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مقدمة:
ا
الحمد لله رب العالمين القائل" :وما أوتيتم من العلم إال قليًل" ،والصال ال ال الالًل والسال ال ال الالًل

معلم
خير ٍ

للبشرية سيدنا محمد  -ص الله ليه وسلم -أما بعد:
يعتبر هال ا الالالدليالالل مر ال ال ال ال ٍالد هالالا ٍ وكوس ال ال ال الاليلالالة مس ال ال ال الالا الالد من خًلل الالا تم اال ًل ع
جمعية (إراد ) ،متطلباتها ،و يةية سيرها ومتطلبات ت ةي ها ومدخًلتها ومخرجاتها.

الآليالالة الة يالالة

وقد قامت إدار الش الالاون الة ية ممبلة سالمس الالنش الالار الةوب لارمعية ،وءمش الالار ة ر س الالا ا قس الالا
الرمعية سالعمل

جمع وترتيب محتويات ه ا الدليل مسالالاهمة ماها تبصالالير ال ائر أو المسالالتةيد

أو الموظف ن ا مور التب قو ليها العمل الةوب جمعية إراد .
واإلدار الة ية إذ تضال الالع سين أ د ام ه ا الدليل ،فإنها سال الالنسال الالتر ساسال الالتمرار لتطوير ه ا الدليل ،إذ
يعتبر ه ا الدليل هو املحاولة ا ول ل ا جمع وءيان و رح ا
أمورا ف ية هامة جمعية إراد .
ولقالد توون ه ا الدليل من مواد متعدد ومت و ة ت درج تحتها س ود وفقرات بير متعدد ومت و ة
تبين وتصف اإلجرا ات والطرق المتبعة جمعية إراد

تسيير العمل الةوب.

وقد حرصالت إدار الشالاون الة ية أن جمع ه ا الدليل سين الرانب ال ظري وءين الرانب العم –
المتمبل سآليات التطبيق العم المبس الالطة حتى تاتمل الص الالور د القاره ل ا الدليل .ما حرص الالت
إدار الش ال ال ال الالاون الة ي الالة ال ل الالل أن تاحق بع

المواد والةقرات ه ال ا ال الالدلي الالل س م الالاذج ورس ال ال ال الالوم الالات

توضيحية تصف محتويات تلل المواد والب ود .
و الختا ترجو اإلدار الة ية أن قد وفقت ه ا العمل المتواضالالع ،سالالائلة الله

وجل الس الالداد

القول والعمل.

2

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
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رﻗﻢ اﻟﻤﺎدة

اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ

6

ذوو اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

6

اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

6

اﺿﻄﺮاب ﻃﺒﻒ اﻟﺘﻮﺣﺪ

7

اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ

7

اﺿﻄﺮاب ﻓﺮط اﻟﺤﺮﻛﺔ وﺗﺸﺘﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه

8

اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ

8

اﻟﺸﻠﻞ اﻟﺪﻣﺎﻏﻲ

8

ﻣﺘﻌﺪدو اﻹﻋﺎﻗﺔ

9

اﻟﻤﺪﻳﺮ/اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻔﻨﻲ

9
10

اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ

اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺠﺰﺋﻲ

10

اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة

11

ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة

13

اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل

13

ﻣﺘﻼزﻣﺔ داون وﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل

14

اﺿﻄﺮاب ﻃﻴﻒ اﻟﺘﻮﺣﺪ وﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل

14

اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل

14

اﺿﻄﺮاب ﻓﺮط اﻟﺤﺮﻛﺔ وﺗﺸﺘﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه وﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل

15

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
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رﻗﻢ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة
اﻟﺸﻠﻞ اﻟﺪﻣﺎﻏﻲ وﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل

15

ﻣﺘﻌﺪدو اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل

15

ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻗﺒﻮل اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة )ﺷﺆون اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ(

17

ﺧﻄﻮات ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻗﺒﻮل اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة

17

ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة

18

اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة )ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ(

22

أﻫﺪاف اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة

22

ﻗﻮاﻋﺪ وأﺳﺲ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة

22

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة

23

ﺧﻄﻮات اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة

23

اﻹﺣﺎﻟﺔ) :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ(

24

إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
إرادة

24

اﻹﺣﺎﻻت ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة

27

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻣﺞ

29

اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺠﺰﺋﻲ ،وﺷﺮوﻃﻪ ،وﺧﻄﻮاﺗﻪ

29

اﻟﺪﻣﺞ اﻟﻜﻠﻲ ،وﺷﺮوﻃﻪ ،وﺧﻄﻮاﺗﻪ

32

إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة

34

اﻟﻤﺪﻳﺮ/اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻔﻨﻲ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ

34
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
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رﻗﻢ اﻟﻤﺎدة

رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة

36

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ  /ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ و اﻟﺤﺮﻛﻲ  ،وﻣﻬﺎﻣﻪ

37

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ

39

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ

40

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ

42

اﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة )اﻟﻤﻬﺎم و اﻟﻮاﺟﺒﺎت ،واﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(.

44

أﺧﺼﺎﺋﻲ /ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ

44

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ /أﺧﺼﺎﺋﻲ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ.

47

اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ

49

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ

51

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺣﺮﻛﻲ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ

55

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ.

57

اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﻬﺎﻣﻪ.

59

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.

61

اﻟﻤﻤﺮض.

63

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ أﻗﺴﺎم ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ

64

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ /اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ

64

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺤﺮﻛﻲ

66

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
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رﻗﻢ اﻟﻤﺎدة

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ
ﻋﺸﺮ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮ
اﻟﻤﻼﺣﻖ

رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ.

67

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ

69

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

70

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ.

70

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻷﺳﺮي

71

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ

71

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة ،وﻃﺮق ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.

72

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة.

74

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ اﻟﻔﺮدي ،وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ

75

ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ اﻟﻔﺮدي

78

اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إرادة

80

ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

85
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المادة األولى
المصطلحات الواردة في هذا الدليل
ذوو االحتياجات الخاصة":"People with special needs
وهم مجمو ة ا شخاص ال ن ال يستطيعون ممارسة حياتهم بشول بير ّ دون تقد م ر ا ٍة
ّ
َ
ّ
ّ
صبب ،أو حس ّب ،أو ّ
ّ
خاصة ل م ننيجة وجود قصور
مادي ،أو م يج من ه ه الحاالت كل ا
فاري ،أو
تةوق الخدمة الم ّ
بشول دائم ،ساإلضافة إل حاجتهم لخدمة ّ
قدمة قرانهم من نةس العمر.
ٍ

اإلعاقة العقلية":"Mental disabilitie
وه حالة تشير إل جوانب قصور ملموسة ا دا الوظيةي للةرد ،حيث تتصف الحالة سأدا ٍ ق ٍ
ا
بشول واضح ،وون
متًلزما مع جوانب قصور مجالين أو أ ثر مجاالت الم ارات
أقل من المتوسط ٍ
التايةية التالية  :التواصل ،الع ا ة ال اتية ،الحيا المنزلية ،الم ارات االجتما ية ،استخدا
المصادر املرتمعية ،التوجيه ال اتي ،الصحة والسًلمة ،الم ارات ا كاد مية الوظيةية ،وقت الةراغ
وم ارات العمل .وتظ ر مرحلة ال مو قبل سن البامن شر بسبب وامل تحدث للةرد أث ا والدته،
أو قبل ا ،أو بعدها ننيجة تأثيرات جينية أو وراثية أو سيئية تادي إل انخةاض مستوى ال كا ن
المتوسط سمقدار(انحرافين) معياريين.

8
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متالزمة داون":"Down syndrome
وه من الةئات المرتبطة سالتخلف العق  ،حيث تعرف ه ه المتًلزمة سأنها " ةر جينية تنتج ن
وجود روموسو زائد

خًل ا الرسم (تبلث الصبغ رقم  ،")12وتعتبر متًلزمة داون واحد من

خلل الصبغيات أو المورثات ،وهو يسبب درجات متةاوتة من اإل اقة العقلية
الظواهر ال اتجة ن ٍ
واالختًلالت الرسد ة ،وه اك ثًلثة أنوا ع لمتًلزمة داون ه :التبلث الحادي والعشرين ،االنتقال
الصبغ  ،ال و ع الةسيةسائي (الموزييل).

اضطراب طيف التوحد ":"Autism spectrum disorder
وهو اضطراب صبب نمائي ،وتتضح أ راضه ه ا االضطراب الس وات ا ول من حيا الطةل ،وتظ ر
ه ه ا راض

ول قصور التواصل االجتماع ) ،(Communication Socialوالتةا ل االجتماع (

(Interaction Socialوالصعوءات  :ا نماط السلو ية ،واالهتمامات ،وا نشطة املحدود  ،والتارارية،
وال مطية.
اضطرابات التواصل":"Communication Disorders
وه التب تعبر ن اضطراب قدر الةرد

استخدا ملية اإلرسال واالستقبال والتعبير ن المةاهيم

اسات بسيطة
سطريقة
(سوا ا أكان ذلل
لةظية أو غير لةظية) ،وقد تراوح ه ا االضطراب حدته من اضطر ٍ
ٍ
ٍ
اسات د د  ،وقد توون ه ه االضطراسات نمائية أو مانسبة ،ويوون ه ا االضطراب ماحوظ :
إل اضطر ٍ
ال طق ،أو الصوت ،أو الطًلقة الاًلمية ،أو التأخر اللغوي ،أو د تطور اللغة التعبير ة أو اللغة
االستقبالية ،ا مر ال ي جعل الطةل سحاجة إل سرامج ًلجية أو ترءوية خاصة.
9
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اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه"):"Attention deficit Hyperactivity Disorder(ADHD

ا
سقدر ٍال من
وهو من أ ثر االضطراسات يو ا لدى ا ةال ،وهو اضطراب صبب سيولوج  ،ويتصف ٍ
ا
صعوءة التر يز ونقص االننباه واالندفا ية وصعوءة التر يز لةترات ويلة من ال من .و اد ما تم تشخيص

ا ةال ال ن يعانون من اضطراب تشنت االننباه سأنهم اج ون ن التعلم -حتى وإن لم يعانوا من فرط
نواح د د من حيا المصاب ،فغال ابا ما
ات اسية
الحر ة لل .ما ادي ه ا االضطراب إل تأثير ٍ
ٍ
يعاني من انعدا العًلقات االجتما ية القوية لصعوءة تعامل الغير مع أ راض ه ا االضطراب ،ويوون
لد ه لل صعوءات ا نساب ا صدقا أو املحافظة
ا
االنتظا  ،فضًل ن انعدا التر يز ال هوب حياته اليومية.

الصداقات ،وقد ظ ر درجة الية من د

اإلعاقات الحركية":"Motor disabilities
وه اإل اقات ال اتجة من يوب سدنية ،أو جسمية ،وه ه العيوب متعلقة سالمةاصل ،أو العضًلت ،أو
العظا  ،وه أحد أنوا ع اإل اقات التب تةرض ا
قيودا جسمية أو صحية ا فراد إل الحد ال ي حتاجون
فيه إل خدمات الترسية الخاصة ( تدريبً ،لج ،أج

تعويضية ،وغيرها).

الشلل الدماغي":"Cerebral Palsy
الدماغ ويصيب الم ا ق التب تسيطر

اب صبب حركي جم ن تلف
وهو بار ن اضطر ٍ
ا
الحر ة ،و اد ما حدث أث ا تطور الر ين مرحلة الحمل أو مرحلة الوالد أو بعد الوالد  ،ويشير
مصطاح "الشلل الدماغ " إل مجمو ة من المشاًلت الحر ية الم م ة التب تاثر
والسيطر

ضًلته ،وتاثر

حر ة الرسم

قدر الرسم الت اسق لاحر ة والت اسق.

10

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
Eradah_2008

WWW.ERADAH.ORG.SA

9

متعددو اإلعاقة":"Multi-disability
تعدد العوق هو وجود أ ثر من وق لدى الةرد(من اإل اقات المص ةة ضمن سرامج الترسية الخاصة)
ا
خصيصا ل و ع واحد من
تادي إل مشاكل ترءوية ال مان التعامل مع ا من خًلل البرامج الترسوية المعد
ا
أنوا ع العوق .وه ا يشير إل وجود إ اقتين لدى المصاب سحيث توون إحداهما الرئيسية وه ا ثر د
ا
ووضوحا وتوون ا خرى مصاحبة.
الهيئة الفنية في جمعية ارادة:
وه بار ن الطاقم الةوب المتخصص المسئول ن تقد م التأهيل والتدريب لةئات الترسية الخاصة
التب تخدم ا جمعية (إراد ) ،وتتوون ه ه ال يئة من :اإل راف الةوب ،أخصائيب الترسية الخاصة و معلمب
الترسية الخاصة ،أخصائيب التدخل المبار و معلمب التدخل المبار ،أخصائيب الخدمات الصحية
والتأهيلية المساند (أخصائي ال طق والتخا ب ،أخصائي العًلج الطبير  ،أخصائي العًلج الوظيةي،
أخصائي التأهيل ال ةس حركي ،أخصائي تمري  ،أخصائي نةس ب ،أخصائي التغ ة ،أخصائي الخدمة
االجتما ية ،أخصائي التأهيل المنهب).
المدير  /المستشارالفني:
هو المشرف العا

كافة سرامج الترسية الخاصة وءرامج التأهيل جمعية إراد  ،تتوفر فيه الاةا

الة ية واإلدارية ،متخصص

الترسية الخاصة ،وهو المساول أما مد ر ا الرمعية ن الاهوض

سمستوى العملية الترسوية والتعليمية سجميع جوانبها جميع مرا الرمعية.

11
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القياس والتشخيص:
هو مجمو ة من اإلجرا ات التب تم من خًلل ا جمع المعلومات  -سأدوات رسمية وغير رسمية -ن كل
حالة ،وتحليل ه ه المعلومات وتةسيرها بهدف توصيف الحالة ،ومعرفة نو ية احتياج ا لاخدمات،
والموان الترسوي أو التأهي الم اسب ل ا.
الدمج الجزئي :
وهو أحد الخدمات التب تقدم ا جمعية إراد لبع

الحاالت الملتحقة فيها حيث قصد سه جمعية

إراد  :دمج الطالب ذى االحتياجات الخاصة  -الماهل ل لل  -ماد ٍ دراسي ٍة أو أ ثر مع أقرانه من العاد ن
داخل إحدى الروضات التعليمية اال تياد ة مد ة الربيل الص ا ية ،وذلل ن ريق خطة محدد
تة

أ ا مع ية وأوقات محدد .
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المادة الثانية
األهداف التربوية والتأهيلية التي تحققها جمعية إرادة
لرمعية إراد العد د من ا هداف العامة التب تسر إل تحقيق ا ما حقق المساهمة املرتمعية،
ا
وءما حقق حيا أفضل لةئات هامة من فئات املرتمع وهم فئات الترسية الخاصة ،ما أن ل ا أهدافا
ترءوية هامة والتب ماها:
 .2الاشف ن قدرات واستعدادات كل فرد من ذوي االحتياجات الخاصة ،واسنبمار ما لد ه من
قدرات مما ة.
 .1تدريب وتأهيل ا فراد ذوي االحتياجات الخاصة ،ومسا دتهم

ا نساب الم ارات الم اسبة

خاصة بغرض الوصول بهم إل أفضل
مدروسة وءرامج
خطط
حسب إمواناتهم وقدراتهم ،وفق
ٍ
ٍ
ٍ
ما مان الوصول إليه ،وإ دادهم لاحيا العامة واالندماج املرتمع.
 .3استخدا الوسائل والمعي ات الم اسبة التب تمان ذوي االحتياجات الترسوية الخاصة سمختلف
فئاتهم من ت مية قدراتهم وإمواناتهم سما تًل مع استعداداتهم.
 .4توفير الر ا ة الترسوية وال ةسية واالجتما ية التب تسا د ذوي االحتياجات الترسوية الخاصة
التايف املرتمع ال ي يعيشون فيه.
 .5تعد ل االتجاهات الترسوية الخا ئة سر هاال ا فراد ،ن ريق توجيه وتو ية ا سر  ،وإ جاد
م اخ مًلئم للتعاون الدائم سين المنزل والرمعية.
 .6تطوير البرامج والوسائل وا ساليب المستخدمة مجال الترسية الخاصة.

13
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 .7توجيه وإر اد المدارس اال تياد ة لتلبية االحتياجات ا ساسية لبع

الحاالت من ذوي

االحتياجات الخاصة ،من خًلل تقد م البرامج التبقيةية والتو وية.
 .8نشر الوع حول اال اقة سين أفراد املرتمع و تبقيف و تدريب أفراد ا سر

يةية التعامل

ا مبل مع ذوي االحتياجات الخاصة و تبوب المشاريع التب تساهم تحقيق ذواتهم واندماج م
املرتمع.
 .9تأسيس قا د سيانات ،وإحصائيات ن حاالت اإل اقة

مد ة الربيل لنساهم

تطوير

الخدمات التأهيلية و التعليمية الخاصة ل وي االحتياجات الخاصة.
 .21تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة م يا لتماياهم من العمل املراالت املختلةة.
 .22المساهمة تدريب الووادر – الدارسين ،والخريجين ،والعاملين  -مجال الترسية الخاصة ،و
مجاالت الخدمات التأهيلية المساند لرفد املرتمع سالاةا ات الماهلة ذلل.
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المادة الثالثة
فئات التربية الخاصة التي تخدمها جمعية إرادة ،وشروط قبولها

ه اك ثًلث شر فئة من فئات ذوي االحتياجات الخاصة التب تقد ل ا خدمات الترسية الخاصة،
ولان جمعية إراد تخد فئات محدد من ه ه الةئات وه كالتال :
ً
أوال -اإلعاقة العقلية:
ومن فئات اإل اقة العقلية التب تخدم ا جمعية إراد :
 .2التخلف العق البسيط (القاسلين للتعلم).
 .1التخلف العق المتوسط (القاسلين للتدريب).
 .3التخلف العق الشد د (غير اال تماد ون).
شروط قبول الحاالت ذوي اإلعاقة العقلية في جمعية إرادة:
 -2إثبات اإل اقة العقلية سأحد اختبارات ال كا الرسمية ،و أحد اختبارات السلوك التايةي.
 -1أن توون اإل اقة العقلية ه اإل اقة الرئيسية

حاالت اإل اقة الم دوجة أو المتعدد أو

الرسمية.
 -3مان أن تقبل حاالت اإل اقة الم دوجة أو المتعدد إذا كانت ضمن اإل اقات التب تخد
الرمعية وه  :اضطراب يف التوحد ،اضطراسات التواصل ،اضطرب فرط الحر ة وتشنت
االننباه ،اإل اقات الرسمية.
 -4أن وون مر الحالة ما سين ( 1إل  )21س ة.

 -5أن ال توون الحالة من ذوي اإل اقة العقلية الشد د ا
جدا أو اال تماد ة.
15
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 -6خلو الحالة من ا مراض السارية أو المعد ة.
ً
ثانيا -متالزمة داون " ،"down syndromeويشترط في قبول حاالت هذه الفئة:
 -2أن وون مر الحالة ما سين (  1إل  ) 21س ة (لل كور).
 -1أن وون مر الحالة ما سين (  2إل  ) 40س ة (لإلناث).
 -3أن ال توون الحالة من ذوي اإل اقة العقلية الشد د ا
جدا أو اال تماد ة.
 -4خلو الحالة من ا مراض السارية أو المعد ة.
ً
ثالثا -اضطراب طيف التوحد "  ،"autism spectrum disorderويشترط في قبول حاالت هذه الفئة:
 -2إثبات االضطراب سأحد اختبارات التوحد الرسمية.
 -1أن وون مر الحالة ما سين ( 1إل  )21س ة.
 -3أن ال توون الحالة من ذوي اإل اقة العقلية الشد د ا
جدا أو اال تماد ة.
 -4خلو الحالة من ا مراض السارية أو المعد ة.

