
     

        

      
     

  

   
 
      

     

 سراألو الصغارو ضعرلل المبكر ولصلوا

 )ج( زءجلا اإلعاقة، ويذ األشخاص عليمت ينحست قانون

 لآلباء ئيةااإلجر بيرتداال يلدل

 )المبكر التدخل في باءآلا وقحق(

 9201 سبتمبر

الرئيسية كالةالو ليمية،إدارة أیوا التع
 تعلمينالم اتواستراتیجي دمع بمكت

Grimes State Office Building 
50319 Des Moines, IA 



 

   
 

 

 
  

  
  

    
 

         
               

      
            

         
         

              
     

           
  
  

  
  

   
 

   

    

     
    

  

    
  

    
   

  

  
  

                             
                           
                         

                       
                         

                           
                                 

                             
                        

  
  

   

State of Iowa Department of 
Education Grimes State Office 

Building 

400 E. 14th Street 
Des Moines, IA 50319-0146 

 ليمعلتل يةلوالا جلسم

Rosie Hussey, President, Clear Lake
Charles C. Edwards, Jr., Vice President, Des Moines 
Diane Crookham‐Johnson, Oskaloosa 
Sister Jude Fitzpatrick, West Des Moines
Michael L. Knedler, Council Bluffs 
Valorie J. Kruse, Sioux City
Mike May, Spirit Lake Max Phillips, Woodward
LaMetta Wynn, Clinton
Edgar Thornton, Student Member, Iowa City 

 ارةداإل

Brad A. Buck, Director and Executive Officer of the State Board of Education 

ائجتنلاو ليمعالت سمق
 David Tilly W.، يرالمد ئبان 

Mary Delagardelle، وناعم قسم مدير 
Mayes Thomas A.، اميحم 

 ينالمتعلم جياتواستراتي دعم مكتب
Sarah Brown، رئيس ال 

LauraBelle Sherman-Proehl، يإدار ارتشمس 
Cindy Weigel، ارتشسم 

Iowa Department of اساتسي نصت Education أو وعنلا أو ميلقوا صلألا أو نسي،الج جهوتلا أو جنسلا أو لعقيدةا أو ونللا أو رقعلا اسسأ لىع ييزمتلا دمع لىع 

 لىع يفظوتلا ساترمما أو أنشطتها أو هاجمارب في لمحتملا أو ليفعلا عيتماجالا أو ليئاالع أو ويبألا ضعلوا أو ،بيالحز لسياسيا تماءاالن أو مرالع أو لدينا أو قةاعإلا

 2000 دةمالا يكيراألم ينلتقنا 1946 (42 لعام يةدنلما وققحلا ونناق من ابعسلاو دساسلا يناببلا ،)2( 256.10 ،216.9 ادومال في Iowa اليةو ونناق يهضتقي الذي نحولا

 البابو ،)هاليي

 ).هاليي ماو 12101 دةاملا يكيرألما ينقنتلا 42( قةاعإلا ويذ يينكيرمألا ونناوق ،)794 لمادةا يكيرألما ينقنتلا 29 ،1973 امعل أهيلتلا دةإعا ونناق(504 القسم ،)]1688
Iowa Department of الثتامب تعلقت وىاكش أو اتاراستفس أو لةئسأ ثمة َيكلد انك إذا Education انلعنوا لىع رةادإلل نيالقانو رامستشلبا التصالا جىري ياسة،سال لهذه ُ 
,State Office Building‐0146:ليتالا 400 E. 14th Street, Des Moines, IA  أو نية،المد وققحلا كتبم يردم أو ،515– 281– 5295 قمر اتفه ، 50319

.Citigroup Center, 500 W‐4544:ليتالا انونعلا لىع يكيةرماأل يةيمعلتلا رةادإلا Madison Street, Suite 1475, Chicago, IL  – 1560 قمر تفاه ، 60661
 OCR.Chicago@ed.gov نيورتكلإ يدبر ،877– 521– 2172 صملل اتفهلا ازهج قمر ،312–730– 1576 قمر كسفا ،312– 730

ادوملا يكيرألما نينقلتا 20[ يةميعلتلا عديالتتلا( سعتالا 1681 –  ماو 206 دةاملا يكيرألما نينقلتا 1973 (29 لعام ورجألا في اةلمساوا ونناوق ),]هـ[ ،]د[

mailto:OCR.Chicago@ed.gov
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 ةممقـــد
 تىحو دةالولا منذ( الخاصة اتجاحتيالا ويذ من الصغار لهماأطفو سراأل بين كةارش هو Early ACCESS بكرمال صولوال

 ، Iowa Departments of Education ، Public Health من اتـــدمالخ قدميمو )الثالثة سن
University of Iowa Child Health Specialty Clinics 

Human Services ،
يقتنسو يدحدتباويس ملعلا هو كةارشلا هذه من ضرالغ .  ً 

 أطفالهم عدةامس على سراأل نةمعاو شأنها من تيال رداوملا فيروتو ةربكالم لةفوالط حلةرم في مةالالز التدخل خدمات تقديمو

.ورطتلاو موالن على صغارال أو عضلرا َُ 
ة،ركمباللةوفلطاحلةرمفي تدخلال مليةع انبوجفةاكلىعريست التيوة،ائياإلجر بيرادتال باسم رفعتوققحبباءآلامتعتي ُ 
 كذلكو اليةوال عاتيرشتو انينقو تبين .يةدرلفا يةاألسر اتدمالخ خطة يقفر كةمشار ت،سجاللا إلى ولوصلا قييم،تال ثلم

 اتاجاالحتي ويذ راصغالو ضعرال األطفال ورطتو نمو تحسين يةغب يحدث أن يجب الذي ما ليةارديفال يعاترشالتو ينانلقوا

.مولنا في اتأخر ونناعي اللذين أو الخاصة ً 
 جبموب لطفلكو لك رةفوتملا وققحلا همف على تساعدك وفسو بك الخاص ائيةاإلجر ردبيلتا ارطخكإ ثيقةولا هذه تعمل

 اتذ Iowa يةالول يةاردإلا ائحوالل لكذكو ،)ج( زءجلا ) IDEA( اإلعاقة ويذ شخاصاأل تعليم ينحست ونناق ي،لارديفلا ونناقلا

 ).بكرالم ولوصلا( كاملالمت رةكبملا لةوفلطا حلةرم في خلدتال امظنب الصلة

 :ةآلتيا جهاتال من أيب صلتا قك،وحق ولح ماتوالمعل من يدلمز
 .خدمتك منسق
)خاصلا يمالتعل مدير عن سألا ا زاالمتيا احبص ( ميقليإل

Iowa Department of Education
Bureau of Learner Strategies and Supports

Grimes State Office Building
Des Moines, Iowa 50319‐0146 

515-281-3176 

ASK Resource Center, Iowa’s Parent Training and Information Center
5665 Greendale Road, Suite D 

Johnston, IA 50131 
1-800-450-8667 

515-243-1713 
 1902-243-515 قمر اكسف
 info@askresource.org:نيورلكتإ يدبر
 http://www.askresource.org:نيورلكتإ قعمو

Disability Rights Iowa
400 East Court Avenue Suite 300 

Des Moines, Iowa 50309 
515-278-2502 
515-278-0571 
800-779-2502 

 )الصم هاتف(

 0539-278-515 قمر اكسف
 http://www.disabilityrightsiowa.org نيورلكتإلا قعموال

http://www.disabilityrightsiowa.org
http://www.askresource.org
mailto:info@askresource.org


 

           
                 
                 

    
                   

                 
    
           

          
  

        
  

        
 

         
  

           
      

      

        

      
   

              
                

                
       

                
               

                  
               

                

              
     

                  
                  

              
              

   

 ؟رةسألا وققح / يةائاإلجر التدابير من سخةن على الحصول مكننيُي ىمت
 يكلع رضعي وفس كما .تهابطل تىمو ،اًوينس حدةاو رةم رةسألا وققح / ئيةااإلجر يرابتدال من سخةن على صلحت وفس

يدبر اننوع على بقسملا ابيتلكا خطاراإل ذجومن ويطني وفس .بقمس كتابي إخطار لىع حصلت كلما اأيض منها سخةن ً 
 .ئيةااإلجر يرابدتلل ينورتإلك
2004 امعلل قةإلعاا ويذ ادرفألا تعليم ونقان حول يدمزال فةمعر هالالخ من مكننيي رىخأ ماتومعل مصادر ثمة اكهن هل ُ 
 يكون قد لتيا حئوا للوا اعدوالق من هاغيرو ،المبكر لالتدخ نظامب الصلة ذات Iowa يةالول يةاإلدار ائحو للا ،)ج( زءجلا

ا؟هايإ فتيرمع امهم ً 
:هاترايز مكنكي تيلا نتتراإلن اقعوم ينوانع هي التالية ائموقلا ُّ 

http://www.educateiowa.gov 
 اقةعاإل ويذ ادإلفرا تعليم قانون

 يةالول يةرادإلا حئاوالل Iowa ركمبال التدخل نظامب صلةلا اتذ 

 
http://idea.ed.gov/part-c/search/new

 FERPA( ( رةسألل صيةولخصاو يةميالتعل حقوقلا قانون
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html 

 حيالص لتأمينا يذنفت قابليةو يةلوسؤم قانون (HIPAA) 
http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/ 

 :إلى رةاشإلا يمكنك .رىخأ مصادر على ولصحلل متكدخ سقنم من صلاوت
 ورمألا وءست عندما كلشاالم جةمعال. 
 ارلقرا ميسر مع اكلشملا جةمعال !هلتم. 
 ساطةالو أو افاالستئن قبل ما حلةرلم التحضير. 
 اءآلبل دليل :خاصلا التعليم ساطةو. 

 امةه يفاتتعر

Iowa Department of( ئدةارلا كالةولا هي :العامة الهيئة Education( تابعةلا يةاسيسلا داتحوال من هايرغو ّ 
 اصخشألا تعليم تحسين ونناق جببمو ينلهؤمال فالطلأل كرالمب خلتدال دماتخ فيروت عن لةوئسم ونكت لتياو اليةولل

Iowa لىوتت .كربملا ولوصلا ئحاولو اقةعاإل ويذ Department of Education اءاتجراإل نظام عن يةلوئسالم 

 .رةكبملا لةلطفوا حلةرم في التدخل وىاكش / فاذنال اجبةو
زءجللةعلتابا يةلايدرفال المواأل أو يةالولا الألمو قيتللما الكيان هوو :ميإلقليا االمتياز صاحب / المتيازا صاحب ُ 

.قليميإلا يدصعال على كربالم ولوصلا نظام تطبيق انضمب ماليةلاو نيةوالقان الناحية من ازملم ونكي لذياو )ج( ًُ 
لم ما امجان دمقت التيو م؛عا افرشإ تحت مةدقالم يةوملتنا اتدمخلا هيو :ةربكلما لةلطفوا حلةرم في خلتدال دماتخ ُّ ًُ 
تااجيتاالح يةبلتل اخصيص متصم قدو ت؛اعوفدملا اددسل امظن على ليارديلفا ونناقلا أو يةالولا ونناق نصي ً 
.يةدرالف يةسراأل دمةخلا خطة يقفر قبل من ددحلما النحو لىع اإلعاقة ويذ صغارالو ضعرلا فالطلأل ةيوملتنا ُ 
 / يةتماعالجا صل،االتو ية،فعرالم ة،دنيلبا :يةاآلت يةالتنمو جاالتالم من ثركأ أو حداو في الخدمات تلك افروتت
 .فيالتك يرطوت لكذكو فيةطعاال

 قيتلل بحاجة ونكي الذيو اتنوس الثث عن رهمع يقل فلط أي هوو :قةعاإلا ويذ من الصغارو ضعلرا األطفال

 ة،اديملاو ة،يفرعملا ذلك في ماب يةمنتلا االتجم من أكثر أو احدوب النمو في التأخر بسبب كرالمب التدخل اتدمخ

 يصتشخ بسبب أو ؛بةاسنالم خيصشلتا ءاتارجٕوا اتأدوب هاقياس عند ، العاطفي / عيماتجالا التكيفو االتصاالت،و

 .ونمال في تأخر إلى ديتؤ أن بشدة ملالمحت من بأنها يةعقلال أو دنيةبال تهحال
 رةينتسملا قةافلموا

 

 

 

 

http://www.hhs.gov/ocr/hipaa
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
http://idea.ed.gov/part-c/search/new
http://www.educateiowa.gov


 

    
        

                    
 

                    
          

                
  

      
     

                
            

        

        

                    
  

                  
  

                   
                

                
                  

  

         
                    

                  
        

  

                
               

   
  

                
   

    

 ؟"قةافالمو" نيتع ماذا
 :يةاآلت الثالثة تطلباتالم استيفاء عند قةافالمو تتحقق

 َتكبلغ خطرُت أنو ه،علي َافقتكوم بديُت الذي اءرجإلا ولح ")مةالمه(" لةالص ذات ماتولعالم افةكب تام لمِع على ونكت أن .1
 .األم

 ذاه قةافلموارةامتسا صفت أن يجب(.عليه قتكفاوم بوالمطل اءرجإلا هذا ثلم تخاذا على – ًبةكتا – فقاوتو فهمت أن .2

.منول عنها شفكيس التي )دتِجو إن( بكرالم تدخللا سجالت نتبيو اءاإلجر ُ 
.قتو أي في ها سحب لك وزجيو بكناج من يةاعطو نحمت افقةالمو أن كِدرت .3 َُ 

 ؟بةمطلو باءآلا افقةمو ونتك متى
 :بلق بةولمط افقتكوم ونكت
 يدحدلت ريايتاخ حصف ءاتاإجر لكطف اءبإعط "بكرالم ولصولا" التكاو من لةكاو أي أو اإلقليمي االمتياز حبصا اميق .1

 عدمه؛ من بإعاقة طفلك ابةصإ في شتبهت كالةالو كانت إذا ما

 تك؛رأسو فلكطب صةالخا اتيرتقدلاو التقييمات يعجم .2

 بكر؛الم ولوصلا لخدمات تكسرأو لكفط قيتل .3

 تكقفاوم تكن لم ما ؛)35 إلى 26 من الصفحات ظرنا( تكسرأ أو لكفط قاتفن يةلتغط اصلخا أو امعلا ينمألتا استخدام .4

 كذلكو ة؛بومطل

 .بةولمط تكقفاوم تكن لم ما لك،فبط اصةخال كربملا ولوصلا ائحول جالتس من شخصية ماتومعل عن صاحفاإل .5

 ولوصلا" كالةو أو اإلقليمي أو ازيتمالا حبصا لىع ينيتع ٍفحينئذ ،3 أو 2 ،1 ادوالم جببمو تكفقاوم اءدبإ فضتر إذا

،لكفطل متاحة ونكت قد تيال الخدمات أو يرتقدلا م،ييقتلا عةطبي ااممت ركدت )أ( أنك لضمان فةيصح اتخطو اذختا "بكرالم ًَ 
.قةافمولل إبداءك ينحل لخدمةا أو التقدير يم،يالتق قيلت لىع ادرقا ونكي لن طفلك أن همتفت )ب(و ً 
 .فقةاومال اءإبد قبع مكنم قتو ربقأ في مةدخال دمقتسٍذئفحين لمبكر،ا ولوصلا مةدخ على افقتكوم ديتبأ إذا

