مملكة البحرين
وزارة الرتبية والتعليم
�إدارة الرتبية اخلا�صة
برنامج الإعاقات
ا�ستمارة التن�سيق مع املدار�س اخلا�صة بدولة الكويت
ا�ستمارة بحث احلالة
�أوال  :بيانات �أولية عن الطالب :
اال�سم  ................................................:ال�صف  ...............اجلن�سية .............
تاريخامليالد.................................................:العمرالزمني ..............................
احلالة الدرا�سية  :منقول  ...............را�سب  .................م�ستجد .............................
ا�سم الوالد ............................................................................................ :
هاتف العمل  .............................................هاتف املنزل ...............................
ا�سم ويل الأمر  ........................ :املهنة  ............. :القرابة ................................:
العنوان  :رقم املنزل  /ال�شقة  .....................الطريق ......................
املجمع...................
املدينة  /القرية  .................................... :املحافظة.......................................:
عدد �أفراد الأ�سرة  ...........عدد الأ�شقاء  .........:من الأب  ......... :من الأم
.......................:
ترتيب الطالب للأخوة الأ�شقاء .........................................................................
( ) الوالدة
( ) الوالد
الطالب يعي�ش مع ) ( :الوالدين
�صلة القرابة  ( :تدون حاالت ال�ضعف العقلي – املر�ض العقلي ) .......................................
م�صدر حتويل احلالة .................................................................................. :
�سبب التحويل ......................................................................................... :
امل�شكالت ال�سابقة �إن وجدت .......................................................................... :
..........................................................................................................
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ثانيا  :بيانات عن الأ�سرة وو�ضعها االجتماعي :
�أفراد �أ�سرة الطالب :
الرقم

احلالة احلالة
احلالة
�صلة
العمر
اال�سم
االجتماعية العلمية ال�صحية
القرابة

املهنة الدخل املالحظات

ب -تكوين الأ�سرة وو�ضعها العام ...................................................................... :
.......................................................................................................
ثالثا  :بيانات عن امل�سكن :
�أ – نوع ال�سكن ......................................................................................:
 �إيجاردخل حمدود
 -1ملك  -حكومي –
 -2م�ستقل ( تقيم فيه الأ�سرة فقط ) – م�شرتك ( مع �آخرين )
) دينار .
 -3الإيجار ال�شهري (
 بيت عربي دخل حمدود � -شقة  -ع�شة -4فيال
 -5عدد احلجرات التي تخ�ص الأ�سرة ( ) حجرة
ب -مدى كفاية امل�سكن حلاجات الأ�سرة ............................................................ :
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رابعا احلالة االقت�صادية للأ�سرة :
دينار
 متو�سط الدخل ال�شهري م�صادر الدخل  :رواتب  -جتارة  -عقارات  -م�ساعدات حكومية  -ال يوجدال�صم والتخلف العقلي الب�سيط
التاريخ الأ�سري :
�أ -حالة الأم �أثناء احلمل .......................................................................... :
عملية
الو�ضع
ب -حالة الو�ضع  :طبيعية ع�سرة �آلة مدة
حالة الأم بعد الوالدة ................................................................................. :
-2حالة الطفل بعد الوالدة :
�إ�صابته ب�إحدى الأمرا�ض وخا�صة احلميات ............................................................
بدء اجللو�س  ..................................بدء امل�شي ..........................................
بدء النطق  ......................................منو الطفل .........................................
التحكم يف البول  .....................النوم � ......................شهيته
للطعام.........................
تاريخ الإ�صابة بال�صمم................................................................................
 .3حالة ال�سمع :
�صمم كامل �...............ضعف �سمع � ............أذن مينى � ..............أذن ي�سرى ...............
هل ي�ستعمل �سماعة ................................
 -4التاريخ املر�ضي للأ�سرة :
هل يوجد بالأ�سرة من ي�شكو من �صمم – �ضعف عقلي –�سكر – �شرايني
�أمرا�ض �أخرى ..........................................................................................
نتيجة اختبار الذكاء
........................
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ر�أي االخت�صا�صي النف�سي
.....................

ن�سبة الذكاء
..................

خام�سا  :مالحظات عن غياب الطالب و�سلوكه :
املواظبة ................................................................................................
ن�سبة احل�ضور...........................................................................................
التاريخ

الإجراءات التي اتخذت من احلالة

مالحظات ومقرتحات عامة :
.......................................................................................................
توقيع ويل الأمر ...........................
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