
 
Bulletin 1903 – Characteristics Check List 

 نشرة 3091 الفحص و التدخل للنجاح المدرسى
الخصائص العاطفية  االجتماعية و فى الحالة المخاطر  

مراجعةالقائمة   
 

هذه  تعلقت.  3091 نشرةل حص وفقاعملية الفكعنصر من عناصر  لمعرضين للخطرا من اجل خصائص التالية جعةاالمرقائمة  أن تكتمل يجب
 من طالب المعرضين للخطرب المتعلقة الحالية األدبيات المهنية تكون متوافقة مع العوامل.  العاطفية / االجتماعيةعوامل الخطر خصيصا لقائمة ال

1-K  .ىف تعديالت إلىتحديد الحاجة  ىمفيدة ف النتائج هذه قد تكون.  جعةاهذه المر الطالب إكمالب دراية الذين على ينبغي على األشخاص 
( TIBA  ،495 ،على سبيل المثال )مزيد من التقييم ل أو الفصول الدراسية العادية  

 
 االسم  :   ____________________________                                                                    

 

__________________: صف ال ________ _______________: أنثى     تاريخ الميالد  □ذكر     □   : الجنس  
 
                                      ________________________________________   :المدرسة 
 

(  ( أحد الخيارات التالية على يرجى وضع دائرة 
 

؟ هناك قلق في هذا الوقتهل      .( 1       ال أعرف    ال      نعم       

        A.              . التاريخ يرجى التوقيع و, ال  ت اإلجابةنإذا كا  
         B. االجتماعي ىألخصائا قلق لهذا الطفل الرجاء الرجوع إلى اى إذا كان لديك.  8إلى  2 أرقامكمل أ , اإلجابة نعم تكان اذا .      

 

(منخفضة  وجبة غداء مجانية أو ىأ )المنخفض  ىاالقتصاد و ىلوضع االجتماعا       .(2       ال أعرف     ال      نعم     
  

( مهارات الرياضياتو  أ/ لغة منخفضة و  )غير مناسب  ىداء على المتتوى التنمواأل      .( 3       ال أعرف     ال      نعم      
                                 

                                                                                                   LEP/ELL .(       4     ال أعرف      ال       نعم     
 

                       تاخير متكرر(  أيام بدون عذر في تتعة أسابيع 5أكثر من  )ضعف الحضور .(       5       ال أعرف    ال      نعم     

          
(      تغيير المدرسة في التنة مرة واحدةر من تأك ) ينالعابر/ المهاجرين / الذين ال مأوى لهم                          .(    6       ال أعرف      ال     نعم    

                                                             

متعددة فى الرعايةتغيرات .(       7       ال أعرف      ال      نعم    

 

:                                                                                             مشاكل التلوك  .(      8       ال أعرف    ال        نعم     

               a . نضباط اإلإحاالت                                                                               

                                                             b .اإليقاف                                                  

                   

 

_________________________________ : مل بواسطةتكإ التاريخ : _____________     
                                                                                                                             (  التوقيع )

 

 

 
:التاريخ  _______________ : ستخدام المكتب فقطإل ____________________________   

                        ( ( توقيع المدير                                                                               
 

15/8معدلة                                               1093 نشرةلطالب المعين كل الرمادى المجلد ىفتوضع                             


