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ن للسكانالط��قخارطة �ساناإل وحقوقالعدالة،األصليني
2020-2023

م ن اما OCDSBالتل�ت ن حقوقبمبادئ "تاما "إل�ت
.الدمجوالعدالة،اإل�سان

ي الخطواتكلمنالرغموع� إتخاذهاتماليت
ن �عيقماكلومواجهةللتعرف منالمشاركني
ي والتقديربالرضاوالشعورالتفوق

المعنا؛مجت�ن
.ننجزەولنتعلمهال�ث�ي أمامنايزال



علم للجميعالتَّ

منحن ن علمبمبدأنل�ت قادرالجميعبأننؤمننحن .للجميعالتَّ
ي النجاحع�

:عندماداعمةبيئةظل�ن

ك�ي �شكلالطفلندعم-

العدالةنحقق-

 "س��انعمل-



��ة ي المختصةال�ت
OCDSBال�ف

��ةس�اسة (P.096.SES)المختصةال�ت

كلحقوتدعمالتعلمع�قادرتلم�ذكلأنالمقاطعةتؤمن
نامجالخاصةاإلحت�اجاتذويمنتلم�ذ متخصصب�ب

منلديهمهاماأفضلتحقق /ل�حققها/لقدراتهومناسب
  .قدرات



م�ةالحاجاتذويمنالتالم�ذ
�
الخاصةالتعل



ف دعم المتعلمني

والتدخلللتقي�مممنهجةمقار�ة-

التقي�م�ةالب�اناتواستخدامالتالم�ذتقدممراقبةع�نرتكز-

ا�دالتدخلحدة- ن ن حاجاتلتلب�ةت�ت المتعلمني

م�ةالحاجاتالتدخل�شمل-
�
سواءحدع�والسلوك�ةالتعل

األهلمشاركة-



ي متوفرالدعم
المدرسة�ف

ولدكمعلمة /معلممعتحدث-

المساعدةلتقد�مأ�ضامتوافرالمدرسةمدير-

ي يتوفر-
األهلوالعمللف��قاإلستشارةلتقد�م "دعممعلمة/معلم"مدرسةكل�ن

ي يتوفر-
،��ي رئدعممستشارمنيتألفالتخصصاتمتعددف��قمدرسةكل�ن

ونف�ي اجتما�ي عامل،اللغةبعلوممتخصص



للتدخلمتدرجةمقار�ة



المدر�ي الدعم

ي 
(K-8 )اإلبتدائئ

(LST)الّتعل�ي الدعممعل�ي -

(LRT)الّتعلممصادرمعل�ي -

(SST)الطالبنجاحمعل�ي -

ن المساعدين- ���ني (EAs)ال�ت

المديرنائب /المدير-

(9-12 )الثانوي

(LST)الّتعل�ي الدعممعل�ي -

التوج�همعل�ي -

(SST)- الطالبنجاحمعل�ي  -

ن المساعدين- ���ني (EAs)ال�ت

المديرنائب /المدير-



�ويالدعمخدمات المركزيالدعم-ال�ت
متخصصعملف��ق

نفسعلماء-
اجتما�ي عامل-
ي -

ولغةنطقاخصائئ
مجازسلوكمحلل-

ف  ف داعمني  :للمتعلمني
ن دعممستشاري- ت����ني
ن - ن معلمني :متجولني
ع� /نظرق�-
صمم /سمعق�-
ي مساعد- تكنولو�ب
م-

�
ي تعل

اجتما�ي  /عاط�ن
تعلم�ةصع��ات-
-ASD/DD

الداعمالعملف��ق

ن مساعدين- ت����ني
ن مساعدين- ن ت����ني متجولني
ن مساعدين- للطوارئت����ني
ن مساعدين- المبكرةللسنواتت����ني
ي السلوكتحل�لمنسق-

التطب��ت

 :إداريدعم

ف- التعل�ماتم�ش
النظاممدير-
مدير-



(IEP)الفرد�ةالتعل�مخطة

?IEPال�ستخدملماذا
ي تعد�التإلجراءدوري�شكلالتلم�ذ�حتاج-

التقي�مأواتالتوجيه�ن
أو/و

توقعاتع� "بناءالمتعلمقدراتتقي�ميتمك�فالمدير�حدد
بد�لةأومعدلة



(IEP)الفرد�ةالتعل�مخطة

ي�مالتقومعط�اتالشخ�ي التعلمملفضوءع�ها/حاجاته�ي وماولدكقدراتتظهر•
ح• ���ةاألهداف��ش تطب�قهاوك�ف�ةبولِدكمالخاصةالمعدلةال�ت
اإلنتقالعمل�ةتخط�ط•
 IEPالإعدادأثناءاألهلمعالتشاور•



