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 المبادئ  - 1

  األسس 1 – 1

كما  المدرسي، المجتمعفي  ابصفتهم أفراد  ألطفال ننظر بعين التقدير واالهتمام لفي مدرسة ديرة الدولية، 

، وبعض هؤالء نسميه طالبا  صاحب همة الطالب أصحاب الهممكل طالب من و  .طالبناتنوع  أننا نحترم

، ومن ثم  .  السنمن نفس  بزمالئهم  أكبر في التعلم أو المشاركة في األنشطة مقارنة  الطالب قد يجد صعوبة  

تلتزم الهيئة  .نفس المنهج مسايرة حتى يتمكنوا من  ينإضافي   جهد يحتاج هؤالء الطالب إلى دعم أو  قد

لضمان الدعم األفضل والنتائج   دراسي يعتمد على الدمج،    بتقديم منهج    التدريسية وفريق العمل بالمدرسة  

منهج اتباع    نعمل من خالل    إننا    .الممكنة لجميع الطالب، بغض النظرعن احتياجاتهم وقدراتهم وتطلعاتهم

ا اجتما ونمارس يتسم بالشمولية،  أن جميع األطفال يستحقون  ونرى النموذج الطبي. عن بديال  ا عي  نموذج 

من  ، يراعي الفروق الفرديةواسع النطاقبأفق اجتماعي  ،متميز الفرصة للوصول إلى منهج أكاديمي

إننا نسعى إلى جانب تكييف المناهج الدراسية لتلبية جميع االحتياجات ، فو   .من جهة أخرىومتوازن    ،جهة

المبادئ التوجيهية لدعم وتلك  .رفاهية كل طالبتحسين مستوى تعمل على ؤاتية لتوفير بيئة مجاهدين 

 :هيالتعلم 

ذوي طالب  التدريس  و  .ةواإلعاق  الخاصة  التعليمية  االحتياجاتمن ذوي  طالب  لل  معلم  كل معلم هو   •

بالكامل، ويتطلب على مستوى المدرسة تقع  مسؤولية  واإلعاقة الخاصة التعليمية االحتياجات

 .استجابة من المدرسة بأكملها

 .للجميعومتاحة وفر الفصول الدراسية بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وداعمة ت  •

وعوائق التعلم، يتم تناول عملية التعليم والتعلم من خالل اإلدراك الكامل لصعوبات التعلم،  •

 .واختالفات أساليب التعلموالصعوبات الفردية، 

 .أهمية البعد العاطفي والتركيز على تنمية احترام الذات والثقة كعامل  أساسي في اإلنجازإدراك  •

 .اللغة ومحو األمية أمران حيويان للتعلم الناجح في جميع مجاالت المنهج الدراسي •

 .دعم الطالب خالل مراحل االنتقال الهامة •

ربط فس الوقت، يركز على ، وفي ن إنشاء مجتمع متجانس شامل يتفهم احتياجات جميع الطالب •

التعلم بخبرات الحياة اليومية الحقيقية، بما يضمن للطالب االستقالل واالعتماد على الذات في 

 المستقبل.
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تم تطوير سياسات   ).2017بالدمج )  التعليم  سياسةتأخذ هذه السياسة في االعتبار سياسات وإجراءات إطار  

لدعم التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة    وإجراءات دبي فى الدمج من خالل  سياسات وإجراءات التعليم

، باإلضافة إلى التشريعات االتحادية  (UNCRPD) باتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 لتعليم بغض النظر عن القدرة. قطاع افي جميع المتعلمين  دمجوالمحلية التي تتطلب 

التعليمية   الحاَجة  ( على أن  2017على الدمج في دبي )  يالمبن  الدامجتنص سياسات وإجراءات إطار التعليم  

إلى  إعاقة، لديهم، ممن المدرسة طالب أّي طالب من أن يحتاجيم هي "الخاصة واإلعاقة في مجال التعل

أي إعاقة محتملة لمنع  ا  محدد ا  دعم في المنهج المقرر، أو أن تقدم تعديالت محددة أن تجري المدرسة

ولضمان أن يتمكن الطالب من الوصول إلى التعليم على أسس متكافئه  ها،أو تقليل الحدوث، أو إزالتها،

 " .نفس فئته العمرية أقرانه من ن بيئة تعليمية مشتركة معاومتساوية، وضم

 االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقةأهداف سياسة  2 – 1

 .تلبية االحتياجات الفردية لجميع الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة •

خالل إجراءات القبول   ،تحديد الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة في وقت مبكر •

 .يةالتشخيصاالختبارات المالحظة و و 

ضمان حصول الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة على فرص متساوية للوصول  •

 .إلى منهج مكثف ومتوازن يناسب أسلوب تعلمهم واحتياجاتهم

 .العمل مع اللجنة التنفيذية في صياغة منهج يتناسب مع جميع الطالب •

الخاصة واإلعاقة يتلقون لطالب ذوي االحتياجات التعليمية  التعاون مع معلمي الفصل للتأكد من أن ا •

 دروسهم بشكل مميز ومناسب لتمكين الطالب من التغلب على أي من عوائق التعلم . 

