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األسئلة الشائعة
ما المقصود بسن الرشد؟
ٌكون سن الرشد عندما ٌحصل الطفل على حقوق أي مواطن فً والٌة آٌوا وٌكون مسؤوالً
بشكل قانونً عن قراراته ،بما فً ذلك القرار التعلٌمً .وفً والٌة آٌوا،
ٍ
ٌصل طفلك إلى سن الرشد عندما ٌبلػ من العمر  18عامًا أو ٌتزوج .وإذا كان طفلك أقل من  18عامًا مجربًا ومقنعًا ومحكومًا علٌه بأنه شخص بالػ ومحصور فً
منشأة اإلصالحٌة للبالؽٌن ،فسٌتم نقل حقوق طفلك لصنع القرارات التعلٌمٌة أثناء فترة الحبس.

ماذا ٌعنً نقل الحقوق التعلٌمٌة عند سن الرشد ،وكٌف ٌتم تطبٌقها فً المدارس؟
بموجب أحكام قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن (  ) IDEAولوائحه التنفٌذٌةٌ ،تم التعامل مع األفراد المؤهلٌن ،مثل البالؽٌن عندما ٌصلون إلى سن الرشد بموجب قانون
الوالٌة (عمر  18عامًا فً آٌوا) .وهذا بدوره ٌعنً أنه ٌتم منح الطالب الحق فً اتخاذ القرارات التعلٌمٌة التً تم إجراؤها مسب ًقا بواسطة الوالد أو ولً األمر .ونظرً ا
بشكل تقلٌديٌ ،طلب قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن (  )IDEAبأنه ٌتم اتخاذ بعض
ألن هذا قد ٌمثل تؽٌٌرً ا فً طرٌقة معاملة المدارس للطالب المعاقٌن دون  21عامًا
ٍ
اإلجراءات من قبل المنطقة إلعالم الطالب وأولٌاء األمور بحقوقهم.

ما سبب مخاطبة المدرسة للطفل بشأن ذلك؟
ٌطالب القانون الفٌدرالً وقانون الوالٌة المدارس بنقل الحقوق التعلٌمٌة إلى الطالب الذٌن لدٌهم برامج تعلٌم منفردة (  )IEPsعندما ٌبلؽون سن الرشد.

ما المطلوب من منطقة المدرسة لتوثٌق نقل الحقوق؟
ٌجب أن تؤكد المنطقة على الوثائق الصحٌحة لنقل الحقوق .وقد ٌتم هذا من خالل ما ٌلً:


اإلشعار بنقل الحقوق .بدءًا من عام واحد على األقل قبل بلوغ الطالب عمر  18عامًا أو عند الزواجٌ ،لزم برنامج التعلٌم المنفرد أن ٌصرح بأنه تم إبالغ الطالب
وأولٌاء األمور بأنه سٌتم نقل الحقوق وما ٌعنٌه ذلك .وٌُرجى أن تكون على دراٌة بأنه قد ٌتم نقل الحقوق دون إعالم المدرسة ،مثل الزواج أو االعتقال .وفً تلك
الحاالت قدم هذا اإلشعار فً أسرع وقت ممكن؛ حتى تكون المدرسة على دراٌة بأنه تم النقل قبل بلوغ  18عامًا.



اإلشعار بأنه تن نقل الحقوق .عندها يصل الطالب إلى عور  18عا ًها ،يجب على الونطقة تقدين إشعار إلى كل هن الطالب وأولياء األهور بأنه تن نقل
الحقوق .وٌنبؽً االحتفاظ بالوثائق التً تم إخطار الطالب ووالدٌه بها فً ملؾ الطالب.
سبب عدم نقل الحقوقٌ .جب أن تكون الوثائق فً ملؾ الطالب الذي ٌذكر السبب وراء عدم نقل الحقوق .وٌتم تقدٌم مثال بشأن إنشاء الوصاٌة.



