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أولياء األمور ومقدمي الرعاية 

دليل الموارد 

(HISD)لمساعدة العائالت على التنقل بين خدمات وموارد التعليم الخاص في المنطقة التعليمية

(HISD)مرحباً بكم في المنطقة التعليمية

نسعى بكل جٍد لخلق ثقافة مشاركة وتمكين أولياء األمور وخاصة 

بين أولياء أمور الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة وتقع على عاتقنا 

ة في مسؤولية توفير بيئة تشعرون فيها كأولياء أمور بالتمكين والثق

التنقل في موارد وعمليات التعليم الخاص  لتقديم الخدمات المناسبة 

.طفالكمأل
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الخاص مؤهالً أو قد يكون مؤهالً لتلقي خدمات التعليم( طالب)أن الغرض من هذا الدليل أنة مصمم ألولياء األمورالذين لديهم طالب 

لتمكين أولياء األمور من (  (OSES)لقد تم تطوير هذه األداة من قبل مكتب خدمات التعليم الخاص (. HISD)في المطقة التعليمية

المشاركة وكشركاء ، نشجعكم على. المشاركة بنشاط في عملية التعليم الخاص مع قادة المدرسة والمعلمين ومقدمي الخدمات اآلخرين

الكاملة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتعليم طفلك

مقدمه

المهمة

تتمثل مهمة مكتب خدمات التعليم الخاص في تقديم الدعم 
والتوجيه ألولياء األمور والمعلمين وقادة المدارس وغيرهم 

من أصحاب العالقة الذين يحسنّون نتائج الطالب بشكل 
مباشر بإزالة الحواجز ورفع التوقعات بالنسبة للطالب ذوي

اإلحتياجات الخاصة

الرؤيا

أن رؤية مكتب خدمات التعليم الخاص تتمثل في حصول 
ح الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة على تعليم إستثنائي يسم
لهم بتحقيق أعلى مستوياتهم والوصول إلى أكبر إمكاناتهم 

. كمواطنين مهتمين ومسؤولين ومستقلين
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HISD Office of Special Education Services 
REMOVING BARRIERS, RAISING EXPECTATIONS.  

تصنيفات األهلية 

(AU) التوحد (OI)ضعف العظام (TBI)إصابات في الدماغ

(DHH) ضعف السمع/ الصم  (OHI)إعاقة صحية أخرى (VI)مشاكل البصر

(DB)الصمم والعمى (SLD) صعوبات التعلم المحددة (ID)اإلعاقة الذهنية

(ED)االضطراب العاطفي  (SI) اضطراب الكالم (MD)اإلعاقات المتعددة

(NCEC) الطفولة المبكرة الغيرمصنفة 

:يرجى زيارة. لمزيد من المعلومات حول تصنيفات اإلعاقة

https://childfindtx.tea.texas.gov/eval-disability-criteria.html

https://childfindtx.tea.texas.gov/eval-disability-criteria.html


المختصرات

المصطلحات الشائعة المستخدمة في التعليم الخاص 
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ABA تحليل السلوك التطبيقي

AU التوحد 

ARD القبول والمراجعة والفصل

ASD إضطراب طيف التوحد  

BASC نظام تقييم سلوك األطفال

BSIP خطة دعم السلوك والتدخل

CBI التعليم القائم على المجتمع

CBVI التعليم المهني المجتمعي

DB الصمم والعمى

DHH ضعف السمع/ الصم 

EI التدخل الُمبكر

ED االضطراب العاطفي

EL متعلمي اللغة اإلنجليزية

ESY السنة الدراسية الممددة

FAPE التعليم العام المجاني المناسب

FBA تقييم السلوك الوظيفي

FERPA قانون خصوصية سجالت التعليم الفيدرالي

FIIE التقييم األولي والفردي الكامل

FIE التقييم الفردي الكامل

IAT فريق مساعدة التدخل

ID اإلعاقة الذهنية

IEE تقويم التعليم المستقل

IEP برنامج التعليم الفردي

IFSP خطة خدمة األسرة الفردية

LEA وكالة التعليم المحلية

LRE البيئة األقل تقييداً 

MD اإلعاقات المتعددة

NCEC الطفولة المبكرة غير الفئوية

OI (OI) ضعف العظام

OHI إعاقات صحية أخرى

O & M التوجيه والتنقل

OCR مكتب الحقوق المدنية

OHI إعاقات صحية أخرى

OSES لخمات التعليم الخاص ( HISD)مكتب المنطقة التعليمية 

OSP
للسكانذوي الحاجة ( HISD)مكتب المنطقة التعليمية 

الخاصة

OT المعالج/ العالج المهني 

PLAAFP المستويات الحالية للتحصيل األكاديمي واألداء الوظيفي

PT المعالج الطبيعي

PWN إشعار خطي ُمسبق

RTI اإلجابة على التدخل

SBEC شهادة مجلس الوالية للمعلمين

SDI تعليمات مصممة خصيصا  

SLD صعوبات التعلم الُمحددة

SLP أخصائي أمراض النطق واللغة

SI إضطراب الكالم

TAC قانون والية تكساس اإلداري

TEA وكالة تعليم تكساس

TDLP خطة التعلم عن بُعد المؤقتة

TBI اإلصابات في الدماغ

VI مشاكل البصر 



:(التحديد)الطفلعنالبحث

المطلوب منها تحديد وتقييم األطفال الذين قد يحتاجون إلى ( (LEA)أن المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن هي وكالة تعليمية محلية 

ول على معلومات إذا كنت مهتماً بأن طفاًل ما قد يكون لديه إعاقة فإتصل بمدرستك التابعة بالمنزل للحص. التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة

 :اضغط فوق الرابط  التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول أختبار طفلك. إضافية حول العملية

https://www.houstonisd.org/Page/167796

ة عبارة عن مجموعة من المعلمين المحترفين ذوي التدريب والخبرة المتنوعة الذين يجتمعون لمناقش((IAT)فريق مساعدة التدخل أن (:(IAT)فريق مساعدة التدخل 

.وبدء التدخالت للطالب الذين يحتاجون إلى المساعدة والخدمات الفردية

.للنظر في الطلب( IAT)أو تقييم التعليم الخاص يجب على المدرسة أن تعقد أوالً إجتماعاً لفريق مساعدة التدخل 504عندما يطلب أحد الوالدين من القسم •

:بمراجعة البيانات ذات الصلة لتحديد اإلجراء األنسب(IAT)سوف يقوم فريق مساعدة التدخل •

تنفيذ خطة مساعدة التدخل المكثف•

اإلحالةإ504المادة •

إحالة التعليم الخاص•

القسم )سبة هو رفض الطلب بناًء على الوثائق ، فسيتم تقديم إشعارالرفض والوثائق والضمانات اإلجرائية المناإذا كان قرار فريق مساعدة التدخل: إشعار الرفض•

الخاصة بالمنطقة إضغط على الرابط التالي  للحصول على معلومات مفصلة حول عملية فريق مساعدة التدخل. إلى ولي األمر( أو التعليم الخاص504

(HISD)التعليمية

https://www.houstonisd.org/Page/137095

عملية التقييم 
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التقييم؟عمليةتبدأأينمن

ً أوحاجةالتقييمكانإذا ً الطالبفيهايحضرالتيالمدرسةفيإماتكونالتقييماتلجميعالبدايةنقطةفإنمطلوبا عنوانعلىبناءً )صهالمخصالمدرسةأوحاليا

.(المنزل

:مالحظة حول األطفال بعمر ثالث سنوات

.ة لكوكان الطفل يبلغ من العمر ثالث سنوات ، فيرجى اإلتصال بالمدرسة المخصص(  الكالم)ذا كنت تشك في أن طفلك بحاجة إلى خدمات النطق•

.نسيُطلب منك تسجيل طفلك بالوثائق المحددة مثل شهادة الميالد وفاتورة الخدمات باسم احد الوالدين وإثبات اإلقامة وتحديد هوية الوالدي•

.  يوماً دراسياً من طلبك15لتحديد موعد إلجتماع الموافقة في غضون (  (IATالتدخل/ عند التسجيل سيتصل بك رئيس فريق المساعدة التعليمية الخاصة •

.للحصول على المساعدةChildFind@HoustonISD.orgإلىيمكنك أيًضا إرسال بريد إلكتروني 

https://www.houstonisd.org/Page/167796
https://www.houstonisd.org/Page/137095
mailto:إلىChildFind@HoustonISD.org


EVALUATION PROCESS
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لتقييمات واإلختبارات الخاصةا

ة تقييم واألهليأن الطالب الذين يدرسون في مدارس خاصة وتقع داخل حدود المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن مؤهلون لإلحالة وال

.بغض النظرعن منطقة إقامة الطفلللحصول على تعليم خاص 

ليم الخاصبالنسبة للطالب الملتحقين حالياً بمدرسة خاصة يجب على مصدر اإلحالة أن يطلب تقييماً من خالل مكتب خدمات التع•

(OSES)  (إستمارة)عن طريق تقديم طلب التقييم للطالب  المسجلين من قبل أبائهم  في مدارس خاصة

للنظر في طلبك والرد عليك (IAT)بدعوة فريق مساعدة التدخل( HISD)سيقوم مسؤول اإلتصال بالمدراس الخاصة في المنطقة التعليمية•

ً 15في غضون  .  يوماً دراسيا

ليم بمراجعة البيانات المتاحة ذات الصلة لتحديد اإلجراء األنسب وهو اإلحالة الرسمية للتع( IAT)سيقوم فريق مساعدة التدخل •

.الخاص

الوثائق هو رفض الطلب بناًء على الوثائق فسيتم تقديم إشعارالرفض و( IAT)إذا كان قرار فريق مساعدة التدخل : إشعار الرفض•

.إلى ولي األمر( أو التعليم الخاص504القسم )المقابلة والضمانات اإلجرائية المناسبة 

جراء تقييم أولي إذا اقترح فريق مساعدة التدخل إ. ستنظراللجنة في البيانات التي تدعم طلبك خالل إجتماع فريق مساعدة التدخل•

.سيطلب منك مدير حالة التقييم الموافقة رسمياً على التقييم

(.  HISD)ةإضغط على الرابط التالي  للحصول على معلومات مفصلة حول عملية فريق مساعدة التدخل الخاصة بالمنطقة التعليمي•

https://www.houstonisd.org/Page/137095

اء تقييم طلب التقييم األولي  فستتلقى شرحاً عن سبب رفض فريق مساعدة التدخل إجر( IAT)فريق مساعدة التدخل إذا رفض •

