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روملأا ءايلوأ قوقح ليلد صاخلا ميلعتلا نأشب

صاخلا ميلعتلا نأشب ةيئارجلإا تانامضلا راعشإ


Department	2017 ليربأ

Education
1




صاخلا ميلعتلا نع ةذبن


ميلعت نوناق مساب ةيداحتلاا تابلطتملا ىلإ راشيو .ةيلاولا اهضرفت تابلطتمو ةيداحتا تابلطتمل ،ةنس 21 ىلإ تاونس 3 نس نم بلاطلل ،صاخلا ميلعتلا عضخي
ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ لافطلأا ميلعت نأشب ليغشتلا ريياعم مساب ةيلاولا اهضرفت يتلا تابلطتملا ىلإ راشيو .)IDEA( ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ دارفلأا .)وياهوأب ليغشتلا ريياعم( وياهوأ ةيلاوب

كدوزيس هنأ امك .وياهوأب ليغشتلا ريياعمو ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ دارفلأا ميلعت نوناقل اقفو كلفط قوقح كلذكو كقوقح مهف ىلع ليلدلا اذه كدعاسيس .كلفطل مدقي يذلا صاخلا ميلعتلاب ةطبترملا تامدخلاو معدلا لئاسو مهف ىلع كدعاست نأ اهنكمي يتلا رداصملاو تامولعملاب

ىجري ،ليلدلا اذه يف ةدراولا تامولعملا نأشب ةلئسأ يأ كيدل تناك اذإف .نوناقلا اذه بجومب كقوقح مهفب قلعتي اميف ةيميلعتلا ةقطنملا كدعاست نأ نكمي كلذك .ةيميلعتلا ةقطنملا يف صاخلا ميلعتلا ريدم عم لصاوتلا


ةسردملا لخاد صاخلا ميلعتلاب ةينعملا لاصتلاا ةهج



:يلعافتلا مسقلا اذه ىلإ ةيلاتلا تانايبلا ةفاضإ ىجري :ةيميلعتلا ةقطنملا

:صاخلا ميلعتلا ريدم

:فتاهلا مقر

:ينورتكللإا ديربلا ناونع



وياهوأب ميلعتلا ةرازو يف صاخلا ميلعتلاب ةينعملا لاصتلاا ةهج

614-466-2650 )فتاهلا(
877-644-6338 )يناجملا فتاهلا(
614-728-1097 )سكافلا(
409 يلخادلا ديربلا ،تنورف ثواس عراش 25
43215 وياهوأ ،سوبمولوك

Exceptionalchildren@education.ohio.gov

.)800( 750-0750 مقرلا ىلع وياهوأب ليحرتلا ةمدخب لاصتلاا ىجري ،)TTY( دعب نع ةعباط ةلآ نومدختسي نيذلا نيلصتملل

 http://bit.ly/2hgiNa1 ىرخلأا لاصتلاا تاهج تانايب ىلع علاطلال
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روملأا ءايلوأ قوقح ليلد ةمدقم

هذه ليلدلا كل حضويسو .مهرومأ ءايلوأو ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ بلاطلا قوقح )IDEA( ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ دارفلأا ميلعت نوناق يمحي نم ةخسن ىلع لصحت نأ بجي كلذك .صاخلا ميلعتلا تامدخ ىقلتي كلفط ناك اذإ ماع لك ليلدلا اذه نم ةخسن ةسردملا كيطعت نأ بجيو .قوقحلا :ةيتلآا تلااحلا يف ليلدلا

.ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم نوكي دق هنأ دقتعت كنلأ كلفطل مييقت ءارجإ تبلط اذإ

.ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم نوكي دق هنأ نودقتعي مهنلأ كلفطل مييقت ءارجإ ةيميلعتلا ةقطنملا تبلط اذإ

.يساردلا ماعلا يف اهمدقت ىوكش لوأ هذه تناكو وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم ىلإ – ةبوتكم – ىوكش )تمدق( اذإ

،كلفط ميلعت صوصخب ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم ىلإ – ابوتكم – ابلط )تمدق( اذإ .ةيساردلا ةنسلا يف همدقت بلط لوأ كلذ ناكو
.ةيلاحلا ةيساردلا ةنسلا للاخ رثكأ وأ مايأ 10 ةدمل ةسردملا نم هلصف قبس دق كلفط ناكو – )ةيكولس( ةيبيدأت بابسلأ كلفط ةسردملا تلصف اذإ

.ليلدلا نم ةخسن هيف بلطت تقو يأ يف
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تايوتحملا لودج

5 ........................................................................................................................ ةماع تامولعم
روملأا ءايلوأ نم ةرينتسملا ةقفاوملا ؟صاخلا ميلعتلا يقلتل قحتسم كلفط له لقتسملا يميلعتلا مييقتلا
قبسملا يباتكلا راعشلإا

10.................................................................................................................. ةيميلعتلا تلاجسلا
تلاجسلا ىلع علاطلاا

12..................................................................................................................... تاعازنلا ةيوست
تاعازنلا ةيوست تاءارجإ ىواكشلل ةركبملا ةيوستلا ليهستلا
ةطاسولا ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت
ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت تاءارجإ ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش ميدقت
ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإاو ةعبتملا تاءارجلإا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ىوكش ةيوست
ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج تاءارجإ تارارقلا يف نعطلا
ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج تاءارجإ للاخ لفطلا ةلاح ةاماحملا باعتأ

29................................................................................................................................بيدأتلا
ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ لافطلأل ةيبيدأتلا تاءارجلإا رهاظملا ديدحت
تقؤملا ليدبلا يميلعتلا ناكملا

ةصاخ ةسردمب ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ مهلافطأ قاحلإب مهسفنأ ءاقلت نم روملأا ءايلوأ مايق 32.................................................................................................................... ةيلاولا ةقفن ىلع
هرادقم ديدحتو ضيوعتلا رارق ذاختا تاءارجإ

ةمدقملا حنملا جماربب روملأا ءايلوأ راعشإ 33.................................................................................................. ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ بلاطلل
راعشلإا ثدحي ىتم
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ةماع تامولعم

