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مقدمي الرعایھ \دینلإستطالع الوا  
 

Directions: We are very interested in hearing your opinions to help us improve the program. 
ًدا لسماع آرائكم لكي تعیننا على تحسین البرنامج                                      اإلرشادات: نحن مھتمون ج  

                                                        ضع عالمھ على كل من إجاباتك عن طریق ملء الفقاعات.ھذا اإلستطالع لیس إختبار: لیس ھناك إجابات خاطئھ. 
                       

 
      

These questions are about your experience in this program: 
 ھذه األسئلھ ھي عن خبرتك في ھذا البرنامج.                                           

Strongly 
Disagree 

 ال أوافق بشده  

Disagree 
 ال أوافق

Not 
Sure 

 غیر متأكد

Agree 
أوافق   

Strongly 
Agree 

 أوافق بشده

1. Program staff help to make me feel comfortable and supported. 
 موظفین البرنامج یجعلونني أشعر بالراحھ والدعم. 

O O O O O 

2. Program staff do a good job of responding to my questions and 
concerns. 
 موظفین البرنامج یجیبون على اسئلتي وشواغلي بشكل جید.

O O O O O 

3. The program times work for our schedule. 
نامج مناسب لجدولنا.وقت البر  

O O O O O 

4. Program staff refer me to other organizations or programs when 
they can't help me with certain issues. 

موظفین البرنامج یشیىروا الي بمنظمات أو برامج أخرى في حال ما ال یستطیعون مساعدتي 
 في أشیاء معینھ. 

O O O O O 

5. This program taught me how to identify what my child needs. 
 ھذا البرنامج علمني كیف أحدد ما یحتاجھ طفلي.

O O O O O 

6. Because of this program, I know more about how to keep my child 
safe and healthy. 
 بفضل ھذا البرنامج، أصبحت أعرف كیف أبقي طفلي في أمان و صحھ جیده.

O O O O O 

7. The program location is convenient and safe. 
 موقع البرنامج مناسب وآمن.

O O O O O 

8. This program helped me to understand how to respond effectively 
when my child is upset. 
 ھذا البرنامج ساعدني على فھم كیف أرد بشكل فعال عندما یكون طفلي متوتر.

O O O O O 

9. Program staff work well with families from different backgrounds. 
 موظفین البرنامج یعملون بشكل جید مع العائالت ذوي الخلفیات المختلفھ.

O O O O O 

10. The staff seem knowledgeable about children's needs. 
 الموظفین یبدون على درایھ بحاحات االطفال.

O O O O O 

11. This program connected me with other programs and resources 
that can help me be a better parent. 

ربطني مع برامج أخرى و موارد قد تساعدني في أن أكون والد أفضل.ھذا البرنامج   
O O O O O 

 
Please turn over 

 فضًال إقلب الصفحھ

 



 

These questions are about your experience in this program: 
 ھذه األسئلھ ھي عن خبرتك في ھذا البرنامج.                                           

Strongly 
Disagree 
  ال أوافق بشده 

Disagree 
 ال أوافق

Not 
Sure 

 غیر متأكد

Agree 
أوافق   

Strongly 
Agree 

 أوافق بشده

12.  This program taught me how to help my child be ready for 
school. 
             ھ.ھذا البرنامج علمني كیف أساعد طفلي على األستعداد للمدرىس

O O O O O 

13.  My child and I have made new friends as a result of this 
program. 

             تعرفت أنا وطفلي على أصدقاء جدد في ھذا البرنامج.
O O O O O 

14. In this program, I feel comfortable asking questions and sharing 
concerns about my children and about parenting. 

 في ھذا البرنامج، أصبحت أشعر بارتیاح في طرح األسئلھ و تقاسم الشواغل عن األطفال وعن التربیھ.
O O O O O 

15. The program environment is clean, child friendly, and safe for 
infants and toddlers. 

            واألطفال الصغار.بیئھ البرنامج نظیفھ، وودیھ لألطفال، وآمنھ للرضع 
O O O O O 

16. Because of this program, I have a better understanding of what 
behavior is typical at my child's age. 

           بفضل ھذا البرنامج، أصبح لدي فھم عن نوع السلوك الطبیعي لعمر طفلي.
O O O O O 

17. Because of this program, I sing or tell stories to my child more 
often. 
               بفضل ھذا البرنامج، أصبحت أنشد أو أروي قصص أكثر لطفلي.

O O O O O 

18. Because of this program, I have a better understanding of how 
my child is growing and developing. 

             یفیھ تطور ونمو طفلي. بفضل ھذا البرنامج، أصبح لدي فھم عن ك
O O O O O 

19. This program connected me with other programs and resources 
that can help my child learn. 

           ھذا البرنامج ربطني مع برامج وموارد أخرى قد تساعد في تعلیم طفلي. 
O O O O O 

20. Because of this program, I play more with my child. 
              بفضل ھذا البرنامج، أصبحت العب مع طفلي.

O O O O O 

These questions are about you: 

 ھذه االسئلھ خاصھ بك:

How long have you and your child(ren) been attending this program? 
 كم من الوقت مضى في حضورك أنت وأطفالك الى ھذا البرنامج.

O 
Less than 1 

month 
 أقل من شھر

O 
2-3  

months 
شھرین الى ثالثھ 

 أشھر

O 
3-6  

months 
 ثالثھ الى ستھ

 أشھر

O 
More than 6 

months 
 أكثر من ستھ أشھر

   

 

What is your relationship to the child(ren)? 
 ماھي عالقتك باالطفل أو األطفال؟

O 
Mother 

O 
Father 

O 
Grandparent 

O 
Other     



 Caregiver جد أو جده والد والده
 مقدم رعایھ آخر

 

 

Thank you for taking the time to complete the survey! 

 شكًرا لكم على أخذ الوقت إلكمال ھذا اإلسطالع! 

 

 

 