متى ٌبدأ الطالب فً استخدام نقل الحقوق؟
عند بلوغ الطالب سن الرشد كما هو موضح ساب ًقا .والسؤال هو :متى تبدأ المدرسة فً معرفة أنه تم نقل هذه الحقوق إلى الطالب؟ ونظرً ا لتخطٌط االنتقال الذي سٌحدث
بدءًا من سن  14عامًا (أو قبل ذلك) أو عند إثبات اإلعاقة إذا كان تجاوز عمر الطالب  14عامًاٌ ،نبؽً إعداد المدرسة والطالب لممارسة هذه الحقوق الجدٌدة عندما
ٌصل الطالب إلى سن الرشد.
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ما المقصود بإشعار مدروس ومناسب عندما ٌصل الطالب سن  18عا ًما؟ وإذا كان عمر الطالب  18عا ًما أثناء فترة العطلة المدرسٌة (مثل عطلة الصٌف أو
الشتاء) ،فهل تكون المدرسة مسؤولة عن إخطار الطالب بعدة أشهر مسب ًقا؟
عندما ٌصل طالب مؤهل ذو إعاقة إلى سن الرشد .تتطلب كل من لوائح الوالٌة واللوائح الفٌدرالٌة إصدار إشعار عندما ٌصل الطالب إلى سن الرشد .وإذا حدث هذا أثناء
فترة الصٌؾٌ ،نبؽً أن ٌكون اإلشعار قرٌبًا ج ًدا من الوقت الذي تعلم فٌه المدرسة أن الطالب قد بلػ سن الرشد .وفً حالة توافق الحدث مع تارٌخ مٌالد الطالبٌ ،نبؽً
بشكل معقول لٌتم استالمه خالل أسبوع من مرور الحدث .وسٌنبؽً إجراء الخطط إلخطار الطالب الذٌن تحدث أعٌاد مٌالدهم خالل فترة عطلة
حساب اإلشعار
ٍ
المدرسة .وإذا تزوج الطالب أو تم اعتقاله كشخص بالػ ،فمن المفترض إرسال اإلشعار فً ؼضون أسبوع أو بعد أن تصبح المدرسة على دراٌة بالحدث.

لماذا لم ٌتم إخطار الطالب الذٌن لم ٌحصلوا على برامج التعلٌم المنفرد بنقل الحقوق؟
ٌلتزم قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن (  )IDEAفقط بإصدار هذا اإلشعار .

هل ال ٌزال بإمكانً أن أشارك فً برنامج التعلٌم المنفرد ()IEP؟
بموجب قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن (  ،)IDEAعندما ٌبلػ الطالب سن الرشدٌ ،تم اآلن نقل العدٌد من الحقوق والمسؤولٌات المقدمة للوالدٌن إلى الطالب .وعندما ٌحتفظ
أولٌاء األمور بالعدٌد من الحقوق ،فلن ٌكون حق حضور االجتماع أحد هذه الحقوق .ومع ذلك ،قد ٌرؼب الطالب فً أن ٌستمر الوالدٌن فً أن ٌكونون جزءًا من الفرٌق
التعلٌمً وٌمكن دعوتهما لالجتماع .وسٌتلقى كال الوالدٌن إشعارً ا باجتماعات برنامج التعلٌم المنفرد (  .)IEPوإذا لم ٌرؼب الطالب فً مشاركة أحد الوالدٌن أو كلٌهما
فً البرنامج التعلٌمً ،فقد ٌطلب الطالب عدم دعوة أحد الوالدٌن أو كلٌهما  .ومع ذلك ،سٌكون أمام المدرسة أٌضًا الخٌار لدعوة اآلباء إلى االجتماع بسبب معرفتها
بالطالب واحتٌاجاته.

ماذا ٌحدث إذا لم أوافق على قرار بشأن البرنامج التعلٌمً لطفلً؟
إذا تم نقل الحقوق  ،لم ٌعد الوالد له الحق فً تقدٌم شكوى بخصوص اإلجراءات القانونٌة الواجبة أو البحث عن وساطة .وقد ال ٌزال الوالد ٌقدم شكوى مكتوبة للوالٌة،
حتى إذا تم نقل الحقوق.

