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 مركز اإلرشاد التربوي والنفسي .......................   

 
 

 مكان العمل: 
 

 .............. اللقب واالسم: ............................................. ................................. تاریخ المیالد .............. ..

 الرمز البریدي: ......................................... ...................... ھاتف. ............................  محل اإلقامة ،

 . ...............فئة التلمیذ: ......................، مدرسة ....................... ............................. في .................. ......

 سرى جدا
 

 التواصل مع الوالدین

 أعزائي الوالدین ، عملینا الراشد، 
 

 سیتم تزوید طفلك برعایة استشاریة متخصصة في مركزنا.
 لھذا ، نحتاج أیًضا إلى تعاونك.نطلب إكمال دقیق وصحیح لالستبیان التالي.  
 امأل جمیع أجزاء االستبیان. 

 
 بالنسبة إلجابات االختیار من متعدد ، یكفي: 

 
 (أ) التأكید على البند المناسب ؛ 

 (ب) عند االقتضاء ، ضع عالمة على المربع مع اإلجابة الصحیحة. 
 

 
 نحن نعتبر معلوماتك سریة للغایة ، فقط ألغراضنا الداخلیة.  

 مجلس (المشار إلیھا فیما بعد بـ "الالئحة").للبرلمان األوروبي وال 2016/679ستتم حمایة محتواه وفقا لالئحة  
 

و  16، بصیغتھ المعدلة ، وفقًا للمواد  2015/ 82یعمل مرفق اإلرشاد المدرسي وفقًا لتعدیل قانون التعلیم رقم  في حالة الفحص ،
و  14و  13و  12و  11، بصیغتھ المعدلة ، المواد  2016/ 27و بموجب المرسوم رقم  116و  28و  17) و 4) و (3أ ( 16
15. 

 یتم تقدیم المشورة لھ.  سیتم تقدیم التقریر والتوصیة إلى الشخص الذي
 بمجرد إصدار التقریر والتوصیة ، یتم إبالغ الممثل القانوني أو العمیل البالغ بمحتواه.   

 
 197، بصیغتھ المعدلة بموجب تعدیل المرسوم رقم    2005/  72تقدیم المشورة للممثلین القانونیین / العمیل البالغ وفقاً للمرسوم رقم  

 ، بصیغتھ المعدلة:  2016/ 27وم رقم ، بصیغتھ المعدلة ، المرس
 
.بناًء على موافقة الممثل القانوني أو العمیل البالغ، یقدم المھنیون في مرفق االستشارات ما یلي: االستشارات ، الرعایة التصحیحیة 1 

 ، المنھجیة أو العالجیة والتوصیة بالتعاون مع أماكن العمل المتخصصة األخرى. 
صون أیًضا الطفل والتلمیذ والطالب لوضع تدابیر دعم من قبل طبیب نفساني (تقییم مثل الكفاءة الفكریة ، إذا لزم األمر ، یفح   

والمعرفة ، والمھارات ، وأسلوب التعلم ، والشخصیة ، والمالءمة لالختیارات المھنیة المستقبلیة) ، والمعلم الخاص (التقییم المبدئي 
 لمستوى القراءة ومھارات الریاضیات).

  
حوالي ساعة إلى خمس ساعات (اعتماًدا على طبیعة الصعوبات   -.وتتوافق كثافة الوقت مع طبیعة الرعایة االستشاریة الضروریة  2 

 ، یمكن إجراء الفحوصات التربویة النفسیة أو الخاصة فقط ، أو كل من الفحوص التربویة النفسیة والخاصة). 
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 التخفیف أو التغلب على الصعوبات التي تكمن وراء االستشارة.الھدف ھو اإلجابة على ما قد یساعد في .3 
 بناًء على نتائج االستشارة ، سیوصي المستشارون بإجراءات تصحیحیة مناسبة أو تدابیر دعم ناتجة عن ذلك.  
 
