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 ممهلا باحصأ 56فوتل ةرادالا سلجمو ةدا'قلا .1
 ما)'&لا )أ  

 تاحلطصملا )ب
 ل6جس3لا )ج

 ةلءاسملا )د
 ةسا6سلا )ه

)A رامث3سالا )و
B دراوملا 

 جمدلل )FGمعادلا )FGسردملا )ز

 قيسPتلاو مظنلا )ح
 )FGسحتلا Vع ةردقلا )ط                             

 
 

 ة'فاضإلا تاجا'تحالا يوذ بالطلا د@دحت .2
 ددجلا )FGقحتلملا دYدحتو م6يقتلا )أ

 ف̂[عتلا لحارم )ب
 ف̂[عتلا تائف )ج
 طامنألاو تاهاجتالا )د
 
 

2. KLاMنيدلاولا تا 
  غيلfتلا )أ

  لصاوتلا )ب
 ةكراشملا )ج

 ه6جوتلاو معدلا )د               

 
 جSانملا ل@دعت .2
 )oعملاو )oعملاو ةمئالملا )أ

 تاعقوتلا )ب
 طشPلا ملعتلا )ج      

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 XYخشلا معدلا .2
 لالقتسالا )أ

 ملعتلا تاراهم )ب
 ج[ختلا )ج
 ة6عامتجالاو ة6صخشلا تاجا6تحالا )د
 

 
 جئاتنلاو مدقتلا . 2
 م6يقتلا )أ

 عب3تلاو ةfقارملا )ب
 تقولا رورمw مدقتلا )ج
 رمعلاw ةقلعتملا تاعقوتلا )د

 تاذلا Vع دامتعالا )ه       
 



 

 

 

 
 

 ةمدقم
 مهنأ Vع ةصاخلا ة6م6لعتلا تاجا6تحالا يوذ وأ ةقاعإلا يوذ صاخشألا تامس ~إ رظنلا ةدحتملا ة6|[علا تارامإلا ةلود تراتخا
 تا^�لوأ عم اهتا^�لوأ ةمءاومw رمتسملا اYدا�رأ ما)'&لا عم ا6ًشامت .مهتعاجشو مهترباثمو مهت�صخش ةوقل سا�عنا ."ممهلا باحصا"
)A حلطصملا اذه مادختسا مت دقف ، اًمامت ةلماش ةسردم حبصت نألو ةدحتملا ة6|[علا تارامإلا ةلود

B ةسا6سلا ەذه. 
 

 
 ممهلا باحصأل صرفلا >;فوتل  ةرادالا سلجمو تادا/قلا .1

 
  ماGH;لالا)أ

 
 نم اهتسراممو اهمهفو اهتءارق متت o'Bلاو جمدلا نأش� ةحضاو ةسا6س اهيدل )"اYدا�رأ" مساw دعw ام6ف اهيلإ راشملا( اYدا�رأ ةسردم
 يأ ضرعت مدع نامضل ةسردملا  س� .ة6مYدا�أ بصانم نولغش� نيذلا كئلوأ طقف س�لو - س�ردتلا ةئيه ءاضعأ عيمج لfق

 ~إ مهلوصو ة6نا�م¥ب ¤حلا ال لاثملا ل6£س Vع قلعتي ام6ف ام6س الو ، )G&يمتلا لا�شأ نم ل�ش يأل ممهلا باحصأ نم صخش
)A ما)'&لالا اذه رهظY .ة6م6لعتلا صرفلا نم ةلما� ةعومجمو ة6سردملا قفارملا

B و ، ةسردملا ةلاسرو ة^ؤر نم ل�B̈: 
 

  ان3^ؤر
 اًد6عس بلاط ل� نوكY ث6ح ، را6تخالا نم B¬لاع ىوتسم تاذو ةلماش ة6ناط̂[ب جهانم تاذ ة6ئادتبا ةسردم نوكن نأ ~إ حمطن
 .اًرهدزمو ا6ًباجY¯و
 

 
 

  انتمهم
 :لالخ نم كلذ ققحن .ةا6حلا ىدم اًملعتم حبص6ل بلاط ل� ةYاعر وه انفده
 ان3سردم عمتجم لخاد ةلماش ةفاقث قلخ ●
 ة6مYدا�ألا هتانا�مإ ققحY بلاط ل� نأ نم د³أتلا ●
 ةد̂[فلا ملعتلا صرف G&فوت ●

 ا6ًملاع اًنطاوم حبص6ل بلاط ل� ر^�طت ●                              
 

 
 تاحلطصملا .أ

)A تاداشرإ كانه
B ةصاخلا تالاجملا عيمج wقلعتي ام6ف سردملا wسانملا ةغللاfيدرفلا بالطلا وأ جمدلا ةشقانم دنع اهمادختسال ةFG( A(

B دا�رأYا 
)A لماشلا م6لعتلا ةسا6س راطإ عم تاحلطصملاو تاغللا عيمج قفاوتت 

B دµ¶B صتلا راط¯وP6لطل حقنملا فfممهلا باحصأ  ة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 ل6جس3لا .ب
 يأ وأ ةصاخ ة6م6لعت تاجا6تحا هYدل بلاطلا نأ راfتعا مت اذإ ؛ Arcadia ~إ تاfلطw نومدقتي نيذلا بالطلا عيمج م6يقت متي
 ط6طختو غالwإ لجأ نم ةYاعرلا مدقم  رمألا B~و عم عامتجا دقعو لفطلا م6يقتب جمدلا س�ئر موق6سف ، ة6فاضإ معد تاجا6تحا
)A بلاط .مهتاجا6تحا o¶Bلت نأ ةسردملل نكمo'B Yلا لfسلا لضفأ

B ةف6كم ةدئاس ةئ�ب. x ، �ÁÂبسانملا نا�ملا ةسردملا ¶&تعت نأ ط 
 .جمدلا ق̂[فو رومألا ءا6لوأ لfق نم
 
A(
B لا ةردانلا تالاحلاo'B ال Yينعملا رومألا ءا6لوأ عم جمدلا س�ئر عمتج6س ، بلاطلا تاجا6تحا ة6بلت اهيف نكمFG( ةروشملا مدق^و 
)A لومشلا ظفاحم نمضY .ة^ÃÁÂلا ة6منتلاو ةفرعملا ةئيه ~إ ةلدألاو قئاثولا عيمج مYدقت عم ، لYدG w&فوتل ه6جوتلاو

