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 :أعزائنا ألوالدٌن

 
قد أحٌل ألى ألتقٌٌم  (تلمٌذكم) هو بسبب ولدكم ألتلمٌذ أو بنتكم ألتلمٌذه( أألشعار)ان أستبلمكم لهذا أألشعار عن طرق ألحماٌه 

, هذا وفً حالة كون تلمٌذكم مؤهبل لبرنامج تعلٌمً خاص. أو أن ٌكون متلقٌا فً ألوقت ألحاضر خدمات تعلٌمٌه خاصة
 FAPEولؽرض تزوٌد . FAPEعلى مؤسسة مقاطعة مدرسته أن تزوده بتعلٌم عام مناسب ٌشار له عادة بالرمز فٌتوجب 

 واجباتهو الذي من   IEP الأنكم ستكونون أعضاء فً فرٌق . ٌتوجب على مؤسسة مقاطعة ألمدرسه أن تعمل بالمشاركه معكم
أعطاء   IEPأنه ٌتوجب على أل. 1لتلمٌذكم ( IEP)خاص تلمٌذكم ألخاصه بهدؾ تهٌئة برنامج تعلٌمً  إحتٌاجاتدراسة 

تعلٌمات موجهه بحاجة ألتلمٌذ ألممٌزه والتً تشمل على خدمات كلفٌه لتسند تلمٌذكم و تمكنه  من ألحصول على تقدم ملحوض 
لضرورٌه لتقدمه ألنفسً و أألجتماعً أه و ألمهارات و بضمنها المهارات على أكتساب ألمعرف لتساعدهوكذلك , فً تعلمه

هذا وان أي من ألخدمات ألتعلٌمٌه ألممٌزه والمشخصه لحاجة تلمٌذكم . معقول تقدموذلك تمشٌا مع ترتٌب زمنً وتوقع 
ً ألكومونولث و بضمنهم ألتبلمٌذ ان جمٌع ألتبلمٌذ فً نظام ألتعلٌم ألعام ف. ساب ألدولهحستزودون بها بدون كلفه لكم وعلى 

ان والٌة . ستسشولتعلم ألمواد ألمشموله بالمستوى أألكادٌمً فً هٌكل مناهج ماسا فرصذوي ألعاهات ٌستحقون 
لتبلمٌذ سكنة ألوالٌه من ذوي ألعاهات و ألذٌن ٌلتحقون بمدارس خاصه  FAPEوستس تعطً كذلك حق للفرد فً أل شماسا

 .راؼبٌن فً ألحصول على خدمات تربوٌه ممٌزه من ألقطاع ألعاموعلى حسابهم ألخاص و أل

تحتوي على قواعد ٌجب على مؤسسات ألمدارس أتباعها حٌن أتخاذ ألقرار فٌما أذا كان  ألفدرالٌه والحكومةألوالٌة  قوانٌنان 
اله ماهً ألخدمات ألتً ٌمكن للتلمٌذ ألحصول علٌها؟ أن فً هذه ألقوانٌن قواعد ففً هذه ألح. التلمٌذ مشمول بالتعلٌم ألممٌز

 .على طول ألمده ألتً ٌكون فٌها ألتلمٌذ مشموال بالتعلٌم ألممٌز FAPEتفصٌلٌه للتأكد من أن ألتلمٌذ ٌستطٌع ألحصول على أل 
انون وضعت كً تدافع عن حق تلمٌذكم وتساعد فً ألتأكد ألق تفاصٌلأن ألتعلٌم ألممٌز له قوانٌن معقده فً قوانٌن ألتعلٌم وان 

هذا و بأمكانكم ألحصول على مساعده فً فهم طرٌقة . من أن تلمٌذكم أو تلمٌذتكم ستستلم ألخدمات ألتعلٌمٌه ألتً تستحقها
أو تنظٌمات آباء ( ESE) والمتوسطللتعلٌم أألبتدائى  ماساشوستسألتعلٌم ألممٌز من دائرة ألتوجٌه فً ألمدرسة أو من أدارة 
ان فً ألحصول على ألمعلومات من هذه ألمصادر سٌساعدكم فً . ألتبلمٌذ ذوو ألعاهات أو تنظٌمات ألتعلٌم ألممٌز ألخاصه

تنشر إدارة ماساشوستس للتعلٌم  .ألعمل ألمشترك مع دائرة مدرستكم للتأكد من أن ألتلمٌذ ٌستلم ألخدمات ألتعلٌمٌه ألمناسبه
مقاطعات المدارس على مواقعها اإللكترونٌة مؤسسات و للوالدٌنمعلومات شاملة موجهة ( ESE)متوسط اإلبتدائى وال

 .اإللكترونٌة مرفق بهذا اإلشعار (ESE)جدول بمواقع . لئلنترنت

 ألمساهمه فً وضع خطه للتعلٌم الممٌز لتلمٌذكم أو علىأن أألشعار هذا ٌزودكم بالمعلومات المهمه عن حقكم وٌمكنكم  
 .تلمٌذتكم

أعطالّ )"جٕ جعح٤ُد جُكٔح٣ٚ ٢ٛ ٓؿٔٞػٚ ٖٓ جُوٞجػذ ُطإًذ ٌُْ ٖٓ أٌْٗ ػ٠ِ ذ٤٘ٚ ٓٔح ضوطشقٚ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ ٖٓ ػَٔ

ٝ أػطحتٌْ أُلشص أُالصٓٚ ُكَ "( أػطحء ٓٞجكوس أُٞجُذ٣ٖ)" ػ٠ِ خطس ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ  ٓٞجكوٕٞٝأٌْٗ , "(أشؼحس

أضحك٤ٚ ًٔح ٛٞ ٓر٤ٖ  قٔح٣حشإٔ أعح٤ُد جُكٔح٣س أُٔٞؾٞدٙ ك٢ أُوحٕٗٞ ضؼط٢ "(. جُٔؿشٟ جُوح٢ٗٞٗ)"جُٔشحًَ ٓغ أدجسز أُٔذسعٚ

 .ك٢ ٛزٙ أُٞغ٤وٚ

 .ٗأَٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزج أألشؼحس ٓغحػذج ٌُْ ٢ٌُ ضأخزٝ دٝسج كؼحٍ ك٢ أُخرشٙ أُطؼ٤ٔ٤ِٚ ُط٤ِٔزًْ

 (:أسالٌب ألحماٌهأشعار ألوالدٌن ب)ب  الخاصةأن هذه ألوثٌقه تجاوب عن أألسئله ألتالٌه 

 2صفحة    ومتى تستلمه؟" أألشعار ألخطً ألسبق" ما هو  .1

 3صفحة  ألمدرسه الحصول على ألقبول؟ معاطعة ومتى ٌجب على مؤسسة" قبول ألوالدٌن"ما هو  .2

 5صفحة  ؟بذلك ناالوالد ٌسألها عندما إجراء تقٌٌم مقاطعة المدرسةمؤسسة هل ٌُطلب من  .3

_________________  
1
 الخاص بالتلمٌذ (IEP)للمعلومات حول ٌتم تطوٌر وتنفٌذ برنامج  (IEP)لٌل عملٌة راجع د 
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 5صفحة                ؟"ألتقٌٌم ألتعلٌمً ألمستقل"ما هو .4

 6صفحة           أألطبلع على تقٌٌمات وسجبلت تلمٌذكم؟ نمتى تستطٌعو .5

 6حة صف           أألتفاق حول خبلفاتهم؟ كٌؾ ٌمكن للوالدٌن والمدرسة .6

 11صفحة                                                   فٌما أذا وضع ألتلمٌذ فً مدرسه خاصه؟ واجباتكمما هً  .7

 11صفحة                               مالذي ٌجب عمله حٌن ألتخطٌط لنقل ألتلمٌذ من ألمدرسه؟ .8

    12صفحة                                  ؟     كٌؾ ٌمكن معاقبة ألتلمٌذ ذو ألعاهه من قبل ألمدرسه .9

 13صفحة           أٌن ٌمكن أٌجاد ألقوانٌن و ألتعلٌمات و المعلومات المفٌده أألخرى؟  .10

 

هذا وٌمكنكم . سوؾ تستلمون هذا أألشعار مره فً ألسنه على أألقل فٌما أذا كان تلمٌذكم مشمول ببرنامج ألتعلٌم ألممٌز
أن هذه ألوثٌقه موجوده على .  ESEأألشعار بأي وقت من مؤسسة مقاطعة ألمدرسه أو من ألحصول على نسخه من 

 . http://www.doe.mass.edu/sped/prbموقع شبكة الوب 

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

 

ُطض٣ٝذ , أٝ ضو٤ٔٚ, حطؼس أُٔذسعٚ ضض٣ٝذًْ ذأشؼحس خط٢ ػ٘ذٓح ضوطشـ، أٝ ضشكض إٔ ضشَٔ ض٤ِٔزًْ ٣طٞؾد ػ٠ِ ٓإعغس ٓو

٣طٞؾد ػ٠ِ أألشؼحس ." جألشؼحس أُٔغرن"ضطِن جُوٞجػذ أُلذسج٤ُٚ ػ٠ِ ٛزٙ أُكحُٚ خ. خذٓحش خحطس  أٝ ُطـ٤٤ش ذشٗحٓؽ ض٤ِٔزًْ

 :أُٔغرن إٔ

 

  ضشكض أُو٤حّ ذٚ،    عطوّٞ ذٚ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ أٝ ٓح ها٣ششـ 

  ضوطشـ ٓإعغس ٓوحطؼس جُٔذسعس أٝ ُٔحرج ضشكض أضخحر أألؾشجء، لواذاضلغش 

  ه٤حّ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ ألضخحر أُوشجس ذحهطشجـ أٝ سكض أضخحر أؾشجء ذضٔ٘ٚ أخرحسًْ قٍٞ ًَ ٖٓ  كيفيةششـ

 ًٝزُي, ٓذسعطي الضخحر هشجسٛحطشم أُطو٤٤ْ ٝ أُطوذ٣ش ٝأُطغؿ٤َ ٝ أُطوش٣ش أُط٢ ضغطخذٜٓح ٓإعغس ٓوحطؼس 

  ٍششـ أ١ أخط٤حس آخش ٖٓ ضٖٔ أُرشجٓؽ  أُطؼ٤ٔ٤ِٚ أ٤ُٔٔضٙ  أIEP  ٢ٌُ ٣أخزٛح أُلش٣ن ذ٘ظش أألػطرحس ٝششـ أألعرحخ

 .أُط٢ دػص أ٠ُ سكض أألخط٤حسجش

 

أٝ ٖٓ   ESEس أٍ ٝ أُٔطٞكشٙ ػ٠ِ شرٌ  ESEعطؿٜضًْ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ ذحُٔؼِٞٓحش ذحعطخذجّ أعطٔحسجش أٗطؿطٜح أٍ  

 .ػ٠ِ أعطٔحسجضْٜ أُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ ٗلظ أُٔؼِٞٓحش

 

أٝ ضوطشـ :ذحألهطشجـ ُؼَٔ ضو٤٤ْ أ٢ُٝ أٝ أػحدز ضو٤٤ْ : عٞف ضغطِٕٔٞ أشؼحس خط٢ ٓغرن ػ٘ذٓح ضوّٞ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ

IEP  ٍحخ ضأد٣ر٤ٚ أٝ الهطشجـ أٜٗحء ذٔح ك٢ رُي أهطشجـ ضـ٤٤ش ك٢ أُٔٞضغ ألعر جُٞضؼ٤سأٝ ضوطشـ ضـ٤٤ش ك٢ : ؾذ٣ذ أٝ ٓؼذ

 .أُخذٓحش أُطشذ٣ٞٚ ج٤ُٔٔضٙ

 

٤ٔٓضٙ  أٝ  ضشذ٣ٞسأُٔذسعٚ هشجسج ذؼذّ أعطكوحهٌْ ػ٠ِ خذٓحش  ٓوحطؼس ٝعٞف ضغطِٕٔٞ ًزُي أشؼحسج ك٤ٔح أرج أطذسش ٓإعغس

ضًْ ذأشؼحسجش  ٣ؿد ػ٠ِ ٓإعغس ٓوحطؼس ٓذسعطٌْ ضؿ٤ٜ. ُشكض طِد ٖٓ هرٌِْ قٍٞ ضو٤٤ْ أٝ ضؿ٤ٜض خذٓحش ٤ٔٓضٙ ُط٤ِٔزًْ

كل٢ قحُس ًٕٞ ُـطٌْ  أألّ أٝ طشم أُطلحْٛ أألخشٟ . أال أرج ًحٕ رُي ٓطؼزسج .ذِـطٌْ أألّ أٝ ذح١ طش٣وس ضلحْٛ أخشٟ ضلٜٜٔٞٗح أٗطْ

 ك٤ؿد ٝأُكحُس ٛزٙ ػ٠ِ ٓإعغس ٓذسعطٌْ إٔ ضرِـٌْ ذحألشؼحس ذظٞسٙ شل٣ٞٚ أٝ ذأ١ طش٣وٚ ٓ٘حعرٚ أخشٟ, ٢ٛ ُـٚ ؿ٤ش خط٤ٚ 

