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في ھذه األوقات غیر المسبوقة، یواصل مقدمو الخدمات ذات الصلة ومعلمو التعلیم الخاص دعم الطالب، والعائالت، والمدارس عبر 
التعلم عن بُعد. سیعمل مقدمو الخدمات ذات الصلة ومعلمو التعلیم الخاص في إطار تعاوني مع أعضاء ھیئة التدریس واآلباء اآلخرین 

حتى في الوقت الذي ال یتمكن فیھ الطالب والمعلمون من العمل معًا بشكل فعلي في بیئة مدرسیة تقلیدیة.  -طالب لتلبیة احتیاجات ال
 ستعتمد خدمات مقدمي الخدمات ذات الصلة ومعلمي التعلیم الخاص على القیم األساسیة لمنطقتنا، وتقدیم الدعم وفقًا لخطط التعلم عن بُعد

ویجب على مقدمي الخدمات ذات الصلة ومعلمي التعلیم الخاص أن یطلعوا على  اقع) المدرسة المخصصة.التي تم تطویرھا في موقع (مو
 وفقًا لذلك. وأن یوائموا خدماتھم دلیل التعلم عن بُعد من مدارس شیكاغو العامة

 
 

 رؤیتنا
 النجاح یبدأ ھنا!

 

 مھمتنا
لتوفیر تعلیم عام عالي الجودة لكل 
طفل، في كل حي، والذي یِعد كل 

للنجاح في الكلیة والحیاة   طفل
 المھنیة والمدنیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 یحتوي ھذا المستند على:
 

 دلیل معلمي التعلیم الخاص 
 عن بُعد الفردیة خطة التعلم  

 مناقشة أھداف برنامج التعلیم الفردي
 مالحظة الترتیبات التیسیریة

 التخطیط للتعلم عن بُعد
 دلیل مقدمي الخدمات ذات الصلة  

 نظرة عامة 
 توفیر مقدمي الخدمات ذات الصلة 

 أجھزة االتصال الرقمي 
 دتوفیر أنشطة التعلم عن بُع  
 إعطاء األولویة لالحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة  
 الجھود حسنة النیة  
 نصائح للبدء  
 سة وأولیاء األمورموارد ھیئة التدریس بالمدر  
 التطویر المھني المستمر  
 اعتبارات تقدیم الخدمات  
 یةاألسراعتبارات قانون نقل التأمین الصحي والمسؤولیة وقانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة   
 )SECAدلیل مساعدي فصول التعلیم الخاص ( 
 نظرة عامة  

 إرشادات الدعم
 دعم التفاعالت االجتماعیة  
 التقییم -اإلجراءات  
 تخطیط التقییم  
 التقییم الكامل والفردي  
 التقییم األولي  
 إعادة التقییم  
 عملیة التقییم  
 تقاریر التقییم  
 تحدید األھلیة  
 برامج التعلیم الفردي -اإلجراءات  

 اجتماعات برنامج التعلیم الفردي
 خطة التعلم عن بُعد

 

https://drive.google.com/file/d/1uECaZbqbJxhNjEf0wPMfOGYmW962oXIs/view?usp=sharing
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 دلیل معلمي التعلیم الخاص

 خطة التعلم عن بُعد الفردیة
 

) التي تُلزم المناطق التعلیمیة بتحویل األیام الدراسیة الملغاة مستقبلیًا إلى "أیام تعلم عن ISBEتماشیًا مع توجیھات مجلس التعلیم في والیة إلینوي (
كاغو العامة دلیًال جدیًدا یحدد اإلجراءات، واإلستراتیجیات، والموارد المتاحة لدعم المدارس في تنفیذ التعلم عن بُعد الذي بدأ بُعد"، وأنشأت مدارس شی

  .2020أبریل  13في 
 

ب أن یحصل جمیع تلتزم مدارس شیكاغو العامة بقوة بدعم الوصول إلى منھج التعلیم العام للطالب من ذوي اإلعاقة من خالل التعلم عن بُعد. ویج
دة. ونظًرا االطالب على تعلیم عام مجاني مناسب، ولكن خالل التعلم عن بُعد، قد ال تتمكن المدارس من تقدیم الخدمات بنفس الطریقة التي تقوم بھا ع

 یتوفر الوقت من بدایة الصف إلى الخاصة بالطالب بالكامل في ھذا الوقت، حیث ال 504لقیود التعلم عن بُعد، ال یمكن تنفیذ برامج التعلیم الفردي و
ة للطالب من ینھایتھ الخاص بالیوم الدراسي الكامل. ومع ذلك، یجب أن تكون فرق برنامج التعلیم الفردي مرنة في تحدید كیفیة تلبیة االحتیاجات الفرد

المدارس على إنشاء خطط فردیة للتعلم عن بُعد للطالب  ذوي اإلعاقة لضمان قیامھم بذلك بطریقة آمنة وداعمة. وسیساعد الدلیل أدناه ھیئة التدریس في
 من ذوي اإلعاقة.

 
 دلیل فریق المدرسة:

 
مساعدة في لیكون مدیر الحالة ھو المسؤول عن مراجعة برنامج التعلیم الفردي لكل طالب والتشاور مع أعضاء فریق برنامج التعلیم الفردي المناسبین ل

عن بُعد الفردیة لكل طالب من ذوي اإلعاقة. یجب إكمال خطة التعلم عن بُعد المقترحة في أقرب وقت ممكن لتقدیم  اإلخبار عما تتكون منھ خطة التعلم
التیسیریة  اتخدمات مماثلة لبرنامج التعلیم الفردي الحالي للطالب. یجب مراجعة سیاق مھمة التعلم، ویجب تحدید ما إذا كان الطفل یحتاج إلى الترتیب

تعلم عن بُعد كما ھو مدرج في برنامج التعلیم الفردي أو ما إذا كانت ھناك حاجة إلى ترتیبات تیسیریة جدیدة لمساعدة الطفل على إكمال نفسھا أثناء ال
غیر عبء  يالمھمة (المھام). یجب على مقدمي التعلیم الخاص إجراء التعدیالت والترتیبات التیسیریة المناسبة على المنھج الدراسي للطالب لتخفیف أ

إضافیة.  تمعقول على الوالد/الوصي. یجب تقدیم خطة التعلم عن بُعد المقترحة إلى الوالد/الوصي (بطریقة تدیرھا المدرسة) لمراجعتھا وتقدیم مدخال
لرأي على تالفات في اإذا لم یوافق الوالد/الوصي على خطة التعلم المقترحة بعد اجتماع برنامج التعلیم الفردي، یحق للوالد/الوصي مناقشة حل ألي اخ

برنامج لالنحو المبین في الضمانات اإلجرائیة. قبل وضع خطة فردیة للتعلم عن بُعد، یجب أن تستمر فرق المدارس في تقدیم الخدمات للطالب وفقًا 
 التعلیم الفردي الحالي للطالب.

 
 

 قبل اجتماع خطة التعلم عن بُعد:
الخاص بكل طالب، بما في ذلك األھداف والترتیبات التیسیریة و/أو الخدمات، بالتشاور مع ھیئة  سیراجع مدیر الحالة برنامج التعلیم الفردي ●

 التدریس في المدرسة المناسبین لصیاغة خطة مناسبة للتعلم عن بُعد.
ع الطالب بُعد لجمیسیحتاج فریق برنامج التعلیم الفردي إلى إرسال إشعار المؤتمر إلى الوالد/الوصي بغرض وضع مسودة لخطة التعلم عن  ●

 .504الذین لدیھم خطة برنامج التعلیم الفردي/
 في إشعار المؤتمر: عند تحدید الغرض من االجتماع، حدد "أخرى" وحدد أن سبب المؤتمر ھو تطویر خطة التعلم عن بُعد. ●
جتماع الكامل والفردي/اجتماع إعادة التقییم/االویمكن أن یعقد اجتماع خطة التعلم عن بُعد أیًضا في نفس الوقت الذي یعقد فیھ اجتماع التقییم  ●

 .یُرجى االطالع على مستند خطة التعلم عن بُعدالسنوي.
 

 أثناء اجتماع خطة التعلم عن بُعد:

م الفردي، بما في ذلك الوالد/الوصي، بمناقشة وتحدید مجال (مجاالت) التعلیم المخصص و/أو الخدمات ذات سیقوم فریق برنامج التعلی ●
 الصلة التي سیتم توفیرھا للطالب أثناء التعلم عن بُعد.

بة، والھدف (األھداف) طلوسیقوم فریق برنامج التعلیم الفردي، بما في ذلك الوالد/الوصي، بمناقشة وتحدید الترتیبات التیسیریة/التعدیالت الم ●
 السنوي القابل للقیاس الذي ستتم مناقشتھ خالل فترة التعلم عن بُعد، ومعدل التواتر والموظفین المسؤولین.

 وافقل تمالحظة: یتم الوصول إلى المجاالت المحددة للتعلیم المخصص والدعم والخدمات التي تم تحدیدھا للطالب خالل فترة التعلم عن بُعد من خال
ف توافق اآلراء بأنھ اتفاق عام، ولیس بالضرورة اتفاقًا باإلجماع. وھو حكم توصل إلیھ معظم المشتركین في األمر. تم إذا لم ی آراء الفریق. ویُعرَّ

طلبات و الالتوصل إلى توافق في اآلراء، یجب على المدرسة تقدیم نسخة مكتوبة إلى الوالد/الوصي من مقترحات فریق برنامج التعلیم الفردي أ

https://drive.google.com/file/d/1uECaZbqbJxhNjEf0wPMfOGYmW962oXIs/view?usp=sharing
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لنحو المبین االمرفوضة أو كلیھما، فیما یتعلق بالبرنامج التعلیمي للطفل للتعلم عن بُعد، ویحق للوالد/الوصي السعي لحل أي اختالفات في الرأي على 
 في الضمانات اإلجرائیة.

 مناقشة أھداف برنامج التعلیم الفردي في خطة التعلم عن بُعد
ممارسة المھارات، والمشاریع، وأنشطة  -لفردي في أي من فرص التعلم عن بُعد التي ُطلب من المدارس التخطیط لھا ویمكن مناقشة أھداف التعلیم ا

أو عن طریق تكییف خطة التعلم عن بُعد على أساس نقاط القوة واالحتیاجات الخاصة بالطالب. یختار الفریق تكییف أو وضع  -اإلثراء، والقراءة 
دلیل التعلم عن بُعد من مجلس التعلیم في والیة انظر  تتم إدارة خطة التعلم عن بُعد من قبل برنامج التعلیم الفردي. الخطة، ومع ذلك، یجب أن

لمثال واحد حول كیفیة مناقشة أھداف برنامج التعلیم  ھذا التعلم عن بُعد العائلي المعدلجدول انظر . 34-30) الصفحات ISBEإلینوي (
 الفردي من خالل تعلیم مجموعة صغیرة وممارسة المھارات.