ائية أولي إشعار الرفض مع المعلومات التي تم إستخدامها كأساس للقرار  باإلضافة إلى نسخة من إشعار الضمانات اإلجر

.واإلشعارالمسبق برفض التقييم

لمزيد من المعلومات حول التسجيل في المدارس الخاصةعلى ارجاء الضغط على الرابط أدناه للحصول يسجالً في مدرسة خاصة إذا كان طفلك مُ 

https://www.houstonisd.org/Page/137095 
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أداة مفيدة ألولياء األمور 

لإلستعداد إلجتماع لجنة 

القبول والمراجعة 

واالفصل 
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ARD (القبول والمراجعة والفصل)  عملية

:تم الحصول على هذه المعلومات من

https://childfindtx.tea.texas.gov/ARD_committee.html

عضوية لجنة القبول والمراجعة والفصل

هي الفريق الذي يجتمع  (ARD)أن لجنة القبول والمراجعة والفصل

ولتطوير (FIE)لتقييم الفردي الكاملللتحديد األهلية بناًء على تقرير 

.إن أمكنللطفل (IEP)برنامج تعليمي فردي

:يجب أن يضم أعضاء لجنة القبول والمراجعة والفصل ما يلي

ً / الوالد • ولي األمر قانونا

الي المسؤول بشكل مث( على األقل واحد)معلم التعليم العادي •

.عن تنفيذ جزء من برنامج التعليم الفردي

معلم التعليم الخاص أو مقدم الطفل•

ممثل المدرسة•

تقييمالشخص الذي يمكنه تفسيراآلثارالتعليمية لنتائج ال•

ً إذا كان ذلك مناسب)الطفل / الطالب • (ا

(بناًء على إعاقة الطالب واحتياجاته)عضاء إضافيون أ•

دليل اولياء األمور لعملية القبول والمراجعة والفصل

https://childfindtx.tea.texas.gov/child_find_resources.html

إستجابة للمتطلبات الواردة في  (TEA)تم تطويرهذا الدليل من قبل القيادة على مستوى الوالية لفريق مشروع اإلطارالقانوني ووكالة تعليم تكساس

ل على لطفل مؤهل أو قد يكون مؤهالً للحصووتم تصميم هذا الدليل ليعطيك بصفتك والداً (. Texas Education Code §26.0081)قانون 

:خدمات التعليم الخاص

فهم أفضل لعملية التعليم الخاص•

الحقوق والمسؤوليات اإلجرائية•

.  لتمكين أولياء األمور للمشاركة الكاملة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتعليم أطفالهم•

• .

مذكرة اإلجراءات الوقائية

https://childfindtx.tea.texas.gov/child_find_resources.html

اإلحتياجات الخاصة المدارس بتزويد أولياء أمور ألطفال ذوي2004بصيغته المعدلة لعام  (IDEA)يطالب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة

.  والئحته التنفيذية (IDEA)بمذكرة تحتوي على شرح كامل لإلجراءات الوقائية  المتوفرة بموجب قانون تعليم األفراد  ذوي اإلحتياجات الخاصة

األحتياجات إلى تلبية متطلبات المذكرة هذه ومساعدة أولياء أمور األطفال ذوي (TEA)تهدف هذة الوثيقة  الصادرة من وكالة تعليم تكساس

(IDEA)على فهم حقوقهم بموجب قانون تعليم األفراد ذوي األحتياجات الخاصة الخاصة 

) ARD )-القبول والمراجعة والفصل عملية 
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https://childfindtx.tea.texas.gov/child_find_resources.html
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تنسيب اللجنة (القبول والمراجعة والفصل)

؟"التنسيب"ماذا يعني 

م إنه  يعني موقع اإلعداد التعليمي الذي يتلقى فيه الطالب برنامج التعلي

.    الفردي

.والذي يتضمن التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة

قرارات التنسيب

34 CFR §300.116

ما لم . عاقيتم تعليم الطفل في المدرسة التي سيلتحق بها إذا كان غير م

بعض يتطلب برنامج التعليم الفردي للطفل ذي اإلحتياجات الخاصة

الترتيبات األخرى

مل على يتم النظر في أي تأثير ضار محت( البيئة األقل تقييداً )عند إختيار 

.الطفل أو على جودة الخدمات التي يحتاجها

فصول ال تتم إزالة الطفل ذواإلحتياجات الخاصة من التعليم في ال

الزمة في الدراسية العادية المناسبة لسنه بمجرد سبب التعديالت ال

.مناهج التعليم العام

.يجب النظر في بدائل التنسيب لضمان تقديم الخدمات في البيئة األقل تقييداً 

.يجب أن تبدأ قرارات التنسيب بفصل التعليم العام مع أو بدون المساعدات والخدمات التكميلية

م بيئة أقل تقييداً حتى مع يمكن وضع الطالب في بيئة أكثر تقييداً فقط عندما تخلص لجنة القبول والمراجعة والفصل أن التعلي
.الدعم والخدمات المناسبة واليمكن تحقيقه بشكل مرض

ب الذي لجنة القبول والمراجعة والفصل هي المسؤولة عن تحديد إحتياجات الطالب والمكان المناس
يمكن تلبية هذه اإلحتياجات

قرارات التنسيب للجنة القبول والمراجعة والفصل 

10

لتعليمية تُحدد لجنة القبول والمراجعة والفصل المكانة ا

:الطالب/ للطفل 

تُحدد سنويا على األقل• 

الخاص بالطفلعلى أساس برنامج التعليم الفردي• 

يقع في أقرب مكان لمحل اإلقامة األساس للطفل• 



سلسلة متصلة من خدمات التعليم الخاص لتلبية إحتياجات الطالب المؤهلين ذوي(HISD)تقدم المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن

هم في ندعو الطالب ذوي ااإلحتياجات الخاصة إلى تلقي تعليم شامل مع أقرانهم من غير ذوي اإلحتياجات الخاصة وندعم. ااإلحتياجات الخاصة

.تعلمهم

ات قة لتلبية اإلحتياجإذا كان طفلك مؤهالً للحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة  فإن فريقاً متعدد التخصصات  سيقرر معك أفضل طري

.والطالب( المعلمين)وسيشمل هذا الفريق مدير المدرسة والوالدين أو ولي األمر وموظفي التقييم والمعلم . الفردية لطفلك

الصلة ة والخدمات ذات سيقوم الفريق بمراجعة معلومات التقييم  ومناقشة األهلية للتعليم الخاص  وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تعليمات متخصص

لخاص  إذا قرر الفريق أن طفلك مؤهل للحصول على خدمات التعليم ا. مثل عالج النطق ، والعالج الوظيفي والعالج الطبيعي  أو االستشارة

فسيعملون معك لتطوير برنامج التعليم الفردي

الخدمات المتخصصة

إكتشف

ECSE (formerly PALS)
التعليم الخاص للطفولة المبكرة

SLL
مهارات التعلم والعيش

PSI
اعداد الطالب اإلعتماد على النفس

SLC-ALT
ي المنظم

التعلم الصف 

SLC-TREK
ي المنظم

التعلم الصف 

BSC
ي 
دعم السلوك الصف 

أمان
نهدف اىل التمي   بنجاح 

18+

RDSPD
ي المنطقة

نامج المدرسي النهاري اللصم ف  الير

SOAR
فرص الطالب إلعادة التوجيه البديل

عالج النطق

استمرارية خدمات التعليم الخاص
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بناء التعلم في الفصول الدراسية

(SLC-TREK/Standard)  المنهاج القياسي

أن الغرض من هذا التنسيب هو تقديم الخدمات للطالب المؤهلين 

وحد  للحصول على خدمات التعليم الخاص  في مجال اإلعاقة في الت

لوك ان  س.  في المناهج القياسية والتي تتطلب بيئة منظمة للغاية

سيب هذا التن. الطالب من خالل التوثيق  يعيق الوصل الى التعليم

درة أن التمكن الموثق لق.  المحدد بوقت ومقترن بإعداد للتضمين

عداد الطالب إلثبات رالنجاح في وضع التضمين  ال يعد شرًطا إل

يركز هذا اإلعداد على معالجة التداخل اإلجتماعي (.   SLC)معايير 

ات والحسي وا؛حتياجات العاطفية ، باإلضافة إلى تعليم سلوكي

.الإلستبدال اإليجابية لتمكين الطالب من النجاح

بناء التعلم في الفصول الدراسية

(SLC-ALT) المنهاج البديل

ان الغرض من هذا التنسيب هو تقديم الخدمات للطالب المؤهلين

اصة للحصول على خدمات التعليم الخاص في ظل ظروف اإلعاقة الخ

ئة يحتاج الطالب في هذا اإلعداد إلى بي. باإلعاقة الذهنية والتوحد

منظمة للغاية يركز هذا اإلعداد على معالجة التكامل االجتماعي 

ات اإلستبدال والحسي واإلحتياجات العاطفية باإلضافة إلى تعليم سلوكي

للطالب سيسمح النجاح الُموثق. اإليجابية لتمكين الطالب من النجاح

.(SLL)باالندماج الكامل في إعداد مهارات التعلم والحياة 

مهارات التعلم  والحياة

 (SLL)المناهج البديلة

أن الغرض من هذا التنسيب هو تقديم الخدمات للطالب المؤهلين 

ن للحصول على خدمات التعليم الخاص ضمن فئة الذين يعانون م

ً 22-6إعاقات ذهنية متوسطة إلى شديدة تتراوح أعمارهم بين  .  عاما

يركز هذا اإلعداد على معالجة . يحتاج الطالب إلى دعم محدود

الب إلى يحتاج الط. المهارات اإلجتماعية والعاطفية والوظيفية األساسية

منهج بديل يسمح لهم بالوصول إلى المنهج العام من خالل المهارات

.األساسية

مهارات التحضير لإلستقاللية

(PSI)المناهج البديلة 

أن الغرض من هذا التنسيب هو تقديم الخدمات للطالب المؤهلين

عددة للحصول على خدمات التعليم الخاص ضمن فئة اإلعاقات المت

يتطلب:  عاماً  والتي تتطلب دعماً واسع النطاق22-6من سن 

ك رعاية مستوى عاٍل من الدعم لجميع أنشطة الحياة اليومية بما في ذل

يركز هذا اإلعداد على معالجة المهارات . تمريضية شاملة

لى منهج يحتاج الطالب إ. اإلجتماعية والعاطفية والوظيفية األساسية

بديل يسمح لهم بالوصول إلى المنهج العام من خالل المهارات 

.األساسية

المنهج القياسي -(BSC)دعم السلوك في الفصول الدراسية

أو /أن الغرض من هذا التنسيب هو تزويد الطالب المؤهلين للحصول على خدمات التعليم الخاص ضمن العجز العاطفي والسلوكي و 

