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حيتاج الطالب املصابون باضطرابات طيف التوحد إىل املساعدة والدعم يف املدرسة. يعتمد هذا الدعم على مستوى حاجة الطفل والقطاع 
الدراسي الذي تنتمي إليه مدرسته.

تفرض معايري اإلعاقة يف التعليم ضمن قانون مكافحة التمييز ضد املعاقني (2005) على كل قطاعات  التعليم ضمان حصول الطالب املعاقني 
على التعليم واملشاركة فيه على قدر متساو مع الطالب الساملني. 

من املهم أن تتصل باملدرسة مباشرة لتحديد نوع الدعم املتاح واملتواجد لطفلك. حتتاج كافة املدارس إىل معلومات بشأن طفلك، مثال 
التقارير التشخيصية اخلاصة به، وقد جترى له تقييمات أخرى على مستوى املدرسة.

هل سيحص طفلي على مساعدة في المدرسة؟
جيب مناقشة حاجة طفلك إىل مساعد تعليمي مع املدرسة مباشرة.

أهلية احلصول على الدعم تعتمد على عدد من العوامل اليت تشمل (ولكن ال
تنحصر يف) التايل:

مستوى التعديالت املطلوب على تدريس وتعلم طفلك   •
قدرة طفلك على إكمال مهام االعتناء الذايت بنفسه  •

(مثال الذهاب إىل احلمام، تناول الطعام)
قدرة طفلك على التواصل بشكل فعال  •

مستوى اإلشراف املطلوب أثناء فرتات الراحة والغذاء لسالمته ودعم سلوكه وتنمية مهاراته   •
االجتماعية. 

ما هي مهام المساعد التعليمي؟
املساعد التعليمي من املوارد اليت تقدمها املدرسة يقوم بواجباته حتت إشراف مدرس.

ميكن أن تشمل مهام املساعد التعليمي (ولكنها ال تنحصر يف) التايل: 
حتضري املصادر التعليمية للمدرس والطالب يف الفصل  •

دعم طفلك أثناء مهامه يف الفصل لضمان فهمه وإكماله هلا   •
العمل مع جمموعات صغرية من األطفال تتضمن طفلك  •

تشجيع الفرص االجتماعية بني طفلك وأنداده. نعاود التنبيه إىل أهمية مناقشة دور   •
املساعد التعليمي يف دعم طفلك مع العاملني يف مدرسة الطفل مباشرة.
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أي دعم أخر يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس الذين يتعاملون مع طفلي؟

تستطيع املدارس يف كل القطاعات التعليمية احلصول على خدمات دعم تأيت إىل املدرسة وتقدم دعما مباشرة من خالل:
التعاون مع هيئة التدريس لتطوير خطط تربوية مفصلة ومكررات مفصلة حسب حاجة الفرد  •

توفري اسرتاتيجيات تعلم وتدريس (مبا فيها مواد الدعم البصري) تالئم األطفال املصابني باضطرابات طيف التوحد  •
التوصية بأي معدات أو مراجع ذات صلة (مثال مواد تعليمية مهنية للمدرسني)  •

اسرتاتيجيات دعم السلوك اإلجيايب املناسب  •
تسهيل التواصل مع وكاالت دعم الطفل األخرى، مثل اخلدمات العالجية مثًال  •

المعلومات؟ من  مزيد  على  للحصول  أتصل  بمن 

Department of Educa on 
School of Special Educa onal Needs: Disabili es (SEND)

اهلاتف: 7111 9426 (08)
www.det.wa.edu.au :املوقع اإللكرتوين

Catholic Educa on Office of WA 
Students with Disabili es Team

اهلاتف: 5200 6380 (08)
www.ceo.wa.edu.au

Associa on of Independent Schools of WA (AISWA)             
Inclusive Educa on Consultants 

اهلاتف: 1600 9441 (08)
www.ais.wa.edu.au :املوقع اإللكرتوين

تقدم مجعية مرضى التوحد يف والية غرب أسرتاليا أيضًا تدريب وورش عمل مهنية للمدرسني واملساعدين التعليميني لتدريبهم على كيفية
دعم األطفال املصابني باضطرابات طيف التوحد يف الفصل. للمزيد من املعلومات اتصل جبمعية مرضى التوحد يف والية غرب أسرتاليا

على الرقم 8900 9489 (08). 


