
 

1 
 

 

 

 

 

 هليةمدارس الظهران األ

 سياسة الدمج
 2019تمت المراجعة في سبتمبر

 

 أعضاء لجنة سياسة اللغة 

 المديرون والمديرات
 المدربون األكاديميون والمدربات األكاديميات

 المعلمون والمعلمات
 الطالب والطالبات

 األهالي
 

 

  



 

2 
 

 الفهرس
 3 ........................................................................................................................... رسالة مدارس الظهران األهلية

 3 ............................................................................................................................ رؤية مدارس الظهران األهلية

 3 ...................................................................................................................... بيان مهمة منظمة البكالوريا الدولية

 3 ............................................................................................................................ مالمح متعلّم البكالوريا الدولية

 4 .......................................................................................................................................................الغرض:

 4 ........................................................................................................................................................ الفلسفة:

 4 ........................................................................................................................ فلسفة مدارس الظهران في الدمج:

 5 ........................................................................................................ قواعد دعم التعلم في مدارس الظهران األهلية:

 5 ......................................................................... نظام دعم الطالب في مدارس الظهران األهلية مبنيٌّ على القواعد التالية:

 6 ....................................................................................................... أهداف دعم التعلّم في مدارس الظهران األهلية:

 6 ............................................................................................................ نظام الدمج في برنامج السنوات االبتدائية: .1

-A :6 ................................................................. دعم التعلم  في مدارس الظهران األهلية للطالب ذوي التقارير التشخيصية 

-B:7 ......................................................... دعم التعلّم في مدارس الظهران األهلية للطالب الذين ليس لديهم تقرير تشخيصي 

-C  7 ....................................................................................................... الحتياجات التعليمية للطالب:تمييز وتحديد ا 

 8 ........................................................................................................... نظام الدمج في برنامج السنوات المتوسطة: .2

 8 .................................................................... الذين تم تقييمهم من جهة خارجية(الدعم المختص بمساعدة خبراء )للطالب . 3

 9 ................................................................................................................................... التقييم النفسي التربوي: .4

 9 ............................................................................................................. األدوار والمسؤوليات )المدرسة بأكملها(: .5

 -A  :9 ........................................................................................................................... مربي الصف /معلم المادة 

-B  :10 ........................................................................................................... المدرب األكاديمي لوحدة دعم الطالب 

-C  :12 .................................................................................................................................... معلم دعم الطالب 

-D  :13 .........................................................................................................................................أولياء األمور 

-E  :14 ................................................................................................................................................. الطالب 

 14 ..................................................................................................................................................التوثيق:

 14 .......................................................................................................................................... السرية التامة:

 14 .................................................................................................................................................... الدفع:

 15 ....................................................................................................................................... عة السياسةمراج

 

 

 

 



 

3 
 

  المقدمة

 يةرسالة مدارس الظهران األهل

ً من مبادئ ديننا اإلسالمي   يكون مفكراً رسالة مدارس الظهران األهلية هي تمكين كل طالب ل ، فإن  انطالقا

 ومتعل ماً مدى الحياة،  ثنائي اللغة، متفاعالً ويحدث فرقاً إيجابيًّا محلياً وعالمياً.
 

 رؤية مدارس الظهران األهلية
ً بمستوى عالمي و بهوية عربية وإسالمية من خالل مجتمع تعل مي  يتصف  رائدرؤيتنا هي أن نقدم تعليما

 باالستدامة والمسؤولية االجتماعية.

 
 

  يةبيان مهمة منظمة البكالوريا الدول
ن مع اآلخرين، والذين تهدف البكالوريا الد ولي ة إلى تطوير الشباب ذي الذهنية االستعالمية، المطلعين، المتعاطفي

وعة. ولتحقيق ا بين لثقافات المتنيُساعدون على خلق عالم أفضل وأكثر سالماً من خالل التفاهم واالحترام م

عليم دولي  تتسم تهذا الهدف، تعمل المنظمة يداً بيد مع المدارس والحكومات والمنظمات الد ولية لتطوير برامج 

عل مين فاعلين و بالتحد ي وتتمتع بتقييم دقيق جداً. تُشجع هذه البرامج الطالب في أنحاء العالم ليُصبحوا مت

هم قد يكونون ولكي يستمروا في التعل م مدى الحياة مدركين أن  اآلخرين على اختالفات متعاطفين مع اآلخرين

 على صواب أيضاً. 

السنوات  ومرشحة لبرنامج و لكون مدارس الظهران األهلية مدرسة معتمدة لبرنامج السنوات االبتدائية ، 

منظمة  ذلك فهي تتوافق مع مهمةالمتوسطة ، و تسعى أن تكون إحدى مدارس منظمة البكالوريا الدولية، ل

 البكالوريا الدولية و مالمح متعليميها.

 
 

 مالمح متعلّم البكالوريا الدولية
مون في خلق عالم أفضل و تهدف جميع برامج البكالوريا الدُولي ة إلي إعداد أفراٍد يٌفكرون بعقلية دول ية و يُسه

هد األرض و اآلخرين في الطبيعة اإلنسان ية و في تعأكثر سلماً، من خالل إدراكهم أن هم يشتركون مع 

 الوصاية عليها. كُمتعلمي البكالوريا الدُولي ة نسعى إلى آن نكون:

تعلم بأنفسنا ومع ننَمي ملكات فضولنا، ونطَور المهارات الالزمة للتساؤل والبحث. ونعرف كيف ن ُمتسائلين:

الحياة اآلخرين. ونتعلم بحماسة ويستمر حبنا للتعلًم مدى  

من الفروع  :نطَور االستيعاب المبني على المفاهيم ونستخدمه، ونستكشف المعرفة عبر مجموعة ُمّطلعين

 المعرفيَة. وننخرط في القضايا واألفكار ذات األهميَة المحليَة والعالميَة

المسؤول حيال  مل:نستخدم مهارات التفكير النًاقد والتفكير اإلبداعي في التحليل ونبادر الى الع مفّكرين

 المشاكل المعقَدة. ونتولى زمام المبادرة التخاذ قرارات منطقيَة وأخالقيَة

عليَاً ونصغي لوجهات :نعبَر عن أنفسنا بثقة وإبداع بأكثر من لغة وبطرق كثيرة. ونتعاون تعاونًا ف ُمتواصلين

 نظر اآلخرين أفراداً وجماعات. للتعلَم واالستفادة من تجاربنا.

إلنسان انتصَرف باستقامة وأمانة وبحس شديد باإلنصاف والعدالة، واحترام تجاه كرامة  :ذوي مبادئ

 وحقوق اإلنسان في كل مكان. ونتحَمل المسؤوليَة عن تصرفاتنا وتبعاتها.

