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الباب األول
الهدف من الدليل
 .1توفير مستند مرجعي لوحدة خدمات املستفيدين وتحديد السياسات واإلجراءات لألعمال ذات الصلة بوحدة خدمات املستفيدين
وتعزيز الضوابط على تلك السياسات واإلجراءات.
 .2توثيق السياسات واإلجراءات املرتبطة بوحدة خدمات املستفيدين وتحديد الصالحيات واملسئوليات املرتبطة بها.

استخدام الدليل
 .1يستخدم هﺬا الدليل كمرجع لعمل موظفي وحدة خدمات املستفيدين لدى الجمعية.
.2ينبغي على وحدة خدمات املستفيدين القيام بعملية مراجعة دورية لهﺬا الدليل ،وذلك بهدف تقييم مدى مالئمته وقابليته للتطبيق ،أو
حاجته للتعديل وفقا للتﻐييرات التي قد تطرأ.

مراقب الدليل
مراقب هﺬا الدليل هو مسئول وحدة خدمات املستفيدين/األمين العام .ان مسئولية الحفاظ على الدليل ومحتوياته وتوزيعه كليا او جزئيا وتطبيقه
على نحو صحيح هي من صالحيات مراقب الدليل.

املوافقة على الدليل
يجب ان يتم اعتماد دليل سياسات وإجراءات وحدة خدمات املستفيدين من قبل األمين العام وذلك قبل وضعه قيد التطبيق.

تطبيق الدليل
 .1يتولى مراقب الدليل مسئولية التأكد من تطبيق سياسات وإجراءات عمليات وحدة خدمات املستفيدين الواردة في الدليل.
 .2يمكن ملراقب الدليل تفويض مسئولية التطبيق الى أحد العاملين في وحدة خدمات املستفيدين حسب ما يراه مناسبا.

تحديث الدليل
 .1يهدف الدليل الى ان يكون بمثابة وثيقة حية تضاف اليها سياسات وإجراءات جديدة في حال الضرورة.
 .2عند مواجهة مسؤول وحدة خدمات املستفيدين لقضية لم يتم تناولها في هﺬا الدليل يجب ان يتعامل مع القضية بحسب العرف
السائد .كما يجب تحديث الدليل بإضافة سياسة او االجراء املطلوب.

صيانة الدليل
يجب ان يتم مراجعة واعتماد الدليل على فترات منتظمة لتعكس التﻐييرات في أنشطة اعمال الجمعية.

إجراءات التحديث
.1تتم التعديالت بالدليل كنتيجة لسبب او مجموعة من األسباب التالية التي لها تأثير مباشر على اعمال وحدة خدمات املستفيدين:

.a
.b
.c

التﻐيرات في السياسات العامة للجمعية
التﻐيرات في أنشطة ووظائف الجمعية

التﻐيرات في الهيكل التنظيمي للجمعية
.2يتم طلب تحديث الدليل (إضافة/إلﻐاء/تعديل) من قبل مستخدم الدليل الﺬي يرفعه ملراقب الدليل للموافقة او الرفض .يجب أيضا ان يلقﻰ طلب
التﻐيير /التحديث الضوء على إثر التﻐييرات املقترحة.

.a
.b
.c

يمكن إجراء تعديل خارج النطاق الزمني ملعدل صيانة الدليل الواردة في جزء صيانة الدليل.
عند إجراء التعديل يقوم مراقب الدليل بتسجيل التعديالت في سجل ضبط تحديثات الدليل الوارد في هﺬا الجزء.

يجب ربط التعديالت املؤقتة بفترة زمنية محددة بحيث ينتهي سريان مفعولها بانتهاء الفترة .عند الحاجة الى تمديد فترة التعديالت املؤقتة
يجب اصدار مﺬكرة تنظيمية أخرى تلغي األولى.
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 2الباب الثاني :املعلومات التنظيمية األساسية
الرؤيا
تأسيس بيت خبرة محلي في تمكين األفراد من ذوي القصور العقلي خالل االعمار املختلفة وبالعمل مع اسرهم ومجتمعهم املحلي.

