
الطالبدعمعملخطة

للطالب ذوي اإلعاقة والذین یحتاجون
إلى التدخل

مجموعة االستشارات العامة

الشمولیة
ذويالطالبجمیعإشراكفیھیتممجتمعبناء

منیمكنھممماوتقدیرھم،واحترامھماإلعاقة
فيالكاملةوالمشاركةالدورةمحتوىإلىالوصول

أنشطة التعلم وإظھار معرفتھم ونقاط قوتھم.

المساواة
تمثیًالاألقلللمجموعاتالفرصفجواتعلىالقضاء
التعلمفرصتوفیرخاللمنالتمیزوتحقیقتاریخًیا

وفًقا لالحتیاجات الفریدة لكل متعلم

التمیز
منھجباستخدامواالتقانالمعنىعلىالقائمالتدریس
الوصولفيالمساواةیضمنومناسبصارمدراسي

لجمیع الطالب ذوي اإلعاقة.

الوصول
عقد آماال كبیرة على الطالب ذوي اإلعاقة للنجاح في

دورات المستوى المتقدم مع تقدیم الدعم المناسب.

التعاون
تعزیز الشراكات مع األسر والمجتمع والموظفین لدعم

نجاح الطالب ذوي اإلعاقة.

أرلینغتونمدارسأقامت،2019–2018الدراسيالعامخالل
استعراضإلجراءالعامةاالستشاراتمجموعةمعشراكةالعامة

الخدماتوتقدیمللبرامجالشاملةوالجودةالفعالیةلتقییمللبرنامج
ختاموفيالتدخل.إلىیحتاجونالذینوأولئكاإلعاقةذويللطالب

والتوصیاتالتعزیزاتتضمننھائيتقریرصدراالستعراض،

معتتوافقالتيالرئیسیةاالستراتیجیةاألھدافعلىالعملخطةترتكز
خطةفيالمدرجةلألنشطةرؤیةوتوفرللقسماالستراتیجیةالخطة
نظامالخطة:تشكلرئیسیةموضوعیةمجاالتأربعةھناكالعمل.

والتنظیم،504القسمالخاص،والتعلیمللدعم،المتدرجأرلینغتون
العمل،توجھالتيااللتزاماتموضوعمجالكلیتضمنوالعملیات.



مدارسواصلت،2019عامخریفخاللالتحسین.لمواصلة
لتطویرالعامةاالستشاراتمجموعةمعالعملالعامةأرلینغتون

التقریرفيالواردةالتوصیاتلمعالجةاألجلطویلةعملخطة
النھائي. خطة العمل التالیة ھي حصیلة عملیة التخطیط

لھذهالعامةأرلینغتونمدارستلبیةمدىتحددالتياألداءومؤشرات
مراقبةسیتمااللتزامات.تحقیقستتیحالتيواالستراتیجیاتااللتزامات،

إلىالنتائجإبالغوسیتمبانتظامالعملخطةفيالمحرزالتقدموتوثیق
المجتمع.

التعلیم الخاص
التزاماتنا

والخدماتالفرصعلىالحصولسنوفر●
فيللطالبعالیةجودةذاتالتعلیمیة

البیئة األقل تقییًدا.
باحتیاجاتالمعنیةالجھاتجمیعسنبلغ●

الطالب من خالل برنامج التعلیم الفردي.
الذيالخدمةتقدیمنموذجوننفذسنحدد●

البیئةإلىبالوصولالطالبلجمیعیسمح
األقل تقییًدا

وأصلیةمتسقةمراسالتسنستخدم●
بیناتجاھینذاتاالستجابةوسریعة

أعضاء ھیئة التدریس والعائلة والمجتمع.
مؤشرات األداء

الطالبمن%80عنیقلالماسیقضي–1
المدرسيیومھممنأكثرأو%80اإلعاقةذوي

في بیئة تعلیمیة عامة.
نسبةالعامةأرلینغتونلمدارسسیكون–2

الممثلةغیرللمجموعات1.0تبلغمخاطر
واإلعدادتقییًدااألقلالبیئةخاللمنتاریخیاً
الشامل.

ھدفالعامةأرلینغتونمدارسستتجاوز–3
3بینأعمارھمتتراوحالذیناألطفاللعددالدولة

الفرديالتعلیمبرنامجإلىباإلضافةسنوات5و
المبكرةللطفولةالمنتظمالبرنامجیحضرونالذین

فيالصلةذاتوالخدماتالخاصالتعلیمویتلقون
برنامج الطفولة المبكرة.

