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هذا النموذج لألشخاص   Legal Aid of Western Ohio (LAWO) و  Advocates for Basic Legal Equality  ، Inc. (ABLE) وضعت مؤسستا

 و  ABLE تاالذين ليس لديهم محامون في والية أوهايو. إذا كان لديك محاٍم، فيجب عليك مراجعة طلبك مع محاميك بداًل من استخدام هذا النموذج. شرك 
LAWO  ما فيما يتعلق بالمسائل القانونية المدنية لمساعدة األفراد واألسر من ذوي الدخل  من شركات المحاماة التي ال تهدف إلى الربح وتقدمان خدماته

بما ال تزال  المنخفض في غرب أوهايو. ال تمثل هذه المعلومات مشورة قانونية. فهي معلومات عامة. وال تعد بدياًل عن التحدث مع محاٍم بشأن موقفك. ر
. ويجب أن تضع في  2020أغسطس  12ومات المقدمة هي المعلومات المعمول بها حاليًا حتى يومنا هذا تحتاج إلى مساعدة من محاٍم. علًما بأن المعل

 .اعتبارك أن المعلومات الخاصة بالقانون وتفسيره ال تزال تخضع لتغييرات مستمرة
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هذا النموذج لألشخاص   Legal Aid of Western Ohio (LAWO) و  Advocates for Basic Legal Equality  ، Inc. (ABLE) وضعت مؤسستا

 و  ABLE تاالذين ليس لديهم محامون في والية أوهايو. إذا كان لديك محاٍم، فيجب عليك مراجعة طلبك مع محاميك بداًل من استخدام هذا النموذج. شرك 
LAWO المدنية لمساعدة األفراد واألسر من ذوي الدخل   من شركات المحاماة التي ال تهدف إلى الربح وتقدمان خدماتهما فيما يتعلق بالمسائل القانونية

بما ال تزال  المنخفض في غرب أوهايو. ال تمثل هذه المعلومات مشورة قانونية. فهي معلومات عامة. وال تعد بدياًل عن التحدث مع محاٍم بشأن موقفك. ر
. ويجب أن تضع في  2020أغسطس  12ل بها حاليًا حتى يومنا هذا تحتاج إلى مساعدة من محاٍم. علًما بأن المعلومات المقدمة هي المعلومات المعمو

 .اعتبارك أن المعلومات الخاصة بالقانون وتفسيره ال تزال تخضع لتغييرات مستمرة
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 أو لمدرسةل اإللكترونية
ii. لمديري اإللكتروني البريد  عناوين لطلب التعليم مجلس أو التعليمية للمنطقة الرئيسي بالمكتب اتصل 
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 أو الفاكس .ب
 البريد .ج

 
 
 
 



 

إذا كان لديك محاٍم، فيجب عليك مراجعة  هذا النموذج لألشخاص الذين ليس لديهم محامون في والية أوهايو. Advocates for Basic Legal Equality, Inc. (ABLE)وضعت مؤسسة 

هي شركة محاماة غير هادفة للربح تقدم خدماتها فيما يتعلق بالمسائل القانونية المدنية لمساعدة األفراد والعائالت من ذوي الدخل  ABLEطلبك مع محاميك بدالً من استخدام هذا النموذج. شركة 

ا بأن ات مشورة قانونية. فهي معلومات عامة. وال تعد بديالً عن التحدث مع محاٍم بشأن موقفك. ربما ال تزال تحتاج إلى مساعدة من محاٍم. علمً المنخفض في غرب أوهايو. ال تمثل هذه المعلوم

لقانون وتفسيره ال تزال تخضع لتغييرات . ويجب أن تضع في اعتبارك أن المعلومات الخاصة با2020أغسطس  12المعلومات المقدمة هي المعلومات المعمول بها حالًيا حتى يومنا هذا 

 مستمرة.
 

