
 
 
 

 

 خدمات اللغة والتعليم لذوي االحتياجات الخاصة
 مدينة نيويورك  

 
ن  يكونون قد أو الخاصة االحتياجات لذوي التعليم خدمات على يحصلون الذي األطفال ألحد أمر ولي أو والدًا آنتإذا 

 تكن لمإذا   .تشكيله في المساعدة آذلكو لطفلك الخاصة االحتياجات لذوي التعليمي البرنامج اختيار في الحق لك فإنه لها، بحاجة
) لغتك إلى الوثائق في المكتوب النص ترجمة (الترجمة خدمات على الحصول في الحق لك فإنه األساسية، لغتك اإلنجليزية اللغة

 في ارآةوالمش التعليمي طفلك برنامج فهم على لمساعدتك وذلك) لغتك إلى المنطوقة الكلمات ترجمة (الشفوية الترجمة وخدمات
  .  إعداده

 
تقع مسؤولية ترجمة الوثائق والتأآد من حضور المترجمين الشفويين الجتماعات اآلباء وأعضاء  إدارة التعليم بمدينة نيويورك 

(DOE) على عاتق المدارس ولجان التعليم لذوي االحتياجات الخاصة (CSEs).   من مسؤولية إدارة التعليم بمدينة نيويورك
(DOE) هذه الخدمات لك وال يمكنها أن تطلب منك أو تجبرك على إحضار شخص ما للقيام بالترجمة الشفوية لك في  تقديم

ال يسمح تحت أي  .ومع ذلك، فإن لك الخيار في إحضار صديق بالغ أو صديق للقيام بالترجمة الشفوية لك  . االجتماعات
 .  آمترجمين باستخدام أطفال(DOE)ظروف إلدارة التعليم بمدينة نيويورك 

. 
 الترجمة التحريرية

 
 :لك الحق في الحصول على المعلومات التالية بلغتك األساسية

 
 القيام على لموافقتك تحتاج عندما إليك المدرسة تبعثها أن يجب رسالةوهي  :للتقييم الموافقة على الحصولطلب  •

 . الخاصة االحتياجات يلذو التعليم لخدمات بحاجة آان ما إذا لمعرفة طفلك اختبار أو بتقييم
 .تحديده تم قد اجتماع بموعد الرسالة هذهتخبرك  :اجتماع بموعدإشعار  •
) DOE( نيويورك بمدينة التعليم إدارة تجريها التي االختبارات نتائج على بناًء التقارير هذه إعداديتم  :التقييمتقارير  •

 .إليها يحتاج قد التي الخدمات نوع وتحديد بالتعليم متصلة إعاقات لديه طفلك آان ما إذا لمعرفة وتهدف
 إلجرائها) DOE( نيويورك بمدينة التعليم إدارة تخطط التي التغييرات على الرسالة هذهتطلعك  :نهائي توصيةإشعار  •

 . لطفلك المقدمة الخاصة االحتياجات لذوي التعليم خدمات على
 يجب التي والخدمات الخاصة االحتياجات ذوي تعليم رنامجب هو ما الوثيقة هذهتبّين  :)IEP( الفردي التعليمبرنامج  •

 .طفلك عليها يحصل أن
 .المدرسة في ابنك سير آيفية التقارير هذهتشرح  :التقّدم تقارير/التقاريربطاقات  •
 الخاصة االحتياجات لذوي تعليم خدمات على يحصل لطفل آوالد حقوقك الوثيقة هذهتوضح  :اإلجرائية الحمايةإشعار  •

 .  لها يحصل أن له جوزي أو
 بمدينة التعليم إدارة وبين بينك") وساطة/صلح جلسة ("اجتماع بعد تعقد قانونية اتفاقيةوهي  :وساطة/صلحاتفاقية  •

 .  لطفلك الخاصة االحتياجات ذوي تعليم برنامج حول االتفاق عدم لحل التوصل آيفية وتشرح ،)DOE (نيويورك
بينك وبين إدارة التعليم بمدينة ") جلسة توصل لحل("ة قانونية تعقد خالل اجتماع وهي اتفاقي : اتفاقية التوصل لحل •

توضح االتفاقية آيفية توصلك لحل خالف  .والتي يمكن أن تتم قبل بدء جلسة االستماع المحايدة) DOE(نيويورك 
 . حول برنامج التعليم لذوي االحتياجات الخاصة المتعّلق بطفلك

 حول) DOE (نيويورك بمدينة التعليم إدارة وبين بينك التفاق التوصل عدم حالفي  :محايدةال االستماع جلسةقرار  •
 جلسة أو لحل توصل جلسة في التفاق التوصل وعدم( المتعّلق بطفلك الخاصة االحتياجات لذوي التعليم برنامج



