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ARABIC 

CONFIDENTIAL Fairfax County Public Schools 
Individualized Education Program 

Credit Accommodations Eligibility Form 

DRAFT UNTIL IEP
  IS SIGNED

 اإلجتماع تأريخ فيالتعري الرقم الطالب أسم

 للني الدراسية بالوحدات الخاصة اتالتكيف بتحديد الئما،م ذلك كان إذا الطالب، يتضمن ذيوال للطالب، )IEP( الفردي التعليم رنامجب عمل فريق يقوم 
:اتيملعتلا
 أو/و األمر ولي من خطية موافقة على الحصول مينأت المدرسة على يجب .الثامنة الدراسية للمرحلة الطالب أنھاء بعد فترة أي وفي ياسيةقال الثانوية شھادة
املكال والكشف للطالب األكاديمي للسجل مراجعة إجراء بعد وذلك الدراسية بالوحدات اصةخال التكيفات الختيارً،مالئما ذلك كان إذا لب،والطا الشرعي الوصي
 .البطال بخيارات عن

 الداعمة والوثائق أھلتال أسئلة :I البند

علىًإعتمادا لطالبا أھلية تحديد للطالب 
IEP فريق على ينبغي قياسية،لا ثانويةال شھادة للني الدراسية بالوحدات الخاصة التكيفات على الحصول في للمشاركة
 داعمة وثائق تقديم عدم أو "سؤال" معيار أي عن "كال" بـ اإلجابة أن .أدناه المقدمة اتومالمعل ومراجعة الوثيقة ھذه في المحددة الثالثة المعايير على اجوبته
 .اإلستمارة ھذه من 
1 البند في والمذكورة الدراسية بالوحدات الخاصة التكيفات على لللحصو مؤھل غير الطالب أن إلى تشير

 مع سبيتنا بما تقدم رازحوإ اإلنجاز مستوى إلى اآلن لحد يصل لم الدراسية المرحلة في مادة لمحتوى الطالب لمتع مستوى أن ھل 
1. كال نعم
 عاقتھا؟إ/إعاقته تأثير بسبب الدراسية المرحلة مستوى توقعات

 

 

 :تقديم مراجعة موجزة إلعاقة الطالب

 :الدراسي الصف في لبالطا أداء على اإلعاقة تأثير وصف

 التقدم؟ اروإظھ الدراسية بالمرحلة الخاصة 
SOL التعلم معايير إلى للوصول كبير تعليمي دعم إلى الطالب يحتاج ھل 
2. كال نعم

 

   . وصف  مقدار  الوقت  الذي  استخدم  فيه  الطالب  الدعم  الفردي  و/أو  التدخل،  وتأثير  الدعم 

 .الدراسية للمرحلة 
SOL محتوى إلى للوصول للطالب المقدمة التدخالت أو/و تخصصة،مال البرامج الفردي، الدعم وصف

 رفط ألي السماحعدم لىع المستفيد رفلطايوافق أن بشرط الحكومية كسفاريف مقاطعة مدارس في المدرسي لبطالا لفم من المأخوذة تاالمعلوم عن اإلفصاح يتم
.فقةاالمو ھذه مثل إلعطاء ؤھلمال لبطالامن أو ينوالدال من خطية فقةامو إستحصال وند وماتالمعل تلك لىع حصولالب خرآ
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CONFIDENTIAL DRAFT UNTIL IEP
  IS SIGNED

Fairfax County Public Schools 
Individualized Education Program 

Credit Accommodations Eligibility Form 

 اإلجتماع تأريخ فيالتعري الرقم الطالب أسم

المطلوبة الدراسية الوحدات على الحصول الطالب من يتوقع ال السابق، لألداء متعددة موضوعية مقاييس إلى اً 
3. كال نعم
 

 استناد

.قياسي نيمز إطار في والمحققة القياسية 


 المرحلة لمستوى المتوقع األداء حسب الطالب تقدم عدم لتحديد والمستخدمة الطالب وأداء التقييمات أدراج يرجى 
 :الدراسي الفصل وأ الدراسية

 توىحم في التقدم أجل من للطالب المقدم التعليمي العالج وصف يرجى SOL
 :الدراسية للمرحلة 

 يرجى وصف مقدار الوقت الذي استخدم فيه الطالب العالج التعليمي وتأثير ذلك على تقدمه: 

 ":السبب توضيح" التبرير بيان :II البند
يمكن ال .دراسيةال بالوحدات الخاصة التكيفات علی بالحصول الطالب ألھلية )IEP( قيرف يددحتبسب فيه ص يلخ ريرتب ن بيا ميدتق اًف ب يج  يضأ IEP قير علی
 بالطال بأن االعتقاد الممتد، أو رطالمف يابالغ االقتصادي، أو الثقافي االجتماعي، لوضعا الجنس، اإلعاقة،( محدد فئوي تصنيف أي إلى التبرير ھذا يستند أن

 .)الطالب سلوك بسبب أو ج،التخر أو للنجاح ختباراإل أداء إلى اليحتاج االختبار، في يفشل سوف

 )ماينطبق كل على إشارة ضع(:سيةادر اتالوحدب لخاصةا اتيفلتكا دامخأست اعاةمر :III البند

 الحق وقت في الدراسية الوحداتب الخاصة لتكيفاتا تحديد يتم سوف


2018-2019) الدراسي لعاما بعد اًمتاح يعد لم( اإلنجليزية باللغة القراءة في منھا المتحقق الدراسية للوحدات 
VMAST تقييم استخدام 

 ياضياتالر مادة فيًمحليا ممنوحة محققة دراسية وحدات

يزيةلجاإلن اللغة فيًمحليا ممنوحة محققة دراسية وحدات

 الرياضيات في التخرج متطلبات كأحد 
1 زءالج ،
1 الجبر استخدام

 الرياضيات في التخرج متطلبات كأحد 
1 زءالج ،
1 الھندسة استخدام

 موالعل في التخرج متطلبات أحدك 
1 زءالج ، 
1ياءحاأل علم استخدام

 الشخصي والتمويل االقتصاد علم في التخرج متطلبات لتلبية المركزة والمالية الشخصية الرياضيات ةدور استخدام


FCPS مدارس يخص فيما العلوم في للتخرج الثالث المطلب من اإلعفاء 


FCPS. مدارس يخص فيما العالم تأريخ مادة في للتخرج الثاني المطلب من اإلعفاء 


(ًمحليا الممنوحة المحققة لدراسيةا الوحدات في المساعدة وسائل ستخدامإل الخاصة يحالتصار في النظرSPLAVC-A

SS/SE-348 اإلستمارة أكمل ). 

 رفط ألي السماحعدم لىع المستفيد رفلطايوافق أن بشرط الحكومية كسفاريف مقاطعة مدارس في المدرسي لبطالا لفم من المأخوذة تاالمعلوم عن اإلفصاح يتم
.فقةاالمو ھذه مثل إلعطاء ؤھلمال لبطالامن أو ينوالدال من خطية فقةامو إستحصال وند وماتالمعل تلك لىع حصولالب خرآ
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