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سياسة التعليم الدامج
الغرض من هذه السياسة هو التعريف عن الموارد المتوفرة لجميع الطلبة في مدرسة الصفا كوميونتي وفقا لسياسة التعليم

الدامج في إمارة دبي (سنة  )2107و التي تعرض أن كل االطلبة بما فيهم ذو االحتياجات التعليمية الخاصة واالعاقات
يحظون بفرصة التعليم و االنجاز في بيئة سليمة ،جذابة و مدعمة تلبي جميع احتياجاتهم بما فبها الشخصية و االجتماعية و
العاطفية و األكادمية.
سياسة التعليم الدامج في إمارة دبي لسنة 7102

نحن نامن أن لكـل طالب الحق في تطوير مواهبه و مهاراته وقدراته لمواجهة التحديات و الوصول إلى قدراته التعليمية
الكاملة .كما تؤكد هذه السياسة على أن تكون التجارب التعليمية متوفرة لكي يتمكن كل طالب من تطوير شخصيته الفردية .و
تؤكد السياسة أن االختالفات هي مورد غني وأنه على المدرسة استغالله لدعم التعليم الجماعي.
تؤكد سياسة التعليم الدامج في مدرسة الصفا كوميونتي على أنه لكل طالب الحق في تعليم متوازن و متحدي و ذو صلة
بالمنهاج الدراسي .ويكون هذا التعليم مناسب للقدرات الذاتية و المواهب و الميزات الشخصية .و تلتزم المدرسة على أن
تعطي لكل طالب الفرصة لتحقيق أرقى معايير التعليم.
تحرص مدرسة الصفا كوميونتي على أن تطبق هذه السياسة على جميع الطلبة بغض النظر عن االعاقة ،العمر ،الجنس،
األصل و الخلفية.
 .0السياسات المتعلقة بالتعليم الدامج
تعطي هذه االوثيقة نظرة عامة عن سياسة التعليم الدامج في مدرسة الصفا كوميونتي و تراجع ما يلي:
 سياسة القبول سياسة المنهاج السياسة الطبية سياسة التقييم سياسة السلوك التدريس و التعليم -الطلبة المتفوقون و الموهوبون

 .2التعريف بالتعليم الدامج (اطتع على سياسة التفوق والهبة)
يتم تعريف االحتياجات التعليمية الخاصة في إطار معايير الرقابة و التقييم (ص  )002على أنها " االحتياجات التعليمية
التي تختلف عن احتياجات غالبية الطلبة ،والتي تنشأ بسبب إعاقة أو اضطراب محدد"

من ضمن الطلبة ذو االحتياجات التعليمية الخاصة ما يلي:
 الطلبة المعاقون :هم الطلبة الذين لديهم إعاقة تمنعهم من استعمال مرافق التعليم أو الولوج إلى المنهاج الدراسي الطلبة ذو حالة طبية الطلبة المتفوقون :هم الطلبة ذو قدرة أكادمية عالبة جدا -الطلبة الموهوبون :هم الطلبة الموهوبين في مواد خارجة عن النطاق األكاديمي

 الطلبة ذو مسار مدرسي مضطرب والذي يحتوي على العديد من التغييرات المنهاجية .3القانون
سياستنا متوافقة تماما مع معايير سياسة التعليم الدامج إلمارة دبي لسنة  7102و مع القوانين التالية:

قانون دبي رقم  2لسنة  : 2104التعليم الدامج هو عملية مستمرة تمكن من التعريف عن الحواجز التعليمية والتخفيف منها
ليتمكن الطلبة من التعليم و المشاركة بغض النظر عن االعاقة ،العمر ،اللغة ،القدرة ،الجنس ،األصل و الخلفيةاالجتماعية.
كما تسعى هذه السياسة على زيادة الموارد التي تساعد على التخفيف من حواجز التعليم.
القانون الفدرالي رقم  29لسنة  :2116ينص هذا القانون على أن الطلبة ذو االحتياجات الخاصة لهم الحق في القبول في
معهد تعليمي سواء كان عمومي أم خاص .كما يظهر هذا القانون مدى تعاطف واهتمام قادة الدولة باحتياجات الغير وإيمانهم
بان الحصول على تعليم ذو جودة سوف يساعد الطلبة ذو االحتياجات الخاصة على تطوير إمكانياتهم.

