
 

 

 

California’s protection & advocacy system 

 خدمات النقل الخاصة بالطالب

 Arabic - 2015 #5567.14   نشرة، أغسطس 

  وكیفیة مساعدتھم للشباب ذوي االحتیاجات الخاصة في مرحلة انتقالھم لسن الرشد.تدور ھذه النشرة حول الوكاالت المختلفة 
یعتبر بعض الشباب أیًضا عمالء لمركز  ھذه الوكاالت مدیریات تعلیمیة وقسم إعادة التأھیل.تعتبر  تعرف ھذه العملیة بالتنقل.

 یجب على المراكز اإلقلیمیة أیًضا المساعدة في التنقل. إقلیمي.

في حال رغبت في طرح أسئلة أو كنت في حاجة لمزید من المساعدة، یرجى االتصال   نأمل أن تكون ھذه المعلومة مفیدة لك.
 .5746-776 (800)(حقوق المعاقین بكالیفورنیا) على  Disability Rights Californiaبـ 
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 المدیریات التعلیمیة القسم األول:

 عاًما. 16یجب أن یبدأ تخطیط التنقل بحلول عمر  .1

یمكنك أیضا أن تطلب من المدرسة بأن تبدأ تخطیط التنقل  16.1في عمر ال یتجاوز یجب أن تبدأ مدیریة التعلیم بتخطیط التنقل 
یجب على الطالب المعرضون لخطر  عاًما. ومن الجید البدء باكًرا للطالب ذوي االحتیاجات البالغة. 16قبل أن تبلغ سن 

 السقوط خارج المدرسة البدء أیًضا باكًرا.

یمكنك القیام  عقد اجتماع للتخطیط من أجل خدمات التنقل الخاصة بك. (IEP)الفردي یجب علیك أنت وفریق برنامج التعلیم 
أو، یمكنك التخطیط لخدمات التنقل الخاصة بك في  ) المنتظم الخاص بك.IEPبھذا كجزء من اجتماع برنامج التعلیم الفردي (

مزیًدا من الوقت للتحدث عن أفكارك وما تود سیمنحك اجتماع منفصل  (برنامج التعلیم الفردي) الخاص. IEPاجتماع فریق 
 فعلھ.

قد  (برنامج التعلیم الفردي) الخاص بك خطة تنقل. IEP، ستضع أنت وفریق (برنامج التعلیم الفردي) IEPكجزًء من عملیة 
(برنامج التعلیم الفردي) الخاص بك أو قد تكون وثیقة منفصلة یطلق علیھا (خطة التنقل  IEPتكون ھذه الخطة جزًء من 

 .(ITP)الفردیة) 

 كیف تسیر األمور في خطة التنقل الخاصة بك؟

(برنامج التعلیم الفردي) لمناقشة خطة التنقل  IEPعند مقابلتك لفریق   (برنامج التعلیم الفردي) ھو أنت. IEPأھم شخص في 
من الھام أن تكون لدیك   وھذا ما یطلق علیھ الدفاع الذاتي.  ة بك، یجب علیك إخبارھم بما تود فعلھ وما تحتاجھ.الخاص

والبعض اآلخر یستخدم مقاطع فیدیو أو أنواع مختلفة من  یستخدم بعض الطالب الصور. الفرصة للتعبیر عن تفضیالتك.
بعد المدرسة الثانویة وعن استخدامك المستقبلي لوسائل التواصل التي یجب علیك ذكر تفضیالتك وخططك لما  التكنولوجیا.

 تلبي احتیاجاتك.

یمكنك طلب  في بعض األحیان ال یكون الطالب متأكدین من أنھم على علم كاٍف بالخیارات الخاصة بھم لعمل االختیارات.
أن تطلب من المدرسة دعوة أشخاًصا آخرین  یمكنك  المساعدة الكتشاف الخیارات الخاصة بك حتى تتمكن من تحدید أھدافك.

(برنامج التعلیم الفردي) الخاص بك، على سبیل المثال. اآلباء، ومنسق خدمة المركز اإلقلیمي،  IEPلیكونوا جزًء من فریق 
ال. منسق قد ال تتمكن جمیع الوكاالت التي تم توجیھ الدعوة لھا للمشاركة من الحضور (على سبیل المث  وقسم إعادة التأھیل.

قد أدى لزیادة دور قسم إعادة التأھیل  2(WIOA) من الھام مالحظة أن قانون الفرص وتحدیث القوى العاملة  خدمة المركز اإلقلیمي).
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(DOR)  في عملیة التنقل وفي الوقت الحالي فإنDOR  مطالب بحضور اجتماعIEP .كجزء من  3(برنامج التعلیم الفردي) في حال تمت دعوتھ
التقییمات المالئمة، وأھداف التنقل بعد مغادرتك للمدرسة الثانویة أو  IEPأن یتضمن 4 االنتقال الفردیة، یتطلب القانونعملیة 

 أھداف التنقل في التعلیم العالي، واألھداف السنویة، ومنھج الدراسة، وخدمات االنتقال التي ستساعدك في الوصول ألھدافك.

 معلومات التقییم .2

یشتمل تقییم التنقل على معلومات تتشاركھا أنت وعائلتك حول اھتماماتك، ومھاراتك، وأیة  .للتنقل بتقییم التنقلیبدأ التخطیط 
قد یشتمل ھذا التقییم  تشتمل أیًضا على تقییًما لمھارات المعیشة المستقلة واستعدادك لالنتقال لسن الرشد.   تحدیات قد تواجھھا.

یحتاج بعض الطالب لتقدیم ھذه المعلومة  بعد المدرسة الثانویة في مقابلة شخصیة. على التحدث مع شخًصا ما حول خططك
 باستخدام أشكال بدیلة لالتصال مثل الصور، ومقاطع الفیدیو و/أو تقنیة مساعدة.

نك عند مشاركتك في تقییم احتیاجات التنقل الخاصة بك، فإ یمكنك إجراء استبیان عبر اإلنترنت عن اھتماماتك ومھاراتك.
تساعدك استبیانات االھتمام المھني على   تبدأ في معرفة المزید عن نفسك وعن خیارات الكلیة أو العمل.

