
 

1 
 

 
 
 
 

  أبرز النقاط 

 ملخص جلسات االستماع للعائالت
 يوليو 2022

عامة نظرة  
)OKA(، ) ي وال�ة أور�غون

ي وال�ة أور�غون () ODEولذلك عملت وزارة التعل�م �ف
ا إلعداد مقابلة مع ) ELDوقسم التعلم المبكر �ف مع�

ي وال�ة أور�غون من وتهدف كل  العائالت. 
ي وال�ة أور�غون و  وزارة التعل�م �ف

ي النها�ةقسم التعلم المبكر �ف
إ� إجراء هذە المقابلة �شكل  �ف

ي �لتحق أطفالهم بهذە ال��اض كل خ��ف.  سنوي، بح�ث �شارك فيها معلمو مرحلة روضة األطفال   والعائالت الئت
 

:  و�تمثل ي ما ��ي
ي وال�ة أور�غون  تزو�د  )1الغرض من المقابلة �ف

� مع التعلمقسم التعلم المبكر �ف
ُ
) 2المبكر و بمعلومات حول تج��ة األ

�. هذە المقابلة �ي 
ُ
ف واألطفال واأل ف المعلمني ي �عمل الدعوة لبناء عالقات بني  إحدى األدوات ضمن مجموعة جد�دة من األدوات الئت

ي وال�ة أور�غون
ي وال�ة أور�غون و  وزارة التعل�م �ف

وع مع اللجنةقسم التعلم المبكر �ف ا من م�ش وع لتط��رها لتكون جزء�  االستشار�ة للم�ش
ي االنتقال للتعلم المبكر 

 . التسج�ل �ف
 

ي شهَري مايو ومارس من عام 
ي وال�ة أور�غون أجرى موظفو ، 2022�ف

ي وال�ة أور�غون و  وزارة التعل�م �ف
 جلساتقسم التعلم المبكر �ف

األول�ة �شأن أسئلة المقابالت و�جراءاتها (ُير�ب  استماع مع العائالت بمشاركة عدد محدود منهم لالّطالع ع� آرائهم ومالحظاتهم
ي الملحق

واضحة وذات  ە الجلسات هو سؤال العائالت عما إذا كانت األسئلة الُمعّدةأ). كان الهدف من هذ االّطالع ع� المستندات �ف
ف األسئلة أو  مغزى، وما إذا كانت اإلجراءات ذات داللة ترحيب�ة ومن السهل تنف�ذها، َحة لتحسني ات مق�ت وما إذا كان لديهم أي تغي�ي

ي شهر يونيو من
ي وال� ، أجرى موظفو 2022عام  التج��ة. �ف

ي وال�ة أور�غون و  ة أور�غونوزارة التعل�م �ف
 مشاورات معقسم التعلم المبكر �ف

وع �شأن المقابالت مع العائالت.  مرحلة روضة األطفال  تضم اللجنة االستشار�ة معل�ي تعل�م مبكر ومعل�ي   اللجنة االستشار�ة للم�ش
. تعمل كل من ف ي نظام التعلم المبكر و�احثني

كاء �ف ي وال�ة أور�غون و�ش
ي وال�ة أور�غون و  وزارة التعل�م �ف

 ع� مراجعةقسم التعلم المبكر �ف
ا لآلراء والمالحظات المستخلصة من جلسات االستماع للعائالت والواردة من اللجنة االستشار�ة. وُ�ستخدم  تصم�م المقابلة وفق�

ي  ي خ��ف  اإلصدار المعّدل خالل اإلطالق التج��ئب
 معل�ي مرحلة روضة األطفال لتج��ة األداة الجد�دة بمشاركة عدد كب�ي من 2022�ف

  والعائالت. 
 

 

 العائالت المشاركة
ي وال�ة أور�غون أعطت

ي وال�ة أور�غونو  وزارة التعل�م �ف
لدعوة أول�اء األمور واألوص�اء ومقّد�ي الرعا�ة  األول��ة قسم التعلم المبكر �ف

ي  ف من المجتمعات الئت ي جلسات االستماع  لثقاف�ة للمشاركةهّمشها النظام التعل��ي للوال�ة من الناح�ة العرق�ة واللغ��ة وا الرئ�سيني
�ف

ي هذا المجتمع و�برازها هو أحد المنهج�ات المدروسة وذلك ألن     للعائالت. 
لتع��ز المساواة العرق�ة  االستماع آلراء العائالت �ف

    باعتبارها جزء من عمل�ة إعادة التصم�م هذە. 

https://oregonearlylearning.com/PreKCheckin


 

