
الوصول إلى النتائج:
دليل التعليم الخاص في مدارس 

سياتل العامة 
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رابطة PTSA للتعليم الخاص في سياتل: 
الدعوة للمدارس الشاملة

نمد يد العون ألسر الطالب من ذوي اإلعاقة أثناء 
تنقلهم في نظام التعليم.

نبني جسور التواصل بين مجتمعات التعليم العام 
والخاص بغرض زيادة الموارد والفرص التعليمية 

لكافة الطالب.

نُقيم شراكة مع أولياء األمور والمعلمين، حيث ندعو 
إلى إدخال تحسينات على نظام التعليم الخاص.

رسالتنا:

قمنا بإنشاء لجان تعمل على تحقيق نتائج 
أفضل لطالبنا، ودعم مقدمي الرعاية لهم. 

نشاطنا:

فرص لالستماع والتعلم من الخبراء والدعاة من خالل الندوات عبر 
اإلنترنت؛ والتواصل من خالل الرسائل اإلخبارية ووسائل التواصل 

االجتماعي والمنافذ األخرى فيما يتعلق بأحدث السياسات التي تؤثر على 
طالبنا إلبقاء المجتمع على اطالع بأفضل الممارسات وحقوق الوالدين؛ 

واجتماعات شهرية مع المتحدثين الضيوف.

تعليم الوالدين:

لقاءات غير رسمية للعائالت بهدف التواصل ودعم 
بعضهم البعض أثناء استعراض منهج التعامل مع اإلعاقة 

في التعليم.

لقاءات تعارف:

االتصال: 
hello@seattlespecialeducationptsa.org

رابطة (PTSA) للتعليم الخاص  
http://seattlespecialeducationptsa.org

 https://www.facebook.com/
SeattleSpecialEducationPTSA/

 https://www.linkedin.com/company/
seattle-special-ed-ptsa/

https://twitter.com/SeattleSEPTSA

اللجان:
مشاركة األسرة والمجتمع 

التأييد التشريعي
الممارسات الشاملة

التقييد والعزل
الميزانية / المالية

المساواة والشمول العرقي
عسر القراءة

التواصل
العضوية

جمع التبرعات

التوعية: 
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أهم 10 نصائح:
قائمة بالنصائح المفيدة للتنقل في خدمات التعليم الخاص

المستند: اطلب إشعاًرا كتابيًا مسبقًا (PWN) في أي 
وقت يتم فيه إجراء تغيير مقترح على برنامج التعليم 

الفردي (IEP) للطالب الخاص بك.

المتابعة: عقب أي محادثة، سواء كانت رسمية أو غير 
رسمية، قم دائًما بإرسال بريد إلكتروني لتوثيق المناقشة 

وأي قرارات يتم اتخاذها.

إحضار صديق: أحضر مدون مالحظات إلى اجتماعات 
برنامج التعليم الفردي (IEP) الخاص بك حتى تتمكن 

من التركيز على المناقشة. كما يمكنك طلب إحضار مقدم 
خدمات خاص.

مراجعة البيانات: عندم يقوم أحد الفرق بتقديم اقتراح، 
اطلب رؤية البيانات ومراجعتها مع الفريق قبل التوصل 

إلى استنتاجات.

معرفة حقوقك: اقرأ وراجع دائًما "الضمانات اإلجرائية" 
التي توضح حقوق الوالدين والطالب: 

الحفاظ على التنظيم: قم بإنشاء نظام لحفظ وتنظيم جميع سجالت خطة 
IEP/504 للطالب الخاص بك، وإحضارها معك إلى االجتماعات. 

وعليك تضمين بعض نماذج العمل.

من المسئول؟: عندما يتطلب األمر إجراًء محدًدا، تأكد من االستفسار 
ن يقوم بهذه المهمة وعن توقيتها. عمَّ

تخصيص الطالب الخاص بك: اعقد اجتماًعا قصيًرا غير رسمي مع 
معلمي الطالب الخاص بك في بداية العام، وامنحهم نسخة من مقدمة 
الطالب باإلضافة إلى خطة IEP/504. فهذا يضمن أنهم على دراية 

بما هو مطلوب في الخطة، وأنهم مهيئين لدعم الطالب الخاص بك.

المالحظة: يمكن للوالدين أو مقدم الرعاية باإلضافة إلى مقدمي 
الخدمات من القطاع الخاص طلب المالحظات داخل المدرسة. ويجب 

تقديم الطلب كتابيًا ومقدًما. وسوف يكون موظفو المنطقة التعليمية 
حاضرين أثناء المالحظات.

التواصل: حافظ على إقامة قنوات اتصال مفتوحة ومتآزرة بينك 
وبين فريق المدرسة. ويعتقد البعض أنه من المفيد إنشاء خطة اتصال 

 وإضافتها إلى خطة IEP/504. كما يجب أن تكون االتصاالت 
)سواء المستندات أو االجتماعات( بلغتك.

نحن ندرك بأن العائالت قد تواجه صعوبة كبيرة في طريقة إعداد عملية التنقل، لذا يرجى التواصل مع المؤسسات المدرجة في الصفحة 18 من الدليل إذا كنت 

بحاجة إلى دعم أو مساعدة.
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المخطط التنظيمي للموظفين:
من األشخاص الذين يشكلون جزًءا من فريق الخاص بطفلي وما هي أدوارهم؟ امأل 

المخطط بمساعدة موظفي المدرسة للرجوع إليه بسهولة.

الطالب

على مستوى المبنى

مدير الحالة 

أخصائي العالج الوظيفي 

طبيب العالج الطبيعي 

أخصائي أمراض النطق والتخاطب 

مساعد المدير

المدير

مدرس/ مدرسو التعليم العام

أخصائي برامج 

المشرف اإلقليمي 

على مستوى المنطقة التعليمية

مدير التعليم الخاص

المدير التنفيذي للتعليم الخاص

رئيس الخدمات الطالبية

مدرس التعليم الخاص

مدير الحالة
يدير برنامج التعليم الفردي 

(IEP)

مشرف الخدمات ذات الصلة 

 :(SPS) قسم التعليم الخاص في مدرسة سياتل العامة 
هاتف- 206-252-0052 

 specialed@seattleschools.org :بريد إليكتروني
 خدمات "Child Find" لعمر 3-5 سنوات، 

هاتف: 206-252-0805

مشرف الخدمات ذات الصلة 
 مشرف على جميع الخدمات ذات الصلة 

 (SLP ،PT ،OT)
أخصائي البرامج

يساعد فريق المدرسة من خالل عملية برنامج 
التعليم الفردي (IEP) وتقديم االستشارات 

والتوجيه
المشرف اإلقليمي

يشرف على فريق المدرسة ويتابع ممارسات 
المدرسة لخدمة االمتثال

مدير المدارس
يدير مدراء المدارس

األخصائي النفسي بالمدرسة

مدير المدارس 
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ماذا أفعل إذا لم يتم إعطائي مواد برنامج التعليم الفردي (IEP) بلغتي األصلية؟ 
ينص القانون على أن المنطقة التعليمية ملزمة بتوفير المواد بلغتك األم. قّدم طلبًا مكتوبًا للحصول على المواد بلغتك األم إلى مدير الحالة قبل اجتماع برنامج التعليم 

الفردي (IEP). وقم بتضمين المدير في هذا الطلب. وفي حالة عدم تقديم المستندات بلغتك، فلن تكون ملزًما بحضور االجتماع، ويمكنك طلب إعادة جدولته عند تقديم 
المستندات بلغتك األم. 

قم بكتابة األمور التي تثير قلقك، واتصل بالمشرف اإلقليمي للحصول على الدعم.

ماذا أفعل إذا كانت مواد برنامج التعليم الفردي (IEP) مترجمة بشكل غير جيد وغير مفهومة؟
يشترط القانون أن يتم إطالع اآلباء أو األوصياء بشكل كامل وبلغتهم األم على كافة المعلومات المتعلقة بتقديم خدمات التعليم الخاص لطالبهم والتي تتطلب موافقتهم.

