تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والتعلم عن بعد:
ما يجب على أولياء األمور ومقدمي الرعاية معرفته حول التقييمات واجتماعات برنامج التعليم الفردي خالل أزمة
جائحة كوفيد19-
ماذا إن كان من المزمع لطفلي الخضوع لتقييم مبدئي غير
إن المدرسة تستخدم التعلم عن بعد؟
• يجب على المدرسة أن تستوفي المواعيد النهائية للتقييمات ،بما
يشمل إكمال التقييمات األولية وتقارير فريق التقييم في غضون
 60يو ًما.
• يجوز إجراء التقييم المبدئي من خالل مراجعة السجالت أو إكمال
التقييمات األخرى (االختبار) أو كالهما .قد تستخدم المدارس
تقييمات وعمليات رصد وج ًها لوجه إذا تم اتباع إرشادات الصحة
والسالمة.
• استفسر من المدرسة حول جميع الخيارات لضمان تلقي ابنك
للتقييم الكامل.
• يجب على المدرسة أن ترسل إليك نسخة من التقييم لمراجعته قبل
عقد اجتماع التقييم .اجتماع التقييم هو اجتماع للفريق ،بما فيهم أنت،
الستعراض نتائج التقييمات.

ماذا إن كان من المزمع لطفلي الخضوع إلعادة تقييم غير إن
المدرسة تستخدم التعلم عن بعد؟
• يجوز للمدرسة إعادة التقييم بمراجعة السجالت أو إكمال تقييمات
إضافية.
• إذا تعذر إكمال إعادة التقييم بشكل آمن ،يظل العمل ببرنامج التعليم
الفردي أو خطة  504الحالية ساريًا حتى تتم إعادة التقييم.
• يجب على المدرسة أن ترسل إليك نسخة من تقرير إعادة التقييم
لقراءته قبل عقد اجتماع التقييم.

ماذا إذا حان موعد المراجعة السنوية لبرنامج التعليم الفردي
البني؟
يجب على المدرسة:
• جدولة عقد اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي .إذا لم تتواصل
المدرسة معك ،فاطلب عقد اجتماع كتابيًا.
• إرسال نسخة من برنامج التعليم الفردي إليك لمراجعتها قبل االجتماع.
• عقد االجتماع .يمكن عقد االجتماع عبر الهاتف أو الفيديو ،أو وج ًها
لوجه ،في حالة اتباع إرشادات الصحة والسالمة.
• جمع التوقيعات عبر البريد أو البريد اإللكتروني أو غير ذلك من
الوسائل اإللكترونية.

ماذا لو أردت عقد اجتماع مع فريق برنامج التعليم الفردي
ولم يحن وقت المراجعة السنوية؟
يجوز لك:
• طلب عقد اجتماع لفريق برنامج التعليم الفردي وذكر أسباب طلبك

لالجتماع .انظر النموذج الخاص بنا طلب عقد اجتماع حول برنامج
التعليم الفردي بسبب أزمة كوفيد( 19-خطاب للمدرسة)

• اقتراح ثالثة أوقات يمكن عقد االجتماع فيها .يمكنك أن تطلب عقد
االجتماع عبر الهاتف أو الفيديو.
• إرسال طلبك لعقد االجتماع خطيًا (بالبريد اإللكتروني أو في خطاب).
االحتفاظ بنسخة لنفسك.
• االتصال برقم المنطقة التعليمية أو مجلس التعليم إذا لم تستطع
الوصول إلى المدرسة .يُمكنك العثور على الرقم على الموقع
اإللكتروني للمدرسة .اسأل عن مدير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.

هل ما زلت تحتاج إلى مساعدة:
االتصال الهاتفي
خط المساعدة القانونية
تقديم طلب عبر اإلنترنت

الخط المجاني
(888) 534-1432
على اإلنترنت
www.LegalAidLine.org

الشركتان ) Legal Aid of Western Ohio, Inc. (LAWOو) Advocates for Basic Legal Equality, Inc. (ABLEهما من شركات المحاماة غير الهادفة للربح
وتقدمان خدماتهما فيما يتعلق بالمسائل القانونية المدنية لمساعدة األفراد والعائالت من ذوي الدخل المنخفض في غرب أوهايو .ال تمثل هذه المعلومات مشورة قانونية .فهي معلومات
محام .عل ًما بأن المعلومات المقدمة هي المعلومات المعمول بها حاليًا حتى يومنا هذا 19
محام بشأن موقفك .ربما ال تزال تحتاج إلى مساعدة من
عامة .وال تعد بديالً عن التحدث مع
ٍ
ٍ
أغسطس  ،2020ويجب أن تضع في اعتبارك أن المعلومات الخاصة بالقانون الجديد وتفسيره ال تزال تخضع لتغييرات مستمرة.