روملأا ءايلوأ نم ةرينتسملا ةقفاوملا




؟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 ادوهج ةيميلعتلا ةقطنملا


نيذلا نيدرشملا بابشلا دحأ لفطلا نوكي امدنع

.دحأ ةقفرب نوشيعي لا
 امكلاكوأةيميلعتلاةقطنملاهنيعتيذلاليدبلارملأايلووأتنأمدقتنأوهروملأاءايلوأنمةرينتسملاةقفاوملابدوصقملا

كتدوزدقةيميلعتلاةقطنملانأاضيأحيرصتلاكلذينعيو.نيعمءارجإذاختاباهلحمسيةيميلعتلاةقطنمللايباتكاحيرصت

رومأبموقتيكليباتكلاحيرصتلااذهىلعةيميلعتلاةقطنملاكنملصحتنأدبلاو.حرتقملاءارجلإانعةمزلالاتامولعملاب

:ةيلاتلاتلااحلايفكنميباتكحيرصتىلعةيميلعتلاةقطنملالصحتنأبجي.كلفطهاقلتييذلاصاخلاميلعتلابقلعتتةنيعم


كلفطلمييقتلوأةقطنملايرجتنألبق .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 اضيأ فرعيو

.لامأتريغتدقهتاجايتحاتناكاذإامةفرعملكلفطلمييقتةداعإةيميلعتلاةقطنملايرجتنألبق

.يفيظولاكولسلامييقتلثم.كلفطلةيفاضإتامييقتةيميلعتلاةقطنملايرجتنألبق

جمانربلارييغتامنإو،ناكملارييغتةرورضلابكلذينعيلاو.كلفطليميلعتلاعضوملاةيميلعتلاةقطنملاريغتنألبق .كلفطليميلعتلا

وأةيلاولانيناوقبجومبكلذمهلقحينمفلاخبصخشيلأكلفطنعتامولعمةيميلعتلاةقطنملامدقتنألبق

.ةيداحتلاا نيناوقلا


.ةيلاولا ةياصول اعضاخ لفطلا نوكي امدنع





:نيتيلاتلا نيتلاحلا نم يأ يف روملأا ءايلوأ نم ةرينتسملا ةقفاوملا ىلع لوصحلا طرتشي 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
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: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



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

: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 بجي عيمج قبسملا يباتكلا راعشلإا يفوتسي نأ بجيو .قبسملا يباتكلا راعشلإا ةيميلعتلا ةقطنملا كل هلسرت يذلا راعشلإا ىمسيو .تامدخلا ميدقت نع اهفقوتب ديفي ايباتك اراعشإ كيلإ لسرت .ليلدلا اذه نم 9 ةحفصلا يف قبسملا يباتكلا راعشلإا مسق يف اهيلع صوصنملا طورشلا

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




نم اهريغ وأ ملأا ةغللا لصاوتلا 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
 يضقيو .رثكأ وأ ةقاعإ نم يناعي هنلأ ارظن ةنيعم ةيميلعت تامدخ ىلإ جاتحي هنأ دجو دق كلفط نأ ينعي اقحتسم 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



كلفط مييقت ةيميلعتلا ةقطنملا نم بلطا

لماعتلا يأ( لا مأ صاخلا ميلعتلا يقلتل اقحتسم 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

.اموي 60 للاخ يلولأا مييقتلا نم يهتنت نأ بجي ،ةيباتكلا



ةيلاولا ةياصول اعضاخ 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 اعضاخ 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
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)IEE( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا


جئاتن ىلع قفاوت مل كنكل كلفطل اهمييقت ترجأ دق ةقطنملا تناك اذإ لاإ يجراخلا مييقتلا اذه تاقفن ةيميلعتلا ةقطنملا لمحتت لاو .يجراخلا مييقتلا مساب اضيأ )IEE( لقتسملا يميلعتلا مييقتلا فرعي

يف لمعي لا يجراخلا مييقتلا يرجي 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 .ةيميلعتلا ةقطنملا

:يرورض ريغ ريخأت نود نييتلآا نيءارجلإا دحأ ذاختا ىلإ ةيميلعتلا ةقطنملا عراست نأ بجي


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


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


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 امييقت 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






كربختوكبلطىلعةيميلعتلاةقطنملاقفاوت .يجراخلا مييقتلا كلذ ءارجلإ ةمزلالا تابيترتلاب



.اهتقفنىلعايجراخامييقتةيميلعتلاةقطنملارفوت






















ةقطنملانمديرتو،لعفلابيجراخلامييقتلاتيرجأ ىلعةيميلعتلاةقطنملاقفاوت،فيلاكتلالمحتتنأةيميلعتلا .مييقتلاجئاتن




.يجراخلامييقتلاىلعاهتقفنأيتلافيلاكتلانعةيميلعتلاةقطنملاكضوعت





















لازي لا ،ابسانم 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 .يجراخلامييقتلافيلاكتةيميلعتلاةقطنملالمحتتس








ءارجإيرورضلانمهنأةيميلعتلاةقطنملادقتعتلا ةسلجدقعةيميلعتلاةقطنملابلطت.يجراخمييقت نأباهعانتقابابسأاهيفحرشتلةينوناقعامتسا كلفطلةقطنملاهترجأيذلامييقتلا .ابسانم ناك





































لمحتتنأبةيميلعتلاةقطنملامزليس،ابسانمناكهلتبتريذلامييقتلانأةسلجلالوؤسمررقاذإ .يجراخلامييقتلافيلاكت

نأةيميلعتلاةقطنملانمبلطينلف،بسانمريغهلتبتريذلامييقتلانأةسلجلالوؤسمررقاذإ .يجراخلامييقتلافيلاكتلمحتت








ةقطنملانكل،لعفلابيجراخلامييقتلاتيرجأ حضوتلةينوناقعامتساةسلجدقعتبلطةيميلعتلا .ريياعملا يفوتسي لا يجراخلا مييقتلا نأ اهيف
























 








نأةيميلعتلاةقطنملانمبلطت لقتسميميلعتمييقتتاقفنلمحتت )يجراخمييقت(
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قبسملا يباتكلا راعشلإا