األھدافمن%80سنوًیاالطالبسیتقن–4
كماللطالبالفرديالتعلیمبرنامجفيالمذكورة

تدعمھا البیانات المناسبة.
%100بنسبةالمختارةالمدارسسُتطبق–5

فيجودةبأعلىسنوًیاخصیًصاالُمصممالتعلیم
برنامجمعیتوافقبماالتعلیمیةالبیئاتجمیع

التعلیم الفردي للطالب.

%100بنسبةالمختارةالملفاتستتوافق–6
بالمعاییر.

برنامجفياالبتدائیةالمرحلةطالبسیحقق–7
مستويعلىاألقلعلىاكتسابالفرديالتعلیم
القراءةمعرفةلفحصوفًقاالقراءةفيالصف

والكتابة الصوتیة.
للطالبالدراسيالتحصیلسیزداد–8

مجالكلفيالفرديالتعلیمبرنامجفيالملتحقین
فيوتقدماتقانالمحققینالمحتوىمجاالتمن

القراءة والكتابة والریاضیات.
وحتىالسادسالصفمنالطالبیتلقى–9

مادةفيتقویةفصولاألقلعلىالثامنالصف
التياإلجراءاتباعتبارھاوالریاضیاتالقراءة
ومستوىلألطفالالمتقدمالحیاةدعمدورةتضعھا

الطالب في مادة القراءة والریاضیات.
الطالبمنالمتزایدالعددسیكتمل–10

دورةفيالفرديالتعلیمبرنامجفيالملتحقین
التالیة:اإلنجازلدرجاتوفًقاالمتقدمالمستوى

البكالوریاأعلى)أو3.0(المتقدمالمستوىتحدید
(درجةالشرفمرتبةأعلى)أو4.0(الدولیة
الثنائيالتسجیلالثانویة)المدرسةفيالنجاح

(درجة النجاح في الجامعة)
برنامجفيالملتحقینالطالبسیحقق–11

قبلما(مرحلةالروضةمرحلةفيالفرديالتعلیم
الصفمستويعلىاألقلعلىاكتسابالمدرسة)

فرجینیامبادرةلبرنامجوفًقاوذلكالریاضیاتفي
لمرحلة الروضة (مرحلة ما قبل المدرسة).

أھدافالعامةأرلینغتونمدارسستتجاوز–12
3بینأعمارھمتتراوحالذیناألطفالعددالدولة

االجتماعیةالمھاراتمجاالتفيأعوام5و
المعرفةواستخداموالتحصیلوالعاطفیة

للذینالمناسبةالسلوكیاتواستخداموالمھارات
یعملونوالذینالعمریةالتوقعاتدونیدخلون
داخلھا.

المالحظاتجمیعومناقشةحلسیتم–13
االستشاریةاللجنةمنالمستلمةالعامةوالتعلیقات

علىالحصولأوأرلینغتونفيالخاصللتعلیم
رد رسمي في غضون شھر واحد.

االستراتیجیات
وشاملةواضحةرؤیاذاتخطةوضعیتم●

طویلة األجل لزیادة الممارسات الشاملة.

قبلمامرحلةخیاراتتوافرنطاقتوسیع●
فيالمھنيوالتعلمالشاملةالروضة
نھجخاللمنوالتعلیمالتنمویةالمجاالت

التصمیم الشامل للتعلم.
النفسبضبطالمتعلقةالتوجیھاتاعتماد●

البیاناتمجموعةوتطویروالعزلة
خاللمنالتدریبوتوسیعالمركزیة

استراتیجیات خفض التصعید.
لتتوافقخصیًصامصممةتعلیماتتقدیم●

مع االحتیاجات الفردیة للطالب.
الطالبتقییمیدعممدىأيإلىتحلیل●

واضًحاارتباًطاویوضحاإلعاقةوجود
الدراسيالتحصیلمنالحالیةبالمستویات

المتعلموخصائصالوظیفياألداءوبیان
ووسائلالمدرجةواالحتیاجاتالمحددة

الراحة المختارة للتعلیم والتقییم.
تقدموتحلیلالبیاناتلجمعاألولویةتحدید●

تطویرلدعمالفرديالتعلیمبرنامجأھدف
ونمو الطالب.

السھلةالفرديالتعلیمبرنامجعملیةتنفیذ●
معالمشاركةوزیادةالمعقدةلالجتماعات
مواردومركزاالستشاریةالمجموعات

علىالوالدانتدریباتلزیادةالوالدین
عملیات دعم الطالب.