 مالحظة الترتیبات التیسیریة في خطط التعلم عن بُعد
ترتیبات باإلضافة إلى ذكر الت التیسیریة في برنامج التعلیم الفردي والنظر فیھا. یجب على مقدمي الخدمات الرجوع إلى جمیع الترتیبا

ائلة التعلم ع التیسیریة ذات الصلة في خطة التعلم عن بُعد الفردیة، یمكنك مالحظة الترتیبات التیسیریة من خالل تحدید الترتیبات التیسیریة في جدول
 Audibleأو  StorylineOnlineالب ومقدم (مقدمي) الرعایة (أي الترتیبات التیسیریة المقترحة: عن بُعد، وخطة التعلم التي ترسلھا إلى الط

ة، فإن العدید من الترتیبات التیسیریة ستبدو مختلفة في بیئة التعلم المنزلي ألغراض التعلم ومع ذلك، وبالمقارنة مع المدرس لدعم القراءة المستقلة).
لعائلة ومقدمي اعن بُعد. ومن االعتبارات المھمة التخطیط للترتیبات التیسیریة التي توفر إمكانیة الوصول العادلة للطالب مع تقلیل العبء الواقع على 

) المشاركین للطالب والعائلة لیحظوا SECAالتواصل مع العائلة. التشاور مع أي من مساعدي فصول التعلیم الخاص (الرعایة الذین سینفذون األمر. 
 بتجاربھم وخبراتھم في تنفیذ الترتیبات التیسیریة الفعالة. إشراك مقدمي الخدمات ذات الصلة المشاركین في دعم الطالب.

ي برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطالب من أجل التعلم عن بُعد، ویجب تحدید ما إذا كانت قابلة للتطبیق یجب النظر في الترتیبات التیسیریة المدرجة ف
قھ أثناء یوكیفیة تطبیقھا. على سبیل المثال، توفیر إمكانیة وصول الطالب إلى المقاعد التفضیلیة بالقرب من اللوحة ھو ترتیب تیسیري ال یمكن تطب

 ، یتضمن ھذا الجدول قائمة غیر شاملة من الترتیبات التیسیریة للنظر فیھا من أجل التعلم عن بُعد:التعلم عن بُعد. ومع ذلك

 

 الترتیبات التیسیریة

 بیئة التعلم عن بُعد بیئة الفصل الدراسي

حسب  المھام المجزأة في جدول العائلة، وفي واجبات الطالب، وفي الدروس ● تقسیم المھام إلى أجزاء یمكن التحكم فیھا.
 الضرورة.

إذا استخدم الطالب ھذا الدعم في المدرسة، ففكر في قائمة مرجعیة أو قائمة  ●
 مھام.

 قلل التعلیمات الشفھیة أثناء الدروس المباشرة والمسجلة. ● قدم تعلیمات من خطوتین أو ثالث.
 قدم تعلیمات واضحة وموجزة لألنشطة الطالبیة. ●
للوصول إلى التعلم عن بُعد عبر  حافظ على التعلیمات المبسطة والروتینیة ●

 التكنولوجیا.

تحقق من الفھم قبل المتابعة بتعلیمات متعددة 
 الخطوات.

وفر وقتًا لالنتظار وضع نموذًجا لھ حتى یتمكن الطالب من االلتزام  ●
 بالتعلیمات.

 فكر في المواد التي یمكن مراجعتھا، أو تكرارھا، أو إعادة تشغیلھا. ●

د تقدیم مفاھیم أو وفر الدعم البصري عن
 مھارات جدیدة.

استفد من التكنولوجیا لتوضیح المفاھیم الجدیدة بصریًا وتوفیر ممارسة  ●
 متكررة لھا.

 استخدم المواد غیر الرقمیة مع الدعم البصري. ●
فكر في تسجیل الدروس/األنشطة حتى یتمكن الطالب من مشاھدتھا بالوتیرة  ●

 المناسبة لھم.

https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-3-27-20.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-3-27-20.pdf
https://docs.google.com/document/d/1028g1yGmDkFScvFIy6hC_JtKe_-0aaT8ahl3Uc-9qGw/edit?usp=sharing
https://www.storylineonline.net/library/
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122356011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-1
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 الترتیبات التیسیریة

 بیئة التعلم عن بُعد بیئة الفصل الدراسي

فكر في المجموعة الواسعة من سبل الدعم التقنیة المساعدة والمتاحة لدعم  ● لب.وفر النصوص بمستوى الطا
 الوصول إلى النص.

ل زیادة الوصول من خالل استخدام الموارد الرقمیة، بما في ذلك المكتبة  ● سّھِ
االفتراضیة الخاصة بمدارس شیكاغو العامة والعدید من األدوات المتاحة في 

 دلیل الموارد لشتى الدارسین

 اقترح بعض فترات الراحة المفضلة للصف. ● اسمح بفترات للراحة.
 جدول فترات للراحة في جدول العائلة. ●

 شارك جدول التعزیزات واإلستراتیجیات المستخدم في المدرسة. ● وفر تعزیزات متكررة.
 وفر لوحة اختیار و/أو لوحة ترتیب األحداث لالستخدام المنزلي ●

 شارك نموذًجا لجدول مرئي لالستخدام المنزلي. ● ااستخدم جدوًال مرئی�ا فردی� 

 

 نموذج فریق برنامج التعلیم الفردي للوقت التعلیمي في الیوم الواحد

 الوقت الموصى بھ من المنطقة للمشاركة الیومیة عن طریق التعلم عن بُعد في یوم دراسي حسب مستوى الصف ھو كما یلي:

 دقیقة یومیًا 60مرحلة ما قبل الروضة:  ●
 دقیقة یومیًا 90: 2الصف من الروضة إلى الصف  ●
 دقیقة یومیًا 120: 5إلى  3الصفوف من  ●
 دقیقة یومیًا 180: 8إلى  6الصفوف من  ●
 دقیقة یومیًا 270: 12إلى  9الصفوف من  ●

 ل من مجاالت الخدمة:یمكن لفرق برنامج التعلیم الفردي النظر في التوصیة التالیة التي یمكن تطبیقھا بشكل عام للوقت الیومي لكل مجا

 
مرحلة ما قبل  

 الروضة
الصف من الروضة 

 12-9الصفوف  8-6الصفوف  5إلى  3الصفوف من  2إلى الصف 

 60 40 30 20 20 تعلیم القراءة والكتابة

 90 50 30 25 15 المشروع

 60 40 30 20 10 اإلثراء

 60 50 30 25 15 ممارسة المھارة
للمنطقة وقت التعلیم الكلي الموصى بھ 

 التعلیمیة
60  

 دقیقة في الیوم
90  

 دقیقة في الیوم
120  

 دقیقة في الیوم
180  

 دقیقة في الیوم
270  

 دقیقة في الیوم

 خطط المعلمین
خطة مرحلة ما قبل 

 الروضة
خطة الصفوف من 

 2الروضة إلى 
 3خطة الصفوف من 

 5إلى 
 6خطة الصفوف من 

 8إلى 
 9خطة الصفوف من 

 12إلى 
 

https://docs.google.com/document/d/1Wj26qhZttJsd39y1VmkHrM6rql-9_YHDKK30kWtgkf4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Wj26qhZttJsd39y1VmkHrM6rql-9_YHDKK30kWtgkf4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N5ZYWRznpX_HRR92y13imzg7go9mldCAAKaujRaKM-U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N5ZYWRznpX_HRR92y13imzg7go9mldCAAKaujRaKM-U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aGeaY9TIQHwjdpal4pef5GN89777oBS5kaSUcUwhxJk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aGeaY9TIQHwjdpal4pef5GN89777oBS5kaSUcUwhxJk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pjqT6GnqY2RQ9ylZkU8EN1JC4ylbnCYGWVyeOZK04TA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pjqT6GnqY2RQ9ylZkU8EN1JC4ylbnCYGWVyeOZK04TA/edit?usp=sharing
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 اختتام اجتماع خطة التعلم عن بُعد:
 

 .504ي إرسال نسخة من خطة التعلم عن بُعد الفردیة النھائیة للطالب الذین لدیھم برنامج تعلیم فردي أو یجب على الوالد/الوص ●
الخاصة بالطالب بواسطة ممثل المنطقة المحلیة المعین من  SSMیجب مسح خطة التعلم عن بُعد الفردیة للطالب وتحمیلھا على مستندات  ●

 المدرسة/مدیر الحالة.

 عد للطالب من ذوي اإلعاقةتخطیط التعلم عن بُ 
لتعلیم ابالنسبة إلى الطالب الذي لدیھ برنامج تعلیم فردي، یجب أن یدیر ذلك البرنامج تخطیط التعلم عن بُعد. إن كل التخطیط لطالب في برنامج 

یُعد ھذا في ذلك اآلباء ومقدمو الرعایة. و الفردي، بما في ذلك التخطیط للتعلم عن بُعد، یتطلب التعاون بین أعضاء فریق برنامج التعلیم الفردي، بما
الظروف  هالتعاون ضروریًا لضمان إمكانیة الوصول إلى التعلم وتعدیلھ لتلبیة المھارات والمعارف التي یحتاجھا الطالب نتیجة إلعاقتھ. وفي ظل ھذ

حددة دمي الرعایة ذا أھمیة قصوى. سیكون التعاون مع الخبرة المالفریدة، حیث سیتم تنفیذ التعلم عن بُعد في بیئة منزلیة، یصبح التعاون مع اآلباء ومق
 ن بُعد.ع للمعلمین الخاصین ومقدمي الخدمات ذات الصلة ضروریًا لتوفیر العدالة للطالب من ذوي اإلعاقة والوفاء بالتزامات المنطقة الستة للتعلم

 

 ن العدالة للطالب من ذوي اإلعاقةإستراتیجیات لضما  التزامات مدارس شیكاغو العامة للتعلم عن بُعد

: توفیر مواد تعلم عن بُعد یومیة بشكل منصف 1
لجمیع الطالب والتي تعزز المعاییر األساسیة على 

مستوى الصف وتعطي األولویة لالحتیاجات 
 االجتماعیة والعاطفیة.

ضمان توجیھ برنامج التعلیم الفردي للتعلم عن بُعد للطالب في برامج  ●
 رديالتعلیم الف

إعطاء األولویة ألنشطة التعلم عن بُعد وفقًا لمجاالت الحاجة، واألھداف،  ●
 والنقاط المرجعیة.

استخدام  النظر في ضمان إمكانیة الوصول إلى البیئة المنزلیة وتنفیذ العائلة. ●
انظر الدلیل التقنیة المساعدة، بما في ذلك الموارد المتاحة حدیثًا (

 ).اإللكتروني
ابدأ بالموارد المعروفة التي یمكن نقلھا إلى البیئة المنزلیة واالستفادة من  ●

للمساعدة في تحدید موارد رقمیة وغیر رقمیة  دلیل الموارد لشتى الدارسین
 إضافیة

كن واضًحا في جدول عائلة التعلم عن بُعد وشارك مدى توفر ساعات  ●
 العمل.

