قرار وزاري رقم ( )647لسنة  2020م
بشأن سياسة التعليم الدامج
ّ
ّ
وزير التربية والتعليم:
 بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م  ،بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانين املعدلة له وعلى القانون االتحادي رقم ( ) 29لسنة 2006م ،في شأن حقوق املعاقين وتعديالته ، وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة 2008م ،بشأن املوارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته. وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )15لسنة 2016م  ،بإنشاء مؤسسة االمارات للتعليم املدرس ي. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة 2016م  ،بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة  2018م ،بشأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة 2008م بشأن املواردالبشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته ،
 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 3لسنة 2018م بشأن التصنيف الوطني املوحد لإلعاقات ( أصحاب الهمم ) في الدولة . وعلى القرار الوزاري رقم ( ) 166لسنة 2010م .بشأن تطبيق القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة في املدارس الحكومية والخاصة بالدولة وعلى القرار الوزاري رقم ( )699لسنة 2016م  ،بشأن الهيكل التنظيمي لإلدارات واملكاتب واألقسام واختصاصاتها ومهامها بوزارة التربيةوالتعليم.

-

وبناء على مقتضيات املصلحة العامة.

قـ ــررما يلي:
مادة أولى :تعتمد سياسة التعليم الدامج في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة (التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم)
مادة ثانية :تقوم إدارة التربية الخاصة بإعداد اللوائح والنظم والسياسات التشغيلية لسياسة التعليم الدامج.
مادة ثالثة  :يبلغ هذا القرار لجميع جهات االختصاص للعمل بما جاء فيه.

حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم
صدر في1442/04/07 :ه ـ ـ ـ  -املوافق2020/11/22 :م

سياسة التعليم الدامج في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة
التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

سياسة التعليم الدامج في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

تعريف التعليم الدامج:
.I
هو “ ذلك التعليم الذي ينخرط فيه الطلبة أصحاب الهمم في برنامج تعليمي ضمن بيئة تعلم مشتركة قادرة على توفير الدعم املستهدف للطلبة بما
يتيح الحد من التراجع وإزالة العوائق التي قد تؤدي إلى اقصاء الطالب أو استبعاده ،وذلك لضمان حصول جميع الطلبة أصحاب الهمم على تعليم
عالي الجودة من خالل تلبية احتياجاتهم املتنوعة بفعالية وبأساليب قائمة على االحترام والقبول واالستجابة العالية وتقديم الدعم الالزم .فالتعليم
الدامج ليس مجرد مشروع أو مبادرة ،بل هو تطوير تدريجي للمواقف والسلوكيات والنظم واملعتقدات التي تؤهل التعليم الدامج ألن يكون األساس
الذي ترتكز عليه ثقافة املدرسة ،وتنعكس قيمه ومفاهيمه على الحياة اليومية في مجتمع املدرسة أو املنشأة التعليمي .كما يجب األخذ بعين االعتبار
أن الدمج ال يعني تعليم الطلبة أصحاب الهمم في الصفوف العادية فقط ولكنه يعني توفير فرص التعلم القائمة على املساواة وذلك من خالل
ً
إلحاقهم بالبيئة التربوية األقل تقييدا واألكثر مالءمة وقدرة على تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم ( بيئة تعلم مشتركة )  .وفي كثير من الحاالت تتمثل
ً
هذه البيئة في الصف الدراس ي العادي ( ،إن لم يكن طوال الوقت  ،فبعض الوقت على أقل تقدير) أو الفصل الخاص  .وأيضا يوجد بديل تربوي آخر
خارج املدرسة ( بشكل مؤقت ) كأن يكون الطالب في املستشفى أو املنزل ألسباب معينة( .مرفق جدول املصطلحات والتعريفات )
.II
-1

