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 بيان مهمتنا 

وتضمين الجميع. دمجعاية ايجابية لضمان رنحن نوفر بيئة   

 

 ماهو الدمج ؟

 : 14قسم التربية الخاصة ص  –التعليم في دولة االمارات العربية المتحده التربية ووفقا لما نصت عليه وزارة 

قصي حد ممكن مع اقرانهم طالب لديهم الحق في التعليم الي أ) يعني التعليم الشامل ان جميع الفة التعليم الشامل سفل

 ( .م في مدرستهم في ظل الدعم المقدمبشكل عام في بيئة التعليم العاالمناسبين للعمر والذين ليس لديهم إعاقات 

إلي قصر مشاركة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة علي برامج وخدمات التعليم النظامي  المدمجال يهدف التعليم 

والخدمات البرامج  ان الطالب ذوي االحتياجات الخاصه لديهم الفرصة للمشاركة فيالمدمج .وإنما يعني التعليم 

 .تقييدا بما يتناسب مع نقاط القوة واإلحتياجات الفردية الخاصة بهم  البياناتقل التعليمية في أ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة : والقوانينالقانون واإلرشادات 

 تستند هذه السياسة والمعلومات الي المتطلبات القانونية المنصوص عليها في :  

 : دليل المدارس لخلق القدرة علي التغيير . الشاملو تنفيذ التعليم   2017إطار سياسة دبي التعليمية الشاملة 

 2006القانون االتحادي  لعام  •

 2014لعام  2قانون دبي رقم  •

تنظيم المدارس الخاصة في إمارة دبي بما في ذلك المادة  بشأن   – 2017( لعام 2قرار المجلس االتنفيذي رقم ) •

 ( . 4)23( ,و المادة 19)(13مادة )ال( , و 14()4)

 

 الرؤية الخاصة بنا للدمج:

نون القاحسب في المدارس العامة والخاصة نحن في مدرسة جيمس متروبول نؤمن بحقوق اصحاب الهمم في اإلندماج 

  ،لطالب الذين يملكون كافة القدراتما يمكن توفيره ل  أفضلباإلضافة الي ذلك نحن نقدم ، 2006لعام  29اإلتحادي رقم 

 . اللية أولئك الطلبة من الموهوبينونقدراستق 

 
  (  2017عرفة والتنمية البشرية لعام )وتبني رؤية هيئة الم تلتلزم المدرسة إلتزاما كامال بمزيد من التطوير

لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها  أصحاب الهمم ن الطلبة  أنصاف تشير الي المتعلقة بالقبول والمشاركة واإل  األمور"إن 

 الطالب اآلخرون".

قرانهم من نفس  أمية جيدة إلي جانب  ويشمل ذلك االلتحاق بالمدرسة المفضلة حيث يمكنهم المشاركة في تجارب تعلي

 العمر . 

( بأن مسؤلية جميع قادة   2017:  22م تماما بيان هيئة المعرفة والتنمية البشرية )إن مدرسة جيمس متروبول تدع
المدارس هي تمكين جميع اصحاب المصلحة من تطوير المواقف والمقاربات واالستراتيجيات لبناء الخبرة والثقافة حيث  

اد الجيد لهم  عدوتقديرهم واإل  ويتم قبولهم  من أصحاب الهمم واالحتياجات التعليمية اآلخرى يتم الترحيب بالطالب 
 لمرحلتهم القادمة من تطوير التعليم . 

 نحن نخطط للتدريس والتعلم حتي يتسني لكل طالب ان يطمح الي اعلي مستوي من التحصيل الشخصي . 
ولكنها تعد دافعا  للبعض ضئيلة  والتي تحققت بغض النظر عن انها قد تبدنحن نؤمن بإن االعتراف بجميع االنجازات 

 كبيرا للطالب .  



 

 

نحن نزرع الثقة بالنفس وفقا الخالقيات المدرسة  ز ر فيها الطالب بدعمهم ورعايتهممن الضروري ان نوفر بيئة يشع
ونمنح جميع الطالب امكانية الوصول الكامل الي جميع مجاالت التعلم من خالل التمييز بين المناهج الدراسية وتمييزها  

بغض   يع الطالب الي كامل امكانياتهم سيعمل المعلمون علي ضمان وصول جمحد االصول  وأ عد التنوع .يوتعديلها  
النظر عن الجنسية او الجنس او الدين او الطبقه االجتماعية او الثقافة او العرق او السن او االحتياجات التعليمية الخاصة 

