ال ،على اإلطالق

قلٌالا

إلى ح ٍد ما

تعلٌماتٌ :ركز القسم "أ" من استطالع رأي بشأن نتائج األسرة على الطرق التً تدعم من خاللها احتٌاجات طفلك.
بالنسبة لكل بٌان فٌما ٌلًٌ ،رجى تحدٌد أفضل خٌار ٌصف حق أسرتك اآلن :ال على اإلطالق ،أو قلٌالً ،أو إلى ح ٍد
ما ،أو تقرٌباُ ،أو تماما ً.
النتٌجة  :1فهم نقاط القوة واحتٌاجات وقدرات طفلك
 1.نحن نعرف الخطوات التالٌة فٌما ٌتعلق بنمو وتعلم طفلنا.
 2.نحن نفهم نقاط القوة والقدرات عند طفلنا.
 3.نحن نفهم مواطن التأخر و/أو االحتٌاجات عند طفلنا.
 4.نحن نستطٌع أن نعرف متى ٌقوم طفلنا بإحراز تقدم.
النتٌجة  :2معرفة حقوقك ومساندة طفلك
 5.نحن نستطٌع البحث عن البرامج والخدمات المتاحة لنا واستخدامها.
 6.نحن نعرف حقوقنا المتعلقة باالحتٌاجات الخاصة لطفلنا.
 7.نحن نعرف الجهات التً ٌجب االتصال بها ،وما ٌنبغً علٌنا القٌام به ،عندما تكون لدٌنا أسئلة أو مشكالت.
 8.نحن نعرف الخٌارات المتاحة عند ترك طفلنا للبرامج.
 9.نحن نشعر باالرتٌاح عندما نستفسر عن الخدمات وأوجه الدعم التً ٌحتاج إلٌها طفلنا وأسرتنا.
النتٌجة  :3مساعدة طفلك على النمو والتعلم
 10.نستطٌع أن نساعد طفلنا على التعامل مع اآلخرٌن.
 11.نستطٌع أن نساعد طفلنا على تعلم مهارات جدٌدة.
 12.نستطٌع أن نساعد طفلنا على االعتناء باحتٌاجاته.
 13.نستطٌع أن نعمل على تحقٌق أهداف طفلنا من خالل األعمال الروتٌنٌة كل ٌوم.
النتٌجة  :4توفر أنظمة الدعم
 14.نحن نشعر باالرتٌاح عند التحدث إلى األسرة واألصدقاء عن احتٌاجات طفلنا.
 15.لدٌنا أصدقاء وأفراد أسرة ٌستمعون وٌعتنون.
 16.نستطٌع التحدث مع العائالت األخرى الذٌن لدٌهم طفل له احتٌاجات مماثلة.
 17.لدٌنا أصدقاء وأفراد أسرة ٌمكننا االعتماد علٌهم عندما نحتاج إلى المساعدة.
 18.أستطٌع االعتناء باحتٌاجاتً والقٌام باألشٌاء التً أستمتع بها.
النتٌجة  :5االندماج مع المجتمع
 19.طفلنا ٌشارك فً األنشطة االجتماعٌة أو الترفٌهٌة أو الدٌنٌة التً نرٌدها.
 20.نستطٌع القٌام باألشٌاء التً نستمتع بها معا ً كأسرة.
ٌ 21.تم تلبٌة احتٌاجاتنا الخاصة بالطب وطب األسنان.
ٌ 22.تم تلبٌة احتٌاجات الرعاٌة الخاصة بطفلنا.
ٌ 23.تم تلبٌة احتٌاجات االنتقال الخاصة بنا.
ٌ 24.تم تلبٌة احتٌاجاتنا من الطعام والمالبس والمسكن.

تقرٌبا ا

رقم التعرٌف التعلٌمً للطفل )__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ :(MARSS

تماما ا

استطالع رأي بشأن نتائج األسرة
نسخة معدلة
القسم أ :نتائج األسرة


















































































































































من فضلك اقلب الصفحة الستكمال استطالع الرأي.

