
 ورقة حقائق: 
 العام الدراسي الممتد 

 

 وع إلى مصادر أخرى أو النظام المحلي لديك للحصول على معلومات آاملة.الرجاء الرج إن المعلومات المذآورة في هذا المستند عبارة عن ملخص فقط وال تقدم آل التفاصيل أو االستثناءات أو الظروف.
 1                        ال يحتوي هذا المستند على أي نص من شأنه سن قانون جديد أو إلغاء أية قوانين أو تشريعات أو متطلبات فيدرالية أو خاصة بالواليات.    

  ؟)Extended School Year (ESY)( ما المقصود بالعام الدراسي الممتد
 التعليم العام المناسب والمجاني.بالنسبة للعديد من الطالب الذين يتلقون خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، فإن العام الدراسي المنتظم آاٍف للتأآد من حصولهم على 

 ميع الطالب. فهناك بعض الطالب الذين يحتاجون إلى المزيد من الوقت والتعليم. ذلك ألن معدالت تعلم الطالب متفاوتة، آما أنهمولكن هذا ليس واقع الحال بالنسبة لج
. جدير بالذآر أن بعد العام الدراسي العادي إلى ما تعليًما لذوي االحتياجات الخاصة و/أو خدمات ذات صلة يتم تقديمها ESYيعتبر  ما تعلموه بمستويات مختلفة. يتذآرون

ESY ) هو جزء مطلوب في قانون تعليم األفراد المعاقينIndividuals with Disabilities Education Act (IDEA) ويتم تقديم .(ESY  وفًقا للبرنامج التربوي
اسة األآاديمية والخدمات ذات الصلة الدر ESYويمكن أن يتضمن  .وبدون تكلفة لألسرة ) للطالبIndividualized Education Program (IEP)الفردي (

  واألنشطة خارج المنهج.
والمدارس  المستقلةللطالب الذين يحتاجون لمثل هذه الخدمات. ويجب أن توفر جميع المدارس العامة، بما فيها المدارس  ESYينبغي أن توفر آل منطقة عاًما دراسًيا 

 عند الحاجة إليها.  ESYالبديلة، عاًما دراسًيا 
 
 :التي يجب أن تعرفها قائقالح

وعندما يوافق فريق  ، وإذا آان األمر آذلك، فما هي الخدمات التي سيحصل عليها.ESYلكل طفل ما إذا آان هذا الطفل بحاجة إلى عام دراسي  IEPيقرر فريق برنامج 
 ، فيجب أي يقرر أيًضا:ESYعلى أن الطالب بحاجة إلى عام دراسي  IEPبرنامج 
 يتم تقديمهاالخدمات التي س 
 متى وأين سيتم تقديم الخدمات 
 عدد مرات (معدل تكرار) تقديم الخدمات 
  مدة (الفترة الزمنية لـ) تقديم الخدماتطول 
 

 يأخذ ما قدالفردية لكل طالب. آ يأخذ في االعتبار االحتياجات لكل طالب مرة آل عام على األقل. وينبغي أن ESYفي العام الدراسي  IEPيجب أن يفكر فريق برنامج 
 الفريق في اعتباره أيًضا أًيا من العناصر التالية:

 شدة اإلعاقة التي يعاني منها الطالب 
 :عمر الطفل 

o  يجب األخذ في الحسبان توفير عام دراسيESY .لألطفال الذين يبلغون سن الثالثة خالل عطلة الصيف  
o  يمكن توفير عام دراسيESY الدراسة الثانوية العادية رج بشهادةعاًما أو يتخ 22 سن حتى يبلغ الطالب. 

  التراجع واالستعادة: 
o هل سيفقد الطالب مهاراته أثناء فترات انقطاع؟ 
o  هل سيكون فقدان المهارات زائًدا عن الحد؟ 
o هل سيتخطى فقدان المهارات الحد المتوقع لطالب آخرين؟ 
o دة الالزمة لذلك؟ هل سيتمكن الطالب من إعادة اآتساب هذه المهارات المفقودة، وما الم 

 :درجة التقدم 
o  هل أحرز الطالب تقدًما فيما يتعلق بأهداف برنامجIEP ؟ ما مقدار هذا التقدم؟ 
o  هل أحرز الطالب تقدًما بالقدر الذي توقعه فريق برنامجIEP ؟ 
o الطالب هذا التقدم بوتيرة بطيئة أو سريعة؟  يحرز هل 

 هل هو على وشك إحراز تقدم غير مسبوق من خالل اآتساب بعض المهارات الجديدة؟ هل يبدو على الطالب أنه يتمتع بمهارات ناشئة؟ 
  :االحتياجات االنتقالية 

o  هل الطالب بحاجة إلى عام دراسيESY (خاصة بالعمل)؟ مهنية لتحقيق أهداف انتقالية أو 
 هل يعاني الطالب من أي سلوآيات تجعل وتيرة التقدم بطيئة؟  

 
. وال ُيطلب من مناطق المدارس إعداد برامج من IEPفي بيئات تعتبر األقل تقييًدا؛ حيث يمكن تنفيذ برنامج  ESYالب الذين يجتازون عاًما دراسًيا ينبغي أن يتم تعليم الط

  الخاص بالطفل. IEPمج . ولكن ينبغي عليها توفير الخيارات بالقدر الذي يضمن تنفيذ برناESYأجل توفير مجموعة آاملة من الخيارات البديلة للعام الدراسي 
 

وال يهم ما إذا آان الطالب قد حصل على عام دراسي  -. وتكون هذه المناقشة جديدة آل عام IEPفي برنامج  ESYيجب توثيق المناقشة والقرار المتعلقين بالعام الدراسي 
ESY ويجب أخذها في االعتبار آل عام في السابق أم ال؛.   

