تىكيل صنع القزار التعليوي

هالحظات ههوة :ذُ ذطٌٛش ذٛوًٍ طٕع اٌمشاس اٌرعًٍٍّ ٌطالب سٓ اٌششذ اٌزٌٓ ٌشغث ْٛفً اٌّساعذج فً طٕع اٌمشاس اٌرعًٌٍٍّٚ ،ىٓ ٌُ ٌعٍٕٛا
شخض ِا آخش.
لذ ال ٌرُ ذعٍٍٓ شخض آخش وٛوًٍ تّٛخة اٌرٛوًٍ اٌشسًّ ئال تٛاسطح فشد ٌفٌٚ ُٙمذس اإلخشاءاخ اٌٛاخة اذخار٘اٌٚ .دة اذخار ذأثٍش ئعالح اٌفشد
فً اٌسسثاْ عٕذ ذسذٌذ ِا ئرا واْ ذٛلٍع اٌرٛوًٍ طسٍسًا أَ الٚ .ال ٌدٛص ٌشخض ِا غٍش ِإً٘ ذٛلٍع أي ذٛوًٍ ِٓٚ .اٌّفرشع أْ ٌى ْٛخٍّع
األشخاص وآٍٍِ األٍٍ٘ح.
ال ٌإدي ذعٍٍٓ اٌرٛوًٍ ئٌى اٌرٕاصي عٓ أي سٍطح ٌسظً عٍٍٙا اٌفشدٌٚ ،ىٓ ٌسّر ألي شخض تّّاسسح اٌسٍطح ٔفسٙا .عٍى سثًٍ اٌّثاي ،ئرا ِٕسد
شخض ِا ذٛوٍالً ٌثٍع سٍاسج ،فال ٌضاي تاِىأه تٍعٙا تٕفسه.
اٌٍغح فً ٘زٖ االسرّاسج عثاسج عٓ ٔٛع ِٓ اٌٍغاخ اٌّسرخذِح فً االسرّاساخ اٌمأٍٔٛحٌٚ .رُ ذظٍُّ اٌٍغح تشى ًٍ خٍذ؛ زرى ٌدٛص أْ ذعرّذ اٌششواخ
ٚاٌّساِ ْٛفً ٘زٖ اٌٛالٌح عٍى اسرّاسج ذُ اٌرٛلٍع عٍٍٙاٚ .ئرا وأد ٌذٌه أي اسرفساساخ تشأْ وٍّح أ ٚعثاسج ِعٍٕح فً ٘زٖ االسرّاسجٌُ ،شخى
ِساَ.
اسرشاسج خّعٍح اٌرمٍٍُ اٌرشتٛي ( )AEAأٚ
ٍ
ال تىقّع على هذه االستوارة إذا لن تفهوها.
 .1أدخً اسُ اٌطاٌة ٚعٕٛأٗ ٚاسُ اٌٛوًٍ ٚعٕٛأٗ.
يلزم هلء األقسام هن  2إلى  4والتىقيع أهام الوىثق العام
 .2أدخً اٌراسٌخ اٌزي ٚلّع فٍٗ اٌطاٌة عٍى ٘زٖ االسرّاسج ٚاٌّىاْ (اٌّذٌٕح ،أ ٚاٌٛالٌح) زٍث ذُ ذٛلٍع االسرّاسج.
 .3اؽٍة ِٓ اٌطاٌة اٌرٛلٍع ٕ٘ا.
ٌ .4دة ذٛلٍع اسرّاسج اٌرٛوًٍ أِاَ ِٛثك عاَٚ .سٍىًّ اٌّٛثك اٌعاَ ٘زا اٌمسُ.
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اٌّٛلع أدٔاٖ:
(اسُ اٌطاٌة)
(اٌشاسع ،اٌّذٌٕح ،اٌشِض اٌثشٌذي ٌَٛا)
تّٛخة ٘زا اٌرٛوًٌٍ ،دشيٌٕٚ ،شأٌٚ ،سذد:
(اسُ اٌٛوًٍ)

