
 
 

 ما الحقوق المتاحة لي؟
 مؤھلون لالختبار وتلقي  عاًما  21و   3أعمارھم بین  األطفال الذین تتراوح »  

 . خدمات التعلیم الخاص

  بدون الخاص التعلیم  والخاصة   المدارس العامة   یجب أن تقدم » 
 لذلك.  تأھل طفلك إذا  تتحملھا تكالیف

 . الخاص  التعلیم لتلقي  اختباره   من مدرسة طفلكلك أن تطلب یحق » 
 
 

 ما الذي یجب على المدرسة فعلھ؟
 .یوًما  30في غضون خطابك  على  كتابة   الرد»  

 
 كیفیة الطعن   فیتوجب علیھم توضیح  ، لطفلك اختبار  إجراء   المدرسة  رفضت إذا  »  

 الرفض.في ھذا  

 )ETR(  فیتوجب علیھم كتابة تقریر فریق التقییم طفلك،   إذا قامت المدرسة بتقییم »  
 

 .معك   ETRتقریر   اجتماع لمناقشةتحدید موعد  »  
 
 
 

سواء  )IEPعلى خطة التعلیم الفردي (  أوافق  لم  ماذا یحدث إذا
 ؟   كلیاً أو جزئیاً 

 
 

إلى خطة    لكنھ ال یحتاج  كان طفلي یعاني من اإلعاقة ماذا یحدث إذا 
 )؟ IEP( التعلیم الفردي 

 أن أفعل الختبار طفلي؟ ماذا عليّ 
نموذج   یمكنك استخدام . قّدم طلبك كتابیًا.  تختبره   أن  اطلب من مدرسة طفلك»  

 الخطاب الموجود في ھذه الحزمة لتقدیم طلبك. 

 . یُعد التقاط صورة باستخدام سجالتك   على الخطاب واحتفظ بنسخة من سجل التاریخ »  
 الخلوي من الطرق الجیدة لعمل نسخة. ھاتفك  

  
 
 
 

 الخاص؟ للتعلیم   طفلي  إذا تأھل   ماذا یحدث 
 ). IEP( خطة التعلیم الفردي على طفلك سوف یحصل» 

 ثالثة أعوام.كل طفلك  تقییم   یجب إعادة »  

 .في وقت أقرب من ذلك طفلك    طلب إعادة تقییم   یحق لك »

 .في أي وقت   IEPطلب تحدید موعد الجتماع    یحق لك»  

 .لإلیقاف أو الطر  تعرضھم  عند خاصة  بحمایة    التعلیم الخاصطالب   یتمتع»
 
 
 
 

 .IEPخطة  في   ال توافق علیھ  ما الذياكتب » 
 
 

 .تعدیل إقامة أو  إلى   قد یحتاج طفلك»  
 .للحصول على مزید من المعلومات 504اقرأ ورقة المعلومات الخاصة بخطة  

 
 

 
 :المجاني   للتقدم لخط المساعدة القانونیة

 
 

 

1432-(888) 543 

 
 على اإلنترنت 

www.LegalAidLine.org 
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Legal Equality 

 
 
 

 
من الشركات القانونیة غیر الھادفة للربح  ھما  .  Legal  Aid of  Western  Ohio, Incو.  Advocates  for  Basic Legal  Equality  ,Incالشركتان  

فھي معلومات  مشورة قانونیة.    في غرب أوھایو من ذوي الدخل المنخفض. ال تُعد ھذه المعلومات   خدماتھما للمساعدة القانونیة والمدنیة لألفراد والعائالت   وتقدمان 
 2021فبرایر   *تاریخ آخر تحدیث محاٍم.    إلى المساعدة من   فقد تكون التزال بحاجةالمحامین حول وضعك.  مع أحد  التحدث   وال تمثل بدیًال عن.  عامة

 
 The Dayton Foundationالتابعة لمؤسسة  Dayton Legal Heritage Foundationتم تمویل ھذا المشروع بمنحة من مؤسسة           

 

 

 ذي اإلعاقة. االحتیاجات الفریدة للطفل لتلبیة خصیًصا مصمم ھو تعلیم التعلیم الخاص*

http://www.legalaidline.org/
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