
 

 " )التحّول(Transitionبرنامج "
 الجمعية التعاونية للتعليم الخاص في مقاطعة ساوث ويست كوك

 "الرشد سن مرحلة إلى المختلفة القدرات ذوي من البالغين الشباب لتحويل مخصص تعليمي مجتمع"

 
 

 اإلضافية )التحّول( "Transition" خدمات " )التحّول(؟Transitionما العناصر الرئيسية لبرنامج " 
 

 :التدريب المهني

 يشارك الطالب في التدريب أثناء العمل بدعم من مدرب التأهيل الوظيفي. ●

موقع تدريب مجتمعي  40" )التحّول( أكثر من Transitionيتضمن برنامج " ●

 مختلف في مجموعة متنوعة من المجاالت.

يُكلَف الطالب بمهمة عمل واحدة في كل فصل دراسي ويعملون من يومين إلى  ●

 يوًما. 90أيام في األسبوع على مدار  4-2

 يحصل الطالب على مبلغ صغير من المال عن كل نوبة عمل يقضونها ●

يدعم مدربو التأهيل الوظيفي الطالب ويراقبونهم مع تزايد استقاللهم في مواقع  ●

 العمل.

البيانات أسبوعيًا وإكمال تقييمات العمل الرسمية في نهاية كل فصل دراسي يتم جمع  ●

 لتتبع التقدم الذي يحرزه الطالب بمرور الوقت وإطالعهم على عملية تقييم العمل.

  الوصول إلى المجتمعات المحلية:

يتعلم الطالب أسس الوصول إلى المجتمعات المحلية، بما في ذلك، كيفية التنقل ومن  ●

 أماكن المجتمع المتعددة.وإلى 

الوصول إلى المجتمعات المحلية قد يتضمن أيًا من العناصر التالية أو كلها: استخدام  ●

وسائل النقل العام، واستخدام متاجر البقالة المحلية، وخدمات المكتبة العامة، ومكاتب 

 البريد، والمطاعم المحلية، والمغاسل، وغير ذلك المزيد.

  وف المرحلة االنتقالية األساسيةالمناهج الدراسية/صف

" )التحّول( تستند إلى منهج دراسي Transitionإن الصفوف الدراسية في برنامج " ●

متمركز حول الحياة ويتم تدريسه على معلمين معتمدين للتعليم الخاص )تعليم ذوي 

االحتياجات الخاصة( من خالل الفرص العملية لبناء المهارات والطالقة في مناهج 

 هارات الحياتية لدينا.الم

 تشمل مجاالت المحتوى ما يلي: ●

مهارات الحياة اليومية: النظافة الشخصية والسالمة والتغذية وتجهيز الطعام  ○

 وإعداد الميزانية والرفاه الشخصي

المهارات االجتماعية الشخصية: الوعي الذاتي ومناصرة الذات، والتحكم في  ○

اإلعاقة ومناصرة ذوي اإلعاقة، وحل المشكالت،  االمشاعر، والتوعية بقضاي

 والعالقات الشخصية والتواصل

المهارات المهنية: االستكشاف المهني، والسالمة والتواصل في مكان العمل،  ○

والحصول على الوظائف، ومهارات الصيانة، وخدمة العمالء ومهارات األعمال 

 والتسويق

لحياة: التمويل الشخصي وإعداد المهارات األكاديمية المستخدمة في مهام ا ○

الميزانية، ومفردات المهارات الحياتية، والحفاظ على مهارات الفهم والكتابة 

 األساسية

المهارات الحياتية: المواطنة، والوعي بالتكنولوجيا الرقمية واألمان  ○

 الرقمي، والوصول إلى المجتمع المحلي، ومهارات الترفيه

 المنسقون المهنيون:

الطالب مع فرص التدريب في مواقع العمل مطابقة  ●

 المختلفة

دعم الطالب المستعدين للحصول على وظيفة تنافسية لدى  ●

 جهات العمل في المجتمع والحفاظ عليها

المساعدة في البحث عن الوظائف، وإتمام طلبات التقدم  ○

للوظائف، والممارسة والتدريب على مهارات المقابلة 

 قابالت الشخصيةالشخصية، وتحديد مواعيد الم

يمكن توفير التدريب الوظيفي عند الطلب لدعم الطالب  ○

 خالل األسابيع القليلة األولى من وظيفة تنافسية

  (DRSشراكة إدارة خدمات إعادة التأهيل )

