Arabiska

مرحبا بك لمشاركتك في الدراسة االستقصائية  2019حول كيفية شعورك ولديك طفل في المدرسة االبتدائية.
تم هذا العام توسيع نطاق الدراسة االستقصائية لتشمل جميع األوصياء الذين لديهم أطفال في المدرسة االبتدائية.

وألجل التمكن من متابعة السنة الدراسية أو المدرسة في أغلب األوقات نرجو أن تعبئوا استمارة لكل طفل لديكم.
وقد تختلف األمور حسب السنوات الدراسية أو المدارس مما يستوجب تعبئة استمارة واحدة لكل طفل لديكم في المدرسة
االبتدائية.
ستبقى أجوبتكم خصوصية لكنها سترتبط بالمدرسة لكي يستطيع المدير أو الموظفون استخدام نتائجها في عملهم ألجل
التطوير النوعي.
ال يستغرق االستطالع سوى بضع دقائق لإلجابة عليه وإن أجوبتك في غاية األهمية لنا.

مع التقدير واالحترام
الرس إيدستراند Lars Edstrand
منسق العمل التطويري

في اي مدرسة يداوم طفلك؟

.1

 مدرسة آنه بري Annebergs
 المرحلة العليا لمدرسة برينيل االبتدائية Brinells högstadium
 مدرسة Emåskolan
 مدرسة Handskerydsskolan
 مدرسة Malmbäcks
 مدرسة Norråsaskolan
 مدرسة Nyhemsskolan
 مدرسة Parkskolan
 مدرسة Rosenholmsskolan
 مدرسة Runnerydsskolan
 مدرسة Sandsjöfors
 مدرسة Åkerskolan
 مدرسة Ängs

 .2في أية سنة دراسية يدرس طفلك؟












السنة التمهيدية
السنة الدراسية 2
السنة الدراسية 3
السنة الدراسية 4
السنة الدراسية 5
السنة الدراسية 6
السنة الدراسية 7
السنة الدراسية 8
السنة الدراسية 9
مدرسة أساسية خاصة فصل تمهيدي 6-
مدرسة ابتدائية خاصة 9-7

 .3الجنس؟
 ولد
 بنت
 .4األمان في المدرسة
 .a1يشعر طفلي باألمان بين زمالئه في المدرسة.






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

 .a1يشعر طفلي باألمان لدى الموظفين في المدرسة.






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

 .5.2الواجب المدرسي يدفع طفلي إلى حب االستطالع والرغبة في تعلم المزيد






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

 .6 .3يمنح المعلمون طفلي إمكانية للتأثير على التعليم
 صحيح تماما ً
 صحيح إلى حد ما
 صحيح بالكاد
 خطأ
 ال أعرف
 .7 .4أحصل على معلومات حول ما ينبغي أن يعرفه طفلي لتحقيق األهداف في مختلف المواد






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

 .8 .5يساعد المعلمون في المدرسة طفلي في العمل المدرسي






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

 .9 .6أعلم كيف تجري األمور لطفلي في العمل المدرسي






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

 .10 .7يتوقع المعلمون أن يحقق طفلي النجاح في جميع المواد






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

 .11 .8أشعر أن طفلي ينعم بالراحة والهدوء في الدراسة (الراحة والهدوء) خالل المحاضرات.






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

 .12 .9يطور طفلي في المدرسة مداركه بأن جميع البشر لهم القيمة نفسها






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

 .13 .10يهيئ الموظفون الظروف لكي يتطور طفلي حد االمكان لتحقيق الهدف من التعليم






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

 .14 .11يحصل طفلي خالل التعليم على امكانية تطوير مداركه بخصوص التطور المستدام.






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

راض على قاعات المدرسة والبيئة التربوية.
 .15 .12أنا
ٍ






صحيح تماما ً
صحيح إلى حد ما
صحيح بالكاد
خطأ
ال أعرف

 .16 .13وجهات نظر أخرى
وجهات نظر أخرى

شكرا ً لمشاركتك
سوف تعرض نتائج الدراسة االستقصائية لمدرسة طفلك التمهيدية على المدير.

سوف يعرض استنتاج البلدية على لجنة شؤون الطفل والتعليم.

