تعليم متخصص
وخدمات
للتالميذ الذين يواجهون تحديات جسيمة

تتضمن فصول المنطقة التعليمية رقم  75التي تخدم
تالميذ صف الروضة:

المنطقة التعليمية 75
برامج عموم المدينة
برامج متخصصة للتالميذ الذين يواجهون
تحديات جسيمة

معلومات لعائالت التالميذ المقبلين
على صف الروضة
 ،Corinne Rello-Anselmiنائبة المستشار
قسم التعليم المتخصص
دعم التالميذ

الفصل الخاص،
النسبة 1:1:12
  12تلميذ معلم واحد -مساعد مهني واحد

يخدم التالميذ الذين لديهم احتياجات أكاديمية
و /أو احتياجات مرتبطة بتوجيه السلوك قد
تتداخل مع عملية التعليم .وقد تتطلب دعماً
إضافياً من شخص راشد كما تتطلب تدريساً
خاصاً يمكن إنجازه على أفضل وجه في بيئة
مستقلة قائمة بذاتها.

الفصل الخاص،
النسبة 1:1:8
  8تلميذ معلم واحد -مساعد مهني واحد

تخدم التالميذ الذين تكون احتياجاتهم شديدة
ودائمة وتتطلب إشرافاً مكثفاً ومتواصالً،
ودرجة كبيرة من االهتمام الفردي ،والتدخل
مع دعم سلوكي مكثَّف ،كما يحتاجون إلى
دعم إضافي من البالغين.

الفصل الخاص،
النسبة 1:1:6
  6تالميذ معلم واحد -مساعد مهني واحد

تخدم التالميذ الذين لديهم احتياجات عالية في
معظم المجاالت األكاديمية ،واالجتماعية
و/أو النواحي المرتبطة بالنضج في العالقات
الشخصية ،والنمو الجسدي ،والتوجيه .تقدم
الفصول برمجة فردية مكثَّفة ،واشراف
متواصل من الراشدين ،وبرنامج توجيه
سلوكي فردي في حال تم طلبه ،وعالج
لعيوب النطق واللغة (الذي قد يتضمن
التواصل التزايدي والبديل).

الفصل الخاص،
النسبة 4:1:12
  12تلميذ معلم واحد باإلضافة إلى،مساعد مهني واحد
لكل ثالثة تالميذ

تخدم التالميذ الذين لديهم إعاقات كبيرة
ومتعددة قد تشمل اللغة المحدودة ،والتأخر
التعليمي ،وعدم القدرة على العمل بشكل
مستقل .قد تقدم الفصول برنامجاً تأهيلياً
وعالجياً بما في ذلك التدريب على مهارات
الحياة اليومية ،ومهارات التواصل ،واإلثارة
الحسية ،والتدخالت العالجية.

تقدم المنطقة التعليمية رقم  75الدعم التدريسي في طيف
واسع من البيئات للتالميذ الذين يواجهون صعوبات جسيمة،
بما فيهم التالميذ الذين يعانون من طيف التوحد و /أو الذين
لديهم تخلف ذهني واضح ،أو لديهم اضطرابات عاطفية ،أو
إعاقات حسية ،أو اعاقات متعددة.
يتم تقديم الخدمات اإلضافية في المجاالت التالية كما هو
مشار إليه :التدريس والدعم ثنائي اللغة ،وخدمات تعليم اللغة
االنكليزية كلغة ثانية ( ،)ESLوتدريبات االنتقال بالمواصالت،
ونشاطات مهارات الحياة اليومية ( ،)ADLكما هو مناسب.
تقدم المنطقة التعليمية  75خدمات الفصل الخاص للتالميذ
الذين لديهم إعاقات سمعية و /أو بصرية كبيرة .يتم إدماج
األدوات التخصصية مع الخدمات ذات الصلة في المنهاج
الدراسي على مدى اليوم الدراسي .وقد تشمل هذه الخدمات
السمعيات ،والتكنولوجيا المساعدة ،وتفسير لغة االشارة،
وخدمات التوجيه والحركة ولغة برييل للمكفوفين
(.)Braille

الشراكة مع العائالت
إن هدف المنطقة التعليمية رقم  75هو زيادة االستقاللية إلى
الحد األقصى وتوفير الفرص للتالميذ لزيادة امكانياتهم.
نتشارك مع العائالت من أجل ضمان تحصيل أفضل النتائج
لجميع التالميذ.

