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EVALUATION 

 تقییمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة
 2019أغسطس 

ھذه  قبل أن یتمكن الطفل من البدء في تلقي خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، یجب تقییم الطفل لتحدید ما إذا كان مؤھالً للحصول على
یعاني من إعاقة ما ویحتاج إلى تعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. والتقییم مھم كذلك الخدمات أم ال. ویساعد التقییم في تحدید ما إن كان الطفل 

 لتحدید التعدیالت على التدریس، والخدمات، عالوة على أنھ یدعم احتیاجات الطفل للنجاح.

 

 التقییم المبدئي 

 كیف أطلب تقییًما؟ 

 االحتیاجات الخاصة، فبإمكانك أن تطلب تقییًما باستخدام الخطوات التالیة:إن اعتقدت أن طفلك قد یحتاج إلى خدمات تعلیم لذوي 

 كتابة برید إلكتروني أو خطاب تطلب فیھ تقییم طفلك؛ •
 إدراج التاریخ واسم طفلك بالكامل واسمك واألسباب وراء احتیاج طفلك للتقییم ومعلومات االتصال بك؛ •
شار. إرسال البرید اإللكتروني أو الخطاب إلى معلم طفلك، أو مدیر التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، أو مدیر المدرسة، أو المشرف، أو المست  •

 ویمكنك أیًضا إرسال برید إلكتروني لكل ھؤالء األفراد؛  
 ؛ موتاریخ ھذه المراسلة مھاالحتفاظ بنسخة من البرید اإللكتروني والخطاب لنفسك.  •
 قراءة نموذج الخطاب الموجود في نھایة صحیفة الوقائع ھذه. •

، وتجعلھ "متاًحا بسھولة" حتى )Consent Form)-PTEالموافقة  -بعد إرسال الخطاب أو البرید اإللكتروني، یجب أن تقدم المدرسة نموذج إذن التقییم 
سیشرح ھذا النموذج أسباب التقییم وأي سجالت أو تقاریر ستستخدمھا المدرسة، وأنواع . انقر ھنا حتى تحصل على نسخة  من ھذا النموذج iتقوم بتوقیعھ.

لن تبدأ المدرسة التقییم إال بعد    أیام. 10الموافقة في غضون  -لمدرسة إن لم تتسلم نموذج إذن التقییم تحقق مع ااالختبارات التي ستجریھا المدرسة. 
 ii. توقیعك النموذج

 10الموافقة في غضون  -ویمكنك كذلك أن تطلب تقییًما شفھًیا من معلم أو مسؤول إداري. ومن الضروري أن تقدم المدرسة لك نموذج اإلذن بالتقییم 
 ومع ذلك، فنحن نوصي بشدة أن تطلب التقییم كتابیًا وبالتالي یكون لدیك تسجیالً للتاریخ الذي طلبت فیھ التقییم.  iiiأیام.

انقر ھنا للحصول على الموافقة فیما یتعلق بالتقییم المبدئي مع "إخطار اإلجراءات الوقائیة" الذي یوضح حقوقك.  -یجب أن یُرفق نموذج اإلذن بالتقییم 
 .نموذج إخطار اإلجراءات الوقائیة

إشعار الموافقة، یجب أن تطلب تفسیًرا لرفضھا تقدیم النموذج. اطلب من المدرسة أن تعطیك نموذج  -إذا رفضت مدرستك أن تقدم نموذج اإلذن بالتقییم 
الذي یشرح أسباب رفضھا تقدیم نموذج اإلذن بالتقییم وإجراء  )NOREP/PWNتحدید المستوى التعلیمي الموصى بھ أو اإلشعار الكتابي المسبق (

 لدیك حق االعتراض على أي رفض لتقییم طفلك. التقییم المطلوب. 