-2

-3
-4
-5
-6

1

أهداف سياسة التعليم الدامج:
تتمثل أهداف سياسة التعليم الدامج بما يلي:
تحقيق تعليم دامج عالي الجودة في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم في دولة المارات العربية
املتحدة من خالل تطوير معايير مشتركة مع الجهات املعنية لجودة التعليم الدامج ليتم تطبيقها في جميع املؤسسات التعليمية من أجل
متابعة وتقييم مدى فعالية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة أصحاب الهمم وجودة مخرجاتهم التعليمية.
ً
توفير الفرص املتكافئة لتعليم الطلبة أصحاب الهمم في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم تنفيذا
ملواد القانون رقم  29لسنة  ، 2006واملعدل بالقانون اتحادي  14لسنة  ، 2009والتأكد من أن كل طالب من أصحاب الهمم يتلقى البرنامج
ضمن املسار املناسب الحتياجاته  ،للوصول به إلى املؤهل املناسب له .
خلق فهم مشترك بين كافة العاملين والشركاء حول التعليم الدامج .
توحيد الجهود والبرامج املتعلقة بتعليم الطلبة أصحاب الهمم على املستوى الوطني.
تزويد الطلبة أصحاب الهمم بالخدمات املناسبة في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم بما يتناسب
واحتياجاتهم ويعزز قدراتهم.
التقييم والتشخيص وتعليم الطلبة اصحاب الهمم من قبل املؤهلين والحاصلين على شهادات متخصصة.

-7
-8
-9
-10
-11

توفير البيئة التعليمية املناسبة ( بيئة التعلم املشتركة ) للطلبة أصحاب الهمم  ،وتعزيز فرص التعلم  ،بحيث تتم تلبية كافة احتياجاتهم في
املدارس الحكومية واملدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم.
رفع الكفايات الفنية للمعلمين واالختصاصيين والعاملين مع الطلبة أصحاب الهمم على أحدث وأفضل املمارسات العاملية في مجال
التعليم الدامج.
مشاركة أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم في كافة مراحل العملية التعليمية بداية من مرحلة التقييم والتشخيص ثم مرحلة إعداد الخطة
التربوية ومتابعة تنفيذها ومدى تطور أداء الطالب ثم مرحلة التقييم النهائي .
تكامل األدوار بالتعاون مع كافة الهيئات واملؤسسات املعنية التي تقدم الخدمات الضافية لألسر وللطلبة أصحاب الهمم كوزارة تنمية
املجتمع ووزارة الصحة ووقاية املجتمع وغيرها .
تطوير خطة التواصل ونشر مفاهيم التعليم الدامج لرفع الوعي املجتمعي بأصحاب الهمم والحد من النظرة السلبية إزاء الجوانب
املتعلقة بالدمج في التعليم والتمييز والتقليل من شأن أصحاب الهمم أو تهميشهم.توعية املجتمع حول حقوق األشخاص أصحاب الهمم في
املجال التعليمي للتعرف على أصحاب الهمم عن قرب وتقدير دورهم في املجتمع .

 .IIIنطاق تطبيق السياسة :
يشمل نطاق تطبيق سياسة التعليم الدامج في دولة المارات العربية املتحدة في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم
من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر.
سياسة القبول والتسجيل:
.IV
( )1الفئات :يشمل التعليم الدامج الفئات التالية :
 .1العاقة الذهنية
 .2اضطرابات التواصل
 .3اضطراب طيف التوحد
 .4اضطراب قصور االنتباه والنشاط الزائد
 .5صعوبات التعلم املحددة
 .6العاقة البصرية
 .7العاقة السمعية
 .8العاقة السمعية -البصرية
 .9العاقة الجسدية
 .10االضطرابات النفسية -االنفعالية
 .11االعاقات املتعددة
 .12األمراض الصحية
( )2القبول :يتم قبول الطلبة أصحاب الهمم من الفئات السابق ذكرها وتقديم خدمات وبرامج التعليم الدامج لهم في املدارس الحكومية واملدارس
الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم وفق ضوابط ومعايير تتعلق باحتياجاتهم وقدراتهم ومهاراتهم يتم تحديدها في اللوائح واالجراءات
املنظمة لهذه السياسة.
2