 دمات؟خال على فقتياوم بتسح ذاإ يحدث ذاما

قبلو افقةموال إبداء عقب خذتلما اءاإلجر على ثرؤي ال ذلك أن غير ت،شئ ٍقتو أي في حبهاس نككميو عيةوط تكقفاوم ُ 
 المساس وندرةكبملا لةفوالط حلةرم في خلتدلا اتدمخ من نةعيم دمةخ لىع تكافقوم حبس أو فضر لك يحق .إلغائها

 .طفلك هاتلقاي التي رىخألا كربملا ولوصلا بخدمات

 عةتبلما نيةوالقان اتءارجإلا استخدام المبكر صوللوا لةكاو أو ازتيمالا حبصا ستطاعةبا فهل ي،قتفامو داءبإ فضتر إذا

ة؟قفاوملا إبداء فضير على اائيضق عنطلل إلعاقةا ويذ اصخشاأل تعليم ينسحت نوناق ضىمقتب ً 
 ال

 بطفلي؟ صةخاال كرمبلا صولوال التسج بتدمير ازيتمالا حبصا لبةامط نيمكني هل افقتي،مو سحبت إذا

 ال
 سبقم ابيتك إخطار



 

                   
                 

                    
                   

   
                    

        
  

         
      

      

       

     

                
    

  
    

                   
                

                  
           

  
           

                 
              

       
  

                   
      

  
  

  
   

قوال القر م ألن نظر في كتكراشم تتطلب نينا إنف ية،ماأله من كبير قدر لىع عتبرت طفلك يةبتنم قةالمتعل اترا في كتكرشا ا ًُ 
 طارخاإل".لكفطل دمةقلما رةكبملا لةوفالط لةحرم في التدخل اتدمخ على ثريؤ ذلك ألن قتالو الطو المحددة األنشطة جميع

دءبلا فضر أو احرتاقب مةلخدا ودزم قام تىم خدمتك سقمن من إليك سالهإر يتم ابيةكت اسلةرم عن رةابع هو "لمسبقا ابيتالك ُ 
أو / و لكفطلةسبناالم مبكرلا ولوصلا خدمات يمتقد أو لكطفب اصلخا سيقنالت أو التقييم ية،وهلا غييرت أو مةالخد قديمت في ُ 
 .تكأسر
 كنلو ة،مدخلا ودزم انبج من فضالر أو احرتقالاب ارقر خاذتا قبع ةولقعم منيةز رةتف ونضغ في اإلخطار هذا نحكم ينبغي

 .فيذنتلا في الخدمة ودزم عشري أن قبل

ار؟طاإلخ هاعلي ويطني لتيا ماتوعلالم هي ما ّ 
 :يلي ما لىع اإلخطار ويطني

 ؛وضفرملا أو حالمقتر اءرجإلل صفو .1
 ؛اءرجإلا فضر أو احاقتر ببس حشر .2
 لككذو ة؛المتاح ائيةاإلجر يرابتدال .3

 اكهتنا ودجوب قدتتاع تىم )رةرقملا يةنمزلا ولادجلاو( يةنوقانلا ولصألا فقو وىكش أو يةالولا إلى وىكش قديمت كيفية .4

 .كرمبال ولوصلا لباتطتلم

 ؟"إلخطارا" سيبدو كيف
 ُ لغتك تكن لم إذا .ألما تكغلب اإلخطار تبكي وفس .الناس مةاعل مةوهفم لغةب وبتكم خطاب أو ذجومن عن رةابع ارطخاإل
 لضمان مةزاللا اتالخطو اتخاذ دمةخلا منسق لىع يتعين ٍذحينئف ة،بوتكم غةل عن رةابع )رىخألا الصتاال سيلةو أو( ألما

 دمةختسملا قةيرلطبا اصلوالت ريجيسٍفحينئذ ة،بوكتم لغة يكلد ليس أو أعمى أو صمأ من نتك إذا .اراإلخط وىحفل مكتفه

 ).شفهيال اصلوالت أو Braille قةيرط ة،ارإلشا غةل مثل( نبكاج من ًعادة

 ض؟فومرلا أو رحتقملا اءإلجرا على افقوأ لم لو ماذا

 سمقلا في يلصفبالت كرذلا فةسال اتالخيار لىإ رقطتلا تم .لك تاحةالم يةمسرلا يرغو يةسمالر اتراخيال من يدعدال مةث

دترس .لك حةاتملا اتيارخال همتف لىع تكدعلمسا ااحتم تكمدخ منسق ونكي .يللدال هذا من "اعاتالنز يةوست اتيارخ" ً 
 .يلالدل ذاه بصدر "قدمةملا" قسم في رىخألا ادرصملا

من هايرغو التكاليف منخفضة أو يةنامج نيةوانق خدمات بأية مةعاال يئةهلا أو مةلخدا منسق ركبخي وفس ك،بلط على ناءب ً 
 .تكطقنمب ةرفوتالم رىخألا عمالد اتدمخ

 :ظاتحمال

 جالتالس / ماتوعلالم يةسر



 

              
               

                 
                  

         
  

            
                

                
                  

              
  

            
                     

                   
     

  

         
        

                 
                     

             

           

                    
                

  

               
              

               

   

     

        
 

            

                   

              

 رةسألل صيةولخصاو يميةلتعلا وققحلا ونناق مىيس خرآ اليريدف ونناوق )IDEA( اقةعاإل ويذ فالطاأل تعليم ونناق حكيمن
)FERPA( ذلككو جالتسال تلك إلى ولوصلا في الحق يكلد .فلكطب صةالخا المبكر ولوصلا سجالت بشأن وققحلا بعض 

 الخاصة المبكر ولوصلا التسج في يةصخالش فيةيرعالت ماتوالمعل .هاب قيقد غير نهأ تقدعت ما لىع اضاالعتر في حقال

 ذاه ولانتي ).قةافموال لىع ينطبق استثناء اكهن يكن لم ما( تكفقاوم وند نهاع احصفاإل يتم أال يجبو ة،يرس برعتت بطفلك

 .الهامة ايةمالح جهأو ولح اتموالمعل من يدمزال قسملا

طفلي؟ب الخاصة المبكر ولصولا جالتس إلى صولولا لي حقي هل ّ 
 ات،رقديتلا ت،ماييتقبال الصلة ذات فلكطل كربملا خلدتال التسج جعةارمو حصفب لك السماح مةاعلا ئةياله على ينتعي .أجل

 أي لكذكو فلك،ط مع املعبالت تعلقةمال يةدرفلا وىاكشلا ،)IFSP( ديةرفلا يةرسألا دماتالخ خطة فيذنتو يرطوت ة،ألهليا تحديد

مةقائ ءكطاإع – بكلط لىع بناء – مةعالا ئةياله على ينعتي .تكأسرو لكفطب اصةخ سجالت لىع ويطنت آخر نطاقات ً 
 .ئةلهيا جانب نم دمةخستلما أو بها تفظحالم ة،المجمع كرلمبا ولوصلا سجالت أماكنو اعنوبأ

 بطفلي؟ صةخاال المبكر ولصولا سجالت إلى صولوال عامةال ةهيئلا تتيح متى

 في َلكذو – ريورض يرغ اءجرإ أو يرأخت أي وند للسجالت اجعةمر أو حصف طلب ألي ثالتالما ئةياله لىع ينعتي

 يةدرالف يةسرألا دماتلخا خطة وصصخب اجتماع أي انعقاد بلقو هاطلب عقب مييوتق ومي 45 وزاجتتال يةنمزرةتف ونضغ

 .اعمتاس لسةج أي عقد أو

 ؟"فحصلا في الحق" عليه ويطني الذي ما
 :آلتيةا وققحلا على عةاجمرالو حصفلا في الحق يشتمل

 ُ ؛السجالت يلوأتو فسيرتب الصلة اتذ لةالمعقو الطلبات على كةارشلما ئةياله من رد تلقي في الحق .1
 عدُي سخُلنا هذه ثلم يمتقد في ئةياله فشل( ماتوالمعل على ويتحت التي التالسج من سخُن فيروتب يئةاله مطالبة في الحق .2

لككذو؛)التالسج اجعةمرو حصف في حقك سةمارم من فعلي نعم ثابةبم َ 
.سجالتال اجعةمرو حصلف مثلمَديكل ونكي أن في الحق .3 ُ 
هذه مثل لكتمت ال نكأب ئةالهي ركطخت لم ما لكفط جالتس عةاجمرو حصف في حقالو طةلسلا تلكمت أنكب يئةهال سلمت ُ 

.القالطو فصالنالاو صايةولا مثل القضايا، هذه ثلم ينظمو يحكم الذي به لوالمعمو طبقالم ونناقلا جبومب السلطة ُ 

 ؟ليبطف لخاصةا كرمبلا خلتدال سجالت على واعلطا ذيال اصخشاأل يظهر بسجل ةهيئال تحتفظ هل
حتفاظالا جالتسبال ظةفتحالم ةالهيئ على يتعين ،ةئالهيب تصخالم ظفومالو دينلاولل وحنمملا ولوصلا حق اءباستثن .أجل ُُ 
 :ليع ويتحت أن يجبو ،كرمبال التدخل سجالت إلى ولوصلا بحق نويتمتع ينالذ افرطألا ظهري سجلب
 .رفطلا سما .1
 .ولوصلا حق منح يخرات .2
 .التالسج استخدامب رف طال ذاهل احسملا في السبب .3

 طفل؟ من ثركأب صةخا ماتوعلم على ويتحي السجل كانت لو ذاما

.حددة اناتلبيا بتلك ركاطخإ تمي أن أو فحسب فلكطب تعلقةالم ماتوالمعل جعةا َ يحق الم ََ َ مرو فحصلك ُُ 
 طفلي؟ب اصةخال كرمبلا صولولا التسج عةجارمو فحصل ومسر بسداد البتيطم للهيئة حقي هل



 

                    
                  

  

           
                  

           
  

           
                     

                      
                   

               
  

                  
                  

                   
                   

 

                    
                    

              

 

                       
                      

        
  

      
                

         
  

  
  
  
  
  

      

من يفعل كلبش تمنعك ال ومسرلا هذه كانت ذاإ لك جةرخستملا السجالت سخن يرنظ ومسر تقاضي يةالمعن لهيئةل حقي َُ 
 .هادادرتسا أو ماتوالمعل عن البحث بلمقا ومسر مةث الهيئة تأخذ ال قد .سجالتال اجعةمرو فحص في َقكح سةرامم

 ا؟ًانجم َلك تقدم أن يجب سجالت أية اكهن هل

 يةسراأل دماتالخ خطة أو رةسألل قييمت لطفل،ل يمتقي قدير،ت كل من نسخة عطائكإ كرمبال ولوصلا هيئة على يجب .أجل

 .يةدرالف يةألسرا ماتدخلا خطة اعمتاج قبع ممكن قتو ربقأ في )IFSP( يةدرلفا

 صحيحة؟ غير السجالت في دةارالو ماتوعلالم بأن دتاعتق لو ماذا

أو لكفط صيةوخص هكتنت أو للةضم أو حةصحي يرغ مةتخدسالم أو بها حتفظلما أو جمعةلما ماتوعلالم أن تعتقد كنت إذا ُُُُ َ 
عديلتب إما ارالقر اتخاذ هيئة ال على ينعتي .بها فظحتت التي التالسج عديلبت يئةاله بةالطم َلك يحق ثم فمن ه،قوحق من هاغير ُ 
 تعين ،تماعلوالم تعديل فضر يئةهلا رترق ذاإ .يلعدتلا فضر أو منزلا من لةقوعم رةتف ونضغ في لبللط اًفقو ماتوالمعل

.اعتماس جلسة عقد في بحقك لك رةوشملا قديمتو فضبالر ركاطخإ ٍئذحين هاعلي َ ََ 

كربملا خلالتد بسجل دةراالو ماتوالمعل في لطعنل اعستما لسةج لعقد صةفرال بإتاحة ئةلهيا ومقت وفس بك،لط لىع ناءب ً 
:االستماع لجلسة كنتيجة .قهوقح من هاريغ أو َلكفط صيةوخص تنتهك أو ضللةم أو صحيحة غير أنها من كدتألل ُ 
وققحلا من هاريغو الطفل يةصوصخ تنتهك أو يحةحص يرغ أو ضللةم ماتوعلالم أن لىإ ضيفي ارقرال انك ذاإ .1 ُُ 

.اكتابي َبذلك َركاطخٕوا َذلكل اًفقو ماتوالمعل هذه ديلعت يئةهلا على زملي ثم فمن له، لةمكفوال ً 

وققحلا من هاريغو الطفل صيةوخص تنتهك ال أو حةيحص أو ةضللم ليست ماتوالمعل أن إلى فضيي ارالقر انك ذاإ .2 ُُ 
فلكط التبسج جتدر أن في بحقك اأيض هيئةال ركطخت وفس .تخذالم اربالقر يئةهال ركطخت وفس ثم فمن له، لةمكفوال ُ ًَ 
.يئةهال ارقر ضةمعارل تكفعد لتيا اباألسب ذكرو ماتوالمعل على للتعليق اانبي بها تحتفظ تيال ً 

 عازنتُالم زءجلا أو السجل أن طالما السجل من زءجك يئةهلا لدى به اظحتفالا يتم أن جبي َلكفط سجالت دعيو تفسير أي .3
منف آخر، رفط أي إلى عليه عازنتالم زءجلا أو السجل عن شفبالك كالةولا قيام لةحا في .هيئةال زةايح في اليز ال عليه ُ 
.اأيض َركيسفت عن اإلفصاح عليها عينتي ثم ً 

 ع؟ستماالا جلسة ستبدو كيف

 لكت لىع العإلطا نكيمك .رةسألل صيةوالخصو يةعليمالت وققحلا ونناق اتيضتقم مع فقةاتوم ماعتاالس جلسة ونكت أن يجب

 .اليةفيدرال ائحوالل نةودم من 99.22 قمر سمالقب المقتضيات

 ؟"يةخصلشا يفيةالتعر ماتوالمعل" نيتع ماذا



 

             
   

         

           
              

                  

                          
             

              
 

                  

                
              

       
  

                
                 

               
   

  

                  
                

                
                   

               
        

  

                 
                 

         
  

                   
                    

        
  

  
              

:الحصر ال المثال سبيل لىع يةاآلت اتانالبي إلى يةالشخص فيةيعرالت ماتوالمعل شيرت ُ 
 فلطلا اسم 

 ينرخآلا رةسألا ادأفر أسماء أو كأب َمكاس 

 ينخراآل رةسألا ادأفر أو نتأ نكاونع أو الطفل انعنو َ 
 جيةولوالبي السمات جلس أو طالبال قمر ،لطفلك عيامجتاال انمضال قمر ثلم صيةخشلا رفعم 

 اجهاوز بلق لطفلا أم عائلة اسم أو لميالدا مكان طفلك، ميالد يختار مثل رىخأ رةشابم غير فاترمع 

ِ لتيو إ  يسل المجتمع في خصش أي نمكت ا يهإل سبتهان كنيم أو – مجتمعة أو دةرفم – معين طفل لى زوعت رىخأ اتمولعم ُ 
 .اليقين من ولقعم دربق الطفل على رفعتي أن وفرظلا تلكب يةشخص فةرعم لديه

 السجل حبصا فلطلا يةهو رفعي أنه ئةيهلا قدتعت شخص بلق من بةلوطملا ماتولالمع. 

