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أسئلة وأجوبة حول سن الرشد للشباب
ٌؤكد القانون الفٌدرالً الذي ٌضمن حقك فً التعلٌم الحكومً والمناسب والمجانً أن كل الحقوق التً تم تسجٌلها لوالدٌك من خالل هذا القانون ٌتم نقلها إلٌك عند
بلوغ سن  18عامًا! تهانٌنا!

ماذا يعني هذا؟
فٌما ٌلً بعض التوضٌحات التً قد تساعدك فً فهم ما المقصود بذلك .إذا كانت لدٌك أي استفسارات أخرىٌ ،نبؽً لك طرح األسئلة على والدٌك أو معلمك أو أي
شخص آخر ٌمكنه مساعدتك.
وف ًقا للقانون فً والٌة آٌوا ،قد أصبحت مسؤوالً عن إجراءاتك عند بلوغ سن  18عامًا ،وتحصل على كل الحقوق المقدمة للمواطنٌن فً آٌوا .وإذا تزوجت أٌضًا
قبل بلوغ سن  ،18فسٌتم منحك أٌضًا هذه الحقوق.
قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن المسمى بـ  IDEAعبارة عن قانون ٌضمن أنك تحصل على برنامج تعلٌمً الستٌفاء احتٌاجات التعلٌم الفرٌدة .وٌنص قانون IDEA
على أنه عندما ٌصل الطالب إلى سن الرشد (تذكر أنه سن  18عامًا فً آٌوا)ٌ ،تم نقل جمٌع الحقوق والمسؤولٌات المقدمة للوالدٌن فً قانون  IDEAإلى الطالب.

ما الحقوق التي تمتلكها؟
أوالً ،هذه هً الحقوق التً تم وضعها فً القانون لتضمن حصول الطالب ذوي اإلعاقات على الفرصة للحصول على تعلٌم حكومً ،مثل جمٌع األطفال فً بلدنا.
وحتى تصل إلى سن  18عامًاٌ ،تم التعامل مع هذه الحقوق من خالل أولٌاء األمور .وعند بلوغ سن  18عامًا ،تصبح هذه الحقوق خاصتك .وهذه هً الحقوق التً تؤكد أنك
تحصل على تعلٌم حكومً مناسب .وٌصبح على عاتقك مسؤولٌة تأكٌد أن برنامجك التعلٌمً مناسب أم ال.

ما المقصود بالحق؟
بشكل قانونً ،مثل القدرة على توقٌع عقد لشراء شًء ما أو امتٌاز للقٌادة .وتعنً كلمة "مفوض" بأنه ٌتم
الحق عبارة عن قدرة أو امتٌاز ٌتم تفوٌضه لشخص ما
ٍ
منحك القدرة أو االمتٌاز حتى تفقده .وٌمكنك فقدان امتٌاز القٌادة إذا كان لدٌك العدٌد من تذاكر المشاكل أو الحوادث وقد ٌتم سجب رخصتك .وٌمكنك فقدان القدرة على توقٌع
عقد إذا وقعت على عقد ولم تنفّذ الجزء الخاص بك (إجراء دفعة).
الحقوق تأتً مرفقة مع المسؤولٌات .وإذا كنت تمتلك الحق فً فً القٌادة ،فسٌقع على عاتقك مسؤولٌة القٌادة بأمان وضمن حدود القانون الذي ٌُطبق على
السٌارات.
وفً سن الرشد ( 18عامًا) ،تحصل على الحق فً التأكد من أنك حصلت على برنامج تعلٌمً مقدم لك ٌلبً احتٌاجاتك .وتتحمل أٌضًا مسؤولٌة استخدام هذه
الحقوق لضمان أنك حققت االستفادة منها.

ما نوع الحقوق والمسؤوليات التي نتحدث عنها هنا؟
بشكل أساسًٌ ،قدم قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن ( )IDEAنوعٌن من الحقوق )1( :األحكام للتأكد من أن الطالب ذوي اإلعاقات تلقوا تعلٌم حكومً مجانً
ٍ
ومناسب ،و( )2الحقوق لحماٌتك أنت ووالدٌك فً الحصول على تلك التعلٌم الحكومً المجانً والمناسب .وٌُطلق على هذٌن النوعٌن الحماٌة أو حقوق اإلجراءات القانونٌة
الواجبة.

