقلعتملا تاءارجلإا وأ ةيضقلا يف )كحلاصل رارق ىلع تلصح( تحبرو نيماحملا دحأب تنعتسا اذإو .لوقعملا دودح يف ةاماحملا باعتأ نع كضيوعتب ةيميلعتلا ةقطنملا
	ةيميلعتلا ةقطنملا تحبر اذإ
	 وياهوأب ميلعتلا ةرازو ضيوعتب كيماحم مزلت وأ كمزلت نأ ةمكحملل زوجيو .لوقعملا دودح يف ةاماحملا باعتأ نع ةقطنملا ضيوعتب ةمكحملا كمزلت نأ نكمي ،ةيميلعتلا ةقطنملا تحبر اذإ:يلي ام ةمكحملا تررقو امهنم يأ حبر اذإ ةاماحملا باعتأ نع ةيميلعتلا ةقطنملا وأ
	 .
	 .
	 .
	 .

	.اهل ساسأ لاو ةهيجو ريغو ةيدج ريغ ةيضقلا نأ

	 .
	 .
	 .

	.اهل ساسأ لاو ةهيجو ريغو ةيدج ريغ ةيضقلا نأ حضتا نأ دعب ةينوناق ىوعد عفر تلصاو كنأ

	 .
	 .
	 .

	.ٍعاد نود ةينوناقلا فيلاكتلا ةدايزل وأ هل موزل لا ريخأت يف ببستلل وأ يديك اهضرغ نأو ةضرغم تناك ىوعدلا نأ


	ةينوناقلا باعتلأا نع ةيميلعتلا ةقطنملا ضيوعتب وأ كضيوعتب ةمكحملا رمأت امدنع
	 يف ةداتعملا راعسلأا ساسأ ىلع ةاماحملا باعتأ ددحت نأ بجيو .اًبسانم هارت يذلا غلبملا ةمكحملا ددحتس ،ةينوناقلا باعتلأا نع ةيميلعتلا ةقطنملا ضيوعتب وأ كضيوعتب ةمكحملا ترمأ اذإ .ةاماحملا باعتأ نأشب مكحلا ىلع ةمكحملا ةردق ىلع دويقلا ضعب دجوتو .اهتدوجو ةمدقملا تامدخلا عون ساسأ ىلعو ىوعدلا هيف عفرت يذلا طيحملا:ةيتلآا تلااحلا يف ةاماحملا باعتأ نع ضيوعتلاب مكحت نأ ةمكحملل نكمي لا
	 

	 .
	 .
	 .
	 .

	 ةيميلعتلا ةقطنملا اهتضرع يتلا ةيوستلا تناكو ،مايأ ةرشعلا ةدم للاخ ضرعلا كلذ لبقت ملو ،ىوعدلا نم مايأ 10 للاخ عازنلا ةيوستل يباتك ضرعب ةيميلعتلا ةقطنملا تمدقت اذإ.كحلاصل رداصلا مكحلا نم لضفأ
	—
	—
	—
	—
	 

	 ةقطنملا اهتضرع يتلا ةيوستلا لوبق مدعل ةهيجو بابسأ كيدل تناك هنأ ةمكحملا تأرو ةيضقلا تحبر اذإ باعتلأا نع كضيوعتب رمأت نأ ةمكحملل زوجي ،كلذ عمو.ةيميلعتلا




	 .
	 .
	 .

	 .ةيئاضق ىوعد وأ ةيرادإ عامتسا ةسلج نع ةرداص عامتجلاا كلذ دقع ىلإ ةوعدلا نكت مل ام يدرفلا ميلعتلا جمانرب تاعامتجا دحأ يف كيماحم ةكراشم لباقم

	 .
	 .
	 .

	.ةيوستلا تاعامتجا يف كيماحم ةكراشم لباقم


	ةاماحملا باعتأ ضيفخت
	 :ةيتلآا تلااحلا يف ةاماحملا باعتأ ضيفختب ةمكحملا رمأت دق كلذك
	 .
	 .
	 .
	 .