ةماع ةرظن


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 انايب

.اهرارق ذاختلا ةسردملا هب


بجومب روملأا ءايلوأ قوقح ةيامح حضوي انايب 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
 لبق تقولا نم ةيفاك ةرتف للاخ )قبسملا يباتكلا راعشلإا ىمسي( ايباتك اراعشإ 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



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

لئاسو نم اهريغب وأ ملأا كتغلب ابوتكم 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 ،ايهفش 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


ةقطنملا رارقب ةلصلا تاذ ىرخلأا لماوعلا حيضوت .ضفرلا وألوبقلابءاوسةيميلعتلا
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ةيميلعتلاتلاجسلا

تلاجسلا ىلع علاطلاا




: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


اهريغعموأ اهدحو ،طبترت يتلا ىرخلأا تامولعملا

يفامصخشلحمستوددحمبلاطب،تامولعملانم

ةيصخشةفرعمىلعاوسيلنممةسردملاعمتجم

ةجردب بلاطلا ىلع فرعتلاب ةلصلا تاذ فورظلاب

.ديكأتلانمةيفاك


ةسردملا دقتعتو ام صخش اهبلطي يتلا تامولعملا

.لفطلا ةيوهب ملع ىلع هنأ

نوناق اهيلع صني يتلا ىرخلأا ةلثملأا

.ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا
 قلعتي ام يف ةنيعم اقوقح روملأا ءايلوأ حنمي يداحتا نوناق وه )FERPA( ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا نوناق نمةرسلألةيميلعتلاقوقحلاوةيصوصخلانوناقاهحنمييتلاقوقحلالقتنتو.اهتعجارمومهلافطلأةيميلعتلاتلاجسلاصحفب ،)ةعماجلا وأ ةيلكلا لثم( ةيوناثلا ةساردلا دعب ام ةلحرم يف نوأدبي وأ اماع 18 نس نوغلبي امدنع ءانبلأا ىلإ روملأا ءايلوأ .قبسأامهيأ


؟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 فرعيو .لا مأ ةيميلعتلا تلاجسلا فيرعت يفوتست تامولعملا كلت :يلاتلا وحنلا ىلع ةيميلعتلا

فيرعتلا تامولعم سرادملا اهيمست ،نايحلأا ضعب يف .هنيعب بلاطب ارشابم اطابترا طبترت يتلا تلاجسلا11.1 .يصخشلا

لمعي فرط يأ وأ )ةيميلعتلا ةقطنملا ،لاثملا ليبس ىلع( ةيميلعت ةسسؤم وأ ةئيه يأ اهب ظفتحت يتلا تلاجسلا11.2

.ةئيهلا كلت ىدل


اهتيرسو تلاجسلاب ظافتحلاا قرط

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

.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
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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 اموي 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( اصخش نيعت نأ كل قحي امك .كلفطل

ريفوت مدع ناك اذإ كلذب مايقلا اهيلع بجي نكل ،كلفطل ةيميلعتلا تلاجسلا نم اخسن كل رفوت نأ ةيميلعتلا ةقطنملل زوجي ىلع تلاجسلا هذه نم خسن ملاتسا امود كل قحيو .تلاجسلا هذه ىلع علاطلاا يف كقح ةسرامم نم كعنمي خسنلا هذه .ةصاخلا كتقفن
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ةيميلعتلا تلاجسلا يف رييغتلا

تبلط كنلأ( كبلطل اقفو 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 اءزج 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 حاتي

.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

ام يف روملأا ءايلولأ ةماعلا تاداشرلإا عجار ،تلاجسلا ةكراشمل ةيباتكلا كتقفاوم ىلع لصحت نأ ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع اهيف بجي لا يتلا تلااحلا نع ديزملا ةفرعمل .كتقفاوم ىلع لوصحلا

.www.ed.gov طبارلا اذه ىلع ميلعتلا ةرازو عقوم ىلع دوجوملا ةرسلأل ةيميلعتلا قوقحلاو ةيصوصخلا نوناقب قلعتي
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تاعازنلا ةيوست

تاعازنلا ةيوست تاءارجإ


.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 اعم اهيلع لامعت نأ نكمي لئاسو دجوت ام امئادف ،اهنأشب قلقت يتلا روملأا نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا عم قفتت مل اذإ


مسقلا حضويسو .كلفط ةدعاسم نم ةسردملاو تنأ نكمتت فيكو ءامسلأا هذه يناعم باعيتسا ىلع كدعاسيس ليلدلا اذه نكل ،ةيميلعتلا ةقطنملا اهمدختست دق ةيمسر ءامسأب تاءارجلإا هذه ىلإ راشيو

.ةيميلعتلا ةقطنملا عم نواعتلل اهمادختسا كنكمي يتلا لئاسولا وأ تاءارجلإا هذه يلاتلا



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 تدقع اذإ - ةيرادلإا عامتسلاا ةسلجو ةعجارملا نوكت نأ بجيو

دحلأ اعبات اميلعت 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 ؛ارارق 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 اموي 20 للاخ كلذ نوكي نأ بجيو .رارقلا اذهب ايباتك اراعشإ



اهذاختا كنكمي ةيفاضإ تاءارجإ

لبق ةيرادلإا ةعجارملا ءارجإ بلطت نأ اطرش 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 ىصون 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 اضيأ وهو ةيميلعتلا ةقطنملا

.________________________________________________ عم لصاوتلا ىجري 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 — www.ocecd.org.
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ىواكشلل ةركبملا ةيوستلا


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 عجشتو

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 ىجري ،ىواكشلل


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

.exceptionalchildren@education.ohio.gov :ينورتكللإا ديربلا




ليهستلا

.كل اديفم "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 اوضع نوكت يذلا( يدرفلا ميلعتلا قيرف عامتجا وأ كلفط مييقت عامتجلا ليهستلا طيسو روضحل ةمزلالا تابيترتلا لمع ةرازولا نم بلطت نأ ليهستلاب دصقيو

.عامتجلاا يف ليهستلا طيسو روضح ىلع امكلاك قفاوي نأ بجيو .كلفطل صاخلا ميلعتلاب ةقلعتملا تاعامتجلاا دحأ يف ليهستلا طيسو روضحل ةرازولا ىلإ ابلط ةيميلعتلا


