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)Autism( دّتوحلا
 ةنجللا قرارات في ةدمتعملا سسألا

Basis for Committee Decision 

عامتجإلا خیأرت يفیعرتلم اقلرا بلاطلا مسأ

 نسلبقامموعةحضاونكوتي وعماتجالالعفاتالي وظفللاریغويظفللا صلاتوالىعل ریبكلكشبرثتؤ موناليفةقعاإدجووينعیدّحتوال:فیرعت
 ،رةركتم ةیطمن تاكرحو ةطشنبأ میاقال يھ دّحوتال ضرمل دةعا ةبحصامال ىرخألا تافصال .يمیعلتال بلطاال ءاأد ىعلًابسل رثیؤ يلذا رمألا،ةثلاثلا
 نكا اإذ بلاطلاىعل دّحتوال ضرم قبطنی ال نك. لةیسحال برجاتلل ةییادتعألا ریغ ةبجاتسالاو ،يمیوال نیترولا يف ریغتال أو ةیئیبال تارییغتلا ةمقاوم
 نسدعب حدوتال ضرمتفاصھیعل رھظتيالذ بلطاال صیخشتنكمیو س.ساألاةجرلدبا يفطعا بارطضأنمھتناعامةجیتنًباسل رثأتميمیعلتال هءاأد
 .فیرعتال اھذ يف دةرالوارییعامال ترفتو اإذ حدتوبال بصام فلطھنأىعل ةثالثال
 ىجری .ةیفاضإ تامولعم ةیأ قیثوتو هانأد ةاردولا یریاعملا اربتعألا نیعب خذألا عم ،فیعرتلا عجاور ،ةعددتم ادرصم نم ةوذخأملا تانایبلا عرضتسأ
.ةیلھألا اررق اذختألًایفاك برتعی ال يبط یرقرت يف اردولا صیخشتلا نأب ةظحالمال
وأ معنب رّشأ .ةیالتلا یریاعملا یعجملًایفوتسم اصخلا میلعتلا تامخد ىلع لوصحلل ةجاحب وھ يالذو حدوتلا مرضب باصملا بلاطلا نوكی نأ بجی ر.یاعملا

.ةبسانلما ةیفاضالا تاومللمعا مّدقو يلی امم رایمع لك لباقم كال

 :يلی ام یعمج يف حضتی امك يعامتجاأل لعافتالو لصواتلا يف رمتسمال زجعال البطال ىعل رھظی .A الك معن

 ىلع ةردقلا مدعو يوس ریغ يعامتجأ كولسب فرصتلا ،لاثملا لیبس ىلع( ةیفطاعلا-ةیعامتجاأل تاقالعال يف لثمالب ملةاعمال ىعل زجعال
 ).ھعم بواجتلا وأ يعامتجأ لعافت ثودح ءدب ىلع ةردقلا مدع وأ رعاشملا وأ ،فطاوعلا ،تامامھتألل لزختم لداتب ،يعطبی لكشب رواحلتا

 ،يظفل ریغو يظفل لصوات يف فیعضال جامدناأل ،لاثمال لیبس ىعل( يعامتجألا لعافتال راضغأل يظفل ریغ لكشب لصواتال نع زجعال
).يظفالل ریغ لصاوتالو جھوال ریباعتل ماتال مداعناأل وأ اتءامیاأل مداختسوأ مھف يف زجعال وأ دسجال غةول يرصبلا لصاوتال يف لالتخأ

،ةیعامتجاأل اتقایسال فلتخم مئالیل كوسلال ّفیكت يف اتبوعص ،لاثمال لیبس ىعل( اھمھفو اھیعل ظةفاحموال ،تاقالع نیوكت يف زجعال
 ).نراقاأل يف بةغرال مادعنأ وأ ،تاقادص نیوكت يف وأ يیلختال عبالل كةراشم يف اتبوعص

