בס"ד
סימוכי11408 :

שאלו להורי לתמיכה לימודית
.

העזרה המבוקשת:

ש ההורה ממלא)ת( השאלו ______________ :תארי מילוי השאלו__________________ :
התלמיד/ה – ש משפחה ____________:ש פרטי ____________:תארי לידה _________ :ז/נ
מס' ת.ז של הילד/ה ________________:כתובת ____________:ת.ד _____ .אר& לידה._________:
מקבל/לא מקבל שילוב________:
ש הא ________________:השכלה __________:משלח יד____________________:
מקו עבודה _______________:אר& לידה ______________:ת.עליה.__________________:
ש האב_______________:

השכלה ___________:משלח יד____________________:

מקו עבודה _______________:אר& לידה ______________:ת.עליה.__________________:
ביה"ס ______________:כתה _________:מורה ____________:מורה טיפולית__________:
השפה המדוברת בבית _________________:טלפו בבית___________________:
טל נייד א ________________________:טל נייד אב ._________________________ :
המסגרת המשפחתית )נשואי,גרושי,פרודי,חד הורי ואחר(___________________________:
מס' ילדי במשפחה  .____________:מיקו הילד בי האחי._____________________:
ש הילד )ה(

ג/בי"ס  /עיסוק

גיל
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אנו פוני בבקשה ל :סיוע במימו אבחו פסיכולוגי /דידקטי /פסיכו דידקטי /הוראה מתקנת /חונכויות.
יוז הפניה___________________:

סיבת הפניה.___________________________:

________________________________________________________________
באלו תחומי הילד מתקשה במיוחד________________________________________:
אבחוני וטיפולי קודמי )ריפוי בעיסוק ,טיפול בדיבור ,פסיכולוג ,נוירולוג ,וכו' ...פרט וצר)(
________________________________________________________________
________________________________________________________________

מהל לימודי:
באיזה גיל התחיל הביקור במעו /בג:

_______________

מסגרות לימוד עד כה :
מסגרת חינוכית
מעו
ג גנו
טרו חובה
חובה
ביה"ס יסודי
חטיבה  +תיכו

גיל

ישוב

מתי לראשונה דווח לכ על קושי לימודי ואיזה? _______________________________________
_______________________________________________________________________
התנהגות בביה"ס )א עלו קשיי התנהגותיי – פרט(:
_______________________________________________________________________

בבית:
תפקוד כתלמיד בבית :הכנת ש.ב ,ארגו ילקוט ,הא אוהב לקרא?
_________________________________________________________________________
התנהגות כללית בבית :כיצד תתארו אותו? הא מקבל גבולות וחוקי? א יש בעיות משמעת ואחרות,
כיצד מתמודדי או התמודדו אית בעבר? _______________________________________
_________________________________________________________________________
עיסוקי בשעות הפנאי_________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________
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סדר יו___________________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________
הא מקבל עזרה לימודית בביה"ס __________________________________________________:
__________________________________________________________________________
הא מקבל עזרה לימודית מעבר לנלמד בביה"ס) :איזו
וממתי(_________________________________
__________________________________________________________________________
האופי וטיב התגובות הרגשיות )רגיש,עקש ,בייש ,תנועתי ,תלותי ,חרד וכדומה(:
___________________
_________________________________________________________________________
מה חשוב לו ובמה מתעניי )ספורט ,טלוויזיה ,מחשב ,מוסיקה ,חוגי וכדומה(:
_____________________
_________________________________________________________________________
הקשר בי בית הספר וההורי________________________________________________:
הערות נוספות__________________________________________________________ :
____________________________________________________________________
יש לצר) שאלו מורה ותעודה אחרונה .הבקשה תדו רק ע כל המסמכי.
הנני מצהיר בזאת שכל הפרטי שמסרתי נכוני.
תארי_________________:

ש משפחה ופרטי _______________________
חתימה ______________________________ :
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