كيف يتم مراعاة احتياجات الطالب اللغوية أثناء عملية برنامج التعليم الفردي (IEP)؟
 .(IEP) يعد الوصول إلى اللغة جزًءا من االعتبارات الخاصة التي تعد جزًءا مطلوبًا من المناقشة أثناء تطوير برنامج التعليم الفردي

ماذا أفعل إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري للمشاركة في اجتماع برنامج التعليم الفردي (IEP) بشكل كامل؟
يشترط القانون أن توفر المنطقة التعليمية مترجمين تحريريين أو مترجمين فوريين دون أن تتحمل أي تكلفة. اكتب طلبك الخاص بالحصول على ترجمة فورية 

.(IEP) وكتابية قبل اجتماع برنامج التعليم الفردي

هل يجب على الطالب الخاص بي الخضوع لالختبار والتقييم باللغة االنجليزية؟
.(ASL) ال، بل يجب إجراء كافة االختبارات والتقييمات باللغة األم للطالب بما في ذلك لغة اإلشارة األمريكية

بمن يمكنني االتصال للحصول على دعم اللغة؟
اتصل بمدير مدرستك ومدير الحالة الخاصة بك. للحصول على ترجمة فورية بلغة اإلشارة األمريكية (ASL)، اتصل بمنسق خطة 504 على 

.504coordinator@seattleschools.org

ماذا أفعل إذا كنت بحاجة إلى أماكن إقامة كمقدم رعاية؟
ينص العنوان الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة (ADA) على "حظر التمييز على أساس اإلعاقة في جميع الخدمات والبرامج واألنشطة المقدمة للجمهور من 
قبل حكومة الواليات والحكومات المحلية." تأكد من إخبار الموظفين مسبقًا بأي وسائل راحة من شأنها أن تساعدك على المشاركة الكاملة كمقدم رعاية. ويمثل ما يلي 
بعض األمثلة على التسهيالت: االجتماعات التي تُعقد عن بُعد، والترجمة الفورية إلى لغة اإلشارة األمريكية، والمستندات المقدمة بتنسيق نص إلكتروني قابل للبحث، 

والتسميات التوضيحية المغلقة، والوقت الممتد لمراجعة المستندات مقدًما، والوقت الممتد لمراجعة القرارات واالستجابة لها، والمساعدات البصرية لدعم المناقشة، 
والوصول الفوري لنص االجتماع، والمستندات بلغة واضحة واالجتماعات المسجلة.

تسهيالت الوصول إلى اللغة ومقدمي الرعاية
يجب أن تسمح المدارس بمشاركة أولياء األمور والطالب بشكل كامل
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نصائح للتوعية
يمكنك التحدث بحرية

ال يعد طرح األسئلة على المعلمين واإلداريين أمًرا غير الئق. ولذلك ال تخش من إبداء شواغلك للمعلمين ومديري المدرسة بشأن تعليم 
الطالب الخاص بك. قم بالتواصل مع المؤسسات الخارجية التي يمكنها مساعدتك في التعبير عن مخاوفك. فالعديد من هذه المنظمات تقدم 

الدعم والخدمات بلغات مختلفة. كما يمكنك بناء عالقات مع اآلباء اآلخرين لمساعدتك على التنقل في النظام.

تذكر أن لديك الحق في طلب خدمات الترجمة التحريرية والفورية من المدارس إذا لزم األمر. حتى إذا كنت تتحدث اللغة، بإمكانك أن تطلب 
مترجًما فوريًا لمساعدتك في شرح نقاط القوة والتحديات التي يواجهها طفلك، باإلضافة إلى فهم ما يتم توصيله من قِبل فريق المدرسة وما 

هي نتائج تلك القرارات.

ال غضاضة في قولك "لم أفهم"، أو "هل يمكنك تكرار ذلك؟"، أو "هل يمكنك إعطائي مثاالً؟"، أو "كيف تقوم بتعليم الطالب عن ثقافتي 
وعن اإلعاقة؟" فمن المهم أن تفهم ما يقال وما يحدث في غرفة الصف والمدرسة لطفلك. ولذا، اطلب مترجًما فوريًا حتى لو كنت تتحدث 
اإلنجليزية للمساعدة في توضيح األمور، وفهم ما يتم توصيله واتخاذ قرار بشأنه، ولمساعدتك في مشاركة نقاط قوة الطالب وكيفية تأثير 

إعاقته على تعليمه.

عند مشاركة ثقافتك وقيمك وتقاليدك مع فصل طفلك ومدرستك، فإن ذلك يساهم في زيادة التفاهم واالحترام لبعضكما البعض.

يمكن أن تكون اجتماعات برنامج التعليم الفردي (IEP) مربكة ومشوشة. ولذا، يمكن أن يساهم إحضار صديق أو محام )بعض المنظمات 
تقدم هذا الدعم( في ضمان حصولك أنت وطفلك على الدعم الذي تحتاجه.

يمكن أن يكون لبناء شراكة بين المعلمين وأولياء األمور أثًرا مفيًدا في تقدم الطالب ونجاحه. وبإمكانك طلب مقابلة معلمي الطالب الخاص 
بك في أي وقت، وسوف يقوم الكثيرون بالتواصل معك عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية إذا طلبت ذلك. وفي بداية العام، تحدث 

مع معلم الطالب الخاص بك حول إنشاء خطة للتواصل معك، واطلب تعديل الخطة على مدار العام حسب الحاجة.
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تعرف على االختالفات بين خطة 
IEP و 504، راجع الصفحة 9. 

خريطة الطريق:
يواجه الطالب تحديات في المدرسة ولكن ليس لديه خطة IEP أو 504.

قم بتوثيق أي تحديات 
يواجهها الطالب في 

المدرسة. 

قم بتقديم طلب كتابي إلى مدير المدرسة لبدء 
اإلحالة إلى خدمات التعليم الخاص.

(IEP) يجب مراقبة التقدم في إحراز أهداف البرنامج التعليمي الفردي
وتقديم تقرير به إلى أولياء األمور. تأكد من طلب تقرير التقدم ومراجعة 

تقدم الطالب في كل فصل دراسي.

رتب موعًدا لالجتماع مع معلم طفلك بهدف 
مناقشة مخاوفك والخيارات المتاحة لدعم الطالب. 

اطلب مترجًما فوريًا قبل االجتماع.

قم بمتابعة اجتماع IEP عن طريق إرسال مالحظاتك 
 (PWN) إلى فريق المدرسة وطلب إشعار كتابي مسبق

الذي يوثق القرارات التي تم اتخاذها أثناء اجتماع البرنامج 
 .(IEP) التعليمي الفردي

تواصل مع المعلم والمدير بشأن مخاوفك وطلباتك. 
قم بكتابتها بلغتك المفضلة.

قم بتوثيق أي قرارات والمناقشة التي تدور في 
االجتماع وأرسلها في رسالة بريد إلكتروني إلى 

المعلم والمدير.

 https://www.parentcenterhub.
model#/org/evaluation-2

راجع قرار المنطقة التعليمية بشأن قبول أو رفض 
تقييم الطالب. ويجب تقديم مستند كتابي لك يتضمن 

وصف القرار الخاص بهم، بما في ذلك رفض 
التقييم.

احضر اجتماع التقييم مع فريق برنامج 
التعليم الفردي (IEP) لمراجعة نتائج 
التقييم وتحديد األهلية لخطة 504 أو 

.IEP

احضر اجتماع البرنامج التعليمي الفردي (IEP) بعد اجتماع 
التقييم. وقد يحدث هذا بعد اجتماع التقييم مباشرة أو في وقت 
الحق. سوف يقوم فريق IEP بتحديد مقدار خدمات البرنامج 

.(IEP) والتنسيب في اجتماع البرنامج التعليمي الفردي

خذ وقتك أثناء هذه العملية واطرح كافة األسئلة. إذا 
كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت، فاطلب اجتماًعا آخر 
للبرنامج التعليمي الفردي (IEP) لمعالجة األمور التي 

تقلقك.
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التواريخ والجداول الزمنية الهامة:
من الضروري معرفة مواعيد مراحل عملية IEP/504 الخاصة بالتعليم الخاص

عدد أيام الرد اإلجراء 

35
يوم دراسي

قرار التقييم:

التقييم:

عقد اجتماع البرنامج 
التعليمي الفردي 

(IEP) عقب التقييم:

التقييم التعليمي 
المستقل:

مراجعة البرنامج 
التعليمي الفردي 

:(IEP)

إعادة التقييم:

الشكاوى:

اإلجراءات القانونية:

25 
يوم دراسي

التقييمات: 25 يوًما دراسيًا للرد على طلب التقييم.

