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 الغرض من الدراسة والمنهجیة   -1
) العامة  أرلینغتون  مدارس  (Arlington Public Schoolsتعاقدت  العامة  االستشارات  مجموعة  مع   (Public Consulting 

Group  ذوي للطالب  المقدمة  للخدمات  شامل  تقییم  لتقد�م  �فاءة  اإلعاقة  )  التقییم  واستعرض  التدخل.  دعم  یتلقون  الذین  وأولئك 
العامة   أرلینغتون  مدارس  في  المستخدمة  والممارسات  واإلجراءات  السیاسات  یتعلقوفاعلیة  التدخل    فیما  مساعدة  فرق  �استخدام 

)Intervention Assistance Teamsوت  () أرلینغتون  في  المتدرج  الدعم  نظام   Arlington Tiered System ofطبیق 
Supports  ،( الخاصةخدمات  و (المقدمة    التعلیم  اإلعاقة  ذوي  األفراد  تعلیم  قانون   Individuals with Disabilities�موجب 

Education Act  ،( الفقرة    اإلضافیة  المساعداتو المقدمة �موجب  قانون إع   504والخدمات  التأهیل  من  .  (Section 504)ادة 
وأكملته مجموعة االستشارات العامة ،  2013عام    مدارس أرلینغتون العامةالذي أعدته    السابق  تقییمالعلى    االستعراضهذا  و�عتمد  
 . التقییم السابقتوصیات في ضوء على �ٌل من الكفاءة العامة لهذه البرامج والتقدم الُمحرز  و�ر�ز

وضع تطو�رات إلرشاد مدارس أرلینغتون العامة في عملیة  هذا التقر�ر  وقد أعد  �صف التقر�ر �أكمله الوضع الراهن لهذه المبادرات  
 تتناول األسئلة التقییمیة التالیة: وقد مستمرة. 

مدارس أرلینغتون العامة الطالب وتحدد من هم   بها  تقیم ما هي الطر�قة التي  :التقییم وممارسات التعرف على الطالب -1
 ؟ وأدوات المساعدة و�لى أي مدى �مكنها القیام بذلكتدخالت الخدمات اإلضافیة وال و  دعم�حاجة إلى ال

الخدمات  -2 والتعلیمتقد�م  المساعدة  بها  :  وأدوات  تقدم  التي  الطر�قة  الخدمات  ما هي  العامة  أرلینغتون  وأدوات مدارس 
   ، و�لى أي مدى �مكنها القیام بذلك؟للطالب اعتماًدا على تحدید الخدمات المقدمة المساعدة والتعلیم

عملیات  �انتظام �غرض تنفیذ    المواردهذه    ما هي الطر�قة التي تنظم بها مدارس أرلینغتون العامة  الموارد:   تخصیص -3
 ؟ وأدوات المساعدة والتعلیم، و�لى أي مدى �مكنها القیام بذلكخدمات ال التحدید، ب) تقد�م أ) التقییم و  بهدف:

والمشار�ة:    الصرامة -4 ینتهجها  األكاد�میة  التي  الطر�قة  یتلقون  الطالب  ما هي  خطة بالذین  أو  الفردي  التعلیم  رنامج 
 بذلك؟ القیام  و�لى أي مدى �مكنهم، فیهما  ، والمشار�ة504

الذین یتطلبون دعم التدخل لتطو�ر   اإلعاقةالطالب ذوي    ما هي الطر�قة التي یتم دعماالجتماعي والعاطفي:    التعلم -5
 بذلك؟ القیام  و�لى أي مدى �مكن،  التعلم االجتماعي والعاطفي

الحصول على  عم التدخل  والذین یتطلبون دذوي اإلعاقة  لطالب  �مكن معها ل  ما هي الطر�قة التيوالمساواة:  الحصول -6
   بذلك؟القیام  و�لى أي مدى �مكن، في تجر�ة المدرسة �شكل منصفالفرصة لالنخراط  

والذین یتطلبون دعم    ما هي الطر�قة التي �مكن معها للطالب ذوي اإلعاقةذوي الكفاءة العالیة:  أعضاء هیئة التدر�س -7
 و�لى أي مدى �مكن القیام بذلك؟  ،عالیةذوي �فاءة  الخدماتومقدمي أعضاء هیئة التدر�س التدخل تلقي التعلیم من 

الذین یتطلبون دعم    اإلعاقةالطالب ذوي    لوالدي وعائلةالدعم    ما هي الطر�قة التي �قدم بها :  مشار�ة الوالدین والعائلة -8
 �مكن القیام بذلك؟ التدخل و�لى أي مدى 

والذین یتطلبون دعم    اإلعاقةشاملة للطالب ذوي    بیئةعلى تطو�ر النتائج التعلیمیة وتقد�م  تر�یزها  هذا التقر�ر    مجاالت�افة    تصب
المضي قدًما  �اإلضافة إلى    الذي �جعل من الطالب محوًرا للعملیة التعلیمیة  التعلیم أو التعلم  نظام  على  �التر�یز  تبدأ. حیث  التدخل

. وقد تعمدنا ضمها على هذا النحو الوظیفة األساسیةي تطو�ر هذه  مدارس أرلینغتون العامة ف   ستستخدمها التي    في دراسة السبل
 الجمع بین المواضیع المرتبطة مًعا. �غرض 

 المنهجیة المستخدمة 
  504وخطة    الدعم المتدرج في أرلینغتون فرق مساعدة التدخل ونظام  لاألسالیب  متعدد    ا أجرت مجموعة االستشارات العامة تقییمً 

 . 2019 – 2018على مدار العام الدراسي خدمات برنامج التعلیم الفردي للطالب و 
، وقد جاءت النتائج والتوصیات المتعلقة �البرامج والسیاسات والممارسات الواردة في التقر�ر نتیجة تحلیل شامل لعدة مصادر بیانات

) 3،  الشخصیة  المقابالت�جراء  و مجموعات البحث الطالبیة  )  2لبیانات والمستندات،  ) تحلیل ا 1على    تلك المصادر  تنطوي  حیث



المختصة �مجموعات   الدراسات االستقصائیة التي أجراها  )  5،  تعلم الطالب �المراجعة)  4  ،مراجعة ملف الطالبالبحث الطالبیة 
والوالد التدر�س  هیئة  هذه  .  أعضاء  استمدت  البحوث    العناصروقد  الدراساتمن  والتوصیات  وأسالیب  النتائج  وتستخدم .  إلثراء 
العامة االستشارات  التحصیل مجموعة  الخاصة    معلومات  الرئیسیة  اإلحصائیات  لمقارنة  للجمهور  المتاحة  المالیة  والمعلومات 

مع   العامة  أرلینغتون  الدائر �مدارس  أو  التعلیمیة  المنطقة  التعلیمیةبیانات  تفاصیل    والوال�ة  ة  إلى  الرجوع  �مكن  المحلیة.  والبیانات 
 مصادر البیانات في نها�ة التقر�ر. 

 
 
 

  



 
 المنطقة التعلیمیة   و�طار عمل المبادرات االستراتیجیة  -2

أرلینغتون  ومهني  مقاطعة  وحیوي  متنوع  مجتمع  بوتوماك   حیث  هي  نهر  امتداد  على  العاصمة  تقع  واشنطن  منطقة  .  في  تتواجد 
وال�ة    الدوائر التعلیمیة الموجودة فيفي المقاطعة وهي مدارس أرلینغتون العامة والتي تحتل المر�ز الثالث عشر بین    تعلیمیة واحدة 

وثالثینو مائة  البالغ عددها  فرجینیا   التعلیمیة  دائرة  اثنان  الخدمات  �قارب  وتقدم  الطفولة    أعمارهم من  تتراوحطالب    27,000  لما 
  9000لما �قارب  ز�ادة مستمرة في نمو الطالب  في مدارس أرلینغتون العامة  شهد العقد الحالي  . و عاًما   21وحتى سن الـ    المبكرة
ز�ع  التو   مثل�و لغة    100دولة و�تحدثوا    122من    1حیث �أتي طالب مدارس أرلینغتون العامة%.  49  عن  تز�د  بنسبةأو    طالب

التالي النحو  على  للسكان  البیضاءالسكان  :  العام  البشرة  إسبانيالسكان  )،  %46.9(   ذوي  أصل  ذوي    السكان)،  %28.0(  من 
السوداء   أفر�قيو البشرة  أصل  من  األمر�كان  اآل)،  % 10.0(  السكان  ( الطالب  الجنسیات متعددالطالب  )،  %9.1سیو�ین    ي 

جزر المحیط الهادئ  )، سكان هاواي األصلیون/  %0.3سكان أالسكا األصلیین (  السكان األمر�كان من أصل هندي أو)،  5.7%(
% 29.9  نسبة  اإلنجلیز�ة  اللغة  ا. �مثل متعلمو) من الطالب المسجلین محرومین اقتصاد�ً %32.1). فیما �قارب الثلث (0.1%  (

 .2خطة 504 على % منهم5.2 غ�ما تحصل نسبة تبل% من الطالب خدمات تعلیمیة خاصة 3.14 نسبة من السكان، و�تلقى
العامة  أرلینغتون  أحد    مدارس  التعلیمیةهي  وفقً   الدوائر  الوال�ة  في  أداء  الشاملة    لنسبا  األعلى  للقراءة  المتقن  أو  المتقدم  التقییم 

�لتا والر�اضیات وفى  الوال�ة  ،  واسعة من    حیث حصلت على  ،3الحالتین تجاوزت معدالت  في    الجوائز،مجموعة  جائزة    ذلك �ما 
التمیز   و میدالیة  المتحدة،  الوال�ات  مجلس  منحها  التي  لمقاطعتيالمرموقة  واالنتاجیة  الجودة  و�ولو   جائزتي  وصنف فیرجینیا  مبیا. 

للعام    فيفي المائة    ثالثةبنسبة  أعلى  على أنها  مدارس أرلینغتون الثانو�ة    جمیع  مؤشر تحدى واشنطن بوست المتحدة؛  الوال�ات 
  2016وقد حصلت خمسة عشر مدرسة من مدارس أرلینغتون العامة على جوائز مؤشر فرجینیا لألداء لعام  توالي.  الثامن على ال

منذ عام   ذلك،  الدراسي. عالوة على  والتحصیل  المتقدم  أو   نسبقلت  ،  2009للتعلم  تقر�با  الثلثین  �معدل  الدراسة   االنقطاع عن 
دراستهم في المدارس اإلعداد�ة. أثناء    فيمن طالب هذه المدارس على ساعات معتمدة    %95%. و�حصل أكثر من  52بنسبة  
أرلینغتون كما   مدارس  والخدمات    العامة  تقدم  البرامج  من  خصیًصا مجموعة  االجتماعیة،   المصممة  طالبها:  حاجات  لتلبي 

ا ما تجذب  ما �عد التخرج. و�ثیرً   النجاح في مرحلة  لتحقیقوالعاطفیة، والصحیة، والتعلیمیة المعقدة لطالبها المختلفین، وإلعدادهم  
 هذه المدارس العائالت التي تنتقل إلى المنطقة؛ وذلك �سبب سمعتها الحسنة.  

و�ما یتضح من المراجعات المتعددة للبرامج التي التحسین المستمر والشفافیة.  مفهوم  قائمة على  العامة  إن ثقافة مدارس أرلینغتون  
والتق عام  �ل  الشاملتحدث  السنوي  العامة    ،ر�ر  أرلینغتون  مدارس  لتطو�ر فإن  جاهدة  وتسعى  الذاتي  التأمل  على  اعتادت  قد 

مجموعة واسعة من   للوالدین والمجتمع  یوفرهل الوصول إلیها، �ما  على بیانات �سمدارس أرلینغتون العامة  برامجها. و�حتوي موقع  
 �ة. الموارد تخص مجموعة من المبادرات الجدیدة والجار 

، على الرغم من أنها تدرك الحاجة لتعز�ز برامجها لتضمن تفوق  رئیسیة تواجه مدارس أرلینغتون العامة تحد�ات في خمسة مجاالت  
 وأولئك الذین �حتاجون إلى دعم التدخل.  اإلعاقةا، وخاصة الطالب ذوي طالبها دراسیً 

 األكاد�میة والفرص الشاملة ) تقلیل الفجوة في الفرص من خالل ز�ادة الصرامة  1
استمر وجوج فجوة في الفرص للطالب ذوي اإلعاقة في مدارس أرلینغتون العامة على مدار السنوات العدیدة الماضیة. وعلى مدار  

% من الطالب ذوي اإلعاقة من اجتیاز معاییر تعلم القراءة، مقارنة �معدل النجاح  55تمكنت نسبة    ،2018-2017العام الدراسي  
% للطالب ذوي  55فقد �انت درجات معاییر تعلم الر�اضیات متشابهة: معدل نجاح بنسبة    .% لزمالئهم األصحاء85الغ نسبته  الب

و   نسبة  84اإلعاقة  بین  من  ذلك،  على  اآلخر�ن. عالوة  الطالب  لجمیع  �شهادة %61.0  تخرجوا  الذین  الطالب  جمیع  من   %
نسبة   �انت  متقدمة،  الطال23.1دراسات  من  فقط  عن  %  التخلف  في  العامة  أرلینغتون  مدارس  استمرت  فقد  اإلعاقة.  ذوي  ب 

 
1 accessible.pdf-4page-Report-APS-in-content/uploads/2018/01/Diversity-https://www.apsva.us/wp   
2 3-schools#desktopTabs-public-county-http://schoolquality.virginia.gov/divisions/arlington   
3 1-schools#desktopTabs-public-county-http://schoolquality.virginia.gov/divisions/arlington   

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/01/Diversity-in-APS-Report-4page-accessible.pdf
http://schoolquality.virginia.gov/divisions/arlington-county-public-schools#desktopTabs-3
http://schoolquality.virginia.gov/divisions/arlington-county-public-schools#desktopTabs-1


بیئة التعلیم العام بنسبة   % على األقل من الوقت ولم تحقق هدف الوال�ة  80توقعات الوال�ة للطالب ذوي اإلعاقة المتعلمین في 
 خالل السنوات الثالث الماضیة. 

 شامل لدعم التدخل لجمیع الطالب ) تنفیذ نظام  2
عام    انتهت من  المنقحة  االستراتیجیة  الخطة  على  األخیرة  اللمسات  وضع  من  مؤخًرا  العامة  أرلینغتون  عام    2018مدارس  إلى 
، وهي نهج شامل لتعلیم جمیع الطالب، وتنعكس مجاالت تر�یزها األساسیة على: مسارات متعددة لنجاح جمیع الطالب؛  2024

مشار�ة والتفوق التشغیلي وشراكات قو�ة وداعمة �شكل متبادل. مع طالب یتمتعون �صحة جیدة وآمنون ومدعومون وقوى عاملة  
االستراتیجیة، الخطة  ومبادئ  التقر�ر  هذا  في  الواردة  التوصیات  سن  في  العامة  أرلینغتون  مدارس  جاد    بدء  اعتبار  إیالء  �جب 

على مستوى المنطقة المبادرات  تنفیذ  و�جب أن تحظى بها عند دعم البرمجة للطالب و�یفیة    مستوى المدارس المستقلة التي �مكنل
وسیتطلب تحقیق األهداف المحددة في الخطة االستراتیجیة تسر�ع وتیرة  مثل عملیة دعم الطالب المعاد تصمیمها بدقة.  التعلیمیة،  

 العاطفیة الجار�ة.  -المبادرات األكاد�میة واالجتماعیة 
 .الوالدین والعائلة طو�ر عالقات الثقة والعالقات المثمرة مع مجتمع  ) ت 3

العامة مجتمًعا نشًطا   أرلینغتون  مدارس  والعائلةتمتلك  المجتمعیة.  للوالدین  المشار�ة  العدید من فرص  المتكرر   وتوفر  فالموضوع 
الذین ین، �طررحه هو أن أعضاء هیئة التدر�س  الذي یهتم المشار�ین في مجموعات البحث الطالبیة والدراسات االستقصائیة للوالد

و�دعموهم.   بهم  و�هتمون  مع أطفالهم یراعوهم  أرلینغتون  �عملون  مدارس  الثقة في  هناك شعور خفي من عدم  ذلك، ال یزال  ومع 
ة أو المحرومین  وخاصة لغیر الناطقین �اللغة اإلنجلیز�  الوالدینیتطلب بناء عالقات أقوى وأكثر ثقة مع مجتمع  حیث  العامة �كل.  