فھم أیًضا یقوموا بتحدید   فھم یركزون على اھتماماتك ومواھبك الفریدة. تحدید آمالك وأحالمك للمستقبل.
ونك تقوم بإدراج أھدافك المھنیة، فأنت ك  التحدیات التي قد تواجھھا كونك تستعد لالنتقال إلى سن الرشد.
تتطلب العدید من الوظائف التعلیم  بحاجة إلخبار الفریق عن أھداف التدریب والتعلیم الخاصة بك.

تتطلب بعض   في بعض األحیان یمكنك إكمال التدریب على الوظیفة.  والتدریب بعد إنھائك للمدرسة.
تتطلب  مل بأنك تمتلك المھارات للقیام بالعمل الذي تریده.الوظائف "شھادة"، وھي وثیقة تخبر أرباب الع

یجب أن یتم االحتفاظ بمعلومات التقییم في   بعض الوظائف شھادة البكالوریوس أو شھادة متقدمة.
 /ملف التنقل. (SOP)ملخص األداء 

(برنامج التعلیم الفردي) على ما یمكن  IEPیركز باقي أفراد   یخبر التقییم فریقك عن أھدافك لما بعد المدرسة الثانویة.
 للمدارس القیام بھ لمساعدتك على تحقیق أھدافك الغیر متصلة بحیاة ما بعد المدرسة الثانویة.

 كیف تسیر األمور في خطة التنقل الخاصة بك؟ .3

 ستشتمل خطة التنقل الخاصة بك على جزئین:

 IEPیجب علیك أنت وفریق . 5ھذه ھي أھدافك  ًدا.یدور الجزء األول حول ما تود القیام بھ عندما تكون راش -
 6(برنامج التعلیم الفردي) الخاص بك النظر إلى أھدافك كل عام.
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یجب أن تشتمل خطة  یطلق على تلك "أنشطة". یدور الجزء الثاني حول ما یجب علیك القیام بھ للوصول ألھدافك. -
 7على الوصول ألھدافك المستقبلیة. التنقل الخاصة بك على مجموعة منسقة من األنشطة لمساعدتك

 األھداف الجزء األول:

  یجب أن تشتمل خطة التنقل الخاصة بك على أھداف مستقبلیة طویلة المدى، أھداف ستحققھا بعد إنھائك للمدرسة الثانویة.
أشیاء مثل ما إذا كنت تخطط ستكون أھدافك المستقبلیة طویلة المدى   (ویطلق علیھا أیًضا أھداف ما بعد المدرسة الثانویة.)

 لاللتحاق بالكلیة أم ال، ونوع الكلیة و/أو برنامج (العمل) المھني الذي تخطط لحضوره، ونوع العمل الذي تخطط القیام بھ.

(برنامج التعلیم  IEPأھداف التوظیف، وأھداف التدریب والتعلیم، وإذا ما كان فریق  األھداف التي یجب إدراجھا تشمل:
 وافقًا، على أھداف المعیشة المستقلة الخاصة بك.الفردي) م

 األمثلة على أھداف ما بعد المدرسة الثانویة ھي:

 بعد المدرسة الثانویة، سأحصل على وظیفة لتدریس األطفال الصغار.  التوظیف:

على شھادة في  بعد المدرسة الثانویة، سأقوم بالتسجیل في الجامعة اإلقلیمیة الخاصة بي والحصول  التعلیم/التدریب:
 طفولة مبكرة.

 بعد المدرسة الثانویة، سأعیش بمفردي.  المعیشة المستقلة:

ھذه أشیاء  یمكنك إنھاء ھذه األشیاء في سنة واحدة أو أقل. یجب أن تكون لدیك أھداف (سنویة) قصیرة المدى أیًضا.
 ستساعدك على تحقیق أھدافك المستقبلیة طویلة المدى.

 ة:أمثلة لألھداف السنوی

 سأقوم بإتمام طلب وظیفة عبر اإلنترنت.

 سأقوم بإنشاء نموذج طلب وظیفة.

 سأقوم بإنشاء سیرة ذاتیة.
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 سأقوم بملء استمارة للكلیة.

 سأتقدم للحصول على مساعدة مالیة عبر اإلنترنت.

 سأكتب مقاالً حول خیار المھنة الخاصة بي كمدرس للروضة.

 سأقوم بتطویر میزانیة.

یجب أن یتم بناء أھدافك  یجب أن تكون أھدافك أشیاًء یمكن قیاسھا. ء جمیع أھدافك وفقًا الحتیاجاتك الخاصة.یجب أن یتم بنا
یجب أن تساعدك ھذه التقییمات على معرفة األشیاء التي تود القیام بھا، وما تبرع فیھ، ونوع العمل الذي قد  وفقًا للتقییمات.

 ترغب في القیام بھ.

 األنشطة :الثاني الجزء

یجب أن تشتمل خطة التنقل الخاصة بك على مجموعة منسقة من األنشطة لمساعدتك على تحقیق ھدفك لحیاة ما بعد المدرسة 
یجب أن تركز األنشطة الخاصة بك على زیادة مھارات المعیشة المستقلة واألكادیمیة الخاصة بك حتى  الثانویة الخاصة بك.

سة الثانویة إلى الكلیة، أو برنامج تدریب مھني، أو عمل، أو نشاط آخر لمرحلة ما بعد تتمكن من التنقل بسھولة من المدر
 8یجب أن تشتمل األنشطة الخاصة بك على تقییم مھني وظیفي. المدرسة الثانویة.

 قد تشتمل المجموعة المنسقة الخاصة بك على:

 خدمات تعلیمیة

 المھارات التي تحتاجھا لتحقیق األھداف طویلة المدى الخاصة بك.الخدمة التعلیمیة ھي فصل دراسي یساعدك على اكتساب 
على سبیل المثال، في حال أردت التعامل مع أجھزة الكمبیوتر، فإن الخدمة التعلیمیة الخاصة بك ستكون فصالً دراسیًا متعلقًا 

ستكون عبارة عن  أو، في حال أردت أن تكون طاھیًا، فإن الخدمة التعلیمیة الخاصة بك بأجھزة الكمبیوتر.
 9واجبات لمساعدتك على التعلم لقراءة وصفات.