ة ويركزعلى هذا إعداد محدود زمنياً ويتم تحديده من خالل إتقان الطالب ألهدافه السلوكي. اإلجتماعي المرتبط مباشرة بإعاقة عقلية أو عاطفية

ة ي المناهج الدراسيتلبية اإلحتياجات اإلجتماعية والعاطفية  باإلضافة إلى تعليم سلوكيات اإلستبدال اإليجابية لتمكين الطالب من النجاح ف

(40)للطالب باالندماج الكامل في إعداد التضمينسيسمح النجاح الُموثق . القياسية

ً ( PALS)والمسمى ( ECSE)التعليم الخاص للطفولة الُمبكرة  سابقا

يتطلب تنسيب المنطقة التعليمية

سنوات مع أهلية ُموثقة وموافقة 6الى 3الذين تتراوح أعمارهم بين ( PK-K-التمهيدي والروضة)الفصل الدراسي للطالب المنطوين على أنفسهم 

لروضة عندما يكونون الفصل دراسي في  ايحضر الطالب دروساً إضافية في فصول رياض األطفال  وقد يبدأون . على تنسيب المنطقة التعليمية
.في سن الخامسة

وصف البرامج المتخصصة
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إكتشف

.يدعم الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين ثالثة و خممس سنوات في التعليم العام قبل رياض األطفال

((PSIمهارات التحضير لإلستقاللية 

تم تصميم هذه الخدمة المتخصصة لدعم إحتياجات الطالب ذوي اإلعاقات

وتشمل اإلعاقات الحسية واإلدراكية المتوسطة إلى الشديدة ،. المتعددة

.وإعاقات التواصل المتوسطة إلى الشديدة  واإلحتياجات الطبية المهمه

برنامج المدرسة اإلقليمية للصم 

يقدم تعليم مصمم خصيصاً ودعم تكنولوجي مثل األجهزة المساعدة 

ة للوصول إلى المنهج القياسي للطالب الذين يعانون من إعاقات سمعي

كبيرة بما في ذلك الصمم

(الكالم)عالج النطق

لفصل قبل اإلحالة يجب مراعاة الطالب الذين يعانون من صعوبات لغوية في ا

الطالب مثل الدراسي في التعليم العام فيما يتعلق بخدمات الدعم المتاحة لجميع
.أو خدمات الدعم األخرى/ أو الخدمات العالجية و / البرامج التعليمية و 

م العام بعد إذا إستمر الطالب في مواجهة صعوبة في الفصل الدراسي في التعلي
إحالة الطالب إلجراء  (IAT)تقديم التدخالت   يجب على فريق مساعدة التدخل

.تقييم أولي فردي كامل

غة بإستخدام أو الل/ يتم تقييم الطالب الذين يشتبه بأ لديهمإعاقات في الكالم و

د أو معتم/ مجموعة شاملة للنطق ويتم إجراؤها بواسطة متخصص مرخص و 

الج قد يحمل بعض المهنيين شهادات ع. كأخصائي في أمراض النطق واللغة
.وكالة  تعليم تكساسالنطق والسمع كما سبق منحها من قبل 

ق أهداف يجب أن تركز طريقة تقديم الخدمة واألساليب السريرية على تحقي

ديد الطالب أو اللغة في برنامج التعليم الفردي للطفل عندما يتم تح/ الكالم و 

ب تقديم ويتم تقديم هذه الخدمات بإستخدام  إسلو. مؤهاًل لخدمات النطق واللغة
:يةالخدمة مباشرةً ، وقد تستهدف مجاالً واحداً أو أكثر من المجاالت التال

.نطق غير طبيعي ألصوات الكالم-النطق
/ عف المعدل التدفق غير الطبيعي للتعبير اللفظي الذي يتميز بض-لتأتأةا

.اإليقاع
أو مكتوب/ أو إستخدام نظام منطوق / ضعف أو تأخر تطوير الفهم و -اللغة

.نظام رمزي آخر
/ النغمة و الغياب أو النطق غير الطبيعي للجودة الصوتية والنبرة و-لصوتا

أو الرنين

(SOAR)فرص الطالب إلعادة التوجيه البديل

عبارة عن سلسلة متصلة من خيارات التنسيب للطالب 

ذوي اإلحتياجات الخاصة التي  تحددها لجنة القبول 

والمراجعة والفصل وبان التعليم الفردي والخدمات ذات 

.الصلة بالطالب ال يمكن توفير داخل المنطقة التعليمية

نهدف الى التميز بنجاح  

ز يقدم تعليم مصمم خصيصاً للطالب الذين يعانون من عج

عاقة عاطفي وسلوكي وإجتماعي يرتبط ارتباطاً مباشراً باإل

التي تعالج أوجه القصور في المهارات في المجاالت 

.العاطفية في بيئة التعليم العام/ اإلجتماعية 

وصف البامج المتخصصة
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اإلنتقال

ية ومن المدرسة دائينتقل الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة خالل حياتهم المهنية في المدرسة من صف إلى صف خر ومن برامج الطفولة المبكرة إلى المدرسة اإلبت

اإلنتقال عبارة عن مجموعة  متواصلة من األنشطة التي. اإلبتدائية إلى المتوسطة ومن المدرسة المتوسط إلى الثانوية أو من المدرسة الثانوية إلى الكلية والتوظيف

لب إكتساب مهارات يتطتشمل التدريس والخدمات ذات الصلة والخبرات المجتمعية وتطويرالعمالة وغيرها من األهداف المعيشية للبالغين بعد المدرسة وعند الحاجة 

: معلومات إضافية  للوصول اليها ضمن صفحة الموارد. الحياة اليومية والتقييم المهني والوظيفي

https://www.houstonisd.org/Page/63845

متى يجب على أولياء األمور البدء في التخطيط لعملية اإلنتقال؟

عاماً أو أقل إذا تم تحديد ذلك من قبل لجنة القبول 14عندما يبلغ طفلك . يمكن أن تبدأ مناقشة اإلنتقال من المدرسة إلى العمل والكلية في أي وقت أثناء تعليم الطالب

. تبدأ المنطقة التعليمية في معالجة عملية اإلنتقال رسميًا  من خالل عملية  التعليم الفردي. والمراجعة والفصل

:إضغط على الرابط للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات اإلنتقال

: https://www.houstonisd.org/Page/63845

اإلنتقال

مدرب اإلنتقال المدرسة

Armanda Mollet Energized MS, E-STEM W./Cent.MS, E-STEM W./Cent.HS, Lamar HS, Long Academy, Project SEARCH- DOW, 

Revere MS, Sharpstown International, Westbriar MS

Michelle Davis Carnegie Vanguard HS, Heights High HSPVA, Lanier MS, LECJ, Westside HS, Wharton, Wilson, Young Women's 

College Prep

Joyce Hobbs Black M, Clifton MS, Garden Oaks, Scarborough HS, TH Rogers, Waltrip HS, Young Scholars

Millie Perez Briar Meadow Charter, Fondren MS, JJAEP, Las Americas, Liberty HS, Pilgrim Academy, Sharpstown HS, Sugar 

Grove, Tanglewood MS, Wisdom HS

Paul Dowling Attucks MS, Energy Institute, Hartman MS, Mount Carmel HS, South Early College, Sterling HS, Thomas MS, 

Woodson, Worthing HS

Gilberto Castillo Chavez HS, East Early College, Flemimg MS, Furr HS, Holland MS, Middle College - Fraga, Ortiz MS, Stevenson 

MS, Texas Connections

Joseph Martinez Baylor College of Medicine Academy at Ryan, Deady MS, Marshall MS, McReynolds MS, Milby HS, Northside HS, 

Rusk, Secondary DAEP

Kay B. Randolph Austin HS, Chrysalis, Cullen MS, DeBakey HS, Eastwood Academy, Edison MS, Navarro MS, Yates HS

Janice Jackson Billy Reagan, Inspired West, Jones Futures Academy, Lawson MS, Madison HS, Welch MS, Westbury HS

Erin Kline Bellaire HS, Challenge Early College, Meyerland MS, Middle College - Gulfton, MIMS, Pershing MS, Pin Oak MS, 

The Rice School

Antoinette Joe Alternative/SOAR, BT Washington HS, Gregory Lincoln, Hamilton MS, High School Ahead, Hogg MS, MC Williams 

MS, North Early College, Wheatley HS

Vivian Schwehm Burbank MS, Fonville MS, HAIS, Harper Alternative/Crossroads, Henry MS, Mickey Leland College Prep, 

Momentum, Sam Houston 

Chino Anyanwu Community Services, Forest Brook MS, Kashmere HS, Key MS, North Forest HS

Carla Samuel 

(HCC Transition)

DeBakey HS (Kay), HEART, HCC Transition, Jordan HS, Project SEARCH- DOW(Amanda), TCHP/Project Search
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الوصاية

يُنظر إليه على أنه قادرعلى ( 18)عندما يبلغ الطالب سن الرشد . عاماً يعتبر الطالب بالغاً في والية تكساس ويتم نقل جميع الحقوق إليه18في سن 

يشبه العقد فيمكن تنفيذه في المحكمة لذلك سيكون ( IEP)وبما أن برنامج التعليم الفردي. إتخاذ خياراته السخصية بما في ذلك إتخاذ خيارات تعليمه

ياجات عاماً مسؤوالًعن التوقيع والموافقة على برنامج التعليم الفردي ويجب على ألولياء األمور والطالب ذوي اإلحت18الطالب البالغ من العمر 

(.مشروع تكساس أوالً . )الخاصة النظر في جميع الخيارات قبل تقريرما إذا كان الطالب مسؤوالً بدرجة كافية عن المهمة

