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 األسراستطالع رأي نتائج 
 
 
 
 
 

 ،عزيزالولى األمر
 الخاص IFSPسوف تحاط إجاباتكم عن أسئلة استطالع الرأي هذا بالسرية التامة، ولن يطلع عليها أحد من أعضاء فريق و.  في مينيسوتااستطالع رأي نتائج األسرشكرًا جزيًال على ترحيبكم بالمشارآة في استكمال 

 التي تردنا من آافة أنحاء مينيسوتا وإبالغها إلى وزارة التعليم بالواليات  األسرإجاباتوسيتم تجميع . لمبكر في منطقتكمجاباتكم، مع إجابات األسر األخرى، في تقوية برنامج التدخل اوسوف تستخدم إ. بطفلكم
 .المتحدة، وذلك آمؤشر لمدى قوة نظام التدخل المبكر الذي نطبقه على مستوى الوالية

 
 سميث، دائرة التعليم في مينيسوتامارتي 

 
 

 :تعليمات
 

وإذا آان الوصف تقريبيًا وليس دقيقًا، ضع الدائرة حول الرقم . في الصفحات التالية، يرجى وضع دائرة حول رقم اإلجابة التي تقدم أفضل وصف ألسرتك في الوقت الحالي
 .2 تقدم وصفًا تقريبيًا وليس دقيقًا ألسرتك، ضع الدائرة حول رقم 3اإلجابة رقم على سبيل المثال، إذا آانت . األقل من ذلك الموجود فوق اإلجابة
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 .مشترك وتجربة مشترآة
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 .فهم مواطن القوة لدى الطفل، وقدراته واحتياجاته الخاصة

 
  إلى أي مدى تفهم ما يطرأ على الطفل من تطور؟.  طفلك ينمو ويتعلم-1
 

1 2 3 4 5 6 7 

لدينا فهم أساسى لتطور طفلنا، ولكن   .لقد بدأنا لتونا فهم تطور طفلنا
مازلنا في حاجة إلى معرفة الكثير بهذا 

  .الشأن

  .نحن نفهم تمامًا تطور طفلنا  .لدينا فهم معقول لتطور طفلنا 

 
 
 
 معرفتك باالحتياجات الخاصة لطفلك؟ما مدى .  بعض األطفال لديهم احتياجات صحية خاصة، أو إعاقة، أو تأخر في تطورهم-2
 

 .3ضع  عالمة هنا إذا آان طفلك ليس لديه احتياجات خاصة، ثم انتقل إلى السؤال 
 

1 2 3 4 5 6 7 

في الوقت الحالي، نحن ال نعرف 
 .الكثير

لقد عرفنا بعض األشياء، ولكن مازال  
هناك الكثير من األسئلة التي تحتاج إلى 

  .إجابات

لدينا مازال ثير، ولكن نحن نعرف الك 
  .الحاجة أو الرغبة لمعرفة المزيد

نحن على ثقة من أن لدينا معظم ما  
 .نريد معرفته في الوقت الحالي

 
 
 
 ؟هل تستطيع معرفة ما إذا آان طفلك يحرز تقدمًا.  الذين يعملون معك ومع طفلك يريدون معرفة ما إذا آانت األشياء التي يفعلونها مجديةالمتخصصون -3
 

1 2 3 4 5 6 7 

في الوقت الحالي، ال نستطيع معرفة ما 
 .إذا آان طفلنا يحرز تقدمًا

أحيانًا نستطيع القول بأن طفلنا يحرز  
ولكنا ال نزال في حاجة إلى . تقدمًا

 .معرفة الكثير بهذا الشأن

عادة ما نستطيع معرفة ما إذا آان  
 .طفلنا يحرز تقدمًا

رفة ما إذا في معظم األحيان نستطيع مع 
 .آان طفلنا يحرز تقدما
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 معرفة حقوقك والدفاع عن طفلك
 
 هل تعرف ما هو متاح لطفلك وألسرتك؟.  هناك أنواع مختلفة من البرامج والخدمات التي قد تكون متاحة لطفلك وألسرتك-4
 

1 2 3 4 5 6 7 

 التعرف على منذ فترة بسيطةلقد بدأنا 
 .البرامج والخدمات المتاحة

نحن نعرف أشياء عن بعض البرامج  
والخدمات، ولكنا ال نزال في حاجة إلى 

 .معرفة الكثير بهذا الشأن

نعتقد أننا على علم بمعظم البرامج  
 .والخدمات المتاحة

نحن على علم تام بالبرامج والخدمات  
 .المتاحة

 
 
