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 الخاص التعليم في الوصي أو / األبوين حقوق

 هذه تحمي التي واإلجراءات الخاصة اإلحتياجات ذوي من همطفل مع األوصياء أو /اآلباء حقوق حماية جراءاتإ إشعار يصف

 أو/  األبوين حقوق عن لمهمةا النقاط بعض على الضوء تسليط تم أدناه .تحادياإل التعليمو الدولة قانون إطار في الحقوق

 طلب إلى ونحتاجي قدو اإلنجليزية اللغة ليست األم لغتهم الذين األوصياء أو /باألباء الخاصة اإلرشادات عن فضلا  ، الوصي

 .التعليمية الدائرة من الشفوية والترجمة التحريرية الترجمة خدمات

  

 لطفلك التربوية السجلت على عطلواإل معاينةال وحق الخصوصية على الحفاظ في الحق. 

 الخاص التعليم في األولي والتنسيب التقييم وإعادة التقييم اتإجراء قبل عنها اإلمتناع أو موافقتك منح في الحق. 

 مجانيال حكوميال تعليمال وتوفير طفلك تنسيب و التقييم ،الهوية تحديد بـ تعلقةالم اإلجتماعات في المشاركة حق 

  .لطفلك( FAPE) خاصال

 الفردية التعليم خطة أو لطفلك التعليمي البرنامج في تغييرات ألي سابق خطي إشعار إستلم في الحق (IEP.) 

  الخاص المجاني الحكومي التعليم في الحق (FAPE) ا  يكلفك أن دون من لطفلك  .شيئا

  اللمنهجية واألنشطة ميةاألكادي غير األنشطة في والمشاركة دراسية حصص إلى طفلك حضور في الحق 

  .ممكن حد أقصى إلى السليمين األطفال مع الخدمات على والحصول

 الفردية التعليم خطة برنامج قيفر یعل توافق لم إذا محايدة إستماع جلسة طلب في الحق (IEP )تنسيبها أو مهاييتق أو 

 .لطفلك( FAPE) الخاص المجاني الحكومي التعليم توفير او

 الصلة ذات والخدمات الخاص التعليم توفير إستمرار على الموافقة سحب في الحق. 

 الفردية التعليم خطة عمليات في ةجديال مشاركةال في الحق (IEP.) 

 اإلستعانة على ونحثك. التعليمية الدائرة في الشفوية الترجمة أو/  و  الترجمة خدمات على الحصول في الحق 

 المساعد قومسي ، المثال سبيل على. وقت أي في التعليمية للدوائر التحريرية رجمةوالت الشفوية الترجمة بخدمات

 نحثك ذلك، إلى وباإلضافة .الحاجة حسب الشفوية الترجمة خدمات بتوفير( BCAs) اللغات لمتعددي اإلستشاري

 تسمح ال الشفوية رجمةالت خدمات كانت إذا التحريرية الترجمة أو/  و الشفوية الترجمة خدمات من المزيد طلب على

 ميالتعل بمنسق اإلتصال قيطر عن بذلك اميالق تستطيع قد .(IEP) الفردية التعليم خطة عملية في مجدية بمشاركة لك

 .طفلك لمدرسة التابع( SEL) الخاص

 

 دليل ةمراجع ويمكن. الحماية اإلجراءات إشعار إلى الرجوع يرجى األوصياء،/  اآلباء لحقوق كامل وصف على للحصول

 :التالي اإللكتروني الموقع على ةالكامل لحمايةا اإلجراءات