الخاصبالتعلیمالخاصةالحواجزتحدید●
المركزيالمكتبفيللمناقشةالخاضعة

ومستویات المدرسة.
والتدریباتباإلرشاداتالمدارستزوید●

البرامجتنفیذكیفیةلفھمالالزموالدعم
لضعفینللتطبیقالقابلةواالستراتیجیات

من الطالب المتمیزین.
اإلنجلیزیةاللغةمتعلميمكتبمعالتعاون●

وإدراجوإنشاءالخمسیةالخطةلدعم
ذويللطالبالمشتركالتعلیمنموذج
للغةمتعلمونأیًضاھمالذیناإلعاقة

اإلنجلیزیة.
االنتقالعملیةالطالبدعممنسقُیدیر●

لطالبالمدارسبینالمعرفةومشاركة
الصف السادس والتاسع فما أكثر.

المواردوتوسیعاستخدامفياالستمرار●
الھادفةالطالبمشاركةلتشجیعالمتاحة
الفرديالتعلیمبرنامجاجتماعخالل

الخاص بھم.
ببرنامجلاللتحاقللطالبالفرصةتوفیر●

(بتفویضبھمالخاصةالفرديالتعلیم
الوالدین)

نظام أرلینغتون المتدرج للدعم
التزاماتنا

المستویاتمتعدددعمنظامبتطبیقسنقوم●
عالیةجودةذاتتعلیماتعلىیحتوي
علىبناًءالتداخالتمنبنماذجمتبوعة

احتیاجات الطالب الفردیة.
الطالبدعمفریقمنھجسنستخدم●

لتنفیذالمنطقةمستوىعلىالمتواصل
التيالتداخالتاستراتیجیاتومراقبة
مناستفادةأقصيتحقیقعلىتتركز

تحصیل الطالب في التعلیم العام.
استخدامتمأنبعدالتقییمعملیةسننفذ●

المستویاتالمتعددةالدعمأنظمةجمیع
للتعلیم العام.

إحالةتمإذالتحدیدالبیاناتسنستخدم●
بشكلمشكلةمنیعانونالذینالطالب

مناسب للتقییمات.
مؤشرات األداء

بوضعالفاحصیحددھمالذيللطالبیكون–1
اإلنجلیزیةاللغةفنونفيأسمائھمعلىعالمة
االجتماعيالتعلمأو/والریاضیاتومادة

واحدةتدخلعملیةعنیقلالماوالعاطفي
باإلضافة إلى تلقیھم للخدمات األخرى.

أداةالمدرسةفيالتدریسھیئةأعضاءیدیر–2
ثالثةكلمحددةتدخلعملیةلكلالتقدمرصد

أشھر على األقل.

الصفوحتىالروضةمنالطالبیتلقى–3
فيواحدةلمرةتقویةفصولاألقلعلىالثامن
باعتبارھاوالریاضیاتالقراءةمادةفيالعام

المتقدمالحیاةدعمدورةتضعھاالتياإلجراءات
القراءةمادةفيالطالبمستوىأو/ولألطفال

والریاضیات.
االستراتیجیات

أرلینغتوننظامإرشاداتوثائقتحسین●
المتعلقةالمعلوماتوتقدیمللدعمالمتدرج

بمرجع دعم الطالب باستمرار.
بنظامخاصالمنطقةقیادةفریقتأسیس●

المدرسةبیاناتقیادةوفرقأرلینغتون
المتسقة.

بالتعلمالخاصةالتدخالتإرشاداتتحسین●
مراقبةوتوقعاتاالجتماعيالعاطفي

التقدم لكل مستوى.
المحتوىمجالومواردخططترسیخ●

التصمیمومبادئإطارضمنالحالیة
الشامل للتعلم.

وتحلیلھاالبیاناتلجمعاألولویةتحدید●
الطالبوتقدمتعلمفيوالتسریعللمراقبة

أكادیمًیا واجتماعًیا وعاطفًیا.

504القسم
سنقوم بما یلي:

والبروتوكوالتالعملیاتمستوىتحسین●
ممارساتفيالتفاوتأوجھلمعالجة

علىوالحصول504القسمتحدید
المساواة في تقدیم أوجھ الدعم.

باحتیاجاتالمعنیةالجھاتجمیعإبالغ●
.504القسمخطةفيالمدرجینالطالب
مؤشرات األداء

بوضعالفاحصیحددھمالذيللطالب-یكون1
اإلنجلیزیةاللغةفنونفيأسمائھمعلىعالمة

االجتماعيالتعلمأو/والریاضیاتومادة
واحدةتدخلعملیةعنیقلالماوالعاطفي

باإلضافة إلى تلقیھم للخدمات األخرى.
أداةالمدرسةفيالتدریسھیئةأعضاء-یدیر2

ثالثةكلمحددةتدخلعملیةلكلالتقدمرصد
أشھر على األقل.

