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ليست فقط ألولياء أمور األطفال ذوي  وصايا عشر التي
 االحتياجات التعليمية الخاصة

 

مع القيود المفروضة على إدارة المدارس وتدابير الطوارئ الحالية، يمكن للوالدين مرة أخرى أن يَجِدوا 
ذات مواقف صعبة مختلفة تتعلق بتنشئة أطفالهم وتعليمهم، ولكن أيًضا في الصعوبات نفسهم في 

 . الطبيعة الشخصية أو المهنية أو الصحية أو النفسية

 

محدًدا خاصة في الحاجة المتزايدة  األطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة والدييعتبر وضع 
ليس فقط في التعليم عن بعد ومعالجة االحتياجات التعليمية الخاصة، ولكن  ٰذلِكَ للدعم من األسرة و

لكننا لسنا وحدنا أبًدا . شطة المشتركة األخرى التي يديرها أقرانهم دون دعمغالبًا في عدد من األن
  .في هذا وهناك العديد من األماكن التي يمكننا اللجوء إليها للحصول على المساعدة والدعم

 

 تواصل مع المدرسة .1
 

التعلم عن اطلب المشورة أو تواصل مع المدرسة إذا كانت طلبات المدرسة مرهقة للغاية أو إذا كان 
بعد ال يعمل. يمكنك االتصال بمعلمي طفلك أو مستشاري المدرسة أو إدارة المدرسة مباشرة. 

يذهب والدون األطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة أيًضا إلى موظفي مرفق االستشارة 
. يمكنك أيًضا ( الذي يحضره أطفالهمالمراكز التربوية الخاصةأو  االرشاد التربوي والنفسيالمدرسية )

االهتمام بالدروس الخصوصية، والتي يتم تقديمها شخصيًا وعبر اإلنترنت من قبل طالب الكليات 
 والمدارس التربوية، واآلن أيًضا من قبل بعض المنظمات التي تقدم تعليًما هواية.

 

 االحتياجات التعليمية الخاصةاطلب دعم تعليم طفلك مع  .2
 

فير تدابير الدعم الممنوحة يستمر أيًضا في التعليم عن بعد. ال تتوقع أن الحق القانوني لألطفال في تو
تبدأ المدرسة بالدعم بنفسها، اطلب ذلك بشكل استباقي. عند التفاوض مع المدرسة، يمكنك 

، والتي تنظم لوزارة التعليم والشباب والرياضة للتعلم عن بعدالرجوع إلى التوصية المنهجية 
م األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. يحق لألطفال الحصول على الدعم من أيًضا موضوع دعم تعلي

مساعد معلم، استخدام خدمات مركز اإلرشاد المدرسي، سواء في شكل استشارات أو في  ِخاَلل
شكل رعاية مستمرة من معلمين خاصين وعلماء نفس للمدرسة، منح التدخالت التربوية، توفير 

استعارة المواد المدرسية التعويضية والخاصة والكتب التعليم، المعلومات والدعم المادي في 
اتفق مع معلم طفلك على  .المدرسية وغيرها من المواد لمساعدة األطفال على الدراسة من المنزل

شكل منتظم من التواصل والدعم يناسبك أنت وطفلك. انت لست خبيرا ال تخجل من طلب المشورة 
ساعدة المعلم، حدد األهداف التعليمية والنتائج المتوقعة. أخبر أو المساعدة من المتخصصين. بم

 المدرسة بتحقيقها وقم بتكييفها بمرونة مع طفلك.

 

 إنشاء نظام منتظم وخطة وتنظيم لألنشطة التعليمية .3
 

سيساعدك النظام المنتظم أنت وطفلك على توجيهكم بشكل أفضل في الموقف والوفاء بالخطة 
والنتائج التعليمية. قم بجدولة الدروس كل يوم من أيام األسبوع في وقت محدد. الموضوعة واألهداف 

سيعرف الطفل أنه، مثل المدرسة تماًما، لديه وقت للعمل ثم وقت لالسترخاء واالستمتاع واللعب. 
ضع خطة تدريسية لكل أسبوع على سبيل المثال، ثم قم بتنفيذها تدريجياً في األفق األسبوعي. 

طفلك، لكن ال تفرط في إثقاله. املك توقعات تتناسب مع اإلمكانات التعليمية الفردية اتبع منهج 
 للطفل. امنح طفلك الكثير من وقت الفراغ والتواصل االجتماعي مع األصدقاء وعطلة نهاية أسبوع.

 

 استجب الحتياجات طفلك وقم بتهيئة بيئة آمنة .4
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. تحدث معه عن الوضع الحالي، واستمع التوتر ساعده في إدارةالوضع الحالي يمثل تحديا لطفلك. 
إليه، وامنحه الوقت واالهتمام وادعمه قدر اإلمكان. اعتني بالعالقات الجيدة والمناخ. يتيح لك التدريس 

في المنزل االستجابة بمرونة لالحتياجات العامة والحالية للطفل. ابني على اهتمام الطفل وقدرته 
وسائل المساعدة الراحة واالسترخاء والحركة. يمكنك أيًضا استخدام على التركيز. ادمج الدرس مع 

، فال يمكنه التعلم. استخدم ألعاب توتر. إذا كان الطفل تحت ضغط أو على االسترخاء والتعامل
 والواجبات المنزلية العملية للتدريس.

