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ARABIC 

 وأ يندبال دییتقلا مادختسأ ثادوح یقثوت
 درنفمال لزعال

 )2022-23يسالدراماعلانمًادءب فردنماللعزلاماخدتسأعن ممت( ردنف ملا لزعلا يدنبال دییقالت ي:لی امم حد او ىلع ةمالع عض

بلاطل ا ةویھ مقر ةیملقوا یةسرادال حلةرمال نسجال دالمیلا خریات  البطال مسأ

 ؟)(BIPيوكلس لخدت ةطخ
معن الك 
ى:راخ ةطخ 

 :ةیاسألساقةاعاال
504  IEP 

 الةح ال دیدحت
معا میلعت 

 ةرسدملا أسم

ةثداحلا ناكم  ثةداحال ھتقرغتس ا يذال يكلل ا قتوال
 نياثو قائدق

ةدثاحلا اءھت أن قتو ةثلحادا ءبد قتو  ةدثاحلا خریات

رریقلتا لامك ا خریات یفيظلوا بصنمال  لبق من ریرقتلا لااكم مت

 درفمن لا زلعلا او يدن لبادقییلتاما تخدسإتالاحنمةلاحلق كیثوت
ثةداحال اھتقرغتسأيت ال ةدمال اءھنتألاقتو دءلباقتو  درفنمال لزعال وأيندلبا دقییلتا

 نياثو قائدق
 نياثو قائدق
 نياثو قائدق
 نياثو قائدق
 نياثو قائدق

 ً)ازئیج أوًالیك(درفمن لا زلعلا أو يدنلبادیقیلتا سونرامی ذینلارداكلادارفأ
درفمنل ا لزعلا وا يدنلبا دیقیلت ا قبیطت يف هرود (بّدُم ال)/كمنعر یفيظلوا بصنمال  مسألا

 ًا ءدب درف لمنا لزعلا ما دخستأ ع من م (ت درنفمالدرفمنلا زلعلا اويدنلبادقیی لتامادخستإ قبل ھا یقبطتتم يتالً ادقییتلقاأللتدخالتاءا إجر حدد .1
 ب.بسلا حرشأ ،تاءارجأ يأ امدختسأ تمی لم لاح يف )2022-23 يساردلا ماعلا نم

 میعلتال ةداعإ يرصبال وأ يظفالل ھیجوتال ةداعا
 ھجیولتاةداعإ مسلج اةیع وض وأب ّرقلتا

 رذیحلتا راتیكذتالوأتاحمیللتادةایز
 نّیعم زایتأم من انرمحلا تآافكملا ماظ بن ركیذلتا
 ةطنشألا رسةام م ن م قتؤم ال نامرحال لةیدب ال وا یةبیرقتال اتیكوسلال زیزعت
 هابألنت الویحتو أةھیللتا حةاتمل ا راتایخال

Ukeruوركیو أةقریط  سوردملا لاھجتال
 ً:ادقییت لقألا تالتدخل ا ماخدتسا معد ببس
 :ارھیغ

)2022-23 يس رادلا ماعلا نم ً ءا دب درفنملا لزعلا م داختسأ عنم مت( درفنملا لزعلا وا نيدبلا دییقتلا مداختسا ىلإ تدأ تيلا ةلاحلا ددح .2
 .ةلحاال كتل نمضددحمال بالطال كوسل حّضوو

 .نیرخأب وأ ھسفنب ریطخ يدسج ىذأ قاحلأ نم بلاطلا عنم
 وأریطخيسد جىأذقالحإلًایدھدت اتكتلممالبرر ضن مھقحیلاموأ لباطالكول سلّكیشث حی ،تابراطضاالحرسمن م الب طداعبأوأبراطض أ الةحدامخإل
 وا فسن ال بةاصإب ببست ال وأ ریطخ يدسج رر ض وثدح ل كیشو رطخ لكشی تاكتلممالب البط ال قھح یل يذال ررضال نكی مل ام(.صاخشأ بةاصإ ب ببستال

 رربم ربتعی الو نیرخآل ا وا سفنل ا ةباصإ ب ببستلا وا ریطخ يدسج ررض ثودح ل كیشو رطخ دوجو ىعل لدی ال تھذا دح يف تاكتلمم ال ف تل نإف ،نیرخاآل
 ).البطلل درفنمال لزعال وا يندبل ا دییقت ال مداختسأل
 .ةباص إ وأ ریطخ يدسج ىذأ نم نیرخاآل وأ سفنال نع اعفدال
 ھ.ترطیس تحت وأ بلاطلا ةزوح يف نوكت يتلاو ترادخمال يطاعت واتدأ وأ بةاقر لل عةضاخال دوامل ا ىعل لوصحال
 .تھرطیس تحت وا بالطال ةزوح يف نوكت يتال ةرطخل ا ءایشاأل ن م اھریغ وأ حةسلاأل ىعل لوصحال