	.ةهيجو بابسأ نود عازنلل ةيئاهنلا ةيوستلا ريخأتب ،ىوعدلا للاخ ،كيماحم وأ تنأ تمق اذإ

	 .
	 .
	 .

	 ةربخلاو ةعمسلاو ةراهملا نم هتاذ ردقلا ىلع نيماحم دي ىلع ةلثامم تامدخ ميدقت لباقم عمتجملا يف دئاسلا رعسلا نم اًريثك ىلعأ كيماحم هبلطي يذلا ةاماحملا باعتأ غلبم ناك اذإ.كيماحمب ةنراقم

	 .
	 .
	 .

	.ىوعدلا وأ ةيضقلا ةعيبط ىلإ رظنلاب لوقعملا دحلا نع هتقرغتسا يذلا تقولاو ةينوناقلا تامدخلا تداز اذإ

	 .
	 .
	 .

	 .ىوكشلا راعشإ يف ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ ةبسانم تامولعم كيماحم مدقي مل اذإ


	 نوناق يف ةدراولا ةيئارجلإا تانامضلا تفلاخ وأ ةهيجو بابسأ نود ىوعدلا وأ ةيضقلل ةيئاهنلا ةيوستلا ترخأ دق ةيميلعتلا ةقطنملا وأ ةيلاولا نأ ةمكحملا تدجو اذإ قبس امم يأ يرسي لا .)IDEA( ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ دارفلأا ميلعت


	Article 27)دراولا ةيئارجلإا تانامضلا تفلاخ وأ ةهيجو بابسأ نود ىوعدلا وأ ةيضقلل ةيئاهنلا ةيوستلا ترخأ دق ةيميلعتلا ةقطنملا وأ ةيلاولا نأ ةمكحملا تدجو اذإ قبس امم يأ يرسي لا .)IDEA( ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ دارفلأا ميلعت
	بيدأتلا
	بيدأتلا

	ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ لافطلأل ةيبيدأتلا تاءارجلإا
	ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ لافطلأل ةيبيدأتلا تاءارجلإا
	 وأ اهدرط وأ كلفطل يلاحلا يميلعتلا عضوملل اهقيلعت دعب ىتح ةصاخلا تاجايتحلاا يذ كلفطل صاخلا ميلعتلا تامدخ ميدقت لصاوت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي دق ،تلااحلا ضعب يف.)يلاحلا يميلعتلا هعضوم نع تامولعملا نم ديزملا ىلع علاطلال كلفطل يدرفلا ميلعتلا جمانرب عجار( هنم هل اهلصف
	هلئادبو يميلعتلا عضوملا
	 صاخلا ميلعتلا تامدخ كلفطل مدقت نأ ةقطنملا ىلع بجي لا ،ةعباتتم ةيسردم مايأ 10 نع لقت ةدمل اهدعاوقل هتفلاخم ببسب يلاحلا يميلعتلا هعضوم نم كلفط ةيميلعتلا ةقطنملا تلصف اذإ رخآ يميلعت ناكم يف كلذ ناك ول ىتح ،كلفطل صاخلا ميلعتلا تامدخ ميدقت ةسردملا لصاوت نأ بجي ،ةعباتتم ةيسارد مايأ 10 نع ديزت ةدمل كلفط ةسردملا تلصف اذإ .ةدملا كلت للاخ .)بلاطلا لزنم يف وأ رخآ ىنبم وأ رخآ يسارد لصف يف ،لاثملا ليبس ىلع(
	 .كلفطل يميلعتلا عضوملا يف اًرييغت كلذ دعُي ،ةدحاو ةيسارد ةنس يف ةعباتتم ةيسارد مايأ 10 نع ديزت ةدمل يلاحلا يميلعتلا ةعضوم نم كلفط ةيميلعتلا ةقطنملا تلصف اذإ
	 نأ ةقطنملا ىلع بجي ،ةدحاو ةيسارد ةنس يف مايأ 10 نع اهعومجم ديزي )لصفلا تلااح نم ةعومجم( ةلصفنم تارم يف يلاحلا يميلعتلا هعضوم نم كلفط ةيميلعتلا ةقطنملا تلصف اذإ :ةيتلآا لماوعلا ةيميلعتلا ةقطنملا يعارت نأ بجي ،كلذ نأشب اهرارق ذاختا دنعو .لا مأ لفطلل يميلعتلا عضوملا يف اًرييغت لكشت ةروكذملا لصفلا تلااح تناك اذإ ام ددحت
	 .
	 .
	 .
	 .

