رمشٚش انزمٛٛى انزشثٕ٘
انغشع يٍ انزمُُى هى انىلىف عهً انزذخالد انزشثىَخ انًطهىثخ نهفشد نهىطىل إنً يُبهج انزعهُى انعبو وإحشاص رمذو فُهب ورمشَش اعزحمبق انفشد نهخذيبد انزعهًُُخ انخبطخ.
هزا انزمُُى يجٍُ عهً انًعهىيبد راد انظهخ يٍ انُبحُخ انزشثىَخ وانزٍ جًعذ خالل انًشاجعبد (ثُبَبد انشطذ وانعُُبد وانغجالد انًذسعُخ وانزمبسَش انىاسدح يٍ يظبدس
أخشي) وانًمبثالد انشخظُخ (يع انًعهى وونٍ األيش وانطفم) وانًالحظبد واالخزجبساد أو انزمًُُبد األخشي.
فًُب َهٍ ششوط اعزحمبق انفشد نهخذيبد انزعهًُُخ انخبطخ  ) 1اإلعاقة وانتي تحذد يٍ خالل تقييى يعذل انتقذو انتعهيًي وانتفاوت عٍ انتىقعات ،و )2انحاجة إنى انخذيات
انتعهيًية انخاصة .عقب انتقييى ،يهتقي أونياء األيىر وانًختصيٍ انًعُييٍ نًراجعة َتائج انتقييى ونتقرير يا إرا كاٌ انفرد يعاَي يٍ إعاقة وبحاجة إنى تعهيى خاص.

االخزًبع انخبص ثبعزسمبق انخذيبد:
انطبنت:

/ /
ربسٚخ انًٛالد :

/

/

انُٕع

انس ٙيسم اإللبيخ :
انس ٙيسم زضٕس انجشَبيح :

انًجُٗ :

انٓٛئخ انزؼهًٛٛخ انزبثؼخ نهًُطمخ :

ْبرف انًجُٗ يسم زضٕس انجشَبيح :

انعاللخ

انطبنت انزٌ َغكٍ فٍ هزا انعُىاٌ

االعى

انجشَذ اإلنكزشوٍَ

انعُىاٌ

انًُضل

انهبرف انخهىٌ

العمل
انشيض انجشٚذ٘ نهًذُٚخ

انعاللخ

انطبنت انزٌ َغكٍ فٍ هزا انعُىاٌ

االعى

انجشَذ اإلنكزشوٍَ

انعُىاٌ

انًُضل

انهبرف انخهىٌ

العمل
انشيض انجشٚذ٘ نهًذُٚخ
األفشاد انًغبًْ ٍٛفْ ٙزا انزمٛٛى:

انشخض انًغؤٔل ػٍ االرظبل نٓزا انزمشٚش :
االسى

انهاتف:
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انبريذ اإلنكتروَي

انظف :

يؼهٕيبد انفشدَ :جت أٌ َشًم انزمُُى يعهىيبد راد طهخ يٍ انُبحُخ انزشثىَخ ويهًخ نظُع انمشاس انخبص ثبالعزحمبق .رظف انًعهىيبد كُفُخ رىفُش نهفشد إيكبَُخ
انىطىل إنً وفشطخ رعهى يب هى يزىلع ،وأٌ انظعىثخ انزٍ َعبٍَ يُهب نُغذ َزُجخ عىايم أخشي وجُهخ .

يب يدبل (يدبالد) األداء انز٘ ٚزًسٕس زٕنّ ْزا انزمٛٛى؟
أكاديًي

سهىك

بذَي

انصحة

انسًع/انبصر

انتىاصم

انسهىك انًكيف
رزكُش :نهطفم انزٌ نى َظم إنً يشحهخ سَبع األطفبلًَ ،كٍ االعزفبدح يٍ انجُبَبد يٍ هزا انزمُُى إنً جبَت يعهىيبد أخشي نشفع رمبسَش ثُزبئج انطفىنخ انًجكشح فٍ انجىاَت انزبنُخ:
انًهبساد االجزًبعُخ انعبطفُخ اإلَجبثُخ ،واكزغبة واعزخذاو انًعشفخ وانًهبساد وانغهىكُبد انًُبعجخ نزهجُخ االحزُبجبد.

يب اندبَت (اندٕاَت) انز٘ ًٚثم يشكهخ؟

يب األدنخ انز ٙرمزشذ أٌ انًشكالد يزٕاخذح ػجش أصيُخ يخزهفخ ٔ/أٔ ثٛئبد يخزهفخ؟

يب َْ ٙمبط انمٕح نذٖ انفشد انز ٙرذػى َدبزّ انزؼه ًٙٛف ٙاندبَت (اندٕاَت) انز٘ ًٚثم يشكهخ؟

داخم اندٕاَت انز ٙرًثم يشكهخ ،طف
 )aانغجم انزٚ ٙزى ثٓب رٕفٛش انفشطخ نٓزا انفشد نزؼهى يب ْٕ يزٕلغ

