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أةأصاأخالتياجاتأأحالأذويأطلبةأالأأرأوأأملولياءأالشائعةأألةأئسالأ
 

 ؟ يب خاصلطالب الل خدمات التعليم الخاصمديرية مدارس سبوكان  تناولتس كيف
 

األساتذة )التعليم الخاص والتعليم يام المدرسية السبعة القادمة باإلجتماع مع الخدمات ذات الصلة بقضاء األ ومقدمو التعليم الخاص ساتذةأسيقوم  •
 لكل طالب. لإلستمرار بالخدمات جل وضع خطة تعليم أمن ر ووأولياء األم ومقدمي الخدمات، العام(

أثناء فترة غلق   تلخدمااهذه م يدقت وكيفية ( بالطالبIEPالخطة التعليمية المنفردة )كل مجاالت األهداف المثبتة في ستتناول هذه الخطط  •

 المدارس. 
المتوقع من  واجباتللدراسي ال والمستوى واجباتال  مقدارتحديد  من أجل ل سويةمعبال خاص/التعليم العامال ميعلتال ةأساتذأولياء األمور ويقوم س •

 .خالل إسبوع اإنجازهكل طالب 
من  خدماتالقد يحصل الطالب على  ،PT الطبيعيعالج ل، اOT العالج التشغيليخدمات ذات صلة مثل النطق، إذا كان الطالب يحصل على  •

، أو المعالج  OT، المعالج التشغيلي SLPنطق اللغة  يختصاصإ( أو مباشرة )مقدم من قبل نموذج إستشاري )مقدم من قبل مسؤول الملف خالل

 إحتياجات كل طالب.تماداً على إعتحديد الطريقة األفضل لتقديم الخدمات ( بالطالب IEPالخطة التعليمية المنفردة )سيقوم فريق (. PTالطبيعي 

هذا هو الوقت   من وضع الطلبة ولمعرفة مسار التعلم. التاكد جل أمن إسبوعياً والطلبة الخاص باإلتصال مع العوائل  ممسؤول ملف التعليسيقوم  •
عليمية المحددة  النشاطات التحول طفلهم أو إذا كان لديهم قلق أو مخاوف بعدم تلبية إحتياجات  جتماع أولياء األمور مع مسؤول ملف الطالبإل
 . له

 

 القيام به؟  يةئابتداإل حلةما قبل المدرسة/المر ماذا يتوقع من الطالب بالمرحلة
 

كل  في التعلم  كل طالبالذي يقضيه مقدار الوقت المناسب أولياء األمور لتحديد  معومقدمو الخدمات  التعليم العام/ساتذة التعليم الخاصأ لمعسي •
مكتب على توجيهات من يعتمد مقدار الوقت المقترح . لطلبة إعتماداً على المرحلة الدراسيةمدة التعلم المقترحة باليوم لدناه أ .عسبوإ/ميو

 .(OSPIالمشرف العام للتعليم العام )

كولي أمر الطالب، أنت قد يكون أقل أو أكثر من الوقت المقترح. بالتعلم  الذي يقضيهمقدار الوقت  ،لكل طالب ةفختلاجات المحال داً علىماعتإ •
 .سبوعياإللتعليم ل مدةإلى  اأيضاً تقسيمهباإلمكان للتعليم،  ةالمقترح مدةال يه  ههذأن  ه في حين إعلم أن كذلكوالمقدار األفضل له.  بطفلك أدرى

 حتياجاترفاهية الطالب واإل. تركز اإلجتماعات على دقيقة 30 هاتإسبوعية مدحية مباشرة  إجتماعات يعقد أساتذة التعليم الخاص والتعليم العام •

 .لتقديم الدعم األكاديمي فرصكذلك ستكون هناك . ةاإلجتماعي ةالعاطفي

ً إسبوعفقط واحد  مباشرحي  جتماعإإذا كنت تريد   خاصيرجى إخبار مسؤول ملف التعليم ال • مباشرة أو إجتماعات حية  إستاذ التعليم العاممع  يا
جداول عدة   متابعةبأن الكثير من العوائل تحاول نعلم  .خطة تعليم الطالب إسبوعياً عندما تناقشة التعليم الخاص والتعليم العام مع كل من أساتذ

