
ملخص إرشادات التعليم الخاص للتعليم وجًها لوجه:  

 2021ربيع عام 
 
 
الغرض من هذا المرجع هو عرض اإلرشادات والتوصيات للمدارس والعائالت بشأن تقديم خدمات التعليم الخاص وجًها لوجه  

شادات وتُتبع  وثيقة باستعراض اإلرلعاًما. تبدأ هذه ا 21عبر كافة المراحل التعليمية بدًءا من مرحلة ما قبل المدرسة حتى عمر 

 ضعة روابط مرجعية للمصادر ذات الصلة. بقائمة اختيار التخطيط وتنتهي بب 

 

ملخص اإلرشادات بشأن تقديم الخدمات للطالب ذوي االحتياجات الخاصة من خالل  

 وحدات تعليمية 
تقديم الخدمات للطالب ذوي االحتياجات   األسئلة واألجوبة:هذا القسم ُمخصَّص لتقديم ملخَّص التذكيرات الرئيسية من 

لقاء األفراد بموجب متطلبات قانون تعليم ذوي   مساعدة المناطق التعليمية في من أجل 19-ة جائحة  كوفيدالخاصة أثناء فتر

  ( للحصول على تعليم عام مجانيIndividuals with Disabilities Education Act, IDEAاالحتياجات الخاصة )

( من خالل الوحدات التعليمية. تِرد مراجع األسئلة  Free Appropriate Public Education, FAPEمناسب )

 واألجوبة المباشرة الواردة بين قوسين بعد كل عنصر.
 

  التقييمات واألهلية 
ص من  يم الخالعلى المناطق التعليمية أن تضمن عملية مستمرة للموظفين أو الوالدين لبدء اإلحالة إلى تقييم التع •

 (5-خالل الوحدات التعليمية حينما تساورهم مخاوف بشأن الطالب )أي إيجاد الطفل ذي االحتياجات الخاصة(. )هـ

(، وإكمال التقييمات وبرامج FAPEتستمر المناطق التعليمية في تحمل مسؤولية تقديم تعليم عام مجاني مناسب ) •

  (6-لجزء ب بحلول عامهم الثالث. )هـج إلى ا (، ونقل الطالب من الجزءIEPالتعليم الفردي )
للقرارات التي تستدعي موافقة كتابية من أحد الوالدين )مثل الموافقة على التقييم المبدئي(، تعد الموافقة الُمقدَّمة عبر   •

المعلومات  ةالبريد اإللكتروني أو باستخدام الوسائل الكتابية األخرى موافقةً كتابيةً شريطة إطالع الوالدين على كاف

  ( 3-فقة عليه واستيعابهم لها. )هـذات الصلة بالنشاط المطلوب الموا
في حالة ما إذا كانت مشاركة الطالب إما عن طريق التعليم عن بُعد أو التعليم المختلط في وقت إجراء التقييم  •

ودة اعتماًدا أكبر، ال سيما إذا جالمبدئي أو إعادة التقييم، قد يحتاج فريق التقييم إلى االعتماد على البيانات المو

دة كانت االحتي اطات الصحية واحتياطات السالمة تحد من قدرة المنطقة التعليمية على إدارة التقييمات الُموحَّ

  (5-وجًها لوجه. )هـ
ة ثيوًما، في حال ما إذا كانت  35قد توافق كل من المنطقة التعليمية والوالدين على التمديد لفترة زمنية قدرها  • مَّ

ينبغي توثيق التمديد، ويتضمن التاريخ المتوقع الستكمال التقييم وسبب  1ل التقييم. حاجة لوقت إضافي الستكما

غ، واألخذ في االعتبار أنَّ تأخر   ِ التأخير. ينبغي توخي الحذر رغم ذلك، لضمان عدم تمديد الجداول الزمنية بال ُمسو 

 ( 1-الطالب. )هـقد يكون له تأثير سلبي على   --الخدمات 
 
 

الجدول الزمني البالغ  1

د تعتبر الزمةقالتي 

يوًما دراسيًا الستكمال التقييم عقب استالم موافقة الوالدين، إال أنَّه ال يمكن    35وتجدر اإلشارة إلى أنَّه بينما يمكن تمديد 

