
االنتقال: الخطوة التالية
 ما الذي يحدث عندما

يبلغ طفلي عمر الثالثة؟

دليل االنتقال من خدمات التدخل املبكر مبوجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )IDEA( الجزء ج
الذي ميوله برنامج الدعم املبكر للرضع وحديثي امليش بإدارة التعليم املبكر لوالية واشنطن.
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ما هي الخدمات التي قد تتوفر لطفيل بعد 
االنتقال عند بلوغه عامه الثالث؟

يعتمد ذلك عىل حاجه طفلك لخدمات التعليم الخاصة 
ملرحلة ما قبل املدرسة أو عدم حاجته إليها. سوف تحدد 

منطقة املدرسة الخاصة بك أهلية طفلك للحصول عىل 
خدمات التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة. يف 

حالة انعدام أهلية طفلك، قد تتوفر مجموعة متنوعة من 
خيارات إعداد الخدمة مثل: الربنامج املجتمعي أو برنامج 

هيد ستارت أو برنامج التعليم واملساعدة يف مرحلة 
الطفولة املبكرة )ECEAP( أو الربامج املرتكزة عىل املدرسة 
أو برنامج التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة. يقدم 

برنامج التعليم املنفرد )IEP( التعليم الخاص والخدمات 
املتعلقة به. ينسق منسق املوارد األرسية انعقاد اجتامع 
تخطيط االنتقال. سوف تعقد منطقة املدرسة اجتامًعا 

لتطوير برنامج التعليم املنفرد الخاص بطفلك.

يجوز لك طلب دعوة منسق املوارد األرسية الخاص بك 
لحضور اجتامع برنامج التعليم املنفرد. ميكنك اختيار 

صديق أو فرد من العائلة أو عضو من أعضاء املجتمع 
لحضور اجتامع برنامج التعليم املنفرد من أجل الدعم. إذا 

كان لديك مدير حالة بقسم اإلعاقات اإلمنائية أو منسق 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة للرعاية الصحية، قد 
ترغب يف دعوتهم أيًضا. يجب أن يُحدد موعد انعقاد 
اجتامع برنامج التعليم املنفرد قبل بلوغ طفلك لعامه 

الثالث وأن ينعقد عند بلوغه لذلك. تُدرج مواعيد انعقاد 
اجتامعات برنامج التعليم املنفرد سنويًا. عىل الرغم من 
ذلك، ميكنك طلب انعقاد اجتامع برنامج التعليم املنفرد 

يف أي وقت تشعر به أنت أو أي فرد من أفراد طاقم عمل 
املدرسة برضورة مناقشة برنامج طفلك.

 ما الذي سوف يحدث يف حالة انعدام أهلية 
 طفيل لخدمات التعليم الخاصة يف مرحلة ما 

قبل املدرسة؟

يف حالة انعدام أهلية طفلك للحصول عىل خدمات 
التعليم الخاصة يف مرحلة ما قبل املدرسة، سوف يعمل 

منسق املوارد األرسية معك لتحديد الخيارات املمكنة 
األخرى املتاحة لطفلك مثل: برنامج هيد ستارت أو برنامج 

التعليم واملساعدة يف مرحلة الطفولة املبكرة أو الربامج 
األخرى املرتكزة عىل املجتمع املحيل.

ما هو دورنا يف عملية االنتقال؟
نصائح حول كيفية مساعدتك لطفلك ولعائلتك 

عىل تحقيق انتقال سلس:

 المشاركة في االجتماعات بالتعبير عن ما 	 
تريده لطفلك.

تدوين مالحظات أثناء االجتماع.	 

التطرق إلى الموارد والخدمات	 

االحتفاظ بدفتر مالحظات عن أنشطة طفلك 	 
 واهتماماته. إدراج شهادة ميالد طفلك وكل من 

دفتر تطعيماته وتقاريره الطبية وكذلك صوره 
 الفوتغرافية وتقييماته باإلضافة إلى تقديراته 

وخطط خدمة األسرة المنفردة الخاصة به السابقة. 
تساعد صور طفلك على إضفاء الطابع الشخصي 

على الحقائق والمعلومات.

ما الذي قد يساعد على تعزيز طفلك؟ أنت أفضل 	 
من يعرف احتياجاته أو احتياجاتها. معرفة المتوقع 

من طفلك والعمل مع منطقة المدرسة وفريق 
برنامج التعليم المنفرد للحصول على تلك الخدمات 

من أجل طفلك.