	.كلفط اهيف لصف يتلا تلااحلا نم ةلاح لك ةدم

	 .
	 .
	 .

	.كلفط اهيلع لصح يتلا لصفلا ةدم يلامجإ

	 .
	 .
	 .

	.اهضعب نم لصفلا تلااح برق ىدم

	 .
	 .
	 .

	.ةقباسلا لصفلا تلااح يف هكولسو هلصف دنع كلفط كولس نيب هباشتلا ىدم


	 ديدحت ةعجارم ءارجلإ يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف نم نيمئلاملا ءاضعلأاو رملأا يلوب ةيميلعتلا ةقطنملا عمتجت نأ بجي ،ةسردملا دعاوقل هتفلاخم ببسب لفطلل يميلعتلا عضوملا رييغت دنع.لا مأ اهب ةيوقو ةرشابم ةلص هل وأ هتقاعإ نع اًجتان كلفط كولس ناك اذإ ام ديدحت وه رهاظملا ديدحت ةعجارم نم فدهلاو .رهاظملا
	Story



	Article 29'رم ءارجلإ يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف نم نيمئلاملا ءاضعلأاو رملأا يلوب ةيميلعتلا ةقطنملا عمتجت نأ بجي ،ةسردملا دعاوقل هتفلاخم ببسب لفطلل يميلعتلا عضوملا رييغت دنع.لا مأ اهب ةيوقو ةرشابم ةلص هل وأ هتقاعإ نع اًجتان كلفط كولس ناك اذإ ام ديدحت وه رهاظملا ديدحت ةعجارم نم فدهلاو .رهاظملا
	 رهاظملا ديدحت
	 رهاظملا ديدحت
	 رهاظملا ديدحت
	 قوقح ةيامحل ةنيعم تاءارجإ ذاختا ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،ةيبيدأت بابسلأ كلفطل يميلعتلا عضوملا رييغت لبق اًجتان كلفط كولس ناك اذإ ام ديدحتل دقعُي عامتجا وهو ،رهاظملا ديدحت ةعجارم عامتجا دقع تاوطخلا هذه نمو .كلفط ؟لا مأ كلفط هب ىتأ يذلا كولسلا يف اًببس ةقاعلإا تناك له ،رخآ ريبعتب .لا مأ اهب ةيوقو ةرشابم ةلص هل وأ هتقاعإ نع نم ةيسارد مايأ 10 للاخ لا مأ كلفط كولس يف اًببس ةقاعلإا تناك اذإ ام بلاطلل يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف ددحيسو.كلفطل يميلعتلا عضوملا رييغتل رارق يأ رودص