الصفوحتىالروضةمنالطالب-یتلقى3
فيواحدةلمرةتقویةفصولاألقلعلىالثامن
باعتبارھاوالریاضیاتالقراءةمادةفيالعام

المتقدمالحیاةدعمدورةتضعھاالتياإلجراءات
القراءةمادةفيالطالبمستوىأو/ولألطفال

والریاضیات.
االستراتیجیات

القسمخطةفياإلرشادیةالموادتطویر●
وفحصالصحیةالرعایةوخطط504
عملیاتمنللتحققسنویاالخطةعینة

تحدید الطالب بشكل مناسب.
سنويبشكلالفحصعملیاتإجراء●

القسمبأھلیةالمتعلقةاالتجاھاتلتحدید
التسكین.خطةواستخدام504

توقعھیمكنماحولللعائالتدلیلأنشاء●
وأھلیةالطالبدعمبعملیاتیتعلقفیما

.504القسم
إلىالطالبوصولإمكانیةتوفیر●

بإذنذلك(ویتم504القسمفيخططھم
من الوالدین).

التنظیم واإلدارة
التزاماتنا

فيیتمثلالذيالقیادةنھجسنستخدم●
التعاون والرؤیة والشفافیة

المواردتخصیصنظامبتطبیقسنقوم●
ویدعمالطالباحتیاجاتیلبيالذي

أفضل الممارسات في المدارس الشاملة.
مؤشرات األداء



یوًما90مدتھاالتيالتقدمیةالخطة-تحتوي1
لتحقیقاألقلعلىواحدھدفعلىمدرسةلكل

التعلیمببرنامجالملتحقینللطالبالتعلممعاییر
منوغیرھافوقوماالثالثالصففيالفردي
المتقدمالحیاةدعمدورةفي(التقدمالفئات

أوتقییًدااألقلالبیئةتحسیناتأولألطفال
خطةوضعمعیتوافقبماالھدف)إلىالوصول

سنوات.5عمرھمیبلغالذيالطالبلدعم
دعممنسقيالعامةأرلینغتونمدارس-ستدعم2

یتمبحیثالمدرسةفيكاملبشكلالطالب
تعیینھم في مدرسة واحدة بدوام كامل.

االستراتیجیات
منھذهالعملخطةوتأثیرتنفیذمتابعة●

خالل نشر النتائج سنوًیا.
المرحلیةالموظفینخطةاستكمال●

فيبماالخاصالتعلیممكتبمنالمقترحة
ذلك التكملة الكاملة منسق دعم الطالب.

90لمدةالتقدمیةالخطةفيالمشاركة●
ھدفإدراجلمناقشةمدرسةلكلیوًما

واحد محدد لجمیع المجموعات الفرعیة.
المواردلتخصیصالتمویلنموذجتحدید●

الخطةفيالسنواتمتعددةمرحلةوإنشاء
لمراجعة عوامل التخطیط.

األثروتحلیلشاملةتمویلنماذجتطویر●
لتحقیقالتخطیطعواملومراجعةالمالي؛
والحقائقالبرنامجیةاألھدافبینالتوازن
المالیة

العامةالمشاركةخطةسیاسةمشروع●
طالبلدعمللنقلالمجتمعیةوالمشاركة

التعلیم العام والتعلیم الخاص

رؤیتنا
أن نكون مجتمًعا متقدًما یساعد

جمیع الطالب في تعزیز
أحالمھم واستكشاف إمكانیاتھم

وخلق مستقبل باھر لھم

إنشاء مسار تعلیمي احترافي فردي



مدارس أرلینغتون العامة
موجز عن التسلسل األمثل

األطفالبھایقومالتيباألشیاءوالقیامالتعلمعلىقدرتھعلىالطالبلدىاإلعاقةتأثیرالفرديالتعلیمبرنامجفریقیعالجأنیجب
سیعملالذيماالعام؟ھذاالطفلیتجھأینإلىالمدرسة.فيالطالبنجاحلتحقیقطریقخارطةإنشاءأیًضاعلیھمیجباالصحاء.