 
 مدى تشعر باالرتياح إزاء المشارآة في هذه اللقاءات؟ي إلى أ.  لتخطيط الخدمات واألنشطةبالمتخصصين اآلباء ي غالبًا ما يلتق-5
 

1 2 3 4 5 6 7 

في الوقت الحالي، ال نشعر بأى ارتياح 
 .إزاء المشارآة في هذه اللقاءات

ال نشعر بقدر آبير من االرتياح إزاء  
 .اءاتالمشارآة في هذه اللق

نشعر بقدر معقول من االرتياح إزاء  
 .المشارآة في هذه اللقاءات

نشعر بقدر آبير من االرتياح إزاء  
  .المشارآة في هذه اللقاءات

 
 
 
 علم بحقوقك، وماذا تفعل إذا لم تشعر بالرضا بشأنها؟ مدى أنت على يإلى أ. وهناك أشياء يمكن لهذه األسر أن تقوم بها إذا لم تشعر بالرضا.  األطفال ذوى االحتياجات الخاصة لها حقوق أسر-6
 

 .7، وانتقل إلى السؤال رقم ضع  عالمة هنا إذا آان طفلك ليس لديه احتياجات خاصة
 

1 2 3 4 5 6 7 

نحن لسنا متأآدين بشأن حقوقنا، وال 
نعرف ماذا نفعل إذا لم نشعر بالرضا 

 .بشأنها

 نحن نفهم حقوقنا األساسية، ولكنا لسنا 
متأآدين بشأن الخيارات المتاحة لنا إذا 

 .لم نشعر بالرضا بشأنها

نعتقد أننا على علم بمعظم حقوقنا، وبما  
يجب أن نفعله إذا لم نشعر بالرضا 

 .بشأنها

نحن على علم آامل بحقوقنا، ونعرف  
بالضبط ماذا نفعل إذا لم نشعر بالرضا 

 .بشأنها
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 مساعدة طفلك على التطور والتعلم
 
 آيف يمكنك وصف قدرتك على مساعدة طفلك على التطور والتعلم؟. ولكن أحيانًا يكون من الصعب معرفة ما يجب القيام به. آل اآلباء يساعدون أطفالهم على التطور والتعلم -7
 

1 2 3 4 5 6 7 

لى معرفة نحن ما زلنا في حاجة إ
الكثير عن آيفية مساعدة طفلنا على 

 .التطور والتعلم

نحن نعرف األساسيات الخاصة  
. بمساعدة طفلنا على التطور والتعلم

لكن مازال لدينا العديد من األسئلة بهذا 
 .الخصوص

نحن متأآدون بدرجة معقولة أننا على  
علم بكيفية مساعدة طفلنا على التطور 

 .والتعلم

ن تمامًا أننا على علم بكيفية نحن متأآدو 
 .مساعدة طفلنا على التطور والتعلم

 
 
 
 آيف يمكنك وصف قدرتك على مساعدة طفلك على تعلم السلوك الذي ترتضيه؟. ولكن أحيانًا يكون من الصعب معرفة ما يجب القيام به.  آل اآلباء يحاولون مساعدة أطفالهم على تعلم السلوك الذي يرتضونه-8
 

1 2 3 4 5 6 7 

نحن ما زلنا في حاجة إلى معرفة 
الكثير عن آيفية مساعدة طفلنا على 

 .انتهاج السلوك الذي نرتضيه

نحن نعرف األساسيات الخاصة  
بمساعدة طفلنا على انتهاج السلوك 
الذي نرتضيه، ولكن مازالت لدينا 

 .أسئلة آثيرة بهذا الخصوص

نحن متأآدون بدرجة معقولة أننا على  
ية مساعدة طفلنا على انتهاج علم بكيف

  .السلوك الذي نرتضيه

نحن متأآدون تمامًا أننا على علم بكيفية  
مساعدة طفلنا على انتهاج السلوك الذي 

 .نرتضيه

 
 
 
إلى أي مدى تشعر بالقدرة على مساعدة طفلك على تعلم أو ممارسة هذه المهارات في البيت أو .  لتطوير خطة تستهدف مساعدة طفلك على تعلم مهارات وأنماط سلوك جديدةالمتخصصين لقد عملت أسرتك مع -9