 من حقوقهم، قدًرا أكبر من الشفافیة و�ذل جهًدا متضافًرا. 
 ) تقد�م خدمات متسقة في جمیع المدارس.  4

على الموقع، والذي له تأثیر �بیر على اتساق البرامج من و�لى المدرسة   القائمتعمل مدارس أرلینغتون العامة �موجب نموذج اإلدارة  
المطلو�ین    حیث یتطلبعلى مستوى المنطقة التعلیمیة.   اتخاذ القرار على مستوى المدرسة والتماسك والتوحید  تحقیق التوازن بین 

 لضمان تقد�م خدمات عالیة الجودة في جمیع المدارس أسلوً�ا �ارًعا ودقیًقا. 
 التغییرات القیاد�ة  ) 5

التقر�ر   لهذا  النهائیة  الصیغة  تار�خ وضع  �بیرة في  2019  عام  خر�ففي  اعتباًرا من  تغییرات  العامة  أرلینغتون  مدارس  تواجه   ،
  القیادة في ثالثة مناصب رئیسیة: المشرف والمشرف المساعد للتعلیم والتعلم ومدیر التعلیم الخاص. ومع بدء الموظفون الجدد في 

والموارد    واجباتهم في  أداء العاملة  البشر�ة  القوى  ینظموا  وأن  التقر�ر  هذا  أهمیة  �فهموا  المناصب، سیكون من الضروري أن  تلك 
 المالیة الالزمة لتنفیذ التوصیات الواردة هنا. 

 الموجز واآلثار المترتبة  
�عض مجاالت النمو، �ما   تناوللة الماضیة للبدء في  أطلقت مدارس أرلینغتون العامة العدید من المبادرات الجدیدة في األعوام القلی 

في ذلك وضع مهمة ورؤ�ة استراتیجیة واالنطالق في إطار التدر�س والتعلم و�ناء ثقافة شاملة و�نشاء عملیة دعم الطالب. سیكون  
تنفیذ التوصیات الواردة في  جل  ألمدارس أرلینغتون العامة، خاصًة فر�ق قیادتها الجدید وللحفاظ على هذا المسار من    الضروري من  

 هذا التقر�ر وتحقیق رؤ�تها والمضي قدًما في إدخال تحسینات على النظام. 
 

  



 
 
 موجز نقاط القوة وفرص التحسین    -2
 التالي الضوء على نقاط القوة وفرص التحسین في �ل مجال من المجاالت المستعرضة �جزء من هذا التقییم.    الفقرةسلط ت

 نظام الدعم المتدرج في أرلینغتون ممارسات  
 فرص التحسین   نقاط القوة  
لنظام  الرؤ�ة.   راسخة  رؤ�ة  أرلینغتون  هناك  في  المتدرج  الدعم 

بین   الرؤ�ة  لهذه  ودعم  قوي  في ووعي  التدر�س  هیئة    أعضاء 
 مدارس أرلینغتون العامة.

ثابتة    المساءلة. مقاییس  أو  مساءلة  توجد  المدرسةال   لمدیري 
 .  الدعم المتدرج في أرلینغتون لتشجیع اعتماد نظام 

  
المنسق.   نظام  وظیفة  مشرف  وظیفة  إلى  المتدرج  ُینظر  الدعم 

 على أنه داعم و�وفر إرشادات فعالة.  أرلینغتون في 
لم �كن لدى العدید من مجتمعات التعلم المهنیة طر�قة    اإلحالة.

مساعدة  فر�ق  استعراض  الي  لالنتقال  الطالب  لتحدید  منهجیة 
 التدخل. 

قسم التدر�س والتعلم لتنفیذ نظام    فيهناك تعاون قوي  التعاون.  
 . الدعم المتدرج في أرلینغتون 

أطر السلوك على  تخضع    االجتماعیة العاطفیة. عملیات التدخل 
الدراسة   إلى  لمستوى  ُینظر  مدرسة.  �ل  تدخل تقدیر    لعملیات 
 على أنها غیر موجودة. 3والمستوي  2سلوك المستوي 

بتنمیة   تنفیذ الفحص الشامل.  الفحص الشامل. الخاصة  التدخل  اإلرشادات إن    الر�اضیات.عملیات 
 محدودة.   یات التدخل الخاصة بتنمیة الر�اضیات�عملالمتعلقة 

القراءة  بتنمیة  الخاصة  التدخل  التدخل    .عملیات  عملیات 
 .المر�ز�ة والموحدة الخاصة بتنمیة القراءة

 

أن    التكنولوجیا. في  �مكن  إجرائها  یتم  التي  التحدیثات  تؤدي 
 إلى تحسین المنفعة �شكل أفضل.  عملیة التعاون 

االبتدائیة. أرلینغتون    المدارس  في  المتدرج  الدعم  نظام  �كون 
 أقوى في المرحلة االبتدائیة.  

 

متسقة. یزال    ممارسات غیر  المتدرج في  ال  الدعم  تطبیق نظام 
  في إلى ممارسات غیر متسقة  مما یؤدي  مدرسًیا  قراًرا  أرلینغتون  
 . المنشآت

المر�ز�ة. على    النماذج  القائمة  االستمارات  إلى  مؤخرًا  االنتقال 
 . شبكة اإلنترنت سعیًا إلى توحید الممارسات

فر�ق مساعدة التدخل ونظام    مستمر بین  التباسهناك  التسمیة.  
أرلینغتون   في  المتدرج  منهالدعم  �ل  مستوى مودور  على  ا 

 المدرسة واالختالفات بینها. 
مع    قوي   .العائالت التواصل  فهم  لدیها  العائالت  أن  یبدو  ال 

 . نظام الدعم المتدرج في أرلینغتون ل
الثانو�ة.  المدارس    المدارس  في  األضعف   اإلعداد�ةالتنفیذ 

 والثانو�ة. 
مستوى    على  واإلجراءات  التعلیمیة السیاسات  ساهم    .المنطقة 

مجلس إدارة المدرسة �شأن   و�جراءات  سیاساتعدم وجود دلیل ل
 في حدوث تناقضات. نظام الدعم المتدرج في أرلینغتون 

في    .المحرز   التقدم نسبة  رصد    متسقة  غیر  المدارس  أن  یبدو 
 قرارات دعم الطالب.ل واتخاذهماستخدامهم للبیانات 

 الموجز واآلثار المترتبة  



وقد  للطالب الذین قد �حتاجون إلى دعم إضافي.    عملیات التدخلفي السنوات الخمس الماضیة، �ان هناك تقدم �بیر في توفیر  
، الذي یتم دعمه من نظام الدعم المتدرج في أرلینغتون وضعت مدارس أرلینغتون العامة الرؤ�ة ونفذت إطاًرا متدرًجا ُ�عرف �اسم  

هي نقطة قوة   المنطقة التعلیمیةعلى مستوى  نظام الدعم المتدرج في أرلینغتون وظیفة مشرف فخل. فر�ق مساعدة التدعملیات خالل 
. ومع نظام الدعم المتدرج في أرلینغتون في المدرسة عن فهم وتقدیر    أعضاء هیئة التدر�س  وقد أعربلمدارس أرلینغتون العامة.  

المعنیة �أن المساءلة عن   المتدرج في أرلینغتون نظا ذلك، هناك تصور لدى الجهات  �مكن حیث  ال تزال غیر موجودة.    م الدعم 
توفیر الرؤ�ة والخطط واألدوات والموارد ولكن ال �مكن مساءلة المدارس عن اإلخالص    نظام الدعم المتدرج في أرلینغتون لمشرف  

ا مخصًصا من القیادة العلیا والتوقعات العالمیة وهیاكل المساءلة في التنفیذ. یتطلب إنشاء نظام فعال للتدخل واإلحالة المسبقة دعمً 
 . والوالدینمكاتب المر�ز�ة وفرق القیادة المدرسیة واضح لقیادة الو  لضمان وجود إطار سلس ومتكاملوذلك سعًیا 

  



 اإلحالة واألهلیة 
 فرص التحسین  نقاط القوة 

التقییم �عتقد معظم  عملیة  التدر�س.  هیئة  التقییمات   أعضاء  أن 
التي أجر�ت من خالل عملیة التعلیم الخاص شاملة �شكل �اٍف 

 لتحدید نقاط القوة واالحتیاجات الخاصة للطالب.

الفرد�ة   التعلیم  برامج  الفرعي إحاالت  الفر�ق  قبل  من  :  من 
أنهم  على  تحدیدهم  تم  الذین  الطالب  �كون  أن  المرجح 

خدما  على  للحصول  مؤهلین  اقتصادً�ا  التعلیم  محرومون  ت 
 الخاص.

الفرد�ة.   التعلیم  لبرامج  الوالدین  معظم  فهم  أن    الوالدین�شعر 
في التدر�س  هیئة  العامة    أعضاء  أرلینغتون  قاموا  مدارس  قد 

 خدمات التعلیم الخاص �طر�قة مفهومة. �شرح

الطالب الذین تم :  الفر�ق الفرعي   من قبل   504إحاالت الخطة  
للغة  متعلمون  أو  اقتصادً�ا  محرومون  أنهم  على  تحدیدهم 

لإلحالة   أقل عرضة  هم  الفرعي اإلنجلیز�ة  الفر�ق  تجدهم    حیث 
 .دوًنا عن زمالئهم 504مؤهلین لخطة 

 
قائمة مرجعیة لبرنامج اللغة اإلنجلیز�ة للمتحدثین بلغات أخرى /  

مة مرجعیة لبرنامج اللغة قائتوجد  .  التدر�ب اللغوي عالي الكثافة 
عالي   اللغوي  التدر�ب   / أخرى  بلغات  للمتحدثین  اإلنجلیز�ة 

على التمییز بین اللغة أو أعضاء هیئة التدر�س  لمساعدة  الكثافة  
 الحاجة التعلیمیة. 

الخطة   قبل   504إحاالت  في المدرسة:    من  �بیر  تباین  هناك 
 .بین المدارس الثانو�ة 504إحالة خطط  نسب

أن    الوالدین�شكل عام، قدر  :  504 للخطة سهولة عملیة األهلیة  
 �انت مباشرة وتعاونیة.  504 للخطةعملیة األهلیة 

هناك ارتفاع �بیر  :  المرحلة الدراسیة حسب    504  إحاالت الخطة 
 في الصف الحادي عشر.  504في اإلحاالت إلى خطة 

 المترتبة    الموجز واآلثار 
. �ان  للحصول على الخدماتالتي قد تؤثر على �یفیة تأهیل الطالب  التعلیمیة  اإلحالة الضوء على ممارسات المنطقة    نسبتسلط  

أنهم محرومون اقتصادً�ا.    نسبهناك �عض التباین بین   تم تحدیدهم على  �ما توز�ع برامج التعلیم الفردي خاصة للطالب الذین 
الذین   للطالب  التناقضات  أكبر من  هناك عدد  مراجعة أعمق لسیاسات وممارسات  تستدعي  التي    504خطط    حصلوا على كان 

 تي تشیر إلى الحاجة إلى مز�د من المراجعة موضحة أدناه: البیانات الوقد جاءت اإلحالة واألهلیة في مدارس أرلینغتون العامة. 
الفردي  • التعلیم  واإلثنیة):  حسب  (   برامج  السكانالعرق  عدد  إجمالي  اآلسیو�ون  الطالب  في %9.2(  بنسبة  �شكل  مدارس    ) 

إحالة الطالب من أصل   وتكون نسبة).  %4.7(  إحالتهم وتبلغ نسبتهمأكبر من أولئك الذین تمت    وهي نسبة  أرلینغتون العامة
 ).% 28.2(  مدارس أرلینغتون العامة الطالب في) أعلى من إجمالي عدد %31.9إسباني (

الفردي  • التعلیم  المحرومون   برامج  اقتصادً�ا اقتصاد�ًا):    (الطالب  أنهم محرومون  تم تحدیدهم على  الذین  الطالب   نسبة   �مثل 
  هذه األرقام أعلى قلیًال من إجمالي عدد طالب المنطقة   وتكون .  من الطالب المؤهلین للحصول على تعلیم خاص  39.2%

 من الطالب محرومین اقتصادً�ا. %32 نسبة ، حیث �عتبرالتعلیمیة
حیث بیضاء.  البشرة ال   من ذوي  504لخطة  ل  الذین تم إحالتهممن الطالب    %65.7  نسبة �انت (العرق واإلثنیة):  504  الفقرة  •

 . التعلیمیة المنطقة طالبمن إجمالي  %45نسبة  البشرة البیضاء من ذوي�مثل الطالب 
اقتصاد�اً (  504الفقرة   • المحرومون  اقتصادً�ا  �مثل  ):  الطالب  أنهم محرومون  على  تحدیدهم  تم  الذین    %8.4  نسبةالطالب 

 . %32 نسبته البالغ التعلیمیة العام للمنطقة �المتوسطمقارنة  ،504 إحاالت الفقرةمن  فحسب
حسب    504الفقرة   • الدراسیة (التباین  إحالتهم    والمدرسة):   المرحلة  تمت  الذین  الطالب  من  عدد  أكبر  في    504لخطة  ل�ان 

 غیرها. �خالفحالة أعلى �كثیر في �عض المدارس الثانو�ة ر، حیث تكون نسب اإلالصف الحادي عش



الذین تمت من الطالب    %29.1  نسبة  �مثل الطالب الذین تم تحدیدهم على أنهم موهو�ون موهو�ون): ال الطالب (  504  الفقرة  •
النسبة.  504خطة  ال إلى    إحالتهم عدد    فهذه  من  تحدید  طالبأعلى  تم  حیث  العامة،  أرلینغتون  من    %25  نسبة  مدارس 

 الطالب على أنهم موهو�ون.
 هم متعلمون للغة اإلنجلیز�ة.   504  حصلوا على الخطةمن الطالب الذین    %5.9فقط  (متعلم اللغة اإلنجلیز�ة):    504  الفقرة  •

 % من جمیع الطالب في مدارس أرلینغتون العامة.30حیث تبلغ نسبة الطالب متعلموا اللغة اإلنجلیز�ة  



 التعلیم الخاص: اإلدارة والتنفیذ 
 فرص التحسین   نقاط القوة  

والتعلم التدر�س  إطار  إطار  وتنفیذ  تطو�ر  رؤ�ة .  یدعم  عمل 
 اإلدماج. 

استمرار الحاجة إلى تحسین نتائج مرحلة  مرحلة الطفولة المبكرة.
 الطفولة المبكرة وتوسیع استمرار�ة الخدمات.  

. تمتلك مدارس أرلینغتون خیارات شاملة لمرحلة ما قبل الروضة 
 لمرحلة ما قبل الروضة. العامة برامج واسعة وشاملة 

�خالف إطار التدر�س والتعلم، ال   إلدماج.دلیل التنفیذ من أجل ا 
أرلینغتون  مدارس  حیث   تمتلك  للتنفیذ،  واضًحا  دلیًال  العامة 

تستخدم مصطلحات مشتر�ة أو تقدم إرشادات أو توقعات �شأن  
 جدولة الممارسات الشاملة.  

المقاطعة. مدار   البرامج على مستوى  العامة تمتلك  أرلینغتون  س 
مدارس   في  المقاطعة  البرامج على مستوى  واسعة من  مجموعة 

 مختارة لدعم الطالب المحتاجین إلى برامج متخصصة. 

 أعضاء هیئة التدر�س. ال �عرف  التفاؤل األكاد�مي وعقلیة النمو
لجمیع  متسق  �شكل  تنفیذها  یتم  وال  �سهولة  المفاهیم  هذه 

 الطالب، وخاصة ذوي اإلعاقة. 
على  تمتلك مدارس أرلینغتون العامة فر�ًقا    التكنولوجیا المساعدة.

سیاسات  �ستخدم  �ما  المساعدة  �التكنولوجیا  �افیة  درا�ة 
و� واضحة  الطو�جراءات  بیئة  مهام  أدوات  لتوجیه ستخدم  الب 

الوصول إلى األجهزة منخفضة عملیة تقییم الطالب، �ما ی وفر 
 الضرورة.   علىالتقنیة وعالیة التقنیة بناًء 

متسقة. غیر  الخدما إن    ممارسات  متسقتقد�م  غیر   حیث  ت 
 �بیر بین المدارس.  یتغیر هذا التقد�م �شكل

لطالب متعلمي اللغة  وتقد�م الدعم ل تعز�ز السیاسات واإلجراءات 
اإلعاقة. ذوي  المرجعیة   اإلنجلیز�ة  القائمة  نطاق  توسیع  تم 

ودلیل   العامة  أرلینغتون  لمدارس  التكیف التعلیمیة    عملیات 
معلمي  من  �ادر  في  االستثمار  مع  جنب  إلى  جنًبا  المقترحة، 

الكثافة   عالي  اللغوي  التدر�ب  الطالب المتوفر�نموارد  لدعم   ،
 متعلمي اللغة اإلنجلیز�ة ذوي اإلعاقة في بیئة التعلیم العام. 

التدر�س  معرفة   هیئة  الفردي.أعضاء  التعلیم  برنامج    وتنفیذ 
بین المدارس والبرامج، مما أعضاء هیئة التدر�س  تختلف معرفة  

 اختالفات في تنفیذ برنامج التعلیم الفردي. وجود یؤدي إلى 

الثانو�ة. المرحلة  �عد  لما  االنتقالیة  مدارس    المرحلة  تمتلك 
العامة مجموعة متنوعة االنتقالیة لما �عد   أرلینغتون  من البرامج 

للقوى  إلعدادهم  فرًصا  للطالب  توفر  التي  الثانو�ة  المرحلة 
 العاملة أو التعلیم اإلضافي.  

