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 مكتب الشراكات العائلية والمدرسية والمجتمعية

746 Grand Ave, Oakland, CA 94610 

(510) 273-1500 
 

 :التالية الطالبية الخدمات مع التعامل المكتب يقوم

 الدراسة بعد ما برنامج 

 واالنضباط الحضور دعم خدمات 

 السلوكية الصحة 

 واللياقة الصحة 

 االنتقالية الحاالت مركز/  األحداث مركز 

 العاطفي أو النفسي االجتماعي التعليم 

 الطالب تعيين مركز 

 والعائلة الطالب اشتراك 

 الصيفي التعليم 

 االنتقالية الحاالت ذوي والعائالت الطالب 

 الترجمة خدمات  

 

 ؟405 خطط حول أسئلة لديك هل

. 405 خدمات كمنسق يعمل والذي بها خاص موظف مدرسة لكل

 وهو المدرسة في الخطط هذه كل مع بالتعامل الموظف هذا يقوم

 بالمدرسة اتصل. رئيسي بشكل اآلباء به يتصل الذي الشخص

  405 خطط منسق عن واسأل

 والذي بالدائرة خاص 405 بخطط خاص منسق أيضا هنالك

 واسمها العامة المدارس كل في 405 خطط سير عملية يراقب

 الرئيسي المكتب في 405 خطط منسقة وهي باركر باربرا

 1510-273 (510): هاتف العامة للمدارس

(504@ousd.k12.ca.us, 746 Grand Ave, Oakland, CA 94610) 

 

  دليل اإلرشادات الخاص باآلباء

 للطالب ذوي اإلعاقات 405خطط 

 

جزء من القانون األمريكي الذي يحرم على المدارس  405يعد قانون 
ينص هذا القانون على أن يجب أن . أن تمّيز ضد الطالب المعاقين

تلبي المدارس االحتياجات التعليمية الخاصة بالطالب المعاقين تماما 
  .بنفس الطريقة التي تلبي فيها احتياجات الطالب غير المعاقين

 

فإن الخطة  405حينما يكون للطالب صاحب اإلعاقة خطة 

االحتياجات ستنص على ما ستعمله المدرسة للتأكد من أنها تلبي 

 .التعليمية الفردية للطالب

 

فإن هذا الكتيب  405إذا كنت تعتقد أنه يجب أن يكون لطفلك خطة 

 يشرح المسلتزمات ويرشدك حول ما يمكنك القيام به
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 405خطط 

 ؟405ماهو البند 

.المعاقينهو قانون الحقوق المدنية الذي يمنع المدارس من التمييز ضد الطالب  405البند    

ولتجنب حصول التمييز، كان واجبا على مدارسنا أن تمنح الطالب المعاقين نفس 

الفرصة لالستفادة من برامج وخدمات وأنشطة التي تقيمها المدرسة تماما كما هو 

 .الحال مع الطالب غير المعاقين

بالطالب ذوي المدارس أن تستوفي االحتياجات التعليمية الفردية الخاصة  405ُيلزم البند 

في بعض االوقات ستقوم . االعاقة تماما كما هو الحال مع احتياجات الطالب غير المعاقين

 .للطالب المعاق" 405خطة "المدرسة بتطوير 

 ؟405ماهي الخطة 

 405إذا استوفى الطالب المعاق بعض المتطلبات المحددة، فإن المدرسة ستطور خطة 

  .مناسبة له أو لها

على ما سوف تقوم به المدرسة للتأكد من تلبية االحتياجات التعليمية  405تنص خطة 

مراعاة "وتسمى طرق مساعدة الطالب المعاق في بعض األحيان . الفردية للطالب المعاق

 .أيضا على خدمات خاصة يطلبها الطالب 405قد تتضمن خطة ". االحتياجات

لمالئمة االحتياجات الخاصة  405تتنوع هذه الخطط حسب الحاالت بسبب إعداد كل خطة 

  .بالطالب بمفرده

 

 
 القرارات؟ مع تتفق لم لو ماذا

 الحق لديك فإن به، أن المدرسة تخطط شي أي مع أو القرارات أحد مع تتفق لم إذا
 معك محامي تحضر بأن الحق لديك(. عادلة استماع جلسة) حيادية جلسة على بالحصول

 الذي القرار مع تتفق ولم استماع جلسة على حصلت إذا. ذلك أردت إذا االستماع جلسة في
 (أسفل انظر. )القرار تستأنف بأن الحق لديك فإن ، الجلسة يعقد الذي المسؤول اتخذه