  التعليم الفردي. تقييم وجدول السنة الواحدة الستكمال برنامجعادة ال تمديد الجدول الزمني البالغ ثالث سنوات الستكمال إ
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لمزيد من اإلرشادات بشأن استكمال التقييمات المبدئية وإعادة التقييمات واالنتقاالت من الجزء ج إلى ب أثناء جائحة  •

رتها جمعية والية واشنطن لألخصائيين    جائحة كوفيد أثناءإرشادات التقييم  إلى  كذلك الرجوع يرجى كوفيد،  التي طوَّ

 ( 4-(. )هـWSASPالنفسيين في المدارس )
 

  تطوير برنامج التعليم الفردي وتنفيذه 
( للطالب ذوي االحتياجات الخاصة، وحيث إنَّ  FAPEجاني مناسب )يم عام مال يوجد استثناء لشرط تقديم تعل •

م خدمات التعليم العام للطالب من غير ذوي االحتياجات الخاصة؛ فيجب عليها كذلك تقديم  المنطقة التعليمية تُقد ِ

 ( 1-اجات الخاصة. )بإمكانية الحصول على تعليم عام مجاني للطالب من ذوي االحتي
أثناء الجائحة من خالل الوحدات   2( إلى أقصى قدر ممكنIEPي )رنامج التعليم الفردخدمات ب ينبغي تقديم •

التعليمية، وتتضمن وسائل التوصيل االفتراضية أو المختلطة عند الحاجة وذلك لالمتثال إلرشادات الصحة  

  ( 1-محلية. )أوالسالمة اإلقليمية وال
o  برنامج التعليم الفردي ليص خدماتال يتعيَّن تق (IEP  للطالب في برامج التعليم الفردي السنوية )

(IEPsإال في )  حاالت محدودة )على سبيل المثال: عقب تقييم يبرز أن الخدمات لم تعد مطلوبة، تحديد

( إلى  1:1ر لكن أكثر تركيًزا )كما في ( الحاجة لتقديم تعليمات أقصIEPفريق برنامج التعليم الفردي )

 ( 2-ره(. )دآخ
o  برنامج  يتعيَّن على فريق برنامج التعليم الفردي توثيق األساس التخاذ القرارات لتحسين أي خدمات بشأن

  (2-(، كما هو الحال في قسم المستويات الحالي أو في إخطار كتابي مسبق. )دIEPالتعليم الفردي )
o   إخطار كتابي مسبق ) ول إليها فيين عدم الوصخدمات ُمنقَّحة يختار الوالديتعيَّن توثيق أيPrior 

Written Notice, PWN  ال يتعيَّن الخلط بين اختيار الوالدين للوصول إلى بعض الخدمات دون .)

  (2-وإلغاء الوالدين الموافقة على الخدمات. )د -والتي يكون الطالب مؤهاًل لها-غيرها 
صحة  جًها لوجه والمختلطة وعن بُعد( بالتماشي مع إرشادات اللتعليمية )وبينما تُنف ِذ المنطقة التعليمية الوحدات ا •

( )متضمنة  IEPوالسالمة، فإنَّه في حال سيتم تقديم خدمات الطالب كما هو موضح في برنامج التعليم الفردي )

ة حاجة للتعديل   (1-(. )دIEPعلى برنامج التعليم الفردي )مقدار الوقت والموقع(، لن يكون ثمَّ
 

  ت ديم الخدماقت
ة  • لن تُحَرم المناطق التعليمية من تقديم الخدمات التعليمية وجًها لوجه للطالب ذوي االحتياجات الخاصة ما لم يكن ثمَّ

قرار بالبقاء في المنزل بقرار محلي أو من الدولة، حتى في حال قررت المنطقة التعليمية بأنَّها لن تقدم سوى التعليم  

خضع المناطق التعليمية للتذكير لإلشارة إلى اإلرشادات الحالية لتقديم التعليم  ث تعموماً. حي عن بُعد لمجموع طالبها

 ( 3-وجًها لوجه من وزارة الصحة بوالية واشنطن. )أ

ليست هناك أي وسيلة لتقديم الخدمات. ينبغي على المناطق التعليمية أن تحدد سبل تقديم الخدمات لطالبها وإضفاء   •

