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   �ةؤْ الرُّ  -1

ب جمیع    حصول�   نلتزم  -ةولیَّ الدَّ   دیرة  مدرسة-  نحن   متساو�ة   ةتعلیمیَّ   فرص تعلیم جیِّد من خالل    على  الطُّالَّ
رنُ وَ   ،مستو�ات ال  �لِّ   في  همنجاحعلى    نحرص و   ،دامجةفي بیئة تعلیمیَّة   بناسمات    قدِّ المتنوِّعة    الفرد�َّة  طالَّ

 َوالُمتباینة.  

ب ج  مْ دَ   یتمُّ  هؤالء  �جد    .أقرانهم  مع  جنب   إلى  اجنبً   بهم  ب حِّ رَ تُ   تر�ة،شْ مُ   ةتعلیمیَّ   بیئة  في  م مَ الهِ   ي وِ ذَ   الطُّالَّ
ب  ب   ة�قیَّ   مع  مقارنةً   م والمشار�ة في األنشطةعلُّ في التَّ   صعو�ةً   الطُّالَّ  إلى  �حتاجون هم    لذا  ؛في سنِّهم  الطُّالَّ

 . أقرانهم یدرسها تيالَّ  ةراسیَّ الدِّ  المناهج �ستوعبوا لكي ،ضافيِّ اإل  رحشَّ الأو  عمدَّ ال

 .وأهدافها المدرسة رؤ�ة تدعم شاملة سیاسة هي  مجالدَّ  سیاسة

 : �أتي  ما نتتضمَّ   ةولیَّ الدَّ  دیرة مدرسة ةسیاس
ب  • بو  الموهو�ون  الطُّالَّ  ن و قالمتفوِّ  الطُّالَّ
 ة راسیَّ الدِّ  المناهج سیاسة •
 در�س والتَّ  معلُّ التَّ  سیاسة •
   هو�جراءات القبول  سیاسات  •
 المةوالسَّ  ةحَّ الصِّ  إجراءات  سیاسة •
 لوكالسُّ  سیاسة •
 ر نمُّ التَّ  مناهضة سیاسة •
 الحما�ة  سیاسة •
ب  حما�ة سیاسة •  الطُّالَّ
 القبول سیاسة •
 االمتحانات  سیاسة •

 ة اإلرشاد�َّ  ئالمباد -2

  األمم   ةفاقیَّ اتِّ   مبادئل  وافقمُ و   الحقوق،  على  قائم  جمْ للدَّ   نموذج  وفق  العمل  إلى  ةولیَّ الدَّ   دیرة  مدرسة  في  نهدف
ب   �حقِّ   فرِ تَ عْ مُ وَ   ،وتوجیهاتها  اإلعاقة  ي وِ ذَ   األشخاص   لحقوق حدة  تَّ المُ   لى ع  الحصول  فيالِهَمم    ي وِ ذَ   الطُّالَّ

ب   مثل �  هم مثل  ،جیِّد   تعلیم    ظروف   نتیجة  بل  ،في داخل الطَّالب   لیست   اإلعاقة   أنَّ   ندرك  نحن   .اآلخر�ن  الطُّالَّ
  یواجهها   تيالَّ   عو�ات الصُّ   تلك  لتحدید   نسعىلذا    ،ةمییز�َّ التَّ   واألنظمة  یاسات والسِّ   المواقف  خالل  من  ة،اجتماعیَّ 

ب   هؤالء   نجاح   و�حراز  عالیة،  مشار�ة   لتحقیق  عاتهمتوقُّ   ز�ادة  على  والحرص   علیهم،  تأثیرها  فوتعرُّ   ،الطُّالَّ
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  الجمیع،   احتیاجات   يتلبِّ   تيالَّ   الةالفعَّ   المناهج  وتطو�ر  م،علُّ والتَّ   علیموالتَّ   در�سالتَّ   لتطو�ر  نسعى�ما    .كبیر
  وأعضاء   صین،والمتخصِّ   األمور،  أولیاء  مع  نسیق�التَّ   والعمل  االحتیاجات،  أو  القدرات   عن  ظرالنَّ   �صرف

 .ومستدامة وشاملة ةقو�َّ  جمْ دَ  أنظمة البتكار اسعیً  المجتمع،

م  ،داعمة  دامجة  مناهج  بتقد�م  ملتزمون   هافی  والعاملین  المدرسة  فيموظَّ   جمیع  ةعلیمیَّ تَّ ال  ُمْخَرجات ال  أفضل  ُتقدِّ
ب   لجمیع ب   جمیع  �أنَّ   نؤمن  نحن  .وطموحاتهم  وقدراتهم،  احتیاجاتهم،  مع اختالف   ،الطُّالَّ   ون �ستحقُّ   الطُّالَّ

  المناهج   تلك  تكون   وأن  المدى،  واسعة  ةواالجتماعیَّ   ةراسیَّ الدِّ   المناهج  �ستوعبوا  �ي  الفرصة  لهم  تتاح  أن
 .طالب  لِّ لكُ  ةالفرد�َّ  مات �السِّ  وتعتني متوازنة،

ب، ولتوفیر بیئة غنیَّة �الرِّعا�ة ة، �ي ُتَلبِّي احتیاجات جمیع  راسیَّ المناهج الدِّ نحن نبذل ُجْهًدا لتكییف   الطُّالَّ
 والتَّطو�ر والرَّفاهیة لكلِّ طالب.

 هي: علیمالتَّ  لدعم الَّتي نتَّبعها ةاإلرشاد�َّ  ئالمباد

 .ةالخاصَّ  ة علیمیَّ التَّ  االحتیاجات  ي وِ ذَ  معلِّ مُ  هو المدرسة في معلِّ مُ  كلُّ  •
ب   تعلیم  •   ب �تطلَّ وَ   المدرسة،�لِّ أفراد    ةمسؤولیَّ   هو  ة،الخاصَّ   ةعلیمیَّ التَّ   االحتیاجات   ي وِ ذَ   الطُّالَّ

 . جمیعهاالمدرسة  استجا�ة
ب   لحماس  ومثیرة  آمنة،  ةتعلیمیَّ   بیئة  راسةالدِّ   قاعات   رُ فِّ وَ تُ  •   استیعاب   تتیح  لهم،  وداعمة  ،الطُّالَّ

 .لدیهم زمیُّ التَّ  مكامن و�ظهار المنهج،
 ى وشتَّ   ة،علیمیَّ التَّ   ةالفرد�َّ   والفروق   ،هوعوائق   م،علُّ التَّ   صعو�ات �ِ   تامٍّ   بوعي  معلُّ والتَّ   علیمالتَّ   �جري  •

 . معلُّ التَّ  أسالیب 
ب، وَ   ةیَّ أهمِّ   إدراك • حَّة النَّفسیَّة والعاطفیَّة للطُّالَّ  ات،الذَّ �  قة الثَّ �  شعورهم  تنمیة  على  ر�یزالتَّ الصِّ

