معلومات ألوياا لألمو ن وسائل تقاام TNReady

يدنم ليطالب ذوي لإلناقات
ليدنم مقدم ألطفايكم يلسنة ليد لساة 2017-2016
(امك ليعثو نلى هذل لينص في ليصفحة  1م ليتق ا ليمصمم)
بصفتك ويي أم طفل ذي إناقة ،إنك تكو معناا ً بإتخاذ ق ل لت ن ليخدمات يطفلك .وليهدف م هذل ليديال هو زاادة فهمك
إلستخدلم ليتسهاالت في كال ليتد اس وليتعلام .واشكل إستخدلم ليتسهاالت جز لً هاما ً م ليتخطاط يلب نامج ليتعلامي يطفلك ،واكو
طالب ندادو ذوو إناقة بحاجة فقط إيى تغاا لت طفافة في ط اقة تعلام هم وإختبا هم يلمشا كة بنجاح في صفوفهم ليتعلاماة ليعامة.

فهم ليتسهاالت
ليتسهاالت أدولت وإج ل لت تقدم وصوالً متكافئا ً إيى ليتد اب وليتقاام يلطالب ذوي لإلناقات .وليوصول إياها هو ليف صة وليقد ة
يف د كي اشا ك في ليتد اس وليم ناقشات ولألنشطة وليمنتجات وليتقاامات ليمقدمة يجماع ليطالب ضم مد سة نامة .وهي مقدمة
"يتسواة لأل مو بشكل متكاف "..فبدو ليتسهاالت ،قد ال اتمك ليطالب م ليحصول نلى تد اس نلى مستو د جتهم وال ليمشا كة
كامالً في ليتقاامات.
وتهدف ليتسهاالت إيى تخفاض آثا لإلناقة وتزواد ليطالب بف صة إثبات مع فتهم ومها لتهم .كما تهدف ليتسهاالت إيى تخفاض أو
حتى إزلية آثا إناقة طايب بدو تقلال توقعات ليتعلم واجب أال تعطي صو ة خاطئة نما اع فه ليطايب واستطاع ليقاام به .واجب أال
احل لإلنتماد نلى تسهاالت لإلختبا إبدلً محل ليتد اس ليمالئم وليصا م في مجال ليمضمو قاد لإلختبا .
وفي وضع مثايي ،اجب أ تكو ليتسهاالت مطابقة أو مماثلة نب ليتد اس في قانة ليد لسة ولإلختبا لت في قانة ليد لسة
وإختبا لت ليوالاة أو ليمقاطعة ،إال أنه تجد لإلشا ة إيى أ بعض ليتسهاالت مصممة فقط يلتد اس وال امك إستخدلمها في تقاامات
ليوالاة أو ليمقاطعة .وتبدأ نملاة إتخاذ ليق ل لت ليفعاية ليمتعلقة بتقدام ليتسهاالت ليمالئمة بجمع وإستع لض ليمعلومات ن ليمستو
ليحايي يلطايب م حاث ليتحصال لألكادامي ،ولألدل ليعملي في ما اخص ليمنهج ليد لسي ،وأدولت ليدنم ليتي استلزمها ليطايب أثنا
ليتد اس وليتقاام في قانة ليد لسة.

(امك ليعثو نلى هذل لينص في ليصفحة  2م ليتق ا ليمصمم)
نملاة إختاا ليتسهاالت هي تلك ليتي احاول فاها أنضا ف اق " 504/IEPتسواة لألمو بشكل متكاف ".يطايب ذي إناقة ،كي
تتسنى يه ليمشا كة في ليمنهج ليتعلامي ليعام.
 قد تشمل إجتمانات ليف اق مناقشات حول تزواد ليطايب بف ص تعلم متكافئة وليتع ف نلى مما سات ولألساياب ليتي تهدف
إيى مساندة ليطايب نلى تخطي نولئق ليتعلم أثنا ليتد اس وليتقاام.
 تكو نملاة إتخاذ ليق ل لت ليمستنا ة ليمتعلقة بايتسهاالت حاسمة يضما ليمشا كة ليناجحة وليمجداة يلطالب ذوي لإلناقات
في نملاة ليتد اس وليتقاام.
 تبدأ ليق ل لت حول تقدام ليتسهاالت ليمالئمة م خالل إتخاذ ق ل لت تد اساة سلامة.
 اتم تسهال نملاة إتخاد ليق ل لت ليتد اساة ليمالئمة م خالل جمع وإستع لض ليمعلومات ليصايحة ن إناقة ليطايب
ومستو أدلئه ليحايي بايمقا نة مع معااا ليمضمو لألكاداماة.
اتم تصناف ليتسهاالت بشكل نام ضم ليفئات ليتاياة:








ليع ض :تسمح هذه ليتسهاالت يلطالب بايوصول إيى معلومات بط ق ال تلزمهم بق ل ة ليمطبونات لألساساة .وتكو هذه
ليوسائل ليبدالة يلوصول إيى ليمعلومات سمعاة ومتعددة ليحولس ويمساة وبص اة( .مثل تك ل ليتوجاهات وليق ل ة بصوت
نال وإستخدلم ليفقعات ليكبا ة نلى صفحة لألجوبة)
ٍ
لإلجابة :تسمح هذه ليتسهاالت يلطالب بإتمام لألنشطة وليولجبات ولإلختبا لت بط ق مختلفة وبحل أو تنظام ليمشاكل
بإستخدلم نوع معا م أدولت ليمساندة أو ليتنظام( .مثل ضع نالمات نلى لألجوبة في كتاّب وإستخدلم ليم لجع وإستخدلم
جهاز ليكمباوت )
ليتوقات/ليجدول ليزمني :تزاد هذه ليتسهاالت ليمدة ليزمناة ليمتاحة إلتمام إختبا أو ولجب ،كما قد تغا ط اقة تنظام ليوقت.
(مثل تمداد ليوقت ولإلست لحات ليمتك ة)
ليبائة :تغا هذه ليتسهاالت موقع إنطا إختبا أو ولجب أو ظ وف بائة ليتقاام( .مثل مقصو ة خاصة يلد لسة وإضا ة
خاصة وقانة منف دة)

ليتسهاالت بايمقا نة مع ليتعداالت
ياست ليتسهاالت مطابقة يلتعداالت .فايتسهاالت تهدف إيى تقلال ليتأثا لت نلى إناقة طايب؛ وال تهدف إيى تخفاض توقعات ليتعلم.
واشا ناد ًة إيى تغاا أو تقلال أو تخفاض توقعات ليتعلم بتعدال أو تبدال .ونلى نكس ليتسهاالت ،قد ازاد لإلستخدلم ليمط د
يلتعداالت ليثغ ة با تحصال ليطالب ذوي لإلناقات وليتوقعات نلى مستو ليصفوف .وقد ات ك ذيك تأثا لً سلباا ً نلى ليم حلة
ليتعلاماة يلطايب ،إذ قد ال اتمك ليطايب م لإلستم ل بايتقدم وليتمك م نال دبلوم نادي.

(امك ليعثو نلى هذل لينص في ليصفحة  3م ليتق ا ليمصمم)
تسهاالت تقاامات ليوالاة
تلزم ليقولنا ليفد لياة وقولنا ليوالاة ليطالب ليذا ا تادو ليمدل س ليعامة ،بم فاهم ليطالب ذوي لإلناقات ،بايمشا كة في
إختبا لت سنواة في مولد وصفوف أكاداماة محددة ول دة في ليقانو  .ولإليزلم بشمل جماع ليطالب ذوي لإلناقات ضم تقاامات
ليوالاة وليمقاطعات اساند نلى ضما مسا ية ليمدل س ومقاطعات ليمدل س وليوالاات ن تحصال هؤال ليطالب .كما تلزم هذه
ليقولنا بتزواد ليطالب ذوي لإلناقات (هؤال لألف لد ليمشمويا ضم "خطة ليتعلام ليف داة" []Individual Education Plan
) (IEPأو ليفق ة  )504بايتسهاالت ليالزمة يلمشا كة في هذه لإلختبا لت.
تكو ليتسهاالت ليمعاا اة تلك ليتي ال تغا ليمها ة ليتي اتم إختبا ها .ونلى سبال ليمثال ،ال اغا إستخدلم آية حاسبة يمولد مصممة
يقااس نملاة حل ت كابات لي ااضاات ليهدف ليمزمع .أما ليتسهاالت غا ليمعاا اة ،فهي تلك ليتي ستغا طباعة ليمهمة أو ليمها ة
ليمستهدفة .ونلى سبال ليمثال  ،اكو إستخدلم آية حاسبة يمولد مصممة يقااس إتقا لي ااضاات تسهالة غا معاا اة وبايتايي غا
مسموحة إلختبا لت ليوالاة أو ليمقاطعة ألنها ي تؤدي إيى قااس صحاح يقد ة ليطايب في لي ااضاات .وإستخدلم ليتسهاالت ليتي
تبطل ليهدف ليمزمع ال اعطي قااسا ً صحاحا ً يمها لت ليطايب وقد اؤدي إيى بطال نتائج لإلختبا ليتي قد تعتب ليطايب غا كفو .
ونلى جماع أنضا ف اق  504/IEPأ اكونول نلى إيمام بسااسات وتوجاهات ليوالاة ليمتعلقة بإستخدلم ليتسهاالت في تقاامات
ليوالاة.
وتلزم نملاة إتخاذ ليق ل لت ليسلامة حول تسهاالت لإلختبا جماع أنضا ليف اق بمع فة:
 لإلختبا (ليمضمو وأنولع أسئلة لإلختبا وظ وف لإلختبا )
 توجاهات ليوالاة في شأ لإلختبا لت
 توجاهات ليوالاة في شأ ليتسهاالت

