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 .(ILC) تارلقداءبناو بطاولراوتمالمعلوا مجنابر من

 يتعين .رختصالال CID.ةءالقرا سهلة ثيقةلواههذ هنيةلذا قةعاإلبا يلمعنا لمجلسا جعل

 صلالتوا يمكنك .لمستندااهذ في رصو يأماستخدا يدتر كنت اذإ CID لتسأ نأ عليك
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 حول مجموعة األدوات هذه

 يلارتسألز اكرملن اة مذوخأه مذت هاودألة اعومجم

DisabilityAustralian قةعاإلاننولقا Centre for 

.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

 جهتحتا يلذا عملدا عىل لللحصو ستكرمد ىلإثلتحدا

 .للتعلم

 .هذت هاودألة اعومجي مء فازجأ 6 كهنا
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 التعديالت

قراءة سهلة

 قراءة 
 سهلة

 بشكل لتعلما يمكنك بحيث تاتغيير يه تيالدعلتا

 .سةرلمدا في فضلأ

 بللطال اً يضأةمفيد تالتغييرا بعض نتكو قد

 .ينخرآلا

 تاليدعتلن اوكن تن أكمي

 عىل للحصوا لهاخال من يمكنك مختلفة قطر •

Easy مثل تمامعلو Read 

 مثل لتعلما عىل كعدتسا نأ يمكن يلتا جيالولتكنوا •

 لهتقو ما تكتب يلتاتاودألاوأ شةلشااةءاقر مجابر

 سةرلمدا في عدمصا وأةرمنحد تاممر •

 مختلفة تبمكاو عدمقا •

 . تياللتعدا  بعض  ههذ

 نأ يمكن يلتا لمختلفةاقلطرا من يدلعداكهنا

 .سرالمدا بها كعدتسا
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 .بها ملقياا سينرللمد يمكن تاتغيير كهنا

 مثل ءشيابأملقياا بك صينلخاا سينرللمد يمكن

 وأ لصفيةا لكعمابأ مللقيا قتلوا من اًيدمز منحك

 .تكعاومشر

 .لك سبةلمنااتارختباالاوأملمهاا منحك

 ةصغير عةمجمو مماأ عكومشر عن ثتتحد جعلك

 .بلطالا من ةكبير عةمجمو ليسو

 .لقلقا من ننويعا ينلذابللطال جيد اهذ

 ثلتحدا عليك نكا اذإ ترلتوبا كرشعو ييعن قلقلا

 .سلناا من لكثيرامماأ
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 سةرلمدا تفعلها نأ يمكن ىخرأءشياأكهنا

 يمكن يلتا سيةرلمداتحاللراوثاحدألا •

 ليهاإلصولوا

 ينخرآلا ظفينلمواو للمعلمين فيضاإ يبرتد •

 فضلأ بشكل قةعاإلايوذصشخاألا تشمل

 مثل عليه للحصوا يمكنك يلذايسرلمدا عملدا •

 لنطقا لجومعا وأ نورلمستشاا

 .لةقوعم تياللتعدانتكو نأ يجب

 ىلة عردان قوكن تب أجة يسردملن اي أنعت لةقوعم

 .بها ملقياا

 .ثمنها فعلدللماااًيضأ سةرلمدا تمتلك نأ يجب

 سرادملى ادحي إت فاليدعل توو حيديفلا اذر هودي

 يةنولثاا

www.nccd.edu.au/illustrations-practice/ 
kings-meadows-high-school-types-adjustment 

https://www.nccd.edu.au/illustrations-practice/kings-meadows-high-school-types-adjustment
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ً العمل معا

 .ييرلمعاا عنينلثااءلجزاثتحد

 ثتتحد نأ يجب سةرلمدانأ عىل ييرلمعاا تنص

 .جهاتحتا يلتاتياللتعدالحو تكسرأ معو معك

 ال موك حترسىل أإك ويلة إسردملع امتسن تب أجي

 .اًجيد تعلمه ىلإ جتحتا

 .اًمع اًجميع اتعملو نأ يجب

 .قتكعاإ عن يدلمزا فةمعر ىلإنجويحتا قد

 تياللتعدا جميع ءاجرإ من سةرلمدا تتمكن ال قد

 .تطلبها يلتا
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 طلب إجراء تعديالت

