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 آليات التنفيذ  
 

تق وكشف مؤشر اضطرابات التعلم  * 1

اض  ( لألطفال  سن ما قبل الدراسة ر

إ  6( من   و املرحلة االبتدائية )األطفال

 سنة) 12

ن :  -   2 س وتكو   تحس

 األولياء  -

ن  - بوي (املتفقدين واملعلم اإلطار ال

بوي ما قبل الدراسة )    واإلطار ال

  اإلطار الط والشبه الط  -

  

د باألطفال ذوي  - 3 توف خدمات التع

 اضطرابات التعلم .

 مرافقة األولياء -   4

 توف مدعمات اتصالية : - 5

ن -  دليل خاص باألولياء واملعلم

ف بكيفية  - ات ومعلقات للتعر مطو

د باألطفال ذوي اضطرابات  التع

 التعلم 

   

  

  

  

 

 اإلطــــار  
ل  مساعدة األسر نامج  إطار ال ذا يت

ا من اآلليات  ا وتمكي ع القيام بوظائف

ا  ا ع اإلحاطة بأفراد الكفيلة  ملساعد

ا من ناحية  شئة السليمة ألبنا والت

ومرافقة األطفال ذوي اضطرابات التعلم 

م من االنقطاع املبكر عن الدراسة  وحماي

اطر. فوفة با التا من السلوكيات ا   و

 األهـــداف  
 

ــة  - ــ ــ ـــ ـــ ـــال ذوي باإلحاطـ ـــ ـــ ـــ ــا أطفـ ــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ل ـــ ـــ ــ ـــ ــر ال ـــ ـــ ـــ األســ

ــية،  ــ ــات خصوصـــ ــ ــ ــال احتياجـ ــ ــ ــة األطفـ ــ وخاصـــ

  التعلم  تذوي اضطرابا

ـــــطرابات  - ــ ـــ يص اضــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــف و ــ ـــ ــ وكشـــ ـــ ـــ ــ ــ تق

ــة  الـــــتعلم لتالميـــــذ مـــــدارس املرحلـــــة االبتدائيـــ

ـات املعنيــة  واملرحلـة مـا قبـل الدراسـية  با

نامج.    بال

ــ  - ــــ ـــــق الط ن األوليــــــاء و الفر ــــو ـ س وت تحســـــ

بوي    وشبه ط واإلطار ال

ــد بأوليــاء األطفــال  ذوي  - تــوف خــدمات التع

  اضطرابات التعلم 

ــ -  ـــ ـــ ـــ ـــــدمات التع ــ ـــوف خــــ ـــ ـــ ـــال ذوي تــ ـــ ـــ د باألطفــ

 اضطرابات التعلم

 

 
م ذوي اضطرابات التعلمدعم قدرات  "األسر ملرافقة أبنا  

 
 إدراج صورة تتعلق بالبرنامج إن وجدت


