
 (HISD)المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن

 التعليم الخاص 
 أولياء األمور  -إجتماع وقمة 

 

 

( أن تدعوك إلى إجتماع ومؤتمرقمة التعليم الخاص آلولياء األمورالذي  سيعمل فية HISDالمنطقة التعليمية ) تود

كاء األمورأن يكونوا شرالمتخصصون في التعليم الخاص معك لدعم عائلتك وتعلم طفلك.  نود أن نمكن جميع أولياء 

 .في دعم صوت مستقبل أبنائهم

 

 النشاط الصباحي: قمة أولياء األمور 

، والتحدث  وغيرهما على العمل وعملية التعليم الخاص جلسات حول الصحة ومهارات الدراسة والتدريبالحضور 

 مع الموظفين اإلداريين والتمتع بالطعام ورعاية األطفال.

األمورإختيارالمواضيع ذات اإلهتمام أوتلك التي يمكن أن تساعدهم في دعم تعلم أطفالهم وتعزيز لقد طلبنا من أولياء 

ونحن إستمعنا. سيقدم المحترفون عروض تفاعلية وتركزعلى الموضوعات التالية التي حددها   ستجابوإ دمعرفتهم.  لق

 :أولياء األمور

  .خاصعمليات التعليم الو( IEPفهم برنامج التعليم الفردي) .1

 .دعم تحصيل الطالب .2

 دعم العالقة الصحية بين الوالدين والطالب. .3

 خدمات التحّول .4

 

 نشاط بعد الظهر: قمة أولياء األمور  

جتماع المفتوح سيتم مناقشة المعلومات حول التعليم الخاص في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في إلخالل هذا ا

ي فمتوفرة عن الخدمات ال يرجى اإلنضمام إلينا للحصول على مستجدات العمل وعرض تقديمي . (HISD)هيوستن

 خالتهم.ا( يليها لقاء حيث يمكن ألولياء األمورمن طرح األسئلة والمشاركة في مد HISDالمنطقة التعليمية )

 (: HISD)ي المنطقة التعليميةفسيكون هناك طرق متعددة ألولياء األمورلتقديم األسئلة حول خدمات التعليم الخاص 

 .طرح السؤال في فترة اإلجتماع المفتوحإ .1

 (.Hattie Mae White Lobbyفي قاعة مركز) لحاسوبإرسل سؤالك إلكترونيا عن طريق محطات ا .2

أو قم بزيارة  SpEdSupportingParents@houstonisd.orgالبريد اإللكتروني:   .3

HoustonISD.org/SpecialEducation رسل سؤالك إلكترونياً. إو 

 :ستخدام الخيارات التاليةإالتعليم الخاص بعلى تعليق البطاقة  إرسل .4

 ب إلى مكت إعادتها ثم   ومنمألها إو اطلب من مدرستك الحصول على بطاقة تعليقات التعليم الخاص

 .مدرستك

  ًزيارة موقعمن خالل   إلكترونيا  HoustonISD.org / SpecialEducation 

 عليق عبرالبريد.التتصال بمكتب المدرسة الرئيسي لطلب إرسال بطاقة إلا 
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 صوتك إلتزامنا 
 التعليم الخاص  -إجتماع وقمة أولياء األمور

 الى التاسعة صباحاً : من الساعة الساعة السابعة والنصف التسجيل

 الساعة التاسعة صباحاً الى الثالثه بعد الظهر العروض التقديمية: من

 

  2112نيسان )أبريل(  22السبت 

 Hattie Mae White Education Support Center  

4411 West 18th St . 

Houston, TX 77092 

 SpEdSupportingParents@houstonisd.org: تصالإلا يرجى للمساعدة