توفير المعلومات والدعم لمعلمي الفصل حول الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة بشأن  •

ستراتيجيات لتوفير تعليم خاص بهم، مع مشاركة اب والتوصية    التي يواجهونها،الصعوبات التعليمية  

 أمثلة من واقع أفضل الممارسات. نماذج و 

التتبع والمراقبة الناجحة لتقدم جميع الطالب ذوي االحتياجات التعليمية والخاصة واإلعاقة لضمان   •

 .تحقيق التقدم المتوقع لكل طالب
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من ذوي االحتياجات أطفالهم هموا طبيعة ، وأن يتفأطفالهمم يضمان مشاركة أولياء األمور في تعل •

 .التعليمية الخاصة واإلعاقة

 .(IEP) "إشراك الطالب في تطوير ومراجعة رحلة التعلم الخاصة بهم و"خطط التعليم الفردي •

 .التواصل والتنسيق مع الوكاالت الخارجية عند الحاجة إلى دعم متخصص •

 .داخل الفصل الدراسيدعم طاقم العمل في ترسيخ استراتيجيات الدمج  •

تكليف فريق دعم الدمج لإلشراف على توفير نظام االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة  •

 .وممارساته القيمة وجهوده في جميع أنحاء المدرسة

 التشريعات - 2

 :بما يليوالتزامها مدرسة ديرة الدولية امتثال تهدف هذه السياسات واإلجراءات إلى ضمان  1 – 2

( بشأن حقوق ذوي االحتياجات التعليمية 2006لسنة )  29 رقم القانون االتحادي اإلماراتي •

 الخاصة.

 ."( ضد "التمييز والكراهية2015لسنة ) 2 رقم المتحدة العربيةالقانون االتحادي لدولة اإلمارات  •

 ا بالتماشي مع:أيض  المدرسة وإجراءاتها في القبول ات تلتزم سياس 2 – 2

 ).2017)وإجراءاته في دبي  الدامجسياسات إطار التعليم  •

 "( بشأن "حقوق ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة2006) ةلسن  29القانون االتحادي اإلماراتي  •

( بشأن "حماية حق األشخاص 2015لسنة )  2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  •

 ذوي اإلعاقة في إمارة دبي"

الخاص بتشريع المدارس   2017لسنة    2قرار المجلس التنفيذي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم   •

 .الخاصة في إمارة دبي
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 التعريفات  – 3

 SEND  االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة 1 – 3

التعلم أو المشاركة قد يجد الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة صعوبة أكبر في   •

قد يحتاج هؤالء الطالب إلى دعم أو توفير إضافي ر. و في األنشطة مقارنة بالطالب من نفس العم

 .حتى يتمكنوا من الوصول إلى نفس المنهج

ا ا إضافي  النظام التعليمي الخاص يعني نظام   • ا أو مختلف ا عن النظام التعليمي الذي يتم توفيره عموم 

هدف البرنامج التعليمي هو تأكيد حصول الطالب على فرصة تعليم  .العمرلألطفال في نفس 

 ساوية مع أقرانه من نفس العمر.ت م

 : كانتإذا  /يمكن تعريف الطالب على أنه يواجه صعوبة في التعلم فى الحاالت التالية، إذا كان •

 .لديه صعوبة أكبر في التعلم عن غالبية األطفال في نفس العمر -

نع أو تعوق الطفل من االستفادة من المرافق التعليمية المقدمة مقارنة باألطفال من لديه إعاقة تم -

 .نفس العمر

االحتياجات التعليمية الخاصة  يُعّرف إطار الرقابة المدرسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة •

عن تأثير اإلعاقة بأنها "االحتياجات التعليمية التي تختلف عن احتياجات غالبية الطالب، والتي تنشأ  

 ".أو االضطراب المعترف به

 :اإلعاقة 2 - 3

اإلعاقة هي "إعاقة جسدية أو عقلية لها تأثير سلبي طويل األمد على القدرة على القيام بأنشطة يومية 

