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 المحتويات

 2  هذت هاودألة اعومجل موح

 3   صلالتوا

 4 لتسجيلا  قبل

7 لتسجيلبا  متقو  ماعند

10  ةساردلأ ادبا تمدنع

12  رموألا  تتغير  ماعند

13  تئالللعا  ئحنصا

14  ينولكترإلا  يدلبرا  ئلسار  بةلكتا  ئحنصا

16  ةمفيد  تاودأ

 ءكجز ليةاسترألا مةلحكوبا عيةجتماالاتمالخداةرازو قبل من تمالمعلواههذ يلتمو يتم

 .(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

. au.org.business@cid ىلع CID هنيةلذا قةعاإلبايلمعنا لمجلسا مع

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

 جهتحتا يلذا عملدا عىل لللحصو ستكرمد ىلإثلتحدا

 .للتعلم

 .هذت هاودألة اعومجي مء فازجأ 6 كهنا
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 التواصل

 ةسردملع اك ملصاول توء حزجلا اذر هودي

 .ةسردملىل اث إدحتلي انعي صلالتوا

 ىلإثلتحدا كيفية عن ئلتكعاو نتأكسيخبر

 .جهتحتا ما لحو سةرلمدا

 ىلإثلتحدا عليك يجب ىمت يضاأكسيخبر كما

 .سةرلمدا

 يةعالرايممقدو ئلتكعاو نتأ تعمل نأ يجب

 .حداو يقكفر اًمع سةرلمداو
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 قبل التسجيل

ً  قبل سةرلمدا مع اكثير ثتتحد نأ لمفيدا من

 .لتسجيلا

 .سةرلمدا ىلإمنضماالاييعن جيللتسا

 كتقطني مة فدحاة وسردن مر مثكك أانن هوكد يق

 .ليهاإبهالذا يمكنك

 عوي نر فكف، فسرادملن اير بايتخالك اناكمإن باا كذإ

 .هايدتر يلتا سةرلمدا

 .جهستحتا يلذا عملداعنوو سةرلمدا حجم في فكر

 ملقياا عند سئلةألاحطر في اهذ كعدسيسا

 .سيةرمد لةبجو

 ةرظي نقلتب وهذن تأ سيةردلما لةجولاينعت

 .سةرلمدا عىل
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 .سةرلمدا عن علمستطاارقد ستكشفا

 .يعجتماالا صلالتوا ئلساو عىل لبحثا يمكنك

 ينلذا لمنطقةا في سلناالتسأ نأ يمكنك

 .سةرلمدانفويعر

 تارييغء تارجي إة فدية جسردملت اناا كذا إف مشتكا

 .قةعاإلايوذبللطال
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 .سرالمدا عن تمامعلو يهالد نيةولكترإ قعامو جديو
نقرة

 فرلمتوا قةعاإلا عمد عن سةرلمدالتسأ نأ يمكنك

 .لفعلبا يهالد

 .جهاتحتا يلتاتالتغييراو سةرلمدا حةمسا في فكر
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 عندما تقوم بالتسجيل

 .لتسجيلا عليك يجب سةرللمد كرختياا بعد

 بعض سةرلمدا ءعطاإ يمكنك لتسجيلا عند

 .عنك تمالمعلوا

 ءشياألاو قتكعاإ عن سةرلمدا تخبر نأ لمفيدا من

 .بلتهامقا قبل تعلمها ىلإ جتحتا يلتا

 .ئلتكعا بلةمقاو بلتكمقا منهم طلبا
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 .عنها ثلتحدا يدتر يلتاءشياألا كل كتبا      

 .عجتماالا ىلإ عنك تمامعلو رحضاإ يمكنك

 لثء مايشه أذن هوكد تق

 لطبيةاكيررتقا •

 جهاتحتا قد يلتا تياللتعدا •

 فكاهدأ •

 ىرخألس ارادملي اك فتدعاي ستلء اايشألة امئاق •
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 التسجيل

ًً  .عكجتماا بعد سةرلمداىلإنياولكترإايدبر سلرأ

 ىلإينولكترإلا يدلبرا يشير نأ يجب

 طلبتها يلتا ءشياألا •

 سةرلمدا عليه فقتاويلذا ما •

 ةسردملن اا مهيلة إجاحت بلا زي متلء اايشألي اا هم •

 .سةارلداءبد قبل خطة ضعو لمفيدا من

 نمء وايشألث ادحتى ستة مطخلح اضون تب أجي

 .هابتنفيذ مسيقو

 ،قتكعاإ بسبب لتسجيلبا سةرلمدا لك تسمح لم اذإ

 .ىشكو يمتقد ئلتكلعا يمكن

 .مسلخااءلجزا فيىولشكاا يمتقد فيكعدنسا نحن

 البريد اإللكتروني

 الخطة
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 اسةعندما تبدأ الدر

 فةمعر ئلتكعا فتعر نأ يجب ،سةرلمداأتبد ماعند

 .سةرلمدبالتصاالا كيفية

 البريد اإللكتروني

 .ينولكترإلا يدلبراماستخدا في سةرلمدا غبتر قد

 لئاسي را فهركن ذكمي يتلء اايشألن اث عدحتت

 .هاكرذ يمكن ال يلتاءشياألاوينولكترإلا يدلبرا

ً  عىل بها صخا تطبيقا سةرلمدا متستخد قد

 .تفلهاا وأ ترلكمبيوا

 لاصتل اوؤسك ميدن لوكن يد أيفملن ان موكد يق

 .سةرلمدا في حداو
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 نسورلمدا مهيستخد بكتا عىل للحصواكوربمقد