�قوم    البیانات. التدر�س  ال  هیئة  خطة أعضاء  بیانات  �مراجعة 
�استمرارأداء   الخاصة الوال�ة  البیانات  مصادر  من  غیرها  أو   ،

الصلةالتعلیمیة  �المنطقة   واالتجاهات، ذات  األنماط  لتحدید   ،
في   المساعدة  أو  التنفیذ،  استراتیجیات   جهودال   تخطیطومراقبة 

 التحسین المستمر.    المبذولة في
التدر�س هیئة  والداعمون.  أعضاء    الوالدان ُیالحظ    المهتمون 

  ودائما ما یدافعون كیف یتصرف المعلمون المتخصصین بلطف  
 عن الطالب ذوي اإلعاقة.  

ال توجد طر�قة منهجیة  التقدم المحرز في تحقیق األهداف.نسبة  
التقدم المحرز في تحقیق  نسبة  للمدارس والمكتب المر�زي لتتبع  

�شأن التقدم هدف برنامج التعلیم الفردي أو تحلیل االتجاه المتاح 
 ب.  المدارس و / أو أنواع الطال المحرز في تحقیق األهداف في

�حل دلیل جدید لدعم الطالب محل دلیل   السیاسات واإلجراءات.
 .  2020-2019 العام الدراسيتنفیذه في   وُ�جرى التعلیم الخاص 

متقدمة. دراسیة  دورات  على  للطالب    حصول  الحصول  محدود 
 الدورات المتقدمة.  علىذوي اإلعاقة 

التعلم.    معاییر  نسبة  أداء  في  تكون  اإلعاقة  ذوي  الطالب  أداء 
من   أعلى  العامة  أرلینغتون  أداء  مدارس  الطالب متوسط  نسبة 

الوال�ة معاییر    في  من تعلم  في  أقل  ولكن  والر�اضیات  القراءة 



في  متوسطات األصحاء  الطالب  التعلیمیة المنطقة    نسبة 
 .والوال�ة

اإلنجلیز�ة.    اللغة  متعلمي  األخیرة  دعم  التسو�ة  التفاقیة  وفًقا 
العدل،   وزارة  عن  العامة  تكون الصادرة  أرلینغتون  في   مدارس 

  إلى تلبیة المتطلبات الخاصة �الطالب ذوي اإلعاقة. حاجة
المتعلمین    المزدوجة دعم  تحتاج .  االستثنائیین ذوي الخصوصیة 

�ی لفهم  إضافي  دعم  إلى  لتلبیة المدارس  الخدمات  تقد�م  فیة 
   .االستثنائیین ذوي الخصوصیة المزدوجةاحتیاجات المتعلمین 

  أعضاء هیئة التدر�س في العالقة بین  ة.  العائل مشار�ة الوالدین و  
إلى    والوالدین المدرسة   وتحتاج  المدارس،  �عض  في  منقسمة 

 غیر الناطقین �اللغة اإلنجلیز�ة.  الوالدینتدعیم 
یتماشى مع   للمساءلةیبدو أن هناك نظاًما راسًخا    ال  .المساءلة  

رؤ�ة  و�ضع  العامة  أرلینغتون  مدارس  و�جراءات  سیاسات 
 لتوقعات عالیة وتوافق أكبر وامتثال ونتائج. 

الثانو�ة.    المرحلة  �عد  لما  االنتقالیة  إلى    الوالدان�حتاج  المرحلة 
الفردي   التعلیم  لبرنامج  االنتقالیة  المرحلة  ألهداف  أكبر  فهم 

 وخیارات الدبلوم.  
   الموجز واآلثار المترتبة  

الخاص.   التعلیم  برنامج  وتعز�ز  لبناء  قوً�ا  أساًسا  العامة  أرلینغتون  مدارس  ذتمتلك  الطالب  یتفوق  مدارس   يو حیث  في  اإلعاقة 
الوال�ة لمعاییر تعلم القراءة والر�اضیات و�حافظون على معدل تخرج أعلى  الطالب في إجادة  نسب متوسطاتأرلینغتون العامة على 

والتعلم رؤ�ة لإلدماج و�بدأ في تحدید الموارد   التدر�س�ضع إطار  �ما  من نظرائهم من الطالب ذوي اإلعاقة على مستوى الوال�ة.  
مدرسة،   كلمن تطو�ر برنامج تعلیم خاص متكامل وعالي الجودة في  لدعم تنفیذها. ومع ذلك، لكي تتمكن مدارس أرلینغتون العامة

إلى   تبدأ في  في  فوارق  السد  �اإلضافة  ینبغي أن  الثانو�ة،  المرحلة  �عد  للنجاح  الطالب ذوي اإلعاقة  و�عداد  أكبر،  الفرص �شكل 
القد�م.   المدارس  بدًال من نظام  �نظام مدرسي جدید،  إلحیث  العمل  المدرسة  إدارة  �مكن أن   إرشاداتى  تحتاج  ما  واضحة حول 

حیث   علیه من  الحصول  الخاص  الحصول على  یتوقعوا  التعلیم  مكتب  السلطة التخاذها  الدعم من  لدیهم  التي  (مقارنة والقرارات 
المعلمون   مهنیة   ودورات تدر�بیةإلى فرص تعلم    التعلیم الخاص�السیاسات أو اإلجراءات التي ینبغي علیهم االلتزام بها). �حتاج 

حصلوا  مصممة خصیًصا �إخالص لجمیع الطالب الذین  ة، وفهم دقیق ودعم تدر�بي لتطبیق برنامج التعلیم وعملیات التدخل الفعال
إلى    التعلیمبرامج    على �اإلضافة  االتجاهات.الفردي،  تحلیل  ومراجعة  التقدم  ومتا�عة  البیانات  لجمع  موحد  نهج  وستعمل   اتباع 

من خالل إنشاء نظام للمساءلة یتماشى مع سیاساتها و�جراءاتها    مدارس أرلینغتون العامة على إنشاء برنامًجا فعاًال للتعلیم الخاص 
 .  سجام واالتساق والتوافق والنتائجاالن قدر أكبر من�ووضع رؤ�ة لتطلعات �بیرة، 

 

 

  



 504 الفقرة 
 فرص التحسین  نقاط القوة  

الوعي. في  ز�ادة  التدر�س  هیئة  أعضاء  وأولیاء   �كون  المدرسة 
�عملیة   وعًیا  أكثر   مراجعةالمنذ    504  الفقرةاألمور �شكل عام 

  504خطط  ال   حیث �ستخدمون   2013  التي تم إجرائها في عام
 لطالب. تقد�م الدعم لل�شكل نشط 

واإلجراءات  السیاسات  أشار  دلیل  في  .  التدر�س  هیئة  أعضاء 
حیث یتم تحدیثه   504  للفقرةالمدرسة إلى فائدة الدلیل األصلي  

منتظم �عتقد  �شكل  لذلك،  ونتیجة  التدر�س  .  هیئة  أن  أعضاء 
 ضعت بوضوح. قد وُ  504 �الفقرةالسیاسات واإلجراءات المتعلقة 

أدلى �شكل عام،  داعمین.  ال و  ذوي المعرفة هیئة التدر�س    أعضاء
الذین  أعضاء هیئة التدر�س  أن  حقیقة    الوالدان بتعلیقاتهما حول

ومتعاطفین   أطفالهم  �احتیاجات  درا�ة  على  �انوا  معهم  �عملون 
 معهم. 

�بیرة  أشارت  .الوالد صوت   من  %90(  تبلغ  نسبة    الوالدین ) 
أنهم   شعروا  أنهم  إلى  قیمة  المشار�ین  وذوي  مهمین  أعضاء 

 . آرائهم تحظى �االحتراموأن  504 الفقرةلفر�ق  فی
اإللكترونیة. تطو�ر    الوثائق  اآلن  إلكترونًیا    504خطط  الیتم 

مم ��استمرار،  العامة  أرلینغتون  لمدارس  �سمح  تقار�ر  ا  إصدار 
الذین   الطالب  على عن  دوات األونوع    504خطط  ال   حصلوا 

 التي یتلقونها.  المساعدة

. أكثر من ثلثي الطالب متباینةال   التعرف على الطالب أسالیب  
تم حیث  البشرة البیضاء.    من ذوي  504خطط  لالُمعتمدین وفًقا ل

وتكون نسب تحدید ما �قرب من الثلث ضمن الموهو�ین أ�ًضا.  
 تحدید الموهو�ین أعلى في المرحلة الثانو�ة. 

تق  في  االتساق  الخدمات.  عدم  أدوات تحدید    طر�قةتختلف  د�م 
هناك تصور �أن یتم  فوتنفیذها من مدرسة إلى أخرى.    المساعدة

 االلتزام �السیاسات واإلجراءات �شكل غیر متسق.
ال توجد طر�قة متسقة لتتا�ع .  504خطة ال رصد مدى دقة تنفیذ 

نهج   أو  الدعم  وسائل  تنفیذ  أو  المعلومات   منتظمفعالیة  لتبادل 
 . الوالدینمع 

أعضاء هیئة التدر�س  هناك التباس بین    برامج التأمین الصحي.
التأمین  في   برامج  الطالب  یتلقى  أن  �جب  متى  حول  المدرسة 

خطة   و/أو  أدوات   504الصحي  على  �حصلون  والذین 
 الصحیة المدرجة. دةالمساع

الخطة  على  أن    .الحصول  الخطط  یبدو  على    504الحصول 
 . وأعضاء هیئة التدر�سختلف حسب المدرسة �

 الموجز واآلثار المترتبة   
العامة   من تقر�ر المجموعة االستشارات  504  الفقرة�عض الخطوات اإل�جابیة في تنفیذ توصیات   قدمت مدارس أرلینغتون العامة

العامة2013لعام   أرلینغتون  مدارس  أضافت  التحدید،  وجه  على  خالل   .  من  إلكتروني  متا�عة  واالنسجامنظام  دلیل  وو   التفاعل 
لدعم    504  الفقرة. هناك أ�ًضا وعي أكبر �كیفیة استخدام  أعضاء هیئة التدر�سالسیاسات واإلجراءات المعروف والمستخدم من قبل  

-2010في    %1.0من    ت نسبتهحیث أزداد  504  الدعم الخاص �الفقرةبة المئو�ة للطالب الذین یتلقون  الطالب، مع ز�ادة النس
 . 2018-2017في  %2.5إلى  2011

  504للفقرة  ومع ذلك، توجد فرص إضافیة للنمو. أشار التقر�ر السابق إلى أن المشار�ین �عتقدوا أن االعتبار واالستخدام المناسبین  
من أن هذا الظرف    مخاوف�ان هناك أ�ًضا  �قدم الوالدان تقییمات خارجیة.  ألهلیة في أغلب األحیان عندما  ا  محدودان، مع مراعاة

یتضمن في �ثیر من األحیان طالً�ا یتمتعون �أداء عاٍل نسبًیا وأنه ال توجد دعوة مماثلة للطالب ذوي األداء المنخفض مع الوالدین  
 األقل مشار�ة.

ن طورت مدارس أرلینغتون العامة العامة أنه في حیاالستشارات  وجدت المجموعة  ،  2019وأثناء المراجعة التي تم إجرائها في عام  
�آلیة دعم مناسبة، ال یزال من الشائع   504خطة  ال �شكل متكرر في استخدام    أعضاء هیئة التدر�سعملیات أهلیة أكثر قوة و�فكر  

�سعى   إجرا  الوالدانأن  التقییم  إلى  عملیة  لبدء  خارجیة  تقییمات  هناك    وخصوُصا ،  504  للخطةء  تزال  ال  الثانو�ة.  المرحلة  في 
والتواصل مع    504خطط  ال إمكانیة الوصول إلى    التي تسهل  وتقد�مها،  أدوات المساعدةالمدارس حول �یفیة تحدید    فيتناقضات  

) بین واالزدواجیة( للتناقضاتأن �كون هناك فحص أكثر تعمًقا لهم. �جب أدوات المساعدة المقدمة ألطفافیما یتعلق �فعالیة  الوالدین



الشدیدة و�رشادات واضحة ومحددة حول �یفیة تحسین التعامل مع االحتیاجات الطبیة، نظًرا للمخاوف    504  وخططخطط الصحة  
 . حول �یفیة التعامل مع أدوات المساعدة

العامة أرلینغتون  لـمدارس  أسا  �مكن  على  مع  البناء  �عدة طرق.  الراسخ  البیضاءالطالب    تفوق سها  البشرة  ذوي  خطط ال  في  من 
المدرسة  504 مستوى  على  للطالب،  السكانیة  البیانات  وتحلیل  األهلیة  ممارسات  مراجعة  إلى  العامة  أرلینغتون  مدارس  تحتاج   ،

عملیة  وجودة في أنماط تحدید الهو�ة. تعد  واالتجاهات الم  504لـخطط  للحصول على التحدید الطالب المؤهلین    والمرحلة الدراسیة
من المكونات األساسیة لضمان حصول الطالب على   الوالدینمع    المنتظمةومشار�ة التحدیثات    504خطة  ال تنفیذ    رصد مدى دقة

 للفقرة وعالوة على ذلك، نظًرا لعدم وجود تمو�ل مخصص  على النجاح.    لتققد�م الدعم الذي �ساعدهمالمعلومات المناسبة والمتسقة  
فمن  504 لها.  الضروري  ،  المخصصة  الموارد  وتخصیص  فعالیتها  لتقییم  دوري  �شكل  الخطط  مدارس  حیث  مراجعة  تحتاج 

إلى   أ�ًضا  العامة  واسعة من    توفیرأرلینغتون  إلزامیة لمجموعة  مهنیة  تعلیمیة  التدر�سفرص  هیئة  المدارس.  أعضاء  وتتناول    في 
 504من خالل خطة  ألدوات المساعدةهذه، جزئًیا، فهم ما هو التنفیذ الفعال 

  



 وعملیاتها    المنطقة التعلیمیة تنظیم  
 فرص التحسین   نقاط القوة  

من �ل مدرسة أن  �طلبیوًما.   90لمدة    العمل التقدمي خطة  
المواءمة بین األهداف   توضحیوًما  90 لمدة �كون لدیها خطة

حیث مدارس أرلینغتون العامة. لالمدرسیة والخطة االستراتیجیة 
التقدم  نسبة ترصد األهداف �ما معظم الخطط المدرسیة تحدد 

الفرعیة والمبادرات ذات الصلة   المحرز من قبل الفرق األكاد�مي 
  أو العائلة. ومشار�ة الوالدین �الرفاهیة االجتماعیة والعاطفیة

  جمیع ال تحتويیوًما.   90لمدة  خطة العمل التقدمي  داف  أه 
  الفرعیة الفرق  فئاتجمیع محددة لأهداف على خطط المدارس 

عالیة لجمیع الطالب التوقعات تضمین ال أو بنود عمل لضمان 
 إلى جانب الدعم المناسب. 

  یتولى قسم التدر�س والتعلم اإلشرافعملیة دعم الطالب. 
 والتوجیه لعملیة دعم الطالب المعاد تصمیمها. والتنسیق 

ك ال یبدو أن هنا البنیة التنظیمیة لمكتب التعلیم الخاص.  
على التنظیم �أكثر   اتر�یزً تصمیًما تنظیمًیا متعمًدا أو هناك 

 . العائالتالطرق فعالیة لدعم المدارس و 
  منصًبا مدارس أرلینغتون العامة  استحدثتمنسق دعم الطالب. 

مصمًما لتمكین عملیة دعم أكثر تنسیقا للطالب وأولئك  جدیًدا
  .تدخلالالذین �حتاجون إلى 

فیما بین   للتواصلتتوفر فرص إضافیة التعاون بین اإلدارات.  
اإلدارات وتبادل المعلومات، حیث أفادت التقار�ر �أن التعاون  

  بین المكاتب قد انخفض.
مدارس   تمتلكحافظة المكاتب التا�عة لقسم التدر�س والتعلم. 

نظام  عمل تعمل على تنسیقأرلینغتون العامة إدارة موحدة 
التعلیم الخاص وخدمات دعم و  الدعم المتدرج في أرلینغتون 

الطالب والسماح �التر�یز على األكاد�میین وتنسیق الدعم المقدم 
 لجمیع الطالب. 

ل التخطیط لیست مصممة لدعم  عوامعوامل التخطیط. 
 الممارسات الشاملة. 