 .  وفاعلينمسؤولين شخاص ناضجين ألتحقيقهم الذاتي و تطورهم في نهاية المطاف الي ناضجين  
 ةسموع وينظر إليهم كمساهمين مهمين في مجتمع المدرسلهم صوت م  أصحاب الهممطالب اللغة االنجليزية و الطالب 

 

 فلسفة المدرسة 

 

تبني مدرسة جيمس ميتروبول المبادئ التالية : ت  

  لضمان ميسرة  بيئات  لتوفير  جاهدين سنسعي ,  (2 رقم ) 2017 لعام  دبي  قانون مواد مع تماشيا  •
 .  بها  المعمول التشريعات  بموجب  حقوقهم كافة علي  الهمم اصحاب  الطالب  حصول

  العمر عن النظر  بغض  الطالب  لجميع الفرص  تكافؤ  حول يدور  التعليمي  االدماج  نأب نؤمن نحن •
  مجتمع عن عبارة  مدرستنا تكون ان بضمان ملتزمون نحن .  خلفيتهم  و يلهم وتحص ضعفهم و والجنس 
  الصدق  تعزيز  وكذلك .  واالحترام والتسامح النزاهة مراعاة مع شخص  كل قبول علي  يقوم  تعليمي

 .   المدرسة داخل التعامالت جميع مع واالنفتاح والنزاهة

  مسؤولية المصلحة اصحاب  جميع  يتحمل .و  االعتبار بعين  واخذها الطالب  اراء طلب   سيتم امكن حيثما  •
  , واالستغالل  واإلهمال واإليذاء التميييز اشكال جميع  من الهمم أصحاب الطالب حمايه عن متساوية
 .   الطفل وحماية  ةيالمدرس  حمايةال   سياسة مع باإلقتران  السياسة هذه قراءة  ويجب

  من كبيرة توقعات  لديها .المدرسة   المدرسة يرتادون الذين الطالب  لكافة  الجودة  عالي تعليم بتوفير القيام •
 .  االطفال جميع من والنجاح المجهودات 

  استحقاق لديهم   ( الهمم   أصحاب  ) انهم  علي  تحديدهم  تم الذين  اولئك  فيهم بمن ,  طالبنا  بأن نؤمن نحن •
  الذي   اإلنجليزي الوطني  المنهج الي   استنادا  ,  متوازنة و  واسعه عيةواجتما اكاديمية لمناهج مشترك
 .   المدرسية الحياة جوانب جميع  في  بالكامل  واشراكهم , لهم  متاحا  اصبح

 

 
 



 

 

  فرص  تقديم  و  المجتمع إلي باالنتماء  شعور توليد  الي  نهدف  .نحن لدمج با ملتزمة ميتروبول مدرسة  إن •
  مجتمع في  الطالب كل مساهمة  الي  ايضا نطمح و .  سابقة صعوبات  يواجهون قد الذين  للطالب  جديدة 

 .  عملهم في  الممكنة المعايير اعلي  تحقيق و الكاملة  قدراتهم تطوير من يمكنهم  سوف ما  ,  تعليمي
 

  دعم   برامج  باستخدام  إال   و   ة لرئيسيا  البيئات   في  ,   االقتضاء  عند   ,  للطالب   التعلم   دعم  احتياجات   تلبية   سيتم  •
 .   للمدرسة  االسبوعي الزمني  الجدول خالل من بالمدرسة المدمج التعليم قسم  داخل االضافي التدخل

 

 .  المتنوعة واحتياجاتهم تجاربهم تراعي بطرق   للطالب  سنستجيب •
 

 :   الطلبة من  مختلفة مجموعات إنجاز و  رلتوفي  خاصا اهتماما  نولي  نحن •

 .  لةالمنفص سياسة   الي انظر (EAL )  اضافيه كلغة اإلنجليزية اللغة  •

 .  الهمم ذوي  الطالب •

 .  عالية  تحصيل  امكانية لديهم  والذين الموهوبين اولئك  •

 .   ( المنفصلة  االستشاري  الدعم  سياسة انظر )  االستشاري   الدعم يتلقون  الذين  الطالب •
 

 .    والموظفين المعلمين مع وثيق  بشكل والعمل اطفالهم  تعليم   دعم في حيوي  دور  لهم موراأل  ولياء أ إن •
 

 هداف األ

  مع  , الالزم الدعم  لتوفير و  المستطاع  قدر مبكرا االحتياجات  لتحديد ,  مستمر  بشكل الطالب  تقدم  مراقبة •
 .   السائدة الفئة  توازن علي  الحفاظ

 .   خارجية   وكاالت خالل  من  (  الموهوبين ذلك   في بما )  االضافية  التعليمية  االحتياجات   ذوي  الطالب  دعم •