الرسالة
العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من االستقاللية الﺬاتية واالندماج االجتماعي لألفراد من ذوي تثلث الصبﻐية  21من خالل
تطوير وتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التخصصية بالتكاملية مع املؤسسات ذات العالقة سواء حكومية أو خاصة.

األهداف الحالية
 .1تطوير وتوفير خدمات التدريب واملعلومات والخدمات املساندة ألسر األطفال من ذوي تثلث الصبﻐية21
 .2تطوير وتوفير خدمات التعليم والتأهيل لألطفال من ذوي تثلث الصبﻐية  21للمراحل العمرية املختلفة.
.3

تمويل خدمات التأهيل والرعاية الصحية واالحتياجات املختلفة لألطفال وأسرهم.

.4

تطوير املواد والبرامج التدريبية العملية لتأهيل املدربين واملدرسين مهنيا في مجال تثلث الصبﻐية  21والقصور العقلي.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

القيم العامة
االحترام والحفاظ على خصوصية األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم فحفظ كرامة األنسان اهم مقومات
املجتمع الناجح
الحفاظ على الرؤية :نؤمن في دسكا أن توحيد وتوجيه اإلنجازات الفردية للهدف العام يمكن آناس عاديين من تحقيق
أهداف غير عادية.
املصداقية والخيرية والنفع العام فخير الناس انفعهم للناس.
املحاسبة والشفافية والوضوح فالصالحيات املطلقة والسرية مفسدة لألنفس مقوضه للعمل.
الفعالية والحرفية والترشيد فاملال أمانة في عنق من صرفه ومن اكتسب به أجره والعمل بنية مخلصة يؤجر به املرء
املسؤولية املؤسساتية والفردية قال رسول هللا صلى هللا علية وسلم "كلكم ر ٍاع وكلكم مسؤول عن رعيته".
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الهيكل التنظيمي

هدف الوحدة
القيام بجميع املهام واالنشطة لتسجيل وإلحاق املستفيدين واالسر بالخدمات املختلفة باإلضافة الى ادارة الحاالت وتوفير خدمات االرشاد االجتماعي
واملعلومات العامة لألسر
.1

املهام الرئيسية لوحدة خدمات املستفيدين

.2

تسجيل وإلحاق املستفيدين واالسر بالخدمات املختلفة

.3

ادارة ومتابعة األطفال

.4

توفير خدمات االرشاد االجتماعي واملعلومات العامة لألسر

الهيكل التنظيمي لوحدة خدمات املستفيدين
األمين العام
مشرفة خدمات املستفيدين
أخصائية أجتماعية

منسقة خدمات املستفيدين
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األوصاف الوظيفية
مشرفة خدمات املستفيدين
أ.
الوصف العام
الرمزالوظيفي
املسمى الوظيفي

مشرفة خدمات املستفيدين

اإلدارة العامة
قسم خدمات املستفيدين

اإلدارة

اإلدارة التأهيلية والتعليمية

القسم/الوحدة

االرتباط الوظيفي

املدير املباشر :مدير اإلدارة التأهيلية
والتعليمية

املرؤوسين :أخصائية الخدمة االجتماعية  ,منسقة خدمات املستفيدين

الدورالوظيفي

ان تشرف على كافة الخدمات االجتماعية والعمل على استيفاء احتياجات األطفال واألسر املخدومة واملتقدمين
لطلب الخدمة ،عن طريق املقابالت و دراسة الحالة االجتماعية واالقتصادية و إدارة الحاالت حسب السياسات
واإلجراءات للقسم ونطاق العمل املعتمد في الجمعية ،من اجل توفير الخدمات بأفضل جودة ممكنة

