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الخدمات التعليمية

االمتيازات المالية

التخطيط والتطوير وو�سع الأ�س�س لتعليم ذوي الإعاقة. ●
تهيئة بيئة املدار�س لتلبية الحتياجات الأ�سا�سية للطالب ذوي العاقة. ●
والجهزة  ● التعليمية  وامل�ستلزمات  الت�سخي�سية  والختبارات  النف�سية  املقايي�س  تاأمني 

التعوي�سية.
تقدمي اخلدمات التعليمية لذوي الإعاقة وفق منظومة التعليم العام اأو �سمن برامج خا�سة. ●
تعليم الطالب ذوي الإعاقة من قبل معلمني متخ�س�سني يف خمتلف م�سارات الإعاقة. ●
جانب  ● الى  الإعاقة  ذوي  فئات  من  فئة  كل  احتياجات  ح�سب  وطباعتها  املناهج  اإع��داد 

ت�سجيلها �سوتيًا.
اإعداد الربامج الفردية التي تتالئم مع امكانات وقدرات كل طالب. ●
ال�ستفادة من الأنظمة اللكرتونية خلدمة برامج ذوي الإعاقة. ●

الطالب  ● �سمول  الرتبية اخلا�سة، مع  وبرامج  لكل طالب يف معاهد  مالية  �سرف مكافاأة 
ذوي العاقة غري ال�سعوديني من اأمهات �سعوديات بها.

منح تذاكر �سفر للطالب مع ويل اأمره الى مراكز الت�سخي�س والفح�س جمانًا. ●
عند  ● مرافق  الى  بالإ�سافة  الإعاقة  ذي  للطالب  التذاكر  قيمة  من   %50 تخفي�س  منح 

ا�ستخدام و�سائل النقل احلكومية.
حتمل الوزارة للر�سوم الدرا�سية لذوي الإعاقة ممن مل تتوفر لهم برامج تعليمية منا�سبة  ●

عن طريق نظام الق�سائم التعليمية بالتعاون مع التعليم الأهلي.
توفري احتياجات طلبة ال�سكان الداخلي من الك�ساوى والتجهيزات والعا�سة طوال العام  ●

الدرا�سي.



الرعاية االجتماعية

الرعاية الصحية

الخدمات المساندة

رعاية متكاملة لطالب ال�سكان الداخلي مبعاهد الرتبية اخلا�سة. ●
خدمات الرعاية الجتماعية والر�سادية للطالب ذوي الإعاقة. ●
والن�سطة  ● الفنية  الن�سطة  مثل:  الإعاقة  ذوي  تنا�سب  التي  الال�سفية  الأن�سطة  اإقامة 

الريا�سية.

تزويد معاهد الرتبية اخلا�سة مب�سرفني �سحيني، مع وجود برنامج زمني على مدار العام  ●
الدرا�سي ملتابعة املعاهد من قبل اطباء واخ�سائيني ح�سب العوق.

تقدمي وجبة غذائية �سحية يومية لطلبة الرتبية اخلا�سة خالل اليوم املدر�سي. ●

والتاأهيل  ● والت�سخي�س  تقدمي خدمات م�ساندة متميزة للرتبية اخلا�سة تعنى بالكت�ساف 
لطلبة الرتبية اخلا�سة  والتعليم العام من خالل مراكز متكاملة منت�سرة يف معظم مناطق 

اململكة.
عربات  ● با�ستخدام  واملراكز  املحافظات  يف  للطلبة  والت�سخي�س  القيا�س  خدمة  تقدمي 

القيا�س املتنقلة.
توفري النقل املدر�سي للطلبة من اماكن �سكنهم الى املعاهد والربامج ذهابًا واإيابًا يوميًا.  ●
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