ون المالية إذا لم يكن يتخذ الوصي جميع القرارات في مجاالت مثل الرعاية الصحية واإلسكان والشؤ-استناًدا إلى دليل اإلنتقال والتوظيف في تكساس 

ويتخذ القاضي . طويسمح القانون في الوالية عند الحاجة إليها فق. وأن تعيين وصي هي عملية قانونية تقررها المحكمة.  الطالب قادراً على القيام بذلك

تيار وتقيد الوصاية حرية اإلخ. هذا القرار عندما تكون هناك حالة جسدية أوعقلية تمنع الطالب من إتخاذ قرارات واضحة بشأن الرعاية الذاتية
.وتقريرالمصير وإتخاذ القرار واالستقالل

حول الطالب البالغ ونقل ( HISD)إضغط على الروابط أدناه لمعرفة المزيد حول الموارد المتعلقة بالوصاية واإلنتقال ومعلومات المنطقة التعليمية

:الحقوق
• https://www.houstonisd.org/Page/63845

• https://www.texasprojectfirst.org/node/207

• https://www.houstonisd.org/Page/171750

اإلعفاءات الطبية 

ما هي اإلعفاءات وكيف تعمل؟

للخدمات المنزلية والمجتمعية الطويلةاألمد لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة أو إحتياجات الرعاية الصحية الخاصة(Medicaid)تسمح اإلعفاءات للواليات بإستخدام أموال 

((Navigate Life Texasوفقًا لمادة في . )لمساعدتهم على العيش في المجتمع

(  Navigate Life Texasوفقاً لمادة في )برامج اإلعفاءات الطبية في تكساس 

حالة 200هناك أكثر من . تقدم الدعم المنزلي والمجتمعي لألطفال والبالغين الذين يعانون من ظروف معينة :(CLASS)خدمات دعم الحياة المجتمعية

ً 22ويجب أن تكون الحالة ذات الصلة وقد حدثت قبل أن يبلغ الطفل . ذات صلة  مثل الشلل الدماغي وإنفصام العمود الفقري .عاما
لصمم يقدم خدمات لألطفال والبالغين الصم المكفوفين أو الذين لديهم حالة ذات صلة تؤدي إلى ا:  (DBMD)الصم والمكفوفون ذوي اإلعاقات المتعددة

.والعمى والذين لديهم إعاقة أخرى
أو حالة ذات صلة والذين يعيشون مع  (ID)تقدم الخدمات والدعم لألطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقة ذهنية:  (HCS)الخدمات المنزلية والمجتمعية

.عائالتهم  في منازلهم أو في منازل مجموعة صغيرة بما ال يزيد عن اربعة اشخاص
 ً عاماًأو أقل والذين يعانون من ضعف طبي كبديل 20يقدم  خدمات لألطفال والبالغين الذين تبلغ أعمارهم :  (MDCP)برنامج األطفال المعالين طبيا

.لتلقي الخدمات في منشأة تمريض
STAR+PLUS Home and Community-based Services (HCBS) : إلبقائهم في مجتمعهم وليس في دار 21يقدم خدمات للبالغين فوق سن

.لرعاية المسنين
 (Texas Home Living (TxHmL :يقدم خدمات لألطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقة ذهنية(ID)  أو حالة ذات صلة والذين يعيشون في منزلهم

.أو منزل عائالتهم
عاماً والذين قد يحتاجون بخالف ذلك إلى رعاية 19تقدم خدمات منزلية ومجتمعية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن (: YES)خدمات تمكين الشباب 

.الرعايةنفسية للمرضى الداخليين أو الذين سيتحول آباؤهم إلى حضانة الدولة للحصول على 

Navigateفيلمادةوفقًا)اإلهتماماتقوائمإلىطفلكتضيفكيف Life Texas)قائمةعلىطفلكوضعحولمعلوماتعلىللحصول1-877-438-5658بالرقمإتصل

.األجلطويلةبالخدماتالخاصةاإلهتمامات

إضغط على الرابط للحصول على مزيد من المعلومات حول قائمة اإلهتمامات الخاصة بالخدمات الطويلة األمد

https://www.navigatelifetexas.org/en/insurance-financial-help/texas-medicaid-waiver-programs-for-children-with-disabilities

Click on the link for more information on Texas Medicaid Waivers:

http://medicaidwaiver.org/state/texas.html

الوصاية
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اإلطار العام 

على ال يجوز إستبعاد أي فرد مؤهل من ذوي اإلحتياجات الخاصة في الواليات المتحدة بسبب1973من قانون إعادة التأهيل لعام 504ينص القسم 

20) ية  اإلعاقة من المشاركة أو حرمانه من مزايا أي برنامج أو التعرض للتمييز بموجب أي برنامج أو نشاط  ليتلقى المساعدة  السلطة الفيدرال

USC 794) . 1990يحظر قانون األمريكيين ذوي اإلحتياجات الخاصة لعامADA)  ) لتمييزويضمن تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلحتياجات

التغييرات (ADA)يتضمن النص الحالي لـ. الخاصة في التوظيف وخدمات الحكومة المحلية والوالية وأماكن اإلقامة العامة والمرافق التجارية والنقل

.2009يناير / والذي أصبح سارياً في األول من كانون الثاني( (P.L. 110-325)2008لعام (  ADA)التي أجراها قانون تعديالت 

الطرق

ى يتم تسهيل جميع طلبات أولياء األمور وإحاالت المدرسة للحصول عل. من قبل ولي األمر أو موظفي المدرسة( ADA/504)يمكن إحالة الطالب للحصول على تقييم القسم 

:يجب على الطالب تلبية المعايير التالية(  ADA/504)ليكون مؤهالً بموجب القسم .(IAT)من قبل فريق مساعدة التدخل في المدرسة  (  ADA/504)دعم القسم 

لديك ضعف جسدي أو عقلي يحد بشكل كبير من نشاط أو أكثر من أنشطة الحياة الرئيسية •

أن يكون لديك سجل بمثل هذا الضعف •

يعتبر لديه مثل هذا الضعف•

يمية وغير يمكن تقديم التسهيالت  إذا لزم األمر للتخفيف من ضعف الطالب حتى يتمكن من المشاركة في األنشطة األكاد(   ADA/504)تحديد الطالب مؤهاًل للقسم يتم عند 

موجب معاقاً ليس كافياً في حد ذاته إلطالق إجراءات الحماية ب" يُعتبر"أو " سجل"فإن مجرد أن الطالب لديه 504عند تحديد الحاجة إلى تطوير خطة خدمة القسم . المنهجية

حصول يجب أن يعاني الطالب بالفعل من ضعف يحد بشكل كبير من نشاط الحياة الرئيسي ليحق له ال. (FAPE)التي تتطلب توفير التعليم العام المجاني المناسب504القسم 

.(FAPE)على 

التقييم الزمني

(الموافقة أو ر تقديم سالة بعدم اإلختبار)يوماً دراسياً من الطلب إلى إستجابة ولي األمر للطلب 15▪

30يوماً دراسياً من الموافقة الموقعة  إلى التقييم النهائي45▪

504يوماً دراسياً من التقييم النهائي إلى إجتماع القسم 30▪

حقوق العملية المستحقة

ولي األمر / ق للوالد ولي األمر والمنطقة التعليمية فيما يتعلق بتحديد أو تقييم أو المكان التعليمي للطالب ذو اإلحتياجات الخاصة، يح/ في حالة وجود خالف بين الوالد 
.الحصول على عقد جلسة إستماع محايدة  مع إعطاء فرصة للمشاركة ويكون يمثلهما محام

في غضون عام واحد من تاريخ إشعار قرار 504تقديم إستئناف  مكتوب إلى منسق القسم 504ولي األمر الذي يرغب في الطعن في قرار لجنة القسم / يجب على الوالد 
.504لجنة القسم 
ولي األمر بإشعار / يوماً تقويمياً من تاريخ االستئناف المكتوب ستقوم المنطقة بتحديد موعد جلسة إستماع أمام مسؤول جلسة إستماع محايد ، وتزويد الوالد45في غضون 

ضح ووفقاً لتقدير بناًء على سبب وجيه مو. يكون حقهم في المشاركة والتمثيل بمحام.  مكتوب بجلسة اإلستماع مع التاريخ والوقت ومكان جلسة اإلستماع  وإبالغهم بذلك

واعد اإلثبات لن يتم تطبيق ق. ستعقد جلسة اإلاستماع بشكل غير رسمي. ضابط جلسة االستماع يجوز ألي من الطرفين الحصول على إستمرار لموعد الجلسة المحدد

.واإلجراءات
504إضغط على الرابط لمزيد من المعلومات حول عسر القراءة و 

https://sites.google.com/houstonisd.org/hisd-dyslexia/section-504/504-operating-guidelines

ADAو 504إضغط على الرابط لمزيد من المعلومات حول القسم 

https://www.houstonisd.org/Page/109269

Angie Maxey – مكتب التدخل

عسر القراءة–المدير األقدم 

Angie.Maxey@houstonisd.org

Phone 713- 556-7122

خدمات القسم 504
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خدمات عسر القراءة في التعليم الخاص
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(القراءة)القراءةعسر

علىرفالتعفيبصعوباتيتميز.عصبيأصلذاتمحددةتعليميةإعاقة:القراءةعسر

عادةً عوباتالصهذهتنتج.الترميزوفكالتهجئةقدراتوبضعفبطالقةأو/وبدقةالكلمات

ً والذيللغةالصوتيالمكونفيعجزعن بالقدراتيتعلقفيمامتوقعغيريكونماغالبا

الثانويةائجالنتتشملوقد.الدراسيالفصلفيالفعالالتعليموتقديماألخرىالمعرفية

داتالمفرنموتعيقأنيمكنالتيالمنخفضةالقراءةوتجربةالقراءةفهمفيمشاكل

.(2002،القراءةلعسرالدوليةالجمعية)األساسيةوالمعرفة

فعلهيجبمااآلنونعرفلغزاً القراءةوعسرالقراءةتعدلمالعاديغيرالعلميللتقدمنتيجة

ً طفلكليصبحأنلضمان وعلىاراألعمجميعمنالقراءمساعدةيمكنوكيفجيداً قارئا

الطبفيدكتوراه،شايويتزسالي-".المستوياتجميع

عسر القراءة–معلومات اإلتصال 
713-556-7122

Dyslexia Department

الموارد 

DYSLEXIA HANDBOOK (ENGLISH AND SPANISH)
INTERVENTION
WEBSITES

https://www.houstonisd.org/Page/125988
https://www.houstonisd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=15681&ModuleInstanceID=73486&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=97578&PageID=58580
https://www.houstonisd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=15681&ModuleInstanceID=73486&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=29829&PageID=58580
https://www.houstonisd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=15681&ModuleInstanceID=73486&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=29832&PageID=58580


