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موضوع التعليم الخاص منطقة الخطة المحلية ( SELPA) 2022-2023خطة الخدمة والميزانية السنوية
—------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسأل مجلس اإلدارة :جلسة استماع عامة وتبنيها مجلس التعليم لخطة الخدمة السنوية وخطة الميزانية لمنطقة الخطة المحلية للتعليم
الخاص ( SELPA) 2022-2023للعام الدراسي.
ً
الخلفية :منطقة مدرسة أوكالند الموحدة ذات حجم ونطاق كافيين لتكون منطقة خطة محلية للتعليم الخاص أو  .SELPAوفقا لقانون
التعليم في كاليفورنيا  ،تحدد الخطة المحلية لـ  SELPAوظائف وحوكمة  .SELPAكل عام ،
يجب أن تكمل  SELPAخطة الخدمة السنوية وخطة الميزانية السنوية لتفاصيل اإليرادات والمصروفات الخاصة بخدمات التعليم الخاص
للطالب الذين يتم خدمتهم من خالل  SELPAووصف ماهية هذه الخدمات.
المناقشة :منطقة مدارس أوكالند الموحدة توفر  SELPAسلسلة متصلة واسعة من التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة لما يقرب من
 6600طالب مؤهل نخدمهم .تشمل هذه الخدمات التعليم األكاديمي المتخصص ( )SAIوالعديد من الخدمات ذات الصلة  ،مثل عالج
النطق واللغة  ،والعالج المهني  ،وخدمات الصحة العقلية .بعض الخدمات محجوزة لمجموعات معينة من الطالب  ،مثل الخدمات
االنتقالية (الوعي بالكلية  ،والوظيفة
الوعي) والخدمات منخفضة الحدوث (مثل خدمات الرؤية المتخصصة والتوجيه والتنقل) .يتم تنفيذ خدماتنا من قبل موظفين متخصصين ،
يتم تمويلهم من خالل مجموعة من الموارد الفيدرالية والوالئية والمحلية.
ً
وإسقاطا لمصروفاتنا حسب فئة العنصر
توفر خطة الميزانية السنوية ملخصًا لألموال الخاصة بالتعليم الخاص التي تتدفق إلى SELPA
 ،باإلضافة إلى وصف للطريقة التي تستخدمها  SELPAلتوزيع األموال.
األثر المالي تضمن خطة الخدمة والميزانية السنوية امتثال  SELPAمع الدولة
قانون التعليم لالستمرار في تلقي أموالنا الخاصة بالتعليم الخاص.
المرفقات ● خطة أوكالند الموحدة  SELPAالمطلوبة  -المرفقات من األول إلى السابع
خطة الميزانية السنوية الموحدة  SELPAفي أوكالند د
خطة الخدمة السنوية الموحدة  SELPAفي أوكالند هـ
العرض التقديمي  - SELPA -تحديث الخطة السنوية للخدمة والميزانية 2023-2022

الخطة المحلية
المرفقات
منطقة الخطة المحلية للتعليم الخاص

وزارة التعليم بكاليفورنيا
شعبة التربية الخاصة
عرض الخطة المحلية 23-2022

الملحق األول  -قائمة الوكاالت التعليمية المحلية
تحديد الجهة التربوية المحلية المشاركة

أدخل رمز المقاطعة  /المنطقة  /المدرسة ( )CDSالصادر عن إدارة التعليم في كاليفورنيا ( )CDEواالسم الكامل لكل وكالة تعليمية
محلية ( )LEAتشارك في الخطة المحلية .سيتم ملء أسماء الهيئات التعليمية المحلية تلقائيًا في بقية المالحق .وف ًقا للقسمين ( 56205أ)
(( )12د) ( )3و ( 56195.1ب) و (ج) من قانون التعليم في كاليفورنيا ( .)ECيجب أن تتضمن  SELPAsمع واحد أو أكثر من
هيئات التعليم المحلية  ،أو تلك التي تشارك مع مكتب المقاطعة للتعليم ( )COEلتقديم خطة محلية إلى  CDEللنظر في الموافقة عليها ،
ً
نسخا من اتفاقيات التوكيالت أو االتفاقيات التعاقدية المشتركة  ،حسب االقتضاء .الحالة.
في الجدول أدناه  ،أدخل رمز  CDSالصادر من  CDEواالسم الرسمي المدرج في دليل مدرسة كاليفورنيا
 /https: //www.cde.ca.qov/SchoolDirectoryلكل مركز التميز  ،والمنطقة  ،وسلطة السلطات المشتركة ( )JPAو
 SELPAالمشاركة في الخطة المحلية وتلقي مخصصات من أموال التربية الخاصة للخدمات والبرامج المقدمة للطالب ذوي اإلعاقة.
إلضافة صفوف أو إزالتها:
إلضافة صفوف أو إزالتها من الجدول  ،حدد زر "زائد" أو "ناقص" أدناه .سيتم تكرار اإلجراءات التي يتم تنفيذها هنا تلقائيًا لكل جدول
من الجداول الواردة في المرفقات من الثاني إلى السادس .يجب على المستخدمين إدخال معلومات  LEAيدويًا في المرفق السابع.
التغييرات في االنتماء إلى :LEA
إذا تم اإلبالغ عن  LEAمسب ًقا إلى  CDEفي السنة المالية  22-2021أو  23-2022وكان هناك تغيير في عضوية  ، SELPAفال
تحذف اإلدخال .بدالً من ذلك  ،في عمود "حالة  ، "LEAحدد القائمة المنسدلة واختر خيار الحالة المناسب لتغيير ارتباط .LEA
رموز مقاطعة  /منطقة  /مدرسة SELPA
• إذا لم يكن لدى  SELPAرمز  ، CDSفيجب ترك الحقول المرتبطة فارغة.
مالحظة :إذا بدأ قسم رمز  CDSبالرقم " ، "0فلن يظهر الصفر في إدخال المستخدم.
• إذا لم يكن لدى  SELPAرمز  CDSكامل  ،اترك رمز المنطقة التعليمية والمدرسة فار ًغا.
• إذا لم يكن  SELPAميثا ًقا  ، LEAاترك رمز الميثاق المرتبط فار ًغا.

الملحق الثاني
يجب أن تفي كل  SELPAبمتطلبات التطوير واإلبالغ عن إيرادات ونفقات ميزانية التعليم الخاص .المقتطف التالي مأخوذ من دليل
مساءلة مدرسة كاليفورنيا ( :)CSAMاإلجراء  755التعليم الخاص في الصفحة  1-755ويتم تضمينه لمساعدة  SELPAفي إكمال
القسم د :معلومات خطة الميزانية السنوية لكل  LEAتشارك في خطة  SELPAالمحلية.
ميزانيات التعليم الخاص معقدة وذات أهمية كبيرة للجمهور  ،على المستويين المحلي والوالئي .يتطلب القسم ( 56205ب) ( )1من EC
ميزانية التعليم الخاص لتحديد بنود معينة .يتم تسهيل تحديد العناصر التالية من خالل هيكل رمز الحساب الموحد (:)SACS
 .١النسبة التي تلقاها  LEAوف ًقا لخطة التنسيب المعتمدة من قبل ( .SELPAيتم تتبع التقسيم في  SACSفي حقل المورد باالقتران مع
رمز اإليرادات في حقل الكائن).
 .٢التكاليف اإلدارية للخطة( .يتم تسجيل هذه التكاليف في حقل الوظيفة).
.٣تكاليف خدمات التربية الخاصة للطالب ذوي اإلعاقات الشديدة والمنخفضة( .يتم تحديد هذا المجتمع مع الحقل الهدف).
 .٤تكاليف خدمات التربية الخاصة للطالب ذوي اإلعاقات غير الشديدة( .يتم تحديد هذا المجتمع مع الحقل الهدف.
 .٥تكاليف المساعدات والخدمات التكميلية المقدمة لتلبية االحتياجات الفردية للطالب المودعين في الفصول الدراسية والبيئات التعليمية
العادية( .يتم تسجيل تكاليف هذه المساعدات والخدمات في مجال الوظيفة).
ً
 .٦تكاليف العمليات والخدمات اإلقليمية والدعم التعليمي المباشر من قبل متخصصي البرامج وفقا للجزء  30من كاليفورنيا ، CE
الفصل  ، 7.2المادة  ، 6متخصصو البرامج والعمليات اإلقليمية وإدارة الخدمات( .يتم تسجيل هذه التكاليف في مجال أهداف العمليات
اإلقليمية وفي مجال وظائف خدمات التدريب).
ً
استخدام ضرائب الممتلكات المخصصة لـ  SELPAوفقا لقسم ( .EC 2572يتم تعقب ضرائب الممتلكات المخصصة لـ  SELPAفي
حقل الموارد ويتم تحديدها بواسطة رمز اإليرادات في حقل الكائن).

الجدول الثاني  -الدخل المتوقع للتعليم الخاص من قبل وكالة التعليم المحلي
لكل  LEAتشارك في الخطة المحلية  ،أدخل مصادر الدخل المتوقعة للتعليم الخاص المسموح به من قبل قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة
( .)IDEAيجب أن تكون المعلومات الواردة في هذا الجدول متسقة مع الدخل المحدد في القسم د  ،الجدول  .1مالحظة :بالنسبة للسنة
المالية  ، 2023-2022يعد هذا الملحق اختياريًا لـ  SELPAsفي  LEAواحد  ،حيث تم توفير المعلومات في القسم  ، Dالجدول .1
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الملحق الثالث  -النفقات المتوقعة حسب رمز الهدف من قبل وكالة التعليم المحلية
لكل  LEAتشارك في الخطة المحلية  ،أدخل نفقات التعليم الخاص المتوقعة بواسطة  LEAورمز الكائن على
النحو الذي يسمح به قانون تعليم األفراد المعاقين ( .)IDEAيجب أن تكون المعلومات الواردة في هذا الجدول
متسقة مع النفقات المحددة في القسم د  ،الجداول  ..2مالحظة :بالنسبة للسنة المالية  ، 23-2022يعد هذا الملحق
اختياريًا لـ  LEA SELPAsالفردية  ،حيث تم توفير المعلومات في القسم  ، Dالجدول .2

الجدول الرابع  -اإليرادات المتوقعة حسب مصدر التمويل الفيدرالي والوالئي والمحلي من قبل وكالة التعليم المحلية
لكل  LEAمشارك في الخطة المحلية  ،أدخل اإليرادات المتوقعة للتعليم الخاص التي يتلقاها كل مصدر تمويل .يجب أن تكون المعلومات
المقدمة متسقة مع الدخل المحدد في القسم  ، Dالجدول  .3مالحظة :بالنسبة للسنة المالية  ، 23-2022يعد هذا الملحق اختياريًا لـ LEA
 SELPAsالفردية نظرً ا ألن المعلومات قد تم توفيرها في القسم  ، Dالجدول .3

جدولة النفقات المتوقعة على شكل  Vمن قبل وكالة التعليم المحلية للمساعدات والخدمات التكميلية في الفصل الدراسي العادي للطالب
ذوي اإلعاقة وأولئك الذين تم تحديدهم من ذوي اإلعاقات منخفضة الحدوث
أدخل اإليرادات المخصصة لكل  LEAللمساعدات والخدمات التكميلية ( )SASلهؤالء الطالب ذوي اإلعاقة المودعين في إعداد الفصل
الدراسي العادي وأولئك الذين تم تحديدهم على أنهم يعانون من إعاقات منخفضة الحدوث ( .)LIيجب أن تكون المعلومات الواردة في هذا
الجدول متسقة مع الدخل المحدد في القسم د  ،الجدول  .5مالحظة :بالنسبة للسنة المالية  ، 23-2022هذا الملحق اختياري لـ
 SELPAsفي  LEAواحد  ،حيث تم توفير المعلومات في القسم  ، Dالجدول .5

