
جزئیات متعلم انتقایل
این جزئیات باید فوتوکا�پ شده و در جلسۀ گذار )transition meeting( به معلم کالس داده شود 

سند جزئیات متعلم انتقایل )Transitioning Student Details( را به�ت است خانواده قبل از اینکه در جلسه گذار حضور یابند تکمیل نمایند. خانواده ممکن است بخواهد در این 

جلسه هنگام صحبت کردن راجع به احتیاجات طفل به این سند رجوع نمایند.

بخ�ش با عنوان – “برخی نظرات برای کمک به فرزند من در کالس درس” )‘Some Ideas to help my child in the classroom’( را خانواده می تواند مخصوصا عالوه نماید 

بطوری که با احتیاجات طفل مطابقت داشته باشد.  از دید آرما�ن این سند را باید  پس از پایان جلسه گذار )Transition Meeting( با اجازه خانواده، به معلم کالس درس داد. 

 Transition Learning and Development :نباید جایگزین )Transitioning Student Details( لطفا توجه داشته باشید که سند جزئیات متعلم انتقایل 

ی عالوه بر بسته منابع کمیک مکتب استفاده شود. ن Statement از Transition: A Positive Start to School Resource Kit بشود ویل از آن به عنوان چ�ی

http://www.education.vic.gov.au/Documents/childhood/professionals/learning/trkall.pdf

 یا جایگزین Sharing Our Journey Planner از Sharing Our Journey Kit بشود که هر دو از وزارت تعلیم و تربیت و انکشاف دوران اولیه طفولیت 

)Department of Education and Early Childhood Development( می باشند.

http:// www.eduweb.vic.gov.au/edulibrary/public/earlychildhood/healthwellbeing/sharingourjourneykit.pdf

جزئیات متعلم

روز   / ماه    / سال  تاریخ تولد:   نام:  

آدرس:    

     

تیلفون:      ایمیل:  

جزئیات خانواده

نام والدین:

نام خواهران و برادران:

کودکستان

تماس:    کودکستان:  

تیلفون:     ایمیل:  

 )Early Intervention Service( اداره خدمات دخالت زود هنگام

تماس:        : )Early Intervention Service( اداره خدمات دخالت زود هنگام

تیلفون:       ایمیل:  
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سایر افراد مسلیک/ ادارا�ت که دخالت دارند

نام برای تماس/ نقش:

تیلفون: ایمیل: 

جزئیات بیش�ت

طفل من خوش دارد با این نام خوانده شود:

طفل من یک کاهش شنوا�ئ نوع       دارد

طفل من از سمعک/ کاکالر ایمپلنت )cochlear implants(/ هادی استخوا�ن )bone conductor(/ سمعک مهار شده به استخوان )bone anchored( استفاده می کند.

فرزند من از سیستم ِاف ِام در خانه / مکتب استفاده می کند/ نمی کند.

معلومات دیگر راجع به طفل من

زبانیکه در خانه با آن گپ می زنیم:

نها�ی که می تواند او را آرام کند عبارتند از: ین چ�ی وق�ت طفل من ناراحت می شود به�ت

نهای دیگری که می خواهم راجع به طفل من بدانید. برخی از چ�ی

برخی از رهنمود ها برای کمک به فرزند من در کالس:
 • برریس کنید که طفل من مطلب را فهمیده باشد و اگر الزم بود بخواهید که تکرار کند 

• یادتان باشد وق�ت صحبت می کنید روی شما به طرف فرزند من باشد 

زها�ی که صدا را جذب می کنند را نصب کنید(  ، سایر چ�ی ز ، قال�ی ز • رس و صدا های اطراف را کم کنید )پرده، سایبان کلک�ی

• با طفل من ساده و شمرده صحبت کنید 

• طفل مرا در ردیف جلو و یک کنار کالس درس بنشانید

امضاء

من اجازه می دهم که این مکتوب را آرشیف نموده، نگهداری نمایند و یا به اشخاص ثالث بدهند.

روز   / ماه    / سال  امضاء توسط پدر/ مادر/ مواظب   

Victorian Deaf Education Institute
Student Inclusion and Engagement Division

Early Childhood and School Education Group
Department of Education and Early Childhood Development

597 St Kilda Road (Cnr of High Street and St Kilda Road)
Melbourne VIC 3004

تیلفون: 6400 9032 (03) َفکس: 6401 9032 (03)

PO Box 6307, St Kilda Road Central VIC 8008 : نشا�ن پُس�ت
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