1

2

5

ي المدرسة
ن
ن ف العاملي 

معلم الصف❖

معلم التعليم الخاص❖

مدير الحالة الصحية❖

رئيس التعليم الخاص / مدير❖

المدير❖

(التعليم الخاص)صاالت أولياء األمورإت

مكتب خدمات التعليم الخاص

4

3

6

مكتب السكان الخاص

مكاتب المنطقة

هيئات خارجية

فيما يلى أدناه  دليل عام لتمكين أولياء األمور  بالمشاركة بنشاط في القرارات التي تؤثر على أطفالهم

في معظم الظروف نشجع أولياء األمور على بدء 

اإلتصال أوالً بموظفي المدرسة الذين يعملون عن 

. كثب مع طفلك

دليل إتصال أولياء األمور

دة إذا شعر أحد الوالدين أنه بحاجة إلى مزيد من المساع❖
ص فيما يتعلق  باألهتمامات أو الحلول أو كان هناك نق

مسؤولي في اإلستجابة ،  فيمكن للوالدين اإلتصال بأحد
.  اإلتصال في مجال التعليم الخاص

.لقد تم تضمين معلومات إضافية في هذا الدليل❖

إذا شعر أحد الوالدين أنه بحاجة إلى مزيد من ❖
ل أو المساعدة فيما يتعلق  باألهتمامات أو الحلو
والدين كان هناك نقص في اإلستجابة ،  فيمكن لل
اإلتصال بأحد مسؤولي اإلتصال في مجال 

التعليم الخاص

تم إضافة معلومات إضافية حول العالقات ❖
حول إتصاالت أولياء األمور  في هذا الدليل

يعمل ضمن (  (OSESأن مكتب خدمات التعليم الخاص❖
امبلمكتب السكان الخاص وتحت قيادة الدكتورة خليلة ك

يتم اإلشراف على كل  مدرسة في المنطقة ❖
.من قبل أحد مكاتب المنطقة(  (HISDالتعليمية

لضمان ( (OSP)و(OSES)تنسق مكاتب المنطقة مع❖
إمتثال جميع المدارس لجميع متطلبات 

(.SPED)وإجراءات

يوجد في ظهر هذا الدليل روابط وموارد إضافية ❖
مصممة لمساعدة أولياء األمور في دعم والدفاع عن 

طالبهم/ أطفالهم 
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How Parent Liaisons Support Parents

الفريق يدعم التواصل بين أولياء.  معلومات حول إجراءات المنطقة وحقوق ومسؤوليات أولياء األمورvيقدم فريق إتصال أولياء األمو

:األمور وموظفي المنطقة فيما يتعلق بالتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة من خالل

• ً لوجه المبادرة واإلستجابة إلهتمامات أولياء األمور من خالل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد اإللكتروني والمراسالت وجها

.المتعلقة بالتعليم الخاص والخدمات األخرى ذات الصلة

.وحقوق ومسؤوليات أولياء األمور(IDEA)يقدم معلومات حول إجراءات المنطقة وقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة•

.دعم التواصل بين أولياء األمور وموظفي المنطقة لتحسين جودة العالقات والثقة•

ا.إرشاد أولياء األمور حول اإلستراتيجيات التي تساعد على دعم الطالب في تحقيق النجاح•

لتعاون مع المدارس للتنسيق وإبالغ القرارات ألولياء األمور والطالب بخصوص التعليم الخاص•

.العمل كحلقة وصل لربط أولياء األمور بالموارد الخاصة بالمعلومات المتعلقة باإلعاقة وخدمات اإلحالة.•

المناطق ضمن المنكقة التعليمية جميع إتصاالت أولياء األمور تخدم 

(Achieve 180)برنامج•

المنطقة الشمالية•

المنطقة الغربية•

المنطقة الشرقية•

المنطقة الشمالية الغربية•

المنطقة الجنوبية •

إتصل بمكتب إتصال أولياء األمور للتعليم الخاص 

SpedSupportingParents@HoustonISD.org or (713) 556-7042

إتصاالت أولياء األمور
مساعدة أولياء األمور 
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ي مكتب فيما يلي نظرة عامة على العملية التي يتبعها مسؤلي اإلتصال مع أولياء األمور ف

.لمعالجة إهتمامات الوالدينخدمات التعليم الخاص

إتصاالت أولياء األمور
دعم أولياء األمورمن خالل عملية الحل

كيفية عملية بطاقة التعليق

كيف إنشاء البطاقة. 1

روني إلى يقوم مكتب إتصال أولياء األموربجمع المعلومات وإنشاء بطاقة التعليق وإرسال رسائل البريد اإللكت
موظفي المدرسة و مكتب خدمات التعليم الخاص

.قد يقوم منسق أولياء األمور باإلتصال بالمدرسة مباشرة هاتفياً حسب خطورة الحالة *

إستجابة الموظفين. 2

-1ين ينتظر مسؤول إتصال أولياء األموراإلجابة من موظفي المدرسة أو مكتب خدمات التعليم الخاص لمدة ما ب
.أيام عمل3

عملية القرار. 3

(.علقحل ، لم يتم الحل ، م)سيستمر إتصال أولياء األمور في التعاون مع الموظفين  حتى يتم إستالم  حل 

اإلغالق. 4

يتم تحديث بطاقة التعليق وحفظها ألغراض اإلمتثال
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التواصل مع موظفي المنطقة  التعليمية

؟مع من أتحدث.إذا كان لدي أسئلة حول الخدمات التي يتلقاها طفلي: س

.مديرالتحدث مع معلم طفلك دائماً ومع رئيس قسم التعليم الخاص و:ج

 7042-556 (713)إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم ، فاتصل بفريق اتصال أولياء األمور للتعليم الخاص 

SpEdSupportingParents@houstonisd.org

وموظفي التعليم الخاص بما في ذلك المدير األول وأخصائي البرنامجالمدرسة وسيتواصلون مع 

للعثورعلى اخصائي البرنامج إضغط على الرابط للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديد موقع أخصائي برنامج مدرستك 

https://www.houstonisd.org/Page/177835

لمشاكل التعليم الخاص مع (TEA)إضغط على الرابط للحصول على مزيد من المعلومات بِان حل وكالة تعليم تكساس

. مدرسة طفلك
https://www.spedtex.org/default/assets/File/20_21_SY_Resolving%20Issues%20Infogra

phic%20-%20English_acc.pdf

حل المخاوف المتعلقة بالتعليم الخاص
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SPECIAL EDUCATION TRANSPORTATION

General Information about Eligibility and Contact Information
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:أرقام هواتف خدمات النقل للطالب لذوي اإلحتياجات الخاصة

خدمات النقل  (713) 613-3040 

محطة بارنيت (713) 845-5022 

محطة بيتلر (713) 726-2100 

المحطة المركزية (713) 676-9431 

مركز النقل الشمالي الغربي (713) 613-3049 

معلومات عامة

.  صلتقدم المنطقة التعليمية خدمات النقل المحددة من قبل لجنة القبول والمراجعة والف•

فردي القبول والمراجعة والفصل والذين يحددالتعليم الالطالب الذين أوصت بهم لجنة

ام مجاني مؤهلين مؤهلين لخدمات النقل ومطلوبة لتمكين الطالب من الحصول على تعليم ع

.(FAPE)ومناسب

وقع تنظر لجنة القبول والمراجعة والفصل في عدد من العوامل وتشمل إعاقة الطالب  وم•

ى خدمات التعليم الخاص للطالب ، وقدرات الطالب على التواصل  وإعتماد الطالب عل

.معدات خاصة

عة بعد أن تتلقى خدمات النقل إستمارة كاملة من ممثل مفوض من لجنة القبول والمراج•

.والفصل يجب أن تبدأ الخدمات في غضون عشرة أيام دراسية

اإلضافة ب. تستخدم أجهزة السالمة حسب الحاجة وتستخدم لتأمين وحماية الركاب بشكل أمن•

على إلى ذلك جميع الحافالت مجهزة بجهاز راديو ثنائي اإلتجاه لضمان إتصال العاملين

. الحافالت بالمحطة في أي وقت

:خدمات النقل للطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة

.19–يرجى مالحظة أن إجراءات نقل التعليم الخاص قد تأثرت بجائحة  كوفيد •

للحصول على أحدث اإلرشادات الخاصة بخدمات www.houstonisd.org/transportationيرجى زيارة •

.النقل

http://www.houstonisd.org/transportation


إختيّار المدرسة 
معلومات عامة–( HISD)المنطقة التعليمية

عملية لجنة القبول والمراجعة والفصل 

صة له إذا قررت لجنة  القبول والمراجعة والفصل أو برنامج التعليم الفردي أن الطالب مؤهل لحضور مدرسة خارج مدرستهم المخص

ختيار المدرسةإإضغط على الرابط لمزيد من المعلومات حول عملية . فسيقوم رئيس قسم التعليم الخاص بتقديم طلب التحويل

https://www.houstonisd.org/domain/11001

.الطلب لبرامج إختيارالمدرسةلتقديم( HISD)تباع عملية المنطقة التعليميةاإلحتياجات الخاصة إيُطلب من الطالب ذوي 

جذب الجيّد حضور الجذب الجيّد المحددة للقبول في برنامج البرنامج يُطلب من الطالب  ذو اإلحتياجات الخاصة الذي يستوفي معايير •

قبل التسجيل في البرنامج لضمان إمكانية 504إجتماع لجنة القبول والمراجعة والفصل أو برنامج التعليم الفردي أو اجتماع لجنة القسم 

.  في برنامج  الجذب الجيد504تنفيذ خطة برنامج التعليم الفردي للطالب أو خطة القسم 

بأن يمكن للطالب المشاركة في 504أو لجنة القسم  (ARD / IEP)إذا قررت لجنة القبول والمراجعة والفصل أو برنامج التعليم الفردي•

دراسية أو على سبيل المثال  تعديل المناهج ال)المطلوب دون تغيير منهج الجذب الجيّد بشكل أساسي  (Magnet)برنامج الجذب الجيّد