 هذا هو كل ما تعنيه اإلعاقة .   ".طبيعية

 التمييز:  3 – 3

( التمييز بأنه "أي فصل أو استبعاد 2006) 29العربية المتحدة يعّرف القانون االتحادي لدولة اإلمارات 

أو تقييد بسبب احتياجات خاصة تؤدي إلى تلف أو رفض االعتراف بأي حقوق ممنوحة بموجب التشريعات 

 ."السائدة في الدولة أو ممارستها أو التمتع بها على قدم المساواة

 :عوائق التعلم  4 – 3
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المعتقدات أو الممارسات أو العوائق البدنية أو التكنولوجية أو قلة الدعم، والتي تؤدي إلى المواقف أو 

استبعاد الطالب من أو في مشاركته األقل من المشاركة الكاملة كمشاركة متساوية في بيئة التعلم المشتركة 

 في المدارس العادية والفصول الدراسية.

 التعليم الدامج 5 – 3

مج، يدور حول ضمان تهيئة وإتاحة الفرص أمام التعليم الجيد لجميع الطالب من خالل تلبية االتعليم الد

يتضح هذا من خالل  .مةاعدجاوبة ومقبولة متسمة باالحترام و احتياجاتهم المتنوعة بفعالية، وبطريقة مت

الطالب ومشاركتهم في برنامج تعليمي ضمن بيئة تعليمية مشتركة مع االستفادة من الدعم  إشراك

ليس  إن الدمج والتعليم .التي قد تؤدي إلى االستبعادوإزالتها و المستهدف الذي يعمل على  تقليل الحواجز 

مّكن الدمج  يت والذمشروع ا أو مبادرة؛ إنها التطور التدريجي للمواقف والسلوكيات واألنظمة والمعتقدا

ا يدعم الثقافة المدرسية وينعكس على الحياة اليومية للمجتمع المدرسي  .وإتاحة التعليم ليصبح معيار 

 اإلعاقة 6 – 3

ا أو تقييد طويل المدى لوظيفة الشخص البدنية والعقلية والمعرفية يتم تعريفها بأنها حالة محددة طبي  

 .والتواصلية والحسية

 بيئة التعلم المشتركة: 7 – 3

تُستخدم و .بيئة تعليمية دامجة يتعلم فيها الطالب من خلفيات مختلفة وقدرات مختلفة مع اتوفّر المدرسة 

بيئات التعلم الشائعة في غالبية ساعات التدريس االعتيادية للطالب وقد تشمل الفصول الدراسية والمكتبات 

وغرف الموسيقى، والكافيتريات والمالعب والمجتمع  يوصالة األلعاب الرياضية واألداء المسرح 

ال تعد بيئة التعلم الشائعة مكان ا يتعلم فيه الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة   .المحلي

 :فبيئات التعلم المشتركة الفعالة بمعزل عن أقرانهم

جميع الطالب ومشاركتها وأقرانهم تمّكن كل طالب من المشاركة الكاملة في بيئة التعلم المصممة ل •

 في البيئة التعليمية المختارة.

ا إيجابي   • وتعّزز الشعور باالنتماء وتضمن تقدم الطالب نحو األهداف الشخصية  اتوفر مناخ 

 واالجتماعية العاطفية واألكاديمية المناسبة.
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وتطبيق المبادئ  تستجيب الحتياجات التعلم الفردية من خالل توفير مستويات كافية من الدعم •

 .والممارسات التعليمية المتمحورة حول الطالب

 :تكافؤ الفرص 8 – 3

العالج الفرص و االستفادة من التعليم والتدريب من حيث تكافؤ  من  ألفراد  هو المستوى الذي يمكن ا •

تتطلب يفترض أن للمتعلمين احتياجات مختلفة  .ال يعني المساواة تكافؤ الفرص .وتحقيق النتائج

معاملة  التكافؤ بالتالي يتطلب  .أنواع ا مختلفة من الدعم من أجل تطوير إمكاناتهم التعليمية الكاملة

حسب كل حالة، تأخذ في االعتبار تنوع الطالب وتقلل الفجوات بين النتائج متفاوتة بتفاضلية بنسب  

في التعليم   التكافؤ يحدث    .ااألقل حظ  الفئات االجتماعية  ا و التي حققتها الفئات االجتماعية األكثر حظ  

للطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقات عندما تضمن المدارس الوصول إلى 

تجربة تعليمية تعزز الشعور باالنتماء وتمكن من مستويات التحدي األكاديمي واالجتماعي التي 

 .اسبةمن   ةتعمل على تفعيل تحديات إيجابي 

 االحتياج : أنواع  – 4

. لإلعاقة المتحدة العربية اإلمارات لدولة الموحد التصنيف على تصنيف أنواع االحتياجات التالية يعتمد

