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المحتويات

2هذت هاودألة اعومجل موح

3فكاهدأ

6فكاهدأ كةرمشا

7ةديفت ماودأ

مةلحكوبا عيةجتماالاتمالخداةرازو قبل من تمالمعلواههذ يلتمو يتم

 .(ILC) تارلقداءبناو بطاولراوتمالمعلوا مجنابر من ءكجز ليةاسترألا

سهال امرأ لمستندااهذ ةءاقر جعل CID هنيةلذا قةعاإلبا يلمعنا لمجلسا ً ً.

 .رلصوا من يأماستخدا يدتر كنت اذإيئلجناا لبحثاةرادإلتسأ نأ عليك

ىلع CID هنيةلذا قةعاإلبايلمعنا لمجلسا مع صلالتوا يمكنك

business@cid.org.au .

mailto:business%40cid.org.au?subject=
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 حول مجموعة األدوات هذه

 يلارتسألز اكرملن اة مذوخأه مذت هاودألة اعومجم

Australian قةعاإلاننولقا Centre for Disability 

.Law 

 يتلء اايشألن ا ًا عراكفأ تاودألا عةجموم تمنحك

 .تفعلها وأ فهاتعر نأ يجب

 ينلذا بللطال مخصصة ههذ تاودألا عةمجمو

 .زليث وواو سيي نة فيداعلس ارادملىل ان إوبهذي

 ـا لضيي أه

 وي أنفلم ايلعتلىل ان إوبهذن ييذلص ااخشألا •

 للتعلم ىخرأ كنماأوأتمعالجااوأ TAFE يلتكميلا

 يةعالرا مومقدوتئاللعاا •

 كيفية تعلم عىل ههذ تاودألا عةمجمو كعدستسا

 يلذا عملدا عىل لللحصو ستكرمد ىلإثلتحدا

 .للتعلمجهتحتا

 .هذت هاودألة اعومجي مء فازجأ 6 كهنا
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 أهدافك

 .ةايحلي اف فادهك أيدن لوكن يد أير جمه ألنإ

 .هيلل إوصولو اه أثودد حيرء تيو شه فلهدا

. كفادهىل أل إوصولد لاجلل امعلىل اا إ نايحج أاتحت ً

 في لتفكيرا عىل كعدستسا يلتاءشياألا بعض ليكإ

 .فكاهدأ
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 .عمله تجيد فيما فكر

 .لتعلما عىل كعديسا فيما فكر

ً  .صعبا لتعلما يجعل فيما فكر

ً  .لك لنسبةبا متعة كثرأ سةرلمدا سيجعل فيما فكر
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ا ألهداف

 لتفكيرا عىل تكعدمسا يةعالرا ممقد وأ ئلتكلعا يمكن

 .ءشياألاههذ في

ً  لتعلما عىل كعديسا قد فيما لتفكيرا يضاأ يمكنهم

 .ةسردملي ال فضفل أكشب

 .سكرمد مع فكاهدأ كةرمشا يمكنك

 فتكمعر عىل تهمعدمسا لكذنشأ من

 .فضلأ بشكل

 يمكنهم كيف فهم عىل لكذ همعدسيسا

 .للتعلم عمكد

 فيها تفكر يلتاءشياألاماستخدا يمكنك

 .فاهدأ ضعلو
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 كة أهدافكمشار

 يقةلطربا سكرمد مع فكاهدأ كةرمشا يمكنك

 .هايدتر يلتا

 .بخطا وأ بكتا في بتهاكتا يمكنك

 .تيصو تسجيل ءاجرإ وأ يوفيد يرتصو يمكنك

 .فةلمعرا حق نسورلمدا فكيعر نأ لجيدا من

 لتعلما عىل تكعدمسا يمكنهم نهأ ييعن اهذ

 .لك سبةلمناا يقةلطربا
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 أدوات مفيدة

 تهاءاقر يمكن ال نيةولكترإلا قعالموا بعض

 .لةبسهو فهمهاو

 يمعن شخص من ةعدلمساا تطلب نأ يمكنك

 .عملدا يمبتقد

 يكلدالو ةمفيد ئلسالراههذ نتكو نأ يمكن

www.thegrowingspace.com.au/tip-a-letter-to-

my-childs-teacher-for-the-new-school-year 

 في سينرلمداوبلطالا لةسالراههذ عدتسا نأ يمكن

 طفلك عن يدلمزا فةمعر

www.inkyed.files.wordpress.com/2009/04/ 
mac2det.pdf 

 عقوملا اذي هف 4 لنقطةا كعدتسا نأ يمكن

 فاهدألا يدتحد عىل ينولكترإلا

www.allmeansall.org.au/for-parents 

http://www.thegrowingspace.com.au/tip-a-letter-to-my-childs-teacher-for-the-new-school-year
https://inkyed.files.wordpress.com/2009/04/mac2det.pdf
http://www.allmeansall.org.au/for-parents
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 تمالمعلوا بعض عىل يولفيدااهذ ييحتو

 ليةلشموالحو

www.family-advocacy.com/ordinary-lives/ 
school-years 

 لحو تمالمعلوا بعض عىل لكتيبااهذ ييحتو

 ليةلشموا

www.family-advocacy.com/assets/ce93bc49e3/ 
all-students-learning-together-booklet.pdf 

http://www.family-advocacy.com/ordinary-lives/school-years
http://www.family-advocacy.com/assets/ce93bc49e3/all-students-learning-together-booklet.pdf
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