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 )זכר(ذّكرصيغة الم

2018דצמבר  

ّسعة في ص ُخّصصت لمساعدة الُمشّخ   خصية التي أمامك  االستمارة الشّ  وعن  ،ماضيك  عن المستطاع  رقد متكاملةوبلورة صورة ُمو 

ك   عبّئرجاًء . أنت   من وجهة نظركالحاضر في الوقت صعوباتك  تستصعب الكتابة(. هنالك أهميّة  ُكنت   )حتى لو يدك  بخط و االستمارة بنفس 

 وجدّيّة وانتباه.  بصراحة تعبّئهامهم جداً أن من اللذلك  ارة،هذه االستم فيكبيرة للمعلومات التي تقدّمها 

الستيفاء  بوالديكالطفولة. من المهم أن تستعين فترة و الّرضاعةفترة من  أحداثًا يتناوالناالستمارة هذه من ( ه) والخامس )د( الرابع انالقسم

 .هماد  ح  أ  بمساعدة ( ه) الخامسقسم ال أنت بّئع  و .لكيًيعبّئانهًلوالديكً ًالرابعالقسمًًأعطً ًرجاءً  .ْينالفترت اتْينعن ه المطلوبةالتفاصيل جميع 
ً

      ًشخصيّةالتفاصيلًال  . أ

 خصي:شّ السم اال  .1

 

 :اسم العائلة  .2

 

 :رقم بطاقة الهويّة  .3

        

 :الميالدتاريخ   .4

 

 :إلى إسرائيل الهجرة جيل  .6  :دولة الميالد  .5

        

 :قّالرقم الهاتف النّ   .9  :  رقم الهاتف االرضي  .8  :ملغة األ  .7

        

 : (E-mailاإللكتروني ) عنوان البريد   .11     :العنوان  .10

     

 

هًللتشخيص . ب جُّ  سببًالتّو 

 شخيص:هذا التّ  إلينا إلجراء توّجهت  عوبات التي بسببها الصّ  ف بكلماتك  ص   .12

  

  

  

  

 ؟للمّرة األولىعوبات شاف الصّ اكت   وكيف تمّ  ،متى .13

  

  

  

 الحياة اليوميّة؟في  على أدائك  و ،عليمالتّ في  ك  وتحصيل   ك  ئ  وبات على أداعُ الص   تْ كيف أثّر   .14
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 عوبات؟مع هذه الصّ  لت  بأّي الط ُرق تعام   .15

  

  

  

  

  

ّجهت  ما هو السّ  .16  شخيص؟التّ هذا الى  تحديد اًناآل بب الذي من أجل ه  تو 

  

  

  

  

 

  

ًةلغويًّالةًخلفيًّال . ج

 نعمًًًًً\ًًًًالًالعربيّة؟         غير  أخرىبلغات  في البيت والداكث دّ ح  ت   ولت ك  هل خالل فترة طفُ  .17

  :وّضح ،نعم اإلجابة كانت اذا

 نعمًًًً\الًًًًً           عاًما؟ 6-18 عندما كان جيلك بين سنتين أو أكثرخارج البالد  هل سكنت   .18

  :في أي أجيال وّضح ،نعماإلجابة  كانت اذا

  

  بها القراءة؟ ما هي اللغة األولى التي تعلمت   .19

ًنعمًًًً\الًًًً           القريبة؟   بيئتك  في و أ بها في بيت ك   التّحدّث جرى إضافيّةلغة ب تتحدّثهل  .20

 جيّدًًًً\ًًًمتوسطًًً\ًًًضعيف    لهذه اللغة؟  ك  تجادإما هو مدى  ،نعماذا كانت اإلجابة 

 نعمًًًً\الًًًًً       جيد القراءة والكتابة بهذه اللغة؟ هل تُ 
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رً . د ًالطفولةًفترةوًفيًفترةًالّرضاعةالتّطوُّ
ًالوالدينًأحدًعلىًيدئًيُعب ًهذاًالقسمً 

ملهل ظ .21  نعمًًًً\الًًًًً       ؟ ابنكب هرت مشاكل خاّصة خالل فترة الح 

  :فرجاًء التّوضيح ،اذا كانت اإلجابة نعم

الوالدة وزن  ،رةكّ ب  والدة مُ  ،الوالدة أثناء مضاع فات ة،جنينيّ  مشكلة - ؟ )مثلخالل الوالدة او بعدها مباشرةً هل ظ هرت مشاكل ُمعيّنة  .22

  نعمًًًً\الًًًًً      ة(؟طبيّ  مشكلة, منخفض

  :فرجاًء التّوضيح ،نعم اإلجابة كانت اذا

 –" הגיל הרך)"رة كّ ب  خالل الطفولة المُ سليًما ذا كان تطّور ابنك إفي كل واحد من المجاالت المذكورة في الجدول، الّرجاء اإلشارة  .23

