Arabic – Possible timeline for school transition

الجدول ن
الزم� الممكن
ي
لالنتقال إىل المدرسة

ن
الزم� الممكن لالنتقال إىل المدرسة عىل خطة برصية النتقال الطفل إىل المدرسة بع� تف�ة تتكون من خمس فصول دراسية – ابتداء من الفصل
يحتوي مستند الجدول ي
الذي يسبق بدء الطفل للمدرسة انتهاءا بالفصل الذي يدخل فيه الطفل المدرسة.
ف
ن
ت
يمكن استخدام المستند كأداة مرجعية ي ن
الزم� الممكن لالنتقال إىل المدرسة إىل
تب� كل خطوة ي� عملية االنتقال ،وم� يمكن أن تتم .ويمكن استخدام مستند الجدول ي
ن
الزم� الفارغ لالنتقال إىل المدرسة وبذلك يمكن للذين يستخدمونه أن يضعوا خطوات ذات صلة تناسب الطفل كفرد وتناسب أرسته.
جانب مستند الجدول ي
لأ
ال� تتهيأ النتقال أطفالها إىل المدرسة .كما يتوفر أيضا لأ ئ
ت
ين
والمعلم�
خصا� التدخل المبكر ،ومعلمي المراحل قبل المدرسية،
ي
يجب إعطاء هذه المستندات إىل ا رس ي
لأ
الزائرين والمدارس للمساعدة ف ي� عملية انتقال الطفل ا صم أو ضعيف السمع إىل المدرسة االبتدائية.
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الجدول ن
الزم� الممكن لالنتقال إىل المدرسة
ي
أ
الرس

ئ
أخصا� التدخل المبكر ،معلم ما قبل المدرسة ،أو المعلم الزائر
ي

المدرسةالمستلمة

الدراس  1ما قبل المدرسة
الفصل
ي

ئ
أخصا� التدخل المبكر/معلم مرحلة ما قبل المدرسة
ناقش الأوضاع التعليمية الممكنة مع
ي

ناقش الأوضاع التعليمية الممكنة مع الأرسة

ين
المحتمل� للسنة القادمة
تتصل الأرس بالمدرسة بخصوص الطالب

قم بزيارة الأماكن التعليمية للسنة القادمة

قم بزيارة الأماكن التعليمية مع الأرسة للسنة القادمة

لأ
لك تتم زيارتها
يمكن اختيار تاريخ “ليوم مفتوح” ممكن ل رس المحتملة ي

قم بتنظيم التقييمات المطلوبة ،مثال :التقييمات اللغوية أو الإدراكية

قم بتنظيم التقييمات المعنية (إن طلبت)

قم بتجميع آخر التقارير من عيادة السمع الأ ت
س�الية و/أو عيادة غرسة قوقعة الأذن
الفصول الدراسية  3/2ما قبل المدرسة
قم بتسجيل طفلك ف ي� المدرسة المختارة

ين
اخ�هم عن أي طفل أصم/ضعيف السمع سيح�ض إىل المدرسة ف ي� منطقتهم
اتصل بالمدير الإقليمي
للمعلم� الزائرين للصم – ب

إن كان ذلك مالئما ،قم بتجميع التقييمات ذات الصلة استعدادا الجتماع محتمل الستبيان الحاجات التعليمية ()ENQ

نسق وقتا مع الأرسة لمناقشة التقييمات وصلتها باجتماع استبيان الحاجات التعليمية ()ENQ
ِّ

الصم/ضعاف السمع المسجلون ف ي� المدرسة
ِ

قم بإعداد تقرير انتقال متبعا نموذج إطار عمل السنوات المبكرة
إن كان ذلك مالئما ،قم بتحديد تاريخ ووقت الجتماع استبيان الحاجات التعليمية ( – )ENQقم بإحضار التقييمات ذات الصلة
إىل االجتماع

نسق بخصوص الأشخاص المحتمل حضورهم اجتماع استبيان الحاجات التعليمية ( )ENQف ي� المدرسة المختارة
ِّ

