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Arabic – Possible timeline for school transition

ة تتكون من خمس فصول دراسية – ابتداء من الفصل  ي الممكن لالنتقال إىل المدرسة عىل خطة برصية النتقال الطفل إىل المدرسة ع�ب ف�ت
يحتوي مستند الجدول الزم�ن

الذي يسبق بدء الطفل للمدرسة انتهاءا بالفصل الذي يدخل فيه الطفل المدرسة.

ي الممكن لالنتقال إىل المدرسة إىل 
ي عملية االنتقال، وم�ت يمكن أن تتم. ويمكن استخدام مستند الجدول الزم�ن

ن كل خطوة �ن يمكن استخدام المستند كأداة مرجعية تب�ي

ي الفارغ لالنتقال إىل المدرسة وبذلك يمكن للذين يستخدمونه أن يضعوا خطوات ذات صلة تناسب الطفل كفرد وتناسب أرسته.
جانب مستند الجدول الزم�ن

ن  ي التدخل المبكر، ومعلمي المراحل قبل المدرسية، والمعلم�ي
ي تتهيأ النتقال أطفالها إىل المدرسة. كما يتوفر أيضا الئخصا�ئ

يجب إعطاء هذه المستندات إىل االئرس ال�ت

ي عملية انتقال الطفل االئصم أو ضعيف السمع إىل المدرسة االبتدائية.
الزائرين والمدارس للمساعدة �ن



Arabic – Possible timeline for school transition

الفصل الدراسي 1 ما قبل المدرسة

ي التدخل المبكر/معلم مرحلة ما قبل المدرسة 
ن للسنة القادمة ناقش االئوضاع التعليمية الممكنة مع االئرسةناقش االئوضاع التعليمية الممكنة مع أخصا�ئ تتصل االئرس بالمدرسة بخصوص الطالب المحتمل�ي

يمكن اختيار تاريخ “ليوم مفتوح” ممكن لالئرس المحتملة لكي تتم زيارتهاقم بزيارة االئماكن التعليمية مع االئرسة للسنة القادمةقم بزيارة االئماكن التعليمية للسنة القادمة 

دراكية    قم بتنظيم التقييمات المعنية )إن طلبت(قم بتنظيم التقييمات المطلوبة، مثال: التقييمات اللغوية أو االإ

الية و/أو عيادة غرسة قوقعة االئذن قم بتجميع آخر التقارير من عيادة السمع االئس�ت

الفصول الدراسية 3/2 ما قبل المدرسة

ي المدرسة المختارة 
ي منطقتهمقم بتسجيل طفلك �ن

هم عن أي طفل أصم/ضعيف السمع سيحرصن إىل المدرسة �ن ن الزائرين للصم – اخ�ب قليمي للمعلم�ي ي المدرسةاتصل بالمدير االإ
الصم/ِضعاف السمع المسجلون �ن

(ENQ) إن كان ذلك مالئما، قم بتجميع التقييمات ذات الصلة استعدادا الجتماع محتمل الستبيان الحاجات التعليمية(ENQ) ق وقتا مع االئرسة لمناقشة التقييمات وصلتها باجتماع استبيان الحاجات التعليمية نسِّ

قم بإعداد تقرير انتقال متبعا نموذج إطار عمل السنوات المبكرة

إن كان ذلك مالئما، قم بتحديد تاريخ ووقت الجتماع استبيان الحاجات التعليمية (ENQ) – قم بإحضار التقييمات ذات الصلة 

إىل االجتماع
ي المدرسة المختارة

ق بخصوص االئشخاص المحتمل حضورهم اجتماع استبيان الحاجات التعليمية (ENQ) �ن نسِّ
حدد تاريخا الجتماع استبيان الحاجات التعليمية )ENQ( لمناقشة حاجات الطفل مع الرجوع إىل طلب تمويل برنامج الطالب ذوي 

(PSD) عاقة االإ

ي المدرسة المختارة( بخصوص طفلك
اك الغ�ي فيها خالل اجتماع االنتقال )�ن ي تود إرسش

ع المعلومات ذات الصلة ال�ت حدد مع االئرسة والمدرسة المختارة تاريخا ووقتا الجتماع االنتقال جمِّ
ي التدخل المبكر، االئرسة، معلم الروضة، ومعلم الصف( تاريخا ووقتا الجتماع 

حدد مع كل االئطراف المعنية )المعلم الزائر، أخصا�ئ

االنتقال 

الفصل الدراسي 4 ما قبل المدرسة

ي المدرسة المختارة
ي المدرسةاحرص عىل حضور الجلسات التوجيهية �ن

أبلغ االئرسة بخصوص الجلسات التوجيهية �ن

ن ي بالمدرسة بخصوص النصائح الشاملة للمعلم�ي
قد تود طلب حضور كل جلسات التطوير المه�ن

ن بخصوص االئطفال الصم أو ِضعاف  ي تسلط الضوء عىل النصائح الشاملة للمعلم�ي
ي بالمدرسة ال�ت

اعرض كل جلسات التطوير المه�ن

السمع (الفصل الدراسي 4 أو مطلع الفصل الدراسي 1)
ي بالمدرسة بخصوص الصمم (الفصل الدراسي 4 أو مطلع الفصل الدراسي 1)

قم بتسهيل كل جلسات التطوير المه�ن

اء زيه وحقيبته وصندوق طعامه المدرسي  ي زيارة أخرى، وقم ب�ش
واصل الحديث مع طفلك بخصوص المدرسة الجديدة، وخذه �ن

إلخ.
الت السمعية ي الذي قد يكون متوفرا للمعدِّ

ضا�ن الت السمعية الممكنةأبلغ المدرسة بخصوص التمويل االإ ي الممكن الوصول إليها بخصوص المعدِّ
ي من خالل برنامج المبا�ن

قدم طلب التمويل االإضا�ن

ن الطالب الصم أو َضعاف السمع ن بخصوص تضم�ي ي قد يكون متاحا للمعلم�ي
ن الطالب الصم أو ِضعاف السمعأبلغ المدرسة بأي تطوير مه�ن ي بخصوص تضم�ي

ي إضا�ن
ن عىل البحث عن تطوير مه�ن شجع الموظف�ي

 (SOCS) ي بخصوص حالة الطالب
و�ن لك�ت أكمل النظام االإ

الفصل الدراسي 1 من المدرسة

خدمة المعلم الزائردخول الطفل إىل المدرسة

ي بخصوص حالة الطالب (SOCS) اتصل باالئرسة وبالمدرسة لمناقشة الدعم المقدم للطفلحدد وقتا لمقابلة المعلم الزائر لطفلك
و�ن لك�ت أكمل النظام االإ

 (FM) غرسات قوقعة االئذن/الموصل العظمي/نظام إف إم/ ن حدد وقتا مع معلم الصف للتحدث حول إدارة سماعات االئذن�ي

الخاصة بطفلك
يقوم معلم الصف بتحديد وقت مع االئرسة لمناقشة إدارة أجهزة السمع

حدد تاريخا الجتماع مجموعة دعم الطالب (SSG) مع االئرسة حسب المالئماتصل بالمدرسة بخصوص اجتماع مجموعة دعم الطالب (SSG) استف� عن تاريخ اجتماع مجموعة دعم الطالب (SSG) لمناقشة االئهداف التعليمية المستقبلية لطفلك

ي التدخل المبكر، معلم ما قبل المدرسة، أو المعلم الزائرالأرس
المدرسة المستلمةأخصا�أ

ي الممكن لالنتقال إىل المدرسة
الجدول الزم�ن