 كيفية عمل طلب االستئناف

يمكنك . أن عمل طلب استئناف يعني أن تتبع إجراء محدد من أجل طلب تغيير قرار ما

ومكتب دائرة المدارس ال  405كنت تعتقد بأن طفلك يحتاج لخطة  عمل طلب استئناف إذا

يعتقد ذلك ، أو إذا اختلفت مع مكتب دائرة المدارس حول نوعية المراعاة التي تناسب 

يمكنك تقديم طلب استئناف إذا كان لدى طفلك خطة . إعاقة طفلك والموجودة ضمن الخطة

 .أو إيقاف طفلك من المدرسة والتتفق مع مكتب دائرة المدارس بخصوص طرد 405

للقيام بطلب استئناف تواصل مع جوان الك مديرة قسم الصحة واللياقة في دائرة المدراس 

 الموحدة في أوكالند 

 (Joanna.Locke@ousd.k12.ca.us; (510) 273-1578; 746 Grand 
Avenue, Oakland, CA 94610). 

 تقديم شكوى

بطريقة مناسبة  405العامة لم تقوم باتباع خطوات خطة لو كنت تعتقد بأن دائرة المدارس 

و تعتقد  405يمكنك أيضا عمل شكوى لو أن طفلك لديه خطة . فإنه يمكنك عمل شكوى

لتقديم شكوى قم بالتواصل مع باربرا باركر منسقة . بأن نوعا من التمييز قد حصل ضده

،  ousd.k12.ca.us@504)في المدارس العامة في دائرة أوكالند  405شؤون خطة 

510-273-1510  ،746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610 ) أو يمكنك

أو  5555-486 (415)اتصل بـ . تقديم شكوى بواسطة التواصل مع مكتب الحقوق المدنية

ة أو قم بزيار ocr.sanfrancisco@edu.govعبر البريد االلكتروني 

 www.hhs.gov/ocr 
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 بها؟ تتمتع التي الحقوق ماهي

 

 يجب على المدرسة أن تأخذ طلبك بعين االعتبار

كأب أو ولي أمر لديك الحق بأن تطلب من موظف المدرسة أن ينظر في طلب ما إذا كان 

  .المقدمة من مصادر متنوعةبناء على المعلومات  405ابنك يستحق خطة 

 

 يجب على المدرسة أن تجعل المعلومات متاحة لك

  لديك الحق بأن تحصل على المعلومات كاملة بلغتك األصلية في نفس األسلوب

 .الرئيسي الذي تتواصل فيه

  الخاصة بطفلك أو أن  405لديك الحق بأن تفحص كل السجالت الخاصة بخطة

 .405تطلب خطة 

 يتم إخبارك مسبقا عن أي إجراءات تنوي المدرسة القيام بها والتي  لديك الحق بأن

 405الخاصة بطفلك أو طلب خطة  405لها عالقة بخطة 

  الخاصة بطفلك على أساس منتظم 405لديك الحق بإن يتم مراجعة وتقييم خطة .

للخدمات التي  لديك الحق بأن يتم اخبارك مسبقا عن أي تغييرات كبرى قد تحصل

 .405خطة ل وفقايها طفلك يحصل عل

 

 405خطوات التأديب الخاصة بالطالب المدرجين تحت الخطة 

أيام أو أكثر  00يتصرف بطريقة قد تتسب بطرده او إيقافة لمدة  405لو أن طالب الخطة 

الهدف من هذا االجتماع هو من أجل اتخاذ . خالل السنة الدراسية فإنه يجب عقد اجتماع

، وإذا  405قرار حول ما إذا كان سلوك الطالب نتيجة مباشرة لإلعاقة المذكورة في خطة 

لمزيد من المعلومات خول هذه الخطوة . و اإلجراء التأديبي المناسبكان األمر كذلك ماه

 . 405قم باالستفسار عند منسقة شؤون خطة 

 

 

 

 
 405من الطالب المستحقين لخطة 

، يجب أن يستوفي الطالب كل هذه المتطلبات  405من أجل الحصول على خطة 

 :3الثالث 

عقلية تعترض طريق يجب أن يكون الطالب يعاني من إعاقة بدنية أو  .1
 تعليمه أو مشاركته في برامج وأنشطة المدرسة

يمكن . يمكن أن تكون حالة أو مشكلة بدنية أو عقلية" اإلعاقة البدنية أو العقلية"

أن تكون هذه اإلعاقة شيء يدوم لمدة طويلة أو قصيرة أو أن تكون هذه اإلعاقة 

 . تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى

 (ADHD)اضطراب النشاط الزائد ونقص التركيز : قات تتضمنأمثلة هذه اإلعا

إضطراب عقلي أو نفسي ، السرطان ، ضيق التنفس المزمن ، السكري ، نوبات 

 .الصرع ، أو إعاقة تعليمية

أنشطة الحياة " . على األقل" بنشاط رئيسي"يجب أن تؤثر اإلعاقة  .2
الكالم ، المشي ، التفكير تشتمل على أشياء مثل الرؤية ، السمع ، " الرئيسية

