برنامج التعليم الفردي ()IEP
تاريخ اجتماع ______________________________ :IEP

منطفة المقيم____________________________ :

تاريخ آخر تقييم شامل________________________________________________ :

معلومات تعريفية
اسم الطفل _________________________________ :رقم تعريف ___________________________ :MARSS
الجنس:

أنتى

ذكر

تاريخ الميالد________/____/____ :

المدرسة________________________________ :

الصف____________________________________ :

المنطفة المزودة للخدمة (االسم/الرقم)____________________________ :
عنوان المدرسة ( رجاء كتابة العنوان البريدي وعنوان الشارع إذا كان مختلفا)______________________________________ :
__________________________________________________________________________________
اسم (أسماء) ولي األمر/الوصي________________________________________________________________ :
صلة القرابة بالطفل______________________________________________________________________ :
العنوان_____________________________________________________________________________ :
الهاتف الرئيسي _______________________________ :الهاتف الجوال_________________________________ :
البريد اإللكتروني________________________________________________________________________ :

فريق IEP
اسم عضو الفريق الذي حضر االجتماع

الوظيفة
ولي (أولياء) األمر
مدير IEP
ممثل المنطقة المؤهل
مدرس التربية الخاصة
مدرس التربية االعتيادية

الصفحة 1
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اسم الطالب__________________________ :

صفحة _________ من _________IEP

فئة اإلعاقة األساسية للطفل



اضطراب التوحد


 أصم وصعوبة في السمع
 إعاقة في النمو المعرفي
 تأخر في النمو
 اضطرابات انفعالية أو سلوكية
 إعاقات صحية أخرى
 إعاقة جسدية
 إعاقة شديدة متعددة
 إعاقة تعليمية معينة
 إعاقات في الكالم أو اللغة
 إعاقة بصرية
 اإلصابة الدماغية الرضحية
الصمم  -العمى

اللغة األساسية في البيت____________________________________________________________________ :
اللغة األساسية للطفل______________________________________________________________________ :
هل يتطلب وجود مترجم لتقديم الخدمة؟

 نعم

 ال

هل يتطلب وجود مترجم لإلجراءات القانونية الواجبة؟

 نعم

 ال

اإلبالغ عن التقدم المحرز
متى وكيف سيتم تبليغ الوالدين بتقدم الطالب نحو تحقيق األهداف السنوية؟

العام الدراسي الممتد
هل مطلوب لهذا الطالب خدمات عام دراسي ممتد؟

 نعم

 ال

 مطلوب المزيد من البيانات

إذا كانت اإلجابة "نعم" ،يجب وصف الخدمات في حدود برنامج  IEPهذا أو في المستند المرفقC

)tra )tdl oiil dt R vC Euu R v unotidiladdo adoliezladdo tdi zddu.

P I ee t.a IE

aeIEE/nealadd hattadn/.Batd .dedl dili:
_____Federal Rdoliezladdit Eulladn .ddu:
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المستوى (المستويات) الحالية للتحصيل العلمي واألداء الوظيفي واألهداف وقياس التقدم
المستوى (المستويات) الحالية للتحصيل العلمي واألداء الوظيفي :إن المستويات الحالية للتحصيل العلمي واألداء الوظائفي ( )PLAAFPهي تلخيص
متكامل للبيانات من جميع المصادر ،بما في ذلك اآلباءC


فيما يخص األطفال ما قبل المدرسة ،يجب وصف كيفية تأثير اإلعاقة على مشاركة الطفل في األنشطة المناسبةC



فيما يخص طالب  ،K-12يحب وصف كيفية تأثير اإلعاقة على مشاركة الطفل وتقدمه في المنهج العامC



باإلضافة إلى ذلك ،وفيما يخص الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  14و 21سنة ،يجب مخاطبة المستوى الحالي لألداء في كل من المجاالت
االنتقاليةC

___ من ___ األهداف السنوية الممكن قياسها ،بما في ذلك األهداف األكاديمية والوظيفية ،مع األهداف القياسية أو األهداف قصيرة األجل:
التقدم نحو تحقيق هذا الهدف السنوي:
التقدم اعتبارا من ___________________
(التاريخ)
___ من ___ األهداف السنوية الممكن قياسها ،بما في ذلك األهداف األكاديمية والوظيفية ،مع األهداف القياسية أو األهداف قصيرة األجل:
التقدم نحو تحقيق هذا الهدف السنوي:
التقدم اعتبارا من ___________________
(التاريخ)
___ من ___ األهداف السنوية الممكن قياسها ،بما في ذلك األهداف األكاديمية والوظيفية ،مع األهداف القياسية أو األهداف قصيرة األجل:
التقدم نحو تحقيق هذا الهدف السنوي:
التقدم اعتبارا من ___________________
(التاريخ)
___ من ___ األهداف السنوية الممكن قياسها ،بما في ذلك األهداف األكاديمية والوظيفية ،مع األهداف القياسية أو األهداف قصيرة األجل:
التقدم نحو تحقيق هذا الهدف السنوي:
التقدم اعتبارا من ___________________
(التاريخ)

