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اختيار مدرسة في منطقة
 DPSالتعليمية
تفخر مدارس دنفر العامة بما توفره لألسر من
خيارات المدارس .ونحن نؤمن ح ًقا بأن هناك
مدرسة في مدارسنا تناسب كل طفل .فيما يلي بعض
األمور التي ينبغي وضعها في االعتبار عند البدء
في البحث عن مدرسة.
ً
أول ،ألق نظرة جيدة على المدارس التابعة للحي
السكني الذي تقطن فيه .يضمن التالميذ من مرحلة
رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر مقعداً في
المدرسة التي تقع في حيهم السكني أو ضمن نطاق
حدوده .يمكنك أن تحدد مدرسة الحي السكني الذي
تقطن فيه عن طريق إدخال عنوانك على الموقع
اإللكتروني .schoolfinder.dpsk12.org
إذا كنت مهت ًما بإلحاق طفلك بمدرسة أخرى غير
المدرسة الملتحق بها حاليا ،فهناك عدة سبل
يمكنك من خاللها استكشاف خياراتك:
■يشتمل دليل االلتحاق بالمدرسة هذا على
معلومات عن كل مدرسة ابتدائية تابعة لمنطقة
 DPSالتعليمية بما في ذلك البرامج ومعلومات
التواصل والمزيد من المعلومات األخرى.
لمساعدتك على تنظيم عملية البحث ،فإن
المدارس تنقسم إلى خمس مناطق عامة في المدينة.
■تفضل بزيارة .schoolfinder.dpsk12.org
يمكنك البحث عن المدارس حسب العنوان أو
البرامج أو الترتيب األبجدي.
■تواصل مع المدارس التي تستهويك .ليس هناك ما
هو أفضل من التحدث مباشرة مع إدارة المدارس
وطرح أسئلة عن برانمج المدرسة وثقافتها .اتصل
بالمدارس فرادى للحصول على المزيد من المعلومات.
بمجرد أن تحدد المدارس التي تنال اهتمامك ،تكون مستعداً
للمشاركة في عملية اختيار المدرسة ()SchoolChoice
وهو نظامنا الموحد لاللتحاق بالمدارس .ستفتح عملية
اختيار المدرسة ( )SchoolChoiceالقادمة في الفترة من
 14يناير إلى  15فبراير  .2022انظر الصفحة  4للمزيد
من المعلومات.

أنواع المدارس
مدارس تديرها المنطقة التعليمية

تعمل وتخضع لإلشراف والدعم من قبل مدارس DPS

ومجلس التعليم الخاص بها.

■بعض المدارس التي تديرها المنطقة التعليمية هي مدارس
معنية باالبتكار ،منحها مجلس التعليم في مدارس DPS
وقسم التعليم في والية كولورادو وضعا خاصا يعطيها
مرونة أكثر في البرامج التعليمية والتوظيف والجداول
والميزانيات لتفي باحتياجات التالميذ على أفضل وجه.
■تشتمل المدارس التي تديرها المنطقة التعليمية على
برامج أو مدارس متخصصة تركز على نمط معين من
احتياجات التعلم أو التعليم ،أو تخدم تالميذ يجمعهم مجال
اهتمام مشترك ،وقد توفر خدمة المواصالت للتالميذ
الذين يعيشون خارج حي المدرسة السكني .تشتمل هذه
المدارس على برامج مونتيسوري ،وبرامج التالميذ
الموهوبين والمتفوقين للغاية ،والمدارس أو البرامج
ثنائية اللغة.

المدارس العامة المستقلة (تشارتر)

مدارس عامة تعمل بشكل مستقل وتديرها مجالس
إدارة مستقلة.
■تقع جميع المدارس العامة المستقلة تحت مسؤولية مجلس
التعليم في منطقة  DPSوتعمل بموجب نفس معايير
األداء األكاديمي الخاصة بالمدارس التي تدار من
قبل المنطقة التعليمية.
■تتمتع المدارس العامة المستقلة بمرونة في تصميم
برامجها التعليمية والسياسات المدرسية.
■تلتزم كل المدارس العامة المستقلة بتقديم الخدمة
للتالميذ ضمن المنطقة التعليمية بالتساوي .بعض
المدارس العامة المستقلة تخدم حدود حي سكني أو
تعطي األولوية للتالميذ الذين يعيشون في منطقة معنية.

مدارس المسارات
■مدارس المسارات قد تكون خاضعة إلدارة المنطقة
التعليمية أو تكون مدارس عامة مستقلة .توفر مدارس
المسارات سبل دعم أكاديمي مكثفة تقود التالميذ للحصول
على شهادة معينة أو تربطهم بفرص لما بعد المرحلة
الثانوية .معظم مدارس المسارات تتيح للتالميذ
فرصة أن يحصلوا كل عام على ساعات معتمدة
إضافية أكبر من البرامج التقليدية.
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عملية التسجيل واختيار المدرسة
الموقع اإللكتروني:
الهاتف720-423-3493 :

SchoolChoice.dpsk12.org

تؤمن مدارس  DPSبوجوب إتاحة فرص متساوية لجميع الطالب لاللتحاق
بمدراسهم المفضلة بغض النظر عن خلفيتهم أو مكان سكنهم في دنفر .ونضمن
للطالب الجدد االلتحاق بمدرسة الحي السكني الذي يعيش فيه أو منطقة االلتحاق
التي يسكن فيها .لكن يحق ألي طالب يرغب في أو يحتاج أن يلتحق بمدرسة
مختلفة في السنة التالية أن يشارك في عملية اختيار المدرسة (،)SchoolChoice
نظام التسجيل على اإلنترنت المعمول به في DPS؟ .االلتحاق لطالب مرحلة
التعليم المبكر في  DPSغير مضمون؛ ويتعين على األسر التقديم كل سنة.

