
ما هو برنامج التعليم الفردي )IEP(؟
برنامج التعليم الفردي هو برنامج مخصص لألطفال من عمر 3 أعوام حتى 21 عاًما الذين تم تشخيصهم باإلعاقات أو 

التأخر الناميئ. توفر برامج التعليم الفردي خارطة طريق لخدمات التعليم الخاص. وهذا مهم للغاية تحديًدا لألطفال يف 
 Head Start سن ما قبل املدرسة الذين قد يكونون متلقني لخدمات التعليم الخاص يف أوساط متنوعة كصفوف الروضة العامة أو برامج

أو مراكز رعاية األطفال الخاصة.  

من املشرتكون يف برامج التعليم الفردي؟
• برامج التعليم الفردي )IEP( تعد من قبل فريق كامل. حيث يشرتك يف تقديم برنامج التعليم الفردي كل من األرسة واملعلمني 	

ومقدمي خدمات رعاية األطفال ومختلف اإلخصائيني كإخصايئ التخاطب واللغة.
• دور األرسة من أهم أدوار فريق الربنامج. فاألرسة هي أفضل من يعرف الطفل ويفهمه وميكنها املساهمة باملعلومات الهامة عن 	

طفلها أثناء االجتامعات.
• يتعاون جميع أعضاء فريق الربنامج عىل تحسني التعليم املقدم لألطفال ذوي اإلعاقة أو التأخر.	

كيف يعد برنامج التعليم الفردي؟
• أواًل، يقوم فريق تربوي بتقييم الطفل لتحديد استحقاقه لخدمات التعليم الخاص من عدمه. يكون الطفل مستحًقا إذا كشف 	

التقييم عن إعاقة أو تأخر يف النمو.
• فإذا تقرر استحقاقه، يجتمع الفريق الذي يضم األرسة إلعداد برنامج التعليم الفردي للطفل. ووثيقة الربنامج تستخدم لتوجيه 	

الدعم والخدمات التعليمية املقدمة للطفل داخل وسطه التعليمي. 
• يجتمع فريق الربنامج مرة سنويًا، أو أكرث من مرة عند االقتضاء، للوقوف عىل تحسن الطفل وتقدمه نحو األهداف املحددة 	

وإجراء أي تغيريات الزمة يف األهداف أو الخدمات.

ما الشكل الذي يكون عليه برنامج التعليم الفردي؟
• الربنامج عبارة عن وثيقة محتوية عىل األهداف التعليمية للطفل. وهي تصف أيًضا الخدمات التي سيتلقاها الطفل، كعالج 	

التخاطب أو العالج الطبيعي. 
• يتم إعداد الربنامج بناء عىل نقاط قوة الطفل الفردية والصعوبات التي يعاين منها. 	
• ألن كل طفل مختلف عن غريه، فليس هناك برنامجان متشابهان. 	

إرشادات ألولياء األمور
• إذا كانت لديك أسئلة أو أردت معرفة املزيد عن برنامج التعليم الفردي )IEP( فتحدث مع املعلم أو مع مسؤول من الدائرة 	

التعليمية.
• احتف بتحسن طفلك وتقدمه نحو تحقيق أهدافه التعليمية.	

8/21 للحصول عىل املزيد من االرشادات والنصائح املتعلقة بالنمو لدى األطفال, الرجاء الرجوع إىل املورد التايل: 

Children’s Research Center 
University of Illinois at Urbana-Champaign
51 Gerty Dr.Champaign, IL 61820-7469

Telephone: 217-333-1386
Toll-free: 877-275-3227
E-mail: iel@illinois.edu

https://illinoisearlylearning.org

English Title: What Is an IEP?

https://illinoisearlylearning.org