  

https://www.pattan.net/Forms/PERMISSION-TO-EVALUATE-CONSENT-FORM-School-Ag
https://www.pattan.net/Forms/PROCEDURAL-SAFEGUARDS-NOTICE-School-Age
https://www.pattan.net/Forms/PROCEDURAL-SAFEGUARDS-NOTICE-School-Age
https://www.pattan.net/getmedia/a44badbe-44bd-439a-891a-9c99d56bd14b/NOREP_RC_ANN082609_2
https://www.pattan.net/getmedia/a44badbe-44bd-439a-891a-9c99d56bd14b/NOREP_RC_ANN082609_2
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 ھل یمكن ألي شخص آخر أن یطلب إجراء تقییم لطفلي؟

لذوي االحتیاجات الخاصة . فالمدرسة ملزمة   نعم. یمكن أن تطلب المدرسة تقییم طفلك إن اعتقد موظفوھا أن طفلك قد یكون بحاجة إلى خدمات تعلیم
یجب أن تتأكد المدرسة أیًضا  iv  بتحدید األطفال الذین قد یكونون بحاجة إلى خدمات تعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. ویطلق على ھذا األمر "إیجاد طفل".

. إن كانت المدرسة ترغب vمن فھم األسر لحقوق أطفالھم في الحصول على التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة ودور أولیاء األمور المھم في ھذه العملیة 
 viموافقة. -في تقییم طفلك للمرة األولى، فیجب أن ترسل لك نموذج إذن بالتقییم 

 لدي رغبة في أن تجري المدرسة تقییًما لطفلي؟ لم یكنماذا لو 

ولكن ھناك بعض الحاالت الخاصة المسموح فیھا للمدرسة بتقییم طفل حتى وإن  viiبشكل عام، یعود القرار النھائي لك في إن كان سیتم تقییم طفلك أم ال.
عالوة على  viiiلسة استماع وتحصل على إذن من مسؤول الجلسة.كان ذلك ضد رغبة ولي األمر. وإذا رغبت المدرسة في القیام بذلك، فیجب أن تطلب ج

سرة لشخص آخر  ذلك، فقد تفقد الحق في اتخاذ ھذا القرار إن كان طفلك مودًعا في نظام األطفال والشباب. في ھذه الحالة، یمكن أن یمنح قاضي محكمة األ
 ixالحق في الموافقة على إجراء تقییم مبدئي.

. یجب وضع برنامج تعلیم فردي قبل بدء ن الموافقة على إجراء تقییم والموافقة على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصةھناك اختالف بیمالحظة: 
 xالخدمات. في حالة عدم موافقتك على برنامج التعلیم الفردي، لن تستطیع المدرسة أن تبدأ خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة.

 المدرسة تقییم طفلي؟ماذا لو رفضت 

یفسر قرارھا بعدم اختبار طفلك أو  -إشعار تحدید المستوى التعلیمي الموصى بھ أو اإلشعار الكتابي المسبق  -یجب أن ترسل إلیك المدرسة إشعار كتابي 
قرار بطلب الوساطة أو تقدیم شكوى إلى في حالة حدوث ذلك، یمكنك االعتراض على ال xiقرارھا بأن طفلك غیر مؤھل للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة.

ھذه مكتب استئنافات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة أو طلب جلسة استماع بخصوص التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. یمكنك معرفة المزید عن 
بمركز قانون التعلیم. إذا انتھكت المدرسة قاعدة قانونیة  حل الخالفات المتعلقة بالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة )(ELCالخطوات في صحیفة وقائع 

یوًما إلجراء التقییم أو إعادة التقییم، یمكنك تقدیم شكوى إلى مكتب التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة التابع  60ي البالغ واضحة، بما في ذلك اإلطار الزمن
)BSE إلدارة التعلیم بوالیة بنلسفانیا (xiiPennsylvania).(  من المعلومات حول كیفیة تقدیم شكوى.انقر ھنا لمزید 

ذه إذا تبین أن طفلك مؤھل للحصول على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة بعد إجراء التقییم، وكان على الطفل االنتظار للحصول على ھ
یوًما، فعلیك أن تطلب خدمات تعلیمیة تعویضیة  60الخدمات ألن المدرسة لم تجر التقییم أو أخفقت في استكمالھ خالل اإلطار الزمني المطلوب البالغ 

 (خدمات تعویضیة) عن كل ساعة من كل یوم لم یتلقى فیھا طفلك تعلیم عام مناسب ومجاني. تھدف ھذه الخدمات إلى مساعدة طفلك في مالحقة أو 
 تعویض الوقت الذي لم یحصل فیھ طفلك على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة.

