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   تأریخ اإلجتماع الرقم التعریفي أسم الطالب
 

مما یؤدي إلى  البیئةتعریف: یقصد بالمشاكل الصحیة األخرى وجود محدودیة في النشاط والحیویة واإلنتباه لیشمل ذلك زیادة اإلنتباه إلى مایثیر اإلنتباه في 
) نتیجة مشاكل صحیة حادة أو مزمنة مثل حالة القلب والتدرن والحمى الروماتیزمیة واإلتھاب الكلوي والتھاب المفاصل 1قلة إنتباه في البیئة التعلیمیة (

نتباه مع النشاط والربو وفقر الدم المنجلي ونزف الدم الوراثي والصرع والتسمم بالرصاص وسرطان الدم وإضطراب نقص االنتباه أو إضطراب نقص اال
 ) یؤثر سلبا على أداء الطفل التعلیمي.2المفرط ومرض السكري ومتالزمة توریت و( 

افیة. مات إضیرجى األخذ بعین األعتبار البیانات التي تم الحصول علیھا من مصادر متنوعة، مراجعة التعریف، أستعراض المعیار أدناه، وتوثیق أي معلو
 الوارد في تقریر طبي ال یعتبر كافیاً ألتخاذ قرار األھلیة.یرجى المالحظة بأن التشخیص 

 المعاییر التالیة. أشر بنعم أو كال جمیعیجب أن یستوفي الطالب الذي یعاني من وجود مشاكل صحیة أخرى والذي یحتاج الى خدمات التعلیم الخاص  المعیار.
 مقابل كل معیار مما یلي وقدم المعلومات االضافیة المناسبة.

 كال منع
A. وجود مشاكل صحیة موثقة مزمنة أو حادة. یعاني الطالب من 

 قدم وصف للحالة: 

 كال     نعم

B. ؤدي ی ى مایثیر اإلنتباه في البیئة، والذيسبب المشاكل الصحیة، یعاني الطالب من نشاط وحیویة وإنتباه محدود لیشمل ذلك زیادة اإلنتباه إل
 إلى قلة إنتباه في البیئة التعلیمیة.

 قدم وصف للحالة:

 كال نعم

C.  ى لقلة الحركة، الحیویة أو اإلنتباه ینتج عنھ تأثیر سلبي على األداء التعلیمي، ویؤثر ذلك بشكل ملحوظ على األداء االكادیمي الوظیفي (ع    
اسیة المنفردة، األداء الصفي الیومي، التأثیر الوظیفي للحاالت المرضیة على أو في اإلختبارات القی/سبیل المثال: األداء ضمن مجموعة و

 األداء الیومي، وما إلى ذلك).

 قدم وصف للحالة:

 كال  نعم

D. معدة بشكل خاص نتیجة لوجود مشاكل صحیة أخرى الطالب بحاجة إلى الحصول على خدمات تعلیم. 

 حدد:

 
 

 
المدرسي في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة بشرط أن یوافق الطرف المستفید على عدم السماح ألي طرف آخر یتم اإلفصاح عن المعلومات المأخوذة من ملف الطالب 

 بالحصول على تلك المعلومات دون إستحصال موافقة خطیة من الوالدین أو من الطالب المؤھل إلعطاء مثل ھذه الموافقة.
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 وجود مشاكل صحیة أخرىتوصلت اللجنة بعد مراجعتھا جمیع المعلومات الخطیة والشفویة الى توفر معاییر  
 ة الى عدم توفرمعاییر وجود مشاكل صحیة أخرى.توصلت اللجنة بعد مراجعتھا جمیع المعلومات الخطیة والشفوی 
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