15
يوًما

التقييم التعليمي المستقل:
إذا طلب الوالد إجراء تقييم تعليمي مستقل (IEE) على نفقة 

الدولة، فيجب على المنطقة االستجابة خالل 15 يوًما إما 
بالتقديم لإلجراءات القانونية أو الموافقة على التقييم التعليمي 

المستقل (IEE) على نفقة الدولة.

الشكاوى: يجب تقديم "شكاوى مجتمع التعليم الخاص" واستالمها 
من قبل "مكتب المشرف على التعليم العام" (OSPI). ويجب 

أن يقدم "مكتب المشرف على التعليم العام" (OSPI) قراًرا في 
غضون 60 يوًما تقويميًا.

اإلجراءات القانونية: يجب تقديم اإلجراءات القانونية واستالمها من قبل "مكتب 
المشرف على التعليم العام" (OSPI). بمجرد التقديم، يجب على المدرسة عقد 

جلسة تسوية مع أولياء األمور/ مقدمي الرعاية خالل 15 يوًما تقويميًا، ما لم 
يتنازل الطرفان عن هذا الحق. ويتم منح فترة 30 يوًما لمحاولة التوصل إلى 

 اتفاقية حل. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن وزارة التعليم بالوالية لديها
45 يوًما التخاذ قرار بعقد جلسة االستماع القانونية. 

2
سنوات

30
يوًما

خطة IEP: بمجرد أن تحدد المنطقة التعليمية أن 
الطالب مؤهل، يجب تطوير برنامج التعليم الفردي 

(IEP) خالل 30 يوًما. 

12
شهًرا

:(IEP) مراجعة البرنامج التعليمي الفردي
يجب مراجعة برامج التعليم الفردي كل 12 شهًرا.

إعادة التقييم:
يجب إعادة تقييم البرنامج التعليمي الفردي (IEP) كل 3 
سنوات، وعند طلب أحد الوالدين أو المنطقة التعليمية بحد 

أقصى مرة واحدة  في السنة.

1
سنة

3
سنوات
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التعريفات: 
فهم المصطلحات والمختصرات في عملية IEP/504 الخاصة بالتعليم الخاص

:(FBA) تقييم السلوك الوظيفي
أداة تقييم تُستخدم لفهم وظيفة سلوك الطالب، وتمثل األساس 

لتطوير دعم التدخل اإليجابي. 

:(BIP) خطة التدخل السلوكي
خطة تم تطويرها بعد أداة تقييم السلوك الوظيفي (FBA)، والتي 

تعزز تدخالت واستراتيجيات السلوك اإليجابي لتقليل السلوك 
المستهدف وتعليم سلوكيات بديلة.

:(FAPE) التعليم العام المجاني والمناسب
يتميز التعليم العام المجاني والمناسب (FAPE) بمعنيين، يمكن أن 

 .(IEP) ينطبق كالهما على الطالب الذي لديه برنامج التعليم الفردي
فينص القسم 504 على أن الطالب المعوقين لديهم حق الوصول إلى 
نفس الفرص التعليمية مثل أقرانهم من غير ذوي اإلعاقة. وبموجب 
قانون تعليم األفراد من ذوي اإلعاقة (IDEA)، يتطلب التعليم العام 
المجاني والمناسب (FAPE) برنامًجا تعليميًا فرديًا مصمًما لتلبية 
احتياجات الطفل الفريدة والذي يتلقى الطفل من خالله فائدة تعليمية.

اإلجراءات القانونية:
طريقة رسمية لحل النزاعات مع المدرسة والخاصة بتعليم طفلك. 

حيث يمكنك رفع دعوى قانونية فقط في المنازعات المتعلقة بالتعليم 
الخاص. ولديك الحق في الحصول على ضابط استماع محايد 

وتقديم األدلة والشهود في جلسة االستماع القانونية.

 :(IEP) برنامج التعليم الفردي
وثيقة تصف الخدمات والتسهيالت والتعديالت التي ال بد 

لطفلك أن يتلقاها بموجب أحكام القانون.

:(LRE) البيئة األقل تقييًدا
وهو متطلب قانوني داخل قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

(IDEA) بأن يتلقى الطالب التعليم جنبًا إلى جنب مع 
أقرانهم غير المعاقين إلى أقصى حد ممكن. أي أنه مبدأ 

وليس مكان.

:(PWN) إشعار كتابي مسبق
إشعار وملخص للقرارات التي تم اتخاذها بشأن البرنامج 

التعليمي للطالب الخاص بك والمقدم إلى أولياء األمور 
قبل تنفيذه. ويجب تقديمه إلى أولياء األمور في كل مرة 
يتم فيها اتخاذ قرار وعند عمل تغيير، وعندما يتم رفض 

مقترح.

:(IEE) التقييم التعليمي المستقل
عبارة عن تقييم يتم إجراؤه بواسطة ممتحن مؤهل ال يعمل 

في المنطقة التعليمية لطفلك. ويمكن طلبه إذا لم يوافق الوالد 
أو الوصي على التقييم الذي أجرته المنطقة التعليمية.

:(ESY) السنة الدراسية الممتدة
هذه خدمة يتم تقديمها خالل فترات العطلة المدرسية 

)الصيف، العطلة الشتوية، وغيرها( وهي مصممة خصيًصا 
لمخاطبة الطالب الذين يحتاجون إلى الدعم في الحفاظ على 
المهارات األكاديمية أو السلوكية. يعتمد تحديد األهلية على 
توثيق االنحدار واالسترداد، باإلضافة إلى مدخالت فريق 

برنامج التعليم الفردي (IEP) فيما يتعلق بشدة إعاقة الطالب 
والمهارات الناشئة ومعدل التقدم.
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مقدمة الطالب
طريقة غير رسمية تهدف إلى تقديم الطالب إلى فريق المدرسة 

مقدمة الطالب هي أداة مفيدة يمكن استخدامها، ولكنها ليست مطلوبة من فريق المدرسة، ويمكنك من خاللها مشاركة نقاط القوة واألهداف 
الخاصة بالطالب الخاص بك في العام المقبل. يمكن إنشاء هذا بأي تنسيق مثل الخطاب أو السيرة ذاتية أو الملصق. امنح الطالب الخاص بك 

فرصة المشاركة في هذه الخطوة الحاسمة.

التحديات

االهتمامات

األهداف

نقاط القوة

االستراتيجيات الفعالة

مخاوف تتعلق بالصحة أو السالمة

ومعنا هنا مثال لمقدمة الطالب:

تم تقديم صفحة قابلة للطباعة لتقوم بملئها 
للطالب الخاص بك.  

اللغات / التواصل

الخلفية الثقافية 

الثقافة في المنزل

الموضوعات التي قد تدرجها هي الطالب:



األهداف

االهتمامات

الصحة والسالمة

االستراتيجيات الناجحة

اللغات

الخلفية الثقافية

نقاط القوة

الثقافة في المنزل

االسم
الصف

ما أعمل عليه



10

خطوات التصعيد:
أال تحصل على الدعم الذي يحتاجه الطالب؟ إليك الخطوات التي يجب اتخاذها للطالب الذين تم 

IEP/504 تحديدهم بالفعل بخطة

قم بتوثيق أي تحديات يواجهها طفلك في 
المدرسة أو في المنزل والناتجة عن المدرسة. 
واطلب ترجمة فورية وترجمة تحريرية لجميع 

االجتماعات والوثائق حسب الحاجة.

حدد موعًدا لالجتماع مع فريق 
 (IEP) برنامج التعليم الفردي
الخاص بالطالب. بما في ذلك 

أخصائي البرامج حسب اللزوم. 
وأرسل شواغل والديك بالبريد 

اإللكتروني إلى جميع أعضاء فريق 
برنامج التعليم الفردي (IEP) قبل 

االجتماع. 