	Article 28-ل ةنيعم تاءارجإ ذاختا ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،ةيبيدأت بابسلأ كلفطل يميلعتلا عضوملا رييغت لبق اًجتان كلفط كولس ناك اذإ ام ديدحتل دقعُي عامتجا وهو ،رهاظملا ديدحت ةعجارم عامتجا دقع تاوطخلا هذه نمو .كلفط ؟لا مأ كلفط هب ىتأ يذلا كولسلا يف اًببس ةقاعلإا تناك له ،رخآ ريبعتب .لا مأ اهب ةيوقو ةرشابم ةلص هل وأ هتقاعإ نع نم ةيسارد مايأ 10 للاخ لا مأ كلفط كولس يف اًببس ةقاعلإا تناك اذإ ام بلاطلل يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف ددحيسو.كلفطل يميلعتلا عضوملا رييغتل رارق يأ رودص
	 يتلا اهتاذ ةيبيدأتلا تاءارجلإاو دعاوقلل كلفط عضخي يقلت يف رمتسيسو ةسردملا يف بلاط يأ اهل عضخي نكل ،يدرفلا ميلعتلا جمانرب يف ةحضوملا تامدخلا.فلتخم عضوم يف امبر
	 يتلا اهتاذ ةيبيدأتلا تاءارجلإاو دعاوقلل كلفط عضخي يقلت يف رمتسيسو ةسردملا يف بلاط يأ اهل عضخي نكل ،يدرفلا ميلعتلا جمانرب يف ةحضوملا تامدخلا.فلتخم عضوم يف امبر


	يلي ام ةظحلام ىجري
	رهاظملا ديدحت ةعجارم عامتجا
	رهاظملا ديدحت ةعجارم عامتجا
	 تاظحلامو كلفطل يدرفلا ميلعتلا جمانرب اهيف امب ةلصلا تاذ تامولعملل ةعجارم يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف ءاضعأ نم كريغو تنأ يرجت ،رهاظملا ديدحت ةعجارم عامتجا يف.ةلص تاذ ىرخأ تامولعم نم مدقي امو هيملعم
	.عضوملا رييغت ىلع يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف قفاو اذإ لاإ ،هنم لصف يذلا عضوملا ىلإ كلفط داعيس ،كلفط ىدل ةقاعلإا رهاظم نم كولسلا ناك اذإ
	 :يلي امب مايقلا يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف ىلع بجي ،هتقاعإ رهاظم نم كلفط كولس نأ دجو اذإ
	11.1
	11.1
	11.1
	11.1

	 ةئيب يف ةدوجوملا لماوعلا ديدحتل مدختسي كلفط كولسل ةعجارم وه يفيظولا يكولسلا مييقتلاو .نكمم تقو عرسأ يف هلامكتساو مايأ 10 للاخ يفيظو يكولس مييقت ءدب.ةيباجيإ جئاتنو تاقيلعت ىلع لصحي يكل كلفطل هميلعت بجي يذلا ليدبلا كولسلا ديدحتل كلذكو ،بسانم ريغ كولسب نايتلإل هعفدت يتلا كلفط

	11.2
	11.2
	11.2

	 كولسلا ةجلاعم ىلع يكولسلا لخدتلا ةطخ لمعت( .رظنلا لحم يبيدأتلا ءارجلإاب ةلص تاذ نوكت يفيظولا يكولسلا مييقتلا لامكتسا دعب كلفطل يكولس لخدت ةطخ يف ءدبلا .)هنم دحلل ةسردملا اهعبتت ةددحم قرط داجيإ ىلعو ةسردملا لخاد مئلاملا ريغ

	11.3
	11.3
	11.3

	.مايأ 10 للاخ اهيلع ةمزلالا تلايدعتلا لاخدإو ةطخلا ةعجارم يرجت ،لعفلاب اهب لومعم يكولس لخدت ةطخ دجوت تناك اذإ



