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مقدمة
في  الخاصة  التربية  خدمات  لتقديم  الداعمة  واإلرشادات  واإلجراءات  السياسات  الكتيب  هذا  يعرض 

المدارس التابعة لمجلس أبو ظبي للتعليم. 

والهدف منه أن يقدم مرجعًا خاص بالقانون االتحادي، والسياسات واإلرشادات الصادرة عن المجلس 

لمساعدة المكاتب التعليمية والمدارس على وضع وتطوير البرامج والخدمات التي تساعد الطالب من 

ذوي االحتياجات الخاصة على النجاح والتفوق. كما أنه يشتمل على معلومات إجرائية تساعد المدارس 

هذا  لها.  التابعة  التعليمي  المكتب  مستوى  على  المقدمة  والخدمات  البرامج  من  االستفادة  على 

الكتيب موجه باألساس إلى العاملين بالمكتب التعليمي، من أعضاء هيئة تدريس، ومديري مدارس 

وفرق مدرسية ومتخصصين في التربية الخاصة؛ إال أنه قد يفيد باقي التخصصات األخرى من العاملين 

في الحقل التعليمي أو الخدمة االجتماعية أو مجال الرعاية الصحية.

األخرى  واإلجراءات  والسياسات  الجديد  المدرسي  النموذج  دليل سياسات  الوثيقة  تدعم هذه 

الصادرة عن مجلس أبو ظبي للتعليم، وتستخدم بالتوازي مع كل منهم.
 القسم 1

السياسات والتعريفات

4 اإلطار العام للسياسة           1-1	
9 األدوار والمسؤوليات               2-1	
12 فئات وتعريفات خاصة بالتربية الخاصة          3-1	
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مجلس أبو ظبي للتعليم
سياسات االحتياجات التعليمية الخاصة

اإلطار العام للسياسة   1-1

القانون االتحادي اإلماراتي رقم 14 لسنة 2009

وهو عبارة عن تعديل ألحكام المادة 12 من القانون االتحادي األصلي رقم 29 لسنة  2006، وهو القانون 
 الذي حّدد حقوق المعاقين، حيث استبدلت بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة. )انظر التعريفات(

المؤسسات  كافة  في  التعليم  في  متكافئة  فرصًا  الخاصة  االحتياجات  لصاحب  الدولة  تكفل 
الصفوف  المستمر سواًء ضمن  والتعليم  الكبار  وتعليم  المهني  والتدريب  والتعليمية  التربوية 
النظامية أو الصفوف الخاصة مع توفير المنهج الدراسي بلغة اإلشارة أو طريقة برايل أو بأي 
وسائل أخرى حسب االقتضاء. وال تشكل االحتياجات الخاصة في ذاتها مانعًا دون طلب االنتساب 
 أو االلتحاق أو الدخول إلى مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة.

وهو ما تدعمه وثيقة وزارة التربية والتعليم “المدرسة للجميع”: القواعد العامة لبرامج التربية 
الخاصة )للمدارس الحكومية والخاصة( 2010

الغرض

الغرض من تقديم هذه السياسة ضمان تحقيق الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة، بَمن 
فيهم الطالب الموهوبين أو المتفوقين، ألقصى قدراتهم وطاقاتهم الكامنة من خالل بيئة تعليمية داعمة 

ومساندة ُتعّدهم جيدًا للحياة، مما سيساعدهم على:

المساواة في المشاركة في الفرص التعليمية المقّدمة.   •   
التقّدم واإلنجاز من خالل نظام تعليم معتمد يتناسب مع فئاتهم العمرية.   •   

تقديم إسهامات إيجابية داخل المجتمع المحلي وخارجه   •   
المساعدة على تنمية الصحة البدنية والنفسية والوجدانية والمحافظة عليها   •   

تحقيق الرفاهية االقتصادية عبر االستفادة من الفرص التعليمية والمهنية خارج      •  
المدرسة.   

السياسة

جميع المدارس بها طالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة، وهي االحتياجات التي تعمل 
المدارس على تلبيتها والوفاء بها من خالل اتباع األساليب التالية.

تتبنى المدارس منهجًا مرحليًا متدرجًا كجزء من سلسلة الخدمات التعليمية المقدمة    .1
للوفاء باحتياجات كل طالب من ذوي االحتياجات الخاصة على حدة. )يرجى الرجوع إلى 

القسم 1-2(

تقبل جميع المدارس الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة للدراسة بها. أولى    .2
االعتبارات المطبقة عند إلحاق أي طالب من تلك الفئة هي أن يكون إلحاقًا بالصفوف 
العادية و هذا يعني تقديم خدمة التعليم األساسي وخدمات التربية الخاصة إلى الطالب 
من ذوي االحتياجات الخاصة في فصل من فصول التعليم العام المناسب لسنه، والقريب 
من سكنه، مع توفير أدوات الدعم لكل من المعلم والطالب. )يرجى الرجوع إلى القسم 

)2-4

الدعم  خدمات  توفير  من  كجزء  المدارس  جميع  في  التعلم  لدعم  فرق  تكوين  يتم    .3
التعليمي. )يرجى الرجوع إلى القسم 2-2(

يعانون  الطالب ممن  لمساعدة  المدارس  داخل  التعليمي  الدعم  خدمات  توفير  يتم    .4
الخدمات  تلك  وستشكل  أدناه(.  التعريفات  قسم  )انظر  العادية  الصفوف  في  صعوبات 
خطوة أولى نحو التعامل مع هذه الصعوبات، كما ستحد من اإلحاالت غير الضرورية إلى 
خدمات التربية الخاصة حيث تحدد استراتيجيات التعليم والبدائل التربوية المتاحة أمام 
المعلمين من أجل تحسين نواتج التعلم لتلك الشريحة من الطالب. )يرجى الرجوع إلى 

القسم 3-2(

يجريه  لتقييم  اجتيازه  الطالب عقب  أحد  لدى  إعاقة موثقة  وإثبات وجود  تحديد  حال    .5
مختصون في عدة مجاالت، يتم توفير خدمات وبرامج تعليمية إضافية بناًء على ما تحديده 
من احتياجات لحالة الطالب من خالل خدمات دعم التربية الخاصة الُمقدمة في المكتب 

التعليمي. )يرجى الرجوع إلى القسم 3-1(

البرنامج  جوانب  كل  في  المشاركة  فرصة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  الطالب  يمنح    .6
الدراسي، ومنها األنشطة الالصفية، إلى أقصى حد يتناسب مع احتياجات كل منهم. 
كما يجــري وضــع كافة التجهيزات المنـــاسبة وإجــراء ما يلزم من تعديالت وتغييرات. 

)يرجى الرجوع إلى القسم 5-2(

وفي حالة وضع طالب من ذوي االحتياجات الخاصة في مكان منفصل بسبب احتياجات    .7
تعليمية خاصة به، توضع خطة لنقله وإلحاقه بالتعليم العام في الوقت المناسب، ويشرف 
على هذه العملية فريق العاملين المختصين بالتربية الخاصة  التابع للمكتب اإلقليمي 

التعليمي/المنطقة.
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يتلقى الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة تعليمهم في األماكن المناسبة لسنهم وفق    .8
لقواعد القيد والقبول المتبعة بالمجلس، وتوضع خطة تربوية فردية متى استدعى األمر 
ذلك لتوجيه وإرشاد عملية التعلم، كما تحدد الخطة مدى ضرورة توفير بعض التجهيـــزات 

التعليميـــة أو الحــاجة إلى إجراء تعديالت معينة. )يرجى الرجوع إلى القسم 1-3(

أما الطالب الذين يتم تصنيفهم على أنهم موهوبين أو متفوقين فيتلقون تعليمهم في    .9
فصول التعليم العام مع إعطائهم مهام تعليمية متمايزة ومختلفة عن غيرهم، إلى جانب 
توفير فرص تعليمية يومية تتسم بالتحدي داخل المنهج الدراسي. يحتاج بعض الطالب 
تعليمية  خطة  ذلك من خالل وضع  ويتم  تناسبهم  متقدمة  تعليمية  توفير فرص  إلى 

متقدمة

أولياء أمور الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة هم شركاء، مع أعضاء هيئة التدريس    .10
بالمدرسة، في وضع الخطة التربوية الفردية، كما أنهم شركاء في دعم البرنامج التعليمي 

الموضوع لطفلهم. )يرجى الرجوع إلى القسم 4-2(

سيساعد تنوع األسلوب التعليمي، أي التعليم المتمايز، جميع الطالب، بمن فيهم َمن    .11
يعانون من صعوبات في التعلم أو أية صعوبات أخرى والطالب الموهوبين أو المتفوقين 
على التعلم سويًا في فصل واحد للتعليم العام مع توفير مهام وفرص وأنشطة تعليمية 
إلى  الرجوع  )يرجى  أمامهم جميعًا.  إتاحتها  أو  أو لمجموعات صغيرة  لكل طالب منهم 

القسم 2-3(
 

تطبيق السياسة في المدارس

فيما يلي اإلجراءات والخطوات التي ينبغي على المدارس اتخاذها من أجل تلبية متطلبات 
هذه السياسة: 

تبني منهج مرحلي متدرج للوفاء باحتياجات الطالب.  .1

بناء وتكوين فريق دعم التعلم بالمدرسة.  .2

قبول الطالب من ذوي االحتياجـات الخاصة وإلحاقهم في الفصول المناسبة لسنهم من   .3
خالل عملية تسجيل محددة.   

تحديد االحتياجات الخاصة للطالب داخل البيئة المدرسية.  .4

مشاركة أولياء األمور.  .5

تحديد احتياجــات التطوير ألعضاء هيئة التدريس للوصول إلى ممارسات فصلية شاملة،   .6
تعمل على احتواء الطالب.   

وضع وتنفيذ ومراجعة الخطط التربوية الفردية.  .7

تقييم مستوى تقدم الطالب ابتداًء من المستوى القاعدي.  .8

تطبيق أي عملـــيات تعديل وتكييف واستثناءات متى استدعى األمر ذلك )سواًء بصورة   .9
يومية أو لالختبارات، وغير ذلك(.   

الرجوع إلى خدمــات الدعم الخارجي عند الحاجة بالتنسيق مع خدمات التربية الخاصة   .10
في المكتب التعليمي   

ضمان تقدم الطالب من خالل الفصول الدراسية المناسبة لسنهم.  .11
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“اإلعاقة”، و”االختالل الوظيفي” و”االضطراب العضوي” 

جميعها مصطلحات طبية تستخدم لتشخيص وجود اضطراب عضوي أو اختالل مرضي. تنشأ االحتياجات 
التعليمية من مشكالت ناتجة عن أي من تلك الحاالت الثالثة: اإلعاقة أو االختالل الوظيفي أو االضطراب 
العضوي. وقد تمتد تلك االحتياجات على مدى فترة طويلة زمنيًا أو قد تكون دائمة، وإذا كانت شديدة 
طريق إحالته إلى فريق  الخاص عن  التعليمي  الدعم  الطالب مؤهاًل للحصول على خدمات  يصبح 

التربية الخاصة التابع للمكتب التعليمي . )يرجى الرجوع إلى القسم 3-4(

وقد يعاني أحد الطالب من إعاقة أو اضطراب أو اختالل وظيفي معين ال يؤثر على قدرته على 
التعليمي. فيما يعاني آخرون من  الدراسي كما ال يؤثر على أدائه  االستفادة من المنهج 
إعاقات أو اضطرابات أو اختالالت خفيفة )غير حادة(، يرد بيانها في الجزء الخاص “بصعوبات 
المرحلة األولى من االستجابة  التعامل معها في  المدرسة  أدناه، وتستوجب من  التعلم” 

المرحلية المتدرجة المشروحة في القسم 1-2.

األدوار والمسؤوليات   2-1

توفير  هي  للتعليم  ظبي  أبو  مجلس  يقدمها  التي  الخاصة  التربية  خدمات  من  الغرض 
البرنامج التعليمي واالجتماعي المناسب للطالب من ذوي احتياجات التعلم الخاصة و/أو 

اإلضافية في مدارس اإلمارة.

األدوار والمسؤوليات

مجلس أبو ظبي للتعليم  .1

تعليٍم يستمر معهم طوال  لتقديم  الالزمة  أبو ظبي باألسس  إمارة  تزويد أطفال  إلى  المجلس  يهدف 
حياتهم، كي يصبحوا فاعلين ويتمتعون بدرجة عالية من التعليم من أجل تقديم إسهامات إيجابية تخدم 

مجتمعهم وبالدهم.

وللوصول إلى تلك الغاية، سيقوم المجلس بما يلي:

تقديــم الممارسات القيادية وتعزيز الممارسات الشاملة والناجحة التي تحتوي الطالب.  •  
الشـــــروع في صياغة وبلــــورة السياسات والخطـــط للوفاء باحتياجات النظم التي تم   •  

تحديدها.   
دعــــم المدارس في تطبيقهـــا للسياسـات وتقديم االستشارات المتخصصة في إدارة   •  

الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة والتعامل معهم.   
تقديم االستشـــــارات حول البحـوث وأعمال التطوير القائمة في مجال التربية الخاصة،   •  

واالتجاهات الحديثة في هذا العلم.   
تنسيق وتنظيــم المبادرات التنفيذية بالتـعاون مع اإلدارات المعنية وهيئات التدريب في   •  

المجاالت ذات الصلة.   
التنسيـــق المشـــترك مع الهيئــات الحكومـــية وغير الحكومية لدعم الطالب من ذوي   •  

االحتياجات الخاصة.   
تطويــر وتقييـــم مجموعة من مصادر التدريس من أجل تدريس أكثر فاعلية للطالب من   •  

ذوي االحتياجات الخاصة.   
مراقبة وتقييم مستوى الخدمة المقدم لهؤالء الطالب.  •  

دفع وتعزيز الممارسات التربوية الشاملة التي تعمل على احتوائهم.  •  
توفير فرص التطوير المستمر للعاملين والمتخصصين في مجال التربية الخاصة.  •

نشر وتكريم منجزات المتعلمين واالحتفاء بها.  •
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االلتزام بأعلى المعايير في عمليتي التعليم والتعلم باستمرار.  •
استخدام أحدث المعدات التقنية لتسهيل وتيسير العملية التعليمية.  •

توفير الدورات التدريبية لجميع المعلمين من أجل التواصل واالندماج الفعال مع الطالب   •
من ذوي االحتياجات الخاصة.

