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 البرنامج التعلٌمً المخصص

 

 التعدٌل  ٌوًما 45التجربة التً مدتها    : النوع  / / :  التارٌخ

   :الصف  النوع  / / : تارٌخ المٌالد    :الطالب
 

   :الحً محل اإلقامة
 

   :المبنى   :الحً محل حضور البرنامج
 

   :هاتف المبنى محل حضور البرنامج   :التعلٌمٌة التابعة لمنطقة حضور البرنامج الهٌئة
 

  :المعلم/ موفر الخدمة

 

   الطالب الذي ٌسكن فً هذا العنوان  العالقة

  البرٌد اإللكترونً   االسم

  الهاتف الخلوي  المنزل   العنوان

  العمل  

  الرمز البرٌدي للمدٌنة

 

  الذي يسكن في هذا العنوانالطالب    العالقة

  البرٌد اإللكترونً  االسم

  الهاتف الخلوي  المنزل   العنوان

  العمل  

   الرمز البرٌدي للمدٌنة

 
 

  / /  :تارٌخ استحقاق إعادة التقٌٌم  / /  إلى   / /  من :مدة هذا البرنامج
 

   :الطرٌقة   :تمت مراجعة وسائل الحماٌة اإلجرائٌة بواسطة
 

  / /  :ولً األمر  / /  الطالب :إعالم  / /  :18الحقوق التً تنقل فً سن 
 

 األشخاص الحاضرون فً االجتماع/ المنصب أو العالقة بالطالب

 التوقٌع أو قائمة األسماء التً تفٌد الحضور فً االجتماع ولٌس اعتماد أو قبول البرنامج
 

    

     

  / /  :التارٌخ   :الهٌئةالمدخالت الخطٌة الخارجٌة: االسم/ 

 

 :موافقة ولً األمر على التعدٌل دون االجتماع

   :الشخص المعنً باالتصال بولً األمر

   :أسلوب االتصال

  / /  :تارٌخ الموافقة
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 المستوٌات الحالٌة للتحصٌل الدراسً واألداء الوظٌفً

  نقاط القوة واهتمامات وتفضٌالت هذا الفرد

  

  

  

  بخصوص تعلٌم طفله مخاوف ولً األمر

  

  

  

 . على الفرٌق المعنً بالبرنامج أخذ التالً بعٌن االعتبار عند تطوٌر هذا البرنامج

)فً حالة الطالب الذي ٌعوق سلوكه تعلمه أو  السلوك
تعلم اآلخرٌن، ٌجب التفكٌر فً استخدام التدخالت 
السلوكٌة اإلٌجابٌة ووسائل الدعم واالستراتٌجٌات 

 هة هذا السلوك(األخرى لمجاب

نعم, يمثل السلوك مشكلة وسيتم معالجته في هذا  
 البرنامج.

نعم, يمثل السلوك مشكلة وسيتم تناوله في الخطة  
م السلوك الوظيفي والتدخل المرفقة المعنية بتقيي

 الخاص بالسلوك.

 ال, ال يمثل السلوك مشكلة. 

واللغة خاصة إذا كان الطالب أصم أو ٌعانً  التواصل
 من صعوبة فً السمع.

نعم, يمثل التواصل واللغة مشكلة وسيتم  
 معالجته في هذا البرنامج.

نعم, يمثل التواصل واللغة مشكلة وسيتم تناولها  
في خطة التواصل المرفقة المعنية بالصمم 

 وصعوبات السمع.

 للغة مشكلة.ال, ال يمثل التواصل وا 

)التدخالت أو اإلجراءات أو  االحتٌاجات الصحٌة
 الخدمات المطلوبة من أجل توفٌر التعلٌم(

نعم, تمثل الصحة مشكلة وسيتم معالجتها في هذا  
 البرنامج.

نعم, تمثل الصحة مشكلة وسيتم تناولها في خطة  
 الصحة كجزء من سجالت الطالب الصحية.

 ال, ال تمثل الصحة مشكلة. 
 

)مراعاة احتٌاجات اللغة  اإلنجلٌزٌة عدم إجادة اللغة
 المتعلقة بالبرنامج(

نعم, تمثل عدم إجادة اإلنجليزية مشكلة وسيتم  
 معالجتها في هذا البرنامج.

 ال, ال يمثل عدم إجادة اإلنجليزية مشكلة. 