مدارس أرلینغتون العامة من نمو   استفادت الشؤون المالیة. 
كالیف مع مقاطعة أرلینغتون.  تقاسم التونموذج  االقتصاد المحلي

في مجموعات البحث الطالبیة �شكل المشار�ون في  أشار
 �موارد جیدة. تتمتع مدارس أرلینغتون العامة متكرر إلى أن 

االستخدام غیر الُمتسق لُنظم  التكنولوجیا والوصول إلى البیانات.  
المعلومات لتوثیق الدعم للطالب والتدخالت على وجه التحدید،  

، وخطط فر�ق مساعدة التدخل. وقد أدى ذلك  504 الفقرةوخطط 
إلى عدم القدرة على إصدار تقار�ر دقیقة لدفع عملیة صنع 

 القرار.  
كثیًرا ما أشاد المشار�ون في  ن.  یئة التدر�س المتفانو أعضاء ه 

�مستوى تفاني معلمي مدارس مجموعات البحث الطالبیة 
   والدعم المتاح للطالب.وأعضاء هیئة التدر�س أرلینغتون العامة 

 

 موجز �اآلثار المترتبة  
على مدى السنوات الخمس الماضیة، شهدت مدارس أرلینغتون العامة العدید من التغییرات التنظیمیة التي تؤثر على الطالب ذوي 

في   �بیًرا  نمًوا  التغییرات  هذه  تضمنت  تدخل.  إلى  �حتاجون  الذین  والطالب  التحدید  وجه  على  الطالب  عملیة  اإلعاقة  تسجیل 
بین  4.8( (2019-2018إلى    %2016-2017  اإلعاقة  ذوي  الطالب  عدد  ز�ادة  ذلك  في  �ما  ذاتها)  9.6)  الفترة  خالل   %
والتغییرات في المناصب القیاد�ة الرئیسیة. �اإلضافة إلى ذلك،  4 وتعز�ز مكتب التعلیم الخاص تحت إشراف قسم التدر�س والتعلم 

ومهام دعم التعلیم الخاص على مستوى المدرسة في وفر�ق مساعدة التدخل    504  الفقرةستنفذ مدارس أرلینغتون العامة عملیة دمج  
 الحالیین.  أعضاء هیئة التدر�سدور منسق دعم الطالب �استخدام 
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لتحقیق أهداف المكتب. یبدو أن الهیكل  أعضاء هیئة التدر�س  مكتب التعلیم الخاص عدد صغیر من    توظفإطار الهیكل الحالي،  
العم األول  المقام  في  یدعم  للمكتب  نطاق  التنظیمي  على  واالمتثال  واإلجراءات  التعلیمیةلیات  البرنامجیة    المنطفة  المبادرات  مع 

والدعم التعلیمي للتعلیم المتباین الذي �جري الشروع فیه وتنفیذه على مستوى المدرسة. نظًرا لنموذج اإلدارة القائم على الموقع في  
أرلینغتون   الخاص غیر  العامة فإن  مدارس  التعلیم  یتم الیً ح   مجهزمكتب  للمدارس.  الممارسات  أو أفضل  التعلیمي  الدعم  لتقد�م  ا 

�ما ال قیادة المبادرات التعلیمیة �شكل أساسي من خالل قسم التدر�س والتعلم ومع ذلك، ال توجد حاجة للمدارس لتنفیذ المبادرات  
أي أ  توجد  �شكل  ُیر�ز  الشامل  الطالب  دعم  منسق  دور  أن  یبدو  الفعالیة.  لتقییم  العملیة طر�قة  في  االتساق  بناء  على    ساسي 

للمعلمین �شأن التعلیم المتباین والتدر�س المشترك أو غیرها من  توفبر دعم متماسك ومعتمد  محدود على  التر�یز  الواإلجراءات مع  
 المبادرات التعلیمیة لدعم الطالب.

معاناة المدرسیة  وأثناء  السنین  الدوائر  مر  على  المیزانیات  انخفاض  من  نمو    ،األخرى  من  العامة  أرلینغتون  مدارس  استفادت 
االقتصاد المحلي ونموذج تقاسم التكالیف مع مقاطعة أرلینغتون. على الرغم من أن مدارس أرلینغتون العامة قد شهدت ز�ادات في  

مدارس أرلینغتون العامة �موارد جیدة �شكل عام مع نسب المعلمین إلى الطالب   �ما تتمتعالنفقات �سبب ز�ادة تسجیل الطالب  
أقل من   مناطق  للطالب ذوي اإلعاقة)  الدعم  �قدمون  الذین  التعلیمیة(للمعلمین  المتاحة)   المناطق  البیانات  إلى  (استناًدا  المقارنة 

المثالیة  9.2:1( النسبة  على  إجماع  یوجد  ال  المحلي،  الصعید  على  والمعلم  ب).  الطالب  �صفة  ین  اإلعاقة  ذوي  الطالب  لدعم 
التعلیمیة والدعم  و�رجع ذلك في المقام األول إلى ضرورة اتخاذ قرارات التوظیف بناًء على األولو�ات والممارسات البرامجیة  ،أساسیة

ومجاني.   مناسب  عام  بتعلیم  الطالب  لتزو�د  على  �ما  المطلوب  فرجینیا  وال�ة  التتحافظ  الحاالت  متطلبات  �عدد  الخاصة  وظیف 
مدارس أرلینغتون العامة الخاصة �عوامل التخطیط الحالیة  5. یبدو أن  لفئات اإلعاقة والوقت الذي یتلقى فیه الطالب تعلیًما خاًصا 

 .  متطلبات التوظیف في وال�ة فرجینیا تتماشى مع 
 % 80من الطالب ذوي اإلعاقة    %80�قضي ما ال �قل عن  لتحقیق الهدف االستراتیجي لمدارس أرلینغتون العامة المتمثل في أن  

في   المدرسي  یومهم  من  أكثر  العامبیئة  6أو  العائد  التعلیم  وذات  والفعالة  المشترك  التدر�س  أسالیب  إلى  حاجة  هناك  وستكون   ،
وجدولته (تحدید مواعیده).    المرتفع. ولتنفیذ هذه األسالیب على مستوى المقاطعة، ینبغي أن �كون هناك نموذج فعال لتوز�ع المعلم

ال تأخذ عوامل التخطیط الخاصة �مدارس أرلینغتون العامة في الحسبان األسالیب الشاملة. ولم تحدد مدارس أرلینغتون العامة، أو 
  تعطي األولو�ة، أو تطلب استراتیجیات تدر�س مشتر�ة ذات عائد مرتفع في مختلف المدارس. وسیلزم وضع رؤ�ة وخطة للتنفیذ من 

 أجل إثراء عوامل التخطیط.  
العام الدراسي القادم، سیكون لمدارس أرلینغتون العامة مشرف جدید أو مؤقت، ومساعد مشرف جدید للتدر�س والتعلم،    وعلى مدار

الخاص.   للتعلیم  اتجاه حیث  ومدیر  إلنشاء  فرصة  العامة  أرلینغتون  لمدارس  الرئیسیة  القیاد�ة  المناصب  في  التغییرات  هذه    توفر 
 استراتیجي لمكتب التعلیم الخاص وتحسین هیكله التنظیمي لدعم المبادرات االستراتیجیة. 
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 مشار�ة الوالدین والعائلة 
 فرص التحسین  نقاط القوة 

الوالدین. في    مشار�ة  الخاص  للتعلیم  االستشار�ة  اللجنة 
والمعلمین   اآل�اء  ورا�طة  الخاصأرلینغتون  وفرق    للتعلیم 

هم أرلینغتون  في  �اإلدماج  المعنیة  نشیطون شر�اء    العمل 
الخاص  مبادرات  في   لتعلیم  العامة  أرلینغتون  مدارس 

 . عن الطالب وعائالتهم درع دفاع قوي�مثا�ة  و�كونون 

تقدم مدارس  .ین لغتهم األولى لیست اإلنجلیز�ة الوصول للعائالت الذ 
لكن   والشفو�ة،  التحر�ر�ة  الترجمة  خدمات  العامة  تشعر أرلینغتون 

 العائالت أنها ال تملك المعلومات أو الخدمات الالزمة.

موارد  ومعلومات   الموارد  مر�ز  یوفر  معلومات   الوالدین. 
لطالب ذوي اإلعاقة �ما في ذلك    لوالديمفیدة وورش عمل  

في مجال التعلیم    العائلةدلیل شامل، ودلیل موارد ومعلومات  
لدى  وتكون  الخاص.   الوعي  التعلیم    الوالدیننسبة  ببرامج 

 ). %91.3الفردي عالیة (

والخدمات.   الطالب التوقعات  أمور  أولیاء  من  �بیرة  نسبة  هناك 
لدیهم برامج تعلیمیة فرد�ة ال �عرف أ�ًا  الذین  أن  من ون وال �عتقدون 

 .فقط لدیهم توقعات عالیة ألطفالهم منهمأو أن �عض  المعلمین
 

الخاص  التعلیم  �شأن  الوالدین  مع  التواصل  �عمل    .برنامج 
والدعم على مستوى على   الداخلیة  �المعرفة  العائالت  تزو�د 

 المدرسة من األشخاص الذین اجتازوا نظام التعلیم الخاص. 

عن أن االتصاالت عن وجود أعطال    الوالدانأبلغ  .  التواصل وسائل  
والمنطقة  والمنزل  المدرسة  بین  التواصل  وسائل  في  أعطال  وجود 

حول برنامج التعلیم التعلیمیة على جمیع مستو�ات التعلیم حول تنفیذ  
 الطالب. التي �حرزها تقدم نسبة الو  والمراحل االنتقالیةالفردي 

 
الذین    یوضح العدید من الوالدیندورات تدر�بیة ومعلوماتیة.  

التدر�بال  حضروا بـمدارس   یةوالمعلومات  یةدورات  الخاصة 
) لهم  مفیدة  �انت  أنها  إلى  العامة   %83.3نسبة  أرلینغتون 

الذین   الطالب  أمور  أولیاء  علىمن    504خطط  ال  حصلوا 
الذین    %94.9نسبة  و  الطالب  األمور  أولیاء    حصلوا من 

 برامج التعلیم الفردي).  على

خدمات    الوالدان�فید    .المساواة  الخاصأن   متوفرة لیست    التعلیم 
وعائالتهم.   الطالب  لجمیع  بوجود  �ما  �استمرار  بین   فوارق أفادوا 

التي   علىالعائالت  االختبار)   حصلت  (مثل  الخارجیة  الموارد 
یتلقى  بینما  علیها  والحصول  أطفالها  خدمات  عن  الدفاع  و�مكنها 

دعًما   العامة أرلینغتون  مدارساآلخرون الذین �عتمدون على أنظمة  
 أقل. 

التوعیة.   فيیواصل  ز�ادة  التدر�س  هیئة  مدارس   أعضاء 
لمشار�ة  جدیدة  طرق  عن  البحث  العامة  أرلینغتون 

مع  المعل طالبومات  العامة   عائالت  أرلینغتون  مدارس 
التعلیم   برامج  عملیة  في  تیلینوفیال  المثال،  سبیل  (على 

 الفردي).  

التغییر.   حدوثیرى  وتیرة  تقد�م   الوالدان  في  محدوًدا  تغییًرا 
سعوا  ولقد  متعددة.  سنوات  مدى  على  مخاوفهم  الخدمات/معالجة 

التي   للتعلیم الخاص  قةللحصول على تحدیثات �شأن المراجعة السا�
في   إجرائها  اللجوء    2013عام  تم  إلى  القانون وسعوا  محراب   ى 

 كوسیلة لالستفادة من التغییرات الملموسة.
�شكل عام    الوالدینتقر�ر  أفاد  لطالب.  لتقد�م الدعم لخطط  
في  أنهم   شر�اء  على  �عتبرون  طرأت  التي  التطو�ر  عملیة 

الفردي   التعلیم  خطط  )  % 87.5(برامج    504الفقرة  وتنفیذ 
)81.2.(%  

 

 موجز �اآلثار المترتبة  
العامة  مراجعة  المنذ   االستشارات  مجموعة  أجرتها  عام  التي  تطور  ،  2013في  أرلینغتون    التوعیةاستمر  مدارس  من  واالتصال 

  للوالدین األطفال ذوي اإلعاقة. تضمنت التوصیات الواردة في التقر�ر السابق توفیر المز�د من المواد المالئمة    عائالتالعامة لدعم  
الدعوة من خالل اجتماعات "محاكاة برامج    في مجال  مهاراتالو   الوالدین �استخدام طرق مبتكرة لبناء ثقة  وذلك  في مواقع المدرسة،  



حات واألسئلة المتداولة في نموذج الوثائق المصطلو �حدد عملیة برامج التعلیم الفردي    ین الذيالوالدالتعلیم الفردي" وتطو�ر دلیل  
 تم تنفیذ العدید من هذه التوصیات.وقد . فر�ق مساعدة التدخلو  504  للفقرةوالفیدیو مع أدلة مماثلة 

العامة    تستمر لمدارس أرلینغتون  الخاصو المنظمات األم  للتعلیم  في أرلینغتون ورا�طة اآل�اء والمعلمین    اللجنة االستشار�ة للتعلیم 
العمل �شر�اء  في    الخاص موارد  مواصلة  جنب مع مر�ز  إلى  جنًبا  العامة.  أرلینغتون  مدارس  التواصل مع مع  برنامج  الوالدین 

س أرلینغتون العامة.  یزودون العائالت �المعلومات والموارد والمنافذ لمشار�ة صوتهم في مدار الوالدین �شأن التعلیم الخاص، حیث  
  والدي من المرجح أن �عرف  فبهذه الفرص متفاوت.    الوالدین  ُینظر إلى الدورات التدر�بیة والمعلوماتیة على أنها مفیدة ولكن وعي  

الطالب ذوي    لوالديمدارس أرلینغتون العامة المصممة  التي تقیمها    الفعالیاتعن    التعلیم الفرديبرامج    حصلوا علىاألطفال الذین  
 اإلعاقة و�حضرونها. 

أنهم شر�اء في تطو�ر وتنفیذ خطط الطالب التعلیم الفردي  و�رامج    504خطة  ال  حصلوا علىالطالب الذین    والديتدرك غالبیة  
  الوالدین ولكن ال تزال هناك نسبة �بیرة من    أطفالهم،  التي �حرزها   تقدمنسبة العن المعلومات التي یتلقونها حول    برضاهمو�قرون  

الذین ال �شعرون �أنهم على درا�ة أو أن لدیهم إمكانیة الوصول إلى عملیات وخدمات مدارس أرلینغتون العامة. تدرك نسبة �بیرة  
 وا �فعلون ذلك. أطفالهم لیس لدیهم توقعات �بیرة لهم، أو أنهم ال �عرفون ما إذا �ان�  ن الخاصینمعلمیالأن   الوالدینمن 

المجاالت  جمیع  في  للنمو  فرًصا  هناك  ولكن  العامة،  أرلینغتون  �مدارس  الخاصة  التوعیة  جهود  في  �التحسن  األمور  أولیاء  �قر 
متعددة.   و�لغات  متعددة  قنوات  �استخدام  العائالت  لجمیع  منهجي  �شكل  المعلومات  إتاحة  أرلینغتون  و لضمان  مدارس  ترغب  قد 

یتلقون المعلومات المناسبة و�شعرون أن لدیهم    الوالدینص جهود التوعیة على مستوى المدرسة للتأكد من أن  العامة أ�ًضا في فح 
 إمكانیة الوصول إلى الموارد والخدمات.

 تجر�ة الطالب المدرسیة 
 فرص التحسین  نقاط القوة 

، مجموعات البحث الطالبیة. في  ومسؤولي الحالة دعم المعلمین 
الثانو�ة    ذ�ر المدارس  الحالة  طالب  الذین  مسؤولي  والمعلمین 

 یدعمونهم أكاد�مًیا واجتماعًیا عند الحاجة. 
الثانو�ة المرحلة  �عد  ما  الطالب  خطط  غالبیة  تحدث   .

%)  87الذین تبلغ نسبتهم (المشار�ین في برنامج التعلیم الفردي  
المدرسة  من  التخرج  �عد  �ه  القیام  یر�دون  عما  ما    إلى شخص 

 الثانو�ة. 
والثقافي المدرسي  حوالي  المناخ  �فید  الطالب   70%.  من 

من الطالب الذین    %80المشار�ین في برنامج التعلیم الفردي و
الطالب   504  حصلوا على خطط أن  الثانو�ة  المرحلة  �عد  لما 

واالحترام   والتقدیر  �الترحیب  و�شعرون  �عدل  �عاملونهم  اآلخر�ن 
 قت. في المدرسة معظم أو طوال الو 

التعلیم  االستقاللیة.   برنامج  في  المشار�ین  الطالب  غالبیة  �فید 
) والذین  %73الفردي  خطط  )  على  �عد   504حصلوا  لما 

) الثانو�ة  التي  %73المرحلة  المهارات  �كتسبون  أنهم   (
 ستساعدهم على االستقالل قدر اإلمكان �عد المدرسة الثانو�ة. 

 

والثقافي المدرسي  الطالب المناخ  غالبیة  أن  حین  في   .
على   قادرون  �أنهم  أفادوا  الفردي  التعلیم  برنامج  في  المشار�ین 
�عاملونهم  اآلخر�ن  وأن  المدرسة  �عد  ما  أنشطة  في  المشار�ة 

حوالي  �عدل   ذ�ر  المدرسة،  في  �الترحیب  أن    %30و�شعرون 
 هذه لیست تجر�تهم.

