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زما�ن ممکن برای گذار به مکتب( یک پالن تصویری از گذار طفل به مکتب در طول پنج ترم  سند Possible Timeline for School Transition )س�ی

وع می نماید. وع کند تا ترم یک وق�ت که طفل مکتب را �ش به دست می دهد- از ترم یک در سال قبل از اینکه طفل مکتب را �ش

 از این سند می توان به حیث منبعی برای مراجعه استفاده نمود که هر قدم از این جریان گذار را نشان می دهد و اینکه در چه زما�ن این قدم برداشته می 

شود. سند س�ی زما�ن ممکن برای گذار به مکتب (Possible Timeline for School Transition) را بایس�ت به موازات سند س�ی زما�ن تکمیل نشدۀ 

 گذار به مکتب 

(Blank Timeline for School Transition) به کار برد تا کسا�ن که آن را به کار می برند بتوانند قدم های ذیربط را بسته به مناسب بودن برای طفل و 

خانوادۀ او بردارند.

ن برای مددکاران دخالت زود هنگام   این اسناد را باید به خانواده ها�ی داد که فرزند آنان قرار است از کودکستان به مکتب منتقل شود. همچن�ی

ن سیار )بازدید کننده( و مدارس موجود است تا به آنها در جریان گذار طفل ناشنوا یا با کاهش شنوا�ی از  ن کودکستان، معلم�ی (Early Intervention)، معلم�ی

کودکستان به مکتب ابتدا�ی کمک نماید.

Dari – Possible timeline for school transition



ترم 1 قبل از مکتب

با مددکار دخالت زودهنگام (Early Intervention Worker)/ معلم کودکستان راجع به وضعیت تعلیمی مناسب 

صحبت کنید. 
ند با خانواده راجع به وضعیت و امکانات تعلیمی موجود صحبت کنید ن آنها در سال آینده تماس بگ�ی خانواده با مکتب راجع به متعلم�ی

ممکن است یک روز برای “روز بازدید” (‘open day’) احتمایل برای خانواده ها�ی که طفل آنها قرار است به مکتب بروند انتخاب شودبا خانواده از وضعیت تعلیمی برای سال آینده بازدید کنید.از وضعیت تعلیمی برای سال آینده بازدید کنید.

 ترتیب ارزیا�ب مربوطه را بدهید )اگر الزم بود(ترتی�ب برای ارزیا�ب الزم را بدهید مانند امتحانات زبان و هوش )ادراک(

ید از کلینیک Australian Hearing and/or Cochlear Implant )شنوا�ی و کاکلر ایمپلنت( آخرین گزارش را بگ�ی

ترم 2/ 3 قبل از مکتب

در مکتب مورد انتخابتان طفل خود را نام نوییس کنید
ید – به  ن سیار (Visiting Teachers) ناشنوایان تماس بگ�ی با مدیر منطقۀ (regional manager) در مورد معلم�ی

آنها خ�ب بدهید که یک طفل ناشنوا یا با کاهش شنوا�ی در منطقۀ آنها قرار است به مکتب برود.
نام نوییس طفل ناشنوا یا با کاهش شنوا�ی در مکتب

 در صورت مناسب بودن، نتایج ارزیا�ب را برای آماده شدن در جلسه پرسشنامه احتیاجات تعلیمی 

(Educational Needs Questionnaire (ENQ)) گردآوری کنید.
 با خانواده ها وق�ت را هماهنگ کنید تا راجع به ارزیا�ب ها و ربط آن ها با جلسه پرسشنامه احتیاجات تعلیمی 

(Educational Needs Questionnaire (ENQ)) صحبت کنید

با مراعات رهنمودهای چوکات سال های اولیه (Early Years Framework) یک راپور گذار بنویسید.

 در صور�ت که مناسبت داشته باشد، تاریخ و زما�ن را برای جلسه پرسشنامه احتیاجات تعلیمی 

ن کنید – ارزیا�ب های ذیربط را با خود به جلسه بیاورید (Educational Needs Questionnaire (ENQ)) مع�ی
 در مکت�ب که انتخاب کردید برای کسا�ن که باید در جلسۀ پرسشنامه احتیاجات تعلیمی 

 های الزم را انجام دهید
گ

(Educational Needs Questionnaire (ENQ)) حضور داشته باشند، هماهن�

(Educational Needs Questionnaire (ENQ)) برای جلسۀ پرسشنامه احتیاجات تعلیمی 

ن دارای معیوبیت  ن کنید تا احتیاجات طفل را با رجوع به درخواست تمویل برنامۀ متعلم�ی   تاریخی را مع�ی

