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 معلومات للوالدين أو أولياء األمر

 

 ( آالف الكتب الصوتيةCeliaيوجد لدى خدمة الكتب الصوتية المجانية سيليا )

يز أو إعاقة التعلم وصعوبة التركوالقراءة والكتابة عسر يمكن أن يستفيد من الكتب الصوتية كافة األشخاص الذين يعانون مثالً من 

 الكتب العادية أو قراءتها.التعامل مع مما يصّعب من إعاقة أخرى بصرية أو ذهنية أو 

شمل هذه مدرسية. وتالإن خدمة الكتب الصوتية سيليا مجانية كلياً. تحتوي هذه الخدمة على آالف الكتب لألطفال والشباب والكتب 

( Risto Räppääjäا )يپا( وريستو ر  Pate( وپاتي )Ellaالكتب بعضاً من الكتب الفنلندية المفضلة ككتب إال ) المجموعة من

 خيال وكتب عن الحيوانات.حكايات ووكتباً أجنبية مفضلة و

 من أين يمكن الحصول على الكتب الصوتية؟

( من الكمبيوتر اللوحي أو Pratsam Readerريدر ) يمكن استعارة الكتب الصوتية واالستماع إليها بواسطة تطبيق پراتسام

(. يحصل الطفل على رمز الدخول Celianetالهاتف. كما يمكن استعارة الكتب واالستماع إليها من الخدمة الشبكية سيليانت )

 لخدمة سيليا للكتب الصوتية.كمستخدم سب تللخدمة للبديلين عندما ين

 الكتب لجهاز الطفل بواسطة الخدمة الشبكية سيليانت.كذلك يمكن ألولياء األمر أن يستعيروا 

)صفحة  www.celianet.fi/ohjeetتجدون تعليمات الستعارة الكتب واالستماع إليها من الخدمة الشبكية سيليانت على الرابط: 

 باللغة الفنلندية(.

 معلم االحتياجات الخاصة يوصل الطفل بخدمة الكتب الصوتية سيليا

يجب على ولي األمر أن يعطي موافقته على أن يقوم المعلم بتسجيل الطفل في خدمة الكتب الصوتية سيليا. يمكن أن تُعطى 

 االحتياجات الخاصة. الموافقة بواسطة هذه االستمارة، كما يمكن إعطاؤها شفهياً مثالً في سياق المباحثات مع معلم 

 .هيمكن للطفل أن ينتسب إلى خدمة الكتب الصوتية سيليا لدى المكتبة العامة أيضاً مع ولي أمر

 سنة من العمر أن ينتسبوا كمستخدمين للخدمة بشكل مستقل. 15يحق لألطفال فوق سن 

 .ك للمدرسة أو للمكتبة العامة أو لخدمة سيليايمكن أيضاً التوقف عن استخدام خدمة الكتب الصوتية سيليا بواسطة اإلبالغ عن ذل

)صفحة  www.celianet.fi/ohjeetيمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات من خدمة الكتب الصوتية سيليا على الرابط: 

 باللغة الفنلندية(.

  

http://www.celianet.fi/ohjeet
http://www.celianet.fi/ohjeet
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 موافقة ولي األمر

يعطي ولي أمر الطفل بواسطة هذه االستمارة موافقته على أن يقوم معلم االحتياجات الخاصة أو مهني المكتبة العامة بتسجيل طفله 

 يا. نرجوكم أن تملؤا االستمارة باألحرف الالتينية.لسنة من العمر كمستخدم لخدمة الكتب الصوتية المجانية سي 15تحت سن 

 

               :اسم الطفل

              :لقب الطفل

          :لغة الطفل األساسية

            :الرقم الوطني للطفل

 جنس آخر   ذكر  أنثى    :جنس الطفل

التعلمصعوبة  وأعسر القراءة والكتابة     :سبب استخدام الخدمة  سبب آخر   يتعلق بالبصر  

                 :عنوان الطفل

                

               :اسم ولي األمر

                             :البريد اإللكتروني الذي تُرسل رموز الدخول إليه

               :هاتف ولي األمر

 .(صفحة باللغة الفنلندية) (www.celia.fi/kayttosaannot) يوافق ولي األمر على أحكام استخدام خدمة سيليا

 

 

 

 توقيع ولي األمر      المكان والزمان

 

               

http://www.celia.fi/kayttosaannot

