
"ال ینبغي التفسیر بأن ھذا القانون یتضمن حقوق أكبر أو 
حمایة على ما ینص علیھ "قانون التعلیم لألشخاص ذوي 

)، أو بموجب المادة  U.S.C. s 1400 20اإلعاقة" (
 29"( 1973من "قانون إعادة التأھیل لعام 504

U.S.C. s.794."أو أي قانون اتحادي آخر ،( 

 كیف یمكن
لوزارة التعلیم أن تدعم تنفیذ شرعة 

 الحقوق؟ 

من خالل توفیر العون والتطویر المھني للمناطق التعلیمیة 
األطفال الصم، وكذلك في في مجال تنفیذ شرعة حقوق 
 جوانب التعلیم لألطفال الصم.

  منسقة تعلیم األطفال الصم
العون الفني لتطویر البرامج الجدیدة او تحسین البرامج 
القائمة، ولشرعة الحقوق لألطفال الصم، وفرق األطفال 

 الدراسیة، والتقییم.
dhh.education@doe.nj.gov

 مستشارة التعلیم كارا روجرز 
 للطالب الصم او ضعاف السمع

 dhh.education@doe.nj.gov

العون الفني على مستوى الطالب، بما في ذلك  
الخدمة، أو التوجیھ  المالحظة الصفیة، موظفین في 

 للحصول على المساعدة المطلوبة. 

 شرعة حقوق 
 نیو جیرسي للصم

P.L. 2019   204 الفصل 
 2019 أغسطس، 5 الموقع بتاریخ

إن شرعة حقوق الطالب الصم ھو بیان یوضح المسؤولیة 
لضمان تلبیة المناطق التعلیمیة لالحتیاجات الفریدة 

للطالب الصم أو الذین یعانون من صعوبة في السمع أو 
  الصم المكفوفین واستخدام طرائق اتصال متنوعة.

اإلخراج الفني: جورج فالھوس، طالب مسجل في مدرسة 
  باك للطالب الصم.ماري أتش كاتزن

 شرعة حقوق 
 الطفل األصم 
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توجھ شرعة الحقوق للطالب الصم المناطق 
 التعلیمیة تقدیم ما یلي:

 
a.  الفحوصات المناسبة لتقییم القدرة على

والبصر واالحتیاجات اللغویة والتفاعلیة السمع 
في سن مبكر للطفل واستمرار خدمات  

 الفحص والتقییم طیلة فترة الدراسة، 
b.  إتاحة التدخل المبكر والمناسب لدعم الطالب

لیكتسب أسس لغویة متینة وتنمیتھا لدیھ في  
سن مبكر،  

c.  معلومات لعائالت الطالب حول الفرص
والخیارات المتاحة للتنسیب والتعلیم، بما  

زنباك للصم  في ذلك مدرسة ماري أتش كات
والخیارات المتاحة لألطفال الصم، 

وضعاف السمع او الصم المكفوفین وتوفر  
الفرص ألبوي او أوصیاء األطفال  

لیشاركوا المشاركة الكاملة في إعداد وتنفیذ  
الخطة التعلیمیة لطفلھم، 

d.   السعي لتوفیر فرص یقابل فیھا الطفل
بالغین ممن یحتذى بھم من الصم وضعاف  

صم المكفوفین واالختالط بھم،  السمع او ال
وخاصة أولئك الذین یستخدمون أسالیب  
تواصل متنوعة لیتعلموا منھم مھارات  

المناصرة، بما في ذلك المناصرة ألنفسھم،  
e.   فرص لمقابلة اقرانھم في بیئة المدرسة

واثناء األنشطة التي ترعاھا المدرسة  
واالختالط بھم،  

f.   ،تعلیمات مباشرة

 
g. في البرنامج التعلیمي صل تضمین خطة توا

، 504الخاص بالطالب وخطة 
h.   وضع الطالب في مستوى یناسب احتیاجاتھ

الفردیة بما في ذلك، على سبیل المثال ال  
الحصر، االحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة  

والتواصلیة والثقافیة، مع مراعاة عمر  
الطفل ودرجة ونوع فقدان السمع،  

األكادیمي، وأسلوب التواصل، والمستوى 
والمستوى التحفیزي، ومقدار  وأسلوب التعلم،
الدعم األسري؛ 

i.  النظر في التعلیم المجاني والمناسب عبر سلسلة
متصلة من خیارات التنسیب التي یقتضیھا 

القانون، وبصفة فردیة؛ 
j.  خدمات دعم متكاملة یقدمھا مھنیین مؤھلین

یجب على  ومعتمدین في بیئاتھم التعلیمیة.
وزارة التعلیم، من خالل منسق البرامج 

التعلیمیة، العمل مع المناطق التعلیمیة لضمان 
توفیر العون الفني لدعم مجالس التعلیم في  

احتیاجات األطفال الصم أو الذین  تلبیة
یعانون من ضعف السمع أو الصم 

المكفوفین. یقصد بمصطلح "العون الفني"، 
قرة الفرعیة،  كما ھو مستخدم في ھذه الف

التوجیھ والدعم المقدمین إلى المنطقة  
التعلیمیة لتمكینھا من الوفاء بالمتطلبات  

التنظیمیة وتلك التي تنص علیھا السیاسة  
المتبعة في الوالیة او على المستوى 

االتحادي وضمان  
تقدیم تعلیم شامل وفعال،  

 

 
k.   إتاحة امكانیة التواصل الكاملة مع جمیع

البرامج في بیئاتھا التعلیمیة بما في ذلك، 
على سبیل المثال ال الحصر، األنشطة  
الالصفیة، والراحة، والغداء، والبرامج 

اإلعالمیة، وتعلیم قیادة السیارات،  
واإلعالنات العامة؛  

l.   معلومات لألسر من قبل المھنیین المؤھلین
كل مناسب حول القضایا  والمعتمدین بش

الطبیة واألخالقیة والثقافیة واللغویة لألفراد 
الصم أو الذین یعانون من صعوبة في  

 السمع أو الصم المكفوفین؛ و  
m.   إتاحة خدمات الصحة النفسیة والخدمات

الداعمة من مقدمي الخدمات المؤھلین  
والمعتمدین الذین یجیدون طریقة االتصال  

ي ذلك لغة اإلشارة  األساسیة للطالب، بما ف
. األمریكیة

 

 
 