العثور على مدارس في الحي السكني
إذا كنت من المقيمين في مدينة دنفر ولم تلتحق بمدرسة أخرى غير الموجودة في
حيك السكني وتحتاج أن تسجل ابنك للعام الدراسي الحالي ،فيمكنك أن تسجل
مباشر ًة في المدرسة التي تخدم الحي السكني الذي تعيش فيه .يمكنك زيارة
 schoolfinder.dpsk12.orgلتحديد مدرسة حيك السكني .للتسجيل ،اتصل بمكتب
إدارة المدرسة مباشر ًة من أجل الحصول على تواريخ التسجيل والوثائق المطلوبة.
ُتقدم الخدمات في بعض أجزاء مدينة دنفر حسب مناطق التسجيل ،أو المنطقة
الجغرافية حيث يضمن الطالب مقع ًدا في واحدة من عدة مدارس ،وليس
مدرسة محددة .إذا كنت اقد انتقلت مؤخراً وتعيش في دنفر في منطقة التحاق أو
ترغب في االلتحاق بمدرسة غير مدرسة الحي الذي تسكن فيه للعام الدراسي
الحالي ،يرجى استكمال الطلب من خالل إنشاء حساب وتسجيل الدخول على
.dps.schoolmint.net/signin

عملية اختيار المدرسة ()SchoolChoice
إذا كنت ترغب في إلحاق الطالب بمدرسة غير مدرسة الحي (أو المدرسة التي يدرس
فيها حالياً) في العام الدراسي التالي ،يمكنك االشتراك في عملية .SchoolChoice
خالل فترة اختيار المدارس  ،SchoolChoiceتقدم األسرة طلب تقديم واحد لكل طالب
وترتب فيه المدارس بحسب األفضلية .بعد ذلك تقوم مدارس  DPSبتوفيق الطالب
مع المدارس استنا ًدا إلى هذه التفضيالت ،باإلضافة إلى أولويات القبول في المدرسة
والمقاعد المتوفرة .صمم نظامنا ليزيد عدد الطالب الملتحقين بالمدارس األكثر تفضيالً
بالنسبة لهم.
ستجري الجولة  1من عملية اختيار المدارس للعام الدراسي  2023-2022في
الفترة من  14يناير حتى  15فبراير  .2022يمكنك إنشاء حساب والتقدم بطلب على
 dps.schoolmint.net/signinفي أي وقت خالل فترة التقدم بالطلبات.
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كيفية المشاركة
ابحث عن أفضل
مدرسة لطفلك

■استخدم الباحث عن المدرسة
( )School Finderوالذي
يمتاز بسهولة االستخدام على
األجهزة المحمولة على

schoolfinder.dpsk12.org

■اقرأ دليل االلتحاق
■تواصل مع المدارس
تقدم لاللتحاق من
خالل تسليم استمارة اختيار
المدرسة على اإلنترنت

■أنشيء حسابا على

dps.schoolmint.net/signin

■سجّ ل الدخول ورتب تفضيالتك
حينما يفتح باب تقديم االستمارات
في الفترة من  14يناير إلى 15
فبراير .2022
■سلّم طلبك في الفترة بين  14يناير
إلى  15فبراير قبل الساعة  4عصرً ا.

التسجيل

لاللتحاق بمدرستك

■تعرف على نتائج القبول في
أواخر شهر مارس 2022
■اتصل بالمدرسة للتسجيل للعام
الدراسي 2023-2022

التواريخ الرئيسية
لعملية اختيار المدرسة
 14يناير 2022
فتح الجولة األولى من تقديم
طلبات اختيار المدرسة
 15فبراير 2022
آخر موعد لتقديم طلبات اختيار
المدرسة قبل الساعة  4عصرً ا