ً
رابعا -اضطرابات التواصل "  ،"Communication Disordersويشترط في قبول حاالت هذه الفئة:
 -2أن توون اإل اقة العقلية ه اإل اقة الرئيسية حاالت اإل اقة الم دوجة أو المتعدد أو الرسمية.
 -1مان أن تقبل حاالت اإل اقة الم دوجة أو المتعدد إذا كانت ضمن اإل اقات التب تخد

الرمعية وه :

اضطراب يف التوحد ،اضطراسات التواصل ،اضطرب فرط الحر ة وتشنت االننباه ،اإل اقات الرسمية.
 -3أن وون مر الحالة ما سين ( 1إل  )21س ة.
 -4أن ال توون الحالة من ذوي اإل اقة العقلية الشد د ا
جدا أو اال تماد ة.

16
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ً
خامسا -اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه" Attention deficit Hyperactivity
) ،"Disorder(ADHDويشترط في قبول حاالت هذه الفئة:
 -2أن توون اإل اقة العقلية ه اإل اقة الرئيسية حاالت اإل اقة الم دوجة أو المتعدد أو الرسمية .
 -1مان أن تقبل حاالت اإل اقة الم دوجة أو المتعدد إذا كانت ضمن اإل اقات التب تخد

الرمعية وه :

اضطراب يف التوحد ،اضطراسات التواصل ،اضطرب فرط الحر ة وتشنت االننباه ،اإل اقات الرسمية.
 -3أن وون مر الحالة ما سين ( 1إل  )21س ة.
 -4أن ال توون الحالة من ذوي اإل اقة العقلية الشد د ا
جدا أو اال تماد ة.
 -5خلو الحالة من ا مراض السارية أو المعد ة.

ً
سادسا -اإلعاقات الحركية :حيث تخد جمعية إراد فئة هامة ه ه اإل اقات ه :
الشلل الدماغي" ،"Cerebral Palsyويشترط في قبول حاالت هذه الفئة:
 -2أن توون اإل اقة العقلية ه اال اقة الرئيسية حاالت اإل اقة الم دوجة أو المتعدد أو الرسمية.
 -1مان أن تقبل حاالت اإل اقة الم دوجة أو المتعدد إذا كانت ضمن اإل اقات التب تخد

الرمعية

وه  :اضطراب يف التوحد ،اضطراسات التواصل ،اضطرب فرط الحر ة وتشنت االننباه ،اإل اقات
الرسمية.
 -3أن وون مر الحالة ما سين ( 1إل  )21س ة.
 -4أن ال توون الحالة من ذوي اال اقة العقلية الشد د جدا أو اال تماد ة.
 -5خلو الحالة من ا مراض السارية أو المعد ة.

ً
سابعا -متعددو اإلعاقة " ،"Multi-disabilityويشترط في قبول حاالت هذه الفئة:
17
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 -0أن توون اإل اقة العقلية ه اال اقة الرئيسية حاالت اإل اقة الم دوجة أو المتعدد أو
الرسمية.
 -1مان أن تقبل حاالت اإل اقة الم دوجة أو المتعدد إذا كانت ضمن اإل اقات التب تخد
الرمعية وه  :اضطراب يف التوحد ،اضطراسات التواصل ،اضطرب فرط الحر ة وتشنت
االننباه ،اإل اقات الرسمية.
 -3أن وون مر الحالة ما سين ( 1إل  )21س ة.
 -4أن ال توون الحالة من ذوي اال اقة العقلية الشد د جدا أو اال تماد ة.
 -5خلو الحالة من ا مراض السارية أو المعد ة.

18
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المادة الرابعة
تسجيل وقبول الحاالت في جمعية إرادة (شؤون المستفيدين)

تبدأ مرحلة تسريل وقبول الحاالت جمعية إراد من خًلل د خطوات بياها الشول التال :
وفيما

تةصيل ل ه الخطوات:

الخطوة األولى  :استقبال الحالة.
حيث قو قسم ئون المستةيد ن ساستقبال ا سر التب ترغب سإلحاق ةل ا  /ةلتها جمعية
إراد  ،وأخ البيانات ا ولية لاحالة مبل :اسم الحالة ،تاريخ الميًلد ،رقم هاتف ا ب ،رقم هاتف ا ،
وغيرها من البيانات.

الخطوة الثانية :تحديد المواعيد.
تم تحد د وتنسيق الموا يد ا
وفقا ل ظا ا ولوية النسريل ،ويتم تسليم نموذج الموا يد لألسر-
نموذج فوب رقم ( -)4بعد تعبئته من قبل موظةة االستقبال ،ويحدد سه الآتي :
البيانات ا ساسية لاحالة :اسم الحالة ،تاريخ الميًلد ،رقم هاتف ول ا مر ،الشووى الرئيسية من
وج ة نظر ا سر .

19
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التنسيق الةوب :تأريخ ووقت المو د ،اسم الموظف المستقبل لاحالة ،ا خصائي املحال إليه الحالة
لتقد م االسنشار الة ية.
الخطوة الثالثة :االستشارة الفنية.
إثرها تم اختيار الحالة
وه مجمو ه من البيانات والمعلومات التب تخص الحالة ،والتب
ا
(إلاترونيا)،
الم اسبة حال وجود اغر م اسب ،ويتم تعبئة ال موذج الةوب رقم ( )5الخاص س لل
من قبل ا خصائي ال ةس ب ،حيث يشمل ه ا ال موذج

البيانات التالية:

الخطوة الرابعة :توفرشروط القبول.
لارمعية الخير ة ل وي االحتياجات الخاصة ( إراد ) روط قبول جب توفرها لقبول أي حاله
مرا الرمعية البًلث (مر التأهيل رجال ،مر التأهيل نسا  ،مر متًلزمة داون) وه :
 .2أن توون الحالة من ذوي اال اقة العقلية.
.1

مان أن تقبل حاالت اإل اقة الم دوجة أو المتعدد إذا كانت ضمن اإل اقات التب تخد
الرمعية وه  :اضطراب يف التوحد ،اضطراسات التواصل ،اضطرب فرط الحر ة وتشنت
االننباه ،اإل اقات الرسمية.

 .3أن توون درجة اإل اقة د الحالة تتراوح سين (البسيط إل الشد د)،
ا
جدا ،أو اال تماد ة.

أن ال توون من الشد د

 .4أن تراوح مر الحالة د القبول من ( )21-1س ة لل كور واإلناث ويسنبوى من ذلل حاالت
متًلزمة داون.
.5

د استةاد الحالة من سرامج التعليم العا  ،أو سرامج الترسية الخاصة الماسسات التعليمية
العامة.

 .6أن ال توون الحالة ملتحقة سأي ماسسة تأهيلية أو تعليمية أخرى.
20
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 .7أن وون لدى الحالة تقرير بب ببت الحالة الصحية والعقلية ل ا (سحيث ال يد ن س ة من
تأريخ صدوره).
 .8أن توون الحالة خالية من ا مراض السارية أو المعد ة أو الصر ع المستعص ب أو االضطراسات
ال ةسية أو السلو ية التب تشول ا
خطرا نةس ا أو غيرها.
 .9أن وون لدى الحالة رقم مستةيد من وزاره العمل والشاون االجتما ية حال االلتحاق (ويمان
تسريل غير السعودي

نةقته الخاصة ضمن الطاقة االسنيعاسية فيما توافق مع سقية

الشروط).
 .21أن لتز ول أمر الحالة سا نظمة والتعليمات المعمول بها لدى الرمعية.

الخطوة الخامسة :فتح الملف( .حيث يشمل فتح الملف على المعلومات التالية):
أ -اسم المستخد ( فتح الملف ).
ب -مًلحظات ن الشووى.
ت -النشخيص الطبب ( إن وجد ).
ث -ج ة اإلحالة.
ج -مًلحظات ن ج ة اإلحالة.
ح -سيانات الحالة.
خ -سيانات ول ا مر.
د -معرفين آخرين لًلتصال بهم وقت الحاجة.

الخطوة السادسة :دراسة الحالة.

21
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بعد توفر روط القبول لاحالة ،وم اسبة الشاغر المطلوب ،تم مل دراسة حالة من قبل
ا خصائي ال ةس ب ومن تستدع الحالة وجوده الحالة (كأخصائي الترسية الخاصة ،أو أخصائي ال طق
والتخا ب ،أو أخصائي العًلج الطبير  ،أو أخصائي العًلج الوظيف ،أو غيرهم) ،ويتم

دراسة

الحالة أخ البيانات الًلزمة من الآسر كالبيانات التالية:
أ -العوامل الرينية.
ب -تأريخ الحمل.
ج -وضع الطةل د الوالد .
د -التاريخ الصح لاحالة.
ه -التاريخ ال مائي ومستوى االدا الحال .
و -المشاًلت السلو ية.
ز -التحليل الوظيةي للبيئة التع ي ية.
ح -االنطبا ع االول لنشخيص الحالة.
ط -ماخص الدراسة.

الخطوة السابعة :البحث االجتماعي.
حتوي

دد من المعلومات ماها:

أ -البيانات ا ساسية لاحالة.
ب -التووين ا سري.
ج -سيانات اجتما ية.
د -معلومات اقتصاد ة.
ه -التوصيات .
22
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الخطوة الثامنة :اإلجراءات اإلدارية( .حيث يتم عمل وتوفيراآلتي):
أ-

صور من ا وراق الشخصية لاحالة  :سطاقة العائلة،

اد الميًلد ،سرل التطعيم ،صوره

شخصية لاحالة.
ب -تعبئة نموذج سيانات خاصة سالحالة.
ج -إ ًل ع ول ا مر

قد التحاق الحالة ،والتوقيع ليه ،وتسليمه صور م ه بعد توقيع المد ر

العا ليه.

23
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المادة الخامسة
القياس والتشخيص في جمعية إرادة
ولهذه العملية عدة أهداف منها:
-2

تحد د أهلية الحالة لخدمات الترسية الخاصة.

-1

تحد د نو ع ،ودرجة اإل اقة.

-3

تحد د مستوى ا دا الحال لاحالة واحتياجاتها.

-4

تحد د الموان الترسوي والبرنامج الم اسب لتقد م الخدمة لاحالة.

-5

المسا د

وضع خطة لت ةي البرامج والخدمات الترسوية وال ةسية لاحالة.

كما أنها تقوم على عدة قواعد وأسس منها:
ا
أوال :جمع المعلومات والبيانات ن الحالة من د مصادر مت و ة وه (ا سر  ،المعلم ، /مصادر
أخرى).
ثانيا :تتم ملية القياس والنشخيص من قبل فريق متعدد التخصصات ا
ا
وفقا لحاجة الحالة.
ا
ثالبا :استخدا مقا يس (رسمية وغير رسمية) ،وأدوات وأساليب معتمد وم اسبة ومًلئمة لاحالة.

24

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
Eradah_2008

WWW.ERADAH.ORG.SA

23

ر ا
ابعا :وضع الحالة تحت المًلحظة – د الحاجة – لةتر زم ية حددها فريق القياس والنشخيص
وذلل بغرض التحقق من صحة نتائج القياس والنشخيص ولغرض التأ د من م اسبة الموان الترسوي
لاحالة.
ا
خامسا :إ اد تشخيص الحالة بعد ملية النشخيص ا ول سةتر زم ية ال تقل ن ( )6أ ر.
ا
سابعا :املحافظة

سرية معلومات القياس والنشخيص.

ً
ولعملية القياس والتشخيص في جمعية إرادة فريق متخصص يشمل كال من:
 ا خصائي ال ةس ب. أخصائي الترسية الخاصة. أخصائي ال طق والتخا ب. من تستدع الحالة وجوده مبل :أخصائي ًلج بير  ،أخصائي ًلج وظيةي ،اخصائياجتماع  ،أخصائي تأهيل منهب ،أخصائي تغ ة .....الخ ).
أما خطوات عملية القياس والتشخيص في جمعية إرادة فهي:
-2

االستقبال.

-1

دراسة الحالة.

-3

القياس والنشخيص.

-4

التصنيف.

-5

التقييم.

-6

المشار ة إ داد الخطة الترسوية الةرد ة.

-7

فتر المًلحظة
25
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المادة السادسة
اإلحالة( :تحديد المكان المناسب للحالة)

ً
أوال :إحالة الحاالت المستجدة وتحديد المكان المناسب لها في جمعية إرادة:
تتم ملية إحالة الحالة المستجد  ،و تحد د الموان الم اسب ل ا بعد قبول ا  -حسب الشاغر -من
خًلل د مراحل و خطوات ،بياها ال موذج أدناه.
تفصيل للنموذج السابق ،حيث يتم قبول الحالة ً
ٌ
بناء على توفر شاغر في أحد مراكز
وفيما يلي
الجمعية بما يناسب الحالة المقبولة بالخطوات التالية:
-2

تم تعبئة نموذج تر يح حالة للقبول ( نموذج فوب رقم  )2من قبل رئيس القسم ،و ليه أن

حدد البيانات المطلوءة وه :
أ-

تحد د اسم المر

الب الشاغر :مر التأهيل  -رجال ،مر التأهيل – نسا  ،مر

متًلزمة داون.
ب-

تحد د اسم القسم الب الشاغر :قسم الترسية الخاصة ،قسم التدخل المبار ،قسم ال طق

والتغ ة والتمري  ،قسم العًلج الطبير و الحركي ،قسم التأهيل ال ةس ب.
ج-

تحد د نو ع البرنامج للشاغر :جلسات فرد ة ج ئية ،جلسات فرد ة املة ،فصول.

26
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د-

وصف الشاغر ،سحيث حدد فيه تةاصيل ن الحالة المطلوءة مبل :د اإل اقة ،العمر

ال موب ،الوقت المتاح لاخدمة ،وغيرها من التةاصيل.
البيانات التب تم تحد دها مع تدوين االسم والتاريخ.

ه-

توقيع رئيس القسم

-1

قو رئيس القسم سرفع الطلب إل مد ر /المر  ،و ذلل للتوقيع و اال تماد مع تدوين االسم

و التاريخ.
-3

رفع الطلب من قبل إدار المر إل وحد النشخيص (رئيس قسم القبول والنسريل

والتأهيل ال ةس ب).
-4

قو رئيس وحد النشخيص مع رئيس القسم ( الب الشاغر) ستر يح ثًلثة حاالت من قوائم

االنتظار ترقم حسب ا ولوية ،مع ذ ر البيانات المطلوءة المتمبلة :
أ-

اسم الحالة ،وتأريخ ميًلدها ،و مرها.

ب-

تأريخ االسنشار .

ج-

االنطبا ع ا ول لنشخيص الحالة.

د-

توقيع رئيس وحد النشخيص مع تدوين االسم و التاريخ.

ه-

توقيع رئيس القسم ( الب الشاغر) مع تدوين االسم و التاريخ.

-5

قو رئيس وحد النشخيص سرفع الطلب إل وحد االستقبال وذلل للتواصل مع ول أمر

الحالة ال ي تم تر يح ا ،وتحد د مو د ل ا للتقييم الةوب.
-6

قو موظف االستقبال ساالتصال

الحالة رقم ( )2التب تم تر يح ا لتحد د مو د للتقييم

سبب
سبب كان تم االتصال الحالة رقم ( ،)1و حال اال ت ار ي ٍ
الةوب ،و حال اال ت ار ي ٍ
كان تم االتصال الحالة رقم ( )3أن حدد موظف االستقبال :اسم الحالة ،تاريخ المو د،
اليو  ،السا ة ،توقيع موظف االستقبال مع تدوين االسم و التاريخ.
27
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-7

رفع الطلب إل لر ة التقييم الةوب ،حيث تم تشايل لر ة ف ية لتقييم الحالة حسب

المو د المتةق ليه ،ويتم تدوين أسما أ ضا الار ة الة ية ،وذ ر تخصصاتهم ،وتوقيعاتهم
أن تتوون الار ة الة ية من :ا خصائي ال ةس ب ،رئيس القسم ( الب الشاغر) ،من يستدع حالة
الطةل (أحد ا خصائيين أقسا الخدمات المساند ) .
-8

ا
ا
مبدئيا ،و إسدا رأيها م اسبة الحالة للشاغر من
تقييما
تقو الار ة الة ية ستقييم الحالة

دمه.
حال كانت الحالة م اسبة للشاغر تم رفع الطلب إل مد ر /المر لًل تماد الاهائي

-9
والتوقيع.
-21

حال أن الحالة غير م اسبة للشاغر حسب رأي الار ة ،تم استد ا الحالة ا خرى التب تم

تر يح ا من قبل رئيس وحد النشخيص و الب الشاغر.

ً
ثانيا :اإلحاالت للحاالت الملتحقة بجمعية إرادة:
حيث تتنوع هذه اإلحاالت كما يلي:
إحالة داخلية :وتعوب تغيير نو ع البرنامج التأهي لاحالة ضمن البرامج التأهيلية التب تقدم ا جمعية
إراد

مرا ها البًلثة.

 إحالة خارجية :وتعوب توجيه وإحالة الحالة إل ج ات وماسسات خارجية :سوا ا إل مدارس الدمج،أو رياض ا ةال ،أو المدارس العاد ة أو غيرها من الماسسات التأهيلية االخرى).
 -إجرا تعد ًلت

ا
تحقيقا لمصاحتها.
تر يبة أو نو ية الخدمات التأهيلية التب تتلقاها الحالة

وتتمثل إجراءات اإلحاالت  -الداخلية أو الخارجية  -للحالة فيما يلي:
28
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-2

تعبئة لب إحالة لاحالة (نموذج فوب رقم  )3من قبل رئيس القسم الملتحق لد ه الطالب،
أن حدد ما إذا كانت اإلحالة داخلية أ خارجية.

-1

تدوين البيانات ا ساسية التب تتمبل  :اسم الحالة ،تأريخ الميًلد ،اسم المر الملتحقة

فيه الحالة ،البرنامج الحال لاحالة.
-3

تحد د البرنامج المقترح لإلحالة الداخلية ضمن أحد الخيارات التالية -:

أ -تأهيل امل س ظا فصول.
ب -تأهيل امل س ظا الرلسات.
ج -جلسات فرد ة ج ئية.
د -تغيير سرنامج الرلسات.
ه -تغيير الةصل.
و -تحويل (ال ي قد وون سين المرا مع د تغيير البرنامج).
-4

تحالد الد البرنالامج المقترح لإلحالالة الخارجية ض ال ال ال الالمن أحد الخيارات التالية :روض ال ال ال الالة أ ةال،

مدرسة اد ة ،مدرسة دمج ،مرا تأهيل أخرى.
-5

سيان سبب اإلحالة من قبل رئيس القسم املحال م ه الطالب ،مع تدوين اسم رئيس القسم،

وتوقيعه ،والتاريخ.
 -6رفع الطلب إل الار ة الة ية المع ية سحالة الطالب لرفع التوصيات الة ية ،مع تدوين اسم
ا
أ ضا الار ة الة ية وتخصصاتهم ،وتوقيعاتهم ،وتشمل ه ه الار ة ًل من:
أ -رئيس القسم الملتحق سه الطالب.
ب -ا خصائيون المساولون ن خطة الطالب.
ج -من تستدع حالة الطالب وجوده.
-7

رفع الطلب إل المسنشار الةوب لًل تماد الةوب ،مع تدوين اسمه ،وتوقيعه ،والتأريخ.
29
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رفع الطلب بعد توقيعه من المسنشار الةوب إل مد ر المر لًل تماد الاهائي.