  معلمي   قبل  من  التعديل   /   اإلقامة   /   المتمايز   التخطيط   خالل   من  الدراسية   المناهج  الي   الوصول  عملية   تسهيل •
 .  اإلقتضاء  حسب التعلم دعم موظفي  و الصف

  المختلفة  الدراسي  الفصل احكام  الي  باالضافة , الفردية تاالحتياجا مع تتوافق  ,  محددة  مدخالت توفير •
 .   اضافية  احتياجات لديهم   المسجلين  الطالب ,ألولئك خارجيه  وكاالت خالل  من او  المدرسة مع سواء

 تصور  يتم  ,بحيث   المدرسي  المجتمع   داخل   االضافية   االحتياجات   ذوي   للطالب   االيجابية   التصورات  تعزيز •
 .  الرعاية  مقدمي و االلمور والولياء الموظفين قبل  من اليه والوصول ايجابي  بشكل  الشامل  التعليم

 

 
 
 
 
 



 

 

  لمحو  االساسية   المهارات  ذلك   في  بما   ,  االمكان  قدر  جيدا   تجهيزا  مجهزين  الينا  االنتقال  من  االطفال   تمكين •
 .  الدراسة   بعد  ما مرحلة  في والتعلم  الحياة متطلبات لتلبية  الجتماعي واالستقالل الحساب و االمية

  النحو   علي  عاطفيا  و  تعليميا  الطالب  تعلم  دعم  يتم   بحيث  المصلحة  اصحاب  جميع  بين  قوية  شراكات  تكوين •
 .  االمثل

 .  عليهم تؤثر التي  القرارات في  و التخطيط  في  صوتا الطالب إعطاء •

 .  والموظفين الوالدين بعالقات يتعلق  فيمل المفتوح   الباب سياسة  اتباع  •

 
 

 لتقييم التحديد و ا

يلي ذلك التدخل الي طفل قد يكون لديه احتياجات تعليمية خاصة . يتم    ،تحديد الهوية مبكرا قدر االمكان  نحن ندرك اهمية
 تحديد الهوية من خالل مخطط مسار دعم التعلم . 

 

 القبول  لخال

التحاق الطالب اصحاب االعاقات   تعمل مدرسة جيمس ميتروبول بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشريه لتسهيل
المعايير التالية  ( . عند التطبيق , يتم استخدام 2017لعام ) 2( و إدماجهم .قرار المجلس التنفيذي رقم أصحاب الهمم )

للمساعدة في تقييم مستوي االحتياجات الفردية و لضمان امكانية وضع تصورات مناسبة لكل طالب . جيمس ميتروبول 
 اصحاب الهمم وفقا لجميع التوجيهات والتشريعات ذات الصلة .   سوف تقبل الطالب

 .  سابقا  تحديدها تم  قد  خاصة تعليمية  احتياجات اي  عن الكشف الرعاية مقدمي  و االمور اولياء من يطلب  •

  واي  فردية تعليميه  خطط   ,  سابقة تصور خطط  ,  سابقة  اكاديمية بتقارير مصحوبا  يكون ان يجب   الطالب ملف إن •
 .   بالتطبيق صلة ذات  سابقة  طبية/نفسية تقييمات 

 .  والمالئمة  االجتماعية القدرات مراعاة  اجل من جماعية  بيئة في  التأسيسة المرحلة   طالب تقييم  يتم •

  عند   )  االمية  محو   و  للرياضيات   موحد  وتقييم   ,  CAT4   تقييم  إكمال  والثانوية   االبتدائية   المرحلة   طالب  من  يطلب  •
  اجراءات  توفير توفير يتم . االحتياجات اساس علي و االقتضاء عند البديلة التقييم ادوات استخدام ويتم ( الحاجة
 .  االمر استدعي اذا   المالئمة التقييم 

  قسم   رئيس  قبل  من  اإلحالة   تتم فس   ,  التوحد  وحدة  (  صغيرة  خطوات  )  في   وضعه  من  سيستفيد  طالب ال   ان  شعرنا  إذا •
 .  االمور اولياتء  مع اجتماع  عقد سيتم  ,حيث  الصغيرة الخطوات   وحدة الي اإلدماج

  قسم  برئيس  اإلتصال يتم , إضافية  متطلبات الطالب لدي  يكون قد  انه إلي تشير التدابير هذةه من ايا كانت إذا

 .   للطالب الموضوع  التصور  مع يتماشي بما  يالمستو  نظام بإستخدام   قرار وإتخاذ ,  المدرسة  في  االدماج



 

 

 

 

 