B دا�رأYكلذ ا 
)A ةلماش حور )FGمضتب SLT و ة6ئادتبالا ةسردملا س�ئر م)'&لY .كلذل اًقفو ەG&فوت مت^و عيفر ىوتسم Vع مهفYُ .جمدلا

B ءاحنأ عيمج 
 .اYدا�رأ

 
  ة6لوؤسملا )ج
 :YVB امع ةلوؤسم ةدا6قلا .تا^�تسملا عيمج Vع هنع ة6لوؤسملاو ةسردملل ÊBاسأ أدfم وه جمدلا

)A لماشلا م6لعتلا ةسا6س راطإ عم جمدلا ةسا6سو جمانرب قفاوت نامضل ●
B دµ¶B 

)A امw ، بالطلا عيمج جئاتنو مYدقتلا ةدوج ●
B ممهلا باحصأ كلذ. 

 جمدلا ق̂[ف عم بنج ~إ اfًنج لماشلا م6لعتلا )FGسحتل ة6ج6تا'&سإلا ةطخلا ةعجارمو ر^�طت ●
 .ةفلتخملا ناجللا تاعامتجا لالخ رارمتساw جمدلا م6يقتو دصرل ●
 ممهلا باحصأ  نم بلاطلا دض ي)G&يمت ءارجإ ذاختا دنع ةمزاللا ةطاسولا دوهج لذw نامض ●
 لمعلا راطإ عم ÊÂامتي امw معدلاو ب̂ردتلاو o(Bهملا ر^�طتلا Vع )FGملعملاو ةدا6قلا ءاضعأ عيمج لوصح نامض ●

 معدلاو o(Bهملا ر^�طتلا ضارغأل ىرخألا ة6م6لعتلا تاناË6لا عم تا�اÁÂلا ر^�طت ل6هس� ●                             
 

 
)A نونيعملا ءاضعألا مه ريدملا بئانو ريدملا

B SLT ا6عوبسأ نوعمتج^و ، ممهلا باحصأ بالطلا جئاتن نع نولوؤسملاو
Í

 س�ئر عم 
 نع لوؤسم وهو ةسردملا ¶&ع د^و)'&لا G&ثأت عبت3^و بقار^و جمدلا مسق س�ئر ططخY .فواخم وأ تاهاجتا يأ ةشقانمل جمدلا
)A تانا6بلا جئاتن نع غالwإلا

B دا�ألا ةنجللا تاعامتجاYخادلا ب̂ردتلا نع لوؤسملا وه جمدلا س�ئر .ة6مVB ، ملعملا ص6صختوFG( 
)Ðظومو

B مسقلا دراوم ب�ترتو رداصم نعو معدلا. 
 

 ةسا6سلا )د
)A قحلاو ة6م6لعت تانا�مإ مهيدل بالطلا عيمج نأw نمؤتو ة)G&متم ة6م6لعت ة|[جتب بالطلا عيمج د^و)'&ب Arcadia School م)'&لت

B 
)A م6لعتلا

B ئرلا فدهلا لثمتي .ةك'&شم ة6م6لعت ةئ�ب�ÔB A(
B Arcadia A(

B فوت&G دحت مت نيذلا بالطلل ةصصخم ة6م6لعت ةلحرYمهد 
 مهمدقتو بالطلا ل6صحت نم عف'&س حورلا ەذه نأ دقتعن .ةلحرلا كلت لوط Vع ة6س�ئرلا ملاعملاw لافتحالاو ممصم بلاطك
)A اًقح ةلماش ةئ�ب قلختو

B بناوجلا عيمج. 
 

)A ةلماش ةسردم نوكت نأw اYدا�رأ ما)'&لا سكعني
B فا'&عالا متي ث6ح انيدل لوبقلا ةسا6س wةسردملا نم أزجتي ال ءزج بالطلا ع�نت نأ.  

  .بالطلا تاجا6تحا )FGب نوقرفFG( Yملعملا نأ حضاولا نمو مظتنم ساسأ Vع ط6طختلا تاق6قدتو سردلا تاظحالم متت
YتلÐ'

B لعم س�ئر¬B مضتلاو جمدلا معدFG( wملعملا عم ماظتناFG( دقتلYةرو)¤لا دنع ملعتلاو ط6طختلا تائ�ب نأش� ةروشملا م. 
 

 



 

 

 

 
 
 

)A رامث3سالا -ـه
B دراوملا 

 
Yتا6لمع معدو ، جمدلا ةرادإ تاجا6تحا ة6بلت نامضل اًعم ةرادالا سلجمو ا6لعلا ةدا6قلا ق̂[ف لمع ÖÂهملا ر^�طتلا جمار|و دراوملا ءاo(B رمتسملا wماظتنا.  
)Ðظومو )FGملعملا نم بالطلا ~إ )FGفظوملا ةfس× ÊÂامتت

B نيعملا معدلاFG( لطتم عم جامدإلا معدل اًص6صخfلماشلا م6لعتلا ةسا6س راطإ تا A(
B دµ¶B.  

)FG( Aملعملا عيمج عتمتي .ةسردملا ومنب قلعتي ام6ف 6Ø¶Bتا'&سا ل�ش� ة6لfقتسملا ف6ظوتلا تاfلطتمل ط6طختلا مت
B جمدلا مسق wةلصلا تاذ ة¶&خلا 

)A رامث3سالا ÊÂامتي مهتيلاعفو مهمهف معدل ا6لعلا تاساردلا تالهؤمو
B مfاµ(

B لاعلا لوصولا ة6نا�مإ نوناق عم ةسردملا¬B دلµ¶B ملالس نمضت^و 
 .ممهلا باحصأw ةصاخ ض6حارمو ةصاخلا تاجا6تحالا يوذل ةصصخم تارا6س فقاومو دعاصمو
 
 
 

 جمدلا و معدلا B¬لعم .و
Yلعم س�ئر ¶&تع¬B سرامم معدلاو جمدلاFG( ت]|�^FG( لهؤمFG( جمدلا مسق ءاضعأ عيمج عتمتي .ًالما� ًال6هأت wةعساو ة¶&خ A(

B لمعلا 
 .كلذ معدل ةلص تاذ تاودنو لمع شروو تاf̂ردت اورجأ دقو مهمعدو ممهلا باحصأ بالطلا عم