 یحدث بعد أن أقدم نموذج الموافقة على التقییم وتوافق المدرسة على إجراء التقییم؟ماذا 

 یحدد المخطط الموضح أدناه العملیة التي یجب اتباعھا بموجب قانون الوالیة والقانون الفیدرالي إلجراء تقییم.

  

https://www.elc-pa.org/wp-content/uploads/2019/08/Resolving-Special-Ed-Disagreements-Rev-Aug-2019.pdf
http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process/
http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process/
http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process/
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  CFR 300.304 23یجب إجراء ھذا التقییم باللغة األم للطفل أو بطریقة تواصل أخرى "إال إذا كان واضًحا عدم إمكانیة ذلك ..." •
(c)(ii).  

یوقع ولي األمر على 
 الموافقة على التقییم

 یبدأ التقییم*
"مھنیون مؤھلون"، قد یكون من ضمنھم اختصاصي علم النفس مدرسي أو أخصائي نطق أو یبدأ 

 معلمین أو اختصاصیین، االختبار وجمع البیانات عن الطفل

اختبار مھارات  اختبار قدرات اختبار حركة اختبار لغة اختبار أكادیمي
 اجتماعیة

 مدخالت ولي األمر مدخالت المعلم مصادر خارجیة

 )ERتقریر التقییم (
، یجب أن تعطیك المدرسة تقریر التقییم، الذي یتضمن نتائج من التقییم یوًما من الموافقة 60في غضون 

وتوصیات لطفلك. وسینص تقریر التقییم على إن كان طفلك مؤھالً للحصول على التعلیم لذوي االحتیاجات 
 الخاصة أم ال.

 )IEPبرنامج التعلیم الفردي (اجتماع 
إن كان طفلك مؤھالً للحصول على التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، فیجب أن تعد المدرسة برنامج تعلیم فردي وھو عبارة عن 

من تقریر التقییم. یجب أن یُستخدم تقریر التقییم في إعداد برنامج تعلیم فردي.  یوًما 30في غضون خطة سنویة لتعلیم طفلك، 
والوالدان طرف مھم في ھذه العملیة ویجب الحصول على موافقتھما من أجل بدء أي خدمات تعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. 

 من الموافقة. أیام 10في غضون لتعلیم الفردي یجوز لك الموافقة على بعض الخدمات ورفض البعض اآلخر. وسیتم تنفیذ برنامج ا
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 كیف یقرر فریق التقییم إن كان طفلي سیحصل على برنامج تعلیم فردي أم ال؟

 :سؤالین سیجیب فریق التقییم على 

 ھل لدى طفلك إعاقة؟  .1

فالفحص الطبي لإلعاقة  xiiiنوًعا مختلفًا من اإلعاقات التي تؤھل طفلك للحصول على خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. 13یحدد القانون 
) ال یؤھل طفلك تلقائیا للحصول على التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. ال یمكن أن یتأھل (ADHD)(مثل التوحد وقصور االنتباه وفرط الحركة 

على سبیل المثال، قد  الطفل للحصول على التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة إن كانت مشكالت التعلم لدیھ ناجمة عن شيء آخر خالف اإلعاقة. 
 xivیعاني الطفل من صعوبات ألنھ لم یحصل على تعلیم مناسب في القراءة والریاضیات.

