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 المقدمة
 



مدرسة في اإلضافیة التعلیمیة االحتیاجات ذوي للطالب المقدمة المادة تحدید هو السیاسة هذه من                الهدف
سمارت مدرسة في الدمج ممارسات أحدث والدعم التدریس هیئة أعضاء لجمیع یوفر إنه فیجن.                سمارت
واألدوار ، الفصل في الدعم موظفي كاستخدام القضایا مختلف حول إرشادات إلى باإلضافة ،                فیجن

 والمسؤولیات.
 

الشامل التعلیم سیاسة إطار مع تماًما وتوافقها التعلیم مجال في الشامل بمنهجها فیجن سمارت مدرسة                 تفخر
الخلفیة أو اإلعاقة أو الجنسیة أو العرق أساس على نمیز ال نحن البشریة. والتنمیة المعرفة بـهیئة                  الخاص
وصوًال تلمیذ كل لمنح محاولة كل ونبذل ، أصولنا أعظم كأحد وموظفینا طالبنا تنوع نرى نحن                  الثقافیة.
العربیة اإلمارات في والقیم األخالق أیًضا تدعم التي ، البریطانیة الوطنیة المناهج برامج إلى                كامًال

 المتحدة.
 

) 2 رقم دبي وقانون 2006 (30) المتحدة العربیة اإلمارات لدولة االتحادي بالقانون المدرسة               تسترشد
أیًضا نلتزم التالمیذ. لجمیع الفرص تكافؤ وضمان الخاصة االحتیاجات ذوي التالمیذ حقوق بشأن (2014              
، (14) 4 والمادة ، دبي إمارة في الخاصة المدارس ینظم الذي ، (2017) 2 رقم التنفیذي المجلس                    بقرار

 والمادة 13 (16 و 17 و 19) والمادة 23 (4).
 

االستثنائیة أو الفردیة التعلم احتیاجات وتوفیر تحدید في متخصص طاقم قبل من المعلمین مساعدة                یتم
المدرسة فإن ، المدرسة في المتاح ذلك یتجاوز إضافي تعلیمي دعم إلى بحاجة التلمیذ كان إذا                  للتالمیذ.
التطویر على إصرارنا إن تكبدتها. التي اإلضافیة التكلفة كل أو الوالدین الى جزء نقل في بحقها                  تحتفظ
مدرستنا. بها تتطور التي الطریقة في أساسي أمر الجودة مستویات أعلى من شاملة روح على                 والحفاظ
كقدوة مثالیة قیادة لتوفیر نسعى ، األوقات جمیع في الدمج. لتشجیع سیاساتنا جمیع ونراجع وننفذ                 نحدد

 ألنفسنا.
 

 

 

 

 المحتویات:
 • بیان دعم التعلم

 • الممارسة الشاملة
 • فریق الدعم الشامل

 • مسؤولیات الموظفین
 • عملیة القبول

 • عملیة تحدید الطالب الحالیین.
 • تحدید وتوفیر المبادئ التوجیهیة

 • أنواع الدعم لطالب االحتیاجات الخاصة
  • العمل مع المراكز الخارجیة

  • الموهوبین المتعلمین
 • تتبع التقدم المحرز لطالب ذوي الهمم



 • شراكات الوالدین
 •التطویر المهني

 • إدارة األداء والمساءلة
 •تعریفات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بیان دعم التعلم
 یعد االختالف والتنوع عنصرین أساسیین في مدرسة القرن الحادي والعشرین ، حیث یجب أن یحصل

 جمیع التالمیذ المسجلین على إمكانیة الوصول المنصف والمنهجي إلى المناهج الدراسیة.
 

 تسعى مدرسة سمارت فیجن إلى تحدید واستیعاب التالمیذ ذوي االحتیاجات التعلیمیة اإلضافیة لمساعدتهم
 على الوصول إلى المناهج الدراسیة. نهدف إلى ضمان العملیات التالیة:

 
 1. التعرف المبكر على التالمیذ ذوي االحتیاجات التعلیمیة اإلضافیة ؛

 2. االستجابة الفعالة وفي الوقت المناسب الحتیاجات التالمیذ ذوي االحتیاجات التعلیمیة اإلضافیة ؛
 3. ممارسات التعلم والتعلیم الفعالة باستخدام منهج متمایز وشامل.