ب  إنجاز في ُتْسِهم هاأنَّ  على فات الصِّ  تلك إلى ظروالنَّ   .وأدائهم الطُّالَّ
  المناهج   مجاالت   جمیع  في  اجح،النَّ   علیمللتَّ   يٌّ وِ حیَ   أمرٌ   والكتا�ة،  القراءة   ومهارات   غةاللُّ   إتقان •

 .ةراسیَّ الدِّ 
ب  دعم •  . ةالمهمَّ  االنتقال مراحل أثناءفي  الطُّالَّ
ب  جمیع احتیاجات  �شمل دامج مجتمع إنشاء •  .الطُّالَّ

 

 واإلجراءات یاساتالسِّ  أهداف -3
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ب   حصولإلى    یاسةالسِّ   هذه  تهدف   أقرانهم، �َ   د جیِّ ال  املشَّ ال   علیمتَّ ال   من  متكافئة   فرص   على الِهَمم    َذِوي   الطُّالَّ
 .حدة على طالبٍ  لكلِّ  ةالخاصَّ  لالحتیاجات  تلبیةً  ة،راسیَّ الدِّ  المناهج على تعدیالت  المدرسة �لى إدخالو 

بإلى    فعرُّ تَّ ال •  في عند التَّسجیل    اإلعاقة،  َذِوي   أو  ة،خاصَّ   ةتعلیمیَّ   احتیاجات   لهم  ذینالَّ   الطُّالَّ
 ة. شخیصیَّ الختبارات التَّ اإجراءات القبول، والمالحظة، و  لمن خال المدرسة،

طُ  • تُ رُ تقد�م  تعلیم  احتیاجق  ب   ناسب    لهم   تیحوتُ   ،ةالخاصَّ   ةعلیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي   الطُّالَّ
 .المدى واسع راسيِّ دِّ ال منهجال استیعاب 

ب  جمیع ُیناسب استیعاب   دراسيٍّ  منهج تطو�ر أجل من ةنفیذ�َّ التَّ  جنةاللَّ  مع العمل •  .الطُّالَّ
راسیَّة ميعلِّ مُ  مع كشارُ التَّ  • فوف الدِّ ب  �طر�قة َ�ْسُهُل على روسدُّ الللتَّأكُّد من صیاغة  الصُّ  الطُّالَّ

  من  همُ�ِمكِّن  �ما  ة،الفرد�َّ   سماتهم  مع  وتتناسب   استیعاُبها،  ةالخاصَّ   ةعلیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي 
 . معلُّ التَّ  و�ین بینهم ولُ حُ تَ   عوائق أيِّ  على ب غلُّ التَّ 

ب صعو�ات التَّعلُّم لدى    عن  فوفالصُّ   ميعلِّ لمُ   زمةالالَّ   المعلومات   توفیر •   االحتیاجات   َذِوي   الطُّالَّ
 لتعلیمهم،   المناسبة  ات ستراتیجیَّ �اإل  وصیةالتَّ   مع  لهم،  زمالالَّ   عمالدَّ   وتوفیر  ة،الخاصَّ   ةعلیمیَّ التَّ 

 .لهم المالئمة دةالجیِّ  الممارسات  عن أمثلة ومشار�ة
ب   م تقدُّ   متا�عة •   م له  عالمتوقَّ   مقدُّ التَّ ة إنجازهم و ومراقب  ة،الخاصَّ   ة علیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي   الطُّالَّ

 . بنجاح
  على ؤهم  و�قا  ،بهم  ة الخاصَّ   ةعلیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َوتفهُّم  أبنائهم،  تعلیم  في  األمور  أولیاء  مشار�ة •

 . المدرسة في  اهممستو  مبتقدُّ  �امل العاطِّ 
ب   مشار�ة •  "الفرديِّ   علیمالتَّ   "خطط  تطو�ر   في  ومشار�تهم  ة،علیمیَّ التَّ   رحلتهم  تطو�ر   في  الطُّالَّ

ب   �انتقال  قیتعلَّ   ما  �لِّ   وفي  لهم،  توضع  تيالَّ    المنهج   في  أثر  لها  تيالَّ   القرارات   وجمیع  ،الطُّالَّ
 . لهم مقدَّ المُ  راسيِّ الدِّ 

صین خارجیِّیَن عندما یتطلَّب األمر.  مع واصلالتَّ  •  متخصِّ
 .راسةالدِّ  قاعات  في امجةالدَّ  ات ستراتیجیَّ �اإل ألخذ َوا فیها، والعاملین المدرسة فيموظَّ  دعم •
الخاصَّ علیمیَّ التَّ   االحتیاجات   توفیر  على   �شرف  لكي  مج،الدَّ   دعم  فر�ق  انتداب  •  وعلى  ،ة ة 

 .المدرسة أنحاء جمیع في ة،المثالیَّ  الممارسات 

 شر�عات التَّ  -4

 : اآلتیة شر�عات للتَّ  ةولیَّ الدَّ   دیرة مدرسة تأكید امتثالإلى  یاسةالسِّ  هذه تهدف 1  –4
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  حقوق   �شأن  )،2006(  لسنة  29  رقم   حدةالمتَّ   ةالعر�یَّ   اإلمارات   لدولة  حاديُّ االتِّ   القانون  •
 ة الخاصَّ  ةعلیمیَّ التَّ  االحتیاجات  َذِوي  األشخاص 

 والكراهیة   مییزالتَّ  ضدُّ  )،2015( لسنة 2 رقم حدةالمتَّ  ةالعر�یَّ  اإلمارات  لدولة حاديُّ االتِّ  القانون  •

 :�أتي �ما المدرسةه في و�جراءاتالقبول  سیاسات تلتزم 2  –4

امج علیمالتَّ  إطار سیاسة •  ) 2017(ي بَ دُ  في الدَّ
امج علیمالتَّ  تنفیذ  •  ) 2019( المدراس دلیل :الدَّ
  حقوق حما�ة    �شأن  )،2006(  لسنة  29  رقم  حدةتَّ المُ   ةالعر�یَّ   اإلمارات   لدولة  حاديُّ االتِّ   القانون  •

 ة الخاصَّ  ةعلیمیَّ التَّ  االحتیاجات  َذِوي  األشخاص 
  حقوق   "حما�ة  �شأن  ،)2015(  لسنة  2  رقمحدة  تَّ ة المُ العر�یَّ   اإلمارات   لدولة  حاديُّ االتِّ   القانون  •

 ي بَ دُ  إمارة  في اإلعاقة َذِوي  األشخاص 
  دولة  ،يبَ دُ  إمارة في ةالخاصَّ  المدارس تنظیم  �شأن 2017 لسنة 2 رقم نفیذيِّ التَّ  المجلس قرار •

