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 مدارس منطقة بيلإدارة في مجلس التربية الخاصة 
 )Individual Education Plans- IEP(الفردي  التعليمخطط 

 
 دليل ألولياء األمور

 
 

 ؟الفردي التعليمما هي خطة 
 

يد أن نفهم اهتمامات نر. لدعم تعلم طفلك) مجلس إدارة مدارس منطقة بيل( Peel District School Boardنتهجها يالخطة هي وسيلة 
بالنسبة لألطفال ذوي احتياجات التعلم . طفلك، ومواطن القوة لديه، واحتياجاته، وأهدافه حيث من المهم لدينا أن نعرف هذه األمور عن أي طفل

ر برامج أو خدمات تساعدنا الخطة على توفي. )Individual Education Plan( الفرديةخطة التعليم الخاصة، يتم تضمين هذه المعلومات في 
  .التي يحتاجها طفلك للنجاح التربية الخاصة

 
 آيف يتم تطوير الخطة؟ 

 
 :يقوم فريق التربية الخاصة بمدرسة طفلك بكتابة الخطة بمساعدة من

 
 .مدرسي طفلك •
 
هذه العملية، ومدير المدرسة، الذين آانوا يعملون مع طفلك في وقت سابق من  التربية الخاصةخبراء آخرين، مثل مستشاري التوجيه، وطاقم  •

 . وموظفين من الوآاالت أو الخدمات المجتمعية
 
 ، وسجل درجات الطالب في أونتاريو )Individual Education Plan-IEP( سابقةالفردية التعليم الخطة معلومات أخرى، مثل  •
)Ontario Student Record ( الخاص بطفلك، أو التقييمات)مات الصحية أو السلوآيةتعليم طفلك، أو التقيي .( 
 
فالمعلومات التي توفرها تساعد المدرسة على فهم شخصية طفلك، . في وضع أفضل خطة ًاأساسي ًابصفتك ولي أمر، فأنت تلعب دور. أسرتك •

غه سن السادسة ولديه الحق في أن تتم استشارته بعد بلو(آما قد يشترك طفلك في تشكيل الخطة . وتطوره، وتعلمه، واألشياء التي يحبذها
 .   وضع األهداف التعليمية، فإنهم عادة ما يتحملون مسؤولية أآبر لناحية تعلمهم آأن يشارك فيعندما يكون الطلبة جزءًا من العملية، ). عشرة

 
نسخة ب تفاظسيتم االحستحصل على نسخة من الخطة، آما . التربية الخاصةبرنامج يوم من انضمام طفلك إلى  30يجب وضع الخطة في غضون 

 .الخاصة بطفلك) Ontario Student Record(سجالت الطالب في أونتاريو  أخرى في
 

 ماذا تتضمن الخطة؟ 
 

أما المعلومات الموجودة في الخطة . هتلبية احتياجات طفلك ولمراقبة تقدم دعم الخطة التربوية للمساعدة فياليستخدم المدرسون وموظفو 
 :  فتتضمن

 
  .يين والتعيين في الفصولاألطفال االستثنائ •
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  .احتياجات طفلك التعليمية، ومهاراته، وأساليب تعلمه، والتقييمات •
 
 .  أو الخدمات الخاصة/، أو الدعم وخاص تعليمقى طفلك لالمواد، أو المقررات الدراسية، أو البرامج حيث يت •
 
 . أنواع الدعم واالستراتجيات التي يحتاجها طفلك للنجاح •
 
األهداف والتوقعات التي ستعلمنا عن األشياء التي ينبغي أن يكون طفلك قادرًا على تحقيقها، وتساعدنا على قياس التعلم خالل السنة  •

 . الدراسية
 
األخرى، الدراسات  وأانوية، ثالمرحلة المقبلة من حياتهم، مثل المدرسة ال معسنة أو أآثر لمساعدتهم على التأقلم  14خطة لألطفال البالغين  •

 . ن العمل، أو العيش في المجتمع المحليأو مكا
 

وحسب البرنامج الموضوع لطفلك، فقد تشاهد سجًال عن التقدم المحرز على خطة . يتم تسجيل التقدم على سجل الدرجاتعظم الطلبة، بالنسبة لم
 . )Individual Education Plan( طفلك التربوية الفردية

 
 هل يمكن أن تتغير الخطة؟ 

 
 يقومون بمراجعةجيات التعلم الناجحة في الخطة التربوية، آما قد يخالل العام الدراسي، سيكتب مدرسو طفلك مالحظات عن استرات

 .  فكل هذه األمور هي جزءًا من العملية. االستراتجيات المتبعة
 

باالضافة إلى ذلك، تقوم المدرسة بتقييم . أساس سنوي تضع الخطة أهدافًا لسنة دراسية واحدة حيث سنقوم بمراجعة وتحديث الخطة رسميًا على
ا آان تقدم طفلك خالل السنة الدراسية وسنقوم بالتغييرات حيثما يكون ذلك مطلوبًا، مثل وضع أهداف جديدة إذا آان تعلم طفلك أفضل أو أبطأ مم

 . متوقعًا
 

 أين يمكن الحصول على معلومات إضافية؟ 
 

 :، برجاءالتربية الخاصةوبة الفردية ربولمعرفة المزيد عن الخطة الت
 
 . تحدث مع مدرس طفلك أو مدير المدرسةلا •
 
 . االتصال بمدرس التربية الخاصة في مدرسة طفلك •
 
 )مجلس إدارة مدارس منطقة بيل( Peel District School Boardـ ل الموقع االلكترونيمراجعة  •

www.peelschools.org/speced. 
 
والنقر على  www.edu.gov.on.ca) وزارة التربية في أونتاريو(Ontario Ministry of Educationـ زيارة الموقع االلكتروني ل •

، ومن ثم اتباع وصالت التربية الخاصة )elementary and secondary education(التعليم في المرحلة االبتدائية والثانوية 
)special education .( 

 
             أو 905- 890-1099على هاتف رقم  )مدارس منطقة بيلإدارة مجلس ( Peel District School Boardـ اتصل ب •

 . 2345، تحويلة رقم 1146-668-800-1


