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التعليم الخاص

رسالة الى الوالدين

كل واحد يسمى باسمه
(اشعياء )43:1

ان هدف مجلس ادارة المدارس الكاثوليكية لمنطقة دافرن-بييل بالتعاون
مع العوائل والكنيسة هي توفير تعليم كاثوليكي بطريقة مسؤولة تساعد
في تطوير القابليات الروحية والعقلية والعاطفية واالجتماعية والبدنية
والجمالية لكل فرد لكي يعيش حياة متكاملة اليوم وليواجه تحديات
المستقبل وبهذا ينمو المجتمع.

ان مجلس ادارة المدارس الكاثوليكية في منطقة دافرن-بييل يؤمن باالحترام الشخصي لجميع تالميذه كابناء هللا ومواطنين في
مجتمع ديمقراطي .ونحن كاعضاء مسؤولين في مجتمعنا المسيحي ملتزمين بتوفير البرامج المطلوبة لالطفال كافراد والتي
تساعدهم وتؤهلهم لتحقيق قدراتهم الكامنة كمتعلمين.
ابقاء التالميذ في المركز التعليم الخاص والخدمات المساعدة متجذر في اساس المجتمع المدرسي /العائلي .هذه الممارسة
تشجع الشمولية وتسهل امكانية الوصول للهدف وتحترم التنوع.
ان مجلس ادارة المدارس الكاثوليكية في منطقة دافرن-بييل توفر مجموعة وسلسلة من البرامج والخدمات لتلبية احتياجات
جميع التالميذ وبضمنهم هؤالء الذين يعرفون باالستثنائيين والذي كل واحد منهم يسمى باسمه (اشعياء  .)43:1المدرسة البيتية
قادرة ان توفر معلومات عامة ومعلومات خاصة للتالميذ متعلقة بالبرامج والخدمات المتوفرة في منطقة دافرن-بييل.
هذاالدليل يوضح الحقوق والمسؤؤليات للتالميذ و/أو الوالدين/األوصياء و/أو المجلس في تنسيب وتمييزالتالميذ االستثنائيين
حسب قانون اونتاريو التعليمي .ويشجع الوالدين ان يشاركوا ايضا في كل المراحل في هذه الممارسة.
لمعلومات أضافية تتعلق بالبرامج والخدمات المتوفرة في مجلس ادارة المدارس الكاثوليكية في منطقة دافرين-بييل الرجاء
مطالعة تقرير التعليم الخاص على الموقع االلكتروني للمجلس.www.dpcdsb.org :

مالحظة :عند استعمال هذا الدليل المرشد فان كلمة الوالدين تعني ايضا الوصي.
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مالمقصود بالتلميذ االستثنائي؟
التلميذ االستثنائي هو التلميذ الذي عنده احتياجات استثنائية ويحتاج الى برامج تعليمية خاصة له .هناك اصناف وتعاريف
مختلفة لحالة االستثناء التي تقرها وزارة التعليم وهي موضوعة ومشروحة في الموقع االلكتروني للتعليم الخاص والخدمات
المساعدة  www.dpcdsb.orgوالممكن استحصال نسخة منه من المدرسة.

ماهو البرنامج التعليمي الخاص؟
البرنامج التعليمي الخاص حسب قانون التعليم هو برنامج تعليمي مبني على نتائج التقييمات والتقديرات المستمرة وتشمل خطة
(تسمى خطة التعليم الفردي) (اييب) تحتوى على تفصيل وشرح للخدمات التعليمية واالهداف المحددة لتحقيق متطلبات التلميذ
االستثنائي .مثل هذه البرامج ممكن توفيرها من خالل صف منتظم مع مورد غير مباشرو/أو مساعدة انسحابية او في صف
تعليمي خاص.
في المجلس و/أو على مستوى المدارس العائلية تتوفر للمتعلمين االستثنائيين مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات.

