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 ينا للتسجيلتوثيقة أ

 مهمتنا

 الطالب وآمنة لجميع وصحية مستدامة تعليمية بيئة في التعليم جودة تقدر شاملة مجموعة صبحن أن

 اسننتيعاب ا والعمننع علنن  الننتعلم تعتنن   التنني الحننواج  معالجننةيجنن   أننن ينننا للتعلننيم ننن م  بتأ فننيحنن  ن

 بأنننن  نننن م  نحننن و. دعمالنننو  عاينننةالمننن   بيئنننة فننني يتع ضنننون ل نننا الننن ي مننن  ااشننن ا   إزالت نننا أو

 الع بينننة اإلمنننارا  لدولنننة الوطنينننة اجنننندةبننننال علننن  ا وتقينننيم م اإلمننناراتيي  بالتالميننن  االعتننن ا  يجننن 

 .المتحدة

 :والغايات األهدافو الغرض

 واضحة إدماج سياسة وضع -1

 مفصلة إج الا  تطبيق -2

 ااخالقيا  الشاملة عل  الحفاظ ضمان  -3

 الوطني ااعمال جدول مع يتماش  بما باللوائح االلت ام  -4

 المصطلحات

بتع يننن  ( 117رقنننم   ) المتحننندة الع بينننة اإلمنننارا  دولنننة فننني المدرسننني التفتننني عمنننع  إطنننار يقنننوم

 غالبيننننة احتياجننننا  عنننن  ت تلنننن  التنننني التعليميننننة االحتياجننننا " بأن ننننا ال اصننننة التعليميننننة االحتياجننننا 

 ".ب  المعت   االضط اب أو اإلعاقة تأثي  م  تنشأ والتي الطالب

 القينننام علننن  قننندرت  علننن  ااجنننع طوينننع سنننلبي تنننأثي  ل نننايكنننون  عقلينننة أو جسننندية إعاقنننة" هننني اإلعاقةةةة

 ."طبيعيةال يوميةال نشطةااب

 والنننن ا  ة والكننننالم والبصنننن  والسننننمع اليدويننننة والب اعننننة التنقننننع" اليوميةةةةة األنشةةةةطة" تع ينننن  يشننننمعو

 .الف م أو التعلم أو الت  ي  عل  والقدرة

 يوذمةةةة   الشةةةة  ( 2006) 29 رقننننم المتحنننندة الع بيننننة اإلمننننارا  لدولننننة االتحنننناد  القننننانون يعنننن   

لديننن   أو ج ئننني أو  امنننع أو دائنننم أو م قننن  قصنننور مننن  يعننناني شننن    نننع بأنننن  ال اصةةةة االحتياجةةةات

 الننن   الحننند إلننن  النفسنننية أو التعليمينننة أو التواصنننلية أو العقلينننة أو الحسنننية أو البدنينننة قدراتننن  فننني ضنننع 

 . اصةال حتياجا م  غي  ذو  اال  أش ا  العادية المتطلبا  أدالعل   قدرت  م  يحد
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 فصننننع أ  بأننننن  التمييةةةة ( 2006) 29 المتحنننندة الع بيننننة اإلمننننارا  لدولننننة االتحنننناد  القننننانون ويعنننن  

 بنننأ  االعتننن ا  مننن  الح منننان أو الضننن ر إلننن  تننن د  خاصنننة احتياجنننا  بسنننب  تقييننند أو اسنننتبعاد أو

 قنننندم علنننن  ب ننننا التمتننننع أو ممارسننننت ا أو الدولننننة فنننني السننننائدة التشنننن يعا  بموجنننن  ممنوحننننة حقننننو 

 .المساواة

 الشننننامع التعلننننيم إطننننار فنننني م طنننن  هننننو  مننننا بالتالمينننن  منننن  أصننننحاب ال مننننم" SEND"  لمننننة تتعلنننق

2017. 

 التشريع

 :ش وطب المدرسةالت ام  ضمان إل  السياسة ه ه ت د  -1

 االحتياجنننننا  ذو  حقنننننو  بشنننننأن( 2006) 29 رقنننننم اإلمننننناراتي االتحننننناد  القنننننانون  -1

 ال اصة؛ 

 والك اهية؛ التميي  لمكافحة( 2015) 2 رقم اإلماراتي االتحاد  القانون 2 

 نننوفمب  فنني نشنن ه تننم) دبنني فنني الشننامع التعلننيم إطننار بشنن وط بالمدرسننة القبننول سياسننة تلتنن م  -2

2017.) 

