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 هل ترغب او ترغبين المشاركة في هذا البحث ؟

 

 

 في روض األطفال يتعلم طفلكم الكثير من  األشياء

 يتعلم على سبيل المثال كلمات جديدة، كيف
  يتعامل مع 

 األطفال اآلخرين، وكيف ينتظر دوره

الساعة التي يذهب فيها  األطفال إلى دور الحضانة 
 تختلف من طفل آلخر 

 

 الجامعة في مدينة أوتريخت بالتعاون مع

البلدية و دور األطفال يودون  من خالل  بعض  االسئلة 
 معرفة جودة وظيفة دور األطفال 

 ساعات إضافية في دور  األطفال هل هو

 مناسب؟

 دور األطفال هل تناسب أطفاال دون غيرهم ؟

الجواب على هذه األسئلة سيساعد على  تحسين 

 مردودية عمل دور األطفال حتى يتمكن جميع

 األطفال من التعلم 

 

اذا كنتم ستشاركون معنا هذا البحث، فسيقوم 

بزيارتكم أحد الموظفين من جامعة أوتريخت عندكم  
بالبيت في الوقت الذي يناسبكم.سيقوم ببعض 

األلعاب مع طفلكم. من خالل هته األلعاب التي عادة  
ما يفرح بها األطفال يمكن أن نتعرف على قدرات 

طفلكم. ونريد كذالك طرح بعض األسئلة عنكم و عن  
 طفلكم 

 

 
 
 

 لمن؟
 

 روض األطفال حيث يتواجد طفلكم يتعاون معنا في 

 هذا  البحث 

 لذالك فنحن نطلب منكم أن تتعاونوا  معناكذالك

 سنقوم بزيارتكم عندما يبلغ طفلكم سنتين  و نصف

 سنوات أربع يبلغ عندما أخرى مرة و

 

 كيف  ؟ 

 يتم االتفاق على تحديد  موعد يناسب أحد اآلباء 
خالل خمس وأربعين  

 دقيقة األولى يتم فيها اللعب مع  طفلكم
 بعدها يتم النقاش معكم خالل ثالثون  دقيقة 

 مدة الزيارة تستغرق حوالي ساعة و  نصف

اللقاء ممكن أن يكون في مكان آخر  اذا  كنتم ترغبون   

   بذالك (نادي الحي)على سبيل المثال   
 كل المعلومات التي تتعلق بكم و بطفلكم

  ستبقى سرا 
 وستوضع في ملف مجهول  بجامعة أوتريخت 

 لمدة عشر سنوات 

وحتى إسمكم و معلوماتكم الشخصية ستكون غير  
 معروفة خالل البحث ولن تعطى ألي جهة معينة

 

 تعبيرا  عن شكرنا لكم على حسن تعاونكم
 معنا سنقوم بإعطاء بعض  الهدايا لطفلكم، و 
 تأخذون 15€ نقدا في الموعد األول و 15€ ف

  الموعد الثاني 
 

 

 

 

لمساعدتنا في تحسين روض األطفال في هولندا 

 نطلب منكم أن تشاركونا في هذا البحث 

 المرجو  ملئ  هذه  االستمارة  وتسليمها 

     للموظف  التربوي  لطفلك م 

 او  تفحص  الكو د 

 

 

 بملئ االستمارة انا اوافق على المشاركة في هذا  

 البحث ويمكن لموظف جامعة أوتريخت أن يتصل بي
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 إسم  الطفل 

 تاريخ ازدياد الطفل

 إسم  روض  األطفال 

/إسم  األب   األم 

إللكتروني  د  ا ري ب ل  ا

هاتف  ل قم  ا  ر

 العنوان

 الرمز البريدي و المدينة 

 توقيع اآلباء  

 

 


