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االنتقال إلى الحیاة بعد المدرسة الثانویة  
 
 

یمكن مع بدایة العام الدراسي الجدید، من المفید لألسر والمعلمین التفكیر في كیفیة تحقیق أفضل ما 

غییر . التخطیط للتخیرلعام الدراسي الثانوي األا ھوالعام الدراسي الثانوي، وخاصة إذا كان ھذا  من

یجب أن یكون أولویة المدرسة الثانویة. اھمن المدرسة إلى الحیاة خارج  

التخطیط لالنتقال إلى الحیاة بعد المدرسة الثانویة للطالب ذوي اإلعاقة والتي یقوم بھا  ت عملیةكانلقد 

لذلك فقد قام مركز مارشا فورست عملیة صعبة ومحبطة في كثیر من الحاالت.  المعلمون واألسر

عملیة الصعب والمساھمة في خلق التخطیط اإلیجابي ل لفھم ھذا الواقعبدراسة حالة التخطیط 

التخطیط االنتقالي أو  اء األمور والطالب الذین اختبرواالنتقال،. أجرینا مقابالت مع المعلمین وأولیا

ج التعلیقات التي أدلى بینما أصف الدراسة ونتائجھا، سأقوم بإدراو. یشاركون فیھ في الوقت الحالي

 ������ �������" ، كتابالوالطالب حول تجاربھم وعن بھا المعلمون واآلباء 

�������� ��� ������� :��� ����� ��������� 

������� ������ ����� ������� ����� �����" ،

ذا ، و People First Ontarioأونتاریو  بیبول فیرست ت مؤسساتعن دراستنا. وكان والذي نتج

انكلوجن  ساعدتنا كما شركائنا،   the Canadian Ability Foundationكنیدیان ابیلیتي فوندیشن

  في نشر وتوزیع الكتاب. Inclusion Press of Torontoتورونتو برس اوف 

وكانت النتیجة اإلجمالیة التي توصلنا إلیھا ھي أنھ في حین أن عددا قلیال من المدارس الثانویة 

. وبما أن االنتقال من المدرسة الغالبیةجربة واألسر تتعاون تعاونا وثیقا في التخطیط، فإن ھذه لیست ت

الثانویة ھو المدخل إلى حیاة الكبار في المجتمع، فإن عدم وجود تخطیط تعاوني یبعث على القلق.   
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ً بشكل جید عملت، یبدو أن األسر والمعلمین لم یالمقابال أثناءما قیل لنا  خالل من لم ألنھم وا معا

وكان ھذا ھو في ھذه العملیة الھامة، فریقا یعمل معا  لم یكونوایفھموا وجھات نظر بعضھم البعض و

التي وجدناھا. كالتالسبب الجذري للمش  

 أو أبقيعلى علم  بعضھم لم یكنوأي دور ھام في المشاركة.  شعر أن لدیھعدد قلیل من اآلباء 

 أن م وجدالعدید منھكما أن  بالمدرسة، ر حظا في عالقتھبالتخطیط. وكان بعضھم أكثعلي علم 

اآلباء واألمھات. أقوالسلبیة. وفیما یلي بعض التجربة   

نتقالي؟ لم اسمع بھ من قبل.ما ھي عملیة التخطیط ااال•   

وھو األن  كنا نقوم بتخطیط االنتقال للمدرسة الثانویة منذ أن کان ابني في الصف العاشر• 

.في الثامنة عشر من عمره  

ردي، ولكنني ال أقول الكثیر ألنھم یتحدثون عن أمور برنامج التعلیم الفأحضر اجتماعات • 

أفھمھا. ال  

الروابط قبل التخرج. جتمع لبناءالمفي العیش ربطتنا بمدرستنا •   

.بالمدرسة. لیس ھناك دور للوالدینلم یكن لدي أي اتصال •   

ل من وجھة نظر إلى التفاؤل فیما یتعلق بعملیة التخطیط لالنتقال، على األقمیالً المعلمون  وقد أظھر

العدید من تعلیقات المعلمین إلى أن العدید من اآلباء، ولكن لیس جمیعھم، لم  تالمدرسة. وأشار

مع التخطیط االنتقالي  یتعاملونیشاركوا بشكل كبیر في التخطیط. ویبدو أن معظم المدرسین 

فقط بمشاركة متواضعة من أفراد األسرة. ھاویتحملون كمسؤولیة تقع علیھم  

في تنسیق كل شيء. علیاالید ال لدیھالطالب  لم التربیة الخاصة الذي یتوليمع•   

لتخطیط  ینوالطالب وأحیانا الوالد تعاوني مع معلم التربیة الخاصة األمریجب أن یكون  •

الخطوة التالیة بعد المدرسة الثانویة.  
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والطالب ھناك اجتماعات على مدار العام حیث نجتمع مرة أخرى مع أولیاء األمور • 

ونناقش كیف تسیر االمور.  

