إدارة ميزوري للتعليم االبتدائي والثانوي
مكتب التعليم الخاص  -برنامج الخطوات األولى

Missouri

إشعار باإلجراء  /الموافقة خالل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)91-

EARLY INTERVENTION

•••••••

تاريخ الميالد

اسم الطفل

Jirs steps
تاريخ االستكمال

إرشادات
يجب تقديم إشعار خطي مسبق إلى أولياء األمور في الخطوات األولى ويجب الحصول على موافقة خطية من أولياء األمور قبل اتخاذ إجراءات معينة .ويجب على
ولي األمر التوقيع على هذا النموذج وتأريخه وإعادته لمنسق الخدمة وترد أدناه بيانات االتصال الخاصة بمنسق الخدمة.

البند  9التقييم
اإلجراء المقترح
التقييم األولي للطفل

سبب اإلجراء
إلجراء تقييم للطفل لتحديد أهلية برنامج الخطوات األولى ،ما لم تؤكد السجالت الطبية أو السجالت
األخرى األهلية؛
وبالنسبة للطفل المؤهل ،إلجراء تقييم أولي للطفل للتحضير لخطة خدمة األسرة الفردية (.)IFSP
ملحوظة :لن يتم تسجيل جلسة التقييم أو تكرارها أو نشرها ولن يتم عمل نسخ من المواد .قد ال
يستخدم المقيم قدرات التسجيل لتسجيل إدارة االختبار المباشر.

التقييم المستمر للطفل

موافق

رفض









البند  2خدمات التدخل المبكر ()EI
اإلجراء المقترح




بدء خدمة (خدمات) التدخل المبكر
تغير خدمة (خدمات) التدخل المبكر
نوع الخدمة



إيقاف خدمة (خدمات) التدخل المبكر بنا ًء على طلب فريق خطة خدمة األسرة
الفردية ()IFSP

سبب اإلجراء

موافق

رفض













الموافقة
إنني على دراية بالخدمات المتوفرة لطفلي وعائلتي.
أتفهم جيدًا أنه يجب أن أقدم موافقة خطية قبل أن يتم تقديم اإلجراء (اإلجراءات) الذي قبلته لطفلي وعائلتي .أتفهم جيدًا أيضًا أن طفلي وعائلتي لن يتلقوا أي
خدمة أرفضها.
توقيع ولي األمر:

تاريخ توقيع ولي األمر

االسم المطبوع لولي األمر

منسق الخدمة
اسم منسق الخدمة وعنوانه

رقم هاتف منسق الخدمة

توقيع ممثل الوكالة

تاريخ االستالم من قِبل الوكالة



مرفق بهذا اإلشعار نسخة من بيان حقوق أولياء األمور.

ال تقبل إدارة التعليم االبتدائي والثانوي التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة في برامجها وأنشطتها .يمكن إرسال االستفسارات المتعلقة ببرامج اإلدارة وموقع الخدمات واألنشطة والتسهيالت التي
يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الحصول عليها على العنوانJefferson State Office Jefferson State Office Building, Office of the General Counsel, Coordinator – Civil Rights Compliance (Title :
VI/Title IX/504/ADA/Age Act), 6th Floor, 205 Jefferson Street, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102-0480؛ هاتف رقم  573-526-4757أو رقم خدمة الصم والبكم 800-735-2966؛ أو إرسال بريد
إلكتروني إلى .civilrights@dese.mo.gov
)MO 500-3030 (04/2020