 لمثال واحد ول التعلم عن بُعد العائلي المعدل للصف الثانيجدراجع  ●
حول كیفیة إعداد جدول التعلیم العام خصیًصا للتعلم عن بُعد، استناًدا 

 إلى برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطالب وسیاق التعلم عن بُعد.

ى للحصول عل المعدل بشكل كبیر جدول التعلم عن بُعد العائليراجع  ●
مثال حول كیفیة تصمیم التعلم للطالب في مجموعة فصل دراسي لبیئة التعلم عن 

 .متاحة ھناخاّصین، أمثلة إضافیة، لباقة معلمي مدارس شیكاغو العامة ال بُعد.

: ضمان توافر جمیع المعلمین ومشاركتھم مع 2
 طالبھم كل یوم دراسي.

 بث الدروس مباشرة، والمشاركة في التدریس، والقراءة بصوٍت عاٍل، إلخ. ●
صغیرة مع معلم مشارك، أو دروس الدراسات التخطیط لمجموعات  ●

 الموجھة، أو دلیل مساعدي فصول التعلیم الخاص
، أو Google Meet، أو Google Chat، أو Gmailوالتفاعل عبر  ●

 غیرھا من المنصات المعتمدة

: ضمان توافر مجتمع مدرستك افتراضیًا 3
للطالب واألسر لمدة أربع ساعات یومیًا خالل 

دراسي المعتاد من خالل استخدام ساعات الیوم ال
 "ساعات العمل االفتراضیة".

جدولة ساعات عمل متسقة للطالب واألسر بحیث تلبي احتیاجات الطالب  ●
 واألسر المشاركین في التعلم عن بُعد الرقمي وغیر الرقمي

التعاون، قدر المستطاع، مع المعلمین ومقدمي الخدمات اآلخرین لضمان أن  ●
لألسر (أي أن ساعات عمل مدرسة لندن لألعمال  ساعات العمل عملیة

 لیست متاحة فقط أثناء دروس البث المباشر التي یحضرھا الطالب)

https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1028g1yGmDkFScvFIy6hC_JtKe_-0aaT8ahl3Uc-9qGw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbj_zVpZeyp9z8Nkr4fGBWv2yl4GInEm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tqCn9KDR0pfVR9lYtyO8M-XGC_ph3ocA


 

8 

 ن العدالة للطالب من ذوي اإلعاقةإستراتیجیات لضما  التزامات مدارس شیكاغو العامة للتعلم عن بُعد

: مراقبة مشاركة الطالب وتتبعھا بشكل 4
 أسبوعي.

، لكل طالب لدیھ برنامج التعلیم الفردي، یجب أن وفقًا إلرشادات المنطقة ●
یل م الفردي للطالب في تسجیتعاون عضو المدرسة في فریق برنامج التعلی

 الحضور األسبوعي مع الطالب.
لطالب المعلمون ومقدمو الخدمات ذات الصلة الذین عملوا بشكل وثیق مع ا ●

ذوي االحتیاجات التعلیمیة المتنوعة ھم األنسب لمواصلة ھذه العالقة أثناء 
التعلم عن بُعد. یمكن أن یساعد ھذا على تقلیل االضطراب ومھارات 

  االنتقال والمعرفة من المدرسة إلى المنزل.

: الحفاظ على الھیاكل القائمة لتسھیل تعاون 5
نفیذ تعلق بتالموظفین وتخطیطھم وتطویرھم فیما ی

 خطط التعلم عن بُعد ودعم التخطیط طویل األجل.

االستفادة من ھیاكل التعاون والتخطیط القائمة من خالل أعضاء فریق  ●
برنامج التعلیم الفردي في المدرسة، ولكن یجب التأكد من التخطیط 

لمشاركة األسرة ومقدمي الرعایة أیًضا فیما یتعلق بتنفیذ التعلم عن بُعد في 
 زل.المن

وینبغي، قدر اإلمكان، اإلبقاء على بروتوكوالت المالحظات أو إدراجھا  ●
لتحسین التعاون وتنفیذ التعلم عن بُعد لألسر بالنظر إلى الطبیعة الجدیدة 

 والتحدیات المتأصلة في التعلم عن بُعد لجمیع المعنیین.

: دعم التطویر المستمر لجمیع المعلمین لتلبیة 6
 بُعد.متطلبات التعلم عن 

ضمان أن المعلمین الخاّصین، والمعلمین العامین، ومقدمي الخدمات ذات   ●
الصلة، ومساعدي فصول التعلیم الخاص، واألسر، ومقدمي الرعایة لدیھم 

 الوقت للتعاون في خطط التعلم عن بُعد
التخطیط لجمیع المعلمین، بما في ذلك مساعدو فصول التعلیم الخاص،  ●

الخاصة بمكتب الدعم  ساعات العملو ھنيجلسات التعلم الملحضور 
 لدعم التعلم عن بُعد للطالب من ذوي اإلعاقة. والخدمات المتنوعة للدارس

تخدام في المھارات التكنولوجیة واس للتطویر المھنيإعطاء األولویة  ●
 لتوسیع تأثیر التعلم عن بُعد للطالب من ذوي اإلعاقة. التكنولوجیا المساعدة

 استخدام شبكة الدعم المتاحة، بما في ذلك ●
 ممثلو المقاطعات ○
 (الدعم واالستشارة التعلیمیة) مدیرو التعلیم الخاص ○
 فریق االنتقال في مكتب الدعم والخدمات المتنوعة للدارس ○

)ODLSS ()ODLSStransition@cps.edu( 
 المتخصص واإلستراتیجیة الخاصة بھ السلوكيالدعم  ○

)(SBSS@cps.edu 

 

م ، والذي ینطبق على جمیع الطالب بمن فیھمدارس شیكاغو العامة للتعلم عن بُعد دلیلاتیجیات إضافة إلى التوصیات الواردة في ھذه اإلستر
باإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن تستخدم فرق التعلیم الخاص خبراتھا ون بُعد من ھناك. وبناًء على ذلك، ینبغي أن یبدأ تنسیق التعلم ع ذوو اإلعاقة.

ة للطالب یالفریدة بشأن الطالب واألسر للنظر فیما یلزم للتخطیط للتعلم عن بُعد للطالب أصحاب برامج التعلم الفردي. النظر في نقاط القوة الفرد
 زلي للطالب لتخطیط التعلم عن بُعد في ھذا السیاق الجدید. بعض النصائح التي یجب مراعاتھا:واحتیاجاتھم، فضًال عن معرفة بیئة التعلم المن

 تعاون! استفد من الخبرة الجماعیة لفریق برنامج التعلیم الفردي، وخاصة الوالد/ولي األمر، لتخطیط التعلم عن بُعد وترتیب أولویاتھ. ●

كن أن ینتقل بسھولة من التعلم والروتین المعتاد في المدرسة إلى المنزل. انصح بالمواد ابدأ بما ھو مألوف للطالب من خالل النظر فیما یم ●
 فراجع دلیل الموارد للمتعلمینإذا كانت ھناك حاجة إلى موارد إضافیة،  والموارد التي لدى الطالب خبرة فیھا حیثما أمكن ذلك.

 المتنوعین.

ت اقم بإضفاء الطابع الفردي على خطط التعلم عن بُعد استناًدا إلى برامج التعلیم الفردي. تأكد من أن خطة التعلم عن بُعد توصي بالترتیب ●
 التیسیریة الالزمة التي یمكن تنفیذھا بطریقة عملیة.

لتعلیم العام للتعلم عن بُعد على أساس أھداف برنامج التعلیم الفردي. إذا اتبع الطالب منھًجا معدًال بشكل كبیر، فستحتاج خطة عدل خطة ا ●
كنقاط  حزم المجموعة غیر الرقمیةأو  دلیل المواردضع في االعتبار موارد المجموعة في  التعلم عن بُعد إلى تعدیل كبیر.

 انطالق.

https://sites.google.com/a/cps.edu/kc/remote-learning-guidance/Remote%20Learning%20Guidance%20Doc%20v4.pdf?attredirects=0&d=1
https://docs.google.com/document/d/116QpSZ2eYqR8aNTot337VceWZ2rXQW5YlVOPxLsT7OU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_-9A-4Jeq29MpaVrunfjqumZNz06amLc_mOn_Z1cx68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cO71H9uDoJGM2j32iHLGj53RoKoReKa_ERnsHRdnCtM/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/cps.edu/assistive-technology-resources/access-for-reading-and-writing
https://docs.google.com/document/d/1F0-Cdfmwoz0LfKTWpDwsSqzscqRttXqYnXPj9gKQLGQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1z_Ud5qknPtnDt6cUOU42DpXGi5w4ZWL3AoIi9bIw36o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ifeaMrvkyC0zVcVPFZmbIXa3P9SzcCdS5GxeL0_G9ys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ifeaMrvkyC0zVcVPFZmbIXa3P9SzcCdS5GxeL0_G9ys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ifeaMrvkyC0zVcVPFZmbIXa3P9SzcCdS5GxeL0_G9ys/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/cps.edu/kc/remote-learning-guidance
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/cps.edu/kc/remote-learning-guidance/remote-learning-printable-non-digital-learning-packets
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ي حسب تنفیذ األسرة. قد یرغب العدید من الطالب واألسر أو یحتاجون إلى البدء بزیادات صغیرة، ویمكنھم إضافة قم بإضفاء الطابع الفرد ●
 عناصر في األسابیع الالحقة. قد یكون البعض اآلخر حریًصا على روتین التعلم المنظم والموسع على الفور.

فردیة للطالب التي ال یمكن جمعھا في وثیقة توجیھیة. كما أن التخطیط وینطوي التخطیط الفعال على معرفة نقاط القوة واالحتیاجات ال ●
 كاألكثر فعالیة في ظل ھذه الظروف الفریدة سینطوي أیًضا على استمرار أنشطة التعلم المألوفة لجمیع الطالب، بمن فیھم ذوو اإلعاقة. لذل

تھم بالموارد الرقمیة وغیر الرقمیة المتاحة في مدرستھم لتخطیط یجب على المعلمین، حیثما أمكن، االستفادة من معرفتھم بالطالب ومعرف
 التعلم عن بُعد لطالبھم.

عندما ال تكون موارد المدرسة مناسبة للتعلم عن بُعد، أو  موارد التعلم عن بُعد التكمیلیة للطالب من ذوي اإلعاقةویمكن استخدام دلیل 
ضل وجھ ھذا على أف دلیل المواردفیما یتعلق بالتخطیط لطالب فردي، یتم استخدام د. حینما یتعذر الوصول إلیھا، أو لتكملة تلك الموار

 باتباع الخطوات التالیة:

 (غیر متناسقة/ بدون الوصول إلى اإلنترنت). غیر رقمیة(بالوصول إلى اإلنترنت) أو  رقمیة -حدد نوع الموارد التي سیستخدمھا الطالب  .1

فردي للطالب، حدد أي أجزاء من خطة التعلیم العام للتعلم عن بُعد لھذا من خالل إجراءات التخطیط القیاسیة ومراجعة برنامج التعلیم ال .2
لتعلم مالحظة: قد تبدو الترتیبات التیسیریة ل الطالب تتطلب اإلقامة (إلمكانیة الوصول) أو التعدیل (لمعالجة أھداف التعلیم الفردي ومعاییره).