 في هذا ويتبع واإلعاقة، الهمم أصحاب الطالب تحديد لدعم مهم بهيكل المدارس يزود وهو تصنيف

 :يلي كما هي األربع الفئاتوتلك . الهمم أصحاب للطالب وتصنيفهم تحديدهم

( النمو  وتأخر المتعددة اإلعاقات المحددة، التعلم اضطرابات الذهنية، اإلعاقة) - اإلدراك والتعلم 1 – 4

 .(العمر من سنوات خمس من أقل)

 .اضطرابات التواصل، واضطرابات طيف التوحد – التواصل والتفاعل 2 – 4

 واالضطرابات االنتباه وتشتت النشاط فرط اضطراب) الصحة االجتماعية والعاطفية والعقلية 3 – 4

 (.والعاطفية النفسية

 حاالتالو  جسديةال عاقةاإل ،الصمم، كف البصر ،ةحسي  إعاقة) طبيةالو  حسيةالو  جسديةالالصحة  4 – 4

 .حادةال أو  مزمنةال طبيةال
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 طاقم العمل – 5

 :فريق دعم الدمج 1 – 5

هو الطرف العامل، وهو عبارة عن فريق عمل يقوم بعمل مقاربات لشركاء  (IST) فريق دعم  الدمج

وممثل  ( من االبتدائي والثانويSLTاالحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة وعضو فريق القيادة العليا )

ا فريق الدعم االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة من مجلس اإلدارة.  ( IST) الدامجقد يشمل أيض 

 سيعمل فريق دعم الدمج .المعلمين وأولياء األمور، ومساعدي المدرسين، والمعالجين، والمستشارين

(IST) الدامجتعزيز وتنفيذ التعليم بتعاون وثيق مع جميع معلمي الفصول والموظفين التربويين اآلخرين ل 

 .دامجةفي جميع أنحاء المدرسة من خالل إزالة الحواجز التي تحول دون التعلم وضمان ثقافة 

 (الدمج رئيس قسممنسق االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة ) 2 – 5

االحتياجات  مسؤول الدمج هو المسؤول عن التشغيل اليومي والتخطيط االستراتيجي واإلشراف على

 :تشمل أدوار ومسؤوليات مسؤول الدمج ما يلي .في جميع أنحاء المدرسة التعليمية الخاصة واإلعاقة

 نظرة عامة استراتيجية وتنفيذ سياسات وإجراءات االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة. •

 القيادة اليومية وإدارة االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة. •

 .وفير االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة عبر المناهج الدراسيةت ضمان جودة  •

 متابعة تقدم الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة. •

 القيادة االستراتيجية والتوجيه لقسم دعم التعلم )اإلثراء(. •

 التواصل مع زمالء المعلمين وتقديم المشورة لهم. •

 .تعليمية الخاصة واإلعاقة من المعلمين ومساعدي دعم التعلماالحتياجات ال  إدارة فريق •

 تنسيق الدعم للطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة. •

رصد توفير الدعم للطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة من خالل الحصول  •

 .عاتعلى مالحظات منتظمة  من الزمالء وأولياء األمور واالجتما

 اإلشراف على تقارير جميع الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة. •

 التواصل مع أولياء أمور الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة. •
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 المساهمة في التطوير المهني المستمر لطاقم العمل. •

 نيالمعالج  النطق، يمعالج  التربوي، النفس مثل المختصين في علم) االتصال مع هيئات خارجية •

 (ني المهني

، وهذا خ لهملهم والنس  الوقت اإلضافي والقراءةمنحهم  )مثل    امتحاناتهميحدد ويدعم الطالب خالل   •

 يكون بحسب احتياجات كل واحد منهم(.

 قسم الدمج  3 – 5

التعليمية وصعوبات التعلم العامة وصعوبات يدعم قسم الدمج الطالب الذين لديهم مجموعة من االحتياجات  

 :( من خالل4التعلم المحددة )المرجع 

 .استكمال التواصل والمداخالت مع الطالب لتحسين قدراتهم األكاديمية واالجتماعية والعاطفية •

 .تقديم الدعم والتوجيه لطاقم العمل لضمان وصول كل طالب إلى منهج معدّل وجذاب وبه تحديات •

 م كل طالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة.متابعة تقد •

 اللغوي اإلعفاء وقت أثناء سياسة التعليم الدامج أهداف على للتركيزالالزم  الوقتتخصيص  •