( )3التسجيل والقيد :يتمتع الطلبة أصحــاب الهمــم بجميــع الحقــوق التــي يحظــى بهــا بقيــة الطلبــة ،بمــا في ذلــك حــق القبــول وااللتحــاق باملدرسة األنســب
ً
التــي تتيــح لهــم القبــال واملشــاركة في خب ـرات تعلــم عاليــة الجــودة جنبــا إلى جنــب مــع بقيــة أقرانهــم في ضوء االعتبارات واملوجهات والضوابط التي تصدر
بشأن ذلك في اللوائح واالجراءات املنظمة لهذه السياسة.
( )4بيئة التعليم الدامجة :يتم دمج كل فئة من فئات العاقة حسب متطلباتها واحتياجاتها املختلفة ومستوياتها شدتها بتحديد بيئة التعليم الدامجة
املناسبة لكل فئة .
( )5التنسيق :بالنسبة لفئات العاقات املتعددة  ،و (العاقة السمعية -البصرية )  ،والعاقة الذهنية والتوحد فإنه يتم التنسيق مع الجهات املعنية في
الدولة لغايات التقييم والتشخيص وتقديم الخدمات والبرامج الخاصة بهم ،وتحديد املكان األمثل لتقديم برامج التعليم والتأهيل املناسبة.
( )6الحضور والغياب :ينطبق على الطلبة أصحاب الهمم ما ينطبق على عموم الطلبة بما في ذلك الذين لديهم ظروف صحية أو عالجية أو مراجعات
للمستشفيات  ،فتحتسب أيام الغياب بعذر مثل العالج واملراجعات داخل وخارج الدولة وينبغي مراعاة تغطية وتعويض ما فاتهم من موضوعات
دراسية وامتحانات .
( )7تعد الوزارة السياسة التشغيلية واللوائح واالجراءات التنفيذية الخاصة بتحديد املكان األنسب لتقديم برامج التعليم الدامج املناسبة لكل فئة.
سياسة الكشف والتعرف والتشخيص واإلحالة :
.V
 -1الكشف والتعرف:
يتم الكشف وتحديد الطلبة املستفيدين من برامج التعليم الدامج من خالل عدة معايير وضوابط تشمل القدرات العقلية والتقارير الطبية
،والقدرات االجتماعية النفسية.
يتم تطبيق االختبارات الخاصة بالكشف والتعرف من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين من الجهات املعتمدة في الدولة كل حسب اختصاصه.
يتم تطبيق األدوات واالختبارات املقننة على بيئة دولة المارات العربية املتحدة.
تطور الوزارة بالتعاون مع شركاؤها االختبارات واالدوات الخاصة بالقدرات العقلية والجوانب النفسية واالجتماعية ويتم تقنينها على البيئة االماراتية
.
 -2اإلحالة :
في ضوء نتائج الكشف والتعرف والتشخيص وجمع البيانات حول الطالب تتخذ القرارات املناسبة ويتم تحديد برنامج الدمج واملسار املناسبين
كاملكان املناسب واملناهج والخطط التربوية الفردية حسب احتياجات وقدرات الطلبة أصحاب الهمم.
تعتمد الوزارة التقييم الدوري للطلبة أصحاب الهمم والوقوف على مدى تطورهم من خالل مراحل ونظم معتمدة  ،وتتم إعادة النظر بالقرارات
املتعلقة باالستمرار في برامج وخدمات التربية الخاصة من عدمها  ،أو تحويلهم للمراكز الخاصة ألصحاب الهمم ملا فيه مصلحة الطلبة.

-

-

 .VIاملسار ات ونظام االنتقال بين املستويات:
تحدد السياسة التشغيلية املتطلبات األكاديمية واملهنية واملسارات التفصيلية لكل فئة من فئات العاقة .
يسمح للطلبة أصحاب الهمم باالنتقال بين املستويات املختلفة داخل املدرسة أو من مدرسة إلى اخرى أو من مراكز أصحاب الهمم وبالعكس وفق
اجراءات وأنظمة ولوائح معتمدة في السياسة التشغيلية الخاصة بذلك.

-

 .VIIالبيئة املؤهلة :
 يتم تطبيق كود المارات للبيئة املؤهلة واملعتمد من مجلس الوزراء على في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليملتكون سهلة الوصول لجميع فئات أصحاب الهمم في جميع الغرف والقاعات واملرافق واملمرات واملداخل واالبواب،
3

توفير كافة احتياجات الطلبة أصحاب الهمم من أجهزة وتقنيات وأثاث ووسائل تعليمية وتقنية مساعدة كل حسب احتياجاته .
توفير وسائل النقل املناسبة للطلبة أصحاب الهمم مع توفير املشرفين معهم في حال احتياجهم لذلك.