 .ُِطأًذ ٖٓ كٌْٜٔ أألشؼحس( طش٣ن ُـس أألشحسجشكٔػال ػٖ ) 

 

ٛزج ٝك٢ قحُس ًٌْٞٗ . كغٞف ضؿٜضٕٝ ًزُي ذ٘غخٚ ٖٓ ٛزج أألشؼحس ألع٤ِد أأُكٔح٣ٚ, ٛزج ٝػ٘ذٓح ضرِـٕٞ ذأشؼحس خط٢ ٓغرن

ؿٜضٕٝ ًزُي عٞف ض. كغٞف ض٤ِـٕٞ ذ٤ٌل٤س أٌٓحٌْٗ أعطالّ ٗغخٚ أضحك٤ٚ, هذ أعطِٔطْ ٛزج أألشؼحس عحذوح خالٍ أُغ٘ٚ أُذسجع٤ٚ

 .ذٔؼِٞٓحش ػٖ ٖٓ ك٢ أٌٓحٌْٗ أألضظحٍ ذٚ ُٔغحػذضٌْ ك٢ ضلْٜ هٞج٤ٖٗ أُطؼ٤ِْ جُخحطس ُِكٌٞٓٚ أُلذسج٤ُٚ ٝ أُٞال٣ٚ

 

http://www.doe.mass.edu/sped/prb
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 CFR §300.9  AND  603 34        ألوالدٌن؟ قبول هو ما .2

  CMR 28.07 (1)    

 

". هرٍٞ أُٞجُذ٣ٖ" ٤ٔٓضٙ أال أرج ضٔص ٓٞجكوطٌْ أُخط٤ٚ ٣ٌٖٔ ُٔإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ إٔ ال ضؼط٢ أُط٤ِٔز أخطرحسج أٝ خذٓحش 

 طِد ٌْٓ٘ ضًْ ٝعٞف . ضششـ ٌُْ ذٌَ ٝضٞـ ٓح ض١ٞ٘ ػِٔٚ أضؿحٙ ض٤ِٔزٝ ضطظَ ذٌْ ٣ؿد ػ٠ِ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ إٔ

ج ٓح ٣غ٠ٔ ٛز. جُٔذسعسػ٠ِ ٓوطشـ إٔ ضٞجكوٕٞ ػ٠ِ أعطٔحسز أُورٍٞ ٢ً ٣لْٜ ٖٓ رُي جعٌْٔ ضٞه٤غ ٓإعغس جُٔوحطؼس آٗزجى 

 ".هرٍٞ أُٞجُذ٣ٖ"  ذاػطحء

 

ٝك٢ ٛزٙ أُكحُٚ كإٔ عكد أُورٍٞ عٞف ال . إٔ أػطحتٌْ أُورٍٞ ٢ٛ ػ٤ِٔٚ أخط٤حس٣ٚ ٖٝٓ أٌُٖٔٔ إٔ ضغكرٞج هرٌُْٞ ذأ١ ٝهص

ال٣ؿٞص ُٔإعغس ٓوحطؼس   .٣٘طرن ػ٠ِ أُكحالش أُٔغطور٤ِٚ ُٔإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ ٝال ٣٘طرن ػ٠ِ ش٤ة هذ قذظ ٓغروح

عٚ إٔ ضغطخذّ سكضٌْ ُِورٍٞ ُخذٓٚ ٓؼ٤٘ٚ ٝعكد رُي ػ٠ِ خذٓحش أخشٟ ٝجٓط٘حػْٜ ٖٓ ضؿ٤ٜض ض٤ِٔزًْ ذحُخذٓحش أُٔذس

 .أُٔغطؿذٙ أٝ أألعطلحدٙ ٜٓ٘ح أٝ ُلؼح٤ُس ٓغطؿذٙ

 

ٓطِٞخ هرَ ه٤حّ ٓإعغس ٓوحطؼس ٓذسعطٌْ ذحُ٘ظش أ٠ُ جُٔؼِٞٓحش أُٔطٞكشٙ ًؿضؤ ٖٓ ضو٤٤ْ أٝ أػحدز ضو٤٤ْ أٝ  ؿ٤ش إٔ هرُٞي

أٝ أألخطرحسجش أُظل٤ٚ  MCASضؼط٢ ض٤ِٔزًْ أخطرحسج أٝ أ١ ضو٤٤ْ آخش ٝ جُز١ ٣ؼط٠ ُِطال٤ٓز أ٥خش٣ٖ ٝ ذذٕٝ أُورٍٞ ًٔح ك٢ أٍ 

 .ٝجُط٢ ٢ٛ ؾضؤ ٖٓ ذشٗحٓؽ أُطؼ٤ِْ أُؼحّ أٝ ُِٔشحسًٚ ك٢ أُٔؼِٞٓحش ٓغ ٓٞظل٢ أُكٌٞٓٚ أُلذسج٤ُٚ أٝ ٓٞظل٢ أُطؼ٤ِْ ُِٞال٣ٚ

 CFR §300.300 AND 603 CMR 34     قبولكم عن ألمدرسه اطعةمق مؤسسة ستسألكم متى  1.2

28.07(1) 

 

 :عٞف ضغأٌُْ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ ػٖ هرٍٞ أُٞجُذ٣ٖ ك٢ أُظشٝف أُطح٤ُٚ

 

 لغسض ألتخويل للتقيين أألولي التخاذ ألقساز فيوا أذا كاى التلوير  هؤهال للتعلين الوويز

 

ألتققٌم أألولً لتلمٌذكم للتقرٌر فٌما أذا كان تلمٌذكم مؤهبل  للحصول على التستطٌع مؤسسة مقاطعة ألمدرسه أجراء 
فٌتوجب , هذا وأذا أحٌل تلمٌذكم  لؽرض ألتقٌٌم. ألتعلٌم ألممٌز أو خدمات ذات صله بدون ألحصول مبدأٌا على قبولكم

 .دراسٌهعلى مؤسسة مقاطعة ألمدرسه فً هذه ألحاله ألحصول على  قبولكم خبلل مدة خمسة أٌام  
 

 للووافقه على خدهات أوليه

ذإٔ ض٤ِٔزًْ (  IEP)ٛزج ٝذؼذ أًٔحٍ ٓشقِس أُطو٤٤ْ أأل٠ُٝ ٝك٢ قحُس  أضخحر هشجس ٖٓ هرَ  كش٣ن  ذشٗحٓؽ أُطؼ٤ِْ  جُخحص 

ضحء أٗطْ أػ.  ػ٠ِ ضٞء رُي ع٤وطشـ أُلش٣ن   أُطؼ٤ِْ أ٤ُٔٔض ٓغ أُخذٓحش  رجش أُؼالهٚ أ٠ُ ض٤ِٔزًْ, ٓإَٛ ُِطؼ٤ِْ أ٤ُٔٔض 

ضغطط٤غ ٓإعغس ٓوحطؼس ٓذسعطٌْ ٓ٘ف  أ٣ٕطٞؾد ػ٤ٌِْ أػطحء هرٌُْٞ هرَ ، ٝ(IEP)ُطؼ٤ِْ  جُخحص جك٢ كش٣ن  ذشٗحٓؽ 

كإٔ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ ُٖ , ٛزج ٝك٢ قحُس ػذّ هرٌُْٞ .ُِٝٔشز أأل٠ُٝض٤ِٔزًْ جُطؼ٤ِْ أ٤ُٔٔض ٝذحه٢ أُخذٓحش أُٔطؼِوٚ 

إٔ .  ذأٌٓحٌْٗ هرٍٞ أٝ سكض أُٔوطشـ ًٌَ أٝ ؾضء ٓ٘ٚ. ٓغ أُخذٓحش أُٔطؼِوٚ أألخشٟضغطط٤غ ٓ٘ف ض٤ِٔزًْ  أُطؼ٤ِْ أ٤ُٔٔض 

 .أٝ ؾضء ٓ٘ٚ ٣طكطْ إٔ ٣رذأ ذٚ قحٍ ٓٞجكوطٌْ ػ٤ِٚ IEPذشٗحٓؽ أٍ 

 

    لتغييس ألخدهات أو ألووضع أو ألتقيين
ْ أُكظٍٞ ػ٠ِ  هرٌُْٞ هرَ إٔ ٣طٞؾد ػ٠ِ ٓإعغس ٓوحطؼس ٓذسعطٌ, ُط٤ِٔزًْ  IEPقحُٔح ضٔص ٓٞجكوطٌْ  ػ٠ِ ذشٗحٓؽ أٍ 

ضغطط٤غ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ ٖٓ أؾشجء أ١ ضـ٤٤ش ك٢ أُخذٓحش أٝ ٓٞضغ ض٤ِٔزًْ أٝ أؾشجء ضو٤٤ْ ُٚ
2

ٛزج ٝك٢ قحُس . 

ٝك٢ . ٓؼٜح أ٠ُ قَ ُِخالف جك٢ ٓرحقػحش ٓغ أُٔإعغس   ٢ٌُ ضطٞطِٞ جك٤طٞؾد ػ٤ٌِْ إٔ ضذخِٞ, سكضٌْ أػطحء هرٌُْٞ

 ٢ ٓٞجكوطٌْ ػ٠ِ جُخذٓحش ٝضش٣ذٕٝ ج٥ٕ ئُـحءٛح ٝعكد ض٤ِٔزًْ ٖٓ جُخذٓحش، كؼ٤ٌِْ إٔ ضوٞٓٞج جُٔحض قحٍ أػط٤طْ ك٢

________________  
2

ُٔض٣ذ ٖٓ . ٢ ذشٗحٓؿٚ جُكح٢ُ ٝٓشجهرس ذشٗحٓؽ ٓوطشـ هرَ ضؼ٤٤ٌْ٘ ُِرشٗحٓؽ جُز١ ع٤ِطكن ذٚ ض٤ِٔزًْكٌُْ جُكن أ٣ضحً ك٢ ٓشجهرس ض٤ِٔزًْ  

".مراقبة البرامج الثقافٌة من قبل الوالدٌن"بعنوان  (ESE)جُٔؼِٞٓحش، سجؾؼٞج ٝغ٤وس 
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ٛزج ٝك٢ قحُس ػذّ ضٌٌْٔ٘ ٝ ٓإعغس أُٔذسعٚ ٖٓ قَ ٓشحًٌِْ ٝإٔ جُٔإعغٚ ضؼطوذ ذإٔ سكضٌْ عٞف ٣ؿشد . ج ًطحذ٤حً ذٜز 

ُذٟ  ٝػ٘ذٛح كغ٤طٞؾد ػ٠ِ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ طِد أُٔشجكؼٚ, (FAPE)ض٤ِٔزًْ  ٖٓ ضؼ٤ِْ ػحّ ٓؿح٢ٗ ٓ٘حعد 

ٝرُي ُِكظٍٞ ػ٠ِ أُطخ٣َٞ  ألػطحء أُخذٓحش أُطؼ٤ٔ٤ِٚ أٝ ُطو٤٤ْ ض٤ِٔزًْ ذذٕٝ ( BSEA)جألعطث٘حف ُِطشذ٤س ج٤ُٔٔضزٌٓطد 

 .ٓٞجكوطٌْ

 

 هي عدم حضوز أجتواع ألفسيق  IEPلوساهحة أعضاء فسيق ال 

كوطٌْ خط٤أ ٝذظٞسٙ  ٖٓ ػذّ قضٞس  أؾطٔحع أُلش٣ن ػ٘ذٓح ضكظَ ٓٞج  IEPٖٓ أٌُٖٔٔ ٓغحٓكس أػضحء كش٣ن أٍ 

ك٤طٞؾد آٗزجى ػ٠ِ أُؼضٞ أُٔؿحص , ٛزج ٝك٢ قحُس ٓ٘حهشس أُلش٣ن ُٔٞضٞع ٖٓ أخطظحص أُؼضٞ أُٔؿحص. ٓغروٚ ُألؾطٔحع

ك٤طٞؾد آٗزجى ػ٠ِ , ٛزج ٝك٢ قحُس ػذّ ٓٞجكوطٌْ ُِغٔحـ ذـ٤حخ ػضٞ أُلش٣ن. إٔ ٣ؼط٢ سأ٣ٚ ضكش٣ش٣ح هرَ ذذء أألؾطٔحع

 .ؾطٔحعػضٞ أٝ ػضٞز أُلش٣ن قضٞس أأل

 CFR 34        ألقبول؟ ألتلمٌذ من ٌطلب متى 2.2

§300.520 AND603 CMR 28.07 (5) 

 
 

هرا وعندها يصل .  81قغرٔح ؾحء ك٢ هحٕٗٞ ٓحعحشٞعطظ كإٔ أُط٤ِٔز ٣ظَ أ٠ُ عٖ أُرِٞؽ ػ٘ذ ٤ٓالدٙ أٝ ٤ٓالدٛح أٍ 