ر. ونسعى لالطالع :نفهم ثقافتنا وتاريخنا الشخصي وقيم اآلخرين وتقاليدهم ونقدَرها حق تقدي منفتحي العقل

 .ة من وجهات النظر ونقيَمها، ونحن على استعداد للتعلَم واالستفادة من تجاربناعلى مجموع

غيير إيجابي في تنبدي العطف والحنو واالحترام. ونلتزم بالتعاون لتقديم الخدمة ونعمل إلحداث  ُمهتّمين:

 حياة اآلخرين وفي العالم من حولنا.
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ستكشاف النتعامل مع الغموض بتدبًر وتصميم وعزم. ونعمل بمفردنا وبالتعاون مع اآلخرين  ُمجازفين:

 ت والتغيير.أفكار جديدة واستراتيجيَات مبتكرة. ونحن ماهرون في حل المشاكل ومرنون في وجه التحديَا

ر لتحقيق الخي -اطفيةلفكرية، والبدنية، والعا -نفهم أهميَة توازن الجوانب المختلفة من حياتنا ُمتوازنين:

اآلخرين وبين العالم  والسعادة والرفاهية الشخصيَة لنا ولآلخرين. وندرك عالقة االعتماد المتبادل بيننا وبين

 الذي نحيا فيه.

والضعف لدنيا لكي  نُمعن التفكير في العالم وفي أفكارنا وتجربتنا. ونعمل على فهم مواطن القوة ُمتأّملين:

نا الشخصي.  ندعم تعل منا ونمو 

 

 الغرض:

دعم رسي بشأن والمجتمع المدواألهالي وتوجيه للمعلمين إرشاد توفير  هو ساسي من سياسة الدعمالهدف األ

نشر إلى سياسة لطالب المتأخرين عن مراحلهم الدراسية. تهدف هذه الاأو ذوي صعوبات التعلم تعلم الطالب 

 .وطالباتناطالبنا الفردية بين  الفروقفكرة مدارسنا عن احترام 

 :الفلسفة
ة، والشخصي ة، نحن نهدف إلى تعليم الطفل ككل، ونؤثر على مشاعره وعقليته، ونقد م له المهارات الفكري  

ننا نهدف إلى تربية والتعلم والعمل في عالم العولمة المتغي ر بسرعة. كما أ والعاطفي ة، واالجتماعية للعيش

لمساعدة لجعل اأجيال يرْون أنفسهم مواطنين في دولتهم، ومواطنون في العالم، ويلتزمون بالقيام بتقديم 

 عالمهم مكانًا أفضل.

 

بن اءة مستندة إلى  ير عملي ة تعل مفلسفتنا في التعليم هي أن  التعليم مرتبطة برسالتنا. نحن نسعى إلى توف

اوز التقصي، والتآزر، والعمل، والتأمل، والتي ينتج عنها تعل م أكاديمي صارم ذو مغزى، ومتج

اقعي ة. ومما التخصصات، يربطه الطالب والطالبات بالحياة الواقعي ة، ويطبقون الحلول على المشاكل الو

التعلم مدى الحياة.  ي تصفها مالمح المتعلم، والمواقف التي تدعميعادل ذلك في األهمي ة هو تعل م السمات الت

ا في التعليم، ويجب أن تكون متعددة الجوانب  مدمجة مع آلي ة التعل م، ونحن نعتقد أن  التقويمات تلعب دوًرا هامًّ

بطه مع المشاعر ة هي روالتخطيط للتعل م. نحن نعتقد أن الطريقة الوحيدة لتعزيز استمراري ة التعل م مدى الحيا

ر الشخصي والشعور باإلنجاز.  اإليجابية، والتي تشمل اإلحساس القوي بالتطو 

 

علم هو معل م نحن نؤمن بأن اللغة عامل أساسي للتطور الفكري، واالجتماعي، والعاطفي، ولذلك فإن كل م 

لمتعددة التخصصات لطبيعة الغة. أهدافنا هي تقدير ودعم تطوير اللغة العربية واالنجليزية. نحن نرك ز على ا

 لتعل م اللغة عن طريق تعليم اللغتين من خالل المحتوى. 

 

ا وطالباتنا يستحقون نحن نؤمن بأهمي ة االتساق في إيجاد جو إيجابي يسوده االحترام والمسؤولي ة، جميع طالبن

ادلون مع كوننا ع فرص متكافئة، ويجب أن يُعاملوا باحترام وكرامة متساوية. ومع ذلك، نحن ندرك أن  

 الجميع، نحتاج لتطبيق التمايز في النوع والكم  وفي الدعم التعليمي.

 :فلسفة مدارس الظهران في الدمج

 حيث ؛لدمجاعلى فلسفة األهلية تم تأسيس نظام وحدة دعم الطالب في مدارس الظهران  ،بناء على رسالتنا

ع سويًّا.يتعل م الطالب  بناء  إلى ألنه وبشكل طبيعي يفضي واالختالف نحن في مدارسنا نقد ر التنو 

فإن لك برفع قدرات الطالب بدال من التركيز على مواطن الضعف لديهم. ولذأيضا ونؤمن ، المجتمعات

مطلوبة ودعمه بالمهارات واالستراتيجيات ال -حسب احتياجاته الخاصةب -فلسفتنا هي تمكين كل طالب

 .لنفس المرحلة الدراسيةداء األ هو متوقع من مستوىلتقليص الفجوة التعلمية بينه وبين ما 
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د على االلتزام تدعم وتؤك تعلمية إيجابية في خبرات وإشراكه هداف يجب ربط الطالب لكي يتم تحقيق هذه األ

 ة لكي نوفروالمشارككل ما يعوق التعليم إزالة كاديمي والسلوكي والشخصي. نحن نعمل باستمرار على األ

 .وطالباتنا  لجميع طالبنا عادلة  افرصً 

أي لخاص.  اتستدعي التدخل  مختلفة تعلمية  احتياجات  أوطالب االحتياجات الخاصة لديهم فروق نفسية 

 إذاات الخاصة لذلك يعتبر الطالب من ذوي االحتياج، تدخل خاص في فترةٍ ما من حياتهإلى طالب قد يحتاج 

 كان : 

 ان هذا الفرق ك )سواءً  عُمرخرين في نفس الفي التعلم مقارنةً بمعظم الطالب اآل ةواضح  فروق لديه

 لغوية مختلفة(. أو خلفيةصعوبة أكبر أو سهولة أكبر 

  خرين في ب اآلساليب التربوية التي تُقدم للطالمن استخدام نفس األ  و تقي دهأ تمنعه صعوباتلديه

 نفس المرحلة العمرية.