 ؟ ماتولمعلا عن لإلفصاح مني ذنأ طلب بطفلي خاصةال المبكر صولالو التجسب تفظحت التي ئةهيال زملي هل
 خالفب( شخص أي إلى الشخصية ماتوالمعل عن الكشف بلق ينالدوال قةافمو على ولصحلا يجب .مةعا عدةاكق جل،أ

 اضغرأ يةأل تخدامهااس أو )اتموعلملا امدخستاو حفظ ع،مج في ةكالمشار الهيئات ظفيوم لين،المخو ثلينالمم ن،ليمسئوال

 .المبكر ولوصلا خدمات يذنفت الفخب رىخأ

 ينلوئسملل يحق مثال،لا بيلس لىع .ينلداوال فقةامو لىع ولصحلا رطشب تعلقي مافي الستثناءاتا بعض اكنه أن غير

التاحل بةستجاالا يةغباريورض ذلك كان ذاإ مسبقة قةافمو على ولصحلا وند يةميعلتلا جالتسلا عن شفلكا ينيميلالتع ً 
 الصتالا جىري ،رةسألل يةصولخصاو يةميلعتلا وققحلا ونناق تثناءاتاس ولح أسئلة يةأ ديكل انك ذاإ .صحيةال رئاوطال

 .مةخدال بمنسق

 وند هاب ًمسجال الطفل ونكي رىخأ هيئات إلى الطفل سجالت نقلب ليميةعتلا لهيئاتل السماح هو الهامة االستثناءات أحد

 ونناق من )ب( زءجلا إلى المبكر ولوصلا ئحاول من السلس قالتاالن ضمانلو السبب، ذاله .الدينوال من قةافمو لىع ولصحلا

 )ب( زءجلا لىإ فلكط ولحت ررقملا من كان ذاإ،)رةكبملا لةالطفو حلةرم في لخاصةا يةبرتلا( اإلعاقة ويذ الطفألا يملعت
 ويذ األطفال ميتعل ونناق جبومب افقتكوم لىع ولصحلا على رطتشي فال ة،لثاثال سن في سةردلما قبل ما خدمات تلقيو

 يةيمعللتا يئةهال لىإ فلكطل كربملا ولوصلا جالتس سلرُت وفس .رةسألل يةصوصخلاو يةتعليملا وققحلا ونناق أو قةإلعاا

 .تكسردم قةبمنط اصالخ يملعتلا اتخدم عن لةئومسال

ونناق جبموب يةمحم بحصت ذلكب فهي بطفلك، اصالخ كربملا ولوصلا سجل من ازءج ونكتل ماتوالمعل اجدرإ ردجمب ًّ 
 ماتوعلم يةأ يشمل هذا .ونناقلا ذاه ئحاولل اًفقو إال نهاع احفصاإل وزجي ال ٍئذدنعو رةسألل صيةوالخصو التعليمية وققحلا

 .فلكط سجل في جتردأ يةجرخا قييماتت أو يةطب

 طفلي؟ل المبكر صولالو سجالت من ماتومعل عن كشفلل هاطلب عند فقتياوم إبداء ضتفر ذاإ الهيئة علتفس ماذا

 ال .كرمبال ولوصلا خدمات لقيت لىع لكفط رةدق في ثريؤ قد افقةومال داءبإ فضكر أن يفك حشرل بك الهيئة تلتقي وفس
 .افقةومال اءدبإل ضكفر هلجات مةاعلا ةهيئلل وزجي

 ي؟طفل يةصوصخو يةسر انضمو لحماية اتخاذها امةعلا ئةهيال على عينتي رىخأ اتخطو اكنه هل



 

            

                
     

                  
           

  
             

                   
                     

                    
  

                   
                   

                
        

 

           

                 
               

              

 

  
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 .صيةخالش ماتوعلالم يةسر ضمان ليةومسئ يئةه كل في احدو ولئسم حملتي .1
 يةالسرو صيةوالخص يبردت تلقي لشخصيةا يفيةالتعر ماتولمعلا ستخداما أو معبج ييننالمع األشخاص فةكا لىع يجب .2

 .يةرسالو صيةوالخص أنبش ليماتعت أو
حق لديهم منم يهادل ملينالعا ظفينالمو الءهؤ مناصبو بأسماء حالية مةئاقب فاظتحالا كةشارم يئةه كل لىع يتعين .3 ُ 

 .العام فحصلا اضألغر َلكذو ية،صلشخا يفيةالتعر ماتوالمعل إلى ولوصلا

 ها؟ل جةاح هناك يعد لم متى ليفطب اصةخال المبكر صولولا جالتسل سيحدث ماذا

حاجة ناكه يعد لم أو ئدةافلا مةديع دمةخستالم أو بها تفظحالم أو جمعةالم ماتوعلالم أصبحت تىم يئةهال ركطخت وفس ُُ ُ 
 ماتوعلالم إلى حاجة اكنه يعد لم نهأ يةعليمالت ئةالهي أو قاطعةُالم رترق ذاإ .َلكطفل كربملا التدخل خدمات يرفوت في لها

 .جالتسلل اجةح اكنه يعد لم إذا َمنك طلب على بناء ماتولمعلا يرتدم جبي .َلكفطل عليميةالت دماتالخ يمقدتل

 وفس .يةريدقالت تهاطلسل اًفقو لكذ ونكيو ،التسجلل حاجة هناك يعد لم نهأب ارقر اتخاذ ليةومسئ العامة ئةالهي عاتق على يقع

عةجارملا اضألغر يهإل جةحا ناكه عدي لمو كربملا ولصولا دماتخ يمدقتب صلة ذي يرغ يصبح أن إلى سجللبا فظحتي ُ 
 من اءهتنالا عقب يرتقد أقل لىع اتونس مسخ مدةل لةاءلمساو اجعةمرلا اضغرأل زماللا جلبالس فاظتحالا زملي .المساءلةو

 .بكرالم ولوصلاب لةالص ذي اءرجاإل في مهدااستخ

 ها؟رتدمي كربملا ولصولا كالةو على يتعين لن جالتس اكهن هل

 ااسمه ذلك في ماب( األمب صالتالا اتمولعم د،يالملا يخرات فل،طال اسم لىع ويتحي ئماد بسجل االحتفاظ ئةيهلل يحق .أجل
 عمرو ةرالمغاد امع ًمنةضتم( ةرداالمغ ناتايب كذلكو كر،بالم ولوصلا خدمات ديوزمو لخدماتا نسقيم اءأسم ،)تفهاها قمرو

.سمىم غير ألجل ماتوعلالم بهذه اظالحتفا كنيم .)بها اقتحاالل تم مجارب يةأو آنذاك الطفل ُ 

 :ظاتحمال

 عاتاجتمالا



 

                
  

       
               

                  
               

  

                 
                 

                
  

          
       

       

                    
  

                 
                   

  
  

            
                 

      
      

                

               

           
                 

               
  

                
                 

               
  

    

.لك لةكفوالم االجتماعات وققح يةبماه القسم ذاه ركبخي .عاتاتمجالا بانإ فلكطل امةهال اتاررقال من العديد خذتت ُ 

 ة؟يرختياا أو مةزال اتتماعاالج ونتك متى

 خطة ضعول اعجتما عقد جبوتتس )ج( لقسما قة،اإلعا ويذ فالطألا ليمعت ونناوق المبكر ولوصلا ائحول :مةزالال 

 طةخمقييلت وينس اعجتما هوو ر،المبك ولصولا نامجلبر ًهالمؤ فلكط أنب ارقرال اذختا تم إذا يةدرلفا يةسراأل دماتالخ

 نامجبر من لكطف نقل ندع ماعتجا عقد اًيضأ ونناقلا ضيقتي ).اءتضاالق ندع حهايقنتو( لكفطل يةدرالف يةرساأل دماتالخ

 .المبكر ولوصلا
 لىع هرشأ ستة كل( ريود كلبش فلكطل يةدرالف يةألسرا دماتالخ طةخ في النظر إعادة ونناقلا زملتسي :يةراختياال 

 اًأيض يجتمع قد .خاص ٍكلبش اعتماج قدع رطتشيال نهأ غير ع،امجتا أي في ريودلا اضستعرالا ريجي قد ).األقل
.فلكطل ايدمف ونكيس اعتمجالا قدع أن ررقت ما إذا لطفلك ديةرفلا يةاألسر الخدمات طةخ يقرف ً 

ات؟عاالجتما قدع عدموو بمكان علقةلمتا طلباتتالم هي ما ّ 
 :بكرالم ولوصلا اعاتجتما عقدُت أن يجب
 ؛َلك بةناسالم يتاقموالو األماكن في 
 ةيملالع ناحيةلا من ممكن يرغ لكذ يكن لم ما مها،دخستت رىخأ اتصال لةيسو أي وأ تكلئاعل األم غةللبا. 

تماعاالج في ونرخآلا ونكراشملاو نتأ قىتلت أن جبي .تماعباالج قةعلمت باتيترت أية صنع في اًركاشم ونكت أن يجب َ 
 لىع ينردقا أنكم من كدتألل االجتماع عقدل معزملا عدوملا بلق ٍافك ٍنحو لىع مبكر قتو في باالجتماع طيخ ارعشإ

 .ورضحلا

 ة؟ديرفال يةرسألا اتدمالخ طةخ اتعامتاج ورضح عليه يتعين ذيلا من

 عن ًفضال ة،يدرفلا يةسراأل اتالخدم خطة يةونالسو دئيةالمب االجتماعات في أدناه نيروالمذك من كل ركاشي أن يجب

 :لطفلك يةتقالنالا الخطة ضعو ماعاتتاج
 ؛)يندلاوال أو الطفل الدو! ( َنتأ .1
ة؛العملي ناحيةلا من انممك كذل كان ذاإ د،الولا طلب على اءنب ينخراآل رةسألا ادفرأ .2 ًً 
 ص؛خشال هذا ورضح الدوال لبط ذاإ ة،ألسراجخار من آخر خصش أو ميمحا .3

 ؛يةدرفلا يةاألسر الخدمات خطة تنفيذ عن ولئسملا الخدمة منسق .4
 و ك؛ترسأو فلكطب الخاصة ييماتقتلا أو طفلك اتيرتقد اءرجإ في اشربم بشكل ينضالعلا اصاألشخ أو شخصلا .5
 .حاللا تضىقم سبح تك،رأس أو طفلك لىإ بكرالم ولصولا خدمات ونمدقيس ذينلا شخاصاأل .6

 تخاذا ليميقإلا ازيتالما حبصا لىع ينتعي ثم فمن ع،ماتجاال ورضح )5( قمر بالبند روذكلما خصالش طعتسي لم إذا

 مرتؤم في كةالمشار :اآلتية ئلساالو حدأ ذلك في بما ى،أخر ائلسو خالل من خصلشا كةمشار لضمان مةزاللا تاتيبرلتا

 .تماعجالا في لةلصا ذات التلسجا تاحةإ أو تماعاالج لىإ ولخم يرخب ممثل السرإ في،اته

 ديلينبال الدينوالو اءبآلا



 

                 
             

  

    
  

       

                   
          

                  
                 

                     
              

            
  

              
            

                    
                   

                
    

                 
                  

              
                     

          
  

        
                  

                   
     

            

                  

         
                     

       

 .يرغصلا أو ضيعرال الطفل لداو هو من تحديد نابمك يةهمألا من .كرمبلا ولوصلا خدمات في ونيسيئر اءكرش اءآلبا يعتبر
".الدو" مةكل عنىم اإلعاقة ويذ األطفال يمعلت ونناوق كرمبال ولوصلا نامجبر ئحاول رفعت ُ 

 الد؟ولا هو من

 :نيتع "الدوال"
 للطفل؛ نيالمتب أو عيالطبي لداولا .1

 أو اليةو أي مع مةربملا ديةقعاالت اماتاللتزا أو يةالولا يعاترشت أو ونناق ظريح لم ما طفل،لل المحتضن شخصلا .2

 ؛الدو تهفصب فللطل ضنحتملا خصشلا رفصتي أن محلية يئةه
اتارالقر أو كرمبال خلتدال اتارقر تخاذبا ولخملا أو فل،طلا الدوهرباعتبا رفصتي أن اوممع له ولخملا صيالو .3 ً 

 ؛)يةواللا من ًوالفكم الطفل انك ذاإ اليةوال على ينطبق ال لكذ أنه غير( للطفل يةوملتنا أو الصحية ة،يميللتعا
 من همغير أو األب جةوز أو األم وجز أو جدال ذلك في بما( بالتبني الدوال أو الطبيعي لداولا محل حلي شخص .4

 أو فل؛طلا يةعار عن اًونناق ولئسم ونكي خصش أي أو طفل،لا همعم يشيع اللذين )باءرألقا

.كربملا ولوصلا ئحاولو اليريدفلا ونناقللاًبقط ينعيالم البديل لداولا .5 ُ 
 الد؟الو يفرعت يهعل نطبقي خصش من أكثر ودجو حالة في يحدث ذاما

 ":الدوال" صفو يهلع ينطبق شخصلا كان إذا ما لتحديد التالية عداولقا تنطبق
 الدوك عييبالط رهود لعب فلللط نيالمتب أو الطبيعي الدولا لةوامح ندع ي،الالت ندالب في يهلع وصصنم هو ما ءاستثنبا .1

 أو لطبيعيا لداولل فةلصا نحمُتٍنئذيحف ب،أك رفصتللًهالمؤ كثرأ أو حداو شخص ودجو حين في صلالف هذا جببمو

 لتدخلا دماتبخ قةالمتعل اترارقالو فلللط يميةتعلال اتارالقر التخاذ يةنوقانلا السلطة يمتلك يكن لم ما للطفل المتبني

 .لطفلا عن يابةن المبكر
 يةعليمالت اتاررقال اذاتخ له ولخي أو للطفل "لداولا" فةص همنيعب اصخشأ /شخص طييع ائيضق مرأ أو ومسرم صدر ذاإ .2

 ذاه مع التعامل زملي ثم فمن ،)يلدبلا الدولا داع يماف( فلالط عن نيابة كرمبال خلدتلا دماتخب قةتعلمال اتارالقر أو

 مةدخ ودزم هو إليه شارالم خصشلا كان إذا إال ن،ونقاال من )ج( زءجلا اضرغأل "الدو" رهابتعاب خاصشاأل / خصالش

خدمة ودزم كتسبي أن وزجيالٍفعندئذ ه،ترسأ ادرفأ من اأي أو فلطلل اتمدخ أي فرتو مةعا يئةه أو بكرالم خلتدال ً 
 .الطفل ذاله الدوال فةص امةعلا الهيئة أو بكرالم خلتدال

 بديل؟ لداو ودجو يتعين قد ذامال

 يحدد كما .مبكرال ولوصلا يةملع في كةللمشار لداو ديهل فلط كل أن تحديد إلى بحاجة قليميإلا يازتاالم صاحب ونكي

:تيةآلا وطرشلا من اأي حققت عند فلللط يلبد لداو ودجول رةورض هناك كان إذا ما ميإلقليا االمتياز صاحب ً 
 .الدولا تحديد يمكن ال .1
 .لةلمعقوا ودهجلا فةاك بذل عدب الدوال كانم تحديد من كنتمال عدم .2
.بديل الدو بتعيين ايرختياا ومقي أن فلالط حالة على رفشملا ضياقلل يمكن ،يةالولا يةصالو اخاضع فلالط ونكي .3 ًً 
 .ناهدأ بذلك الخاصة ييراالمع لىع ولصحلا يمكنك .4
 .فلللط بديل الدو ينتعي ثم منو بديل الدو حاجة ناكه كان إذا ما تحديد يميلإلقا زامتيالا حبصا عاتق على يقع
؟يلالبد لداوال هالتؤم هي ما ّ 



 

      
            

          

                     
       

                      
  

       
                  

                   
                 

  
        

                  
               