-

بيانات الطلبة أصحاب الهمم:
.VIII
 خصوصية البيانات  :تعامل بيانات الطلبة أصحاب الهمم بالخصوصية والسرية وفق النظم املعتمدة في الدولة. ادخال البيانات  :يتم إدخال كافة بيانات الطلبة أصحاب الهمم في النظام االلكتروني املعتمد الخاص بالطلبة من قبل املعنيين في املدرسة.البرامج والخدمات :
.IX
ً
أوال :برامج التعليم الدامج  :يلتحق الطلبة أصحاب الهمم املستفيدين من برامج التعليم الدامج بأنواعه املختلفة بناء على نتائج التشخيص
والتقييم وقدرات واحتياجات الطلبة  ،وفق خطة تربوية فردية لكل طالب  ،والبرامج وهي:
( )1برنامج ما قبل االلتحاق ببرامج التعليم الدامج  :تقديم املساعدات والحلول املناسبة ( الخطط العالجية) له إما بشكل فردي أو ضمن
مجموعات صغيرة داخل أو خارج الصف العادي داخل املدرسة وذلك قبل التحاقه ببرامج التعليم الدامج.
( )2برامج التدخل املبكر :تقدم خدمات التعليم الدامج ملرحلة رياض األطفال وما قبلها  ،بتوفير الكادر املتخصص في التعليم الدامج لهذه
املرحلة  ،وتقديم كافة البرامج والخطط الفردية والتقنيات املساعدة والخدمات املساندة حسب احتياج الطفل .كما تطبق االختبارات
املسحية للوقاية من العاقة وتفاقمها وعمل التدخل املبكر املطلوب مع التركيز على الرشاد األسري حول التعامل مع كل فئة من قبل
املتخصصين في التعليم الدامج.
( )3برامج التعليم الدامج املكانية ( بعد االلتحاق ببرامج التعليم الدامج):
أ .برنامج التعليم الدامج في الفصل الدراس ي العادي  :يدمج الطالب من أصحاب الهمم في هذه البرامج ويتم تعليمه بشكل أساس ي من قبل
معلم الفصل العادي األساس ي مع تقديم الدعم واملساندة له بواسطة معلم فصل التعليم الداعم أو مساعد املعلم ،بالضافة إلى تلقي
الخدمات في الغرفة الشاملة في حال احتياجه لذلك. .
ب .برنامج التعليم الدامج في فصل التعليم الداعم (فصل التربية الخاصة)  :يتلقى الطالب من أصحاب الهمم هذه البرامج في فصل التعليم
الداعم -فصل التربية الخاصة -في املواد الدراسية األساسية أو حسب احتياجاته ضمن الخطة التربوية الفردية  ،معظم أو طوال اليوم
الدراس ي ويتم تسجيله وقبوله في هذه الفصول وفق شروط محددة  ،ترتبط بنوع وشدة العاقة .
ت .يتم فتح فصل التعليم الداعم -فصل التربية الخاصة  ( -الصفوف من  )12-1للطلبة من أصحاب الهمم وفق شروط محددة في حال تعذر
التعليم الدامج في الفصل العادي  ،ويكون في الشعبة  6-3طلبة على النحو التالي:
حاالت ال تقبل في فصل التعليم الداعم
حاالت تقبل في فصل التعليم الداعم
الفئات التي تواجه صعوبة في دمجها في
الفصول العادية
وجود أعداد متجانسة كالعاقة السمعية
(الصمم التام)  ،أو العاقة الذهنية أو
طيف التوحد ويحتاجون إلى برامج
التعليم الدامج

صعوبات التعلم البسيطة واملتوسطة
الفئات التي يمكن دمجها في الفصل العادي( االعاقات البسيطة كضعف البصر
الشديد واضطرابات النطق والتواصل)
تفاوت كبير في أنواع العاقات واختالف في األعمار في الصف الواحد
االضطرابات السلوكية واالنفعالية التي يمكن دمجها.