 )bعٕاء كبَذ انًشكالد َبخًخ ف ٙاألعبط ثفؼم أ٘ يٍ انؼٕايم انزبنٛخ أو ال:
 ػذو إخبدح انهغخ اإلَدهٛضٚخ
 ػذو رٕفش انزؼهٛى انًُبعت ف ٙانمشاءح ثًب ف ٙرنك انًمٕيبد انضشٔسٚخ نزؼهٛى انمشاءح
ػذو رٕفش انزؼهٛى انًُبعت ف ٙانشٚبضٛبد

 )cأ٘ ػٕايم ثٛئٛخ (يثالً اندُظ أٔ انؼشق أٔ انثمبفخ أٔ انهغخ أٔ انظشٔف انسٛبرٛخ) لذ رؤثش ػهٗ أداء انفشد انزؼهًٙٛ
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انزمذو انزؼهَ :ًٙٛعٍُ انزمذو األداء عهً يذاس انىلذ .عُذ رُبول يغأنخ انزمذوَُ ،ظش انفشَك إنً انجُبَبد انزٍ رى رجًُعهب حىل أداء انفشد عهً يذاس انىلذ فًُب َزعهك
ثبنزذخالد انًزىفشحَ .جت أٌ َىفش انزمُُى األدنخ انًزعهمخ ثًب إرا كبٌ أداء انفشد ألم ثظىسح دائًخ يٍ انًعُبس انزعهًٍُ أو انزىلعبد عهً يغزىي انعًش أو انظف
انذساعٍ.

يدبل األداء :

اعشد يعبَُش ولُبعبد والَخ أَىا انًحىسَخ أو يعبَُش ولُبعبد انزعهى انًجكش انخبطخ ثًغزىي عًش و/أو انظف انذساعٍ نهفشد فٍ هزا انًجبل انزٌ
ًَثم يشكهخ.

ثبعزخذاو وعبئم انزمُُى انًزعذدح ويظبدس انجُبَبد ثًب فٍ رنك ثُبَبد انزمذو انًجًعخ عهً أعبط يزكشس ويُزظى ،اششح ثإَجبص رجبوة انفشد نهزعهُى
انًغزهذف أو انًكثف انزٌ رى رىفُشِ.
اششذ انزغٛٛشاد انز ٙأخشٚذ ػهٗ انزؼهٛى انًغزٓذف أٔ انًكثف ٔانًُبْح ٔانجٛئخ نًدبثٓخ ْزا اندبَت انز٘ ًٚثم يشكهخ.

طف كٛفٛخ يٕاءيخ انزذخالد نزهجٛخ اززٛبخبد انفشد .

طف كٛفٛخ رطجٛك انزذخالد (ْم رى رطجٛك انزذخالد كًب ْٕ يخطظ؟ ْم رى إخشاء رغٛٛشاد ػهٗ انزذخالد؟).

االعزدبثخ إنٗ َزبئح أداء انزذخالد
 يؼٛبس انًمبسَخ:
 انًغزٕٖ انًزٕلغ نألداء لجم انزذخم:
 انًغزٕٖ انًزٕلغ نألداء ػمت انزذخم:
 يؼذل انزمذو انًزٕلغ:
 يغزٕٖ أداء ْزا انفشد لجم انزذخم (أ٘ انخظ األعبع:)ٙ
 يغزٕٖ أداء ْزا انفشد ػمت انزذخم:
 يؼذل انزمذو نٓزا انفشد:
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ف ٙزبنخ رهم ٙانفشد رؼهٛى ركًٛه ٙف ٙيدًٕػخ طغٛشح ،طف اعزدبثزّ يمبسَخ ثًذٖ اعزدبثخ األفشاد اٜخش ٍٚف ٙانًدًٕػخ (ًٚكٍ رٕفٛش اإلخبثخ "ال
ٕٚخذ طهجخ آخش ٍٚرهمٕا َفظ انزذخم").

زذد انزغٛٛشاد انز ٙأخشٚذ ف ٙانزؼهٛى ٔانزذخالد ٔانجٛئخ ٔانز ٙثًٕخجٓب زمك انفشد أكجش ًَٕ أٔ َدبذ.

طف أ٘ يؼهٕيبد أخشٖ يشرجطخ ثفٓى يؼذل انزسظٛم أٔ انزمذو نهفشد.

ثبعزخذاو انجُبَبد انىاسدح أعالِ وأٌ يعهىيبد أخشي راد طهخ ،نخض أهًُخ يعذل انزمذو نهزا انفشد.
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انزفبٔد انزؼه :ًٙٛانزفبود هى انفشق ثٍُ يغزىي األداء انحبنٍ نهفشد ويغزىي األداء انًزىلع نألفشاد يٍ َفظ انعًش أو انظف انذساعٍ أو يعبَُش أخشي يحذدح.
َعزًذ انزمُُى عهً يظبدس ثُبَبد يزعذدح نكم جبَت ًَثم يشكهخ نششح يب إرا كبٌ انفشد َخزهف ثظىسح كجُشح عٍ األلشاٌ أو انًعبَُش انزعهًُُخ وإرا كبٌ أداء انفشد
يُفشدًا داخم يجًىعخ يًبثهخ .

