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استطالع رأي أولیاء األمور واألوصیاء  
2018-2019

ترغب المدرسة في  ،أھمیةلھا آرائك ونظًرا ألن  ھذا االستطالع فرصة لك لمساعدة ھذه المدرسة من خالل مشاركة آرائك حولھا.
 سماعھا.

 ة على ھذه األسئلة.إن كان لدیك أكثر من طفل في ھذه المدرسة، یرجى التفكیر في أكبر ھؤالء األطفال عند اإلجاب

نود التذكیر بتقدیرنا آلرائك الصادقة. فقط. المدرسةیرجى اإلجابة على جمیع األسئلة بناًء على تجاربك في ھذه 

ستكون إجاباتك  ال یمكن ألحد أن یخبر باسم الشخص الذي قام بملء ھذا االستطالع. یرجى عدم كتابة اسمك على ھذا االستطالع.
  معروفة لآلخرین. خاصة بشكل كامل وغیر

یرجى البدء بكتابة اسم المدرسة التي یحضرھا إلیھا طفلك على السطر التالي:

____________________________________ اسم المدرسة:

عالمة غیر صحیحةعالمة صحیحة
 یرجى استخدام قلم جاف أو قلم رصاص فقط.

لك.ابدأ بالرد على األسئلة التالیة عن نفسك وطف

 أنا ....  1
!
 والدة طفل واحد على األقل في ھذه المدرسة "

 جد أو قریب آخر، و / أو الوصي القانوني لطفل في ھذه المدرسة #

 غیر منطبق أو غیر متأكد أو أرفض اإلجابة!$

 (حدد كل ما ینطبق) ھل طفلك ُمسجل في أي من البرامج التالي؟.  2

  برنامج تعلیم المھاجرین "

 )IEPبرنامج التعلیم الخاص أو كان لدیھ خطة تعلیم فردیة ( #

 تطویر اللغة اإلنجلیزیة (بالنسبة لألطفال الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة) $

 تعلیم الموھوبین والمتفوقین أو حضور فصول دراسیة للفائقین / للتعیین المتقدم %

 غیر منطبق أو غیر متأكد أو أرفض اإلجابة &
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 قضاھا طفلك في ھذه المدرسة؟عدد السنوات التي كم .  3
!
 أقل من عام واحد "

 عام إلى عامین #

 أعوام 5إلى  3 $

 أعوام 10إلى  6!%

 أعوام 10أكثر من !&

 غیر منطبق أو غیر متأكد أو أرفض اإلجابة!'

 ما انتمائك العرقي أو اإلثني؟.  4
!

 السكا األصلیینھندي أمریكي أو من سكان أ "

 آسیوي أو أمریكي آسیوي #

 أسود أو أفریقي أمریكي (لیس ھسباني) $

 فلبیني %

  ھسباني أو التیني &

 من سكان ھاواي األصلیین أو جزر المحیط الھادئ '

  أبیض (لیس ھسباني)!)

 انتمائین عرقیین / إثنیین!(

 غیر منطبق أو غیر متأكد أو أرفض اإلجابة!*

 ل یحصل طفل أو أكثر من أطفالك على وجبة إفطار أو وجبة غداء مجانیة أو مخفضة السعر في ھذه المدرسة؟ھ.  5
!

 ال "
 نعم #
 غیر منطبق أو غیر متأكد أو أرفض اإلجابة $

 ؟ما صلة القرابة بینك وبین الطفل.  6
!

 والد بیولوجي!"
 والد بالتبني!#
 زوج أم/ زوجة أب $
 التبني المؤقتأب / أم ب +
 جد / جدة ,
 وصي آخر -
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 في أي یدرس ابنك؟.  7

 الصف العاشر . الصف الخامس ' ریاض األطفال "

 الصف الحادي عشر / الصف السادس ) الصف األول#

 الصف الثاني عشر1 الصف السابع0 الصف الثاني$

 أخرى 3 الصف الثامن2 الصف الثالث%

 غیر مدرج بصفوف5 الصف التاسع4 الصف الرابع&

(قم باإلجابة بالنسبة لطفلك الذي یشارك بشكل  ھل یشارك واحد أو أكثر من أطفالك في برنامج ما بعد المدرسة التابع للمدرسة؟.  8
 متكرر في برنامج ما بعد المدرسة).

