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KIPP( @A( ةوق ةفرعملا جمانرب تالئاعو لمع ق*(ف يءازعأ

B ودارولوك، 

 

Gنوك اندعسJلافطأو متنأ مOاءزج مQ ةوق ةفرعملا جمانرب ةلئاعو ق*(ف نم )KIPP( @A
B ودارولوكT لا انيدلWثYZ ه^لإ علطتنل @A

B اردلا ماعلاaB 2022-2023 نحنو 

A@ عوefلل نوسمحتم
B عم ة^م^لعتلا ةلحرلا ەذهJم. @A

B ةوق ةفرعملا جمانرب )KIPP( @A
B ن ،ودارولوكmلا بالط عم كراشYqملعملاو جمانrZA تاعمتجملاو تالئاعلاو 

اع^مج انداحتا نامضل
Q

 .جمانYqلا بالطل تارا^تخالا} ءzBم لyقتسم فده لوح 

 

af نم ءزج وه كلفط 
Bأ ء�Yq. أ مدخن نحن�Y� ملعتلا ةلحرم بالط نم 2500 نم @A

B ملا ةلوفطلاyةرك )ECE-3( اثلا فصلا �إ�A
B عef عYq سرادم تس @A

B 

 نم ��Yأو ملعم 10000 نم برق� ام عم ةوق ةفرعملا جمانYqل ةع}ات ةسردم 270 مضت ةكyش نم ءزج نحن .رفند ةنيدم ق�f لامش �قأو برغ بونج

 .rZAج*(خلاو بالطلا نم 160000

 

 Gةوق ةفرعملا جمانرب دعاس )KIPP( @A
B ع بالطلا عيمج ودارولوكz قتسمل ةمزاللا تاراهملا ءانبyع دودح ال} لYq فوتYZ ملعمrZA متمYZA*حاجنلل ة*�ق ةفاقثو ن 

�Aطاعلاو �Bامتجالا ومنلاو ��Bدا�ألا
B. 

 

 :انتمهم قيقحتل مJت�ا�f علطت*و مJتلئاع zع فرعتلل ة�اغلل سمحتم انق*(ف

 

A@ تاعمتجملاو تالئاعلا ةكراشم 
B ا^م�دا�أ ةزاتممو ةجهبم سرادم ءاش�إ Q ت  ة^لOلا - اهنوراتخ� B¢¡لا تاراسملا ةع}اتمل ةقثلاو تاراهملا} بالطلا دعُ

 ."ًالدع ��Yأ ملاع ءان§و ة^ضرُم ةا^ح ش¤ع نم اونكمتي ¢¡ح - اهدع} امو ةف^ظولاو

 

ªefة�ا، 

 
 سومأ B»وت

  يذ^فنتلا س¤ئرلا
KIPP( @A( ةوق ةفرعملا جمانYqل ةع}اتلا ةماعلا سرادملل

B ودارولوك 
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 ما-,+لالاو را%تخالا
 

:KIPP( 9( ةوق ةفرعملا جمان/.ل ةع-اتلا ةماعلا سرادملا
 ودارولوك ;

KIPP( @A( ةوق ةفرعملا جمانYqل ةع}اتلا ةماعلا سرادملا" �دُت ة^م^لقإ ةكyش نم ءزج B¬ انmسردم
B ودارولوك". @A

B اردلا ماعلاaB 2022-23، 
KIPP( @A( ةوق ةفرعملا جمانYqل ةع}اتلا سرادملا مدختس

B أ ودارولوك�Y� ع بالطلا نم 2500 نمz ةلقتسم ةماع سرادم تس ىوتسم @A
B ةنيدم 

 .ودارولوك ،رفند
 

KIPP( @A( ةوق ةفرعملا جمانYqل ةع}اتلا سرادملا ةلئاع لمش®
B انب ةصاخلا ودارولوك: 

 
 رفند ق�f لامش �قأ رفند برغ بونج
 )KSPE( ة^ئادتبالا ك^±ب نياش نص ب^ك ةسردم
 )KSPA( ك^±ب نياش نص ب^ك ة^م�دا�أ
 )KDCHS( ة*�ناثلا ت^ج^لوك رفند ب^ك ةسردم

 )KNE( ة^ئادتبالا تسGإ ثرون ب^ك ةسردم
 )KNDMS( ة�دادعإلا رفند تسGإ ثرون ب^ك ةسردم
 )KNDLA( ةدا^قلل رفند تسGإ ثرون ب^ك ة^م�دا�أ

 

 تاHالولا عيمج ىوتسم Aع )KIPP( ةوق ةفرعملا جمانرب
KIPP( @A( ةوق ةفرعملا جمانYqل ةع}اتلا ةماعلا سرادملا

B ودارولوك ¬B شلا نم ءزجyألا ةك�Yq لYqةوق ةفرعملا جمان )KIPP(. ةوق ةفرعملا جمانرب 
)KIPP( ش وهyغ ةكYZ لل ةفداه)§لل دادعإلا سرادم نم حــOة*�ناثلاو ة�دادعإلاو ة^ئادتبالا سرادملا بالط م^لعتل ةلقتسملا ةماعلا سرادملاو ة^ل. 
اماع 20 هتدم لفاح لجس )KIPP( ةوق ةفرعملا جمانرب ىدل

Q
 @A

B بالطلا دادعإ @A
B ا^م^لعت ةمورحملا تاعمتجملا

Q
A@ حاجنلل 

B لاOةا^حلاو ة^ل. 
 

 نم ��Yأ ة^لامو ة^م�دا�أ ةنورم ةلقتسملا ةماعلا انسرادم حنمُت .بالطلا عيمجل ح�تفم ل^جسmلاو ة^ناجملا ةماعلا سرادملا ماظن نم ءزج انسرادم
A@ مY¢Aلتو ة�د^لقتلا ةماعلا سرادملا

B بالطلل ةدوجلا ة^لاع ة^م�دا�أ جئاتن م�دقتب ل}اقملا. 
 

 rZAعئارلا rZAملعملا نأ} نمؤن نحن .rZAج*(خلاو بالطلا نم 160000 نم ��Yأو ملعم 10000 نم برق� ام عم ةسردم 270 مضت ةكyش نحن
 لOل اهYZفوتل نيدهاج «س�و ،بالطلا حاجنل ساسألا B¬ ة^صخشلاو ة^م�دا�ألا بناوجلا نم لz ºع YZAك¢Yلاو ،ةمعادلا ملعتلا ةئ±§و ،سرادملا ةداقو
 .لفط

 
A@ تالئاعلاو بالطلاو نوملعملا دحتي

B ةوق ةفرعملا جمانرب )KIPP( لا :فدهلا سفن لوحOضحتلا م^لعتلا نأ نمؤن .تارا^تخالا} ةئيلم ةا^حو ة^لYZي 
A@ حاجنلل بالطلا لهؤيس ةزاتمملا ة^لOلل

B هنوراتخ� ةا^ح راسم يأ. �Jةوق ةفرعملا جمانرب بالط لم )KIPP( عأ لدعم} ة^عماجلا مهتساردz نم 
 .ماY¢Aلالاو �Bامجلا داجلا لمعلا Yqع ةلثامم ة�داصتقا تا^فلخ نم بالطلا لدعم فاعضأ ةع§رأو بالطلا عيمجل AB¡طولا لدعملا

 
 :B¬ انحاجن تاºرحم 

 
 ز*¼عتو سرغ لجأ نم كولسلاو ��Bدا�ألا ل^صحتلا} قلعتي ام^ف سا^قلل ةل}اقو ح�ضوب ةددحم ة^لاع تاعقوت انعضو دقل :ة*لاعلا تاعقوتلا ●

 .هتامامتهاو هتاراهمو بلاطلا تاجا^تحا zع ًءانب ملعتلا صصخن اذل ،فلتخم بلاط لº نأ ملعن .معدلاو زاجنإلا ةفاقث
 
A@ حاجنلا دمتع� :ة*صخشلا ةوق ●

B ع ةا^حلاz ºبناجلا الrZA، دا�ألا��B خشلاو�B. ع بالطلا دعاس� اذلz لا ة^صخشلا ةوقلا طاقن ز*¼عت¿Aة*رو 
 .مهلوح نم ملاعلا rZAسحتو ةوق} مهئارآ نع YZبعتلا نم مهنكمن ،كلذ zع ةوالع .مهتيهافرو مهحاجنل

 
 قرف ةدا^قل انيدل rZAملعملا rZAكمتب موقن اذل .rZAعئار سرادم ةداقو rZAملعم ةم^ظعلا سرادملا بلطتت :ة*لاعلا ةءاف8لا ووذ ةداقلاو نوملعملا ●

A@ رمثmس�و ةسردملا
B ع مهتدعاسمل ب*ردتلاz ومنلا ºينهمrZA. 

 
 .مهئاطخأو مهتاحاجن نم ملعتلاو ةرطاخملا �إ مهعفدل ة^فطاعلاو ة�دسجلا ةمالسلا �إ بالطلا جاتح� :ةنضاحلاو ةمظنملاو ةنمآلا تائ>بلا ●

 انبالط بح� ¢¡ح ،ÃqBهنملاو ��Bدا�ألا بناجلل تقولا نم د*¼مو تاتmشملا نم �Aدألا دحلا عم ة^عارو ةمظنمو ةنمآ ةئ±ب انسرادم رفوت
 .مهملعت نم نود*¼*و ةسردملا

 
 ةyسانملا ةف^ظولاو ة^لOلا را^تخاو مهدادعتسا ءانثأ بالطلا انيدشرمو انوراشmسم معد�:(KIPP Forward( دراوروف ب*ك ●

KIPP( @A( ةوق ةفرعملا جمانرب ÃqB*(خ دعاس� ،ة*�ناثلا ةلحرملا دع}   .مهتامامتهاو مهتاجا^تحال
B ع بلغتلاz ة^عامتجالا تا�دحتلا 

A@ مهتسارد ءانثأ اهوهجاوي دق B¢¡لا ة^لاملاو ة^م�دا�ألاو
B لاOة^ل. 
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 نآلا ¢¡ح ەانزرحأ يذلا مدقتلا نWلو ،ه} ما^قلا rZAعتي يذلا لمعلا نم د*¼ملا كانه نأ كردن نحن .لyقتسملا �إ انعلطت دنع ًالؤافت ��Yأ Qاد}أ نكن مل
A@ فاصنإلاو YZAمتلا} ةمY¢Aلم ىرخأ تامظنم مويلا كراش� .نكمم وه ام ح�ضوب رهظأ

B م^لعتلا @A
B اعم لمعلا

Q
 ش¤ع ةصرف لافطألا عيمجل حاتت ¢¡ح 

 .را^تخالا} ةئيلم ةا^ح

 
 (KIPP Forward) دراوروف ب%ك
 
Jجلا قلسNل 
اق}اس فورعملا( دراوروف ب^ك 

Q
اقاطن عسوألا )KIPP( ةوق ةفرعملا جمانرب جهن نم ءزج وه )(KTCC) ة^لمعلا ةا^حلاو ة^لOلا Yqع ب^ك مسا} 

Q
 

كم� يذلا
Æ

A@ .ة^لمعلا ةا^حلاو ة^لOلا لyج قلسmل معدلاو دراوملاو ةفرعملا} مهتالئاعو جمانYqلا بالط ن
B ةفرعملا جمانرب ةسسؤم تددح ،2011 ماع 

A@ لاعف رود اهل ناº ةمساح لماوع ةسمخ )KIPP( ةوق
B حاجنلا @A

B لاOش دقل  .ة^لJبك دح �إ جئاتنلا ەذه تلYZ لا ءانثأ بالطلا معدل انجهنOة^ل، 
A@ ةرم لوأل جئاتنلا ەذه �ef متو .جماYqلا ر*�طتو ،تانا^بلا عمجو

B لا لام�إ ر*(قتOب صاخلا ة^لYqةوق ةفرعملا جمان )KIPP( لمش®و ،2011 ماعل: 
 

�Èاهنلا فدهلا عض� يذلا وه لماشلا م^لعتلا :.-,دا*ألا دادعتسالا 
B @A

B تعالاyلطتمل بالطلا عيمج دادعإ نمض*و ،راyاعلا م^لعتلا تا�B. 
 

A@ تاسسؤملا rZAب YZبك لJشª ،لوألا ل^جلا نم تاعماجلا بالطل ةصاخ ،ج(ختلا تالدعم فلتخت :حيحصلا را1تخالا 
B ةردقلا تا*�تسم عيمج 

 Match Matters( ¬B( "مهم را^تخالا" ةرداyم .B«ماجلا بلاطلا حاجن حاتفم وه ةyسانملا �Bاعلا م^لعتلا ةسسؤم را^تخا نأ AB¡ع� امم ،ة^سفانتلا
KTCC( @A( ة^لمعلا ةا^حلاو ة^لOلا Yqع ب^ك جمانرب اهيطغ� B¢¡لا قطانملا عيمج نم ةرداyم

B لا ءاحنأ عيمجyدال. 
 

 بلاطلا ة§(جت ززع� ام} rZAج*(خلا لاصتا تاهجو B«ماجلا مرحلا يداونو ةساردلا تاعومجم Yqع لماJتلا :.-,دا*ألاو .=امتجالا لما8تلا
 وه تالاصتالا ەذهل )KIPP( ةوق ةفرعملا جمانرب ل^هس® ة^ف^ك zع ةلثمألا دحأ .ةساردلا ك¢Yل ة^بلسلا طوغضلا ةمواقم zع ەدعاسÉو ة^عماجلا

KIPP( @A( ةوق ةفرعملا جمانرب نم ةج*(خ را^تخا مت .)KIPP Alumni Ambassadors( ةوق ةفرعملا جمانرب rZAج*(خ ءارفس Yqع
B ودارولوك 

KIPP( @A( ةYZفس نوكتل
B كويد ةعماج )Duke University(. عYq فسلا مظنت ،اهرودYZخل تاءاقل ة)*ÃqB )KIPP( خآلا)*ح� نمم ن¿Aنو 

A@ ةعماجلا
B لا مهضع} معدو نانئمطالل ةلواحمyضع.   

 
 لوح ةق^قد تامولعم zع لوصحلل تالئاعلا عم )KIPP Forward( وراشmسم لمع� :.Kاملا مIافتلاو ة1لEلا ف1لا8ت لمحت Bع ةردقلا
اض�أ )KIPP Forward( وراشmسم لصاوتي .ةعماجلا تافو¿م دادس تا�دحت zع بلغتلا zع بالطلا ةدعاسمو ،ة^لOلا} قاحتلالل مدقتلا

Q
 عم 

A@ بالطلل ة^عماج راخدا تا}اسح ءد} zع تالئاعلا ةدعاسمل ة�ا�f ءاش�إ ةلواحمل ة^لحملا كونبلا
B نماثلا فصلا. 

 

 ةPلاحلا )KIPP Forward( دراوروف بPك جمارب 
ا^لاح دراوروف ب^ك مدقت

Q
�A^ظولا دادعتسالا} ةصاخلا لمعلا شرو لثم جمارب 

B، ينهملا عم لصاوتلا ثادحأو ،فظوملا ةع}اتم ما�أوrZA، ءانب معدو 
 تاجا^تحا ة^بلتل ،rZAيلاحلا rZAج*(خلاو بالطلل يدرفلا داشرإلاو ،zBخادلا ب*ردتلا قيبطت معدو ،ة^نهملا ةريدتسملا تالواطلاو ،ة^تاذلا ةYZسلا
 عيمج zع اهانعطق B¢¡لا دوعولا} )KIPP( ءافو نامضل لماش جهنل لامJتسا وه ة^نهملا تامدخلا م�دقت . لضفأ لJشª مهمدخن نيذلا بالطلا

   .انبالط
 
 ةRSخألا ةلحرملا بالط ةودن 

A@ تاوجفلا ةجلاعم وه ة^Ì*ردتلا ةرودلا فده
B لل مدقتلا ة^لمع} بالطلا ةفرعمOفوتلو ،لوبقلاو ة^لYZ معلا ب*ردتلاzB لط م�دقتلyةدعاسملا تا 

 لضفأ} قلعتت تام^لعت ةرودلا ەذه مدختس® .ة*�ناثلا ةلحرملا دع} ام بالطل ةم^ق تاذ نوكتس ىرخأ تاراهم لاخدإلو ،ة^ساردلا حنملاو ة^لاملا
A@ لوبقلل تاءارجإلاو تاسرامملا

B لاOع ةرودلا م^مصت مت  .ة^لاملا تادعاسملاو ة^ساردلا حنملاو ة^لz قشrZA، لعت اهفصن^�B {ةودنلا بولسأ، 
 .ة^لOلا راشmسم عم ة^عوبسأ تال}اقم Yqع zBمع ب*ردت رخآلا فصنلاو
 
 USVئشانلا ةودن 
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 نم ةYZخألا ةنسلا �إ لاقتنالا zع ن*رداق اونوك^ل بالطلل اًمظنم Qاراطإ رفوت .ة*�ناثلا ةلحرملا دع} ام تارا^خل مهفلاو ةفرعملا ءانب ةرودلا فده
 بالطلا راتخ� امدنع هنأ ثحyلا Yqع انملعت .ة*�ناثلا ةلحرملا دع} ام تاسسؤم �إ ةراهم} م�دقتلاو را^تخالا ة^ف^Wل حضاو موهفم} ة*�ناثلا ةسردملا
A@ حاجنب سو*رولاyJلا ةجرد اولم�J نأ حجرملا نمف ،ةyسانملا ة^لOلا

B احملا ةرودلا ەذه مدختس® .تاونس عــ§رأÎAغصلا تاعومجملا تاشقانمو تاYZة 
A@ بالطلا كا�fإل ة^لمعلا تاy*ردتلاو

B ع مئاقلا ملعتلاz عــــ*راشملا. 
 
 ة*ف*صلا ة*لWلا 
A@ بالطلا كراشG ،تقولا اذه ءانثأ .rZAلوقنملاو ددجلا بالطلل rZAموي ةدمل ة�د^همت ةلحر B¬ ة^ف^صلا ة^لOلا

B ةفلتخملا ق*(فلا ءانب ةطش�أ، 
 نأ لمأن ث^ح ناJملا ضرع �إ ةلحرلا ەذه فدهت .عساتلا فصلا وملعم اهف^ضتسB G¢¡لا ةفلتخملا تاسلجلا نوA¿ح*و )CSU( مرح نوفشكتسÉو
A@ بالطلا ه^ف اونوك�

B لا مرح وهو - تاونس عــ§رأ نوضغOة^ل. 
 
 ة*لWلا تاراYز 
A@ تاعماجلا Ð تا^لOلا �إ ةمظنملا تالحرلا Yqع B«ماجلا مرحلا ةرا*¼ل ةصرفلا بالطلل رفون

B لا تارا*¼ل ط^طختلا �إ ةفاضإلا}  .ودارولوكOنإف ،ة^ل 
A@ ةكراشملل نووعدم بالطلا

B لثم جمارب )CESDA( و)CU-Boulder Diversity Day( و)Keeping the Dream Alive 
Conference(. 

 
 ة*ف*صلا ة*لWلا جمارب 

A@ بلاطلا ةفرعم ز*¼عت اهنأش نم ة^ف^صلا ة^م�دا�ألا جماYqلا نأ دجن ،بالطلا عم بثك نع لمعلا Yqع
B دا�ألا راسملا��B ظولا وأ^�A

B ه} متهي يذلا.  
�A^صلا نوات جروج جمانر§و ،باyشلل )Lorenzo De Zavala( الافاز يد وYAA*رول تاع*ef® ةسلج لمش® ةلثمألا ضع}

B، دهعم ةسدنه ةودنو 
 .ة^نقتلل سmسوش®اسام

 
V_*ظولا دادعتسالا 

` 
�A^ظولا دادعتسالا جمارب Yqع ة^ساسألا ة^تا^حلاو ة^نهملا تاراهملا انبالط ملعتي

B و ،انيدلÉظولا مامتهالا تالاجم نوفشكتس^�A
B، وه ام نوددح*و 

�A^ظولا لاجملا نم بولطم
B نوبغري يذلا @A

B سلا ة}اتك تاراهم نوروط*و ،هلوخدYZو ة^تاذلا ةÓينهملا عم لصاوتلاو ،تال}اقملا ءارجrZA، ةكراشملاو @A
B 

¢�^بطتلا ملعتلا صرف
B ب*ردتلاو. 

 
 ة*لاملا ة*مألا وحم 
 نأشª رارق ذاختا دنع ة^كذ ة^لام تارارق ذاختا مهنكم� ف^كو لماº لJشª ة^لOلا ةفلJت مهفل ةصرف انتالئاعو انبالطل ة^لاملا ة^مألا وحم جمارب رفوت

A@ ل^جسmلا هنع جتÔي امم ،رومألا ءا^لوأو بالطلل ةلماشلا ة^لاملا ة^مألا وحم لمع شرو Yqع �Bاملا rZAكمتلا انتالئاع بسmكت .ة^لOلا را^خ
B 529 ةطخ 

   .ة^عماج راخدا
 

 رومألا ءا*لوأل ة*لWلا جمارب
A@ لوبقلاو ،ة^لOلا �إ ةمدقم :نم نوكتت B¢¡لاو ة*�ناثلا ودارولوك ب^ك سرادم بالط رومأ ءا^لوأل ة^عماجلا �Bا^للا نم ةلسلس دراوروف ب^ك ق*(ف روط

B 
 .ة^لOلا �إ ة*�ناثلا ةسردملا نم لاقتنالاو ،ة^لاملا تادعاسملا} ة^عوتلاو ،ة^لOلا
  
 c̀ماجلا داشرإلا 
A@ انيج*(خل ة�درفلا ةروشملا ودارولوك ب^ك جمانرب مدق�

B ع تاعماجلا مرحYq ع ة*(هشلا لوصولا تال^جس® �إ ةفاضإلا} ة*�نس عــ§ر تارا*زYq لاYq*د 
�Aو¢WYلإلا

B اض�أ بالطلا ¢�لتي  .ة^صنلا لئاسرلاو كوبس¤فو
Q

A@ ةدعاسم 
B تلاÔخادلا ب¤سzB و ة^لاملا حنملاو ف^صلا لصفلÓºة^ساردلا ةحنملا لام. 

 

 ةرك>ملا ةلوفطلا م%لعت 
 
rV اًوضع تنك اذإ هتاعارمو مسقلا اذh ةءارق ك*لع بجوتي

 :انيدل ةركuملا ةلوفطلا م*لعت عمتجم `
 

A@ ة�د^همتلا ةسردملا} كلفط قحتلا اذإ
B ل ةع}ات ةسردمW^بلاطلا ل^جس® مت±سف ،ودارولوك ب @A

B ق نم صخرملا لفطلا ة�اعر جمانربyةرازو ل 
A@ ة^ناس�إلا تامدخلا

B ق نمو ودارولوكyلا ةرئاد ل¿Aلاو بئاY¢ص^خا @A
B ش® .رفند ةعطاقمو ةنيدمYZ لا ەذهY¢هنأ �إ ص^خا @A

B وتسا ،صحفلا تقو@A 
 :YZياعملا ەذه لمش® .هجمانرب ل^غشmل ةمزاللا YZياعملا دوزملا
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 ة^باتك تاءارجÓو تاسا^س .1
 نمألاو ئراوطلاو تالاصتالا تاءارجإ .2
 فا�fإلاو ب*ردتلاو ةYqخلاو م^لعتلل rZAفظوملا تاyلطتم .3
A@ ام} تاyلطتملا .4

B ضنالا ؛ة�ذغتلاو ة�دسجلا ة�اعرلا ؛ة^صخشلا ةفاظنلا ؛ة^حصلا ة�اعرلا :لوبقلا تاءارجإ كلذy؛ة^ل^للا ة�اعرلا ؛طا 
 .موسرلا تاسا^سو تالطعلا لوادج ؛تالقنتلاو ة^ناد^ملا تالحرلا

 ةطش�ألا .5
 داوملاو تادعملا .6
 ةأشÔملا تاyلطتم .7
 ىرخألا ةمالسلا تاyلطتمو ق*(حلا ةحفاJم .8
 لافطألا تالجسª ظافتحالا .9

 ة*رادإلا تالجسلاو ر*راقتلا .10
 

�Aطاعلا وأ يدسجلا ءادتعالا نع غال}إلا rZAصخرملا لافطألا ة�اعر B»دقم عيمج zع rZAعتي ،ەالعأ ةروكذملا YZياعملا �إ ةفاضإلا}
B جلا وأÔÙB شملاmyه 

A@ لافطألا نم يأ zع ه}
B مهتياعر. 

 
 نخاسلا طخلا :zع لاصتالا ق*(ط نع اهب هmyشم ةءاسإ يأ نع غال}إلا كنكم� ،ةصخرم لافطأ ة�اعر تحت لافطأ Ð لفط zع اً^صو كتفص}
 )CO-4-KIDS-844-1( 1-844-264-5437 :لافطألا ةلماعم ةءاسإ نع غالzإلل

 
A@ بغرت تنك اذإ

B فواخم ك�دل وأ ىوكش م�دقت ªع لاصتالا كنكم� ،ك} صاخلا ةمدخلا دوزم نأشz: 
 

 لافطألا ة�اعرل ودارولوك مسق
303-866-5958 

rV ةماعلا ةحصلا ش�تفت مسق
 رفند `

720-865-5485 
 

A@ بئاA¿لاو لامعألا ةرادإ ةصخرو كدوزم} ةصاخلا ة^موكحلا لافطألا ة�اعر ةصخر �ef مت
B و رفندÓر*راقت ةعجارم اًض�أ كنكم� .صحفلل امهتحات 

A@ ش¤تفتلا
B ملاÔبلطلا دنع ةأش. 