ك٤ٔح ػذج , ًٞجُذ٣ٖ إٔ ضطكٍٞ أ٠ُ أُط٤ِٔز أُرحُؾكإٔ ؾ٤ٔغ أُكوٞم ألضخحر أُوشجس ٣طٞؾد ػ٤ٌِْ ,  81ألتلوير ألى عوس أل 

أُكحُٚ أُط٢ ك٤ٜح ضؼ٤ٖ أُٔكٌٔٚ ٝط٢ هح٢ٗٞٗ ػٖ ض٤ِٔزًْ أٝ ك٢ قحُس إٔ ٣ر٤ٖ ض٤ِٔزًْ خط٤ح ذأٗٚ أٝ أٜٗح ضٞد إٔ ضشحسًٌْ 

٠ ٓإعغس ٣طٞؾد ػِ. أٝ ٣شؿد إٔ ٣غطٔشٝ ك٢ طالق٤حضْٜ ُألضخحر أُوشجس ك٤ٔح ٣خض  ذشٗحٓؽ ضؼ٤ِٔٚ أٝ ضؼ٤ِٜٔح ذحُوشجس

.   81أُٔذسعٚ إٔ ض٘حهش ٓؼٌْ أٝ ٓغ ض٤ِٔزًْ أٝ ض٤ِٔزضٌْ ٓذٟ ضأغ٤ش ضكش٣َ قوٞم أضخحر أُوشجس هرَ ع٘ٚ ٖٓ ذِٞؽ عٖ أٍ 

ًٝزُي ع٤ٌٕٞ ذأٌٓحٌْٗ , كأٌْٗ عطغطٔشٕٝ ذأعطالّ ؾ٤ٔغ أألشؼحسجش ٖٓ أُٔذسعٚ , ٝك٢ قحُس ًٌْٞٗ ٝجُذ٣ٖ ُط٤ِٔز رٝ ػحٛٚ 

ش أُٔذسعٚ أُخحطٚ ذط٤ِٔزًْ قط٠ ُٝٞ إٔ أُط٤ِٔز أٝ أُط٤ِٔزٙ ٣ٌٕٞ ُْٜ قن أُوشجس ك٤ٔح أألعطٔشجس ذأألطالع ػ٠ِ عؿال

 ٣خض ذشجٓؿْٜ أُطؼ٤ٔ٤ِٚ

                                                                             

 (CFR §300.519 (g) 34 ألقبول ألتعلٌمً ألوالدٌن وكٌل ٌعطً متى  2.3
  603 CMR 28.07 (7)  

 

معروفٌن أو متواجدٌن أو أن  افٌما أذا كان ألتلمٌذ فً عهدة مدٌرٌة ألخدمات ألترببوٌه أو أن ألوالدٌن أو ألراعً لٌسو
بالؽا بدون تناقض مصلحً ألثخاذ قرارات حول تعلٌم ألتلمٌذ   مسؤال على اٌجاد  ESEرعاٌتهم قد أنهٌت فسٌكون أل

لها ألحق فً أتخاذ ألقرارفٌما أذا كانت هنالك ضروره   ESEأن أل. الدٌن ألتعلٌمًٌدعى هذا ألشخص وكٌل ألو. ألممٌز
فسٌكون له نفس ألحقوق والواجبات , هذا وفً حالة تعٌٌن وكٌل والدٌن تعلٌمً. لتعٌٌن وكٌل ألوالدٌن ألتعلٌمً للتلمٌذ

 .لتلمٌذ فً برنامج التعلٌٌم ألممٌز دكوال
 

                                                                  

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

 

، ٌجب علٌكم القٌام لكمخدمات ذات الصلة، وترؼبون اآلن سحب قبوالو الخاصفً حال أعطٌتم قبولكم لخدمات التعلٌم 
والخدمات ذات الصلة، مقابل خدمة معٌنة أو تعٌٌن  الخاصسحب موافقتكم على كافة خدمات التعلٌم  مٌمكنك .بهذا كتابٌا  

حالما تستلم مؤسسة مقاطعة المدرسة خطابكم، سترسل لكم المؤسسة إشعارا  ٌُذكر فٌه التؽٌٌر فً التعٌٌن . محدد
والخدمات  الخاصستسحبون موافقتكم على كافة خدمات التعلٌم حالما . لقبولإلؽائكم لعن والخدمات الناتجة  التعلٌمً

متوفرا  أو  (FAPE)لم ٌعد مطلوب من مؤسسة مقاطعة المدرسة أن تجعل التعلٌم العام المناسب والمجانً ذات الصلة، 
المدارس تعدٌل سجبلت تلمٌذكم  ال ٌُطلب من مؤسسات مقاطعات. لتلمٌذكم (IEP)أو تنشئ  (IEP)جتماع اتعقد أن 

 .ئكم للقبولنتٌجة إللؽا الخاصإلى خدمات التعلٌم  اإلشاراتإلزالة 
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ٌطلب هل  3.  CFR §300.301 AND 603 34         بذلك؟ الوالدان ٌسألها عندما تقٌٌم إجراء المدرسة مقاطعة مؤسسة من ُ 

CMR 28 .04 
    

 
ٌجب أن ٌتلقى التلمٌذ تقٌٌما  كامبل  وشامبل  لتحدٌد ما إذا كان ٌعانً من عجز ومؤهل للتعلٌم الخاص، وفً حال كان مؤهبل ، 

ٌمكن للوالدٌن الذي لدٌهم قلق . والخدمات ذات الصلة التً قد تكون ضرورٌة له مساعدته على تحدٌد التعلٌم الخاص المناسب
لٌس من الضروري استخدام كلمات خاصة . أن ٌحٌلوا طفلهم لتقٌٌم أولً ،عجز ممكن بشأنو طفلهم أو لدٌهم شك بشأن نم

لدى استبلم مثل هذا الطلب للتقٌٌم األولً، ٌجب على مؤسسة مقاطعة المدرسة أن ُترسل إشعارا  . للقٌام باإلحالة للتقٌٌم األولً
رفض إجراء  فرصة نادرا  ما ستتسنى لمؤسسة مقاطعة المدرسة. )جراء التقٌٌمللوالدٌن وٌجب أن تطلب موافقة الوالدٌن إل

تقٌٌم أولً، وقد تقوم بهذا فقط إذا لم ٌمكن للوالدٌن أو للشخص اآلخر الذي ٌقوم باإلحالة أي شك بوجود عجز أو هو ؼٌر قلق 
 .(بشأن نمو التلمٌذ

 
لوالدٌن بمعلومات تتعلق بخدمات الدعم األخرى التً قد تكون أكثر ٌكون مناسبا ، قد تزود مؤسسة مقاطعة المدرسة اسعندما 

مع ذلك، قد ال ترفض مؤسسة مقاطعة المدرسة إجراء تقٌٌم لتلمٌذ تمت إحالته للتقٌٌم كما هو . مبلءمة الحتٌاجات تلمٌذ معٌن
عبلوة  على . ي سبب آخرموصوؾ أعبله، على أساس برنامج مسبق اإلحالة أو لمحاولة نشاطات دعم تعلٌمٌة أخرى أو أل

 قبولكون ٌس. ذلك، تنص القوانٌن على عملٌات تقٌٌم دورٌة لضمان أن التلمٌذ ٌستفٌد من التعلٌم الخاص وال ٌزال ٌتطلبه
 .دائما  قبل إجراء عملٌات إجراء إعادة التقٌٌم هذه ا  الوالدٌن مطلوب

   
 

 

  CFR §300.502 AND 34 ألمستقل؟ ألتعلٌمً ألتقٌٌم ماهو    .4
 603 CMR 28.04(5) 

 

 

ُٚ ػٖ ضؼ٤ِْ ٝٓٞظل٢ ٓإعغس أُٔذسعٚ أُٔغإ ؿ٤شٛٞ ػرحسٙ ػٖ ضو٤٤ْ ٣وّٞ ذٚ ٓٔطكٖ ٖٓ ( IEE)إٔ أُطو٤٤ْ أُطؼ٢ٔ٤ِ أُٔغطوَ 

 .ض٤ِٔزًْ

. ُٔذسعٚطوو٤ْ ٓإعغس ٓؼحطؼس أذ جٌُْ أُكن ك٢ إٔ ضطِرٞ ضو٤٤ْ ضؼ٢ٔ٤ِ ٓغطوَ ُط٤ِٔزًْ ػ٠ِ قغحخ جُوطحع جُؼحّ ك٤ٔح ُٞ ُْ ضطلوٞ

ػ٠ِ ضو٤٤ْ  قظٌُْٞكإٔ ػ٠ِ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ أػطحتٌْ ٓؼِٞٓحش ػٖ ٤ًل٤س , ٛزج ٝك٢ قحُس طِرٌْ ُطو٤٤ْ ضؼ٢ٔ٤ِ ٓغطوَ

 (.IEE)ضؼ٢ٔ٤ِ ٓغطوَ ٝقٍٞ ٓططِرحش أُٞال٣ٚ ُٜزج أُطو٤٤ْ
 

 ألدوله؟ حساب على مستقل تعلٌمً بتقٌٌم ألقٌام ٌكون متى      4.1

 

ػ٠ِ قغحخ أُذُٝٚ ٤ًِح أٝ ؾض ت٤ح أرج ًحٕ دخٌِْ   IEEضغطط٤ؼٕٞ أُكظٍٞ ػ٠ِ جٍ حعحشٞعطظ ٖٓٓ ضٖٔ هحٕٗٞ ٝال٣س 

إٔ أُطال٤ٓز أُز٣ٖ ٣كظِٕٞ ػ٠ِ ٝؾرحش ؿزجء ٓؿحٗح أٝ ذأعؼحس ٓخلضٚ ٣ٌٕٞٗٞ ٓإ٤ِٖٛ ُِكظٍٞ ػ٠ِ . ٣إٌِْٛ ُزُي

إٔ أششجى . حط ٓطضقِن قشٝقغد ٓو٤  IEEؾضء ٖٓ ضٌح٤ُق أٍ ُْٜأٓح أ٥خش٣ٖ ك٤كن . ػ٠ِ قغحخ أُذُٝٚ  IEEأٍ

كأرج سؿرص ذٔشحسًس ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ ذٜزٙ . ػٖ ٝضؼٌْ أُٔحد١ ٛٞ ضِوحت٠ ذأُٔؼِٞٓحشٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ 

أُٔؼِٞٓحش ك٤طٞؾد ٝ أُكحُس ٛزٙ إٔ ضخرشًْ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ خط٤ح ٝػ٠ِ أُلٞس ك٤ٔح أرج ً٘طْ ٓإ٤ِٖٛ أ٠ُ أٍ 

IEE   جٍٝجُرذأ ذؼ٤ِٔس أُظشف ػ٠ِ ٓؿحٗح ٤ًِح أّ ؾضت٤حIEE  َٛإٔ قوٌْ ك٢ أُكظٍٞ ػ٠ِ جٍ. ٝقغد أُطأIEE   ٓؿحٗح

 .شٜشج ٖٓ ضحس٣خ ضو٤٤ْ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ ٝجُط٢ أخطِلطْ ك٤ٚ ٓؼٜح 81ذ٘حء ػ٠ِ ضأ٤َٛ دخٌِْ ُزُي عٞف ٣غطٔش ٍ 

 

ٓؿح٢ٗ   IEEٔوحطؼٚ إٔ ضطحُد خ أٓح أرج ُْ ٣إٌِْٛ دخٌِْ أٝ ضشكضٕٞ أألػالٕ ػٖ دخٌِْ ك٤طٞؾد ػ٠ِ ٓإعغس أُ

ٓؿحٗح أٝ   IEEأ٣حّ ٣ططِد ٖٓ ٓإعغس جُٔوحطؼٚ  أٓح إٔ ضٞجكن ػ٠ِ ضض٣ٝذًْ ذحٍ  5ٝك٢ خالٍ . ٝقغد أُوحٕٗٞ أُلذسج٢ُ

ٝرُي ُر٤حٕ إٔ أُطو٤٤ْ هذ هحٓص ذٚ ٓإعغس (  BSEA) إٔ ضطِد ٓشجكؼس أُوض٤ٚ ػ٘ذ ٌٓطد أألعطث٘حف ُِطشذ٤ٚ أ٤ُٔٔضٙ  

سهْ   IEEَُٓٞؾٞدٙ ُذٟ  أُذٝجتش أألعطشحس٣ٚ    IEEَُٛ٘حُي ضلحط٤َ أضحك٤ٚ .  شحِٓٚ ٝ ٓ٘حعرٚ  أُٔوحطؼٚ ذظٞسز

  IEEٝجُط٢ ٣ٌٌْٔ٘ أُكظٍٞ ػ٤ِٜح ٖٓ ٓإعغس ٓوحطؼطٌْ ٝ ًزُي ٖٓ ػ٠ِ ٓٞهغ شرٌس أٍ 2002-8ٝ  2002-8
//www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=adminhttp: 

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin
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ٌمكنكم . واحد لتلمٌذكم على حساب ألدوله لكل مرة تقوم مؤسسة مقاطعة مدرستكم أجراء تقٌٌم لتلمٌذكم  IEEتستحقون على 
 .ألحصول على تقٌٌم تعلٌمً مستقل ٌجرى على حسابكم ألخاص فً أي وقت شئتم

 

 ألمقاطعه مؤسسة قبل من أٌام عشرة خالل أي آي أل لنتائج عتبارأأل بنظر أألخذ ٌجب     4.2

 

لتلمٌذكم على حساب ألدوله أو بالمشاركه مع مؤسسة ألمقاطعه لتقٌٌم تلمٌذكم والتً حصلتم   IEEفً حالة حصولكم ل 
رة أٌام فٌتوجب و ألحالة هذه على مؤسسة المقاطعه أن تمهد الجتماع فرٌق خبلل عش, علٌه على حسابكم ألخاص

ٌتوجب على ألفرٌق أن ٌاخذ باألعتبار نتٌجة ألتقٌٌم وٌقرر فٌما أذا ٌرتأي . مدرسٌه بعد أستبلمها لمعلومات ألتقٌٌم
 .لتلمٌذكم IEPأجراء أي تؽٌٌر على أل 

 
  CFR 300.611 AND 34 ألمدرسٌه؟ تلمٌذكم سجالت على أألطالع تستطٌعون متى    5.