 :بلطا ال كوسل للّفصمفوص مدیقت

 .يمكراتال فھمل يفًادیدحتو ،يسرادل ا البطال لجس يف قئاثوال هذھ نم ةخسنب ظافتح اإل وبطلم
 رخآ فرط ي أل احملس امدع ىعل دیفتسمال فرطال قفوای نأ طرشب یةموكحال سكافریف عةطاقم رسدام يف يسردمال لباطال فمل ن م ةذوخأمل ا اتموعلمال نع حاصف اإل متی

 .قةفوامل اهذھلثمءاطعإللھؤمال البطالنمو أنیدوالل ادحأنم یةط خ قةفواملاصحتسإنودتاموعلمالكتلىعل لوصحالب

2من 1ةحفص
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 وأ يندبال دییتقلا مادختسأ ثادوح یقثوت
 درنفمال لزعال

دالیملا خ ری ات ب الطل ا یةوھ مقر  الب طال مسأ

 .ة می لیعلتا ھ بیئت ىلإ بلاطلا ةدعو یةلعمو ،رار الق ،ثداحال لبق ىرجما كذل لمشیل ،ثداحلل لّصفم حرش یمدقت .3

 .)2022-23 يسرالداماعلانمً ءا دب درف لمنا لزعلاما دخستأ عمن م(ت مدخستملادرفمن لا زلعلا او يدنلباد قییلتاةقیرطللّصفمحرش یمدقت .4

االك نعم ؟ةیدسج تاباصإل صخش يا ضرتع لھ .5  يف وظم غیلبت تقوو خیرات رذكا ،نعم ةباجالا تناا كذ( 
 . ً)اننمك م كلذ ناا كذإ ،جاللعاو تالاحلا هذھ يف لخدتلا

 ثداحلا نع ھتامولمع ردا لكا یمدقت .6
 زاجالنا قید لازام و أ زنجم

فظوالم مسأنمىلوألا ا قولا خری التا فرح أل ت  :تاومعلالم مقدی تةقری ط

 ):ھعن بینو من/ةسردملاردیمدجو(بو تاملوعمللبلاطلامدیقت .7
 زاجالنا قید لازام و أ زجنم

فظوالم مسأنمىلوألا ا قولا خریالتا فرح أل ت  :تاومعلالم مقدی تةقری ط

 ھ): ب قوثوم يس مدر ادرك ورضحب( بلالطا عم عامتجأ دعق .8
 زاجالنا قید لازام و أ زجنم

فظوالم مسأنمىلوألا ا قولا خریالتا فرحأل ت  عامتج ألا روضح بالطال ضفر
 :اعمتجاال ةقیرط

 :ثداحلا عن البالغ ا9 .
 جمانربلل يراداإل لوؤسملا وا ةسردملا ریدم یغلبت

 فظوالم مسا نم ىلوالا فرحاال تقولا خریالتا

 ھنعبونینمواةسردمال ریدملبقنميعرشال يصوال وارالمايول غیبلت
 فظوالم مسا نم ىلوالا فرحالا تقوال خریالتا غلیلتبا بلیسااوتالواحملا

 :كلذریغ يصخشلكبش ةونیركت ال ةلسار ةصینةلسار ةفیھات ةملكام

 ىلايونركتلالا رید لبابثادحلارریقتنمةخسنلاسرأ
 فظ مو لا سمأ نم ىلوألا فرحألا خریالتا تامزألا نعم بتكم

رماال يلو ىلا ثداحلا ریرقت نم ةسخن  يعرشلا يصولا/ لاسرأ
 فظ مو لا سم أ نم ىلوألا فرحألا خری التا

 .يمكرا تال فھمل يفً ادیدحتو ،يسرادلا الب طال لجس يف قئاثوال هذھ نم ةخسنب ظافتح اإل وبطلم
 رخآ فرط يأل احمس ال مدع ىعل دیفتسمال فرطال قف وای نأ طرشب یةموكحال سكافریف عةطاقم رس دام يف يسردمال لب اطال فمل نم ةذوخأملا اتموعلمال نع حاصف اإل متی

 .قةفواملاهذھلثمءاطعإللھؤمال البطالنموأنیدواللادحأنم یةطخ قةفواملاصحتسإنودتاموعلمالكتلىعل لوصحالب
SS/SE-264 (5/23)  2من 2 ةحفص
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