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اإللكبون  ،نحن ر
ر
خبات التعلم والتفاعل والمبادرات ر
الت تخفف الحواجز وتمكن
ملبمون
خالل مرحلة التعلم
بتوفب ر
ر
تفوقي من التفاعل والمشاركة والتقدم.
والموهوبي والم
الطالب ذوي الهمم
ر
ر

نحن نهدف إىل:
ر
اإللكبون ذات الصلة و المغزى.
بخبات التعلم
•تزويد الطالب ذوي الهمم ) (SODوالطالب الضعاف اآلخرين ر
•ضمان التطور األكاديم واالجتماع والعاطف لجميع الطالب من خالل توفب الدعم المناسب أثناء التعلم عب ر
اإلنبنت.
ر
ر
تمكي الطالب من تحقيق المتوقع منهم
•دعم الطالب من خالل ر
البامج الفردية من قبل فريق الدمج لترسي ع التقدم أو ر
ر
اإللكبون.
•تقديم اإلرشاد والدعم ألولياء أمور الطالب ذوي الهمم خالل مرحلة التعلم
الدعم المنهج
ر
األدوار والمسؤوليات خالل ر
اإللكتون.
فتة التعلم

دور فريق الدعم الشمول
قائد الدمج(SENDCO) -ً
االجتماعيي واألخصائي ري
األخصائيي
•تنسيق ودعم كال من  :معلم  SENللطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ،
ر
ر
فعالي للطالب الضعاف خالل التعلم عن بعد.
توفب دعم ورعاية
النفسيي وذلك ف التخطيط ل ر
ر
ر
المدرجي ف سجالت الدمج من خالل نموذج التعقب اليوم
توفب الرعاية للطالب الضعاف بما ف ذلك أولئك
•مراقبة ر
ر
المظلل والتقرير األسووع الذي يعده فريق الدمج.
لتمكي
المدرجي ف سجالت الدمج بالدعم والتسهيالت وكذلك التعديالت المطلوبة ف المناهج
•التأكد من تزويد الطالب
ر
ر
حصولهم عىل فرص تعليمية منصفة.
والمتفوقي
وتوفب فرص للطالب الموهوب ري
والمتفوقي للتخطيط
الموهوبي
المسؤولي عن الطلبة
•التنسيق مع القادة
ر
ر
ر
ر
ر
للمشاركة ف المسابقات ا ر
إللكبونية.

E- Learning Inclusion Guidelines

تأثب الرعاية المقدمة خالل الحصص الداعمة ف التعلم عن بعد .
•إعداد تقارير أسووعية عن الدعم المقدم لمراقبة ر
االجتماعيي لتعزيز
واألخصائيي
النفسيي
األخصائيي
•العمل بشكل متعاون مع معلم طلبة صعوبات التعلم (،)SEN
ر
ر
ر
ر
تعلم الطالب وتطويرهم ورفاههتم.
•االتصال واالجتماع (عب ر
اإلنبنت) مع رؤساء األقسام ) (HOSوالفريق األكاديم الرئيس(PAT).
ر

مدرسوا ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة(SEND) -
•التخطيط للمبادرات والدروس عب ر
الت تجرى خارج الصف و تلك ر
اإلنبنت للطالب  SENDللحصص ر
تمكي
الت يتم فيها
ر
ر
لطالب من المشاركة ّ
الفعالة ف التعلم.
•مراجعة الخطة التعليمية الفردية ) (IEPوإجراء التغيبات المناسبة لتناسب التدريس والتعليم عب ر
اإلنبنت.
ر
ر
•تتوع تقدم الطالب ً
يوميا باستخدام نموذج التتوع اليوم المظلل.
•مراقبة التقدم ومراجعة األهداف بانتظام لضمان حصول الطالب عىل مجموعة وافية من الفرص للنمو والتطور للوصول
إل التوقعات المتناسبة مع إمكاناتهم.
واإليجان مع أولياء األمور.
•الحفاظ عىل التواصل المنتظم
ر
للمعلمي ف تلوية احتياجات الطالب الذين يتلقون مساعدة إضافية من خالل مساعدتهم عىل تفريد الموارد
•تقديم الدعم
ر
التعليمية و المهام .
•االحتفاظ بالوثائق ذات الصلة وتحديهها للطالب ضمن اختصاصهم.

األخصائيي االجتماعيي واألخصائيي النفسيي
•مساندة الطالب الضعاف  ،وحشد الموارد األرسية والمدرسية لتمكينهم من التعلم والمشاركة الفعالة.
•إعداد خطة دعم أسووعية  -الدليل األسووع  ،العروض التقديمة واألشنشطة لمسؤول الصفوف لجميع الطالب (عىل
مستوى المرحلة) ر
الت تركز عىل رفاهية الطالب  ،والصحة العقلية ورفع الوع بالدمج.
•مساعدة المعلمي ومعلم الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة( )SENعىل تطوير ر
اسباتيجيات التدخل السلوك
ر
اإليجان.
ر
•التنسيق ربي أولياء األمور ومعلم الطالب ذوي الهمم( . )SOD
•تقديم استشارات عب ر
اإلنبنت للقضايا االجتماعية والعاطفية والسلوكية للطلبة ذوي الهمم(.)SOD
ر
ر
•التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الخارجية إذا لزم األمر  ،خالل ر
اإللكبون.
فبة التعلم
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دور المعلمي
•تخطيط دروس ومهام وموارد مختلفة عب ر
اإلنبنت لتلوية احتياجات جميع الطالب ف الفصل.
ر
•التعاون مع الطلبة "ذوي االحتياجات الخاصة" عىل أساس منتظم لتخطيط ومناقشة االحتياجات والدعم.
•مشاركة خطط وأهداف الدروس مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة . SEN
•تسهيل التدخالت (األشنشطة والمبادرات) والدعم والحصص فردية.
•الحصول عىل تغذية راجعة منتظمة من أولياء أمور الطلبة ذوي الهمم(.)SOD

دور أولياء األمور:

نؤمن بأن اآلباء هم أعضاء بالغوا األهمية ف الفريق  ،وبالتال لضمان التعلم الناجح خالل ر
فبة التعلم عن بعد نتوقع من
أولياء أمورنا الكرام التال:
توفب التشجيع والدعم والوصول إل األشنشطة والمهام ر
الت يرسلها فريق الدمج.
• ر
اإليجان.
•إشنشاء نظام روتيت  ،وتحديد األهداف مع األطفال وتعزيز تحقيق هذه األهداف من خالل التعزيز
ر
• ر
اإلرساف عىل الطفل ف المبل عند القيام بأي عمل يساعد الطفل عىل تحقيق األهداف المحددة عىل النحو المتفق عليه
ف اجتماع مراجعة التطور للطالب.
المبارس مع مدرس الفصل أو مدرس ذوي االحتياجات الخاصة( )SENعن أي مشاكل قد تحدث خالل ر
ر
فبة
•التواصل
التعلم عن بعد.