 
 

 ءا*لا �إ فلألا نم ص*خ�Rلا تاءارج�و تاسا*س
 :�zB ام نمضتي نأ بج*و rZAفظوملاو ءا^صوألاو رمألا ءا^لوأل زكرملا تاءارجÓو تاسا^سª بوتكم نا^ب YZفوت بج�

 
rV هتفسلفو زكرملا فدh )أ(

A@ ركyملا م^لعتلا مسق ةمهم نا^ب .لفطلا ة�اعر `
B تم ماظن ءاش�إل :ةماعلا رفند سرادمJتامدخل لماشو لما 

A@ ة�اعرلاو م^لعتلا
B ملا ةلوفطلا ةلحرمyلا ةدوجلا ة^لاعلاو ةعونتملا ةرك¡¢B حاجنلل نيدعتسم" نونوك� ث^ح} راغصلا لافطألا ومن ززعت" 

A@ �ألا معدل ؛ةسردملا مهلوخد دنع
B لا اهرودY¢§وألا يو�B ملعملا لئاوأ مهنوكوrZAرومأ ءا^لوأل ة^لاملا تاردقلاو تاجا^تحالا ة^بلتلو ؛ 

 .rZAلماعلا رفند
 

A@ تاونس )4( عــ§رأ وأ )3( ثالث لافطألا رمع نوك� نأ بج� .تاونس 6 ¢¡حو رهشأ 10و ناتÔس نم .ةلوبقملا لافطألا رامعا )ب(
B ق وأyل 

 .لخدلا ل^هأت تاداشرإ ة^بلت بج� ،(Head Start( جمانYqل ة^ساردلا لوصفلل ةyسÔلا§و ،ل^جسmلا ماع نم ر§�ت�أ 1
 تاونس 4 - ة^ئادتبالا تسGإ ثرون ب^ك ةسردم -أ
 تاونس 4 وأ 3 -ة^ئادتبالا ك^ب نياش نص ب^ك -ب

 
 نوكت ام ًةداع .اًقلغم اهيف زكرملا نوك� B¢¡لا تازاجإلاو ،ةصاخ جمارب م�دقت اهئانثأ متي B¢¡لا ةددحملا تاعاسلاو ،زكرملا لمع تاعاس )ج(

 ما�ألا ءانثmسا} ةعمجلا �إ rZAنثالا نم اً^موي ةق^قد Ð 30 تاعاس 6 ًالماº اًموي قرغتس® B¢¡لا ةفثكملا ة*YZAلجنإلا ةغللا م^لعت لوصف
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 ط^طختلا ما�أو تازاجإلا د�دحت متي .يدرف لJشª ةسردملا لyق نم ةددحملا لمعلا تاعاس د�دحت متي .AB¡هملا ملعتلل اًقyسم ةددحملا
 .aBردملا م*�قتلا zع ًءانب ة^م^لعتلا ةقطنملل

 
A@ سقطلا نأ ةسردملا لوؤسم ررق اذإ .ةرارحلا د�دش وأ فصاعلا سقطلاz ةقلعتملا ةسا*سلا  )د(

B امإ ،ةوسقلا د�دش قلطلا ءاوهلا ªسÚب 
A@ ةكراشملا نم لافطألا نكمتي نل ث^ح} ،فورظلا نم اهYZغ وأ ةدوYqلا وأ ةرارحلا

B م^لعتلا لافطأ بهذ� نلف ،ة^جراخلا ةطش�ألا @A
B 

 .جراخلا �إ ةركyملا ةلوفطلا ةلحرم
 

A@ تاونس )4( ةع§رأ وأ )3( ثالث لافطألا رمع نوك� نأ بج� .مهل*جس�و لافطألا لوبق تاءارجإ )ه(
B ق وأyلا ماع نم ر§�ت�أ 1 لmل^جس. 

 وأ ة^ساردلا موسرلا نم ةفلتخم تا*�تسم عفد دمتع� .ل^جسmلا نس نم ققحتلل رخآ لوبقم لجس يأ وأ ة^نوناق دال^م ةداهش بولطم
امامت اهنع ءافعإلا

Q
A@ مدقملا ة�ألا لخد ًءانب 

B سل نوك^س .بلطلا م�دقت تقوJة*�لوألا رفند ةعطاقمو ةنيدم نا @A
B لوصفلا تاناخ ءلم 

A@ رفند ةعطاقمو ةنيدم جراخ ش¤عت B¢¡لا تالئاعلا لوبق متي دق .ةحاتملا ة^ساردلا
B غل م^لعتلا تا*�تسمYZ م^قملاrZA @A

B اذإ رفند ºتنا 
A@ ة^فاضإلا لخدلا تاyلطتم ءاف^mسا بج� .ةرفوتم ةحاسملا

B ل ة^ساردلا لوصفلاYqجمان )Head Start(. Gم^لعتلا لافطأ لجس 
A@ لافطألا ة�اعر ص^خرت تاyلطتمو )DPS( ةماعلا رفند سرادم ل^جسmل اًقفو ركyملا

B ودارولوك ة�الو. 
 

 .اهلخدو ة�ألا مجح zع دمتع� جردتم موسر سا^قم Yqع ركyملا م^لعتلا بالطل ة^ساردلا موسرلا د�دحت متي .لصفملا موسرلا لودج )و(
 .بلطلا م�دقت تقو موسرلا لودج نم ةخس� مدقتم لº ءاطعإ متي

 
rV لافطألا دجاوت نا�م د�دحت تاءارجإ )ز(

A@ مهجورخو لافطألا لوخد ل^جس® متي .تاقوألا عيمج `
B {ة�اهنو ة�اد ºق نم لصف لyو ل�B 

 جذامن zع طقف ةلماOلا تاع^قوتلا لوبق متي .ÛBولا Ð رمألا �Bو نم �qBاتك ض*�فت zع لصح رخآ غلا} صخش يأ وأ ÛBولا Ð رمألا
A@ بالطلا ددع ءاصحÓو ءامسألا} ةمظتنم تاملاJم ءارجÝب نوسردملا موق� .�وألا فرحألا} س¤لو ،جورخلا Ð لوخدلا ل^جس®

B تاقوأ 
A@ فافطصالاو ،بعلملا نم ةدوعلا ءانثأ لثم ،ة^مويلا لقنتلا

B تكملا �إ ةلحرyال .كلذ �إ امو ،ة Gُاردلا لصفلا ةرداغم} لافطألل حمسaB 
A@ قفارم نود} ةعومجملا وأ

B نأ عقوتملا نم .تقو يأ Gةلوقعم ةلءاسم تاءارجإ نوملعملا مدختس @A
B تاقوألا عيمج. 

 
A@ ام} ،بقاوعلاو طاyضنالاو ة^باج�إلا تا^كولسلا معدو �qBاج�إلا ه^جوتلاو داشرإلا} ةقلعتملا زكرملا تاءارجإ )ح(

B زكرملا موق^س ف^ك كلذ 
 :�zB ام}

 عم ة^صخش ةقالع ر*�طت zع ركyملا م^لعتلا ةلحرم وفظوم لمع� .ةلئاعلاو rZAفظوملاو لافطألا rZAب ة^باج�إلا تاقالعلا ة^منت -أ
ºع بلاط لYq ع بلاطلا ة�أ عمو ة^مويلا لصفلا تالعافتYq اج�إلا لصاوتلا�qB حالاوY¢ة^فتاهلا تارمتؤملا صرفلا لمش® .ما 
A@ ع�طتلاو ،ة^صخشلاو

B و ،ة^جهنماللا ةطش�ألاو ،ة^ساردلا لوصفلا@A
B {ملا تارا*¼لا ،تالاحلا ضعYAAة^ل 

�Aطاعلاو �Bامتجالا ما¢Yحالا} مسmت ةركyم ة�اعرو ة^م^لعت ةئ±ب ءاش�إ -ب
B ردت متي .اهيلع ةظفاحملاوÉة^عامتجالا تا^كولسلا س 

A@ ة^باج�إلا ة^فطاعلاو
B ملا م^لعتلا ةلحرمل ة^ساردلا لوصفلاyاهتسراممو تاراهملا ەذه مهفل اً*�ق اًمعد بالطلا حنم مت*و رك 

 .اهر*�طتو
 ة^فطاعلاو ة^عامتجالا ةءافWلاو ،نارقألا rZAب �Bامتجالا لعافتلاو ،�qBاج�إلا كولسلا معدت B¢¡لا سÉردتلا تا^ج^تا¢Yسا ذ^فنت -ج

A@ ام} ة^فطاعلا Ð ة^عامتجالا ةءافWلا معدل ةفلتخم جهانم ة�درفلا ةقطنملا سرادم مدختس® .راغصلا لافطألل ةلماشلا
B كلذ: 

¢@رلا
B، ضنالاو ،ة^ناثلا ةوطخلاوyاولا طا�B. 

�Aطاعلاو �Bامتجالا لخدتلل يدرفلا معدلا YZفوت  -د
B ام} ،ه^لإ نوجاتح� نيذلا لافطألل @A

B ر*�طتو ؛لفطلا كولس مهف قرط كلذ 
 فاق�إلا تالاح عنمو بعصلا كولسلا نم دحلا فدهب ق*(فلا zع ةمئاقلا �qBاج�إلا كولسلا معد ةطخ ذ^فنتو دامتعاو
 .)JK-R( م^لعتلا سلجم ةسا^سو ةسردملا} ةصاخلا كولسلا دعاوق ةنودم ةركyملا ةلوفطلا م^لعت جمارب عبmت .لصفلاو
A@ ةرذجتملا ه^جوتلا تا^ج^تا¢Yسال ة*�لوألا )DPS( ةماعلا رفند سرادم ßBعت

B لوألا ماقملا @A
B وأ ة^جالعلا تالخدتلا 

 .ة^حلاصتلا تاسرامملا
A@ ة^لقعلا ةحصلا راشmسم �إ لوصولا  -ه

B ملا ةلوفطلا ةلحرمyغ وأ ةركYZصصختملا نم ەrZA تامدخ مسق رفوي .ةجاحلا بسح 
A@ بالطلا

B ةماعلا رفند سرادم �fºةدعاسملا مهنكم� نيذلا ةسردملا ءا @A
B م^لعتلا بالطل ةماهلا ة^كولسلا تاجا^تحالا ة^بلت 

@A
B ملا ةلوفطلا ةلحرمyجمانرب نم ةلومملا عقاوملا لمش® .ةرك )Head Start( لاmملا رواشyا�f ظوم عم�A

B )Denver 
Health(. 
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rV امz تاzاصإلاو ثداوحلاو لافطألا ضارمأ عم لماعتلا تاءارجإ )ط(
 اً^باتك رومألا ءا^لوأ غال}إ متي .ءا*صوألاو رومألا ءا*لوأ راطخإ كلذ `

A@ تا}اصإلاو ثداوحلاو ضارمألا عيمج}
B دتس® مل ام اهثودح موي�B و اً*روف اًمامتها ةثداحلا@A

B سانملا تاءارجإلا ءد} متي ةلاحلا ەذهyة 
 .رومألا ءا^لوأ} لاصتالاو

 
 ،دوقفملا لفطلا ناJم د�دحت نوفظوملا لواح� .قئارحلاو RSصاعألاو نيدوقفملا لافطألا لثم ئراوطلا تالاحل ةzاجتسالا تاءارجإ )ي(

A@ ام} ،ةصتخملا تاطلسلا غال}Óو
B لا كلذefع ًءانب ،كلذ �إ امو ،م�احلاو ،ةطz ةق^قد 15 دع} .هنم اًدوقفم لفطلا نوك� يذلا عقوملا، 

A@ ددحملا وحنلا zع ،ئراوطلا تاءارجإ قيبطت متي
B )ردت ءارجإ متي .ةلص تاذ ىرخأ تاءارجإ يأو )ح( و )ز*yع تاz قئارحلا @A

B 
A@ ىوأملا zع تاy*ردت ءارجإ متي ؛ر§�ت�أ �إ سرام نم اً*(هش راصعإلا تاy*ردت ماقت ؛اً*(هش سرادملا

B ملاJقالطإ تالاحو ،قالغإلاو ،نا 
A@ تارم ثالث طشÔلا رانلا

B ةنسلا Ð ºارد ماع لaB صأ بالطلا نأ نم د�أتللyع اوحz ءارجإلا} ة�ارد. 
 

rV امz ،تدجو نإ ،لافطألا لقن تاءارجإ )ك(
 �Bو نذإ عيقوت متي .ةلصلا تاذ ةطش�ألاو تالحرلل رومألا ءا*لوأ نذ�و لقنلا تاu>ترت كلذ `

 لقن بلطتت B¢¡لا ة^ناد^ملا تالحرلا عيمج لyق ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ راطخإ متي .ل^جسmلا دنع ة^فاشكتسالا تالحرلل ÛBولا Ð رمألا
A@ لقنلا تاءارجإ مدختسُ® .لافطألا

B و ة^ناد^ملا تالحرلل ةقطنملا@A
B و نم لافطألل لودجملا لقنلا تالاحÓ� دعاوقل اًقفو ةسردملا 

A@ لقنلا
B ة�الولا} لافطألا ة�اعر ص^خرت حئاولو ودارولوك. 

 
rV امz ةصاخلا ةطش�ألاو ويد*فلا عطاقمو زافلتلا ةدhاشمو ة*ناد*ملا تالحرلا م�ح� يذلا ءارجإلا )ل(

 نع USVفظوملا ة*لوؤسم كلذ `
A@ اً*�نس تن¢Yنإلاو طئاسولا مادختساو ة^فاشكتسالا تالحرلل ÛBولا Ð رمألا �Bو نذإ بولطم .لافطألا �ع فا��إلا

B رفند سرادم 
A@ تاهويد^فلاو ةلجسملا طئاسولاو زافلتلا مادختسا عيجش® متي ال .ل^جسmلا دنع هم�دقت مت*و ةماعلا

B ملا ةلوفطلا م^لعت لوصفyةرك. 
 يذلا وحنلا zع ،ةسردملا تاسا^س نإف ،ركyملا م^لعتلا ةلحرم ملعم لyق نم بسانم مادختسالا اذه نأ} داقتعا كانه ناº اذإ ،كلذ عمو
A@ ةق^قد z 30ع ¿تقتسو قبطتس ،ة^نواعتلا ةسردملا ةنجلو ةسردملا ريدم ەددح�

B لا مادختسا م^مصت مت .ع�بسألاOةزهجألاو رتويبم 
A@ ة^حوللا

B اردلا لصفلاaB ملا م^لعتلا ةلحرملyامتي ام} لافطألا تاراهم ز*¼عتو معدل ركaf لو ،ة^ساردلا جهانملا فادهأ عمWتق� هن¿ 
A@ ةق^قد 30 زواجتت ال ث^ح} ،ةق^قد )15( ةefع سمخ غلyت ة^لاتتم YZغ تاقوأ zع

B مويلا. 
 

rV بوكرلاz لافطألا ةمالس  ةصاخلا ةسا*سلا قلعتت )م(
 تاداشرإ عاyتا متي .قY¢طلا �ع ئراوطلا تاءارج�و فا��إلاو سولجلاو ةرا*سلا `

A@ لقنلا
B لقنلا ةرازو حئاولل اًقفو ةماعلا سرادملا @A

B لفط يأل زوج� ال .ودارولوك @A
B ملا م^لعتلا ةلحرمyلجسم رك @A

B ةماعلا رفند سرادم 
 لyق نم ًءانثmسا هحنم مت*و ءانثmسا zع لوصحلل ÛBولا Ð ەرمأ �Bو مدقتي مل ام B»وي ساسأ zع ةسردملا �Óو نم ةقطنملا ةلفاح بوكر
A@ لقنلا ةرازو

B رفند سرادم. 
 

 ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ نم بلطُ� .مهلجأ نم `̈©اتك نذإ �ع زكرملا لصح نيذلا صاخشألل طقف زكرملا نم لافطألا حــــY£� ءارجإ  )ن(
A@ لفط ل^جس® دنع ÛBولا Ð رمألا �Bو تانوذأو تامولعم جذومن لام�إ

B ملا م^لعتلا ةلحرمyيذلا رك Geلا دyغلاrZA ضوفملاrZA {مالتسا 
 zع دحاو ة*�ه تاyثإ صحف بج� .ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ نم ة^باتك ةقفاوم} ن*(خآ rZAغلا} صاخشأ �إ لافطألا م^لس® زوج� .لفطلا
A@ ةخسÔب ظافتحالاو( لقألا

B ظوم نع ءا§(غلا دارفألل )لفطلا فلم�A
B ملا م^لعتلا ةلحرمyلطتمل اًقفو .ركyلا تاY¢عتي ،ة^موكحلا ص^خrZA 

 هنم جورخلاو لصفلا �إ لافطألا لوخد ل^جس® ÛBولا وأ رمألا �Bو لyق نم اً^باتك مهل ح¿م نمم مهYZغ وأ ءا^صوألا وأ رومألا ءا^لوأ zع
 .اً^موي

 
 لافطألا عيمج باحطصا نامضلو ،قالطإلا �ع هzاحطصا مدع وأ زكرملا قالغإ دعz زكرملا نم لفط بلج دنع ةعuتملا تاءارجإلا )س(

A@ ركyملا م^لعتلا ةلحرم لافطأ مالتسا متي مل اذإ .USVفظوملا ةرداغم لuق
B ق ددحملا تقولاyنوك� نأ بج^ف ،بتكملا �إ مهتقفارم ل 

A@ مهب AB¡تع� )�Bاردفلا تاق^قحتلا بتكم ،قيقحتلل يزكرملا بتكملا ،ص^خ¢Yلا تاراسم( لماOلا} هتانا^ب صحف مت صخش كانه
B 

 ة^نقتلاو ة*�§¢Yلا تالاصتالا ة^عمج وأ )ECE( ركyملا م^لعتلا ةلحرم تالهؤم zع لصاح صخشلا اذه نوك� نأ بج*و بتكملا
)AECT( @A

B اذإ .هفلم ºع بج^ف ،لافطألا} نونتع� نيذلا مه بتكملا وفظوم ناz ظوم ة^فلخ نم ققحتلا ةماعلا رفند سرادم�A
B 

A@ مهتالهؤم} ظافتحالاو ركyملا م^لعتلا ةلحرم ص^خرت بجوم} بتكملا
B لافطألا ة�اعر نكم� وأ ،فلملا @A

B اردلا لصفلاaB ةطساوب 
 .رومألا ءا^لوأ �إ لوصولا ¢¡ح ركyملا م^لعتلا ةلحرمل لهؤم فظوم

 
rV زكرملا نع اًد*عz مهتعومجم ® مهلصف دجاوتي امن>ب زكرملا �إ اًرخأتم نولص� نيذلا لافطألا ة�اعر تاءارجإ )ع(

 .ةلحر وأ ة*ناد*م ةلحر `
�Aظوم لyق نم مهلوصو دنع لافطألا عيمج} ءانتعالا مت±س

B ةطخ عضو متي .ةسردملا @A
B ºلت ةسردم ل¡qB اهعمتجم تاجا^تحا. 
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قفو ةYودألا ةرادإ ضY°فتو اهتراد�و لافطألا ةYودأ نȲخت تاءارجإ )ف(
ً

 ةسرامم نوناق" نم ).C.R.S ,132-38-12( ةداملل ا
A@ ."ضY¢متلا

B ءارجإ قبطني ،ةماعلا رفند سرادم ºو ة*ودألا ن*¼ختل ةسردم لÓع اهترادz ددحملا وحنلا @A
B "ع "ض*(متلا ةسرامم نوناقz 

�Aظوم د�دحت مت±س .ةركyملا ةلوفطلا لوصف
B ملا ةلوفطلا ةلحرم بالطل ة*ودألا ةرادإل مهض*�فتو مهب*ردت مت نيذلا ةسردملاyةرك @A

B 
 B¬ ة^ن±تورلا وأ ةئراطلا ة*ودألا ةرادإل ةضوفملاو ة§ردملا ركyملا م^لعتلا ةلحرمل ة^ساردلا لوصفلا .ةسردملا ةضرممل ط^طختلا باتك
A@ ة§�لطملا ة*ودألا نزختس B¢¡لا طقف

B اردلا لصفلاaB. 
 

 ا^لوأ حصنن .لفط لOل ة^صخشلا تاOلتمملل ةدودحم ةحاسم YZفوت متي .مهلاومأو ة*صخشلا لافطألا تاWلتممz ةقلعتملا تاءارجإلا )ص(
A@ .ةسردملا �إ ةنيمثلا ضارغألا وأ لاملا مهلافطأ بلج� الأ} ءا^صوألا Ð رومألا

B دنع وأ ةنيمثلا ضارغألا وأ لاملل لفط راضحإ ةلاح 
A@ ءا�f تا^لمع ثودح

B سانملاyةنيمثلا ضارغألا وأ لاومألا عمج} لصفلا وفظوم موق� ،ةصاخلا تا @A
B {عاجرإ متي .اهظفحل ةسلجلا ة�اد 

A@ ةددحملا YZغ تامادختسالل ة�دقنلاو ةم^قلا Îانعلا
B مويلا ة�اهن. 

 
 دمتعت نأ نكم� وأ ،جمانYqلا تاyلطتمل اًقفو اهد�دحت مت*و ة�ذغم ةف^فخلا تاyجولاو تاyجولا Yqتعت .ةف*فخلا تاuجولاو تاuجولا )ق(

 .عقوملا zع تارا^تخالا
 

rZA @Aلجسملا لافطألا معد مت±س .ضاحرملا مادختسا �ع بYردتلاو تاضافحلا )ر(
B ملا م^لعتلا ةلحرمyرك @A

B ةماعلا رفند سرادم @A
B نأ 

rZA @Aلقتسم اوحyص�
B تورrZA ضاحرملا مادختسا. @A

B حاو ة�انع} لفطلا نوفظوملا لماع^س ،ثداح ع�قو ةلاحY¢ءا^لوأ راطخإ مت±س .ما 
 م^لعت ةلحرم بلاط} قاحتلالا ضفرل اًساسأ ضاحرملا مادختسا zع ب*ردتلا �إ لفطلا ةجاح نوكت نأ نكم� ال .ءا^صوألا Ð رومألا
A@ .ةركyملا ةلوفطلا

B لا ة^ساردلا لوصفلا¡¢B تا مت±س ،تاضافحلا مادختسا بلطتتyحئاول عا )CDHS( لطتم نمyة^صخشلا ةفاظنلا تا 
 .تاضافحلا YZيغتل )CDPHE( حئاول �إ ةفاضإلا} ناJملاو

 
A@ ةماعلا سرادملا ةسا^سل اًقفو .زكرملا راوز )ش(

B رفند )KI)، عz لتو لوخدلا دنع ةسردملا بتكم غال}إ ن*(ئازلا�¢
B ق نذإلاyم يأ ةرا*ز لJنا 

A@ رخآ
B بملا¡A. @A

B اردلا لصفلا ةلاحaB ملا ةلوفطلا  م^لعت ةلحرملyب راوزلا موق^س ،ةركmمقرو ناونعلاو خــــ*راتلاو مسالا} لوخدلا ل^جس 
�Aظوم نع ءا§(غلا دارفألل لقألا zع دحاو ة*�ه تاyثإ صحف بج� .مهترا*ز نم ضرغلاو فتاهلا

B ملا م^لعتلا ةلحرمyرك. 
 

 .ة�داملاو ة*عامتجالا تاجا*تحالاو ،مدقتلاو ،لفطلا كولس  ءا*صوألا وأ رومألا ءا*لوأ غالzإل USVفظوملاو رومألا ءا*لوأ تاعامتجا )ت(
rZA @Aترم تاعامتجالا دقعت

B ةجاحلا بسح وأ ةنسلا. 
 

¢�آلا .)لافطألا ة�اعر ت·ش¶مل ةماعلا دعاوقلا ،7.701.5 رظنا( لافطألا ة�اعر لوح ىوكش م�دقت تاءارجإ  )ث(
B مÔروش @A

B ºلصف ل: 
 

 :zع لصتا ،ةموكحلا نم صخرملا جمانYqلا اذه لوح ىوكش م�دقتل
 لفطلا ة�اعر مسق ،ة^ناس�إلا تامدخلل ودارولوك مسق

 (Sherman( نامYZش عراش 1575
 1714-80203 ودارولوك ،رفند

303-866-5958 
 .رفند ةنيدم تامولعم ماظن ،z 311ع لاصتالا Yqع وأ

 
¢�آلا .)لافطألا ة�اعر ت·ش¶مل ةماعلا دعاوقلا ،7.701.5 رظنا( لافطألا ةلماعم ةءاسإ نع غالzإلا )خ(

B مÔروش @A
B ºلصف ل: 

 
A@ ەاmyشالا نع غال}إلل

B ع لصتا ،لامهإلا وأ ةلماعملا ةءاسإz: 
 ةءاسإلا نع غال}إلل نخاسلا طخلا - ة^ناس�إلا تامدخلل ودارولوك مسق

1200 Federal Blvd. 
 80204 ودارولوك ،رفند

720-944-3000 
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 نم لفط بحس لجأ نم .زكرملا نم مهلافطأ ءا*صوألا وأ رومألا ءا*لوأ بحس¸ امدنعو لافطألا ة�اعر ةمدخ بحس دنع راطخإلا )ذ(
A@ لافطألا م^لعت لصف

B ملا ةلوفطلا ةلحرمyعتي ،ةركrZA عz رومألا ءا^لوأ Ð ظومو ملعملا غال}إ ءا^صوألا�A
B ذ^فنت متي .ةسردملا بتكم 

A@ .باحس�الل ة�درفلا ةسردملا تاءارجإ
B رومألا ءا^لوأ غال}إ دع} لافطألا ة�اعر تامدخ بحس متي دق ،ىوصقلا تالاحلا Ð ءا^صوألا 

 .ةددحم ة^نمز ة¢Yف لالخ لاثتمالا مدع} ةل}اقملاو تامدخلا zع ظافحلل ةمزاللا تاوطخلا}
 لYAAملا} ملعملا لصتي ...... ة^لاتتم ما�أ 3  -أ
�Èاصخألا �إ ع�جرلا …… ة^لاتتم ما�أ 5 -ب

B امتجالا�B 
 ريدملا ةسا^س zع ًءانب( راظتنالا ةمئاق zع لفط} هلادmyساو جمانYqلا نم هطاقسإ �إ لفطلا جاتح� دق ... ... ة^لاتتم ما�أ 10 -ج

Ð (CSC)). 
 

