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اص الخمیعلالت
ور  األمءاولی أللاصاالت لدلی
 البطوال

 ؟ان مأي شفاوف خك مدیلن ا كنإى لاألوت اوطخلاي ا ھم

 احجنن امضلًا عم عمدلاق روفالب طلاور ومألااء یلوأن واعتیل. وألاام مقلاو في ھلب اطلااح جن
 .بالالط

 دارو ممل معصف،لا مل معللمثاا لسبی ىلع( ةلشكلما ىلإ برقاألخص شلاو ھھ نمدء بللن اكمل ضأف
 ى إلام و،ةفلاح القئاس ،(SERT - special education resource teacher) صاخ المیعلتال
 :كیلعجب ی، فواخملاو أالت كشملال حة في دعاسمللك). لذ

 و ة؛لشكلم باةلصلا تاذ توماللمعا ن منممك درق أكبر عجم •
 .كفوخا مةشقلمنا )نفیظولما( ظفولما ع مءاقل مظیوتن ةسدرلم بالصااالت •

 ةحوتمفل اصتالاات ونقلى عظ احفلاة. ءانبة دفاھات شاقنماء رجإل الخ نمالت كشملام ظعمل حن كمی
 .لضفاأل ةجییاتستراال یعتبر

 مجانرببلق عتیا مي فة لصلا تاذت اھلجاع ل مصاوتلابر مأي لوكي رودو ھا م
 ؟صالخایم لعتلات امدو خأي میلعت اليتطفل /يطفل

 .كفوخام لقن يف كشاركت بمبح نرنحن

 .كب صخاال ھجن للةطخ ضع .1

 .كوماتل مععجما •
 .ق بسمت وقي ق فئاحقلابة یاردلى عن ك •
 ھلیع ركیزلتا بج ی مابسح كفكارأ مظن •
 .حھارط ببغ تريلتا ةلسئاأل عرفا •

 :رذكت

الت ئاعلاول اطفألاعم دتك رویة طقنمة في مظنم وأ ةلوكاب لصااالت دفیلما ن منویك ربما •
 .ةصخالا تجاحتیااال يوذ

 لقن يف ماركتھش بمبحونر .توقي أفي ام حمو أك لق یدصك ارشإبحب رن •
 ك.فواخم



 رمواأل ءالیأو ةلدأ

 :كھتماما بيظح تدق ىخرأ دارو مدجوی

 ةیھو الیدحدت ةنجل ى إلرمأل اّي وللیلد •
(IPRC) ةجعالمراو یتلتثباو

 لیل د(IEP) ردفنم المیعلت الةخط •
 وراألم ءلیاوأل

 ملیلتعا لویتم ى إلرموأل اءایول ألیلد •
 ةجھزاألو جیاولولتكنل صاخال
 تجااحتیاال ي ذوبالطلل دةعاسمال
 ةلیزیجناإل ةلغل باًالیحا فرو(مت صةالخا
 ط)قف

 ةرسمدلاي فوظمع مل صاوتلا .2

 .ًاجابیإی نك •
 .ةمر ل كيف نلتیشك موأ ةلشك مىلع زِّرك •
 .كلفط لوح ھمیتھاأ برشع تيلتا تاومللمعا كشار •
 يف دعسات دق يلتاو ة،جیرخا ردصا من مھاجمعت يلتا توماللمعا كشار •

 .ةسرمد اليف جمراب العض وتراراق اذختا
 ة مھمتومال معھدیل ةشقلمناا يف صخش لك – اًدجی عستما •

 .شاركتھالم
 .ؤیتھا ريف بغ تريلتا لولحلا يف �الی مفكر •
 .نیخراآل ع منولتعا باةلیلتاا تاوطخلل ةطخ عض •
 .ھاذخاات م یتيلتا تاارقرلاو تشاقلمناا دولبن تظاحالم نِّدو •

 ر:ّكذت

 ض بعلولح ىلإ لصولتا قستغر یًاحیانأ –ھم مك لغشیذي لان أشلا •
 وقت.لا

 .مھ مأمر لصاولتا يف ارستمراال – لصاولتا يف ستمرا •

 ؟یمعلتس الجلمي فظومع مل واصتن أي أننكمیف یك

 ارروأوم یلعتكز مر

 يآللت اامالكمل الیوحتز كرم ن:مل اتصالا

0022-727-3141905-727-905 ج كیندآن اورورأ
7227-895-7216905-895-905 يلیمباروی تسیا دآن توماركنی
6255-722-3201905-722-905 جیناورج

7170-969-8131416-969-416 لفیوست-ششرایتو ن،جاوف ل،ھی دونمشریت م،ماركھا

 فاتلھا مقر ا بھالتصاال ررك یتماقرأ

2555/2266 عير، ف 0022-727-905 يحلم العمتجم والمیعلت التامخد

 الب:طلاات مدخو سقنم
5155-895 (905) لشمالا

4477-884 (905) طسالو
7800-940 (905) قرشال
6830-764 (905) بلغرا

3235عي رف 0022-727-(905) صاخ المیعلتال
4551عي ر ف،3001-713 (905) بال الطتالصموا تامخد
2262/2327عي ر، ف0022-727-905 ءاألمنا تدماخ
5514-387-800-1  أو2929-325 (416) میعلت الرةزاو

http://www.yrdsb.ca/Programs/SpecEd/Documents/Referral%20Process/SD-IPRCparentguide.pdf
http://www.yrdsb.ca/Programs/SpecEd/Documents/Referral%20Process/SD-IEPguideforparents.pdf
http://www.yrdsb.ca/Programs/SpecEd/Documents/Referral%20Process/Parent%20Guide%20to%20SEA%20Process.pdf