واطلب اجتماًعا مع موظفي المنطقة 
التعليمية والمدرسة لحل المشكالت. 
وعليك التأكد من كتابة هذه الخطة. 
قم بطلب ترجمة فورية وتحريرية 

إذا لزم األمر.

إذا استمر الطالب في مواجهة 
التحديات على الرغم من 

تواصلك المستمر مع المنطقة 
التعليمية، فعندئذ تنتقل الخطوة 

التالية إلى عملية شكوى رسمية 
أكبر على النحو التالي:

شكوى مجتمع التعليم الخاص من خالل "مكتب المشرف على 
التعليم العام" (OSPI): ويترتب على هذه العملية العديد من النتائج:

قد يتم التوصل إلى تسوية بين مقدم الشكوى والمنطقة التعليمية دون الحاجة إلى الدعم 
.(OSPI) المستمر من خالل عملية تقديم شكوى لمكتب المشرف على التعليم العام

يصدر مكتب المشرف على التعليم العام (OSPI) خطة عمل تصحيحية توضح 
بالتفصيل كيفية قيام المنطقة بحل المشكالت التي أثيرت في الشكوى.

لم يجد مكتب المشرف على التعليم العام (OSPI) أي خطأ من المنطقة التعليمية ولم 
يتم اتخاذ أي إجراء.

الوساطة: عملية تطوعية يلتقي فيها اآلباء وموظفو المنطقة 
التعليمية لحل المشاكل من خالل االستعانة بوسيط طرف ثالث 

محايد.
وتكون المناقشة أثناء الوساطة سرية.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فيجب أن يتم كتابته وتوقيعه من قبل كال الطرفين. 
ويصبح هذا االتفاق ُملزًما. وإذا فشلت المنطقة التعليمية في تنفيذ االتفاق، فإنه 

يجوز للوالد أو الوصي تقديم شكوى مجتمعية أو رفع دعوى قضائية.

اتصل بمعلم الطالب ومدير الحالة 
ومدير المدرسة. وقم بكتابة شواغلك 

وطلباتك. وعليك إدراج أي بيانات 
قمت بجمعها. 

يمكن عقد اجتماع برنامج التعليم الفردي 
 Sounds" سهل مع مؤسسة (IEP)

Options Group" من خالل االتصال 
بالرقم 800-692-2540. 

طلب جلسة استماع قانونية 
وهو إجراء قانوني رسمي يباشره قاضي القانون 
اإلداري. وبشكل عام، يمثل هذا أكثر الخيارات 
المتاحة تعقيًدا. وبإمكانك التفكير في الحصول 

على مساعدة محام. 

ثم اتصل بالمشرف اإلقليمي إذا لم يتم تلبية 
احتياجات الطالب بعد اجتماع برنامج التعليم 

.(IEP) الفردي
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األسئلة الشائعة 
إجابات على األسئلة األكثر شيوًعا

ما الفرق بين خطة 504 و IEP؟
تعتبر كل من خطة 504 و IEP خطة رسمية يقوم الفريق التعليمي للطفل بإنشائها، وذلك لتقديم الدعم الذي يلبي احتياجات الطالب ويمنع التمييز. ولكن لكل منها وثائق 

.IEP مختلفة بمتطلبات وحماية مختلفة. فخطة 504 ليست نسخة خفيفة من خطة

ما الفرق بين التنسيب والتعيين؟
التنسيب مصطلح محدد يتم استخدامه في قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة (IDEA)، لذا فهو يحمل نفس المدلول في جميع أنحاء الواليات المتحدة، ضمن سياق التعليم الخاص. 

ويشمل البرنامج أو المرافق أو الموظفين أو الموقع أو المعدات التي ستكون مطلوبة لتقديم خدمات التعليم الخاص. فالتنسيب هو جميع الخدمات المتصلة والتي يتم تقديمها 
للطالب المعاق. تعيين الطالب هي الموقع الذي يذهب فيه إلى المدرسة. وتقوم المنطقة التعليمية بتحديد التعيين، بعد النظر في تنسيب الطالب وخدماته. ويتم إلحاق الطالب الذين 

يتلقون خدمات التعليم الخاص في مدرسة الحي الذي يقيمون فيه عندما يكون ذلك ممكنًا ومناسبًا. فقد يحصل بعض الطالب على تعديل في التعيين بسبب تعقيد خدماتهم.

أين سيحصل الطالب على الخدمات؟
يتلقى الطالب الخدمات في بيئتهم األقل تقييًدا (LRE) والتي يتم تخصيصها لكل طالب على حدة. ويمكن أن يكون هذا من خالل إعداد التعليم العام أو إعداد مكان االنسحاب في 

فصل دراسي بشكل فردي أو في مجموعة صغيرة. 

هل يُشترط أن يكون لدى الطالب إعاقة تم تشخيصها طبيًا ليتم تحويله إلى خدمات التعليم الخاص؟
ال، التشخيص الطبي غير مطلوب لتقييم الطالب.

(IEP) خطة 504برنامج التعليم الفردي
خطة تضمن الوصول إلى بيئة التعلمبرنامج تعليمي فردي

قائمة بما يحتاجه الطفل "للوصول" إلى تعليمه بناًء على التقييمات، على سبيل المثال، 
.(SDI) البيانات الموجهة والتي تتضمن تعليمات مصممة بشكل خاص

قائمة بالتسهيالت والمساعدات والخدمات التي توفر الوصول إلى التعليم العام 
المجاني والمناسب (FAPE) ولكنها ال تغير أهداف التعلم

مزود بضمانات إجرائية لقانون تعليم األفراد من ذوي اإلعاقة (IDEA) لحماية 
اإلجراءات الوقائية لقسم 504 أكثر محدوديةحقوق أولياء األمور والطالب وعمليات التقييم

وفقًا لقانون تعليم األفراد من ذوي اإلعاقة (IDEA)، يجب أن يكون الوالد عضًوا 
(IEP) موافقة الوالدين مطلوبة قبل تنفيذ خطة 504نشًطا في فريق برنامج التعليم الفردي

وفقًا لقانون تعليم األفراد من ذوي اإلعاقة (IDEA)، يجب إعادة تقييم الطفل كل 
استخدام تقييمات البيانات والسجالت، دون الحاجة إلى تقييم رسمي2-3 سنوات

ال حاجة لمتابعة التقدممتابعة التقدم مطلوبة وفقًا للبيانات

ال يوجد أهدافيتم وضع أهداف أكاديمية ووظيفية
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األسئلة الشائعة 
إجابات على األسئلة األكثر شيوًعا

+ قد يتم تقديم خدمات إضافية في أي فصل، بناًء على برنامج التعليم الفردي (IEP) للطالب.
.(IDEA) هذا النوع من الخدمة األساسية متاح للطالب المؤهلين من أي فئة إعاقة في قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة *

المخطط مستمر في الصفحة التالية     

ما هي مسارات الخدمة األولية؟
حددت مدارس سياتل العامة (SPS) عدًدا من مسارات "الخدمة األولية" الخاصة بها. وتخلق هذه التخصصات المحددة مسارات/ خيارات يمكن التنبؤ بها لتعيين الطالب في 

المدرسة وللتطوير المهني للمعلم. وتنطبق أوصاف نوع "الخدمة األساسية" هذه على الطالب المسجلين في مدارس سياتل العامة، والصفوف من رياض األطفال وحتى الصف 
الثاني عشر، والطالب الذين يتلقون خدمات انتقال التعليم الخاص )حتى سن 21 عاًما(. 