 التعلم. دون تحول التي والحواجز الخاصة التعليم إحتياجاتو عاقةاإل فئات

 

  التالية  الفئات  ندرك  فإننا  ,  لالعاقة الموحد  العربية  االمارات تصنيف و  البشرية والتنمية  المعرفة هيئة  مع  تماشيا 
 .   الخاصة التعليمية   االحتياجات  ذات اإلعاقات من

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الي سياستنا للموهوبين .  لرجوع : برجاء االموهوبين   

 

 تحديد هوية الطالب المسجلين 

 مخاوف محددة 

  اي  وجود  حالة في االمور  اولياء او  المعلمين قبل من االنترنت  عبر اإلحالة خالل من الطالب إحالة  يمكن •
 .  معالجتها  من  رسة المد  في المدمج  التعليم ادارة تتمكن قد محددة  مخاوف

  إحالة  سيتم .  (CAT4 )  المعرفية  القدرة اختبارات مثل  ,  االموحدة  االختبارات من جمعها  تم  التي البيانات  •
  من لمزيد  الشمول قسم إلي المعايير  نطاق خارج يقع والذي مخاوف اي يساوره  ملف لديهم   الذين  الطالب

 .   االحتياجات وتحديد التقييم 

  العالج  دعم ,  واللغة النطق   دعم ,  المهني العالج لدعم مالحظات تجري  التي الخارجي  العالج  وكاالت •

 ABA الداعمة االستشارات او   . 

  – االختبار المنتظم سيقيم التقدم الذي تم احرازه .يمكن احاله الطالب الذين يعانون - المستمرة التقييمات •
يكافحون إلحراز التقدم المتوقع الي نظام اإلحالة عبر االنترنت إلي قسم التضمين ) االدراج ( إذا كان  

 عامة .  المعلمون في الفصل او المدرسون قلقون من ان هذا يتعلق بإحتياجات محددة او

يخضع جميع الطالب لإلختبار المرجعي عند الدخول والذي يحدد مستويات المناهج   –اختبار المعيار  •
ز يمكن إحاله الطالب الذين يسجلون مستويات دون المعايير المتعلقة بالعمر إلي قسم  البريطانية الوطنية 

ييتعلق بحاجات معينة او عامة . يتم إكمال  الشمول , إذا كان معلمو الفصل او المواد قلقون من ان هذا 
   اإلحالة عبر االنترنت في هذه الحالة .

 

 التقييم من اجل التعلم 

يتحمل جميع موظفي المدرسة بغض النظر عن الفئة او المرحلة الرئيسة , مسؤولية تحديد من قد يكون لديهم احتياجات 

 إضافية معينة . 

 مراقبة الطالب و تقييمه من قبل احد اعضاء فريق العمل التعليمي الشامل . بمجرد إجراء اإلحالة سيتم 

 

تصور للطالب المعرضين لضعف االداء ال  



 

 

يحتاج التصور الشامل الفعال إلي منهج إستراتيجي في التدريس و تدخل إضافي مصمم لتقليل التحصيل الضعيف لجميع  
 الطالب . 

 
ليشمل تحديات إضافية لجميع الطالب , بمن فيهم الطالب تروبول مدرسة جيمس م نموذج المستويات في يمكن توسيع 

للتنعلم الشخصى .يتضمن ذلك العمل مع اولياء   الموهوبين , ويمكن استخدامه كمنهج استراتيجي لتطوير فكرة اوسع
من الوصول الي  االمور والقائمين علي رعايتهم لضمان توفر جميع المعدات ذات الصلة حتي يتمكن جمع الطالب 

المناهج الدراسية و عند الضرورة تحديد مسارات بديلة وتطويرها للطالب للتقدم مع ضمان صحتهم العاطفية في طليعة 
 هذا المسار المخصص. 

 
 نظام المستوي

 
 
 
 
 

 
 

  
 جودة التدريس أوال : -1المستوي 

فعالة للمدرسة بأكملها , و التي تستهدف جميع احتياجات يتم دعم التعليم الشامل عالي الجودة من خالل سياسات و أطر 
 الطالب و اولوية التعليم . 

 



 

 

, وعندما يكون يجب ان يكون التخطيط للتعليم مصمما لنقل جميع الطالب من حيث هم الي المكان الذي يحتاجون اليه 
هو ضبط التخطيط لتلبية احتياجاتهم   هناك عدد كبير من الطالب الذين يشالركونهم نفس احتياجات التعلم ,فإن افضل حل

.و هذا يعني وضع مسار جديد لبرنامج التعلم لنقل الطالب الي حيث يحتاجون الي ان يكونوا تبعا للتوقعات المرتبطة  
 بأعمارهم .

