 –١استفتاء اشتراك األسر حقوق النشر (عالمة مسجلة) نسخة  ٢٠١٦ب ل س وشركائه .إنك.

مرحبا بكم فً استفتاء اشتراك األسر!
رجاء القراءة بعناٌة قبل البدء.

حول استفتاء اشتراك األسر:
ٌتم القٌام بعمل استفتاء اشتراك األسر لتقٌٌم األداء الحالً للمدرسة من وجهة نظر األسر وهذا التقٌٌم مطلوب من جمٌع المدارس فً
منطقة والٌة نٌوٌورك اللواتً تعتبر ذات تقٌٌم أولً أو مركزي .ان شركة ب ل س وشركائه ،إنك .مورد معتمد من وزارة التعلٌم لوالٌة
نٌوٌورك تقوم بمثل هذا االستفتاء وتلتزم بنظام صارم فً تقدٌم الخدمات.
تقوم شركة ب ل س وشركائه ،إنك .الكائنة فً والٌتً فلورٌدا ونٌوٌورك ،بعمل هذا االستفتاء واالشراف على جمٌع عناصر مراسم
االستفتاء .وهم ٌعملون بناء على مٌثاق شرف مهنً صارم الذي ٌمنع عن االفصاح الشخصً ألي معلومات (أي تعرٌف المجٌب على
االستفتاء) .ان جمٌع اإلجابات تكون بدون ذكر االسم ،وٌتم ارسال البٌانات الً المدرسة والمنطقة التعلٌمٌة للتحلٌل والتخطٌط والمناقشة
( لن ٌتم اإلفصاح أو المشاركة بأٌة بٌانات أو معلومات أو أسماء تفصح عن الهوٌة) ٌتم تزوٌد المدرسة والمنطقة التعلٌمٌة بالتعلٌقات
بدون أي تعدٌلٌ .تم تقدٌم التقرٌر الً المنطقة التعلٌمٌة والمدرسة المعنٌة.
هذه األداة ملكٌة فكرٌة لشركة ب ل س وشركائه ،إنك .وممنوع إعادة االستخدام (مٌكانٌكٌا أو إلكترونٌا ،جزئٌا أو كلٌا) بدون اذن موضح.
ال ترسل هذا الرابط أو تشاركه مع أحد.
االرشادات
الرجاء انهاء االستفتاء الً النهاٌة وعند االنتهاء اضغط تمٌ .وجد  ٥٠سؤال مقٌاس تقٌٌم وثالث أسئلة تحتاج الً تعلٌق .ان أسئلة التقٌٌم
تحوي على مقٌاس مكون من  ٥اختٌارات .استخدم "ال توجد إجابة" ان كان السؤال ال ٌنطبق علٌك أو ان لم تكن لدٌك إجابة .ان لم ٌكن
لدٌك تعلٌق تود ان تشارك به ،رجاء كتابة "ال شًء" أو اترك السؤال واجب السؤال الذي ٌلٌه .عند كتابة التعلٌقات رجاء عدم استخدام
أي كلمات غٌر الئقة .مدة االستفتاء حوالً  ٢٠–١٥دقٌقة وٌجب إجابة استفتاء واحد فقط لكل أسرة.
ان ابتدأت فً االستفتاء ولم تسطع االنتهاء أو تم التوقف ألي سبب ستحفظ اإلجابة فقط ان نقرت على الزر "التالً" ،ولذلك ان اردت
الخروج من االستفتاء لحٌن ،انقر على الزر "التالً" وسٌتم حفظ اإلجابة لهذا الجزء .ان لم تقم بنقر الزر "التالً" بعد االنتهاء من كل
قسم لن ٌتم حفظ اإلجابة لهذا الجزء .عند معاودة الدخول ،ادخل عن طرٌق دخول االستفتاء ،وهذا ضروري ،وانقر للعبور الً جمٌع
األسئلة أو األقسام التً قمت باإلجابة علٌها .االستفتاء لٌس له وقت محدد ،أي لن ٌنتهً الوقت لإلجابة( .تنبٌه خاص :ان كنت تفضل
ملء االستفتاء على الورق ،اطلب نسخة من المدرسة ،ان كان هذا االختٌار متاح .أٌضا ان احتجت الً ترجمة ،اطلب المساعدة من
المدرسة الخاصة بك).
كن صرٌحا ،نرحب بأٌة اقتراحات ،الرجاء االتصال بمسؤول المدرسة فً حال وجود أسئلة
نشكركم على اقتراحاتكم ،ان األسرة هامة جدا لنجاح المدرسة.
ب ل س وشركائه ،إنك.