ماذا ٌحدث إذا تم انفصال الوالدٌن؟ هل كل منهما ٌتلقى إشعارات بشأن نقل الحقوق؟
إذا لم ٌكن هناك إنهاء للحقوق األبوٌة ألي من الوالدٌن ،فحٌنئ ٍذ ٌجب إرسال اإلشعارات إلى كال الوالدٌن.
بلغ طفلً  18عا ًما .هل هذا ٌعنً أنه ٌمكنه اتخاذ جمٌع قراراته ،حتى إذا كان لدٌه إعاقة خطٌرة؟
من المفترض أنه ٌتم منح جمٌع األطفال فً والٌة آٌوا الذٌن بلؽوا سن الرشد وٌعتبرون "ؼٌر أكفاء" من خالل المحكمة أو مؤسسة أخرى ذات سلطة قضائٌة نفس
الحقوق والمسؤولٌات التً ٌحصل علٌها أي مواطنٌن آخرٌن فً آٌوا.

ما المقصود بكلمتً "كفؤ" و"غٌر كفؤ"؟
كفؤ ٌعنً أن الشخص ٌمتلك القوة ،والقدرة ،والقوة ،واإلمكانٌة لتنفٌذ المهام من خالل مساعدة بسٌطة أو بدون أي مساعدة.
ٌمكن اعتبار الشخص ؼٌر كفؤ إذا كان فاقد األهلٌة و/أو ٌنقصه القدرة على أداء المهام من خالل مساعدة بسٌطة أو بدون مساعدة .وٌتم إجراء تحدٌد عدم األهلٌة فً
المحكمة القانونٌة أو مؤسسة أخرى ذات سلطة قضائٌة.

ماذا ٌحدث إذا لم أعتقد أن طفلً غٌر قادر على صنع قرارات األهلٌة؟
بمحام لٌقدم طلبًا للمحاكم لطلب الوصاٌة .وقد ترؼب فً مناقشة هذا القرار مع طفلك
إذا شعرت بأن طفلك ؼٌر قادر على صنع القرارات الصالحة ،فبإمكانك االتصال
ٍ
لتقلٌل المشاكل حول هذه القضٌة أو للتخفٌؾ من حدتها.
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ما دور المعلم أو المثقف فً تحدٌد الكفاءة؟
ال شًء .هناك افتراض بأن كل شخص ٌبلػ سن الرشد ٌعتبر ً
كفؤا بموجب القانون .وال ٌمكن نقض هذا االفتراض إال من خالل إجراء قضائً أو إداري .وقد ال ٌكون
مناسبًا لمعلم أو أعضاء فرٌق برنامج التعلٌم المنفرد (  – )IEPباستثناء أولٌاء األمور – تحدٌد الكفاءة .وإذا أثار اآلباء هذه المشكلةٌ ،نبؽً للمعلم بأن ٌنصحهم بطلب
االستشارة القانونٌة حول كٌفٌة البدء فً اتخاذ إجراءات الوصاٌة.

ماذا ٌحدث إذا لم ٌكن الطالب غٌر كفؤ قانون ًٌا ،ولكنه لم ٌشعر باالستعداد التخاذ القرارات التعلٌمٌة؟ هل هناك أي بدائل عن إجراء الوصاٌة؟
نعم ،قد ٌكون استخدام التوكٌل (انظر أدناه) فً هذه الظروؾ أفضل خٌار للطالب وأولٌاء األمور .وٌنبؽً أٌضًا لفرٌق برنامج التعلٌم المنفرد (  )IEPمراعاة تضمٌن
األهداؾ المحددة أو أنشطة النقل لمساعدة الطالب على اتخاذ القرارات بشأن مستقبله.

ما االختالف بٌن الوصاٌة والحراسة؟
الوصً هو الشخص الذي تم تعٌٌنه من قِبل المحكمة والذي ٌعتبر مسؤوالً عن الشؤون الشخصٌة للفرد ؼٌر الكفؤ أو "القاصر" .وقد ٌتم منح الوصاٌة لؽرض اتخاذ
قرارات محددة ،مثل القرارات التعلٌمٌة أو الطبٌة فقط أو الوصاٌة الكاملة التً تشمل جمٌع الشؤون الشخصٌة .وٌتم عاد ًة تضمٌن التكلفة فً هذا اإلجراء.
األمٌن هو الشخص الذي تم تعٌٌنه من قِبل المحكمة المتالك أمانة والتحكم فً ممتلكات الشخص القاصر .ولذلك ،ال ٌتم استدعاء األمٌن عند مناقشة المشكالت التعلٌمٌة.
وعاد ًةٌ ،تم تضمٌن التكلفة فً هذا اإلجراء أٌضًا.

