
تقييم التعليم الخاص لألطفال يف سن ما قبل املدرسة: 
اإلحالة وبدء التقييم

عندما يالحظ الشخص القائم برعاية طفل يف سن قبل املدرسة عالمات لإلعاقة أو تأخر النمو ظاهرة عىل الطفل، فيمكنه أن 
يقرتح إجراء تقييم من خالل نظام التعليم العام. حيث سيجرى تشخيص أو تأكيد للتأخر أو اإلعاقة، وبناء عليه قد يتلقى الطفل خدمات 

ودعم التعليم الخاص. 

بدء عملية التقييم
هناك العديد من املسارات التي ميكن أن تؤدي للتقييم، منها:

• إبالغ ويل األمر أو القائم بالرعاية عن مالحظات أو قلق بشأن منو الطفل.	
• تشخيص يفيد بإصابة الطفل )بالتوحد مثاًل( من جهة طبية.	
• أن يكون طفلك متلقيًا أصاًل للخدمات من برنامج التدخل املبكر.	

ماذا عيل أن أعرف بخصوص عملية التقييم؟ 
• يجرى التقييم لتحديد نقاط قوة الطفل واحتياجاته النامئية. وتستخدم لجمع املعلومات أنشطة اللعب واملالحظة واملقابلة مع 	

القامئني بالرعاية. 
• التقييم الرسمي للتعليم الخاص يلزمه موافقتك الكتابية. 	
• الجهة التي ستجري التقييم هي الجهة التعليمية املحلية يف منطقتك، وهي غالبًا الدائرة التعليمية.	
• املفرتض أن تستلم خطة التقييم التي توضح نوع التقييامت التي ترغب الجهة التعليمية يف إجرائها وجوانب النمو املطلوب 	

فحصها ومن القامئون بالتقييم.
• غالبًا ستطلب الجهة التعليمية تقييامت يف عدة مجاالت. فمن املعتاد أن تقيم جميع جوانب النمو للحصول عىل صورة شاملة 	

للطفل. 
• يجوز لك أن تطلب تقييامت إضافية غري التقييامت املدرجة يف خطة التقييم املقرتحة. فعىل سبيل املثال، إذا أرادت الجهة 	

التعليمية تقييم النمو املعريف والجسمي ولكنك قلق كذلك من مهارات التواصل، فيمكن أن تطلب تقيياًم ملهارات التواصل.
• يجوز لك أيًضا أن ترفض أي جزء من التقييم، ولكن من األفضل مناقشة سبب الحاجة إىل التقييم يف املقام األول. 	
• ستنتهي الجهة التعليمية من التقييم خالل 60 يوًما وستبلغك بالنتائج وتضع خطة للتعليم الخاص خالل املدة نفسها إذا كان 	

طفلك مستحًقا له.

كيف أدعم طفيل خالل عملية اإلحالة؟
• استمع إىل مالحظات اآلخرين. قد يصعب عليك أن تسمع مالحظات من اآلخرين عىل طفلك. ولكن من املمكن أنك مل تالحظها 	

عىل طفلك. لذلك من األمور املساعدة أن تحدد وقتًا ملالحظة طفلك خالل طفولته املبكرة. 
• افهم حقوقك. ستستلم وثيقة عنوانها »إشعار الضامنات اإلجرائية« من جهتك التعليمية املحلية. وهذه الوثيقة ترشح لك حقوقك. 	
• اطرح األسئلة. رمبا يصعب عليك فهم خطة التقييم. فال بأس أن تطلب من أحدهم أن يلقي نظرة عليها لتوضيحها لك. فيجب أن 	

تفهم ما توقع عليه.
• عرب عن مالحظاتك. إن العالقة بني ويل األمر واملدرسة لهي رشاكة. لذلك الجهة التعليمية املحلية ميكنها تسوية ما لديك من 	

مالحظاتك.
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