	Story
	)فلتخمو تقؤم( تقؤملا ليدبلا يميلعتلا ناكملا

	 وهو ،)IAES( تقؤم ليدب يميلعت ناكم يف كلفط عضو رارق ذاختا نع لوؤسملا وه يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف هيف ذختي يذلا خيراتلا يف .ةتقؤم ةرتفل صاخلا ميلعتلا تامدخ كلفط هيف ىقلتي فلتخم ناكم ةسردملا ىلع بجي ،ةسردملا دعاوقل هتفلاخم ببسب تقؤم ليدب يميلعت ناكم ىلإ كلفطل يميلعتلا عضوملا رييغتب هرارق.صاخلا ميلعتلا نأشب روملأا ءايلوأ قوقحل ليلدلا اذه كيطعتو رارقلاب اًراعشإ كيلإ لسرت نأ
	 وهو ،)IAES( تقؤم ليدب يميلعت ناكم يف كلفط عضو رارق ذاختا نع لوؤسملا وه يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف هيف ذختي يذلا خيراتلا يف .ةتقؤم ةرتفل صاخلا ميلعتلا تامدخ كلفط هيف ىقلتي فلتخم ناكم ةسردملا ىلع بجي ،ةسردملا دعاوقل هتفلاخم ببسب تقؤم ليدب يميلعت ناكم ىلإ كلفطل يميلعتلا عضوملا رييغتب هرارق.صاخلا ميلعتلا نأشب روملأا ءايلوأ قوقحل ليلدلا اذه كيطعتو رارقلاب اًراعشإ كيلإ لسرت نأ
	 ىلإ لصت ةدمل تقؤم ليدب يميلعت ناكم ىلإ هليوحتو هلصف ةيميلعتلا ةقطنملل زوجي ،هتقاعإ نع اًجتان كلفط كولس ناك نإ ىتح:يلي امم يأب ماق دق كلفط ناك اذإ اًيسارد اًموي 45
	 .
	 .
	 .
	 .

	 .اًحلاس لمح

	 .
	 .
	 .

	 .)تاردخملا لثم( اهلوادت روظحم داوم ءارش وأ عيب لواح وأ عاب وأ ةينوناق ريغ داوم ىطاعت وأ ملع نع زاح

	 .
	 .
	 .

	.رخآ صخشل ةريطخ ةيدسج ةباصإ يف ببست


	.ةيسردم ةمهم يف وأ اهيلإ هقيرط يف وأ ةسردملا لخاد كلفط كولس ناك ءاوس ماع هجوب كلذ يرسيو
	 نم اهتاذ ةدملل تقؤملا ليدبلا يميلعتلا ناكملا يف كلفط عضو نكمي ،هكولس يف اًرشابم اًببس كلفط ةقاعإ نكت مل اذإ .ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ ريغ نم لفط ىلع يرست يتلا تقولا
	 ،ةسردملا دعاوق فلاخ دق كلفط ناكو هكولسب ةرشابم ةلص اهل ناك وأ هكولس يف اًرشابم اًببس كلفط ةقاعإ تناك اذإ نمض هعضوم رييغت ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا عم تقفتا اذإ لاإ ،هنم لصف يذلا يميلعتلا ناكملا ىلإ كلفط ةداعإ بجي .)IEP( يدرفلا ميلعتلا جمانرب وأ يكولسلا لخدتلا ةطخ يف رييغتلا
	 جتني امبر )لفطلل يدرفلا ميلعتلا جمانربل اًقفو( يلاحلا يميلعتلا عضوملا يف كلفط ءاقبإ نأ ةقطنملا تأر اذإ ،كلذ عمو .رملأا اذه ةشقانمل يدرفلا ميلعتلا جمانرب عامتجا دقع ىلإ ةوعدلا ةيميلعتلا ةقطنملل زوجي ،ريغلل وأ كلفطل ةباصإ هنع وأ - ةلجعم ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجإ بلطت نأ ةقطنملل زوجي ،عضوملا رييغت نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا عم قفتت مل اذإو عرسأ ةروصب ةيوست ىلإ لصوتلل ةعيرس ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجإ بلطت نأ اهل زوجي ،رخآ ريبعتب.
	 ةسلج عجار(
	)25 ةحفصلا يف ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا


	رهاظملا ديدحت ةعجارمب ةصاخلا عامتسلاا ةسلج جئاتن ىلع وأ يميلعتلا عضوملا رييغت ىلع كتقفاوم مدع دنع
	رهاظملا ديدحت ةعجارمب ةصاخلا عامتسلاا ةسلج جئاتن ىلع وأ يميلعتلا عضوملا رييغت ىلع كتقفاوم مدع دنع
	رهاظملا ديدحت ةعجارمب ةصاخلا عامتسلاا ةسلج جئاتن ىلع وأ يميلعتلا عضوملا رييغت ىلع كتقفاوم مدع دنع