 تياللتعدا طلب في تكعدلمسا رفكاألا بعض ليكإ

 .جهاتحتا يلتا

 عىل ةنظر ءلقاإيمهن لجمعا من تطلب نأ يمكنك

 .سةرلمدا

 ملقياا عىل كعديسايلذالشخصاهو يهنلمالجاعلما

 .سبكتنا يقةبطر ءشياألبا

 تياللتعدا فةمعر في سةرلمداو تكعدمسا يمكنهم

 .جهاتحتا يلتا

 يتلء اايشألن اة عسردملىل اب إتكن تد أيفملن ام

 .هاتغيير دتو
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 عن ثلتحدا عىل ئلتكعاو نتأ لكذكعدسيسا

 .سةرلمدبا يتلتق ماعند تالتغييرا

 قةعاإلا ضد طنيةلوا لخطةا ةرادإ من تطلب نأ يمكنك

NDIS جهاتحتا يلتاتياللتعدا في ةعدللمسا للماا. 

 .ءشياألا طلب لصعبا من نيكو قد

 ةعدللمسا 4ءلجزا عىل عطالالا ئلتكعاو نتأ يمكنك

 .تياللتعدا طلب في
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 عندما ال يستطيع الناس رؤية إعاقتك

 مثل تقاعاإلا بعض يةؤر يصعب

 لنفسيةا لصحةا كلمشا •

 لتعلما تباصعو •

 حدلتوا •

 معدلىل ال عوصحلل اعجن يك ألن ذأن شم
ًً  .صعبا امرأ سةرلمدا في سبلمناا

 .جهتحتا يلذا عملدا طلب ئلتكعاو نتأ عليك
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 تكجاحتياالحو سةرلمدارخباإ ىلإجتحتا قد

 حةالراتافتر من يدلمزا •

 ئدها نمكا •

 رلصوبايمنزلوجد •

 حةالراتافتر ءثناأ عملدا •

 .تياللتعدا بعض ههذ

 نأ يمكن يلتا لمختلفةاقلطرا من يدلعداكهنا

 .سرالمدا بها كعدتسا

 ةياعل رماي عو أك أبيبن طب ملطن تك أنكمي

 .تعلمها ىلإجتحتا يلتاءشياألا ينوتد خرآ صحية

 .ستكرلمد تمالمعلواههذ يمتقد يمكنك
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 مثل  كعدتسا  ال ءشيابأ  ستكرمد  متقو  قد

ً امبكر للمنزا ىلإ لكسارإ •

 سورلدا بعض ربحضو لك حلسماا •

 .قتكعاإ بسبب تلمشكال ضتتعر قد

 .كتقاعم إهفك ال تتسردن مب أبسا بذن هوكد يق

 ىلث إدحتلة اياعرلم ادقو مك أتلئاىل عب عجي

 .هذل هثء مايشك أت لثدا حذة إسردملا

 قتكعاإ عن يدلمزافةمعر ىلإسةرلمداجتحتا

 .جهتحتا ماو

 .عمكد يمكنهم كيف فهم ىلإ جةبحا نهمإ

 سةرلمدا ىلإىشكو يمتقد ئلتكعاو نتأ يمكنك

 .جهاتحتا يلتاتياللتعدا عىل تحصل لم اذإ

 .ىولشكاا عن ثيتحد مسلخااءلجزا
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 احتياجات الدعم الجسدية

 ىلة إجاحت بنأ، فةيدسة جقاعن إي مناعت تنا كذإ

 .سةرلمدا في تيالتعد

 تاممر مثل تاتغيير ءاجرإ ىلإ سةرلمدا تضطر قد

 .ليهاإلصولوا يسهل حيضامر وأ مصعد وأةرمنحد

 .فادهألن ال عوألء ازجلث ادحت

 .جهتحتا عما سةرلمدارخباإل فكاهدأماستخدا يمكنك

 ماسقع أيمي جفًالومشن موكن تك أقن حم

 .سةرلمدا
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 التخطيط مع المدرسة

