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ون؟ لقان اذا ه موضعو قم 306-ما مر لعا ونا القان

أللو 2016. رنا تش / ور كت فيأ قم 306 مر لعا ونا لقان نا غا ش م في ون لمشرع را ق ةءرا،أ لق علىا لقةرد ززا لتع محاولة في

ألطفال ضا ا نر م لمراحل با لطال ضافي مإ ع دمد تق ون لقان اذا ه یتطلب ث، لثال لصفا ةا بنها لقةءرا نا إلتقا لطالب نا م زد لم ةدا مساع جل نأ وم
. لقةءرا ةدا ما في نفسه لمستو علىا ساو ل لذین البتادئيا ثا لثال لصفا حتىا

ماةد في ة س درا ل حلا لمرا نا م كثر وأأ مرحلة قل ةءراأ لق فيا مستاوه ان ثاذإ لثال لصفا فيا لطفل علىا قاء إل ةا حتمال علىا ون لقان صا ین لك ذ
لثالث. لصفا ةا نها مع القةءرا



لقامد 2018-2017 ما لعا نا م اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان
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اآلتي: تقمو ةنأ م لتعل طا لمنا علىا یجب

في تقیم ،وونلوأ ة س درا ل لسنةا فيا ألقل علىا مترا ثالث البتادئي ثا لثال لصفا حتىا ألطفال ضا ا نر م للطالب لقةءرا تراا مها تقیم •
سة. درا ل ءدا ب من ما یو ً  30 ون غض

لمطلبو. وا المست لقةءرا علىا لقةرد مدا ع من عاني ذ ل با لطال را م ليأ لىو تابيإ خطار دمإ تق •

على قها تطب ،و المردسة لصلة صوذا ألشخا نا م غیرهم روو ألم ءا ا ل روأو لمدی ماو لمعل ضعهاا لتيو ة (IRP)ا لفدر ةءراا لق نا تحسی خطة دم تق •
ة. لهو دا تحدی من ما یو ً  ون 30 غض في لقةءار علىا لقةرد مدا ع من عاني لثالث- لصفا حتىا ألطفال ضا ا نر م الب- أط
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لقامد 2018-2017 ما لعا نا م اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان

اآلتي: ة م لتعل طا لمنا موا تق

للطالب. لقةءرا وطرا ت اجات حت سا سا علىأ لمهني وطرا لت نا م محةدد مجاالت ستهفاد •ا

. للقةءرا لطالب نا تقا وإ مست تحسین في لمعلم مدا تق صد لر خال من جمعها تم لتي تا انا لب لىا اد ً إ ستنا نا للمعلمی لمهني وطرا لت تكثیفا زو تمیی •

محةدد. ردس ت مهام جءرا رإ م قت فيو ة ألم وا مح مبرد من تطلب •
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لقامد 2018-2017 ما لعا نا م اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان

یلي: ما لبرنامج نا تضم ةءرا،و لق علىا لقةرد نا تحسی في للتدخل برنام  ًجا ة م لتعل طا لمنا تضعا

لعام. ما لفه تادراو لمف ما فه القةو ثدط لتح تاو ا لصوت لصوتياو لوعيا تا مجاال في ثف لم وطرا لت •ا

ة). لعاد ةا لصف ةءراا لق ما تعل لى اإلضافةإ لمردسي ( ماودا ل تا ساعا خالل لتدخل •ا

عام. ل ألقل علىا مترا ثالث لقةءرا فيا لتقمد عةا متا رو ا خت •ا

ة. لعاد ةا لمنزل ةءراا لق ةاو ب لترد لعملا شروا في ة لمشار ك،ا ل فيذ ما لمنلز"، فيا بخطة "القةءرا ألمرو ءا ا ل وزدوأ ت •

ة. لفدر ةءراا لق نا تحسی خطة ضع ءو ثنا روأ ألم ءا ا ل وأوأ لمردسة وا مظوف عنها عبر لتيأ لمعارضةا ءراا آل توثیا •
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لقامد 2018-2017 ما لعا نا م اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان

یلي: ما لثالث لصفا فيا لقةءرا علىا ردب لت برامجا تشمل

لساب . سيا درا ل ما لعا نا م كثر ةءراأ لق نا لتحسی لتدخل تا قا نوأ م زد لم را توفی •

حةد. على فل لكلط فدر ل ش ةروأ صغی مجموعات في ردس للت ة یوم قات روأ توفی •

لمحزر. مدا لتق دا لرص مستمةر ةررو متك مات تقی جءرا •إ

ة. إلنجلیز للغةا ونا لفن ة لعاد ةا س درا ل لوا لفص با بجان لقةءرا علىا متخصص ردب ت دم لتق لمتوطعین موأا لمعل سردوأا لم قبلا من لتدخل •ا

