توضح األبحاث ازدياد فرص
النجاح لألطفال بالمدرسة عند
مشاركة أسرهم في برامج
التطوير والتعليم الخاصة بهم.

وبالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقات ،تصبح مشاركة
أولياء األمور أكثر أهمية بكثير.
ففي كثير من األحيان ،يكون أولياء األمور هم أفضل
مصدر أو المصدر الوحيد لتلقي المعلومات حول نقاط
القوة التي يتمتع بها الطفل وكيف تؤثر اإلعاقة على تطوره
أو قدرته على التعلم .يمنح قانون تعليم األفراد المعاقين
( )IDEAأولياء األمور المساوة كأعضاء مشاركين في
الفريق الذي يقيم قدرات طفلهم ويضع خطة فردية لخدمة
األسرة ( )IFSPأو برنامج للتعليم الفردي ( )IEPلتلبية
الحاجات المتفردة الخاصة بطفلهم.
اإلدارة التعليمية في والية ميريالند ( ،)MSDEقسم
التعليم الخاص/خدمات التدخل المبكر ()DES/EIS
تُالحظ وتدعم برامج الرضع والصغار وأنظمة المدارس
المحلية للتأكد من اتباعها لقانون تعليم األفراد المعاقين
( )IDEAوتُدعم المشاركة الكاملة لألسر في تخطيط
التدخل المبكر والتعليم الخاص.

خدمات دعم األسرة أُسر األطفال
المعاقين المتراوحة أعمارهم من سن
الميالد إلى  21سنة
يتواجد مُنسقو خدمات دعم األسرة في كل مقاطعة في والية
ميريالند ويقومون بمساعدة أُسر األطفال المعاقين المتراوحة
أعمارهم من سن الميالد إلى  21سنة .يوجد دليل بخدمات دعم
األسرة على الموقع  .www.mdecgateway.orgإذا
كنت في حاجة إلى المزيد من المساعدة أو المعلومات عن تمييز
األطفال ذوي اإلعاقات ،اتصل بنا.
Maryland State Department of Education
Division of Special Education/
Early Intervention Services
Family Services and Interagency Branch
200 West Baltimore Street, 9th floor
Baltimore, Maryland 21201
هاتف مجانى 1-800-535-0182
فاكس 410-333-8165

إن مشاركة
أولياء األمور
في وضع
خطة ( )IFSPأو برنامج
( )IEPللطفل أساسية!
• هل ترغب في
الحصول على
معلومات
عن التدخل المبكر
أو التعليم الخاص؟

Nancy S. Grasmick
المشرف على مدارس الوالية
James H. DeGraffenreidt, Jr.
رئيس ،مجلس تعليم الوالية
Carol Ann Heath
مساعد المشرف على مدارس الوالية قسم التعليم الخاص/
خدمات التدخل المبكر
 ،Martin O’Malleyالحاكم
09/07

Family
Support
Services

ال تقوم اإلدارة التعليمية في والية ميريالند بالتمييز بُناءًا على العرق أو اللون أو الجنس أو العمر أو األصل القومي أو الدين أو اإلعاقة
بشكل يؤثر على التوظيف أو الحصول على البرامج المتاحة .في حالة وجود أية تساؤالت متعلقة بسياسة اإلدارة ،برجاء االتصال بفرع
ضمان حقوق الملكية وااللتزام على هاتف رقم  410-767-0246أو فاكس رقم ، 410-333-2226أو جهاز االتصال الهاتفي للصم
على الرقم  • .410-333-6442تم تطوير وإخراج هذه الوثيقة بمعرفة قسم التعليم الخاص/خدمات التدخل المبكر مع توفير الموارد
المالية من اإلدارة التعليمية األمريكية ،مكتب التعليم الخاص وخدمات إعادة التأهيل ،قانون تعليم األفراد المعاقين  ،IDEAالجزء  ،Bالمنحة
 • .H027A080035A#ال تعكس وجهات النظر الموضحة هنا وجهات نظر اإلدارة التعليمية األمريكية بالضرورة أو أية هيئة فيدرالية
أخرى ،ويجب أال يتم اعتبارها كذلك .إن المعلومات الواردة هنا غير محمية حقوق الطبع والنشر .نُشجع القراء على القيام بطابعة الوثيقة
والتشارك فيها ،لكن يرجى نسبها إلى قسم التعليم الخاص/خدمات التدخل المبكر ،اإلدارة التعليمية في والية ميريالند • .بموجب قانون
األمريكيين المعاقين ( ،)ADAيتم توفير هذه الوثيقة في تنسيقات بديلة حسب الطلب .اتصل بـ فرع خدمات األسرة والتعاون بين الوكاالت
على رقم الهاتف  ،410-767-0858وفاكس . 410-333-1571
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MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
Division of Special Education/Early Intervention Services

• هل ترغب
في الحصول على
الدعم والمصادر
لمعاونتك على
مساعدة طفلك
المعاق
أو المتأخر في
البيت أو
في المدرسة؟

اتصل بنا!

