
Okul Kontrol Listesi, ailenin kullanımı içindir. Çocuklarının olası okullarını ziyaret ederken göz önüne 
alacakları olası noktaları sıralar. Anababalar veya bakıcılar tarafından, okulun/okulların çocukları için 
göz önüne alınıp alınamayacağına ilişkin olarak kontrol listesi görevini gören bir başvuru aracı olarak 
kullanılabilir. Kontrol listesindeki sorular sadece kılavuzluk içindir. Aileler, ihtiyaç duydukları bilgileri 
toplamak için soruları daha belirgin bir biçimde uyarlayabilirler.

Kontrol listesi üç bölüme ayrılmıştır; Genel Bilgiler, Teknoloji ve İletişim ve İşitme Engelliler Tesisi ve 
İşitme Engelliler için Okullar. Aileler ayrıca okulun çevresinde yürürken neler hissettikleri konusunda 
da düşünmek isteyebilirler. Okul toplumunda olumlu bir ortam olduğunu hissediyorlar mı? 
Görevlilerin karşılaması içten mi? Okulun, katılabilecekleri bir açık günü olup olmadığını da sormak 
isteyebilirler.

Bir okulu ziyaret ederken göz önüne alınabilecek fikirler için şu siteyi ziyaret edin:  
https://www.eduweb.vic.gov.au/edulibrary/public/earlychildhood/healthwellbeing/
sharingourjourneykit.pdf
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Okul Kontrol Listesi

Genel Bilgiler

· Şu anda okula kaydolmuş öğrencilerin sayısı nedir?

· Sınıflar tek yıl düzeyinde mi yoksa karışık mı?

· Okulun daha önce işitme engelli veya işitme güçlüğü olan öğrencisi oldu mu? 

·  Okulda işitme engelli veya işitme güçlüğü olan ya da başka bir engelliliği olan öğrenci var mı? 

· Okulun anababa bilgilendirme günü veya akşamı var mı?

· Okulun işlerinde nasıl yer alabilirim?

· Okulda ziyaretçi öğretmen hizmeti var mı?

· Okulda bir konuşma patolojisti var mı?

· Okul, ihtiyaç duyan öğrenciler için Bireysel Öğrenim Planı sağlıyor mu?

Teknoloji ve İletişim
· Sınıf ve okul dinleme ortamlarına bakın. 

· Yerde halı ve pencerelerde perde var mı? 

· Tavanlar yüksek mi?

· Okulun ses alanı sistemleri var mı?

·  Okul, çocuğumun işitme cihazlarının / koklear implantlarının / kemik iletkenlerinin ve FM sisteminin  
çalışır vaziyette olup olmadığını kontrol etmek ister mi?

·   Okul görevlileri işitme cihazları / koklear implantları / kemik iletkenleri ve FM sistemi hakkında eğitim ve  
bilgi almaya ilgi duyar mı?

İşitme Engelliler Tesisi ve İşitme Engelliler için Okullar 
· İşitme Engelliler Tesisine / İşitme Engelliler Okuluna kaç öğrenci kayıtlıdır?

·  Çocuğumun, konuşma patolojistleri, meşguliyetle tedavi uzmanları, fizik tedavisi uzmanları  
veya psikologlar gibi uzmanlara erişimi olabilecek mi?

· Okulda Auslan mevcut mu?
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