مواصلة الطالب التنسيب 504فقد توصي لجنة القبول والمراجعة والفصل أو برنامج التعليم الفردي أو لجنة القسم ( معايير الدرجات

بأن ال يمكن 504ومع ذلك إذا قررت لجنة القبول والمراجعة والفصل أو برنامج التعليم الفردي أو لجنة القسم . في المدرسة الحالية

على سبيل المثال ، )بشكل أساسي (Magnet)للطالب المشاركة في برنامج الجذب الجيّد المطلوب دون تغيير منهاج  الجذب الجيّد 

بأن يواصل الطالب التنسيب في منزل 504أو القسم  (ARD / IEP)فقد توصي لجنة( تعديل المناهج الدراسية أو معايير الدرجات

.  الطالب او المدرسة الحالية

إلجراء إختبار 504عندما يحتاج طالب ذو اإلحتياجات الخاصة إلى تسهيالت معينة موثقة في خطة برنامج التعليم الفردي أوالقسم •

أيام دراسية على األقل من اإلختبار 10أداء لبرنامج الجذب الجيّد ويمكن تقديم طلب التسهيالت إلى منسق برنامج الجذب الجيّد قبل 

.خالل العام الدراسي العادي

https://www.houstonisd.org/Page/164633إضغط على الرابط لمزيد من المعلومات حول إختيار المدرسة 
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طالبذلكفيبمالهمالمخصصةغيرمدرستهمآخرىمدرسةالىباإلنتقاليرغبونالذين(HISD)التعليميةالمنطقةفيالطالبجميععلى

.المدرسةإختيارمكتبخاللمنالمتاحةواإلجراءاتالتقديمعمليةإكمالعليهميجبالخاصالتعليم

للمعلومات العامة يرجى زيارة مكتب إختيار المدرسة 

الوقع اإللكتروني  https://www.houston.org/schoolchoice

المكتب : (713) 556-6734. 

 :للموهوبين والمتفوقين يرجى اإلتصال بموقع الموقع اإللكتروني المتقدم(  HISD Vanguard)لمعرفة المزيد حول برامج المنطقة التعليمية

https://www.houstonisd.org/Domain/32983

.6954-556 (713)المكتب 

https://www.houstonisd.org/domain/11001
https://www.houstonisd.org/Page/164633
https://www.houston.org/schoolchoice
https://www.houstonisd.org/Domain/32983
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التقييم 

إعادة تقييم  بأي شخص يجب أن أتصل؟/ طفلي بحاجة إلى تقييم : س

.إعادة تقييم  إتصل برئيس قسم التعليم الخاص بالمدرسة/ إذا كان طفلك بحاجة إلى تقييم . ج

ابني يدرس في مدرسة خاصة وأحتاج إلى تقييمه بمن أتصل؟: س

ة التسجيل وتحديد إذا كان طفلك يحضر بمدرسة خاصة وترغب في أن يتم تقييم طفلك إتصل بالمدرسة  التي تقع في منطقتك إلكمال عملي: ج

ويمكنك أيضاً إرسال رسالة إلكترونية إلى  .  (IAT)موعد لإلجتماع مع فريق مساعدة التدخل في المدرسة

ChildFind@HoustonISD.org للحصول على المساعدة.

ليبدأ طفلي في تلقي ( HISD)طفلي قادم من منطقة تعليمية أخرى وكان يتلقى خدمات التعليم الخاص ماهي إجراءات المنطقة التعليمية :س

خدمات التعليم الخاص؟

علم المدرسة في تقديم خدمة التعليم الخاص المماثلة بمجرد تسجيل الطالب وتقديم الوثائق المطلوبة التي تُ ( HISD)تبدأ المنطقة التعليمية : ج

يوماً 30ضون برنامج التعليم الفردي بعقد اإلجتماع في غ/ ستقوم لجنة القبول والمراجعة والفصل.  بالتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة

.دراسيأ

؟19-ما هي اإلرشادات الجديدة لعملية التقييم بسبب كوفيد : س

ً .  ج لتقييمات  وجها لوجة  في نسنتمر في إجراء ا.  يُجري الُمقي ّمون أجزاًء من التقييمات بما في ذلك مقابالت أولياء األمور والمعلمين إفتراضيا

. المدارس مع  مراعاة التباعد اإلجتماعي والحواجز ثالثية األبعاد والتعقيم الشامل لمواد اإلختبار بين الطالب

.  يتم إجراء التقييمات وجهاً لوجه مباشرة مع أولياء األمور بالنسبة لطالب التعليم اإلفتراضي
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(FIE)التقييم الكامل المستقل 

لجنة جتماع إإلى أولياء األمور قبل (FIE)مسودة أو نسخة نهائية من التقييم الكامل المستقل( HISD)هل تقدم المنطقة التعليمية. س

وهل يمكن إرسالها بالبريد اإللكتروني؟ (ARD)القبول والمراجعة والفصل

(  ARD)القبول والمراجعة والفصلقبل إجتماع لجنة( FIE)نسخة من التقييم الكامل المستقل( HISD)نعم تقدم المنطقة التعليمية:  ج

.يمكن إرسال هذا  الوثيقة  بواسطة البريد اإللكتروني بموافقة من ولي األمرو



األسئلة الشائعة

الخدمات األسئلة الشائعة/ التعليم 

ة على  التسهيالت كيف يمكننا التأكد من وضع طفلي في الفصل الدراسي الذي يحصل في. وضع طفلي في الفصول الدراسية العاديةلقد تم :س

.التي يحتاجها

ويمكنك . م التسهيالتمعلم التعليم الخاص يجب أن يزودك بنسخة من  برنامج التعليم الفردي الذي يحتوي على جميع الفصول الدراسية التي تقد:ج

رنامج التعليم وثيقة بويمكنك أيضاً العثورعلى التسهيالت المذكورة في . اإلتصال برئيس أو مسؤول التعليم الخاص للحصول على المساعدة

(.  IEP)الفردي

(PLAAFP)المستويات الحالية للتحصيل الدراسي واألداء الوظيفي. القسم الرابع

تقييم الطالب ،. القسم السادس

(.   IEP)المداوالت في وثيقة برنامج التعليم الفردي: القسم الحادي عشر

متى وأين يجب أن يتلقى الطفل مساعدات وخدمات تكميلية ؟: س

ويتم توفير . يئة التعليميةبرنامج التعليم الفردي متى يتم تقديم المساعدات والخدمات والدعم التكميلي في الب/ تحدد لجنة القيول والمراجعة والفصل:ج

مية  لتمكين وغير األكاديالمساعدات والخدمات والدعم التكميليين في فصول التعليم العاديةواألماكن األخرى المتعلقة بالتعليم وفي البيئة الالمنهجية

.الطفل ذو اإلحتياجات الخاصة من أن يتعلم مع زمالء غير معاقين إلى أقصى حد ممكن

أين يمكنني الحصول على معلومات عن برامج التعليم الخاص والمدارس التي تقدم فيها؟: س

أم ال فإن الخطوة األولى هي الإلتصال برئيس أو مسؤول التعليم الخاص في المدرسة  في(HISD)سواء كنت مسجالً في المنطقة التعليمية:  ج

. ب لمدرستكستتم مساعدتك عن طريق التنسيق مع إختصاصي البرنامج الذي سيحدد البرنامج المناسب األقر(. حسب عنوان منزلك) منطقتك 

خرائط عنإضغط على الرابط لمزيد من المعلومات .   . ويمكن ألولياء األمور زيارة الموقع اإللكتروني لمدرسة محددة ما لمعرفة البرامج  فيها

.\مواقع الخدمة المتخصصة

تسهيالت برنامج التعليم الفردي ؟/ بمن أتصل في المدرسة عندما ال يتلقى طفلي خدمات: س

.  درسةرئيس قسم التعليم الخاص أو  الم/ تسهيالت برنامج التعليم الفردي يمكنك االتصال بمدير/إذا كان طفلك ال يتلقى خدمات :  ج

من يستطيع (ARD / IEP)برنامج التعليم الفردي/ طفلي يتلقى خدمات التعليم الخاص ولدي أسئلة حول لجنة القبول والمراجعة والفصل: س

مساعدتي؟

.  فيمكنك االتصال بمدير الحالة أو رئيس قسم التعليم الخاص بالمدرسة   أو مدير المدرسة(( ARD / IEP))إذا كان لديك سؤال حول:  ج

سيذهب طفلي إلى المدرسة المتوسطة أو المدرسة الثانوية من يمكنه مساعدتي في عملية اإلنتقال؟: س

.الثانويةالمدرسةإلىالمتوسطةالمدرسةمناإلنتقالعمليةبشأنمعلوماتتقديمالخاصالتعليمقسملرئيسيمكن:ج
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https://www.houstonisd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=15681&ModuleInstanceID=86616&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=181158&PageID=61465
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الدعم التعليمي 

لطفلي؟( HISD)طفلي يعاني من عسر القراءة  ما هي برامج المنطقة التعليمية: س

ة كما هو موضح شمل مكونات التدريس والمناهج التعليمييتم تحديدهم على أنهم يعانون من عسر القراءة يجب أن الطالب الذين أن تعليم  :ج

أن خدمات . TEA ،2018اإلجراءات بشأن عسر القراءة واإلضطرابات ذات الصلة ، : 2018في كتيب عسرالقراءة الذي تم  تنقيحة عام 

ً 10أقل من )برنامج تدخل عسر القراءة يتم تقديمها في مجموعة صغيرة  تتضمن القراءة والكتابة والتهجئة حسب إحتياجات إعداد ( طالبا

مرات في األسبوع من 5إلى 4دقيقة ومن 60-45للطالب لمدة تالفصل الذي يتضمن القراءة والكتابة والتهجئة بما يتناسب مع االحتياجا

ول على تسهيالت ويمكن للطالب أيضاً الحص. قبل معلم ُمدرب في البرامج المناسبة واإلستراتيجيات للطالب الذين يعانون من عسرالقراءة

ي تخطيط الدورات أن تقديم خدمات عسرالقراءة في المدارس المتوسطة والثانوية يجب تضمينها ف. في إعداد الفصول الدراسية للتعليم العام

لمواجهة  ( مينالمعل)مناسبة ويجب أن يتم توفير التدريب الالزم  للمعلم( الدورات)الدورة تكونيجب أن .  في الجدول المدرسي الرئيسي

