
Öğrenme Bozuklukları için Neden Test yaptırılması Üzerine 7 önemli Soru

Çocuğuma öğrenme güçlüğü testi yaptırmak neden önemlidir?

Öğrenme sorunu olan çocuklar, problemleri belirlendiğinde ve erken ele alındığında en iyi
performanslarını  sergilerler.  Çocuğunuz  okulda  zorlanıyor  ve  /  veya  kendi  ana  dilinde
öğrenme  ve  dikkat  sorunları  belirtileri gösteriyorsa,  endişelerinizi  öğretmenleri  ile
paylaşmalısınız ve bu sayede birlikte hangi önlemleri alacağınıza karar verebilirsiniz.

Çocukların  öğrenme  sorunları  olup  olmadığını  test  etmenin  en  uygun  zamanı
hangisidir?

Testi yaptırmak için en uygun zaman erken yaşlardadır. Ancak, herhangi bir sebepten ötürü
çocuğunuzun erken yaşta değerlendirmesini yaptıramadığınız takdirde, birinci sınıfa geçene
kadar yaptırmanız daha iyidir. Eğer hala test yaptırmadıysanız ve çocuğunuz okula başlayıp
da bir ilerleme gösteremiyor veya okulda diğerlerinden daha geç ilerliyorsa testi kesinlikle
yaptırmalısınız.  Unutmayın  ki  testi  ne  kadar  erken  yaptırırsanız,  çocuğunuza  daha  kolay
yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğumun öğrenme sorunları testine girmesi için okuma ve yazma bilmesi gerekli mi?

Hayır, çocuğunuzun öğrenme sorunları testine girmesi için okuyup yazması gerekmemektedir.
Aslında, testin bu noktaya kadar ertelenmesi bile bir hatadır - birçok okul bunu yapsa da.
Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler  erken müdahale ile daha iyi  bir  konuma gelebilirler.
Mevcut öğrenme bozukluğu testinin iki sürümü vardır, okul ve okul öncesi.

Öğrenme sorunlarını belirleyen iyi bir test nasıl olmalıdır?

Çocuğunuzun öğrenme güçlüğü için resmi olarak değerlendirilmesine karar verdiyseniz, testin
uygun  olduğundan  emin  olun.  Uygun  bir  test  12  bölümden  oluşmaktadır.  Çoklu  testler,
çocuğu öğrenme bozuklukları açısından değerlendirmek için yapılmalıdır.

Çocuğum öğrenme bozukluğu testinden sonra nasıl bir yardım alabilir?

Test edildikten sonra, öğrenme güçlüğünün kesin tipi ve seviyesi açık olacaktır ve böylelikle
çocuğunuz test sonucunda ortaya çıkan problemine göre uygun olan yardımı alabilir.

Test sürecinde benim bir rolüm var mı?

Evet, uygun öğrenme bozukluğu testlerine ebeveynler de dahil olabilir.
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Testten sonra ne olur?

Test sonuçlarını inceledikten sonra, çocuğunuzun test yöneticileri ve uzmanlar, testin neleri
gösterdiğini  size  söyleyecektir.  Çocuğunuzun  öğrenme  bozukluğunun  yasal  tanıma  uygun
olduğu  gösterilebilir.  Eğer  bu  test  çocuğun  bir  öğrenme  bozukluğuna  sahip  olmadığını
gösteriyorsa,  sınıftaki  normal  programa devam edebilirsiniz.  Ancak eğer  çocuğunuzun bir
öğrenme sorunu varsa,  tedavi  programına  katılması  ve sınıfta  özel  programı  takip  etmesi
önerilir.  Buldukları  öğrenme  engelinin  türüne  göre  size  mümkün  olan  en  iyi  çözümü
sunabilirler.
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