
Stepping Stones

عندما تعوق المشكالت الصحية الذهاب إلى المدرسة
يواجه بعض الطالب مشكالت تتعلق بالصحة البدنية أو العقلية تجعل 
الحضور في المدرسة صعبًا أو مستحياًل. إذا كان الطالب لديه برنامج 

تعليم فردي )IEP(، فيجب مراجعة برنامج التعليم الفردي )IEP( ليعكس 
كيفية تقديم التعليم الخاص. قد يلزم إجراء إعادة تقييم للبرنامج إذا كانت 

هناك تغييرات في احتياجات الطالب لتعليم ُمصمم خصيًصا من أجله. 
هناك طريقتان مختلفتان يمكن للمدرسة أن تقدم من خاللهما التعليم للطالب 

الذي لديه برنامج تعليم فردي )IEP( وال يمكنه الذهاب إلى المدرسة لفترة 
من الوقت بسبب مشكالت متعلقة بالصحة. 

1. التعليم المنزلي—متاح لجميع الطالب
أي طالب ال يستطيع الذهاب إلى المدرسة بسبب مشكالت عقلية أو جسدية 

أو ألي سبب ملح آخر، قد يكون ُمستحقًا للحصول على تعليم منزلي. 
التعليم المنزلي يعفي الطالب مؤقتًا من قواعد الحضور اإللزامي لمدة تصل 

إلى ثالثة أشهر. من الناحية المثالية، سيحول التعليم المنزلي دون تخلف 
الطالب عن ركب زمالئه. قد تقدم المناطق التعليمية التي تقدم برامج تعليم 

عبر اإلنترنت هذه البرامج كخيار للطالب الذين يتلقون تعليًما منزليا.

وقد تمنع الحالة الصحية الطالب من المشاركة في التعليم أو قد تحد من 
مقدار التعليم الذي يمكنه تحمله أثناء هذا االستبعاد المؤقت من الحضور 

إلى المدرسة.

بالنسبة للطالب الذين لديهم برنامج تعليم فردي )IEP(، يجب أن يجتمع 
الفريق للنظر في كيفية تلبية احتياجات الطالب أثناء تلقيه التعليم المنزلي. 

م التعليم المنزلي بطريقة تُمكن الطالب من الحصول على فائدة  يجب أن يُصمَّ
تعليمية ذات مغزى. 

وبالنسبة للطالب الذين ليس لديهم برنامج تعليم فردي )IEP(، يمكن لألسرة 
طلب إشراك الطالب في خطة 504.

2. التعليم في مكان ُمخصَّص—اإللحاق 
بالتعليم الخاص

إذا احتاج الطالب إلى تلقي التعليم في مكان ُمخصَّص ُمالئم لحالته، 
فيجب على فريق برنامج التعليم الفردي )IEP( تحديد كيفية حصول 

 .)FAPE( الطالب على التعليم العام المالئم المجاني

أحد الخيارات المتاحة هو التنسيب إلى التعليم في مكان ُمخصَّص. يعتبر هذا 
التنسيب التعليمي "األكثر تقييدًا" ألن الطالب ال يتفاعل مع أقرانه غير 

المعوقين. خدمات ودعم التعليم الخاص يكون فرديًا. على سبيل المثال، 
قد يتلقى الطالب التعليم وفقًا لجدول زمني فردي خاص به. يمكن أن يشمل 
التعليم مجاالت المحتوى الدراسي وخدمات التعليم الخاص والخدمات ذات 

الصلة. وقد يتم تقديم التعليم لهم من قبل مدرسي مجاالت المحتوى الدراسي، 
وُمدرسين ُمتخصصين، ويتلقون الخدمات ذات الصلة في المنزل أو عبر 
خدمات الرعاية الصحية عن بُعد. ويمكن أيًضا توفير التعليم االفتراضي 

عبر اإلنترنت إلتاحة إمكانية التواصل مع المعلمين واألقران وزيادة 
فرص التعلم.
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اعتبارات لألسر
يجب أن تكون األسر على دراية بالخيارات المتاحة للطالب ذي اإلعاقة 

الذي ال يمكنه الذهاب إلى المدرسة شخصيًا. سواء كان الطالب يتلقى التعليم 
المنزلي أو يتلقى التعليم في مكان ُمخصَّص ياُلئم حالته أثناء فترة عدم تمكنه 
من الذهاب إلى المدرسة، من المهم أن تكون لديك خطة بشأن توقيت عودته 

إلى المدرسة مرة أخرى وكيفية ترتيب ذلك. هذا األمر له تكون أهمية خاصة 
عندما يكون الطالب غير قادر على الذهاب إلى المدرسة بسبب مشكالت 

تتعلق بالصحة العقلية أو بتعرضه لصدمة.