/ الل فترة تدخل وقد يتم تقديمها خ. يتم تقديم خدمات عسرالقراءة للطالب خارج وقت التدريس األساسي. متطلبات عسرالقراءة في تكساس

لمختارعلى سبيل ويجب أن تقدم برنامج ُعسرالقراءة ا. وتختلف الترتيبات حسب المدرسة. ختيارية أو محددة أو دراسة في المختبرإتمديد أو 

يتم تحديد الطالب  من .  بأمانة من واالمتثال للقانون( Esperanza،  (RBD)القراءة بالتصميم (BLS)مهارات اللغة األساسية) المثال 

عددة تحتوي القراءة  في بيئة عالجية بإستخدام طرق فردية ومكثفة ومترلتقديم الدعم التعليمي لعس ARD / IEPأو لجنة504قبل القسم 

أو لجنة القبول 504على مكونات القراءة والكتابة والتهجئة وتكملة التعليم العام لتعليم القراءة وفنون اللغة كما هو محدد من  من قبل القسم 

(.ARD)والمراجعة والفصل

ألمور أين يمكن ألولياء األمورالوصول إلى المعلومات المتعلقة باإلنتقال مثل اسم مدرب اإلنتقال أو إجتماعات اإلنتقال ألولياء ا: س

والموارد؟

إضغط على . اليمكن ألولياء األمورإستخدام الرابط أدناه للوصول إلى المعلومات المتعلقة بخدمات اإلنتقال التي تتضمن مهام مدربي اإلنتق

موارد اإلنتقال/ موارد التعليم الخاص مزيد من المعلومات حول على الرابط للحصول 

أكثر فاعلية؟ كيف نضمن أن تكون خطة بسيطة ويمكن أن تكون (TDLP)ذكر أحد اأولياء األمور أن خطة التعلم عن بُعد المؤقتة:س

التعلم عن بُعد فردية لتلبية متطلبات إحتياجات كل طالب؟

.وتعتبر مساهمة أولياء األمور أمراًحيوياً لتطوير. مع  ولي األمركعضو مساهم( ARD / IEP)في عملية (TDLP)لقد تم إكمال خطة  

ألغراض بنظر اإلعتبار(  ARD / IEP)ويجب على أولياء األمور تقديم الدعم اإلضافي الذي يجب تأخذة لجنة (. TDLP)خطة 

(TDLP.)

تدريب يقدم ما هي وسائل الدعم أو التسهيالت اإلفتراضية المتاحة ألولياء األمور للوصول للطالب أثناء التعلم االفتراضي؟ هل لدينا: س

لتدريبات في المنزل؟ يرجى توضيح كيفية إجراء االبصريةنماذج  واضحة حول كيفية دمج وسائل التسهيالت والجداول التكميلية و

.التكميلية والبصرية في المنزل

مات إضغط على الرابط لمزيد من المعلو. قدم مكتب خدمات التعليم الخاص دعماً إضافياً ألولياء األمور أثناء توقف التعليم وجهاً لوجهلقد : ج

ألولياء األمورعلى موقع يةالمتعلقة بالتدريبات التكميلية والبصروالمعلومات حول وسائل الدعم أو التسهيالت اإلفتراضية 

HISD @ H.O.M.E. / Special Education (houstonisd.org)
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https://www.houstonisd.org/Page/73028
https://www.houstonisd.org/Page/181964
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:الخدمات
خدمات تعليمية افتراضية أو في المنزل؟( عليم في المنزل تالذين يتلقون ال)هل  يقدم لطالب المنازل:  س

.يتم حالياً  تقديم التعليم اإلفتراضي والتعليم وجها لوجه للطالب الذين يتلقون خدمات  في المنزل:ج 

يرجى مشاركة األدوار والمسؤوليات لكل نوع من عالج النطق؟:  س

مباشرة أوالعالج يقوم بعض أعضاء فريق خدمات النطق بإجراء التقييمات فقط  بينما يقدم آخرون بتقديم الخدمات للعالج وجها لوجة: ج 

وفير أن هدف فريق خدمات النطق هو ت. ويتنقل معالجي النطق بين المدارس على أساس عدد الحاالت وإحتياجات الطالب.  عن بُعد

 ً التعليم إذا كان لدىأولياء األمور إهتمامات فيمكنهم التواصل مع معالج النطق أو االتصال بمدير اإلمتثال و.التوافق  كلما كان  ذلك ممكنا

.والخدمات

كيف يمكننا دعم أولياء األمور بشكل أفضل في  .األداة أو المنصة الذي يتم إستخدامهما لخدمات النطق يتأخر ويصعب التعامل معة: س

هذه المنصة؟

ضافة إلى باإل. إذا كانت هناك مشكالت في اإلتصال بالمنصة يرجى التواصل مع معالج النطق أو مدير اإلمتثال والتعليم والخدمات:ج

.ذلك يمكن توفير كل من التدريب والدعم الفردي ألولياء األموروالمعلمين والطالب

؟(إفتراضياً ووجهاً لوجه)19-كيف ستدعم المنطقة التعليمية  خدمات خالل  كوفيد : س

النسبة للطالب الذين ال ب.  ستستمرالمنطقة التعليمية في تقديم الخدمات للطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة  وفقاً لبرامج التعليم الفردية.ج

أن تجتمع لمناقشة خطة التعلم عن بعد المؤقتةو ( ARD)يزالون يتلقون التعليم إفتراضياً يجب على لجنة القبول والنراجعة والفصل

ذ  برنامج التعليم الفردي أما بالنسبة للطالب الذين يتلقون التعليم وجهاً لوجه ، يجب تنفي. لمعالجة وكيفية تقديم الخدمات على وجه التحديد

..ات الخاصةواصلت المنطقة التعليمية توفير األجهزية التكنولوجية لضمان إستمرارية تدريس الطالب ذوي اإلحتياج. كما هو مكتوب

لطالب الصف األول الذين لغتهم األم اإلسبانية؟( SLL)هل يوجد في المنطقة التعليمية فصول ثنائية اللغة : س

إذا لم يكن كذلك  ما هي أنواع الدعم المقدمة؟

.  لطالب الذين لغتهم األم اإلسبانية  (SLL)ال يوجد في المنطقة التعليمية حالياً أي فصول دراسية ثنائية اللغة لمهارات التعلم :ج

لجميع الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين هم أيضاً ( ARD / IEP)يجب أن يشارك في عملية (LPAC)عضولجنة تقييم إتقان اللغ

ردي لدعم يجب أن تناقش اإلستراتيجيات التي يجب تضمينها في برنامج التعليم الف( ARD / IEP)أن لجنة . متعلمي اللغة اإلنجليزية 

(  TELPAS)كساسيجب أن تناقش اللجنة أيضاً كيف ومتى يتم إجراء تقييم إتقان اللغة تدريس اللغة اإلنجليزية في ت. إكتساب اللغة

.و يمكن أن يأخذ باإلعتبار أن يتم تنسيب الطالب الى فصل دراسي فية إما  معلماً ثنائي اللغة أو معلم مساعد.للطالب

األسئلة الشائعة حول السلوك

طفلي لديه سلوك عدواني شديد ، ويحتاج وضع خاص  مع أي شخص يجب ان أتحدث ؟: س

إتصل برئيس قسم التعليم . خدمات متاحة( HISD)ذا كان طفلك يعاني من سلوكيات عدوانية شديدة ، فهناك في المنطقة التعليمية :ج

ة لمناقشة سلسلة المواضع البديلة المتاحة لتلبي(  ARD / IEP)الخاص  في المدرسة أو أخصائي البرنامج  و تقديم طلب إلجتماع  لجنة 

.إحتياجات طفلك

لدى طفلي خطة سلوك لم يتم تنفيذها، من يستطيع مساعدتي؟: س

اص في المدرسة  إذا كان لدى طفلك خطة سلوك لم يتم تنفيذها ، فيرجى اإلتصال برئيس قسم التعليم الخاص أوأخصائي البرنامج الخ. أ

مديرة ( Dr. Latricia Borner)اإلتصال بالدكتورة ى إذا كان ال يزال لديك مزيد من اإلستفسارات ، يرج. للحصول على المساعدة

.خدمات السلوك والتوحد
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ألسئلة الشائعة

واإلمتثال( ARD)لجنة القبول والمراجعة والفصلحول األسئلة الشائعة 

ً مافيبما أن تقييمات الوالية تقيس المهارات الدراسية، كيف سنعرف : س ؟في المهارات التنموية إذا كان طفلنا يحقق تقدما

صل أو برنامج يجب مراقبة األهداف التنموية والوظيفية أسبوعياً واإلبالغ عنها على النحو الذي تحدده لجنة القبول والمراجعة والف:ج

.أو نفس الفترة المشمولة بالتقرير مع أقرانهم من غيرالمعاقين (ARD / IEP)التعليم الفردي

بمن أتصل لطلب نسخة من الوثيقة؟. لم أحصل على نسخة من الضمانات اإلجرائية:س

زيد من المعلومات إضغط على الرابط لم. إذا لم تتلق نسخة من اإلجراءات الوقائية فيمكنك اإلتصال برئيس التعليم الخاص بالمدرسة: ج

(texas.gov)دليل أولياء األمورلعملية القبول والمراجعة والفصلحول اإلجراءات الوقائية 

المقرر لطفلي؟(ARD)ما هي الخيارات المتاحة إذا لم أتمكن من حضوراجتماع لجنة : س

المجدول فلديك خيار إعادة تحديد موعد آخر في وقت مناسب ، شارك عبر الهاتف أو  (ARD)إذا لم تتمكن من حضور إجتماع :ج

(Microsoft Teams  ) أو قدم موافقة للجنة(ARD / IEP)للقيام بعملها في غيابك.

أحتاج إلى طلب سجالت التعليم الخاص الخاصة بطفلي ، كيف تتم هذه العملية؟: س

صال بمكتب خدمات يمكنك أيضاً اإلت. في مدرسة طفلك لطلب سجالت التعليم الخاصيمكنك اإلتصال برئيس قسم االتعليم الخاص:ج

ويمكن تقديم طلب إلى . 713-556-7025التعليم الخاص لسجالت الطالب على رقم الهاتف 

SpedRecordsRequest@houstonisd.orgوسيتم توفيرسجالت الطالب في غضون خمسة أيام دراسية من الطلب.