 (األمر لزم إذا) للطالب اإلضافي

 .اختبار كامل ودعم متخصص لتحديد الحواجز المحتملة للتعلم •

المتخصصة لضمان مستوى دعم مناسب لكل طالب من ذوي االحتياجات التشاور مع الوكاالت  •

 .التعليمية الخاصة واإلعاقة

 .توفير تدابير مناسبة لالمتحانات •
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 (1:1)دعم  (iLSAالدامج ) مساعد دعم التعلم 4 – 5

 .واحدأو المساعدة المركزة مع طالب  هو فرد يعمل لغرض التخصص  1:1 مساعد دعم التعلم المتكامل

المساهمة في تعليم الطالب داخل وخارج الفصول الدراسية والعمل جنبا إلى جنب مع يتضمن الدور هذا 

مساعد  سوف يدعم .ثراء للتحديد والتخطيط لضمان اندماج الطالب بالكامل في الحياة المدرسيةفريق اإل

 1:1الدراسي، وتجري جلسات مباشرة  الوصول إلى التعلم القائم على الفصل   (ILSA) دعم التعلم المتكامل

، وتقدم الدعم فيما  إدارة االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة وجلسات جماعية صغيرة تحت إشراف

 .يتعلق بإدارة الفصل والسلوك، وكذلك التكامل االجتماعي

 

 تنمية طاقم العمل:

الطالب وتقديم المشورة بشأن الحضور في جميع اجتماعات التخطيط التي توفر معلومات حول  •

 .ة للفصل الدراسيالدامج ستراتيجيات اال

برنامج التعليم  معلومات حول قاعدة بيانات التقييم لكل طالب بشكل فردي، بما في ذلك أهداف •

 .IEP الفردي

االحتياجات التعليمية الخاصة  لدراسة مجاالت محددة من (CPD) التطوير المهني المستمر •

 واإلعاقة.

ورش عمل بعد المدرسة لمعلمي الفصول الدراسية كجزء من برنامج التدريب المدرسي، وكمنتدى  •

 .لتبادل الممارسات الجيدة

 .يتعرف جميع المعنيين على إمكانات التعلم لجميع الطالب •
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 االتاحة والوصول - 6

 المساواة: 1 – 6

ا بتجنب التمييز وتعزيز  نسعى إلى التأكد بوضوح وبشكل ال  المساواة لجميع الطالب.نحن ملتزمون تمام 

لبس فيه من أن الطالب الذين يعانون من حاالت طبية يمكنهم الوصول الكامل إلى المناهج الدراسية، بما 

ن مع أولياء األمور والمدرسين والوكاالت وسيتواصل الموظف  .في ذلك التربية البدنية والرحالت المدرسية

 .زالة حواجز تعلم الطالبالخارجية إل

 موقع المدرسة: 2 – 6

كل مبنى مجهز بالمصاعد ودورات المياه التي يمكن الوصول إليها، ومرافق التنظيف الذاتي للعناية 

نحن نسعى لضمان أن يتمتع  كل مبنى يمكن الوصول إليه بواسطة الكرسي المتحرك.و الشخصية.

، باالستفادة الكاملة من اطاقم عمل أو أولياء أمور أو زوار  األشخاص المعنيين سواء كانوا طالب ا أو 

 .مجموعة الخدمات واألنشطة المقدمة

 القبول - 7

بالطلبات المقدمة من أصحاب الهمم وذوي الصعوبات التعليمية  ترحب مدرسة ديرة الدولية •

طالب عند كل طالب بشكل مناسب، يتم اختبار ال المحددة. وألجل أن تدعم مدرسة ديرة الدولية

 لدى يكون ثم ومن عند االلتحاق. ، حيث يجرى لهم اختبار، من دون تسجيل له درجات،الدخول

 الدمج فريق من عضو يشاركثم  .التطوير ومجاالت المحددة لالحتياجات أفضل فهم المدرسة

 ،  بالطال  احتياج  مستوى على  بناء   .القبول  عملية أثناء  الدمج  طالب  حاالت من  حالة تحديد بمجرد

 بالعمل يتعلق فيما التالية الخطوات لمناقشة األمور أولياء مع اجتماع بترتيب تنسيق  مركز سيقوم

 .الطالب لدعم مع ا

يجب على المتقدمين إعالم المدرسة عن أي إعاقة أو إعاقة تعلم محددة في وقت تقديم الطلب  •

ا كامال  لتوفير الدعم  المناسب.  لضمان أن تكون المدرسة مجهزة تجهيز 
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 ترتيبات االختبارات - 8

