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 عالمتي
)برجاء ذكرها عند الرد(

21-2

18.3.2020بريمن،  92/2020 سالةر 

تقرير خبراء لتحديد الدعم المطلوب في مجال اإلدراك ودعم التطور قبل االلتحاق بالمدرسة

السيدات والسادة المحترمين،

بموجب ذلك أقرر:

 المتعلق)فيما يخص التوجيه األول  16.03.2020نتيجة لتوقف الدراسة داخل المدارس بدًءا من 
( وبموجب قانون الحماية من العدوى، سيتم بشكل مؤقت تأجيل 13.03.2020فيروس كورونا بتاريخ ب

بخصوص تحديد الدعم التعليمي الخاص في مجال اإلدراك ودعم التطور لألطفال  المعنيسريان اإلجراء 
 درسة.داخل دور رعاية األطفال قبل االلتحاق بالم

سيتم تنفيذ اإلجراء التالي: 

ص فيها تقرير الخبراء إلى تعليق االجتماع الختامي مع أولياء األمور. في الحاالت التي خل  1
سيتم إبالغ أولياء األمور هاتفيًا بشأن نتيجة تقرير الخبراء. وعن طريق مكالمة هاتفية سيتم إعداد 

ساسي عما إذا كان أولياء األمور قد وافقوا ملف بالمالحظات، والتي سيتضح من خالله بشكل أ
على التوصية المعنية أم ال. ويٌبدي أولياء األمور موافقتهم كتابيًا ،إن أمكن، عبر البريد اإللكتروني 
أو من خالل استخدام النموذج المرفق. وسيتم إقامة االجتماع الختامي مع أولياء األمور في أقرب 

 اسة داخل المدارس.موعد بعد إلغاء قرار توقف الدر



 . في الحاالت التي تم فيها إجراء تقييم بشكل جزئي2
قرير ت»سيتم كتابة المعلومات والبيانات المتوفرة الخاصة بالدعم المطلوب لألطفال في نموذج 

 كتقرير خبراء مختصر ومؤقت. كما سيتم صياغة توصية بالدعم المطلوب.« الخبراء
يًا بشأن توصية الدعم المطلوب. وعن طريق مكالمة هاتفية سيتم سيتم إبالغ أولياء األمور هاتف

إعداد ملف مختصر بالمالحظات، والتي سيتضح من خالله بشكل أساسي عما إذا كان أولياء 
األمور قد وافقوا على التوصية المعنية أم ال. ويٌبدي أولياء األمور موافقتهم كتابيًا ،إن أمكن، عبر 

 خالل استخدام النموذج المرفق. البريد اإللكتروني أو من
موافقة أولياء األمور على الدعم المفترض في مجال اإلدراك ودعم التطور  عدموفي حالة 

W&E.سيتم تعليق اإلجراء ، 
سيتم الحصول على البيانات والمعلومات الناقصة في أسرع وقت ممكن وإكمال تقرير الخبراء 

 وفقًا لذلك.

 ا إجراء تقييم تعليمي خاص. في الحاالت التي تعذر فيه3

في هذه الحاالت سيتم في أقرب فرصة الحصول على الكثير من المعلومات، مثل االجتماعات مع 
أولياء األمور وتقارير الدعم المبكر، من المعالجين المتخصصين ومركز األطفال، هاتفيًا و/أو 

 كتابيًا.
بشأن الدعم التعليمي الخاص. سيتم  وسيتم استخدام المعلومات المجموعة لتحرير توصية مكتوبة

إبالغ أولياء األمور هاتفيًا بشأن توصية الدعم المطلوب. وعن طريق مكالمة هاتفية سيتم إعداد 
ملف مختصر بالمالحظات، والتي سيتضح من خالله بشكل أساسي عما إذا كان أولياء األمور قد 

ور موافقتهم كتابيًا ،إن أمكن، عبر البريد وافقوا على التوصية المعنية أم ال. ويٌبدي أولياء األم
 اإللكتروني أو من خالل استخدام النموذج المرفق.

موافقة أولياء األمور على الدعم المفترض في مجال اإلدراك ودعم التطور  عدموفي حالة  
W&E.سيتم تعليق اإلجراء ، 
البيانات والمعلومات الناقصة في أسرع وقت ممكن وكتابة تقرير الخبراء وفقًا على الحصول سيتم 
 لذلك.

 

كما سيتم استخدام تقارير الخبراء المختصرة وتقارير الخبراء المؤقتة المحررة بهذه الطريقة قبل االلتحاق 
 )اإلدراك ودعم التطور(. W&Eبالمدرسة كأساس لتقسيم فصول 

قارير الخبراء التعليمية الخاصة وتقارير الخبراء المختصرة مع التوصيات المؤقتة بشأن ويجب تقديم ت 
 .17.04.2020حتى موعد أقصاه ( OKZ 24-19الدعم المفترض إلى وزارة الطفل والتعليم بالوالية )

 .31.10.2020حتى موعد أقصاه كما يجب إعادة إرسال تقارير الخبراء المطلوب استكمالها 

 

 األمنيات مع أطيب
 بالنيابة عن

 الموقعة السيدة مايكه فيتين بيرج 



)فيما يخص التوجيه األول  16.03.2020إجراء مؤقت لتحديد الدعم التعليمي الخاص بسبب توقف الدراسة داخل المدارس بدًءا من 
 (، يسري حتى استئناف الدراسة داخل المدارس13.03.2020بخصوص فيروس كورونا بتاريخ 

 

معلومات تخص أولياء األمور بشأن اإلجراء المؤقت إلصدار قرار حول الدعم 
 التعليمي الخاص ومنطقة الدعم المعنية

 

  ____________________________________________    اسم الطالب/الطالبة:

 _________تاريخ الميالد

 

لقد تم إبالغي في يوم _________ من قبل السيد/السيدة _____________________ )اسم 

، تم إصدار توصية 16.03.2020المراقب/المراقبة(، أنه بسبب توقف الدراسة داخل المدارس بدًءا من 

 مؤقتة بشأن الدعم المطلوب ومنطقة الدعم المعنية فيما يخص طفلي.

ديد الدعم التعليمي الخاص سيتم استكماله بمجرد استئناف الدراسة داخل وقد تم إبالغي أن إجراء تح 

 .31.10.2020في موعد أقصاه  -المدارس 

 

 التوصية المؤقتة بشأن تحديد الدعم التعليمي الخاص ______

 ال أوافق ) (   أوافق ) (

 

 

______ ____________________________ 

 توقيع ولي األمر  التاريخ

 


