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ARABIC 

يرس Fairfax County Public Schools  
Individualized Education Program/504 Plan 

 Calculator  Criteria Form 

DRAFT UNTIL IEP  
 IS SIGNED 

 اعجتماإل خریات ةیوھلا رقم بالطال مسأ

 :هناأد ھامماأرشؤمالةبسحاالةأللاماخدتسإيفةثلمتمةعدساملئساوىلعبالطاللوصحيف IEP لمع قیرف رظنی

 تارابتخأ مھؤاأد اءنثأ اھب بالطلا یدوتز متی يتال تآلآلا كلت نع فلتخت ةبساح ةلأ يھو( ةیفاضإ فئاظو تاذ ةبساح ةلأ ماخدتسأ كال منع
 ،)تایضایلرا ةادم يف ملعال یریاعم

تایضایلرا يفّملعتلا یریاعم اربتخأ يف امھمخداتسإ اھیف حومسملا یرغ اءجزألا يف ةیباسحلا لواجدلا وأ ةبساحلا ةلألا ماخدتسأ الك معن
).3-7 ةیسالدرا لحامرلل تایضایلرا يف SOL تارابتخأ(

 :ةبساحلا ةلألا مادختسأب ةدعاسملا لئاسولاو رابتخألا لوح تامولعم

 :ةبساحلا ةلألا لیدومو عون :ارختبألامسأ
.ةبساحلا تالألا عیمج ىلع VDOE ةرازو نم ةمدتعملا تافصاوملائمة ققطبتن نأبجی  ا

 يفةبسحالاةلألايفةلثمتمةدعساملئاسومداختسإةقعاإلاوذبلاطلاةیلھأقیثوتلةرماتسإلاهذھيفتماولعملا IEP جمانرب لمع قیرف لامكأ بجی
بلاطللةیرورضةبسحالاةلألا دامختسإيفةلثمتملاةدعساملالئساولانوكتنأبجی .وملعلاو/أوتایضیارلاةداميف) SOL( لمعتلا رییعام تارباتخأ
 ةبساحلا ةلألا يف ةلثمتملا ةدعاسملا لئاسولا مادختسإ نم ضرغلا سیل .بلاطلا ةقاعإب ةرشابم ةلص تاذ نوكت نأ بجیو ةیالولا ناحتمأھلوخد ضغرل
 .ةیسرادلا ھتلحرم ىوتسم نم ىندأ ةیبساحلا تیالمعلا يف ھترااھم نوكت يذلا ةقعاإلا وذ بلطالا ءداأ نیسحت

I.اتّغوسملا:

 :بالطلل IEP جمارنب طةخ نم ءزج اھراعتبأب ةرامستألاب ظافحتإلا بجوی هادنأ لاؤسلا ىلع ابةجإلا IEP لمع یقرف ىلع بجی

ّ ؟هالعأ اھیلا ارشملا ةبساحلا ةلألا ماخدتسإ ىال ھتجاحو بلاطلا ةقاعإ قثّ ثؤت وتس وأ ق IEP ملع ةخط ًایلاح بلالطا ىدل ھل الك منع .1 

.ةبساحال ةلألا ماخدتسإ ىلع ةقفاوملا نكمی ال اھدنع ،الك  ابةجإلا تانك اذإ

ةقاعإب تھباصإ جةیتن یةباسحلا تایلمعلا لحل فصلا يف يرود لكشب دیدحتلاب ةبساحلا لةألا هذھ مدختسی بلالطا ناك ھل الك منع .2 
 ؟ةحددم

 لامكأ لبق ةبساحلا ةلألا مخداتسإل هادعدتسإ نوكیس فیكو ةبساحلا لةألا مادختسإ عم بلالطا ةبرجت نع یلصافتب اندیوزت ىجری ،الك ابةجإلاتانكاذإ
 .هادنأمقییلتا

