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 بیتكال اذھ يف ةمدختسمال تحاطلصمال

 نوناق بجومب قھوقح یھلإ لَق ُنت يذلاو ،اًماع )18( رشع یةنامث نع هرمع لقی ال يذال ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم غلابال بلالطا بھ دَصُقیو :دشارال بالطلا
,Act ( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت IDEAIndividuals with Disabilities(،ةیونانقةایصوھلیعسلیو. 

 تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق اھب ِجُوی يتلا تاطارتشالا نم ھنیعب طشر يأل ةیمیلعت ةارإد يأ كاھتنا نأشب مَّد ُقت ىوعد يأ اھب دَص ُقیو :ىوعدلا
 ا ًارمر حلطصملا اھذ مَخدت ُسیو .ةصاخال تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةیالوال يف ةمدتعملا عداوقلاو نیناوقلا نم ةعداق وأ نوناق يأ وأ )IDEA( ةصاخلا
 .اھیف قیقحتلا اد َ ُری يتلا ةصاخال تاجایتحالا يوذ میلعتب ةصلال تاذ ىواكشلا ةیوست تااءرجإ يف ا ًكرارتو

 حلطصم وھو ؛)Admission, Review, Dismissal( لصفلوا ةعجامرلوا لوبقلاب ةینعملا ةنجللا اھب دَص ُقیو ):ARD( لصفلاو ةعجارملاو لوبقلا ةنجل
,Individualized Education Program( صَّصخُملا يمیلعتلا جمانربلا نوعضی نیلذا دافرألا نم عةومجم ىلإ اسسكت ةیالو يف ھب را ُشی IEP( لكل 

 .)IEP Team("صَّصخُملا يمیلعتال جمانربلا قیفر" مساب ًاعمج ادفرألا الءؤھ ىلإ يلافدرال نوناقال ریِ ُشیو .ةصاخال تاجایتحالا يوذ ةبلطلا نم بلاط
 .كلذ ةجاحلا تضتقا نإ ،ھسفن ينعملا بلاطلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةودصقملا ةیمیلعتلا ةاردإلا يفظوم نم عضبو ،ينعملا بلاطلا رمأ يلو نم ةنجلال هھذ فلأتتو

 ةلَجَعتسُملا ةینوناقلا عامتسالا ةسلج قدع وزجیو .اھیف تبال صدقب ةزیجو ةمد اھل دَّ ُحدت يتلا عامتسالا ةسلج اھب دَصُقیو :ةلَج َعستُملا ةونیانقلا عامستالا ةسلج
 .ينعمال بلاطلا قاحلإ يف ّرِث ُؤت نأ اھنأش نم يتلا ةیبیأدتال لئاسملا ىحدإ وصصخب ةیمیلعتلا ةراإلداو مرألا يول فلتخا اإذ

 )Education, FAPEFree Appropriate Public ( مئالملا يناجملا ماعلا میلعتال تامخد كلذب دَصُقیو ):FAPE(مئالمال يناجمال ماعال میعلتال
 جمارنلبا نمض اھب ةلصتملا تامخدلاو ةصاخال تاجایتحالا يوذ میلعت تامخد ،قحال اھذ بجومب ،لخدتو .ةصاخلا تاجایتحالا يوذ ةبلطلل ھتحاتإ بجاولا
 .ةلولدا ةقفن ىعل ھل بسانملا میعلتلاب بلاطلا اددمإل اھراقرإ مالزلا نم ھنأ )ARD( لصفلاو ةعجمرالاو لوبقال ةنجل ىرت يتلا )IEP( صَّصخُملا يمیعلتلا

 Sec.20 U.S.C.1400 ((IDEA) ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میعلت نوناق وھو ):IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم دارفألا میلعت نوناق
et seq.(يناجملا ماعلا میلعتلا لیصحتل ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ةبللطا عیمجل لاجملا حاسفإ نمضی امب ّ ٍصاخ ھجوب ع ِض ُو يذلا يلاردفلا نوناقلا وھو ؛ 

 ةصاخال ةبلطلا الءؤھ تاجایتحا ةیبلتل اھمیقدت مالزلا اھب ةلصتملا تامخدلوا ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت تامخد ھماكحأ يف نمضتیو ؛)FAPE( مئلمالا
 .سفنلا ىلع اًادمتعا شیعلا ىلع ةقدرلاو فیظوتلاو میلعتال نم دیمزلا لیصحتل مھادعدإلو

 بلاط كلل )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم دارفألا میلعت نوناق بجومب صَّصخُملا يمیعلتلا جمانربال ھب دَص ُقیو ):IEP(صَّصخُملايملیعلتا مجارنلبا
 اھذلو .بلاطلل ةصاخلا تاجایتحالا ةیلبلت عوضوملا يملیعلتا جمارنلبا نأشب بوكتم نایب ةئھی ىلع جمارنلبا اذھ يأتوی .ةصاخلا تاجایحتالا يوذ ةلبطلا نم
 .ھل اھحتاإتب ةمیلیعلتا ةارإلدا مزتلت يتلا تامخدلا نایبو ،بلاطال ھذال ةبسنلاب اھسایق نكِ ُمی يتال ةیمیعلتلا فاھدألا عضو :امھو ؛ماع ھجوب ناتیاغ جمانربلا
 يوذ نم فرادألا میلعت نوناق يف ةاردولا تااءجرإلا كلذ يف عبتتو ،)ARD( لصفالو ةعجامرلوا لوبقلا ةنجل ھلیعدتو ھتعجمراو جمانربلا ھذا عضو ىولتتو
 ل.احلا ىضتقم قفو لھیدعت ى َر ُجیو ،ماع كل ةدحاو ةرم نع قلی ال امب ؛ماظتناب جمانربلا اذھ ةعجارم بجیو ).IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا

IEP(صَّصخُملايملیعلتا مجارنلباقریف Team:( صَّصخُملا يمیلعتلا جمانربلا عضوب اھؤاضعأ ىَن ُعی يتلا عةومجملا كلت مھب دَص ُقیو )IEP( بلاطلل 
 .)ARD( لصفلاو ةعجمرالاو لوبقال ةنجل مساب ،ساسكت ةیالو يف ،قیفرلا اذھ ف َعرُیو .ةصاخلا تاجایتحالا يذ
 ،میسللا وحنلا ىلع نَّیعملا لیدبلا مرألا يلو وأ ،ھیلع ينوناقلا يصولا وأ ،ھتناضح ىلع مئاقلا وأ ،ينبتلاب وأ بسنالب بلاطلا يلداو دحأ ھب دَصُقیو :رمألا يلو
 نأشب تاارقرال اذختال ةینوناقلا ةیحالصلا ھل نَّمِم )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم دارفألا میلعت نوناق يف فھیرعت دراولا وحنلا ىلع رخآ دحأ يأ وأ
 .لكذك ھنوكب ھَبتُشی يلذا وأ ةصاخلا تاجایتحالا يذ بلاطال میلعت

 ،ةطاسوال تااءجرإو ،ةینوناقلا عامتسالا تاسلجو ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب مَّ ُقدت يتال ىواكشلاب ةینعملا ةیساسألا فاطرألا حدأ ھب دَصُقیو :فرطلا
 قفو ،مرألا يلو ،هھذ ةعبرألا تاعازنملا ةیوست تاراءجإ عیمج يف ،حلطصملا اھذب نیینعملا نمض جدرنیو ).IEP(ةصَّصخُملاةمیلیعلتاجمارلبالھیسوت
 تاذ تاارقرلا ذاختا يف ةكراشملا ةیمیلعتلا ةارإلدا كلكذو ،شدالرا بلاطلا وأ ،)IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم دافرألا میلعت نوناق يف اردولا ھفیعرت
 .ةصاخال تاجایتحالا يذ بلاطلل )IEP( صَّصخُملا يمیعلتلا جمانربالب ةصللا

 ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق يف اھنایب واردال ةدَّحدُملا تااءجرإلاب مازتلالا نع ةیمیلعتلا ةارإلدا سعاقت اھب دَصُقیو :ةیئارإلجا ةفلامخلا
)IDEA( نع ةیمیلعتلا ترااإلدا ىحدإ تادح اإذف .ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةیالولا يف ةمدتعملا عداوقلاو نیناوقلا نم ةعداق وأ نوناق يأ وأ 
 .ةیئاجرإ ةفلاخم كلذب بكترت اھنإف ً،الثم ،مییقتلا لامعأ اءجرإل دَّحدُملا ينملزا لوجدلا

 تااجیتالحا يذو نم بلاط يأل صَّصخُمال يمیلعتال جمانربال نأشب تارارقال ذاختا يف كةراشملاب ىَن ُعت ةیلحم ةیمیلعت ةلاكو يأ اھب دَصقُیو :ةمیلیعلتاةرادإلا
 ).Public Charter Schools(ةصاخال تزاایتماال تذا ةماعال سمدارال نمةسمدر يأ،وحنال اھذ ىعل ،ةیمیعلتال ةاإلدار فیعرتنمضلخدتو.ةصاخال
 .ةیومعم تالاوك وأ )LEA( یةلحم یةیملعت تالاكو اھفصوب ،)IDEA( ةصاخال تاجایتحاال يوذ نم فراداأل میعلت نوناق يف ،ةیمیعلتال تاإلدارا ىإل ارَشُیو

 ھنایب اردولا وحنلا ىلع اھب ةلصتملا تامخدلاو ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت تامدخ لیصحت قحتسی بلاط يأ ھب دَص ُقیو :ةصاخلا تاجایتحالا وذ بلاطلا
 ).IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق يف

 تاجایتحالا يوذ نم بلاط يأ ىلإ )FAPE( مئالملا يناجمال ماعلا میلعتلا تامخد اءأد نع ةیمیلعتلا ةارإلدا سعاقت اھب دَص ُقیو :ةیعضومولا ةفلاخملا
 .ةیعوضوم ةفلاخم كلذ ُّدَُعی قدف ،ةاءَّنبلا ةیمیلعتلا عفانملا ىحدإ نم ةصاخال تاجایتحالا يوذ ةبلطال حدأل )IEP( صَّصخُملا يمیعلتلا جمانربلا الخ اإذف .ةصاخلا

 يف ةیموكحلا ةیمیلعتلا ةلاكولا يھو ؛)Texas Education Agency, TEA( اھاَّمسُمب اھیلإ راَ ُشی يتلاو ):TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو
 ا.ھسفن اسسكت ةیالو في )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میعلت نوناق اذفنإ نامض نع ةولؤسملاو ،ةیالولا

 دمةقت

 3 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك



      

           
                

                      
                     

          
            

 
          

                   
                    

                       
        

 
     

                         
                       

     
            

                      
                 

                      
                 

 
 

    
 

                
      

                         
                   

     

 يناجملا ماعلا میلعتلل ةصاخلا تاجایتحالا يوذ ةبللطا يقلت نامض دصقب ع ِض ُو يلاردف نوناق )IDEA( ةصاخال تاجایتحالا يوذ نم فرادألا میلعت نوناق
 تاطارتشالا فلتخمل ةیالولا يف ةیمیلعتلا تاراإلدا اءفیتسا نامض نع ةیلوؤسملاب )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو علطضتو م.ھل )FAPE( مئلمالا
 أشنتدقيلتاتافالخلاةویسلت جماربةالثث،ھمدیقتبمزلتتامنمض،حیُِتتنأ )TEA( ةلاكوال هھذ ىعل بجاولا نم ھنأ كلذ نمو .نوناقلا ھذا يف اھنایب اردولا
 مقدتملا نوناقال بجومب اھب ةلصتملا تامخدلوا ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت تامخد يقلت نوقحتسی نَّمِم ةبلطلا حدأل عوضوملا يمیلعتلا جمانربلا نأشب
 يوذ میلعت نأشب مةَّدقُملا ىواكشلا ةیوستو ).2( ؛ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةاطسولا ). 1( ة:ثالثلا جماربلا هذھب دَص ُقیو ).IDEA( كرلذا
 .ةصاخال تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةینوناقال عامتسالا تاسجل اءجرإو ).3( ؛ةصاخلا تاجایتحالا

 ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم دارفألا میلعت نوناق نكی مل نإو ؛اًعوط تاعزانملا ةیوستل اًعبار اًجاھنم ،كلذك ،)TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتال ةالكو عرضتو
)IDEA( ةلاكولا م ِز ُلت اسسكت ةیالو يف ةفذانلا نیناوقلا نأ كلذ .جاھنملا اھذ ةحاتإ ملزتسی )TEA( صةَّصخُملا ةیمیلعتلا جماربلا لیھستل ةطخ عضت نأب 
)IEP( ةصَّصخُملاةمیلیعلتاجمارلبالھیستنولوتینلیقستمنقیسمنبةانعستالانماھنِّكمُیامبةالیولايف)IEP( ناجل تاعامتجا يف رومألا ریسیت دصقب 
 ماعلا میلعتلا تامخد میقدت وصصخب ةخذتمال تاراقرلا نأشب فالخ اھنیب مئاقلاو اھیف ةكارشملا فاطرألا نیب قسینلتاب )ARD( لصفلاو ةعجارملاو لوبقلا
 .ةصاخال تاجایتحالا يوذ نم ةبلطلا حدأل )FAPE(مئلمالايناجلما

 يف میلعتلا لةاكو اھعبتت يتلا سةایسال نإف ،بلالطل يمیلعتلا جمانربلاب ةلصتملا لئاسملا زاجنإ ىلع ًالبقتسم نواعتت نأ ةینعملا فارطألل مزاللا نم ناك اََّملو
 نم فطراألا هھذل دب الف .كلذ لعف نكممال نم ناك اإذ يلحملا دیعصلا ىعل تافالخلا ةیوست ىلع فارطألا الءؤھ ثح يف لثمتت )TEA( ساسكت ةیالو
 ةارإلدا قاطن يف اًدیقم بلاطلا ھذا ماد ام ،ودصقملا بلاطلل صَّصخُملا يمیلعتلا جمانربلا نأشب ًالبقتسم تاقرارلا اذختا ىلع اھنیب امیف نواعتلا ةلصاوم
 لصفلوا ةعجامرلاو لوبقلا ةنجلل عامتجا دقع قیرط نع تافالخ نم اھنیب أرطی دق ام ةیوست ،نایحألا نم ریثك يف ،فارطألا هذھ عیطتستو ة.ینعملا ةیمیلعتلا
)ARD(يفوظم نم نیرخآ نیفوظم هروضح يف ملشی عامتجا يأ قیرط نع وأ ،ناك تقو يأ يف هدقع بلطی نأ رمألا يلول زوجی يالذ عامتجالا وھو ؛ 
 م.عدلا يفوظم وأ ةیمیلعتال ةقطنملا يریمد نم نیخرآ نیریمد وأ ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میعلت ریمد وأ ،ةسمدرال ریمد ً،الثم ،مھنمو ،ةینعمال ةسمدرال
 .تافالخلا كلت لثم ةیوست ىلع )ARD( لصفلاو ةعجامرلاو لوبقلا ناجل ةعداسم ىلع نیدیاحملا تاعامتجالا يقسنمب ةیمیلعتلا تاارإلدا عضب نیعتستو
 صلاوتی نأ ،)ARD( لصفلاو ةعجامرلوا لوبقلا ناجل تاعامتجا حدأ يف نییلحمال نیقسنملا ءالؤھ حدأب ةناعتسالا يف بغری يلذا ،مرألا يلو ىلع بجیو
 .نیقسنمال ءالؤھ حدأب ةناعتسالا ةیناكمإ نأشب ھتالؤاست مھیلع حرطیلو ھل ةحاتمال تااریخلا ىلع ف َّعرتیل ھیلد ةینعملا ةیمیلعتلا ةاردإلا عم

 بكتیلا اذھ مولش قاطن

 باعیتسا ىلع ةینعملا افرطألا نم مھریغو سرمداال يفظومو ورمألا اءیلوأ ةعداسم صدقب بیتكلا اھذ )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو تعضو
 هذبھ ةناتعسالاب تاعزانملا كلت ةیوست ىلع مھنیب امیف نواعتلا ىلعو ،صةاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب تاعازنلا ةیوستل لةاكولا اھدمتعت يتلا مةوظنملا
 ىحدإ نأشب ةینوناقلا ةورشملا سامتلا ىلإ جاتحی فطر يأ ىلعو .نأشلا اھذ يف ةینوناق ةورشم يأ ّلِث ُمی نأ بیتكلا ھذا نم اًودصقم سیل ھنأ ریغ .ةموظنملا
 نأ )TEA( اسسكت ةیالو يف میعلتلا ةالكو عاطتسمب سیل ھنأ كلذ ؛نیلقتسملا نیماحمال حدأ عم لصاوتی نأ ةصاخال تاجایتحالا يوذ میلعتب ةلصتملا لئاسمال
 .ةینوناقلا تاعداسمال تامخد يِّ ُؤدت

 4 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك



      

      
 

 
      

 
        
            
                 
       
                
             
             

 
     
                
       
         
         
          
                   

 
 

      

                      
                     

                     
 

      

                 
                   

                       
                        

                         
            

                         
                         

                       
                   

            
 

         

      
                          

                      
             

     
 

     

                         
      

 
  

 ةصَّصخُملا ةیمیلعتلا جمرابلا لیھست نأشب قیسنتلا :لوألا ءزجلا

 :ةشقناملبا ءزجلا اھذ ھاولانتی يتال رةركتملا ةلئسألا يھ ھذه

 ؟)IEP( ةصَّصخُملا ةیمیعلتلا جمرابلا لھیسلت قیسنتلاب ودصقملا ام .1
 ؟)IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتلا جمرابلا لھیسلت قیسنتلا تامخد میقدت ةیمیعلتلا ةارإلدا ىلع بجاولا نم لھ .2
 ؟)IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتلا جماربلا لھیسلت قیسنتلا تامخد میقدت )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتال ةلاكو ىلع بجوالا نم لھ .3
 ؟نیلقتسمال نیقسنملا حدأب ةناعتسالا ةفلكت ام .4
 ؟نلیقستملانقیسمنلادحأبةانعستالا )TEA(ساسكتةیالويفمیلعتال ةالكونمبطلینأ حدألنِكمُیفیك .5
 ؟نیقلتسملا نیقسنمال دحأب ةناعتسالا يف ةبغلرا خرآلا نود نیفطرلا حدأ ىلد تناك ول ااذم .6
 نیقسنمال حدأب ةناعتسالا نم نیفطر ال حدأ )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو نِّك ُمت يكل اھؤافیتسا بجی وطرش دجوت ھل .7

 ؟نیلقتسملا
 ؟نوقلتسملا نوقسنملا ْنَم .8
 ؟عامتسالا تاسجل يف ًالوؤسم وأ ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نوؤشل اًطیسو ھتفصب ،اًضیأ ،لقتسملا قسنملا لمعی لھ .9
 ؟لقتسمال قسنملا ھیؤدی يالذ لمعلا ام .10
 ؟ةطاسوالو ) IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتلا جمرابال لیھتس نیب فالتخالا ھجوأ ام .11
 ؟اھلھیستىلعنقیسمنلابةانعستالاىَرجُیيلتا )IEP( ةصَّصخُملا ةیمیعلتلا جماربلا تاعامتجا َدق ُعت نیأ .12
 ؟نیقلتسملا نیقسنمال حدأب ةناعتسالا نیةاكمإ )TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو حةاتإ نأشب ناینعملا نافرطلا رَ ُخطی فیك .13
 نیقسنملا حدأب ةناعتسالا ةیناكمإ ةحاتإ اھضفر لاح ) TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو ارقر فانئتسا نیینعمال نیفطرلل وزجی لھ .14

 ؟نیلقتسملا

 ؟)IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتال جماربال یلسھتق لیسنتالب ودصقملا ما .1

ىلع نیسمرتملا نیقسنملا حدأب ةناعتسالا اھیف ى َ ُ ً ( ةصصخملا ةیمیلعتلا جماربلا لھیسلت قسینلتا َُّ IEP( جریو ،اعوط تاعازنمال ةیوستل ةقیطر نع ةاربع 
 اھذ نیعتسیو .ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ةبلطلل )IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتال جماربلا عضو ىلع )ARD( لصفالو ةعجامرالو لوبقلا ناجل ةعداسم
 .رِمثُمو ٍّادج وحن ىلع مھنیب امیف نواعتلاو لصواتلا ىلع ناجلال كلت اءضعأ ةعداسم صدقب لیھستلا بیلاسأ نم ھیلد امب قسنملا

 ؟)IEP( ةصَّصخُمال ةیمیلعتال جماربال ریسیتل قیسنتلا تمادخ میدقت ةیمیعلتال رةاإلدا ىعل بجالوا نم ھل .2

 دحأ نأ ریغ .اًعوط تاعازنملا ةیوستل ةقیطرك )IEP(ةصَّصخُملاةیمیلعتلاجمرابلالیھستلقیسنتلاةیناكمإ عرضبًةمَلزُمةیمیلعتلاةارإلداتسیلف؛ال
 ةصَّصخُملا ةیمیعلتلا جماربلا لیھست تامخدب ةناعتسالا ةیناكمإ عرض نم ةیمیلعتلا تاراإلدا نیكمتل ةدَّحدُم تاطارتشا عضی ةیالولا يف ةفذانلا نیناوقلا
)IEP .( ةیمیلعتال جمرابال لیھستل قیسنتلا تامخدب ةناعتسالا ةیناكمإ عرض يف بغرت يتلا ،ةیمیلعتلا ةإلدارا ىلع بجیو )IEP( اردولا وحنلا ىلع 
 ىلع ؛قیسنتلا اھذ اءجرإ بلط ةیفیك نأشب تامولعمال اھنمو ،هھذ قیسنتلا تامخد نأشب تامولعملاب ينعملا مرألا يلو َّدِ ُمت نأ ،ةیالوال نیناوق يف ھنایب
 زئاجلا من انك إنو ؛ةصاخلا تاجایتحالا يذ بلاطلا مرأ يلو ىلإ ةیمیلعتلا ةارإلدا اھمِّ ُقدت يتلا تامولعمال نم اھریغ عم تاموعلملا هھذ نَّم ُضت نأ
 .ةینورتكلإ وأ ةبوتكم ةغیصب ةصلفنم ةقیثو ةئیھ ىلع تاموعلملا هھذ مِّ ُقدت نأ ةیمیلعتلا ةإلدارل

 ىلع )IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتلا جمرابلا لیھستل كلت قیسنتلا تامخدب ةناعتسالا ةیناكمإ عرضت ال يتلا ،ةیمیعلتلا تاارإلدا عضب نأ كلذ ىلإ فاَُضوی
 وحن ىلع اھونمدخستوی لھیسلتا بلیاسأ يف نوسرممت نوفظوم – كلذ مغر – اھیلد نوكی قد ،ةیالولا نینواق نم نوناقلا كذل يف ھنایب اردولا وحنال
 ادعدتساىلعاھنكلو،هھذ قیسنتالتامخد مُِّقدتالةیمیعلتتاارإد عضبجدوت،كلكذ ).ARD( لصفلوا ةعجامرلوا لوبقلا ناجل تاعامتجا يف يادیتعا
 ةنجل تاعامتجا دحأ يف نیقسنمال الءؤھ حدأب ةناعتسالا يف بغری يالذ مرألا يلو ىلع ،كللذو .اھنیعب لاوحأ يف نیلقتسملا نیقسنملا حدأب ةناعتسالل
 .ةلأسملا هھذ مھعم شقانیل ةینعملا ةیمیلعتلا ةإلدارا عم لصواتی نأ )ARD( لصفلاو ةعجامرلاو لوبقلا

 ؟)IEP( صةَّصخُلما یةمیلعتلا جامربلا لیھستل قیسنتال تماخد میقدت )TEA(سساكتةیالي وفمیعلتلاةلكاوىعل بجالوانم ھل .3

 جماربلا لیھستل قیسنتلا تامدخب ةناعتسالا ةیناكمإ ضرعت نأب ،اھنیعب لاوحأ يف ،) TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو ةیالولا يف ةذفانلا نیناوقلا م ِ ُلزت
 ةنجللا هھذ تناك اإذ ھنیعب قافتا ىإل لصوتلا ىلع )ARD( لصفالو ةعجامرالو لوبقلا ناجل نم ةنجل يأ ةعداسم دصقب )IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتلا
 نوجدتو .ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ةبطللا حدأل )FAPE( مئالملا يناجملا ماعال میعلتلا تامخد ىحدإ میقدتب ةلصتملا تاارقرال نأشب فالخ يف
 نأشلااھذ يفنلیقستملانقیسمنلادحأبةانعستالاةیانكمإ )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو ضرعت يكل اھؤافیتسا بجاولا تااطرتشالا نأشب ًانایب

 .هانأد عباسلا لاؤسلا نع ةباجإلا نمض

 ؟نیلقتسملا نیقسنملا دحأب ةناعتسالا ةفلكت ام .4

 تامخدلا لباقم فاطرألا نم فطر يأ ىعل ةفلكت يأ كالنھ نوكت نفل ،نیلقتسملا نیقسنملا حدأب )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو تناعتسا اإذ
 .لقتسمال قسنملا اھذ اھمِّقدُی يتلا

 5 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك



      

               

            
     

              

          
              

       

                      
       

 

 
 

 
   

 
 
 

          

             
                    

                     
             

 
            

                 

                 
                     

                      
                       

 
                   

                       
  

           
           

                 
                  
                        

           

                      
                     

                         
                  

 
   

                          
                  

                         
     

 ؟نیلقتسملا نیقسنملا دحأب ةناعتسالا TEA)( ساسكت یةالو يف میلعتلا لةاكو نم بلطی نأ دحأل نِك ُمی فیك 5.