�ºلا تاوطخلا ¹̀ امو تارارقلا ذاختا متي ف*ك
 نم لفطلا بحس ءا*صوألا وأ رومألا ءا*لوأ نم بلطلا وأ درطلا وأ قيلعتلا لuق اhذاختا متي `

 �qBاج�إلا داشرإلاو ه^جوتلا نأشª زكرملا ةسا^س عم ةقسmم تاءارجإلا ەذه نوكت نأ بج� .لفطلل ة*كولسلا ل¼اشملا نأش  فواخم ب«س  ة�اعرلا
A@ م^لعتلا لوصف عبmت .هل ة}اجتسالاو بعصلا كولسلا مهفل ةذختملا تاوطخلل اًق^ثوت نمضتت نأو ،بقاوعلاو طاyضنالاو

B ملا ةلوفطلا ةلحرمyةرك 
 ،ÛBولا Ð رمألا �Bول ةلضفملا ةغللا} نكمم دح �قأ �إ ،ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأل اهYZفوت متي B¢¡لاو ،ةسردملا} ةصاخلا كولسلا دعاوق ةنودم
�Aطاعلا ملعتلا بتكم رفوي .)JK-R( م^لعتلا سلجم ةسا^سو

B امتجالا�B ةدعاسملل معدلا @A
B ع ة}اجإلاz ةقلعتملا ةلئسألا ªرفوي .سلجملا ةسا^س 

A@ ةدعاسملا مهنكم� نيذلا ةسردملا ءا�fº بالطلا تامدخ مسق
B م^لعتلا بالطل ةماهلا ة^كولسلا تاجا^تحالا ة^بلت @A

B ملا ةلوفطلا ةلحرمyةرك. 
A@ م^لعتلا بالط درط Yqتع� .ةسردملا جراخ قيلعت يأ لyق ةقطنملل بسانملا �B^لعتلا فefملا ةراشmسا ن*(يدملا zع rZAعتي

B ملا ةلوفطلا ةلحرمyةرك 
�Aطاعلا ملعتلا بتكم �إ ةسردملا ريدم نم �Bسر بلط Yqع الإ ەذ^فنت متي الو ة�اغلل اًردان اًرمأ

B امتجالا�B. ع لوصحلل ەالعأ )ز( رظناz ل^صافت 
 .ة^فاضإ

 
 ةلئاعلاو بلاطلا تاسا%س

 
 انوروك سوZ.ف- ةصاخلا ةVألاو بلاطلا تاما:S.لا
 
 انوروك سوe+ف6 ةصاخلا تاعقوتلاو دعاوقلا

 
 عاyتا ودارولوك ب^ك لصاويس .ءا^صوألاو رومألا ءا^لوأو rZAفظوملاو بالطلا عيمجل ة^فاعلاو ةحصلا ةدا*¼ل ة^لاتلا تاداشرإلاو تاعقوتلا عضو متي
A@ اهيلع لوصحلا مت B¢¡لا تامولعملا ثدحأ نم تاداشرإلا

B ع ةرط^سلا ز�ارم نم تقولا كلذz اهنم ة�اقولاو ضارمألا )CDC)، ملاوyئدا 
 .عيمجلل ةمالسلا ززعن اننإف ،تاداشرإلا ەذه عاyتا} .ة^ئالولاو ة^لحملا ة^هيجوتلا
 
 نم ةمالسلا تام^لعت عاyتا بالطلا عيمج zع بج� .ةسردملا اهتذفن B¢¡لا ةمالسلا تاءارجإ عيمج عاyتا راوزلاو rZAفظوملاو بالطلا zع بج� 
   .rZAفظوملاو rZAملعملا

 
 100.4 >ةرارحلا ةجرد( �حلا} ة}اصإلا اهنأ} ضارعألا فَّرعُت .ضارعألا نع غال}إلاو ة^تاذلا ةyقارملا rZAغلاyلاو بالطلا عيمج zع بج�
A@ قيض وأ ،مقافتم وأ د�دج لاعس وأ ،مشلا وأ معطلل åqÈافم نادقف وأ ،)ت�اهنرهف

B ة§�عص وأ سفنتلا @A
B اذإ .سفنتلا º100.4 ةرارحلا ةجرد تنا 

 ،zعأ غلاyلا صخشلا ةرارح ةجرد تناº اذإ .بلاطلا مالتساو روضحلل ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ دحأ ءاعدتسا مت±سف ،بلاطلل ةyسÔلا} zعأ وأ ةجرد
   .A¡بملا �إ لوخدلا} هل حمسGُ نلف
 
�Aاع� بلاطلا ناº اذإ 

B ف ضارعأ نمYZلا ه^لع بج^ف ،انوروك سوyءاق @A
B ملاYAAري .لåq ساو مهغال}إل ك}الط ةسردم} لاصتالاmة�اعرلا مدقم ةراش 

A@ ەدوجو ءانثأ حضاو لJشª اًض*(م حبصأ وأ �حلا} بلاطلا ب¤صأ اذإ .ة^فاضإلا ة^لاتلا تاوطخلا ةفرعمل ةسردملا ةضرمم وأ ة^بطلا
B ةسردملا، 

A@ بلاطلا باحطصاو روضحلل ÛBولا Ð رمألا �Bو ءاعدتسا مت±سف
B ع رهظ اذإ .نكمم تقو برقأz ف ضارعأ بلاطلاYZبلطتسف ،انوروك سو 

 ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ zع .ةماعلا رفند سرادم تاداشرإل اًقفو ،B«ماجلا مرحلا اورداغ� ¢¡ح بسانم عانق ءادترا بلاطلا نم ةسردملا ةضرمم
A@ لاصتالا تاهج YZفوت كلذكو لاyقتسالا بتكم عم مهب ةصاخلا لاصتالا تامولعم ث�دحت zع ظافحلا

B سرادملا عقوتت  .ئراوطلا تالاح 
ÛA @Aرملا بالطلا لاyقتسا

B نكمم تقو ع�أ. 
  
 5 نع لقت ال ةدمل ÃBصلا رجحلل ع�ضخلا بلاطلا zعو روفلا zع ةسردملا راطخإ YZåqف ،انوروك سوYZفل ة^باج�إ بلاطلا راyتخا ةج^mن تناº اذإ 
A@ نيدئاعلا بالطلا نم بلطُ^س .ضارعألا روهظ نم ما�أ

B عانق ءادترا سداسلا مويلا )N95( وأ )KN95( اعلا مويلا ¢¡ح�f تخالا نمyاج�إلا را�qB 
A@ ةسردملا} لاصتا zع ءاقyلا ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ zع بج� .انوروك سوYZفل

B تأ نامضل خــــ*راوتلاyةدوعلاو روضحلل بسانملا لودجلا خــــ*راوت عا 
 .ةسردملا �إ
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A@ ام}( انوروك سوYZف} هتباصإ تتÌث صخشª قيثو لاصتا بلاطلل ناº اذإ 

B نوش¤ع� نيذلا كئلوأو ءاقشألاو دلاولا كلذ @A
B ملا سفنYAAكلذ �إ امو ،ل(، 

A@ ض*(متلا تامدخ عم رواشmلا} ة^لاتلا تاوطخلا ةسردملا مدقت فوسو ،روفلا zع ةسردملا راطخإ ÛBولا Ð رمألا �Bو zع بج�
B رفند سرادم 

 .ةماعلا
  
rZA @Aغلاyلاو لافطألاو بالطلا عيمج عيجش® متي 

B ردملا مرحلاaB عz، لوWبسانم عانق ءادترا ،مهنم بلطُ� ال ن. 
 
 ºقارم لصاونس ،ءا§�لا ة�اد} ذنم ودارولوك ب^ك د�أ امyرظنلا د^عنس .ة^ئالولاو ة^لحملا ةحصلا ةرادإ نم ةمالسلاو ةحصلا س¤ياقم ة @A

B انتاسا^س 
ªف نأشYZلا بسح انوروك سو¿Aةرو. 

 
 

 لPجس\لاو قاحتلالا
 

 قاحتلالا
A@ دحوملا ل^جسmلا ماظن Yqع بالطلا عيمج قاحلÝب ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم موقت

B ةماعلا رفند سرادم )DPS(. ع�¡AB لوبق متي هنأ اذه 
A@ بالطلا

B سردمmع ًءانب انz صتلا ة^مزراوخ ماظنÔ^اري يذلا ف�B بالطلل ةسردملا تال^ضفت Ð لا ةعس �إ لوصولا ¢¡ح ةلئاعلاmل^جس. 
 

A@ مداقلا aBاردلا ماعلل قاحتلالا أدyي
B اردلا ماعلا نم رياني رهشaB يذلا Gسyع .هقG غو ،ودارولوك ب&ك ةسردم6 قاحتلالا6 متهم بلاط يأ+e 

-A ل&جسgلا جذومن لام̄إ ،اً&لاح لجسم
B )DPS School Choice( إ هلاسر�و  )).oice.dpsk12.org/http://schoolch {درجم 

A@ بلاطلا ةماعلا رفند سرادم تقحلأ اذÓو ،بلاطلا ل^جس® جذومن م�دقت
B سردمmسف ،انmةلئاعلا} ةنيعملا ةسردملا لصت ªلا نأشmقاحتلالاو ل^جس. 

 
 ل+جس)لا
A@ اً^مسر ًالجسم بلاط لº نوك� نأ بج�

B ق نم ه} ةصاخلا ودارولوك ب^ك ةسردمyرومألا ءا^لوأ دحأ ل Ð ق ءا^صوألاyلا متي .روضحلا لmلالخ ل^جس 
 .ةددحملا خــــ*راوتلل aBردملا م*�قتلا �إ ع�جرلا åqري .aBاردلا ماعلا ة�اد} قبسG يذلا ف^صلا

 
 ة6ذغتلاو ءاذغلا تامدخ

�B @Aارد^فلا ةضفخملا Ð ة^ناجملا ة�ذغتلا جذومن ءلم تالئاعلا عيمج zع بج�
B ع ةلهؤملا تالئاعلا لصحتس .ويلويz ءادغلا ªضفخم رعس Ð 

اناجم
Q

ناجم راطفإلا ةyجو م�دقت مت*و ؛
ً

 .عفدلا} ةقلعتملا حئاوللاو دعاوقلا عاyتا تالئاعلاو بالطلاو rZAملعملا عيمج zع بج� .بالطلا عيمجل ا
 Gع تامولعملا نم دÁqم Gع روثعلا نكمKDC)، M(و )KSPA(و )KSPE(و )KNDMS(و )KNE(  إ ةUسªلا6
.http://foodservices.dpsk12.org 6لاªسUإ ة  )KNDLA)، Mع روثعلا نكمG مÁqع تامولعملا نم دG 
.ice.strataapps.com/https://chartercho جو مهلافطأ ل�أ� نأ تالئاعلا راتخت دقyراطفإلا ة @A

B ملاYAAو ل Ð يقح لاسرإ وأyءادغ ة 
A@ ةمدقملا تاyجولا نم ًالد}

B ال .ةسردملا Gُب بالطلل حمسÝجولا ل^صوت وأ راضحyلا تاe*ملاو ةعefة*زاغلا تا§و @A
B ردملا مرحلاaB. نم د*¼مل 

A@ مدقملا ماعطلا نأشª ودارولوك ب^ك ةسا^س لوح تامولعملا
B لو سرادملاWمقر ةماعلا رفند سرادم سلجم ةسا^س عجار ،بالطلل هع^ب متي ال ن 

)ADF-R(. 
 

 بالطلا موسر
A@ ةكراشملل طefك وأ ل^جسmلل طefك بالطلا موسر عفد ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم بلطتت ال

B ارد لصف وأ م^لعت وأ ة^سارد ةرود يأaB متي 
�Aت B¢¡لا ةنسلاو يداعلا aBاردلا مويلا لالخ هم�دقت

B {لطتمyلا تاY¢ج(ختلا وأ ة^ق. 
 

A@ ةكراشملل طefك موسرلا عفد ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم بلطت دق
B لاYqام} ،ءارثإلاو ة^جهنماللا جما @A

B ع كلذz سÌ^ام جمارب :¿حلا ال لاثملا ل 
A@ ةماعلا �qBالطلا طاشÔلا موسر نم ءزجك ضارغألا ەذهل موسرلا ل^صحت نكم� .ىوقلا باعلأو ،ة^ناد^ملا تالحرلاو ،اهدع§و ةسردملا لyق

B لاmل^جس 
@A
B {و ، ماعلا ة�اد Ð ل ةلصفنم موسرك وأYqاذإ ام سرادملا ةداق ددح� .ةددحم ءارثإ جما ºلا لام�إل تادامتعالا حنم متي ناYqلا ة^جهنماللا جما¡¢B بلطتت 
A@ اهاضاقتت B¢¡لا موسرلا غلyم ةسردملا Ôefتس .ال مأ اًموسر

B لا ءد} تقوmل^جس @A
B ع دمتعت فوس .ماعلاz تJلا ل^غش® ةفلYqل جمانOنلو بلاط ل 

 .اهزواجتت
 

 ةسردملا اهرفوت ال B¢¡لا ة§�لطملا تادعملاو �Bسرلا يزلاو تامزلتسملا ضع} ف^لاJتب ةقلعتملا موسرلا عفد ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم بلطت دق
ناجم

ً
ناجم بلاطلل اهرادصإ متي B¢¡لا تادعملاو تادادمإلا لادmyسا وأ حالصإل وأ ؛ا

ً
 �ef مت±س .ةفلاتلا وأ ةدوقفملا aBاردلا ماعلا ءانثأ اهمادختسال ا

A@ ل^جسmلا تقو لولح} ةسردملا لyق نم ةضورفملا موسرلا غلyم
B {سو ماعلا ة�ادmسmتلا �إ دنJل ةفلOسرلا يزلا وأ مزاوللا نم بلاط ل�B وأ 

 .اهزواجتت نلو تادعملا
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 غلyم �ef مت±س .ة*�ناثلا ةسردملا ىوتسم zع ةمدقملا جودزملا ل^جسmلا تارود} ةقلعتملا موسرلا عفد ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم بلطت دق
A@ ل^جسmلا تقو لولح} ةسردملا لyق نم اهل^صحت مت±س B¢¡لا ةتباثلا موسرلا

B {ل اًرالود 75 زواجتت نلو ماعلا ة�ادOنع رظنلا ضغ} ،ة^سارد ةرود ل 
   .ةدمتعملا تاعاسلا

 
@A
B لا تالاحلا عيمج¡¢B ك موسر يأ عفد ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم بلطت نل ،موسر ضرف اهيف متيefبالطلل ة^م�دا�ألا تالجسلا �إ لوصولل ط 
     .اهرادصإ وأ

 
 لABحتلا @ بحسلا ةسا+س
A@ نوبغري نيذلا ءا^صوألا Ð -رومألا ءا^لوأ zع بج� .را^تخالا ة^لمع معدن نحن ،ةراتخُم ةسردم اننوك

B سردم جراخ مهلفط لقنmاوعمتج� نأ ان 
 ل*�حت قاروأ ءلم ءا}آلا zع بج^ف ،لثمألا رارقلا وه ةرداغملا را^تخا نأ فارطألا عيمج تررق اذإ .هنع بوني نم وأ ةسردملا دئاق عم جورخ عامتجا
A@ .هضفري وأ لقنلا zع كلذ دع} ةسردملا دئاق قفاوي دقو ةماعلا رفند سرادم

B مت±سو ل*�حتلا قاروأ ةعجارم} ةماعلا رفند سرادم موقتس ، ة�اهنلا 
A@ بلاطلا ¢�yي نأ بج� .ذختملا رارقلا} رمألا �Bو راطخإ

B اهن رارق ةسردملا دئاق ذختي ¢¡ح لصفلا�È
B. 

 
A@ اهتداعإ وأ ةسردملا تاOلتممو ةقحتسملا لاومألاو بتWلاو داوملا عيمج ل}اقم عفد امإ بج^ف ،بلاطلا بحس�ا اذإ 

B ع( ةد^ج ةلاحz يذلا وحنلا 
 .ةلماOلا ةم^قلا} اهلادmyسا وأ ،)بسانملا تا^لمعلا ريدم دعاسم ەددح�
 
 بالطلا معد 

 
 )MLLs( تاغللا يددعتم FGHملعتملا
 zع مئاقلا انجهن هجو*و ،��Bدا�ألا انجمانرب YZياعم ة^لاعلا انتاعقوت عضت .اً^م�دا�أ بالطلا عيمج حاجن نامض} ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم مY¢Aلت
 ةمهمل ة^مهألا غلا} اًرمأ تاغللا يددعتم rZAملعتملا معد دع� .)MLLs( تاغللا يددعتم rZAملعتملا عم انلمع اً^فاقث ب^جتسملاو ع�نتملاو تانا^بلا
 .انm*ؤر قيقحتو انmسردم

 
A@ ددجلا نيدفاولا بالطلا عيمج حنم مت±س

B سا ،لافطألا ةضور نولخد� نيذلا وأ ةماعلا رفند سرادمmنا^ب
ً

 ل^جسmلا ة^لمع نم ءزجك ة^لYAAملا ةغلل ا
 ىوتسم د�دحت راyتخال بلاطلا عضخ^سف ،كلذك رمألا ناº اذإ .اهيلإ ةفاضإلا} وأ ة*YZAلجنإلا ةغللا فالخ} يوغل YZثأت بلاطلل ناº اذإ ام د�دحتل
A@ ةدعاسملل )WIDA (W-APT)( لوصولا

B وألا د�دحتلا�B لWبالطلا ةءاف @A
B لجنإلا ةغللاYZA*ع تالئاعلا راطخإ مت±س .ةz د�دحت مت اذإ روفلا 

A@ كا¢Yشالا ءاغلإ وأ كا¢Yشالا تالئاعلل نكم� .)W-APT( ةطساوب هسا^ق مت امº )LIEP( ةغللا م^لعت جمانYqل لهؤم هنأ zع بلاطلا
B جمانرب 

)LIEP( ة^فاضإلا ة*�غللا تامدخلاو. @A
B تامدخ نم تالئاعلا ىدحإ جورخ ةلاح )LIEP)، سÔرمتس @A

B ة^عامج تام^لعتو جهانم} بلاطلا معد 
ºتاسرامم لضفأ مدختس® ةلما )ELL( ع ة^ساردلا جهانملا �إ لوصولاو ةغللا ر*�طتلz فصلا ىوتسم. 

 
MLLs( @A( معدل تالاقسلا عم aBاردلا فصلا ىوتسم zع ة^م�دا�ألا YZياعملا سÉردتب انيدل ة*YZAلجنإلا ةغللا باس�mا جمانرب موق^س

B هسفن تقولا 
@A
B او ىوتحملا ةفرعم�mةغللا باس. 

 
 Ð ءادأ اورهظ� نأ درجم} جمانYqلا نم rZAسمحتم بالطلا نوك^س .اً*�نس ةدحاو ةرم )ELP( نم )ACCESS( م^يقت Yqع )MLLs( مدقت دصر مت±س 
A@ ددحم وه امº ة*YZAلجنإلا ةغلل بسانم ناقتإ

B ل^لد )CDE ELD)، تعا درجم} .3 لصفلاyلهؤم بالطلا راrZA، قارملل نوعضخ^سyماع ةدمل ةrZA، 
 .مدقتلا ەددح� يذلا وحنلا zع جمانYqلا �إ نودوع� )2 وأ جمانYqلا نم اًمامت نوجرخ� )1 نأ امإ كلذ دع§و
 
 صاخلا م+لعتلا 
WX قحلا مهل ،صاخلا م=لعتلا م=يقت MNع ةلهؤم اهنأ تHث DEFلاو ةددحم ةAروطت وأ ة=م=لعت وأ ة=فطاع وأ ة*دسج تا*دحت نم نوناع* نيذلا بالطلا

F تلاYسZب 
WX
F و ،اًد=يقت لقأ ةئ[بAامأو ،صاخلا م=لعتلا تامدخ اوقلتي نأ نكمdيدرف م=لعت ةطخ م*دقت ةاعارم عم ةلصلا تاذ تامدخلاو ،ةماقإلا ن )IEP( و n ةطخ وأ 
 .ة=باتك 504 مسقلا

A@ صاخلا م^لعتلا تامدخ اوقلت نيذلا بالطلا ¢�لت±س
B تامدخ ةق}اسلا مهتسردم @A

B ع ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادمz ددحملا وحنلا @A
B عامتجا 

)IEP)، اذإ .ةسردملا نم اًموي 30 لوأ لالخ دقع^س يذلاو ºع لصح وأ اًق}اس صاخلا م^لعتلا تامدخ ¢�لت دق بلاطلا ناz 504 مسقلا ةطخ، 
 .روفلا zع ةسردملا دئاق راطخإ نم د�أتلا YZåqف

 
A@ كش® تنك اذإ 

B لاط نأyاع� ك�A
B ع لوصحلل كلفط م^يقت بج� هنأ دقتعتو يدحت نمz ري ،504 ةطخ ة^لهأ وأ صاخ م^لعتåq دئاق راطخإ 

A@ ةسردملا
B ا^باتك نكمم تقو برقأ

Q. لا لوح تامولعملا نم د*¼م} اًمتهم تنك اذإY¢§^ف ،ةصاخلا ةYZåq ةسردملا دئاق} لاصتالا. 
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A@ بالطلا ءاق}إ د�دحت متي
B ق نم ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادمyم تارارقلا ەذه نوكت نأ بج� .رومألا ءا^لوأو ةسردملا دئاق لmعم ةقس )IEP( 

 zع تال�دعتلا ةشقانمل ةروA¿لا دنع ىرخأ ةرم عمتجتسو رارمتسا} بالطلا مدقت )IEP( قرف بقارت .)IEP( ق*(ف ةعجارمل عضختو بلاطلل
 .مهمعدو بالطلا ةماقإ ن�امأ

 
 )MTSS( تاABتسملا ددعتم معدلا ماظن
Mتسملا ددعتم معدلا ماظن دعpqتا )MTSS( سحتلل اً&جهنم اًراطإre- ع ةمئاقلا تال¢شملا لح ە7+ع متي رمتسملاG ذاختاو تانا&بلا 
www.cde.state.co.us/mtss/whatismtss). @A( بالطلا معدل ÆB&لعتلا ماظنلا تاpqتسم عيمج 7+ع رارقلا

B ودارولوك ب^ك، 
 ة^م�دا�ألا تامامتهالا معدل )MTSS( ل�ا^ه مدختسُ® .فصلا ىوتسم zع قرف ةطساوب ەذ^فنت مت*و ماظنلا لمع راطإ )MTSS( ق*(ف ريد�
rZA. @Aعوبسأ لº مامتهالا لحم بالطلا فص لº ىوتسم zع ق*(فلا شقاني .ة^كولسلاو

B لاyي ة�ادyب ق*(فلا موق� ،مامتهالا طامنأ نع ثحÝءاش� 
�Èرملا ل^ثمتلل اًقفو ماظنلا لخاد رخآ �إ ىوتسم نم بالطلا لقنو ،معدلا م�دقتو تانا^بلا عمجل ة�درف ططخ

B ماظنل )MTSS(. 
 

-A تانا&بلا عمج نم عيباسأ ةتس  إ ةعÇرأ دع6
B ب( 3 ىوتسملاو 2 ىوتسملاÈامج B 8-12 اًعوبسأ(، Mف ددحÊqفصلا ىوتسم ق 

-A رارمتسالا وأ ،)فقوملا كرادت بلاطلا ةعاطتسال( ة&لمعلا فاقMإ مهيلع بجM ناË اذإ ام �Bاردلا
B ة&لمعلا )Mمدقت بلاطلا زرح o ومن 

ËاA-
B - دق( صاخلا م&لعتلا  إ بلاطلا ةلاحإ وأ ،)لاعف معدلا نم ىوتسملا اذه Mاضإ معد  إ بلاطلا جاتحA-

B ام زواجتي Mنأ نكم 
Mماعلا م&لعتلا همدق(. ة^لمعلا ءانثأ، Gف «س)*اردلا ىوتسملا قaB ع لوصحللz ع لوصحلل ىرخألا ة^نعملا فارطألا نم تالخدمz معدلا 
�Aظومو ،فوفصلا ىوتسم zع ن*(خآ rZAملعم ،¿حلا ال لاثملا ل^Ìس zع ة^نعملا فارطألا لمش® .تامدخلاو

B دقمو ،ملعتلا معد«B تامدخ 
 .هسفن بلاطلاو ،رومألا ءا^لوأو ،صاخلا م^لعتلا

 
 ةPبطلا تاساPسلاو لوكوتو/.لا

 
 ةحصلاو FGHصحتلا تالجس

 لاعسلاو سونات±تلاو ا*YZتفدلاو "�qB" دWyلا باهتلا دض ةطسوتملاو ة^ئادتبالا سرادملا} نوقحتل� نيذلا لافطألا عيمج rZAصحت ة�الولا نوناق بلطتي
 وأ ÃBص ءافعإ م�دقت مت اذإ الإ تاyلطتملا ەذه نع لزانتلا نكم� ال .ة^ناملألا ةyصحلاو فاJنلاو ةyصحلاو ة^ناملألا ةyصحلاو لافطألا للشو �æBدلا
قوم AB¡يد

ّ
 .ةسردملا �إ بجاولا وحنلا zع ع

 
 .ة*�ناثلا سرادملا بالطل م^عطتلا تاyلطتم} قلعتي ام^ف ةماعلا رفند سرادم تاءارجÓو دعاوق ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم عبتmس 

 
 ةBودألا

A@ هلوانت وأ ءاود يأ ءاطعإ نكم� ال
B مل ام ةسردملا �Jلم ºدلاولاو ب^بطلا نم ل Ð ولاÛB سانملا جذامنلاyةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم عجش® .ة 

 هنكم� يذلا ة*ودألا لودج نع كy±بط لأسا .نكمأ نإ aBردملا ماودلا تاعاس جراخ ةرمتسملا ة*ودألاو ةتقؤملا ة*ودألا فz Îع ةدشª تالئاعلا
 .كلذ قيقحت

 
�Aظوم لyق نم ة*ودألا عــــ*زوت zع فا�fإلا مت±سف ،aBردملا ماودلا تاعاس لالخ ءاود �إ بلاطلا جاتحا اذإ 

B قتسالا بتكمyاًقفو ةضرمملا وأ لا 
 :ة^لاتلا تاداشرإلل

 .ءاودلا ةرادإ نم ةعقوم ص^لخت ةرامتسا م�دقت ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ zع بج� ●
A@ ةفوصوملا ة*ودألا YZفوت بج� ●

B ة^لصألا ة^لد^صلا ةوبع. 
 .فتاهلا مقرو ب^بطلا مساو ءاودلا مساو بلاطلا مسا :ة^لاتلا تامولعملا} ة*واحلا د�دحت بج� ●
A@ ة^بط ةفصو بلطتت ال B¢¡لا ة*ودألا YZفوت اًض�أ بج� ●

B و نم ة^طخ ةقفاوم} ة§�حصم نوكت نأ بج*و ة^لصألا ة*واحلا�B رمألا Ð ولاÛB. 
 