 .من الضروري لفت االنتباه إلى المخاطر التي قد تنشأ في حالة تأخر أو عدم االمتثال للتوصیات.4 
الخدمة المقدمة مساوئ للعمیل ، خاصة إذا كانت نتائج استنتاجات الخبراء تتناقض مع توقعات العمیل أو ممثلھ القانوني أو قد تقدم   

 إذا علم الخبراء بطریقة موثوقة أنھ یجري التخطیط أو ارتكاب جریمة جنائیة ( التزام اإلبالغ).
 
مقدمة بعد اكتشاف سبب وطبیعة الصعوبات ، إلى جانب التوصیة الالحقة .یمكننا أن نتوقع االستفادة من الخدمات االستشاریة ال5 

 بالطریقة المناسبة للتعلم أو التنشئة اإلضافیة للعمیل. 
 قد تساعد إرشادات الموظف المحترف أیًضا في التخفیف من صعوبات العمیل أو إزالتھا.  

 
شد موافقة مستنیرة على تقدیم المشورة ، وھي صالحة طوال مدة خدمة  .قبل تقدیم المشورة ، یوقع الممثل القانوني أو العمیل الرا6 

 االستشارة.
یتم تسجیل الخدمات المقدمة في الوثائق بحیث ال تكون حقوق العمیل متحیزة ومحمیة من أي تدخل غیر مصرح بھ في حیاتھ   

 الخاصة والشخصیة. 
 

  5والقسم  16أي وقت ، والحق في االستماع إلیھ بموجب المادة .للوالد الحق في طلب أي بند آخر من خدمات االستشارات في 7 
بموجب المادة   CSIب من قانون التعلیم والحق في تقدیم شكوى إلى    16من قانون التعلیم ، والحق في طلب مراجعة بموجب المادة  

 ) من قانون التعلیم.5( 174
 
، بصیغتھ   2016/ 27ر بإعداد تقریر وتوصیة وفقًا للمرسوم رقم .إذا كانت نتیجة الرعایة المشورة ھي التشخیص ، یقوم الخبی8 

 المعدلة. 
 
.تتوفر معلومات عن االتصاالت واألغراض واألسس القانونیة للمعالجة وحقوقك في مجال حمایة البیانات الشخصیة على الموقع 9 

 /).http://www.pepor-plzen.czاإللكتروني لمرفق االستشارة (
 
 على اإلنترنت ............  PPPفئات البیانات الشخصیة التي تمت معالجتھا على موقع  یمكن العثور على 

 إذا لم تتمكن من الحضور ، نطلب إعالنًا في الوقت المناسب حتى نتمكن من دعوة شخص آخر. 
 سیتم دائًما تضمین تاریخ أي فحص للمتابعة في التوصیة. 

 

 شكرا لتعاونكم. 

 

 

 ...  20في ………..  . .. 

 

 مدیر مركز االستشارة النفسیة التربویة
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 معلومات شخصیة  
 

 اسم اللقب:....................................................................................  اآلب:
 
 ھاتف:……………………………… البرید اإللكتروني:…………………………………………… 

 
 

 اللقب:.................................................................................... اسم  األم:
 
 ھاتف:……………………………… البرید اإللكتروني:…………………………………………… 

 
 

 ھل توجد صعوبات في الصحة أو التربیة أو التربیة في أفراد األسرة اآلخرین؟
 

 ............................................................................................................... 
 

 ............................................................................................................... 
 

 .............................. ................................................................................. 
 

 ما اللغة التي تتحدث بھا في المنزل؟ ......................................................................... 
 

 ...................  شخص آخر. -األب  -، یتم رفع الطفل من خالل: األم  نعم   -ال    العائلة كاملة :  
 نعم      -ال حضانھ مشتركة :        

 نعم   -ال  رعایة التبنى: 
 

 خطوة الوالد ، الوالد الكفیل:
 

 اللقب:......................................................................................... اسم  
 
 ھاتف:……………………………… البرید اإللكتروني:…………………………………………… 

 
 

 في خطر ھل واجھت األم أي صعوبة؟                  ال نعم -الحمل كان: طبیعي 
 م؟(القيء ، النزیف ، المرض ، نوع المرض ، في أي شھر):ما الصعوبة التي واجھتھا األ 
 
  .. ............................................................................................................... 

