
 

 

                  
 

          
 

    

                    
                      

  
 

        

 

   

     
    

 
     

              
 
 

               
  

    

                          
     

 

                   

                  
    

 
  

                         
                

     
 
 
 
 
 
 

  

            

                  
 

            
 

 
                      

                      
 

                         

 

 

ARABIC 

CONFIDENTIAL  Fairfax County Public Schools 

Department of Special Services 
Special Permission Locally Awarded 


Verified Credit Accommodation (SPLAVC-A) Criteria Form
 

DRAFT UNTIL IEP  
IS SIGNED 

 يةالدراس المرحلة فيالتعري الرقم :الطالب أسم


504 القسم خطة 
IEP:الوثيقة نوع 

 الدراسي لفصلا/المادة معلومات

SOL
 
 ( التعلم معايير إختبار وسجل :الطالب إعاقة عن معلومات يھاف بما الصلة اتذ البيانات جميع في النظر يرجى

برنا خطة مع منھا اإلنتھاء ندع الوثيقة ھذه إرفاق يرجىً.

اإلختبار، أداء محاوالت عدد ليتضمن ) 
 مسبقا للطالب تقديمھا تم تيال لةالبدي التقييمات اإلختبار، صيغة الدرجات،
 .للطالب


504 القسم خطة /IEP مج 


SOL تقييم أسم الدراسي الفصل أسم 

 يةلھألا معايير

.دلّعُم غير دراسي منھج علىًإعتمادا الدراسي الفصل/المادةًحاليا يجتاز أو الطالب إجتاز كال منع


375. من أقل درجة على وحصل الدراسي الفصل/بالمادة المتعلق 
SOL إختبار في الطالب شارك كال نعم 

.4
 

.5
 

ختبارإ في الدراسية المادة بمحتوى معرفته إظھار على قدرته عدم لدرجة ً امھم أو /و نوعه من فريداً ً تحديا الطالب إعاقة تمثل كال  نعم
 .المتوفرة المساعدة وسائل بإستخدام

.الطالب إحتياجات تناسب والتي األمتحانات أداء أثناء المتوفرة التكييفات جميع اللجنة إستنفذت لقد كال  نعم

SOL
 

 .الطالب إحتياجات تناسب والتي الدراسية بالوحدات الخاصة التكييفات جميع جنةالل إستنفذت\أ لقد كال نعم

اتّالمسوغ

 إظھار على درقا غير كان ولكنه الدراسي، الفصل ھذا في للنجاح المعرفة من كافي لقدر الطالب إظھار كيفية أقل أو كلمة 
250 بإستخدام التوضيح يرجى
 التقييمات اإلمتحانات، الصغيرة، اإلختبارات المشاريع، واجبات،لا أو/و الصفية األنشطة توضح معلومات تضمين يرجى .
SOL إختبار بمحتوى معرفته
 .إلخ آلداء،ا الى المستندة

 جئالنتا

 :التقييم ووثائق المعايير بيانات في والنظر لصلةا ذات للبيانات مراجعة راءجإ بعد

VDOE( فرجينيا اليةو في والتعليم التربية وزارة إلى الصلة ذات الوثائق إرسال يتم سوف : .المراجعة لغرض )
SPCAVC-A معايير الطالب يلبي

مطلوبة إضافية معلومات .المتوفرة الوثائق علىًإعتمادا SPLAVC-A ييرلمعا مستوفي غير الطالب

 لسماح ا عدم لىع المستفيد الطرف فقيوا أن شرطب الحكومية اكسففير مقاطعة مدارس في المدرسي لباطلا ملف من المأخوذة المعلومات عن اإلفصاح يتم
 .الموافقة ھذه مثل إلعطاء المؤھل الطالب من أو الوالدين من خطية ةموافق إستحصال دون المعلومات تلك على بالحصول خرآ طرف ألي

(19/3) SS/SE-348
 من حةفص المعايير رةامتسإ )A-SPLAVC(ًامحلي نوحةالمم قةحقلما الدراسية الوحدات على للحصول مةزالال بالتكييفات خاصة ريحاتص 
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