الطالب بشأن مدى تقدم  أولياء األمور واألوصياء على  المستمر مع  والتواصل  التشاور   •
أطفالهم والتعامل مع احتياجاتهم.

الطالب  .4

يجب منح فرصًا متكافئة أمام جميع الطالب ليكونوا جزءًا من بيئة مدرسية آمنة وُميسرة ومواتية.
كما يجب تحديد االحتياجات التعليمية الخاصة بتلك الفئة خالل فترة زمنية معقولة، ويتم تقييمها بشكل 
شامل، ليحصلوا بعد ذلك على الخدمات التي تناسبهم لدعم ما تم تحديده من قدرات أو احتياجات. 
وتعمل الخطة التربوية الفردية على مشاركة الطالب في تحديد أهدافه التعليمية واالجتماعية، متى 

أمكن.

وفي ما يلي قائمة بمسؤوليات الطالب:

اتباع قواعد وسياسات المدرسة.  •
حضور اجتماعات صياغة الخطة التربوية الفردية.  •

حضور اجتماعات المراجعة السنوية.  •

أولياء األمور واألوصياء  .5

يعلم أولياء أمور الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة، أو األوصياء عليهم، الكثير عن حالة أطفالهم ولهذا 
فقد يكونوا خير معين إلدارة المدرسة والمكاتب التعليمية أثناء تخطيط وتنفيذ ومراقبة الخطط التربوية 

الفردية الموضوعة ألطفالهم. 

وفي ما يلي قائمة بمسؤوليات أولياء األمور واألوصياء:

دعم الممارسات التعليمية.  •
تسجيل وإلحاق أطفالهم في المدارس.  •

تزويد المكتب التعليمي والمدرسة بكافة المعلومات حول االحتياجات الخاصة ألطفالهم.  •
يحرزه  الذي  التعليمي  التقدم  مدى  حول  المدرسة  مع  والمنتظم  المستمر  التواصل   •

أطفالهم.
حضور اجتماعات وضع الخطة التربوية والمراجعة السنوية للتلميذ.  •

المكاتب التعليمية  .2

المكاتب التعليمية مسؤولة عن ضمان تقديم خدمات التربية الخاصة إلى كل َمن يحتاج إليها من الطالب. 
كما يضمن المكتب التعليمي إحداث التنسيق والتنظيم الالزم بين هذه البرامج والخدمات بحيث تضمن 

استفادة جميع الطالب مما يتم تقديمه من خدمات، بمن فيهم الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة.

وللوصول إلى تلك الغاية، ستقوم المكاتب التعليمية بما يلي:

وضع سياسة احتوائية شاملة وصياغة الخطط بالتعاون مع فرق التربية الخاصة.  •
إنجازات  وتمييز  وتحديد  بالمدارس  الخاصة  االحتياجات  لمعالجة  السنوية  الخطط  وضع   •

جميع الطالب.
وضع التوصيف الشامل لخدمات التربية الخاصة المتوافرة في المكتب التعليمي.  •

الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  الطالب  وتقييم  تحديد  في  المستخدمة  اإلجراءات  بلورة   •
ووضع الخطط المناسبة لهم.

في  الطالب  هؤالء  تقدم  مستوى  وتوثيق  تقييم  عند  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  بلورة   •
التقارير.

متابعة وتقييم مدى فاعلية الممارسات االحتوائية المطبقة في رفع مستوى نواتج التعلم   •
لدى الطالب.

الموضوعة  الفردية  التربوية  الخطط  ومتابعة  وتطبيق  صياغة  على  المدارس  مساعدة   •
للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة.

الفئة من  تلك  تحتوي  وممرات  لخلق سبل  المحلية  المجتمعات  مع  والتنسيق  العمل   •
الطالب.

تقدم  الطالب بشأن مدى  واألوصياء على  األمور  أولياء  باستمرار مع  والتواصل  التشاور   •
أطفالهم والتعامل مع احتياجاتهم.

بناء الروابط والعالقات مع مراكز الرعاية الخاصة مما من شأنه بلورة األنشطة التكاملية   •
وتبادل الخبرات بينها وبين المدارس.

العمل والتنسيق مع المجتمعات المحلية لتسهيل دمج الطلبة.  •

المدرسة  .3

يضطلع مديرو المدارس بمسؤولية تحديد وتوفير البرنامج التعليمي المناسب للطالب من ذوي االحتياجات 
النفسيين  أولياء األمور والمعلمين واإلختصاصيين االجتماعيين  والتنسيق مع  بالتشاور  الخاصة، وذلك 

بالمدرسة والعاملين بالمكاتب التعليمية. 

وللوصول إلى تلك الغاية، تقوم المدارس بما يلي:

داخل  كاماًل  الدراسي  المنهج  الطالب لالستفادة من  أمام جميع  متكافئة  توفير فرصة   •
الفصل النظامي. 

بناء وتكوين فريق دعم التعلم بالمدرسة.  •
}يرجى الرجوع إلى القسم 3.2{  

إعداد ومراقبة ومراجعة الخطة التربوية الفردية لكل طالب من ذوي االحتياجات الخاصة.   •
}يرجى الرجوع إلى القسم 1.3{  
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فئات وتعريفات خاصة بالتربية الخاصة   3-1

الغرض من الفئات التالية ليس وضع تصنيف محدد وشامل لجميع الحاالت واألعراض الُمشّخصة 
طبيًا والتي قد تؤثر على احتياجات الطالب وبرنامجهم التعليمي والدراسي، حيث أنها انعكاس 
للجميع”:  “المدرسة  والتعليم  التربية  وزارة  عن  الصادر  اإلرشادي  الكتيب  في  المحددة  للفئات 

القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة )للمدارس الحكومية والخاصة( 2010”.

فئات اإلعاقة والتعريفات الخاصة بالتربية الخاصة

االحتياجات التعليمية الخاصة – تعريفات

ذوي االحتياجات الخاصة
هو اصطالح شامل ألية حاالت إعاقة أو اضطراب عضوي أو صعوبة أو ضعف أو اختالل أو حالة نادرة أو أي 
من االحتياجات األخرى التي تؤثر على تعلم الطالب وأدائه على المستوى التعليمي. ويحتاج الطالب 
من هذه الفئة إلى خدمة تعليمية إضافية أكثر من تلك المتوفرة في فصول التعليم العام لتحقيق أقصى 
استفادة من المنهج الدراسي المقرر. ويشمل المصطلح المستخدم في هذا الكتيب كافة أنواع الفئات، 

بما في ذلك احتياجات الطالب المتفوقين والموهوبين.

التربية الخاصة
التعليمية الخاصة لضمان وصول جميع  التعليمية اإلضافية المقدمة للوفاء باالحتياجات  ويعني الخدمة 

الطالب إلى أقصى قدراتهم وطاقاتهم الكامنة، بمن فيهم الطالب المتفوقين والموهوبين. 

اإلعاقة الذهنية 
)العقلية(

بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية لإلعاقة الذهنية فإنه يعني 
العقلي  أو  الذهني  النمو  اكتمال  عدم  أو  النمو  توقف  من  حالة 
بعض  في  العام  الذكاء  ومستوى  المهارات  في  خلل  يصاحبه 
والملكات  والقدرات  والحركية  واللغوية  اإلدراكية  منها  المجاالت 
االجتماعية. وقد يصاحب هذا النوع من اإلعاقة اضطرابات جسدية 
أو نفسية أخرى. وعلى الرغم من أن السمة المميزة لهذا النوع 
من االضطرابات هو انخفاض معدل األداء العقلي والفكري، إال أن 
تشخيصه ال يتم إال حينما يصاحبه تضاؤل القدرة على التكيف مع 

الحاجات اليومية المعتادة في محيط اجتماعي طبيعي.

صعوبات التعلم الخاصة

تنشأ صعوبات التعلم نتيجة لعوامل وراثية و/أو عصبية أو بسبب 
إصابة تغير من أسلوب عمل المخ بشكل يؤثر على عملية واحدة 

على األقل من عمليات التعلم.

أو  واحدة  عملية  لحدوث خلل في  نتيجة  التعلم  تحدث صعوبات 
أكثر من العمليات الخاصة باإلدراك أو التفكير أو التذّكر أو التعلم. 
وتشمل هذه العمليات، على سبيل المثال ال الحصر: المعالجة 
اللغوية، والمعالجة الصوتية )النغمية(، والمعالجة البصرية المكانية 
وسرعة البديهة والذاكرة واالنتباه والوظائف التنفيذية مثل التخطيط 

وصنع القرار.

وتتراوح صعوبات التعلم في درجة شدتها، كما قد تحد من عملية 
اكتساب واستخدام واحدة على األقل من المهارات التالية:

اللغة الشفهية )مثل االستماع والتحدث والفهم(  • 
الصوتي  اإلدراك  واالستيعاب،  التمييز  )مثل  القراءة   • 

لأللفاظ، والتعرف على الكلمات والفهم(
اللغة المكتوبة )مثل التهجي والتعبيرات المكتوبة(  • 

الرياضيات )مثل الحساب وحل المسائل(  • 
وقد يصاحب صعوبات التعلم وجود اضطرابات أخرى مثل اضطرابات 
االنتباه أو االضطرابات السلوكية أو االنفعالية أو القصور الحسي أو 

أية حاالت أو عوارض طبية أخرى.

اضطرابات انفعالية/
سلوكية

قد يعاني بعض الطالب من مشكالت سلوكية أو اجتماعية/انفعالية 
أو أية مشكالت أخرى خاصة بالصحة النفسية، وهي المشكالت 
التي قد تتراوح في شدتها من خفيفة إلى خطيرة. ويمكن توفير 
صعوبات  يعانون  ممن  الطالب  من  كبيرة  لشريحة  الالزم  الدعم 
اجتماعية/انفعالية من خالل اإلجراءات النظامية المتبعة بالمدرسة 
وكذلك عن طريق تقديم االستشارات والخدمات المدرسية األخرى. 

وقد تستدعي المجموعات األقل عددًا تقديم دعم مكثف أكثر.

وبالنسبة للطالب الذين يحتاجون إلى دعم سلوكي مكثف، فهم 
أولئك الذين تعكس سلوكياتهم تفاعالت اجتماعية مختلة مع أحد 
واألسرة  والمدرسة  الفصل  ومنها  بهم،  المحيطة  البيئة  عناصر 
وأقرانه من الطالب والمجتمع ككل. وهو ما ُيعرف باسم االضطراب 

السلوكي.

اضطراب طيف التوحد

تحديده  ويتم  الشامل”،  النمو  “اضطراب  باسم  أيضًا  وُيعرف 
مالحظة  عملية  وتتم  الطالب.  سلوك  مالحظة  عبر  وتشخيصه 
ومراقبة وجود أعراض هذا االضطراب بدرجات متفاوتة في العالقات 
كما  وتنوعها  االهتمامات  وأنماط  التواصل  ومهارات  االجتماعية 

يمكن رصدها في االستجابة الحسية. 
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اضطراب طيف التوحد

وتتراوح آثار اضطراب طيف التوحد على المصاب من خفيفة 
حياته  مراحل  في  حالته  تتغير  أو  تتحسن  وقد  حادة  إلى 
المختلفة. وُيظهر الطالب المصابين بهذا النوع من االضطرابات 

خلاًل في الجوانب التالية:

التواصل واالتصال.  •  
التفاعالت والعالقات االجتماعية المتبادلة.  •  

االهتمامات  من  ومتكررة  محدودة  أنماط  اتباع   •   
والسلوكيات.

إضرابات اللغة والكالم

تعني اضطرابات اللغة والكالم وجود مشكالت في التواصل 
الشفهية  الحركية  الوظائف  مثل  الصلة،  ذات  والمجاالت 
)المعنية بالنطق(. وتتراوح حاالت التأخر اللغوي أو اضطرابات 
انعدام  إلى  البسيطة  األصوات  واستبدال  إحالل  بين  اللغة 
الوظائف  أو استخدام  اللغة  أو استخدام  القدرة على فهم 
التخاطب  أجل  من  بالفم(  )الخاصة  الشفهية  الحركية 
المسببة  العوامل  ضمن  ومن  الطعام.  وتناول  الوظيفي 
الجهاز  السمع واضطرابات  والكالم فقدان  اللغة  الضطرابات 
العصبي وإصابات المخ واإلعاقة الذهنية واإلعاقات الجسدية 
)شق  المشقوق  الحنك  أو  )األرنبية(  المشقوقة  كالشفة 
سقف الحنك(. إال أنه وعلى الرغم من ذلك، يظل السبب 

مجهواًل في معظم الحاالت.

اإلعاقات الجسدية 
والصحية

هناك عدد من الحاالت الطبية المرتبطة باإلعاقة الجسدية 
الشلل  منها  الحركة؛  على  القدرة  على  تؤثر  قد  والتي 
الدماغي وأمراض القلب وانشقاق العمود الفقري واستسقاء 

الرأس والضمور العضلي. 