-8
-9

رفع صور من الطلب إل ملف الطالب.

-21

رفع صور من الطلب إل الشاون المالية.

المادة السابعة
برنامج الدمج
يشير مصطاح الدمج إل إتاحة الةرص ل وي االحتياجات الخاصة لتلقي مختلف الخدمات الترسوية،
واالجتما ية ،والم ية والترويحية الظروف البيئية العاد ة لألشخاص العاد ين ،ول ا الدمج د
أ وال أهم ا:

الدمج الجزئي:
ويقصد سه إجر ا
ائيا جمعية إراد " :دمج الطالب ذى االحتياجات الخاصة  -الماهل ل لل  -ماد ٍ
اسية أو أ ثر مع أقرانه من العاد ن داخل إحدى الروضات التعليمية اال تياد ة مد ة الربيل
در ٍ
الص ا ية ،وذلل ن ريق خطة محدد ت ة

أ ا مع ية وأوقات محدد .

الشروط التي يجب أن تتوفرفي الحالة المرشحة للدمج الجزئي:
-2
-1
-3
-4

ا
أن تمتلل الحالة ا
قدرا مقبوال من الم ارات المعرفية حسب رأي الار ة الة ية املختصة.
ا
أن تمتلل الحالة ا
قدرا مقبوال من الم ارات اللغوية حسب رأي الار ة الة ية املختصة.
ا
أن تمتلل الحالة ا
قدرا مقبوال من الم ارات االجتما ية حسب رأي الار ة الة ية املختصة.
ا
أن تمتلل الحالة ا
قدرا مقبوال من م ارات االنضباط السلوكي حسب رأي الار ة الة ية املختصة.
30
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 -5أن ال تجاوز مر الحالة ( )7س وات.
 -6أن توون الحالة ملتحقة سبرنامج التأهيل الشامل (فصول) ،وليس س ظا الرلسات الةرد ة.
خطوات الدمج الجزئي:
 -2توزيع ال موذج الخاص ستر يح حالة للدمج الر ئي

الوادر الةوب

قسمب الترسية الخاصة

والتدخل المبار سدا ة و نها ة كل فصل دراس ب من قبل ر سا ا قسا .
 -1تر يح و تاسة أسما الحاالت المرشحة للدمج الر ئي -ال موذج الخاص بها ،وتسليم ا لر سا
قسمب الترسية الخاصة والتدخل المبار مد ال تتجاوز( )3أ ا

د لب ذلل.

 -3م اقشة أسما الحاالت المرشحة للدمج الر ئي التب تم رفع ا من قبل الوادر الةوب

قسمب

الترسية الخاصة والتدخل المبار ،وذلل من خًلل اجتما ع ضم رئيس قسم الترسية الخاصة أو
رئيس قسم الت دخل المبار مع الوادر الةوب المعوب سالحاالت المرشحة للدمج الر ئي ،ومن ثم
تاخيص الحاالت المتةق ليها للدمج الر ئي ال موذج الخاص س لل ،وتوقيع ذلل ال موذج من
قبل رئيس قسم الترسية الخاصة أو رئيس قسم التدخل المبار والوادر الةوب المعوب سالحاالت
المرشحة للدمج الر ئي.
 -4رفع ال موذج الخاص ستر يح الحاالت للدمج الر ئي التب تم االتةاق ليها من قبل رئيس قسم
الترسية الخاصة أو رئيس قسم التدخل المبار مع الوادر الةوب المعوب سالحاالت وذلل لرئيس قسم
ال طق والتغ ة إلسدا الرأي الحاالت المرشحة للدمج الر ئي ،وال ي سدوره رفع ال موذج إل
رئيس قسم التأهيل ال ةس ب إلسدا الرأي حول الحاالت المرشحة للدمج الر ئي ،والتوقيع
ال موذج المعد ل لل.
 -5لتنسيق الداخ والخارج سين جمعية إراد ورياض ا ةال املحدد للدمج الر ئي لحاالت جمعية
إراد بعد التأ د من استامال التوقيعات المطلوءة ال موذج من قبل ا خصائيين االجتما يين.
أ .رفع ا سما المرشحة للدمج إل مد ر /المر .

31
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ب .رفع ا سما المرشحة من قبل مد ر /المر إل مد ر روضات ال يئة الملاية لاحصول
الموافقة ،ومن ثم التوجيه من قبل م إل إحدى رياض ال يئة الملاية.
ت .بعد الحصول

اسم الروضة المرشحة ،قو القسم االجتماع سالتنسيق مع مد ر الروضة

المع ية سطلب اجتما ع مع الةريق الةوب ومعلمات الروضات من أجل رح آلية الدمج وأهدافه
و دد الحاالت وتقييم م الةوب واإلجاسة

أ ة استةسارات من قبل معلمات الروضة.

ث .تحد د اليو املحدد للدمج من كل أسبو ع ،وتحد د أسما ا خصائيات والمعلمات المرافقات
لاحاالت.
 -6تعبئة ال موذج الةوب الخاص سمتابعة حالة سرنامج دمج ج ئي ،حيث حتوي ه ا ال موذج
وءيانات امة ن الروضة والصف المدمج فيه الحالة.
سيانات امة ن الحالة المدمجة،
ٍ
ٍ
ما حتوي
ود تخص متابعة الرانب المعر  ،والرانب اللغوي ،والرانب االجتماع ،
س ٍ
خاص سانطبا ع المعلمات روضة ا ةال الًلتي تعاملن مع
والرانب السلوكي د الحالة ،وء ٍد
ٍ

الحالة المدمجة.
ما

ل ه ا ال موذج ستوقيعات الةريق الةوب من جمعية إراد  ،ومعلمات الروضة ومًلحظاتهن

وتوقيعاتهن.
باب
 -7حالة د استةاد الطالب من سرنامج الدمج بعد المتابعة المستمر من فريق العمل  -س ٍ
تتعلق سجوانب ف ية أو سلو ية أو غيرها  -تم استد ا أ الحالة وم اقشتها والشرح ل ا سبب د
مواصلة الحالة سرنامج الدمج ،ما تم إسًلغ الروضة سانسحاب الطالب من البرنامج.

الدمج الكلي:
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32

الدمج الكلي:
ويقصد سه إجر ا
ائيا

جمعية إراد " إحالة الحاالت إل المدارس اال تياد ة  -التب تسمح قدراتها و

اموانياتها لًلندماج مع الطلبة العاد ن  ،وذلل س ظا دوا ٍ كامل ،و لل استمرارية تعلم م من خًلل
32
م اهج الترسية العاد ة.
الشروط التب جب أن تتوافر الطالب المرشح للدمج الا :
 -2أن تتراوح درجة ال كا لدى الحالة ما سين درجة(  ) 55 - 75حسب اختبالار "و ساللر" ،أو ما سين درجة
( ) 51-73اختبار "ستانةورد سينيه"  ،أو مالا يعادل أ ا ا ماهما اختبارات ال كا الةرد ة
المق ة ا خرى.
اختبار و سلر

 -1أن تتراوح درجالة ال كا لدى الحالة القاسلة للتالدريب ما سين ( 54درجة و  41درجة)
ا
 ،أو ( ) 36-52درجة اختبار ستانةورد سينيه أو ما يعادل أ ا ماهما من اختبارات ال كا الةرد ة
المق ة ا خرى.
-3

أن ال صاحب تدني القدر العقلية مع الةقرتين الساسقتين (أ  ،ب) قصور أ ثر من مجالين
من مجاالت الم ارات التايةية حسب اختبارات السلوك التايةي الرسمية أو غير الرسمية

-4
-5
-6
-7
-8

سموجب تقرير من قبل الار ة الة ية املختصة .
ا
أن تمتلل الحالة ا
قدرا مقبوال من الم ارات المعرفية حسب رأي الار ة الة ية املختصة.
ا
أن تمتلل الحالة ا
قدرا مقبوال من الم ارات اللغوية حسب رأي الار ة الة ية املختصة.
ا
أن تمتلل الحالة ا
قدرا مقبوال من الم ارات االجتما ية حسب رأي الار ة الة ية املختصة.
ا
أن تمتلل الحالة ا
قدرا مقبوال من م ارات االنضباط السلوكي حسب رأي الار ة الة ية املختصة.
أن ال قل العمر ال موب لحاالت التأخر العق

ن ( )6س وات وال يد

( )25س ة د

التحويل ال الدمج الا .
-9

أن وون قد تم تشخيص الحالة من قبل فريق متخصص (الار ة الة ية) حسب ما ورد ساب
القياس والنشخيص.
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 -21أن ال وجد لدى الحالة وق رئيس ب آخر(كاإل اقة البصرية أو السمعية وغيرها) حول دون
استةادته من البرنامج التعليمب.
ا
 -22موافقة الار ة الة ية الخاصة سقبول وتصنيف الحاالت التب يشترك فيها ًل من :ا خصائي
ال ةس ب ،رئيس قسم الترسية الخاصة أو التدخل المبار ،أخصائي/معلم الترسية الخاصة أو
التدخل المبار ،أخصائي ال طق والتخا ب ،من تستدع الحالة وجوده من ا خصائيين
الخدمات المساند .
خطوات الدمج الا :
 -2اتبا ع وت ةي الخطوات الم كور

خطوات الدمج الر ئي.

 -1قد اجتما ع مع ول أمر الحالة لم اقشته أمر إحالة اس ه/اسنته إل سرنامج الدمج الا وأسباب
ذلل.
 -3توقيع وتسليم ول أمر الحالة نسخة من نموذج ي قيد حالة.
 -4تسليم ول أمر الحالة تقرير مةصل ن حالة اس ه/اسنته.
 -5توجيه ول ا مر الستامال اإلجرا ات اإلدارية ا خرى المطلوءة المدرسة اال تياد ة الستامال
اجرا ات قبول الحالة.
 -6متابعة الحالة المدرسة التب دمجت فيها خًلل الش ر ا ول من التحاق ا بها من قبل الوادر الةوب
المعوب سالحالة جمعية إراد .

34
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المادة الثامنة
إدارة الشؤون الفنية في جمعية إرادة
تتوون اإلدار الة ية جمعية إراد من :المد ر /المس الالنش الالار الةوب ،رئيس قس الالم الترسية الخاص الالة،
رئيس قس ال ال الالم التدخل المبار ،رئيس قس ال ال الالم التأهيل ال ةسال ال ال ال ب ،رئيس قس ال ال الالم العًلج الطبير والحركي،
رئيس قس ال ال ال الالم ال طق والتغ ال الالة والتمري  ،رئيس قس ال ال ال الالم الت الالأهي الالل المنهب ،وفيم الالا

تةص ال ال ال الي الالل لم الالا

وواجبات أ ضا ه ه اإلدار .
ً
أوال :المدير /المستشارالفني.
هو المشرف العا

كافة سرامج الترسية الخاصة وءرامج التأهيل

جمعية إراد  ،تتوفر فيه

الاةا الة ية واإلدارية ،متخصص الترسية الخاصة ،وهو المساول أما مد ر ا الرمعية ن
الاهوض سمستوى العملية الترسوية والتعليمية سجميع جوانبها جميع مرا الرمعية.
مهام وواجبات المدير /المستشارالفني:
 .2المتابعة واإل راف والمشار ة

تقييمات فريق العمل لاحاالت الملتحقة ا قسا .

 .1المتابعة واإل راف و المشار ة

س ا الخطط العًلجية التب تعد من قبل فريق العمل الةوب

 .3المتابعة واإل راف والمشار ة

الدورات التأهيلية التب تعقد لتطوير الوادر الةوب أو تدريب

 .4المتابعة واإل راف والمشار ة

ت ةي البرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة ا قسا .

ا قسا .
ا سر.
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 .5المتابعة واإل راف

تقييم ا دا الوظيةي للووادر الة ية العاملة سا قسا .

 .6المتابعة واإل راف

ا نشطة الداخلية والخارجية لاحاالت ا قسا .

 .7المتابعة واإل راف والمشار ة اإلصدارات والنشرات التبقيةية ومتابعتها والتعريف سخدمات
ا
ا
وخارجيا سالتنسيق مع إدار العًلقات العامة واإل ًل الرمعية.
داخليا
المر
 .8المتابعة واإل راف والمشار ة

املرال ال مائي والترسوي،

إجرا التقييمات ا ولية لاحاالت

وصياغة التقارير التطورية لاحاالت المقيمة سطريقة لمية.
 .9المتابعة واإل راف والمشار ة سرامج تعد ل السلوك التب تبوى من قبل ا خصائي /ال ةس ب.
 .21المتابعة واإل راف والمشار ة سرامج دمج حاالت جمعية إراد

ماسسات رياض ا ةال.

 .22المتابعة و اإل راف والمشار ة اجتما ات فريق العمل.
 .21المتابعة واإل راف والمشار ة

قد االجتما ات الدورية مع أهال الحاالت ،وتقد م المعلومات

اإلر اد ة ،و مل سرامج التو ية الًلزمة ل م ،وتدريبهم بشول مستمر ،والعمل
أوليا ا مور مع بعض م البع

تس يل لقا ات

سالتنسيق مع الخدمة االجتما ية.

 .23المتابعة واإل راف والمشار ة وضع خطط العمل الةصلية والس وية للمرا

سالتعاون مع

جميع ا قسا والوحدات التأهيلية المرا .
 .01المتابعة واإل راف والمشار ة تو ية املرتمع املح  ،من خًلل تقد م الخدمات االسنشارية،
والمشار ة املحاضرات وال دوات املحلية المتعلقة سالترسية الخاصة ،وتمبيل الرمعية املحافل
املحلية والعرءية ذات العًلقة والصلة.
العالقات الوظيفية والتنظيمية للمدير /المستشارالفني:
 .2العًلقة المبا ر مع المد ر العا

جميع ما تعلق سالشاون الة ية اإلدارية.

 .1العًلقة غير المبا ر مع المدرا اإلداريين للمرا
 .3العًلقة المبا ر مع جميع ر سا ا قسا

جميع ما تعلق سالشاون اإلدارية.

المرا .

 .4العًلقة مع ا سر ضمن فعالية اإلر اد والتأهيل ا سري.
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ً
ثانيا :رئيس قسم التربية الخاصة  /رئيس قسم التدخل المبكر ،حيث تتمثل مهامه وواجباته فيما
يلي:
 -2اإل راف والمشار ة تقييمات فريق العمل لاحاالت الملتحقة القسم.
 -1اإل راف والمشار ة س ا الخطط العًلجية التب تعد من قبل فريق العمل الةوب القسم.
 -3اإل راف والمشار ة الدورات التأهيلية التب تعقد لتطوير الوادر الةوب أو تدريب ا سر مجال
اختصاصه.
 -4اإل راف والمشار ة ت ةي البرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة القسم.
 -5اإل راف والمشار ة تقييم ا دا الوظيةي للووادر الة ية العاملة سالقسم والتب تحت مساوليته.
 -6اإل راف

ا نشطة الداخلية والخارجية لاحاالت

القسم ،واإل راف

توزيع الحاالت

حسب قدراتها واحتياجاتها.
 -7اإل راف النشرات التبقيةية المتعلقة سإر اد وتأهيل ا سر مجال اختصاصه.
 -8اإل راف والمشار ة إجرا التقييم ا ول لاحاالت املرال ال مائي والترسوي مست ا
ةيدا من نتائج
طريقة
التقييم النشخيص ب لألخصائي /ال ةس ب ،وصياغة التقارير التطورية لاحاالت المقيمة س
ٍ
لمية.
 -9اإل راف والمشار ة سرامج تعد ل السلوك التب تبوى من قبل ا خصائي /ال ةس ب.
 -21المتابعة واإل راف والمشار ة سرامج دمج حاالت من جمعية إراد

ماسسات رياض ا ةال.

 -22اإل راف والمشار ة االجتما ات الدورية لةريق العمل لتطوير مستوى ا دا لديهم.
 -21المشار ة لر ة قبول الحاالت البرامج املحدد ل م ،والتأ د من استامال ملةاتهم.
 -23المشار ة تصنيف الحاالت ،وتوزيع ا البرامج املحدد ل ا.
 -24اإل راف

انتظا الحاالت الطاسور الصباح .

 -25المساهمة إ داد جداول الحاالت سرامج الرلسات الةرد ة ،و الرداول الخاصة سحاالت
ا
الةصول الدراسية ،وتوزيع ا خصائيين والمعلمين الةصول والمواد ًل حسب تخصصه.
رجة مما ة.
 -26متابعة ملية تقويم الحاالت البرامج املحدد ل ا ،واالرتقا سمستوياتها إل أقص ى د ٍ
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 -27التأ د من مدى استخدا الحاالت لألج

التعويضية ،والمعي ات السمعية ،والبصرية  -حال

وجودها.
 -28التأ د من توفر الوسائل وا دوات التعليمية قبل سدا ة كل ا دراس ب ،واإل راف

توزيع ا.

 -29متابعة وت ةي كل ما رد من اإلدار العامة ومن إدار الشاون الة ية من تعليمات.
 -11القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.
العالقات الوظيفية والتنظيمية لرئيس قسم التربية الخاصة  /رئيس قسم التدخل المبكر:
 -2العًلقة المبا ر مع المد ر  /المسنشار الةوب جميع ما تعلق سالشاون الة ية.
 -1العًلقة المبا ر مع المد ر اإلداري /مد ر /المر

جميع ما تعلق سالشاون اإلدارية.

 -3العًلقة مع فريق العمل من ا خصائيين (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعتها
الت ةي ة).
 -4العًلقة مع ا سر ضمن فعاليات إر اد وتأهيل ا سر.
ً
ثالثا :رئيس قسم العالج الطبيعي والحركي ،حيث تتمثل مهامه وواجباته فيما يلي:
ا
ستةيدا من
 اإل راف والمشار ة إجرا التقييمات ا ولية لاحاالت املرال العض و الحركي منتائج التقييم النشخيص ب لألخصائي /ال ةس ب وصياغة التقارير التطورية لاحاالت المقيمة
سطريقة لمية.
 اإل راف والمشار ة س ا الخطط العًلجية التب تعد من قبل فريق العمل القسم. اإل راف والمشار ة تقييمات فريق العمل والتب ت ة من قبل ا خصائيين القسم. -المشار ة

الدورات التأهيلية التب تعقد لتطوير الوادر الةوب أو تدريب ا سر

مجال

اختصاصه.
 -اإل راف والمشار ة

التقييمات الاهائية لاحاالت الملتحقة من قبل االخصائيين

مجال

اختصاصه.
38

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
Eradah_2008

WWW.ERADAH.ORG.SA

38
 -اإل راف و المشار ة

تقييم ا دا الوظيةي للووادر الة ية العاملة سالقسم والتب تحت

مساوليته.
 المشار ة لر ة قبول الحاالت القسم والتأ د من استامال ملةاتهم. المشار ة تصنيف الحاالت ،وتوزيع ا البرامج املحدد ل ا. المشار ة توزيع الحاالت القسم المشار ين ا نشطة الداخلية والخارجية حسب قدراتهاواحتياجاتها.
 - 1المساهمة إ داد الرداول الخاصة سحاالت سرامج الرلسات الةرد ة ،وتوزيع ا خصائيين
ا
قسمه ًل حسب تخصصه.
 متابعة ملية تقويم الحاالت القسم ،واالرتقا سمستوياتها إل أقص ى درجة مما ة. -التأ د من مدى استخدا الحاالت لألج

التعويضية ،والمعي ات السمعية ،والبصرية -حال

وجودها.
 -التأ د من توفر ا دوات والوسائل التعليمية قبل سدا ة العا الدراس ب ،واإل راف

توزيع ا.