ماهي الخدمات التعليمية الخاصة المتوفرة في المدرسة؟
الخدمات التعليمية الخاصة معرفة في قانون التعليم على انها  :المرافق والمصادر وتشمل االشخاص المساعدين والمعدات
الضرورية لتطوير برنامج تعليمي خاص.
الخدمات المساعدة المعطاة والمتوفرة عن طريق المجلس تشمل علم النفس والخدمات االجتماعية والعاملين في علم
النطق واللغة.
على مستوى المدرسة الخدمات المساعدة قد تشمل اساتذة مختصين بموارد التعليم الخاص واساتذة مختصين بالموارد
االكاديمية وعاملين في موارد التعليم و/أو عاملين مختصين باالطفال واليافعين.
كل االشخاص المختصين بالتعليم الخاص والخدمات المساعدة والمذكورين اعاله يعملون معا للمساعدة في تطوير برامج
وخدمات مالئمة للتعليم الخاص .وعند الطلب تتوفر ايضا خدمات من قبل اساتذة مصادر تعليم متجولين للتالميذ ذوي
السمع الضعيف والنظر الضعيف والمتوحدين واصحاب االحتياجات الطبية والجسدية والسلوكية الخاصين و/او تالميذ في
المراحل االنتقالية.
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من يقرر ان التلميذ هو استثنائي؟
قرار المجلس كون التلميذ استثنائي يتم عن طريق لجنة مراجعة وتمييز وتنسيب يعينها المجلس وهذه اللجنة تعرف ب
ابرس ).(IPRC

 IPRCماهي االبرس
الئحة رقم  98/181من قانون التعليم تتطلب من جميع المجالس المدرسية ان تشكل لجنة ابرس .وهذه اللجنة مكونة من
 3اشخاص على االقل احدهم يكون المدير او ضابط اشراف المجلس اما بقية االعضاء فيمكن ان يكونوا استشاري علم النفس
واستشاري طب نفسي ومعاون مدير او معلم.
لجنة االبرس تقوم بتمييز وتنسيب ومراجعة اوال القرار فيما لو ان طفلك ممكن تعريفه كاستثنائي وتمييز الجوانب االستثنائية
لطفلك حسب مواصفات وتعريفات االستثنائية المحددة من قبل وزارة التعليم وكذلك تقرر تعيين اماكن تنسيب الطفل وتراجع
التمييز والتنسيب على االقل مرة واحدة في كل سنة دراسية.

 IPRCماذا يحصل قبل تحويل التلميذ الى لجنة االبرس
تكون المدرسة قد ميزت االحتياجات الخاصة للتلميذ ووفرت المساعدة والدعم للمعلم في تحوير برنامج الصف النظامي لتلبية
االحتياجات الفردية للتلميذ .واذا لم يتمكن التلميذ مع هذه التحويرات من االنجاز والتطور وفقا لقابلياته ومرحلة تنسيبه فقد
يتطلب االمر تغييرات وخطط كبيرة مع دعم من قبل عاملين .قد يحتاج االمر ايضا خطة تعليم فردية كجزء من هذه العملية
تسمى اييب .IEP
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 IEPماهي الخطة التعليمية الفردية
الخطة التعليمية الفردية اييب هي خطة مكتوبة تصف اماكن القوة واحتياجات التلميذ والبرامج والخدمات التعليمية الخاصة
الموضوعة لتلبي احتياجات التلميذ .هذه الخطة تخلق فرص للوالدين والمعلمين واخرين ايضا مشاركين مع التلميذ للعمل كلهم
معا لتمييز االحتياجات التدريسية الفردية ولتطوير خطط خاصة و/او التحويرات التي تعالج وتلبي هذه االحتياجات.
الخطة التعليمية تشمل :
•
•
•
•

توقعات تعليمية خاصة
الخطوط العريضة لبرامج وخدمات التعليم الخاص التي سيتم توفيرها.
قائمة بالوسائل التي سيتم خاللها مراجعة تقدم وتطور الطفل.
للتالميذ الذين اعمارهم  14سنة واكبر (عدا الذين يتم تمييزهم على اساس الموهبة) الخطة لالنتقال الى فعاليات مابعد
الدراسة الثانوية مثل العمل او استكمال الدراسة و/او السكن في المجتمع.

مدير المدرسة سيتشاور مع والدي التلميذ ومع التلميذ (اذا كان عمره  16سنة او اكبر) ويأخذ التوصيات المعطاة من قبل لجنة
ابرس او محكمة التعليم الخاص بنظر االعتبار لتطوير الخطة التعليمية.
الالئحة رقم  98/181تتطلب ان تنشأ خطة تعليمية لكل التالميذ االستثنائيين في مجالس المدارس خالل  30يوما دراسيا بعد
تنسيب التلميذ في برنامج خاص .مديرالمدرسة سيتأكد من اكمال تنفيذ الخطة ويرسل نسخة منها الى والدي التلميذ و/أو اذا
كان التلميذ عمره اكثر من  16سنة الى التلميذ نفسه.

