
تقييم التعليم الخاص لألطفال يف سن ما قبل املدرسة: 
املشاركة يف التقييم

عند تقييم الطفل لتقرير استحقاقه لخدمات التعليم الخاص، يشعر ويل األمر أحيانًا أن عملية التقييم طويلة ومربكة.  
ولذلك قامت جهة التعليم املحلية يف منطقتك وهي عادة الدائرة التعليمية املحلية بتحديد الخطوات والجداول الزمنية 

للتقييم لضامن دقته. 

املشاركة يف عملية التقييم 
فيام ييل بعض املعلومات املفيدة عن الجوانب املختلفة لعملية التقييم:

• توقيع املوافقة عىل التقييم يضبط األمور منذ البداية. ينص قانون تعليم ذوي اإلعاقات )IDEA( عىل أن يكتمل التقييم يف 	
خالل 60 يوًما من توقيعك عىل املوافقة.

• رمبا يطلب منك العديد من اإلخصائيني أن تشارك يف مقابالت وتجيب عن استبيانات. فكل منهم يحتاج إىل معلومات يف 	
تخصصه. فمثاًل، سيقوم إخصايئ التخاطب باملالحظة وتوجيه األسئلة عن مهارات التواصل، بينام رمبا يبحث املعلم عن معلومات 

عن النمو العام لطفلك وأنشطته الحياتية اليومية.

• سيتضمن التقييم مقابالت معك ومع األشخاص األقرب لطفلك وكذلك مالحظة الطفل وإجراء التقييم الرسمي عليه. 	

• ستعد دائرة التعليم املحلية تقريرًا كتابيًا بنتائج التقييم. وستجتمع أنت والدائرة ملراجعة النتائج.	

كيف أدعم طفيل خالل عملية التقييم؟
• تواصل وشارك املعلومات. عىل أن تكون معلوماتك دقيقة وحديثة. أخرب القامئني بالتقييم عن أي يشء قد يغري سلوكيات طفلك 	

عن السلوكيات املعتادة أو أخربهم بأي معلومات جديدة تظهر )كنتائج فحوصات الطبيب مثاًل(. إذا كان طفلك مريًضا، فال بأس 
أن تطلب تأجيل موعد التقييم.

• اجمع بيانات االتصال. سجل عندك اسم اإلخصائيني الذين قابلوك ووظائفهم وبيانات اتصالهم. ميكنك أن تعد مجلًدا تحتفظ 	
فيه ببطاقات العمل واملعلومات األخرى التي تتلقاها أثناء إجراءات التقييم.

• اطرح األسئلة. إذا مل تكن متواجًدا يف الحجرة التي يجرى فيها التقييم عىل طفلك، فاسأل مقدًما لتعرف املزيد عن التقييم. أما 	
إذا كنت حارًضا يف التقييم، فرمبا تكون لديك أسئلة عام يحدث. فمثاًل، رمبا يحاول الطفل الوصول إىل كوب ليس يف متناول يده 

دون استخدام الكلامت وترى أن القائم بالتقييم ال يعطيه الكوب. فمن املرجح أن تشجع طفلك عىل نطق كلمة »كوب« أو 
غنائها.  ميكنك كتابة أسئلتك وتوجيهها يف نهاية الجلسة.

• تحل بالصرب. عملية التقييم تستمر ملدة 60 يوًما وقد تكون مرهقة. إذا تعرضت ملشكالت طارئة كالسلوكيات الصعبة يف املنزل، 	
فال ترتدد يف طلب املساعدة من القامئني بالتقييم أثناء سري التقييم. وقد يوجهونك إىل مواقع إلكرتونية أو مواد مكتوبة أو 

مجموعات محلية من مجموعات اآلباء واألمهات.
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