 2 | أبرز النقاط: ملخص جلسات االستماع للعائالت
 

فن  العائالت من مختلف مناطق وال�ة أور�غون.   عِقدت خمس جلسات استماع، ثالث منها ُ ي تهدف جهود االستقطاب والتوع�ة إ� تضم
ف ت ف ت ي�  ف ي�. وشارك  ي� رو يى، وأخرى كانت بمشاركة م�جم شف ي� إسبا ي��ة، وواحدة باإلسبان�ة، وجلسة بمشاركة م�جم شف باللغة اإلنجل

ّ ي� رعا�ة1. وحصل المشاركون ع� بطاقات هدا�ا لمتج ر Target ق�مة كل منها 25 دوالر ً الستة جلسات إجما� 6 أول�اء أمور/مقد
ي� هذە الجلسات.   ف ي� لشكرهم ع� وقتهم ومساهمتهم  أم��

ي� فصل ال��يع، لم يتمكن معلمو مرحلة روضة األطفال من إجراء المقابالت مع األطفال أ و أول�اء ف و�ما أن جلسات االستماع انعقدت 
ف ف ي� ّ يفن � جلسات االستماع عائالت ال يزال أطفالها  ي فن  المشارك ي ي�. ولذلك كان من ب � الرعا�ة لهم �سبب بدء العام الدرا ي/ مقد أمورهم
فن ع� إجراء المقابالت أ�ضا � ائم يفن ال ق ي مراحل التعلم المبك ر وعائالت أخرى التحق أطفالها بالفعل بمرحلة روضة األطفال. وكان من ب

ف ف ي� وال�ة ف ي � وزارة التعل�م  ي � اللجان االستشار�ة وموظفون أعضاء  ي�ون منهم معلمون بمرحلة روضة األطفال وأعضاء  أشخاص كث
ي� وال�ة أور�غون .ف  أور�غون  وقسم التعلم المبكر 

 

ي � برنامج المقابالت مع العائالتف  آراء العائالت
ف � جلسات االستماع مقابلة العائالت، وأجاب أغلبهم عن أسئلة المقابلة إجابات ّ ي/ ي� الرعا�ة الذين شاركوا  مقد أجرى جميع أول�اء األمور

� مفصلة. أشارت نصف هذە العائالت إ� اعتقادها أنها ع� األغلب كانت ستشاركون القدر نفسه من المعلومات أو أ�� إذا أجرت ّ
ي� عن  فن أن المقابلة كانت حوار�ة ومنحتهم الفرصة للتعب ي ي� ر�اض أطفالها. وقال أحد المشارك المقابلة خالل فصل الخ��ف مع معل

ف ّ ت ي� أسئلة المقابلة حول العائالت. ف بفن ع� آخر عن إعجابه الخاص ب�ك ي ي� ح آرائهم بح��ة، 

 اقتراحات من أجل التحسین
ت ّ ت ّ فن إجراءات المقابلة وأسئلتها. واتفقت اق�احاتهم إ� حد بع� د مع اآلراء ت ي اق�ح أول�اء األمور/مقدمو الرعا�ة عدة اق�احات �شأن تحس

ي� ملخص آلراء ومالحظات العائالت واللجنة االستشار�ة : ف ي� ما � ش�وع. و والمالحظات الواردة من اللجنة االستشار�ة للم

  مراجعة اإلجراءات. 
ّ ف � ي� ت اق�حت العد �د من العائالت وأعضاء اللجنة االستشار�ة مشاركة أسئلة المقابلة مع العائالت مسبقا ليتسئ ألول�اء األمور/مقد

ف تئ ف �
ي يفن � مرحلة ر�اض األطفال. واستف�ت بعض العائالت أ�ضا عن األسئلة ال ي ي� اإلجابات قبل مناقشتها مع المعلم ي�  الرعا�ة التفك

ف ي� ُ فن أو المدارس أو المناطق التعل�م�ة تعد�ل األسئلة الخاصة باألطفال والعائالت  ي ستطلب اإلجابة عنها، وما إ ذا  كان باستطاعة المعلم
ّ فن مراجعتها أثناء التدر�ب ت ي يتلئ �مكن للمعلم ي/مقد� الرعا�ة أن �كون هناك مجموعة من األسئلة ا �مجتمعاتها. اق�ح أحد أول�اء األمور ي� المقاب الت الحقا. ف   واخت�ار بعضها الستخدامها 

َ.   توجيهات وأمثلة مدمجة ُ
ف فن من األسئلة ع� وجه الخصوص (3 ف ي ي� سؤال ي� إجراء المقابالت أثناء جلسات االستماع  الحظ أعضاء اللجنة االستشار�ة الذين شاركوا 

