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ملخص إعادة فتح مدارس  
واشنطن 2020: إرشادات تعليم ذوي ا��حتياجات 

الخاصة 
ستساعد أسر الطالب ذوي اإلعاقة في معر   : إرشادات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة2020إعادة فتح مدارس واشنطن ھذا ملخص 

دة فتح المدارس، كما ستساعد األسر أیًضا في اتخاذ القرارات الخاصة بالطالب. تضم المعلومات إستراتیحیافة ما ینبغي توقعھ عند إعا
 ت التعلیم عبر اإلنترنت، والتعلیم وجًھا لوجھ، ومزیًجا من االثنین.

 

 

 

 

 2020التخطیط لتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة من أجل إعادة فتح مدارس واشنطن 
 المفاھیم للنظر فیھا جدولة 

ُوضعت ھذه اإلرشادات لمساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابھا وتوفیر خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة. ویمكن تقدیم ھذه الخ 
 دمات عبر اإلنترنت، أو وجًھا لوجھ، أو عن طریق مزیج منھما.  

 دلیل التخطیط لتعلیم ذوي االحتیاجات  الخاصة من أجل  إعادة فتح مدارس واشنطن  2020
یحتوي ھذا النموذج على أسئلة إرشادیة عن مشاركة األسرة، والمساعدة اللغویة، والتكنولوجیا. ویحتوي أیًضا على أسئلة ع  •

 ن دعم الطالب والعاملین في المدرسة.  

 لمستوى النجاح المحقق. یضم النموذج أیًضا مساحة لتخطیط التدخالت، واألطر الزمنیة، وطریقة قیاس فریق العمل  •

 19الحاجة إلى خدمات التعافي نتیجة إغالق المدارس بسبب جائحة كوفید  
ستتوفر خدمات إضافیة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة بمجرد إعادة فتح المدارس، وھذه الخدمات اإلضافیة ال یحتاج إل  •

 یھا جمیع الطالب. 

 . 2020ب تغیبھم عن المدرسة وعدم تلقیھم للخدمات في ربیع عام یجب على فریق العمل تحدید احتیاجات الطالب بسب  •

 یمكن تقدیم خدمات التعافي بعد ساعات الدوام المدرسي أو خالل الیوم الدراسي.  •

 اعتبارات التوظیف 
سرة. تدریب جمیع العاملین على كیفیة دعم الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة. تدریب العاملین على استخدام التكنولوجیا المی  •

.  

 تدریب جمیع العاملین على كیفیة طلب المترجمین الفوریین والعمل معھم.  •

التأكد من معرفة جمیع العاملین لكیفیة طلب وسائل دعم الصحة النفسیة للطالب والعاملین. وضع خطط احتیاطیة لدعم الطال  •
 ب عندما یكون المعلم مریًضا. 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/Reopening-WA-Schools-2020-SpEd-Guidance.pdf
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 مدارسممارسات االحتواء عبر سلسلة نماذج إعادة فتح ال
 مشاركات األسر والتواصل معھم 

 ینبغي أن تعمل المدارس مع األسر لدعم احتیاجات الطالب في المنزل وفي أرجاء المدرسة.  •

الحرص على أن یعرف جمیع العاملین كیف تؤثر العنصریة، والتمییز ضد المعاقین، والصدمات النفسیة في الطالب ذوي ا  •
 الحتیاجات الخاصة وأسرھم. 

تتواصل المدارس بالطرق التي تتناسب مع األسر بشكل أفضل، وینبغي أن یكون التواصل باللغة التي یتحدثون بھا  ینبغي أن  •
 في المنزل. 

ینبغي أن تواصل المدارس محاوالتھا التي تصل إلى جمیع األسر.    •

  .ینبغي على األسر التي تراودھا بعض المخاوف أن تتواصل مع المدرسة و /أو المنطقة التعلیمیة •
 

 

 

 مشاركة الطالب ووسائل دعمھ اجتماعیًا وعاطفیًا وسلوكیًا 
 یجب على المدارس أن تساعد جمیع الطالب على تلبیة احتیاجاتھم االجتماعیة والعاطفیة والسلوكیة.  •

 الحرص على أن یعرف جمیع العاملین كیفیة مساعدة الطالب بطریقة تحترم ثقافاتھم المختلفة.  •

 عاملین كیفیة مساعدة الطالب الذین یعانون من صدمات نفسیة. الحرص على أن یعرف جمیع ال •

 طرق التدریس والتصمیم الشامل للتعلیم المستمر 
 ینبغي أن یتعاون جمیع العاملین مع معلمي التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة لمساعدة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة.  •

یحتاج جمیع الطالب واألسر إلى الوصول إلى مواد الدروس والجداول عبر اإلنترنت، ویجب أن تتسم جداول التعلیم عبر ا •
 إلنترنت بالمرونة.  