 نأشب نیقلتسمال نیقسنمال حدأب ةناعتساال بطل" جوذمن لامكإ ينعمال بالطال مرأ يولو ةسمدرال ىعل بجی ھنإف ،نیلقتسمال نیقسنمال حدأب ةناعتساال بطلل
 ؛ (Request for an Independent Individualized Education Program (IEP) Facilitator)"ةصَّصخُمال ةیمیعلتال جمرابال حدأ
 ):TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتال ةالكول ينورتكلإلا عقوملا ىلع ھنوجدت يالذ جوذمنلا وھو

http://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Service 
 میلعت نوناق ذافنإ معد ةبعش عم لصواتلا ،كلكذ ،نیفطرلا نیھذل وزجیو

.6 

.7 

.s/Individualized_Education_Program_Facilitation/ 
 :مقر فتاھال ىعل TEA)( ساسكت ةیالو يف میلعتال ةلاكو ىلد Division of IDEA Support)( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا

 .وركمذالبلطلاجوذمننمةخسنبطلل)(512-463-9414

 وأ ،دیالب ھمیلست وأ ،يادعلا دیربلا وأ ،ينورتكلإلا دیربلا قیطر نع ھالسإر امھیلع بجیف ،ھعیقوتو مالزلا جوذمنلا كلذ لامكإ نم نافطرلا ىھتنا اإذف
 :يلاتلا مقلرا ىعل وأ يلاتال نوانعلا ىلإ ،سكافلاب

Texas Education Agency 
Special Education Complaints Team 

1701 North Congress Avenue 
Austin, Texas 78701-1494 

 9560-463 (512):كساف
specialeducation@tea.texas.gov 

 ؟نیلقتسملا نیقسنملا دحأب ةناعتسالا يف ةبغرلا رخآلا نود نیفرطلا دحأ ىدل تناك ول ذاام

 نأ كلذ ھ.بلط ةیبلت نم TEA)( ساسكت ةیالو يف میلعتال لةاكو نَّكمتت نلف ،بسحف نیفرلطا دحأ نم نیلقتسملا نیقسنملا دحأب ةناعتسالا بلط ءاج اذإ
نم قافتاب ،َّ َم  ث نم ،نیلقتسملا نیقسنملا حدأب ةناعتسالا بلط يتأی نأ بجیو .ةیعوط ةطخ ةلاكولا ىلد )IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتال جمرابلا لیھست ةطخ

 كمتت يكل اھؤافیتسا بجاولا طورشلا نیب نم ھنإ لب .امھیلك نیفطرلا
 .اًعم هاّعِقُوی نأو نأشال اھذ يف مالزلا بلطلا جوذمن امھالك ةسمدرلاو ينعملا

 ( ساسكت ةیالو يف میعلتلا ةلكاو نِّك ُم

 بلاطلا رمأ يلو لِم ُكی نأ نیلقتسملا نیقسنملا حدأب ةناعتسالا نم TEA)( ةالكولا نَّ

 ؟نیلقتسملا نیقسنملا دحأب نةاعتسالا نم نیفرطلا دحأ TEA) ت يكا لھؤافیتسا بجی طورش جدوت لھ

َّ  كمتت يكل ةیلاتلا طوشرلا اءفیتسا بجی إذ ؛معن

• 
• 

 :نیقلتسملا نیقسنملا حدأب ةناعتسالا نم TEA)( ساسكت ةیالو يف میلعتال ةالكو ن

 .اًعم هاّعِقُوی نوأ نأشلا اھذ يف مالزلا بلطلا جوذمن امھالك ةسمدرالو ينعملا بلاطلا مرأ يلو لِمُكی نأ
 صرانعلا نأشب قفاوت ىلإ ھیف ةنجللا لصوتت مل يلذاو ،)ARD( لصفلاو ةعجمرالاو لوبقال ةنجل تاعامتجا حدأب ةلص اذ فالخلا نوكی نأ
)IEP(صَّصخُملا يمیلعتلا جمانربلا نمض ةمالزلا

 .Texas Administrative Code (TAC) §89.1050) 

 ماكحأ قفو هقدع ةادعإو عامتجالا قیلعت ىلع ةنجللا اءضعأ ھیف قفتا يلذاو ،بالطلل
 1050)( ندبلا

 قدتی نأ

 19( بابلا نم )89( لصفلا نم )أ( يعفرلا لصفلا نم )أ( جزءلا نم

IEP( ةمسخنوغض يف) 

 19) ساسكت ةیالو يف ةیارإلدا نیناوقال ةنومد نم )

5 َّصخُملا يمیلعتلا جمانربلا لیھست بلط جوذمنب نافطرال مَّ •  (ص
 قدع ةادعإل دِّدُح يلذا مویلا يف اًحاتم نیقلتسملا نیقسنملا حدأ نوكی نأ ىعل ؛فالخال عوقوب ىھتنا يلذا

 ةنجل عامتجا دقع خیرات نم ةیمیوقت مایأ )
 ARD)( لصفلاو ةعجامرلوا لوبقلا

• 

• 

 .عامتجالا
 بالطلا اھیِدُبی يتلا تایكولسلا حدأ نیب ةقالعلا ةیرھوج ىدم دیدحت نأشب عامتجالا نوكی نأك( ضارعألا دحأ دیدحتب ةلص اذ فالخلا نوكی َّالأ
 .تقؤملا لیدبلا يمیلعتلا طسولا دیحدتب وأ )ةصاخلا تاجایتحالا نم ھیلد امو ينعملا
 .ھتذا تقولا يف ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةطاسولا اءجرإ يف لعفلاب اكرتشا قد نافطرال نوكی َّالأ

 فالخلا لحم لئاسملا نوكت َّالأ •
 • ( ةصَّصخُملا ةیمیلعتلا جماربلا لیھستل قیسنتلا تامخدب اًقباس اناعتسا قد نافطرال نوكی َّالأ

 ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب لعفالب ةمئاقال ةینوناقال عامتسالا تاسجل وأ ىواكشال ىحدإ عوضوم
(IEP 

. 
 يسالدرا ماعال يف ھسفن بالطلا نأشب ةیالولا يف

 دحأ حةاتإ

 .هھذ قیسنت ال تامخدب ةناعتسالا بلط ھیف مَّقدُی يلذا ھسفن

 ادرصلا رقرالا وأ ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب عامتسالا ةسجل لوؤسم نم ادرصلا مرألا نوكی نأ تاطارتشالا هھذ نم دیحوال اءنثتسالاو
 تاعامتجا دحأ يف ةعداسملل نیلقتسملا نیقسنملا دحأب ةناعتسالاب سمدارلا ىحدإل مالزإ ھیف ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ىواكشلا ىحدإ نأشب
 )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتال ةلاكو نم بلطت نأ ،ةلاحلا هھذ يف ،ةینعملا ةسمدرلل وزجیو ).ARD( لصفلاو ةعجارملاو لوبقلا ةنجل
 ) TEA( ةلاكوال تضفر إذاف .نیلقتسمال نیقسنملا

 ؟نولقتسملا نوقسنملا ْنَم

 .ةصاخلااھقتفنىلعنلیقستملانقیسمنلادحأبنعیستتنأةسمدرلاىلعبجیف،ةسمدرلاهھذ بلط

زیجو الھنأكلذ َّصخُملاةمیلیعتلاجمارلبالھیسلت قسینلتاتامدخمدیقلت ةلقستمتاھجعم TEA)( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو قداعتت  ).IEP( ةص
 يفظوم نم وأ ،اھقاطن يف ھتسمدر ينعملا بلاطلا ادتری يتلا ةیمیعلتلا ةارإلدا يفظوم نم وأ ،) TEA( لةاكولا يفظوم نم قلتسملا سقنملا نوكی نأ
 بجی ،كلكذ .لقتسمال قسنملا يف هؤافیتسا بجوالا ةھازنال طشر عم ارضعتت ةینھم وأ ةیصخش ةحلصم ھل حدأ يأ وأ ،ةیمیلعتلا تامخدلا كزامر حدأ
 :تاطارتشالا هھذ لقتسم ال قسنملا يفوتسی نأ

 6 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك

.8 
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 .ةیالولا دیعص ىعلو يلافدرلا دیعصلا ىلع ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةفذانلا حئاوللاو نینواقلاب ھتیادر ھیلد تباثلا نم نوكی نأ •
 ةربخال يوذ من ونكی أنو )ARD( لصفلاو ةعجمرالاو لوبقلا ناجل تاعامتجا يف ةعبتملا تااءجرإلاب ھتیادر ھیلد تباثال نم نوكی نأ •

 .نأشال ھذا يف سمرتلاو
 وأ )، IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتال جمرابلا لیھستل قیسنتال اءجرإ ىلع بیدرتال نم ًةعاس )18( ةرشع ينامث نع قلی ال ام َّمتأ دق نوكی نأ •

 .اھعیمج تالاجملا هھذ يف وأ ،تاعازنملا ةیوست وأ ،قفاوتلا ثاحدإ
 .مرتسملا ھمیعلت َّمتأ قد نوكی نأ •

 ؟عامتسالا تاسلج يف ًالوؤسم وأ ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نوؤشل اًطیسو ھتفصب ،اًضیأ ،لقتسملا قسنملا لمعی لھ

 مھتفصب ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میعلت نوؤشب نیینعملا عامتسالا تاسلج يلوؤسم وأ ءاطسوال عم قداعتت ال ) TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكوف ؛ال
.ینلقتسملا نیقسنمال نم

 ؟قلتسمال قسنملا ھیدؤی يذال ملعلا ما 

 نأشب ةنجللا هھذ ىلع ةطلس ھل تسیلو ،ودصقملا بلاطلاب ةینعملا )ARD( لصفلاو ةعجامرلاو لوبقلا ةنجل اءضعأ نیب نم لقتسملا قسنملا نوكی ال
 فیصرتو ةنجللا عامتجا ورمأ میظنت ىلع دعاسی نأ ھیلعو ،اھتشقانم ى َ ُجرت يتلا تاعوضوملا نأشب ادیحلا مزتلی نأ ھیعل نإ لب .اھخذتت يتلا تاارقرلا
 :يلی ام ىلع لقتسملا قسنملا ھیؤدی يلذا لمعلا لمتشی نأ وزجیو .ماع ھجوب ھتایجرم

 .ھل صَّصخُملا تقوال دیحدتو هقدع ادمرلا عامتجالا لامعأ لوجد عضو ىلع )ARD( لصفلاو ةعجامرلاو لوبقلا ةنجل ةعداسم •
 .عامتجالااھذ يفةمالزلاتاادشإلراعضوىعل )ARD( لصفلاو ةعجامرلاو لوبقلا ةنجل ةعداسم •
 .امھالك نافطرلا ھیلع قفاوتی ينعملا بلاطلل )IEP( صَّصخُم يمیلعت جمانرب ىلإ لصوتلا ىلع ابصنم زیكرتلا اءقبوإ تاشقانملا ةفد ھیجوت •
 .عامتجالا هھذ يف هودلب يِل ُدیل )ARD( لصفلاو ةعجمرالاو لوبقلا ةنجل اءضعأ نم وضع لكل لاجمال حاسفإ نامض •
 .عامتجالا اءنثأ يف أطرت يتلا تافالخلا ةیوست ىعل ةعداسملا •
 نوضغ يف عامتجالا دِقُع قد اھجلأ نم يتلا تایاغلا قیقحت نمضی امب اھنم ودشنملا لمعلا اءأد ىلع ابصنم ةنجللا زیكرت اءقبإ ىلع ةعداسملا •

.ھلجأل دَّحدُملا تقولا

 ؟ةطساوالو )IEP( صةَّصخُلما یةیملعتلا جماربلا لیھست نیب فالتخالا ھجوأ ما 

 IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتال جماربلا لیھست ھباشتی

�

 صلاوتلا ىلع نیینعملا نیفرلطا دعاسیل يجراخ فرط ىلإ امھنم كل يف دَھ ُعی ھنأ يف ةطاسولاو )
 دفھب )ARD( لصفلوا ةعجامرلوا لوبقلا ةنجل عامتجا قدع ةادعإ نمضتی )IEP( صةَّصخُملا ةیمیلعتلا جماربلا لیھست نأ ریغ ا.مھنیب فالخلا ةیوستو
 قدع نمضتت الف ،لباقملا دیعصال ىلع ،ةطاسولا امأ .ينعملا بلاطلل )IEP( صَّصخُملا يمیعلتلا جمانربلا يف ةمالزلا صرانعلا نأشب قافتا ىإل لصوتلا
 دارفألا میلعت نوناق نمض خلدت يتلا لئاسملا نأشب أرطت يتلا تافالخلا ةیوست ىلع اھب ن َاعت ُسیو ،) ARD( صلفلاو ةعجارمالو لوبقلا ةنجلل عامتجا يأ
 .بسحف ةبطللا حدأل )IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتلا جماربلا دحأ يف اھنیمضت مزاللا رصانعلا نأشب ال ،ماع جھوب )IDEA(ةصالخاتااجیتالحا ذوي نم
 ظرنلا دیق تلزا ام فالخال لحم ةلأسملا تناك اإذ ىتح اھؤجراإ حاتملا نمو ؛فالخلا لحامر نم ةحلرم يأ يف ةطاسولا اءجرإ بلط نكمملا نم ھنإ لب
 ىلع عالطالل يناثلا ءجزلا ةعجامر ىَج ُری( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میعلت نأشب عامتسالا ةسلج وأ ىوكشلا تااءرجإ نمض قیقحتلا جئاتن ارظتنا يفو
 ).ةطاسوال راءجإ نأشب تامولعملا نم دیزلما

 ؟اھلیھست ىلع نیقسنملاب ةناعتسالا ىَرُجی يتلا )IEP( ةصَّصخُمال ةیمیعلتال جماربلا تعاماتجا دَق ُعت نیأ

 نیللذانامالزونالمكايف،) ARD( صلفلاو عةجارملاو لوبقلا ةنجل تاعامتجا عیمج عم الحلا يھ امك ،قلتسملا سقنملا هرضحی يذلا عامتجالا دَق ُعی
 دمرالا خیارتال دیحدت امھیلك نیفطرلا ىلع نیلقتسملا نیقسنملا حدأب ةناعتسالا بلط جوذمن ب ِج ُویو .بلاطلا مرأ يلوو ةیمیلعتال ةارإلدا امھیعل قفاوتت
 ناك نإ ام دیدحت نم )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو نِّك ُمی امب ھناكمو ھتیقوتو ھیف )ARD( لصفلاو ةعجمرالاو لوبقلا ةنجل عامتجا قدع ةادعإ
 .عامتجالا كلذ ورضحل اًحاتم نیلقتسملا نیقسنملا حدأ

 ؟نیلقتسملا نیقسنملا دحأب ةناعتسالا ةیناكمإ )TEA(سساكتةیالويفمیلعتال ةلكاوةحاتإنشأبنیانعملانفارطال رَطُخیفیك

 ،نیلقتسملا نیقسنملا دحأب ةناعتسالا بلط اھملست خیرات نم لمع مایأ )5(ةسمخاھدرقةمد نوضغيف،)TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو مزتلت
 ًاوبكتماًراطخإةمیلیعتلاةارإلداو مرألايلورِطُختََّمثنمو،تیِفُوتسا قد)عباسلالاؤسلانعةباجإلايفةاردوال(ةبجاولاطوشرلاتناكنإامدیحدتب
 نقیسمنلادحأب )TEA( لةاكولا تناعتسا اذإف .الحلا ىضتقم قفو ،نأشلا اذھ يف ھیلإ تدھع يذلا قلتسملا سقنملاو ھتخذتا يلذا اررقال وصصخب
 تااءجرإ امھل حرشیو ،مةزاللا تامولعملا امھنم عمجیو ،رومألا امھنم حضوتسیل نیفرلطاب ھنییعت روف سقنملا اذھ صلتیسف ،نأشلا اذھ يف نیلقتسملا
 ).IEP( صَّصخُملا يمیلعتلا جمانربلا لیھست

 ؟نیلقتسملا نیقسنملا دحأب ةناعتسالا ةیناكمإ ةحاتإ اھضفر لاح )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو رارق فانئتسا نیینعملا نیفرطلل زوجی لھ

 .ھیف نعطلا وأ ھتعجامر نكمی الو يئاھن اررق نیلقتسمال نیقسنملا حدأب ةناعتسالا ةیناكمإ ةحاتإ فضرب )TEA( ساسكت يف میلعتلا ةالكو ارقرف ؛ال

 7 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك
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 ةصخالا تجاایتحالا يوذ میعلت نشأب ةطاسوال ءارجإ :ينثالا ءزجلا

 :ةشقناملبا ءزجلا اھذ ھاولانتی يتال رةركتملا ةلئسألا يھ ھذه

 ؟ةطاسوالب ودصقمال ام .1
 ؟ةطاسولا اءجرإ يف ةینعملا فارطألا بغرت قد اھلجأ نم يتلا بابسألا ام .2
 ؟ةطاسوال اءجرإب ةناعتسالا ةفكلت ما .3
 ةعجامرالو لوبقلا ةنجل عامتجا يف ةمئاقلا تالكشملا ةیوست يف حِل ُفت مل ةینعمال فارطألا تناك اإذ ةطاسولا جراءإ حجنی قد َمِل .4

 ؟)ARD( لصفلاو
 ؟ةطاسوال اءجرإ بلط نِكُمی فیك .5
 ؟ةطاسو ال جراءإ بلطی نأ ھل وزجی يلذا ْنَم .6
 ؟ةطاسوال اءجرإبلط عدبثحدیااذم .7
 ؟ةطاسو ال اءجرإ يف ةكارشملاب نیفطرال مالزإ عامتسالا تاسلج يلوؤسم حدأ وأ )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكول وزجی لھ .8
 صوصخب ى َ ُجرت يت ال تاقیقحتال حدأ وأ ةمئاقلا عامتسالا تاسلج ىحدإ مسحل ةیئاھنلا دیعوامال دیمدت نیینعملا نیفطرلل وزجی لھ .9

 ؟ةطاسوال اءجرإ قیطر نع اھتیوست امھتولاحم اءنثأ يف ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةمَّقدُملا ىوشكلا
 ؟ةطاسوال جراءإ ىعل موقی يالذ ْنَم .10
 ؟اءطسولا نَّی ُعی فیك .11
 ؟طیسولا ھیؤدی يلذا لمعلا ام .12
 ؟ةطاسوالتاءاجرإ ورضحھل وزجیيلذاْنَم .13
 ؟ةاطسولا تاعامتجا دَق ُعت نیأ .14
 ؟ةطاسوال ءجراإ اءنثأيفثحدیااذم .15
 ؟ةطاسوال قیطر نع امھنیب مئاقلا فالخلل ةیوست ىإل نافطرلا لصوت ول ااذم .16
 ؟ةیوستلا قافتا طوشرب نیفطرلا حدأ لخأ ول اذام .17
 ؟ةطاسوال قیطر نع امھنیب مئاقلا فالخلل ةیوست ىإل نافطرلا لصوتی مل ول اذام .18
 ؟ةیسرلاب ةطاسولا اءجرإ اءنثأ يف رودت يتلا تاشقانملا مستت ھل .19
 ؟ةیسرالب ةطاسولا قیطر نع ةیوستلا قافتا مستی لھ .20
 ؟ةطاسوال تاعامتجا تایرجم لیجست نیفطرال حدأل وزجی لھ .21
 ؟)504( ةطخلا مھل تع ِض ُو يتلا ةصاخال تاجایتحالا يوذ نم ھلفط ناك اإذ ةطاسولا جراءإ بلطی نأ مرألا يلو ناكمإب لاز ام لھ .22

 ؟ةطاسولبا دوصقمال ما .1

 طیسو نم ٍةعداسمب بالطلا اھذ میلعتب ةینعملا ةیمیعلتلا ةارإلداو ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ينعملا بلاطلا مرأ يلو ھیف نواعتی ءاجرإ ةطاسوال
 نم ادفرألا میلعت نوناق نم )ب( ءزجلاب ةلصلا تاذ ئلاسملا نم ةلأسم يأ صوصخب امھنیب مئاقلا الفخلل یةوست ىلإ صلوتلا دصقب ھنیعب سرمتم

Part(ةصالخاتااجیتالحا ذوي B of IDEA .( ساسكت ةیالو يف میعلتلا ةالكو ةیالفدرال نیناوقلاو ةیالولا يف ةفذانلا نینواقال م ِ ُلزتو )TEA ( 
 میلعت نوناقب ةصللا تاذ لئاسملا نم ةلأسم يأ نأشب نیعازنتمال ةیمیعلتلا تاارإلدوا ورمألا اءیلوأ ىلع ةطاسولا جراءإب ةناعتسالا ةیناكمإ عرضب
 ة.ینوناقلا عامتسالا تاسلج يف اھیف رظنلل ىوكش يأب مدقتلا لبق أشنت يتلا لئاسملا كلت اھنمو ،) IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا
 ةینعمال ةیمیلعتلا ةارإلدوا مرألا يلول وزجیف ،همرأ يلو ةقفاومب بلاطلل صَّصخُملا يمیلعتال جمانربلا َظحی مل إذا ھنأ ،لاثملا لیبس ىلع ،كلذ نمو
 مزلتسی ھنأ يأ ؛اًمامت يعوط رقرا ،َّ َمث نم ،ةطاسولا اءجرإ نأشب ارقرلا اذختاو .ةطاسولا قیطر نع امھنیب مئاقال فالخلا ةیوست ىلع قافتالا
 .ھیف ةكراشمال ىلع نیینعملا نیفرطلا قفوات

 كراشتو .اھبین امیف صلاوتلا ىلع اھعیمج افرألطا ةدعاسم ىلع لمعی دیاحم يجراخ رفط وھف ؛هریغ نود فاطرألا حدأ ىلإ طیسولا ازحنی الو
 ،ھئارآ نع ربعیو ،ھلغاوش نع فشكیل مھنم كلل لاجملا حَسُفیو .ارقرلا اذختا تایجرم يف ،سمرتملا طیسولا اھذ ةعداسمب ،ةینعمال فاطرألا عیمج
 تاجایتحا يبلی لح ىلإ وصلخلاو تافالخال ةیوست ىلع ةطاسولا راءجإ يف زیكرتلا بصنی ،كلذبو .لولح نم هرای امب يتأیو ،ھتاحرتقم عرضیو
 .ينعمال بلاطلا

 اھیف مَّ ُقدت ةمر لك يف ةطاسولا راءجإ ةیناكمإ ةیمیلعتلا ةارإلداو مرألا يلو ىلع ،اھسفن اءقلت نم ،) TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو عرضتو
 يأل نكمملا نم نھأ ریغ .اھیف تبلل یةنوناق عامتسا ةسلج دقع مزلتست يتلا ىواكشلا ىدحإ وأ صةاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب وىاكشلا دىإح

 ةناعتسالا بلط ةیمیلعتال ةارإلدا وأ مرألا يول عسوب ھنأ يأ ؛ناك تقو يأ يف ھذا ةطاسولا اءجرإب ةناعتسالا بطل ةینعمال فطراألا نم فطر
 ا.ھیف تبلل ةینوناق عامتسا سةلج دقع مزلتست يتلا ىواكشلا ىدحإ وأ صةاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ىواكشلا ىدحإب مدقتلا لبق جراءإلا ھذاب

 ؟ةطاسلوا ءارجإ يف ةینعملا فارطألا بغرت دق ھاجلأ نم يتال بباسألا ما .2

 ةء َّانبو ةیلمع قةالعب عتمتلا نم – حجألراىلع – نونَّكمتیسف ،مھنیب أشنی فالخ يأ ةیوست ةیفیك ىلع فقاوتلا ةینعملا فارألطا تعاطتسا اذإ
 تازیم نمو .ھنأشب نولوادتی ام جاتن مھسفنأب نوغوصی إذ اھعیمج فطراألا هھذ ىلد اضلرا ةادیز ،ماع ھجوب ،قفواتلا ارمث نم نأ كذل ً.البقتسم
افُّلَ َكت لقأ اھنأ ،كلذك ،ةاطسولا  لةاكو عھبتت يذلا اطةسولا جمانربل ناك دقو ت.اعزانملا ةیوست يف عةبتملا تاءارجإلا نم اھریغ نم ًاتقوو ًةفلكو ً
 %80 وحن غلبت ةسبن تحجن قدف .ةصاخال تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب تاعازنملا ةیوست يف ةیاغلل عجانلا هرثأ )TEA(ساسكتةالیويفملیعلتا
 مایفتقافوات إلىلصوتال في،ةیضماالةلیقلال وامعاأل في )TEA( ةلاكوال اھمقدت يتال ةطاسولا تامخدب تناعتسا يتلا ،فاطرألا عدد يلامجإ نم

 8 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك



      

            
    

 
      

              
 

                        

             
             

        
         

 
       

                   
            

  
    

 
                         

 
 

 
  

 
 

   
 

 
             

 
      

           
 

                  
    
    
        

 
    

               
              

 
           

                    
 

                
                   

             
 

          
         

  

ءارجإب نةاعتسالا نیةاكمإ يف ظرنلا ىلع فاطرألا عیمج ةشدب  )TEA( لةاكولا ثحت لھجأ نم يذلا ببسلا وھو .اذھ ةاطسولا ءارجإ ضلفب اھنیب
 .تافالخلا ةیوست ىلع ةطاسوال

 ؟طةاسولا اءرجإب نةاعتسالا فةلكت ام .3

 .ةطاسولا اءجرإ يف ةكارشمال لباقم ةفلكت يأ ةیمیلعتال ةراإلدا الو رمألا يلو لمحتی ال

 ؟) ARD( لصفلاو عةجارلماو لوبقلا نةجل عاتمجا يف ئمةاقلا تالكشلما یةوست يف حِل ُفت مل یةنعلما فارطألا تناك اذإ طةاسولا اءرجإ حجنی دق َمِل .4

 نأ كلذ ؛فاصنإ كلب هریغ عم ةاواسملا مدق ىلع فرط كل عم ملاعتلا اھیف ى َرُجیو ،ھلغاوش نع فشكلا نم فارألطا نم فرط كل ةاطسولا نِّك ُمت
 فاطرألا ةعداسم صدقب ،تاحرتقملا ھیلع عرضیو ةادفإلا ھیلإ مِّقدُیو ،مھنم فرط لكل طیسولا ت ِصُنی ذإ ؛دایحلا مزتلی يجراخ فرط اھئارجإ ىلع مئاقلا

 طیسولا اھحرطی يتلا لةئسألا نإ لب ھ.یلع نوقفاوتی لح ىلإ صلوتلا نم مھنِّكُمی امب اًعفن رثكأو ةیِّد ِج رثكأ وحن ىلع مھنیب امیف صلاوتلا ىلع اھعیمج
 .تافالخلا ةیوست ىلع عداست ةدیجد ىؤور اركفأب يتأت قد

 ؟طةاسولا اءرجإ بلط نِكُمی فیك .5

 ةلاكولا تَّدَعأ قدو .كلذ نأشب بوتكم بلطب )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتال ةلاكو ىلإ مقدتت نأ ًالوأ كیلعف ،ةطاسولا اءرجإ بطل تأرد اإذ
)TEA( ةلاكولل ينورتكإللا عقوملا ىلع ھیعل ورثعلا كنِكُمی يلذا جوذمنلا وھو ؛ةطاسوال بلطل اًجوذمن: 

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087. لةاكولا تناك نإو ؛دیدحتلا ھجو ىلع جذومنلا اذھ مدختست نأ كیلع اًمازلإ سیل ھنأ ریغ 
)TEA( ھماخدتسا ىلع كثحت. 

 مقلرا ىلع وأ يلاتلا نوانعلا ىلإ ،سكافلاب وأ ،دیلاب ھمیلست وأ ،يادعال دیربلا وأ ،ينورتكإللا دیربلا قیرط نع بوتكمال بلطلا ھذا لاسإرب كیلع مث
 :يلاتلا

Texas Education Agency Office 
of General Counsel 1701 North 
Congress Avenue Austin, TX 

78701-1494 
 )512( 6027-463:كساف

SE-Legal@tea.texas.gov 

 .خرآلا ينعمال فرطلا ىلإ اھذ ةطاسولا اءجرإ بلط نم ةخسن لاسإر ،كلكذ ،كنم ىج ُریو

 ؟ةطساوال ءارجإ بلطی نأ ھل زوجی يلذا ْنَم .6

 :فطراألا هھذ نم فطر ّيأ ةطاسولا اءرجإ بلطی نأ وزجی

• 
• 
• 
• 

 .بلاطلا اھذ میلعت نأشب تاراقرلا اذختال ةینوناقلا ةیحالصلا مھل نَّمِم خرآ دحأ يأ وأ ،ھیلع ينوناقال يصولا وأ ،ينعم ال بلاطلا مرأ يلو
 .دشلراا بلاطلا
 .ةیمیعلتلا ةارإلدا
 ھ.یماحم وأ لھیكو نوكی نأك ،مھركذ قبس نَّمِم فرط يأل ينوناقلا لثمملا

 ؟طةاسولاءارجإبطل عدبثحدیاماذ .7

 ھتبغر نع ھألستل خرآلا فطرلا عم لصاوتتس اھنإف ،نیینعملا نیفطرال حدأ نم ةطاسولا اءرجإ بطل ) TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو تقلت اذإ
 .ةطاسولا اءجرإل كرتشم بطلب امقدتی نأ امھیلك نیینعملا نیفطرلل وزجیو .كذل اءجرإ يف

 ة.طاسولا ضفر دق امھدحأ نأب ھیف امھرِط ُختو ،امھیلك نیفرلطا ىلإ اًباطخ )TEA(ةلاكو ال لِس ُرتسف،ةاطسولاءاجرإ خرآلافطرلا فضرنإامأف
 .ناك تقو يأ يف حاتم ةطاسولا ءاجرإف ؛كذل عدب تقو يأ يف ةطاسولا بطلب مقدتلا امھیلك وأ نیفرطلا حدأل وزجیو

)TEA( لةاكولا نیعتست فوسف ،ةطاسولا اءجرإ يف ةبغالر امھیكل نیفطرلا ىلد تناك نإ امأو
 ،ةدیھلزاو ةیناجمال ةینوناقال تامخدلاب ةمئاقو ،بیتكال اھذ نم اًخسن ،ككذل ،نیفرطلا نم فطر لك ىإل )TEA( ةلاكولا ل 

 نم ًخةسن امھیلك نیفرلطا ىلإ لِس ُرتسو ،ءاطسولا دحأب
 ِسُرتسو .یطسولا یلكوت باطخ
 .نأشلا ھذا يف مھادشرإو رومألا اءیلوأ ةعداسم نوعیطتسی نیلذا نیماحملوا الءكوالب ةمئاقو

 ولدجلا عضیو ةاطسولا تاءارجإ امھعم قشانیل نیینعملا نیفرطلا عم طیسولا اذھ صلاوتیسف ،طیسولا لیكوت باطخ )TEA( ةلاكولا ترصدأ اإذف
 لیكوت باطخ يقلتو بوتكملا طةاسولا ءارجإ بلط میدقت بلق ءاسطولا نم طیسو يأ عم صلاوتلا مدع ،َّ َمث نم ،ىج ُریو .اھزاجنإل مزاللا ينمزلا
 .طیسولا

 9 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087
mailto:SE-Legal@tea.texas.gov


      

       
          

                           
        

 
        

     

                    
       

                     
                    

 
                          

                          
                        

                       
                        

                  
        

 
    

                        
                       

                    
                       

                         
 

 
    

               
        

                          
             

 
                      

                            
                        

 
    

          
 

                    
    

          
           

                      
                     

 
      

          
               

                   
 

 ؟ةطساولا ءارجإ يف ةكرشامالب نیفرطلا مازإل عامتسالا تساجل يولسؤم دحأ وأ )TEA(سساكتةیالويفمیلعتال ةلكاولزوجیلھ
 اسسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكول زوجی الو ).IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم دارفألا میلعت نوناق ھیضتقی ام قفو ،يعوط رمأ ةطاسولا ءارجإف ؛ال
)TEA( اإذ ،نیفطرلا نم فطر يأ ىلع مالزلا نم سیل ھنإ لب .ةطاسوال جراءإ يف ةكارشملاب نیفطرلا ملزاإ ،َّ َمث نم ،عامتسالا تاسلج يلوؤسم وأ 
 .كلذ ھضفر بابسأ يِدُبی نأ ،ةطاسوال راءجإ يف ةكارشملا فضر

 ىوكشال صوصخب ىَر ُجت يتلا تاقیقحتال حدأ وأ ةمئاقلا عماتسالا تساجل ىحدإ مسحل ةیئانھال یدعامولا یددمت نیینعملا نیفرطلل زوجی لھ
 ؟ةطساوال ءارجإ قیرط نع اھتیوست ماھتولحام ءانثأ يف ةصاخال تاجیاتحالا يوذ میلعت نشأب ةمَّدقُملا

 ىلع بجیف ،)نأشلا ھذا يف ثالثلا جزءال ةعجامر ىجُری( رظنال دیق تلاز امو ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةمَّدقُم ىوكش كانھ تناك اذإ
 ھنأ رغی ا.ھمیدقت خیرات نم ا�یمیوقت اًموی )60( نوتس اھردق ةدم نوضغ يف اھنأشب اًبوتكم ا ًرارق رِد ُصت نأ ) TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو
 تناك اإذف .ةطاسولا اءجرإ يف ةكارشملل امھل لاجملا حاسفإ صدقب هھذ )60( نیتسلا ةیمیوقتال مایألا ةمد دیمدت ىلع اقفتی نأ نیینعملا نیفطرلا ناكمإب

 .نكمم تقو بقرأ يف ىوكشلا كلت يف ظرنلا ىلع مئاقال ّقِقحُملا عم الصاوتی نأ امھیلعف ،كلذ لعف يف ةبغلرا امھیلك نیفطرال ىلد