 4. توفیر برنامج فعال وشامل لتلبیة احتیاجات جمیع التالمیذ ؛
  5. الرصد والتقییم المنتظم للحكم

 
 

 نحن نقر بأن:
 

 أ. یتم تسجیل التالمیذ ذوي االحتیاجات التعلیمیة اإلضافیة في كل فصل.
 ب. تحدید احتیاجات الطالب هو عملیة مستمرة.

 ج. یمكن توفیر معظم طالب ذوو الهمم في بیئة التعلم المشتركة مع بعض أشكال الدعم والتمییز في
 المناهج الدراسیة. یبقى تعلیم جمیع التالمیذ مسؤولیة مدرس الفصل.



 د. سیسعى فریق الدمج إلى تحدید هؤالء التالمیذ عند القبول ، للسماح باتخاذ قرارات سریعة بشأن توفیر
 التعلیم.

 ه. اآلباء ملزمون بالكشف عن أي معلومات وتقاریر تقییم عند التسجیل وقبل أي مقابلة وتقییم أولي
 

 

 

 

 الممارسة الشاملة
 نهدف في مدرسة سمارت فیجن إلى تلبیة احتیاجات كل متعلم في مجتمع مدرستنا. تضمن الممارسة

 الشاملة أننا ال نلبي احتیاجاتهم األكادیمیة فحسب ، بل نلبي أیًضا احتیاجاتهم االجتماعیةوالعاطفیة ، مما
 یمّكن كل تلمیذ من الوصول إلى إمكاناته الكاملة.

 تتطلب ثقافة الدمج تطورًا تدریجیًا في المواقف والسلوكیات والنظم والمعتقدات التي تمكن التعلیم الجامع
 من أن یصبح معیاًرا یدعم ثقافة المدرسة وینعكس في المناقشات والقرارات المتعلقة بالمواقف والتنظیمات

 والتربویة.
احتیاجاتهم تلبیة خالل من الطالب لجمیع الجید التعلیم إلى الوصول ضمان حول یدور الشامل التعلیم                 إن
ومشاركتهم الطالب مشاركة خالل من هذا یتضح وتدعم. وتحترم وتقبل تستجیب بطریقة بفعالیة               المتنوعة
وإزالة تقلیل یتیح الذي المستهدف الدعم من االستفادة مع مشتركة تعلیمیة بیئة ضمن تعلیمي برنامج                 في

 الحواجز التي قد تؤدي إلى االستبعاد.
 التعلیم الجامع لیس مشروًعا أو مبادرة ؛ یجب أن تنعكس في الحیاة الیومیة لمجتمع مدرسة سمارت فیجن.

 
  فریق الدمج:

 وفًقا إلطار سیاسة التعلیم الشامل لهیئة المعرفة والتنمیة البشریة ، شكلت المدرسة فریق دعم شامل. یشمل
 هذا رئیس قسم الدمج والمدیر ورئیس قسم التعلیم األساسي ورئیس قسم الروضة ومساعدي الدعم في

 المدرسة.
 سیقوم أعضاء الفریق  :

 • العمل بالتعاون الوثیق مع معلمي الصف وموظفي التعلیم اآلخرین من خالل توفیر التدریب والدعم ؛
 • االجتماع بانتظام.

 • الحفاظ على محاضر هذه االجتماعات ؛
 • استخدام أنظمة فعالة لمتابعة اإلجراءات واالستراتیجیات المحددة ؛

 • تعیین مساعدي دعم التعلم للتالمیذ والفصول حسب الحاجة ومراجعة هذه المخصصات بشكل روتیني ؛
 • تطویر الشراكات مع المراكز والمهنیین اآلخرین.

 

 

 

 



 

 

 مسؤولیة الموظفین.
 تتحمل مدرسة سمارت فیجن  مسؤولیة تحدید وتلبیة جمیع التالمیذ ذوي االحتیاجات التعلیمیة اإلضافیة.