ما المقصود بالتعليم الحكومي المجاني والمناسب؟
مجانً ٌعنً أنه تدون تحمٍلك أي تكالٍف( .قد تتحمل المدرسة الرسىم ،وال ٌتحمل الطالب أي تكالٍف).
مناسة ٌعنً أن ترنامج تعلٍمك ٌستند إلى احتٍاجاتك ،وٌضع فً الحسثان اهتماماتك وتفضٍالتك ،وٌسمح لك تالتقدم نحى النتائج المهمة تالنسثة إلٍك.
التعلٌم الحكومً ٌعنً مجموعة من الخدمات التً تم تصمٌمها لتلبٌة احتٌاجاتك بصفتك طالبًا معا ًقا ،ولمساعدتك فً تعلم ما تحتاجه إلنشاء حٌاة لنفسك كشخص
بالػ.
ونطلق على ذلك التعلٌم الحكومً المجانً والمناسب ( .)FAPE

ما الحقوق المضمنة في حق التعليم الحكومي المجاني والمناسب ()FAPE؟
هناك عدة حقوق ،حقوق متعددة فعال هنا .وٌتم توضٌح تلك الحقوق فً كتٌب "االحتٌاطات الوقائٌة اإلجرائٌة" .وبعض من هذه الحقوق مرتبط باالختبار والتقٌٌم
لصنع القرارات حول برنامج التعلٌم الخاص .وتتعلق بعض من هذه الحقوق بطرٌقة تطوٌر برنامجك التعلٌمً .وٌخص بعض آخر منها حل النزاعات ومنعها.
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ما المقصود بالموافقة؟
إبداء الموافقة ٌعنً أنك تقدم إذ ًنا للسماح بحدوث شًء ما لك .وبموجب قواعد سن الرشدٌ ،تم منحك اآلن الحق إلبداء الموافقة المستنٌرة .وتعنً كلمة "المستنٌرة"
أنك تعرؾ ما ٌحدث لك وتوافق علٌه .وٌتم دائمًا منح الموافقة المستنٌرة اختٌارًٌا .وهذا ٌعنً أن األشخاص ال ٌمكنهم تقدٌم إذن لفعل شًء ما لك ال ترٌده.

ما هي حقوق التقييم؟
تصبح الشخص المسؤول عن التأكد من حصولك على تعلٌم جٌد .وفً بعض األحٌان ،تكون الطرٌقة األفضل إلجراء ذلك هً الحصول على بعض االختبارات
لتوضٌح أن لدٌك بعض احٌتاجات التعلم الفرٌدة .وهذه هً الطرٌقة التً ٌمكن للمتعلمٌن التعامل بها معك كفرد ،ولٌس كأي شخص آخر .وتذكر أن هذه الحقوق تدور حول
التقٌٌمات التً ٌتم استخدامها لصنع القرارات حول برنامج تعلٌمك الخاص ،ولٌس اختبارات الفصول العامة.








لدٌك الحق فً االختبار أو التقٌٌم الذي ٌكون عادالً وال ٌجور علٌك بسبب الساللة ،أو الثقافة ،أو النوع ،أو اإلعاقة.
بشكل صحٌح.
لدٌك الحق فً االختبار مع االختبارات التً تكون صالحة ،وٌتم تقدٌمها بواسطة شخص ما مدرب على استخدام االختبار ومستخدم
ٍ
ً
عضوا فً فرٌق ٌشرؾ على االختبار وٌصنع القرارات حول النتائج.
لدٌك الحق فً أن تكون
لدٌك الحق فً الحصول على نسخة من تقرٌر التقٌٌم حول أهلٌتك للخدمات.
لدٌك الحق فً الحصول على بعض معلومات االختبار األخرى وتقدٌم ذلك إلى فرٌق التقٌٌم
قد تقدم أو تسحب الموافقة على أداء أي اختبار مرتبط ببرنامج التعلٌم الفردي.
لدٌك الحق فً طلب إعادة التقٌٌم (إلتمام االختبار مرة أخرى).

تعتبر أٌضًا فكرة التفرد جزءًا مهمًا فً القانون .وتعنً التفرد أن القرارات حول برنامجك التعلٌمً تستند إلٌك وحدك .رؼباتك .واحتٌاجاتك .وتفضٌالتك.