 المتحننندة الع بينننة اإلمنننارا  لدولنننة االتحننناد  القنننانون بأحكنننام بالمدرسنننة القبنننول سياسنننة تلتننن م  -3

 .م  أصحاب ال مم ااش ا  حقو  بشأن 2006 لعام 29 رقم

 حقنننو  حماينننة بشنننأن 2014 لعنننام 2 رقنننم دبننني قنننانون بأحكنننام بالمدرسنننة القبنننول سياسنننة تلتننن م -4

 .دبي إمارة في اإلعاقة ذو  ااش ا 

 الع بيننننة اإلمننننارا  لدولننننة التنفينننن   المجلنننن  قنننن ار بشنننن وط بالمدرسننننة القبننننول سياسننننة تلتنننن م -5

 المننننادة وخاصنننة) دبننني إمنننارة فننني ال اصنننة المننندار  بتنظنننيم 2017 لسننننة( 2) رقنننم المتحننندة

 .(4 الفق ة 23 المادة ؛19 و 17 و 16 البنود ،13 والمادة ؛14 الفق ة ،14

 الطننننالب وإدمنننناج التحننننا  لتسنننن يع الالزمننننة والمعننننايي  والقواعنننند الشنننن وط وضننننع: 14 البننننند 4 المننننادة

 ال اصة؛ المدار  في اإلعاقة ذو 

 أو الجنسنننية أسنننا  علننن  ضننندهم التمييننن  وعننندم عادلنننة معاملنننة طالب نننا معاملنننة: 16البنننند  13 المنننادة

 ذو  للطننننالب ال اصننننة التعليميننننة االحتياجننننا  أو االجتماعيننننة الطبقننننة أو النننندي  أو الجننننن  أو العنننن  

 اإلعاقة؛
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 والقواعننننند التعليمننننني التصننننن يح لشننننن وطوفقنننننا   اإلعاقنننننة ذو  الطنننننالب قبنننننول: 17البنننننند   13 المنننننادة

 ب ا؛ المعمول الصلة ذا  والتش يعا  البش ية والتنمية المع فة هيئة لدى المعتمدة

 النشنننناط إلجنننن ال المدرسننننةضننننم  إمكانيننننا   المطلوبننننة اللننننوازم جميننننع تننننوفي : 19البننننند  13 المننننادة

 المع فنننة هيئنننةتعتب هنننا  التننني ااخننن ى واللنننوازم وااثنننا  والمعننندا  ااج ننن ة ذلننن  فننني بمنننا التعليمننني

 اإلعاقة؛  ذوم   الطالب يحتاج ا التي اللوازم مثع ض ورية البش ية والتنمية

 العننن   أسنننا  علننن  التمييننن  ومننننع الطنننالب بننني  المسننناواة تأ يننند: 4البنننند  23 المنننادة: 1البنننند 23 المنننادة

 االجتماعية؛ الطبقة أو الدي  أو الجنسية أو الجن  أو

 ذو مننن   للطنننالب مناسنننبة أ اديمينننة وبننن ام  ال اصنننة االحتياجنننا   و لننن للبيئنننة صنننديقة بيئنننة تنننوفي 

 الحكومينننة والج نننا  البشننن ية والتنمينننة المع فنننة هيئنننة تحنننددها التننني والشننن وط للقواعننندوفقنننا  اإلعاقنننة

 ؛ه ا ال صو  في المعنية

 االحتياجات تصنيف

 117 رقنننم صنننفحةال فننني المتحننندة الع بينننة اإلمنننارا  دولنننة فننني المدرسننني التفتننني  إطنننار يحننندد -1

 :االحتياجا  م  فئا  س 

 والعاطفية؛ واالجتماعية السلو ية -1

 ؛(والسمع البص  ضع ) الحسية -2

 الجسدية؛ اإلعاقة -3

 بالصحة؛ المتعلقة اإلعاقة أو الطبية الحاال  -4

 ؛والنطق الكالم اضط ابا  -5

 .والتفاعع التواصع -6

 صننننعوبة منننن  فئننننا  أربننننع المتحنننندة الع بيننننة اإلمننننارا  فنننني المدرسنننني التفتنننني  إطننننار يحنننندد -2

