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 القانونما ینّص علیھ 
قد تصبح الحیاة أكثر تعقیًدا مما كان متوقعًا عندما تضم األسرة طفالً من  

 .ذوي االحتیاجات الخاصة

لذلك یجب على . تُعَد األسرة ھي العنصر األھم عندما یتعلق األمر بنمو الطفل
ولي األمر أن یظل ممسًكا بزمام المسؤولیات الُملقاة على عاتقھ من خالل 

 .تي یكفلھا لھ القانون الفیدراليمعرفة الحقوق ال 

 .تم إعداد ھذا الكتیب اإلرشادي للمساعدة في تحقیق ھذا الھدف

 Individuals with Disabilities Educationھناك قانون فیدرالي یُسمى  
Act )IDEA م مواده خدمات )، قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ، والذي تُنّظِ

ُمقدَّمة لألطفال ذوي اإلعاقة أو الذین یعانون  تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة ال 
یتناول القسم ج من ھذا القانون وسائل الدعم التي یتم . من مظاھر تأخر في النمو

ویضمن توفیر حقوق معینة،  تقدیمھا لألسر التي تضم رضعًا وأطفاالً صغاًرا،
انون یبدأ تمتع األسر بالحقوق الممنوحة بموجب ق. تُسمى الضمانات اإلجرائیة

IDEA  بدًءا من اإلحالة إلى برنامجBirth To Three  ) من المیالد حتى سن
ال یمارس برنامج . الخاص بتنمیة الطفل 211عن طریق االتصال بالرقم ) الثالثة 

Birth To Three على أساس الِعرق، أو الثقافة، أو الدین، أو مستوى  التمییز
 .الدخل، أو اإلعاقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، فیُرجى IDEAإذا كنت ترغب في الحصول على نسخة كاملة من قانون 
  About Usوالنقر فوق   Birth23.org: زیارة الموقع اإللكتروني

  Related Laws and Regulations، ثم انقر فوق  )معلومات عنا(
؛ أو االتصال بنا للحصول على نسخة )القوانین واللوائح ذات الصلة (

 .4400-500-860: مطبوعة على الرقم
 

 



 

 

كل ولي أمر الضمانات  IDEAیمنح قانون 
 :اإلجرائیة التالیة

 

 : الحق في إعطاء موافقة كتابیة مستنیرة .1
یجب على ولي األمر إعطاء إذن كتابي قبل خضوع الطفل للتقییم؛ وقبل بدء تقدیم  

المعلومات المتعلقة بالطفل أو األسرة مع أي  الخدمات أو تغییرھا؛ وقبل مشاركة 
إعطاء موافقة  قبل أن یُطلب من ولي األمر اتخاذ قرارات أو. شخص أو جھة أخرى

كتابیة بشأن أمر ما، یتم إعطاء ولي األمر المعلومات والتوضیحات الكاملة الخاص  
 . ویجوز إلغاء الموافقة الكتابیة كتابةً أیًضا في أي وقت. بالبرنامج

 
 :الحق في تلقي اإلشعارات كتابةً  .2

یجب أن یتلقى ولي األمر إشعاًرا كتابیًا من البرنامج قبل إجراء أي تقییمات أو  
باإلضافة إلى ذلك، یجب تقدیم اإلشعار الكتابي خالل فترة زمنیة معقولة . تقدیرات

 :قبل اتخاذ أي قرارات بشأن

  األھلیة 

  االجتماعات المتعلقة بـIndividualized Family Service Plan 
)IFSPخطة الخدمات األسریة الفردیة ، ( 

  بدء تقدیم الخدمات أو تغییرھا 

 رفض الخدمات 

  برنامجBirth to Three القائم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

أو خطة    IFSPالحق في المشاركة في التنسیق بشأن   .3
 : الخدمات األسریة الفردیة

، تھدف إلى تسجیل نتائج  IFSPیقوم فریق بوضع خطة مكتوبة، تُسمى 
وتھدف ھذه الخطة إلى وضع قائمة بخدمات . األسرة الخاصة بأفرادھا والطفل
  ، والتي من شأنھا Birth To Threeالدعم الُمقدَّمة من خالل برنامج  

المساعدة بأفضل طریقة ممكنة في تحقیق تلك النتائج، وبیان متى وأین وكیف  
، خدمات التدخل Early Intervention Services )EISسیتم توفیر 

یمكن لولي األمر اختیار رفض بعض الخدمات الواردة في خطة ). المبكر
IFSP یعمل ولي. من دون التأثیر على الخدمات التي تتم الموافقة علیھا 

ق الخدمات وأعضاء الفریق  األمر وغیره من أفراد األسرة بالتعاون مع ُمنّسِ
 .IFSPاآلخرین لصیاغة خطة 

یجوز لولي األمر دعوة أي شخص یرغب في حضوره االجتماعات المتعلقة 
تتم مراجعة خطة . ، بما في ذلك أحد المدافعین عن حقوق الطفلIFSPبخطة 
IFSP  ل ذلك، إذا ُطلب ذلككل ستة أشھر على األقل أو قب. 

