
 
 

 25/03/2020تم التحديث في 

 استبيان التعليم المستمر للعائالت

 

تحديد كيفية تقديم المساعدة ستساعد المعلومات الواردة في هذا االستبيان على تحديد الموارد التي يمكن للعائلة الوصول إليها وكذلك الموارد القريبة من العائلة و

 . على أفضل وجه

 

 االسم .1

 

 العنوان .2

 

 ؟(أو أطفالك)ما هي المدرسة الملتحق بها طفلك  .3

 

 ؟Zoomأو  Google Classroomالوصول إلى جهاز في المنزل قادر على دعم المنصات المتاحة عبر اإلنترنت مثل ( أو أطفالك)هل بإمكان طفلك  .4

a. نعم 

b. ال 

 

 أو عبر نقطة اتصال عامة؟( بما في ذلك نقطة اتصال الهواتف المحمولة)هل بإمكانك الدخول على شبكة اإلنترنت في المنزل  .5

a. نعم 

b. ال 

 إذا كانت اإلجابة نعم،

a. شبكة واي فاي / حيانًا على شبكة اإلنترنت من خالل نقطة االتصال الخاصة بالعائلة أو بصديق أو بمكتبة أو نقطة اتصال عامة الدخول أ 

b. اتصال اإلنترنت ضعيف أو غير موثوق به أو لدي بيانات محدودة 

c.  اتصال موثوق به في الغالب وكمية كافية من البيانات -سرعة متوسطة 

d.  موثوق به وبيانات غير محدودةاتصال  -سرعة ممتازة 

 إذا كانت اإلجابة ال،

a. خدمة في منطقتي ال يوجد مقدمو 

b. ال يمكنني تحمل تكلفة اإلنترنت في الوقت الحالي 

c.  تتراوح )ليس لدي اشتراك بشبكة اإلنترنت في الوقت الراهن، ولكن إذا كنت مؤهالً للحصول على اشتراك منخفض التكلفة بشبكة اإلنترنت

 ، فسأتقدم بطلب للحصول على اإلنترنت(دوالرات شهريًا 10إلى  5بين تكلفته ما 

 

 من هو مقدم خدمة نقطة اتصال اإلنترنت أو الهاتف المحمول الخاص بك؟ .6

 

 هل بإمكانك إرسال رسائل البريد اإللكتروني واستقبالها؟ .7

 

 هل لديك إمكانية وصول إلى طابعة؟ .8

 

 ة لطفلك أو أطفالك؟خالل فترة إغالق المدرسة، من سيقدم الرعاي .9

a.  مقدم الرعاية / الوالدان 

b. األخ األكبر 

c. الجد أو أحد األقارب 

d. المربية أو جليسة األطفال 

e. آخرى 
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 ما هو شعور مقدم الرعاية الخاص بطفلك حيال مساعدته في إنجاز الواجب المدرسي؟ .10

1   2  3  4   5 

 ثقة كبيرةهناك                                     ال توجد ثقة      

 وفي كثير من األوقات                               ت ما أو في وق    

 

 ما هو شعور مقدم الرعاية الخاص بطفلك حيال مساعدته في التكنولوجيا؟ .11

1   2  3  4   5 

 ثقةال                     درجة بالغة من عدم اليقين 

 

 ما هي أفضل طريقة للتواصل مع عائلتك؟ .12

a.  مغلقة على الفيسبوكمجموعة 

b. إشعارات نصية 

c. بريد إلكتروني 

d. مكالمات هاتفية 

e. أخرى 

 

 أي من الموارد التالية يمكنك الوصول إليه في المنزل؟ .13

a. أقالم رصاص 

b.  (الطباشير، األقالم الملونة، األقالم الرصاص الملونة، وما إلى ذلك)المستلزمات الفنية 

c. الورق األبيض 

d. أوراق دفاتر المالحظات الُمسطرة 

e. المقص 

f. الصمغ 

g. المسطرة 

h. ال شيء مما سبق 

 

 ، فما مدى سهولة تحصيلها من المدرسة بشكل منتظم؟(على سبيل المثال، الكتب وأوراق العمل)إذا كانت المدرسة توفر حزم تعليمية  .14

a. يصعب تحصيلها من المدرسة 

b. تحصيلها سهل جدًا من المدرسة 

c. غير متأكد 

        


