
  
       

 
  

          
     

          
          

  

         
      

      

        
        

           

        
         

      
 

        
          

             
  

 
    

       
            

           
        

             
              

         

 ةیكیرمألا میلعتلا ةرزاو ةیكیرمألا لعدال ةرازو
 ةینمدلا قوقحلا بتكم ةینمدلا قوقحلا مسق

 ئعوقا ةفیحص

 سرادملبا لیجستال يف لفاطألا عیمج قوقح لوح تماوعلم

 وأةققیحنعرظلناضبغ يوانلثاويائداالبت نییاوتسمال ىعل ةیاسأس ةامءةربئتيفقلحاةدحتملاتایالولايفلافطألا یعملج
 قطانملا نوكت دق م.رھومأ ءایلوأ /مائھآب أو مھب قعلتمال ةرجھال عضو وأ ةیسنجال ،ينطوال أشنمال وأ نوالل وأ قرِعال رُّوصت
 طثبیتوأعمن يفرأثیتالھ نویك نأنیمك تاساسی ىلعظفاحتوأ،طبثتوأ نعمتتانكاذإيرالفدال نوناقلل ةفالخمةیمیعلتال

 ال مأنھ محكبوأةیكیراألم ةسیجنلايذو مرھومأءایلوأ/مھؤابآوأمم ھھنوكمدعبسببسرادلمايفلجیسلتانملافطاأل
 .ةوتیبثقائوث نولحمی

 زجوی ال تااسیس لكذكو ةلیمیلتعا ةقطلمنا قاطن يف ةماقإ تابثإ بلطك ،ةلوبقملا لیسجتلا تاساسی نع ةلألمثا ضبع هادنأ جردم
 .لجیسلتانممكالفطأنامرحلسرمداال لبقنممَخدت ُستنأ

 .ةیمیعلتال ةطقنمال يف امةقإلا لیلد •

o ةلیمیلتعا قطانمال لبقت .ةیمیعلتال ةقطنمال دوحد لخدا نوشیعت مكنأ ىعل لیلد بطل ةسرمدال يولؤسمل زجوی 
 ةعوفشمةیطت خادافإ،رایجإدوقع،ءالماوأفاتلھاراتیوفنمخسنلمث ض،غرال ھذالةفتلخمقئاثوةادع
 .لافطاأل للك ةسبلنابةقریطلاسفبن ةماقاإل تاإثب تالبطمت ذفیتن میت نأبجوی .ىرخأقائوث وأ،نلیمیاب

o الامك،ةقطلمناقاطنيفةامقاإل تاإلثب ملكفطةرضع ھجووأةیسنن جع ألست أن ةیمیلتع ةقطنلم زویج ال 
 لیجستال نم )قئاثو لمحی ال يالذ ردشمال لفطال كذل يف امب( ردشمال لفطال نامرح ةیمیعلتال ةقطنملل زوجی

 .ةامقاإلتاثبإلةوبلطلماقائوثلامدیقتانھامكإبوأھانمكإبسلیھنأل

o نلممكا قائوثلا نضم نم ةیالولا نع ةرداص ةدایق ةصرخ وأ ةیوھ ةقاطب لومش ةلیمیتع ةقطمنل زوجی انمبی 
 ىرأخ ضارغألوأةامقاإل تاثبإلقیثوتلا ھذا لمث بلطةیمیلتع ةقطلمن زوجیال،ةامقاإل تاثبإلاامھدخستا
 نمةوتیثبقائوث هاوأبلحمیاليالذ لباطاليونانقرغی لشكبعیمن نأىلإبطلال ھذا لثميؤدیثیحب
 .ةسرمدال يف لیجستال

 .رمعال على لیدلال •

o ىلعألاو ىندألا دلحا قاطن يف قعی لباطلا رعم نأ راھظإل قیثوتال بطل ةسرمدال يولؤسمل زجوی 
 وأىفشستمةداشھ وأةنیدی ةداشھ لمث ،ضرلغااذلھ ةفلختمقائوث ةداعةمیلیتعلاقطالمنالقبت.بولطلما

