حقوق الخدمات والبرامج الخاصة
٠رع ٓ١عٍ ٝإداسج ِذاسط ِماطعح تشٕ٠ظ ١ٍ٠ٚاَ إعالَ اٌّجرّعاخ اٌّحٍ١ةح ٚر ٞٚاٌالةالب تحمةٛل ُٙاة ٟاٌحقةٛي عٍة ٝذعٍةُ١
عاَ خاؿ ِٚالئُٚ ،عٓ ذٛاش اٌخذِاخ ٚاٌثشاِج اٌر ٟذٕذسج ذحد اٌرعٍ ُ١اٌخاؿ٠ .عرثش لأ ْٛذعٍ ُ١األاشاد ر ٞٚاإلعالاخ
(ٚ )IDEAاٌثٕةذ سلةُ ِ 405ةٓ لةأ ْٛإعةةادج اٌر ٘١ةً لأٔٛةاْ ا١ةذساٌ١اْ ٍ٠م١ةاْ عٍةة ٝعةاذك إداسج اٌّةذاسط ِغة ١ٌٚاخ ِحةةذدج
ذرعٍك ترمذ ُ٠تشاِج ذعٍ١ّ١ح ٌٍالالب ر ٞٚاإلعالاخ .إر تّٛجة لأ ْٛذعٍ ُ١األاةشاد ر ٞٚاإلعالةاخ (ٚ )IDEAاٌثٕةذ سلةُ 405
ذرحًّ إداسج اٌّذاسط – تفعاٌ١ح ٚتاعرّشاسِ -غ ١ٌٚح ذعش٠ف ٚذحذ٠ذ ٚذم١ة ُ١األطفةاي ٚاأل ٚد ىرة ٝعةٓ  12اٌةز٠ ٓ٠ع١ؾةْٛ
اِ ٟماطعح تشٕ٠ظ ١ٍ٠ٚاَ ٠ٚحراج ْٛإٌ ٝذعٍ ُ١خاؿ /ٚأ ٚخةذِاخ ذرعٍةك تخةذِاخ اٌرعٍة ُ١إٌ ةاِ ٟأ ٚتةاٌرى١ف أ ٚاٌّٛا ِةح
ِعٗ .وّا ذٍضَ ٘زٖ اٌمٛأ ٓ١إداسج اٌّذاسط تّا :ٍٟ٠
• إىاٌح أ ٞطاٌة إٌ ٝاٌرم ُ١١إرا واْ ا ٟعٓ اٌّذسعح ٠ٚع١ؼ ضّٓ اٌّماطعح ٠ٚؾه ِٛظف ٛاٌّذسعح ت ٔٗ ُِعاق.
• ذٛا١ش اشؿ ذعٍ١ّ١ح ِٚذسع١ح ِالئّح ٌٍالالب اٌز٠ ٓ٠عأ ِٓ ْٛإعالح اِ ٟح١ط ؽاًِ ٌىً ِا ٠الئُ اىر١اجاذ.ُٙ
• اإلعالْ عٓ ذٛاش اٌخذِاخ ٚأٔٛاعٙا ٚأِاوٕٙا ا ٟألشب ِذاسط خافح أ ٚألغاَ ِرخققح تاٌقحح ٚطة األطفاي.
• إعالَ أ١ٌٚا أِٛس ٚأٚف١ا اٌالالب ر ٞٚاإلعالح تحمٛل ُٙا ٟوً عٕح ٚلثً ذم ُ١١أتٕائ ُٙأ ٚذحذ٠ةذ أٚضةاع ُٙأ ٚإجةشا أٞ
ذغ١١ش ا ٟأٚضاع.ُٙ
• ذال٠ٛش ٚذالث١ك إجشا اخ ٚلائ١ح ذٕف١ز٠ح ذخـ أ٠ح ذذات١ش ٌرحذ٠ذ ٚذمٚ ُ١١إلشاس أٚضاع اٌالالب ر ٞٚاإلعالح.
• ذث١اْ اإلجشا اخ اٌالصِح ٌإلتالغ ٚاٌرحشٚ ٞذغ٠ٛح ؽىا ٞٚاٌالالب ىٛي اٌرّ١١ض أ ٚاٌرحشػ اٌّثٕ ٓ١١عٍ ٝاإلعالةح ،ى١ة
ض ِّّٕد ا ٟاٌالئحةح سلةُ  837-2تعٕةٛاْ
ذّد ِشاجعح ذٍه اإلجشا اخ ِٓ لثً اإلداسج اٌعاِح ٌٍّذاسط ا ٟأتشُ ٚ 1022 ً٠
"إجشا اخ ذمذ ُ٠اٌؾى ٜٛدعا اٌالاٌة تاٌرّ١١ض أ ٚاٌرحشػ".
• إسعاي ذعّّ١اخ ِالثٛعح تخقٛؿ اٌرذات١ش اٌٛلائ١ح اإلجشائ١ح ِٓ إداسج اٌّذاسط إٌ ٝأ١ٌٚا األِٛس ٚاألٚف١ا .
ا ٟىاي ؽىىد ت ْ ٌٚذن ٠عأ ِٓ ٟإعالح ذ ثش عٍ ٝذمذِٗ ٚأدائٗ األواد ،ّٟ٠أ ِٓ ٚأ ٞذذ٘ٛس فح ٟأ ٚعمٍ٠ ٟحذ تقةٛسج
ٍِحٛظح ِٓ ٔؾاطٗ اٌح١اذ ٟاألعاع ،ٟإشج ٛاٌرىشَ تا ذقةاي تّىرةة ِةذ٠ش اٌرعٍة ُ١اٌخةاؿ عٍة ٝاٌةشلُ 803.812.8178
ٌّض٠ذ ِٓ اٌّعٍِٛاخ.