ليهستلا نم ضرغلا

قيرفلا يف اوضع 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 ابيردت 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
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:ليهستلا طيسو


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

.)تاعازنلا ةيوست يف ةدعاسملل لهؤم صخش هنأ يأ ( ايفارتحا ابيردت طيسولا ىقلتي

.هتابلطتمو صاخلا ميلعتلا نيناوقب ملع ىلع نوكيل ابسانم ابيردت ىقلت

.يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف وأ كلفط مييقت قيرف يف اوضع 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
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: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 امود 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 education.ohio.gov :طبارلا اذه ىلع وياهوأب ميلعتلا ةرازول ينورتكللإا عقوملا ةرايز ىجري ،ليهستلا نع تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل



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 ىجري ،ليهستلا ةيلمع يف ةكراشملا ىلع نافرطلا قفتي نأ روف ._________________________________

:وياهوأب ميلعتلا


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

.exceptionalchildren@education.ohio.gov :ينورتكللإا ديربلا



ةطاسولا
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دياحمو فرتحم ثلاث فرط عامتجلاا رضحي نأ ىلع ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو قفتي نأ يه ةطاسولا

يوذ نم هنأ يف هبتشي بلاط وأ ةصاخلا تاجايتحلاا ىوذ نم بلاط ميلعت نأشب قافتا ىلإ لصوتلا ىلع مهتدعاسمل

يأ ىلإ زاحني لا ،طيسولا مساب اضيأ هيلإ راشي يذلا ،صخشلا كلذ نأ ثلاث فرطب دصقيو .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

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 .اطيسو بتكملا نيعيسف ،اقفتت مل اذإ امأ .عامتجلاا ةرادلإ اطيسو 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 ،)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
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ةطاسولا ةيلمع ىلع ةماع ةرظن



متيمل ىلإلصوتلا قافتا






قافتا ىلإ لصوتلا






ةطاسولا عامتجا





ديدحتوطيسولارايتخا عامتجلاا دعوم














ةطاسولابلط




وأ تنأ بلطت نأ كنكمي ةرازونمةيميلعتلاةقطنملا ةمدخريفوتوياهوأبميلعتلا اذإو .تقو يأ يف ةطاسولا ةسلج تبلط وأ ىوكشب تمدقت ضرعتس،ةينوناقعامتسا
ىلإ ءوجللا ةرازولا كيلع قفاوت نأ بجيو .لاوأ ةطاسولا ىلعةيميلعتلاةقطنملاوتنأ .طيسولا روضح


يف قافتا ىلإ لصوتلا متي مل اذإ ىوكشبتمدقتوةطاسولاةيلمع بتكمىلوتيسف،ةيلاولاىلإ ةيوستنييئانثتسلاالافطلأا لصوتلا متي مل اذإو .ىوكشلا ةطاسولا ةيلمع يف قافتا ىلإ عامتسا ةسلجءارجإ تبلطو ةسلجدقعيرجيسةينوناق
.كلذ دعب ةينوناقعامتسا



امزلمبوتكملاقافتلاادعي يلو نم لك هعقوي نأ بجيو .ةيميلعتلاةقطنملاورملأا
يلو ىلع بجي هنأ كلذ ىنعمو هب مازتللاا ةسردملاو رملأا رمأتنأةمكحمللنكميو .هذافنإب



ةيميلعتلاةقطنملاوتنأحرطت .فواخم نم امكيدل ام ةيوستىلعطيسولاامكدعاسيو قافتا ىلإ لصوتلاو عازنلا ،ةماعةفصبو.بوتكميئاهن لاقي امم يأ ةكراشم نكمي لا جراخ ةطاسولا عامتجا يف
يف همادختسا وأ عامتجلاا ،ةيلبقتسملاةينوناقلاتاءارجلإا .كلذل تاءانثتسا دجوت مل ام



.دياحم ثلاث فرط وه طيسولا ةقطنملاو تنأ قفتت نأ بجيو طيسورايتخاىلعةيميلعتلا ادعومطيسولاددحيسو.نيعم تقو برقأ يف عامتجلال ةرازولالمحتتسو.نكمم .طيسولا باعتأ
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:طيسولا

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

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

.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 ،ايرس ةطاسولا عامتجا يف لاقي ام لظي ،ةماع ةفصب —

ةكراشملا دعب بوتكملا قافتلااب مازتللاا ةيميلعتلا ةقطنملاو رملأا يلو ىلع بجي هنأ ينعي ام وهو ؛ماع هجوب امزلم ةطاسولا ةيلمع للاخ هيلإ لصوتلا متي يباتك قافتا يأ دعي .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

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 ىجري ،ةطاسولا ةيلمع يف ةكراشملا ىلع نافرطلا قفتي نأ روف ._________________________________

:وياهوأب ميلعتلا


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

.exceptionalchildren@education.ohio.gov :ينورتكللإا ديربلا
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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



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 انايب ىوكشلا دروت نأ بجيو

هتذختا انيعم ءارجإ دروت نأ طرتشي نكل ،هب دهشتست وأ نيعم نوناق مسا ىوكشلا دروت نأ طرتشي 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 هنأ دقتعت امم هذاختا نع تعنتماوأ ةيميلعتلا ةقطنملا

.صاخلا ميلعتلا تابلطتمل



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
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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 ىوكشلا جذومن لامكتسا

.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
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ىوكشلا اهيلإ لسرت نأ بجي يتلا ةهجلا ام



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( ،ادرشم باشلاوأ لفطلا ناك اذإ —

ةدعاسمل وتنيف – ينيكم نوناق يف دراولا

ةحاتملا لاصتلاا تانايب ركذ بجي ،)نيدرشملا

بلاطلاب

.اهيلإ بهذي يتلا ةسردملا مساو
 ةقطنملا فرشمو وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم نم لك ىلإ ىوكشلا لسرت نأ بجي

.اعم ةيميلعتلا


:ىلإ ىوكشلا نم ةيلصلأا ةخسنلا لسرت

نييئانثتسلاا لافطلأا بتكم

وياهوأب ميلعتلا ةرازول عباتلا

ةيوست مسق ريدم دعاسم[ Assistant Director of Dispute Resolution Section :ةيانع

]تاعازنلا

25 South Front Street

Mail Stop 409

Columbus, Ohio 43215-4183


ءاجرلإا

ةسلج يف نيفرط ةيميلعتلا ةقطنملاو تنأ تنك اذإف .ىواكشلا يف ةدراولا تلاكشملا رظن ليجأت ءاجرلإاب دصقي

