Vietnamese – School Checklist

Danh mục Kiểm tra Trường học
Danh mục Kiểm tra Trường học là để cho các gia đình sử dụng. Đây là những điều các gia đình có thể
cân nhắc khi đến thăm các trường học tiềm năng cho con mình. Phụ huynh hoặc người chăm sóc
có thể sử dụng Danh mục này làm công cụ tham khảo để ‘kiểm tra’ xem (các) trường học đó có phù
hợp cho con mình hay không. Những câu hỏi trong danh mục này chỉ mang tính hướng dẫn. Các gia
đình có thể thay bằng các câu hỏi cụ thể hơn để thu thập thông tin cần thiết.
Danh mục Kiểm tra này được chia thành ba phần – Thông tin Tổng quát, Công nghệ và Giao tiếp, và
cơ sở vật chất và Trường Khiếm thính. Các gia đình cũng lưu ý xem mình cảm nhận thế nào khi đi
quanh trường. Quý vị có cảm nhận được không khí tích cực trong cộng đồng nhà trường không? Các
nhân viên nhà trường có chào đón không? Quý vị có thể hỏi xem trường có ngày mở trường để quý
vị tham gia không.
Để biết thêm một số ý tưởng khi đến thăm trường, hãy truy cập: https://www.eduweb.vic.gov.au/
edulibrary/public/earlychildhood/healthwellbeing/sharingourjourneykit.pdf
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Danh mục Kiểm tra Trường học
Thông tin Tổng quát
· Hiện tại, số học sinh đã ghi danh tại trường là bao nhiêu?
· Các lớp học bao gồm học sinh cùng trình độ hay tổng hợp?
· Trước đây trường có học sinh khiếm thính hay nặng tai không?
· Hiện nay trường có học sinh khiếm thính hay nặng tai hay bị các khuyết tật khác không?
· Trường có tổ chức buổi ngày hoặc đêm thông tin dành cho phụ huynh không?
· Tôi có thể tham gia vào trường như thế nào?
· Trường có dịch vụ giáo viên thăm viếng không?
· Trường có chuyên gia chỉnh âm không?
· Trường có cung cấp Kế hoạch Học tập Cá nhân cho những học sinh có nhu cầu không?

Công nghệ và Giao tiếp
· Hãy quan sát phòng học và môi trường nghe của trường.
· Trên sàn có lót thảm và cửa sổ có treo rèm không?
· Trần nhà có cao không?
· Trường có hệ thống trường âm thanh không?
· Trường có sẵn lòng kiểm tra xem liệu máy trợ thính / cấy ốc tai điện tử / thiết bị truyền thanh gắn xương và
hệ thống FM của con tôi có hoạt động tốt hay không?
· Nhân viên nhà trường có nhận đào tạo và thông tin về máy trợ thính / cấy ốc tai điện tử / thiết bị truyền
thanh gắn xương và hệ thống FM hay không?

Cơ sở Vật chất và Trường học dành cho Người Khiếm thính
· Có bao nhiêu trẻ đã ghi danh vào Cơ sở Vật chất/Trường học dành cho Người Khiếm thính?
· Con tôi có thể tiếp cận với các chuyên gia như chuyên gia chỉnh âm, chuyên gia lao động trị liệu,
chuyên gia tâm lý hay vật lý trị liệu không?
· Ở trường có ngôn ngữ Auslan không?