" )التحّول( مع إدارة Transitionيتعاون برنامج " ●

 ( في والية إلينويDRSخدمات إعادة التأهيل )

" Transitionبرنامج "يقدم المتخصصون لدى  ●

في التخطيط الوظيفي والتخطيط  للطالب)التحّول( الدعم 

 للمسار المهني

يتم إيصالهم إلى  DRSالطالب الذين يشاركون في خدمات  ●

وكالة خدمات الكبار ويتوفر لهم االنتقال السلس إلى الدعم 

المتواصل في العمل والتعليم بعد االنتهاء من برنامج 

"Transitionتحّول(" )ال 

  " )التحّول(:Transitionالقائمة المرجعية ألنشطة برنامج "

تم توفير اإلرشادات التفصيلية والموارد حسب حاجة الفرد  ●

 لدعم الروابط مع موارد وكاالت خدمات البالغين وخدماتها

 يتم تحديثها سنويًا وتقديم الدعم لها طوال الوقت ●

  برمجة الخطوات التالية:

" )التحّول( مواعيد ورش Transitionيحدد برنامج " ●

عمل مسائية متكررة ألولياء األمور واألوصياء 

والطالب الستكشاف الخدمات التي قد يحتاج إليها 

 الطالب بعد االنتهاء من برنامجنا والوصول إليها

تتضمن الموضوعات ما يلي: الضمان االجتماعي،  ●

، وخيارات المعيشة Medicaidوالوصاية، وبرنامج 

 الغين، والبرامج المهنية واليومية، والمزيدللب

 



 " )التحّول(Transitionبرنامج "
www.swcccase.org 

 (708) 873-1600 رقم الهاتف:

 (708) 873-1786رقم الفاكس: 

 أمناء البرنامج اإلدارة المواقع

Transition Main Campus  

14535 John Humphrey Drive  

Orland Park, IL 60462 

Transition at Braun Satellite Campus 

6020 W. 151st Street  

Oak Forest, IL 60452 

جينيفر فودارسكي الرئيسة: 

jwlodarski@swcccase.org  

جولي بيسالند الرئيسة المساعدة: 

jbeasland@swcccase.org 

جينيفر لوكاس : Transition at Braun Satelliteمشرفة 

jlucas@swcccase.org 

ماريا كاسبير 

mcasebeer@swcccase.org 

بام أوستروسكي 

postrowski@swcccase.org 

  

 

  

  " )التحّول(Transitionاألسئلة الشائعة بخصوص برنامج " الخدمات األخرى وذات الصلة 

التالية عند " )التحّول( الخدمات Transitionيوفر برنامج "

 (.IEPتحديدها بواسطة فريق برامج التعليم الفردي )

  " )التحّول(؟Transitionاألفراد الذين يمكنهم االلتحاق ببرنامج " 

" )التحّول( بعد Transitionيمكن ألي طالب لديه برنامج تعليم فردي االنضمام إلى برنامج " ●

 االنتهاء من برنامج المدرسة الثانوية.

قادمون من العديد من برامج المدارس الثانوية المختلفة، بما في ذلك برامج التعليم الخاص طالبنا  ●

 التابعة للمناطق التعليمية والجمعيات التعاونية.

" )التحّول( عندما يكون لديهم رغبة أو Transitionيحقق الطالب أقصى استفادة من برنامج " ●

النجاح في سن الرشد. هذا يبدو مختلفًا لكل فرد حاجة إلى تنمية مهاراتهم من أجل االستقالل و

 من طالبنا.

  " )التحّول( إذا كنت موظفًا بالفعل أو ملتحقًا بكلية أهلية؟Transitionهل يمكنني االلتحاق ببرنامج "

 بطريقة نعمل نحن. جزئي بدوام( التحّول" )Transition" برنامج في طالبنا من العديد يشارك! نعم ●

 .المتبقية احتياجاتهم لتلبية برنامج أفضل لتصميم األهلية الكلية مواعيد أو/و الطالب عمل تناسب

  " )التحّول(؟Transitionكم مدة حضور برنامج " 

عاًما أو  22" )التحّول( حتى بلوغ Transitionيمكن للطالب االستمرار في حضور برنامج " ●

تحّول. يتم تحديد ذلك على أساس كل حالة على تحقيق جميع أهدافهم وغاياتهم المتعلقة باحتياجات ال

 حدة وتتم مراجعته سنويًا على األقل.