 :العام التعليم 

  ثيننن  فنننييننننعك   الننن   العنننام الفكننن   اادال متوسننن  مننن  أقنننع -1 الةةةتال  صةةةاو ات -1

  فايننة وعنندم الننتعلم علنن  القنندرة وان فننا  النضنن  منن  بطننيل معنندلفنني  ااحيننان منن 

 .االجتماعي التكي 
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 المشنننار ة علننن   بيننن تننن ث  بشنننكع  التننني ال امنننة النننتعلم صنننعوبا  - 2 الةةةتال  صةةةاو ات -2

 .دعم دونب ال ئيسية الدراسية المناه  في

 المعقننندة النننتعلم احتياجنننا تسنننب   – (PMLD) والمتاةةةد   الاميقةةةة الةةةتال  صةةةاو ات -3

 مننن  والعنننالم لننننا لو نفسننن ما ااساسننني بنننالوعي يتعلنننق فيمنننا اادال فننني شنننديد ضنننع 

 تكننننون أن المنننن جح منننن . الحسننننية اإلعاقننننة أو الجسنننندية اإلعاقننننا  تشننننمع قنننند. حننننول م

 .الدعم م  عال   مستوى إل  حاجة هناك

 السنننب  تحديننند في نننا تنننم طبينننة حالنننة إلننن  عنننادة   المتالزمنننة تشننني  -التةةةم تةةة  تقييمهةةةا المتالزمةةةة

 علننننننن  اامثلنننننننة تشنننننننمع. وراثينننننننا   م تبطنننننننةال ااعننننننن ا  ومجموعنننننننة ااساسننننننني النننننننوراثي

 .ويليام  ومتالزمة ستيكل  ومتالزمة داون متالزمة: المتالزما 

 :المحد   التال  صاو ات م  فئا  أربع اإلمارا  فيالمدرسي  التفتي  إطار يحدد

 الق الة - الق الةب صعوبة -1

 ةئالت ج/الكتابة - صعوبة بالكتابة  -2

 اارقام است دام -صعوبة بالحساب  -3

 .الكب ى والصغ ى الح  ية الم ارا  - بالمفاصع تشوها   -4

 اجم اإل

 التعليمينننة االحتياجنننا  ذو  والمنننوظفي  الطنننالبتجننناه  ينننناتأ التننن ام هننن ه اجمننناإلد سياسنننة تحننندد

 التطننننوي  فنننني للمسنننناهمة عمننننع إطننننار يننننوف  ممننننا"( ال مننننم أصننننحاب)" واإلعاقننننا  ال اصننننة

 .المدرسة ومست دمي أعضال لجميعمناسبة ومالئمة  لبيئة المستم 

 اإلمنننناراتيي  الطننننالب منننن ٪ 90 بننننأن 2021 لعننننام اإلمننننارا  رؤيننننة اجمنننناإلد سياسننننة تعنننن ز

 فننني يدرسنننون الننن ي  الطنننالب عننندد زينننادة منننع الثانوينننة المننندار  فننني تعلنننيم م يكملنننون سنننو 

 وتعننن زهم اإلمننناراتيي  بالتالميننن  اجمننناإلد سياسنننة تعتننن   ،هننن ا النننن   منننع شنننيا  اتمو. الجامعنننة

 .الم حلتي   لتا في

 :إل  المدرسة تسع  

 مننننن  ذو  ال منننننم لألشننننن ا  وأنشنننننطت ا المدرسنننننة خننننندما  إلننننن  الوصنننننول تع يننننن   -1

 اامنننور أولينننال أو ال ائننن ي  أو ال ننن يجي  أو الطنننالب أو المنننوظفي  مننن   نننانوا سنننوال

 لضننننمان جنننن الا  الالزمننننةاإل جميننننع وات نننناذ الطننننالب، أو المحتملنننني  المننننوظفي  أو
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 االحتياجنننا  أسنننا  علننن   عننن  ا خننن تفضنننيال   أقنننع بط يقنننة شننن   أ  معاملنننة عننندم

 .واإلعاقة ال اصة التعليمية

 قيمنننننة ذو متننننننو    لننننني  باإلعاقنننننة تحتفنننننع التننننني والتننننننو  اإلدمننننناج ثقافنننننة تطنننننوي  -2

