Dari – School Checklist

فهرست برریس مکتب
این فهرست برریس مکتب ( )School Checklistبرای استفاده خانواده است .هنگامی که آنها از نظر مناسبت برای فرزندشان از یک مکتب دیدن می
ین
ین
مواظب� می توانند از آن به حیث یک سامان مراجعه برای یک “فهرست
همچن� والدین و
کنند ،این فهرست به آنها نکات ممکن برای مالحظه را می دهد.
اهنما� است.
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برریس” استفاده کنند تا معلوم نمایند آیا مکتب /مکتب ی
ویل خانواده ها می توانند از این پرسش ها را بطور اختصایص برای گردآوری معلومات مورد احتیاج خود سازگار نمایند.
این فهرست برریس به سه قسمت تقسیم می شود – معلومات کیل ،فناوری (تکنالوجی) و ارتباطات ،و امکانات ناشنوایان و مکتب های خاص ناشنوایان .خانواده
ین
جو
ها ممکن است
همچن� خوش داشته باشند هنگامی که در مکتب به گردش می پردازند راجع به احسایس که پیدا می کنند ،فکر کنند .آیا احساس می کنید که ّ
ن
جوی مثبت است؟ آیا کارکنان با مهربا� پذیرای شما هستند؟ آنها ممکن است بخواهند پب�سند که آیا مکتب یک «روز بازدید» دارند که آنها هم بتوانند
مکتبیان ّ
در آن روز از مکتب بازدید کنند.
برای مطالب ت
بیش� هنگام دیدار از یک مکتب به ویبسایت زیر مراجعه کنید:
https://www.eduweb.vic.gov.au/
edulibrary/public/earlychildhood/healthwellbeing/sharingourjourneykit.pdf
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فهرست برریس مکتب
معلومات عمومی
• در حال ض
ین
متعلم� نام نوییس شده در مکتب چند نفر می باشد؟
حا� ،تعداد
ین
متعلم� از چند صنف می باشد؟
ترکی� از
• آیا کالس ها برای هر صنف جدا است یا کالس ب
ن
شنوا� داشته است؟
• آیا در گذشته مکتب
متعلمی� ناشنوا یا با کاهش ی
ن
شنوا� داشته باشند؟
• آیا متعلم یا متعلمی� در مکتب هستند که ناشنوا بوده یا کاهش ی

• آیا مکتب یک روز یا شب اطالع ن
رسا� برای والدین دارد ؟
بگ�م؟
• چطور می توانم در کار مکتب سهم ی

سیار هم دارید که از مکتب بازدید نماید؟
• آیا در مکتب معلم ّ
ن
ت
• آیا در مکتب یک متخصص گفتار درما� هم در دس�س هست؟
• آیا مکتب برای هر متعلم که بدان احتیاج داشته باشد پالن های تعلیمی خاص هر فرد ( )Individual Learning Plansدارد؟

فناوری (تکنالوجی) و ارتباطات
شنوا� مکتب نظری بیاندازید.
• به صنف (اتاق) درس و محیط ی
قال� (موکت) هست و ی ن
• آیا کف اتاق ها ی ن
کلک� ها پرده دارند؟
• آیا سقف ها مرتفع هستند؟
ن
(آوا�) میدا� ( )sound field systemsدارد؟
• آیا مکتب یک سیستم صدای ی
•آیا مکتب مایل است که خوب کار کردن سمعک/کاکالر ایمپلنت ( /)cochlear implantsهادی استخوان ( )bone conductorو سیستم ِاف ِام ()FM system
فرزند مرا برریس کند؟
ین
معلم� مکتب عالقمند به آموزش دیدن و دریافت معلومات راجع به سمعک/کاکالر ایمپلنت ( /)cochlear implantsهادی استخوان ()bone conductor
•آیا کارمندان و
و سیستم ِاف ِام ( )FM systemهستند؟

ناشنوا� و مکتب های خاص ناشنوایان
امکانات
ی
ناشنوا� /مکتب برای ناشنوایان نام نوییس شده اند؟
• چند نفر متعلم در بخش امکانات
ی
ز
• آیا طفل می می تواند به خدمات تخصیص  -مانند خدمات گفتار درمانگر ها ،کار درمانگر ها ،یف�یوتراپیست ها یا روانشناس ها  -دست یابد؟
• آیا مکتب آسلَن ( : Auslanزبان اشاره برای ناشنوایان در ت
اس�الیا  -ترجمان) دارد؟