 الشھر حمل الطفل إلى  مولود سابق الوالدة مولود قبل األوان في ................................ 
 

 مشاكل (ما ھي المشاكل)؟  -كانت الوالدة طبیعیة 
 

 ........................................... 
 لم یكن لدیھ مشاكل صحیة  -لم یكن لدیھ صفراء حدیث الوالدة ، كان  -لم ینعش ، كان  -بعد الوالدة كان الطفل 

 
 ...... .................................................. . (ما ھي المشاكل)؟ .......................................

 
 كان الطفل یرضع رضاعة حتى .............. أسابیع ، لم یرضع. 

 
 حتى اآلن كان الطفل یعاني من األمراض التالیة ، على سبیل المثال: 

 الحصبة        الشرى       التھاب االذن الوسطى
 الحصبة األلمانیة    التھاب اللوزتین     اصابھ في الرأس 

 جدري الماء       مرض االمعاء        التھاب السحایا
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 النكاف القرمزي           حمى            أخرى
 

 ماذا كان المرض؟ ...........................  نعم   -ال  ھل كان الطفل مریًضا؟ 
 

  .................................................. ..................................................
...................................... . ............ 

 
 

 نعم  في أي عمر ، كم من الوقت ، السبب ...............   -ھل كان الطفل في المستشفى؟  ال 
 

 ... ............................................................................................................... 
 

  -ال  نفسي ، طبیب نفسي ، طبیب أطفال ، طبیب أعصاب ، معالج النطق ، إلخ)   ھل الطفل في رعایة خبیر؟ (مثل ، طبیب
 نعم 

 
 ................................................................................................. أي خبیر؟ .....

 
 بدأ الطفل في: الجلوس في ................... أشھر من العمر یتحدث أول كلمة في .................. ... اشھر من العمر. 

 من العمر یتكلم في الجمل في الشھر ......................  الزحف في .................... أشھر         
 المشي في ................. اشھر من العمر                     

 
 بدأ الطفل في الحفاظ على النظافة الشخصیة في .............................................................. 

 ال یبلل نفسھ. -خالل النھار  -اآلن یبلل نفسھ في اللیل 
 
 

 
على سبیل المثال القفز  -المھارات الحركیة اإلجمالیة (البراعة والسیطرة والوضعیة والتنسیق بین األطراف العلویة والسفلیة 

 والدراجات والتزلج والتزلج والقفز والقفز بالحبال وألعاب الكرة وغیرھا):
 

 غیر ماھر في ما: ..................................................  -ماھرا  
 
   ............... 

 
، توضیح الخرق ، الدیكور ، على سبیل المثال ، البناء من الكتل  -المھارات الحركیة الدقیقة (المھارات الحركیة لإلصبع والحركة  

 القطع ، اللصق ، التعامل مع األشیاء الصغیرة)
 

 غیر ماھر في ما: ..................................................  -ماھرا  
 

 بالتناوب بین الیدین. -الیسرى  -عند العمل والرسم ، یفضل الید الیمنى 
 

 
 نعم   -ال  في العائلة كان ھناك شخص أعسر:

 
 من ؟................................................ ..... 

 الطفل لدیھ: 
 الصداع           فرط  الحركة  ارتباك واختالل           العصبیة

 عدم الطاعة           اضطرابات النوم          القلق        عدم الیقین   
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 االضطرابات الغذائیة       الغضب الشدید        تدمیر األشیاء      الخداع        الكذب
 

 اضطرابات النطق        التحدي     الردود     العدوان    القتال     التلعثم
 

 خجل     الحیاءعدم الرضا       البطئ           التعب      الصعوبة في نطق األصوات      ال
 نقص التركیز     ھیكل الجملة غیر مناسب   التھرب من المدرسة   الحماقات       

 
 تجنب األطفال       افتعال الصراعات       استخدام أشكال خاطئة       السرقة

 االضطرابات الجنسیة  یخطيء      السلبیة في التواصل     مفردات صغیرة    
 

 اضطرابات الجھاز الحسي: قصر النظر ، ضعف السمع ، ......................................... .........  
 من العمر ..............................        نعم   -ال  یحضر / یدرس الحضانة: 

 
 نعم   -ال تأجیل الحضور المدرسي  

 
 في السنة: ................................................... ..  