 :في تلك الفترة في تطّورهاصعوبة أو ر أي تأخّ  لوحظذا إو أ، (ثان   ، صفأّولالبستان، صف 

رًبـً  ةالمناسبًالخانةفيً Xأش 

 
رًس ليمًالمجال ًت ط وُّ

رًأوًتأخًّ

ًصعوبة

ًتوضيح

رًأوًصعوبة(ًكان)فيًحالةً ًتّأخُّ

   ًوفهمًاللغةالتّحّدثً 

ًبرىالمهاراتًالحركيّةًالكًُ 

 ،الّزحف – "מוטוריקה גסה")

 ركض وغيرها(ال ،مشيال

   

 قيقةالدًّالمهاراتًالحركيّةً 

 ،الرسم – "מוטוריקה עדינה")

ًقّص وغيرها(، النظم الخرز

   

والتّأقلُمًًجديدةًفيًأُطركيُّفًالتًّ 

ًالشعوري

   

    جتماعيّةاالعالقاتًالواصلًوتًّال 

   ًتركيزالنتباهًواال 

   ًنومال 

   ًسمعالوًنّظرال 

 يّةسًّحساسيّةًحً  

 وت(للرائحة أو للصّ  ،مسللّ )

   

 عاّمةالصّحةًال 

ً(نفسيّة أمراض أو صدمات ،إعاقة)

   

 

ر كان في حال  .24  :الّرجاء التّوضيح ،ن طقتّطور الفي تّأخ 

  األولى؟ جملتهفي أي جيل قال ابنك     األولى؟ كلماته ابنك ن ط ق   جيل أي في

  (פיזיותרפיסט) ج فيزيائيّ معال   (،מרפא בעיסוק) وظيفيّ ج معال   (،קלינאי תקשורת) سمع ونُطق أخّصائي عالًجا على يدابنك  ىهل تلقّ  .25

 .مدّتهما كانت و ، في أي جيلنوع العالج كانما  الرجاء توضيح ،نعم اإلجابةاذا كانت          نعمًًًً\الًًًًً    ج اخر؟    معال   أي أو
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 سادس( -)الصفوف أّول االبتدائيةًالمدرسة . ه
 بمساعدةًالوالدينيُع بّئً هذاًالقسم

 نعمًًًً\الًًًًً ؟ لّصف االّول مع أبناء جيلك  إلى ا انتقلت  هل  .26

 ، في أي جيل انتقلت  إلى الّصف األّول؟الإذا كانت اإلجابة 
 

 إذا بقيت  سنة إضافيّة في البستان، ما كان سبب ذلك؟
 

 نعمًًًً\الًًًًًً م القراءة؟عل  ت   هل استصعبت   ،في الصف األول .27

 مساعدة؟ وّضح: حصلت  علىهل  -نعمإذا كانت اإلجابة 
 

 
 

 أُسُس القراءة )القدرة على قراءة كلمات مكتوبة(؟   في أي صف اكتسبت  
  

 نعمًًًً\الًًًًً المرحلة االبتدائية أيضاً؟ خالل القراءة هل استصعبت  

 

  نعمًًًً\الًًًًً تعل م الكتابة؟ هل استصعبت   ،في الّصف االّول .28

ف صعوبات ك   ،نعمإذا كانت اإلجابة      :ص 

 
 

  مساعدة؟ وّضح:   حصلت  علىهل 

 
 

 كتابة كلمات(؟  على أُسُس الكتابة )القدرة األساسية  في أي صف اكتسبت  
  

 نعمًًًً\الًًًًً المرحلة االبتدائية أيضاً؟ خالل الكتابة هل استصعبت  

 وّضح:، نعمإذا كانت اإلجابة 
 

 نعمًًًً\الًًًًً ت عل م أُسُس الحساب )العمليات الحسابيّة االساسيّة(؟ هل استصعبت   .29

 وّضح: ،نعمإذا كانت اإلجابة 
 

 
 

   ؟ للمرة األولىفي أي صف تّم اكتشاف الصعوبات 

 نعمًًًً\الًًًًً موضوع الحساب؟    في  حصلت  على مساعدة أّي كانتهل 

 وّضح: ،نعمإذا كانت اإلجابة 
 

 نعمًًًً\الًًًًً                 الحياة اليومية؟   في  بالفهم الحسابي مرتبطة غير اعتياديّةصعوبات  هل كانت لديك   .30

 وّضح: ،نعمإذا كانت اإلجابة 
 

    الوظائف البيتّية؟  أمور و داخل الّصفالمهام  أمور رت  تدبّ كيف  ،بشكل عام .31

  

 االبتدائيّة؟ المدرسةخالل  ميّةًأوًغيرها(بارزةًأخرىً)تعلًّصعوباتً هل كانت لديك   .32

