
 
 

القانونیة لألفراد واألسر من وتقدمان خدماتھما فیما یتعلق بالمسائل  ھما من شركات المحاماة غیر الھادفة للربح Legal Aid of Western Ohio, Inc. (LAWO)و Advocates for Basic Legal Equality, Inc. (ABLE)الشركتان 
ھذه المعلومات ھي المعلومات المعمول بھا حالیًا  ربما ال تزال تحتاج إلى تلقي مساعدة من محاٍم. محام بشأن موقفك. وال تعد بدیالً عن التحدث مع  بل معلومات عامة.  ھذه المعلومات لیست مشورة قانونیة  . ذوي الدخل المنخفض في غرب أوھایو

   ویجب أن تضع في اعتبارك أن المعلومات الخاصة بالقانون وتفسیره ال تزال تخضع لتغییرات مستمرة.  .2020أغسطس  14ا ھذا حتى یومن

 

 

 

 
 
 
 
 

 مدرسة تبدأ التعلم عبر اإلنترنت ھذا  504یرتاد طفلي المسجل في برنامج تعلیم فردي أو خطة  
 العام، غیر أننا لیس لدینا كمبیوتر أو إنترنت. ھل یمكن أن توفر لنا المدرسة ذلك؟

یجب علیھا أن تقوم    دایة العام الدراسي أو في أي وقت منھب فيالتعلم عبر اإلنترنت للطالب  المدرسة التي توفر أو تطلب نعم.
   كمبیوتر واتصال باإلنترنت لدى الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة.  بجھود طیبة لضمان توفر 

 
وسوف یتعلم عن بعد لجزء من العام الدراسي أو  504ابني مسجل في برنامج تعلیم فردي أو خطة 

جب على المدرسة توفیر خدمات وإعانات ووسائل مساعدة ھل یخالل العام الدراسي بأكملھ. 
 البني؟ 

 504خطة  یجب توفیر تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات المذكورة في برنامج التعلیم الفردي أو نعم،
الرغم من أنھا قد تبدو مختلفة لتجنب تعریض صحة ابنك وطاقم المدرسة وسالمتھم  على ،بابنكالخاصة 
  للخطر.

 
الخاصة بابني بسبب التعلم عن  504یجب تحدیث برنامج التعلیم الفردي أو خطة ھل 
 بعد؟ 

  504تحدیث برامج التعلیم الفردي وخطط  504یجب على فرق برنامج التعلیم الفردي أو خطة  ًیرجح أن تكون اإلجابة نعم.
   ًھا لوجھ) أو مختلطة أو بیئة تعلم عن بعد.(وج تقلیدیة بیئات تعلم متعددة:  لتصف الشكل الذي سیكون علیھ تعلم الطالب في

 استنادًا إلى االحتیاجات الفریدة للطالب ویجب أن یتم تصمیمھا  یجب إضفاء الطابع الشخصي على برنامج التعلیم الفردي
   .19-الذي كانت المدارس تستوفیھ قبل أزمة كوفید نفس المعیاروھذا ھو   لتقدم تعلیًما مجانیًا مالئًما

 ولیاء األمور أال یقبلوا خدمات أقل لمجرد أن أبناءھم یتعلمون عن بعد.لى أیجب ع
 

الخاصة بابني بسبب التعلم عن  504ھل یجب تغییر التسجیل في برنامج التعلیم الفردي أو خطة 
 بعد؟ 

یم مجرد تقدالفردي لال یجب إجراء أي تغییر في تسجیل الطالب في برنامج التعلیم   من المرجح أن تكون اإلجابة ال.
یجب أال یتم تغییر تسجیل الطفل في خطة التعلیم الفردي إال إذا تغیرت بیئة الطفل   .19-م عن بعد بسبب أزمة كوفیدالتعل

یتعلق تسجیل الطفل في البیئة األقل قیودًا بمقدار الوقت الذي یقضیھ الطفل من ذوي االحتیاجات الخاصة  األقل قیودًا.
ال یتعلق التسجیل بالتعلم عن بعد أو بمقر المدرسة حیث یتلقى   االحتیاجات الخاصة. غیر ذوي طفال منمع األ في التعلیم

یجب أال یوافق أولیاء األمور على إجراء تغییرات على التسجیل ما لم تتطلب احتیاجات الطفل الفریدة  الطفل الخدمات.
   ى لو كان ذلك افتراضیًا.تح الخاصةقضاء وقت أكبر أو أقل مع األطفال من غیر ذوي االحتیاجات 

 
 
 
 

 والتعلم عن بعد: تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة
 حول الخدمات المتوفرة ومقدمي الرعایة معرفتھ ألمورما یجب على أولیاء ا

 19-كوفید  جائحة أزمة خالل
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 الخاصة بطفلي؟   504ما الخدمات التي من المفترض توفرھا أو طلبھا بموجب برنامج التعلیم الفردي أو خطة 
 وفیما یلي أمثلة یمكن وضعھا في االعتبار: یجب أن تعمل مدرسة طفلك معك لتحدید احتیاجات طفلك وأفضل السبل لتلبیتھا أثناء اإلغالق. 