ث .يتم االلتحاق بفصل التعليم الداعم -فصل التربية الخاصة  -باملدارس بناء على توصيات فريق التعليم الدامج بمركز دعم التربية الخاصة
.
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( )4برامج التعليم الدامج في التعليم املنهي والتأهيل املنهي املساند  :تستهدف هذه البرامج الطلبة غير املستفيدين من البرامج األكاديمية ،
ويتم عمل برامج خاصة ومعتمدة على أال يقل عمر الطالب عن  12عاما عند االلتحاق بها .
( )5برنامج التعليم الدامج االجتماعي  :وهو خاص بالعاقات الشديدة وغير املستفيدين من البرامج األكاديمية واملهنية بحضور الطالب
بشكل كامل أو جزئي للمشاركة في األنشطة والفعاليات املدرسية وللحصول على الخدمات املساندة ( العالج الوظيفي العالج الطبيعي
– خدمات الغرفة الشاملة – النطق واللغة – تعديل السلوك ) .
( )6برامج خارج املدرسة  :وفيها يتم تقديم الخدمات التعليمية الالزمة للطالب في املنزل أو املستشفى نتيجة لظروف حالت دون حضوره
اليومي للمدرسة .ويجب في هذه الحالة تقديم التقرير الطبي املعتمد من الجهات الطبية الرسمية كالعيادات أو املستشفيات الحكومية.
ً
ثانيا :الخدمات املساندة:
يتم تحديد وتوفير الخدمات املساندة للطلبة أصحاب الهمم بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة كخدمات :
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.

النطق واللغة.
خدمات العالج الطبيعي والوظيفي
خدمات مساندة أخرى حسب حاجة الطالب :مثل خدمات النقل وتوفير األجهزة التعويضية والتدريب عليها.
خدمات إرشادية .
خدمات متابعة الحاالت.

سياسة تطبيق الخطة التربوية الفردية
.X
ً
( )1يكون لكل طالب من أصحاب الهمم خطة تربوية فردية يتم بناؤها استنادا إلى نتائج التشخيص والتقييم  ،وتكون في املجاالت األكاديمية
والتربوية والنفسية االجتماعية
( )2تحدد الخطة التربوية الفردية نوع برنامج التعليم الدامج والخدمات املساندة املوجهة للطلبة املستفيدين ،ومستوى املناهج واعتبارات
التقييم واالختبارات  ،وأساليب التدريس
( )3تعد الخطة من قبل فريق دعم التعليم الدامج في املدرسة( يتم إعداد الخطة في الصفوف العادية من قبل معلمي املواد وبالتنسيق مع معلم
التربية الخاصة وبإشراف من اختصاص ي التربية الخاصة ،وتعد في فصول التربية الخاصة من قبل معلم التربية الخاصة بالتنسيق مع معلمي
املواد واختصاص ي التربية الخاصة ).
( )4يعتمد نوعان من الخطط الفردية والتي يتم عملها حسب احتياجات الطالب:
 -1خطة ال تحتاج إلى تغيير في املنهج ( مواءمة) ويحتاجون خدمات مساندة فقط مع اعتبارات في التدريس والتقييم.
 -2خطة تحتاج إلى ( تغيير أو تعديل ) في املنهج .
( )5تتم مراجعة وتقييم الخطة التربوية الفردية لتحديد مدى فاعليتها في تحقيق احتياجات الطالب املنصوص عليها في األهداف مع نهاية كل
فصل دراس ي أو بشكل دوري  .كما يتم تقييم مدى تقدم أداء الطالب نحو تحقيق األهداف قصيرة املدى بشكل مستمر .
سياسة االمتحانات للطلبة أصحاب الهمم:
.XI
( )1يتم تطبيق االعتبارات العامة والخاصة للطلبة أصحاب الهمم لكل فئة حسب احتياجاتها وقدراتها بناء على اللوائح املنظمة لذلك في السياسة
ً
التشغيلية المتحانات الطلبة اصحاب الهمم.
ً
( )2يتم تقييم الطلبة أصحاب الهمم عن طريق االختبارات التي يتم إعدادها وفقا للخطة التربوية الفردية  ،وتوصيات فريق التربية الخاصة
وتعليمات إدارة التقييم واالمتحانات على النحو التالي :
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أ .أ .إذا تضمنت الخطة التربوية الفردية تعديالت في املنهج املقرر واملعتمد من الوزارة بناء على توصيات فريق التعليم الدامج  ،كما في حاالت العاقة
الذهنية البسيطة  -صعوبات التعلم الشديدة– بعض حاالت طيف التوحد –الصم  -العاقات املتعددة  ،أو أي حاالت أخرى يراها الفريق  ،ففي
هذه الحالة ال يخضع الطالب لنفس االمتحانات العامة  ،وإنما توضع له امتحانات خاصة من قبل املعلمين الذين شاركوا ا في إعداد الخطة التربوية
الفردية للطالب سواء أكان ذلك في اختبار نهاية الفصل أو اختبار نهاية العام .
ً ً
ب .ويتم ترفيع الطالب ترفيعا آليا ،بين املستويات املختلفة إذا تم تحقيق األهداف املوضوعة له في الخطة التربوية الفردية  ،وإذا لم يتم تحقيق هذه
ً
علما بأن الطالب يتم ترفيعه بشكل تلقائي للمستوى
األهداف أثناء عملية متابعة ومراجعة الخطة التربوية فإنه يتم تعديلها حسب احتياجاته
الذي يليه وحسب الفئة العمرية املناسبة .
ت .إذا كانت توصيات فريق التعليم الدامج بأن تقتصر الخطة التربوية الفردية على مجموعة من املواءمات  ،كما في حاالت ضعف السمع – العاقة
البصرية ( ضعف بصر  /كف بصر ) – العاقات الجسدية .االضطرابات النفسية واالنفعالية  ،ففي هذه الحالة يخضع الطالب لنفس االمتحان
َ
املقرر لعموم الطلبة مع عمل بعض املواءمات التي تساعده في أثناء أداء االختبارات  ،وفي هذه الحالة ال يتم ترفيعهم اليا وانما يحاسب كنجاح او
رسوب مثل عموم الطلبة .
ث .وفي التقويم التكويني يراعى أن يتم توزيع الدرجات وفقا لطبيعة كل إعاقة في ( االستماع – التحدث – القراءة الحرة – القراءة الجهرية – األنشطة
الكتابية – األداء العملي – املهمات األدائية  ) ....حسب ما جاء في الدليل التنفيذي لسياسات التقييم.
.XII