مخططات المدارس المرتبطة في الفترة 2021-22 )آخر تحديث 2021/1/6)
المدارس المرتبطة للمدارس االبتدائية 

المدارس المرتبطة للمدارس المتوسطة 

المدارس المرتبطة للمدارس الثانوية

كيف يتم تحديد مسارات الخدمة األولية في مدارس سياتل العامة؟

الوصفالخدمة   المسار

يتلقى الطالب تعليمات مصممة بشكل خاص (SDI) تعالج االختالفات البسيطة إلى المتوسطة في احتياجاتهم التعليمية لالحتياجات الموارد
األكاديمية والمهارات االجتماعية المحددة. ويقضي هؤالء الطالب معظم وقتهم التعليمي في بيئات تعليمية عامة مع دعم مستهدف. + *

مخصص للطالب الذين لديهم احتياجات خدمة أكثر كثافة. ويتلقون تعليمات مصممة بشكل خاص (SDI) تلبي احتياجاتهم األكاديمية الوصول
والوظيفية المتوسطة إلى المكثفة. ولدى هؤالء الطالب القدرة على إحراز تقدم في أهداف برنامج التعليم الفردي (IEP) الخاص بهم أثناء 

قضاء معظم وقتهم التعليمي في فصول التعليم العام. قد يستفيد هؤالء الطالب أيًضا من مجموعة متنوعة من التعليمات المتخصصة، بما 
في ذلك التدريس والتدخل لجماعة أصغر. *+

مخصص للطالب الذين يتلقون تعليمات مصممة بشكل خاص (SDI) لتلبية احتياجاتهم األكاديمية والوظيفية المكثفة. ولدى هؤالء لطالب التركيز
فرص للمشاركة في مناهج التعليم العام وذلك من خالل تعليمات مصممة بشكل خاص. ويستفيد هؤالء الطالب من قضاء معظم وقتهم 

* .(IEP) غير أن هذا يختلف باختالف برنامج التعليم الفردي ،(LRE) التعليمي في فصل مجموعة أصغر مثل بيئتهم األقل تقييًدا

مخصص للطالب الذين يتلقون تعليمات مصممة بشكل خاص (SDI) لدعم تطوير مهاراتهم االجتماعية/ العاطفية ووظائفهم وقدرتهم على اجتماعي / عاطفي
الفهم. وقد يتلقى الطالب بعض أو كل التعليمات األكاديمية من خالل تعليمات مصممة بشكل خاص (SDI)، على النحو الذي يحدده برنامج 

التعليم الفردي (IEP) للطالب. ويتم تقديم الخدمات بشكل متكرر ضمن فصل مجموعة صغيرة، غير أن هذا يختلف حسب برنامج التعليم 
* .(IEP) الفردي

مخصص للطالب الذين يستفيدون من منهج يختلف اختالفًا كبيًرا عن منهج التعليم العام. فيمكن للتعليمات المصممة بشكل خاص (SDI) المميز
أن تتضمن مكونات المهارات األكاديمية والتواصلية والحياتية والوظيفية. ويتم تقديم الخدمات بشكل متكرر ضمن فصل مجموعة صغيرة، 

* .(IEP) غير أن هذا يختلف حسب برنامج التعليم الفردي
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األسئلة الشائعة
إجابات على األسئلة األكثر شيوًعا

ال يظهر الطالب الخاص بي أي تحسن بعد تطبيق برنامج التعليم الفردي (IEP). ماذا يمكنني أن أفعل اآلن؟
تواصل مع مدير حالة الطالب الخاص بك لمشاركة األمور التي تشغلك واطلب اجتماع لبرنامج التعليم الفردي (IEP). أثناء االجتماع، ناقش شواغلك واقترح تعديل برنامج 

التعليم الفردي (IEP) إذا لزم األمر.

هل يُسمح للطالب باجتماع IEP واحد فقط كل عام؟
ال. بل يمكن ألحد الوالدين طلب اجتماع IEP في أي وقت. اكتب طلبك خطيًا وأسباب ضرورة عقد اجتماع برنامج التعليم الفردي (IEP). تحدد المنطقة التعليمية ما إذا 
كانت تتفق بأن الطالب سيستفيد من مناقشة فريق برنامج التعليم الفردي (IEP)، وبالتالي إما المضي قدًما في اقتراح موعد وتاريخ االجتماع، أو يتم التوصية بحل بديل 

لمعالجة المخاوف. إذا رفضت المنطقة التعليمية عقد اجتماع IEP، فيجب عليهم وضع رفضهم في إشعار كتابي مسبق.

كيف يمكنني التحضير الجتماع برنامج التعليم الفردي (IEP)؟
راجع برنامج التعليم الفردي (IEP) السابق وتقارير التطور. قم بتدوين أسئلتك واألمور التي تثير قلقك بشكل مسبق.

االسئلة الشائعة مستمرة في الصفحة التالية     

 https://www.seattleschools.org/departments/special-education/services/placement-and-primary-service-types/ on 4/5/22: المصدر
+ قد يتم تقديم خدمات إضافية في أي فصل، بناًء على برنامج التعليم الفردي (IEP) للطالب.

.(IDEA) هذا النوع من الخدمة األساسية متاح للطالب المؤهلين من أي فئة إعاقة في قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة *

الوصفمسارات الخدمة

الُصم / ضعاف السمع 
(DHH)

الطالب الذين يتلقون تعليمات مصممة بشكل خاص (SDI) في بيئتهم األقل تقييًدا (LRE)، وفقًا لما يحدده فريق برنامج التعليم 
الفردي (IEP) الخاص بهم. ويوفر المحتوى التعليمي للطالب فرًصا للمشاركة في مناهج التعليم العام من خالل تعليمات مصممة 

بشكل خاص مع التسهيالت والتعديالت وخدمات الترجمة. وقد يستفيد الطالب من تركيز خدمات الدعم أو المرافق المتخصصة خارج 
منطقة مهمتهم. وهذه الخدمة متاحة للطالب الصم أو ضعاف السمع.

يتلقى الطالب تعليمات مصممة بشكل خاص (SDI) في بيئتهم األقل تقييًدا (LRE) وفقًا لما يحدده فريق برنامج التعليم الفردي (IEP) الرؤية
الخاص بهم. ويوفر المحتوى التعليمي للطالب فرًصا للمشاركة في مناهج التعليم العام من خالل تعليمات مصممة بشكل خاص مع 

تسهيالت وتعديالت مثل التوجيه والتنقل )O و M( وخدمات الرؤية، بما في ذلك التدريس بطريقة برايل. وقد يستفيد الطالب من تركيز 
خدمات الدعم أو المرافق المتخصصة خارج منطقة مهمتهم. هذه الخدمة متاحة للطالب المكفوفين أو ضعاف البصر.

يتلقى الطالب تعليمات مصممة بشكل خاص (SDI) في بيئتهم األقل تقييًدا (LRE) وفقًا لما يحدده فريق برنامج التعليم الفردي (IEP) الضعاف من الناحية الطبية
الخاص بهم. يوفر المحتوى التعليمي للطالب فرًصا للمشاركة في مناهج التعليم العام من خالل تعليمات مصممة بشكل خاص. وقد 
يستفيد الطالب من تركيز خدمات الدعم أو المرافق المتخصصة خارج منطقة مهمتهم. يتم تقديم الخدمات بشكل متكرر ضمن فصل 
مجموعة صغيرة، ولكن قد يختلف هذا حسب برنامج التعليم الفردي (IEP). هذه الخدمة مفتوحة للطالب الذين يحتاجون إلى رعاية 

.(IDEA) طبية مكثفة من جميع فئات اإلعاقة في قانون تعليم األفراد من ذوي اإلعاقة

الخدمات االنتقالية ألعمار 
21-18

يتلقى الطالب في الخدمات االنتقالية تعليمات مصممة بشكل خاص (SDI) للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-21 عاًما، ولديهم 
احتياجات تعليمية خاصة وظيفية مكثفة. وهذه الخدمة متاحة للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عاًما، والذين يتأهلون ألي 

.(IDEA) فئة إعاقة في قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة

https://www.seattleschools.org/departments/special-education/services/placement-and-primary-service-types/ on 4/5/22
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ماذا لو ادعت المنطقة التعليمية أن الطالب الخاص بي غير مؤهل لبرنامج التعليم الفردي (IEP)؟ 
يجب أن تقدم سببًا مكتوبًا لتوضيح السبب. وعادة ما يكون هذا في صورة إشعار كتابي مسبق (PWN). إذا كنت غير متفق مع نتائج التقييم، فتأكد من كتابة أنك حضرت 

االجتماع وال توافق على نتائج التقييم.

هل هناك حد لعدد األهداف التي يمكن أن يضمها برنامج التعليم الفردي (IEP)؟ 
ال، فاألهداف تستند إلى احتياجات الطالب، وليس إلى الموارد المدرسية.