م اق ؟

واحق يجماع ليطالب ذوي لإلناقات (هؤال ذوو خطة  IEPأو  504ناشطة) ليتسهاالت ليمالئمة ليتي تسمح يهم بايمشا كة كامالً في
إختبا لت ليوالاة وليمقاطعة .واختا ف اق خطة  504/IEPليخاص بايطايب ليتسهاالت يكال ليتد اس وليتقاامات .واجب إختاا
ليتسهاالت نلى أساس إحتااجات ليطايب ليف داة وياس نلى أساس فئة لإلناقة أو مستو ليصف أو بائة ليتد اس .وما إ اتم إختاا
ليتسهاالت ،اجب أ تستخدم بشكل متولفق مع ليتد اس وليتقاام .ونلى كل معلم وموظفا آخ ا مسؤويا ن تطباق ليتسهاالت أ
اكونول مطلعا نلى ليتسهاالت ليمحددة ليتي اجب تقدامها.

(امك ليعثو نلى هذل لينص في ليصفحة  4م ليتق ا ليمصمم)

إختاا ليتسهاالت
اقدم "ب نامج ليتقاام ليشامل يتاناسي" [ (TCAP) ]Tennessee Comprehensive Assessment Programطبقات متعددة
نولح ندادة م مزلاا ليتقاام ،بما فاها إج ل لت لإلختبا ليمسموحة ،ومزلاا
م ليدنم يلطالب ليمشا كا  .واصف ليجدول أدناه
ٍ
إمكاناات ليوصول ليمتاحة يجماع ليطالب ،وليتسهاالت ليمتوف ة حسبما هو مطلوب بموجب خطة  IEPأو  .504وإج ل لت لإلختبا
ليمسموحة ومزلاا إمكاناات ليوصول متاحة يجماع ليطالب ،بم فاهم هؤال ليحاصلا نلى مزلاا إمكاناات ليوصول ليمع فة سلفا ً
وليحاصلا نلى تسهاالت .ومزلاا إمكاناات ليوصول ليمع فة سلفا ً متاحة فقط يلطالب ليذا ذك شخص بايغ أو ف اق أنهم بحاجة إيى
ليمزلاا بنا ً نلى إحتااج مثبت وم وثق يهذه ليمزلاا في قانة ليد لسة .وتكو ليتسهاالت متاحة فقط يهؤال ليطالب ذوي إحتااج موثق
نب خطة سماة ( IEPأو .)504
واجب أ تشكل نملاة تحداد ليتسهاالت ليالزمة جز لً م نملاة وضع كل خطة  IEPأو  .504واجب إنتبا هذه لألسئلة خالل
نملاة لإلختاا :
• ما هي مولضع قوة وإحتااجات ليطايب م حاث ليتعلم؟
• كاف تؤث إحتااجات تعلم ليطايب نلى تحقاق معااا مضمو مستو ليصف؟
• ما ليذي احتاج إياه ليطايب م تد اس خاص م أجل تحقاق معااا مضمو مستو ليصف؟
في ليم