 وبسبب ھذه اإلعاقة، ھل یحتاج طفلك إلى تعلیم مصمم بشكل خاص وخدمات ذات صلة؟ .2

ن المنھج العادي) بسبب إعاقتھ. یجب أن تفكر ) (تعلیم لیس جزًءا مSDIسیقرر فریق التقییم إن كان طفلك یحتاج إلى "تعلیم مصمم بشكل خاص" (
 والتي ال تعد جزًءا من المنھج العادي. وما ھي التغییرات التي ستساعده على التعلمفیما یحتاج طفلك أن یتعلمھ 

 .إن كانت إجابة السؤالین ھي نعم، فسیكون طفلك مؤھالً للحصول على التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة وبرنامج تعلیم فردي

 

 نقاط مھمة حول تقییمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة

 ھناك نقاط مھمة عدیدة یجب أن تعرفھا إن كنت تسعى إلجراء تقییم لطفلك: 

إلجراء التقییم. والجداول الزمنیة متطلبات أساسیة. عندما تطلب تقییًما، یكون  قائمة انتظارال یمكن أن تخبرك المدرسة بأنھا تضع طفلك على  •
) تعطیك إشعاًرا مكتوبًا بأسباب 2الموافقة حتى توقع على الموافقة بإجراء التقییم؛ أو  -) تعطیك نموذج اإلذن بالتقییم 1أمام المدرسة خیارین: 

 الجداول الزمنیة. ویمكنك الموافقة على تمدید xvعدم ضرورة التقییم.
 xvi. ال یمكن أن یُطلب منك الدفع ألي طرف في التقییم.مجاني والتقییم  •
أو باللغة التي ستؤدي إلى أكثر النتائج دقة. یجب أن یأخذ التقییم في االعتبار كذلك الخلفیة الثقافیة  باللغة األم لطفلكویجب أن یُجرى التقییم  •

 xviiریًا أو ثقافیًا.لطفلك حتى ال یكون االختبار متحیز عنص
 xviiiال یمكن الختبار واحد أن یحدد إن كان طفلك لدیھ إعاقة أو بحاجة إلى تعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. •

 

 ماذا إن انتقل طفلي إلى منطقة تعلیمیة أخرى قبل إجراء التقییم المبدئي؟

یوًما تقویمیًا إلنھاء التقییم إن انتقل الطفل إلى منطقة تعلیمیة جدیدة قبل إتمام  60تظل نفس الجداول الزمنیة مطبقة. قد ال یكون أمام المدرسة أكثر من 
یجب أن تقوم  xxومع ذلك، یمكن أن یتاح للمدرسة مزید من الوقت إن وافقت على ذلك، وتعمل المدرسة على إتمام األمر بشكل سریع. xixالتقییم المبدئي.

ویجب مشاركة سجالت طفلك سریعًا بین المدرستین. في بعض  xxiالمدرستان القدیمة والجدیدة بتنسیق االختبار لتقییم الطفل في أسرع وقت ممكن.
ك د تطلب المدرسة الجدیدة وقتًا إضافیًا لتكرار بعض االختبارات، مستعینة بفریق المھنیین الخاص بھا. ویجب أن تحصل المدرسة على موافقتالحاالت، ق

 لتمدید الموعد النھائي إلتمام التقییم.
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 إعادة التقییم 

 حالما یحصل طفلي على برنامج تعلیم فردي، متى یجب إعادة تقییم طفلي؟

 سنوات إال إذا 3إعادة تقییم كل طفل یحصل على تعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة كل یجب 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

تغیرت إعاقة فكر جیدًا قبل أن مواصلة ("التنازل عن") إعادة التقییم الذي یجرى كل ثالثة سنوات. فثالثة سنوات مدة طویلة في حیاة الطفل. حتى وإن 
التغیرات أنھ یجب تنقیح برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل باستخدام معلومات الطفل، فقد تتغیر احتیاجاتھ ونقاط قوتھ وضعفھ وسلوكھ. توضح ھذه 

 أحدث.

في بنسلفانیا، یمكن  xxiiكذلك ال یجب على المدرسة إجراء إعادة تقییم للطفل إن لم یعد مؤھالً للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة بسبب التخرج أو العمر.
عند ھذه المرحلة، یجب أن تعطي  xxiiiعاًما. 21حتى الفصل الدراسي الذي یبلغ فیھ الطالب حتیاجات الخاصة للطالب أن یحصلوا على التعلیم لذوي اال

د المرحلة  المنطقة التعلیمیة للطالب ملخًصا كتابیًا بتحصیلھ الدراسي وأدائھ الوظیفي، عالوة على توصیات بشأن كیفیة تحقیق التلمیذ أھداف ما بع
 xxivالثانویة.