603 CMR 23.00 

 
 

, ضو٤٤ٔحضٚ, أخطرحسجضٚ, ٤ِٔزًْ ػ٠ِ ٝغحتن دسؾحش ٝ ػ٠ِ عؿالضٚ أُٔذسع٤ٚ أُٞهط٤ٚ ٝ ضشَٔ ػ٠ِ عؿالضٚ أُظك٤ٚ ضشَٔ عؿالش ض

ٝعؿالش ضأد٣رحضٚ ٝ عؿالش أخشٟ ُٜح ػالهٚ ذطأ٤َٛ ض٤ِٔزًْ أ٢ُ ٣شٗحٓؽ أُطؼ٤ِْ أ٤ُٔٔض
2
جُٔؼِٞٓحش جُشخظ٤س جُط٢ هذ ضؼ٤ٖ  .

 .ق ػٜ٘ح دٕٝ ٓٞجكوطٌْ ئ٠ُ أ١ شخض ؿ٤ش جُٔؼ٤ِٖٔ ٝجُشع٤٤ٖٔ جُطؼ٣ٖٞٛ٤٤ٔ٤ِس ض٤ِٔزًْ ٢ٛ ٓؼِٞٓحش عش٣س ٝال ٣ٌٖٔ جٌُش

 

ع٘ٚ أٝ أًػش أُكن ك٠ أألطالع ػ٠ِ عؿالش ض٤ِٔزًْ ك٢ أ١ ٝهص خالٍ ػششز أ٣حّ ٖٓ  82أٗطْ ٝض٤ِٔزًْ أرج ًحٕ ٣رِؾ ٖٓ أُؼٔش 

أٝ أ٠ُ ٓشجكؼس ضٖٔ أُٔؿشٟ أُوح٢ٗٞٗ  IEPضوذ٣ْ طِد أ٠ُ أؾطٔحع أٍ 
2

ٍٞ ػ٠ِ ٗغخ ٖٓ أُٔؼِٞٓحش ٝرُي ذطوذ٣ْ ٣ٌٌْٔ٘ أُكظ. 

 .طِد ذزُي ُٝوحء أؾٞس ٓؼ٤٘ٚ

 

ٓذػ٢  )٣ٌٌْٝٔ٘ ًزُي إٔ ٣وّٞ ٓٔػٌِْ. ٠ُ ٓح ضوذّ ك٤ٌٌْٔ٘ أألؾطٔحع ٓغ ٓٞظل٢ أُٔذسعٚ أُٔإ٤ِٖٛ ُطلغ٤ش أُغؿالشئ سضحكذحإل

إٔ ؾ٤ٔغ . وطٌْ أُخط٤ٚ أ٤ُٔٔضٙ ذؼٌِْٔذطلط٤ش أٝ أُ٘ظش ك٢ أٝ ضلغ٤ش عؿَ ض٤ِٔزًْ ك٤ٔح أرج أػط٤طْ ٓٞجك( أٝ خر٤ش أٝ ٓكح٢ٓ

ط ّ  102سهْ  ٓحعحشٞعطظ أُكوٞم أُط٢ ُٜح ػالهٚ ذغؿالش أُط٤ِٔز ٢ٛ ٓ٘ظٞص ػ٤ِٜح ضٖٔ أٗظٔس عؿالش أُط٤ِٔز  ُٞال٣س   

   ٣ٝhttp://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr23.htmlٌٖٔ أ٣ؿحد ٛزٙ أألٗظٔٚ  ػ٠ِ ٓٞهغ أُشرٌٚ .  22.00س 

 .ESEأٝ ٣ٌٌْٔ٘ أُكظٍٞ ػ٠ِ ٗغخٚ ٖٓ ٛزٙ أألٗظٔٚ ٖٓ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ أٝ أٍ

 

ٓٞظق أُٔذسعٚ أُٔإَٛ , أُط٤ِٔز أُٔإَٛ, ٝذظٞسز ػحٓٚ كإٔ أُز١ ٣غٔف ُْٜ ذحألطالع ػ٠ِ عؿالش أُط٤ِٔز ْٛ أُٞجُذ٣ٖ

ٝهذ . ٝ أُكٌٞٓٚ أُلذسج٤ُٜذٕٝ أُكحؾٚ أ٠ُ أ٠ُ أُكظٍٞ ػ٠ِ هرٍٞ أُٞجُذ٣ٖ أُخط٢ أ٤ُٔٔضأٝ أُط٤ِٔز أُرحُؾٝٓٞظل٢ ضشذ٤س أُٞال٣ٚ 

٣طِد ٖٓ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ إٔ ضضٝد ٓٞظل٢ أُٞال٣ٚ ٝ أُكٌٞٓٚ أُلذسج٤ُٚ ً٘ط٤ؿٚ ألٓش أُٔكٌٔٚ أٝ ضؿحٝذح ٓغ أٓش ُٚ 

 ػ٠ِ ٛزٙ أُٔؼِٞٓحش أٝ ػٖ أٓٞس عؿالش أُط٤ِٔز ٖٓ ػ٠ِ ٓٞهغ أُشرٌٚ ٣ٌٖٔ أُؼػٞس. ػالهٚ ذحُكلحظ  ػِىحُظكٚ أٝ أُغالٓٚ
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23qanda.html 

 

 CFR 300.151, 300.506 -300.518 AND 34                                خالفاتهم؟ ٌساوو أن المدارس و للآلباء ٌمكن كٌف  .    6

 603 CMR 28.08 

 

أُكٌٞٓٚ أُلذسج٤ُٚ أُخحطٚ ذحُطؼ٤ِْ أ٤ُٔٔض ػذز كشص ُِٞجُذ٣ٖ إٔ ٣شحسًٞ ك٢ ػ٤ِٔس أُطخط٤ظ جُطشذ١ٞ ضضٝد هٞج٤ٖٗ أُٞال٣ٚ ٝ 

  ِوٚ ذطؼ٤٤ٖ أٝأُٔذسعٚ قٍٞ أُطـ٤٤شجش أُٔطؼ ٓوحطؼسغس كل٢ قحُس ٝهٞع خالف ذ٤ٖ أُٞجُذ٣ٖ ٝٓإع. جُؼحٛحشُطال٤ٓزْٛ ٖٓ ر١ٝ 

_________________  
3

سط إٔ ضؼذٍ ئرج أُـ٠ ٝجُذج جُط٤ِٔز هرُْٜٞ ُخذٓحش جُطؼ٤ِْ جُخحص ذؼذ إٔ ضْ ضوذ٣ْ ٛزٙ جُخذٓحش ك٢ ذحدب جألٓش، ال ٣طِد ٖٓ ٓإعغحش ٓوحطؼحش جُٔذج 

 .جُخحص عؿالش جُط٤ِٔز إلصجُس جإلشحسجش ئ٠ُ خذٓحش جُطؼ٤ِْ

 
4

شٜحدز ٣ٌٖٔ ُٔإعغس أُٔوؼحطؼس إٔ ضكذد ٖٓ ع٤ٌٕٞ ُٚ أُكن ك٢ جألطالع ػ٠ِ عؿَ أُط٤ِٔز ك٢ قحُس أعطالٜٓح ٝغ٤وٚ هضحت٤ٚ ًأٓش ٓو٤ذ أٝ طالم أٝ  

 .ق٤حصٙ ٝجُط٢ ضؼ٤ن أُٞطٍٞ أ٠ُ ٓؼِٞٓحش قٍٞ أُط٤ِٔز

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr23.html
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23qanda.html
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كإٔ ٛزٙ أُوٞج٤ٖٗ ضضٝدْٛ , ٢ ضوذٜٓح أ٠ُ أُط٤ِٔز رٝ أُؼحٛٚجُط FAPEضو٤٤ْ أٝ أُٞضغ أُطؼ٢ٔ٤ِ ُِط٤ِٔز رٝ أُؼحٛٚ أٝ قٍٞ خذٓحش أٍ

ع٤رو٠ ض٤ِٔزًْ ك٢ ذشٗحٓؿٚ أٝ ذشٗحٓؿٜح أُكح٢ُ ٝٝضؼٜح أُكح٢ُ ٝرُي خالٍ ٓذز أُخالف جُوحتْ . ذطشم ػذ٣ذٙ ُكَ خالكحضْٜ

 .أُٔؼحهرٚض٤ِٔزًْ هذ ضـ٤ش ٗط٤ؿس  خالكح ُزُي أٝ إٔ ٓٞهغ جُٔوحطؼسقٍٞ أُٔٞهغ أٝ أُخذٓحش أُٔؼطحز أال أرج ٝجكوطْ أٗطْ ٓغ ٓإعغس 

 

 .ُكَ جألخطالكحش ذ٤ٌْ٘ ٓوحطؼس جُٔذسعس٢ِ٣ طشهح ٓطؼذدٙ ٣ٌٌْٔ٘ أضرحػٜح ٓغ ٓإعغس  ٝك٢ ٓح

 ألمنطقه فً ألعامه ألمدارس موظفً ألنظار ألخالف جلب     6.1

 
أٗٚ ٖٓ . لطشٌْ أُؼحّ ُطِد ٓغحػذضْٜٓذ٣ش جُطشذ٤ٚ أ٤ُٔٔضٙ أٝ ٓ, ٣ٌٌْٔ٘ أألضظحٍ ذٔذ٣ش أُٔذسعٚ , ًخطٞٙ أ٠ُٝ ُكَ أُخالف

 .أُٔل٤ذ ضكش٣ش سعحُٚ ضر٤ٕ٘ٞ ك٤ٜح أُكحُٚ أُط٢ ضغطٞؾد أٛطٔحٌْٓ

 ألمشاكل لحل  ESEأل نظام أستخم    6.2

 
أرج ً٘طْ ضشؼشٕٝ ذأٌْٗ ضشؿرٕٞ ك٢ أُكظٍٞ ػ٠ِ ٓغحػذٙ ٖٓ خحسؼ ٓإعغس ٓوحطؼس ٓذسعطٌْ ك٤ٌٌْٔ٘ أألضظحٍ 

ُطغطخذّ ٗظحّ أُٞال٣ٚ ُكَ   2100-221-118ػ٠ِ خظ ضِلٕٞ ( PQA) ز أُخذٓحشدجتشز ذشجٓؽ ضشؿ٤غ ؾٞد, ESEذحٍ

 /http://www.doe.mass.edu/pqa/prs أُٔشحًَ ًٔح ٛٞ ٓٞضف ػ٠ِ ٓٞهغ أُشرٌٚ

أُكٌٞٓٚ أُلذسج٤ُٚ  أٝ ٣ٌٌْٔ٘  أ١ ضؿحٝص ػ٠ِ أ١ ٖٓ هٞج٤ٖٗ أُٞال٣ٚ أٝ قٍٞ ٣PQAٌٌْٔ٘ سكغ أقطؿحؼ أ٠ُ أٍ 

ٛزج ٝك٢ قحُس سؿرطٌْ ك٢ ضكو٤ن . ُكَ أُٔشٌِٚ ذظٞسز ؿ٤ش سع٤ٔٚ PQAأُكظٍٞ ػ٠ِ ٓغحػذٙ ٖٓ ٓٞظل٢ أٍ

ك٢ ض٤ٜثس ٝ سكغ  PQAع٤غحػذًْٝ ٓٞظل٢ أٍ. ك٤طٞؾد آٗزجى إٔ ضشكغ أقطؿحؾي خط٤ح, PQAسع٢ٔ ٖٓ ه٤َ أٍ