أواخر مارس
يتم إخطار العائالت بالمدارس
التي تم قبول أبنائهم بها
2022

أوائل إبريل
فتح التسجيل للجولة  2من
عملية اختيار المدارس
2022
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البرامج المدرسية
برنامج التقدم عن طريق التحديد الفردي ( )AVIDهو نظام تحضير للكلية من رياض األطفال وحتى
الصف الثاني عشر حيث يتم وضع الطالب  -السيما المنتمين إلى مجموعات عادة ما تكون ممثلة تمثيالً
منخفضا ً في برامج التعليم العالي  -على مسار االلتحاق بالجامعة .كإحدى االستراتيجيات الرئيسية في سد
فجوة الفرص ،تتم محاسبة طالب برنامج  AVIDوف ًقا ألعلى المعايير كما يحظون بدعم أكاديمي واجتماعي
ليخرجوا أفضل ما لديهم من طاقات .يجهز  AVIDالطالب لتحقيق النجاح بعد المرحلة الثانوية عن طريق
تزويدهم بالمهارات الالزمة والمعايير األكاديمية والمعارف الجامعية بحيث يشعروا أنهم قادرين على
تحمل المسؤولية في رحلة تعلمهم.
تساعد فصول المستوى المتقدم ( )APطالب المرحلة الثانوية في االستعداد للجامعة في تجربة صارمة
شبيهة بتجربة الكلية .برنامج  APهو منهج دراسي يضعه مجلس الكلية ( )College Boardويوفر
مقررات دراسية قياسية يٌعترف بها بوجه عام بأنها تكافئ مقررات جامعية .التالميذ الذين يحصلون على
درجات مؤهلة في اختبار  APالوطني قد يحصلوا على درجات معتمدة ويلتحقوا بمستوى متقدم في الكليات
والجامعات المشاركة ،مما يساعدهم على توفير الوقت والمال خالل سنوات الدراسة بالكلية.
فرق تدريب ضباط االحتياط الصغار ( )JROTCبرنامج محفز لتالميذ المدارس الثانوية يُدرّ س التنمية
الشخصية والنجاح التالميذ والصحة والوقاية والقيادة والتنوع .باإلضافة إلى تعزيز روح المواطنة ،يجهز
برنامج  JROTCالتالميذ لخيارات ما بعد المرحلة الثانوية بما في ذلك الكلية والحياة المهنية .من خالل
برامج يديرها التالميذ العسكريين والمنافسات بين الفرق ،يتعلم التالميذ مهارات احترافية قيمة مثل القيادة
والعمل الجماعي وتنظيم الوقت واالنضباط الذاتي والتواصل.
برامج الفنون في مدارس  DPSتجسد استكشاف الفنون األكاديمية (الفنون المرئية والمسرح والرقص
والموسيقى) وتوفر فرصا ً لمشاركة الطالب والتعبير الذاتي والتطور اإلدراكي .للبحث عن برامج الفنون
المقدمة في كل مدرسة ،يرجى التفضل بزيارة الموقع اإللكتروني .arts.dpsk12.org/school-locator
تسريع دراسة الطالب من خالل االلتحاق المتزامن ( )ASCENTهو برنامج يرتكز على قانون يتيح
لمدارس دنفر العامة  DPSدفع رسوم الكلية والمصاريف وتكلفة الكتب الدراسية لمدة عام دراسي كامل
واحد (الخريف والربيع) في إحدى الكليات للطالب المشاركين فيه .يتمثل الغرض من  ASCENTالذي
سن قانونا ً في  2009كملحق مضا ٍ
ف إلى برنامج االلتحاق المتزامن في تحسين البرامج األكاديمية وتهيئة
مسار للطالب في عملية التسجيل في المواد الجامعية وتحصيل ساعات جامعية أثناء الدراسة في المرحلة
الثانوية .يمكن للتالميذ المؤهلين التسجيل في واحدة من الكليات الفنية أو المجتمعية العديدة المشاركة
في البرنامج .يحظى طالب  ASCENTبآليات دعم متكاملة بما في ذلك الدعم األكاديمي والوجداني/
االجتماعي والمالي طوال عامهم األول بأكمله في الكلية.
التعليم المختلط يجمع بين الوسائط الرقمية على اإلنترنت وطرق الفصول الدراسية التقليدية.
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المهن والتعليم الفني ( ،)CTEوالمعروف سابقا ً باسم  CareerConnectوهو برنامج للنجاح في الحياة
المهنية والجامعية يوفر للطالب دراسة مواد متعلقة بالحياة المهنية في مستويات عديدة بدءًا من المواد
التمهيدية وحتى المواد التي توفر فرصا ً الكتساب وحدات دراسة جامعية أو شهادات عملية .من خالل
مواد ممتعة ،عملية وقائمة على المشروعات ،يكتسب الطالب مهارات احترافية ويتمكنون من إيجاد
الحلول .لمزيد من المعلومات عن برامج  CTEوالمسارات المتاحة في كل مدرسة ،يرجى زيارة:
.collegeandcareer.dpsk12.org
التطوير المهني ،المعروف مسبقا ً باسم  CareerConnectهو برنامج للنجاح في الحياة المهنية والجامعية
مصم ليعطي الطالب فرصة التعرف على الخيارات المهنية الكثيرة بينما يكتسبون المزيد عن شغفهم
واهتماماتهم .يتم ربط الطالب بالشركات ومؤسسات التعليم العالي والمنظمات غير الهادفة للربح ليكتسبوا
خبرات تعلم عملية مثل زيارة للمواقع وبرامج تدريبية وإشراف فردي وغير ذلك المزيد .باإلضافة إلى
التطبيق المستمر لبرامج التعلم العملية ،يدعم فريق التطوير المهني الطالب من خالل محادثات مهنية
مفيدة التخاذ قرارات مستنيرة تدعم أهدافهم المهنية .لمزيد من المعلومات عن برامج التطوير المهني
والمسارات المتاحة في كل مدرسة ،يرجى زيارة.collegeandcareer.dpsk12.org :
التعلم المستند على الكفاءات يتيح للطالب المرونة في المضي قدما في رحلتهم التعليمية بينما يظهرون
إتقان المحتوى األكاديمي بغض النظر عن وقت التعلم أو مكانه أو إيقاعه.
التسجيل المتزامن والتسجيل الثنائي يسمح للطالب بالتسجيل في مواد جامعية واكتساب وحدات دراسية
في المدرسة الثانوية والجامعة في وقت واحد .هذا التسجيل المتزامن لطالب مؤهل في إحدى المدارس
الثانوية للمنطقة التعليمية يشمل مادة دراسية أو أكثر في مرحلة ما بعد الثانوية في مادة أكاديمية أو مهنية
أو تعليم فني في إحدى مؤسسات التعليم العالي .يتعرف الطالب على التحديات األكاديمية في المرحلة
الجامعية أثناء تواجدهم في بيئة المدرسة الثانوية الداعمة أو في حرم الكلية .يتوفر برنامج االلتحاق
المتزامن/الثنائي في كل مدارس  DPSالثانوية و بعض المدارس المستقلة العامة .تستند المشاركة في
االلتحاق المتزامن إلى استعداد الطالب للكلية باإلضافة للخطة الوظيفية واألكاديمية الفردية للتالميذ
( - )ICAPأحد شروط التخرج لدفعات  2021وما بعدها  -والتي يضعها التالميذ مع مستشارهم أو قادتهم
في المدرسة.
يقدم برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  Credit Recoveryالخيار للتالميذ في الحصول على
درجات أكاديمية للمواد التي لم يجتازوها بنجاح ما يساعدهم في البقاء على مسار التخرج .تقدم مدارس
 DPSبرنامج تحسين الدرجات األكاديمية في كل المدارس الثانوية التي تدار من قبل المنطقة التعليمية
كبرنامج قائم على الكفاءات مدعوم من المعلمين وعلى اإلنترنت.
مراكز المستقبل ( )FUTURE Centersالتابعة لمؤسسة دنفر للمنح الدراسية موجودة في عدد من
مدارس  DPSالثانوية التالميذ وهي تدعم الطالب في استعدادهم لاللتحاق بالكلية بنظام أربع سنوات
أو سنتين أو المدارس الفنية .يساعد المستشارون التالميذ على االلتحاق والحصول على المنح الدراسية
والنجاح في الكلية .تفضل بزيارة  denverscholarship.orgلمزيد من المعلومات.
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البرامج المدرسية

يتبع

التحضير للكلية ،المدارس الثانوية للتحضير للكلية مصممة للطالب
لكي يكتسبوا عند تخرجهم شهادة إتمام المرحلة الثانوية ،شهادة
جامعية لسنتين ( )associate degreeأو اعتماد ما بعد المرحلة
الثانوية أو  60وحدة دراسية جامعية على األقل .يحدد مجلس التعليم
في كولورادو مدارس التحضير للكلية .يجب أن يلبي طالب برنامج
التحضير للكلية متطلبات التخرج التي تضعها المنطقة التعليمية
ويكتسبوا شهادة اعتماد ما بعد المرحلة الثانوية أو شهادة جامعية
لسنتين ( )associate degreeأو اعتماد ما بعد المرحلة الثانوية أو
 60وحدة دراسية جامعية على األقل خالل سنوات الدراسة األربعة
في المرحلة الثانوية.

