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التقييمات 

  مواعيد األطباء

  ربما كانت أول فكرة تطرأ عىل خاطرك هي "واآلن، ماذا أفعل؟". وتبدأ:

وقد تعاملنا مع المنظومات ذاتها ووجدنا من خالل التجربة والخطأ

والتدريب بعض االستراتيجيات واألفكار والقوانين التي ساعدتنا عىل

اجتياز متاهة تعليم ذوي االحتياجات الخاصة. ونستطيع مساعدتك. 

- والتواصل مع اآلخرين عند الذهاب إلحضار األطفال من المدرسة
- ... وإىل آخره.  

أنت تبحث عن شخص مرّ بالتجربة ذاتها لمساعدتك في إرشادك إىل خطوتك التالية. شخص واجهته مشكلة

مشابهة ليقول لك "أنا أعرف الحل".  

هذا الشخص هو اختصاصي مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL لموارد األسرة. 
 لقد مرّ جميع اختصاصيي موارد األسرة بتجربة تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.  

 ما هي وظيفة اختصاصي موارد األسرة؟

866-950-1040
info@pealcenter.org @pealcenter

 هل تذكر عندما كان طفلك بحاجة إىل الدعم؟

جميع المعلومات والموارد التي يقدمها مركز قيادة

وتوعية ودعم اآلباء PEAL مجانية لألسر. وتحظى
جميع المناقشات بالسرية التامة. 

اتصل بنا أو أرسل لنا بريًدا

إلكترونًيا. يمكننا مساعدتك

في أثناء محادثتك مع اختصاصي موارد األسرة، سنتحدث معك حول وضع طفلك ونجيب عن األسئلة أو نعمل

من أجل الخروج بخطة يمكن استخدامها لمساعدتك في حل مشكلة. إن مهمتنا هي تمكينك لتكون أفضل

مدافع عن طفلك ذي اإلعاقة. وطريقتنا األساسية في دعمك هي توفير معلومات مفيدة وذات صلة وجيدة.

سنساعدك في معرفة حقوقك وحقوق طفلك. ويمكننا أيًضا المساعدة في تحديد أي القوانين الفيدرالية وقوانين

الوالية التي قد تدعمك التخاذ قرارات مستنيرة لطفلك ذي اإلعاقة في المدرسة والمجتمع

- البحث في جوجل
- وحضور لقاءات

- وجمع الموارد المدرسية

 - سيتلقى هذا االتصال منسقو العالقات المجتمعية
 - وسيسألونك بعض األسئلة، بما في ذلك أسئلة عن المعلومات الديموغرافية - ونظرًا ألننا مركز تقديم

معلومات ألولياء األمور وتدريبهم (PTI) ممّول من الحكومة الفيدرالية، فيجب علينا اإلبالغ عن إجمالي عدد

األشخاص الذين نساعدهم، ولكن معلومات جميع األفراد تحظى بالسرية التامة.  

 - وبمجرد أن يكون اختصاصي موارد األسرة متاًحا، سنعاود االتصال بك. إذا كنت تفضل استخدام البريد
اإللكتروني، فيمكننا التواصل معك بهذه الطريقة أيًضا. 

https://www.pealcenter.org/
https://www.instagram.com/pealcenter/
https://www.youtube.com/channel/UCo8R2bVf1KLq00pElExTTfg
https://twitter.com/PEALCenter
https://www.facebook.com/pealcenter