 حدةتَّ ة المُ العر�یَّ  اإلمارات 

   االحتیاجات فئات -5

  هیكًال   للمدارس  ریوفِّ   صنیفالتَّ   وهذا  .لإلعاقةحدة  تَّ ة المُ العر�یَّ   اإلمارات   دولة  تصنیف  إلى  �أتي  ما  �ستند 
ب  لتحدید  امهم�  اتنظیمی�   هي:  األر�ع الفئات  وهذه .الِهَمم َذِوي  الطُّالَّ

 معلُّ والتَّ  اإلدراك •
 فاعل والتَّ  واصلالتَّ  •
 ة واالجتماعیَّ  ةوالعاطفیَّ  ةالعقلیَّ  ةحَّ الصِّ  •
 ة یَّ بِّ والطِّ  ة یَّ والحسِّ  ةالبدنیَّ  االضطرا�ات  •

ب تحدید -6  ةاالحتیاجات الخاصَّ  َذِوي  الطُّالَّ

ب   إحالة  �مكن  .لمستواه   المناسب   رالمقرَّ   تطو�روَ   الب للطَّ   ةالخاصَّ   ة علیمیَّ التَّ   االحتیاجات   تحدید   إلى  الطُّالَّ
 .ة ولیَّ الدَّ  دیرة مدرسة في تعلیمهم أثناءفي  وقت  أيِّ  في أو القبول،  عند  مجالدَّ  دعم فر�ق

ب احتیاجات فتعرُّ  1  –6  القبول  ةعملیَّ  أثناء في الطُّالَّ

ب   قبول  �طلبات ة  ولیَّ الدَّ   دیرة  مدرسة  ب حِّ رَ تُ  روَ   م،مَ الهِ   َذِوي   الطُّالَّ بها  بین  عنوُّ التَّ   ُتَقدِّ   ة اإل�جابیَّ و�سهاماتهم    ،ُطالَّ
ب   جمیع  �خضع  .ةالمدرسیَّ   حیاتهم  فيونها  مقدِّ �ُ   الَّتي   رافق المَ   توفیر  لضمان "ةعلیمیَّ التَّ   الحاجة  "لتقییم  الطُّالَّ
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  ینَ یِّ نِ هَ مِ   �إشراك  المدرسة  توصي  قد   األمر،  اقتضى  إن  .طالب   لكلِّ   المناسبةة  علیمیَّ التَّ   واألنشطة  والموارد 
  .ینَ �ِّوِ �َ رْ التَّ وَ   ینَ یِّ سِ فْ النَّ  االختصاصیِّینَ  أو  الكالم، اختصاصيِّ و  ق،طْ النُّ  اختصاصيِّ  مثل ،ینَ خارجیِّ 

  من  د أكُّ لتَّ او   ال،فعَّ   �شكل  مهتعلُّ  دون   حولُ وتَ   فل،الطِّ   عیقتُ   تي الَّ   العوائق  فهمهو   خارجيِّ التَّقییم ال  الهدف من
 . سجیلا للتَّ وصیة لن تكون شرطً هذه التَّ وَ  ،حیح الصَّ  الوجه على المطلوب، رحالشَّ  طرق  أنسب  باعاتِّ 

ب   على  �جب   .لب الطَّ   تقد�م  عند   ،منها  �عانون   تيالَّ   اإلعاقات وَ   احتیاجاتهم،  عن  اإلفصاح  مینَ المتقدِّ   الطُّالَّ
  قد   األمر  وهذا  ة،البشر�َّ   نمیةوالتَّ   المعرفة  وهیئة  األمور  أولیاء  بین  الُمْبرم  د قْ للعَ   اقً رْ خَ   دُّ عَ �ُ   بذلك  القیام   وعدم
ب   قدرة  على  ریؤثِّ  ب   على  و�جب   .عالمتوقَّ   مقدُّ التَّ   تحقیق  على   الطُّالَّ   احتیاجاتهم   عن  نوالِ عْ �ُ   أن   ینَ الحالیِّ   الطُّالَّ

 . االحقً  ظهرست تيالَّ  تحدیدها، تمَّ  تيالَّ  اإلعاقات  عن أو ة،الخاصَّ 

ب   من  طالب   تسجیل  فیها  ُیْرَفُض   تيالَّ   ادرةالنَّ   الحاالت   في   بع تتَّ ة  ولیَّ الدَّ   دیرة  مدرسة  فإنَّ   م،مَ الهِ   َذِوي   الطُّالَّ
 .القبول عدم   �حاالت  الخاّصِ  ةالبشر�َّ  نمیةوالتَّ  المعرفة هیئة إجراء

ب تحدید  2 -6  ة واإلعاقة االحتیاجات الخاصَّ  َذِوي  ینَ الحالیِّ  الطُّالَّ

ب   سبة�النَّ  ب  الفرديِّ   عمالدَّ   فر�ق  إلى  إحالتهم  تتمُّ س  ما �انت   إذا  د سیتحدَّ   المدرسة،  في  لینَ سجَّ المُ   للطُّالَّ   ، للطُّالَّ
 والمالحظات   ة،المستمرِّ   قییمات والتَّ   دة،الموحَّ   االمتحانات   من  جمعها  تمَّ   تيالَّ   البیانات   على  بناءً   ذلك  وسیكون 

  مستوى   �شأن  اقرارً   المدرسة  خذ تتَّ   األمور،  أولیاء  ومع  الفصل،  ميعلِّ مُ   مع  شاوروالتَّ   المالحظة،  �عد   .ةالیومیَّ 
 . المطلوب  لدخُّ التَّ  و�رنامج عم،الدَّ 

 ل دخُّ والتَّ  عمالدَّ  -7

امجعلیم  التَّ   توجیهات   دعم  من  مستو�ات   ثالث   تحدید   تمَّ   وتعكس   )،2020  ة،البشر�َّ   نمیةوالتَّ   المعرفة  (هیئة  الدَّ
 . المدارس جمیع فیها تشترك ة،عامَّ  ةلغو�َّ  ممارسة

 :هي المستو�ات هذه

امج تعلیم -األول  المستوى   . الً أوَّ  تأتي الجودة مبدأ على  یرتكز الجودة، عالي ،الدَّ

 المستوى  ةراسیَّ الدِّ  المناهج تعدیل /خصيُّ الشَّ  عمالدَّ  -انيالثَّ  المستوى 

ب   الفرديِّ   عمالدَّ   فر�ق  مع  والمشار�ة  ة،راسیَّ الدِّ   المناهج  تعدیل  /خصيُّ الشَّ   عمالدَّ   -  2    الخدمات  وهذه  ،للطُّالَّ
ب  المدرسة مهاتقدِّ  تيالَّ  الخدمات  من جزء هي هاكلُّ   .للطُّالَّ
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 1:1 لمبدأ اوفقً  ،علیميِّ التَّ  عمالدَّ  مساعد  فیها در�سالتَّ  ىیتولَّ  ة،الفرد�َّ  البرامج -الثالثَّ  المستوى 
 