  
بيانات التقييم  تقال و احتياجات الطالب بناء علي االستخدام الجيد لبيانات االن  -1-يتوقع التعليم الفعال للمستوي  

 ثم استخدام هذا للتمييز بين االحتياجات في الفصل .  ، المستمرة
 ريس معرفة الخطوات التالية للطالب و ينبغي ان تدعمهم للوصول اليها . جب علي الطالب و اعضاء هيئة التدي

 
بية او تجاوز التوقعات ون الطالب علي المسار الصحيح لتليك  المستوي االول من الجودة هي ان في  التدريسإن نتائج 

 المتعلقة بالعمر في نهاية السنة او المرحلة الرئيسية . 
 
 

 المستوي الثاني 
 

تم تصميم  زمنياً، ) جودة التدريس اوال ( باإلضافة الي برامج دعم التدخل االضافية المحدودة  األولهذا هو المستوي 
التعلم لمجموعات الطالب الذين يتم إعادتهم الي المسار الصحيح المستوي الثاني لضمان زيادة معدالت التقدم و تأمين 

 لتلبية او لتجاوز التوقعات العمرية . 
يستهدف هذا الدعم بعناية  هذا عادة ما يأخذ شكل برنامج ضيق منظم لدعم مجموعه صغيرة لها دليل علي تأثر في التقدم . 

مساعدي التدريس الذين لديهم المهارات الالزمة لمساعدة   وفقا لتحليل االحتياجات ويتم تقديمه بواسطة المعلمين او 
 الطالب علي تحقيق اهدافهم التعليمية . 

من فريق دعم التضمين حيث خالل عمل الفريق نضمن عدم ترك اي طالب وراءه و ان سيتم توفير الدعم في الفصل  
تشكيل مجموعات للقراءة والكتابة و الحساب  يتم تلبية جميع اساليب التعلم واحتياجاته في الدرس عند الضرورة , يمكن

 للسماح للطالب بوقت إضافي و دعم في تطوير المهارات الالزمة لمواصلة تحقيق و تلبية احتياجاتهم .  
 

. يمكن ان يحدث هذا الدعم خارج ) ولكن باإلضافة إلي ( دروس الفصل باكملة  ابعة تقدم الطالب عن كثب للتأثيريتم مت
 او يمكن دمجه مع الدروس العادية كجزء من العمل الموجه . 

ننحن في مدرسة جيمس ميتروبول نهدف الي تقديم الدعم الموجه في الفصل قدر االمكان لتلبية احتياجات هؤالء االطفال 
. 
 

واالهم من . العالج المهني من المستوي الثانيين يحضرون برنامج قصير المدي لعالج النطق وسيتم اعتبار الطالب الذ 
ذلك هوان دعم التدخل يحتاج الي مساعدة االطفال والشباب علي تطبيق تعليمهم في الدرةس السائدة و ضمان استدامة  

 الدافع والتقدم في التعلم . 
 



 

 

ب الي المسار الصحيح لتلبية او تجاوز التوقعات المتعلقة بالعمر في نهاية  في عودة الطال 2تتمثل نتيجة تدخل المستوي 
 السنة او المرحلة الرئيسية . 

 
 المستوي الثالث

 
التوقعات هي تسريع و من , بناء علي ادلة ما قد نجح جودة التدريس االول باإلضافة الي برامج فردية بشكل متزايد 

 االداء .ظيم التقدم و تقليل فجوات تع
 

قد يشتمل ذلك علي دعم احد اعضاء فريق العمل التعليمي الشامل خالل جلسة فردية او وحدة / او مساعد تدريس /  
ردية /او مجموعات صغيرة لدعم الطالب نحو تحقيق اهداف  او وكالة خارجية  تقدم مجموعات فمساعد دعم التعلم 

ثيقة يتم مراقبتها و مراجعتها بانتظام من قبل المعلمين و الطالب و فريق العمل وددة للغاية  تتضمنها اهداف ذكية مح
 التعليمي الشامل و قادة المرحلة و اولياء االمور. 

ث  كمستوي ثالأصحاب الهمم   الي سجليتم ارسال الطالب الذين يشكلون جزءا من وحدة التوحد ) الخطوات الصغيرة (   
عند بدء فترة االنتقال الي الفصل الدراسي الشامل سيتم اعتبار الطالب الذين يتلقون عالج النطق طويل المدي و العالج  

 المهني و عالج تحليل السلوك التطبيقي من المستوي الثالث.  
دية او تجاوزها و  في ان يكون الطالب علي المسار الصحيح للوفاء باالهداف الفرتتمثل نتيجة تدخل المستوي الثالث 

المتعلقة بسنهم و مرحلة نموهم بحلول نهاية العام الدراسي او المرحلة الرئيسية وعند اإلقتضاء تلبية او تجاوز التوقعات 
 المتعلقة بالعمر في نهاية السنة الدراسية او المرحلة الرئيسية . 