A@ ة*ودألا} ظافتحالا بالطلل حمسGُ ال
B وأ مهتزوح @A

B مهنئازخ. Gسالا .ة^بط ةفصو نود ف¿ُت ة*ودأ يأ كلذ لمشmةد^حولا تاءانث ¬B 
)EpiPens( تسالا ةزهجأوÔلا قاش¡¢B اهل^جس® مت ªشJئرلا بتكملا ىدل حيحص ل¤ÙB ةسردملا ةضرمم وأ. 
 
 اهعاونأU ة+ساسحلا
A@ ةكراشملا نم دح� نأ هنأش نم ة^ساسحلا نم ع�ن يأ بلاطلا ىدل ناº اذإ

B ف ،ة�ذغتلا جمانرب وأ ة^ن±تورلا ة^سردملا ةطش�ألاYZåq بتكملا راطخإ 
 .ةyسانملا قئاثولا} ÙB¤ئرلا

 
 [\ردملا ماودلا تاعاس ءانثأ بلاطلا ءا+عإ
�Aك� ام} اًد^ج نك� ملو aBاردلا مويلا لالخ ب¤صأ وأ لفطلا ضرم اذإ

B للyءاق @A
B و ءاعدتسا مت±سف ،لصفلا�B رمألا Ð ولاÛB ال .لفطلا باحطصال 

Gُب بالطلل حمسÝم ءارجJردتلا ةئيه ءاضعأ دحأ نذإ نود ة^فتاه تاملاÉع ةردقلا انيدل س¤ل .سz رملا بالطلا ة�اعرÛA. لا نم¿Aنوك� نأ يرو 
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A@ ةلجسم ةثدحم ئراوط لاصتا ماقرأ ك�دل
B ةسردملا بتكم @A

B مإ مدع ةلاحJصخش يأ} لاصتالا ة^نا @A
B ملاYAAع ن*رداق نوكن نأ بج� .لz 

�Aاع� كلفط ناº اذإ ك^لإ لوصولا
B ةئراط ةلاح نم. 

 
 .تاجا^تحالا ەذه YZفوت اننكم� نلف ،اهنع فرعن ال تاجا^تحا ه�دل كلفط ناº اذإ .ةحصلاو لاصتالا تامولعم ث�دحتب ةسردملا ما^ق نم د�أتلا åqري
 .كلفطل تاجا^تحا يأ} انراyخإ نم د�أتلا åqري ،كلذل

 
 ة+دعملا ضارمألا
A@ هmyشG بلاط يأ نكمتي نل

B جالعلا م�دقت متي ¢¡ح ةسردملا �إ باهذلا نم )برجلاو ةمحتلملا باهتلاو لمقلا لثم( ة�دعم ضارمأ} هتباصإ 
ÛAرملا

B ن*(خآلا بالطلا نم ققحتلا متي .هل @A
B لا لوصفلا¡¢B نيmef اتك راعشإ لاسرإ مت±س .صرح} ضرملا اهيف�qB ملا �إYAAل ªفت نأشÙfB ضرملا. 

 
 لوبقملا مادختسالا ةساPسو تنS.نإلا نامأ

 
 :لوبقملا مادختسالاو تن,+نإلا نامأل ةلما�لا ودارولوك ب&ك ةسا&س Gع عالطالل B اتلا دنgسملا عجار
-Use-Acceptable-and-Safety-s/2022/07/2022_Internetcontent/upload-http://kippcolorado.org/wp

Policy.pdf 
 
 تامولعملا ةPصوصخ 

 
 بالطلا تالجس
 اهتا*�تحمو بالطلا م^لعت تالجس ظفح
A@ تالجسلل �Bسرلا rZAمألا وه ةسردملا دئاق

B ەانبم.  
 

A@ ام} ، طئاسولاو لاJشألا عيمج} بالطلا م^لعت تالجس
B لإلاو ة^فارغوتوفلا روصلا كلذWY¢ة^نو، ¬B لا تالجسلا كلت¡¢B م قلعتتyا�fبلاطلا} ة. 

A@ بلاط لOل ةلصلا تاذ ةماهلا ىرخألا ة^م^لعتلا تامولعملاو ة^طاyضنالاو ة^م�دا�ألا تامولعملا} ودارولوك ب^ك ظفتح�
B يزكرم فلم. 

 
 فشWلاو تالجسلا ەذه نم خس� zع لوصحلا تاyلطو بالطلا م^لعت تالجس ةعجارمو صحف تاyلط} ظافتحالا بج� ،قبطنملا نوناقلل اًقفو 

 .بلاط لOل �B^لعتلا لجسلا نم ءزجك اهيف ةدراولا ة^صخشلا ف*(عتلا تامولعم نع
 

قرط ةسردملا وفظوم مدختسG نأ بج�
ً

 نوفشك� رخآ فرط يأو ،ةسردملا �Bوؤسمو ،بالطلاو ،ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ ة*�ه نم ققحتلل ةلوقعم ا
  .ة^نمألا YZبادتلا نم اهYZغ وأ رورملا تاملYq ºع ة^نو¢WYلإلا تالجسلا نع فشWلا لyق ة*�هلا قيثوت بج� .بالطلا م^لعت تالجس نع هل

 
 rZAلهؤملا بالطلاو رومألا ءا^لوأ لyق نم بالطلا م^لعت تالجس �إ لوصولا
 اًماع 18 بلاطلا رمع ناº اذإ .اًماع 18 نم لقأ بلاطلا رمع ناº اذإ ،مهلافطأ م^لعت تالجس ةعجارمو صحف )"رمألا �Bو"( ÛBولا Ð رمألا �Bو قح�
 تالجسلا ەذه نع فشWلل ة^باتك ةقفاوم م�دقتو ه} ةصاخلا م^لعتلا تالجس ةعجارم وأ صحف بلاطلل زوج� ،)"لهؤملا بلاطلا"( ��Yأ وأ

 ة^طخ ةقفاوم دوجو مدع نم مغرلا zع ،هلفط م^لعت تالجس �إ لوصولا اًض�أ دلاولل قح� ،كلذ عمو .اهيف ةدراولا ة^صخشلا ف*(عتلا تامولعمو
الاعم لهؤملا بلاطلا ناº اذإ ،لهؤملا بلاطلا نم

ً
 .ةمالسلا وأ ةحصلا} قلعتت ةئراط ةلاح} اًطyترم حاصفإلا ناº وأ ة^لارد^فلا لخدلا ةÎA*y ضارغأل 

 
 بالطلا م^لعت تالجس ل�دعت بلط 
 كهتÔي وأ للضم وأ قيقد YZغ هنأ نودقتع� يذلا بلاطلا م^لعت لجس ل�دعت ةقطنملا نم لهؤملا بلاطلا وأ ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ دحأ بلط� دق

A@ نعطلا نكم� ال .بلاطلل ة^صوصخلا قوقح
B لط نوكت نأ بج� .ةسا^سلا ەذهل اًقفو بالطلا تاجردyحئاولل اًقفو بلاطلا م^لعت لجس ل�دعت تا 

 .ةسا^سلا ەذهل ةyحاصملا
 
 )FERPA( ة�ألل ة^م^لعتلا قوقحلاو ة^صوصخلا نوناق
A@ ةدوجوملا بالطلا م^لعت تالجس عضخت

B لإلا تانا^بلا رداصمWY¢ل ةع}اتلا ةماعلا سرادملا} ةصاخلا ة�داملاو ة^نوW^نوناقل ودارولوك ب 
 .(20 U.S.C. §1232g) ،(FERPA) ة^لارد^فلا ة�ألل ة^م^لعتلا قوقحلاو ة^صوصخلا

 
A@ ةدراولا ة^صخشلا ف*(عتلا تامولعم نع فشWلا نم سرادملا )FERPA( نوناق رظح� ،ةل^لق تاءانثmسا عم

B نود بالطلا م^لعت تالجس 
 تا§�قعل ودارولوك ب^ك ض*(عت �إ )FERPA( ة�ألل ة^م^لعتلا قوقحلاو ة^صوصخلا نوناق كاهتنا يدؤي دق .رمألا �Bو نم ةقyسم ة^باتك ةقفاوم

A@ ام} ةد�دش
B لتل ة^لهألا ءاهنإ كلذ�¢

B ارد^ف جمانرب يأ بجوم} ل*�متلا�B قبطنم. 
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 ووذ ةسردملا �Bوؤسمل تامولعملا نع فشWلا وهو ،رومألا ءا^لوأ نم ةقyسم ةقفاوم نود حاصفإلا} حمسG دحاو ءانثmسا كانه ،كلذ عمو
�Aظوم "ةعوefملا ة^م^لعتلا تامامتهالا ووذ ةسردملا ولوؤسم" لمشG .ةعوefملا ة^م^لعتلا تامامتهالا

B ةرادإلا سلجم ءاضعأو ةسردملا 
rZA @Aنيعم ءاضعأو ،rZA*راشmسالا وأ نيدقاعتملاو rZAعوطتملاو

B ةماعلا رفند سرادم. @A
B عوطتملا ةلاحrZA سالا وأ نيدقاعتملا وأmراش*rZA، نوك� نأ بج� 

 مادختسا} قلعتي ام^ف ةسردملا ةرط^س تحت نوك*و اهب ما^قلل اهيفظوم مادختسا ةسردملل نكم� ةف^ظو وأ ةمدخ يدؤي يذلا صخشلا اذه
�Èاصخأ وأ ٍماحم لثم( ودارولوك ب^ك ىدل لمع� AB¡هم كلذ لمشG دق .م^لعتلا تالجس نم ة^صخشلا ة*�هلا د�دحت تامولعم ظافتحالاو

B جلاعُم(. 
 

�Aظومل زوج� ال 
B لا ة^صخشلا ف*(عتلا تامولعم نم يأ نع حاصفإلا ودارولوك ب^ك¡¢B جاوب مهما^ق ءانثأ اهيلع لوصحلا متyىرخأ فارطأل مهتا 

rZA @Aلوؤسم اوس¤ل
B ع اولصح اذإ الإ ةسردملاz سم ة^باتك ةقفاومyنوناق تاداشرإل اًقفو رومألا ءا^لوأ نم ةق )FERPA( حاصفإلل. 

 
 )CORA( ةحوتفملا تالجسلل ودارولوك نوناق
A@ ةحوتفملا تالجسلا نوناقو ).C.R.S. § 24-72-200.1 et seq( بسح}

B ودارولوك )CORA)، تالجسلا عيمج نوكت نأ بج� 
A@ صخش يأ لyق نم ش¤تفتلل ةحاتم ةماعلا

B سا} ،ةلوقعملا تاقوألاmودارولوك ب^ك سرادم دعاوق ةسا^سلا ەذه ددحت .نوناقلا ه^لع صني ام ءانث 
A@ ه^لع صوصنملا وحنلا zع ،تالجسلا ەذه صحفل ةماعلا

B )CORA)، لاو¡¢B دعت ÎAة*رو ªشJلخدتلا عنمو تالجسلا ەذه ة�امحل لوقعم ل 
A@ يروA¿لا YZغ

B جاول مظتنملا ءادألاyمأ تاrZA مأ بتكم وأ تالجسلاrZA ل� .ظفحلاY¢Aملا} ودارولوك ب^ك مyة^فافشلاو حاتفنالل ة^هيجوتلا ئدا 
   .انه تن,+نإلا Gع انعقوم Gع ةسا&سلا ەذه Gع روثعلا نكمM .ة}اجتسالاو ةلءاسملاو

 
 عضخت .)FERPA( ة�ألل ة^م^لعتلا قوقحلاو ة^صوصخلا نوناق ،ءاضتقالا دنعو ،(CORA( نوناقل اًقفو ةماعلا تالجسلا ودارولوك ب^ك رفوي

 ەذه zع rZAناوقلا ەذه بجوم} ةددحملا طوefلا قبطنت .ةسا^سلا ەذهل rZAيساسألا rZAنوناقلا نيذه بجوم} تالجسلا zع لوصحلا تاyلط
A@ ام} ،ةسا^سلا

B ع كلذz سÌ^لا} قلعتي ام^ف" ."ة^م^لعتلا تالجسلا" و "ةماعلا تالجسلا" ¿حلا ال لاثملا لyساو ثحY¢ةماعلا تالجسلا عاج" 
A@ ه^ضق� يذلا تقولا لAB º¡ع�

B ام} ،ةماعلا تالجسلا بلطل ة}اجتسالا بناوج عيمج @A
B ع كلذz سÌ^ع روثعلا ،¿حلا ال لاثملا لz ەذه 

 .اهلقنو اهخس�و اهح^قنتو تامولعملا
 

 بلاطلا تامولعمو روصلا نع حاصفإلا ةسا^س
A@ زرحملا مدقتلا نع اًر*(قت مدقت تاروشÔم ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم جتنmس

B لعتلا انجمانرب^�B وÉملا ەذه نمضتت دق .ه^لع ءوضلا طلسÔتاروش 
A@ اًض�أ انتمظنم وأ انmسردم رهظت دق .ب^ك عقاومو بالطلا ف^ظوت داومو تاعYqتلا عمج داومو ة^مالعإلا تارادصإلاو ة*راyخإلا تاÔefلا

B لئاسو 
A@ .مالعإلا

B ع بالطلا ءامسأو بالطلا روص نالعإل صرفلا ەذه ءوضz ع ةقفاوم ةرامتسا} تالئاعلا د*وزت مت±س ،ألملاz لاÔef العإلا«B ءانثأ 
A@ اهÔefل بالطلل ةyسانملا تامولعملاو روصلا د�دحت دنع تالئاعلا رارق ودارولوك ب^ك م¢Yحتس .ل^جسmلا

B ملاÔتاروش. 
 

 ةسردملا ةمالس
 

 قلغملا [\ردملا مرحلا
A@ ءاقyلا بالطلا zع بج� هنأ AB¡ع� امم ،قلغم aBردم مرح تاذ B¬ ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم

B ردملا مرحلاaB @A
B مويلا ءانثأ تاقوألا عيمج 

A@ ام} ،aBاردلا
B ردملا مرحلا ةرداغم بالطلل زوج� ال .ىرخأ تازا^تما مهحنم متي مل ام ،ءادغلا كلذaB ب الإÝرومألا ءا^لوأ نم بسانم نذ Ð ءا^صوألا 

�Aظوم فا�fإ تحتو
B ردملا مرحلا جراخ ة^ناد^ملا سوردلاو ة^ناد^ملا تالحرلا ضارغأل ةسردملاaB ة^سردماللا تا^لاعفلاو. 

 
A@ ءاقyلا} نومY¢Aل� نيذلا بالطلا zع بج� 

B لصفلا تقو دع} ةسردملا ªسÚوأ ،ةلئاعلا عامتجا وأ ،زاجتحالا وأ ،ةضا*(لا وأ ،ة^سردماللا ةطش�ألا ب 
 .اً§�لطم روضحلا نوك� ث^ح ،ةyسانملا كلتل ةصصخملا ةفرغلا �إ ة�fاyم ر*(قت م�دقت ،ةسردملا} ةقلعتملا ىرخألا ةطش�ألا

 
 Ð رومألا ءا^لوأ دحأ هعقوي نأ بج� �qBاتك نذإ جذومن بالطلا zع ةسردملا وفظوم عزويس ،aBردملا مرحلا جراخ ةسردملا ەاعرت ثدح يأل ةyسÔلا}
 .ةكراشملا} بلاطلل حمسGُ ¢¡ح ثدحلا اذهل ةرداغملا لyق ةسردملا �إ داع*و ءا^صوألا

 
aB @Aردملا مرحلا ةرداغم �إ نوجاتح� نيذلا بالطلا

B م تقوyس يأل ركÚق نم مهباحطصا متي نأ بج� رخآ بyرومألا ءا^لوأ دحأ ل Ð وأ ءا^صوألا 
 ل^جس® ÛBولا Ð رمألا �Bو zع بج� ،كانه .اهلفط Ð هلفط باحطصال ÙB¤ئرلا بتكملا �إ �fاyم ر*(قت م�دقت ÛBولا Ð رمألا �Bو zع .ضوفم درف
 ة^فاضإ تامولعم zع لوصحلل كتسردم ل^لد �إ ع�جرلا åqري .اهلصف Ð هلصف نم بلاطلا ءاعدتسا} بتكملا وفظوم موق^س مث ،جورخلا
A@ بÚسmت B¢¡لا بالطلا د^عاوم نأشª ه^جوت zع لوصحلل رخأتملا لوصولا Ð ركyملا جورخلا مسق صوصخ}

B لصفلل نع مهبا^غ. 
 

 [\ردملا ماودلا تاعاس ءانثأ بالطلاU لاصتالا
A@ اهلفط Ð هلفط} لاصتالا �إ ÛBولا Ð رمألا �Bو جاتحا اذإ

B ع بج� ،ئراوطلا ةلاحz و�B رمألا Ð ولاÛB ئرلا بتكملا} لاصتالا¤ÙB ال .ةسردملل 
Gُرومألا ءا^لوأل حمس Ð بلاطلا} لاصتالا} ءا^صوألا @A

B اردلا لصفلاaB ه} صاخلا Ð لإ ةل^سو يأ وأ يولخلا فتاهلا ق*(ط نع ،اهبWY¢وأ ،ىرخأ ة^نو 
 .ÙB¤ئرلا بتكملا فظوم نم نذإ نود A¡بملا نم بلاطلا جارخإ ةلواحم
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 فتاوهلل بالطلا مادختسا 
A@ الإ فتاهلا مادختسا} بالطلل حمسGُ نل .rZAفظوملا دحأ نم نذإ نود aBردم فتاه يأ مادختسا بالطلل زوج� ال

B عضخ^س .ئراوطلا ةلاح 
   .ة^Ìيدأت تاءارجإل rZAفظوملا دحأ نم نذإ نود فتاهلا نومدختسG نيذلا بالطلا

 
 راوزلا
 حــــ*¿ت مالتساو لوخدلا ل^جسmل لوصولا دنع ًة�fاyم ÙB¤ئرلا بتكملا غال}إ ن*(ئازلا عيمج zع بج� .راوزلا} ةماعلا ودارولوك  ب^ك سرادم بحرت
 لجسG مل وأ دمتعم ةرا*ز حــــ*¿ت ه�دل س¤ل صخش يأ نم بلطُ^س .ة^ساردلا لوصفلا ةرا*¼ل ةسردملا فظوم لyق نم ن*(ئازلا ض*�فت rZAعتي .ةرا*¼لا
A@ لوخدلا

B ئرلا بتكملا¤ÙB ردملا مرحلا ةرداغمaB عz روفلا. 
  
A@ عمتجملا كا�fإ ة^مهأ ودارولوك ب^ك كردت 

B لا ة^مهأو انسرادمefب تا�اrZA ةسردملا Ð ف كلذ عمو عمتجملاêB ةقلعتملا فواخملا اًض�أ كردت 
 :zع راوزلا ودارولوك ب^ك ¿حت ،كلذل .بالطلا ة^هافرب

 
 rZAيلاحلا بالطلا zع ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ ●
 ةسردملا يريدم نم كلذكو بلاطلا zع ÛBولا Ð رمألا �Bو نم ة^باتك ةقفاوم zع اولصح نمم rZAيلاحلا بالطلل نورخآلا ة�ألا دارفأ ●

 
 ةمالس تاراyتعا zع ًءانب هنع بوني نم وأ ةسردملا لوؤسم لyق نم اهؤاغلإ وأ اهضفر وأ اهد^يقت متي دق ،اًقح تس¤لو ،اًزا^تما ةسردملا ةرا*ز دعت
A@ قافخإلا وأ ،ةyسانم ة^م^لعت ةئ±ب zع ظافحلا وأ ،ةلاعفلا ةسردملا تا^لمع وأ ،rZAفظوملا وأ Ð و بلاطلا

B ةسا^سلا ەذهل لاثتمالا. 
 

 ،اهدع} وأ ةسردملا لyق ةرا*¼لا} نذإلا نوبلط*و بتكملا �إ نوتأ� دق .aBاردلا مويلا لالخ ةرا*¼لا} ودارولوك ب^ك نم اوبحس�ا نيذلا بالطلل حمسGُ ال
 .مهباحس�ا فورظ zع اًدامتعا نذإلا اذه ضفر متي دق نWلو

 
A@ عكسmلا بالطلا YZغ zع رظحُ�

B ردملا مرحلاaB. 
 بالطلا ةراجت

A@ ةمدخ وأ ةعلس يأ عيب ة^جراخلا تامظنملاو بالطلل زوج� ال
B لتممOوأ ةسردملا تا @A

B ةسردملا دئاق ه^لع قفاوي مل ام ةسردملا ەاعرت ثدح يأ. 
 

 هU هk)شم لامهإ وأ ةءاسإ نع بجاولا غالUإلا
�Aظوم عيمج ف^لJت متي

B و ةلماعملا ءوس نع غال}إلا} ةسردملا Ð شملا لامهإلا وأmyعتي .ه^ف هrZA عz لسارملاrZA ضوفملاrZA ةلماعم ةءاسإ نع غال}إلا 
 لوقعم بÚس مهيدل نوك� امدنع )CO.4.KIDS.1.844( ة�الولا ىوتسم zع نخاسلا طخلا Yqع روفلا zع مهلامهÓو اهب هmyشملا لافطألا
A@ وأ ىذألل ضرعت دق اًماع 18 نع ەرمع لق� يذلا لفطلا نأ} داقتعالل

B جلا وأ يدسجلا ءاذ�إلل ضرعتلا رطخÔÙB ظوم عيمج عبت±س .لامهإلا وأ�A
B 

 .ه} هmyشملا لامهإلا وأ ةلماعملا ءوس نع غال}إلل ة§�لطملا تالوكوتوYqلا ةسردملا
 

 ءالخإلا تا+لمعو تاBkردتلاو ئراوطلا تالاح
@A
B راذنإ ردص^س ،ةسردملا نم ءالخإلا بلطتت ىرخأ ةئراط ةلاح يأ وأ ق*(ح بوش� ةلاح @A

B بالطلا فظوملا وأ ملعملا ه^ف مظن±س يذلا تقولا 
 ةكرحتملا aBارWلا نومدختسG نمم بالطلا فظوم قفاYZس .بالطلا روضح ل^جس® مت±س ث^ح ددحم عقوم �إ ةسردملا A¡بم جراخ مهنوهجو*و
A@ تا�دحت نوهجاوي نيذلا وأ

B بملا جراخ �إ ملالسلا مادختسا¡A. @A
B {ردملا مرحلا جراخ عقوم �إ مهئالخإ �إ بالطلا جاتح� دق ،تالاحلا ضعaB. 

aB @Aردملا مرحلا جراخ ءالخإلا عقاوم ل^صافت رفوتت
B ةسردملا بتكم. 

 
�Aظومو بالطلا عيمج ةمالس نامضل aBاردلا ماعلا رادم zع قالغإلاو راصعإلاو ق*(حلا راذنإل ة*رود تاءارجإ ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم ريدت 

B 
 .ةجاحلا بسح مهتاعارمو تاy*ردتلا} ةقلعتم ة^سح تاجا^تحا مهيدل نيذلا بالطلا راطخإ مت±س .ةسردملا

 
A@ ءالخإلا لوكوتورب نع ة^ل^صفت ةط*(خ عضو متي

B ºس .ةفرغ لmردت ةسردملا ف^ضتس*yع بالطلا نأ نم د�أتلل تاz ب ة�اردYqو تالوكوتوÓتاءارج 
A@ مهلصف عم ءاقyلاو مهملعم عاyتاو تمصلا ماY¢Aلا بالطلا zع بج� .ةمالسلا

B تام^لعتلا نم د*¼ملا راظتناو ةصصخملا ةقطنملا @A
B وأ ن*(مت يأ 

 ةمالس ضرع� ءارجإلا اذه كهتÔي بلاط يأ .نئازخلا وأ مامحلا دنع فقوتلا وأ ة^صخشلا مهتاقلعتم عمج مدع بالطلا zع بج� .ئراوطلل ءالخإ
 .طاyضنالا ةسا^سو ةسردملا} كولسلا ماظنل اًقفو بقاوع هجاويسو رطخلل ةسردملا

 
 كانه تناº اذإ .تالئاعلا �إ تاراعشإلا لسرن مث ،بالطلا ةمالس نم ًالوأ د�أتن فوس ،ئراوط ةلاح أشÔت امدنعو ،�وألا انm*�لوأ B¬ بالطلا ةمالس
A@ ئراوط ةلاح

B ردملا مرحلاaB، تالئاعلا راطخإ مت±سف @A
B ع نكمم تقو برقأYq ع وأ ،ة^صنلا لئاسرلا ق*(ط نع وأ ،ةسردملا قيبطتYq و ،فتاهلا Ð 

 .تاراعشإلا ك^قلت نامض نم نكمتن ¢¡ح ك} ةصاخلا لاصتالا تامولعم ثدحأ اهيدل ةسردملا نأ نم د�أتلا åqري .�Bامتجالا لصاوتلا لئاسو Yqع وأ
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 ة+بط ةئراط وأ ثداحل بلاط ضرعت

@A
B ةئراط ة^بط ةلاحل بلاطلا ضرعت ةلاح @A

B ع نو§ردملا ةسردملا وفظوم موق^س ،ةسردملاz بسح بلاطلل ة^لوألا تافاعسإلا م�دقتب روفلا 
A@ .هتمالسو بلاطلا ةحصل ةروA¿لا

B 911 مقرلا} لاصتالا ق*(ط نع ة^بطلا ئراوطلا تامدخ} ةسردملا وفظوم لصت±س ،ئراوطلا تالاح. 
 