            
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 :يلبدلا لداولا ونكي أن جبي
 فل؛طلا لحصام مع رضاعتت يةنهم أو شخصية لحةصم ديهل ليس .1

للطفل؛ االئمم ًثيالمت منتض التي اتارالمهو فرالمعا لديه .2 ً 
Iowa في اًظفمو ليس .3 Department of Education رىخأ يةيمعلت ئةيه أيب أو قليميإلا ازاالمتي صاحب لدى أو 

 .فلالط عايةر أو ليمعت في كةترشم ونكت
 .بديل لداوك ملهع نظير يئةاله بلق من بهاتر يتقاضى نهأل فقط هيئةال في اًظفمو يعتبر ال ًيالدب اًالدو ونكيل هلؤملا خصشلا

 ؟البديل لداوال عيني ذيلا من
يلبد الدو ينيعت وزجي ك،لذ عن اوضع .ونناقلا بها محسي قةيرط أيب يلدبلا لداولا ينتعي قليميإلا االمتياز لصاحب وزجي ً 

في أو يةعالرا ورد في( اليةوال يةصاول اخاضع ونكي الذيو القاصر فلالط حالة على رفشت التي حكمةالم قبل من للطفل ً 
 .أعاله رةوكذملا ثةالثلا التهؤلما كمةحالم قبل من نيمعال يللبدا لداولا فيوتسي أن يجب ).الفطألا ايةعلر عامة ئةيه

البديل؟ لداولا لياتمسئو هي ما ّ 
 يةدرالف يةسراأل الخدمات خطة فيذنتو يروطت ،فللطا قييمتو يرتقدب علقةالمت ورمألا جميع في الطفل يلبتمث يلبدال الدوال ومقي

 وققح أية كذلكو مرتسم بشكل كرالمب تدخلال دماتخ فيروت ،)يةروالد اتاضعرستالاو يةسنولا ميقيلتا اتيلعم ًمتضمنة(

 .قةاعاإل ويذ فالطاأل تعليم ونناوق كرمبلا ولوصلا نامجبر تضىقمب لةفوكم رىخأ

 الحظاتم

 عاتالنزا يةوست اتراخي



 

                
  

   
     

      
           

  
               

                   
                 

       
  

                  
                

                  
                      

    
  

                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ّهيو ت؛اعازلنا يةسولت )ج( زءجلا اإلعاقة ويذ ألطفالا يمعلت ونناقو بكرالم ولوصلا ائحول في احةتم اتيارخ الثةث ناكه
 :تاليلاك

 ساطة؛وال 

 ة؛يالولا إلى وىاكشلا 

 نيةوناالق ولصألل اًفقو وىاكشلا. 
.يللدلا هذا من ليةاالت قسامألا في اترايخال ذهه رضعتست وفس ُ 

 .دامهاختسا مكني لتياو "ارالقر سيريت" سمىت ليةمع ميليقإ امتياز حبصا كل لكمتي كر،ذال لفةاس اتراخيلا إلى ًفةضاإ
نةبيلما الثةثلا سميةالر اءاترإلجا استخدام في وعرشال بلق أو من ًبدال اتالفخلا حلل يلةسو بمثابة ارقرال تيسير عملية تعتبر ُ 
 ئاتيهلاء،باآلا بين القضاياوكرمبال ولوصلا اتدمخولحرةاثمال فاتاللخايةوست لىعاررقلا يسرمعدساي .يللدلا ذاه في

 .اصخلا اعالقط من خدماتلا ديوزمو العامة

 يمقدت ثالث رفط ألي وزجي .الفاتالخ هذه حل نحو لىألوا وةطخلا بةبمثا حوفتالم اشقنلا ونكي خالفات، وبشن الةح في

ساطةالو على ارالقر يسرم ربدي .ناجحة نتيجة إلى ولوصلا سبيل في فينرالط كال وفاخمل ردجتم عيوضمو اضتعرسا ُُ 
منطقة من شخص أو تكقطنم من ايدحامارفط ارقرال سرمي ونكي قد .ردجتملا عيوضمولا لثالثا رفطلا ورد هو عبيلو ًً 
أو لك مقابل وند اررقال سريم مةخد تقدم .يميةعللتا رةادإلا بلق من اشحمر اشخص ونكي أن وأ – مراأل زمل إذا – رىخأ ًً 
 .فلكط مةخد ديوزمل

 .يللدلا ذاه في المبينة الثالث يةسمالر ملياتالع استخدام بلق ارلقرا يرسيت يةملع امخدتسا ريورضلا من ليس

:ظاتحالم ُ 

 ةـاطــوسلا



 

                
                  

                   
                 

        
            

  
             

         
                 

             

                    
  

         
      

                      
    

           
                  

  
           

                  

                     
  

                    
 

                       
  

                     
         

  
  
  

         

Iowa على ينعتي Department of Education افطرألل تسمح اءاترإج تنفيذو ساءرإ ينيميلقإلا ازيتاالم أصحابو 

هلمؤ سيطو طةاسوب رىجتو افاألطر جميع جانب من يةاعطو ساطةلوا إلى لجأي .طةسالوا عملية خالل من اتاعنزال بحل ُ 
 اًفقو وىكش يمتقد قبل تىح ت،قو يأ في ساطةولا تخدامسا يمكن .لةعالفا ساطةالو أساليب لىع ربدت الذي متحيز يرغو
 أو ،نيةوناالق اءاتلإلجر اًفقو وىكش يمتقد في حقك ارنكإ أو يرأختل ساطةالو يةملع امدختسا وزجيال .نيةوناالق اتءارجإلل

 .كرمبال ولوصلا نامجرب جبومب لةلمكفوا قكقوح إلنكار
 .دليللا هذا من )20( قمر فحةصال في اطةسالو لطلب حدوم ذجومن هريظ

 طة؟اسوال عملية نظير يدفعس منو طاءسالو عن يدالمز فةمعر نييمكن أين

Iowa على ينعتي Department of Education: 
 .بكرمال ولصولا دماتخ بأحكام لقةعتمال حئواللوا ينانبالقو تامة يةارد لىعو لينهمؤ سطاءكو ادرفأ تضم حةئالب االحتفاظ .1
 .رىخأ يةداحي سسأ يةأ أو بيناوتوأ ائيوعش اسأس لىع اءطسوال اختيار .2
 .ساطةالو استخدام دمع هو االختيار كان متى طةاسولا يعتشجل عاتاجتماال تكاليف ذلك في ماب ساطة،وال ليةمع فةكلت تدفع .3

 ُّ ؟ديحام سيطوال أنب رفعأ أن لي كيف
 :سيطو تهفصب يخدم الذي خصشلا
 في اًظفمو ونكي أن وزجيال Iowa Department of Education قدمي الذي لخدمةا ودزم أو العامة هيئةال أو 

 و ك؛لفطل رةشابم اتدمخ
 ةهنيم أوةصيشخ الح مص رباضت لديه ونكي أال يجب. 
Iowa أن غمر Department of Education هايف اًظفمو بريعت ال نهأ إال يط،سلوا إلى تدفع. 

اطة؟سوال يةلمع أنبش اتهفرمع علي ينبغي التي اءيشألا يه ما ّ 
 .اعلنزل رىخألا افطراأل معو معك الءمتي الذي لمكاناو قتولا في طةسالوا اتجلس لعقد لتنسيقا تمي أن جبي .1
اتفاقية امإبر ئةهيالو أنت عليك ينعتي ٍئذينفح ساطة،وال عملية خالل من عاتانزال أحد حل إلى امةعال ئةالهيو نتأ لتصوت ذاإ .2 َ 

.اونناق مةزلم ً 
 مةزلملاةياقتفاال لىع قيعوالت بقالسا لبندبارةوكذملا اتئياله املزإ طةسلب تتمتع لتيا مةاعلا ئةيهال عن ثلممو نتأ يكعل يتعين .3

.اونناق ً 
 طقةنم محكمة أي في أو مختصة قضائية سلطة لها ونكت اليةولاب مةكحم أي في فيذلتنل بلة قا – ةبوتالمك – طةسالوا ةياتفاق ونكي .4

 .دةحتملا الياتلواب
 أو قةالح نيةوناق استماع لساتج أي في كدليل امهاستخدا وزجي وال يةسر اطةسالو ليةمع أثناء تمت تيال اتلمناقشا جميع ظلت .5

 .اعالنز ذلك عن نجمت يةمدن يةنوناق اتاءإجر ةأي

 طة؟اسوال عملية خدامتسا في غبأر لم لو ماذا



 

                  
        

     
       
                       

           
          

  
     
            

  
             

                    
                   

                
  

                 
         

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         

 مع اعتمجا قدعل صةفر ساطةولا يةعمل دامختسا في ونبغري ال الذين ئكلوأل رضعي أن اإلقليمي االمتياز حبلصا يمكن

 .يندلاولل الئمينمال مانزالو مكانال في ايدحالم رفطلا
يد؟احالم رفطلا هو من ُ 
 ة؛مالئم ديلةب اعاتنز حل يئةه .1

The Iowa Parent Training and Information Center .2)ةــاليو في Iowa، وــه زــركملا ذاـه Access for 

Special Kids (ASK) Resource Center(أو ؛ 

A community parent resource center .3 

د؟حايلما رفطلا عليفس ماذا ُ 
 .اتخدامهاس على ثكيحو لك ساطةولا يةملع ئداوف ضيحوبت ياديالح رفطلا ومقي

ا؟ًمعلق طةاسالو طلب يكون ماينب طفلي هالقاتسي التي ماتدالخ هي ما ّ 
 ركاشملا فلطلا مرستي اتفاق، إلى هيتني لم طةساولا ليةملع مرتؤم أي عقب اميأ 10 مدةلو اًجئرُم طةساالو طلب ونكي ماحين

 الذي كانمال فيو يةدرفلا يةألسراتمادخال خطة في رةرقملاو بةاسنالم كرلمبا تدخلال خدمات تلقي في ساطةو مرتؤم أي في

 .لكذ الفخ على فلالط آباءو ئةلهيا ينب تفاقاال ريجي لم ما لكذو الديه،و عليه فقاو

 أن جبي ٍذفحينئ ر،كبالم ولوصلا نامجرب جبموب ةدئيمبلا دماتالخ على ولصحلا طلب على ساطةولا ليةمع وتطنا إذا

 .اعبالنز لها لةص ال لتيا اتالخدم الطفل تلقىي

 :ظاتحمال

 )IDEA( قةاإلعا ويذ خاصشاأل يملعت بشأن اليةولا إلى وىاكشلا



 

                 
                 

     
  

                  
             
                       

          

                  
              

  
                     

                    
    

                 

           
  

         
                       
     
                     

   
                   

             
          

                    
                   

     

                
      

              
         

                

 ميتعل ينتحس ونناق من )ج( زءجلل الهيئة اكهتنا وىاكش في قيقحللت اءرجإ تطبيقو ساءرإ يةميعلتلا Iowa يةالو ونناق رطتشي
 في يةالولا إلى وىكش يمتقدل حدمو ذجومن هريظ .Iowa يةالوب عةبتالم المبكر ولوصلا ائحول أو اإلعاقة ويذ األطفال

 .لدليلا هذا من )22( قمر لصفحةا

Iowa فرتو هل Department of Education ؟كرمبال ولصولا ائحول جببمو يةالوال إلى وىكش يمقدتل اءاتجرإ 
Iowa ِمسكُت Department of Education جلأ من بةوتكم اءاترجإ: 
 تقديم خالل من ى،أخر يةالو من ادرفألا أو سساتؤمال أحد بلق من هافعر يتم تيال وىاكشلا لكذ في بما ى،وكش أي حل .1

Iowa إلى عةفوالمر وىكشلا Department of Educationو؛ 
 اتمولعم اكزرم ذلك في بما ن،معنييلا اصشخألا من هميرغو اآلباء على اليةوالب صةاخلا اءاتجراإل يممعتو شاءفإ .2

 .لةالص اتذ ئاتياله من هاريغو المستقلة اإلعاشة كزارم ،اعفدالو يةامالح التكاو اآلباء، يبتدرو

Iowa علتفس ماذا Department of Education ة؟ئمالمال المبكر صولولا خدمات ديمقت في شلف ودجو لها تبين إذا 

Iowa Department of رةادإل ى اءتر التي وىكشلا نظر عند Education يتعين مة،ئالمال ماتدخلا يمتقد في فشل ودجو 

 :جةالمع اليةوال على
 و ؛فلالط حاجات مع املعللت مةالئملا تصحيحيةلا اءاترجإلا لكذ في بما مة،ئالمال خدماتلا قديمت في اإلخفاق .1
 .ةاقعإلا ويذ األطفال ميعجل بلتقالمس في ئممالال ماتدالخ قديمت .2

 ؟يةالوالب يميةتعللا رةادإلا وىكش اتءاإجر تتضمنه الذي ما
Iowa حددُت Department of Education-قبع اًومي 60 إلى صلتةنيمز هلةم – بها لخاصةا وىاكشلا اءاترجإ في 

 :أجل من وىكشلا تقديم
Iowa Department of رترق إذا قع،المو في لةتقمس قيقحت ليةمع فيذنت .1 Education كبير درق لىع تاالتحقيق أن 

 ؛يةهماأل من
 ًً ُ ؛ابياتك أو اشفهي إما ،وىكشلاب فقةرالم الدعاءاتا ولح يةفاإلضا اتمولمعلا يقدم كي وىكشلا قدممل صةلفرا فيروت .2
 :األقل على لكذ في بما ى،وكشلل ستجابةالل عامةال يئةهلل صةلفرا حةتاإ .3

 .العامة ئةهيال يرقدلت اًفقو ى،وكلشل حل احقترا )أ
 .اعالنز يةوسلت لةديلبا ئلسالوا أو ساطةالو عملية في الدوال اكشرإل العامة ئةهيلل صةالفر احةتإ د،الولا فقةاومب )ب

 يملعت ونناق باتلتطمب خلُت مةالعا ةهيئال كانت إذا ما بشأن قلتسم اررق اتخاذو الصلة اتذ ماتوالمعل يعمج اضتعرسا .4

 كذلكو؛اتعاقإلا ويذ اصشخألا

 :لىع ويتحي الذيو ،وىكشلا رةوكذملا اتاءعداال فةاك ولانتي وىكشلا قدمم إلى كتابي ارقر صدارإ .5
 .االستنتاجاتو اقعيةوال النتائج )أ
Iowa رةادإل النهائي ارقرال ابأسب )ب Department of Education. 