التعلم الشخصي يسهل النجاح األكاديمي عن طريق القيام ً
أول
بتحديد االحتياجات التعليمية واالهتمامات والرؤى لدى الطالب ك ٌل
بمفرده ثم توفير تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب.

التعلم االستكشافي يجمع بين نظام التدريس التقليدي للمواد
األكاديمية األساسية مع مشاريع حقيقية وخدمة مجتمعية تدعم
التالميذ في استكشاف العالم خارج الفصول الدراسية.

البرامج التحضيرية للكليات تركز على تحضير الطالب لمواصلة
تعليمهم بعد المدرسة الثانوية وقد يشمل ذلك الحصول على ساعات
جامعية معتمدة أثناء دراستهم في المرحلة الثانوية.

برامج البكالوريا الدولية ( )IBتقدم نهجا ً أشمل للتعليم المتقدم .توفر
البكالوريا الدولية للمراحل االبتدائية والمراحل المتوسطة وبرنامج
الدبلوما منهجً ا يتسم بالتحدي واالتساق ويحظى بتقدير كبير في
شتى أنحاء العالم .تركز مدارس البكالوريا الدولية  IBعلى المنظور
الدولي للتعليم والتدريس ،بينما تقدم الدعم للتالميذ الستكشاف ثقافة
ولغة وطنهم .يساعد التعليم في مدارس البكالوريا الدولية على
تنمية المهارات الذهنية والشخصية والعاطفية واالجتماعية التي
ُتعد التالميذ للنجاح في عالم يتجه نحو العولمة بسرعة .التالميذ
الذين يدرسون مواد البكالوريا الدولية ( )IBويخوضون اختباراتها
في المدرسة الثانوية تزيد فرصهم في عملية القبول في الجامعات
ولديهم فرصة للحصول على ساعات جامعية أو االلتحاق بمستوى
متقدم في أغلب الكليات والجامعات في الواليات المتحدة.

التعليم القائم على المشروعات هو طريقة يكتسب الطالب من
خاللها المعارف والمهارات عن طريق العمل لفترة زمنية طويلة
في البحث واالستجابة ألسئلة أو مشاكل أو تحديات حقيقية ومعقدة
وتنطوي على المشاركة.

المدارس الدولية المتخصصة تقدم منهجً ا دراسيًا فري ًدا يربط
الفصل الدراسي بالعالم كوحدة واحدة متكاملة .يستكشف التالميذ
الثقافات المختلفة ووجهات النظر الدولية ،بينما ينمون المهارات
التي ستساعدهم على النجاح في عالم سريع التغيرات.
برامج مونتيسوري تدعم وترصد النمو الطبيعي لألطفال في بيئة
تعليمية قائمة على التوجيه الذاتي للتلميذ .تركز برامج مونتيسوري
التي تقدمها مدارس  DPSعلى مساعدة األطفال في تنمية المهارات
اإلبداعية ومهارات حل المشاكل وإدارة الوقت والمهارات
االجتماعية.
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مدراس ثقافة التالميذ األمريكيين األصليين تقدم خدمات الدعم من
خالل الجمع بين تالميذ يجمعهم ثقافة وتراث مشتركين .يضمن
العاملون في برنامج  NACEوصول الطالب لكل الفرص والموارد
في المنطقة التعليمية .الهدف هو زيادة معدل التخرج للتالميذ الهنود
األمريكيين أو من سكان األسكا األصليين .اتصل ببرنامج NACE
على الرقم  720-423-2042للحصول على مزيد من المعلومات.

التعليم الخدمي يجمع بين العمل في مشروع مجتمعي مثل السياقات
التطوعية وبين الدراسة في الفصول الدراسية.
برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
هو منهج يرتكز على فكرة تعليم الطالب في أربعة تخصصات
محددة هي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باتباع طريقة
تطبيقية متعددة التخصصات.

()STEM

المراكز الصحية المدرسية التابعة لمستشفى

Denver Health

توجد المراكز الصحية داخل المدرسة التابعة
لمستشفى  Denver Healthفي  18مدرسة تابعة
لمنطقة  DPSالتعليمية وهي تقدم الرعاية الصحية
المجانية ألي طالب في مدارس دنفر العامة DPS
بغض النظر عن مدرسته أو حالة تأمينه الصحي
أو قدرته على دفع التكلفة .إذا لم يكن هناك مركز
في مدرسة طفلك ،فيمكنك استخدام أقرب مركز
لك .تقع هذه المراكز الصحية في األماكن التالية:
■ابراهام لنكن ()2285 S. Federal Blvd.
■بروس راندالف ()3955 Steele St.
■إيست ()1600 City Park Esplanade
■مبنى أيفي دينيس ()4800 Telluride St.
■فلورنس كريتنتون ()55 S. Zuni St.
■جون ف .كينيدي ()2855 S. Lamar St.
■مبنى كيبنر ()911 S. Hazel Court
■كونسميلر ()2250 S. Quitman Way
■مبنى ليك ()1820 Lowell Blvd.
■مانوال ()1700 E. 28th Ave.

■مبنى معهد مارتن لوثر كينج جونيور
التحضيري للكلية ()19535 E. 46th Ave.
■مبنى مونتبيلو ()5000 Crown Blvd.
■نورث ()2960 Speer Blvd.
■حرم نويل ()5290 Kittredge St.

■أكاديمية بليس بريدج
()7125 Cherry Creek Drive North
■ساوث ()1700 E. Louisiana Ave.
■توماس جيفرسون ()3950 S. Holly St.
■مبنى ويست ()951 Elati St.