 .یجب أن یتلقى الطالب الترتیبات التیسیریة ووسائل الدعم عبر اإلنترنت ووجًھا لوجھ •

 إعادة فتح المدارسخدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة خالل فترة 
 التقییمات واألھلیة 

 یجب على فریق العمل أن یرصد التقدم الذي یحرزه جمیع الطالب من أجل دعم الحیاة األكادیمیة وسلوكیات الطالب.  •

یجب على المناطق التعلیمیة أن تعثر على الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة وتقدم لھم الدعم، ویطلق على ھذا اإلجراء اسم   •
 ". child findعلى األطفال "  العثور

یجب على فریق العمل أن یتحدث مع األسر عن احتیاجات الطالب في المدرسة وفي المنزل، كما یجب علیھ أیًضا مناقشة ا  •
 . 2020حتیاجاتھم الناشئة عن إغالق المدارس طوال فترة ربیع 

أو عبر اإلنترنت، وینبغي إجراء التقییمات المتأخ قد تتضمن بیانات التقییم المالحظات واالختبارات التي تُجرى وجًھا لوجھ •
 رة في أقرب وقت ممكن. 
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 )Individualized Education Program, IEP) تطویر برنامج التعلیم الفردي
 یجب أن یتلقى الطالب خدمات برنامج التعلیم الفردي، وقد یحدث ھذا عبر اإلنترنت، أو وجًھا لوجھ، أو في الحالتین.  •

o من الطالب التعلم عبر اإلنترنت أو عن طریق مزیج من التعلیم عبر اإلنترنت والتعلیم وجًھا لوجھ  یستطیع العدید
 . 

o یحتاج بعض الطالب إلى التدریس وجًھا لوجھ لكي یتعلموا جیًدا، لذا یجب أن تسرع المدارس بتوفیر ھذه الخدما
 ت وجًھا لوجھ عندما یصبح فعل ذلك آمنًا.

إذا تعین تقسیم الطالب إلى مجموعات من أجل الحفاظ على سالمتھم، فیجب على المدارس أن تحرص على عدم عزل الطل  •
 اب ذوي االحتیاجات الخاصة بشكل أكبر. یجب اتخاذ قرارات تحدید المستوى بشكل فردي بناًء على احتیاجات كل طالب.  

 رة، أو لصف بأكملھ. یمكن تقدیم الخدمات بشكل منفرد، أو في مجموعات صغی  •

o  ) التعلیم المصمم خصوًصاSpecially Designed Instruction, SDI ھو تغییر عملیة التدریس لمساع (
 دة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة على التعلم. 

o تساعد الخدمات ذات الصلة الطالب  على االستفادة من تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، وقد تتضمن وسائل  الدع
 .م اللغة، والحركة، ووسائل النقل، وغیرھا

o  تساعد المساعدات والخدمات التكمیلیة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في مؤسسات التعلیم العام، وقد یشمل ھذ
 ا الدعم من معلم مساعد، أو الدعم المنفرد، أو الدعم في مجموعات. 

على طاقم تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة تصمیم   یستطیع جمیع العاملین مساعدة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، ویجب  •
 عملیة التدریس ومراقبة تقدم الطالب. 

تستطیع األسر مساعدة الطالب على التعلم في المنزل وعبر اإلنترنت، ویجب على المدارس أن تدرب األسر وتساعدھم إذا   •
 لزم األمر. 