ن نمائید. (Program for Students with a Disability (PSD)) تأم�ی

برای جلسۀ گذار (Transition Meeting) ، معلومات ذیربط در مورد طفل خود را که خوش دارید )در مکتب مورد 

انتخابتان( مطرح کنید، گردآوری نمائید.
ن کنید تاریخ و زما�ن را برای جلسۀ گذار (Transition Meeting) با حضور خانواده و مکتب مورد انتخاب مع�ی

تاریخ و زما�ن را برای جلسۀ گذار (Transition Meeting) با حضور طرف های ذیربط )معلم سیار، مددکار دخالت 

ن کنید زودهنگام، خانواده، معلم کودکستان و معلم کالس( مع�ی

ترم 4 قبل از مکتب

اک کنید به فامیل راجع به جلسات آشنا سازی )توجیهی( در مکتب خ�ب دهیددر جلسات آشنا سازی با مکتب (orientation sessions) مورد انتخاب خود اش�ت

از شما ممکن است بخواهند در جلسۀ آموزش انکشاف مسل� (Professional Development) برای همۀ مکتب 

ن حضور یابید راجع به رهنمود های فراگ�ی برای معلم�ی

ن آموزش انکشاف مسل� (Professional Development) راجع به اطفال  پیشنهاد کنید برای همۀ مکتب به معلم�ی

ناشنوا یا با کاهش شنوا�ی بدهند (در ترم 4 یا اوایل ترم 1)

 آموزش انکشاف مسل� (Professional Development) برای همه مکتب راجع به ناشنوا�ی 

(در ترم 4 یا اوایل ترم 1) را ترتیب دهید

همچنان با طفل خود راجع به مکتب نو صحبت کرده، او را برای دیدار مجدد از مکتب و خرید یونیفورم )لباس همشکل(، بوجی، 

ید.  ه ب�ب بوکس نان چاشت و غ�ی
ات تنظیم های صو�ت موجود باشد خ�ب بدهید ی که ممکن است برای تغی�ی به مکتب راجع به تمویل بیش�ت

ات تنظیم های صو�ت تقاضا  یس (Accessible Buildings) برای تمویل بیش�ت در تغی�ی از راه پروگرام بنا های قابل دس�ت

کنید

ن ناشنوا یا با کاهش شنوا�ی موجود  ن متعلم�ی ن در مورد داش�ت به مکتب راجع به آموزش انکشاف مسل� که ممکن است برای معلم�ی

باشد، اطالع دهید
ن ناشنوا یا با کاهش شنوا�ی بگذارند  ن متعلم�ی کارمندان مکتب را ترغیب کنید تا جلسات آموزش انکشاف مسل� در زمینۀ داش�ت

ن (Student Online Case System (SOCS)) را تکمیل کنید سیستم موردی آنالین متعلم�ی

ترم 1 مکتب

خدمات معلم سیارطفل وارد مکتب می شود

ن کنید ید تا راجع به حمای�ت که از طفل می شود صحبت کنیدزما�ن را برای مالقات طفل با معلم سیار (Visiting Teacher) مع�ی ن (Student Online Case System (SOCS)) را تکمیل کنید با خانواده و مکتب تماس بگ�ی سیستم موردی آنالین متعلم�ی

ن کنید تا با او راجع به سمعک ها/ کاکالر ایمپلنت (cochlear implants)/ هادی استخوا�ن   وق�ت را با معلم کالس تعی�ی

(bone conductor)/ سیستم ِاف ِام (FM system) طفل خودتان صحبت کنید.
ن کند تا راجع به اداره کردن وسایل شنوا�ی صحبت کنند. معلم کالس باید وق�ت را برای خانواده مع�ی

در مورد تاریخ جلسه گروپ حامی طفل (Student Support Group (SSG)) پرسان کنید تا راجع به اهداف کیل 

تعلیمی برای فرزندتان بحث کنید
ید ن کنیدبا مکتب راجع به جلسه گروپ حامی طفل (Student Support Group (SSG)) تماس بگ�ی تاریخی مناسب برای گروپ حامی طفل (Student Support Group (SSG)) با خانواده مع�ی

س�ی زما�ن ممکن برای گذار به مکتب
مکت�ب که طفل را می پذیردمددکار دخالت زودهنگام )Early Intervention Worker(، معلم کودکستان یا معلم سیارخانواده ها

Dari – Possible timeline for school transition


