
 
 
 
 
 

 
 

 السادة أولیاء األمور/األوصیاء، 
 

 Anchorageبینما نواجھ أوقاتًا غیر مسبوقة ونسعى إلى حلول لتلبیة احتیاجات الطالب أثناء ھذه األزمة الصحیة الوطنیة، نرغب في طمأنتكم بأن 
School District   (المنطقة التعلیمیة في أنكوراج) ال تزال ملتزمة بضمان إمكانیة وصول الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة إلى برنامج

 Individual Educationالمدرسة التعلیمي. وفیما تُخطط المنطقة التعلیمیة وتُطبِّق وسائل الدعم والتعلیم التكمیلیَّین، یشمل ذلك الطالب الذین لدیھم 
Program in English )IEP,  وإننا نود مشاركة 504برنامج تعلیم فردي) فضالً عن أولئك الطالب الذین یتلقّون الخدمات بموجب القسم .

 ا لھذه الغایة. المعلومات بخصوص ھذه الخدمات تحقیقً 
 

 504واجتماعات  IEPاجتماعات 
أو الھاتف. سیتواصل طاقم العمل معكم لتحدید أفضل وسیلة تواصل ألجل االجتماع  Zoomعبر برنامج  504واجتماعات  IEPستُعقد كل اجتماعات 

 بشأن خدمات الطالب المسؤول منكم.
 

 نموذج التعلم عن بُعد عبر اإلنترنت 
بر اإلنترنت تعلیًما بناًء على االحتیاجات الحالیة للطالب المسؤول منكم. وقد یتلقّى الطالب تعلیًما عبر اإلنترنت أو افتراضی�ا،  سیوفر نموذج التعلم ع

ثناء ومكالمات ھاتفیة تعلیمیة، وأنشطة تعلیمیة أخرى قائمة على المنھج الدراسي، فضالً عن تعلیم خاص وخدمات ذات صلة، یمكن الوصول إلیھا أ
 الخاص بالطالب المسؤول منكم. IEPرة التعلم عن بُعد المخصصة من المنطقة التعلیمیة بناًء على فت

 
ات  بصفتك ولي األمر/الوصي، فإنك توافق على تلقِّي الطالب المسؤول منك التعلیم في جلسات جماعیة مع طالب آخرین من خالل المشاركة في جلس

 إلى ذلك، فإنك توافق أیًضا على الحفاظ على سریة كل معلومات الطالب التي قد تتعرف علیھا أثناء  التعلیم الخاص الجماعیة عن بُعد. وإضافةً 
ب الجلسات. إذا لم ترغب في مشاركة طفلك بھذا األسلوب بسبب مخاوف مرتبطة بالسریة، فنرجو التواصل مع معلم التعلیم الخاص المعني بالطال

 المسؤول منك.
 

 ، بما في ذلك الخدمات ذات الصلة IEPخدمات 
سیتواصل معك الفریق المعني بالطالب المسؤول منكم ھذا األسبوع أو بدایة األسبوع التالي التخاذ قرارات حول الخدمات  ●

 التي سیتم تقدیمھا إلى الطالب المسؤول منكم أثناء فترة التعلم عن بُعد ھذه.
ل األھداف والغایات، والوقت الذي تستغرقھ، وأي طریقة (طرق) تعلیمیة ھي أثناء ھذا االجتماع، سیقرر الفریق كیفیة تناو ●

 األنسب. 
 ستستلم إشعاًرا كتابی�ا مسبقًا بعد انعقاد االجتماع.  ●
أمًرا ضروری�ا، فنرجو منكم التواصل مع الفریق الخاص بكم. وإننا  IEPإذا كنتم تعتقدون أن انعقاد اجتماع بخصوص  ●

 (إدارة التعلیم الخاص) للدعم، إذا لزم األمر. Special Education Administrationنرحب بتواصلكم مع 
الحالي الخاص بالطالب المسؤول منكم بمجرد إعادة فتح مبنى  IEPستُستأنف جمیع الخدمات كما ھي محددة في  ●

 المدرسة.
 

 Specialفي حالة الحاجة إلى مزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع الفریق المدرسي المعني بك أو مجدًدا، نود دعم طالبنا وأسرنا. 
Education Department ) 4236-742(إدارة التعلیم الخاص) على الرقم .( 

 
 مع أطیب التحیات، 

Special Education Administration 
Anchorage School District 