أو التعلم في صعوبات یواجهون الذین الطالب تحدید مسؤولیة ، اإلدارة مع بالتشاور ، المعلمون یتولى •                 
 یحتاجون إلى تعدیالت في المناهج الدراسیة أو البیئة.

متنوعة مجموعة واختیار الفرص من مجموعة توفیر مسؤولیة الدمج، قسم من بدعم ، المعلمون یتحمل •                
 من استراتیجیات التدریس لضمان وصول كل طالب إلى طاقاته األكادیمیة واالجتماعیة / العاطفیة.

على واإلشراف المدرسة في الدمج لسیاسة الیومي التشغیل على اإلشراف عن مسؤول الدمج قسم رئیس •                
 سجالت جمیع الطالب.

االحتیاجات ذوي للطالب "والتدخالت الفصل دعم " في التنظیم عن المسؤول هو الدمج قسم رئیس •                
 التعلیمیة المتنوعة واالتصال مع معلمي الفصول الدراسیة وأولیاء األمور والمهنیین ..

في الفردي التعلم دعم ومساعدي للموظفین المناسب المهني التطویر توفیر مسؤولیة المدرسة تتحمل •              
 تعلیم الطالب ذوي االحتیاجات التعلیمیة المتنوعة.

األمور أولیاء مع التشاور بعد الطالب ملفات جمیع ومراجعة وتنفیذ بكتابة الفصل في المعلمون سیقوم •                
 ومساعدي دعم التعلم الفردي والطالب وبدعم مباشر وإشراف من رئیس القسم.

أن من والتأكد ، للطالب الالزمة القرارات اتخاذ في المعلمین بدعم والتعلم الدعم فریق رئیس سیقوم •                 
 ممارستها شاملة بالكامل.

1 :1 بنسبة الصغیرة الجماعیة التدخالت وتقییم وتقدیم بإعداد التعلیمي والدعم الدمج فریق رئیس سیقوم •                
 للتالمیذ الذین لدیهم احتیاجات التعلم اإلضافیة.

 • رئیس الدمج مسؤول أیًضا عن اإلشراف على توظیف وتدریب وتوجیه مساعدي دعم التعلم الفردي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عملیة القبول الجدید لطالب ذوي االحتیاجات الخاصة :
 

 عملیة القبول في "مدرسة سمارت فیجن"    هي عملیة شاملة وتضمن توفر الحكم المناسب بمجرد أن یبدأ
 التلمیذ المدرسة.
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 عند القبول: المبادئ التوجیهیة لتحدید الهویة وتوفیرها
 سوف یحتوي نموذج التسجیل العام على قسم لآلباء إلبالغ المدرسة بأي مخاوف أو تشخیصات.●
 یمكن تعریف التالمیذ عند التسجیل على أنهم یحتاجون إلى دعم تعلیمي إضافي ویتم تمریر●

 المعلومات إلى رئیس القسم بحیث یمكن تنفیذ األحكام واالستراتیجیات لدعم ذلك الطفل على الفور
 ؛
  سیأخذ التقییم العام لـلروضة شكل مالحظات جماعیة لألطفال أثناء أنشطة اللعب. سیكون رئیس●

 قسم الدمج حاضرًا لجمیع المالحظات الجماعیة الكبیرة والمالحظات الفردیة عند ظهورها.
  في حالة نشوء أي مخاوف أثناء التقییم األولي  ، قد ُیطلب من الطفل إكمال تقییم محدد إضافي●

 لتحدید االحتیاجات ولضمان توفیر الحكم المناسب.
 بعد االنتهاء من جمیع التقییمات األولیة ، سوف یجتمع رئیس القسم مع أولیاء األمور لمناقشة●

 النتائج واالستراتیجیات للتأكد من أن الطفل في المكان عند البدء في المدرسة.
 