1-800-535-0182

اإلدارة التعليمية في والية ﻣريالﻨﺪ

قسم التعليم الخاص/خدمات التدخل المبكر

2/2/2010 6:54:03 PM
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شبكة ميريالند من منسقي خدمات دعم األسرة
تُوفراإلدارة التعليمية في والية
الخاص/خدمات التدخل المبكر
الخدمات المحلية لدعم األسرة
ذوي اإلعاقات على المشاركة
وخدمات التعليم الخاص للطفل.

ميريالند ( ،)MSDEقسم التعليم
(  )DSE/EISشبكة من منسقي
التي تساعد أولياء أمور األطفال
الكاملة في تخطيط التدخل المبكر

لألسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم

من الميالد إلى  3سنوات
لألسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم

من سن  3إلى  5سنة
لألسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم

من سن  3إلى  21سنة

شبكة منسقي
دعم
األسرة
المنسقون
الشركاء
لمرحلة ما قبل المدرسة
منسقو
شركاء
النجاح

يتواجد منسقو خدمات دعم األسرة
في كل مقاطعة في والية ميريالند لـ:
إجابة األسئلة عن خدمات التدخل المبكر والتعليم الخاص • مساعدة
إقامة العالقات بين األسر • توفير المصادر وإعارة المواد المكتبية •
تنظيم تدريب أولياء األمور • تسهيل عمل جماعات دعم أولياء األمور
• دعم األسر في التخطيط للتحوالت • مساعدة أولياء األمور بشكل غير
رسمي على تسوية األمور مع األنظمة المحلية للتدخل المبكر وأنظمة المدارس
المحلية • توفير المعلومات عن األسلوب الرسمي في والية ميريالند لتسوية
النزاعات مع األنظمة المحلية للتدخل المبكر وأنظمة المدارس المحلية.
منسقو خدمات دعم األسرة متحمسون لمساعدة األسر التي لديها أطفال

معاقين .اتصل بنا!

2/2/2010 6:54:03 PM

منسقو خدمات دعم األسرة
المقاطعات
المحلية

شبكة دعم األسرة

من الميالد إلى  3سنوات

مقاطعة أليجاني

301-689-2407

شركاء
ما قبل المدرسة

شركاء
النجاح

األعمار من  3إلى  5سنوات

من سن  3إلى  21سنة

301-689-2407

301-689-2407

ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺁن أروﻧﺪل

410-222-6911

410-222-3805

410-222-3805

مدينة بالتيمور

410-396-1666

410-396-8995

410-396-8995

مقاطعة بالتيمور

410-887-2169

410-887-5443

410-887-5443

مقاطعة كالفيرت

410-535-7387

410-535-7387

410-535-7387

مقاطعة كارولين

410-479-4204

410-479-4204

410-479-4204

مقاطعة كارول

410-876-4437

410-751-3955

410-751-3955

مقاطعة ﺳﻴﺴﻴﻞ

410-996-5637

410-996-5637

410-996-5637

مقاطعة تشارلز

301-934-7456

301-934-7456

301-934-7456

مقاطعة دورشيستر

410-221-0837

410-221-0837

410-221-0837

مقاطعة فريدريك

301-600-1617

301-600-1617

240-236-8744

مقاطعة جاريت

301-334-8119

301-334-8119

301-334-8935

مقاطعة هارفورد

410-638-3823

410-638-3823

410-273-5579

مقاطعة هاورد

410-313-7161

410-313-7161

410-313-7161

مقاطعة كينت

410-778-5708

410-778-5708

410-778-5708

مقاطعة مونتجومري

240-777-4809

240-777-4809

301-279-3100

مقاطعة األمير جورج

301-883-7428

301-883-7428

301-431-5675

مقاطعة كوين آن

410-827-4629

410-827-4629

410-758-3693

مقاطعة سومرسيت

410-651-9413

410-651-9413

410-651-9413

مقاطعة سانت ماري

301-475-4393

301-863-4069

301-863-4069

مقاطعة تالبوت

410-820-6940

410-820-6940

410-820-6940

مقاطعة واشنطن

301-766-8221

301-766-8221

301-766-8221

مقاطعة ويكميكو

410-677-5250

410-677-5250

410-677-5250

مقاطعة ورسيستر

410-632-5234

410-632-5234

410-632-5234

على مستوى الوالية
مدرسة ميريالند للمكفوفين

 ،1-800-400-4519الرقم الداخلي 489

مدرسة ميريالند للصم

410-480-4597

خدمات دعم األسرة لإلدارة التعليمية في والية ﻣريالﻨﺪ
ُخصصا ألسر العسكريين في والية ميريالند وأسر
(تتضمن دعمًا م
ً
الشباب المحتجزين والمُتحفظ عليهم)

1-800-535-0182
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