ماهي خطوايت التالية لالنتقال؟
السؤال عن تواجد مجموعة دعم أرسية أو رابطة اآلباء 
واملعلمني املحلية )PTSA( أو مجلس اآلباء االستشاري 
التابع للتعليم الخاص )SEPAC( مبنطقتك. السؤال عن 

تواجد مقدم خدمات أرسية أو أخصايئ اجتامعي أو 
أخصايئ نفيس مدريس الذى قد يتمكن من مساعدتك 

 عندما يساورك القلق باملنطقة. تذكر أنك كويل أمر، 
يجوز لك االستفادة من الدعم أيًضا باإلضافة إىل طفلك 

أثناء اجتياز عائلتك لعملية االنتقال.

ما هي املعلومات األخرى التي نحتاج 
إىل معرفتها؟

يف حالة انعدام أهلية طفلك للحصول عىل خدمات قسم 
اإلعاقة النامئية حاليًا، يجب أن يُعاد تحديد عدم األهلية 
قبل بلوغ طفلك عامه الرابع. من الهام مشاركة تقييامت 
التدخل املبكر ومعلومات االنتقال وتقرير تقييم منطقة 

املدرسة خالل عملية االنتقال هذه مع قسم اإلعاقة 
النامئية. ميكن الحصول عىل موافقتك من أجل إرسال 
هذه املعلومات إىل قسم اإلعاقة النامئية من منطقة 
 املدرسة يف اجتامع التخطيط لالنتقال. يف حالة عدم 

استالم املعلومات التي تحدد استمرارية انعدام أهلية 
طفلك، سوف يُستبعد طفلك من خدمات قسم اإلعاقة 

النامئية عند بلوغه عامه الرابع.
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ما هو االنتقال؟
عندما يبلغ طفلك عمر الثالثة، تنتهى خدمات التدخل 
املبكر وقد تتوفر له خدمات ومساعدات جديدة. تعد 

عملية االنتقال هذه واحدة من االنتقاالت املتعددة التي 
سوف تحدث لطفلك وعائلتك عىل مدار حياتك.

يف فرتة ترتاوح من ستة إىل تسعة أشهر قبل بلوغ طفلك 
لعامه الثالث، ستبدأ بالعمل مع منسق املوارد األرسية 

الخاص بك )FRC( وفريقك للتخطيط لالنتقال إىل خدمات 
التعليم الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة أو الخدمات 

 واملساعدات األخرى الالزمة. تسري األرس ومقدمو 
الخدمات خالل هذه العملية مًعا يف رحلة تؤدي إىل 

انعقاد اجتامع انتقايل.

 ما الغرض من انعقاد 
اجتامع انتقايل؟

أثناء اجتامع املؤسسة الدولية لخدمات األرسة سوف تطور 
أنت و فريق التدخل املبكر خطة انتقال كتابية للمساعدة 

يف إرشادكم خالل عملية االنتقال.

يتطلب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة الجزء ج إعداد 
خطة لالنتقال قبل بلوغ طفلك لعامه الثالث.

متى نبدأ إعداد خطة االنتقال؟
يف فرتة ترتاوح من ستة إىل تسعة أشهر قبل بلوغ 

طفلك لعامه الثالث:

يبدأ إعداد خطة االنتقال. سوف ييرس منسق املوارد 
األرسية الخاص بك التواصل فيام بينك وبني منطقة 

مدرستك أو الربامج األخرى املرتكزة عىل املجتمع املحيل 
لبدء إعداد خطة النتقال طفلك عند بلوغه لعامه الثالث.

سوف يعقد اجتامع لتخطيط االنتقال قبل بلوغ 
طفلك لعامه الثالث بثالثة أشهر عىل األقل:

سوف تلتقي مبمثل منطقة املدرسة كجزء من االجتامع. 
سوف يرشحون ما هي إجراءات تحديد أهلية طفلك 

 للحصول عىل خدمات التعليم الخاص يف مرحلة ما 
قبل املدرسة.

إذا كان طفلك مؤهاًل للحصول عىل خدمات التعليم 
الخاص يف مرحلة ما قبل املدرسة، عىل النحو الذي تقرره 
 )IEP( منطقة املدرسة، سوف يقدم برنامج التعليم املنفرد

الخدمات له.

لن يُدرج انعقاد اجتامع مع ممثل منطقة املدرسة، يف 
حاله عدم رغبتك يف استالم خدمات التعليم الخاصة يف 

مرحلة ما قبل املدرسة.

