
وضع األھداف التعلیمیة

لطفلك.أھدافاًلتضعالفرديالتعلیمبرنامجبفریقستلتقيالتالیة؟الخطوةفماھي)IEP(فرديتعلیملبرنامجمؤھلإذاًطفلك
فوق)فما14(العمروالطالبواآلباءالمدرسةوموظفيبالتعلیممختصینمنالفرديالتعلیمبرنامجفریقیتكون

وآخرین ممن لدیھم معرفة خاصة بطفلك.

ما ھو الھدف؟
لینجزه خالل العامبرنامج التعلیم الفردي على أنھ مناسٌب لطفٍل بعینھالھدف السنوي القابل للقیاس ھو بیان لما یتفق علیھ فریق
الھدف مكتوبفي األداء األكادیمي والوظیفي على حد سواء. وبما أنفي مجاٍل یحتاجھ الطفل. یمكن كتابة األھداف لقیاس التقدم
دوراً ھاماً جداًلتقریر ماھیة ھذه األھداف. أنت أیضاً كأب أو أم تلعبطبقاً لحاجات طفلك المحددة، یتمتع الفریق بمرونة كبیرة

في تكوین ھذه األھداف.

خطوات وضع األھداف

المحتوى: یتألف الھدف السنوي القابل للقیاس من:

و))،PLAAFPالوظیفيواألداءاألكادیمياإلنجازمنالحاليالمستوى.1
الھدف السنوي..2

من أن األھداف تستجیب للحاجاتإن مستوى اإلنجاز الحالي للطالب ھو العامل األساسي للتأكد
یخضعون للتقییمات البدیلة، یجب أناألكادیمیة والوظیفیة للطالب.   بالنسبة للطالب الذین

).STOs(المدىقصیرةأھدافاوقیاسنقاطعلىأیضاًالھدفیشتمل

تظھر المعلومات التالیة الخطوات في مجال الھدف التعلیمي.ماھي الخطوات الصغیرة التي تساعد الطالب على تحقیق الھدف.
)PLAAFP(الوظیفيواألداءاألكادیمياإلنجازمنالحالیةالمستویات

بشكلمحددةتكونأنویجبالتقییمبیاناتعلى)PLAAFP(الوظیفيواألداءاألكادیمياإلنجازمنالحالیةالمستویاتتعتمد
األسئلةعلىیجیبأن)PLAAFP(بمقدوریكونأنویجبوالوظیفي.األكادیميتقدمھعلىالطالبإعاقةتؤثركیفیوضح
التالیة:

ماذا یستطیع الطفل أن یفعل؟●
العامكیف تؤثر إعاقة الطفل على المشاركة والتقدم في المنھاج●

المدرسة)؟(المنھاج الرئیسي) (أو الفعالیات المالئمة لسن ما قبل

الطالب.تقدمقیاسیمكنبحیثللقیاسقابلةتكونأنیجببدایة،نقطةتكونأن)PLAAFP(لیتسنىلكي
القیاسنقاطأو)STOs(المدىقصیرةاألھداف
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أیضاًاستخدامھاویمكنالبدیلة.للتقییماتیخضعوناللذینللطالبفقطمطلوبةالقیاسنقاطأو)STOs(المدىقصیرةاألھداف
الضروریةھذه األھداف قصیرة المدى المھاراِت المحددَة والخطواتفي أي وقت یشعر فیھ الفریق أنھا مفیدة للطالب. تجزئ

لتحقیق الھدف السنوي.

األھداف قصیرة المدى ونقاط القیاس مفیدان ألنھما:

فترة معینة.یوصّفان ما المتوقع أن یتعلمھ الطالب في مجال معین وخالل●
یحددان حجم التقدم الذي یحرزه الطالب نحو تحقیق الھدف.●

ما لذي یجب أن یحتویھ برنامج التعلیم الفردي لطفلك؟

أھداف سنویة قابلة للقیاس●
ً أن تكون األھدافینشُد الفریق أن یتعلمھ الطالب أو أن یتحسن بھ.   یجباألھداف السنویة القابلة للقیاس تصف مھارًة أو سلوكا
بشكل معقول خالل اثني عشر شھراً.قابلة للقیاس وأن توّصف ما المتوقع أن یتعلمھ الطالب

أھداف ما بعد الثانوي قابلة للقیاس●
ً أھداف لما بعد الثانوي قابلة للقیاس. وغالباً ما ُتكتبیجب أن تتضمن برامج التعلیم الفردي االنتقالیة أیضا

بكلمات الطالب نفسھ.

