
�ي الجد�د 
ن ــع حول االلتحاق بالتعل�م الم�ن  دل�ل ��ــ
 . ي

ف عل�ه والد(ة) الطفل أو وص�ه القانويف �ي بأنه برنامج تعل��ي ��ش
ف ا ع� األقل، �جب ُ�عَرف التعل�م الم�ف �ي بأر�عة ع�ش يوم�

ف قبل بدء التعل�م الم�ف
ل تقد�م ب�ان نوا�ا.  ف ي الم�ف

اف ع� التعل�م �ف م اإل�ش ف  ع� الوالد(ة) الذي �ع�ت
 

 : ف ليني ف ف الم�ف  تتضمن مسؤول�ات المعلمني
o  :  تقد�م ب�ان نوا�ا يتضمن ما ��ي

لوالد(ة) و�ثبات سجالت اللقاحات و�ثبات اله��ة. اسم الطفل وتار�ــــخ م�الدە ومستوى صفه الدرا�ي وعنوانه ومؤهالت ا
، إن وجد.  ف ي كل عام مع معلومات اللقاحات المحّدثة ونتائج اختبار التحص�ل المقنف

ي تقد�م ب�ان نوا�ا �ف
 ينب�ف

o  اف ع� جميع المواد الدراس�ة وكذلك ط��قة التعل�م. �جب أال تقل مدة التعل�م عن ا لمدة  4اإل�ش ا  175ساعات يوم�� ع�  يوم�
 األقل كل عام و�جب أن يتضمن المواد الدراس�ة المطل��ة بموجب القانون. 

o  ي ذلك أي
، بما �ف ي �درسها الطفل وتقي�مات ق�اس تقدمه األ�اد��ي ي ع� الوالد(ة) االحتفاظ �سجل سنوي للمقررات الىت

ينب�ف
 . ف ي اختبار التحص�ل المقنف

 نتائج �حصل عليها �ف
o ت�ب لالختبار باستخدام أداة ي الذي تطلبه الوال�ة إال إذا كان �طالب باإلعفاء  ال�ت ف الموحد ع� المستوى الوطىف االختبار المقنف

ف وال�ة دا�وتا الشمال�ة.  ا لمجموعة قوانني  وفق�
o  .ا بمدرسة عامة أو خاصة ، إذا كان الطالب ملتحق�  نقل سجل الطالب، بناًء ع� طلب مدير المنطقة التعل�م�ة المح�ي

 
 إذا كان لدى طفلك برنامج تعل�م فردي، ف�جب اتباع اإلجراءات التال�ة: 

 تحد�د ك�ف سيتم توف�ي خدمات التعل�م المتخصص لطفلك.  .1
a.  ي خدمات التعل�م المتخصص، أو �مكنك اخت�ار االستعانة �شخص آخر

ي تل�ت
�مكن لطفلك ارت�اد المدرسة لالستمرار �ف

ي التعل�م المتخصص لتقد�م خدمات 
 التعل�م المتخصص. معتمد �ف

b.  .أنت مسؤول عن وضع خطة الخدمات 
إذا قمت باخت�ار االستعانة �شخص آخر لتقد�م خدمات التعل�م المتخصصة، قدم خطة الخدمات الخاصة بك إ� إل�سا  .2

 ):Elisa Diederichد�در�ش (
a.  :�د إ�  58201، غراند فوركس، دا�وتا الشمال�ة 47، الجادة الجن���ة رقم 2400ع�ب ال�ب
b.  :�ي إ

ويف �د اإلل��ت  ediederich060@mygfschools.orgع�ب ال�ب
ت�ب اجتماع.  .3 ي تقد�م خدمات التعل�م المتخصص، اتصل بمدير ملف طفلك ل�ت

ت أن �ستمر المدرسة �ف  إذا اخ�ت
a.  ي لتقد�م الخدمات باإلضافة إ� تحد�د موعد تقد�م خالل هذا االجتماع، سوف تناقش خطة الخدمات والجدول الزمىف

ي للخدمات.   الجدول الزمىف
b.  .نامج التعل�م الفردي لطفلك ي الذي تم تقد�مه ل�ب ي للخدمات مختلف عن الجدول الزمىف  قد يبدو أن الجدول الزمىف

ي أهداف ط .4
ي من إعاقة فك��ة، فأنت مسؤول عن تقد�م مالحظات التقدم �ف

ي إذا كان طفلك �عايف
اير و 1نوفم�ب و  1فلك �ف  1ف�ب

 ):Elisa Diederichمايو إ� إل�سا د�در�ش (
a.  :�د إ�  58201، غراند فوركس، دا�وتا الشمال�ة 47، الجادة الجن���ة رقم 2400ع�ب ال�ب
b.  :�ي إ

ويف �د اإلل��ت  ediederich060@mygfschools.orgع�ب ال�ب
) لقد 701(746-2230إذا كانت لد�ك أ�ة أسئلة، ُير�ب التواصل مع دا�ان ع� الرقم  .5

 . �ي
ف ي كمعلم م�ف

 قرأت وفهمت مسؤول�ايت

 
 التار�ــــخ توقيع الوالد(ة)/ الو�ي 
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