
المساعدة المستمرة المقدمة حول األهالي ستبيان رأي ا
 لألطفال

 
قدم رعاية جيدة؟هل تُ   

من منظمة مختصة برعاية أنت تقوم بملئ هذا االستبيان الن طفلك يتلقى مساعدة 
سنة يقومون بملئ هذا االستبيان أيضاً. أما  ١٢األطفال بعمر أكبر من األطفال. 

نرغب من خالل هذا  هذا االستبيان. تمأل انتسنة فال  ١٦من  األكبر األطفال
 يههل انت راضي ام ال؟ ما االستبيان معرفة رأيك عن الرعاية المقدمة لطفلك.

؟ وماهي النقاط األقل جودة حسنات الرعاية المقدمة لطفلك   
تقييم المساعدة االمقدمة لطفلك ،  استطعناكلما قام األهالي بملئ اهذا االستبيان كلما 

، لذلك نطلب منك أن تتعاون في ملئ تحسين جودة الرعاية المقدمة وبالتالي نستطيع
 االستبيان.

؟االستبيان ستفيد من هذامن نحن؟ماذا ن  
حتى تقوم االختصاصية هي التي قامت بإنشاء هذا االستبيان  األطفالمساعدة إن منظمة 

هي بتحسين الرعاية المقدمة، لماذا تحصل البلدية على هذا االستبيان؟ الن البلدية 
تكفل مادياً بهذه المسؤولة عن جميع أنواع المساعدة المقدمة لألطفال، هذا يعني أن البلدية ت

البلدية اإلجابات على لذلك تستخدم  المساعد وتريد أن تكون هذه المساعدة بالوجه األفضل
ذا االستبيان في تحسين الرعاية المقدمة.ه  

  ؟االستبيان مجهول
تريد مشاركة معلومات االستبيان، بحيث تبقى اإلشارة بانك ال  تستطيع في نهاية االستبيان 

  االستبيان مجهول حفاظاً على الخصوصية.
  .من قام بملئ االستبيانإن البلدية ال تتلقى إال االستبيانات المجهولة التي ال يعرف 

  
  لئ األسئلةعلى م جزيالً  شكراً 

 
 

لكبداية المساعدة المقدمة لطف  
 

طفلي بحاجة كنت أعلم أين يجب علي طلب المساعدة عندما كان : السؤال األول-١
 لذلك
ً  -ا    موافق كليا  
موافق -٢     

غير موافق -٣      
غير موافق أبداً  -٤      
لم أطلب مساعدة -٥      
ال أعلم -٦      



 
مع مقدم  اللقاء األول حصولنا على  أنا راٍض عن سرعة السؤال الثاني: -٢

 المساعدة:
    ١-  ً موافق كليا  
موافق -٢      

غير موافق -٣      
غير موافق أبداً  -٤      
ال أعلم -٥      

 
 مدى االستماع الى طفلك

 
أسرتييحتاجه طفلي او مقدم المساعدة يستمع جيداً الى ما : ثالسؤال الثال -٣  

    ١-  ً موافق كليا  
موافق -٢      
غير موافق -٣      
غير موافق أبداً  -٤      
ال أعلم-٥      

 
تجرى باالتفاق معي ومعي طفليالقرارات بما يخص المساعدة السؤال الرابع: -٤  

   ١-  ً موافق كليا  
موافق -٢     

غير موافق -٣      
غير موافق أبداً  -٤      
ال أعلم -٥      

 
عن كيف يتم إشراكي في المساعدة المقدمة البنيأنا راٍض السؤال الخامس:  -٥  

   ١ -  ً موافق كليا  
موافق -٢     

غير موافق -٣      
غير موافق أبداً  -٤      
  يتم إشراكي في المساعدة المقدمة لطفليال -٥    
ال أعلم -٦      

 
 

عدون طفلكمقدمي المساعدة الذين يساالتنسيق في العمل بين جميع   
 

رعايةي الالتنسيق الجيد في العمل بين مختلف مقدميتم السؤال السادس:  -٦  



     ١-  ً موافق كليا  
موافق -٢       
غير موافق -٣       
غير موافق أبداً  -٤       
طفلي لديه مقدم رعاية واحد -٥       
التنسيق المشترك غير ضروري-٦       
ال أعلم -٦       