 -٢دخول االستفتاء

تأكٌد الشخصٌة وتقنٌن االستفتاء
انا ولً امر طالب مسجل فً المدرسة /المنطقة التعلٌمٌة
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الرجاء اختٌار المدرسة التً تود ملء االستفتاء بخصوصها ،ان كان لٌك أطفال فً أكثر من مدرسة ،أكمل هذا االستفتاء بخصوص مدرسة واحدة وبعد
االنتهاء ادخل من جدٌد وأكمل االستفتاء بخصوص المدرسة التالٌة .جمٌع بٌانات االستفتاء خاصة بالمدرسة المعنٌة.
مدرسة أ
مدرسة ب
مدرسة ج

كم عدد السنوات التً أمضاها الطفل فً هذه المدرسة؟
اقل من عام

 ٣-٢اعوام
أكثر من  ٥أعوام

عام واحد

ما هو رضاك الشامل بخصوص المدرسة التً تتكلم عنها؟
غٌر راضً

راضً تماما

غٌر راضً تماما

راضً عموما
راضً نوعا ما

كٌف تفضل الحصول على المعلومات بخصوص المناسبات المدرسٌة؟ (اختار كل ما ٌناسب)؟
مذكرة أو رسالة ترسل الً المنزل

وسائل التواصل االجتماعً (مثل الفٌس بوك أو تغرٌده)

رسالة مسجلة /كونكت اٌد

بوابة االهل

رسالة هاتفٌة مكتوبة

الرسالة الدورٌة للمدرسة /المنطقة التعلٌمٌة
تذكره المدرسة اب

اتصال هاتفً

الموقع على اإلنترنت

برٌد إلكترونً

DTSDE 2.0

 –٣مقٌاس التقٌٌم

رجاء اإلجابة عن األسئلة التالٌة بخصوص المدرسة التً اختارتها اآلن .امالء استفتاء واحد فقط لكل أسرة .إذا كان لدٌكم أطفال فً أكثر من مدرسة،
ٌمكنك ملء استفتاء للمدرسة األخرى بعد االنتهاء من هذا االستفتاء والخروج ثم معاودة الدخول( .مالحظة :قادة المدرسة تشٌر الً مدٌر المدرسة
والمدٌر المساعد للمدرسة التً اخترتها)
ال أوافق بشدة

ال إجابة

ال اوافق

بعض الشً

اوافق

أوافق بشدة
ٌ –١تكلم قادة المدرسة كثٌرا عن رؤٌة ورسالة المدرسة خالل برامج
المدرسة
ٌ –٢ساعد قادة المدرسة األسرة لنكون شرٌكة فً تعلٌم األطفال

 –٣االسر والطالب ٌرون ان قادة المدرسة كمثل علٌا

 –٤اشعر براحة ان أتكلم مع قادة المدرسة
 –٥ان قادة المدرسة اٌجابٌون وٌشجعون االسر

 –٦ان قادة المدرسة ٌشاركون بالمعلومات والبٌانات الخاصة بالطالب مع
االسر
 –٧ان قادة المدرسة متواجدون وٌمكن الوصول إلٌهم.

 –٨قادة المدرسة ٌرجعون الً سرٌعا عند وجود أي أسئلة أو مخاوف
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ال إجابة

Strongly
ال أوافق بشدة

ال أوافق

بعض الشً

أوافق

Strongly
أوافق بشدة
 –٩ان قادة المدرسة ٌشجعون علً وجود بٌئة إٌجابٌة للطالب

 –١٠ان قادة المدرسة ٌضعون معاٌٌر علٌا للطالب والعاملٌن
 –١١ان المدرسة لدٌها منهج دراسً قوي ٌوفً احتٌاجات طفلً /اطفالً

 –١٢ان المدرسة توفر المعلومات الخاص بمنهج المعاٌٌر األساسٌة
والمنهج الدراسً لألسر
 –١٣ان الٌوم الدراسً منظم بحٌث ٌستفٌد الطالب من المنهج

 –١٤ان منهج المدرسة الدراسً ٌوفر فرص للطالب لألثراء فً الفن
والموسٌقى
 –١٥ان منهج المدرسة ٌستخدم التكنولوجٌا لمساعدة التعلٌم

ٌ –١٦تم توفٌر تمرٌن لألسر لفهم أداء الطالب ونتائج االختبارات

 –١٧انا أناقش المعلمٌن فٌما ٌتعلمه األطفال فً المدرسة (المنهج)

 –١٨أتلقى معلومات خاصة بخصوص االختبارات حول تقدم أطفالً
 –١٩ان المدرسة تستخدم وسائل متنوعة من النصوص والمواد لمساندة التعلٌم

 –٢٠ان المدرسة تطلب من الطالب ان ٌشتركوا فً مهام للقراء والكتابة
بصفة منتظمة
 –٢١ان المعلمٌن ٌجعلون الفصل شٌقة وجذابة

