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 ما المقصود بالخدمات التعويضية؟

 َمن يتخذ القرار بشأن مدى الحاجة إلى الخدمات التعويضية؟ 

ستناقش لجنة القبول والمراجعة والفصل . يجب اتخاذ القرارات بشأن تقديم الخدمات التعويضية لطفلك على أساس احتياجاته الفردية

(ARD )قْدر ونوع 

 .خدمات التعليم الخاص التي لم يتلقّاها طفلك، وأي أوجه دعم، أو خدمات، أو جوانب تدخل تعليمية اعتيادية أخرى تم تقديمها للطفل

 

 
 

  :معلومات لألُسر  
 

 

  
مستوى التقدّم أو المهارات التي يتم اللجوء إلى الخدمات التعويضية لمساعدة الطالب في تعويض 

ويشمل هذا األمر الحاالت التي ال يتلقَّى  .التي يستحقونها الخاص التعليمفقدوها عندما لم يتلقوا خدمات 

ّ  حرمانها من التقييم األو/فيها الطفل خدمات التعليم الخاص؛ بسبب حرمانه لي في الوقت المناسب، ّ 

 .أهليتها في وقت الحق/ثبوت أهليتهمع 

ية في حال عدم إجراء التقييم األولي في حين كان يجب إجراؤه، فإنه قد يلزم تقديم الخدمات التعويض

 .لتعويض التأخير في تلقّي طفلك خدمات التعليم الخاص
 

 

  

القرار بشأن مدى الحاجة إلى الخدمات التعويضية،  (ARD)لجنة القبول والمراجعة والفصل تتخذ  

يكون اآلباء واألوصياء القانونيون أعضاًء في لجنة القبول والمراجعة . إلى جانب طبيعة تلك الخدمات

 .مشاركتك مهمة للغاية (.ARD)والفصل 
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 كيف تأثّر طفلك بعدم تلقّي خدمات التعليم الخاص؟

 ما هي الخدمات التي تعتقد أن طفلك بحاجة إليها؟

حاول التفكير بصورة أكبر في كيفية الحد من . إن تقديم الخدمات التعويضية ال يعني وجوب التعويض عن كل دقيقة لم يتم تلقّيها من الخدمة

 دمات، والطرق التي يمكن من خاللهاتأثير عدم تلقّي تلك الخ

 .تسريع وتيرة تقدّم مستوى طفلك، بدالً من مجرد تعويض دقائق الخدمة التي لم يتم تلّقيها

 

 

  

إذا كنت ترى أن طفلك بحاجة إلى تلقّي خدمات تعويضية، فإنه يجب عليك طلب عقد اجتماع للجنة 

يجوز لآلباء طلب عقد اجتماع للجنة القبول والمراجعة والفصل  (.ARD)القبول والمراجعة والفصل 

(ARD )يجب على مدرسة طفلك الرد . أحد المسؤولينيُفضل تقديم طلب كتابي إلى  .في أي وقت

 .على طلبك؛ إلخطارك بالموافقة على عقد االجتماع أو رفضه

 

 
ر في  أوجه الدعم، أو الخدمات، أو جوانب التدخل التي تلقّاها طفلك قبل أن يتأهل لتلقّي التعليم فّكِّ

 .على أثرهاالخاص، ومدى النجاح الذي تحقق 

 هل تحّسن مستوى طفلك؟ «

 ؟تم الحد منهاهل اتّسعت الفجوة في مهارات طفلك أم  «

دّ  «  .للتحدث حول الجهود التي حققت نجاًحا وتلك التي لم تحققه، ومدى التقدّم الذي الحظته استعِّ

  
ر بعناية في كيفية تلقّي هذه الخدمات واألماكن التي إذا كان طفلك بحاجة إلى الخدمات التعويضية،  فّكِّ

من المهم للغاية أن تكون لديك توقّعات كبيرة فيما يخص تعلّم طفلك، ولكن في الوقت ذاته  .تتوفر فيها
ك بصورة ُمبالغ فيها بإضافة مستويات من التعّلم أكثر مما ينبغي في عليك الحرص على أالَّ تربك طفل

 .وقت واحد، ما يسبب مشاكل في منطقة أخرى

 

 كيف يمكنني طلب الخدمات التعويضية لطفلي؟