املسؤوليات الرئيسية ومهام عمل الوظيفة
املهام التفصيلية
املسؤوليات الرئيسية
 .1إدارة الحاالت واحتياجاتها  ان تنفﺬ وتنسق لتحويل األطفال واالمهات في البرنامج الداخلية
 ان تنسق وتتابع األقسام خطة االلتحاق وانخراط املستفيدين من خدمات الجمعية
 ان تحضر وتوثق االحتياجات الدورية على الفريق واألسرة وتتابع مخرجاتها
 ان تحدث املستجدات على الوضع االسري
 ان تنفﺬ ما تم االتفاق علية بين الفريق واالسرة في حاالت الخاصة وتتابع التطور بخصوص ذألك
 ان تتأكد من استيفاء االحتياجات للمشاكل والصعوبات وحاالت التبليغ مع الفريق واالسرة.
 ان تقابل األمهات الراغبات في مناقشة مشكلة مثل (سلوك -مشاكل صحية).....-
 ان تتابع تحديث الجداول والتأكد من تحديث املستجدات
 ان تضع حل يودي لعقبات او صعوبات في الجدولة وااللتحاق و االنخراط
 .2تنفﺬ البحوث االجتماعية  ان تتابع مجريات الزيارات امليدانية واملنزلية حسب الحاجة وتتابع مخرجاتها
 ان تتابع وتنسق استكمال دراسات الحاالت وتتابع مخرجاتها
واالقتصادية األسرية
 ان تقيس التكلفة التعليمية للمستفيدين من البرامج وتشرف على عملية السداد
 ان تشارك في اعداد التقارير اإلحصائية والبحثية الدورية
 ان تعد نبﺬات الخاصة باألطفال وتحدثها بشكل دوري
 أن تجري املقابالت األولية و تقييم االحتياجات
 ان تقدم خدمة التوجيه واإلرشاد وتوجيه االسر سواء بمكاملة هاتفية او مقابلة
 .3تنفيﺬ لخدمات اإلرشاد
 ان تنسق مع فريق العمل لتقديم االرشاد عند الحاجة لﺬألك (اثناء املقابلة)
والتوجيه
 ان ترد على أسئلة واستفسارات االسر املتعلقة بنوعية الخدمات املتوفرة بالجمعية او خدمات الجمعية
 تطوير الكتيبات واملعلومات الستخدام االسر
 اإلشراف على توجيه ومساعدة فريق العمل املباشر في أداء أنشطتهم اليومية وفقا للسياسات واإلجراءات
 .4إدارة االفراد
 ان تتحقق في وجود قنوات اتصال فعالة بين أعضاء الفريق
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املسؤوليات الرئيسية ومهام عمل الوظيفة
املسؤوليات الرئيسية

 .5العمل وفق السياسات
واإلجراءات

املهام التفصيلية
 ان تشرف على تدريب املوظفات الجدد وتساهم في تدريب املوظفات على رأس العمل
 ان تقييم املوظفين وتضع خطط التحفيز ومتابعة األداء
 . أن تتابع تنفيﺬ برامج التدريب والتطوير املنهي تقترح تدوير املوظفين لضمان فرص التطوير والتدريب
 توفير الفرص ألعضاء الفريق لعرض االقتراحات واملشاركة في التحسين واالبتكار ومبادرات مشاركة املعرفة
 ان تحدد احتياجات التوظيف وترشح االفراد للوظائف شاغرة
 ان توفر املعلومات املتعلقة باإلجراءات النظامية والخدمات الجمعية املتوفرة لألطفال واسرهم.
 التأكد من تنفيﺬ األعمال بطريقة محكمة ومنسقة وبما يتماش ى مع السياسات واإلجراءات والتعليمات ذات
الصلة
 املساهمة في تحديد فرص التحسين املستمر للنظم والعمليات واملمارسات مع األخﺬ بعين االعتبار املمارسات
الرائدة
 تعزيز ،تنفيﺬ وااللتزام بالسياسات ،العمليات واإلجراءات التشﻐيلية لآلخرين في الجمعية
 نقل الخبرة واملعرفة إلى املوظفات األقل خبرة والتأكد من معرفتهم بسياسات وإجراءات العمل املعتمدة