 
 الشراكات  

 
 فإن الشراكة هي الوسيلة . التعليمية األخرى،نحن ندرك انه من اجل تقدم الطالب من اصحاب الهمم ذوي االحتياجات 

 تعمل جيمس متروبول مع اخرين لتعزيز الشمول لجميع االطفال . 
 

 .   التعليم المدمجفريق دعم  -1
 فريق القيادة العليا.  -2
   التعليم المدمجبطل  -3
 قادة المرحلة الرئيسية .  -4
 ساء السنة  رؤ -5
 وحدة التوحد ) خطوات صغيرة (  -6
 معلمو الصف   -7
   التعليم المدمجمستشار  -8
 مستشارو المدرسة   -9

 عيادة المدرسة الطبية   -10
 مساعدي دعم التعلم   -11



 

 

 وكاالت العالج الخارجي   -12
 الطالب و عائالتهم   -13
 مغذيات ونقل المدارس .  -14

 
 
 
 

  التعليم المدمجدور بطل 
 

في جيمس متروبول يلعب دورا رائدا في تنسيق توفير االحتياجات  التعليم المدمج/ بطل  المدمجالتعليم  أن رئيس قسم 
االضافية , يتضمن ذلك العمل مع المدير و فريق القيادة العليا  و محافظ التضمين و فريق القيادة الموسعة و رؤساء  

 السنة لتحديد التطوير االسترتيجي للسياسة . 
 لضمان تطبيق سياسة الشمول بالكامل و تلبية احتياجات الطالب المحددين .   التعليم المدمجنها مسؤولية بطل إ

 
 تشمل المسؤوليات المحددة ضمان ما يلي :  

 

 يتم تحديد الطالب علي نحو فعال .  •

 .  فصل دراسي  الهمم دقيق ويتم نحديثه علي االقل كل   أصحابطالب  سجل  ان يكون  •

 الهمم .   أصحابيتم التقييم لطالب   •

 ووحدة التوحد ) الخطوات الصغيرة ( .  التعليم المدمجان يكون هناك اتصال فعال بين قسم  •

 الهمم جيد وفعال .   أصحابان يكون التصور الموضوع للطالب   •

 ان يتم رصد التصور و تقييمه .   •

 .  أصحاب الهممتوفير الدعم للوافدين الجدد  •

 اولياء االمور والطالب علي اطالع تام بالتقدم المحرز والتصور الموضوع المخطط له . ابقاء  •

 دعم االباء بالشكل الجيد .  •

 فعالية دعم االرشاد المدرسي .  •

 يساعد مساعدو الرؤساء ورؤساء السنة في مراقبة و دعم الطالب ذوي االحتياجات اإلضافية .  •

 ثة و متوافقة مع ارشادات القسم . سجالت طالب االحتياجات الخاصة دقيقة ومحد •

 تطوير و دعم تنفيذ سياسة الموهوبين من قبل رؤساء السنوات ومساعدين الرؤساء .  •

 مراقبة اداء فريق العمل التعليمي الشامل و فعاليته .  •

 ( و فعاليتهم .   LSA)   يتم مراقبة اداء مساعدي دعم التعلم   •

 الموظفين . تقديم المشورة و تدريب متاح لجميع   •
 
 



 

 

 
 : الصفوفدور الرؤساء المساعدين و رؤساء 

 
 دعم معلمي الفصل لتطوير استراتيجياتهم الخاصة لتنفيذها في البداية مع الطالب المعنيين  - 
 . التقاط البيانات واألدلة وتسجيل االستراتيجيات والمالحظات بدقة للطالب المحالين -
أسبوعيًا والتحقق من   2والمستوى  3، وخاصة تلك التي تضم طالب المستوى  الصفوفالقيام بزيارة جميع   -

 . رفاهية الطالب ومعلم الفصل
 . على أساس أسبوعي"  التعليم المدمجفريق دعم "االتصال مع موظفي -
 . التعليم المدمجمأل اإلحاالت وانتقل إلى فريق دعم  -
 . يناتباع إجراءات الموهوب -
 .... ( خطوات صغيرة   - تي  & جي )   حضور جميع جلسات التطور الذاتي   - 
 .      متابعة اي تسجيل لطالب بالمستوي الثالث و ايصال ذلك لرئيس الشمول بالمدرسة  -
 . تطوير خطط السلوك الفردي -
 .3حضور اجتماعات خطة التعليم الفردي لطالب المستوى   -
 