؛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 ،ارارق عامتسلاا ةسلج لوؤسم ذختاو ةينوناق عامتسا ةسلج تيرجأ اذإو

.اهنأشب تارارق ةسلجلا لوؤسم ذختي مل ةقلاع اياضق كانه لازت لا تناك اذإ لاإ ىوكشلا
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.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 لبقت نل
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ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت تاءارجإ


ميلعتلا تابلطتمب قلعتي اميف ةموعزملا )تافلاخملا( ةفلاخملا يف قيقحتلاو ،مزلالا وحنلا ىلع ،اهتعجارم يف أدبتس ،ةحيحص ةقيرطب مدقت نأ ةطيرش ،اهتمدق يتلا ىوكشلا ةرازولا ىقلتت امدنع

.ىوكشلا يقلت خيرات نم اموي 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 اموي


ينمزلا راطلإا ديدمت

اموي 60 ةدمل ينمزلا راطلإا ديدمت رايخ حاتيو .اهرارق نمضتي يذلا باطخلا رادصإو ىوكشلا ةيوستل ةيفاضإ اموي 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 امدق يضملا مدع ببس :يلي ام هيف حضوي اباطخ 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

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

.ابسانم 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
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ةيساسلأا تاوطخلاو ينمزلا راطلإا :ةيلاولا ىلإ ىوكش ميدقت تاءارجإ





.ةموعزملا ةفلاخملا نم ماع للاخ ىوكشلا ميدقت

ةقطنملا ىلإ اهنم ةروصو وياهوأب ميلعتلا ةرازو ىلإ ةيلصأ ةخسن رملأا يلو مدقي
.ةيميلعتلا	ىوكش

.اهل ةديؤملا عئاقولاو صاخلا ميلعتلاب ةقلعتملا ةموعزملا تافلاخملا ىوكشلا نمضتت




.ةيميلعتلا ةقطنملا ىلإ كلذكو ىوكشلا مدق يذلا صخشلا ىلإ ملاتسا راعشإ ةرازولا لسرت

وأ ةحيحصلا ةقيرطلاب ةمدقم ىوكشلا نكت مل اذإ ةيافكلا مدعب اباطخ وياهوأب ميلعتلا ةرازو لسرت .ىوكشلا ةيوست تايحلاصب عتمتت لا ةرازولا تناك اذإ





ةرازو ىلوتت وياهوأب ميلعتلا ىوكشلا ةعجارم























 


ميدقت




بسح ،ةيفاضإ تامولعم/تادنتسم بلطتو تادنتسملا عيمج ةرازولا عجارت .ةجاحلا

.ةجاحلا بسح ،نيبسانملا دارفلأا عم تلاباقم ةرازولا يرجت






ةيوستلا





















قلعتت ةفلاخم كانه تناك اذإ امو تاءاعدلاا نأشب اهرارق ةرازولا ذختت .لا مأ صاخلا ميلعتلاب

تبكترا ةيميلعتلا ةقطنملا نأ تبث اذإ ةحيحصت تاءارجإ ةرازولا ردصت
.ةفلاخم





لسرت ةرازولا اباطخ جئاتنلاب
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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 اضيأ ىمسيو( 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 اضيأ ةيتلآا فارطلأل قحيو .)ةينوناق عامتسا ةسلج
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.اماع 18 نع هرمع لقي لاأ ىلع ،بلاطلا

.ةيميلعتلا ةقطنملا

.ماعلا ميلعتلا تائيه نم كلذ ريغ



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

.ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم لفط مييقت

.ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم لفطل يميلعتلا عضوملا ديدحت

.كلفطل )FAPE( بسانملا يناجملا ماعلا ميلعتلا ةمدخ ميدقت

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 ىظحي نأ

.ىوكشلا ةيوستو عامتسا



ىوكشلا يف اهركذ بجي يتلا تامولعملا

ىلع بجي نكل ،ةرازولا جذومن مادختسا اهمدقت يتلا ماعلا ميلعتلا ةئيه وأ ىوكشلا مدقي يذلا صخشلا ىلع بجي لاو .ةينوناق عامتسا ةسلج بلط ميدقتل همادختسا نكمي اجذومن ةرازولا رفوت

:ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجلإ ىوكش ميدقت دنع ةبولطملا تامولعملا هذه ركذ ةسسؤملا وأ صخشلا


.بلاطلا مسا11.1

.هب لاصتلاا تانايبو بلاطلا ناونع11.2

.ةيميلعتلا ةقطنملا مسا11.3

.اهيلإ بهذي يتلا ةسردملا مساو ةحاتملا لاصتلاا تانايب ةباتك بجي ،ادرشم لفطلا ناك اذإ11. 

.اهب ةقلعتملا عئاقولاو لفطلا صخت يتلا ةددحملا ةلكشملاب نايب11.5

.ةلكشملا لحل تاحارتقا وأ راكفأ11. 

عيقوتلا ىلع يوتحت نأ طرتشي 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















21	2017 ليربأ صاخلا ميلعتلا نأشب روملأا ءايلوأ قوقح ليلد
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 دصقي


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

.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

كلذ نوكي نأ ىلع ،ةموعزملا ةفلاخملا نأشب ةباجتسا وأ اقبسم ايباتك اراعشإ 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 .)9 ةحفصلا رظنا( لعفلاب راعشلإا كلذ تلسرأ دق ةيميلعتلا ةقطنملا نكت مل ام ،ىوكشلا يقلت خيرات نم مايأ 10 للاخ

:يلي ام ،ةيميلعتلا


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 احيضوت .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 احيضوت

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

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

.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 تمدق اذإ



ةيافكلا

لا ىوكشلا نأب ديفي ىوكشلا مدق يذلا فرطلا ىلإو ةسلجلا لوؤسم ىلإ اراعشإ رخلآا فرطلا لسري مل اذإ )ةحيحصلا ةقيرطلاب اهميدقت مت يأ( ةيفاك ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجإ ىوكش دعت