 الفصول الدراسیة.عن بُعد مختلفة عن الترتیبات التیسیریة الضروریة في بیئة 

لتحدید الموارد التي یمكن أن توفر إقامة لتوفیر الوصول الالزم (أي  دلیل الموارداستخدم األقسام ذات الصلة من  .3
StorylineOnline  أوAudible .(لدعم القراءة المستقلة أو أداة تقنیة مساعدة لدعم اإلثراء 

لتحدید الموارد التي یمكن أن توفر ممارسة المھارات المعدلة أو عمل المشروع  دلیل المواردم استخدم األقسام ذات الصلة من ث .4
ریق (أي: قد یحدد معلم الصف الثاني أو الف یتماشى مع أھداف برنامج التعلیم الفردي للطالب ومعاییره. لتصمیم التعلم عن بُعد بما

لعبة كلمة البصر لممارسة المھارات، بینما یركز معیار محو األمیة الحالیة لبرنامج التعلیم الفردي للطالب من الصف الثاني على إتقان 
ركز نشاط ممارسة مھارات التعلم عن بُعد الُمعدل على عرض حروف العلة القصیرة، والتفاعل أصوات حروف العلة القصیرة. یمكن أن ی

كمثال على كیفیة إدارة برنامج التعلیم الفردي  جدول التعلم عن بُعد العائلي المعدل للصف الثانيراجع  معھا، وممارستھا).
 ألنشطة التعلم األسبوعیة.

تعاون مع المعلم العام وأعضاء فریق برنامج التعلیم الفردي اآلخرین حسب الحاجة لضمان إدراج الترتیبات التیسیریة والتعدیالت ھذه  .5
 بوضوح في جدول العائلة للتعلم عن بُعد.

 خدمات ذات الصلةدلیل مقدمي ال

 نظرة عامة
ات ذات میتمتع مقدمو الخدمات ذات الصلة بدور حیوي في ضمان أن المنطقة تفي بالتزاماتھا الستة للتعلم عن بُعد لجمیع الطالب. یقدم مقدمو الخد

لالزمة لمساعدة المدارس على إضفاء الصلة خبرة ودعًما فریدین خالل ھذا الوقت العصیب من خالل تكریم التزام كل منطقة بالمعرفة والمھارات ا
واحتیاجات الطالب.  504الطابع الفردي الفعال على خطط التعلم عن بُعد، والتكیف معھا، وتحدید أولویاتھا استناًدا إلى برامج التعلم الفردي وبرامج 

 وتحقیقًا لتلك الغایة، سیقوم مقدمو الخدمات ذات الصلة بما یلي:
 وفقًا لخطة التعلم عن بُعد الفردیة للطالب. 504الصلة ببرنامج التعلیم الفردي/برامج توفیر تقاریر الخدمة ذات  ●
توفیر مواد التعلم عن بُعد بشكل منصف لجمیع الطالب بشأن حاالتھم التي تعزز المھارات الحیویة وتعطي األولویة لالحتیاجات  ●

 االجتماعیة/العاطفیة.
 طالبھم كل یوم دراسي.أن یكونوا متاحین افتراضیًا ومشاركین مع  ●
أن یكونوا متاحین افتراضیًا لتقدیم الخدمات للطالب واألسر لمدة أربع ساعات كل یوم من خالل استخدام "ساعات العمل االفتراضیة". یجب  ●

 جدولة ساعات العمل االفتراضیة بالتزامن مع ساعات الیوم الدراسي العادیة.
 ل.مراقبة وتتبع مشاركة الطالب على أساس مجدو ●
الحفاظ على الھیاكل القائمة لتسھیل تعاون الموظفین وتخطیطھم وتطویرھم فیما یتعلق بتنفیذ خطط التعلم عن بُعد ودعم التخطیط طویل  ●

 .504األجل، خاصةً للطالب ذوي خطط برامج التعلیم الفردي وبرامج 
 دعم تطویرھم المھني المستمر لتلبیة متطلبات التعلم عن بُعد. ●

 

https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://www.storylineonline.net/library/
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122356011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-1
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1028g1yGmDkFScvFIy6hC_JtKe_-0aaT8ahl3Uc-9qGw/edit?usp=sharing
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 ض األسئلة للتفكیر الذاتي أثناء تفكیر مقدمي الخدمات ذات الصلة في دورھم في دعم التعلم عن بُعد التي یجب أن تشمل:فیما یلي بع
كیف یمكنني دعم مدیري الحاالت في تطویر خطط التعلم عن بُعد الفردیة للطالب وتنفیذھا من خالل خطط برنامج التعلیم الفردي/برنامج  ●

 ؟504
 خصصة التعلم عن بُعد؟كیف تحقق مدارسي الم ●
 كیف یمكنني دعم الخطط على مستوى المدرسة الموجودة بالفعل؟ ●
 ما ھي اإلستراتیجیات والتقنیات التي یمكنني استخدامھا إلشراك الطالب؟ ●
 كیف یمكنني التشاور والتعاون مع المعلمین وأولیاء األمور على أفضل وجھ؟ ●

 
سیضع مقدمو الخدمات ذات الصلة جدوًال یومیًا/أسبوعًیا یسمح بإكمال مسؤولیاتھم المھنیة. وستشمل  وعلى غرار ھیئة التدریس في المدرسة اآلخرین،

دیري تھا مع مالجداول الزمنیة وقتًا لالجتماعات، والتقییمات، وتقدیم الخدمات، والتشاور/التعاون، والتوعیة األسریة، وما إلى ذلك، كما ستتم مشارك
 المدارس.

 
دمات ذات الصلة، وبما یتناسب مع التزامات المعلمین والمستشارین، أن یحددوا مواعیدھم لیكونوا متاحین مباشرة لدعم أنشطة التعلم ینبغي لمقدمي الخ

ام، مھعن بُعد لمدة ال تقل عن أربع ساعات في الیوم. وباإلضافة إلى ذلك، یمكن لمقدمي الخدمات ذات الصلة االستمرار في االضطالع بواجبات، و
 ولیات أخرى یمكن القیام بھا وفقًا لجدول زمني مرن.ومسؤ

 
م عن بُعد لومن المتوقع أن یتشاور مقدمو الخدمات ذات الصلة مع اإلداریین والمعلمین لتقدیم خبراتھم الخاصة باالنضباط في توفیر وتعزیز فرص التع

 للطالب األفراد على أساس احتیاجاتھم الخاصة.
 

من مقدمي الخدمات ذات الصلة أن یدعموا خدمات خطة التعلم عن بُعد الفردیة، والتواصل األسبوعي، وجھود تسجیل وباإلضافة إلى ذلك، یُتوقع 
 الحضور لجمیع الطالب الذین یحصلون على برنامج التعلیم الفردي على مستوى المدارس الفردیة.

 المسؤولیات والتوقعات الیومیة/األسبوعیة:

تراضیة حسب الحاجة مع المدیرین (سیقوم مسؤولو دروس الدراسات الموجھة بمشاركة جداول ساعات المشاركة في ساعات العمل االف ●
 المكتب االفتراضیة مع تقاریرھم المباشرة).

 استضافة ساعات العمل االفتراضیة التي تعكس ساعات المعلمین في مھامك المدرسیة المحددة ●
 ، والتقییمات، واالستشارات/التعاون، وخدمات الدعم، وما إلى ذلك) عن بُعد.إنجاز جمیع المھام الوظیفیة المتوقعة (االجتماعات ●
 واتباع إرشادات التقاط الخدمات القائمة. SSMتوثیق جمیع الخدمات في  ●

) بأن المدارس والمناطق التعلیمیة ومقدمي الخدمات یجب أن تولي أیًضا عنایة ISBEینصح مجلس التعلیم في والیة إیلینوي ( ○
ثیق التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة المقدمة، وأسالیب وتقاریر التعلیم والمحتوى والترتیبات التیسیریة المقدمة. خاصة بتو

وینبغي لمقدمي الخدمات أیًضا أن یحتفظوا بمالحظات یمكن استخدامھا لتحدید التقدم المحرز في تحقیق األھداف والغایات 
 السنویة.

 مرتین على األقل یومیًا.التحقق من البرید اإللكتروني  ●
 اتباع إجراءات اإلبالغ النموذجیة عند استخدام یوم استحقاق. ●
 ، الموافقة/تخطیط التقییم، نظام دعم متعدد المستویات 504المشاركة عن بُعد في برنامج التعلیم الفردي/األھلیة، برنامج  ●

)(MTSS.وغیرھا من اجتماعات الفریق في المدرسة. یجب لفت انتباه مدیر المدرسة ومدیر الحالة إلى أي تعارض في الجدولة ، 
 اتباع جدول مدرستك المخصص بانتظام على أساس یومي. ●
 تبقى أیام الفریق كما ھي خالل فترة التعلم عن بُعد. ●

 تقدیم الخدمات ذات الصلة
. وستُجَرى 504دمات ذات الصلة خدمات للطالب بشأن حاالتھم التي تتماشى مع أھداف برنامج التعلیم الفردي أو خطة من المتوقع أن یقدم مقدمو الخ

وفقًا لإلرشادات القائمة.  SSMمشاورات مع المعلمین وغیرھم من الموظفین والوالدین/أولیاء األمور عن بُعد. سیتم توثیق جمیع الخدمات في نظام 
(على سبیل المثال  504لطالب وتتبعھا من قبل مقدمي الخدمات ذات الصلة وفقًا لخطط الطالب لبرامج التعلیم الفردي ووسیتم رصد مشاركة ا

 واتباع إرشادات التقاط الخدمات القائمة. SSMأسبوعیًا، كل أسبوعین، شھریًا، وما إلى ذلك). سیتم توثیق جمیع الخدمات في 
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ت ذات الصلة مجموعة متنوعة من نماذج تقدیم الخدمات لدعم الطالب خالل فترة التعلم عن بُعد. تشمل األمثلة، ومن المتوقع أن یستخدم مقدمو الخدما
 على سبیل المثال ال الحصر:

 تدعم الخدمة ذات الصلة الطالب عبر التعلم غیر المتزامن أو المتزامن بما یتفق مع خطة الطالب للتعلم عن بُعد. – التوجیھ ●
ل مقدم الخدمات ذات الصلة مع معلم أو والد (والدین) أو فرد آخر لمعالجة اإلستراتیجیات التي تھدف إلى تحسین نتائج یعم - االستشارة ●

 الطالب.
یقوم مقدم الخدمات ذات الصلة، إلى جانب المعلم والوالد/الوالدین والطالب، بتحلیل وتكییف وتنفیذ إستراتیجیات لتعزیز مستویات  - التعاون ●

 ب.نجاح الطال
یعمل مقدم الخدمات ذات الصلة وموظف آخر من الطاقم المدرسي (المدرس، والمعلم المساعد، ومقدم خدمة آخر ذو  - التعلیم المشترك ●

 صلة، وما إلى ذلك) بالمشاركة مع مجموعات من الطالب في تخطیط الدرس، وتنظیمھ، وتقدیمھ، وتقییمھ.
 