 و تطورهأ تعلَمه سلبًا علىو اجتماعية تؤثر أصعوبات سلوكية  لديه . 

 هلية:في مدارس الظهران األ دعم التعلمقواعد 

 ب في مدارسنا هي:الالط ملتوجيه تعل األساسية األربعةسئلة األ

 طالبنا؟ن يتعل م أماذا نتوقع  .1

 نهم يتعل مون؟أكيف سنعرف  .2

 )خطة تعليم فردية(. التدخل كيف سنستجيب عندما ال يتعلمون؟ .3

 سابقة؟كيف سنستجيب في حال كان هناك تعلَم ومعرفة  .4

 : على القواعد التالية هلية مبني  ان األنظام دعم الطالب في مدارس الظهر

. هذه تقدير موضعمختلفة و اهتمامات ساليب تعلم وأقدرات و ولديهميستطيعون التعلَم جميع الطالب  -

 وتنوع مدارسنا.لى ثراء إاالختالفات هي موضع تقدير ألنها تضيف 

 ر مواطنلتطوي والتي ُصممت  المناسبة التعلمية االستراتيجياتإلى فضل أيستجيب الطالب بشكل  -

 . التعليم المتمايزالقوة لديهم ودعم احتياجاتهم الفردية من خالل 

جل أة من توفير وسائل المساعدة خالل مرحلتي التدريس والتقييم للطالب ذوي االحتياجات الخاص -

 م والنجاح.التعل  

الطالب  ل و صعوبات تعلم ببرنامج تعاوني يشمأداء منخفض أتزويد الطالب الذين يعانون من يتم  -

 .ذا صلة اداعمً  اداريًّ إ اهاليهم وطاقمً أنفسهم ومعلميهم وأ

فض في نجاز المنخاإلذوي الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ولدعم الفردية  خطط العمليتم وضع  -

د بمناهج و الحسابو والكتابة   التمكن من القراءة معد: حاالت مثل  استراتيجيات من خالل التزو 

 تدريس تستجيب الحتياجات الطالب.

 ن الطالب:أنحترم حقيقة  -

  مختلفة.وخلفيات واهتمامات وتطلعات  لديهم احتياجات تربوية وسلوكية 

 مختلفة. ميتطلبون استراتيجيات تعل 

  طرق مختلفة.بمعدالت ولمعلومة ويفهمونها ويوصلونها يكتسبون ا 

  ًالتدريس والخبرات. طرقفي  ايحتاجون تنوع 
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 هلية:في مدارس الظهران األ مأهداف دعم التعلّ 

عوبات التعلم من صلتمكين الطالب ذوي التعلمية لى رفع مستوى العملية التعليمية وإ م يهدف دعم التعل      

 نجاز في القراءة والحساب.من اإل المستويات المتوقعةتحقيق 

 :كاآلتينهج المدرسة التكاملي وهو  تعزيزإلى هلية نسعى في مدارس الظهران األ    

 .هاحتياجات سريع لتلبيةبأسرع ما يمكن والتصرف بشكل خطر لل تحديد الطفل المعرض -

 مناهج المدرسة. إلى وسهولة وصول الطالب إمكانية يط بشكل استراتيجي لتطوير التخط -

 باستمرار. األهداف مراقبة التطور ومراجعة  -

 لمشاركة التطور.عن طريق التواصل المستمر األهل مع  التعاونالعمل ب -

 .الغايات واألهدافإلى العمل بالتعاون مع الطالب للوصول  -

 هؤالء الطالب. لدىعن المدرسة والتعلم إيجابي تطوير حس ذاتي وسلوك  -

 والحساب.والكتابة  في القراءة  ةومصادر إضافيطالب تكميلي للوتدريس توفير دعم  -

  ء الطالب.ؤاله مسياسات المدرسة التكاملية في دعم تعل تنفيذ  في المعلمينالتعاون بين عزيز ت -

 

 االبتدائية: سنواتالنظام الدمج في برنامج  .1

كالت ي المشالحتياجات الطالب ذوهي نظام دعم متعدد المستويات مصمم لالستجابة وحدة دعم الطالب     

لتخطيط ل امن خالفي المراحل المختلفة. تقدم خدمات الدعم للطالب خالل الفترة التمهيدية  كاديميةاأل

بيانات عتبار يأخذ بعين اال. هذا التخطيط في ضوء التعليمات  جميع المجموعاتبين االستباقي  التعاوني 

للتطور    قبةمران يكون هناك أ يتوقعللمجموعات المعينة. مايزا يوفر تعليما متو، الدراسي كامل الفصل 

. )من سة بأكملهاالطالب في تحقيق المعايير والتوقعات العامة للصف والمدر تقدممستمر لتحسين التمايز الو

والتي دني المت التحصيلباسم سياسة أخرى لديها سياسة األهلية مدارس الظهران إلى أن المهم التنويه 

 .ال يستجيب الطالب للتعلم( عندما تتمحور حول ما يجب فعله

A-  ةتشخيصيال التقاريرللطالب ذوي األهلية في مدارس الظهران  دعم التعلم:  

ين يواجهون مختلفة من الدعم للطالب الذ أشكاالهلية توفر وحدة دعم الطالب في مدارس الظهران األ   

تهم اعلى قدربدورهتؤثر م الدعم للطالب ذوي احتياجات تعل يتم توفير عوائق وصعوبات تحول دون تعلمهم. 

 يا من خالل كاديمأ وليس بإمكانهم التقدم ، أقرانهم من األغلبية مستوى نفس  مقارنة مع   التعلمعلى 

 التدخالت الصفية والتدريس المتباين. 

عطي ي لصف داخل اخالل الدعم  . هخارج   أوداخل الصف   نوع الدعم الُمعطى من قبل المدرسة إما     

خالل عات صغيرة. في مجموتتم أنشطة تعلمهم خالل  زائدًا في اوتشجيعً أكاديميًّا  امعلم الدعم الطالب دعمً 

ية علمتعلى حاجة  في مجموعات صغيرة أو سيعمل معلم دعم الطالب بشكل فردي  خارج الصف الدعم 

 في الصف الدراسي. يقدم لها الدعم  أنمحددة والتي ال يمكن 

لة التقييم هؤالء الطالب خطة دعم مع وسائل مساعدة موصى بها وتعديالت اُجريت خالل مرح يكون لدى   

بيب نفسي و طأطفال أخصائيين مؤهلين مثل طبيب أتم شرحه وتفصيله في التقرير التشخيصي من قبل  كما 

 و من قبل مراكز تشخيصية.أتربوي 
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B-  هلية للطالب الذين ليس لديهم تقرير تشخيصي:في مدارس الظهران األ مالتعلّ دعم 