بحلولتحقیقھیمكنالطفلمنالفرديالتعلیمبرنامجفریقیتوقعھالذيماالوظیفي؟التطویرحیثمنأمأكادیمًیاأكاًناسواءعلیھ
نھایة العام؟

یدعمالتقییمأنبضمانمكلفبھالخاصالفرديالتعلیمبرنامجفریقفإنالخاصةاالحتیاجاتذويمنللطالببالنسبة●
المتعلمخصائصوتحدیدالوظیفياألداءوبیانالدراسيللتحصیلالحالیةبالمستویاتواضحةصلھویظھرإعاقةوجود

واحتیاجات الدمج والتسھیالت المختارة للتعلیم والتقییم.
الطالبلمعرفةالمواداالمثل،التسلسلباسمتعرفوالتياألدلةمجموعةخاللمنالمنطقيالتطورھذایرتبطأنیجب●

القصة التعلیمیة كاملة.

التقدمالتسھیالت والتعدیالتاألھدافالمستویات الحالیةالتقییم

التقییم

ما ھي خصائص الطالب كمتعلم؟ ما ھي إعاقتھ الموثقة؟ كیف تفید نتائج التقییم في الخطة التعلیمیة؟

المستویات الحالیة
الدراسیةالمرحلةمعاییرإلىالوصولضمانیمكنكیفالوظیفي؟واألداءالدراسيالتحصیلفيللطالبالحاليالمستوىھوما

؟بغض النظر عن اإلعاقة أو الحاجز اللغوي
األھداف السنویة القابلة للتقییم

الطالبمنالمتوقعةالتعلیمیةالمھامأنواعھيماواحد؟عامغضونفيمعقولبشكلتحقیقھالطفلمنیتوقعأنیمكنالذيما
جمیعوتلبيللتحقیقوقابلةمعقولبشكلدقیقةاألھدافھلالتعلیمیة؟الصفوفبمستوىالخاصةالمناھجفيالكفاءةإلثبات

المجاالت الضروریة؟
التسھیالت والتعدیالت

فيللتقدمللطالبالالزمةوالدعمالخدماتوسائلھيماوالمجتمع؟المنزلمثلمتعددةأماكنفيللتعلمالالزمةالتسھیالتھيما
استعدادهالطالبأبدىھلالدراسیة؟الفصولفيوالتقییمللتدریسكأساسواستخدامھاالتسھیالتتوثیقتمھلالمجاالت؟جمیع

الستخدام التسھیالت باستمرار؟
تقاریر التقدم

التعلیمبرنامجأھدافتحقیقنحوالطالبتقدمحولوكذلكالفرديالتعلیمبرنامجتنفیذدقةحولجمعھایتمالتيالبیاناتھيما
الفردي؟ ھل حقق الطالب تقدًما؟



مدارس أرلینغتون العامة
عدم التناسب وموجز نسبة المخاطر

كجزء من خطة عمل الدعم الطالبي، تستخدم مدارس أرلینغتون العامة أسلوب نسبة المخاطرة لحساب مدى تعرض الطالب من الجماعات العرقیة أو العقائدیة
الواضحة تاریخیاً بصورة مبالغ فیھا لخطر التنسیب في بیئات تعلیمیة أكثر تقییًدا عند المقارنة بینھم وبین الطالب اآلخرین ذوي اإلعاقة.

ما المقصود بنسبة المخاطر؟

أوكنسبةعنھامعبًراعددیة،مقارنةالمخاطرنسبةبمصطلحیقصد●
أوعرقیةلجماعةمحددتعلیميمخرجتلقيمخاطربینعشري،عدد

المخرجتلقيومخاطرالمحلیةالتعلیموكالةفيمعینةعقائدیة
التعلیمي ذاتھ من قبل كافة األطفال اآلخرین في وكالة التعلیم المحلیة.

محددتعلیميمخرجتلقيمخاطرقسمةطریقعنحسابھاویتم●
وكاالتأحدداخلالعقائدیةأوالعرقیةالجماعاتأحدمنلألطفال
قبلمنذاتھالتعلیميالمخرجتلقيمخاطرخاللمنالمحلیةالتعلیم

وكالةداخلاألخرىالعقائدیةأوالعرقیةالجماعاتكافةفياألطفال
التعلیم المحلیة (مجموعة المقارنة).

كیفیة حساب نسب المخاطر؟

العقائدیةأوالعرقیةللجماعةالمحددالتنسیبذومنالعامةأرلینغتونمدارسلطالبالمئویة(النسبةالبسطقسمةطریقعنالتعلیمیةللبیئاتالمخاطرنسبُتحسب
جماعةلكلالمخاطرنسبةتحسبكماالعقائدیة).أوالعرقیةالجماعةلتلكالمحددالتنسیبذومنالعامةأرلینغتونمدارسلطالبالمئویة(النسبةالمقامعلىالمعینة)

عرقیة أو عقائدیة فیما یتعلق بالتنسیب المحدد.