ّ . وقد ساعدت هذە األمثلة أول�اء األمور/مقد� ّ ف
ي ي/مقد� الرعا�ة و4) أنهم اضطروا إ� �ب أمثلة و�عطاء توجيهات إضاف�ة ألول�اء األمور

يتئ كان القائمون ع� المقابالت ينتظرونها من العائالت. واتفق أول�اء ف ي� تحد�د المقصود من األسئلة ون�ع اإلجابات ال الرعا�ة 
� فن ع� إجراء المقابالت ع� أن من األفضل ّ ي ي�ا. واتفقت العائالت مع القائم األمور/مقد مو الرعا�ة ع� أن السؤال (4) بالتحد�د كان مح

 مراجعة ص�اغة هذە األسئلة و�ضافة أمثلة وتوجيهات وأسئلة للمتابعة إ� إجراءات المقابلة .

جمة ف ال�ت . تحسني   

حوا  أن ترجمة األسئلة من اللغة الحظ العد�د من أول�اء األمور/مقّد�ي الرعا�ة �ة إ� لغتهم األم لم تكن واضحة لهم. واق�ت ف العمل  اإلنجل�ي
ف ص�اغة هذە األسئلة. وأشار أعضاء اللجنة ف للغات لتحسني ف أصليني االستشار�ة إ� أن االستعانة بأدوات إضاف�ة (مثل  مع متحدثني

                                                
 إضافیین في إحدى جلسات التركیز. ومع ذلك، لم یجیبوا عن األسئلة المتعلقة بمقابالت رعایة وقد شارك خمسة أولیاء أمور/مقدمي1

 الملخص على إجاباتھم وآرائھم ومالحظتھم. العائالت أو ینفذوا إجراءاتھا أو یراجعوا أي منھما بشكل مباشر، لذلك ال یحتوي ھذا
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 بصوت عاٍل و�عدة لغات) قد �ساعد العائالت.  �سج�الت ف�ديو لشخص �قول األسئلة

. إضافة الم��د من األسئلة   

هت إليهم خالل مقابالت سأل القائمون ع� إجراء المقابالت أول�اء ي تمّنوا لو وجِّ العائالت.  األمور/مقّد�ي الرعا�ة عن األسئلة الئت
حت العائالت إضافة أسئلة حول  ف 1موضوعات:  3اق�ت ف المعلمني ) نقاط قوة الطفل واحت�اجاته، 2و واألطفال والعائالت، ) العالقة بني

ح أعضاء اللجنة االستشار�ة أ�ضأ توج�ه ) برامج التعلم المبكر 3و حها العائالت. واق�ت ي قد تق�ت ة حول نقاط  والرعا�ة الئت أسئلة مبا�ش
 القوة للطفل واهتماماته. 

ف ع� ط��قة إجراء المقابالت مع العائالت . تدر�ب المعلمني   

ي من شأنها إمداد  ط�ح أعضاء اللجنة االستشار�ة ع� وجه الخصوص عدة أفكار حول ك�ف�ة تصم�م المواد التدر�ب�ة و�رامج التدر�ب الئت
حوا  معل�ي  ات الالزمة إلجراء المقابالت مع العائالت. واق�ت ف حول ك�ف�ة  مرحلة روضة األطفال بالخ�ب إضافة نصائح و�رشادات للمعلمني

ح�ب بالعائ ف ع� بناء العالقات الت وجعلهم �شعرونال�ت ك�ي أثناء  باالرت�اح، وك�ف�ة إضفاء جو حواري ع� المقابلة، وك�ف�ة ال�ت
حوا إضافة م��د من المعلومات حول ط��قة ي يتم جمعها أثناء  المقابالت. باإلضافة إ� ذلك، اق�ت استخدام الب�انات والمعلومات الئت

ا المعلومات  المقابلة، وك�ف أن هذە المدارس والمناطق  لن �ستخدمها معلمو مرحلة روضة األطفال وحدهم، بل ستستخدمها أ�ض�
ي وال�ة أور�غون التعل�م�ة والوال�ة (

ي وال�ة أور�غونو قسم التعلم المبكر �ف
ف ). وزارة التعل�م �ف احاتهم �ي مساندة المعلمني  وكانت آخر اق�ت

ح أعضاء اللجنة  رد المحل�ة ل�شاركوها معمن خالل تمكينهم من الوصول إ� معلومات حول الموا ي النها�ة، اق�ت
العائالت. و�ف

ي حال تعذر ع� االستشار�ة أن يتضمن التدر�ب معلومات
ح �ف  لوجست�ة، مثل الشخص الذي س�حدد موعد المقابلة، والت�ف المق�ت

َجمة، وك�ف�ة العمل مع  و�ي األمر/مقّدم الرعا�ة الحضور شخص�ا، وك�ف�ة مساندة العائالت من خالل استخدام أسئلة المقابلة الُم�ت
، وما إذا كان ف ف الشفهيني جمني ا لتناسب الم�ت ف بتوج�ه أسئلة إضاف�ة، وأسئلة إضاف�ة ُتصّمم خص�ص� ا للمعلمني العائالت  مسموح�

 والمدرسة. 
 