استصدار الشهادات :

يمنح الطلبة أصحاب الهمم عند اكتمال البرامج التي خضعوا لها شهادات على النحو التالي:
أوال  :الشهادة العادية  :إذا اقتصرت الخطة التربوية الفردية على مجموعة من املواءمات في البيئة الصفية واملناهج املقررة وبعض
والتسهيالت التي تساعد الطالب على العملية التعليمية مثل ( اللجان الخاصة – توفير مرافق  -وقت إضافي – فترات راحة – الكتابة
نيابة عن الطالب  ) ......يمنح الطالب شهادة عادية شأنه في ذلك شأن جميع الطلبة  .كما ترفق مع الشهادة نسخة معتمدة من الخطة
التربوية الفردية .
ً
ً
ثانيا  :شهادة التعليم الدامج :إذا كانت هناك تعديالت في املناهج املقررة  ،يمنح الطالب شهادة موضحا بها أنه خضع لبرامج التعليم
الدامج وأن الدرجات املمنوحة له كانت وفقا للخطة التربوية الفردية (.ويوضع عليها ما يشير إلى تطبيق خطة تربوية فردية  ،أو يصمم
نموذج خاص لذلك ).
ً
ثالثا  :شهادة الحضور واملشاركة (الدمج االجتماعي)  :في حال حضور الطلبة أصحاب الهمم للمشاركة فقط في الفعاليات واألنشطة
العامة  ،أو الكتساب بعض املهارات الحياتية واالجتماعية أو جلسات وخدمات النطق واللغة والعالج الوظيفي فهنا يمنح الطالب شهادة
حضور أو مشاركة فقط  ،وليست شهادة إنجاز ملستوى دراس ي معين .