 تجارب مجتمعیة
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سیساعدك مثال عن التجربة المجتمعیة على مقابلة   یمكن للتجارب المجتمعیة مساعدتك في مشاركتك في مجتمعك.
 10أشخاص في مجتمعك سیدعمونك في تحقیق أھدافك وفي المعیشة بشكل مستقل.

 لتوظیفاألھداف المتعلقة با

 یمكن لألھداف المتعلقة بالتوظیف المساعدة في إخبارك بخصوص الوظائف التي من الممكن أن تكون متاحة في منطقتك.
یمكن لألھداف المتعلقة بالتوظیف إخبارك أیًضا بما علیك للقیام بھ لتتأھل وتتحضر للتدریب، أو الكلیة، أو 

 11التوظیف المدعوم بعد المدرسة الثانویة.

 ذات صلةخدمات 

أمثلة على الخدمات  الخدمات ذات الصلة ھي خدمات بخالف التدریس لمساعدتك على تحقیق األھداف التعلیمیة الخاصة بك.
 ذات الصلة:

 معالجة النطق، -

 المعالجة الوظیفیة، -

 إرشاد مھني، -

 االنتقال لمواقع التدریب المھني أو مواقع المعیشة المستقلة، -

 على تعلم مھارات التأقلم المتعلقة بااللتحاق بالكلیة، أو العمل، و الخدمات االستشاریة لمساعدتك -

تساعدك خدمات العمل االجتماعي على التواصل مع الوكاالت التي یمكنھا مساعدتك على تحقیق  -
 12أھدافك طویلة المدى.

 مھارات المعیشة المستقلة
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في أنشطة مثل تحضیر یمكن لمھارات المعیشة المستقلة مساعدتك في حال كنت بحاجة للتدریب 
الوجبات، أو التسوق، أو وضع المیزانیة، أو صیانة المنزل، أو سداد الفواتیر، أو التزیّن، أو السفر في 

 13وسائل النقل العام.

 التقییم الوظیفي

في یساعدك التقییم   في حال كنت بحاجة لتطویر الھدف التوظیفي الخاص بك، یمكن أن یمنحك التقییم الوظیفي إرشاًدا.
 14موقف مشابھ لنوع العمل الذي تھتم بھ ویمنحك معلومات عملیة حول نقاط القوة والمھارات

 (برنامج التعلیم الفردي) الخاص بك IEPكیف تتحضر الجتماع  .4

إلیك بعض الطرق للمساھمة في عملیة   .(برنامج التعلیم الفردي) IEPیعد كالً من الطالب واآلباء جزًء ال یتجزأ من فریق 
 تخطیط التنقل:

a. قم بعمل قائمة و/أو برنامج 

(برنامج التعلیم الفردي)  IEPقبل اجتماع  .(برنامج التعلیم الفردي) IEPقم بعمل بحثك وكن مستعًدا قبل الذھاب الجتماع 
اصة بك الخاص بك، قد یكون من المفید لك أن تقوم بإدراج نقاط القوة، واالحتیاجات، واألحالم، والمخاوف، واألمنیات الخ

 .(برنامج التعلیم الفردي) IEPیمكن لھذا أن یساعدك في التحضیر لما تود مناقشتھ في اجتماع  لمستقبلك.

(برنامج التعلیم الفردي) حتى تتم  IEPیمكن أیًضا إنشاء برنامج وإحضار األسئلة المتعلقة بالتنقل التي لدیك الجتماع 
(برنامج التعلیم  IEPس/ناقل الحالة الخاص بك، وأعضاء آخرین من فریق (إن أمكن، قم بإجراء مناقشة مع مدر مناقشتھا.

في أوقات كثیرة، یكون من  (برنامج التعلیم الفردي) الرئیسي.) IEPالفردي) الخاص بك فیما یتعلق بھذه األسئلة قبل اجتماع 
ون قادًرا على الفھم الكامل یجب أن تك السھل الحصول على إجابات لتساؤالتك وستساعد في تسھیل عقد اجتماع مثمر.

 یُسمح لك بطرح األسئلة، أو إحضار صدیقًا أو شخًصا داعًما معك. 15.(برنامج التعلیم الفردي) IEPوالمشاركة في اجتماع 
، فسیتحتم على مدیریة التعلیم اتخاذ خطوات أخرى للتأكد من أن (برنامج التعلیم الفردي) IEPفي حال لم تحضر اجتماع 

 16واھتمامات تم أخذھا بعین االعتبار.تفضیالتك 

                                     

 
 .(v)(2)(a)300.43القسم   34الفیدریالیة التشریعات ؛ (c)(34)1401القسم  20المتحدة الوالیات قانون 13

 .(v)(2)(a)300.43القسم   34؛ التشریعات الفیدریالیة (c)(34)1401القسم  20قانون الوالیات المتحدة 14

 .(1)(b)300.321القسم  34الفیدرالیة التشریعات  15

 .(2)(b)300.321القسم  34التشریعات الفیدرالیة  16
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b.  المشاركة في تطویرIEP (برنامج التعلیم الفردي) 

إلجراء   .(برنامج التعلیم الفردي) IEPكما تمت مناقشتھ أعاله، قد تكون التقییمات مفیدة لتجمیع المعلومات لتطویر 
عاًما) الموافقة على ھذه التقییمات عن طریق  18التقییمات، یجب على ولي أمرك/والدك (أو أنت، في حال كنت فوق سن 

تقوم ھذه االستمارة بإدراج أدوات التقییم التي سیتم استخدامھا لجمع معلومات التقییم التي سیتم استخدامھا  توقیع استمارة.
یجب علیك أنت  ة.التعلیم/التدریب، والتوظیف، والمعیشة المستقل (برنامج التعلیم الفردي) في مناطق التنقل من: IEPلتطویر 

 وعائلتك طرح األسئلة حول أدوات التقییم تلك.

(برنامج  IEPطلب تطویر الخطة المقدمة/المحددة من الشخص للمساعدة في تحدید أھداف ما بعد المدرسة الثانویة، وأھداف 
ي التخطیط المحدد من الشخص یعن التعلیم الفردي) السنویة، وخدمات التنقل، واألنشطة التي من الممكن أن تكون مفیدة أیًضا.