 
 

 :ليس ESYالعام الدراسي 
 ليًما خصوصًيا أو مدرسة صيفية أو رعاية للطقل أو برامج إلثراء المعرفة.تع 
 .مقتصًرا على مجموعات معينة من الطالب أو األنشطة 
 ،مثل الصيف مقتصًرا على إطار زمني محدد. 
 .إنما هو قرار يتخذه فريق برنامج  قراًرا يتخذه فرد واحدIEP!  
 .خدمة يتم تحديدها بواسطة إجراء واحد  
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 نصائح للعائالت:
  تذآر أن القرار المتعلق بالعام الدراسيESY  هو قرار يتخذه فريق برنامجIEP.وأنت جزء من هذا الفريق .  
  احرص على حضور اجتماعات برنامجIEP مناقشة أهداف برنامج  والتي سيتم فيها واالجتماعات األخرى التي تعقدها المدرسةIEP .الخاصة بطفلك  
 .احرص على حضور جميع االجتماعات ومعك مالحظات مكتوبة حتى تتذآر األمور التي تريد التحدث عنها  
  راجع البيانات الخاصة بمستوى أداء طفلك ومدى التقدم الذي يحرزه تجاه تحقيق أهداف برنامجIEP.  
 .شارك البيانات والوثائق والمعلومات الخاصة بالتقدم الذي يحرزه طفلك  
 ة تغييرات في سلوك طفلك أثناء فترات انقطاع الخدمات، مثل العطالت والعطلة الصيفية.سّجل أي 
  احرص على تقديم أفكار عن الخدمات والبرامج المجتمعية التي ربما تمثل خيارات لعام دراسيESY توفير الحصول على عام دراسي  يمكن بطفلك. خاص

ESY بيئة مدرسية. مجتمع أو في في المنزل أو في  
  تحدث مع فريق برنامجIEP .عن أية سلوآيات يمكن أن تتعارض مع تعلم طفلك مهارات جديدة 
 هذا األمر مع فريق  عنبسبب مرضه أو فاتته دورات دراسية بسبب غياب المعلم أو المعالج المختص ، فعليك التحدث  الدراسة إذا فات طفلك جزء آبير من

 على تعليمه وتحقيق األهداف.. وحاول توضيح مدى تأثير ذلك IEPبرنامج 
  إذا آان طفلك في المرحلة الثانوية، فتحدث عن حصوله على عام دراسيESY  وآيف أنه يمكن أن تساعده في تحقيق األهداف المتعلقة بالمرحلة االنتقالية

 والعمل والمشارآة في المجتمع والحياة المستقلة. 
 :راجع البيانات وشارك مالحظاتك مع أعضاء الفريق  

  هل يحرز طفلك تقدًما معقوًال تجاه تحقيق أهدافه الخاصة ببرنامجIEP ؟ 
  هل يتعلم طفلك مهارة فقط، ولكنه غير قادر بعد على استخدامها في أماآن متعددة؟ 
 هل ُتظهر البيانات أن طفلك يفقد مهارات أثناء فترات االستراحة في المدرسة؟ 
  وقًتا طويًال في إعادة تعلمها؟ إذا آان طفلك يفقد المهارات، فهل يستغرق 
  هل ُتظهر البيانات أن طفلك ال يحرز تقدًما آافًيا خالل العام الدراسي لتحقيق أهداف برنامجIEP ؟ 

 راحة في ت االستتحدث إلى األشخاص الذين هم على دراية باحتياجات طفلك. وتحدث إلى المعلمين الذين يعرفون طفلك. اسألهم عن مستواه بعد اإلجازات وفترا
 .IEPالجدول الدراسي. شارك هذه المعلومات مع أعضاء فريق برنامج 

  تذآر: حتى إذا تلقى طفلك عاًما دراسًياESY فإن هذا ال يعني أنه سيحتاجه أو سيحصل عليه في المستقبل. وإذا لم يتلق طفلك عاًما دراسًيا الماضي في ،ESY 
  آل عام. ESYمناقشة العام الدراسي  أنه يجب وهذا هو السبب .، فربما يحتاجه اآلن أو في المستقبلالماضي في

  قد ال يتناسب العام الدراسيESY هل سيستفيد من العام الدراسي  مع آل طفل، حتى إذا آان مؤهًال لذلك. ما مدى التقدم الذي سيحرزه طفلك؟ESY  أو أنه
 يحتاج إلى المزيد من فترات التوقف عن الدراسة؟ 

 القرار اُلمتخذ بشأن تلقي طفلك عاًما دراسًيا  لىلم توافق ع إذاESY فربما تحتاج إلى طلب وساطة أو إستراتيجية أخرى لتسوية النزاع من أجل محاولة حل ،
  الخالف.

 
 

 مصادر الحصول على المزيد من المعلومات:
 

 )Parent to Parent of Georgiaهيئة دعم أولياء األمور في جورجيا (
 800-229-2038و أ 770-451-5484

www.p2pga.org  
 

 قسما خدمات الدعم وخدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
 (Georgia Department of Education, Division for Special Education Services and Supports) 

 )Special Educationذوي االحتياجات الخاصة ( ى قسم تعليمواطلب تحويلك إل 800-311-3627أو  404-656-3963 
http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx 

 (Georgia Department of Education Implementation Manual)دليل التنفيذ لوزارة التعليم بوالية جورجيا  
http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx?PageReq=CIEXCImpMan 

 والمرحلة االنتقالية) IEP: برامج 7: خدمات التعليم العام المناسب والمجاني والفصل 2(راجع الفصل  

 
 .الخاصة بكلمعرفة نظام المدرسة   (Special Education Director)يم ذوي االحتياجات الخاصةتعل بمدير مصادر إضافية: اتصل
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