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 موافقة اآلباء واألمھات على تقییم جودة خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة 

 تاریخ الیوم 

(التاریخ)   

 إلى اآلباء واألمھات أو أولیاء األمور، 

فریق دعم التالمیذ أو أي جھة أخرى مؤھلة. نرید إجراء تقییم  ید على للتقییم  سجل اسم التلمیذ ابنكبإخضاع   أُوِصيَ  لقد
  فردي قصد تجمیع معلومات إضافیة حول سبل االستجابة الحتیاجات ابنك التعلیمیة. إذا كانت لدیك أي أسئلة أو انشغاالت

 حول مسطرة إجراء ھذا التقییم أو إذا أریدت االطالع على تفاصیل أكثر حول التقییم، یرجى االتصال بـ: 

 رقم ھاتف جھة االتصال             صفة جھة االتصال          اسم جھة االتصال

 االسم                                 الصفة                   رقم الھاتف 

ابنك لالستفادة من خدمات تعلیم ذوي االحتیاجات   ستدعى أیضا للقاء الغایة منھ مناقشة نتیجة التقییم وإمكانیة تأھیل
الخاصة. لن تُدخل أي تغییرات على البرنامج التعلیمي البنك إلى أن یعقد اللقاء وتمدنا بجمیع الموافقات الضروریة. 

 یاجات الخاصة. بنك بتعلیم ذوي االحتاالموافقة على إجراء ھذا التقییم ال یعطي أي جھة تعلیمیة الحق في إلحاق 

: القدرة على التعلم والبصر والسمع والمھارات الحركیة والقدرات  قد یشمل التقییم الفردي المجاالت التالیة
از المھام والقدرات التواصلیة/اللغویة أو غیرھا. تجدون طیھ شرح ھذه المجاالت. إذا االجتماعیة/العاطفیة والقدرة على إنج

االختبارات والتقاریر الطبیة إلخ)، یرجى تقدیمھا للمساعدة في   یل المثالكانت بحوزتك معلومات ترى أنھا مفیدة (على سب
تحدید احتیاجات ابنك التعلمیة. حقوقك األبویة ُمَضَمنَة بشكل یبین أن لك بعض الحقوق المتعلقة بإعطاء الموافقة ومساطر 

 التقییم.  

 إلى: ثم أعدھا  یرجى توقیع ھذا الرسالة إن كنت موافقا على إجراء التقییم

 رقم ھاتف جھة االتصال             صفة جھة االتصال          اسم جھة االتصال

 رقم الھاتف        االسم                                 الصفة            

 للتقییم.  سجل اسم التلمیذنعم، أوافق على إخضاع ابني  

 للتقییم لألسباب التالیة: سجل اسم التلمیذال، ال أوافق على إخضاع ابني  

 قائمة األسباب: 

 سجل أسباب عدم الموافقة 

 . تاریخ توقیع األب أو األم/ولي األمرالتاریخ:  توقیع األب أو األم/ولي األمراألب أو األم/ولي األمر 

 ، سنتصل نحن بك لمعرفة قرارك. سجل تاریخ اإلرجاعإذا لم ترجع ھذه االستمارة بحلول 

 (التاریخ) 

 شكرا على حسن التعاون. 

 وتقبلوا عبارات التقدیر واالحترام 