حقوق النشر ©  2010اإلصدار 2-5-10. :مصرح بنسخ استطالع الرأي هذا لالستخدام من قبل الوالٌة والبرنامج المحلً .فً حالة نسخه،
ٌرجى اإلشارة بأنه قد "تم تطوٌره من قبل مركز نتائج الطفو لة المبكرة" بدعم من مكتب برامج التربٌة الخاصة ،وزارة التعلٌم بالوالٌات
المتحدةٌ ".رجى االتصال بـ staff@the-ECO-center.orgإذا كنت ترغب فً استخدام استطالع الرأي أو إجراء تعدٌل علٌه.

معرفة حقوقك
إلى أي مدى كان التدخل المبكر مفٌداا فً ...
 1.إعطائك معلومات مفٌدة عن الخدمات وأوجه الدعم التً تخصك أنت وطفلك؟
 2.إعطائك معلومات مفٌدة عن حقوقك المتعلقة باحتٌاجات طفلك الخاصة؟
 3.إعطائك معلومات مفٌدة عن الجهات التً ٌمكنك االتصال بها عندما تكون لدٌك أسئلة أو مشكالت؟
 4.إعطائك معلومات مفٌدة عن الخٌارات المتاحة عند ترك طفلك للبرنامج؟
 5.توضٌح حقوقك بطرق ٌسهل علٌك فهمها؟
توصٌل احتٌاجات طفلك
إلى أي مدى كان التدخل المبكر مفٌداا فً ...
 6.إعطائك معلومات مفٌدة عن أوجه تأخر طفلك أو احتٌاجاته؟
 7.االستماع إلٌك واحترام اختٌاراتك؟
 8.توصٌلك بالخدمات األخرى أو األفراد اآلخرٌن الذٌن ٌمكنهم مساعدة طفلك وأسرتك؟
 9.التحدث معك عن مواطن القوة لدى طفلك واحتٌاجاته؟
 10.التحدث معك عما ترى أنه مهم لطفلك وأسرتك؟
 11.تطوٌر عالقة جٌدة معك ومع أسرتك؟
مساعدة طفلك على النمو والتعلم
إلى أي مدى كان التدخل المبكر مفٌداا فً ...
 12.إعطائك معلومات مفٌدة عن كٌفٌة مساعدة طفلك على التعامل مع اآلخرٌن؟
 13.إعطائك معلومات مفٌدة عن كٌفٌة مساعدة طفلك فً تعلم مهارات جدٌدة؟
 14.إعطائك معلومات مفٌدة عن كٌفٌة مساعدة طفلك فً االعتناء باحتٌاجاته؟
 15.تحدٌد األشٌاء التً تفعلها لمساعدة طفلك فً التعلم والنمو؟
 16.مشاركة األفكار الخاصة بكٌفٌة إشراك طفلك فً األنشطة الٌومٌة؟
 17.العمل معك لمعرفة متى ٌقوم طفلك بإحراز تقدم؟

غٌر مفٌد بالمرة

مفٌد قلٌالا

مفٌد إلى ح ٍد ما

مفٌد جداا

تعلٌماتٌ :ركز القسم "ب" من استطالع رأي بشأن نتائج األسرة على فوائد التدخل المبكر .بالنسبة لكل سؤال من
األسئلة التالٌة ٌرجى تحدٌد مدى الفوائد التً حققها التدخل المبكر بالنسبة لك وأسرتك خالل العام الماضً :غٌر
مفٌد بالمرة ،أو مفٌد قلٌالً ،أو مفٌد إلى ح ٍد ما ،أو مفٌد جداً ،أو مفٌد للغاٌة.

مفٌد للغاٌة

استطالع رأي بشأن نتائج األسرة
نسخة معدلة
القسم ب :مزاٌا التدخل المبكر

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

نشكرك على استكمال استطالع رأي بشأن نتائج األسرة فً والٌة مٌنٌسوتاٌ .رجى وضع استطالع الرأي فً مظروف وإرساله إلى:
Minnesota Family Outcome Survey
Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113
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