وحدة إلى لهم هم وتحوييزذلك الطالب الذين ليس لديهم تقرير تشخيصي من مختص ولكن تم تميبيُقصد        

صفية دخالت المن قبل معلمهم. هؤالء هم الطالب الذين لم يحرزوا أي تقدم بغض النظر عن التدعم الطالب 

ب مع خطة قل في فصل دراسي واحد. يتم تحويل هؤالء الطالوالتدريس المتباين الذي تم تقديمه على األ

من ثم يتم و؛ وحدة دعم الطالب. يتم تقييم الطلب بشكل غير رسمي بواسطة وحدة دعم الطالب إلى مكتوبة 

صادر الصف بم علمتزويد مذلك يتم إلى . باإلضافة خارجه  أو داخل الصفإما اختيار برنامج دعم  

 لدراسي.اواستراتيجيات من قبل معلم وحدة دعم الطالب لمساعدته في مساندة وتشجيع الطالب في الصف 

عديالت في و تأيتم توفير وسائل مساعدة فردية لهم  ن أدون جميع هؤالء الطالب سيكون لديهم خطة دعم 

 مؤهل.أخصائي ل تم تقديم تقرير تشخيصي من قبإال إذا عملية تقييمهم 

C- :تمييز وتحديد االحتياجات التعليمية للطالب 

 التسجيل: عند فحصالعملية  -

مستويات الحالية من هلية يتم تقييمهم لتحديد اللتسجيل في مدارس الظهران األلكل الطالب المتقدمين         

ية والتي ذُكر هلالظهران األبحسب ما جاء في سياسة التسجيل والقبول لمدارس  والحسابداء في القراءة األ

 ن المدرسة لن تقبل أي طالب ال تستطيع دعمه من خالل المصادر المتوفرة لديها.أبها 

)الذين تم تقييمهم بشكل غير رسمي في اإلحالة الكشف عن الطالب في المدرسة وعملية  -

 المدرسة(:

م توثيقه من عالمات تما و  التعليم المتمايزفي حال كان الطالب ال يتوافق مع توقعات المدرسة وذلك بعد       

في من وحدة دعم ضاإعند االشتباه بأن الطالب في حاجة دعم أو ،وعملية التقييم الصفيةأ ،موحدة  ات اختبار

 داء الطالب.أ حول مالحظاتهلمناقشة و المادة االستشارة من وحدة دعم الطالب أيطلب معلم الصف  ، الطالب

م لمدة فصل دراسي من قبل المعلتتم مراقبة الطالب وتوثيق استراتيجيات التمايز المستخدمة خالل هذا الوقت 

وف تطور س.  ومن ثم وضع خطة دعم؛ داء الطالبأحول  مالحظاتههالي عن واحد. يقوم المعلم بإبالغ األ

م تطوير يت لمساعدة الطالب على تحقيق توقعات الصف الدراسي والمدرسة. (2خطة دعم فردية )المستوى 

ل دراسي وإخالص. تراقب هذه الخطة لمدة فص ةلمشكلة وتنفيذها بكل أماناحل  أسلوب الخطة عن طريق 

مرحلة يتم تقديم تدخالت . خالل هذه التعليميةسابيع لكي يتم اتخاذ قرارات أواحد. يتم تقييم النتائج كل ثمانية 

المدرب مرض ومن المعلم المنتظم ووحدة دعم الطالب والمرشد والم كال يضمالذي  الفريقمستهدفة من قبل 

ن تكون قائمة أضبط التدخالت كما هو مطلوب. كل التدخالت يجب تُ لكي يراقب التقدم و واألهالي األكاديمي

 بالبيانات.  عومة مد دلةأوشواهد على 

تخاذ قرارات ال المتوفرة المعلومات يجتمع الفريق لمراجعةو كما تظهر البيانات أنهاية الفصل الدراسي  في

ينهيها حسب أو يا يتخلص منها تدريجأو قد يكمل الفريق خطة الدعم  ملحوًظا، االطالب تقدمً أحرز ذا إخرى. أ

ير خطة الدعم لمساعدة تطوآخر  امستهدفً  ان يجري تقييمً أاحتياج الطالب. في هذا الوقت قد يقرر الفريق 

 حتى نهاية السنة الدراسية. أخرى واالستمرار بإجراء تدخالت 

واتخاذ تقييم  ، (3المرحلة التالية )مستوى إلى الفريق االنتقال  يقرر؛ ملحوظ إحراز أي تقدم في حال لم يتم 

البيانات  هالي والمقي مينالمعلمين واأل الذي يضمالتقييم . يحدد فريق إضافيةلتحديد احتياجات تربوية آخر 

وعندها ستستخدم المعلومات رون تقييمات مناسبة لجمع البيانات. ومن ثم يوف  ، إليها التي هم بحاجة اإلضافية 
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يتلقى الطالب الدعم من قبل قسم أن موافقة خطية قبل األهالي إعطاء الجديدة لتطوير خطة مكثفة. يجب على 

 وحدة دعم الطالب. 

شمل الخطة فردية لدعم احتياجات الطالب. قد ت يطور الفريق خطة تدخل خالل مراجعة نتائج التقييم   

ب من قبل تم مراقبة هذه الخطة عن كثتخارج الصف الدراسي. أو داخل  افردي اتعليم وأمجموعة صغيرة 

بغرض شكل دوري هالي. تُراَجع الخطة بكما هو مطلوب بإذن من األيتم تعديلها و،  وحدة دعم الطالب فريق 

إمكانية قرار حول لالستمرارية. يستخدم الفريق كل البيانات المتاحة التخاذ التقدم وبشكل سنوي ال مالحظة 

لمصادر لضمان هلية أو ال. في حال لم تتوفر هذه اتنفيذ الخطة بالمصادر المتاحة في مدارس الظهران األ

 .خرىالقائمة األيأخذ الفريق بعين االعتبار كل الخيارات المتاحة حسب السياسات  ؛نجاح الطالب

 سنوات المتوسطة:النظام الدمج في برنامج . 2
   مدى نائي اللغة ث اتمكين كل طالب ألن يكون متعلمً أجل من األهلية رسالة مدارس الظهران  تماشيًا مع     

 الحياة.