 هقرار رِ ُصدی نأ عامتسالا ةسلج لوؤسم ىلعف ،)نأشلا اھذ يف عبالرا زءجلا ةعجامر ىجُری( ةینوناق عامتسا ةسلج قدعل مُِّدق قد بلط كانھ ناك اإذف
 يوذ نم فرادألا میلعت نوناق ناك اَّمَلو .نأشلا ھذا يف )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق اھحددی يتلا ةدُملا نوضغ يف
 طیسولا مزتلیف ،ةینوناقلا عامتسالا تاسجل قدع يف قحلل ریخأت ةطاسولا اءجرإ يف نوكی َّالأ ،دیحدتال ھجو ىلع ،يضتقی )IDEA( ةصاخلا تااجیتالحا
 ام ةرورلضا تناك اإذ( اھتقو يف ةینوناقال عامتسالا ةسلج يف تبلا نم نِّكُمی امب ةطاسولا تاجراءإ لامكإب لیجعتلاب ،ةادعلا يف ،ناینعمال نافطرلاو
 ولؤسم نم ابلطی نأ نیفرطلا ىلع بجیف ،قحال خیارت ىلإ يئاھنلا عدوملا دیمدت ةجاحلا تضتقا اإذف ).ةطاسوال عدب ةسلجلا هھذ قدع يضتقت تلاز
 ھةاجو يف تبلاو .يئاھنلا عدومال كلذ دیمدت غِّوُسی اًھیوج اًببس امھنم خلصتسی نأ عامتسالا ةسلج لوؤسم ىعل بجیو .تقوال دیمدت عامتسالا ةسلج
.عامتسالا ةسجل لوؤسم اھیف ظرنلاب ُّ َ ُی ةلأسم ببسلا  صتخ

 ؟ةطساوال ءارجإ ىعل موقی يذال ْنَم

 ةطساولالئسام في نیسرمتملانمةصخا بتكامبساحلوأصخاال ھمبساحلنوملعینَّمِمنیمحامعم )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو قداعتت
 نأشب ةینوناقلا عامتسالا تاسلج ةارإد ىلع ،كلكذ ،نوموقی اءطسولا الءؤھ نم اًعدد نإ لب .ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةفذانلا نینواقلوا
 نوكی َّالأ بجیو .ةیمیلعتلا تاارإلدا وأ )TEA( ةلاكوال يفظوم نم اًحداو طیسوال نوكی الو .ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میعلت نأشب ردت يتلا لئاسملا
 نیودجوملا اءطسولل ةئماقب ) TEA( ةلاكولا ظفتحتو .اءطسولا يف هؤافیتسا مزاللا ادیحالو ةھازنال طشر عم ارضعتت قد ةینھم وأ ةیصخش ةحلصم ھل
:طبارلا اھذ قیرط نع ) TEA( ةلاكولل ينورتكلإلا عقوملا نم اھنم ةخسن ىلع لوصحال بطل كنِك ُمی يتلا ةمئاقلا يھو ؛مھتالھؤمو نھاالر تقولا يف

 .http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087 

 ؟ءاطسولا نَّیُعی فیك

 ولخیرخآساسأيأىعل وأ،اءطسولانیببوانتلاساسأىلعوأ،اًیئاوشعاًاریتخا اءطسولا اریتخابٌةمَزْلُم )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو
 امھلیعبجفی ،) TEA( ةلاكولا ىدل ةظوفحملا ءاسطولا ةمئاق نم ھنیعب دَّدحُم یطسوب نةاعتسالا يف ةبغرلا ىلع نافرلطا فقاوت نإ امأ .زیحتلا نم
 طیسو يأ عم الصاوتی َّالأ نیفطرلا ىلع بجیو .اًحاتم ناك اإذ ) TEA( ةالكوال ھب نیعتستسو ،ةطاسولا ءاجرإ بلط يف طیسولا اھذ مسا اعضی نأ
 ).نأشال اھذ يف عباسلا لاؤسلا نع ةباجإلا ةعجمرا ىج ُری) (TEA( لةاكولا نم طیسولا لیكوت باخط ایقلتی نأ لبق

 سھفن بلالطا نأشب اھقدع عَم ُزی ةینوناق عامتسا ةسجل يأ كلانھ تناك اإذف .ةینوناقال عامتسالا تاسلج ةارإد ،كلذك ،اءطسولا الءؤھ نم عدد ىولتیو
 ىلإ ةطاسولا ورد ادنسإ وزجی ال ھنإ لب .ةلاحلا هھذ يف ةطاسولا جراءإ ىعل موقی نأ ةسلجال هھذ لوؤسمل وزجی الف ،ةطاسولا اءجرإ ھب ىَن ُعی يلذا
.اھذ ةطاسولا جراءإ ھب ىَن ُعی يالذ ھسفن بلاطلا ةلاح نأشب اًقباس تدِقُع قد تناك عامتسا ةسجل يأ ةرإدا ةیولؤسم ىولت نأ قبس فرد يأ

 ؟طیسولا ھیدؤی يذال ملعلا ما 

 :يلی ام اءأد ىلع طیسولا لمع يف زیكرتال بصنی

ُ صاوتلا تاونق حتف ىلإ يعسلا لماعتلا ةیحر ارعشتسا نم نیفرطلا نِّ ی امب ةنمآلا ةمیلسال اءوجألا ةئیھتب كلوذ ؛نیینعملا نیفطرلا نیب ل كم • 
 .رخآلا عم امھحدأ
 • .خرآلا فطرلا ءاآر باعیتسا ىلع نیفطرلا نم فرط لك ةعداسم
 • .مئاقال فالخال ةیوستل تااریخال دیحدت ىلع نیفطرلا نم فرط لك ةعداسم

 ىلع نیفطرال عداسیل ھب َىتُؤی امنوإ ،ةینوناقلا ةورشملا يِسدُیل طیسولاب َىت ُؤی الو .تاراقرلا اذختا نم ھنِّك ُمت ةطلس ھل تسیلو ،اًیضاق یطسولا یسلو
 .اھنیعب ةدَّحدُم ةقیطر يأب فالخال ةیوست ىلإ امھعفدی امب نیفرطال ىلع طغض يأ س ِارُمی نأ – َّ َمث نم – ھل سیول ؛قافتا ىلإ لصوتلا

 ؟ةطساولا تاءارجإ روضح ھل زوجی يذال ْنَم

 كئلوأ راتخی نأ فرط كلل زئاجلا نم ھنأ ریغ ر.ارقلا ذاختا لطةس مھدیب نَّمِم سةردملا وفوظمو رمألا يلو ،ةداعلا يف ،ةاطسولا تاءارجإ رضحی
 تاذ فاطرألا نم مھریغو نییورفلا نیمجرتملاو نیماحملاو الءكولاب ةناعتسالا ،َّ َمث نم ،زوجیف ت.اعامتجالا هذھ ىلإ عھم مھراضحإ يف بغری نیذلا
 .ةطاسولا ةسلج دأبی نأ لبق ورضحلا ةیوھ دیكأتب طیسولا مزتلیو .ورضحلا الءؤھ عدد دیحدت نیینعملا نیفرطلل وزجیو .ةلصلا

 10 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك

.8 

.9 

.10 

.11 

.12 

.13 

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087
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 ؟ةطساولا تعاماتجا دَق ُعت نیأ

 ةیمیعلتلا تامخدال كزامر وأ ،ةیمیعلتلا ةراإلدا بتاكم يف وأ ،ةسمدرلا يف كلذ نوكی نأك ؛نیینعملا نیفرلطا بسانی ناكم يف ةاطسولا عامتجا َدق ُعی
 .ویدیفلا تامرتؤم تاصنم كلذ يف امب ،نیفطرلل ةمئالملا نكامألا نم كذل ریغ وأ ،تابتكملا وأ ،ةیمیقلإلا

 ؟ةطاسوال ءارجإ ءانثأ يف ثحدی اماذ

 فقو ىرخألا تاسلجلا نع ام ردقب فلتخم وحن ىلع ةسلج كل ری ُدی نأ لھ زوجی ذإ ؛ةاطسولا تاسلج تایجرم ةارإد يف ةصاخال ھتقیطر طیسو لكل
 .اھتارإد بناوج عضب يف ةھباشتم تاسجللا مظعم تناك نإو ؛ھتاذ فقوملا تایطعم

 .ةكرتشملا ةسجللا مساب ،ةلاحلا هذھ يف ،عامتجالا ف َعرُیو .ورضحلا عیمج ىلع طیسولا اھیقلی ةیحتب ةحداو ةفغر يف ةطاسولا ةسلج أدبت قدو
 .اھتایجرم ةشرابم ةیفیكو ،ةطاسولا ارطإ يف ى َ ُجرت يتلا تاشقانملا ةیسر كدؤیو ،ھیؤدی يالذ لمعلوا ،ةطاسولا اءرجإ نم صدقملا طیسولا ِّنیُبی َّ ُمث

 هذھ نم ھب جورخلا يف ملأی ام نایبو امھنیب فالخلا لحم لئاسملا صیخلتب ھتدافإ نیینعملا نیفرطلا نم فرط لك نم بلطی نأ طیسولل زوجیو
 مئاقلا فالخلا ةیوست صدقب اركفألا الءجتساو لئاسملا كلت نم ةلأسم لك نأشب لوداتلا ىعل نیفرطلا ةعداسم ،كلذ عدب ،طیسولا ىلوتیو .ةطاسولا

 .امھبین

 .ةفردنمال ةسلجلا أو اصخال عامتجالا مساب ،ةلاحلا هھذ يف ،عامتجالا ف َعرُیو .ةحد ىعل امھنم ٍفطر لك عم ثدحتلا يف ،ككذل ،طیسوال بغری قدو
 طیسولا نَّكمتیل ،ةیمیلعتلا ةارإلدا وفظوم عامتجالا ةفغر نم جخری اھنیحف ،ةحد ىلع عامتجالا يف مرألا يولو طیسولا بغری نأ ً،الثم ،كذل نمو
 ةحوارملانمھجوال ھذا ىعل ةسجللالظت قدو.اًضیأ،ادفرناىلعةیمیعلتلاةاردإلايفظومبطیسوالعمتجیمث.ادفرناىعل ثحدت النم مرألايلوو
 .ىخرأ ةمر اًعم امھیلكب عامتجالل اًبسانم ارص قد تقولا نأ طیسوال ىری ىتح خرآو فطر نیب

 يف ةیمیلعتلا ةارإلدا يفظوم وأ طیسولا دوجو نود نم ،ادفرنا ىلع خرآلا عم امھحدأ ثحدتلا يف ً،الثم ،بلاطلا الداو بغری نأ اًنایحأ ثحدی قد لب
 ام مویلا يضقنی قد وحنلا اھذ ىلعو .ادفرنا ىلع عضب عم مھضعب ثحدتلا يف ،كلذ وحن ىلع ،ةیمیلعتال ةإلدارا وفظوم بغری قدو .امھعم ةفغرلا
 ضورع شةقانم ى َر ُجت دقو ن.یقیرفلا دحأ ءاضعأ نیب ةثلاثو ،خرآلا نود نیقیفرال حدأو طیسولا نیب ام ىخروأ ً،ةملاك ةعومجملل تاعامتجا نیب
 .هھذ ةیوستلا ضوعر ىعل خرآلا فطرال عِل ُطی نأ طیسولا نم نیفطرلا حدأ بلطی قدو ،تاعامتجالا هھذ اءنثأ يف ةیوستال

 زوجی ھنإ بل .طةاسولا ءارجإل لماك موی یسركت ،َّ َمث نم ،ِّمِھُملا نمو .لماك مویل رمتست دقو ،تاعاسل هذھ ةطاسولا تاعامتجا صلاوتت دق ،اذكھو
 ةسلج عدوم دیحدت ىلع نیفطرلا عم طیسوال نواعتیسف ،كلذ ثحد إذاف .ةادرن تالاح يف كلذ ناك نإو ؛رخآ مویل ةطاسولا ءاجرإ لصاوی نأ طیسولل
 .طةاسولا عةباتم

 ؟ةطساوال قیرطنع ماھنیبمئاقال فالخلل ةیسوتىلإنفارطال لصوتولاماذ

 نأ امھیلعف ،ھتغیصو اقفتالا اذھ طورش ىلع اقفاوت اذإ ىتح .ًةباتك اقفتالا اذھ دونب نیودت ىلع نانواعتیسف ،ةیوستلل اقفتا ىلإ نافرلطا لصوت اإذ
 .فاطرألا عیمجل اًم ِلزُم اینوناق اًدقع هورف نم قافتالا ریصی نیفطرال عیقوتبو .ھیف ًافرط سیل ھنأل قافتالا اھذ ىلع طیسولا ّعِقُوی الو .هاّعِقُوی

 ؟ةیوستلا قفاتا طروشب نیفرطلا حدأ خلأ ول اماذ

 اذھ اھیلع صنی يتلا دونبلا دحأب ً،الثم ،نیفرطلا دحأ خلأ اذإ ھنأ كلذ ىنعمو .اًنوناق م ِزلُم دقع نافرلطا عھِّقوُی يذلا بوتكملا یةوستلا قافتا
 م ِزلُی ا ًرمأ ءضاقال نم ردصتسی نوأ ةیرالدفال كمحامال ىدحإ مماأ وأ ةیالولا لخاد هدض یةنوناق ىوعد عفری نأ رخآلا فرلطل زوجیف ،قافتالا
 لعف ىلع انیعتسی نأ وأ امھیسفنب تافالخلا نم امھنیب ام لح ىلإ ایعسی نأ يف ةیرحلا ،كلذك ،نیفرلطلو اق.فتالا كلذ ذافنإب رخآلا فرطلا

 .طیسوالب كذل

 ؟ةطساوال قیرطنع ماھنیبمئقاال فالخلل ةیوستىلإنفارطال صلتویملولاماذ

 نأبش قَّلعُم بلط كانھ ناك نإ امأ .طةاسولل ىرخأ ةسلج دقع ةیناكمإ يف رظنلا طیسوللو امھل زوجیف ،امھنیب اقفتا ىلإ نافرلطا صلوتی مل اذإ
.ةطاسولا اءھتنا روف فَنأت ُست بطلال تااءجرإ نإف ،اھیف قیقحتلا نأشب وأ ىواكشلا ىحدإ يف ةینوناق عامتسا ةسلج قدع

 ؟ةیرسالبةطساوال ءارجإءناثأيفروتد يتلاتشاقناملامستت ھل 

 ،طةاسولا ءارجإ ءانثأ يف رودت يتلا تاشقانملا یةرس فظح بوجو ىلع صنی )IDEA( ةصخاال تاجایتحاال يوذ نم درافألا میعلت نوناقف ؛عمن
 طیسولل زوجیو یة.ندملا مكاحملا مامأ عَف ُرت ةیضق يأ يف وأ یةنوناق عامتسا سةلج يأ يف اقَسُی ًالیلد اھفصوب حقال تقو يأ يف اھمادختسا رحظیو
 رودتس يتلا تاشقانملا یةرسل مھھفت مامتب امھنم كل یھف ُّرِ ُقیو ،ةاطسولا ءارجإ ءدب دنع نھیعب اقفتا عیقوت نیفرلطا نم فرط كل نم بلطی نأ
 ةمیلیعلتاةراإلدلالو )TEA( اسسكت یةالو يف میلعتلا لةاكول زوجی ال نھأ حظةالملاب ریدجلا نم نھأ ریغ یة.رسلا هذھ فظح ىلع ھتقفاومبو امھنیب
 تاشقانملا ةیرس فظح بجیو .اطةسولا ءارجإ يف كةراشملاب دھعت يأ وأ ،رارقإ يأ وأ ،ةیرسلا فظح نأشب قافتا يأ عیقوتب رمألا يلو مازلإ یةنعملا
 يوذ نم درافاأل میعلت نوناق نإ بل .كلذ نأشب دھعت وأ رارقإ وأ اقفتا يأ ىلع نافرطلا عِّقوُی مل نإ ىتح اطةسولا ءارجإ ءانثأ يف رودت يتلا
 قیرط نع فالخلل ةیوست إلى امھصلوت لحا نفارطال ھغوصی يذال ،بوتكمال ةیوستال قفاتا نمضتی نأب ضيقی )IDEA(ةصخالاتجایاتحالا
 تاظحلمالا عیمج ملشیل اذھ یةرسلا فظح بوجو دتمیو طة.اسولا ءارجإ ءانثأ يف تارد يتلا تاشقانملا عیمج ةیرس فظح بوجوب ا ًرارقإ ،طةاسولا
 نتاكيتلاتامولعملاكلت ملشیال اذھةیرسلا رطشنأریغ ت.اشقانملاكلتنعًالضف،اطةسولاءارجإءانثأيفُّدَُعتيتلا اقفتالاتادَّوسُمو

 11 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك
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 ىَر ُجیيذال (IEP) صَّصخُملا يمیلعتلا جمانربلا نم كلذ نوكی نأك ،رخآ ردصم نم اھلیصحت زوجی يتلا كلت وأ ةاطسولا ءارجإ ءدب بلق ةحتام
 .ةطساوال ءراجإھیإل صخلیيذلاةیوستال قفاتابجومبھلیدعت

 ؟ةیرسلبا ةطساالو قیرطنعةیسوتال قفاتامستیلھ

 ،بلالطا تالجس اھیلع ملتشت تامولعم يأ نع فشكت نأ ،ماع جھوب ،ةیمیلعتلا ةرادإلل زوجی الو ي.نعملا بلالطا تالجس يف ةیوستلا اقفتا خلدی
 ،ةمیلیعتلا ةرادإلل زوجی ھنأ ریغ ا.ًدشار ناك اذإ ھسفن بلاطلا نم وأ بلاطلا رمأ يلو نم كلذ نأشب بوتكم نذإ بجومب الإ ،ةیوستلا تاقافتا انھمو
 َُسألا ةیمیلعتلا قوقحلا نوناق مساب فوعرملا نوناقلا بجومب ،لاوحألا عضب يف

 ًفارأط عِل ُط
Family( ةیصوصخلاو ةیر Educational Rights and

 FERPA Privacy,(، نأ ركذلا فلاسلا نوناقلا بجومب ةیمیلعتلا ةرادإلل زوجی ،الثملا لیبس ىلعف ؛تامولعملا كلت ىلع اھنیعب ا ت نأ 
 يف عةورشم حةلصم لوؤسملا اذھل نوكی نأ طرشب ؛ينعملا بلاطلا رمأ يلو نذإ لیصحت نود نم بلاطلا تالجس ىلع سةردملا يلوؤسم دحأ عل ُطت
 نم امھعنمی امب ةیوستلا قافتا ودنب نمض ةیسرلا ظفح ارقرإ جاإدر ىلع قفاوتلا ،لاوحألا عضب يف ،نیفطرلل زوجیو .تالجسلا كلت ىلع عالطالا
 .ھنم جزء ىعل وأ ھكل ةیوستلا قافتا ىلع ةیجارخ ةھج يأ عالطإ

 ؟طةاسولا تاعاتمجا تایرجم لیجست نیفرطلا دحأل زوجی لھ

 فطر يأل وزجی الو .رشع عساتلا لاؤسلا نع ةباجإلا يف ھنایب مَّقدت ام وحن ىلع ،ةیسر ةطاسولا جراءإ اءنثأ يف وردت يتلا تاشقانلما عیجمف ؛ال
 .ةطاسولا اءرجإ اءنثأ يف وردی اَّمِم زءج يأ لیجست ،َّ َمث نم ،نیفطرلا نم

 ؟)504(ةطخال مھلتعِضُويتال ةصخالاتاجیاتحالايوذنمھفلطناكاإذ ةطساولاءارجإبطلینأرمألايول نكامإبلاز ما لھ

 الأ بجی TEA)( ساسكت ةیالو يف میلعتال ةلاكو ىلد عبتملا ةطاسوال اءجرإب ناعت ُسی َّ
 قحتسیبالطلاناكاإذ امدیحدتاھنمو،)IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادرفألا میلعت نوناق ھب يضقی ام قفو ،ةصاخلا تاجایتحالا

 يوذ میعلت ورمأب ةلصلا تذا تافالخال ةیوست صدقب الإ

 یمیعلت ھبیسنت وأ ،ھمییقت وأ ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میعلت تامخد ىلع لوصحال
 504( مسقال قحب تافلاخم عوقوب اءعالدا ىلع ا ًروصقم فالخال عوضوم ناك نإ

 امأ ھ.ل FAPE)( مئالملا يناجملا ماعلا میلعتلا تامخد میقدت وأ ،ا
 1973 (Section 504 of ماعل لیھأتلا ةادعإ نوناق نم )

the Rehabilitation Act of 1973 (، مرألا يلول وزجیو .ةینعملا ةیمیلعتلا ةراإلدا ىلإ كذل نأشب ىوكشب مَّقدتی نأ مرألا يلول وزجیف 
 مّقدتی نأ ،اًضیأ ،مرألا يولل وزجیو .ةصاخلا امھتقفن ىلع ةطاسولا اءجرإل نییصوصخال اءطسولا حدأب ةناعتسالا ىلع اقفتی نأ ،كلكذ ،ةإلداراو
 504(مسقلابجموب كوىشب

Department of Education 
Office of( ةینمدال قوقحلا بتكم ىلإ ) .U.S(ةیكیمرألامیعلتلاةرازوىلد ) Civil Rights, OCR 

 يف اھیلإ ارَ ُشی يتلاو ،ةطاسولا لیھست ةیناكمإ عرضی نأ ،َّ َمث نم )، OCR( ةینمدلا قوقحلا بتكمل وزجیو ).
Early("ىواكشلل ةكربمال ةیوستال" مساب ةلاحلا هھذ Complaint Resolution،( مسقال بجومب ةمَّقدُملا ىوكشلا كلت ةیوست صدقب ).(504 
)OCR( ةینمدلا قوقحلا بتكم ىلد ىواكشال تاءاجرإ ىلع عالطالا مكنِك ُمیو

 .http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html 
 :طبالرا ھذا قیطر نع
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 1ةصخالاتجاایتحالايوذمیعلتبةلصال تاذىاوكشلاةیوست:ثالثال ءزجال

 :ةشقناملبا ءزجلا اھذ ھاولانتی يتال رةركتملا ةلئسألا يھ ھذه

 ؟ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعتب ةصل تاذ ىوكشب مقدتی نأ ھل وزجی يلذا ْنَم .1
 ؟عونلا اھذ نم ىواكشلاب مقدتال زی ِ ُجت يتلا بابسألا ام .2
 ؟ةبلطلا نم ةعومجم تالكشم يف ظرنلل ىواكشلا میقدت ىإل وءجللا وزجی لھ .3
 ؟ةینوناقلا عامتسالا تاسلجو ىواكشلا تاجراءإ نیب فالتخالا ھجوأ ام .4
 ؟ىواكشلابمقدتلل ةدَّحدُمةمد جدوتلھ .5
 ؟ھسفن تقولا يف ةینوناق عامتسا ةسلج قدع بلطو ىوكشلاب مقدتال مرألا يلول وزجی لھ .6
 ؟ىوكش ال يف اھنیمضت بجاولا تامولعملا ام .7
 ؟ىوكشلا مَّ ُقدت فیك .8
 ؟ىواكشال نأشب اھیف ارقرلا اذختا )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتال ةلاكو ىلع بجوالا ةمدلا ام .9
 ؟ىواكشلا تاجراءإ يف ةعبتملا تاوطخلا ام .10
 صةاخلا تاجایتحالا يوذ نم دارفألا میلعت نوناقل ةفلاخم يأ عوقو ةحص نأشب اھرارق )TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو ذختت فیك .11

)IDEA(؟ 
 ؟ةفلاخملا عوقو ةحص توبث الح )TEA( ساستك ةیالو يف میلعتلا ةلاكو هخذتت يلذا جراءإلا ام .12
 ؟ةیضیوعتلا تامخدلا حلطصمب ودصقملا ام .13
 ؟فیالكتلا رد حلطصمب ودصقملا ام .14
 ؟ةیحیحصتال تاجراءاإل ذاختا مماتإب ةماعلا تاالكوال نم اھریغ وأ ةیمیعلتال ةاراإلد مزاتال ) TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو نمضت فیك .15
 ؟هخذتت يالذ قرارال يف تاجاتنتسوا تایثیح نم ) TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو قھوست ام عم افلتخا اذإ ھلعف نیفرلطل وزجی يالذ ام .16

؟ةصخالاتجاایتحالايوذمیعلتبةصل تاذىوكشبمقدتینأھلزجویيلذاْنَم .1

 ةدحتملا تایالولا نمض ىرخأ ةیالو نم ناك نإ ىتح درف وأ سةسؤم يأل ولفكم ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعتب ةلصلا تذا ىواكشلاب مدقتلا حق 
 ."وىكشلا باحص" مساب ىوكشالب مقدتملا فردال وأ ةسسؤملا ىإل راَ ُشیو .ةیكیمرألا

 ."ةیجارخلا ىوكشال" مساب اھیلإ ارَُشیف ،ھسفن شداالر بالطلا وأ ،ھیلع ينوناقلا يصولا وأ ،بلالطا رمأ يلو ریغ رخآ دحأ اھب مدقتی يتلا ىوكشلا امأ
 ًاوبكتم ًاذنإ ھمدیقت بوجوب ةجیراخلا ىوكشلا بحاص غِل ُبست )TEA( ساسكت یةالو يف میلعتلا ةلاكو نإف ،بلالطل لوفكم حق یةرسلا فظح ناك اَّ َملو
 ةیسرال تامولعملا على عالالطا نم نھِّك ُمی امب ،اًدشار ناك اذإ ھسفن بلالطا نم وأ ،ھیلع ينوناقلا يصولا وأ ،ينعملا بلالطا رمأ يلو نم اً َّعقوُمو
 نَّكتمت نلف ،نإلذا كلذ ،اًشدار ناك ذاإ ھسفن بلاطال وأ ،ھیلع ينوناقلا يصولا وأ ،ينعملا بلاطلا مرأ يلو حنمی مل اإذف .بلاطلا اھذب ةلصلا تذا
 )TEA( ةلاكولا اھیلإ صلخت دق يتلا تایثیحلا نم خةسن يأ اذھ ةیجراخلا ىوكشلا بحاص ءاطإع من )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو
 .ىوكشلا هھذ نأشب

 ؟عونال اھذ نم ىوكاشلبا مدقتال زیِ  ُجت يتلا بابسألا ام .2

 لةاكو لثم ،ىرخأ ةیمومع لةاكو وأ ةیمیلعت ةرادإ يأ نأب غلاش مةث ناك اذإ ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعتب ةصللا تاذ ىواكشلاب مقدتلا وزجی
 ةیالولا دیعص ىلعو يالفدرال دیعصلا ىعل ةفذانلا حئواللاو نینواقلا اھیلع صنت يتلا تاطارتشالا تفلاخ قد ،) TEA( ساسكت ةیالو يف میعلتلا
 ىلع ىوكشلا هذھ ملتشت نأ بجیف ،ىوكش يأ يف ) TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو رظنت يكلو .صةاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب
 ىوعد لك معدت يتلا عئاقولا ِّنی ُبت نأو ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةذفانلا تااطرتشالا دحأ قحب ةدحاو ةفلاخم نع قلی ال ام عوقو ىوعد
 .اھل ةدِّیؤُملا عئاقولاو ىواعلدا ىلع ًةلثمأ يلات ال لوجدال نمضتیو .اھوااعد نم

یؤُ ِّدة ملا عئقاولا  ىعوالد
ُ ( صَّ ملا يمیلعتلا جمانربلا ملتشی  بویع جالع ىلع ،نھالرا تقولا يف ،يلفطل IEP)صخ

 ورمألاءایلوأتاعامتجادحأ يف تملع دقو ،عوبسأ كلًةقیقد )30( نیثالث ةمدل بطاختلا
ّ ملوا .ماعلا اھذ لاوط بطاختلا بویع جالع يصاصتخا زری مل يلفط نأ نیمُِ لع

ُقّدُِت مل يف ةدَّملا تامخدلا ةیمیلعتلا ةإلدارا م حد
ُ ( صَّملا يمیعلتلا جمانربال .يلفطل IEP) صخ

ُ ( صَّ ملا يمیلعتلا جمانربلا صنی  زیزعت تمادخ يفلط قىلتی نأ على فليطل IEP)صخ
ُ قد ةیمیلعتلا ةارإلدا نأ ریغ .ةصاخلا تاجایتحالا يولذ ةأ م اءوجأ يف ةاءقرلا تاارھم َّ یھ

تل يلفط بیسنت ،يسارلدا ماعال ةیادب يف ،تر َّ ُِ یغ ُحل ىقلتی ثیحب ماعلا میلعتلل ةأم واءجأب ھق َّ یھ
ّ م حدأ نم ةاءقرلا تاارھم زیعزت تامخد اھیف .ماعلا میلعتلا يمُِ لع

نود نم يلفط بیسنت ةیمیلعتال ةارإلدا تر َّ  یغ
ةعجامرلاو لوبقلا ةنجلل اً  عامتجا قدعت نأ

 ARD).( لصفلاو

 نم ثلاثلا لصفلا نم )300(ءزلجانم)ب(يعرفلاءزلجانم)153–151( دونبال ماكحأ قفو اھتیوست بجی يتالو ،ساسكت ةیالو دودح يف مَّد ُقت يتال وىاكشال كلت ،بیتكال اذھ نم سمقلا اذھ يف ھلامعتسا قفو ،"ةصاخ ال تاجایتحالا ويذ یملعتب ةلصال تاذ وىاكشال" لحطمصبدَقصُی1
 ).TAC §89.1195 19(ساسكتةوالی يفةریاداإل نانیوقال ةوندمنم)19(بابال نم)89( لصفال نم )أ( يعرفلا لصفال نم )أ( ءزجال نم )1195( دنبال ماكحوأ ).C.F.R 34 300.153-300.151§§ ( ةیالردیفال حئواالل ةنودم نم نیثالثوال عبراال بابال نم )ب( يعرفال بابال

 13 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك



      

       
      

 

             
              

   
        

       
  

             
           

                
               

        

       
      

    
   

           
          

         
 

 

                    
                      
    

                         
           
                       

                        
                      

                       
              

 
 

           

            
 

      

      
                  

                     
                

 
                      

                 
                     

          
 

   

       
                       

                    
        

       
 
 
 
 
 

 

 
                    

        
      

 ھیلدو ةیسادرلا ھلوصف يف بسری يلفط نأل ةصاخلا تاجایتحالل مییقت اءجرإ تبلط
َّ َ قو قدو .ةیكولس تالكشم جئاتنقلتأ مل ينكول ،تضم ھرشأ ةعد ذنم كلذ ىلع ةقفواملا تع

 .اربتخا يأ

مییقت اءرجإ ةیمیلعتلا ةارإلدا لُِت مل مك
 وقتال يف يفلط ىلد ةصاخلا تاجایتحالا
 .بسانملا

ّ م نأ ىلع ،نھاالر تقولا يف ،يفلطل ُ ( صَّ ملا يمیلعتال جمانربلا صنی يمُِ IEP)صخ لع
 ،كلكذ ،جمانربال صنیو .ھتابجاو لامكإل تقولا نم دیمزلا ھل نوحیتیس يادیتعالا میلعتلا

كلت ةلئسأ ھیعل أَُت ثیح اردوملا ةعاق يف تااربتخالا ىقلتیس يلفط نأ ىلع  .تااربتخالاقر
ّ م نأ ریغ تقولا نم دیمزلا مھنم بلط امدنع تابجاولا يف ھتجدر واضفخ قد ھیمُِ لع
 .داروملا ةعاق ىلإ باھلذاب ھل اوحمسی مول ،اھلامكإل

تالیھستال عیمج يلفطل ةیمیلعتال ةارإلدا مُِّت ال قد
ُ عتال جمانربلا يف ةاردولا ( صَّ ملا يمیل  IEP)صخ

 لھ.