أصحاب العالقة الداخليين والخارجيين
أصحاب العالقة الداخليين

الهدف من العالقة

أصحاب العالقة الخارجيين

الهدف من العالقة

الخدمات االسرية والرضع

التنسيق بخصوص الحاالت وتنظيم
مواعيد الجلسات

أسر األطفال

ألخﺬ مالحظاتهم واستفساراتهم
والتنسيق معهم بما يخص
أطفالهم

خدمات الطفولة املبكرة
والتعليم الوظيفي

التنسيق بخصوص الحاالت وتنظيم
مواعيد الجلسات

املؤسسات واملدارس
واملستشفيات

للتنسيق معهم عند الحاجة

وحدة تنمية املوارد املالية

لتوفير املعلومات و التقارير عن البرامج و
الحاالت الفردية ملناقشة املواضيع
املتعلقة بالتمويل

الباحثين والدارسين و طالبات
التدريب امليداني

ملساعدتهم في إنهاء دراساتهم
واحتياجاتهم

ب.

أخصائية اجتماعية

الوصف العام
الرمزالوظيفي
املسمى الوظيفي

اخصائية الخدمة االجتماعية

اإلدارة العامة
اإلدارة

اإلدارة التأهيلية والتعليمية

القسم/الوحدة

االرتباط الوظيفي

املدير املباشر :مشرفة خدمات املستفيدين

املرؤوسين:

الدورالوظيفي

ان تتابع احتياجات األطفال واألسر املخدومة واملتقدمين لطلب الخدمة عن طريق املقابالت و دراسة الحالة
االجتماعية واالقتصادية و إدارة الحاالت من اجل استيفاء احتياجاتهم ،وفقا للسياسات واإلجراءات املتعلقة
وضمن الخطط املعتمدة و نطاق العمل في الجمعية
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املسؤوليات الرئيسية ومهام عمل الوظيفة
املسؤوليات الرئيسية
متابعة الخدمات األسرية
املنزلية والفردية

املهام التفصيلية
 ان تلحق وتتابع انخراط املستفيدين من الخدمات املباشرة في الجمعية
 ان تتابع وتراجع جداول الخدمات والتأكد من تحديث املستجدات
 ان تقابل األمهات الراغبين بمناقشة مشكلة معينة
 ان توثق سير الخدمات للمستفيدين بعد التسجيل في امللفات

متابعة إدارة الحاالت
واحتياجاتها



ان تعد الخطابات لألسر امللتحقين في البرامج
ان تستقبل االسر الستكمال التسجيل بالجمعية وأن وتحدد االحتياجات
ان تنفﺬ املقابالت االولية مع االسر
ان تنسق وتحضر اجتماعات األمهات ملناقشة الحاالت الخاصة مع الفريق او االسرة واملتابعة مع االسر
بالخصوص
ان تتابع املخدومين بشكل دوري لتوثيق ومتابعة ملعرفة املستجدات ودرء أي صعوبات متوقعه
ان تتابع وتوثق االحتياجات والنتائج للمشاكل والصعوبات وحاالت التبليغ مع الفريق واالسرة
ان تتابع مع االسر والفريق حل الصعوبات والعقبات وجدولة او اإلنمائي او انخراط
ان تحل املشاكل في حال حدوث حطا في التنسيق الجلسات



ان تنسق وتجري الزيارات امليدانية واملنزلية حسب الحاجة



ان تستكمل وتوثق نماذج وثائق دراسات الحاالت



ان تعد وتتابع دراسة الحالة لألسر



ان تتابع سداد التكلفة التعليمية
ان تساهم في اعداد التقرير الشهري للقسم
ان تقوم بتصوير وترتيب وارشفة اعداد البينات وامللفات وغيرها من االعمال املكتبية
ان تنظم وتحفظ املكاتبات واملعلومات وامللفات وغيرها



ان تشارك في حضور انشطة الجمعية العامة والرحالت والزيارات الخارجية حسب الحاجة
ان تنسق وتنظم األنشطة املخدمين املختلفة وتنظيم لقاءات ترفيهية لألسر واإلشراف عليها
ان توثق وتشكل إجراءات التنسيق للرحالت