 

 )Assistive Technology, ATوسائل الدعم التكنولوجیة والتقنیات المساعدة (
 یمكن للتكنولوجیا أن تساعد الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في التعلم عبر اإلنترنت، أو وجًھا لوجھ، أو كلیھما. •

یجب أن توفر المدارس التكنولوجیا في برنامج التعلیم الفردي للطالب لمساعدتھ على التعلم. یجب على المدارس أن تنظر   •
 اإلضافیة في تعلیم الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة.  فیما یمكن أن تساعد بھ التقنیات

 یجب على المدارس أیًضا أن تساعد األسر في تعلم كیفیة استخدام التكنولوجیا عند تعلم الطالب عبر اإلنترنت.   •

الحرص على تدریب جمیع العاملین على استخدام التكنولوجیا لمساعدة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة على التعلم والشع •
 .ور باالندماج

 
 إستراتیجیات خاصة لدعم االحتیاجات الفردیة للطالب 

 قد یواجھ الطالب بعض الصعوبات عند إعادة فتح المدارس.  •
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o  قد یحتاجون إلى المساعدة في التعرف على اإلجراءات الروتینیة الجدیدة التي سیشھدونھا في المدرسة، أو عبر ال
 إنترنت، أو كلیھما. 

o  الطالب على استخدام الجداول والتقنیات للشعور باالستقاللیة. یجب أن یتدرب 

 یجب على المدارس أن تقدم وسائل الدعم السلوكي حتى یتمكن جمیع الطالب من التعلم بشكل جید.  •

o  .یجب أن یركز العاملون على وسائل دعم السلوك اإلیجابي وأن یتجنبوا فرض العقاب 

o  ذوي االحتیاجات العاطفیة.  یمكن لوسائل الدعم ھذه أن تساعد الطالب 

بالنسبة إلى الطالب ذوي االحتیاجات الفردیة، یجب على األخصائیین العمل مع المعلمین واألسر على توفیر الدعم داخل الم •
 .درسة، أو عبر اإلنترنت، أو كلیھما

 
 رصد التقدم المحرز وإعداد التقاریر 

 دف من أھداف برنامج التعلیم الفردي.  یجب على المدارس أن توثق تقدم الطالب نحو تحقیق كل ھ •

 ینبغي أن تشیر تقاریر التقدم إلى ما إذا كانت الخدمة مقدمة عبر اإلنترنت أو وجًھا لوجھ.  •

 یجب أن تستلم األسر تقاریر التقدم كما ھو مقرر في برنامج التعلیم الفردي.  •

 الطالب. یمكن مطالبة األسر بمساعدة المدارس في رصد التقدم الذي یحرزه  •

 
 التعلیم المبكر 

الحرص على تدریب جمیع العاملین مع طالب مرحلة ما قبل المدرسة على مساعدة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة على   •
 التعلیم عبر اإلنترنت، أو وجًھا لوجھ، أو كلیھما. ویجب أن تكون األنشطة مرنة وقصیرة. 

 .یجب على فریق العمل أن یتواصل بشكل مستمر مع أسر األطفال ذوي  االحتیاجات الخاصة •

 یجب أن یعمل فریق العمل مع األسر لمساعدتھم في دعم األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في المنزل.  •

یجب على كل طفل یتلقى الخدمات بعمر العامین من ذوي االحتیاجات الخاصة أن یخضع للتقییم وأن یكون لھ برنامج تعلیم  •
 أعوام.  3فردي عند بلوغ 

 
 تخرج واالنتقال من المرحلة الثانویة ال

High School and Beyیجب أن یكون لكل طالب في المرحلة المتوسطة والثانویة خطة للمدرسة الثانویة وما بعدھا ( •
ond Plan, HSBPیجب أن تتوافق خطة المدرسة الثانویة وما بعدھا مع خدمات المرحلة االنتقالیة الخاصة ببرنامج ا .(

 لكل طالب من ذوي االحتیاجات الخاصة.  لتعلیم الفردي

یجب على فریق العمل أن یخطط لخدمات المرحلة االنتقالیة في المدرسة، أو عبر اإلنترنت، أو كلیھما، ویجب أن یشتمل ھذ  •
 ا على استكشاف المھن. 
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2لذین تخرجوا أو بلغوا قد یحتاج طالب المرحلة الثانویة إلى خدمات االنتقال من مرحلة التعافي. وقد یتضمن ھذا الطالب ا •
 . 2020عاًما في ربیع  1
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