ُ ،ةسمدرلا ادیتار نع ،ھقحب يبیأدت اءرجإ اذختا تمزلتسا ةعقاو ثوحد عدب ،يلفط ف أ ِ قو
ُ ( رشع ةعست ةمدل يملزاإلا يلزنملا میعلتلاب قِ أو ةنجل نأ مغر اً 19حل لوبقا موی ) ل
 تاجایتحالا نم ھیدل ام ةجیتن ناك كولسلا كلذ نأب ترقأ دق ARD)( لصفلاو ةعجامرلاو
 .ةصاخلا

 ةواردلا تاطارتشالاب ةیمیعلتلا ةارإلدا مزتلت مل
 تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق يف
 عن يلفط فاقیإ دنع IDEA)( ةصاخلا

 .ةسمدرلا ادیتار

 تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق يف ةلومشم ریغ ىوكشلا يف ةرداولا لئاسملا نأ ىلإ )TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو تُصلَخ اذإف
 ةلاكولا رِط ُختسف ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میعلت نأشب ةیالولا دیعص ىلع وأ يلافدرال دیعصلا ىلع ةفذانلا تاطارتشالا وأ )IDEA( ةصاخلا
)TEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعتب لةصلا تاذ ىواكشلا تاءارجإ قیرط نع اھیف قیقحتلا نكمی ال لئاسملا كلت نأب ىوكشلا بحاص، 
 تاذ ىواكشلا يف ظرنال تااءجرإ نأ ً،الثم ،كلذ نمو .لغاوشلا كلت يف ظرنلل ىخرأ تااریخ نم نوكی قد ام نأشب تامولعملا ھیلإ مِّ ُقدتسو
 قلعتت يتلا لئاسملا كلت يأ( صةاخلا تاجایتحالا يوذب لةصلا تاذ ةیندملا وققحلا تاكاھتنا ولانتت ال صةاخلا تاجایتحالا يوذ میلعتب ةلصلا

.ةیكیمرألا میلعتلا ةراوز ىلد )OCR(ةینمدلاقوقحالبتكمًةشرابماھیف ظرنالبص ُیلئاسمالهھذف ).لیھأتلاةادعإنوناقنم)504( مسقل  َتخ با
 تاسایسو ،سیدرتلا قطرو ،ماعلا میعلتلا لئاسمو ،ةیصخشلا تابجاوال وأ ورمألا يف – ىواكشلا يف ظرن ال تاءاجرإ نمض – رَظُنی ال ،كلكذ
 نمضتت ال ،ا ًریخأو .اھیف ظرنتل ةیالولا يف ةینعملا ةیمیلعتلا ةارإلدا مامأ ماع ھجوب لئاسملا هھذ عرض بجی إذ ؛ةیمیلعتلا نكامألا تااریز میظنت
 اذفنإ تالاكو ىإل اھعفر بجی ورمأ هھذف ؛مھقحب لامھإلا وأ لافطألا لالغتساب ةلصلا تاذ ىواعلدا يف قیقحتلا ىواكشلا يف ظرنلا تااءجرإ
 and Protective of Family Texas Department( ساسكت ةیالو يف ةیئاقولاو ةیرَ ُسألا تامخدلا ةاروز وأ ةیالولا يف ةینعملا نوناقلا

.(Services 

 ؟بةلطلا نم عةوجمم تالكشم يف رظنلل ىواكشلا میدقت ىلإ وءجللا زوجی لھ .3

 .رثكأ وأ حداو بالط نع ةباینلاب ىوكشب مقدتلا زوجی إذ ؛معن

 ؟ةیننوقالا عماتسالا تاسلجو ىكاوشلا تاءارجإ نیب فالتخالا ھجوأ ما .4

 یملعتلا ةلاكو وفوظم ىواكشلا يف قیقحتلا ءارجإ ىلع موقی ذإ ؛ةینوناقلا عامتسالا تاسلج نم ةیمسرلا ةیحانلا نم ًا ُّفلَ َكت قلأ ىواكشلا يف ققیحلتا
 تالاكولانماھریغوأةیمیلعتالتاراإلدايفظومو ورمألا اءیلوأعمتاثادحملانوشرابیوتادنتسملانوعِجارُینَّمِم )TEA( ساسكت ةیالو يف
 یملعت نأشب ةفذانال تاطارتشالا قحب تافلاخمال عوقو ةحص نم كدأتلل مییقتال لئاسم مھیلوت نع ًالضف ،كلذ لعف ةورضرلا تضتقا نإ ،ةیمومعال
 2 .فانئتسا ءاجرإ ھیف سیلو ،ةیمسر تاادھشب ودھش يأ ءالإد نمضتی ال ىواكشلا يف قیقحت ال نأ ریغ .ةصاخلا تاجایتحالا يوذ

 تاسلج يلوؤسم حدأ اھتایجرم ةإدار ىولتیو .تاعازنملا ةیوست تااریخ نم هریغ نم ًةیمسر رثكأ اءجرإ يھف ،ةینوناقال عامتسالا تاسلج امأ
 رضاحإ ،ةینونقاال ماعتسالا تاسجل يف ،نیینعملا نیفطرلل وزجیو .ةیمیلعتلا تاارإلدا وأ )TEA( لةاكولا يفوظم ریغ نم وھو ؛نیدیاحملا عامتسالا
 لسؤوم نم رادصلا ارقرلا فانئتسا وزجی ،ا ًریخأو .تاسلجال عئاقو لجس يقلت نع ًالضف ،اھیلع جاجتحالاو ةلألداب جاجتحالاو ،مھتلاءسمو ودھشلا

 .ةیالفدرال مكاحمال وأ ةیالولا مكاحم مامأ عامتسالا ةسلج ةارإد

؟ىوكاشلبا مدقتلل دةَّحدُم دةمدجوت ھل .5

 كلذ ىلع الثمو ا.ھیف قیقحتلا ءارجإ دیری يتلا ةعقاولا ثودح خیرات نم دحاو ماع نوضغ يف هاوكشب مدقتی نأ ىوكشلا بحاص ىلع بجی ذإ ؛معن 
 ةرداولا ىوادعلا أنشب ّقِق ُحت أن )TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكول زوجی ال ھنإف ،2016)طاشب(رایرفب 1 موی تمِّ ُدق دق ىوكشال تناك اذإ ھنأ
 ةلاكو ال تُصلَخ اذإف .2016)طاشب( رایرفب 1و 2015)طاشب( رایرفب 1 يموی نیب ام ةدملا يف تثدح يتلا عئاقولاب اھنم ًاقلعتم ناك ام الإ اھیف
)TEA( ةلاكولا رِ ُخطتسف ،دحاو يمیوقت ماع نم رثكأب ىوكشلا میدقت خیرات لبق تثدح دق ىواعدلا ىدحإب ةلصتملا عةقاولا نأ ىلإ )TEA( بحاص 
 .ىوعلدا هھذ يف قِّق ُحت نل اھنأب ىوكشلا

 ةصل ال تذا تاعزانمال ةیوستتءاراجإنأشببواجولؤاس" ةجعارم ىجرُی ،ةصاخال تاجایتحالا يوذ میعلتب ةصلال تذا ىواكشال يف رظنال ةداعوإ افنئتسالا تءاراجإ نأشب تاموعلمال نم دیزمال ىعل عالطالول2
QUESTIONS AND ANSWERS ON IDEA("ةصاخلا تاجایتحالا يون ذم ادرفألا میلعت نوناق نم )ب( ملقساب PART B DISPUTE RESOLUTION PROCEDURES(، ةخسلنا 
 .)QUESTION B-32( لؤاسال نع ةباجإلا ٍةصاخبو ،2013 مالع ةلَّدعُلما

14 )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا  ةحفص ةیوتس مُظُن بیتك

https://www.txabusehotline.org/
https://www.txabusehotline.org/
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 ؟ھسفن تقولا يف ةینونقا عامتسا ةسلج دقع بلطى ووكشلبا مقدتال رمألا يلول زوجی لھ .6

ىحدإ يف اھیف رظنلا ىَ ُ ٌةمَزْلُم )TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو نكلو م.عن  جری يتالو ،ىوكشلا يف ةاردولا لئاسملا كلت )لیطعت يأ( ةیحنتب
 لھوانتت ام نمض خلدت ال يتلا لئاسملا كلت ىلع اھرظن )TEA( ةلاكولا صرقت ،كلذبو .تاسجللا كلت اءھتنا ىتح كلوذ ،ةینوناقلا عامتسالا تاسلج
 ا ًراطخإ ننییعملا نیفرطلا )TEA( ةلاكولا رِط ُختسو .ىواكشال ةیوست يف ةمدتعملا ةینمالز دَدُملاو تءاجراإلا قفو ،كتل ةینوناقال عامتساال تاسلج

.ىواكشال ةیوستتاءجراإنمضاھیف ظرنال ىَجریسيتال كلتواھتیحنتبجیيتلاةددحُملالئاسمال كلتنأشبًا  ُ َّ بوتكم

 .اھیف یةنوناقلا عامتسالا تاسلج رظتن اَّمَلو اھیتحتن تقبس يتلا لئاسملا كلت دِّد ُحست )TEA( ةلاكولا نإف ،ةوركمذلا ةینوناقال عامتسالا تاسلج تھتنا اإذف
 خیرات نم �ایمیوقت اًموی )60( نوتس اھردق ةدم نوضغ يف ،كلت ةینوناقلا عامتسالا تاسلج يف اھیف لَص ُفی مل ،لةأسم يأ يف رظنلاب لةاكولا مزتلتو

 .كلذ لبق هاوكش ىوكشلا بحاص بحسی مل ام ؛ةینوناقلا عامتسالا تاسلج ةارإد لوؤسم ارقر ورصد

 نم زوجی الو ،اھنأشب ٌم ِزْلُم عامتسالا ةسلج نم ادرصلا ارقرلاف ،ةینوناقال عامتسالا تاسلج ىحدإ يف اھیف ل ِ ُصف يتلاو ،ىوكشال يف ةاردولا لئاسملا امأ
 .ىاوكشلاةیسوتتاءارجإ ارطإيفاھیفقیقحتال ََّمث

 ؟ىكوشاليف ھانیمضتبجالواتماوعلملا ما .7

 نأو ً،ةبوتكم ىوكشال هھذ نوكت نأ بجاولا نم ھنإف ،اھیلإ مَّ ُقدت ىوكش يأ يف قیقحتلا )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو ي ِ ُجرت يكل
 :ةیالتال تاموعلملا ىلع كلكذ لمتشت نأو ،ىوكشلا میقدت خیارت ىلع قباسلا ماعلا يف اھنیعب ةفلاخم عوقوب ىوعد نمضتت

 ).خلإ ...ينورتكإللا دیربلا ناونعو ،فتاھلا مقور ،ناونعلا :اھنمو( ھب لاصتالا تانایبو ىوكشال بحاص عیقوت
 .ةصاخال تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةفذانلا نیناوقال حدأ ماكحأل ةیمومعال تالاكولا نم اھریغ وأ ةیمیعلتلا ةارإلدا ةفالخمب ىوعالد نایب
 ةفلاخملا كلت عوقو خیارت ً،الثم ،كلذ نمو( اھثوحد ىعَُّدی يتلا ةفلاخملا نِّی ُبت يتلا ةلَّصفُملا تامولعملا :اھنمو ،ىوعلدا كلتل ةدِّیؤُملا عئاقولا
 ).اھثوحد ةیفیكو ،اھعوقو ناكمو ،ىوعدلا يف ةاردولا

 :ةیلاتلا تامولعملا – ھنیعب بلاط يأ قحب اھنیعب ةفلاخم يأ عوقو ھایف عىَُّدی – ىوكش يأ نمضتت نأ بجی ،كلكذ

 ).ھأنشبةحامتلالاصالتاتاانیوب ھمسامدیقتبجفی ،تابثلزمن بلاطللنكیملنإف(ھانوعنوبلاطلامسا
 .بلاطلا اھادتری يتلا ةسمدرلا مسا
 ا.ھب ةلص اھل يتلا عئاقولا نایب عم ،لةكشملا عةیبلط نایب
 .ىوكشلا هھذب ھمقدت تقو تاموعلملا نم ىوكشال بحاص ىلد حاتم وھ ام قدرب ةلكشملا هھذ ةیوستل هؤاجرإ حرتقملا لحلا

 .ىوكشال هھذب ةینعملا ىخرألا ةیمومعلا ةلاكوال ىلإ كلكذو )TEA( لةاكولا ىلإ تامولعملا كلت عیمجب اھبحاص مدقتی مل ام ىوكش يأب َّ َدت ُعی نلو

 بحاص رِط ُخت فوسف ،ة ِّدیؤُملا عئاقولا نم يفكی امب ًةبوحصم تسیل ىوكشلا يف ةدراولا لئاسملا نم لةأسم يأ نأ ىلإ )TEA( لةاكوال ت ُصلَخ إذاف
 .ةدِّیؤُمال عئاقولا نم اھمعدی ام اھبحصی يتلا لئاسملا كلت ىلع اھقیقحت يف رصتقتس اھنأو ،لةأسملا كلت حةص تابثإل ةیفاك ریغ عئاقولا هذھ نأب ىوكشلا
 نم يفكی ام اھیف وقسی ةدیدج ىوكشب مدقتی نأ ھل زوجیف ،كلت مةوعدملا ریغ ىواعدلا يف قیقحتلا )TEA( ةلاكوال نم ىوكشلا بحاص ادأر نإف
 .اھل ةدِّیؤُملا عئاقولا

 ط:بالرا اھذ ىلع ةلاكولل ينورتكلإلا عقوملا ىعل ،ةینابسإلاو ةیزیلجنإلا نیتغللاب ،اًحاتم ىواكشال جوذمن نوجدتو
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147497560.مقدتنامضيفھتدئافھلنأالإ،ایمالزإھماخدتسانكیملنإو،جوذمنلااھذو 

 نم ىوكشلا بحاص نِّك ُمت ةیعجرم مةئاق نمضتی ھنأ كلذ ؛ىوكشلا يف قیقحتال شرابتل )TEA( ةالكولل ةمالزال تامولعملا عیمجب ىوكشلا بحاص
 .ھسفن جوذمنال اھذ ماخدتسا يف بغری نكی مل نإ ىتح ،هاوكش يف ةمالزلا تامولعمال عیمج ھنیمضت نم كدأتلا

 ؟ىوكشلا مَّد ُقت فیك .8

 :يلاتلا مقرال ىلع وأ يالتال نوانعلا ىلإ ،سكافلاب وأ ،دیالب اھمیلست وأ ،يادعلا دیربلا وأ ،ينورتكإللا دیربال قیرط نع ىواكشلا میقدت بجی

Texas Education Agency Special 
Education Complaints Team 

1701 North Congress Avenue 
Austin, Texas 78701-1494 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

 )512( 9560-463:كساف
specialeducation@tea.texas.gov 

 .هاوكش يف اھمصتخی يتال ةیمومعلا ةلاكولا ىلإ ًةخسن ككذل لِسُری نأ ،) TEA( ةالكولا ىإل هاوكش ھلاسرإ دنع ،ىوكشلا بحاص ىلع بجیو

 15 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147497560
mailto:specialeducation@tea.texas.gov


      

     

                    
                           

                    
 

  
                  

            
 

              
                     

                     
                

 
  

  
                

       
     

 
    

         
 

  
                     

                      
   

 
   

                       
                 

 
               
                  

          
           
                     

 
              

        
 

   
                  

                     
               

                      
                       

                      
 

 
                          

                       
              

     
           

� 

 ؟ىاوكشلانشأبایھفرارقلاذخاتا )TEA(سساكتةیالويفمیلعتالةلكاوىلعبجاولاةمدلاما .9

نوتس اھرقد ةمد نوضغ يف ىوكش يأ نأشب ًا ِ ُت نأب ،ةیالفدرال نیناوقلا بجومب ،) TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو مزتلت  بوتكم اھاررق رصد
 هھذ باستحا نأ ریغ .ىوكشلا هھذ ) TEA( لةاكولا یھف ىقلتت يذلا مویلا ىلع يلاتال لمعلا موی نم ًداءتبا بَست ُحت يتلا ةمدال يھو ؛ایمیوقت اًموی )60(
 :ةمدال كلت ماكحأ نم ًاءنثتسا يلی ام ةاعامر عم ؛ىواكشال میقدت نأشب ةفذانلا تاطارتشالا عیمج اءفیتسا عدب الإ أدبی ال ةمدلا

 دیدمتلا
 ا.ھنیعب ةیئانثتسا فورمة ظَّدقُملا ىوكشلل ناك اذإ ،اًموی )60(نستی تھدمةغلابلا،وركمذلاينملزالوجدلادِّدَُمتنأ )TEA(ةالكولل وزجی
 .ةحد ىلعةالحلكساسأىعل نأشلااھذ يف قرارلا َّخذ ُتیو

 ؛ةطاسولا ءارجإ يف كةراشملا نم نیینعملا نیفرلطا نیكمت دصقب ،اًموی )60(نیتسھتمد ةغلابلا،ينمالز لوجدلااھذ دیمدت وزجی،كلكذ
 نیفطرلانیكمتصدقبوأ خرآلانودنیفطرلاحدأنمبلطبينمزلالوجدلااھذ دیمدت،ََّمثنم،وزجیالو.دیمدتلا ھذا ىلعاقفتینأطشرب
 نع امھنیب ةقلاعلا لئاسمال ةیوست ىلإ نایعسی نافطرلا ناك اإذف .تاعازنملا ةیوست تااءجرإ نم خرآ اءجرإ يأ يف ةكارشملا نم امھیلك
 .نممك تقو برقأ يف لكذ نأشب )TEA( ةالكولا غالبإ امھیلع بجیف ،ةیوستلا قئطرا نم هریغ وأ ةطاسولا ءاجرإ قیرط

 لیجعتلا
 میدقت تضفر دق ةیمیلعتلا تارادإلا ىدحإ نأ اھیف ىعَّ ُدی ىوكش يأ يف رظنلاب لیجعتلا بوجوب اسسكت ةیالو يف ةذفانلا نیناوقلا يضقت
 ةعسر نمضی امب اھیلع لوصحلا قحتسی بلاط يأ ىلإ اھب ةلصتملا تامخدلا وأ ةصاخلا تاجایتحالا يولذ ةصَّصخُملا ةیمیعلتلا تامخدلا
 يف ،َّ َمث نم ،ةلَّجعُملا ىواكشلا ىَّو ُستو ).ىوكشلا يف رظنلا يف عارسإلا ،انھ ،لیجعتلاب دَص ُقیو( بلاطلا اذھ اھقحتسی تامدخ يأ میدقت
 ك.لذ لعف نكمملا نم ناك اذإ ، �ایمیوقت اًومی )60( نیتس نع قلت ةدم نوضغ

 ؟ىكاوشلا تاءارجإ يف ةعبتمال تاطوخلا ما .10

 :ىواكشلا تاءاجرإ يف ةعبتملا تواطخال نایب يلی امیف

 ولبقال
 ىواكشلا میقدت نأشب ةفذانلا تاطارتشالا عیمج تفوتسا قد ىوكشلا هھذ نأ ُت َبث اإذف .ةمَّقدمال ىوكشلا )TEA( اسسكت یةالو يف میلعتلا ةلاكو ع ِجا ُرت
 من ىواكشلاب ونینعملا نوّقِقحُملوا .ىواكشالب نیینعملا نیّقِقحُملا حدأ ىإل اھب دَھُعیسف ،)نأشلا ھذا يف عباسلا لاؤسال نع ةباجإلا ةعجمرا ىج ُری(
 ).TEA(ةالكوال يفظوم

 قِّقحُلما مییقت
 ھب يضقی ام فقو اھیف رظنلا )TEA( ةلاكولل وزجی يتلا ورمألا كلت نمض لخدت اھیف ةرداولا لئاسملا نأ نم كدأتیل ىوكشال ةعجمرا قِّقحُملا ىلوتی
 :ةیلاتلا رومألا نم كدأتیل ىوكشلا يف ظرنیس ّقِقحُملا نإف ،لوقلل اًدیحدتو ).IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق

 ؟ىوكشال میقدت ىعل قباسلا يمیوقتال ماعلا نوضغ يف ،اھعوقو ىعَُّدی يتلا ،تافلاخملا تثحد لھ •
 )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق اھیلع صنی يتلا لئاسمال نمض ةلومشم ،اھعوقو ىعَُّدی يتلا ،تافلاخملا لھ •

 ؟ةصاخ ال تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ساسكت ةیالو يف ةفذانلا تاطارتشالا وأ
 ؟هاواعد نم ىوعد لك دِّی ُؤت يتلا عئاقوال ىوكشال بحاص دورأ لھ •
 عامتسالا تاسجل ىحدإ يف ظرنال دیق تلاز ام وأ ،ىوكشلا يف ورد اَّمِم اھعوقو ىعَّ ُدی يتلا ،تافالخمال نم ةفلاخم يأ تناك لھ •

 ؟نیةوناقلا
 )TEA( ةلاكولل وزجی يتلا لئاسملا نأشب قفاوتلا صدقب ىواكشلاب نیینعملا نیّقِقحُملا نم ھئالمز عم شةقانملاب ىوكشلا هذھ ،كلذك ،ّقِقحُملا ولانتیسو
 .ىوكشلا هھذ يف ورد اَّمِم اھیف قیقحتلا

 درلابطلوقیقحتال رطاخإ
 فَر ُعی ًاباخط نیینعملانیفرطلاىإل لِس ُرتفوسف،مَّقدتامیفاھنایبدوارلاتاطارتشالاعیمجتفوتسا قد ىوكشلانأىلإ )TEA( ةالكوال تُصلَخ إذا
Notice of("ردلا بلطو ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعتب ةلصلا تاذ ىواكشلا ىحدإ يف قیقحتلا نأشب راطخإ " مساب Special Education 

Complaint Investigation and Request for Response (. ھیف بَل ُطیو ،اھیف قیقحتلا عَمزُملا ىواعلدا نایبالب باطخلا ھذا عرضیو 
 مئاقلا الفخلاةیوستىلعنیینعملانیفطرال ثحكلكذ ھیفىَ ُجریو،قیقحتلاتاجراءإلةینملزادَدُملاعضیو،قیقحتال جراءإلةمالزلاتامولعملامیقدت
 نكمی ال ئلاسم يأ ىوكشلا يف ناك اإذو ).TEA( ةلاكولا ىلد مدتعمال ةطاسوال ءجراإ قیرط نع وأ يحلملا دیعصلا ىلع ةیمسر ریغ ةقیطرب امھنیب
 قیقحتلا اءجرإ عذرت بابسأ باطخلا نِّی ُبی فوسف ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعتب ةلصلا تاذ ىواكشلا يف ظرنلا تاءاجرإ قیرط نع اھیف قیقحتلا
 .ایھف

 عدوميفةبوطلمالتاموعلمالعیمجمیقدتوىوكشالكلتنشأبھاتدفاإب )TEA(ةالكوال ىعل الرد ةینعمال ةیمومعال ةالكوال وأةیمیعلتال ةاإلدار ىعل بجیو
 ةالكولاوأةیمیعلتال ةاإلدار ىعل بجیو.كذل لعفبجوتستفوظرلةمدال هھذ )TEA( ةلاكولا دِّد ُمت مل ام ؛)TEA(ةالكوال اھتدَّحد يتال ةمدال زِوا ُجیال
 ؛نأشال ھذا يف ةمَّقدُمال تدانتسمال نم ةخسن ھب قِف ُرت نأ اھل وزجیو ،ىوكشلا بحاص ىلإ كلذ بوتكملا اھدر نم ةخسن السرإ ،كلذك ،ةینعمال ةیمومعال
 نأشب تاوملمعلا نم دیزملا مِّد ُقی نأ ىوكشلا بحاصل زوجیو ة.یرسلا فظح نأشب ةذفان ال نیناوقال لفاخی دق ام ھیإل تادنتسمال كلت السرإ يف نكی مل ام

 .ةبوتكم ةغیصب مأ ا�یھفش كذل ناكأ واءس ،ةینعمال ةیمومعال ةالكوال وأ ةیمیعلتال ةإلداراو ) TEA(ةالكوال ىإل هواكشيفةواردال ىواعالد

 16 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك
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 لكت ىلإ مقدتی نأ ھل وزجیف ،تادنتسملا كلتو ردلا كلذ نم ةخسن ىوكشلا بحاص ىإل ةینعمال ةیمومعلا ةلاكولا وأ ةیمیلعتلا ةراإلدا مقدت مل اإذف
 سساكت ةیوال في ةمعاال تماوعلملا نونقا ھب يضقی ام فقو ،تامولعملا كلت لیصحتل بوتكم بلبط )TEA( ةلاكولا ىإل وأ ةارإلدا
)Information Act Texas Public.( أ ایجارخ اًفطر ىوكشلا بحاص ناك نإ امأ)ينوناقلا يصولا وأ ،بلاطلا مرأ يول ریغ رخآ حدأ ي 
 ضیوفت ھیدل نكی مل ام بلاطلا اذھ صخت ةیرس تامولعم يأ ىلع عھِل ُطت نأ )TEA( ةالكولل وزجی الف ،)اًشدار ناك اإذ ھسفن بلاطال وأ ،ھیلع
 .اًشدار ناك إذا ھسفن بلاطلا نم وأ بلاطلا رمأ يلو نم عَّقوُم كلذ نأشب بوتكم

 قیقحتال ءارجإ
 تامولعملا ككذلو ةینعمال ةیمومعلا ةلاكولا وأ ةیمیلعتال ةارإلدا نم ةاردولا تامولعملا ةعجمرا ىوكشال يف قیقحتلاب ھیلإ دِھُع يلذا قِّقحُملا ىولتی
 اإذف .ةیصخشلا تالباقملا وأ ةیفتاھلا تالاصتالا قیرط نع تامولعملا عمجی نأ ،كلذك ،قِّقحُملا اذھل زوجیو ى.وكشلا بحاص اھمَّدق يتلا ةیفاضإلا
 كلت ىإل موقدلا نم فراطألا نیكمتل ةمالزلا تابیترتال اءجرإ ّقِقحُملا ىلوتیسف ،اھبتاكم يف قیقحتلا اءرجإ بوجوب اھقرار )TEA(ةالكوال تخذتا
 تاذ تاومللمعا عیجم ةجعارمب ّقِقحُملا مزتلیو .اینورتكلإ ةادعلا يف لَّج ُست الو ،ةیمسر ریغ نأشلا اھذ يف قِّقحُمال اھی ِ ُجری يتلا تالباقمالو .بتاكمال
 نم )ب( زءجلا يف ةرداولا تاطارتشالا حدأ تفلاخ قد ةینعملا ةیمومعال ةلاكوال تناك نإ ام نأشب لقتسم وحن ىلع هارقر خذتیو ،ىوكشالب ةلصلا
ةلصتمالحئاوللاىحدإوأ )Part B of IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق

�

 .نوناقلانم جزءلااھذب

 قیقحتلا ریرقت
 مدقت خیرات نم ا�یمیوقت اًموی )60( نوتس اھردق ةدم نوضغ يف "قیقحتلا رریقت " مساب فَعرُی يالذ بوتكملا اھارقر ارصدإب )TEA( لةاكولا مزتلت

 نوققِّحُملا نواعتیو ).عساتلا لاؤسلا نع ةباجإلا ةعجامر ىج ُری( ھنایب مقدتمال وحنلا ىلع تدِّدُم قد ةمدلا هھذ نكت مل ام ؛هواكشب ىوكشال بحاص
 نكی مل ام ؛ىوكشال بحاصو ةینعملا ةیمومعلا ةلاكولا وأ ةیمیلعتال ةإلدارا ىلإ ھنم ةخسن لَس ُرتو ،قیقحتلا ریقرت عدادإ ىلع ىواكشالب نوینعملا

 .ينعمال بلاطلا نأشب ةیرسلا تاموعلملا يقلت نم ھنِّك ُمی ضیوفت ھیلد سیل ایجارخ اًفرط ىوكشلا بحاص

 :ودنبالهھذ قیقحتالریقرتنمضتیو

 .ىوكشلا يف ةدارولا ىواعلدا نایب •
 ).TEA( ةالكولا اھیإل ت ُصلَخ يتلا تاجاتنتسالاو تایثیحلا •
 ت.اجاتنتسا نم )TEA( ةلاكوال ھیلإ ت ُصلَخ ام ةفذانال نیناوقلاو تایثیحلا هھذ اھب معدت يتلا ةیفیكلل عرض •
 ثودح بنجت ىلع ةینعملا ةیمومعلا ةلاكولا وأ ةیمیلعتلا ةارإلدا عداست نأ اھنأش نم نأ )TEA( ةالكوال ىرت يتلا ةینفلا تاعداسملا عیمج •

 ً.القبستمعائقولاكلتلمث
 ةلاكولا ت ُصلَخ إذا ،اھاذختاب ةینعملا ةیمومعلا ةالكولا وأ ةیمیلعتلا ةارإلدا )TEA( ةلاكوال م ِ ُلزتس يتال ةیحیحصتلا تااءجرإلا عیمج •

)TEA( اھعوقو ىعَُّدی يتلا تافلاخملا ةحص توبث ىإل. 

