
Förhandsgranskning
Stockholms stad, Vårdnadshavare till barn förskoleklass

STANDARDTEXT

Språk:
Svenska 

Engelska/English 
Arabiska/العربیة 

Spanska/Espanol 
Kroatiska/Hrvatski 

Somaliska/af Soomaali 
Finska/Suomi 
Polska/Polski 

Ryska/Pусский 
Tyska/Deutsch 

Persiska/Farsi/فارسی 
Grekiska/Ελληνικά 

Serbiska/српски 
Turkiska/Türkçe 

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

یتلقى طفلي المساعدة من المعلمین/
المعلمات عندما یحتاج إلیھا.

1

أنا وطفلي نعرف ما یجب أن یفعلھ
طفلي من أجل التعلم والتطور.

2

یجید المعلمون تحفیز طفلي للتعلم.
3

یستطیع طفلي العمل في سالم وھدوء
داخل حجرة الفصل الدراسي (بمعنى

آخر، خالل الدراسة، یمكن لطفلي
التركیز على المھام والواجبات، بشكل

فردي وكجزء من المجموعة).

4

ما السبب وراء عدم قدرة طفلك على العمل بھدوء وسالم داخل الفصل
(.الدراسي؟ (من الممكن تقدیم إجابات متعددة

یتشتت انتباه طفلي من قبل التالمیذ اآلخرین في فصلھ/فصلھا أو   
 مجموعتھ/مجموعتھا

یتشتت انتباه طفلي من قبل التالمیذ اآلخرین ممن لیسوا في فصلھ/   
 فصلھا أو مجموعتھ/مجموعتھا

5
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 یعاني طفلي من صعوبة في التركیز   
یواجھ طفلي صعوبة في العثور على مكان یمكنھ/یمكنھا فیھ العمل   

 .بدون الشعور باالنزعاج
ال یخطر معلمو طفلي التالمیذ المزعجین بالتوقف عن إزعاج   

 .اآلخرین
ال یُخبر البالغون اآلخرون في المدرسة التالمیذ المزعجین بالتوقف   

 عن إزعاج اآلخرین
البیئة المادیة/أماكن العمل، على سبیل المثال، التھویة، التدفئة،   

 التبرید، األماكن الضیقة، الضوء، الضوضاء
 أسباب أخرى   

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

یستمع المعلمون إلى ما أفكر بھ أنا
وطفلي ویھتمون بذلك.

6

أشعر باالرتیاح تجاه التأثیر الذي أحظى
بھ في واجبات طفلي المدرسیة.

7

أثناء النقاشات التي تجري بین أولیاء
األمور والمعلمین (المناقشات التي

أجریتھا مع أستاذي ووالدّي) یكون لدینا
حوار جید حول مدى تعلم طفلي

وتطوره.

8

تجري المناقشات بین اآلباء والمعلمین
بطریقة یستطیع طفلي أن یدركھا.

9

یستمتع طفلي بالمدرسة.
10

یشعر طفلي باألمان في المدرسة.
11

نعم ال
ال أعرف /

ال أرید
اإلجابة

 

ھل تعرض طفلك لمعاملة سیئة (تم االعتداء علیھ/ مضایقتھ) من قبل تلمیذ آخر
أو شخص بالغ في المدرسة؟

12

ما نعنیھ بذلك ھو أن طفلك قد أطلق علیھ بعض األلقاب السیئة، أو أنھ قد أثیر غضبھ، أو تم نبذه، أو تھدیده، أو
دفعھ، أو لكمھ/ ضربھ، أو أنھ یلقى معاملة سیئة بطریقة أخرى. (فكر فیما یتعلق بالفصل الدراسي بأكملھ حتى اآلن)

ھل تحدثت إلى أي شخص یعمل في المدرسة حول شعورك بأن طفلك قد یلقى
معاملة سیئة؟

13

عدة مرات
في

األسبوع

عدة مرات
في الفصل
الدراسي

بضع
مرات في
الفصل

 



إرسال اإلجابات

الدراسي
فحسب

كم ھي عدد المرات التي تشعر فیھا أن طفلك یلقى معاملة سیئة؟
14

تلمیذ في
الصف

تلمیذ آخر
في

المدرسة
معلم طفلي

شخص
بالغ آخر

في
المدرسة

 

من ھو السبب في الشعور بأن طفلك یلقى معاملة سیئة؟
15

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

أنا راٍض عن المدرسة التي یرتادھا
طفلي.

16

أستطیع تزكیة مدرسة طفلي.
17

یستخدم طفلي األدوات/الوسائل الرقمیة
(على سبیل المثال، جھاز كمبیوتر أو

جھاز لوحي أو لوح ذكي أو ھاتف ذكي
أو ما إلى ذلك) في أعمالھ/أعمالھا

المدرسیة.

18

أشعر بارتیاح تجاه كیفیة انتقال طفلي
من مرحلة ریاض األطفال إلى مرحلة

ما قبل المدرسة.

19

 