 :يأتير ما ئمة التي يجب أخذها بعين االعتباأمثلة الموائمة والمالتشمل 

٪ من 50؛ وفي ظروف استثنائية يمكن زيادته إلى ا٪ وقت ا إضافي  25الوقت اإلضافي: يتّم منح  •

 .الوقت اإلضافي

 .ينالممتحنالقارئ: لقراءة تعليمات الورقة واألسئلة وأجوبة  •

استخدام معالج النصوص مع تمكين  يجوز للممتحن على األسئلة. الممتحنكاتب: يكتب أجوبة ال •

  .التدقيق اإلمالئي والنحوي بدال  من ذلك

الطالب على مع التدقيق اإلمالئي والنحوي: يحث  ،كمبيوتر محمولمعالج النصوص بجهاز  •

 .التركيز على اإلجابة على السؤال ثم االنتقال إلى السؤال التالي

ورقة التعديل: تتضمن التعديالت، زيادة حجم الخط والرسم التخطيطي والورق الملون البديل  •

 .وورق اللغة المعدل وورق برايل

وإعادة بدئه عندما : يمكن إيقاف توقيت االمتحان  المراقبينتحت إشراف    ي تكونفترات الراحة الت  •

ا للمتابعة واالستمرار إذا احتاج المتقدم إلى مغادرة قاعة االمتحان، فيجب على   .يكون المتقدم جاهز 

 .حالة المتقدم يعتمد توقيت هذه االستراحات على طبيعة احتياجات/. المصاحب أن يرافق المتقدم

 التحديد والدعم - 9

يقدم قسم  .الحتياجات الطالب هو المفتاح والضمانة الفعالة لجميع الطالب ودعمهميعتبر التحديد المبكر 

يعمل أعضاء فريق اإلثراء عن كثب مع  .اإلثراء الدعم في فحص ومراقبة الطالب لدعم الطالب والمعلم

اء اآلب  يؤديجميع اإلدارات وفريق القبول لضمان تحديد الحواجز أمام التعلم في أقرب وقت ممكن، كما 

ا رئيسي    . احتياجات الطالب ا في العمل جنب ا إلى جنب مع المدرسة طوال عملية تحديددور 

 الدعم مستويات  – 10

 :تيةاآل ةبحسب المستويات الثالث  ، احتياجاتهم على بناء   الدعم الطالب يتلقى

 .تدريس شامل يعتمد على مبدأ الجودة أوال   – األول المستوى
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 .المناهج تعديل/  الشخصي الدعم - 2 المستوى

 1:1 الدامج التعلم دعم مساعدوجود  مع الفردية البرامج - 3 المستوى

 للتدخل يتدريج نهج - دعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة واإلعاقة مستويات

 

 

 

 

 (IEP) الفردي التعليم خطة  - 11

من  3 المستوى رقمإذا كان الطالب غير قادر على الوصول إلى المناهج الدراسية الرئيسية وتلقى دعم 

  .في مكانها (IEP) مساعد دعم التعلم إلى جانب وجود تشخيص رسمي، سيتم وضع خطة التعليم الفردي

خطة التعليم الفردي، سيكون للطالب أهداف أكاديمية واجتماعية وعاطفية و/أو جسدية وسلوكية  في

ستتم مسؤول الدمج، وبالتالي /إدارة االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة واتصالية يتم تحديدها بواسطة

خارجية تعمل  جهات مراجعة هذه األهداف مع أولياء أمور الطالب جنب ا إلى جنب مع معلم الفصل وأي

 

  فردية برامج                                                                                      

 3 المستوى من

 خدمات تدخل أو المتخصصة األساليب

خطط التعلم  المثال، سبيل على، الدعم

 الدامج التعلم دعم مساعدالفردي، أو 

 خارجية وكاالت أو ،زالجوا/

 

 2 المستوي
 المناهج تعديل/  الشخصي الدعم

 :1 المستوى يصلح ال عندما
 للتغلب السفر جواز / التزويد تخطيط خالل من الشخصي الدعم

 الدراسي الفصل بيئة في التعلم دون تحول التي العوائق على

 ومعلمي الدراسية الفصول معلمو يدعم أن المرجح من. السائدة
 - العملية هذه المدرسة داخل المتخصصين/  فريق دعم الدمج

 المراقبة/  األقران تدريب/  الدعم مشورة/  الدرس مراقبة
 
 1 المستوى

 للجميع الجودة عالي شامل تعليم
 و التعلم وأسلوب والقدرة الفردية الفروق المعلمون يستوعب