 يمكن.طالب ونود أن نتأكد بأننا ندعم العوائل بقدر ما 
 

 اإلجتماعات اإلسبوعية الحية المباشرة اإلثراء اليومية مدة  المدة األكاديمية اليومية  المرحلة الدراسية

 دقيقة  30 يحددها اإلستاذ دقيقة  30 ما قبل التمهيدي

 دقيقة  30 يحددها اإلستاذ دقيقة  45 1-التمهيدي

 دقيقة  30 يحددها اإلستاذ دقيقة  60 2-3

 دقيقة  30 يحددها اإلستاذ دقيقة  90 4-6
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 الطالب بالمرحلة الثانوية القيام به؟   ماذا يتوقع من
 

كل طالب في التعلم كل   يقضيهالذي أولياء األمور لتحديد مقدار الوقت المناسب  معالتعليم العام ومقدمو الخدمات و ساتذة التعليم الخاصأسيعمل  •
  ل كل اإلعداديةالمرحلة المرحلة المتوسطة و المقترحة لطلبةمدة التعلم  فيه  OSPI مكتب المشرف العام للتعليم العامن جدول ميوم/إسبوع. أدناه 

   .دراسية مادة
الذي يقضيه بالتعلم قد يكون أقل أو أكثر من الوقت المقترح. كولي أمر الطالب، أنت  إعتماداً على الحاجات المختلفة لكل طالب، مقدار الوقت •

 ذه هي المدة المقترحة للتعليم، باإلمكان أيضاً تقسيمها إلى مدة للتعليم اإلسبوعي.والمقدار األفضل له. كذلك إعلم أنه في حين أن ه  أدرى بطفلك
يحصل على دعم   إذا كان الطالب يدرسونها. دةما لكل دقيقة 20يعقد أساتذة التعليم الخاص والتعليم العام إجتماعات حية مباشرة إسبوعية مدتها  •

ك إجتماع حي مباشر يه الطالب على التواصل ويكون هنافاليوم الذي يحصل   ،في درس للموارد  أو السلوك، القراءة/الكتابةادة الرياضيات، في م
   .مدرجة ادناه

 .تركز اإلجتماعات على رفاهية الطالب واإلحتياجات العاطفية اإلجتماعية. كذلك ستكون هناك فرص لتقديم الدعم األكاديمي •
 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين
 

 الواجب اليومي:
 

دقيقة  20 –المرحلة المتوسطة 

 لكل مادة دراسية
 

دقيقة  30 –ة عداديالمرحلة اإل

 لكل مادة دراسية
 

المادة الدراسية المتوقعة 
 إسبوعياً:

 

 الرياضيات
 

 الدروس اإلفتراضية 
 بعد الظهر:

 

 الرياضيات
 

 

 اليومي:الواجب 
 

 

 الواجب اليومي:
 

دقيقة  20 –المرحلة المتوسطة 

 لكل مادة دراسية
 

دقيقة  30 –المرحلة اإلعدادية 

 لكل مادة دراسية
 

المادة الدراسية المتوقعة 
 إسبوعياً:

 

 اللغة اإلنجليزية/ اإلجتماعيات 
 

 الدروس اإلفتراضية 
 بعد الظهر:

 

 اللغة اإلنجليزية/ اإلجتماعيات 

 

 الواجب اليومي:
 

دقيقة  20 –المرحلة المتوسطة 

 لكل مادة دراسية
 

دقيقة  30 –المرحلة اإلعدادية 

 لكل مادة دراسية
 

المادة الدراسية المتوقعة 
 إسبوعياً:

 

 الدروس المختارة 
 

 الدروس اإلفتراضية 
 بعد الظهر:

 

 الدروس المختارة 

 

 الواجب اليومي:
 