 ،Ketler Louissaintالمدير المراقب75
المنطقة التعليمية 75
[تمت مراجعتها في ]8/17

)T&I-26545 (Arabic

P188X@P034X
P352X@P134X
P723X@P338X

بروكلين

P141K@P380K
P369K@P067K
P396K@P396K
P771K@P329K

75 اجتمعوا مع المنطقة التعليمية
 تجدون مدرجا ً بعضا ً من،إذا رغبتم بالزيارة
 الرجاء.مواقعنا لبرنامج صف الروضة
االتصال لتحديد موعد لالجتماع مع طاقم
العمل لدينا ومشاهدة البرامج المختلفة التي
.نقدمها

منهاتن

P138M@P030M
P138M@P033M
P169M@P102M
P811M
P004Q@P179Q

 – كوينزQ
) – ستاتن آيلند (ريشموندR

T&I-26545 (Arabic)

 – برونكسX
 – بروكلينK
 – منهاتنM

ستاتن
آيالند

 في المدارس المجتمعية في75 يتم عقد فصول المنطقة التعليمية
 يمكن توصيف.عموم المدينة وفي األبنية المدرسية المستقلة
 في المدرسة المجتمعية بالرمز75 فصل المنطقة التعليمية
 برنامج ًاP169M  حيث يكون برنامج،P169M@P102M""
 يتم تقديمه في المدرسة العامة،75 تابع ًا للمنطقة التعليمية رقم
. بمنهاتن102

كوينز

P177Q@P295Q

East 128th Street 144
New York, NY 10035
Ninth Avenue 281
New York, NY 10001
East 113th Street 315
New York, NY 10029
West End Avenue 466
New York, NY 10024
Peck Avenue 25-196
Fresh Meadows, NY 11365
Jamaica Avenue 21-222
Queens, NY 11428

Barbara Hanson
John Siracuse
Shanie Johnson
Lourdes Mendez
Shante Chunn
Michele Thornton-Mannix
Rudy Giuliani
Nira Schwartz-Nyitray
Denise D’Anna
Greg Soulette
Greg Soulette
Susan Finn
Barry Daub
Marcy Berger
Kathy Posa

P255Q@P397Q

th Street37 52-32
Queens, NY 11103

Richard Marowitz

P993Q@P130Q

nd Avenue42 01-200
Bayside, NY 11361

Jacqueline Zaretsky

P037R@P037R
P373R

Fairfield Street 15
Staten Island, NY 10308
Henderson Avenue 91
Staten Island, NY 10301

Florence Gorsky
Paulette Benevento

جهة االتصال

12:1:4

للحصول على مزيد من المعلومات عن برامج المنطقة
 الرجاء االتصال، لتالميذ صف الروضة75 التعليمية رقم
802-1578 بمكتب شؤون اإللحاق على رقم الهاتف
.)212(

P176X@P178X

Lafayette Avenue 2750
Bronx, NY 10465
Baychester Avenue 850
Bronx, NY 10475
Grote Street 770
Bronx, NY 10460
Bristow Street 1330
Bronx, NY 10459
Dr. M.L.K. Blvd. 1780
Bronx, NY 10453
Marcy Avenue 370
Brooklyn, NY 11206
St, Edwards Street 51
Brooklyn, NY 11205
Chester Street 110
Brooklyn, NY 11212
West 30th Street 2929
Brooklyn, NY 11224

مدير المدرسة

6:1:1




P010X@P304X

العنوان

8:1:1




البرونكس

فصول التعليم العام
فصول خاصة واقعة في أبنية المدارس
المجتمعية
الفصول الخاصة في المدارس المتخصصة
 وفي البيت، والمشافي،الوكاالت

الموقع/المدرسة

12:1:1

البرامج

قد يتم أيضا ً تقديم الخدمة إلى تالميذ المنطقة التعليمية
:في

Julio Morales
(718) 823-5684
Venera Celentano
(718) 904-5750
Dawn Zerbo
(718) 561-2052
Saturine Packer
(718) 893-6813
Lorey Negron
(718) 960-4400
Simone Sanchez
(718) 388-4800
Dorothy Collins
(718) 855-6838
Hansraj Soodoosingh
(718) 385-6200
Denise Ramos
(718) 891-3600 ext. 0





























Barbara Henderson
(212) 369-2227



Sarah Scheffler
(212) 563-4886
Tamar Weinreich
(212) 876-1829
Jamela Mack
(212) 579-3788
Jacqueline Berman
(718) 264-0916
Harriet Siegel
(718) 464-4555
Katie McLaughlin
(718) 380-1247
Natisha Singh
Tabitha Judge
￼718)224-0490
Florence Gorsky
(718) 984-9800
Susan Di Scala
(718) 816-8897





































