حلة ليتاياة ،ناقش ولستع ض ليتسهاالت ليتي كا ليطايب استخدمها م قبل .لط ح هذه لألسئلة:
ما هي ليتسهاالت ليتي استخدمها ليطايب بإنتظام في قانة ليد لسة وفي لإلختبا لت؟
ما هو أي ليطايب حول مد فعاياة تسهالة؟
هل كا ليطايب نلى إستعدلد إلستخدلم ليتسهالة؟
ما هي آ ل أوياا لألمو وليمعلما وغا هم حول مد فعاياة ليتسهاالت؟
هل حدثت صعوبات في إستخدلم ليتسهاالت ليمختا ة؟

تقاام ليتسهاالت
اجب أ تكو نملاة تقاام مد فعاياة ليتسهاالت نملاة مط دة ،ففقط م خالل ليقاام ن كثب بإستع لض تأثا تسهالة ،امك أ
تحدث تحسانات .ونلى ف ق خطة  IEPأو  504أال افت ضول أ إختاا ليتسهالة انتقل م سنة إيى سنة.
كل سنة ،نلى ليف اق إستع لض:
 كل تسهالة ونتائج لإلختبا لت نند إستخدلم ليتسهالة
 أي ليطايب حول مد فعاياة كل تسهالة
 ليمجمونات ليفعاية م ليتسهاالت
 آ ل ليمعلما وليمهناا ليمساندا يهم ولالخصائاا لآلخ ا حول مد فعاياة ليتسهاالت

(امك ليعثو نلى هذل لينص في ليصفحة  5م ليتق ا ليمصمم)

لألسئلة ليتي اجب أ تط حها ليف ق ن تسهاالت ليتقاامات
 .1هل استخدم ليطايب أي تسهاالت أثنا ليتد اس في قانة ليد لسة وليتي ستكو غا مسموحة نند أخذ تقاامات ليوالاة أو
ليمقاطعة؟

بسبب طباعة بعض ليتسهاالت ،تكو هذه مسموحة فقط يلتد اس وياس يإلختبا  .وإذل كا طايب معتاد ًل نلى إستخدلم هذه
ليتسهاالت ،فاحتاج ف اق خطة  IEPإيى ليتأكد م أ ليطايب افهم أ تسهالة معانة ي تكو متوف ة أثنا نملاة لإلختبا ،
وليعمل نلى ليعثو نلى تسهالة مقبوية امكنها أ تدنم ليطايب أثنا نملاة لإلختبا بط اقة مماثلة.

 .2هل تسهاالت ليتقاامات ليمختا ة مقبوية ومسموحة يلتقاام ليمحدد؟

هناك تباا طائل با ليتسهاالت ليمقبوية يتقاامات محددة .لح ص نلى إتباع دالئل ليتقاامات ليمحددة ليتي ستد ج ليتسهاالت
ليمقبوية.
 .3هل اظه ليطايب إحتااجا ً موثقا ً يكافة ليتسهاالت ليمختا ة؟

يقد أظه ت ليبحوث أ ف ق خطة  IEPأو  504تختا في أغلب لألحاا ليتسهاالت نلى شكل مجمونة ،مثل وقت ممدد وبائة
مختلفة .ومع ذيك ،قد احتاج ليطايب فقط إيى إحد هذه ليتسهاالت .واتحمل ف اق خطة  IEPمسؤوياة ليتأكد م أ تسهاالت
ليطايب ياست قلالة وال زلئدة.
 .4هل توجد كافة ليتسهاالت ليمختا ة في خطة  IEPأو 504؟
اجب أ تنطوي خطة  IEPأو  504ليناشطة يلطايب نلى توثاق يكافة ليتسهاالت ليتي تم إختاا ها ،وذيك يكال ليتد اس وليتقاام.

واجب تقدام ليتسهاالت فو توثاقها في خطة  IEPأو  .504واكو تنفاذ ليتسهاالت إيزلما ًا وياس خاا ا ًا.

