صيغة

المذ ّكر(זכר)

דצמבר 2018

االستمارة ال ّ
صصت لمساعدة ال ُمش ّخص في بلورة صورة ُموسّعة ومتكاملة قدر المستطاع عن ماضيك ،وعن
شخصية التي أمامك ُخ ّ
صعوباتك في الوقت الحاضر من وجهة نظرك أنت .رجا ًء عبّئ االستمارة بنفسك وبخط يدك (حتى لو ُكنت تستصعب الكتابة) .هنالك أهميّة
كبيرة للمعلومات التي تقدّمها في هذه االستمارة ،لذلك من المهم جدا ً أن تعبّئها بصراحة وجدّيّة وانتباه.
الرضاعة وفترة الطفولة .من المهم أن تستعين بوالديك الستيفاء
القسمان الرابع (د) والخامس (ه) من هذه االستمارة يتناوالن أحداثًا من فترة ّ
جميع التفاصيل المطلوبة عن هاتيْن الفترتيْن .رجاءًًأعطًًالقسمًالرابعًلوالديكًًلكيًيعبّئانه .وعبّئ أنت القسم الخامس (ه) بمساعدة أحدهما.
ً

أ .التفاصيلًالشخصيّة ً
.1

االسم ال ّ
شخصي:

.2

اسم العائلة:

.3

رقم بطاقة الهويّة:

.4

تاريخ الميالد:

.5

دولة الميالد:

.6

جيل الهجرة إلى إسرائيل:

.7

لغة األم:

.8

رقم الهاتف االرضي:

.9

رقم الهاتف النّقّال:

.10

العنوان:

 .11عنوان البريد اإللكتروني (:)E-mail

ب.

سببًالتّو ُّجهًللتشخيص

.12

صعوبات التي بسببها توجّهت إلينا إلجراء هذا الت ّشخيص:
صف بكلماتك ال ّ

.13

للمرة األولى؟
متى ،وكيف ت ّم اكتشاف ال ّ
صعوبات ّ

.14

كيف أثّرتْ الصعُوبات على أدائك وتحصيلك في الت ّعليم ،وعلى أدائك في الحياة اليوميّة؟
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.15

صعوبات؟
ي الط ُرق تعاملت مع هذه ال ّ
بأ ّ

.16

سبب الذي من أجله توجّهت اآلنًتحديدا الى هذا الت ّشخيص؟
ما هو ال ّ

ج.

الخلفًيّةًاللغوًيّة ً

.17

هل خالل فترة طفُولتك تحدّث والداك في البيت بلغات أخرى غير العربيّة؟

الًًًًً\ًًًًنعمً

اذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح:
.18

هل سكنت خارج البالد سنتين أو أكثر عندما كان جيلك بين  6-18عا ًما؟

الًًًًً\ًًًًنعم

اذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح في أي أجيال:
.19

ما هي اللغة األولى التي تعلمت بها القراءة؟

.20

هل تتحدّث بلغة إضافيّة جرى التّحدّث بها في بيتك أو في بيئتك القريبة؟
اذا كانت اإلجابة نعم ،ما هو مدى إجادتك لهذه اللغة؟
هل ت ُجيد القراءة والكتابة بهذه اللغة؟

الًًًً\ًًًًنعم ً

ضعيفًًً\ًًًمتوسطًًً\ًًًًجيّد

الًًًًً\ًًًًنعم
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د.

فيًفترةًالرضاعةًوفترةًالطفولة ً
طورً
الت ّ ُّ
ّ

.21

صة خالل فترة الحمل بابنك؟
هل ظهرت مشاكل خا ّ

هذاًالقسمًيُعبًئًعلىًيدًأحدًالوالدين ً

الًًًًً\ًًًًنعم

اذا كانت اإلجابة نعم ،فرجا ًء التّوضيح:
.22

هل ظهرت مشاكل ُمعيّنة خالل الوالدة او بعدها مباشرة ً؟ (مثل  -مشكلة جنينيّة ،مضاعفات أثناء الوالدة ،والدة ُمب ّكرة ،وزن الوالدة
الًًًًً\ًًًًنعم

