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 استبيان الوالدين لالستعداد للتعليم العائلي

 ( والمدرسةECFEفي مرحلة الطفولة المبكرة )

فإن  استبيان الوالدين، في المشاركة في ترغب ال كنت إن .منشور تقرير أي في طفلك أو على عليك التعرف لن يتموعائلتك.  طفلك فهم على مساعدتنا الرجاء معلومات عامة:

 .راليةيديللوالية والحكومة الف البيانات خصوصية لمعايير وفًقا محمية المقدمة البيانات إن جميع .خدمة أو برنامج أي في المشاركة من طفلك أو أنت يمنعك لن ذلك

 بما وتقييمها البرامج لتخطيط مينيسوتا والية التعليم في ووزارة المحلية مدرستك منطقة طريق عن بك الخاصة المعلومات استخدام سيتم ا،طوًع األسئلة على الرد قررت إذا

 !العامة الخدمات تحسين في مساعدتكم على لكم اشكًر. فقط المجمعة المعلومات تنشر سوف ،وللتأكيد. للوالية والحكومة الفيديرالية البيانات خصوصية ممارسات مع يتماشى

 

 يرجى بيان العالقة التي تصلك بهذا الطفل: .1

 ____جد  ____جدة   ____أب   أم____

 ____عالقة أخرى ____وصي  ____أب بالتربية  ____أم بالتربية

 

 واحد فقط.  خيارأعلى مستوى دراسي أتممت. ضع العالمة على  .2

 ____ الصف الثامن

 ____ الصف الثاني عشر

 ____شهادة الثانوية

 ____بعض التعليم الجامعي ولكن بدون شهادة

 ____شهادة زمالة

 وريوس____شهادة بكال

 ____شهادة ماجستير

 ____شهادة دكتوراه

 

 ____/____/____)الشهر/اليوم/السنة(  ميالدكتاريخ  .3

 

 حالة وظيفتك الحالية. ضع العالمة على خيار واحد فقط. .4

 ساعة في األسبوع 52ساعة في األسبوع، موظف أكثر من  52____ موظف < 

 ساعة في األسبوع 52ساعة في األسبوع، موظف أقل من  52____ موظف > 

 ____ عاطل عن العمل، يبحث عن وظيفة

 ____ عاطل عن العمل، ال يبحث عن وظيفة 

 

 ما هو جنس / عرقية طفلك )أطفالك( )ضع دائرة على كل مما ينطبق( .5

 من أصل إسباني أو التيني    أفريقي اسود / أفريقي / أمريكي      أبيض

 هندي أمريكي / من سكان أالسكا األصليين الهادئ المحيط جزر من غيرها أو األصليين هاواي من سكان      آسيوي

 غير ذلك، جنسان أو أكثر       غير ذلك، جنس واحد

 

 $_________ ؟ألف أقرب إلى بالتقريب الماضي، العام الضرائب في قبل السنوي أسرتك دخل مجموع كان ذاما .6

 

 .كان عدد األشخاص في أسرتك في السنة الماضية؟ ضع دائرة على رقم واحد ذاما .7
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