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 الشھود  قائمة – التعلیمات 
 

 . القانونیة لإلجراءات  االستماع جلسة  أثناء استخدامھا ترید التي األدلة جمیع فیھا تسرد  وثیقة الشھود قائمة تعتبر
 

ً  لك السماح سیتم أنھ بك الخاصة القائمة ھذه في شاھد إدراج یعني ال  یعترض  قد . االستماع جلسة  أثناء باستخدامھ تلقائیا
ً ) IHO( المحاید االستماع جلسة مسؤول  یحدد قد. نمعی  لشاھد اختیارك على اآلخر الجانب  یمكنك شھود أي أیضا

 .أھمیتھ أو بقضیتك شاھد كل صلة سبب لشرح استعد. استخدامھم
 

 :بك الخاصة الشھود قائمة  لملء اآلتیة التعلیمات اتبع
 

 العنوان 
 . األول االسم ثم أوالً  عائلةال اسم: الترتیب بھذا الطالب اسم أدخل ،"موضوع في" أسفل الموجودة  المربعات في

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

 الشاھد  اسم
 المثال، سبیل على. واحد لدیھم كان  إذا عنوانھم بذكر قم. بالشاھد الخاص العائلة واسم األول االسم أدخل العمود، ھذا في
 ."سمیث جین. د"

 
  بالطالب عالقتھ

 المثال،  سبیل على. بقضیتك عالقتھ ھي ما أو الطالب على الشاھد بھا تعرف التي الطریقة بوصف قم العمود، ھذا في
 :سرد في ترغب قد

 .)إلخ مدرس، العصبي، النفس علم اختصاصي ( الشخص ھذا لقب •
 .)إلخ التخاطب، اخصائي بالمدرسة،  النفس علم أخصائي  ،PS 13 مدیر( عملھم مكان •
 )المھني العالج أخصائي الخامس؛ الصف مدرس( الطالب  مع فیھا شاركوا التي  الدراسیة) السنوات( السنة •

 
  الشھادة) مواضیع( موضوع

. قصیراً  بك الخاص الوصف یكون أن یمكن. عنھا بشھادتھ الشاھد سیدلي التي بالمواضیع قائمة  ضع العمود، ھذا في
 صلة  ذات الشاھد شھادة كانت إذا ما لفھم) IHO( حایدالم االستماع جلسة لمسؤول كافیة معلومات تقدیم من تأكد

 المذكورة  النماذج راجع. اآلخرین الشھود من المقدمة  المعلومات) مثل( مكررة ستكون معلوماتھم كانت إذا وما بقضیتك
 .القسم ھذا ملء كیفیة حول أمثلة على لالطالع أدناه

 
 االتصال  بیانات

 اسأل  بالمعلومات، علم على تكن لم إذا. وعنوانھ اإللكتروني بریده وعنوان الشاھد ھاتف رقم أدخل العمود، ھذا في
 .المعلومات من ممكن قدر أكبر أدخل ثم. شاھدك

 
 
 
 
 



 

 
 

 للشھادة  المقدرة  المدة
 إلى  تحتاج  ال . العمود ھذا في  شاھد  كل  على أسئلة  طرح أجل  من لھا  حاجة في أنك تعتقد التي  الزمنیة المدة  أدخل 
 . بالدقائق الزمنیة المدة أدخل. الشاھد" استجواب" في اآلخر  الجانب  سیستغرقھا التي الزمنیة المدة تقدیر

 
 النموذج 

 . كدلیل استخدامھا یمكنك التي األدلة لقائمة نموذج یلي فیما
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 الشھود  لقائمة نموذج 
 

 المقدرة  المدة االتصال  بیانات الشھادة ) مواضیع( موضوع بالطالب  عالقتھ الشاھد  اسم
 للشھادة 

 الخاصة  التعلیمیة المسیرة • األم باتي  المدعیة
 بالطالب 

 ببرنامج الخاصة االجتماعات •
 )IEP( الفردي التعلیم

 المدرسة  مع التواصل •
 الوالدین  مخاوف  •

5 Boroughs St. 
New York, NY 10000 

 
Patty@internet.com 

 دقیقة  90

 اللغة فنون  مدرسة تینا المدرسة
 2021-2020 اإلنجلیزیة

 الطالب  احتیاجات معرفة •
 القراءة  برامج تطبیق •
 التوصیات  •

 

123 New Amsterdam St. 
New York, NY 10000 

 
Tina@ELAteacher.com 

212-555-5555 

 دقیقة  60

 خبیرة إیفیلین
 التقییم 

 الطالب  احتیاجات معرفة • النفسي العصبي الخبیر
  والنفسي العصبي التقییم 2021 •

1625 Big Apple Ave. 
New York, NY 10000 

 
Eveyln@evals.com 

646-555-5555 

 دقیقة  45
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