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 ة خاص الخطط االنتقال�ة للطالب الذين لديهم متطلبات تعل�م�ة  
 مورد لألهل/ األوص�اء 

 ما �ي الخطة االنتقال�ة؟
ي إجراء تحوالت تعل�م�ة ناجحة.  •

 �ي خطة مفصلة ومنسقة مصممة لمساعدة طفلك �ف
 من خطة التعل�م الفرد�ة •

�
ة المدى وط��لة األجل. وقد    لطفلك  (IEP)تعد الخطة جزءا� مهما  تتضمن إجراءات يوم�ة وقص�ي

ي المدرسة حىت خروج الطالب من المدرسة.  •
 تبدأ الخطة االنتقال�ة بدخول الطالب إ� المدرسة و�ستمر طوال دراسته �ف

 هل كنت تعلم؟ 
ي قد �مر بها طفلك. �شمل هذە المراحل:  •  هناك مجموعة متنوعة من المراحل االنتقال�ة الىت

o  المدرسة دخول 
o  ف الصفوف  االنتقال بني
o  االنتقال من المدرسة االبتدائ�ة إ� الثان��ة 
o  االنتقال من المدرسة الثان��ة إ� ما بعد الثان��ة 
o  ي مؤسسة أخرى

ي الرعا�ة أو العالج أو إعادة التأه�ل �ف
 العودة إ� المدرسة بعد غ�اب ط��ل ألسباب طب�ة أو بعد تل�ت

o  ف األ�شطة أو الموا  قع االنتقال بني
o  

�
 االنتقال من فصل عادي إ� س�اقات محتواة ذات�ا

كاء ما بعد المرحلة   •  الهيئات المجتمع�ة و�ش
�
ي المدرسة و�شمل أح�انا

توضع خطة انتقال�ة بالتعاون معك وطفلك وموظ�ف
 الثان��ة. 

م استثنائيون أم  سواء تم تحد�دهم ع� أنه (IEP) �جب وضع خطة انتقال�ة لجميع الطالب الذين لديهم خطة تعل�م فرد�ة •
 . (IPRC) ال من قبل لجنة التحد�د والتنس�ب والمراجعة

 ما دورك؟ 
ات�ج�ات   • ي المدرسة الذين س�دعمون انتقال طفلك. قد تتضمن المعلومات اس�ت

مشاركة المعلومات دات الصلة مع موظ�ف
 من االهيئات المجتمع�ة. 

�
 ناجحة أو دعما

 بطفلك وتقد�م مالحظاتك حول الخطة االنتقال�ة. الخاصة   خطة التعل�م الفرد�ة حضور اجتماعات  •
ي �مر بها.  • ي المدرسة إلعداد ودعم طفلك خالل المراحل االنتقال�ة الىت

 التعاون مع موظ�ف
 إذا كانت لد�ك أي أسئلة حول الخطة االنتقال�ة الخاصة بطفلك، اسأل معلم(ة) طفلك .   •

 
للحصول   و�نتوورث-متخصصة لمجلس مدارس منطقة هام�لتونير�� الرج�ع إ� سلسلة الف�ديو المعلومات�ة للخدمات ال

ي ذلك الخطط االنتقال�ة. 
 ع� معلومات مفصلة حول الموضوعات المتعلقة بالتعل�م الخاص، بما �ف

 
 education-www.hwdsb.on.ca/about/specialتعرف ع� الم��د  ع� الموقع   
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