كيف يتم طلب عمل اجتماع لجنة االبرس؟
عندما يعتقد مديرالمدرسة والفريق المدرسي ان التلميذ ممكن ان يستفيد من برنامج تعليم خاص او عندما يقدم الوالدين طلبا
خطيا لعقد اجتماع للجنة االبرس فان مديرالمدرسة يحول التلميذ الى اللجنة لكي تقرر فيما لو ان التلميذ يجب تمييزه كتلميذ
استثنائي واذا كان االمر كذلك فلتقرير التنسيب المالئم له.
خالل  15يوم من استالم طلب خطي من احد الوالدين او اعطاء اشعار للجنة االبرس يقوم مديرالمدرسة بتزويداحد الوالدين
بنسخة من هذا الدليل (دليل الوالدين للتعليم الخاص) مع بيان مكتوب بالتاريخ التقريبي الذي يتوقع فيه المدير ان تجتمع لجنة
االبرس و تاييد استالم طلب احد الوالدين الخطي اذا تم تقديم مثل هذا الطلب.

ماهو دوري كاحد الوالدين في لجنة االبرس؟
انت مدعو لحضور اجتماع لجنة االبرس للمشاركة في النقاش والمساعدة في اعطاء المعلومات .التالميذ الذين اعمارهم 16

سنة او اكبر ممكن ايضا ان يشاركوا في اللجنة .يمكن ايضا ان يحضر االجتماع صديق او احد االقارب او شخص انت
تختاره لدعمك او دعم طفلك او للتكلم باالنابة عنك او عن طفلك ويكون حاضرا عند اتخاذ القرار.
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من ايضا ممكن ان يكون حاضرا في لجنة االبرس؟
اما انت او مدير مدرسة طفلك ممكن ان تقدموا طلب لحضور اخرين في اجتماع لجنة االبرس.

ماهي المعلومات التي سيستلمها الوالدين حول اجتماع لجنة االبرس؟
سيتم تزويدك باشعار خطي عن االجتماع مع دعوة للحضور بعشرة ايام على االقل قبل االجتماع .هذا االشعار سيعلمك عن
تاريخ ووقت ومكان االجتماع وسيطلب منك االعالن فيما لو انك انت احد الوالدين او الطالب اذا كان عمره  16سنة او اكبر
سيحضراالجتماع.
انت و/أو الطالب الذي عمره  16سنة او اكبر ستستلمون نسخة خطية عن اية معلومات عن طفلك يكون مدير لجنة االبرس قد
استلمها .هذه ال تشمل المعلومات الشفوية المقدمة خالل االجتماع.

ماهي االجراءات التي تتبعها لجنة االبرس؟
قرارات لجنة االبرس تتخذ بعد اخذ مايلي بنظر االعتبار:
•
•
•
•
•
•
•

تقييم تعليمي للتلميذ.
تقييم صحي من قبل ممارس طبي مؤهل اذا احتاج االمر مع موافقة خطية من قبل الوالدين.
تقييم نفسي عند الحاجة مع موافقة خطية من قبل الوالدين.
مقابلة مع التلميذ عند تطلب االمر مع موافقة احد الوالدين اذا كان التلميذ عمره اقل من  16سنة.
مقابلة مع احد الوالدين اال اذا تخلى هو/هي عن هذا الحق.
اية معلومات قد يقدمها احد الوالدين عن التلميذ او يقدمها التلميذ نفسه اذا كان عمره/عمرها اكثر من  16سنة.
اية معلومات تقدم الى لجنة االبرس وتعتبر ذات عالقة بالموضوع.

على ماذا ستعتمد لجنة االبرس عند اتخاذ قرار التنسيب؟
لجنة االبرس يجب ان تأخذ بنظر االعتبار اذا كان تنسيب التلميذ في صف نظامي مع توفير خدمات تعليمية خاصة مالئمة
ستوفر احتياجات التلميذ وايضا تتوافق مع مايفضله الوالدان .اذا شعرت اللجنة بعد ذلك ان هذا االعتبار مالئم ستقرر اللجنة
ان تنسب التلميذ في صف نظامي مع خدمات تعليمبة خاصة مالئمة.وهذه ستشمل تطوير خطة تعليمية في الصف النظامي.
واذا قررت اللجنة ان التلميذ يجب وضعه في صف تعليمي خاص فسيتم تطوير خطة تعليمية لدعم الطالب في هذا البرنامج.
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ماذا سيكون مكتوبا في قرار لجنة االبرس؟
القرار المكتوب للجنة التمييزوالتنسيب والمراجعة (االبرس) سيحتوي على:
• ان كانت لجنة االبرس قد ميزت التلميذ كأستثنائي.
• اين ميزت اللجنة التلميذ كأستثنائي:
أ)
		