الصفحة 3
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اسم الطالب__________________________ :

صفحة _________ من _________IEP

الخدمات االنتقالية
(يجب تحديث المعلومات االنتقالية سنويا)
أ -األهداف القابلة للقياس ما بعد الثانوية
التعليم والتدريب لما بعد الثانوية:
التوظيف:
العيش المستقل (حيثما كان ذلك مناسبا ،ويمكن أن يشمل االستجمام والترفيه ،والمشاركة المجتمعية والمعيشة المنزلية):

ب .المقررات الدراسية
السنة المدرسية

مستوى الصف

الدروس

9
10
11
12
العام المتوقع للتخرج____/____ :

ج .الخدمات االنتقالية
الخدمة

النشاط

الوكالة التي توفر الخدمة في
برنامج IEP

التعليم (أي التعليم المتخصص والتعليم المنتظم والمهنة والتعليم
الفني):
الخدمات ذات العالقة:
المشاركة المجتمعية:
وضع أهداف التوظيف واألهداف المعيشية األخرى في مرحلة ما
بعد المدرسة:
تحصيل المهارات المعيشية اليومية وتوفير تقييم مهني وظيفي،
إذا كان ذلك مناسبا:

الصفحة 4
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اسم الطالب__________________________ :

صفحة _________ من _________IEP

نقل الحقوق في سن الرشد
تُنقل كافة الحقوق التي يتمتع بها والد/والدا الطالب بموجب الباب (ب) من قانون تعليم األفراد المعاقين ( )IDEAوقانون الوالية ذات الصلة إلى
الطالب فور بلوغه سن الرشد ( 18عاما) ،ما لم يُعين ولي أمر أو وصيC
بُلغ الطالب بالحقوق التي ستُنقل في ____________________ (التاريخ)

الخدمات والتعديالت
التربية الخاصة والخدمات ذات الصلة (الخدمات والعمليات التعليمية المباشرة بالدرجة األولى)
بيانات التربية الخاصة والخدمات
ذات الصلة

تاريخ
البدء

التردد في كل أسبوع/شهر/فترة
أخرى (على سبيل المثال يوميا،
كل أسبوع سابق ،كل اختبار)

محاضر كل
جلسة تُعقد
للخدمات

الموقع (على سبيل المثال ،الفصل المدرسي
المنتظم ،غرفة الموارد/السحب ،غرفة التربية
الخاصة ،المنزل)

المدة المتوقعة

“
“

الخدمات والمساعدات التكميلية (التعديالت والتقنية المساعدة والدعم المهني المساعد ،الخ)
بيانات الخدمات والمساعدات
التكميلية

تاريخ
البدء

التردد في كل أسبوع/شهر/فترة
أخرى (على سبيل المثال يوميا،
كل أسبوع سابق ،كل اختبار)

محاضر كل
جلسة تُعقد
للخدمات

الموقع (على سبيل المثال ،الفصل المدرسي
المنتظم ،غرفة الموارد/السحب ،غرفة التربية
الخاصة ،المنزل)

المدة المتوقعة

“
“

التعديالت المُدخلة على البرنامج وعمليات دعم موظفي المدرسة (تقديم التعليم المعدّل أو المكونات األخرى للبرنامج المنتظم والخدمات غير
المباشرة والتدريب المتخصص للفريق والتداخالت السلوكية ...الخ)
بيانات التعديالت المُدخلة على
البرنامج ودعم موظفي المدرسة

تاريخ
البدء

التردد في كل أسبوع/شهر/فترة
أخرى (على سبيل المثال يوميا،
كل أسبوع سابق ،كل اختبار)

محاضر كل
جلسة تُعقد
للخدمات

الموقع (على سبيل المثال ،الفصل المدرسي
المنتظم ،غرفة الموارد/السحب ،غرفة التربية
الخاصة ،المنزل)

المدة المتوقعة

“
“

الصفحة 5
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اسم الطالب__________________________ :

صفحة _________ من _________IEP

توضيح للبيئة األقل تقييدًا ()LRE
توضيح مدى عدم مشاركة الطالب (إن وجد) مع أقرانه غير المعاقين في الفصل المدرسي المنتظم واألنشطة األخرى Cأنظر القانون
)C34 C.F.R. § 300.320(a)(5