 .504عملیة الخطة  مشار�ة الطالب في برنامج التعلیم الفردي و 
الفردي   التعلیم  برنامج  اجتماعات  في  الطالب  مشار�ة  ُتعد 

)44) �األهداف  والوعي  المساعدة%)  %59)  %)  56(  وأدوات 
%) محدودة. �ما أن 47(  والتقدم المحرز نحو تحقیق األهداف

) والذین لدیهم 44(  504  الفقرة مشار�ة الطالب في اجتماعات  
 %) محدودة أ�ًضا.  59وعي �محتوى خططهم (

أكثر من ثلث الطالب المشار�ین في برنامج  أفاد توقعات عالیة. 
ه لیس لدى �عض من معلمیهم أو أي  %) أن35التعلیم الفردي (

�شأن عالیة  تاوقعات  أي  آخر  ال  شخص  �عرفون  ال  وأنهم  هم 
  �عرفون عنهم شيء.

والدعم.   أو  الفهم  �الفهم  �شعرون  ال  الطالب  من  �بیرة  نسبة 
% من الطالب المشار�ین في  37  عدد تصل نسبته  الدعم: �فید

الفردي أن �عض من معلمیهم أو أي   ال �فهمهم  برنامج التعلیم 



المعلمین   الدعم  من هؤالء  لهم  �قدمون  أنهموال    ال �عرفون   �ما 
 هأن�% من الطالب  44  عدد تصل نسبته  . �ما �فیدعنهم شيء

إلیهم   من هؤالء المعلمین  أيمن معلمیهم أو    ال یتحدث �عض
�فید ُ�حرزوه.  الذي  التقدم  نسبته    عن  تصل  من  34عدد   %

�أنه أن   504لما �عد المرحلة الثانو�ة  خططالطالب الذي لدیهم 
وال  أو  ال �فهمهم �عض من معلمیهم أو أي من هؤالء المعلمین  
شيء عنهم  �عرفون  ال  أنهم  �ما  الدعم  لهم  ففي  .  �قدمون 

من   العدید  أن  الطالب  ذ�ر  الطالبیة،  البحث  مجموعات 
المعلمین لیس لدیهم وعي �الدفاع عن النفس وال �قدمون أي أداة 

 وات المساعدة. من أد
 الموجز واآلثار المترتبة

یوفر سؤال طالب المدارس اإلعداد�ة والثانو�ة عن تجر�تهم في مدارس أرلینغتون العامة مجموعة من األفكار حول الدعوة الذاتیة 
�أنهم مرحب بهم في المدرسة، للطالب، والممارسات المدرسیة، البیئة المدرسیة والثقافة. أوًال، أشار معظم الطالب إلى أنهم �شعرون 

وأنهم قادرون على المشار�ة في أنشطة ما �عد المدرسة، و�عاملهم أقرانهم �شكل عادل. �ما ذ�ر األغلبیة أنهم �طورون المهارات 
المرحلة   �عد  ما  خطط  التدر�س عن  هیئة  أعضاء  مع  وتحدثوا  الثانو�ة  المدرسة  �عد  أنفسهم  على  االعتماد  على  ستساعدهم  التي 

الخاصة بهم، و�شعروا �الراحة لطرح األسئلة   504لثانو�ة. شارك العدید منهم في اجتماعات لوضع برامج التعلیم الفردي أو خطط  ا
خالل تلك االجتماعات و�شعروا أن آراءهم یتم أخذها في االعتبار وهم على علم �التسهیالت إلیها و�دافعون عن أنفسهم حسب 

 ون مسئولو الحاالت المستجیبین، و�الحظ األغلبیة أن المعلمون �فهمونهم و�دعمونهم.الحاجة إلعالم المعلمین. یبلغ
ومع ذلك، هناك نسبة �بیرة من الطالب الذین تحدثوا عن تجر�ة مختلفة. ذ�ر هؤالء الطالب أنهم ال �شعرون �أنهم مرحب بهم في 

، ولم �جروا محادثات مع أعضاء هیئة التدر�س حول 504المدرسة، ولم �شار�وا في تطو�ر خطة برامج التعلیم الفردي أو خطة  
خطتهم، �ما في ذلك التسهیالت الخاصة بهم، أو التقدم المحرز نحو تحقیق أهدافهم. هؤالء الطالب أ�ًضا ال �شعرون أن معلمیهم 

 �فهموهم أو یدعموهم. 
قوا في المدرسة. توفر هذه النتائج لمدارس أرلینغتون  كما ُذكر أعاله، �حتاج الطالب إلى أن یتم توفیر بیئة آمنة وداعمة لهم لیتفو 

العامة الفرص إلعادة النظر في الثقافة والبیئة المدرسیة لكل مدرسة لضمان شعور �افة الطالب �أنهم مرحب بهم وان �شعر �افة 
من   مدرسة  �ل  داخل  التدر�س  هیئة  أعضاء  یتحقق  أن  �جب  �االهتمام.  وتحظى  مسموعة  أراءهم  أن  المعاییر الطالب  تطبیق 

والممارسات الثقافیة لتعز�ز الوعي �األسالیب التي یتبعها أعضاء هیئة التدر�س والطالب لخلق فرص أكاد�میة واجتماعیة موجودة 
أو قر�بة للطالب ذوي اإلعاقة والبحث عن استراتیجیات لتخفیف األثر السلبي الذي قد ینتج من هذه التجارب المتباینة في المدرسة.  

ج هذه المحادثات �الضرورة التوصیات الواردة في أماكن أخرى من هذا التقر�ر فیما یتعلق �فحص ممارسات التعلیم الخاص ستدم
 و�یانات المدرسة لالسترشاد بها في الخطوات المقبلة. 

 المبادئ التوجیهیة  -3
نظام أرلینجتون المتدرج للدعم واإلحالة  قدمت مجموعة االستشارات العامة توصیات محددة في خمسة مجاالت واردة في التقر�ر:  

 وعملیات المنطقة التعلیمیة والتنظیم.   504واألهلیة والتعلیم الخاص والمادة 
 تم إدراج توصیات مشار�ة الوالد والطالب تحت �ل مادة من هذه المواد. 

تطو�ر الرؤ�ة مع   –مطلوب استكماله  تم تصنیف �ل مجموعة من التوصیات �شكل أوسع حسب نوع المبادرة أو المبدأ التوجیهي ال
المساءلة وتوفیر فرص التعلم المهني   قادة المنطقة التعلیمیة والمدرسة، وتوحید األنشطة وتنفیذها و�نشاء البیانات والرصد وتدابیر 

 و�شراك الوالدین والطالب.



 الرؤ�ة والقیادة  
ال التعلیمیة  المنطقة  قیادة  التغییر إعداد رؤ�ة ومشار�ة  المصنفة یتطلب  التوصیات  تنفیذ  قدًما، عند  بها  للمضي  والمدرسة  تعلیمیة 

 التوقعات التالیة في �ل منها: مدارس أرلینغتون العامة و�نبغي أن تدرج تحت عنوان "الرؤ�ة والقیادة"، 
سیساعد بناء وتعز�ز ودعم الثقافة على نطاق المنطقة التعلیمیة في غرس قیمة التفاؤل األكاد�مي وعقلیة النمو    التفاؤل األكاد�مي.

إنجاز �ل طالب   المبنى في تحمل مسؤولیة  البالغین في  الطالب �حیث �شترك جمیع  جمیع  افترض أن  فیهم ذوي اإلعاقة.  �ما 
 ى مستو�ات الصرامة. یتمتعون �الكفاءة والقدرة و�جب أن یتعرضوا ألعل

خلق توقع فیما یتعلق �التعلیم الذي یتصل بوضوح �المدرسة، والمجتمع �شكل أوسع و�عد ضمان   التر�یز التعلیمي غیر المنقوص.
إحراز الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة تقدما �بیرا الي أقصى حد ممكن في منهج التعلیم العام هو أحد مجاالت التر�یز الرئیسیة  

ا والتعلیملقسم  والتسهیالت   ،لتدر�س  والتمییز  عالیة  �جودة  التدخالت  تقد�م  وتجر�ة  المعاییر،  مع  متوافقة  تعلیمات صارمة  وتلقي 
 والتعدیالت والتعلیم المصمم خصیًصا في �ل فصل دراسي.  

 المعاییر والتنفیذ 
المعاییر   تطو�ر  یتم  لم  إذا  المدارس  بین  متسقة  غیر  المبادرات  �افة  تنفیذ  �جب  سیظل  التوقعات.  من  أساسیة  مجموعة  ووضع 

 تضمین االرشادات التالیة لكل مجموعة من التوصیات المتعلقة �المعاییر والتنفیذ. 
وضع خطة عمل مفصلة وشفافة لالسترشاد بها في تنفیذ التوصیات الواردة في هذا التقر�ر واستكمال  استراتیجیة تنفیذ خطة العمل. 

 لعامة.تحدیثات التقدم الروتینیة وا 
المنطقة التعلیمیة وموظفو التوقعات المكتو�ة.   وضع توقعات مكتو�ة ودمج جمیع معلومات المحتوى والتوقعات التي تحتاج إلیها 

 المدرسة من أجل تنفیذ إطار دعم الطالب. النظر في إدراج ما یلي مع تطور إطار دعم الطالب.
 إمكانیة الوصول 

 الُمَنقَّح عن طر�ق نشر الوثیقة على موقع الو�ب الخاص �مدارس أرلینغتون العامة.إتاحة إمكانیة الوصول للدلیل  •
 إتاحة الروا�ط �المصادر المتاحة على اإلنترنت.  •
 تدر�ب أعضاء هیئة التدر�س على الدلیل.  •
 تحدیثه �انتظام �المعلومات والمصادر الحالیة.  •

والممارسات لكل منطقة المتعلقة بتنفیذ هذه التوصیات، على سبیل المثال، معاییر العثور    واإلجراءات. یتضمن المعاییر  المحتوى
على الطفل؛ رصد التقدم المحرز: إحالة الطالب إلجراء تقییم التعلیم الخاص؛ �شمل تعلیم األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة؛ 

لطالب في مرحلة الدراسة الذین تمت إحالتهم ولم یتم تقییمهم أو  دعم االحتیاجات المستمرة لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وا
الفردي  التعلیم  برنامج  �احتیاجات  یتعلق  فیما  المعلمین  مع  التواصل  لتسهیل  واألدوات  التوقعات  الخدمات:  لتلقي  المؤهلین  غیر 

العام في اجتماعات   معلمي التعلیم  الدراسیة؛ مشار�ة  للطالب في �ل من فصولهم  الفردي؛ دور موظفي  المحددة  التعلیم  برنامج 
 التعلیم العام/ الخاص في ظروف مختلفة، وما إلى ذلك. 

التعاون مع موظفي ومدیري ر�اض األطفال والمجموعات المدرسیة األخرى وممثلي اللجنة االستشار�ة  التعاون مع الجهات المعنیة.  
ة الخاصة للنظر في المعلومات وروا�ط المصادر التي قد تكون مفیدة  اآل�اء والمعلمین للتر�یرا�طة  للتعلیم الخاص في أرلینغتون و 

 لكل مجموعة ذات الصلة لیتم إدراجها في الدلیل. 
�التنسیق مع الوالد المحلي والمجموعات المناصرة والتخطیط للتدر�ب وجًها لوجه والنماذج على االنترنت لتزو�د الوالدین والعائالت.  

واردة في الدلیل. إن �ان ذلك ممكًنا، نشر وثیقة ُمعدَّلة مناسبة للوالدین واستكمال ذلك مع �تیبات من  الوالدین �فهم للمعلومات ال
صفحة واحدة إلمكانیة الوصول إلى هذه المعلومات. ضمان إمكانیة حصول الوالدین ذوي االحتیاجات اللغو�ة المتنوعة والقدرات 

 الحسیة المحدودة على التدر�ب. 
 والمسائلة  البیانات والرصد  



على هذه التوصیات واإلجراءات التي �جب على مدارس أرلینغتون العامة   تنطبق  -"ما یتم قیاسه، یتم تحقیقه"  -المرحلة المشتر�ة  
 مدارس أرلینغتون العامةتنفیذها. من خالل وضع مقاییس للمساءلة والمحاسبة و�نشاء أنظمة بیانات لرصد التقدم المحرز، تواصل  

 تحسین خدماتها للطالب ذوي اإلعاقة وأولئك الذین �حتاجون إلى التدخل. 
البیا  التقار�ر.جمع  و�عداد  وتحلیلها  وفر�ق   نات  المشرف  لتمكین  وتحلیلها  البیانات  جمع  وأنظمة  الرئیسیة  األداء  مؤشرات  تطو�ر 

القیادة العلیا وفرق القیادة على مستوى المدرسة وموظفي اإلدارة من مراقبة تنفیذ التوصیات الواردة في هذا التقر�ر. قم �مراجعة نظم 
حالیً  المستخدمة  ذات  التقییم  المستندات  من  شاملة  مجموعة  على  للحصول  وتعز�زها  الصف،  األا  مستو�ات  على  بناًء  همیة 

 والد�موغرافیات الطالبیة، وأنواع المدارس. 
. تعز�ز التوقعات �أن مدیري المدرسة المسئولین عن اإلشراف على نظام أرلینغتون المتدرج للدعم والتعلیم الخاص  الرصد والمسائلة 

في مبانیهم وقیادة المكتب المر�زي تحاسب مدیري المدرسة دیر�ن. إنشاء عوامل المساءلة والمحاسبة المتعلقة �أدوار    504والمادة  
مسؤولیات موظفي المكتب المر�زي، �اإلضافة إلى توقعات أعضاء هیئة التدر�س اآلخر�ن في المدرسة. تقییم مدى فعالیة ودقة   /

 ا التقر�ر، وتضمین ما یلي في التقییم: ونتائج تنفیذ التوصیات الواردة في هذ
مراقبة البیانات. �استخدام مؤشرات األداء الرئیسیة، اجعل قسم التدر�س والتعلم �جري محادثات حول البیانات المنتظمة مع القیادات  

 اإلدار�ة والمعلمین �المدارس لمناقشة النتائج وأوجه الخلل وأنشطة المتا�عة والنتائج. 
اإلرشادات. تقییم أدوات اإلرشاد الحالیة المستخدمة لمراقبة عملیة التدر�س واألنشطة في فصول التعلیم العام والتعلیم  دقة التقییمات و 

الفنیة  المساعدة  تقد�م  بدء  اإلعاقة.  ذوي  الطالب  مدارس  في  التدر�س  عملیة  اتساق  ومدى  الطالب  تعلیم  �یفیة  لمعرفة  الخاص 
 لتحسین الممارسات. والتطو�ر المهني والتدر�ب والتوجیه

االتصال والمالحظات في الوقت المناسب. تصمیم حلقة المالحظات على جمیع المستو�ات لالسترشاد بها في العمل المستقبلي.  
المحلیة   المدارس  التي تخرج عن سیطرة  الحواجز  القیادة �شأن  لفرق  المناسب  الوقت  المالحظات في  لتقد�م  العملیة  هذه  استخدم 

 هذه الكیانات مساعدة إضافیة.   وحیثما تتطلب
تقییمات األداء. تعدیل تقییمات األداء إلى الحد الممكن، لتشمل العناصر ذات الصلة بتنفیذ نظام أرلینغتون المتدرج للدعم والتعلیم  

 توقعة منهم.عندما یتمكن الموظفون من الحصول على التدر�ب والمواد الالزمة للقیام �األدوار الم 504الخاص و�رنامج المادة 
مكتب الدعم المر�زي. �ن واضًحا �شأن دور المكتب المر�زي في دعم تعلم الطالب الذین یتلقون تدخالت والتعلیم الخاص والمادة  

عملیة التدر�س والتعلم بینما یتمثل دور قسم التدر�س والتعلم في توفیر عن  المتعلقة �الدعم. تتحمل المدرسة المسئولیة الكاملة    504
رد الكافیة والتوجیهات الواضحة والتطو�ر المهني ودعم المدارس في التنفیذ الُمتسق والفعال للبرامج والخدمات. دراسة المستوى  الموا

والمادة   الخاص  والتعلیم  للدعم  المتدرج  أرلینغتون  لنظام  للتفاوض  القابلة  للجوانب غیر  للُمساءلة  �السیاسات   504الحالي  المتعلقة 
ا لدعم  حدد واإلجراءات  الطالب.  ونتائج  مخرجات  على  �بیًرا  تأثیًرا  لها  التي  المقاطعات  مستوى  على  للعملیات  المتسق  لتنفیذ 

 السیاسات واإلجراءات التي �جب أن �ضعها المكتب المر�زي والمدارس التي تتمتع �صالحیة لوضعها. 
 التعلم المهني 

الماهرة في جمیع المدارس عن طر�ق الصدفة. بل یتطلب التصمیم  لن �حدث التدر�س الجید في جمیع الصفوف المدرسیة والقیادة  
والتنفیذ المتعمدین للتعلم المهني. �جب أن �كون التعلم المهني عالي الجودة مستداًما ومكثًفا و�ر�ز على الصف المدرسي (ولیس  

 یم في الصف المدرسي وأداء المعلم. ورش عمل أو مؤتمرات لیوم واحد أو قصیر المدى) لیكون له تأثیر إ�جابي ودائم على التعل
 سیكون استمرار تنفیذ هذه العناصر أمًرا �الغ األهمیة:

المهني  مع ضمان التعلم  التقر�ر،  هذا  في  المدرجة  األساسیة  المجاالت  لمعالجة  التعلیمیة  للمنطقة  المهني  التعلم  إطار  اضبط   .
علیم العام، معلمي التعلیم الخاص، وموظفي الخدمة ذوي الصلة، استهداف الخطة لجماهیر مختلفة، على سبیل المثال، معلمي الت

العناصر   المستقبلي للتعلم المهني وتضمین  التعلم  إلى ذلك. التدر�ب األساسي على معاییر  المهنیین، والوالدین، وما  والمساعدین 
 التالیة: 



والحاجة إلى التنسیق بین المدارس، ضع خطة تدر�ب قو�ة لمدیري  التدر�بات السنو�ة اإللزامیة. نظًرا ألهمیة قیادة مدیر المدرسة  
المدارس وغیرهم من المسؤولین اإلدار�ین في المدرسة. حدد مدیري التدر�بات والمسؤولین اآلخر�ن في المدرسة المطلوب حضورهم 

 كل عام وتطو�ر عملیة تضمن حدوث ذلك 
لز�ادة معارفهم ومهاراتهم إلى الحد األقصى، وتقد�م الدعم  اإلداراتقسام / فرق متعددة الوظائف. قم بتدر�ب األفراد من مختلف األ 

 .المباشر والتوجیه والتدر�ب والمساعدة الفنیة لمدیري المدارس والمعلمین
تنسیقات متعددة. استخدم تنسیقات متعددة (على سبیل المثال، مقاطع الفیدیو والندوات عبر اإلنترنت والنص السردي) وأسالیب  

لعرض (على سبیل المثال، مجموعات صغیرة في المدرسة). استمر في بناء فرص التعلم المدمج �حیث �مكن لجمیع الموظفین  ا
 الوصول �سهولة إلى المحتوى.