أألكؼحٍ أُط٢  ،ٓكحٝالضي ُكَ ٛزٙ أُٔإجخزجش ،ش٣ف ذٔح ٣ٜٔيضظ: ٣ؿد إٔ ٣شَٔ أقطؿحؾي أُخط٢ ػ٠ِ . أألقطؿحؼ

ٛزج ٝأرج ًحٕ جقطؿحؾٌْ قٍٞ ض٤ِٔز ٓؼ٤ٖ ك٤ؿد . ٓغ ضٞه٤ؼٌْ ٝٓؼِٞٓحش  ُألضظحٍ ذٌْ ضوّٞ ذٜح أُٔذسعٚ ُكَ ٓشحًٌِْ

ٙ ص٤٘ٓٚ أًػش هذ ٓشٙ ػ٤ِٜح كطش ض٣ٌٕٞؿد أال  ػ٤ِٜحإٔ أألٓٞس أُط٢ ضكطؿٕٞ . رًش أعْ أُط٤ِٔز ٝ ػ٘ٞجٗٚ ٝ أعْ ٓذسعطٚ

ٝأرج أخطشش إٔ ضشكغ أقطؿحؾح سع٤ٔح ُذٟ ٗظحّ قَ أُٔشحًَ . PQAٖٓ ع٘ٚ ٝجقذٙ هرَ أعطالّ أقطؿحؾي ٖٓ هرَ أٍ

أُٔذسعٚ أُط٢ ٣خظٜح أٓش  ٓوحطؼسك٤ؿد ًزُي إٔ ضشعَ ٗغخٚ ٖٓ أقطؿحؾي أُخط٢ أ٠ُ ٓإعغس , PQAك٢  أٍ

 .ي ٗغخٚ ٖٓ ضكش٣حضْٜ ٝ هشجس٣ْٛٞٓح ٝعٞف ٣شعِٞ ُ 10ٓشٌِطٌْ خالٍ  PQAأٍ ع٤كَ. أقطؿحؾي

 

عٞف ال ٣ٔ٘ؼٌْ ٖٓ جعطخذجّ طشم أخشٟ ًحُٔرحقػٚ ٓغ ٓإعغس ٓ٘طوطي أٝ   PQAإٔ سكؼٌْ أقطؿحؾح سع٤ٔح أ٠ُ أٍ

ذٜذف قَ ( ع٤ششـ ك٤ٔح ذؼذ) ػ٘ذ ٌٓطد أعطث٘حف أُطشذ٤ٚ أ٤ُٔٔضٙ   ٓشجكؼٚ ضٖٔ أُٔؿشٟ جُوح٢ٗٞٗأُٞعحطٚ أٝ 

ٓشٌِطي
5

ضٖٔ أُٔؿشٟ أُوح٢ٗٞٗ كغ٤إد١ ٛزج أ٠ُ ٝضغ أقطؿحؾي أُٔشكٞع أ٠ُ ٗظحّ قَ  ٛزج ٝ أرج طِرص ٓشجكؼٚ.  

 .أُٔشحًَ ؾحٗرح س٣ػٔح أألٗطٜحء ٖٓ أؾشجءجش أُٔشجكؼٚ ضٖٔ ٓؿشٟ أُوحٕٗٞ

 

    دمحاٌ وسٌط لتعٌٌن ألسؤال     6.3

 

أُٞعحطٚ
1
٣ٌٖٔ . ُطرحقعٝهذ دسخ ك٢ ٓٞضٞع هحٕٗٞ أُطؼ٤ِْ أ٤ُٔٔض ٝػ٠ِ طشم أ ٓكح٣ذشخض  ٣وذٜٓح٢ٛ خذٓٚ   

أُٔذسعٚ قٍٞ أٓٞس أُطؼ٤ِْ أ٤ُٔٔض قط٠ ُٝٞ إٔ  ٓوحطؼسض٤ٜثس ٝعحطٚ ػ٘ذٓح ٣كظَ خالف ذ٤ٖ أُٞجُذ٣ٖ ٝ ٓإعغس 

أُٔذسعٚ ٌُِالّ ذ٤ٜ٘ٔح  ٓوحطؼس٣غحػذ أُٞع٤ظ ك٢ ضشؿ٤غ أُٞجُذ٣ٖ ٝ ٓإعغس . أألٓش هذ أق٤َ أ٠ُ ٗظحّ قَ أألشٌحالش

إٔ أُٔرحقػحش خالٍ أُٞعحطٚ .ُخالف ٝهرٍٞ قال ٣شض٢ أُؿحٗر٤ٖقٍٞ ٓٞضٞع أُخالف ذٜذف أُظٍٞ أ٠ُ ضغ٣ٞس أ

ضٌٕٞ عش٣ٚ ٝال ٣ٌٖٔ أألكشحء ذٔح ٣وحٍ ٖٓ هرَ أُؿحٗر٤ٖ ك٤ٔح ذؼذ قط٠ ُٝٞ إٔ أُكالف ع٤كحٍ أ٠ُ ٓشجكؼٚ سع٤ٔٚ ك٢ 

لز ػٖ ٛزج ٝػ٘ذ قظٍٞ أألضلحم ذ٤ٖ أُؿحٗر٤ٖ ك٤ؿد ٝضغ رُي خط٤ح ٣ٝٞهغ ػ٤ِٚ ٖٓ هرَ أُؿحٗر٤ٖ ٝهذ ٣٘. أُٔكحًْ

 .طش٣ن أُٔكٌٔٚ

_______________ 
5

 أٗظش ػ٠ِ. ُِٔوحسٗٚ ذ٤ٖ ٤ًل٤س ه٤حّ ٗظحّ قَ أألشٌحالش ذكَ شٌٟٞ ٝ قِٜح ذٞجعطس أُٔشجكؼٚ قغد أُطذسؼ أُوح٢ٗٞٗ 

http://www.doe.mass.edu/sped/docs.html 
6
 http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html على ألموقع  ESEرٌقة ألوساطه على شبكة أل ٌمكن ألعثور على ط 

 

http://www.doe.mass.edu/pqa/prs/
http://www.doe.mass.edu/sped/docs.html
http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html
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ع٤وّٞ أُٞع٤ظ ذحُط٤ٜثٚ ٝ .  1222-221-118ػ٠ِ أُٜحضق سهْ   ٣BSEAٌٖٔ ض٤ٜثس أُٞعحطٚ ػٖ طش٣ن أألضظحٍ ذأٍ 

عطٌٕٞ أؾطٔحػحش . ٣ٞٓح ٖٓ ضحس٣خ طِد أُٞعحطٚ 20أُٔذسعٚ خالٍ  ٓوحطؼسأُٞعحطٚ ٓؼٌْ ٝ ٓإعغس ضؼ٤ٖ ٓٞػذ 

ُزج ٣طٞؾد . إٔ أُٔغحٛٔٚ ك٢ أُٞعحطٚ ضٌٕٞ ضِوحت٤ٚ. أُٞعحطٚ ٓطلن ػ٤ِٜح ٖٓ هرَ أُطشك٤ٖ ذحُ٘غرٚ ُِضٓحٕ ٝ أٌُٔحٕ

 .ال ٣ٞؾذ ٛ٘حُي أؾٞس ُخذٓس جُٞعحطس. طٚػ٠ِ أُٔغحٛٔٚ ك٢ أُٞعح جإٔ ٣ٞجكوٞ جُٔذسعسػ٠ِ ًالأُٞجُذ٣ٖ ٝ ٓإعغس 

 

ًٝزُي ٖٓ  1200-221-118ٛحضق  BSEAضٞؾذ ٛ٘حُي ٓؼِٞٓحش أضحك٤ٚ قٍٞ ٤ًل٤س ػَٔ أُٞعحطٚ ٖٓ أٍ 

"أألعثِٚ أُط٢ ٣ٌػش عإجُٜح قٍٞ أُٞعحطٚ" ٓ٘شٞسجضْٜ ذؼ٘ٞجٕ
1
". ضٞض٤ف أُٞعحطٚ "ٝ  

1
 

       ألحل ألٌجاد تماعباج ألمشاركه و ألقانونً ألمجرى فً مرافعه طلب     6.4

 

ع٤ٌٕٞ ٌُْ أُكن ك٢ إٔ ٣غٔغ ٌْٓ٘ ضحذظ , أٗطْ ٝ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ ٖٓ أ٣ؿحد قَ ُِٔشٌِٚ ذ٤ٌ٘ٔح جأرج ُْ ضطٌٔ٘ٞ

٣ٝغٔغ أ٠ُ أُشٜحدجش ٝ ٣لكض أُر٤٘حش ٝ ٣ؼط٢ , ٝ ؿ٤ش ٓ٘كحص ٢ٌُ ٣غٔغ ػٖ أُشٌٟٞ ٖٓ أُؿحٗر٤ٖ ذعٔحع ٓكح٣

٣ٌٕٞ ضحذظ أُغٔحع هذ دسخ ػ٠ِ . ٝضغ٠ٔ ذٔشجكؼس ذٔؿشٟ أُوحٕٗٞ  BSEAض٤ٜة ُٜزٙ أُٔشجكؼٚ ٓ٘ظٔس أٍ. هشجسٙ

كض آخش ؿ٤شًْ ٝجُز١ ٣ٌٕٞ أٝ سع٤ٔٚ ٓؼٌْ أٝ أ١ ش شخظ٤سهحٕٗٞ أُطؼ٤ِْ أ٤ُٔٔض ٝ إٔ ال٣ٌٕٞ ُٚ أ٣س ػالهٚ 

 .ٓشٍٔٞ ذٜزج أُخالف

 

هشجسجش أُٔٞضغ أُطؼ٢ٔ٤ِ ذٔح ك٢ , IEPsأٍ, أُطو٤٤ْ, ذحُخالكحش قٍٞ أُطأ٤َٛ جُوحٕٗٞعط٘ظش أُٔشجكؼٚ ٝقغد ٓؿشٟ 

ضأ٤ٖٓ أُطال٤ٓز ر١ٝ أُؼحٛحش ٖٓ هرَ هٞج٤ٖٗ  جعح٤ُدٓغطِضٓحش أُطؼ٤ِْ أ٤ُٔٔض أٝ , FAPE, رُي ٓح٣٘طؽ ػٖ أُٔؼحهرٚ

٣طٞؾد ػ٤ٌِْ إٔ ضشكؼٞ شٌٞجًْ خالٍ ع٘ط٤ٖ ٖٓ ضحس٣خ ػٌِْٔ أٝ كشض٤س ػٌِْٔ. ٣ٚ ٝ أُكٌٞٓٚ أُلذسج٤ُٚأُٞال
9

 

هذ  جُٔوحطؼس٣ٌٖٝٔ أطحُس ٛزٙ أُلطشٙ أُض٤٘ٓٚ أرج ضطٌٕٔ٘ٞ ٖٓ أظٜحس إٔ ٓإعغس . ذأقذجظ أُط٢ ضغط٘ذ ػ٤ِٜح شٌٞجًْ

أُط٢ أٗطْ ذظذدٛح ٝذضٜٔ٘ح قوحتن ٓؼ٤٘ٚ رجش ػالهٚ أػحهص ٝطٍٞ أُٔؼِٞٓحش ٌُْ أٝ ؿشطٌْ ذأٜٗح هذد قِص أُٔشٌِٚ 

 .ذحُٔشٌِٚ ٝ أألهطشجـ ُكَ أُٔشٌِٚ أٝ أرج شؿرص أُٔإعغٚ ػٌْ٘ ذؼض أُٔؼٞٓحش رجش أُؼالهٚ ذحُشٌٟٞ

 

ُِٔشجكؼٚ قغد ٓؿشٟ أُوحٕٗٞ إٔ ضشكؼٞ طِرح ضكش٣ش٣ح جُٔوحطؼس٣ٌٌْٔ٘ أٗطْ أٝ ٓإعغس 
08

أ٥خش ٝ إٔ  جُؿحٗدٓغ  

هغ٤ٔس طِد   BSEAُوذ أٗطؿص أٍ. ُِكظٍٞ ػ٠ِ ٓشجكؼٚ قغد ٓؿشٟ أُوحٕٗٞ  BSEAأ٠ُ أٍٗغخٚ ٓ٘ٚ  جضرؼػٞ

ٓشجكؼٚ
88
أٝ ٣ٌٌْٔ٘ ضكش٣ش سعحُٚ دٕٝ أعطخذجّ أُوغ٤ٔٚ ٌُٖٝ ٣ؿد إٔ ضطأًذٝ ٖٓ رًش أعْ ض٤ِٔزًْ  .٣ٌٌْٔ٘ أعطخذجٜٓح 

ُي رًش أعْ أُٔذسعٚ ٓغ ششـ ًٝز( أٝ ٓؼِٞٓحش قٍٞ ٤ًل٤س أألضظحٍ ذٚ ك٢ قحُس ًٞٗٚ ذال عٌٖ)  أٝ ػ٘ٞجٕ عٌ٘ٚ