 

الصعیدین● على الطفل وتنمیة بالكامل الطالب احتیاجات تلبیة على قادرة المدرسة تكون عندما               
المدرسة بین شخصیة باتفاقیة فیجن سمارت في للطفل مكان عرض یتم ، والشامل               األكادیمي

  واألسرة.
في● صلة ذات أخرى معلومات وأي إرسال /اتفاقیة تقییمات مع للطالب ملف إنشاء سیتم                كما

 مكتب رئیس قسم الدمج.
أو● المرحلة هذه في دقیقة تفاصیل هناك كانت إذا الطالب ملف بإنشاء الدمج قسم رئیس سیقوم                  

معلم مع الدخول عند الطفل احتیاجات لتلبیة واالستراتیجیات والتقییمات والنتائج المعلومات             تبادل
 الصف ، مع توضیح جمیع النتائج السابقة واجتماعات أولیاء األمور ، لضمان علم المعلم جیدا.

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عملیة دعم التالمیذ الحالیین ذوي االحتیاجات اإلضافیة
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 داخلیا: تحدید وتوفیر المبادئ التوجیهیة
  بمجرد قبول األطفال واستقرارهم في المدرسة ، قد یكون لمدرس الفصل مخاوف بشأن تعلمهم●

 وتطورهم. قد تنجم هذه المخاوف عن التقییمات الصفیة أو المالحظات أو المقابالت. سیقوم معلمو
 الفصل بإكمال نموذج  لطلب الدعم.

 سوف یجتمع الفریق مع معلمي الصف بانتظام لمناقشة األطفال الذین تم حصرهم ووضع خطط●
 عمل لهم.

  ال ُیعتبر الطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى تعلم إضافي معین ولكنه یحتاج إلى عمل معزز●
 للمناهج الدراسیة مثل مجموعات معززات اللغة أو القراءة ، وسیتم تنظیم هذا الدعم وتنفیذه وتتبع

 التقدم المحرز في الفصل من قبل المعلمین ورئیس القسم. یلتقي معلم الفصل مع أولیاء األمور
 لمناقشة الدعم المعزز الذي یتم تقدیمه وكیف یمكنهم مساعدة طفلهم في المنزل. سوف یحتفظ

 القسم  بسجل لهؤالء األطفال ومراجعة التقدم المحرز بعد التكیف مع المناهج الدراسیة والتدخل
 لضمان دعم دقیق وفعال.

  عندما ال یحقق الطفل تقدًما فعاًال ،  سیقوم مدرس الفصل بإكمال الطلب وإرفاق مستندات اجتماع●
 الوالدین .

 یتواصل رئیس قسم الدمج مع معلم الفصل ویكمل مالحظات و / أو تقییمات أخرى.●
 سیدعم رئیس قسم الدمج معلم الفصل في تحدید استراتیجیات فوریة أو تعدیالت في بیئة التعلم●

 المشتركة.
تعلیمیة● احتیاجات لدیهم أنهم على الدمج رئیس ِقبل من تحدیدهم تم الذین األطفال إضافة ستتم                 

 إضافیة إلى سجل المدرسة ( الطالب ذوو الدمج) .
قسم● ورئیس الفصل ومعلم األمور أولیاء مع للفریق اجتماع عقد ذلك بعد سیتم ، الحاالت هذه                   في

 الدمج وأي أشخاص بالغین آخرین ذوي صلة.
الفصل.● ومعلم القسم مدیر من واالختبارات المالحظات على تعلیقات اآلباء یتلقى سوف              

مختص مركز إلى الرجوع على الموافقة طلب أو / و للدعم الفوریة االستراتیجیات               سیناقشون
 لمزید من التقییم ؛

  ثم یتم إنشاء ملف الطالب في أقرب وقت ممكن بواسطة معلم الفصل بدعم من فریق الدمج .●
ویتم● ، طبي أو نفسي أخصائي مثل ، خارجي تخصصي مركز قبل من التلمیذ تشخیص یتم                  عندما

 تقدیم توصیات للحصول على الدعم ، سیتم دمجها في ملف الطالب.
 

 في بعض الحاالت ، قد یحتاج الطفل إلى مساعدة تعلیمیة 1: 1 للوصول إلى المناهج الدراسیة●
 ویمكن لرئیس الدمج دعم الوالدین لتأمین مساعد دعم تعلم فردي.

