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يالنسبة المئوية للزمن اإلضافي للطالب ذوي اإلعاقة ف
BPS وMA



النسبة المئوية للطالب وفقًا للعرق



إلعاقةالنسبة المئوية متعلمي اللغة اإلنجليزية وفقًا ل



يةللجميع، متعلم اللغة اإلنجليز NWEA MAPأداء إجادة
SwD،وSwD



SWDنتائج ما بعد المرحلة الثانوية للطالب



والمستوى ،BPSالنتائج حسب البيئة التعليمية على مستوى
عاًما21إلى 6الوالئي والقومي، لألعمار من 



1توصيات حول التعليم الخاص 

لتلقيالتأهلوقراراتوالتقييماتاإلحاالتومالءمةاتساقتحسينسيتم،24-2023الدراسيالعامبدايةبحلول➢

.الخاصالتعليمخدمات

ثالثتشّكلحيثالتوحد،لمرضأعلىمعدل.الدولة/الواليةمستوىعلىمثيالتهاعنتختلفالتياإلعاقةمعدالت•

(التواصلالتوحد،،SLD)مجاالت .IEPsلبرامجيخضعونالذينBPSطالبجميعمنبالمائة57 .(ب1الملحق)

تشهدبينماالمتوسطةالصفوفإلىالتمهيديةالصفوفمنبدايةعامبشكلزياداتlargeتشهد.الصفحسباإلعاقة•

(ج1الملحق)الثامنالصففيانخفاًضا ،(د1الملحق)والتوحدوالتواصلDDمعدالتفيالتغييراتوكذلك؛
.وفكريةوصحيةوعاطفيةSLDاضطراباتمنيعانونالذينوللطالب .(هـ1الملحق)

وخاصةوالالتينيين،السودللطالبمتناسبغيربشكلأعلىمعدالتهناك.اإلثن/والعرقالجنسحسباإلعاقة•

.الخاصةاإلعاقاتذويوالبيضوالالتينيينالسودوللذكور؛عامبشكلوالالتينيينالسودللذكور -ز1الملحقان)
.المخاطرنسبةبياناتيشملوهذا.(ط1



1توصيات حول التعليم الخاص 

لتلقيالتأهلوقراراتوالتقييماتاإلحاالتومالءمةاتساقتحسينسيتم،24-2023الدراسيالعامبدايةبحلول➢

.الخاصالتعليمخدمات

•ELs لبرامجالخاضعينELSwDللطالبمتناسبغيربشكلأعلىمعدل.اإلعاقةذوو(اإلنجليزيةاللغةمتعلمو)

IEPs، ًغيرهادوناإلعاقاتبعضفيخاصة. -ي1الملحقان) البياناتمراجعةينبغيذلك،إلىباإلضافة.(ل1

يشملوهذا.اإلعاقةحسب/عامبشكلأعلىتأهلمعدالتأيلتحديدIEPsمعالطويلالمدىعلىELsبالخاصة

.المخاطرنسبةبيانات

بالنسبةخاصةً ،EDكحالةالُمصنفينللطالبمتناسبغيربشكلأعلىإعاقةمعدل.(ED)االقتصاديوالضرراإلعاقة•

.اإلعاقاتلبعض .المخاطرنسبةبياناتيشملوهذا.(م1الملحق)

للنظروالممارساتالخاصالتعليممنتخرجواالذينالطالبمعدالتتحليل.الخاصالتعليممنتخرجواالذينالطالب•

.االقتضاءعند504القسموتسهيالتأهليةفي



2توصيات حول التعليم الخاص 

28بحلول.اتحاديًاالممولMTSSومركزDESEمنالواردةالمعلوماتمعيتوافقMTSSإطاروتنفيذإنشاء➢
.بارزةمصطلحاتفيللمنطقةMTSSإطاريصفالذيللمشرفةMTSSتعميمنشرينبغي،2023فبراير

.المنطقةفيبقوةتنفيذهايتموأنهالتوصياتهذهمنالمختلفةالجوانبتطبيقبدايةالمجلسفريقيُدرك

oالمنطقةقيادةفريقMTSS

oالمدرسيةالقيادةفرق

oالشاملالتوجيهMTSS

oالتنفيذخطة /االستراتيجيةالخطة

oبينالخططتنسيقOSE وOMME

اكتشاف الموارد وتحليل الثغرات•

خطة محو األمية•

التعلم المهني•

تحليل البيانات والتقارير•

المراقبة والمساءلة•



3توصيات حول التعليم الخاص 

واإلعاقةذويالطالبإنجازاتحولوالمدرسيةواإلقليميةالمركزيةالمستوياتعلىمركزةمحادثاتإجراء➢

ELSwDسنويًاالنموقياسأساسهاعلىيمكنأهدافمعرئيسيةأداءمؤشراتووضع.

