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 اإلجابة  السؤال 

كيف سيكون شكل التعلم لطالبنا ذوي  
 اإلعاقة أثناء إغالق المدارس؟ 

 (. LAUSDتم إعداد كتيبات منزلية بمواد القراءة والواجبات لجميع طالب منطقة لوس أنجلوس التعليمية الموحدة )

 
لتوفير موارد تعليمية تكميلية مجانية لدعم التعلم    KLCS-TVو  KCETو  SoCalو PBSشراكة مع   LAUSDعقدت أيًضا  

  12أثناء إغالق المدارس. ويشمل هذا البرامج التعليمية للصفوف من مرحلة ما قبل رياض األطفال إلى الصف  

    على الوصول إليهاوموارد عبر اإلنترنت. والموارد المتوفرة عبر اإلنترنت مجانية، ويمكن 
https://achieve.lausd.net/resources 

 

هل سيحصل طفلي على جهاز و/أو  
التكنولوجيا المساعدة الالزمة  
 للوصول إلى التعلم عن بُعد؟

 

بجد لضمان وصول جميع الطالب إلى الموارد المتوفرة عبر اإلنترنت وستواصل توفير األجهزة   LAUSDتعمل 

 للطالب في األسابيع القليلة القادمة.   
 
( الخاص  IEPبالنسبة إلى الطالب الذين تم بالفعل تعيين جهاز تكنولوجيا مساعدة لهم وفقًا لبرنامج التعليم الفردي ) 

إذا كانت لديك أسئلة بشأن    ضمان توفير جميع أجهزة التكنولوجيا المساعدة للطالب.تعمل على  LAUSDبهم، فإن 

 ktapie@lausd.net.التكنولوجيا المساعدة، فيرجى االتصال بكاري تابي على البريد اإللكتروني 
 

يتلقى طفلي الخدمات ذات الصلة )مثل  
والتربية البدنية المعدلة والعالج  الكالم 

المهني وما إلى ذلك(. هل ستتوفر هذه  
 الخدمات خالل فترة إغالق المدارس؟ 

عادة يتلقى الطالب ذوو اإلعاقة الدعم المباشر من مقدمي الخدمات.  لكن نظًرا إلى متطلبات التباعد االجتماعي الناتجة  
قديم الخدمات ذات الصلة وتكييفها لتالئم فرص التعلم عن بُعد.   ، سيلزم تعديل ت COVID-19عن تدابير الوقاية من 

 على تطوير خطة لتوفير وسائل الدعم هذه للطالب.  LAUSDتعمل 

بَمن أتصل إذا كانت لدي أسئلة بشأن  
 مقدم )مقدمي( الخدمات لطفلي؟ 

. لمزيد من األسئلة بشأن مقدمي  يتم تشجيع اآلباء على التواصل مع المعلمين ومقدمي الخدمات عبر البريد اإللكتروني
 الخدمات، يمكنك االتصال بمكتب التعليم الخاص في منطقتك المحلية. 

 
             3100-224 (323)المنطقة المحلية الشرقية      3600-654 (818)المنطقة المحلية الشمالية الغربية 

 5400-252 (818)المنطقة المحلية الشمالية الشرقية 

          0126-241 (213)المنطقة المحلية المركزية                2100-914 (310)المنطقة المحلية الغربية 
   3400-354 (310)المنطقة المحلية الجنوبية  

يدرس ابني المناهج البديلة، ما وسائل   
 التي سيتم توفيرها؟ دعم التعلم 

طّور المعلمون المواد والموارد لدعم الطالب الذين يدرسون المناهج البديلة. تتوفر الموارد التعليمية عبر اإلنترنت 
 d.net/resourceshttps://achieve.lausالخاص بنا  LAUSDللمناهج البديلة للطالب واآلباء عبر موقع 

 (. ULSوأنظمة التعلم الفريدة )

هل ال تزال مراكز التعليم الخاص  
 مفتوحة؟ 

 وتخضع ألوامر إغالق جميع المدارس التي تديرها المنطقة.  LAUSDال، مراكز التعليم الخاص هي مدارس  

 (ESY)ما خطة مد السنة الدراسية
 ؟ 2020

   -يونيو  29ستستمر المنطقة في التخطيط لمد السنة الدراسية الذي من المقرر مبدئًيا أن يكون في الفترة ما بين 

 . لكننا نفهم أنه يجب أن تكون الخطة مرنة وقد تتغير استناًدا إلى وضعنا في ذلك الوقت. 2020يوليو   24

 

كان لدّي اجتماع مع فريق برنامج  
ل فترة  ( خالIEPالتعليم الفردي )

 اإلغالق، فهل سيُعقد؟

تعمل المنطقة على وضع خطة إلجراء اجتماعات فريق برنامج التعليم الفردي عن بُعد )أي عقد االجتماع عبر الهاتف  
أو عبر الفيديو وما إلى ذلك(.  ستتم إعادة جدولة أي اجتماعات فائتة لفريق برنامج التعليم الفردي بسبب اإلغالق  

 وفقًا لهذه الخطة.   COVID -19الناتج عن 

 
كان من المقرر إجراء تقييم لطفلي  
خالل فترة اإلغالق. هل سيستمر  

 تقييمه؟
 

تعمل المنطقة على وضع خطة إلجراء التقييمات أثناء فترات إغالق المدرسة.  ستتم إعادة جدولة أي تقييمات فائتة  
 وفقًا لهذه الخطة.  COVID -19بسبب اإلغالق الناتج عن 

طفلي على وقت  هل سيحصل 
تعويضي عن الخدمات الفائتة أثناء  

 اإلغالق؟ 

بمجرد استئناف المدرسة، ستعقد فِرق برنامج التعليم الفردي اجتماًعا، وتتخذ قرارات فردية بشأن ما إذا كانت هناك 
 حاجة إلى الخدمات والتعليم التعويضي أم ال. 
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