
المرشدون األباء مدربون لتقديم يد المساعدة
نحن مرشدون ومتعاونون، واألهم من ذلك أننا أقران. 

المرشدون اآلباء في والية أوهايو هم آباء األطفال ذوي اإلعاقة الذين يقدمون دعًما مجانًيا من نظير إلى نظير ألسر األطفال ذوي 
اإلعاقة األخرى في أوهايو. نستخدم خبراتنا المباشرة للعمل مع مسؤولي المدرسة وإرشاد األسر من أجل االرتقاء بالنجاح التعليمي 

للطالب الذين يتلقون خدمات التربية الخاصة.

نساعد األسر على االنتقال بين عمليات وخدمات التربية الخاصة على المستوى المحلي وعلى مستوى الوالية حتى يتمكن األطفال 
ذوو اإلعاقة من تحقيق أقصى استفادة من تجربتهم التعليمية.

مًعا، يمكننا مساعدة طالبنا ذوي االحتياجات الخاصة في الحصول على االهتمام الخاص الذي يستحقونه وفي إيجاد طريقهم نحو 
النجاح التعليمي.

إيجاد الحلول األفضل لألطفال
يعمل المرشدون اآلباء في أوهايو بالتعاون مع األسر والمدارس والوكاالت. بدعمنا، ستفهم األسر عملية التربية الخاصة وتصبح خير 

مناصر ألطفالها.

نستخدم شغفنا وخبرتنا إلنشاء شراكات قوية لجعل معلومات وعمليات التعليم الخاص سهلة المنال. يزود المرشدون اآلباء في أوهايو 
األسر بمعلومات حول مجموعة متنوعة من موضوعات التربية الخاصة. على وجه التحديد، نحن نقدم المعلومات والدعم للمساعدة 

في:

• فهم حقوق ومسؤوليات األسر والطالب والمدارس.   

• االنتقال من مرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة الثانوية.   

• المساهمة في زيادة نجاح الطالب كما هو الحال في محو األمية.  

• إرشاد األسر من خالل أي لقاء تعليمي خاص بناًء على طلب األسرة أو المنطقة.  

• استضافة دورات إعالمية للمدارس واألسر.  

• ربط األسر والمتعلمين بالوكاالت والمنظمات التي تدعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.  

باإلضافة إلى ذلك، يساعدنا تدريبنا في توفير المعلومات الحالية والمحّدثة حول قوانين وسياسات التربية الخاصة.

دعمنا متجذر بعمق
ألكثر من 30 عاًما، ساعد المرشدون اآلباء في أوهايو األسر على االنتقال بين عمليات وخدمات التربية الخاصة حتى يتمكن 

األطفال ذوو اإلعاقة من تحقيق أقصى استفادة من تجربتهم التعليمية.

يمّول المرشدون اآلباء في والية أوهايو باستخدام األموال الفيدرالية وصناديق الوالية من خالل إدارة التعليم في أوهايو. يتم تعييننا 
من ِقبل المناطق التعليمية ومراكز الخدمة التعليمية. يقدم لنا مكتب األطفال االستثنائيين في إدارة التعليم في أوهايو التوجيه والدعم 

في تنفيذ عملنا كمرشدين آباء. يوفر لنا مركز التعليم والتدريب من أجل التوظيف في جامعة والية أوهايو اإلشراف والتطوير المهني 
والموارد والمساعدة الفنية.

 هل أنت عضو في أسرة تضم طفل معاق يرغب في تلقي دعمنا؟ 
نحن على أتم استعدادنا للمساعدة! 

للمزيد من المعلومات
مكتب األطفال االستثنائيين

إدارة التعليم في والية أوهايو
4th Floor, Mail Stop 409

25 S. Front Street, Columbus, OH 43215
(877) 644-6338

www.education.ohio.gov
ParentMentors@education.ohio.gov

 برنامج المرشدين اآلباء في أوهايو 
 لإلشراف والتطوير المهني

جامعة والية أوهايو
 (CETE( مركز التعليم والتدريب من أجل التوظيف

فريق اإلنصاف والمشاركة والتقييم
(614) 292-3000

Parentmentor.osu.edu
CETE-ParentMentor@osu.edu

@ParentMentorsOh :تويتر
@OhioParentMentorProject :فيسبوك

مشروع أوهايو للمرشدين اآلباء


