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األسرة المعیشیة استبیان. 1

یة الحالة االجتماعیة واالقتصاد. 2
الفراد األسرة

ة لفریق طرح اسئلة النموذج العربي الموسّع للمجموعة القصیر. 3
یق واشنطن حول أداء الوظائف أو اسئلة المجموعة المّوسعة لفر

حول أداء الوظائف على االشخاص المؤھلینواشنطن

ال (ة تطبیق استبیان األشخاص ذوي اإلعاق. 4
 ً ) صعوبة كبیرة+ استطیع ابدا



 الدراسة والتعلم 

ي أتمها (االسم) بنجاح ؟  ما �ي عد   د السنوات الدراس�ة اليت

 ن�ع المؤسسة التعل�م�ة: 

 مدرسة نظام�ة  •
 مدرسة خاصة باألفراد ذوي الصع��ة  •
عل�م عا�ي  •  ت

 
 لرغبتك �سبب صع��تك؟ 

�
وقفت عن التعل�م خالفا  هل ت

 نعم •
 ال •

 
 هل أثرت أو حدت صع��تك من االلتحاق بالتعل�م؟   

 نعم •
 ال •

 

سباب عدم االلتحاق او عدم االستمرار بالدراسة   ا

 لم ألق �شجيع من الوالدين/ لم �سمحوا �ي   •
PARENTS DID NOT WANT ME TO CONTINUE SCHOOLING 

 لم أجد مدرسة/ كل�ة/ مركز تدر�ب مناسب    •
ACCESSIBILITY REASONS (E.G. SCHOOL NOT BARRIER FREE, SCHOOL TOO FAR AWAY, NO E-
LEARNING POSSIBLE)/ NO SCHOOL AVAILABLE 

ي غ�ي قادر ع� التعلم   •
 اعتقدت أنين

 الحالة الصح�ة ال �سمح  •
HEALTH CONDITION OR DISABILITY 

 مال�ة صع��ات   •
  ECONOMIC REASONS (E.G. COULD NOT AFFORD, TOO POOR, NEEDED TO EARN MONEY TO SUPPORT 
FAMILY) 

• WANTED TO START WORKING 
• FAILED EXAMINATIONS 
• TO GET MARRIED 
 

تك التعل�م�ة؟    هل تحتاج المدرسة أو المؤسسة التعل�م�ة إ� مواءمة حيت �ستطيع/ي متابعة مس�ي

 مواصالت  •
ي  •

اين  مب
  غرف صف�ة وأدوات  •
 دورات م�اە  •

  



تك التعل�م�ة وتقد�م االمتحانات؟    إ� أي من التال�ة تحتاج/ي لمتابعة مس�ي

 مساعد شخ�ي  •
• .  شخص كاتب أو قارئ للمالحظات    
اذ مساعد   •  أست
• . غة إشارة   جم مثل ل  م�ت
ي لالمتحانات أو تأج�لها  \ مواءمة   •

ي المنهاج مثل إعطاء وقت إضا�ن
 تعد�الت �ن

 مواد للقراءة بخط مك�ب مثل عدسات تكب�ي  •
 كتب ناطقة   •
 خط ب��ل   •
 كمبيوتر شخ�ي  •
 أدوات �سج�ل أو أجهزة أخذ مالحظات  •

 
ي رسم�ة؟     هل التحقت بدورة تدر�ب مهين

 ذوي الصع��ة   •
 عام (دامج)   •

 
ي الحصول ع� العمل؟ هل ساعدت  

 الدورة التدر�ب�ة  �ن

 

 موائمة المدرسة 

ي الق�ام بأ�شطة معينة ...؟ 
تيبات الالزمة لتفس�ي الصع��ات �ن  هل اتخذت المدرسة ال�ت

 نعم، �شكل كامل  •
•  

�
 نعم، جزئ�ا

 ال ع� اإلطالق  •
 ل�س لدي صع��ات تتطلب ترتيبات خاصة •

 

ي تواجهها؟ تم تعد�ل البن�ة التحت�ة للمدرسة مثل    األبواب والمنحدرات والحافالت المدرس�ة وما إ� ذلك لمراعاة الصع��ات اليت

 نعم، �شكل كامل  •
•  

�
 نعم، جزئ�ا

 ال ع� اإلطالق  •
•  

�
 خاصا

�
ا  ل�س لدي صع��ات تتطلب سكن�

 

ي المدرسة ؟ إ� أي مدى وفرت المدرسة أو قامت بموائمة لتسه�ل متابعتك لدراستك والذي �جعلك ع� قدم المساواة مع زمال 
 ئك �ن

  مساعد شخ�ي  توف�ي  •
 شخص كاتب أو قارئ للمالحظات   •
اذ مساعد   •  أست
جم مثل لغة إشارة  •  م�ت
ي لالمتحانات أو تأج�لها  \ مواءمة   •

ي المنهاج مثل إعطاء وقت إضا�ن
 تعد�الت �ن



 مواد للقراءة بخط مك�ب مثل عدسات تكب�ي  •
 كتب ناطقة   •
 خط ب��ل   •
 كمبيوتر شخ�ي  •
 أجهزة أخذ مالحظات أدوات �سج�ل أو   •
ئمة وس�لة نقل التالم�ذ  •  موا

 

 مواقف البعض 

 

ي التال�ة 
    :�سبب نظرة ومواقف الناس هل لد�ك صع��ة �ن

 التواصل مع الطالب  •
 التواصل مع األساتذة  •
ي المدرسة أو الجامعة  •

 االندماج �ن
 

 

 

 
 