التعليم الدامج له مكانة خاصة في مدرسة الصفا كوميونتي حيث تمتثل المدرسة لقرار للمجلس التنفيذي رقم  2لسنة 2107
لتنظيم المدارس الخاصة في إمارة دبي
القرار  :)04( 4انشاء الحاالت و القواعد و المعايير المطلوبة لتسهيل قبول واندماج الطلبة ذو االحتياجات الخاصة في
المدارس الخاصة
القرار  :)31( 31معاملة كافة الطلبة بإنصاف بغض النظر عن الجنسية و الجنس و الساللة و الطبقة الالجتماعية و
الحتياجات التعليمية الخاصة واالعاقات

القرار رقم  :)31( 31قبول الطلبة ذو االحتياجات التعليمية الخاصة وفقا لشروط رخصة التعليم و قواعد هيئة المعرفة و
التنمية والتشريعات المعمول بها
القرار رقم  :)31( 31توفير كل الموارد االزمة لتعليم الطلبة ذو االحتياجات الخاصة بما فيها االمرافق المدرسية و
وتجهيزاتها ووفقا لتعليمات هيئة المعرفة و التنمية
القرار رقم  :)4( 31توفير بيئة و برامج أكادمية ودية لتعليم الطلبة ذو االحتياجات الخاصة و االعاقات وفقا لقواعد و
شروط هيئة المعرفة و التنمية و الجهات المعنية االخرى
 .4مسؤوليات قسم التعليم الدامج
تلتزم مدرسة الصفا كوميونتي بتوفير الطالب و الموظفين ببيئة مهيئة للتعليم الدامج و متعانقة لإلختالفات .وتحرص
مدرستنا على أن تقدم فرصا متساوية لجميع فئات الطلبة سواء كان لهم احتياجات خاصة أم ال.
تحرص المدرسة على ما يلي:
 سهولة حصول جميع الطلبة على فرص و نشاطات تعليمية واسعة و شاملة ضمن المنهاج الدراسي تحديد و تمجيد قدرات كل طالب و تقديم الدعم االزم لمعالجة نقاط الضعف إن وجدت رفع حب الذات لجميع الطلبة وخاصة للطلبة الذين لديهم حب ذاتي متدني و نقص في االيمان بقدراتهم -تحديد الطلبة ذو االحتياجات الخاصة (الطلبة أصحاب الهمم) في أقرب وقت ممكن بعد التحاقهم بالمدرسة

 أن يكون أولياء األمر و األهالي بعلم تام بتطورات و تحقيقات أبنائهم اشتراك الطلبة في تقييم تقدمهم التعليمي بتشجيعهم على تحديد أهدافهم و أخذ القرارات بالنسبة إلى الدعم ااذين سوفيحتاجون إليه في المستقبل

 .5القبول (الرجاء االطالع على سياسة القبول)
تعامل مدرسة الصفا كوميونتي جميع طلبات القبول بشكل متساوي وتقبل طلبة ذو احتياجات خاصة عديدة كما يبينه سجل
قسم الحتياجات التعليمية الخاصة الذي تقوم مراجعته بانتظام

يخضع جميع الطلبة إلى نظام تقييم أساسي (إذأ كان ذلك مناسبا) و نقوم عند اللزوم بتقديم تقييم إضافي اعتمادا على
احتياجات بعض الطلبة .كما ندعو في بعض األحيان الطالب إلى قضاء بعض الوقت في الصف .؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 .6تمييز و تقييم الطلبة (الرجاء االطالع على سياسة التقييم و التسجيل و التقرير)
نقوم في مدرسة الصفا كوميونتي بتقييم مستوى الطلبة الجدد عند التحاقهم بالمدرسة ثم نقوم بتقييمهم كل ستة أ سابيع
لمراقبة تقدمهم التعليمي .تساعد هذه العملية على تمييز الطلبة الذين هم بحاجة إلى احتياجات إضافية وعلى سبيل المثال:
 .0لطلبة أصحاب الهمم (هم الطلبة ذو االحتياجات الخاصة و/أو ذو إعاقات)
 .7الطلبة الموهوبون و المتفوقون
 .3ألطلبة الذين يتعلمون الغة االنقليزية :هم الطلبة الذين ال يملكون مستوى لغة انقليزية كاف ليمكنهم من الوصول إلى
المنهاج الدراسي.

 .7التعليم الدامج و المنهاج الدراسي (الرجاء االطالع على سياسة لطلبة الموهوبون و المتفوقون)
من ضمن سياسة التعليم الدامج تعمل المدرسة علىى أن تكون إنجازات كل طالب مستعرف بها .كما و يقوم من جهة
أخرى تحديد الطلبة الذين دون المستوى في أقرب وقت ممكن وذلك من خالل تقييم القبول أوتقارير االساتذة أو أولياء
األمرأو بيانات التقييم.