منخفض ,مشكلة طبيّة)؟

اذا كانت اإلجابة نعم ،فرجا ًء التّوضيح:
.23

تطور ابنك سلي ًما خالل الطفولة ال ُمب ّكرة ("הגיל הרך" –
في كل واحد من المجاالت المذكورة في الجدولّ ،
الرجاء اإلشارة إذا كان ّ
تطورها في تلك الفترة:
البستان ،صف ّأول ،صف ثان) ،أو إذا لوحظ أي تأ ّخر أو صعوبة في ّ
أشرًبـً Xفيًالخانةًالمناسبة

المجال ً

تط ُّورًسليم ً

خرًأوً
تأ ًّ
صعوبة ً

توضيح ً
(فيًحالةًكانًت ّأ ُّخرًأوًصعوبة) ً

الت ّحدّثًوفهمًاللغة ً
المهاراتًالحركيّةًال ًُكبرى ً
("מוטוריקה גסה" – ّ
الزحف،
المشي ،الركض وغيرها)
المهاراتًالحركيّةًال ًّدقيقة
("מוטוריקה עדינה" – الرسم،
قص وغيرها) ً
نظم الخرز ،ال ّ
الًت ّكيُّفًفيًأ ُ
ُ
طرًجديدةًوالت ّأقلمً
الشعوري ً
الًت ّواصلًوالعالقاتًاالجتماعيّة
االنتباهًوالتركيز ً
النوم ً
النّظرًوالسمع ً
سيّة
حساسيّةًحً ًّ
صوت)
(للّمس ،للرائحة أو لل ّ
الصحّةًالعا ّمة
(إعاقة ،أمراض أو صدمات نفسيّة) ً
.24

في حال كان تّأخر في ّ
الرجاء التّوضيح:
تطور النطقّ ،
في أي جيل نطق ابنك كلماته األولى؟

.25

في أي جيل قال ابنك جملته األولى؟

ي (פיזיותרפיסט)
هل تلقّى ابنك عال ًجا على يد أخ ّ
ي (מרפא בעיסוק) ،معالج فيزيائ ّ
صائي سمع ونُطق (קלינאי תקשורת) ،معالج وظيف ّ
أو أي معالج اخر؟

الًًًًً\ًًًًنعم

اذا كانت اإلجابة نعم ،الرجاء توضيح ما كان نوع العالج ،في أي جيل وما كانت مدّته.
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ه.

المدرسةًاالبتدائية (الصفوف ّأول -سادس)

.26

االول مع أبناء جيلك؟
هل انتقلت إلى ال ّ
صف ّ

هذاًالقسم يُعبّئًبمساعدةًالوالدين

الًًًًً\ًًًًنعم

األول؟
إذا كانت اإلجابة ال ،في أي جيل انتقلت إلى ال ّ
صف ّ
إذا بقيت سنة إضافيّة في البستان ،ما كان سبب ذلك؟
.27

في الصف األول ،هل استصعبت تعلم القراءة؟

ًالًًًًً\ًًًًنعم

إذا كانت اإلجابة نعم -هل حصلت على مساعدة؟ وضّح:
في أي صف اكتسبت أُسُس القراءة (القدرة على قراءة كلمات مكتوبة)؟

.28

هل استصعبت القراءة خالل المرحلة االبتدائية أيضاً؟

الًًًًً\ًًًًنعم

االول ،هل استصعبت تعلم الكتابة؟
في ال ّ
صف ّ

الًًًًً\ًًًًنعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،صف صعوباتك:
هل حصلت على مساعدة؟ وضّح:
في أي صف اكتسبت أُسُس الكتابة (القدرة األساسية على كتابة كلمات)؟
هل استصعبت الكتابة خالل المرحلة االبتدائية أيضاً؟

الًًًًً\ًًًًنعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح:
.29

هل استصعبت تعلم أُسُس الحساب (العمليات الحسابيّة االساسيّة)؟

الًًًًً\ًًًًنعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح:
في أي صف ت ّم اكتشاف الصعوبات للمرة األولى؟
ي كانت في موضوع الحساب؟
هل حصلت على مساعدة أ ّ

الًًًًً\ًًًًنعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح:
.30

هل كانت لديك صعوبات غير اعتياديّة مرتبطة بالفهم الحسابي في الحياة اليومية؟

الًًًًً\ًًًًنعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح:
.31

صف وأمور الوظائف البيتيّة؟
بشكل عام ،كيف تدبّرت أمور المهام داخل ال ّ

.32

هل كانت لديك صعوباتًبارزةًأخرىً(تعلًّم ّيةًأوًغيرها) خالل المدرسة االبتدائيّة؟
(مثالً :صعوبات تأقلُم ،صعوبات تنظيم ،صعوبات عاطفيّة أو اجتماعيّة ،مشاكل سلوكيّة أو مشاكل انضباط).
إذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح ما كانت الصعوبات وبأي الط ُرق تعاملت معها.
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و.