ما هو تعديل برنامج التعليم الفردي (IEP)؟ 
يعد تعديل برنامج التعليم الفردي (IEP) تغييًرا طفيفًا فيه. وال يلزم عقد اجتماع كامل لفريق برنامج التعليم الفردي (IEP) لتقديم المدخالت إلجراء تعديل في حالة اتفاق 

جميع األطراف. ويوصى بوضع التعديل المقترح في إشعار كتابي مسبق (PWN) قبل إجراء أي تغييرات.

ماذا أفعل إذا لم يتم توفير لي مواد برنامج التعليم الفردي (IEP) قبل االجتماع، أو لم يتم تقديمها في وقت مبكر بدرجة كافية ليكون لدي الوقت لمراجعتها 
قبل االجتماع؟

للوالدين وأولياء األمور الحق في فحص ومراجعة السجالت طوال العام الدراسي، خاصة قبل اجتماع برنامج التعليم الفردي (IEP). إذا قدمت طلبًا لمراجعة السجالت ولم 
يتم توفيرها، فاتصل بمدير المدرسة والمشرف اإلقليمي. بإمكانك طلب إعادة جدولة االجتماع بعد أن يكون لديك الوقت الكافي لمراجعة السجالت والمستندات.

ماذا لو لم أتفق مع نتائج التقييم؟
اكتب المشكلة خطيًا. كما يمكنك طلب إجراء تقييم تعليمي مستقل (IEE). وتعد المنطقة التعليمية مسؤولة عن توفير المعلومات لمساعدتك في الحصول على تقييم تعليمي 

 .(IEE) مستقل

من يتحمل نفقات التقييم التعليمي المستقل (IEE)؟
يجب على الوالد أو الوصي تحمل نفقات التقييم التعليمي المستقل (IEE)؛ ومع ذلك، بإمكانك طلبه على نفقة الدولة، ولكن هذا يتطلب جلسة استماع قانونية إذا لم توافق 

المنطقة التعليمية على طلبك.

من الذي يضع خطة 504؟
فريق من األفراد الذين بإمكنهم معرفة وفهم احتياجات الطفل وباستطاعتهم تفسير البيانات والمعلومات من التقييمات. وبشكل عام، يتشارك الوالد أو الوصي ومعلم )معلمو( 

التعليم العام و ومنسق )منسقو( خطة 504 ومسؤول المدرسة في تطوير خطة 504.

ما الذي تتضمنه خطة 504؟
غالبًا ما تتضمن خطة 504 التسهيالت ووسائل الدعم الخاصة بالطفل باإلضافة إلى من سيقدمها ويتابعها.

إذا كان لدى الطالب الخص بي خطة 504، فهل يعتبر طالبًا يتلقى خدمات التعليم الخاص؟
ال. فالطالب الذي يتلقى خدمات التعليم الخاص لديه برنامج التعليم الفردي (IEP) وليس خطة 504. ولكن الزلنا ندرجهم عند قولنا "طالب التعليم الخاص."
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كيف أطلب خدمات السنة الدراسية الممتدة (ESY) للطالب الخاص بي؟
اكتب طلبك كتابيًا عند بداية العام. وإذا تم تحديد موعد اجتماع الطالب برنامج التعليم الفردي (IEP) في وقت مبكر من العام، فاطلب مناقشة خدمات السنة الدراسية 

.(ESY) لمناقشة خدمات السنة الدراسية الممتدة (IEP) خالل االجتماع. وإال، اطلب اجتماع برنامج التعليم الفردي (ESY) الممتدة

ماذا لو لم يتم معالجة كل المشاكل في الوقت المخصص الجتماع برنامج التعليم الفردي (IEP)؟
 (IEP) يمكن ترتيب المناقشات وجدولتها في تاريخ الحق إذا لم يكن هناك وقت كاٍف أثناء االجتماع. لذا تأكد من تحديد معاد استمرار اجتماع برنامج التعليم الفردي

قبل انتهاء االجتماع الحالي.

كيف يمكنني التواصل مع اآلخرين في مدرسة الطالب الخاص بي والذين يشاركونني تجارب مماثلة؟
تواصل مع "لجنة المشاركة األسرية والمجتمعية" في رابطة PTSA للتعليم الخاص في سياتل، واطلب الدعم للتواصل مع اآلخرين. كما يمكنك االتصال برابطة اآلباء 

والمعلمين (PTA) المحلية أو مدير المدرسة.

ماذا أفعل في حالة موافقة المنطقة التعليمية على توفير تقييم؟ 
يجب أن تتأكد من أن األخصائي النفسي بالمدرسة على دراية بمخاوفك على جميع األصعدة والتي تعتقد أن طفلك يعاني منها. وتأكد أن تطلب نسخة من التقييم قبل 
عدة أيام من االجتماع حتى تتاح لك فرصة مراجعته. اقرأ الموافقة على التقييم بعناية واطرح األسئلة في حالة عدم الفهم. قم بالتوقيع على استمارة الموافقة وأعدها 

إلى المدرسة.

من الذي يحضر اجتماع برنامج التعليم الفردي (IEP)؟
يحضره اآلباء/ مقدمو الرعاية والطالب الخاص بك إذا كان ذلك مناسبًا، باإلضافة إلى فريق المدرسة المكون من مدير الحالة ومعلمي التعليم الخاص، ومعلمي التعليم 
العام، ومقدمي الخدمات ذات الصلة )OT و PT و SLP( ومسؤول المدرسة، ومسؤول المنطقة التعليمية )حسب الحاجة( وموظفي النقل، وأي شخص تعتبره خبيًرا 
في طفلك وغالبًا ما يكون معالًجا خاًصا. كما يمكنك طلب مدون مالحظة في االجتماع. ويفضل إحضار مدون المالحظات الخاص بك عندما يكون ذلك ممكنًا. ويمكن 

للوالد إحضار )أي شخص( يريده إلى اجتماع برنامج التعليم الفردي (IEP). وبكل تأكيد يمكنك إحضار صديق أو فرد من العائلة إذا كان ذلك ممكنًا.

ما هو الفرق بين فريق SIT وفريق IEP؟
يشارك "فريق تدخل الطالب" (SIT) في التقييمات ويطور أساليب الدعم المتضمنة في خطة 504. بينما يقوم فريق (IEP) بإدارة وتطوير "خطة التعليم الفردي" 

للطالب الذين يتلقون خدمات التعليم الخاص.

متى يتم إجراء إعادة التقييم؟
كل 3 سنوات بحد أدنى. فيمكن أن يطلب أحد أعضاء فريق IEP إجراء تقييم في أي وقت، غير أن المنطقة التعليمية غير ملزمة بإكمال التقييم ما لم تكن هناك حاجة 

.IEP واضحة تم االتفاق عليها بين أعضاء فريق

ماذا لو لم يكن لدى المدرسة "برنامج" التعليم الخاص الذي يحتاجه الطالب الخاص بي؟
تتطلب مدارس سياتل العامة حضور الطالب إلى مدرسة تقدم البرنامج المعين للطالب بغض النظر عما إذا كانت هذه مدرسة الحي أم ال. ويكون للوالدين الحق في 

االعتراض وطلب االلتحاق بالمدرسة المحلية. وإذا رفضت المقاطعة هذا الطلب، يمكن للوالد اتباع اإلجراءات القانونية ما يتيح للقاضي إصدار حكم.
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إذا لم تجد إجابة لسؤالك، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:
hello@seattlespecialeducationptsa.org

لدي مساعد خاص ممتاز. هل بإمكانه القدوم لمساعدة الطالب الخاص بي في المدرسة؟
 ،(FAPE) ويجب على المنطقة التعليمية توفير تعليم عام مجاني ومناسب .(PWN) "يُترك هذا لتقدير المدرسة. قم بكتابة طلبك، واطلب ردهم في "إشعار كتابي مسبق

.(FAPE) لذا سيكون هناك خيار آخر يتمثل في مطالبة المنطقة التعليمية بتوفير الدعم إذا كان من شأنه منع الوصول إلى