ة. لعاد ةا لمنزل ةءراا لق ةاو ب لترد لعملا شروا في ة لمشار ك،ا ل فيذ ما لمنلز"، فيا بخطة "القةءرا ألمرو ءا ا ل وزدوأ •ت
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لقامد 2018-2017 ما لعا نا م اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان

ة: إلنجلیز للغةا وا متعلم یتلقى ً  بنأ یج

ة. ألساس ً  لخمسةا ةءراا لق تا نا مو عن لتعلم •ا

ة. م ألكاد تادرا لمف نا ع لتعلم •ا

للتنفیذ. قابلة انات ب توفر لتي ةرا لمستم تا ما لتقی •ا

لشاملة. تا لمدخال ،او لموجهة لممارسةا ،او لنمذجة مثل:ا لشائعة ةا إلنجلیز للغةا ةا تنم ات تیج سترا •إ
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لقامد 2018-2017 ما لعا نا م اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان

یلي: ما ف لمعلمین ما ع ةد ألم وا مح ي مرد یجبعلى

لفعالة. ةءراا لق تا ا تیج سترا جذإ نما تصمم •

ة. س درا ل تا لمجموعا ونا تك تسهیل •

. لتعلم زا لتمیی انات لب مادا ستخ تاو انا لب تحلیلا على لمعلمین ردبا ت •

لدقة. منتهيا ألدلة علىا لقائمة ةءراا لق ذا تنفی ضمان على لعمل •ا

معالجتها. ةءراو لق فيا لقصرو جها دوأ تحدی على لمعلمین ردبا ت •

صغیةر. مجموعات ضمن أكملهاوأ ة صف لمجموعات ردب لت ماو لتعل جذا نما تصمم •
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لقامد 2018-2017 ما لعا نا م اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان

اآلتي: ام لق نا م مر قت فيو ة ألم وا مح د ً بر م قم 306 مر لعا ونا لقان رظا ح ةءرا، لق ما تعل على لمستمر ثفاو لم زا ی لتر جلا نأ م

لمعلمین. تجاها د ً بر لم ركرودا ت شأنهانأ من ة ائفرادإ ممارسةظو •

ة. لعاد ةا س درا ل لوا لفص ردسا ت مهمة سناد •إ

مع ان ألح نا م ثیر في د ً بر لم عملا قم 306نأ مر لعا ونا لقان با یتطل ك، ل نذ م بدال
في ة خصوص فيسورد ةروأ مجموعاتصغی ضمن املةوأ ة صف مجموعات في الطالب

للمعلمین. ة س درا ل لوا لفص جرا خا خلوأ ردباد لت لنمذجةاو قا ا س
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عام 2020-2019 من اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان

سي: درا ل لفصلا فيا لطفل علىا قاء اإل

سي 2020-2019. درا ل ما لعا فيا یبأد •

ة. لوال ما تقی حسب لقةءرا ةدا ما في ة س درا ل حلا لمرا نا م كثر ةدوأأ ح سنةاو مرحلة قل بأ لطال وا مست ان ءرااذإ إلج اذا ه فعل  ً •
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عام 2020-2019 من اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ا
ون القان

ة: آلت تا لحاال فيا لطالب علىا قاء إل ءراا ج تطبیإ عمد تاءو إلعفا منحا یجزو

ة. لوال ما تقی حسب حةد سنةاو مرحلة قل ةءراأ لق فيا لطالب وا مست ان •اذإ

سي. درا ل لصفا وا مست على نه دأ ج ،و ة لوال قبلا من بدیل تقیم جءرا دإ ع •

لطالب. لا عما نأ م مجموعة خالل من لصف وا مست على لقةءرا نا تقا رإ ها •ظإ
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عام 2020-2019 من اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان

ة: آلت تا لحاال فيا لطالب علىا قاء إل ءراا ج تطبیإ عمد تاءو إلعفا منحا یجزو

قبل. من سي درا ل لصفا فيا ه عل قاء إل ما ت ر،و كث نوأأ سنتی لمةد للقةءرا ثفا ً  م تدخال ً  لطالب تلقىا •اذإ

لتجهیتزا 504. خطةا لفدر   (IEP)وأ ما لتعل خطةا ع یت لطالب نا ا •اذإ

ة. إلنجلیز للغةا ما تعل برنامج في سنتاو ثالث من قل بأ لطال قضىا •اذإ



2020-2019 عام من اد 306-ابتءُ  رقم العام  القاننو

ة: تآلت لحاالا فيا لطالب علىا قاء اإل جءار تطبیإ وعمد اإلعفاتاء حنم یجزو

قة. السا لمردسة فيا لفدر م لتعلا برنامجا له مقمد  ً ل ، ةو لحال ةا م لتعل لمنطقةا فيا سنتین من أقل ببرنامج لطالب لتحا اذإ  •ا
للطالب. عماا ملفأ في مبین هو ما ة تالجتماع دساا مولرا لعلاو فيا بتقانا رلطالإ ها اذإ •ظأ