إعاقات جسدية من وجود  لديهم  الطالب مّمن  يعاني  وقد 
خلل حسي أو مشكالت عصبية أو صعوبات في التعلم.

قد يملك بعض الطالب القدرة على الحركة إال أنهم يعانون 
حيث  الدقيقة،  الحركية  المهارات  أداء  في  بالغة  صعوبات 
تحتاج  فيما  اآلخرين،  ومساعدة  دعم  إلى  فيها  يحتاجون 
استخدام  خالل  من  مساعدة  إلى  منهم  أخرى  شريحة 

وسائل االتصاالت البديلة أو المحسنة.

اإلعاقة البصرية

أشكال  من  عددًا  يغطي  شامل  مصطلح  البصرية  اإلعاقة 
العمى وضعف  الرؤية، ومنها  اإلعاقة والصعوبات في مجال 
البصر )أي المكفوف قانونًا(، واإلبصار جزئيًا والرؤية الضعيفة 

وضعف البصر لسبب مخي ِقشري. 

يعاني من  الذي  بالطالب  نعني  فإننا  التعليمية،  ولألغراض 
إعاقة بصرية ذاك الذي ال يملك المستوى الكافي من حدة 
اإلبصار للمشاركة في األنشطة اليومية. حيث تعيق حالته 
تعليمية  تجربة  عنها  ينتج  وقد  واإلنجاز  التعلم  على  قدرته 
يلزم من تعديالت  يتم إجراء ما  منتقصة وغير كاملة ما لم 

في أسلوب تقديم المنهج الدراسي وتكييفها للمتلقي.

اإلعاقة السمعية

اإلعاقة السمعية تعني فقدان حاسة السمع مما يمنع المصاب 
من استقبال األصوات بالكلية عبر أذنيه. وفي حالة كانت الحالة 
الخافت  الحديث  من صعوبة في سماع  المصاب  يعاني  خفيفة، 
السماعات  استخدام  الحالة  هذه  في  لألفراد  ويمكن  البعيد.  أو 
الطبية لتكبير الصوت. وفي حاالت فقدان السمع الشديد، قد يفقد 

المصاب القدرة على تمييز أي نوع من األصوات. 

وهناك أربعة أنواع لفقدان السمع:
األذن  في  انسدادات  أو  إلصابات  نتيجة  ويحدث  التوصيلي:   .1
السمعية.  الترددات  كافة  عادة  تصيب  الوسطى  أو  الخارجية 
من  النوع  بهذا  المصابين  الطبية  السماعات  تساعد  ما  وعادًة 

اإلعاقة السمعية. 

أو  تلف  وينتج عن حدوث  العصبي:  2. فقدان السمع الحسي 
ضرر أصاب األذن الداخلية. وتتراوح اإلصابة هنا بين خفيفة إلى 
النوع على سماع  يؤثر هذا  ما  وعادًة  للسمع،  الكلي  الفقدان 
بعض الترددات دون غيرها. عادًة ما تكون األصوات غير واضحة، 

حتى مع استخدام السماعات الطبية.
 

3. المودوج: ويصيب كل من األذن الداخلية والخارجية أو الوسطى.
 

يصاب  ضرر  أو  تلف  حدوث  عن  وينتج  الداخلي:  أو  المركزي   .4
الجهاز العصبي المركزي. 



16

إعاقات متعددة

قد  ومختلفة،  متعددة  إعاقات  من  يعانون  قد  أطفال  هناك 
الذهنية  واإلعاقة  والتعلم  الجسد  وحركة  اللغة  تشمل: 
إعاقات  وربما  المخ  وإصابات  والسمعية  البصرية  واإلعاقة 
أخرى. وباإلضافة إلى تلك اإلعاقات، قد تظهر عليهم أعراض 
فقدان الحس وعدد من المشكالت السلوكية أو االجتماعية 
األخرى. كما تختلف درجة شدة اإلعاقات وخصائص كل منها 

لدى األطفال. 

السمعية  المعالجة  في  ضعفًا  الطالب  هؤالء  يظهر  وقد 
كما قد يعانون من بعض القصور في اللغة. وعادًة ما تكون 
حركة الجسد إحدى االحتياجات الخاصة لدى الطالب. وقد 
و/أو  وتذكرها  المهارات  اكتساب  في  الطالب  هؤالء  يعاني 
أحيانًا  فالدعم  لهذا  آخر.  إلى  نقلها لالستخدام من موقف 
ما يكون مطلوبًا خارج حدود الفصل الدراسي. كما أنه أحيانًا 
ما تكون هناك مضاعفات طبية عند اإلصابة بإعاقات متعددة 
أشد قد تشمل الطالب ممن يعانون سكتة دماغية وتوحد 
واالنعكاسات  اآلثار  من  الكثير  وهناك  الدماغ.  وإصابات  حاد 

التعليمية لهذه الشريحة من الطالب.

الطالب المتفوقون والموهوبون

النظر  بغض  المجتمعات  كافة  في  وحاضرة  موجودة  والموهوبون هم شريحة  المتفوقون  الطالب 
والخبرات  الفرص  الطالب على  المهم جدًا حصول هؤالء  االقتصادية. من  أو  الثقافية  بيئتهم  عن 
احتياجات  وإشباع  وإرضاء  الكامنة  قدراتهم  لتطوير  التحفيز  المناسب من  والمستوى  المناسبة، 

التعلم لديهم.

وهم الطالب الذين يملكون قدرات فائقة وبارزة تجعلهم قادرين على تقديم أداء عالي المستوى. وتتطلب 
احتياجاتهم النظر إليها بشكل خاص ومميز في إطار البرامج التعليمية العادية والسائدة. فقدرات التحصيل 
الحالية لديهم أو ما يظهروه من قدرات واستعدادات تضعهم في مكان بارز يفوق غالبية أقرانهم في مجال 

واحد على األقل من المجاالت التالية:

القدرات العقلية )الفكرية( أ.   
االستعداد للتألق في مادة معينة والنبوغ فيها )مثل العلوم أو الرياضيات( ب.   

النضج االجتماعي وامتالك روح القيادة ج.   
النبوغ في المجال الميكانيكي/الفني/التكنولوجي د.   

الفنون البصرية والتمثيلية )مثل الفن والمسرح واإللقاء( هـ.   
القدرات النفسية الحركية )مثل الرياضة( و.   
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استخـــدام المنهــج المرحلي المتدرج للوفاء    1-2
باالحتياجات التعليمية الخاصة   

يعمل مجلس أبوظبي للتعليم على الوفاء باحتياجات أغلب الطالب من ذوي االحتياجات 
الطالب  لهؤالء  وعزاًل  تقييدًا  البيئات  أقل  وفي  العامة  المدارس  في  الخاصة  التعليمية 

والمناسبة للوفاء بتلك االحتياجات. 

تطبق جميع المدارس الخطوات الخاصة بالمرحلة األولى أول األمر، مالم يكن الطالب قد تم تشخيصه 
فعليًا بوجود إعاقة أو اضطراب أو اختالل فيه يؤثر بشدة على تعلمه. وإذا استمر مستوى التقدم الذي 
يحرزه الطالب مبعث قلق حال إدخال وتطبيق تلك التدخالت، قد يستدعي األمر حينها إحالته إلجراء 

تقييم إضافي إلى الفرق التابعة للمكتب التعليمي. 

تسير المدارس على نهج مرحلي متدرج يتفاعل مع درجة شدة أو تعقيد االحتياجات الخاصة بكل 
طالب على حدة.

المنهج  العادية وتشمل تمايز  الفصول  الجيد في  بالدعم  المدارس( تختص  المرحلة األولى )لجميع 
الدراسي وتنويعه للوفاء باحتياجات التعلم المختلفة. وقد توصي فرق دعم التعلم بعمل خطط للتدخل 

لبعض الطالب. 

المرحلة الثانية )لجميع المدارس( تختص باإلحالة لفريق دعم التعلم إلجراء تقييم حول االحتياجات 
التعليمية الخاصة وتقديم أي دعم إضافي فيما يبقى الطالب في الفصل العادي لبعض الوقت أو طوال 
الوقت. )يمكن للطالب الحصول على خدمات “غرفة المصادر” في بعض المدارس، عند وجود دعم فردي 
أو في إطار مجموعات صغيرة لبعض فترات من اليوم(. يحصل جميع الطالب على خطط تربوية فردية أو 

خطط تعليمية متقدمة.

المرحلة الثالثة وهي لإللحاق في فصل خاص به مجموعة أصغر من الطالب جميعهم ممن لديهم 
احتياجات تعليمية خاصة. وقد تدعم هذه الفصول احتياجات التعلم العامة أو تتخصص للتعامل مع إعاقات 

محددة. في هذه المرحلة، يكون لكل طالب خطته التربوية الخاصة به.

المرحلة الرابعة وتطبق حين يكون لدى الطالب احتياجات خاصة شديدة أو معقدة ال يمكن تلبيتها في 
المدارس الحكومية ولهذا فهي تحتاج إلى إدخاله في بيئات تعليمية متخصصة وأكثر تقييدًا وعزاًل. في 

هذه المرحلة، يكون لكل طالب خطته التربوية الخاصة به.

فمثاًل،  اتجاه.  أي  والتحرك في  االنتقال  للطالب  يمكن  متعاقبة، حيث  المراحل  تلك  تكون  أن  يلزم  وال 
يمكن للطالب في بيئة تعليمية مقيدة )المرحلة الرابعة( االنتقال إلى فصل خاص )المرحلة الثالثة( أو 
أحد الفصول العادية المدعومة )المرحلة الثانية(. وبالمثل، قد يحتاج طالب إلى االنتقال من فصل عام 

)المرحلة األولى( إلى آخر خاص )المرحلة الثالثة( أو إلى بيئة مقيدة )المرحلة الرابعة(.

التنويع

يشرح مصطلح “التنويع” كيف يمكن للمدارس والمعلمين الوفاء بالمتطلبات واالحتياجات التعليمية لكل 
العناصر  أحد  التنويع  ويعد  تعلم مختلفة.  احتياجات  لديهم(  )أو  لديه  الطالب(  لمجموعة من  )أو  طالب 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  المتعلمين  إلى  المدارس  من  المقدمة  التعليمية  الخدمة  في  الحيوية 
بَمن فيهم الموهوبين أو المتفوقين. وينطبق ذلك على الطالب في المرحلة األولى أو الثانية من عملية 

التقييم والتدخل.

كل ما يلي يندرج تحت بند الممارسات التنويعية المتمايزة المقدمة في برامج التعليم العام:

المهام والتحديات الفردية والمخصصة لتلبية احتياجات طالب بعينهم. أ.  
المواد أو المصادر المعدلة التي تسمح للطالب من مختلف المستويات بالحصول على مستوى  ب.  

تعليمي الئق.
األنشطة المخصصة للمجموعات الصغيرة والتي يتم تخطيطها وتنظيمها كي تناسب الطالب من  ت.  

ذوي القدرات المتميزة في إطار الفصول األكبر عددًا. 
المهام التوسيعية التي تساعد الطالب على االنتقال بالموضوعات التقليدية إلى مستويات أعلى  ث.  

وأصعب.
المهام اإلثرائية التي ترفع أو توسع من مستوى التفكير في موضوع معين. ج.  

المهام المرنة وهي التي تساعد الطالب على ارتياد ممرات وطرق مختلفة من خالل تناول نفس  ح.  
المادة.

الموضوعات أو األسئلة المشتركة التي تساعد في الحصول على مستويات مختلفة من الردود أو  خ.  
المشاركات )قضايا مفتوحة(

األهلية للحصول على خدمات الدعم

جميع الطالب الذين تم تصنيفهم على أنهم لديهم احتياجات تعليمية خاصة مؤهلون للحصول على 
الدعم المدرسي في المرحلة األولى.

وفقًا  لديهم،  الخاصة  االحتياجات  وأعلى من  أشد  بوجود مستوى  تصنيفهم  تم  الطالب ممن  بعض 
للفئات المحددة سابقًا من حقهم الحصول على خدمات الدعم اإلضافي عبر فريق التعليم الخاص التابع 

للمنطقة التعليمية )المرحلة الثانية فما تحت(.
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الوظيفة الرئيسية لهذا الفريق هي ضمان تلبية احتياجات الطالب.  •
يعد وجود هذا الفريق في المدرسة أمرًا محوريًا وحيويًا لتطوير أوضاع التدريس والتعلم   •
فيها بما يفي باحتياجات جميع الطالب، ومنهم فئة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة.

كما يشكل وجوده توفير آلية للدعم والتخطيط تشمل المدرسة. وتتشكل هذه الفرق   •
بغرض التعامل مع احتياجات التعلم للطالب من خالل تنسيق وتطوير وتطبيق ومتابعة 

وتقييم البرامج واألساليب التعليمية و االجتماعية المستخدمة.
ينقسم التخطيط لدى فريق دعم التعلم إلى مستويْين: األول للمدرسة ، والثاني على   •

مستوى كل طالب. 

التخطيط على مستوى المدرسة

يدرس فريق دعم التعلم اآلثار والتداعيات الخاصة بالتخطيط على مستوى المدرسة. ويشمل 
ما يلي:

الوصول إلى االستخدام والتنظيم األمثل للمصادر داخل وخارج المدرسة.  \  
تخطيط وتنفيذ وتقييم وتوثيق البرنامج.  \  

اتباع أساليب عمل جماعية لصياغة وتطوير البرامج وآليات الدعم من أجل     \  
الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة.   