  دمجدور فريق دعم ال
العمل كجزء من فريق لضمان تحديد احتياجات الطالب بالكامل ومعالجتها بما في ذلك الجوانب االجتماعية   -

 والعاطفية للتعلم  
 الحفاظ على وتحديث سجل طالب التصميم باالقتران مع رئيس قسم االدماج   -
 . تنمية مهارة وتوفير فرص التعلم والدعم لمعلمي الصف -
 . تقييم الطالب المحالين وفقًا لعملية اإلحالة -
لفصل لتقديم المشورة للمعلمين وأولياء األمور حول كيفية إدراج الطالب ذوي االحتياجات اإلضافية في ا -

 .الدراسي الشامل الشامل ودعمهم في المنزل
العمل في اطار من التعاون  مع المعلمين وأولياء األمور والطالب على تحديد األهداف ، والتوصية   -

 الطلبه اصحاب الهمم . و ضع تصور الستقاللية كل طالب في سجل  باستراتيجيات فعالة و
عن تطوير وضمان تنفيذ خطة التعليم   ر والطالب و يكون  مسؤولالعمل بالتعاون مع المعلمين وأولياء األمو -

 . خالل جميع مجاالت المناهج الدراسية  3الفردي للطالب في المستوى 
 .في فئة الدعم  2تخطيط وتسليم واإلشراف على المستوى  -
 . ومراقبة تقدم الطالب الذين يتلقون التطبيق  3المستوى  تطبيقلتخطيط وتقديم واإلشراف على  -
العمل مع مساعدي دعم التعلم ودعمهم للتأكد من أن الطالب الذين تم تحديدهم يحرزون تقدًما ويعملون نحو   -

 . االستقالل
ضمان أن يتم االحتفاظ بالملفات والسجالت محدثة ودقيقة لرصد التقدم المحرز تمشيا مع  .تقديم دعم التقييم -

 . المبادئ التوجيهية لإلدارة
ومعلم الصف وأي   وأولياء األمورتتم مراجعتها بشكل دوري بالتزامن مع الطالب  IEPتأكد من أن جميع ال -

 . مرتبطين مهنيي   



 

 

 .داخليا في مدرسة متروبول التعليمية األخريكون مدافعا عن الطالب ذوي االحتياجات يأن   -
 . الوكاالت الخارجية ا الذي تقدمه رؤيةاإلدارة اآلخرين لضمان التنسيق الفعال للالعمل باحتراف مع أعضاء  -

 

 دور مساعد دعم التعلم

يتم توظيف مساعد التعليم الداعم من قبل المدرسة وأولياء األمور للمساعدة في تلبية متطلبات التعلم األساسية للطالب مع 
 . مستوى عال من االحتياجات اإلضافية

 داخل متروبول(  الخطوات الصغيرة ) دور 

توفر خطوات صغيرة . بالشراكة مع مدرسة جيمس متروبول ، تقدم ) خطوات صغيرة (  دعًما شامالً في بيئة المدرسة
اإلضافي وتمكين   دعمه / لكل طفل من أجل تزويده (  RBT)من خالل فني سلوك مسجل مدّرب  ABAدعم   1: 1

 . ومدير العيادة  BCBAاجح في إعداد الفصل عندما يكون ذلك مناسبًا من قِبل الطالب من المشاركة بشكل كامل ون

الفنيون مدربون تدريباً  .  وتستند إلى مبادئ تحليل السلوك التطبيقي  1: 1هي  (  خطوات صغيرة)جميع جلسات وحدة  
يتم اإلشراف على جميع الجلسات من قبل  . عالياً ويطلب منهم حضور ورش عمل التطوير المهني على مدار العام

BCBA  مؤهل في الموقع ويتم تقديم مالحظات إشرافية يومية لكلRBT . تجمعRBT  بيانات عن كل من برامج
.  BCBAيتم تحليل جميع البيانات بدقة وتحديثها على أساس أسبوعي من قبل . اكتساب المهارات والحد من السلوك

 . طفل ، بحيث يمكن تحقيق التعميمال  ة في برنامج  واحدة مخصص RBTيوجد أكثر من 

فنيو السلوك المسجلون ومشرفو البرامج والمعالجون  )جميع الموظفين المرتبطين بها ( خطوات صغيرة  )توفر 
تناسقًا مستهدف يتم التحكم فيه بالكامل من أجل تعليم الطفل بشكل أكثر  الالالزمين لبرنامج دعم ( والمعالجون المهنيون