ٔضر َزبئح انزفبٔد نكم يدبل يٍ يدبالد األداء انًسذدح ػهٗ ًَٕرج انًٕافمخ انخبطخ ثبنزمٛٛى انًجذئ ٙانزبو ٔانفشد٘.
يدبل األداء :

اندبَت انز٘ ًٚثم
يشكهخ

يظذس انجٛبَبد

أداء األلشاٌ /األداء
انًزٕلغ

انزبسٚخ (انزٕاسٚخ)

أداء انفشد انسبنٙ

انزفبٔد ػٍ األداء
انًزٕلغ

ثبعزخذاو انجُبَبد انىاسدح أعالِ وأٌ يعهىيبد أخشي راد طهخ (ثًب فُهب انًعهىيبد انُىعُخ وانىطفُخ) ،نخض أهًُخ انزفبود ،إٌ وجذ ،ثٍُ
يغزىي األداء انحبنٍ نهفشد وأداء األلشاٌ أو انًعبَُش انزعهًُُخ األخشي( .لبسٌ أداء ْزا انطفم ثبألطفبل ف ٙأَسبء انٕالٚخ أٔ انذٔنخ أٔ األْذاف انزًُٕٚخ
انًمجٕنخ ثظٕسح ػبيخ أٔ انزٕلؼبد انزؼهًٛٛخ .يب انؼٕايم اإلضبفٛخ انز ٙرًثم أًْٛخ نفٓى يغزٕٖ أداء انفشد؟)

ثبعزخذاو انجٛبَبد انٕاسدح أػال ِ ٔأ٘ يؼهٕيبد أخشٖ راد طهخ (ثًب ف ٙرنك انًؼهٕيبد انُٕػٛخ ٔانٕطفٛخ) ،اششذ ثئٚدبص يب إرا كبٌ أداء انفشد (ػمت
رٕفٛش رؼهًٛبد انزؼهٛى انؼبو انكبفٛخ ٔانزؼهٛى انزكًٛه ٙأٔ انًكثف) يزفشدًا ػٍ يدًٕػخ يًبثهخ( .لبسٌ أداء ْزا انطفم ثبألطفبل ف ٙيدًٕػخ طغٛشح أٔ
انفظم أٔ انًذسعخ أٔ انًُطمخ انز ٍٚكبَذ نٓى ردبسة رؼهًٛٛخ يًبثهخ).
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االززٛبخبد انزؼهًٛٛخ :االحزُبجبد انزعهًُُخ هٍ االعزشارُجُبد وانخذيبد واألَشطخ ووعبئم انذعى انزعهًُُخ وانزعذَالد وانًىاءيبد انًطهىثخ يٍ أجم يشبسكخ
انفشد فٍ انًُبهج انعبيخ وإحشاص رمذو فُهبَ .ششح انزمُُى احزُبجبد انفشد انزعهًُُخ فٍ جىاَت انششح وانًُبهج وانجُئخ ووعبئم انذعى اإلضبفُخ نهزعهى.

ثُبء عهً األدنخ انًغزخهظخ يٍ رحهُم يكىَبد انزمذو وانزفبود ،رظف انُزبئج انىظُفُخ ألداء انفشد فضالً عٍ انًعهىيبد األخشي راد انظهخ يٍ انُبحُخ
انزعهًُُخ رظف احزُبجبد انفشد ثخظىص :
 انششذ (أ٘ االعزشارٛدٛبد ٔٔعبئم انششذ انز ٙرًكٍ يٍ انزؼهى ٔاعزشارٛدٛبد انذػى /االعزشارٛدٛبد انزسفٛضٚخ(

 انًُبْح (أ٘ يسزٕٖ انًٕاد انزؼهًٛٛخ ٔانًٓبساد انخبطخ ٔانًفبْٛى انزٚ ٙسزبخٓب انفشد نهزؼهى)

 انجٛئخ (أ٘ انزؼذٚالد انز  ٙردشٖ ػهٗ اإلخشاءاد ٔاندذأل انضيُٛخ ٔانًٓبو انشٔرُٛٛخ ٔانزٕلؼبد انغهٕكٛخ ٔرشرٛجبد انمبػبد أٔ اندهٕط ٔٔعبئم انذػى انًكٛفخ)

 وعبئم دعى انزعهى اإلضبفُخ (أٌ انذعى األعشٌ أو انًشبسكخ األعشَخ وانششاكبد األههُخ ووعبئم دعى انزحىل ووعبئم انذعى انخبطخ ثبالَخشاط وانزمُُبد انًغبعذح
وانزعذَالد األخشي انًطهىثخ)

أٌ يٍ االحزُبجبد انىاسدح أعالِ ،إٌ وجذد ،عىف رزطهت خذيبد ووعبئم دعى رزجبوص لذساد وإنضاو ثشَبيج ويىاسد ثشَبيج انزعهُى انعبو؟
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