یجب أن تتم كتابة الدعم   أن تطویر خطة التنقل الخاصة بك ستركز على ما الذي تود القیام بھ بعد المدرسة الثانویة.
 (برنامج التعلیم الفردي) الخاص بك. IEPوالخدمات المتفق علیھا لمساعدتك في الوصول إلى أھدافك المستقبلیة في 

 (DOR)إعادة التأھیل قسم  القسم الثاني:

 (قسم إعادة التأھیل) DORیمكن أن یشتمل تخطیط التنقل على ممثل من  .1

 .(برنامج التعلیم الفردي) IEP(قسم إعادة التأھیل) الجتماع  DORیمكن تقدیم طلب بأن تقوم مدیریة التعلیم بدعوة ممثل 
 17وموافقة والدیك.یجب أن تقدم الطلب مكتوبًا، ویجب أن یشتمل طلبك على موافقتك 

(قسم إعادة التأھیل) في اجتماع التنقل الخاص بك ألنھ یمكن لـ  DORإنھ لمن الھام أن یكون لدیك ممثل 
DOR  (قسم إعادة التأھیل) أن یقدم خدمات التنقل لمساعدتك على الوصول لھدف التوظیف الخاص

، في حال تمت لتعلیم الفردي)(برنامج ا IEP(قسم إعادة التأھیل) مطالب بحضور اجتماع  18DORبك.
 دعوتھ.

لتكون   (قسم إعادة التأھیل) مسؤول عن تحدید ما إذا كنت ستتمكن من استقبال خدمات التنقل المقدمة من قبلھم. DORإن 
) یسبب الضعف البدني أو العقلي الخاص بك عائقًا 1( إعادة التأھیل) أن یقرر ذلك:(قسم  DORمؤھالً، یجب على 

) یمكنك االستفادة فیما یتعلق بنتائج التوظیف من خدمات إعادة التأھیل المھنیة 2أساسیًا في التوظیف، (

                                     

 
 .(3)(b)300.321القسم  34التشریعات الفیدرالیة  17

 .(r)7149و  7028.6، أقسام 9 سجل قانون كالیفورنیا، اللقب 18
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) كما أنك بحاجة لخدمات إعادة التأھیل المھنیة للتحضیر لـ، أو الحصول على، أو 3الخاصة بھم، (
 19استعادة التوظیف.

(قسم إعادة التأھیل) غیر متوفًرا لحضور اجتماع التنقل الخاص بك، فما زال لك  DORال كان في ح
 (قسم إعادة التأھیل) للتحدید في حال ما ستكون مؤھالً. DORالحق في التقدیم للحصول خدمات 

 (قسم إعادة التأھیل)، یرجى االّطالع على: DORلمزید من المعلومات حول أھلیة 
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/540101.pdf 

(قسم إعادة التأھیل)  DOR(قسم إعادة التأھیل) أنك مؤھالً لخدماتھم، فیجب على  DORفي حال وجد 
ممكن أثناء تخطیط التنقل الخاص بك،  ) في أقرب وقتIPEتطویر خطة التوظیف الفردیة الخاصة بك (

(برنامج التعلیم  IEPلكن، على األقل، بحلول وقت مغادرتك للمدرسة ویجب أن یؤخذ في االعتبار 
 IEPالفردي) الخاصة بك وأن یتم تنسیقھ مع الخدمات، واألغراض، واألھداف الخاصة بك المحددة في 

 20(برنامج التعلیم الفردي) الخاص بك

 ؟(IPE)مور في خطة التوظیف الفردیة الخاصة بك كیف تسیر األ .2

 ستشتمل خطة التوظیف الفردیة الخاصة بك على جزئین:

 تحدید الھدف المھني الخاص بك؛ الجزء األول: -

(قسم إعادة  DORقم بتحدید وإدراج خدمات إعادة التأھیل المھنیة التي سیقدمھا  الجزء الثاني: -
 21التأھیل) من أجل مساعدتك على الوصول للھدف المھني الخاصة بك.

 تحدید الھدف المھني الخاص بك الجزء األول:

"سیتم توظیف الطالب بشكل شبھ  مثال لھدف مھني من الممكن أن یكون: ھدفك المھني ھو ھدف التوظیف الخاص بك.
 قانوني".

                                     

 
 7062، أقسام 9 سجل قانون كالیفورنیا ، اللقب 19

 .(2)(a)361.22؛ التشریعات الفیدرالیة القسم (a)7131.2، قسم 9 للقب.سجل قانون كالیفورنیا، ا 20

 .(2)و (1)(a)7131، القسم 9 سجل قانون كالیفورنیا، اللقب. 21

http://www.disabilityrightsca.org/pubs/540101.pdf
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 التأھیل المھني لمساعدتك على الوصول لألھداف المھنیة الخاصة بكقائمة بخدمات إعادة  :الثاني الجزء

دتك بمجرد أن تحدد ھدفك المھني في الجزء األول، فیجب على الجزء الثاني من خطة التوظیف الفردیة الخاصة بك أن تقوم بإدراج الخدمات لمساع
 على الوصول لذاك الھدف.

تمویل  أن تصبح مساعد محامي، فإن قائمة الخدمات من الممكن أن تكون:على سبیل المثال، في حال كان ھدفك المھني ھو 
 الرسوم الدراسیة الخاصة بمدرسة لتعلیم المساعدة القانونیة، والشھادة، والكتب واللوازم، ووسائل النقل من وإلى المدرسة.

ات التي تحتاجھا لتحقیق ھدف (خطة التوظیف الفردیة) الخاصة بك تحدد جمیع الخدم IPEإنھ لمن الھام التأكد من أن 
(قسم إعادة التأھیل) یكون  DOR(خطة توظیف فردیة)، فإن  IPEبمجرد حصولك  التوظیف الخاص بك.