اجراء البحوث االجتماعية
واالقتصادية األسرية

توثيق وحفظ وارشفة
املعلومات واسترجاعها
واعداد التقاريراإلخصائية
التنسيق و حضورأنشطة
والرحالت
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 3الباب الثالث
نطاق األعمال
نطاق عمل خدمات اإلرشاد االجتماعي واملعلومات العامة لألسر امللتحقة
.1

تقديم خدمات االرشاد والتوجيه وتوفير املعلومات لألسر

.2

التحويل والتنسيق مع املراكز الخدماتية املتوفرة في املجتمع

.3

إعداد برنامج تثقيفي لألمهات

.4

التجهيز لبرنامج الدعم املكثف لألمهات

.5

زيارة ميدانية للمؤسسات التعليمية

نطاق عمل الوحدة مع االطفال املتحلقين بالبرامج
.1

إجراءات حصر حضور الطالب
دخول وخروج الطالب

.3

الخروج املبكر للطالب

.4

إجراءات حصر الﻐياب وإشعار األهالي

.5

متابعة الخدمات الصحية للطفل

.6

تنسيق الزيارات املنزلية

.7

زيارة البحث االجتماعي

.8

متابعة املشاكل السلوكية

.9

نبﺬات الكفالة (املرحلة األولى)

.2

إجراءات الفحص على نظافة األطفال بشكل عام ونظافتهم الشخصية بشكل خاص.

.10

تسجيل وإلحاق املستفيدين واألسر بالخدمات
التسجيل
يقبل في الجمعية أي فرد من ذوي متالزمة داون بﻐض النظر عن عمره او جنسيته او جنسه
يطلب الستكمال التسجيل عدد من الوثائق كالتالي
.1

استكمال نموذج التسجيل املعتمد

 .2صور شخصية حديثة
 .3تقريري طبي رسمي يفيد بان الطفل لديه حالة متالزمة داون
.4

شهادة التطعيمات واللقاحات حسب جدول تطعيمات صحة

 .5إحدى املستندات التالية:
 صورة جواز سفر
 صورة عن اإلقامة
 صورة عن شهادة ميالد الطفل
 صورة أمامية وخلفية عن بطاقة الهوية السعودية
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 .6اثبات أحد الوالدين


صورة جواز سفر او صورة عن اإلقامة



الهوية السعودية
االلحاق



يتطلب من ولي األمر توقيع اتفاقية القبول



استمارة الخروج واملواصالت



استمارة اخالء من املسئولية



موافقة على التصوير
تطلب النماذج املﺬكورة أعاله ويمكن أن يكون هناك متطلبات أخرى مثل الﻐيارات او رسوم رمزية او غيره لكافة البرامج او الخدمات باستثناء
املكتبة او األنشطة الصيفية

قائمة االنتظار
أي طلبات التحاق زيادة عن العدد األقص ى املتوفر يتم فهرستها في قوائم االنتظار
أولوية االلحاق


تكون أولوية االلحاق متسللة حسب الشاغر وتاريخ التسجيل ،الطالب املسجلين حاليا



إذا ما اتضح اثناء مكاملة جمع املعلومات األولية أن هناك احتياجات دعم نفس ي أو للتوجيهات السلوكية أو دعم الحالة االقتصادية فيتم
تحديد موعد مقابلة بشكل فوري حسب الجداول املتاحة.



يمكن للطفل واسرته االستفادة من أي عدد متوفر من الخدمات حسب طبيعة االحتياج التي تتضح لدى الفريق ووجهة نظر وأولويات الخدمة
لدى االسرى.