صلة مع الطاقم المدرسي في المدارس خالل فترة التعلم عن بُعد لتزوید الطالب بفرص التعلم غیر ومن المتوقع أن یتعاون مقدمو الخدمات ذات ال
 مثل ھذه األنشطة.عند التخطیط ل لسیاسات االستخدام المقبولیجب على الموظفین االمتثال المتزامنة والمتزامنة على حد سواء.

یتضمن التعلم غیر المتزامن التفاعالت المسجلة التي ال تحدث في نفس المكان أو في نفس الوقت. ومن األمثلة على ذلك: البرید  ●
 .اإللكتروني، ونقل الملفات، ودفاتر التدریب/الواجبات المنزلیة، ومقاطع الفیدیو، والمالحظات والنشرات اإلخباریة، واألسئلة الشائعة

 
یتضمن التعلم المتزامن التفاعل المباشر مع الرسائل الفوریة والتعلیقات الفوریة. ومن األمثلة على ذلك: عقد مؤتمرات الفیدیو عبر  ●

Google Meet أو ،Google Chat أو ،Google Classroom ویمكن توفیره في حضور شخص آخر بالغ. وتركز ھذه ،
 ، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة للطالب لتلقي تعلیقات فوریة.األنشطة على التعلم بالتوجیھ/المحادثة

 أجھزة االتصال الرقمي
طریقة سالمة وآمنة للمعلمین الستضافة جلسات الفیدیو مع مجموعة من الطالب في الوقت الفعلي من جھاز كمبیوتر أو ھاتف  Google Meetیوفر 

اغو العامة وتتوافق مع سیاسات االستخدام المقبول للتواصل بین المعلم ھي أداة معتمدة مقدمة من مدارس شیك Google Meet محمول.
ول أي ، كما یُنصحون بالتواصل مع مدیرھم حسیاسة االستخدام المقبولومن المتوقع أن یتبع مقدمو الخدمات ذات الصلة  ومجموعة من الطالب.

 أسئلة إذا كانت ھناك حاجة إلى إرشادات إضافیة.
 

 رسمیًا للتفاعالت الفردیة وجًھا لوجھ بین الطالب الفردیین و: Google Meetأبریل، تمت الموافقة على استخدام  29اعتباًرا من یوم الخمیس 
 مستشاري المدرسة، .1
 األخصائیین االجتماعیین في المدرسة؛ .2
 فسیین في المدرسة؛األخصائیین الن .3
موظفي المكتب المركزي في مكتب استشارات الطالب وتقدیم المشورة لما بعد المرحلة الثانویة (مثل التواصل الشبكي في الكلیات ومختصي  .4

 الوظائف المھنیة) ومكتب التعلم االجتماعي العاطفي (مثل مختصي التعلم االجتماعي العاطفي).
 ي المدرسة. أخصائي التخاطب واللغة ف5
 . أخصائي العالج المھني في المدرسة6
 . أخصائي العالج الطبیعي في المدرسة7
 . ممرضات المدرسة8

 
المنصات المتاحة للمعلمین ومقدمي الخدمات ذوي الصلة للتفاعل مع  Googleالنظرة العامة عن أدوات التواصل من توضح 
طریقة سالمة وآمنة للمعلمین الستضافة جلسات الفیدیو مع مجموعة من الطالب في الوقت الفعلي. مع  Google Meetیوفر طالبھم.
غرفة للتواصل مع صفھم  ، یتمتع المعلمون بالقدرة على الدردشة مع الطالب بشكل فردي/المجموعات أو إنشاءGoogleدردشة 

للمعلمین بإنشاء لوحة مناقشة لفصولھم الدراسیة، باإلضافة إلى توزیع الواجبات وتقدیم  Google Classroomالدراسي. یسمح 
 التعلیقات للطالب في الوقت الفعلي.

 
خطوة حول كیفیة إعداد اإلرشادات خطوة ب للمعلمین Google Meetاآلن على مستوى المنطقة. یوفر  Google Meetتم تمكین 

دلیًال سریعًا یمكن للمعلمین مشاركتھ مع  للطالب Google Meetیعد . Google Meetالطالب ممن یستخدمون مؤتمر فیدیو مع 
 .Google Meetطالبھم حول كیفیة استخدام 

 

https://cps.edu/acceptableusepolicy/Pages/aup.aspx
https://cps.edu/acceptableusepolicy/Pages/aup.aspx
https://docs.google.com/document/d/15D2XOJqRr-frd6FOkey1Zv24pOqp-fGGrH_kP84wN1U/edit
https://docs.google.com/document/d/1MSZsJbGqpMAxOX-Fd3MzAN5iu1um4gfAyjVJXjItgqI/preview
https://docs.google.com/document/d/1UYvZD8YXY7aTa3fF_Zwc5ZdNtIxVVQjsJ8ulxZv8g00/preview
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 Google Live Streamللمعلمین خیار تسجیل أو بث فیدیو في الوقت الفعلي لطالبھم. یوفر  Google Live Streamیوفر 
لبث فیدیو مباشر أو مسجل ومشاركة رابط المشاھدة مع  Googleبخطوة حول كیفیة إنشاء بث مباشر من  اإلرشادات خطوة للمعلمین

دلیًال سریعًا، یمكن للمدرسین توفیره للطالب حول كیفیة االتصال ببث مباشر من  للطالب Google Live Streamیعد الطالب. 
Google. 

 توفیر أنشطة التعلم عن بُعد للطالب
 ذات الصلة العناصر التالیة في اعتبارھم: عند التخطیط ألنشطة التعلم عن بُعد، سیضع مقدمو الخدمات

 دقائق خدمة خطة التعلیم الفردیة للطالب المحددة في خطة التعلم عن بُعد الفردیة. ●
 الحد األدنى المقترح من الوقت الذي یجب أن یقضیھ الطالب (الطالب) في النشاط المنظم. ●
 ور عندما سیتم نشر المواد التعلیمیة.كیف سیتواصل مقدمو الخدمات ذات الصلة مع الطالب وأولیاء األم ●
 ما ھي منصات التعلم الرئیسیة التي سیستخدمھا الطالب (الطالب). ●
كیف یمكن للطالب (الطالب) والوالد/الوصي الوصول إلى مزود الخدمة ذي الصلة، ومتى یجب أن یتوقعوا تعلیقات على أي أنشطة  ●

 مكتملة.
 الوصول إلى المواد التعلیمیة إذا لم تكن لدیھم إمكانیة الوصول إلى جھاز كمبیوتر بسھولة.كیف یمكن للطالب (الطالب) والوالد/الوصي  ●

 إعطاء األولویة لالحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة
رجى یُ  للطالب.وتماشیًا مع خطة التعلم عن بُعد الشاملة للمنطقة، سیؤكد مقدمو الخدمات ذات الصلة على أھمیة دعم االحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة 

 كما یجب على األخصائیین االجتماعیینلإلستراتیجیات المقترحة. دعم االحتیاجات العاطفیة للطالب -أیام التعلم عن بُعد الرجوع إلى 
 .االستجابة لمخاوف الصحة العقلیة للطالب أثناء إغالق المدرسةادات دلیلدرسة الرجوع إلى والنفسیین في الم

 الجھود حسنة النیة
قع أن یوثق مقدمو الخدمات ذات الصلة جمیع الجھود والمحاوالت المبذولة بحسن نیة (مثل ما سیحدده الشخص العاقل أنھ جھد دؤوب ومن المتو

یة، على ن وصادق في إطار نفس مجموعة الحقائق الظرفیة) إلكمال مسؤولیاتھم المھنیة خالل فترة التعلم عن بُعد. وبعض أمثلة الجھود المبذولة بحسن
 المثال ال الحصر: سبیل

 إجراء مراجعة شاملة للسجالت لتوثیق البیانات الكمیة والنوعیة المتاحة حالیًا. ●
 إجراء مقابالت مع المعلمین، وأولیاء األمور، والطالب لجمع معلومات إضافیة. ●
 استخدام أدوات التقییم عبر اإلنترنت. ●
 مدرسي فیما یتعلق باحتیاجات الطالب.التعاون مع أولیاء األمور والموظفین اآلخرین من الطاقم ال ●
 المشاركة في مشاورات الحالة مع الزمالء عبر ساعات العمل االفتراضیة. ●

 
، قد تكون بعض العالجات العملیة (مثل العالج الطبیعي، والعالج المھني، وما إلى ذلك) غیر قابلة للتطبیق أو ISBE)في مجلس والیة إلینوي للتعلیم (

لتوثیق جمیع جھود النوایا الحسنة ومحاوالت  SSMخالل فترة التعلم عن بُعد. ومع ذلك، سیستخدم مقدمو الخدمات ذات الصلة  غیر آمنة لتقدیمھا
ھجیة نمعالجة مجاالت الحاجة الفردیة لكل طالب في توفیر التعلیم المجاني والمناسب. وباإلضافة إلى ذلك، سیستخدم مقدمو الخدمات ذات الصلة م

 لتوثیق محاوالت متعددة ومتنوعة لالتصال بالطالب، وبدء التعلم عن بُعد، وتوفیر التعلیم المجاني والمناسب للطالب. النظم المرنة

 نصائح للبدء في التعلم عن بُعد
لتخطیط  الب؛ وذلكسیبدأ مقدمو الخدمات ذات الصلة بالنظر في نقاط القوة واالحتیاجات الفردیة للطالب، فضًال عن معرفة بیئة التعلم المنزلي للط

 أنشطة التعلم عن بُعد، الرقمیة وغیر الرقمیة على حد سواء.
 