صورةتوفرالتيالبياناتلمجموعاتتضمينهامدىوجردالحاليةBPSبياناتتقاريرمراجعة.البياناتتقارير•

البيانات،تقاريرإلعدادإضافيةاحتياجاتتحديدللمنطقةMTSSقيادةفريقممثليمنااللتماس.SwDلتقدمواضحة

.بهالإلبالغتكفيالببياناتالطالبمجموعاتمعللتعاملطريقةوأفضل

التيالبياناتمنللتحققأعالهالموضحةالتقاريراستخدام.المدرسةعلىالمشرفيُجريهاالتيالبياناتفحوصات•

.حدىعلىكل  مدرائهمومعمدارسهمفيالمدارسمشرفوأجراها



4توصيات حول التعليم الخاص 

BPSنمولتقييمالواليةوأهدافالفيدراليةالتقاريرفئاتمعيتماشىبماالرئيسيةاألداءمؤشراتاستخدام➢
البياناتمعالجة/لتحديدالرئيسيةاألداءمؤشراتمنفرعيةمجموعاتوإضافةاألهدافتحقيقفي

الدراسةفييستمرونالذينللطالبالطبيعيةالبيئاتزيادة/إنشاءوكذلك،.االنتباهتتطلبالتيالخارجية

.الثانوياالنتقاللخدماتعاًما18سنبعدالمدرسةفي



5توصيات حول التعليم الخاص 

.األماللغةتعليمإلىالوصولذلكفيبما،ELSwDلـالتدريسوتحسينالخاصللتعليمكبيربشكلELتحديدتحسين➢

OMMEاإلستراتيجيةالخطة• / OSE.2القسمسحبطريقعنوتفعيلهاللغة/اإلعاقةتقاطععلىالتعرففيالبدء
OMMEخطةوإنشاءOMMEخطةمنفوًرا / OSEلـموحدةMLWD.لكلاإلستراتيجيةالخططتحتويأنيجب

.ELSwDsلدعماللغةنفسعلىOSEوOMMEمن

لتسريع OSEو OMMEقادةمعفكريكشريكالخارجيالشريكاستخدام.OMME / OSEبينالتعاونتعظيم•

القرارصنععملية

بهايتمالتيبالطريقةيتعلقفيمارقابةتوجدالولكن،WSFإطارفيمزدوًجاتخصيًصاELSwDيُمنحالتمويل•

.بهاالمرتبطةالمتطلباتأوالتوقعاتمعالمسألةبهذهخاصةمعلوماتالميزانيةإرشاداتتوفرال.األموالاستخدام



6توصيات حول التعليم الخاص 

➢6.1 ومرنًاوقويًالغويًامناسبًا/ثقافيًامستجيبًايكونالخدمةلتقديمموحدونظامالشاملةللممارساتواسعةرؤيةإنشاء-

زمنيةفتراتعلىالعامالتعليمفصولفياإلعاقةذويغيرمنأقرانهممعللتعلمSwDsمنأكبرلمجموعةكافيةبدرجة

:يليبماللقيامالالزمةوالماديةالبشريةالمواردالمدارستُمنحالرؤية،هذهلتحقيق.متفاوتة (2التدريس،عمليةتحسين(1
للطالباإلثنية/العرقيةالفوارقتقليص(3اإليجابي،والعاطفيواالجتماعيالسلوكيوالرفاهاألكاديميالسلوكتحسين

.الخاصةوالمدارسالتقييديةالدراسيةالفصولفيحاليًاالمتعلمين

الذيالخدماتلتقديمالموحدوالنظامالشاملةالممارساتإلىاالنتقالتعقيدلمعالجة:مراحلعلىالشاملوالتنفيذالتخطيط.6.2➢

.المدرسةفيمراحلعلىوالتنفيذالتخطيطنهجاتباعالضروريمنالشامل،التعليمعليهيقوم

يتلقونوالذينعاطفيةإعاقاتمنيعانونالذينالطالبجميعأنضمان:ODUبمدرسةواالهتمامMcKinleyمدارس.6.3➢

