
 

 

 

 

 

 

 

 

الفرصة  405قسم : الشعبة الوطنية للفنان الخاصة منطقة التجارة التفضيلية هو خيار للطلبة المعوقين الذين يتلقون خدمات في إطار فكرة أو أدا .الخاصأهلية الفنان 

ن أن كل طالب لديه فرصة لتكون تعديل قواعد ومبادئ توجيهية لضما" قسم الفنان الخاصة"يقدم . وأماكن اإلقامة التي يحتاجونها من أجل المشاركة الكاملة في البرنامج

 .cnoitc  feR AlP lanoitaN®جزءا من البرنامج 

وقد عجز بدني أو عقلي التي ( 1: )يعرف فرد المعوق كشخص الذين( RDR)األميركيين مع قانون المعاقين   من الذي يتأهل كفرد معاق بموجب القانون؟

 .يعتبر وجود مثل هذه األضرار( 3)وقد سجل من هذا القبيل ضعف؛ أو ( 2)سية لذلك الشخص؛ تحد إلى حد كبير واحد أو أكثر من أنشطة الحياة الرئي

وقد . Nتأمالت في منطقة التجارة التفضيليةالطالب الذين يحددون على أنهوا يعانون من إعاقة لديهم طريقتان للدخول في البرنامج الوطني لل .دخولال ةكيفي

 .الطالب التوقيعات وصي قانوني األصل" نموذج إدخال"يتطلب . قطأدخل جميع الطالب في شعبة واحدة ف

بغض النظر عن العمر، قد أدخل الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في الصف الشعبة األكثر اتساقا لقدراتهم : مستوى الرتب أقسام في أدخل .1 الخيار

؛ المتوسطة (2الصف  –رياض األطفال )األولية : االنقسامات كما يلي. طفالالطالب قد ال تتلقى المساعدة بخالف ذلك الذي يسمح لجميع األ. الفنية

يتم تكريم الطالب ومنح الجوائز كجزء من مجموع الطالب (. 12-9الصفوف )؛ المدرسة الثانوية (8-6الصفوف )؛ المدرسة المتوسطة (4-3الصفوف )

 .دون اعتبار لالحتياجات الخاصة أو التحديات

إنشاء العمل الفني الخاصة بها، ولكن قد تتلقى اإلقامة غير " شعبة الفنان الخاصة"الطالب المؤهلين دخول : ينالفنانين الخاصقسم  في أدخل .2 الخيار

 .يتم تكريم الطالب ومنح الجوائز كجزء من قسم الفنانين الخاصين. الفنية والمساعدة من شخص بالغ
 

ال تُعدَّل وينبغي للفنانين الخاصين أن يتبعوا القواعد والمبادئ التوجيهية العامة المبينة في قواعد الطالب في فئة الفنون الخاصة بتقاريرهم، و .للفنانين خاصة إرشادات

 .على اإلقامة، وبصفة عامة، ينبغي أن تكون محددة ومحدودة لإلعاقة للطالب على حد سواء. إال بأماكن إقامة األفراد ذوي اإلعاقة

نظراً لمجموعة متنوعة من اإلعاقات الجسدية والعقلية موجودة، فإنه سيكون من المستحيل تحديد أماكن محددة لكل من العجز،  :بها المسموحاإلقامة 
 :ولكن وفيما يلي قائمة غير حصرية من اإلقامة المسموح بها

o  ديال بسن أو مستوى الصف المدرسي التقلي" شعبة الفنان الخاصة"سيتم تقسيم. 
o مسموح باستخدام تكنولوجيا التكيف. 
o بيد أحد الوالدين أو المعلمين أو أخرى بالغ يمكن أن تساعد الفنان الخاصة مع كتابة، عقد . يجب إنشاء جميع الطلبات فقط للفنان الخاصة

 .الكاميرا، إلخ

د ال، في أي حال من األحوال، إقحام نفسها في عملية فنية الفعلية عن األفراد الذين يقدمون المساعدة للفنانين الخاصة ق :أماكن اإلقامة غير المسموح بها

 :طريق

o شخصيا تحديد عنوان للعمل الفني. 
o الكتابة أو التحرير أو تفسير بيان الفنان الطالب، والقصة، والشعر أو البرنامج النصي. 
o تشوريوجرافينج رقص، تأليف الموسيقى أو كتابة كلمات. 
o  شخصيا خلق طلب فنون بصرية، واختيار من زاوية الكاميرا، إلخالرسم أو اللوحة أو. 

 
 للمشاركة" القواعد الرسمية"يجب أن تتبع جميع المشاركين أيضا 

 القواعد الرسمية للفنان الخاص


