
 لمقاطعة مدارس توسان الموحدة  روضة ما قبل اللمرحلة استبيان 

 على  أجوبتكمصدق. سوف تساعدنا  )الوالدين(، يرجى اإلجابة على األسئلة التالية بدقة و أهال باآلباء

 . متحديد الموضع المناسب لطفلك 
 

       تاريخ الميالد:         اسم الطفل:

 

 - كاديمي على الصعيد األ

  ليس بعد   نعم     نفسه؟ رسم طفلك يستطيع هل                   ليس بعد   نعم      األول؟ اسمه كتابة طفلك يستطيع هل

    .أدناه  مساعدة دون لنفسه صورة رسم الطفلأن تطلب من  الرجاء                         أدناه  مساعدة دون اسمه بكتابة الطفلأن تطلب من  الرجاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ليس بعد   نعم            ؟األبجدية  الحروف أغنية طفلك يغني هل

 ليس بعد   نعم        اسمه؟ حروف  التعرف على لطفلك يمكنهل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . الصغيرة األحرف و الكبيرة األحرف من  لكل" هذا؟ ما" قم بطرح السؤال:ال و فردي بشكل التالية األحرف من  كل إلى اإلشارة يرجى

  ما برنامج في للقبول هايحتاجون مهارة  ليست هذه: ظةوحمل)  مساعدة دون تحديدها لطفلك يمكن التي الحروف على دائرة وضع يرجى

 (. الروضة قبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخ  عم،امطعالمات ال  أو جرامتأسامي ال  المثال، سبيل على ؟المحيطة به  الطباعة على طفلك يتعرف هل 

 ليس بعد   نعم    

          طفلك؟ عليها يتعرف التي العالمات  هي ما 

 ليس بعد   نعم          ؟األوانه طفلك يعرف هل 

    صحيح؟  بشكل تسميتها  لطفلك يمكن التي األلوان هي ما ، األقالم/  تلوينال أقالم  تحمل أو لواناأل إلى تشير عندما 

             

 

 ليس بعد    نعم           ؟الهندسية األشكال  طفلك يعرف هل       

 .طفلك يحددها التي األشكال  حول دائرة ضع ، بنعم اإلجابة كانت  إذا     

 

 

 

 

      واحدة؟ مرة في مستقل بشكل الكتاب صفحات لف لطفلك يمكن هل 

             لطفلك؟ يقرأ من 
          طفلك؟ يمتلكها التي األطفال كتب عدد كم 

  ليس بعد    نعم           قطع؟ 4 إلى 3  من مكون  لغز تكملة لطفلك يمكن هل 

             :ضافيةإ معلومة
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 ليس بعد   نعم          األعداد؟    طفلك يعرف هل

  لطفلك يمكن  التي األرقام حول دائرة ضع نعم، اإلجابة كانت إذا

 تحديدها 
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 - لغةال

 ؟ األولية طفلك لغة هي ما 

 ليس بعد    نعم                ه؟قال ما بتكرار همطالبت أو نفسه تكرار منه وايطلب أن دون يفهموه أن طفلك ال يعرفون الذين لألشخاص يمكن هل 

 كلمات  6-3     ت   كلما 2-1    ؟     الجملة  في طفلك يستخدمها التي الكلمات عدد  كم 

           :التواصل/  اللغة/  نطقال حول إضافية معلومات

             

 -نموال

      ؟حدث الذي فما نعم، اإلجابة كانت إذا والدة؟ال أثناءأو تعقيدات  مضاعفات أي هناك كانت هل 

             

   األولى الكلمات نطق ،   المشي ،   الزحف ،   مستقل بشكل الجلوس: ب طفلك قام  عمر أي في 

 .   جملعن طريق  التحدث بدأ ، 

   ليس بعد     نعم          ؟         الركض طفلك يستطيع هل 

 ليس بعد    نعم       معا؟ قدميه على القفز لطفلك يمكن هل 

 ليس بعد    نعم                   الصعود؟ طفلك يستطيع هل 

        ؟الواحدة الليلة فيطفلك  ينام ساعةمن  كم النوم؟ إلى طفلك يذهب وقت أي في 

            

          ؟ما هي المدة ؟في وقت القيلولة يوميًا طفلك غفوي هل 

          ؟إضافتها تود  النمو حول إضافية معلومات أي هناك هل

              

 الذاتية  المساعدة مهارات

 - مساعدة بدون /مستقل بشكل لطفلك يمكنهل 

 ليس بعد     نعم                      السوستة؟ /اتقطال /زراراأل استخدام ذلك في بما مالبسه خلع و لبس  

 ليس بعد    نعم                                                                  ؟أنواع من التعليمات 3 إلى 2 تبعيأن  

 ليس بعد     نعم                                                 كاملة؟ جملة باستخدامعندما يحتاج شيئا  سأليأن  

 ليس بعد     نعم                                             الحديث؟ على تناوببال آخر شخص محادثةب يقومأن  