التحيزمنأسسعلىتحديدهميتملموأنهالتربويةأسبابهملديهمBPSمدارسخارج/داخلمنفصلةمدارسفيتعليمهم

.المعّجلةMcKinleyعملمجموعةأنشطةدعمتلقيهممنالتأكدوكذلكاإلثني،/العرقي



SwDممارسات مرحلية شاملة ونظام تقديم خدمة موحد لـ

2023-24 2024-25 2025-26 2026-27

التخطيط لـ

2024-25

EC  الُمراد
،(K0-2)إضافتها/إلحاقها

9و 6الصفوف 

2025-26

الصفوف الُمراد 
و 7و 3إضافتها /إلحاقها

10و 8

2026-27

الُمراد 
5و 4إضافتها /إلحاقها
12و 11و 

  
التطوير المهن  X X X X

ط التخطي/ التمويل الطالب   المرجح 
المؤسس  المحتمل

X X X

اختيار -IEPلكل نموذج من موارد
المدرسة والتسجيل X X X

خطة التنفيذ
EC (K0-2)، 6الصفوف

9و 
و 8و 7و 3الصفوف 

10
و 5و 4الصفوف 
12و 11

المراقبة، حل المشكالت، تصحيح 
المسار X X X



7توصيات حول التعليم الخاص 

منالمرتفعةالنسبةتقليصعلىوالعملااللتزاموالمشرفينالمدارسلجنةمنيُطلب➢

SwDsللطالبمتساويةتسجيلنسبإلىواالنتقالالمدارسمنصغيرعددفيSwDs
.احتياجاتهملتلبيةالضروريالدعم/التعليميتلقونالذين



7توصيات حول التعليم الخاص 

إنجازاتحولوالمدرسيةواإلقليميةالمركزيةالمستوياتعلىمركزةمحادثاتإجراء➢

علىيمكنأهدافمعرئيسيةأداءمؤشراتووضعELSwDواإلعاقةذويالطالب

.سنويًاالنموقياسأساسها



8توصيات حول التعليم الخاص 

المدارس،ومشرفيالمدارسمعالتعاونيةوالتفاعالتاإلداراتبينللتعاونتوقعاتوضع➢

.COSEsوللمدارسOSEدعموتعزيز،OSEبتنظيمالخاصةالتوصياتفيوالنظر



9توصيات حول التعليم الخاص 

المتورطينومحاسبةوغيرها،التوقعاتهذهومراقبةالمكتسبة،لالستقالليةتوقعاتوضع➢

مقاييستطبيق.المركزيوالمكتبالمدرسةمنكلفيالمنشودةالتوقعاتتلبيةعدمفي

/الماديةالمواردإلىباإلضافةالتدريبوكذلكبالتوقعاتإشعارتوفّرمتىلألداءالُمساءلة
.للتنفيذالملموسة



10توصيات حول التعليم الخاص 

منطويالًًوقتًاتستغرقالتياليوميةواألنشطةاألحكاممنللعديدالفريقبهاأوصىالتيالضيقةالزمنيةلألطرنظًرا➢

منمجموعةبتعيينBPSتقومأنبشدةنوصيفإنناالجهود،بهذهاالضطالعمسيرةيقودونالذيناألشخاص

الشركاءاستخدام.العملهذافيللمساعدةالخبراءالشركاء

واستخدامالشامل،للتعليمكأساسالخدمةتقديمنظامإلىمكانمنالخاصالتعليمهيكلةإعادةفيمثبتةتجربة/خبرةذوي•

.باعتدالالمنفصلةالدراسيةالفصول

محّسنة،عاطفيةسلوكية/واجتماعيةأكاديميةنتائجأظهرتالتياألدلةعلىالقائمةالممارساتاستخدامفيالخبرةذوي•

تسهيل/وإشراكKPIsفيالتقدمومراقبةخصيًصا،المصممةوالتعليمات،MTSSالحصرالالمثالسبيلعلىذلكفيبما

.المستمرالتحسيندورات

BPSقيادةيدعمونالذين• وغيرهمواإلقليميينالمركزيينالُمدراءتدريبوكذلكالتوصياتهذهتنفيذ/لتفعيلاآلخرين/

.المدرسةفيالعاملينمن



شكًرا لك
قسم األسئلة واألجوبة