دقيقة  20 –المرحلة المتوسطة 

 لكل مادة دراسية
 

دقيقة  30 –المرحلة اإلعدادية 

 لكل مادة دراسية

دقيقة  20 –المرحلة المتوسطة 

 لكل مادة دراسية
 

دقيقة  30 –المرحلة اإلعدادية 

 لكل مادة دراسية
 

المادة الدراسية المتوقعة 
 إسبوعياً:

 

 CTEالعلوم/
 

 الدروس اإلفتراضية 
 بعد الظهر:

 

 CTEالعلوم/

 

 ؟ PT، والعالج الطبيعي OT شغيليالنطق، العالج الت خدمات   متقدي  يف سيتمك
 

إمكان مقدمو الخدمات العمل مع أولياء األمور ب األفضل.لتحديد  وسيعمل مقدمو الخدمات مع كل عائلةتقديم الخدمات المباشرة بعدة طرق باإلمكان 
. قامت  العالج عن بُعدالخدمات من خالل  الخدمات تقديمكما يستطيع مقدمو  في البيت. م ممارسة المهارات مع أطفالهمكيف يكون بإمكانه وإخبارهم

. إذا  (HIPAA اݒه  ) ئلةاوالمس لنقلل إخضاع التأمين الصحي ن وعبر اإلنترنت يلتزم بقان نامجبر، وهو Zoom Healthcareتطبيق مديريتنا بشراء 

 وبإمكاننا مساعدتكم على التسجيل لكليهما. )واي فاي(، أخبر مسؤول ملف طفلك شبكة إنترنتحاسبة إلكترونية وكنت بحاجة إلى 
 

 ؟ ممكن توقعها لطفليي ت الالتعليمية النشاطات   ما هي أنواع
 

، أو  مز  من خالل أدوات التعليم الرقمية، الرُ هذه النشاطات  متقديباإلمكان  .طالبلكل ( IEPالخطة التعليمية المنفردة )ستدعم النشاطات التعليمية أهداف 

ً مسبالمقدمة  عبر الموقع اإللكتروني لمديرية مدارس سبوكانالنشاطات  أهداف الخطة التعليمية  إذا كانت تنسجم مع من قبل أستاذ التعليم العام قا
المحددة لهم من قبل أستاذ التعليم مع الواجبات  لمساعدة الطلبة س حية مباشرةيدرجلسات ت النشاطات كما يمكن أن تتضمن .( للطالبIEPالمنفردة )

 العام. 
 

 للطالب؟ IEPالخطة التعليمية المنفردة  هل ستسمر مديرية التربية بعقد إجتماعات

 
سواء كان عبر   المشاركة  ( للطالبIEPفريق الخطة التعليمية المنفردة ) أعضاء كلبأنه إذا إستطاع  OSPI مكتب المشرف العام للتعليم العام إقترح

  شخصي بحضور وددتم اإلنتظار لحين نتمكن من عقد اإلجتماعاتقدماً في اإلجتماع. إذا المضي ، عندها ينبغي إفتراضياً عبر اإلنترنتالهاتف أو 
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اإلنتظار لحين يكون  أولياء األموربعض  ه قد يريدنأنتفهم ب عودتنا إلى المدرسة.من اإلنتظار لحين كن نتممسؤول ملف طفلك وس فقط قم بإخبار
 . باإلمكان عقد إجتماع بحضور شخصي

 

 ؟ يم يق الت إعادة هل ستسمر مديرية التربية بعقد إجتماعات
 

للتعليم الخاص من دون الحاجة   معلومات كافية لتحديد بأن الطالب ما يزال مؤهلكانت هناك  بأنه إذا OSPIإقترح مكتب المشرف العام للتعليم العام 

صي،  إضافية بحضور شخ بإختباراترغب أولياء األمور إذا  بقاء األمور محدثة.إلبإعادة التقييم إلختبار بحضور شخصي، ينبغي المضي قدماً 
 حين عودتنا إلى المدرسة.  قييمتلادة ا عإدة فتح اعإباإلمكان 

 