 ؟بسانل مكشبلج اُعتلم ي فوامخ أنت رعشا ذإث دیحا ذام

لى إدث حتوات وطخلاه ذھع بتا، فكوفاخمة جلاعمم تیلم  ھنأر عشتت نكا ذإ. كتلطفك / لطفبة لقعتملاالت كشملال ح ك فيتبغر ھمتفنن حن
 :اهن أدتاخططم اليف حضموال يالت الصخشال

 ةائیدتباال رسادمال
 لملمعا

 بال الطعیمج لجمراب ال/أو ومع الدرفیو
(SERT) اصلخام یلعتلاارد ومم لعم
 جمانرب ال/أو وصاخ المیعلت المع درفیو
 ةرسمدلایر مدب ئانة/درسملایر مد
 بال الطمقدت نع لؤوسم الھو
 باللطات امق خدنسم
 صاخ المیعلت للمع الدرفیو .يعمتجم المیعلت الزكرم يف جدتوای
 جمراب والةیھو الیدحدتو
 میعلتال على معاال فرشمال
 يمیو اللیغشت النع لسؤوم .يعمجتلما ملیلتعا كز مريف دجاویت
 سردامال یعملج
 نوعدامسلاء امدرلا
 يجتمعلما ملیلتعا مركز يف نودجاویت
 .ةیعمتجم التامخد والمیعلت النع نلوسؤوم المھ
 ردیملا بكتم
 يمعجتلما ملیلتعا كز مريف دجاویت

 .ةیعمتجم التامخد والمیعلت النع لؤوسم الھو
 ءنامألا جلسم 

 كور یةقط منيف ةلعاما ساردلما عجمی لشغیلت ةسسیالا دیع
 میلعتلاة اروز 
 ةینواث والةیئداتبال اسرمدا اليف میعلت المانظ رة إداىعل مقوت
 وونتاریأ يف ًاومیحك ةلولمما

 ةویناالث رسادمال
 المعلم

 بال الطعیمج ليمیعلت الجمانرب ال/أو ومع الدرفیو
(SERT) اصلخام یلعتلاارد ومم لعم
 جمانرب ال/أو وصاخ المیعلتالعم در وفی

 صالخام یلعتلائرة ا دیرمد
 ةرسمدلایر مدب ئانة/درسملایر مد
 بال الطمقدت نع لؤوسم الھو
 باللطات امق خدنسم
 صاخ المیعلت للمع الدرفیو .يعمتجم المیعلت الزكرم يف جدتوای
 جمراب والةیھو الیدحدتو
 میعلتال على معاال فرشمال
 يمیو اللیغشت النع لسؤوم .يعمتجمال ملیلتعا كز مريف دجاویت
 سرمدا العیمجل
 نوعدامسلاء امدرلا
 يمعجتلما ملیلتعا كز مريف دجاویت

 .ةیعمتجم التامخد والمیعلت النع لؤوسم الھو
 ردیملا بكتم
 يمعجتلما ملیلتعا كز مريف دجاویت

 .ةیعمتجم التامخد والمیعلت النع لؤوسم الھو
 ءنامألا جلسم 
 كور یةقط منيف ةلعاما ساردلما عجمی لشغیلت ةسسیالا عدی
 میلعتلاة اروز 
 ةینواث والةیئداتبال اسرمدا اليف میعلت المانظ رة إداىعل مقوت
وونتاریأ يف ًاومیحك ةلولمما



 لتي؟فط/ يلفت طااجیتاحة یبلتي في تداعسملة احتملاد راوملاي ھا م

( SEAC – Special Education صخالا ملیلتعل ةشاریستاال ةجنللا بلع تك،ور یةقطمن يف
(Advisory Committee ةبمطلو التامخد والجمراب اللحو سجلم للرةشوم المیقدت يف اًمھم اًردو 

 .مھددیحت د بعيستثنائاال ملیلتعا تجاحتیاا يوذ بالطلل

 جام برویرطوت عضو نشأ بةارداإل سلج مىلإ تیاصو تصخالا ملیلتعل ةشاریستاالة نجللادم تقد وق
 ملیلتعل ةشاریستاال ةجنللا يف ةللممثا تجمعیالاو توكااللا ن مددیلعا كھنا .صخالا ملیلتعا تدماخو
 .وراألم ءلیاو ألةالزملا دارولماو ةدعسالما رفو ینھا ملوك ص،خالا

 يونلكتراإل عقولما رعب صخالا ملیلتعل ةشاریستاال ةجنللا لوح تامعلوم ىإل لصو الونكمی
www.yrdsb.ca صخالا ملیلتعا ختیاراو.. 

 :صخالا ملیلتعل ةشاریستاال ةجنللا يف ًالیحا ةل ممثةلیلتاا تظمالمناو توكااللا

 لشمالا كور یةقطمن - نلمتمیزیا لفاطاأل ةجمعی •
 بنوج الكریو ةقنطم - نلمتمیزیا لفاطاأل ةجمعی •
 كور یةقطمن - وونتاری بأدحولتا ةجمعی •
 الفطألا ج عالةكبش •
 كور یطسو يجتمعلما شلعیا ةظممن •
 یناجورج يجتمعلما شلعیا ةظممن •
 كور یةقط منيف نواد ةالزم متىض مرةجمعی •
 كور یةقط منيف لمبكرا لخدلتا تدماخ •
 وونتاریأ لزسی سترإی •
 كور یةقطمن - ملیلتعا توباعص ةجمعی •
• VIEWS ظرلنا ضعافل زوفی 
• VOICE عملسا فاع ضالفطلأل یسوف 
 يجتمعلما شلعیل ثواس كور یةجمعی •
 مع الدتامخد لكریو ةكبش •

www.yrdsb.ca @YRDSB 

http://www.yrdsb.ca
http://www.yrdsb.ca
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