 
  

 
 
 
 

 ة برامج فردیَّ                                                        َّ                               ِّ
 3من المستوى 

عم، ل خدمات الدَّ صة أو تدخُّ األسالیب المتخصِّ 
، أو م الفردّيِ علُّ خطط التَّ على سبیل المثال، 

امجم علُّ مساعد دعم التَّ  وكاالت  ، أوالجواز/الدَّ
 ةخارجیَّ

 
 2 ىالمستو

 المناھج تعدیل /خصيُّ الشَّ  عمالدَّ 
 :1 المستوى یصلح ال عندما

 على بغلُّ للتَّ  فرالسَّ  جواز /زویدالتَّ  تخطیط خالل من خصيُّ الشَّ  عمالدَّ 
 من. ائدةالسَّ  راسّيِ الدِّ  الفصل بیئة في معلُّ التَّ  دون ولحُ تَ  تيالَّ  العوائق

فریق دعم  ومعلِّ ومُ  ةراسیَّالدِّ  صُّفوفال موعلِّ مُ  یدعم أن حجَّ رَ المُ 
 /رسالدَّ  مراقبة -العملیة ھذه المدرسة داخل صینَ المتخّصِ  /جمْ الدَّ 

 المراقبة /األقران تدریب /عمالدَّ  مشورة
 
 1 المستوى

 للجمیع الجودة عالي شامل تعلیم
 لوكوالسُّ  معلُّ التَّ  وأسلوب والقدرة ةالفردیَّ الفروق مونالمعلِّ  یستوعب
 ةبطریقة مراعاة الفروق الفردیَّ علیمالتَّ  ممارسة خالل من

م علُّ نجوم مساعد دعم التَّ 
امج الخاص بالطالب ذوي  الدَّ

 واإلعاقةاالحتیاجات الخاصة 
 : نجمة حمراء3المستوى 
 : نجمة ذھبیة2المستوى 
 نجمة فضیة: 1المستوى 

النجمة الزرقاء تعني أن 
قسم الدمج يالحظون ھذا 

 الطالب
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 ةبیَّ الَّ الطُّ  فرالسَّ  وجوازات الفرديِّ  علیمالتَّ  ةخطَّ  -8

  األمر  هیهمُّ  نْ مَ  لجمیع بيٍّ الَّ طُ  سفر جواز أو /ةفرد�َّ  ةتعلیمیَّ  ةطَّ خُ  عْض وَ  یتمُّ  الث،والثَّ  انيالثَّ  �ْینِ وَ تَ سْ المُ  في
ب   ةوَّ قُ   نقاط   لتحدید   ر�اء،الشُّ   من   ر وتطوُّ   هم لنموِّ   زمةالالَّ   واألهداف  یواجهونها،  تيالَّ   عو�ات والصُّ   ،الطُّالَّ

فِّ   موعلِّ مُ   .دراستهم ب    ر�اءشُ وَ   األمور،  أولیاءوَ   جمْ الدَّ   دعم  موعلِّ مُ وَ   ،الصَّ   ة علیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي الطُّالَّ
ب   عن  فضًال   واإلعاقة،  ةالخاصَّ    على  ب غلُّ وللتَّ   .ةعلیمیَّ التَّ   ةالعملیَّ   هذه  من   ینفصل  ال  جزء   هم   أنفسهم،  الطُّالَّ

ب تعلُّم    تعیق   تيالَّ   الحواجز  ورةالدَّ   وهذه  .الب الطَّ   مع   األمور  أولیاء  �مشار�ة  اجً تدرِّ مُ   لدخُّ التَّ   �كون   ،الطُّالَّ
 : �أتي �ما أجزاء أر�عة من ن تتكوَّ 

ب  احتیاجات  تقییم -قییمالتَّ  •  . الطُّالَّ
ب   (شر�اء •   األمور،   أولیاء   آراء  م،والمعلِّ   واإلعاقة،  ةالخاصَّ   ةعلیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي   الطُّالَّ

 ة) خارجیَّ  جهات  من الُمقدَّمة صائحوالنَّ 
 .قییمالتَّ  ةعملیَّ   ائجتلن  استجا�ة ةخطَّ  وضع –خطیطالتَّ  •
 . جمْ الدَّ  دعم وفر�ق مالمعلِّ  من �لٌّ  تنفیذهاوَ  ة،الخطَّ  وضع ىیتولَّ  -نفیذالتَّ  •
 .عمالدَّ  ةفاعلیَّ  تقییم -المراجعة •

 والمحاسبة  القیادة -9

ب   دعم ب   بوجود   ب رحِّ تُ   ثقافة  نشر  �ضمن  �ما  ر�اء،الشُّ   جمیععلى    واجب   ممَ الهِ   َذِوي   الطُّالَّ  َذِوي   الطُّالَّ
 المدرسة  قیادة  فر�ق  على  .قدیروالتَّ   ئقة،الالَّ   العنا�ة  یهم وتولِّ   لهم،وتقبُّ   واإلعاقة،  ةالخاصَّ   ةعلیمیَّ التَّ   االحتیاجات 

 اوفقً   للعمل  زمةالالَّ   والمهارات   المعارف  اكتساب   على  القدرة  لدیهم  ینَ المعنیِّ   فینَ الموظَّ   جمیع   أنَّ   من   د یتأكَّ   أن
 . يبَ دُ  في املالشَّ  علیمالتَّ  إطار �قتضیه لما

ب   قها�حقِّ   تيالَّ   معلُّ التَّ   ونتائج  اإلمكانات   لتعظیم   من  البدَّ   واإلعاقة  ةالخاصَّ   ةعلیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي   الطُّالَّ
ب  ة،در�سیَّ والتَّ  ةاإلدار�َّ   الهیئة من �لٍّ  بین ذلك في ة المسؤولیَّ  تقاسم  على أكید التَّ   .األمور وأولیاء ،والطُّالَّ

 من:  ال� �ُ  �ضمُّ  عمل فر�ق   هو مج،الدَّ  دعم فر�ق
 مجالدَّ  مسؤول •
 المدرسة  مدیر •
 ة االبتدائیَّ  المرحلة مدیر •
 ة انو�َّ الثَّ  المرحلة مدیر •
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ب   على  لإلشراف  �امًال   تأهیًال   لمؤهَّ   (شر�ك  مجالدَّ   -المساعد   المدیر •   االحتیاجات   َذِوي   الطُّالَّ
 واإلعاقة)  ةالخاصَّ  ةعلیمیَّ التَّ 

