تسهيل االنتقال –

 10نصائح للوالدين الذين لديهم طالب من ذوي االحتياجات الخاصة
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لتسهيل االنتقال للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة خالل العام الدرايس
الحايل ،إليكم بعض النصائح املفيدة:

احتفظ باملستندات منظمة .قم بإنشاء جدول لألرسة بالفعاليات التي
تنظمها املدرسة واجتامعات التعليم الخاص ،واملؤمترات ،الخ

قم بزيارة موقع املدرسة مع طفلك .أشري إىل الحاممات والكافترييا
واملكتب وساحة اللعب ،الخ .قد يستفيد الطالب القدامى من الخرائط
املطبوعة مع الجداول الزمنية .تحدث إىل طفلك الفصول الجديدة األنشطة
والفعاليات املثرية التي ميكنه أو ميكنها
املشاركة فيها.

االستمرار يف التعلم .كن مواكبا ألخبار التعليم الخاص والترشيعات
بحيث ميكنك الدفاع عن طفلك وجميع األطفال.
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ساعد طفلك يف إعادة التواصل
مع زمالء املدرسة .اسأل إذا
كان يف مدرستك نظام الزمالة أو إذا
كان الطالب الرواد يف املدرسة متاحني
للمساعدة كموجهني أو مرشدين.
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قم مبراجعة أهداف برامج
التعليم الفردي .تأكد من أن
األهداف ال تزال صالحة ودون تاريخ
املراجعة السنوية .تذكر ،ميكنك أن
تطلب مراجعة برنامج التعليم الفردي
يف أي وقت  ،وتأكد من مناقشة
تكيفات التقييم لطفلك – أرجع إىل
صفحة ×× للحصول عىل املزيد من
املعلومات
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املزيد من املعلومات

أحصل عىل إجابات لهذه األسئلة واملزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين:

www.capta.org/special-needs

قم بإنشاء سجل للمراسالت.
سوف يساعد ذلك يف ضامن
أنك يف توافق مع موظفي املدرسة.
تأكد من تدوين التواريخ واألوقات
وطبيعة املراسالت التي لديك.

" nكيف ميكنني أن أحدد أن
طفيل من ذوي االحتياجات
الخاصة؟"
" nما هي أنواع الخدمات
املتاحة لطفيل؟"
" nما هو دور األخصايئ النفيس
باملدرسة؟"
" nكيف يل أن أبدأ عملية
التعليم الخاص؟"
" nما هو برنامج التعليم
الفردي؟"

تواصل مع املعلم .أكتب مقدمة
بسيطة عن طفلك (مع تضمني
صورة فوتوغرافية) باألشياء التي يحبها/
" nما هي نوع األسئلة التي يجب أن يسألها أولياء األمور؟"
حضور فعاليات املدرسة عندما
تحبها أو ال يحبها/تحبها واالنطالقات
يكون ذلك ممكنا .تقدم
االجتامعية/العاطفية ،واملحفزات وطرق
فعاليات املدرسة مثل ليلة العودة إىل
التواصل واملعلومات الطبية ذات الصلة
املدرسة ومؤمترات أولياء األمور واملعلمني فرصة كبرية لالجتامع مع املوظفني
وأي معلومات مهمة أخرى .وكلام كنا أكرث إيجابية وصدقا كلام كان املعلمني
والطالب اآلخرين واألرس.
وموظفي املدرسة قادرين عىل الوفاء باحتياجات طفلك.
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ساعد يف التخطيط للقدرة عىل التوعية .إذا كان طفلك يف فصل التعليم
العام ،فكر يف تقديم املساعدة للتخطيط للتدريب عىل القدرة عىل
التوعية مع الفصل .تأكد من البدء بطفلك أوال .قم بكتابة قصة لألطفال اآلخرين
بحيث يفهمون ما يجعله/يجعلها متفردا واألشياء التي قد تكون صعبة بالنسبة
لطفلك.
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أعرض تقديم املساعدة سواء يف حجرة الدراسة أو يف الفعاليات
التي يرعاها اتحاد أولياء األمور واملعلمني.