المدرسةًاإلعداديةًوالمدرسةًالثانويّة ً

.33

هل كانت لديك صعوباتًبارزة خالل المرحلةًاالعداديّة (مثالً :صعوبات تعلّميّة ،صعوبات تأقلُم ،صعوبات تنظيم ،صعوبات عاطفيّة
أو اجتماعيّة ،مشاكل سلوكيّة أو مشاكل انضباط)؟
اذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح ما كانت الصعوبات وبأي الط ُرق تعاملت معها.

.34

هل كانت لديك صعوباتًبارزة خاللًالمرحلةًالثانويّة (مثالً :صعوبات تعلّميّة ،صعوبات تأقلُم ،صعوبات تنظيم ،صعوبات عاطفيّة أو
اجتماعية ،مشاكل سلوكيّة أو مشاكل انضباط)؟
اذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح ما كانت الصعوبات وبأي الط ُرق تعاملت معها.

.35

بأي مدرسة ثانوية تعلّمت؟

.36

بأي تخصص تعلّمت؟

.37

هل أنهيت المرحلة الثانوية؟

.38

هل حصلت على شهادة بچروت كاملة؟ الًًًًً\ًًًًنعم

نظر ّيةًًً\ًًًًمهن ّيةًًًً\ًًًتكنولوج ّية \ًًًًمدرسةًأخرى ،وضّح:

نعمًًًً\ًًًًًكالً،الًزلتُ ًأتعلّمًًًً\ًًًًًكالً،انقطعتًعنًالتعليم

.39

هل أعدْت اجراء امتحان بچروت واحد أو أكثر؟

.40

صة (مالءمات) في امتحانات البچروت؟
هل حصلت على ظروف خا ّ
المالءًمة ً

الًًًًً\ًًًًنعم
الًًًً\ًًًنعم

اذا كانت اإلجابة نعم ،أذكر المالءمات التي حصلت عليها:

نوعًاالمتحان ً

.1
.2
.3

صة؟ كيف ساعدتك تحديدًا؟
أي المالءمات أعاله ساعدتك بصورة خا ّ

.41

أذكر عالماتك في امتحانات البجروت التّالية:
الموضوع ً

عددًالوحداتًالًت ّعًّلمية ً العالمةً(بدونًاإلضافة) ً

اللغةًوالتعبير ً
اإلنجليزية ً
الرياضيات ً
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ز.

تشخيصً،عالجًومساعدة ً

.42

صا في الماضي بسبب االشتباه ّ
بأن لديك عسر تعلّمي أو اضطراب انتباه وتركيز؟
هل أجريت تشخي ً

الًًًًً\ًًًًنعم

(اذا كانت اإلجابة ال ،انتقل إلى السؤال التالي)
عبّئ الجدول التالي فقط إذا لم يكن بإمكانك إرفاق نُسخ عن تقارير التشخيص:
التشخيصًاأل ّول ً

التشخيصًالثالث ً

التشخيصًالثاني ً

الجيلًعندًالتشخيص ً
سببًالت ّوجُّهًللتشخيص ً

الرئيسيًفيً ً
االكتشافً ّ
الت ّشخيص ً
(الصعوبةًالرئيسيةً)

.43

صا بسبب صعوبات أخرى (مثل صعوبات عاطفيّة أو حركيّة)؟
هل أجريت تشخي ً

الًًًًً\ًًًًنعم

عالجًومساعدة ً
.44

في الجدول التالي ،أذكر ما المساعدات (تعلّميّة أو غيرها) التي قُدّمت لك في الماضي (مثالً ،توجيهك إلى إطار تعليمي بديل ،دروس
صة ،تعليم ُمص ّحح ،دروس تقوية في المدرسة ،إرشاد في پيرح ،عالج نفسي).
خا ّ
نوعًالمساعًدة ً

