
 

 

ولياء األمورمعلومات أل  

 الخاص ربويلدعم التالحصول على ا طلبستمارة ا  بملحق منشور إعالمي 
 

 

 

 ؟ الخاص ربويلدعم التالى احاجة الماذا تعني 
إستيعاب على  )ة(غير قادر )ة(التلميذما كان)ت( إذا من قانون التعليم اإللزامي(  8)وفقًا للمادة  الخاص ربويللدعم الت )ة( تلميذال حاجةيتم تحديد 

 عجزمجّرد عن  ليست ناجمةإعاقة هنا انه  مقصود بالعجزلاو .عجز ماوجود نتيجة ل التربوي الخاص هذا دعمال دونب العام يساالدرالمنهج 

ّ في الوظائف الحسية  اتضطرابا  عن أو فقط مؤقت جسدي أو عقلي أو نفسي  إستيعاب المنهج مع اآلخرين على ة المشارك)ة( تلميذالُب على تَُصع 

مساواة الدعم التربوي  وال يجوز .ستة أشهر زيد علىي انيجب مؤقت" فقط ان أمد فترة مصطلح "ليس ومواكبة المواد الدراسية.  العام الدراسي

جميع إمكانيات  ستنفاذا  بزمة لمُ كل مدرسة إن . ةضعيفدرجات الالبال ومن المواد الدراسية أو أكثر واحدة الخاص بالمشاكل المدرسية في مادة 

 .الخاص ربويلدعم التلحصول على ال)ة( تلميذالحاجة حديد تقديم طلب لتاإلقبال الى الدعم المتاحة لها قبل 

 

 ؟الحاجة للدعم التربوي الخاصتحديد طلب م يتقديقوم بمن الذي 

الحاجة لهذا  في حاالت خاصة تحديدأيًضا ويمكن كما . الخاصللدعم التربوي التلميذ)ة(  حاجة تحديد طلب بتقديم  أولياء األمورقوم يما  عادةً 

جميع األطراف ذات بين المشترك التعاون  انطالقاً من مبدأو )على سبيل المثال بناًء على طلب إدارة المدرسة(. بطلب من جهة رسمية الدعم

 قدر ممكن من التفاهم. كبرالشفافية وأااللتزام بة، يجب مدرسالصلة بال

 

 ؟الحاجة للدعم التربوي الخاصكيف يتم تحديد 

ولياء األمور أليمكن وكما . عتمد في ذلك على تقارير الخبراءوهي ت. مديرية التربية هُ رُ د  ص  تُ بقرار تحديد الحاجة للدعم التربوي الخاص يتم 

 ، في حالة طلب أولياء األمور ذلك.استشاريةهذه التقارير في جلسات  امينمضوتوضيح يتم شرح و .هذه التقاريربدورهم تقديم مثل 

 

 لتحاق بها؟ال  التربوي الخاص  حاصل على الدعمالتي يمكن لطفل  ارسما هي المد

تقديم المشورة ألولياء األمور  ،وعند اإلنتقال إلى مدرسة ثانويةكما عند تحديد حاجة الطفل للدعم التربوي الخاص مديرية التربية يتعين على 

التلميذ)ة(  لتحاق ا  في  كان للوالدين أو ألولياء األمور الرغبةوإذا . المدارس العامةفي الدعم الموجودة في المدارس الخاصة و حول خيارات

أو المرحلة األولى من الثانوية العامة أو  تحضيرية للتدريب المهنيأو مدرسة  متوسطة حديثةمدرسة مدرسة متوسطة أو أو  بمدرسة ابتدائية

تلبية قادرة على توفير و من السكن أقرب مدرسة عامةعن  همالمدرسة إخبار إدارةيجب على ف، لسنة واحدة مهنيالتدريب لل متوسطةمدرسة 

التلميذ)ة(  سياق تحديد الحاجة للدعم التربوي الخاص، ال بد من ذكر اسم المدرسة المناسبة اللتحاق في و .)ة(  تلميذللالتربوية الخاصة  اإلحتياجات

 .بها

 

 ؟في الشهادة المدرسيةالتلميذ)ة(   مستوى تقييمكيف يتم 

  .التلميذ)ة(يس التي يتم وفقها تدر المدارس التربوية الخاصة منهجحجم مدى حاجة وكذلك إن كانت هناك  اإلقرارمديرية التربية  ينبغي على 

على شهادة من المدرسة التي )ة( تلميذال تحصل/يحصلحيث على أفضل دعم ممكن. التلميذ)ة(  هو ضمان حصول ا القرار تخاذ هذعند ا  فالهدف 

 .درسيوكذلك في اي صف ممديرية التربية تها أقرالمناهج الدراسية التي المنهج أو لشهادة ذه اويجب أن تتضمن ه. بها )ت(لتحقا  

 

     ؟التلميذ)ة(  تتلقاها /الدعم التي يتلقاها  أدواتهي ما 

 المقررة )ة( حاصل)ة(على الدعم التربوي الخاص. ان أدوات الدعمكل طفلخاصة ب ةفردي خطةبإعداد  تلميذ)ة(يئة التدريسية المرافقة للالهقوم ت

تتوافق هذه أدوات الدعم المقررة فان ، مديرية التربيةقرار في الواردة والمواصفات  قواعدلل ووفقًاكل حالة بعينها. ل ومناسبة مالئمةمتنوعة و

حجم مديرية التربية  تقرر. وطاقم تربوي إضافي توظيف أيًضايمكن إلمكانيات المتاحة وحسب ا. المحدد هناكالدراسي المنهج وتتساير مع 

والتالميذ التلميذات تدريس وتقديم المساعدة للطاقم التدريسي القائم بدعم ينبغي على مديرية التربية والطاقم التربوي اإلضافي.  عمل وطبيعة

 الحاصلين على الدعم التربوي الخاص. 

 

 تحديد الحاجة للدعم التربوي الخاص اتإجراء في إطار ألولياء األمورحقوق مهمة 

 ة(فوري )ة(مترجمالحصول عل الحق في  مكل(. 

 مجال العالج، إلخ فيآراء المختصين  واالخاصة بالصحة النفسية  تقاريرال الطبية أو يمكنكم تقديم تقارير إضافية، مثل التقارير. 

  بعد ذلك يمكن لكم عرض وجهة النظر الشخصية لكم خطياً يتم تزويدكم بالتقارير الواردة. قبل إصدار القرار خالل جلسة إستماع معكم

 .خالل جلسة إستشارية لتاليةاإلجراءات اكذلك أو مناقشة نتائج التقارير و