 في المنطقة التي يعيش فيها؟
 

1 2 3 4 5 6 7 

لم نبدأ بعد مساعدة طفلنا على تعلم أو 
لسلوك ممارسة المهارات أو أنماط ا

 .هذه

لقد بدأنا مساعدة طفلنا على تعلم  
وممارسة المهارات أو أنماط السلوك 

 .هذه، ولكن ذلك ال يتم بانتظام

نحن غالبًا ما نساعد طفلنا على تعلم  
وممارسة المهارات أو أنماط السلوك 

 باالنتظام الذي يتمولكن ذلك ال . هذه
 .نتمناه

نحن نساعد طفلنا بانتظام على تعلم  
مارسة هذه المهارات وأنماط وم

 .السلوك طوال اليوم
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 .الحصول على وسائل الدعم
 

 دى أسرتك شخص جدير بالثقة يمكنك التحدث واالستماع إليه؟هل ل.  آثير من الناس يشعرون بأن التحدث إلى شخص آخر يساعدهم على التعامل مع المشكالت أو االحتفال بالمناسبات السعيدة-10
 

1 2 3 4 5 6 7 

في الوقت الحالي، نحن في الحقيقة 
ليس لدينا أى شخص يمكن أن نتحدث 
إليه بخصوص األشياء التي تحدث في 

 .حياتنا

ربما آان بإمكاننا أن نجد شخصًا واحدًا  
على األقل يمكننا التحدث إليه، ولكننا 

 . برضا آبير إزاء هذا الموقفال نشعر

عادة ما يكون لدينا أشخاص آخرون  
 .نستطيع التحدث إليهم عن األوضاع

بكل تأآيد، هناك أشخاص في حياتنا  
نستطيع التحدث إليهم آلما احتجنا إلى 

 .ذلك

 
 
 

هل لديك شخص . ل المثال عند الحاجة إلى وسيلة مواصالت أو قضاء مصلحة أو االعتناء بطفل لفترة قصيرة تضطر األسر أحيانًا إلى االعتماد على أشخاص آخرين عند الحاجة إلى المساعدة، وعلى سبي-11
 تستطيع اللجوء إليه عندما تحتاج مساعدة آهذه؟

 

1 2 3 4 5 6 7 

في الوقت الحالي، ليس لدى أسرتى في 
الحقيقة شخص يمكننا اللجوء إليه عند 

 .الحاجة إلى المساعدة

ًا ب يمكننا اللجوء إليهم طللدينا أشخاص 
للمساعدة في حاالت الطوارئ، ولكن 

 .ليس في شئون حياتنا اليومية

عادة ما يكون هناك شخص نستطيع  
اللجوء إليه طلبًا للمساعدة عندما 

 .نحتاجها

لدينا، بصفة شبه دائمة، أشخاص  
نستطيع اللجوء إليهم طلبًا للمساعدة 

 .عندما نحتاجها
 
 
 

  مدى يمكن اعتبار أسرتك قادرة على ممارسة األنشطة التي تستمتع بها؟يإلى أ. ر لها أنشطة تستمتع بالقيام بها معظم األس-12
 

1 2 3 4 5 6 7 

في الوقت الحالي، من الصعب في 
الحقيقة أن نمارس األنشطة التي 

 .نستمتع بها

نستطيع المشارآة في ممارسة بعض  
األنشطة التي نستمتع بها، ولكن ليس 

 .القدر الذي نتمناهب

نستطيع المشارآة في ممارسة الكثير  
 .من األنشطة التي نستمتع بها

نستطيع المشارآة في ممارسة أغلب  
 .األنشطة التي نستمتع بها
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 مجتمعكل الوصول
 

 آيف يمكنك وصف الرعاية الطبية التي تحصل عليها ألطفالك في الوقت الحالي؟. ة طبية جميع األطفال يحتاجون إلى رعاي-13
 

1 2 3 4 5 6 7 

نحن ال نحصل على الرعاية الطبية 
 .التي نريدها ألطفالنا

نحن نحصل على بعض الرعاية  
الطبية، ولكن مازال هناك الكثير الذي 

يجب تحقيقه قبل أن تصبح هذه الرعاية 
 .ذي نريدهعلى النحو ال

نحن نحصل على رعاية طبية جيدة  
 .ألطفالنا

نحن نحصل على رعاية طبية ممتازة  
  .ألطفالنا

 
 
 