تشمل مجاالت العمل التي يحددها الفريق ما يلي:

استراتيجيات التدريس والتعلم  \  
استراتيجية إدارة السلوك  \  

تنظيم المدرسة  \  
دعم وتطوير المعلمين  \  

مشاركة أولياء األمور والمجتمع ككل  \  
النظم والعمليات المدرسية  \  

تساعد التوصيات التي يقدمها الفريق وما يتخذه من إجراءات، في صورة نواتج لتخطيط 
المدرسة، على إيجاد الظروف والبيئة التي يمكن فيها الوفاء باحتياجات كافة الطالب.

تخطيط احتياجات كل طالب

في ظل ما يحدده الفريق من مجاالت، يتعامل نمط التخطيط السابق مع احتياجات أغلب 
الطالب بشكل جماعي. 

من  أكثر  مميزة  احتياجات  لديهم  الذين  الطالب  من  األخرى  لالستثناءات  بالنسبة 
غيرهم، فسيحتاجون إلى انتقال التخطيط إلى مرحلة أخرى ليصبح على المستوى 
الفردي. يتقدم المعلمون بمالحظاتهم حول مشكالت كل طالب إلى فريق دعم التعلم من 

أجل دراسة احتياجات كل منهم والنظر فيها على نطاق أوسع وأشمل.

ويدرس أعضاء الفريق الدعم المطلوب للطالب كي يتمكنوا من تحقيق نواتج وأهداف التعلم 
الموضوعة لهم. ويشمل ذلك ما يلي:

إجراء التعديالت وتوفير التجهيزات الالزمة لعملية التعلم  \  
إدارة الفصل الدراسي والممارسات الدراسية  \  

إجراءات الرعاية الصحية  \  
خدمات أخرى إضافية  \  

وسائل نقل خاصة  \  
التقنيات المساعدة  \  

حيثما أمكن تلبية احتياجات الطالب عند المرحلة األولى من “المنهج المتدرج”، يمكن لفريق 
دعم التعلم وضع خطة للتدخل لهذا الطالب.

فريق خدمات  إلى  الحالة  إحالة  حينها  يلزم  المرحلة،  الطالب هذه  احتياجات  تجاوزت  لو  أما 
التربية الخاصة التابع للمكتب التعليمي لمزيد من التقييم وتقديم الرأي بشأنها. يشارك فريق 
دعم التعلم بعد ذلك في تطوير وتطبيق ومراقبة “الخطة التربوية الفردية” الموضوعة للطالب 
الذين يعانون من إعاقات / صعوبات في التعلم، بعد أن صارت ذا طابع رسمي ومنهجي أكثر، أو 

“الخطة التعليمية المتقدمة” الخاصة بالطالب الموهوبين والمتفوقين.

يعرض القسم التالي حول “ دعم التعلم التربوي” لمهمة الفريق وطريقة عمله. 
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يمكن مراجعة بيان السياسة الخاص بدعم التعلم في “دليل سياسات النموذج المدرسي 
الجديد” )القسم 1-6(. يقدم هذا القسم معلومات تفصيلية حول اإلجراءات ذات الصلة 

في صورة إطار عمل تنفيذي لفرق دعم التعلم. 

يمر العديد من الطالب بالعديد من الصعوبات على مدار سنوات دراستهم، سواًء على المستوى التربوي 
أو السلوكي أو االجتماعي. ولهذا يجب أن يمتلك جميع العاملين بالمدارس المهارات للكشف المبكر 
عن تلك المشكالت وكي يتمكنوا من الحصول على االستشارات المناسبة والتدريب الالزم من أجل 

دعم التدخل. 

إجراءات اإلحالة والتقييم

ُصممت اإلجراءات التالية كي تساعد المدارس في تحديد وتعريف مستوى الدعم الالزم للطالب.
فريق دعم التعلم:

يجب على المدارس تكوين فريق لدعم التعلم يضم كل من:  •  

مدير المدرسة أو َمن ُيعّينه من كبار المديرين  o   
األخصائي االجتماعي  o   

ممثل المعلمين  o   
معلم التربية الخاصة )إذا كان متوفرًا(  o   

األخصائي النفسي بالمدرسة  o   

وأي ممثلين آخرين عند االقتضاء.

كما أن الطالب المعني وولي أمره مدعوون للحضور واالشتراك في فريق دعم التعلم.

تدخالت

التربوية  المشكالت  في  للنظر  أسبوعْين  كل  األقل  على  واحدة  مرة  الفريق  يجتمع   •
واالجتماعية والسلوكية التي تخص طالب المدرسة المحالين للدعم.

يضع فريق الدعم نظام اإلحالة الخاص بتلقي الدعم، على أن ُيعتمد النظام من قبل مدير   •
المدرسة.

يمكن ألي عضو من أعضاء هيئة التدريس إحالة أي طالب للحصول على الدعم باستخدام   •
نظام اإلحالة المعتمد في المدرسة.

وينظر الفريق في الحاالت المحالة إليه عند أول اجتماع يعقده.  •
التربوية  والمسائل  المشكالت  ومراجعة  دراسة  عن  المسؤولون  هم  الفريق  أعضاء   •
واالجتماعية والسلوكية الخاصة بالطالب. وللقيام بذلك، قد يحتاج الفريق إلى دراسة 

السجالت التعليمية والطبية والنظر فيها، بموافقة مدير المدرسة وأولياء أمر الطالب.

يقدم الفريق توصيات حول التدخالت داخل المدرسة لدعم االحتياجات الفورية للطالب.   •
)وقد يرغب الفريق في تسجيل ذلك في صيغة خطة للتدخل، ويوجد نموذج عام يمكن 

استخدامه لهذا الغرض في الملحق “1”(.
يراقب الفريق مستوى التقدم الحاصل في البرنامج الدراسي للطالب من أجل تحديد ما   •

إذا كان مستوى الدعم المقدم يفي باحتياجات كل منهم أم ال.
وحينما يقرر الفريق أن التدخل داخل المدرسة أثبت قوته وكفاءته ولم تعد هناك حاجة   •
احتياجاته  تلبية  من  الطالب  يتمكن  بحيث  واستراتيجية  عملية  بعدها  يضع  فإنه  إليه، 

التعليمية والتربوية في البيئة العادية.

إال أنه إذا لم تكن استجابة الطالب لعملية التدخل تلك إيجابية، يلزم حينها وجود إحالة أو دعم إضافي 
من فريق خدمات التربية الخاصة التابع للمكتب التعليمي.

يقوم مدير المدرسة بإعالم رئيس فريق التربية الخاصة بالمكتب التعليمي حول الطالب   •
المعني مع تزويده بكافة الوثائق الداعمة والُمقّدمة من “فريق دعم التعلم”.

ويدرس رئيس فريق التربية الخاصة الحالة ثم يعين لها الفريق المعني بهذا النوع من   •
الحاالت من داخل “وحدة خدمات التربية الخاصة”.

ويتحمل هذا الفريق مسؤولية مراجعة الحالة وإصدار توصياته إلى رئيس فريق بشأن   •
مستوى الدعم الالزم تقديمه لها.

بالنسبة للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة الذين يسجلون أو سيسجلون لاللتحاق   •
التعليمي  المكتب  في  الخاصة  التربية  فريق  ورئيس  المدرسة  مدير  فإن  بالمدرسة، 
مسؤوالن عن ضمان خضوعهم لعملية اإلحالة للتقييم وتقديم خدمات الدعم. )يرجى 

الرجوع إلى سياسة التسجيل الصادرة عن مجلس أبو ظبي للتعليم(
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يدعم المشرف )مدير الحالة( تنفيذ الخطة مع مراقبته على مدار أسبوعْين.  •
بعد ُمضي فترة األسبوعين، تجري عملية مراجعة للخطة التربوية الفردية مع فريق دعم   •

التعلم، ويتم تعديلها حسب الحاجة.
وتقع مسؤولية تنفيذ الخطة المعدلة على معلم التربية الخاصة بمساعدة فريق دعم   •

التعلم والمشرف التابع للمكتب التعليمي )مدير الحالة(.
يعد معلم التربية الخاصة، بمساعدة الفريق، تقرير مراجعة سنوي في نهاية كل عام   •

دراسي، يقدم فيه توصياته حول أية تغييرات مقترحة للعام الدراسي الجديد.

أما الفريق المسؤول عن المراجعة السنوية للخطة التربوية الفردية فيتكون من:

المشرف على خدمات التربية الخاصة )مدير الحالة(   o  
مدير المدرسة )أو َمن يعينه(  o  

األخصائي االجتماعي  o  
معلم التربية الخاصة  o  

األخصائي النفسي بالمدرسة  o  
o  وأي ممثلين آخرين عند االقتضاء.  

على أن يحضر الطالب المعني وولي أمره اجتماع المراجعة السنوي.  o  

عملية اإلحالة إلجراء التقييم وتقديم خدمات الدعم  .1

يضم فريق خدمات التربية الخاصة التابع للمكتب التعليمي، والمسؤول عن تقييم عمليات   •
إحالة الطلبة، في عضويته كاًل من: المشرف على خدمات التربية الخاصة، والمشرف 
ويتشاور  واالجتماعيين.  النفسيين  األخصائيين  والمشرف على  اإلعاقة،  على خدمات 
أعضاء الفريق مع المسؤولين المعنيين بالمدرسة، مثل مدير المدرسة وأي أخصائيين 

آخرين قد تستدعي احتياجات الطالب وجودهم.
يجب إعالم ومشاركة أولياء األمور في جميع مراحل عملية التقييم.  •

يجري كل عضو من أعضاء الفريق تقييمًا لتحديد نقاط القوة واالحتياج التربوية والسلوكية   •
واألكاديمية واالجتماعية للطالب. 

وبعد إجراء تقييم شامل، يدرس رئيس فريق التربية الخاصة بالمكتب التعليمي ما تمخض   •
عنه من معلومات ونتائج لتحديد مدى أهلية الطالب، والفئة التي سيدرج بها، وكذلك 

مدى احتياجه إلى التربية الخاصة و/أو الخدمات ذات الصلة.
التربية  فرق خدمات  الطالب من مشرفي  لحالة  المناسب  المشرف  المدير  يعين  كما   •

الخاصة، على أن يكون المشرف هو المسؤول عن إدارة تلك الحالة.

تطوير البرنامج:  .2
 

خطة تربوية فردية أم خطة تعليمية متقدمة

الخطة  لبلورة  بالمدرسة  التعلم  دعم  فريق  مع  اجتماعًا  الحالة(  )مدير  المشرف  يعقد   •
التربوية الفردية للطالب، على أن تعكس تلك الخطة األهداف الخاصة باحتياجات الطالب 
التربوية والسلوكية واالجتماعية. كما يجب أن تحدد الخطة كذلك أية تقنيات مساعدة 
أو تجهيزات أو تغييرات يلزم وجودها كي تساعد الطالب على المشاركة بإيجابية في 

البرنامج الدراسي.

تنفيذ الخطة التربوية الفردية أو الخطة التعليمية المتقدمة  .3

يجب أن يصادق ولي األمر كتابيًا على الخطة التربوية الفردية قبل الشروع في تنفيذها.  •
وتقّدم خدمات التربية الخاصة واحتياجات الدعم في كال الخطتين من خالل فريق خدمات   •

التربية الخاصة التابع للمكتب التعليمي.
مدرس التربية الخاصة هو المنوط بتنفيذ الخطة التربوية الفردية، بمساعدة فريق دعم   •

التعلم.
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ويعرض المخطط التالي سير هذه اإلجراءات:

الخطوات التسلسلية لتحديد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وتقييم 
حالة كل منهم والخدمات التي يتم تقديمها إليهم

يالحظ العاملون بالمدرسة وجود مشكلة تربوية أو 
سلوكية أو اجتماعية عند أحد الطالب.

يحال الطالب إلى فريق دعم التعلم بالمدرسة.

يمنح الفريق المعلم خطة التدخل التعليمية أو السلوكية ) على مدار 3 أشهر(.

نجاح التدخل

السحب ثم مراقبة الطالب.
يقدم المعلم ملخصًا 

بتائج التدخل.
فشل التدخل

إحالة الطالب إلجراء تقييم 

لالحتياجات الخاصة.

يجري قسم خدمات التربية الخاصة في 

المكتب التعليمي تقييمًا للطالب.

تقدم نتائج التقييم إلى ولي األمر في 

االجتماع الذي تعقده المنطقة لهذا الغرض.

الطالب غير مؤهل لتلك الخدمات، وتجري مناقشة 

مدى الحاجة إلى تجهيزات تعليمية من خالل تطوير 

الخطة التربوي الفردية ورفعها للمدرسة “.

الطالب مؤهل للحصول على الخدمات التعليمية بناًء على 

معايير األهلية ثم يضع الفريق باالشتراك مع ولى األمر 

الخطة التربوية الفردية أو الخطة التعليمية المتقدمة.

يتحدد مدى إمكانية إلحاق الطالب بالمدرسة 
وتقدم خدمات الدعم لها.

يعقد قسم خدمات التربية الخاصة في المكتب التعليمي اجتماعًا كل عام للنظر في مدى التقدم 
الذي يحرزه الطالب، وتخضع فيه كال الخطتين للمراجعة، مع التحديث إن لزم األمر

يخضع الطالب إلعادة التقييم كل ثالثة سنوات، مع تحديث المعلومات حول المشاكل التي يعاني منها ومدى استمرارية 
أهليته للحصول على خدمات التدخل التعليمي.

مشاركة أولياء األمور   4-2

يمكن الرجوع إلى بيان السياسة حل مشاركة أولياء األمور في تعليم الطالب في دليل 
أكثر  القسم معلومات  ويقدم هذا  )القسم 4-4(.  الجديد  المدرسي  النموذج  سياسات 
تفصياًل حول عملية مشاركة أولياء األمور حيثما وجدت احتياجات تعليمية خاصة ألبنائهم.

