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خدمات الصحة النفسیة ( )PPTوالتعلیم الخاص

إذا كان طفلك يواجه تحديات خاصة ،فقد يكون له الحق في الحصول على مساعدة تعليمية خاصة .وقد يكون لطفلك الحق في الحصول على
هذه المساعدة منذ الوالدة ،بغض النظر عما إذا كان يذهب إلى حضانة األطفال أم ال.
ويمكن على سبيل المثال تقديم المساعدة التعليمية الخاصة في شكل تدريب بدني أو تحفيز للطفل أو تقديم المشورة لموظفي روضة األطفال.
وبصفتك أحد اآلباء ،يحق لك دائمًا الحصول على عروض المشورة والتوجيه .ويجب تكييف المساعدة المقدمة مع احتياجات طفلك.
أما إذا كنت أنت أو المدرسة قلقين بخصوص عدم استفادة طفلك من التعلیم ،فستحاول المدرسة االنسجام مع حالة طفلك بشكل أفضل .وإذا لم
تكن االمور جیدة بما فیه الكفایة فينبغي للمدرسة وخدمات الصحة النفسیة ( )PPTإجراء تقییم بخصوص احتیاجات الطفل وإعطاء المشورة
حولھا .ویجب على المدرسة اتخاذ قرار فردي.
يمكن أن تشترك خدمات الصحة النفسیة ( )PPTفي تعاون متعدد التخصصات على المستوى المحلي ،مثالً مع الخدمات الصحية أو مصلحة
العمل والرفاهية النرويجية ( ،)NAVوعلى الصعيد الوطني ،مثل عيادة الطب النفسي لألطفال والشباب ( .)BUPكما أن خدمات الصحة
النفسیة ( )PPTملزمة بالتزام السرية.

ماذا تعني
خدمات التربیة النفسیة (:)PPT
عبارة عن خدمة یتم من خاللھا تقدیم نصائح الى المدارس ،والبلديات والمقاطعات حول تیسیر االمور لالطفال والشباب فیما یخص
احتياجاتهم الخاصة.

تقییم خبیر:
عبارة عن وثیقة مقدمة من قبل خدمات التربیة النفسیة تبین بأن التلمیذ بحاجة الى تعلیم خاص .وتعطي نصائح حول العروض التي ینبغي أن
یحصل علیھا التلمیذ.

قرار إداري إفرادي:
عبارة عن رسالة من المدرسة تبین ما إذا كان التلمیذ له الحق في الحصول على التعلیم الخاص أم ال ،وما ھو نوع التعلیم الخاص .وبإمكانك
الطعن في القرار.

ماذا أتوقع من المدرسة؟
تقوم المدرسة بـ
• ضمان صيانة مصالح الطفل الفضلى.
• إشراكك في االمر واالستفسار منك قبل إتخاذ القرارات المتعلقة بطفلك.
• إجراء المقابالت مع الطفل وأولياء األمور ،وإجراء التقييمات الالزمة للطفل.
• مطالبة خدمات التربیة النفسیة بإجراء تقییم خبیر إذا رغبت أنت أو إذا رأت المدرسة أن التلمیذ یحتاج الى التعلیم الخاص.
• إصدار قرار إداري إفرادي یبین ما إذا كان التلمیذ بحاجة إلى التعلیم الخاص أو ال ،وما ھو نوع التعلیم الخاص.
• وضع خطة فردیة للتعلیم.
• تقدیم التعلیم الخاص للتلمیذ على النحو الوارد في القرار وخطة التعلیم الفردي.
• تقدیم تقریر مكتوب حول التعلیم الخاص وتنمیة قدرات التلمیذ مرة واحدة في السنة.
• تقديم المشورة األبوية لك

ماذا علي أن أعمل؟
أنت كأب
• تشترط على البلدية إجراء كشف حول ما إذا كان طفلك بحاجة إلى التعلیم الخاص.
• بإمكانك مناقشة قلقك مع خدمات الصحة النفسیة ( )PPTوالحضانة قبل اإلحالة.
•	یتم إشراكك في االمر والحصول على موافقتك قبل أن تطلب المدرسة من الخدمات التربویة النفسیة تشخیص حالة طفلك.
•	یتم إشراكك في الموافقة على األمر قبل أن تقرر المدرسة بأن طفلك سوف یتلقى التعلیم الخاص.
• سوف تستلم تقریرا مكتوبا مرة واحدة في السنة حول التعلیم الخاص الذي یتلقاه طفلك .وتستلم كذلك تقییما عن تنمیة قدرات طفلك.
• بإمكانك تقدیم شكوى إذا لم يتلق طفلك تعلیما خاصا.
• بإمكانك تقدیم شكوى حول المحتوى والتنفیذ أو تنظیم التعلیم الخاص.
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