 .8التدريس و التعليم من خالل التعليم الدامج (الرجاء االطالع على سياسة لتدريس و التعليم)
توفر المدرسة بشكل مستمر العديد من الموارد كي تلبي مختلف احتياجات الطلبة .كما و تقدم الدعم االزم لألساتذة
لتمكنهم من تقديم بيئة مالئمة للتعليم الدامج ،وذلك من خالل القيام بمراقبة الحصص الدراسية و تقديم النصائح و توفير
فريق دعم التعليم الدامج والتطوير المهني المستمر

 .9التعديالت
يعتبر مدرس الصف المسؤول الرئيسي عن جميع الطلبة في صفه وعن توفير الدعم االضافي االزم لكي يتمكن كل طالب
من تحقيق النجاح الذي يسعه تحقيقه .فيما يلي أمثلة لهذا الدعم:
 .0تعديل المنهاج الدراسي
 .7تعديل البيئة الدراسية
 .3دعم شخصي

 .4تعزيز الدعم

 .01الدمج في االمتحانات العامة
تتأكد المدرسة من التالي:
 وجود أخصائي تقييم مؤهل في المدرسة توفير التعديالت االزمة للطلبة ذو االحتياجات الخاصة و االعاقات و الجروح المؤقتة والتي تمكنهم من الوصول إلىاالمتحانات بشكل نزيه
 توفير التعديالت االزمة للمنهاج الدراسي للتمكن من الوصول إلى االمتحانات توفير الدعم اإلضافي خالل االمتحانات وعلى سبيل المثال :منح وقت إضافي ،توفير مساعد قراءة ،ةىةىةى .كما وتتوفرسجالت االدلة لعمل الطالب المعتاد عليه.

 .00الشراكة مع أولياء أمور الطلبة و أسرهم
معرفة اّراء أولياء أمور الطلبة و أسرهم لها مكانة أساسية في المساهمة في تعليمهم وهم يعتبرون كشركاء قيمون في
نظام التعليم .كما ونرحب جميع األولياء باالتصال في كل وقت بمساعد المدير أو رائد التعليم الدامج لمناقشة أية أمور
تتعلق بالتعليم الدامج ألبنائهم .و تشجع المدرسة كذلك األولياء بابقاء على اتصال متواصل فيما يتعلق بالتطور التعليمى
ألبنائهم .تنظم المدرسة من جهة أخرى جلسات اعالمية بشكل منتظم خالل العام الدراسي.

 .02السجالت الطبية (الرجاء االطالع على السياسة الطبية للمدرسة)
تحتفظ ممرضة المدرسة بالتقارير الطبية للطلبة و تحرص على نقل جميع المعلومات التى قد يكون لها صلة بأداء الطلبة
مدرسة الصف في حالة أن يكون لهذه المعلومات صلة مباشرة باالحتياجات الخاصة للطلبة.
في المدرسة إلى ّ
 .03فريق دعم التعليم الدامج (لرجاء االطالع على الملحق رقم )3
يتكون فريق دعم التعليم الدامج من:
ّ
 مدير المدرسة -أمين التعليم الدامج

 رائد التعليم الدّامج رؤساء األقسام مدرس الطلبة ذو االحتياجات التعليمية الخاصة مساعد دعم التعلم -ولي أمر

 .04نشر الوعي لسياسة التعليم الدامج
سوف يتم نشر الوعي لهذه السياسة عن طريق:
 -الملف األزرق لمدرس الصف

 الموقع االلكتروني للمدرسة كتيب التعليمات للموظفين االجتماعات مع أولياء األمور واألهالي وورشات األعمال -التطوير المهني المستمر

االحتياجات التعليمية الخاصة
 .05أنظمة الدعم
 .0550دور مدير المدرسة
 يعتبر مدير المدرسة المسؤول الرئيسي للتعليم الدامج منح طرق منهجية معتمدة للطلبة ذو االحتياجات التعليمية الخاصة إنشاء فريق دعم للتعليم الدامج والتؤكد من أن أعضائه يعملون على توفير الدعم و التدريب للمدرسين و يجتمعون معهمبشكل متواصل .كما و يحرص المدير على تعيين مساعدو دعم التعليم الدامج المناسبون ويعمل على تطوير الشراكة مع
الوكاالت الخارجية
 مراقبة فعالية سياسة التعليم الدامج .0552دور نائب المدير :رائد التعليم الدامج
يؤدي رائد التعليم الدامج دورا مهما في تحقيق ما يلي:

 تطوير بيئات تعليمية تساعد و تدعم المشاركة الفعّالة من قبل جميع الطلبة ذو الحتياجات التعليمية الخاصة وذلك علىالمستويات األكادمية و االجتماعية و العاطفية و الثقافية
 تطوير و تنفيذ مخطط لتحسين التعليم الدامج التؤكد من أن جميع أعضاء فريق دعم التعليم الدامج يملكون المعرفة و الخبرة االزمة في منهاجيات التعليم الدامجوممارساته
 الحرص على التعاون والعمل الجماعي ضمن أعضاء فريق دعم التعليم الدامج وبقية أعضاء المدرسة و االشراف علىأن تنعقد اجتماعات بشكل متواصل لمناقشة تقدم الطلبة و مراجعة الممارسات الحالية لتسليط الضوء على الممارسات الناجحة
من أجل تطويرها وتعزيز انتشارها في المدرسة
 توفيرمدرسو و مساعدو مدرسين التعليم الدامج لجميع أعضاء التعليم كي يتمكن مدرسو الصفوف من منح التعليمات الفعالة لطلبةذو ااحتياجات تعليمية متنوعة ومن ضمنها الطلبة ذو االحتياجات التعليمية الخاصة
 تطوير وتطبيق إجراءات و ممارسات جماعية تساعد على ايجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات التي قد تنشأ لبعض الطلبة تشجيع ودعم العالقات التعاونية مع أولياء أمور الطلبة و أسرهم والعمل على منحهم جميع الفرص التي قد تم ّكنهم من المساهمةفي تقدم و نجاح أبنائهم
 اجراء تقييمات متخصصة لتمييز الحواجز التعليمية و ايجاد ترتيبات بديلة لإلمتحانات تعميم و تعزيزرؤية مشتركة للتعليم الدامج في المدرسة الحرص على أن يكون لكافة فريق التعليم معرفة شاملة ومفصلة عن ثقافة التعليم الدامج وأن يكونو قادرين على ايجاد المعلوماتوتنفيذ االستراتجيّات التعليم الدامج

 تطوير برنامج للتطوير المهني المستمر في نطاق تعليم ااطلبة ذو االعاقات واالحتياجات التعليمية الخاصة العمل جنبا إلى جنب مع المسؤول عن التسجيل وتقديم المساعدة في قبول الطلبة الجدد .0553دورمعلم دعم التعليم الدامج
 العمل إلى جانب المدرسين و المدرسين االختصاصيين لدعم ممارساتهم االدماجية -رقابة الطلبة و تقييمهم في غرض تمييزذو الحتياجات التعليمية الخاصة

 تقديم المساعدة في تطوير وتطبيق الخطط التعليمية الفردية ادارة اجتماعات لتعزيز تطويرالخطط التعليمية الفردية تقديم المزيد من التدخالت للطلبة أصحاب الهمم في الفئات  2و  3لدعمهم و مساعدتهم على التقليل من الفارق العلمي يجب أن يكون لمعلم دعم التعليم الدامج المعرفة التامة بقائمة الطلبة أصحاب الهمم واحتياجاتهم الذاتية التعاون مع األخصائيين المؤ ّهلين في المدرسة و التأكد من تعليم و تقدم الطلبة في بيئة رفيهة و اّمنة ضمان تطبيق الخطط و االستراتجيات الموصى بها من قبل األخصائيين المؤ ّهلين تطوير العالقات العملية مع الطلبة أصحاب الهمم لرفع حبهم واحتراهم للذات .0554دور رائد الصف للتعليم الدامج
 أن يكون بمثابة قدوة للطلبة و يعمل على توفير النصائح و التوجيه زيارة الصفوف و مراجعة الملفات الشخصية وإعالم األساتذة باألهداف المحددة لكل طالب تمييز االستراتجيات األساسية التي تساعد على تلبية احتياجات الطلبة وتحديد عوائق التعلم توفير استراتجيات تعليمية و برامج تد ّخل وأهداف تعلم وتعديالت منهاجية و كذلك تطبيق ممارسات صفية متمايزة لدعمانخراط الطلبة و مشاركتهم في الصف
 أن يكون قدوة ألفضل الممارسات التعليمية التفكير الجماعي التعاوني .0555دور المعلمون  /المعلمون األخصائيون
 كافة المعلمين مسؤولين عن تقدم الطلبة الذين في كفالتهم وعن وصولهم إلى األهداف المنصوص عليها على كافة المعلمين أن يتعاونو جميعا مع أولياء األموروفريق دعم التعليم الدامج ومساعدو التعليم الدامج واألخصائيونو مساعدي التعليم
 توفير بيئة تعليمية تالئم االحتياجات الصفية المتنوعة العمل الفردي مع الطلبة في داخل الصف لمساعدة كل منهم على الوصول إلى أهدافه التعليمية المنصوص عليها تطوير و تطبيق الخطط التعليمية الفردية بالتعاون مع أعضاء فريق الدعم إن لزم األمر إبقاء أولياء األمور و األهالي على علم بتطورات أبنائهم وتسجيل المعلومات تشجيع الطلبة على تحديد أهدافهم التعليمية و مراجعة تقدمهم الدراسي أن يكونو على معرفة بكافة الطلبة أصحاب الهمم واحتياجاتهم العمل على تطبيق االستراتجيات المنصوص عليها من قبل األخصائيين وفريق الدعم تطبيق االجراءات المنصوص عليها من طرف فريق قسم االحتياجات التعليمية الخاصة و االعاقات .0556دورمساعدو دعم التعلم
 العمل التعاوني مع معلم الصف والحرص على اندماج الطلبة أصحاب الهمم مع بقية زمالء صفهم تقديم الدعم الفردي لطلبة معينة العمل على أنشطة مختلفة ضمن مجموعات الطلبة -التنسيق مع عضو القيادة المسؤول عن الخدمات الموجهة للطلبة أصحاب الهمم

