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 الّدعم ضمن المنھاج المدرسي 

 
 لمعلومات الى األھ

 
 معا" في صّفٍ واحد

معلم أو واحد. الصٍفّ الضمن المنھاج المدرسي ھو مساعدة لجمیع األطفال واألوالد في  الدّراسي الدّعم
ي ضمن المنھاج المدرسي الحاصلة على تعلیم تخّصصي ف الدراسي الدّعم ة ومعلّم األساسیّة معلّمة الّصف

سواء" بشكل فردي او ضمن   متكامل. یحصل األوالد في الّصفیعمالن سویّة بشكلٍ  ،ھذا المجال
 مساعدة في المجاالت التّالیة:مجموعة، على 

 في التعلّم صعوباتعند وجود  •
 عند وجود مھارات ممیّزة •
 في السلوك  صعوباتعند وجود  •

 
وإّما  الدّراسي كلغة ثانیة إّما ضمن برنامج الدّعم حسب كل بلدیة، یقدّم عرض المساعدة في اللغة األلمانیة

  بشكل منفصل.  
 

. األھل ومع ولدیتم التفاھم علیھ مع ال اتفاقعبر  الدّراسي بإمكان معلّمي الّصف أن ینّظموا إجراءات الدّعم
 نتائجھم ییمتق یعاد، أن عبر الدّعم الدّراسيبتحقیق األھداف المطلوبة منھم  نبإمكان األوالد الذین ینجحو

 المدرسیّة حسب نظام العالمات العادي. 
 

 یمـاألھداف الفردیة والتّقی
ھداف غم من المساعدة المكثّفة أن یصلوا الى األربال الذین لم یستطیعوا األطفال أو األوالدیحصل  

فاھم معھم ذلك عبر التتتناسب مع إمكانیاتھم. یتّم  -المدرسي على" أھداٍف فردیة" ج االمطلوبة في المنھ
 یشارك مركز الخدمة التربویة النفسیة أن عند الضرورة یمكن اتفاق خّطي.ویوثق ذلك في  ومع األھل

 القرار الى إدارة المدرسة. اتّخاذ ، یعودبین المعلّمین واألھل توافقبذلك. عند وجود عدم 
 

ج المدرسي، یحصل األطفال واألوالد في تلك المواد الدراسیّة اعند إنقاص األھداف المطلوبة في المنھ
على تقریر تقییمي بدال" من العالمات. یذكر في الشھادة المدرسیة كلمة "شارك" الى جانب المادّة المعنیة 

دیّة". األوالد رباألمر مع ذكر المالحظات التالیة ضمن المالحظات اإلداریّة: "دعم فردي"؛ "أھداف ف
إضافة  تقییميتقریر ، یحصلون على أھداف تعلیمیّة إضافیة  وتُعطى لھمتلكون مھارات ممیّزة الذین یم

 الى العالمات العادیّة. 
 

 المسؤولیة بشكل مشترك  یتحّملونوالمدرسة:  لاألھ
 . الدّراسي الدّعم إلجراءاتاألھل ھي أساس مھّم  آراء •
 درسة بھا.ساعدون المحمل األھل أیضا" عبء تلك اإلجراءات ویتی •
الذین ُحدّدت لھم أھداف  لألوالدمرتین في العام  یة التي تتمّ یشارك األھل في اللقاءات التقییم •

 فردیّة. 
 إذا كانت ضروریة. بإمكانكم اإلتفاق مع المدرسة على أھداف فردیة لولدكم  •
 بالتّوجھ الى إدارة المدرسة لإلستماع لكم.  لكم الحّق عند وجود خالفات •

 



 
 
 ي المعلومات؟من یعط 

 معلّم الّصف.ھو معلّمة أو الشخص األول الذي نتوجھ إلیھ
 المشاركة إذا كنت ھناك تساؤالت تتعلّق بالتعلّم أو بالسلوك. الدّراسي لمعلّمة الدّعمیمكن 

 الّصف.  أو معلّم ةمعلّمبین بین األھل و عند عدم وجود توافقمسؤولة ال الجھة ھيإدارة المدرسة 
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