(IPRC)والمراجعةالمستوىتحد�د،ال�شفلجنة

IPRCالهدف

��ةوزارةلتع��فاتبالعودةوذلك "مختلفاالمتعلموضعكانمااذاتحد�د- ال�ت
اإلختالفتحد�د-
واالحت�اجاتالقوةنقاطتحد�د-
اح- المتعلممستوىتحد�داق�ت
األقلع� "سن��االمتعلممستوىوالتع��فاتمراجعة-



?IPRCالإجراءنقررمىت 

ةللمدير�حق بذلك "خط�ااألهلإعالمبعد IPRCالب�جراءبالمبا�ش

أو

ةللمدير�حق و�ي  /األهلمنوطلبخ�ي كتابع� "بناء IPRCالب�جراءبالمبا�ش
األمر



اإلستثناءفئات

السلوك•
سول�ي •

ي •
ذهىف
موهبة•
ي عجز• �س�طذهين
ي عجز•

النمو�ن
متعدد•

متعددةاستثناءات•

التواصل•
التوحد•
صمموسمعضعف•
اللغةاضطراب•
ال�الماضطراب•
تعلم�ةصع��ات•

جسدي•
جسديعجز•
وع�نظرضعف•



IPRCالخدمات

الوزارةخدمات

مبا�ش غ�ي دعممععاديصف-

بالموارددعممععاديصف-

الصفخارجدعممععاديصف-

��ةصف- ي دمجمعالمختصةلل�ت
جزئئ

��ةصف- دمجدونالمختصةلل�ت



(SEAC)الخاصللتعل�ماالستشار�ةاللجنة
 :مناللجنةتتألف
رئ�سونائبرئ�س•
إدارةمجلسأمناءثالثة•
المحل�ةالجمع�اتممث�ي •
ن منأعضاءثالثة• الخاصةاإلحت�اجاتذويبالتالم�ذالمهتمني

(المجلسصفحةع�متوفرةالتوار�ــــخ )شه��ةاجتماعات•
ي المجتمعمنأعضاءبحضورنرحب•

الجلساتلحضورالمدئن



األهلحقوق

ي بالقراراتبالمشاركةالحق- أوالدهمتعل�مع�ُتؤثراليت

ي ولدهموضعقبلباستشارتهمالحق-
��ةبرنامج�ن المختصةال�ت

ن قبلمنولدهمله�خضعأن�مكنرس�ي تقي�مأليالرفضأوبالموافقةالحق- أخصائيني

المدرس�ةلالجتماعات�دعمهممنب�حضارالحق-

ي المتوافرةالب�اناتع�باالطالعالحق-
ولدهمملف�ن



األهلمسؤول�ة

كاء�كونواأن• ولدهممدرسةمع�ش

ن معومشاركتهاولدهمعنالمعلوماتجمع• المعنيني

مبهمةمعلومةأيعنواالست�ضاحاألسئلةط�ح•

ولدهممعلمةمعالتواصل•

االجتماعاتحضور•

ي المشاركة•
IEPالإعداد�ن



لألهلنصائح

ي ولدكمبأداءاالهتمام•
المدرسة�ن

منتظمحضورع�المحافظة•

القراءةع�التشجيع•

"ومشاركة "حضوراالمدرس�ةالمناسباتموا�بة•

ي المنظماتتحد�د• ولدكمإحت�اجاتعنالم��دمعرفةع��ساعدكمأن�مكناليت



أسئلة؟


	Slide Number 1
	خارطة الطريق للسكان الأصليين، العدالة وحقوق الإنسان 2020-2023
	التَّعلم للجميع 
	التربية المختصة في ال OCDSB
	التلاميذ من ذوي الحاجات التعلُمية الخاصة 
	دعم المتعلمين
	الدعم متوفر في المدرسة
	مقاربة متدرجة للتدخل
	الدعم المدرسي
	خدمات الدعم التربوي - الدعم المركزي
	خطة التعليم الفردية (IEP)
	خطة التعليم الفردية (IEP)
	لجنة الكشف ، تحديد المستوى والمراجعة (IPRC)
	متى نقرر إجراء ال IPRC?
	فئات الإستثناء
	خدمات  ال IPRC
	اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص (SEAC)
	حقوق الأهل
	مسؤولية الأهل
	نصائح للأهل
	أسئلة؟

