Dari – Student Support Group (SSG) Meeting

جلسات گروپ حامی متعلم ()SSG
سند (محتوی چند نکته برای توجه) جلسۀ مالقات گروپ حامی متعلم ( )Student Support Group Meetingبرای استفاده در راستای رهنمود
 Student Support Group - Guidelines for Schools and Families 2013وزارت تعلیم و تربیه و انکشاف دوران اولیه طفولیت
( )Department of Education and Early Childhood Developmentتدوین شده است.
تغی� داد تا مناسب او بشود.
در صورت ض�ورت ،این سند را بسته به احتیاجات هر متعلم می توان مخصوصاً ی
جلسات گروپ حامی متعلم باید دست کم یک بار در هر ِترم (پاره سال) تشکیل شود .فکر خو� است که قبل از این جلسۀ گروپ حامی متعلم راجع به ت
نکا� که می خواهید
ب
پرس� که دارید و ی ز
مطرح شود ،یا ش
هرچ�ی در ارتباط با تعلیم فرزندتان که مایۀ نگر نا� و گلۀ شما باشد یادداشت هم بردارید.
یک گروپ حامی متعلم ممکن است مشتمل بر افراد زیر باشد:
ین
(مواظب�) متعلم
• پدر /مادر /رسپرست /مواظب
ین
ین
(مواظب�) متعلم منصوب شده باشد)
(مواظب�) متعلم (هنگامی که توسط پدر /مادر /رسپرست /مواظب
• جانبدار پدر /مادر /رسپرست /مواظب
ت
ین
ین
مسئولی� که در قبال متعلم دارند پیشنهاد شده باشند
معلم� ناشنوایان ،که به علت
معلم� ،بشمول
• معلم یا
بگ�د)
• مدیر (رسمعلم) یا نمایندۀ او (برای اینکه ریاست جلسه را به عهده ی
ت
صور� که مناسبت داشته باشد)
• متعلم (در
ت
معلوما� ذیربط با احتیاجات تعلیمی یا اجتماعی او داشته باشد دعوت به عمل آورد.
گروپ حامی متعلم ممکن است از هر شخص که متعلم را بشناسد یا
برای معلومات ت
بیش� لطفا از ویبسایت زیر دیدن کنید:
http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/teachingresources/diversity/
studentsupportguidelines2013.pdf
برای معلومات ف
اضا� راجع به رهنمودها برای جلسات گروپ حامی متعلم:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/health/pages/studentsupportgroup.aspx

Dari – Student Support Group (SSG) Meeting

جلسات گروپ حامی متعلم ()SSG
برخی نکات برای توجه /مبادله هنگام حضور در جلسۀ SSG
• احساس شما در مورد انکشاف فرزندتان در مکتب تا به حال چیست؟
• مشاهدات شما در بارۀ طفلتان فعال چگونه است؟
• هرگونه نظر دیگری که ممکن است در بارۀ طفلتان داشته و بخواهید آن را در میان بگذارید؟

فناوری (تکنالوجی)
• آیا طفل شما در طول روز در مکتب از سمعک یا کاکالر ایمپلنت ( )cochlear implantsاستفاده می کند؟
• آیا معلم کالس از سیستم ِاف ِام استفاده می کند و می خواهد که در مورد استفاده این سامان برای آنها اظهار نظر کنید؟
• آیا هیچ ایرادی می بینید که فرزندتان در کالس درس از سمعک ،کاکالر ایمپلنت ( )cochlear implantsیا سیستم ِاف ِام استفاده نماید؟
• کدامیک خوب کار می کند؟ آیا مشکیل در میان بوده است؟
• به محیط تعلیمی توجه داشته باشید؛ آیا هیچ تعدییل باید انجام شود تا ت
به�ین محیط تعلیمی احتمایل را برای فرزندتان ارائه نماید؟

فهم زبان /بیان( :ارتباطات اشاره ای و گفتاری)
اخ� و مهارت های ارتباطات عمومی طفل تان صحبت کنید.
• راجع به هر نوع امتحان زبان ی

اجتماعی و احسایس
• فرزند شما از دید اجتماعی در ی ن
زم� بازی و کالس درس چطور سازگاری می نماید؟
• آیا فرزند شما عالئقی در یب�ون مکتب هم دارد که بخواهید راجع به آن صحبت کنید؟

ین
تعی� هدف کیل
ها� نائل شود؟
•در این سال تحصییل خوش دارید فرزندتان به چه هدف ی
یادگ�ی فردی ( )Individual Learning Planفرزندتان گنجانید.
این اهداف کیل را می توان در پالن ی
•آیا زمینه های بخصویص در مورد طفلتان هست که می خواهید معلم وی بر روی آنها تمرکز نماید؟
تداب� می تواند ش
یادگ�ی فردی ( )Individual Learning Planفرزندتان باشد.
بخ� از پالن ی
این ی
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