م؟يو 60 من كثرأليدتمدبال سمحيهل ُ 
Iowa اءاتإجر تسمح Department of Education اآلتية الحاالت في قطف ةمنيالز المهلة مدب: 



 

          

             
  

       
                  
     
  

      
  

         
                     

        
      

       
        

                     
  

                 
       
           

                
               

      
           

              
  

                   
             

  
  
  

            

 أو ،نهايبع وىاكشلا حدبأ تتعلق ئيةااستثن وفرظ ودجو .1

 .األنشطة اءإلجر يةنمزلا رةتفلا مد على العامة هيئة الو الدوال فقةامو .2

 ؟ وىكشلا اتاررق نفذُت كيف
 :لكذ في بما ألمر،ا زمل إذا ،النهائي ارقرلل فعالال يذنفالتب صةخا اتخطو يةالتعليم Iowa يةالو ءاتارجإ ضمنتت

 ني؛فلا الدعم أنشطة .1

 .اتضومفالا .2
 .الثتمالا حقيقلت التصحيحية اءاتاإلجر .3

مكنهي منو وىكشلا رُ كيف ا؟فعهر فعت ُ 
تطلباتمب أخلت قد العامة هيئةال أنب ابيان وىكشلا تتضمن أن جبي .عةقومةتابيك وىكش فعر خصش أو سسةؤم ألي وزجي ً 
 .ةعاقإلا ويذ خاصشاأل يملعت ونناق من )ج( زءجلا
:ايضأ ىوالشك تتضمن أن جبي ً 

 .يانبال إليها ستندي التي ائققالح .1
 . به الخاصة االتصال ماتومعلو وىكشلا قدمم قيعوت .2
 .سنة عن يدزت ال رةتفب وىكشلا تلقي يخرات بلق حدث قد مةمقدلا وىكشلاب رداولا ومعزملا نتهاكاال ونكي أن يجب .3

 :يلي ما وىكشلا ضمنتت أن جبي ٍذحينئف ،معين فلط وققح بانتهاك اتاءعدا على وىكشلا وتطنا إذا
 ته؛ إقام محل انعنوو الطفل سما .1
 الطفل؛ خدمات عن لوالمسئ نامجبرلا / ئةيهلا / ميليإلقا ازيتمالا صاحب سما .2

ا ساعدةمل Vento ‐McKinney ونناق من )725 (2 المادة في ردا لا نىالمع أ طفل ودجو .3  42( دينرلمش و ب( وىم بال

 زامتياال حبصا سماو بالطفل صةاخال صالتاال ماتولعم فراوت يتطلب ،)"2" أ –11434 دةلماا يكيراألم ونناقلا
 ؛الطفل ماتدخ عن ولئسملا نامجربلا / ئةلهيا / قليميإلا
 ة؛كلالمشب تعلقةالم ائققالح لكذ في بما الطفل، مشكلة لطبيعة صفو .4

 .وىكشلا فعر قتو في افرطاأل ألحد احلمتاوفوعرالم للحد كلةشللم حترمق حل .5

 نفس في للطفل دماتالخ قدمي الذي اإلقليمي االمتياز صاحب إلى وىكشلا من نسخة سالرإ وىكشلا مقدم رفطلا على ينعتي

Iowa لىإ وىكشلا فعرب رفطلا قيام قتو Department of Education. 

 )يةنوانقلا ولألصلاًفقو قدةمنعلا اعتمسالا جلسات( يةنوناقلا ألصولل اًفقو وىاكشلا



 

                   
                

       
  

            
           

  
               

               
                 

                  
  

         
        
                  

   

               
  

    
                  

                 
     

                   

                   
  

                   
  

  
         

                  
                 

                  
                

تًرفط برتعي لذيا اإلقليمي ازمتياال صاحب أو نتأ تحصل أن يجب ية،نوناقال ولصألا فقو استماع جلسة طلب تقديم عند َ 
 جلسة طلبو يةنونالقا ولصألا فقو وىكش قديمتل حدوم ذجنمو هريظ .ديةاحي ماعتسا جلسة قدلع صةفر على ,اعزنلا في

 .يللدلا هذا من )24( قمر صفحةلا في االستماع

 ة؟نيونالقا ألصولا فقو اعستماال سةلج اءإجر عن المسئول هو من

Iowa لىوتت Department of Education اعمتسالا جلسة اءإجر. 

 ؟يةنوانلقا صولألا فقو اعتمساال سةجل في اتارقرال يتخذو ماتوعلملا إلى معتسي ذيال من
 ولصألل اًفقو المنعقدة ستماعالا جلسةب نيةوناقلا ججالحو لةاألد إلى )ALJ( ريادإ ونناق قاضي ظيفتهو خصش معتسي

Iowa Department of فظحتت أن جبي .ارقرال خذتي ٍبعدئذو ؛نيةوناقلا Education ينلذا خاصشاأل ضمت بالئحة 

 .األشخاص الءهؤ من خصش كل التهؤمب بيان على الالئحة هذه تشتمل أن يجب .ريادإ ونناق كقاضي نويعمل

د؟متجرلا "ALJ" ريادإلا ونقانلا ضيقا هالتؤم هي ما ّ 
 :ريادإلا ونناقلا قاضي ونكي أال يجب ,ألقلا على
Iowa Department في ظفوم .1 of Education يةيمتعللا نطقةالم أو )AEA( أو يمتعل في كةراشملا المقاطعة أو 

 و الطفل؛ ايةعر
 .اعستمالا سةجل في خصلشا ديةاحي مع رضاعتت ةمهني أو يةشخص اهتمامات لديه خصش .2

 :ريادإلا ونناقلا قاضي
 ةيالدريفال حئواللوا 2004 امعل ةعاقإلا ويذ خاصشاأل تعليم ونناق كامحأ فهم على رةدقلاو فةعرلما يمتلك أن يجب .1

 ةعاقإلا ويذ خاصشاأل تعليم ونناقل يةنوانقلا اتفسيرتلا كذلكو ةاإلعاق ويذ اصشخاأل يملعت ونناقب تتعلق التي ليةوالدو
 لية؛الدوو يةلافيدرال اكمحالم قبل من

 وة؛يسايلقاومةمالئلانيةوالقان ساترالمما مع يتفق بما اعستمالا جلسات اءجرإعلىرةدقالوفةمعراللكمتي أن يجب .2
 مةمالئلا يةنونالقا ساترالمما مع فقيت بما االستماع جلسات اتارقر بةكتاو اتخاذ على رةدقالو فةعرمال تلكمي أن يجب .3

 .القياسيةو
 ونناق كقاضي ملهع يرنظ منها اتبهر يتقاضى نهأل فقط هيئةال في اًظفوم برتعي ال ستماعالا اتلسج اءإلجر هلؤمال خصشلا

 .ريادإ

 طفلي؟ اهقايتلس ماتدالخ أي ء،انثألا هذه في

في حددالم ضعلوا حسب بةمناسال خلتدال ماتدخ تلقي في فلكط يستمر وفس ،القضائية أو يةدارإلا اءاتإلجرا رةتف انبإ ُ 
 لىع ولصحلا لبط على نيةوانالق ولصأللاًفقو وىكشلا وتطنا ذاإ .الديهو هايلع افقو ذيال ديةرفلا يةسراأل خدماتلا خطة

 .اعالنزب لها لةصال تيلا لخدماتا الطفل قىتلي أن جبيٍنئذيحف كر،بلما ولوصلا ئحاول جبومب يةلوألا دماتالخ
؟ يةنوناقلا لألصول اًفقو عقدةمنلا االستماع سةلج في ونانقلا جببمو لةمكفولا يوققح هي ما ّ 



 

     
                     

    

        

                      
 

               

               
           

  

         
               

  

          
                 

         

           
              

  

                 
                   

            
  

        
                  

                  
    

              
  

          
                   

      
  

        
                    
          

 :يلي فيما الحق لديك
 يتعلق فيما يبتدر أو خاصة فةمعر لديهم خاصشأ يقرط عن أو اممح يقطر عن له النصح يمتقدو تهقفارم يتم أن .1

 .ةاقعإلا ويذ فالطاأل بمشاكل
 .ورضحلاب هماملز ٕوا ودهشلا ابوجستاو اجهةمو ،األدلة يمتقد .2
 لسةج من األقل لىع امأي سةمخ قبل رفطلا هذا لىإ نهع الكشف تمي لم اعمتسالا سةجل في يللد أي تقديم ظريح .3

 .االستماع
 .دينلاوال الختيار اًفقو اعستمالا لسةجل فيرح أو نيورإلكت سجل أو بيكتا سجل لىع ولصحلا .4
.دينلا الختيار افقو،نيةوتركإ أو يةتابك اتارقرالو اقعية ال نتائج لىع ولصحلا .5  والً ل و

.ونناقلا جببمو اأيض وققحلا بنفس تتمتع العامة لهيئاتا أن الحظ ً 

 ية؟نوناقال ولصألل اًفقو اعمتسالا جلسات عقدُست أين

 .ولقعم بشكل يندلاولل ينمالئمال المكانو قتولا في يةنوناقلا ولصألل اًفقو لمنعقدةا اعستمالا جلسة رىجت

 ة؟نينوالقا ألصولل اًفقو اعستماال ات جلس ل منيزلا لجدولا هو ما

Iowa منضت Department of Education ومي 30 اهاصقأرةتف بلق ليي ما وثدح اميقلا: 
 و ؛االستماع جلسة في نهائي ارقر إلى صلتوال .1
 .افألطرا فةاك إلى نيورإللكتا يدالبرب ارقرال من نسخة سالرإ .2

.افألطرا أحد طلب لىع ناءب منيزال لنطاقا تمديد ريادإلا ونناقلا قاضيل وزجي ًُ 

نية؟ونلقاا ولصأللاًفقو ماعتاس سةجل عقد طلبل به يدقتلا غيينب حددم نيمز جدول اكنه هل ُ 
اءجرباإل منكما اأي لمع يخرات من ينعام خالل ديةايح اعتمسا سةلج طلب مييلإلقا زامتياال حبصا لىع أو يكعل ينعتي ً 
.نيةوناقال ولصألل افقو ماعتسال جلسة طلبل اأساس شكلي الذي ومعزملا ًً 

 ؟ةمنيالز قاعدةال هذه لىع تثناءاتسا اكنه هل
:يةتاللا ألسبابل يةنوناقال ولصألل افقو اعمتاس جلسة لعقد طلب يمتقد من نعتم ذاإ منيزال النطاق ينطبق ال ًُ 
تماعاالس جلسة طلبل اأساس تشكل التي المشكلة حل قد بأنه اإلقليمي االمتياز صاحب جانب من ذبةاك إدعاءات .1 ً 

 .يةنولقانا ولصألل اًفقو عقدةنالم
 .هاعلي إطالعك رضتفملا من كان لتياو عنك ماتولمعلل مياإلقلي ازيتمالا حبصا جبح .2

ى؟أخر اعمتسا ةجلس طلبات تقديم بعدم قيدم أنا هل ُ 
 ولصألل اًفقو نعقدةالم اعمتسالا سةلج طلب عن فصلةنم ضيةق بشأن رىخأ ماعتاس جلسة طلب تقديم من يمنعك شيء ال

 .عللفاب قديمهت سبق الذي يةنوناقلا

ا؟نهائي ريادإلا القانون ضيقا ارقر عدي هل ًُ 
.ارالقر هذا على الطعن ماعتاالس جلسة ب رك امش رفط ألي يحق نهأ غير ا،ائيهن اعستمالا جلسة في تخذالم ارالقر يعتبر ًُ 
 ؟ ضيقاال ارقر ضتعار ذاإ أفعل أن عيسوب ماذا



 

                   
                 

  
  

              
                    

  
  

             
                  

           

       
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 هذه ثلم فعر وزجي .نيةوالقان ولصألل اًفقو عقدةالمن اعستمالا جلسة ارقر على عنطلل ةنيدم وىعد فعر رفط ألي يحق

 درق عن النظر رفصب لكذو ،المتحدة الياتولبا لمقاطعةا محكمة أو يةالوالب اصصتخا ذات محكمة أي امأم وىعدلا

 .خالفلا

 ي؟اإلدار ونناقلا ضيقا ارقرنبشأ نيةدلما وىعدلا فعلر منيز دولج اكهن هل

وردص من ومي 90 خالل يةمدن وىعد فعر لك يحق ٍذحينئف ي،رااإلد ونناقلا اضيق من درالصا ارللقر ارضاعم نتك إذا ً 
 .ارقرال

نية؟نواقال صوللأل اًفقو عقدةنمال اعتماالس لسةجل هائينلارابالقر فرسيع ايضأ من ً 
Iowa على ينعتي Department of Education يةشخص يةفيعرت ماتومعل أي حذف عدب يلي، ماب اميقال: 

 و؛Iowa يةالوب كرمبلا ولوصلا مجلس إلى اتارالقرو النتائج إحالة .1
 .للعامة اتارقرالو ئجالنتا هذه إتاحة .2

 :مالحظات

 اطةسو مرتؤم قدع طلب :حدموال ذجومنال



 

                      
                 

     

                            

 

            
  

           
     

           
   

   
            

  
      

  
   

      
  

    
  

  
  

   
    

    
  

    
    

  

   

     

     
  

              
        

  

                 
            

      

 ليلد من 14 ،13 قامرأ اتحفصلا في بالتفصيل مبينة ةيلالعم ذهه .طةاسو تمرؤم قدع لبط في غبرت كنت إذا ذجالنمو هذا دمتخيس

 :لىإاًنسخ سلرأ ذج،والنم هذا ملء عقب ).بكرمال خلدتال في اءبآلا وققح( لمبكرا ولوصلل لآلباء ائيةاإلجر بيرادتال
 و ؛ةيلمعنا ميةيالتعل قةطنالم .1

Iowa Department of Education .2 ، Des Moines, IA Building, 400 E. 14th St., Grimes State Office 

50319‐0146 

 .األمر زمل إذا فيةاإض اًقراوأ استخدام .بالكامل ذجومنلا هذا بتعبئة قم

 .ليطف بشان كرمبال ولصولا ساطةو مرتؤم قدلع بطلب دمقتلا ودأ ____________: _________________يختارلا
____ / _____ 

 _________________ هو فما ،"
_______ / ___ 

نعم" اإلجابة نتكا ذاإ ) _____________ال / نعم ( آخر؟ ااسم طفلك يستخدم هل ً 
 : ___________________________________________________________________فلالط انونع

 : ______________يديرالب مزالر _____________________:اليةوال : ___________________ةالمدين
 ___________ بالطفل صالتاال بيانات كرذا ،"نعم" جابةاإل نتكا ذاإ ) __________ال / نعم " (وىأم بال" الطفل هل

 : ____________________________________________________الطالب يعيش يثح يةتعليملا نطقةالم
 _______________________________________________________________________:اننوالع

 : ______________يديرالب مزالر : _____________________اليةوال : ___________________ةالمدين
 : ____________________________________________________الطالب يحضر يثح يةتعليملا نطقةالم
 : _______________________________________________________________________ناونالع

 : ______________يديربلا مزالر : _____________________اليةوال ___________________:ةالمدين

 : ________________________________________________________________________مياس
 _______________________________________________________________________:نياوعن

 : ______________يديرالب مزالر : _____________________اليةوال : ___________________ةالمدين
): _____________________جدو إن( نيورتكلإلا يدربلا _____________: __________________تفهاال

 : __________________________________________________________________لداولل آخر اسم
 : _______________________________________________________________________اننوالع

 : ______________يديربلا مزالر : _____________________اليةوال ___________________:ةالمدين
 ): _____________________جدو إن( نيوركتإللا يدربلا : _______________________________تفهاال

  .............................................................................................................................................:المشكلة عةبيط

:كلةشبالم تعلقةالم يةلقض قائقح   ....................................................................................................................ا

:لةمشكل حترالمق لكح   ...................................................................................................................................ل

ذكر اءجرب ،"عمن" بةاإلجا كانت ذاإ ،) __________ال / نعم ( الد؟لوا يرغ خرآ شخص طةاسوب ذجموالن هذا لءم هل ُ 

 : _الطفل الدمي يختار : ________________________________ لطفلا اسم

 : __________________________________________الدوبال كتعالقو بك الخاصة االتصال بياناتو ك،مسا

 ذاإ ،) __________ال / عمن ( فل؟طال على اًصيو أو اًالدو هو مابين ذجالنمو هذا في وركذم يرغ آخر شخص اكهن هل

 ____________: ___________لداولاب قتهالعو به الصتاال بياناتو ،خصلشا سما ذكر اءجرب ،"عمن" اإلجابة كانت
 .اًمدع غةراف صفحةلا ذهه تَكِرُت