 الخالصة
ي برنامج

ف �ف ّ أغلب المشاركني ي يتم توجيهها.  بوجه عام، ع�ب وأشارت العائالت وأعضاء   االستماع إ� العائالت عن امتنانهم لألسئلة الئت
ي االتصال باألطفالأن األسئلة من شأنها  اللجنة االستشار�ة إ�

وأول�اء األمور/مقّد�ي الرعا�ة،  أن �ساعد معل�ي مرحلة روضة األطفال �ف
ي وال�ة أور�غون فضً� عن تزو�د 

ي وال�ة أور�غونو  قسم التعلم المبكر �ف
بالمعلومات. ذكر أحد أول�اء األمور/مقدّمو الرعا�ة  وزارة التعل�م �ف

ي بدا�ة  أنه ع� الرغم من شعورهم بالقلق
حول ما  المقابلة، إال أن أغلب األسئلة كانت واضحة ودفعتهم إ� التفك�ي بموضوع�ة�ف

  ي��دونه ألطفالهم. 
 
 
 
 

ي وال�ة أور�غون. لالطالع ع� م��د من المعلومات، أعّد هذا التق��ر وزارة التعل�م بوال�ة
تفضل ب��ارة  أور�غون وقسم التعلم المبكر �ف

ي 
وىف ي إ�أو أرسل ب��د إل� oregonearlylearning.com/PreKCheckin الموقع اإلل��ت

وىف  . PreKCheckin@ode.oregon.gov �ت

  

https://oregonearlylearning.com/PreKCheckin
mailto:PreKCheckin@ode.oregon.gov
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 المالحق
 

فن ع� إجراء المقابالت مع العائالت خالل جلسات استماع فصل ال��يع 2022، علما بأن هذە � ي وزعت المستندات التال�ة ع� القائم
المعلومات لم تكن متوفرة للعائالت.   

 
فن ع� إجراء المقابالت بمعلومات حول الغرض من إجراء المقابالت مع العائالت ومعلومات دق�قة ّ ي زودت التعل�مات القائم أ. 

حول ما �جب عليهم فعله قبل المقابلة و�عدها.   
واحتوى النص المكتوب الذي استلمه القائمون ع� إجراء المقابالت ع� إرشادات حول ما �جب عليهم قوله للعائالت أثناء  ب. 

ّ إجراء المقابالت . واحتوى هذا الجزء أ�ضا ع� أسئلة المقابلة باإلضافة إ� عمودين: العمود األول ح�ث �سجل القائمون �
ع� إجراء المقابالت مالحظاتهم حول إجابات العائالت. و�النسبة للثالث أسئلة، اشتمل هذا العمود ع� قائمة منظمة َّ

ي� إجاباتها. واحتوى العمو د اآلخر ع� ف فن ع� إجراء المقابالت استخدامها لفرز أو تصن�ف ما ذكرته العائالت  ي ب�مكان القائم
يتئ ت��ط األسئلة المطروحة بخطة وال�ة أور�غون االس�ات�ج�ة للتعلم المبك ر Rise Up Oregon (RUP) (خطة ت الصالت ال

النهوض بوال�ة أور�غون) . 
يتئ �مكن توجيهها  فن ع� إجراء المقابالت مجموعة من األسئلة ال ي منحت األسئلة المتعلقة باآلراء والمالحظات القائم ج. 

يتئ �مكن  يتئ حازت ع� رضاهم وجوانب القصور ال للعائالت من أجل الوقوف ع� آرائهم ومالحظاتهم حول الجوانب ال
ي� أسئلة المقابالت و�جراءاتها.   ف تحسينها 

  



 

 تعل�مات جلسات االستما :ملحق أ
ب ر� تخص�ص بعض الوقت لمراجعة هذە المعلومات قبل مقابلة مقدم الرعا�ة. ّ    ي
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 معلومات أساس�ة حول تقي�م مرحلة روضة األطفال: 

