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ARABIC 

Notice of Eligibility 

 سةدرلما
 اننولعا

 يخرأالت

_________________________ ______ وعالموض

________________________ للطالب التعريفي الرقم

 في _________,)(timeعةسالا في _________,)(dateبتأريخ األھلية تحديد لجنة تجتمع سوف

 :طفلك كان إذا ما تحديد لغرض طفلك مدرسة

:الخاص التعليم خدمات على للحصول وبحاجة معاق طفل __

.الخاص التعليم خدمات على حصوللل وبحاجة معاق طفل كونه في مستمر __ 

 :ھم االجتماع ھذا رونضسيح الذين المدرسي الكادر أعضاء .معتمدينلا المھنيين من يقرفو األمر، ولي من االھلية تحديد لجنة تتألف

نفسلا علم اخصائي صالخا يمالتعل ممعل  عنه ينوب من أو المدرسة مدير

______________آخرين مالعا يمالتعل ممعل االجتماعي الباحث

الطرف يحددً.مناسبا مدرسةلا أو أنت تراه ما سبح األجتماع في المشاركة طفلك بخصوص خاصة خبرة أو معرفة لديھم أخرين أشخاص بأمكان
 .الخاصة برةخال أو المعرفة ذهھ مقدار الشخص لذلك الداعي

 أدوات إستخدام تم .الصلة ذات األخرى المعلومات إلى إضافة طفلك بشأن المنجزة التقييم يرتقار مراجعةب األھلية تحديد لجنة تقوم سوف
 نعقادأ موعد من تقويمية امأي ثالثة قبل التقييمات عن التقرير من بنسخة تزويدك سيتم .بالطفل المتعلقة المعلومات لجمع مختلفة وإستراتيجيات

 .األھلية تحديد أجتماع

 ييمقت بإجراء نةاللج توصي قد عندھا القرار، ھذا علىًموافقا وكنت الخاص، التعليم خدمات على حصوللل مؤھل غير أنه على طفلك تحديد تم إذا
 ومطلوب بإجراءه، اللجنة أوصت لحا في التقييم عملية في المشاركة الطالب أمور ألولياء يحق .المعدل التأھيل إعادة قانون من 504 الفقرة ضمن
 .التقييم بعملية البدء قبل الخطية موافقتك قديمت الحالة ھذه في

 اتبأجراء الخاص األشعار( الخاص التعليم في العائلة حقوقمن خةنسًطيا مرفق .الحماية إجراءات قانون وفق بالحماية المعاق الطفل والدي يتمتع
 المدرسة في الوثائق ھذه من اضافية نسخ تتوفر.1973 لعام التاھيل إعادة قانون ضمن الحماية راءاتجأ من 504 فقرةوال )افرجيني والية في الحماية
 وdefault/files/media/forms/se4.pdfhttps://www.fcps.edu/sites/ االلكتروني الموقع على النترنتا شبكة على أو
.https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se92.pdfھذه، الحماية اتاءرجإ شروط فھم في المساعدة الى بحاجة كنتم إذا 

.571-423-4470 التالي الھاتف رقم على األھلية وتحديد القانونية اتاإلجراء بمكتب األتصال يرجى

 __________________ الرقم على ______________________________ بـ األتصال الرجاء القادم، االجتماع حول لةئسأ أية ھناك كانت إذا

 ت،التحيا أطيب مع

 قاتفرالم

 تلك على بالحصول آخر طرف ألي سماحالمعد على يدتفسمال الطرف يوافق أن بشرط الحكومية فيرفاكس مقاطعة مدارس في المدرسي الطالب ملف من المأخوذة لوماتالمع عن إلفصاحا تمي
 .الموافقة ذهھ مثل إلعطاء المؤھل الطالب من أو نيالوالد من خطية موافقة إستحصال دون لمعلوماتا
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