إذا كان الطالب ٌعانً  براٌلوفٌر طرٌقة احتٌاجات ت
 من إعاقة فً البصر

نعم, مطلوب توفير طريقة برايل وسيتم معالجتها  
 في هذا البرنامج.

 ال, ال حاجة إلى توفير طريقة برايل. 

)الخدمات والبرامج واألجهزة  التقنٌات المساعدة
 المطلوبة الستخدام المناهج التعلٌمٌة العامة(

نعم, مطلوب توفير تقنيات مساعدة وسيتم  
 معالجتها في هذا البرنامج.

 ال, ال حاجة إلى توفير تقنيات مساعدة. 

 ال  نعم  : إلى مواد تعلٌمٌة ٌمكن الوصول إلٌهاهذا الطالب بحاجة 

  معلومات أخرى ضرورٌة لتطوٌر هذا البرنامج

  

  

  

  

بالنسبة للطفل فً مرحلة ما قبل المدرسة، صف تأثٌر   إعاقة هذا الفرد على مشاركته وتقدمه فً المناهج التعلٌمٌة العامة والعواقب األدائٌة لمهارات الطالب.صف تأثٌر 
 .إعاقة هذا الفرد على مشاركته فً األنشطة المناسبة

  

  

  

  

 

   (عاًما 23حتى  4الطلبة فً سن )ب  



3 
 

 للتحصٌل الدراسً واألداء الوظٌفً المستوٌات الحالٌة

 نقاط القوة واهتمامات وتفضٌالت هذا الفرد

  

  

  

 مخاوف ولً األمر بخصوص تعلٌم طفله

  

  

  

 . على الفرٌق المعنً بالبرنامج أخذ التالً بعٌن االعتبار عند تطوٌر هذا البرنامج

)فً حالة الطالب الذي ٌعوق سلوكه تعلمه أو  السلوك
تعلم اآلخرٌن، ٌجب التفكٌر فً استخدام التدخالت 
السلوكٌة اإلٌجابٌة ووسائل الدعم واالستراتٌجٌات 

 األخرى لمجابهة هذا السلوك(

نعم, يمثل السلوك مشكلة وسيتم معالجته في هذا  
 البرنامج.

نعم, يمثل السلوك مشكلة وسيتم تناوله في الخطة  
م السلوك الوظيفي والتدخل المرفقة المعنية بتقيي

 الخاص بالسلوك.

 ال, ال يمثل السلوك مشكلة. 

واللغة خاصة إذا كان الطالب أصم أو ٌعانً  التواصل
 من صعوبة فً السمع.

نعم, يمثل التواصل واللغة مشكلة وسيتم  
 معالجته في هذا البرنامج.

نعم, يمثل التواصل واللغة مشكلة وسيتم تناولها  
ل المرفقة المعنية بالصمم في خطة التواص

 وصعوبات السمع.

 ال, ال يمثل التواصل واللغة مشكلة. 

)التدخالت أو اإلجراءات أو  االحتٌاجات الصحٌة
 الخدمات المطلوبة من أجل توفٌر التعلٌم(

نعم, تمثل الصحة مشكلة وسيتم معالجتها في هذا  
 البرنامج.

نعم, تمثل الصحة مشكلة وسيتم تناولها في خطة  
 الصحة كجزء من سجالت الطالب الصحية.

 ال, ال تمثل الصحة مشكلة. 
 

)مراعاة احتٌاجات اللغة  اإلنجلٌزٌة عدم إجادة اللغة
 المتعلقة بالبرنامج(

نعم, تمثل عدم إجادة اإلنجليزية مشكلة وسيتم  
 معالجتها في هذا البرنامج.

 ال, ال يمثل عدم إجادة اإلنجليزية مشكلة. 

إذا كان الطالب ٌعانً  براٌلوفٌر طرٌقة احتٌاجات ت
 من إعاقة فً البصر

نعم, مطلوب توفير طريقة برايل وسيتم معالجتها  
 في هذا البرنامج.

 ال, ال حاجة إلى توفير طريقة برايل. 

)الخدمات والبرامج واألجهزة  التقنٌات المساعدة
 المطلوبة الستخدام المناهج التعلٌمٌة العامة(

نعم, مطلوب توفير تقنيات مساعدة وسيتم  
 معالجتها في هذا البرنامج.

 ال, ال حاجة إلى توفير تقنيات مساعدة. 