ي وال�ة أور�غون استغلت كل من
ي وال�ة أور�غون و  وزارة التعل�م �ف

ة اإلغالق إلعادة تصم�مقسم التعلم المبكر �ف التقي�م ع� نحو  ف�ت
ي ع�بّ عنها أفراد المجتمع �شكل أفضل.  ە  كانت بعض المخاوف نت�جة إلجراءات التقي�م، إال    �عالج المخاوف الئت ف أنها كانت متعلقة بتح�ي

ا.     حظات: المال  و�ل�ك بعض  أ�ض�

ف  عدم فهم الغرض من تقي�م مرحلة روضة األطفال، مما أّدى إ� ● ف والمستخدمني  قبول غ�ي متسق للمعلومات من ِقبل المراقبني

   المدرسة مخاوف �شأن توق�ت اإلطالق وعالقته بأول تج��ة لألطفال مع ●

   الغرض من التقي�م مخاوف �شأن فهم النتائج واإلبالغ عنها واستغاللها لخدمة ●

ي ذلك، ع� ●
سب�ل المثال ال الح�، تقي�م الطالب الذين يتحدثون لغة أخرى  مخاوف �شأن االستجابة الثقاف�ة للتقي�م، بما �ف

�ة وخطر  ف ي ع� مق�اس مناهج التعلم غ�ي اإلنجل�ي ف الضمئف  التح�ي

ي عمل�ة ●
اك المدرسة الطالب وعائالتهم �ف  النتائج الفرد�ة للطالب، تحد�د الغرض من التقي�م، وتفس�ي  مخاوف �شأن ط��قة إ�ش

 وط��قة استخدام النتائج

 مخاوف �شأن عدم تقي�م الطفل من كافة الجوانب ●

 الغرض من إعادة التصم�م: 

ي مرحلة روضة نماذج ب�انات من  المعاد تصم�مه" تقي�م مرحلة روضة األطفال" س�جمع
جميع أنحاء الوال�ة حول العائالت واألطفال �ف

  األطفال. 
شاد بها ع� المستوى المح�ي واإلقل��ي وع� مستوى الوال�ة عند اتخاذ القرارات  وس�كون الغرض الرئ��ي من هذە الب�انات هو االس�ت

قة بقطاع
�
ي الوال�ة.  المتعل

  الرعا�ة والتعلم المبكر �ف
ا �شكل ُمجٍد العائالت ي بناء عالقات مع معل�ي مرحلة روضة األطفال من خالل دعوتهم  ستساند المكونات المعاد تصم�مها أ�ض�

�ف
 أطفالهم قبل مرحلة روضة األطفال.  لمشاركة تجار�ــهم مع

 قبل المقابلة: 

ي  �ة أو   يتحدثها مقّدم الرعا�ة.  �جب تحد�د اللغة الرئ�س�ة الئت ف اإلسبان�ة، ُير�ب التواصل  إذا لم تكن اللغة الرئ�س�ة �ي اإلنجل�ي
جم لهذە اللغة المحّددة.   مع....لطلب م�ت

   التوثيق السهل.  و�جب مراجعة خ�ارات.  Smartsheet أعط نفسك فرصة للتعرف ع� أداة

 الّ��ة: 
د للعائالت 

�
ي إعداد أسئلة مناسبة يتم  أنه خالل المقابلة، ستظل ه��اتهمن��د أن نؤك

ي �شاركونها معنا �ف ��ة. ستساعدنا المعلومات الئت
ي خ��ف  طرحها 

ي �ف   . 2022ع� العائالت خالل مرحلة اإلطالق التج��ئب
  

 خالل المقابلة: 

   ب�جابات محّددة.  وال تحاول إرغامه ع� الرد   � األسئلة. ع أفِسح المجال أمام الطرف اآلخر وانتبه لمشاعرە وط��قة ردە ●
ا، واحرص ع� عدم التلميح إ� أن هناك إجابة ●  صح�حة.  ابق محا�د�
ف الخاصة بك.  ● ّ ب أوجه التح�ي  تجنَّ
 استأنف مناقشة نقطة معّينة إذا دعت الحاجة لذلك.  ●
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ي تتيح لك التعرف ع� طالبك وعائالتهم �شكل أفضل.  استمِتع بهذە الفرصة ●  الف��دة الئت

 جمع المعلومات:  

 هناك ثالث طرق لجمع المعلومات: 
ي التعرف ع� مقّدم الرعا�ة. وسيتم تح��ل صوت �سج�ل المحادثة .1

المحادثة إ� نص  واالستمتاع بقضاء الوقت �ف
ا.   الحق�

ي  ادثة�سج�ل المح .2
ًة �ف  . Smartsheet مبا�ش

ي وقت الحق.  Smartsheet �سج�ل مالحظات �مكن تحم�لها إ� �جب استخدام استمارة .3
الحرص ع�  وُ�ر�ب   �ف

 . Smartsheet تدم�ي جميع المالحظات بعد إدخال الب�انات إ�
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 نموذج نص مكتوب لجلسة استماع :ملحق (ب)

  مقدمة: 

ي�.  فن تع��ف نفسيهما �شكل كامل.  (صباح، مساء) الخ ي ي� المقابلة األو�، �مكن للطرف إذا لم �كن األمر كذلك، استخِدم  (إذا كانت هذە 
  مقدمة موجزة وانتِقل إ� مرحلة توط�د العالقة.)