 بمجرد إضافة طفل إلى السجل وإنشاء ملف للطالب  ، سیتم مراجعة االستراتیجیات واألهداف●
 على أساس یومي 6-8 أسبوعًیا من قبل الفریق حول الطفل   لضمان التقدم المناسب وبهدف

 اإلزالة أو الحد من حاجز الطفل أمام التعلم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع الدعم
 

 الدمج هو عملیة مستمرة تهدف إلى زیادة الوصول والمشاركة في التعلم لجمیع التالمیذ من خالل تحدید
 وإزالة الحواجز.

 



 نحن نهدف إلى التمییز بین مناهجنا وتعلمنا وإیجاد استراتیجیات وتكیفات تضمن دعم جمیع احتیاجاتنا
 للطالب داخل الفصل. عند الضرورة لنوع الحاجة ، قد یتلقى األطفال دعًما إضافًیا في  بیئة تعلیمیة

 أخرى. سیتم تحدید أنواع الدعم للتالمیذ الفردیین بواسطة قسم الدمج ، وذلك بالتعاون مع أولیاء األمور
 والمدرسین والمهنیین.

 
 یمكن توفیر دعم التعلم من خالل مجموعة من العناصر التالیة:

 أ. مقاربة متباینة من قبل معلم الفصل ؛
 ب. الدعم داخل الفصل بواسطة معلم دعم التعلم أو مساعد تدریس داخل الفصل ؛

 ج. مجموعة صغیرة أو 1: 1 تعمل خارج الفصل ؛
 د. مساعد دعم التعلم الفردي ؛

 ه. الدعم العالجي من المراكز الخارجیة المناسبة ، مثل عالج النطق واللغة ، والعالج المهني ، وعلم
 النفس والعالج باللعب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 العمل مع الوكاالت الخارجیة والمهنیین

 
 قد تكون هناك أوقات خالل العام الدراسي وكانت الخبرة الالزمة غیر متوفرة داخل المدرسة. لدینا عدد
 من موفري الخدمات الخارجیة الموصى بهم والذین نعمل معهم بشكل متكرر ویمكنهم التوصیة باآلباء

 لالتصال بالخدمات التالیة: -
  



 التقاریر النفسیة التربویة●
 عالج وظیفي●
 عالج النطق واللغة●
 العالج النفسي واللعب●

 
 هدفنا دائًما هو العمل بشكل شامل مع مقدمي الخدمات وأولیاء األمور والمدرسین لضمان األفضل لتنمیة

 الطالب ومنحهم أفضل رعایة لتحقیق إمكاناتهم. لقد طورنا عالقات جیدة تسمح بترتیبات تسعیر بدیلة
 وطرق دفع من أجل السماح لوالدینا بالوصول إلى تدخالت مكلفة قد یتعذر الوصول إلیها.

  
 في بعض األحیان یختار اآلباء استخدام األطراف البدیلة ، نطلب من أي والد یفكر في هذا المسار أن

 یناقش األمر أوًال مع رئیس قسم الدمج للتأكد من أن الجمیع قد فهموا تماًما المتطلبات واألهداف المطلوبة.
 أیًضا ، یجب أن یكون مقدمو الخدمات/المراكز الخارجیین على استعداد لتقدیم النصح ومشاركة أفضل

 الممارسات وأهدافهم مع المدرسة من أجل تحقیق أقصى تطور محتمل للطفل.
 

 

 

 

 

 المتعلمین الموهوبین في مدرسة سمارت فیجن.
 

من بكثیر أعلى مستوى إلى تطویرها تم التي القدرات من أكثر أو واحدة لدیهم الموهوبین                 المتعلمین
تلك یوضح الذي هو الموهوب التلمیذ القدرات). تلك تطویر على القدرة مع (أو السنویة                مجموعتهم
تلمیذ . الریاضة و والموسیقى والتصمیم الفن بخالف ، الدراسیة المناهج في أكثر أو مادة في                  القدرات

 موهوب یوضح تلك القدرات في الفن والتصمیم والموسیقى أو الریاضة.
 

