
ات إمكانية الوصول والتسهيالت   ز م�ي

ات امكانية  الوصول؟ ز ما هي م�ي

ه لأي طالب لمساعدته عىل  ات إمكانية الوصول هي دعم يتم توف�ي ز م�ي
ي 

ات إمكانية الوصول �ز ز التعلم ، ويمكن للطالب استخدام بعض م�ي
الختبارات. وهذه بعض الأمثلة :

مثال 1: السيدة سميث هي معلمة الفصل الدراسي للمرحلة السادسة، 

ي جهاز الكمبيوتر )الحاسوب( تقريراً 
تطلب من جميع الطالب ان يكتبوا �ز

عن قصة قرأوها، وتقوم السيدة سميث بتعليم الفصل بأكمله كيفية 
كتابة التقرير باستخدام لوحة المفاتيح. كما أنها توضح لهم كيفية 

ي يقولون وعىل 
التحدث إىل الكمبيوتر وجعل الكمبيوتر يكتب الكلمات ال�ت

ي يفضلونها. يمكن 
جميع الطالب إنشاء تقرير واختيار طريقة الكتابة ال�ت

إعطاء وقتاً اضافياً للطالب الذين يتعلمون كيفية استخدام الكمبيوتر.

مثال 2: السيد جونسون هو معلم الرياضيات للمرحلة السادسة وهو 

يجري اختبار الرياضيات لطالب الصف السادس عىل جهار الكمبيوتر 
)الحاسوب(. جميع الطالب يقومون بالختبار ويمكنهم اختيار قراءة 

الختبار بصمت أو يستطيع الكمبيوتر قراءة الختبار بصوت عاٍل 
لهم. الطالب الذين يستمعون إىل الكمبيوتر يرتدون سماعات الرأس 
ح�ت ل تزعج الضوضاء الطالب الآخرين. يمكن منح الطالب الجدد 

نهاء اختبارهم لأنهم يتعلمون استخدام نظام جديد  وقًتا إضافًيا لإ
التكنولوجيا. لالختبارمن خالل 

معلومات للأباء واالوصياء 

ما هي التسهيلت ؟

ات إمكانية الوصول، لكن يمكن لبعض الطالب  ز تشابه التسهيالت م�ي
الحصول عىل التسهيالت فقط وعادة ما تُقدم المدرسة تسهيالت  

ية والطالب من ذوي العاقات وكذلك متعلمي  ز نجل�ي لمتعلمي اللغة الإ
ية من ذوي الأعاقات.  ز اللغة النكل�ي

تساعد التسهيالت الطالب بعدة طرق: أولً، قد يشعر الطالب بمزيد 
ي الفصل واثناء أداء الختبارات. ثانياً، تساعدهذه التسهيالت 

من الراحة �ز
عىل فهم المحتوى وإكمال الواجبات. ثالًثا، تساعد متعلمي اللغة 

عاقة عىل تعلم اللغة. ية ذوي الإ ز نجل�ي ية ومتعلمي اللغة الإ ز نجل�ي الإ

ي الصف العا�ش وتتعلم اللغة 
مثال 3: مي هي طالبة معاقة  �ز

ية ال إنها تحتاج  ز نجل�ي ية. قد تستطيع قراءة بعض الكلمات  الإ ز نجل�ي الإ
ي فهم الكلمات الجديدة وكذلك ل تستطيع الرؤية بشكل 

إىل مساعدة �ز
ة و لديها  جيد. تحتاج مي إىل كتب وأوراق وأجهزة كمبيوتر بحروف كب�ي

خطة مكتوبة تسمى )برنامج التعليم الفردي(  مذكور فيها ان مي 
ي جميع 

تحتاج اىل كلمات مكتوبة بحجم كب�ي لكي تستطيع قراءتها �ز
ز بقاموس  ي تحض�ي الفروض المدرسية وممكن ان تستع�ي

الختبارات او�ز
ية الجديدة. يتبع جميع مدرسي مي  ز ي لفهم الكلمات النكل�ي

و�ز الك�ت
ي برنامج التعليم الفردي ووالداها موافقون عىل 

الخطة الموجودة �ز
هذه الخطة. وبامكان مي ان تحصل عىل كلمات مكتوبة بحجم كب�ي 

ي قاعة الدراسة. 
ي كل الختبارات و�ز

وتستخدم القاموس �ز

ي الختبارات. قد يحتاج الطالب الذين يتعلمون اللغة 
ي قاعة الدراسة وإظهارما يعرفونه �ز

 يجب أن تتاح لجميع الطالب نفس الفرص للتعلم �ز
ات إمكانية الوصول  ز ي تسمى م�ي

ي أثناء التدريس والتقييمات لمساعدتهم عىل النجاح، وقد يستخدم المعلمون المساعدات ال�ت
ية إىل دعم إضا�ز ز نجل�ي الإ