.ىوكشلا يقلت خيرات نم اموي 15 للاخ كلذو ،ةيباتك ةروصب ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ىوكش ةيافك يف نعطي نأ رخلآا فرطلا ىلع بجيو .)ةيفاك ريغ اهنأ يأ( ميدقتلا طورش يفوتست


ايباتك اراعشإ ةيميلعتلا ةقطنملا لسرت مل اذإ ةيفاك ىوكشلا دعت ،)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 .اموي 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

.اموي 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


.ةلدعملا ىوكشلا ميدقت خيرات نم ،)23 ةحفصلا رظنا( اموي 30 اهردقو ،ةيوستلا ةلهم أدبت ،ةحيحصلا ةقيرطلاب ىوكشلا تلدع اذإو
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ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ةيوست


ةيوستلا ةلهم

ةيوستلىرخأةصرفنيفرطلاحنمييذلاوةيوستلاعامتجاةيوستلاةلهمنمضتتو.ةيلعفلاعامتسلااةسلجنيبوةينوناقلاعامتسلااةسلجىوكشميدقتنيبدتمتيتلاةرتفلايهةيوستلاةلهم

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


،ةلهملاهذهءاضقنادعبكيضريامبىوكشلاةيوستبةيميلعتلاةقطنملامقتملاذإو.)ىوكشلاليدعتخيراتنموأ(ةينوناقلاعامتسلااةسلجىوكشميدقتخيراتنماموي30اهتدمةيوستلاةلهم

،هللاخ هرارق ذختي نأ دياحملا ةسلجلا لوؤسملو ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإا أدبي ،اموي30اهتدمغلبتيتلاةيوستلاةلهمءاهتناروفو.ةينوناقلاعامتسلااةسلجتاءارجإلمكتست

ةلهمنأةظحلامىجريامك.اموي30اهتدمغلبتيتلاةيوستلاةلهمدعباملدتمتةطاسوىلعةيميلعتلاةقطنملاوتنأتقفتااذإلاإ،)24ةحفصلارظنا( ،اموي45 ةدمل ينمزلا راطلإا دتميو

.قافتاىلإلصوتلانكميلاهنأىلعةيباتكةروصبةيميلعتلاةقطنملاوتنأتقفتااذإ،كلذلبقيهتنتدقاموي30اهتدمغلبتيتلاةيوستلا


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

نأ طرتشي لاو .اموي 45 هتدم غلبت يذلاو ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإا ءدب ةسلجلا لوؤسم نم بلطت نأ كنكمي ،هيف كراشت مل وأ اموي 15 للاخ ةيوستلا عامتجا ةيميلعتلا

.ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىوكشب مدقت يذلا فرطلا يه تناك اذإ ،ةيوستلا عامتجلا ادعوم ةيميلعتلا ةقطنملا ددحت



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

.)اموي 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

..)اموي 45 هتدمو( رارقلا ذاختاو ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإا ءدب مدع ينعي كلذ نكل ،كلذ ىلع امتقفتا اذإ )اموي


:اينوناقمزلمقافتاىلعاعقوتنأبجي،ةيوستلاعامتجايفعازنلاةيوستىلإةيميلعتلاةقطنملاعمتلصوتاذإو

.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 اينوناق 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 دقعت نلو ىوكشلا قلغتس ،)اموي 30( ةيوستلا ةلهم ءاهتنا لبق ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىوكش نأشب قافتا ىلإ ةيميلعتلا ةقطنملا عم تلصوت اذإ
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ةسلجلا تاءارجإ




تاسلج دقع دياحملا ةسلجلا لوؤسم ىلوتي ةينوناقلا 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 ابيردت ىقلت ايماحم

.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 افظوم 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
 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( اموي 45 ةدمل دتمي يذلا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإا أدبيو

:يلي امم يأ ثودح دعب وأ )اموي 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 اموي 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 ،)اموي 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 دقعي عامتجا وهو .حاصفإ


اقفو هرارق ةسلجلا لوؤسم بتكيس ،ةسلجلا دعب
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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 education.ohio.gov طبارلا اذه

تاسلج ولوؤسم:ةيسيئرلا تاملكلا هذه نع

.ةينوناقلا عامتسلاا
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ةسلجلا ءانثأ رملأا يلو قوقح

:يلي ام كل قحي ،ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج يف

.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

.ةسلجلادقعنملقلأاىلعلمعمايأ5لبقكيلعاهضرعقبسيملةسلجلايفمدقتةلدأيأضفر

.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

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




ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج ءارجإ ىواكشل ينمزلا راطلإا

ةسلج دقعل بلطب مدقتلا ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ كنكمي لاو .لقأ اتقو 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


.كلفط دض ةسردملا هتذختا يبيدأت ءارجلإ ةجيتن كلذ ناكو ،)تامدخلا وأ جمانربلا( كلفطل يميلعتلا عضوملا نأشب ةيميلعتلا ةقطنملا عم فلاتخلاا11.1

.رهاظملا ديدحت جئاتن ىلع ضارتعلاا11.2

.ريغلل وأ كلفطل ىذأ عوقول ةريبك ةيلامتحا ريثي )تامدخلا وأ جمانربلا( كلفطل يلاحلا يميلعتلا عضوملا نأ ىرت ةيميلعتلا ةقطنملا تناك اذإ11.3

للاخ ةيوست عامتجا دقعل دعوم ديدحت ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجيو .ايسارد اموي 20 عامتسلاا ةسلج راطإ نوكيو اموي 15 ةيوستلا ةلهم نوكت ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجل ينمزلا راطلإا يف

.ةقطنملا ىلإو كيلإ هميدقتو يئاهنلا هرارق ةباتكل ةيسارد مايأ 10 ةسلجلا لوؤسم حنمي ،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
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تارارقلا يف نعطلا


نم اموي 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



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 اقفو تيرجأ دق ةسلجلا نأ نم ةعجارملا لوؤسم دكأتيس ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اهلمكأب ةينوناقلا عامتسلاا ةسلجلا هذه للاخ عتمتت كنإف ،ةيهفشلا عوفدلا يف رظنلل عامتسا ةسلج ةعجارملا لوؤسم ىرجأ اذإو .ةيباتك وأ ةيهفش اعوفد ةيميلعتلا ةقطنملا نمو كنم ةعجارملا لوؤسم بلطي نأ نكميو .ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج يف اهب تعتمت نأ قبس يتلا )25 ةحفصلا رظنا( كقوقح عيمجب