)  التدخل المبكر(  Early Interventionنظًرا ألن االھتمام ینصب في 
على ما تحققھ األسر في الفترات الفاصلة بین الزیارات المتعلقة بتلك  

الخدمات، فإن كل ولي أمر یشارك بشكٍل فعّال في جدولة عناصر الوقت،  
 . IFSPعات خطة والزمان، والمكان الخاصة بتلك الزیارات واجتما

 في أي وقت، حتى إذا  IFSPیجوز لولي األمر أن یطلب مراجعة خطة 
 .كان قد تم االنتھاء من اجتماع مراجعة للتو

 
 :الحق في الحصول على الخدمات في البیئات الطبیعیة .4

تعتبر البیئات الطبیعیة أكثر من مجرد أماكن یعیش فیھا األطفال، ویتعلمون،  
ویلعبون، فالبیئات الطبیعیة ھي جمیع األنشطة واألعمال المعتادة التي  

یشارك فیھا األطفال ویكونون جزًءا منھا خالل حیاتھم الیومیة في المنزل 
اتیجیات التي یتعاون كل ولي أمر مع فریقھ لوضع اإلستر. وفي مجتمعھم
كجزء من تلك األنشطة االعتیادیة التي تجري في الفترات   یمكن تنفیذھا

، Early Intervention )EIالفاصلة بین الزیارات المتعلقة بخدمات 
  یساعد إجراء تغییرات بسیطة وتكرارھا على مدار الیوم). التدخل المبكر

إحدى الزیارات في  عندما یتعین القیام ب. األطفال في تطویر مھارات جدیدة
مكان آخر بخالف البیئة الطبیعیة لألسرة، فإنھ یجب على الفریق المعني 

 .تقدیم توضیح مكتوب لھذا األمر في الخطة IFSPبخطة 



 

 

د الھویة   :الحق في السریة .5 یقتصر الوصول إلى أي معلومات تُحّدِ
الشخصیة للطفل أو ألحد أفراد األسرة على عدد ُمحدَّد من موظفي 

؛ أو مراجعي الحسابات أو وكاالت االعتماد Birth To Threeبرنامج 
یجب أن یوافق ولي األمر كتابیًا قبل مشاركة . الحكومیة أو الفیدرالیة

ترونیة أو الورقیة الخاصة بطفلھ مع أي المعلومات من السجالت اإللك
 . شخص آخر

 
 : الحق في مراجعة السجالت وتعدیلھا .6

 Birth to Threeیجوز لولي األمر طلب فحص السجل الخاص ببرنامج 
أیام لالمتثال  10ویكون لدى البرنامج مھلة زمنیة مدتھا . ومراجعتھ في أي وقت

األمر طلب إجراء تغییرات، إذا كان بعد مراجعة السجل، یجوز لولي . للطلب
یعتقد أن شیئًا ما غیر صحیح، أو طلب إضافة معلومات إذا كان السجل غیر  

إذا لم یوافق البرنامج على طلٍب ما إلجراء تغییرات في سجالت الطفل، . مكتمل
یجوز لولي األمر . عقد جلسة استماع للطعن في القرار فیجوز لولي األمر طلب

ویجوز أن تتقاضى البرامج . ة واحدة مجانیة من سجل الطفلالحصول على نسخ 
 . رسوًما مقابل النسخ اإلضافیة



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الحق في تقدیم شكوى مكتوبة .7
ق الخدمات المعني باألسرة،  إن أسرع طریقة لحل مشكلة ما ھي التحدُّث مع ُمنّسِ

  . Birth To Threeالوكالة المسؤولة عن تقدیم خدمات برنامج    أو مدیر البرنامج، أو 
إذا شعر ولي األمر أن حقوقھ قد انتھكت أو أنھ قد حدث انتھاك للقانون، فإنھ  

 یجوز لولي األمر تقدیم شكوى مكتوبة وُموقَّعة إلى مكتب الطفولة المبكرة 
)OEC ( بصفتھ الوكالة المسؤولة عن تقدیم خدمات برنامجBirth To Three .