 نعم ؟   -ال حضر السنة التحضیریة: 
 ھل خضع الطفل للفحص التربوي النفسي أو الخاص؟ 

 نعم     -ال   
 ................. .................. متى و این؟ .................................................. ................................. 

 
II. سبب زیارة مرفق االستشارة 

 ما ھو سبب الزیارة: ............................................................................... 
 

 ............................................................. اآلخرین (الذین)  -المدرسة  -بناء على طلب من: اآلباء 
 

 صف مشاكل الطفل ,التلمیذ ,الطالب في المنزل .............. 
 

 ....................... .................................................. ........................................................... ........ 
 

....................... .................................................. .................................................. .............. 
 

......................................................................................................... ... ...... 
 

 وصف مشاكل الطفل ، التلمیذ ، الطالب في المدرسة ، مرفق المدرسة: 
 

.............................................................................................  ..............................  ..................
 ... 

 
 ... ............................................................................................................... 

 
 .. ............................................................................................................... 

 
....................... ..................................... .................................................. ........................... 

 
 وصف نقاط قوة الطفل ، ما ھي المھارات .......................................................... 

 
 .......................................... ..................................................................... 
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 ... ............................................................................................................... 

 
 

 نعم   -ال نادي المدرسة   * كجزء من المدرسة ، یحضر العمیل: 
 نعم   -ال نادي ھوایة داخل المدرسة       
 
 

 
 نعم   -ال مركز األطفال   یحضر العمیل مؤسسة ھوایة خارج المدرسة:

 
 
   نعم   -ال مدرسة الموسیقى     

 .......... .. التعلم الیومي لحوالي: ..............................................................*) متوسط 
 

 أبدا -في بعض األحیان فقط  -بشكل غیر منتظم  -*) الطفل یدرس:بانتظام 
 
 

 
 یحتاج إلى إشراف عرضي یحتاج اإلشراف المستمر -*) الموقف من التعلم:یتعلم بنفسھ ، من دون تعلیقات  
 
 

 ................ ............ ال   بینما تعلم أنھ یساعد من قبل .................... -*) یتعلم بنفسھ نعم 
 
 
 *) مالحظة: ال تمأل في حالة أطفال الحضانة 

 
III. الخاتمھ 

 نعم     -ال  حضانة مشتركة:
   

 ممثل قانوني آخر ...  -األب  -في حالة الحضانة المشتركة ، سیتم تلقي التقریر من قبل األم 
 
 

بأنھ في حالة ما إذا أسفرت الرعایة االستشاریة عن التوصیة بتدابیر دعم لألطفال والتالمیذ والطالب ذوي االحتیاجات التعلیمیة أقر  
 الخاصة من سنة إلى خمس سنوات ، فسیتم دائًما إرسال التوصیة إلى المدرسة /مرفق المدرسة. 

 
أنھ ال یمكن إجراء أي استشارة أخرى ألن مقدم الطلب لم یقدم التعاون الالزم  إذا تم ملء ھذا االستبیان بشكل غیر كامل ، فإنني أقر ب

 ، بصیغتھ المعدلة.  2016/    27، بصیغتھ المعدلة ، والمرسوم رقم    2005/  72لتحقیق غرض خدمة االستشارات وفقا للمرسوم رقم  
 

 
 

 
    .... في ................................... بتاریخ .................... 
  ................................. 

 التوقیعات
 

 تعلیقات أخرى: 