(خطة التوظیف الفردیة) ودفع ثمنھا للفترة التي  IPEمسؤوالً عن توفیر خدمات التنقل المتفق علیھا في 
 22ھني).(إعادة التأھیل الم VRیشارك فیھا الفرد في برنامج 

 (قسم إعادة التأھیل)؟ DORما ھي البرامج التي ممكن أن تكون متاحة بالتعاون مع  .3

على توصیل طالب المدرسة الثانویة من ذوي االحتیاجات الخاصة بمركز إعادة  (TPP) یعمل برنامج مشاركة التنقل
مشاركة التنقل) الطالب في التغلب على برنامج ( TPPیساعد  والمساعدة في تنقالتھم للعمل. (DOR)التأھیل بكالیفورنیا 

(برنامج  TPP عوائق التوظیف، وقد تشمل المساعدة تطور مباشر للوظیفة، أو تدریب مھني، أو تعلیم ما بعد الثانویة.
(برنامج مشاركة  TPPمشاركة التنقل) غیر متوفر في جمیع المناطق؛ اتصل بمنطقتك مباشرةً لمعرفة ما إذا كان لدیھم 

 .DOR(برنامج مشاركة التنقل) من أجل الوصول إلى خدمات  TPPأیًضا، الطالب غیر مطالبین بالمشاركة في   التنقل).

بالتعاون مع مكتب مستشار الكلیات اإلقلیمیة  (DOR)ھي جزء من قسم إعادة التأھیل  (C2C)برامج مھنة الكلیة الثانیة 
سیتلقى الطالب التعلیمات والدعم   .(ID)بكالیفورنیا، لتطویر برامج التدریب المھني للطیران لألفراد ذوي اإلعاقات الذھنیة 

یر متوفرة في (مھنة الكلیة الثانیة) غ C2Cبرامج   بھدف تأمین التوظیف المتكامل التنافسي في نطاق مھنة من اختیارھم.
 یمكنك التواصل مع الكلیات اإلقلیمیة في منطقتك لمعرفة ما إذا كان لدیھم ھذا البرنامج.  جمیع المناطق الجامعیة اإلقلیمیة.

 توجد أربعة أنواع مختلفة لبرامج صالحیة العمل: تقدم برامج صالحیة العمل خدمات متعلقة بالتوظیف في إعداد مھني.

 (صالحیة العمل األولى) طالب المدرسة الثانویة بخدمات وتدریب مھني؛ Workability Iتزود  -

 (صالحیة العمل الثانیة) الطالب في برامج التوظیف اإلقلیمي وتعلیم الراشدین بتدریب مھني مباشر؛ Workability IIتزود  -

                                     

 
 (تم العثور علیھا في: 3للوالیة)، الصفحة  DOR(خطة  (2)(b)4.8، المرفق 2012للوالیة  DORخطة  22

Plan.html-State-http://www.rehab.cahwnet.gov/Public/DOR ؛ تشریعات قانون(
 .7149و 7131.2و 7028.6، األقسام 9 كالیفورنیا.

http://www.rehab.cahwnet.gov/Public/DOR-State-Plan.html
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ھنیة مثل التطویر المھني فصول دراسیة صالحیة العمل الثالثة) الطالب في الكلیات اإلقلیمیة بخدمات م( Workability IIIتزود  -
 للنجاح في الكلیة، من أجل تسھیل إنھاء شھادة لمدة سنتین، أو درجة، أو برنامج نقل؛ و

(صالحیة العمل الرابعة) الطالب في جامعات الدولة بخدمات مھنیة، مثل برامج التدریب واالستشارة  Workability IVتزود  -
 یم والخبرة العملیة.المھنیة، لسد الفجوة بین التعل

وفقًا لنوع برنامج صالحیة العمل الذي تھتم بھ، یجب علیك االتصال بمدیریة   ھذه البرامج لیست موجودة في جمیع المناطق.
 التعلیم، أو الكلیة اإلقلیمیة، أو جامعة الوالیة في منطقتك لمعرفة ما إذا كان لدیھم برنامج.

حول برنامج صالحیة العمل، اتصل بحقوق ذوي االحتیاجات الخاصة بكالیفورنیا للحصول على مزید من في حال كان لدیك خالف مع أو تساؤالت 
 المعلومات.

 (PETS)خدمات تنقل ما قبل التوظیف 

عاًما)  21إلى  16(قسم إعادة التأھیل) أن یقدم الخمسة أنشطة التالیة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة (من  DORیُطلب من 
) العمل 2)االستشارة الستكشاف الوظیفة، (1( المؤھلین أو القابلین للتأھیل للحصول على خدمات إعادة التأھیل:

) تدریب 4لتعلیمیة لما بعد المدرسة الثانویة () االستشارة المتعلقة بالفرص ا3القائم على فرص التعلم، (
 .23) تعلیمات الدفاع الذاتي5إعداد لبیئة العمل، و(

 المراكز اإلقلیمیة القسم الثالث:

 یجب أن تساعد المراكز اإلقلیمیة أیًضا عمالئھا في التنقل .4

في التنقل یعتبر بعض الشباب عمالء في المركز اإلقلیمي، ویجب على المركز اإلقلیمي مساعدتھم 
 الخاص بھم.

 قد یقدم المركز اإلقلیمي ما یلي من خدمات مھنیة ومعیشة مستقلة:

 التوظیف التنافسي، -

 إعداد التوظیف، -

 التوظیف الذاتي، -

                                     

 
 (b)733قانون الوالیات المتحدة القسم   23
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 التوظیف المدعم، -

 مراكز تطویر الراشدین أو البرامج النھاریة، -

 المعیشة المدعمة، و -

 24برنامج إدارة السلوك.  -

ال تلبي احتیاجاتك، فیمكن للمركز اإلقلیمي أن یطور برنامًجا مصمًما لیلبي في حال كانت ھذه البرامج 
 25احتیاجاتك.

 18ومع ذلك، فإن المركز اإلقلیمي ال یقدم بعًضا من الخدمات التي تم إدراجھا أعاله للطالب بین سن 
لكن توجد  26انویة.عاًما المؤھلین للتعلیم الخاص ولم یتلقوا دبلوم أو شھادة انتھاء من المدرسة الث 22و

 27استثناءات في القانون.