 ةصخالا تاجیاتحالا يوذ نم ادرفألا میلعت ننوقال ةفالخم يأ عوقة وحص نأشب ھارارق )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو ذختت فیك .11
)IDEA(؟ 

 ةصخاال تجاایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق يف ةاردولا تاطراتشالا حدأل ةینعملا ةیمومعال ةلاكولا وأ ةیمیلعتلا ةارإلدا ةفلاخم ةحص نم كدأتلل
)IDEA ،( ةالكولا مزتلت )TEA( تاجایتحالا يوذ میعلت نأشب ةفذانلا عداوقلاو نینواقلل ةیمومعلا ةلاكوال وأ ةراإلدا كلت مازتلا ىمد يف رظنلا قیقدتب 
 اھمَّدق يتلا تامولعملاب غاستسم وحن ىلع اًموعمد نوكی نأ ىلع اھارقر َّ َمث نم خذتتو ،نأشلا ھذا يف ةبجاولا رییاعملا قیبطتب اھمزاتلا ىمدو ،ةصاخلا
 .ينعمال بلاطلا نأشب نافطرال

 ؟ةفلخاملا عوقو ةحص توبث لاح )TEA(سساكتةیالويفمیعلتال ةالكو خذهتتيلذاءارجإلاام .12

 هھذ كدارتل ةمالزلا تاجراءإلا اذختا ب ِج ُوت فوسف ،اھنیعب ةفلاخم يأ عوقو ةحص توبث ىإل )TEA( اسسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو ت ُصلَخ اذإ
 نأ تاءاجرإلا هھذ يف بجاولا نم ھنأ ىعل ؛اھعوقو تبث يتلا ةفالخملا عونب نوھمر نأشلا اھذ يف ةمالزلا ةیحیحصتلا تااءجرإلا عونو فة.لاخملا
– ر ِ ُضتدقاھنأوأ – ترضأ دق فةلاخملا كلت نأ ىلإ ) TEA( لةاكولا تُصلَخ اذإ امأ د.یدحتلا جھو ىلع ينعملا بلاطلا تاجایتحا ةیبلتل مةئالم نوكت

 هھذ كاردتل اھاذختا ةینعمال ةیمومعلا ةلاكولا وأ ةیمیلعت ال ةارإلدا ىلع بجاولا تاوطخ ال ةیحیحصتلا تاجراءإلا نمضتت نأ بجیف ،ةبطللا نم عددب 
 ،رصحلا ال ركذلا یلبس ىلع ،اھذاختا ب ِج ُوت نأ )TEA( ةلاكولل وزجی يتلا ةیحیحصتلا تااءرجإلا ىلع ةلثمألا نمضتتو .عساوال اھقاطن يف ةلكشملا

 :ليیما

 .ھنعیبمیقیتءارجإ •
 .ةیضیوعتلا تامخدلا اءأد •
 .ةیمیلعتلا تاقفنلا لباقم ةیلاملا فیالكتلا رد •
 وأ ،ھلیعدت وأ ينعملا بلاطلل )IEP( صَّصخُملا يمیعلتلا جمانربال ةعجامرل )ARD( لصفلاو ةعجمرالاو لوبقال ةنجلل عامتجا قدع •

 .ًامع ھلیدعتو ھتجعارلم
 نم كلذ ریغ وأ ةیلاملا فیلاكتلا رد وأ ةیضیوعتلا تامخد ال لیصافت عضول )ARD( لصفلاو ةعجمرالاو لوبقال ةنجلل عامتجا دعق •

 .ةیحیحصتال تااءجرإلا
 .مھتاراھم ریوطت وأ نیینعملا نیفظوملا بیدرت •
 .اھلدیعوت اھعتجارم وأ ،اھلیعدت وأ ةلأسملا هھذب ةلصلا تاذ تاادشإلرا وأ تاسارممال وأ تاسایسلا ةعجمرا •

 17 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك

http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=25769805784
http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=25769805784


      

                 
             

 
                     

 
        

                    
                         

    
 

   

          
                        

       
                   

 
            

              
                 

 
            

 
                         

      
          

                   
                  

          
        

                    
     

          
       

                    
    

 
                            

           
 

     

                        
        

 
          

   
 

                       
                       

                       
                    

                       
                   

              
 

              

 ).IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناقب اھمازتال ىمد ىلع فوقولل اھسفن )TEA( ةلاكولل مییقت جراءإ •
 .مظتنم وحن ىلع ھنأشب ریارقتال ادعدإ وأ ةیحیحصتال تاءاجرإلا ذیفنت صدر •

 .نأشال ھذا يف ةیحیحصتلا تاراءجإلا نم اًزءج كذل فصوب اھیلد فیظوتال تارارق يف ظرنت نأ وأ تاماغرلا ضفرت نأ )TEA(ةالكولل زوجیالو

 نیناوق يف ةدراولا تااطرتشالا نم اطرتشا يأل ةینعملا ةیمومعلا ةلاكولا فةلاخم ةحص نأشب قلتسملا اھرارق ذختت نأ )TEA( ةلاكولا ىلع بجیو
 مزاتلالامعد نایب ارصدإنععنتمتنأ )TEA( ةلاكولل زئاجلا نم ھنأ ىلع .ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةفذانلا ةیلفدرالا نیناوقال وأ ةیالولا

ُ  قیقحتلا ریقرت )TEA( ةلاكولا رِصدت نأ لبق میلسلا وحنال ىلع ةفلاخملا كلت تحَّحص قد ةیمومعلا ةلاكوال هھذ تناك اإذ ةینعملا ةیمومعلا ةلاكولا قحب
.ةفلاخملا هھذ نأشب

 ؟ةیضیوعتلا تامدخلا حلطصمب ودصقملا ما 

 ةیمیلعتلا ةراإلدا سعاقت نع ھضیوعت وأ ھتیضرتل ينعملا بلالطا ىلإ ًالبقتسم اھمیدقت عَمُزی يتلا تامدخلا كلت ةیضیوعتلا تامدخلا حلصطمب دَص ُقی
 ىلع ھلوصح بوجو ىعل ً،الثم ،صنی بالطلا اھذل )IEP( صَّصخُلما يمیلعتال جمانربلا ناك اإذف .يضاملا يف ھل ةبسانملا تامخدالب هادمدإ نع
 ،كلت ةدَّدحُملا ةدملل جالعلا كلذ َقلتی مل بلاط ال نأ سھفن تقولا يف تُ َبثو ،عوبسأ كل ًةقیقد )60( نوتس اھردق ةدمل باطختلا بویع جالعل ةسلج
 ًا.قباس اھیلع لصحی مل يتلا تاسلجلا كلت نع ھضیوعتل بطاختلا بویع جالع تاسلج نم دیمزال ىعل لوصحلا يف قحلا بلاطلا اھذ َحنُمی نأ وزجیف

 ىلع صاخ جھوب كلذ دقصیو عس.اقتلا كلذ لثم ببسب اھدقف دق ناك تاراھم يأ نع بلالطا ضیوعتل ،كلذك ،ةیضیوعتلا تامدخلا میدقت بجیو
 ،بسانملا اھتقو يف مھل ةمئالملا )IEP( ةصَّصخُملا ةیمیلعتلا جماربلا مھل عَض ُوت ملو مھمییقت بجاولا نم ناك نیذلا ةصاخلا تاجایتحالا يوذ لافطألا
 .اقًباس اھنم وام ِرُح دقو اھب ةلصتم ال تامخدلوا ةصاخلا تاجایتحالا يولذ ةصَّصخُملا تامخدال ىلع لوصحلا نوقحتسی مھنأ قحال تقو يف ُت َبث مث

 :ةیضیوعتلا تامدخلا نأشب ةیلاتلا تاءارجإلا خذتت نأ ،ھترجأ يلذا قیقحتال ىعل ًاءنب )،TEA(ةالكولل وزجیو

o مئالمال يناجمال ماعلامیعلتلانممِرُح قد بالطلانكیملاإذ)FAPE( ةلاكوال ىلعف ،ھل )TEA( اصخلامسقال يفكذل نایب 
 .ةیحیحصتال تاءاجرإلا نمض بلاطال اھذب

o مئلمالايناجملاماعلامیلعتلانمم ِرُحدقبلالطاناكنإامأ)FAPE( لةاكولل زوجیف ،لھ )TEA ( نأشباتھایملتع ضرفتنأ 
 وزجیو .اھعون دیدحتو ،اھئأدا ةریتوو ،تامدخلا هھذ ةمدو ،ةیضیوعتلا تامخدلا بلاطلا اھذ ھیف ىقلتی نأ بجی يالذ ناكملا
 ىقلتی نأ بجی يذلا ناكملا دِّد ُحت نأ )ARD(لصفلاوةعجامرالولوبقال ةنجلمِزُْلتنأ،كلكذ ،ةالحلاهھذ يف،) TEA( ةلاكولل
 .اھعونو ،اھئادأ ةریتوو ،تامخدلا هھذ ةمدو ،ةیضیوعتلا تامخدال كلت بلاطلا ھذا ھیف

o مئالملا يناجملا ماعلا میلعتلا ىلع بلاطلا لوصح دكؤی نایب ھیف بلاطلا لجس نكی مل نإف )FAPE( زوجیف ،ھنم ھنامرح وأ ھل 
 تامخدلا هھذ میقدت بوجو دیحدتب بلاطلا ھذاب ةینعملا )ARD( لصفلاو ةعجارملاو لوبقلا ةنجل مِزْلُت نأ )TEA( ةلاكولل
 ھیف ىقلتی نأ بجی يذلا ناكملا دِّد ُحت نأ ،تامدخلا كلت میدقت بجاولا نم ناك اذإ ،ةنجللا هذھ ىلع بجیو مھ.دع نم ةیضیوعتلا

 .اھعونو ،اھئاأد ةریتوو ،تامخدلا هھذ ةمدو ،ةیضیوعتلا تامخدلا كلت بلاطلا اھذ
o صَّصخُملا يمیلعتلا جمانربلا عةجارمب كلذ نوكی نأك( ىرخأ قةیرطب بلالطا اذھ فاصنإ مزاللا نم ناك نإ امأو )IEP( ھل، 

 بلاطلا اھذب اصخلا مسقلا يف كلذ نایب )TEA( ةلاكوال ىعلف ،فیلاكتلا رد همرأ يلو بلط اإذ وأ ،)خإل ...ھل مییقت جراءإب وأ
 .ةیحیحصتال تاءاجرإلا منض

 تامدخلا ىلع لصحی نأ ھقح نم لاز امف ،ھجخرت وأ ھقلن ببسب كلذ ناك ءاوس ،ةینعملا ةیمیلعتلا ةارإلدا قاطن نم جخر قد ينعملا بلاطلا ناك اإذف
ا.ًقباس ھل )FAPE( مئالملا يناجمال ماعلا میلعتلا ىعل لوصحلا نم م ِرُح قد ناك اإذ ةیضیوعتلا

 ؟فلیاكلتا در حلطصبم ودصقملا ما 

 لةاكو ال وأ یةمیلعتلا ةارإلدا سعاقت ببسب ينعملا بلاطلل ةبسانملا تامخدلا لیصحتل اھدبكت يتال تاقفنلا مرألا يلو ىلإ دَّ ُسدت نأ فیلاكتال ردب دَصُقی
 .ھیإل تامدخال كلت أداء نع ةینعملا ةیمومعلا

 ذاختا مامتبإ ةماعال تالكاولا نم اھریغ وأ ةیمیعلتلا رةاإلدا ماتزلا )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو نمضت فیك
 ؟یةحیحصتلا تااءرجإلا

 تاءاجرإلا ذیفنت اھمامتإ ىلع ةالالد تادنتسملا میقدتب ةینعملا ةیمومعلا ةالكوال وأ ةیمیلعتال ةارإلدا ھیف مزتلت ينمز لوجد ىلع قیقحتلا ریقرت لمتشی
 َّالأ ىلع ؛نكمم تقو بقرأ يف نأشلا اھذ يف ةفلاخم يأ كاردت بوجو عم ،تااءجرإلا كلت فذنتل دَّحدُم ينمز لودج وأ ةخط میدقتب وأ ،یةحیحصتلا
 ةیمومعلا تالاكولا نم اھریغو ةیمیلعتلا تاارإلدا عم )TEA(ةالكولاعباتتو.قیقحتالریقرت ارصدإخیارتنمدحاوماعاھقدر ةمد كذل وزاجتی
 تااءجرإلا ذیفنت نع ةینعملا ةیمومعلا ةلاكولا وأ ةیمیعلتلا ةارإلدا تسعاقت نإف .ةمالزلا ةیحیحصتلا تااءجرإلا اذختا اامھمتإ ناضمل ةینلمعا

ُ  ساسكت ةیالو يف ةیراإلدا تااءجرإلا نوناق ھب يضقی ام بجومب اھیلع تابوقعلا فرضو لخدتلا وزجیف ،ھعابتاب ترِمأ يلذا وحنلا ىلع ،ةیحیحصتال
)Texas Administrative Code .( ؛اًحداو اًماع وزاجی امب ةیحیحصتلا تااءجرإلا ذیفنت ةمد دیمدت ،لاوحألا ضعب يف ،زئاجلا نم ھنأ ریغ 
.ماع نع دیزت ةمد ملزتسی ةیضیوعتلا تامخدلا میقدت نأ ىلع ناینعملا نافطرلا قفتی نأك

 ؟ذهختت يلذا رارقلا يف تجااتنتساو تایثیح نم )TEA(ساسكتةیالويفمیعلتلاةلكاوھقسوتامعم فالتخااذإھعلفنیفرطلل زجویيلذا ما 

 18 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك
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 ةیالو يف ىواكشلا ةیوست تااءجرإب ناینعملا نافرطلا حَن ُمی نأب يضقی مالزإ )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق يف سیل
 ةیوتس نأبش )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةالكو ىلد ةعبتملا تااءجرإلا ملتشت الو .قیقحتلا ریرقت ھنمضتی رارق يأ فانئتسا قح اسسكت
 نعنییملا نیفطرلل حیتی ًالاجم ةعبتملا تاجراءإلا هھذ يف نأ ریغ .ھفانئتسا نم كذل لثم اررق يأ ىلع ةضرتعملا فاطرألا نِّكُمی راءجإ يأ ىواكشلا
 ).TEA( ةلاكولا اھیلإ صتلخ يتلا تاجاتنتسالا يف اھرثأ اھل ناكو یققحتال ریرقت يف تدور يتلا ءاطخألا حیحصت )TEA( ةلاكوال نم ابلطی نأ

 .ھفی دریامفی رظلناةداعإبلطةفیكیلًاانیب،ھفالغةحفصيف،ققیحلتارریقتنمضتوی

 ةیمومعلا ةلاكولا ىلع بجیو .ریقرتلا اھذ يف اھذیفنتب مرألا ردو يتال ةیحیحصتلا تاءاجرإلا ذیفنت نم رِّخ ُؤی ال ھنإف ،اھذ رظنلا ةادعإ بلط مِّ ُدق نإف
 ةلاكولا متزتلو .قیقحتلا ریقرت يف ظرنلا ةداعإل بلطب تمقدت قد ةلاكولا هھذ تناك نإ ىتح ةمالزلا ةیحیحصتلا تااءجرإلا عیمج ذیفنت َِّم ُتت نأ ةینعملا
)TEA( نوعبوأر ةسمخ اھقدر ةمد نوضغ يف ھنأشب ةبوتكم ةادفإب ةینعملا فطراألا ىلع دلراو بلطلا كذل يف ظرنالب )خیرات نم ا�یمیوقت اًموی )45 
 .بلطال كلذ اھیقلت

 19 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك
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 ةصخالا تاجیاتحالا يوم ذیلعت نشأب ةینونقاال عامتسالا تاسلج :عبارلا ءزجلا

 :ةشقناملبا ءزجلا اھذ ھاولانتی يتال رةركتملا ةلئسألا يھ ھذه

 ؟ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةینوناقلا عامتسالا ةسلجب ودصقمال ام .1
 ؟ةینوناقلا ىوكشالب ودصقمال ام .2
 ؟ةینوناق ىوكشب مقدتی نأ ھل وزجی يلذا ْنَم .3
 ؟ةینوناقلا ىوكشلا مَّ ُقدت فیك .4
 ؟ةینوناقلا ىوكشال يف اھنیمضت بجاولا تامولعمال ام .5
 ؟ونیةناق عامتسا ةسلج قدع بطلل ةینوناق ىوكشب مقدتلل ةدَّحدُم ةمد جدوت لھ .6
 ؟ةینوناق ىوكش ھیقلت دنع اھب بیجتسی نأ نیینعملا نیفرلطا نم فرط يأ ىلع بجی يتلا ةیفیكلا ام .7
 ؟نأشال اھذ يف ٍماحمب ةناعتسالا نیینعملا نیفرطلا نم فطر يأ ملزی لھ .8
 ؟عامتسالا ةسلج يف ھلیثمتل نیماحملا ریغ نم حدأب نیینعمال نیفطرلا حدأ نیعتسی نأ وزجی لھ .9
 ؟ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعتب ةلصلا تاذ ةینوناقلا عامتسالا تاسلج ةراإد لوؤسم ھیؤدی يلذا لمعال ام .10
 ؟مھتالھؤم امو ؟ةینوناقلا عامتسالا تاسلج ةارإد وولؤسم ْنَم .11
 ؟ایاضقلا يف ظرنلل ةینوناقال عامتسالا تاسلج ةإدار ولوؤسم َّنی ُعی فیك .12
 ؟ةیضقلا يف رظنلل ةسلجلا ةارإد لوؤسم نییعت عدب ثحدی ااذم .13
 ؟ىخرأ قئاثو وأ ةیفاضإ تاعفامر میقدت فطراألل نكمی فیك ،عامتسا ةسلج لوؤسمل ةیضقلا نییعت جردمب .14
 ؟ةیضقلا يف رظن ال نم ةسلجلا لوؤسم ادعبتسا بلط نیینعمال نیفطرلا حدأل وزجی لھ .15
 ؟ةیوستال تااءجرإب ودصقملا ام .16
 ؟ةیوستلا عامتجاب ودصقملا ام .17
 ؟ةیوستال عامتجا ورضح ھل وزجی يلذا ْنَم .18
 ؟هورضح نع مرألا يلو فَّلخت وأ ةیوستلا عامتجا قدع نع ةیمیلعتال ةراإلدا تسعاقت ول ااذم .19
 ؟ةیوستلا عامتجا يف قافتا ىلإ ناینعملا نافطرلا لصوت ول ااذم .20
 ؟ةیوستلا عامتجا يف قافتا ىلإ ناینعملا نافطرال لصوتی مل ول ااذم .21
 ؟ةینوناقلا ىوكشلا لیعدت وزجی لھ .22
 ؟ةیسرلاب ةیوستلا تاعامتجا يف وردت يتلا تاشقانملا مستت لھ .23
 ؟ةینوناقلا هاوكش بحس نیفطرلا حدأل وزجی لھ .24
 ؟عامتسالا تاسلج تااءرجإ ازجنإل ةدَّحدُملا ةمدلا ام .25
 ؟عامتسالا تاسلج تااءجرإ ازجنإل ةدَّحدُملا ةمدلا ریصقت اھیف وزجی ةنیعم تالاح جدوت لھ .26
 ؟ھتعفامرل ادعدإلا نم نَّكمتیل عامتسالا تاسلج ىدحإ ةھداشم نیفطرلا حدأل وزجی لھ .27
 ؟ةیضقلا يف تبلا عدوم ىتح ينعمال بلاطلا نأشب ثحدی ااذم .28
 ؟عامتسالا ةسلج لبق ام تاثحابمب ودصقملا ما .29
 ؟اھعدومدیحدتعدبعامتسالاةسجل ورضحنیفطرلاحدأىلعرَّعذتولااذم .30
 ؟عامتسالا ةسلج يف اھحرط وزجی يتال لئاسملا ام .31
 ؟عامتسالا ةسلج يف نافطرلا اھب عتمتی يتلا قوقحلا ام .32
 ؟عامتسالا ةسلج اءنثأ يف ثحدی ااذم .33
 ؟ةیعوضوملا تفاخالمالو ةیئجراإلا تافلاخملا نیب قفرلا ام .34
 ؟اھب يضقی نأ عامتسالا ةسلج ةارإد لوؤسمل وزجی يت ال فاصتنالا لبس ام .35
 ؟ةاماحملا باعتأ لمحتی يلذا ْنَم .36
 ؟عامتسالا ةسلج ةارإد لوؤسم هخذتی يلذا ارقرلا ذَّفُنی فیك .37
 ؟عامتسالا ةسلج ةإدار لوؤسم هخذتی يلذا ارقرال فانئتسا نیفطرلل وزجی لھ .38

 ؟ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةینوناقلا عامتسالا ةسلجب دوصقملا ام .1

 تاعازنملا ةیوستل ةیمیلعت ال تاارإلداو رومألا اءیلوأل ةحاتملا تااءجرإلا نم اءجرإ ةصاخال تاجایتحالا يوذ میعلت نأشب ةینوناقلا عامتسالا تاسلج
 ام دیحدت نأشب ةیمیلعتال ةراإلداو مرألا يلو فلتخا إذا ةینوناق ىوكشب مقدتلا قیطر نع هھذ عامتسالا ةسجل قدع بلط وزجیو .امھنیب بشنت يتلا

 جمارب حدأ میدقت نأشب وأ ،ھیلإ اھمیقدت ادمرلا تامخدلا نأشب وأ ،ایمیعلت ھبیسنت وأ ،ھمییقت نأشب وأ ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم بلاطلا ناك اإذ
 يوذ نم دارفألا میلعت نوناق حئاول نإف ،ةینوناق ىوكشب رمألا يلو مدقت اذإف ه.ركذ مدقت ام لك نأشب وأ ،لھ ) FAPE( مئلمالا يناجمال ماعلا میلعتال
 ةعجمرا ىجُری( امھنیب مئاقلا عزانلا ةیوستل امھیلك ةینعملا ةیمیلعتال ةإلداراو مرألا يولل لاجملا حاسفإب يضقت ) IDEA( صةاخلا تاجاتیحالا
 ؛عامتسالا ةسلج ةلحمر ىإل لاقتنالا امھل وزجیف ،عزانلا اھذل ةیوست ىلإ نافطرلا لصوتی مل اإذف ).نأشلا ھذا يف شرع سماخلا لاؤسلا نع ةباجإلا
 ردصی راقرب اھیف لصفیل عامتسالا تاسلج ةإدار يلوؤسم حدأ ىلإ امھتیضقب ةیمیلعتال ةارإلداو رمألا يلو ھیف مقدتی يلذا ينوناقلا ءاجرإلا وھو
 .ھنم

 بالطلل ةیبیأدت تابوقع ىلع يوطنت يتال تاارقرلا عضبب ٍةلص اذ ھضارتعا ناك اإذ عامتسالا ةسجل ازجنإب لجیعلتا بطلی نأ مرألا يلول وزجیو
 ).نأشلا اھذ يف نیشرعلوا سماخلا لاؤسلا نع ةباجإلا ةعجامر ىج ُری( ينعملا

 20 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك
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.3 

 ؟ةیننواقلا ىوكشالب ودصقملا ما 

 ةعجامر ىج ُری(نیفطرلا حدأىعل بجیھنإف،)IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق بجومب ةینوناق عامتسا ةسلج قدع بلطل
 تاجایتحالايوذنم ادفرألامیلعتنوناقةاردولاتاطارتشالااھیفَىفوت ُستةینوناقىوكشبًالوأمقدتینأھّلِثمُموأ)ثلاثلالؤاسلانعةباجإلا
 عبارلا بابلا نم )ب( يعفرلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا نم ) 508( دنبلا نمض )IDEA( ةصخالا
 ( ةیلادریفلا حئواللا ةنومد نم نیثالثالو
 .هانأد سماخلاو عبالرا نیلاؤسال

 300( زءجلانم)ب(يعفرلا جزءلانم)
34 CFR § 300.508(يف رداو تاطارتشالا هھذ نایبو .اھتیسر ظفح بجی يتلا تاطارتشالا يھو ؛ 

 )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق نإف ،ةینوناق ىوكشب ھلثمم وأ مرألا يلو مقدت اإذف
 تااءرجإ أدبت نأ لبق ،هانأد نیشرعال ىتح شرع سماخلا نم ةلئسألا يف ھنایب رداولا وحنال ىلع ،عزانلا ةیوستل ةمد عضو ةلاحلا هھذ يف ب ِجُوی

 .نیةوناقلا عامتسالا ةسلج

 ؟ةینوناق ىوكشب مدقتی نأ ھل زوجی يذلا ْنَم

 يووذ اءَّفِكألا ةسمدرو Texas School for the Deaf)( ساسكت ةیالو يف ّمُّصلا ةسمدر كلذ نمو ،ةیمیلعتلا ةارإلدا وأ مرألا يلول وزجی
Texas School for( ةصاخلا ةیصربلا تااجیتالحا the Blind and Visually Impaired(، ةینوناق عامتسا ةسلج دقعل ةینوناق ىوكشب مدقتلا 

 اھمیقدت ادمرلاتا
( مئالملا يناجملا ماعلا میلعتلا جمارب دحأ میدقت نأشب وأ ،ھیلإ

 ھیلع ىعَّد

 مدخلا نأشب وأ ، �ایمیلعت ھبیسنت وأ ،مھییقت نأشب وأ ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم فلطلا ناك اذإ ام دیدحت نأشب رومألا نم كلذ ریغ وأ
،سامتلاال بحاص مساب ىوكشلاب مدقتملا ف َر ُعیو .هركذ مدقت ام لك نأشب وأ ،ھل (FAPE 

 ُملا مساب خرآلا فطرلا فَ ُعری امنیب

 ؟ةینوناقلا ىوكشلا مَّد ُقت فیك

. 

