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الجزء 4
التواصل

1

حول مجموعة األدوات هذه
مجموعة األدوات هذه مأخوذة من المركز األسترال ي
لقانون اإلعاقة Australian Centre for Disability
.Law
تمنحك م جموعة األدوات أفكا ًرا عن األشياء الت ي

يجب أن تعرفها أو تفعلها.

مجموعة األدوات هذه مخصصة للطالب الذين
يذهبون إىل المدارس العادية في نيو ساوث ويلز.

ه ي أيضا ل ـ
• األشخاص الذين يذهبون إىل التعليم الفني أو
التكميل ي  TAFEأو الجامعات أو أماكن أخرى للتعلم
• العائالت ومقدمو الرعاية

ستساعدك مجموعة األدوات هذه عىل تعلم كيفية
التحدث إىل مدرستك للحصول عىل الدعم الذي تحتاجه
للتعلم.
هناك  6أجزاء في مجموعة األدوات هذه.
2

التواصل

يدور هذا الجزء حول تواصلك مع المدرسة
التواصل يعني التحدث إىل المدرسة.

سيخبرك أنت وعائلتك عن كيفية التحدث إىل
المدرسة حول ما تحتاجه.
كما سيخبرك أيضا متى يجب عليك التحدث إىل
المدرسة.

يجب أن تعمل أنت وعائلتك ومقدم ي الرعاية
معا كفريق واحد.
والمدرسة ً

3

قبل التسجيل
من المفيد أن تتحدث كثيرا ً مع المدرسة قبل
التسجيل.
التس جيل يعني االنضمام إىل المدرسة.

قد يكون هناك أكثر من مدرسة واحدة في منطقت ك
يمكنك الذهاب إليها.

إذا كان بإمكانك االختيار بين المدارس ،ففكر في نوع
المدرسة التي تريدها.
فكر في حجم المدرسة ونوع الدعم الذي ستحتاجه.

سيساعدك هذا في طرح األسئلة عند القيام
بجولة مدرسية.
ت ع ن ي ال جولة الم درسية أن تذهب وتلق ي نظرة
عىل المدرسة.

4

استكشف قدر المستطاع عن المدرسة.

يمكنك البحث عىل وسائل التواصل االجتماع ي.

يمكنك أن تسأل الناس في المنطقة الذين
يعرفون المدرسة.

اكتشف ما إذا كانت المدرسة جيدة في إجراء تغييرات
للطالب ذوي اإلعاقة.

5

نقرة

يوجد مواقع إلكترونية لديها معلومات عن المدارس.

يمكنك أن تسأل المدرسة عن دعم اإلعاقة المتوفر
لديها بالفعل.

فكر في مساحة المدرسة والتغييرات التي تحتاجها.

6

عندما تقوم بالتسجيل

بعد اختيارك للمدرسة يجب عليك التسجيل.

عند التسجيل يمكنك إعطاء المدرسة بعض
المعلومات عنك.

من المفيد أن تخبر المدرسة عن إعاقتك واألشياء
التي تحتاج إىل تعلمها قبل مقابلتها.

اطلب منهم مقابلتك ومقابلة عائلتك.

7

اكتب كل األشياء التي تريد التحدث عنها.

يمكنك إحضار معلومات عنك إىل االجتماع.
قد تكون هذه أشياء مثل

• تقاريرك الطبية

• التعديالت التي قد تحتاجها

• أهدافك

• قائمة األشياء التي ساعدتك في المدارس األخرى

8

أرسل بريدا ً إلكترونيا ً إىل المدرسة بعد اجتماعك.
البريد اإللكتروني

يجب أن يشير البريد اإللكتروني إىل
• األشياء التي طلبتها
• ما الذي وافقت عليه المدرسة
• ما ه ي األشياء التي ما زلت بحاجة إليها من المدرسة

الخطة

من المفيد وضع خطة قبل بدء الدراسة.
يجب أن توضح الخطة متى ستحدث األشياء وم ن
سيقوم بتنفيذها.

التسجيل

إذا لم تسمح لك المدرسة بالتسجيل بسبب إعاقتك،
يمكن لعائلتك تقديم شكوى.
نحن نساعدك في تقديم الشكاوى في الجزء الخامس.