 
)Ðت ة^�ÁÂ دراوم ةسردملا ة6نا)G&م رفوت

B wلطتملاfة6لاتلا تا wاردلا ماعلا لولحÊB بولطم وه ام� ، ماع ل� نم يدجلا A(
B لمع راطإ 

 :لماشلا B¬6لعتلا µ¶Bد
 ةfلاطو بلاط 200 :1 نع لقت ال ةfسPب دعاسم سردم ●
 اfًلاط µ( 1: 125دأ دحw ملعتلا معد دعاسم ●

 
 
 
 قيسPتلاو مظنلا .د
Yع معدلا وسردم عمتجV وبسأ ساسأÞB ملعملا عمFG( ممهلا باحصأ نم بالط مهيدل نيذلا A(

B دقتل مهلوصفYفوت وأ زيامتلا نأش� ةروشملا م&G 
 ططخ ثYدحتو ف6يكتب نوموق^و ، بالطلا عيمجل مدقتلاو ةYدرفلا تاجا6تحالا ةشقانمل ÞBوبسأ ساسأ Vع جمدلا مسق عمتجY .ةلYدfلا جهانملا
 عامتجالا لfق بالطلل ة6لاتلا تاوطخلا ةشقانمل جمدلا س�ئر عم نوملعملا عمتجÊB ، Yارد لصف لãل )FGترم .ةرو)¤لا بسح )IEPs( ةYدرفلا م6لعتلا
 .ةدYدجلا يدرفلا م6لعتلا جمارب ةشقانمو رومألا ءا6لوأ عم
 
 
 

 )FGسحتلا Vع ةردقلا)ه
Yا6عوبسأ ة6ئادتبالا ةسردملا س�ئرو يذ6فنتلا ريدملاو جمدلا س�ئر عمتج

Í
 جمدلا س�ئر بقاري .ة6لاتلا تاوطخلاو ة6لاحلا ةسرامملا م6يقتو ةعجارمل 

)A قيقدتلاو س�ردتلا
B فوتلا نأ نم د³أتلل ط6طختلا&G لاعفو قس3م.  

 ل� ىدل .ةسردملل 6Ø¶Bتا'&سالا ط6طختلاw طfترتو )FGفظوملا عيمجل ر^�طتلا طاقن نمضتت ة^�نس ةعومجم لãل ةددحم لمع ةطخ جمدلا مسق ىدل
)A اهتعجارمو ةلدألا عمج متي ث6ح ، ءادألا ~إ دن3س� فادهأ LSA  ةملعم

B ارد لصفلا فصن ةرودÊB



 

 

 

 
 

  ممهلا باحصأ ةRلطل ة/فاضإلا  تاجا/تحالا  دLدحت .2
 
 ددجلا _6̂قحتلملا د@دحتو م'يقت .أ
 لfق نم ة6فاضإ ة6م6لعت ةجاح يأ هYدل نأ ¶&تعY بلاط يأ م6يقت متي ث6ح ، لوبقلا دنع ددجلا ذ6مالتلا عيمج ة^�ه دYدحت أدfي
 .ءاضتقالا دنع لومشلا وأ ة6فاضإلا تاجا6تحالا لجس ~إ بلاطلا ةفاضإ مت^و كلذل اًقفو تاظحالملا ءارجإ متي ؛ جمدلا س�ئر
wةعجارملا مئاوق نم ددع قيبطت متي ، بلاطلا ل6جس� درجم wمهق6قحتو مهكولس صحف ~إ ةفاضإلا A(

B ةسردملا ءاحنأ عيمج wام 
A(
B غ تاقوألا كلذ&G ملعم عم جمدلا س�ئر لصاوتي .لما� ل�ش� بلاطلا معدل ، ءادغلا تاقوأو بعللا تاقوأ لثم ، ةمظنملا 
 ة6بلت عيطتس� ال ةسردملا نأ دYدحت متي لفط يأل ةfسPلاw .ة6فاضإ تامولعم يأ نم د³أتلل )FGصصختملا )FGملعملاو لصفلا
 .بسانم ل�ش� ة^ÃÁÂلا ة6منتلاو ةفرعملا ةئيه غالwإ مت�س ، هتاجا6تحا

 
 

  ة'ساردلا ةلحرملا د@دحت لحارم )ب
 دYدحتل اًمراصو ًالماش اًماظن B~وألا مامتهالا جذومنو ، اًركfم تاجا6تحالل µ¶Bا6س×ا ططخم دYدحتو ، انيدل لوبقلا ة6لمع دعت ، اًعم
 لالخ نم ¶&³أ ل�ش� بالطلا تاجا6تحا صحف متي .عــــÖ̂و قيقد ل�ش� ة6فاضإلا تاجا6تحالا يوذو ممهلا باحصأ بالطلا
 ءالؤه معد متي .GL SEN تاودأ ةعومجم تانوكمو CAT4 لثم صحفلا تاودأ نم ةعونتم ةعومجم مادختساw دحوملا راfتخالا
)A بالطلا

B ؛ جمدلا مسق لخدت لالخ نم لصفلا جراخو يدرفلا ط6طختلا لالخ نم لصفلا Yبلاطلا ەاقلتي يذلا لخدتلا دمتع 
 ملعتلا تاجا6تحا نم دYا)'&ملا ددعلل اًرظن .SEN ىوتسمو بلاطلا ع�ن Vع لخدتلا ةدمو رتاوت دمتعY .مهب صاخلا IEP جمانرب Vع
)A نوكراش� ، نيدلاولا ةقفاوم دعw ، نيذلا ،  صاخلا م6لعتلا èBدقم عم ة6ج6تا'&سا تا�اÖÂ ةسردملا تروط دقف ، ةددحملا

B ة6لمع 
 . ةجاحلا دنع  م6يقتلا

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 :SEN تاودأ ةعومجم  ل'صافت
 

Khنوع 
)A ه3fش� نيذلا o' Y6ح FS2 نم بالطلا عيمج : مS نم

B مهنأ Yع نم نوناعÁ ةءارقلا. 
 نم عفترم وأ طسوتم رطخل نوضرعم مهنأ Vع Nessy Quest مهددح نيذلا بالطلا عيمج دYدحت مت

)ñ Aقأ دحك بالط 5 .ةعومجملا راfتخا :ف'ك .ةءارقلا Áع
B ةق6قد 20-15 .ةدحاولا ةرملا. 