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
.denverhealth.org
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التعليم قبل المدرسي
()PRESCHOOL
في مدارس DPS

لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3و 4سنوات
اإللكترونيEarlyEducation.dpsk12.org :

الموقع
الهاتف720.423.2678 :

تساعد مرحلة التعليم قبل المدرسي وتدعى تعليم األطفال
المبكر و  ECEأيضًا ،األطفال الصغار على النمو والتطور
عقليًا واجتماعيًا وعاطفيًا .يعمل هذا التأسيس القوي على
تجهيزهم بنجاح لاللتحاق بالمدرسة االبتدائية ومواصلة متعة
التعلم .يوفر برنامج التعليم المبكر بمدارس دنفر العامة (DPS
 )Early Educationتعليم األطفال المبكر عالي الجودة بنظام
نصف اليوم الدراسي أو اليوم الكامل في أكثر من  80مدرسة
تابعة لمدارس دنفر العامة  .DPSتم تصميم برامج التعليم قبل
المدرسي في مدارس  DPSلخدمة جميع التالميذ ،بما في ذلك
التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة .االلتحاق غير مضمون
بسبب محدودية األماكن ويجب أن تتقدم العائالت بالطلبات
للعام الدراسي التالي من خالل عملية اختيار المدرسة
(.)SchoolChoice

التكلفة
التعليم قبل المدرسي هو برنامج قائم على الرسوم الدراسية .تتحدد
الرسوم الدراسية وف ًقا لمقياس رسوم يتغير حسب حجم العائلة
والدخل اإلجمالي ويتراوح ما بين عدم دفع رسوم على اإلطالق
أو دفع تكلفة االلتحاق من خارج المنطقة التعليمية .يرجى االتصال
بقسم التعليم المبكر ( )Early Education Departmentلمعرفة
المزيد من المعلومات.

كيف أقوم بالتسجيل؟
التالميذ الذين يبلغون سن  4سنوات قبل أو في  1أكتوبر يحق لهم
االلتحاق ببرامج التعليم قبل المدرسي لسن  4سنوات ويحق لهم
الحصول على تمويل مالي من برنامج دنفر للتعليم قبل المدرسي.
يكون التالميذ الذين يبلغون سن  3سنوات في األول من أكتوبر
أو قبل ذلك مؤهلين للقبول في برامج مرحلة التعليم قبل المدرسي
لسن  3سنوات ،والتي ُتقدم في مدارس مختارة من مدارس .DPS
نظراً ألن األماكن محدودة ،فإن االلتحاق غير مضمون .يجب
على تالميذ مرحلة التعليم قبل المدرسي التقدم من خالل برنامج
اختيار المدرسة ( )SchoolChoiceالمعمول به في مدارس .DPS
انظر الصفحة  4للمزيد من المعلومات.
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رياض األطفال في مدارس DPS
لألطفال البالغين من العمر  5سنوات

اإللكترونيEarlyEducation.dpsk12.org :

الموقع
هاتف720.423.2678 :

تقدم مدارس دنفر العامة  DPSبرامج فائقة الجودة لمرحلة رياض األطفال التي يكتسب فيها
التالميذ أساسًا تعليميا ً يساعدهم على النجاح األكاديمي في المدرسة االبتدائية .تتوفر برامج رياض
األطفال بنظام اليوم الدراسي الكامل في أغلب المدارس االبتدائية التابعة لمدارس  .DPSتمول
والية كولورادو برامج رياض األطفال بنظام اليوم الدراسي الكامل لجميع التالميذ .وبنا ًء عليه
ليس هناك أي رسوم نظير التحاق أطفالهم ببرامج رياض األطفال.

كيف أقوم بالتسجيل؟
كل التالميذ الذين تبلغ سنهم  5سنوات في  1أكتوبر مؤهلون للقبول في برنامج رياض األطفال بنظام اليوم
الدراسي الكامل .تالميذ صف الروضة يضمنون مقعداً في مدرسة الحي السكني .للبحث عن المدارس الموجودة
في حيك السكني ،تفضل بزيارة  .schoolfinder.dpsk12.orgلاللتحاق بمدرسة أخرى بخالف المدارس
التابعة للحي السكني ،يجب أن تقدم طلبًا من خالل برنامج اختيار المدرسة  SchoolChoiceلدى .DPS
انظر الصفحة  4للمزيد من المعلومات.
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المواصالت
الموقع اإللكتروني:
الهاتف720-423-4600 :
البريد اإللكترونيtransportation@dpsk12.org :
transportation.dpsk12.org

تتمثل مهمة خدمات المواصالت في مدارس  DPSفي توفير
خدمات مواصالت آمنة وعادلة ذات كفاءة للطالب .ندرك
أن الذهاب إلى المدرسة بأمان يمثل الخطوة األولى لتجربة
تعليمية عظيمة ،ويساعد ذلك على التأكد من نجاح كل طفل.

مناطق التسجيل
سيحصل التالميذ الذين يعيشون في مناطق التسجيل على خدمات
مواصالت محددة لتلك المنطقة.
■خدمات النقل السريع  Success Expressفي
منطقة الشمال الشرقي األدنى واألقصى :أنظمة الحافالت
المدرسية المكوكية التي تنتشر بصورة منفصلة في
أرجاء األحياء السكنية الواقعة في الشمال الشرقي
األقصى والشمال الشرقي األدنى لتوفر خدمة المواصالت
إلى ومن مدارس  DPSفي كل مجتمع .تعرف على
المزيد من المعلومات عن خدمات حافلة النقل السريع
transportation.dpsk12.org/eligibility-and-

تتوفر المعلومات الخاصة بخدمة النقل والمواصالت
في كل مدرسة في قسم ملفات تعريف المدارس
الموجود في هذا الدليل:

قياسية
■تالميذ المدراس االبتدائية (رياض األطفال إلى الصف
الخامس) مؤهلون للمواصالت التقليدية بالحافالت إذا
كانوا ملتحقين بالمدرسة الموجودة ضمن حدود حيّهم
السكني الذي يقيمون فيه ويسكنون بمسافة أبعد من
المدرسة بميل واحد.
■تالميذ المدارس المتوسطة (الصفوف  )6-8مؤهلون
للمواصالت التقليدية إذا كانوا ملتحقين بالمدرسة الموجودة
ضمن حدود حيّهم السكني الذي يقيمون فيه ويسكنون
بمسافة أبعد من المدرسة بـ  2.5ميل.
■تالميذ المدارس الثانوية (للصفوف ( )9-12خارج
نطاق خدمات النقل السريع  Success Expressفي
منطقة الشمال الشرقي القريبة والبعيدة) يكونون مؤهلين
للمواصالت اإلقليمية في المقاطعة ( )RTDإذا كانوا ملتحقين
بالمدرسة الموجودة ضمن حدود حيّهم السكني الذي يقيمون
فيه ويسكنون بمسافة أبعد من المدرسة بـ  3.5أميال .يستلم
تالميذ المرحلة الثانوية المؤهلين بطاقة  RTDالشهرية بدون
مقابل من مدرستهم .للمزيد من المعلومات حول مسار
حافالت المواصالت اإلقليمية في المقاطعة ( )RTDيرجى
التفضل بزيارة .transportation.dpsk12.org
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.routing/success-express-shuttle/