الفكریة. المخاطر تحمل في عالیة وممارسة تحد إلى یحتاج العالیة اإلمكانات ذو والطموح الناجح                المتعلم
 یحتاج التلمیذ إلى تطویر قدراته اإلبداعیة ومهارات التعلم المستقلة.

 
 كیف یمكن للوالدین دعم المتعلم المحتمل الطموح والعالي

 
 • تشجیع تجارب المجازفة

 • عرض األخطاء كفرصة التعلم
 • تأكید القدرة على مواجهة التحدیات
 • توفیر الحریة في اتخاذ الخیارات
 • المساعدة في تطویر االستقالل

 • تشجیع المشاركة في األنشطة الالمنهجیة



 
 كیف یمكن للمدرسة دعم التالمیذ الموهوبین

 تزود:
 • ارتفاع الطموح

 • التحدي من خالل التمیز .
 • األنشطة التي تدفعهم خارج منطقة الراحة الخاصة بهم

 • تنمیة مهارات التعلم المستقلة
 • الدراسة أو البحث المتعمق

 • التحدي الفكري من خالل العمل مع أقرانهم (التعلم التعاوني)
 • نظام األصدقاء
 • تعلیم المرونة

 
 تتبع التقدم المحرز لطالب االحتیاجات الخاصة:

الدمج قسم رئیس مالحظات بعد إنشاؤه سیتم ملف على التعلم دعم سجل في الطالب جمیع                 سیحصل
حالة في ، الخارجیین الخدمات ومقدمي األمور وأولیاء الفصل معلم من ومالحظات الدمج،               وفریق
یشرف / ستالحظ هذه الدراسي. الفصل خالل متعددة تفتیش نقاط في الطالب ملف تحدیث سیتم                 المشاركة.

 علیها رئیس قسم الدمج.
  

الطالب سجل في وحفظها األدلة تقدیم وسیتم ، علیها الضوء تسلیط سیتم ، الفردیة األهداف تحقیق                  عند
وأولیاء الدمج قسم ورئیس الفصل معلم قبل من دراسي فصل كل في األهداف مراجعة سیتم                 الفردي.
المحددة األهداف صلة. ذات تزال ال كانت إذا القدیمة أو الجدیدة باألهداف االحتفاظ وسیتم ،                 األمور

 ستكون :
  

 محددة●
  قابلة للقیاس●
 متفق علیه / قابل للتحقیق●
  واقعیة●
  على أساس الوقت●

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شراكات الوالدین:
 

اإلضافیة التعلیمیة االحتیاجات ذوي أطفالنا حول قویة فرق ببناء ملتزمون نحن فیجن، سمارت مدرسة                في
 من أجل:

 • تسهیل نمو وتطور كل طفل بفعالیة
 • ضمان تقاسم الخبرات األبویة والتعلیمیة والمتخصصة إلى أفضل میزة للطفل.

 • تأكد من شعور عائالتنا بالدعم.
 

 نهدف إلى القیام بذلك عن طریق:
 • وجود سیاسة الباب المفتوح لآلباء واألمهات

 • االتصال المنتظم من خالل االجتماعات والبرید اإللكتروني .
  • توفیر حلقات عمل  صباحیة للوالدین

 • دعوة أولیاء األمور إلى التطوع في فصل أطفالهم للقیام برحالت مدرسیة.
 • االستفادة من معرفة الوالدین الحیویة لطفلهم من خالل االجتماعات .

إذا حتى التعلم إلى الوصول من األطفال یتمكن حتى المعلومات تكنولوجیا على قائمة تكنولوجیا توفیر •                
 كان آباؤهم ال یتحدثون اإلنجلیزیة .

في الصلة ذات المعلومات جمیع استالم لضمان الوالدین أحد ِقبل من تدار ما تطبیقات مجموعة وجود •                 
 أكثر طرق االتصال فعالیة.

األطفال دعم حول مقاالت هذا وسیتضمن ، اإللكتروني البرید عبر دوریة إخباریة رسالة إرسال سیتم •                
استخدامها لآلباء یمكن وكیف البصري) (الدعم الیومي الجدول مثل تعلم صعوبات من یعانون               الذین

 بفعالیة في الصفحة الرئیسیة.
 