متى يُسمح للمدرسة بتقييد طفلي أو عزله؟
تنص السياسة رقم 3246 على أن "استخدام العزلة محظور في جميع الظروف. ويحظر استخدام القيود مع الطالب إال في المواقف ذات االحتمال الوشيك بوقوع ضرر 
شديد. وفي مثل هذه الحاالت، ال يجوز استخدام التقييد إال كمالذ أخير، وبالقدر الضروري فقط لمنع أو تقليل الضرر الجسدي الوشيك للطالب أو لآلخرين. ويجب التوقف 
بشكل فوري عن استخدام القيود أو التدخالت الجسدية األخرى في األزمات بمجرد انتفاء وجود ذلك االحتمال الوشيك بحدوث ضرر جسدي خطير. ولن يتم استخدام هذه 
األساليب تحت أي ظرف من الظروف كشكل من أشكال التأديب أو العقوبة أو لراحة البالغين أو كرد فعل لتدمير الممتلكات أو لعرقلة الطالب الذي ال يشكل أي خطر من 

https://www.seattleschools.org/wp-content/uploads/2021/07/3246.pdf ." األذى الجسدي

ما هو بروتوكول االستجابة للطوارئ (ERP)؟
عبارة عن خطة استجابة تم وضعها بشكل مسبق "لحاالت الطوارئ المتوقعة والتي تشكل احتمااًل وشيًكا لحدوث ضرر جسدي خطير." وبصفتك أحد الوالدين أو مقدم 

الرعاية، قد تختار أن يكون لديك خطة ERP عن طريق تحديد المربع الموجود في ملف برنامج التعليم الفردي (IEP)، والذي يشير إلى موافقتك أو يمكنك اختيار ترك 
المربع بدون تحديد. "يجب دمج بروتوكوالت االستجابة للطوارئ في حالة تطويرها في برنامج التعليم الفردي (IEP) للطالب ومراجعتها سنويًا. وال يجوز استخدام 

بروتوكوالت االستجابة للطوارئ كبديل لالستخدام المنهجي لخطة التدخل السلوكي، والمصممة لتغيير السلوك المستهدف أو استبداله أو تعديله أو إزالته. توثق بروتوكوالت 
االستجابة للطوارئ التخطيط التعليمي المتقدم المطلوب لتوفير التعليم العام المجاني والمناسب (FAPE) وموافقة الوالدين قبل اعتماد بروتوكوالت االستجابة للطوارئ." 

https://www.seattleschools.org/wp-content/uploads/2021/09/3246SP.pdf

ما هي مظاهر المشاركة الهادفة للوالدين؟
يجب أن تتضمن إشعاًرا مسبقًا باالجتماعات، والوصول إلى السجالت التعليمية، وتكريم الوالدين كمتعاونين وشركاء في تعليم أطفالهم، والوصول إلى مراقبة طفلهم في بيئة 

المدرسة، وموافقة الوالدين.

هل يمكن للطالب الخاص بي حضور اجتماع IEP؟
نعم! بل من المفضل تحفيزهم على المشاركة حسب اللزوم. يمكنك البدء مبكًرا بإطالعهم على أهدافهم ووسائل دعمهم ونقاط قوتهم. وقم بتحفيز الموظفين للسعي في الحصول 

على مدخالت متكررة من الطالب الخاص بك بشكل متكرر.

https://www.seattleschools.org/wp-content/uploads/2021/07/3246.pdf
https://www.seattleschools.org/wp-content/uploads/2021/09/3246SP.pdf
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ما هي؟
يتم تفعيل "التأديب" رًدا على االنتهاكات السلوكية في بيئة المدرسة. ويجب أن يكون الهدف من التأديب هو التعليم بدالً من العقاب.

عدم التناسب في التأديب: من المهم مالحظة أن الطالب األمريكيين ذوي األصل األفريقي والطالب ذوي اإلعاقة يتم تأديبهم بمعدالت أعلى بكثير من أقرانهم البيض 
ذوي النمط العصبي. والتأديب هو ممارسة تحتاج في نهاية المطاف إلى معالجتها على مستوى منهجي عند تفعيلها على الطالب الفرديين.

أفضل اإلجراءات التأديبية هي اإلجراءات الوقائية واالستباقية والتي تتمحور حول إشراك الطالب في حل المشكالت التي تؤدي إلى انتهاكات سلوكية. تحدث أفضل 
النتائج من الطالب عند شعورهم باألمان ويتم فهمهم، وعندما ينخرطون كمشاركين نشطين أثناء عملية التعلم، ضمن عالقات داعمة، ومع إدراك أن "األطفال يبلون 

بالًء حسنًا إذا استطاعوا" )روس غرين(¹. 

التأديب في مدارس سياتل العامة 
تتبع مدارس سياتل العامة مصفوفة التأديب ² لتوجيه المسؤولين في اختيار االستجابات التأديبية المناسبة لالنتهاكات السلوكية. وكما هو موضح في وثيقة حقوق ومسؤوليات 

الطالب³ في مدارس سياتل العامة، "يحق للطالب وأولياء األمور واألوصياء أن يكونوا شركاء نشطين في تقديم المدخالت قبل شروع المدرسة في عملية اتخاذ القرار التأديبي."

تشمل اإلجراءات التأديبية ما يلي: 

االستجابة في قاعة الدراسة: يتم 
التعامل من قبل مدرس الفصل

االستجابة داخل المدرسة: يتم 
التعامل من قبل مدير )مديري( 

المدرسة؛ ويمكن أن تشمل: 

التعليق داخل المدرسة: يتم إخراجه 
من الفصل، لكن يمكنه البقاء في 

المبنى

االنصراف المبكر: عندما تطلب 
المدرسة من أحد الوالدين / الوصي 

اصطحاب الطفل بسبب سلوكه؛ 
يجب توثيقه كتعليق قصير األجل

التعليق قصير األجل: غير مسموح 
لوجوده في مباني المدرسة لمدة تصل 

إلى 10 أيام

التعليق طويل األمد: غير مسموح به 
في مباني المدرسة ألكثر من 10 أيام

الطرد: غير مسموح به في مباني 
المدرسة؛ وقد يستمر طوال مدة 

الفصل الدراسي؛ وال يمكن تطبيقه 
على طالب المرحلة االبتدائية إال في 

حالة وجود أسلحة نارية

األكثر تقييًدااألقل تقييًدا

* مخاوف بشأن FBAs و BIPs: بالرغم من أنها تهدف إلى حماية للطالب، فإن التقييمات السلوكية الوظيفية (FBAs) وخطط التدخل السلوكي (BIPs) في الغالب ال 
تأخذ في الحسبان الظروف األساسية مثل الحمل الزائد الحسي أو الصدمة، والتي تؤدي إلى السلوك الذي يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية. 

هناك إجراءات وقائية تأديبية إضافية لطالب خطة IEP/504 )وأولئك الذين لم يتم تحديدهم بعد على أنهم بحاجة إلى خطة 504(: بما في ذلك التقييمات السلوكية الوظيفية 
(FBAs)⁴ وخطط التدخل السلوكي (BIPs)⁵ ومراجعة تحديد المظهر (MDRs)⁶، والتنسيب التعليمي البديل المؤقت )للطالب الذين يرتكبون انتهاكات سلوكية تتضمن 

أسلحة أو مخدرات غير مشروعة و / أو إصابات جسدية خطيرة(. وتمتلك المدارس العديد من األدوات تحت تصرفها والتي تعالج المشاكل في بداية االنتهاكات السلوكية التي 
يمكن أن تساعدهم في تجنب التأديب العقابي أو اإلقصائي. 

ممارسة الصدمات الواعية⁷
 العدالة التصالحية⁸

نماذج حل المشكالت⁹
(OSPI) قائمة سلوكيات مكتب المشرف على التعليم العام

ألفضل الممارسات10
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االنضباط المدرسي
أشكال التأديب التي تستخدمها مدارس سياتل العامة

وقوع حادث مزعوم

يجب تقديم اإلخطار باإلجراء التأديبي 
إلى الوالدين/ مقدمي الرعاية في موعد 

ال يتجاوز التاريخ الذي تم فيه تحديد 
اإلجراء.

للطالب الحق في مشاركة الوالدين 
في عملية التأديب، ويجب السماح لهم 
باالتصال بوالديهم عند تعليقهم لفترة 

قصيرة أو في المدرسة.