ماذا يقصد بخطة االنتقال؟
تحدد خطة االنتقال كيفية مساعدتك ومساعدة منسق 
املوارد األرسية الخاص بك وفريق التدخل املبكر لطفلك 

ولعائلتك يف تجاوز خدمات التدخل املبكر يف عمر الثالثة. 
تصف الخطة كل من املساعدات والخطوات والخدمات 

التي سوف يحتاجها طفلك لدخول برنامج منطقة 
املدرسة املحلية للتعليم الخاص ملرحلة ما قبل املدرسة 
أو الخدمات األخرى التي ترتكز عىل املجتمع املحيل أو 

مساعدات وخدمات املغادرة نتيجة النعدام أهلية طفلك.

ما هي الخطوات التالية لطفيل؟
تطوير خطة انتقال طفيل:

سوف تعمل مع فريق التدخل املبكر مًعا عىل تطوير 
الخطة .يتضمن الفريق كل من شخصك ومنسق املوارد 
األرسية الخاص بك واألفراد املنخرطون حاليًا مع طفلك 

وكذلك األفراد اآلخرون الذين قد ترغب يف إرشاكهم 
واألفراد الذين قد يشرتكوا مع طفلك يف املستقبل. سوف 

يالحظ الفريق تقدم طفلك واحتياجاته. ينسق منسق 
املوارد األرسية تطور خطة االنتقال.



أين ميكنني الذهاب للحصول عىل املزيد من املساعدة أو املعلومات؟

يدير برنامج إدارة شؤون األطفال والشباب والعائالت )DCYF( والدعم املبكر لحديثي 
الوالدة والرضع نظام خدمات التدخل املبكر )ESIT( مبوجب قانون تعليم األفراد ذوي 

اإلعاقة )IDEA( الجزء ج عىل نطاق الوالية.
)360( 725-3500 

www.dcyf.wa.gov

ملزيد من املعلومات ولإلحالة إىل منسق املوارد األرسية )FRC( يُرجى االتصال عىل:
ميكن التواصل معه عرب Help Me Grow Washington الخاص باسم منسق املوارد 

األرسية الخاص بك يف منطقتك املحلية.
1-800-322-2588

شبكة آباء والية واشنطن مبركز روضة االطفال. تعزيز جميع اآلباء وأرسهم الذين لديهم 
أطفال ذوي احتياجات خاصة ودعمهم وتقديم املوارد إليهم.

)425( 653-4286 
www.fathersnetwork.org

 إن PAVE هو مركز معلومات وتدريب لآلباء عىل نطاق الوالية الذي يقدم املساعدة 
إىل األرس التي لديها أطفال ذوي إعاقة من امليالد وحتي سن الرشد.

1-800-572-7368 )800-5 PARENT( 
www.wapave.org

إن بارينت تو بارينت بوالية واشنطن هو شبكة آباء توفر الدعم املعنوي واملعلومات إىل 
اآلباء الذين لديهم أطفال ذوي إعاقة أو تأخر يف النمو.

1-800-821-5927 
 www.arcwa.org/parent-to-parent

تعزز مؤسسة رعاية املواطنني ذوي االعاقة كل من التعليم والصحة واالكتفاء الذايت والدفاع 
عن النفس والشمول واختيارات األفراد ذوي اإلعاقات النامئية وعائلتهم.

1-888-754-8798 
www.arcwa.org

ميتلك مكتب املرشف عىل التعليم العام موقًعا إلكرتونيًا يساعد عائالت األطفال الذين 
يتلقون تعلياًم خاًصا وخدمات ذات الصلة وميكنكم الولوج إليه عرب:

www.K12.wa.us/SpecialEd/Families/default.aspx

The Washington State Department  
of Children, Youth & Families 

Early Support for Infants and Toddlers
PO Box 40970 

Olympia WA 98504-0970 
FAX: )360( 725-4925 

VOICE: )360( 725-3500 
www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit

 يحظر التمييز يف جميع الربامج واألنشطة. لن ُيستبعد أي شخص عىل أساس العرق أو اللون 
أو الدين أو العقيدة أو األصل القومي أو النوع أو السن أو اإلعاقة.

 إذا كنت ترغب يف نسخ من هذا املستند بتنسيق بديل أو لغة أخرى، فريجى االتصال 
 )DCYF( بالعالقات التأسيسية التابعة إلدارة شؤون األطفال والشباب والعائالت 

.)ConstRelations@dcyf.wa.gov ،360-902-8060 | 1-800-723-4831(
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