 .5هل افهم ليطايب كاف استخدم تسهاالت ليتقاامات ليمختا ة؟

اجب أ اكو يد ليطالب ما اكفي م ليوقت يتعلم إستخدلم ليتسهاالت ليمتاحة يهم أثنا ليتقاامات .تأكد م أ ليطالب
مستعدو إلستخدلم ليتسهالة وقد إستخدمول ليتسهالة قبل اوم لإلختبا .
 .6هل يد ليمد سة نملاة تخطاط مسبقة يضما تنفاذ تسهاالت لإلختبا ليمختا ة وليموثقة في خطة  IEPأو  504يطفلي؟

تكو ليتسهاالت فقط فعاية إذل تم تنفاذها ليمالئم .ويسو ليحظ ،م ليممك أ اصبح تنفاذ ليتسهاالت صعب ًا في أاام
لإلختبا  ،نندما اكو موظفو ليمدل س منشغلا أكث م ليعادة .وتكو نملاة ليتخطاط ليمسبق يلتسهاالت ،مثل
ليق ل في لألماك ليهادئة أو لإلستما لت ليمكافة ،حاسمة يلتطباق لألخالقي يتسهاالت ليتقاامات.
وأخيرا ،احرصوا على أال تؤدي التسهيالت إلى ممارسات غير مالئمة في عملية اإلختبار ،مثل:
 تلقا ليطالب أثنا لإلختبا
 تنقاح نص نمل طايب
 ليسماح يطفل باإلجابة نلى ندد أقل م لألسئلة أو تقلاص ندد لإلجابات لإليزلماة
 إنطا مؤش لت يألجوبة بأي ط اقة
 تغاا ليمضمو م خالل إنادة صااغة لينصوص أو تقدام معلومات إضافاة

(امك ليعثو نلى هذل لينص في ليصفحة  6م ليتق ا ليمصمم)

ديال يلتسهاالت

تسهاالت ليع ض
ليطالب ليمؤهلو ليمحتملو
ليطالب ذوو إناقات في ق ل ة
ليمطبونات بوضوح وليمع فة بأنها
صعوبة أو نجز بص ي في ق ل ة
لينص ليمطبوع ليعادي بسبب إناقة
جسداة أو حساة أو مع فاة

لألسئلة ليولجب ط حها
 هل استطاع ليطايب ق ل ة وفهم
ليتوجاهات؟
ً
 هل احتاج ليطايب وتاناا إيى
أ تتم ق ل ة لينص بصوت
نال؟
ٍ
 هل تم تع اف ليطايب بأنه ذو
إناقة في ليق ل ة؟








أمثلة ليتد اس

أمثلة ليتقاام

ح وف كبا ة
أدولت تكبا
قا ئ بش ي
أش طة سمعاة
نصوص د لساة قماة
أجهزة ناطقة (آالت حاسبة
وسانات وندلدلت وقت)

قا ئ شاشة/بش ي
تحوال ليمكتوب إيى منطوق
يغة ب ال يلمكفوفا
سوم بص اة يل ااضاات






تسهاالت لإلجابة
ليطالب ليمؤهلو ليمحتملو

لألسئلة ليولجب ط حها

ليطالب ذوو إناقات جسداة أو
حساة أو تعلم (بما في ذيك
صعوبات في تسلسل ليذلك ة
وإتجاهاتها وتسواتها وتنظامها)

 هل استطاع ليطايب إستخدلم قلم
صاص أو أي أدلة أخ
يلكتابة؟
 هل ليطايب ذو إناقة تؤث نلى
قد ته نلى ليتهجئة؟
 هل اعاني ليطايب م صعوبة
في ليمتابعة م صفحة إيى
أخ وليبقا في مكانه؟

أمثلة ليتد اس







ليطبانة ليمباش ة
آخذو مالحظات
مسجلة أش طة
لإلجابة في كتاب لإلختبا
أدولت تهجئة وقولند لينحو
منظمو سوم

أمثلة ليتقاام





تحوال ليمكتوب إيى منطوق
كتابة صوتاة يلبايغا
ليمسودلت
توقع ليكلمات

تسهاالت ليتوقات وتحداد ليمولناد
ليطالب ليمؤهلو ليمحتملو
ليطالب ليذا احتاجو إيى مزاد
م ليوقت ،أو ال امكنكم ليت كاز
خالل فت لت طوالة ،أو ذوي
إناقات متعلقة بايصحة ،أو ليذا
اشع و بايتعب بسهوية ،أو ذوي
إحتااجات خاصة م ليغذل و/أو
ليدول