يملك كل ولي أمر سجاًل حافاًل من الخبرات في التعامل مع أطفالهم خارج المنظومة التعليمية، ولهذا 
فإن ما يطرحونه من معلومات وآراء لها أهميتها عند الشروع في تخطيط وتنظيم عملية التعلم.

لذا فمن األهمية بمكان تشجيع أولياء األمور على المشاركة في كافة جوانب صنع القرار الخاص بأبنائهم. 
ومن المفترض بالمدارس مشاركة أولياء أمور الطالب مّمن تم تحديدهم على أنهم من ذوي االحتياجات 

الخاصة، كما يلي:

يجب إعالم أولياء األمور عن أي مشكلة تعليمية بموجب إخطار كتابي ُمرسل من قبل   •
استراتيجيات  باتباع  المشكالت  تلك  لمعالجة  المبذولة  المحاوالت  كافة  وتوثق  المعلم. 

تعليمية مختلفة، وتوضع في ملف الطالب.
وفي حال لم تنجح تلك المحاوالت، يقوم المعلم بتعبئة نموذج الحالة الطالب إلى التربية   •
الخاصة. كما يتم االتصال بولي األمر إلعطاء موافقة كتابية على خضوع الطالب لتقييم 
إجراء  في  الشروع  يمكن  الموافقة،  استالم  وحال  التخصصات.  متعدد  فريق  قبل  من 

التقييم.
عقب االنتهاء من التقييم، ُتوجه الدعوة إلى أولياء األمور لحضور اجتماع وضع البرنامج   •
التربوي الفردي من أجل تحديد الخطوات التالية. ويشجع الفريق أولياء األمور على تقديم 

أفكارهم والتحدث حول شواغلهم ومشكالتهم التعليمية حول احتياجات طفلهم.
يراعى عند عقد اجتماع البرنامج التربوي الفردي أن يساعد ولي األمر على حضوره، متى   •
أمكن ذلك. وفي حالة تعذر ذلك، توجه الدعوة لولي األمر على تقديم آرائه ومقترحاته 

قبل االجتماع عبر الهاتف أو كتابيًا.
ال يدخر الحاضرون جهدًا لضمان إدالء ولي األمر لرأيه ومالحظاته بشأن صياغة البرنامج   •

في مرحلته األولى، وكذلك الحال في االجتماعات األخرى الالحقة. 
تقدم المدرسة تقارير منتظمة ألولياء أمر الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة )في كل   •
فصل دراسي على األقل(، ذاكرة فيها تحقيق األهداف بنجاح إلى جانب أية مشكالت 

تعليمية أخرى لديهم.
تجري مناقشة أفضل الوسائل لتحقيق التواصل المستمر والمنتظم بين البيت والمدرسة   •

واالتفاق عليها بين كل من المعلمين وأولياء أمور الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة.
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التجهيزات والتعديالت الالزمة للطالب ذوي      5-2
االحتياجات التعليمية الخاصة   

ينبغي أن يكون بمقدور الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة الوصول بسهولة ويسر 
إلى كٍل من المناهج الدراسية وبيئة التعلم المدرسي. ولتحقيق ذلك، سيحتاج بعض 
الطالب إلى توفير تجهيزات معينة أو تعديل المنهج الدراسي. ويتمثل الغرض من هذه 
المشاركة  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  الطالب  من  مزيٍد  تمكين  في  االستراتيجيات 
الفّعالة مع أقرانهم الطبيعيين. كما سيكون من المهم مراجعة فرق دعم التعلم الحتياجات 
الطالب الفردية بعناية قبل تحديد التجهيزات أو التعديالت الالزمة، ثّم إدراجها بالتفصيل 

في الخطة التربوية الفردية.

يشرح هذا الدليل المقصود بالتجهيزات والتعديالت، وسيورد أمثلة لكل منهما تنطبق على المدارس. 

التجهيزات

هي تتعديالت تعين الطالب  في الحصول على المعلومات وحضوره دروس التعلم. وهي تغييرات ال تبدل 
كثيرًا في المستوى التعليمي أو المحتوى أو معايير األداء. وتتيح هذه التجهيزات للطالب المساواة في 
الوصول إلى التعلم وتكافؤ الفرص في إظهار ما يعرفه وما يتسنى له عمله. ويقرر فريق عمل الخطة 

التربوية الفردية مدى الحاجة إلى التجهيزات ثم يقوم بتوثيقها في الخطة.

ويمكن أن تشتمل التجهيزات على تغييرات في األمور التالية:

شكل وإجراءات العرض و/أو االستجابة أ-   
استراتيجيات التعليم ب-   

الوقت/الجدولة ج-   
بيئة/مكان التعلم ت-   
البنية المعمارية ث-   

شكل وإجراءات العرض و/أو االستجابة أ-   

تتيح هذه التجهيزات للطالب الوصول إلى الدرس أو التقييم، كما يمكن أن تفيد الطالب العاجزين عن 
قراءة الكتابة المطبوعة بسبب إعاقة جسدية أو حسية أو معرفية.

ومن أمثلة تجهيزات العرض ما يلي:

الطباعة بحروف كبيرة )الكتابة بخط حجم 18 نقطة على األقل(  •
أجهزة تكبير الصورة )شاشات الكمبيوتر الكبيرة(  •

طريقة برايل للمكفوفين  •
الرسوم اللمسية )الخرائط واألشكال التوضيحية البارزة(  •

القارئ   •
•  التسجيل الصوتي )للتوجيهات والواجبات المدرسية مثاًل(

أدوات التدقيق اإلمالئي والنحوي  •
أدوات التنظيم البصري )أقالم التظهير وورقة الرسم والترميز اللوني(  •

أدوات التنظيم الرسومي )الخرائط والمخططات والخرائط الذهنية(  •

وتتيح تجهيزات االستجابة استكمال الطالب للواجبات والتقييمات إلى جانب حل المشكالت وتنظيمها. 
ويمكن أن تفيد هذه التجهيزات الطالب الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو من إعاقات جسدية أو 

حسية أو ضعف الذاكرة.

ومن أمثلة تجهيزات االستجابة ما يلي:

الناسخ )الكتابة حسبما يملي الطالب(   •  
معالج النصوص  •  

لوحات المفاتيح المخصصة  •  
الشاشات اللمسية  •  

برامج تحويل الكالم إلى نص )ُيستخدم صوت الطالب إلدخال البيانات(  •  
لوحة مفاتيح برايل  •  

آخذ مالحظات برايل  •  
اآللة الحاسبة )لحساب الرياضيات وليس االستدالل(  •  

الكتب المسجلة على أشرطة )للطالب ذوي اإلعاقات البصرية أو ضعاف القراءة(  •  
أجهزة تكبير الصوت )أجهزة تدريب F M لزيادة وضوح الصوت(  •  

أشرطة الفيديو والفيديو الوصفي  •  
قارئ الشاشة )لتحويل النص إلى كالم مؤلَّف أو حسب طريقة برايل؛ حيث يستمع     •  

الطالب إلى النص كما هو معروض على الشاشة(   
المواد الناطقة )اآلالت الحاسبة والساعات الناطقة والمؤقتات  •  

استراتيجيات التعليم ب-   

هي عبارة عن تجهيزات تتعاطى مع أسلوب التعلم الفردي للطالب.

ومن أمثلة التجهيزات التعليمية ما يلي:

المالحظات  مثل  للطالب  المعطاة  الدروس  من  مطبوعة  )نسخة  البصرية  المؤشرات   •
والتلخيصات والدروس المكتوبة(

المؤشرات السمعية )تلخيص أو تكرار التوجيهات(  •
المؤشرات الحركية )ُيعطى الطالب وسائل تعليمية يدوية وأمثلة واقعية لرؤيتها ولمسها   •
والعمل بها. وُيشجع الطالب على العمل الفعلي/المشاركة الفعلية بداًل من االستماع أو 

النظر في صورة أو كتاب مدرسي(.
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ويستفيد الطالب المعاقون من فرص التعلم المتعدد الحسي في الفصل. وسينجح المدرسون مع هؤالء 
الطالب إذا ما قاموا بدمج الوسائل البصرية والسمعية والحركية في كل درس.

الوقت/الجدولة: ج-   

تتيح هذه التجهيزات للطالب الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو من إعاقات حسية أو جسدية أو 
إعاقات متعلقة بالصحة الوقت الكافي إلثبات كفاءتهم أو لتلقي الدروس وهم في ذروة أدائهم.

ومن أمثلة تجهيزات الوقت/الجدولة ما يلي:

الوقت  مقدار  دقيقة  بصورة  الفردية  التربوية  الخطة  عمل  فريق  )يحدد  الممتد  الوقت   •
اإلضافي الذي ينبغي إعطاؤه للطالب لعمل الواجبات المدرسية أو المنزلية أو المشاريع، 

والذي يعد معقواًل وفقًا لإلعاقة(.
فترات الراحة المتعددة أو الكثيرة )تقسيم الواجبات إلى أجزاء أو اختصارها(.  •

الطالب  كان  إذا  األداء  ذروة  وقت  )استخدام  األنشطة  ترتيب  أو  الزمني  الجدول  تغيير   •
يتلقى عالجًا أو إذا كان مستوى التركيز أقل في فترات معينة من اليوم: اجعل الحصص 

الصعبة في بداية الجدول(.

بيئة/مكان التعلم د-   

قد تنطوي تجهيزات بيئة التعلم على تغيير المكان الذي يتلقى الطالب المعاق فيه الدرس أو التقييم. 
العاهات  أو ذوي  الجسدية  اإلعاقات  الطالب ذوي  أو  الذين يشرد ذهنهم بسهولة  الطالب  يحتاج  وقد 

الصحية إلى مثل هذه التجهيزات:

ومن أمثلة تجهيزات بيئة/مكان التعلم ما يلي:

الحد من أسباب شرود ذهن الطالب )مثل وضع الطالب في مقدمة الفصل(  •
إذا كان  الدراسة  أماكن  )مثل استخدام  اآلخرين  الطالب  الحد من أسباب شرود ذهن   •

الطالب بحاجة إلى التحدث بصوت عاٍل أو استخدم األجهزة الصاخبة(.
تغيير المكان لزيادة الوصول )مثل نقل مكان التعلم بالقرب من ذروة المياه/غرفة الطعام   •

من أجل الطالب القعيد على كرسي متحرك(
تعديالت أخرى )على سبيل المثال، قد يحتاج األمر إلى فحص اإلضاءة أو درجة الحرارة   •

أو التهوية للطالب ذوي اإلعاقات البصرية أو اإلعاقات الصحية الشديدة(.

البنية المعمارية هـ-   

هذه التجهيزات ذات طبيعة هيكلية وتتطلب التخطيط للمستقبل لضمان الراحة وسهولة الوصول. وفي 
العادة، لن يكون بمقدور المدارس توفير مثل هذه التجهيزات لطالب واحد.

ومن أمثلة التجهيزات المعمارية ما يلي:

تركيب مصعد للطالب ذوي اإلعاقات الجسدية  •
مداخل أوسع لدخول دورات المياه  •

منحدرات لمرور الكراسي المتحركة  •
الكتابة بطريقة برايل في المصاعد وعلى الفتات الغرف  •

أدوات لفتح األبواب  •
أنظمة إنذار بصرية لحاالت الطوارئ.  •

ويسعى مجلس أبو ظبي للتعليم إلى تطبيق مفهوم “التصميم العالمي” في برنامجه لبناء المدارس 
وتجديدها.. ويرمي هذا المفهوم إلى تطوير المنتجات والبيئات لتعود بالنفع على كل األشخاص إلى 
أقصى حٍد ممكن، وذلك من شأنه إتاحة مزيد من بيئات التعلم “الخالية من المعوقات” للطالب ذوي 

االحتياجات الخاصة، ومن ثّم تعزيز عملية الدمج.

التعديالت

التعديالت هي تغييرات فيما ُيرجى من الطالب تعلمه. وتهدف هذه التعديالت إلى إتاحة الفرصة للطالب 
للمشاركة المجدية والمثمرة مع الطالب اآلخرين في خبرات التعلم بالفصل والمدرسة.

بعملية  الخاصة  للتعديالت  حده  على  طالب  كل  احتياجات  الفردية  التربوية  الخطة  فريق عمل  ويحدد 
التعديالت هم الطالب ذوي  التعلم ثم يقوم بتوثيقها في خطة الطالب. والطالب المعنيون كثيرًا بهذه 
اإلعاقات الذهنية أو الطالب الذين يعانون من صعوبات كبيرة في التعلم. ويتعين على فريق عمل الخطة 
التربوية الفردية توخي الحذر في تحديد حاجة الطالب إلى تعديل في المناهج الدراسية ألن ذلك من 

شأنه التأثير على مستوى الشهادة التي سيحصل الطالب عليها.

والمحتوى  التعليمي  بالمستوى  يتعلق  فيما  الدراسية  المناهج  في  تغييراٍت  التعديالت  وتشمل 
ونتائج التعلم.

وثمة نوعين أساسيين لتعديل المناهج هما:

التكييف أ-   
نتائج المنهج الموازي ب-   
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التكييف هو تعديل في توصيل األساليب التعليمية واألهداف المرجوة من أداء الطالب التي ال  أ- 
تغير من المحتوى األساسي وإنما تضفي تغييرًا بسيطًا على صعوبة مفاهيم المنهج الدراسي.

ولتطبيق التكييف، يحتاج المدرس إلى تحديد األهداف المرجوة لكل طالب.

