Arabic – School Checklist

قائمة التحقق المدرسية
قائمة التحقق المدرسية معدة الستخدام أ
الرسة .وهي توضح النقاط الممكن وضعها ف ي� االعتبار عند زيارة المدارس المحتمل تسجيل
طفلك ف ي� إحداها .ويمكن استخدامها بواسطة الوالدين أو مقدمي الرعاية كأداة مرجعية “للتأكد” مما إذا كانت المدرسة/المدارس خيارا
للرس تفصيل أ
السئلة الواردة ف� قائمة التحقق موضوعة لغرض التوجيه فقط .يمكن أ
لطفلهم .أ
السئلة بصورة ث
أك� تحديدا لتجميع
ي
ت
ال� يريدونها.
المعلومات ي
قائمة التحقق مقسمة إىل ثالثة أقسام – قسم المعلومات العامة ،قسم التقنية واالتصال ،ومرافق ومدارس الصم .قد تريد أ
الرس

المدرس؟ هل
إيجا� داخل المجتمع
أيضا أن تضع نصب عينيها حقيقة شعورها وهي تبحث عن المدرسة .هل تشعر بأن هنالك جو ب ي
ي
الموظفون مرحبون؟ ربما تود أن تسأل عما إذا كان للمدرسة يوم مفتوح يمكن ألفراد أ
الرسة الحضور فيه.
للتعرف عىل بعض أ
الفكار عند زيارة المدرسة ،تفضل بزيارة هذه المواقع:

https://www.eduweb.vic.gov.au/
edulibrary/public/earlychildhood/healthwellbeing/sharingourjourneykit.pdf
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قائمة التحقق المدرسية
المعلومات العامة
ين
المسجل� ف ي� المدرسة؟
• حاليا ،كم عدد الطالب

ب� ي ن
• هل الفصول بنظام السنة المنفردة أو بنظام الدمج ي ن
سنت�؟
• هل سبق للمدرسة أن استوعبت طالبا من الصم أو ضعاف السمع؟
أ
العاقات الخرى؟
• هل يوجد بالمدرسة أي طالب من الصم أو ضعاف السمع أومن ذوي إ
للباء أ
• هل للمدرسة يوم أو أمسية معلومات آ
والمهات؟
• كيف ن
يمكن� المشاركة مع المدرسة؟
ي

• هل تتوفر بالمدرسة خدمة معلم زائر؟
ئ
أخصا� نطق؟
• هل يوجد بالمدرسة
ي
ن
المحتاج� لذلك؟
• هل توفر المدرسة خطط تعلم فردي للطالب
ي

التقنية واالتصال
الق نظرة عىل البيئات السمعية بالفصل وبالمدرسة.
• ِ
أ
• هل هنالك سجاد عىل الرضية وستائر عىل النوافذ؟

• هل أ
السقف مرتفعة؟

ت
صو�؟
• هل بالمدرسة أنظمة مجال ي
• هل المدرسة راغبة ف� التأكد من أن المعينات السمعية  /غرسات قوقعة أ
بطفل تعمل بصورة مالئمة؟
الذن  /الموصل العظمي ونظام إف إم ( )FMالخاصة
ي
ي
مهتم� بتلقي تدريب ومعلومات بخصوص المعينات السمعية  /غرسات قوقعة أ
ين
الذن  /الموصل العظمي ونظام إف إم ( )FM؟
• هل سيكون موظفو المدرسة

مرافق ومدارس الصم
ين
المسجل� ف ي� مرفق  /مدرسة الصم؟
• كم عدد الطالب

المهني� ،اختصاص� العالج الطبيعي أو أ
ين
ين
ين
ين
ين
االختصاصي� مثل
لطفل الوصول إىل
• هل سيكون من الممكن
المعالج�
اختصاص� النطق،
النفسي�؟
خصائي�
ال
ي
يي
يي
الشارة ( )Auslanمتوفرة بالمدرسة؟
• هل لغة إ