 آيف يمكنك وصف الرعاية التي .وهذا ال يعنى تواجد جليس لألطفال بين الحين واآلخر، وإنما يعنى رعاية منتظمة خالل جزء من اليوم أو خالل اليوم آله.  آثير من األسر تحتاج إلى رعاية جيدة ألطفالها-14
  .تحصل عليها ألطفالك في الوقت الحالي

 
 . 15 رعاية أطفال، وانتقل إلى السؤال رقملم تطلب هنا إذا آنت ضع عالمة

 

1 2 3 4 5 6 7 

نحن ال نحصل على الرعاية التي 
نريدها لطفلنا، أو، بسبب االحتياجات 
الخاصة لطفلنا قررنا عدم السعى إلى 

 .ذلك

ن نحصل على بعض الرعاية لطفلنا، نح 
ولكن مازال هناك الكثير الذي يجب 

تحقيقه قبل أن تصبح هذه الرعاية على 
 .النحو الذي نريده

 .نحن نحصل على رعاية ممتازة لطفلنا  .نحن نحصل على رعاية جيدة لطفلنا 

 
 
 

 آيف يمكنك وصف مشارآة طفلك في هذه األنشطة في الوقت الحالي؟. وا في األنشطة الدينية أو المجتمعية أو االجتماعية آثير من األسر تحب أن يلعب أطفالها مع غيرهم من األطفال، وأن يشارآ-15
 

 .16هنا إذا آنت ال تريد أن يشارك أطفالك في مثل هذه األنشطة، وانتقل إلى السؤال رقم ضع عالمة 
 

1 2 3 4 5 6 7 

طفلنا ال يشارك في مثل هذه األنشطة، 
سبب االحتياجات الخاصة لطفلنا أو، ب

 .قررنا عدم السعى إلى ذلك

طفلنا يشارك في بعض األنشطة االجتماعية  
أو المجتمعية، ولكن مازال هناك الكثير الذي 

يجب تحقيقه قبل أن تصبح هذه المشارآة 
 .على النحو الذي نريده

يقوم طفلنا بمشارآة جيدة في  
 .األنشطة االجتماعية أو المجتمعية

قوم طفلنا بمشارآة ممتازة في ي 
 .األنشطة االجتماعية أو المجتمعية
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 شعورك إزاء التدخل المبكر
 

 أسرتك على معرفة وفهم حقوقها؟ي مدى ساعد التدخل المبكر أ إلى -16
 

1 2 3 4 5 6 7 

نا على معرفة التدخل المبكر لم يساعد
 .حقوق أسرتنا

التدخل المبكر لم يفعل سوى القليل  
لمساعدتنا بطريقة فعالة على معرفة 

 .حقوق أسرتنا

التدخل المبكر قدم لنا مساعدة جيدة آى  
 .نعرف حقوق أسرتنا

التدخل المبكر قدم لنا مساعدة ممتازة  
 .آى نعرف حقوق أسرتنا

 
 
 

 احتياجات طفلك بطريقة فعالة؟ر أسرتك على توصيل  إلى أي مدى ساعد التدخل المبك-17
 

1 2 3 4 5 6 7 

التدخل المبكر لم يساعدنا بطريقة فعالة 
 .على توصيل احتياجات طفلنا

التدخل المبكر لم يفعل سوى القليل  
لمساعدتنا بطريقة فعالة على توصيل 

  .احتياجات طفلنا

التدخل المبكر حقق إنجازًا طيبًا في  
طريقة فعالة على توصيل مساعدتنا ب

 .احتياجات طفلنا

التدخل المبكر حقق إنجازًا ممتازًا في  
مساعدتنا بطريقة فعالة على توصيل 

 .احتياجات طفلنا
 
 
 

 مساعدة طفلك على التطور والتعلم؟ إلى أي مدى ساعد التدخل المبكر أسرتك على أن تتمكن من -18
 

1 2 3 4 5 6 7 

 في مساعدة التدخل المبكر لم يساعدنا
 .طفلنا على التطور والتعلم

التدخل المبكر لم يفعل سوى القليل  
ليمكننا من مساعدة طفلنا على التطور 

 .والتعلم

التدخل المبكر حقق إنجازًا طيبًا في  
تمكيننا من مساعدة طفلنا على التطور 

 .والتعلم

التدخل المبكر حقق إنجازًا ممتازًا في  
 على التطور تمكيننا من مساعدة طفلنا

 .والتعلم
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