إشراكھم في  ھو أننا بحاجة إلیومع الوالدین  ھناك شیئاً آخر في ھذا الجانبأعتقد أیضا أن • 

نھم بحاجة الى رؤیة.وقت سابق. إ  

برنامج تعلیم تعاوني، ولكن على مستوى الجامعة / لدیھا حالیا  أعمل بھاالمدرسة التي • 

یترك جزء كامل من طالبنا الذین سیستفیدون حقا من التعلیم  ھذا الكلیة. لذلك أشعر أن

التعاوني.  

 

ولكن وصفة لتخطیط االنتقال التعاوني. وكون بمثابة كتاب ططنا لكتابة دلیل الموارد التي سیكنا قد خ

من  لم یكن. إلي الوراء ھ كان علینا أن نعود بضع خطوات، قررنا أنالتي أجریناھا مقابالتالبعد 

لم تكن ھناك خطة متعمدة ني. افتراض أن المدارس واألسر لدیھا الخلفیة للعمل بشكل تعاو المأمون

بعیداً نیة من جانب الوالدین لتحمل المسؤولیة  ، ولم یكن ھناكلمعلمین الستبعاد أفراد األسرة من قبل ا

بحاجة إلى  من الحاالت. كنافي العدید  ومزعجعن المعلمین. ومع ذلك، كان ھناك سوء فھم متبادل 

  وصفة.تجربة الاإلیجابي قبل أن نصل إلى محاولة  يتخطیط االنتقالوصف مكونات ال

قمنا في محاولة شرح واقع الوضع المدرسي لألسر، وواقع الوضع األسري للمدارس. بعد ذلك بدأنا 

في الواقع مع انتھي بنا األمر ب. وقد ي الكتاما قالھ المعلمون وأولیاء األمور والطالب ف بوضع

لى مستوى المدرسة الثانویة. بینما كتب الثاني بصیاغة لغویة كتب ع األولنسختین من الكتاب، 

أكد من متواضعة. أردنا أن نتلدیھ مھارات القراءة  تلمن كان المرحلة االبتدائیةعلى مستوى  بسیطة

لغتھم األولى لیست  ممنت عائاللیس فقط  في حالة الطالب، ولكن أیضا الأن القراء سوف یفھموننا، 

اإلنجلیزیة.   
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لألسر حتوي على وصف لورشة عمل تعاونیة ا توتشمل الكتب وصفا لحالة المدارس واألسر. كما أنھ

التوصیات المستقاة بالكتاب  الت والطالب لالنتقال. وقد تم استكمالالعائ والمدرسة في إطار إعداد

والتي أثبتت قیمتھا في  الفردیط التي تركز على من األسر والمعلمین، ووصف استراتیجیات التخط

التخطیط لمستقبل األشخاص ذوي اإلعاقة.  

آخر ما فعلناه ھو إرسال مسودة الكتاب إلى جمیع المعلمین وأولیاء األمور والطالب الذین قابلناھم. 

الذین  أردنا استخدام مالحظاتھم لتقییم الكتب وتنقیحھا حسب الضرورة. أردنا أن نضمن أن أولئك

القلیل من أجرینا معھم مقابالت كان لھم مدخالت ھامة على جمیع المستویات لما كنا نقوم بھ. 

وكانت ردود الفعل من المعلمین وأولیاء األمور والطالب إیجابیة للغایة فیما یتعلق  االمراجعة تم طلبھ

بالمساھمة التي تقدمھا الكتب.  

ن المعلمین واألسر.م أدناه تعلیقات ومالحظات نموذجیة ردونو  

المعلمون:  

معلمین وكیف یتم تنظیم المدارس. وقد حاولت القلیل من الموارد م محقین فیما یخص الكنت •

التي رأیتھا شرح الالعبین الرئیسیین لبعضھم البعض.  