 مشاكل سلوكيّة أو مشاكل انضباط(.  ،أو اجتماعيّة ةعاطفيّ صعوبات  ،صعوبات تنظيم صعوبات تأقلُم،)مثالً: 

 معها. الصعوبات وبأي الط ُرق تعاملت   كانتما  وّضح ،نعمإذا كانت اإلجابة 
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ًةًالثانويّةدرساإلعداديةًوالمًالمدرسة . و

 عاطفيّةصعوبات  ،صعوبات تنظيم ،صعوبات تأقلُم ميّة،)مثالً: صعوبات تعلّ  المرحلةًاالعداديّةخالل  صعوباتًبارزة هل كانت لديك   .33

 مشاكل سلوكيّة أو مشاكل انضباط(؟ ،ةاجتماعيّ أو 

 معها. الصعوبات وبأي الط ُرق تعاملت   كانتوّضح ما  ،اذا كانت اإلجابة نعم

  

  

  

  

أو  عاطفيّةصعوبات  ،صعوبات تنظيم ،صعوبات تأقلُم ميّة،)مثالً: صعوبات تعلّ  المرحلةًالثانويّةًخالل صعوباتًبارزة هل كانت لديك   .34

 مشاكل سلوكيّة أو مشاكل انضباط(؟ ،اجتماعية

 معها. الصعوبات وبأي الط ُرق تعاملت   كانتوّضح ما  ،اذا كانت اإلجابة نعم

  

  

  

  

 

  وّضح:    ،أخرىمدرسةًًًًً\    تكنولوجيّةًًً\مهنيّةًًًًًًًً\نظريّةًًً ؟   تعلّمت  ثانوية  مدرسةبأي  .35

 

    ؟تعلّمت   بأي ت خ ص ص .36

 عنًالتعليمًانقطعتًكال،ًًًًً\ًالًزلُتًأتعلّمًًًًكال،ًًًًً\نعمًًًًالمرحلة الثانوية؟               هل أنهيت   .37

   نعمًًًً\الًًًًً    ؟روت كاملةچحصلت  على شهادة بهل  .38

  نعمًًًً\الًًًًًواحد أو أكثر؟      روتچباجراء امتحان  ْدت  هل أع   .39

 : التي حصلت  عليهامات المالء   أذكر ،نعماذا كانت اإلجابة        نعمًًً\الًًًً   البچروت؟   في امتحاناتمات( ة )مالء  خاصّ  ظروف حصلت  علىهل  .40

ًنوعًاالمتحانً مةالمالءً   

 1.   

 2.   

 3.   

 
 

 ؟ تحديدًاساعدتك   كيف؟ صورة خاّصةب ساعدتك  أعاله مات أي المالء  

  

  

  

 :التّالية البجروتامتحانات  ك  فيعالمات أذكر .41

 ً(اإلضافةعالمةً)بدونًالًميةعلًّعددًالوحداتًالتًًّموضوعال 

   ًتعبيراللغةًوال 

   ًنجليزيةاإل 

   ًرياضياتال 
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ًعالجًومساعدةً،تشخيص  .ز

 نعمًًًً\الًًًًً            وتركيز؟ نتباها اضطرابأو مي عسر تعلّ  لديك   بأنّ  بسبب االشتباهالماضي في  اتشخيصً  أجريت  هل  .42

 سؤال التالي(إلى الانتقل  ،ال)اذا كانت اإلجابة 

  تقارير التشخيص: عنخ رفاق نُس  إ يكن بإمكانكلم  إذاالجدول التالي فقط  عبّئ

ًثالثالتشخيصًالًثانيالتشخيصًالًّولاألتشخيصًال  

   ًالتشخيصًعندالجيلً 

ه     ًللتشخيصًسببًالتّوجُّ

     

ًالّرئيسيًفيًًاالكتشاف 

ًالتّشخيص

   

    الصعوبةًالرئيسيةً() 

     

     

 نعمًًًً\الًًًًً         (؟ةأو حركيّ  عاطفيّةصعوبات أخرى )مثل صعوبات  بسبب اتشخيصً  أجريت  هل  .43

  

  

  

 

ًعالجًومساعدة 

ت لك  التي ميّة أو غيرها( المساعدات )تعلّ  ما أذكر ،الجدول التاليفي  .44 م  دروس  ،طار تعليمي بديلإلى إ توجيهك ،)مثالً  في الماضي قُدّ 

حپفي  إرشاد ،المدرسة فيتقوية دروس  ،حُمصّح   تعليم ،خاّصة  عالج نفسي(. ،ير 

تًالمساعدةًدةنوعًالمساعً   ًر(وه)بالشّ  ُمّدةًالمساعدةًبدءًتلقّيًالمساعدةًعندالجيلًًالجهةًالتيًقّدم 