نظام التسجيل أن هم . بدايةً يجب الفإمكانياتهم الستخدام دعم متعددة لمساعدة كل الطالب أنظمة وجدت أُ     

 بسببها  ونستطيعي اللديهم صعوبات تعلم شديدة  نألقيق جدا بخصوص الطالب الذين ال نقبلهم لدينا د

الظهران  "خطوات مدارس:تؤكد السياسة المسماة  ؛مناهجنا. عالوةً على ذلك في تقدم ظهارإوأف التكي  

إلى ب المنتقلين الطال ه يجب التأكد من كون أن" على صفوف االبتدائيةالطالب في الإنجاز لمتابعة األهلية 

ي جو ومحيط سنوات المتوسطة لديهم المهارات والمعرفة التي ستسمح لهم بالتعلم واالرتقاء فالبرنامج 

 الصف الدراسي العادي.

، ذلكإلى إلضافة با. التمايزنحن نركز كثيرا على مجموعات التعلم التعاونية وعلى ؛ دعم طالبناأجل من     

حدة مبيانات  معلمي اللغةيستخدم كل  ؛ كاملبشكل  ثنائيي اللغةدعم طالبنا ألن يكونوا أجل من  ن تقييمات مو 

  .("TALA"اللغة العربية )طلع(  واختبار كفاءة MAP ختبار قياس التقدم األكاديمي: ) مثل

ارات قياس التقدم تبهداف الفردية من اخعمل لتحديد األإضافةً إلى أوراق  -خطط عمل جماعية  وألجل بناء  

 . يةاإلنجليزيتم وضع الطالب ومتابعتهم في صفوف دراسية متماثلة للغة  - MAP األكاديمي

،  IXL : ثلمللطالب لتحديد حاجاتهم الفردية إضافية نترنت هي مصادر دعم المصادر المتوفرة على اإل  

  ..وغيرها.،   MAPومهارات 

المعلمين وتقدم  تُناقش وحدة دعم الطالب مساعدة أخرى،في بعض الحاالت التي يحتاج فيها الطالب وسائل    

 عندما يتوفر احتياجات الطالب من خالل مجموعة من االستراتيجيات.لتلبية طريقة أفضل لتوضيح اقتراحات 

 يحصل الطالب على وسائل المساعدة بحسب السياسات التي سبق وضعها من قبل قسم محدد،تشخيص 

 التعليم الخاص التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. 

 الذين تم تقييمهم من جهة خارجية(:للطالب الدعم المختص بمساعدة خبراء ). 3
ة سواًء من داخل خبرذي من شخص  ادعم الطالب تقييمً  قد يقترح فريقا؛ مناسبَ  اعندما ال يحرز الطالب تقدمً 

 بحسب احتياجات الطالب وعلى أساس التالي:، من جهة خارجيةأو المدرسة 

ليمي من بعد حصول الطالب على الدعم التع إطالقًا حتى حراز تقدم إ عدمأو تقدم قليل إحراز  -

 المدرسة.
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 والحساب. والكتابة  صعوبة مستمرة في تطور مهارات القراءة  -

 م.التي تؤثر بشكل مستمر على التعل  و حسية  أوصعوبات جسدية  -

فسي تربوي يلتقي مشرف وحدة دعم الطالب مع الوالدين لمناقشة تقرير المالحظة واقتراح تقييم ن -

 بحسب تقدم واحتياجات الطالب. 

اسب ية تنسلوكوأهداف الطالب على خطة دعم مناسبة مزودة بتعليم محدد  التشخيص سيحصلبعد  -

 االحتياجات التعليمية للطفل.

 

 التقييم النفسي التربوي:. 4
ب من الخبراء الذين باستطاعتهم لدى مدارس الظهران األ ية تربوية. هذه تقييمات نفس جراءإهلية فريق مدر 

هذا و ، ااجهتحيللطالب الذي ا التقييمات تحتوي على مجموعة من االختبارات الموحدة والموجهة خصيصً 

لطالب الذين لالوقت والجهد والمادة. هذه التقييمات المكثفة مخصصة عادةً  استثماًرا كبيًرا فييتطلب 

قد يتطلبون و ، كررة على مستويات عديدةتبغض النظر عن المحاوالت الم يظهرون استجابة قليلة للتدخالت

 لكي ينجحوا في المدرسة.  خاصةظروفًا 

ص المسؤول عن من قبل الشخاألهالي يتم التواصل مع ؛ تقييم نفسي تربويإجراء تطلب ت التيفي هذه الحالة 

رار موافقة ويشرح قهذه العملية. في نفس الوقت يتأكد المسؤول عن التقييم من الحصول على في  للبدءالتقييم 

 جراءات القانونية. اإل

 مسؤوليات )المدرسة بأكملها(:الو األدوار. 5

A-  المادة: علمم/مربي الصف 

 من خاللها تقبل اختالفات الطالب.  يتمويحافظ على بيئة فعالة للتعليم  يبني -

 ويعزز احترام الذات في كل طالب.، ينمي نقاط القوة في كل طفل -

بحالة  بالطالالتأكد من كون ومسؤول عن تنظيم الصف الدراسي واستراتيجيات التعليم والمصادر  -

 .جيدة 

ع  -  الطالب في صفه الدراسي. التدريس لتلبية احتياجات كلطرق يُنو 

 منتظم.أساس على دعم الطالب  علميخطط ويتعاون مع م -

التسلسل والنطاق و المصممة فقية ونماذج التدريس يشارك مخطط الوحدة والخرائط العمودية واأل -

سبوعية مع مدرس دعم الطالب لتسهيل حصص الدعم سواًء داخل الصف وخطط الدروس األ

 خارجه. أو الدراسي 

 ط )الخط ويحتفظ بملف يحتوي على المالحظات والتدخالت ، مشاكل الدراسيةويوثق ال يسج ل -

حدة دعم وإلى يتم تحويله أن لخطة قبل ل المساعدة الطالب ومتابعته وفقً أجريت التي  الفردية(

 الطالب.

 لتحسين.التقدم واأجل باستمرار من  ةجميع الطالب يخضعون لعملية تقييم ومراقبأن التأكد من  -

ت مشتركة لجميع في صفحة بيانا الختاميةأو سواء من التقييمات التكوينية  الطالب،نتائج كل إدخال   -

 المواد في كل مرحلة دراسية.

 ليمية.ذوي المشكالت التعللطالب ، ومرتين كل فصل دراسي ةمرة واحد ولي األمرمع االجتماع  -
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لمتعلقة اطريق مشاركتهم بالمعلومات هالي عن يجابي مع األالمحافظة على التواصل المستمر اإل -

 ند الطلب. ضافية عقد يتم توفير مناهج المادة ومواد الدعم اإلو. خبارية المنتظمةبالنشرات اإل

ان لديهم في حال ك المدرب األكاديميحول الطالب في الصف مع النقاط المثيرة لالهتمام مناقشة  -

مهارات أو  مهاراته االجتماعية الدراسيةأو عن سلوكه أو كاديمي الطالب األأداء استفسارات عن 

وضع خطة جل أالصعوبات المتعلقة بالمهارات الحركية الكبيرة والدقيقة من إلى التواصل باإلضافة 

 دعم. 