المرفق السابع  -التعليم الخاص عمليات نقل عضوية منطقة الخطة المحلية وعمليات الدمج (من وإلى )SELPA
ال يجوز نقل البرامج والخدمات التعليمية التي يتم تشغيلها بالفعل إلى  LEAآخر ما لم تلتزم  SELPAبجميع أحكام القسم EC 56207
 ،كما يتضح من إكمال وحفظ الجدول السابع 1 .تموز (يوليو) من السنة المالية الثانية بعد تاريخ إرسال أو استالم  SELPAالذي تم
اإلبالغ عنه إلى الوكالة األخرى والهيئة الحاكمة لـ  LEA SELPAsالمتعددة أو الفرد المسؤول عن  LEA SELPAsالفردية وقد
أبلغت  LEAالوكالة األخرى  ،ما لم يتم اإلرسال وتلقي  SELPAsتوافق باإلجماع على أن تاريخ التحويل سيكون ساريًا في  1يوليو
من السنة المالية األولى بعد تاريخ اإلخطار

الخطة المحلية
القسم د :خطة الميزانية السنوية
منطقة الخطة المحلية للتعليم الخاص

وزارة التعليم بكاليفورنيا
شعبة التربية الخاصة
عرض الخطة المحلية 23-2022

قسم الخطة المحلية د :خطة الميزانية السنوية
تم تحديد التمويل واإليرادات والنفقات المتوقعة لميزانية التعليم الخاص لـ  LEAsفي المستندات التوضيحية  .ll-Vيتضمن ذلك
المساعدات والخدمات التكميلية المقدمة لتلبية احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة على النحو المحدد في قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة
( )IDEAالذين تم إلحاقهم بالفصول الدراسية وإعدادات التعليم العادي  ،وأولئك الذين تم تحديدهم من ذوي اإلعاقات منخفضة الحدوث
والذين هم أيضًا تلقي خدمات التربية الخاصة.
هام :يجب استالم التعديالت الخاصة بأي سنة من  SELPAمن قبل وزارة التعليم بكاليفورنيا ( )CDEبحلول نهاية السنة المالية األولى
( )FYالتي تلي السنة المالية ليتم تعديلها .سينظر  CDEفي المعلومات وعوامل الحساب التي تم تحديدها في األصل خالل سنة مالية
مؤهلة ويعدلها فقط  ،إذا حددت مراجعة  CDEأنها صحيحة .قانون التعليم في والية كاليفورنيا ( )ECالقسم 56048
وف ًقا لقسم المفوضية األوروبية ( )2( 56195.1ب) ( ، )3يجب أن تتضمن كل خطة محلية تعيين كيان إداري يؤدي وظائف مثل
استالم األموال وتوزيعها .يجوز ألي وكالة تعليمية محلية مشاركة ( )LEAأداء هذه الخدمات .يتم تحديد الكيان اإلداري لـ LEA
 SELPAالمتعددة  ،أو  LEAالتي اندمجت مع مكتب المقاطعة للتعليم ( )COEلتشكيل  ، SELPAعاد ًة على أنها وكالة محلية
مسؤولة أو وحدة إدارية .بينما يتم تحديد الكيان اإلداري لـ  LEA SELPAواحد كفرد مسؤول .يجب تضمين المعلومات المتعلقة بالكيان
اإلداري في القسم أ من الخطة المحلية :جهات االتصال والشهادات.

الجدول 1
تقرير الدخل المتوقع للتربية الخاصة (البنود من د  1-إلى مد )3-
 .D -1عائدات التعليم الخاص حسب المصدر
باستخدام الحقول أدناه  ،حدد اإليرادات المتوقعة للتربية الخاصة حسب مصدر التمويل .يتم حساب إجمالي اإليرادات المتوقعة وإجمالي
نسبة التمويل حسب المصدر تلقائيًا.

Importe

Financiación Fuente de ingresos

Porcentaje de
la financiación
total

مشروع قانون الجمعية ( AB) 602مساعدات الدولة

22,768,975

 AB 602ضرائب الممتلكات

3,825,389

10.66%

قانون تعليم األفراد المعاقين ( )IDEAالفيدرالي  ،الجزء ب

6,704,752

18.69%

قانون تعليم األفراد المعاقين ( )IDEAالفيدرالي الجزء ج

205,824

0.57%

205,411

0.57%

أموال الدولة :الرضع  /األطفال الصغار

;

0.00%

حالة الصحة العقلية
I
الصحة العقلية الفيدرالية

63.47%

:

0
412,668

1.15%

! 1,752,850 :

4.89%

الدخل المتوقع اآلخر
I

إجمالي الدخل المتوقع:

35,875,869

100.00%
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 .D-2تحديد مصدر "الدخل اآلخر"
يرجى تحديد جميع الدخل المحدد في فئة "الدخل اآلخر" أعاله  ،حسب مصدر الدخل  ،الذي تتلقاه SELPA
خصيصًا لغرض التعليم الخاص  ،بما في ذلك أي ضرائب على الممتلكات مخصصة لـ  SELPAوف ًقا للقسم
 2572من  .ECقسم المفوضية األوروبية ( 56205ب) (( )1ب)

قابلية التشغيل  RES 6520): 318.420( 1دوالر
مشروع الشراكة االنتقالية ( RES 3410): 451،028دوالر
التعلم المهني لمرحلة ما قبل المدرسة ( RES 3345): 2545دوالرً ا
 SEMPللصحة العقلية ( RES 9092): 980،857دوالرً ا

 .D-3الملحق الثاني :توزيع اإليرادات المتوقعة للتعليم الخاص
باستخدام قالب النموذج المتوفر في المرفق  ، IIأكمل توزيع اإليرادات على كافة الهيئات التعليمية التعليمية
المشاركة في  SELPAحسب مصدر التمويل.

الجدول 2
إجمالي نفقات الميزانية المخطط لها حسب رمز الغرض (البنود من  D-4إلى )D-6
 D-4إجمالي الميزانية المتوقعة حسب رمز الهدف
باستخدام الحقول أدناه  ،حدد مصاريف التربية الخاصة حسب كود الكائن .يتم احتساب إجمالي اإلنفاق والنسبة المئوية إلجمالي اإلنفاق
لكل رمز كائن تلقائيًا

Importe

Código de objeto

Porcentaje del gasto
total

كود الكائن  -1000أجور مصدق عليها

39,893,588

الرواتب المصنفة في كود الكائن 2000

16,757,516

13.44%

كود الكائن  - 3000مزايا الموظفين

29,002,216

23.25%

800,216

0.64%

33,779,686

27.08%

i
31.99%

كود الكائن  - 4000المستلزمات
رمز الكائن -5000الخدمات والعمليات
رمز الكائن  - 6000المصروفات الرأسمالية

17,769

0.01%

كود الكائن  - 7000مصاريف وتمويل أخرى

4,469,801

3.58%

إجمالي المصاريف المتوقعة:

1
124,720,792

%100.00

 ..D-5الملحق الثالث :النفقات المتوقعة لوكاالت التعليم المحلية حسب رمز الكائن
باستخدام القوالب الواردة في المرفق الثالث  ،أكمل توزيع النفقات المتوقعة من قبل هيئات التعليم المحلية المشاركة في  SELPAحسب
رمز الكائن.
 .D-6الرمز  - 7000المصاريف األخرى والتمويل
قم بتضمين وصف للمصروفات المحددة في كود الكائن :7000
يساهم الكائن  7000في عمليات المنطقة المتعلقة بتطوير وصيانة ومراقبة ميزانيتنا  ،باإلضافة إلى العمليات األساسية الهامة التي
تدعم التعليم الخاص.

الجدول 3
ملخص اإليرادات الفدرالية والوالئية والمحلية (البنود  D-7إلى )D-8
 D-7التمويل الفدرالي الفئوي والقطعي والمحلي غير المقيد
باستخدام الحقول أدناه  ،أدخل التمويل المتوقع حسب نطاق سلطة اإليرادات .يتم حساب حقلي "إجمالي اإليرادات من جميع المصادر" و
"إجمالي نسبة التمويل" تلقائيًا.

مصدر الدخل

نسبة من

مقدار

التمويل
المجموع

اإليرادات الحكومية المتوقعة للتعليم الخاص

28,099,052

اإليرادات الفيدرالية المتوقعة

7,776,817

6.24%
|

مساهمة محلية

88,844,923

j

|

إجمالي الدخل من جميع المصادر... :
..................................

100.00%

22.53%
|

71.24%

124,720,792

 .D-8الشكل  :4اإليرادات المتوقعة من قبل مصدر التمويل االتحادي والوالئي والمحلي من قبل وكالة التعليم المحلية
باستخدام النموذج المعتمد من  CDEوالمتوفر في المرفق الرابع  ،قم بتوفير توزيع كامل لإليرادات لجميع هيئات التعليم المحلية
المشاركة في  SELPAمن خالل مصدر التمويل الفيدرالي والوالئي.
 .D -9خطة تخصيص منطقة خطة التعليم الخاص المحلية
أ .صف خطة تخصيص  ، SELPAبما في ذلك العملية أو اإلجراء لتخصيص مخصصات التعليم الخاص  ،بما في ذلك األموال
المخصصة لـ  / RLA / AUالشخص المسؤول وف ًقا لقسم .)EC 56205 (b) (1) (A
باعتبارها منطقة واحدة  SELPA ، OUSDهي  AUفي  .OUSD SELPAنوزع األموال وف ًقا للغرض من كل مورد .يتم
تمويل وظائف التعليم الخاص مركزيًا وتخصيصها للمدارس لضمان استمرارية كاملة للتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة بنا ًء على
تسجيل الطالب وبيانات اإلقامة .يتم تخصيص األموال أيضًا بالتعاون مع مدير  SELPAوالمسؤول األكاديمي الرئيسي للمنطقة
لضمان الدعم والمواد الكافية للتعليم المنزلي والطالب الخاصين والمدارس غير العامة وبرامج الدراسة المستقلة.
أخيرً ا  ،تدير  SELPAتوزيع وصيانة المواد والمعدات المشتراة بأموال منخفضة الحدوث نيابة عن الطالب الذين يعانون من مثل
هذه اإلعاقات.
ب ✓ .نعم □ ال
إذا كانت خطة التخصيص تحدد أن األموال سيتم تقسيمها إلى  ، RLA / AU / AEأو إلى

مسؤول ( SELPAلـ  SELPAsفي  LEAواحد)  ،يقوم مسؤول  ، SELPAعند االستالم  ،بتوزيع األموال وف ًقا للطريقة المعتمدة
وف ًقا لقسم  .)EC 56195.7 (iتمت الموافقة على خطة التخصيص هذه وف ًقا لعملية تطوير السياسة المحلية لـ  SELPAوهي متوافقة
مع بيان سياسة ملخص  SELPAالمحدد في قسم الخطة المحلية ب :عنصر الحوكمة واإلدارة  .B-4إذا كانت اإلجابة "ال"  ،فيجب
تعديل القسم د  ،أو يجب تعديل القسم ب وف ًقا لعملية تطوير سياسة  SELPAالمعتمدة  ،وإعادة تقديمها إلى  COEو  CDEللموافقة
عليها.

الجدول 4
نفقات منطقة الخطة المحلية للتعليم الخاص (البنود  D-10إلى )D-11
مد  .10ميزانية التشغيل اإلقليمية
باستخدام الحقول أدناه  ،حدد إجمالي نفقات التشغيل المتوقعة لـ  ، SELPAحصريًا .بنود المصاريف تتوافق مع أكواد كائن  .SACSقم
بتضمين المبلغ المتوقع في الميزانية لالستخدام الحصري لـ  .SELPAيتم احتساب المصروفات "النسبة المئوية من اإلجمالي" تلقائيًا.
مالحظة :ال يشتمل الجدول  4على نفقات  LEAللمنطقة التعليمية أو  LEAالميثاق أو  ، COE LEAال يوجد جدول زمني إلكماله
للجدول .4
مقدار

فئات وأكواد المحاسبة

نسبة من
المجموع
0.00%

كود الكائن  -1000أجور مصدق عليها

I
i

الرواتب المصنفة في كود الكائن 2000

0.00%

كود الكائن  - 3000مزايا الموظفين

i
;

0.00%
0.00%

كود الكائن  - 4000المستلزمات

..........................
0.00%

رمز الكائن -5000الخدمات والعمليات

كود الكائن  - 6000اإلنفاق الرأسماليC

0.00%

كود الكائن  - 7000مصاريف وتمويل أخرى
I
j

0.00%
0.00%

:إجمالي مصاريف التشغيل المتوقعة

 .D-11كود الكائن  - 7000وصف المصاريف والتمويل األخرى
قم بتضمين وصف للمصروفات المحددة في "كود الكائن  - 7000مصاريف وتمويل أخرى" بواسطة أكواد  .SACSراجع إرشادات
الخطة المحلية للحصول على أمثلة لإلدخاالت المحتملة.
غير متاح

الجدول 5
المساعدات والخدمات التكميلية والطالب الذين يعانون من إعاقات منخفضة الحدوث ( D-12إلى )D-15
يتم تعريف هيكل رمز الحساب الموحد ( SACS) ، meta 5760على أنه "التعليم الخاص  ،األعمار من 5
إلى  22عامًا" .يتم تصنيف الطالب الذين يعانون من إعاقة منخفضة ( )LIعلى أنهم يعانون من إعاقة شديدة .قد
تختار  LEAأن يكون لها أهداف محددة محليًا لفصل اإلعاقات منخفضة الحدوث عن اإلعاقات الشديدة األخرى
لتحديد هذه التكاليف محليًا.