ما المقصود برنامج التعليم المنفرد ()IEP؟
ٌعنً اختصار  IEPبرنامج التعلٌم المنفرد .وٌجب على كل طالب ٌتلقى خدمات قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن الحصول على برنامج التعلٌم المنفرد .وبرنامج التعلٌم
المنفرد عبارة عن خطة مكتوبة تصؾ برنامج التعلٌم الخاص .وٌدرج برنامج التعلٌم المنفرد األهداؾ التً ستعمل علٌها ،والدعائم التً تحتاجها للوصول إلى هذه األهداؾ،
والشخص المسؤول عن مساعدتك فً تنفٌذ ذلك.
ٌتم تطوٌر برنامج التعلٌم المنفرد سنوًٌا فً اجتماع برنامج التعلٌم المنفرد الذي ٌعتبر مطلوبًا بموجب القانون .ولذلك ،لدٌك الحق (والمسؤولٌة) فً التخطٌط
لبرنامجك التعلٌمً .ولدٌك الحق فً طلب عقد اجتماع برنامج التعلٌم المنفرد ( )IEPفً أي وقت إذا كنت تعتقد أن برنامج التعلٌم المنفرد ال ٌعمل .وهناك العدٌد من
المعلومات التً ٌلزم تضمٌنها فً برنامج التعلٌم المنفرد ( .)IEPوتتضمن بعض من هذه العناصر ما ٌلً:






المعلومات حول احتٌاجاتك التعلٌمٌة
األهداؾ القابلة للقٌاس
الخدمات والدعائم التً تحتاج إلٌها لتلبٌة احتٌاجاتك الفردٌة
المكان الذي ستتلقى خدماتك التعلٌمٌة فٌه
الوقت الذي سٌتم فٌه تقدٌم الخدمات ،والمعلومات حول خدمات االنتقال

هناك العدٌد من العناصر التً ٌلزم تضمٌنها فً برنامج التعلٌم المنفرد .وتذكر دائمًا أنك مسؤول عن تأكٌد أن هذه العناصر موجودة؛ حتى ٌمكنك الحصول على تعلٌم جٌد.
فرٌق برنامج التعلٌم المنفرد عبارة عن مجموعة من األشخاص ،مثل المعلمون ،واألشخاص اآلخرون من النظام المدرسً ،واألشخاص الذٌن ٌعملون فً خدمات
البالؽٌن واألصدقاء والعائلة ،الذٌن ٌتقابلون لصنع قرار بشأن برنامج التعلٌم المنفرد .وٌحق لك دعوة والدٌك ،أو أصدقائك ،أو أعضاء العائلة اآلخرٌن ،أو صاحب العمل ،أو
ً
عضوا عادالً فً فرٌق برنامج التعلٌم المنفرد.
موفر الخدمة ،أو أي شخص آخر تشعر أنه قد ٌساعك فً صنع القرارات بشأن تعلٌمك .ولدٌك الحق فً أن تكون

ما الحقوق األخرى التي تمتلكها بخصوص برنامجك التعليمي؟
بشكل خاص ،وفً دعم الخدمات (الكالم واللؽة ،والعالج الوظٌفً أو الفٌزٌائً ،أو التعلٌم الفٌزٌائً والقابل للتكٌؾ ،وؼٌر
لدٌك الحق فً التعلٌمات المصممة
ٍ
ذلك) ،والخدمات المرتبطة التً ٌتم االحتٌاج إلٌها للتأكد من أنك تتقدم نحو أهداؾ برنامج التعلم المنفرد السنوٌة.
ٌحق لك الحصول على الدعائم التً تساعدك فً تعلم كٌفٌة التصرؾ بطرٌقة إٌجابٌة إذا واجهتك مشكالت مع سلوكك.
لدٌك الحق فً مطالبة فرٌق برنامج التعلم المنفرد فً مراعاة احتٌاجات لؽتك إذا كنت تتحدث لؽة مختلفة.
ولدٌك الحق فً الحصول على التقنٌة المساعدة لتلبٌة احٌاجاتك الفردٌة ،بما فً ذلك احتٌاجات االتصال.
ٌتطلب قانون الوالٌة أٌضًا أنه ابتدا ًء من سن  14عامًا ٌتضمن برنامج التعلٌم المنفرد المعلومات بشأن الخدمات والدعائم التً ستحتاج إلٌها لمعرفة كٌفٌة التنقل من
المستوى الذي أنت فٌه اآلن إلى المستوى الذي ترؼب أن تكون فٌه.
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ما المقصود بخدمات االنتقال؟
مهارات االنتقال عبارة عن المهارات التً تحتاج إلٌها للحصول على وظٌفة جٌدة ،ونقلك إلى المكان الذي تفضله ،وتنفٌذ األمور فً المجموعة التً تفضلها،
واألمور األخرى التً ستكون مهمة بالنسبة إلٌك للمعرفة بعد مؽادرة المدرسة.
ٌجب أن تستند خدمات االنتقال إلى احتٌاجاتك ،واهتماماتك ،وتفضٌالتك .وهذا مناسب فً القانون ،ولكن ٌقع على عاتقك مسؤولٌة تأكٌد حدوثه.

