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 )ESIT( برنامج واشنطن لتقدیم الدعم المبكر للرضع وحدیثي المشي 

اإلشعار الخاص بالتقییم/التقدیر والموافقة علیھ 

 موافقة الوالدین إلجراء ھذا التقییم والتقدیر المقترح.تقدیم إشعار كتابي مسبق للوالد(الوالدین) عندما یتم اقتراح التقییم/ التقدیر والحصول على الغرض: 

 منسق الموارد األسریة تاریخ المیالد اسم الطفل

 سبب اإلشعار
التقییم والتقدیر.  یتعین على القائمین على برنامج الدعم المبكر للرضع وحدیثي المشي إرسال إشعار كتابي مسبق خالل فترة زمنیة معقولة قبل القیام بأنشطة

و الحصول على معلومات بشأن طفلك، یتعین علیك تقدیم  موافقة كتابیة مستنیرة لھذه األنشطة من خالل توقیعك أدناه. یعد الغرض من إجراء التقییم والتقدیر ھ
لك االحتیاجات؛ وتحدید وتزوید أسرتك بمعلومات إضافیة بشأن نمو طفلك; وتحدید نقاط القوة واالحتیاجات الفریدة لطفلك والخدمات التي قد تكون مناسبة لتلبیة ت

طفلك مؤھًال لھ، فوضع خطة خدمة أسرة فردیة بموافقتك ومشاركتك،  أو ما إذا كان طفلك یظل مؤھًال لبرنامج الدعم المبكر للرضع وحدیثي المشي؛ فإذا ظل 
 تعدیلھا. ھذا بیان اإلشعار الخاص بك. 

) أنھ قد تم إطالعك بشكل كامل على جمیع المعلومات المتعلقة بالنشاط (األنشطة) التي ُیطلب الموافقة علیھا بلغتك األم أو 1تعني "الموافقة" اآلتي: (
) أنك تفھم وتوافق كتابًیا على تنفیذ ھذا النشاط 2ل التواصل بما في ذلك لغة اإلشارة، أو برایل، أو التواصل الشفھي إذا اقتضى األمر. (بوسیلة من وسائ

تحدید  ) تصف الموافقة النشاط (األنشطة) وتدرج سجالت التدخل المبكر (إن وجدت) والتي سیتم إصدارھا مع3(األنشطة) التي ُیطلب الموافقة علیھا؛ (
فإذا رجعت عن موافقتك، فلن یكون لذلك  ) إن منح موافقتك أمًرا اختیارًیا ویجوز الرجوع عنھا كتابًیا في أي وقت.4الفئة التي یتم إصدارھا إلیھا؛ و (

  أثر رجعي (ال ینطبق على إجراء حدث قبل الرجوع عن الموافقة).

 اإلجراء المقترحة 
لدعم المبكر ُیجري التقییم والتقدیر من قبل فردین مؤھلین على األقل من تخصصات مختلفة (أو مھني مؤھل من تخصصین مختلفین) وفًقا لسیاسات برنامج ا

یم معلومات ھامة للرضع وحدیثي المشي وإجراءتھ. ونشجعك بشدة على المشاركة بصفتك عضًوا في فریق التقییم. فأنت تعرف طفلك بشكٍل أفضل ویمكنك تقد
والتواصلیة واالجتماعیة بخصوص طفلك. وتعد عملیة التقییم والتقدیر بمثابة رؤیة شاملة لكیفیة أداء طفلك في المناطق اإلدراكیة ، والحركیة الكبرى والدقیقة ، 

جمیع ھذه المناطق إذا استمرت أھلیة طفلك لخدمات برنامج  والعاطفیة والتنمیة التكیفیة، باإلضافة إلى السمع والبصر. وتشیر النتائج إلى مستوى أداء طفلك في
 الدعم المبكر للرضع وحدیثي المشي. 

 البیان 
والدین) وجمع المعلومات سوف یتضمن التقییم المقترح إجراءات متعددة بما في ذلك إدارة ألداة تقییم والحصول على تاریخ الطفل وإجراءا المقابالت مع الوالد (ال

وتحدد سرة اآلخرین أو مقدمي الرعایة أو المختصین الطبیین أو غیرھم من المختصین ومراجعة السجالت الطبیة أو التربویة أو السجالت األخرى. من أفراد األ
ییم: المالحظات الشخصیة إجراءات التقییم المقترحة نقاط قوة طفلك  واحتیاجاتھ الفریدة وخدمات التدخل المبكر المناسبة. یشمل التقییم: استعراًضا لنتائج التق

و برنامج الدعم الخاصة بالطفل، وتحدیًدا الحتیاجات الطفل في كل مرحلة تنمویة من خالل استخدام إجراءات التقییم الرسمیة وغیر الرسمیة. وسیتحدث مقدم
ك التقییم والتقدیر دون أي تكلفة. وُتحفظ النتائج في سجل المبكر للرضع وحدیثي المشي معك بشأن األسالیب التي سیتبعونھا في ھذا التقییم والتقدیر. وُیقّدم ل

وحدیثي المشي  التدخل المبكر الخاص بطفلك. لن تتم مشاركة أي معلومات حول التقییم/ التقدیر مع أي شخص أو أي وكالة خارج برنامج الدعم المبكر للرضع
سر الفردیة ما إذا استمر طفلك مؤھًال لخدمات برنامج الدعم المبكر للرضع وحدیثي المشي ما لم تقدم موافقة كتابیة للقیام بذلك. وسیحدد فریق خطة خدمة األ

  وسیقدم إشعاًرا كتابًیا مسبًقا، بما في ذلك حقك في االعتراض على تحدید األھلیة.

األحرف األولى من 
 اسم الوالد

 إقرار وبیان بالموافقة
من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات (برنامج الدعم المبكر  Cحقوقي وضماناتي اإلجرائیة بموجب الجزء لقد تلقیت نسخة من 

 الضمانات اإلجرائیة [حقوق الوالدین]) مع ھذا اإلشعار.C  للرضع وحدیثي المشي وقانون تعلیم األفراد المعاقین الجزء 

وقد فھمتھا. أفھم أن موافقتي أمًرا طوعًیا وأنھ بإمكاني اختیار عدم تقییم/تقدیر طفلي في أي وقت حتى بعد  لقد ُوّضحت لي ھذه الحقوق والضمانات اإلجرائیة
 توقیع ھذا النموذج، وأفھم أنھ إذا اخترت عدم الموافقة على ھذا التقییم أو التقدیر فإنھ لن یتم تقییم طفلي أو تقدیره.

افقتي المستنیرة لبرنامج الدعم المبكر للرضع وحدیثي المشي لتنفیذ النشاط (األنشطة) الموضحة أعاله.ال أوافق      على منح مو ☐أوافق     ☐

 2012فبرایر 
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 اسم ولي األمر(أولیاء األمور)

 التاریخ توقیع الوالد (الوالدین)

 التاریخ تم استالمھا عن طریق االسم/العنوان/الوكالة

 الضمانات اإلجرائیة [حقوق الوالدین] Cالدعم المبكر للرضع وحدیثي المشي وقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة الجزء اإلجرائي  مرفق: برنامج
 مالحظة: یتعین على الوالدین استالم نسخة من ھذا النموذج على أن یتضمن نسخة موقعة في سجل التدخل المبكر للطفل.
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