 ( 2-وفقًا الحتياجات الطالب الفردية وذلك بالتعاون مع العائالت. )أات ى هذه الخدمالطابع الفردي عل

تحدد المقاطعات للمدرسة على المستوى المحلي الدرجة التي ستتاح وفقًا لها الخدمات وجًها لوجه أو عبر  •

التعليم ون ب الذي يتلقاإلنترنت أو عن بُعد، واألخذ في االعتبار متطلبات الصحة والسالمة والمساواة بين الطال

 ( 1-الخاص وتحقيق أقصى قدر من الشمول للجميع. )أ
   
 

ديد  بتح( IDEA(، يقوم قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )D)  1401(9) § (U.S.C) رنيا الجنوبيةلجامعة كاليفووفقًا   20 30 2

 (."IEP( كخدمات "تقدم بما يتوافق مع برنامج التعليم الفردي )FAPEالتعليم الخاص المجاني المناسب )
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تخضع  لنموذج/ نماذج خدمة التعليم العام التي -ليم الخاص يوصى بأن توائم المناطق التعليمية تقديم خدمات التع •

م على نحو خاص والوصول إلى بيئات التعليم  مع القرارات الفردية المتخذة لم -للتنفيذ خاطبة هذا التوجيه الُمصمَّ

 ( 1-العام وتوجيهاته )أ
 

  قل تقييًدا الشمول للجميع والبيئة األ 
التعليم العام، ال سيما   في بيئة -كما يلزم-الخاصة وقتًا أطول  يتعيَّن أن يمضي الطالب ذوي االحتياجات •

متطلبات الصحة والسالمة األخرى. ينبغي تكييف التوجيهات للوفاء بالنظر إلى قيود التباعد البدني و 

 ( 1-ة للمنطقة التعليمية. )أباحتياجات الطالب بداًل من االحتياجات أو القدرات الحالي
 

  التعليم وجًها لوجه  دعم الطالب للعودة إلى
تي تفي باحتياجات طالبها وبيئة  ينبغي أن تعزز المدارس واألنظمة الخبرة السلوكية لموظفيها لدعم التدخالت ال •

( 2-الوحدات التعليمية. )أ  الفورية لطالبهم األكثر تأثًرا وذلك من خاللالتعلم الجديدة وإيالء األولوية لالحتياجات 
ئالت والموظفين للتعرف على الطالب الذين قد يحتاجون  للتشجيع على العمل مع العاتخضع المناطق التعليمية 

ية ودعمهم من أجل دعم عودة التعليم وجًها لوجه والتوقعات لبيئة تعلم جديدة )على سبيل تدخالت سلوكية إضاف

ي عن  ( والتغاضpersonal protective equipment, PPEخصية )المثال: ارتداء معدات للحماية الش

  لمتواصل(. ييرات في الجدول الزمني واالنتقال إلى موقع المدرسة الفعلي وزيادة االنخراط واالهتمام االتغ
وقد يحتاج بعض الطالب لتوصيات إضافية تضاف إلى برنامج التعليم الفردي الخاص بهم لدعم االنتقال إلى التعليم   •

حية الوصول ألماكن االعتبار كذلك الحاجة إلى توفير صال( على المناطق التعليمية األخذ في 1-وجًها لوجه. )أ

و آمنة الرتداء قناع الوجه وزيادة التواصل بين المدرسة  رغة هادئة أالمراعاة العامة )مثال الوصول إلى مساحة فا

وجًها   والمنزل وفترات الراحة/أو المهام القصيرة( وذلك لدعمهم بينما يتأقلمون ويتكيفون مع التوقعات ليوم دراسي

ة حاجة إلضافة هذه التأييدات العامة والمؤقتة في برنامج التعليم الفرد لم يحدد  ( ما IEPي )لوجه. ولن تكون ثمَّ

( أن هناك حاجة لهم على نحو متواصل كجزء من إتاحة تعليم عام مجاني مناسب IEPفريق برنامج التعليم الفردي )

(FAPE .للطالب )  
، فإنَّ مكتب المشرف على  19-أثناء جائحة كوفيدوالخدمات التعليمية المتاحة في حال لم يصل الطالب للفرص  •