وتشمل البیئات التعلیمیة المحددة التي یتم حساب نسب المخاطر فیھا:

الدراسيالیوممنأكثرأو%80بنسبةالعامللتعلیمالمدرسيالفصلداخلالتنسیبعملیات●
الدراسي.الیوممن%79نسبةعنتزیدوالاألقلعلى%80بنسبةالعامللتعلیمالمدرسيالفصلداخلالتنسیبعملیات●
الدراسيالیوممن%40نسبةعنتقلالتيالعامللتعلیمالمدرسيالفصلداخلالتنسیبعملیات●
التنسیب التعلیمي في بیئة منفصلة●

أوالعرقیةالجماعاتجمیعمناألطفالمنأقلأوأكثرلیسوامعینةعقائدیةأوعرقیةجماعةمناألطفالأنإلى1.0قدرھاالبالغالمخاطرنسبةتشیرعام،بشكل
العقائدیة األخرى

تلقیھمفيأخرىعقائدیةأوعرقیةجماعةأطفالینقصواأویفوقواالمحددةعقائدیةأوعرقیةجماعةأطفالأنإلى1.0قدرھاالبالغالمخاطرنسبةتشیرعام،بشكل
ھيالتعلیميالمخرجلھذواحدةجماعةتلقياحتمالیةأنإلى2.0قدرھاالبالغالمخاطرنسبةتشیركماتقییًدا).أكثرتعلیمیةبیئةفيالتنسیب(مثلمحددتعلیميمخرج
ھيالتعلیميالمخرجلھذواحدةجماعةاحتمالیةأنإلى3.0قدرھاالبالغالمخاطرنسبةوتشیرالتعلیمي.المخرجلھذااآلخریناألطفالكافةتلقياحتمالیةضعف

احتمالیة تلقي كافة األطفال اآلخرین لھذا المخرج التعلیمي احتمالیة وما إلى ذلك.

لماذا یجب علینا حساب نسب المخاطر؟

یتمیكونوااألفارقة،أوالسوداءالبشرةذويمناألمریكیینالطالبوخصوًصامعینة،عقائدیةاوعرقیةجماعاتمنالطالببأنتفیدالتيالبحثمنعقودبعدیتضح
إحدىھيالمخاطرفنسبالمقیدة.التعلیمیةوالبیئاتوالطردالتعلیقمنأعلىلنسبیخضعونكماالخاصالتعلیمبرامجفيبغیرھممقارنًةمناسبغیربشكلتمثیلھم

طرق مراقبة ھذه المعلومات.



فيالعقائديأوالعرقياألصلإلىاستناًداالأممحلیةتعلیموكالةلكلتجانسھناككانإذاماتحدیدالوالیاتعلىیتعیناإلعاقة،ذوياألفرادتعلیمقانونبموجب
المنھجیةاستخدامالوالیاتعلىیتعینكماالتأدیبیة.اإلجراءاتونوعوالفترةالتأثیرونسبةمحددةتعلیمیةبیئاتفياألطفالوتنسیبإعاقةذويكأطفالاألطفالتحدید

القیاسیة لتحدید الحد األدنى أعاله التي تشیر نسبة المخاطر في كل فئة إلى وجود عدم تجانس كبیر.



مدارس أرلینغتون العامة
ملخص مؤشرات
خطة أداء الوالیة

یتطلب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة من كل والیة إبالغ العامة بالبیانات على مستوى الوالیة وبیانات على مستوى قسم المدرسة الفردیة
واإلبالغ عما إذا كانت الوالیة واألقسام قد حققت ھدف الوالیة الموضح في خطة أداء الوالیة فیما یتعلق بالتعلیم الخاص بالوالیة/ تقریر األداء

السنوي. ُیطلب من أقسام المدرسة تقدیم المعلومات والبیانات ألغراض اإلبالغ والمراقبة واالمتثال.

ما ھي مؤشرات خطة أداء الوالیة

ُتعد مؤشرات خطة أداء الوالیة إحدى الطرق التي تقیس بھا الوالیة أداءھا في تعلیم الطالب ذوي اإلعاقة واإلبالغ عنھا علًنا.●
یجب على جمیع وكاالت التعلیم المحلیة تقدیم بیانات لمؤشرات خطة أداء الوالیة إلى الوالیة الخاصة بھا سنوًیا. ُتستخدم ھذه البیانات●

لتحدید حالة االمتثال لكل وكالة تعلیم محلیة، وفي كثیر من الحاالت، الختیار وكاالت التعلیم المحلیة للمشاركة في عملیة المراقبة
السنویة للوالیة.