 .D-12األهداف المحددة للطالب ذوي اإلعاقة LI
هل تستخدم  ، SELPAبما في ذلك جميع هيئات التعليم المحلية المشاركة في  ، SELPAأهدا ًفا محددة محليًا
لفصل اإلعاقات منخفضة الحدوث عن اإلعاقات الشديدة األخرى؟
✓ نعم □ ال
 ..D-13إجمالي النفقات المتوقعة المساعدات والخدمات التكميلية في الفصول الدراسية العادية و للطالب ذوي
اإلعاقة LI

أدخل النفقات المتوقعة في الميزانية لإلعاقات والخدمات التكميلية ( )SASفي فصل التعليم
العادي20،375،325 .
د  .14 -إجمالي المصروفات المتوقعة لطالب  LIذوي اإلعاقة
يرجى اإلشارة إلى إجمالي النفقات المتوقعة في الميزانية لطالب  LIذوي اإلعاقة759228 .

20,375,325

أدخل النفقات المتوقعة في الميزانية لإلعاقات والخدمات التكميلية ( )SASفي فصل التعليم
العادي20،375،325 .
د  .14 -إجمالي المصروفات المتوقعة لطالب  LIذوي اإلعاقة
يرجى اإلشارة إلى إجمالي النفقات المتوقعة في الميزانية لطالب  LIذوي اإلعاقة759228 .
يرجى اإلشارة إلى إجمالي النفقات المتوقعة في الميزانية لطالب  LIذوي اإلعاقة.

759,228

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د  .15-المرفق الخامس :النفقات المتوقعة من قبل  LEAلـ  SASالمقدمة للطالب ذوي االحتياجات
االستثنائية في الفصل الدراسي العادي وللطالب ذوي اإلعاقة LI
باستخدام النموذج الحالي المعتمد من  CDEوالمتوفر للملحق  ، Vأدخل مخصصات التمويل المتوقعة من
قبل  SELPAلكل  LEAلتوفير  SASللطالب ذوي االحتياجات االستثنائية الموضوعة في إعداد الفصل
الدراسي العادي وألولئك الذين تم تحديدهم مع إعاقات  .LIيجب أن تكون المعلومات الواردة في هذا الجدول
متسقة مع الدخل المحدد في القسم د  ،الجدول .5

الخطة المحلية للتعليم الخاص للخطة المحلية()SELPA
دائرة مدارس أوكالند الموحدة
السنة المالية
23 - 2022
SELPA
الخطة المحلية
القسم : Eخطة الخدمة السنوية
منطقة الخطة المحلية للتعليم الخاص
وزارة التعليم بكاليفورنيا
قسم التربية الخاصة
 23–2022التقديم السنوي للخطة المحلية

قسم الخطة المحلية Eـ :خطة الخدمة السنوية
أقسام قانون التعليم لوالية كاليفورنيا (( EC) 56205ب) ( )2و (د) ؛  56001؛ و 56195.9
قسم الخطة المحلية هـ :يجب اعتماد خطة الخدمة السنوية في جلسة استماع عامة تعقدها  .SELPAيجب نشر إشعار جلسة االستماع هذه
في كل مدرسة في  SELPAقبل  15يومًا على األقل من جلسة االستماع .قسم الخطة المحلية هـ :يجوز مراجعة خطة الخدمة السنوية
خالل أي سنة مالية وف ًقا لعملية  SELPAكما هو محدد ومحدد في القسم ب :جزء الحوكمة واإلدارة من الخطة المحلية المتوافق مع
أقسام  )EC 56001 (fو  .56195.9قسم الخطة المحلية هـ :يجب أن تتضمن خطة الخدمة السنوية وص ًفا للخدمات التي ستقدمها كل
وكالة تعليمية محلية ( ، )LEAبما في ذلك طبيعة الخدمات والموقع الفعلي حيث يتم تقديم الخدمات (المرفق السادس)  ،بغض النظر عما
إذا كان تشارك  LEAفي الخطة المحلية.
الخدمات المدرجة في الخطة المحلية القسم Eـ :خطة الخدمة السنوية
يجب أن تفي جميع الكيانات واألفراد الذين يقدمون الخدمات ذات الصلة بالمؤهالت الموجودة في العنوان  34من قانون اللوائح الفيدرالية
( )CFR 34القسم ( 300.156ب)  ،وتايتل 5من قانون كاليفورنيا للوائح ( )CCR) 3001 (r 5وما ينطبق أجزاء  3051وآخرون.
يجب أن يكونوا إما موظفين في  LEAأو مكتب تعليمي في المقاطعة ( ، )COEأو موظفين بموجب عقد وف ًقا ألقسام المفوضية
األوروبية  ، 56366-56365أو موظفين أو بائعين أو مقاولين في إدارات الدولة لخدمات الرعاية الصحية أو مستشفيات الوالية  ،أو
أي محلي معين وكالة الصحة العامة أو الصحة العقلية .يتم تضمين الخدمات المقدمة من قبل هيئات التعليم المحلية الفردية ومواقع
المدارس في المرفق السادس.
قم بتضمين وصف لكل خدمة مقدمة .إذا لم يتم تقديم الخدمة حاليًا  ،فيرجى توضيح سبب عدم تقديمها وكيف ستضمن  SELPAللطالب
ذوي اإلعاقة إمكانية الوصول إلى الخدمة عند الحاجة.
■  - 330تعليم أكاديمي متخصص  /تعليمات مصممة خصيصًا
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
التكيف  ،بما يتناسب مع احتياجات الطفل المعاق  ،مع المحتوى  ،والمنهجية  ،أو تقديم التعليمات لضمان وصول الطفل إلى المنهج
العام  ،حتى يتمكنوا من تلبية المعايير التعليمية ضمن اختصاص الهيئة الحكومية التي تنطبق على جميع األطفال.
ضمن منطقة مدارس أوكالند الموحدة ( SELPAالمشار إليها فيما يلي باسم  ، )OUSDيتم توفير التعليم األكاديمي المتخصص عبر
سلسلة متصلة كاملة من البرامج لدعم االحتياجات المتنوعة لطالبنا .يوفر  OUSD SELPAتعليمًا أكاديميًا متخصصًا في اإلعدادات
والطرق التالية  ،الموصوفة من األقل إلى األكثر تقيي ًدا:
الجهاز االستشاري للرقابة المالية والمحاسبة :معلم التربية الخاصة المعتمد يشارك في التعليم العام
الموظفين ومقدمي الخدمات ذات الصلة و  /أو العائالت لدعم تنفيذ أهداف و تقدم برنامج التعليم الفردي ( . )IEPقد يوصي مدرس
التربية الخاصة بالتعديالت والتسهيالت على المناهج الدراسية  ،ويقدم توصيات للدعم السلوكي  ،أو يوفر األدوات والمواد لتسهيل
وصول الطالب.
اإلعداد العادي للجهاز فقط :يتلقى الطالب دعمًا مباشرً ا ووسائل راحة من معلم التربية الخاصة أو فريق الدعم تحت إشراف المعلم
داخل الفصل الدراسي الخاص بالتعليم العام .قد يشمل ذلك العمل مع طالب بشكل فردي أو في مجموعة صغيرة لتفكيك محتوى الفصل
الدراسي وتكييفه  ،أو تقديم دعم مباشر مع تنفيذ التسهيالت والتعديالت المحددة في  ، IEPأو دعم احتياجات الطالب السلوكية المتعلقة
باالنتباه.
خدمات اختصاصي الموارد :قد يتلقى الطالب مجموعة من اإلعداد المنتظم للجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة ( )SAIكما هو
موضح أعاله واإلعداد المنفصل  ،وتعليمات المجموعة الصغيرة الخاصة بأهداف  IEPومجاالت الحاجة التي تم تقييمها .قد يعمل
اختصاصيو الموارد مع األفراد أو المجموعات الصغيرة وف ًقا لبرامج التعليم الفردي لتوفير التدخل المتعلق بمحو األمية والرياضيات
والكتابة واألداء التنفيذي والمهارات التنظيمية ومهارات المساعدة الذاتية وتقرير المصير .في  ، OUSD SELPAقد يكون لدى
أخصائي الموارد عدد من الحاالت يصل إلى  27طالبًا وسيوفر  SAIكما هو موضح في  IEPsالفردية.
إعداد منفصل  ،معتدل  -متوسط :يتلقى الطالب تعليمات لبعض أو كل محاضرهم التعليمية األكاديمية في بيئة مجموعة صغيرة
منفصلة مع مدرس التربية الخاصة وموظف دعم واحد أو أكثر .حجم الفصل األصغر وعدد الطالب :تسمح نسبة الموظفين بمزيد من
التمايز بين محتوى الفصل الدراسي وتركيز أكثر كثافة على االحتياجات واألهداف التي تم تقييمها لكل طالب .في هذا اإلعداد  ،يطبق

المعلم مناهجً ا عامة متوافقة مع  CCSSبطريقة مالئمة باإلضافة إلى مواد التدخل المتوافقة مع احتياجات التعليم التصحيحية للطالب.
عاد ًة ما يصل الطالب المشاركون في البرمجة المعتدلة إلى بيئة التعليم العام للتربية البدنية واالختيارية  /الخاصة واألوقات غير
األكاديمية .داخل  ، OUSD SELPAيبلغ متوسطحجم الفصل المعتدل المعتدل ثالثة عشر طالبًا.
إعداد منفصل للجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة  ،متوسط -مكثف :يتلقى الطالب تعليمات لمعظم دقائق التدريس األكاديمية
الخاصة بهم في بيئة مجموعة صغيرة منفصلة مع مدرس التربية الخاصة واثنين أو أكثر من موظفي الدعم .قد يكون هناك طاقم عمل
متخصص موجود أيضًا  ،مثل مساعدي السلوك والممرضات  ،اعتما ًدا على  IEPsللطالب .يستخدم مدرس التربية الخاصة منهجً ا
معدالً ومنفصاًل يتماشى مع موصالت  ، CCSSباإلضافة إلى توفير البرمجة المباشرة المتعلقة بالمساعدة الذاتية والعيش المستقل
والمهارات السابقة .عاد ًة ما يتفاعل الطالب مع أقرانهم الذين يتطورون عاد ًة للتربية البدنية وأوقات الوجبات  ،وقد يشارك بعض
الطالب في دورات إعداد منتظمة أخرى بنا ًء على مهاراتهم واهتماماتهم واحتياجاتهم الفريدة .في أوكالند  ،يبلغ متوسطالفصل
الدراسي لجهاز  SAIمتوسطالتركيز عشرة طالب.
الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في مدرسة غير عامة بموجب عقد :عندما يتم النظر في جميع الخيارات األقل تقيي ًدا ورفضها
بنا ًء على عمق إعاقة الطالب  ،قد يقرر فريق  IEPأن البرنامج غير العام مطلوب لـ  .FAPEبالنسبة لهؤالء الطالب  ،يتم توفير
 SAIمن قبل معلم وموظفي الدعم المعينين من قبل مدرسة غير عامة تعمل بموجب عقد مع  .OUSDيحضر الطالب مكا ًنا صغيرً ا
ومتخصصًا دون إمكانية الوصول إلى أقرانهم الذين يتطورون عاد ًة .عاد ًة ما تكون الفصول الدراسية صغيرة ( 12-8طالبًا) وتكون
نسب التوظيف عالية لتلبية احتياجات الرعاية السلوكية والبدنية للطالب .في  ، OUSD SELPAهناك طالب يتلقون  SAIفي إعداد
 NPSيشاركون في الدبلومات وشهادات اإلنجاز.
 SAIفي المنزل أو المستشفى :عند االقتضاء بنا ًء على االحتياجات الطبية الفريدة للطالب  ،يوفر  OUSD SELPAتعليمات
أكاديمية متخصصة في منازل الطالب أو داخل المستشفيات المحلية .يتم تقديم هذه الخدمة بشكل فردي مع معلم تربية خاصة يعمل مع
الطالب لفترات زمنية قصيرة بنا ًء على تأثير اإلعاقة والقدرة على التحمل .يتم اختيار المواد بنا ًء على المستويات واالحتياجات الحالية
للطالب  ،حيث يشارك الطالب المعتدلون المعتدلون في المناهج العامة المعدلة ويشاركون الطالب المعتدلين في مناهج بديلة.
يتم تقديم جميع خدمات الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة إما من قبل أخصائي تعليم معتمد مع تفويض في المنطقة المناسبة
للسكان الذين يتم خدمتهم (على سبيل المثال  ،معتدل  -متوسطأو متوسط -شديد) أو بواسطة مساعد محترف يعمل تحت إشراف معلم
معتمد.