!

 ال "
 یوم واحد أسبوعیًا 1 – نعم #
 یومان أسبوعیًا 2 –نعم  $
 أیام أسبوعیًا 3 –نعم  +
 أیام أسبوعیًا 4 –نعم  ,
 أیام أسبوعیًا 5 –نعم  -
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 یرجى اإلشارة إلى مدى موافقتك أو عدم موافقتك على العبارات التالیة عن ھذه المدرسة.

  بشدة أوافق ھذه المدرسة...
 أوافق

 
ال أوافق

 ال أوافق
 بشدة

ال أعرف / 
 غیر منطبق

9. ,+678 الطالب. لجمیعي تُعزز من النجاح األكادیم 

10. ,+678 تتعامل مع جمیع الطالب باحترام. 

11. تُبلغ الطالب بوضوح بماذا سیحدث إذا قاموا بمخالفة القواعد  
,+678 المدرسیة.

12. تشجع جمیع الطالب على االلتحاق بالدورات الصعبة بغض النظر  
,+678 عن العرق أو األصل اإلثني أو الجنسیة.

13. تمنح جمیع الطالب فرًصا "إلحداث فرق" من خالل مساعدة  
,+678 اآلخرین، أو المدرسة أو المجتمع.

14. ,+678 تُطلعني على أنشطة المدرسة. 

15. توفر المشورة عالیة الجودة أو طرق أخرى لمساعدة الطالب ذوي  
,+678 االحتیاجات االجتماعیة أو العاطفیة.

16. ,+678 تعتبر مكانًا داعًما وجذابًا للطالب على التعلم. 

17. ,+678 تتیح بتقدیم المدخالت وترحب بمساھمات الوالدین. 

18. ,+678 توفر للطالب خیارات غذائیة صحیة. 

19. تُسلط الضوء على أھمیة احترام جمیع المعتقدات والممارسات  
,+678 الثقافیة.

20.  طفلي فرص للمشاركة في أنشطة الفصول الدراسیة. تعطي 
678+,

21.  توفر مواد تعلیمیة تعكس ثقافة طفلي وعرقھ وھویتھ. 
678+,

22.  تُطبق قواعد المدرسة بصورة متساویة على طفلي وجمیع الطالب. 
6 7 8 + , 

23. توفر أنشطة عالیة الجودة تلبي اھتمامات طفلي ومواھبھ، مثل  
,+678 الریاضة والنوادي والموسیقى.

24. لدیھا برامج عالیة الجودة تتوافق مع مواھب طفلي، أو احتیاجاتھ  
,+678 الخاصة أو مواطن التفوق لدیھ.

25. ,+678 تُعد مكانًا آمنًا لطفلي. 

26. مكالماتي الھاتفیة، أو رسائلي أو رسائل البرید  ترد فوًرا على 
,+678 اإللكتروني التي أرسلھا.

27.  , + 8 7 6 تُشجعني أن أكون شریًكا فعاالً مع المدرسة في تعلیم طفلي. 
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 یرجى اإلشارة إلى مدى موافقتك أو عدم موافقتك على العبارات التالیة عن ھذه المدرسة.

  بشدة أوافق ھذه المدرسة...
 أوافق

 
ال أوافق

 ال أوافق
 بشدة

ال أعرف / 
 غیر منطبق

28. تسعى بفاعلیة إلى الحصول على مدخالت الوالدین قبل اتخاذ  
,+678 القرارات الھامة.

29. ,+678 لدیھا مرافق وممتلكات نظیفة وجیدة الصیانة. 

30. ,+678 تُقدم تعلیمات عالیة الجودة لطفلي. 

31. ,+678 فز الطالب على التعلم.تُح 

32.  , + 8 7 6 لدیھا معلمین یضعون طرقھم الخاصة لمساعدة الطالب. 

33. ,+678 لدیھا أفراد كبار یعتنون بالفعل بالطالب. 

34. ,+678 لدیھا توقعات عالیة لجمیع الطالب. 

35. ,+678 تُشجع الطالب على مراعاة شعور اآلخرین. 

36.  , + 8 7 6 تُساعد الطالب على حل المشاحنات مع بعضھم البعض. 