@A
B لا فقاوملا عيمج¡¢B رومألا ءا^لوأ دحأ} لاصتالا مت±س ،ةئراطلا ة^بطلا ة�اعرلا وأ ة^لوألا تافاعسإلا �إ بلاط اهيف جاتح� Ð ع ءا^صوألاz بلاطلا 
A@ ددحم وه امº بلاطلا ب^بط وأ Ð و ئراوطلا لاصتا ةهج} لاصتالا} ةسردملا وفظوم موق^سف ،ÛBولا Ð رمألا �Bو �إ لوصولا رذعت اذإ .روفلا zع

B 
A@ لاصتالا ةقاط}

B بلاطلا} ةصاخلا ئراوطلا تالاح. 
 

�Aاع� يذلا بلاطلا ةلاح د�دحت مت±س
B طخ ة}اصإ نمYZضرم وأ هتا^ح ددهت ة @A

B ق نم ةسردملاyةرادإلا ل Ð ظوم�A
B م �إ هلقنو بتكملاÔة^بط ةأش 

 ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ دحأ نك� مل اذإ نو§ردملا ةسردملا وفظوم بالطلا بحص^سو لقنلا لyق ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ راطخإ مت±س .ةyسانم
A@ .روفلا zع اًحاتم

B و رفوت مدع ةلاح�B رمألا Ð ولاÛB تل� نأ عقوتملا نم ،لفطلا عم فاعسإلا ةرا^س بوكرل�¢
B و�B رمألا Ð ولاÛB {فظوملاrZA @A

B 
 .AB¡عملا �Aشmسملا

 
 ةسردملا تاءاغلuو تاtGخأت
 ةماعلا رفند سرادم قالغإ نالعإ مت±س .ة*�جلا لاوحألا ءوسل )DPS( ةماعلا رفند سرادم قالغإ مت اذإ ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم قالغإ متي

 قالغإلا رارق ذاختا} هنع بوني نم وأ ودارولوك ب^Wل يذ^فنتلا س¤ئرلا موق^سف ،دقعنم ةماعلا رفند سرادم سلجم نك� مل اذإ .زافلتلا وأ ويدارلا zع
 مويلا ءد} درجم} .�Bامتجالا لصاوتلا عقاومو ودارولوك ب^ك عقوم �إ ةفاضإلا} ة^لحملا ةعاذإلاو زافلتلا تاطحم zع نالعإلا مت±س .رمألا مزل اذإ
A@ ةماعلا رفند سرادم رارق ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم عبmت فوس .اً*روÎA فقوملا وأ سقطلا ناº اذإ طقف ةسردملا ءاغلإ مت±س ،aBاردلا

B ەذه لثم 
 .رومألا

 
 بالطلا لقن
�Aظوم zع رظح�

B بالطلا لقن ب^ك @A
B س يأل ةصاخلا مهتارا^سÚسألا نم بyع رظح�  .باz فارم�¢

B وطتمو�B بالطلا لقن ب^ك @A
B كرمyمهتا 

 .ب^ك اهاعرت B¢¡لا ة^ناد^ملا تالحرلا نم Ð �إ ةصاخلا
 

 بلاطلا طا>ضنا ةسا%س
 ةصاخلا م^لعتلا تاسا^س عم afامتت بالطلا كولسو ،طاyضنالاو ،بالطلا قوقحو ،بالطلا} ةقلعتملا ودارولوك ب^ك تاءارجÓو تاسا^س عيمج
A@ ودارولوك ب^ك تاءارجإ تضراعت اذإ .ب*�لا zع هعقوم zع روشÔم وه امº ةماعلا رفند سرادم سلجم}

B تاسا^س عم أطخلا ق*(ط نع تقو يأ 
 .اه�ef مت امº ةماعلا رفند سرادم تاسا^س دوس® ،(DPS( ةماعلا رفند سرادم تاءارجÓو
 

 
 بالطلل ة+صخشلاو ة+نقتلا تاvلتمملا 

A@ ام} ،ة^نو¢WYلإلا ةزهجألا مادختسا} حمسGُ ال
B ع كلذz سÌ^ةزهجأو ةلومحملا فتاوهلا ،¿حلا ال لاثملا ل )iPod( تالغشمو )MP3( ةمظنأو 

A @A¡بملا مهترداغم ¢¡ح A¡بملا �إ بالطلا لوصو تقو نم ةسردملا لخاد كلذ �إ امو باعلألا
B مويلا ة�اهن. )Gلا كلذ لمشOتفاYZ*ءانثأو تامامحلاو ا 

 .A¡بملا لوخد لyق مهب ةصاخلا ة^نقتلا ةزهجألا ل^غش® فاق�إ مهيلع بج� ،ةسردملا �إ بالطلا لص� امدنع .)ةسردملا دع} ام ةطش�أ
 
A@ هعضو متيل بتكملا �إ هم^لس®و هعامس وأ Ð و هت*ؤر متي زاهج يأ ةرداصم متmس 

B ول نكم� الو ةنزخلا�B رمألا Ð ولاÛB همالتسا. 
 
نذإ مهملعم حنم� مل ام ةسردملا �إ ىرخألا ة^صخشلا تاOلتمملاو باعلألا راضحإ نع عانتمالا اًض�أ بالطلا zع 

ً
 ودارولوك ب^ك .كلذ} اًصاخ ا

 .ةقوeم وأ ةدوقفم ة^نو¢WYلإ ةزهجأ يأ نع ةلوؤسم تس¤ل

 لصفلاو فاقHإلا
rV بالطلا ءاقzإ وh اًمئاد انفدh نوك*س

rV ملعتلاو لصفلا `
 مهفاق�إ وأ ةسردملا لخاد بالطلا زجح متي دق ،كلذ نم مغرلا zع .تاقوألا عيمج `

 وأ ةسردملا لخاد بلاطلا زاجتحإ ة^حالص} rZAعملا فظوملا وأ ةسردملا دئاق ظفتح� .ةروA¿لا دنع د�دشلا وأ رركتملا كولسلا ءوس بÚسª اهجراخ
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A@ ةحضوملا باyسألل بلاطلا فاق�إ متي دق .اهجراخ هفاق�إ
B ل^لدلا اذه، ªسÚطخلا وأ رركتملا كولسلا ءوس بYZ، وأ ªسÚطخ تافلاخم يأ بYZة 

�Aك� ام} ةYZطخ هنع بوني نم وأ ةسردملا دئاق اهYqتع� ىرخأ
B فاق�إلل. 

 
A@ دج} لمعنس 

B ب نزاوتلا قيقحتل فاق�إلاو باقعلا تالاح عيمجrZA ن*(ثأتملا تاجا^تحاو بلاطلا تاجا^تحا ªشJم لyا�f {تاجا^تحاو كولسلا 
 .مهفاق�إ ءانثأ ة^لYAAملا تاyجاولاو ة^فصلا لامعألا عيمج لامJتساو زاجنإ ة^لوؤسم بالطلا لمحتي .ماع لJشaB ªردملا عمتجملا

 
 ةعجارم نكم� .درطلاو فاق�إلا} قلعتي ام^ف بالطلا طاyضنال تارارق ذاختا دنع ةماعلا رفند سرادم سلجم طاyضنا ةفوفصم ودارولوك ب^ك عبmي
 :ط}ارلا اذه zع ةفوفصملا

https://www2.dpsk12.org/pdf/Attachment_B_Discipline_Matrix_English.pdf 
 
 ةسردملا لخاد زاجتحالا 
ºولس رهظأ اذإ ةسردملا نع بلاطلا لصف اًض�أ متي دق .)ISS( ةسردملا لخاد زاجتحالا} باقعلا �إ ةسردملا تاعقوتل د�دشلا كاهتنالا يدؤي دق

Q
 ا

A@ اً^Ì*(خت وأ اً^لاJشإ
B وأ ةسردملا @A

B لا ثادحألا¡¢B رومألا ءا^لوأ راطخإ مت±س .ةسردملا اهاعرت Ð ع ءا^صوألاz لخاد ەزاجتحا مت±س يذلا بلاطلا 
�Aظوم لyق نم اهجراخ هفاق�إ وأ ةسردملا

B ق عامتجا دقعل دعوم د�دحت مت±سو ،ةسردملاyدئاق وأ ملعملا بلط دنع لصفلا �إ بلاطلا ةدوع ل 
 .ةسردملا

 
 نأ نم مغرلا zع ،تئاف aBردم لمع يأ ض*�عتل ةصرفلا حنمُت دقو باقعلا ة¢Yف لالخ اهلام�إل اًماهم ةسردملا لخاد ن*¼جتحملا بالطلا حنم مت±س
 لامعألا عيمج لام�إ نع ةلماº ة^لوؤسم لوؤسم فوقوم بلاط يأ لظ� .زاجتحالا ةج^mن لصفلل ةكراشملا طاقنو لصفلا مهتوف� دق بالطلا
 :ة^ئاقلتلا ةسردملا لخاد زاجتحالا تالاحإل اًساسأ بالطلا لyق نم ة^لاتلا تارا^تخالا Yqتعت .هلوصف عيمجل ة^لYAAملا تاyجاولاو ة^ساردلا

 
 ة*ران تاعقرفم Ð ة*ران باعلأ ةزا^ح ●
ÛAا¢Yلا} بسانملا YZغ يدسجلا لاصتالا ●

B 
 رمنتلا ●
 )رالود 500 نم لقأ( ةقeلا ●
 )رالود 500 نم لقأ( ةسردملا تاOلتمم فالتإ وأ ب*(خت ●
 *ق*(حلا راذنإ زاهجل بذاOلا ل^عفتلا ●
 نيدلا وأ ةقاعإلا وأ ة^سÔجلا ة*�هلا وأ ÔÙBجلا هجوتلا وأ لصألا وأ قرعلا ساسأ zع تاق�اضملا ●
 **ÔÙBجلا شرحتلا ●
 نا^صعلا Ð ةطلسلل د�دشلا يدحتلا ●
 يدعتلا ●
 )رالود 500 نم لقأ( صخش نم ةقeلا ●
 ة^سردملا ةئ±بلا} لخملا رخآلا aBردملا كولسلا ءوس ●
 لوألا ع�نلا نم مئارجلا راركت ●
 .فاق�إلا دع} بلاطلا حاجنل ةطخ ءاش�إل دحاو مويل ةسردملا لخاد زاجتحالا åqBراخلا فاق�إلا نم ةدوعلا بلطتت دق ●
 اهل رYqم ةسردملا لخاد زاجتحالا نأ ةسردملا دئاق ررق� ث^ح ىرخألا تافلاخملا ●

 
 قئارحلا ةحفاJم مسقل ة^مازلإ ةلاحإ * 

 )عساتلا باyلا( لوؤسم �إ ة^مازلإ ةلاحإ **
 

 ةسردملا جراخ فاق6إلا 
 دئاق ريدقتل اًقفو ةماعلا رفند سرادم سلجم طاyضنا ةسا^سل اًقفو فاق�إلا ةyجوتسم تافلاخملا نم يأ بÚسª ةسردملا جراخ بلاطلا فاق�إ مت±س
 ةزا^حو تاردخملا وأ لوحWلا YZثأت تحت ع�قولاو ةرجاشملاو ةق�اضملاو رمنتلا فاق�إلا ةyجوتسم تافلاخملا لمش® .هنع بوني نم وأ ةسردملا
 فظوم ةلماعم ةءاسÝب ة}ذاOلا تاءاعدالاو ءادتعالاو ملعتلا ةئيÌب لخملا كولسلا ءوسو ةقeلاو ةسردملا تاOلتمم YZمدتو تاردخملا وأ لوحWلا
�Aوناقلا YZغ كولسلاو ،ةسردملا}

B، و ،ماقتنالا ،ف*�ختلا Ð ع اًرمتسم وأ اًطش� اًرطخ لثم� رخآ كولس يأ وأz غاش ةمالس وأ ة^هافرzB ةسردملا. 
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اقفو ما�أ ةثالث �إ موي ةدمل ةسردملا جراخ ةساردلا نع بلاطلا فاق�إ زوج�

Q
 زواجتي ال ث^ح} ة^فاضإ ما�أ ةefع ةدمل ەد�دمت نكم*و ةسردملا دئاقل 

 .ه§�ني نم وأ ةماعلا رفند سرادم سلجم فefم ةقفاوم} اًموي 25
 
A@ لماش قيقحت ءارجÝب ةسردملا وفظوم موق^س ،ةسردملا جراخ بلاطلا فاق�إ لyق 

B و ،فقوملاÓ{ەدض ةهجوملا ةلدألاو مهتلا} بلاطلا غال Ð اهدض، 
 ءا^لوأ عم عامتجا دقعل دعوم د�دحتو ،rZAطروتملا بالطلا zع ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ راطخÓو ،فقوملا نع هتخس� راyخإل بلاطلل ةصرفلا ةحاتÓو
 .فاق�إلا باyسأ ةشقانمل بلاطلا zع ءا^صوألا Ð رومأ
 
A@ اÎAًاح ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ دحأ نك� مل اذإ 

B ف ءانثأ عامتجالاY¢افوقوم بلاطلا لظ� دقف ،ةلوقعم ة^نمز ة
Q

 ةسردملا دوY¢Aس .ةسردملا جراخ اً^مسر 
A@ ام} ،قيلعتلا} êBفشو �qBاتك راطخÝب ÛBولا Ð رمألا �Bو

B سأ كلذyفو ،قيلعتلا باY¢فظوملا وأ ةسردملا دئاق عم عامتجا دقعل دعومو ،قيلعتلا ةrZA 
A@ مهس¤س فاق�إلا ناº اذإ ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ غال}إ اًض�أ مت±س .ة^ساردلا لوصفلا �إ بلاطلا ةدوع لyق rZAنيعملا

B بغاشم" هنوك بلاطلا نالعإ 
 ةصرفلا بلاطلا حنم مت±س .ة^ساردلا لوصفلا �إ اهتدوع Ð هتدوع دنع لخدت ةطخ zع بلاطلا عضو مت±س ،كلذ �إ ةفاضإلا} ."ةداتعم ةفص}
 .ةصصخملا ة^نمزلا ة¢Yفلا ءانثأ فاق�إلا ءانثأ هتاف aBردم لمع يأ ض*�عتل
 
A@ دجاوتلا ةسردملا جراخ فاق�إلل rZAعضاخلا بالطلل حمسGُ ال 

B وأ ةسردملا بعالم @A
B لا ثادحألا¡¢B ف ءانثأ ةسردملا اهاعرتY¢يدؤي دق .فاق�إلا ة 

A@ قحلا} اًض�أ ودارولوك ب^ك ظفتح� .فاق�إلا د�دمت �إ عقوتلا اذه كاهتنا
B و ةماعلا رفند سرادم نمأو ةمالس مسق راطخإ Ð مسق وأ �fرفند ةط 

A@ بلاطلا دجاوت دنع
B ةسردملا ضرأ. 

 
A@ ةسردملا جراخ فاق�إلل ضرعت بلاط يأ نم بلطُ� نأ نكم� ،كلذ �إ ةفاضإلا} 

B تافلاخملا كلت نع غال}إلا ة*�ناثلا ةسردملا ءانثأ تقو يأ 
 اًض�أ ةسردملا دئاق موق^س ،ة*�ناثلا ةلحرملا ءانثأ ةسردملا نع هفاق�إ مت بلاط يأل ةyسÔلا} ،كلذ zع ةوالع .م�دقتلا دنع تاعماجلاو تا^لOلل
 .نورثأتملا بالطلا اهيلإ مدقتي B¢¡لا تا^لOلا �إ �qBاتك حاصفإ نا^ب م�دقتب
 
 .ودارولوك ة�الو نوناق بجوم} بولطم وه امº ،نوناقلا ذافنإ تاطلس �إ )*( ةمالع} ەاندأ ةحضوملا تا�اهتنالا عيمج نع غال}إلا مت±س 

 
 aBردملا فاق�إلا �إ ع�ضخلا ءانثأ qB¡*(ختلا كولسلا ●
 راجشلا ●
 ة}اصع} ةطyترم ةطش�أ} ما^قلا وأ ة}اصع �إ ءامتنالا ●
 )2 ىوتسملا( نيدلا وأ ةقاعإلا وأ ة^سÔجلا ة*�هلا وأ ÔÙBجلا هجوتلا وأ لصألا وأ قرعلا ساسأ zع تاق�اضملا ●
 )عساتلا باyلا( لوؤسم �إ ة^مازلإ ةلاحإ - )2 ىوتسملا( ÔÙBجلا شرحتلا ●
 *ةدِدهُم وأ Ð و ةرطخ Îانع ةزا^ح ●
 *اهعنص تاودأ وأ غبتلا وأ تاردخملا وأ لوحWلا YZثأت تحت ع�قولا وأ ةزا^ح ●
 * ةعونمم تاردخم ةحئار دوجو وأ ةزا^ح ●
 اهل رYqم ةسردملا لخاد زاجتحالا نأ ةسردملا دئاق ررق� ث^ح ىرخألا تافلاخملا ●

 
 ة1نوناقلا تاءارجإلاو لصفلا 
 ة*(يدقتلا ةطلسلا ةسردملا دئاق ىدل .سلجملا ةسا^سل اًقفو اهذ^فنت مت*و ةماعلا رفند سرادم سلجم لyق نم لصفلل عامتسالا تاسلج ءارجإ متي
A@ لصفلا بلطل

B ودارولوك ب^ك. 
 
 ةلئاع راتخت دق .ةسردملا ة^صوتب اًقyسم ةماعلا رفند سرادم سلجم �إ هلصف ة^صوت متي بلاط يأ zع ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ راطخإ مت±س 
A@ اوبغر اذإ مهعم يراشmسا راضحإ ة�ألل زوج� .ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادمل يذ^فنتلا س¤ئرلا �إ لصفلا ةلاحإ وأ فاق�إلا رارق فانئmسا بلاطلا

B 
A@ .كلذ

B نج ةسردملا دئاق لمع^س ،لصفلا تالاح عيمجyًنكمم ل�د} لضفأ داج�إل ةلئاعلا عم بنج �إ ا. 
 
A@ رظنلا 

B ازلإ لصفلا«B {ع ة^لاتلا مئارجلا نم يأل ودارولوك ة�الو نوناق بجومz بملا وحنلاrZA @A
B إ ةفاضإلا} .ةماعلا رفند سرادم سلجم ةسا^س� 

 :نوناقلا ذافنإ تاطلس �إ ة^مازلإ ةلاحإ ة^لاتلا مئارجلا بلطتت ،كلذ
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 ةقeلا ●
 ÔÙBجلا ءادتعالا وأ ة^ناثلا وأ �وألا ةجردلا نم ءادتعا ●
 اهب ح¿م YZغ ة}اقرلل ةعضاخ داوم وأ ة*ودأ ،عيب ة^ن وأ ،عــــ*زوت وأ عيب ●
 :اهنمو ةرطخ ةحلسأ ةزا^ح ●

 ءاوه وأ ض}ان ةكرح ق*(ط نع تافوذقملا عفدل ةممصم ىرخأ ةزهجأ يأ وأ ،تاy±بحلا سدسم وأ طوغضملا ءاوهلا سدسم ○
 طوغضم

 تاصوب )3( ثالث نع هلوط د*¼ي ت}اث لصن وذ rZAكس ○
 )3.5( فصنو تاصوب ثالث نع اهلوط د*¼ي ةرفشª ض}انب لومحم ب^ج rZAكس وأ rZAكس ○
 ة}اصإلا وأ ةافولا قاحلإل اهمادختسا دصقُ� وأ مدختسُ® ،ة^ح YZغ وأ ة^ح تناº ءاوس ،ةدام وأ ةادأ وأ زاهج وأ ¿نع يأ ○

 ةYZطخلا ة�دسجلا
 *يران حالس ○

 
ا^مازلإ ،ةسلج يران حالس ةزا^ح بجوتس® *

Q
 .نوناقلا قيبطت تاطلس �إ ةلاحإلا �إ ةفاضإلا} لصفلاو لصفلل عامتسا ةسلج ،

A@ ةماعلا رفند سرادم عم قيثو لJشª ودارولوك ب^ك لمعت
B لا فقاوملا¡¢B م لصفلا عامتسا ةسلج اهيف نوكت دقYqةسلجو قيقحت ءارجإ دع} .ةر 

 ودارولوك ب^ك نم بلاطلا لصف} ة^صوتلا متت دق ،بالطلا طاyضناو كولس تاءارجÓو ،(JK-R( ةماعلا رفند سرادم ةسا^سل اًقفو ،ةyسانم عامتسا
 .لصفلل عامتسا ةسلجل اً^مسر بلاطلا حشري نأ لyق ءا^صوألا Ð رومألا ءا^لوأ راطخإ مت±سو

 
 ةداتعم ةفصFGH Uبغاشملا بالطلا 

A@ م^لعتلا سلجم ةسا^س
B ةماعلا رفند سرادم: 

 ماعلا لالخ تارم )3( ثالث هنع بوني نم وأ ةسردملا دئاق لyق نم ةساردلا نع هفاق�إ مت يذلا لفطلا وه "ةداتعم ةفص} بغاشملا بلاطلا"
A@ هÌyس® بÚسaB ªاردلا

B بارطضا @A
B اردلا لصفلاaB، عz ةسردملا ضرأ، @A

B كرملاyوأ ،ة^سردملا تا @A
B ة^مسرلا ثادحألا وأ ة^سردملا ةطش�ألا. 

 
A@ ةYqتعملا تا�اهتنالل ةyسÔلا} 

B بلاطلا نالعإ ºرظنلا مت±س ،ةداتعم ةفص} بغاشم @A
B اذإ ام ºيغتلا ناYZ @A

B سانم بلاطلا لودجyًكولسلا ةجلاعمل ا 
 .بغاشملا
 
Yq @Aتعم فاق�إ لJ} اً^باتك ÛBولا Ð رمألا �Bوو بلاطلا راطخإ بج� 

B بلاطلا نالعإ ºوو بلاطلا راطخإ بج� .ةداتعم ةفص} بغاشم�B رمألا Ð 
A@ ىرخأ ةل^سو يأ وأ فتاهلا Yqعو اً^باتك ÛBولا

B ملاYAAم وأ لJو لمع نا�B رمألا Ð ولاÛB بÝبلاطلا" نالع ºلمتحملا لصفلاو "ةداتعم ةفص} بغاشم 
�Aوناقلا ÛBولا Ð رمألا �Bو عيطتسG ةغل} �qBاتWلا راعشإلا اذه م�دقت بج� .بالطلا ءالؤهل

B اهمهف. 
 

 بلاطلا ط4ض
�Aظومل زوج� ،ةنمآ ة^م^لعت ةئ±ب zع ظافحلل

B لخدتلا مادختسا ،ة�الولا نوناق عم قفوتي ام§و مهف^ظوت قاطن نمض ،ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم 
 لثم Yqتعت ال . اهل ةyحاصملا حئاوللاو )JKA( ةماعلا رفند سرادم ةسا^سو ةسا^سلا ەذهل اًقفو بالطلا عم سفنلا طyضو مئالملاو لوقعملا يداملا

 ەذه قبطنت .اهل ةyحاصملا حئاوللاو ةسا^سلا ەذه عم قفتي ام§و ة^ن نسح} اهذ^فنت مت اذإ ة^ند} ة§�قع وأ لافطألل ةلماعم ةءاسإ تاءارجإلا ەذه
A@ ثدحت B¢¡لا ثداوحلا zع ةسا^سلا

B لتممOوأ ةسردملا تا @A
B ردملا مرحلا جراخ طاش� وأ ثدحaB رومألا ءا^لوأ راعشإ مت±س .ةسردملا ەاعرت وأ Ð 

A@ ءا^صوألا
B لخدتلا ةلاح. 

 راعشإلا تاuلطتم
 بلاطلا رومأ ءا^لوأ راطخإ هنع بوني نم وأ ةسردملا ريدم zع بج� ،rZAعم بلاط عم طyضلا مادختسا} لوقعم لامتحا كانه ناº اذإ  .1

ا^باتك
Q

 :�zB ام} بلاطلا ،اyًسانم كلذ ناº اذÓو ،
A@ ام}( طyضلا تاءارجإ  -أ

B لا )دويقلا عاونأ كلذ¡¢B ؛اهمادختسا نكم� 
 و ؛ةكرحلا د^يقت لئاسو اهيف مدختس® دق B¢¡لا ةصاخلا فورظلا -ب
 .rZAكراشملا rZAفظوملا  -ج

 
�Aظوم عم عامتجالا رومألا ءا^لوأ بلط اذإ ،ةصاخلا تاجا^تحالا يوذ بالطلل ةyسÔلا}  .2

B ع بج^ف ،راعشإلا ةشقانمل ةسردملاz ظوم�A
B 

 .عامتجالا دقع نم د�أتلا ةسردملا
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A@ بولطملا راطخإلا عق� دق  .3

B ر*�طت متي ث^ح عامتجالا Ð وأ بلاطلا كولس ةطخ ةعجارم )IEP(. 
 