 ضعلو سةرلمدا مع ئلتكعاو نتأ تعمل نأ يجب

 .لك خطة

 سةرلمدا لخطةا ستخبر

 تتعلمه نأ جتحتا ما •

 بها ملقياا ىلإنجويحتا يلتاتالتغييرايه ما •

 .مبكر قتو في لخطةا تلك ضع

 ءارجل إلاملات وقولىل اس إرادملج ااتحت

 .تالتغييرا
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 خطط تعليمية فردية

 خصيةلشا لمعلتا خطة وأ يدفرلا ليمعلتا خطة

 ىلص عنة تطي خه

 تكجاحتياايه ما •

 بها ملقياا سةرلمدا عىل يجب يلتاتياللتعدا ما •

 فضلأ بشكل لتعلما يمكنك كيف •

 .ةطك خيدن لوكن يم أهملن ام

 ئلتكعا مع لخطةا تكتب نأ لمفيدا من نيكو قد

 معلمك مع لخطةا عىل قتفاالاو يةعالراممقد وأ

 .كتسردو مأ
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 خطط أخرى

 يلتا يقةلطرا في تكعدلمسا خطة ىلإجتحتا قد

 .كرعاشي مو فا أهف برصتت

 عىل فظةلمحاا في سةرلمدا لخطةاههذ عدتسا

 .نيرخب آالطت ونك أتمالس

 خطتي
 قتكعاإ عىلو عليك فلتعرا ىلإ سةرلمداجتحتا

 .ةجيد خطة ضعلو

 جتحتا ماو لك سبةمنا لخطةانتكو نأ يجب

 .تعلمه ىلإ
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 .لخطةا من ئلتكعاو نتأ تتحقق نأ يجب

 .قتكعاإلو لك سبةمنا نهاأ من كدتأ

 .يسارد فصل كل لخطةا من لتحققا عليك يجب

 عملداتجاحتيااتتغير اذإ هاتغيير ىلإ تضطر قد

 .كة بصاخلا
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 أدوات مفيدة

 كتخبر يلتا نيةولكترإلا قعالموا بعض ليكإ

 .تياللتعدبا

 .ةءالقرا سهلة غير نيةولكترإلا قعالمواههذ

 يمعن شخص من ةعدلمساا تطلب نأ يمكنك

 .عملدا يمبتقد

 حلةلمرابلطال لةحا تسااردرلمصدااهذ كريشا

 7 و 5 لصفحتينا في ئيةابتدالا

www.dese.gov.au/download/3183/ 
exemplars-practice/18357/document/pdf 

 لحو تمالمعلوا بعض عىل يولفيدااهذ ييحتو

 يةدلمااتياللتعدا

www.nccd.edu.au/illustrations-practice/ 
sir-joseph-banks-high-school-adjustments 

http://www.dese.gov.au/download/3183/exemplars-practice/18357/document/pdf
http://www.nccd.edu.au/illustrations-practice/sir-joseph-banks-high-school-adjustments
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 لحو تمامعلو عىل يولفيدااهذ ييحتو

 يةدلمااتياللتعدا

www.youtube.com/watch?v=lkbsmv22wCg& 
feature=youtu.be 

 عن مثلةأ عىل ينولكترإلا قعلموااهذ ييحتو

 تياللتعدا

www.nccd.edu.au/wider-support-materials/ 
whats-reasonable?parent=%2Fdisability-

standards-education&activity=%2Fwider-
support-materials%2Freasonable-

adjustments&step=0 

 لحو تمامعلو عىل رلمصدااهذ ييحتو

 لمختلفةا تياللتعدا

www.adcet.edu.au/students-with-disability/ 
reasonable-adjustments-disability-specific/ 

 تياللتعدالحو تمامعلو عىل يولفيدااهذ ييحتو

 بللطال

www.nccd.edu.au/illustrations-practice/ 
ashdale-primary-schools-levels-adjustment 

http://www.nccd.edu.au/wider-support-materials/whats-reasonable?parent=%2Fdisability-standards-education&ac
http://www.youtube.com/watch?v=lkbsmv22wCg&feature=youtu.be
http://www.adcet.edu.au/students-with-disability/reasonable-adjustments-disability-specific/
http://www.nccd.edu.au/illustrations-practice/ashdale-primary-schools-levels-adjustment
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