جميع المهارات األساسية ، مثل مهارات االتصال ومهارات اللعب ، مهارات التفاعل االجتماعي ، مهارات المساعدة  
 . الذاتية ، المهارات األكاديمية ، إلخ

  مع مراعاة نقاط القوة والضعف لديهم وكذلك االحتياجات الفردية طفال تم تصميم البرنامج خصيًصا لتلبية احتياجات اال 

 : التقنيات المستمدة من أبحاث تحليل السلوك التطبيقي مثل  ( خطوات صغيرة )تستخدم . لألسرة

 ،  (VB) اللفظي  السلوك •

 ،  ( FCT)  الوظيفي االتصال  على التدريب  •

 ،   (PRT)  المحورية االستجابة  على التدريب  •

 ( NET) الطبيعية  البيئة تدريس •

 ( DTT) المنفصل التجريبي التدريب  •

 .  الوظيفي السلوك  تقييم  •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   تشتمل علي ( خطوات صغيرة ) خدمة 

 

 . الطفل  برنامج وتقديم وتطوير بتقييم  يقوم  (BCBA)  عالية خبرة  ذي  ABA سلوك   محلل /  استشاري  •

 . للبرنامج اليومي  التنفيذ عن المسؤولون  هم األقل على RBT’S   2 عدد •

  لتحديد  (AFLS و R-ABBLS و Mapp-VB مثل  أدوات  باستخدام ) المستمرة  والتقييمات األساسي  التقييم  •
 . المطرد  التقدم ولضمان الطفل لدى  والضعف القوة نقاط 

    1 إىل 1  مكثف عالج •
ة خطوات(   التضمي    مركز  ف  و  جيمس بمدرسة(  صغي   .  بول مير

 .الطبيعية البيئة إىل المركز  من المهارات   ونقل االتساق  لضمان  ،  ABA تقنيات  عىل األمور  أولياء تدريب  •

  لتطوير ABA برنامج ضمن توصياته تنفيذ  سيتم  (OT)  مهني عالج أخصائي  مع أسبوعية نصف جلسات  •
 . شمواًل  أكثر منهج

   EYFS منهج تقديم  •
يطان  وبول جيمس مدرسة تضمي    دعم  فريق من بدعم الير   األهداف  تحقيق لضمان  مير

 .األكاديمية



 

 

 

 :   ـتقوم ب سوف (  خطوات صغيرة) وحدة إدراج 

 . رعاية سالمة الطالب ورفاههم ، نحن ندرك مدى ضعفهم• 

 . الكاملةالسعي إلى تحدي وتلبية احتياجات جميع الطالب ، لتحقيق إمكاناتهم • 

 .الحفاظ على مستوى عال من التعليم مع منهج واسع ومتوازن• 

التواصل بلمحات عامة حول المناهج الدراسية وتوفير االستراتيجيات وورش العمل لآلباء واألمهات لدعم األطفال في • 
 . المنزل وضمان استمرارية مشاركة االباء في اللبرنامج كذلك  

 . لجهد  المبذول من الطالب في كتيبنا اليومي وكذلك التقارير األكاديمية السنويةرصد واإلبالغ عن التقدم وا• 

 .لمناقشة التقدم والجهد" مشاركة الوالدين"ترتيب اجتماعات • 

 . االتصال بالوالدين في حال  كانت هناك اي  مخاوف• 

خالل بوابات التواصل الخاصة بـ  تقديم معلومات إلى أولياء األمور حول سياسات المدرسة وأخبارها وأنشطتها من• 
، بما في ذلك النشرات اإلخبارية العادية واأليام المفتوحة والفعاليات  (خطوات صغيرة ) جيمس متروبول  وموقع  

 . المدرسية السنوية وفرص المشاركة في الحياة المدرسية

 . ساعة خالل أسبوع العمل 24الرد على االستفسارات في غضون • 

 

 : 16فوق سن ما 

مدرس واستناًدا إلى تقييم الطالب . قدرة الطالب واحتياجاته SEND، ستحدد تقييمات  16بالنسبة إلى مرحلة ما بعد 
توصيات حول خيارات المواد المختصرة  سوف تتم مناقشة التضمين ورئيس قسم المادة ومعلم التضمين المدرج و

 . ة في دعم تقدم الطالبوخيارات المناهج البديلة وسيتم تطوير خطة فردية للمساعد

 .  وفريق القيادة لتنفيذها مدرسة جيمس متروبول تمت مناقشة هذه السياسة والموافقة عليها من قبل فريق عمل 

 

 

 

 