أو   CTBirth23@ct.govیمكن إرسال الشكوى بالبرید اإللكتروني إلى 
 :إرسالھا بالبرید العادي إلى العنوان التالي

Connecticut Birth to Three System 
450 Columbus Blvd., Suite 205 

Hartford, CT 06103 

. Birth To Threeیجب أیًضا إرسال نسخة من الشكوى المكتوبة إلى برنامج 
سیكون من األفضل أن تأتي الشكوى من ولي األمر، ولكن یمكن للوكالة المسؤولة  

 .عن توفیر خدمات البرنامج تقدیم المساعدة في ھذا الشأن، إذا كان ذلك مستحسنًا

نامج بالتحقیق في الشكوى المكتوبة  ستقوم الوكالة المسؤولة عن توفیر خدمات البر
یوًما تقویمی�ا من تاریخ استالم  ) 60( وستقدم رًدا مكتوبًا في غضون ستین 

أثناء العمل على تسویة الشكوى محل الخالف، یمكن لألسرة اختیار . الشكوى
على النحو الموضح في  EIاالستمرار في تلقي خدمات الدعم الُمقدَّمة من خالل 

IFSP ،ما لم یوافق ولي األمر والفریق على تغییر الخطة الحالیة. 
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 : إجراءات عملیة تسویة النزاعات .8
  Birth To Threeھناك طریقة أخرى لتسویة الخالفات أو إخطار برنامج 

باحتمال حدوث انتھاك للقانون، وھي عن طریق طلب الوساطة أو عقد جلسة  
تسمح الوساطة لولي األمر وموظفي البرنامج بالتحدُّث عن تفاصیل  . استماع

ب سیعمل الوسیط بالتعاون مع ولي األمر  . الخالف مع وسیط محاید وُمدرَّ
یجوز  . فاقیةوالبرنامج إلیجاد حل یناسب كلیھما وسیقوم بصیاغة شروط االت

لطلب عقد جلسة استماع حسب  OECلولي األمر أیًضا االتصال بمكتب 
وتتم ھذه اإلجراءات بشكٍل أكثر رسمیة أمام أحد . اإلجراءات القانونیة الواجبة

وعادةً ما یقوم ولي األمر بتعیین محاٍم . مسؤولي جلسات االستماع المحایدین
 .Birth To Threeبتمثیل برنامج  لتمثیلھ، بینما یقوم مساعد المحامي العام 

 Mediation in Early Interventionسیتم توفیر نسخة من نشرة 
Services  )أو نشرة تعریفیة أخرى  ) الوساطة في خدمات التدخل المبكر

عند  ) جلسات االستماع القانونیة ( Due Process Hearingsتُسمى 
  إلكترونی�ا إلى للحصول على نسخة، أرِسل بریًدا  .  الطلب 

CTBirth23@ct.gov  4400-500-860أو اتِصل على الرقم. 
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 ھل لدیك أي أسئلة؟
للحصول على مزید من المعلومات حول حقوق ولي األمر، تحدَّث أوالً مع 

ق  الخدمات، أو أحد أعضاء الفریق، أو أحد المشرفین، أو أحد مدیري  ُمنّسِ
 :للتحدُّث مع ولي أمر آخر، یمكنك التواصل مع. البرنامج

 
 

CONNECTICUT PARENT 
ADVOCACY CENTER 

860-739-3089 

338 Main Street 
Niantic, CT 06357 

CPACInc.org • cpac@cpacinc.org 
 

 Office ofیمكن لولي األمر التواصل أیًضا في أي وقت مع مكتب 
Early Childhood (OEC)  بصفتھ الوكالة المسؤولة عن تقدیم

 .IDEAبموجب القسم ج من قانون  Birth To Threeخدمات برنامج 
 

CT OFFICE OF EARLY CHILDHOOD 
860-500-4400 

 
 

BIRTH TO THREE SYSTEM 
450 Columbus Boulevard 

Suite 205 
Hartford, CT 06103 

Birth23.org • CTBirth23@ct.gov 
 

 
 U.S. Department ofتم إعداد ھذا المنتج من خالل التمویل الُمقدَّم من 

Education )بموجب ) وزارة التعلیم في الوالیات المتحدةIndividuals  
with Disabilities Education Act ) قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة.( 

mailto:cpac@cpacinc.org
mailto:CTBirth23@ct.gov

	ما ينصّ عليه القانون
	يمنح قانون IDEA كل ولي أمر الضمانات الإجرائية التالية:
	1. الحق في إعطاء موافقة كتابية مستنيرة:
	2. الحق في تلقي الإشعارات كتابةً:
	3. الحق في المشاركة في التنسيق بشأن IFSP أو خطة الخدمات الأسرية الفردية:
	4. الحق في الحصول على الخدمات في البيئات الطبيعية:
	6. الحق في مراجعة السجلات وتعديلها:
	7. الحق في تقديم شكوى مكتوبة:
	Connecticut Birth to Three System 450 Columbus Blvd., Suite 205

	8. إجراءات عملية تسوية النزاعات:

	هل لديك أي أسئلة؟
	CONNECTICUT PARENT ADVOCACY CENTER
	860-739-3089

	CT OFFICE OF EARLY CHILDHOOD
	860-500-4400