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
                    

 قةاعإلا ويذ اصخشألا ليمعت أنبش يةالولا إلى وىكش :حدومال ذجومنال

 في فصيلتلاب ةنمبي يةالعمل ذهه .اإلعاقة ويذ ألشخاصا عليمت بشأن اليةوال لىإ وىكش فعر في غبرت كنت إذا ذجلنموا هذا دمتخيس



 

                 
    

     

                            
 

            
  

            
                

            
  

  
  

   
    

  
               

     
           

   
   

          
      

  
   

      
  

   
  

                    
          

   

     

     
  

                    
   

 

             
               

 
  

                
            

  
      

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ج،ذومنلا ذاه ملء عقب ).المبكر دخلتال في اآلباء وققح( كرالمب ولوصلل باءآلل ائيةإلجرا يردابتال دليل نم16 ،15 قامرأ لصفحاتا
:لىإانسخ سلأر ً 

 و ة؛ينلمعا ميةيالتعل قةطنالم )1
Iowa Department of Education (2 ، Des Moines, IA Building, 400 E. 14th St., Grimes State Office 

50319‐0146 
 .األمر زمل إذا فيةاإض اًقراوأ استخدام .بالكامل ذجومنلا هذا بتعبئة قم

 اءبإجر أطالب .قةاإلعا ويذ األطفال تعليم بشأن يةالوال إلى وىكش فعر ودأ ______: _________________يختارلا
Iowa Department of قبل من قيقحت Education. ونناق من )ج( زءجال متطلبات بانتهاك مةعاال ئاتياله أتهم أنا 
 .يةالدريفلا اتيعرشلتاو يةالولا في بعةتلما عداوقلا يذفنتو قةإلعاا ويذ الطفاأل يملعت
 : ___________________________يعقوتلا _____________________________ : _________مياس
 _________________________________________________: ______________________نياوعن

 : ______________يديرالب مزالر : _____________________اليةوال : ___________________ةالمدين
 ): _____________________جدو إن( نيوركتإللا يدربلا : _______________________________تفهاال
 :تيةآلا البيانات ملء جىير ،"نعم" بةاإلجا كانت ذاإ ،) ______ال / عمن( عين؟م طفل وصصخب وىكشلا هذه هل
: ______ / _______ / _______الطفل الدمي يختار : ________________________________ لطفلا اسم
________________ هو؟ فما ،"عمن" بةاإلجا كانت إذا ) _____________ال / عمن ( ر؟آخ ااسم الطفل يستخدم هل ً  : ___________________________________________________________________فلالط انونع

 : ______________يديرالب مزالر : _____________________اليةوال : ___________________ةالمدين
 ___________ بالطفل صالتاال بيانات كرذا ،"نعم" جابةاإل نتكا إذا __________)ال / نعم ("وىأم بال" الطفل هل
 : ____________________________________________________الطالب يعيش يثح يةتعليملا نطقةالم
 : _______________________________________________________________________ اننوالع

 : ______________يديرالب مزالر __________: ___________اليةوال : ___________________ةالمدين
 : ____________________________________________________الطالب يحضر يثح يةتعليملا نطقةالم
 : _______________________________________________________________________ اننوالع

 : ______________يديرالب مزالر _____________: ________اليةوال : ___________________ةالمدين

 من ك،ذلكمراأل يكن لمذاإ .عينم طفل وصصخب ىوالشك كانت إذا 3 إلى 1 من ئلةساأل لىع إلجابةا زملي :مالحظة

.ايرختياا 3 إلى 1 من األسئلة لىع بةاجاإل سنحتسملا ً 
 .............................................................................................................................................:المشكلة طبيعة .1

 ....................................................................................................................:بالمشكلة ةقعلالمت قضيةال حقائق .2

 ...................................................................................................................................:مشكلةلل حترالمق حلك .3

 قيتل يختار بلق ومعزملا االنتهاك ذاه ـعقو لـه Iowa Department of Education عن يديز بما وىــالشك هذهل 
 _____) ___ال / نعم( احد؟و امع

 عمن" اإلجابة نتكا إذا ،____) _________ال / نعم ( الد؟لوا غير خرآ خصش اسطةوب ذجالنمو ذاه لءم هل"، ُ 
:أعاله وركذم هو اعم فةختلم نتكا إذا ،لداولاب تكالقعو بك صةلخاا التصالا بياناتو ك،مسا كرذ اءجرب ُّ 

 ال / نعم ( فل؟طال على اًصيو أو اًالدو هو بينما ذجالنمو ذاه في وركذم غير آخر خصش اكنه هل( 
 :لداولاب عالقتهو به صالتالا ياناتبو ص،شخال سما ذكر اءجرب ،"نعم" بةاإلجا كانت إذا ،______________

 .اًمدع غةراف صفحةلا ذهه تَكِرُت



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            
                    

 )نيةوالقان ألصولل اًفقو دةنعقملا اعالستما جلسات( يةنوناقلا لألصول اًفقو وىكش :حدمو ذجنمو
 ينةبم العملية ذهه .نيةوناقلا ولصألل اًفقو استماع سةجل عقد لبطو نيةوالقان ولصألل اًفقو فعر في غبتر كنت إذا ذجلنموا ذاه دمتخيس



 

                  
        

     

                            
 

            
  

           
              

  
     

          
   

   
  

          
      

  
   

      
  

   
  

  
  

   
    

    
  

   
    

  
   

     

     
  

 

             
         

  
               

            
  

  
  

      

______________________________________________________________ 

).بكرمال تدخلال في اآلباء وققح( كرالمب ولوصلل باءآلل يةئارجإلا يربادتلا دليل نم 19 لىإ 17 من قامرأ حاتفالص في يلصفتلاب
:لىإانسخ سلأر ج،ذوالنم هذا لءم عقب ً 
 و ة؛ينلمعا ميةيالتعل قةطنالم .1

Iowa Department of Education .2 ، Des Moines, IA Building, 400 E. 14th St., Grimes State Office 
50319‐0146 

 .األمر زمل إذا فيةاإض اًقراوأ استخدام .بالكامل ذجومنلا هذا بتعبئة قم

 ستماعا لسةج بعقد أطالب .ليفط بشأن نيةوالقان ولصألل اًفقو وىكش فعر ودأ _______________________:يختارلا

Iowa ينتعي بلق يةنوناالق ولصألل اًفقو Department of Education ريادإ ٍاضقل. 

/ ______________: ______ / الطفل الدمي يختار : ________________________________ لطفلا اسم
________________ هو؟ فما ،"عمن" بةاإلجا كانت إذا ) _____________ال / عمن ( ر؟آخ ااسم الطفل يستخدم هل ً  : ___________________________________________________________________فلالط انونع

 : ______________يديرالب مزالر ____: _________________اليةوال : ___________________ةالمدين
 ___________ بالطفل صالتاال بيانات كرذا ،"نعم" جابةاإل نتكا ذاإ __________)ال / نعم " (وىأم بال" الطفل هل
 : ____________________________________________________الطالب يعيش يثح يةتعليملا نطقةالم
 ______________________________________________________: _________________ اننوالع

 : ______________يديرالب مزالر : _____________________اليةوال : ___________________ةالمدين
 : ____________________________________________________الطالب يحضر يثح يةتعليملا نطقةالم
 _______________________________________________________________________:اننوالع

 : ______________يديرالب مزالر : _____________________اليةوال : ___________________ةالمدين
 ________: ________________________________________________________________مياس
 _________________________________________________________________: ______نياونع

 : ______________يديرالب مزالر : _____________________اليةوال : ___________________ةالمدين
): _____________________جدو إن( نيوركتإللا يدربلا : _______________________________تفهاال

 : __________________________________________________________________لداولل آخر اسم
 : _______________________________________________________________________اننوالع

 : ______________يديرالب مزالر : _____________________اليةوال : ___________________ةالمدين
 ): _____________________جدو إن( نيوركتإللا يدربلا _____________________________: __تفهاال

 المشكلة عةبيط:............................................................................................................................................. 

 كلةشبالم تعلقةالم يةلقضا قائقح:.................................................................................................................... 

 لةمشكلل حترالمق لكح:................................................................................................................................... 

جاءرب ،"عمن" بةاجاإل نتاك إذا ،) _____________ال / عمن ( الد؟لوا يرغ خرآ خصش اسطةبو ذجومنلا هذا لءم هل ُ 
 _____: __________________________________الدوبال كتعالقو بك صةاخال الصتالا بياناتو مك،سا ذكر

 )ال / عمن ( طفل؟لا لىع اًصيو أو اًلداو هو مانيب ذجالنمو هذا في وركذم يرغ آخر شخص هناك هل
 :لداولاب عالقتهو به الصتاال ناتابيو ص،شخال سما ذكر اءجرب ،"نعم" بةاإلجا نتكا ذاإ ،______________

 .اًمدع غةراف صفحةلا ذهه تَكِرُت



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سرألا لىإ "لمبكرا ولوصلا" يلومت كيفية بشأن ماتوالمعل هذه تقدم أن لياريدفلا ونناقلا جبتوسي :لآلباء هامة الحظاتم              



 

           
  

          
          

         
  

      
            

       
                 

                 
  

      
               
                

                  
  

                    
               

  
                

         
                 

                 
                  

            
  

               
              

            
  
  

 .اصخلا أو امعلا ينتأملا استخدام إلى "كرمبال ولوصلا" نامجرب سعى كلما

Iowa Department of Education، امةع هيئة 

 ةرالمبك لةلطفوا حلةرم في خلدتال لخدمات املكلمتا "لمبكرا صولالو" نظام
 )عاقةإلا ويذ الفطاأل تعليم ونناق من "ج" زءج ال(

 تهاالتعديو عات،وفمدال امنظ سياسات

 2012 يلابر 28 في رتشُون 2012 رسام 29 في دتمتعا

 2013 نيووي ة،ينقتلا قةباطملا تصحيح

Iowa Department of دتاعتم Education يةاإلدار ائحوللا جببمو اخرؤم دلتع تيالو لية،اتال عاتودفالم نظام اسةيس ً 
 .2012 رسام 29 في دتاعتمو 2012 يناير 26 يختارب Iowa اليةول ليميعتلا جلسالم انتباه عتاستر التي

 "اًمجان" المبكر صولالو اتمدخ تقدم .1
 ظران .")المالئم نياجلما عاملا يمعللتا" سمبا اًيضأ فولمعراو("الدةوال نذم طفللا لىع صايةالو" ونناق Iowa يةالو طبقُت

 اللألطف ")FAPE(" المالئم نيجاالم العام التعليم Iowa اليةو قدمت ).2011 امع(2.ب 256 قمر الباب ،Iowa يةالو ونناق

 ).2 (3.ب 256 قمر اببلا .اصخ تعليم إلى ونجاتحي ممن عام 21 عن همارمعأ تقل ينذلا اإلعاقة ويذ

 عدي ذيال سمالق هذا جببمو دمةقم خدمات أي نظير اءاآلب من ومسر تقاضي عدم لىع ليميةعالت رةادإلا رصحت ب،سبلا لهذا

.ب 256 قمر الباب ،Iowa يةالو ونناق بمقتضى ئممالال نيجاملا امعلا يمتعلال من ازءج ً 

 جبموب لةلمكفوا عاناتإلاو رةسألل املعا ينأمتلا الستخدام عيسلا ميإلقليا ازمتيالا صاحب أو ميةيلعلتا رةادإلل وزجي .2

 ")ةلطبيا نةلمعوا(" االجتماعي منضاالت ونقان من عشر التاسعة دةماال
 صةالخا إلعاناتا يةطغتل ولوصلا جلأل من اتدملخا ديوزم من همغيرو بركمال ولوصلا يازتام على لينصاحال يسعى قد

 رطشك اإلعانات أو امعلا أمينالت في اكالشترا أو يلسجتلبا الدوال بةطالم كرلمبا ولصولا اتمدخ ديوزمل حقيال .رةسألاب

 أو للطفل ةلمكفوال إلعاناتا أو امعلا التأمين امستخدا بل تهقفاوم لىع ولحصال زملي ماك ر؛كبملا ولوصلا خدمات لتلقي

 .امجنربال في ًمسجال الدوال أو لطفلا هذا كني لم ما ة،رسلأل

المبكر ولوصلا دماتخ اليفكت اءقل مةلخدا مِقدم يضوعت في يةلتغطا ائدوف تستخدم .إلعاناتا يضوعت دارقمو عةيبط ُ 
Iowa Department of حددت .رةرقملا Education أال جبي .لةشمومال اتمدخلاو عاتوفدملا ارقدم يةرشبلا اتمدخلل ُ 
 .اةمغطلا دمةخال ديمقت قاءل مةالخد مقدمل ستحقةملا يةلعفلا ليفاالتك اتعوفدلما وزاجتت



 

              
              

               
               

                
  

                     
           

  
                 

                 

                 
       

  
                  

                  
        

  
                  

                 
                 

  
                 

              
                

               
           

  
                  

                  
         

  

 يةبطلا إلعاناتا جبومب يضوعلتا ريسي ،ةانيسإلنا دماتخلا رةئادل اًفقو .عاتوفدلما نظامل الخاضعة خدماتلاو ظائفولا

 خدمات يض،رمتالو يةصحال دماتلخا ية،وتنملا اتدملخا ،ةلطبيا يةحاالن من يةروالضر معالس دماتخ: "يةتآلا دماتالخ على

 لغة،الو النطق خدمات ،االجتماعي عمللا سي،فنلا شادرإلاو التحليل عي،يبطال عالج دماتخ ية،ذلتغا خدمات بي،طال النقل

 ضعةاخو بيةطال ناتاإلعا منض لةومشم مةدخال ونكت كيل ".يااضالق رةادإ أو دمةخلا يقتنس خدمات ية،ؤالر اتخدم

 )."IFSP(" يةدرالف يةاألسر الخدمة خطة في هاليع صونصالم خدماتلاب تبطةمر أو جةمدر ونكت أن جبي ض،يوعتلل

 إلى مماثل لداولا إلى خطارإ يمدقت دمةخال ودزم على يجب ،- يةطبال نةوعملا مثل – إلعاناتاو امعلا ينمأتلا على ولصحلل

 ).ب( لحقمبال قةفرملا "المجانية" أحكام فييستو أن زمليو ،)أ( الملحقب فقالمر لإلخطار كبير ٍحد

 مع تماشىي ماب .يةطبال اإلعانات جبومب ماتوخص أو كةمشتر عاتوفدم يةأ ادسد اآلباء لىع ميةيالتعل رةادإلا رطتشت ال

 Department of سانيةناإل خدماتلا رةادإ لبطت وفس اعي،تمجالا التضامن ونناق من عشر ةالتاسع دةمالا يذنفلت حهائاول

Human Services اراإلخطو التالي سملقا ويطني .ما مةدخل اطبي ايضوعت قدمت كلما فرومت اصخ تأمين أي امستخدا ًً 
 .المتعبة السياسة لىع )أ( الملحق في فقالمر

 ةانيسنإلا دماتلخا رةادإ مع صيةخالش يةيفتعرلا اتمومعللا كةراشم أو يةطبال ةنوالمع امتخدسا على تهقفاوم الدوال بدي لم إذا
Department of Human Services اتدمخ ميمقد أو رةادإلل يحق ال ٍئذينحف ة،يبطلا اإلعانات يرتاوف ادعدإ اضألغر 

 .حةتالما لطبيةا إلعاناتا ائدوف استخدام ركالمب ولصولا

 ةانيسنإلا دماتلخا رةادإ مع صيةخالش يةيفتعرلا اتمومعللا كةراشم أو يةطبال نةوالمع امتخدسا على تهقفاوم الدوال بدي لم إذا
Department of Human Services ميمقد ورةادإلا مرستت وفسٍئذنيفح ة،بيلطا ناتاإلعا يراتفو إعداد اضألغر 

 .لداوال يهالع فقاو تيلا ديةرفلا يةسرألا مةالخد بخطة دةارالو اتدمخ كافة يمتقد في المبكر ولوصلا اتدمخ

Department انيةنسإلا خدماتلا رةادإ تسعى وفس .3 of Human Services خاصلا لتأمينا طاءغ من دادللس 

 ")طبيةال نةوعالم(" عيامتجاال مناضالت ونانق من شرع ة التاسع المادة جبموب بةالمط دفعت فرتوالم احمتال
 Department of نيةاسناإل الخدمات رةادإ عىست أن عيامتجالا لضمانا ونناق من شرع التاسعة لمادةا جبوتتس

Human Services نيةانساإل الخدمات رةادإ فعتد كلما ةرفوالمت الخاصة التأمين لصاوب أو يةالتغط من لسدادل 

Department of Human Services يةطبال نةوعبالم تعلقت بةلامط. 