 
 

CoPS 
 .هw ه3fشملا ةءارقلا ÁُعFG( wباصملا o' Y3ح FS2 نم بالطلا عيمج :مS نم
 نم عفترم وأ طسوتم رطخل نوضرعم مهنأ Vع Nessy Quest مهددح نيذلا Y3 بالط عيمج دYدحت مت

)ñ Aقأ دحك بالط 5 .ةعومجملا راfتخا :ف'ك .ةءارقلا Áع
B ةق6قد 45 .ةدحاولا ةرملا. 

 
LASS                                 

)A ه3fش� نيذلا o' Y6ح Y4 نم بالطلا عيمج : مS نم
B مهنأ Yع نم نوناعÁ ةءارقلا. 

 Vع Nessy Quest ةطساوب مهدYدحت مت نيذلا سداسلا فصلا ~إ عبارلا فصلا نم فوفصلا بالط عيمج
)ñ Aقأ دحك بالط 5 .ةعومجملا راfتخا :ف'ك .ةءارقلا Áُعw ةwاصإلل عفترم وأ طسوتم رطخل نوضرعم مهنأ

B 
 .ةق6قد 45 .ةدحاولا ةرملا

 
WellComm 

)A تاG&خأت نم نوناعY نيذلا o' Y6ح FS1 نم بالطلا عيمج :مS نم
B ةغللاو قطنلا جالع ا6ًلاح نوقلتي ال تا|�عص وأ ةغللاو قطنلا. 

 .ةق6قد 15 ~إ 10 نم .يدرفلا راfتخالا :ف'ك
 

 لاصتالا ةداعا
)A تا|�عص نورهظY سداسلا فصلا 'oح ثلاثلا فصلا نم بالطلا عيمج :مS نم

B ةلماعلا مهتر³اذ wام A(
B نيذلا كئلوأ كلذ  

 .ةءارقلا Áع نم نوناعY مهنأ Vع مهدYدحت مت
)ñ Aقأ دحك بالط 5 .ةعومجملا راfتخا :ف'ك

B ةق6قد 30 ~إ 20 نم .ةدحاولا ةرملا. 
 

 باسحلل ركxملا Sandwell راxتخا
)A تا|�عص نم نوناعY نيذلا لافطألا : مS نم

B تا6ضا̂[لا.  
 .ةق6قد 40 .يدرفلا راfتخالا :ف'ك
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 ةTUهلا دLدحت تائف .أ
Yلا ة6منتلاو ةفرعملا ةئيهب ةصاخلا تاجا6تحالا تائف انيدل جمدلا لجس سكعÃÁÂ^ددح^و ة wدحت ة6لمع نم ءزجك .ة6فاضإلاو ة6ساسألا تاجا6تحالا ةقدYد 
 .ةfقارملا لجس ~إ فاضملا جمدلا ق̂[ف لfق نم مهيلع ةمالع عضو مت نيذلا لافطألا ةfقارم متت ، تاجا6تحالل µ¶Bا6س×ا ططخم دYدحت عم قفاوتلا|و ، ةجاحلا
 مالعإل مهفلا اذه مدختس� .بلاط ل� تاجا6تحا ة6بلتل لاعف G&فوت نامضل لمعلا ق̂[ف ءاضعأ عيمج لfق نم ةfقارملاو جمدلا تالجس نم ل� مادختسا متي
 :حضاو ماظن مادختساw معدلاو لخدتلا ىوتسم دYدحت متي .ىرخألا معدلا عاونأو لخدتلا ه6جوتو
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Yellow 

(Level 1) 

 
Internal identification, monitoring and 
relevant QFT adaptations 

Internal evidence and monitoring and school 
data is used to inform QFT, with the support 
of the inclusion team. Learning support plan 
in place (LSP) 

 
Pink 

(Level 1) 

 
External identification, monitoring and 
relevant QFT adaptations 

External evidence and monitoring and 
school data is used is to inform QFT, with 
the support of the inclusion team. Learning 
support plan in place (LSP) 

 
Green 

(Level 2) 

 
Internal identification, personalised SMART 
targets, additional provision 

Internal evidence and screeners used to 
inform all teaching and intervention where 
necessary. IEP Personalised targets set to 
boost and measure progress. 

 
Blue 

(Level 2) 

 
External identification, personalised SMART 
targets, additional provision 

External evidence and screeners used to 
inform all teaching and intervention where 
necessary. IEP Personalised targets set to 
boost and measure progress. 

 

 
Purple 

(Level 3) 

 

Internal and/or external identification, 
Personalised SMART targets, additional 
provision and an individualised program of 
learning with highly personalised provision 

A range of evidence is combined with a 
personalised curriculum to create a tailored 
learning program. IEP Personalised targets 
set to boost and measure progress. 
Additional learning goals and objectives are 
used based on need. The curriculum is 
broken into smaller steps to help facilitate 
progress. 

 
+ 

As part of their support, these students have 
individual access to a full or part-time 
Learning Support Assistants 

Support consistent with classification, 
Learning Support Assistants supported and 
managed in delivering personalised support. 

 



 

 

 
 

 
 طامنألاو تاVاجتالا .ب

 نوملعملا موقY ، كلذ ~إ ةفاضإلاw .بالطلا عيمج عبت3ي يذلاو ، ÊBاردلا لصفلا  ملعم وه سرادملل ÊBاسألا تانا6بلا عب3ت ماظن
wصف فصنلا ذ6ملتلا مدقت جذومن ءلمVB ، عم كلذ ةشقانم متت .¶&³أ ل�ش� تانا6بلا تاهاجتا فشكتس� يذلاو SLT عم 
 ةطfترملا ل6صحتلا تا^�تسم نود نولمعY وأ اًعقوتم اًمدقت نوزرحY ال نيذلا لافطألل ةددحملا ة6لاتلا تاءارجإلاو تاوطخلا
wقارم متي .رمعلاfنيذلا ممهلا باحصأ بالطلا ة Yةقلعتملا فادهألا نود ظوحلم ل�ش� نولمع wرمعلا wعب3ت ماظن مادختسا 
)A ممهلا باحصأ بالطلا عب3ت متي .(A2E( م6لعتلا ~إ لوصولا