 .لبعضا بعضهم مع ثللتحد ئلتكعاو بك صينلخاا

 .مال عة كيادي بة فسردملاك وقيرع فمتجن يب أجي

ً  .لك خطة ضعلو معا اعملوا

 .لخططا عن يدلمزافةلمعر 3 ءلجزا عىل ةنظر لقأ

 ستكرمد مع ثلتحدالحو يولفيدااهذ

www.nccd.edu.au/illustrations-practice/st-
josephs-school-communicating-school 

https://www.nccd.edu.au/illustrations-practice/st-josephs-school-communicating-school
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 عندما تتغير األمور
ً  رمة أمن ثف أرعت تنا كذة إسردملع اماعامتجد اقعا

 فوا سم

 يتغير •

ً مختلفا  نيكو •

ً ايدجدً  طانشا  نيكو •

 البريد اإللكتروني

 .للتغيير لمبكرا لتخطيطا عىل لكذ كعديسا نأ يمكن

 اذة إسردملىل اث إدحتلىل اك إتلئاج عاتحد تق

 يا فء مير شييغي تة فدعاسىل مة إجاحت بنك

 .سةرلمدا

 .جهتحتا ما فةمعر عىل سةرلمدااهذ عدسيسا

  يدبر  لسارإ  ئلتكلعا  يمكن  ً،اصغيرً  شيئا  نكا  اذإ

 . ينولكترإ

ًً  دقىل عن إوجاتحد يق، فامهمارمك ألن ذاا كذإ

 .سةرلمدا مع عجتماا
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 نصائح للعائالت

 في ةعدللمسا ءشياألاهبهذ ملقياا ئلتكعا غبتر قد

 .سةرلمدا في تعاجتماالا

 .عنها ثلتحدا يدتر يلتاءشياألا بكل ئمةقا ضع

 تعاجتماالا في ثلتحدبا ئلتكعا لك تسمح نأ يجب

 .نفسك عن ثلتحدا تتعلم ىحت

 .عجتماالا ىلإ عنك لمهمةا تمالمعلوا جميع حضرأ

 .فكاهدأو قتكعاإلحو تمامعلو ههذ نتكو قد

 .عجتماالا في تحظالمالا ينوتد

 صاخشألع ايمىل جك إلد ذعت باظحالملل اسرأ

 .كهنا انوكا ينلذا
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 نصائح لكتابة رسائل البريد اإللكتروني

ًً  ئلسار ضيحلتو طانقاو ةقصير جمال مستخدا

 .ينولكترإلا يدلبرا

لك  .ديو جحىل نل عمعي تتلر اومألن اة عسردملر ابخأشكراً

 .ضبةغاينولكترإيدبر ئلسار تكتب ال

 ينورتكلإلد ايربلة اءارا قص مخن شب ملطا

 .لهسارإ قبل

ًً  .بتهكتا عند ضباغا وأ عجامنز كنت اذإ مهم اهذ
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 ىلي إنورتكلإلد ايربلل ائاسن رر ميثكلل اسر ال ت

 .سةرلمدا

ً  .اقصير ينولكترإلا كيدبر جعلا

 .ةعدمسا من ليهإجتحتا ما طلبا

  ،ما ءيبش ملقياا سةرلمدا  من  تطلب  ماعند

  قبل  عليك  دللر  قتلوا  منً  اجيدً  ارقد  منحهما

. ىرخة أرل ماؤسلا
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 أدوات مفيدة

 ستكرمد ىلإثلتحدا عىل كعديسا قعلموااهذ

www.inclusiveschoolcommunities.org.au/ 
resources/toolkit/parent-perspective-tool-
3-necessity-negotiation-and-compromise-

your-childs-school 

This fact sheet is about speaking to your school 

www.dese.gov.au/download/2338/fact-sheet-
4-effective-consultation/19614/document/pdf 

 لتعلما عملد لتخطيطا عىل تمالمعلواههذ كعدتسا

www.nccd.edu.au/sites/default/files/planning_ 
for_personalised_learning_and_support.pdf 

https://inclusiveschoolcommunities.org.au/resources/toolkit/parent-perspective-tool-3-necessity-negotiation-and-compromise-your-childs-school
https://www.dese.gov.au/download/2338/fact-sheet-4-effective-consultation/19614/document/pdf
https://www.nccd.edu.au/sites/default/files/planning_for_personalised_learning_and_support.pdf
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