 المتاحة عبر اإلنترنت في: 22-18لمزید من المعلومات، شاھد صفحة حقائق بعنوان التعلیم الخاص بدالً من خدمات الراشدین للمستھلكین بین األعمار 
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F05001.pdf 

 ؟(IPP)كیف تسیر األمور في برنامج الخطة الفردیة  .5

، وھي وثیقة تذكر الخدمات (IPP)في حال كنت مستھلكاً في المركز اإلقلیمي، یجب أن یكون لدیك برنامج خطة فردیة 
(برنامج خطة فردیة) یلبي احتیاجاتك ویعكس  IPPز اإلقلیمي إنھ لمن الھام أن یطور المرك  والدعم الذي تحتاجھ وتفضلھ.

(برنامج الخطة الفردیة) الخاص بك خدمات المعیشة المستقلة والخدمات المھنیة لتشتمل  IPPسیحدد  خیاراتك وتفضیالتك.
 (برنامج الخطة الفردیة) الخاص بك. IPPعلى 

عندما یتم  وھذا ما یطلق علیھ التخطیط "المحدد من الشخص". (برنامج الخطة الفردیة) علیك. IPPیجب أن یركز اجتماع 
(برنامج الخطة الفردیة) الخاص بك العمل تجاه المستقبل الذي  IPPتركز الوظیفة علیك، فیجب على 

 28تریده لنفسك.

                                     

 
 .(b)4512القانون قسم  بشكل عامراجع المؤسسات في كالیفورینا  24

 .(b)4512القانون قسم  كالیفورینا في المؤسسات 25

 .4648.55القانون قسم  المؤسسات في كالیفورینا 26

 .(d)4648.55القانون قسم  المؤسسات في كالیفورینا 27

http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F05001.pdf
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لمزید من المعلومات المتعلقة بخدمات المركز اإلقلیمي، شاھد المنشور الملقب بالحقوق بموجب قانون 
خدمات المركز اإلقلیمي لألشخاص ذوي إعاقات النمو، المتاح عبر اإلنترنت على  ان:النترم
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 أسئلة أخرى :4القسم 

) من قسم إعادة التأھیل ومدیریة DORفي حال طلبت خدمة وقد ذكر كل من (ماذا یحدث  .6
 التعلیم أن الوكالة األخرى ھي التي یجب أن توفر الخدمة؟

، فیجب أن تدرجھا مدیریة التعلیم في تعلیميفي حال كانت الخدمة لھدف  یعتمد موفر الخدمة على الغرض من الخدمة.
في حال كانت الخدمة  لھدف مھني، فیجب على قسم إعادة التأھیل   تقوم بتمویل الخدمة.) وأن IEPبرنامج التعلیم الفردي (

DOR)) أن یدرجھا في برنامج التعلیم الفردي (IPE.ھذا الترتیب بداخل اتفاقیة بین الوكاالت بین  ) وأن یقوم بتمویل الخدمة
 قسم التعلیم في كالیفورنیا وقسم إعادة التأھیل في كالیفورنیا.

 ر االتفاق بین الوكاالت المثال التالي:یوف

یجب على مدیریة التعلیم  في حال احتاج طالب إلى معدات تقنیة مساعدة لمساعدة الطالب في المدرسة،
 ) الخاص بالطالب وتقوم بتوفیرھا.(IEPإدراج المعدات في برنامج التعلیم الفردي 

في حال احتاجت الطالبة معدات تقنیة مساعدة لمساعدتھا في الوصول إلى ھدفھا الوظیفي حیث أنھا 
) إدراج المعدات في برنامج التعلیم الفردي (DORتنتقل إلى عالم األعمال، یجب على قسم إعادة التأھیل 

)IPE.الخاص بالطالبة وتوفیره ( 

دماتك التعلیمیة حتى تتخرج من أو تغادر المدرسة مدیریة التعلیم مسئولة بشكل أساسي عن توفیر خ
یجب أن تتأكد مدیریة التعلیم أن كل طالب من ذوي اإلعاقة لدیھ تعلیم حكومي مجاني مناسب 29 الثانویة.

استنادًا للقانون، یجب على فریق برنامج التعلیم .30 ) الخاص بھ/بھاIEPوفقًا لبرنامج التعلیم الفردي (

                                                                                                                    

 
 .(a)4646القانون قسم  المؤسسات في كالیفورینا 28

 .56026.1 & (4)(c)56026؛ قانون والیة كالیفورنیا القسم 300.102القسم  34قانون الوالیات المتحدة األمریكیة  29

 .300.17القسم  34؛ التشریعات الفیدرالیة (9)1401القسم  20قانون الوالیات المتحدة  30
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بعین اإلعتبار خدمات التنقل لك، بدًء من عمر ال یتجاوز السادسة عشر. یجب  ) أن یأخذIEPالفردي (
 31توفیر ھذه الخدمات حتى تتخرج أو تغادر المدرسة الثانویة قبل عمر الثانیة والعشرین.

(قسم إعادة التأھیل)، یجب أن یبقى مسؤوالً عن توفیر ودفع  DORمھما یكن، وكاالت أخرى، مثل 
 یف لتعلیم حكومي مجاني مناسب لیكونوا طالب ذوي إعاقة مؤھلین.بعض أو جمیع التكال

الغرض من اتفاقات ما بین الوكاالت ھو التأكد من أن جمیع الوكاالت العامة مسؤولة عن توفیر الخدمات 
 DORفي حال كانت وكالة، مثل .32 التي تُعتبر أیًضا خدمات التعلیم الخاص، والقیام بكامل مسؤولیاتھم

(قسم إعادة التأھیل)، ال تفي بالتزامھا، یجب على المدرسة توفیر الخدمات المطلوبة، لكن لدیھا الحق 
 .33في طلب تعویض من الوكالة العامة

(خطة التوظیف  IPE(قسم إعادة التأھیل) أن یدفع من أجل خدمات التنقل الُمدرجة في  DORیجب على 
(قسم  DORعموًما، .34 (قسم إعادة التأھیل) DORبرنامج  الفردیة) الخاصة بك طالما أنك مشارًكا في

إعادة التأھیل) ھو وكالة مسؤولة عن توفیر خدمات إعادة التأھیل المھني لألفراد ذوي اإلعاقة ممن 
.35 یحتاجون ھذه الخدمات لإلعداد من أجل، أو تأمین، أو اإلحتفاظ بـ، أو إعادة اكتساب حصیلة توظیف

ادة التأھیل المھني على خدمات مثل المساعدة في تأمین التوظیف باستخدام یمكن أن تشتمل خدمات إع
التوظیف المدعم، أو التنقل إلى والمساعدة/الدعم من أجل التعلیم الجامعي، أو تدریب إضافي مطلوب 

 .لیلبي ھدف التوظیف

ة التوظیف الفردي)، الوكالة (خط IPE(برنامج التعلیم الفردي) أو في  IEPفي الختام، في حال تم إدراج الخدمة في 
مھما یكن، في حال تحدید الخدمات كاحتیاج، یمكن لمدیریة  المسئولة الُمعرفة في المستند یجب أن تدفع من أجل الخدمات.

