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 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 

 خدمات الصحة المدرسية
 

 إجابة الطالب المحميين بسبب اإلعاقة إلى اإلحالة
PROTECTED HANDICAPPED STUDENTS REPONSE TO REFERRAL 

 
أألوصياء/اسم األهل  /Name of Parent/Guardian 

 
 

 __________________________Date/ التاريخ                        

 Address/ العنوان
 
 

 

 ______________________________________________________Name of Student/ اسم الطالب  ：الموضوع
    

 ______________________________________________________Student ID/رقم هوية الطالب
    

 Year/ السنة_______  Day/ اليوم___   Month/ الشهر ___ Date of Birth/ تاريخ الوالدة
 

 ：Dear Parent/Guardian/ االهل واألوصياء األعزاء
 

 :واستنتج أن طفلكبمراجعة سجالت طفلك ______________________________________________________   (School name) :قام طاقم الدعم في مدرسة
 
أدناهيجب تحديد طفلك كطالب محمي ذي إعاقة كما يشار إليه     □  
         /Your children should be identified as a protected handicapped student as indicated below. 
 

 يجب عدم تحديد طفلك كطالب محمي ذي إعاقة كما يشار إليه أدناه  □
            /Your child should not be identified as a protected handicapped student as indicated below. 
 

الحالية كما يشار إليه أدناه ةفلك إلى تغيير أو تعديل في اتفاقية الخدمطيحتاج   □  
       /Your child requires a change or modification of the current service agreement as indicated below. 
 

ما يشار إليه أدناه لم يعد هناك سبب لتحديد طفلك كطالب محمي ذي إعاقة ك  □  
            /Your child should no longer be identified as a protected handicapped student as indicated below. 
 

الشرح/السبب /Reason/Explanation： 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 ：You have the following rights/ لديك الحقوق التالية
 

 ；مراجعة سجل تعليم طفلك •
/To review your child’s education records 

 مناقشة سجل تعليم طفلك مع شخص لديه السلطة لإلجابة على أسئلتك •
/To discuss your child’s education records with someone who is authorized to answer your questions 

.طط التقييم المقترح مع عضو من الطاقم المدرسيمناقشة اإلحالة ومخ •   
/To discuss the referral and proposed evaluation plan with a member of the school team 

 الموافقة أو عدمها على المخطط المقترح •
 /To give or withhold consent for all or part of the proposed evaluation plan 
تماع على كل مخطط التقييم المقترح أو جزء منهطلب االس •  
 /To request a hearing about all or part of the proposed evaluation plan 
 
:يمكنك ترتيب عمل ذلك باالتصال بهاتف رقم ___________________(Phone number) هاتف رقم。 

 
 باحترام

 ________________________________Case Manager/ مدير القضية          
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