ًةوبكتم  دقو میلعتلا ةلاكو ىلإ هذھ ةینوناقلا هاوكش لِس ُری نأ ةینوناق ىوكشب مدقتلا يف بغری يذلا فرطلا ىلع بجی
 (TEA) ةلاكولا تعضو

 ).TEA( ساسكت ةیالو يف
 :ةلاكولل ينورتكلإلا عقوملا ىلع اًحاتم ھنوجدتو ؛ةینوناقلا ىوكشلل اًجوذمن

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090 . تناك نإو ؛دیحدتلا ھجو ىلع جوذمنلا اذھ مدختست نأ كیلع اًمازلإ یسل ھنأ ریغ 
 زكارم نم زكرم يأ وأ ،)TEA( ةلاكولا نم جوذمنلا اھذ نم ةخسن ىلع لوصحلا بطل ،كلكذ ،كنِكُمیو .ھماخدتسا ىلع كثحت TEA)( ةلاكولا
 .ةیمیعلتلا تارإلداا نم ةدارإ يأ وأ ،ةیمیلقإلا ةیمیلعتلا تامخدلا

 ىلع وأ يلاتلا ناونعلا ىلإ ،كسافلاب وأ ،دیلاب اھمیلست وأ ،يداعلا دیربلا وأ ،ينورتكلإلا دیربلا قیرط نع ةبوتكملا ةینوناقال ىوكشال هھذ لاسإرب كیلع مث
 :يلاتلا مقلرا

Texas Education Agency 
Office of General Counsel 

1701 North Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1494 

 6027-463 (512):كساف
SE-Legal@tea.texas.gov 

.اھیف ھمصتخی يلذا فطرلا ىلإ ًةخسن كلكذ لِسُری نأ ىوكشال مِّقدُم ىلع بجیو

 ؟ةینونقالاىكوشاليف ھانیمضتبجالواتماوعلملا ما 

 تاجایتحالا يوذ نم ادرفألا میلعت نوناق يضتقی يتلا ةیساسألا تامولعملا عیمج ىلع ِ ُتتيلذاجوذمنلالمتشی
 IDEA)( ةصاخلا

 )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتال ةلاكو ھحی
 ةینوناقلا هاوكش يف نِّمُضی نأ ھیلع بجیف ،جذومنلا اذھ مادختسا نع رفط يأ غبر اذإ نھأ ىلع .ةینوناقلا ىواكشلا يف اھنیمضت

 :تامولعمال هھذ

• 
• 
• 
• 

 ).ھأنشب ةحامتلا لاصالتا تاانیوب ھمسا مدیقت بجفی ،تابث لزمن بلاطلل نكی مل نإف( ھناونعو بلاطلا مسا
 .بلاطلا اھادتری يتلا ةسمدرلا مسا
 ا.ھب ةلص اھل يتلا عئاقولا نایب عم ،لةكشملا عةیبن طایب
 .كوىشلا هھذب ھمقدت تقو تامولعمال نم ىوكشلا بحاص ىلد حاتم وھ ام قدرب ةلكشملا هھذ ةیوستل هؤاجرإ حرتقمال لحلا

 21 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك

.4 

.5

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090
mailto:SE-Legal@tea.texas.gov
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 ؟ةینونقا عماتساةسجل قدعبطللةینوناقىوكشبمقدتلل ةدَّدحُمةمد جدوتلھ

نوضغ يف هھذ هاوكشب مقدتی نأ اسسكت ةیالو يف ربمتبس نم ولألا نم ًءدب م.عن  ةینوناق ىوكش میدقت يف بغری فرط يأ ىلع بجی ،2022
 كلت نأشب ھیف ملعی نأ رضتفملا نم ناك يلذا مویلا خیارت نم وأ ،ةینوناقلا عامتسالا ةسلج يف اھضعر عَم ُزی يتلا لةأسملاب مھلع خیرات نم نیماع
 :نیتلاحال نیتاھ ىحدإ يف نوكی ام هھذ نیماعلا ةمد طشر نم ىَنثت ُسیو .ةلأسملا

–– 

 • .لةكشملا ت إ �ةم�لعتلا ةرادإلا ل�لضت ءارة ج�نوناقلا عامتسالا ةسلج دقع بلط ض
• 

ين�و هنيب ل�ح دقرمألا �و ناكاذإ  ي

 ).IDEA( ةصاخلا

 لح دق اهنأب ەا�
 تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق بجومب ھمیقدت اھیلع بجی ام نأشب تامولعمال مرألا يلو نع تبجح قد ةیمیلعتلا ةرإلداا تناك اإذ

 ؟ةینوناق ىوكش ھیقلت دنع اھب بیجتسی نأ نیینعملا نیفرطلا نم فرط يأ لىع بجی يتلا ةیفیكلا ام

 (ةشرعاھقدر ةمد نوضغيفاھیلع ردینأ،خرآلافطرلااھبمقدتيتال ،ةینوناقلاىوكشلاىقلتیيلذافرطلاىلعبجی
 ً مَزْلُم ریغ ةینعملا ةیمیلعتلا ةرادإلا نأ ریغ د.یدحتلا ھجو ىلع اھیف حةورطملا لئاسملا ىلع دری نأ ھیلع بجیو ،اھایإ

 یھقلت خیرات نم مایأ 10)
 تناك اإذ نأشلا اھذ يف لرداب ة

س ُر يف ةحورمطلا لئاسملا كلت ىلع بوتكم راخطإب اً  قباس تدر دق نكت ملو ،ىوكشلا يف ھیلع
 :ليیما

 ِ ت نأ اھیلع بجیف ،ىوكشلا
ىعَّدُملافطراليھةیمیعلتلاةراإلداتناكنإامأ.ىوكشاليفةحوطرملالئاسملاكلتىلعاھودرد نِّیُبیاًبوتكماًقباساًارطخإ مرألايلوىلإتمَّقد قد

 نمضتی ا�در رمألا يلو ىلإ ل 

 دق اھلجأ نم يتلا كلت وأ ،ةینوناقال ىوكشال كلت يف ھنأشب مَصتخُملا اءجرإلا اذختا ةیمیلعتلا ةارإلدا تحرتقا اھلجأ نم يتلا بابسألل لیصفت •
 .اءجرإلاكذل اذختاتضفر

• 
• 

• 

 .تارایخال كلت اھضفر بابسأو ARD)( لصفلاو ةعجمرالاو لوبقلا ةنجل اھیف تظرن يتال ىخرألا تااریخلل نایب
 ءاجرإلا كلذ لوبقل اًببس ةیمیعلتلا ةرإلداا اھنم تخذتا يتلا ریارقتلا وأ ،تالجسلا وأ ،میوقتلا وأ ،مییقتلا تااءجرإ نم جراءإ لكل نایب
 .ھضفلر وأ ھنأشب مَصتخُملا
 .ىوكشلا هذھب اھتلص اھل ىخرأ لمواع يأ نایب

 ؟نشأال ذاھ يف ٍماحمب ةناعتسالا نیینعملا نیفرطلا نم فرط يأ مزلی لھ

ً الیوك لكذ نوكی نأك ؛نیماحمال ریغ نم حدأب نیعتسی نأ وأ ھسفنب ھسفن ّلِث ُمی نأ عامتسالا ةسلجب نیینعملا نیفطرلا نم فطر لكل وزجی ھنأ كلذ ؛ال
 ینوناق
 ( اسسكت يف میلعتلا ةلاكو ظفتحتو ة.ینوناق عةیبط نم تاءارجإلا هذھ ھب مستت
 ِس ُرت يتلا ةمئاقلا يھو ؛اًناجم وأ ةدیھز ةفكلتب مھتامخد نومقدی نمم ةینوناقلا

 امل ا ًرظن اھفی مھلمثیلت نمیاحمب نیعتست عامتسالا تاسلجب ةینعملا فراطألا نأ ریغ .هانأد عساتلا لاؤسلا يف ھنایب رداولا وحنلا ىلع ،ھلیثمتل ،ا
– (TEA تامخد ال يمقدمل ةمئاقب- ةیلافدرلاحئوالال ھضفرتامل ًالاثتما 

 ،ةینوناق عامتسا ةسجل قدع بلطی مرأ يلو لك ىلإ TEA)( ةلاكوال اھل
 :طباالر اذھ ىعل ةلاكولل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةحاتم اھنوجدتو ؛ھبلط ىلع ًاءنب

http://tea.texas.gov/About_TEA/Legal_Services/Special_Education/Office_of_Legal_Services,_Special 
 اءیلوأ لیثمت مھنكمی نیلذا نیینوناقلا ءالكولاو نیماحملل ةمئاقب ،كلكذ )،Education_General_Information TEA_ ( ةالكولا ظفتحتو .

سرت يتلا ةمئاقال يھو ؛ورمألا  ھنأ ریغ .بطللا ىعل ًاءنب ةحاتم ةمئاقلا هھذو .ةینوناق عامتسا ةسلج قدع بلطی مرأ يلو لك ىلإ TEA)(ةالكوال اھلِ ُ
 .ةاماحملا باعتأ عفدت نأ TEA)( ةلاكولل وزجی ال

• 
• 
• 

 ھنأ يأ .ةسلجلا يف اھب َجتُحی يتلا ةألدلا میدقت ىلع هدِعاُسی نأ الو ،نیفطرلا حدأل ةینوناقلا ةورشملا يِ ُسدی نأ عامتسالا ةسلج ةإدار لوؤسمل وزجی الو
 ئلاسمال ىلع قصدت يتلا عداوقالو نیناوقال مھف نع ةیلوؤسمال كلذب لمحتی ھنإف ،ھل ينوناق لثمم نود نم ةسلجلا ورضح يف نیفطرلا دحأ بغر اإذ
 :يلی ام نمضتت يتلوا ،ةسلجلا هھذ يف ةورظنملا

 .2004 ماع ادرصلا )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق
 )). IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میعلت نوناقل ةیذیفنتلا حئاولال ي(أ ةیلفدرالا حئواللا
 ).Texas Administrative Procedures Act( ساسكت ةیالو يف ةیإلدارا تااءرجإلا نوناق

• 
• 

 ).Texas Education Act(ساسكتةالیويفملیعلتانوانق
Texas( ساسكت ةیالو يف يراإلدا نوناقلا ودنب نمض ةجدرنملاو ةموحرملا ةیناكسلا تائفلاب ةینعملا ةینوناقلا عداوقال

 .(Code Rules Concerning Special Populations Administrative 
 تامخد نأشب ةیضوفمال ىلد ةمدتعملا عداوقلا :عباسلا مسقل(ا ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو ىلد ةمدتعمال ةینوناقلا عامتسالا تاسلج عداوق •

(ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعت ( TEA’s hearing rules – Division 7, Commissioner’s Rules Concerning 

 ).Texas Rules of Civil Procedure( ساسكت ةیالو يف ةینمدلا تاجراءإلا عدواق
 ).Texas Rules of Evidence( ساسكت ةیالو يف تابثإلا عداوق

.(Special Education Services 
• 
• 

 22 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك

.8 

http://tea.texas.gov/About_TEA/Legal_Services/Special_Education/Office_of_Legal_Services%2C_Special_Education_General_Information
http://tea.texas.gov/About_TEA/Legal_Services/Special_Education/Office_of_Legal_Services%2C_Special_Education_General_Information
https://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/osep/osep-idea.html
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300?toc=1
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/GV/htm/GV.2001.htm
http://www.statutes.legis.state.tx.us/?link=ED
https://tea.texas.gov/about-tea/laws-and-rules/texas-administrative-code/texas-administrative-code-title-19-part-2
https://tea.texas.gov/about-tea/laws-and-rules/texas-administrative-code/texas-administrative-code-title-19-part-2
https://tea.texas.gov/about-tea/laws-and-rules/texas-administrative-code/texas-administrative-code-title-19-part-2
http://www.txcourts.gov/rules-forms/rules-standards/
http://www.courts.state.tx.us/rules-forms/rules-standards/
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 ؟عامتسالا ةسلج يف ھلیثمتل نیماحملا ریغ نم دحأب نیینعملا نیفرطلا دحأ نیعتسی نأ زوجی لھ

 ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میلعتب ةلصلا تاذ ةینوناقلا عامتسالا تاسلج يف ھلیثمت ىلع نیعتسی نأ رفط يأل اسسكت ةیالو يف ةذفانلا نیناوقلا زیُِجت
 بجیو .اھعم لامعت ال ىلع اًب َّدرُم ناك اإذ وأ ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ لافطألا تالكشمب ةقیقد ةیادر ىلع لثمملا ھذا ناك اإذ ؛نیماحملا ریغ نم حدأب
 ذوي میلعتب ةلصلا تاذ ةینوناقلا عامتسالا تاسلجل ةمظنملا عداوقالب ھتیارد طشر اھنمو ،اھنیعب تالھؤم نیماحملا ریغ نم لثمملا اھذ يفوتسی نأ
 .ةصاخال تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةفذانلا نیناوقال نع ًالضف ،نأشال ھذا يف ةعبتم ال تااءجرإلاو ،ةصاخلا تاجایتحالا

 جذومنلا ىلع اًبوتكم اًضیوفت عامتسالا ةسجل ةراإد لوؤسم ىلإ مِّقدُی نأ ،نیماحملا ریغ نم حدأب ھلیثمت ىلع ةناعتسالا يف بغری يالذ ،فطرلا ىلوع
 :طبالرا ھذا ىعل اًحاتمھنوجدتيلذوا ؛)TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو ھحیِ ُتت يلذا

َُّ 1.pdf -https://tea.texas.gov/sites/default/files/19_0089_1175 . ھذا اءفیتسا ىمد دیحدتب هحدو ةسلجال ةراإد لوؤسم صتُخیو 
 ریغ نم ينوناقلا لثممال كلذ ناك إذاف .ةینعملا ةسلجلا يف ينوناقلا لیثمتال اھذب ھمایقل ةمالزلا تاطارتشالل نیماحملا ریغ نم ينوناقلا لثمملا
 ىلع رضتعت نأ ةیمیلعتلا ةارإلدا هھذل زی ِ ُجت ةیالوال يف ةفذانلا نینواقلا نإف ،ةسلجلا هھذب ةینعملا ةیمیلعتلا ةارإلدا حالصل لمع نأ ھل قبس قد نیماحملا
 كلت يف مرألا يلو ّلِث ُمی نأ ،ةلاحلا هھذ يف ،نیماحمال ریغ نم ينوناقلا لثمملا ھذال وزجی الو .ةسلجلا هھذ يف اینوناق خرآلا فطرلا لیثمتب ھمایق
.ةسلجال

 ؟ةصخالا تجاایتحالا يوذ میلعتب ةصللا تاذ ةینوناقال عامتسالا تساجل ةرادإ ولؤسم ھیدؤی يذال ملعلا ما 

 سةلجال ةرادإ لوؤسم دیب نأ كلذ مة.كاحملا تاسلج يف يضاقلا لثم اًمامت كلذ يف لھثم ،ةینوناقلا عامتسالا سةلج تایرجم ةرادإ ةسلجلا ولؤسم ىلوتی
 نأشب تالبا مرألا ارصدإو ،يئاھنلا ارقرلا ةغایصو ،ججح نم ھناقوسی امو ةلأد نم نافطرلا ھمِّقدُی ام ىلإ عامتسالاو ،اھتایرجم ةارإد ةیلوؤسم ھذا

 نأو ،ھیلإ مَّد ُقت يتلا تابلطلا يف صلفی نأو ،مھبوجتسی نأو دوھشلا يعدتسی نأو ،ةینعملا فاطرألا ّفِلُحی نأ ،كلكذ ،ھلو .اھیف ةورظنملا لئاسملا
 مزلی امم ىخرأ مراوأ يأ رِ ُصدی نأو ،رخآ موی يف اھقدع دیُِعیل موی نم ةسلجلا عفری نأو ،ةسلجلا باآد ظفحی ام رِّقرُی نأو ،ةلألدا ةیجح يف تبی
 ةسلجلا قدع لبق ةیفتاھال تاثحابملا ،ةادعلا يف ،ةسجللا ةارإد لوؤسم ي ِجرُیو .ةسلجلا يف ماظنلا ظفحل ةمالزلا تابوقعال عیقوت رماوأ :اھنمو ،هارصدإ
 مساب ةیعامجال تاملاكمال هھذ ىلإ ارَ ُشیو .ةسجلال كلت قدع لبق اھیف ظرنلا بجی يتلا ةینوناقلا لئاسملا ةشقانم فھدبو اھلامعأ لوجد ادعدإ صدقب
 ."ةسلجال لبق ام تاثحابم"

 ؟مھتالھؤم امو ؟ةینوناقال عماتسالا تساجل رةاإد وولؤسم ْنَم

 .ةینوناقلا عامتسالا تاسلج ةارإد ىلع مایقلا مھنِك ُمی نیالذ تاسجللا ةارإد يلوؤسم نم ةریبك ةعومجم )TEA(ساسكتةیالويفمیعلتلاةالكوىلد
 نولمعی نیذلا نیماحملا نم كلذكو صةاخ ةینوناق بتاكم باسحل وأ اصخلا مھباسحل نولمعی نیلذا نیماحملا نم عدد نم ةعومجملا هھذ فلأتتو
Texas State( ساسكت ةیالو يف ةیراإلدا عامتسالا تاسلج نوؤش بتكم ىلد )Administrative Law Judges, ALJs( نییارإد ةاضقك

 SOAH Office of Administrative Hearings, (تالاكو فلتخم ىلد عامتسالا تاسلج ةإدارب ةیالولا دیعص ىعل ةصتخملا ةلاكولا وھو ؛ 
 ةفصب ملعلل ) SOAH( بتكملا كللذ نیعباتلا نییارإلدا ةاضقلا الءؤھ نم اًعدد ) TEA( ةلاكولا تمدتعا قدو .ساسكت يف ةیموكحلا تائیھلوا ةیالوال
 .اھیلد عامتسالا تاسجل ةإدار يولؤسم

 نم نوكی َّالأو ھةازنلا مزتلی نأ ،) IDEA( صةاخلا تاجایتحالا يوذ نم دارفألا میلعت نوناق ھب يضقی ام قفو ،تاسجللا ةراإد لوؤسم ىلع بجیو
 تاسلجلا ةاردإ لوؤسمل نوكی نأ وزجی الو .ھتیاعر وأ ينعمال بلاطلا میلعت ىلع ةمئاقلا تالاكوال نم ىخرأ ةلاكو يأ وأ ) TEA(ةلكاولا فيظوم
 تاسجللا ةارإد لوؤسم عتمتی نأ ملزتست ) TEA( لةاكولا نإ لب ع.امتسالا سةلج ةارإد يف هادیح طشر عم ارضعتت ةینھم وأ ةیصخش ةحلصم يأ
 یةفیكب یتھادر بوجو نع ًالضف ،ةصاخ ال تاجایتحالا يوذ میلعت نأشب ةیالولا دیعص ىلعو يلافدرلا دیعصلا ىعل ةفذانال حئاولالو نیناوقلاب ةیالدراب

 .نأشلا ھذا يف ةادتعملا ةینوناقلا تاسارممال تایضتقم قفو ،ھكل كلذ لعف ىلع ةقدرلاب ھعتمت عم ،تارارقال راصدوإ عامتسالا تاسلج ةارإد

 ينورتكلإلا عقوملا ىلع ًحةاتم اھنودجت يتلا مةئاقلا يھو ؛مھتالھؤم نایب عم نھارلا تقولا يف تاسلجلا ةرادإ يلوؤسمل مةئاق ) TEA( ةلاكولا ىلدو
 .بطللا ىعل ًاءنب اًضیأ ةحاتم يھو ؛http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090 لة:اكولل

 ؟ایضاقاليفرظنللةیننواقلاعماتسالاتاسجل رةاإدوولؤسم َّنیُعیفیك

 ھدعت يلذا ماظنلا وھو ؛بوانتلا ساسأ ىلع عامتسالا تاسلج ةإدار يلوؤسم ىلإ ایاضقلا نم اھیلد امب )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا لةاكو دھعت
 ىلع مھنیب امیف بوانتلاب ،صةاخ ةینوناق بتاكم باسحل وأ صاخلا مھباسحل نولمعی نیذلا ،نیماحملا ىلإ ایاضقلا نم اھیدل امب )TEA(ةالكوال ھیف
 ىلع )SOAH( اسسكت ةیالو يف یةرادإلا عامتسالا اتسلج نوؤش بتكمل نیعباتلا تاسلجلا ةارإد يلوؤسم ىلإو ،ایجدبأ مھئامسأ بیترت ساسأ
 ةلاكولا تھدع إذاف ).SOAH( بتكملا كلوذ )TEA( ةلاكولا نیب مربملا قافتالا وھو ؛تالاكولا نیب نواعتلا قافتا يف ةاردولا تاءاجرإلا ساسأ
)TEA( بتكملا ىإل ایاضقلا ىدحإب )SOAH (، ةلاكوال ىلد نیمدتعملا نییراإلدا ھتاضق دحأ ىلإ ةیضقال هھذ يف ظرنلاب ھدعی ھنإف )TEA.( ملاإذف 
 لوؤسمال ىلإ ةیضقلا هھذب )TEA( ةلاكولا ھدعت فوسف ،اھیف ظرنلا نع عنتما اإذ وأ ،حاتم ریغ ةیضقلاب ھیلإ دِھُع يلذا تاسلجلا ةراإد لوؤسم نكی
 يف مُِّدق قد اھقدع بلط ناكو ،ىخرأ عامتسا ةسلج يف اكارش قد ناینعملا نافرطلا ناك نإ امأ .كلت بوانتلا ةمئاق يف يجدبألا بیترتال يف ھیلی يلذا

 ةالكوال ھدعتو .هھذ بوانتلا ةعداق نم ىَنثت ُسی كلذ نإف ،نھالرا ةیضقلا نأشب ةسلجلا قدع بلط خیارت ىلع ةقباسلا )12( شرع ينثالا ھرشألا نوضغ
)TEA (، ةقباسال عامتسالا ةسلج سأرت يالذ ھسفن تاسلجلا ةاردإ لوؤسم ىلإ نھالرا تقولا يف ةعوفمرلا ةیضقلاب ،ماع ھجوب ،تالاحلا هھذ يف 
 ھدعت إذ؛ىخرألاوةحداوالنیباماًھرش)12( رشع ينثا نوضغ يف وأ دحاو موی يف َعف ُرتو ،ءاقشأ ةبلطبَ ىن ُعت يتلا ایاضقلا عم لاحلا كلذكو ك.لت
 .عامتسالا تاسجل ةراإد يلوؤسم نم ھنیعب حداو لوؤسم ىلإ ایاضقال هھذب )TEA( ةالكولا

 23 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك
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https://tea.texas.gov/sites/default/files/19_0089_1175-1.pdf
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090


      

       
 

    
     

 
 

  
 

     
  

  
 

           
 

             
          

 
       

    
 

        
               

             
             

               
           

       
 

        

                           
       

                  
                       

             
 

                           
                        

                      
                       

      
 

                            
         

 
    

                        
                     

                    
              

                          
                           

                        
                        

                        
 

 ؟ةیضقلايفرظنللةسلجال رةاإدلؤوسمنییعتعدبثحدیاماذ

 ا ًارطخإ اھب نیینعملن ایفطرلا ىلإ ،عامتسالا تاسلج ةارإد يلوؤسم حدأ ىلإ ةیضقلاب ھدعت نأ ورف )،TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو لِس ُرت
 ، SOAH عامتسا ةسلج لوؤسم ىلإ ةیضقلا نییعت مت إذا ھ.ب لاصتالا تانایبو اھذ ةسلجال ةرال إدوؤسم مساو TEA ـل ىواعدلا لجس مقھ ریف اًبوتكم
 نا أھنأش نم يتلا تامولعملا نم ةعومجم ،كلكذ ،رمألي الو ىلإ )TEA( ةلاكولا لِس ُرتو .SOAH ىواعل دجس مقا رًضیأ يباتكلا ارعشإلا فرویسف
 نم ةخسن اھعمو ،ةصاخلت ااجایتحالا يوم ذیلعت لاجمب نیینعملا نیماحملاو ءالكولا مئاوقو ،ةدیھالزو ةیناجمال ةینوناقلت اامخدلا نایب :اھنمو ،هعداست

 ةدع حددی يالذ ةلوجدال مرأ ھیجوت ةادعق إیطر نع يباتكلا ارعشإلا مالتسا دنع فطراألاب ورفلا ىلع عامتسالا ةسلج لوؤسم لصتیس ب.یتكلا اھذ
 لوؤسم مقدیس ،كلى ذلع ةوالع ار.قرلا قاقحتسا خیارتو عامتسالا ةسلج )خیاروت( خیارتو عامتسالة اسجل لبق ام مرتؤم كلي ذف امب ،ةیئاھن دیعوام
 لوؤسم موقیسف ،ةیضقلل SOAH عامتسا ةسلج لوؤسم نییعت مت اإذ ا.ھذ عامتسالة اسلج لوؤسم ىلد تاعفامرال میقدت ةیفیك لوح تامیلعت ةسلجلا

 وأ سكافلا وأ دیربلا لثم ىخرألا لیجستلا تارایخ ماخدتسا وأ ينورتكلإلا لیجستال اریتخال لثمملا ریغ لداولل تااریخ ریفوتب اًضیأ SOAH ةسلج
 د.یلاب میلستلا

 ؟ىرخأ قئاثو وأ ةیفاضإ تاعفرام میدقت فارطألل نكمی فیك ،عامتسا ةسلج لوؤسمل ةیضقلا نییعت درجمب

ض ًث بج�.ةسللجا لوؤسمل �وألا ةلودلجا رمأ � ةددمحلا ةق��طلاب عامتسالا ةسلل جوؤسم �إ ة�ابم ىرأخ قئاثو وأ مهتاعفارم فارطألا مدق�س يي ض ض .عامتسالا ةسلل جوؤسم �إ ةفعارملا فرطلا ه�م فدق� يذلا تقولا سفن � رخآلا فرطلا �إ ةسخل �اسرإ ينفرطلا دأح �ع  ي

ضت ة�ف�ك لوة حلئسألا ه�جوت ب�ج .ئو��لإلا د� ب�لا وأ س�افلا وأ د� ب�لا ق��ط نع تاعاد�إلا ماع لكشة �صاخلا ةسرامملا ةسلج لووسؤم لبق�  ي
 .كتيضقل صصمخلا ةسلجلا لوؤسم �إ صاخ ةسرامم ةسلل جوؤسم �إ تافعارملا م�دقت

ض  عامتسا ةسلل جوؤسم �إ ة�ضق ينيتع متي امدنع ،كلذل .هالسار�و تعافارملا م�دقتل eFile Texas ةدمخ SOAH ةسلط جابضمدتخس�
ت�ت ضض ُ SOAH، و ة�م�لعتلا قطانملاو نيدمتعملا ينلثمملاو ينماحملا نم بلط�سTEA ةسلج لوؤسم هاددح� يلا ةق ��طلبا ا�نو��لإ تعافارملا م�دقت  ي

 ةلاحلا ع� روثعلل SOAH لسج مقر لادخإ �إ فرطلا جاتح�س .ww.soah.texas.gov w ـبصالخاب��لاعقوم�عو SOAH اعمتسا
�ت ت زو�ج .كلذب ةمزلم ي�غ اهن�لو ،ا�نو��لإ تاعفارملا م�دقت ٍمامح اهلثم� ال ييلا فارطألل زو�ج .SOAH ـب صاخلا eFile ماظن لخاد هل ةصصمخلا

ض تامولعم�عروثعلانكم�.س�فالبا وأد�لبا م�لستلاوأد� ب�لبا عدا�إلاكلذ� ماب، eFile Texas ماظنل لئادب مادتخسا ةلثمملا ي�غ فارطألل ي ض eFile Texas ـب ةقلتعملا ةلئسألا عشجن �نح .eFile Texas لوة حئعاشلا ةلئسألل طباور كلذ � امب ، www.soah.texas.gov�ع ة�فاضإ ي ت .SOAH�إ اههيجتو متي يلوا ي

 ؟ةیضقال يف رظنلا نم ةسجللا لوؤسم ادعبتسا بلط نیینعمال نیفرطلا دحأل زوجی ھل 

 ىلع ةسلجلا اءرجإ نم نَّكمتی نل ةیضقلاب ھیلإ دِھُع يلذا ةسلجلا ةرإدا لوؤسم نأب نظلا ىلإ ھعفدی ام بابسألا نم نیینعملا نیفطرلا حدأ ىلد ناك اإذ
 نأ فرطلا اذھل زوجیف ،ةسلجال يف هدایح رطش عم ضراعتت دق ةینھم وأ ةیصخش حةلصم ھل نأل وأ هزیحت ببسب فرطلا اذھل فصنمو ھیزن وحن
 سةلج أسرت نع ولؤسملا اذھ يحنت ھیف مستلی اًبوتكم اًبلط ))TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو ىإل سیلو( اھذ ةسلجلا ةارإد لوؤسم ىلإ مِّ ُقدی
 دنتسی يتلا عئاقولاو سامتلالا اھذ بابسأ )يحنتلا بلط مساب اًبلاغ ھیلإ ارَ ُشی يالذ( بوتكملا بلطلا اھذ نمضتی نأ بجیو .اھقدع عَمزُملا عامتسالا
 .اھسفن ةیضقلاب ينعملا خرآلا فطرلا ىلإ ھنم ًةخسن لِس ُری نأ بلطلا اھذ مِّقدُی يلذا فطرلا ىلع بجیو .اھیإل

 هھذ يف رظنلا نع يحنتال ىعل قفاو إذاف .ھضفرب وأ ھیف واردلا سامتلالا لوبقب هقرار خذتی نأو بلطلا اھذ يف ظرنلاب ةسلجلا ةراإد لوؤسم مزتلیو
 ض َ ُعریسف ،سامتلالا كذل ضفرب هارقر ءاج نإ امأ .تاسجللا ةارإد يولؤسم نم هریغ حدأ ىلإ ةیضقلا هھذب )TEA( ةلاكولا ھدعت فوسف ،ةیضقال

 هھذب )TEA( ةلاكوال ھدعتسف ،سامتلالا كلذ لوبق خرآلا لوؤسملا اھذ ر َّقر اإذف .ھیف ظرنیل تاسجللا ةارإد يلوؤسم نم هریغ حدأ ىعل سامتلالا ھذا
 علفلاب َّنیعُملا – لوألا لوؤسملا شرابیسف ،سامتلالا ضفر خرآلا لوؤسملا كذل ر َّقر نإ امأو .تاسلجلا ةارإد يولؤسم نم خرآ لوؤسم ىلإ ةیضقلا

 .ةیضقال هھذ يف ظرنلا –

 ءجراإبجاولانمھنأكلذ؛ناكوحنيأىلعھترااقريفرثُؤتنأوأةسجلاللوؤسمةیحنتبلطنأشباًاررقرصدتنأ )TEA(ةالكولل وزجیالو
 ).TEA( ةالكولا نع اًدیعب لقتسم وحن ىعل عامتسالا تاسلج

 ؟ةیوستلا تءاراجإب دوصقملا ام

 حدأ مقدت اإذف .عامتسالا ةسلج ةلحمر ىلإ لاقتنالا لبق تافالخلا نم امھنیب ام ةیوست الواحیل نیینعملا نیفطرلل ةیوستلا تاجراءإ يف لاجمال حَس ُفی
 راخطإلا اھیقلت خیرات نم اًموی )15( شرع ةسمخ اھقدر ةمد نوضغ يف اًعامتجا قدعت نأ ةینعملا ةیمیلعت ال ةارإلدا ىلعف ،ةینوناق ىوكشب رومألا اءیلوأ
 نافرلطا نّكمتی مل اذإف ). صددلا اھذ يف رشع بعاسلا لاؤسال ةعجامر ىجریي( ةیوستلا عامتجا مساب ھیإل ارَ ُشی يذلا عامتجالا وھو ؛ىوكشلا كلت نأشب
 لاؤسلا ةعجامر ىجری ( عامتسالا ةسجل قدعل دةَّحدُملا ةینملزا لواجدلا ذیفنت دأبیسف ،اًموی )30( نوثالث اھردق ةدم نوضغ يف امھتافالخ ةیوست نم
 ؛لاوحألا عضب يف اھدیمدت وأ ،ةیوستلا ةمد مساب ف َ ُعرت يتلاو ،هھذ نیثالثال مایألا ةمد ریصقت زئاجلا نم ھنأ ىلع ).صددلا اھذ يف نیشرعالو سماخلا