" والتي تحدد التسھیالت 504طفلك یخطط لاللتحاق بكلیة أو برنامج فني/مھني، فسیساعد التقییم الحدیث في اإلعالم "بخطة تكییف طبقًا للفقرة إن كان 
خدمات تعلیم ، الوقت الممتد لالختبارات). ال ینطبق حق طفلك في برنامج تعلیم فردي و مثلوالخدمات التي قد یحتاجھا طفلك في برامج ما بعد الثانویة (

 لذوي االحتیاجات الخاصة على ھذه البرامج.

  

اتفقت المدرسة وولي األمر كتابیًا على إن إعادة 
 عدم إعادة التقییم التقییم غیر ضروریة

على  كل عامینیجب أن تجرى إعادة التقییم  لدى الطفل إعاقة ذھنیة
 األقل 

استبعاد برنامج  قبلیجب أن تحدث إعادة التقییم  المدرسة أن الطفل لم تعد لدیھ إعاقةتعتقد 
 التعلیم الفردي الخاص بالطفل

طلب ولي األمر إجراء إعادة تقییم بناًء على 
 عدم التقدم أو تغیر االحتیاجات

قد تحدث إعادة تقییم قبل إعادة التقییم التي 
ولكن لیس أكثر من تُجرى كل ثالث سنوات، 

 مرة واحدة كل سنة
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 ماذا یجب أن یقرر إعادة التقییم وكیف؟

 ھناك أغراض عدیدة إلعادة التقییم:

 

م المدرسي یتبدأ عملیة إعادة التقییم بمراجعة فریق برنامج التعلیم الفردي لمعلومات عن الطفل. وقد یتضمن ذلك درجات نظام والیة بنسلفانیا للتقی
)PSSAفي  ) وبطاقات كشوف الدرجات وتقاریر مراقبة التقدم المحرز. یجب أن یقرر الفریق ما ھي المعلومات اإلضافیة المطلوبة إلعادة التقییم، بما

لدیھ إعاقة جدیدة أم ال، یمكنك كذلك أن تطلب اختبارات معینة إن كانت لدیك مخاوف بشأن إن كان طفلك  xxvذلك االختبارات والمقابالت وعینات العمل. 
 وبمجرد جمع ھذه المعلومات، سیقدم الفریق تقریر إعادة تقییم. xxviعاًما وأكثر. 14أو إن كان یحقق تقدًما أم ال، أو لتحدید خطة انتقال لألطفال البالغین 

 للحصول على نموذج مشروح لتقریر إعادة التقییم من إدارة التعلیم بوالیة بنسلفانیا. ھناانقر 

 

 ماذا لو رفضت المدرسة تقییم طفلي أو ماذا لو رفضنا التقییم؟

ي موصى بھ، وھو إشعار كتابي یفسر قرارھا بعدم اختبار طفلك أو قرارھا بما إن كان طفلك  یجب أن ترسل إلیك المدرسة إشعار تحدید مستوى تعلیم
" إذا رفضت اختبارات المدرسة وتقییمھا، یمكنك أن تطلب " xxviiمؤھالً للتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة أم ال. وھو  IEE)(.xxviiiتقییًما تربوًیا مستقالً

یف تقییم تقییم یجریھ ُمقیم مؤھل، مثل اختصاصي علم النفس مدرسي معتمد غیر معین بالمدرسة. وفي حین أن المنطقة التعلیمیة غیر ملزمة بدفع تكال
 تربوي مستقل، فإن العدید من المناطق التعلیمیة تفعل ذلك لضمان حصول الطفل على الخدمات التي یحتاجھا ولحل أي نزاع. 