وأ

ة. م لتعل رلمنطقةا مدیا ه عل یاوف د عنأ لطالب" مصلحةا عفاء "في علىإ للحصلو ً ا نل دلاولدیط مدحا قأ  •اذإ
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عام 2020-2019 من اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان

ألمرو: ءا ا ل روأ خطا ب ُ او لطال علىا قاء اإل

في لثالث لصفا با ال لكلط تقدیترا دم تق (MED) غان ش م ة ال فيو لتعلم ةرادإا على یجب
.(CEPI) لمعلومات رواو لت ءادا أل رزا م لى ةإ م لحو سرادا الم

لطالب لمعلومات (CEPI)ا رواو لت ءادا أل رزا م حدد م، عا ل من زنرا ح یونیو/ من 1 قبل
. رد لب نرطا ع اء آل را خطا ) ً او لتقیم سا سا ع (علىأ لار لصفا لوا لدخ یتأهل لن الذ



2017/2/6 جیلكن
15

عام 2020-2019 من اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان

یونیو 2019: في لتظویف خطةا

ات متطل ة تلب لبرامج ما ع وأةرادإد لمردسة لهاا عة لتا ةا م لتعل لمنطقةا تستطعا لم ماذإ
لتقد خطة ضع لمردسةو علىا یجب ع، لتشر فيا لةدراو را لمعایی ةا لتلب التظویف

الخدمات.

لمردسة ةا تلب ة ف ح توض مع للمردسة إللكتورني لموقعا علىا لخطة را نش یجب
قم 306. مر لعا ونا لقان تا ا لمتطل
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عام 2020-2019 من اد ُ ء -ابت قم 306 مر لعا ونا القان

یللو 2020: سبتمبر/أ في رر لتقا دما تق

بنأ ج ،و (CEPI) لمعلومات رواو لت ءادا أل رزا م لى بإ لطال علىا قاء إل ررا تق دم تق لعامة لخدمةا تا تفاقا ةاو م لتعل طا لمنا علىا یجب
یلي: ما رر لتق نا یتضم

علیهم. قاء إل ما ت لذین با لطال ددا ع 

لنقل. اذا له معقولة اب س حأ توض مع ع لرا لصفا لىا مإ نقله تم لذین با لطال ددا ع 
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قدما ُ  –المضي قم 306 مر لعا ونا القان

ألمرو. ءا ا ل نوأو لمعلمی انياو لم را لمدی قم 306 مر لعا ونا لقان تا ا متطل دم تق لو سا •راً 

.2018- سي 2017 درا ل ما لعا فيا ستستخمد لتي ة (MDE)او م لتعل نا غا ش م علیهاةرادإ فقت لتياو لشاملةا ةاو ألول تا ما لتقی دا تحدی •

على یلد البتادئي ثا لثال لصفا حتىا الطفال ضا ا نر م الب ألط (IRP) ة لمطلو ةا لفدر ةءراا لق خطةا من ة م لتعل للمنطقةا نمجذو ضع •و
. لقةءرا علىا لقةرد فيا تأخر

خطة في اء آل كراا إلش ة عمل لى اإلضافةإ ةءرا، لق علىا قةرد لدیهم لس لطالب نا ا ااذإ تاب   ً  لطالب روا م ءأ ا ل روأ إلخطا عمل ة ل ضعآ •و
ة. لفدر ةءراا الق
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قد  ُما –المضي قم 306 مر لعا ونا القان

البتادئي. ثا لثال لصفا حتىا لو ألطفا ضا ا مرحلةر من ة ألساس ةءراا للق ثابتة مات تعل ضع فيو الستمررا ا
لفعالة. ةا م لتعل تا ا تیج إلسترا ةاو ألساس ً  لخمسةا ةءراا لق تا نا مو على یز لتر ا

لصیف. فيا ة ألم وا مح ألطفال/ تا ما لمخ ممتةد ة یوم فصر مناقشة 

ة. ألم وا مح ي مرد فيرود لنرظ ةدا عا إ
. لقةءرا فيا اةد لق رقا ف ون تك 
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(MACA) ماكا في ة لمشتر لوثائا –ا قم 306 مر لعا ونا القان

نت روو ا عضر شارئح لملخصفي   •ا
لثالث لصفا فيا للقةءرا ة من لوادز ج •  

ة لفدر ةءراا لق ططا خ على مثلة •أ
لقةءار ما تقی نتیجة من مثلة •أ

ون لقان ما لفه اء آل لیلا -د مثال •
لقةءرا ما تعل في لفعال للتدخلا ة س لرئ تا لسما   •ا

غان ش م ة بوال لتعلم نةرادإا م لمعتمةد تا ما لتقی   •ا
(GELN) ة ألساس ةا ألم وا مح ثائ •و

ردب لت داوا م •