لتدریس ا سیتعاون مقدمو الخدمات ذات الصلة مع اآلباء وغیرھم من الطاقم المدرسي لتخطیط أنشطة التعلم عن بُعد وتحدید أولویاتھا. النظر في فرص
 ت.المشترك مع الموظفین اآلخرین كوسیلة لتقدیم الخدما

 
. ابدأ 504وسیقوم مقدمو الخدمات ذات الصلة بإضفاء الطابع الفردي على أنشطة التعلم عن بُعد استناًدا إلى خطط برنامج التعلیم الفردي وخطط 

 باألنشطة المألوفة للطالب وقم بتخصیصھا بشكل إضافي استناًدا إلى تطبیق العائلة لھا.

https://docs.google.com/document/d/1HgXP47lGg0oSrjTmr-zqTa_DFRaq-tX8JYOTa6ZwU7k/preview
https://docs.google.com/document/d/1HgXP47lGg0oSrjTmr-zqTa_DFRaq-tX8JYOTa6ZwU7k/preview
https://docs.google.com/document/d/1EW4_N_vfLQBjOvdMMpfvd4nxWienlLwIwq802sOehOU/preview
https://docs.google.com/document/d/1Ayfoi6dm8xEAmcRIH38Chmy9CY3cQvqoMGvrTIyC_Fw/edit
https://docs.google.com/document/d/1yylKAbzGgjD071SRNhkfojBw7yujs38ovtZlk0OXtr0/edit?disco=AAAAJPQxSrY&ts=5e7ff755&usp_dm=true
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 مورموارد ھیئة التدریس في المدرسة وأولیاء األ
مع  سیقوم مقدمو الخدمات ذات الصلة بنشر الموارد لآلباء والطاقم المدرسي التي تستھدف مجاالت مھارات محددة. وسیتم ھذا التوزیع بالتعاون

یقوم س الموظفین اآلخرین وباتساق مع الموارد األخرى التي یتم نشرھا في كل حرم مدرسي (أي، اتباع مقرر: أسبوعي، نصف شھري، وما إلى ذلك).
 مع موارد محددة للطالب من دلیل موارد التعلم عن بُعد لشتى الدارسینمكتب الخدمات ووسائل الدعم المتنوعة للدارسین بالحفاظ على 

 ذوي اإلعاقة.

 التطویر المھني المستمر
ن بُعد. وقد ع من المتوقع أن یحتاج مقدمو الخدمات ذات الصلة بعض الوقت للمشاركة في التعلم المھني المستمر وتنمیة المھارات لتلبیة متطلبات التعلم

وتي الرقمي، وما إلى ذلك. وسوف یتقاسم یشمل ذلك دورات دراسیة ذاتیة على اإلنترنت، ونوادي الكتب، وحلقات دراسیة عبر اإلنترنت، والبث الص
 مكتب الخدمات ووسائل الدعم المتنوعة للدارسین مصادر التعلم المھنیة مع الموظفین طوال فترة التعلم عن بُعد.

 اعتبارات تقدیم الخدمات
م الخدمات ذات الصلة لدعم مشاركة عند ربط خدماتھم بالدقائق الموصى بھا من المشاركة الیومیة، یجب على مقدمي الخدمات ذات الصلة تصمی

 الطالب في الوقت الموصى بھ من المشاركة الیومیة حسب الصف الدراسي. ضع في االعتبار أسالیب الدعم التي لن تستنفد توافر الطالب لحضور
كة الیومیة ما لم یدعم السبب الفردي تعلیم المناھج الدراسیة. یجب أال تتجاوز مشاركة الطالب المباشرة في الخدمات الوقت الموصى بھ من المشار

 مشاركة یومیة أطول.
 

الصف 
 الدراسي

الوقت الموصى بھ من المشاركة 
 -الیومیة عن طریق التعلم عن بُعد 

 
جمیع الفصول الدراسیة، بما في ذلك 

التعلیم المشترك، والمجموعات، 
 والتدریس

النسبة المئویة للیوم 
الدراسي النموذجي 

 360على أساس 
درسة االبتدائیة) (الم

 و
دقیقة (المدرسة  350

 الثانویة) في الیوم

 
 

 أمثلة على تسلیم دقائق الخدمة ذات الصلة:
 
 
 
 

مرحلة 
ما قبل 
 الروضة

من  %17ضع في اعتبارك تقلیص مشاركة الطالب المباشرة إلى  %17 دقیقة 60
 الجدول الزمني الشخصي.

 
 المتبقیة من الخدمات: 83%

 األمر/الوصي مشاورات/تعاون ولي -
 مشاورات/تعاون المعلمین -
 المشاركة في تسھیل التوجیھ المباشر -

 
الصفوف 

من 
الروضة 

 2إلى 

من  %25ضع في اعتبارك تقلیص مشاركة الطالب المباشرة إلى  %25 دقیقة 90
 الجدول الزمني الشخصي.

 
 المتبقیة من الخدمات ذات الصلة المقدمة من خالل: 75%

 مر/الوصيمشاورات/تعاون ولي األ -
 مشاورات/تعاون المعلمین -
 المشاركة في تسھیل التوجیھ المباشر -
تعلیمات الفیدیو غیر المتزامن/المتزامن في مجاالت  -

 األھداف
ضع في اعتبارك تقلیص مشاركة الطالب المباشرة إلى  -

 من الجدول الزمني الشخصي 25%

https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
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الصف 
 الدراسي

الوقت الموصى بھ من المشاركة 
 -الیومیة عن طریق التعلم عن بُعد 

 
جمیع الفصول الدراسیة، بما في ذلك 

التعلیم المشترك، والمجموعات، 
 والتدریس

النسبة المئویة للیوم 
الدراسي النموذجي 

 360على أساس 
درسة االبتدائیة) (الم

 و
دقیقة (المدرسة  350

 الثانویة) في الیوم

 
 

 أمثلة على تسلیم دقائق الخدمة ذات الصلة:
 
 
 
 

الصفوف 
 3من 
 5إلى 

من  %33ة الطالب المباشرة إلى ضع في اعتبارك تقلیص مشارك %33 دقیقة 120
 الجدول الزمني الشخصي.

 
 المتبقیة من الخدمات ذات الصلة المقدمة من خالل: 67%

 مشاورات/تعاون ولي األمر/الوصي -
 مشاورات/تعاون المعلمین -
 المشاركة في تسھیل التوجیھ المباشر -
تعلیمات الفیدیو غیر المتزامن/المتزامن في مجاالت  -

 األھداف

الصفوف 
 6 من

 8إلى 

من  %50ضع في اعتبارك تقلیص مشاركة الطالب المباشرة إلى  %50 دقیقة 180
 الجدول الزمني الشخصي

 
 المتبقیة من الخدمات ذات الصلة المقدمة من خالل: 50%

 مشاورات/تعاون ولي األمر/الوصي -
 مشاورات/تعاون المعلمین -
 المشاركة في تسھیل التوجیھ المباشر -
المتزامن/المتزامن في مجاالت  تعلیمات الفیدیو غیر -

 األھداف

الصفوف 
 9من 
 12إلى 

من  %77ضع في اعتبارك تقلیص مشاركة الطالب المباشرة إلى  %77 دقیقة 270
 الجدول الزمني الشخصي

 
 المتبقیة من الخدمات ذات الصلة المقدمة من خالل: 23%

 مشاورات/تعاون ولي األمر/الوصي -
 مشاورات/تعاون المعلمین -
 ركة في تسھیل التوجیھ المباشرالمشا -
تعلیمات الفیدیو غیر المتزامن/المتزامن في مجاالت  -

 األھداف

 

 اعتبارات السریة
أصدرت وزارة التعلیم األمریكیة  یجب على مقدمي الخدمات ذات الصلة االستمرار في الحفاظ على سریة سجالت الطالب أثناء التعلم عن بُعد.

)ED (كوفید 2019والخصوصیة األسریة واألسئلة الشائعة عن مرض فیرس كورونا  قانون الحقوق التعلیمیة)-19( ]PDF مارس) [
اإلرشادات الجدیدة من وزارة التعلیم األمریكیة فیما یتعلق بخصوصیة الطالب اإلیضاح حول متطلبات قانون الحقوق التعلیمیة توفر ھذه  ).2020

 ، باإلضافة إلى عینة من نموذج الموافقة المستنیرة. 19-والخصوصیة لألسرة من حیث صلتھا بكوفید

https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions_0.pdf
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 دلیل مساعدي فصول التعلیم الخاص

 نظرة عامة
فصول التعلیم الخاص دعًما حیویًا للطالب من ذوي اإلعاقة. قد یحتاج الطالب ذوو االحتیاجات الخاصة إلى دعم إضافي، باإلضافة إلى یشكل مساعدو 

ة، لمساعدیم اتلك المتاحة ألقرانھم في التعلیم العام؛ وذلك للوصول إلى منصات التعلم، وإنشاء جدول زمني وخطة للتعلم وااللتزام بھا، والدعوة لتقد
 واستكمال العمل المسند، وتقدیم العمل للمراجعة ومنح الدرجات.

 
رة اوخالل التعلم عن بُعد، سیواصل مساعدو فصول التعلیم الخاص دعم دروس المعلم المرخص، من خالل تقدیم المساعدة التقنیة والمساعدة في إد

 المدرجة في خطة برنامج التعلیم الفردي للطالب.الفصول الدراسیة، باإلضافة إلى تنفیذ الترتیبات التیسیریة الالزمة 

 إرشادات الدعم
 لمھنیة.اوبالتعاون مع مدیري البناء ومعلمي التعلیم الخاص، سیضع مساعدو فصول التعلیم الخاص جدوًال یومیًا وأسبوعیًا یراعي جمیع المسؤولیات 

 التعلیم الفردي. توفیر الدعم للطالب وفقًا لخطط التعلم عن بُعد الفردیة/خطة برنامج ●
 اتباع الجدول الدراسي المخصص بانتظام ●
المشاركة عن بُعد في جمیع اجتماعات الموظفین واجتماعات الفریق، واجتماعات برنامج التعلیم الفردي (حسب الحاجة)، والتشاور  ●

 والتعاون مع المعلمین ومقدمي الخدمات ذات الصلة
 یري التعلیم الخاص داخل المبنىتواصل باستمرار مع معلمي التعلیم الخاص ومد ●
 حضور جلسات التعلم عن بُعد االفتراضیة مع الطالب الذین تم تعیینھم ●
 المشاركة في ساعات العمل االفتراضیة والدورات الطالبیة مع معلمي التعلیم الخاص أو مقدمي الخدمات ذات الصلة ●
 التعلیم الخاص المشرف على خطة كل طالبتواصل مع الطالب والعائالت وفقًا لتوجیھات مدیر المبنى ومدرس  ●
 المشاركة في التطویر المھني فیما یتعلق بدعم التعلیم الخاص والتعلم عن بُعد ●

 
ز المقدم من عزیویمكن تجنب تراجع المھارات التي تم تعلمھا سابقًا والمفاھیم التي تم اكتسابھا خالل التعلیم وجًھا لوجھ عن طریق إعادة التدریس والت

 دعم مساعدي فصول التعلیم الخاص.خالل 
لدعم، ا كما ھو الحال مع التعلیم المخصص، یقوم برنامج التعلیم الفردي للطالب بتوجیھ الدعم المقدم من مساعدي فصول التعلیم الخاص. ویشمل ھذا

 على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:
یمكن للمدرسین استخدام عدد من المنصات المختلفة لتنفیذ عد. مساعدة الطالب على تسجیل الدخول والتنقل في منصات التعلم عن بُ  ●

د ق على موقع سیاسة االستخدام المقبول في مدارس شیكاغو العامة). المنصة دلیلعملیة التعلم عن بُعد (یرجى االطالع على 
یضطر الطالب الذین یعملون مع أكثر من معلم واحد إلى تعلم الوصول إلى منصات متعددة لحضور الفصول الدراسیة، أو الوصول إلى 

 العمل المسند. 
یمكن لمساعدي فصول التعلیم الخاص مساعدة الطالب واألسر على تسجیل الدخول إلى ھذه المنصات، وتوفیر الدعم البصري  ○

 صول، وتنظیم الواجبات، وااللتزام بالمواعید النھائیة.لتبسیط خطوات الو
كما ھو الحال في إعداد الفصول الدراسیة التقلیدیة، ینبغي تباین التعلم عن بُعد لتلبیة احتیاجات جمیع الطالب في  التخطیط للتوجیھ والتمایز. ●

ي فصول التعلیم الخاص مساعدة المعلمین من خالل الصف. وفي حین أن المعلمین مسؤولون عن تخطیط التعلیم وتیسیره، یمكن لمساعد
 تقدیم خبراتھم في تخطیط الدعم التعلیمي الفعال للطالب الفردیین.