 – 210تدريب األسرة  ،اإلرشاد  ،المنزل
الخدمة غير متوفرة حاليًا
■ الزيارات (األعمار  2-0فقط)
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
تم تصميم هذه الخدمة لمساعدة األسرة في فهم االحتياجات الخاصة للطفل وتعزيز نمو الطفل.
تستغرق الزيارات المنزلية ساعة واحدة ويتم إجراؤها في البيئة الطبيعية  ،وعادة ما تكون في منزل الطفل .وف ًقا للوائح البداية المبكرة
 ،يتم تقديمها مرة واحدة في األسبوع أو على النحو المتفق عليه في الخطة الفردية لخدمة األسرة بالتعاون مع العائلة .يتم إجراء
الزيارات المنزلية من قبل طاقم التربية الخاصة المتخصصين في مجال احتياج الطفل.
يتم تزويد أطفال  DHHوأسرهم بزيارات منزلية مع مدرسنا للرضع  /األطفال الصم وضعاف السمع .أثناء الزيارات المنزلية  ،يوفر
المعلم للوالدين الدعم للتعرف على مستوى سمع الطفل  ،وكيفية قراءة مخطط سمعي وكيفية استخدام هذا الفهم لدعم تطور لغة أطفالهم.
يدعم المعلم أيضًا األسرة في تعلم كيفية تنفيذ االستخدام المناسب والمتسق لألجهزة السمعية (المعينات السمعية  ،والمعينات السمعية
للتوصيل العظمي وغرسات القوقعة الصناعية) حتى يتمكن الطفل من الحصول على الفائدة الكاملة من الجهاز .يقوم المعلم بتنفيذ نتائج
 IFSPعلى النحو المتفق عليه في  IFSPويدعم الطفل في إحراز تقدم في هذه النتائج .يتم ذلك من خالل تدريب الوالدين والتعليم

المباشر للطفل  ،حسب االقتضاء  ،باستخدام التدخالت القائمة على البحث .يوفر مدرس  DHHأيضًا نماذج لغة قوية في كل من اللغة
المنطوقة و  ASLحسب الحاجة أو طلب األسرة .يتتبع المعلم أيضًا جميع المجاالت التنموية لضمان دعم ومعالجة أي مجاالت من
االحتياجات.
بالنسبة للطالب المعاقين بصريًا ( ، )VIيتم تقديم زيارات منزلية مع مدرس المعاقين بصريًا ( )TVIلمدة ساعة واحدة أسبوعيًا أو كل
أسبوعين أو شهريًا حسب حاجة الطفل وطلب الوالدين .تنفذ  TVIنتائج  IFSPكما هو مكتوب في  .IFSPيدعم  TVIاألسرة في فهم
كيفية دعم رؤية أطفالهم ومساعدة الطفل على التعلم من خالل وسائل الراحة المناسبة .يدعم  TVIاألسرة في إعداد أي أماكن إقامة
مطلوبة في المنزل وكيفية السفر بأمان خارج المنزل.
بالنسبة للطالب الذين يعانون من ضعف شديد في العظام ( ، )OIيتم تقديم زيارات منزلية مع مدرس التربية الخاصة للطفولة المبكرة
لمدة ساعة واحدة أسبوعيًا أو كل شهرين أو شهريًا حسب حاجة الطفل وطلب الوالدين .يقوم المعلم بتنفيذ نتائج  IFSPكما هو مكتوب
في  .IFSPيدعم المعلم األسرة في فهم كيفية دعم احتياجات الطفل الخاصة والتنمية الشاملة.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
 - 20طبي (األعمار  2-0فقط)
قم بتضمين شرح لسبب عدم تضمين خيار الخدمة كجزء من سلسلة خدمات  SELPAالمستمرة المتاحة للطالب ذوي اإلعاقة.
هذه الخدمة غير مطلوبة ألن الجدول الزمني وهيكل خدمات الرضع ليست طويلة بما يكفي للخدمات الطبية المطلوبة.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
 - 230التغذية (األعمار  2-0فقط)
قم بتضمين شرح لسبب عدم تضمين خيار الخدمة كجزء من سلسلة خدمات  SELPAالمستمرة المتاحة للطالب ذوي اإلعاقة.
هذه الخدمة غير مطلوبة ألن الجدول الزمني وهيكل خدمات الرضع ليست طويلة بما يكفي للخدمات الطبية المطلوبة.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 240تنسيق الخدمة (األعمار  2-0فقط)
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
يشرف منسق خدمة  OUSDعلى جميع الحاالت لفريق  OUSD Early Startوهو أول اتصال للعائالت مع فريق Early
 .Startتتم كتابة خدمة تنسيق الخدمة في  IFSPمرتين في السنة أو حسب الحاجة .منسق الخدمات هو مدير الحالة للفريق  ،ويعالج
المداخل  ،ويشكل  ،وينسق ويشارك في التقييمات األولية .ينظم ويكتب ويدير ويعالج جميع  .IFSPsيتتبع منسق الخدمة جميع
الخدمات المقدمة في  IFSPللتأكد من أن الطفل يتلقى الخدمات على النحو المنصوص عليه في  .IFSPيشرح منسق الخدمة ويوفر
حقوق الوالدين للعائلة باإلضافة إلى ضمان سرية  .IFSPيقوم منسق الخدمة أيضًا بإجراء االنتقال ( IFSPبين  2.9-2.6سنة) مع
ممثل فريق تشخيص ما قبل المدرسة لشرح عملية االنتقال من الجزء  Cإلى الجزء  Bمن  IDEAودعم فهم األسرة لالنتقال إلى
خدمات ما قبل المدرسة في  3سنه.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
 – 250تعليمات خاصة (األعمار  2-0فقط)
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
تتضمن التعليمات الخاصة :تصميم بيئات التعلم واألنشطة التي تعزز اكتساب الطفل للمهارات في مجموعة متنوعة من المجاالت

التنموية  ،بما في ذلك العمليات المعرفية والتفاعل االجتماعي ؛ تخطيط المناهج الدراسية  ،بما في ذلك التفاعل المخطط للموظفين
والمواد والوقت والمكان  ،مما يؤدي إلى تحقيق النتائج في خطة خدمة األسرة الفردية للطفل (.)IFSP
تعليمات خاصة لبرنامج  OUSD Early Startهو فصل  DHHلألطفال الصغار الذي يُعقد مرتين في األسبوع لمدة  150دقيقة
كل يوم في مركز  Burbankلمرحلة ما قبل المدرسة .تعتبر فئة  Toddler Classبيئة غنية بلغة اللغة اإلنجليزية المنطوقة وفي
اليوم اآلخر بلغة  ASLلتوفير تجربة لغوية غامرة لألطفال في كل يوم .ينشئ المعلم منهجً ا يوفر لغة محفزة وبيئة اجتماعية حتى
يتمكن األطفال من الوصول إلى اللغة بشكل أفضل من اإلعدادات النموذجية .يسمح الفصل أيضًا لألطفال بمقابلة أقرانهم الذين لديهم
أيضًا اختالف في السمع مما يساعد على تطبيع التجربة لهم وألسرهم من خالل إخبارهم بأنهم ليسوا وحدهم .يتم تشغيل الفصل
بواسطة مدرس  DHHللرضع واألطفال الصغار بدعم من مساعدين محترفين.
مبرر استثناء البيئة الطبيعية:
"يجب أن يكون األطفال الصم وضعاف السمع  ،مثلهم مثل جميع األطفال  ،في بيئة غنية من الناحية اللغوية  ،تكون فيها اللغة متاحة
بالكامل لألطفال الصم أو ضعاف السمع .ويجب أن يركز المنهج الدراسي على تنمية مهارات االتصال والكفاءة اللغوية  ،للمساعدة في
ضمان النجاح األكاديمي واالجتماعي والمهني في وقت الحق .يدعم برنامج األطفال الصم  /ضعاف السمع تعلم الطالب في سياق
مناسب من الناحية التنموية ويركز على احتياجات التواصل الفريدة للطالب الصم وضعاف السمع من خالل نهج تواصل شامل (
استخدام لغة اإلشارة والكالم والمهارات السمعية) لدعم نجاح الطالب " - .إرشادات لمعايير البرنامج للصم وضعاف السمع  -المعيار
اإلرشادي 29 & 28

■  - 260مساعد التربية الخاصة (األعمار  2-0فقط)
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا

عند االقتضاء  ،تقدم  SELPAالمساعدة للطالب لدعم تنفيذ  IFSPsالخاصة بهم .قد تساعد المساعدة معلمي التربية الخاصة أو
مقدمي الخدمات ذوي الصلة في تنفيذ األنشطة المتعلقة بمجاالت احتياج الطالب .يعمل جميع المساعدين تحت إشراف موظف معتمد.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
– 270رعاية مؤقتة (األعمار  2-0فقط)
قم بتضمين شرح لسبب عدم تضمين خيار الخدمة كجزء من سلسلة خدمات  SELPAالمستمرة المتاحة للطالب ذوي اإلعاقة.
ال توفر  OUSD SELPAرعاية مؤقتة .يقدم مقدمو التدخل المبكر المحلي في المنطقة هذا الدعم ألسر الطالب ذوي اإلعاقة  ،بما في
ذلك المركز اإلقليمي  ،الذي أبرمت معه  OUSDمذكرة تفاهم.
■  – 340التدريس الفردي المكثف
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
ضمن  ، OUSD SELPAيتلقى الطالب خدمات فردية مكثفة عندما يظهرون احتياجات كبيرة وعميقة فيما يتعلق بالصحة السلوكية
أو البدنية التي تحتاج إلى دعم فردي طوال يومهم المدرسي .قد يتم تقديم الخدمات الفردية المكثفة من قبل مساعدين متخصصين في
المنطقة تم تدريبهم على االحتياجات الفريدة للطالب أو مساعد سلوكي (مثل  )RBTمن وكالة غير عامة بموجب عقد مع .SELPA
تشجع  SELPAالفرق على تناوب الموظفين بحيث يحافظ الطفل على الخدمة الفردية على مدار اليوم ولكن يتجنب االعتماد السريع
الذي يمكن أن يتطور مع مزود واحد خالل جميع الدقائق.

