
المتابعة بعد اجتماع برنامج التعلیم الفردي

للطفل. وفیما یليعلى التأكد من التنفیذ الناجح لبرنامج التعلیم الفرديتساعد متابعة اآلباء بعد اجتماع برنامج التعلیم الفردي
بعض االقتراحات:

المدرسة وتذكر أیضاً أنھراقب تقدم طفلك. اعرف تواتر ارسال تقاریر التقدم من●
من المدرسة في أي وقت.بإمكانك المتابعة مع المدرسة وطلب تقاریر الوضع الحالي

المشاكل التي تعتقد أنھااطلب اجتماعاً في حال كان التقدم غیر مرٍض، أو إذا بدأت●
تؤثر على تقدم طفلك تطفو على السطح.

المدرسة كحد أدنى لتقییمتوقع حدوث مراجعة في نھایة العام و/أو اجتماٍع مع فریق●
الوضع الحالي لطفلك.

إلى المتوسط.) واعرف ماراجع وضع طفلك قبل الفترة االنتقالیة (مثال من االبتدائي●
التعلیم الفردي التالي.الذي سار على ما یرام وما الذي ینبغي أن یوضع في برنامج

الذي یسیر على ما یرام! ولیعلم أیضاً مدیروھم بذلكعبر عن تقدیرك لجھود موظفي المدرسة. دعھم یعلمون ما●

قانونأنتذكر IDEA الدوریةالتقاریراآلباءُیعطىأنیجبمتىالفرديالتعلیمبرنامجیحددأنعلىینص2004للعام
السنویةاألھدافنحوالطالبتقدمعن .

راقب تقدم طفلك.

یجب أن یكونبعدما ُیكتب برنامج التعلیم الفردي وحالما یبدأ تنفیذه،
والمعالجینھناك مراقبة مستمرة لھ. المراقبة ھي عملیة تساعد اآلباء

لسیروالمدرسین وغیرھم ممن یعملون مع الطفل على التقییم المستمر
ما إذا كان برنامٌجبرنامج الطفل. إن المراقبة ھامٌة ألنھ ال یمكن التكھن

مبكراً،ما أو ھدٌف ما سینجحان مع الطفل. إذا اكتشفت المشاكل
ستكون بوضع أفضل لحلھا مع الفریق في الوقت المناسب والقیام

بالتعدیالت المطلوبة للبرنامج.

وتقدیم مالحظات أكثر عن أداء الطفل ونموه.كأب أو أم، لك كامل الحریة أن تقرر إذا كنت ترید استالم
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بعض طرق مراقبة برنامج طفلك:

معین.التوثیَق لیظھر ما المكتسبات التي یحرزھا طفلك في مجالتقاریر تقییم التقدم. یجب أن یستخدَم تقریُر التقدم●

أسبوعیاً. یمكن أن تكون المالحظات المنزلیة على شكلاستخدم سجالً للمالحظات لطفلك في المنزل، یومیاً أو●
أو قائمة محددة تذھب وتأتي.دفتر یذھب بشكل منتظم إلى البیت وفیھ مالحظات عن طفلك،

المعلم والمراسالت األخرى ونسٌخ من برامج التعلیماحتفظ "بملف منزلي" فیھ عینات من عمل طفلك ومالحظات●
الفردي ونسٌخ من التقییمات ونتائجھا الخ.

في المنزل.دّون مالحظات قصصیة عن تقدم طفلك أو عن المصاعب الملحوظة●
منیكن العمل متقناً باستمرار أو غیر مكتمل او فیھ الكثیراطلع على العمل الذي یأتي بھ طفلك إلى المنزل. إذا لم●

إذا كان عمل طفلك ال یزداد في مستوى الصعوبةاألجوبة الخاطئة فربما یكون ذلك مؤشراً على وجود مشكلة.
یشكلإذا كان العمل یشكل تحدیاً كبیراً للطفل أو أنھ الفذلك قد یكون مؤشراً على وجود مشكلة. الحظ أیضا فیما

تحدیاً كافیاً.
أو أنھ مریض أو أن شیئاً ما ال یبدو على ما یرام، فربماثق بإحساسك الغریزي. إذا بدا أن طفلك ال یشعر بالسعادة●

من الواجب أن تتصل بالمعلم.
تجعل من أعضاء فریق برنامج التعلیم الفردي واعین بشكلان استخدام البرید االلكتروني طریقٌة ذات كفاءة عالیة●

على علم بتقدم طفلكمتزامن لحاجات الطفل.  إنھا طریقة ذات كفاءة عالیة تبقیك

الفرديالعملخطةفریقأعضاءمعلتفاعلكمكتوبسجلعلىفیھتحافظالذيالوقتفي .

الفرديالعملخطةعملیةفيكشركاءاآلباءكتابیوتا:فياآلباءمركزكتابمنمأخوذالمحتوىھذا .
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