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 مكتب خدمات األطفال واألسر
 )NEW YORK STATE OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES, OCFS(بوالية نيويورك 

 تصريح بالكشف عن المعلومات السرية 
 بخدمات األطفال للسجالت المدرسية المتعلقة

 )New York State Commission for the Blind(لجنة المكفوفين بوالية نيويورك 

            : اسم المشارك

            : الوصي/اسم ولي األمر

 ,New York State Commission for the Blind)بموجب هذه الوثيقة، أفوض أنا لجنة المكفوفين بوالية نيويورك 
NYSCB) والغرض من هذه المعلومات هو المساعدة في  .بالحصول على المعلومات والسجالت التعليمية الخاصة بالطالب المذكور أعاله

                                          ً                         ويعتبر إذني بالحصول على هذه المعلومات ساري ا حتى يتوقف طفلي عن تلقي  .تنسيق الخدمات لطفلي والمساعدة في التخطيط للمستقبل
                                                                                ً                      يمكنني تغيير رأيي بشأن هذا التصريح، باستثناء اإلجراءات التي تم اتخاذها بالفعل وفق ا لإلذن الذي منحته، من  .NYSCBخدمات لجنة 

 .     ً                                                   كتابي ا بأنني ال أرغب في أن يتم الحصول على أي معلومات أخرى NYSCBخالل إخبار لجنة 

 :يمكن أن تتكون السجالت التعليمية المطلوبة من
 موجز األداء- )IEP(خطة التعليم الفردي -
 الدرجات المدرسية وبطاقات التقارير- 504الترتيبات التيسيرية بموجب القسم -
 معلومات االستكشاف المهني- التقارير والتقييمات النفسية-
لعالج ، ا)OT(الوظيفي  ، العالج)O&M(، متخصصو التوجيه والتنقل )TVI(معلمو ضعاف البصر (التقييمات وتقارير الخدمات -

 ))AT(، التكنولوجيا المساعدة )PT(الطبيعي 

 :المنطقة التعليمية التي تكشف عن هذه المعلومات
             :المنطقة التعليمية

             :اسم المدرسة
             :اسم جهة االتصال بالمدرسة

             :رقم االتصال بالمدرسة
             :عنوان المدرسة

             :الرمز البريدي              :الوالية              :المدينة

 :الذي يتلقى هذه المعلومات NYSCBموظف لجنة 
           : المسمى الوظيفي

             :NYSCBاسم جهة االتصال لموظف لجنة 
             :NYSCBرقم االتصال بموظف لجنة 

             :العنوان
             :الرمز البريدي              :الوالية              :المدينة

أو الموظفين /المعلومات المحددة هي معلومات سرية وخاضعة للحماية القانونية ويقتصر استخدامها على أولئك األشخاص وأدرك أن 
 . المشاركين في برنامج الخدمات الخاص بطفلي

 
         

ً  عام ا 18إذا كان أقل من (الوصي /توقيع ولي األمر   التاريخ    )  
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             :الوصي/معلومات االتصال الخاصة بولي األمر

 NYSCBمعلومات عن 

 .                                                                                            ً         مع الشباب واألسر والمناطق التعليمية لتسهيل تنسيق الخدمات المناسبة للطالب والشباب المكفوفين وفق ا للقانون NYSCBتعمل لجنة 
                  ً                                                                                             الخدمات لألطفال بدء ا من الوالدة حتى يتمكنوا من بدء العمل على إعادة التأهيل والمهارات الحياتية التي يحتاجون إليها  NYSCBتقدم لجنة 

استشاريون ومستشارو انتقال لألطفال في كل مكتب منطقة تعليمية هم  NYSCBلدى لجنة  .             ً                            ليصبحوا أشخاص ا بالغين مستقلين في المستقبل
ا، كان من الممكن تنسيق الخدمات .                                        ً         تخصصون في العمل مع الشباب المكفوفين وفق ا للقانونمستشارو تأهيل مهني م ً                                كلما بدأ التخطيط مبكر                      

 .ووسائل الدعم لتحقيق أهداف الطالب في وقت مبكر

 NYSCBلجنة  ومهمة.                                                                          ً         هي الوحدة المخصصة لتقديم خدمات إعادة التأهيل بالوالية لألفراد المكفوفين وفق ا للقانون NYSCBإن لجنة 
 .                                                                                                             ً         هي تعزيز قابلية التوظيف والوصول ألعلى قدر من االستقاللية والمساعدة في تنمية قدرات ونقاط قوة األشخاص المكفوفين وفق ا للقانون

ومقدمي الخدمات يتطلب االنتقال من مرحلة المدرسة إلى عالم البالغين التخطيط بعناية وبذل الجهود التعاونية فيما بين األسر وطاقم المدرسة 
وسيساعد التخطيط الطالب والشباب وأسرهم والمناطق التعليمية في تصميم الخدمات لزيادة االستفادة من األعوام التي يقضيها . المجتمعية

 .ا                                                                                                                 ً الطالب في المدرسة حتى يستعد لالنضمام واالندماج بشكل كامل في المجتمع والتوظيف والعيش المستقل واالكتفاء الذاتي اقتصادي  