في األمور بھذه الطریقة. ولكن أنتم على حق، ینظر كال من یا لھا من مفاجأة! لم أفكر أبدا  •

األمور بشكل مختلف.علمین إلي المدارس والم  

وثیقة جیدة جدا، وینبغي أن تستخدم كدلیل لكل من یشارك في  الواضح. ھذهتفسیر لشكرا ل •

التخطیط للطالب.  

عتقد أن عالقتي مع الوالدین . وأاستفدت منھبالنسبة لي. أنا حقا  ستكشافكان ھذا نوعا من اال •

.ستصبح أقوي  
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وكان األمر یتعلق بمحاولة الحصول على سیاق األسرة  لقد وجدتھ رائعا. لم أفكر أبدا في •

الصورة الكبیرة.. اآلن أرى أن ھذه لیست موافقة األسرة على ما اقترحھ  

العائالت:  

أولیاء شرح شرح المعلمین لآلباء وھجا مختلفا ألي شيء رأیتھ. فكرة ھذا الدلیل یأخذ ن •

الذي یركز علي التخطیط تعاون ون یضع مناقشة لطیفة ویعد للخطوة نحو الاألمور للمعلمی

إلعاقة على أثر افھم  الممارسة وفي  إسھام بشكل فعال. وبصفة عامة، یبدو أنھ الفرد 

.المعلمین واألسر  

ھذه وثیقة ال تقدر بثمن لكثیر من اآلباء واألمھات، لقد استمتعت بقراءتھا واتفق مع معظم  •

ا أكثر مرونة وإبداعا.التوصیات. وآمل أن یقرأھا بعض المعلمین وأن یصبحو  

سیكون ذلك عظیما بالنسبة لآلباء إذا أصبح المعلمون على درایة بھ، لم أحصل على أي  •

مساعدة من المدرسة للتخطیط ولكن ھذا الدلیل جید حقا. (استجابة الطالب)  

الدلیل مكتوب بشكل واضح وھو مفید للغایة. أشرتم إلى أشیاء كثیرة لم أكن على علم بھا  •

لي . شكرا لعدم استخدام كل تلك الكلمات التي یستخدمھا  بالنسبة نت مفاجأة سارةلذلك كا

-المعلمون  انھا مزعجة جدا!   

وجدت ھذا مفیداً. لم أكن أفكر أبدا في كل ھذه القیود حول ما یفعلھ المعلمون. في المرة  •

القادمة التي سأتحدث فیھا إلى معلم، سیكون بفھم مختلف.  

واضح ولكنھ كان واضحا فقط بعد أن قرأتھ! لقد أشرتم إلي ماھو •  

أن لدیھم أشیاء . ولكن أمي قالت األشیاء بشكل مماثل لنافوجئت بأن المعلمین ال ینظرون إلى  •

نا. (استجابة الطالب)بشكل مختلف قلیال عشیاء األیرون فھم ، لذلك أخرى یفكرون بھا أیضا  
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م لنھج الوالدین والمنظور المختلف مھم كان لدینا تجربة سیئة جدا في عملیة التخطیط. وصفك •

جدا. كعائلة فأنت بالتأكید تري العملیة برمتھا بطریقة مختلفة جدا. أنا سعید أن بعض الناس 

یفھمون ھذا.  

. أستطیع أن أفھم كل ھذا وھذه ھي طریقة نظر عائالتنا إلي ھذه األمور. . ھذا صحیح •

(استجابة الطالب)  

اللغة یعمل ب وا في الدراسة وإلى كل نظام مدرسيع الذین شاركنسخ مجانیة إلى جمیتم إرسال 

عدد من  تاإلنجلیزیة في كندا، فضال عن مختلف المدافعین ومجموعات الدعم األخرى. وقد طلب

األنظمة المدرسیة في جمیع أنحاء كندا نسخا إضافیة من الكتاب حتى یتسنى لجمیع معلمیھم 

فورست و ستفیدوا من نتائج دراستنا. اتصل بمركز مارشا المشاركین في التخطیط لالنتقال أن ی

.inclusion.comس في إنكلوجون بر  
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