 –٢٢ان أطفالً ٌستخدمون التكنولوجٌا فً الفصل لتأٌٌد التعلٌم
 –٢٣ان المعلمٌن ٌرسلون واجب مدرسً ٌساعد على ترسٌخ
المعلومات
 –٢٤ان أطفالً ٌتحدثون عن أهداف التعلٌم (انا أستطٌع)...
المعطً لهم من قبل المعلمٌن
 –٢٥ان أطفالً ٌقولون ان المعلمٌن ٌشرحون الدروس بطرق مختلفة حتى
ٌفهمون
 –٢٦ان أطفالً ٌشعرون باألمان فً اتخاذ المجازفة وطرح األسئلة فً
الفصل.
–٢٧ان أطفالً ٌشعرون بالتحدي (اإلٌجابً) من المعلمٌن
 –٢٨انا أتلقً رسائل أو مكالمة من معلمٌن أطفالً.

ٌ –٢٩ستخدم المعلمون اختبارات دورٌة لمتابعة تعلم أطفالً

ٌ –٣٠طلب من أطفالً ان بمتابعة تقدمهم الذاتً وتعلٌمهم
 –٣١ان قوانٌن المدرسة واضحة للطالب واألسر
 –٣٢هناك إجراءات موضوعة للتأكد ان األطفال الذٌن هم فً احتٌاج ال
ٌسقطون بٌن الشقوق
 –٣٣ان المدرسة لدٌها برنامج فعال فً التعامل مع البلطجة

 –٣٤ان العاملٌن بالمدرسة ٌعملون على مساندة صحة الطالب النفسٌة
واالجتماعٌة
 –٣٥ان فرٌق الخدمات الطالبٌة (المشورة والمشرف االجتماعً،
والمتخصص النفسً الخ) ٌقدمون سندا للطالب
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ال أوافق بشدة

ال إجابة

ال أوافق

بعض الشً

اوافق

أوافق بشدة
 –٣٦ان المدرسة لدٌها برامج ونشاطات ونوادي لمساعدة الطالب
على االشتراك واالرتباط بالمدرسة
 –٣٧أطفالً لدٌهم شخص بالغ فً المدرسة "ٌذهبون الٌه" لمناقشة
المشاكل أو المخاوف
 –٣٨ان المدرسة توفر مكان امن للطالب والموظفٌن
 –٣٩ان تصرفات الطالب ال تتدخل فً التعلٌم

 –٤٠ان المعلمٌن ٌساندون احتٌاجات الطالب النفسٌة وٌزٌدون من ثقتهم
بالنفس كمتعلمٌن
 –٤١ان المدرسة تشرك األسرة فً مناقشات حول االحتٌاجات والتقدم

 –٤٢ان مؤتمرات األسرة مفٌدة

 –٤٣المعلمون ٌتصلون بً ولٌس وقت المخاوف فقط

 –٤٤ان المدرسة بها برامج لألسرة حتى نستطٌع ان نساعد األطفال
فً المنزل
 –٤٥ان الوكاالت فً المجتمع تحضر البرامج النافعة والخدمات للطالب

 –٤٦لدٌنا مناسبات مهٌأة جٌدا لألسرة والطالب
 –٤٧لدٌنا برنامج مسند ألولٌاء األمور مثل اتحاد المعلمٌن واألسر لمساعدة العائالت

 –٤٨ان تقرٌر الدرجات المدرسٌة ٌوفر معلومات واضحة

 –٤٩ان المدرسة على تهٌئة األطفال للحٌاة وٌتضمن ذلك "االستعداد للجامعة
والمهنة"
 –٥٠اشعر كولً امر ان مرتبط بالمدرسة

 –٤أسئلة مفتوحة

ما هو أفضل شًء تصنعه هذه المدرسة وما الشً الذي نجحت فٌه؟

ماذا تعتقد أنه سوف ٌساعد طفلك على النجاح فً هذه المدرسة؟ رجاء اكتب بالتحدٌد .نحن مهتمون باألفكار من عائالت الطالب

اي شًء آخر ٌجب ان نعرف عن هذه المدرسة و/او خبرة طفلك فً هذه المدرسة؟

 –٥الخروج من االستفتاء

4

Arabic-Master Copy_201617_Family Survey_101016

شكرا الشتراككم فً االستفتاء .الرجاء االنتهاء والخروج والعودة من جدٌد ان اردت ان كان أحد أطفالك ٌذهب الً مدرسة أخري
كونً ولً امر لطالب ٌذهب الً هذه المدرسة ،لقد اجبت على هذه األسئلة بدقة من وجهة نظري.
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