 توط�د العالقة: 

وستتم مشاركة هذە  أر�د التحدث معك لبعض الوقت حول تج��ة طفلك قبل روضة األطفال. سأدّون بعض المالحظات أثناء حديثنا. 
ي  ستساعد إجاباتك عن هذە األسئلة األو� المالحظات مع اإلدارة التعل�م�ة بوال�ة أور�غون ومكتب التعلم المبكر بالوال�ة. 

الوال�ة �ف
ات ع� نظام الرعا�ة والتعلم المبكر بالوال�ة.  ف  إجراء تغي�ي ي أنحاء الوال�ة ع� تحسني

ونأمل أن �ساعد إجابتك العد�د من الوكاالت �ف
ي المستقبل. 

 تجارب الرعا�ة والتعلم المبكر للعائالت �ف
ض أن �ستغرق األمر من  ي بها. وأّود التأ��د دق�قة فقط. إذا كانت هناك أي أ 15إ�  10من المف�ت

�ب إبال�ف سئلة ال ت��د اإلجابة عنها، ف�ي
ي نطرحها والط��قة  ي تحد�د مدى مالءمة األسئلة الئت

ي تقّدمها �ف ه لن تتم مشاركة اسمك مع أي أحد. ستساعدنا المعلومات الئت
ّ
ع� أن

ي لخ��ف المث� لجمع المعلومات. بناًء ع� مالحظاتك وآرائك، سنجري تعد�الت ع� األسئلة ا .  بعد 2022لخاصة باإلطالق التج��ئب
 االنتهاء من اإلجابة عن األسئلة، سأطلب منك مالحظاتك وآرائك حول األسئلة. 

 
ي المحادثة من خالل توج�ه األسئلة التال�ة له: 

ا�ه �ف �ب إ�ش  إذا ح�ف الطفل مع و�ي أمرە، ف�ي
 ما هو اسمك؟

ي �شعورك عن الذهاب إ� روضة األطفال؟
ىف  أخ�ب

 الذي ت��د إخباري به عن نفسك؟ما 
 

 أسئلة توط�د العالقة

ار�ط السؤال 
 RUOبخطة 

 الردود الممكنة ستكون السؤال
 نقاشّ�ة

RUO  : الهدف
 السادس

ي ت��د من طفلك تحق�قها خالل . ما آمالك 1 وأحالمك الئت
 هذا العام؟

 

RUO  :  الهدف
 السادس

ي أن أعرفه وأفهمه عن طفلك؟2
ء ت��دىف ي

  . ما أ��� �ش

 
. بالنسبة إ� هذە المجموعة التال�ة من األسئلة، أنا مهتم بالتعرف ع� تجارب عائالتك مع  ي

التعلم المبكر والرعا�ة خالل العام الما�ف
ي المراحل المبكرة" أي ن�ع من أنوا 

ي "التعلم والرعا�ة �ف ي إ� وقتنا هذا. �عئف
ة من سبتم�ب الما�ف ع ولذا، أود أن ترجع بذا�رتك إ� الف�ت

ي التحق بها [اسم الطفل]، أو أي ن�ع من الفصول الد راس�ة أو مجموعات اللعب أو أما�ن رعا�ة األطفال أو روضة األطفال الئت
ي تعل�م ونمو 

ي ر�ما تلقتها عائالتك للمساعدة �ف تها أنت أو [اسم الطفل]، وأي أنواع أخرى من الخدمات الئت ي ح�ف مجموعات الدعم الئت
 . ي

 [اسم الطفل] خالل العام الما�ف
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عالقة السؤال 
 RUOبخطة 

 اإلجابات الممكنة السؤال

RUO  الهدف :
ي 
 الثاىف

. ما أنواع أما�ن رعا�ة األطفال أو روضة األطفال أو 3
ي توفرها عائلتك لـ [اسم الطف  ل]؟الرعا�ة النهار�ة الئت