	 ءارجلإا ليبس ىلع كلفطل يلاحلا يميلعتلا ناكملا رييغت رارق يف نعطلل ةلجعم ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجإ بلطت نأ كنكمي .رهاظملا ديدحت ةعجارم جئاتن يف نعطلل وأ يبيدأتلا تابلطتملاب ةيميلعتلا ةقطنملا مازتلا ىدم ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج للاخ دياحملا ةسلجلا لوؤسم ررقيسو . .هتقاعإ رهاظم نم سيل وأ هتقاعإ رهاظم نم كلفط كولس نأ تابثإ يف اهحاجن ىدم وأ كلفط عضومل اهرييغت دنع
	 نيتحفصلا يف ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج نأشب ةدراولا تامولعملا عجار(
	)25و 24

	 امبر هعضوم يف كلفط رارمتسا نأ تأر اذإ ةلجعم ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجإ بلطت نأ ةيميلعتلا ةقطنملل زوجي ،هلاعأ انركذ امكو .ريغلل وأ كلفطل ةباصإ هنع جتني
	.)25 ةحفصلا يف ةلجعملا عامتسلاا ةسلج عجار(



	Article 30' يف ةلجعملا عامتسلاا ةسلج عجار(
	s ةصاخ سرادمب ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ مهلافطأ قاحلإب مهسفنأ ءاقلت نم روملأا ءايلوأ مايقةيلاولا ةقفن ىلع
	s ةصاخ سرادمب ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ مهلافطأ قاحلإب مهسفنأ ءاقلت نم روملأا ءايلوأ مايقةيلاولا ةقفن ىلع

	هرادقم ديدحتو ضيوعتلا رارق ذاختا تاءارجإ
	هرادقم ديدحتو ضيوعتلا رارق ذاختا تاءارجإ

	 كولس اهنع جتن ةقاعإ دوجو يف هابتشلاا دنع
	 كولس اهنع جتن ةقاعإ دوجو يف هابتشلاا دنع
	كلفط
	 نأ كل زوجي ،يدرف ميلعت جمانرب كلفطل نكي مل اذإ يوذ نم لفط هنأ ىلع هتلماعم ةسردملا نم بلطت ةفلاخم لبق يلي امم يأ ثدح اذإ ةصاخلا تاجايتحلاا:ةسردملا دعاوقل كلفط
	 نأ كل زوجي ،يدرف ميلعت جمانرب كلفطل نكي مل اذإ يوذ نم لفط هنأ ىلع هتلماعم ةسردملا نم بلطت ةفلاخم لبق يلي امم يأ ثدح اذإ ةصاخلا تاجايتحلاا:ةسردملا دعاوقل كلفط
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ،لفطلا ملعم وأ ةسردملا يريدم تربخأ دق تنك  ةجاحب نوكي دق كلفط نأ نظت كنأ ،ةيباتك ةروصب.صاخلا ميلعتلا تامدخ يقلت ىلإ

	 .
	 .
	 .

	.كلفطل مييقت ءارجإ تبلط دق تنك

	 .
	 .
	 .

	 ةسردملا يفظوم نم هريغ وأ لفطلا ملعم ناك  ةيميلعتلا ةقطنملاب صاخلا ميلعتلا ريدم ربخأ دق روملأا ضعبب ةرشابم ةرادلإا يفظوم نم هريغ وأ.كلفطل يكولسلا طمنلا نأشب ةددحملا
	 