 
أرى أنه يتم التنسيق في العمل بشكل جيد بين مقدمي المساعدة  السابع:السؤال  -٧

الحضانةوالمدرسة او   
    ١-  ً موافق كليا  
موافق -٢     

غير موافق -٣      
غير موافق أبداً  -٤      
  األطفالطفلي ال يذهب إلى المدرسة او روضة  -٥    
التنسيق المشترك غير ضروري -٦      
ال أعرف -٧      

 
( غير موافق تماماً أو غي موافق) ٧أ اذا أجبت في السؤال -٧لسؤال املئ ا  

 
سوف نحصل على مساعدة أفضل فيما إذا تم تنسيق جيد في : أ-أ السؤال السابع -٧

األطفالروضة العمل بين مقدمي المساعدة والمدرسة او   
     ١-  ً موافق كليا  

موافق -٢       
غير موافق -٣       

غير موافق أبداً  -٤       
لم أطلب مساعدة -٥       
ال أعلم -٦       
 

اذا كنت قد أجبت في السؤال السابع ( طفلي ال يذهب إلى  : ب-السابعالسؤال  ب-٧
الحضانة) فال داعي لإلجابة على هذا ااسؤال.المدرسة او   

   لمساعدة المقدمة.المدرسة وضعت خطة لب:  –السؤال السابع 
نعم-١    
ال -٢    
األطفالابني ليس في المدرسة إنما في روضة  -٣    
ال أعرف -٤    
 



 
 ً ؟كيف حال طفلك حاليا  

 
كأمور طفلك تسير بشكل جيد في البيت حيث يعيش طفل أ:-٨  

   ١- ً موافق كليا  
موافق -٢     
غير موافق -٣     
   ٤-  ً غير موافق كلبا  
ال أعرف -٥     

 
في المدرسة او روضة األطفال او مكان العملأمورك طفلك تسير بشكل جيد  :ب-٨  

      ١- ً موافق كليا  
موافق -٢        
غير موافق -٣        
ً غير موافق كل -٤       يا  
ال أعرف -٥        

 
تسير أمور طفلي بشكل جيد في أوقات الفراغج: -٨  

       ١- ً موافق كليا  
موافق -٢         
غير موافق -٣         
       ٤-  ً غير موافق كلبا  
ال أعرف -٥         

 
صحة طفلي الجسدية جيدة : د-٨  

    ١- ً موافق كليا  
موافق -٢     
غير موافق -٣     
   ٤-  ً غير موافق كلبا  
ال أعرف -٥     

 
يشعر طفلي بالراحة  ي:-٨  

     ١- ً موافق كليا  
موافق -٢       
غير موافق -٣       
     ٤-  ً   غير موافق كلبا
ال أعرف -٥       



 
ف: يشعر طفلي باألمان-٨  

   ١- ً موافق كليا  
موافق -٢     
غير موافق -٣     
   ٤-  ً غير موافق كلبا  
ال أعرف -٥     

 
 

إن طفلي واثق من نفسه ج:-٨  
      ١- ً موافق كليا  
موافق -٢        
   غير موافق  -٣      

      ٤-  ً غير موافق كلبا  
ال أعرف -٥        
 

هذه المساعدةفي انت وطفلك وجدت : ماذا ٩السؤال   
هذه المساعدة كانت مفيدة لطفليأ: -٩   

   ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢ ١  
يعني عدم االستفادة  ١الرقم   ....المناسبالرقم إشارة ضرب على ضع 

.يعني استفادة كبيرة ١٠والرقم   
 
ب هذه المساعدة كانت مفيدة لي-٩   

    ١٠ ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
يعني عدم االستفادة  ١الرقم ... المناسبإشارة ضرب على الرقم ضع 

يعني استفادة كبيرة.١٠والرقم   
 

في النهاية اذا أردت إضافة مالحظة او توضيح معين يمكن الكتابة هنا 
 أدناه

 
 
 
 

 



، أنه لمن تحسين عمل منظمة رعاية األطفال نستطيع من خالل إجاباتك
منظمة رعاية األطفال.األفضل مشاركة إيجاباتك مع   

فضع عالمة  اذا كنت ال تريد مشاركة إيجاباتك مع منظمة رعاية األطفال
 ضرب على الحقل الموجود أدناه.

 
  لمساعدة األطفاال أريد أن أشارك إيجاباتي مع منظمة  

 
 نهاية قائمة األسئلة

 شكراً على ملئ اإلجابات 