B قوثوم ل�ش� ة6س�سأتلا ةلحرملا wجهنم مادختسا EYFS 
Development Matters حضوي يذلا wدرفلا ملاعملا ةقدYحمس� .ة A2E ـل Arcadia لا مدقتلل رغصألا تاوطخلا عبت3بo'B دق 

Yلا ةنسلا ةعومجم نمض وأ ، مهب ةصاخلا ة6نمزلا ةنسلا ةعومجم نمض بلاطلا اهزرحo'B Yمسقل كلذ حي3ي .ا6ًلاح اهيف نولمع 
 ملعتلا جهن ف6يكت B~اتلا|و ةنيعم بسا�م Vع فرعتلا وأ اًئيطw مدقتلا اهيف ودfي o'Bلا تالاجملا دYدحت لصفلا B¬لعمو جمدلا
)A مهاس� o'Bلا ىرخألا لماوعلا عبت3ب )FGملعملل اًضYأ A2E حمس� ، اfًسانم كلذ نا� امثيح .بلاطلل ملعتلاو يدرفلا

B ح�ضوب ملعتلا ، 
 .ñBخشلا لالقتسالا لثم

 
 
 
 

  رومألا ءا/لوأ ةقالع .2
 

 غيلxتلا .أ
 ر̂[قت عم بنج ~إ اfًنج ، ملعتلا معد ةطخ وأ IEP  لالخ نم VBصف ساسأ Vع بالطلل ةYدرفلا ملعتلا تا^�لوأ نع غالwإلا متي
 ل�ش� .جمدلا مسقو )FGصصختملا عيمجو لصفلا ملعم نم ةعجار ةYذغت بلاط ل� رمأ B~و 'Ðلتي .رومألا ءا6لوأ عامتجا وأ بوتكم
)A .انب ةصاخلا لاصتالا تاصنم ¶&ع يدرفلا مدقتلا Vع ًال6لد جمدلا مسق مدقèB ، Yوي

B ع بالطلا نوملعملا عجش� ، لصفلاV 
 متي ، 1 :1 معد Vع )FGلصاحلا بالطلل ةfسPلاShowbie. w و Seesaw مادختساw ، تلعف .هنولعفY امل حÖÂ عم مهتلدأ ل6محت
)A رومألا ءا6لوأ ~إ تاظحالملا لاسرإ

B اهنYدا�ألا روطتلا صخلتو مويلا ةY¬B خشلاوñB ÿ امتجالاÞB رمألا مزل اذإ. Yجمدلا س�ئر ريد 
 Vع ةfقارملا ةرود جراخ 'oح ، ة6لاتلا تاوطخلاو مدقتلا ةشقانمل ماظتناw عامتجالا Vع ءاwآلا عجش�و ح�تفملا باfلا ةسا6س
 .ةسردملا ىوتسم
 
 

 
 تالاصتالا .ب

)A ملعتلا تاصنم ¶&ع ماظتناw نيدلاولا ثYدحت متي
B Arcadia. Yول نكم~B ع درلا كلذكو ملعملا ~إ لئاسر لاسرإ رمألاV لئاسرلا 

 صرف نم د̂"ي امم ، موي ل� ÊBاردلا مهلصف لصفلا وملعم ضفري .مظتنملا لصاوتلل ةصرف مهحنمل ، ةسردملا لfق نم ةلسرملا
 )FGفرطلا نم يأ رعش� امدنع تاعامتجا نع ثحfلا Vع )FGملعملاو ءاwآلا عيجش� متي ، #&³أ B¬سر ل�ش� .سكعلا وأ لصاوتلل ءاwآلا
w¤(؛ كلذ ةرو Yنأ نكم Yعم ¤نع ةشقانمل اًماع اًثيدحت اذه نوكFG( ع لمعلل وأ بلاطلا مدقت نمV نم .اًعم ة6لاتلا تاوطخلا 
)A ةدحاو ةرم جمدلا مسقو لصفلا سردم عم رومألا ءا6لوأ عمتجY نأ عقوتملا

B دأ دحك لصفلاµ( )ع نيدلاولا تاعامتجا لالخV 
)A كلذw ما6قلا Vع مهع6جش� مت^و )ةسردملا ىوتسم

B ثك&G سح نا6حألا نمfاً̂رو)$ هنوري ام. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 ةكراشملا .ج
 س�ئرو لصفلا ملعم لواح6س ، ةكراشم لقأ ءاwآلا نوكY امدنع .مهبالط ملعتب اًقس3مو اًدYدش اًمامتها رومألا ءا6لوأ ة6بلاغ B~وي
)A ءاwآلا رمتس� .ةYذغتلاو تاعامتجالل ةلYدw ب6لاسأو تاقوأ نع ثحfلا جمدلا

B 6بطت ¶&ع مهبالط مدقت عم لعافتلاÐ'
B Seesaw و 

Showbie صفلا ر̂[قتلا لالخ نم كلذكوVB ارد لصف فصن ل� ةدحاو ةرم فادهألا ةعجارم متت .مهبالطل بوتكملاÊB ق نمfل 
 س�ئر ذفن .ةعقوم ةقفاوم Vع لوصحلل ل))&ملا ~إ اهلاسر¯و VBصف ل�ش� اهثيدحت مت^و لصفلا سردم عم كا'&شالاw جمدلا س�ئر
)A بالطلا رومأ ءا6لوأ عجش� ةدYدج ة6لمع جمدلا

B ع ةثلاثلا ةجوملاV دحتYجمانرب ةشقانمل دعوم د IEP ³أ ل�ش� مهبالطل&# 
 .¶&³أ ل�ش� ەر^�طت نم اًطش× اًءزج اونوكY نأو اًماظتنا

 
 ه/جوتلاو معدلا .د
)A نوبغري دق o'Bلا تا6ج6تا'&سالا ةشقانم لجأ نم جمدلا مسق ءاقلل ماعلا رادم Vع ةددعتم صرفw ءاwآلا عتمتي

B اهذ6فنت A(
B ل))&ملا 

)A اهيلإ لوصولا وأ اهمادختسال ءاwآلل دراوم جمدلا مسق رفوي ، كلذ ~إ ةفاضإلاw .مهلافطأ تاجا6تحاw قلعتي ام6ف مهمهف ز̂"عتل وأ
B 