B- كاديمي لوحدة دعم الطالب:المدرب األ 

 : ةعند الحاج وتوفير تدريبعام ل رفع الوعي في المدرسة بخصوص االحتياجات الخاصة بشك .أ

ت وطاقم الموظفين بخصوص االحتياجات الخاصة وطبيعة الخدماوإبالغ األهالي تثقيف  .1

 ج المدرسة. م خارعالقة يُقد  ذي حضور تدريب  أو اقتراحاحتياجاتهم و/ تلبيالتعليمية التي 

الطرفين  كال لدى رفع مستوى الفهمأجل تسهيل التواصل بين المدرسة والمراكز الحكومية من  .2

تياجات بسياسات الحكومة المتعلقة بالطالب ذوي االحاألهلية فهم طاقم مدارس الظهران )

وي ذوخدماتها للطالب األهلية وفهم موظفي الحكومة لبرامج مدارس الظهران ، الخاصة 

 (االحتياجات الخاصة.

 الصفية باستراتيجيات التعليم ووسائل المساعدة الدعمومعلمي المادة الصف/معلمي تدريب  .3

 التعلمية الخاصة.  التي تلبي احتياجاتهم

صة اات الخبما يتعلق باالحتياج وحدة الدعموضع التسهيالت والخطط للتطوير المهني لمعلمي  .4

 للطالب. 

 العمليات اليومية لوحدة دعم الطالب:إدارة  .ب

تخدم محتوياتها في سرية تامة بينما تُسؤها وإبقا الفردية،نظام لسجالت الطالب  وتنفيذ  تطوير .1

 بالشكل المناسب. 

ية مراقبة تحرك الطالب داخل نظام وحدة دعم الطالب في المدرسة وتوفير ملخصات دور .2

 للمدراء في هذا الشأن.

 دد.والمشاركة في توظيف المعلمين الجالوقت والعمل للموظفين في هذه الوحدة إدارة  .3

ت جلساالفي آخرين عمل جداول لحصص وحدة دعم الطالب لكل طالب بالتعاون مع مشرفين  .4

ي وحدة لالجتماعات المشتركة للمرحلة الدراسية لمعلم عمل جدول و و خارجه أداخل الصف 

  دعم الطالب. 

 الوساطة مع قسم المحاسبة باتخاذ الخطوات التالية: .ت

على  لالحصو الطالب بعدقائمة بأسماء الطالب الذين سيتم تسجيلهم في وحدة دعم إرسال   .1

 سوم التسجيل.قسم المحاسبة والذي سيتابع ويتأكد من سداد رإلى  والديهمالموافقة الخطية من 

 طالبالالذي يتلقى الدعم من وحدة دعم  سجل الطالبإرسال يتم  دراسيفي نهاية كل فصل  .2

وعرض عدد حصص الدعم في كل فصل دراسي لمتابعة دفع الرسوم  ،قسم المحاسبة إلى 

 من قبل الوالدين.اإلضافية 

 توجيه التخطيط والتنفيذ لخدمات وحدة دعم الطالب: .ث

الب لبعض الط معالجةفي تطوير خطط  وحدة دعم الطالبومعلمي المادة  /الصفمعلمي دعم  .1

 استراتيجيات ممكنة.نتائج التقييمات واقتراح أساس في الصف على 

 والمرشد الطالبي في تطوير خطة التدخل وخطة السلوك. الدعممعلم  وإرشادتوجيه  .2

 اقتراحات متماشية مع االحتياجات الفردية.وإعطاؤه  وحدة الدعممساعدة معلم  .3
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البي والمرشد الطوحدة الدعم متابعة تنفيذ خطة التدخل و/أو خطة السلوك من قبل معلم  .4

 ا هو ضروري.وتعديلها حسب م

تطوير  تشخيص،توفير دعم مباشر لعدد من الطالب كما هو مطلوب )، في حاالت خاصة .5

 .(تقييم ... تدريس، خطط،

دة تغذية راجعة بشكل منتظم على خطط الدروس في وحوإعطاؤهم المراجعة مع المعلمين  .6

 دعم الطالب. 

للمعلم بشكل منتظم فيما يخص راجعة تغذية وإعطاء حضور حصص لوحدة دعم الطالب  .7

أساس تستخدم مع الطالب على أن طرق التدريس واقتراح استراتيجيات من الممكن 

 احتياجاتهم. 

 المشاركة في عملية التقييم لمعلم وحدة دعم الطالب وللمرشد الطالبي للمدرسة.  .8

متعلقة حسب الحاجة لمناقشة تطور الطالب ومناقشة المشاكل ال مراأل وليعمل لقاءات مع  .9

 (دعت الحاجة.إن تقييم نفسي تربوي إجراء قد يتطلب )بذلك. 

مواد ال المحافظة على سجالت تراكمية ألداء الطالب بما يخص االختبارات الموحدة في   .10

 والرياضيات(.اإلنجليزية )اللغة العربية واللغة الرئيسة    الثالث

أدلة تتسم  ، ويتأكد من استناد القرارات والخطط إلىةوالدوري ةيم المستمريعمليات التق توجيه .ج

 بالصدق، وتنسجم مع سياسة الحكومة ومع سياسة مدارس الظهران األهلية:

والرياضيات  تطبيق وتحليل نتائج االختبارات التحصيلية في اللغة العربية تنسيق و متابعه .1

في مرحلة  وكذلك نتائج مقياس االستعداد للقراءة والكتابة، لطالب المرحلة االبتدائية 

 ، يعرض ويناقش النتائج مع معلميوحدة الدعمرياض األطفال، وبالتآزر مع معلم 

صل أو نيين من أجل اتخاذ قرارات وللتخطيط للفالمع المدرب األكاديميالصف/المادة و

 العام القادم.

اإلنجليزية  في مناقشة اختبارات تحديد المستوى واالختبارات التحصيلية للغة المشاركة في .2

 نجليزية.( الستخدامها في التخطيط ألنشطة دعم باللغة اإلMAPللمرحلة االبتدائية )مثل 

ويقود  ذوي االحتياجات الخاصة ويحلل نتائجها اختبارات تشخيصية مقننة للطالب إجراء .3

 التخطيط بناًء على نتائجها. 