 ال  نعم  : إلى مواد تعلٌمٌة ٌمكن الوصول إلٌهاهذا الطالب بحاجة  
 

  :)تناول المعٌشة والتعلم والعمل( البرنامجتقٌٌمات التحول والمعلومات األخرى المطلوبة لتطوٌر هذا 

 :المعٌشة:  مصادر المعلومات

  

 : المعٌشة:  النتائج

  

  

 :التعلم:  مصادر المعلومات

  

 :التعلم:  النتائج

  

  

 :العمل:  مصادر المعلومات

  

 : العمل:  النتائج

  

  

  (عاًما 32-حتى  24الطلبة فً سن )ب  
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 هذا البرنامج معلومات أخرى ضرورٌة لتطوٌر

  

  

  

  

 .صف تأثٌر إعاقة هذا الفرد على مشاركته وتقدمه فً المناهج التعلٌمٌة العامة والعواقب األدائٌة لمهارات الطالب

  

  

  

  

 .بناء على تقٌٌمات التحول، صف توقعات مرحلة ما بعد الثانوٌة بالنسبة للمعٌشة والتعلم والعمل

 :فٌما ٌتعلق بالمعٌشةتوقعات مرحلة ما بعد الثانوٌة 

  

  

 الخدمات أو األنشطة في هذا البرنامج? هل تعد المعيشة جانًبا يلزم االهتمام به وسيتم معالجته من خالل األهداف أو ال  نعم 

 :توقعات مرحلة ما بعد الثانوٌة فٌما ٌتعلق بالتعلم

  

  

 هل يعد التعلم جانًبا يلزم االهتمام به وسيتم معالجته من خالل األهداف أو الخدمات أو األنشطة في هذا البرنامج? ال  نعم 

 :توقعات مرحلة ما بعد الثانوٌة فٌما ٌتعلق بالعمل

  

  

 ?هل يعد العمل جانًبا يلزم االهتمام به وسيتم معالجته من خالل األهداف أو الخدمات أو األنشطة في هذا البرنامج ال  نعم 

 

 لدراسةمواد ا

 ?ما المتطلبات التً ٌتعٌن على هذا الطالب الوفاء بها حتى ٌتخرج

  

  

 ?ما الوضع الراهن لهذا الطالب فٌما ٌتعلق بهذه المتطلبات

  

  

  /  :تارٌخ التخرج المستهدف )شهر/عام(

 .بحلول تارٌخ التخرج المستهدفالمواد الدراسٌة واألنشطة المطلوبة لتحقٌق توقعات مرحلة ما بعد الثانوٌة وإحراز التخرج 

  

  

  

  

  

  

  

  عاًما( 21-حتى  13ب )الطلبة فً سن 
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  : الهدف رقم

 
   :المجال   :مجال الهدف

 
 التحصٌل الدراسً واألداء الوظٌفً الحالً )نتائج التقٌٌم المبدئً أو آحر تقٌٌم و 

 مقارنة بأقرانه والمعاٌٌر نتائج التقٌٌمات على مستوى المنطقة المتعلقة بهذا الهدف واألداء
 .(فً التعلٌم العام

  

  

  

  

 (.رصد التقدم الخط األساسً )صف أداء الفرد الحالً بمصطلحات ٌمكن قٌاسها باستخدام نفس القٌاس المستخدم مع الهدف السنوي الذي ٌمكن قٌاسه وإجراءات

  

  

  

  

 (.الفرد باألداء( والسلوك )ماذا سٌفعل الفرد( والمعٌار )مستوى األداء المقبولالهدف السنوي الذي ٌمكن قٌاسه: الظروف )متى وكٌف ٌقوم 

  

  

  

  

 إجراءات رصد التقدم )اذكر كٌفٌة قٌاس التقدم المحرز لتلبٌة هذا الهدف، وكل متى 
 (.ٌقاس التقدم، وقاعدة صنع القرار المستخدمة فً النظر فً التغٌٌرات التعلٌمٌة

  

  

  

  

   )المناصب( المسؤول عن الخدماتالمنصب 

 انظر الرسم البٌانً المرفق

 األهداف الرئٌسٌة أو األهداف قصٌرة األجل / التوارٌخ المتوقعة

 التعلٌقات/ مالحظات التقدم/ توارٌخ اإلنجاز )مطلوب للطلبة الخاضعين للتقييم باستخدام معايير التحصيل البديل(

 

 

 

 

 

 

  
 التقدمتقرٌر   الهدف رقم: 

 = تم تلبية هذا الهدف.1

 = تم إحراز التقدم نحو تحقيق الهدف.  يبدو أن الهدف تتم تلبيته بحلول وقت مراجعة البرنامج.2

