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 منطقة فيالدلفيا التعليمية

 خدمات الصحة المدرسية
 إذن بحماية الطالب المعاقين أو إشعار بالتقييم

Protected Handicapped Students Permission or Notice of Evaluation 

 Please fill this form in English/الرجاء تعبئة النموذج باالنجليزية

 

أألوصياء/اسم األهل  /Name of Parent/Guardian 

 

 

 __________________________Date/ التاريخ                        

 Address/ العنوان

 

 

 

 

 ______________________________________________________Name of Student/ اسم الطالب  ：الموضوع

    

 ______________________________________________________Student ID/وقم هوية الطالب

    

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

 

أألوصياء األعزاء/أيها األهل  /Dear Parent/Guardian： 

  (Name of School)_________________________________________________________مدرسة أن طفلك الذي يذهب إلى من أجل التأكد من 

 

 .والحصول على التعليم، فقد قامت إدارة المنطقة التعليمية بمراجعة سجل طفلك وقررت أنه بحاجة إلى تقييم

 

 Proposed Date التاريخ المقترح    Modification/تعديل □   Re-evaluation/إعادة تقييم□     Initial Evaluation/ تقييم أولي□ ：نوع التقييم

  _______________________________________________________________  _________________ 

 

  _______________________________________________________________  _________________ 

  _______________________________________________________________  _________________ 

 .وإذا كان هذا هو األمر، فإننا سندعوك إلى مساعدتنا في تحضير اتفاق خدمة لطفلك. سيقرر التقييم أهلية طفلك كطالب محمي

 

 ：You have the following rights/لديك الحقوق التالية

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

 ص لديه السلطة لإلجابة على أسئلتكمناقشة سجل تعليم طفلك مع شخ / To discuss your child’s education records with someone who is 

authorized to answer your questions。 

 مناقشة اإلحالة ومخطط التقييم المقترح مع عضو من الطاقم المدرسي. / 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。 

 طلب االستماع على كل مخطط التقييم المقترح أو جزء منه/ To request a hearing about all or part of the proposed evaluation plan。 

 

:يمكنك ترتيب عمل ذلك باالتصال بهاتف رقم __________________________________(Phone number) 安排具体事宜。   

 

 :باحترام

  _________________________________________Case Manager/ مدير القضية         

________________________________________________________________________________________________________ 

 

م الحصول على اإلذن مسبقات/ ال حاجة إلجابة □ / No response is needed.  Permission was previously given。 

الرجاء اإلشارة إلى واحدة من التالية  خالل عشرة أيام وإرجاعها إلى المدير. نحن بحاجة إلذنك □ /Your response is needed。 

 。I agree to the proposed evaluation/أوافق على التقييم المقترح___ 

 I do not agree to the proposed evaluation because/ال أوافق على التقييم المقترح ألنه___ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________                                              ___________________________ 

 (Date/التاريخ)                                              (Parent Signature/توقيع األهل)     
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