	 ناك اهنأب ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع ةيلوؤسم عقت لاو تاجايتحلاا يوذ نم هنأ ىلع كلفط ةلماعم اهل يغبني مييقتب ةقطنملل نذأت نأ تضفر دق تنك اذإ ةصاخلا .صاخلا ميلعتلا يقلت ىلإ هتجاح ىدم ديدحتل كلفط ميلعتلا ىلع كلفط لوصح تضفر اذإ اًضيأ كلذ يرسيو كلفط عضخ اذإ وأ هب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا تاجايتحلاا يوذ نم سيل هنأ قيرفلا ررقو مييقتلل ىلع ةيبيدأت تاءارجإ قيبطت ةسردملل نكميو .ةصاخلا ريغ نم بلاطلا ىلع اهقبطت يتلا اهتاذ ةقيرطلاب كلفط ةقيرطلاب نوفرصتي نيذلا ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ.اهسفن

	Story
	BOD
	Link



	 اذإ ةصاخلا ةسردملا يف كلفط هاقلتي امم تامدخ نم هب طبتري امو صاخلا ميلعتلا وأ ميلعتلا فيلاكت لمحتت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع سيل ،ةصاخ ةسردم يف كلفط عضو ترتخا اذإ رايخ كمامأف ،بسانم يناجم ماع ميلعت ةصرف كلفطل مدقت مل ةيميلعتلا ةقطنملا نأ ىرت تنك اذإ امأ .اهيدل )FAPE( بسانم يناجم ماع ميلعت كلفط ىلع تضرع دق ةسردملا تناك يناجم ماع ميلعت ةصرف كلفطل ترفو دق ةيميلعتلا ةقطنملا تناك اذإ ام نأشب هرارق دياحملا ةسلجلا لوؤسم ردصيو ةسلجلا دقعتس ثيح ،ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكشب مدقتلا
	Article 30' ةسردملا يف كلفط هاقلتي امم تامدخ نم هب طبتري امو صاخلا ميلعتلا وأ ميلعتلا فيلاكت لمحتت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع سيل ،ةصاخ ةسردم يف كلفط عضو ترتخا اذإ رايخ كمامأف ،بسانم يناجم ماع ميلعت ةصرف كلفطل مدقت مل ةيميلعتلا ةقطنملا نأ ىرت تنك اذإ امأ .اهيدل )FAPE( بسانم يناجم ماع ميلعت كلفط ىلع تضرع دق ةسردملا تناك يناجم ماع ميلعت ةصرف كلفطل ترفو دق ةيميلعتلا ةقطنملا تناك اذإ ام نأشب هرارق دياحملا ةسلجلا لوؤسم ردصيو ةسلجلا دقعتس ثيح ،ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكشب مدقتلا
	 مل ةيميلعتلا ةقطنملا نأ عامتسلاا ةسلج للاخ دياحملا ةسلجلا لوؤسم ررق اذإو .
	)27 ىلإ 21 نم تاحفصلا يف ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج نأشب ةدراولا تامولعملا عجار(
	 لا مأ بسانم .ةصاخلا ةسردملا يف كلفط ليجست فيلاكت نع ضيوعت ىلع لوصحلا يف كتيقحأب اًرارق ردصي نأ ةسلجلا لوؤسمل نكمي ،بسانم يناجم ماع ميلعت ةصرف كلفطل مدقت
	هيف قحلا طوقس وأ ضيوعتلا ضيفخت
	هيف قحلا طوقس وأ ضيوعتلا ضيفخت
	:يلي امم يأ ثدح اذإ ضيوعت يأ ىلع لوصحلا يف كقح طقسي دق وأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع ضورفملا ضيوعتلا غلبم ضيفخت يرجي دق
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ملو يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف هحرتقي يذلا يميلعتلا عضوملا لبقت نل كنأب ،ةسردملا نم كلفط لصف لبق دقع يذلا يدرفلا ميلعتلا جمانرب عامتجا يف ،ةسردملا ربخت مل اذإ .ةصاخ ةسردم ىدل كلفط ليجستل ططخت كنأبو كفواخمب مهربخت

	 .
	 .
	 .