تستخدم  OUSD SELPAعملية تقييم لمساعدة فرق  IEPعلى تحديد ما إذا كان  IISقد يكون ضروريًا ولتطوير معايير لخطة
التالشي لمثل هذه الخدمات عندما يُظهر الطالب استعداده لبدء تالشي طريقة الخدمة شديدة التقييد هذه.
■ – 350التعليم الفردي والمجموعات الصغيرة
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
يتم تقديم التعليمات الفردية أو في مجموعة صغيرة كما هو محدد في  IEPلتمكين الفرد (األفراد) من المشاركة بفعالية في البرنامج
المدرسي الكلي.
يوفر  OUSD SELPAخدمات للطالب في سن ما قبل المدرسة المؤهلين للحصول على التعليم الخاص بموجب تعليمات فردية
ومجموعات صغيرة .ضمن  ، OUSD SELPAيتم تقديم خدمات ما قبل المدرسة في مجموعة متنوعة من مواقع المدارس للسماح
بالتكامل مع أقران نموذجيين  ،وكذلك في مركز تعليم خاص منفصل .يدير الخدمات معلم خاص في مرحلة الطفولة المبكرة  ،وتشمل
عد ًدا صغيرً ا من الفصل وموظفي الدعم لضمان توفير مجموعة صغيرة من التعليمات المتباينة .يمكن للطالب الحضور ليوم كامل أو
جزئي اعتما ًدا على خطوط األساس وأهداف .IEP

خالل اليوم المدرسي لمرحلة ما قبل المدرسة  ،يركز الطالب على مهارات ما قبل األكاديمية والتواصل ومهارات الحياة اليومية
إلعدادهم النتقال ناجح إلى روضة األطفال .باإلضافة إلى البرمجة األساسية في المجاالت المذكورة أعاله  ،يتمتع الطالب بفرص
للعب المنظم واإلثراء الذي يبني المهارات الحركية والتنسيق ويعزز السلوكيات االجتماعية اإليجابية.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 415خدمة الكالم واللغة
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
توفر خدمات اللغة والكالم تدخالً عالجيًا لألفراد المؤهلين الذين يعانون من صعوبة في فهم اللغة المنطوقة أو استخدامها .قد تنجم
الصعوبة عن مشاكل في النطق (باستثناء أنماط البلع غير الطبيعية  ،إذا كانت هذه هي اإلعاقة الوحيدة التي تم تقييمها) ؛ جودة
الصوت أو النغمة أو الجهارة غير الطبيعية ؛ الطالقة .فقدان السمع؛ أو اكتساب اللغة المنطوقة أو استيعابها أو التعبير عنها.
ضمن  ، OUSD SELPAتعد خدمات الكالم واللغة ثاني أعلى خدمة لدينا بعد التدريس األكاديمي المتخصص  ،حيث يتلقى عدة
آالف من الطالب خدمات عبر سلسلة تواصلنا .يمكن أن تتخذ خدمات النطق واللغة عدة أشكال  ،بما في ذلك:
خدمات استشارية في النطق واللغة :يتعاون اختصاصي أمراض النطق واللغة ( )SLPمع طاقم التعليم الخاص  ،وموظفي التعليم العام
 ،و  /أو العائالت لتقديم االستراتيجيات الموصى بها لدعم احتياجات التواصل لدى الطالب داخل المنزل أو المدرسة .قد تشمل
االستشارات تدريب الموظفين على تنفيذ استراتيجيات الكالم  ،وتوفير المواد أو األدوات المتخصصة  ،ونمذجة تنفيذ التسهيالت.
خدمات النطق واللغة " :"Push-inفي ظل طريقة الخدمة هذه  ،سيقدم اختصاصي أمراض النطق واللغة الخدمات لطالب واحد أو
أكثر ضمن إعداد الفصل الدراسي األساسي .قد يتخذ هذا شكل عمل  SLPمع طالب فردي خالل فترة الدرس أو الفترة التعليمية التي
تساعد على تنفيذ أهداف الكالم أو عمل  SLPمع مجموعة صغيرة من الطالب لتسهيل إنتاجهم اللغوي أثناء مهمة منظمة أثناء المهمة
الخاصة .يعمل مدرس التربية مع بقية الفصل.
اإلعداد المنفصل لخدمات الكالم واللغة :في هذا النموذج  ،سيزيل  SLPطالبًا فرديًا أو مجموعة صغيرة من الطالب من إعداد الفصل
الدراسي للعمل معهم في إعداد منفصل .سيقوم  SLPبتصميم وتنفيذ دروس خاصة بأهداف الطالب المتعلقة بالتعبير  ،واللغة التعبيرية
 ،واللغة المستقبلة  ،و  /أو مهارات اللغة البراغماتية .قد يشمل ذلك مجموعات المهارات االجتماعية للطالب الذين لديهم أهداف IEP

تتعلق بمجال االتصال هذا.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 425خدمة التربية البدنية المعدلة
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
يتضمن  PEالمُكيَّف ( )APEتكييف منهج التربية البدنية العامة للتربية البدنية  ،حسب االقتضاء  ،لضمان وصول الطالب ذوي
اإلعاقة .قد يقدم متخصصو  PEالمعتمدون خدمات مباشرة أو استشارية .قد تشمل الخدمات االستشارية التعاون مع المعلمين
الفيزيائيين العامين للتخطيط المشترك أو تعديل دروس ووحدات التربية البدنية الحالية  ،باإلضافة إلى التعاون مع مقدمي الخدمات
اآلخرين ذوي الصلة بالحركة (مثل المعالجين الفيزيائيين أو متخصصي التوجيه والتنقل) لضمان التطبيق المتسق للغرامة واإلجمالية
يدعم المحرك .قد تشمل الخدمات المباشرة توفير فصل التربية البدنية لطالب واحد أو أكثر  ،والتواصل مع معلم التربية البدنية العام ،
وتوفير المعدات والمواد المتخصصة في الوقت الفعلي لتمكين وصول أكبر للطالب الذين قد تعوق إعاقاتهم الوصول إلى منهج التربية
البدنية العام.
 – 435الصحة والتمريض :متخصص
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
رعاية الصحة البدنية
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
خدمات الرعاية الصحية الجسدية المتخصصة تعني تلك الخدمات الصحية التي يحددها الطبيب والجراح المرخصان للطفل  ،والتي
تتطلب تدريبًا متعل ًقا بالطب للفرد الذي يؤدي الخدمات والتي تكون ضرورية خالل اليوم الدراسي لتمكين الطفل من الذهاب إلى
المدرسة ( CCR 5القسم  [ 3051.12ب]) .تشمل خدمات الرعاية الصحية الجسدية المتخصصة على سبيل المثال ال الحصر الشفط
 ،وإدارة األكسجين  ،والقسطرة  ،وعالجات البخاخات  ،وإدارة األنسولين  ،واختبار الجلوكوز.
يوفر  SELPAخدمات صحية وتمريضية للطالب الذين يعانون من حاالت طبية تتطلب إجراءات طبية يتم إجراؤها في المدرسة .يتم
تنفيذ اإلجراءات وف ًقا ألوامر األطباء تحت إشراف ممرضة مدرسة معتمدة .اعتما ًدا على طبيعة اإلجراء الطبي  ،قد يتلقى الطالب
الدعم طوال اليوم التعليمي بأكمله أو لجزء معين من اليوم الذي يجب تنفيذ اإلجراء (اإلجراءات) خالله.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■ – 436الصحة والتمريض
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
وهذا يشمل الخدمات التي يتم توفيرها لألفراد ذوي االحتياجات االستثنائية من قبل فرد مؤهل وف ًقا لبرنامج  IEPعندما يعاني الطالب
من مشاكل صحية تتطلب تدخالً تمريضًا يتجاوز خدمات الصحة المدرسية األساسية .تشمل الخدمات إدارة المشكلة الصحية ،
والتشاور مع الموظفين  ،واالستشارات الجماعية والفردية  ،وإجراء اإلحاالت المناسبة  ،والحفاظ على التواصل مع الوكاالت ومقدمي
الرعاية الصحية.
باإلضافة إلى الرعاية البدنية المتخصصة  ،تقدم  SELPAخدمات تمريضية أخرى للطالب الذين يحتاجون إلى مثل هذه الرعاية وف ًقا
ألوامر الطبيب بسبب الظروف الطبية المستقرة .ضمن  ، OUSD SELPAنستخدم رمز الخدمة هذا لتسجيل اإلشراف أو مراقبة
الظروف الصحية للطالب من قبل ممرضة المدرسة المعتمدة (مثل مرض السكري وفقر الدم المنجلي والربو).
■  - 445خدمة التكنولوجيا

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا

قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
أي تدريب متخصص أو دعم فني لدمج األجهزة المساعدة أو تكنولوجيا الكمبيوتر المعدلة أو الوسائط المتخصصة مع البرامج التعليمية
لتحسين وصول الطالب .يتضمن المصطلح تحلياًل وظيفيًا الحتياجات الطالب من التكنولوجيا المساعدة ؛ اختيار أو تصميم أو تركيب
أو تخصيص أو إصالح األجهزة المناسبة ؛ تنسيق الخدمات بأجهزة التكنولوجيا المساعدة ؛ التدريب أو المساعدة الفنية للطالب ذوي
اإلعاقة  ،وأسرة الطالب  ،واألفراد الذين يقدمون خدمات التعليم أو إعادة التأهيل  ،وأصحاب العمل.
يوفر  OUSD SELPAخدمات التكنولوجيا المساعدة للطالب الذين يحتاجون إلى دعم منخفض أو متوسطأو عالي التقنية للوصول
إلى برنامجهم .يتم تقديم الخدمات إما من قبل أخصائي أمراض النطق واللغة المعتمد أو معالج مهني مع مجال تخصص في
التكنولوجيا.
في كثير من األحيان  ،يتم تقديم خدمات هؤالء الطالب في شكل استشاري حيث يلتقي أخصائي التكنولوجيا المساعدة مع معلم التربية
الخاصة والموظفين واألسر لضمان التدريب والوصول إلى األدوات واالستراتيجيات المحددة المطلوبة للطفل للوصول إلى المناهج
الدراسية .قد يحتاج بعض الطالب إلى خدمات مباشرة  ،حيث يعمل اختصاصي  ATوالطالب معًا لفترة زمنية محددة في األسبوع أو
الشهر وف ًقا لما يتفق عليه فريق  IEPلتقديم الدعم المباشر في فهم الطالب واستخدامه ألدوات التكنولوجيا ووسائل الراحة.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 450خدمة العالج الوظيفي
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
يشمل العالج الوظيفي ( )OTخدمات لتحسين األداء التعليمي للطالب  ،واستقرار الوضع  ،وقدرات المساعدة الذاتية  ،والمعالجة
الحسية والتنظيم  ،والتكيف البيئي واستخدام األجهزة المساعدة  ،والتخطيط والتنسيق الحركي  ،واإلدراك البصري والتكامل ،
والقدرات االجتماعية واللعب  ،و القدرات الحركية الدقيقة .يمكن تقديم كل من الخدمات المباشرة وغير المباشرة داخل الفصل الدراسي
 ،أو اإلعدادات التعليمية األخرى  ،أو المنزل  ،في مجموعات أو بشكل فردي  ،وقد تشمل التقنيات العالجية لتطوير القدرات ،
والتكيف مع بيئة الطالب أو المناهج الدراسية  ،والتشاور والتعاون مع الموظفين اآلخرين و اآلباء .يتم تقديم الخدمات  ،وف ًقا لـ ، IEP
من قبل معالج مهني مؤهل مسجل لدى مجلس اعتماد العالج المهني األمريكي.

في  ، OUSD SELPAيتم تقديم خدمات العالج المهني وف ًقا لـ  IEPsلتلبية احتياجات الطالب الحركية والحسية .قد يشارك
المعالجون المهنيون في أي مما يلي:
 العمل مباشرة مع الطالب لتلبية احتياجاتهم الحركية المتعلقة بالتعليم. توفير األدوات والمعدات المالئمة وتدريب الموظفين على استخدامها ؛ توفير التغذية  ،واألزرار  ،والضغط  ،وغيرها من معدات ومواد المساعدة الذاتية و  ADL؛  -إنشاء وتنفيذ أنظمة غذائية حسية أوالتوصية بمعدات معينة لدعم التنظيم الحسي داخل البيئة التعليمية ؛
العمل داخل فصل تعليمي خاص لتقديم الدعم لمجموعة صغيرة من الطالب فيما يتعلق بأهداف  IEPالخاصة بالحركة ؛ -تقديم االستشارات األسرية والتدريب.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 460خدمة العالج الطبيعي
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.

