اللجنة /المستشارون

كتيب اآلباء
سياسة استخدام التدخل
السلوكي وإجراءاته

شكلت مدرسة  Indian Springs School District 109لجنة استشارٌة
للتدخل السلوكً معنٌة باالستجابة للتدخل ،تتضمن هذه اللجنة آباء ومعلمٌن
وأصحاب المصلحة لضمان التوافق مع 105 ILCS 5/14-8.05؛ لتقدٌم النصح
فٌما ٌخص هذه السٌاسة وإجراءات التدخل السلوكً تلك.
ٌقدم مدٌر مدرسة التعلٌم الخاص وفرٌق إعداد األخصائٌٌن النفسٌٌن بالمدرسة
الدعم لفرق برامج التعلٌم الفردي فٌما ٌخص تطوٌر خطط التدخل السلوكً،
وتدرٌب الموظفٌن على االستخدام الصحٌح إلجراءات التدخل السلوكً ،واإلشراف
على تنفٌذ إجراءات وخطط التدخل ،وتجمٌع البٌانات وعملٌة رفع التقارٌر.




االستبعاد من النشاطات الخارجة عن المناهج



تأخٌر الطعام (بحد أقصى  00دقٌقة)



التدخل البدنً (فً حالة الطوارئ فقط)



تكلفة االستجابة



العزل عن محٌط البٌئة الطبٌعٌة



الحرمان المؤقت (داخل المدرسة)



الحرمان المؤقت (خارج المدرسة)

انمراجع انقانونية:



وقت الراحة (حجرة منفصلة/هادئة)

105 ILCS 5/14-8.05

تحظر سٌاسة مجلس اإلدارة استخدام أسالٌب التقٌٌد الكٌمائٌة أو المٌكانٌكٌة ،أو
العقاب البدنً ،والطرد مع توقف الخدمات وٌجب عدم استخدامها تحت أي
ظرف من الظروف.

كما تتعاون أٌضًا مدرسة  District 109مع A.E.R.O. Special
 Education Cooperativeوالمقاطعات األعضاء بها من أجل تطوٌر
سٌاسات وإجراءات الئقة وفعّالة الستخدام استراتٌجٌات التدخل السلوكً وإجراءاته
بإٌجابٌة وفاعلٌة.

105 ILCS 5/10-20.33

Indian Springs School District 109

23 ILL. Admin. Code 1.280
23 ILL. Admin. Code 1.285
23 ILL. Admin. Code 226.230
23 ILL. Admin. Code 226.400

7540 South 86th Avenue
Justice, Illinois 60458
يمكن انحصول عهى كتيب اآلباء عهى موقع ويب مدرسة District
Www.isd109.org

قد تكون إجراءات التدخل التقٌٌدٌة مناسبة خالل المواقف الطارئة أو عندما
ٌثبت عدم نجاح إجراءات التدخل األقل تقٌٌ ًدا .وال ٌجب استخدام إجراءات
التدخل إال بعد استكمال تقٌٌم السلوك الوظٌفً وخطة التدخل السلوكً ،كما
ٌجب استخدامها ألقل مدة زمنٌة الزمة لتغٌٌر سلوك الطالب ،ثم استبدالها
بإجراءات تدخل أقل تقٌٌ ًدا.
االحتجاز ،إذا تكرر االستخدام وأثر على البرنامج التعلٌمً

105 ILCS 5/10-20.14

اإلعداد انمسؤول نهجميع انيوو من أجم
مستقبم أفضم

اإلجراءات التقييدية

السٌد .هً بروسٌو
مدٌر التعلٌم الخاص
Indian Springs School District 109

ٌحصل جمٌع موظفً مدرسة  Indian Springs Dist. 109على تدرٌب
إلجراءات التدخل السلوكً واالستخدام اآلمن إلجراءات التدخل البدنً بما
ٌتوافق مع .105ILSC 20.35 Public Act 92-663

السياسة
طورت مدرسة  Indian Springs School District 109ومدرسة

اإلجراءات
تم إعداد هذه اإلجراءات للحث على استخدام أفضل المعاٌٌر والممارسات المهنٌة
والحفاظ علٌها عند استخدام إجراءات التدخل السلوكًٌ .جب أن ٌحث استخدام
إجراءات التدخل السلوكً على تعلم سلوكٌات مناسبة ومرغوب بها أكثر ،مع دمج
اإلجراءات والطرق المنسجمة مع الممارسات المقبولة بصورة عامة فً مجال
إجراءات التدخل السلوكً.

 A.E.R.O. Special Education Cooperativeالتابعة لها ،وف ًقا
للقانون العام  89-191السٌاسة التالٌة إلجراءات التدخل السلوكً للطالب الذٌن
ٌتلقون خدمات التعلٌم الخاص فً المدرسة ومن برامج ٌ .A.E.R.O.جب
استخدام إجراءات التدخل السلوكً مع مراعاة الحرٌة البدنٌة لألطفال ،والتفاعل
االجتماعً  ،والحق فً العٌش فً بٌئة محٌطة أقل تقٌٌ ًدا وٌجب أن ٌدٌر ذلك مدٌر
ٌحترم الكرامة اإلنسانٌة والخصوصٌة الشخصٌةٌ .تمثل المبدأ األساسً لهذه
السٌاسة فً أن إجراءات التدخل اإلٌجابٌة أو غٌر المنفرة مخصصة لتطوٌر ودعم
السلوكٌات المرغوبة والتً ٌجب استخدامها ألقصى درجة ممكنة ومفضلة على
استخدام إجراءات التدخل المنفرة أو األكثر تقٌٌ ًدا.