	 ةسردم ىدل كلفطل ليجستلل ططختو يدرفلا ميلعتلا جمانرب لبقت لا كنأب ةيميلعتلا ةقطنملا نم كلفط بحس نم لقلأا ىلع لمع مايأ 10 لبق ةيباتك ةروصب ةسردملا ربخت مل اذإ .لمعلا مايأ يف عقت يتلا تلاطعلا ةروكذملا ةدملا لمشتو .ةصاخ

	 .
	 .
	 .

	.مييقتلا ىلإ كلفط رضحُت ملو كلفط مييقتل ططخت اهنأب اًيحيحص اًيباتك اًراعشإ ،ةسردملا نم كلفط لصف لبق ،كيلإ تلسرأ دق ةيميلعتلا ةقطنملا تناك اذإ

	 .
	 .
	 .

	.ةهيجو سسأ ىلع نكي مل كفرصت نأ ةمكحملا تررق اذإ



	ضيوعتلا ةيامح
	ضيوعتلا ةيامح
	:ةيتلآا تلااحلا نم يأ يف كيلإ غلبملا در ضفر نكمي لاو )هدرتستس يذلا غلبملا( ضيوعتلا ضيفخت نكمي لا
	 .
	 .
	 .
	 .

	 .راعشلإا لاسرإ نم ةيميلعتلا ةقطنملا كتعنم اذإ

	 .
	 .
	 .

	.راعشلإا لاسرإ كيلع بجاولا نم ناك هنأب ةيميلعتلا ةقطنملا كربخت مل اذإ

	 .
	 .
	 .

	.كلفطب يدسج ىذأ قاحلإ يف ببستيس راعشلإا لاسرإ ناك اذإ


	 كيلإ هعفد نع عانتملاا زاوج مدع وأ ضيوعتلا غلبم ضيفخت مدع ةسلجلا لوؤسم وأ ةمكحملا ىرت دق ،كلذك:ةيتلآا تلااحلا نم يأ يف كلذو ،راعشلإا كلذ لاسرإ مدع ببسب
	 .
	 .
	 .
	 .

	.ةيزيلجنلإا ةغللاب ةباتكلاو ةءارقلا ديجت نكت مل اذإ

	 .
	 .
	 .

	.كلفطل غلاب يسفن ررض يف ببستيس راعشلإا لاسرإ ناك اذإ
	Story





	Article 31( يسفن ررض يف ببستيس راعشلإا لاسرإ ناك اذإ
	 يوذ بلاطلل ةمدقملا حنملا جماربب روملأا ءايلوأ راعشإ ةصاخلا تاجايتحلاا
	 يوذ بلاطلل ةمدقملا حنملا جماربب روملأا ءايلوأ راعشإ ةصاخلا تاجايتحلاا
	 


	راعشلإا ثدحي ىتم
	راعشلإا ثدحي ىتم

	Sect
	BOD
	Link

	 ىلإ ينورتكلإ ديرب لاسرإ وأ ،ثحبلا
	autismscholarship@education.ohio.gov
	autismscholarship@education.ohio.gov



	 ىلإ ينورتكلإ ديرب لاسرإ وأ ،ثحبلا عبرم يف نوسرتيب نوج ةحنم
	 ىلإ ينورتكلإ ديرب لاسرإ وأ ،ثحبلا عبرم يف نوسرتيب نوج ةحنم
	peterson.scholarship@education.ohio.gov
	peterson.scholarship@education.ohio.gov




	 نأ ،هتعجارم وأ هيف رظنلا ةداعإ يف وأ لفطلل يدرف ميلعت جمانرب عضو يف اهيف أدبت وأ ،ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم لافطلأا دحأ مييقت نم اهيف يهتنت ةرم لك يف ،ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي
	 .نوسرتيب نوج ةحنم جمانربو دحوتلا ةحنم جمانرب نع لفطلا رمأ يلو ربخت
	Article 31Fوج ةحنم جمانربو دحوتلا ةحنم جمانرب نع لفطلا رمأ يلو ربخت
	 دحوتلا ةحنم جمانرب
	 دحوتلا ةحنم جمانرب
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