ماذا ٌحدث عندما ٌبلغ طفل تحت الوصاٌة بالفعل سن الرشد؟ وهل ستظل الوصاٌة سارٌة المفعول؟
الٌ .متلك أي طفل تحت سن  18عامًا وصً ٌتم تعٌٌنه للتصرؾ بالنٌابة عنه؛ وذلك ألن الوالدٌن األصلٌٌن ؼٌر قادرٌن على إجراء ذلك .وتعتبر الوصاٌة ضرورٌة
لألطفال أقل من  18عامًا ألنهم قاصرون .وٌنتهً هذا النوع من الوصاٌة تلقائًٌا عندما ٌبلػ الطفل سن الرشد .قد ٌلزم إجراء دعوى قضائٌة لمعالجة هذا الموقؾ.

ما المقصود بالتوكٌل؟
التوكٌل عبارة عن مستند مكتوب ٌتم من خالله تقدٌم شخص بالػ كفؤ سلطة لشخص بالػ كفؤ آخر للتصرؾ واتخاذ القرات بالنٌابة عنه .على سبٌل المثال ،قد ٌمنح
طالب لوالدٌه توكٌالً للتصرؾ بالنٌابة عنه فً المشكالت التعلٌمٌة والصحٌة .ولقد طورت إدارة التعلٌم نموذجً ا ٌمكن استخدامه لتخصٌص توكٌل لصنع القرارات
التعلٌمٌة .وال ٌلزم ملء هذا النموذج (مستند منفصل) فً المحكمة .وعندما ٌتم منح التوكٌلٌ ،تنازل الطالب عن سلطة صنع القرار ،ولكنه ٌشارك هذه السلطة مع شخص
آخر.

متى ٌمكن توقٌع التوكٌل الخاص بنموذج صنع القرار التعلٌمً؟ وهل ٌلزم الطالب االنتظار حتى ٌصل إلى سن  18عا ًما أو ٌتزوج أو هل ٌمكنه توقٌع هذا
من قبل؟
ال ٌمكن توقٌع التوكٌل قبل وصول الطالب إلى سن الرشد .وٌمكن التوقٌع فً ٌوم البلوغ أو بعده ،ولكن لٌس قبله .وٌجب توقٌع التوكٌل و توثٌقه.

إلى من ٌمكن للطالب البالغ من العمر  18عا ًما نقل الحقوق عند اكتمال التوكٌل؟ هل ٌمكن أن ٌكون ذلك لشخص ما بخالف الوالد أو الوالدٌن؟
من خالل تنفٌذ التوكٌلٌ ،عٌّن الطالب وكٌالً .وقد ٌكون هذا الشخص أي فرد تجاوز عمره  18عامًا ،وٌتم تعٌٌنه من خالل الطالب التخاذ القرارات التعلٌمٌة وتم قبوله
للتصرؾ بالنٌابة عن الطالب فً حدود تلك األهلٌة .ومع ذلك ،ال ٌنبؽً أن ٌكون هذا الشخص فر ًدا تم توظٌفه من خالل  AEAأو  LEAالذي ٌقدم الخدمات للطالب.
وقد ٌعتبر هذا تضاربًا كام ًنا للمصالح فً هذه المواقؾ.

Page | 3

Iowa Department of Education

هل ٌمكن للطالب إلغاء التوكٌل؟
نعمٌ .جوز للطالب إلؽاء التوكٌل فً أي وقت .وتعتبر أفضل ممارسة إلخطار المدرسة بهذا اإللؽاء كتابًٌا ،ولكن اإلخطار الشفهً ٌعتبر كافًٌا .وٌنبؽً للمدرسة عندئ ٍذ
التوثٌق فً ملؾ الطالب بأنه تم إلؽاء التوكٌل وتحدٌد تارٌخ اإللؽاء .وٌتوفر نموذج اإللؽاء العٌنة فً الجانب الخلفً من نموذج التوكٌل.

