
 الدعم التعليمي الخاص 

 كحيتاج بعض األطفال إىل دعم خاص يف ادلدرسة, على سبيل ادلثال يف لغتهم أو يف التعّلم أو يف السلو 
 االجتماعي.

لدى مديرية الرتبية  طلبتقدمي بقوم الوالدان أو ادلدرسة ذا احتاج الطفل إىل دعم خاص يف ادلدرسة, يإ
 احتياجات الدعم التعليمي اخلاص. والتعليم. وىذا يسمى: طلب فحص

باء أو ادلعاجلني. تتحقق طتابة تقرير عن الطفل. وديكن للوالدين إحضار رسائل من األكب ةمث تقوم ادلدرس
رية الرتبية يمديرية الرتبية فيما إذا كانت مربرات االحتياجات اخلاصة لدعم التعليم كافية. وديكن دلد

 ادلوافقة على الطلب أو رفضو.

حال وافقت مديرية الرتبية والتعليم على الطلب, يتم تكليف مّدرس من مدرسة أخرى بكتابة تقرير يف 
  ل مع الوالدين.صعن الطفل . وىو بدوره يتوا

تاج إىل حيادلعّلم أو ادلعّلمة من ادلدرسة األخرى يراقب الطفل وخيتربه. حيث يتم حتديد ما إذا كان الطفل 
 ىل الفحص.إوم وزارة الصحة بدعوة الطفل األحيان تق دعم تعليمي خاص. ويف بعض

خيتاران لطفلهما مدرسة  م, وتتم مناقشة النتائج مع الوالدين, الذينييقوم ادلعّلم أو ادلعّلمة بكتابة تقي
 عامة ذات تعليم مشرتك أو مدرسة لذوي االحتياجات اخلاصة.

تاجون إىل دعم خاص واألطفال الذين حيين التعليم ادلشرتك يعمل األطفال الذيف ادلدرسة العامة ذات 
 ليس لديهم احتياجات خاصة معاً يف فصل واحد.

أما يف مدرسة ذوي االحتياجات اخلاصة يتم تدريس األطفال الذين حيتاجون إىل دعم تعليمي خاص 
 فقط.

 

 

 



 التعّلم المشترك:

يتم تدريس األطفال الذين ليس لديهم احتياجات  مدرستنا االبتدائية ىي مدرسة التعّلم ادلشرتك. حيث
و التطور االجتماعي دة يف جماالت التعّلم أو اللغة أم خاصة واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة احملددع

 يف مدرستنا. والعاطفي معاً 

لتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة, والذي يعمل يف بضع  لذلك يتم دعم كل فصل من قبل مدرس 
 مي االستشارة خارج احلصة الدرسية.درسية ضمن فريق ويكون متوفر لتقدالساعات ال

فحسب, بل يدعمون دة كما ال يدعم معلمو الرتبية اخلاصة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة احملدّ 
األطفال الذين لديهم حاجة إىل دعم خاص. فمن خالل الدعم ادلبكر ينبغي تقليل احلاجة إىل  أيضاً 

 الدعم قدر اإلمكان.

وبالنسبة جلميع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة والذين حيتاجون إىل دعم خاص يتم وضع خطة دعم 
ضمني اآلباء واألطفال يف ىذا يف فريق, ومن خالل ىذه اخلطة يتم ختطيط وتوثيق تدابري الدعم. ويتم ت

 التخطيط.

 


