إعــــــــــــــــــــــــــــــالن
تعلن وزارة التعليم والتعليم العالي  /إدارة التربية الخاصة ورعاية املوهوبين _ للسادة أولياء األمور الراغبين في تسجيل أبنائهم
من ذوي االعاقة في املدارس الحكومية  ،للعام الدراس ي  2020 /2019م _ تعلن بدء تلقي طلبات التسجيل للطالب  /الطالبات
الجدد  ،من ذوي اإلعاقة ؛ على النحو اآلتي :
 -1حاالت االستسقاء الدماغي Hydrocephaly :
 -2حاالت الشلل الدماغي املصاحبة إلعاقة ذهنية Cerebral Palsy :
 -3اإلعاقة الذهنية : Intellectual Disability :
• إعاقة ذهنية بسيطةMild Intellectual Disability :بناء على مقياس الذكاء تبعا ملقياس ستانفورد بينيه
الصورة الرابعة والتي تحدد درجة اإلعاقة ما بين ( .) 69 - 55
• إعاقة ذهنية متوسطة Moderate Intellectual Disability :بناء على مقياس الذكاء تبعا ملقياس
ستانفورد بينيه و درجة اإلعاقة ما بين ( .)54 - 40
 .4الفئة البينية  Borderlineوهم ما يطلق عليهم بطيئو التعلم و يتراوح مقياس الذكاء عندهم من (84
–  )70على مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة .
 .5اضطراب طيف التوحد ( (Autistic Spectrum Disorder).اضطرابات نمائية .) PDD
 .6الطلبة الذين ذو ي االعاقات الحركية أو الجسدية( شلل دماغي مثال(  Physical Disabilitiesوغير
مصاحبة إلعاقات أخرى ( ذهنية – توحد).
 .7متالزمات اإلعاقة الذهنية مثل ( متالزمة داون –برادرويلي فيش  .....إلخ(
 .8زراعة قوقعة . Cochlear Implant
. .9الطلبة الذين لديهم ضعف سمعي فوق املتوسط (Moderately Severe )56db to 70db
degree from
املستندات املطلوبة للتسجيل :
 -1صور شخصية للطالب  /للطالبة (عدد .)2
 -3البطاقة الصحية  ،وصورة عنها.

 -2شهادة امليالد  ،وصورة عنها.
 -4جوازسفرالطالب ( مع اإلقامة لغيرالقطريين)  ،و صورة عنها.

 -5بطاقة ولي األمر( األب واألم )  ،أو جوازالسفر(مع اإلقامة لغيرالقطريين ) و صورة عنها.
 -6شهادة من املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء {كهرماء}.
 -7امللف الصحي املدرس ي.

 -8شهادة ملن يهمه األمرمن جهة عمل ولي األمر.

 -9تقاريرطبية حديثة من جهات رسمية معتمدة ( ومترجمة إذا كانت باللغة اإلنجليزية من مكتب معتمد).
على أن يتم تسليم الطلبات يف مركز رؤى للتقييم واالستشارات والدعم.

عنوان املركز  :منطقة الثمامة  -رقم املنطقة  - )47( :شارع الفراديس  -رقم الشارع  - )945( :رقم املبنى .)24( :
أرقام التواصل  :اإلستقبال  40129199 :السكرتارية 40129201 :
البريد اإللكتروني roua.aasc@edu.gov.qa :
https://goo.gl/maps/KFmcycuZ6cn