تقييمات الوالية للمسؤولية عن الكفاءة في اللغة اإلنجليزية
القراءة/الكتابة/السمع/التكلم (من صف الروضة حتى الصف )12
سيشارك الطالب في:



تقييم  )ACCESS for ELLs)لمتعلمي اللغة اإلنكليزية بدون تعديالتC



تقييم ( )ACCESS for ELLsلمتعلمي اللغة اإلنكليزية مع تعديالتC



تقييم ( )ACCESS for ELLsبديل بدون تعديالتC



تقييم ( )ACCESS for ELLsبديل مع تعديالتC

تقييمات الوالية للمسؤولية
القراءة

(الصفوف  8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3و)10
سيشارك الطالب في:



تقييمات مينيسوتا الشاملة ( )MCAبدون تعديالت



تقييم ( )MCAمع التعديالت المحددة:



توضيح كيف تكون التعديالت التي حُددت ممثلةً لتلك الموجودة داخل الفصل المدرسيC



تقييم ( )MCAالمعدل ،هو تقييم بديل يقوم على معايير التحصيل المعدّلة ،ويتناول الصفوف من الخامس إلى الثامن والعاشر Cإذا قرر
فريق ( )IEPأن الطالب سوف يجرى له تقييم ( )MCAمعدل ،يجب أن يتضمن برنامج ( )IEPللطالب األهداف والمقاصد التي
تقوم على المعاييرC

قم بتوثيق قرار فريق ( :)IEPوضح السبب في أن خيار التقييم هذا مناسبC



إن اختبار مينيسوتا للمهارات التعليمية ( )MTASهو تقييم بديل يقوم على معايير التحصيل البديلة

قم بتوثيق قرار فريق ( :)IEPوضح السبب في أن خيار التقييم هذا مناسبC

الصفحة 6
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صفحة _________ من _________IEP

اسم الطالب__________________________ :

الرياضيات

(الصفوف  8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3و)11
سيشارك الطالب في:



تقييمات مينيسوتا الشاملة ( )MCAبدون تعديالت



تقييم ( )MCAمع التعديالت المحددة:

توضيح كيف تكون التعديالت التي حُددت ممثلةً لتلك الموجودة داخل الفصل المدرسيC



تقييم ( )MCAالمعدل ،هو تقييم بديل يقوم على معايير التحصيل المعدّلة ،ويتناول الصفوف من الخامس إلى الثامن والحادي عشرC
إذا قرر فريق ( )IEPأن الطالب سوف يجرى له تقييم ( )MCAمعدل ،يجب أن يتضمن برنامج ( )IEPللطالب األهداف والمقاصد
التي تقوم على المعاييرC

قم بتوثيق قرار فريق ( :)IEPوضح السبب في أن خيار التقييم هذا مناسبC



إن اختبار مينيسوتا للمهارات التعليمية ( )MTASهو تقييم بديل يقوم على معايير التحصيل البديلة

قم بتوثيق قرار فريق ( :)IEPوضح السبب في أن خيار التقييم هذا مناسبC
العلوم

(الصفوف  8 ،5والمدرسة الثانوية)
سيشارك الطالب في:



تقييمات مينيسوتا الشاملة ( )MCAبدون تعديالت



تقييم ( )MCAمع التعديالت المحددة:

توضيح كيف تكون التعديالت التي حُددت ممثلةً لتلك الموجودة داخل الفصل المدرسيC



إن اختبار مينيسوتا للمهارات التعليمية ( )MTASهو تقييم بديل يقوم على معايير التحصيل البديلة

قم بتوثيق قرار فريق ( :)IEPوضح السبب في أن خيار التقييم هذا مناسبC

الصفحة 7
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اسم الطالب__________________________ :

صفحة _________ من _________IEP

متطلبات تقييم التخرج
متطلبات الوالية
للتالميذ في الصف الثامن إلى عام  ،2011-2012يمكن الحياز على تقييم التخرج في الطرق التالية:


استيفاء متطلبات تقييم التخرج المطلوب لنيل الشهادة ( )GRADفي القراءة والرياضيات واإلنشاء المكتوب من خالل:
o