 ةطیخةدافإ؛يتبن لسج ؛ةلئالعابصاخلاسدقلمابالكتايفلاخدإ؛داللمیاخریاترظھتبیطب ةداشھ
 .ھابق اتحلاإلمتةقابسةسردمتالجسوأدالمی ةداشھ ؛ندیلاولادحأنمنلیمیابةعوفشم

o زویج ال ،ملكفطرعم نمققحلتلهالعأةروذكلماكلكت قائوث بلطتنأنمكیةلیمیلتعاةقطلمنانأمغور 
 لحمتالاألنھ وألحمی الھألن افیھ ماوالد وأةسردلمايفلجیسلتانمملكفططثبیتوأعمن ةلیمیتعال ةقطلمنل

 .ةنبیجأدالمی ةداشھ لمث ،يبنجأةدوال نامك ىلإرشیتتالجسادیھملنأمكحبوأدالمی ةداشھ
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 .يعماتجالانماضال مقارأ •

o إذا .بالطلل فریتع ةویكھ ھامدخستاللجیسلتاءاأثن يعاجتماال ناضملامقرةیمیللتعاقطامنلاضبع بلطت 
(الیھعبجی،يعاجتمالانامضال مقرةسیردمةطقنمتلبط  يعوطھبالھ مدكویزتنأبملكفطومغكالإب )1:
 يالذ ضرغال حیضوت )2( و ،ةسردملا يف ماودلا وأ لیسجتلا نم مكلفط نعمی نل دهیزوت ضفر نأو
 .مقرلا ھلألج مدتخسیس

o نامضلا رقمب ھادیوزت مدع مترتاخ نإ ةسردلما يف ماودلا وأ لجیسلتا نم مكلفط عمن ةیمیلتع ةقطنلم زویج ال 
 .ملكفطل يعاجتماال

o ملكفطلجیستمیت يلك مبك صاخلايعاجتماال ناضملامقرباھدویزتمنكمبلطلاةیمیلتع ةطقنملزویج ال 
 .ةسرمدال يف

 .ةإلثنیا أو قرِعلا تاانبی •

o قرِعورنصع عن غِّلتب نأبةوالیلاهاجتتامزاتوال ةیرالفدال تامزاتاللاضعبةیمیعلتال قطانمال ىعل 
 اذلھ ملكفطقرِعورصعن نعتاوملمع رفیوتممنك بلطلاةلیمیلتعاةقطلمنلزجوی ا.ھسرادميفبالطلا
 .ضرلغا

o نعتاومللمعاباھدویزبت اوومقتالأمترتاخ نإلیسجتلانممكلفط نعمةییملتع ةقطمنلزویج ال ،كلذ معو 
 .مكلفط قرِع وأ رصنع

 فلاخت ةیمیلتع ةقطمن نأ متدقتعا اذإ وأ ،ةماع ةسردم يف لیسجتلا دنع مكلافطأ قوقوح مكقوقن حع دیزملا ةفرعم متدرأ ذاإ
 :ةلیالتاةمیوحكلاتاالوكلابلاصالتامانكإمكب،يلاردفلانوانقلا

 ةلیمیلتعا صرفلا مقس ،ةینمدال قوقحال مسق ،لعدال ةرزاو •
(877:تفھاال  )لاصتإلل موسر فعد نود()292-3804
(202:ساكفلا 514-8337( 
 education@usdoj.gov:يونرلكتاإل دریلبا

 ةینمدال قوقحال بتكم ،میعلتال ةرزاو •
(800:تفھاال  )لاصتإلل موسر فعد نود()421-3481
 ocr@ed.gov:يونرلكتاإل دریلبا
 . ينورتكإللاعقومالىعل كذلبماقیلاممكنكی،ملیلتعاةرازوعمترناإلنت رعب ىوشك ةراستماةتعبئ مدترأاذإ

http://www.ed.gov/ocr/docs/howto-arabic.pdf 
http://www.ed.gov/ocr/docs/howto-index.html#arabic 

 مالعاراشستلمابتمك ،ملیلتعاةرازو •
(202:تفھاال 401-6000( 
(202:ساكفلا 205-2689( 

 2 نم 2 ةحفصلا