 
ر الرعا�ة 

ّ
ع� سب�ل المثال، هل كنت من يوف

�كك أم و�ي الطفل؟ إذا كان  لطفلك أم كان �ش
ي بطفلك بصورة منتظمة،  هناك شخص آخر �عتئف

فأين كانت هذە الرعا�ة؟ هل كانت تتوفر له الرعا�ة 
ل شخص آخر؟ أم أن الرعا�ة  ف ي م�ف

لك أم �ف ف ي م�ف
�ف

ي مركز أو مدرسة ول�ست
ي  كانت تتوفر لطفلك �ف

�ف
ل شخص آخر؟ ف  م�ف

ي تع�بّ عن الوصف  ُير�ب اخت�ار أحد الخ�ارات التال�ة الئت
ي رد العائالت: 

 الذي جاء �ف
تمت رعا�ة الطفل من ِقبل و�ي أمرە أو وص�ه  ●

 فقط
له ● ف ي م�ف

 تمت رعا�ة الطفل �ف
ل شخص آخر ● ف ي م�ف

 تمت رعا�ة الطفل �ف
ي مركز أو مدرسة  ●

 تمت رعا�ة الطفل �ف
ء مما سبق ● ي

 ال �ش
رى إجابة أخ ●

 ______________________ 

RUO  الهدف :
ي 
 الثاىف

ي قّدمتها عائلتك 4 . ما الخدمات والدعم الئت
 لمساعدة [اسم الطفل] ع� التعلم والنمو؟

 
لدينا معلومات عن مجموعة واسعة من الخدمات 

ف والدعم. ع� سب�ل المثال، بعض العائالت  �ستعني
 لتعلم أسال�ب 

ً
، أو تح�ف فصو� ف ليني ف بمرشدين م�ف

��ة المخّصصة، أو  ي برنامج ال�ت
��ة، أو �شارك �ف ال�ت

ف لمرحلة التعل�م ما قبل المدرسة  ف بمعلمني �ستعني
يتحدثون لغتهم األصل�ة، أو �ستخدم بطاقات 

ي إحدى برامج ر�اض األطفال 
التم��ن، أو مدَرجة �ف

ديهم مقّدمو رعا�ة مسائ�ة الممولة من الوال�ة، أو ل
ها العد�د من  ي عطلة نها�ة األسب�ع، وغ�ي

أو رعا�ة �ف
 أنواع الخدمات والدعم األخرى. 

ي تع�بّ عن الوصف  ُير�ب اخت�ار أحد الخ�ارات التال�ة الئت
ي رد العائالت: 

 الذي جاء �ف
ليون ● ف  مرشدون م�ف
ي معالجة مشا�ل النطق ●

 أخصاىئ
ها أول�اء األمور واألبنا  ●  ءفصول �ح�ف
 مجموعات لعب مع الطفل ●
فصل ت���ة األطفال أو مجموعة مساعدة أول�اء  ●

 األمور
��ة  ● ��ة الخاصة (برنامج ال�ت خدمات ال�ت

 المخّصصة، الخطط الفرد�ة لخدمة العائالت)
معلم لمرحلة ر�اض األطفال له األصول  ●

 والثقافة نفسها الخاصة بالعائالت
ر�اض األطفال يتحدث لغة معلم لمرحلة  ●

 العائالت األصل�ة
ي التنّقل خارج الب�ت ●

 المساعدة �ف
) SNAPبرنامج المساعدات الغذائ�ة التكم�ل�ة ( ●

 (بطاقات التم��ن)
برنامج المساعدة المؤقتة للعائالت المحتاجة  ●

)TANF( 
برنامج التعلم المبكر الممّول من الوال�ة  ●

ولة (برنامج صندوق االستثمار المخّصص للطف
ة النهار �سبب ECEFالمبكرة ( ي ف�ت

)، الرعا�ة �ف
، رعا�ة سالمة )ERDCوظائف الوالدين (

ي أور�غون (
)، برنامج مرحلة ما HFOالعائالت �ف

ي أور�غون 
قبل الوالدة وحئت ر�اض األطفال �ف

)OPK مؤسسات ر�اض األطفال، مؤسسة ،(
)Relief Nursery( 

https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2019/01/Raise-Up-Oregon-Web-corrected.pdf
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ة ساعات الرعا�ة غ�ي التقل�د�ة (أي الرعا� ●
 المسائ�ة أو عطلة نها�ة األسب�ع)

ء مما سبق ● ي
 ال �ش

إجابة أخرى  ●
 _______________________ 

RUO  الهدف :
ي 
 الثاىف

ي سبق أن 5 ف الخدمات وُسبل الدعم الئت . من بني
ي توفر أ��ب ق�مة لطفلك  ذكرتها، ما �ي الخدمة الئت