ما المقصود بالتقنية المساعدة؟
التقنٌة المساعدة عبارة عن أي جهاز أو خدمة قد تساعدك فً تعلم مضمون برنامج التعلٌمً .وقد تكون بسٌطة مثل كالبة لمساعدتك فً مسك قلم رصاص ،أو
معقدة مثل آلة تنتج الكالم ،أو أي شًء ما بٌنهما.

ما المقصود بالحق في اإلجراءات القانونية الواجبة؟
تسمح لك حقوق اإلجراءات القانونٌة الواجبة فً قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن ( )IDEAبالمشاركة فً اإلجراءات أو القرارات بشأن البرنامج التعلٌمً واتخاذ
الخطوات عند عدم الموافقة على هذه اإلجراءات أو القرارات .وٌتم شرح هذه اإلجراءات أدناه .

ماذا تعتقد بشأن حصولك على الحق في صنع جميع قراراتك بشأن برنامج التعليم المنفرد ()IEP؟
ً
عضوا فً فرٌق .وٌتم اتخاذ القرارات الفعلٌة بشأن برنامج التعلم المنفرد (  )IEPبالتعاون مع جمٌع أعضاء الفرٌق الذٌن ٌحاولون الموافقة.
ٌحق لك أن تكون
ً
وهذا ال ٌعنً أنك تفعل فقط ما ترٌده! فالفرٌق ٌقع على عاتقه مسؤولٌة تخطٌط البرنامج التعلٌمً استنادا إلى احتٌاجاتك ،ولٌس اهتماماتك فحسب.
تمثل حقوق اإلجراءات القانونٌة الواجبة تلك الحقوق التً ٌتم تقدٌمها لحماٌة حقك فً التعلٌم الحكومً المجانً والمناسب .وهذه الحماٌات مرتبطة بالحقوق فً
الحصول على اإلشعار ،وإبداء الموافقة ،والوصول إلى السجالت ،والسرٌة.

ما المقصود باإلشعار ،والموافقة ،والوصول ،والسرية؟
تشٌر هذه العناصر إلى أنواع الحقوق التً تجمع حقوق اإلجراءات القانونٌة الواجبة .ولقد تحدثنا عن حقك فً تقدٌم الموافقة بالفعل.
ٌحق لك اإلشعار كلما تحتاج المدرسة إلى تحدٌث ،أو تؽٌٌر ،أو إنهاء خدماتك التعلٌمٌة.
ٌعنً اإلشعار السماح لك بالمعرفة .وٌنبؽً للمدارس أن تقدم لك إشعارات عاد ًة من خالل إرسال إلٌك خطاب بشأن األمور ،مثل وقت وتارٌخ اجتماع برنامج التعلم
المنفرد ( )IEPأو إذا كانت ترٌد المدارس عقد اجتماع برنامج التعلم المنفرد (  )IEPإلجراء التؽٌٌرات فً برنامجك التعلٌمً.
وٌنبؽً أٌضًا للمدارس أن تخطرك كتابًٌا بشأن الحقوق التً سٌتم نقلها إلٌك عند بلوغ سن الرشد!
ٌحق لك الحصول على هذه اإلشعارات من خالل لؽة سهلة ومفهومة ،أو لؽة ٌمكنك فهمها.
ٌحق لك أن ٌتم إخطارك باالحتٌاطات الوقائٌة اإلجرائٌة المتاحة لك .وتعنً االحتٌاطات الوقائٌة اإلجرائٌة اإلجراءات التً ستستخدمها لحماٌة حقوق فً التعلٌم
الحكومً المجانً المناسب .وٌنبؽً أن ٌتضمن هذا اإلشعار المعلومات حول جمٌع الحقوق فً قانون تعلٌم األفراد المعاقٌن (.)IDEA
ٌحق لك أٌضًا الوصول إلى السجالت المكتوبة بشأنك بالمدرسة .وهذا بدوره ٌعنً أنه ٌحق لك االطالع على األوراق المكتوبة التً تجمعها المدرسة حولك .وإذا لم
تتمكن من الحصول على التقارٌرٌ ،حق لك الحصول على ُنسخ منها .وقد تتضمن هذه السجالت االختبارات ،وبرامج التعلٌم المنفرد الجدٌدة والقدٌمة ،ومعلومات أخرى
تحتاجها المدرسة لتقدٌم الخدمات التعلٌمٌة.
إضافة إلى الوصول إلى هذه السجالتٌ ،حق لك أن تحتفظ بسرٌة هذه السجالت .وكلمة "سري" تعنً خاص .وٌحق لك مطالبة المدرسة باالحتفاظ بهذه السجالت
بشكل خاص وعدم إتاحتها ألي شخص بدون إذنك ما لم ٌكن ٌعمل بالمدرسة وٌحتاج إلى السجالت لتقدٌم خدماتك التعلٌمٌة .وٌحق أٌضًا لوالدٌك الوصول إلى سجالتك إذا تم
ٍ
إدعاؤك كشخص اعتمادي على ضرٌبة الدخل.