(اٌشاسع ،اٌّذٌٕح ،اٌشِض اٌثشٌذي ٌَٛا)
ٌسذد ٌّٚثً اٌرٛوًٍ اٌسمٍمً ٚاٌمأٌٍ ًٔٛشخض اٌّٛلع أدٔاٖ ِع اٌسمٛق ٚاٌمذساخ ٚاٌسٍطاخ اٌىاٍِح ٌٙزا اٌشخض ٚتاسّٗ اال٘رّاَ اٌرعًٍٍّ ٌٍّٛلع أدٔاٖ خالي
فرشج اٌرأًٍ٘ اٌخاطح تً تّٛخة لأ ْٛذعٍٍُ األفشاد اٌّعالٍٓ (.)IDEA
سٍرّرع اٌٛوًٍ تاٌمذسج ٚاٌسٍطح اٌىاٍِح فً ِّاسسح أ ٚذٕفٍز أي ئخشاء ،أٚ ٚاخة ،أ ٚزك ،ئٌضاَ أِرٍىٗ اَْ أ ٚاورسثٗ فٍّا ٌخض ذأًٍٍ٘ تّٛخة لأ ْٛذعٍٍُ
األفشاد اٌّعالٍٓ (ٚ .)IDEAسررؼّٓ لذسج ٚوًٍٍ ٚسٍطرٗ – عٍى سثًٍ اٌّثاي ال اٌسظش – اٌمذسج ٚاٌسٍطح فٍّا ًٌٍ:
أ .لثٛي ئشعاس تإٌٍاتح عًٕ
ب .زؼٛس اخرّاعاخ ثشٔاِح اٌرعٍٍُ إٌّفشد (ٚ )IEPاٌّشاسوح فٍٙا.
ج .فسض ايسدالخ اٌرعٍٍٍّح
د .ؽٍة اٌرمٍٍّاخ اٌرعٍٍٍّح اٌّسرمٍح
٘ـ .ئتذاء اٌّٛافمح عٍى اٌرمٍٍُ اٌّثذئً أ ٚئعادج اٌرمٍٍُ.
ِّ .ٚاسسح خٍّع اٌسمٛق اٌّطاتمح ٌمٛأٍٓ اٌٛالٌح ٚاٌمٛأٍٓ اٌفٍذساٌٍح.

ٌرُ ششذ اٌرٛوًٍ ٚذفسٍشٖ ورٛوًٍ عاَ تخظٛص ا٘رّاًِ اٌرعًٍٍّ تّٛخة لأ ْٛذعٍٍُ األفشاد اٌّعالٍٓ (ٌ ٌٓ .)IDEAمرظش ئزظاء اٌثٕٛد ،أ ٚاٌسمٛق ،أٚ
اٌرظشفاخ ،أ ٚاٌمذساخ اٌّشذثطح ترعًٍٍّ عٍى اٌمذساخ اٌعاِح ٚاٌشاٍِح اٌّشذثطح تا٘رّاًِ اٌرعًٍٍّ تّٛخة لأ ْٛذعٍٍُ األفشاد اٌّعالٍٓ ( )IDEAاٌزي ِٕسرٗ
ئٌى ٚوًٍٍ.
ٌٓ ٌىٚ ْٛوًٍٍ ِسإٚالً عٓ أي فمذاْ ِذع ِٓ َٛخالي خطأ فً اٌسىُ ذُ ئخشاؤٖ تسسٓ إٌٍحٌٚ ،ىٓ لذ ٌىِ ْٛسإٚالً عٓ سٛء ذظشف ِرعّذ أٔ ٚمغ ٌٍعٙذ فً
أداء أي أزىاَ ٚاسدج فً ٘زا اٌرٛوًٍ.
ٌذسن اٌٛوًٍ أٔٗ ٌرُ ِٕر ٘زا اٌرٛوًٍ تذ ْٚأي ٚعذ طشٌر أ ٚػًّٕ ترمذٌُ ذعٌٛؼاخٚ .سٍرُ ئذّاَ أي خذِاخ ٌإدٌٙا ٚوًٍٍ تذ ْٚأي ذعٌٛؼاخ.
سٍى٘ ْٛزا اٌرٛوًٍ ساسًٌا فٛسًا ،ئرا ٌُ ٌإثش فً ئعالرًٚ ،سٍسرّش ساسًٌا زرى ٌُ أعذ ِإ٘الً تّٛخة لأ ْٛذعٍٍُ األفشاد اٌّعالٍٓ ( )IDEAأ ٚأٌغً لشاسي.
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ذُ اٌرأسٌخ:

/

 ،عٕذ

/

3
ذٛلٍع اٌطاٌة

4

ٚالٌح آٌٛا ،اٌثٍذ
ذُ اإللشاس تٙزا اٌّسرٕذ ِٓ لثًٍ فً:
تٛاسطح:

اٌّٛثٛق اٌعاَ فً اٌٛالٌح اٌّزوٛسج
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