نماذج التنفیذ النموذجیة. قم بتحدید ومشار�ة أفضل الممارسات على مستوى المنطقة التعلیمیة والتي تظهر توقعات عالیة وتنفیًذا  
ًال للتأكد من أنها تشمل الطالب الذین یتلقون برامج التعلیم الفردي ومتعلمي اللغة اإلنجلیز�ة والطالب ذوي الخصوصیة  فعا 

 المزدوجة وما إلى ذلك. قم بتشجیع أعضاء هیئة التدر�س على ز�ارة المدارس النموذجیة وتخصیص وقت لذلك. 
استقصائیة   دراسة  �إجراء  قم  سنو�ة.  استقصائیة  حسب دراسة  وتحلیلها  للمعلمین  التعلیمیة  والممارسات  المعتقدات  لقیاس  سنو�ة 

المدرسة والدور. ضع خطة لكل موقع مدرسة لتحسین نتائجه �مرور الوقت. استخدم بیانات الدراسة االستقصائیة لتصمیم وتحدید  
 أولو�ات التعلم المهني. 

 الشراكات المجتمعیة 
شعب مثل  قر�ة"  مجهود  طفل  تر�یة  شبا�ه.  "تتطلب  وتطور  نمو  في  أساسًیا  دوًرا  �أكمله  للمجتمع  یلعب  واضحة:  رسالة  �حمل  ي 

�اإلضافة إلى الدور الحیوي الذي یلعبه الوالدین وأفراد األسرة في تعلیم الطفل، �ما یتحمل المجتمع مسؤولیة ضمان توفیر تعلیم  
رة والمجتمع في التعلیم �األداء األكاد�مي العالي وتحسین عالي الجودة لجمیع الطالب �شكل أوسع. ترتبط مشار�ة الوالدین واألس

المدرسة. عندما تعمل المدارس والوالدین والعائالت والمجتمعات مًعا لدعم التعلم، �میل الطالب إلى �سب درجات أعلى وااللتحاق  
 األعلى.  �المدرسة �شكل أكثر انتظاًما والبقاء في المدرسة لفترة أطول والتسجیل في برامج المستوى

استراتیجیات وتنفیذها لتحسین البیئة والثقافة المدرسیة �حیث �شعر جمیع الطالب �أنهم مرحب  قم بوضع  البیئة والثقافة المدرسیة.  
 بهم و�شار�وا مع المعلمین والطالب اآلخر�ن.  

دعم الطالب. راجع اإلجراء الذي تم اتخاذه   تقییم مشار�ة األسرة سنوً�ا. قم بتقییم تنفیذ وتأثیر أنشطة مشار�ة األسرة الخاصة �عملیة
 لتقو�ة عالقات الثقة والصالت بتعلم الطالب.

 التوصیات   -4
ومراقبة نظام الدعم المتدرج في    504تحد ثقافة المنطقة التعلیمیة من قدرة أولئك المسئولین عن التعلیم الخاص، المادة   .1

 األولو�ة. أرلینغتون لتنفیذ و�نفاذ الممارسات ذات 
 أدت اإلدارة القائمة على الموقع إلى اختالفات �بیرة في تقد�م الخدمات بین المباني المدرسیة. .2
لدى مدارس أرلینغتون العامة مجلس أ�اء نشط ومشارك للغا�ة. ومع ذلك، فإن هذه المشار�ة، عندما تقترن �اإلدارة القائمة  .3

 المدارس. على الموقع، تؤدي إلى ز�ادة التناقضات بین 
إن النمو السر�ع في االلتحاق والتغییرات التي یتم إجرائها في القیادة �جعل الحاجة إلى وصع سیاسات موثقة على مستوى   .4

 المنطقة التعلیمیة وفرص التعلم المهني الشاملة �الغ األهمیة. 
"االختیا  .5 على  قائًما  یزال  ال  أنه  إال  واعد،  الجدید  المهني  التعلم  إطار  أن  حین  هیئة في  وأعضاء  المدیرون  �حتاج  ر". 

 التدر�س في المدرسة إلى جودة إضافیة وتدر�ب أساسي مستمر  لكي یؤدوا دورهم.



تم تنظیم خطوات العمل المدرجة تحت �ل توصیة من التوصیات الواردة أدناه �طر�قة توفر رؤ�ة شاملة لألنشطة المطلو�ة لبدء 
نات خطوات العمل في إطار زمني أقصر، إال أن التنفیذ الكامل للتوصیات قد �ستغرق  التغییر. على الرغم من أنه �مكن تنفیذ مكو 

 من ثالث إلى خمس سنوات. 
 من خالل تنفیذ هذه التوصیات بدقة، ستحقق مدارس أرلینغتون العامة األهداف التالیة:

و  .1 اإلعاقة  ذوي  للطالب  الجودة  عالیة  خدمات  لتقد�م  المنطقة  مستوى  على  شاملة  إلى  ضع رؤ�ة  �حتاجون  الذین  أولئك 
 التدخل. 

قم �خلق ثقافة تعزز اإلدماج والتكامل الناجح للطالب ذوي اإلعاقة وغیرهم من الطالب الذین ال یتلقون خدمات �افیة  .2
 والمعرضین للخطر والمحرومین اقتصادً�ا. 

م .3 و�ن  ومرحبة  ومحترمة  دافئة  بیئات  خلق  خالل  من  والمجتمع  الوالدین  مشار�ة  بتعز�ز  مجموعة قم  استیعاب  في  رًنا 
 احتیاجات األسرة. 

مساعدة   .4 على  المتنوعة  واللغو�ة  الثقافیة  الخلفیات  ذوي  من  الوالدین  لمساعدة  والمنزل  المدرسة  بین  الروا�ط  بتقو�ة  قم 
 أطفالهم على التعلم والحصول على فرص متساو�ة لجمیع البرامج والخدمات التعلیمیة لـمدارس أرلینغتون العامة. 

بو  .5 التحسین  قم  تشجیع  مع  والثقافة،  والعملیات  السلوك  في  اإل�جابیة  للتغییرات  الرئیسیة  االستراتیجیات  لدفع  تدابیر  ضع 
 المستمر واالبتكار 

 
 نظام أرلینغتون المتدرج للدعم 

سة، و�التالي  : �جب التوسع في إطار عمل نظام أرلینغتون المتدرج للدعم الحالي لجعله أكثر اتساًقا في العمل في �ل مدر الهدف
ضمان تلقي �افة الطالب التعلیم وعملیات التدخل التي �حتاجون إلیها لدعم التعلم األكاد�مي واالجتماعي أو العاطفي ولتحقیق  

 مستوى أعلى من األداء.
 االستراتیجیات الرئیسیة و�جراءات العمل 

     
البیانات والرصد   المعاییر والتنفیذ  الرؤ�ة والقیادة 

 والمساءلة
 مشار�ة الوالد والعائلة  التعلم المهني 

 الرؤ�ة والقیادة 

للدعم.   .1 المتدرج  أرلینغتون  القیادة في نظام  لدعم تخطیط  فرق  والمدرسة  الرئیسي  المكتب  قیاد�ة على مستوى  �إنشاء فرق  قم 
ة للفرق في �ل مستوى. اجعل �ل  نظام أرلینغتون المتدرج للدعم واإلشراف على تنفیذ األنشطة. حدد أدوار ومسؤولیات واضح 

فر�ق یدرج في وثیقة التخطیط الرئیسیة الخاصة �ه �یف سیشرفون على تنفیذ نظام أرلینغتون المتدرج للدعم من خالل جمع  
داخل   التفقد�ة  الجوالت  الفنیة، ومؤشرات  والمساعدة  التدر�ب  احتیاجات  وتحدید  المتسق،  التنفیذ  واستعراضها، ورصد  البیانات 

 رسة، والحوافز / النتائج عندما ال یتم تلبیة التوقعات (دون وجود سبب). المد
للتعلم.   .2 الشامل  للمشار�ة التصمیم  للدعم.  المتدرج  أرلینغتون  نظام  إطار عمل  في  للتعلم  الشامل  التصمیم  مبادئ  �إدراج  قم 

دمات إضافیة، مثل الدعم التعلیمي، بنجاح في المناهج العامة، قد �حتاج الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة إلى تلقي خ 
والتسهیالت، والدعائم التعلیمیة، والتكنولوجیا المساعدة، وغیرها من الخدمات. من خالل نهج التصمیم الشامل للتعلم، یتم تقد�م 

الت المنطقة  تدر�ب على مستوى  بتوفیر  قم  والتعبیر.  للتعلم  متعددة  بتوفیر طرق  مما �سمح  متنوعة،  علیمیة  المعلومات �طرق 
 التعلیمیة حول �یفیة تطبیق التصمیم الشامل للتعلم عملًیا في جمیع الظروف ولجمیع الطالب.

 المعاییر والتنفیذ 



للدعم.    -3 المتدرج  أرلینغتون  علیه  نظام  البناء  في  واستمر  الحالي  للدعم  المتدرج  أرلینغتون  نظام  خدمة  تقد�م  نموذج  مراجعة 
 : لضمان انه

یتم تنظیم جمیع خدمات الطالب في نهج متعدد المستو�ات یتناول �ل من  التقدم األكاد�میي والسلو�ي في المرحلة االبتدائیة  3-1
 .والثانو�ة

 .یتم جمع البیانات وتحلیلها �استمرار لتقییم المستو�ات األساسیة للطالب والتخاذ قرارات �شأن تقدم الطالب 3-2

 د�میة والسلو�یة التي تم اختیارها وتنفیذها قائمة على األدلة. أن تكون التدخالت األكا  3-3

 یوجد إرشادات لدعم تنفیذ جمیع التدخالت القائمة على األدلة. 3-4

 أن یتم قیاس السالمة اإلجرائیة للتدخالت ومراقبتها.  3-5

مستوى المدرسة والمقاطعة قابلة للتطو�ر  أن تكون جمیع متطلبات وعملیات نظام أرلینغتون المتدرج للدعم عند تنفیذها على    3-6
 ومستدامة �مرور الوقت.

وضع أهداًفا وتوقعات شاملة �أن المدارس ستوفر التعلم االجتماعي العاطفي �جزء من عمل نظام  التعلم االجتماعي والعاطفي.  -4
وما إلى ذلك. إجراء    ،ات المجتمعیة الشاملةأرلینغتون المتدرج للدعم �ما في ذلك استخدام منهج التعلم االجتماعي والعاطفي والخدم

التعلم المهني المستمر على الدلیل المرجعي للتعلم االجتماعي العاطفي واالستمر ار في بناء مصادر التعلم االجتماعي والعاطفي  
 للعاملین في المدارس  والوالدین أو العائالت والطالب. 

الثانو�ة.    -5 المصا المدارس  تطو�ر  في  وثیقة االستمرار  (مثل  الثانو�ة  للمدارس  التدخل  لدعم  المتسلسلة   �النماذج  الخاصة  در 
إرشادات التدخل لفنون اللغة اإلنجلیز�ة للمرحلة الثانو�ة) وتقد�م فرص التعلم المهنیة المصممة ألعضاء هیئة التدر�س العاملین في 

 المدارس الثانو�ة. 

دعم الطالب وتحدیثه مرة واحدة سنوً�ا على األقل. وضع مقاییس لتقییم التنفیذ    االستمرار في تطو�ر دلیلالتوجیهات المكتو�ة.   -6
في �ل مدرسة وتحدید القرارات التي �مكن للفرق المدرسیة اتخاذها خالف األنشطة التي تطلبها مدارس أرلینغتون العامة من �ل  

 مدرسة القیام بها.

وتحدیدًا في نظام أرلینغتون المتدرج للدعم و  ،فین في دلیل دعم الطالبتوفیر فرص التعلم المهني لجمیع الموظالمصطلحات.    -7
فر�ق التعلم التعاوني، وما إلى ذلك من المصطلحات واِإلطار المفاهیمي. یرجي التأكد من تحدیث موقع مدارس أرلینغتون العامة 

 بهذه المعلومات.

 البیانات والرصد والمساءلة 

وتقر�ر ومتا�عة البیانات األكاد�میة أو السلو�یة المتعلقة �الطالب �انتظام. تصنیف البیانات على  . جمع وتحلیل مراجعة البیانات   -8
الخاصة االحتیاجات  مجاالت  حسب  الطالب  ومستو�ات    ،مستوى  والمدرسة  واالقتصادي،  االجتماعي  والحرمان  والنوع  والعرق 

 مستنیرة �شأن القضا�ا التالیة: الصف الدراسي حسبما �كون ذلك ممكًنا ومناسًبا التخاذ قرارات 

أنشطة   8-1 و�نشاء  التمثیل  أو ضعف  الزائد  التمثیل  لتحدید  واإلعاقة  الخاصة  االحتیاجات  مجاالت  مختلف  في  الطالب  تمثیل 
 المتا�عة. 



مقابل زمالئهم في البیانات المتعلقة �األداء لتحدید الفجوات التعلیمیة. قیاس التقدم المحرز للطالب في برنامج التعلم الفردي    8-2
 التعلیم العام. 

 أو اإلحالة إلى التعلیم الخاصة. 3أو  2تحدید الوقت الذي �جب أن یؤخذ فیه الطالب �عین االعتبار في تدخالت المستوى  8-3

ال وضع معاییر لكیفیة رصد التقدم المحرز في التدخالت و�دء اإلحالة لخدمات التعلیم الخاص عندما  رصد التقدم المحرز.    -9
 یتم إحراز تقدم �اف �عد توفیر التدخالت المناسبة. تحدید ما هو توقع مدارس أرلینغتون العامة لرصد التقدم وما هو قرار المدرسة.