 

 

 

 

 

 



 

 التطویر المهني
 

إلى نهدف القیاسیة. التعلیمیة ممارستنا في الشاملة الممارسة دمج إلى نهدف فیجن، سمارت مدرسة                في
 القیام بذلك عن طریق تدریب موظفینا على الممارسات الشاملة ودعم التطویر المهني المستمر. سنقوم:

 • إعطاء مالحظات لتطویر مهارات التدریس.
 • دعم اجتماعات مجموعة التخطیط العام لضمان وجود تمایز فعال لتلبیة احتیاجات جمیع الطالب.

المتخصصین أو الدمج قسم رئیس طریق عن إما ، التعلم بـصعوبات الصلة ذات االستراتیجیات توفیر •                
 الخارجیین

 • مشاركة أفضل الممارسات من خالل المشاركة غیر الرسمیة في البحوث التربویة و / أو توجیه األقران
 • توفیر الفرص لتدریس فریق مع رئیس الدمج أو كبار القادة.

مصدر وهذا ، معلومات بنك أنشأنا فقد وبالتالي فوًرا الزمنیة الجداول تنسیق دائًما یمكن ال ، نعلم كما •                   
أن یمكن التي الدراسي الفصل استراتیجیات على للتعرف إلیه الذهاب والموظفین للمعلمین یمكن               رائع

 تكون تنفیذها .
األهداف تحدید في المعلمین لمساعدة معلومات بنك إنشاء تم الطالب ملف إنشاء في المساعدة أجل من •                 
أكثر للتركیز طفل إلى بحاجة كنت إذا المثال سبیل على ، الحاجة من معینة لجوانب مفیدة تكون قد                    التي
توفر كلما االجتماعات حدوث عند أفضل تعاوًنا المساعدة هذه تتیح . للقواعد أكثر االمتثال أو الفصل                  في

 مزید من المعلومات.
بطریقة المعلم مساعدة أجل من طفل لكل الفردي الملف في المدمجة األساسیة المراجعة قائمة تضمین تم •                 

 أكثر فعالیة لتقییم ملف تعریف الطفل.
األدوات كانت إذا ما معرفة من الموظفین جمیع تمكن متدرجة استجابة أداة التزوید خارطة تستخدم •                

 األكثر فاعلیة یتم استخدامها في الفصول الدراسیة واألمثلة / الخطوات التالیة للمحاولة .
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة األداء والمساءلة
 في مدرسة سمارت فیجن، من أجل الحفاظ على حوكمة المدرسة ، سنقوم بإجراء تقییمات منتظمة إلدارة
 األداء ، بشكل رسمي وغیر رسمي لضمان دمج عملیة الدمج في ممارساتنا الیومیة. قد یأخذ هذا شكل ،

 ولكن لیس حصرًیا: -
 

 • التدقیق في استخدام الجداول الزمنیة المرئیة وكتب االتصاالت.
 • مراجعة تنفیذ واستخدام استراتیجیات الفصول الدراسیة .

 • مراجعة تخطیط الدرس



 • مراجعة ومراقبة الدروس .
 • مراجعة ومراقبة التدریب / التوجیه المقدم

 • مراجعة التقییمات - الملخصة لضمان توفیر الدعم الصحیح والتوقعات العالیة
  • تدریب وتنفیذ ومراقبة أفضل الممارسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعریفات:
 

ذوي- من تحدیده تم الذي الطالب یتطلب عندما تحدث حاجة وهي الخاصة: التعلیمیة               االحتیاجات
أي تقلیل أو إزالة أو حدوث لمنع محدد دعم تقدیم أو محددة تعدیالت إجراء المدرسة من                  اإلعاقة
بیئة وضمان منصف. أساس على التعلیم إلى الطالب وصول ولضمان الحدوث من محتملة               إعاقة

 تعلیمیة مشتركة مع أقرانه من نفس العمر.
واإلدراكیة- والعقلیة البدنیة الشخص لوظیفة المدى طویل تقیید أو طبیًا محددة حالة              اإلعاقة:

 والتواصلیة والحسیة.
حواجز- األجل طویلة قیود من یعاني الذي الفرد یواجه عندما تحدث اجتماعیة حالة               اإلعاقة:

تفاعل نتیجة هي اإلعاقة المجتمع. داخل والفعالة الكاملة المشاركة تمنع وبیئیة واجتماعیة              سلوكیة
 الفرد مع المجتمع ولیست سمة من سمات الشخص.