 اال راف والمشار ة ت ةي البرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة القسم . اال راف والمشار ة االجتما ات الدورية لةريق العمل لتطوير مستوى ا دا لديهم . اال راف والمشار ة تدريب أسر الحاالت الملتحقة مجال اختصاصه. -اال راف و المشار ة

إ داد النشرات التبقيةية المتعلقة سإر اد وتأهيل ا سر

مجال

تخصصه.
 متابعة و ت ةي كل ما رد من اإلدار العامة ومن إدار الشاون الة ية من تعليمات. القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.العالقات الوظيفية والتنظيمية لرئيس قسم العالج الطبيعي و الحركي:
 -2العًلقة المبا ر مع المد ر /المسنشار الةوب جميع ما تعلق سالشاون الة ية.
 -1العًلقة المبا ر مع المد ر اإلداري  /مد ر /المر

جميع ما تعلق سالشاون اإلدارية.
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 -3العًلقة مع فريق العمل من ا خصائيين (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعتها
الت ةي ة).
ً
رابعا :رئيس قسم النطق والتغذية والتمريض ،حيث تتمثل مهامه وواجباته فيما يلي:
ا
مستةيدا من نتائج التقييم
 -2اإل راف والمشار ة إجرا التقييمات ا ولية لاحاالت القسم
سطريقة لمية.
النشخيص ب لألخصائي /ال ةس ب ،وصياغة التقارير التطورية لاحاالت المقيمة
ٍ
 -1اإل راف والمشار ة س ا الخطط العًلجية التب تعد من قبل فريق مل ا خصائيين القسم.
 -3اإل راف والمشار ة تقييمات فريق العمل والتب ت ة من قبل ا خصائيين القسم.
 -4المشار ة

الدورات التأهيلية التب تعقد لتطوير الوادر الةوب أو تدريب ا سر

مجال

اختصاصه .
مجال

 -5اال راف و المشار ة

التقييمات الاهائية لاحاالت الملتحقة من قبل االخصائيين

 -6اإل راف و المشار ة

تقييم ا دا الوظيةي للووادر الة ية العاملة سالقسم والتب تحت

اختصاصه.
مساوليته .
 -7المشار ة لر ة قبول الحاالت القسم والتأ د من استامال ملةاتهم .
 -8المشار ة تصنيف الحاالت وتوزيع ا البرامج املحدد ل ا.
 -9المشار ة

توزيع حاالت القسم المشار ين

ا نشطة الداخلية والخارجية حسب قدراتها

واحتياجاتها.
 -21المساهمة إ داد الرداول الخاصة سحاالت سرامج الةرد ة.
 -22متابعة ملية تقويم الحاالت البرامج املحدد ل ا ،واالرتقا سمستوياتها إل أقص ى درجة مما ة.
 -21التأ د من مدى استخدا الحاالت لألج

التعويضية ،والمعي ات السمعية ،والبصرية ،حال

وجودها.
 -23التأ د من توفر المواد والوسائل التعليمية قبل سدا ة العا الدراس ب ،واإل راف

توزيع ا.
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 -24اال راف والمشار ة ت ةي البرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة القسم .
 -25اال راف والمشار ة االجتما ات الدورية لةريق العمل لتطوير مستوى ا دا لديهم.
 -26اال راف والمشار ة إ داد النشرات التبقيةية ،و تدريب أسر الحاالت الملتحقة مجال
اختصاصه.
 -27متابعة و ت ةي كل ما رد من اإلدار العامة و إدار الشاون الة ية من تعليمات.
 -28القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.
العالقات الوظيفية والتنظيمية لرئيس قسم النطق و التغذية و التمريض:
 -2العًلقة المبا ر مع المد ر /المسنشار الةوب جميع ما تعلق سالشاون الة ية.
 -1العًلقة المبا ر مع المد ر اإلداري  /مد ر /المر

جميع ما تعلق سالشاون اإلدارية.

 -3العًلقة مع فريق العمل من ا خصائيين (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعتها
الت ةي ة).
 -4العًلقة مع ا سر ضمن فعاليات إر اد وتأهيل ا سر.
ً
خامسا :رئيس قسم التأهيل النفس ي ،حيث تتمثلل مهامه وواجباته فيما يلي:
 .2اإل راف والمشار ة

إجرا

ملية القياس والنشخيص ال ةس ب لاحاالت الرد د ساستخدا

اختبارات ال كا الرسمية وغير الرسمية ومقا يس السلوك التايةي وأدوات القياس والتقييم
ا خرى.
 .1اال راف والمشار ة إجرا التقييم النشخيص ب الدوري لاحاالت الملتحقة سالرمعية ساستخدا
االختبارات النشخيصية الرسمية وغير الرسمية ،و تاسة تقاريرها الشمولية ،ورفع التوصيات الًلزمة.
 .3اال راف والمشار ة إ داد التقارير ال ةسية لاحاالت المقيمة متضم ة أدوات القياس
المستخدمة ونواتج ملية القياس والتوصيات الخاصة سول حالة.
 .4اإل راف والمشار ة لر ة قبول الحاالت البرامج املحدد ل ا ،والتأ د من استامال ملةاتهم.
 .5اإل راف والمشار ة تصنيف الحاالت ،وتوزيع ا البرامج املحدد ل ا.
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 .6المساهمة إ داد الرداول الخاصة سالحاالت سرامج الرلسات الةرد ة.
 .7اإل راف والمشار ة س ا الخطط الترسوية والعًلجية الةرد ة لاحاالت القسم.
س ا وتخطيط سرامج تعد ل السلوك لاحاالت التب تعاني من مشاًلت

 .8اال راف والمشار ة
ا
سلو ية ،وخاصة المستجد ماها ،ومتابعة ت ةي ه ه البرامج سالتنسيق مع ا خصائيين والمعلمين
وأسر الحاالت.
 .9اال راف والمشار ة

دراسة المشاًلت السلو ية لاحاالت املحالة إليه من قبل ا خصائيين أو

ا سر أو إدار المر .
 .21اإل راف والمشار ة إ داد الملةات ال ةسية لول حالة ملتحقة سالقسم والتأ د من محتوياتها
(كا وراق الرسمية ،واستمار البحث ال ةس ب ،والتقارير الطبية ،واستمار رصد المع زات،
والمقا يس ال ةسية ،والتقارير ال ةسية ،والبرنامج العًلج لاحالة ،واستمار التنبع ال ةس ب ،وغيرها
من املحتويات).
 .22اإل راف والمشار ة إ داد سرامج التو ية الخاصة سالحاالت ،وأوليا ا مور ،وغيرهم مجال
اختصاصه.
 .21اال راف والمشار ة

لر ة متابعة وت ةي سرامج الدمج ،ورفع التقارير الدورية ن الحاالت

المدمجة الماسسات الترسوية العاد ة.
 .23اإل راف والمشار ة الدورات التأهيلية التب تعقد لتطوير الوادر الةوب أو تدريب ا سر مجال
اختصاصه.
 .24اإل راف والمشار ة تقييم ا دا الوظيةي للووادر الة ية العاملة سالقسم والتب تحت مساوليته.
 .25المشار ة توزيع الحاالت القسم المشار ين ا نشطة الداخلية و الخارجية حسب قدراتها
واحتياجاتها.
 .26اإل راف والمشار ة النشرات التبقيةية المتعلقة سإر اد وتأهيل ا سر مجال اختصاصه.
 .27اإل راف والمشار ة االجتما ات الدورية لةريق العمل لتطوير مستوى ا دا لديهم.
 .28متابعة ملية تقويم الحاالت القسم واالرتقا سمستوياتها إل أقص ى درجة مما ة.
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 .29التأ د من مدى استخدا الحاالت لألج

التعويضية ،والمعي ات السمعية ،والبصرية -حال

وجودها.
 .11التأ د من توفر ا دوات والوسائل التعليمية قبل سدا ة العا الدراس ب ،واإل راف

توزيع ا.

 .12متابعة وت ةي كل ما رد من اإلدار العامة ،ومن إدار الشاون الة ية من تعليمات.
 .11القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.
العالقات الوظيفية والتنظيمية لرئيس قسم التأهيل النفس ي:
 -2العًلقة المبا ر مع المد ر /المسنشار الةوب جميع ما تعلق سالشاون الة ية.
 -1العًلقة المبا ر مع المد ر اإلداري  /مد ر /المر

جميع ما تعلق سالشاون اإلدارية.

 -3العًلقة مع فريق العمل من ا خصائيين (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعتها
الت ةي ة).
 -4العًلقة مع ا سر ضمن فعاليات إر اد وتأهيل ا سر.
ً
سادسا :رئيس قسم التأهيل المنهي ،حيث تتمثلل مهامه وواجباته فيما يلي:
 -2اإل راف والمشار ة تقييمات فريق العمل لاحاالت الملتحقة القسم.
 -1اإل راف والمشار ة س ا الخطط العًلجية التب تعد من قبل فريق العمل الةوب القسم.
 -3اإل راف والمشار ة الدورات التأهيلية التب تعقد لتطوير الوادر الةوب أو تدريب ا سر
مجال اختصاصه.
 -4اإل راف والمشار ة ت ةي البرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة القسم.
 -5اإل راف والمشار ة

تقييم ا دا الوظيةي للووادر الة ية العاملة سالقسم والتب تحت

مساوليته.
 -6المشار ة توزيع الحاالت القسم المشار ين ا نشطة الداخلية والخارجية حسب قدراتها
واحتياجاتها.
 -7اإل راف

النشرات التبقيةية المتعلقة سإر اد وتأهيل ا سر مجال اختصاصه.
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 -8اإل راف والمشار ة إجرا التقييمات ا ولية مجال تخصصه.
 -9اإل راف والمشار ة سرامج تعد ل السلوك التب تبوى من قبل ا خصائي /ال ةس.
 -21اإل راف و المشار ة االجتما ات الدورية لةريق العمل لتطوير مستوى ا دا لديهم.
 -22المشار ة لر ة قبول الحاالت القسم والتأ د من استامال ملةاتهم.
 -21المشار ة تصنيف الحاالت ،وتوزيع ا حسب البرامج املحدد ل ا.
 -23المساهمة إ داد الرداول الخاصة سحاالت سرامج الرلسات الةرد ة.
درجة مما ة.
 -24متابعة ملية تقويم الحاالت القسم ،واالرتقا سمستوياتها إل أقص ى ٍ
 -25التأ د من مدى استخدا الحاالت لألج التعويضية ،والمعي ات السمعية ،والبصرية -
حال وجودها.
 -26التأ د من توفر المواد و الوسائل التعليمية قبل سدا ة العا الدراس ب ،واإل راف

توزيع ا.

 -27متابعة و ت ةي كل ما رد من اإلدار العامة ومن ادار الشاون الة ية من تعليمات.
 -28القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.
العالقات الوظيفية والتنظيمية لرئيس قسم التأهيل المنهي:
 -0العًلقة المبا ر مع المد ر /المسنشار الةوب جميع ما تعلق سالشاون الة ية.
 -1العًلقة المبا ر مع المد ر االداري  /مد ر /المر

جميع ما تعلق سالشاون اإلدارية.

 -1العًلقة مع فريق العمل من ا خصائيين (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعتها
الت ةي ة).
 -1العًلقة مع ا سر ضمن فعاليات إر اد وتأهيل ا سر.
المادة التاسعة:
الكوادر الفنية في جمعية إرادة(:المهام و الواجبات ،والعالقة الوظيفية والتنظيمية).
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 -1العًلقة مع فريق العمل من ا خصائيين (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعتها
الت ةي ة).
 -1العًلقة مع ا سر ضمن فعاليات إر اد وتأهيل ا سر.

44

المادة التاسعة:
الكوادر الفنية في جمعية إرادة(:المهام و الواجبات ،والعالقة الوظيفية والتنظيمية).
حيث قصد به ه الووادر إجر ا
ائيا" :مجمو ة من المتخصصين مجاالت الترسية الخاصة ،أوما
ا
مسبقا -وظةون معلوماتهم ،ومعارف م ،وخبراتهم
تعلق بها ،و مجاالت الخدمات المساند -المبي ة

44
ا
العلمية ،إضافة إل مصادر البقافة والتعلم لصقل وتطوير قدرات الحاالت داخل الرمعية وخارج ا".

وه ه الووادر ل ا ميزات وخصائص هامة ال سد من توافرها لوي تم الاهوض سالعملية الة ية داخل
الرمعية ،ومن ه ه الخصائص:
 -2اإل مان التا سالرسالة المقدمة من خًلل ه ه الم ة.
 -1االلتزا سالم ا المطلوءة املحدد من قبل إدار الرمعية.
 -3القدر

ا نساب المعلومات بشول سريع (سر ة التعلم).

 -4تةعيل المعرفة الميدان العلمب سطريقة م اسبة.
 -5توظيف الخبرات سما ن اسب مع كل حالة.
 -6وجود الدافعية وااللتزا سالعمل.
 -7حضور الدورات والماتمرات ومتابعة كل ما يستجد الميدان.
 -8البشا ة وال دو
 -9القدر

التعامل مع الحاالت.

اإلسدا ع واالستوار.

 -21تقبل ال قد والعمل

تصحيح ا خطا .

 -22المرونة وتقبل التغيير.
و يتم تقديم الخدمات التعليمية و العالجية التأهيلية في جمعي إرادة من خالل الكوادر الفنية
التالية:
ً
أوال :أخصائي /معلم التربية الخاصة أو التدخل المبكر ،حيث تتمثل مهامه في:
 -2المشار ة الةا لة

مليات التقويم والنشخيص سقصد تحد د االحتياجات ا ساسية لول

حالة.
ت ةي ها سالتنسيق مع أ ضا فريق الخطة.

 -1إ داد الخطط الترسوية الةرد ة والعمل
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 -3تدريب الحاالت
 -4مسا د الحاالت

الم ارات الم صوص ليها الخطط الترسوية الةرد ة.
المشاًلت ال اجمة ن اإل اقة.

التغلب

االستةاد

 -5تعريف الحاالت الخاصة سالمعي ات البصرية والسمعية والتق ية ،ومسا دتهم
ماها.
 -6مسا د الحاالت

ا نساب الم ارات التواصلية ،والم ارات االجتما ية.

 -7تةعيل ملية مشار ة الحاالت ا نشطة الصةية والًلصةية.
 -8المساهمة إ داد جداول حاالت سرامج الرلسات الةرد ة ،وجداول حاالت سرنامج الةصول
الدراسية.
احتياجاتهم ا ساسية ،والدفا ع ن حقوق م

 -9تمبيل الحاالت االجتما ات ،والتأ يد
الضرورية.
 -21مسا د أوليا أمورالحاالت

معرفة آثار اإل اقة ال ةسية واالجتما ية

سلوك أس ائهم،

وت ويدهم سالمواد الترسوية ،والوسائل التعليمية ،وتعرية م سالخدمات المتوفر ساملرتمع.
 -22تو يد أواصر التعاون ،وتقوية ق وات االتصال سين أسر الحاالت والمساولين الرمعية.
 -21المشار ة الدراسات وا سحاث ،والدورات ،وال دوات ،والماتمرات مجال اختصاصه.
 -23القيا سأي أ مال أخرى تس د إليه مجال مله.
العالقات الوظيفية والتنظيمية ألخصائيي التربية الخاصة  /التخل المبكر:
 -1العًلقة المبا ر مع رئيس القسم.
 -2العًلقة مع فريق العمل (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعاتها الت ةي ة).
 -3العًلقة سا سر ضمن فعاليات اإلر اد ا سري وتأهيل ا سر والتواصل من خًلل سرًلت
المتابعة اليومية.
النصاب التدريس ي والتدريبي ألخصائيي التربية الخاصة  /التخل المبكر ،معلم التربية الخاصة:
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ا
نظرا لما تتطلبه بيعة العمل مع الحاالت من ج د وتحمل وصبر ومباسر  ،وءحام وجود التبا ن
الابير احتياجات الحاالت كل فئة من فئات الترسية الخاصة ،وننيجة لتعدد أنماط تقد م خدمات
ا
تعدد الم ا الم و ة
الترسية الخاصة التب تتطلب استخدا أساليب ترءوية متعدد ً ،لو
سأخصائي الترسية الخاصة ،فإنه تم احنساب ال صاب التدريس ب خصائي الترسية الخاصة

ال حو

التال :
نظام الجلسات الفردية.
 -2تغطية دد ( )9جلسات تدريبية لاحاالت اليو الواحد حد أقص ى.
 -1أن ال يد دد الحاالت التب تتلقى الخدمات س ظا الرلسات الةرد ة البرنامج الواحد لدى
ا خصائي الواحد ن ( )21حالة.
 -3أن ال تتجاوز المد ال م ية لارلسة التدريبية الواحد ( )31دقيقة.
حد أقص ى) ،سحيث ال تتجاوز مد
 -4أن تخلل الرلسات التدريبية استراحتين للموظف ( ٍ
االستراحة الواحد ( )31دقيقة.
 -5أن تارس السا ة ا ول من الدوا للتحضير ،وتج يز الةصول والغرف العًلجية الستقبال
الحاالت ،وللطاسور الصباح  ،وتهيئة الحاالت لتلقي الخدمات.
 -6أن يعطى الموظف سا ات ماتبية إلنجاز ا مال الماتبية المطلوءة المرتبطة سالعمل الةوب
ا
وميا.
سمد ال تقل ن سا ة واحد
نظام الفصول الدراسية.
حد أقص ى اليو الواحد لاحاالت التب تتلقى
 -2تغطية ما ال يد ن ( )5سا ات تدريبية ٍ
الخدمات س ظا التأهيل الشامل (فصول).
 -1أن ال قل دد الحاالت التب تتلقى الخدمات س ظا الةصول الدراسية الةصل الواحد ن
حد أقص ى ،وذلل حسب المعا ير الة ية.
( )4حاالت ،و ال يد ن ( )6حاالت ٍ
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حد أقص ى) ،سحيث ال تتجاوز مد
 -3أن تخلل الرلسات التدريبية استراحتين للموظف ( ٍ
االستراحة الواحد ( )31دقيقة.
 -4أن تارس السا ة ا ول من الدوا للتحضير ،وتج يز الةصول والغرف العًلجية الستقبال
الحاالت ،وللطاسور الصباح  ،وتهيئة الحاالت لتلقي الخدمات.
 -5أن يعطى الموظف سا ات ماتبية إلنجاز ا مال الماتبية المطلوءة المرتبطة سالعمل الةوب
ا
وميا.
سمد ال تقل ن سا ة واحد
ثا ًنيا :أخصائي النطق والتخاطب  /أخصائي اضطرابات التواصل ،حيث تتمثل مهامه في:
 -2تشخيص و تقييم اضطراسات التواصل لدى الحاالت بغرض تحد د بيعة الخدمات التب
تحتاج ا.
 -1إ داد الخطط التأهيلية لاحاالت ( ويلة المدى  ،وقصير المدى) ،والعمل
دوري(أسبوع ،
بشول
 -3متابعة تقويم كل حالة حد ٍ
ٍ
ٍ
 -4تعريف ا سر سالخطة الةرد ة العًلجية التدريبية لاحالة ،وإ راك ا سر

ت ةي ها.