حدوث ذلك، یمكنك االعتراض على قرار المدرسة بعدة طرق مختلفة: طلب الوساطة، أو تقدیم شكوى إلى مكتب استئنافات التعلیم لذوي  في حالة
 .ھنااالحتیاجات الخاصة، أو طلب جلسة استماع بخصوص التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة. یمكنك معرفة المزید عن ھذه الخطوات 

  

 لماذا تتم إعادة التقییم؟

لمعرفة إن كان الطفل ال 
یزال بحاجة إلى برنامج 

 تعلیم فردي

لتقریر إن كان الطفل 
 یحقق تقدًما

لمعرفة إن كانت ھناك 
حاجة إلجراء تغییرات 
على برنامج التعلیم 

 

لمعرفة احتیاجات الطفل 
 الحالیة

ألخذ إعاقة جدیدة في 
 االعتبار

https://www.pattan.net/Forms/Reevaluation-Report
https://www.elc-pa.org/wp-content/uploads/2019/08/Resolving-Special-Ed-Disagreements-Rev-Aug-2019.pdf
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لذوي االحتیاجات إذا انتھكت المدرسة قاعدة قانونیة واضحة، مثل اإلطار الزمني إلجراء التقییم أو إعادة التقییم، یمكنك تقدیم شكوى إلى مكتب التعلیم 
 انقر ھنا لمزید من المعلومات حول كیفیة تقدیم شكوى. xxixالتابع إلدارة التعلیم بوالیة بنلسفانیا.الخاصة 

خدمات ألن المدرسة لم تجر التقییم خالل المدة  إن أصبح طفلك مؤھالً لخدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة وكان علیھ االنتظار للحصول على ھذه ال
كان  المطلوبة أو أنھا قررت أن الطفل غیر مؤھل، فیجب أن تطلب خدمات تعلیمیة تعویضیة لمساعدة طفلك على اللحاق بما فاتھ خالل الفترة التي 

 محروًما فیھا من الخدمات. 

 
، ومخصصة لضمان حصول جمیع األطفال (Pittsburgh) وبیتسبرغ (Philadelphia)یر ھادفة للربح، لھا مكاتب في فیالدلفیا مركز قانون التعلیم في والیة بنسلفانیا ھو منظمة قانونیة غ

حقوق األطفال الذي لم  ومن خالل التمثیل القانوني، وتقاضي األثر (التقاضي االستراتیجي)، والتدریبات، وتأیید السیاسة، یعمل مركز قانون التعلیم على تحسین في بنسلفانیا على تعلیم عام جید. 
رة شؤون قضاء األحداث والرعایة البدیلة، واألطفال ذوي اإلعاقة، یحصلوا على قدر كاِف من الخدمات، بما فیھم األطفال الذین یعیشون في فقر، واألطفال الملونین، واألطفال في أنظمة إدا

، واألطفال الذین یعانون من التشرد وفقدان )(LGBTQومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة، والطالب المثلیین، والمثلیات، ومزدوجي الجنس، والمتحولین جنسیًا، والذین لم یقرروا میولھم الجنسیة بعد 
  المأوى.

 
، فاتصل بخط وضع معین، لقانون على مركز قانون التعلیم بیانًا عاًما للقانون. ومع ذلك، كل وضع مختلف عن الوضع اآلخر. إذا كانت ال تزال ھناك تساؤالت عن كیفیة تطبیق ا تقدم مطبوعات

أو -(بیتسبرغ)  2120-258-412(فیالدلفیا) أو    6970-238-215أو اتصل على pa.org/contact-www.elcیرجى زیارة -المساعدة بمركز قانون التعلیم للحصول على المعلومات والمشورة 
 اتصل بمحاِم آخر من اختیارك. 