9

عندما تبدأ الدراسة

عندما تبدأ المدرسة ،يجب أن تعرف عائلتك معرفة
كيفية االتصال بالمدرسة.

البريد اإللكتروني

قد ترغب المدرسة في استخدام البريد اإللكتروني.
تتحدث عن األشياء التي يمكن ذكرها في رسائ ل
البريد اإللكتروني واألشياء التي ال يمكن ذكرها.

قد تستخدم المدرسة تطبيقا ً خاص بها عىل
الكمبيوتر أو الهاتف.

قد يكون من المفيد أن يكون لديك مسؤول اتصال
واحد في المدرسة.

10

بمقدروك الحصول عىل كتاب يستخدمه المدرسون
الخاصين بك وعائلتك للتحدث مع بعضهم البعض.

يجب أن يجتمع فريقك والمدرسة في بداية كل عام.

اعملوا معا ً لوضع خطة لك.
ألق نظرة عىل الجزء  3لمعرفة المزيد عن الخطط.

هذا الفيديو حول التحدث مع مدرستك
www.nccd.edu.au/illustrations-practice/stjosephs-school-communicating-school

11

عندما تتغير األمور
اعقد اجتماعا ً مع المدرسة إذا كنت تعرف أن ثمة أم ر
ما سوف
• يتغير
• يكون مختلفا ً
• يكون نشاطا ً جديدا ً

يمكن أن يساعدك ذلك عىل التخطيط المبكر للتغيير.

قد تحتاج عائلتك إىل التحدث إىل المدرسة إذا
كنت بحاجة إىل مساعدة في تغيير ش يء ما ف ي
المدرسة.

سيساعد هذا المدرسة عىل معرفة ما تحتاجه.

إذا كان شيئا ً صغيراً ،يمكن لعائلتك إرسال بريد
البريد اإللكتروني

إلكتروني.
إذا كان ذلك أمرا ً مهما ً ،فقد يحتاجون إىل عق د
اجتماع مع المدرسة.

12

نصائح للعائالت

قد ترغب عائلتك القيام بهذه األشياء للمساعدة في
االجتماعات في المدرسة.

ضع قائمة بكل األشياء التي تريد التحدث عنها.

يجب أن تسمح لك عائلتك بالتحدث في االجتماعات
حتى تتعلم التحدث عن نفسك.

أحضر جميع المعلومات المهمة عنك إىل االجتماع.
قد تكون هذه معلومات حول إعاقتك وأهدافك.

تدوين المالحظات في االجتماع.
أرسل المالحظات بعد ذلك إىل جميع األشخاص
الذين كانوا هناك.
13

نصائح لكتابة رسائل البريد اإللكتروني

استخدم جمال ً قصيرة ونقاطا ً لتوضيح رسائل
البريد اإللكتروني.

شكرا ً لك

أخبر المدرسة عن األمور التي تعمل عىل نحو جيد.

ال تكتب رسائل بريد إلكتروني غاضبة.

اطلب من شخص ما قراءة البريد اإللكترون ي
قبل إرساله.
هذا مهم إذا كنت منزعجا ً أو غاضبا ً عند كتابته.

14

ال ترسل الكثير من رسائل البريد اإللكتروني إىل
المدرسة.

اجعل بريدك اإللكتروني قصيرا ً.

؟

اطلب ما تحتاج إليه من مساعدة.

؟

عندما تطلب من المدرسة القيام بش يء ما،
امنحهم قدرا ً جيدا ً من الوقت للرد عليك قبل
السؤال مرة أخرى.

15

أدوات مفيدة
هذا الموقع يساعدك عىل التحدث إىل مدرستك
www.inclusiveschoolcommunities.org.au/
resources/toolkit/parent-perspective-tool3-necessity-negotiation-and-compromiseyour-childs-school

This fact sheet is about speaking to your school
www.dese.gov.au/download/2338/fact-sheet4-effective-consultation/19614/document/pdf

تساعدك هذه المعلومات عىل التخطيط لدعم التعلم
www.nccd.edu.au/sites/default/files/planning_
for_personalised_learning_and_support.pdf
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