الفئات والتعاريف لالستثنائيات المحددة كما تعرفها وزارة التعليم.
ب)
		
وصف لنواحي القوة واحتياجات التلميذ.
ج)
		
قرار التنسيب.
د)
		
التوصيات المتعلقة ببرنامج وخدمات التعليم الخاص.
• اين قررت لجنة االبرس تنسيب التلميذ في صف بالتعليم الخاص وسبب الوصول الى هذا القرار.
• مدير لجنة االبرس يرسل القرار المكتوب الى:
أ)
		
والدي التلميذ.
ب)
		
التلميذ اذا كان عمره  16سنة او اكب.ر
ج)
		
مديرالمدرسة (اذا كان هو/هي قد طلب تحويل التلميذ للجنة).
د)
		
مدير المجلس التعليمي.

ماذا افعل اذا كنت غير موافق على قرار االبرس؟
احد الوالدين الذي يستلم قرار االبرس يستطيع ان يطلب مقابلة مع لجنة االبرس ويجب ان يقدم هذا الطلب خطيا الى
مديرالمدرسة خالل  15يوم من استالمه القرار الخطي للجنة.
رجاء الحظ :عندما يترك التلميذ مدرسته النموذجية ويتم تحويله الى لجنة االبرس التخاذ قرار يخص تنسيبه فان احد
الوالدين الذي استلم قرارا ويريد ان يجتمع مع لجنة االبرس يستطيع تقديم طلبه خطيا عن طريق مدير المدرسة الى
مدير التعليم خالل  15يوما من استالمه التقرير.
وباقرب وقت بعد االجتماع مع لجنة االبرس فأن مدير اللجنة سيرسل أشعارا خطيا الى كل شخص تم ذكره اعاله
يوضح في االشعار فيما لو حصل اي تغيير في القرارات التي اتخذت.واذا حصل اي تغيير فمدير اللجنة يرسل
قرارا جديدا معدال ومعه االسباب التي ادت الى هذا التعديل.
اذا كنت التزال غير راض عن اجتماعك الثاني مع لجنة االبرس هناك اليات لألستئناف والتي سيتم شرحها في هذا الدليل.

هل النقل متوفر للتلميذ؟
عندما يتم اعتبار التلميذ استثنائي ويتم تنسيبه خارج المدرسة المنزلية او يكون لديه اعاقة بدنية فالمجلس سيقوم
بتوفير النقل له
كل واحد يسمى باسمه (اشعياء )43:7
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ماهي مراجعات لجنة االبرس؟
•

اجتماع مراجعة للجنة االبرس يتم كل سنة دراسية.

•

مدير المدرسة التي توفر للتلميذ تعليما خاصا يستطيع تحويل التلميذ لمراجعة خطته التعليمية (االييب) والخاصة
بتنسيبه باعطاء اشعار خطي الى احد الوالدين او اشعاربالطلب من احد الوالدين او اشعار خطي بالطلب من مدير
التعليم في المجلس.

•
مدير التعليم لن يقوم بهذا الطلب الخطي اذا:
أ)
		
اذا كان اجتماع لجنة االبرس قد تم فعال خالل السنة الدراسية أو
ب)
		
اذا احد الوالدين اعطى مدير المدرسة التي تزود التلميذ بالتعليم الخاص اعطاه اشعارا خطيا
يتنازل فيه عن المراجعة السنوية .
•
احد الوالدين يستطيع طلب اجتماع مراجعة للجنة االبرس في اي وقت بعد تواجد التلميذ في برنامج تعليم خاص
لمدة  3اشهر.
أ)
		
احد الوالدين اليستطيع تقديم اكثر من طلب واحد فقط كل  3اشهر.
		
ب)	خالل  15يوما من اعطاء المدير اشعارا او استالمه طلبا فان مديرالمدرسة سيعطي بيانا خطيا
عن الوقت التخميني الذي سيعقد فيه اجتماع المراجعة.
•

اجتماع المراجعة لالبرس يأخذ بنظر االعتبار نفس المعلومات المتوفرة بداية واية اضافة لها من معلومات جديدة ايضا.

•

لجنة االبرس ستراجع قرارات التمييز والتنسيب وتقرر فيما لو يجب استمرارها او اعطاء قرار جديد متغير عن االصلي.