األھداف التعلیمیة●
ھي جزءأو نقاط قیاس للطالب اللذین یخضعون للتقییمات البدیلة)إن كتابة أھداف سنویة قابلة للقیاس (وأھداف قصیرة المدى

توجھالسنویة بتلبیة حاجات طفل یلزمھ تعلیم خاص وخدمات متعلقة.رئیسي من عملیة برنامج التعلیم الفردي. ُتعنى األھداف
األھداف صوب:

من اإلنجازردم الھوة بین قدرة الطفل المبّینة والمستوى الحالي.1
األكادیمي والوظیفي.

مساعدة الطفل على زیادة القدرة..2

في برنامجتمثل كیفیة توجیھ الجھود لتلبیة حاجات الطفل المدرجةاألھداف السنویة (واألھداف القصیرة المدى أو نقاط القیاس)
عن إعاقة الطفل والتي تتداخل مع التعلم أو األداء التعلیمي.التعلیم الفردي.  وتركز على الحد من المشاكل الناجمة

أنواع األھداف التعلیمیة

تندرج معظم األھداف التعلیمیة في مجال أو أكثر مما یلي:

الریاضیات، العلومالدراسة األكادیمیة - القراءة، اللغة المكتوبة، التھجئة،●
وضع المیزانیاتاألكل بالمساعدة الذاتیة، اللبس، التسوق، السفر، السالمة،●
استخدام األزرار والسحاباتالمھارات الحركیة - ركوب الدراجة، القفز، الكتابة بالید،●
تجریب األشیاء الجدیدة، االبتسام، االستجابة للمضایقةالمھارات االجتماعیة والعاطفیة - المشاركة، التصادق،●
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المھاراتإتمام األعمال، استخدام األدوات، القیام بالتغییرات،المھارات المھنیة وما قبل المھنیة - إتباع التوجیھات،●
االجتماعیة المناسبة في مكان العمل

اتباع التعلیمات، السلوك الجید في غرفة الصف، التعاملالسلوكیات - التعامل مع العدائیة، التركیز على المھمة،●
الصحیح مع المشاعر

الشفھیة.الكالم والتواصل - تعلم لغة اإلشارة، نطق الكالم، والذاكرة●

إلى تعیینتفضي األھداف والخدمات المناسبة في برنامج التعلیم الفرديتستخدم بیانات التقییم لتحدید أوجھ الحاجة.  یجب أن
تقییداًیجب أن یطرح الفریق السؤال "ما ھو المكان األمثل واألقلمكاٍن مناسب. بعد كتابة األھداف وتقریر الخدمات المطلوبة،

للطالب لیتلقى ھذه الخدمات؟"

التعلیم العام وبرنامج التعلیم الفردي

ویمكن أن یتمالتعلیم العام في خضّم عملیة وضع األھداف التعلیمیةیجب أن ُیؤخَذ بالحاجة للتسھیالت والتعدیالت في برنامج
الوالیة والمنطقة.والتعدیالت لتعلیمات المنھاج العام باإلضافة لتقییماتاحتوائھا في برنامج التعلیم الفردي. تتبع التسھیالت

برنامج التعلیمالوالیة والمنطقة، یجب أن تكون التسھیالت مكتوبة فيولكي یستطیع الطالب أن یستخدم التسھیالت في تقییمات
الفردي ومستخدمة في الصف بانتظام.

التي تجري عادة في المدرسة/ الصف/ التقییم، بغرض إعطاءالتسھیالت ھي التغییرات التي تحدث في كیفیة القیام باألشیاء
یتعلملتفاوت أو خفض كبیر أو جسیم لمعاییر المنطقة أو الوالیة.الطالب فرصة متساویة في المشاركة.  ال تؤدي التغییرات
الطالب نفس المواد (المنھاج العام) مثل الطالب اآلخرین.

 أمثلة التسھیالت

تذكیر متكررةتقسیم الواجبات ألجزاء مكونة من مھام أصغر. تقدیم إشعارات●
زیادة الوقت المخصص إلتمام الواجب.●
إعطاء االمتحانات شفھیاً. زیادة وقت إتمام االمتحان.●
الرسومیة في كتابة المالحظات.إعطاء الطالب نسخة من كراسات الصف. استخدام المخططات●
ومكبرات الصوت في الصف.إجالس الطالب في مكان خاٍل من اإللھاء. استخدام المیكروفونات●
تقدیم النصوص في أشكال بدیلة مثل لغة برایل أو صوتیا.●

التعدیالت
التعدیالت برامجكبیر أو جسیم.  تغیر ما یتعلمھ الطفل. یمكن أن تتضمنتغیر التعدیالت أو تخفض المعاییر أو المتطلبات بشكل

أو محتوى أو تعلیمات معدلة.