يحقق الطالب مستويات اإلنجاز في تلبية المعايير أو اجتيازها على قراءة الصف  10أو رياضيات الصف  11في
تقييم ( )MCAأو ( )MCAالمعدل أو (C)MTAS

o

ينجح الطالب في إعادة اختبار ( )GRADفي القراءة والرياضيات واإلمالء المكتوبC

o

بإمكان فرق ( )IEPتحديد عالمات ناجحة للطالب الذين ال يحققون تنيجة كفاءة في تقييم ( )MCAأو ()MCA
المعدل أو ( )MTASأو في القراءة والرياضيات في إعادة اختبار (C)GRAD

o

الطالب لديه تقييم مينيسوتا البديل :اكتملت الكتابةC



إجراء تقييم مهارات الوظيفة "ورككيز" ،أو اختبار "كومباس" للتحديد في الكلية ،أو تقييم للقبول في الكليات ( ،)ACTأو اختبار
الكفاءة المهنية للخدمات العسكرية (C)ASVAB



الحصول على عالمة على تقييم بديل ومعادل لتلبية متطلبات تقييم الدراسات العليا على النحو الذي تحدده المنطقة التعليميةC

سيشارك الطالب في:



بدون تعديالت :تحديد المادة (المواد) واالختبار(ات) (تقييم  ،MCAو-MCAمعدل ،و ،MTASمينيسوتا :تقييم بديل :الكتابة ،أو
إعادة اختبارات  ،GRADأو "وردكيز" ،أو "كومباس" ،أو  ،ACTأو  ،ASVABأو تقييم بديل وما يعادلها)C



مع التعديالت المحددة :تحديد المادة (المواد) واالختبار(ات) (تقييم  ،MCAو-MCAمعدل ،و ،MTASأو إعادة اختبار  ،GRADأو
"وردكيز" ،أو "كومباس" ،أو  ،ACTأو  ،ASVABأو تقييم بديل وما يعادلها) Cالحظ إن التعديل المسموح قد يتغير حسب االختبارC

أوضح كيف تكون التعديالت التي حُددت ممثلةً لتلك الموجودة داخل الفصل المدرسيC

الصفحة 8

IddaPadeitacud deziladd vidnram – IEP - Arabic

مراجعة حزيران 2013

اسم الطالب__________________________ :

صفحة _________ من _________IEP

محضر جلسة متطلبات تقييم التخرج
رجاء تدوين تاريخ االختبار ،وإن وجدت ،عالمة النجاح الفردية.
المواد

إعادة اختبار
GRAD

MCA

MCA-MOD

MTAS

Minnesota
Alternate
AssessmentWriting

"وردكيز" ،أو "كومباس" ،أو  ،ACTأو
 ،ASVABأو تقييم بديل وما يعادلها.

القراءة
الرياضيات

اإلنشاء المكتوب

التقييم على نطاق المنطقة



إن التقييمات التي على نطاق المنطقة ال تجري في مستوى الصف الذي تشمله هذه الـ (C)IEP



إن التقييمات التي على نطاق المنطقة تجري في مستوى الصف الذي تشمله هذه الـ (( C)IEPإذا وضعت عالمة ،استمر أدناه).

قم بإدراج كل تقييم يدارعلى نطاق منطقة لجميع الطالب في هذا الصف Cهل التقييم مناسب للطالب؟ اإلشارة نعم أو ال لكل تقييم Cإذا كانت "نعم" لكل
تقييم ،المرجو اإلشارة إذا كان الطالب بحاجة للتعديل (للتعديالت) ،وما هو المطلوب بالتحديد.
إذا كان الجواب بالنفي ،يرجى ذكر السبب لماذا إن التقييم المحدد على نطاق المنطقة ليس من المناسب للطالب ،وبيان ما هو التقييم البديل الذي سوف
يجري للطالب وسبب كونه مناسبC

الصفحة 9
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إخطار اآلباء واألمهات بالتقييم البديل



إذا تم تحديد هذا المربع ،سوف يتم تقييم التحصيل الدراسي لدى طفلك باستخدام معايير اإلنجاز األكاديمي المعدلة أو معايير اإلنجاز
األكاديمي البديلة ،كما هو مبين أعاله ،على التقييمات على مستوى الوالية أو على مستوى المناطق Cيجب دائما أن تستند الكفاءة
األكاديمية لدى طفلك على معايير المحتوى األكاديمي لمستوى الصف الخاص به/بهاC

الصفحة 11
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إن هذه االستمارة متوفرة في صيغ أخرى Cاالتصال بمدير  IEPلصيغة أخرىC
لقد طورت إدارة مينيسوتا للتربية ( )MDEأشكال اإلجراءات القانونية الواجبة الستخدامها من قبل مجتمع التعليم Cإن المناطق واألهالي ليسوا
مطلوبين الستخدام تلك األشكال النموذجية Cوالغرض من هذه األشكال هو توفير اإلرشاد المفيد ونموذج توثيقي ثضم يضم عناصر البيانات المطلوبة
لاللتزام بمتطلبات العملية للتربية الخاصة Cيجوز تعديل هذا النموذج حسب االقتضاء.