•
لجنة االبرس ستقدم قرارها الخطي الى:
أ)
		
احد الوالدين للتلميذ.
ب)
		
للتلميذ نفسه اذا عمره  16سنة او اكبر.
ج)
		
مدير المدرسة الذي قام بتحويل التلميذ اذا تم التحويل عن طريق المدير.
د)
		
المدير التعليمي في المجلس.

كل واحد يسمى باسمه (اشعياء )43:7
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ماذا استطيع ان اعمل اذا كنت معارضا لقرار اجتماع المراجعة لالبرس؟
الوالدان دائما مشجعون ان يناقشوا اية مخاوف عندهم مع مدير المدرسة.من حق الوالدين ان يطلبوا ان تعقد لجنة
االبرس اجتماعا ثانيا لمناقشة مخاوفهم .يستطيع احد الوالدين ان يطلب خطيا عقد اجتماع مع االبرس ويسلم هذا
الطلب خالل  15يوما من استالمه قرار االبرس الى مدير المدرسة التي يتم فيها تزويد التلميذ بالتعليم الخاص.
باقرب وقت بعد اللقاء مع لجنة االبرس للمراجعة فان مدير اللجنة سيرسل اشعارا خطيا الى كل االشخاص الذين
ذكروا اعاله يبين في االشعار اذا حصلت اي تغييرات في القرار كنتيجة لهذا االجتماع .اذا حصلت تغييرات فمدير
اللجنة سيرسل القرار المعدل خطيا مع شرح االسباب الموجبة للتغيير.
المجلس سيقوم بتغيير التنسيب كنتيجة للقرار الذي اتخذه االبرس عندما:
أ)
احد والدي التلميذ وافق خطيا على التنسيب .او
ب)
لم يتم تقديم اشعار طلب االستئناف رسميا خالل الفترة الزمنية المذكورة ادناه.

هل استطيع طلب استئناف قرار لجنة االبرس؟
نعم .تستطيع طلب استئناف قرار لجنة االبرس على اساس انك تعترض على:
أ)
تعريف طفلك كتلميذ استثنائي .او
ب)
القرار الذي اتخذته لجنة االبرس واعتبرت ابنك ليس تلميذا استثنائيا .او
ج)
على التنسيب التعليمي الخاص البنك كتلميذ استثنائي.

كيف استطيع تقديم طلب استئناف؟
ستبذل كل الجهود اليجاد حل لمخاوفك في االجتماع الثاني مع اللجنة والتي غرضها تغيير التمييز والتنسيب.
واذا كنت التزال غير راض عن اجتماعك مع اللجنة تستطيع تقديم اشعار برغبتك االستئناف .هذا االشعار
لالستئناف يجب تقديمه خطيا الى مدير التعليم خالل  15يوما من استالمك القرار الصادر من اللجنة بعد االجتماع
الثاني او خالل  30يوما من استالم القرار خطيا.
اذا كنت غير راض عن قرار مراجعة لجنة االبرس فيجب تقديم طلب استئنافك خطيا الى مدير التعليم خالل  15يوما
من استالم التقرير لالجتماع الثاني او خالل  30يوما من استالم القرار خطيا.
اشعار طلبك االستئناف يجب ان يذكر القرار الذي تعترض عليه وايضا اسباب االعتراض.

كل واحد يسمى باسمه (اشعياء )43:7
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ماذا يحصل في عملية االستئناف؟
عملية االستئناف تشمل الخطوات التالية:
•
•
•
•

المجلس سيشكل مجلس استئناف للتعليم الخاص لسماع لدراسة استئنافك.هذا المجلس سيتكون من  3اشخاص احدهم
انت تختاره كونك احد الوالدين والذي ليس لديه علم مسبق بالمادة التي تحت االستئناف.
مدير مجلس االستئناف سيدعو لعقد اجتماع في وقت مناسب ومكان مناسب خالل مدة ال تتجاوز  30يوما بعد
اختياره/اختيارها اال اذا وافق الوالدين والمجلس معا باشعار خطي على تحديد تاريخ ابعد لالجتماع.
مجلس االستئناف سيستلم المواد التي تمت مراجعتها من قبل لجنة االبرس وتدعو اي شخص يستطيع تقديم معلومات
عن هذه المواد التي يتم استئنافها الى الحضور.
انت اي احد الوالدين والتلميذ اذا كان/كانت  16سنة او اكبر يستطيعون الحضور واالشتراك في عملية االستئناف.