■خدمة مواصالت الجنوب الغربي السريعة
( :)SOUTHWEST EXPRESSنظام مواصالت
يقدم الخدمة لتالميذ المدارس المتوسطة الذين يعيشون
ويلتحقون بمدرسة متوسطة في منطقة التسجيل الجنوب
غربية للمدارس المتوسطة.
■منطقة التسجيل الغربية :نظام مواصالت يقدم الخدمة
لتالميذ المدارس المتوسطة الذين يعيشون ويلتحقون
بمدرسة متوسطة في منطقة التسجيل الغربية للمدارس
المتوسطة.
■منطقة تسجيل الجنوب الشرقي األقصى :نظام الحافالت
الذي يقدم الخدمة لتالميذ المدارس االبتدائية الواقعة في
منطقة تسجيل الجنوب الشرقي األقصى.
■منطقة التسجيل للمدراس المتوسطة في بارك هيل/
سنترال بارك :نظام المواصالت الذي يخدم لتالميذ
المدارس المتوسطة في األحياء السكنية في بارك هيل/
سنترال بارك.
للمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة
transportation.dpsk12.org/eligibility-and-routing

ومرر ألسفل للتعرف على مواصالت منطقة االلتحاق.

المدارس المتخصصة
تتوفر خدمة المواصالت لجميع التالميذ الملتحقين بأحد البرامج
المتخصصة مثل برنامج الموهوبين والمتفوقين للغاية ممن يلبون
معايير استحقاق خدمة المواصالت ويعيشون ضمن نطاق منطقة
مواصالت المدارس المتخصصة.

اعتبارات أخرى
تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

ُتقدم برامج تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس
 DPSبناء على االحتياجات الشخصية لكل تلميذ .يتم توفير
المواصالت كخدمة ذات عالقة لبرامج المراكز .لمعرفة المزيد
من المعلومات عن خدمة المواصالت لألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة ،اتصل بقسم الفرصة والعدالة للطالب (Student
 )Equity and Opportunityعلى الرقم  3437-423-720أو
عن طريق البريد اإللكتروني .StuTrans@dpsk12.org
التعليم متعدد اللغات

عندما ال توفر المدارس التي تقع ضمن حدود الحي السكني
خدمات التعليم متعدد اللغات ( ،)MLEيكون الطالب مؤهلين
لالنضمام إلى مدرسة تقع في منطقتهم وتقدم خدمات التعليم
متعدد اللغات ،ومؤهلين لتلقي خدمات المواصالت إليها.
لمعرفة مواقع المدارس التي تقدم برنامج  MLEوالقواعد
اإلرشادية للمواصالت ،يرجى زيارة .mle.dpsk12.org
عملية طلب االستثناء

يمكن لعائالت الطالب غير المستحقين لخدمة المواصالت أو
الذين "اختاروا" مدرسة خارج نطاق الحي السكني تقديم طلب
استثناء ليتم النظر في حصولهم على خدمات المواصالت.
يستكمل هذا الطلب عبر اإلنترنت باستخدام بوابة أولياء
األمور؛ تفضل بزيارة  myportal.dpsk12.orgوتنقل
إلى صفحة “( ”Transportationالمواصالت) .زر
transportation.dpsk12.org/eligibilityandrouting/

 exception-request-processلمزيد من المعلومات عن
عملية طلب االستثناء.
بطاقة +Pass

بطاقة  +Passهي بطاقة يقوم الطالب بمسحها ضوئيًا
أثناء ركوب حافلة المدرسة والنزول منها .وتم إنشاء
برنامج  +Passإلبقاء أولياء األمور على اطالع بموعد
ومكان ركوب أطفالهم الحافلة ونزولهم منها .ويجب على
كل طالب مؤهل لخدمة النقل في  DPSممن يركبون حافلة
المدرسة أن يستخدم بطاقة  +Passالخاصة به كل يوم.
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات على الرابط
.transportation.dpsk12.org/pluspass
مالحظة :يمكن ألولياء األمور أن يعاينوا مسار حافلة طفلهم
والبيانات المسجلة لبطاقة  +Passمن خالل تسجيل الدخول
على حساب بوابة أولياء األمور.

مراسالت المواصالت
سيتلقى أولياء أمور التالميذ الذين يركبون
حافلة المدرسة معلومات حالية وتحديثات حول
خدمة حافلة تلميذهم من خالل نشرة الحافلة.
سيتم إرسال اإلشعارات عبر الرسائل النصية
والبريد اإللكتروني والرسائل الصوتية إلى
أولياء األمور حين تتأخر الحافالت لمدة تزيد
عن  15دقيقة عن موعدها بسبب االزدحام
المروري أو حاالت الطوارئ أو التأخير
بسبب األحوال الجوية .إن أولياء أمور التالميذ
المؤهلين للحصول على خدمة المواصالت
يتم تسجيلهم تلقائيًا ليتلقوا نشرة الحافلة استنا ًدا
إلى رقم الهاتف والبريد اإللكتروني الذي تم
تزويده عند تسجيل تلميذهم في المدرسة.

مالحظة :يمكنك التحقق وتحديث معلومات
االتصال الخاصة بك من خالل تسجيل الدخول
في بوابة أولياء األمور).
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تلبيةاحتياجات تلميذك