لألسئلة ليولجب ط حها
 هل استطاع ليطايب ليعمل
بشكل متولصل أثنا كامل
ليمدة ليمخصصة إلج ل
لإلختبا ؟
 هل اشع ليطايب بايتعب
بسهوية بسبب إناقاته؟
 هل احتاج ليطايب إيى فت لت
قصا ة يلعمل وإست لحات
متك ة؟

أمثلة ليتد اس
 تمداد ليوقت
 إست لحات متك ة
 جلسات متعددة يإلختبا

أمثلة ليتقاام
 تمداد ليوقت
 إست لحات متك ة

تسهاالت ليبائة
ليطالب ليمؤهلو ليمحتملو

لألسئلة ليولجب ط حها

أمثلة ليتد اس

أمثلة ليتقاام

ليطالب ليذا اكونو شا دي
ليذه بسهوية ضم مجمونات
كبا ة ،وا كزو بشكل أفضل
ضم مجمونات صغا ة

 هل ليطايب شا د ليذه بسهوية
بسبب آخ ا ؟
 هل اولجه ليطايب صعوبة في
ليت كاز نلى مهمته؟
ً
 هل اظه ليطايب سلوكا اعطل
ليطالب لآلخ ا ؟

 تغاا ليقانة أو ليموقع
 سمانات أذ أو أس
 مقصو لت د لسة

 تغاا ليقانة أو ليموقع
 سمانات أذ أو أس
 مقصو لت د لسة

(امك ليعثو نلى هذل لينص في ليصفحة  7م ليتق ا ليمصمم)

استحق كل شخص تقدام تعلاقه
نندما تتخذ ليق ل لت حول ليتسهاالت ،م ليهام جدلً أ تتسنى يكل شخص ف صة إنطا تعلاقات .وذيك اشمل أوياا لألمو وف اق
ليتعلام ليخاص وليمعلما ليمهناا وف اق ليتعلام ليعام وأاا ً م مقدمي ليخدمات ليمتعلقة بذيك .ومع ذيك ،ال تنسى أ تسأل طفلك .فإذل
كا طفلك ال ا اد إستخدلم تسهاالت معانة ،قد اتم لينظ في إستخدلم خاا لت أخ  .وم ليهام أ تتذك أ طفلك ساستم في ليتعلم
وليتطو  ،حتى يو حدث ذيك بنمط أبطأ .ومع ليتد اس ليمستم يلمها لت لألساساة مثل ليق لة وليكتابة ،اجب أ اصبح لإلحتااج يمزاد
م ليتسهاالت ليمعانة أقل مع م و ليزم  .وستكو تسهاالت ندادة مؤقتة .وامكنك مساندة طفلك نلى أ اصبح تد اجاا ً أقل
إنتمادلً نلى ليتسهاالت وأكث إتكاالً نلى ليقد لت ليخاصة به.
وليتعاو ض و ي نند تقدام ليتسهاالت يطفلك .فايمسؤوياة ن ليب نامج ليتعلامي يطفلك تقع نلى أشخاص ندادا  .ويداك دنم
ف اق .وكونك ويي أم  ،ست اد أ تكو مشا كا ً ناشطا ً ضم ذيك ليف اق .وامك إستخدلم ليتعاو يحل ليمشاكل ليعامة ،وليتع ف
نلى ليمول د ليمطلوبة ،وم لقبة فعاياة ب نامج ليتد اس وإستخدلم ليتسهاالت .ونندما اولجه طفلك مشاكل ،ال تخاف م طلب
ليمساندة وتذك دلئما ً شمل طفلك في ليحول .
وتبقى أهدلفنا كما هي :إننا نريد أن يطور جميع طالبنا مهارات العالم الحقيقي ،بما في ذلك التفكير الناقد والكتابة وحل المشاكل.
وباإلضافة إيى ذيك ،ن اد ليتح ك قدما ً وكل ولحد منكم ش اك في هذل ليعمل – كي تتمك مد لسنا في نهااة ليمطاف م تعزاز بائات
نمل إاجاباة ت كز نلى تنماة ليطفل ككل .فكل طفل م أطفاينا استحق أ اكو جاهزلً يلخطوة ليتاياة م سا ته ليتعلاماة ،وإختبا
 TNReadyهو إحد ليط ق ليتي نتأكد بها م أنه مستعد يف ص أفضل تنتظ ه في ليمستقبل.
يلحصول نلى مزاد م ليمعلومات ،ا جى زاا ة TNReady.gov