يتم تقديم هذه الخدمات  ،وف ًقا لبرنامج  ، IEPبواسطة معالج فيزيائي مسجل  ،أو مساعد معالج طبيعي  ،عندما يُظهر التقييم وجود
تباين بين األداء الحركي اإلجمالي والمهارات التعليمية األخرى .يشمل العالج الطبيعي  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،التحكم في
الحركة والتنسيق والوضعية والتوازن والمساعدة الذاتية والتنقل الوظيفي وإمكانية الوصول واستخدام األجهزة المساعدة .قد يتم تقديم
الخدمات داخل الفصل الدراسي أو أماكن تعليمية أخرى أو في المنزل  ،وقد تحدث في مجموعات أو بشكل فردي .قد تشمل هذه
الخدمات التكيف مع بيئة الطالب والمناهج الدراسية  ،والتقنيات واألنشطة العالجية المختارة  ،واالستشارة والتدخالت التعاونية مع
الموظفين وأولياء األمور.
يتم تقديم خدمات العالج الطبيعي المتعلقة بالتعليم للطالب الذين يحتاجون إلى مثل هذه الدعامات الحركية وف ًقا لـ  .IEPsيؤدي
المعالجون الفيزيائيون األدوار التالية عند تقديم الخدمات ضمن هذه الفئة:
 التشاور مع مقدمي الخدمات اآلخرين والمعلمين العامين لتقديم التوصيات وضمان تنفيذ التعديالت  /التسهيالت المتعلقة بالمحرك ؛ الدعم المباشر للطالب لبناء وظائفهم الحركية اإلجمالية ألغراض الوصول بشكل أفضل إلى برنامجهم التعليمي ؛ تدريب ودعم العائالت لتلبية احتياجات الطالب الحركية ؛ توفير والتدريب على استخدام المعدات أو المواد المتخصصة للطالب الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى بيئة التعلم الماديةبسبب إعاقتهم.
■ – 510االستشارات الفردية
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
االستشارة الفردية  ،التي يقدمها فرد مؤهل وف ًقا لبرنامج  .IEPقد تركز االستشارة على جوانب الطالب مثل التعليم  ،والوظيفة ،
والشخصية  ،أو تكون مع أولياء األمور أو أعضاء هيئة التدريس حول مشاكل التعلم أو برامج التوجيه للطالب .من المتوقع أن تكون
االستشارة الفردية مكملة لبرنامج التوجيه واإلرشاد المنتظم.
عندما يحتاج طالب في  OUSD SELPAإلى دعم الصحة العقلية بسبب تأثير إعاقته  ،قد يفكر فريق  IEPفي تقديم خدمات
االستشارة الفردية من خالل  .IEPتقدم العديد من المدارس داخل  OUSD SELPAهذه الخدمات من خالل برنامج التعليم العام
أيضًا .في إطار التعليم الخاص  ،يتم تقديم االستشارة الفردية إما من قبل أخصائي اجتماعي يعمل في المدرسة يعمل في المنطقة أو
معالج من وكالة غير عامة بموجب عقد مع المنطقة اعتما ًدا على إعداد الخدمة وموضع برنامج الطفل .المعالجون هم أخصائيين
اجتماعيين حاصلين على التدريب والشهادات المناسبة .يجتمع المعالجون مع كل طالب على حدة كما هو مبين في  IEPالخاص بهم
لمعالجة احتياجات الصحة العقلية المتعلقة بالتعليم والتي تمثل حواجز أمام التقدم التعليمي .قد يشمل ذلك تقييم وتشخيص الصحة العقلية
 ،وتخطيط الهدف التعاوني  ،والعالج المباشر في مجموعة متنوعة من األساليب القائمة على مستويات الطالب واحتياجاتهم التنموية
(مثل العالج بالكالم  ،والعالج القائم على اللعب).
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 515خدمة اإلرشاد والتوجيه
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
االستشارة في إطار مجموعة  ،مقدمة من فرد مؤهل وف ًقا لـ  .IEPعاد ًة ما تكون اإلرشاد الجماعي عبارة عن تنمية للمهارات
االجتماعية  ،ولكنها قد تركز على جوانب الطالب مثل التعليم  ،أو المهنة  ،أو الشخصية  ،أو تكون مع أولياء األمور أو أعضاء هيئة
التدريس حول مشكالت التعلم أو برامج التوجيه للطالب .من المتوقع أن تكون االستشارة الجماعية المطلوبة لبرنامج  IEPمكملة
لبرنامج التوجيه واإلرشاد المنتظم.
باإلضافة إلى خدمات العالج الفردي  ،قد يحتاج بعض الطالب في  OUSD SELPAإلى خدمات صحة نفسية إضافية لدعم
مهاراتهم االجتماعية وتنظيمهم العاطفي واتخاذهم االختيار اإليجابي داخل البيئة المدرسية .ضمن  ، OUSD SELPAيتم تقديم
خدمات اإلرشاد والتوجيه ضمن مجموعة صغيرة  ،تنسيق إعداد منفصل لتلبية االحتياجات المذكورة أعاله من خالل المشاركة في
بناء السيناريو  ،وألعاب المهارات االجتماعية والمناهج  ،واألنشطة القائمة على الحديث .يقود الجلسات األخصائيون االجتماعيون في
 OUSDأو األخصائيون االجتماعيون بموجب عقد من شركاء غير حكوميين.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 520خدمة إرشاد أولياء األمور
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
االستشارة الفردية أو الجماعية التي يقدمها فرد مؤهل وف ًقا لبرنامج  IEPلمساعدة والدي (أولياء) طالب التربية الخاصة في فهم وتلبية
احتياجات أطفالهم بشكل أفضل وقد تتضمن مهارات األبوة واألمومة أو غيرها من القضايا ذات الصلة .من المتوقع أن تكون مشورة
الوالدين المطلوبة من  IEPمكملة لبرنامج التوجيه واإلرشاد المنتظم.
للطالب الذين لديهم احتياجات مكثفة للصحة العقلية والتي قد تظهر في تحديات داخل بيئة المنزل والتي تؤثر على الحضور في
المدرسة أو التقدم فيها  ،تقدم  OUSD SELPAخدمات اإلرشاد للوالدين .يقود هذه الخدمات عاملين اجتماعيين معتمدين في
المدرسة ويسعون إلى إشراك أولياء األمور في فهم احتياجات الصحة العقلية ألطفالهم وتطوير إجراءات وتفاعالت صحية لدعم تقدم
أطفالهم في المدرسة .قد تركز الجلسات على وضع الحدود أو استراتيجيات المواجهة أو تقنيات االستجابة لألزمات أو الرعاية الذاتية
أو الموضوعات األخرى ذات الصلة .قد يتم تقديم الخدمات شخصيًا أو بنا ًء على اتفاق متبادل بين العائلة ومزود الخدمة وكما هو
موضح في .IEP
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
 – 525أخصائي اجتماعي
قم بتضمين شرح لسبب عدم تضمين خيار الخدمة كجزء من سلسلة خدمات  SELPAالمستمرة المتاحة للطالب ذوي اإلعاقة.
يوفر  OUSD SELPAسلسلة كاملة من خدمات الصحة العقلية .نشير إلى هذه الخدمات ضمن خطط التعليم الفردي على أنها إما
استشارات فردية  ،واستشارة وتوجيه (للخدمات الجماعية)  ،أو خدمات استشارات الوالدين .يتم تنفيذ هذه الخدمات من قبل
األخصائيين االجتماعيين بالمدرسة  ،ونشعر أن الخصوصية األكبر الستخدام الرموز المشار إليها أعاله مهمة للفرق لفهم النوع المحدد
من خدمات الصحة العقلية أو العمل االجتماعي التي يتم تقديمها لدعم احتياجات الصحة العقلية للطالب.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 530الخدمة النفسية
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
تتضمن هذه الخدمات  ،المقدمة من قبل أخصائي نفسي معتمد أو مرخص وف ًقا لخطة  ، IEPتفسير نتائج التقييم لآلباء والموظفين في
تنفيذ  ، IEPوالحصول على وتفسير المعلومات حول سلوك الطفل والظروف المتعلقة بالتعلم  ،وتخطيط برامج االستشارة الفردية
والجماعية و خدمات إرشادية لألطفال وأولياء األمور .قد تشمل هذه الخدمات التشاور مع موظفين آخرين في تخطيط البرامج
المدرسية لتلبية االحتياجات الخاصة لألطفال كما هو موضح في  .IEPمن المتوقع أن تكمل الخدمات النفسية المطلوبة لبرنامج IEP
برنامج التوجيه واإلرشاد المنتظم.
تقدم  OUSD SELPAخدمات نفسية لدعم الرفاهية السلوكية والعاطفية
من الطالب الذين لديهم مجاالت احتياج في هذه المجاالت .يتم تقديم الخدمات من قبل علماء النفس المعتمدين في المدرسة ويمكن أن
تشمل أيًا مما يلي:
 االلتقاء مباشرة مع الطالب الفرديين أو مجموعات صغيرة من الطالب ؛توفير مجموعات تتعلق بمواضيع واحتياجات محددة (مثل الحزن واحترام الذات) ؛ " -الدفع" إلى بيئة الفصل الدراسي لتنفيذ ونمذجةاستخدام التدخالت السلوكية وأنظمة التعزيز ؛
تقديم إرشادات استشارية للموظفين واألسر فيما يتعلق باحتياجات الطالب االجتماعية العاطفية  /السلوكية. – 535خدمة التدخل السلوكي

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا

قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
تنفيذ منهجي لإلجراءات المصممة لتعزيز التغييرات الدائمة واإليجابية في سلوك الطالب مما يؤدي إلى زيادة الوصول إلى مجموعة
متنوعة من اإلعدادات المجتمعية واالتصاالت االجتماعية واألحداث العامة والتنسيب في البيئة األقل تقيي ًدا.
في  ، OUSDقد يتطلب الطالب الذين لديهم سلوكيات لم يتم التعامل معها بشكل كا ٍ
ف من خالل عملية تخطيط التدخل السلوكي القائم
على فريق  IEPخدمات التدخل السلوكي .يتم تنفيذ هذه الخدمات من قبل  BCBAأو مساعد تحت إشراف  BCBAوقد تشمل تحليل
وجمع البيانات السلوكية  ،وتقييم التفضيل  ،وتجربة التدخالت  ،والتعاون مع مقدمي الخدمات وأفراد األسرة.
■  540يوم عالج
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
تقدم  OUSD SELPAخدمات العالج اليومي للطالب الذين يعانون من إعاقات متعلقة بالصحة العقلية والتي لها تأثير عميق على
وصولهم إلى التعليمات والذين ال يكفي دعم الصحة العقلية األقل تقيي ًدا لضمان  .FAPEفي غضون يوم واحد من العالج  ،يشارك
الطالب في التدريس داخل بيئة عالجية .يوجد عدد كبير من الموظفين :نسبة الطالب لضمان حصول جميع الطالب على تدخالت
سلوكية مستمرة وإمكانية الوصول إلى فريق دعم الصحة العقلية .يشمل العالج النهاري تفاعالت عالجية تركز على تقليل أعراض
احتياجات الصحة العقلية لكل طالب وزيادة استخدامهم للسلوكيات البديلة ومهارات التأقلم .عادة  ،في كل فصل دراسي للعالج اليومي
 ،يعمل مدرس التربية الخاصة وطبيب الصحة العقلية ومساعدات الصحة العقلية بشكل تعاوني مع مجموعة صغيرة من الطالب
(متوسطعشرة لكل فصل).
■  ، 545العالج السكني
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
التنسيب خارج المنزل على مدار  24ساعة والذي يوفر خدمات عالجية مكثفة لدعم البرنامج التعليمي.
الطالب الذين تظهر إعاقاتهم في االحتياجات العالمية المكثفة مثل أن جميع مستويات الرعاية األقل تقيي ًدا غير مناسبة يمكنهم المشاركة
في العالج السكني باعتباره  .FAPEيتم توفير هذه الخدمات من خالل منشآت غير عامة بموجب عقد مع  SELPAويمكن أن تكون
داخل والية كاليفورنيا أو خارجها .يحضر الطالب العالج السكني ألقل قدر ممكن من الوقت بنا ًء على خطة العالج واحتياجاتهم.
أثناء العالج في السكن  ،يقيم الطالب في منشأة تقع في نفس الموقع مع مدرسة غير عامة .خارج يومهم المدرسي  ،يتلقون مستوى
عال من اإلشراف ودعم الموظفين من الموظفين المدربين على احتياجات الطالب ذوي السلوكيات العميقة .يتواجد موظفو االستجابة
ٍ
لألزمات على مدار  24ساعة في اليوم .يشارك الطالب في أنشطة ترفيهية وترفيهية مع أقرانهم ويمكنهم الوصول إلى أفراد عالجيين
داخل البيئة.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا

■  – 610الخدمة المتخصصة لحاالت اإلصابة المنخفضة
إعاقات
ً
قدم وصفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.