                                                       ؟ الشخصية معلوماتالسرد  

o ليس بعد    نعم               العمر  و الجنس و عائليال/  الشخصي االسم معرفة المثال، سبيل على  

 ليس بعد    نعم                                                                مساعدة؟ بدون  الحمام ستخدمأن ي 

 ال    نعم                                الوجبات؟ أكل أثناء نفسه خدمأن ي 

 ال    نعم         ؟(ملعقةال/  شوكةال) األدوات باستعمال الطعام تناولأن ي 

          :الذاتية  المساعدة مهارات حول إضافية معلومات

              



 

 - الحسية /  ةجتماعيالناحية اال

 - لطفلك يمكن هل 

 ليس بعد    نعم                   األشياء؟ رمي دون به يشعر عماأن يعبر  

 ليس بعد    نعم                                      اآلخرين؟ مع جيدا  عبلال 

 ليس بعد    نعم                              ؟ما لعبة يلعب  عندما يتناوبأن  

 ليس بعد    نعم                         ب؟األ  و ماأل عن بسهولة نفصلأن ي 

(  العمر نفسمن  أطفال أشقاء،أبناء خال/ خالة،  عمومة، أبناء) طفلك؟مع  يلعب  من 

 ________________________ _______     

           :الحسية/   االجتماعيةالحالة  حول إضافية معلومات

              

 -التكنولوجيا

 . المناسب الجواب حول دائرة ضع             أسبوعيًا؟ لشاشةل طفلك يتعرض الوقت من كم 

 فوق ما  و ساعات 5                             ساعات 3  إلى 2                              واحدة ساعة إلى دقيقة 30

  المفضلة؟ طفلك لعبة هي ما 

______________________________________________________ 

         لعاب؟األ شخاص؟األ ماكن؟األ لطفلك؟ المفضلة األنشطة هي ما

              

         سعيًدا؟ يكون عندما يفعل ماذا/  سعيًدا طفلك يكون متى تعرف كيف

              

           الغضب؟ أو باإلحباط يشعر عندماطفلك  بدوي كيف

              

       الغضب؟ /  اإلحباط/  الحزنأن يكف عن كونه يشعر ب على يساعده الذي ما

              

 

           طفلك؟ عن نعرفها أن تود التي األخرى األشياء ما

             

             



             

              

/   ماأل) بالطفل عالقتك سرد ا و         (اسمك اطبع) طرف من  االستبيان هذا إكمال تم
        (الطفل أمر  ولي /  باأل

    التاريخ              التوقيع  
      اإللكتروني  البريد        )( معنا/  معي صلاوتلل رقم أفضل

 
 ؟تشايلد فايندما هو 

 أجزاء:  ثالث يتوفر على تشايلد فايند
 العالقات العامة  •

 لخدمات ل  هم في حاجةلتحديد هؤالء األطفال الذين  و التقييمأ • عملية الفحص
 AzEIPإلى سنوات   3الوالدة إلى األطفال من سن • إحالة 

 ... له يجب أن تنتبه  ما 

عن  الصعوبات  راقب هذهم. تحديًا في التعل  يمكن أن يكون لديهم قد يواجهون صعوبات في أي من المجاالت التالية األطفال الذين 
 :طريق

 لفهم / ا التحاور • 
 النظر  •
 سمعال •

 • المشي / الجري 
 • مهارات المساعدة الذاتية

 • السلوك / المهارات االجتماعية 
 األشياء الصغيرة / الرسم  حكم فيالت• 

 :أو التقييم كيفية تحديد موعد للفحص  -األكاديمي المجال • اإلدراك / 
لمزيد من المعلومات،  ليوًما.  45موعد خالل  السيتم تحديد  عبر الهاتف و أخذ البيانات. سيتم 7034-232 (520) • اتصل بالرقم

 Programs/Screenings-http://www.tusd1.org/Departments/Preschoolيرجى زيارة موقعنا على االنترنت: 
 
 
 مصادر: ال

 الطفولة المبكرة مرحلة أريزونا بالتعليم  وزارة التربية و
 .AzELS Crosswalk: كلالطبعة الرابعة. أزيلز كروس ووالمعاييرمرحلة الطفولة المبكرة، لأريزونا ب التعليم
ASQ :2009) .-(2016، المراحل استبيان األعمار و Co., Inc.Brookes Paul H Publishing  تم االسترجاع من ،https://agesandstages.com 

 الوقاية منها مراكز السيطرة على األمراض و

 مراحل التطور  CDCالوقاية منها  ع التابعة لمراكز السيطرة على األمراض وأمراض الرض قسم العيوب الخلقية و

 رعاية أطفالنا

 القيادة  و درسين( الم 2018)  مقاطعة مدارس توسان الموحدة

 TUSD حضانات مرحلة ما قبل سن التمدرس ل

http://www.tusd1.org/Departments/Preschool-Programs/Screenings
https://cms.azed.gov/home/GetDocumentFile?id=5ba572be1dcb2507f8788ee7
https://agesandstages.com/