ب   على  لإلشراف  �امًال   تأهیًال   لمؤهَّ   (شر�ك  ةانو�َّ الثَّ   المرحلة  في  مجالدَّ   مدیر •   االحتیاجات   َذِوي   الطُّالَّ
 واإلعاقة) ة ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ 

 المدرسة مستشار •
 األمور  أولیاء من مجالدَّ  عن المسؤول •
ب  در�سالتَّ  في المشار�ونَ  مونَ علِّ المُ  •  جمْ الدَّ  لُطالَّ
 المدرسة) من رواتبهم على (�حصلونَ  علیميِّ التَّ  عمالدَّ  فر�ق أعضاء دونَ ساعِ المُ  مونَ علِّ المُ  •
 األمور) أولیاء من رواتبهم  على  (�حصلونَ  دونَ ساعِ المُ  الفرديِّ  معلُّ التَّ  مومعلِّ  •

ب  الفرديِّ   عمالدِّ   فر�ق   في   يِّ بِّ الطِّ   الفر�قوَ   ،ستشار�نَ المُ وَ   ،المعالجینَ وَ   األمور،  أولیاء  اأ�ًض   �شمل  قد   للطُّالَّ
  ، ر�نَ اآلخَ   ینَ �ِّوِ �َ رْ التَّ   فینَ ظَّ وَ المُ   جمیعوَ   ،مینَ علِّ المُ   جمیع  تعاُون   في  ب،ثَ �َ   عن  �عمل   الفر�ق  وهذا  .المدرسة
امج علیمالتَّ  لتشجیع  أكید لتَّ اوَ  م،علُّ التَّ  عوائق  من ص خلُّ التَّ  إلى و�سعى المدرسة، نحاءأ  جمیع في وتطبیقه ،الدَّ

امجة قافةالثَّ  على  .الدَّ

ب  عن  ؤولونَ سْ المَ   قونَ سِّ نَ المُ   1  -9   (المدیر   واإلعاقات  ةالخاصَّ   ةعلیمیَّ التَّ   االحتیاجات  َذِوي   الطُّالَّ
 ) جمْ الدَّ  مدیر ونائب  �الكامل،  المدرسة مستوى  على جمْ الدَّ  -المساعد

  ، تراتیجيِّ سْ اإلِ   طیطخْ التَّ وَ   المدرسة،  في  يِّ مِ وْ الیَ   العمل  تسییر   عن  ؤولونَ سْ مَ   مدرستنا  في  فونَ ظَّ وَ المُ   هؤالء
ب   على  اإلشرافوَ    األدوار  وهذه  .المدرسة  أنحاء  جمیع   في  واإلعاقة  ةالخاصَّ   ةعلیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي   الطُّالَّ

 : �أتي ما تشمل ات والمسؤولیَّ 
ب   سیاسة  على   ستراتیجيُّ اإل  اإلشراف •   واإلعاقة   ة الخاصَّ   ةعلیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي   الطُّالَّ

 . وتنفیذها
ب   �حتاجه  ذيالَّ   الیوميُّ   وجیهالتَّ وَ   ةالیومیَّ   اإلدارة • الخاصَّ علیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذُوو  الطُّالَّ ة  ة 

 . واإلعاقة
ب  اهیتلقَّ  ذيالَّ  رحالشَّ  جودة ضمان •  واإلعاقة ة ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ  االحتیاجات  وَذوُ  الطُّالَّ
ب  متقدُّ   عتتبُّ  •  واإلعاقة ة ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ  االحتیاجات  َذِوي  الطُّالَّ
 .(اإلثراء) علیمالتَّ  دعم لفر�ق ستراتیجيُّ اإل وجیهوالتَّ  ةستراتیجیَّ اإل ت القیادا •
 . توجیههموَ  مینَ علِّ المُ  مالءالزُّ  جمیع مع واصلالتَّ  •
ب   فر�ق  إدارة •   مي دِّ قَ مُ   من  ساعد المُ   والفر�ق  واإلعاقة،ة ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي   الطُّالَّ

 . علیميِّ التَّ  معْ الدَّ 
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 .واإلعاقةة ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ  االحتیاجات  َذِوي  ب الَّ للطُّ   راسيِّ الدِّ  رقرَّ المُ  شرح تنسیق •
  ي بتلقِّ   ذلك  و�كون   واإلعاقة،ة  ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي ب  الَّ للطُّ   مقدَّ المُ   رحالشَّ   مراقبة •

 .معهم االجتماعات  وعقد  األمور، وأولیاء مالءالزُّ  من قات یعلوالتَّ  المالحظات 
ب  ت جالَّ سِ  على اإلشراف •  واإلعاقة ة ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ  االحتیاجات  َذِوي  الطُّالَّ
ب  مورأ أولیاء مع واصلالتَّ  •  واإلعاقة ة ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ  االحتیاجات  َذِوي  الطُّالَّ
 . المدرسةفي  العاملین لجمیع ةالمستمرِّ  ةالمهنیَّ  نمیةالتَّ  في اإلسهام •
 ب، خاطُ التَّ   اختصاصيِّ   ،ینَ �ِّ وِ �َ رْ التَّ وَ   ینَ یِّ سِ فْ النَّ   االختصاصیِّینَ (  ةالخارجیَّ   الجهات   مع  واصلالتَّ  •

 . )ینَ یِّ نِ هَ المِ  ینَ یِّ صصا تخاالوَ 
ب   تحدید  •   ا وقتً   منحهم  (مثل  امتحاناتهم  أثناءفي    لهم  عمالدَّ   وتقد�م  ا،دعمً   �حتاجون   الَّذین  الطُّالَّ

 االمتحان) في لهم �كتب  ومن لهم،  �قرأ نْ مَ  وتوفیر ا،إضافی� 

 ج مْ الدَّ  قسم  2 -9

ب ا  مج الدَّ   قسم  یدعم   لكلِّ   ةالفرد�َّ وَ   ةالعامَّ   م علُّ التَّ   صعو�ات   على  ب غلُّ والتَّ   ،ةعلیمیَّ التَّ   احتیاجاتهم  بتلبیة  ،لطُّالَّ
 . )4 رقم (المرجع حدة على طالب 
ب  مع الت دخُّ التَّ  َتْكِمَلة •  . ةوالعاطفیَّ  ةواالجتماعیَّ  ةراسیَّ الدِّ  قدراتهم تحسینل الطُّالَّ
  ة راسیَّ الدِّ   المناهج  الب طَّ ال  استیعاب   والتَّأكُّد من  المدرسة،  في  �عمل  نْ مَ   لجمیع  جیهوْ التَّ وَ   معْ الدَّ   تقد�م •