 ةبساحال تآلآلل ةیضاریلا تاانیكمألا ةمائقىلا ةارشإلا بجی .ببسلا حضوت ةاربعًاضیأ نمضتت نأ بجیف 5 و ،4 ،3 لةئسألا نع " معن" ـب ةباجإلا تناك اذإ
:يتآلا ةاربعلا هذھ نمضتت نأ بجیو بابسألا حّضوت يتلا ةاربعلا ةباتك ندع ةمدتعلما

 ،تایضایلراب ةصللا تاذ بلاطلا ةقاعإ رثأل فصو •
 و ،بلالطا اھجاتحی يتلا یةفاضإلا یةضایرلا تایناكمألا وأو/ ةبساحلا لةألا صئاصخ •
 .ةبساحلا ةلألا تادرق وأ ئصاصخ ربع بلالطا ةقاعإ نم ةددحم بناوج ةجلاعم متیس فیك حیضوت •

 مكحت ،ةیربك رأزرا ،ةیربك ضعر ةشاش ،لاثملا لیبس ىلع( تیزامم تاذ ةبساح ةلأ مخداتسإ ىلا بلاطلا جاتحی لھ الك منع 3.
 ؟SOL اربتخأ اءألد )يتوص

 :عمن ـبةباجإلاتناكاإذ ببسالبانیدوتز ىجیر

 يأل حاملسا دمع ىلع دیفتسمال فرطال قفاوی نأ طربش ةیموكحال سكافریف ةعطاقم سرادم يف يرسدم ال بلاطلا فلم نم ةذوخأمال تامولعمال نع حاصفإلا تمی
 .قةفوامال هذھلثمءاطعإللھؤمال البطال نموأنیدواللانمةیطخةقفواملاصحتسإنود اتموعلمال كتل ىعل لوصحالبرخآفرط

IEP-325 (12/18) Calculator Criteria Form

LS-Special Education-Forms-IEP-325 

 1 ةحفصلا من حةفص

http://fcpsnet.fcps.edu/ssse/SEASTARS/HELP/Calculator/R5VDOECalculatorChecklist2017.pdf
http://fcpsnet.fcps.edu/ssse/SEASTARS/HELP/Calculator/R5VDOECalculatorChecklist2017.pdf
http://fcpsnet.fcps.edu/ssse/SEASTARS/HELP/Calculator/R5VDOECalculatorChecklist2017.pdf
http://fcpsnet.fcps.edu/ssse/SEASTARS/HELP/Calculator/R5VDOECalculatorChecklist2017.pdf
http://fcpsnet.fcps.edu/ssse/SEASTARS/HELP/Calculator/R5VDOECalculatorChecklist2017.pdf
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Fairfax County Public Schools  
Individualized Education Program/504 Plan 

 Calculator  Criteria Form 

DRAFT UNTIL IEP  
 IS SIGNED 

يرس

 اعجتماإل خریات ةیوھلا رقم بالطال مسأ

عجا(ر بلاطلا اھجاتحی ال ةیفاضإ ةیضایر تایناكمأ ىلعًاضیأ يوتحت بلاطال اھجاتحی يتلا ةنیعملا صئاصخلا تاذ ةبساحلا ةلألا تناك اإذ 1: ظةحالم
 عم FCPS سارمد يف بالطلا تااربتخأ بتكم ىلا ھمیقدتو ةعداسملا لئاسولل اصخ مییقت اءجرأ بطل ةارمتسإ يف تامولعمال لامكأ بجیف ،)هانأد قمر
 ةبساحلا ةأللا تایناكمإ ىلع بلاطلا لوخد عنم ةیفیك نع حیضوت میقدت بجی .ةبساحلا ةلألا يف ةلثمتملا ةعداسملا لئاسوال ماخدتسإ یریاعم ةارمتسإ نم ةخسن
 ر.ابتخألا اللخ فیةاضإلاةضیاریلا

