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ARABIC 

یةائستثنألاتافصلايذو نمنیّملعمتلالحو عةائش طئةاخمھیافم 7
 2e ةلمضاعفا

نإ).2e(ةفعاضلماةائیستثناإل تافصلايوذنمنلمیلمتعالوحةائعشلاةطئاخلامھیافلمانمةسبع يلیافیم
 ةحصوال يسرادال لیصحتال معد يف سانال عداسیس اھنأشب رواحال ةصلوامو "تافارخال هھذ لوح ةیعوتال

 .بالطلاءؤاللھ ةفیطالعا-ةعیاجتماأل

 .ةلیمیتع ةقاعإ نم ينایعو بوھوم نویك نأ بلاطلل نیمك ال :1 رقم طئاخلا ومھفملا
تاجاحتیأمفھ نویك دق.ّمللتعايفتاوبصع وأتاقاعإنمماتھانومع ةلیاعةاكیردأتاردقمالكھأمتب 2e بالط زیتمی

نم.رخألا مھضعب يفخی وأ ،تراقدال ةقاعإلا يفخت وأ ،ةقاعإلا يفخت دق تراقدال نألًابعصًرامأ بالطال ءالؤھ
 معالدب تقوال سفنب هیدوزت عم تراقد نم بالطال ھب عتمتی ام ساسأ ىلع ةائمق ةلیمیلتعا ةدالما نوتك نأ يرورضلا
 .تابوعص نم اھیني فاعی تيلا تالاجملا يزم فاللا

 میعلتال جمرابو فوفص يف ھتسراد ءانثأ صاخال میعلتال تامخد ىلع بالطال لوصح نكمی ال :2 رقم طئاخلا ومھفملا
 .مدقلمتايدیمااألك
 ملھوصح نم ةصصختم ةلیمیتع داووم تادمخ وأ/و تافتكیی دوجو ىلا ةجاحب نذیلا نم 2e بالطنارمحنیمك ال
 ةخطو)IEPs(بلاطلليدرفلاملیلتعاجامربمدیقتنكیم ثحی .يالعال ىوتسمال تذا ةبسانمال ةیسراالد جھانمال ىعل

 يف بلاطلل قحی افیم ة.مدقلمتا ةدیمیااألك فوفصلا كلذ لشموی ،ةسیاردلا ناكاألم نم ةعومتن ةعوجمم يف 504
 ).سورلد(ا سرالد كذل تابطلتم بالطال اھیف ىفوتسأ يتال سوردال رایتخأ يعرشال يصوال وأ ھیوبوأ ةیوناثال ةحلرمال

.اصخلا یملعتلا تامدخ لىع لوصحلل لھؤم ریغ ةدیج تاجرد زرحُی ذيلا بلاطلا :3 مرق طئاخلا ومھفملا
 رشؤمال يھبالطال تاجردنوكتالوةیھلألا یدحدتنأشبرراق اذختأ ندعلككبالطلاعضوراعتباأل رظبن قریفلاذخأی
 مییقت سرامدال ءراجأ )IDEA(ةقاعاإل يوذدارفاأل ملیتع نوانقطرشتی.تاردقوأمدقتنمهزرحیامىدمنالبی دحیولا
 عاأتبو مقییلتا تاودأ نم ةعومتن ةعوجم"م مخداتسأ ربع كوذل ،ھیلد ةقاعإ ودجوب كشلل وعیدام كانھ ناك إذا بالطلل
 نمنادلاولاھدمقیاملشموت،بلاطلالوحةلصلاتاذةمیدیااألكوةویلتنماو،ةفیظیولاتاومللمعاعجملتاجیاتیرستأ
ناك إذا امیف یدحدتل یدحوال رایعمال هرابتعوأ ردفنم مییقت وأ سایق" ماخدتسأ سرمدالل زوجی ال ".لفطال لوح تاموعلم
 ".ھلبسامن يلیمتعجامرنبددیحلتوةقاعإوذلفطوھبلاطلا