تسجیل مقاطع، أو فصول، أو قصص تتعلق بالدرس المسند الذي یمكن إرسالھ إلى الطالب أو تحمیلھ على منصة  ○
 مدارس شیكاغو العامة). منصة دلیلرقمیة (

 توفیر خطوات مرئیة أو تحلیالت المھام (بالصورة أو بالفیدیو) إلكمال المھام. ○
طلوبًا ي قد یكون متساعد الجداول الطالب على معرفة كیفیة التنبؤ بما ھو متوقع، وفھم التسلسل الذ استخدام الجداول المرئیة والمنظمین. ●

 إلنھاء نشاط أو درس، ومعرفة متى یعتبر شيء ما مكتمًال، ومعرفة ما ھو قادم.
یمكن أن یساعد مساعدو فصول التعلیم الخاص الطالب على اتباع أنواع مختلفة من الجداول، بما في ذلك الجداول المكتوبة أو  ○

 قدرات الطالب واحتیاجاتھم.المرئیة، أو التي تستخدم الصور أو الرموز اعتماًدا على 
بعد أن یستعرض المعلمون موضوًعا ما، یمكن لمساعدي فصول التعلیم الخاص تقدیم تصور إضافي (یجب أن یكون كل من  التصور. ●

  ).Google Meetالمعلم ومساعدي فصول التعلیم الخاص على 

https://cps.edu/AcceptableUsePolicy/Pages/platformGuidelines.aspx
https://cps.edu/AcceptableUsePolicy/Pages/platformGuidelines.aspx
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یرھا حل المشكالت خطوة بخطوة، أو قراءة وقد تشمل المھارات الشائعة التي یمكن لمساعدي فصول التعلیم الخاص تصو ○
  إستراتیجیات الفھم، أو التحدث مع الذات، أو تدوین المالحظات، أو استخدام تقنیات التنظیم الحسي أو الذاتي.

یمكن للطالب، بلغة صوتیة أو بدونھا، استخدام مجموعة متنوعة من أشكال دعم التواصل تتراوح بین المرئیات، أو دعم االتصال.  ●
  النصوص، أو بادئي الجملة، إلى التواصل المعزز والبدیل.

وستكفل فرق برنامج التعلیم الفردي إمكانیة حصول األسر على مواد التواصل ومعرفتھا باإلستراتیجیات المستخدمة لدعم  ○
 التواصل بفعالیة من خالل التعلم عن بُعد.

علیم الخاص استخدام وسائل التعزیز والدعم لزیادة الوصول إلى وخالل جلسات التعلم عن بُعد، یمكن لدلیل مساعدي فصول الت ○
  أدوات التواصل الفعالة واستخدامھا.

ومع استمرار تدابیر اإلبعاد االجتماعي، قد یعاني الطالب من "التعب" واالفتقار إلى الحافز. توفیر التعزیز والدعم العاطفي واالجتماعي.  ●
 التعلم عن بُعد. وسیكون التعزیز عنصًرا حاسًما في خطة

ینبغي أن یقدم مساعدو فصول التعلیم الخاص والمعلمون على الفور إستراتیجیة الثناء لتحسین السلوك تجاه أي تصرفات تعلیمیة  ○
 إیجابیة.

سجل مع الطالب في كثیر من األحیان. تُحسن العالقات اإلیجابیة بین الموظفین والطالب من تعلم الطالب، خاصة في أوقات  ○
 لیقین.عدم ا

تعد البیانات التي سیتم جمعھا أثناء التعلم عن بُعد معلومات بالغة األھمیة یمكن للفرق الوصول إلیھا عند اتخاذ  التوثیق وجمع البیانات. ●
مساعدي  لالقرارات التعلیمیة للطالب ممن یعانون من برنامج التعلیم الفردي. ینبغي للمعلمین تحدید نوع البیانات األكثر نفعًا وتزوید دلی

 فصول التعلیم الخاص بإرشادات حول كیفیة جمع البیانات
یمكن لمساعدي فصول التعلیم الخاص جمع البیانات أثناء جلسات التعلم عن بُعد أو إنشاء سجل لتفاعل (لتفاعالت) الطالب لھیئة  ○

 التدریس أو لتقریر الوالدین.
 على المراقبة الذاتیة وجمع البیانات عن سلوكیاتھم الخاصةیمكن لمساعدي فصول التعلیم الخاص أیًضا مساعدة الطالب  ○

 دعم التفاعالت االجتماعیة

من المھم للغایة أن ینخرط مساعدو فصول التعلیم الخاص في محادثات مع المعلمین واألسر حول متى وكیف تدعم مشاركة الطالب ومتى تتراجع 
العدید من الطرق لمساعدي فصول التعلیم الخاص لدعم التفاعالت مع األقران في الصف ھناك  للسماح بحدوث تفاعالت اجتماعیة مستقلة وطبیعیة.

ا بشكل خاص  والمدرسة التي ال تتطلب أن یكون التفاعل التدریبي ھو رابط التفاعل الوحید مع الطالب اآلخرین. یعد التمتع بھذه المھارات أمًرا مھم�
الیوم ھناك العدید من  یعانون من اختالفات كبیرة في قدراتھم على التواصل والقدرة البدنیة. للمعلمین المساعدین الذین یدعمون الطالب ممن

الجتماعیة، ت االممارسات القائمة على األدلة التي تدعم الطالب في فھم البیئات االجتماعیة والتنقل بینھا، بما في ذلك النصوص االجتماعیة، والروایا
 الدعم.وتسھیل التفاعالت مع األقران، و

.ومن المھم مالحظة أن الدلیل ینبغي أن یكون أیًضا بمثابة لدلیل إجراءات مكتب الخدمات ووسائل الدعم المتنوعة للدارسین الدلیل المقدم ھو مكمل
 عم المسؤولین والفرق أثناء التعلم عن بُعد. مستند ومصدر ھام لد

 التقییم -اإلجراءات 

 تخطیط التقییم
ل ممثل منطقة المدارس المحلیة عملیة تخطیط التقییم من خالل تجمیع فریق افتراضي، بما في ذلك الوالد/الوصي، للنظر في المجال  یسّھِ

عملیة تبدأ ال، بیانات التقییم اإلضافیة أو غیرھا من المعلومات الضروریة. (المجاالت) ذي الصلة باإلعاقة المشتبھ بھا وما ھي، إن وجدت
ر بمراجعة البیانات الموجودة وغیرھا من المعلومات حول الطالب، بما في ذلك البیانات الصادرة عن مجموعة متنوعة من المصادر الرسمیة وغی

ھذه  یمكن أن تكون ).المصادر المحتملة للبیانات الكمیة والنوعیةادر البیانات: الرسمیة (راجع ھذه المصادر للحصول على قائمة غیر حصریة من مص
محلیة مسؤولیة جمع وحفظ جمیع البیانات ذات الصلة من أعضاء ویتحمل ممثل منطقة المدارس الالبیانات مجمعة قبل مدة التعلیم عن بُعد أو بعدھا. 

 فریق برنامج التعلیم الفردي. 
 

، یمكن للمصادر المحتملة للبیانات الكمیة المصادروإذا كانت المعلومات الموجودة كافیة (باستخدام بیانات من مجموعة متنوعة من 
أن تساعد في تحدید مدى كفایة المعلومات المتوفرة) لكل مجال من مجاالت المجال ذات الصلة (ال حاجة إلى معلومات  والنوعیة

https://cps.edu/diverselearners/Documents/ODLSSIDEAProceduralManualSY1920.pdf
https://docs.google.com/document/d/1bIGUr8qUQ23sjZ_8aw16557mmcnOxIEv1pW1wC_rq3s/edit
https://docs.google.com/document/d/1bIGUr8qUQ23sjZ_8aw16557mmcnOxIEv1pW1wC_rq3s/edit
https://docs.google.com/document/d/1bIGUr8qUQ23sjZ_8aw16557mmcnOxIEv1pW1wC_rq3s/edit
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جة إلى معلومات إضافیة، یجب أن یُسأل ومع ذلك، إذا تم إبالغ الوالد/الوصي بأنھ ال توجد حا إضافیة)، فال یجب إجراء تقییمات إضافیة.
 الوالد/الوصي عما إذا كان یوافق على ذلك. 

 
د تم وق إذا كانت المعلومات الموجودة غیر كافیة لكل مجال ذي صلة، فحدد المعلومات اإلضافیة المطلوبة والمصادر التي سیتم الحصول علیھا منھا.

ج المعلومات اإلضافیة المطلوبة التي یجب توفیرھا للوالد/الوصي الذي یُطلب منھ تقدیم توثیق ذلك في نموذج التقییم على الموافقة: نموذ
في  ستندھذا المموافقة خطیة على التقییم المقترح في نموذج موافقة الوالد/الوصي للتقییم. یمكن العثور على مزید من المعلومات في 

 .15و 14الصفحتین 
 

 تشخیصیة محددة.وینبغي أن یحدد نموذج الموافقة معلومات عامة عن نوع األدوات و/أو اإلجراءات التي ستستخدم. وینبغي أال یتضمن أسماء أدوات 
صادر كماستخدم المقابالت ومقاییس التصنیف اإللكترونیة ومراجعات السجالت والمالحظات عن بُعد وفقًا لسیاسة االستخدام المعتمدة وما إلى ذلك 

 ة.ى معلومات إضافیوباإلضافة إلى ما سبق، ینبغي أن یشیر نموذج الموافقة، بحد أدنى، إلى لقب الفرد الذي سیحصل عل لجمع بیانات إضافیة.

 التقییم الكامل والفردي
 

وال بد أن  ال.عند إجراء التقییم، یجب استخدام مجموعة متنوعة من أدوات وإستراتیجیات التقییم لتحدید ما إذا كان الطالب یستوفي معاییر األھلیة أم 
استخدم المقابالت، ومقاییس التصنیف عبر اإلنترنت، ومراجعات  صة.یحدد التقییم تحدیًدا شامًال بما فیھ الكفایة الحتیاجات الطالب التعلیمیة الخا

 السجالت، والمالحظات عن بُعد وفقًا لسیاسة االستخدام المقبول وما إلى ذلك خالل فترة التعلم عن بُعد إلكمال التقییمات.