 بالطلا ش{تفت 

�Aظومل زوج�
B لتمملل ريذحت وأ راعشإ نود ش¤تفت تا^لمع ءارجإ ةسردملاOام}( بالطلل ة^صخشلا تا @A

B الملاو رهظلا بئاقح كلذªاذإ )مزاوللاو س 
ºسأ كانه تناyشالل ةلوقعم باmyەا @A

B لا نأyع ل^لد نع فشك^س ثحz ي بلاطلا نأÔش¤تفت يأ متي نأ بج� .ةسردملا دعاوق وأ نوناق كهت 
A@ لوقعم كش �إ دنmسG نأ بج*و ،ًالوقعم هقاطن نوك� نأ بج*و ،ةسردملا} رخآ لوؤسم روضح} بلاطلل

B {بلاطلا ش¤تفت نمضتي دق .هتياد 
 �Bو غال}إ بج� .ةرا^سلا وأ ةروصقملا Ð ةنازخلا وأ ىرخألا تاقحلملا وأ رهظلا ةyيقح وأ ة^صخشلا ةyيقحلا وأ سªالملا ش¤تفت وأ �Bخشلا ش¤تفتلا
A@ مJحلا اذه بجوم} هش¤تفت مت بلاط يأ zع ÛBولا Ð رمألا

B نكمم تقو برقأ ªشJلوقعم ل. 

 ناº اذإ ام د�دحتل ماع لJشª اهصحفو ،بتاJملاو ،تانازخلا لثم ،ةسردملا تاOلتممل ةسردملا ىوتسم zع ثح} تا^لمع اًض�أ ةسردملا يرجت دق
A@ ةلومحم فتاوه مهيدل بالطلا

B لتمم ەذه .مهنئازخOوأ مهتنازخ نأ} لوقعم عقوت يأ بالطلا ىدل س¤لو ،بالطلا} ةصاخ تس¤لو ،ة^سردم تا 
 .ةسردملا ولوؤسم اهلخد� نل ةصاخ ةقطنم B¬ مهبتكم

 
 يأ ةسردملا وفظوم زجتح^س .راعشإ نود رخآ لفق يأ ةلازإ متmس ؛ةسردملا بتكم Yqع اهؤا�f مت ةسردملل ةع}ات لافقألا عيمج نوكت نأ بج� 

A@و ،ة^نوناق YZغ Îانع يأ كلتم� بلاط يأ وأ ،اهيلغاش وأ Ð و ةسردملا ةمالسل اًد�دهت لثم� هنأ rZAبmي بلاط
B ةسردملا وفظوم موق^س ةلاحلا ەذه 

اض�أ
Q

 نذإ ذخأو ش¤تفتلا )باyسأ( بÚسلا} بلاطلا غال}إ بج� ،اًنكمم كلذ ناº املº .روفلا zع بلاطلا رومأ ءا^لوأو نوناقلا قيبطت تاطلس راطخÝب 
A@ بلاطلا قافخإ Yqتع� .ش¤تفتلا ءارجإل بلاطلا

B وؤسم عم نواعتلا�B لا نورج� نيذلا ةسردملاyس ثحÚيدأت تاءارجإ ذاختال بÌ^ة. 
 
 

 ةصاخلا تاجا@تحالا يوذ بالطلا طا4ضنا
 ة^كولسلا تافلاخملا سفن zع ب�دأتلل نوضرعتي دقو ،مهنارقأ لثم كولسلا YZياعم سفن نع ة^لوؤسملا ةصاخلا تاجا^تحالا ووذ بالطلا لمحتي
A@ لخدت ةطخ يأو ،(IEP( بلاطلل ة�درفلا م^لعتلا ةطخل اًقفو ةصاخلا تاجا^تحالا يوذ بالطلل طاyضنالا نوك� .ەالعأ ةروكذملا

B كولسلا 
)BIP)، ناوقلاو ،504 ةطخوrZA لا اهب لومعملا¡¢B ةصاخلا تاجا^تحالا يوذ بالطلل ة^ئارجإ تانامض رفوت.   

 
A@ ام}( 504 ق*(ف وأ ،بلاطلل ة�درف م^لعت ةطخ نود ة^سارد ما�أ )10( ةefع نع د*¼ت ةدمل ةصاخلا تاجا^تحالا وذ بلاطلا فاق�إ زوج� ال

B كلذ 
 ة^م^لعتلا تانا^بلا )504 وأ IEP( ق*(فلا عجاري ث^ح عامتجا نع ةراyع رهظملا د�دحت ةعجارم .)MDR( رهظملا د�دحت ةعجارم ءارجإل )رمألا �Bو
 وحنلا zع ذفنُت )504 وأ IEP( ةطخ تناº اذإ امو بلاطلا} صاخلا جا^تحالا نع �fاyم لJشª اًجتان كولسلا ناº اذإ ام د�دحتل ةلصلا تاذ
 .بوتكملا

 
A@ ةسردملا ةداق ذخأ� دق

B تعالاyع ةد*(ف فورظ يأ راz ساسأ ºع ةلاح لz اذإ ام د�دحت دنع ،ةدح ºيغت ناYZ راعشإل اًقفو ەؤارجإ مت يذلا ،عضوملا 
A@ م^لعتلا ةرازول ة^ئارجإلا تانامضلا

B سانم ،ودارولوكyًي يذلا ةصاخلا تاجا^تحالا وذ لفطلل اÔب^ك ةسردمل بالطلا كولس دعاوق ةنودم كهت 
 .ودارولوك

 
A@ قحلا} ودارولوك ب^ك ظفتح� 

B ق*(ف اهددح�( ةتقؤم ةل�د} ة^م^لعت ةئ±ب نم بلاط يأ ةلازإ )IEP( اذإ ،اً^سارد اًموي 45 �إ لصت ةدمل )لفطلل ºنا 
 :كلفط

A@ حالس ه�دل وأ ةسردملا �إ )ەاندأ ف*(عتلا رظنا( اًحالس لمح� .1 
B وأ ةسردملا @A

B بم¡A وأ ةسردملا @A
B صاصتخا نمض ة^سردم ةف^ظو 

)CDE( ؛ة*رادإ ةدحو وأ 
 ،)ەاندأ ف*(عتلا رظنا( ،ة}اقرلل ةعضاخ ةدام عيب بلط� وأ عيÌي وأ ،)ەاندأ ف*(عتلا رظنا( ملع نع ة^نوناق YZغ YZقاقع مدختسG وأ ه�دل .2 
A@ دجاوتلا ءانثأ

B وأ ،ةسردملا @A
B بم¡A وأ ،ةسردملا @A

B صاصتخا نمض ة^سردم ةف^ظو )CDE( وأ ؛ة*رادإ ةدحو وأ 
A@ بÚس® .3 

B طخ ة�دسج ة}اصإYZەدجاوت ءانثأ رخآ صخشل )ەاندأ ف*(عتلا رظنا( ة @A
B وأ ةسردملا @A

B بم¡A وأ ةسردملا @A
B ةف^ظو 

 .ة*رادإ ةدحو وأ )CDE( صاصتخا نمض ة^سردم
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 مت±سو رارقلا اذهب كراطخإ مت±سف ،بلاطلا كولس دعاوق ةنودم كاهتنا بÚسª كلفط عضول اYZًيغت لثمت B¢¡لا ةلازإلا ءارجإ ودارولوك ب^ك ررق اذإ 
A@ ة^ئاقولا تاءارجإلا راعشÝب كد*وزت

B رارقلا ذاختا ه^ف مت يذلا مويلا سفن. 

 
 ة%عمتجملا تافوختلاو ةLاعرلا IJدقمل ملظتلا ةسا%س 

 
 ةماعلا ودارولوك ب.ك سرادم ةرادإ سلجم
 ةرادإل س�لو ،ودارولوك ب&ك ةسا&سلاو ماعلا ەاجتالا دMدحت وه )سلجملا( ةماعلا ودارولوك ب&ك سرادم ةرادإ سلجم نم ضرغلا 
 بج" .سلجملا اهنس EFGلا تاسا@سلا ذ@فنت >;ع مهتسردم نورخآلا نوف01ملاو ةسردم ل' ريدم ريد" .�Bوي ساسأ Gع اهسرادم
 .اًقaسم اهنس مت EFGلا تاسا@سلاو ودارولوك ب@^ل G[اسألا ماظنلاو سYسأتلا دقع V;ياعم نمض سلجملا تارارق عيمج ذاختا

 
 سرادم - اهل ةدمتعملا ةهجلا نع ةلصفنم تانا@ك ودارولوك ب@ك سرادم دعت ،ةلقتسملا سرادملا عيمج عم لاحلا وه ام' 
        .هلفكتو لصفلا اذه ة"امح هتارارق بجومn سلجملا mوتlو .ةماعلا رفند

 
wFاvaسالاو حsتفملا لصاوتلا ودارولوك ب@ك ردقت ملظتلا ةسا.س

G بyVz مهن�~و عمتجملا ءاضعأ، nام wz
G دقم كلذ�G ة"اعرلا 

 اهعم لماعتلا متي ال EFGلا تال�شملا حبصت نأ نكم" .ةرادإلا سلجمو ةرادإلاو yVzفظوملاو س�ردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلاو
 ةحضوملا( ودارولوك ب@ك تاءارجإ م@مصت مت .اهبالطل ملعتلا ة@لمعn ةراض ،mGاتلا~و ،ةسردملا عمتجمل ةرمدم �1اaم ل�ش�
 وأ س�ردتلا ةئيه ءاضعأ نم نكمم ىوتسم �zدأ �ع تافالخلل فصنملاو يروفلا لحلا معدل تافالخلا ةslسvل )ەاندأ
 .يرادإلا ىوتسملا

 ەاجت مهتاملظت نع V;بعتلا بالطلاو ة"اعرلا �Gدقمو yVzفظوملاو س�ردتلا ةئيه ءاضعأ نم عقوتُي ف@ك تاءارجإلا ەذه هجوت 
wz ن�lخآلا ءاضعألا

G سا ل�ش� هعم لماعتلاو ضراعتلا ةجلاعم ةرادإلا سلجمو ةرادإلا نم ل' عقوتت .ةسردملا عمتجمvaاwF
G 

nتاaضراعتلا لح متي مل اذإ ،كلذ عمو .ەاندأ تاءارجإلا تاوطخ لقأ عا wz
G دأ�z يرادإلا ىوتسملا وأ س�ردتلا ةئيهل ىوتسم، 

 .ضراعتلا لحل ة@لمع رفوت ەاندأ تاداشرإلا نإف

 :ملظتلا تاءارجإ

 نb£qاUملا -reينعملا عم ةل¢شملا شقان : وألا ةوطخلا

Mنا ملظتملا تفلgUينعملا ەاre- مUاb£قلقلا وأ فقوملا  إ ة. A-
B اعرلا مدقم وأ بلاطلا لشف ةلاحMة A-

B 6دأ دنع ة&لمعلا ءد¦- 
 ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ  إ باهذلا راتخأ وأ ملعملا نأشâ كفواخم6 ريدملا  إ ة£bاUم عجرأ كلذ نم ًالدÇو ،نكمم ىوتسم
-G Aعألا ىوتسملا وذ صخشلا Gعف ،)لاثملا ل&ãس Gع( ريدملا نأشâ قلق نع e+بعتب

B ب ةسا&سلاÈإ ملظتملا ه&جوت ةداع  
-A بسانملا لوألا ىوتسملا

B ة&لمعلا. Mنأ نكم Mوألا لاصتالا اذه ثدح B 7+لا 7+ع وأ فتاهلا 7+ع وأ اً&صخشqو,+¥لإلا د¦-
B 

 .ة£bاUم -reينعملا نم ىوتسم -¦دأ عم ةل¢شملا لحل ة&ن نسح6 ةلواحم كانه تناË املاط

 ملظتلا د&عصت :ة&ناثلا ةوطخلا

-A جردملا �åملا  إ فقوملا د&عصت زوج&ف ،ةعزانتملا فارطألا -reب ة£bاUم ةثداحم دع6 ضرم لح قيقحت متي مل اذإ 
B 

-A ەاندأ لودجلا
B ع نوضغå£أ ةMەالعأ ةثداحملا وأ عامتجالا نم ما. A-

B س ،ة&ناثلا ةوطخلاæملا لوانت�å و ،فقوملاçلهس 
-A ةوطخلا ەذه اهبلطتت è,Bلا ة&فتاهلا ةملا¢ملا وأ عامتجالا متي نأ بجM .عا--+لا لحل ةطخ عضqو ،فارطألا -reب لاصتالا

B 
,éلت نم ماMأ )3( ةثالث نوضغ

B س .ىوكشلا+eملا بقا�å ح ة&لمعلا ەذهè, ط  إ لوصولا وأ لح  إ لصوتلا متيÊqدودسم ق. 

 Mملا عم ةوطخلا ەذه راركت بج�å جردملا A-
B ح ەاندأ لودجلاè, يgUé, سالاgةرادإلا سلجم  إ فانئ. 
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 ةرادإلا سلجمل 7B¦ات¥لا ملظتلا دادعإ :ةثلاثلا ةوطخلا

 ةpÇتكم ىوكش دادعإ è-Bعملا صخشلا Gع بج&ف ،ة&ناثلاو  وألا -reتوطخلا 7+ع ملتسملا درلا نع اً&ضار ملظتملا نكM مل اذإ
-A همادختسا مت يذلا e+خألا �åملا ةدعاسم6 ة&مسر

B ة&ناثلا ةوطخلا. Mع بوتكملا ملظتلا لومش مزلG: 
a(  لا ةسرامملا وأ رارقلا وأ ثداحلا فصوè,B ؛ىوكشلا  إ تدأ 
b( اهتنا مت يذلا دقعلا وأ ءارجإلا وأ ةسا&سلا ،نكمأ اذإìو ه o طنملا ساسألا وأé,

B ؛فواخملل 
c(  لا تاعا--+لا لح تا&ج&تا,+سا فصوè,B جت تمتÊÇتوطخلا 7+ع اهتre- و ؛ة&ناثلاو  وألا 
d(  b£حصتلا ءارجإلا ح&íB بولطملا )ملظتملا ضرغ(. 

 
 ةرادإلا سلجم Kإ .XYاتك ملظت م,دقت :ةعVارلا ةوطخلا 

Mع رمألا ضرع بلط ملظتملل زوجG ةلأسملا لح متي مل اذإ طقف سلجملا âساو ضرم ل¢شgةق6اسلا تاوطخلا عيمج ذفن. 
 عpبسأ لUق ةرادإلا سلجم س�ئر  إ هل&حM مث ،هعجارqو ،�åملا نم 7B¦ات¥لا ملظتلا ريدملا ,éلتæس ،ملظتملا بلط Gع ًءانب
 عاUتا نامضل 7B¦ات¥لا ملظتلا ةعجارم6 ،هنع بوني نم وأ ،س�ئرلا موق&س .ررقملا B اتلا سلجملا عامتجا نم لقألا Gع دحاو
 .ەالعأ ةروكذملا ة&لمعلا

 اذإ ام دMدحتل 7B¦ات¥لا ملظتلا ةعجارم6 هنع بوني نم وأ س�ئرلا موق&سف ،حيحص ل¢شâ  وألا ثالثلا تاوطخلا عاUتا مت اذإ 
Ëنا ðق نم ةعجارملا قحتسUال هنأ ،هنع بوني نم وأ ،س�ئرلا ررق اذإ .لما�لا6 ةرادإلا سلجم ل ðةعجارم قحتس Ëنم ةلما 
-A رارقلا اذه )باUسأ( بòس ح£ñB âå وأ وه موق&سف ،ةرادإلا سلجم

B وأ ،س�ئرلا ذختي مث .ملظتملا  إ زجوم بوتكم نا&ب 
-A اًرارق ،هنع بوني نم

B س .ةمدقملا ةلدألا ءوضæدقت متM7¦اتك نا&ب مB 6ملظتملا  إ رارقلا A-
B مالتسا نم اًموي 30 نوضغ 

 .ملظتلا

 عامتجا لامعأ لودج  إ هتفاضإ بج&ف ،ةرادإلا سلجم لUق نم ملظتلا ةعجارم بوجو هنع بوني نم وأ س�ئرلا ررق اذإ 
-A ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمج  إ 7B¦ات¥لا ملظتلا مMدقت بجB. M اتلا ةرادإلا سلجم

B م تقوUق ركUةرادإلا سلجم عامتجا ل 
-A رظنلا6 ةرادإلا سلجمل حامسلل عاطتسملا ردق6

B انع6 رمألاMال .ة Mدقت زوجMدقت نود سلجملا  إ تاملظتلا مMا&باتك اهم
ó

 .ًالوأ 
-A ةرادإلا سلجم رظني نل

B لا رومألاè,B ت الgفوسف ،لما�لا6 ةرادإلا سلجم  إ ملظتلا لاسرإ مت اذإ .ەذه ملظتلا ة&لمع عب 
-A اpÇًتكم اًدر è-Bعملا صخشلا ,éلتي

B عامتسالا ةسلج نم اًموي 30 نوضغ. 

 504 ةطخ وأ )IEP( ةطخ هMدل اUًلاط نمضتت تناË اذإ ىوكشلا6 ةماعلا رفند سرادم ضوفم راطخÈب ةرادإلا سلجم موق&س 
 .بلاطلا ةمالسâ قلعتت ةل¢شم وأ

-A ةÊqيدقتلا ةطلسلا ةرادإلا سلجمل 
B لا رومألا  إ عامتسالا مدعè,B ت الgەذه ملظتلا ة&لمع عب.  
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 هجاوي يذلا صخشلا
 فالخ

Eعم ثدحتلا دع 
 كIدل يذلا صخشلا

 ... Mإ عجرأ ،هعم فالخ

 ەذV نع اً.ضار نكت مل اذإ
 د.عصتب مقف ،ةج.Yنلا
 ... Mإ ملظتلا

 ەذV نع اً.ضار نكت مل اذإ
 د.عصتب مقف ،ةج.Yنلا
 ... Mإ ملظتلا

 ەذV نع اً.ضار نكت مل اذإ
 د.عصتب مقف ،ةج.Yنلا
 ... Mإ ملظتلا

 ،ريدملا دعاسم ،سردم
�zظوم

G ةسردملا بتكم 
 ب@ك ةرادإ سلجم يذ&فنتلا س�ئرلا G¡"دا ألا سYئرلا ريدملا

 ودارولوك
 ب@ك ةرادإ سلجم       يذ@فنتلا سYئرلا G¡"دا ألا سYئرلا ريدملا

 ودارولوك
 

 ب@ك ةرادإ سلجم       يذ@فنتلا سYئرلا يذ&فنتلا قÊqفلا وضع
 ودارولوك

  

 ب@ك ةرادإ سلجم       يذ@فنتلا سYئرلا
 ودارولوك

   

 
 

 edillon@kippcolorado.org ،نولMد -e+ل :]ة)ئادتبالا تس/إ ثرون ب)ك[ ريدم
 

-¦اف&gس :]ة=دادعالا رفند تس/إ ثرون ب)ك[ ريدم
B نوسلوأ، solson@kippcolorado.org 

 
 jrich@kippcolorado.org ،شqgر ا&لوج :]ةدا)قلل رفند تس/إ ثرون ة)م=دا?أ[ ريدم

 
 dwest@kippcolorado.org ،تسçو 7B¦راد :]ة)ئادتبالا ك)Iب نياش نص ب)ك[ ريدم

 
 araybon@kippcolorado.org ،نوبيار انالا :]ك)ب نياش نص ب)ك ة)م=دا?أ[ ريدم

 
 jsimpson@kippcolorado.org ،نوسòم&س س�ج :]ةNOناثلا ت)ج)لوك رفند ب)ك[ ةسردم ريدم

 
 lpeters@kippcolorado.org ،ز,+يب ا&ل :]ةماعلا ودارولوك ب)ك سرادم[ ،URVيم=دا?ألا URVلوؤسملا QRبك

 
 tamos@kippcolorado.org ،سومأ �Bوت :]ةماعلا ودارولوك ب)ك سرادم[ ،يذ)فنتلا س\ئرلا 

 
 jhawkey@aresmgmt.com ،%)وه %$اج :]ةماعلا ودارولوك ب)ك سرادم[ ،ةرادإلا سلجم س\ئر 

 

 
 ةماعلا تاسا%سلا

 
 ;stجلا شرحتلاو :Z.يمتلا مدع راعشإ تاءارجnو ةساPس :عساتلا مسقلا

 
 سªجلا Gع مئاقلا -e+يمتلا نم ة&لاخ ةنمآ لمعو ة&م&لعت ةئæب e+فوت  إ ةماعلا ودارولوك ب&ك سرادم فدهت :ضرغلا .1

 ەذه عيمجل لداعو عــــbq لح نامض وه تاءارجإلا ەذه نم ضرغلاو .عمتجملا دارفأو -reفظوملاو بالطلل ª«Bجلا شرحتلاو
 .ىوا¢شلا

 
-A امB، 6 ارد&فلا نوناقلاو ودارولوك نوناق بجومª«B 6جلا شرحتلا ودارولوك ب&ك رظحت

B لا تا̄اهتنا كلذUدعت نم عساتلا باMتال 
-e- A+يمتلا ةحفا¢م نوناقو ،1964 ماعل ة&ندملا قوقحلا نوناق نم عباسلا باUلاو ،)"عساتلا باUلا"( 1972 ماعل م&لعتلا نوناق

B 
-A امª«B، 6جلا شرحتلا لا¢شأ عيمج لمش�ل ودارولوك ب&ك رظح دتمM .ودارولوك

B ع مئاقلا كولسلا كلذG جلا ة&طمنلا روصلاªة&س 
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 ةرداصلا ةحقنملا عساتلا باUلا حئاول بجوم6 اهذ&فنت مت è,Bلا تاe+يغتلا ةسا&سلا ەذه نمضتت .اً&سªج -reلوحتملاو ª«Bجلا هجوتلاو
-A ةqراس تحUصأ è,Bلاو ة&كÊqمألا م&لعتلا ةرازو نع

B 14 2020 سطسغأ. 
 

Mةحاتم ةسا&سلا ەذه نوكت نأ بج A-
B ردم مرح ل�ل يرادإلا بتكملا�B و ،ودارولوك ب&¥ل عباتqمت øå£ع اهG ودارولوك ب&ك عقوم 

-¦و,+¥لإلا
B، ةنمضملاو A-

B ردم مرح ل¢6 ةلئاعلاو بلاطلا ل&لد�B، وqع اهيلإ لوصولا نكمG شلا عقومUة&لخادلا ةك. 
 

 سفنب ةلص تاذ نوكت دق è,Bلا ىرخألا ودارولوك ب&ك تاسا&س .ª«Bجلا شرحتلا ةسا&سلا ەذه لوانgت :ةسا1سلا ەذI قاطن .2
 :ñB ةهباشم فقاوم وأ فقاوملا

 عباسلا باUلا بجوم6 ة&ندملا قوقحلا كاهتنا رظح ●
 ملظتلا تاءارجإ ●
-A اهب لومعملا ة&هيجوتلا ئداUملا  ●

B فظوملا ل&لد 
 مهلامه�و لافطألا ةلماعم ةءاسإ نع �Bازلإلا غال6إلا ●
 ة&بالطلا تاقالعلا re- oفظوملا ●
 شرحتلا دض نا&ب  ●
-A شرحتلا ●

B ألا ل&لدbلا تاءارج�و ملظتلاو ةUعساتلا با 
 

-A ةòå£qلا دراوملا مسق عم رواشgلا كلذكو اهب لومعملا ىرخألا تاسا&سلا  إ عpجرلا6 ودارولوك ب&ك قÊqف ءاضعأ حصنُي
B ب&ك 

,éلت نامضل ودارولوك
B Ëة6اجتسال ةلاح ل Ëسانمو ةلماUة. 

 
 :Gع ودارولوك ب&¥ل ÆB&لقإلا عساتلا باUلا قسªم6 لاصتالا نكمM :عساتلا باfلا قسdمV لاصتالا تانا1ب .3

 
 ناروك نoراmY 2022: nمتlس - سطسغأ

krantacurran@emfig.com 
 (303( 947-0236 

 
 نmyzج xyzلوم ل1شvر :2023 ويلوي - رstتrأ
 ةماعلا ودارولوك ب&ك سرادم ،ةòå£qلا دراوملا ريدم

 200 حانج ،سøارول عراش 1390
 80204 ودارولوك ،رفند

720-544-3171, rmoulin@kippcolorado.org 
 

 ب&ك عجشB، Q اتلاÇو .ه6 تملع اذإ الإ ª«Bجلا شرحتلا Gع درلا ودارولوك ب&ك عيطتسQ ال :ودارولوك ب1ك راعشإ  .4
 يأ  إ ª«Bجلا شرحتلا لوح تامولعم وأ ءاعدا يأ نع غال6إلا Gع عمتجملا دارفأو -reفظوملاو بالطلا عيمج ودارولوك
-A فظوم

B ام6 ،ودارولوك ب&ك A-
B م كلذªسé,

B لاUعساتلا با. 
 