 = يتم إحراز التقدم نحو تحقيق الهدف ولكن قد ال تتم تلبية الهدف بحلول وقت مراجعة البرنامج.3

 مراجعة هذا البرنامج.   سيتم تغيير االستراتيجيات التعليمية.= التقدم غير كافي لتلبية هذا الهدف بحلول وقت 4

 = ال يبذل الطفل جهًدا على تحقيق هذا الهدف خالل فترة التقرير هذه )قدم شرًحا وافًيا لولي األمر(.5

 / /   1         2         3         4        5 

 / /   1         2         3         4        5 

 / /   1         2         3         4        5 

 / /   1         2         3         4        5 

 / /   1         2         3         4        5 

 / /   1         2         3         4        5 
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 خدمات تعلٌمٌة خاصة

 

( المشاركة والتقدم فً المناهج 3إحراز تقدم نحو تحقٌق أهداف البرنامج، و( 2ٌتم توفٌر خدمات وأنشطة ووسائل دعم تعلٌمٌة خاصة من أجل قٌام الفرد بالتالً: 
ًٌا ومشاركته مع أقرانه و4العامة و ( تحقٌق النتائج المتوقعة فٌما ٌتعلق بالمعٌشة والتعلم 6( المشاركة فً المناهج اإلضافٌة واألنشطة غٌر الدراسٌة و5( تأهلٌه تربو

 .عاًما 25والعمل بعد مرحلة الثانوٌة عند بلوغه سن 

 

 الخدمات

  : دقٌقة لكل     :  الخدمة

  : فً محٌط التعلٌم الخاص  : فً محٌط التعلٌم العام

  : موفر الخدمة  / /  :تارٌخ البدء

  :  وصف الخدمة

  

  

  

 

 أو وسائل الدعماألنشطة 

  : النشاط أو وسٌلة الدعم

  : الوقت المتاح ومدى التكرار

  : موفر الخدمة  / /  :تارٌخ البدء

  :  وصف النشاط أو وسٌلة الدعم

  

  

  

 

 الخدمات المستقبلٌة

  : الخدمة

   :تارٌخ البدء

   :موفر الخدمة

   :إجمالً الوقت

   :الٌومالوقت المحذوف من التعلٌم العام فً 

  : الوصف

  

  

  

 

  : إجمالً الدقائق المحذوفة من التعلٌم العام فً الشهر   : الدقائق فً الٌوم الدراسً
ERL211% =  : % باإلضافة إلى الوقت فً التعلٌم العام : : المحذوف من التعلٌم العام% 
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 تابع الخدمات التعلٌمٌة الخاصة

 ?الممتد هل مطلوب توفٌر خدمات العام الدراسً

  ال  نعم 

احتٌاجات العام الدراسً  فً حالة اإلجابة بنعم، حدد األهداف التً تتطلب خدمات العام الدراسً الممتد وصف الخدمات. فً حالة اإلجابة بال بسبب تعذر الوقوف على
 .الممتد الممتد فً ذلك الحٌن، اذكر متى سٌحدث األخذ فً االعتبار العام الدراسً

  

  

  

 ?هل مطلوب خدمات نقل متخصصة متعلقة باإلعاقة

 ال   نعم 

 .صف الخدمات، في حالة اإلجابة بنعم

 طريق خاص )خارج منطقة الحضور العادية أو وسائل نقل غير متوفرة بناء على المسافة التي تبعد عن المدرسة 

  أخرى   مركبات ذات تجهيزات خاصة  خدمات للحضور 

 ٌتطلب هدف )أهداف( —مصّمم خصًٌصا   اشرح أدناه —معدل   عام   :تربٌة بدنٌة

  

  

 ?هل سٌشارك هذا الطالب فً التقٌٌمات على مستوى المنطقة

 ال   نعم 

  ?التقدم السنوي الكافً لهذا الطالبفً حالة اإلجابة بنعم، هل ٌأخذ الفرٌق المعنً بهذا البرنامج تقٌٌم أٌوا البدٌل فً االعتبار الستخدامه مع التقٌٌم المعنً ب

 :نعم. في حالة نعم, أجب األسئلة التالية . نعم   ال 

 ?  هل يعاني هذا الطالب من إعاقة معرفية كبيرة ال  نعم 

هل يتلقى هذا الطالب تعليمات حول العناصر الضرورية المحورية الخاصة بوالية أيووا والمطابقة لمعايير  ال  نعم 