 وعائالتك؟

 

RUO  الهدف :
ي 
 الثاىف

. هل هناك خدمات أو ُسبل دعم كنت تتمئف أن 6 
تتوفر لعائالتك من أجل مساعدة [اسم الطفل] ع� 

 التعلم والنمو؟

ُير�ب اخت�ار أحد الخ�ارات التال�ة الذي �ع�بّ عن الوصف 
ي رد العائالت: 

 الذي جاء �ف
ليون ● ف  مرشدون م�ف
ي معالجة مشا�ل النطق ●

 أخصاىئ
ها أول�اء األمور واألبناء ●  فصول �ح�ف
 مجموعات لعب مع الطفل ●
فصل ت���ة األطفال أو مجموعة مساعدة أول�اء  ●

 األمور
��ة  ● ��ة الخاصة (برنامج ال�ت خدمات ال�ت

 المخّصصة، الخطط الفرد�ة لخدمة العائالت)
معلم لمرحلة ر�اض األطفال له األصول  ●

 والثقافة نفسها الخاصة بالعائالت
معلم لمرحلة ر�اض األطفال يتحدث لغة  ●

 ت األصل�ةالعائال 
ي التنّقل خارج الب�ت ●

 مساعدة �ف
) SNAPبرنامج المساعدات الغذائ�ة التكم�ل�ة ( ●

 (بطاقات التم��ن)
برنامج المساعدة المؤقتة للعائالت المحتاجة  ●

)TANF( 
برنامج التعلم المبكر الممّول من الوال�ة  ●

(برنامج صندوق االستثمار المخّصص للطفولة 
ة النهار �سبب ECEFالمبكرة ( ي ف�ت

)، الرعا�ة �ف
، رعا�ة سالمة )ERDCوظائف الوالدين (

ي أور�غون (
)، برنامج مرحلة ما HFOالعائالت �ف

ي أور�غون 
قبل الوالدة وحئت ر�اض األطفال �ف

)OPK مؤسسات ر�اض األطفال، مؤسسة ،(
)Relief Nursery( 

ساعات الرعا�ة غ�ي التقل�د�ة (أي الرعا�ة  ●
 ة نها�ة األسب�ع)المسائ�ة أو عطل

ء مما سبق ● ي
 ال �ش

إجابة أخرى  ●
 _______________________ 

RUO  الهدف :
 السادس

. مع بدا�ة العام الدرا�ي الجد�د، هل �مكنك أن 7
ي قد تحتاجها أنت  ي قل�ً� عن ُسبل الدعم الئت

ىف تخ�ب
 وطفلك من أجل تحقيق أ��ب قدر من النجاح؟
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يي  :ملحق ج ب  بعد انتهاء المقابلة، المالحظات واآلراء �شأن اإلطالق التج��
 ُ ً تئ نتمكن من سماع أفكارك حول هذە األسئلة وهذە � شكرا ج��� لك ع� إجراء هذە المقابلة معنا. نجرى جلسة االستماع هذە ح

� ي� أي ف ي� أوجه القصور، �شكل أسا ي� هذە المقابلة، وأ�ضا ما  ي� أوجه االستفادة وما الذي أعجبك  �العمل�ة ون��د أن نعرف منك ما 
  . ي�ء جعلك �شعر بعدم االرت�اح أو لم �عجبك أو وجدته م��كاش

 

 الرد السؤال 

  ِصف �ي شعورك تجاە األسئلة؟

ي ما �خص أسئلة المقابلة وط��قة إجرائها؟
  ما أوجه االستفادة �ف

ا؟ ي سببت لك ارتبا��   ما مواطن القصور الئت

ض أّن هذە �ي المرة  (إذا كان لك معرفة شخص�ة بو�ي األمر) لنف�ت
ي فيها، فهل كنت ستج�ب ع� األسئلة بالط��قة  ي تقابلئف األو� الئت

 نفسها أم بط��قة مختلفة؟

 

ي هذە المقابلة؟
  ما السؤال الذي كنت تود منا طرحه عل�ك �ف

 الخاتمة: 
�د  ون�ة إ� عنوان ال�ب سل لك بطاقة هدا�ا إل��ت .  س�ف ف لمشاركة أفكارك م�ي ا لك ع� وقتك الذي خّصصته لنا اليوم. أنا ممنت شكر�

ي الذي سبق وقدمته لنا.  
وىف ي التواصل م�ي ع� اإلل��ت

دد �ف إذا كانت لد�ك أي أسئلة أو أردت مشاركة أي معلومات أخرى لد�ك، فال ت�ت
ي هذا: 

وىف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب
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