 

 
 

   :التاريخ
 

 :لالطف مدرسة مدير
   

 :التعليمية المنطقة اسم
   

 :المدرسة مقر اسم
   

 :المدرسة عنوان
   

 :البريدي والرقم المدرسة بها توجد التي  والوالية المدينة
   

 
 الفردي التعليم برنامج مع الجتماع طلب: الموضوع

 

 :الطفل اسم
   

 :الميالد تاريخ
   

    
 الفاضل األستاذ

   
 (:المدرسة مدير)

 للتعليم برنامج خالل من الخاصة االحتياجات لذوي المخصص التعليم خدمات حاليًا  ويتلقى صةالخا االحتياجات ذوي من طالب ابني

 .الفردي
 (ينطبق ما كل على عالمة ضع: )لمناقشة الفردي التعليم برنامج بشأن اجتماع عقد وأطلب

  العامة التعليمية المناهج في تقدم أي يحرز  ال ابني  السنوية أهدافه نحو تقدم أي يحرز  ال ابني 

 (حاليًا به المكلف العمل)

  سبيل على) الحالية المرتبطة الخدمات لتقديم خطة  الحالية التعليمية الخدمات لتقديم خطة 

 وعالج، المهني والعالج، الطبيعي العالج المثال

 (التخاطب

  للخدمات الستعادةا خدمات أو  التعويضي التعليم  المتخصص للتعليم االستعادة خدمات أو  التعويضي التعليم 

 المرتبطة

 (وّضح) ذلك غير  (ESY) الممتد الدراسي العام لخدمات خطة 

 
 

  لعقد تناسبني وأوقات تواريخ ثالثة يلي فيما يوجد. الهاتف أو الفيديو عبر بابني الخاص الفردي التعليم برنامج فريق مع باالجتماع أرحب

 . أو وأ االجتماع
 .قريبًا معكم التواصل إلى وأتطلع

 
 ،التقدير خالص مع
 
   

 الهاتف رقم  التوقيع

   

 البريدية المراسلة عنوان أو اإللكتروني البريد عنوان  :واضح بخط اسمك
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   :التاريخ

 
    :الطفل مدرسة مدير
    :التعليمية المنطقة اسم
    :المدرسة مقر اسم

    :رسةالمد عنوان
    :البريدي والرقم المدرسة بها توجد التي  والوالية المدينة

  الفردي التعليم برنامج مع الجتماع طلب: الموضوع
    :الميالد تاريخ    :الطفل اسم

    
 (:المدرسة مدير)    الفاضل األستاذ

 للتعليم برنامج خالل من الخاصة االحتياجات لذوي المخصص التعليم خدمات حاليًا  ويتلقى الخاصة االحتياجات ذوي من طالب ابني

 (ينطبق ما كل على عالمة ضع: )لمناقشة الفردي التعليم برنامج بشأن اجتماع عقد وأطلب. الفردي
  العامة التعليمية المناهج في تقدم أي يحرز  ال ابني  السنوية أهدافه نحو تقدم أي يحرز  ال ابني 

 (حاليًا به المكلف العمل)

  سبيل على) الحالية المرتبطة الخدمات لتقديم خطة  الحالية التعليمية الخدمات لتقديم خطة 

 وعالج، المهني والعالج، الطبيعي العالج المثال

 (التخاطب

  للخدمات االستعادة خدمات أو  التعويضي التعليم  المتخصص للتعليم االستعادة خدمات أو  التعويضي التعليم 

 المرتبطة

 (وّضح) ذلك غير  (ESY) الممتد الدراسي العام لخدمات خطة 

 
 

  لعقد تناسبني وأوقات تواريخ ثالثة يلي فيما يوجد. الهاتف أو الفيديو عبر بابني الخاص الفردي التعليم برنامج فريق مع باالجتماع أرحب

 . أو أو االجتماع
 .قريبًا معكم التواصل إلى وأتطلع

 
 ،التقدير خالص مع
 
   

 الهاتف رقم  قيعالتو

   

 البريدية المراسلة عنوان أو اإللكتروني البريد عنوان  :واضح بخط اسمك

 
 
 


