
 

 سياسة ذوي االحتياجات الخاصة لمدرسة ليوا الدولية للبنات 
 ملف السياسة 

 
 دوافع السياسة

 
 ة. ليمية خاصجات تعيلتزم مجلس اإلدارة في مدرسة ليوا الدولية للبنات بضمان توفير الدعم الالزم لكل طالبة لديها احتيا

 
 
 

 سياق السياسة 
 

ص. شكل خابتتطلب تدريس كان لديها صعوبة تعلم،  عليمية الخاصة في حالاالحتياجات الت يمكن تعريف الطالبة من ذوي
. أو عمرن نفس المالطالبات معظم يقصد بصعوبة التعلم بأن يكون لدى الطالبة صعوبة بشكل الفت للنظر في التعلم أكثر من 

فال وماً لألطارس عمتي تقدمها المدلتعليمية تختلف عن تلك ا لتي تتطلب مرافق، وان الطالبة تعاني من إعاقةقد تشير إلى أ
   من نفس العمر في نفس المنطقة. 

 
 

 أهداف السياسة: 
 

 ي كل قضيةبينة فوالهدف العام من هذه السياسة هو تحسين النتائج لكل طفل له حاجة تعليمية خاصة في جميع المجاالت الم
ائج ق النتعليمية. وسيتحقق ذلك من خالل تحقيمن قضايا األطفال في إطار مدونة الممارسات الخاصة لالحتياجات الت

 )المحددة( التالية:
 
 
 توفير التعليم لذوي االحتياجات الخاصة  جزءا ال يتجزأ من خطة التطوير المدرسي. نأن يكو • 
 
 لة.لكامناتهم اتمكين الطالبات الذين تم تحديدهم من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلضافية للوصول إلى إمكا• 
 
 تمكين االنتقال الناجح للطالبات بعد االنتهاء من الحياة المدرسية.• 
 
 طالبة. اإلنجاز وتقديم مجموعة متنوعة من المناهج البديلة لتلبية احتياجات كلالحد من الحواجز التي تعيق • 
 
  لكل طالبة برنامج تعليم فردي خاص بها. أن يكون  •
 
 المستوى. ذات اإلنجاز متدني ذاتها لتلبية احتياجات الطالبات الفئة العمرية من تنظيم دعم متخصص للمجموعات • 
 
 طالباتنب مع الجالمدرسة جنبا إلى / اإلضافية لالنضمام إلى أنشطة  الطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة تمكين جميع• 

 .ام بهات إضافية، في حال كان نشاطاً عملياً من الممكن القيالذين ليس لديهم احتياج
 
 لتزامن معفية با/ اإلضا من توفر كادر مناسب من الموظفات والتمويل المناسب للطالبات ذوي االحتياجات الخاصة التأکد• 

 سياسة تمويل السلطات المحلية.
 
 في سجل وطني. سجل لطالبات المدرسة الموهوبات والمتفوقات الذين يتم االحتفاظ به ودمجه• 
 
م لذوي لذي يقدأمين ذوي االحتياجات الخاصة، على علم ودراية بالتعليم ا ، وخاصةجلس األمناءضمان أن جميع أعضاء م• 

 .مدرسة وكل حاالت الطالبات بتفاصيلهالاالحتياجات الخاصة في ا



 

 في تطوير هذه السياسة ورصدها في المستقبل.مشاركة رئاسة مجلس اإلدارة • 
 
 من خالل نظام البيانات المدرسية. طالباتلل الفردية على سجل محدث من الخطط الحفاظ• 
 
لبات رة للطاينبغي أن يكون هنالك دليل متاح للموظفات وأولياء األمور في المدرسة حول الخطط واالجراءات المتوف •
في  ، صعوبة)اضطراب التوحد، اضطرابات التركيز وفرط الحركةواتي تم تحديدهن على أساس نوع االحتياج التعليمي لال

ويشمل  الحسيةعسر القراءة، صعوبة في المهارات الحركية و ،، صعوبة في السوكيات االجتماعية والعاطفيةواللغة النطق
 الطبية األخرى. )ضيق التنفس(، صعوبة في السمع، صعوبة في الرؤية،الصرع والحاالت ذلك

 

 