 غطاء مادهحأل كانو لداولل أو فلطلل يةبطال نةعولما تغطية امتخدسال مبكرلا ولوصلا خدمات مقدم أو رةادإلا سعت كلما

 ولصولا بغية الدوال فقةامو على ولصحلا كربملا ولوصلا خدمات مقدم أو رةادإلا شدتن وفس ٍينئذفح ر،فوتم اصخ تأمين

 .أدناه ضحلموا حولنا على لكذو خاص،لا التأمين إلى



 

                 

             
              

  
              

            
                  

  
             

                   
            

                   
                

  
                    

             
          

  
                  

                    
                 

        
            

                  
   

  
                 

         
  
  
  

                   
              

Department of نيةااإلنس دماتلخا رةادإ يضلتعو غطيةتلا ائدوف تستخدم .اصلخا تأمينلا غطاء قيمةو عةيبط Human 

Services لةمومشال اتمدخلاو عاتوالمدف مةيق خاصلا ينمأتلا كةشر حددت .ةلطبيا نةوبالمع الصلة ذات عاتومدفلا بلاقم. ُ 
 .مغطاةلا خدمةلا تقديم اءلق مةدخلا مقدمل المستحقة ليةعفلا يفتكالال عاتودفملا وزاجتت أال جبي

 اصخلا التأمين من للسداد ضعةاالخ دماتالخو ظائفالو فيوتست أن يجب .عاتودفلما نظامل عةاضالخ خدماتلاو ظائفولا

 لوالمعم اصةخال مينألتا صةيلبو جبومب مغطاة مةخد ونكتو عاله،أ )2( سملقا في المبينة "لخدماتاو ظائفولا" لمعايير
 .بةوتكمال صةليوبال جبومب اةطغم دمةخ برعتت عينةالم بكرالم ولوصلا مةخد نتكا ذاإ ما اصالخ ينتأملا كةشر حددُت .هاب

 :تيةآلا التحاال في اصلخا ينالتأم اءطغ امستخدال الدوال فقةامو على ولصحلا زملي
 للدفع ائدهفو أو الدولا أو للطفل اصخلا التأمين الستخدام المبكر ولصولا دماتخ مقدم أو مةاعلا الهيئة تسعى عندما 

 و ة؛يدرفلا يةسرألا مةدخال بخطة جةدرملا المبكر ولوصلا لخدمات ئيدبالم يمقدتلا بلاقم
 120.420 (1 قمر كرمبال ولوصلا الئحة جبومب بةولمط فيها لداولا قةافوم ونكترةم كل في -  ادةيللز نتيجة )281

 .لطفلل ديةرفلا يةاألسر الخدمة بخطة ةرجدملا اتمدخلا قديمت في )فةثاكلا أو ولطلا مدى،لا ار،ركتال يثح من(

 ماتدخ مةيق سداد في خاصلا للتأمين يةالوال امدخستال جةيتنك لداولا بدهاتكي قد يفالتك يةأ اددس لداولا من رةادإلا تطلب ال

 بةناسم عامة هيئة ومقت ).الستقطاعاتا أو طاقساأل على يادةالز األقساط، كة،رتشالم عاتودفالم ثلم( كرلمبا ولصولا

.الدوال طلب على اءنب ت،اقفنلا تلك عن اآلباء يضوعبت ً 

 ليصةبو جببمو ل،وألا قاممال في ئداولفا امخدتسا أو ائدهفو أو اصلخا التأمين دامخالست مةزاللا فقةاالمو على ولصحلا عند

 اساتسي من خةبنس الدوال اليةوال ودزت ثم فمن ،رالمبك ولوصلا اتخدم يرنظ الدفع أجل من الدوال أو فلللط الخاص التأمين

 اصخلا ينأمتلا استخدام ندع لداولا دهابيتك قد التي ملةتالمح فيكالتال يلي فيما .رةادإلا في بها لوالمعم عاتوفدالم نظام

 :كرمبال ولوصلا خدمات بلقام السداد في لداولل
 و؛)جميعها ددسُت وفس( تعاتقطااالس أو األقساط على دةايزلا كة،رالمشت عاتوالمدف 
 جبموب ياةحال دىم أو وينسلا حيلصا التأمين اءغط أسقف بببس ائدوفلا قدف مثل جل،ألا لةيوط رىخألا يفالالتك 

 .التأمين صةيلبو

 .اصلخا حيلصا تأمينلا كةرشب صالتالا نهيمك ثم فمن ،اصلخا تأمينلا اءغط بشأن اتاستفسار مةث لداولا لدى كان إذا
 .دثةاالمح هذه تسهيل في المساعدة مةدخال لمنسق يمكن

 ال ٍئذندعف ة،الطبي اتنومعال بةلامط من زءجك للطفل أو له اصخلا التأمين استخدام على فقتهاوم لداولا حبس ذاإ 
 .ةالطبي نةالمعو عن يضبالتعو ةبللمطال وىعد فعر كرمبال ولوصلا دمةخ دمقم أو رةادإلل وزجي



 

                    
                

    
  

                  
            

                   
                    

                 
         

  
                     

           
  

          
            

  
                 

  
                   

                
  

                    
  

                   
        

  
          

  
  

                    
   

 يتعين ٍئذندعفة،يبطلا ناتوالمع لبةاطم من زءجك للطفل أو له اصخلا ينتأملاامتخدسا لىعتهافقوم الدلوا حبسذاإ 

 لداولا دىبأ التيو ديةرالف يةسرألا مةدخلا طةبخ جةمدرلا المبكر ولوصلا اتخدم تاحةإ في اررمتسالا الهيئة على

 .اًمسبق ليهاع فقتهاوم

 اًبطترم يكون ال مادنع اصلخا صحيلا ينأملتا غطاء لىإ صولولل ميينإلقليا ازيتمالا صحابأ وال رةادإلا عىتس لن .4
 ")طبيةال نةالمعو(" عيامجتاال مناضتلا انونق من عشر عةساتلا ةدماال جبومب بةلاطمالب

 الصحي التأمين إلى ولصولا بطلب عامةال ئاتيلله السماح جلأ من ضعتو قد رةادإلل يةرادإلا ئحاوالل أن من غملرا لىع

 ولوصلل تسعى أن هنارال قتالو في تبعةالم Iowa يةالو اتسرامم أو ياسةس من يسل هأن إال ل،اوألحا يعجم في اصخلا

 .بكرالم ولصولا دماتخ ابلقم لسداد بيةطلا ناتوعالم باتلبمطا اًتبطرم الغطاء هذا كني لم ما الخاص التأميني اءغطال إلى
 .سةيالسا تلك لىعرغييت مةث إدخال حيقتر لم

 هذا سةارمم رةادإلل يمكن ال أنه إال ،)2()ب(303.520 ة،يلارديفلا ائحوالل من 34 المادة جارإد دتمتعا رةادإلا أن ينح في

.حةلالئا هذه جبومب وبلطم ونناق ثمة يرتمر عدملاظرن الخيار ً 

 Iowa اليةوب لمبكرا ولصولا عاتومدف امنظ :رىخأ عناصر .5

 ).ج( الملحق في ئحةالال هذه هرتظ .يةإدار الئحة جبومب "يراألخ دافعلا" سةايس رةادإلا دتاعتم

 .303.521 ة،يلاريدلفا ائحوالل من 34 المادة نفذهات لتيا يةاردإلا ائحوللاو السياسة تلك ثلمتت أن ررقملا من

 – عالهأ 3 ،2 امسقألا في –Iowa يةالوب عاتودفالم لنظام تخضع تيال اتمدخلا أو ائفظولا اسةيلسا ذهه رضعتست
 ).يلقبال هذا من اتمدخلا يمقدلتا عليةفلا فةالتكل وزاجتي أال جبي الذيو( يضتعولا لغمب ابتسحا قةيرط كذلكو

.Iowa اليةوب عاتودفالم امظن من ازءج ثلميال دادسلا لىعرةدقلا دمع أو رةدقلا فإن السياسة، هذه من )1( سمالق قتضىمب ً 

 اًفقو وددحلا تلك ررقُت يةالبشر للخدمات Iowa رةادإ فإن ل،وصاأل أو الدخل وددح على بيةطال نةمعوال أهلية نادتاس بقدر
 .جتماعياال مانضال ونناق من عشر عةساالت للمادة

 :يةلاتلا الضمانات على Iowa اليةول مبكرلا ولصولا ائحول تشتمل

 في بينةلما دماتالخ ذلك في ماب( بلقام وند هاقيتل طفللل يحق تيلا اتدملخا عن ينلداولا لىع ومسر رصف يتم لن ُ 
 ").1" سملقاو القسم ذاه



 

                 
  

                     
       

  
                 

  
                 

              
  

                 
       

  
                  

               
     

  
       

           

         

    

        

            

               
     

  
  
  
  
  

                     
   

    

 ولصولا دماتخل الفعلية فةكلتلا من وزاجي بمبلغ يضوعت على ولصحلل كربمال ولوصلا دماتخ مقدمي سعىي لن 

 .قدمةملا كرلمبا
 األسر لكت من ثركأ اصخ تأمين أو مةاع اتناعإ أو مينأت هايدل تيال سراأل لىع بةساتنم يرغ ومسر رضفت لن 

.لكذ من اأي ملكت ال لتيا ً 

.لةص ذي يرغ برتعي السداد لىع رةدقلا عدم شأنب بوالمطل الضمان فإن ،)1(قمر سمالق على اتأسيس ً 

Department of يةاإلنسان الخدمات رةادإ يدوزت في رةسألا فشلت إذا Human Services عن ةبولالمط ماتوبالمعل 

 .يةطب يةغطت على ولصحللهلةؤمرةسألاونكتالقدٍئذندفعل،وصألاأو خللدا

 ياداتزال مثل فياللتكا بعض اددسل الاألمو من هايرغ أو )ج( زءجلا امدختسا كرمبال ولوصلا دماتخ دمقم أو رةادإلل وزجي

 .كةشترمال عاتودفالم أو اعاتتقطساال ط،ساألقا على

Iowa Department of دتاعتم Education 34 المادة في هايلع وصصنملا ينمألتا داتئعا ائحولو رةسألا ومسر ائحول 

 120.520-281 امقرأ ريادإلا ونناقلا ائحول في ذلكو ،)د(303.521 لكذكو )هـ –)د(303.520 ة،اليرديفلا ئحاوللا من

 .اليوالت لىع )281-120.521 (4 و )4)-(5(

 :ومسر يةأل تيةاآل ظائفولا تخضع ال
 كربملا ولوصلا اتدملخ بحاجة هم منم األطفال اكتشاف متطلبات تنفيذ 

 ييمقالتو قديرتلاب الصلة ذات ظائفالوو الطفل قييمتو قديرت 

 مةلخدا تنسيق اتدمخ 

 يلي بما الصلة ذات التنسيقيةو يةدارإلا شطةناأل: 
o و ة؛يلحرملاو ائمةالد يةدرالف يةاألسر مةالخد خطط ينتقيو جعةامرو يرطوتو ضعو 
o 281 من ائحوللا في ينةبالم كرمبال ولوصلل رىخألا صرانعلاو كربملا ولوصلل ئيةااإلجر دبيرلتا يذنفت-

 .120.346-281 لىإ 120.300

 ًاأي فعل له يحق سداد،لا على لداوال رةدقب اليةالو يرتقر أو ومسرلا رصف لىع الطعن في غبير الذي لداولا .ائيةاإلجر دابيرتال
 :ليي مما

 طةاسولا في كةارشمال. 



 

       

     

                 
                

                 
                    

     
                

                  
           

                

  
    

       
  

       

       

         
  

                 
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
        

 نيةوالقان ولصألل اًفقو استماع جلسة طلب. 
 يةالوال إلى وىكش قديمت. 
 يةملع مثل( يةلمالا اتلبطالما بشأن يعسر حل إلى ولوصلل اليةوال تهاسأر تيال رىخألا ءاتارجإلا من اًأي امستخدا 

 يةانسناإل الخدمات رةادإ مع طبية تغطية لىع ولصحلل يةرادإ شدةامن قديمت أو ليميةعالت قةمنطلاب ارقرال ميسر

Department of Human Services اليةوب Iowa(، فضر أو جاءرإ إلى امدختسالا ذاه دييؤ أال طةيرش 

نقاطال من اأي- ناسبالم قتالو في – دامخاست حقل ذلك في ماب مبكر،لا ولصولا جببمو الدولل يةائاإلجر وققحلا ً 
 .ةرالفق هذه من الثالث

 :اآلتية رقطلا من بأي ائيةاإلجر بيرادتال اترايخب يةئاجرإلا رابيالتد اتاريخب اآلباء ارإخط رةادإلا على ينعتي
 ماتدخ يمقدت على افقةموال على ولصحلا عند اليةولا في قةطبملا اتعوالمدف امنظ سياسات من خةنسب اآلباء يدوزت 

 أو ؛)1(120.420 قمر ركالمب ولوصلا الئحة جببمو المبكر ولوصلا

 120.421-281 قمر كربمال ولوصلا حةئال جببمو اآلباء إلى دمقملا اإلخطار في ماتوعلملا هذه ضمينت. 

