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 ملخص األداء

فھذه االستمارة ال بد أن تعبأ خالل السنة . بعد انتھاء استحقاق الطالب بسبب التخرج أو تجاوز السن، یلزم تقدیم استمارة ملخص األداء للطالب. تعبأ ھذه الوثیقة عند مغادرة المدرسة :التعلیمات
 .ائیة قبل مغادرة الطالب للمدرسة الثانویةالنھ

 )الشارع، المدینة، الوالیة، الرمز البریدي(عنوان الدائرة التعلیمیة  اسم ورقم الدائرة التعلیمیة

 بیانات الطالب
 المغادرة/سنة التخرج تاریخ المیالد )اسم العائلة، االسم األول، الحرف األول من االسم األوسط(اسم الطالب 

 )شامل كود المنطقة(رقم ھاتف المنزل  )الشارع، المدینة، الوالیة، الرمز البریدي(عنوان المنزل 

 )شامل كود المنطقة(رقم ھاتف المدرسة  اسم المدرسة الحالیة

األشخاص القائم بتعبئة /الشخص )الشارع، المدینة، الوالیة، الرمز البریدي(عنوان المدرسة 
 االستمارة

 )شامل كود المنطقة(رقم الھاتف 

 تاریخ تعبئة ھذا الملخصIEPتاریخ آخر برنامج 

 )اختیاري(إعاقة الطالب من الدرجة الثانیة  )اختیاري(إعاقة الطالب األساسیة 

 .بعد الثانویة یرجى إرفاق آخر تقاریر االمتحانات التي تتضمن تقییم األداء األكادیمي والوظیفي واالنتقال التي ستساعد في التخطیط لمرحلة ما

 ).IEP(حدد األھداف المنشودة لمرحلة ما یعد الثانویة والمتوقعة على النحو الذي یحدده الطالب وولي أمره وأعضاء فریق برنامج التعلیم الخاص 

 :أھداف العمل

 الثانویةأھداف التعلیم أو التدریب في مرحلة ما بعد 

 :أھداف العیش المستقل

أھداف الطالب لمرحلة ما بعد الثانویة
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 ملخص التحصیل األكادیمي للطالب وأداؤه الوظیفي
 

 الوظیفي/الجانب األكادیمي
ملخص المستویات الحالیة من التحصیل 

 األكادیمي واألداء الوظیفي
 

 درجات التقییم

 القراءة والریاضیات
 

وتشمل المھارات األساسیة وفھم موضوعات (
القراءة وفك الرموز، ومھارات الحساب وحل 

 )المسائل الحسابیة

  

 األداء الوظیفي
 

یشمل القدرات العامة وحل المشكالت واالنتباه (
ومھارات التنظیم والمھارات االجتماعیة 

 )والسلوك االجتماعي والدفاع الذاتي

  

 قدرة العیش المستقل
 

یشمل االعتناء بالذات واالنتقال من مكان إلى (
 )أخر والمھارات الحیاتیة والسالمة الشخصیة

  

 )الكتابیة والشفھیة(حالة التواصل 
 

 اللغة وقدرات الكتابة/تشمل التخاطب(
 )والمھارات اللغویة التعبیریة واالستقبالیة

  

 المھارات المھنیة والعمل
 

والبحث عن تشمل تدریبات اإلعداد للوظائف (
 )فرص العمل
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 التوصیات لمرحلة ما بعد المدرسة

 الترتیبات التیسیریة مجال الحاجة
 والتعدیالت الخاصة الموصى بھا

 الجھات المعنیة والروابط وتعلیقات أخرى

التعلیم أو التدریب المھني في 
 مرحلة ما بعد الثانویة

 الجھة

 مسؤول االتصال

 )شامل كود المنطقة(رقم ھاتف مسؤول االتصال 

 العنوان

 البرید اإللكتروني

 الموقع اإللكتروني

 الجھة العمل

 مسؤول االتصال

 )شامل كود المنطقة(رقم ھاتف مسؤول االتصال 

 العنوان

 البرید اإللكتروني

 الموقع اإللكتروني

 الجھة العیش المستقل

 االتصالمسؤول 

 )شامل كود المنطقة(رقم ھاتف مسؤول االتصال 

 العنوان

 البرید اإللكتروني

 الموقع اإللكتروني

 الجھة المشاركة المجتمعیة

 مسؤول االتصال

 )شامل كود المنطقة(رقم ھاتف مسؤول االتصال 

العنوان 

البرید اإللكتروني 

الموقع اإللكتروني 

التاریخ توقیع الطالب 

التاریخ المسمى الوظیفي توقیع الشخص القائم بتعبئة االستمارة 



شخص آخر قدم المساعدة:   