قبل أن يتم التعليق أو الطرد، يجب على أحد موظفي مدرسة 
سياتل للتعليم الخاص عقد جلسة استماع أولية غير رسمية مع 

الطالب للمناقشة. 

القاعدة التي تم انتهاكها
دليل المخالفة السلوكية

اإلجراءات التأديبية التي يتم اتخاذها
كما يجب عليهم منح الطالب الفرصة لتقديم تفسيره.

 (BIP) وخطة التدخل السلوكي (FBA) تقييم السلوك الوظيفي
FBA: عبارة عن أداة تقييم تُستخدم لفهم وظيفة سلوك الطالب 

وتمثل األساس لتطوير دعم التدخل اإليجابي. ويجب إجراء هذا 
التقييم بعد تعليق وطرد لمدة 10 أيام أو أكثر )سواء متتالية أو 
تراكمية(. يتم استخدام تقييم السلوك الوظيفي (FBA) لتحديث 

خطة التدخل السلوكي (BIP) الحالية أو في تطوير خطة جديدة. 

هل السلوك الذي يتم تأديبه بسببه ذي 
عالقة بإعاقتهم

نعم، إذن ال يوجد إجراء تأديبي، ويجب 
على الطالب العودة إلى تنسيبه التعليمي 

قبل التعليق / الطرد.

الخطوة
3

ويجب إجراء تقييم السلوك الوظيفي ووضع 
خطة التدخل السلوكي.

الخدمات التعليمية أثناء التعليق *: يجب أن يحصل الطالب على الخدمات التعليمية أثناء كافة حاالت التعليق والطرد بغض النظر عن طول هذا اإلجراء 
التأديبي. ويجب أن تسمح هذه الخدمات للطالب بالوصول إلى منهج التعليم العام باإلضافة إلى دعم الطالب في تحقيق تقدم نحو أهداف برنامج التعليم الفردي   

(IEP) الخاص به.

الخطوة
 1

جلسة االستماع 
األولية واإلخطار 

األولي

1
 يوم

إخطار مكتوب

الخطوة
2

اجتماع تحديد المظهر 
(MDM)

يتم إخطار الطالب المعاق بالتعليق أو الطرد 
لمدة 10 أيام دراسية أو أكثر، سواء متتالية 
أو تراكمية في عام واحد أو تعرض الطالب 
لسلسلة من عمليات الطرد التي تشكل نمًطا. 

يجب أن تعقد المنطقة التعليمية 
 (MDM) اجتماع تحديد المظهر

بين أولياء األمور والمنطقة 
وأعضاء فريق برنامج التعليم 

.(IEP) الفردي

10
أيام

يجب أن عقد اجتماع تحديد المظهر 
(MDM) في موعد ال يتجاوز 

10 أيام دراسية بعد التاريخ الذي 
قررت فيه المنطقة التعليمية تغيير 

التنسيب. ال، إذن يستمر التعليق / الطرد.

الخطوة
 3

ويجب إجراء تقييم السلوك الوظيفي 
ووضع خطة التدخل السلوكي.

 كما يجب أن يتلقى الطالب أيًضا 
خدمات تعليمية * أثناء اإلزالة.
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المصادر:
فيما يلي قائمة مصادر مفيدة.

الوكاالت الحكومية:
 https://www.k12.wa.us/student-success/special-education :مكتب المشرف على التعليمات العامة / OSPI

https://www.oeo.wa.gov/en :مكتب محقق التعليم / OEO

المنظمات المجتمعية:
Decoding Dyslexia Washington: https://www.facebook.com/decodingdyslexia.wa/

Disability Rights  Washington: https://www.disabilityrightswa.org/
Down Syndrome Community of Puget Sound: https://dscpugetsound.org/

International Dyslexia Assoc - WA branch: https://www.wabida.org/
Investing in Student Potential: https://studentpotential.org/

Open Doors For Multicultural Families Center: https://www.multiculturalfamilies.org/
Rooted in Rights: https://rootedinrights.org/

Roots of Inclusion: https://www.rootsofinclusion.org/
South King County Discipline Coalition: https://www.skcdisciplinecoalition.com/

Southeast Seattle Education Coalition: http://www.sesecwa.org/
The Arc of King County: https://arcofkingcounty.org/

Washington Autism and Advocacy Alliance: https://washingtonautismalliance.org/
https://wahandsandvoices.org/ :منظمة األيدي واألصوات

Washington Multicultural Services Link: https://www.wmslink.org/
 Disabilities, Opportunities, Internetworking, and Technology )DO-IT(: https://www.washington.edu/doit

Northwest Justice Project: https://nwjustice.org/get-legal-help
Team Child: https://teamchild.org/

العرق واإلعاقة:
 African American Support Group, The Arc of King County: https://arcofkingcounty.org/community-calendar.html/

 event/2022/01/31/1643666400/african-american-support-group/361823
Autism in Black: https://www.autisminblack.org/about/
Families of Color Seattle: https://www.focseattle.org/

 Kienan Ellis Educational Project )KEEP(: https://www.keep-wa.org/
 The Intersection of Race and Disability: محادثات مع أولياء األمور في جميع أنحاء البالد:

https://adayinourshoes.com/the-intersection-of-race-and-disabilities-conversations-with-parents-across-the-nation/ 

مقدمو خدمات الصحة السلوكية:
Asian Counseling and Referral Service: https://acrs.org/

Atlantic Street Center: https://atlanticstreetcenter.org/
Consejo Counseling and Referral: https://consejocounseling.org/

 Cowlitz Tribal Health Seattle: 
 https://www.cowlitz.org/services/health-and-human-services/health-human-services-seattle.html

Ingersoll Gender Center: https://ingersollgendercenter.org/
Muslim Health Professionals Seattle: http://www.mhpseattle.org/

NAMI )National Alliance on Mental Illness( Seattle: https://namiseattle.org/
Navos: https://www.navos.org/
Ryther: https://www.ryther.org/

You Grow Girl!: https://www.yougrowgirl.org/

https://www.parentcenterhub.org/acronyms/ :رابط اختصارات التعليم الخاص
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Disability History and Awareness
المحتوى الذي يسلط الضوء على المساهمات والقصص من مجتمع اإلعاقة

غرفة القراءة
https://seattlespecialeducationptsa.org/resources-for-families

غرفة القراءة / المراهقين والبالغين
https://seattlespecialeducationptsa.org/resources-for-families
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المصادر
Links to sources referenced in developing this document

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education

https://www.oeo.wa.gov/en

https://adayinourshoes.com/

https://www.seattleschools.org/

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172a

https://www.parentcenterhub.org/

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/ProceduralSafeguards.pdf

https://www.ada.gov/

https://www.seattleschools.org/about/school-board/policies/4200sp-a-visitors-to-schools/

Discipline Sources

¹https://livesinthebalance.org/educators-schools/

²https://www.seattleschools.org/wp-content/uploads/2021/09/ADA-Discipline-Matrix-21-22.pdf

³https://www.seattleschools.org/wp-content/uploads/2021/11/SSR-21-22-november-2021.pdf

⁴https://www.understood.org/articles/en/functional-assessment-what-it-is-and-how-it-works

⁵https://www.understood.org/articles/en/behavior-intervention-plans-what-you-need-to-know

⁶https://www.wrightslaw.com/info/discipl.mdr.strategy.htm

⁷https://traumasensitiveschools.org

⁸https://www.nwjusticeforum.com

⁹https://livesinthebalance.org/our-solution/

¹⁰https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/2020%20Behavior%20Menu%20with%20ADA.pdf

المواد المقدمة في هذا الدليل مخصصة لألغراض اإلعالمية فقط. وال تهدف إلى تقديم النصيحة المهنية 

وال ينبغي تفسيرها على هذا النحو. مدارس سياتل للتعليم الخاص (PTSA) ال تشارك في تقديم 

الخدمات القانونية أو المهنية األخرى عن طريق نشر المواد المذكورة. يجب البحث عن الخدمات المهنية 

إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدة قانونية أو مساعدة خبراء محددة أخرى.
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العضوية
انضم إلينا واصنع الفارق

https://seattlespecialedptsa.memberplanet.com/Membership.html
رابط نموذج العضوية موجود تحت قسم خيارات الدفع
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