 سلطاتلا .6

 )2011( ب 256 القسم ،Iowa يةالو ونناق

 )2011(303.510 ة،اليرفيدلا ئحاوللا نةمدو 34
 )2011(303.520 ة،اليرفيدلا ئحاوللا نةمدو 34
 )2011(303.521 الية،رالفيد ئحاوللا نةمدو 34

- 120.510 (2012 قمر Iowa يةالول ريادإلا ونناقلا ئحةال  –281 قمر Iowa اليةلو ريادإلا ونناقلا ئحةال )281
 ).2012(120.521–281 قمر Iowa يةالول ريادإلا ونناقلا ئحةال )2012(120.520

 ) أ ( حقملال
 الطبية نةالمعو استخدام شانب بياتك إخطار



 

                
                 

  
   

                  
               

                 
       

 

                     
               

      

  

                   
                

                   
                 

      

                   
 

                 

                 

                
    

                  
        

  
                  

                
               

     
  

         

 ينمأتلل بكرملا ولوصلا دماتخ مقدم أو ") رةادإلا (" يةتعليمال رةادإلا ستخداما بلق َلك طيخ ارطخإ قديمت ئةهيال على ينعتي

 .بعناية يةلالتا اتالعبار اءةرق جىير .كربملا ولوصلا اتدمخ بلقام ادسدال هدفب لكفطل أو َلك عامةال إلعاناتا أو

 طبيةال نةالمعو

 اليةدريفال ائحوالل نةودم 34(120.414–281 قمر كرمبلا ولصولا حةئال جبموب اآلباء قةافمو على ولصحلا زملي

 يةصخشلا يفرعلتا ماتومعل كربملا ولصولا دماتخ قدمم أو رةادإلا إفصاح قبل )تنطبق الئحةال هذه نتاك إذا) (303

Department of اإلنسانية الخدمات رةادإ إلى يراتالفو السرإ اضألغر للطفل Human Services ، ةمالعا الهيئة هيو ّ 
 .اليةوبال يةالطب ناتااإلع مجانبر رةادإ عن لةالمسئو

 يةالرديفلا ائحوالل نةودم 281- 120.414 (34 قمر كربملا ولصولا ئحةال جبومب – واءاش ٍقتو أي في – اءلآلب يحق

 رةادإلا مةدخ إلى يةصخشلا يفالتعر ماتومعل عن اإلفصاح على همقتافمو سحب )تنطبق الالئحة هذه نتاك إذا) (303
 .يةلطبا اتناعإلا تيرافو السرإ اضرغأل انيةسنإلا

اتناإلعاو ينالتأم امجرب في يلالتسج أو اكالشتراب كلبتمطا كربمال ولصولا تدماخ قدميم من اأي وال رةادإلل وزجي ال ً 
 اإلعانات أو ينالتأم ستخداما قبل مسبقةلا تكافقوم لىع ولصحلا عينتيو بكر،الم ولوصلا خدمات تلقيل رطشك العامة

كربالم ولصولا خدمات دمقم أو رةادإلا على ينعتي .نامجربال ذاه ثلم في ينيدقم ناكوت لم ما لطفلك أو َلك العامة ُ 
 ولصولا خدمات بلمقا سدادلل لطفلك أو َلك مةلعاا ناتاإلعا أو التأمين امتخدسا لىع ةقبسالم افقتكوم على ولصحلا

 :إلى دييؤس ذلك كان إذا بكر،الم
o ذاه إطار في لطفلك أو لك لةفوكم رىخأ يةينتأم إعانات أية أو لحياةا مدى احلمتا نيميالتأ ءكطاغ خفض 

 ج؛مانربلا

 

 

 

 

o 

o 

o 

 نظير استقطاعات أو كةترمش اتعوفدم أي دادسب تكبلمطا كربمال ولوصلا ماتدخ دمقم أي وال ئةهيلل وزجي ال

 ٍئذندعف فر،وتم صاخ صحي ينمتأ اءغط هناك انك إذا .الطبية نةولمعا مثل مة،العا إلعاناتا أو التأمين امستخدا
Department of سانيةناإل دماتالخ رةادإ ونكت Human Services تضىقمب يهعل ولصحلل لسعياب لبةامط 

 .يةالطب نةوللمع المنظم ونناقلا

 يةلطبا نةالمعو لتلقي تأهلال عند خاصلا مينألتا تغطية

 

 ة؛مالعا إلعاناتا أو مينألتا نامجرب سطةابو تغطيتها ررقملا من انك التي دماتالخ بلمقا تدفع أن

 أو ك؛لفطل أو َلك لةكفوالم مةاعلا ناتااإلع أو ينالتأم اءلغإ أو بك الخاص ينأملتا سطق دةياز

لىع ايستأس ليةزنمال أو يةالمجتمع اإلعفاءات على ولصحلل لطفلك أو نتأ يتكلأه انقدف لخطر رضعتلا ًَ 
 .يةالصح نفقاتك ليامجإ

 يةألسرا الخدمة بخطة جةدرملا ركبالم ولوصلا اتدمخ احةتإ في اراالستمر ئةهيال لىع يتعين ٍفعندئذ ك،قتفاوم بدت لم إذا

 .اًسبقم عليها قتهفاوم الدوال أبدى تيالو يةدرلفا



 

                  
               

                

 

             

                 
           

                 
             

    
  

                    
            

           

 

                  
                  

                 
            

           

                  
   

                
         

  
                   

             

 

                    
                

  
  

  
  

 بقةسلما قتكفاوم لىع تحصل لم ما كربملا ولوصلا ماتدخ بلاقم ادللسد خاصلا نكيمأت استخدام رةادإلل وزجي ال 

 الخاص تأمينلا امتخدسا يشمل ذاه .فلكطل المقدمة المبكر ولوصلا دماتخ بلقام ادسدل ينالتأم هذا امخداست لىع

.يةبطلا نةمعولا ثلم ة،امعلا ناتااإلع أو ينتأملا امدختسا بلق اوبلطم فرالمتو الخاص مينأتلا امتخدسا كان متى ً 

 اآلتية التحاال في اصلخا مينأتلا اءغط امدخستا لىع تكقفاوم على ولصحلا زملي: 
o ابلقم ادسدلل ئدهافو أو اصخلا ينتأملا تخدامسال كرمبال ولوصلا خدمات مقدم أو مةالعا ئةهيال سعت تىم 

 و ية؛درفال يةاألسر الخدمة بخطة جةدرلما المبكر ولوصلا دماتلخ ئيبدملا يمتقدلا
o 120.420 (1 قمر كرلمبا ولوصلا حةالئ جببمو بةلومط خدماتلا لىع فقةاموال ونكترةم كل في - 281( 

 مةخدال خطةب ةجردالم اتدملخا تقديم في )كثافةلا أو ولطلا دى،مال ر،اركتلا يثح من( ادةيللز نتيجة

 .للطفل يةدرلفا يةاألسر

 مةقي ادسد في الخاص ينللتأم يةالولا امخدتسال يجةتكن دهابكتت قد كاليفت يةأ سداد منك تطلب أن رةادإلل وزجي ال 

 ئةهي ومقت ).قطاعاتتساال أو اطقسألا على يادةزلا ط،اسقألا ة،كرالمشت عاتوالمدف ثلم( كربمال ولوصلا اتدمخ

.الدوال لبط على بناء قات،فنلا تلك عن اءآلبا يضوعتب ناسبةم عامة ً 

 جببمو ل،ألوا قاممال في ائدوفلا امخدتسا أو ائدهفو أو اصلخا ينتأملا دامخالست مةزاللا افقةمولا لىع ولصحلا عند 

 إلى يةالولا سلتر ثم فمن لمبكر،ا ولوصلا خدمات بلمقا ادلسدا أجل من الدوال أو فلللط الخاص ينأمتلا صةيلبو

 لداولا كبدهاتي قد تيال ةلتمالمح تكاليفال ليي مايف .رةادإلا في بها لوالمعم عاتوالمدف امظن ساتايس من سخةن لداولا

 :كربمال ولصولا اتمخد بلمقا السداد في الدولل اصلخا مينأتلا تخدامسا عند
 و؛)جميعها ددسُت وفس( قطاعاتتسالا أو األقساط على دةايزلا كة،رالمشت عاتوالمدف 
 جبموب ياةحال دىم أو وينسلا حيلصا التأمين اءغط أسقف بببس ائدوفلا قدف مثل جل،ألا لةيوط رىخألا يفالالتك 

 .التأمين صةيلبو
 يمكن .اصخلا صحيلا ينأملتا كةبشر االتصال يمكنك ٍئذندفع الخاص، ينتأملا غطاء ولح اتراسفتسا مةث يكلد كان إذا

 .ددالص هذا في َلك المساعدة تقديم دمةخال لمنسق

 وزجيالٍعندئذف ة،يبالط ناتوالمع بةالطم من زءجك فلطلل أو لك اصالخ التأمين امتخدسا لىع تكقفاوم بتحس ذاإ 

 .يةطبلا نةمعولا عن يضوعلتاب بةللمطال وىعد فعر كرمبال ولوصلا دمةخ دمقم أو رةادإلل

 على ينيتع ٍفعندئذ ة،يبطلا تانوالمع مطالبة من زءجك فلللط أو لك خاصلا ينالتأم استخدام على افقتكوم تبد لم ذاإ 

 هاعلي تهفقاوميتبدألتياوديةرفلايةسراأل دمةخالطةبخجةدرلماكربملاولوصلااتدمخحةإتا فيارستمرالايئةاله

 .اًبقمس

 )ب( لقحمال



 

    
  

               
       

  
              
  

                 
                  

                   
    

 

                  
                 

   

                   
 

                 

                  

                
   

  
                    

            
  

  
  
  
  
  
  
  

  
   

 "المجانية" أحكام :ةطبيال نةالمعو استخدام

 التأمين أو امةعال اإلعانات أو أمينالت باستخدام قةتعلملا اتياسس )303 يةاليدرفال ائحوالل نةدوم 281- 120.520 (34

 .كرالمب ولصولا ماتدخ بلمقا للسداد خاصلا

كربملا ولوصلا خدمات مقابل ادسدلل مةالعا اإلعانات أو التأمين تخدامسا )1(120.520
 ***** 

 :ٍئذندفع ،)ج( زءجلا دماتخ بلاقم ادلسدل الدوال أو فلللط لةفوكمال مةالعا إلعاناتاو ينمألتل اليةوال باستخدام لقعتي يماف .ب
 )ج( ءجزال دماتخ قيتللرطشك امةعلا اتناإلعاو ينمأتلا مجارب في التسجيل أو اكتراالشب الدولابةلامطرةادإللوزجيال .1

الفعلب ينديقم ناوكت لم ما لكفطل أو لك العامة إلعاناتا أو ينمأتلا الستخدام المسبقة تكقفاوم على ولصحلا ينعتيو ، َُ 
 .مجناربال ذاه مثل في

 لالئحةاو )303 يةالرديفال ائحوالل نةمدو 34( 120.7–281 ئحةالال مع اًشيتما – بقةسالم قتكفاوم لىع ولصحلا زملي .2

 كان إذا ،)ج( زءجلا اتدمخ مقابل للسداد فلكلط أو َلك مةعاال ناتااإلع أو التأمين ستخدامال ،)1(120.420 يةعرالف

 :إلى ديسيؤ لكذ
o ذاه إطار في لطفلك أو لك لةفوكم رىخأ يةينتأم إعانات أية أو لحياةا مدى احلمتا نيميالتأ ءكطاغ خفض 

 ج؛مانربلا

o ة؛مالعا إلعاناتا أو مينألتا نامجرب سطةابو تغطيتها ررقملا من انك التي دماتالخ بلمقا تدفع أن 

o أو ك؛لفطل أو َلك لةكفوالم مةاعلا ناتااإلع أو ينالتأم اءلغإ أو بك الخاص ينأملتا سطق دةياز 

o لىع ايستأس ليةزنمال أو يةالمجتمع اإلعفاءات على ولصحلل لطفلك أو َنتأ يتكلأه انقدف لخطر رضعتلا ً 
 .يةالصح نفقاتك ليامجإ

 زءجال اتمدخ احةتإ في اررمتساال لهيئةا لىع عينتي ٍئذندفع ،"ب")1(120.520 رةقفلا جببمو هفقتامو الدولا بدي لم ذاإ .3
.اًمسبق عليها تهقفاوم لداولا دىأب لتياو يةدرلفا يةرساأل خدمةال خطةب جةردلما )ج(

 **** 

 )ج( محلقلا
 "األخير دافعلا" أحكام



 

  
           

  
                  

                     
                      

                   
                     

                
    

  
               

                
                   

                  
                   

                 
                    

                   
     

  
                     

                  
                

               
                

            
  

34) 120.510 -  األخير افعدلا )303 اليةدريفال ائحوالل نةمدو 281

 وزجي ال،)2(120.510 قمر عيةرالف ئحةالال في يهعل وصصنم هو ما ءاستثناب .الاألمو ضةتعاسا عدم )1(120.510

 من تهامقي سداد ررقملا من انك التي اتخدملبا لخاصةا ماليةلا اماتااللتز لتلبية – الفصل هذا إطار في- الألموا استخدام

 من )ج( سمالق يهعل نص ما داع فيما ع،افلدارةازورهيدت طبي مجنابر أي ذلك في بما ى،خرأصةخا أو عامة هيئة أي قبل

الطفاأل تاجهاحي تيال كرالمب التدخل لخدمات طفق – فصللا هذا ارطإ في – الاألمو امدختسا مكني ه،يلع ناءب .ونناقلا هذا ً 
 أو يةلحم أو خاصة يئةه أي من اناتعإ لقيتل هنارال قتالو في لينومخ واسيل همنكلو اإلعاقة ويذ من ارغصال أو ضعالر

 نةدوم 34[120.521–281و ]303 اليةالفيدر ئحاوللا نةمدو 34[120.520–281 قامرأ ائحوبالل اًهنر( رىخأ يةالردفي

 ]).303 اليةيدرفلا ائحوالل

 ادسدل ونناقلا ذاه من )ج( زءجلا جببمو لةكفوالم المواأل استخدام وزجي .يضعوالت- يةحلالمر دفعاتلا )2(120.510

 حونلا على ية،حلصا دماتالخ ًمنةضتم سملقا ذاه جبومب قننةملا ظائفولاو اتالخدم نظير( الخدمة مقدمل قةستحملا تعاباأل

- 120.16 "34 الالئحة في المحدد  ؛]بيةطلا دماتالخ على ينطبق ال ذلك أن يرغ" [303 يةاليدرفلا ئحاوالل نةمدو 281
- 120.115 [34 من قامرأ ئحاوالل في بينلما األطفال افشتاك امظنب قةالمتعل ئفظاولا كذلكو ةيالدريفال ائحوالل نةمدو 281 ُ 

- 120.301 [34 من قامرأ ائحواللو؛]303 يةاليدرفلا ئحاوالل نةودم 34[120.117–281 إلى ]303  ئحاوللا نةودم 281

 281 قمر ئحةالال في نةمبيلاتاميقيلتاو اتيرتقدلا لككذو؛]303 ةيالردالفي ئحاوالل نةودم 34[120.320 إلى ]303 ليةايدرفلا

 على يقع التي ئةيهلا أو لةكاولا جانب من اهسداد ررقملا من كان تيلاو ])303 يةالردالفي ئحاوللا نةمدو 34[120.321-

أو للطفل بكرالم تدخللا دماتخ يمقدت في تأخيرلا جنبتل اريورض ذلك انك إن هذا ؛فعالد عن لنهائيةا يةلوسؤملا قهاتعا ً 
 .سبناملا قتولا في تهرسأل

 هاغير أو الطبية ةنوالمع فضبخ يةالولل زةاجإ أنه على فسرُي ما فصللا ذاه في ردي لم .ناتااإلع فضخ عدم )3(120.510

 42 جتماعية،اال الضمان ونناق من خامسلا الباب جببمو يهالع ولصحلا أهلية يرغيت أو اليةوال في تاحةالم ناتاعإلا من

701 USC ونناق من شرع سعالتا بابلا أو )الطفلو ألما بصحة يتعلق فيما) (عيتماجالا ضمانال ونناق(.بعدها ماو 

1396 عي،ااالجتم ضمانال USC  الضمان ونناق من )أ(1903 سملقا ًنةمتضم ،)ةلطبيا اتباإلعان يتعلق فيما(42

 اتمدخلا تلك كانت متى اإلعاقة ويذ ارغصلا أو ضعرلا ألطفالل مةقدالم للخدمات يةطبال ناتااإلع وصصخب عيماجتاال

 ).ونناقلا ذاه من )ج( زءجلا ضىتقمب مدةتمعال ديةرفلا يةرساأل دمةخال خطة في لةمشمو
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