كمال واجباته  ي لإ
والتسهيالت لمساعدة الطالب عىل فهم تعليمات الفصول الدراسية واختباراتها. عىل سبيل المثال ، قد يحتاج الطفل إىل وقت إضا�ز

ية كعامل مساعد وسيكون هذا  ز نجل�ي ية، وقد يستفيد بعض الطالب من وجود  قاموس للبحث عن الكلمات الإ ز نجل�ي لية أوقراءة اختبارباللغة الإ ز الم�ز
ي تؤثرعىل أطفالهم ومن المهم أن يفهموا ايضا 

ي أن يكونوا جزًءا من القرارات المدرسية ال�ت
الدعم مختلف من طالب لخر. لالأباء أو الأوصياء الحق �ز

ات امكانية  الوصول والتسهيالت أن تساعد ابنائهم. ز كيف يمكن لم�ي
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وع قرارات الوصول المحسن  ية من خالل م�ش ز ز الرشادات لمتعلمي اللغة النكل�ي تحس�ي
ية التابع  ز مدعوم بشكل اساسي من خالل منحة)511061563  ( مع مكتب اكتساب اللغة النكل�ي

وع بالتنسيق مع المركز  ي الوليات المتحدة المريكية. ويعمل هذا الم�ش
لوزاة التعليم �ز

بية والتنمية  ي كلية ال�ت
ي النتائج التعليمية والتابع اىل معهد التكامل المجتمعي �ز

ي �ز
الوط�ز

ية بجامعة منيسوتا. الب�ش

ي الوليات المتحدة 
ورة آراء وزارة التعليم �ز ي هذه الوثيقة ل تعكس بال�ز

الآراء المع�ب عنها �ز
المريكية او المكاتب العاملة ضمنها.

ًة من :  ي أشكال بديلة، اطلبه مبا�ش
هذا المنشور متاح �ز
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ي الصف الثالث. يتحدث اللغة العربية لكنه ل 
مثال 4: أحمد طالب �ز

ية، ومع  ز نجل�ي ي الستماع والتحدث باللغة الإ
يقرأها ال انه جيد جدا �ز

ية، وقريبا سيجري  ز نجل�ي ي القراءة والكتابة  باللغة الإ
ي صعوبة �ز

هذا يال�ت
اختباًرا بمادة العلوم  ويجب عليه اتباع تعليمات الختبار. يقوم معظم  

ز يمكن  لأحمد أن  ي ح�ي
ية �ز ز نجل�ي الطالب بقراءة  التعليمات باللغة الإ

ي لتعليمات الختبار باللغة العربية وهذا ما  
يستمع إىل تسجيل صو�ت

سوف يساعده عىل فهم تعليمات الختبار.

ات  ز ي مساعدة طفىلي للحصول عىل م�ي
كيف يمكن�ز

الوصول والتسهيلت؟

ز الطالب وكل  تشاركوا الحديث مع معلمي ابنائكم . هنالك اختالف ب�ي
ي المدرسة. الأباء  

ات أوتسهيالت مختلفة لكي ينجح �ز ز طالب يحتاج إىل م�ي
ي 

او الأوصياء يعرفون ابنائهم جيًدا وهم يعرفون كيف يتعلم طفلهم �ز
ي أن يكونوا جزًءا من اتخاذ القرارات لصالح طفلهم.

ل ولهم الحق �ز ز الم�ز

ل و اسأل المعلم  ز ي الم�ز
أخ�ب المعلم عن افضل طريقة يتعلم طفلك �ز

ي المدرسة. فيما يىلي بعض الأسئلة 
كيف يتعلم طفلك بشكل أفضل �ز

ي يمكنك طرحها عىل مدرس طفلك :
ال�ت

ي صفك؟1   
ما الذي يتعلمه طفىلي �ز

ي الفصل؟	   
ما الذي يجيد طفىلي القيام به �ز

ي الفصل؟3   
ي منها  طفىلي �ز

ي يعا�ز
ما هي المشاكل ال�ت

ما الذي يفعله المعلمون لمساعدة طفىلي عىل التعلم بشكل 	   
أفضل؟

ز فعله لمساعدة طفىلي عىل 5    ء يمكن للمدرس�ي ي
هل هناك أي سش

التعلم بشكل أفضل؟

ي صفك. هل يمكنه 6   
طفىلي بحاجة إىل مساعدة مع ______ �ز

ات الوصول أو التسهيالت؟ ز الحصول عىل بعض م�ي

ي الفصل. 	   
ة الوصول أوالتسهيالت( �ز ز يحصل طفىلي عىل ____ )م�ي

ي الختبارات؟
هل يمكنها استخدامها �ز

ي 	   
ات إمكانية الوصول والتسهيالت ال�ت ز هل يمكننا التحدث عن م�ي
؟اعتقد هنالك انواع مختلفة ومن الممكن ان  يستخدمها طفىلي

تساعد طفىلي عىل التعلم بشكل أفضل.
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