دياحملا ةسلجلا لوؤسم رارق يف نعطلا بلط

:يلاتلا ناونعلا ىلإ كنعط لاسرإ كنكمي .رارقلا يقلت نم اموي 45 للاخ ةيباتك ةروصب )نعطلا( دياحملا ةسلجلا لوؤسم رارق ىلع ضارتعلاا كل زوجي

Ohio Department of Education Office for Exceptional Children Dispute Resolution Section
25 South Front Street Mail Stop 409 Columbus, Ohio 43215

يناجملا مقرلا ىلع وأ )614( 466-2650 مقرلا ىلع وياهوأب ميلعتلا ةرازو يف نييئانثتسلاا لافطلأا بتكمب لاصتلاا ىجري ،ةيفاضإ تادعاسم ىلع لوصحلل

.)877( 644-6338




تاديدمتلا /ينمزلا راطلإا

،كلذ عمو( ةيميلعتلا ةقطنملا وأ تنأ هبلطت نأ نكمي ام وهو ،اديدمت حنمي مل ام ،هرارق ةعجارملا لوؤسم ردصيس ،ةيلاولا نم ةعجارم ءارجإ كبلطل ةرازولا ملاتسا نم اموي 30 للاخ يتلا جئاتنلا لمجمل ةينورتكلإ تلاجس وأ ةينورتكلإ وأ ةبوتكم خسن بلط اضيأ 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 نعطي 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 اموي 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 اموي 45 للاخ كلذو ،كلفط ةسردم اهل

فيلاكتلا نع ضيوعت ىلع لوصحلا كل زوجي ،ةيضقلا تحبر اذإ نكل ،ةمكحملا ىلإ همدقت يذلا نعطلل ةينوناقلا فيلاكتلا لمحتت نأ بجيو .ةمدقملا ةلدلأاو تلاجسلا ساسأ ىلع يئاهنلا

ا.ةمكحملا ريدقت بسح )28 ةحفصلا رظنا( ةاماحملا باعتأو ةينوناقلا
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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 حضوملا 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 عضو 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

اقحتسم 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 دجو اذإ .ةيميلعتلاةقطنملاو

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
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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 .ابسانم 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 اريثك 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
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بيدأتلا

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 ارييغت كلذ دعي ،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 ارييغت 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 اجتان كلفط كولس ناك اذإ ام ديدحت وه رهاظملا ديدحت ةعجارم نم فدهلاو .رهاظملا
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رهاظملا ديدحت


يلي ام ةظحلام ىجري

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
 قوقح ةيامحل ةنيعم تاءارجإ ذاختا ةيميلعتلا ةقطنملا ىلع بجي ،ةيبيدأت بابسلأ كلفطل يميلعتلا عضوملا رييغت لبق

اجتان كلفط كولس ناك اذإ ام ديدحتل دقعي عامتجا وهو ،رهاظملا ديدحت ةعجارم عامتجا دقع تاوطخلا هذه نمو .كلفط

؟لا مأ كلفط هب ىتأ يذلا كولسلا يف اببس 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 اببس ةقاعلإا تناك اذإ ام بلاطلل يدرفلا ميلعتلا جمانرب قيرف ددحيسو

.كلفطل يميلعتلا عضوملا رييغتل رارق يأ رودص


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


ةئيب يف ةدوجوملا لماوعلا ديدحتل مدختسي كلفط كولسل ةعجارم وه يفيظولا يكولسلا مييقتلاو .نكمم تقو عرسأ يف هلامكتساو مايأ 10 للاخ يفيظو يكولس مييقت ءدب11.1 .ةيباجيإ جئاتنو تاقيلعت ىلع لصحي يكل كلفطل هميلعت بجي يذلا ليدبلا كولسلا ديدحتل كلذكو ،بسانم ريغ كولسب نايتلإل هعفدت يتلا كلفط

كولسلا ةجلاعم ىلع يكولسلا لخدتلا ةطخ لمعت( .رظنلا لحم يبيدأتلا ءارجلإاب ةلص تاذ نوكت يفيظولا يكولسلا مييقتلا لامكتسا دعب كلفطل يكولس لخدت ةطخ يف ءدبلا11.2 .)هنم دحلل ةسردملا اهعبتت ةددحم قرط داجيإ ىلعو ةسردملا لخاد مئلاملا ريغ

.مايأ 10 للاخ اهيلع ةمزلالا تلايدعتلا لاخدإو ةطخلا ةعجارم يرجت ،لعفلاب اهب لومعم يكولس لخدت ةطخ دجوت تناك اذإ11.3
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)فلتخمو تقؤم( تقؤملا ليدبلا يميلعتلا ناكملا



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

،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 اضيأ 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
 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 اراعشإ كيلإ لسرت نأ


ىلإلصتةدملتقؤمليدبيميلعتناكمىلإهليوحتوهلصفةيميلعتلاةقطنمللزوجي،هتقاعإنعاجتانكلفطكولسناكنإىتح

:يلي امم يأب ماق دق كلفط ناك اذإ ايسارد اموي45


.احلاس 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 ارشابم اببس 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 ارشابم اببس 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 اقفو( 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

ةسلج عجار( عرسأ ةروصب ةيوست ىلإ لصوتلل ةعيرس ةينوناق عامتسا ةسلج ءارجإ بلطت نأ اهل زوجي ،رخآ ريبعتب

.)25 ةحفصلا يف ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا


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

نيتحفصلا يف ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج نأشب ةدراولا تامولعملا عجار( .رهاظملا ديدحت ةعجارم جئاتن يف نعطلل وأ يبيدأتلا

تابلطتملاب ةيميلعتلا ةقطنملا مازتلا ىدم ةلجعملا ةينوناقلا عامتسلاا ةسلج للاخ دياحملا ةسلجلا لوؤسم ررقيسو .)25و 24