 .لد�ه زمیُّ التَّ وَ  يحدِّ التَّ  مكامن�ظهار و  لة،دَّ عَ المُ 
ب  متقدُّ   عتتبُّ  •  واإلعاقة ة ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ  االحتیاجات  َذِوي  الطُّالَّ
ْعم لالمتحانات  • ب  بین ولحُ تَ  قد  عوائق  ةأ�َّ  لتحدید  ص المتخصِّ  عمالدَّ وَ  تقد�م الدَّ  .معلُّ والتَّ  الطُّالَّ
توفیر    صةالمتخصِّ   الجهات   مع  شاورالتَّ  • من  الُمناسب للتَّأكُّد  رح  ب ل  الشَّ  االحتیاجات   َذِوي   لطُّالَّ

 . واإلعاقةة ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ 
ب  دخول تیسیر •    إجراء االمتحانات. أماكن إلى الطُّالَّ

 )1:1 (�طر�قة علیميِّ التَّ  معْ الدَّ  مساعد  من معْ الدَّ  3 -9

  ن یتضمَّ   . له  صةالمتخصِّ   المساعدة  م �لتقد   واحد،  طالب   مع  �عمل  )1:1(  املالشَّ   علیميِّ التَّ   م عْ الدَّ   مساعد 
  احتیاجات   لتحدید   اإلثراء  فر�ق  مع  والعمل  وخارجها  ةراسیَّ الدِّ   الفصول  داخل  الب الطَّ   تعلیم  في  اإلسهام  دوره
 على �جب    .ةالمدرسیَّ   الحیاة  في  ةتامَّ   مشار�ة  الب الطَّ   مشار�ة  لضمان  ة،راسیَّ الدِّ   الخطط  ووضع  الب،الطَّ 

 جلسات   عقد   مع  )،1:1(  �طر�قة   الفصل،  في   له  تشرح  تيالَّ   روسالدُّ   الب للطَّ   �شرح  أن  علیميِّ م التَّ عْ الدَّ   مساعد 
ب   شر�اء  إشراف  تحت   صغیرة  ةجماعیَّ    م عْ الدَّ   وتقد�م  واإلعاقة،ة  ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي   الطُّالَّ
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ب  وسلوك ،راسيِّ الدِّ  الفصل  �إدارة  ق یتعلَّ   ما في ب  االجتماعيِّ  االندماج إلى �اإلضافة ،الطُّالَّ   بیئة   في للطُّالَّ
 . المدرسة

 فینَ للموظَّ  ةالمهنیَّ  نمیةالتَّ  4  –9
ب   عن  معلومات   م قدِّ تُ   تيالَّ   ةراسیَّ الدِّ   الخطط  إعداد   اجتماعات   حضور •   �شأن   والمشورة  الطُّالَّ

 .راسيِّ الدِّ  للفصل املةالشَّ  ات ستراتیجیَّ اإل
ب   �شأن   قییمالتَّ   بیانات   قاعدة  عن  معلومات تقد�م   •   أهداف   تحقیق  ذلك  في  �ما  حدة،  على  �ال�   ،الطُّالَّ

 .الفرديِّ  علیمالتَّ  ةخطَّ 
ب   یواجهها   تيالَّ   عو�ات الصُّ   من   دةمحدَّ   مجاالت   لمعالجة  ،المستمرُّ   المهنيُّ   طو�رالتَّ  •  َذِوي   الطُّالَّ

 . واإلعاقةة ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ  االحتیاجات 
فِّ   ميعلِّ لمُ   ،راسيِّ الدِّ   الیوم  انتهاء  �عد   عمل،  ورش  عقد  •   برنامج   من  اجزءً   ذلك  �كون   أن  على  ،الصَّ

 .دةالجیِّ  والممارسات  والخبرات  اآلراء لمشار�ة ومنتدىً  ،المدرسيِّ  در�ب التَّ 
ب  لجمیع معلُّ التَّ  إمكانات  المصلحة أصحاب  من ر�اءالشُّ  جمیع یدرك •  . الطُّالَّ

 الوصول  -10

 المساواة  1  -10

ب   بین  المساواة   تعز�زنحرص على  و   مییزالتَّ   �عدم نلتزم ب   تلقِّي  إلى  نسعىوَ   .الطُّالَّ   من   �عانون   ذینالَّ   الطُّالَّ
 أعضاء   سیتواصل  .ةالمدرسیَّ   حالت والرِّ   ةالبدنیَّ   ر�یةالتَّ   ذلك  في  �ما  ة،راسیَّ الدِّ   المناهج �افَّة    ،ةیَّ طبِّ   حاالت 

 .الب الطَّ أمام تعلُّم    عائق  أيِّ   إلزالة  ةالخارجیَّ   والو�االت   التَّعلیم  هیئة  وأعضاء  األمور  أولیاء  مع  التَّعلیم  هیئة

 المدرسة  موقع 2  -10

 . ةخصیَّ الشَّ  للعنا�ة  اتيِّ الذَّ  نظیفالتَّ  ومرافق ،إلیها الوصول �مكن ومراحیض  مصاعد  �ه  ىمبنً  كلُّ 

  م،مَ الهِ   ألصحاب   لنضمن  وسعنا  في  ما  �لَّ   نبذل  .كة المتحرِّ   الكراسيِّ   �استعمال  مبنى   �لِّ   إلى  الوصول  �مكن
  واألنشطة   الخدمات   مجموعة  على  الكامل  الحصول  ةإمكانیَّ   ا،ارً زوَّ   أو  أمور  أولیاء   أو  موظفین  أو  ا�ً الَّ طُ 

 .مةالمقدَّ 

ب  وصول  تیسیر  -11  .االمتحاناتإجراء  أماكن إلى الطُّالَّ

 بها:  األخذ  �مكن  تيالَّ  عدیالت التَّ  على  األمثلة �عض  �أتي ما وفي
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  ٪ 50  إلى  ز�ادتها   �مكن  ةاالستثنائیَّ   روفالظُّ   وفي  ؛اإضافی�   اوقتً   ٪25  �منح  -اإلضافيُّ   الوقت •
 .إضافيٍّ  وقت 

 . الُمْمَتَحنینَ  و�جا�ات  واألسئلة الورقة تعلیمات  لقراءة  -االمتحان ورقة قارئ  •
 . االمتحانات  أسئلة نع  جا�ةً إ  الُمْمَتَحن علیه  �ملیه ما �كتب  -االمتحان إجا�ات كاتب •
  بدالً   ،حويِّ والنَّ   اإلمالئيِّ   دقیقالتَّ   ةیَّ خاصِّ   تمكین  مع  �تا�ة،  برنامج  �ستخدم  أن   للُمْمَتَحن   �حقُّ  •

 . االمتحان إجا�ات  �كاتب  االستعانة من
 . حويِّ والنَّ  اإلمالئيِّ  دقیقالتَّ  ةیَّ خاصِّ  تعطیل  مع �تا�ة، برنامج -محمول  حاسوب •
  لإلجا�ة   ه نبُّ والتَّ   تر�یزه،  على  للحفاظ  وتوجیهه   الُمْمَتَحن،  الب الطَّ   متا�عة  على �حرص  -الُمتاِ�ع •