 .نوبیھوممأنھ الماط 2e بالطل افيضإ عمد ریوفت وأ تابجاولا لیلقت لدعلا نم سیل :4 رقم طئاخلا ومھفملا
 قحی .ماتھجاتیحأ يلبی ام ىلع بالطلا عجمی لوصح وھ لب ،ءاشیاأل سفن ىلع بالطلا عجمی لوصح لدلعا يعنی ال
 ةیصصختال ةیمیعلتال سوردوال تامخدال و/أو تافییكت ىعل لوصحال نیبوھومال بالطال كلذ لمشیو ةقاعإلا يوذ بالطلل

 عضولاافیھ نو"یك ةقریطبةوبمكت قائوثلاهذھنإ.504 ةطخ وأ IEP جامرنبةطخيفلصیفلتابةحضوميھاوكم
 .ریثأت أي ةقاعإلل نوكی نأ نودب ھمفھم ىدم راظھأوّمللتعا نم بالطلا نّوتمك "عجمیللًدالاع

LS-AAP-Common Misconceptions 



 

               
 

             
               
              

   
 

        

                
              
            

             
    

 
         

                 

               
              

        
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

   
   
  

 ىلعلوصحللھلةصرفلاةحاإت لقب فضع نمبلاطلاایھفيانیع يلتاتاالجلماةجلامع بجی:5 رقم طئاخلا ومھفملا
 .ةدمقمت ةلیمیتع صرف
 ىلعزركیلتانإ.ةدمقمت ةمیلیتع داووم يساردجامنھ يفھركتاشملقب ةسیاساأل تارالمھاةداجإبلاطلاىلعبجویت ال
رغی ةلیعم يھ ةلص تاذوًافیطاع ةابذجو ةممتع ةطشنأ يف ھركتاشم باسح ىلع بلاطلا تارامھ يف زجلعا ةجلامع
 يسرادجاھنممخداتسأبتارقدالىعل ندتسیجھنعابتأنإلب.مھسامحمعدوبالطالرجضىاليؤدت قدوةادعةحجان
 .لىعأ سيارد زاجنأ بلاطلا قیقحت لىا حجرألا لىع ديؤی دت قافییكتو معد عم دمقتم

 .ةروتیلاوىوستلماسفبن ةفیطالعاوةاكیرداإل ةحیالنانم 2e بالط تاردو قمن :6 رقم طئاخلا ومھفملا

 ةجلالمع ةقریطبسأننإ.ةجضانرغی ةفیطالعاوةعیاجتمألاماتھردقنوتكدقنلك،ةدمقمت ةلیقعتاردقب 2e بالطعمتیت
 نممدیھلجاتیحاأل تاالجممعدةلصاومعمایتھنموت بالطلاىدلةوقلاتاالجمىلعزركیلتابوھنزاولمتارغی ولنمااذھ
طرف ةجلاومع ،ةعیاجتماأل تارالمھا نسحتت نأ نیمك ثحی .ةلیجو ةحضاو تافوتكیی ةسیارد داوم رفیوت لالخ
 يف يجاتیرستاأل جلنھا اعأتب عم ،تقولا روروبم ،فطاتعلاو ةفأرلا راظھأو ،ةعیولتاب يذیفلتنا ءاداأل تاراومھ ،ةسیاسحلا
.لّخدلتالائسووملیلتعا

 .ةلیاعلاتازاجاألن ققیحتملیھعلسھوی ياتذلازفاحلابنوبیھولمابالطلاعتمت :7 رقم طئاخلا ومھفملا
 ةجنتی ةصعبلاةدیمیااألك مالمھاعملاملتعايفنغبیارریغوأنریداقرغی مأنھ ودیب نلك ،ةلیاعتاردقب 2e بالطعمتیت
-ةیعامتجألا ةیحانلا نم تایدحت وأو/ ،افيك ریغ ميیداكأ عمد ،فيیظولا ءادألا تاراھم ت فيابوعص ،ةیمیلعت ةاقعإ دوجو
 نم.ةدیمیااألكباصعلالّحمتيفمغبتھرلقوت بالطلاءؤالھىدلتاذلامارحتأىدنیت دق،تقولاروروبم .ةفیطالعا
باصعلالّحمتيفةغبرركثأملھ نلمیلمعامّفھبت نورشعوی مزاللامعدلاىلعنولصحینذیلابالطلانویك نأحجرلما

 .ماتھانیأمك لامكقیقحوت ،انھمرفم اليلتاتادیحلتاجولورعب ةرابلمثاو،ةدیمیااألك
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