-éظوم عيمج م-,+لM :ة1لعفلا ةفرعملا .5
B 1( نع غال6إلا6 ودارولوك ب&ك( جلا شرحتلا6 معازم يأª«B وأ )تامولعم يأ )2 

Ëولس كانه نأ لوقعم ل¢شâ نودقتعM مهلعجت
ó

 دادعÈب اًضMأ مهe+غ وأ بالطلا وأ رومألا ءا&لوأ موقM دق .اً&سªج اًشرحت ل¢شð ا
,éسªم نم يأ  إ تاغالUلا ەذه لثم مMدقت بجM .تاغالUلا

B لاUودارولوك ب&¥ل عساتلا با. 
 

-A وضع وأ فظوم وأ بلاط نع غال6إلل
B ضوتلا ل¢شلا مدختسا ،عمتجملا&íB 1 )ەاندأ(. 

 
,éلت دنع :غالG 6ع ودارولوك ب&ك در .6

B 6جلا شرحتلا6 غالª«B، Mع بجG مªلا قسUع لاصتالا عساتلا باG و روفلاüل¢ش 
bىوكشلا مدقم6 ي. Mع بجG مªلا قسUأ( عساتلا با( بادتلا رفاوت ةشقانم+e ؛ةمعادلا )رظنلا )ب A-

B تاءارجإلل بلط يأ 
 ة&مسر ىوكش مدقM ىوكشلا مدقم ناË اذإ امع رظنلا ضغ6 ةحاتم ةمعادلا تاءارجإلا نأ6 ىوكشلا مدقم غال6إ )ج( ،ةمعادلا
 قسªم Gع ،ة&مسر ىوكش مMدقت مت دق ناË اذإ امع رظنلا ضغ6 .تدجو نإ ،ة&مسر ىوكش مMدقت ة&لمع ح£b )د( و ؛ال مأ
 رظنا( ª«Bجلا شرحتلا نع غال6إلل )عساتلا باUلا( ودارولوك ب&ك بqو عقوم Gع دوجوملا جذومنلا لام̄إ عساتلا باUلا
-A تاوطخلا ەذه عساتلا باUلا قسªم لم¢M نأ بجM .)1 ل¢شلا

B س زواجتي ال ام6 اً&لمع نكمم تقو برقأUأ ةعMقت ماpqة&م 
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 .ª«Bجلا شرحتلا غالUل اهمالتسا وأ همالتسا دع6
 

 Gع ظافحلا وأ ةداعتسال ةممصم ة&باقع e+غو ة&ãيدأت e+غ ةMدرف تامدخ ñB ةمعادلا e+بادتلا :ةمعادلا تاءارجإلا .6.1
-A ام6( ة&م&لعتلا ودارولوك ب&ك ةطشøأو جمارب  إ يواسgملا ÿBدملا لوصو

B اًئبع رخآلا فرطلا ل&محت نود ،)ف&ظوتلا كلذ 
 مMدقت ،"حلا ال لاثملا ل&ãس Gع ،ةمعادلا e+بادتلا لمشQ دق .ةفل¢ت نود6 اهمMدقت متqو ،)ه&لع ÿدملا يأ( لوقعم e+غ
 وحنلا Gع ،ة&حلاصتلا ةلادعلا ةطشøأ وأ ،فا£bإلاو ،ةUقارملاو ،è-Bمزلا لودجلا e+يغتو ،لصفلا لMدعتو ،ه&جوتلاو ،ةروشملا
 .اUًسانم عساتلا باUلا قسªم ەاري يذلا

 
A-
B سانملا تاقوألاUة، Mنأ بج Mم مدقªلا قسUبادت عساتلا با+e دملا نم ل�ل ةمعادÿB دملاوÿ ه&لع. Mنأ بج Mم مدقªقس 
-A روكذم وه امË ىوكشلا مدقمل ةمعاد e+بادت عساتلا باUلا

B ةق6اسلا ةرقفلا. Mنأ بج Mم مدقªلا قسUبادت عساتلا با+e ةمعاد 
-A ه&لع ÿدملل

B س زواجتي ال ام6 اً&لمع نكمم تقو برقأUأ ةعMقت ماpqدملا راطخإ دع6 ة&مÿ دقتب ه&لعMة&مسر ىوكش م. 
 

 رخآلا ةمعادلا تاءارجإلا راشgسم وأ عساتلا باUلا قسªم لظM نأ بجqو ،تقولا رورم6 فرط ل�ل ةمعادلا e+بادتلا e+غتت دق
 .B#¦اهنلا رارقلا ,èح ةلاعف ةمعاد e+بادت e+فوت عساتلا باUلا قسªم نمضM نأ بجM .اهلم¯أ6 ة&لمعلا لاوط فارطألل اUًيجتسم

 
�z قافخإلا .6.2

 قسªم Gع بجM ،ة&مسر ىوكش وأ رÊqقت Gع اًدر ةمعاد e+بادت مMدقت متي مل اذإ :ةمعاد تاءارجإ م,دقت .
الوقعم لشفلا اذه نوك بòس ل&صفتلا6 قثوي نأ عساتلا باUلا

ً
 A-

B فورظلا لظ. 
 
 

-A ام6( صخش يأل زوجM :ة1مسرلا ىوكشلا .7
B تشملا كلذ$B( جلا شرحتلا نع غال6إلاª«B ملªلا قسUعساتلا با A-

B تقو يأ. 
Mدقت نكمMقتلا مÊq7+لا 7+ع وأ اً&صخش رqو,+¥لإلا د¦-

B و,+¥لإلا لاصتالا لا¢شأ نم رخآ ل¢ش يأ وأ¦-
B 7+لا وأqيأ6 وأ فتاهلا وأ د 

 اذإ( موعزملا كاهتنالا نع -reلوؤسملا صاخشألا ءامسأ ؛موعزملا كاهتنالا ةع&بط رÊqقتلا نمضتي نأ بجM .ىرخأ ةلاعف ةل&سو
Ëةفورعم تنا(ةلص تاذ ىرخأ ة&ساسأ تامولعم يأو ؛. Mىوكشلا مدقمل زوج )و وأ B رمألا o ولا&B، اذإ Ëسانم كلذ ناUًوأ )ا 
-A .لسارم ثلاث فرطل كلذ زوجM الو ،ىوكش Gع عيقوتلا عساتلا باUلا قسªم

B دقت تقوMىوكشلا م، Mنأ بج Mمدقم نوك 
Ëراشم ىوكشلا

ó
-A ةكراشملا لواحM وأ ا

B أ وأ جمانربøام6( ة&م&لعتلا ةسردملا ةطش A-
B دقت دنع .)ف&ظوتلا كلذMىوكش م 

 ÿدملاو ÿBدملا نم ل�ل )لعفلا6 اهe+فوت وأ اهمMدقت متي مل اذإ( ةمعاد e+بادت مMدقت عساتلا باUلا قسªم Gع بجM ،ة&مسر
-A دوجوملا جذومنلا لام̄إ ىوا¢شلا �Bدقم نم بلطُ&س .ه&لع

B ال .ةسا&سلا ەذه نم 2 ل¢شلا Mق نم جذومنلا اذه ءلم مزلUل 
 .ىوكش مMدقتل B$تشملا

 
 لUق نم بلاطل ةموعزم تاقMاضم6 قلعتت ال ىوكشلا )ب( و ،ة&مسر ىوكش مMدقت مت )أ( اذإ طقفو اذإ .ÆBسر e+غ رارق 7.1

 ةلادعلا تاءارجإ لثم ،ة&مسرلا e+غ تاعا--+لا لحل لMد6 ل¢ش Gع اً&باتك اًعوط قافتالا -reفرطلل زوجM ،ةسردملا6 فظوم
-A ة&لمعلا ەذه نم باحسøالا فارطألل زوجM .م&كحتلا وأ قئاقحلا B)قت وأ ةطاسولا وأ ة&حلاصتلا

B ق تقو يأUةقفاوملا ل 
 Gع( ÆBسرلا قيقحتلا لحم لحM نأ هنأش نم ÆBسر e+غ لح لمشè,B Qلا تاقافتالا بلطتت .ةددحم ة&لمع Gع ة&بات¥لا

 لح مادختسال 7B¦اتك قافتال فارطألا عيمج عيقوت درجم6 .عساتلا باUلا قسªم نم ةقفاوم )مزلملا م&كحتلا ،لاثملا ل&ãس
 مدع عساتلا باUلا قسªمل زوجM .اهطو£âå ةمزلم ة&قافتالا ەذه حبصت ،عساتلا باUلا قسªم نم ضا,+عا نود ،عا--+لل لMد6
-A ام6 ،ىوا¢شلا ضعUل عا--+لل لMد6 لح مادختسا Gع ةقفاوملا

B ع كلذG سã&جلا فنعلا ىوا¢ش "حلا ال لاثملا لª«B، وأ 
-A ام6 ،ةنيعم تا&قافتا Gع ةقفاوملا ضفر

B ع كلذG سã&لا كلت "حلا ال لاثملا لè,B ع يوتحتG b£تاما-,+لالا6 هلقثُم طو، 
-)ملاو

B اًمدق A-
B سرلا قيقحتلاÆB. غ لحل ةلواحم تمت اذإ+e سرÆB ع( تلشفوG سã&مل ة&حلاصت ةلادع ة&لمع ،لاثملا ل 

 .ÆBسرلا قيقحتلا  إ ةلأسملا دوعت دقف ،)لومأملا لحلا  إ لصت
 

 ةزاجإ  إ -reفظوملا نم ه&لع ÿدملا ةلاحإ ودارولوك ب&¥ل زوجM :ةمالسلا ططخ - ئراطلا داع�fسالا - ةoرادإلا ةزاجإلا 7.2
-A قيقحتلا ءانثأ ةqرادإ

B سا6 ودارولوك ب&ك موقت دق .اهلحو تاءاعدالاgUدملا داعÿ اذإ ه&لع Ëلاح بلاط نا Ëرو-( داع6إلا ناqًا 
-A دوجوملا بلاطلا داعgUسا عضخM .ةمالسلا وأ ةMدسجلا ةحصلل £bاUم دMدهت نم رخآ صخش يأ وأ بلاطلا ةMامحل

B ةطخ 
)IEP لطتمل لاثتمالل )504 مسقلا وأUةداعإ نوناق نم 504 مسقلا وأ ةصاخلا تاجا&تحالا يوذ دارفألا م&لعت نوناق تا 
-A ه&لع ÿدملاو ÿBدلا لظ اذإ .ءاضتقالا بسح ،ل&هأتلا

B ەدع6 وأ قيقحتلا تحت ةسردملا، Mع بجG مªلا قسUعساتلا با 
-A عو£åلا6 ه&لعف ،كلذك رمألا ناË اذ�و ،نامأ ةطخ عضو نسحتسملا نم ناË اذإ ام دMدحت

B إ ة&لمعøة&باتك نامأ ةطخ ءاش. 
Mإ مدع رارق قيثوت بجøاً&باتك نامأ ةطخ ءاش. 
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-A :تاUثإلا ءبع - ةءا7+لا ضا,+فا 7.3
B 6ادMقيقحت يأ ة، Mُدملا نأ ض,+فÿ غ ه&لع+e جلا شرحتلا نع لوؤسمª«B. ثإلا ءبعUتا 

 كاهتنالا تاUثإ ،يأ ؛همدع نم الامتحا *+ìأ وه ª«Bجلا شرحتلا Gع ضورفملا رظحلا كاهتنا نأ وه ضا,+فالا Gع بلغتلل
 .ةفصنم ةقÊqطÇو ما,+حا6 ه&لع ÿدملاو ÿBدملا نم لË ةلماعم بجM ،قيقحت لË لالخ .ةلدألا ناحجر 7+ع

 
-A ةدراولا تاءاعدالا نأ عساتلا باUلا بجوم6 ققحملا ررق اذإ :طاfضنالاV قلعتملا - لجاعلا ىوكشلا در 7.4

B ة&مسرلا ىوكشلا 
 مل كولسلا نأ  إ e+شQ اهنأ وأ ،)ةسا&سلا ەذهب ةصاخلا تاروظحملا نم اهe+غ وأ( ª«Bجلا شرحتلا فÊqعت عم قفاوتت ال
Mثدح A-

B وأ جمانرب øلعتلا ودارولوك ب&ك طاش&ÆB، ع بج&فG ب رظنلا ققحملاÈMع ثداحلا  إ زاجG اًقفو هلح مت هنأ 
-A لمعلا +نأ وأ ودارولوك ب&ك نم ه&لع ÿدملا بحسøا اذإ .ةمدقملا ة&لصألا ىوكشلل

B تشملا بلط اذإ وأ ،ةسردملا$B 
 ققحملل زوجM ،ةUسانملا ةلدألا Gع ًءانب رارق ذاختا6 حمسð قيقحت ءارجإ ىرخأ ةددحم فورظ تعنم وأ ،ىوكشلا بحس
 بسانم لصفنم íB&حصت وأ è7Bيدأت ءارجإ يأ ذاختا ودارولوك ب&¥ل زوجM ،اذه ىوكشلا در نع رظنلا ضغ6 .ىوكشلا ضفر

 .اهب ةصاخلا ف&ظوتلا تاسراممو تاسا&س بجوم6 وأ اهب ةصاخلا بالطلا كولس دعاوق ةنودم بجوم6 ه&لع ÿدملا دض
 تاءارجإلا ةMامح تاءارجإ عم قفاوتت ة&لمع ودارولوك ب&ك تعUتا اذإ الإ لصفنملا ءارجإلا اذه لثم ذاختا زوجM ال ،كلذ عمو
-A ه&لع ÿدملل ةحونمملا ة&نوناقلا

B ةسا&سلا ەذه. 
 

-A قيقحتلا ققحملا Gع :ماعلا أدfملا - قيقحتلا 7.5
B Ëإ اهتلاحإ متي ال ة&مسر ىوكش ل  Qسpqغ ة+e اهضفر متي الو ة&مسر 

-A ام6 ،ةحاتملا ةلدألا عيمج م&يقت قيقحتلا لمشð .زاجÈMب
B لاو ،ةلصلا تاذ قئاثولا ةعجارمو ،دوهشلا تال6اقم كلذgعم رواش 

 .ةجاحلا بسح نÊqخآلا -reفظوملا
 

 وأ ،دصق نع ة6ذاË تادافإ ةMأ6 ءالدإلا دوهشلا عيمجو مهيلع ÿدملاو -reعدملا Gع رظحM :ةVذاEلا ةلدألا م,دقت رظحُ, 7.6
-A ،ة6ذاË اهنأ فرعMُ ىرخأ ةلدأ مMدقت

B يدأت تاءارجإ ودارولوك ب&ك ذختت دق .قيقحت يأã&صخش يأ دض ة Mد B بã&تانا 
Ëوأ ة6ذا Mةلدأ مدق Ëب تاضقانتلا .ىرخأ ة6ذاre- قتو ةلدألاÊqدحت وأ قيقحتلا رMي ال ة&لوؤسملا د,Uةلدأ مادختسا6 ملعلا ت 
Ëدأتلا .ة6ذاMدقتل بMةلدأ م Ëال دمع نع ة6ذا Mاًماقتنا 7+تع Ëةسا&سلا ەذه ەرظحت ام. 

 
 ،ة&مسرلا ىوكشلا معازم )1( نمضتي ه&لع ÿدملاو ÿBدملا  إ اً&باتك اًراعشإ ققحملا مدق&س :ة1مسر ىوكش� .XYاتك راعشإ 7.7

-A ام6 ،ة&لمعلا ەذه )2( و
B غ لحل ةصرف يأ كلذ+e سرÆB. Mراعشإلا نمضتي نأ بج: 

 
a( ل&صافت Ëدملل حامسلل ة&فاÿ ب ه&لعÈراتو ،موعزملا كولسلل اًفصو كلذ نمضتي .درلا دادعqءامسأو ،كولسلا نا¢مو خــــ 

 .تدجو نإ ،ىرخألا ة&نعملا فارطألاو ىوكشلا مدقم
b( نا&ب Mدملا نأ ض,+فÿ غ ه&لع+e سو كولسلا نع لوؤسمæدحت متMة&لوؤسملا كلت د A-

B اهنMة&لمعلا ة. 
c( دملا قوقح6 راعشإÿB دملاوÿ ه&لع A-

B ع لوصحلاG سم وأ ٍماحمgغ راش+e احم�B. 
d( دملا قح6 نا&بÿB دملاوÿ ه&لع A-

B ل&لد يأ ةعجارمو صحف. 
e( دقت رظح نا&بMةلدأ م Ëة6ذا. 

 
  إ ة&فاضإلا تاءاعدالا ەذه لثم7B 6¦اتك راعشإ مMدقتب ققحملا موق&سف ،قيقحتلا بلطتت ة&فاضإ تاءاعدا ترهظ اذإ
-íB 3 A&ضوتلا ل¢شلا وه ةرقفلا ەذه بجوم6 بولطملا راعشإلا ل¢ش .ه&لع ÿدملاو ÿBدملا

B ةسا&سلا ەذه. 
 

 متي مل ام( قباسلا ª«Bجلا كولسلا وأ ة&سªجلا ةع--+لا Gع ةلدألاو نوناقلا اهب عتمتي è,Bلا ةلدألا :ةلص تاذ myغو ةصاخ ةلدأ 7.8
نوناق اهب ف,+عملا ةقفاوملا تاUثإل وأ موعزملا كولسلا بكترا دق ه&لع ÿدملا e+غ رخآ اًصخش نأ تاUثإل اهضرع

ً
 تس�ل )ا

-A ةلص تاذ الو ةلوبقم
B ة&لمعلا ەذه. 

 
 ب&ك د&قت نل .ققحملل ىرخألا ةلدألاو دوهشلا مMدقتل ةلوقعم ةصرف ه&لع ÿدملاو ÿBدملل حاتgس :ةلدألل .Kوألا عمجلا 7.9

 دودحلا -reفرطلا نم يأ تاشقانم زواجتت مل ام ،تاءاعدالا ةشقانم وأ ةلدألا عمج Gع -reفرطلا نم يأ ةردق ودارولوك
-A ل&لدلا اذه مMدقت بجM .ة&نوناقلا

B 7¦ات¥لا راعشإلا مالتسا نم اًموي 21 نوضغB 6ة&مسرلا ىوكشلا. Mعم ققحملا عمتج Ëل 
 .هنم ضرغلاو هنا¢مو هتقوو عامتجالا خــــqرات نم لقألا Gع ةعاس 24 لUق اً&باتك اًراعشإ فرطلا كلذ B/عqو فرط

 
-A فانئgسالا مMدقت زوجM :باfسألاو عاد,إلا - فانئ�سالا .8

B أ ةسمخ نوضغMقت ماpqدحت راعشإ نم ة&مMوأ ة&لوؤسملا د 
 يأو ،هفانئgسا مت يذلا ىوكشلا در وأ رارقلاو ،فانئgسالا مدق يذلا فرطلا دMدحت  إ طقف راعشإلا جاتحM .يروفلا ضفرلا
-A ةروكذملا ةثالثلا باUسألا نم

B ب( و )أ( ،ةرقفلا ەذه( و o وأ )ج(، سgساسألا ل¢ش )سالل )سسألاgفارطألا راتخت دق .فانئ 
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-A مدقملا فانئgسالا راعشإل يرا&تخا جذومن مادختسا
B ضوتلا ل¢شلا&íB 6. Mدقت بجMسالا مg0ناص  إ فانئB رارقلا 

 .)"رارقلا عانص" مساMGB 6 ام&ف مهيلإ راشð( عساتلا باUلا نم -reيئاهنلا
 

 :ة&لاتلا باUسألا نم *+ìأ وأ دحاول الإ فانئgسالا6 حمسðُ نل
 ؛ةلأسملا ةج&gن Gع ة&ئارجإ ةفلاخم ترثأ )أ(
-A حاتملا e+غ دMدجلا ل&لدلا رثؤي دق )ب(

B دحت تقوMب ىوكشلا در وأ ة&لوؤسملا دÈع ةلجاع تاءارجG نg&وأ ؛ةلأسملا ةج 
-A براضت رارقلا 0Bناص وأ ققحملا ىدل ناË )ج(

B وأ ،حلاصملا Ëحتم نا+e-ًوأ ،فرط دض ا Ëحتم نا+e-ًعدملا عيمج دض اre- عيمج وأ 
 .مهيلع ÿدملا

 
,éلت دنع ،رارقلا 0Bناص Gع بجM :فانئgسالا ة&لمع 8.1

B سالا راعشإgدقت ،فانئMفرطلا ال�ل راعشإ مre- )وأ، A-
B سا ةلاحgدر فانئ 

نا&ب مMدقتل ة&مpqقت ماMأ ةسمخ فرط ل�ل نأو همMدقت مت دق فانئgسالا نأ6 )ىوكشلا مدقم  إ ،لجاعلا ىوكشلا
ً

 اً&باتك ا
-A راعشإلا اذه نم جذومن e+فوت متي .اهيف نعطM وأ ةج&gنلا معدM اًزجوم

B ضوتلا ل¢شلا&íB 7. عG 0ناصB أ رارقلاMلا اضå£عو 
A-
B Qسالا ةنجل ل&كشgفانئ. Mوزت بجqسالا ةنجل دgب فانئªسالا راعشإ نم خسgو ،فانئÇ&لا فارطألا تاناè,B معدت وأ نعطت 
 يأل زوجM .ة&لوؤسملا دMدحتو قيقحتلا رÊqقت وأ لجاعلا ضفرلا امإ ،ءاضتقالا بسحو ،ة&مسرلا ىوكشلاو ،فنأتسملا رارقلا
-A .اهيف نعطM وأ ةج&gنلا معدM يذلا هنا&ãب ة&لمعلا ءانثأ اهجاتنإ مت ىرخأ تادنgسم قافرإ -reفرطلا نم

B اًموي 21 نوضغ 
,éلت نم اً&مpqقت

B لطملا تامولعملا عيمجpÇة، Mع بجG سالا ةنجلgدقت فانئMبوتكم رارق م Mسالا فصgساسألاو فانئ 
,éطنملا

B ؛اهرارقل Mاهرارق مدقت نأ بج A-
B اذإ .فارطألا  إ دحاو تقو Ëسالا ةنجل تناgلا6 ةمسقنم فانئgيواس âنأش 

 .ة&لوؤسملا دMدحت وأ لجاعلا ىوكشلا در د&يأت بج&ف ،فانئgسالل ةح&حصلا ةج&gنلا
 

 وأ دحاو ضرف ودارولوك ب&¥ل زوجM ، سªجلا ساسأ Gع -e+يمتلا وأ ª«Bجلا شرحتلل B$تشملا ضرعت رÊqقت دنع :تاجالعلا .9
 :ة&لاتلا تاءارجإلا نم *+ìأ

 
 ودارولوك ب&ك ةطشøأو جمانرب  إ ÿBدملا لوصو Gع ظافحلا وأ ةداعتسا اهنأش نم ىوكشلا مدقمل فاصتنا لUس يأ مMدقت )أ(

-A ام6( ة&م&لعتلا
B دق .)ف&ظوتلا كلذ Qبادتلل ةهباشملا تاءارجإلا وأ ةمعادلا تاءارجإلا ەذه لمش+e لا ةمعادلاè,B ع يوتحتG 

 .اqًرو-( ةسردملا ەارت امUسح ةbq فاصتنالا لUس لظت دق .ه&لع ÿدملا ەاجت è7Bيدأت "نع
-A ام6 ،ه&لع ÿدملا بلاطلا Gع ة&ãيدأت تاpÇقع يأ ضرف )ب(

B ة&مازلإلا ةكراشملا كلذ A-
B سالا تامدخgتازا&تمالا ءاغلإ ؛ةراش 

-A ام6( ة&سردملا e+غ
B ع كلذG سã&لا ،"حلا ال لاثملا لÊqيغت ؛لاصتالا مدع رماوأ ؛)ةضا+eإلا ،لودجلا تاMلصفلا وأ فاق 

 .هفالخ6 نوناقلا ه6 حمسð يذلا وحنلا Gع نا¢ملا e+يغت وأ ؛لpqطلا وأ e+صقلا ىدملا Gع
-A ام6 ،ه&لع ÿدملا فظوملا Gع ة&ãيدأت تاpÇقع يأ ضرف )ج(

B ة&مازلإلا ةكراشملا كلذ A-
B سالا تامدخgمدع رماوأ ؛ةراش 

 .لمعلا ءاهنإ وأ ؛رجأ نود6 فاقMإلا ،بادتنالا ةداعإ ؛لاصتالا
 
 

 فانئgسالا ةنجل وأ رارقلا عانص وأ ققحملا وأ عساتلا باUلا قسªمل زوجM :ل1لدلا م,دقت ضفر تالالدتسا - ة1نمزلا دودحلا .10
-A .ضورعم ه&جو بòسل è-Bمز دح يأ دMدمت è-Bعملا ودارولوك ب&ك فظوم وأ

B س ،لاوحألا عيمجgودارولوك ب&ك 0س 
-A رخآ لح وأ ة&لوؤسملا دMدحت  إ لوصولل

B لت نم اًموي 120 نوضغé,
B جلا شرحتلا معازم6 اًراعشإ ودارولوك ب&كª«B وأ 

-A رارقلا وعناص وأ ققحملا رظني دق .سªجلا ساسأ Gع -e+يمتلا
B ازمMلت اé,

B قتÊqزاوم نوناق ذافنإ ةئيه نع رqرخآ قيقحت وأ ة 
A-
B دحتMمزلا لودجلا دè-B ألøدحت وأ قيقحتلا ةطشMال ن¥لو ة&لوؤسملا د Mخأت مهل زوج+e نود مالتسالا اذه نامض ة&لمع 
 ÿBدملا لشف وأ ضفر نم ةسìاعم ة&عقاو تاجاتنgسا صالختسا6 ،ةرو-"لا6 س�ل ن¥لو ،رارقلا عناصو ققحملل حمسðُ .عاد
 .ةpÇلطم ىرخأ ةلدأ مMدقت وأ ةل6اقم ءارجإل ه&لع ÿدملا وأ

