
الفرديالتعلیمبرنامجفھم

ما ھو برنامج التعلیم الفردي
المكتوب لطلفك والذي تم وضعھ ومراجعتھ وتنقیحھ في اجتماعإن برنامج التعلیم الفردي ھو البرنامج التعلیمي الفردي

برنامج العمل الفردي، كما أنھ:

یقدم اإلرشاد لتعلیم الطالب طفالً كان أم بالغاً.●

طفلك.یشكل األساس الذي یقرر بناء علیھ فریق العمل تعیین مكان●

الذي تم فیھمن تاریخ الیومخالل ثالثین یوم عملیجب أن ُیكتب●
التصریح أن طفلك مؤھل لخدمات التعلیم الخاص.

یجب أن یكون ساریاً في بدایة كل عام دراسي.●

اعتبارھملیس عقداً ملزماً للوكاالت أو للمعلمین  حیث ال یمكن●
ولكنمسؤولین في حال لم یستطع طفلك تحقیق األھداف المرجوة.

الخدماتالمعلمین وموظفي الخدمات المتعلقة مسؤولون عن تقدیم
كما وردت في برنامج العمل الفردي.

الفریق ممكن أن یكونوا قد شاركوا فيیجب أن یتم كتابتھ خالل اجتماع یضم اآلباء. بعض أعضاء●
التقییم وعملیة التصنیف.

یجب أن ُیكتب قبل تعیین مكان طلفك وانطالق تقدیم الخدمات.●

یوتا.ووالیةIDEAقوانینلـ:الخاصالتعلیمقواعدعلىبناءوینقحویراجعیوضع●

ماھي غایة برنامج العمل الفردي؟
المدرسة ویسمح لھم كمشاركینیخدم كوسیلة تواصل بین اآلباء أو الطالب البالغ وموظفي.1

وماھيالتي سیعمل على تحقیقھا ثانیاً،متساوین أن یقرروا معاً احتیاجات الطفل أوالً، واألھداف
الخدمات التي ستقدم لمساعدتھ في تحقیق ھذه األھداف ثالثاً.

فیما یتعلق بتعلیم االحتیاجاتیقدم الفرص لتذلیل االختالفات بین اآلباء وموظفي المدرسة.2
الفردي، وثانیاً، وعند الضرورة، منالخاصة لطالب معاق، أوالً من خالل اجتماع برنامج العمل

خالل الحمایات االجرائیة المتاحة لآلباء وللمدرسة.

المعاق من تلقي التعلیم الخاص والخدمات المتعلقة بھ.خطیاً، یوفر التزاماً بالموارد الضروریة لتمكین الطالب.3

مععلى التعلیم الخاص والخدمات المتعلقة بھ بما یتالءموھو أداة إداریة تساعد على ضمان أن یحصل كل طفل معاق.4
احتیاجات التعلیم الخاص.
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المختصین في كل مستوى حكومي للتحقق من أن الطفلھو وثیقة امتثال ومراقبة یمكن استخدامھا من قبل المسؤولین.5
والموافق علیھ من قبل اآلباء أو الطالب البالغ والمدرسة.المعاق یتلقى بشكل فعلي التعلیم العام المالئم والمجاني

متى یجب تحدیث ومراجعة برنامج العمل الفردي؟
بوثیقةیقتضي القانون حصول اجتماع واحد للفریق سنویاً یخرج
الفردي، یقوممكتوبة لبرنامج العمل الفردي. في اجتماع برنامج العمل

التعلیمياآلباء وموظفو المدرسة معاً باتخاذ القرارات حول البرنامج
في التقییم. انللطفل المعاق بناء على احتیاجات الطفل كما تم تحدیدھا

تم اتخاذھاوثیقة برنامج العمل الفردي ھي سجل مكتوب للقرارات التي
في االجتماع.

اشعار االجتماع
یجب أن یصل لآلباء أو الطالب البالغ إشعار االجتماع
والذي یبین ھدفھ / أھدافھ وتاریخ ومكان انعقاده ومن

سیحضره. یجب أن یعلمھم بحقھم في اصطحاب أفراٍد آخرین
من ذوي المعرفة أو الخبرة.

فما18(البالغوللطالبلآلباءالمقدماالجتماعإشعارأن
فوق) یجب:

أن یبین ھدفھ / أھدافھ وتاریخ ومكان انعقاده ومن سیحضره.●

أو الخبرة بظروف الطالب فيأن یعلمھم بحقھم في اصطحاب أفراٍد آخرین من ذوي المعرفة●
فریق برنامج التعلیم الفردي.

یجب إعالم اآلباء أنھ وبناءبالنسبة لألطفال الذي یدخلون مرحلة ما قبل االبتدائي،●
من نظام الفئة جعلى طلبھم یمكن دعوة منسق خدمات الفئة ج أو ممثل آخر

خدمتھ سابقاً تحت الفئة جللمشاركة في اجتماع برنامج التعلیم الفردي لطفل تمت
سنوات).3-0العمرالمبكر،(التدخل

اشعار االجتماع لبرنامج تعلیم فردي انتقالي:
14ًبعمرلطفلیجريوالذيالفرديالتعلیمبرنامجاجتماعألولاالشعار وفيأصغرأوعاما

الفردي یجب أیضاًحال تم اعتباره مالئماً من قبل فریق برنامج التعلیم

وخدمات االنتقالأن یبین أن غایة من غایات االجتماع ستكون النظر في أھداف●
للطالب فیما بعد الثانویة.