القظٞ إٔ أُٔشجكؼٚ عٞف . أُٔشٌِٚ أُط٢ ضٌْٜٔ ذضٜٔ٘ح قوحتن رجش طِٚ ذحُٔشٌِٚ ٓغ أهطشجـ ٌْٓ٘ ذ٤ٌل٤س أُكَ

 .ضوططظش ػ٠ِ أألٓٞس أُط٢ ٗظص ػ٤ِٜح أُشٌٟٞ

 

ٓغ ( ػٟٞأٝ أُؿحٗد أ٥خش ُِذ) ٣ؿد إٔ ضشعِٞ طِد أُٔشجكؼٚ ضٖٔ ٓؿشٟ أُوحٕٗٞ أ٠ُ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ 

كوذ ٣طكذجًْ أُؿحٗد , ٛزج ٝك٢ قحُس ػذّ أػطحءًْ ٓؼِٞٓحش ًحك٤ٚ ُِٔشجكؼٚ قغد ٓؿشٟ أُوحٕٗٞ . BSEAٗغخٚ أ٠ُ أٍ

هشجسج قٍٞ ًلح٣س أُٔؼِٞٓحش ٖٓ ػذٜٓح   BSEAعٞف ضطخز أٍ . ٣ٞٓح  85أ٥خش ذؼذّ ًلح٣س أُٔؼِٞٓحش أُٔؼطحز خالٍ 

كس ٓؼِٞٓحش أضحك٤ٚ أ٠ُ أُشٌٟٞ ك٤ٔح أرج ٝجكن أُؿحٗد أ٥خش ػ٠ِ رُي ٣ٌٖٝٔ أضح. أ٣حّ ٖٓ أعطالٜٓح ُِطكذ١  5خالٍ 

كإٔ ٓٞجه٤ص أُٔشجكؼٚ عطؼحد , القنٛزج ٝ أرج أض٤لص أٓٞس أخشٟ أ٠ُ أُشٌٟٞ ذٞهص . أٝ أرج عٔف ذزُي ضحذظ أُغٔحع

 .ٖٓ ؾذ٣ذ

_______________ 

 
7

   http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html?section=faq 
8

 http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/m_brochure.doc 
9

 ٓؽ ض٤ِٔزًْضزًشًْ ذٞجؾرٌْ ذحٕ ضٌٞٗٞ ٝجػ٤ٖ ذرشٗح( أٝ كشض٤س ػٌِْٔ) إٔ أُؼرحسٙ  
10

 ٓؼِٞٓحش قٍٞ طِد جُٔشجكؼٚ ذحُٔؿشٟ أُوح٢ٗٞٗ ٣ٌٖٔ ج٣ؿحدٛح ػ٠ِ ٓٞهغ أُشرٌٚ 

http://www.doe.mass.edu/bsea/process.html?section=1 
11

http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing.doc  

 

http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html?section=faq
http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/m_brochure.doc
http://www.doe.mass.edu/bsea/process.html?section=1
http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing.doc
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 ٓوحطؼسٛزج ٝ جٕ ُْ ضٌٖ ٓإعغس . كغٞف ضغطٔش أُٔشجكؼٚ, ٝ أرج ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حُي ضكذ١ ٌُلح٣س جُٔؼِٞٓحش ك٢ أُشٌٟٞ

طالٌْٓ أ٣ْ ٖٓ أع 80كغٞف ٝخالٍ , خٍٞ أألٓش أُز١ ضشطٌٕٞ ٓ٘ٚ أشؼحس ضكش٣ش١ ٓغرنأُٔذسعٚ هذ أسعِص ٌُْ 

 .٣طٞؾد ػ٠ِ ٓإعغس ٓوحطؼس أُٔذسعٚ إٔ ٣رؼػٞ ٌُْ ؾٞجخ خط٢ ُشٌٞجًْ, طِد ذحُٔشجكٚ قغد ٓؿشٟ أُوحٕٗٞ 
 

 ٌجب على اإلهل الرد، مرافعة المجرى القانونًقد قدمت ملؾ طلب  مقاطعة المدرسة مؤسسة إذا كانت: مالحظة
 .مقاطعة المدرسةمؤسسة القضاٌا الّتً طرحتها األجابة خصوصا  على ، والمرافعةاٌام من استبلم طلب  10خبلل 

ٌوما  للعمل معك لحل عدم التفاهم قبل التمكن  30المدرسة  لمؤسسة مقاطعة، سٌتوفر مرافعة المجرى القانونًبعد تقدٌم طلب 
  12.مرافعة المجرى القانونًمن استمرار 

ضمن المجرى اعتراضك ٌوم من استبلم  15خبلل  حل األشكالمقاطعة المدرسة ترتٌب إجتماع مؤسسة ٌستوجب على 
ٌجب ان ٌحضر .   ٌجب ان ٌحضر األجتماع  IEPمقاطعة المدرسة معك أي من أعضاء فرٌق مؤسسة ستحدد   13.القانونً

مقاطعة مؤسسة لمحامً  لن ٌسمح.  مقاطعة المدرسة قادر على إتخاذ قرارات عن برنامج تلمٌذكمؤسسة األجتماع شخص من 
 .ر  إال إذا كان معك محامً حاضر فً األجتماعالمدرسة الحضو

جتماع أو ، على عدم احبلل األخطٌأمقاطعة المدرسة، مؤسسة إال فً حالة اتفاقك انت و حل األشكالٌجب ان تشارك بأجتماع 
ك مقاطعة المدرسة اقناعمؤسسة إذا لم تستطٌع .  الوساطة وسٌلةمقاطعة المدرسة على استخدام مؤسسة انت وإذا قررت 

  .تستطٌع الطلب من ضابط المحكمة بصرؾ شكواك، حل األشكالبألمشاركة بأجتماع 

ٌوم بعد استبلم  15بأكثر من  حل األشكالمقاطعة المدرسة أو تؤخر إجتماع مؤسسة إذا كنت راؼب باألجتماع، ولكن ترفض 
مقاطعة مؤسسة إذا اجتمعتم، ولكن .  رافعةالم، فتستطٌع الطلب من ضابط المحكمة باألستمرار بأجراء  بألمرافعةاشعار طلبك 

مرافعة فمن الممكن استمرار إجراء ٌوم من تارٌخ تسجٌل الشكوى،  30برضاك خبلل  مجرى القانونالمدرسة لم تحل شكوى 
 .المجرى القانونً

 :عندما تحصل احدى من هذه األحداث ٌنتهً إجراء حل األشكال

 حل األشكال، على أهناء فترة طٌأخمقاطعة المدرسة، مؤسسة عندما تتفق انت و، 

  حل األشكالٌوم من  30بنهاٌة فترة، 

  أوالوساطةبنهاٌة ، 

 موافقة "وتكون هذه .  مقاطعة المدرسة على وثٌقة تملًء اتفاقكم لحل الخبلؾمؤسسة ل من وعندما توقع انت ومسؤ
حظ  انه إذا دخلت انت ومؤسسة مقاطعة ال.  محكمة للوالٌةومن الممكن تنفٌذها من قبل محكمة فدرالٌة أو " التسوٌة

اٌام عملٌة من الوقت الّذي  3، فبأمكان آي منكما إلؽاء األتفاق  خبلل حل األشكالالمدرسة على اتفاق نتٌجة اجتماع 
 .وقعت انت ومؤسسة مقاطعة المدرسة على األتفاق

 القانون مجرى مرافعة خالل منحاز غٌر مرافعة ظابط الى دالئلك قدم  6.5

 
 

تارٌخ المرافعة، وتعٌٌن ضابط للمرافعة،    BSEAعند تقدٌمك ملؾ اعتراض ضمن مجرى القانون، ستحدد ال
أو المجانة  القلٌلةوترسل لك معلومات مفصلة عن إجراءات المرافعة وقائمة للمحامٌن أو المدافعٌٌن ذوي التكالٌؾ 

 .للمساعدة الّذٌن ٌمكنك األتصال بهم
 

الى ضابط  الشهود برهان  ون، ستقدم انت ومؤسسة مقاطعة المدرسة الدالئل وتزوداخبلل مرافعة مجرى القان
 :،تستطٌع تأدٌبٌهفً أي مرافعة لمجرى القانون، بشمل مرافعة متصلة بأجراءات .  BSEAالمرافعة الحٌادي من ال

 
__________________ 

12
 .٣ّٞ 30ٌْ جألضلحم ػ٠ِ جعطٔشجس جُٞعحطس ذؼذ ٓذز جٍئرج جضلوص جٗص ٝٓإعغس ٓوحطؼس جُٔذسعس ػ٠ِ جُٞعحطس، كرأعططحػط 
13

 .٣ططِد ؾِغس ُكَ جألشٌحٍ ئرج طِرص ٓإعغس ٓوحطؼس جُٔذسعس ٓشجكؼس ضٖٔ ٓؿشٟ جُوحٕٗٞ ال 
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 أو مدافع،/ان تكون مرفق، منصح وممثل من قبل محامً و 
 ،أن تجلب تلمٌذك الى المرافعة 
 ،ان تكون المرافعة مفتوحة للجمهور 
 الئل مثل الوثائق والتقارٌر،ان تقدم د 
  ،ان تطلب، أو تصر خبلل   حضور الشهود الى المرافعة للجواب على اسئلة 
  وان تطلب من ضابط المرافعة  اٌام عمل على األقل 5ان تطلع على أي دالئل أو ثوابت ستستخدم بألمرافعة قبل

 قذؾ أي دالئل قد لم تطلع علٌها، و
 خٌارك تسجٌل الكترونً، حرؾ بحرؾ عن نتائج التحقٌق القضائً بدون ان تحصل على تسجٌل مكتوب، أو ب

 .للحصول على سجل المرافعة المكتوب، ٌجب ان تقدم طلب خطٌأ.  كلفة لك
 

ومن   6400-338-781على هاتؾ    BSEAٌمكن الحصول على معلومات اضافٌة عن مرافعة المجرى القانونً من 
 BSEA   :http://www.doe.mass.edu/bsea/processعنوان الوب ل 

 
 

ٌجب ان  . BSEA  15ال وقوانٌن مرافعة 14لؤلجراءات األدارٌةماساتشوستس  وستجرى المرافعات وفق قانون
حت اعبله إال إذا كان قد الّتً شر حل األشكالٌوم من نهاٌة فترة  45ٌصدر ضابط المرافعة القرار النهائً ضمن 

سٌرسل ضابط المرافعة نسخة من القرار الٌك .  منح ضابط المرافعة تمدٌد للوقت وفق طلب من اي من الجهتٌن
 .ٌجب ان كبل من مؤسسة مقاطعة المدرسة واألهالً ان ٌلتزما بقرار ضابط المرافعة.  ولمؤسسة مقاطة المدرسة

 
مستندأ على نتٌجة التحقٌق القضائً بأن حقوق    FAPEإذا سٌستلم التلمٌذ ٌجب ان ٌكون قرار ضابط المرافعة عما 
ن مؤسسة مقاطعة المدرسة قد فشلت بأن تفً بألتزامها تجاه تلمٌذك تحت التلمٌذ للتعلٌم الخاص كانت قد انتهكت أو ا

مثل فشل )لٌم الخاص إذا كنت قد رفعت احتجاج عن انتهاك اجرائات التع.  القوانٌن واألنظمة التعلٌمٌة الخاصة
فمن الممكن ان ٌستنتج ضابط ( رديء للسجبلت، أو فشل بأتباع حدود الوقت حفظاقرار اجتماع فرٌق مناسب، 
 المرافعة ان تلمٌذك لم ٌستلم 

FAPE  فشل اتباع االجراءات إذا فقط: 

  ٌتعارض من حق تلمٌذك للFAPE، 

   رات عن تعلٌم تلمٌذك، أوقدرتك على ان تكون مشترك بألقرامع   كثٌرا  ٌتعارض 

 ٌحرم تلمٌذك من فائدة التعلٌم 
 

أو ان ٌؽٌٌر من قبل  BSEAضابط المرافعة هو القرار النهائً للوكالة والٌمكن إعادة النظر فٌه من قبل الان قرار 
: BSEAعلى محطة وب  16قرارات المرافعة معلنة للجمهور العام ومتوفرة.  ESEال

http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html 

 الوالٌة مكمة أو فدرالٌة محكمة الى المرافعة قرار استأناف طلب  6.6  

 
 

إذا تعارض أي من األهالً أو مؤسسة مقاطعة المدرسة مع قرار ضابط المرافعة، فبأستطاعتهم مراجعة القرار فً محكمة 
 .ٌوم من القرار 90أي طلب مثل هذا للمراجعة ٌجب ان ٌقدم ضمن .  درالٌة أو محكمة الوالٌةف

__________________ 
82
 M.G.L c.30A  
15 

http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc  
81
 .بعد تحرٌر المعلومات التً تسمح بتعٌٌن هوٌة التلمٌذ بسرعة جُٔشجكؼحشجش ض٘شش هشجس 

 

http://www.doe.mass.edu/bsea/process.html
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html
http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc
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 CFR §300.517 34       المحامً أجور 6.7

