اإلستطالع الوطني آلراء آباء طالب (المدارس العامة بوالية غرب أستراليا )WA
اللغة العربية )(Arabic
تعليمات
يرجى إكمال ردودكم بإستعمال قلم أسود أو أزرق.
يرجى وضع إجابتك وذلك عن طريق تظليل كامل للدائرة المقابلة إلجابتك .يجب عدم وضع عالمة  أو 
مقبولة :

 

غير مقبولة :





برجاء إكمال اإلجابة على جميع األسئلة المشار إليها بعالمة النجمة (*)  .هذه هي األسئلة (األساسية) واإلجابة عليها ضرورية وذلك من أجل أن يكون تجميع حقيقي لبيانات اإلستطالع .
القسم 1
.1

هل أنت ذكر أم أنثى؟

إختر واحدا من اإلجابات التالية.


2

ذكر



Male

أنثى

Female

ماهو الصف الذي فيه طفلك عند إجابتك على هذا اإلستطالع?
برجاء إختيار واحد مما يلي:
 الحضانة

Kindergarten

 الصف التمهيدي

Pre-primary



الصف 7

Year 7

 الصف 1

Year 1



الصف 8

Year 8

 الصف 2

Year 2



الصف 9

Year 9

 الصف 3

Year 3



الصف 11

Year 10

 الصف 4

Year 4



الصف 11

Year 11

 الصف 5

Year 5



الصف 12

Year 12

 الصف 6

Year 6

)Parent National School Opinion Survey (WA Public Schools

1 Page

.هذا هو السؤال المطلوب

نرجو اإجابة بإختيار واحد من الردود المدونة

2 القسم
.نرجو تقييم معدل كل من البنود التالية
*3

ال ينطبق
علي

موافق
بشدة

غير موافق وال
أنا موافق

غير موافق

غير موافق
على اإلطالق

Not applicable

Strongly agree

Neither agree nor
disagree

Disagree

Strongly disagree











.  لديها/ يتوقع المعلمون في هذه المدرسة بأن يقدم طفلي أفضل ما لديه











.  تقدمه طفلى من أعمال مدرسية/ يوفرالمعلمون في هذه المدرسة آرائهم فيما يقدمه

.Teachers at this school expect my child to do his or her best
.Teachers at this school provide my child with useful feedback about his or her school work











. يعامل المعلمون في هذه المدرسة الطالب بإنصاف
.Teachers at this school treat students fairly











.يتم الحفاظ على هذه المدرسة بشكل جيد
.This school is well maintained











.يشعر طفلي باألمان في هذه المدرسة
.My child feels safe at this school











. أستطيع التحدث لمعلمي طفلي حول ما يقلقني











. يتم إدارة سلوك الطالب في هذه المدرسة بشكل جيد











.يحب طفلي وجوده في هذه المدرسة











.تبحث هذه المدرسة عن طرق للتحسين

.I can talk to my child’s teachers about my concerns
.Student behaviour is well managed at this school
.My child likes being at this school
.This school looks for ways to improve











.تأخذ هذه المدرسة آراء أولياء األمور على محمل الجد
.This school takes parents’ opinions seriously











.يحفز المعلمون طفلي في هذه المدرسة على التعلم
.Teachers at this school motivate my child to learn











.يتقدم طفلي بشكل جيد في هذه المدرسة
.My child is making good progress at this school











.يتم تلبية إحتياجات التعلم لطفلي في هذه المدرسة
.My child's learning needs are being met at this school











.تعمل هذه المدرسة معي لدعم تعلم طفلي
.This school works with me to support my child's learning
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3 القسم

.هذا هو السؤال المطلوب

نرجو اإجابة بإختيار واحد من الردود المدونة
ال ينطبق
علي

موافق
بشدة

غير موافق وال
أنا موافق

غير موافق

غير موافق
على اإلطالق

Not applicable

Strongly agree

Neither agree nor
disagree

Disagree

Strongly disagree











.نرجو تقييم معدل كل من البنود التالية

*4

.تقيم هذه المدرسة عالقة قوية مع المجتمع المحلي
.This school has a strong relationship with the local community











.تدار هذه المدرسة بشكل جيد
.This school is well led











.أنا راض عن المستوى العام للتعليم الذي تحقق في هذه المدرسة
.I am satisfied with the overall standard of education achieved at this school











.أوصي اآلخرين بإستعمال هذه المدرسة
.I would recommend this school to others











. معلمي وأساتذة طفلى جيدون
.My child’s teachers are good teachers











.يهتم المعلمون في هذه المدرسة بطفلي
.Teachers at this school care about my child

.نشكركم شكرا جزيال على وقتكم
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