 .XIIIحقوق وواجبات أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم:
يكون ألولياء األمور حقوق وواجبات يجب االلتزام بها  ،وعلى املدرسة التأكد من تطبيقها  ،وفق النظم املعتمدة من الدارات املعنية ووفق ضوابط
تصدر في السياسة التشغيلية بهذا الشأن.
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 .XIVالكوادر العاملة في برامج التعليم الدامج:
 -1تحدد وتعتمد الوظائف العاملة املؤهلة مع الطلبة أصحاب الهمم وفق أفضل املمارسات العاملية ويتم توفيرها حسب احتياجات الطلبة في
املدارس على النحو التالي:
الوظيفة
اختصاص ي تربية خاصة -
امليدان
معلم التربية الخاصة -فصل
خاص او معلم تربية خاصة –
غرف املصادر
مترجم لغة اشارة (للصم)
اختصاص ي اعاقة بصرية (برايل)
اختصاص ي النطق واللغة
اختصاص ي نفس ي
مرافق
معلم مساعد للفئات الخاصة

طريقة االحتساب
10مدارس لكل اختصاص ي
ما ال يقل عن معلم في كل مدرسة -حسب الحاالت وشدتها
 1رياض االطفال  2 ،في حلقة  1 ، 1في الحلقة  1 ، 2في
الحلقة 3
مترجم لكل مدرسة بها طلبة صم -مترجم لكل مرحلة
 7-5حالة لكل اختصاص ي
30حالة لكل اختصاص ي
عامليا 700-500 :طالب لكل اختصاص ي
مرافق لكل طالب
معلم مساعد للفئات الخاصة في الفصول التي بها كثافة
عالية مع وجود طلبة اصحاب الهمم

- -2يتم توفير وظائف الخدمات املساندة كاملعالج الوظيفي والطبيعي واملرافق بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.
 -3 -3يتم تعيين الكوادر العاملة مع الطلبة أصحاب الهمم حسب املؤهالت وسنوات الخبرة املعتمدة لدى الوزارة واملؤسسة االتحادية للموارد
البشرية .
 -4 -4يتم تعليم الطلبة أصحاب الهمم في الصفوف العادية معلمي املواد املختلفة بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة واملختصين وفق خطط
تربوية فردية .ويتم تعليم الطلية أصحاب الهمم في الفصول الخاصة من قبل معلمي التربية الخاصة وفق نصاب محدد .كما يمكن ملعلمي
املواد اعطاء حصص في فصول التربية الخاصة وفق نصاب محدد.
سياسة التدريب للعاملين مع الطلبة أصحاب الهمم:
.XV
توفر الوزارة برامج تدريبية متخصصة في التعليم الدامج للعاملين مع أصحاب الهمم حسب الحاجة  ،وعليهم االلتزام بها على النحو التالي:
ً
  30-20ساعة تدريبية سنويا للمعلم العادي الذي لديه طلبة من أصحاب الهمم .  100-75ساعة تدريبية سنويا ملعلم التربية الخاصة .  20- 10ساعة تدريبية سنوية للهيئة االدارية للمدارس التي بها طلبة من أصحاب الهمم. 75 -50 -ساعة تدريبية لالختصاصيين في مجال التربية الخاصة .
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 .XVIالنصاب:
 -1يعتمد نصاب معلم التربية الخاصة على النحو التالي مع االسترشاد بالنماذج املعتمدة من إدارة التربية الخاصة عند اعداد الجداول
املدرسية :
النصاب
املسمى الوظيفي
الفئة

أوال :معلم التربية الخاصة
مساعد
املعلم
مترجم
لغة
االشارة

أ  -معلم التربية الخاصة الذي يقوم بالتدريس داخل
فصل التعليم الدامج  -فصل التربية الخاصة  -للطلبة
أصحاب الهمم(  6 – 3طلبة )
ب  -معلم التربية الخاصة الذي يقوم بالتدريس داخل
الغرفة الشاملة للطلبة اصحاب الهمم

 24حصة دراسية ضمن الخطة التدريسية املعتمدة في املواد
( اللغة العربية والتربية السالمية والدراسات االجتماعية والرياضيات)
والحصص العالجية ويدرج في الجدول املدرس ي
 24حصة دراسية موزعة على حصص تدريس فردي أو جماعي للطلبة
أصحاب الهمم في املهارات األساسية في مادتي ( اللغة العربية الرياضيات) .