 القرار يتخذ والذي محايدةال االستماع جلسات مسؤول لدى محايدة استماع لجلسة قضيتك تقديم يمكن ،)وساطة/صلح
وهذا  ).DOE (نيويورك بمدينة التعليم إدارة من عليها الحصول لطفلك يحق التي والخدمات البرامج ماهية حول
 .المحايدة االستماع جلسة بعد المحايدة االستماع جلسات مسؤول يصدره خطي قرار

 
 

 
 الترجمة الشفوية

 
   :  بلغتك األساسية في الحاالت التاليةلك الحق في الحصول على مترجم شفوي طليق

 
 االحتياجات لذوي التعليم برنامج ومراجعة ومناقشة إلعداد يهدفاجتماع :)IEP (الفردي التعليم برنامجاجتماع  •

. (IEP)الفردي  التعليم برنامج والمسّمى بطفلك، المتعّلق الخاصة
 لطفلك )IEP(الفردي  التعليم برنامج لمراجعةماع اجت ):CSE (الخاصة االحتياجات لذوي التعليم مجلسمراجعة  •

 التعليم إدارة من جزء هو الخاصة االحتياجات لذوي التعليممجلس   .الخاصة االحتياجات لذوي التعليم مجلس مع
   .الخاصة االحتياجات لذوي التعليم عن المسؤول وهو) DOE (نيويورك بمدينة

 شخص مع المدرسة أو) CSE (الخاصة االحتياجات لذوي لتعليما ومجلس أنتاجتماعك  :الوساطة/الصلحجلسة  •
 . بطفلك المتعّلق الخاصة االحتياجات لذوي التعليم برنامج حول الخالفات حل على يساعد متحيز غير

 االستماع جلسة قبل يجري) CSE (الخاصة االحتياجات لذوي التعليم مجلس وبين بينكاجتماع  :لحل للتوصلجلسة  •
 .بطفلك المتعّلق الخاصة االحتياجات لذوي التعليم برنامج على االتفاق محاولة يمكنك حيث المحايدة

 االحتياجات لذوي التعليم مجلس مع التفاق تتوصل ال عندما استماع جلسة عقديتم  :المحايدة االستماعجلسات  •
 على قضيتك طرح فيها يتم حيث بطفلك المتعّلق الخاصة االحتياجات لذوي التعليم برنامج على) CSE (الخاصة
 لطفلك يحق وخدمات برامج أي حول النهائي القرار يتخذ آالقاضي يشخص وهو المحايدة، االستماع جلسات مسؤول
   . عليها الحصول

 
 

  حقوق إضافية
 

 حول اتمعلوم على الوثائق هذه تحتويوقد  .المدينة في اآلباء جميع إلى ترسل والتي المترجمة الوثائق على الحصول لكيحق 
 تصلك أن يجب لذلك،وباإلضافة  . المدرسة في الطفل نجاح قياس وآيفية لديها بطلب والتقدم المدرسة واختيار طفلك تسجيل

 عموم اجتماعات في شفوي مترجم على الحصول في الحق لكآما  .طفلك وانضباط وسالمة بسلوك متعلقة مترجمة معلومات
 مجلس اجتماعات المدينة؛ لعموم اإلنجليزية اللغة لمتعلمي اآلباء اجتماعات التعليمية؛ السياسات هيئة اجتماعات مثل المدينة،
 خدمات على الحصول لك يحقآما   .المرآزية المكاتب تنظمها التي األخرى اآلباء واجتماعات المدينة؛ عموم/المحلي التعليم

 .طفلك مدرسة في عقدها جريي التي (PTA) والمعلمين اآلباء جمعية اجتماعات في الشفوية الترجمة
 
 

 !آن فاعًال
 

. الخدمات تلك تقديم فيها تطلب لها رسالة إرسال يمكنك فإنه الترجمة، خدمات لك تقّدم طفلك فيها يدرس التي المدرسة تكن لمإذا 
  مع االتصال الرجاء هذه، المعلومات ورقة أو الرسالة هذه حول أسئلة أي لديك آانتإذا  

New York Lawyers for the Public Interest 4664-244 (212) على الرقم  
  أو

Advocates for Children of New York 9521-822 (212). على الرقم   
 

بترجمة الوثائق التي تطلبها، فيمكنك تقديم شكوى عبر االتصال مع ) DOE(إذا لم تقم المدرسة أو إدارة التعليم بمدينة نيويورك 
 أو بإرسال رسالة شكواك إلى المكتب على رقم 2323-374 (212) على الرقم (OFEA) والدفاع مكتب مشارآة العائلة

  .0138-374 (212)الفاآس 
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