
ما هو العائق املحدد الذي مينع الطالب من التعلم؟

االختالف بني اللغة 

ومحتوى املنهاج الدرايس

ليس الغرض من برنامج التعليم املرّسع زيادة 

حجم استيعاب النظام الرسمي للفتيات والفتيان 

ممن هم يف سن التعليم االبتدايئ

هل ترتاوح أعامر الطالب بني 10 و18 عاماً؟

هل فوتت الفئة العمرية من 18-10 سنة واحدة 

أو أكرث من سنوات املدرسة؟

برنامج التجسري هو 
أنسب استجابة. عبارة 

عن دورة تحضريية 
قصرية األجل تستهدف 

دعم نجاح الطالب، 
وتتخذ أشكاالً مختلفة 
مثل اكتساب اللغة و/
أو االختالفات القامئة 

األخرى بني املناهج 
والنظم التعليمية 

املحلية ولدى الجهة 
املضيفة لاللتحاق بنوع 

مختلف من التعليم 
املعتمد

الربنامج االستدرايك هو 
أنسب استجابة. برنامج 

تعليمي انتقايل قصري 
األجل لألطفال والشباب 

الذين كانوا يحرضون 
املدرسة بشكل فعال قبل 

انقطاع التعليم، ويوفر 
الربنامج للطالب فرصة 

تعلم املحتوى الذي 
فاتهم بسبب االنقطاع 

عن التعليم ويدعم 
العودة إىل التعليم 

النظامي.

برنامج التعليم 
التصحيحي  هو 
أنسب استجابة. 

عبارة عن دعم إضايف 
مستهدف يتزامن 

مع الحصص العادية 
للطالب الذين 

يحتاجون إىل دعم 
قصري األجل يف مجال 

املحتوى التعليمي 
أو املهارات لتحقيق 

النجاح يف الربامج 
الرسمية العادية

برنامج التعليم املرّسع هو أنسب استجابة. 
برنامج مرن ومالئم للسن، ينفذ يف إطار 

زمني رسيع، ويهدف إىل توفري فرص 
الحصول عىل التعليم لألطفال والشباب 
املحرومني وممن تجاوزوا سن الدراسة 

وغري امللتحقني باملدارس. وقد يشمل ذلك 
أولئك الذين فاتهم التعليم أو انقطعوا عنه 

نتيجة الفقر والتهميش والنزاعات واألزمات. 
الهدف من برامج التعليم املرّسع هو 

تزويد املتعلمني بكفاءات معتمدة ومكافئة 
للتعليم األسايس من خالل استخدام أساليب 
التدريس والتعلم الفعالة التي تتناسب مع 

مستوى نضجهم اإلدرايك.

الربنامج غري مناسب ملن تقل أعامرهم عن 10 

سنوات: ينبغي النظر يف خيارات أخرى لتسجيلهم 

يف املدارس االبتدائية الرسمية أو أشكال أخرى 

من التعليم البديل. بالنسبة ألولئك الذين تزيد 

أعامرهم عن 18 عاما: ينبغي النظر يف برامج 

تعليم الكبار

ضعف الكفاءة املتوقعة 

ملستوى الصف

عدم وجود مساحة يف 

نظام التعليم الرسمي
سن الطالبقيود متعلقة بالسياسات

نعمال

نعمال

ع تدخالً مناسباً؟ متى يكون التعليم املرُسَّ