 تطوير المهارات االجتماعية و العاطفية للطلبة أصحاب الهمم -العمل مع معلم الصف لمراقبة تقدم الطلبة

 تقديم الدعم أثناء عمليات التدخل و الحصص العالجية دعم الطلبة وتشجيعهم على العمل بشكل مستقل في غرض التخفيض من االعتماد على المساعدة والدعم االضافي .0557دور و حقوق األهالي
تطويرالعالقات و الشراكة مع أهالي الطلبة أصحاب الهمم له دور حاسم و أساسي.
تعمل وتحرص المدرسة على أن تمنح أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم و أسرهم الفرص في االشتراك في مختلف
الجوانب التعليمية المتعلقة بأبنائهم وهي مسؤولية معلمين الصف و أعضاء فريق الدعم أن يستدعو األهالي لمناقشة
التطور التعليمي للطلبة واألهداف التى يعملون على الوصول إليها ومختلف عمليات الدعم الذين يحصلون عليه.
 .0558الطلبة
يقوم المعلمين بتحديد أهداف تعليمية فردية لكل طالب بما فيهم الطلبة أصحاب الهمم .كما و يعمل كل معلم على أن يتحقّق
ّ
بأن كافة طلبة صفه على معرفة كاملة بهذه األهداف وبكيفية الوصول إليها .كما ويمكن لكل الطلبة أصحاب الهمم أن
يعملو بشكل فردي أو ضمن مجموعات لتحقيق أهداف فردية أو اجتماعية .و يعمل المعلمون و أعضاء فريق دعم التعليم
على التؤكد من أن األهداف المنصوص عليها في الخطط التعليمية الفردية مدعمة ومرتبطة بقدر المستطاع باألهداف
التعليمية للصف .ومن ضمن أدوار مساعدي التعليم العمل مع الطلبة أصحاب الهمم لمعرفة عمليات التفكيرالتي تساعدهم
على التقدم العلمي وتحقيق األهداف.
 .0559دور مركز االنجاز
تم فتح مركز االنجازفي مدرسة الصفا كوميونتي في شهر أيول لسنة  7102وهو عبارة على شراكة بين المدرسة و
مركز كيدز فارست الطبي حيث يوفر هذا المركز دعم إضافي و مجاني من خالل حصص عالج النطق والعالج
الوظيفي .كما ويقدم المركز نصائح وحصص استشارية لطلبة المدرسة ويوفر حصص جماعية على مدى ستة أو عشرة
أسابيع .هذا و باالظافة إلى الحصص الفردية والغير مجانيّة التي يقوم االتفاق عليها بين المركزو األهالي.

 .06نظرة عامة عن سياسة االحتياجات التعليمية الخاصة و االعاقات
ّ
تعزز مدرسة الصفا كوميونتي اندماج الطلبة و تعمل على تطويرنظام تعليمي طويل األجل للطلبة ذو االحتياجات
التعليمية الخاصة و االعاقات .كما وتعمل على تطوير معرفة شاملة ومفصلة للتعليم الدامج و تأكد على أهمية التركيز على

تطبيق الممارسات الدامجة و إزالة الحواجز التعليمية حتى يتم ّكن كل طالب من تحقيق أهدافه الفردية وذلك وفقا لتعليمات قانون
الرقابة المدرسية لسنة .7102-7102

على كل مدرسة أن تعمل على تطوير القدرات و إزالة الحواجزالتي تحدد من إنجاز الطلبة ذو االحتياجات التعليمية الخاصة و
االعاقات و تقلل من تجرباتهم التعليمية.