 دأتبا اذإ وأ ،هقدع معد ىلع ًةباتك اقفتا اإذ وأ ةیوستال عامتجا قدع نع ًةباتك نافطرلا لازنت اإذ ةدَّحدُملا نیثالثلا مایألا اءضقنا لبق ةمدلا هھذ يھتنت إذ
 ىلع قفاوتلا امھیلع رّعذت قد ھنأ ىلع اًبوتكم ًاقافتا اقفتا قد امھنأ ثحدو ،نیثالثلا مایألا هھذ اءضقنا لبق ةیوستلا عامتجا وأ ةطاسولا ةسلج نافطرلا
 اقفاوتو ةطاسولا جراءإ دآتبا قد نافطرلا ناك اإذ هھذ نیثالثلا مایألا وزاجی امیف ةیوستلا اءجرإ دیمدت وزجی ،كلكذو .امھنیب ةمئاقلا تافالخلل ةیوست
 اءجرإ نم نیفطرلا حدأ بحسنا اإذ ،ةریخألا ةلاحلا هھذ يف ،ةیوستلا ةمد يھتنتو .امھتافالخ ةیوست ىلإ اًیعس ةمدال هھذ وزاجی امیف هدیمدت ىلع
 .ةطاسولا

 24 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك
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 ءجراإلو ةیوستلا عامتجال ةدَّحدُملا دَدُملا ریصقت بجیف ،ةلَّجعُم ةسلج تناكو ،ةیبیأدتلا لئاسملا عضب نأشب عامتسالا ةسلج دقع عَمزُملا نم ناك نإ امأ
 ). صددلا اھذ يف نیرشعالو سادسلا لاؤسلا ةعجامر ىجریي( ماع جھوب ةیوستلا

 ؟ةیوستلا عامتجاب دوصقملا ام

 .ةینوناق ىوكشب مرألا يلو مقدت دنع هقدع ملزی يذلاو ،ةیمیلعتال ةرإلداا يفظومو مرألا يلو نیب هقدع بجاولا عامتجالا كذل ةیوستلا عامتجاب دَص ُقی
 میلعت نوناق ھب يضقی ام قفو ،ةینعملا ةیمیلعتال ةارإلدا ىلع بجیو .ىوكشالب مَّقدت ْنَم يھ ةیمیلعتلا ةإلدارا تناك اإذ عامتجالا اھذ قدع ملزی الو
 راخطإلا اھیقلت خیرات نم اًموی )15( شرع ةسمخ اھقدر ةمد نوضغ يف ھذا ةیوستلا عامتجا قدعت نأ ،)IDEA(ةصالخاتاجایتالحايوذنم ادفرألا
 اءرجإ ىلإ وءجللا ىلع اقفاوت وأ عامتجالا ھذا قدع نع لازنتلا ىلع ًةباتك اقفتا قد نافطرلا نكی مل ام ؛مرألا يلو اھب مقدت يتلا ةینوناقلا ىوكشلا نأشب
 ككذل ھیف الجملا حَس ُفیو ،ىوكشلا میدقت ىإل ھتعفد يتلا بابسألا نع ثدحتیل عامتجالا اذھ يف رمألا يلول الجملا حَس ُفیو ك.لذ نم ًالدب ةاطسولا
 .ةیمسلرا ةینوناقلا عامتسالا ةسلج قدع تااءجرإ ىلإ لاقتنالا ىلإ ارطرضالا نود نم امھنیب ةقلاعلا لئاسملا ةیوستل نیفطرلل

 )7( ةبعس نوضغ يف اھذ ةیوستلا عامتجا قدع بجیف ،ةلَّجعُم ةسجل تناكو ،ةیبیأدتلا لئاسملا عضب نأشب عامتسالا ةسلج قدع عَمزُملا نم ناك نإ امأ
 ). صددلا اھذ في نیشرعلاو سادسلا لاؤسلا ةعجامر ىجریي( هھذ ةلجعتسملا ةینوناقلا ىوكشلا يقلت خیارت نم ةیمیوقت مایأ

 ؟ةیوستال عماتجا روضح ھل زوجی يذال ْنَم

 يفظوم دحوأ ،ينعملا بالطلا يالدو عامتجالا اھذ يف ورضحلا نمضتی نأ بجاوال نم ھنأ ىلع .ةیوستلا عامتجا ضرحی ْنَم ناینعملا نافطرلا دِّ ُحدی
 ةارإلدا يماحمل وزجی الو .نیینعملا )ARD( لصفلوا ةعجارملاو لوبقلا ةنجل اءضعوأ ،اھنع ةباینلاب ارقرلا اذختا ةطسل مھدیب نَّمِم ةیمیعلتلا ةارإلدا
 .عامتسالا ةسجل ةارإد لوؤسم ،كلكذ ،عامتجالا ھذا ضرحی الو .ھعم ھیماحم مرألا يلو ر ِض ُحی مل ام ،عامتجالا ھذا ورضح ةیمیلعتلا

 ؟رهضوح نع رمألا يول فَّلخت وأ ةیسوتال عامتجا دقع نع ةیمیلعتال ةرادإلا تسعقات ول اماذ

 زوجیف ،) صددلا اھذ يف رشع سادسلا لاؤسال ةعجامر ىجریي( ةدَّحدُملا ةمدال نوضغ يف ةیوستال عامتجا قدع نع ةیمیلعتلا ةارإلدا تسعاقت ذاإ
 نم بلطت نأ ةیمیلعتلا ةارإلدل وزجیو .دَّحدُملا ينملزا لوجدلا قفو ةسلجلا هھذ قدع أدبی نأ عامتسالا ةسجل ةارإد لوؤسم نم بلطی نأ مرألا يلول
 رضولح رمألا يول ىلع ورثعلا ةیمیلعتلا ةإلدارا هھذ ىلع رَّعذت اإذ ،مرألا يلو اھمقد يتلا ةینوناقلا ىوكشال ضفر عامتسالا ةسجل ةارإد لوؤسم
 .نیفطرال نیب امھیلع قفتملا نامالزو ناكملا يف عامتجالا اھذل ادعدإلل ةغاستسملا ودھجلا تلذب قد تناكو ،ةیوستلا عامتجا

 ؟ةیوستال عامتجا يف قافتا ىلإ نیانعملا نفارطال لصوت ول اماذ

 .هاِعّقُوی نأو �اینوناق م ِزْلُمو بوتكم اقفتا غةیص يف اقفتالا اذھ اعضی نأ امھیلع بجیف ،ةیوستلا عامتجا يف اقفتا ىلإ ناینعملا نافرطلا لصوت اذإ
 امھنیب ةقلاعلا ئلاسملا عیمجل یةوست ىلإ الصوت دق اناك نإ ام نأشب عامتسالا ةسلج ةارإد لوؤسم غالبإ ،كلكذ ،ةلاحلا هھذ يف ،نیفطرلا ىعل بجیو
 دق اھیف ةحورطملا لئاسملا تناك اذإ اًبناج ،رمألا يلو اھمدق يتلا ةینوناقلا ىوكشلا وأ ،تمِسُح يتلا لئاسملا كلت سةلجلا لوؤسم يِّح ُنیسو ا.ھضعب وأ

 قافتالا اھذ اءغلإ نیفطرلل زوجیو .ةیلارفدلا ةیئجزلا مكاحملا وأ ةیالولا مكاحم مامأ اذفنإلا ةبجوا ةینوناق ةقیثو عَّقوُملا ةویسلتا قافاتو .اھعمیج تمِسُح
 .ةینوناقلاعامتسالاةسجل تاءاجرإةشرابمىلإلاقتنالابجیف،قافتالااھذ يِغُلأاإذف.ھیلعامھعیقوتخیارتنممایأ)3( ةثالث نوضغ يف

 ؟ةیوستلا عامتجا يف قافتا لىإ ناینعملا نافرطلا لصوتی مل ول اماذ

 :يلی امم ٍّيأ لعف امھل وزجیف ،ةیوستلا عامتجا يف قافتا ىلإ ناینعمال نافطرلا لصوتی مل اإذ

 .امھل ةیضمر ةیوست ىلإ لصوتلا ىإل اًیعس تاثحابمال ةلصاوم •
 .ةطاسولا ءاجرإ ىلإ اءجتلالا ىلع قافتالا •
.ةیوستال ةمد نوضغ يف امھنیب قافتا ىلإ الصوتی مل اذإ ةینوناقلا عامتسالا ةسلج تاءاجرإ ةشرابم ىإل لاقتنالا •

 ؟ةینونقاال ىكوشال یلعدتزوجی ھل 

 ال نھأ ریغ ك.لذ لثم اھنم دعبتسیل وأ ىواعدلا وأ عئاقولا ضعب اھیلإ فی ِ ُضیل ةینوناقلا هاوكش لیدعت يف نیفرطلا دحأ بغری نأ ، ًانایحأ ،ثدحی دق
 لئاسملا ةیوستل ھل لاجملا حاسفإ عم ،یلدعتلا اذھ ءارجإ ىلع ةبوتكم ةقفاوم رخآلا رفلطا قفاوی مل ام هاوكش لِّد ُعی نأ ىوكشلا بحاصل زوجی
 نأ ةسلجلا ةراإد لوؤسمل وزجی الو .لیعدتلا اھذ اءجرإب ةسجللا ةارإد لوؤسم حمسی مل ام وأ ،ةیوستلا عامتجا قیطر نع ىوكشلا يف ةحوطرملا
 دَاُعیف ،هاوكش نیفطرال حدأ لَّعد اإذف .عامتسالا ةسلج اءجرإ دءب عدوم دیحدت خیارت نم مایأ )5( ةسمخ نوضغ يف ھبلط یلدعتب نیفرطلا دحأل نذأی
 .ھخیارت نم ًداءتبا ىوكشلا هھذ نأشب ارقرلا اذختا خیارتو ةیوستلا ةمدل ةینملزا لواجدلا باستحا

 ). صددلا اھذ في نیرشعالو سادسلا لاؤسال ةعجامر جىریي( اھلیعدت وزجی الف ،ةلجعتسم ةینوناقلا ىوكشال هھذ تناك نإ امأ

 25 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك
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 ؟ةیرسلاب ةیوستلا تاعامتجا يف رودت يتلا تاشقانملا مستت لھ .23

 ماكحألا تظل نإو ؛ةطاسولا اءرجإ يف الحلا يھ ام سكع ىلع ،ةیوستلا تاعامتجا يف رودت يتلا تاشقانملا یةرس ىلع ءاقبإلاب طارتشا دجوی ال
 ةیصوصخلاو ةیرَ ُسألا ةیمیلعتلا قوقحال نوناقو )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق يف ةیسرلا ظفح بوجو نأشب ةاردولا
)FERPA( ةیوستلا تاعامتجا يف تراد يتلا تاشقانملا يف تورد يتال ،تامولعملاب نیعتسی نأ ،َّ َمث نم ،نیفطرلا حدأل وزجیو .نأشلا اھذ يف ًةفذان، 
 .كلذ لعف نع عانتمالا ىلع نافطرال قفتی مل ام ؛ةینوناقال عامتسالا ةسلج يف مھایإ ھباوجتسا وأ دوھشلا ھتھجاوم وأ ةألدلا ھمیقدت دنع

 ؟ةیرسلاب ةیوستلا تاعامتجا يف رودت يتلا تاشقانملا مستت لھ .24

 – نكمم تقو برقأ يف – امھیكل خرآلا فطرلاو عامتسالا ةسلج ةإدار لوؤسم ىلإ مِّ ُقدی نأ ھیعلف ،ةینوناقال هاوكش بحس نیفرطلا حدأ قرر اإذف ؛معن
 .ةیضقال نع ظرنلا فصر ھیف سمتلی اًبلط وأ ھنم ًاعَّقوُم اًباطخ

 ؟عامتسالا تساجل تاءارجإ زجانإل ةدَّحدُملا ةمدلا ما .25

 غلابلا ةیوستلا ةدم ءاضقنا خیرات نم ا�یمیوقت اًموی )45( نوعبرأو ةسمخ اھردق ةدم نوضغ يف هرارق صدارإ اعمتساال ةسجل ةإدار لوؤسم ىعل بجی
 نیرشعوال سماخلالؤاسالةعجارمىجری(ةیبیدأتلئاسميفرظنلانمضتتةیضقلانكتملامو،هذھةیوستلاةدملَّدُعتملام؛اًموی)30( نیثالث اھردق
 نیفرطلا دحأ لبط ىلع ًءانب اًموی )45( نیعبوأر ةسمخ هقدر غالبال ينمالز لوجدال ھذا دِّدَمُی نأ اعمتساال ةسجل ةإدار لوؤسمل زوجیو ).صددال ھذا يف
 :يلی ام نھابسح يف عضی نأ ،وحنلا كلذ ىلع دیدمتلا بلط بابسأ ةھاجو يف هرظن الح ،سةلجال ةرادإ ولؤسم ىلعو ة.ھیجوال ھبابسأ بللطا اذھل ناك اذإ

 ؟اھقیقحت ىلع عداسیس مأ ؟ھتعفنم وأ ةیمیلعتال ينعملا بالطلا ةحلصمب ضری نأ ةیضقال هھذ يف ثحدی قد ریخأت يأ نأش نم ھل •
 ؟عامتسالا ةسلج يف اھضعرل وأ ھتیضق ادعدإل تقولا نم دیزملا ىلإ نیفطرلا حدأ جاتحی لھ •
 ؟ةیقضلا هھذ يف ریخأت يأ ثوحد لاح يف ةیلام رئاسخ نیفطرلا حدأ دبكتیس لھ •
 ؟نیفطرلا حدأتافصرتببسبةیضقلاهھذ يفریخأتيأثحد لھ •

 :ماع ھجوب ایاضقلا هھذل ينملزا لسلستال يالتلا لوجدلا عرضیو

ُ نأبش راطخإلا ھیلع ىعَّ ملا يقلت دعب يمیوقت ومی لوأ عم ةیوتسلا ةدم أدبت  .ةینوناقال هواكشب رخاآل فرطال مدقتد
 لوألا مویلا

ة.یوتسلا ةدم نم ىلوألا ةمسخلا ةیمیوقتلا امیألا نوضغ يف ةیضقلا جاردإ رمأ نیفرطلا ىلإ ةلسجلا ةرادإ لوؤمس لِ یُ رس سماخلا مویال

ع ىعَُّماللى ع بجی ھید ُأل هدر لِی ن بحاص ى إسر دعوم يف ،ىوكشال ةرشع هاصقل .ةیمیوقت مایأ دإلأن ریغأ ةرا عتاا ،ةیمیل  ىعدَُّملايھ تناكذا إل
م ریغ ،ھی ع ْل لارسإب ةمَلُ ع دراز ىوكشالى ل ةینوناقال و اھب دمقت يتال ( ةرشع نوضغ يف رمأللي ل ت خیرات نم امی 10)ا يقأ ىوكشال دق تناكذا إل

اب ھیإلت أرس لعفل ا ًإل ًراطخ ع ھیف درت ابوتكم ً ت عوضوم لئاسمالى قباس ا ھب يضقی ام قفو ،ىوكشالك ل ( دنبال ءزجانم ) 503ل نم )ب( يعرفال ل لصفانم 300( ) ءزجلا شراعال مویلا الثثال اببانمل بابانم)(بيعرفالل حئواللنةودمنمنیثالثالوعبراالل یةرالدیفالا
34 CFR § 300.503).( ام و نم ناك ن أ ع مزالاإ دإللى ل ةرا عتاا ةیمیل ت نل ع اھدر مُِّأ ت ى دق ع بجیف ،ىوكلشلك ل اھیا ت نل ت اھدر يف نُِّأ لك مض

عم ا تامول يف اھنایب درلوال دنباا ( يعرفال ( دنبال من ه)( ةرقفا من )1 508 300ل ءزجا نم ) ل نم )ب( يعرفال ( ءزجال لصفا نم ) ل اثال نم ث ل بابال ل
ال نةودم نم نیثالثالو عبرال اببال نم )ب( يعرفلا رادیفال حئواا ةیل  (CFR § 300.508(e)(1) 34). ل

ُ ُدَّ ملا ىأر اذإ َّملا ةینوناقلا ىوكلشا نأ ھیلع ىع ُدق ِی نأ ھیلع بجیف ،ةمزاللا تامولعملا عیمج نمضتت ال ةم  لسؤومو ىوكلشا بحاص كلذب رطخ
15ً( رعش ةمسخ زواجی ال دعوم يف كلذو ،امھیلك عامتالسا ةلسج ةرادإ ةرادإ لوؤمس ذختیو ى.وكلشا كلت ھیقلت خیرات نم ا موی ) � یمیوقت ا

ھ.لالتخا وأ بلطلا كلذ ةیافك نأبش هرارق ،كلذ ىلع ةیلاتلا ةمسخلا ةیمیوقتلا امیألا نوضغ يف ،عامتالسا ةلسج  سماخال مویال
ً 15( رعش ةمسخ نوضغ يف ،یةنعملا فارطألا ىلع بجیوشرع � موی ) ًیمیوقت ا ىلعةباتك اقفتا دق نافرطلا نكی لم ام ؛ةیوتسلا عامتجا دقع ،ا

تال مدة
( نیثالث اھردق غلباال ةیسو

اًموی )30
 

ً ك.لذ نم الدب ةطاوسلا ءارجإ ىلإ ءوجللا ىلع اقفاوت وأ عامتجالا اذھ دقع نع لزانتلا
 ةسمخ ھارقد غلباال ةسلجال ءارجإ مدة
 أ

ُ نوثالثلا مویال ت.لِّع دق نكت لم ام ؛ةیوتسلا ةدم ءاضقنا د

30( ة:لسجلا ءارجإ ةدم أدبت مئاقلا فالخلل ةیوتس ىلإ الصوت دق نافرطلا نكی لم اذإ اً( نیثالث اھردق غلابلا ةیوستلا ةدم ءاضقنا روف ).1  موی )
3( ؛امھبین 2 ً نیفرطلا قفاوت ىلع يلاتلا ومیلا يف وأ ).( ؛ةیوتسلا عامتجا دقع نع لزانتلاىلع ةباتك نیفرطلا قفاوت ىلع يلاتلا ومیلا يف وأ ).

ً َ ةباتك  ةعباتم دصقب ةیوتسلا ةدم دیدمت نیفرطلل زوجیو .ةیوتسلا عامتجا وأ ةطاسولا ءارجإ دعب قافتا ىلإ لصوتلا امھیلع رذعت دق ھنأ ىلع لوألا مویلا
 .ةطاسوال ءراجإ

ي ِ یُ لبق ام تاثحابم  ا.ھئاضقنا روف وأ ةیوتسلا ةدم ءانثأ يف ةلسجلا لبق ام تاثحابم ،ةداعلا يف ،عامتالسا ةسلج ةرادإ لوؤمسرج

ةسلجلا
( ةمسخ اھاصقأ ةدم نافرطلا ح یُ َ 1نم ّ( ة:لسجلا داقعنا لبق لمع امیأ )5 ةلسجلا ةرادإ لوؤمس نم بلطی نأ نم امھنم فرط يأ نكمتیل ). ُ ملع مایأ سةمخ َّ م ةخنس لارسإ ( ؛اھب مَّدع ،تادنتمسلا هذھ نم ا2ًدقت يتلا هاوكش نم ةل خنس الدابتیلو ،اھعیمج تادنتمسلا نم امھیدل ام نأشب نافرطلا فاشكتیل ).

( ؛ةلسجلا ءانثأ يف ھب جاجتحالا امھنم لك زمتعی اَّ ِمةسلجلا لبق  ءالدإلل مھراضحإ امھنم لك زمتعی نیذلا دوھشلا عیمجب ئماوقلا نافرطلا لدابتیل ).3م
 ة.سلجلا ءانثأ يف ھمتاداھبش

َُت ع.اطتمسلا ردقب ،هرمأ يلوو بلاطلل نیباسنملا نامزلاو ناكملا يف ةسلجلا د ةسلجلا قع

 26 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك



 ةدم اءقضان خیرات نم ا�یمیوقت اًموی )45( نوعبرأو ةمسخ اھاصقأ ةدم نوضغ يف يئاھنلا هرارق رادصإ ةلسجلا ةرادإ لوؤمس ىلع بجی
ن.یینعملا نیفرطلا دحأ بلط ىلع ًءانب ةدملا هذھ دیدمت ر َّرق دق نكی لم ام ؛ةیوتسلا القرار

القرار اتخاذ بعد  ما
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 فيرارلقاذاھذِّفُنتنأ یةمیلعتالةردااإلكتلىعل جبیف،نیعمءراجإذاختاب یةمیعلتلاةردااإلمزاإلبهرراق سةلجالةرداإلوؤسمردصأذاإ
 نكی لم اذإ ؛رارقلا رادصإ خیرات نم ةیاسرد مایأ )10( ةرعش اھردق ةدم نوضغ يف وأ ،ةسلجلا ةرادإ لوؤمس اھدَّدح يتلا ةدملا نوضغ

 زوجی ام ءانثتاسب( ھفانئتاس ددصب تناك اذإ ىتح رارقلا اذھ ذِّف ُنت نأ ةیمیلعتلا ةرادإلا ىلع بجیو ا.ھنیعب ةدم دَّدح دق ةلسجلا ةرادإ لوؤمس
 عانتمالا زوجی ذإ ؛هدرب رمأ دق ةسلجلا ةرادإ لوؤمس ناكو ،قبالسا يف رمألا يلو اھدبكت يتلا تاقفنلا لباقم فیلاكتلا نم هدر نع عانتمالا

 لوؤمس هذختا يذلا ،رارقلا فانئتاس رمألا يلو وأ ةیمیلعتلا ةرادإلل زوجیو ).فانئتسالا نأبش تابلا رارقلا ردصی ىتح فیلاكتلا كلت در نع
 ه.رودص خیرات نم ا�یمیوقت اًموی )90( نوعتس اھردق ةدم نوضغ يف ةیلاردفلا كماحملا وأ ةیالولا كماحم ىدحإ مامأ ،ةلسجلا ةرادإ

 ؟عماتسالا تاسجل تاءارجإ زجانإل ةدَّحدُملا ةمدلا ریصقت ھایف زوجی ةنیعم تالحا جدوت لھ .26

 عامتسالا تاسلج اءرجإب لیجعتلا اھیف زوجی ةیاغلل ةدَّحدُم تالاح ىلع صنی )IDEA( ةصاخال تاجایتحالا يوذ نم دارفألا میلعت نوناقف ؛معن
 نأ ،یبیةدأتلا لئاسملاب قلعتی اَّمِم اھنیعب تاارقر ىلع اًضرتعم ناك إذا ،مرألا يلول وزجیف ).ىوكشلا يف ظرنلا يف عاسرإلا ،انھ ،لیجعتلاب دَص ُقیو(
 بلاطلا بیسنت ىلع اءقبإلا نأ تأر اإذ ةلجعتسم عامتسا ةسلج ءاجرإ بلطت نأ ةیمیلعتلا ةارإلدل وزجی ،ككذلو .ةلجعتسم عامتسا ةسلج ءجراإ بلطی
 .هریغب وأ ھسفن بلاطلاب ىألذا قاحلإ ىلإ ،ایعوضوم حَّجرُملا ھجولا ىلع ،يؤدی نأ ھنأش نم نھالرا تقوال يف ھیعل وھ ام ىلع

 ًةباتك اقفتا دق نافرلطا نكی مل ام ؛هذھ لةجعتسملا ةینوناقلا ىوكشلا يقلت خیرات نم ةیمیوقت مایأ )7( عةبس نوضغ يف ةیوستلا عامتجا دَق ُعی نأ بجیو
 اھردق ةلجعتسملا تاسلجلا قدع تابلطل ةیوستال ةمدو .كلذ نم ًالدب ةطاسولا اءرجإ ىلإ ءوجلال ىلع اقفاوت وأ عامتجالا اھذ قدع نع لازنتلا ىلع
 مویقت اًموی )15( رشع ةسمخ
 َق ُعت نأ بجیو

 .ىوكشلا يقلت خیرات نم �ای
 ولؤسم ىلع بجیو یة.نوناقلا ىوكشلا بلط خیرات نم ا�یسارد اًموی )20( نوشرع اھرقد ةمد نوضغ يف ةلجعتسملا عامتسالا ةسلج د

 حنم ةسلجال ةإدار لوؤسم ىعل رَظ ُحیو .ةسلجال دقع خیرات نم یةسارد مایأ )10(ةشرعنوضغيفاًبوتكمهراقر رِصدُینأ،كلكذ ،ةسلجال ةارإد
 .ةلجعتسملا ةینوناقلا ىوكشلا لیعدت ،اًضیأ ،نیفطرلا نم فطر يأل وزجی الو .ةلجعتسملا تاسجللا نأشب دیمدت يأ

 ؟ھتعفارمل داعدإلا نم نَّكمتیل عامتسالا تسالج ىدحإ دةھشام نیفرطلا دحأل زوجی لھ .27

 تامولعم ىلع لمتشت اھنأ يأ ؛اھتیسر عامتسالا تاسلجل نأل ھتسلجل ادعدإلا صدقب عامتسا ةسجل يأ ھداشی نأ رفط يأل ،ةداعلا يف ،زوجی ال
 بلاطلا رمأ يلو نم كلذ نأشب نذإ ھیدل نكی مل ام عامتسا ةسلج يأ دھاشی نأ فرط يأل زوجی الو ة.بللطا نم اھباحصأ ةیوھ نع فشكت صةاخ
 .اھبينعمال مرألايول بلطىلعًاءنب "ةحتوفم" ةسلجالهھذ نكتملاموأ،ةسجللاهھذبينعمال

 فذحت نأ دعب أي ؛ةیسرلا عباط )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو اھنع عفرت نأ عدب روھمجلل عامتسالا تاسلج يف ةدراصلا تاقرارلا ح َا ُتتو
 ىلع )TEA( ةالكولل ينورتكلإلا عقومال ىلع تارقرالا هھذ ىلع عالالطا مكنِك ُمیو ا.ھباحصأ ةیوھ نع فشكت يتلا ةصاخلا تامولعملا كلت اھنم

 relations-and-legal/special-education -tea/government-exas.gov/about https://tea.t-:طباالر اھذ
.hearings/due-process-hearings/special-education-due-process-hearing-decisions 

؟ةیضقلا يف تبال عدمو ىتح ينعمال بلطالا نشأب ثحدی اماذ .28 

ُ لع ينعمال بلاطلل يمیلعتلا بیسنتلا ىلع اءقبإلا بجوالا نم ھنإف ،ةیبیأدتلا لئاسملا نم ةلأسم اھعوضوم ،ةینوناق ىوكش يأ تمِّق اإذ  ھیلع وھ ام ى د
 ءناثتسبا ،مكاحمال نم ةمكحم يأ مامأ فانئتسالا ةمدو عامتسالا ةسلج جراءإ ةمدو ةیوستال ةمد لاوط )ھیلع قفتم بیسنت خرآ يأ( نھرالا تقولا يف

ُ اب وحنلا اھذ ىلع بلاطلا بیسنت ىلع اءقبإلا فَ یو .كلذ ریغ ىعل ةیمیلعتال ةرإلدااو همرأ يلو قفتی مل ام ؛هانأد ھنایب اردو وھ ام عضوااءقبإ " مسعر ل
ھیع وھ ام ىلع ". ل

ُ لعتلا لةاكولا وأ هرمأ يلو ناكو ،ةیبیدأت بابسأل ر غ دق بلالطا بیسنت ناك اذإ امأ  ىلع اءقبإلا بجیف ،ةینوناق عامتسا ةسجل قدع تبلط قد ةیلحملا ةیمیّیِ
ُ بیأدتلا بیسنتلا ةمد اءضقنا ىتح وأ ،هراقر ةسلجلا ةارإد لوؤسم رِ ی ىتح ةیبیأدتلا ةلاحلا هھذ يف ھیعل وھ ام ىلع يمیلعتال ھبیسنت  ناك امھیأ ،يصد

 .كلذ ریغ ىعل ةیمیلعتلا ةراإلداو مرألا يلو قفتی مل ام ؛بقرأ

ًُت يتال ةینوناقلا عامتسالا تاسلج يف ،ةسجللا ةإدار لوؤسم ارقر اءج إذاف مرألا يول يرأ عم ا ،) TEA( ساسكت ةیالو يف میعلتلا ةلاكو اھیجِر قفتم
ً يلوو ساسكت ةیالو نیب اً قافتا فھصوب بیسنتلا اذھ عم ملاعتلا بجیف ،بلالطا بیسنت رییغت بسانملا نم ھنأب لوؤسم راقر اءج اإذف .مرألامربم ا

ُمََّث نم ،ةسلجلا ةارإد َی فانئتسا يأ يف تابلا مكحال صدری ىتح راقرلا هھذ ھب يضقی ام قفو بالطلا بیسنت بجیف ،مرألا يلو حالصل ،  .هدض عفر

؟عامتسالا ةسلج لبق ام تاثحابمب دوصقملا ام .29 

فراطألا هھذ يلثممو نیینعملا ةیمیلعتلا ةارإلدا يفظومو مرألا يلوو ةسلج ال ةإدار لوؤسم نیب ام رودت شةقانم نع ةرابع ةسلجلا لبق ام تاثحابم
ً ُ عم مھیماحمو مھیلثمم وأ ،مھیماحم وأ ِیو ا. ًدص ًرمأ ،ةداعلا يف ،سةلجلا ةرادإ لوؤسم ر ُبوتكم ا ام تاثحابم ءارجإ ناكم ھیف دِّی ا  ا.ھنامزو ةسلجلا لبقدح

.هحدد يلذا نامزال وأ ناكملا كذل يف ورضحال مھیلع ر اصتالا ةینعملا فطراألا ىلع بجیو ّ  عذت اإذ ةسلجال ةارإد لوؤسمب ل

ِ :ھعیمج وأ يلی اَّ م يأ لعف ،ةسجللا لبق ام تاثحابم اءجرإ اءنثأ يف ،ةسلجلا ةارإد لوؤسمل وزجیو م

 27 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك

https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/due-process-hearings/special-education-due-process-hearing-decisions
https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/due-process-hearings/special-education-due-process-hearing-decisions


      

 
          
       
               
                     

 
                    

      
    
       
           
          
      

                        
                   

        
 

      

                        
                        

                          
                           