 ية األصلية كل عام؟مهل ما زلت بحاجة للتسجيل في منطقتي التعلي 

" )التحّول( التسجيل سنويًا في المنطقة Transitionنعم! يجب على الطالب الملتحقين ببرنامج " ●

وال يزال ممثلو المنطقة التعليمية الرئيسية جزًءا من فريق برنامج التعليمية األصلية الخاصة بهم. 

 التعليم الفردي.

 
علم أمراض  ●

 النطق واللغة

 العمل االجتماعي ●

 المعالجة المهنية ●

معلمون متجولون  ●

 لضعاف السمع/البصر

 التوجيه والتنقل ●

 التمريض ●

التكنولوجيا  ●

 المساعِدة

 الدعم السلوكي ●

برنامج السنة الدراسية  ●

 (ESYالممتدة )

خدمات أخرى يحددها  ●

فريق برنامج التعليم 

 الفردي

 

  التدريب على السفر

رحالت الفصل عبر وسائل النقل العام إلى  ●

 أماكن المجتمع المحلي

التدريب والعروض التقديمية بواسطة وسائل النقل  ●

 ، إلخ(AKA Paceالعام )حافالت 

األفراد تدريب على السفر مصمم حسب احتياجات  ●

مقدم للطالب للتنقل من المنزل إلى مواقع العمل 

 التنافسية
 (PBISتدخالت والدعم للسلوك اإليجابي )

" )التحّول( نهج Transitionيستخدم برنامج " ●

( إلمداد PBISالتدخالت والدعم للسلوك اإليجابي )

جميع الطالب باألدوات التي يحتاجون إليها لفهم 

 وتطبيقهاالتوقعات السلوكية 

يتلقى جميع الطالب التدريس والدعم في اتباع  ●

 توقعات المدرسة ونظامها الروتيني

 االحتفاالت على مستوى المدرسة ●

تدخالت قائمة إلصالح العالقات مقدمة للطالب  ●

 المحتاجين إلى دعم إضافي

 النقل

 النقل خدمة للطالب األصلية التعليمية المناطق توفر ●

 الباب إلى الباب من

 ؟ وأوقات ذلك" )التحّول( Transitionالذي يمكن التواصل معه في برنامج " من

يوصى بشدة  " )التحّول( ومهتًما بذلك،Transitionإذا كان الطالب مؤهالً الحتمالية االلتحاق برنامج "

 باتباع الخطوات التالية:

من الجمعية التعاونية للتعليم  توجيه الدعوة إلى مسؤوليجب على عضو فريق برنامج التعليم الفردي  .1

إلى اجتماع بخصوص برنامج التعليم  (SWCCCASEالخاص في مقاطعة ساوث ويست كوك )

خالل العام األخير لبرنامج المدرسة الثانوية التقليدية. يمكن القيام بذلك عن طريق  الفردي للطالب

، أو jbeasland@swcccase.orgإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى جولي بيسالند على 

" )التحّول( بام أوستروسكي عند تحديد موعد Transitionعن طريق االتصال بأمين برنامج "

 اجتماع برنامج التعليم الفردي.

" Transition" على برنامجبتحديد موعد لجولة تعرف يُنَصح أولياء األمور/األوصياء والطالب  .2

)التحّول(. يمكن القيام بذلك قبل اجتماع برنامج التعليم الفردي أو بعده، وهي طريقة رائعة لمشاهدة 

البرنامج على أرض الواقع. تُصمم الجوالت حسب االحتياجات الفردية لكل طالب/عائلة، وتشمل 

 يمي قصير وطرح األسئلة.فرًصا لزيارة الفصول الدراسية ومشاهدة المبنى واالطالع على عرض تقد

" )التحّول( لطرح Transitionبالتواصل مع برنامج "الطالب واآلباء والمناطق التعليمية  يُنَصح .3

" Transitionتمثل جولي بيسالند، الرئيسة المساعدة لبرنامج "أي أسئلة أو مخاوف في أي وقت. 

 .)التحّول( جهة االتصال الرئيسية للطالب القادمين أو المحتملين
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