ومن أمثلة التكييف ما يلي:

األنشطة المتباينة  •  
استخدام مواد تعليمية وأنشطة مختلفة لكل طالب.  •  

وفيما يلي أمثلة فصلية على التكيف:

الطالب في الواجبات الكتابية:  •  
التكييف هنا هو أن يعمل الطالب ذو االحتياجات الخاصة ضمن مجموعة صغيرة بدعم   

من المدرس.

يستخدم الطالب خمس مفردات جديدة في الواجب الكتابي:  •
التكييف هنا هو أن يحدد الطالب ثالثة من المفردات وأن يستخدمها بصورة صحيحة   

في الواجب الكتابي.

في الرياضيات، يقوم الطالب بقسمة كسور مختلطة بمقامات غير متماثلة:   •
التكييف هنا هو أن يعمل الطالب ذو االحتياجات الخاصة على قسمة الكسور المختلطة   

بمقامات متماثلة.

في هذه األمثلة، يوظف كل الطالب بالفصل المهارات ذاتها ولكن ضمن مستويات صعوبة مختلفة.

نتائج المنهج الموازي هي تعديالت على طريقة توصيل الدرس واألهداف المرجوة من أداء  ب- 
الطالب. والفرق بين التكييف ونتائج المناهج الموازية هو أن ذلك ينطوي على تغيير كبير في صعوبة 

المفاهيم و/أو المهارات المختلفة.

وفيما يلي أمثلة فصلية على نتائج المنهج الدراسي الموازي:

الطالب في حصة اللغة العربية يقرأون قصة  •  

نتيجة المنهج الموازي هنا بالنسبة للطالب ذي االحتياجات الخاصة هي قيامه بتحديد   
أماكن الكلمات أو الحروف في ورقة عمل تم إعدادها على حدة وتحتوي على القصة 

أو أجزاًء منها

الطالب يستكملون ورقة رياضيات حول الكسور  •  

نتيجة المنهج الموازي هنا بالنسبة للطالب ذي االحتياجات الخاصة هي استكمال العد   
في ورقة العمل من 1 إلى 10

الطالب يقرأون الصحيفة بصوت عاٍل ويجيبون على مجموعة من األسئلة  •  

ثالثة  هي ذكر  الخاصة  االحتياجات  للطالب ذي  بالنسبة  هنا  الموازي  المنهج  نتيجة   
أشياء يتذكرها من االستماع إلى قراءة الطالب اآلخر.
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التقييمات واالختبارات الداخلية والخارجية   6-2

التجهيزات والتعديالت واإلعفاءات الالزمة للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة

للتعليم،  ظبي  أبو  مجلس  قبل  من  الُمعد   ،2010-2011 الطالب  تقييم  دليل  يتناول 
اإلرشادات التفصيلية للمدارس حول التدابير العامة لتقييم الطالب. 

ويتضمن ذلك البيان التالي فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بالطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة:

من الوارد أن يكون باستطاعة الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة، وفقًا لفريق دعم 
التعّلم، استيعاب أكبر قدر ممكن من المقرر الدراسي وإثبات كفاءتهم التعليمية. ويقع على عاتق 
المدرسة ضمان تسهيل ذلك من خالل القيام بالتجهيزات المختلفة وتطوير بعض البرامج التعليمية 
الفردية، عند اللزوم. كما يمكن أن يكون الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة هم الطالب 

المتفوقين و/ أو الموهوبين، وبذلك يفوق أدائهم التعليمي أغلب أقرانهم.

التعليمية  النتائج  الخاصة  التعليمية  االحتياجات  ذوي  للطالب  الفردية  التربوية  الخطة  وتتضمن 
المتوقعة لهؤالء الطالب. ويجب أن يتم تقييم هؤالء الطالب وفق هذه المعايير، باستخدام نفس 
المستويات أو نظام الدرجات الساري على الطالب اآلخرين في نفس الصف، مما يعني إمكانية 
تحقيق الطالب، ممن يعانون صعوبات في التعّلم، نفس الدرجات أو المستوى التعليمي في العمل 
المتمايز والقائم عند مستوى أكثر أساسية من الطالب الذين ليست لديهم صعوبات في التعّلم 
والذين يسيرون وفق المستوى التعليمي المتوقع، على نحو مماثل بالنسبة للطالب المتفوقين 

و/ أو الموهوبين من ذوي المستويات األكثر تقدمًا. 

وسيخضع العديد من الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة إلى نفس التقييمات واالختبارات الداخلية 
والخارجية، مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الطلبة العاديين. وسيحتاج البعض من هؤالء الطالب للتكييف 

و/ أو التعديل على االختبارات؛ حتى يكون بإمكانهم المشاركة. 

وتأتي هذه التدخالت في شقين شاملين:
 

التكييف  )1(

حيث ستسمح هذه التدابير لكل طالب بتلقي نفس االختبار، مثله في ذلك مثل الطالب من الطلبة 
أن  دون  المعرفة  واكتساب  المهارية  براعتهم  إظهار  بإمكانية  الطالب  التجهيزات  هذه  وتزّود  العاديين. 

تقيدهم اإلعاقة أو تؤثر عليهم. 

التعديل  )2(

وتلك هي التدابير التي تغّير من االختبار كي يعكس احتياجات كل طالب، كما هي محددة في الخطة 
التربوية الفردية.

وللمزيد من المعلومات حول التجهيزات والتعديالت، انظر القسم 5.2.

التقييمات الداخلية

وتلك هي التقييمات التي تباشرها المدارس.

حيث ُيتوقع أن تقوم المدارس بتدابير التقييم المالئمة للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة وفقًا 
للخطة التربوية الفردية لكل منهم. وقد يتضمن ذلك، في بعض الحاالت، القيام بالتكييف و/ أو التعديل 
على التقييمات العامة. في حين يستلزم بعض الطالب، في غير ذلك من الحاالت، شكاًل مختلفًا ألداة 

التقييم.

ومن خالل الشراكة بين المجلس ومؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة، 
يمكن تقديم الخدمات للقيام بالتجهيزات للتقييمات الداخلية للطالب المعاقين بصريًا/ المكفوفين، ومن 

ذلك كتابة النصوص على طريقة برايل وتكبير حجم الخط والرسوم الملموسة وغيرها.

لذلك، لن ُتطبق اإلعفاءات على التقييمات الداخلية.

وللمزيد من المعلومات واإليضاحات حول التقييمات الداخلية، ُيرجى الرجوع إلى مشرف التربية الخاصة 
التابع للمكتب التعليمي. 
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 القسم 3

التخطيط الفردي

38 	 	 	 	 	 	 	 	3-1					المنهج المرحلي المتدرج	
39 	3-2					فريق دعم التعلم         

	 	 		

االختبارات الخارجية

وتلك هي التقييمات/ االختبارات التي تخضع لها المدارس من قبل جهات خارجية.

ويلزم على المدارس، متى احتاج الطالب التجهيزات إلجراء هذه االختبارات، التأكيد على العمليات مع 
مشرف التربية  الخاصة التابع للمكتب التعليمي.

الطالب  سُيعفى  عام،  وبشكل  الخارجية.  االختبارات  على  تعديالت  أي  إجراء  يتم  لن  وحاليًا، 
المستلزمين للتعديالت من هذه االختبارات.

وسيزود المجلس المدارس بالمعلومات حول اإلعفاء، وذلك وفقًا لكل مجموعة من االختبارات الخارجية. 
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تطوير األهداف الفردية

ُيوصى بإتباع مبدأ SMART عند تطوير األهداف الفردية، وهو يتسم بأنه:

محدد– أي عندما يرتبط الهدف بمهارة أو إمكانية محددة، وأال يكون معممًا أو شاماًل.  •  
قابل للقياس– أي يسهل قياس ومالحظة أداء المهارة أو السلوك.  •  

قابل لإلنجاز– أي أن تتاح للمهارة أو اإلمكانية أو السلوك المستهدف فرصة إنجازها     •  
بنجاح.    

واقعي- أي عندما تتسم المهارة بالواقعية، فيما يتعلق بظروف وإمكانات كل طالب.  •  
محدد الوقت- أي أن يكون تعّلم المهارات أو اإلمكانات أو السلوكيات قاباًل لإلنجاز وفق    •  

إطار زمني مقبول. ويلزم أن يتناسب زمن تعّلم المهارات أو اإلمكانات أو السلوكيات مع     
زمن وأسلوب حياة كل طالب.   

ويجب أن تأتي أهداف الخطة التربوية الفردية كما يلي:

تضمين الطالب في كافة األنشطة المدرسية.  •  
التخصيص على أساس احتياجات الطالب )على المدى القريب والبعيد( وإنجازاتهم     •  

الراهنة وطموحاتهم المستقبلية.   
التركيز على نقاط القوة لدى كل طالب.  •  

مرفق بالملحق 2 نموذج عام للخطة التربوية الفردية.

تطوير الخطة التربوية الفردية   1-3

عند تطوير الخطة التربوية الفردية الخاصة بدعم الطالب، فقد يرغب فريق دعم التعّلم 
بالمدرسة، الذي يعمل بالتعاون مع فريق التربية الخاصة التابع للمكتب التعليمي، في 
استخدام التسلسل التخطيطي التالي لضمان سهولة الحصول على نتائج التعّلم الفّعالة.

الخطوة 
1

الخطوة 
2

الخطوة 
3

الخطوة 
4

الخطوة 
5

فهم الطالب
المشاركة في فهم العوامل التي تؤثر على تعليم الطالب.  •

التعّرف على مهارات الطالب ونقاط القوة لديه واختياراته وقدراته وأهدافه  •
التعّرف على األسلوب التعليمي المفضل لكل طالب.  •

تحديد األهداف
التعّرف على األهداف طويلة األجل والتي تعكس نتائج التعليم في تنمية     •

المهارات االجتماعية والدراسية والحياتية.  
التعّرف على األهداف قصيرة األجل المؤدية إلي تحقيق األهداف طويلة األجل.  •

ضمان قابلية األهداف إلى القياس والتحقيق وارتباطها بوقت محدد.  •

مراقبة وتقييم الخطة
تحديد الكيفية التي سيتم بها قياس وتقدير ورفع التقارير حول خطة الطالب.  •

قياس مدى تقدم الطالب في تنمية المهارات االجتماعية والدراسية والحياتية.  •
مراجعة األهداف واألولويات.  •

تعديل الخطة وتنفيذ اإلستراتيجيات.  •

تنفيذ الخطة
التعّرف على اإلستراتيجيات الخاصة بتنفيذ البرنامج والمتعلقة بزمن ومكان التنفيذ ومن    •

سيتواله ومع من.   

تطوير الخطة
التعّرف على االحتياجات التي يلزم التعامل معها لضمان تحقيق األهداف.  •
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 القسم 4

خدمات التربية الخاصة 
في قطاع العمليات المدرسية

42 	 	 	 	 	 	 	4-1					لمحة عن خدمات المناطق التعليمية	
45 4-2					تسجيل الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة     
46 	4-3					طلبات اإلحالة المقدمة لتقييم حاالت الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وطلب الخدمات  

	 	 		

تطوير خطة التعليم المتقدم   2-3

الطالب المتفوقين والموهوبين وخطط التعليم المتقدم
التدخل التعليمي وخدمات دعم التعّلم

من الوارد أن تغطي المعايير الخاصة بالطالب المتفوقين والموهوبين، والموضحة في القسم 2.3، 
أكثر.  أو  المجاالت  واحد من  المتميز في  األداء  المدارس، من ذوي  الطالب في  كبيرًا من  جانبًا 
وبالنسبة لهؤالء الطالب، فسيتعامل المحيط الصفي المؤثر والبرامج والفرص الالصفّية )التي قد 
تتضمن غرفة المصادر( والتي توفر التخطيط والخدمات التربوية المتنوعة، مع االحتياجات التعليمية 

الخاصة بهؤالء الطالب. 

أما فيما يخص األعداد المحدودة للطالب المتفوقين ذوي القدرات العالية أو المتميزة، فإن عمليات 
التمايز ستحتاج أنظمة الدعم المضمونة، وسيتم القيام بهذه العملية من خالل خطة التعليم اإلضافي 

التي تشبه في طبيعتها عملية تطوير الخطة التربوية الفردية، كما هو موضح في القسم 1.3.

ويتضمن ذلك:
التقييم المبدئي لمستلزمات تعليم ودعم الطالب الذي يجريه أعضاء هيئة التدريس. وعلى هذا   .1
األساس، تتم إحالته إلى فريق دعم التعّلم. وُتجّمع برامج الدعم المبدئية وُتقدم إلى مدرس 

الفصل كي ينفذها لفترة زمنية ال تقل عن 3 أشهر، على سبيل التجربة. 
إذا ظهر أن نظام التدخل المدرسي هذا غير كاٍف الستيفاء احتياجات التعّلم لكل طالب، فستتم   .2

اإلحالة إلى فريق التربية الخاصة التابع للمكتب التعليمي.
سيجري أحد أعضاء الفريق تقييمًا، وبناًء عليه، سيسدي للمدرسة المزيد من النصح حول كيفية   .3
تزويد الطالب بالمقررات الدراسية المتنوعة أو عمل خطة للتعليم المتقدم، إذا اقتضت الحاجة. 

ولي  اجتماع، يحضره  المدرسة عقد  المتقدم مناسبة، فستتولى  التعليم  أن خطة  اتضح  وإذا   .4
األمر وعضو فريق التربية الخاصة والمعلم وممثل فريق دعم التعّلم؛ بغرض التعّرف على طبيعة 

الخدمات المتوقع أن تقدمها الخطة.
ثم ستتم مراقبة ومراجعة هذه الخدمات سنويًا، في نهاية الفصل الدراسي الثالث، على األقل،   .5
أو بداية الفصل الدراسي األول؛ من أجل تحديد مدى مالئمة الخطة الستيفاء احتياجات الطالب 

التعليمية.