 معد ةعومجم جمدلا س�ئر سسؤيس .راËfلا ةفرعم )FGسحت لالخ نم ÖÂاfم G&غ وأ ÖÂاfم ل�ش� بلاطلا د6فت o'Bلاو ل))&ملا
 ةفاضإلاw ، اًضYأ ضعfلا مهضعw عم لعافتلا ةصاخلا ة6م6لعتلا تاجا6تحالا يوذ بالطلا نم رومألا ءا6لوأل نكمY ث6حw نيدلاولا
 .ملعتلا معدو مهفلا ر^�طت ةدا̂"ل لمعلا شرو نم ةعومجم ر^�طت ~إ

 

 جVانملا لLدعت .3
 
 

 _�عملاو ةلصلا .أ
 ملعتلاو طLطختلا تائSب فLيكت ةLفLك لوح ةددحم تاداشرإ جمدلا مسق رفوي .مهبالطل لاعف ل6ش4 جهانملا ل"دعتب نوملعملا موق"
 باحصأ ةjلط عيمج .fgاردلا لصفلا ةئSب dإ لماZ ل6ش4 ةمجbcلا نم تاLصوتلا نكمتس ةجذمنلا نم د[\ملا نأ امZ ، ة"درفلا تاجاLتحالل
 uع جمدلا معد سردم عمتج" IEP جمانرب مهيدل فLكتلاو ةLساردلا لوصفلل fgاLقلا م"دقتلا زواجتي لخدت dإ نوجاتح" نيذلا ممهلا
 مدقتلا نم د[\ت ةمدختسملا دراوملاو ملعتلا ةئSب نأ نمض[و ممهلا باحصأ بالطلل اًصLصخ طLطختلل xyzملعملا عم wgوبسأ ساسأ

xyz �zملعملا ةقث ةدا[ز عم .زاجنإلاو
g فوتby س ، ممهلا باحصأ بالطلاbyzثأتلا دادby عu ةلصلا تاذو فداهلا ملعتلا. 

 
 
 

 تاعقوتلا .ب
)A م6مصت يذ بلاط ل� هققحY نأ نكمY يذلا مدقتلل ة6لاع تاعقوت لصفلا B¬لعمو جمدلا مسقو SLT ىدل

B ق^و ةسردملاfاًمامت ل 
'Ðتل^و كلذ قيقحت ة6ف6ك نأش� ةروشملا جمدلا مسق مدقY .كلذ ةسدنه مهتيلوؤسم نم هنأ

B ملعملا عمFG( اًقفو ط6طختلا ف6يكتل 
 مت�س .تقولا رورم عم عراس3ملا مدقتلا سا6قو عيجش3ل ، فادهألا زواجتت اهنأ Vع لجألا ةل^�ط IEP فادهأ )FGيعت متي .كلذل
 ¶&ع مدقتلا ةfقارم متي ، اfًسانم كلذ نا� امثيح .ممهلا باحصأ بالطلل ةرو)¤لا بسح ملعتلا ةئ�|و جهانملا Vع تالYدعت ءارجإ
 .ة6ساردلا جهانملا ¶&ع ةقس3م اهلعجو مدقتلا تاعقوت مهف متي ث6حSMART IEP w فادهأ



 

 

 

 
 
 
 

 طش�لا ملعتلا .ج
 ةقاعإ متي ال ث6حw لخدتلاو معدلا G&فوت متي ، كلذل ةج36نو .اYدا�رأ ~إ لوخدلا دنع ةلوهسو ةع�Á بالطلا تاجا6تحا م6يقت متي
 ماودw معد وأ ، لما� ماودw 1 :1 معد ~إ بالطلا جاتحY دق .ةYدرفلا ة6عامتجالا وأ ة6صخشلا وأ ة6مYدا�ألا ةجاحلا بÃس� ملعتلا

)A نونوكY امدنع ÞBامج معد وأ µ'B 1: 1زج
B اردلا لصفلا جراخ مهلخدت ىوتسم ~إ مج'&ي اذه ؛ لصفلاÊB جمدلا مسق ¶&ع. Yلمع 

 مهب ةصاخلا ملعتلا ةئ�|و مهجهانم نم ل� Vع درف لãل ةfسانملا تالYدعتلا ءارجإ نامضل )FGملعملا عم قيثو ل�ش� جمدلا مسق
 ، ة6عامتجالاو ة6فطاعلا تالخدتلا نم اًددع ةسردملا راش3سمو جمدلا مسق ريدÊB. Yاردلا مويلا لاوط لماãلا مهمعد نامضل
wدا�ألا تالخدتلا ~إ ةفاضإلاYلا ةكراشملا لالخ نم لماشلا مدقتلا ز̂"عتل ، ة6مPسحتلل .ةطشFG( ، Yلصفلا وملعم عتمتي نأ بج 
wح ة6لاع تاراهمo' اورعش� wع ةردقلاو ةقثلاV دقتو دادعإلاو ط6طختلاYح ممهلا باحصأ بالطلل معدلا مo' ال امدنع Yلمع 
 .ÖÂاfم ل�ش� مهعم جمدلا مسق

 
 ijخشلا معدلا .4
 

 
 

 لالقتسالا .أ
 
 مهمYدقت Vع لصفلا B¬لعم ب̂ردت متي .ñBخش روظنم نم ممهلا باحصأ ةfلط معد نامضل ةلاعف G&بادت ذاختا اYدا�رأ لصاوت
 س�ئر لالخ نم ملعتلا معد يدعاسم عيمج ب̂ردت متي .تقولا لاوط اًحضاو و لماش جهنملا نوكY نأ نامضلو لماش جهنمل
 ب̂ردتلاو رمتسملا o(Bهملا ر^�طتلا مYدقت لالخ نم ةسردملا لخاد ملعتلا معد يدعاسم ر^�طت لصاون .ةركفلا ەذه ز̂"عتل جمدلا
 تاراهملاو o(Bهملا ملعتلا Vع زكري يذلا ، ASDAN جهنم مYدقت مت .)FGنرمو )FGقثاوو )FGيباجYإ بالطلا نوكY نأ نامضل ةلصلا يذ
)A لافطألل ةلقتسملا ة6تا6حلا

B KS2 و KS3 ، ع ًءانبV قارمو ه6جوتل ، معدلا حاتفم عبت3ي .ةجاحلاfيذلا معدلا ىوتسم ة Yهجاتح 
 .كلذ ةعجارم نكمY ث6حw تامالعلا عضو لالخ نم لفطلا ەاقلتي يذلا معدلا ىوتسم ، لفطلا

 
 
 

 ملعتلا تاراهم.ب
 
Yدرفلا تاجا6تحالا بسانتل مهسورد ف6يكتب نوملعملا موقYبالطلل ة A(

B امم ، مهلوصف Yقاس�الا نمض A(
B ةسردملا ءاحنأ عيمج. 

wع اذه سكعني .ةمساحلا ملعتلا تاراهم ر^�طت نامضل لاعف ل�ش� سوردلا س�ردت متي ، جمدلا معد ملعم نم معدV ماعلا رادم 
)G A&كفتلا Vع مهتردق Vع زكرت o'Bلاو بالطلاw ةصاخلا PIVATS تانا6ب لالخ نم

B هلمحتو مهب صاخلا ملعتلا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
  تاجرخملا .ج
)A يدرف ساسأ Vع بلاط ل� تاجا6تحا م6يقت متي 

B Arcadia ، امم Yعo(B هنأ Yمعدلا نم بسانملا ىوتسملا قيبطت نكم.  
  .ةرو)¤لا بسح اهف6يكتو معدلا ~إ بلاطلا ةجاح سكعنت ، مهب صاخلا IEP جمانرب ةعجارم ~إ ةفاضإلاÊB ، wارد لصف ل�
)A ة|�لطم تالYدعتلا تنا� اذإ ، كلذ عمو

B اس ةلحرمwب هتشقانم تمت  كلذ نوك6سف ، ةقFG( و و جمدلا مسقو لصفلا ملعم~B ةجاحلا دنع رمألا. 
)A يدؤي امم ، مهتعاطتسا ردقw لقتسم ل�ش� اوروطتي نأ لضفنو نا�مإلا ردق بالطلا ة6لالقتسا ز̂"عت Vع نوص̂[ح نحن 

B اهنلاYلا ةا6حل مهدادعإ ~إ ةfغلاFG(. 
)A اًع6مج انبالط نأل اًرظن

B رارمتسالا مهنم عقوتن ، ة6ئادتبالا نس A(
B ع دامتعالاV فحتلا&G( فللا*(

B ق نمfلصفلا سردم ل  
)A ةصاخلا مهدراوم ~إ لوصولا لجأ نم لمعلا ةلصاومو

B مهق̂[ط قشو ، سردلا A(
B ةكراشملاو لقتسم ل�ش� ةسردملا A(

B ة6عامتجالا ةطش×ألا wمادختسا 
 .اهس�ردت متي o'Bلا ب6لاسالا

 
 
 

 ة'عامتجالاو ة'صخشلا تاجا'تحالا -د
�z لما�لا� ممهلا باحصأ ةjلط xyzمضت متي

g بSساردلا لوصفلا تائLب ، مهب ةصاخلا ة� ءاضعأ مهنأ نم د�أتلل مهعم نولمع" نيذلا را�jلا نم داشر
�z نوطش�

g ق دعاس� .مهلصفLةلثمتملا ةسردملا م �z
g إ ةفاضإلا� ، ةمحرلاو حماس�لاd لا سوردbc�Lقالخألا ةLع ، ةءانبلا ةu ق نامضLبالطلا ما 

 fgاردلا لصفلا لL6ه جراخ ةLعامتجالاو ةLصخشلا بالطلا تاجاLتحا ز[\عتل لمعلا لصاون .byzيمتلا دض فوقولاو جامدإلل جــــ[وbcلا� ن[�خآلا
�z ة��عص نودج" نيذلا بالطلا د"دحت .هنSتورو

g لا ةردقلا وأ جضنلا فالتخا ب�س4 مهنارقأ عم لماعتلاjندLحأ دجت ؛ ةLنا
ً

 وأ اjًعص عاbzzلا لح نأ ا
 ةسردملا راش�سم عم جمدلا ق[�ف نواعتي .قرط ةدع� نارقألا ةكراشم ز[\عت uع لمعن .بسانملا لخدتلا مالع�ب ةLعامجلا فقاوملا نم لجخ"
.لافطألا معدل



 

 

 

 
 
 

 
 جئاتنلاو مدقتلا .2
 م'يقتلا .أ
wردملا م6يقتلا تاءارجإ عيمج ~إ ةفاضإلاÊB wلاãخشلا مدقتلا سا6ق متي ، لماñB لافطألل wفادهأ مادختسا IEP صقو ةل^�ط&Gة 
)A .ىدملا

B لصفلا ، Yبالطلا عيمج م6يقتب نوملعملا موق )wام A(
B ع )ممهلا باحصأ بالطلا كلذV ع رمتسملا سردلا ساسأV 

 وأ ، ةنيعم تا|�عص يأw جمدلا مسق راطخ¯و بالطلا تاجا6تحال اًقفو ةقحاللا سوردلا لYدعتب لصفلا وملعم موقY .سردلا ساسأ
 م6يقت تاودأ ةعومجم ، جمدلا س�ئر عم بنج ~إ اfًنج ، نوملعملا مدختس� ، ةجاحلا دنع .ملعتلا مامأ ةدYدج قئاوع ترهظ اذإ
)A رظنلا ةداع¯و ، ة6لاتلا تاوطخلا فادهتسا نامضل SEND (A2E) م6لعتلا ~إ لوصولا

B تارغث يأ A(
B لالخ نم اهتجلاعم وأ ملعتلا 

)A رظنلا متي .بلاطلل IEP جمانرب
B هتعجارمو زرحملا مدقتلا A(

B دا�ألا سلجملاو جمدلا س�ئر عم ة̂رودلا تانا6بلا تاعامتجاY¬B. 
)A ةلدأ دوجو عم ، ã¬Bلا سا6قلل ةلwاق جئاتن مادختساw اهG&ثأتو تالخدتلا عب3ت متي

B اهيلإ راشملاو  بالطلا لمع A(
B م6لعتلا ططخ 

 .مهب ةصاخلا ةYدرفلا
 

 عب�تلاو ةxقارملا .ب
wنيذلا كئلوأ ءانث3سا Yلّدعُم جهنمل نوعضخ wلاãاتم متي ، لماwبالطلا ةع  wردملا م6يقتلا تاءارجإ مادختساÊB wاهلم�أ.  
wاهتبقارمو ة6صخشلا فادهألاو فادهألاو تالخدتلا م6يقت متي ، كلذ ~إ ةفاضإلا wق نم تقولا رورمfلعم ل¬B ق̂[فو لصفلا 
  .جمدلا
)µواعت ل�ش� جمدلا ق̂[فو نوملعملا عبت3ي

B نيذلا  بالطلا Yل6صحتلا تا^�تسم عب3ت مت^و عقوتملا مهنس نم لقأ نولمع 
wم6يقت تاودأ ةعومجم مادختسا A2E أ نومدختس� ؛Yمهب ةصاخلا تام6يقتلا اًض wع دامتعالا ~إ ةفاضإلاV ملعملا نم ةلدألاFG( 
 دYدحتل جئاتنلا ل6لحت متي مث ، جمدلا س�ئر ~إ ماظتناw بالطلا مدقت غالwإ متي .ةجاحلا دنع ملعتلا معد يدعاسمو )FGصصختملا
)A تارغثلا

B ق نم تامولعملا مادختسا متي مث .ةوقلا تالاجمو ل6صحتلاfتلل لصفلا ملعمو جمدلا س�ئر لfة6عونو ىوتسم نع غيل 
 .ةدح Vع بلاط لãل رمتسملاو B~احلا د^و)'&لا

 
 

 تقولا رورم� مدقتلا .ج
)A تامالعلا عضو ة6لمع م)'&لت .جمدلا س�ئرو لصفلا سردم لfق نم رارمتساw بلاطلا مدقت ةfقارم متي

B لاËمت^و ة6سردملا تامالعلا ةسا6س� بت 
 لالخ نم ، تالخدتلا نم لاثملا ل6£س Vع ، بتËلا جراخ ةلدألا عمج متي .يدرفلا مدقتلاو جمدلا نامضل ا6ًصخش ة6لاتلا ةوطخلا ةلئسأ فادهتسا
)Aارغوتوفلا ل6لدلا ¶&تعY .رمتسم قيثوت كانه نوكY ث6حw س�ردتلا تاودأ

B خشلا فصولا عمñB ة6عامتجالاو ة6صخشلا بناوجلل صاخ ل�ش� اًمهم 
 .ة6لالقتسالا نم د̂"مw ما6قلل مظتنم ل�ش� دارفألا يدحت مت^و رارمتساw معدلا ىوتسم ةعجارم متت .ة6منتلل ة6فطاعلاو
 نم ة6لاتلا ةلحرملل دادعتسالا Vع مهتدعاسمل B~اقتنا ب6تكw بالطلا د^وزت مت^و ةYانعw ة6س�ئرلا لحارملا وأ ةنسلا تاعومجم )FGب لاقتنالا ةرادإ متت
)A مدقتلا زارحإ مدع نامضل ا6ًساسأ اًرمأ رمألا B~و عم لصاوتلا دعY .م6لعتلا

B بسحف ةسردملا ، wكمت ~إ  س× لFG( آلاwقيقحتل مهلافطأ معد نم ءا 
)A ة6عقاو بسا�م

B أ ل))&ملاYأ نيدلاولا ةكراشم دعت .اًضYث6ح لاقتنالا تاقوأ لالخ ا6ًساسأ اًرمأ اًض Yةسردملا ةدعاسم مهنكم A(
B تاعقوتل مهلفط دادعإ 

 انبالط نأ نامضل $انعلا ەذه ل� )FGب عمجلا متي .بلاطلا ىدل نوكت دق فواخم وأ كوكش وأ فواخم يأ ةئدهت عم ، ة6لاتلا ةلحرملا تاfلطتمو
.تقولا رورمw مدقتلا رمتس� ث6حw بسانم ل�ش� مهمعدو رارمتساw يدحتلل نوضرعتي ممهلا باحصأ



 

 

 

 
 
 
 رمعلا� ةطxترملا تاعقوتلا -د

A(
B Arcadia ، ع نوص̂[ح نحنV بالطلا تازاجن¥ب لافتحالا A(

B ة6ساردلا جهانملا عيمج wل6صحتلا حنم متي ث6ح A(
B عيمج 

)A ام� ة6قادصملا نم ردقلا سفن داوملا
B درفلا تازاجنإلا ز̂"عت لالخ نم .ة6ساسألا داوملاYع  مهتازاجنا نوري مهلعجو بلاطلل ةV 

 ممهلا باحصأ بالطلا لمعY نأ ~إ فدهن ، كلذل ةج36ن .مدقتلل نيدهاج نوعس� )FGملعتم قلخن اننإف ، ةم̂"ه س�لو ٍدحت اهنأ
 ةfقارمو ، ةوجفلا دس ة6ف6ك مهفل طاشPب لمعن اننإف ، كلذك رمألا نوكY ال امدنع .اهوحن وأ رمعلاw ةقلعتملا مهتاعقوت نمض

)A اًد6ج اًق6قحت وأ اًد6ج اًمدقت اوققح دق بالطلا نوكY ث6حو ، اذهل ا6ًس�ئر اÖÂًؤم ملعتلا لجأ نم كولسلا ¶&تعY .بثك نع مدقتلا
B 

 .اًضYأ جهنملا ¶&ع كلذ اولعف دق اونوكY نأ لمتحملا نمف ، لاجملا اذه
 

Sتاذلا �ع دامتعالا -ـ 
 ذخأ6س ؛ هع6قوتو دن3سملا ةعاfط لfق ، )FGمضتلا ق̂[ف ءاضعأ دحأ وأ مهيملعم عم ەذه IEP فادهأ مهيدل نيذلا بالطلا شقاني
 ة^)G&لجنإلا ةغللا جمانرب نأ بالطلا فرعY .ةرو)¤لا بسح ةح'&قملا فادهألا Vع تاG&يغتلا يرج6سو دارفألا تاfلط جمدلا س�ئر
 ةYارد Vع اونوكY نأ ~إ بالطلا جاتحY .جمدلا س�ئر عم مهمدقت ماظتناw بالطلا عجاري .مهتيلوؤسم وه مهب صاخلا فثكملا
wل ةمئالملا يدرفلا م6لعتلا جمارب حنم مت كلذل ، مهتيلالقتسا ةدا̂"ل رمتسم ل�ش� مهفادهأãتاحاسم لخاد اهضرعل بلاط ل 
 .ةسردملا لخاد ة6صخشلا ن̂"ختلا
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