 .اآلخر تلو  سؤاالً  األسئلة، نع
َلة  ةامتحانیَّ   ورق  •  واستعمال  ة،البیانیَّ   سومالرُّ   وتعدیل  ،الخطِّ   حجم  ز�ادة  عدیالت التَّ   تشمل -ُمَعدَّ

  ورقة الو   ة،االمتحانیَّ   الورقة  لغة  وتعدیل  ة،األصلیَّ   ةاالمتحانیَّ   الورقة  من   بدالً   نةملوَّ   ةامتحانیَّ   ورقة
 ."برایل" بلغة  مكتو�ةال ةمتحانیَّ اال

  مَّ ثُ   ،لالمتحان ص خصَّ المُ  الوقت  أثناءفي  فوقُّ التَّ  �مكن   -المراِقبینَ  إشراف تحت  احةالرَّ  فترات •
  إلى   الُمْمَتَحن  احتاج  إذا  .للمتا�عة  اجاهزً   الُمْمَتَحن  �كون   عندما  أخرى،  ةً مرَّ   االمتحان  استئناف
 هذه  احةالرَّ   فترات   توقیت   �عتمد   .راِقب مُ   �مرافقة  ذلك  �كون   أن  فیجب   ،االمتحان  غرفة  مغادرة
 . وحالته حالمرشَّ  احتیاجات  طبیعة على

 األمور  أولیاء مع  شراكات -12

ب   ملتعلُّ   روالمستمُّ   لاألوَّ   المصدر  هم  األمور  أولیاء   افة شفَّ   شراكة  ضمن  للعمل  مدعوون   فهم  .وتعلیمهم  الطُّالَّ
  نمويِّ التَّ   ار�خ�التَّ   شاملة  معرفة  لهما  فالوالدان  .ألبنائهم الممكنة  تائجالنَّ   أفضل  لضمان  المدرسة  مع  ةوتعاونیَّ 

ة  علیمیَّ التَّ   الحاجات   تحدید   في  ئیسینَ رَ   مینَ هِ سْ مُ   �كونوا  أن  روريِّ الضَّ   فمن  ولذلك  ألطفالهم،  يِّ بِّ والطِّ   علیميِّ والتَّ 
ب   ألبنائهم  ةلیَّ األوَّ   ةیَّ حِّ والصِّ   الب،الطَّ   "تشخیص"  أو  تصنیف  من  نهامكِّ �ُ   وضع  في  المدرسة  لیست   .الطُّالَّ
 ة، البشر�َّ   نمیةوالتَّ   المعرفة  هیئة  عن  ادرالصَّ   حنقَّ المُ   صنیفالتَّ   إلى  جوعالرُّ   المدارس  جمیع  على  �جب   ولكن

  في   معلُّ التَّ   أمام  عائق  هو�أنَّ   المدرسة  تراه   لما  �المدرسة  ةخاصَّ   ةداخلیَّ   مالحظات   تدو�ن   إلى  الحاجة  حالة  في
 . ذاك  أو الوقت، هذا
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 عر�فات �التَّ  ملحق

 واإلعاقة  ةة الخاصَّ علیمیَّ التَّ  االحتیاجات سیاسة

ب  • ب ة مقارنًة مع �قیَّ  م صعو�ة في التَّعلُّم والمشار�ة في األنشطةمَ َذُوو الهِ  �جد الطُّالَّ في  الطُّالَّ
تي  ة الَّ راسیَّ ، لكي �ستوعبوا المناهج الدِّ ضافيِّ اإلرح  شَّ أو العم  دَّ ال  إلى   �حتاجون هم    سنِّهم؛ لذا

 . یدرسها أقرانهم
ب   رحالشَّ  • ب   ة لبقیَّ   مهنقدِّ   ذيالَّ   رحالشَّ   على  ز�ادةً   اإضافیً   اشرحً   �عني  ة:الخاصَّ   ر�یةالتَّ   لُطالَّ   الطُّالَّ

ب   بین  ةالفرد�َّ   الفروق   یراعي  شرح  هو  ؛سنِّهم  في استیعاب    هو   رحالشَّ   هذا  من  والهدف  .الطُّالَّ
 .أقرانه ة�قیَّ   مع ة،العامَّ  معلُّ التَّ  بیئة نطاق وفي المساواة، ألسس  اوفقً  دروسه،ل الب الطَّ 

 �ان:  إذا معلُّ التَّ  في صعو�ة  لد�ه أنَّ  الب الطَّ  ُ�َعدُّ  •
 . أقرانه ة�قیَّ  یواجهها تيالَّ  عو�ةالصُّ  من أكبر م،علُّ التَّ  في صعو�ة یواجه -
ب  ةببقیَّ  مقارنة الموجودة،ة علیمیَّ التَّ  المرافق  استخدام من تمنعه  إعاقة �ه -  .سنِّه في الطُّالَّ

المُ العر�یَّ   اإلمارات   دولة  في  قییموالتَّ ة  المدرسیَّ   قا�ة الرَّ   معاییر  إطار  وضع •   ا تعر�فً حدة  تَّ ة 
الخاصَّ علیمیَّ التَّ   لالحتیاجات    ة غالبیَّ   احتیاجات   عن  تختلف  ةتعلیمیَّ   "احتیاجات   هاأنَّ   علىة  ة 

ب   .�ه" معترف اضطراب  أو إعاقة تأثیر نتیجة تنشأ ،الطُّالَّ

 اإلعاقة 
  الب الطَّ   قدرة  على  المدى،  طو�ل  تأثیر  أو  ملموس،  عكسيٌّ   تأثیر  له  ،عقليٌّ   أو   بدنيٌّ   قصور  هي  اإلعاقة

 .المعتادة ةالیومیَّ  األنشطة تنفیذ  على

 مییز التَّ 
 استبعاد   أو  فصلٍ   "أيُّ   ه �أنَّ   مییزالتَّ   )2006(   29  رقمحدة  تَّ ة المُ العر�یَّ   اإلمارات   لدولة  حاديُّ االتِّ   القانون   ُ�عرِّف

  ممنوحة   حقوق   �أيِّ   االعتراف   من  الحرمان  أو  اإلضرار،  إلى  يیؤدِّ   ةالخاصَّ   االحتیاجات   �سبب   تقیید   أو
  على   بها  عمتُّ التَّ   من  الحرمان   أو  ممارستها،من    الحرمان  أو  ولة،الدَّ   في  ائدةالسَّ   شر�عات التَّ   �موجب   خص للشَّ 
 ."المساواة  قدم
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 معلُّ التَّ  عوائق
  إلى   يتؤدِّ   الَّذي  عم،الدَّ   نقص   أو  ة،كنولوجیَّ التِّ   أو  ة�َّ المادِّ   والعقبات   والممارسات،  والمعتقدات،  جاهات،االتِّ 

