
 

نموذج موافقة  أولیاء  األمور   
تعلیمات  نقاط  الوصول  -  معاییر  التحصیل  األكادیمي  البدیلة  ( AP-AAAS ) وإدارة  التقییم  البدیل  المعیاري   

على  مستوى  الوالیة   
 

      

 

                    
             

        
 

  
     

   
      

     
                  

   
       

           
           

   
   
     
      

             
         

  
    

     
       

     

    
     

    

    
         

             
  

          
  

         
      

التاریخ:   :    الطالب
المنطقة  التعلیمیة:      تاریخ میالد الطالب:     
المدرسة:     اسم ولي األمر:     

         
   
   
   

    
    

    

 تمی لمو رثكأ وأ اًماع 18 يرمع ناك اذإ ،يفسن أو يفلط("البطال"نعةقفوامال فضروأ قةفوامال يفقحلايدل، (IEP( يدرفلا ملیعتلا ةطخ قریف يف اًكراشم يفتبص
- ادیرولف يف لوصولا طاقن عم ةقفاوتملا تامییقتلا يف ةكرامشلاو تامیلعتلا ىلع لوصحلل )(IDEA) ةصاخلا تاجایتحالا يوذ دارفألا یملعت نوناق بجومب قوقحلا لقن
- AP( یلةدبال يیمداألكالصیحلتاراییعم AAAS.( 

 ي:لی امل يمھف ىلإ ریأش يننإف ،هاندأ عیقوتلابو
 یملعتلا رییاعم عم ىشامتیو ةدش رثكألا ةیفرعملا تاقاعإلا نم نوناعی نیذلا بالطلل فصلا ىوتمس ىلع يمیداكأ ىوتحم ھمأ AP-AAAS تحدد •

 د.یقعتلا نم ةضفخنم تایوتمسب نكلو ،ةماعلا
 ةربجت دعب ىحت ،ةسبامن رغی ةیالولا ىوستم ىلع امعلا مییقتلا جمانرب يف ھمتكرامش نوكت نیذلا بالطلل صصخم ةیالولا ىوتسم ىلع يرایعملا لیدبلا مییقتلا •

 ا.ھحاجن دمع نیبتو ،اھب حوممسلا ةدعامسلا تاینقتلا عیمج كلذ يف امب ،اھب حوممسلا عمدلاو تالیھتسلا لئاوس عیمج
 ليبتقسملابیدرتلاویملتعلاوأةیكرسعلاةدمخال أوبللطاافیوظتصرفنمللقیوباللطالبقتسمىعل AP-AAAS ىلإ دنتسمال مییقتوال میعلتلا رثیؤ دق •

 .جرتخال دعب
 نكمی ھنأ ينعی امم ،دایحلاب تارودلا هذھ سمتت ة.لیدبلا رییاعملا ىلع ًءانب ةیالولا ىوتمس ىلع یمیقتل AP-AAAS تارود يف نوكرامشلا بالطلا عضخیس •

 ب.لاطلا تاجایتحاب قلعتی امیف )IEP(يدرفلاملیعلتاةطخقریفرارقىلعًاءبن ESE يسارد لصف وأ امعلا میلعتلل ياسرد لصف يف اھیسردت
 ىوتمس ىلع يرایعملا لیدبلا مییقتلا ةرادإو AP-AAAS يف تامیلعت یمدقت هاندأ ةاممسلا ةیمیلعتلا ةقطنملل زجویال ، 1003.5715 دنبلا ىلإ اًدانتاس •

 لم: ام ةیالولا
 وأ ؛جذومنلا اذھ ىلع ةیونس ةیطخ ةقفاوم تمدق دق نكأ –
 وأ ؛درأ لمو ،يتقفاوم ىلع لوصحلل ةلوقعملا دوھجلا نم دیدعلا ةرسدملا ةقطنم تقثو دق –
 ف.انئتسا ةیلمعو ةینوناق عامتاس ةلسج لالخ نم ةقفاوملا ىلع ةرسدملا ةقطنم تلصح –

 متت ذاإيلاتال )IEP(يدرفال میعلتال طةخ اعمتجاىتحوأ، (IEP(يدرفال میعلتلا طةخلةیالتال ةیونسال عةجرامال ىتحلوعفمال ةیراس قةفوامال هذھلظتس •
-AP يف تامیلعتلا ةجلاعم AAAS والأ دثحی امھیأ ،یةوالال ىوتسم ىعل يرایعملا لیدبال مییقتال ةرداإو.ً 

 ي:لی امم اًدحاو ا ًرایخ رایتخا ىجری

ىلع قفواأ: 

 ؛AP-AAAS يف تامیعلتال ریفوت •
 ).بلاطلا فص ىوتمس ىلع ًءانب ،نكمأ نإ( ةیالولا ىوتسم ىعل يرایعمال لیدبال مییقتلا ةرداوإ •

 :خریالتا :البط/الرمألا يول عیقوت

 ىعل قفواأ ال: 

 ؛AP-AAAS يف تامیعلتال ریفوت •
 ).بالطال فص ىوتمس ىلع ًءانب ،نكمأ نإ( ةیالولا ىوتسم ىلع يرایعملا لیدبلا مییقتلا ةرادإو •

 :خریالتا :البط/الرمألا يول عیقوت

 بجی وأ )IEP( يدرفلا یملعتلل ةدیدج ةطخل اًقفو یمیقت تاءارجإو ةدیدج تامیلعت ذیفنتو عضو ةسردملا ةقطنم ىلع بجی ،ةیاسرد امیأ 10 نضوغ ففي ،"قفاأو ال" رتتخاذاإ
 ع.امتاس ةسلج بلطت نأ

 لصتا ،كقوقح ھمف يف ةدعامسلل وأ ةخنس ىلع لوصحلل ة.صاخلا تاجایتحالا يوذ بالطلا رومأ ءایلوأل یةئارجإلا تانامضلا راعإش يف ةفوصوم ةمحدد ةیماوح قوقح كیلد
.یةحلمال یةمیعلتال ةقطنمالب

 :ةقطنملا يف لاصتالا ةھج ة:یمیلعتلا ةقطنملا اسم 

ةقریطلاوخریالتا ةقریطلاوخریالتا ةقریطلاوخریالتا
 ):طقفقةطنمالمداختس(الةقفوامالىعل لوصحالتوالاحمقیثوت

 313181 جوذملنا
 6A-6.0331 ةداعقلا

 2022 سطسأغ/بآ من ا ًرابتاع
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