ُتعرَّ ف الخدمات المتخصصة لحاالت اإلصابة المنخفضة على أنها تلك المقدمة إلى الطالب الذين يعانون من ضعف في العظام ()OI
أو ضعف البصر ( )VIأو الصم أو ضعاف السمع ( )HHأو الصم المكفوفين ( .)DBعادة  ،يتم تقديم الخدمات في البيئات التعليمية
من قبل معلم متجول أو مدرس  /متخصص متجول .يتم تقديم المشورة للمعلم والموظفين وأولياء األمور حسب الحاجة.

لدى  OUSD SELPAموظفين متخصصين في احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة المنخفضة الحدوث .في حين أن العديد من الخدمات
التي يطلبها الطالب ضمن هذه الفئة من السكان مدرجة في رموز الخدمة  710و  725و  ، 730فقد يحتاج بعض الطالب إلى
خدمات إعاقة أخرى خاصة بتأثير حدوثهم المنخفض .قد تشمل الخدمات المتخصصة التشاور مع موظفي الموقع واألسر أو توفير
والتدريب على استخدام المعدات والمواد المتخصصة .يختلف الموظفون الذين يقدمون مثل هذه الخدمات بنا ًء على نوع اإلعاقة المحدد
وقد يشملون المعالجين الفيزيائيين والمعالجين المهنيين ومعلمي الصم ومعلمي المعاقين بصريًا.
■  - 710الخدمة المتخصصة للصم وضعاف السمع
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا

تشمل هذه الخدمات عالج النطق  ،وقراءة الكالم  ،والتدريب السمعي  ،و  /أو التعليمات في طريقة اتصال الطالب .الخدمات التأهيلية
والتعليمية ؛ تكييف المناهج واألساليب وبيئة التعلم ؛ واالستشارات الخاصة للطالب وأولياء األمور والمعلمين وموظفي المدرسة
اآلخرين.
عندما يكون الطالب مؤهالً للحصول على التعليم الخاص بسبب إصابته بالصمم وضعف السمع  ،فقد يحتاج إلى خدمات DHH
المتخصصة للوصول إلى البرنامج التعليمي الخاص به .يوفر  OUSD SELPAمعلمي الصم الذين هم خبراء معتمدين في
احتياجات الطالب الذين يعانون من ضعف سمع متوسطإلى عميق .يمكن تنفيذ خدمات  DHHالمتخصصة داخل فصول التعليم العام
أو في بيئة منفصلة أكثر فردية بنا ًء على تأثير اإلعاقة وأهدافها .ضمن فصل التعليم العام  ،قد يتشاور متخصصو  DHHمع المعلمين
العامين أو موظفي الدعم لضمان االستخدام المناسب للمعدات (مثل أنظمة  )FMأو أماكن اإلقامة  ،أو قد تكون هناك حاجة إلى ترجمة
فورية إلى لغة اإلشارة األمريكية .ضمن مكان منفصل  ،قد يعمل الطالب على تحسين مهارات لغة اإلشارة وتطويرها
االستقاللية في استخدام أجهزتهم  ،أو تكييف محتوى الفصول الدراسية وتكييفه  ،أو إصالح أعطال االتصاالت التي يمكن أن تشكل
حواجز أمام الوصول الكامل إلى البيئة المدرسية.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 715خدمة المترجم الفوري
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
يتم توفير خدمات المترجم الفوري للطالب المؤهلين للحصول على التعليم الخاص بسبب فقدان السمع أو الصمم بشكل كبير  ،حيث
سيتم إعاقة وصولهم إلى البرنامج التعليمي العام بدون دعم ترجمة لغة اإلشارة األمريكية.
قد تكون خدمات الترجمة الفورية فردية أو مجموعة صغيرة ويجب أن يؤديها مترجم شفهي معتمد بلغة  .ASLيقوم المترجمون
الفوريون بترجمة التعليمات الشفوية إلى  ASLو  ASLإلى لغة شفهية  ،والتأكد من أن الطالب الذين يحتاجون إلى هذه الخدمة
يمكنهم التواصل مع الموظفين واألقران .قد يعمل المترجمون الفوريون في الفصول الدراسية أو إعدادات المجتمع بنا ًء على البرنامج
األساسي للطالب الذي يحتاج إلى الخدمة.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 720خدمة السمع
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
وتشمل هذه الخدمات قياسات الحدة  ،وتضخيم المراقبة  ،واستخدام نظام تعديل التردد .يجب تحديد خدمات االستشارة مع المعلمين أو
أولياء األمور أو أخصائيي أمراض النطق في برنامج التعليم الفردي فيما يتعلق بالسبب وتكرار ومدة االتصال ؛ يعتبر االتصال غير
المتكرر مساعدة ولن يتم تضمينه.
يوفر  OUSD SELPAخدمات سمعية للطالب المؤهلين الذين يعانون من ضعف السمع .يشرف أخصائيو السمعيات على تنفيذ
واستخدام معدات التضخيم لضمان الوصول إلى البيئة التعليمية .غالبًا ما تركز الخدمات على التشاور مع العائالت والموظفين لضمان

المراقبة المستمرة لمستويات سمع الطالب ومعايرة المعدات ووسائل الراحة المتعلقة باإلعداد التعليمي الخاص باحتياجات الطالب
السمعية.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 725خدمة الرؤية المتخصصة
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
هذه فئة واسعة من الخدمات المقدمة للطالب ذوي اإلعاقة البصرية .ويشمل تقييم الرؤية الوظيفية .تعديالت المناهج الدراسية الالزمة
لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب بما في ذلك لغة بريل  ،والنوع الكبير  ،والوسائط السمعية ؛ تعليمات في مجاالت الحاجة ؛ تطوير
المفهوم والمهارات األكاديمية ؛ مهارات االتصال بما في ذلك األنماط البديلة للقراءة والكتابة ؛ والمهارات االجتماعية والعاطفية
والوظيفية والمهنية والمستقلة.
بالنسبة للطالب المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف شديد في الرؤية  ،قد تكون خدمات الرؤية المتخصصة ضرورية .في OUSD
 ، SELPAنوظف مدرسين من ضعاف البصر متخصصين في تلبية احتياجات الطالب الذين يعانون من فقدان البصر .كما هو الحال
مع الطالب الصم أو ضعاف السمع  ،يمكن تقديم الخدمات في إطار عادي أو منفصل مع التركيز على  .LREضمن فصل التعليم
العام  ،يمكن للمتخصصين  VIالتشاور مع المعلمين العامين أو فريق الدعم لضمان االستخدام المناسب للمعدات (مثل أجهزة قراءة
برايل  ،وكاميرات المراقبة) أو وسائل الراحة مثل الطباعة الكبيرة .ضمن بيئة منفصلة  ،يمكن للطالب العمل على الوصول بطريقة
برايل  ،أو تكييف محتوى الفصل الدراسي  ،أو التركيز على تطوير مهارات االستقاللية والدعوة الذاتية.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 730خدمة التوجيه والتنقل
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
يتم تدريب الطالب الذين يعانون من إعاقات بصرية محددة على وعي الجسم وفهم كيفية الحركة .يتم تدريب الطالب على تطوير
المهارات لتمكينهم من السفر بأمان واستقاللية في جميع أنحاء المدرسة وفي المجتمع .قد يشمل خدمات استشارية لآلباء فيما يتعلق
بأطفالهم.
يعمل متخصصو التوجيه والتنقل في  OUSD SELPAمع الطالب الذين يعانون من إعاقات بصرية منخفضة الحدوث تؤثر على
حركتهم البدنية داخل البيئة التعليمية والتنقل في المدرسة وبيئة المجتمع .إلعداد الطالب ليكونوا مستقلين قدر اإلمكان عند االنتهاء من
برنامجهم التعليمي  ،قد يقدم متخصصو التشغيل والصيانة خدمات مباشرة و  /أو استشارية تتعلق بأهداف  IEPفي مجاالت إجمالي
السيارات والسفر .قد يشمل ذلك دعم الدخول والخروج من وسائل النقل  ،والتنقل في حرم المدرسة  ،وتحديد العقبات  ،واستخدام
المعدات مثل العصي .عاد ًة ما يتم تقديم الخدمات بشكل فردي لضمان سالمة كل طالب وتلبية احتياجات التنقل الفريدة .عندما يلتحق
الطالب بالبرامج الثانوية  ،قد تركز الخدمات بشكل أكبر على التنقل في المجتمع استعدا ًدا للتعليم والتوظيف بعد المرحلة الثانوية.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
 – 735النسخ بطريقة برايل
قم بتضمين شرح لسبب عدم تضمين خيار الخدمة كجزء من سلسلة خدمات  SELPAالمستمرة المتاحة للطالب ذوي اإلعاقة.
هذه ليست حاجة محددة في  OUSD SELPAفي الوقت الحالي .لدينا مكتبة واسعة من المواد المتاحة بطريقة برايل ويمكننا شراء
مواد برايل إضافية كلما دعت الحاجة للطالب المكفوفين أو الذين يعانون من إعاقات عميقة في الرؤية.
 – 740خدمة جراحة العظام المتخصصة ■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.

يحصل الطالب الذين يعانون من إعاقات في العظام والتي تؤثر على وصولهم إلى التعليمات على الخدمات والمعدات والمواد من
برنامج الحدوث المنخفض .إذا كانت الخدمة المباشرة مطلوبة  ،يتم تضمينها ضمن فئة الخدمات المتخصصة لإلعاقات منخفضة
الحدوث ( .)610يشار إلى المواد والمعدات في  IEPsالخاصة بالطالب على أنها وسائل راحة محددة لضمان الوضوح في وثيقة
.IEP
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
– 745القراءة
قم بتضمين شرح لسبب عدم تضمين خيار الخدمة كجزء من سلسلة خدمات  SELPAالمستمرة المتاحة للطالب ذوي اإلعاقة.
عال  ،فنحن نعتبر هذا بمثابة وسيلة مواكبة للسماح للطالب بالوصول إلى التعليمات .على
إذا احتاج الطالب إلى قراءة المواد بصوت ٍ
هذا النحو  ،بالنسبة ألي طالب مؤهل يقرر فريق  IEPله أن خدمات القراءة ضرورية لـ  ، FAPEيتم تحديد ذلك كمساعدة تكميلية
أو إقامة بدالً من الخدمة المباشرة ألوقات محددة من اليوم أو المحتويات المطلوبة.
■الخدمة غير متوفرة حاليًا
 – 750تدوين المالحظات
قم بتضمين شرح لسبب عدم تضمين خيار الخدمة كجزء من سلسلة خدمات  SELPAالمستمرة المتاحة للطالب ذوي اإلعاقة.
تأخذ  OUSD SELPAفي االعتبار مكان اإلقامة للسماح للطالب بالوصول الكامل إلى التعليمات .على هذا النحو  ،عند الحاجة ،
يشار إليها في  IEPsللطالب كمساعدة تكميلية أو سكن بدالً من الخدمة المباشرة.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
– 755النسخ
قم بتضمين شرح لسبب عدم تضمين خيار الخدمة كجزء من سلسلة خدمات  SELPAالمستمرة المتاحة للطالب ذوي اإلعاقة.
تعتبر  OUSD SELPAالنسخ وسيلة للسماح للطالب بالوصول الكامل إلى التعليمات .على هذا النحو  ،عند الحاجة  ،يشار إليها في
 IEPsللطالب كمساعدة تكميلية أو سكن بدالً من الخدمة المباشرة.