 
 القيادة واإلدارة 

 
لخاصة اجات اة باحتياجات ذوي االحتيواضحة تعكس التزام المدرس مجلس اإلدارة وفريق القيادة منظومة أخالقية سيحدد

 .المبادئ التوجيهية لهذه السياسة الخاصة بذوي االحتياجات الخاصةر كل طفل بما يتفق مع ويتم رصد تطو
 

 
عمل ن لبنات، ل لدوليةافي مدرسة ليوا " وستقوم المدرسة ببناء منظومة أخالقية شاملة يدعمها بيان المهمة الخاصة بمدرستنا 

قدره. نر إيجابي يات أمخلق مجتمع مستقر وسعيد وجاد حيث أننا نهتم ألمر الجميع، والتنوع في الجنسمعا بشكل وثيق ل
 " أنفسهن ثقات منومهارات االستقالل ليصبحوا مواطنات متحمسات للوصول إلى أهدافهم وتطوير  ويتم دعم الطالبات

 
 

 ة في بند " نهتم لكل طفل " هي: تعتبر المخرجات الخمسة المذكور
 

 كوني آمنة 

 كوني صحية 

 استمتعي بانجازاتك 

 حققي الرفاهية االقتصادية 

  ًساهمي إيجابيا 
 
 

    األدوار، المسؤوليات ومتطلبات المتابعة: 
 

  الخاصة.  تتياجاتتحمل كل من منسقة ذوي االحتياجات الخاصة وفريق اإلدارة العليا مسؤولية ضمان تنفيذ سياسة ذوي االح

 خاصة ات الالشخص الذي تم تعيينه لمتابعة ذوي االحتياجات الخاصة يلعب دوراً هاماً لضمان أن ذوي االحتياج
ذوي  ات منتتواجد في بنود رئاسة مجلس اإلدارة وسيبذل كل جهده لضمان تنفيذ كافة االجراءات الهامة للطالب

 االحتياجات الخاصة. 

  ول ذوي م مسؤوكذلك سيقوباستالم تقارير بشكل منتظم من قبل منسقة المعلمات، مخولةمجلس اإلدارة الستقوم لجنة
  ة.  ت التنفيذيلخطوااالحتياجات الخاصة بتنفيذ السياسة عملياً، وتسليط الضوء على أي مالحظات تثير القلق ومتابعة ا

ات بي احتياجأنها تلوة في جميع أنحاء المدرسة ضمان توفير المناهج الدراسي تعتبر نائبة منسقة المعلمات هي المسؤولة عن •
 جميع الطالبات، وأن يكون لدى الموظفات التدريب المناسب في مجاالت محددة لذوي االحتياجات الخاصة.

 

 دريس جميعمات في تالذي يقوم بإنهاء إدارة األداء للمعلمات مسؤول عن تطوير مهارات المعليعتبر فريق اإلدارة العليا • 
 ات في صفوفهن لتحقيق الهدف وهو أن تصبح المعلمات رائعات. الطالب



 

 

 إلضافية.الخاصة اتعتبر رئيسات المراحل التأسيسية مسؤوالت عن ضمان تقديم الدعم المالئم للطالبات من ذوي االحتياجات 
 
 التيوطالبات جميع ال هيئة التدريس مسؤوالت عن ضمان أن المناهج والموارد في صفوفهن تلبي احتياجاتتعتبر رئيسات • 

 .الحواجز أمام التعلم لجميع الطالبات تساعد على إزالة
 

 
 التواصل بالنسبة لسياسة ذوي االحتياجات الخاصة

 
ي هذه ذكورة فاألهداف والنتائج المب ملة لديه على درايةوسوف يتخذ فريق القيادة خطوات فعالة لضمان أن القوى العا

 .ر التطوير المهني وتدريب الموظفاتكس ذلك في إطاالسياسة وااللتزام بها. وسينع
 
 

البات مور والطياء األسيتم إرسال نسخة من سياسة ذوي االحتياجات الخاصة المدرسية )باللغتين اإلنجليزية والعربية( إلى أول
 عبر الموقع اإللكتروني، والنشرات المدرسية، وما إلى ذلك.

 
 نتاشا كوجال

 تكنولوجيا االتصال والمعلومات ومنسقة ذوي االحتياجات الخاصة منسقة التعلم اإللكتروني/