ما المقصود بمسؤولٌة المدرسة بعد إلغاء الطالب التوكٌل؟
ٌحدد إلؽاء التوكٌل العٌنة أنه ال ٌصبح هذا التوكٌل سارًٌا حتى ٌخطر الطالب المدرسة بهذا اإللؽاء .وقد ال ٌلزم أن ٌكون إخطار الطالب إلى المدرسة مكتوبًا ،ولقد قد
ٌكون شفهًٌا .وعندما ٌحدث ذلكٌ ،نبؽً للمدرسة أن تسجل هذا اإلخطار فً ملؾ الطالب .وبعد اإلخطارٌ ،نبؽً للمدرسة إخطار الوالدٌن أو الشخص المكلؾ كتابًٌا بأن
الطالب قد ألؽى التوكٌل.

هل ٌمكن لطفلً استخدام عالمة " "Xفً التوقٌع؟
نعم .إذا لم ٌتمكن أي شخص من إجراء توقٌع مكتوب بسبب وجود إعاقة جسدٌة أو جرح فً المخٌ ،جوز استخدام عالمة "  " Xبدالً من التوقٌع المكتوب.
التوقٌعات المقبولة األخرى كما ٌلً:




اسم الشخص المُعاق مكتوبًا بواسطة شخص آخر فً وجود الشخص ذي اإلعاقة.
توقٌع مختوم مطاطً ٌمكن استخدامه بواسطة الشخص المُعاق أو شخص آخر فً وجود الشخص ذي اإلعاقة.
توقٌع إلكترونً كما هو محدد فً قانون آٌوا فصل .554D

ماذا ٌحدث عندما ٌكون شخص أقل من  18عا ًما ،ولكن ٌتم نقله إلى منشأة إصالحٌة للشباب؟ ماذا ٌحدث عندما ٌتم تحرٌر الطالب من المنشأة؟
بموجب قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن ( " ،)IDEAجمٌع الحقوق التً تم منحها إلى اآلباء بموجب الجزء (ب) من القانون ٌتم نقلها إلى األطفال المحبوسٌن فً مؤسسة
إصالحٌة للبالؽٌن أو الشباب ،للوالٌة أو محلٌة .وبالنسبة إلى األطفال ،هذا ٌعنً أنه ٌتم نقل الحقوق عند االعتقال فً مؤسسة إصالحٌة الشباب .وتعود الحقوق عندما ٌتم
اإلفراج عن الطفل .وبالنسبة إلى األطفال ؼٌر المحبوسٌن ،تحقق من أوامر األحكام لتحدٌد ما إذا كان أمر الحكم مقدم لصناع القرارات التعلٌمٌة أم ال .وإذا كان ٌنقص
الطفل القدرة على صنع القرارات التعلٌمٌة ،فقد تتم المطالبة بإقامة دعوى قضائٌة (أما من خالل إجراءات محكمة الشباب أو الوصاٌة) أو إدارٌة .وقد تتنوع طبٌعة
المشاركة استنا ًدا إلى طول مدة السجن المحتمل.

ماذا ٌحدث للقاصرٌن فً الوالٌة عندما ٌصلوا إلى سن  18عا ًما؟
ٌتشابه حال القاصرٌن فً الوالٌة مثل جمٌع األشخاص اآلخرٌن الذٌن ٌصلون إلى سن الرشد .وبموجب أحكام قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن ( ،)IDEAال ٌمكن للوالٌة أن
تمثل وال ًدا ،لذا ٌتبؽً للوالد الوصً أو المفوض التصرؾ بالنٌابة عن الطفل فً اتخاذ القرار التعلٌمً .ومع ذلك ،تنتهً سلطة الوصً الذي تعٌنها المحكمة عندما ٌصل
الطفل إلى سن  18عامًا .وإذا اشتبه فً أن ٌكون الطالب الذي عمره  18عامًا ؼٌر كفؤٌ ،نبؽً إتمام تحدٌد الكفاءة من أجل أن ٌستمر الوالد المفوض أو الوصً فً
التصرؾ بالنٌابة عن الطالب ؼٌر المؤهل.
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ما الذي ٌمكننً فعله إلعداد ولدي أو ابنتً لنقل الحقوق؟
ٌتطلب صنع القرارات مجموعة متنوعة من المهارات التً ٌنبؽً تعلمها وممارستها .وٌحتاج العدٌد من الطالب المعاقٌن إلى اإلرشادات المباشرة والخبرات المركبة فً
المناطق ،مثل الدفاع عن النفس ،وحل المشكالت ،وإعداد األهداؾ ،وصنع القرارات .وٌنبؽً لفرٌق برنامج التعلم المنفرد مراعاة االحتٌاجات الفردٌة للطالب اثناء
تطوٌر برنامج التعلم المنفرد وعند تخطٌط دورة الدراسة للطالب ،أثناء وضع فً االعتبار خطط مدارس التعلٌم ما بعد الثانوي.
اإلعداد األهم لطفلك هو ممارسة صنع القرارات باستخدام مهارات التعاٌش الجٌدة .ومن الضروري أٌضًا أن ٌستوعب طفلك ما ٌلً:




معنً نقل الحقوق وتأثٌرها على القرارات التعلٌمٌة
حقوق الطفل فً العملٌة التعلٌمٌة.
كٌؾ ٌمكن أن تؤدي المشاركة النشطة إلى انتقال سلس إلى مسؤولٌات البالػ.

قم بمشاركة طفلك فً إجراءات برنامج التعلم المنفرد حسب الحاجة .وستزٌد هذه المشاركة من احترام الذات للطفل .وكنتٌجة لذلك ،ستشعر االبنه واالبن برؼبات
التصوٌت المرٌحة حول الخطط التعلٌمٌة.

ماذا ٌحدث إذا كان لدٌك أسئلة أو استفسارات إضافٌة بشأن طفلك؟
هذه هً بعض األسئلة لك – بصفتك ولً األمر – قد تخص طفلك وسن الرشد والحقوق التعلٌمٌة .وكجزء من خطة انتقال الطفل ،قد ترؼب فً مناقشة أي من هذه
األسئلة مع فرٌق برنامج التعلم المنفرد .قد ٌكون  ،AEAوخصوصًا اتصال المتعلم بالوالد لـ  ،AEAمفٌ ًدا فً شرح هذه المفاهٌم وتنظٌم أهداؾ ودعائم برنامج التعلٌم
المنفرد المناسبة.

مسرد المصطلحات
( FAPEالتعلٌم الحكومً المجانً المناسب) – عبارة عن الحقوق التً ٌتم منحها بموجب قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن ( )IDEAللدعائم والخدمات الالزمة لتحقٌق
االستفادة من المدرسة ،وبدون أي تكلفة لك أو ألسرتك.
سن الرشد – عمر  18عامًا ،أو فً المواقؾ الخاصة ،مثل عند الزواج  .وٌتم نقل جمٌع الحقوق فً والٌة آٌوا المقدمة إلى شخص بالػ قانونً من الوالد/ولً األمر إلى
الطالب.
( IDEAقانون تعلٌم األفراد المعاقٌن)  -القانون الذي ٌقدم التعلٌم الخاص .وٌحدد أٌضًا حقوقك التعلٌمٌة واإلجراءات التً ٌجب على المدرسة اتباعها.

الحقوق – االمتٌازات التً ٌتم منحها من خالل القانون.
المسؤولٌات – األمور التً ٌجب علٌك تنفٌذها للتأكد من أنك تحقق االستفادة من حقوقك أو تحافظ علٌها.
اإلجراءات القانوٌنة الواجبة – اإلجراءات التً ٌتم اتباعها فً حالة عدم موافقتك أنت وفرٌق برنامج التعلم المنفرد بشأن ما تحتاجه.
الموافقة المستنٌرة – استٌعاب ما توافق على تنفٌذه أو ما تم تنفٌذه .
برنامج التعلم المنفرد – وٌطلق علٌه أٌضًا  .IEPوٌحدد هذا البرنامج ما ستقدمه المدرسة وما ستعمله فً العام القادم .
مرحلة االنتقال – ٌشٌر هذا المصطلح إلى حقك فً الحصول على مساعدة المدرسة التً تستعد للوظٌفة من خاللها ،والتعلٌم ،وطرٌقة المعٌشة التً ترٌدها بعد التخرج .
التقنٌة المساعدة – ٌشٌر هذا المصطلح إلى األجهزة والخدمات أو كالهما ،التً تحتاج إلٌها من أجل تحقٌق االستفادة من تعلٌمك .
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