والتي- ، الدعم قلة أو التكنولوجیة أو المادیة والعقبات والممارسات والمعتقدات المواقف              العوائق:
التعلم بیئة في قیمة كمساواة الكاملة من األقل مشاركته في أو من الطالب استبعاد إلى                 تؤدي

 المشتركة في المدارس الرئیسیة و الفصول الدراسیة.
والمعالجة- والوصول بالفرص یتعلق فیما والتدریب التعلیم من األفراد استفادة مدى هو              اإلنصاف:

أنواًعا تتطلب مختلفة احتیاجات للمتعلمین أن یفترض المساواة. نفسه هو لیس اإلنصاف              والنتائج.
تفاضلیة معاملة بالتالي العدالة تتطلب الكاملة. التعلیمیة إمكاناتهم تطویر أجل من الدعم من               مختلفة
األكثر االجتماعیة الفئات حققتها التي النتائج بین الفجوات وتقلل الطالب تنوع االعتبار في               تأخذ

 حًظا واألقل حًظا.



تضمن- عندما واإلعاقات الخاصة التعلیمیة االحتیاجات ذوي للطالب التعلیم في المساواة             تحدث
المشاركة من مستویات وتمّكن باالنتماء اإلحساس تعزز تعلیمیة تجربة إلى الوصول             المدارس

 األكادیمیة واالجتماعیة الصعبة بشكل مناسب.
مًعا- مختلفة قدرات وذات مختلفة خلفیات من الطالب یتعلم حیث تعلیمیة بیئة مشتركة: تعلیمیة                بیئة

وقد للطالب االعتیادیة التدریس ساعات غالبیة في الشائعة التعلم بیئات ُتستخدم شاملة. بیئة               في
الموسیقى وغرف األداء ومسارح الریاضیة األلعاب وصالة والمكتبات الدراسیة الفصول            تشمل
الذین الطالب فیه یتعلم مكاًنا الشائعة التعلم بیئة تعد ال المحلي. والمجتمع والمالعب               والكافیتریات

 یختبرون صعوبات التعلم بمعزل عن أقرانهم.
 

  بیئات التعلم المشتركة الفعالة:
 
 

 • تمكین كل طالب من المشاركة الكاملة في بیئة التعلم المصممة لجمیع الطالب ومشاركتها مع أقرانهم في
 البیئة التعلیمیة المختارة ؛

 • توفیر مناخ إیجابي وتعزیز الشعور باالنتماء وضمان تقدم الطالب نحو األهداف الشخصیة واالجتماعیة
 والعاطفیة واألكادیمیة المناسبة ؛

 • االستجابة الحتیاجات التعلم الفردیة من خالل توفیر مستویات كافیة من الدعم وتطبیق الممارسات
 والممارسات التعلیمیة المتمحورة حول الطالب.

  
احتیاجاتهم تلبیة خالل من الطالب لجمیع الجید التعلیم إلى الوصول ضمان حول یدور الجامع:                التعلیم
ومشاركتهم الطالب مشاركة خالل من هذا یتضح وتدعم. وتحترم وتقبل تستجیب بطریقة بفعالیة               المتنوعة
وإزالة تقلیل یتیح الذي المستهدف الدعم من االستفادة مع مشتركة تعلیمیة بیئة ضمن تعلیمي برنامج                 في

 الحواجز التي قد تؤدي إلى االستبعاد.
والمعتقدات واألنظمة والسلوكیات للمواقف التدریجي التطویر إن مبادرة. أو مشروًعا لیس الجامع              التعلیم
الیومیة الحیاة في وینعكس المدرسیة الثقافة یدعم معیاًرا یصبح أن من الجامع التعلیم یمّكن الذي                 هو

 للمجتمع المدرسي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