خدمات رعاية الموهوبين والمتفوقين
الموقع اإللكتروني:
الهاتف720.423.2056 :

studentequity.dpsk12.org/gifted-talented

ما هي خدمات رعاية الموهوبين والمتفوقين؟

تتحمل جميع مدارس  DPSمسؤولية تلبية احتياجات الطالب الموهوبين والمتفوقين وكذلك الطالب الملحقين
بمجموعة مواهب رسمية .تحظى مدارس الصفوف من الروضة إلى الصف الثامن بدعم من خالل معلم
متخصص في تعليم الموهوبين والمتفوقين كما تحظى المدارس العامة المستقلة (تشارتر) بدعم من خالل
نقطة اتصال مخصصة أما المدارس الثانوية فتحظى بفريق متواجد في المدرسة ودعم من اإلدارة المركزية.
تتنوع خدمات الطالب الموهوبين والمتفوقين بين التدريس المشترك من معلم متخصص في الصف الدراسي العادي
أو برامج التدريس لمجموعات صغيرة خارج الصف أو المجموعات أو مجموعات القدرات أو ضغط المناهج أو
تسريعها وفرص اإلثراء و/أو خدمات التعليم المتخصصة (للطالب الموهوبين والمتوفقين للغاية أو المؤهلين للدراسة
في المدارس المتخصصة للموهوبين والمتفوقين للغاية).
يتعاون المعلم المتخصص في تعليم الموهوبين والمتفوقين مع معلم الصف في تنويع التدريس وتقديم أفضل
الممارسات للمتعلمين الذين يدرسون وفق خطة تعلم متقدمة .قد تركز الخدمات والفرص اإلضافية على تطوير
المواهب للطالب الذين لم يتم تحديدهم بصورة رسمية على أنهم يستحقون الخدمات المتخصصة لكنهم يظهرون
الحاجة في جوانب أكاديمية أو مواهب معينة .لمزيد من المعلومات عن برامج الموهوبين والمتفوقين ،يرجى
التواصل مع المعلم المتخصص بالمدرسة أو نقطة االتصال في مدرستك أو راجع خطط برامج تعليم الموهوبين
والمتفوقين على موقع الويب.
التأهل للحصول على الخدمات

هناك طرق عديدة قد يستحق الطالب من خاللها الحصول على الخدمات .جميع تالميذ فصول الروضة والثاني
والسادس يخضعون الختبار شامل بهدف تحديد الطالب الموهوبين والمتفوقين منهم .يمكن للتالميذ في الصفوف
األخرى استكمال طلب للخضوع لالختبار في فصل الخريف أو الربيع .يتوفر الطلب والمواعيد على الموقع
اإللكتروني لخدمات الموهوبين والمتفوقين.
برنامج الموهوبين والمتفوقين للغاية

()HGT

يوفر برنامج الموهوبين والمتوفين للغاية ( )HGTخياراً دراسيا ً للطالب في الصفوف من األول إلى الثامن والذين تم
توصيفهم بأنهم مؤهلين للخدمات أو موهوبين ومتفوقين للغاية .يتوفر هذا الخيار الدراسي لتلبية االحتياجات التي قط
تظهر قدرة عقلية استثنائية أو احتياجات اجتماعية وعاطفية.
فور تحديد الطفل كمؤهل لاللتحاق بمدرسة متخصصة أو كمتفوق وموهوب للغاية ،يمكن ألولياء األمور إدراج
برنامج رعاية الموهوبين والمتفوقين للغاية في المدارس االبتدائية كوري ( )Coryو/أو أديسون ( )Edisonو/أو
جاست ( )Gustو/أو لينا أرتشوليتا ( )Lena Archuletaو/أو بوالريس ( )Polarisو/أو تيلر ( ،)Tellerومدرسة
موري ( )Moreyالمتوسطة في طلب االلتحاق في استمارة اختيار المدرسة ( )SchoolChoiceالخاص بهم.
لمزيد من االستفسارات عن توصيف الطالب الموهوبين والمتفوقين أو خيارات الموهوبين والمتفوقين للغاية ،يرجى
زيارة  studentequity.dpsk12.org/gifted-talentedأو التواصل مع معلم الموهوبين والمتفوقين الحالي أو
قسم الموهوبين والمتفوقين للغاية ()HGT
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التعليم متعدد اللغات ()MLE
اإللكترونيmle.dpsk12.org :

الموقع
الهاتف720.423.2040 :

ما هي خدمات التعليم متعدد اللغات MLE؟

تشكل لغة الطالب األم ميزة قيّمة إذا اقترنت مع مهارات اللغة اإلنجليزية فستؤدي إلى النجاح في المدرسة والحياة .يُدرّ س في برامج
التعليم متعدد اللغات ( )MLEمعلمون مؤهلون متخصصون كما يوفر البرنامج دعما ً مخصصا ً لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في اكتساب
المعارف في المواد الدراسية األساسية أثناء تعلمهم للغة اإلنجليزية.

من مؤهل لهذه البرامج؟
جميع الطالب الذين يتحدثون لغة غير اللغة اإلنجليزية ،وال يجيدون اللغة اإلنجليزية بعد ،مؤهلون للحصول على خدمات برنامج  .MLEعند
التسجيل ،يستكمل جميع أولياء أمور الطالب الجدد استبيان اللغة المستخدمة في المنزل ( ،)HLQوالذي يتحدد فيه اللغة أو اللغات التي يتحدث بها
الطالب أو أسرته .إذا أدخلت لغة غير اإلنجليزية في استبيان اللغة المستخدمة في المنزل ( ،)HLQفإن أولياء األمور يختارون برنامج اكتساب
اللغة اإلنجليزية ألبنائهم .تقوم المدرسة بتقييم مستوى إتقان الطالب للغة اإلنجليزية وتراجع أداءه لتحدد ما إذا كان الطالب مؤهالً للحصول على
خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية.