 

إذا حصلت على نتٌجة اٌجابٌة بقرار .  كل من الطرفٌن مسؤول عن الدفع على اجور محامٌهم إال إذا تقرر المحكمة ؼٌر ذلك
ؼٌر  .  تكالٌؾ محامٌك المعقولة القرار ان على مؤسسة مقاطعة المحكمة دفع  17حكمةمحضر محكمة، فبأمكان الم مرافعة أوال
ان تكون مؤسسة مقاطعة المدرسة قد بعد   ك لن تستطٌع الحصول على هذه األجور للوقت الّذي انصرؾ بمحاكمة قضٌتكان

 قدمت عرض للتسوٌة إذا

 اٌام أو اكثر قبل المرافعة 10 كانت مؤسسة مقاطعة المدرسة قد قدمت عرض خطً للتسوٌة قبل 

  اٌام، و 10لم تقبل بألعرض ضمن 

 نتٌجة المرافعة لٌست افضل من عرض التسوٌة 
 

إذا حصلت مؤسسة مقاطعة المدرسة على قرار مرٍض، قد تأمر المحكمة محامٌكم أن ٌدفع المصارٌؾ القانونٌة الخاصة 
ٌكم رفع شكوى أو استمر بالمقاضاة بعد أن علم أن الشكوى ال بمؤسسة مقاطعة المقاطعة وذلك إذا وجدت المحكمة أن محام

تستطٌع المحكمة أن تأمرك أنت أو و. أساس لها فً الواقع، أو كانت ؼٌر معقولة أو تافهة أو تمت مواصلتها لؽرض ؼٌر مبلئم
ؼٌر مبلئم، مثبل   لسبب الحق للدعوى لؽرض طلبك لجلسة محاكمة مشروعة أو تإذا قدمالمصارٌؾ القانونٌة محامٌك بدع 

 .للمضاٌقة أو للتسبب بالتأخٌر ؼٌر الضروري أو لزٌادة كلفة المقاضاة دون ضرورة

 CFR §300.148 34 ؟الدروس ثمن على تعوٌضك مدرستك مقاطة مؤسسة على ٌجب انه وتقتعد اهلٌة بمدرسة تلمٌذك وضعت إذا واجباتك هً ما      7.

  

ٌستطٌع األهل .  هل ان المدرسة العامة التزود  للتلمٌذ وٌققر وضع التلمٌذ بمدرسة اهلٌةهنالك بعض األحٌان عندما ٌعتقد األ
لكن اذا ٌعتقد األهل ان المدرسة العامة ٌجب ان تكون مسؤولة عن .  تسجٌل التلمٌذ بمدرسة اهلٌة بتكلفة شخصٌة فً اي وقت

 مؤسسة مقاطعة المدرسة عن اعتراضاتهم على برنامج  تكالٌؾ تعلٌم التلمٌذ فً المدرسة األهلٌة، فٌجب على األهل اخبار
،اببلغ مؤسسة مقاطعة المدرسة عن نٌتهم بسحب التلمٌذ وتسجٌله بمدرسة   IEPللتلمٌذ، رفض ال( IEP) التعلٌم الخاص 

 ٌجب على األهل اببلغ مؤسسة مقاطعة المدرسة قبل سحب التلمٌذ من المدرسة.  BSEAاهلٌة، وطلب مرافعة من قبل ال
 . اٌام قبل سحب التلمٌذ من المدرسة 10العامة إما شفهٌاَ أو عند آخر اجتماع للفرٌق أو خطٌا  على األقل 

 
مدرسة اهلٌة إذا كانت المؤسسة قد وفرت  سٌواظبمؤسسة مقاطعة المدرسة لٌست ملزمة على دفع تكالٌؾ التلمٌذ الّذي 

FAPE  المدرسة حول إذا كان برنامج التلمٌذ ٌوفر أي خبلفات بٌن األهل ومؤسسة مقاطعة .  للتلمٌذFAPE  أو حول طلبات
.  التعوٌض المالً لكلفة البرنامج األهلً ٌمكن ان تحسم خبلل إجراءات المجرى القانونً المتحدث عنها سابقا  بهذه الوثٌقة

بط المرافعة ان مؤسسة إذا وجد ضا   .لتلمٌذك FAPEإذا كانت مؤسسة مقاطعة المدرسة قد وفرت سٌقرر ضابط المرافعة 
،وانك قد اتبعت الخطوات اعبله، وان وضع التلمٌذ فً مدرسة اهلٌة كان مناسبا ،   FAPEتوفر لتلمٌذك ال لممقاطعة المدرسة 

فمن الممكن ان ٌطلب ضابط المرافعة، بعد األخذ بنظر األعتبار كل الظروؾ حول سحب التلمٌذ، من مؤسسة مقاطعة 
 .ل أو بجزء من تكالٌؾ التسجٌل بألمدرسة األهلٌةالمدرسة على تعوٌضك بك

 الثانوٌة؟ المدرسة الى تلمٌذك انتقال عن للتخطٌط عمله جبٌ الّذي ما  8.

   

سنة، وٌجب مناقشة هذا األنتقال  15عندما ٌبلػ تلمٌذك  انتقال تلمٌذك الى المدرسة الثانوٌة عن فرصٌجب ان ٌبدأ التخطٌط 
ان تأخذ بنظر وٌجب  18اطعة المدرسة بحث احتٌاجات انتقال تلمٌذك معك ومع التلمٌذ نفسهٌجب على مؤسسة مق.  كل سنة

  /بدبلوم المدرسة الثانوٌة أو ٌصل تتخرج/المدرسة وٌتخرج التلمٌذة تكمل/بعد أن ٌكمل التلمٌذ التلمٌذة/األعتبار اهداؾ التلمٌذ
 

__________________ 
 

17 
 جٕ ٣ٔ٘ف جؾٞس جُٔكح٢ٓ BSEAـ ٤ُظ ذأٌٓحٕ ضحذظ جُٔشجكؼس ُ

18 
 .ٌجب دعوة التلمٌذ لحضور اجتماع الفرٌق لمناقشة أهداؾ مرحلة الدراسة بعد الثانوٌة واالنتقال
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لتسجٌل نتائج هذا الحوار  19 استمارة تخطٌط األنتقالٌجب ان تستعمل مؤسسة مقاطعة المدرسة .  سنة 22 تصل الى عمر
ك اهداؾ انتقالٌة قابلة للقٌاس لمرحلة الدراسة بعد الثانوٌة، اهداؾ وخدمات وفق تقٌٌم لتلمٌذ  IEPٌجب ان ٌشمل ال  .السنوي

 .مناسب لعاهات التلمٌذ واألحتٌاجات األنتقالٌة
 

ٌجب ان تخبرك مؤسسة .  للتعٌٌن وٌنهً استحقاق التلمٌذ للتعلٌم الخاصالتخرج مع دبلوم المدرسة الثانوٌة ٌعتبر تؽٌٌر 
ٌجب ان ٌحصل هذا الحوار خبلل اجتماع الفرٌق .  ومتى تتوقع تلمٌذك ان ٌتخرج بدبلوم المدرسة الثانوٌة مقاطعة المدرسة إذا

 .وعلى األقل بسنة واحدة قبل تخرج التلمٌذ

  CFR 300. 530 34     المدرسة؟ قبل من المعوق التلمٌذ معاقبة كٌفٌة  9.

 

وٌتوقع من المدارس، وٌنبؽى على .  ٌئة تعلٌمة آمٌنة للتبلمٌذٌجب على المدارس العامة وضع إجراءات ومقاٌٌس لضمان ب
إذا تلمٌذ ما أساء .  المدارس الثانوٌة، ان ٌنشروا مبادئ السلوك لكً ٌعرؾ التبلمٌذ ماهو المتوقع منهم من ناحٌة التصرؾ

 .اب منصؾ وعادلٌجب ان ٌكون العق.  ، فتستطٌع المدرسة ان تعاقب التلمٌذالمدرسة قانون سلوكالتصرؾ وانتهك 
  

قبل .  اٌام 10عادة ، ٌمكن توقٌؾ أو فصل اي تلمٌذ من المدرسة لسبب العقاب لمدة وجٌزة، وهذه المدة ٌجب ان التطول عن 
خبلل .  ان ٌحصل أي توقٌؾ أو فصل، ٌجب ان ٌخبر التلمٌذ عن الشًء المتهم بعمله وٌعطى فرصة لرواٌة جانبه من الحدث

.  لٌست المدرسة ملزمة بزوٌد التعلٌم للطالب المعاق إال إذا كانت تعمل هذا للطبلت الؽٌر معوقٌنفترة وجٌزة من الفصل، 
اٌام خبلل السنة الدراسٌة، فٌجب ان ٌستلم التلمٌذ خدمات  10ألكثر من مجموع عندما ٌنفصل الطالب المعوق من المدرسة 

ٌم العام وللتقدم نحو انجاز األهداؾ المثبتة ببرنامجه التعلٌمً تعلٌمٌة الّتً تسمح له باألستمرار بألمشاركة ببرنامج التعل
.  ٌجب ان ٌستشٌر موظفٌن المدرس مع على األقل واحد  من مدرسً التلمٌذ لتحدٌد الخدمات الضرورٌة(.   IEP)الخاص 

 .الفصل خبلل السنة الدراسٌة وتستمر خبلل بقٌة فترة من فصل التلمٌذ 11ٌجب ان تبدأ هذه الخدمات بألٌوم 
 

هنالك جدول  . 20.ٌجب ان تتبع المدارس قواعد تهذٌبٌة خاصة للتبلمٌذ المعوقٌن والّذٌن تبٌن انهم مؤهلٌن للتعلٌم الخاص
 ESEٌوصؾ طرٌقة عمل هذا القواعد التهذٌبٌة على موقع الوب ل

تنطبق هذا القواعد التهذٌبٌة فورا  عند إزالة التلمٌذ من .  21
اٌام بألسنة  10 مجموع اٌام متتالٌة، أو إذا فصل التلمٌذ ألي اسباب تهذٌبٌة ألكثر من 10ألكثر من  22لًموقعه التعلٌمً الحا

 .الدراسٌة وهنالك نموذج مستمر من الفصل لتصرفات مماثلة
 

اٌام وتزودك بنسخة من هذا  10حال اتخاذ قرار فصل تلمٌذك من تعٌٌنه التعلٌمً ألكثر من ٌجب ان تخبرك المدرسة 
عند هذا األجتماع الّذي .  اٌام من قرار المدرسة على فرض العقاب 10للتلمٌذ ضمن  IEPٌجب ان ٌجتمع فرٌق   .ألشعارا

أو له عبلقة مباشرة إذا كان سبب سوء التصرؾ   IEPستقرر انت واعضاء آخرٌن من فرٌق ال، " تحدٌد المظهر"ٌسمى 
 .  للتلمٌذ IEPالمدرسة بتزوٌد الخدمات الؤلزمة من البعاهة التلمٌذ، أو قد كان النتٌجة المباشرة لفشل 

 
المعلومات ذات ألصله من   IEPفٌجب أن تأخذون بعٌن أألعتبار أنتم وبقٌة أعضاء فرٌق ال, وعند أقراركم تحدٌد ألمظهر
صله أخرى لتلمٌذكم ومبلحظات مدرسً تلمٌذكم لسلوكه أو سلوكها وأٌة معلومات ذات   IEPملؾ تلمٌذكم بما فً ذلك ال

  .والتً تزودوها انتم
__________________ 

19
  http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc  
20

ئرج، ٝهرَ قذٝظ جُغِٞى جُٔؼ٤ٖ، ًحٕ جألَٛ .  حصٖٓ جٌُٖٔٔ جٕ ض٘طرن جُوٞجػذ جُطٜز٣ر٤س ُِطؼ٤ِْ جُخحص ػ٠ِ جُطال٤ٓز جُّز٣ٖ ُْ ٣إِٛٞج ذؼذ ُِطؼ٤ِْ جُخ 

٤ٖ آخش٣ٖ هذ جذذٝج هذ ذ٤٘ٞج هِوْٜ خط٤حً جٕ ٖٓ جٌُٖٔٔ جٕ ٣ٌٕٞ ُذٟ جُط٤ِٔز ػحٛحش ج٠ُ دجتشز جُٔٞظل٤ٖ أٝ ج٠ُ ٓذسط جُط٤ِٔز، أٝ ئرج ًحٕ جُٔذسط أٝ ٓٞظل

ٖ آخش٣ٖ، أٝ ئرج ًحٕ جُط٤ِٔز هذ جق٤َ ُِطو٤٤ْ ُْٝ ٣ٌَٔ ٛزج جُطو٤٤ْ ذؼذ كط٘طرن هِوْٜ ػٖ عِٞى جُط٤ِٔز ٓرحششزً ج٠ُ ٓذ٣ش جُطؼ٤ِْ جُخحص أٝ ٓٞظل٤ٖ ٓششك٤