مالحظة: 
باستيفاء  الخاصة  األخرى  الحلول  مراعاة  الالزم  فمن  المنهجي،  التنّوع  إستراتيجيات  إلى  باإلضافة 
احتياجات التعّلم. وتشتمل هذه على توفير الفرص األوسع للتعليم خارج الفصل الدراسي والمقررات 
التعليمية المعيارية. وعامًة، فإنه كلما زادت إمكانات الطالب، كلما استفاد من الفرص المتاحة أمامه 
إلثراء خبراته في مجاالت تمّيزه، وذلك من خالل إتباع األساليب اإلبداعية والتعاونية مع اآلخرين، ممن 

يظهرون حماسهم ورغبتهم في اإلنجاز.

مرفق بالملحق 3 نموذج عام لخطة التعليم المتقدم.
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يملك كل مكتب تعليمي عددًا من المصادر التي تستخدمها لدعم ومساندة الطالب من 
ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة. تشمل هذه المصادر معلمي التربية الخاصة، وفصول 
التربية الخاصة، وفصول المصادر المخصصة لحاالت صعوبات التعلم، والفصول المخصصة 
مركز  إلى  باإلضافة  بالمدرسة  النفسيين  واألخصائيين  والموهوبين،  المتفوقين  للطالب 

الدعم التعليمي.
 

4-1 لمحة عن خدمات وبرامج التربية الخاصة

يعمل مجلس أبو ظبي للتعليم، من خالل المكاتب التعليمية التابعة له، على توفير عدد من الخدمات 
هذه  تشمل  الخاصة.  التعليمية  االحتياجات  ذوي  من  الطالب  تعليم  ومساندة  دعم  بهدف  والمصادر 
لحاالت صعوبات  المخصصة  المصادر  وفصول  الخاصة،  التربية  وفصول  الخاصة،  التربية  المصادر معلمي 
التعلم، والفصول المخصصة للطالب المتفوقين والموهوبين، واالخصائيين النفسيين بالمدرسة باإلضافة 

إلى مركز مخصص للدعم التعليمي.

خدمات التربية الخاصة في المكاتب التعليمية

قسم خدمات التربية الخاصة بالمناطق التعليمية هو القسم المسؤول عن تخطيط ومتابعة وتقديم كافة 
أنواع خدمات التربية الخاصة داخل المكتب التعليمي. كما يجري هذا القسم مشاورات مستمرة مع 
فرق نقل الطالب في مراكز رعاية و تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة بشأن عمليات نقل وتحويل الطالب 
بين المدارس ومراكز التربية الخاصة. وباإلضافة إلى ذلك، يعمل القسم على التطوير المستمر لقاعدة 
بيانات تشمل جميع ما يقوم به من أنشطة، مثل عدد فصول التربية الخاصة والفصول المخصصة للموارد 
التعليمية وعدد الطالب المستفيدين من برامج القسم، ومقر العاملين في كل مكتب تعليمي، ومقر 
و  رعاية  ومراكز  المدارس  بين  الطالب  وتحويل  انتقال  مراقبة عمليات  إلى  إضافة  بالمدارس،  العاملين 

تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة. 

برامج التربية الخاصة داخل المدارس

فصول الدعم في المدارس العادية

توفر فصول الدعم في المدارس العادية برامج تعليمية مخصصة للتعامل مع كل حالة من حاالت الطالب 
على حدة التي اتفق القائمون على المدرسة على عدم قدرة الفصول العادية على الوفاء باحتياجاتها. 
يجب أن توفر فصول الدعم فرصًا لدمج الطالب أكاديميًا واجتماعيًا في األنشطة المدرسية العادية التي 
تالءم مرحلتهم السنية. كما أن معلم فصول الدعم تقع على عاتقه مسؤولية وضع وتنفيذ برنامج التعلم 

الموضوع لكل طالب باإلضافة إلى تلبيته لالحتياجات واألهداف المحددة والموضوعة له.

فصول التربية الخاصة

الذين  المقدمة للطالب  التعلم  التعلم وفرص  نواتج  الخاصة هو تعظيم حجم  التربية  الهدف من فصول 
استقر فريق الدعم بالمدرسة على كونهم من ذوي االحتياجات الخاصة.

مع  يتوافق  دراسي  برنامج  على  يحصلوا  أن  الخاصة  التربية  فصول  في  المنتظمين  بالطالب  وُيفترض 
التربية  معلم  بين  بالتنسيق  توضع  السلوكي”  للدعم  “خطة  إلى  باإلضافة  منهم  حالة  كل  احتياجات 

الخاصة واألخصائي االجتماعي بالمدرسة والجهات المعنية األخرى سواًء من المتخصصين أو الهيئات.
طريق ضمان مشاركة  الخاصة عن  التربية  فصول  ومساندة  دعم  فعليه مسؤولية  المدرسة  مدير  أما 
الطالب  المساعدة على نقل  البرامج  المؤهلين والمناسبين بغرض وضع ومراجعة وتطوير  األخصائيين 

بين تلك الفصول.

غرف مصادر صعوبات التعلم

التعديالت  بعض  وإجراء  التجهيزات  من  عدٍد  إلى  التعلم  بعض صعوبات  يعانون  مّمن  الطالب  يحتاج  قد 
التعليمية لتتوافق مع احتياجاتهم وتساعدهم على االستفادة من العملية التعليمية والمشاركة فيها 
بنفس القدر المتوفر ألقرانهم من الطالب اآلخرين. لهذا أنشئت هذه الفصول بحيث توفر دعمًا تعليميًا 
مكثفًا وقويًا للطالب الذين استقر رأي فريق الدعم بالمدرسة على تصنيفهم ضمن َمن يعانون صعوبات 

في التعلم. 

وُيفترض بالطالب المنتظمين في برنامج “فصول المصادر الخاصة بصعوبات التعلم” أن ُتوضع لهم خطة 
صياغتها  تتم  السلوكي”  للدعم  “خطة  إلى  باإلضافة  منهم  حالة  كل  احتياجات  مع  تتوافق  دراسية 
بالتنسيق بين معلم التربية الخاصة واألخصائي االجتماعي بالمدرسة والجهات المعنية األخرى سواًء 

من المتخصصين أو الهيئات.

غرف مصادر الطلبة الموهوبين والمتفوقين

توفر فصول المصادر الخاصة بالطالب الموهوبين والمتفوقين مستوى متقدم من الدعم التعليمي والتربوي 
للطالب من هذه الفئة، بناًء على تصنيف فريق متعدد التخصصات, كما توفر هذه الفصول مجموعة من 
الخدمات المتخصصة للطالب في مرحلة التعليم األساسي و الثانوي)من مرحلة الحضانة حتى الصف 

الثاني عشر(. 

المستوى  متقدمة  دراسية  لخطة  الفصول  لتلك  المخصص  البرنامج  في  المنتظمون  الطالب  ويخضع 
بين معلم  بالتنسيق  تتم صياغة كل منهما  أن  السلوكي” على  للدعم  إلى “خطة متقدمة  باإلضافة 
من  سواًء  األخرى  المعنية  والجهات  األمور  وأولياء  بالمدرسة  االجتماعي  واألخصائي  الخاصة  التربية 

المتخصصين أو الهيئات.
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المراكز الخدمية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم لدعم التعليم

توفر المراكز الخدمية لدعم التعليم االستشارات والمصادر والمعلومات الالزمة لتكون في خدمة العاملين 
في المناطق التعليمية من أجل دعم تعليم الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة. كما تقدم تلك المراكز 

خدماتها إلى الطالب الُمحالين من المدارس التابعة للمجلس.

الخدمات النفسية واالجتماعية

الجوانب  كافة  تقييم  عن  المسؤوالن  الموظفان  هما  المدرسة  في  واالجتماعي  النفسي  األخصائي 
المتعلقة باحتياجات الطالب التي يجب وضعها في االعتبار عند إعداد الخطة التربوية الفردية. ويجري 

األخصائي االجتماعي مشاورات مع األخصائي النفسي في المدرسة بهدف:

المساعدة في تقييم الطالب  -  
تقديم المعلومات المناسبة من ملف الطالب إلى األخصائي االجتماعي  -  
توفير الدعم المستمر للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة عند الحاجة  -  

التنسيق والتعاون مع أولياء األمور ومقدمي الرعاية وأية هيئات أخرى متى استدعى    -  
األمر   

المساعدة على تبني منهج إدارة كل حالة من حاالت الطالب وبخاصة تلك التي تحتاج    -  
إلى الدعم والتوجيه المستمر لها.   

والهدف من اتباع تلك الخطوات ينبع من تعذر االستفادة من الخطط التي ُوضعت بالتعاون مع األخصائي 
النفسي للمدرسة والصعوبة الشديدة التي تكتنفها. فالواقع هو أن شريحة كبيرة من معلمي قسم 
تصنيفهم  يستند  حيث  األخرى،  التخصصات  عن  بمعزل  الفردية  التعليم  خطط  يضعون  الخاصة  التربية 

الحتياجات التعلم إلى التقييم داخل الفصول.

4-2  تسجيل وقبول الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة

يمكن متابعة بيان السياسة األساسي الخاص بتسجيل الطالب في دليل السياسات 
الخاص بالنموذج المدرسي الجديد القسم 1-4. يعرض هذا القسم معلومات أكثر حول 

عملية التسجيل فيما يخص هذه الشريحة من الطالب. 
يجب تسجيل جميع الطالب مّمن لديهم احتياجات تعلم خاصة في خدمة التربية 

الخاصة التابعة للمكتب التعليمي.

 
حيثما تم تحديد أحد الطالب على أنه من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة، فإن األمر يستلزم من 
المدرسة إعالم أولياء األمور الراغبين في نقل أبنائهم من المنزل إلى الدراسة في المدرسة بضرورة 
اتباع الخطوات التالية لضمان إجراء التقييم المناسب الحتياجات التعلم ألبنائهم وتوفير الدعم المناسب 
بالتبعية. وإذا ما تقدم أولياء األمور بطلبات التسجيل خارج األطر الزمنية المحددة أدناه، يجب 

على المدارس الحصول على إفادة من مكتب خدمات التربية الخاصة بالمكتب التعليمي.

يطلب ولي األمر من مكتب خدمات التربية الخاصة، في المنطقة التعليمية التابع لها، إلحاق   .1
طفله في المدرسة في موعد أقصاه 1 فبراير من نفس سنة القبول.  

يعقد ولي األمر مقابلة حول عملية اإلحالة مع المشرف المختص.   .2
يتسلم المشرف طلب اإلحالة ثم يشرع في إجراء الترتيبات واالستعدادات الالزمة لتقييم     .3

الطالب من مختلف التخصصات.   
كما يبحث المشرف عن أية سجالت تخص الطالب من مدارس أو مراكز سبق التحاقه بها.     .4

تجري عمليات تقييم الطالب في الفترة من 1 فبراير وحتى 10 مارس بالنسبة لقبول الطالب    
في سبتمبر.  

يعقد فريق التربية الخاصة  اجتماعًا في موعد غايته 31 مارس للتقرير في مدى أهلية     .5
الطالب وقابليته لاللتحاق بالمدرسة، كما يقوم الفريق بصياغة خطة التعليم الفردية، مع     

المدرسة )أو المدارس( المناسبة لحالة الطالب. تحديد   

يساعد الفريق ولي األمر على إكمال عملية التسجيل بالمدرسة، حسب الحاجة  .6

يلتحق الطالب بالمدرسة التي حددها الفريق في سبتمبر  .7
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طلبات اإلحالة المقدمة إلى خدمات التربية       3-4
الخاصة في المكاتب التعليمية لتقييمها   

يجب تقديم أولياء األمور موافقة كتابية على إجراء هذا التقييم. 

تخضع حالة الطالب لعملية تقييم من عدة تخصصات، قد تشمل:

تقييمًا تربويًا  •  
أية أعمال تشخيصية حول االحتياجات الخاصة التي ُيعتقد بوجودها لدى الطالب  •  

تقييم من أخصائي العالج الطبيعي أو أخصائي العالج المهني أو اختصاصي العالج     •  
التربوي أو أخصائي عالج النطق واللغة.   

بعد االنتهاء من التقييم، تحول النتائج إلى مشرف االحتياجات الخاصة في المكتب التعليمي، والذي 
يتصل بدوره بفريق الدعم التعليمي، ويطلب عقد اجتماع معهم.

اجتماع فريق الدعم بالمدرسة مع ولي أمر الطالب ووضع خطة التعليم الفردية
ينظم فريق الدعم بالمدرسة اجتماعًا مع ولي أمر الطالب لمناقشة نتائج التقييم. ويقرر كالهما إذا ما 
كان الطفل مؤهاًل للحصول على خدمات تربوية خاصة، وفي أي فئة من فئات اإلعاقة، وما هو المكان 

األنسب إللحاقه به.

فإذا لم يكن الطفل مؤهاًل للحصول على تلك الخدمات، يتناقش الفريق حول مدى الحاجة إلى تقديم 
تدريبية  احتياجات  أية  االجتماع حول  توصية في  تقديم  يمكن  كما  لحالته.  التعليمية  التجهيزات  بعض 

مطلوبة من جانب المدرسين.