 ب ننند  اإلعاقنننة عننن بنننأن م يملكنننون الننندافع والثقنننة للكشننن   الننننا  فيننن  يشنننع  متسننناوية

 فنننني المتسنننناوية المشننننار ة تع ينننن  أجننننع منننن  الوصننننول وت تيبننننا  متطلبننننا مناقشننننة 

 .المدرسةخدما  وأنشطة 

 لألفنننن اد والمشننننار ة الننننتعلم التنننني تعيننننق الحننننواج  لمعالجننننةالمناسننننبة  حلننننولال إيجنننناد -3

 .اإلعاقا  ذو 

منننن  ذو   لألشنننن ا  المتاحننننة والم افننننق ال نننندما  حننننول المعلومننننا  ونشنننن  حفنننن  -4

 اامننننننور وأوليننننننال والنننننن وار وال نننننن يجي  والطننننننالب اإلمنننننناراتيي  والطننننننالبال مننننننم 

 .والطالب المحتملي  والموظفي 

 المسؤوليات –اج ماإل 

 االلتحننننا  منننن  تمكيننننن م جاننننن  إلنننن  ممننننال  أصننننحاب رفاهيننننة مسنننن ولةينننننا تتتحمننننع أ -1

 .بالمدرسة

 .ممي ة مجموعة وتعتب هم اإلماراتيي  التالمي ب المدرسة   تتع سو  -2

 جمينننعمسننن ولية عامنننة ل أصنننحاب ال منننممننن   ااشننن ا  دعنننم يكنننون أن المتوقنننع مننن  -3

 .المساواة تع ي  عل  خا  بشكع الت  ي  مع والطالب الموظفي 

 :عل  العمع والطالب الموظفي  م  المدرسة تتوقع ،الواجبا  ه هوبنال عل   -4

 المش و ؛ غي  التميي  عل  القضال

 ؛وإزعاج أصحاب ال مم مضايقة عل  القضال

 ا خ ي ؛ وااش ا  ال مم أصحاب بي  الف   تكاف  تع ي 

 اإلج الا ؛ صياغة فيال مم  أصحاب إش اك

 ؛ال مم أصحاب تجاه اإليجابية المواق  تع ي 

 العامة؛ الحياة فيال مم  أصحاب مشار ة تشجيع
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 ؛ومعقوال  أصحاب ال مم حيث يكون ذل  ممكنا   احتياجا  لتلبية خطوا  ات اذ

 جميننننع فننني المحتملنننة التميي ينننة واإلجننن الا  والممارسنننا  السياسنننا  وتحلينننع تحديننند

 .المدرسة أنشطة جوان 

 ال ننندما  إلننن  الوصنننول فننني للمعننناقي  اسنننتباقية م اعننناة يتطلننن  ن ننن  المدرسنننةتملننن   -5

 اسننننت دامبمحاولننننة  قيننننام أصننننحاب ال مننننم قبننننع التعننننديال  إجنننن ال لضننننمان والم افننننق

 .التعليمالحصول عل   أو الم افق

 فريق  ع  التالي  –اإل ماج 

 :ع  ممثلي  م  يتكوناإلدماج  دعم ف يق المدرسةتمل  

 المدرسة مدي   -1

  بطع اإلدماج -2

 اإلدماج رؤسال -3

 معلم الدعم  -4

 دعم التعليم مساعد  -5

 الوالد ممثع  -6

 م  أصحاب الهم  طالبال -اإل ماج

. المحننننددة التعليميننننة االحتياجننننا  وذو منننن  أصننننحاب ال مننننم  الطننننالب بطلبننننا  يننننناتأ ت حنننن 

 علنننن  لمسنننناعدت م المتننننا  والنننندعم المحتملننننة باالسننننتحقاقا  علننننم علنننن  يكونننننوا أن أجننننع منننن و

 .المدرسة في إمكانات م تحقيق

 تعلننننم صننننعوبة أو مع وفننننةال صننننعوبا ال عنننن  الكشنننن  المتقنننندمي  علنننن  يجنننن  -1

 الطل ؛ تقديم وق في  محددة

 تعلننننم صننننعوبا  أو إعاقننننا  أ  عنننن الكشنننن   الحنننناليي  الطننننالب علنننن  يجنننن  -2