جُوٞجػذ جُطٜز٣ر٤س ُِطؼ٤ِْ جُخحص ئرج ًحٕ جألَٛ هذ سكضٞج جُورٍٞ ػ٠ِ جُطو٤٤ْ أٝ ئرج ًحٕ جُط٤ِٔز كذ ٝؾذ عحذوحً ؿ٤ش ٓإَٛ  الض٘طرن.  ٛزٙ جُوٞجػذ جُخحطس

 .ُِطؼ٤ِْ جُخحص
82

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

22  
 .  ٣ٝIEPٌٕٞ ك٢ جُٔٞهغ جُّز١ ضضٝد ك٤ٚ خذٓحش جٍ    ٣IEPكذد جُطؼ٤٤ٖ  ٖٓ هرَ كش٣ن جٍ

http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc
http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.doc
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بعدها , IEPلمٌذ لم ٌكن بسبب أمر له صله بعاهة ألتلمٌذ أو ألفشل فً عدم تطبٌق أل هذا وفً حالة تحدٌد ألفرٌق بأن سلوك ألت
ولكن ٌجب على . و ألعاهه ممكن أن ٌعاقب بنفس أألسلوب ألذي ٌعاقب به بقٌة ألتبلمٌذ ألذٌن ٌقترفون نفس ألذنبذفأن ألتلمٌذ 

. لتلمٌذ مع ألخدمات ألتعلٌمٌه ألتً ٌزود بها ألتلمٌذ الذي ٌوضع فٌه أ( IAES) أن ٌحدد ألموضع ألتربوي ألبدٌل IEPالفرٌق 
ألعائد  IEPهو موقع ؼٌر ألموقؾ ألحالً للتلمٌذ و ألذي ٌمكن للتلمٌذ أن ٌستمر باستبلم خدمات تعلٌمٌه حسب أل  IAESأن أل 

هنالك ضروره فً  ولموضفً ألمدرسه أن ٌأخذو بعٌن أألعتبار ألظروؾ ألخاصه بالتلمٌذ لتحدٌد ما أذا كان. له أو لها
 .تؽٌٌرألموقع ألمناسب للتلمٌذ ذا ألعاهه

 
هذا وأذا حدد ألفرٌق بأن سلوك ألتلمٌذ كان نتٌجة عاهة ألتلمٌذ بصوره مباشره أو ؼٌر مباشره أو بسبب ألفشل فً تطبٌق أل 

IEP , فٌجب آنذاك أن ٌرجع ألتلمٌذ ألى آخر موقع له حسبما كان مقر من قبل فرٌق ألIEP ا أنتم و ألفرٌق قررتم ؼٌر اال أذ
هو تقٌٌم شامل للسلوك وهو سشخص   FBAأن ألتقٌٌم ألعملً للسلوك أو . ٌجب كذلك تزوٌد ألتلمٌذ بتقٌٌم سلوك عملً. ذلك

هذا وفً حالة . ألخدمات ألداخله على ألسلوك  وتؽٌٌرات ألبرناج ألتً توضع كً تتجاوب مع ألمخالفه ألسلوكٌه كً ال تتكرر
أن ٌحدد فٌما أذا كانت هنالك   IEPفٌجب على فرٌق أل, ٌح سلوكهلٌذ قد أعطً تقٌٌم سلوك عملً ولدٌه خطه لتصكون ألتلم

هذا وفً حالة أن ألسلوك كان نتٌجة ألفشل فً ألتطبٌق ألصحٌح . السلوكلعملٌه لتقٌٌم الخطة اأي تؽٌٌرات ضرورٌه على 
 .فٌجب على ألمدرسه خطوات آنٌه لتصحٌح ألخلل,  IEPلل
 

ٝجُط٢ ٗطؽ ػٜ٘ح ؾشـ ُؿغْ شخض آخش  إٔ أُط٤ِٔز ٣ٌٕٞ ك٢ قٞصضٚ عالـ أٝ هذ أعطخذّ عالـ أٝ ٓخذسجشالقظٞ أٗٚ ك٢ قحُس 

ذذٕٝ أألخز   دسجع٣٢ّٞ  25ُٔذز   IAES ذأٍأٝ أ٠ُ ٓ٘شأٙ أُٔذسعٚ أٝ ػ٘ذ كؼح٤ُٚ ٓذسع٤ٚ كِٔذ٣ش أُٔذسعٚ ٝضغ أُط٤ِٔز 

ٝ ًزُي جُخذٓحش   IAESأٍ   IEPع٤كذد كش٣ن أٍ.  ضحٛشٙ ٗحضؿٚ ػٖ ػحٛس أُط٤ِٔز ذحألػطرحس ك٤ٔح إٔ أُغِٞى هذ قذد ذأٗٚ

 . IAESأُطؼ٤ٔ٤ِٚ أُٔ٘حعرٚ جُط٢ ع٤ضٝد ذٜح أُط٤ِٔز خالٍ أُلطشٙ جُط٢ ٣ٌٕٞ ضكص أٍ 

 تأدٌبً قرار نافئأست     9.1

 
أو أذا , و ال ٌتفقون على تحدٌد ألظاهر أذا لم ٌوافق ألوالدٌن مع قرار وضع لتلمٌذه او تلمٌذتهم حسب ألقواعد ألتأدٌبه أ

كانت مؤسسة مقاطعة ألمدرسه تعتقد بأن أألستمرار فً وضع ألتلمٌذ سٌؤدي ألى أحتمال حصول جرح للتلمٌذ أو 
هو  كما BSEAمع أل   بطلب مرافعه فٌمكن للوالدٌن أو لمؤسسة ألمدرسه أن ٌستأنفو قرار ألتحدٌد وذلك, لآلخرٌن

 .ألوثٌقه هذه فًمشروح سابقا 
 

هذا وخبلل . 23مجلس مرافعه التخاذ قرار موضع تأدٌبً أو تحدٌد ألظاهر بتوقٌت زمنً سرٌع  BSEAستشكل أل 
ألى حٌن أن ٌعطً ضابط ألمرافعه قرارا   IAESأل  فًأستئناؾ ألموضع ألتأدٌبً أو تحدٌد ألظاهر فٌجب أن ٌبقى ألتلمٌذ 

 . ألمدرسه على موقع آخر للتلمٌذ مقاطعةوالدان و مؤسسة أال أذا أتفق أل, أو بانتهاء فترة ألعقاب
 
 

 اخرى؟ مفٌدة معلوماتو نظمةواأل القوانٌن على العثور ٌمكن اٌن   10.

 واألنظمة القوانٌن     10.1

 

ٌعرؾ .  ب71 ماساشوستس فصل القانون العام لتستطٌع الحصول على النص الكامل لقانون التعلٌم الخاص للوالٌه ب
 ماساشوستس ٌمكن العثور على انظمة الوالٌة للتعلٌم الخاص بدستور انظمة ".  766فصل "لوالٌة عاما  بقانون ا

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

23
 http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc. طٞه٤ص ص٢٘ٓ عش٣غجُٔشجكؼس ذ  .BSEA  II.Cسجؾغ هحٕٗٞ ٓشجكؼس   

42
http://www.doe.mass.edu/sped/laws.html  

القانون الفدرالً موجود ".  IDEA" الفدرالً هو قانون تعلٌم األشخاص المعوقٌٌن، والمعروؾ ب قانون التعلٌم الخاص 
بدستور األنظمة   IDEAٌمكن العثور على أنظمة التطبٌق ل.  U.S.C. §  1400  20بدستور الوالٌات المتحدة عند 

http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc
http://www.doe.mass.edu/sped/laws.html
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األنظمة الفدرالٌة ومعلومات توضٌحٌه توجد نسخة من القانون التشرٌعً و  .300، جزء 34بفصل ( CFR) الفدرالٌة  
 ../http://idea.ed.govعلى الوب ساٌت لوزارة التربٌة للوالٌات المتحدة عند 

 

 واألستمارات الخصوصٌة التربٌة برنامج إجراءات دلٌل    10.2

 
 

والمجهز من قبل   IEPالمأخوذ من دلٌل ال)ء التعلٌم الخاص إجرا إدارةكٌفٌة  عن تلخٌصٌة عامة ٌمكن العثورعلى نظرة
USDOE)  علىhttp://www.doe.mass.edu/sped/iep. 

 

المتوفرة على موقع  القٌاسٌة  IEPوإستمارات ال   IEP، راجع دلٌل منهج ال  IEPعن كٌفٌة تطور ال  ESEلشرح ال
 ESE  :http://www.doe.mass.edu/sped/iepب لالو
 

 المختصرة العبارات جدول     10.3

 

األمر مسجل آدناه  ولتسهٌل.  هنالك عدة عبارات عامة للتعلٌم الخاص وتختصر بأستخدام أوائل حروؾ الكلمات للعبارة
  :دمة خبلل الوثٌقةالعبارات المختصرة المستخ

 

BSEA:  األستئناؾ للتربٌة الممٌزةمكتب  

CFR: ًدستور النظام الفدرال 
CMR:  ماساشوستسدستور انظمة   

ESE:  للتربٌة األبتدائٌة والثانوٌة ماساشوستسدائرة  
FAPE: تعلٌم عام مجانً مناسب 
FBA: ًتقٌٌم السلوك العمل 
IAES: موقع التعلٌم البدٌل المؤقت 
IDEA: نون تعلٌم األشخاص المعوقٌنقا  
IEE:  التقٌٌم التعلٌمً المستقل 
IEP: ًبرنامج التعلٌم الخصوص 
PQA: دائرة برامج تشجٌع جودة ألخدمات 

 الوب مواقع جدول    10.4

 

مقاطعات مؤسسات معلومات شاملة موجهة للوالدٌن و( ESE)تنشر إدارة ماساشوستس للتعلٌم اإلبتدائى والمتوسط 
تشمل هذه المواقع اإللكترونٌة القوانٌن الوثٌقة الصلة بالموضوع، وسٌاسات  .ى مواقعها اإللكترونٌة لئلنترنتالمدارس عل

 .الخاصالوكاالت، والوثائق المفٌدة التً تشرح عملٌة التعلٌم 
 

 :التوحدطٌؾ اعتبلل 
ww.doe.mass.edu/sped/advisories/07_1ta.htmlhttp://w 

http://idea.ed.gov/
http://www.doe.mass.edu/sped/iep
http://www.doe.mass.edu/sped/iep
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/07_1ta.html


 PNPS 2009                                          Page 15 of 15    

 

 :مكتب استئناؾ التربٌة الخاصة
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html 

http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc 
http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing.doc 

http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html 
http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/m_brochure.doc 

http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html?section=faq 
http://www.doe.mass.edu/bsea/process.html 

 
 

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

 ./http://idea.ed.gov: قانون تعلٌم األشخاص المعوقٌن      
 :(IDEA)قانون تعلٌم األشخاص المعوقٌن بموجب  الخاصالعملٌة األساسٌة للتعلٌم 

d/iep/process.dochttp://www.doe.mass.edu/spe 
 :برنامج التعلٌم الخصوصً

 http://www.doe.mass.edu/sped/iep 
 :دلٌل عملٌة برنامج التعلٌم الفردي

proguide.pdfhttp://www.doe.mass.edu/sped/iep/ 
 :التقٌٌم التعلٌمً المستقل

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin 
 :مراقبة برامج التعلٌم من قبل الوالدٌن ومن ٌنوبون عنهم ألؼراض تقٌٌمٌة

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/09_2.html 
 :إشعار الوالدٌن بأسالٌب الحماٌة

http://www.doe.mass.edu/sped/prb 
 :  BSEAة  بألشكوى خبلل المجرى القانونً لبرامج تشجٌع جودة ألخدمات مقارننظام حل مشاكل 

http://www.doe.mass.edu/sped.docs.html 

 :برامج تشجٌع جودة ألخدماتنظام حل مشاكل 
 http://www.doe.mass.edu/pqa/prs 

 :قوانٌن وانظمة التعلٌم الخاص
http://www.doe.mass.edu/sped/laws.html 

 :األهالً البدٌلٌن والتعلٌم الخاص
002/news/1104memo.htmlhttp://www.doe.mass.edu/sped/2 

 :استمارة التخطٌط للتعلٌم الخاص فً الفترة األنتقالٌة
http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc 

 :انظمة سجبلت التلمٌذ
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr23.html  

  األسئلة واألجوبة عن سجبلت التلمٌذ
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23qanda.html?section. 

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

http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html
http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc
http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing.doc
http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html
http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/m_brochure.doc
http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html?section=faq
http://www.doe.mass.edu/bsea/process.html
http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.doc
http://idea.ed.gov/
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/process.doc
http://www.doe.mass.edu/sped/iep
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/proguide.pdf
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/09_2.html
http://www.doe.mass.edu/sped/prb
http://www.doe.mass.edu/sped.docs.html
http://www.doe.mass.edu/pqa/prs
http://www.doe.mass.edu/sped/laws.html
http://www.doe.mass.edu/sped/2002/news/1104memo.html
http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr23.html
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23qanda.html?section
http://www.doe.mass.edu/sped/cspd/mod4.html