 التعلیم تمویل الخدمات وطلب تعویض من قسم إعادة التأھیل في حال كانت الخدمات مطلوبة إلضافة ھدف مھني.

                                     

 
؛ قانون والیة (b)300.320القسم  34درالیة ؛ التشریعات الفی(VIII)(i)(A)(1)(d)1414القسم  20قانون الوالیات المتحدة  31

 .(4)(c)56026كالیفورنیا القسم 

 .(i)(B)(12)(a)1412القسم  20قانون الوالیات المتحدة  32

 .(ii)(B)(12)(a)1412القسم  20قانون الوالیات المتحدة  33

   .(r)7149و  7028.6، أقسام9 سجالت قانون كالیفورینا، اللقب 34

 .7149، أقسام 9 كالیفورینا، اللقبسجالت قانون  35
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 وافق على خطة التنقل المقدمة لي من مدیریة التعلیم؟ماذا یحدث في حال لم أ .7

في حال لم تتفق أنت ومدیریة التعلیم حول ما یجب أن یحدث في خطة التنقل الخاصة بك، قد تقوم برفع دعوى اإلجراءات 
القانونیة في حال قررت رفع دعوى اإلجراءات القانونیة، یجب علیك رفع دعوى اإلجراءات  قانونیة وطلب جلسة استماع.

الخاصة بك بالتعاون مع مكتب جلسات االستماع اإلداریة خالل عامین من تاریخ معرفتك (أو كان لدیك سبب لمعرفة) 
للمعلومات أو المساعدة بخصوص دعاوي اإلجراءات القانونیة، قد تتواصل مع حقوق   بالحقائق من أجل الدعوى الخاصة بك.
 .1-800-776-5746لى الرقم ذوي االحتیاجات الخاصة بكالیفورنیا ع

 ماذا یحدث في حال لم توفر مدیریة التعلیم الخدمات التي اتفقنا علیھا في خطة التنقل؟ .8

(قسم التعلیم بكالیفورنیا) في حال لم توفر مدیریة التعلیم الخدمات التي  CDEلدیك الحق في رفع دعوى إلزام بالتعاون مع 
في حال قررت رفع دعوى إلزام یجب أن تقوم بذلك خالل سنة واحدة من تاریخ   وافقت علیھا في خطة التنقل الخاصة بك.
 توقف مدیریة التعلیم عن تقدیم الخدمات.

یمكنك العثور على المزید من المعلومات الخاصة باإلجراءات القانونیة واجراءات الدعوى في حقوق 
 التعلیم الخاص وبیان المسؤولیات، متوفران عبر اإلنترنت على:

http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch12.pdf  

 ماذا یحدث في حال تغاضى قسم إعادة التأھیل عن خدمة؟ .9

(قسم إعادة التأھیل)  DOR(قسم إعادة التأھیل) عن خدمة، یمكنك محاولة حل القضیة مع مستشار  DORفي حال تغاضى 
من حل المشكلة مع المستشار أو المشرف الخاص بك، قد تطالب  في حال لم تتمكن الخاص بك والمشرف الخاصة بھ أو بھا.
(قسم إعادة التأھیل)  DORمھما یكن، لیس علیك المحاولة وحل قضیتك مع مستشار  رئیس المدیریة بإجراء مراجعة إداریة.

اتخاذ القرار الذي  یجب المطالبة بمراجعة إداریة خالل سنة واحدة من الخاص بك و أو مشرف قبل مطالبتك بمراجعة إداریة.
 بموجبھ ال توافق.

 

علیك أن تجعل ھذا  في حال لم تكن راضیًا عن المراجعة اإلداریة، قد تطالب بالوساطة و/أو جلسة استماع عادلة. 
لیس علیك المطالبة بمراجعة إداریة قبل التقدیم من أجل وساطة .36 یوًما من قرار المراجعة اإلداریة 30الطلب كتابیًا وخالل 

یمكنك المطالبة بوساطة و/أو جلسة استماع عادلة خالل سنة واحدة من اتخاذ القرار الذي بموجبھ   و/أو جلسة استماع عادلة.
(قسم إعادة التأھیل) الخاص بك و أو مشرف   DORمھما یكن، قد یكون من المفید لك مناقشة مخاوفك مع مستشار  ال توافق.

                                     

 
 .(f)7353، أقسام 9 سجالت قانون كالیفورینا، اللقب 36
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) التي تم مناقشتھا أعاله قبل المطالبة بجلسة DORاإلداریة الخاصة بقسم إعادة التأھیل ( أوالً، باإلضافة إلى عملیة المراجعة
 یمكن حل العدید من المشكالت محلیًا، وبشكل غیر رسمي وبسرعة أكبر. استماع عادلة.