– 760خدمة ترفيهية  ،بما في ذلك
استجمام عالجي
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا

الترفيه العالجي والبرامج التعليمية المتخصصة المصممة لمساعدة التالميذ على أن يصبحوا مستقلين قدر اإلمكان في األنشطة
الترفيهية  ،وعندما يكون ذلك ممك ًنا ومناسبًا  ،تسهل اندماج التلميذ في برامج الترفيه العامة.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 820خدمة توعية للكلية
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
الوعي بالكلية هو نتيجة األعمال التي تعزز وتزيد من تعلم الطالب حول فرص التعليم العالي والمعلومات والخيارات المتاحة بما في
ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،التخطيط الوظيفي والمتطلبات األساسية للدورة التدريبية وأهلية القبول والمساعدة المالية.

تتوفر خدمات التوعية بالكلية للطالب الذين لديهم  IEPsالذين هم في سن انتقالية .تركز هذه الخدمات على ضمان فهم الطالب
للخيارات المتاحة لهم للتعليم ما بعد الثانوي  ،ومعرفة كيفية التقدم للكليات والمدارس الفنية  ،والمشاركة في الدورات والخبرات التي
تتوافق مع متطلبات مثل هذه الكليات .يتم تقديم الخدمات من قبل معلمي التربية الخاصة وقد تشمل :الدعم في اختيار مقرر المدرسة
الثانوية  ،والبحث عبر اإلنترنت في مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية المتوافقة مع اهتمامات الطالب  ،واالتصال بطالب الجامعات
المحليين  ،والرحالت إلى الكليات والجامعات المحلية للتعرف على حياة الطالب في الحرم الجامعي.
■  - 830التقييم المهني  ،واإلرشاد  ،والتوجيه  ،والتقييم الوظيفي
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا

ً
ارتباطا مباشرً ا بإعداد األفراد للعمل بأجر أو بدون أجر  ،وقد تشمل توفير الخبرة في العمل ،
البرامج التعليمية المنظمة التي ترتبط
والتدريب على الوظائف  ،والتطوير و  /أو التنسيب  ،وتقييم الحالة .يتضمن ذلك اإلرشاد المهني لمساعدة الطالب في تقييم كفاءاتهم
وقدراتهم واهتماماتهم من أجل اتخاذ قرارات مهنية واقعية.
كجزء من التحضير لالنتقال بعد المرحلة الثانوية  ،يمكن للشباب الحاصلين على برنامج  IEPsالمشاركة في خدمات التقييم المهني
والوظيفي .قد يتم تقديم هذه الخدمات من قبل معلمي التربية الخاصة أو مديري حالة الخدمات المهنية  /االنتقالية .تشمل هذه الخدمات
إدارة اإلجراءات المصممة لمساعدة الطالب على فهم نقاط قوتهم والتفضيالت المهنية المحتملة بشكل أفضل وربط تلك االهتمامات
بالتعليم أو التدريب ليتم توظيفهم في مجال االهتمام .يمكن للطالب العمل بشكل فردي أو ضمن مجموعة صغيرة من األقران لمراجعة
نتائج التقييم وتلقي التوجيه فيما يتعلق بالخطوات التالية لتأمين العمل أو التعليم المستمر بعد التخرج.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  - 840الوعي الوظيفي
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
تشمل خدمات االنتقال بن ًدا للدعوة الذاتية والتخطيط الوظيفي والتوجيه المهني .وهذا يؤكد أيضًا على الحاجة إلى التنسيق بين هذه
األحكام وقانون بيركنز لضمان أن الطالب ذوي اإلعاقة في المدارس المتوسطة سيكونون قادرين على الوصول إلى صناديق التعليم
المهني.
تقدم  OUSD SELPAخدمات التوعية المهنية للشباب في سن انتقالية مع  .IEPsيتم توفير هذه الخدمات إما من قبل معلم التربية
الخاصة أو مدير حالة الخدمات االنتقالية .تتم الخدمات خالل اليوم التعليمي العادي للطالب وقد تشمل :أنشطة االستكشاف الوظيفي ،
وأيام الظل في مواقع العمل المحلية  ،وممارسة بناء السيرة الذاتية وإجراء المقابالت  ،والمتحدثين الضيوف أو العروض التقديمية من
القادة في قطاعات توظيف معينة  ،والتدريب على مهارات االستعداد الوظيفي .يوفر  OUSD SELPAأيضًا ورش عمل لخدمات
االنتقال الوظيفي يقودها موظفو الخدمات المهنية واالنتقالية للطالب في المدارس اإلعدادية والثانوية التي تركز على االستكشاف
الوظيفي وتطوير المهارات قبل المهنية.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 850الخبرة في العمل والتعليم
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
ً
ارتباطا مباشرً ا بإعداد األفراد للعمل بأجر أو بدون أجر  ،أو
يُقصد بتعليم الخبرة في العمل البرامج التعليمية المنظمة التي ترتبط
لإلعداد اإلضافي لمهنة تتطلب غير البكالوريا أو درجة متقدمة.
ضمن برنامج  SELPAالخاص بنا  ،تتم تجربة العمل ضمن برنامج الشباب لدينا .يتم مطابقة الطالب مع أصحاب العمل المحليين أو
فرص التعلم التطوعي  /الخدمة التي تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم المهنية .تحت إشراف ودعم موظفي التربية الخاصة  ،يشارك
الطالب في الوظائف لفترة زمنية محددة .قد يكون بعض الطالب مؤهلين للحصول على أجور الطالب كجزء من خبرتهم العملية.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
■  – 855التدريب الوظيفي
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
التدريب على الوظائف هو خدمة تقدم المساعدة واإلرشاد للموظف الذي قد يواجه صعوبة في جانب واحد أو أكثر من مهام ووظائف
الوظيفة اليومية .يتم تقديم الخدمة من قبل مدرب وظيفي ناجح للغاية وماهر ومدرب على الوظيفة يمكنه تحديد كيفية تعلم الموظف
الذي يواجه صعوبة بشكل أفضل وصياغة خطة تدريب لتحسين األداء الوظيفي.
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
 – 860التوجيه
قم بتضمين شرح لسبب عدم تضمين خيار الخدمة كجزء من سلسلة خدمات  SELPAالمستمرة المتاحة للطالب ذوي اإلعاقة.
يتلقى الطالب الذين يحتاجون إلى التوجيه واإلرشاد مثل هذه الخدمات من خالل المستشارين األكاديميين للتعليم العام أو األخصائيين
االجتماعيين في مدارس التربية الخاصة حسب احتياجاتهم ومكانهم .يتم تضمين هذه الخدمات كجزء من برنامجهم األساسي المستمر
ويتم تغطيتها تحت خدمات االستشارة والتوجيه أو االنتقال  ،على التوالي.

■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
 - 865روابط الوكاالت (اإلحالة والتنسيب)
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
تنسيق الخدمة وإدارة الحالة التي تسهل ربط برامج التعليم الفردي في إطار هذا الجزء وخطط خدمة األسرة الفردية بموجب الجزء ج
مع خطط الخدمة الفردية في إطار برامج متعددة على المستوى الفيدرالي والوالئي  ،مثل العنوان األول من قانون إعادة التأهيل لعام
( 1973إعادة التأهيل المهني)  ،العنوان التاسع عشر من قانون الضمان االجتماعي (ميديكيد)  ،والباب السادس عشر من قانون
الضمان االجتماعي (دخل الضمان التكميلي).
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
 – 870تدريب السفر والتنقل
قدم وص ًفا تفصيليًا للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذا الرمز.
يمكن توفير التدريب على السفر والتنقل من قبل متخصصي التوجيه والتنقل المعتمدين للطالب الذين يعانون من إعاقات في الرؤية أو
العظام لضمان دعم مخصص للتنقل في المجتمع واالنتقال بين اإلعدادات بشكل مستقل قدر اإلمكان .باإلضافة إلى ذلك  ،قد يتم توفير
التدريب على السفر من قبل متخصصي التعليم للطالب في البيئات المجتمعية الذين تتطلب إعاقاتهم التنموية الكبيرة تدريبًا مباشرً ا
ودعمًا للوصول إلى وسائل النقل  ،والتنقل بين المواقع المادية  ،واستخدام ميزات المجتمع بأمان (مثل ممرات المشاة والمنحدرات).
يمكن تقديم الخدمات لفرد أو مجموعة صغيرة من الطالب .تركز الخدمات على التنقل داخل الفصول الدراسية والمالعب والحرم

الجامعي للطالب األصغر س ًنا وقد تتوافق مع هدف أو أكثر من أهداف االنتقال المتعلقة بالتكامل المجتمعي أو التوظيف للطالب الذين
. عامًا22  و16 تتراوح أعمارهم بين
■ الخدمة غير متوفرة حاليًا
 –خدمات انتقال أخرى890
. المستمرة المتاحة للطالب ذوي اإلعاقةSELPA قم بتضمين شرح لسبب عدم تضمين خيار الخدمة كجزء من سلسلة خدمات
. تندرج جميع الخدمات ضمن أحد رموز الخدمة المحددة المشار إليها أعاله-N / A
خدمات أخرى ذات صلة-900
وصف "خدمة أخرى ذات صلة
"مؤهالت مقدم الخدمة الذي يقدم "خدمة أخرى ذات صلة



Oakland
Unified
School
District

Acorn
Woodland 01-612
59-600
2273

Oakland
Unified
School
District

Allendale

Oakland
Unified
School
District

Bella Vista

Oakland
Unified
School
District

Bret Harte

Oakland
Unified
School
District

Bridges

Oakland
Unified
School
District

Brookfield

Oakland
Unified
School
District

Burckhalter

Oakland
Unified
School
District

Carl Munck

Oakland
Unified
School
District

Castlemont

Oakland
Unified
School
District

Chabot

Oakland
Unified
School
District

Claremont

Oakland
Unified
School
District

Cleveland

Oakland
Unified
School
District

Coliseum
College 01-612
Prep 59-011
Academy 2797

Oakland
Unified
School
District

Community
United 01-612
59-011
5204

01-612
59-600
1630
01-612
59-600
1655
01-612
59-605
6998
01-612
59-600
2075
01-612
59-600
1663
01-612
59-600
1689
01-612
59-600
1697
01-612
59-012
5161
01-612
59-600
1648
01-612
59-605
7004
01-612
59-600
1739

Oakland
Unified
School
District
Oakland
Unified
School
District

Crocker
Highlands 01-612
59-600
1754
Dewey
01-612
59-013
2688

Oakland
Unified
School
District

East
Oakland 01-612
Pride 59-011
5600

Oakland
Unified
School
District

Edna
Brewer 01-612
59-605
7061

Oakland
Unified
School
District

Emerson
01-612
59-600
1812

Oakland Encompass
Unified
01-612
School
59-010
District
2988
Oakland
Unified
School
District

Esperanza

Oakland
Unified
School
District

Franklin

Oakland
Unified
School
District

01-612
59-600
2190
01-612
59-600
1820
Fred T
Korematsu 01-612
59-011
2813

Oakland
Unified
School
District

Fremont

Oakland
Unified
School
District

Frick

Oakland
Unified
School
District

Fruitvale

Oakland
Unified
School
District

Futures

Oakland
Unified
School
District

Garfield

Oakland
Unified
School
District
Oakland
Unified
School
District
Oakland
Unified
School
District
Oakland
Unified
School
District

01-612
59-012
5716
01-612
59-605
7020
01-612
59-600
1838
01-612
59-011
5576
01-612
59-600
1846
Gateway to
College 01-612
59-011
9859
Glenview
01-612
59-600
1853
Global
Family 01-612
59-011
5584
Greenleaf
01-612
59-011
5618