تنطبق هذه اإلجراءات غالبًا على الطالب المحتاجٌن إلى خطة إلجراءات تدخل
سلوكً ( )BIPحسبما ٌرى فرٌق برنامج التعلٌم الفردي ذلك مناسبًا .تعد
اإلجراءات السلوكٌة مثل تلك المخصصة باعتبارها جزءًا من برنامج التعلم
الفردي ،إجراءات تدخل مخصصة لتحسٌن ما ٌكتسبه الطالب من فوائد من البٌئة
التعلٌمٌة.

وبما أن إجراءات التدخل اإلٌجابٌة ال تنجح وحدها دومًا فً إدارة السلوك الذي
ٌعٌق تعلٌم الطفل نفسه أو تعلٌم اآلخرٌن ،فٌجب اعتبار استخدام إجراءات التدخل
األكثر تقٌٌ ًدا دومًا بمثابة حلول مؤقتة واستخدامها بحذر وتنظٌمٌ .جب أن ٌحافظ
استخدام إجراءات التدخل المقٌدة على احترام كرامة الطالب ،وخصوصٌته
الشخصٌة وسالمته ،مع االلتزام بالممارسات المقبولة مهنًٌا.

تستخدم إجراءات التدخل اإليجابية غير المقيدة للحث على السلوكٌات المالئمة
والحد من السلوكٌات السلبٌةٌُ .فضل استخدام هذا النوع من إجراءات التدخل نظرً ا
للتأثٌرات الجانبٌة قلٌلة الخطورة واألولٌة الكبٌرة لتغٌٌر السلوك بدالً من ضبطه.
وٌمكن استخدام إجراءات التدخل اإلٌجابً غٌر المقٌد دون تطوٌر خطة تدخل
سلوكً محددة رسمًٌا أو كما هو موصوف فً برنامج التعلٌم الفردي (.)IEP

ٌجب االلتزام بكافة تدابٌر الحماٌة اإلجرائٌة المتاحة للطالب من ذوي اإلعاقات
وآبائهم /أولٌاء أمورهم بموجب قانون األفراد ذوي اإلعاقات ،والفصل  405من
قانون إعادة التأهٌل لسنة  ،1791وقانون األمرٌكٌٌن ذوي اإلعاقات ،وقانون
مدرسة إلٌنوي ،بما فً ذلك إشعار الموافقة عند الحاجة ،وفرصة المشاركة فً
اجتماعات وحق االعتراض ،عند تنفٌذ و /أو تطوٌر إجراءات التدخل السلوكً.

قد تكون إجراءات التدخل المقيدة مناسبة فً مواقف طارئة أو عند استخدام
إجراءات التدخل األقل تقٌٌ ًدا وفشلها ) .(105 ILCS 5/24-4وفٌما ٌخص
الطالب ممن لهم خطة إلجراءات التدخل السلوكً ال تتضمن استخدام إجراءات
تدخل مقٌدةٌ ،جب عدم استخدام هذا المستوى من إجراءات التدخل إال بعد
استكمال التحلٌل الوظٌفً للسلوكٌ ،تم تطوٌر /مراجعة خطة إجراءات التدخل
وتضمٌنها فً برنامج التعلٌم الفردي للطالب.

ستراجع مدرسة  Indian Springs School District 109التوجٌهات
السلوكٌة المقدمة من قِبل اإلدارة التعلٌمٌة بوالٌة إلٌنوي وتدرسها فً فترة زمنٌة
مناسبة بعد توفرها كما ستنقح مراجعة هذه السٌاسة واإلجراءات المصاحبة لها.
ٌمكن االتصال باإلدارة التعلٌمٌة بوالٌة إلٌنوي لمعرفة التوجٌهات السلوكٌة فً
،Springfield ،100 North First Street
IL 62777-0001. (217) 782-5589
www.isbe.state.il.us

إن استخدام إجراءات التدخل المقٌدة المتعلقة باإلعاقة البدنٌة ووقت الفصل
مخصص فقط للمواقف الطارئة عند وجود ثمة خطر بإصابة جسدٌة جسٌمة
للشخص نفسه أو آلخرٌن كما تستخدم ألقل فترة زمنٌة ممكنة للسٌطرة على
السلوك الضار للطالب .وٌجب استكمال الوثائق الخاصة بإجراءات التدخل المقٌدة
إضافة إلى االستفسار عن الحادث من قِبل جمٌع األطراف المشتركٌن واآلباء.
ٌجب استخدام إجراءات التدخل المقٌدة إضافة إلى إجراءات التدخل اإلٌجابً
وٌجب استبدالها بإجراءات تدخل أقل تقٌٌ ًدا بأسرع ما ٌمكن.

اإلجراءات غير المقيدة


السماح للطالب بترك مهامهم



التمارٌن غٌر المتوقعة



التعزٌز المتفاوت



التعلٌمات المباشر



تغٌٌر النشاط /البٌئة المحٌطة



تقلٌد السلوك



االتصال باآلباء



مشاركة نظٌر



تجاهل مقصود



تعزٌز إٌجابً



التشجٌع



ضبط الجوار



إعادة توجٌه الطالب (إشارة شفهٌة ،غٌر شفهٌة)



تكلفة االستجابة



المراقبة /اإلدارة الذاتٌة



التصوٌر



تعلٌم سلوكٌات بدٌلة



تعلٌم التعزٌز الذاتً



وقت الراحة (غٌر المستثنى)



التدبٌر الرمزي



تعلٌق شفهً



تأنٌب شفهً