إذا أصرت االسرة على خدمة غير متالئمة علميا مع احتياجات طفلها يحق للفريق رفض تقديم الخدمة املطلوبة من وجهة نظر األهالي

مواعيد التقييم والتسجيل
مفتوحة طوال العام باستثناء فيرة االجازة السنوية للجمعية والتي تحدد وتعلن في بداية كل عام دراس ي
القبول
يتم قبول جميع حاالت متالزمة الدوان من االناث حسب الشواغر املناسبة للحالة واحتياجها واقتناع االسرة بالخدمة املقدمة من الجمعية

قبول األطفال املحولين
النموذج

االجراء
 .1تستخدم االستمارة من قبل املستشفيات أو أي جهات خارجية لتعبئة
البيانات األولية لتحويل أي مولود جديد من ذوي متالزمة داون أو لم
يسبق له االلتحاق بأي مركز .

استمارة
تحويل

 .2استالم االستمارة املحولة عن طريق اإليميل
 .3يتم التواصل مع اآلسرة عن طريق البيانات املسجلة في االستمارة
الستكمال إجراءات التسجيل
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املدة الزمنية

منسقة قسم
الخدمة االجتماعية
منسقة قسم
الخدمة االجتماعية
منسقة قسم
الخدمة االجتماعية
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االعﺬار املقبولة للﻐياب


املرض الشخص ي للطالب أو عند الحضور في املدرسة من شأنه أن يعرض للخطر صحة الطالب أو صحة اآلخرين .عند عودة الطالب إلى
املدرسة ،قد تكون هناك حاجة للوثائق الطبية املناسبة في غضون ثالثة أيام من الﻐياب.



مرض خطير أو وفاة في أسرة الطالب املباشرة مما يستدعي الﻐياب .في حالة مرض خطير ،يطلب من الطالب لتقديم الوثائق الطبية
للتحقق من حاالت الﻐياب كﻐيبة عﺬر في غضون ثالثة أيام من عودة الطالب الى املدرسة.



األحوال الجوية أو الظروف البيئية التي تجعل الحضور مستحيال أو خطيرا لصحة الطالب أو سالمته.



تحفظ الوحدة بحق عدم تقديم الخدمة إذا تكرر التأخير عن املوعد او الﻐياب بدون عﺬر



حاالت الﻐياب األخرى التي يتم تحديدها من قبل املدير التعليمي او من في حكمه وحسب تقديرها

الحضور:
يتم البدء في استقبال املستفيدين تمام الساعة  7صباحا ويمكن ملن يتلقون خدمات التأهيل او جلسات فردية الحضور قبل املوعد
بمدة تصل الى ساعتان قبل املوعد

السنة األكاديمية
تقسم السنة األكاديمية الى فصلين أساسيين وفترة االجازة الصيفية

الطاقة االستيعابية للجمعية
حسب املوقع الحالي

الخدمة

األعداد

تعليم الطفولة املبكرة

36

التعليم الوظيفي

14

االعداد للوظيفة

7

املواصالت

12

مجموعات الرضع

80

عالج طبيعي

120

التخاطب و التواصل

150

الحكري الدقيق و االستقاللية

120

النطق و الكالم
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نطاق االعمال اإلدارية والتنسيقية للوحدة
 .1.1.1اعداد التقارير الدورية عن أعداد املخدومين والخدمات
موقع الحفظ

االجراء
يتم إعداد التقرير الشهري باألعمال املنجزة في القسم

.1

 .2يتم رفع تقرير إحصائي ألعمال وإنجازات قسم الخدمة االجتماعية
خالل هﺬا الفصل للمدير اإلداري واملالي.

ملف تبادل
املعلومات
ملف تبادل
املعلومات

املسئول
األخصائيات
االجتماعيات
/مسؤولة قسم
الخدمة االجتماعية
مسؤولة قسم
الخدمة االجتماعية

املدة الزمنية
نهاية كل شهر
ميالدي
نهاية كل فصل
دراس ي

 .1.1.2تنسيق املبادرات وأنشطة األطفال الداخلية والخارجية


تقوم الوحدة بالتعاون مع الوحدات الثانية في كافة األنشطة واملبادرات التعليمة والترفيهية والتمثيل الخارجي لألطفال وملخدومين



تنسيق برامج الدعم املكثف وورش تدريب األمهات.