.45

.46

الجهةًالتيًقدّمتًالمساعدة ً

الجيلًعندًبدءًتلقّيًالمساعدة ً

ُمدّةًالمساعدة (بال ّ
شهور) ً

ما أنواع المساعدات التي أفادتك ودعمتك أكثر من غيرها؟ فسّر:

هل تتناول أو تناولت في الماضي أدوية بصورة دائمة؟
اسمًالدّواء ً

الجرعة

ًالًًًًً\ًًًًنعم

سببًتناولًالدواء ً

اذا كانت اإلجابة نعم ،عبّئ الجدول التالي:
الجيلًعندًبدءً
تناولًالدواء ً

ُمدّةًتناولً
ال ًّدواءً
(بالشهور) ً

سببًالتوقُّفًعنًتناولًالدواء
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ح.

الحياةًبعدًالمدرسةًالثانوية ً

.47

هل خدمت خدمة عسكرية أو خدمة مدنيّة؟

ًالًًًًً\ًًًًنعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،ما الوظائف التي أدّيتها خالل الخدمة؟
.48

هل واجهت صعوبات في الت ّأقلم أو في األداء خالل فترة الخدمة؟

الًًًًً\ًًًًنعم

اذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح:

.49

ي من أماكن العمل خالل المدرسة الثانوية أو بعدها؟
هل اشتغلت في أ ّ

الًًًًً\ًًًًنعم

اذا كانت اإلجابة نعم ،أذكر بخصوص مكان العمل األهم بنظرك-
ما الوظيفة التي أدّيتها؟
كم من ّ
الزمن عملت في هذا المكان؟
صة في هذا العمل؟
هل كانت لديك صعوبات خا ّ
.50

هل تقدّمت لالمتحان السّيكومتري؟

الًًًًً\ًًًًنعم

اذ لم يكن بإمكانك إرفاق شهادة عالمات االمتحان السّيكومتري ،أذكر عالماتك في االمتحان السّيكومتري األخير الذي تقدّمت له.
العالمةًالعا ّمةً ً

.51
.52

عالمةًالت ّفكيرًالك ّمي ً

عالمةًالت ّفكيرًالكالمي ً

هل قدّمت طلب للحصول على ظروف مالءمة في االمتحان السّيكومتري؟
هل حصلت على ظروف مالءمة في االمتحان السّيكومتري؟

عالمةًاإلنجليزيّة

الًًًًً\ًًًًنعم

ًالًًًًً\ًًًًنعم

اذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح:
.53

هل تعلمت أو تتعلم في إطار فوق ثانوي (על-תיכוני)؟

الًًًًً\ًًًًنعم

اذا كانت اإلجابة نعم ،عبّئ الجدول التالي:
اسمًالمؤسسة ً

.54

المجال\ً
القسمً
التعليمي ً

نوعًالمسار ً
(مثلً:مساقً(קורס)ً،تعليمًلنيْلًشهادةً(לימודי תעודה)ً،
لقبًأول) ً
دراسةًتحضيرية(מכינה)ً،دراسةًل
ّ

هل تُعاني من مشاكل صحيّة تُؤثّر على أدائك التعلّمي؟

سنةًالبدء ً

سنةًاإلنهاء\ً
التوقّفًعنً
التعليم ً

الًًًًً\ًًًًنعم

اذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح:
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هلًأنهيتً
المسار؟ ً

.55

ي في عائلتك يُعاني أو عانى في الماضي من صعوبات شبيهه بصعوباتك؟
هل هنالك شخص اضاف ّ

الًًًًً\ًًًًنعم

اذا كانت اإلجابة نعم ،وضّح:
.56

هل تستخدم الحاسوب؟

ًًفيًأحيانً ُمتباعًدة \

فيًأحيانً ًُمتقارًبةًًًً\ًًًًيوميًا

اذا كانت اإلجابة نعم ،في أي جيل بدأت باستخدام الحاسوب؟
ما هي استخداماتك للحاسوب؟
.57

اذا كانت لديك معلومات أخرى تعتقد أنّها ت ُساعد المش ّخص في فهم صعوباتك ،رجا ًء أكتبها هنا:

.58

اذا لم ت ُع ّبئ هذه االستمارة بنفسك ،أذكر سبب ذلك ،ومن قام بتعبئتها.

ً

توقيعًطالبًالت ّشخيص ً

تاريخًتعبئةًاالستمارةً :
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