 .ذل  بعد ف صة أق ب فيفيما بعد  تظ   محددة
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 الننن مالل منننع مشنننار ت اينننتم و بسننن ية تامنننة المدرسنننة إلننن  المقدمنننة بالمعلومنننا  االحتفننناظ ينننتم

 المتعلقنننننة اا اديمينننننة بنننننالق ارا  ااشنننننكال مننننن  شنننننكع بنننننأ  اإلعاقنننننة تننننن تب  ال. المعنيننننني 

 .ااما   بع و 

 

 تميي ال

 ملت مننننة  ننننيف. موظفي ننننا بنننني  والتنننننو  المسنننناواةتطبيننننق  بتشننننجيع المدرسننننة تلتنننن م  -1

 العالقنننا  جوانننن  جمينننع فننني القنننانوني غيننن  التمييننن  علننن  القضنننالعلننن   القننندر بننننف 

 .التوظي  م  بدل العمع مكان في

 غيننن  التمييننن بمكافحنننة  التعليمينننة والم افنننق لل ننندما  تقنننديم اخنننالل  المدرسنننة تلتننن م  -2

 .والجم ور والموظفي  اامور وأوليال طالب اضد  القانوني

 الع بيننننة اإلمننننارا  لدولننننة االتحنننناد  القننننانون أحكننننام  امننننع بشننننكع المدرسننننةتنننندعم  -3

 .والك اهية التميي  ضد 2015 لعام 2 رقم المتحدة

  والاج  ال اصة التاليمية االحتياجاتنظر  عامة ع  

 الطنننالب جمينننع يكنننون أن يجننن و السنننائدة الدراسنننية المنننناه  سنننيا  فننني التعلنننيم المدرسنننة تقننندم -1

 .اإلنجلي ية اللغة خالل م  جاالمن  ه ا إل  الوصول عل  قادري 

 .ال اصة التعليمية االحتياجا  ذو م   للطالب الدعم المدرسة تقدم -2

 االسنننتجابة فننني ااولننن  ال طنننوة ،الفننن ديي  للطنننالبالم صننن   ،الجنننودة عنننالي علنننيمالتيعتبننن   -3

 .إعاقة أو خاصة تعليمية حاجة لدي مقد يكون  أو لدي م ال ي  للطالب

 .احتياجا  التعليم ال اصة م  مدرسون هم المعلمي  جميع -4

 .مناس ال شكعالب وتحدي م لموهوبي ل دعمال توفي  -5
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 اإلعاقةو ال اصة التاليمية االحتياجاتقس   اختصاص

ال اصننننة  الننننتعلم صننننعوبا  منننن  يعننننانون النننن ي  الطننننالباالحتياجننننا  التعليميننننة ال اصننننة  قسننننم ينننندعم

 (:118رقم   ) المتحدة الع بية اإلمارا  فيالمدرسي  التفتي  إطار في والمحددة

 النن غم علنن  دقيننق وف ننم بطالقننة القنن الة تعلننم فنني محننددة صننعوبة تعتبنن  - قةةرا  ال - القةةرا  صةةاو ة 

 التشنننفي  فننن و المع فنننة الصننوتية فننني صننعوبة يشنننمع وهننن ا. المتوسنن  مننن  أعلننن  أو العنناد  الننن  ال منن 

 والم نننننارا  المننننندى قصننننني ة السنننننمعية الننننن ا  ةو ال جنننننائي الت ميننننن و المعالجنننننة سننننن عةو الصنننننوتي

 .اللفظي لف ما/اللغوية

 أن يمكننن و. الكتنننابي التعبيننن  علننن  تننن ث  محنننددة تعلنننم صنننعوبةتعتبننن   – التهجئةةةة/  صةةةاو ة  البتا ةةةة

يمكنننن  . الننننور  علنننن  اافكننننار وضننننع وصننننعوبة الينننند خنننن  وسننننول الت جئننننة فنننني  صننننعوبا  تظ نننن 

 .اللغة غي  أو/و اللغة عل  قائم اضط اب كونت نلصعوبة الكتابة أ

 ا تسننناب علننن  القننندرة علننن  تننن ث  محنننددة تعلنننم صنننعوبة تعتبننن  - اسةةةت دا  األمقةةةا  –صةةةاو ة األمقةةةا  

