
 
 
 

 لطالب ذوي اإلعاقةا
  
  

 :عھمةمدرسة الال تقدم

من ،  المشتبھ فیھا ذوي اإلعاقة تقییم لجمیع األطفال •
 21 والدة حتى سنسن ال

الذین تتراوح  اإلعاقة مع األطفال جمیعل  التعلیم •
 سنوات 21إلى  3من  أعمارھم

  
  عندما یتم إخطار موظفي المدرسة بالطفل المشتبھ بإصابتھ    
 :بإعاقة   

بوالدي الطفل وإبالغھما بحقوقھما ، وفًقا لما  یتم االتصال •
،  (IDEIA 2004) یقتضیھ قانون تحسین تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة

وقانون والیة أوھایو المنقح ، ومعاییر التشغیل التابعة لمجلس الدولة 
 .للتعلیم لمدارس أوھایو التي تخدم األطفال ذوي اإلعاقة

المعلومات  الترتیبات الالزمة لمراجعة جمیعیتم اتخاذ  •
 . المشتبھ فیھا باإلعاقة والوثائق المتعلقة

  
  

م لیشتبھ في وجود العجز وطفل عن تعرف  كنت إذا
  خدمھ، أخبر الموظفین فيیوفر أي 

أو اتصل بقسم خدمات الطالب  الطفل مدرسة
 .CPS  ،(513) 363-0280 في

حملة توعیة مكثفة وفًقا لمتطلبات قانون تحسین تنظم مدارس سینسیناتي العامة 
، والقانون اإلداري لوالیة أوھایو  (IDEIA 2004) تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة

، والمدونة المنقحة لوالیة أوھایو ، ومعاییر التشغیل للوكاالت التعلیمیة في 
 .أوھایو التي تخدم األطفال ذوي اإلعاقة

  
التعرف على األطفال  العامة ووزارة التعلیم في أوھایوتحاول المناطق التعلیمیة 

، والذین قد یحتاجون إلى تعلیم  21الوالدة وحتى سن سن  ذوي اإلعاقة ، من 
 .خاص والخدمات ذات الصلة

  
، تعني العجز شرط تأسیس المعروف أن یؤدي 3وبالنسبة لألطفال الوالدة وحتى سن 

 وثقة.إما تأخر في النمو أو تأخر في النمو م
  

سنوات ، تعني اإلعاقة أن  5و  3بالنسبة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
 :من المجاالت التنمویة التالیة أو أكثر واحد الطفل یعاني من عجز موثق في

 التواصل •
 رؤیةال •
 سمعال •
 الحركیة المھارات •
 العاطفي / السلوك االجتماعي األداء •
 مساعدة الذاتیةلل مھاراتال •
 المعرفيالتطور  •

  
بالنسبة لألطفال في سن المدرسة ، تعني اإلعاقة أن الطفل قد تم تحدیده على 

 :من الحاالت التالیة واحد أو أكثر أنھ یعاني من
 توحدال •
 والعمى مالصم •
 )الصمم ضعف السمع (بما في ذلك •
 إعاقات متعددة •
 ضعف العظام •
 الصحة األخرى ضعف •
 صعوبات التعلم المحددة •
 أو ضعف اللغة النطق/ •
 إصابات في الدماغ •
 )العمى ضعف البصر (بما في ذلك •
 اإلعاقات الذھنیة •
 عاطفي اضطراب •
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