 التدريس بطريقة مراعاة الفروق الفردية ممارسة خالل من السلوك

التعلم الدامج الخاص نجوم مساعد دعم 

 بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة واإلعاقة

 : نجمة حمراء3المستوى 

 : نجمة ذهبية2المستوى 

 : نجمة فضية1المستوى 
النجمة الزرقاء تعني أن قسم 

 يالحظون هذا الطالب الدمج
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كعناصر مجتمعة، سيتفق الفريق المتعدد  .مع الطالب مثل علماء النفس التربويين أو المعالجين

  .التخصصات على المجموعة التالية من األهداف المطروحة وسيعمل كفريق لتحقيق هذه األهداف

الوصول الكامل إلى المناهج   يتمتعون بإمكانية يةخطة التعليم الفرد ضمنجميع الطالب الذين يتم وضعهم  

على المستوى ونجاحه  الدراسية الرئيسية، إال أنه سيتم تعديل هذه المناهج بشكل كبير لضمان تقدم الطالب  

 .الفردي

، على إضافي الدامج التعلم دعم مساعد خالل منسيتم دعمهم  3 رقم المستوى دعم يتلقون الذين الطالب

. الطالب احتياجات حسب جزئي، بدوام أو  كامل بدوام الدامج التعلم دعم مساعد كوني  قد. الوالدين نفقة

 االمتثال  لضمان  المدرسة  خالل  من  الدامج  التعلم  دعم  يمساعد  جميع  توظيف  يتم  ،مدرسة ديرة الدولية  في

 التعلم دعم مساعد توظيف بمجرد. المناسب الدعم لتنفيذ المناسب الفرد توظيف عند والمعايير الكامل

 األمور  وأولياء  المدرسة  بين  الوضوح  لضمان  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  األمور  أولياء  من  سيُطلب  ،  الدامج

 .لما هو واجب االمتثال ببدء الوفاء وضمان الغرض تحديد مع
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 1الملحق.

 DISالدمج في مدرسة ديرة الدولية 

ليس مشروع ا أو مبادرة. إنه التطور التدريجي للمواقف والسلوكيات واألنظمة والمعتقدات الدامج التعليم 

ا يدعم الثقافة المدرسية وينعكس في الحياة اليومية للمجتمع الدامج  والذي يمّكن التعليم   من أن يصبح معيار 

 .المدرسي

 (53 ص ، التعليم بالدمج يف دبي سياسة إطار)

 

 المقدمة

 .تدعم رؤية وأهداف المدرسة دامجةسياسات وإجراءات الدمج هذه هي سياسات وإجراءات 

 :التي يتم تضمينها في مظلة الدمج هي (DIS) سياسات وإجراءات مدرسة ديرة الدولية

 سياسات وإجراءات االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة. •

 سياسات وإجراءات الموهوبين والمتفوقين. •

 اءات المناهج.سياسات وإجر •

 سياسات وإجراءات التعليم والتعلم. •

 سياسات وإجراءات التقييم. •

 سياسات وإجراءات األمان والصحة. •

 سياسات وإجراءات السلوك. •

 سياسات وإجراءات مكافحة التنمر. •

 سياسات وإجراءات الحماية. •

 سياسات وإجراءات حماية الطفل. •

 سياسات وإجراءات القبول. •

 وإجراءات الفحص.سياسات  •
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  تم االلتزام بالوثائق والقوانين الرسمية التالية عند كتابة هذه السياسة؛

 (2017) ةالدامج سياسة وإجراءات دبي التعليمية 

 (2019البشرية ) والتنمية المعرفة هيئةتنفيذ الشمول من جانب 

بشأن حماية حقوق األشخاص  2014لعام  2، وقانون دبي رقم  2006لعام  29قانون دبي االتحادي رقم 

 ذوي اإلعاقة

 بتنظيم المدارس الخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك؛ 2017( لسنة 2قرار المجلس التنفيذي رقم )

 4مادة  -

 (16) 13مادة  -

 (17) 13مادة  -

 (19) 13مادة  -

 (4) 23مادة  -

 الرؤية

ب وتوفير التعليم الجيد، وضمان في مدرسة ديرة الدولية، نحن ملتزمون بضمان تكافؤ الفرص لجميع الطال

 .دامجةالنجاح في جميع المستويات في بيئة 

 الرسالة 

نشجع ونرحب بمجموعة متنوعة من الطالب ونسعى باستمرار لضمان شعور كل شخص بالترحيب 

الطالب نحن نشجع نجاح جميع    .واألمان والقبول والقيمة في بيئة تعليمية مشتركة في مدرسة ديرة الدولية

لضمان أن كل طالب يمكنه تحقيق النجاح وفرص التعلم ذات الصلة مع إزالة الحواجز التي تحول دون 