ري ،فص  ،س وي).
مراحل إ داد

تلل الخطة ،وت ةي ها ،وتقويم ا.
 -5المساهمة إ داد جداول حاالت سرامج الرلسات الةرد ة ،وجداول حاالت سرنامج الةصول
الدراسية.
 -6التعاون مع فريق العمل لمتابعة الحاالت ذوي اضطراسات التواصل ،وزياد ةا التدريب
الخاص سالحاالت ،والعمل

رفع مستوى أدائها.

 -7المشار ة الاران ،وفرق العمل الترسوية والطبية.
 -8العمل

تحقيق االستةاد القصوى لاحاالت من المعي ات السمعية الةرد ة والرما ية

وءرامج التدريب السمر وغيرها.
 -9العمل

نشر الوع اإلر ادي العًلج بشأن اضطراسات التواصل وأسبابها ،وأساليب

التخةيف من آثارها ،و رق التعامل مع ا.
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 -21المشار ة الدورات ،وال دوات ،والماتمرات مجال اختصاصه حال لب م ه ذلل.
مال أخرى تس د إليه مجال مله.
 -22القيا سأي أ ٍ
العالقات الوظيفية والتنظيمية ألخصائي النطق و التخاطب/أخصائي اضطرابات التواصل:
-1

العًلقة المبا ر مع رئيس القسم .

-2

العًلقة مع فريق العمل (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعاتها الت ةي ة).

-3

العًلقة سا سر ضمن فعاليات اإلر اد ا سري وتأهيل ا سر والتواصل من خًلل سرًلت

المتابعة اليومية.
نصاب الجلسات التأهيلية ألخصائي النطق و التخاطب/أخصائي اضطرابات التواصل:
ا
نظرا لما تتطلبه بيعة العمل مع الحاالت من ج د وتحمل وصبر ومباسر  ،وءحام وجود التبا ن
ا
الابير احتياجات الحاالت كل فئة من فئات الترسية الخاصة ،وننيجة لتعدد أنماط تقد م خدمات
ا
تعدد الم ا الم و ة
الترسية الخاصة التب تتطلب استخدا أساليب ترءوية متعدد ً ،لو
سأخصائي ال طق و التخا ب/أخصائي اضطراسات التواصل ،فإنه تم احنساب ال صاب التدريبب
خصائي ال طق و التخا ب/أخصائي اضطراسات التواصل

ال حو التال :

 -2تغطية دد ( )9جلسات تدريبية لاحاالت اليو الواحد حد أقص ى.
 -1أن ال يد دد الحاالت التب تتلقى الخدمات س ظا الرلسات الةرد ة البرنامج الواحد لدى
ا خصائي الواحد ن ( )11حالة.
 -3أن ال تتجاوز المد ال م ية لارلسة التدريبية الواحد ( )31دقيقة.
حد أقص ى) ،سحيث ال تتجاوز مد االستراحة
 -4أن تخلل الرلسات التدريبية استراحتين للموظف ( ٍ
الواحد ( )31دقيقة.
 -5أن تارس السا ة ا ول من الدوا للتحضير ،وتج يز الغرف العًلجية الستقبال الحاالت،
وللطاسور الصباح  ،وتهيئة الحاالت لتلقي الخدمات.
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 -6أن يعطى الموظف سا ات ماتبية إلنجاز ا مال الماتبية المطلوءة المرتبطة سالعمل الةوب سمد
ا
وميا.
ال تقل ن سا ة واحد
ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال
ً
ثالثا :األخصائي النفس ي ،حيث تتمثل مهامه فيما يلي:
-2

إجرا

ملية القياس والنشخيص ال ةس ب لاحاالت الرد د ساستخدا اختبارات ال كا

الرسمية وغير الرسمية ومقا يس السلوك التايةي وأدوات القياس والتقييم ا خرى.
-1

إجرا التقييم النشخيص ب الدوري لاحاالت الملتحقة سالرمعية ساستخدا االختبارات

النشخيصية الرسمية وغير الرسمية ،و تاسة تقاريرها الشمولية ،ورفع التوصيات الًلزمة.
ا
 -3إجرا التقييمات ا ولية لاحاالت املرال ال مائي والترسوي
مستةيدا من نتائج التقييم
وصياغة التقارير التطورية لاحاالت المقيمة سطريقة لمية .
-4

إ داد التقارير ال ةسية لاحاالت المقيمة متضم ة أدوات القياس المستخدمة ونواتج
ملية القياس والتوصيات الخاصة سول حالة.

-5

المشار ة لر ة قبول الحاالت البرامج املحدد ل ا ،والتأ د من استامال ملةاتهم.

-6

المشار ة تصنيف الحاالت ،وتوزيع ا البرامج املحدد ل ا.

-7

المساهمة إ داد الرداول الخاصة سالحاالت سرامج الرلسات الةرد ة.

-8

س ا الخطط الترسوية والعًلجية الةرد ة لاحاالت التب تم تقييم ا.

-9

ا
س ا وتخطيط سرامج تعد ل السلوك لاحاالت التب تعاني من مشاًلت سلو ية ،وخاصة

المستجد ماها ،ومتابعة ت ةي ه ه البرامج سالتنسيق مع ا خصائيين والمعلمين وأسر الحاالت.
 -21دراسة المشاًلت السلو ية لاحاالت املحالة إليه من قبل ا خصائيين أو ا سر أو إدار
المر .
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 -22الملةات ال ةسية لول حالة ملتحقة سالقسم والتأ د من محتوياتها (كا وراق الرسمية،
واستمار البحث ال ةس ب ،والتقارير الطبية ،واستمار رصد المع زات ،والمقا يس ال ةسية،
والتقارير ال ةسية ،والبرنامج العًلج لاحالة ،واستمار التنبع ال ةس ب ،وغيرها من املحتويات).
 -21إ داد سرامج التو ية الخاصة سالحاالت ،وأوليا ا مور ،وغيرهم مجال اختصاصه.
 -23المشار ة

لر ة متابعة وت ةي سرامج الدمج ،ورفع التقارير الدورية ن الحاالت التب تم

 -24المشار ة

مجال

دمج ا.
الدورات التأهيلية التب تعقد لتطوير الوادر الةوب أو تدريب ا سر

اختصاصه.
 -25المشار ة توزيع حاالت القسم المشار ين ا نشطة الداخلية و الخارجية حسب قدراتهم
واحتياجاتهم.
 -26المشار ة النشرات التبقيةية المتعلقة سإر اد وتأهيل ا سر مجال اختصاصه.
 -27المشار ة االجتما ات الدورية لةريق العمل لتطوير مستوى ا دا لديهم.
 -28المشار ة الدراسات ،وا سحاث ،والدورات ،وال دوات ،والماتمرات مجال اختصاصه.
 -29متابعة ملية تقويم الحاالت القسم واالرتقا سمستوياتها إل أقص ى درجة مما ة.
التعويضية ،والمعي ات السمعية ،والبصرية-

 -11التأ د من مدى استخدا الحاالت لألج
حال وجودها.

 -12التأ د من توفر ا دوات والوسائل التعليمية قبل سدا ة العا الدراس ب.
 -11متابعة وت ةي كل ما رد من اإلدار العامة ،ومن إدار الشاون الة ية من تعليمات.
 -13القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.
العالقات الوظيفية والتنظيمية لألخصائي النفس ي:
 -1العًلقة المبا ر مع رئيس القسم.
 -2العًلقة مع فريق العمل (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعاتها الت ةي ة).
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 -3العًلقة سا سر ضمن فعاليات اإلر اد ا سري وتأهيل ا سر والتواصل من خًلل سرًلت
المتابعة اليومية.

ً
رابعا :أخصائي العالج الطبيعي ،حيث تتمثل مهامه فيما يلي:
 .2إجرا التقييمات ا ولية لاحاالت

ا
مستةيدا من نتائج التقييم
املرال العض و الحركي

النشخيص ب لألخصائي /ال ةس ب وصياغة التقارير التطورية لاحاالت المقيمة سطريقة لمية.
 .1س ا الخطط العًلجية لاحاالت الملتحقة القسم مجال اختصاصه.
 .3تسريل جميع البيانات ،ونتائج االختبارات ،وما طرأ

الحالة ،وذلل ال ماذج المعد

ل لل ووضع ا ملف الحالة.
 .4المشار ة

الدورات التأهيلية التب تعقد لتطوير الوادر الةوب أو تدريب ا سر

مجال

اختصاصه.
 .5المشار ة النشا ات التعليمية والترسوية املختلةة داخل الماسسة وخارج ا د الحاجة.
 .6االلتزا سالقوانين واللوائح والتعليمات الم ظمة للعمل.
 .7المشار ة الدراسات وا سحاث ،والدورات ،وال دوات ،والماتمرات مجال اختصاصه.
 .8المشار ة التقييمات الاهائية لاحاالت الملتحقة القسم مجال اختصاصه.
 .9المشار ة لر ة قبول الحاالت القسم والتأ د من استامال ملةاتهم.
 .21المشار ة تصنيف الحاالت ،وتوزيع ا البرامج املحدد ل ا.
 .22المشار ة توزيع حاالت القسم المشار ين ا نشطة الداخلية والخارجية حسب قدراتها
واحتياجاتها.
 .21المساهمة إ داد الرداول الخاصة سحاالت سرامج الرلسات الةرد ة ،وتوزيع ا القسم.
 .23متابعة ملية تقويم الحاالت القسم ،واالرتقا سمستوياتها إل أقص ى درجة مما ة.
التعويضية ،والمعي ات السمعية ،والبصرية-

 .24التأ د من مدى استخدا الحاالت لألج
حال وجودها.

 .25التأ د من توفر ا دوات والوسائل التعليمية قبل سدا ة العا الدراس ب.
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 .26ت ةي البرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة القسم مجال اختصاصه .
 .27المشار ة االجتما ات الدورية لةريق العمل لتطوير مستوى ا دا لديهم .
 .28المشار ة تدريب أسر الحاالت الملتحقة مجال اختصاصه.
 .29المشار ة إ داد النشرات التبقيةية المتعلقة سإر اد وتأهيل ا سر مجال تخصصه.
 .11متابعة وت ةي كل ما رد من اإلدار العامة ومن إدار الشاون الة ية من تعليمات.
 .12القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.

العالقات الوظيفية والتنظيمية ألخصائي العالج الطبيعي:
 -1العًلقة المبا ر مع رئيس القسم.
 -2العًلقة مع فريق العمل (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعاتها الت ةي ة).
 -3العًلقة سا سر ضمن فعاليات اإلر اد ا سري وتأهيل ا سر والتواصل من خًلل سرًلت المتابعة
اليومية.
نصاب الجلسات التأهيلية ألخصائي العالج الطبيعي:
ا
نظرا لما تتطلبه بيعة العمل مع الحاالت من ج د وتحمل وصبر ومباسر  ،وءحام وجود التبا ن
ا
الابير احتياجات الحاالت كل فئة من فئات الترسية الخاصة ،وننيجة لتعدد أنماط تقد م خدمات
ا
تعدد الم ا الم و ة
الترسية الخاصة التب تتطلب استخدا أساليب ترءوية متعدد ً ،لو
سأخصائي العًلج الطبير  ،فإنه تم احنساب ال صاب التدريبب خصائي العًلج الطبير

ال حو

التال :
 .2تغطية دد ( )9جلسات تدريبية لاحاالت اليو الواحد حد أقص ى.
 .1أن ال يد دد الحاالت التب تتلقى الخدمات س ظا الرلسات الةرد ة البرنامج الواحد لدى
ا خصائي الواحد ن ( )28حالة.
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 .3أن ال تتجاوز المد ال م ية لارلسة التدريبية الواحد ( )31دقيقة.
حد أقص ى) ،سحيث ال تتجاوز مد
 .4أن تخلل الرلسات التدريبية استراحتين للموظف ( ٍ
االستراحة الواحد ( )31دقيقة.
 .5أن تارس السا ة ا ول من الدوا للتحضير ،وتج يز الغرف العًلجية الستقبال الحاالت،
وللطاسور الصباح  ،وتهيئة الحاالت لتلقي الخدمات.
 .6أن يعطى الموظف سا ات ماتبية إلنجاز ا مال الماتبية المطلوءة المرتبطة سالعمل الةوب
ا
وميا.
سمد ال تقل ن سا ة واحد
ً
خامسا :أخصائي العالج الوظيفي ،حيث تتمثل مهامه فيما يلي:
 التقييم الشامل للطالب بهدف التعرف -المشار ة

احتياجاته من خدمات العًلج الوظيةي.

إ داد ،وت ةي  ،وتقييم ،ومتابعة البرامج التأهيلية والخطط العًلجية الةرد ة

لاحاالت القسم.
 -استخدا ا دوات وا ج

لية صحيحة.
الوقائية التصحيحية سأساليب م ٍ

 المشار ة التقييمات الاهائية لاحاالت الملتحقة القسم مجال اختصاصه. -تسريل جميع البيانات ونتائج االختبارات وما طرأ

الحالة ال ماذج المعد ل لل ووضع ا

ملة ا.
 المشار ة لر ة قبول الطًلب القسم والتأ د من استامال ملةاتهم. المشار ة تصنيف الطًلب وتوزيع م القسم. -المشار ة

توزيع حاالت القسم المشار ين

ا نشطة الداخلية والخارجية حسب قدراتها

واحتياجاتها.
 المساهمة إ داد جداول حاالت سرامج الرلسات الةرد ة ،وتوزيع الحاالت داخل القسم. - 1متابعة ملية تقييم الحاالت القسم واالرتقا سمستوياتهم إل أقص ى درجة مما ة.
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 -التأ د من مدى استخدا الحاالت لألج

التعويضية ،والمعي ات السمعية ،والبصرية،

حال وجودها.
 العمل من خًلل فريق مل متعدد التخصصات . المشار ة اجتما ات فريق العمل الدورية لتطوير مستوى ا دا لديهم . المشار ة النشرات التبقيةية المتعلقة سإر اد وتأهيل ا سر مجاله. متابعة و ت ةي كل ما رد من اإلدار العامة و إدار الشاون الة ية من تعليمات. المشار ة الدراسات ،وا سحاث ،والدورات ،وال دوات ،والماتمرات مجال اختصاصه.-

القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.

العالقات الوظيفية والتنظيمية ألخصائي العالج الوظيفي:
 -1العًلقة المبا ر مع رئيس القسم.
 -2العًلقة مع فريق العمل (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعاتها الت ةي ة).
 -3العًلقة سا سر ضمن فعاليات اإلر اد ا سري وتأهيل ا سر والتواصل من خًلل سرًلت
المتابعة اليومية.
نصاب الجلسات التأهيلية ألخصائي العالج الوظيفي :
ا
نظرا لما تتطلبه بيعة العمل مع الحاالت من ج د وتحمل وصبر ومباسر  ،وءحام وجود التبا ن
ا
الابير احتياجات الحاالت كل فئة من فئات الترسية الخاصة ،وننيجة لتعدد أنماط تقد م
ا
تعدد الم ا
خدمات الترسية الخاصة التب تتطلب استخدا أساليب ترءوية متعدد ً ،لو
الم و ة سأخصائي العًلج الوظيةي ،فإنه تم احنساب ال صاب التدريبب خصائي العًلج الوظيةي
ال حو التال :
 .2تغطية دد ( )9جلسات تدريبية لاحاالت اليو الواحد حد أقص ى.
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 .1أن ال يد دد الحاالت التب تتلقى الخدمات س ظا الرلسات الةرد ة البرنامج الواحد لدى
ا خصائي الواحد ن ( )28حالة.
 .3أن ال تتجاوز المد ال م ية لارلسة التدريبية الواحد ( )31دقيقة.
حد أقص ى) ،سحيث ال تتجاوز مد
 .4أن تخلل الرلسات التدريبية استراحتين للموظف ( ٍ
االستراحة الواحد ( )31دقيقة.
 .5أن تارس السا ة ا ول من الدوا للتحضير ،وتج يز الغرف العًلجية الستقبال الحاالت،
وللطاسور الصباح  ،وتهيئة الحاالت لتلقي الخدمات.
 .6أن يعطى الموظف سا ات ماتبية إلنجاز ا مال الماتبية المطلوءة المرتبطة سالعمل الةوب
ا
وميا.
سمد ال تقل ن سا ة واحد
َ
سادسا :أخصائي التأهيل النفس حركي ،حيث تتمثل مهامه فيما يلي:
 .2إجرا مليات التقويم الشامل لاحالة بهدف التعرف

احتياجاتها من خدمات التأهيل ال ةس

حركي.
 .1المشار ة إ داد وت ةي وتقييم ومتابعة الخطط العًلجية لاحاالت.
سطريقة ليمة.
 .3استخدا ا دوات ،وا ساليب ،وا ج المساند
ٍ
 .4المشار ة التقييمات الاهائية لاحاالت الملتحقة من قبل االخصائيين مجال اختصاصه.
 .5تسريل جميع البيانات ونتائج االختبارات وما طرأ

الحالة ال ماذج المعد ل لل ،ووضع ا

ملة ا.
 .6المشار ة لر ة قبول الطًلب القسم والتأ د من استامال ملةاتهم .
 .7المشار ة تصنيف الطًلب وتوزيع م القسم.
 .8المشار ة

توزيع حاالت القسم المشار ين

ا نشطة الداخلية و الخارجية حسب قدراتها

واحتياجاتها.
 .9المساهمة إ داد جداول حاالت سرامج الرلسات الةرد ة ،وتوزيع الحاالت داخل القسم.
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درجة مما ٍة.
 .21متابعة ملية تقييم الحاالت القسم واالرتقا سمستوياتها إل أقص ى ٍ
 .22التأ د من مدى استخدا الحاالت لألج التعويضية ،والمعي ات السمعية ،والبصرية ،حال
وجودها.
 .21العمل من خًلل فريق مل متعدد التخصصات.
 .23المشار ة اجتما ات فريق العمل الدورية لتطوير مستوى ا دا لديهم .
 .24المشار ة النشرات التبقيةية المتعلقة سإر اد وتأهيل ا سر مجاله.
 .25متابعة و ت ةي كل ما رد من اإلدار العامة و إدار الشاون الة ية من تعليمات.
 .26المشار ة الدراسات ،وا سحاث ،والدورات ،وال دوات ،والماتمرات مجال اختصاصه.
 .27القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.
العالقات الوظيفية والتنظيمية ألخصائي التأهيل النفس حركي:
 -1العًلقة المبا ر مع رئيس القسم .
 -2العًلقة مع فريق العمل (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعاتها الت ةي ة).
 -3العًلقة سا سر ضمن فعاليات اإلر اد ا سري وتأهيل ا سر والتواصل من خًلل سرًلت المتابعة
اليومية.
نصاب الجلسات التأهيلية ألخصائي التأهيل النفس حركي :
ا
نظرا لما تتطلبه بيعة العمل مع الحاالت من ج د وتحمل وصبر ومباسر  ،وءحام وجود التبا ن
ا
الابير احتياجات الحاالت كل فئة من فئات الترسية الخاصة ،وننيجة لتعدد أنماط تقد م خدمات
ا
تعدد الم ا الم و ة
الترسية الخاصة التب تتطلب استخدا أساليب ترءوية متعدد ً ،لو
سأخصائي التأهيل ال ةس حركي ،فإنه تم احنساب ال صاب التدريبب خصائي التأهيل ال ةس حركي
ال حو التال :
 .2تغطية دد ( )9جلسات تدريبية لاحاالت اليو الواحد حد أقص ى.
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 .1أن ال يد دد الحاالت التب تتلقى الخدمات س ظا الرلسات الةرد ة البرنامج الواحد لدى
ا خصائي الواحد ن ( )28حالة.
 .3أن ال تتجاوز المد ال م ية لارلسة التدريبية الواحد ( )31دقيقة.
حد أقص ى) ،سحيث ال تتجاوز مد
 .4أن تخلل الرلسات التدريبية استراحتين للموظف ( ٍ
االستراحة الواحد ( )31دقيقة.
 .5أن تارس السا ة ا ول من الدوا للتحضير ،وتج يز الغرف العًلجية الستقبال الحاالت،
وللطاسور الصباح  ،وتهيئة الحاالت لتلقي الخدمات.
 .6أن يعطى الموظف سا ات ماتبية إلنجاز ا مال الماتبية المطلوءة المرتبطة سالعمل الةوب
ا
وميا.
سمد ال تقل ن سا ة واحد

ً
سابعا :أخصائي التأهيل المنهي ،حيث تتمثل مهامه فيما يلي:
-2

ا
المشار ة إجرا التقييم ا ول لاحاالت املرال ال مائي والترسوي
مستةيدا من نتائج التقييم
النشخيص ب لألخصائي ال ةس ب وصياغة التقارير التطورية لاحاالت المقيمة سطريقة لمية.