 

 استفد من التكنولوجيا والموارد المتاحة عبر اإلنترنت .5
 

( Na dálkuلموارد المتاحة عبر اإلنترنت أيًضا. يتوفر عدد من الالفتات )مثل ستساعدك التقنيات وا

( واستخدام ČT eduوالمواقع على اإلنترنت، حيث يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية )مثل 

التطبيقات وتنزيل المواد التعليمية وأوراق العمل. يقدم بعض الناشرين تطبيقات وكتبًا وأوراق عمل 
كل يوم من أيام األسبوع من  UčíTelkaالبرنامج التعليمي  2للتنزيل. يبث التلفزيون التشيكي  مجانية

 .9:00الساعة 

 

 حافظ على عالقات اجتماعية جيدة .6
 

يمكن الحفاظ على العالقات االجتماعية عن بعد من خالل االتصال عن بعد. تواصل مع العائلة 
واألصدقاء. لقد سئم معظمنا بالفعل من إجراءات الطوارئ، وغالبًا ما تساعدك المشاركة والمحادثة 

جتماعية والنصائح من أحبائك على أن تكون في مزاج أفضل وإلهاًما أفضل. امنح طفلك االتصاالت اال
األكثر تنوًعا، والتي تحتاج إليها بقدر ما تحتاجها، كما أن اإلمكانيات الحالية لالتصال عن بعد متنوعة 

 جًدا لألطفال أيًضا.

 

 اآلخرين واألمهاتتحدث إلى اآلباء  .7
 

معظم الوالدين اآلن في وضع مشابه لك. اتصل بهم واستشرهم. استخدم جهات االتصال الشخصية 
أو المرضى التي تربط األطفال واألسر  والديناتصل بالجمعيات المتخصصة أو منظمات ال الخاصة بك أو

بمختلف االحتياجات الخاصة أو الخدمات االجتماعية المتخصصة. تعمل مجموعات المناقشة المختلفة 
 المركزة على الموضوعات بشكل جيد على الشبكات االجتماعية.

 

 استشر الخبراء .8
 

شاد المدرسي أو مرافق اإلرشاد المدرسي أو المنظمات التي تركز على دعم سيقدم لك مركز اإلر
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم المشورة بشأن االحتياجات التعليمية الخاصة لطفلك. 

تعمل منظمات المرضى وأولياء األمور بشكل جيد لألطفال ذوي اإلعاقات المختلفة، ويعمل عدد من 
في تعليم  METAة لألطفال المحرومين بسبب الظروف المعيشية، وتتخصص الخدمات االجتماعي

في دعم التالميذ الموهوبين فكريا بشكل  Mensaو  Quiidoالتالميذ المحتاجين إلى دعم لغوي، و 

المركز االستشاري للجمعية استثنائي. إذا كانت لديك أي أسئلة، فيمكنك أيًضا االتصال ب
 .info@cosiv.czعبر  الشاملالمهنية التشيكية للتعليم 

 

 ال تخف من طلب المساعدة النفسية والخدمات االجتماعية .9
 

يقدم المعهد التربوي الوطني لجمهورية التشيك مساعدة نفسية مجانية لجميع اآلباء واألمهات في 
حل المواقف الصعبة بسبب أزمة فيروس كورونا على بوابته الجديدة لدعم التعليم المشترك 

Zapojme všechny . ِصف مشكلتك عبر النموذج عبر اإلنترنت وسيتصل بك المعالجون ذوو الممارسة

يمكنك أيًضا استخدام خطوط المساعدة التي أثبتت جدواها دون . ساعة 24الطويلة األمد في غضون 

أو خط األسرة ( 116123)خط المساعدة النفسية األول توقف للتشاور مع مشاكلك، مثل 
 .(116006)أو خط األمان األبيض ( 116000)والمدرسة 
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إذا كانت رعاية الطفل نفسها بال توقف مرهقة للغاية بالنسبة لك، فاستخدم الخدمات االجتماعية 
المساعدة الشخصية، والرعاية المؤقتة، والمرافق منخفضة العتبة لألطفال والشباب، )المتاحة 

أو االستشارة النفسية ( ، وما إلى ذلكوخدمات التنشيط االجتماعي للعائالت التي لديها أطفال
يمكنك العثور على جهات اتصال للخدمات في منطقتك، على سبيل المثال، في . المذكورة أعاله

يمكنك أيًضا أن . Právo na dětstvíالكتالوج اإللكتروني لمشروع وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

  (.ا إلى ذلكالكشافة والطالب وم)تطلب المساعدة من المتطوعين 

 

 قم بحل التمريض .10
 

يحق لوالدين األطفال دون سن العاشرة لوالدين األطفال ذوي اإلعاقة الذين يتلقون إعانة رعاية بدون 
لكامل فترة إغالق  ٪ من قاعدة التقييم70عالوة تمريض بنسبة قيود عمرية الحصول على 

الحق على كل من الموظفين والمتعاقدين المدرسة، إذا لم يعملوا ألغراض رعاية األطفال. ينطبق هذا 
، االتفاق على نشاط العمل(. كما يحق لألشخاص العاملين لحسابهم الخاص الحصول اتفاقية العمل)

على عالوة تمريض. سيتم نشر دعوة في بداية نوفمبر، على أساسها سيكون من الممكن التقدم 
 بطلب للحصول على هذا الدعم بأثر رجعي.

 

 


