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 حول استفتاء األثر الخاص بأهل & أولياء أمور فيالدلفيا ااألسئلة األكثر تكرار
 

 لماذا لدينا استفتاء؟
 

أن تعرف بماذا مدارس تمكن الوسيلة  مدارس فيالدلفيا العامة والمتخصصةيوفر االستفتاء ألهالي وأولياء أمور طالب 
لتحسين هي دقيقة لفيا، والتأثير على ما يحدث في المدارس. هذه المعلومات حول نوعية التعليم في فيالديفكرون، تقدم التعليقات 

 نوعية المدارس داخل فيالدلفيا.
 

 
 كيف تم عمل االستفتاء؟

 

  الطالبأعضاء المجتمع، أولياء األمور، واألهالي مع العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك االستفتاء عمل فريق ،
 صياغة االستفتاء.وموظفي المكتب المركزي في ، ، المسؤولين، الباحثينينمستشارالالمدارس، المعلمين،  مديري

 

  في تحديد في المساعدة بشكل خاص  احاسم ادورالبنود واختبار مركزة من خالل مجموعات لعب األهالي وأولياء األمور
 اللغة المستخدمة، وطريقة التوزيع.االستفتاء، األسئلة المدرجة في 

 

  في محاولة للحصول لحضورهامفتوحة للعاملين في المدرسة والمسؤولين الجلسات الالعديد من االستفتاء  قدم فريقأيضا ،
 وتوزيعها.االستفتاء ن التعليقات ععلى 

 

  مراجعات واسعة من الخبراء الداخليين والخارجيين عن االستفتاء. أجريت كذلك 
 

 
 كيف سيتم استخدام تعليقات االستفتاء؟

 
 في نواح كثيرة، بما في ذلك:االستفتاء التي تم جمعها من التعليقات  سيتم استخدام

 

 ذا يفكر األهالي وأولياء األمور. سوف تسمح قادة معرفة ماللسوف تتيح هذه التقارير . الفرديةالمدرسية تقارير تطوير ال
 إلى األمام.للتقدم المدارس قرارات أكثر استنارة باتخاذ هذه المعلومات 

 مدارس في فيالدلفيا.الؤولين على فهم أفضل الحتياجات وقدرات مساعدة المس 
  المدرسي.في عملية التقييم تؤثر األهل وأولياء األمور للتأكد من أن أصوات 
  .نظرة قريبة".تتطلب تحديد القضايا التي باستخدام التعليقات المستلمة لالباحثين سيقوم لتوجيه جهود البحث في المستقبل" 
 برنامج الجاري. لدعم تقييم ال 
 
 

 أين يمكن أن أجري االستفتاء؟
 

الذين ال هالي وأولياء األمور يمكن لأللى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. عيستطيع األهالي وأولياء األمور إجراء االستفتاء 
 في المواقع التالية:إجراء االستفتاء يستطيعون الوصول إلى أي من هذه األجهزة 

 
 

 والدين واألسرة في منطقة فيالدلفيا التعليميةمراكز موارد ال 



Translation and Interpretation Center Philly Parent Impact Survey FAQ 

5/2014 Arabic 

 مكتبة فيالدلفيا المجانية 
 مواقع فيالدلفيا الرئيسية 
 المنظمات المجتمعية المشاركة 
 في مدرسة طفلك 
 
 

 استفتاء األثر الخاص بأهل & أولياء أمور فيالدلفياحقائق فورية حول 

 

  لمنطقة ط على الصفحة الرئيسية برااء أمور فيالدلفيا متاح عن طريق استفتاء األثر الخاص بأهل & أوليسوف يكون

 4002مايو /أيار 5 يوم ص في 00:00 الساعة من philasd.org/language/arabic.wwwوعبر فيالدلفيا التعليمية 

من خالل في أي وقت إجراء االستفتاء وأولياء األمور يمكن لألهالي . 4002يونيو /حزيران 6يوم م  05:00 الساعة حتى

 قبل أو بعد إطار اإلدارة.االستفتاء طار اإلدارة. ال أحد سيكون قادراً على الوصول إلى إ
 

  منطقة فيالدلفيا التعليمية إلجراء االستفتاء. لن يكون في الطالبية  أطفالهملرقم هوية وأولياء األمور األهالي حتاج يسوف

على صفحة وأولياء األمور األهالي إبالغ الرقم. تم  هذاإدخال دون إجراء االستفتاء على  اقادرأي أهل أو ولي أمر 

الذين ال يمكن تحديد موقع هذا االستفتاء انه يمكنهم العثور على هذا الرقم على بطاقة عالمات طفلهم. يتم تشجيع األهالي 

 طفلهم. الرقم على االتصال بمدرسة 
 

  لغة. 01سيكون االستفتاء متاحا في 
 

  دقائق إلكمالها. 00-5ط فقاالستفتاء أخذ يينبغي أن 
 

 .يتم تشجيع األهالي وأولياء األمور على إجراء استفتاء واحد لكل من أطفالهم 
 

  .وأولياء األمور األهالي مع إجابات األهالي وأولياء األمور فيما يخص االستفتاء سيتم جمع إجابات االستفتاء هو سري

 ين. األخر
 

 .االستفتاء هو اختياري 
 

  وأولياء األمور ذوي احتياجات في القراءة والكتابة للمساعدة حين إجراء االستفتاء.قد يمنح األهالي 
 

  يوم يوم االثنين وحتى االتصال بخط االستفتاء الساخن على  مشجعون، فانهم أسئلةلدى األهالي أو أولياء األمور إذا كان

مايو حتى السادس من حزيران/يونيو. /أيار 5 يوم من االساخن متاحاالستفتاء خط . سيكون 405-200-8481برقم الجمعة 

 www.philasd.org/language/arabic/helpفي االستفتاء أيضا بفريق قد يتصل األهالي وأولياء األمور 
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