 .، التعليم والعمل

 ".أساسي" شكليجب أن تُحد اإلعاقة الطالب ب .3

أن ال يتمكن الطالب المعاق من القيام " جوهرية"بشكل عام ، تعني عبارة حدود 

 .يتمكن غيره من الطالب غير المعاقين القيام به ينمابنشاط حياتي ما ب

طريق استخدام نظارات طبية أو عدسات  إذا كان من الممكن تصحيح اإلعاقة عن

 405الصقة فلن يكون من الضروري عمل خطة 

 

 ؟405كيف يمكن للطالب الحصول على خطة 

حيث يقوم بتقديم الخدمات والتعامل معها  405يوجد في كل مدرسة منسق خدمات خطة 

لمتطلبات خطة إذا اعتقد أحدهم أن الطالب قد يعاني من إعاقة مستوفية . في تلك المدرسة

 .، فسوف يقوم منسق الخطة بمتابعة هذا األمر 405

 بإخبار المدرسة موظفوا أو المدرسة ممرض أو المدرس أو األم أو الطالب أب يقوم بالعادة
 .405 لخطة محتاج يكون قد الذي الطالب عن المدرسة في 405 خطة منسق
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ما الذي عليك أن تقوم به إذا كنت تعتقد أن طفلك 
 ؟405بحاجة لخطة 

 

 تواصل مع مدرسة طفلك

اتصل بمكتب مدرسة ابنك . )في مدرسة طفلك 405للبدء ، قم بالتحدث مع منسق خطة 

 (.405واطلب منسق خطة 

تقييم "بمساعدتك باألوراق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على  405سيقوم منسق خطة 

ويقوم المنسق . 405ى خطة لمعرفة إذا كان طفلك يستوفي متطلبات الحصول عل" 405

 . يوم 04وسيخبرك بالنتيجة في غضون  405بمراجعة طلب تقييم 

 

  إذا كان المكتب الرئيسي للمدارس الموحدة يعتقد بأنه ينبغي أن تحصل على تقييم

بإعطائك أوراق تشرح كيف ستقوم المدرسة  405، فسوف يقوم منسق خطة  405

ع الورق وإرجاعها إلى المدرسة ومن ثم سيبدأ يجب عليك توقي. بالقيام بهذا التقييم

 .التقييم

 

 لم إذا. 405 بتقييم للقيام حاجة ال بأنه الموحدة للمدارس الرئيسي المكتب يقرر قد 
 قسم في هذا شرح سيتم) استئناف بطلب تقوم أن يمكنك فإنه القرار هذا مع تتفق

(. بحقوقك خاص الحق

 

الذي سيحدث ما  405إذا كان لدى طفلك تقييم 

 الحقا؟

بجمع المعلومات منك ومن سجالت مدرسة  405، يقوم منسق خطة  405أثناء تقييم 

 .طفلك ومن موظفي المدرسة الذين هم معتادين على احتياجات طفلك

لمراجعة كل المعلومات الخاصة باحتياجات  405الخطوة القادمة تتمثل باجتماع فريق 

ستكون . 405يستوفي متطلبات الحصول على خطة طفلك وسيقرر الفريق إذا كان طفلك 

ومدرسوا طفلك  405أنت حاضر في هذا االجتماع كما سيحضره أيضا منسق خطة 

وموظفوا المدرسة اآلخرين الذي يعملون مع طفلك مثل اختصاصي المدرسة وممرض 

  .المدرسة

  ناء خاصة به أث 405إذا استوفى طفلك المتطلبات فسوف يقوم الفريق بتطوير خطة

وستشرح الخطة ما سوف تقوم به المدرسة للتأكد من تلبية االحتياجات . االجتماع

بإعطائك  405وسيقوم منسق خطة . التعليمية الفردية الخاصة بابنك في المدرسة

  .وإعطاء األعضاء اآلخرين نسخة من الخطة

 فإن ، 405 خطة على الحصول متطلبات يستوفي ال طفلك بأن 405 فريق قرر إذا 
 (.  بحقوقك خاص الحق قسم في هذا شرح سيتم استئناف بطلب الحق لديك

 

 405خطط  االشراف علىيقوم ب 405منسق 

في المدرسة من التأكد بين الوقت  405فسوف يقوم منسق  405إذا كان لدى طفلك خطة 

الخاص بطفلك  405واآلخر من اتباع البنود التي تتضمنها الخطة ومن أن يقوم فريق 

  .ة الخطة كل سنةبمراجع

بالتأكد منك ومن اآلخرين بين الفترة  405باإلضافة إلى ذلك ، سوف يقوم منسق 

  .واألخرى لمعرفة كيف أن الخطة تسير وفق ما هو مخطط لها وهل تحتاج إلى تغيير

4 3 