-1

المشار ة تقييمات فريق العمل لاحاالت الملتحقة القسم.

-3

س ا  ،وإ داد ،وت ةي البرنامج التدريبب الةردي لاحاالت الملتحقة القسم ،سما ن اسب مع
ميول وقدرات الحالة ويلبب احتياجاتها.

-4

المشار ة

الدورات التأهيلية التب تعقد لتطوير الوادر الةوب أو تدريب ا سر

مجال

اختصاصه.
-5

المشار ة مع ساق الووادر الة ية المقاسًلت ا ولية مع الحاالت ،والمقاسًلت مع أوليا أمورها،
و لل المشار ة الاران ذات العًلقة سالبرامج الم ية للطًلب.
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-6

المشار ة

أ مال الةريق متعدد التخصصات ،والمولف سإ داد الخطط الترسوية الةرد ة

لاحاالت.
-7

التقييم المستمر لمدى فا لية البرنامج التدريبب لاحالة وإجرا التعد ًلت الضرورية

د

الحاجة.
سرنامج التدريب المنهب لاحالة ،والتعاون مع ا لما فيه مصاحته.

-8

تعريف أسر الحالة

-9

المشار ة ا نشطة الداخلية والخارجية لاحاالت الماحقة القسم.

 -21المشار ة الدراسات ،وا سحاث ،والدورات ،وال دوات ،والماتمرات مجال التدريب المنهب
ل وي االحتياجات الخاصة.
 -22المشار ة توزيع حاالت القسم المشار ين ا نشطة الداخلية و الخارجية حسب قدراتها
واحتياجاتها.
 -21المشار ة النشرات التبقيةية المتعلقة سإر اد وتأهيل ا سر مجال اختصاصه.
 -23المشار ة سرامج تعد ل السلوك التب تبوى من قبل ا خصائي /ال ةسية.
 -24المشار ة اجتما ات فريق العمل الدورية لتطوير مستوى ا دا لديهم.
 -25المشار ة لر ة قبول الحاالت القسم والتأ د من استامال ملةاتهم.
 -26المشار ة تصنيف الحاالت ،وتوزيع ا القسم.
 -27المشار ة

ملية انتظا الحاالت الطاسور الصباح .

 -28المساهمة

إ داد جداول حاالت سرامج الرلسات الةرد ة ،وجداول حاالت سرنامج الةصول

الدراسية.
درجة مما ٍة.
 -29متابعة ملية تقييم الحاالت القسم واالرتقا سمستوياتهم إل أقص ى ٍ
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 -11التأ د من مدى استخدا الحاالت لألج

التعويضية ،والمعي ات السمعية ،والبصرية ،حال

وجودها.
 -10التأ د من توفر المواد و الوسائل التعليمية قبل سدا ة العا الدراس ب.
 -11تعريف الحاالت

بشول ا  -مع فئات
مجمو ة الم ن والحرف ا ساسية التب تن اسب-
ٍ

اإل اقة املختلةة.
 -13مسا د الطًلب التدريب داخل الورش التدريبية والتأهيلية الخاصة.
 -14مسا د الحاالت الحصول

تدريب من خًلل :المدارس العامة ،المدارس الة ية ،مرا

خدمة املرتمع ،الماسسات والمصانع  ،وغير ذلل.
 -15إ داد ،وتهيئة الحالة للوظيةة التب تن اسب مع قدراتها وإموانياتها.
 -16مسا د الحالة

االلتحاق سالوظيةة الم اسبة ل ا ،ومتابعة الحالة بعد التوظيف للتأ د من

تاية ا وتوافق ا مجال العمل ال ي التحقت فيه.
 -17متابعة و ت ةي كل ما رد من اإلدار العامة و إدار الشاون الة ية من تعليمات.
 -18القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.
العالقات الوظيفية والتنظيمية ألخصائي التأهيل المنهي:
 -1العًلقة المبا ر مع رئيس القسم.
 -2العًلقة مع فريق العمل (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعاتها الت ةي ة).
 -3العًلقة سا سر ضمن فعاليات اإلر اد ا سري وتأهيل ا سر ،والتواصل من خًلل سرًلت
المتابعة اليومية.
ً
ثامنا :األخصائي االجتماعي ،وتتمثل مهامه فيما يلي:
 -2اجرا البحث االجتماع لاحاالت الملتحقة بعد قبول ا

الرمعية (حسب نظا القبول

والنسريل الرمعية).
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 -1وضع الخطط الةرد ة ،والت ةي ة المتعلقة بعًلج المشاًلت االجتما ية واالقتصاد ة لاحاالت
الملتحقة ،وت ةي ها سالتعاون مع ساق أ ضا فريق العمل الةوب.
 -3رصد الظواهر والمشاًلت العامة لاحاالت ،وتلقي المًلحظات الخاصة بهم ،والعمل

حل

ومعالرة تلل القضا ا.
بشول مبا ٍر أو غير مبا ر
 -4وضع الحلول الت ةي ة لعًلج كل المعيقات االجتما ية التب تاثر
ٍ
تطور الحالة ضمن املحيط املرتمر ال ي تعيش سه.
 -5المشار ة وضع البرامج وا نشطة الترفيهية ،والبقافية ،واالجتما ية ،والتواصل مع مقدمي
الخدمات.
 -6ت ظيم ا نشطة االجتما ية ،وا نشطة التةا لية مع الطلبة المدارس اال تياد ة.
 -7ت ظيم ال يارات التدريبية لول المصادر املرتمعية مبل :أما ن النسوق ،ا ما ن الترفيهية،
ا ما ن العامة ا خرى.
 -8االستعداد والترتيب المسبق لل يارات التب تقو الر ات ا خرى لارمعية ،وإ داد خطة الستد ا
الماسسات املرتمعية ل يار مرا الرمعية ومرافق ا.
 -9اإل داد والترتيب المسبق لبرامج ا نشطة االجتما ية الخاصة سالحاالت ،والعمل
سوا ا أكانت داخل الرمعية أو خارج ا.
 -21ت ظيم جداول لل يارات الخارجية التب تقو بها الووادر الة ية

ت ةي ها،

الرمعية ،وتحد د ا هداف

المرجو  ،وإ داد تقارير مةصلة اها.
 -22تقد م المعلومات واإلر ادات لألسر حول المرا و الماسسات الترسوية الخارجية التب تحال
إليها الحالة من قبل الارة الة ية.
 -21التعاون مع إدارات المرا  ،ومشر ا قسا  ،والووادر الة ية تلبية المقترحات التب تساهم
سجود العمل الةوب ،والعمل سروح الةريق الواحد.
 -23المساهمة الت ظيم لبرنامج الدمج الر ئي ،و ترتيب اإلجرا ات اإلدارية ل لل.
 -24متابعة حضور و غياب الحاالت ،ومتابعة اإلن ارات الخاصة س لل ،ومتابعة حاالت ي القيد.
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 -25المساهمة الاشف ن ميول الحاالت ،و م اراتها لًلستةاد من البرامج املختلةة.
 -26المساهمة متابعة ا مور المتعلقة سمباني الرمعية من حيث نظافتها وأمور الصيانة الخاصة
بها ،والمساهمة تهيئتها للملتحقين والمراجعين.
 -27المساهمة متابعة ا مور الخاصة ستغ ة الحاالت ،ونظافتها الشخصية.
 -28العمل
 -29المشار ة

تد يم صلة المستةيد ن سأسرهم ،مع التو ية االجتما ية لألسر.
إ داد النشرات والمطويات ،والبرامج التدريبية ،والاتيبات التو وية والتبقيةية

واإلر اد ة ،وتوزيع ا ضمن اختصاصه.
 -11متابعة الخطط الخاصة ساإلخًل واإل وا .
 -12التنسيق والمتابعة مع المرا والماسسات التأهيلية واالجتما ية التب تمت إحالة الحاالت إليها
من قبل جمعية إراد .
 -11إ داد الملةات االجتما ية الخاصة سالحاالت ،والتب تحتوي

أمور هامة تخص الحاالت مبل:
ٍ

الخطة الس وية لارانب االجتماع  ،ا نشطة الًلصةية لاحاالت ،تقارير اجتما ات أوليا ا مور،
قياس رضا المستةيد ن ،ا نشطة املرتمعية وأما ن وأزم ة حدوثها ،وغيرها من ا مور.
 -13متابعة و ت ةي كل ما رد من اإلدار العامة أو من إدار الشاون الة ية من تعليمات.
 -14القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.
العالقات الوظيفية والتنظيمية لألخصائي االجتماعي:
 -1العًلقة المبا ر مع رئيس القسم.
 -2العًلقة مع فريق العمل(المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعاتها الت ةي ة).
 -3العًلقة مع ا سر ضمن فعاليات اإلر اد ا سري وتأهيل ا سر ،والتواصل من خًلل سرًلت المتابعة
اليومية.

ً
تاسعا :أخصائي التغذية ،حيث تتمثل مهامه فيما يلي:
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 .2تقييم كل الحاالت الملتحقة سبرامج الرمعية المت و ة ،ورصد الحاالت املحتاجة للر ا ة
الصحية ،و لل رصد الحاالت التب تستدع التدخل الغ ائي ،والتب تتطلب الد م والتبقيف
ا سري.

 .1إ داد وت ةي الخطط العًلجية لاحاالت التب تستدع التدخل الغ ائي ،ود م ا سر ا
دوريا
ومتابعة تطور الحاالت ا
دوريا ،وتقد م اإلر اد الغ ائي لألسر.
وجبات الحاالت الصحية ،سوا ا التب تقد ل م داخل الرمعية أو

 .3اإل راف
ٍ
بشول ا ٍ
التب تأتي بها الحاالت من م ازل ا ،أو التب تحصل ليها الحاالت من ال ائرين.
ا
 .4رصد الحاالت التب قد تتعرض مستقبًل لبع ا مراض بسبب بيعة الحالة.
 .5د م الحاالت التب ال تحتاج للتدخل الغ ائي ،ومتابعتهم ا
متقطعة.
ات
دوريا فتر ٍ
ٍ

 .6تبقيف ا سر والوادر سحسب احتياجاتهم ،وءحسب ما راه القسم م ا
اسبا لاحاالت التب تم

التعامل مع ا.
 .7تةعيل أسبو ع الغ ا العالمب ،ووضع ا هداف للنشاط الغ ائي.
 .8المشار ة التقييمات الاهائية لاحاالت الملتحقة من قبل اإلخصائيين مجال اختصاصه.
 .9تسريل جميع البيانات ونتائج االختبارات ،وما طرأ

الحالة ال ماذج المعد ل لل،

ووضع ا ملة ا.
 .21المشار ة لر ة قبول الطًلب القسم والتأ د من استامال ملةاتهم.
 .22المشار ة توزيع حاالت القسم المشارك ا نشطة الداخلية و الخارجية حسب قدراتها،
واحتياجاتها.
درجة مما ة.
 .21تقييم الحاالت مجال التغ ة ،واالرتقا سمستوياتهم إل أقص ى ٍ
التعويضية ،والمعي ات السمعية ،والبصرية،

 .23التأ د من مدى استخدا الحاالت لألج
حال وجودها.

 .24العمل من خًلل فريق مل متعدد التخصصات.
 .25المشار ة االجتما ات الدورية لةريق العمل لتطوير مستوى ا دا لديهم.
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 .26المشار ة النشرات التبقيةية المتعلقة سإر اد وتأهيل ا سر مجاله.
 .27المشار ة الدراسات ،وا سحاث ،والدورات ،وال دوات ،والماتمرات مجال اختصاصه.
 .28متابعة و ت ةي كل ما رد من اإلدار العامة ،وإدار الشاون الة ية من تعليمات.
 .29القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.
العالقات الوظيفية والتنظيمية ألخصائي التغذية:
 -1العًلقة المبا ر مع رئيس القسم.
 -2العًلقة مع فريق العمل (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعاتها الت ةي ة).
 -3العًلقة سا سر ضمن فعاليات اإلر اد ا سري وتأهيل ا سر ،والتواصل من خًلل سرًلت المتابعة
اليومية.
ً
عاشرا :الممرض ،حيث تتمثل مهامه فيما يلي:
ض معي ة ( ارئة أو م م ة) ،وإ طائها ا دوية المقرر ،
 -2الع ا ة سالحاالت التب تعاني من أمرا ٍ
وفق تعليمات الطبيب.

 -1إجرا اإلسعافات ا ولية لمن حتاج ا من الحاالت الملتحقة الرمعية.
 -3اتخاذ االحتيا ات الًلزمة لسًلمة الحاالت ممن لديهم حاالت مرضية دائمة.
بشول دوري للتأ د من سًلمتها من التلوث.
 -4التنسيق مع الر ات املختصة لةحص المياه
ٍ
نشر الوع الصح .

 -5تةقد ا وضا ع الصحية الرمعية ،والعمل

 -6المشار ة لر ة التغ ة الرمعية ،والتأ د من سًلمة المأكوالت والمشروءات.
 -7إ داد الملةات الصحية لمنسوبي الرمعية ،ومتابعة استامال ا.
 -8المشار ة الدراسات وا سحاث ،والدورات ،وال دوات ،والماتمرات مجال اختصاصه.
 -9القيا سأي م ا ٍ أخرى تس د إليه مجال مله.
العالقات الوظيفية والتنظيمية للممرض:
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 -1العًلقة المبا ر مع رئيس القسم.
 -2العًلقة مع فريق العمل (المتعلق ساجتما ات الخطة التأهيلية ومتابعاتها الت ةي ة).
العًلقة سا سر ضمن فعاليات اإلر اد ا سري وتأهيل ا سر ،والتواصل من خًلل سرًلت المتابعة
اليومية.

المادة العاشرة:
الخدمات التي تقدمها أقسام جمعية إرادة

ً
أوال :الخدمات التي يقدمها قسمي التدخل المبكرو التربية الخاصة:
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 -2خدمة التقييم الشامل لاحاالت المراجعة والملتحقة التب قدم ا ا خصائيون

مجال

اختصاص م.
 -1اال نشاف والتدخل المبار لتقد م الخدمات الم اسبة لاحاالت.
 -3تقييم مستوى أدا الحالة قبل وأث ا التحاق ا سالبرنامج لمعرفة مستوى أدائه الحال و ال ي
ضوئه تم تصميم وتعد ل البرنامج الترسوي والتدريبب الةردي له.
 -4خدمة س ا الخطط والبرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة القسم.
 -5خدمة ت ةي وتطبيق االستراتيجيات العًلجية والبرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة القسم.

 -6ت ظيم سيئة التعلم ،وتصميم الرداول الم ظمة للم ا التعليمية والترفيهية لاحالة ت ظيما ج ا
يدا.
 -7خدمة التقييمات الدورية لاخطط العًلجية والبرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة القسم.
 -8خدمة إحالة ومتابعة الحاالت املحالة إل الماسسات الترسوية الخارجية التب قررها الةريق الةوب.
ا
 -9تقد م الخدمة أقل البيئات ال قدر المستطا ع مع مرا ا درجة و بيعة اإل اقة لدى الحالة.
 -21دمج الحالة

املرتمع املح من خًلل ا نشطة التعليمية والترفيهية املختلةة(كال يارات

الميدانية لبع

المنشآت والر ات والماسسات العامة والخاصة) ،وتقد م الخدمات الترسوية

والتدريبية ل ا البيئة الطبيعية قدر المستطا ع .
 -22التخطيط الم ظم لاحةاظ

ما ا نسبته الحالة من م ارات بهدف زياد فعاليتها

واستخداماتها الوظيةية.
 -21استخدا وتطبيق سرامج تعد ل السلوك.
 -23خدمة اإلر اد والتأهيل ا سري التى قدم ا االختصاصيون مجال م .
 -24خدمة ا نشطة الداخلية والخارجية لاحاالت الملتحقة القسم .
 -25متابعة وضع الحالة الصح  ،و ما طرأ ليها من تغيرات.
 -26خدمة البرامج التدريبية واملحاضرات المت و ة للمجتمع املح

مجال االختصاص.
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ً
ثانيا :الخدمات التي يقدمها قسم العالج الطبيعي والحركي:
 .2تقييم النشوهات المةصلية ،والمشاًلت العضلية ،والمدى الحركي للمةاصل ،وتحد د مستوى
التطور الحركي لاحاالت سالمقارنة مع التطور الحركي الطبير  ،وتقييم الم عاسات وردود
ا فعال الًلإراد ة.
 .1تقييم الم ارات والقدرات الوظيةية لأل ضا الحر ية الرسم ،وتقييم البيئة املحيطة التب
تعيش وتعمل فيها الحالة ،ومدى تأثير المشاًلت الحر ية والسلو ية

االنضباط وأدا

نشا ات الحيا اليومية لاحالة.
 .3تقييم المشاًلت الحسية الحر ية لاحالة ،وتقييم القدرات و الم ارات الحر ية الابرى
والصغرى لاحالة ،وتقييم م ارات التآزر البصري الحركي وم ارات التوازن.
 .4تحد د ا هداف العًلجية من خًلل تحد د المشاًلت الوظيةية والحر ية لأل ضا المرتبطة
سالحر ة والتب تعاني ماها الحالة ،وتحد د مستوى ا دا الحال
 .5استخدا ا ساليب العملية الصحيحة وا دوات وا ج

ه ه الروانب .

الوقائية والتصحيحية وذلل من

أجل وقا ة المةاصل وا وتار العضلية من النشوهات .
 .6استخدا ا ساليب العملية الصحيحة وا دوات وا ج
الحركي ،وبهدف زياد

المساند بهدف زياد الت بيه الحس ب

ةا الر از العض ال يا  ،وتحسين الوظائف الحر ية

ضا

الرسم المرتبطة سالحر ة.
 .7استخدا ا ساليب العملية الصحيحة وا دوات وا ج

المساند بهدف ت بيه الر از العصبب

وتحةيزه وتخةيف الآال  ،وبهدف ت مية الحركات التلقائية والسيطر اإلراد ة

ضا الرسم

المرتبطة سالحر ة.
 .8استخدا ا ساليب العملية الصحيحة وا دوات وا ج

المساند بهدف تس يل ا وضا ع

وتس يل الحر ة وتطويرها حسب سلم التطور الطبير

املرال الحركي وءما ن اسب مع

القدرات الحر ية لاحالة.
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المساند بهدف الوصول سالحالة

 .9استخدا ا ساليب العملية الصحيحة وا دوات وا ج

ال ةس واالستقًللية مجال الحر ة والت قل

قص ى درجة مما ة من درجات اال تماد
وءما ن اسب مع قدراته الحر ية .