ما هي حقوق اإلجراءات القانونية الواجبة التي تمتلكها في حالة عدم الموافقة على قرار الفريق؟
أمامك خٌارات متعددة إذا لم توافق على قرار بشأن إثبات هوٌتك ،أو تقٌٌمك (تقوٌم) ،أو وضعك ،أو حكم من أحكام التعلٌم الحكومً المجانً المناسب .ومن بٌن
حقوق أخرىٌ ،حق لك عقد جلسة استماع لإلجراءات الواجبة أمام قاضً القانون اإلداري؛ والحق فً التوسط ،وفرصة للتفاوض مع منطقة المدرسة فً الفصل فً الشكوى
التً قدمتها ،والحق فً رفع شكوى من خالل إدارة آٌوا للتعلٌم.
تؤكد هذه اإلجراءات أنه ٌمكنك االعتراض على إجراء مدرسً .وهذا ال ٌعنً أنه بمجرد فعاك ذلك فإنك ستفوز .فهذه اإلجراءات صعبة على كل شخص .ولهذا
السببٌ ،ستخدم معظم األشخاص هذه الخٌارات عندما ال ٌمكنهم التوجه إلى المدرسة وفرٌق برنامج التعلم المنقرد لحل هذه المشكلة.

نعم ،هذا عمل كثير.
هذا عمل كثٌر .لحسن الحظ ،لدٌك العدٌد من األشخاص الذٌن ٌمكنهم مساعدتك .لدٌك المعلمٌن الذٌن ٌرؼبون فً العمل معك لتصمٌم برنامج تعلٌمً مناسب لك.
ً
إضافة إلى ذلك ،فقط بسبب أن لدٌك هذه الحقوق،
ولقد حصلت على فرٌق برنامج التعلم المنفرد ( )IEPللعمل معك فً التأكد من معرفة المزٌد حول حقوقك ومسؤولٌاتك.
فهذا ال ٌعنً إلؽاء دور والدٌك! فال ٌزال بإمكانهما أن ٌكونون جزءًا من فرٌق برنامج التعلم المنفرد ( )IEPإذا قمت أنت أو مدرستك بدعوتهما لذلك .فمن الفطنة أن تجعلهما
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على اتصال دائم بك لمساعدتك أثناء تعلم كٌفٌة االعتماد على النفس كشخص بالػ.
كل هذا ٌدور حول التأكد من حصولك على الفرصة للحصول على التعلٌم الذي ٌستوفً احتٌاجاتك .واآلنٌ ،مكنك معرفة مدى الصعوبات التً كان ٌنبؽً لآلخرٌن
مواجهتها للعمل طوال هذه السنوات! بالتأكٌد ،أنه عمل شاق .ولكنه ٌستحق الجهد .وأخٌرً ا ،إنه مستقبلك ،ألٌس كذلك؟

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 الزواجٌ ،مكنك الحصول على جمٌع الحقوق فً والٌة آٌوا كشخص بالػ قانونً.
( 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.
المسؤوليات – األمور التً ٌجب علٌك تنفٌذها للتأكد من أنك تحقق االستفادة من حقوقك أو تحافظ علٌها.
اإلجراءات القانوينة الواجبة – اإلجراءات التً ٌتم اتباعها فً حالة عدم موافقتك أنت وفرٌق برنامج التعلم المنفرد بشأن ما تحتاجه.
الموافقة المستنيرة – 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.
التقنية المساعدة – ٌشٌر هذا المصطلح إلى األجهزة والخدمات أو كالهما ،التً تحتاج إلٌها من أجل تحقٌق االستفادة من تعلٌمك.
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