بمساعدة أحد البالغین  الطالب بنفسھ 

 )حسب االقتضاء(ملخص األداء 
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 .یقوم الطالب بتعبئة ھذا الجزء ویمكن أن یساعده أحد البالغین :التعلیمات

كیف تؤثر علیك إعاقتك في بیئة العمل؟ ما القدرات التي تتمتع بھا في بیئة العمل؟   .1

ما القدرات التي تتمتع بھا وما احتیاجاتك التي ینبغي أن یعرفھا عنك المتخصصون المعنیون عندما تلتحق بالتعلیم ما بعد الثانوي أو في بیئة العمل؟  .2

 3. كیف تؤثر إعاقتك على أدائك المدرسي وأنشطتك المدرسیة (مثل الدرجات والمھام الدراسیة) ؟ 

مثل  4. قم بتعبئة الجدول التالي وحدد فیھ الترتیبات التیسیریة وأوجھ المساعدة التي جربھا معلموك أو جربتھا بنفسك لمساعدتك على النجاح في دراستك )
التعلم بالوتیرة الخاصة أو الوقت اإلضافي أو الوسائل البصریة أو األجھزة التكیفیة(؟ ویرجى أن تحدد ھل كانت ھذه الوسائل فعالة أم غیر فعالة: 

 غیر فعالة فعالة أوجھ الدعم/الترتیبات التیسیریة

 :تمت تعبئة ھذه البیانات بواسطة

 معلم ولي األمر الطالب

رؤیة الطالب
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 استبیان جمع البیانات عن مرحلة ما بعد المدرسة

 :األصل العرقي المسجل :المدرسة غادر الطالب

 أمریكي إفریقي حاصًال على دبلومة الثانویة العادیة

 من سكان أالسكا األصلیین/أمریكي أصلي دبلومة معدلة/حاصًال على شھادة

 أسیوي أو من سكان جزر الھادئ األصلیین بلغ الحد األقصى لعمر الدراسة

 ھسباني   ترك المدرسة

 )غیر ھسباني(أبیض     غیر معروف

 غیر محدد   

 ).اختر كل ما ینطبق(لھذا الطالب للفترة التي تأتي مباشرة بعد المدرسة الثانویة؟  IEPما األھداف المحددة لمرحلة ما بعد الثانویة الواردة في برنامج 

 االلتحاق بدراسة جامعیة أو برنامج تدریبي أو تعلیمي  �
 الحصول على عمل  �
 لم یحدد  �

ملزم بأن یبلغ الحكومة الفیدرالیة بشأن أھداف الطالب لمرحلة ما بعد الثانویة لفترة سنة واحدة بعد تخرجھم من المدرسة الثانویة ) ISBE(مجلس التعلیم بوالیة إلینوي 
 ).ھل أنت ستحصل على وظیفة، ھل ستلتحق بالجامعة، إلخ: أي(

 من الثانویة العامة وتسألك بعض األسئلة عن دراستك أو عملك في ذلك الحین؟ ھل تعطینا أنت أو ولي أمرك اإلذن بأن تتصل بكم الدائرة التعلیمیة بعد سنة من تخرجك

 ال� نعم 

: توقیع الطالب أو الوصي القانوني

: تاریخ التوقیع

 بیانات الطالب الدیموغرافیة
الجنس  )اسم العائلة، االسم األول، الحرف األول من االسم األوسط(اسم الطالب 

 أنثى� ذكر�

 )سنة/یوم/شھر(تاریخ المیالد 

 )شامل كود المنطقة(رقم الھاتف  )الشارع، المدینة، الوالیة، الرمز البریدي(عنوان الطالب 

شامل كود (رقم الھاتف المحمول  )شامل كود المنطقة(رقم الھاتف  )اسم العائلة، االسم األول، الحرف األول من االسم األوسط(اسم ولي األمر 
 )المنطقة

 البرید اإللكتروني )المدینة، الوالیة، الرمز البریديالشارع، (عنوان ولي األمر 

SISرقم الطالب على نظام  المدرسة المتخرج منھا الطالب

 تاریخ تخرج الطالب أو مغادرتھ المدرسة اسم ورقم الدائرة التعلیمیة

 )اختیاري(إعاقة الطالب من الدرجة الثانیة  )اختیاري(إعاقة الطالب األساسیة 

إذن الطالب
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