
 

 

  

        

                      

                      
                

                

                    
             

                          
     

  

                       

  

                             
       

   

      

     

   

     

                

  

 

                       

    

  

                     

   

                        
                   

  

 

 

 

   

  

ARABIC 

CONFIDENTIAL 

Developmental Delay 
Basis for Committee Decision 

 اإلجتماع تأريخ فيالتعري الرقم الطالب أسم

:ذيوالً،ضمنا السادسة، وحتى يلولأ/سبتمبر 30 بحلول سنتان عمره سيكون طفل على تؤثر التي إلعاقةا عنيي النمو في التأخر :تعريف

 ونملا البدني، النمو :التالية المجاالت من أكثر أو واحد في المناسبة، واإلجراءات التشخيص بأدوات قياسه تم كما النمو، في تأخر من يعاني.1
 أو ):التكيف على القدرة( لموائما النمو أو العاطفية، أو اإلجتماعية المھارات تنمية التواصل، مھارات تنمية المعرفي،

.موالن في تأخر الى ديؤت أنًجدا حتملالم من ذھنية أو ةنيبد حالة لديه.2

 الحظةالم يرجى .يةإضاف معلومات أية وتوثيق أدناه الواردة المعايير األعتبار بعين األخذ مع التعريف، راجع متعددة، صادرم من المأخوذة البيانات أستعرض
 .األھليةقرار ألتخاذًكافيا يعتبر ال بيط تقرير في الوارد التشخيص بأن

 ليي مما معيار كل مقابل كال أو بنعم أشر .التالية المعايير جميع يستوفي أن يجب اصالخ التعليم الى ويحتاج النمو في التأخر من يعاني الذي الطالب .المعيار
 .المناسبة االضافية المعلومات وقدم

الك  نعم

A. سنوات، ستة وحتى أيلول،/سبتمبر 30 تاريخ قبل أو بحلول الثاني ميالده عيد سيكون أو سنتين، بعمر طفل ھو الطالب 
ً 
الك  نعم

B. من أكثر أو واحدة في المناسبة االجراءات وإتباع التشخيص أجھزة بإستخدام ذلك قياس تم كما موالن في تأخر من الطالب يعاني 
 :ةيالتال ياحونلا

فيرعملا التطور  نيدبال النمو

والعاطفية جتماعيةإلا المھارات تنمية  التواصل مھارات تنمية

 )التكيف على القدرة( مالموائ النمو

.النمو في تأخر الى تؤدي أن ً  جدا المحتمل من يةذھن أو بدنية حالة الطالب لدى

التأخر: حاالت  أشرح

 كال نعم

C.االنكليزية اللغة في محدودة كفاءة أو سلبية، ديةااقتص أو بيئية عوامل ثقافية، عوامل عن رئيسية بصورة ينتج لم النمو في التاخر. 

للحالة: وصف  قدم

 كال نعم
D. لعمره المالئمة األنشطة في الطالب مشاركة على أو تعليميال الطالب أداء على سلبي بشكل يرالتأث إلى النمو في التأخر يؤدي. 

للحالة: وصف  قدم

 آخر رفط ألي السماح عدم على ديتفسملارفطلايوافق أن بشرط كوميةحال فيرفاكس قاطعةم رسادم في لمدرسيا الطالب ملف من المأخوذة المعلومات عن اإلفصاح تمي
.قةموافال ھذه مثل عطاءإل المؤھل الطالب من أو ينلدلواامن يةخط فقةامو إستحصال دون ماتولعلما تلك ىعل حصولالب
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CONFIDENTIAL 

Developmental Delay 
  Basis for Committee Decision 

تأريخ اإلجتماع الرقم التعريفي أسم الطالب 

كال نعم 
E.
.النمو في للتأخر نتيجة خاص بشكل ةّمعد تعليم خدمات على الحصول الى بحاجة الطالب 

 :التحديد يرجى

النمو. تأخر معايير شروط توفر اللجنة وجدت المكتوبة و الشفوية المعلومات جميع مراجعة  بعد

النمو. تأخر معايير شروط توفر عدم اللجنة وجدت المكتوبة و الشفوية المعلومات جميع مراجعة  بعد

 رخآ رفط ألي السماحمعد على المستفيد رفطلايوافق أن بشرط كوميةحال فيرفاكس قاطعةم رسادم في المدرسي الطالب ملف من المأخوذة المعلومات عن اإلفصاح تمي
.قةموافال ھذه مثل عطاءإل المؤھل الطالب من أو ينلدلواامن يةخط فقةامو إستحصال دون ماتولعلما تلك ىعل حصولالب
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