بيان المهمة لبرنامج إيجاد األطفال المتأخرين في النمو

موارد إضافية:

خدمات التعليم الخاص
لمرحلة الطفولة المبكرة
ومكتب تحديد األطفال المؤهلين لتلقي تلك
الخدمات Child Find

 دائرة التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة في والية
فيرجينيا
http://www.doe.virginia.gov/
early-childhood/preschool
 دليل أولياء األمور إلى التعليم الخاص
Virginia Department of Education
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/
parents/parents_guide.pdf

يرمي برنامج تحديد األطفال المؤهلين لتلقي خدمات التعليم
الخاص  Child Findفمي ممدارم ممديمنمك اريم منمدريمك
الح وميك  ACPSإلى تحديد وتقيي األطفال الذيمن يتمتمبم
بأنه يعانون من ّ
تأخر في النمو أو من إعاقك .إذا ثمبمت أن
إعاقك الطفل تتدخل مع تعليم  ،يم ن التوصيك باتباع برنامج
التعلي الخاص للطفولك المب رة ) (ECSEو/أو غير ذلم
من الخدمات ارضافيك .من المحتمل أن تتمممل المخمدممات
األخرى ،على يبيل المثال ال الحصر ،عالج النطق/الملم مك
أو العالج الفيزيائي أو العالج المهني.

 التواصل مع األطفال الصغار– برنامج تعليم أولياء امور
األطفال الرضع (( (ITC-PIEلألطفال منذ الوالدة وحتى
عمر  3سنوات)
https://www.infantva.org or 703-746-3350
 دليل مدارس ACPS
(لطالب المدارس بعمر  22-5سنة)
https://www.acps.k12.va.us/ourschools or
703-619-8000

يمكننا مساعدتكم في اإلجابة عن اسئلتكم
المتعلقة بنمو طفلكم
يقدم مكتب تحديد األطفال المؤهلين لتلقي خدمات التعليم
الخاص  Child Findفحوصات وتقييمات مجانية
لألطفال الذين تكون أعمارهم سنتين بحلول شهر
سبتمبر/أيلول من العام الدراسي الحالي ولغاية عمر
خمس سنوات (قبل مرحلة رياض األطفال) ،والذين
يشتبه في أنهم يعانون من تأخر في النمو أو إعاقة قد قد
تؤثر على تعليمهم أو أدائهم التعليمي.
.

برنامج  Child Findفي مدارس ACPs
للمزيد من المعلومات ،يرجى اإلتصال:
 5123-835-307أو
childfind@acps.k12.va.us
خدمات التعليم الخاص
لمرحلة الطفولة المبكرة
ومكتب تحديد األطفال المؤهلين لتلقي تلك الخدمات Child Find
Jefferson-Houston School
1501 Cameron Street, Room 235
Alexandria, VA 22314

من يجوز له إحالة طفل؟
يمكن إحالة الطفل إلى برنامج
تحديد األطفال المؤهلين لتلقي خدمات التعليم الخاص
 Child Findمن قبل أي من األشخاص المذكورين
أدناه:
 ولي األمر/الوصي الشرعي
 أحد أفراد العائلة أو صديق
 طبيب
 كادر المدرسة
 مقدم الرعاية للطفل
 هيئة مجتمعية
 كادر برنامج التواصل مع األطفال الصغار -
برنامج تعليم أولياء امور األطفال الرضع (ITC-
)PIE

اإلجراءات

الفحص

اإلحالة

استنادًا إلى نتائج فحص طفلكم ،يجوز لمدارس مدينة اإلسكندرية
الحكومية  ACPSأن توصي بعقد اجتماع متابعة لتحديد ما إذا كانت
هناك ضرورة إلجراء تقييمات أو تداخالت إضافية.

ماهو المتوقع خالل موعد الفحص

يقوم فريق تحديد األطفال المؤهلين لتلقي خدمات
التعليم الخاص  Child Findفي مدارس ACPS
بتقديم فحوصات و /أو تقييمات مجانية لألطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و  8أعوام ممن
يشتبه في وجود إعاقات أو تأخر في النمو لديهم.

يقوم ولي األمر/الوصي الشرعي بمناقشة تطور الطفل
مع كادر برنامج .Child Find

الخطوة األولى :إجتماع لدراسة حالة الطفل
يقوم الفريق بمراجعة نقاط القوة لدى الطفل واحتياجاته بوجود ولي
األمر/الوصي الشرعي



تحديد الحاجة إلى اإلحالة إلجراء تقييمات أو مراقبة الحقة



تكون موافقة ولي األمر/الوصي الشرعي مطلوبة عند إجراء
تقييمات الحقة

يتم فحص الطفل في مجاالت النمو من قبل
معلمي التعليم الخاص لمرحلة الطفولة المبكرة:







مهارات التواصل
مهارات اإلستنتاج المنطقي/التفكير
مهارات المساعدة الذاتية/التكيّف
المهارات الشخصية  -اإلجتماعية
المهارات الحركية

الخطوة الثانية :مواعيد إجراء التقييم (التقييمات)



يتم إجراء التقييمات ذات الصلة بمجاالت اإلعاقة المشتبه بها

الخطوة الثالثة:إجتماع تحديد األهلية
(خالل  58يوم عمل من اإلحالة)



مراجعة الفريق للتقييمات بوجود ولي األمر/الوصي الشرعي



مراجعة معايير األهلية في مجاالت اإلعاقة المشتبه بها)

يقوم الكادر بمراجعة النتائج مع ولي األمر/الوصي الشرعي
ومناقشة أية خطوات تالية لدعم تعلم
الطفل.
الوثائق التالية مطلوبة:





إثبات إقامة في مدينة اإلسكندرية (إستمارتين)
شهادة ميالد الطفل األصلية
وثائق تعريف ولي األمر/الوصي الشرعي (رخصة قيادة أو
جواز سفر( أو حجة وصاية قانونية (إذا كانت متاحة)

الخطوة الرابعة :إذا كان مؤهالً ،إجتماع برنامج التعليم الفردي ()IEP
(خالل  70يوما ً من إجتماع تحديد األهلية)
يقوم الفريق بمراجعة نقاط القوة لدى الطفل واحتياجاته بوجود

ولي األمر/الوصي الشرعي



مراجعة األهداف السنوية التي وضعها فريق IEP



مراجعة الخدمات



تكون موافقة ولي األمر/الوصي الشرعي مطلوبة لتنفيذ الخدمات

كيفية البدء:
يرجى اإلتصال ببرنامج  Child Findعلى رقم الهاتف
 703-578-8217أو على البريد األلكتروني
childfind@acps.k12.va.us

متى يتوجب إحالة الطفل إلى برنامج Child
Find؟


عندما ال يستوفي الطفل خصائص التطور في مجال
التواصل والنمو البدني واإلستنتاج المنطقي والتفكير
والمساعدة الذاتية و/أو مهارات التفاعل االجتماعي.



عندما تتداخل حالة بدنية أو اضطراب طبي مع نمو الطفل
و/أو مهارات التعلم.
مالحظة :قد يًظهر الطالب بعضًا من هذه الخصائص،
وليس جميعها بالضرورة .أية حالة تؤثر على قدرة الطفل
على التعلّم قد تكون األساس لإلحالة .ويمكن أن ال
تنحصر هذه االهتمامات بالحاالت المذكورة أعاله.