بتوثيق المنطقة التعليمية لالتصاالت المتعددة مع العائالت ومحاولة التصدي لعوائق   وصي( يOSPIالتعليم العام )

ت وعرض تقديم الخدمات ( يتعيَّن على المناطق التعليمية االستمرار في محاولة إعادة دمج العائال1-الوصول. )أ

 المرنة والدعم ألقصى قدر ممكن.
للعودة إلى التعلم وجًها لوجه. لذا يكون على المناطق التعليمية ا افيً وقد يحتاج بعض الطالب والعائالت دعًما إض •

دعم العائالت في فهم االحتياطات الصحية واحتياطات السالمة المتبعة والموارد المتاحة وكيفية الوصول إليها  

 ارس.واألخذ في االعتبار حاجة الوالدين للتدريب والتعليم لمساعدتهم على دعم عودة طالبهم إلى المد
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  القائمة المرجعية للتخطيط للعودة إلى التعليم وجًها لوجه 
هذه القائمة المرجعية للتخطيط ُمعدَّة لدعم المناطق التعليمية لتقديم خدمات التعليم الخاص عند االنتقال لتنفيذ التعليم وجًها  

 لوجه. 
 

 االتصاالت
 

طاق المنطقة التعليمية المعنية بشأن السالمة والخدمات وإرسالها. صياغة  صاالت على نصياغة االت 

اإلخطارات الكتابية وإرسالها لعائالت كافة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة الذين يغيرون النماذج التعليمية  

 -)وجًها لوجه، المختلط، عن بُعد( إما لإلحاطة علًما بشأن أي توصيل 

النطاق الشامل للنظام أو جدولة التغييرات المؤثرة على كافة الطالب. وينبغي أن يحيل هذا اإلخطار  على 

  اذج التعليمية. الكتابي الوالدين إلى الخدمات الُموثَّقة في برنامج التعليم الفردي للطالب من خالل النم

 التقييم وإجراءات األهلية 
 

 قة اكتمال التقييمات في الجداول الزمنية المطلوبة وتوقيت اكتمالها. لتحديد طري التنسيق مع الفرق والعائالت

 مراجعة الوضع الحالي لإلحاالت لتقييمات التعليم الخاص؛  •
 مراجعة الوضع الحالي للتقييمات المبدئية الجارية؛  •
 مراجعة الوضع الحالي إلعادة التقييمات الجارية، •
 ت لما سيحل في األشهر القليلة القادمة. عادة التقييماالتخطيط المستقبلي إل •

 
 التعاون مع الوكالة المحلية للجهة القائمة على التدخل المبكر  
(early intervention provider agency, EIPAوالعائالت من أجل ) 

وتنفيذه تعليم الفردي ضمان االنتقال حسب الوقت المالئم وتحديد األهلية وتطوير برنامج ال  
 للطالب المنتقلين من الجزء ج إلى الجزء ب. 

 
ة حاجة لوقت إضافي الستكمال التقييم، يلزم التنسيق مع العائلة لتوثيق التمديد للجدول    وفي حال ما إذا كانت ثمَّ

  يوًما. 35الزمني البالغ 

 ( IEPإجراءات برنامج التعليم الفردي )
 

 استعراض جداول الصفوف وجداول تقديم الخدمة لكافة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.   
 

 (، وتتضمن الطالب الذين IEPsالتخطيط لتقديم الخدمات بما يتماشى مع برامج التعليم الفردي ) 
(،  IEPج التعليم الفردي )الت على برنام( أو لتعديIEPيحتاجون إما الجتماعات برنامج التعليم الفردي ) 

 Leastمصدر دراسات الحالة للبيئة األقل تقييًدا )وتتضمن االعتبارات المتعلقة بوسائل النقل. الرجوع إلى 
ment, LRERestrictive Environ)  لمزيد من المعلومات واألمثلة.ل 

 
 التنسيق مع العائالت لتحديد الجداول الزمنية والخدمات واالجتماعات، وما إلى ذلك.  

 
 ( لضمان وصول  Behavior Intervention Plans, BIPاستعراض خطط التدخل في السلوك الفردي ) 

ية الخاصة بهم وأن تتجاوب تلك التدخالت السلوكية مع بيئة التعلم وتوقعات المدرسة  ت السلوكتدخالإلى الالطالب
 وحاجة الطالب الناشئة. 