 مفننناهيم ف ننم فننني صننعوبة الق الةصننعوبة بننن مننن  يعننانون الننن ي  المتعلمننون يجننند قنند. الحسنننابية الم ننارا 

 وإجننن الا  حقنننائق تعلنننم فننني مشنننكال  ويواج نننون لألرقنننام سننن ع ف نننم إلننن  ويفتقننن ون البسنننيطة اارقنننام

 .ال قم

ل ننن ا الننننو  مننن   أسنننمال عننندة يوجننند – الببةةةرا والصةةةغرا الحركيةةةة المهةةةامات - تشةةةوهات  الملاصةةةل

 الح  نننني، الت طنننني  وصننننعوبة الح  نننني، الننننتعلم صننننعوبة التنمننننو ، التنسننننيق اضننننط اب: الصننننعوبة

 يمكننن . القفننن  أو المشننني مثنننع الكبننن ى الح  ينننة الم نننارا  تطنننوي  علننن   ث يننن أن يمكننن . الكنننالم وفقننندان

 علننن  عالمنننة الح  نننة خلنننعال يعتبننن  . الكنننالم أو الصنننغ ى الح  ينننة الم نننارا  علننن  ا  أيضننن  ث يننن أن

 وتنسنننيق الت طننني  الصنننع  مننن  تجعنننعبحينننث  الننندما  علننن  قائمنننة حالنننة ، لكن ننناالعضنننال ب ضنننع 

 .الجسدية الح  ة

 المحنننددة العامنننة النننتعلم وصنننعوبا  التعليمينننة االحتياجنننا  مننن  بمجموعنننة الطنننالب اإلدمننناج قسنننم يننندعم

 (:118رقم   ) المتحدة الع بية اإلمارا  بدولةالمدرسي  التفتي  إطار في

 والعاطفية؛ واالجتماعية السلو ية

 ؛الجسدية اإلعاقة 18.2.3 ؛(والسمع البص  ضع ) الحسية

 بالصحة؛ المتعلقة اإلعاقة أو الطبية الحاال  

 .النطق واللغة اضط ابا 

 .والتفاعع التواصع
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 الداخلينننة متحاننننا جننن ال االإل إضنننافي وقننن  إلننن  يحتننناجون الننن ي  الطنننالب ويننندعم اإلدمننناج قسنننم يحننندد

 وال ارجية؛

 والطنننالب وا بنننال المت صصننني  والمعلمننني  الصننن  معلمننني منننع ا  استشننناريدورا   اإلدمننناج قسنننميلعننن  

 االسنننت اتيجيا  حنننددي  منننا الطالننن  دعنننم إلننن  ت ننند  الدراسنننية المنننناه  بننني  مشنننت  ة أهننندا  لوضنننع

 .للتعلم المقت حة

 احتياجننننا  يل ننن  الننن   SIMS المدرسننننة، بياننننا  قاعننندة فنننني اإلدمننناج بقسنننم اإلدمنننناج قسنننم يحنننتف 

 .التعلم است اتيجيا  ويحدد الطال 

 الطنننالب لننندىاليومينننة  والحيننناة النننتعلم م نننارا  تطنننوي اإلدمننناج الننن   قسنننم مننن  العنننام الغننن  ي ننند  

 قننننندرات م توسنننننيع علنننن  لمسننننناعدةاو ،انتشننننارا   ااوسنننننع الدراسننننية المنننننناه  للحصنننننول علنننن  الالزمننننة

 .ل ات  واحت ام  طال   ع ثقة وزيادة

 اإل ماج سجل

 الطنننالب إلننن  باإلضنننافة المحنننددة التعليمينننة االحتياجنننا  ذو  الطنننالب مننن  بقائمنننةاإلدمننناج  قسنننم يحنننتف 

بننننننال  ضنننننمانالالزمننننني  ل تقننننندي الو حساسنننننيةال يتطلننننن  االحتياجنننننا  تحديننننندحينننننث أن . اإلمننننناراتيي 

 .الدعم لتأثي  ااقص  والحد( والعائال  الطالب مع) فعالة عالقا 

 وقات م  قبل:

 التاميخ

 مئيس المدمسة

 يرجى الال   أنه يت  سنوياً مراجاة السياسات.

 

 

 