إلحاق الطالب:
يجب وضع الطالب المؤهلين للحصول على تلك الخدمات مع ما يلزمهم من مواد ومعدات وخدمات حال 

توافرها واتخاذ الالزم بشأنها.
تخضع خطة التعليم الفردية للمراجعة والتعديل عند الضرورة من جانب “فريق الدعم التعليمي” بالتعاون 
مع ولي األمر. على أن ُيراعى في تلك الخطة الدقة والوضوح في أهدافها ومقاصدها بحيث يظهر الطالب 

من خاللها تقدمًا في مستواهم التعليمي.

المراجعة:
يجتمع فريق الدعم بالمدرسة كل فصل دراسي، لمراجعة خطة التعليم الفردية والنظر في ما أحرزه كل 
طالب من تقدم على المستوى التعليمي على مدار الفصل الدراسي السابق والتخطيط للفصل الدراسي 

التالي. ويتم تحديث الخطة بحيث تعكس األهداف التعليمية و االجتماعية و السلوكية المطلوبة.

التقييم النهائي:
يخضع كل من الطالب و الخطة التربوية الفردية لعملية تقييم  في نهاية العام الدراسي و تجري جميع 
التقييمات سواء كانت اكاديمية أو سلوكية، إلى جانب أية تقييمات أخرى مستحدثة يرى الفريق ضرورة 
إلجرائها. يجتمع فريق التربية الخاصة  مع ولي األمر وفريق الدعم التعليمي إلجراء ما يلزم من تعديالت 

على خطة التعليم الفردية بناًء على تلك المستجدات.

عند عدم إمكانية قيام الطالب بتحقيق األهداف المطلوبة حسب الخطة التربوية الفردية  أو في حالة 
تراجع حالة الطالب لألسوأ يمكن عندئٍذ النظر في إمكانية إحالة هذا الطالب إلى جهة تعليمية بديلة، 
وقد تكون هذه الجهة مركزًا لذوي االحتياجات الخاصة أو مركزًا للتدريب والتأهيل المهني أو أي جهة 

مناسبة أخرى حسبما تتطلبه حالة الطالب.  

مرفق نموذج اإلحالة في الملحق رقم “4”.
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ملحق 3

خطة التعلُّم المتقدم للطالب المتفوقين/ الموهوبين 

تاريخ الميالد: ---------------------------------  اسم الطالب: -----------------------------------  
الصف: -----------------------------------   المدرسة: -----------------------------------   

رقم هاتف المنزل: --------------------------------  التاريخ: -----------------------------------   
   

أ. بيانات التقييم:

ودرجات  االختبارات  في  باإلنجاز  تتعلق مستوى  معلومات  أو  بيانات  أي  بتسجيل  القسم  هذا  يختص 
أو  اإلبداعية  أو  اللفظي  غير  االستنتاج  أو  الذكاء  اختبارات  هذه  وتتضمن  األخرى.  الموضوعية  التقييم 
االختبارات المعيارية للقدرة أو اختبارات المجلس مثل مؤشرات األداء في المدارس االبتدائية أو اختبارات 
الطالب وصفاتهم  المتعلقة بكفاءة  الذاتية  الطالب. كما يتم تسجيل األدلة  الخارجي إلنجازات  التقييم 

المميزة وسلوكياتهم التعليمية.

الدرجة: اسم االختبار:      

الصف: المادة الدراسية:     

وتتضمن التقييمات الذاتية المالحظات وتقييمات المعلم أو الزمالء أو الذات والمقابالت الشخصية مع أولياء 
وتقارير األشخاص  المتعلمين  وتقييمات  الملف الشخصي  ونتائج  الشخصية األخرى  والمقابالت  األمور 

اآلخرين المعنيين وما إلى ذلك.

ب. ملخص القدرات الدراسية:

الطالب. وُيرجى  بالتميُّز والتي يظهرها  المتعلقة  أو المجاالت  يختص هذا القسم بتسجيل اإلمكانيات 
مالحظة أن هذه قد ترتبط باإلنجازات الدراسية أو المجاالت ذات اإلمكانيات الهائلة أو األداء الموهوب، كما 

هو موضح في تعريف المتميزين والموهوبين.
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.......... التعليم المتمايز )انظر التعريف(

..........فرص اإلثراء )من خالل النوادي المدرسية والتحديات اإلبداعية وحل المشكالت ومهارات   

التفكير(   

.......... الدعم الفردي )من خالل المرشد التعليمي أو االجتماعي والتعليم الفردي وغيرهما(

.......... اإلسراع التعليمي أو الترقية ]أي اجتياز مراحل تعليمية في فترة زمنية أقصر أو ترقية   

  الطالب الموهوب إلى مراحل أعلى في بعض الدروس[

.......... الفرص التعليمية المتقدمة أو المتخصصة )مثل البرامج التدريبية أو الدورات التدريبية   

عبر االنترنت(  

.......... أخرى

................................................................................................

ح. البرامج والتدخالت الحالية

يختص هذا القسم بتسجيل أي نوع من تدابير الدعم المقدمة للطالب في الوقت الحالي وما إذا كانت 
ستستمر أو ُتعدل أو ُتستبدل بتدابير أخرى تتضمنها خطة التعلُّم المتقدم. 

ط. أهداف أو طموحات الطالب

استخدم الجدول الموضح أدناه في تسجيل األهداف الخاصة بصور الدعم الموضحة في خطة التعلُّم 
المتقدم )ومن ذلك تحسين مستوى الطالب متدني التحصيل في مادة الرياضيات بأن يأخذ دروسه في 
الرياضيات مع طالب الصف الخامس وهكذا(. كما يلزم أيضًا تسجيل أية أهداف أخرى موضوعة للطالب 

)مثل الحصول على تقدير ممتاز في مادة اللغة العربية( وتوضيحها له. 

م أو التطوير:  ج. أهم مجاالت التقدُّ

م. وهنا يتم تناول أوجه القصور فيما يتعلق باإلمكانيات، باإلضافة إلى تحديد أهداف التقدُّ

د. العوامل االجتماعية والوجدانية والسلوكية:

تتعلق  التي  السلوكية  أو  الوجدانية  أو  االجتماعية  األمور  حول  المالحظات  بإبداء  القسم  هذا  يختص 
بمشاركة الطالب في العملية التعليمية )باإليجاب أو السلب(، إلى جانب رفاهية الطالب داخل المجتمع 

المدرسي. 

هـ. أساليب ومهارات التعلُّم 

واإلبداعية  البصرية  الناحية  )من  الطالب  تعلُّم  أسلوب  حول  المالحظات  بإبداء  القسم  هذا  يختص 
الفضول  )مثل  تعلمه  عملية  في  الطالب  يشركها  التي  الشخصية  المواقف  أو  والسمات  والتعاونية( 

والحماس والمشاركة(. وُيرجى مالحظة أي عقبات أو مزايا تتعلق بهذا الشأن.

و. االحتياجات األكاديمية والتعليمية

يختص هذا القسم باستعراض ما أوضحته عملية التقييم حول أهم مجاالت التطوير والدعم التي يحتاجها 
الطالب للتقدم بصورة إيجابية في إطار إمكانياته المتطورة واحتياجاته التعليمية المحددة.

ز. توصيات برنامج المتميزين/ الموهوبين: )√(

ُيرجى وضع عالمة أمام المجاالت التي ستدعمها خطة التعّلم المتقدم ثم ُتقدم بعض التصورات العامة 
حول طبيعة الدعم المقدم لهذه المجاالت )كالتعليم المتمايز: ما ومتى وكيف وعن طريق من؟ وفرص 
اإلثراء: ما ومتى وكم من الزمن؟(. وسيختص هذا القسم بتسجيل صور الدعم المتفق عليها والمستوفية 

لمجاالت احتياجات كل طالب. 
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Goal or target

الهدف أو الطموح

Person (s) 
Responsible           

Who is
 responsible for 
implementing 

this goal?

 الشخص المسؤول
 من المسؤول عن
تنفيذ هذا الهدف؟

Evaluation            
What will be 

the evidence of 
student 

achievement?

التقييم
 ما الدليل على
 إحراز الطالب

للتقدم؟

REVIEW Date (s) 
When will the 

goals be 
reviewed?

تاريخ المراجعة
 متى ستتم مراجعة

األهداف؟

الهدف أو الطموح
A.	 Signatures:
Date: Student:

----------------------

Parent/	Guardian:
----------------------

Classroom	Teacher	(s):
----------------------

Other	(Include	Title):	
----------------------

Date:

Date:

Date:

التاريخ: الطالب:
----------------------

التاريخ: ولي األمر/ الوصّي:

----------------------

التاريخ: مدرس الفصل:
----------------------

التاريخ: آخرون )أضف الصفة(:
----------------------

Annexe 4

Referral to the Regional Special Education Team
نموذج طلب خدمات التربية الخاصة  - يتم تعبئتها من قبل فريق الد

Request	For	Special	Education	Services	

اسم الطالب :

Grade	:

تاريخ الميالد :

Date	of	birth	:

أنثى     ذكر  

M		/	F						

اسم الطالب :

Student	name	:	

نوع المشكلة

The	type	of	problem:

اللغة المستخدمة في المنزل

Language	spoken	:

صلته بالطالب :

Relationship	to	student	:

 اسم ولي األمر/أو من :
ينوب عنه

Parent	/	carer	name	:

الهاتف المتحرك :

Address	:

هاتف المنزل :

Home	Phone	:

العنوان :

Address		:

فاكس المدرسة :

School	:

هاتف المدرسة :

School		Phone:

المدرسة :

School	:

Service	requested	support	for	:

						Special	ClassBehavior						

Resource	Room	Learning	Difficulties			Supportive	Technology

Resource	Room	Gifted	and	talented	Speech	and	language	problems	

Health	Authority	Services		Diagnosis	and	evaluation	

				
		Other		(specify	)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Enlarge	curricula					

Braille	method	

Teacher	Assistant

تعديل السلوك 

خدمة الدعم المطلوبة

صف خاص 

التقنيات المساعدة  غرفة مصادر صعوبات التعلم 

اضطرابات اللغة والكالم غرفة مصادر للموهوبين والمتفوقين 

تشخيص وتقييم خدمات صحية 

تكبير منهج
أخرى ) حدد (

منهج برايل

معلم مساعد

ملحق 4
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Current support services in the school:

Anticipated outcomes for the student if services are provided :

n

n

n

n

n

n

Date SignaturePrincipal’s	Name	

                  To be completed by the Parent / Carer

I	/	We	have	been	involved	in	the	discussions	about	the	program	for	our	child	
								Yes																																			No									

I	/	We	agree	with	the	services	to	be	provided	to	build	by	a	team	of	School	Support
								Yes																																			No																							

The	preference	of	the	parent

Notes

Date SignatureParent	/	Carer’s	Name	

Parents	Mobile	:	Father																																																																																		Mother	

حدد خدمات الدعم الموجودة في المدرسة حاليًا

النتائج المتوقعة للطالب إذا تم تقديم الخدمات

إنا / نحن قد تم إشراكنا بالنقاش حول البرنامج المعد لطفلي 

أنا / نحن نوافق على الخدمات التي ستقدم ألبني من قبل فريق الدعم المدرسي 

ما يفضله ولي االمر 

مالحظات 

نعم   

نعم   

ال   

ال   

التاريخ

يتم تعبئتها من قبل ولي األمر أو من ينوب عنه

اسم المدير / المديرة التوقيع 

اسم المدير / المديرة التوقيع التاريخ

Please	attach	any	relevant	documentation

																																																					Class	reports

																																																					Social	Worker	reports

																																																					Psychologist	reports

																																																					IEP

																																																					Hospital	report

																																																					Others

    The Supervisor of Special needs to be completed by 

Assure	that	the	student	meets	the	conditions	of	service	of	Special	Education

Support	Service	……………………………………………………………………………………………..

School		……………………………………………………												Zone			……………………………………………………

Principal		……………………………………………………………………………………………..

School	Contact	Person		………………………………………………………………..

Additional	comments	:	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date SignatureSupervisor	name	

الرجاء إرفاق أي وثائق ذات صلة 

أؤكد أن الطالب استوفى الشروط لخدمة التربية الخاصة 

خدمات الدعم 

المدرسة 

المدير  

الشخص المرجعي للمدرسة  

تعليقات إضافية  

التقارير الصفية  

تقارير األخصائي االجتماعي  

تقارير األخصائي النفسي    

ملخص الخطة التربوية الفردية   

تقارير طبية    

أخرى 

يتم تعبئتها من قبل مشرف االحتياجات الخاصة 

اسم المشرف التوقيع التاريخ
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Head	of	Special	Needs	Department

Access	to	service	supported

			Yes						

			No														
			
comments	:	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date SignatureHead	of	Special	Needs	Department	name

رئيس قسم االحتياجات الخاصة  

خدمة الحصول على الدعم لذوي االحتياجات الخاصة  

تعليقات 

اسم رئيس قسم االحتياجات الخاصة التوقيع التاريخ

نعم

  ال  

Annexe 5

Contacting Regional Special Education Services 

  Abu Dhabi

EmailFaxOffice telephoneRegion

02 6653000
02 6653000

Abu Dhabi

03 7635000
03 7635000

Al Ain

02 8847223
02 8847223

Al Gharbia

Please	ask	for	Special	Education	Services.	
The	operator	will	direct	your	call	to	the	correct	person.

ملحق 5

االتصال بمكاتب خدمات التعليم الخاص التابعة للمنطقة التعليمية

وعند االتصال، ُيرجي طلب خدمات التعليم الخاص، وسيقوم مشغل 
االتصاالت) موظف البدالة( بتوجيهك إلى الشخص المسؤول

أبو ظبي

المنطقة

أبو ظبي

العين

المنطقة الغربية