نهدف إلى تلبية االحتياجات الفردية، وتعزيز الرفاهية االجتماعية  .التعلم والتي قد تحد من التحصيل

ختلفة، والطرق المختلفة التي والعاطفية وتحقيق إمكانات جميع المتعلمين في بيئة تعترف بمواهبهم الم

 .يتعلمونها، والمعدالت المختلفة التي يتعلمون بها وخلفياتهم وثقافاتهم الفريدة
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 األهداف

مبررات واضحة لالنتقال من نموذج (  UNCRPD) المتحدة األمم لدىاإلعاقة  ذوي األشخاص لحقوق

هدف النهائي حيث يُنظر إلى إدراج أصحاب اإلعاقة الطبي إلى نموذج اإلعاقة القائم على الحقوق لتحقيق ال

الهمم على أنه حق من حقوق اإلنسان، على عكس شرط اإلستفادة لصالح األفراد والمجتمع بشكل عام. 

( البنية االجتماعية لإلعاقة لوضع رؤية واضحة للتعليم 2017ة للتعليم )الدامج يستخدم إطار سياسة دبي 

 :عاقة على النحو التاليالجامع في جميع أنحاء دبي ويحدد اإل

"حالة اجتماعية تحدث عندما يواجه الفرد الذي له قيود طويلة األجل حواجز سلوكية واجتماعية وبيئية 

اإلعاقة هي نتيجة تفاعل الفرد مع المجتمع وليست . تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة داخل المجتمع

 ".سمة من سمات الشخص

الدولية، نحن نهدف إلى تشغيل نموذج قائم على الحقوق لإلدماج يتماشى مع مبادئ مدرسة ديرة  في

ونعترف بحق الطالب المعني بالوصول إلى نفس   اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  المتحدة  األمم وتعليمات

نحن ندرك أن اإلعاقة ليست داخل الشخص ولكنها نتيجة لتأثيرات  .جودة التعليم مثل الطالب اآلخرين

نحن  .ا من خالل المواقف والسياسات واألنظمة التمييزيةارج الشخص، كما يتم التعامل معها اجتماعي  خ 

نسعى إلى تحديد وجود وتأثير الصعوبات التي يواجهها هؤالء الطالب، والحفاظ على توقعات كبيرة من 

مناهج الدراسية الفعالة  نستمر في السعي لتطوير عمليات تعليم وتعلم وتطوير النحن   .مشاركتهم ونجاحهم

التي تلبي احتياجات الجميع، بغض النظر عن القدرات أو االحتياجات والعمل في شراكة مع أولياء األمور 

 .ومستدامة لإلدماج دامجةوالمتخصصين وغيرهم من أفراد المجتمع لوضع أنظمة قوية و 

 :سيتم تحقيق ذلك من خالل

 دماج التعليمي ألصحاب الهمم.ن هيل االدور رئيسي في تس تأديةتمكين كل معلم من  •

 .استخدام أساليب التعليم والتعلم المرنة والمستجيبة •

 .توفير أهداف تعليمية مناسبة وقابلة للتحقيق لجميع الطالب •

 .دعم التعلم ومشاركة جميع الطالب •

 .تطبيق أنظمة التحديد المبكر للحواجز التي تحول دون التعلم والمشاركة •
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 وتشجيعها واالحتفاء بها.، المهارات والمواهب والمساهمات والتنوع لجميع طالبنا التعرف على •

تزويد الطالب بالمهارات والمعرفة والمواقف الالزمة لتحقيق النجاح كأفراد وكأعضاء مسؤولين  •

 .ي قيمة في المجتمعو وذ

كامل إلزالة  ضمان تصميم نظم للمراقبة والدعم المهني للمعلم بحيث يتم تمكين كل معلم بشكل •

 العقبات التي تفرض العزل التعليمي واالجتماعي.

 .توفير الرعاية عالية الجودة والدعم والتوجيه •

 .حماية صحة وسالمة ورفاهية الطالب •

 قياس النجاح: 

يبرهن الطالب على مهارات تعلم متطورة بشكل أفضل، وأكثر مرونة في مواجهة التحدي، ولديهم تصميم 

يتم تشجيعهم ودعمهم ليصبحوا متعلمين مدى الحياة من  .ون بشكل أفضل لمستقبلهمعلى النجاح ومستعد

خالل الوصول إلى الفرص في التعليم العالي أو التدريب المهني أو تعليم الكبار دون تمييز وعلى قدم 

 .سيستفيد الطالب من ذوي االحتياجات وغيرهم من النظام الشمولي .المساواة مع اآلخرين
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