 ةراسیَّ الدِّ   والفصول  المدارس  في  المشتر�ة  معلُّ التَّ   بیئة  في  الكاملة  المشار�ة  من  اجزئی�   أو  ای� لِّ �ُ   الب الطَّ   استبعاد 
ب  بها ینتظم تيالَّ    یندرج  أن و�جب  يء،الشَّ  �عض  عامٌّ  أمر هذا هذا؟ إلى �حاجة نحن هل .ون العادیُّ  الطُّالَّ

 .عر�فالتَّ  تحت 

امج  علیمالتَّ   الدَّ
ب   جمیع  حصول  ضمان  حول  املالشَّ   علیمالتَّ   یدور  احتیاجاتهم  تلبیة  خالل  من  د،جیِّ   تعلیم  على  الطُّالَّ
  خالل   من  هذا  ضحیتَّ   .وتدعمهم  وتحترمهم  لهم،وتقبُّ   الحتیاجاتهم،  تستجیب   و�طر�قة  ال،فعَّ   �شكل  عةالمتنوِّ 

ب   مشار�ة  ذي الَّ   هالموجَّ   عم الدَّ   من  االستفادة  مع  مشتر�ة،  ةتعلیمیَّ   بیئة  ضمن  ،تعلیميٍّ   برنامج   في  الطُّالَّ
ب   هؤالء  حرمان  إلى  يتؤدِّ   قد  تيالَّ   العوائق  و�زالة  الحواجز  تقلیل  من  نكِّ مَ �ُ  علیم  التَّ   .الحقوق   هذه  من  الطُّالَّ

 والمعتقدات،  واألنظمة  ات لو�یَّ والسُّ   للمواقف  در�جيِّ التَّ   رطوُّ التَّ   ةجنتی  هو  بل  مبادرة؛  أو  امشروعً   لیس  املالشَّ 
  الحیاة   في  و�نعكس  ة،المدرسیَّ   قافةالثَّ   یدعم  امعیارً   �صبح  أن  من  املالشَّ علیم  التَّ   ن كِّ ُتمَ   تيالَّ   هي  األشیاء  وهذه
 .المدرسيِّ  للمجتمع ةالیومیَّ 

 القصور
  ة الجسد�َّ   لوظائفه  أدائه  ودون   دونه  ولحُ �َ   خص،للشَّ   اعائقً   و�كون   األمد،  طو�ل  َقْیدٌ   أو  ا، ی� طبِّ   تحدیدها  یتمُّ   حالة

 .ةیَّ والحسِّ  ةواصلیَّ والتَّ  ةوالمعرفیَّ  ةوالعقلیَّ 

 ة العامَّ  ةعلیمیَّ التَّ  البیئة
ب   جمیع  فیها  میتعلُّ   ،وتر�ويٌّ   تعلیميٌّ   مكان   هي  قدرات   لهم   ن وممَّ   مختلفة،  ات خلفیَّ   إلى  ینتمون   نممَّ   الطُّالَّ

 المعتادة،  التَّعلیم  ساعات   خالل  ةالعامَّ   معلُّ التَّ   بیئات   ُتستخدم  . واحدة  دامجة  بیئة  في  امعً   مون فیتعلَّ   مختلفة،
ب   غلب أ   علیملت  مثیل،التَّ   ومسارح  ة،�اضیَّ الرِّ   األلعاب   وصالة  والمكتبات،  راسة،الدِّ   قاعات   وتشمل  ،الطُّالَّ

  م یتعلَّ   امكانً   لیست   ةالعامَّ   معلُّ التَّ   بیئة  إذن  .يِّ المدرس  والمجتمع  والمالعب،  والكافتیر�ا،  الموسیقى،  وقاعات 
ب  فیه  . أقرانهم عن ُعْزِلة في واإلعاقةة ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ  االحتیاجات  َذِوي  الطُّالَّ

 الة: الفعَّ  ةالعامَّ  معلُّ التَّ  بیئة

َمْت   تيالَّ   معلُّ التَّ   بیئة  في  كاملةال  مشار�ةال  من  طالب   لَّ �ُ   نُ كِّ مَ تُ  • ب   لجمیع  ُصمِّ الَّتي    ،الطُّالَّ
 . المختارةة علیمیَّ التَّ  المواقف في أقرانه مع فیها یتشارك

  المناسبة   األهداف  نحو  الب الطَّ   متقدُّ   وتضمن  �االنتماء،  اإحساسً   يمِّ نَ تُ وَ   ا،إ�جابی�   امناخً   رُ فِّ وَ تُ  •
 .اودراسی�  ا،وعاطفی�  ا،واجتماعی�  ا،شخصی�  له
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 ئمباد تطبیق  و   ،كافیةال  عمالدَّ   مستو�ات   بتوفیر  وذلك  ،الفرديِّ   م علُّ التَّ   الحتیاجات   تستجیب  •
 . الب الطَّ  على زر�ِّ تُ  تيالَّ َوُممارساته  در�سالتَّ  طرق 

 المساواة

  المحتوى،   واستیعاب   الفرص،   حیث   من  در�ب والتَّ علیم  التَّ   من  االستفادة  لألفراد   �مكن  ذيالَّ   المدى  يه
ب   تساوي   افتراض   تعني   ال  المساواة   .تائجالنَّ   وتحقیق  العالج،  من  واالستفادة   . في البدا�ة  قدراتهم  في   الطُّالَّ

 تطو�ر   أجل  من  عمالدَّ   من  مختلفة  اأنواعً   ب تتطلَّ   مختلفة  احتیاجات   له  مینَ تعلِّ المُ   من  واحد   لَّ �ُ   أنَّ   تعني  بل
ب   ع تنوُّ   االعتبار   في   تأخذ   ةتفاضلیَّ   معاملة  المساواة   ب تتطلَّ   الي،و�التَّ   .لدیهم   الكاملة  معلُّ التَّ   إمكانات   الطُّالَّ

 في  المساواة   تحدث   .احظ�   واألقل  احظ�   األكثر  ةاالجتماعیَّ   الفئات   قتهاحقَّ   تيالَّ   تائجالنَّ   بین  وات جَ الفَ   من  لقلِّ وتُ 
  تجر�ة  إلى  الوصول  المدارس  تضمن  عندما  واإلعاقات ة  ة الخاصَّ علیمیَّ التَّ   االحتیاجات   َذِوي ب  الَّ للطُّ علیم  التَّ 

  ة األكاد�میَّ   المشار�ة  من   ناسب مُ   �شكل  يحدِّ التَّ   مستو�ات   من  ن كِّ مَ وتُ   �االنتماء  عورالشُّ   زتعزِّ   ةتعلیمیَّ 
 . ةواالجتماعیَّ 
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