.هتقاعإ رهاظم نم سيل وأ هتقاعإ رهاظم نم كلفط كولس نأ تابثإ يف اهحاجن ىدم وأ كلفط عضومل اهرييغت دنع


file_20.png

امبرهعضوميفكلفطرارمتسانأتأراذإةلجعمةينوناقعامتساةسلجءارجإبلطتنأةيميلعتلاةقطنمللزوجي،هلاعأانركذامكو

.)25 ةحفصلايفةلجعملاعامتسلااةسلجعجار(.ريغللوأكلفطلةباصإهنعجتني



















31	2017 ليربأ صاخلا ميلعتلا نأشب روملأا ءايلوأ قوقح ليلد
s ةصاخ سرادمب ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ مهلافطأ قاحلإب مهسفنأ ءاقلت نم روملأا ءايلوأ مايق ةيلاولا ةقفن ىلع


هرادقم ديدحتو ضيوعتلا رارق ذاختا تاءارجإ

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

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 ارارق ردصي نأ ةسلجلا لوؤسمل نكمي ،بسانم يناجم ماع ميلعت ةصرف كلفطل مدقت


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 رضحت ملو كلفط مييقتل ططخت اهنأب ايحيحص ايباتك اراعشإ ،ةسردملا نم كلفط لصف لبق ،كيلإ تلسرأ دق ةيميلعتلا ةقطنملا تناك اذإ

.ةهيجو سسأ ىلع نكي مل كفرصت نأ ةمكحملا تررق اذإ
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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
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يوذ بلاطلل ةمدقملا حنملا جماربب روملأا ءايلوأ راعشإ ةصاخلا تاجايتحلاا


راعشلإا ثدحي ىتم

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



دحوتلا ةحنم جمانرب

فلتخم صاخ ميلعت جمانرب ىلإ كلفط لسرت نأ راتخت دق ،جمانربلا اذه بجومبو .دحوتلا ةحنم جمانرب ىلإ مامضنلال لاهؤم نوكت دق ،دحوتلا ةئف نمض صاخلا ميلعتلا تامدخ ىقلتي كلفط ناك اذإ

.هل يدرفلا ميلعتلا جمانرب يف ةحضوملا تامدخلاو ميلعتلا ىلع كلفط هيف لصحي ثيح ،كتماقإ لحم اهل عبتي يتلا ةيميلعتلا ةقطنملا همدقت يذلا كلذ نع


:جمانربلا ىلإ مامضنلال اقحتسم نوكي يكل ةيتلآا طورشلا كلفط يف رفوتت نأ بجيو


.دحوتلاب باصم هنأ تدجو دق كتماقإ لحم اهل عبتي يتلا ةيميلعتلا ةقطنملا نوكت نأ

.هتاءارجإ تيهنأو جمانربلا كلذ ىلع تقفاو دق نوكتو كتماقإ لحم اهل عبتي يتلا ةيميلعتلا ةقطنملا هتعضو يدرف ميلعت جمانرب هل نوكي نأ

.لقلأا ىلع تاونس ثلاث هرمع نوكي نأ بجي

عبرم يف دحوتلا ةحنم جمانرب ةباتكو vog.oiho.noitacude طبارلا اذه ىلع وياهوأب ميلعتلا ةرازول ينورتكللإا عقوملا ةرايز ىجري ،دحوتلا ةحنم جمانرب نأشب تامولعم ىلع علاطلال

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


ةصاخلا تاجايتحلاا يوذل نوسرتيب نوج ةحنم جمانرب

جمانرب ىلإ كلفط لسرت نأ راتخت دق ،جمانربلا اذه بجومبو .ةصاخلا تاجايتحلاا يوذل نوسرتيب نوج ةحنم جمانرب ىلإ مامضنلال لاهؤم نوكت دق ،صاخلا ميلعتلا تامدخ ىقلتي كلفط ناك اذإ

.هل يدرفلا ميلعتلا جمانرب يف ةحضوملا تامدخلاو ميلعتلا ىلع كلفط هيف لصحي ثيح ،كتماقإ لحم اهل عبتي يتلا ةيميلعتلا ةقطنملا همدقت يذلا كلذ نع فلتخم صاخ ميلعت


:ةصاخلا تاجايتحلاا يوذل نوسرتيب نوج ةحنم جمانرب ىلإ مامضنلال لاهؤم نوكي يكل ةيتلآا طورشلا كلفط يف رفوتت نأ بجي


.ةصاخلا تاجايتحلاا يوذ نم هنأ تدجو دق كتماقإ لحم اهل عبتي يتلا ةيميلعتلا ةقطنملا نوكت نأ

.هتاءارجإ تيهنأو جمانربلا كلذ ىلع تقفاو دق نوكتو كتماقإ لحم اهل عبتي يتلا ةيميلعتلا ةقطنملا هتعضو يدرف ميلعت جمانرب هل نوكي نأ

.رشع يناثلا فصلا ىتح لافطلأا ضاير نم اءدب ةسردملا ىلإ باهذلل لاهؤم نوكي نأ

ةباتكو education.ohio.gov طبارلا اذه ىلع وياهوأب ميلعتلا ةرازول ينورتكللإا عقوملا ةرايز ىجري ،ةصاخلا تاجايتحلاا يوذل نوسرتيب نوج ةحنم جمانرب نأشب تامولعم ىلع علاطلال

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



ةيفاضإ تامولعم

.education.ohio.gov طبارلا اذه ىلع وياهوأب ميلعتلا ةرازول ينورتكلإا عقوملا ةرايز ىجري ،ةيساردلا حنملا جمارب نأشب تامولعم ىلع علاطلال


فتاهلا ىلع ةماعلا ريغ ةيميلعتلا تارايخلا بتكم:عم لصاوتلا ىجري ،اهنأشب ةلئسأ يأ حرطل وأ ةيساردلا حنملا جمارب نأشب تامولعملا نم ديزملا ىلع علاطلال .)877( 644 6338 :يناجملا فتاهلا ىلع وأ )614( 466-5743












33	2017 ليربأ صاخلا ميلعتلا نأشب روملأا ءايلوأ قوقح ليلد
file_22.png

file_23.png

file_24.png

file_25.png











education.ohio.gov