تنقسم مؤشرات خطة أداء الوالیة إلى فئتین:●
التعلیمیة مقارنة بلوائح قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة.تقیس االمتثال داخل الوالیة / المنطقةمؤشرات االمتثال←
تقیس أداء الطالب ذوي اإلعاقة.مؤشرات النتائج←

یجب على الوالیة تقدیم تقریر األداء السنوي، الذي یلخص التقدم المحرز في المؤشرات، إلى الحكومة الفیدرالیة كل عام.●

كیف تم تحقیق مؤشرات خطة األداء في الوالیة؟

مؤشراتتستخدمأنالوالیاتمنیقتضيالقانونھذاكان،2004عامفياإلعاقةذوياألفرادتعلیمقانونتفویضأعیدعندما●
كمیة ونوعیة لقیاس األداء في المجاالت التالیة:

تقییًدااألقلالبیئاتفيومناسبمجانيعامتعلیم-تقدیم1
القرارات،اتخاذاجتماعاتواستخدامالفعال،والرصداألطفال،علىالعثورذلكفيبماالعام،لإلشرافالوالیة-ممارسة2

والوساطة، ونظام خدمات االنتقال.
مابقدرالصلة،ذاتوالخدماتالخاصالتعلیمفيوالعنصریةالعرقیةللجماعاتالمتناسبغیر-التمثیل3

التمثیل ھو نتیجة تحدید غیر مناسب.
ذوياألفرادتعلیمقانونتنفیذفيالوالیاتلتوجیھمؤشًرا17الخاصالتعلیملبرامجاالتحاديالمكتبحدداللوائح،ھذهعلىبناء●

علىالدولتحصلبذاتھ.الخاصالتعلیملبرامجاالتحاديالمكتبٍالىالمحرزوالتقدمباألداءالخاصةالتقاریركتابةوكیفیةاإلعاقة
مؤشرلكلامتثالھاأساسعلىاالحتیاجاتأواالحتیاجاتفيالتدخلأواالحتیاجاتفيالمساعدةأواالجتماعاتلمتطلباتتقدیر

والیةكلومراقبةملموسةببیاناتالكونغرسإلبالغالخاصالتعلیملبرامجاالتحاديللمكتبیسمحبدورهوھذافیھ.المحرزوالتقدم
المدرسیة.لإلداراتسنویةتحدیدتقییمات)VDOE(فرجینیافيالتعلیموزارةتخصصكماعلیھا.واالشراف

ما ھي المساءلة القائمة على النتائج؟

االتحاديالمكتبأعادفقدعدیدة،لسنواتمنخفضةظلتوتخرجھماإلعاقةذويالطالبتحصیلمعدالتألنالقلقالمكتبیساوروإذ
النھجھذایسمىاإلعاقة.ذويللطالبأفضلنتائجتحقیقعلىالتركیزعلى2012عامفيللمساءلةنظامھتركیزالخاصالتعلیملبرامج
RDAالنتائج-واختصارهعلىالقائمةبالمساءلةالجدید

التيالنتائجھيمامدرسیةوٍادارةوالیةكلتحددأنیجباإلعاقة،ذوياألطفالنتائجلتحسینالنتائجعلىالقائمةالمساءلةنھجتطبیقعند
مؤشربیاناتاكتسبتالنتائج.ھذهلتحقیقاتخاذھایجبالتياإلجراءاتھيزومایحققوهأنأرادواومااإلعاقةذويللطالبتحسینھاتم



علىالقائمةالمساءلةإطارإلىالخاصالتعلیملبرامجاالتحاديالمكتبانتقلأنبعداآلنإضافیةأھمیةجمعھاتمالتيالوالیةفياألداءخطة
النتائج، حیث توجد نقاط تصنیف مرتبطة بكل من مصفوفة االمتثال ومصفوفة المساءلة القائمة على النتائج.