 ?أيوا المحورية ولكنها تتسم بأنها أقل عمًقا وتعقيًدا

هل هذا الطالب بحاجة إلى تعليمات شاملة مباشرة ومخصصة ووسائل دعم مساعدة إلحراز تقدم يمكن  ال  نعم 

 ?  ف الدراسي والعمرقياسه في المناهئج المناسبة للص

 ?كٌف سوف ٌشارك هذا الفرد فً التقٌٌمات على مستوى المنطقة لتحقٌق تقدم سنوي كافً

 تقييمات أيوا البديلة   التقييمات القياسية )تقييمات والية أيوا( 

   :هل سوف ٌشارك هذا الطالب فً التقٌٌمات القٌاسٌة )تقٌٌمات أٌوا(

 دون تعدٌالت   مع تعدٌالت  :سٌتم توفٌر التقٌٌم القٌاسً

 إذا كان مع تعدٌالت، اشرح التعدٌالت الالزمة لقٌاس التحصٌل الدراسً واألداء الوظٌفً

  

  

   :الطالب فً تقٌٌمات أٌوا البدٌلةفً حالة مشاركة هذا 

 ?لماذا ال ٌمكن للفرد المشاركة فً التقٌٌم العام

  

  

  ?  لماذا ٌعتبر هذا التقٌٌم البدٌل مناسًبا لهذا الطالب

  

  :سٌتم توفٌر التقٌٌمات على مستوى المنطقة الخاصة بالتقدم السنوي الكافً

 من خالل تقييم بديل  دون تعديالت  مع تعديالت 

 إذا كان مع تعدٌالت، اشرح التعدٌالت الالزمة لقٌاس التحصٌل الدراسً واألداء الوظٌفً
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 اعتبارات إضافٌة

 ?هل سٌتلقى هذا الفرد كل الخدمات التعلٌمٌة الخاصة فً بٌئات التعلٌم العام

  ال  نعم 

  : فً حالة اإلجابة بال، فسر

  

  

 ?ألقرانه غٌر المعاقٌن سوف ٌشارك هذا الفرد فً أنشطة غٌر دراسٌة مع أقران غٌر معاقٌن وتتوفر لدٌه نفس الفرصة للمشاركة فً األنشطة خارج المنهج التً تتوفرهل 

  ال  نعم 

  : فً حالة اإلجابة بال، فسر

  

  

 ?ممكن أن يقبل فيها لو كان غير معاق هل سوف يقبل هذا الفرد في المدرسة التي ال  نعم 

  : فً حالة اإلجابة بال، فسر

  

  

 .حالة اإلجابة بنعم, أرفق األجوبة بأسئلة المدرسة الخاصة هل يذهب هذا الفرد إلى مدرسة خاصة?  في ال  نعم 
 

 تقارٌر التقدم

 :مرات فً العام.  سوف نرسل إلٌك    سوف ٌتم إخطارك بتقدم طفلك فً البرنامجولً األمر:  

 نسخ محدثة من صفحات هدف البرنامج  تقرير البرنامج معه بطاقات التقرير وتقارير التقدم 
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 أسئلة إعادة التقٌٌم

 
 ?ما التقدم الذي أحرزه الطالب مقارنة بأقرانه أو المعاٌٌر المتوقعة منذ التقٌٌم األخٌر .2

  

  

  

  

  

 ?الذي ال ٌزال موجوًدا بٌن أداء الطالب وأداء أقرانه أو المعاٌٌر المتوقعة -إن وجد  -ما التفاوت  .3

  

  

  

  

  

 ?ما األدلة الموجودة التً تفٌد استمرار حاجة الطالب إلى تعلٌم خاص وخدمات ذات صلة حتى ٌنجح .4

  

  

  

  

  

على التعلٌم الخاص والخدمات ذات الصلة لتمكٌن الطالب من تلبٌة أهداف البرنامج والمشاركة فً مناهج التعلٌم العام ما اإلضافات أو التعدٌالت المطلوب إجراؤها  .5
 ?على النحو المناسب

  

  

  

  

  

 ?5-2هل ما زال الطالب ٌستحق الخدمات التعلٌمٌة الخاصة بناء على المعلومات الواردة فً األسئلة  .6

  

  

  

  

 ?سوف ٌفكر الفرٌق المعنً بالبرنامج فً إنهاء الخدمات التعلٌمٌة الخاصة للطالبتحت أي ظروف  .7

  

  

  

  

  
 