الخاص بطفلي؟( IEP)كيف أعرف فيما إذا كان قد تم تعديل برنامج التعليم الفردي: س

ثورعليها في قسم إذا تم إكمال تعديل خطة الطوارئ لبرنامج التعليم الفردي الخاصة بالتعليم الخاص لطفلي ووافق ولي األمر فيمكن الع

إذا (ARD / IEP)وستعقد المدرسة إجتماع لجنة . الخاصة بها( ARD / IEP)ويتم إرفاقها بـ . لكل طالب EasyIEPفي" المستندات"

ً ( IEP)كان تعديل برنامج التعليم الفردي  .  مطلوبا

؟(ARD)في نهاية إجتماع (EasyIEP)هل يمكنك تقديم إجابة ولي األمر إذا وافق من خالل : س 

.نعم  يمكن تقديم إجابة ولي األمر إذا تنازل عن فترة اإلنتظار لمدة خمسة أيام الدراسية المطلوبة  لإلشعارالمكتوب المسبق:ج

؟ إذا كان األمر كذلك ، كيف؟(TEA)هل تحسنت عملية اإلنتقال منذ تقرير وكالة تعليم تكساس:  س

من أو عندما ينتقلون/ خرائط عملية للمدارس لتتبعها عندما يقدم الطالب للتسجيل و ( HISD)لقد طورت المنطقة التعليمية.  نعم: ج

. خارج المنطقة التعليمية

ما هي الخطط لهذا التمويل اإلضافي؟ 2021-2020لقد إستلم مكتب التعليم الخاص ماليين الدوالرات للعام الدراسي :س

ذلك  تم ستخدام  باإلضافة إلى. تم إستخدام بعض أموال التمويل اإلضافي لخدمات التقييم المتعاقد عليها بما في ذلك معالجي النطق:ج

.إليصال العالج عن بُعدAmplioSpeechو   HIPAAإلضافي أيضاً لتمويل  اأموال التمويل 

.  
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https://childfindtx.tea.texas.gov/ARD_safeguards.html
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القيادة وفريق الدعم 
نقحت في 
2/10/21

األسم  العنوان الوظيفي البريد اإللكتروني  رقم الهاتف  مجال التخصصص في التعليم الخاص

Dr. S. Lachlin Verrett Executive Director sverrett@houstonisd.org 713-556-7025 Office of Special Education Services

Berti Brown Director bertha.brown@houstonisd.org 713-556-7025
Special Education Services, Instruction & 

Transition

Ardalia Idlebird Director aidlebir@houstonisd.org 713-556-7025 Accountability, Budget & Dispute Resolution

Mary Kay Kinnett Director mkinnett@houstonisd.org 713-556-8000
Evaluation Services, Speech Language 

Pathologists & Child Find (Identification)

Nicole Ayen-Metoyer Director nayen@houstonisd.org 713-556-8000 Related Services and Intake Evaluations

Richelle Brooks Senior Manager rbrooks3@houstonisd.org 713-556-8000 Autism & Behavior Services

Shaquana Smith Manager shaquana.smith@houstonisd.org 713-556-7025 ARD/IEP Accountability & Compliance

Travettae Sowells Manager tsowell1@houstonisd.org 713-556-7025
Private//Non-Public Accountability & 

Compliance

Winston Chambers Manager wchamber@houstonisd.org 713-556-8000 HCC Life Skills & 18+ Transition Programs

Bailey Gates Manager bgates1@houstonisd.org 713-556-8000
Deaf/Hard of Hearing & Visual Impairment 

Services

Dr. Latricia Borner Manager latricia.borner@houstonisd.org 713-556-8000 Autism & Behavior Support Services

LaShondra Jackson
Professional 

Training Specialist
ljacks34@houstonisd.org 713-556-8000

Special Education Professional Development & 

Parent Training

Carolyn Henry Senior Manager carolyn.henry@houstonisd.org 713-556-8000 Instructional Continuity

Shawna Punch Senior Manager spunch@houstonisd.org 713-556-7025 Instructional Services & Programs

Dr. Traci Whittenberg Senior Manager twhitten@houstonisd.org 713-556-8000 Psychological & Evaluation Services

Yvette Best Senior Manager yvette.best@houstonisd.org 713-556-8000 Achieve 180 Schools

Anastassia Tatarskaja Senior Manager atatarsk@houstonisd.org 713-556-8000 East Area Schools

Tina Lee Senior Manager tlee5@houstonisd.org 713-556-8000 North Area Schools

Deitra Ford-Robinson Senior Manager dfordrob@houstonisd.org 713-556-8000 South Area Schools

Emma McMorris Senior Manager emcmorri@houstonisd.org 713-556-8000 Northwest Area Schools

Ryan Wheeler Senior Manager ryan.wheeler@houstonisd.org 713-556-8000 West Area Schools
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المنطقة الرابعة -(HISD)المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس

معلومات المنطقة-وكالة تعليم تكساس 

REGION 1

Maria Cordero

Partners Resource Network 

956.477.9526

Elizabeth Alvarez

Region 1 ESC

956.984.6176

REGION 6

Gail Wright

Partners Resource Network 

936.348.0013

Pam Bumpass

Region 6 ESC

936.435.8249

REGION 11

Shannon Rosson

Partners Resource Network 

817.757.3572

Danielle Battle

Region 11 ESC

817.740.7530

REGION 16

PEN Project

Partners Resource Network 

806.281.3495

Alli Moore

Region 16 ESC

806.677.5199

REGION 2

Natalie Parker

Partners Resource Network 

361.445.2381

Maricela Garza

Region 2 ESC

361.561.8539

REGION 7

Dee Lower

Partners 

Resource Network 903.541.1134

Cheryl Schulik

Region 7 ESC

903.988.6903

REGION 12

Valarie Estrada

Partners Resource Network 

254.275.1362

Teresa Chavez

Region 12 ESC

254.297.1134

REGION 17

PEN Project

Partners Resource Network 

806.281.3495

L’Rae Watson

Region 17 ESC

806.281.5870

REGION 3

TEAM Project

Partners Resource Network 

979.383.4044

Amy Shedd

Region 3 ESC

361.573.0731 ext. 240

REGION 8

Patricia Reedy

Partners 

Resource Network 903.747.0010

Vickie Brantley

Region 8 ESC

903.575.2759

REGION 13

Veronica Alvarez

Partners Resource Network 

512.969.1848

Paul Freeman

Region 13 ESC

512.919.5242

REGION 18

Lacye Martinez

Partners Resource Network 

432.530.4382

Desiree Caddell

Region 18 ESC

432.563.2380

REGION 4

Ana Esparza

Partners Resource Network 

832.720.2152

Nicole Price

Region 4 ESC

713.744.6809

REGION 9

PATH Project

Partners 

Resource Network 940.435.1222

Paula Perkins

Region 9 ESC

940.397.8215

REGION 14

Jamie Thomas

Partners Resource Network 

325.450.2774

Suzanne McGuire

Region 14 ESC

325.675.8614

REGION 19

PEN Project

Partners Resource Network 

915.494.3925

Daniely Gutierrez

Region 19 ESC

915.780.5356

REGION 5

Marion Campbell

Partners Resource Network

409.790.0741

David Ochoa

Region 5 ESC

409.951.1704

REGION 10

Jim Wright

Partners 

Resource Network 469.388.8662

Pamela Baker

Region 10 ESC

972.348.1654

REGION 15

Jamie Thomas

Partners Resource Network 

325.450.2774

Debbie Martin

Region 15 ESC

325.658.6571

REGION 20

Magaly Diaz

Partners Resource Network 

210.632.4045

Claudia Vargas

Region 20 ESC

210.370.5286

بمن تتصل للحصول على المساعدة في منطقتك؟

الذين يساعدون أولياء األمور والمهنيين في كل منطقة ( PTI)والمعلومات في تكساس أولياء األمور تقدم هذة القائمة معلومات اإلتصال الخاصة بموظفي مركز تدريب 

وهي وكالة غير ربحية بتشغيل شبكة ( Partners Resource Network)تقوم شبكة موارد الشركاء (. ESC)باإلضافة إلى جهة إتصال مشاركة أولياء األمور في

(PTI)ويتم تمويل . على مستوى والية تكساس(PTIs)وللمساعدة في العثور على منطقة . من قبل وزارة التعليم األمريكية ومكتب برامج التعليم الخاص

(ESC) الخاصة بك يرجى اإلتصال بـSPEDTex ،1.855.773.3839 مركز معلومات التعليم الخاص أو زيارة(SPEDTex)
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https://www.spedtex.org/


الموارد-روابط مفيدة 

مركز موارد التسهيالت

Accommodations Central Resource

Accommodations Central Learning 

Library

AT OT PT مصادر الفديو

AT OT PT Team Video Resources

وكالة تعليم تكساس

https://tea.texas.gov/academics/spec

ial-student-populations/special-

education

وزارة التعليم األمريكية 

U.S. Department of Education -

Laws & Guidance

مركز خدمة التعليم قي المنطقةالرابعة

www.esc4.net/specialeducation

حلول القوى العامله في تكساس

www.twc.state.tx.us

The Arc of Greater Houston

www.aogh.org

The Arc of Houston 

Familias Hispanas del ARC 

(Spanish Support Group)

www.aogh.org

حقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة 

www.disabilityrightstx.org (تكساس)جمعية صعوبات التعلم 

www.ldatx.org

Special Kids, Inc.        

www.specialkidsinc.com

مشروع تكساس أوالً 

Texas Project First 

www.texasprojectfirst.org
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http://acentral.education/
http://acentral.education/learning-library
https://www.youtube.com/channel/UCS7EVS1atyEZQMXkg_JNt5g/featured
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"العمل معاً هو النجاح. البقاء معاً هو التقدم. اإللتقاء هو البداية"
هنري فورد
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إذا كانت لديك توصيات بشأن المعلومات التي يجب تضمينها في دليل  أولياء األمور 

:ومقدمي الرعاية لخدمات التعليم الخاص يرجى اإلتصال بـ

Dr. Benjamin Jules at Benjamin.Jules@houstonisd.org

! إخبرنا ماذا تعتقد

كيف يمكننا تحسين هذا الدليل ألولياء األمور ومقدمي الرعاية

mailto:Benjamin.Jules@houstonisd.org