ماذا تقیس مؤشرات خطة أداء الوالیة؟

الحاصلینللشبابالمئویةالنسبةالتخرج:1رقمالمؤشر
المدرسةمنتخرجواالذینفرديتعلیمبرنامجعلى

الثانویة مع دبلوم منتظم.
المئویةالنسبةالدراسة:عناالنقطاع2رقمالمؤشر
والذینفرديتعلیمبرنامجعلىالحاصلینللشباب

انقطعوا عن الدراسة في المدرسة الثانویة.
وأداءمشاركةالوالیة:تقییماتأ-ب3رقمالمؤشر
التقییماتفيفرديتعلیمبرنامجعلىالحاصلیناألطفال

على مستوى الوالیة.
الطرد.أواإلیقافنسبةاالنضباط:4رقمالمؤشر
6بینمالألعمارالتعلیمیة،البیئةأ-ت55رقمالمؤشر

علىالحاصلینلألطفالالمئویةالنسبةسنة:21إلى
21إلى6منأعمارھموالمتراوحفرديتعلیمبرنامج

سنة الذین عملوا في بیئات تعلیمیة.
3بینمالألعمارالتعلیمیة،البیئةأ-ب6رقمالمؤشر

علىالحاصلینلألطفالالمئویةالنسبةسنوات:5إلى
5إلى3منأعمارھموالمتراوحفرديتعلیمبرنامج

سنوات بواسطة البرنامج.
النسبةالمبكرة:الطفولةمرحلةنتائجأ-ت7رقمالمؤشر
والمتراوحالدراسةمرحلةقبلمالألطفالالمئویة

برنامجعلىوالحاصلینسنوات5إلى3منأعمارھم
تعلیم فردي مع ظھور تحسینات علیھم.

لآلباءالمئویةالنسبةالوالدین:مشاركة8رقمالمؤشر
والذینالخاصالتعلیمخدماتیتلقىطفًاللدیمالذین
كوسیلةالوالدینمشاركةسھلتالمدارسبأنأفادوا

لتحسین الخدمات والنتائج لألطفال ذوي اإلعاقة.
النوع:أوالعرقبسببالتكافؤعدم9رقمالمؤشر

المناسبغیرالتمثیلذاتللمناطقالمئویةالنسبة
والخدماتالخاصالتعلیمفيواإلثنیةالعرقیةللجماعات

ذات الصلة نتیجة لتحدید غیر مناسب.

معینة:إعاقةبسببالتكافؤعدم10رقمالمؤشر�
المناسبغیرالتمثیلذاتللمناطقالمئویةالنسبة

نتیجةمعینةإعاقةفئاتفيواإلثنیةالعرقیةللجماعات
تحدید غیر مناسب.

فيالتقییماتأوالطفلعلىالعثور11رقمالمؤشر
تقییمھمتمالذینلألطفالالمئویةالنسبةالمناسب:الوقت
للتقییمالوالدینموافقةعلىالحصولمنیوًما70خالل

المبدئي أو اإلطار الزمني التي وضعتھ الوالیة.
الطفولةمرحلةفياالنتقالیةالعملیة12رقمالمؤشر
قبلمنإحالتھمتمالذینلألطفالالمئویةالنسبةالمبكرة:

تبینوالذینسنوات،الثالثسنبلوغھمقبلتالقسم
یحصلونوالذینب،القسمعلىللحصولمؤھلینأنھم
بلوغھمعندتنفیذهویتممطورفرديتعلیمبرنامجعلى

سن الثالثة.
الثانویة:مرحلةفياالنتقالیةالمرحلة13رقمالمؤشر
فرديتعلیمبرنامجعلىالحاصلینللشبابالمئویةالنسبة

برنامجمعفوقوما16سنمنأعمارھموالمتراوح
المرحلةبعدللقیاسقابلةأھداًفایتضمنفرديتعلیم

الثانویة.
الدراسیة:المرحلةبعدمانتائجأ-ت14رقمالمؤشر

المرحلةفيیعودوالمالذینللشبابالمئویةالنسبة
ساريفرديتعلیمبرنامجعلىحصلواوالذینالثانویة،
حسبتجمیعھاتموالتيللمدرسة،تركھموقتالمفعول

برامج ما بعد المدرسة.
لطلباتالمئویةالنسبةالعام:اإلشراف15رقمالمؤشر

االستماع التي وجھت إلى جلسات التسویة التي تم حلھا.
ذوياألفرادتعلیمقانونشكاوى17رقمالمؤشر
والتيإجراؤھاتمالتيللوساطاتالمئویةالنسبةاإلعاقة:

أسفرت عن اتفاقات وساطة.



الوالیةأداءخطةتشملبالوالیة:خاص17رقمالمؤشر�
التيللوالیةنظامیةتحسینخطةالسنوياألداءتقریرأو

تلبي متطلبات ھذا المؤشر.