أمثلة على التعدیالت

أو المشاریع المدرسیة أو االختبارات.تقلیل وتبسیط المواد أو الوظائف أو الواجبات المنزلیة●
المصحح.العملعلىالدرجةإعطاء)C(مستوىتحتالعالمةتدنتإذارسوبنجاح/بخیارالدرجةإعطاء●
ال واجب منزلیاً، او واجب منزلي مخفف للموضوع.●
السلوكي لإلعاقة).تغییر توقعات السلوك في الصف للطالب (بناء على خطة التدخل●
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كم ھدفاً ینبغي أن یحدد لطفلي؟

توقعاتأن تصبح مربكة ومحبطة للجمیع.  من المھم أن یكون لدیناإذا وجد أھداف كثیرة في برنامج التعلیم الفردي فمن الممكن
وضع ھدف واحدحاول أن تبقي عدد األھداف قابالً لإلدارة. یكفي غالباًواقعیة عن عدد األشیاء التي یستطیع الطالب القیام بھا.

لدیك ھدف للحساب في الریاضیات، استیعاب القراءة، مھاراتلكل مجال رئیسي من مواضع االھتمام. مثال، یمكن أن یكون
القراءة األساسیة، السلوك، والتربیة البدینة المعدلة.

یؤكدالرئیسي أو المنھاج المطلوب من قبل الوالیة لكافة الطالب.یجب أن تستخدم المدرسة تقییمات تقیس التقدم في المنھاج
IDEAالرئیسيالمنھاجمجاالتفيأھداٍفاختیارغالباًالممكنمنالعام.المنھاجإلىالمعاقیناألطفالوصولوجوبعلى

أم قد تشجعال یستطیع العمل بمستوى الطالب العادیین، فأنت كأب أو(المنھاج العام) الذي سیدرسھ طفلك. حتى إن كان طفلك
غیر أنبالوصول إلى المنھاج الرئیسي والتقدم فیھ مع الوقت.وضع أھداف طفلك في مستوى المنھاج الرئیسي مما یسمح لطفلك

أكثر من غیرھا.األولویة دائما یجب أن تكون لألشیاء التي یحتاجھا طفلك

ما ھو دورك في برنامج التعلیم الفردي لطفلك؟ 

ھي معلومةمن یعرف طفلك، والصورة التي ترسمھا عن نقاط قوتھ وضعفھیلعب اآلباء دوراً ھاماً في ھذه العملیة.  أنت أكثر
لمساعدةترغب بسؤال نفسك بعضاً من األسئلة التالیة وأنت تتحضرمھمة للفریق الذي یتأھب لكتابة األھداف لطفلك. ربما

الفریق في كتابة أھداف طفلك:

في الالمستوى الحالي للمھارة أو المعرفة؟  (سیتم ذكر ذلكماذا یستطیع طفلي اآلن أن یفعل وما ال یستطیع؟  ما ھو●
PLAAFP(

كیف ترتبط ھذه الحاجة بإعاقة طفلي؟●
في نھایة العام؟  ھل ھذا التوقع منطقي؟ما الذي أود أن یعرفھ طفلي أو یكون قادراً على فعلھ●
التي تتداخل مع اإلنجاز؟ما الھدف؟ ما الذي یجب معالجتھ؟لماذا ال یستطیع طفلي فعل ذلك اآلن؟ ماذا عن اإلعاقة●
أیة نقطة یمكن أن تكون البدایة لطفلي؟●
ھل ما نصبو إلیھ قابل للمالحظة والقیاس؟ھل یمكن قیاس الھدف؟ كیف سنعرف أن الھدف قد تم تحقیقھ؟●
نقاط القیاس لتحقیق الھدف؟ (إجباریة بالنسبة للطالبھل نحتاج خطوات وسیطة من مثل األھداف قصیرة المدى أو●

اللذین یخضعون لتقییمات بدیلة.)
كیف یمكننا قیاسھا؟  ھل ھي خطوات واضحة قابلة للمالحظةإذا كنا نستخدم األھداف قصیرة المدى أو نقاط القیاس،●

للقیاس؟القابلالسنويالھدفإلىPLAAFPمنیتقدمالطالبوستجعل
مالئمة قابلة للقیاس. ھي لیست بالضرورة مسؤولیة اآلباء.یجب أن یعرف موظفو المدرسة كیف یكتبون أھدافا سنویة●

تقدمیساعد اآلباء على المشاركة الواعیة في العملیة ومراقبةولكن الفھم الجید للعملیة وفھم كیفیة تحدید الھدف الجید،
النجاح.علىالطفللیساعدوحسابھاحتیاجاتھمعالطفلھدفتناغَمیتوقعواأنفيالحقكللآلباءالطالب.
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