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 قائمة األدلة الخاصة باألب / باألم - التعلیمات 
 

دلة  تعتبر قائمة األدلة وثیقة تسرد فیھا جمیع األدلة التي ترید استخدامھا أثناء جلسة االستماع لإلجراءات القانونیة.  یمكن أن تتضمن األ
یساعد وضع العالمات / التصنیف وتنظیم األدلة  الخاصة بك مستندات أو مقاطع فیدیو أو تسجیالت صوتیة أو صور أو سجالت أخرى.  

 الخاصة بك على التأكد من أن كل شخص یمكنھ العثور بسھولة على الدلیل الخاص بك أثناء جلسة االستماع. 
 

الجانب اآلخر  ال یعني إدراج األدلة في قائمة األدلة الخاصة بك أنھ سیتم السماح لك تلقائیاً باستخدامھا أثناء جلسة االستماع. قد یعترض   
) أیضاً األدلة التي یمكنك استخدامھا. استعد  IHOعلى واحد أو أكثر من األدلة المقدمة من قبلك. قد یحدد مسؤول جلسة االستماع المحاید (

 لشرح سبب صلة كل دلیل بقضیتك أو أھمیتھ. 
 

 باستخدام ھذا النموذج 
أو یمكنك وضع قائمة لألدلة الخاصة بك باستخدام نفس الصیغة. إذا كنت    یمكنك استخدام ھذا النموذج إلنشاء قائمة األدلة الخاصة بك

 تستخدم ھذا النموذج، فاتبع ھذه التعلیمات. امأل ھذا النموذج إلكترونیاً ببیاناتك أو اطبعھ واكتب تلك البیانات داخل المربعات. 
 

 العنوان 
 لترتیب: اسم العائلة أوالً ثم االسم األول. في المربعات الموجودة أسفل "في موضوع"، أدخل اسم الطالب بھذا ا

 أرقام.  6على الجانب األیمن، اكتب رقم الحالة/القضیة المكون من  
 

 ترتیب األدلة 
 بشكل عام، یجب علیك إدراج األدلة "حسب التسلسل الزمني". سجل أدلتك؛ األقدم أوالً ثم األحدث. 

 
 عمود "الدلیل" 

إلخ). إذا انتھیت من كتابة الحروف، أعد كتابة األحرف األبجدیة من    ,A, B, Cفاً خاصاً بكل دلیل (في العمود المسمى "الدلیل"، اكتب حر
 (AA, BB, CC . . . XX, YY, ZZ, AAA, BBB)البدایة مرة أخرى ولكن استخدام أحرف مزدوجة أو ثالثیة 

 
 عمود "التاریخ"  

الدلیل. إذا تم العثور على أكثر من تاریخ واحد داخل الدلیل (على سبیل المثال؛ مجموعة  في ھذا العمود، قم بذكر التاریخ الذي تم إنشاء ھذا  
). إذا كنت ال  2022ینایر    30  -  2022ینایر    1من رسائل البرید اإللكتروني بین شخصین)، فقم بإدراج جمیع التواریخ أو النطاق الزمني (

 لدیك أو اكتب "غیر معروف". تعرف تاریخ إنشاء الدلیل، أذكر أفضل تخمین / اقتراح 
 

 عمود "العنوان/الوصف" 
م الفردي  في ھذا العمود، امنح كل دلیل اسماً. إذا كان المستند یحمل عنواناً أو اسماً بالفعل، فاستخدم ذلك (على سبیل المثال، "برنامج التعلی 

)IEPكتب وصفاً للدلیل (على سبیل المثال، "رسائل البرید اإللكتروني  )" أو "تقییم اللغة والكالم"). إذا لم یكن للدلیل عنوان / اسم بالفعل، فا
 بین أحد الوالدین ومدیر / ناظر المدرسة الحكومیة للتعلیم الثانوي عن الدروس الخصوصیة "أو" صور للفصل الدراسي"). 

 
 

 العمود الخاص بـ"عدد الصفحات"  
كان دلیلك عبارة عن مقطع فیدیو أو تسجیل صوتي أو أي شيء آخر ال تستطیع  في ھذا العمود، ضع قائمة بعدد الصفحات لكل دلیل. إذا  

 تحدیده بعدد من الصفحات، فاترك المربع فارغاً أو اكتب "غیر قابل للتطبیق". 
 

 مثال 
 فیما یلي مثال على كیفیة ملء ھذا النموذج.   

 
 

 *** 



 مثال على قائمة باألدلة 

عدد   العنوان/الوصف  التاریخ  الدلیل 
الصفحات

A. 1  4 شكوى متعلقة باإلجراءات القانونیة الواجبة  2022یولیو 

B. 1  15 التقییم النفسي والعصبي 2022یونیو 

C. 15  برنامج التعلیم الفردي ( 2022یونیوIEP( 13 

D. 15  التسجیل الصوتي لالجتماع الخاص ببرنامج التعلیم الفردي ( 2022یونیوIEP( غیر قابل
 للتطبیق

E. 17  2 صور للفصل الدراسي  2022یونیو 
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