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iELT – مشروع أوزاركس 

أولياء األمور  استطالع رأي  

مشروعنا. يرجى اإلجابة على هذه األسئلة حول مدرسة طفلك. ال توجد اجابات صحيحة أو خاطئة. نود أن   فينحن بحاجة لمساعدتكم  
 . فضل. شكرا على وقتك وعلى مساعدتكإن النتائج تساعدنا على القيام بعمل أنسأل عن إسمك. نعرف عن تعليم طفلك. لن 

 
 مشاركة أولياء األمور 

 خالل العام الدراسي السابق، هل 
 

 طفلك؟   مدرسمع  تجتمعإ نعم ال

 ( لطفلك؟ ESLاللغة اإلنجليزية ) مدرسإجتمعت مع  نعم ال

 في المدرسة؟   ألولياء األمورإشتركت في أي أنشطة  نعم ال

 الواجبات المنزلية؟  في ساعدت  طفلك  نعم ال

 ال

 
 مع طفلك في المنزل؟  قرأت  نعم

 

 الرضا عن الخدمات الحالية 
 ال

  
 مترجم متاح عند الحاجة في مدرسة طفلك؟ هل هناك  نعم 

 

 قيم هذه العبارات: 
 

 

 ال اعرف 
 أوافق  
وافق أ بشدة  أعارض 

أعارض  
 بشده

 

       أشعر بالترحيب في مدرسة طفلي 

       أشعر بالراحة كأحد الوالدين في األنشطة المدرسية 

       األنشطة في مدرسة طفلي تساعدني كوالد لدارسESL 

       أعرف ما يتعلمه طفلي في المدرسة 

      يتلقى طفلي مساعدة إضافية عندما تحتاج / يحتاج إليها 

 
 

 قيم هذه البرامج في مدرسة طفلك: 
 

 مقبول جيد جيد جدا   ال اعرف 

ضعيف  
 المستوى 

 

       القراءةبرنامج 

      برنامج الرياضيات 

       برنامج اللغة اإلنجليزية 

 
 
 



 
 اإلهتمام 

 هل ترغب في التعرف على هذه البرامج في مدرسة طفلك؟ 
 

 مهتم  مهتم جدا  
مهتم إلى  
 حد ما 

 غير مهتم
 تماما  

 

      الغرض من برنامج اللغة اإلنجليزية 

      المدرسة ما يتعلمه طفلك في 

     كيفية مساعدة طفلك بالعمل المدرسي 

 

 ضع دائرة حول إجابتك. هل تريد أن ... 

   

 بزيارة فصول طفلك؟  تقوم نعم ال

 تزور المدرسة لعقد اجتماع لمعرفة المزيد عن البرامج المدرسية؟  نعم ال

 تتطوع في الفصل الدراسي؟  نعم ال

 أولياء األمور؟تشارك في لجنة تنظيم  نعم ال

 تتحدث مع أولياء األمور اآلخرين عن المدرسة؟  نعم ال

 تحضر المناسبات االجتماعية المدرسية، والعروض، أو االحتفاالت؟  نعم ال

 تحضر األنشطة التعليمية؟  نعم ال

 تحضر الرحالت الميدانية؟  نعم ال

 تساعد طفلك في الواجبات المنزلية في المنزل؟  نعم ال

 تقرأ مع طفلك في المنزل؟  نعم ال

 

 لمساعدتك في المشاركة في أنشطة أولياء األمور، هل تحتاج؟ )إختار كل ما يناسبك( 

  جدول للفترة المسائية 

  خدمة مجالسة األطفال في الموقع 

  شخص لمرافقتك 

  وسائل النقل 

  مترجم فوري 

   _____________:شئ آخر 
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