 التقییم األولي
ي من تحدید األھلیة للحصول على التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة في غضون ال بد من إكمال التقییم األولي كما ال بد لفریق برنامج التعلیم الفرد

یوًما دراسیًا في العام الدراسي، یقدم  60یوًما دراسیًا من تاریخ تقدیم الوالد/الوصي موافقة خطیة إلجراء التقییم الكامل والفردي. عند بقاء أقل من  60
حدید األھلیة وبرنامج التعلیم الفردي (إذا كان الطالب مؤھًال) قبل الیوم األول من حضور الطالب في الوالد/الوصي موافقة خطیة، كما یجب إكمال ت

، فیجب إخطار اضيالعام الدراسي التالي. إذا وافق الفریق على أنھ ال یمكن الحصول على البیانات الكافیة الالزمة إلكمال التقییم أثناء التعلیم االفتر
فق الفریق على استئناف التقییم بمجرد توفر التقییم الشخصي. ومن المتوقع أن تستخدم فرق برنامج التعلیم الفردي جمیع مصادر الوالد كما یجب أن یوا

 فردي. لى أساسالبیانات المتاحة لتحدید ما إذا كان الطالب مؤھًال أم ال، ویتم اتخاذ قرار باالنتظار حتى یمكن إجراء التقییم شخصیًا بشكل مدروس وع

 عادة التقییمإ

على الخدمات  لوبالنسبة إلى إعادة التقییم، یمكن اعتبار إجراء استعراض السجالت مناسبًا إذا كانت ھناك بیانات كافیة لتحدید استمرار األھلیة للحصو
انات در المحتملة للبیالمصاویمكن أن یساعد استخدام البیانات المستمدة من مجموعة متنوعة من المصادر ( ولوضع برنامج التعلیم الفردي.

ال ینصح ومع ذلك، ال بد من تحدید ذلك على أساس كل حالة على حدة.  ) الفرق في تحدید مدى كفایة المعلومات المتاحة.الكمیة والنوعیة
 ).LRE(السجالت عند النظر إما في تغییر في اإلعاقة التعلیمیة المحددة للطالب، أو تغییر كبیر في تقدیم الخدمة أو في البیئة األقل تقییًدا  بمراجعات

 عملیة التقییم
ب على ویج .نالدلیل اإلجرائي لمكتب الخدمات ووسائل الدعم المتنوعة للدارسییُطلب من الموظفین اتباع جمیع اإلرشادات المبینة في 

لتعلم عن بُعد: االمقیِّمین أن یكفلوا اختیار تقییماتھم وإدارتھا بطریقة غیر تمییزیة. وینبغي أن تشمل أدوات وإجراءات استكمال التقییمات خالل فترة 
 الت، واستعراضات السجالت، وأدوات التقییم اإللكترونیة، والمالحظات عن بُعد وفقًا لسیاسة االستخدام المعتمد للمقاطعة. المقاب

 
 وسیساعد ذلك قبل جمع أي معلومات إضافیة، یجب على كل عضو من أعضاء الفریق مراجعة جمیع المجاالت ذات الصلة من خطة الموافقة/التقییم.

سالمة تقییماتھا وااللتزام بما اتفق علیھ اآلباء سابقًا خالل مرحلة تخطیط الموافقة/التقییم من مراحل التقییم. وللمساعدة في تحدید الفرق على ضمان 
 تدابیر التقییم المناسبة، ینبغي أن یتواصل المقیِّمون مع مدیریھم ذوي الصلة للحصول على التوجیھ.

 
 ن أن یلتزموا باعتبارات التقییم الموحدة التالیة عند استكمال التقییمات األولیة وإعادة التقییمات:وفي جمیع الحاالت، یُتوقع من المقیِّمی

 االلتزام بأحكام حقوق الطبع والنشر. نزاھة التقییم: ●
 الحفاظ على سالمة وأمن مواد االختبار. تقییم األمن: ●
 اتبع إرشادات التوحید لضمان الصالحیة والموثوقیة. دقة التقییم: ●

https://sites.google.com/a/cps.edu/kc/diverse-learners/impact-ssm-user-resources/Completing%20Consent%20Assessment%20Planning%202018.pdf?attredirects=0&d=1
https://docs.google.com/document/d/1bIGUr8qUQ23sjZ_8aw16557mmcnOxIEv1pW1wC_rq3s/edit
https://docs.google.com/document/d/1bIGUr8qUQ23sjZ_8aw16557mmcnOxIEv1pW1wC_rq3s/edit
https://cps.edu/diverselearners/Documents/ODLSSIDEAProceduralManualSY1920.pdf
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 تقاریر التقییم
) أیام دراسیة 3( یجمع تقریر التقییم التقریر الفردي لكل مقیِّم استناًدا إلى المجال (المجاالت) ذي (ذات) الصلة. یجب إكمال مسودة التقریر قبل ثالثة

لتعلیم تقییم باختتام اجتماع فریق برنامج اوال بد من االنتھاء من جمیع تقاریر ال على األقل من االجتماع وتوقیعھ من قبل الشخص الذي یُجري التقییم.
  الفردي.

 
ا أُجري منذ االجتماع األخیر لفریق برنامج التعلیم الفردي " ، IEP"" أو برنامج التقییم الكامل والفردي "FIEعند تقدیم الوالد/الوصي تقریر تقییم خاص�

راسات الموجھة (على سبیل المثال طبیب نفساني مدرسي إذا كان التقریر صادًرا إن ُوجد، ینبغي أن یتضمن في تقریره أو تقریرھا التقییمي، دروس الد
 عن طبیب نفساني سریري):

 موجز للنتائج التي توصل إلیھا المقِیّم الخاص؛ ●
 بیان بموافقتھ أو بعدم موافقتھ، كلی�ا أو جزئی�ا، مع توصیات المقِیّم الخاص؛ ●
 م موافقتھا على التوصیات أو النتائج التي توصل إلیھا المقیِّم الخاص.وأساس موافقة دروس الدراسات الموجھة أو عد ●

 یجب تحمیل تقریر التقییم إلى عضو ھیئة التدریس وإرفاقھ بملف الطالب.

 تحدید األھلیة
؛ مما ا في األداء التعلیمي للطالبوتحدد فرق برنامج التعلیم الفردي ما إذا كان الطالب یستوفون معاییر األھلیة أم ال، وما إذا كانت اإلعاقة تؤثر سلبً 

ج التقییم لبرنام االفتراضيیتطلب دعًما لخدمات تعلیمیة خاصة. ال بد للفریق من توثیق قراراتھم ومشاركة ھذه المعلومات مع العائالت. في االجتماع 
كان الوالد/الوصي یشارك في استخدام ھذه المنصة، لدعم  الكامل والفردي، یجب إسقاط نموذج تحدید األھلیة وتقاریر التقییم عبر مؤتمرات الفیدیو إذا

قییم قبل یر التمشاركة الوالدین/الوصي ذات المغزى. إذا تعذر إعداد المستندات، فال بد أن یُمنح الوالد/الوصي إمكانیة الوصول إلى نسخ ورقیة من تقار
 االجتماع.

 اجتماعات برنامج التعلیم الفردي -اإلجراءات 
ة لفریق برنامج التعلیم الفردي قبل االجتماع بعشر افتراضيمنطقة المدارس المحلیة ضمان تزوید اآلباء/األوصیاء بإشعار خطي باجتماع  ال بد لممثل

كما  أیام المیالدیة. 10یجوز للوالد/الوصي أن یوافق خطًیا و/أو شفھیًا على التنازل عن الحق في الحصول على إخطار الـ  أیام میالدیة على األقل.
ال بد لفریق التقییم الكامل والفردي من توثیق تأكید موافقة الوالد/الوصي على  یمكن للوالدین الموافقة على المشاركة عن بُعد في ھذه االجتماعات.

اتفیة، لالجتماعات الھالمضي قدًما إما عبر الھاتف أو عبر مؤتمر اجتماع بالفیدیو. تتضمن إمكانیات آلیات تأكید الوالد/الوصي آلیات تأكید شفھیة 
  وتأكیدات شفھیة، وتأكیدات خطیة الجتماعات الفیدیو ورسائل البرید اإللكتروني.

 
رید نموذج التفویض المرسل عبر البیمكن استخدام  ال بد من تزوید الوالد/الوصي بنسخة مسودة من اجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي مسبقًا.

لفریق  لفریق برنامج التعلیم الفردي، ینبغي االفتراضيالستالم موافقة إرسال المسودة عبر البرید اإللكتروني.في االجتماع  اإللكتروني
الفیدیو (إذا شارك الوالد/الوصي باستخدام ھذه المنصة) لمشاركة الوالد/الوصي في برنامج التعلیم الفردي تقدیم الدعم الفعال عبر مؤتمر 

ع من حضور مترجم شفھي في االجتما فال بد. إذا كانت لغة الوالد اإلنجلیزیة محدودة، االفتراضیةمناقشة فریق برنامج التعلیم الفردي 
ارة إذا كان الوالد/الوصي یتطلب لغة اإلش شاركة بشكل مفید خالل االجتماع.االفتراضي لفریق التعلیم الفردي لدعم قدرة الوالدین على الم

شكل مفید باألمریكیة، فال بد من حضور مترجم لغة اإلشارة الجتماع فریق برنامج التعلیم الفردي االفتراضي لدعم قدرة الوالد/الوصي على المشاركة 
 خالل االجتماع. 

 
ماع االفتراضي المجدول، یجب إعادة جدولة االجتماع، في حده األدنى، في ثالث مناسبات. بعد المحاولة الثالثة إذا لم یظھر الوالد/الوصي إلى االجت

على  جبلجدولة اجتماع ما حیث ال یستجیب الوالدان لدعوات االجتماع التي یرسلھا فریق عمل برنامج التعلیم الفردي أو محاوالت عقد االجتماع، ی
م الفردي أال یجتمع بدون الوالد. یجب على فریق برنامج التعلیم الفردي التخطیط إلعادة عقد االجتماع شخصیًا عند استئناف فریق عمل برنامج التعلی

یجب تسجیل جمیع األحداث في سجل الطالب عن طریق عضو ھیئة التدریس، وھذا یشمل أیًضا أي محاوالت إلعادة جدولة االجتماعات  التعلیمات.
ارك أعضاء فریق برنامج التعلیم الفردي في مؤتمر عبر الھاتف أو من خالل وسائل أخرى بدیلة. تم توثیق طریقة المشاركة في االفتراضیة. قد یش

  برنامج التعلیم الفردي.
 

https://cps.edu/diverselearners/Documents/IEP_DocumentEmailAuthorizationFormMarch2020.pdf
https://cps.edu/diverselearners/Documents/IEP_DocumentEmailAuthorizationFormMarch2020.pdf
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