ج  -معلم التربية الخاصة الذي يقوم بالتدريس للطلبة
أصحاب الهمم املدمجين في الصفوف العادية
د -معلم التربية الخاصة في رياض االطفال

 24حصة دراسية موزعة على حصص تدريس فردي أو جماعي للطلبة
أصحاب الهمم في املهارات األساسية في مادتي ( اللغة العربية الرياضيات) .
 24حصة دراسية موزعة على حصص دراسية في التنمية اللغوية ،ومفاهيم
الرياضيات ،والتعلم الفردي ،واألنشطة املوجهة وأخرى حسب احتياجات
الطفل.
 24حصة دراسية موزعة على حضوره ودعمه الطلبة أصحاب الهمم في
الصفوف العادية مع معلم املادة أو مع معلم التربية الخاصة في الصف
الخاص
يتواجد مفسر أو مترجم لغة الشارة مع الطالب األصم أثناء تواجده في
الصف الدراس ي

مساعد املعلم للفئات الخاصة

مفسر أو مترجم لغة الشارة

ً
 -2يتولى اختصاص ي التربية الخاصة كال حسب اختصاصه املهام األساسية على النحو التالي:

ثانيا  :االختصاصيين

اختصاص ي التربية الخاصة في العاقة (العاقة
البصرية –العاقة السمعية – صعوبات التعلم –
العاقة الذهنية – النطق واللغة – االنفعالية
والسلوكية – العالج الوظيفي – العالج الطبيعي -
التوحد – معلم برايل...الخ )
اختصاص ي التربية الخاصة

االختصاص ي النفس ي
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ما ال يقل عن  25جلسة تدريسية موزعة على :
( جلسات فردية – جلسات جماعية – توعية – إرشاد  -تدريب – تقييم –
مسوحات وكشف ) ( -مدة الجلسة  40دقيقة )  ،وعدد الحاالت من 40 : 30
حالة سنويا
يقوم بمتابعة وتقييم الطلبة أصحاب الهمم والشراف عليها في املدارس
حسب األهداف السنوية املعتمدة من إدارة التربية الخاصة ،كما يقوم
بمتابعة معلمي التربية الخاصة في املدارس وتدريبهم
يقوم بتقييم وتشخيص الطلبة أصحاب الهمم والحاالت الفردية األخرى
وعمل التدخالت املهنية املناسبة في املدارس حسب األهداف السنوية
املعتمدة من إدارة التربية الخاصة

 .XVIIالرخصة املهنية :
يشترط حصول العاملين مع الطلبة أصحاب الهمم على الرخص املهنية كل حسب تخصصه ،كما يجب أن يدخل في رخصة املعلم العادي حصوله
على برنامج تدريبي ال يقل عن  20ساعة تدريبية في مجال التعليم الدامج.
 .XVIIIمراكز دعم التربية الخاصة:
ُتنشأ مراكز دعم التربية الخاصة في جميع إمارات الدولة حسب احتياجات المارات املختلفة  ،ويتم توفير الكوادر املتخصصة لها وفق النظم املعتمدة
ً
ً
ً
ً ً
في الوزارة .وتشرف إدارة التربية الخاصة على عمل مراكز دعم التربية الخاصة إشرافا فنيا وإداريا مباشرا وتنقل هذه الصالحيات الحقا ملؤسسة
المارات للتعليم املدرس ي وفق النظم املعتمدة.
ويمكن ملراكز دعم التربية الخاصة التواصل املباشر مع املدارس فيما يخص الحالة وإرسال التقارير الخاصة بالطلبة وإحصاءاتهم.
 .XIXاإلدارة املعنية:
تكون إدارة التربية الخاصة هي الدارة املعنية بشؤون الطلبة أصحاب الهمم فيما يخص إعداد السياسات واملعايير لخدمات وبرامج التربية الخاصة ،
وبمتابعة تنفيذ السياسة مع كافة الدارات املعنية في الوزارة أو مؤسسة المارات للتعليم املدرس ي .
التعليم عن بعد:
.XX
يطبق على الطلبة أصحاب الهمم التعليم عن بعد في الظروف املعتمدة في الوزارة وحسب لوائح ونظم تقررها الوزارة ويتم توفير كافة املنصات واألدوات
الالزمة لهم للتشخيص والتقييم والتدريس وتطبيق االعتبارات الخاصة بكل فئة أثناء فترة االمتحانات.
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