 عقد دروس منتظمة بین أحد المدرسین أو أخصائي التواصل وطالب واحد أو مجموعة صغیرة من الطالب عبر الھاتف أو الفیدیو •
 تقدیم الدعم الالزم لك عبر الھاتف أو الفیدیو •
أخصائي العالج  خصائي التخاطب أو أخصائي العالج الطبیعي أوعقد مواعید منتظمة عبر الھاتف أو الفیدیو لك مع مرشد الطفل أو أ •

 المھني
 واجب إضافي یجب إنجازه في المنزل من مرشد الطفل أو األخصائیین المعالجین •
 تغییرات على نمط الواجبات التي یقوم بھا طفلك في المنزل، مثل: •

o تقلیل حجم التكلیفات 
o تغییر محتوى التكلیفات 
o   تكلیفات إضافیة 

 ك في المنزل، مثل:تغییرات على تعلیمات الواجبات التي یقوم بھا طفل •
o وقت إضافي إلكمال التكلیفات 
o تقسیم التكلیفات 
o كیفیة طلب المساعدة إلكمال التكلیفات 

 أدوات أو تكنولوجیا مساعدة یستخدمھا طفلك في المنزل، مثل:   •
o كمبیوتر محمول؛ 
o كمبیوتر لوحي؛ 
o  السلكیة أو أجھزة االتصال باإلنترنت نقطة اتصالjet pack لالتصال باإلنترنت 

 
 ماذا لو أن طفلي ال یحصل على المساعدة الكافیة لمواكبة التقدم الدراسي؟  

 عقد اجتماع مع فریق برنامج التعلیم الفردي عبر الھاتف أو الفیدیو أو بالبرید اإللكتروني أو بخطاب.اطلب  •
 ف أو الفیدیوتقدیم المساعدات والخدمات المدرجة في برنامج التعلیم الفردي الخاص بطفلك عبر الھات اطلب  •
أو من خالل الرابط    1432-534 (888)بطلب للحصول على المساعدة القانونیة باالتصال بخط المساعدة القانونیة تقّدم  •

www.legalaidline.org . 
موجھة للطالب من أجل التعویض عن عدم تقدیم ة خدمات مستقبلی التعلیم التعویضي ھو الحصول على التعلیم التعویضي.    اطلب •

  طفلك.المدرسة للخدمات المطلوبة حالیًا أو في الماضي. ویجب أن یكون مخصًصا وفق احتیاجات 
 

 ما اإلجراءات التي یجب علّي اتخاذھا "اآلن" ألضمن تلقي طفلي للتعلیم التعویضي عند إعادة فتح المدرسة؟ 
  كتابةً.بتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات ذات الصلة خالل فترة اإلغالق  تقّدم بجمیع الطلبات المتعلقة •
 بنسخة منھا لنفسك.احتفظ  •
 تقویًما لمتابعة طلباتك وأي ردود تصلك بشأنھا من المدرسة.  استخدم  •
 اب.ضع مالحظة بشأن كیفیة تلقیك للرد على طلبك. مثل أن یكون عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني أو بخط •
عدد الدقائق الفعلیة التي یتلقى خاللھا الطفل التعلیم المخصص لذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات المرتبطة بھ (مثل عالج سّجل  •

 التخاطب والعالج المھني).
 نموذج الموضح أدناه:مخطًطا مثل ال ضع  •
 .  2020مارس  13تقاریر حول الوضع الحالي لطفلك أو تقدمھ حتى اطلب  •
 طفلك في المنزل أو عند عودتھ إلى المدرسة.  أداءقارن  •

http://www.legalaidline.org/
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 عدد الدقائق  الوقت التاریخ َمن یقدمھا الخدمة 

 دقیقة  20 ظھًرا 2:00 أبریل  1 السیدة جولیا العالج المھني

 دقیقة  15 صباًحا  10:00 أبریل  3 السید جونز تنمیة المھارات

 
 

 االجتماع اآلن لتغییر وضع ابني إلى التعلم المنزلي؟   504ھل یجب على فریق برنامج التعلیم الفردي أو خطة 
 لمنزل.، لیس على فریق برنامج التعلیم الفردي االجتماع خالل فترة اإلغالق لتغییر برنامج التعلیم الفردي إلى التعلم المنزلي أو التعلیم باال

 
   ماذا لو اجتمع الفریق وغیّر وضع طفلي لیكون تعلًما في المنزل؟

) من خالل حصولك على ما یفید ذلك من قِبل فریق  19-خالل فترة إغالق المدرسة بسبب فیروس كورونا (كوفید مؤقت فقطأن التغییر  تأكد من
 برنامج التعلیم الفردي في صیغة مكتوبة.

 
ة القانونیة للتقدم للحصول  "، فاتصل بخط المساعد19-إذا كانت لدیك أیة مخاوف بخصوص تعلیم الطفل خالل أو بعد فترة اإلغالق بسبب "كوفید

 على مساعدة قانونیة:
 

 المكاملة المجان�ة      الھاتفي  االتصال 

 

 )888( 534-1432     القانوني  المساعدة خط
 

 www.LegalAidLine.org     اإلنترنت  عبر  التقدم
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