د الطالبي و/أو المرشوحدة الدعم نتائج االختبارات التشخيصية المقننة مع معلمي  مناقشة .4

ارجها، من أجل تحديد خيارات الخدمات التعليمية التي ستقدم للطالب داخل المدرسة وخ

 .ألهللالب، ويقدم التوصيات الضرورية لمعلمي الصف ووالتي تتناسب مع قدرات الط

ة بالرجوع ألداء الطالب ذوي االحتياجات الخاص،نتائج التقويم المستمر والدوري  متابعة .5

مع معلم وإلى التوقعات الصفية والمعايير المرحلية، ويناقش ذلك مع معلم الصف/المادة 

بين لمستمر وبين نتائج التقويم ا باين . ويساعد المعلمين في تحليل أسباب التوحدة الدعم

 وتقويم الطالب. نتائج االختبار الدوري ويوثق االتفاق حول الخطوات المناسبة التالية لتعليم

ت التقويمية و/أو التعديال فاتيالتكيوحدة الدعم ومع معلم  المدرب األكاديميمع  المناقشة .6

 ة عليها.المقترحة لطالب معينين لديهم احتياجات خاصة ويسلمها لمدير المدرسة للموافق

لصفوف، امن التنسيق بين وحدة دعم الطالب )البرنامج( ومعلميها من جهة وبين معلمي  التأكد .ح

 أخرى:من جهة  المديرين، األهل، المرشدين الطالبيين، نيياألكاديم ينالمدرب
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و السلوكية والمرشد الطالبي لمناقشة الخطة التعليمية و/أ وحدة الدعمالتعاون بين معلم  تنسيق .1

الحتياجات الفردية مع األهل، ويساعدهم في فهم احتياجات ابنهم، وما يمكن توقعه في ضوء هذه ا

من وحدة دعم الطالب، والحصول على موافقتهم على عناصر الخطة، وعلى التعاون مع 

ضافية ى موافقتهم الخطية على تسديد الرسوم اإلالمدرسة لتنفيذها. باإلضافة إلى الحصول عل

 لحصص الدعم. 

لمسائل المناقشة  األقل(كل شهر على  )مرة المدرب األكاديميعقد اجتماعات منتظمة وثابتة مع  .2

داء ولتبادل المعلومات ووجهات النظر بشأن أ،ذات االهتمام المشترك بخصوص تعلم الطالب 

وقيامهم بأدوارهم )كما هو محدد في الخطة  الدعموحدة معلمي الصفوف/المواد ومعلمي 

لخطط االفردية( فيما يخص الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ويضعا  أو السلوكيةالتعليمية و/

جتماعات والتطوير المهني بهذه اال ومدير المناهجبناًء على ذلك. كما يُعِلم مدير المدرسة 

 إن أمكن ذلك. لحضورها 

مؤسسات أو جهات خارجية ومع غيرها من المؤسسات الداعمة  كحلقة وصل مع أي العمل .3

 للوحدة.

ب. حول أثر سياسة وحدة دعم الطالب على المدارس والطالللمديرين  خالصات منتظمة  تقديم .4

 طالب المستفيدين من الدعم خالل السنوات. للنسبة المع المحافظة على سجل ب

الطالب  درسة البنين، ترسل مسؤولة وحدة دعمفي حالة انتقال األوالد من مدرسة البنات إلى م .5

 العام نهايةفي قسم البنات ملفاتهم كاملة إلى مسؤول وحدة دعم الطالب في مدرسة البنين في 

 مدرب األكاديميالعبر الهاتف أثناء األسبوع الثاني من العام التالي مع  د اجتماعقَ عْ الدراسي؛ ويٌ 

 لب.البنين لمناقشة االحتياجات الفردية لكل طاوالمرشد الطالبي ومدير المرحلة في قسم 

 

C-  :معلم دعم الطالب 

 معلم الصف/المادة بشكل منتظم. مع ساعد ويخطط لدعم الطالب بالتعاوني .1

إذا ية وتحديد واجبات منزل خارج الصفأو  داخل الصفيخطط للدروس المتعلقة بجلسات الدعم  .2

 .األمرلزم 

، لطالبلتحديد االحتياجات الفردية يشارك في إجراء االختبارات التشخيصية العامة من أجل  .3

 توضح مواطن قوة الطالب  ويناقش النتائج مع مسؤول وحدة دعم الطالب. يكتب تقارير

حتفظ بهذه واحتياجاته وبعض التوصيات المقترحة ويناقش ذلك مع معلم الصف/المادة واألهل، وي

 ملف الطالب.التقارير في 

قة وحدة دعم الطالب للمواف يضع خطة التعليم الفردية )خطة تدخل( ويناقشها مع مسؤول .4

 .تطبيق الخطةومن ثم يتبادلها مع معلم الصف/المادة لتوضيح دور كل طرف في ؛عليها

لخطة يتعاون مع معلم الصف/المادة )ومع مسؤول وحدة دعم الطالب عند الحاجة( لمناقشة ا .5

مع المدرسة  التعليمية الفردية مع األهل والحصول على موافقتهم على بنود الخطة وعلى التعاون

 الدعم. باإلضافة إلى موافقتهم على دفع الرسوم اإلضافية الخاصة بحصص،لتطبيق هذه الخطة 

 ويعدل الخطة التعليمية الفردية ويتابع تطبيق األهل لها.يطبق  .6

ة. وذلك لمتابعة م باستمرار أداء الطالب لمتابعة مستوى تقدمه بالتعاون مع معلم الصف/المادو ِ يق .7

قعات رصد التقدم إلغالق الفجوة بين تعلم الطالب وبين تووأدوات تقدمه من خالل الفحص 

 المادة.أو رس الصف بالتعاون مع مد الدراسيةالمرحلة 
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لمرشد يتواصل باستمرار وبفاعلية مع معلم الصف/المادة ومع مسؤول وحدة دعم الطالب، ا   .8

أيضا والتطور والمشكالت الخاصة بطالب وحدة الدعم ناقشة لم المدرب األكاديميالطالبي، 

 االستراتيجيات.مشاركة 

لمتعلقة عن طريق مشاركتهم المعلومات ااألهل  عالمستمر ماإليجابي المحافظة على التواصل  .9

 بدعم التعلم. 

الفردية ومن   يعد تقارير يوضح فيها مستوى تقدم الطالب عند نهاية كل عام أو عند نهاية الخطة  .10

نسخة  لالطالب، ويرسمسؤول وحدة دعم /  المرشد الطالبي /ثم يناقشها مع معلم الصف/المادة

 . األهلمن هذه التقارير إلى 

صل عدد حصص الدعم التي قدمت له فعالً أثناء كل ففيها  بسجل لكل طالب يوضح  يحتفظ  .11

 دراسي.

