
Wezareta Perwerdehiyê ya NSW

Referral to School Counsellor/School Psychologist
From Learning and Support Team

Referansa(Îhale) Şêwirmendê Dibistanê / Derûnnasê Dibistanê
Ji Tîma Fêrbûn û Piştgiriyê

Daxuyaniya Nepenîtiyê: Ev agahdarî ji bo alîkariya xebatkarên 
şêwirmendiya dibistanê di peydakirina piştgirî ji zarokê we re tê 
wergirtin. Dabînkirina van agahiyan dilxwazî ye. Ew ê bi ewlehî were 
hilanîn. Agahiyên ku hatine berhevkirin, û her encamên nirxandinê, 
dibe ku, li gorî guncan, ji endamên din ên karmendên dibistanê re ku 
di piştgirîkirina zarokê we de beşdar in, were peyda kirin. Hûn dikarin 
her agahdariya kesane ya ku di her kêliyê de hatî peyda kirin rast 
bikin bi têkilî bi karmendê şêwirmendê dibistanê re.
Ji kerema xwe bi dibistanê re têkilî daynin ger hûn alîkariyê dixwazin 
ku vê formê temam bikin. Heger ji bo têkilî bi dibistanê re hewcedariya 
we bi alîkariya wergêr hebe, telefonê 131 450 bikin û ji wan re bibêjin 
ku hûn çi zimanî hewce dikin û ji operatorê bixwazin ku telefonê 
dibistanê bike. Operator dê wergêrek li ser xetê bistîne da ku di 
axaftina we de alîkariya we bike. Hûn ê ji bo vê xizmetê dirav nadin.

Name of student Navê xwendekar

Name of school Navê dibistanê

Date of birth
Roja bûyînê

Date of referral
Dîroka referansê

Dêûbav an lênêrer ku agahdariya jêrîn bi Ingilîzî dabigrin - ji kerema xwe rûpelek zêde bikin heke cîh têrê nake.

Sedema referansê / fikarên dêûbav Reason for referral/parent’s concerns

Dîroka pêşveçûn / derman Developmental/medical history 
Mînakî, di derbarê axaftin, ziman an pêşveçûna livandina zarokê we de fikarên we hebûn? Zaroka we nexweşiyek 
girîng hebû?

Nirxandinên berê Previous assessments
Mînakî ji hêla doktor, derûnnas, terapîstê axaftinê ve (Ji kerema xwe re bibêjin kê nirxandin pêşkêşî kiriye û heke 
mûmkin be raporan pêve bikin.)

Agahiyên bêtir More information
Tiştek din heye ku hûn dixwazin şêwirmendê dibistanê/derûnnasê dibistanê zanibe?

Ji ber ku şêwirmendê dibistanê/derûnnasê dibistanê zarokê we bibîne, hûn hêvî dikin ku dê çi bibe?
What do you hope will happen as a result of the school counsellor/school psychologist seeing your child?

Min Daxuyaniya Nepenîtiyê xwendiye û destûr daye şêwirmendê dibistanê/derûnnasê dibistanê ku:

Li gorî hewcedariyê nirxandin û şêwirmendiyê bikin
Carry out assessment and counselling as required

Erê
Yes 

Na
No

Bi nivîskarên raporên ku min pêşkêş kirine re têkilî daynin
Contact the authors of the reports I have provided

Erê
Yes 

Na
No

Bi van ajansan re agahiyan biguherînin
Exchange information with these agencies

Erê
Yes 

Na
No

Raporên ji
Reports from

Îmzeya dê û bav / lênêrînê
Signature of parent/carer

Dîrok
Date
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