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 : DPSالسادة األفاضل عائالت طالب مدارس  
 
ما تحتاج إلیھ لدعم رؤیتنا المتمثلة في: نجاح كل طفل من أطفالنا. ولتحقیق  DPSإننا ننشد عالًما تمتلك فیھ كل مدرسة من مدارس  

رؤیتنا، یجب علینا مواصلة التخلص من أیة حواجز أو عوائق تحول دون نجاح الطالب.  وبصفتنا أولیاء أمور أحد الطالب ذوي 
العامة ودعوتكم لمشاركة  Denverة في مدارس االحتیاجات الخاصة، نود مشاركة بعض المعلومات الخاصة برؤیتنا للتربیة الخاص

 التعلیقات واآلراء حول الدعم الذي نقدمھ. 
 
الحظنا، خالل العام الدراسي الماضي، زیادة مشاركة مدرسي التربیة الخاصة لدینا في معالجة القضایا السلوكیة مما منعھم من دعم   

 الطالب في التربیة الخاصة. 
 
 Studentعھم في ینایر الماضي، قررنا في نھایة المطاف إعادة تنظیم فریق العدالة والفرص الطالبیة (وبعد خوض محادثات صعبة م 

Equity and Opportunity team) الذي یقدم خدمات الدعم لجمیع الطالب، بما في ذلك الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة.  وشملت ،
 بعض التغییرات الرئیسیة ما یلي:

) بھدف Special Education Instructional Specialistع المدارس إلى أخصائي التربیة الخاصة (التأكد من وصول جمی •
 التركیز على التعلیم المتخصص، وبناء القدرات داخل المدارس وتقدیم دعم أقوى لموظفي ومدرسي التربیة الخاصة؛ 

 Affective Needs (AN)على االحتیاجات العاطفیة ( زیادة التمویل الستخدام موظفین إضافیین في البرامج اإلبتدائیة القائمة •
center-based programs)؛ و 

إعادة تخصیص بعض األموال العامة المكتبیة وتوجیھھا لألموال العامة المدرسیة حتى یتمكن قادة المدارس اإلبتدائیة من زیادة  •
 نفسي لدعم القضایا السلوكیة للطالب. المبلغ المالي المخصص لألخصائي االجتماعي أو الوقت المخصص لألخصائي ال

 
إننا نقر بأنھ كانت ھناك مخاوف حول توقیت اإلعالن عن ھذه التغییرات ولكننا قمنا بذلك من منطلق احترامنا لزمالئنا الذین قد تأثرت  

یقنا، وجاء ذلك بالتزامن مع مناصبھم وفقًا إلعادة التنظیم ھذه.  لم یتم اإلعالن عن تلك التغییرات إال بعد إخطار جمیع أعضاء فر
إعادة التنظیم ھذه لم تكن مدفوعة بقرارات المیزانیة وال تؤثر بأي حال من . نود أن نؤكد على أن 19-2018مناقشات المیزانیة لعام 

 األحوال على األموال المخصصة للتربیة الخاصة.
 
الخاصة في التزاید وستستفید مدارسنا من التمویل والدعم اإلضافیین  ففي واقع األمر، یستمر االستثمار العام للمقاطعة في مجال التربیة 

وعلى سبیل المثال، تحظى مدارس المقاطعة باألموال الالزمة لتوظیف مساعدین مباشرین للطالب ذوي  الموجھین للتربیة الخاصة. 
لشدیدة، بما في ذلك طالب البرامج المركزیة، سیستمر االحتیاجات التعلیمیة المعتدلة/ المتوسطة. وفیما یتعلق بالطالب ذوي االحتیاجات ا

 تقدیم الدعم من خالل مصدر تمویلي مركزي یمكن للمدارس الوصول إلیھ.
 
 لمعرفة المزید، ندعوك لـ : 

أبریل، حیث نعرض خاللھ معلومات حول  12) المسجل ابتداًء من Board of Educationمشاھدة اجتماع المجلس التعلیمي ( •
 Watch Board’’واالنتقال إلىhttp://board.dpsk12.org یمكن مشاھدة ذلك الفیدیو عبر الموقع نظیم.إعادة الت

Meetings Live. ‘‘(مشاھدة البث المباشر الجتماعات المجلس) 
 .seo@dpsk12.orgندعوك لمشاركة أفكارك حول االستخدام األمثل ألموال التربیة الخاصة عبر البرید اإللكتروني  •
) الخاص بدعم الطالب ذوي االحتیاجات  regional summer forumتفضل باالشتراك في المنتدى الصیفي اإلقلیمي (  •

 ./https://studentequity.dpsk12.org/sped-engagementالخاصة على الموقع 
 
سنستمر في التواصل معكم لجمع آراء وتعلیقات عائالت الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة ونأمل في مشاركتكم معنا حیث نعمل معًا  

 النجاح. -بما في ذلك طالبنا من ذوي االحتیاجات الخاصة -لخلق عالم یحقق فیھ طالبنا 
 
 ص تحیاتي،مع خال 
 
 حاصل على الدكتوراة -) Eldridge Greerالدریدج جریر (  

 )Associate Chief, Student Equity and Opportunityرئیس مشارك بفریق العدالة والفرص الطالبیة (
Denver Public Schools 

http://board.dpsk12.org/
http://board.dpsk12.org/

