
  

  معهد كامل لفيلوربا وبوفيجليانو 

    المدرسة العمومية لألطفـال 

  ينيجو ش الن   -   "كارلو كولودي" 

  رف لألطفـال المسجلين الجدد ا ع ت استبيان  

على وجه   المدرسة،هو عمل من قبل أولئك الذين "يتلقون" وهو توقع مشروع ألولئك الذين ينضمون إلى بيئة جديدة. في    االستقبال
في هذه المرحلة   والذي،  اإلمكان، الترحيب بالمسجلين الجدد يعني خلق الظروف التي تدعم تصور المناخ اإليجابي بقدر    الخصوص،

جاوز الظروف الجديدة. بالنسبة للطفـل الذي يلتحق بمدرسة األطفـال هي تقريبـًا أول تجربة اجتماعية  الدقيقة من التطور الشخصي ، يسمح بت
سيأخذ الطفـل وعيـًا بمهاراته ويقيم   المدرسة،مع أشخاص ال ينتمون إلى سياق أسرته ويتم تفعيل تصور جديد له. في   جديدة،في بيئة   له،

لذلك نطلب منكم أيها الوالدين ملء استبيان المعرفة لمساعدتنا على معرفة طفـلكم   ص،واألشخاعالقـات اجتماعية متعددة مع البالغين  
 أفضل.

  المعلمون 

اسم ولقب الطفـل  
…………………………………………………………………………………………………………

………………. تاريخ ومكان  
الميالد……………………………………………………………………………………………………

  . …………………
عنوان……………………………………………………………………………………………………

…………………………… …………...  أرقـام  
الهواتف…………………………………………………………………………………………………

…………………… …………  

  نطلب منكم اإلجابة على بعض األسئلة بطريقة بسيطة. شكرا لكم!

  قـاللية الشخصيةلنتحدث عن االست

  طفـلكم
 



   في أي سن بدأ يمشي؟ حدد العمر

 هل يتحرك بأمان؟ نعم / ال

 الحاجة؟   وقضاءهل وصل إلى التحكم في التبول  
 نعم / ال

 عند الحاجة؟ نعم / ال  وحده،يذهب إلى الحمام  

 هل يغسل يديه بنفسه؟ نعم / ال 

 مخاط األنف عند حاجة؟ نعم / ال  يستنثر

 

 هل يتعرف على مالبسه؟ نعم / ال

 هل يأكل على الطاولة باستخدام أدوات التقطيع؟ نعم / ال

 هل يمكنه تناول الطعام بمفرده؟ نعم / ال 

 هل كان في روضة األطفـال؟ نعم ال إذا كانت اإلجابة نعم، كيف عاش التجربة؟

 خرين مع أشخاص آخرين؟ األجداد والمربيات وأ   هل غالبـًا ما يبقى 

 

 لنتحدث عن الغذاء والصحة 

  يأكل كل شيء؟ نعم / ال

  هل عنده الحساسية؟ نعم / ال

  إذا كانت اإلجابة بنعم، فماذا؟ 



 هل هناك معلومات حول صحته ونظامه الغذائي نحتاج إلى معرفتها؟ ماهي؟ 

ال يستخدم األطفـال المصاصات ، والزجاجات ، والحفـاضات في المدرسة ، خالل اليوم هل يمكن لطفـلك أن يكون   باإلضافة إلى ذلك ،
 بحالة جيدة دون هذه األشياء؟ نعم / ال

 

 لغةال دعونا نتحدث عن
 التواصل في المدرسة لفظي بشكل خاص.

 هل يتواصل طفـلك لغويا؟ نعم / ال 

 ال هل يعبر بطريقة مفهومة؟ نعم / 

 بأي لغة؟ 

 في أي سن بدأ بالتحدث؟ 

 ساعدنا في التعرف عليه بشكل أفضل 

 يفضل 

 ألعاب الحركة

 ألعاب الجلوس (على األرض أو على الطاولة) 

 هل يحب الرسم والتلوين؟ نعم / ال

 هل يركز على لعبة من أجل لعبة صغيرة؟ نعم / ال

  الخطرة على نفسه أو اآلخرين؟ نعم / ال هل هو قـادر على تجنب األلعاب أو الحركات  

  إذا ال ما هي؟ 

 يلعب بمفرده؟ نعم / ال

 يلعب مع أطفـال آخرين؟ نعم / ال 



 هل هو معتاد على النوم بعد الظهر؟ نعم / ال 

 ؟ نعم / ال هنام وحديهل  

 ما هو سلوك الشخص البالغ الذي يلبي احتياجات طفـلك العاطفية؟ االستماع ، التدليل ، الحزم ، الكثير من التفسيرات ، إلخ 

  هل لديه تخوفـات؟ ماهي؟ 

 كيف تتوقع أنه سيواجه االندماج في مدرسة األطفـال الصغار؟

  شكرا لك والى اللقـاء.

  تسلم للمعلمين 

"قـانون   679/16(االتحاد األوروبي)  REGمن   13ووفقـًا للمادة   196/03تتم معالجة البيانات الشخصية وفقـًا للمرسوم التشريعي   .
 حماية البيانات الشخصية"