                    
 

 
                      

                          
                     

 
                       

                   
 

       

    
      

 
      

             

                  
    

           
            
       
                        

  
 

              

        
      
     

 

ُ .ةلصلا تذا ةینوناقلا ىوكشلا يف ةحوطرملا لئاسمال حّ ِ ی نأ ضو • 
ا.ھنیعب عئاقو ىلع فقاوتلا ةینعملا فاطرألا نم بلطی نأ • 
ّ ی نأ ُِ َلق .ھتادھشب الءإلدل ھداش لكل ةحاتملا ةمدلا نمدَُّحی نأ وأ ،ودھشلا عدد نم ل • 
 • .ةیوستلا ةیناكمإ كلذ نمو ،عازنلا اءھنإ ىلع وأ ةسلجلا اءجرإ لیھست ىلع عداست نأ اھنأش نم ىخرأ ورمأ يأ شقانی نأ

 :ىلعصنیو،تاثحابملاهھذ نأشباًمرأةینعملافارطألاىإل،هھذ ةسلجلالبقامتاثحابم اءھتناروف،ةسجللاةارإدلوؤسملِسُریو

 .اھناكمو اھتیقوتو ةسلجلا قدع خیارت •
 ا.ھیف صلفیس يتلا لئاسملا •
 .ىوكشلا بحاص اھبلطی يتلا فاصتنالا لبس •
 .ودھشال دیحدتو ةلألدا نم امھیلد ام نأشب نیفطر ال فشاكتل يئاھنلا عدوملا •
 .ىوكشلا نأشب ةسلجال ةارإد لوؤسم رقرا ارصدإل يئاھنلا عدوملا •
 .ةلص تاذ ىخرأ تامولعم يأ •

 .ةنیعمال فطراألا عم ٍھجول اًھجو اھئجراإ ةورضرب يأر ةسلجلا ةإدار لوؤسم ىلد نكی مل ام ؛فتاھلا قیرط نع ةسلجلا لبق ام تاثحابم ى َ ُجرتو
 تابیترتلا اءرجإ ةسلجلا ةإدار لوؤسم ىلوتیو .نیمدتعملا مكاحمال ىحدإ ملق ب َّاتُك نم بتاك ا�صین اھاتویحتم غریفوت تاثحابملا هذھ یلجست ىلع موقیو
 ًا.ناجم ةسلجلا لبق ام تاثحابم صن نم خةسن ةینعملا فارألطا نم فرط لك ىقلتیو .اذھ ةمكحملا ملق بتاكب ةناعتسالل مةزاللا

 ؟ھادعومدیحدتدعبعماتسالاةسجل رضوحنیفرطالدحأىعل رَّعذتولاذام

 كلذ نأشب اًوبكتم اًبلط مِّ ُقدی نأ ينوناقال ھلثمم وأ ھیماحم ىلع وأ ھیلع بجیف ،دَّحدُملا اھعدوم يف عامتسالا ةسلج ورضح نیفطرلا حدأ ىلع رَعذت اإذ
 تقو ىإل اھؤاجإر ةسجللا ةارإد لوؤسم نم ھیف َبل ُطی سامتال وھو ؛ةسلجلا ءاجإر بلط مساب ھیإل ارَُشی يالذ بلطلا وھو ؛ةسلجلا ةارإد لوؤسم ىلإ

 سَمُلتینأبجیو،اھقدعلاًرّقرُمناكيلذامویلايفةسلجلا ورضحفطرلااھذ ىلعرّعذتاھلجأنميتالبابسألابلطلااھذ ِّنیُبینأبجیو.قحال
 فطرلا اھذلو .خرآلا فطرلا ىلإ ھنم ةخسن لَس ُرت نأ ىلع ؛ةسلجلا ةارإد لوؤسم ىلإ بلطلا اھذ لاسإر بجیو .خرآ موی ىلإ ةسلجلا اءجرإ ھیف

وأ بللطا كلذ لوبقب ھیف ح ِرصی بوتكم رمأ ةئیھ ىلع بلطلا اھذ نأشب هرارق ةسلجال ةارإد لوؤسم رصدیو  ّ ُ ِ ُ .بلطلاكلذىلعدلرايفقحلا خرآلا
 .ھضفرب

 يف ةحوطرملا لئاسملا عیمج يف فطر ال اھذ ضد مكحی نأ ةسلجلا ةإدار لوؤسمل وزجیف ،اھقدع لاح عامتسالا ةسلج نیفرطلا حدأ ضرحی مل نإ امأ
 يف – مكحی نأ ةسلجلا ةارإد لوؤسمل وزجی إذ ؛اھیف ةكارشملا نع مجحأو عامتسالا ةسجل نیفرطلا حدأ ضرح إذا لاحلا ككذلو .ةروظنمال ىوكشلا

 .اھئاجإر نأشب هاررق ةسلجال ةراإد لوؤسم رِدُصیو .ةورظنملا ىوكشلا يف ةحورطملا لئاسملا عیمج يف فطرلا اھذ ضد – ةلاحلا هھذ

 كلكذو ةسلجلا ةإدار لوؤسمب لاصتالا ھیلع بجیف ،اھورضحل باھلذا نم نكمتی ملو ،ةسلجلا عدوم لیبق ئارط فظر نیفرطلا حدأ مھاد نإ امأو
 .اھعئاقو ةشرابم وأ ةسلجلا اءجرإ ر ِّقرُی نأ ةسلجلا ةإدار لوؤسملو .فقوملا امھل حشری نوأ نكمم تقو بقرأ يف خرآلا فطرلاب لاصتالا

؟عامتسالا ةسلج يف اھحرط زوجی يتلا لئاسملا ام

 ام ؛سةلجلا لبق ام تاثحابم يف تحّ ِض ُو يتلا كلت وأ عةوفرملا ةینوناقلا ىوكشلا يف تح ِرُط يتلا كلت ریغ لئاسم يأ حرط نیفرطلا دحأل زوجی ال 
 .كلذریغىلع خرآلافطرلاقفایو مل

 ؟عماتسالاةسجل ءانثأيفثحدیاماذ

 :يف قحلا نیفطرلا نم فطر لكل )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق لفكی

 ىلع ًابَّردُم انك إذا وأ،ةصاخلاتاجایتحالايوذلافطألاتالكشمبةقیقدةیادر مھیلد نَّمِم ادفرألانمهریغونیماحمال حدأباحطصا •
 .ھنم ةروشلما بلطو ،امعھ لامعتلا

 ).اءعدتسالا مرأ قیطر نع( ةسجللا ورضحب مھمالزإ بلطو ،مھباوجتساو ،ودھشلا ةھجوامو ،ةلألدا عرض •
 .رمألا يلو هارتخی ام بسح – ةینورتكلإ وأ ةبوتكم غةیصب ةسلجلا عئاقو رضحم نم صلألا قبط خةسن يقلت •
 ر.مألا يلو هراتخی ام بسح ،ةینورتكلإ وأ ةبوتكم غةیصب قھوطنمو مكحلا تایثیح نم خةسن يقلت •
 لامعأ ً،الثم ،اھنمو ؛ةسلجلا قدع عدوم ىلع ةقباسال ةسمخلا مایألا يف اھنع ھل فَشُكی مل ةلأد يأ ادعبتسا ةسلجلا ةإدار لوؤسم نم بطلی نأ •

 .میقیلتا

 :يف قحلا ،كلكذ ،مرألا يلول )IDEA( ةصاخال تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق لفكیو

 .اھیإل ةسلجالب ينعمال بلاطلا ارضحإ •
 .روھمجلا مامأ ةسلجال حتف •
 ًا.ناجم قھوطنمو مكحلا تایثیح نم خةسن يقلت •

 28 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك
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 ؟عماتسالاةسجل ءانثأيفثحدیاماذ .33

 فطراألاو ،ةسجللا ةارإد لوؤسم اھیف روضحلا لمشیو .تاعازنملا ةیوست تااریخ نم هریغ نم ًةیمسر رثكأ اءجرإ ةینوناقال عامتسالا تاسلج
 فرادألا نم هریغو نیماحملا حدأ باحطصا فطر يأل اھیف وزجیو .مكاحملا ىدحإ مقل نم بتاكو ،ودھشلاو ،نیینوناقلا مھیلثمم وأ مھیماحمو ةینعملا
 تاسلجَ دق ُعت دقو ھ.نم ةروشملا بلوط ،اھعم لماعتلا ىلع اًبَّردُم ناك اذإ وأ ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ لافطألا تالكشمب ةقیقد ةیارد مھیدل نَّمِم
 بتاكم دحأ يف اوناك ول امك ةیمسرلا مھسبالم اھیف نودتری اسنلا معظم ناك نإو ؛يزلل دعاوق اھیف سیلو ة.دع مایأل دتمت دقو ،تاعاس عضبل عامتسالا
 .للعما
 .ةسلجلا ةارإد لوؤسم مامأ عئاقولل ھتیوار ةحص تابثإ نع ةیلوؤسملا لمحتی ھنأ يأ ؛اھتابثإ بءع ةینوناقلا ىوكشلاب مقدتمال فطرلا قتاع ىعل عقیو
 .اھذ تابثإلا بءع ةادعلا يف لمحتی مرألا يلو نإف ،مرألا يول وھ ةادعلا يف ىوكشال بحاص ناك اَّمَلو

 :عامتسالا تاسلج عئاقول ماع حیضوت يلاتلا لوجدال يفو

 مازتلاىلإ روضحلا ،مََّث نم ،ةلسجلا ةرادإ لوؤمس وعدیو ة.یحاتتفالا وأ ةیلالھتسالا تاظحالملا ضعبب ،امع ھجوب ،تالسجلا ةرادإ ولوؤمس أدبی
ا.ھتاءارجإ فصوو ،ةسلجلا دقع نم دصقملا نایب عم ،ماظنلا لتا ىإل وةعلد  ماظلنا ماز ا

ةعفارم یمدقتب فرط لكل حَیُ ُمس ِ ی وأ ىوعدلا عئاقول ھتیاور امع ھجوب اھیف فصی ةیحاتتفا ُجو عمدت اھنأ فیك ن یو ،اھنم ةیاسألسا عئاقولا ضرعیو ،اھز ِّ یب
تع ُ ُقلا عئاقو ةحص تابثإ يف اھب ذخألا زوجی الو ،ةلدأ اھفصوب ةیحاتتفالا تاعفارملا هذھبدَُّ ی الو ھ.عافد ھجوأ وأ ةینوناقلا هاواعد ھمن دَ ی لب ؛ةضی  اصق

تس يتلا ةلدألا ھتُتس ام نایب ِ َُبث ُرع َیو ة.سلجلا يف ض ًلط  كلذ يف ھیلی ثم ،الوأ ةیحاتتفالا ھتعفارمب دمقتی نأ تابثإلا ءبع ھیلع عقی يذلا فرطلا نم ب
ُ  عیمج ضرع نم ىوكلشا بحاص غرفی ىتح راظتنالا )ىوكلشاب اومدقتی مل نیذلا كئلوأ يأ( ھمیلع ىعدَّ ملا ضعبل زئاجلا نم ناك نإو ؛رخآلا فرطلا

 ه.دوھشو ھتلدأ

 تعافارملا
ةیحاتتفالا

.ً  .كلذ يف رخآلا فرطلا ھیلیمث والأ هدوھشو تھلدأ رضعی نأ اتبثاإل ءعب ھیعل عقی يذال فرطال ىعل جبی

ُ َّ یو ة.لسجلا ىلإ دوھشلا راضحإ بلطی نأ فرط لكل زوجیو ُلح ق.حلا لوق ىلع نومِیو ،دوھلشا ءالؤھ ف يتلا ةلئألسا نع دھاشلا بیجقس ُ یو
ِّیُ ًجو ُالوأ هاعدتاس يذلا فرطلا ھیلإ اھھ َی ام وھو( ُمَُّث ).راشبملا باوجتسالاب فرع ب ف َی ام وھو( ھباوجتسا رخآلا فرطلل زوجی  باوجتالسا اسم رع
ً . ).د)اضلما ًریخأو ُو( ةلئألسا نم دیزملا ھیلع حرطی نأالوأ دھاشلا ىعدتسا يذلا فرطلل زوجی ،ا راشبملا باوجتسالا ةداعإ اسمب ف َ ی ام وھ رع

ً  ،ھتداھشب ءالدإلل ھئاعدتاس ىتح ةعاقلا جراخ راظتنالاب دھالشا مازلإ ،اضیأ ،ھل زوجیو د.وھشلا بوجتیس نأ ةلسجلا ةرادإ لوؤمسل زوجی ،كلذكو
َّ  دمع نمضی ام وھو ؛رخآ دحأ يأ عم ھتداھش نأشب لوادتیالأ دھالشا رمأی نأ ،كلذك ،ةسلجلا ةرادإ لوؤمسل زوجیو ك.لذ نافرطلا بلط اذإ

ُ ِ ی يتلا تاداھلشا نم ھعمیس دق امب هرثأت دلا يوذ نم نیصتخملاب دتعی نأ ،اًلد ةیارضیأ ،لسةجلا ةرادإ لوؤمسل زوجیو د.وھشلا نم هریغ اھب ي
لا ءالؤھل زوجیو ة.ربخلا يوذ نم اً ً دوھش ھمفصوب اھیف نیرسمتملا وأ ةروظنملا لئامسلاب وأ ةلسجلا ةرادإ لوؤمس نم بلط ىلع ءانب ،ءاربخ

يتلا تامولعملا عامس دصقب وأ نیفرطلا نم فرط يأ ىلإ ةرومشلا ءادإس دصقب دوھلشا باوجتاس ءانثأ يف ةلسجلا عةاق يف ءاقبلا ،ھنم رمأ
ُِّت نأ اھنأن شم ھم.ءارآ ءاربخلا ءالؤھ ھیلع میقی اًكش ساأس ل

 ءاقلت نم ةلسجلا روضح نع عنتمی نأ دھالشل زئاجلا نم ناك نإو ؛ةلسجلا ىلإ روضحلا دوھلشا نم بلطی نأ نیفرطلا نم فرط يأل زوجیو
َ ردصتیس ةلسجلا ةرادإ لوؤمس ىلإ اْنم روضح نیفرطلا نم فرط يأ نمضی يكلو ھ.فسن ً بلط عفری نأ ھیلعف ،دوھلشا نم ھمروضح يف بغری

ْ ی رمأ نع ةرابع ءاعدتالساو .  ا ً ُِزُلمھائعدستال رمأ ھب امأ ھ.نیعب تیقوتو دَّم نامزو نیعم ناكم يف ةلسجلا يف لوثملاب دھالشا م اءعدستالرمأدح ا
و ةداھلشاب ءالدإل اإل دنتمساز رب هذھ ءادبإب وأ ،ىرخأ تامولعمب ءالدإلا وأ اھنیعب قئاثوو تادنتمس راضحإو لوثملاب دھالشا م ُِلْ ی رمأ وھفات ل ز

 ةألدلا ضرع
 رخاآل رفطلا

لوؤمس ىلإ مُِّت نأب رماوألا هذھ لثم ردصتتس نأ ةینعملا فارطألا ىلع بجیو ة.لسجلا دقع دعوم لولح لبق تامولعملاو قئاثولاو تادنتسمال دق
ً َُّت نأ ىلع ؛كلذ نأبشةبوتكم اھتابلط ةلسجلا ةرادإ ٍدق ُفاك تقوب ةلسجلا دعوم لولح لبق تابلطلا هذھ م ِّی يتلا خیراوتلا يف وأ  لوؤمس اھددح

ُ ِ ی يذلا ةیضقلا جاردإ رمأ يف ةلسجلا ةرادإ ه.ردص

ُ ِّ ی نأ ھیلع بجیف ،ةسلجلا دقع ءانثأ يف ھتزوحب تناكو ،ةنیعم قئاثو يف رظنی نأ ةلسجلا ةرادإ لوؤمس نم نیفرطلا نم فرط يأ دارأ اذإف اھمدق
َُّتوس ا.ھضرعی يتلا ةلدألا نم اھفصوب اذھ ىلع بجیو ا.ھیف رظنلل ةضورعملا تادنتمسلايأ ؛تاضورعملا نم اھفصوب قئاثولا كلت فنص

ُ امزلإ ،نایحألا ضعب يف ،زوجیو ھ.عم ةثلاثب ظفتحی نأو ،رخآلا فرطلا ىلإ ىرخأو ،ةلسجلا ةرادإ لوؤمس ىلإ اھنم ةخنس مِّ ی نأ فرطلا دق
َّ تع دعأ يذلا درفلا ُ ٍة.لدألا نمض اھبدََّی نأ لبق اھنأشب ھتداھشب ءالدإلاب تادنتمسلا كلت بجیف ،ھلیُ امحم فارطألا نم فرط يأ ىدل نكی لم اذإو ِ ّثم

دع وقب ةیارد ىلع نوكی نأ ھیلع ( ساسكت ةیالو يف تابثإلا  لاوقاألب لدالتساال مدع نأشب ةذفانال دعواقوال Texas Rules of Evidence)ا
ُ ة.لسجلا دقع دعوم لولح لبق كلذو ؛تاعئاشلاو ةلَ ملا رس

 يف ةلدألا نم اھفصوب اھب دادتعالا بجاولا نم ھنأ ىری ال يتلا تاضورعملا وأ تاداھشلا وأ ةلئألسا ىلع ضرتعی نأ فرط يأل زوجیو
َّ ھضقنی نأ وأ )ھعم قفتی نأ يأ( ضارتعالا اذھ َّرُِقی نأ ةسلجلا ةرادإ لوؤمسلو ة.روظنملا ةیضقلا ةرادإ لوؤمس رقأ اذإف ).ھضراعی نأ يأ(

ُ َ ی نفل ،اتضراتعالا دحأ سةجلال تعخؤ ُ تاضورعملا وأ تاداھشلا هذھبدَُّ یف ،ھضقن نإ امأو ة.لدألا نم اھفصوب تاضورعملا وأ تاداھلشا كلتب ذ
 ة.لدألا نم اھفصوب

ُ ةلسجلا ةرادإ لوؤمس حِ ی ،ةلدألا عیمج ضرع دعب –فس ُ ةداعلا يف – ِّ یل فرط لكل لاجملا ُدق اھیف ز ِی ةیماتخ عةفارم م ُجو ةلدألا نأ فكی اھفی نبیِّیو ھتقضی
ُ َّ ملا َُّت نأ زوجیو ا.ھیف ھبناج عمدت ةمدق تو ؛ةبوتكم ةغیص يف وأ ةلسجلا امتخ يف ا دق � ا هذھ يف ف َُیھفش ةیماتخلا ةعفارملا هذھ م  ةركذم ماسب ةریخألا ةلاحلرع
 ك.لذ لعفب ةلسجلا ةرادإ لوؤمس رمأ اذإ ؛ةسلجلا دعب ام

 تعافارملا
 یةامتخلا

ُ ع وھو ؛ةسلجلا عئاقو رضحم نم ةیناجم ةخسن ةینعملا فارطألا نم فرط لكل يِ یو ،كماحملا ىدحإ لمق نم بتاك ةلسجلا عئاقو نیودت ىلوتی  ةرابطع
ُ َّ یو ،ةلسجلا لیجتس يف تدرو يتلا لیصافتلا عیمجل يصن غیرفت ھیف بوتكم نایب نع ة.لسجلا دقع خیرات نم نیعوبسأ نوضغ يفًةداع مدق

سةلجلا رضحم

 29 ةحفص )TEA( ساكست ةیالو يف یملعتلا ةلاكو ىدل تاعزانملا ةیوتس مُظُن بیتك



      

     

                     
         

                    
                  

                
                 

  
 

                      
     

 
            
                
       

 
        

                
 

             
              
                    

  
        
                

    
 

    

                     
    

           
 

      

                     
                       

                           
                        

                        
                       

  
 

       

                      
                    

                        
       

 
                      

               
  

� 

 ؟ةیعضومولا تفاالخمالو ةائیرجإلا تافلخاملا نیب قرفال ما 

 الثمو ).IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق يف ةاردولا تااءجرإلاب مازتلالا نع ةسمدرلا سعاقت ةیئاجرإلا تافلاخملا ينعت
 يف مییقت يأ ءارجإ وأ ،) ARD( لصفالو ةعجامرلاو لوبقلا ةنجل تاعامتجا يف نیینعملا ءاضعألا مض نع عساقتلا ةیئارجإلا تافلاخملا هذھ ىلع
 میلتع نوناق ىضتقمب اھؤأدا مالزلا تابجاولا أداء نع ةسمدرلا سعاقت اھب دَص ُقیف ةیعوضوملا تافلاخملا امأ .ھئاجرإل ةحددملا ةینملزا ةمدلا ریغ
 يوذ نم بةللطا نم بلاط يأ ناك اذإ ام دیدحت نع سعاقتلا ةیعوضوملا تافلاخمال هھذ ىلع لاثمو ). IDEA( ةصاخال تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا
 ىلع هرارق ةسلجلا ةرادإ لوؤسم سِّسُؤی نأ بجیو ھ.ل )FAPE( مئالملا يناجمال ماعلا میلعتلا تامخد میقدت نع سعاقتال وأ ةصاخلا تاجایتحالا
 قد ناكنإوأھل )FAPE( مئالملا يناجملا ماعلا میلعتلا تامخد ىقلت قد ينعملا بلاطال ناك نإ ام نأشب ھیلإ صلخی ام ىلع ًءانب ،ةیعضومو بباسأ

 ا.ھنم م ِرُح

 تدأ دق تافالخمال كلت نأ تب ُثی نأ ةسلجلا ةارإد لوؤسم ىلع بجاولا نم ھنأ كذل ؛ىوتسملا عیفر اریعم ھملزی مرأ ةیعوضوملا تافلاخملا تابثإو
 ن:أب بلالطاب يعقوالا ضررال قاحلإ ىلإ

 .ھل )FAPE( مئالملا يناجملا ماعال میلعتلا تامخد يقلت يف ھقح ةسارمم نیبو ھنیب تلاح •
 .لھفطل )FAPE( مئالملا يناجمال ماعلا میعلتلا تامخد میقدت نأشب راقرلا اذختا تااءجرإ يف ةكارشملا نم مرألا يول نیكمت نود تلاح •
 .ةمیلیعتلا عفانملا نم بلاطلا نامحر يف تبَّبست •

 ؟ھاب يضقی نأ عماتسالا ةسجل رةاإد لوؤسمل زوجی يتال فاصتنالا لبس ام

 :يلی ام لمشت يتلاو ،ةینعمال فارطألا نم فرط يأل فاصتنالا لبس ةحاتإب يضقی نأ ةسجللا ةراإد لوؤسمل وزجی

 .يملیعلتا بسینلتا ریغیت وأ ،ھنعیب میقیت ءارجإ وأ ،ةیمیلعتلا جماربلا حدأ ذیفنتب ةیمیلعتلا ةارإلدا م ِزْ ُلت يتلا مراوألا ارصدإ •
 .ةصاخ تاھج نم میلعتال وأ تامخدلا لیصحتل ينعملا فطرال اھدبكت يتلا فیلاكتلا رد بوجوب ماكحألا ارصدإ •
 تامخدلا مساب اھیإل ارَُشی يتلاو ؛قباسلا يف مَّ ُقدت مل يتلا تامخدلا كلت نع اًضیوعت تامخدال نم دیمزلا میقدت بوجوب ماكحألا ارصدإ •

 .ةضیویعلتا
 .ةیبیأدت ال تابوقعلا نم فاصتنالا نأشب ماكحألا ارصدإ •
 يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق يف ةاردوال ةیئاجرإلا تاطارتشالاب ةیمیلعتال ةارإلدا مازتلا بوجوب يضقت يتال مرواألا ارصدإ •

 .ھئحالوو )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا

 ؟اةمحاملابعاتألمحتیيذال ْنَم

 وأ ةاماحم ال باعتأ لمحتب فاطرألا نم فرط يأ مالزإ نم ھنِّك ُمت ةطلس ةسلجال ةإدار لوؤسمل سیلو .ھیماحم باعتأ لمحتی نأ فطر لك ىلع بجی
 كمحامال وأ ةیالولا مكاحم ىدحإ ىلإ ىوعدب مدقتی نأ فرلطا اذھلف ،ھنیعب فرط حلاصل ھمكح ةسلجلا ةرادإ لوؤسم ردصأ اذإف ي.ضاقتلا تاقفن
 .يضاقتلا تاقفنو ةاماحمال باعتأ نم هدبكت ام لیصحت اھیف بطلی ةیالفدرال

 ؟عامتسالا ةسجل رةاإد لوؤسم ذهختی يذال رارقلا ذَّف ُنی فیك

 ةارإلداكلت صدر )TEA( ساسكت ةیالو يف میلعتلا ةلاكو ىلوتتسف ،ھنیعب اءرجإ اذختاب ةیمیلعتال ةإلدارا ماإلزب همرأ ةسلجلا ةراإد لوؤسم صدرأ اإذ
 يف وأ ،اھدَّدح يتلا ةدلما ونغض يف ةسلجلا ةارإد لوؤسم هخذتا يالذ ارقرلا ذِّف ُنت نأ ةیمیلعتلا ةإلدارا ىعل بجیو .راقرلا كلذ اھذیفنت يف ةیمیلعتال
 وأ مرألا يلو ىأر إذاو .اھنیعب ةمد دَّحد قد ةسلجلا ةراإد لوؤسم نكی مل اإذ ؛قرارال ارصدإ خیارت نم ةیسادر مایأ )10(ةشرعاھدرقةمد نوضغ
 كلذ رصدأ يلذا ةسلجلا ةإدار لوؤسم عم سیلو ،) TEA( ةلاكولا عم لصاوتی نأ ھیلعف ،لمكألا ھجولا ىلع ذَّفُنی مل ارقرلا ھذا نأ شدالرا بلاطال
 ةارإلدا نأب هاوعد اھیف حطری ةینوناق ىوكشب مقدتی نأ مرألا يلول )IDEA( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ادفرألا میلعت نوناق حئاول زی ِ ُجتو .ارقرلا
 نأشب تامولعمال نم دیمزلا ىلع عالطالل ثلاثلا جزءلا ةعجامر ىج ُری( ةسلجلا ةارإد لوؤسم هخذتا يلذا اررقلا ذیفنت نع تسعاقت قد ةیسمدرلا
 ).ىواكشلا تااءجرإ

 ؟عامتسالا ةسجل رةاإد لوؤسم ذهختی يذلا رارقلا فنائتسا نیفرطلل زوجی لھ

 نوضغ في ةیلافدرلا مكاحملا وأ ةیالولا مكاحم ىحدإ مامأ ،عامتسالا ةسلج ةراإد لوؤسم هخذتا يلذا ،ارقرلا ضد اًفانئتسا عفری نأ فطر يأل وزجی
 ةعجارم ،هھذ فانئتسالا ىوعد يف اھظرن تاجراءإ نمض ،ةمكحملا ىلوتتسو .ارقرلا كلذ ارصدإ خیارت نم ایمیوقت اًموی )90( نوعست اھاصقأ ةمد
احكمھ ةمكحملا رِصدتو .نیفطرلا نم فرط يأ بطل ىلع ًاءنب ،ةلألدا نم دیمزلا ىإل عمتست نأ اھل زوجیو ،ةینوناقال ىوكشلا تاءاجرإ تالجس ُ 
 .ةمئالملا فاصتنالا لبسب يضقتو ،ةلألدا ىلع اًسیسأت

 يضقی يتلا ةمدلا نوضغ يف ارقرال اھذ ذیفنت لصاوت نأ اھیلع بجیف ،ةسلجلا ةارإد لوؤسم هصدرأ يالذ ارقرال ضد ةیمیلعتلا ةارإلدا تفنأتسا اإذف
 .فانئتسالا نأشب تابال ارقرلا صدری ىتح فیلاكتلا نم هرد نع عانتمالا وزجی ام اءنثتساب ؛اھب
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 ع:م صلاوتلا ىج ُریف ،ةیالوال يف IEP)( صةَّصخُلما یةیملعتلا جامربلا لیھست طةخ وأ ىوكاشال يفقیقحتال تاءاجرإ نأشب تالؤاست يأ كیلد تناك اإذ

Texas Education Agency 
Special Education Complaints Team 

1701 North Congress Avenue 
Austin, Texas 78701 

 :تفاھ
 :كساف

(512) 463-9414
 (512) 463-9560 

 ع:م صلاوتلا ىج ُریف ،ةینوناقلا عامتسالا تاسلج تءاراجإ وأ ةطسالواتماخد نأشب تالؤاست يأ كیلد تناك إذاو

Texas Education Agency 
Office of General Counsel 

1701 North Congress Avenue 
Austin, Texas 78701 

 ف:تاھ
 :كساف

(512) 463-9720
 (512) 463-6027 

 ةصاخال تاجایتحالا يوذ میلعتل يمالعإلا كزمرلاب لاصتالا كنِك ُمیف ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ میعلت ایاضق نأشب تامولعملا ةفعرملو
(Special Education Information Center) مقلراىلع: 

 ُیف ،يتوصلا
1-855-SPEDTEX )1-855-773-3839(. دیربلا ىلإ تلصو اإذ ىتح 

 .ةیادیتعالا لمعال تاعاس اءنثأ يف كب لاصتالا كزرمال نم حدأ وداعیسو ،ةلاسر كرت كنم ىجر

 هالعأ اردولا ةیتوصلا ةمخدلا مقر ىلع لاصتالا كنِك ُمیف ،عمسلا يف بعاصم كیلد تناك وأ ،ةصاخلا ةیعمسلا تاجایتحالا يوذ نم تنك اإذو
 Relay Texas at 7-1-1.:ةلدابال ةمخد قیرن طع
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	14. أين تُعقَد اجتماعات الوساطة؟
	15. ماذا يحدث في أثناء إجراء الوساطة؟
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	7. ما المعلومات الواجب تضمينها في الشكوى؟
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