یبین أن الوكالة ستحث الطالب.●

أو الطالب البالغ.یحدد أي ممثل وكالة أخرى قد تمت دعوتھ بموافقة اآلباء●
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من ھم أعضاء فریق برنامج العمل الفردي؟
أنیجباالجتماع.كاملسیحضرومن،الفرديالتعلیمبرنامجفریقأعضاءھممنبوضوحIDEAقانوننص

یضم فریق برنامج التعلیم الفردي

فترة التخطیط االنتقالي (* ابتداء منخاللأحد أو كال األبوین أو وصي أو والد موكل والطالب البالغ●
ممكناً.ذلكیكونحینمااألصغرالطالبأوعاماً)14فیھیبلغالذيالعام

ذلك ممكناً، على األقل مزود خدمة تعلیم خاصعلى األقل معلم تعلیم خاص واحد للطالب أو، حیثما كان●
واحد للطالب.

الطفل یشارك أو یمكن أن یشارك في المنھاج العام.على األقل معلم واحد من التعلیم العادي للطفل، إذا كان●

أولتقدیممؤھلالشخصھذاالمدرسة.ممثلأومدیرعادًةوھو)LEA(للتعلیمالمحلیةالوكالةعنممثل●
االطالعحسنLEAممثلأنكماالعام.التعلیممنھاجفيمتمكنوھوالخاصالتعلیمتقدیمعلىاإلشراف

بما فیھا التمویل لتقدیم الخدمات التعلیمیةعلى توفر موارد الوكالة ومفوض بتخصیص الموارد المطلوبة
لطفلك.

من الممكن أن یكون ھذا الشخص موجوداً في الفریقشخص یستطیع تفسیر المعاني التعلیمیة لنتائج التقییم.●
أصالً، كالمعلم مثالً.

أن یضم أفراداً آخرین ممن لدیھم المعرفة أو الخبرةحسب تقدیر اآلباء أو الطالب البالغ أو المدرسة، یمكن●
الذي یوجھ الدعوات یقرر من ھم الخبراء)بشؤون الطالب، بما في ذلك موظفي الخدمات المتعلقة (الشخص

حضور فریق برنامج التعلیم الفردي
ً محدداً، بكاملھ أو جزٍءال ینبغي أن یحضر عضو فریق برنامج التعلیم الفردي اجتماعا

LEAًالوكالةمعالبالغالطالبأوالمعاقالطالبأبويأحداتفقاذامنھ، أنخطیا
الخدمات المتعلقة لھذاحضورا ھذا العضو غیر ضروري لسبب أن مجال المنھاج أو

العضو لن یتم تعدیلھا أو مناقشتھا في ھذا االجتماع.
حضور االجتماع، بكاملھ أویمكن السماح لعضو من فریق برنامج التعلیم الفردي بعدم
لمجال اختصاص ھذاجزٍء منھ، في حال كان االجتماع یتضمن تعدیل أو مناقشة

العضو في المنھاج أو الخدمات المتعلقة فقط في الحالة:

وخطیاً،الغیابعذرمنحھعلىیتفقانكالھماLEAوالبالغالطالبأواآلباء●

، إفادتھ عن تطور برنامج التعلیم الفردي قبل االجتماع.یقدم العضو خطیاً لآلباء ولفریق برنامج التعلیم الفردي●

أن تتم على أساس كل اجتماع على حدة.تقریر الحاجة لحضور عضو من برنامج التعلیم الفردي یجب●
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اركة اآلباء وحضورھم
للطفلكلیھماأواألبوینأحدأنبھاتضمنخطواتLEAالوكالةتتخذأنیجب

التعلیم الفردي أوالمعاق أو الطفل البالغ حاضرون لكل اجتماع لفریق برنامج
أنھم قد أعطوا الفرصة للمشاركة، ویتضمن ذلك:

الحضور.إشعار مبكر لآلباء باالجتماع وذلك لمنحھم الفرصة في●
ترتیب موعد االجتماع في مكان وتاریخ متفق علیھم.●
إذا لم یكن بمقدور أي من األبوین الحضور، یجب أن تستخدم●

الوكالة طرقاً أخرى لضمان حضور اآلباء، بما في ذلك الطرق
المكالماتالبدیلة للمشاركة في االجتماع مثل مكالمات الفیدیو أو

علىیتفقواأنLEAوالوكالةالمعاقالطفلآلباءیمكنالجماعیة.
الفیدیواستخدام طرق بدیلة للمشاركة في االجتماع مثل مكالمات

أو المكالمات الجماعیة.

إذا لم تستطع الوكالةیمكن أن یتم االجتماع دون وجود اآلباء أو الطالب البالغ
LEAأنالوكالةعلىیجبالحالة،ھذهوفيالحضور.بوجوباآلباءإقناع

متفق علیھ تبادلیاًتحتفظ بسجٍل لمحاوالتھا المنطقیة بترتیب االجتماع بشكل
بالمكان والتاریخ.