 :ةلالحلفصومقد

 .B :يیل امم دحوا يف لقألا ىعل حضتی امك ،تاطاشنال وأ ،اتبغرال وأ ،كوسلال نم ةرركتمو ةدیقم طامنأ البطال رھظی

الك  معن

 ،ءایشاأل قلب وأ ابعأللا فص ،ةطیسب یةكرح طامنأ ،لاثمال لیبس ىعل( مالكال وأ ءایشألأ مادختسأ يف وأ ةرركتم وأ ةیطمن تاكرح
 ).ةزیمم راتابع مادختسأ وأ ،)يدراإ ال لكشب نیرخاأل ظافأل دیدرت( یةظفل ةاكاحم

ّ لا نم ةلیكش طامأن وأ ،ةسیح براجلت ةداعتم رغی تاباجستإ ،ةرنم رغی ةروبص نتیورلاب دیقلتا ،لاثملتا ىلع رارإلصا  یةظفالل اتیكوسلّ
 ).ةدماج ركیفت طامأن وأ ،تالوحلتا عم تاوبعص ،ةطیسب تارغییت ثودح دعن ددیشلا قیلضا ،لامثلا لسبی ىلع( ةیظفللا رغیوأ

 اءشیأب لاغشإلنا وأ ددیشلا قلعلتا ،لامثلا لسبی ىلع( اھیلع زكیرلتا ةجرد وأ اھدتش ثحی نم ةیعطبی رغیو ةایغلل ةددحمو ةتابث تاغبر
 ).ةبلصتم تابغر وأ طرفم لشكب ةدودحم وأ ةداتمع رغی

 :الةحلل فصو مدق

 فرط يأل حاملسا دمع ىلع دیفتمسال فرطلا قفاوی نأ طربش ةیموكحال سكافریف ةعطاقم سرادم يف يرسدم ال بلاطلا فلم نم ةذوخأم ال تامولعم ال نع حاصفإلا تمی
 .قةفوامال هذھ لثم ءاطعإل لھؤمال البطال نم وأ نیدوالال نم یةطخ قةفوام لاصحتإس نود تامولعمال كلت ىلع لوصحلاب رخآ

SS/SE-10A (7/19)
LS-Special Education-Forms-SS-SE10a 

 2 من 1 ةحفص
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 عامتجإلاخیأرت يفیعرتلم اقلرا بالطلا سمأ

 الك معن

C. يفاطع اللتخأبھتباصإ ةجیتن ساسألا ةجلدرابًابلس ثرأتم یرغ يمیعلتلا بلاطلا اءأد. 

 .يمیلعتلا بلاطلا أداء ىلع يبلس لكشب یرثأتلا ىلا هالعأ ةوركمذلا تافصلا يؤدت
 الك معن

D. 

 :لةاحلل فصو مدق

 الك معن

 :یددتحلاىرجی

E. دّحوتلا ضرمب بةاصإللّةقثوملا تافصلا ةجیتن صاخ كلشب ةّدعم میلعت تامدخ ىلع ولصحلا ىلا جةاحب بلالطا.

.ةیفوتسم دّ ةنجلال تلصوت  حوتلاب ةباصإلا یریاعم نأ ىلا ةیوفشلوا ةییرحرتلا تامولعملا عیمج اھتعجمرا عدب

ةیفوتسم یرغ دّ  . حوتلاب ةباصإلا یریاعم نأ ىلا ةیوفشلاو ةییرحرتلا تامولعملا عیمج اھتعجامر عدب ةنجللا تصلوت

 رخآ فرط يأل حاملسا دمع ىلع دیفتسمال فرطال قفاوی نأ طربش ةیموكحال سكافریف ةعطاقم سرادم يف يرسدم ال بلاطلا فلم نم ةذوخأم ال تامولعم ال نع حاصفإلا تمی
 .قةفوامال هذھلثمءاطعإللھؤمال لباطال نموأنیدوالال نم یةطخ قةفاوملاصحتسإنود اتموعلمال كتل ىعل لوصحالب

2SS/SE-10A (7/19) من 2 ةحفص


