
ليون مدارسمقاطعة
واألسرة الوالدين مشاركة استطالع ، األول العنوان ، 2021 خريف

طفلك. مدرسة تجاه ومواقفك ومشاعرك بأفكارك مهتمون نحن المدرسة. / الوالدين لعالقة المختلفة الجوانب فهم على مساعدتنا إلى االستطالع هذا يهدف

أو صحيحة اجابات توجد ال ؛ اإلمكان قدر بالصدق التحلي يرجى مجهولة. ردودك .2022 - 2021 الدراسي العام خالل تجربتك مراعاة يرجى ، األسئلة هذه على اإلجابة عند
خاطئة.

شكرا .( طفل لكل واحدة استقصائية دراسة ) المختارة المدرسة في تحضره طفل لكل االستبيان هذا إكمال عليك يجب ، المدرسة نفس في فريدة تجارب لديه طفل كل ألن نظًرا
لك.

واحدا.) (اختر طفلك. يرتادها التي المدرسة حدد .1
Elementary Chaires Elementary Bond Elementary Park Astoria Elementary Apalachee

Charter Governors High Godby School Braden Fort Middle Fairview

Elementary Ridge Oak Middle Nims Elementary Hartsfield Middle Griffin

Elementary Ruediger Elementary Riley High Rickards Elementary Pineview

Elementary Springwood Chance Second Elementary Sealey Elementary Palm Sabal

8 - PreK Woodville
School

of School Tallahassee
Science and Math

Academy Success

واحدا.) (اختر طفلك؟ هو الصف أي في .2
العاشر الصف السابع الصف الثالث الصف حضانة

عشر الحادي الصف الثامنة الدرجة الثامنة المرتبة
الثامن المستوى

التعليم من الرابعة المرحلة أطفال روضة

عشر الثاني الصف التاسع الصف الخامس الصف االول الصف
السادس الصف الثاني الصف

واحدا.) (اختر الدراسي؟ التحصيل لمناقشة طفلك مدرسة في المعلمين مع مكالمة) أو افتراضًيا أو (شخصًيا تقابل مرة كم .3
ال االغلب على السنة في مرتين أو مرة أشهر بضعة كل شهريا أكثر أو أسبوعًيا

واحدا.) (اختر المدرسة؟ في فصله يتعلمه ما حول طفلك مع محادثات تجري مرة كم .4
ال االغلب على آلخر حين من بعضاألحيان مرارا دائما تقريبا

واحدا.) (اختر المنزل؟ خارج تعليمية أنشطة في االنخراط على طفلك تساعد مرة كم .5
ال االغلب على آلخر حين من بعضاألحيان مرارا دائما تقريبا

واحدا.) (اختر لطفلك؟ األكاديميين دعم في لمساعدتك أنشطة توفر المدرسة أن على توافق هل .6
بشدة أوافق ال تعارض أرفض وال أوافق ال على يوافق بشدة موافق

ينطبق.) ما كل (اختر طفلك؟ مدرسة في االنخراط من تمنعك التي المشكالت هي ما ، التالية األمور بين من .7
األطفال رعاية مواصالت ممتلئ جدول

المدرسية تجربتي من سلبية ذكريات بالمدرسة أتصل أن يريدني ال طفلي بأمان المدرسة إلى الوصول
فرص حول المعلومات من القليل المدرسة توفر

المشاركة
ترحب ال المدرسة المدرسة مع التواصل كيفية من متأكدا لست

للغاية مشغول المدرسة طاقم أن يبدو من الناس مع جيد بشكل تتواصل ال المدرسة
ثقافتي

طفلي مدرسة إلى باالنتماء أشعر ال

19 - COVID قيود سيعاملون المدرسة في الكبار أن من بالقلق أشعر
المخاوف أحد طرحت إذا مختلف بشكل طفلي
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واحدا.) (اختر المدرسة؟ في تجري التي األحداث أو المشاركة فرص حول المعلومات توفير في تحسينات بأي طفلك مدرسة قامت هل .8
هذه يحضر لم طفلي ينطبق؛ ال

الماضي العام المدرسة
تحسينات إجراء يتم لم ال؛ تحسينات إجراء تم نعم؛ للتحسينات حاجة ال

كانت إذا ؛ 10 السؤال إلى فانتقل ، بنعم اإلجابة كانت إذا واحًدا.) (حدد الدراسي؟ العام هذا في طفلك مدرسة قدمتها األمور ألولياء عمل ورشة أي في شاركت هل .9
.11 السؤال إلى فانتقل ، "ال" اإلجابة

لآلباء ورشعمل أي المدرسة تقدم لم ال نعم
أدناه.) المربع في (أدخل فيها؟ شاركت التي الوالدين ورشعمل هي ما .10

ينطبق.) ما كل (اختر فيها؟ المشاركة في ترغب التي األنشطة هي ما ، التالية األنشطة ما .11
العافية و الصحة التوظيف التوظيف/ معارض

اإليجابي السلوك لنتائج التواصل المالية والميزانية المنزل شراء
المنزل في الرياضيات / والكتابة القراءة تعلم (STEM)والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم مجاالت في األمية محو

االستشاري المجلس لجنة األول الباب الرياضيات معرفة

Other

ينطبق.) ما كل (اختر التعليمية؟ المنطقة / المدرسة أنشطة حول معلومات على للحصول تستخدمها التي الطرق هي ما ، التالية الطرق بين من .12
للمدرسة اإلخبارية النشرات التوزيع / اإللكتروني البريد قائمة

التلفاز هاتفية اتصاالت
المنطقة / المدرسة موقع نصية رسائل

Other الفيسبوك ويب صفحة األول العنوان

واحدا.) (اختر معك؟ اتصال على للبقاء المنطقة / للمدرسة طريقة أفضل هو يلي مما أي .13
للمدرسة اإلخبارية النشرات التوزيع / اإللكتروني البريد قائمة

التلفاز هاتفية اتصاالت
المنطقة / المدرسة موقع نصية رسائل

Other الفيسبوك ويب صفحة األول العنوان

أدناه.) المربع في (أدخل 2022؟ - 2021 الدراسي العام خالل اآلن حتى المدرسة / بالوالد عالقتك بشأن مشاركتها في ترغب أخرى مالحظات أي لديك هل .14
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