قد يصف األطباء "التعليم المنزلي" دون فهم محدودية الخدمات التي يمكن 
تقديمها للطالب. قد ال يدرك األطباء أن الطالب الذي لديه برنامج تعليم فردي 
)IEP( قد يحق له الحصول على التعليم العام المالئم المجاني )FAPE( من 

خالل تلقي التعليم في مكان ُمخصَّص.

 )IEP( إذا أوصى الطبيب بأن يتلقى الطالب الذي لديه برنامج تعليم فردي
تعليًما منزليًا بسبب معاناته من مشكالت صحية جسدية أو سلوكية، فيجب 
على فريق برنامج التعليم الفردي )IEP( النظر فيما إذا كان تغيير وضعية 

الطالب إلى التعليم في مكان ُمخصَّص أمًرا مناسبًا. 

الموقع اإللكتروني: www.pealcenter.org • البريد اإللكتروني: info@pealcenter.org • الهاتف 
المجاني: 866-950-1040

اتصل بمركز PEAL للحصول على معلومات إضافية.

@PEALCenter @PEALyouth

يعد مركز معلومات صحة األسرة والعائلة في PA برنامًجا تابعًا لمركز قيادة تعليم الوالدين والدعوة )PEAL( الممول من قبل مكتب صحة األم والطفل التابع إلدارة خدمات الموارد 
.H84MC26214 الصحية بموجب المنحة

المصادر
مديرية شؤون التعليم في بنسلفانيا: 

 التعليم المنزلي :  	
https://bit.ly/2VGuMBE

 التعليم في مكان ُمخصَّص: 	
https://bit.ly/2D1ceWd

صالتعليم المنزلي التعليم في مكان ُمخصَّ

من هم الطالب المؤهلون 
للحصول على هذه الخدمة؟

الطالب الذين لديهم برنامج تعليم فردي )IEP( أو الذين تم تحديد كونهم مؤهلين لتلقي جميع الطالب - طالب التعليم العام والطالب الذين يتلقون خدمات التعليم الخاص
خدمات التعليم الخاص. 

كيف ومتى يتم تحديد الحاجة 
إلى الحصول على هذه الخدمات؟

يبدأ الوالد في تقديم الطلب ُويقدم مذكرة الطبيب التي تشير إلى معاناة الطالبة  	
من مشكلة طبية أو نفسية 

تتخذ المدرسة القرار بأن يتلقى الطالب تعليًما منزليًا  	
يُعفى الطالب من الحضور اإللزامي بسبب مرض عقلي أو جسدي مؤقت  	

أو ألسباب ملحة أخرى

يجتمع فريق برنامج التعليم الفردي )IEP( ويتخذ قراًرا بأن هذا التنسيب ضروري  	
لتوفير التعليم العام المالئم المجاني )FAPE( للطالب، مع األخذ في االعتبار أن 

هذا هو التنسيب التعليمي األكثر تقييدًا. 
يتم إصدار إخطار اإللحاق بالتنسيب التعليمي الُموصى به )NOREP(/اإلخطار  	

الكتابي الُمسبق )PWN( وتوقيعه من قبل الوالد/الوصي. 

يجب أن يتم تقديم التعليم من قبل معلم تعليم خاص ُمعتمد بما يتفق مع برنامج التعليم معلم ُمعتمد - يجب تقديم خدمات التعليم الخاص من قبل معلم تعليم خاص ُمعتمد.من يقدم التعليم للطالب؟
الفردي )IEP( للطالب.

يتم تقديم التعليم للطالب في المكان المتواجد به الطالب )على سبيل المثال، المنزل، أين يتم تقديم التعليم للطالب؟
المستشفى، مرفق معالجة(.

يتم تقديم التعليم للطالب في منزل الطالب أو في مكان ُمتفق عليه بشكل متبادل يقرره 
فريق برنامج التعليم الفردي )IEP( )مثل المكتبة المحلية(.

كم من الوقت يمكن أن يستمر 
الطالب في الحصول على 

هذه الخدمة؟

ال يجوز أن تتجاوز المدة 3 أشهر ما لم تحصل المدرسة على موافقة من مديرية  	
شؤون التعليم في والية بنسلفانيا لتمديد مدة تقديم التعليم المنزلي للطالب

ذلك يعتمد على سياسة المدرسة وحالة الطالب 	

بالنسبة لطول برنامج التعليم الفردي )IEP( )يمكن مراجعة برنامج التعليم الفردي  	
)IEP( وتغييره في أي وقت ولكن يجب تحديثه سنويًا على األقل(.

يتم تحديد ذلك بواسطة فريق برنامج التعليم الفردي )IEP(، حسب حالة الطالب 	