مراجعة بروتو�والت الحلقات التفقد�ة الحالیة للتأكد من أنها تتضمن مؤشرات �افیة ذات صلة   بروتو�والت الحلقات التفقد�ة:    -10
ممارسات  توافق  تفقد�ة شهر�ة على األقل لرصد مدى  �حلقات  والقیام  للدعم،  المتدرج  أرلینغتون  وتنفیذ نظام  المختلفة  �التعلیمات 

شروع في تقد�م المساعدة التقنیة والتطو�ر المهني والتدر�ب والتوجیه حسب  المدرسة مع اإلرشادات الواردة في دلیل دعم الطالب، وال
 .الضرورة لتحسین الممارسات

التحقق من أن االتساق لد�ه مجاالت متاحة اللتقاط البیانات المحددة المطلو�ة لرصد نظام    أنظمة السجالت اإللكترونیة:    -11
حسب أخرى  مجاالت  و�ضافة  للدعم  المتدرج  الصف   أرلینغتون  ومستوى  المدرسة  حسب  االستخدام  سهلة  تقار�ر  و�عداد  الحاجة، 

والفصل والبرنامج والفئات األخرى لتوجیه عملیة اتخاذ القرار على جمیع مستو�ات مدارس أرلینغتون العامة، وضع معاییر لوقت 
 .قار�ر المدرسة شهرً�ا على األقلو�یفیة إدخال البیانات ومراجعة التقار�ر على مستوى المنطقة التعلیمیة التعلیمیة وت

تطو�ر هیكل دعم متدرج واضح المعالم ومتواصل تحتفظ فیه المدارس �القدرة    توقعات واضحة لـنظام أرلینغتون المتدرج للدعم:  12
ارات  اختی   3-2على اتخاذ قرارات خاصة �الملتحقین �مدارسهم (على سبیل المثال، أي تدخل في القراءة لالختیار من قائمة من  

مدارس أرلینغتون العامة التي تم فحصها مسبًقا) ولكن ضمن "حواجز الحما�ة" التي أنشأها المكتب المر�زي (على سبیل المثال،  
�جب أن تستخدم �ل مدرسة تدخًال في القراءة قائًما على األدلة)، والتمییز بین مستوى الدعم بناًء على �یفیة تلبیة المدارس الفرد�ة 

محدد الخاص  لمعاییر  التعلیم  إحالة  معدل  المثال،  سبیل  (على  علیها  المتفق  التوقعات  تلبي  ال  الفرد�ة  المدارس  �انت  و�ذا  ة، 
�المدرسة یتجاوز متوسط المنطقة التعلیمیة، أو تحسین التدخالت التي لم یتم توثیقها �استمرار، و�ز�د المكتب المر�زي من مستوى 

 المز�د من االستقاللیة والمرونة للمدارس التي تؤدي أداًء جیًدا وفًقا للتوقعات المحددة  مشار�ته وتوجیهاته إلى المدرسة، ومنح

 التعلیم المهني 

 و�جزٍء من إطار التعلیم والتعلم، تم دمج الموضوعات التالیة الخاصة بـنظام أرلینغتون المتدرج للدعم:  التعلیم المهني: 13

التعلم المهنیة وفر�ق التعلم التعاوني و�طار نظام أرلینغتون المتدرج   دلیل دعم الطالب، �ما في ذلك، مجتمعات 13-1
 للدعم �شكٍل عام. 

 جمع البیانات ورصد ما تم احرازه من تقدم.   13-2

 التدخالت األكاد�میة. 13-3

 التعلیم والتدخالت العاطفیة االجتماعیة.  13-4

 التصمیم الشامل للتعلیم. 13-5

 الناحیة الثقافیة.التعلیم المالئم من  13.6

 مواضیع أخرى �ما هو مشار إلیها في التوصیات.  13-7



 مشار�ة الوالدین واألسرة 

: تطو�ر إرشادات مرجعیة مناسبة لألسرة �شأن نظام أرلینغتون المتدرج للدعم ودعم اإلرشادات المناسبة لألسرة  14
 التدخل المتاحة للطالب المتعثر�ن. 

 توفیر مستندات مترجمة للوالدین وأفراد األسرة. المواد المترجمة:  15

 اإلحالة واألهلیة 

: التأكد من أن عملیات اإلحالة �النسبة للطالب المتعثر�ن مناسبة وشاملة، ومراجعة البیانات �شكل متكرر لتقییم أنماط  الهدف 
 األهلیة.

 االستراتیجیات الرئیسیة وخطوات العمل 

       
البیانات والرصد   المعاییر والتنفیذ  الرؤ�ة والقیادة 

 والمساءلة
 مشار�ة الوالدین واألسرة  التعلیم المهني 

 

 البیانات والرصد والمساءلة 

تطو�ر عملیة لمراجعة وثائق االهلیة الحدیثة للطالب المؤهل للحصول  تحلیل ومعالجة ممارسات التحدید المتباینة:   16
، و�عداد تقر�ر مفید �ساعد مدارس أرلینغتون العامة 504المؤهلین للحصول على خطط على برنامج تعلیم فردي والطالب 

في جمع وتحلیل البیانات الضرور�ة لتحلیل األنماط المتباینة في فئات الطالب المؤهلین للحصول على خدمات �موجب 
 وقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة. 504المادة 

 والعرق والمدرسة.تصنیف البیانات حسب الجنس   16-1

فحص بیانات اإلحالة واألهلیة �النسبة للتمثیل الزائد أو ضعف التمثیل لتحدید العوامل السببیة وتوجیه تطو�ر    16-2
 االستراتیجیات لمعالجة التناقضات. 

المماثلة لتحدید أي أنماط  االعتماد على منسق لموظفي المدرسة لمراجعة الملفات العشوائیة مًعا للطالب ذوي الخصائص 16-3
واتجاهات، �ما في ذلك المدى الذي �شیر إلى تلقى الطالب توثیًقا �التقدم الذي تم رصده على أساس البحوث العامة وتطو�ر  

 . 504تحصیلهم �عد تلقي برنامج التعلیم المتكامل أو الحصول علیه �عد تلقي الخطة 

ي طر�قه أو التي قد تحتاج للتطو�ر والتنفیذ من أجل التعرف السلیم على طالب  تحدید السیاسات واإلجراءات التي قد تقف ف16-4
 األقلیات. 

إبالغ ونشر المعلومات الالزمة ٍالى الوالدین في األقلیات والطالب متعلمي اللغة اإلنجلیز�ة و�التالي �مكنهم �یفیة البحث  16-5
 أو قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة.  504افي �موجب القسم عن تشخیص �سمح ألطفالهم �الحصول على خدمات/دعم متكافئ إض

�جزء من االستعراض، حدد ما إذا �ان تحسین معاییر أهلیة مدارس أرلینغتون العامة سیكون مفیًدا إلثراء عملیة تحدید   16-6
 األهلیة �شكل أفضل. 



. مراقبة التعرف على الطالب الذین یتلقون برامج التعلیم الفردي في مجموعة فرعیة عرقیة/عنصر�ة مرتین على  عدم التجانس -17
األقل للتأكد من أنه لیس أكثر عرضة من أقرانهم الذین یتم تحدیدهم على أنهم �عانون من إعاقة. قیاس اإلحاالت األولیة وتحدید  

الهتمام. مرتین سنوً�ا، تتبع ما إذا �ان استخدام نظام أرلینغتون المتدرج للدعم �قلل  األهلیة حسب العرق/العنصر�ة في مجاالت ا 
من التفاوتات العرقیة/ العنصر�ة في اإلحاالت األولیة وتحدید األهلیة في هذه المجاالت. �النسبة للطالب الذین یبدو أنهم ممثلون  

ات المتعلقة �سماتهم لدعم اإلحالة المناسبة للطالب بهذه السمات لتطو�ر  تمثیًال ناقًصا في اإلعاقة، قم بتزو�د المعلمین �المعلوم
 أهلیتهم وأي احتیاجات مطلو�ة لتلقي خدمات التعلیم الخاص.  

. قم �مراقبة نتائج أنشطة مدارس أرلینغتون العامة لتحدید ما ٍاذا �ان لها تأثیر على تحدید أهلیة الطالب في  تتبع البیانات -18
ام واتخاذ اإلجراءات التتا�عیة �الطر�قة المالئمة. استخدم فرق القیادة التعلیمیة على مستوى المقاطعة والمدرسة لهذا مجاالت االهتم

 الغرض.

 التعلم المهني 

 . �جزء من إطار التعلیم والتعلم، قم �إدراج المواضیع التالیة الخاصة �اإلحالة واألهلیة:المهني  التعلم -19

 لجذر�ةتحلیل األسباب ا 19-1   

 ممارسات التدر�س والتقییم ذات الصلة ثقافیاً  19-2  

 عملیة اإلحالة واألهلیة لمتعلمي اللغة اإلنجلیز�ة 19-3  

 عملیة اإلحالة واألهلیة للمتعلمین الموهو�ین  19-4  

 504شروط األهلیة �موجب قانون تعلیم االفراد ذوي اإلعاقة والمادة  19-5  

 المشار ٍالیها في التوصیات الموضوعات األخرى  19-6  

 التعلیم الخاص

وااللتزام �التفوق والنزاهة األكاد�میة، من خالل  �مجتمع مدرسي متنوع وشامل،مدارس أرلینغتون العامة األهداف: قم بتفعیل رؤ�ة 
والمزدوجة. �شمل هؤالء الطالب تمجید التعلیم والتدخل والدعم الشامل والفعال لجمیع الطالب، �من فیهم ذوو االحتیاجات الخاصة 

و/أو  504متعلمي اللغة اإلنجلیز�ة و/ أو الطالب الذي یتلقون الدعم من خالل نظام أرلینغتون المتدرج للدعم أو خطة المادة  
 برنامج التعلیم الفردي. 

 

لتشمل الطالب ذوي اإلعاقة.  ضع أساًسا لهذا العمل من خالل توسیع محادثات مدارس أرلینغتون العامة شاملة العرق والعنصر�ة  
�مرور  وأدائهم  اإلعاقة  ذوي  للطالب  الحالیة  الخدمات  تشكیل  �شأن  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المساهمین  مع  محادثات  �إجراء  قم 

في الوقت وثبات المنطقة التعلیمیة للشروع في رحلة تقد�م الخدمات �طر�قة أكثر شموًال. ابدأ العملیة بتقد�م خدمات التعلیم الخاص  
عالي   والتعلیم  المدرسي  االختیار  على  الحصول  في  المساواة  من  المز�د  لضمان  اإلعاقة  ذوي  للطالب  شموًال  أكثر  تعلیمیة  بیئة 

 الجودة. 

 االستراتیجیات األساسیة وخطوات العمل

     



 مشار�ة الوالد واألسرة   التعلم المهني  البیانات والرصد والمسائلة  المعاییر والتنفیذ  الرؤ�ة والقیادة 
 الرؤ�ة والقیادة 

قم بوضع توقعات �بیرة في توفیر التعلیم الصارم والدعم والخدمات ذات الصلة المحددة في برامج  عقلیة التفاؤل والنمو األكاد�مي.  
قم   الجودة.  عالي  تعلیم  على  للحصول  الالزمة  األدوات  الطالب  لدى  �كون  �حیث  الفردي  المتعمدة التعلیم  البنیة  تصمیم  بتوجیه 

واستخدام الموارد التي ستساعد على تعز�ز المز�د من التعاون عبر التخصصات والمراحل الدراسیة ومجاالت الخبرة المحددة. قم  
الم سبیل  (على  المقررة  الخدمات  مقابل  المقدم  الفردي  التعلیم  برنامج  �شأن  النزاهة  من  للتحقق  بروتو�والت  وتنفیذ  ثال،  بتطو�ر 
 التدر�س المشترك والتسهیالت/التعدیالت التعلیمیة واالختبارات والتعلیم المصمم خصیًصا والخدمات ذات الصلة، وما ٍالى ذلك.) 

وتنفیذها -21 وتوجیهها  الشاملة  للممارسات  تنفیذ التخطیط  عملیة  ودعم  تطو�ر  في  �ساعدك  منظم  إطار  واستخدام  �اختیار  قم   .
الشامل �ما في ذلك توفیر تعلیم مشترك عالي االنتاجیة وتعلیم مصمم خصیًصا. قم بوضع دلیل تنفیذ أفضل الممارسات للتعلیم  

ما ستطلبه  مقابل  احتیاجاتها  مع  تكییفها  المدارس في  ستلعبه  الذي  الدور  وتحدید  الشاملة  للممارسات  للمقاطعات/المدارس  واضح 
داول زمنیة رئیسیة شاملة المدرسة (والتي تشمل وقت التخطیط المشترك مدارس أرلینغتون العامة. قم �إنشاء إرشادات حول وضع ج 

للمعلمین) ومساعدة المدارس في تنفیذها. قم بتطو�ر بنیة داعمة تتیح لفرق التدر�س المشترك الفعالة خلق الكفاءة و�ناء الشراكات 
 في االستثمار. 

 المعاییر والتنفیذ  

توسیع استمرار�ة الخدمات للطالب والنماذج المختلطة مع نماذج مبادرة فرجینیا لمرحلة ما قبل المدرسة   مرحلة الطفولة المبكرة:   22
أكثر   استمرار�ة  تقد�م  �مكن  �حیث  محددة  مواقع  في  المبكرة  الطفولة  مرحلة  برامج  من  مجموعات  وتطو�ر  مونتیسوري،  ونماذج 

وتوافر الموارد بین جمیع برامج الطفولة المبكرة وتلك التي تخدم الطالب ذوي   فعالیة، واالستمرار في بناء مواءمة المناهج الدراسیة
اإلعاقة على وجه التحدید، تطو�ر نموذج التدخل المبكر (نظام أرلینغتون المتدرج للدعم) للطالب في مرحلة الطفولة المبكرة حتى  

 ال تتم إحالة الطالب لتقییم التعلیم الخاص �شكل مبالغ فیه. 

  اواة والوصول إلى التنسیب المتقدم للطالب ذوي اإلعاقة: المس . 23

من   لالستفادة  المؤهلین  اإلعاقة  ذوي  الطالب  من  أعلى  نسبة  لتمكین  والمدارس  الصف  مستو�ات  عبر  متماسكة  خطة  تطو�ر 
والوالدین حول �یفیة حصول  الدراسات أو الدورات األكاد�میة المتقدمة، وتقد�م التوجیه لفرق برنامج التعلیم الفردي وطاقم المدرسة  

الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة إلى دورات تنسیب متقدمة، مع الدعم والتسهیالت المناسبة، و�تحلیل العوائق الحالیة التي تحول  
دون وصول الطالب ذوي اإلعاقة وتطو�ر خطة للتخفیف من هذه التحد�ات، ووضع هدف لز�ادة االلتحاق الحالي للطالب ذوي 

 بدورات التنسیب المتقدمة ورصد بیانات التسجیل على أساس ر�ع سنوي.   اإلعاقة

. وضع خطة محكمة على مستوى جمیع المراحل الدراسیة  المساواة والحصول على التنسیب المتقدم للطالب ذوي اإلعاقة -23
الدراسات والدورات األكاد�میة المتقدمة.  والمدارس للسماح لنسبة أعلى من الطالب المؤهلین ذوي اإلعاقة من االستفادة من 

�اإلضافة إلى توفیر اإلرشادات الالزمة لفرق برنامج التعلیم الفردي وأعضاء هیئة التدر�س العاملین في المدرسة والوالدین �شأن  
مناسبة. تحلیل الطر�قة التي �مكن للطالب ذوي اإلعاقة الحصول على دورات التنسیب المتقدم مع تقد�م الدعم والتسهیالت ال

العوائق الحالیة التي تحول دون حصول الطالب ذوي اإلعاقة على هذه الدورات ووضع خطة للتخفیف من هذه التحد�ات. و�ذلك 
 وضع هدًفا لز�ادة تسجیل للطالب ذوي اإلعاقة الحالي في دورات التنسیب المتقدم ومراقبة بیانات التسجیل �ل ثالثة أشهر.

. یرجى تزو�د المدارس �اإلرشادات والدورات التدر�بیة والدعم الالزم لفهم نائیین ذوي الخصوصیة المزدوجة المتعلمین االستث -24
 كیفیة تنفیذ البرامج واالستراتیجیات القابلة للتطبیق �شكل أفضل للطالب ذوي الخصوصیة المزدوجة حتى:  



 تنمیة قدرات الطالب  •
 تقد�م الدعم لتطو�ر االستراتیجیات التعو�ضیة  •
 تحدید الفوارق التعلیمیة وتوفیر التعلیمات الواضحة  •
 تعز�ز التنمیة االجتماعیة والعاطفیة  •
 تعز�ز قدراتهم على تلبیة احتیاجات قدراتهم المتنوعة  •

. تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدر�س لتلبیة احتیاجات الطالب متعلمي اللغة الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیز�ة من ذوي اإلعاقة-25
لیز�ة من ذوي اإلعاقة من خالل استخدام البیانات لتحدید الطالب المؤهلین وتلبیة احتیاجاتهم وتوجیه التعلیمات واستخدام  اإلنج

االستراتیجیات القائمة على األدلة والتمییز بین الدعم وعملیات التدخل ورصد نسبة التقدم المنجز والتواصل والتعاون في توفیر  
 ع المتطلبات الخاصة �الطالب ذوي اإلعاقة وفًقا التفاقیة التسو�ة الصادرة عن وزارة العدل. الدعم الالزم. استیفاء جمی

. توسیع موارد التعلیم الخاص المتاحة للمستخدمین أو الجهات المعنیة لتقد�م  سیاسات التعلیم الخاص و�جراءاته و�رشاداته -26
 تثال �ه على النحو التالي: الدعم الالزم لتطو�ر برنامج التعلیم الفردي وتنفیذه واالم

إنشاء دلیل خاص �كتا�ة برنامج التعلیم الفردي وأفضل الممارسات حیث یبرز هذا الدلیل عملیة تطو�ر برنامج التعلیم   •
 الفردي. 

 إنشاء نسخة مترجمة من دلیل مصادر ومعلومات الوالد وجعلها متاحة �اللغات األم الرئیسیة للمجتمع �كل •
ت المعنیة في تنفیذ برنامج التعلیم الفردي �استخدام المعلومات الخاصة بنتائج الدراسة وضع خطة مشار�ة الجها  •

 االستقصائیة لتحسین الممارسات.
تنفیذ عملیة برنامج التعلیم الفردي الُمیسرة لالجتماعات التي �حتمل أن تكون معقدة لتعز�ز التعاون والتواصل والصیاغة   •

 لطالب. الناجحة لبرنامج التعلیم الفردي ل
 وضع بروتو�ول وقائمة التدقیق لتطو�ر برنامج التعلیم الفردي وتنفیذه واالمتثال �ه. •
تحدید توقعات التدقیق الذاتي لبرنامج التعلیم الفردي للمدارس، حیث یلزم تقد�م و�جراء مراجعة میدانیة لعینة من السجالت   •

 المحفوظة ورصد النتائج لوضع االستراتیجیات. 