ما يخطط معلم خالل جلسات تعلمية داخل الصف. بينالمتلقين لدعم التعلم من  دعًما للطالبيوفر   .12

 المادة للتوجيه.أو الصف 

 االحتفاظ بسجالت دعم التعلم الحالية وفهرستها بالشكل المناسب.  .13

في أو رسة تستخدم في دعم الطفل سواء في المدأن استراتيجيات يمكن أو اقتراح موارد ممكنة   .14

 المنزل. 

 حضور االجتماعات الخاصة باألهل والمعلمين ومعلمي الصف والمادة.   .15

اجة عند الحأخرى معلومات وأي  غير الرسميةالتواصل مع مشرف وحدة دعم الطالب للمشورة  .16

 ذلكإلى 

 

D- مورأولياء األ : 

والقوة  ونقاط الضعف الطالبالمعلمين ويشاركون في كل االجتماعات لمناقشة تطور  عيتعاونون م .1

 . لديه

يقومون سو/أو السلوك الفردية بتوقيعها للتوضيح بأنهم الدعم يشيرون إلى موافقتهم على خطة  .2

 تدخل .الالمطلوبة لخطة اإلضافية ويدفعون رسوم التسجيل  ،بالدور المسند لهم في هذه الخطة

لمسؤولية أو يتحملون ا،يشيرون إلى قبولهم إجراء اختبارات تشخيصية عند الحاجة، في المدرسة  .3

دة دعم وتقديم التقرير الخطي من مركز التشخيص إلى مسؤول وح، إزاء إجرائها خارج المدرسة 

 الطالب.

 يحضرون جميع االجتماعات التي تُعقد لمناقشة أداء أبنائهم. .4

للواجب  و/أو السلوك الفردية والتي تشمل متابعةالتدخل يقومون بدورهم كما هو موضح في خطة  .5

 المنزلي الُمعطى من قبل وحدة دعم الطالب.

ة ومع يتواصلون مع المدرسة بشكل مستمر وذلك لمناقشة تقدم أبنائهم مع معلمي الصف/الماد. .6

 و/أو مع مسؤول وحدة دعم الطالب. وحدة الدعممعلمي 

ال في حالة إيتأكدون من أن أبناءهم يواظبون على الحضور إلى المدرسة بانتظام، متجنبين الغياب  .7

 المرض.

 يشجعون أبناءهم على حضور حصص الدعم. .8

ء أخرى يقدمون للمدرسة معلومات كاملة هي األحدث واألكثر صحة عن صحة أبنائهم وعن أي أشيا .9

 قد تؤثر على تعلمهم أو سلوكهم.
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بقية الرسوم  فعة األولى من رسوم وحدة دعم الطالب قبل بدء الدعم باإلضافة إلى تسديديسددون الد .10

 في نهاية كل فصل دراسي.

E- ب: الالط 

 بالقوانين واألنظمة المدرسية والصفية. يلتزم .1

 حصص الدعم التي تعطى خارج الصف المنتظم. ريحض .2

بناًء على  وفي تقييم أدائه الخاصة بهفي وضع خطة التعلم و/أو السلوك الفردية  ن أمكنإ يشارك .3

 الخطة المكتوبة.

 . جهما يحتاوطلب الدعم عند، وفي الوقت المناسب االصف مستعدإلى تحمل مسؤولية تعلمه والقدوم ي .4

النشاط و/أو السلوك الفردية )إكمال العمل الصفي و ميقوم بدوره كما هو محدد في خطة التعل .5

 صف(.المنزلي، إحضار مواده ولوازمه لل

 

 

 التوثيق:
طالب(. وهي لوحدة دعم الاإللكتروني التحويالت وخطط التعلم الفردية في ملف الطالب )الملف ق كل توث  

 تشمل التالي:

 .األداءالنشاط الصفي وبيانات  .1

 خطط المعلم في منح وسائل المساعدة. .2

 خرى.والمراكز والجهات األاألهالي المراسالت مع  .3

 . األسرة وإلخذات صلة مثل التاريخ الطبي وتاريخ أخرى أي معلومة  .4

 

 السرية التامة:
هم من لهم  يتم االحتفاظ بكل المعلومات التي تخص كل طالب بسرية تامة. الذين يعملون مع الطالب فقط

 نفسية ت تربوية عند مشاركة أي نتائج تقييمااألهالي موافقة أخذ الحق باالطالع على هذه المعلومات. يجب 

 خارجها. أو داخل المدرسة 

 

 الدفع:
بل الفريق قمن  عليه خطة فردية كما هو متفقأساس على  الطالبفي برنامج دعم  المنتظمونسيدفع الطالب 

لمدرسة لكل الخدمات حسب سياسة المدرسة. تعتمد المدفوعات على سياسة امقابل  يشمل أيًضا األهلالذي 

 مخطط دفع. 

    

 بالمسؤوليات التالية فيما يتعلق بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة: قسم المحاسبةيقوم 

ويطلب ،م يتابع تسديد األهل للدفعة األولى من الرسوم المدرسية اإلضافية بالنسبة لحصص الدع .1

 قة األهل(. التسديد في حالة التأخير )وذلك بناًء على أسماء الطالب الذين يتلقون دعًما بمواف

على دفع الرسوم د توقيع األهل على استمارة موافقتهم على تقديم الدعم لولدهم ويبدأ دعم الطالب بع .2

 المترتبة على ذلك.

يتابع ويتأكد من أن األهل سددوا بالكامل الدفعة األولى للرسوم اإلضافية في نهاية كل فصل دراسي  .3

على أساس عدد حصص الدعم المقدمة بناًء على الكشف المرسل من قبل مسؤول وحدة دعم الطالب. 



 

15 
 

 تواصل معهمبالوإذا لم يسدد األهل الرسوم اإلضافية مع نهاية الفصل الدراسي، سيقوم قسم المحاسبة 

 من خالل رسالة خطية يعلمهم فيها بأنه سيتم التوقف عن تقديم الدعم.

الطالب  سبوع الثاني من كل فصل دراسي بأسماءيرسل كشفًا إلى مسؤول وحدة دعم الطالب في األ .4

دعم المقدم الإلغاء الذين تلقوا حصص دعم في السابق ولكنهم لم يسووا حسابهم في المدارس. سيتم 

 .طالب آخرونهؤالء الطالب وقد يحل محلهم إلى 

 

 

  مراجعة السياسة
 ا ستتم مراجعة سياسة الدمج سنويًّ  رسمياً،كما هو متفق عليه 

 المصادر المستخدمة في تطوير هذه السياسة:

 الممارسات.إلى برنامج سنوات المرحلة المتوسطة: من المبادئ 

www.ibo.org 

 www.inclusion.com 

 

 

http://www.ibo.org/
http://www.inclusion.com/