برامج التعليم متعدد اللغات المتوفرة في مدارس :DPS
■برامج التدريس االنتقالي باللغة األم ( ،)TNLIتعرف أي ً
ضا بالبرامج ثنائية اللغة ،وتكون للطالب متعددي اللغات الذين يتحدثون اللغة
اإلسبانية كلغتهم األم .يدرس التالميذ في المرحلة االبتدائية باللغة اإلسبانية بصورة رئيسية في الصفوف األولى .ما أن يتقدم الطالب
في البرنامج ،يزيد مقدار التدريس باللغة اإلنجليزية حتى يصبح التدريس مناصفة بين اإلسبانية واإلنجليزية بحلول الصف الرابع.
في المرحلة الثانوية ،يدرس الطالب في كل فصل دراسي ما يصل إلى مادتين باللغة اإلسبانية.
الهدف من البرامج ثنائية اللغة هو مساعدة الطالب على تعلم اللغة اإلنجليزية مع تنمية مهارات القراءة والكتابة والمحتوى باللغة
اإلسبانية في الوقت ذاته ما يؤدي إلى إتقان اللغتين .المعلمون الذين يدرسون في البرامج ثنائية اللغة تدربوا خصيصا على مساعدة
الطالب في تعلم اللغة اإلنجليزية أثناء دراستهم للمواد األخرى كما أنهم يتقنون اللغة اإلسبانية .التدريس في برامج  TNLIيستند على
إرشادات تخصص نسبة اللغة القائمة على األبحاث والتي تحدد نسبة التدريس بكل لغة.
■اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( ESLويطلق عليها أيضا ً  )ELA-Eهو برنامج مخصص لكل الطالب متعددي اللغات الذين يتحدثون
أي لغة .في برامج  ،ESLتدرس جميع الدروس باللغة اإلنجليزية .المعلمون الذين يدرسون في هذا البرنامج اللغة تدربوا خصيصا
على مساعدة الطالب في تعلم اللغة اإلنجليزية أثناء دراستهم للمواد األخرى مثل القراءة والعلوم والرياضيات .قد تقدم المدارس دعما ً
إضافيا ً باللغة األم من خالل معلم يتحدث اللغة األم أو معلم .ELA-S
■في مدارس دنفر العامة ،البرنامج ثنائي اللغة هو برنامج طويل األمد يوفر التدريس بلغتين بهدف تنمية ثنائية اللغة والقدرة على القراءة
والكتابة بلغتين إلى جانب الوعي الثقافي .يشتمل أي برنامج ثنائي اللغة تديره المنطقة التعليمية على  50%على األقل من التدريس باللغة
اإلسبانية في المرحلة االبتدائية وفي المرحلة المتوسطة والثانوية تدرس آداب اللغة اإلسبانية بجانب إحدى المواد باللغة اإلسبانية.
وبغض النظر عن البرنامج ،يتلقى كل متعلمي اللغة اإلنجليزية درسًا يوميًا مخصصًا لتنمية اللغة اإلنجليزية (،)ELDيمنح الطالب
األدوات األساسية للتحدث والكتابة باللغة اإلنجليزية.
يرجى االتصال بمدرستك التي ترغب في االلتحاق بها لمعرفة المزيد عن عروضها بخصوص برنامج  .MLEيمكن العثور أيضًا على قائمة
ببرامج  MLEحسب المدرسة على الموقع اإللكتروني  .mle.dpsk12.orgيرجى االتصال بالرقم  720-423-2040لمزيد من المعلومات.
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ختم إثبات تعلم القراءة والكتابة
الخاص بمدارس DPS
يعتبر ختم إتقان القراءة والكتابة بلغتين أو أكثر هو
جائزة يحصل عليها الطالب الذين يستوفون متطلبات
تخرجهم من المدرسة الثانوية ،ودرسوا وحققوا
الكفاءة في لغتين أو أكثر عند التخرج من المدرسة
الثانوية .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
.mle.dpsk12.org/seal-of-biliteracy

مراكز الوافدين الجدد
صممت مراكز التالميذ الجدد للتالميذ الوافدين إلى
الواليات المتحدة والذين خاضوا تجربة تعليمية متقطعة
ويحتاجون لدعم إضافي في التأقلم مع النظام التعليمي
الجديد .تقع مراكز التالميذ الجدد في أكاديمية بليس
بريدج ( )Place Bridge Academyومدرسة ميريل
المتوسطة ( )Merrill Middle Schoolومدرسة إبراهام
لينكن الثانوية ()Abraham Lincoln High School
ومدرسة ساوث الثانوية ()South High School
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تلبية احتياجات تلميذك

تابع

خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
الموقع اإللكتروني:

studentequity.dpsk12.org/special-education

الهاتف720.423.3437 :

البريد اإللكتروني:

sped@dpsk12.org

ما هي خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة؟

برنامج تعليم ذوي االحتياجات الخاصة هو برنامج فيدرالي للتالميذ المستحقين للتعلم بطرق
تدريس مصممة خصيصة لهم ألنهم يعانون من صعوبة في التعلم .توفر مدارس  DPSخدمات
تعليمية لتلبي احتياجات التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة المؤهلين وفقا لبرنامج تعليم ذوي
االحتياجات الخاصة .إذا استحق تلميذ الحصول على هذه الخدمات ،يتم وضع برنامج تعليم
فردي ( )IEPليوفر تدريسا يتم تصميمه خصيص لهذا التلميذ .قد يحصل الطالب أيضا ً على
دعم من الممرضات واألخصائيين النفسيين في المدارس واألخصائيين االجتماعيين وأخصائيي
أمراض النطق وأخصائيي السمع ومترجمي لغة اإلشارة وأخصائيي برايل والمتخصصين في
التوجيه والتنقل ومعلمي الصم وضعاف السمع ومعلمي المكفوفين أو ضعاف البصر ،والمعلمين
المتخصصين في مرحلة التعليم المبكر ،والمعالجين المهنيين وأخصائيي العالج الطبيعي.

من مؤهل لهذه البرامج؟
يتم تحديد األهلية من خالل عملية تقييم رسمية تستخدم معايير مرتبطة بإعاقات محددة .يتم خالل عملية
التقييم هذه تزويد األسر بالمعلومات المتعلقة بأهلية أطفالهم للحصول على الخدمات والخيارات المتاحة
لتلك الخدمات.

أين تتوفر خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة؟
توفر كل مدارس  ،DPSبما في ذلك المدارس المستقلة العامة ،مجموعة مستمرة من الخدمات لتلبية
االحتياجات الفريدة للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة .بعض المدارس توفر برامج مخصصة مثل خدمات
الصم وضعاف السمع أو برامج لمن شخصوا بالتوحد .يحدد فريق برنامج  IEPللطفل ما إذا كان الطفل
يحتاج هذا المستوى من البرامج.

كيف يمكنني الحصول على خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة؟
ال يسجل التالميذ في خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة بشكل مباشرً .
بدل من ذلك ،تشارك األسر في
تقييم أهلية أطفالهم كما تشارك أيضًا في عملية تحديد الخدمات التي سيحصل عليها األطفال بعد أن تنتهي
مدارس  DPSمن عملية التقييم الرسمي .إذا كنت تعتقد أن طفلك مؤهالً للحصول على خدمات تعليم ذوي
االحتياجات الخاصة ،فاتصل بمدرستك المفضلة لالستعالم عن إجراء التقييم لطفلك.
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