 
كتها بما يتفق مع برنامج التعليم تحديث األنظمة لجمع بيانات مراقبة التطور للطالب وذويهم وإدماجها ومشار 

 (. IEPالفردي )
 

عاًما، وتتضمن خطط المدرسة الثانوية وما بعدها   21الء األولوية لطالب السنة النهائية والطالب البالغين إي 
(High School and Beyond Plans, HSBPs ،ومسارات التخرج والصالت المشتركة بين الوكاالت )

 . وما إلى ذلك
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  تعلم نظم اإلدارة 
 ( للمنطقة التعليمية وتحديثه LMSارة التعلم )تعراض نظام إد االستمرار في اس 
  لضمان الوفاء بمتطلبات الوصول للطالب والعائالت من خالل الوحدات التدريسية.  
  استعراض اإلجراءات وتحديثها للفحص المنتظم 
ان وصول الطالب إليها كما هو وارد في  بة للطالب وضمللترتيبات التيسيرية والتعديالت الفردية المطلو 

  (. IEPبرنامج التعليم الفردي )
 التوظيف والجدولة 

 
 إعادة تشكيل الجداول الزمنية للموظفين لالنتقال إلى تقديم الخدمة وجًها لوجه والشاملة  

  
 ت التخصص. من خالل مجاال توفير الوقت لتعاون الموظفين والتخطيط 

 
 مشاركة الطالب والتعلم االجتماعي والعاطفي 

 
استعراض أنظمة الفحص الشامل لضمان شمولها وتجاوبها مع احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة المنتقلين إلى   

 التعليم وجًها لوجه. 
 

 والتدخل فيها على مستوىركة وتحليلها تطوير أنظمة المنطقة التعليمية والمبنى لجمع بيانات المشا
 الطالب والمبنى، من بينها إجراءات الدعم الفردي للطالب والعائالت باالشتراك من خالل الوحدات 

 التعليمية.
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 المصادر ذات الصلة 
 

  إرشادات التعليم الخاص الفيدرالية 
o  تنفيذ الجزء ب من أحكام قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة للخدمات في بيئة فيروس

 ( 2020،  سبتمبر 28) وثيقة األسئلة واإلجابات يةالحال 19-كوفيد
 

  الخاص( إلرشادات التعليم OSPIمكتب المشرف على التعليم العام )
o  التعليم الخاص  تخطيط دليل و : إرشادات التعليم الخاص2020إعادة فتح مدارس واشنطن

  العائالتالموجز والخاص بو المرفق
  )من هناة لغات )متاح بعد

o في    19-ائحة كوفيدج األسئلة واإلجابات: تقديم الخدمات إلى الطالب ذوي االحتياجات الخاصة أثناء

 2020خريف عام 
o إرشادات استئناف التعليم الخاص: دراسات الحالة على البيئة األقل تقييًدا (LRE) 

 

  اإلرشادات األخرى للوالية 
o  لخريف عام   12إلى الصف  إرشادات المدارس من مرحلة رياض األطفال  وزارة الصحة لوالية واشنطن

2020-2021 
o  من مرحلة رياض  بين الطالب شجرة القرارات لتقديم التعليم وجًها لوجه  وزارة الصحة لوالية واشنطن

 في المدارس العامة والخاصة أثناء جائحة 12األطفال إلى الصف 
 19-كوفيد

 
  در إضافية مصا

o ذوي اإلعاقة )بتنسيق   مصادر عبر اإلنترنت )ومن خارج إطار اإلنترنت( لدعم التعليم المستمر للطالب

XLSX) 
o بتنسيق  صةحتياجات الخافرص التطوير المهني لدعم الطالب ذوي اال(XLSX ) 
o  :والجزء الثاني  ,ألولالجزء اسلسلة تدريب الوالدين، دعم السلوك اإليجابي من خالل البيئات  

 الجزء الثالث 
o  لة للتعليم الخاص للعام الدراسي   2021-2020حلقات دراسية عبر اإلنترنت ُمسجَّ
o 8 يفضل نصائح لسهولة الوصول لمحتوى المنهج(  فتحه من متصفحChrome) 
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