حدد تاريخا الجتماع استبيان الحاجات التعليمية ( )ENQلمناقشة حاجات الطفل مع الرجوع إىل طلب تمويل برنامج الطالب ذوي
الإعاقة ()PSD

ت
الغ� فيها خالل اجتماع االنتقال ف ي(� المدرسة المختارة) بخصوص طفلك
ال� تود شإ�اك ي
ِّ
جمع المعلومات ذات الصلة ي

حدد مع الأرسة والمدرسة المختارة تاريخا ووقتا الجتماع االنتقال

ئ
أخصا� التدخل المبكر ،الأرسة ،معلم الروضة ،ومعلم الصف) تاريخا ووقتا الجتماع
حدد مع كل الأطراف المعنية (المعلم الزائر،
ي
االنتقال

احرص عىل حضور الجلسات التوجيهية ف ي� المدرسة المختارة

الدراس  4ما قبل المدرسة
الفصل
ي

أبلغ الأرسة بخصوص الجلسات التوجيهية ف ي� المدرسة

قد تود طلب حضور كل جلسات التطوير ن
ين
للمعلم�
المه� بالمدرسة بخصوص النصائح الشاملة
ي

ت
اعرض كل جلسات التطوير ن
ين
للمعلم� بخصوص الأطفال الصم أو ِضعاف
ال� تسلط الضوء عىل النصائح الشاملة
المه� بالمدرسة ي
ي
اس )1
ر
الد
الفصل
مطلع
اس  4أو
ي
السمع (الفصل الدر ي

قم بتسهيل كل جلسات التطوير ن
اس )1
اس  4أو مطلع الفصل الدر ي
المه� بالمدرسة بخصوص الصمم (الفصل الدر ي
ي

المدرس
واصل الحديث مع طفلك بخصوص المدرسة الجديدة ،وخذه ف ي� زيارة أخرى ،وقم شب�اء زيه وحقيبته وصندوق طعامه
ي
إلخ.

ف
للمعدالت السمعية
الإضا� الذي قد يكون متوفرا
أبلغ المدرسة بخصوص التمويل
ِّ
ي

ف
ن
الإضا� من خالل برنامج
قدم طلب التمويل
المعدالت السمعية الممكنة
المبا� الممكن الوصول إليها بخصوص
ِّ
ي
ي

ن
للمعلم� بخصوص ي ن
ين
تضم� الطالب الصم أو َضعاف السمع
مه� قد يكون متاحا
أبلغ المدرسة بأي تطوير ي

ف
ن
إضا� بخصوص ي ن
ين
تضم� الطالب الصم أو ِضعاف السمع
شجع
مه� ي
الموظف� عىل البحث عن تطوير ي
ت ن
و� بخصوص حالة الطالب ()SOCS
أكمل النظام الإلك� ي

دخول الطفل إىل المدرسة
حدد وقتا لمقابلة المعلم الزائر لطفلك

الدراس  1من المدرسة
الفصل
ي
خدمة المعلم الزائر
اتصل بالأرسة وبالمدرسة لمناقشة الدعم المقدم للطفل

حدد وقتا مع معلم الصف للتحدث حول إدارة سماعات الأ ي ن
ذن�/غرسات قوقعة الأذن/الموصل العظمي/نظام إف إم ()FM
الخاصة بطفلك
استفرس عن تاريخ اجتماع مجموعة دعم الطالب ( )SSGلمناقشة الأهداف التعليمية المستقبلية لطفلك

ت ن
و� بخصوص حالة الطالب ()SOCS
أكمل النظام الإلك� ي
يقوم معلم الصف بتحديد وقت مع الأرسة لمناقشة إدارة أجهزة السمع

اتصل بالمدرسة بخصوص اجتماع مجموعة دعم الطالب ()SSG

حدد تاريخا الجتماع مجموعة دعم الطالب ( )SSGمع الأرسة حسب المالئم