عن ھذه ما مدى قوة موافقتك أو عدم موافقتك على العبارات التالیة 
  بشدة أوافق ؟المدرسة

 أوافق
 

ال أوافق
 ال أوافق
 بشدة

ال أعرف / 
 غیر منطبق

37. یتواصل المعلمون مع أولیاء األمور حول ما یتوقع من الطالب  
,+678 لمھ في الفصل.تع

38.  , + 8 7 6 یشعر أولیاء األمور بالترحیب بالمشاركة في ھذه المدرسة. 

39. ,+678 یعامل موظفو المدرسة أولیاء األمور باحترام. 

یأخذ موظفو المدرسة مواطن قلق أولیاء األمور على محمل.40
,+678 الجد.

41.  , + 8 7 6 ألولیاء األمور بصدر رحب. یقدم موظفو المدرسة ید العون 
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منذ بدایة ھذا العام الدراسي، ھل قام أي شخص بالغ في أسرة طفلك بأي من األمور التالیة في مدرسة 
 طفلك؟

        نعم ال      
52. حضور حدث مدرسي أو بالفصل الدراسي، مثل مسرحیة أو رقصة أو حدث ریاضي، أو  

67 معرض علوم.

53. 67 ي الفصل الدراسي لھذا الطفل أو في أي مكان آخر في المدرسة.العمل كمتطوع ف 

7 6 حضور اجتماع المدرسة العام، على سبیل المثال، بیت مفتوح أو لیلة العودة إلى المدرسة..54

55. 67 حضور اجتماع لمنظمة أو جمعیة أولیاء األمور والمعلمین. 

67لمین مقرر بانتظام مع معلم الطفل.الذھاب إلى مؤتمر ألولیاء األمور والمع.56

57. 67 المشاركة في جمع التبرعات للمدرسة. 

58. 67 العمل في إحدى لجان المدرسة. 

59. 67 االجتماع مع مستشار التوجیھ شخصیًا. 

 بناء على تجربتك، ما مقدار تواجد، في ھذه المدرسة، مشكلة...
 مشكلةلیست 

 مشكلة
 بسیطة

إلى  مشكلة
 كبیرة مشكلة حد ما

ال أعرف / 
غیر 
 منطبق

42. تعاطي الطالب للتبغ (تدخین السجائر و / أو التبغ الذي ال  
,+678 أو المضغ أو الشم)؟ یدخن بطرق مثل اللف

43. تعاطي الطالب للسجائر اإللكترونیة، أو أي جھاز نفث  
آخر مثل الشیشة اإللكترونیة، أو أقالم الشیشة، أو أقالم 

 النفث؟
678+,

44.  , + 8 7 6  تناول الطالب للكحول وتعاطي المخدرات؟ 

45. ,+678 تحرش أو الترھیب من الطالب؟ 

46. ,+678 لشجار البدني بین الطالب؟ا 

47. ,+678 النزاع العرقي / اإلثني بین الطالب؟ 

48. ,+678 عدم احترام الطالب لموظفي المدرسة؟ 

49. ,+678 نشاط متعلق بتكوین عصابات بالمدرسة؟ 

50. ,+678 حیازة األسلحة؟ 

51.  , + 8 7 6 على الجدران)؟ األعمال التخریبیة (بما في ذلك الكتابة 



 Arabic, CDEو WestEd 2018©ء أمور مدرسة كالیفورنیااستطالع رأي أولیا 

ما مدى نجاح مدرسة الطفل في القیام باألمور التالیة خالل العام 
 الدراسي؟

 فقط جید جیًدا جًدا
 جیدیس ل

 جًدا

 لم تقم بھ
على 
 اإلطالق

ال أعرف / 
 غیر منطبق

60. تُتیح لك معرفة مدى مستوى طفلك في المدرسة بین بطاقات  
,+678 تقییم الطالب.

61. توفر معلومات حول كیفیة مساعدة طفلك في الواجبات  
,+678 المنزلیة.

62. فئات  تُقدم معلومات حول سبب وضع طفلك في مجموعات أو 
,+678 معینة.

, + 8 7 6 تقدم معلومات عن دورك المتوقع منك القیام بھ في مدرسة طفلك..63

64. تقدم معلومات حول كیفیة مساعدة طفلك على التخطیط للكلیة أو  
,+678 المدرسة المھنیة.