عمیل (قسم إعادة التأھیل)، قد تتصل ببرنامج مساعدة ال DORللحصول على المعلومات أو المساعدة بخصوص خدمات 
(CAP).  برنامج CAP متوفر لمساعدتك على إدراك حقوقك ومسؤولیاتك بما یتضمن حقوق الخدمات الخاصة بك من
DOR .(قسم إعادة التأھیل)  قد یتمكن محاموCAP  (برنامج مساعدة العمیل) من مساعدتك على حل مشاكلك

(قسم إعادة التأھیل) الخاص بك أوالمساعدة والدفاع نیابة عنك فیما یتعلق بالخدمات  DORمع مستشار 
.37 المھنیة أثناء متابعة الحلول القانونیة، أو اإلداریة، أوحلول أخرى مناسبة للتأكید على حمایة حقوقك

خاصة (برنامج مساعدة العمیل) یرجى االتصال بحقوق ذوي االحتیاجات ال CAPلتتواصل مع محامي 
 .1-800-776-5746بكالیفورنیا على الرقم 

 ماذا یحدث في حال لم أوافق على قرار المركز اإلقلیمي المتعلق بالخدمة؟ .10

في حال كنت تستقبل خدمة وأنت ال توافق على قرار المركز اإلقلیمي لتغییر أو إنھاء تلك الخدمة، علیك المطالبة بجلسة 
بطریقة أخرى، أي استئناف أو طلب جلسة استماع یجب التقدم  ل مالحظة بدء العمل.أیام من استقبا 10استماع عادلة خالل 

للحصول على معلومات حول كیفیة استئناف قرارات المركز اإلقلیمي، یرجى  یوًما من تاریخ المالحظة. 30بھ خالل 
رمان، الذي یمكنك العثور علیھ اإلطالع على الفصل الثاني عشر من المنشور الخاص بك الملقب بالحقوق بموجب قانون النت

 http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdfعلى 

 ؟4731ما ھي دعوى القسم  .11

ھذا یعني أنھ في حالة انتھاك  انتھاك النظام.في حال مخالفة المركز اإلقلیمي للقانون أو  4731یمكنك التقدم بدعوى القسم 
یمكنك التقدم بدعوى القسم   ھو اإلجراء القانوني المناسب. 4731حقوقك أو التغاضي عنھا، قد یكون التقدم بدعوى القسم 

ت في ") أو عدم تأكدھم من حصولك على الخدماALJفي حال لم یتبع المركز اإلقلیمي قرار قاضي القانون اإلداري (" 4731
IPP .(خطة البرنامج الفردي) الخاصة بك 

ال یمكنك رفع دعوى لحل نزاع بخصوص كمیة الخدمات التي  لیست كاستئناف جلسة استماع عادلة. 4731دعوى القسم 
فقط في حال خالف  4731تستخدم دعوى القسم  (خطة البرنامج الفردي) الخاصة بك. IPPتحصل علیھا أو أنواع الدعم في 

 قلیمي، أو مركز التطویر، أو موفر الخدمة القانون أو انتھك النظام.المركز اإل

(خطة البرنامج الفردي)  IPPأنھم ال یوفروا الخدمات في  على سبیل المثال، یخالف المركز اإلقلیمي القانون في حال:
ضد مركز إقلیمي، أو  4731 یمكنك رفع دعوى القسم قاضي القانون اإلداري. ALJالخاصة بك، أو أنھم ال یفعلوا ما یقرره 

مركز تطویري أو مقدم الخدمة (مثل تسھیالت العنایة بالمجتمع، أو برامج الیوم، أو أي خدمات تنقل ُمستأجرة بواسطة المركز 

                                     

 
 .732، القسم 29راجع قانون الوالیات المتحدة  37
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للحصول على المزید من المعلومات  .للتقدم بالدعوى الخاصة بك، اكتب إلى مدیر المركز اإلقلیمي الخاص بك.38 اإلقلیمي)
 ، یرجى اإلطالع على الفصل الثاني عشر من دلیل الحقوق بموجب قانون النترمان.4731التقدم بدعوى القسم  عن كیفیة

 )؟OCRAما ھو مكتب الدفاع عن حقوق العمالء ( .12

في حال رغبت في طرح أسئلة أو احتجت مساعدة بالتعاون مع خدمات المركز األقلیمي الخاص بك، یمكنك اإلتصال بمكتب 
) مساعدتك في إدراك الحقوق OCRAیمكن لمكتب الدفاع عن حقوق العمالء ( ).OCRAحقوق العمالء (الدفاع عن 

یمكن  والمسئوولیات الخاصة بك بما في ذلك الحصول على حقك في الخدمات من المركز اإلقلیمي أو أي برامج أخرى.
المشكالت الخاصة بك من خالل القیام ) مساعدتك في حل OCRAللمحامین التابعین لمكتب الدفاع عن حقوق العمالء (

للتعاقد مع مكتب الدفاع  بإجراءات قانونیة، أو إداریة، أو أي حلول أخرى مناسبة لضمان الحفاظ على الحقوق الخاصة بك.
 .1-800-390-7032)، اتصل على رقم OCRAعن حقوق العمالء (

 موارد مفیدة .13

المدرسة حتى  ) الخاصة "باإلنتقال:CalSTATیب والمساعدة التقنیة (الرابط التالي خاص بموارد خدمات كالیفورنیا للتدر
 سن الرشد".

http://www.calstat.org/transitionmessages.html 

 الرابط التالي خاص بموارد إتحاد كالیفورنیا اإلنتقالیة المتعلقة باإلنتقال.

http://www.catransitionalliance.org/resources/ 

في حال رغبت في طرح أسئلة، یمكنك التواصل مع كالیفورنیا لحقوق ذوي اإلحتیاجات الخاصة على 
 .1-800-776-5746رقم 

یان التالي حول منشوراتنا وأطلعنا على أدائنا! [شارك في نتطلع إلى سماع ردك! یُرجى استكمال االستب
أو أكمل استمارة  5746-776-800االستبیان]. للحصول على المساعدة القانونیة، اتصل على الرقم 

 .طلب المساعدة

(كالیفورنیا الشمالیة)؛ وعلى  5800-504-916لجمیع األغراض األخرى، اتصل على الرقم 
یفورنیا الجنوبیة)(كال 8000-213-213الرقم   

                                     

 
38Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4731(b).  

http://www.calstat.org/transitionmessages.html
http://www.catransitionalliance.org/resources/
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(حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة بكالیفورنیا) تمویالً من  Disability Rights Californiaیتلقى 
مصادر مختلفة، لالطالع على القائمة الكاملة للممولین، انتقل إلى 

http://www.disabilityrightsca.org/ 
Documents/ListofGrantsAndContracts.html. 
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