 4ملحق أ
 5إجراءات املقابلة األولية
النموذج

االجراء

املسئول

 .1اذا ما اتضح اثناء مكاملة جمع املعلومات األولية أن هناك احتياجات للتوجيهات
السلوكية أو دعم انفس ي فيتم تحديد موعد مقابلة بشكل فوري حسب الشاغر
املوجود لدى املعلمات.

الخدمة االجتماعية

 .2تستكمل إجراءات مكاملة األم مع أهمية التركيز على احضار الطفل
يجب إبالغ األم أثناء املكاملة باآلتي ( أن يكون الطفل مستيقظا  +إحضار وجبة
إفطار له  +احضار مالبس بديلة للظروف الطارئة )

الخدمة االجتماعية

 .3تثبيت حجز موعد املقابلة في جدول الطاقة االستيعابية األسبوعي

الخدمة االجتماعية

 .4تبليغ مسؤولة االستقبال ومعلمات قسم التدريب األسري ذوي العالقة باملوعد .

الخدمة االجتماعية

املدة الزمنية
ال تزيد عن أسبوع

 .5استقبال األم:
حضور لالستقبال ملرافقة األم
 تعرف بنفسها

الخدمة االجتماعية

 التأكد من فهم األم لهدف وجودها في املركز.
 ايضاح السير املتوقع للجلسة واملدة ومن ثم توضح لها أنشطه الجمعية
والخدمات والبرامج املقدمة.
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إجراءات تسجيل املستفيدين وتنسيق التحاقهم ببرامج الجمعية
النموذج

االجراء
 .1بعد استكمال املقابلة األولية وتحديد االحتياجات للطفل واألسرة يتم
االتصال بأم الطفل لشرح البرنامج املرشح له الطفل ( أوقات البرنامج ،
تكلفة البرنامج  ،شروط ومتطلبات االلتحاق )
 .aبعد املوافقة املبدئية من قبل األم على البرنامج يتم تجهيز
وطباعة (خطاب القبول "التكلفة التعليمية"  +شروط
االلتحاق ).
 .2إعداد جدول بمواعيد حضور األم والطفل للفترة التجريبية بعد
التنسيق مع ( مشرفة التدريب األسري ألطفال التدريب األسري  ،مديرة
البرامج ألطفال الفصول )

املسئول
الخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعية

 .3يتم استقبال األم وتسليمها أوراق االلتحاق الخاصة بالبرنامج مع
التأكيد على خضوع الطفل للفترة التجريبية للبرنامج املرشح له (.
انظري إجراءات الفترة التجريبية )

 بالنسبة ألطفال الجلسات املساندة:
يتم شرح البرنامج لألم وإبالغها عن املبلغ مباشرة فور التحاقها بالبرنامج .
تعرف مسؤولة الخدمة االجتماعية األم باملعلمة املشرفة على متابعة
.5
ِ
حالة األم والطفل .
 .6إرسال مﺬكرة داخلية باستكمال الحاق الطفل من عدمه ضمن
البرنامج املرشح له .
 .7تحديث بيانات الطفل حسب البرنامج امللتحق به في قاعدة بيانات
أطفال الجمعية (الداتا)

الخدمة االجتماعية
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يجب استالم
املوافقة من األسرة
في مدة أقصاها
أسبوعين من
التحاق الطفل في
البرنامج واجتياز
الفترة التجريبية .
يجب إضافة
أسماء أطفال
فصول التهيئة
التعليمية في جدول
املرسل للوزارة نهاية
كل فصل دراس ي

الخدمة االجتماعية
مشرفة الفصول
الخدمة االجتماعية
الخدمة االجتماعية

 .8ارسال  out lookلقسم التنمية إلبالغهم عن األطفال الجدد .

يتم هﺬا اإلجراء
طوال العام
الدراس ي حسب
توفر الشواغر .

الخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعية

 .4تحدد التكلفة التعليمية للطفل مباشرة لبرنامج التدريب األسري
(الرضع – الفردي) بعد استكمال البحث االجتماعي (انظري إجراءات
تحديد التكلفة).
 بالنسبة ألطفال فصول التهيئة التعليمية:
الطفل السعودي :يتم إضافة اسمه إلى قائمة املخدومين في الجمعية ويتم
إرساله للوزارة نهاية كل فصل دراس ي.
الطفل الﻐير سعودي :يتم حسبة التكلفة التعليمية بعد استكمال البحث
االجتماعي.

املدة الزمنية

بشكل مستمر
طوال العام
إرسال املستجدات
نهاية كل أسبوع (
التحاق +
انسحاب) األطفال
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الفترة التجريبية لاللتحاق
النموذج

االجراء
 .1تنسيق حضور األم والطفل ضمن برنامج الفصول ( الفترة التجريبية )
اليوم األول ساعتان فقط ويتم إبالغ مشرفة البرنامج ومعلمة الفصل
عن الوقت املحدد للحضور .

الخدمة االجتماعية

مشرفة الفصول +
الخدمة االجتماعية

 .2يعقد اجتماع يضم معلمة الفصل ومشرفة البرنامج ومسؤولة الخدمة
االجتماعية ملناقشة األداء العام للطفل
 .3يبدا حساب الفترة التجريبية منﺬ أول يوم يلتزم فيه الطفل بالحضور
كدوام كامل مع مراعاة قابلية الطفل لالنفصال عن أمه .
 .4تستكمل املعلمة مالحظاتها على سلوك الطفل كتابيا

املسئول

املدة الزمنية

الخدمة االجتماعية
معايير إلحاق
الطفل ببرنامج
الفصول

 .5مناقشة سلوكيات الطفل يوميا مع مشرفة الفصول على األقل  3أيام
متتالية في حال عدم وجود مشاكل سلوكية أو مالحظات خاصة على
األداء ثم يدون ذلك في الجدول يوميا مع استمرار املناقشة
 .6في حال غياب الطفل خالل الفترة التجريبية تعوض بأيام أخرى .

املعلمة

املعلمة  +مشرفة
الفصول
الخدمة االجتماعية

 .7يبلغ قسم الخدمة االجتماعية بعد إنهاء الفترة التجريبية باملوافقة على
إلحاق الطفل في الفصل من عدمه .

مشرفة الفصول

 5.1.3التكلفة التعليمية لألسر
االجراء

النموذج

 .1بالنسبة للسعوديين :رفع اسم الطفل وسجله املدني ورقم املستفيد إلى
قائمة األطفال املستفيدين من خدمات الجمعية لرفعه لوزارة العمل و
التنمية االجتماعية
 .2يتم ابالغ األسرة في حال تم رفض الوزارة بدفع رسوم الطفل فسيتم
ابالغكم بﺬلك لدفع التكلفة الطفل التعليمية .
 .3مع استخدام معيار تصاعدي للمبلغ يمكن ان تطلب اإلدارة املالية
خطاب
تكلفة تعليمية ال تزيد عن  50من التكلفة الفعلية للخدمة كحد اقص ى
التكلفة
لألسرة بعد زيارة البحث االجتماعية ودراسة الوضع االقتصادي لألسرة
التعليمة
واستالم جميع أوراق الثبوتية الدالة على ذلك وذلك باستخدام مقياس
اإلعانات املالية للخدمات املباشرة
مقياس
اإلعانات
 .4بالنسبة لﻐير السعوديين :يتم ابالغ األسرة بالرسوم الدراسية أثناء
املالية
التسجيل وإصدار خطاب التكلفة التعليمية لألسرة باملبلغ كامال .و
يمكن ان يتم تطبيق تقييم الوضع االقتصادي لﻐير العودين على ان ال للخدمات
املباشرة
تزيد نسبة القبول عن  10من املستفيدين لكل برنامج

15

إدارة املشاريع /إجراءات خدمات املستفيدين

املسئول

املدة الزمنية

األخصائية
االجتماعية
األخصائية
االجتماعية
األخصائية
االجتماعية

األخصائية
االجتماعية
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