 .21استخدا ا ساليب العملية الصحيحة وا دوات وا ج
المةصلية وتقويم ا ساستخدا ا ج

المساند بهدف تصحيح النشوهات

التعويضية.

 .22استخدا ا ساليب العملية الصحيحة وا دوات وا ج

المساند بهدف تحسين ال احية

الوظيةية لأل ضا المرتبطة سالحر ة ،وبهدف تحسين نو ية الحيا لاحالة.
ً .21لج مشاًلت النشاط الحركي ال ائد المصحوب بعر االننباه ومشاًلت التواصل وتع ي قدر
الحالة

االستمرارية أدا الم ا وا نشطة املختلةة.

 .23ت مية قدرات الحالة

التخطيط الحركي واإلحساس سالحر ة وتحد د االتجاهات ،وتحسين

اإلدراك الحس ب الحركي لاحاالت من خًلل سرامج التوامل الحس ب.
 .24ت مية الم ارات الحر ية الدقيقة وتقوية العضًلت ،لنس يل التطور الطبير لاحالة سما ن اسب
مع قدراتها الحر ية ،والتدريب

م ارات الع ا ة ال اتية وت ميتها ،لتحقيق أقص ى درجة من

االستقًللية أدا نشا ات الحيا اليومية .
 .25تأهيل الحالة للم ارات ا كاد مية من خًلل ت مية م ارات ما قبل المدرسة ( الرانب الوظيةي).
 .26تعد ل البيئة املحيطة سالحالة سما ن اسب مع قدراتها الوظيةية وذلل لنس يل وتع ي تةا ل
الحالة مع البيئة.
 .27تع ي الوع المواني وال ماني من خًلل معرفة الحالة ج ا جسم ا و ًلقتها سالحركات املختلةة
و معرفة الحالة سحرم الةراغ و ًلقته سا يا الخارجية ،ومسا د الحالة

تووين صور

ذه ية ل يولة جسم ا وما تستطيع القيا سه ،وءالتال إ سابها ثقة س ةس ا.
 .28ت مية الم ارات الحر ية الابرى والصغرى لاحالة ،وت مية م ارات التآزر البصري الحركي وم ارات
التوازن ،وتقد م التدريب وال صيحة واإلر ادات ل وي الحالة.
ً
ثالثا :الخدمات التي يقدمها قسم النطق و التغذية و التمريض:
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 .2فحص أدا أ ضا ال طق الوظيةي وحر تها وتووياها والتحويل الطبب إذا استد ت تدخل بب
قبل التأهيل التخا بب.
 .1إجرا اختبار اللغة المقنن حسب نو ع اإل اقة لقياس الروانب اللغوية االستقبالية والتعبير ة
واستخدا اللغة سمختلف الترا يب والمعاني للتواصل والتةا ل البيئة املحيطة سالطةل،
وإجرا اختبارات نطق ا صوات حسب قدرات الطةل و مره اللغوي والعق  ،وتقييم
اضطراسات الصوت من حيث نو ية و بقة الصوت والت غيم واإل ار الاحوب للاًل .
 .3تقييم اضطراسات المضغ والبلع والتحام العضًلت التب تستخد أث ا ت اول الطعا والاًل ،
وتقييم السعة الت ةسية للطةل وم ارات ما قبل ال طق مع ا خ
والصحية وتأثيرها

اال تبار سالمشاكل العضوية

الحالة.

 .4استخدا الوسائل الحد بة من أدوات تدريب وءرامج الاترونية وأج

خاصة سمجال ال طق

والتخا ب ،وإ داد وسائل ًلجية تدريبية تتوافق مع أهداف البرنامج العًلج الةردي لاحالة،
وتدريب ا سر

استخدا

المنزل سإر ادات وتوجيه ا خصائي والمتابعة الدورية لمستوى

الحالة ستقد م تقارير تطورية لألهل.

 .5ا ساب الحالة لحصيلة لغوية استقبالية تمااها من إدراك البيئة املحيطة سه وت مية اللغة
التعبير ة واستخدا اللغة سمستوياتها للتواصل والتةا ل مع املحيطين بها ،و ًلج مخارج نطق
ا صوات حسب مراحل ا نسابها التطورية سما ن اسب مع تووين أ ضا ال طق لدى الحالة.
 .6تقوية أ ضا ال طق وتوافق حر تها ومرونتها أث ا نطق ا صوات وتتابع المقا ع الولمات،
و ًلج حاالت فرط ونقص الحساسية الةموية والت بيه الحس ب

ضا ال طق من خًلل

التدريبات الحسية و الحر ية.
ً .7لج ضعف السعه الت ةسية و د انتظام ا سما ن اسب مع نطق ا صوات ووضوح ا ،وت مية
م ارات المضغ والبلع وم ارات ما قبل ال طق لدى الطةل.
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 .8رصد ا وضا ع الصحية لاحاالت وتسريل الحاالت التب تستدع للتدخل الغ ائي ،وأ ا
ضا الحاالت
التب تتطلب الد م والتبقيف ا سري مبل حاالت سرنامج "ا والطةل" ،من خًلل تقييم كل
ا ةال الملتحقين سالرمعية ،وا ةال الملتحقين سالرلسات الخارجية ،وءرنامج " ا والطةل
" ومن خًلله تم

وجبات الحاالت الصحية سوا ا التب تقد ل م داخل الرمعية ،أو التب

بشول ا
 .9اإل راف
ٍ
تأتي بها الحاالت من م ازل ا ،أو التب تساهم بها بع

الر ات ال ائر لارمعية.

 .21س ا العادات الصحية الغ ائية السليمة داخل الرمعية وخارج ا ،وذلل من خًلل البرامج
اإلر اد ة التب تستهدف كوادر الرمعية ،وأسر ا ةال الملتحقين .

 .22إ داد وت ةي الخطط العًلجية لاحاالت التب تستدع التدخل الغ ائي ،ود م ا سر ا
دوريا،
ومتابعة تطور حالة الطةل ا
دوريا ،وتقد م اإلر اد الغ ائي لألسر ،ود م ا ةال ال ن ال
اا
دوريا فترات متقطعة لرصد أي مشولة قد تظ ر،
حتاجون للتدخل الغ ائي ،ومتابعتهم
ود م م من خًلل التحةيز ل م ولألسر وتبقية ا أ ا
ضا..
 .21التنسيق مع الر ات املختصة لةحص المياه بشول دوري للتأ د من سًلمتها من التلوث.
 .23تةقد ا وضا ع الصحية مرا الرمعية ،والعمل

نشر الوع الصح  ،وإ داد الملةات

الصحية لمنسوبي مرا الرمعية ،ومتابعة استامال ا.
ا
 .24رصد الحاالت التب قد تتعرض مستقبًل لبع ا مراض المصاحبة لاحالة.
 .25تبقيف ا سر و الوادر سحسب احتياجاتهم.
 .26الع ا ة سالحاالت وإ طا ها العًلج المقرر وفق تعليمات الطبيب.
 .27إجرا اإلسعافات ا ولية إلصاسات منسوبي وحاالت مرا الرمعية.
 .28اتخاذ االحتيا ات الًلزمة لسًلمة الحاالت ممن لديهم حاالت مرضية دائمة.
ً
رابعا :الخدمات التي يقدمها قسم التأهيل النفس ي:
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 .2خدمة التقييم والنشخيص ال ةس ب الشامل لاحاالت المراجعة ،ولاحاالت الملتحقة الرمعية.
 .1خدمات اإلر اد والتأهيل ا سري والتب تقد سر الحاالت الملتحقة الرمعية.
 .3خدمة توجيه الوادر للطرق الصحيحة التعامل مع الحاالت مجال التخصص.
 .4خدمة التأهيل ال ةس ب و سرامج تعد ل السلوك لاحاالت الملتحقة الرمعية.
ً
خامسا :الخدمات التي يقدمها قسم الخدمة االجتماعية:
سير

 -2دراسة مشاًلت ا سر االقتصاد ة واالجتما ية ،وكل الضغو ات و المعوقات التب تاثر
تأهيل الحالة المر واملرتمع .
 -1ت ظيم سرامج الدمج والمشار ة االجتما ية لاحاالت الملتحقة الرمعية.

 -3وضع البرامج الترفيهية ،والبقافية ،واالجتما ية ،وت ظيم ا والتنسيق مع الماسسات الترسوية
واالجتما ية ،والتواصل مع مقدمي الخدمات.
شول مبا ر أو غير مبا ر
 -4وضع الحلول الت ةي ة لعًلج كل المعيقات االجتما ية التب تاثر ب ٍ
تطور الحالة ضمن املحيط املرتمر ال ي تعيش سه.

 -5توفير ال يارات التدريبية لول المصادر املرتمعية مبل :أما ن النسوق ،ا ما ن الترفيهية ،ا ما ن
تدريبية البيئات الطبيعية لاحاالت.
فرص
ٍ
العامة ا خرى ،والتب تهدف إل خلق ٍ
 -6خدمة البرامج التدريبية واملحاضرات المت و ة للمجتمع املح
ً
سادسا :الخدمات التي يقدمها قسم التأهيل المنهي:

مجال االختصاص.

 -2التقييم الشامل لاحاالت المراجعة ،والحاالت الملتحقة التب قدم ا ا خصائيون

مجال

اختصاص م.
 -1س ا الخطط والبرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة القسم.
 -3ت ةي وتطبيق االستراتيجيات العًلجية والبرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة القسم.
 -4التقييمات الدورية لاخطط العًلجية والبرامج التأهيلية لاحاالت الملتحقة القسم.
 -5إحالة ومتابعة الحاالت املحالة إل الماسسات الترسوية الخارجية التب قررها الةريق الةوب مجال
االختصاص.
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 -6اإلر اد والتأهيل ا سري التى قدم ا االختصاصيون مجال م.
 -7ا نشطة الداخلية ،واالنشطة الخارجية لاحاالت الملتحقة القسم .
 -8البرامج التدريبية واملحاضرات المت و ة للمجتمع املح

مجال االختصاص.

ً
سابعا :الخدمات التي يقدمها قسم اإلرشاد األسري:
 -2الاشف ن كل المعوقات االجتما ية وا سرية التب تقف ائقا أما تطور الةرد ذي اإل اقة
حل ا.

والعمل

 -1مسا د ا ب وا
ا سر

ا نساب الم ارات الة ية الًلزمة من خًلل تدريب نظري وتطبيقي فراد

استخدا ا ساليب الترسوية والتأهيلية التب تحقق أقص ى درجات التطور لدى الةرد

ذي اإل اقة.
 -3تعد ل التوج ات وإزالة االنطبا ات السلبية لدى ا سر واملرتمع حول إموانيات ا فراد ذوي
اإل اقة.
 -4مسا د ا سر

اسنبمار كل العوامل البيئية ،وجميع المواقف الحياتية اليومية لد م

تطورالحالة.
 -5سرامج جلسات اإلر اد ا سري الةرد ة.
 -6جلسات تطبيقية تم ت ةي ها

الطةل مبا ر أما ا سر .

 -7املحاضرات اإلر اد ة الرما ية.
ً
ثامنا :الخدمات التي يقدمها برنامج األنشطة الطالبية:
 -2ت ةي الخطط و البرامج النشغيلية لألنشطة الًلصةية لرميع الطًلب و

مدار العا الدراس ب.

 -1توثيق جميع البرامج وا نشطة سالصور والةيد و وحةظ ا سالملةات ،ونشرها( ن ريق إدار
العًلقات العامة) وسائل التواصل االجتماع الخاصة سالرمعية.
 -3المشار ة المعارض والةعاليات وا نشطة التب تقا

مد ة الربيل.
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 -4ت ظيم العد د من ال يارات الميدانية والتب تشمل :المدارس ،رياض ا ةال :الرامعات ،المعالم
الحضارية ،المصانع الموجود

الم طقة أو املحافظة.

 -1ا داد المقترحات والآرا التطويرية لبرامج ا نشطة الًلصةية ،والعمل

تطبيق ا داخل

الرمعية.

المادة الحادية عشر
البرامج التربوية والتأهيلية التي توفرها جمعية إرادة ،وطرق تقديمها
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َ
تق َد البرامج الترسوية والتأهيلية لاحاالت
وحسب قدرات كل حالة ،وء ا ا

جمعية إراد حسب نتائج التقييم والنشخيص،

قرارات الار ة الة ية المع ية س لل ،حيث توجد ثًلث سرامج

تأهيلية ساإلموان أن تلتق الحالة بها:
 .2سرنامج التأهيل الشامل س ظا الةصول :حيث وون تأهيل الحاالت وتدريبها من خًلل
ا
مجمو ات صةية متجانسة ،تتلقى فيها الخدمات الترسوية فضًل ن خدمات التأهيل المساند -
حسب احتياج الحالة  -سدوا م تظم ال تقل فترته ن ( )5سا ات ا
وميا.
ٍ
 .1سرنامج التأهيل الشامل س ظا الرلسات الةرد ة :حيث وون تأهيل وتدريب الحالة من
خًلل جلسات فرد ة مابةة سحيث ال قل ددها ن ( )21جلسة فرد ه أسبو ايا ،سواحد أو
أ ثر من الخدمات التأهيلية التب تقدم ا مرا الرمعية.
 .3سرنامج التأهيل س ظا الرلسات الةرد ة الر ئية :حيث وون تأهيل وتدريب الحالة من
خًلل جلسات فرد ة سواحد أو أ ثر من الخدمات التأهيلية ،والتب ال يد ددها ن ()22
جلسة تأهيلية أسبو ايا.
تأهيلي فردي يقدم لها حسب األنظمة
برنامج
وكل حالة تلتحق بأحد البرامج الثالثة ال بد لها من
ٍ
ٍ

الثالثة السابقة:

محتويات البرنامج التأهيلي الفردي:
 -2المستويات الحالية دا الحالة

جميع املراالت :التايف االجتماع  ،الم ارات االستقًللية،

الم ارات الحر ية ،الم ارات ا كاد مية ،وغيرها ،وذلل
 -1ا هداف العامة (الخطة الترسوية) التب راد تحقيق ا

ول نقاط قو ونقاط ضعف.
الحالة نها ة العا أو الةصل الدراس ب.

 -3ا هداف قصير المدى(الخطة التعليمية) التب تشتق من(الخطة الترسوية).
 -4الخدمات الترسوية والتأهيلية المبا ر وغير المبا ر  ،و لل الوسائل و ا دوات التب تحتاج ا
الحالة.
 -5المو د ال موب لبد تقد م الخدمات التب تحتاج ا الحالة ،و لل مد تقد م تلل الخدمات.
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 -6اإلجرا ات والمعا ير التقييمية ،والرداول ال م ية لتحد د مدى تحقيق ا هداف قصير
المدى(ا هداف التعليمية).
 -7ا شخاص المساولين ن ت ةي البرنامج الةردي التأهي .
مراحل إعداد البرنامج التأهيلي الفردي:
ً
أوال :تحديد مستوى األداء الحالي للحالة:
وذلل من خًلل استخدا قوائم واستمارات خاصة ستقييم مستوى ا دا الحال لتحد د نقاط
القو ونقاط الضعف لدى الحالة ،حيث تعد ه ه المعلومات ا ساس لوضع أهداف الخطة الترسوية
الةرد ة والتخاذ القرارات المًلئمة .ويتم جمع المعلومات ن الحالة من خًلل :االختبارات،
المقاسًلت ،المًلحظات ،وغيرها من الوسائل.
ً
تانيا :بناء وإعداد الخطة التربوية الفردية:
وه الماهاج الةردي لاحالة ،سحيث تشمل كل ا هداف المتوقع تحقيق ا وفق معا ير وضواسط
هامة ماها:
 -2ا تماد س ا الخطة الترسوية الةرد ة فريق مل مت قل التخصصات.
 -1إ داد الخطة الترسوية الةرد ة لول حالة س ا ا نتائج النشخيص والقياس ،وتقارير التقييم
المبدئي ،وء ا ا احتياجات الحالة املحدد مستوى أدائه الحال .
 -3ا تراك ا سر

إ داد ،وت ةي  ،وتقييم ،ومتابعة الخطة الترسوية الةرد ة جميع مراحل ا.

 -4إ داد الخطة الترسوية الةرد ة سةتر ٍ زم ٍية محدد ٍ .
 -5البد سن ةي الخطة الترسوية الةرد ة خًلل

حد أقص ى.
ر من سدا ة العا الدراس ب ٍ

 -6تسخير جميع اإلموانات ،والوسائل وا ساليب الًلزمة إلنجاح الخطة الترسوية الةرد ة.
 -7خضو ع الخطة الترسوية الةرد ة للتقويم المستمر.
 -8ت ةي ا نشطة الًلم هرية (رحًلت ،حةًلت ،سرامج ترفيهية ،وغيرها) من خًلل خطة محد .
75

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
Eradah_2008

WWW.ERADAH.ORG.SA

75
مكونات الخطة التربوية الفردية:
أ -المعلومات عن الحالة (بيانات عامة عن الحالة) وتشمل على:
 -2اسم الحالة الرءاع  ،وتأريخ ميًلدها ،ورقم ملة ا.
 -1تأريخ إ داد الخطة الترسوية الةرد ة لاحالة.
 -3اسم المر الملتحقة سه الحالة ،ونو ع البرنامج الملتحقة سه الحالة.
 -1تأريخ الةصل والعا الدراس ب لاخطة الترسوية الةرد ة.
ب -فريق الخطة التربوية الفردية ،حيث يتم إعداد الخطة التربوية الفردية عن طريق فريق عمل
متعدد التخصصات يشمل:
 .2أخصائي الترسية الخاصة  /التدخل المبار(سإ راف من رئيس قسمه).
 .1امن تحتاج خدمته الحالة من التخصصات التالية( :أخصائي ال طق والتخا ب  /أخصائي
التأهيل ال ةس حركي  /أخصائي العًلج الطبير  /أخصائي العًلج الوظيةي /أخصائي التغ ة
 /أخصائي التأهيل المنهب ،ا خصائي ال ةس ب).
 .3ول أمر الحالة.
د -تحديد الخدمات التربوية والخدمات المساندة.
ذ -تحديد بداية ونهاية تنفيذ الخطة.
ر -تحديد المشاركين في إعداد وتنفيذ وتقويم ومتابعة الخطة.
مجاالت ومهارات الخطة التربوية الفردية:
أ -م ارات التواصل (اللغة االستقبالية والتعبير ة).
ب -الم ارات االجتما ية.
ج -الم ارات الحر ية (الابرى والدقيقة).
د -الم ارات اإلدرا ية  /المعرفية.
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ه -الم ارات ا كاد مية.
و -الم ارات االستقًللية (الع ا ة ال اتية).
ز -الم ارات الم ية.
ً
ثالثا :الخطة التعليمية الفردية أو الخطة التنفيذية الفردية:
هدف ا ٍ الخطة الترسوية نبغ أن
ه الرانب الت ةي ي لاخطة الترسوية الةرد ة ،فول ٍ
ا
ا
ا
تعليميا فرد ا ا مستقًل ،ن ريق صياغة أهداف قصير المدى مشتقة من
سرنامجا
وضع له
ا هداف العامة ويلة المدى.
لتز أخصائي/معلم الترسية الخاصة ستعبة نموذج فوب رقم ( ،)8فيما لتز ا خصائي
الخدمات المساند ا خرى ستعبئة نموذج فوب رقم (. )9
جب أن تم رصد جميع البيانات التالية ال موذجين:
أ -معلومات امة ن الطالب تتمبل  :اسم الحالة ،اسم المر الملتحقة فيه الحالة ،نو ع
سرنامج الحالة ،تأريخ سدا ة ونها ة الخطة.
ب -تحد د املرال (وهو املرال ال ي نتمب اليه ال دف العا ).
ج -تحد د ال دف العا ال ي سيشتق م ه ا هداف السلو ية قصير المدى.
د -تحد د ا هداف قصير المدى المراد تدريب الحالة ليها.
ه -تحد د الوسائل و ا دوات المستخدمة لتحقيق ال دف قصير المدى.
و -تحد د رق و ف يات التدريب

ال دف قصير المدى.
ال دف.

