
 

 الخدمات المتخصصة

 

 

حول لجنة التحد�د  مورد معلومات لألهل/األوص�اء
  والقبول والمراجعة

 ؟IPRCما �ي لجنة التحد�د والقبول والمراجعة   
  

 ون�ع  (IPRC) لجنة التحد�د والقبول والمراجعة •
�
ي تقرر ما إذا كان طفلك استثنائ�ا �ي لجنة تابعة لمجلس المدارس، والئت

��ة والتعل�م رقم   . IPRCلجنة عمل�ات  181/98القبول الذي س�عّزز نقاط قوة طفلك. تنظم الئحة وزارة ال�ت

 ؟مكنت تعلهل  
 

IPRC  ح ما يرمز إل�ه كل حرف:  هو  اختصار. سن�ش
 

• I  :للفئات والتع��فات  = التحد�د 
�
، وفقا ي

ُ�ستخدم وثائق صح�ة أو طب�ة معينة لتحد�د ما إن كان الطفل �عّرف بأنه استثنائئ
��ة.   المقدمة من وزارة ال�ت

• = P  :بذاته. قد  القبول 
�
 أو فصً� قائما

�
 عاد�ا

�
الموقع المادي ح�ث �ذهب طفلك إ� المدرسة. �شمل الخ�ارات فصً� دراس�ا

 بتقد�م طلب إ� مدرسة تابعة للمقاطعة (عند االقتضاء). 
�
 تو�ي اللجنة أ�ضا

• = R  :ورة العتبار الطفل �ي اجتماع ُ�عقد مرة كل سنة لمراجعة تقّدم الطالب وتحد�د ما إن كانت ال  المراجعة تزال هناك �ض
 وقبوله. 

�
 استثنائ�ا

• C  :نامج.  = اللجنة ي ال�ب
 وقبوله �ض

�
شادا� برأي الوالدين، تتخذ اللجنة القرار �شأن ما إذا كان الطفل استثنائ�ا  اس�ت

 ما دورك؟
 

 والطب�ة. توف�ي المعلومات حول نقاط قوة طفلك واحت�اجاته واهتماماته، فضً� عن الوثائق الصح�ة  •
ي المدرسة حول ما إذا كانت هناك حاجة لعقد لجنة •

 .  IPRCالتحدث إ� موظ�ض
 والقرارات المتخذة �شأن طفلك.  IPRC الحضور والمشاركة وفهم عمل�ات لجنة •
ّ الق��بة من سكن طفلك.  • ي مدرسة ال�ي

 أن تتفهم أنه بوسعك طلب االلتحاق بفصل درا�ي منتظم �ض
 . IPRCفلك أي أسئلة قد تكون لد�ك حول لجان أن تط�ح ع� مدير(ة) مدرسة ط •

  
 

ي أصدرها مجلس مدارس منطقة هام�لتون و�نتوورث -ير�ب الرج�ع إ� سلسلة الف�ديو المعلومات�ة للخدمات المتخصصة الئت
ي ذلك

 . IPRCلجان  للحصول ع� معلومات تفص�ل�ة حول الموضوعات المتعلقة بالتعل�م الخاص، بما �ض
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