 ،ىمعلاب ةباصإلا كلذ لمشیو ،صربال يف للخب نیباصمال بالطلا لبق نم اھمادخستإ نكمی سبةاح تآلآلا الثةث دوجو لملعا ةرقو قح مل حّضوی 2: ظةحالم
 يف للخ ثوحد ىمعالب ةباصإلاًاضیا كلذ لمشیو يرصبال للخالب صدقی .ةحددملا ةبساحال تآلآلا ماخدتسإل قحلملا يف ةحضوملا طوشرلا عابتأ بجی نكل
 CFR 34) صربلا نقدافو يئجزلا ظرنلا فعض نم لك حلطصملا لمشیو .ةیؤلرا حیحصت ةولاحم عم ىتح يمیلعتلا لفطلا اءأد ىعل ابسل ثرؤت ثیحب ةیؤلرا

.§300.8(c) (13)). 
 جرندتدقرصبلايف للخبنیبصامال بالطال نأنممغرال

 ىلع يسح وأ يرصب زجع نع يساسأ لكشب ةجتان ةیمیلعت لكاشم نم نوناعی نیذلا لافطألا "رصبلا يف للخ" حلطصم لمشی ال
ً.اضیأ ةیفضاإلا تاصیخشتلا هھذ میھلد

 ؟SOL اربتخأ لوخلد ةیفاضإلا ةیضایالر تایناكمألا تاة ذبساحال ةلألا ماخدتسأ ىلا بلاطلا جاتحی لھ الك منع 4.

 :هانأد بابسألاب انیدوتز ىجیر ،معن ـب ابةجإلاتانكاذإ

 ةدما في SOL راختبأب صاخلا ءزجلا ىلع ولخدلل تآلآلا وأ ،یةباسح ولادج وأ ،بةساح لةأ مادختسإ ىلا بلالطا جاتحی ھل كال منع 5.
 )؟7-3 ةیسرالدالحمراللتایضایلراةادميف SOL تااربتخأ( ةبساح ةلآ ماخدتسإ ھیف حومسملا یرغ تایضایلرا

 :هانأد بابسألاب انیدوتز ىجری ،معن ـب ابةجإلاتانكاذإ

.II ةبساحلا ةلآلاب ةلثمتملا ةعداسملل ائاسولا مخداتسأب ارقر 

 .هالعأ رییاعملل يفوتسم لباطلا ذاھ

أو 

 SOL. راتابتخأ يف بةساحال األلة يف ثلةمتمال ةدعاسمال لئاسوال مداختسإل هالعأ رییاعملل يفوتسم یرغ لباطلا ذاھ

 يأل حاملسا دمع ىلع دیفتسمال فرطال قفاوی نأ طربش ةیموكحال سكافریف ةعطاقم سرادم يف يرسدم ال بلاطلا فلم نم ةذوخأمال تامولعمال نع حاصفإلا تمی
 .قةفوامال هذھلثمءاطعإللھؤمال البطال نموأنیدواللانمةیطخةقفواملاصحتسإنود اتموعلمال كتل ىعل لوصحالبرخآفرط

IEP-325 (12/18) Calculator Criteria Form ةحفصلا من حةفص 2 

http://fcpsnet.fcps.edu/pla/ost/test_admin/sol_testing.shtml
http://fcpsnet.fcps.edu/ssse/SEASTARS/HELP/Calculator/RF6VDOECalculatorAppendixInfo.pdf
http://fcpsnet.fcps.edu/ssse/SEASTARS/HELP/Calculator/RF6VDOECalculatorAppendixInfo.pdf
http://fcpsnet.fcps.edu/ssse/SEASTARS/HELP/Calculator/RF6VDOECalculatorAppendixInfo.pdf
http://fcpsnet.fcps.edu/ssse/SEASTARS/HELP/Calculator/RF6VDOECalculatorAppendixInfo.pdf
http://fcpsnet.fcps.edu/ssse/SEASTARS/HELP/Calculator/RF6VDOECalculatorAppendixInfo.pdf

	ينظر فريق عمل IEP في حصول الطالب على وسائل مساعدة متمثلة في إستخدام الألة الحاسبة المؤشر أمامها أدناه:
	معلومات حول الأختبار والوسائل المساعدة بأستخدام الألة الحاسبة:
	يجب أن تنطبققائمة المواصفات المعتمدة من وزارة VDOE على جميع الألات الحاسبة.
	أو