ز -تقييم المتابعة لرميع ا ا التب تم فيها التدريب
ح-

رصد أي مًلحظات الموان املخصص ل لل.

ط-

اسم وتوقيع ا خصائي المساول ن تحقيق ا هداف .

ي-

اسم وتوقيع رئيس القسم(المساول المبا ر لألخصائي).

ً
رابعا :التقييم الدوري :الشهري ،الفصلي ،السنوي للبرنامج التأهيلي الفردي.
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التقريرالشهري.
وهو وصف أدا الحالة ا هداف التب تم إنجازها نها ة كل
تقرير

ر ،سحيث قو ا خصائي بعمل

دوري ساستخدا ال موذج المعد ل لل – نموذج تقرير متابعة
بشول
ري ل لل،
ٍ
ٍ

ري رقم

( – )22حيث جب رصد جميع البيانات التالية:

أ -البيانات العامة ن الحالة :اسم الحالة ،تأريخ سدا ة ونها ة التقرير ،اسم البرنامج و المر
الملتحقة فيه الحالة.
ب -جميع ا هداف العامة ( ويلة المدى) التب تم تدريب الحالة ليها خًلل الش ر.
ج -جميع ا هداف قصير المدى التب تم تدريب الحالة ليها خًلل الش ر ،وءيان مدى إتقان
الحالة ل ه ا هداف من دمه ،أو سيان احتياج الحالة الستمرار التدريب

ه ه ا هداف.

د -اسم وتوقيع ا خصائي المساول ن التقرير.
ه -اسم وتوقيع رئيس القسم (المساول المبا ر ن ا خصائي).
و -مًلحظات وتوقيع ول أمر الحالة.
التقريرالفصلي.
وهو وصف أدا الحالة ا هداف التب تم إنجازها نها ة كل فصل دراس ب ،سحيث قو ا خصائي
دوري ساستخدا ال موذج المعد ل لل.
بشول
بعمل تقرير فص ل لل،
ٍ
ٍ

التقريرالسنوي.
وهو وصف أدا الحالة ا هداف التب تم إنجازها نها ة كل ا دراس ب ،سحيث قو ا خصائي
بشول دوري ساستخدا ال موذج المعد ل لل.
بعمل تقرير س وي ل لل،
ٍ
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و التقريرين(الةص والس وي) يستخد ا خصائي ال موذج الةوب رقم( - )21تقييم المتابعة
الدوري -حيث جب رصد جميع البيانات التالية:
أ -البيانات العامة ن الحالة :اسم الطالب ،تأريخ التقييم ،النشخيص ،تأريخ الميًلد ،العمر،
العا الدراس ب ،اسم البرنامج والمر الملتحقة فيه الحالة.
ب -نو ع التقييم( :فص أو س وي).
ج -ا تماد لر ة التقييم :سحيث اتب أسما جميع المشار ين التقييم ،مع ذ ر تخصصاتهم،
وتوقيعاتهم.
د -ا تماد رئيس القسم ( الملتحقة فيه الحالة) ،وتدوين اسمه ،وتوقيعه.
ه -مًلحظات ول ا مر ،واسمه ،وتوقيعه.
الحالة.

و-

جميع ا هداف الترسوية والتأهيلية التب تم تحقيق ا

ز-

النسب المئوية لتحقيق ا هداف (حسب المعا ير التب تم رصدها

ا هدف العامة)،

واستخراج المتوسط العا لتلل النسب.
ح-

اسم ،وتوقيع ا خصائي المساول ن تحقيق ا هداف.

ط-

اسم ،وتوقيع رئيس القسم(المساول المبا ر ن ا خصائي).

المادة الثالثة عشر
المستلزمات المكانية والتجهيزية للبرامج الفنية في جمعية إرادة
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الفصل التعليمي:
ويقصد سه جمعية إراد " الموان ال ي ضم مجمو ة متجانسة من الحاالت تنشاسه فيما سياها
بعد خصائص من حيث  :العمر ال موب ،العمر العق  ،نو ع اإل اقة ،د اإل اقة ،د السلوك .و
تم ه ا الةصل التدريب والتدريس للم ارات المت و ة ،وا نساب المعرفة لول حالة.
عناصرومواصفات البيئة الصفية (الفصل الدراس ي):
أن ال تقل مساحة الةصل ن مساحة الةصل العادي مع وجود ناف زجاجية ذات اتجاه واحد
ساب الةصل.
ا
مًل مة ًل من :التاييف ،اإلضا  ،التهوية ،غرفة الدراسة لتوفير البيئة التعليمية الم اسبة
للطًلب.
توفر الوسائل التعليمية الًلزمة الحتياجات الحاالت.
أن ال يد دد الحاالت القاسلة للتعلم
القاسلة للتدريب

( )6حاالت الةصل الواحد  ،وال يد دد الحاالت

( )5الةصل الواحد.

توفراللوحة الردارية الرئيسية التب تتوون من :من الرزنامة ،سيان حضور و غياب الحاالت
الةصل ،حالة الطقس ،قوانين الةصل ،موضو ع الوحد أو الم ار  ،حيث تهدف ه ه اللوحة إل
رض م ا ات الحلقة الصباحية ،مراجعة الم ا ات المانسبة ا
ساسقا ،رض اللقا ا خير.
ر
ر
توفر ا ركان التعليمية التب تتوون من :أركان خشبية ،لوحة تبين اسم الر ن ،سطاقات دخول
ا ركان ،أدوات مختلةة ساختًلف مجاالت ا ركان ،جدول دخول الطًلب ال ي يهدف إل تدريب
الطًلب

مجمو ة من الم ارات التب خدم ا الر ن ،وسائل تعليمية مت اسبة مع أهداف

الر ن ،ومت اسبة مع قدرات الحاالت ،سحيث تحةظ ه ه الوسائل ص اد ق ةافة ،ويلصق
ليها رم الوسيلة.
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توفر ا ثاث الم اسب سحيث حتوي

المواد ا ساسية التالية:

 وحد تخ ين آم ة ،وم ظمة خاصة سالوسائل التعليمية وا دوات التدريبية. وحد تخ ين خاصة لألدوات الشخصية لألخصائي. وحد تخ ين لحقائب الحاالت واحتياجاتهم الخاصة ،سحيث لصق ليها اسم وصور الحالة،ويةضل أن توون خارج الةصل سجوار الباب لًلستةاد من مساحة الةصل

ا ركان

التعليمية.
 ناف م ود بستار مع إموانية التحام سالضو . سبور خاصة لتدريب الحاالت. م ضد للعمل الرماع  ،و راس ب سحرم ن اسب مع أحرا الحاالت. لوحة إ ًلنات خاصة سأوراق و جداول ا خصائيين. أسواب الةصول ال سد أن توون ج اسة للطًلب تحة هم لدخول البيئة التعليمية ،وتحتوياسم الةصل ،واسم ا خصائي ،و دد الطًلب وأسمائهم وصورهم.
 لوحة صغير سالقرب من ساب الةصل لحصر أسما الحاالت المتغيبة ،وص دوق لبر د الةصل. أرضية الةصل مبط ة سطريقة آم ة. -لون الةصل هاده ( ةضل الصبغ ساللون ا سي

أو سألوان الباسنيل).

 لوحة تع ي خاصة سالحاالت. سراد دائرية لاحلقة الصباحية.حد أدنى وفق القدرات العقلية لاحاالت و نو ع اإل اقة.
 ثًلثة أركان تدريبية ٍ ج زجاج توسط الباب ،يسمح سمتابعة سير العمل من خارج الةصل. -لوحة مال الطًلب .
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توفر جميع الوسائل الماد ة ال ا نساب الم ارات والخبرات التعليمية لاحاالت ،والتب جب أن
تحتوي

د

روط ماها:

 أن توون الوسيلة وا دا واضحة ال دف " تدون ا هداف الخاصة سالوسيلة التعليميةسالخلف".
 أن توون محة و مبير الننباه الحالة. أن وون ل ا أما ن حةظ مخصصة. أن توون الوسائل وا دوات املة تلبب جميع جوانب الخطة الةرد ة لول حالة. أن توون ه اك أما ن خاصة ومساحة محدد الستخدا كل وسيلة. أن تتوفر فيها معا ير ا من والسًلمة. أن توون م اسبة لمستوى و قدرات الحاالت. أن توون متوفر بعدد م اسب لعدد الحاالت . أن تم اسنبدال ا دوات مع كل هدف و وحد تعليمية جد د .توفر السرًلت التعليمية  /الملةات الة ية لاحاالت :وه سرًلت لحةظ الوثائق الخاصة سول
لول من :اإلدار  ،رئيس القسم ،ا خصائي ،ا سر  ،لمتابعة جوانب ف ية هامة
حالة ،وه مرجع ٍ
متعلقة سالحالة مبل :الخطة الترسوية ،الخطط التعليمية /الت ةي ة ،التقييمات التنبعية ،التقارير
الدورية ،أوراق العمل ،وغيرها.
وه ه السرًلت /الملةات توون خاصة سالحاالت الملتحقة ،سحيث وون لول حالة ملة ا المستقل،
ال ي يشتمل

االسم والصور الشخصية ،وال ي قسم لخمسة أج ا :

 -الر ا ول ويشتمل

البيانات ا ساسية لاحالة ،واستمار تقييم مستوى ا دا الحال

 -الر الباني ويشتمل

الخطة الترسوية الةرد ة.

لاحالة.
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 الر البالث ويشتمل الر الرابع ويشتمل -الر الخامس ويشتمل

التقييمات التنبعية لألهداف الموضو ة الخطة الترسوية لاحالة.
التقارير الدورية ( الش ري ،الةص  ،الس وي) الخاصة سالحالة
ا نشطة (الواجبات المنزلية ،وأوراق العمل) الخاصة سالحالة.

األمن والسالمة في البيئات التدريبية:
مًلئمة الوسائل وا دوات الا رءائية واإللاترونية لقدرات واحتياجات الحاالت ،وتوفير جميع
خطر مان حدوثه.
االحتيا ات الًلزمة لتةادي أي ٍ
توفر أدوات إ ةا الحريق حسب تعليمات الدفا ع المدني.
توفر جرس اإلن ار الخاص سالحريق.
توفر ص اد ق اإلسعافات ا ولية.
التدريب ا لمستمر لحاالت

يةية تةادي ا خطار المتوقع حدوثها سيئات مختلةة تتةا ل

التدريب المستمر لاحاالت

االدوات الحاد (حسب قدرات الحالة).

مع ا الحاالت.
يةية استخدا بع

اإل راف المستمر والمتابعة أث ا تدريب الحاالت م ايا

استخدا االج

والوسائل ال امة

للتدريب.
توفر قائمة سأرقا ال واتف الخاصة سأسر الحاالت ،والخاصة سالر ات المساولة ن استقبال
أي حالة ،د حدوث أي إصاسة.
أن توون المقا د الدراسية والم اضد ،و ا رفف س وا ا آم ة و مستد ر .
أن ال تعيق ا رفف و الحواج حر ة الحاالت.
ت ويد مقابس الا رءا بغطا ٍ آمن.
حةظ ا دوات الحاد و الخطير

أما ن تخ ين مقةلة.

جود ا دوات والوسائل ،و د ردا تها حتى ال تاذي الحاالت.
تبطين جدران الةصول والممرات حال وجود حاالت يعتقد أنها تتأثر حال د تةعيل ذلل.
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حقوق وواجبات المستفيد
 -2إلدار المر الحق تغيير نو ية البرنامج  ،وذلل وفقا لما تقتضيه مصاحة الطالب ، /أو
تغيير إموانيات المر الخاصة سمتطلبات توفير الخدمة.
ا
ا
 -1حال الرغبة االنسحاب من البرنامج جب تقد م لبا خطيا إلدار المر وااللتزا سدفع
المستحقات ن الةتر التب قضاها الطالب/

البرنامج حسب جدول الرسو المعتمد من

اإلدار .
 -3تحد د نو ع البرنامج و دد الرلسات التب حتاج ا الطالب /تم ن ريق فريق العمل الةوب
 ،ويحق إلدار المر ت ةي أي توصيات لةريق العمل الةوب ( ا خصائيين) تتضمن تعد ًلت
الخدمات التأهيلية التب تلقاها الطالب ( ، /دون إجرا أي تعد ل
حال اختًلف إجمال

الرسو )  ،إال

دد الرلسات الةرد ة التب تلقاها الطالب /ن الحد ا دنى ( 21

جلسة أسبو يا )  ،وذلل سالنسبة للملتحقين سبرنامج التأهيل الشامل جلسات فرد ة .
 -4تم ي قيد الطالب /من المر إذا تجاوز مره (  21س ة )  ،أما إذا كان ملتحقا سمر
متًلزمة داون فيتم ي قيده إذا تجاوز مره (  21س ة لل كور و  41س ة لإلناث )  ،وذلل
حسب آلية روط القبول المعتمد من وزار العمل والت مية االجتما ية مرا

الر ا ة

الاهارية .
 -5حق للمر إ قاف الخدمات التأهيلية ن الطالب ، /وذلل الحاالت التالية -:
أ -تارار التقصير من ا سر

متابعة الواجبات والتدريبات المنزلية  ،أو د حضور

االجتما ات مع الةريق الةوب  ،أو د حضور املحاضرات اإلر اد ة .
ب -إذا تجاوز غياب الطالب ) % 35 ( /من دد أ ا أي فصل تأهي سدون

ر  ،و د غياب

الطالب ، /بع ر جب ليه تقد م ما ببت ذلل .
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ج -يعتبر الش ر ا ول من التحاق الطالب ، /فتر تجريبية تم من خًلل ا تقرير استمرار
الطالب ، /أو إ قاف قبوله خدمات المر  ،و حال تقرير د القبول فإن فتر التجرءة
تعتبر مجانية.
 -2وفر المر خدمات ال قل المدرس ب للملتحقين س ظا الةصول الدراسية  ،والمر غير مل
ستوفير خدمة ال قل حال د تمان ذلل .
 -1خضع الطالب /لةتر تجريبية لمد ثًلثة أساسيع من تأريخ التحاقه سالحافلة  ،لتقرير مدى
إموانية استمراره خدمة ال قل  ،و حال تقرر د االستمرار تعاد رسو الحافلة الس وية
لألسر .
 -3الوقت املحدد النتظار الحافلة أما المنزل دقيقتان فقط .
ا
 -4جب تسليم الطالب /دا سيد لمشرف /الروالت د سواسة الحافلة واستًلمه من سواسة
ا
الحافلة د العود  ،ومشرف /الروالت غير مل  /مطلقا سالنزول من الحافلة  ،الستًل أو
ا
تسليم الطالب /د سواسة المنزل (حةاظا سًلمة الطًلب المتواجد ن سالحافلة).
 -5تبدأ مساولية مشرف /الحافلة ن الطالب ، /سدأ من استًلمه ساليد وإدخاله لاحافلة
وتنتهب مساولية المشرف ، /من تسليمه ساليد ل وي الطالب. /
 -6حق للمر إ قاف خدمة ال قل الحاالت التالية -:
أ -إذا تغير سان أسر الطالب ، /وأصبح الموان الرد د ال توافق مع خط سير الحافًلت .
ب -إذا رأ

الطالب ، /مشاًلت سلو ية حاد خارجة ن سيطر مشرف /جولة الحافًلت

أو مشاًلت صحية تعيق استمرار خدمة الطالب ، /سالحافلة .
ج -إذا تارر تأخر ا سر سنسليم الطالب /لمشرف /الروالت أو الحضور الستًلمه د العود
.
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 -7إحضار الطالب /ال المر سالوقت املحدد واستًلمه سالوقت املحدد حسب جدول الطالب/
المسلم لألسر حال التحاق الطالب س ظا الرلسات الةرد ة فقط .
 -8االلتزا س ظافة الطالب /وترتيب ه دامه قبل إحضاره للمر .
 -9د الدخول إل الةصول أو ا خصائيين أث ا جلساتهم دون تنسيق مسبق .
 -21االلتزا سالتعامل مع جميع الموظةين ساالحترا المتبادل والتعبير ن أي انتقادات ي موظف
من خًلل التواصل مع مشرف الموظف المعوب .
ن الطالب /وت ويد المر ستقاريرها.

 -22إجرا الةحوصات التب تطلبها إدار المر

 -21إحضار وجبة صحية للطالب /مع إخبار المر سول المأكوالت التب تحسس ماها الطالب/
حال لد ه حساسية من بع

أص اف الطعا .

 -23متابعة التدريبات الًلزمة التب وص ب بها االخصائي

دفاتر التواصل وأوراق العمل والاتب

المدرسية.
 -24حضور سرامج التدريب ا سري الرما ية والةرد ة التب تستدع ل ا ا سر .
 -25حضور االجتما ات ا سرية الخاصة سم اقشة التقارير الةصلية لأل ةال و لل أي اجتما ع
فوب تطلبه إدار المر أو الةريق الةوب.
 -26االلتزا سا نظمة واللوائح المعمول بها الرمعية وااللتزا سالتع دات المطلوءة  ،و حال
اإلخًلل س لل فلارمعية الحق ساتخاذ القرارات الم اسبة.
 -07توفير كل الوثائق المطلوءة لةتح الملف وأي وثائق أخرى مرتبطة سحالة الطالب /تطلب
من إدار المر .
 -28لتز ول أمر الطالب /سدفع الرسو الس وية كاملة إذا كان الدفع س ظا تأمين الشركات
أما إذا كان الدفع س ظا ا فراد فيتم دفع الرسو الس وية
 -29متابعة حالة الطالب/

دفعتين للس ة الدراسية.

دفاتر التواصل ومتابعة التدريبات المرسلة من قبل

ا خصائيين.
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 -11حضور اجتما ات فريق العمل مع ا سر لمتابعة حالة الطالب /سما فيها اجتما ع م اقشة
الخطة الس وية واجتما ع التقارير الةصلية .
 -12حضور جلسات االر اد والتأهيل االسري .
-11

د إحضار الطالب /للمر

حال إصاسته سأي مرض م ع من استةادته أو إصاسته

معد حتى ةا ه.
سمرض ٍ
ٍ
 -13حال لب ا سر تغييب الطالب /لةتر زم ية معي ة  ،فيجب أخ الموافقة اإلدارية  ،و حال
الموافقة جب االلتزا سدفع الرسو .
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