     

     

     

     

     

 ؟ فّسر:أكثر من غيرها دعمتك  و أفادتك  التي أنواع المساعدات  ما .45

  

  

  

 الجدول التالي: عبّئ ،نعماذا كانت اإلجابة              نعمًًًً\الًًًًًً؟   صورة دائمةأدوية ب في الماضي هل تتناول أو تناولت   .46

  الجرعةًاسمًالّدواء 

 

ًبدءعندًالجيلًًسببًتناولًالدواء

ًتناولًالدواء

ُمّدةًتناولً

واءًالدًّ

ً(بالشهور)

 الدواءًعنًتناولًسببًالتوقُّف
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ًالحياةًبعدًالمدرسةًالثانوية .ح

 نعمًًًً\الًًًًًً          ؟خدمة مدنيّةخدمة عسكرية أو  هل خدمت   .47

  خالل الخدمة؟ هاأدّيت  التي الوظائف  ما ،نعمكانت اإلجابة  إذا

 نعمًًًً\الًًًًً     ؟فترة الخدمةخالل داء في األأو  أقلمفي التّ صعوبات  هل واجهت   .48

  وّضح: ،نعماذا كانت اإلجابة 

   

   

 نعمًًًً\الًًًًً ؟هاالمدرسة الثانوية أو بعدخالل  عملالأماكن في أّي من  اشتغلت  هل  .49

  -بنظرك األهمبخصوص مكان العمل  أذكر ،نعماذا كانت اإلجابة 

  ها؟أدّيت   التي الوظيفة ما

 

  في هذا المكان؟ لت  كم من الّزمن عم  

 

  ؟ا العملهذفي صعوبات خاّصة  هل كانت لديك  

 نعمًًًً\الًًًًً        ؟الّسيكومتريمتحان لال تقدّمت  هل  .50

 .له تقدّمت  األخير الذي  الّسيكومتري االمتحانفي عالماتك  أذكر الّسيكومتري، عالمات االمتحان يكن بإمكانك إرفاق شهادةاذ لم 

 عالمةًاإلنجليزيّةًعالمةًالتّفكيرًالكّميًعالمةًالتّفكيرًالكالميًالعالمةًالعاّمةً 

     

 نعمًًًً\الًًًًً       ؟ّسيكومتريمتحان الاالمة في ء  مال للحصول على ظروفطلب  مت  هل قدّ  .51

 نعمًًًً\الًًًًًً؟ّسيكومتريمتحان الاالمة في ء  مال على ظروف حصلت  هل  .52

   :وّضح ،نعم اإلجابة كانت اذا

 نعمًًًً\الًًًًً ؟(תיכוני-על) فوق ثانوي رطاإم في ل  تعو تأ مت  عل  هل ت   .53

 الجدول التالي: عبّئ ،نعماذا كانت اإلجابة 

ً\المجالًاسمًالمؤسسة 

ًالقسم

ًيالتعليم

ًالمسارنوعً

ً(،לימודי תעודה)ًشهادةتعليمًلن ْيلًً(،קורס)ً)مثل:ًمساق

ًلقبًأّول(لًدراسةً(،מכינה)يةتحضيرًدراسة

ً\نهاءسنةًاإلًالبدءسنةً

التوقّفًعنً

ًالتعليم

ً هلًأنهيت 

ًالمسار؟

       

       

       

       

       

 نعمًًًً\الًًًًً       مي؟التعلّ  ك  هل تُعاني من مشاكل صحيّة تُؤثّر على أدائ   .54

    :وّضح ،نعماذا كانت اإلجابة 
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 نعمًًًً\الًًًًً         ؟بصعوباتك  من صعوبات شبيهه  في الماضييُعاني أو عانى  ك  هل هنالك شخص اضافّي في عائلت   .55

   :وّضح ،نعم اإلجابة كانت اذا

 ايومي ًًًًً\ًًًًبةتقارً مًُفيًأحيانً     \    دةُمتباعً ًحيانفيًأًًهل تستخدم الحاسوب؟      .56

    الحاسوب؟ باستخدام بدأت   جيل في أي ،نعم اإلجابة كانت اذا

  ؟للحاسوب ما هي استخداماتك  

 هنا: أكتبهارجاًء  ،فهم صعوباتكفي ص د المشّخ  ساع  تُ  هاأنّ تعتقد اذا كانت لديك معلومات أخرى  .57

  

  

  

  

 ومن قام بتعبئتها. ،أذكر سبب ذلك ،ك  بنفس  هذه االستمارة  ئعبّ اذا لم تُ  .58

  

  

ً

ًطالبًالتّشخيصتوقيعً

 

ً:تاريخًتعبئةًاالستمارة

 

 

     
 

 