 
 

i   22 Pa. Code § 14.123(c) 
ii  34 C.F.R. § 300.300(a)(1)(i) 
iii  22 Pa. Code 14.123(c) 
iv  34 C.F.R. § 300.111; 22 Pa. Code § 14.121 
v   34 NYCRR § 300.322 
vi  34 C.F.R. § 300.300(d)(1)() 
vii  34 C.F.R. § 300.300(a)(1)(i) 
viii  34 C.F.R. § 300.300(a)(3)(i) 
ix   34 C.F.R. § 300.300(a)(2)(iii) 
x   34 C.F.R. § 300.300(b)(4)(ii) 
xi  34 C.F.R. § 300.503(b) 
xii  34 C.F.R. § 300.153 
xiii  34 C.F.R. § 300.8 
xiv  34 C.F.R. § 300.306(b)(1) 
xv  22 Pa. Code § 14.123(c) 
xvi  34 C.F.R. § 300.17 
xvii  34 C.F.R. § 300.304(c)(1)(i) 
xviii  34 C.F.R. § 300.304(b)(2) 
xix  34 C.F.R. § 300.301(d)(2) 
xx  34 C.F.R. § 300.301(e) 
xxi  34 C.F.R. § 300.323(g)(2) 
xxii  34 C.F.R. § 300.305(e)(2) 
xxiii  22 Pa. Code § 12.1(a) 
xxiv  34 C.F.R. § 300.305(e)(3) 
xxv  34 C.F.R. § 300.305(a)(2) 
xxvi  34 CFR § 300.43 
xxvii  34 C.F.R. § 300.503(b) 
xxviii 34 CFR § 300.502 
xxix 34 C.F.R. § 300.153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process/
http://www.elc-pa.org/contact
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 خطاب طلب تقییم مبدئي بخصوص التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة

 (اسمك)   
 (العنوان)   
 (رقم الھاتف) (اختیاري)   
 اإللكتروني) (اختیاري)(البرید    
 

    التاریخ:

 الموضوع: طلب لتقییم التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة 

 سیادة مدیر المدرسة ____________________________،
 

 ولي أمر _________________________________، وتاریخ میالده _______________.أنا 

وبالتالي أطلب تقییًما شامالً لتحدید إن كان بحاجة إلى خدمات التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة، وإن كان  لم یؤد طفلي في المدرسة بشكل جید، 
 كذلك، فما الخدمات التي یحتاجھا.

أرغب في المشاركة مع موظفي المدرسة في تقریر االختبارات المطلوبة وماھیة المعلومات الخاصة بطفلي التي یجب جمعھا. أود أن أعرف متى  
 سیتم إجراء االختبارات (إن وجدت)، وإن كان سیتم ترتیب أي اجتماعات حتى أتمكن من حضورھا.

(غیر متضمنة أشھر الصیف) من استالم المنطقة  یوًما تقویمیًا 60أتفھم أن التقییم یجب أن یكتمل، وأنھ سیتم تسلیمي تقریر مكتوب، في خالل 
 الموافقة موقع مني. أود أن (اختر واحدًا مما یلي): -التعلیمیة لنموذج اإلذن بالتقییم 

أیام بحد أقصى، وبالتالي یمكننا أن   10موافقة حتى أوقعھ في أسرع وقت ممكن، ولكن في خالل  -تمنحني المدرسة نموذج إذن بالتقییم  �
 نبدأ العملیة.

 أذھب إلى المدرسة وأوقع النموذج على الفور.  �

ت متعلقة بھذا الطلب، یرجى االتصال بي على الرقم التالي ___________________________ أو إرسال  إن كان لدیك أیة أسئلة أو مشكال
 برید إلكتروني على ______________________. شكًرا لكم.

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر،
 

 اسمك ____________________________

 

 الخاصة نسخة إلى: مدیر التعلیم لذوي االحتیاجات

 
یام شخص ما بتوقیعھ لك، أو أن ترسلھ بالبرید المسجل  احتفظ بنسخة من ھذا الخطاب في سجالتك. ننصحك بأن ترسل ھذا الخطاب بالبرید اإللكتروني أو تسلمھ بالید إلى مدیر المدرسة وتتأكد من ق

 حتیاجات الخاصة بالمنطقة التعلیمیة التي تتبعھا أو بالمدرسة المستقلة التي تتبعھا.المصحوب بعلم الوصول. یجب كذلك أن ترسل نسخة منھ إلى مدیر التعلیم لذوي اال 
 