ماهو دور مجلس االستئناف؟
مجلس االستئناف يجب ان يقدم التوصيات خالل  3ايام من نهاية اجتماعه .ويستطيع ان:
•
•

يؤ يد قرار لجنة االبرس ويوصي بتفيذه.
ال يؤيد قرار لجنة االبرس ويعطي توصيات الى المجلس حول الطفل وتمييزه وتنسيبه او كالهما.

مجلس االستئناف سيبلغ توصياته لك باشعار خطي وللتلميذ اذا كان/كانت  16سنة او اكبر والى مدير اللجنة ومدير التعليم
ومدير المدرسة التي نسب التلميذ اليها وتوضيح اسباب هذه التوصيات.
خالل  30يوم من استالم قرار مجلس االستئناف خطيا يقرر مجلس المدرسة ماذا سيفعل بخصوص هذا القرار (المجالس غير
ملزمة بتطبيق توصيات مجلس االستئناف).
تستطيع ان تقبل قرار مجلس المدرسة او تستأنفه عند محكمة التعليم الخاص.تستطيع ان تطلب عقد جلسة استماع بطلب خطي
الى سكرتارية محكمة التعليم الخاص .المعلومات عن كيف تقدم طلبك الى المحكمة ستكون مرفقة مع قرار مجلس االستئناف.
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ماهي المنظمات الموجودة لمساعدة الوالدين؟
عدة منظمات توفر المساعدة لوالدي التالميذ االستثنائيين .هذه المعلومات ممكن استحصالها من الموقع االلكتروني الخاص بمجلس
التعليم الخاص وتوفير الخدمات على www.dpcdsb.org :او خالل مراقب التعليم الخاص والخدمات المساعدة /المعين.

اللجنة التعليمية االستشارية الخاصة
المجالس يجب ان يكون عندها لجنة استشارية للتعليم الخاص (سياك) .هناك قائمة بجميع الجمعيات المحلية للمجلس ممكن
استحصالها من الموقع االلكتروني للجنة المجلس (سياك) فيwww.dpcdsb.org :

برامج وخدمات التعليم الخاص
معلومات اضافية تتعلق ببرامج وخدمات التعليم الخاص التي يقدمها المجلس ممكن استحصالها من تقرير مجلس التعليم
الخاص في الموقع االلكترونيwww.dpcdsb.org :

ماهي المدارس االقليمية والنموذجية التابعة لوزارة التعليم؟
هناك عدد من المدارس االقليمية والنموذجية في اونتاريو .هذه المدارس تتضمن تنسيب اسكاني للتالميذ االستثنائيين بعوق
شديد مثل الصم والفاقدي البصر و(الصم-فاقدي البصر) وذوي االعاقة التعليمية الشديدة مثل نقص االنتباه واضطراب النشاط.
قائمة بأسماء وعناوين وارقام هواتف المدارس االقليمية والنموذجية في اونتاريو ممكن استحصالها من موقع مجلس التعليم الخاص
و الخدمات المساعدة www.dpcdsb.org :او الموقع االلكتروني لوزارة التعليم .http://tinyurl.com/EDU-Prov-Dem-Schools
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الذين تتصل بهم
المدرسة

							
مدير المدرسة

ارقام الهاتف

								
المعلم

ارقام الهاتف

						
معلم موارد التعليم الخاص

ارقام الهاتف

						
عضو عامل بعلم النفس

ارقام الهاتف

						
مختص بعلم اللغة والنطق

ارقام الهاتف

							
عامل اجتماعي

ارقام الهاتف

التاريخ التخميني الجتماع لجنة االبرس

مكتب مجلس المدارس الكاثوليكية في منطقة دافرين-بييل
مركز التعليم الكاثوليكي
 40غرب شارع ماثيسون
ميساساغا  /اونتاريو L5R 1C5 /
		
المدير المراقب للبرنامج
المدير المراقب للتعليم الخاص والخدمات المساعدة

(905) 890-1221
(905) 890-1221

الموقع االلكتروني الخاص بمجلس المدارس الكاثوليكية لمنطقة دافرين-بييل:

/http://www.dpcdsb.org/CEC/Programs/Special+Education

الجمعيات الممثلة في اللجنة األستشارية للتعليم الخاص (سياك)

http://www.dpcdsb.org/CEC/Programs/Special+Education/SpecialEducationDP/SEAC/Membership.htm

								
هذا الدليل يمثل الئحة رقم  89/181في اونتاريو
				
وهو متوفر بطباعة كبيرة واسلوب بريل وكاسيتات سمعية عند الطلب
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