. وضع اللمسات األخیرة والموافقة على إرشادات مدارس أرلینغتون العامة �شأن ضبط النفس  و اللجوء إلى العزلةضبط النفس أ -27
واللجوء إلى العزلة والتأكد من أنها تستوفي متطلبات اللوائح اإلرشاد�ة لوزارة التعلیم في فرجینیا. وضع نظام مر�زي لجمع البیانات 

سبین على �یفیة جمع البیانات وتتبعها ورصد االتجاهات السائدة شهرً�ا. توفیر تدر�ب إضافي  وتدر�ب أعضاء هیئة التدر�س المنا 
على مستوى المنطقة التعلیمیة حول ممارسات تهدئة األوضاع المناسبة واآلمنة، وذلك للتأكد من توافقها مع إطار السلوك اإل�جابي 

 لكل مدرسة. 

تیجیة على مستوى المنطقة التعلیمیة التعلیمیة لعقد اجتماعات المرحلة االنتقالیة  . وضع استرااجتماعات المرحلة االنتقالیة -28
للطالب الملتحقین ببرامج التعلیم الفرد�ة وذلك حتى یتمكن المعلمون من فهم احتیاجات الطالب الوافدین. التر�یز �شكل خاص  

 على المراحل االنتقالیة بین المراحل الدراسیة.

. إدراج اآللیات المستخدمة للتأكد من أن معلمي التعلیم العام والتعلیم الخاص قد قرأوا  التعلم الفردي  الحصول على برنامج -29
خطط الطالب وأقروا بها �ما قاموا بوضع خطط محددة لمعالجتها في فصولهم المدرسیة. وضع إجراءات لضمان إتاحة فرص  

سب عندما �غیر الطالب الفصول المدرسیة أو المراحل الدراسیة أو الوصول إلى أعضاء هیئة التدر�س المناسبین في الوقت المنا 
 المدارس. 



 البیانات وعملیات الرصد والمساءلة 

. تشكیل لجنة دائمة للمنطقة التعلیمیة لمراجعة بیانات البیئة األقل تقییًدا واالتجاهات السائدة من قبل  بیانات البیئة األقل تقییًدا-30
المدرسة وذلك لوضع االستراتیجیات المحددة لتطو�ر المنطقة التعلیمیة التعلیمیة أو المدرسة والتي ستساعد في معالجة أهداف 

 ا لخطة األداء المدرسي التي تحددها الوال�ة. االجتماع الخاص ببیانات البیئة األقل تقییدً 

. وضع تقار�ر �مكن الوصول إلیها �سهولة من قبل المدرسة ومسئول الحالة والتي رصد نسبة التقدم المحرز مع جمع البیانات -31
م الفردي الخاص بهم.  تمكن مدارس أرلینغتون العامة من مراقبة نسبة التقدم التي �حرزها الطالب نحو تحقیق أهداف برنامج التعلی

�اإلضافة إلى تحلیل البیات على أساس منتظم لتحدید فرص التدر�ب أو التعلم المهني التي �مكن تقد�مها لمعلمي التعلیم الخاص  
 ومعلمي التعلیم العام والمعلمین المساعدین في دعم أهداف برنامج التعلیم الفردي الخاص �الطالب.  

تطو�ر تقار�ر تكو�نیة لتقییم التقدم المحرز نحو تلبیة مؤشرات خطة أداء الدولة والمراجعة مع  - مؤشرات خطة أداء الدولة -32
 المساهمین المعنیین ووضع األهداف الداخلیة لكیفیة تلبیة و / أو تجاوز أهداف فرجینیا لكل منها. 

أهداف في �ل مدرسة لمجموعات فرعیة من  یوًما �جب وضع 90. �جزء من مراجعة الخطة التقدمیة لمدة تنفیذ معاییر التعلم -33
 السكان ووضع خطة محددة لتشجیع النمو األكاد�مي للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة.  

. وضع توقعات واضحة حول دور مكتب التعلیم الخاص من خالل تطو�ر هیكل دعم  توقعات واضحة �شان التعلیم الخاص  -34
المدارس �القدرة على اتخاذ قرارات خاصة �طالب مدارسهم ولكن ضمن "مسارات  متدرج واضح المعالم ومتواصل تحتفظ فیه

  الحما�ة" التي أنشأها المكتب المر�زي. التمییز بین مستوى الدعم بناًء على �یفیة تلبیة المدارس الفرد�ة المعاییر المحددة. إذا �انت
حضور المدرسة للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة  یتجاوز  المدارس الفرد�ة ال تستوفي التوقعات المتفق علیها (أي أن معدل  

فإن مكتب التعلیم الخاص سیز�د من مستوى مشار�ته وتوجیهاته تجاه   ،متوسط المنطقة التعلیمیة التعلیمیة على سبیل المثال)
 عات محددة. المدرسة. السماح �قدر اكبر من االستقاللیة والمرونة للمدارس التي تؤدي أداًء جیًدا وفًقا لتوق

 التعلیم المهني 

 �جزء من إطار التدر�س والتعلم �جب تضمین الموضوعات التالیة الخاصة �التعلیم الخاص:  -التعلیم المهني   -35

 الممارسات الشاملة واالستراتیجیات التعلیمیة عالیة اإلنتاجیة 35-1

 تنفیذ برنامج التعلیم الفردي في التعلیم العام  35-2

 اهداف المرحلة االنتقالیة ما �عد المرحلة الثانو�ة.تحدید  35-3

 قیاس التقدم المحرز نحو تحقیق االهداف  35-4

 المواضیع األخرى المشار إلیها في التوصیات  35-5

 مشار�ة الوالدین واألسرة 

ببرامج التعلیم الخاص  . مراجعة وتحدیث المواد الموجوده على موقع مدارس أرلینغتون العامة فیما یتعلقمواصفات البرنامج  -36
والمساعدات والخدمات التكمیلیة المتاحة مرتین في السنة على األقل. التأكد من سهولة الوصول إلى هذه المعلومات و�تاحتها  

 للوالدین بلغتهم. 



النتقال وتحدیدًا حول  . توفیر تدر�ب وموارد إضافیة للوالدین فیما یتعلق �عملیة االمرحلة االنتقالیة لما �عد المرحلة الثانو�ة -37
 تطو�ر أهداف ما �عد المرحلة الثانو�ة وخیارات الدبلومة. 

 مشار�ة الطالب   -38

وضع وتنفیذ استراتیجیات للتأكد من أن الطالب مشار�ین نشطین في تخطیط وتنفیذ برامج التعلیم الفردي الخاصة بهم �ما في ذلك  
 الدعم والتدر�ب لدورهم �مدافعین عن أنفسهم.

 504  ة الماد 

وضمان تكافؤ الفرص في    504الهدف: تحسین العملیات والبروتو�والت لمعالجة أوجه التفاوتات في ممارسات تحدید القسم  
 الحصول على الدعم.

 االستراتیجیات الرئیسیة وخطوات العمل  

        
البیانات والرصد   المعاییر والتنفیذ  الرؤ�ة والقیادة 

 والمساءلة
مشار�ة الوالدین   التعلیم المهني 

 واألسرة  
 

 المعاییر والتنفیذ 

: وضع برتو�والت عن �یف ومتى ستتم رصد المالحظات حول فعالیة الترتیبات التسهیلیة ومشار�تها مع  504فعالیة خطة   39
التسهیلیة)، جعل فرق  جدیدة أو تغییرات في الترتیبات  504الوالدین (على سبیل المثال، �شكل متكرر للطالب الذین لدیهم خطط 

 �جمعون البیانات من قبل الطالب حول فاعلیة الترتیبات التسهیلیة لمشار�تها، على األقل، في المراجعة السنو�ة.  504

خطة في �ل مدرسة، والتحقق من    504تحدید الموظفین الذین �جب أن �كون لدیهم حق الوصول إلى  الوصول إلى الخطة:  40
أن لدیهم جمیًعا وسائل الوصول المناسبة عبر اإلنترنت لعرض الخطط والتواصل و�نه من المتوقع أن �عرض جمیع الموظفین  

علمین قد قرأوا وأقروا �خطط الطالب ولدیهم خطط محددة خطًطا لطالبهم على األقل سنوً�ا، و�دراج آلیات للتأكد من أن الم
لمعالجتها في فصولهم المدرسیة، و�عداد إجراءات لضمان توفیر الوصول في الوقت المناسب للموظفین المناسبین عندما �غیر  

 الطالب الفصول المدرسیة أو الصفوف أو المدارس. 

مكتو�ة وأثناء التدر�ب والدعم الفني والفرق بین الخطط الصحیة   : التوضیح للموظفین من خالل توجیهاتالخطط الصحیة  41
والضمانات للطالب ذوي اإلعاقة الذین �عانون من حاالت طبیة   504وأهمیة المتطلبات اإلجرائیة للقسم  504وخطط القسم 

 و�حتاجون إلى مساعدات وخدمات تعلیمیة ذات الصلة. 

 البیانات والرصد والمساءلة 

عن طر�ق االختیار العشوائي   504: إجراء عملیات تحقق روتینیة من تنفیذ تسهیالت 504 صال خدمات خطة التحقق من إ�  42
 لملفات الطالب في مدارس مختلفة و�جراء مراجعات في الموقع.

 التعلیم المهني 

 والتعلیم: �جزء من إطار عملیة التعلم  504التعلیم المهني: إدراج موضوعات التدر�ب التالیة الخاصة �القسم  43



 504الخطط الصحیة �المقارنة مع خطط  43.1

 504تسهیالت  43.2

 بیانات وتقار�ر سنرجى  43.3

 الموضوعات األخرى �ما تم اإلشارة ٍالیها في التوصیات   43.4

 

 مشار�ة الوالدین واألسرة  

 . 504الذي سیتلقونه تحدیًدا لتنفیذ خطة  والتواصل 504: توفیر التوجیه للوالدین حول ما �مكن توقعه مع عملیة توجیه الوالدین 44

الخاصة  504: تطو�ر وتنفیذ استراتیجیات للتأكد من أن الطالب مشار�ین نشطین في تخطیط وتنفیذ خطط مشار�ة الطالب  45
 بهم، �ما في ذلك الدعم والتدر�ب لدورهم �مدافعین عن أنفسهم.

 تنظیم المنطقة التعلیمیة وعملیاتها 
 الهدف: وضع توقعات واضحة والمواءمة بین أعضاء هیئة التدر�س والموارد التقنیة لدعم الرؤ�ة الشاملة لمدارس أرلینغتون العامة  

 االستراتیجیات األساسیة وخطوات العمل 
     

البیانات والرصد   المعاییر والتنفیذ  الرؤ�ة والقیادة 
 والمساءلة

 الوالدین واألسرة مشار�ة  التعلم المهني 

 الرؤ�ة والقیادة 
الخاص:  -46 التعلیم  مكتب  لمكتب  رؤ�ة  المدى  طو�لة  استراتیجیة  وخطة  الشمول  �عملیات  یتعلق  فیما  التوجیهیة  الفلسفة  وضع 

و�عتبر أحد محاو  والمجتمع �كل،  المدارس،  إلى  ینقل �شكل واضح  الذي  �التعلیم  یتعلق  فیما  التوقعات  تكو�ن  الخاص.  ر  التعلیم 
التر�یز الرئیسیة لمكتب التعلیم الخاص هو ضمان إحراز الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة تقدما �بیرا في مناهج التعلیم العام إلى  
أقصى حد ممكن، وتلقي معاییر صارمة متوافقة مع أسالیب التعلیم، وتجر�ة تقد�م خدمة التدخالت عالیة الجودة، والتمییز والتسكین 

 لیمات المصممة خصیصًا لكل فصل مدرسي. والتعدیالت والتع
الخاص:  -47 التعلیم  لمكتب  التنظیمي  المباشرة الهیكل  التقار�ر  عدد  وتقلیل  الوظیفة،  حسب  الخاص  التعلیم  مكتب  تنظیم  إعادة 

ص  المقدمة إلى المدیر و�ضافة وظائف مدرب تعلیمي تر�ز �شكل خاص على دعم المعلمین من هم �قدمون مناهج التعلیم الخا 
 بتعلیمات مصممة خصیًصا. 

وضع جدول زمني لالجتماعات الدور�ة والتعاونیة بین مكتب التعلیم الخاص وقیادة األقسام األخرى التعاون فیما بین اإلدارات: -48
اء نهج متسق التا�عة لقسم التعلیم والتعلم، �ما في ذلك األفراد الذین �قومون بتبادل المعلومات وحل المشكالت وتسو�ة القضا�ا. و�نش

وتعاوني وتكاملي نحو التطو�ر من خالل تحدید أهداف المبادرات �شكل مشترك و�نشاء مجموعات عمل متعددة الوظائف. وضع 
 األهداف لجمیع المبادرات المشتر�ة بین اإلدارات وتحدید مؤشرات األداء الرئیسیة لقیاس التقدم المحرز فیها. 

 المعاییر والتنفیذ 
ا -49 الخطة  لمدة  أهداف  المجموعات  یوًما:    90لتقدمیة  فئات  لها أهداف خاصة �جمیع  المدرسیة  الخطط  التحقق من أن جمیع 

 الفرعیة أو عناصر العمل لضمان تحقیق توقعات عالیة لجمیع الطالب، إلى جانب الدعم المناسب.
التوظیف:  -50 لمخصصات  متعمق  تحلیل  لضمان  إجراء  التوظیف  لمستو�ات  مراجعة  الحالیة  إجراء  التوظیف  معدالت  مالءمة 

إنشاء   تقییًدا.  األقل  البیئة  الدولة  أداء  خطة  أهداف  ولتحقیق  االستراتیجیة  خطة  في  علیها  المنصوص  اإلدماج  أهداف  لتحقیق 



لتقییم   والتمو�ل)  الخاص  التعلیم  ذلك  في  (�ما  المر�زي  المكتب  قیادة  والمسؤولین عن  المدرسة  الممثلین من  مع  مجموعات عمل 
�فعالیة   الخدمات  تقد�م  من  المرجوة  للنتائج  الحالیة  التوظیف  عملیات  دعم  مدى  وتقییم  التخطیط  لعوامل  الحالي  التمو�ل  نموذج 
تخصیص   و�عادة  الدراسة،  هذه  في  الواردة  الحاالت  عدد  و�یانات  الموظفین  نسب  ومراجعة  المشترك.  التدر�س  تعز�ز  ومواصلة 

توقعات مدارس أرلینغتون العامة فیما یتعلق بتوفیر التعلیمات المصممة خصیًصا والخدمات ذات الموارد أو إضافتها للتأكد من أن  
الصلة قابلة للتنفیذ �شكل معقول. وقم �جعل الصیغة المنقحة تتسم �الشفافیة وتقییم التغییرات الالزمة على المدى القصیر والطو�ل.  

 قم �إجراء تلك المراجعة على أساس سنوي.
 المراقبة والمسائلة البیانات و 

إجراء عملیة التحلیل المتعلقة �فاعلیة دور منسقي دعم الطالب �عد السنة األولى من التنفیذ. تعدیل  منسقي دعم الطالب.-51
 الدور حسب الحاجة لالستمرار في تقد�م الدعم المناسب وعالي الجودة للمدارس. 

أرلینغتون العامة للممارسات الشاملة و�جراء استعراض متعمق للتوظیف،  �عد تحدید النهج الذي تتبعه مدارس  عوامل التخطیط.-52
یتم تعدیل عوامل التخطیط لضمان استیفاء التخصیصات للتوظیف المطلوب وتقد�م أفضل دعم للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة  

 في بیئات متنوعة. 

و�كمال عملیات التحقق   504لتوثیق التدخالت وخطط القسم . تحدید التوقعات حول استخدام منصة سنرجى التكنولوجي   الدعم -53
من النزاهة (أي تقار�ر البیانات) حول االستخدام لضمان االستخدام المتسق. ضمان حصول الموظفین المناسبین على الخطط  

 .504االلكترونیة، �ما في ذلك خطط فر�ق مساعدة التدخل و�رامج التعلیم الفردي وخطط القسم 

 هني التعلم الم

 . �جزء من ٍاطار التدر�س والتعلم، یتضمن المواضیع التدر�بیة التالیة الخاصة بتنظیم المقاطعات وعملیاتها: التعلم المهني-54

 تخصیص الموارد وجدولتها لدعم الممارسات الشاملة  54-1    

 بیانات وتقار�ر سنرجى  54-2    

 الموضوعات األخرى �ما تم اإلشارة ٍالیها في التوصیات  54-3   

  



 
  مجموعة االستشارات العامة   

 

 الحلول التي تهمك 
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