 
غال6 اومدق نيذلا صاخشألا تاpqه نع نالعإلا زوجM ال :ةåqلا .11

ً
 يأو ،ه&لع ÿدملاو ،ÿBدملاو ،ª«Bجلا كولسلا ءوس نع ا

-A ه&لع صوصنم وه ام ءانثgسا6 دهاش يأو ،ةمÊqج ه6ا¢ترا نع غال6إلا مت صخش
B ة&م&لعتلا قوقحلاو ة&صوصخلا نوناق 

 وأ ÆBسر قيقحت يأ ءارجإل ةجاحلا بسح وأ ،نوناقلا بجوم6 كلذ فالخ6 ه&لع صوصنملا وحنلا Gع ،(FERPA( ةbألل
-re- Aكراشملا نÊqخآلل صاخشألا ءالؤه نع فش¥لا م¢حلا اذه عنمM ال .B#¦اضق ءارجإ

B لا ة&لمعUعساتلا با، Ëحضوم وه ام A-
B 

 .ةسا&سلا ەذه
 

 دق درفلا اذه نأل درف يأ دض -e+يمتلا وأ ەارìإ وأ دMدهت وأ فpqخت صخش يأ الو ودارولوك ب&¥ل زوجM ال :عــــoو�mلاو ماقتنالا  .12
قوقح سرام

ً
 نم ماقتنالا ىواعد مMدقت نكمM .ه&ف ةكراشملا ضفر وأ ه&ف كراش وأ ةسا&سلا ەذه بجوم6 ءارجإ يأ بجوم6 ا
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 .ةسا&سلا ەذه وأ ودارولوك ب&¥ل ةماعلا ملظتلا ةسا&س بجوم6 ماقتنالا ÿBدM يذلا صخشلا لUق
 

-A ام6 ،ةسا&سلا ەذه بجوم6 اهؤاشøإ مت è,Bلا تالجسلا عيمج6 ظافتحالا بجM :تالجسلاV ظافتحالا .13
B ع كلذG سã&ل 

 ةمعادلا e+بادتلاو ة&ãيدأتلا تالجسلاو ة&مسرلا e+غ ةpqسgلا تالجسو قيقحتلا تالجسو بqردتلا داوم ،"حلا ال لاثملا
 .تاونس عبس ةدمل نوعطلاو فاصتنالا لUسو تارارقلاو

 
 ل&ãس Gع ،لمشð عساتلا باUلا Gع اً&ساسأ اqUًردت اهترادإ سلجمو ودارولوك ب&ك قÊqف ءاضعأ عيمج ,éلتي نأ بجM :ن�oمت .14

-éظوم ما-,+لاو )ەاندأ رظنا( ª«Bجلا شرحتلا فÊqعت ،"حلا ال لاثملا
B لوؤسملاو ةسردملاre- 6جلا شرحتلا نع غال6إلاª«B 

 رارق سرامم وأ ققحم وأ عساتلا باUلا بجوم6 قسªمË لمعM صخش يأ نوكM نأ بجM .عساتلا باUلا قسªم  إ ه6 هgUشملا
-A وضع وأ رارق عناص وأ ÆBسر e+غ

B سالا ةنجلgلت دق فانئé, ردتqUًسانم اًمدقتم اUًع اG لاUع - عساتلا باG دحتلا هجوMد، 
-A ،دويق نودو ءاضتقالا بسح

B لا رومألا عيمجè,B اهلوانت مت A-
B ردتلاqاسألا ب�B عG لاUتاق&قحتلا ءارج�و ،عساتلا با، 

 ة-e+مملا ةلدألا دMدحتو ،نوعطلا ءارج�و ،ة&لوؤسملا دMدحت تارارق دادع�و ،قيقحتلا رqراقت دادع�و ،ÆBسرلا e+غ لحلا قرطو
-A ام6( ةلصلا تاذ e+غ وأ

B جلا كولسلا ةلدأ ةجلاعم كلذª«B مادختسا بنجتو ،قبسملا م¢حلا بنجتو ،دا&حلاو ،)قباسلا 
 .ة&سªجلا ة&طمنلا بلاوقلا

 
-A ودارولوك ب&ك ركذت نأ بجM :ةماعلا تاراعشإلاو ��dلا .15

B فلا ءاضعأو بالطلا ل&لدÊqتو ،قªå£ âع زرا6 ل¢شG ع اهعقومG 
 :بpqلا

 
-é&ظولا Æسملا وأ مسالا )أ(

B 7+لا ناونعو بتكملا ناونعوqو,+¥لإلا د¦-
B مل فتاهلا مقروªسé,

B لاU؛عساتلا با 
,éسªم رفاوت )ب(

B لاUلتل عساتلا باé,
B قتÊqر A-

B جلا شرحتلا نع تقو يأª«B )ق نم ءاوسU؛)ال مأ ة&حضلا هنأ موعزملا صخشلا ل 
-A سªجلا ساسأ Gع -e+يمتلا مدع6 ودارولوك ب&ك ةسا&سâ نا&ب )ج(

B لعت جمانرب يأ&ÆB وأ øوأ ەريدت طاش A-
B يذلاو ،ف&ظوتلا 

 ؛ª«Bجلا شرحتلا رظح نمضتي
,éلتل تاءارجإ رفوتو رظحت è,Bلا ةلصلا تاذ ودارولوك ب&ك تاسا&سو ەذه عساتلا باUلا ةسا&س  إ ط6ار وأ ةخسø )د(

B ةجلاعمو 
 .سªجلا ساسأ Gع -e+يمتلا6 ةقلعتملا ىوا¢شلا

 .ەالعأ "بqردتلا" ةرقفل لاثتمالل ودارولوك ب&ك اهمدختسè,B Qلا بqردتلا داوم  إ ط6ار وأ نم ةخسø )ه(
 

-A دري مل :ف1ظوتلا ةسا1سو كولسلا دعاوقل لصاوتملا قيبطتلا .16
B ام ةسا&سلا ەذه Mكولس دعاوقل يداعلا قيبطتلا عنم 

-A بالطلا
B ع ف&ظوتلا تاسا&س وأ ودارولوك ب&كG اضق وأ لئاسمMغ ىرخأ ا+e جلا شرحتلاª«B، âå£كلذ متي الأ ط 

-A روظحم وه ام�B، Ëاقتنا بولسأ6
B ضولا ضرغل .ەالعأ ةرقفلاpح، Qاضقلاو رومألا لمشMجلا شرحتلا فالخ6 اª«B ءوس 

 ةج&gنك ًالوأ اهنع فش¥لا متي è,Bلا رومألا وأ كولسلا ءوس لا¢شأ نم رخآ ل¢ش هن¥لو ª«Bج شرحت هنأ معزُي يذلا كولسلا
 .ةسا&سلا ەذه بجوم6 تاءارجإلل

 
 ەاري امUسح رخآل تقو نم ةUسانملا تاe+يغتلا يرجqو ةسا&سلا ەذه ودارولوك ب&ك ةرادإ سلجم عجاe+س :ةسا1سلا ةعجارم .17

-A ام6 ،اqًرو-(
B ع كلذG سã&اذإ ام ،"حلا ال لاثملا ل Ëلا ةحئال تناUم عساتلا باªةروش A-

B )85 Fed. Reg. 
 بجوم6 - اً&ئزج وأ اً&لË - ة&نوناق e+غ اهراUتعا وأ اهلادgUسا وأ اهؤاغلإ وأ اهلMدعت مت )2020 ويام 19( خــــqراتب )30572

 .ةصتخم ةم¢حم لUق نم فانئgسالل ل6اق e+غو B#¦اهن م¢ح
 

 :هفالخ قا&سلا بلطتي مل ام :تاف�oعتلا .18
 ءاضعأ نم وضع يأل زوجM ال .ةسا&سلا ەذه بجوم6 فانئgسا عامسل -reنيعملا صاخشألا وأ صخشلا è-Bعت فانئgسالا ةنجل )أ(

-A كراشð نأ فانئgسالا ةنجل
B ىوكشلا Ëدمÿ وأ اًدهاش وأ ه&لع Mحتم نوك+e-ًط6 اÊqسالا ةنجل مضت دق .ىرخأ ةقgفانئ 

-A تpqصتلا قح هل س�ل اًراشgسم
B سالا  إ عامتسالاgدق يذلاو ،فانئ Mسملا نوكgسم وأ ودارولوك ب&¥ل ماعلا راشgراش 

 فانئgسالا ةنجل راشgسم وأ فانئgسالا ةنجل وضع نوكM نأ لاوحألا نم لاح يأ6 زوجM ال .بسانم رخآ صخش يأ وأ صاخ
-A .رارقلا عانص وأ عساتلا باUلا قسªم وه

B قت فورظلا عيمجÊqUًا، Mسالا ةئيه نوكتت نأ بجgظوم س�ئر نم فانئé-
B ب&ك 

 Gع اهب لاصتالا نكمqو ،ا&سراج ا¢Êqيإ oةد&سلا اً&لاح بصنملا اذه لغشQ .ودارولوك
egarcia@kippcolorado.org. اذإ Ëفظوملا نوؤش س�ئر ناre- غ+e ع رداقG سا ةئيهك لمعلاgهنكم&ف ،فانئ 

-A لمعلل ودارولوك ب&ك ةكUش لخاد نم *+ìأ وأ -e+حتم e+غ صخش -reيعت ذئدنع
B رودلا اذه. 

 مدقم يأ "ÿBدملا" حلطصم لمشð .اً&سªج اًشرحت ل¢شð نأ نكمM كولسل فده هنأ معزُي يذلا صخشلا è-BعÿB Mدملا )ب(
 .ª«Bجلا شرحتلل ةلمتحم ة&حض ەراUتعا6 ثلاث فرط ەددح يذلا درفلا لثم ،لمتحم ىوكش
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 زوجM .ةMدرفلا ودارولوك ب&ك ةسردمل وأ ل¢Ë ودارولوك ب&ك ةكUشل عساتلا باUلا قسªمre- Ëعملا صخشلا è-BعM قسªملا )ج(
 عقوم Gع زرا6 ل¢شâ ودارولوك ب&ك £ªåت نأ بجM .ةدح Gع ةلاح لË ساسأ Gع ة&لوؤسملا ضpqفت عساتلا باUلا قسªمل
,éسªم ىرخأ ةقÊqط6 نلعتو اهب صاخلا بpqلا

B لاUعساتلا با Ëيعت متي امæرخآل تقو نم مهن. 
 فقوم ل�ل ةدÊqفلا فورظلا ةاعارمو ،ةلدألا ف&لوتو ،دوهشلا ة&قادصمل ÿBوضوملا م&يقتلا Gع اÇًردم اًصخش è-BعM ققحملا )د(

-A طروتم
B جلا شرحتلل موعزم طمن وأ لعفª«B. دق Mملا نوكªدق وأ ققحملا وه قس M37راخ ققحمل ة&لوؤسملا كلت ضوفB 

 .قيقحتلا د&ق ةلأسم عم ققحملا حلاصم براضت زوجM ال .لهؤم
 ةلدألا نوم&قqو ،عساتلا باUلا قسªم نم ª«Bج شرحت ىوكش نأشâ ة&صوت نوقلتي نيذلا صاخشألا رارقلا 0Bناص6 دصقMُ )ه(

 نوكª«B. Mج شرحت بكترأ دق ه&لع ÿدملا نأ دMدحتل ه6 ءافولا مت دق تاUثإلا ءبع ناË اذإ ام نوررقqو ،ةلصلا تاذ
-re- Aطروتم رارقلا 0Bناص عيمج وأ ىدحإ نكM مل ام "-reفظوملا نوؤش س�ئر" رارقلا وعناص

B ىوكشلا Ëدمÿ دهاش وأ ه&لع، 
-Aو

B ةلاحلا ەذه Mفظوملا نوؤش س�ئر موقre- يعتبre- 0ناصB لقتسم رارقre-. ال Mنأ زوج Mم دحأ رارقلا وعناص نوكªقسre- لاUبا 
 .-reققحملا وأ عساتلا

  إ يواسgملا ÿBدملا لوصو Gع ظافحلا وأ ةداعتسال ةممصم ة&باقع e+غو ة&ãيدأت e+غ ةMدرف تامدخ ñB ةمعادلا e+بادتلا )و(
-A ام6( ة&م&لعتلا ودارولوك ب&ك ةطشøأو جمارب

B ف&ظوتلا كلذ(، غ اًئبع رخآلا فرطلا ل&محت نود+e لوقعم )دملا يأÿ 
 ،ه&جوتلاو ،ةروشملا مMدقت ،"حلا ال لاثملا ل&ãس Gع ،ةمعادلا e+بادتلا لمشQ دق .ةفل¢ت نود6 اهمMدقت متqو ،)ه&لع
 قسªم ەاري يذلا وحنلا Gع ،ة&حلاصتلا ةلادعلا ةطشøأ وأ ،فا£bإلاو ،ةUقارملاو ،è-Bمزلا لودجلا e+يغتو ،لصفلا لMدعتو
-A .اUًسانم عساتلا باUلا

B سانملا تاقوألاUة، Mنأ بج Mم مدقªلا قسUبادت عساتلا با+e دملا نم ل�ل ةمعادÿB دملاوÿ ه&لع. 
 وأ ثادحألا وأ عقاوملا عيمجو ودارولوك ب&¥ل ةqرادإلا بتا¢ملاو �Bردملا ودارولوك ب&ك مرح ،ÆB&لعت طاشø وأ جمان7+ب دصقMُ )ز(

 .موعزملا ª«Bجلا شرحتلا ه&ف ثدحM يذلا قا&سلاو ه&لع ÿدملا Gع ةe+بك ةرط&س ودارولوك ب&ك اهيف سرامت è,Bلا فورظلا
-A )مهيلع ÿدملا( ه&لع ÿدملاو )-reعدملا( ÿBدملا è-Bعت فارطألا )ح(

B درف ةلأسمMة. 
-A هتكراشم معزم درف يأ è-BعM مهيلع ÿدملا )ط(

B ج شرحتª«B. 
 :ª«Bجلا شرحتلا è-BعM )ي(

i. يذلا كولسلا Mظوم دحأ ه6 موقé-
B يذلا ةرادإلا سلجم وضع وأ ودارولوك ب&ك ðةمدخ وأ ةعفنم وأ ةدعاسم ط,+ش 

-A ام6 ،ةسردملل
B ن ،ف&ظوتلا كلذg&ةكراشملا ةج A-

B ج كولسª«B غ+e ؛)ل6اقملا6 شرحتلا يأ( ه6 بحرم 
ii. يذلا كولسلا Mظوم دحأ ه6 موقé-

B يذلا ودارولوك ب&ك ðج كولس ءوس ل¢شª«B ðلاط لمشUً؛ا 
iii. ق نم كولسلاUغ صخش يأ ل+e دش هنأ6 لقاع صخش ەددح&س يذلاو ه6 بحرمMنمو ةروطخلا دgå£ هموre- 

âوضوم ل¢شÿB هنأ ةجردل Mملا لوصولا نم صخش يأ اً&لعف مرحgلمعلا  إ يواس A-
B جمانرب وأ ودارولوك ب&ك 

 وأ ؛هتطشøأو ودارولوك ب&ك
iv. ق نم كولسUصخش يأ ل ðج اًءادتعا ل¢شªاًفنع وأ اً&س A-

B بلاط وأ فظوم ەاجت ةدراطم وأ اً&ل--+م اًفنع وأ ةدعاوملا 
A-
B 20[ رظنا .ودارولوك ب&ك U.S.C. § 1092(f)(6)(A)(v) & 34 U.S.C. § 

12291(a)(8), (10) & (30([. 
 

 .هسªج نم دارفأ لUق نم ª«Bجلا شرحتلل صخشلا ضرعتي دق
 

 متي نل ،لاثملا ل&ãس Gع .رخآ ª«Bج e+غ كولس يأ وأ عو£åملا ª«Bجلا e+غ سمللا ª«Bجلا شرحتلل ودارولوك ب&ك رظح B/غM ال
-&اqر بردم راUتعا

B A-
B ناثلا ةسردملاpqة Mلاط قناعUًفده عنص ا

ً
قانع وأ ا

ً
-A باصم لفطل لافطألا ضاqر ملعمل ا

B جلا شرحتك هتبكرª«B. 
 

-&اqر بولسأ وأ ةروانمل بالطلا دحأ ضرع نإف ،لثملاÇو
B نل رخآ بلاط6 لاصتالا بلطتي Mُع 7+تعG ج اًشرحت حجرألاªكلذ عمو .اً&س، 

A-
B 6غ كولسلا ذختي دق ،فورظلا ضع+e جلاª«B ج تالالدªو ة&سqجلا شرحتلا ىوتسم  إ لصª«B. عG سã&قناع اذإ ،لاثملا ل 
-A بالطلا لوح ه&عارذ عضوو اًراركتو اًرارم ملعملا

B غ فورظ+e سانمUجلا شرحتلا ىوتسم  إ كولسلا اذه عفتري دقف ،ةª«B. 
 

 :ةسا1سلا ەذهل ة1نوناقلا ةطلسلا .19
20 U.S.C. § 1681 et seq. 
34 C.F.R. §§ 106.8, 106.30, 106.44, 106.45 & 106.71 
C.R.S. §§ 24-34-101 et seq. 
Bostock v. Clayton County, 590 U.S. ___, 140 S.Ct. )2020 وينوي 15( 1731   
Rosenberg v. Board of Education, 710 P.2d 1095, 1100 n.11 (Colo.  1985 ) 
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 قوقحلا كاهتنا دنع هلعف ك@لع بجوتي ام
A@ وضع يأ زوج� .rZAفظوملا دحأ عم ثدحتلا zع بالطلا عيجش® متي

B ردملا عمتجملاaB اذإ ةسردملا دئاقل ىوكش م�دقت ºوأ ضرعت هنأ دقتع� نا 
Gع دهشz يمتلاYZA عz ام}( نيدلاو نوللاو قرعلا ساسأ @A

B للا كلذyيدلا رهظملاو سا¡AB( جلاوÔس ){ام @A
B ةدالولاو روصتملا لمحلاو لمحلا كلذ 

 وأ ة�دسجلا ةقاعإلا وأ ،رمعلا وأ ،ة^سÔجلا وأ ،بسÔلا وأ ،B»وقلا لصألا وأ ،ة^سÔجلا ة*�هلا وأ ،)ةلصلا تاذ ة^بطلا تالاحلا وأ ،ة^ع^بطلا ةعاضرلاو
نوناق ة^محملا ة^بطلا تالاحلا وأ تامولعملا وأ ،ة^لقعلا

ً
 وأ ،ÔÙBجلا هجوتلا وأ ،ك*efلا ةماقإ ةلاح وأ ،ة^عامتجالا ةلاحلا وأ ،ة^Ôيجلا تامولعملا وأ ،ا

�Aوناق YZغ حبصأ رخآ ساسأ يأ zع
B {ناوقلا بجومrZA قيقحتلا} ةسردملا دئاق موق^س .ة^لحملا وأ ة^موكحلا وأ ة^لارد^فلا @A

B ث اذإ .ىوكشلاÚت 
 دئاق لyق نم هقوقح كاهتنا مت دق هنأ aBردملا عمتجملا ءاضعأ دحأ دقتعا اذإ .بسانملا ÃB^حصتلا ءارجإلا ةسردملا دئاق ذخت±سف ،قوقحلا كاهتنا
A@ براضت كانه ناº اذإ وأ ،ةسردملا

B اذإ وأ ،ةسردملا دئاق �إ ىوكشلا عفر عم حلاصملا ºةذختملا ة^ح^حصتلا تاءارجإلا لوح ةلئسأ كانه تنا، 
 .ودارولوك ب^Wل يذ^فنتلا س¤ئرلا} لاصتالا aBردملا عمتجملا وضعل زوج�

 
RSلا تاعومجملا 

T بالطلا اهسسؤي 
A@ عمتجت نأ جهانملا} ةطyترملا YZغ بالطلا تاعومجمل نكم�

B مyا�A
B يدلا ةشقانملا ضرغل ةسردملاÔ^ة^فسلفلا وأ ة^سا^سلا وأ ة @A

B غYZ ةساردلا تقو 
 :�zB ام ةاعارم عم ،ةسردم A¡بملا دئاق لyق نم اهيلع ةقفاوملا تمت اذإ

A@ روضحلا نوك� نأ بج� ●
B بلاطلا رارق نم جتانو اً^عوط عامتجالا. 

 .ةسردملا ة�اعر تحت عامتجالا نوك� نل ●
�Aظوم نم ��Yأ وأ دحاو نوك� نأ بج� ●

B اح ةسردملاÎA*غ ةفص} نYZ طقف ة^مسر. 
 .ماظتنا} اهروضح وأ اهيف مJحتلا وأ اهئارجإ وأ تاعامتجالا ه^جوت ةسردملا جراخ نم صاخشألل زوج� ال ●
 .ن*(خآلا صاخشألل ة*روتسدلا قوقحلاو اهب لومعملا rZAناوقلاو ةسردملا دعاوق عيمج ةاعارم بج� ●

 
�Aسلفلا وأ aBا^سلا وأ AB¡يدلا ىوتحملا ساسأ zع ةسردملا دئاق ةقفاوم ضفر زوج� ال 

B باطخلل رخآ ىوتحم يأ وأ @A
B لخدتي مل ام عامتجالا 

�Aوناق YZغ ناº وأ ،ةسردملا لخاد ة^م^لعتلا ةطش�ألا عم يرهوج لJشª لخادتي نأ لمتح� وأ عامتجالا
B، ي وأÔةسردملا دعاوق وأ تاسا^س يأ كهت 

A@ اهب لومعملا
B ةسردملا ةقطنم. 

 
A@ ،ة^لاتلا قوقحلا جهنملا} ةطyترملا YZغ ة^بالطلا تاعومجملا حنم اًض�أ بج� 

B سألا دودحyةعئاشلا تاسرامملاو با: 
A@ ة^ساردلا لوصفلا �إ لوصولا ●

B سانملاو تاعامتجالل ةسردملاyغ تقولا لالخ تاYZ لعتلا^�B. 
 عيقوتلاو اهتعجارم تمت B¢¡لا ة§�تكملا داوملا اهيلع Ôefت نأ بالطلا تاعومجمل نكم� B¢¡لاو ،ةصصخملا تانالعإلا تاحول �إ لوصولا ●

A@ لوؤسملا وأ سÉردتلا ةئيه وضع لyق نم اهيلع
B ةسردملا ة�اعر نع ة^لوؤسملا ءالخإ �إ ةجاح كانه نوك� دق( ةسردملا @A

B ەذه لثم 
 .)ة§�تكملا داوملا
 .ة*راشmسالا تا¢Yفلا لالخ بالطلل ة^عامج تانالعإ لاسرإ ة^ناJمإ ●
A@ طارخنالاو تاعYqتلا عمج ةطش�أ م^ظنت ةصرف ●

B ةمدخلا ملعت. 
 .ثادحألاو تانالعإلا ل^صوت متي ث^ح سمللا معدت ويد^ف تاشاش �إ لوصولا ●
A@ ةعومجملا جاردإ ●

B لاWةسردملل يونسلا بات. 
 
A@ ةكراشملا جهنملا} ةطyترملا YZغ بالطلا تاعومجمل نكم� ال 

B ة^م�دقت ضورع م�دقت وأ ºلا ةنيدملا سلجم تاعامتجا �إ ةعومجم¡¢B دقعت @A
B 

 Ð ملعملا بتارو ،لقنلا ضارغأل جهنملا} ةطyترملا YZغ بالطلا تاعومجم zع ةماعلا لاومألا قافنإ ةسردملل زوج� ال ،كلذ �إ ةفاضإلا} .ةسردملا
af يأو ،ةطش�ألا تا}اسحو ،�Bسرلا يزلاو ،تادعملاو ،ة^سردملا بتWلاو ،�Bارلا

Bت زواجتي رخآ ءJەالعأ ةروكذملا صرفلاو ةطش�ألا ةفل. 
 

 لاصفنالا v قالطلاو ةناضحلا
 ةHاعرلا ;wدقم ةساPس 
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:9 طروتلا مدع
 ةPل::.ملا تاعا::.لا ;

A@ ةماعلا ودارولوك ب^ك سرادم لخدتت ال
B لاYAAملا تاعاYAAع ،ة^لz سÌ^نعطلا وأ لاصفنالا وأ قالطلا} ة�اعرلا ومدقم موق� امدنع ،لاثملا ل @A

B ةناضح 
A@ اًد�احم ب^ك لظ� .ب^ك بالط

B ع ظفاحنو رومألا ەذه لثمz كرتYZAع انz ال ،كلذل اًقفو .لفطلا Gُظومل حمس�A
B ةكراشملا} ب^ك @A

B تاعازن 
A@ ام} ،لاصفنالا Ð قالطلا تاءارجإ وأ ةناضحلا

B ع ة}اجإلا كلذz سالاmلثتمتس ،كلذ عمو .)بالطلا( بلاطلا} ةقلعتملا تاعالطتسالا وأ تانا^ب 
�Aوناق لJشª ةرداصلا ءاعدتسالا تاركذمو ةمJحملا رماوأ عيمجل ودارولوك ب^ك

B. 

 عجش� .بلاطلل ة^م^لعتلا ة§(جتلا معدل ةسردملا عم لمعلاو لفطلا zع YZAك¢Yلا اًض�أ rZAقلطملا rZA Ðلصفنملا ة�اعرلا B»دقم نم ودارولوك ب^ك بلطت
A@ ة�اعر مدقم لº كراشG ث^ح} ،نكمم دح �قأ �إ اًعم rZAملعملا عم تاعامتجالا روضح zع ة�اعرلا B»دقم

B ق*(ف ءاضعأ عم تاثداحملا سفن 
 .ب^ك

 .ةثدحملا لاصتالا تامولعمو ةلصلا تاذ ةمJحملا رماوأل لجسª ةسردملا د*وزت ة^لوؤسم ة�اعر مدقم لº قتاع zع عق�


