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ARABIC 

(ASD) دحوتف الیط بطراضن إم نوناعی نیذال 2e بالطم لعدم الیدقت

 دق امك یةلاع تاردقب )ASD(دحولتافطی بارطضأبنابیصملانمنانبیجنمةائیستثنأاایزمبنوعمتیت نذیلا)2e(بالطعمتیت
-یةعامتجألا ةحصلا وأ ،تنعتلاب مستم رركتم كولس ،یةذیفنتلا فئاوظلا ،يعامتجألا لعافتلا الجم يف تایدحت نم تقولا سفن يف نوناعی
 نم نيعای بلطای كل ).یةمویلا لكاشملا لح عم ملقأتلاو فّیكتلا ىلع ملعلا ،المكلا يخوت ،لققلا ،بائتكألا ،الثملا لیبس ىلع( یةفاطعلا
 اھھجاویيلتاةعائشلاتایدحلتاضعبب عیةولتانإ.ةدرفمن تالخدوت تافكییتدوجوبلطیت دقوھاتجاحتیأبدریفوھ ASD براطضإ
 .مھل مالزال معالد میقدت ىلع نیمعلملاو سرامدلا عداسی دّحوتال باطرضأب نوباصملا بالطلا

 يعاتمألجا اخلدتلا
ةبعص ةیملعلا هھذ نوكت قدً.ایعامتجأ لوبقم بولسأب لردا مث نمو نیخرألا رعاشمو انعراشمل قیقدال مھفلا يعامتجألا جامندإلا بلطتی
 فقاومب هورمر ىلد وأ ،سیتدرلا تقو لالخ نوكی نأك ،فقاومال نم ةعونتم ةعومجمب هورمر برع ASD باطرضأب باصمال بلاطلل

 لعملا تقوو )ةّیفصلا یرغ تاطاشنلا ،ةحاترسإلا تقو ،اءغدلا ةترف ،ةیلاقتنألا تاترفال ،لاثملا لیبس ىلع(ًاقبسم ةّعدم یرغ وأ ةفولأم یرغ
 .ةمیدیاكألاو فیةطاعلا-عیةامجتألا راآلثا للیقت ھنأش نم ةعیامجتألا تاراھملل ةیقابتسإلا ةجلاعملا نإ .ةعوجمم نضم

 :جھالن
 .تافالتخألا ةاعامرو جامدنألا بدأم عززی مترحمو نمآ معلت ناكم يسالدرا فصال نوكی نأ بجی •

ّّ .مظنملا ينواعتلا ملعتلا ةطشنأ يف تامامتھألوا تاقدرلا نم ةادفتسإلا •
 ،لاثملا لیبس ىلع( ةیعامتجألا تالعافتال ماخدتسإ يف تاارھملا اءنبل ةمالزلا تایجیتاترسألاو ةوطخب ةوطخ تاادشألرا میقدت •

 تاھجو مھف ةلواحمو ،سدجلا ةغلو ،ھجولا یرباعت یزیمتو ةاءقر ةسارمم ،اروألدا بعل ،ةیرمعلا ةئفلل ةبسانم ةیعامتجأ صصق
 لعافت ثوحد ةبجرتب مر دق نوكی نأ عدب بلاطلل تاظحالملا میقدتو ملعتلل ةبلاقلا تاظحللا نم ةادفتسإلا ).ىخرألا ظرنلا
 .عيماتجأ

 يف لوخد ال ةسارمم .ةقاصدلا جمابرو ،ةیندألاو ،ةعومجم نمض اءغدلا لوانت ةصرف لالخ نم يعامتجألا طبترالل رصف قلخ •
 . نیرخألل الجملا حسف نف مھمیلعتو نیعم راوحل یةحاتتفألا لمجال ماخدتسأ برع اھل قبسملا ریضحتلا عم ةیعامتجأ تااروح

 ةیئیبال تزاحفمال عمبواجتال
يف تابوعص وءشن ىلا اھوربد يؤدت يتلا كاإلدرا ةنومر نم دّحوتلاب نیباصملا نم فعاضم لكشب نییئانثتسإلا بالطلا يناعی دق
 .فيطعالا-يعامجتألامظیلتناو،ماھملامامأت ،مظیلتنا،ططیخلتا

 :جھالن
 ،نیتولرا ةسارمم ىلع بیتدرلا ،لاثملا لیبس ىلع( میظنتلوا طیطختلا يتیلمع معلد ةمالزال تایجیتتراسألا بالطلا میلعت •

 ةیدجد تاارھمل جاذمن عضو ،اھیلع قفتم ةیظفل یرغ تاحیملتو تاارشإ ،میواقتلوا تاططخملا ماخدتسأ ،تقولا ةإدار تاراھم
 ). رخألاو نیحلا نبی تاظحالملاب مھدویزوت

• 

• 

• 

 ،اءغدلا ةترف لالخ ،لاثمال لیبس ىلع( ةیئیبلا تافزحملا عم ملقأتلل معد ىلا ةجاحب نیلذا بالطلل اربتعألا نیعب تااریخ عضو
 ).ةیسرمدلا تاعامتجألا ،ةینبدلا ةیبترلا
 وأ ،ىقیسوملل عامتسألاً،اباھوذ ةئیج ناكملا عذر ،لملمتلاب لثمتملا يتلذاا مھكولس میظنتل ةحاترسإ فرص بالطلا اءطعأ
 .ةدعا "عوضومال جرخا" نوكت تيال ھمتماماتھأ ةشقنام
 ةیساسألا رومألا نم يھ عیجشتلا عم باقعلا ىلع لمتشت ال عةقوتم لاعفأ دودر نم قھفاری ام عم يباجیألا كولسلا معد نإ
 .مھتالاعفنأ طبضل دجب نوملعی نیالذ بالطلا الءؤھل

LS-AAP-Supporting 2E Students with Autism 



    
         
 

 
 
               

 
                  
                
         
 

 
              

                     
               
                   

    

 
                    

     
             

 
                  

  
           

                   
                  

              
                 

        
 

            
 

 
                             

    

   
  

   

    

 

 :ةدماجریكتف طامن/أءوبنتال ىعل ةیبلاالق ىال جةاحال
ال ی تمتع الطالب األستثنائئین بشكل مضاعف  الذین یعانون من أضطراب  عم ملقأتلا يف تابوعص نوھجاویو یركفتلا ةنومرب ASD  قد

األحداث  غیر  المتوقعة  مثل  التغییر  الحاصل  في  جدول الحصص  الدراسی ة.

 :جھالن
• 

• 
• 
• 

عنزاال نود لوحت يتلا ةینواعتلا لولحلا نع ثحبال .ادنعلا سیلو ،قلقلا نعًامجان نوكی دق ةنومرلا مدع نأب مھفلا ةورضر
 .ةطلسلا ىعل
.مھیلع ةئدافالب حیصرو رشابم لكشب ةنومرال ةارھم باستكأ ىلع دّحوتال رضمب نیباصملا بالطلا میلعت دوعی قد
 .ةمادقالةقھمرلاتایالعفلايفومھقلنتاءنثأبالطلاتایركتذالوةیسالدراصصحلالوجدلةیصربالحاضیإلالئاسوعداستقد
 .ةنومرال ضعب مھارھظأ ندع ةیباجیإ لعف ودبرد بالطلا یدوتز

 :قالقل
 بارطضأب نابیصملا نم فعاضم لكشب ةائیستثنا اایزمب نوعمتیت نذیلا بالطلا يانعی دق

ً
ASD ءاألداىلعهوردب ثرؤیيالذ قلقلانم 

يف یرغتال ،ةئیبالب سوسحملا مكحتلا معد :يلی امماعبان قلقلا رصدم نوكی قد .ةیمیعلتلا ةقاعإلا یرثأت لاح اھلاح یربك لكشب يفصلا
 يف ةیضاملا ةملؤملا بارجتلاو ،لشفلا نم فوخلا ،)يضرملا فوخلا( باھلرا ،ةیئیبلا تفزاحملا عم لماعتلا ةبوعص ،يمویلا نیتولرا
ةیساسألا رومألا نم يھ تالذا ةصرانمو فّیكتلا ىلع بلاطلا ةرقد یزعزتو ةلمتحملا قلقلا ادرصمب يعولا نإ .ناقرألا عمو ةسمدرلا
 لعتلل بلاطلا ودجو نامضل

 :ج النھ

 .ّم

• 

• 

• 

• 

 صصحلا لوجد يف یرغتال ،لاثملا لیبس ىلع( اھثودح ندع ةیمویلا لكاشمال لحو یریغتال عم ملقأتلا تاراھم بالطلا میلعت
 ).قیحرلا نذارأ ىلع بیتدرلا ،تاعمجتلا ،ةیسلدراا
 وأ ةیصربال تاارشإلا ،ةیصربلا لواجدلا ،تیقوتلا ةعاس ،لاثمال لیبس ىلع( ةیلاقتنألا ةیلمعلا معلد تایجیتاترسأ عضو
 )ةیظفللا
 سفنتلا ،يتالذا میظنتلا بیلاسأ ،لاثملا لیبس ىلع( ھلایح فرصتلا ةیفیكو قلقلاب هورعش تقو كأدرا ىلع بلاطلا ةقدر یزعزت
 ).ئطبلا وأ قیمعلا
 .يقابتسأ لكشب تالذا نع عافدلوا ةعداسملا بلط تاارھم بالطلا میلعت

ةوزار(ةسدرملاكتر وأ،ةسمدرلا فضر،ةسرمدال نمباھالربةباصإلا،نممزلابّیغتلاىلا یدشدال ققلالبروعشلايؤدیدق
ةیالعفنألا ةالحلا يف لصاحلا یرغتلل بھأت ىعل سرامدلاو ورمألا ءایلوأ نوكی نأ بجی .2013-2014) ،ةیكیمرألا میلعتلوا ةیبترال
 ةسمدرال يف نویوبترلا نوراشتسملاو ،يعامتجألا ثحابالو ،سفنال معل ئيصاخأ نكامبأ .بسنامال لكشبال ھاتجلعامو 2e البطل

 عم وراشتلا بالطلا ورمأ ءایلوأ بغیر قد امك .ةروضرلا ندع ةیجارخ تالاكو ىدل ةعجامرلل ةلاحإب بالطلا ورمأ اءیلوأ یدوتز
 .ادرصملا هھذ ادجیإل ةیعمتجملا تالاكولوا مھب ةصاخلا نیمأتلا ةكشر

 FCPS رسادم عقوم حةفص ىلع ةنومرالو ةیقلعال ةحصال ىلع عالطألا ىجری ،تامولعمال نم یدمزلل
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/mental-health-and-resiliency 
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