
 
 

معلومات لعائالت مدارس أوكالند: الدمج  
مدرسة اكورن وودالند اإلبتدائية ومدرسة بيال فيستا اإلبتدائية )ستقوم عشر مدارس في اوكالند  6102-6102في السنة الدراسية 

ومدرسة ريدوودز اإلبتدائية ومدرسة انكومباس ومدرسة فروتفايل اإلبتدائية ومدرسة هووارد اإلبتدائية ومدرسة ماركهام اإلبتدائية 
 إلى ذوي إعاقاتدمج التالميذ بتوسيع  (ةومدرسة بريت هارت اإلعدادية ومدرسة روسيفيلت اإلعدادية ومدرسة كاستلمونت الثانوي

في السنوات . من حيث الدمج وثيقةممارسات  واصبح لدى تلك المدارس اآلنمدرسة اخرى من المنطقة  01كما فعلت الصفوف العامة 

 التي ُصدرتقتراحات هئية كاليفورنيا الخاصة للتعليم لذوي اإلحتيااات الخاصة ل مدرسة في اوكالند الدمج مطبقا اللقادمة ستوفر كا

.والتي تحث كل إدارة تعليم محلية على أن تعتبر كل تلميذ تلميذ البرنامج العام اوالا  6102اذار  \مارس  

 

 ما هو الدمج؟

سوف يشاركون في صفوف ( فصلة عن البرنامج العامنالذين كانوا يستالمون تعليمهم في برامج م)تالميذ ذوي اعاقات اليعني الدمج ان 
يوفرون الدعم  الذين خصصينتمالموظفين ال معفي مدارس مندماة يقوم الموظفون بتلبية احتيااات كل تلميذ . دعم مخصصعامة مع 

. كل تلميذ لكي يناحالالزم   
 

في نظام المدارس العامة بمقاطعة اوكالند تاريخ الدمج  

شكلت  6102كانون الثاني  \في يناير. مندمج منذ سنوات عديدة في عدد محدود من المواقعالتعليم الكان يوفر نظام مدارس اوكالند 

في كل  لدمجاتخطيط خطوات تسعى إلى توسيع ممارسات الدمج من أال تطبيق لماموعة من آباء ومعلمين وإداريين هيئة خاصة 
.المدارس في أوكالند  

 

: مندمجة منالمدارس اليستفيد التالميذ والموظفين في   

  تقدير االختالفات ●
تحضير للعيش في ماتمع متنوع ●  
قبول كل شخص كما هو  ●  

عاطفي–الحصول على افضل ممارسات تعليمية ودعم إاتماعي  ●  
 

:يستفيد التالميذ ذوي االعاقات من  
لهم يشكلون نماذج اياابية وقت مع زمالء ●  

كليةالحصول على منهج اساسي ومن ضمنه التحضير لل ●  

  فرص لبناء عالقات الصداقة مع الزمالء ●

 

:يستفيد تالميذ البرنامج العام من  
سليمة تساعد التالميذ على تطوير مهارات متنوعة من بينها حل االشكاالت واخذ قراراتوهكذا تعليمية تشمل كل فئات  يئةب ●  

دعم اضافي متنوعة والحصول على تعليمية اساليبمتنوعين و معلمينالتعرف على  ●  

تطوير مهارات القيادة   ● 

  بناء عالقات الصداقة مع زمالء متنوعين ●

 

؟في احدى المدارس العشرة( ة)تلميذ إبنتي \إبنياذا كان سيأخذ الدمج أي شكل   
 لتقديم معلومات إلى دورةستعقد مديرة المدرسة . من مدرسة إلى اخرى الدمجأن تختلف ممارسات  ولذلك يمكنتختلف كل مدرسة 

. 6102نيسان  \ابريل وستكون فيتصف التغيرات المخططة في مدرستك سالعائالت حيث   

 

اإللحاقعملية   

بيئة التعليم العام تكون أن يمكن . الفرديةتلميذ الالحتيااات تحليل معمق عام على التعليم التلميذ ذي إعاقة في صف  أي يعتمد دمج
لتالميذ من بينها صفوف خاصة لفي توفير خيارات كثيرة أوكالند مدارس وسيستمر نظام  تلميذ في كل وقتليست احسن خيار لكل 

  . المناسبةيمكن للتالميذ ذوي االعاقات ويدرسون في الثانوية العامة حضور صفوف تحضيرية للكلية مع التعديالت . ذوي االعاقات
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فرصة ليتلعم كل االطفال معاا  : الدمج

التعليم لذوي  متخصصينبالمساعدة من 

 االحتيااات الخاصة
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماذا يحققه الدمج؟
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