التحضیر الجتماع فریق برنامج العلیم الفردي- نصائح لآلباء
اآلباء على تقدیم معلوماتإن التحضیر الجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي یساعد

إن مشاركة اآلباء عامل ھام فيأفضل للفریق والمشاركة بثقة وكفاءة أكثر في العملیة.
تحدید الخدمات المالئمة للطفل.

الفردي:وفیما یلي بعض االقتراحات للتحضیر الجتماع خطة العمل

ونصائح عناجمع معلومات لتقدیمھا: التقییمات الطبیة والنفسیة وغیرھا،●
في المدرسةاألشیاء التي تنجح مع طفلك في المنزل والتسھیالت السابقة

واألزمات والمعاناة الحالیة للعائلة.
الحالي إن وجد.راجع السجالت المدرسیة لطفلك وبرنامج التعلیم الفردي●
ضع قائمة بما تراه نقاط قوة أو احتیاجات لدى طفلك.●
اكتب األولویات واألھداف بعیدة المدى لطفلك.●
األھداف التيضع قائمة بالخدمات التي تعتقد أن طفلك یحتاجھا لتحقیق●

حددتھا.
اكتب أسئلتك●
كافیا لتناقش كل ماتأكد من أن اجتماع برنامج التعلیم الفردي سیدوم وقتاً●

للفریق، یمكنك طلبتنوي مناقشتھ. كن مسؤوالً، ولكن إذا نفذ الوقت بالنسبة
اجتماع آخر إلكمال العملیة.
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تواصل مع الفریق قبل االجتماع:
أخبر الفریق باألشخاص اللذین دعوتھم.●
اطلب مسودة أھداف برنامج التعلیم الفردي.●
اطلب بیانات التقییم لمراجعتھا.●
إذا استدعى األمر، اطلب ترجمة لتستلم المواد بلغتك األم.●
أي تسھیالت مطلوبة في االجتماع، مثل وجود مترجمین أو●

مواد في تنسیقات یمكنك استخدامھا.

مھارات التواصل الفعال لآلباء
تفترض أن المدرسة تمتلك كافةأنت أفضل مناصر لطفلك. لدیك خبرة فریدة مع طفلك. ال
فریق المدرسة على فھم طفلكالمعلومات ذات الصلة. تقدیم المعلومات یساعدك ویساعد
یشعر بتجربتھ في المدرسة.واالتیان بالحلول الممكنة. تحدث مع طفلك واستكشف كیف

معنا. وتتضمن لغة الجسد ونبرةھناك عوامل أخرى غیر الكلمات تؤثر في تواصل اآلخرین
كن واعیاً بھا عندما تكونالصوت والنظرات وتعابیر الوجھ واالیماءات وتوصیل الرسائل..

مع اآلخرین.

لتصبح مستمعاً جیداً
المستمع الجید:

یقبل العمل على االستماع.●
ینصت لكامل الرسالة قبل أن یستجیب.●
یستمع للمضمون ولیس لطریقة توصیل الرسالة.●
یبتعد عن التلھي ویحتفظ بالتركیز.●
ینصت لألفكار والنقاط األساسیة.●
الرد.یصغي لیفھم وجھة نظر اآلخر بدالً من االنشغال بتألیف●

اإلحساس بالمشاعر
أنك تسمعھ وأیضاً تصغي لمشاعره، مما یساعد علىإن إحساسك بمشاعر اآلخرین یسمح للطرف اآلخر أن یعرف

طرد المشاعر القاسیة التي قد تعیق التواصل.
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استخدام صیغة الكالم "أنا"

بأنھموما تفكر بھ. وھي تمنع اآلخرین من االنسیاق للشعورصیغة الكالم باستخدام "أنا" تركز على مخاوفك ومشاعرك
یصبح اآلخرون على استعداد لإلصغاء إلیك واالستماع لمخاوفكیتعرضون إلطالق األحكام أو اللوم أو التھدید. وباستخدامھا،

والعمل معك لإلتیان بحلول للطفل.

اطرح أسئلة
للحصول على توضیحات...

تساعدك على فھم ما یقال.●
تساعدك في الحصول على معلومات أكثر.●
القلق لدیھ.وأوجھتسمح لك باكتشاف توقعات الشخص اآلخر وتصوراتھ●
توضح ما یتم عملھ للمساعدة.●
یمكن أن تساعد في توجیھ الحوار لمجال یستحق االھتمام.●
أن تصل الستنتاجات.تساعدك في الحصول على المعلومات قبل أن تعطي رأیك أو●
المعلومات.یمكن استخدامھا لتبطئ الحوار ولتأخذ الوقت الكافي لفھم●

ماذا یعني توقیعك؟
یجب على جمیع المشاركین توقیع برنامج التعلیم الفردي.●
كافة التواقیع على خطة العمل الفردي تظھر المشاركة والحضور.●
"ال أوافق" أو لدي مخاوف.یمكن لآلباء أن یدونوا مالحظة على خطة العمل الفردي●
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