
  

 

 

 

 

 

ي اإللكترونيمكنك زيارة موقعنا   

 

www.eveningonderzoek.nl 

 

evening@uu.nl 

 

 06-38691498 

 

 لمزيدا من المعلومات

 

 

! ي دراسة ايفننغ ستشاركنا هل  
ف   

ك و استلم   اشتر

€30   

 



أوترخت بالتعاون مع البلدية و مركز  جامعة 

األطفال تريد أن تعرف عما إذا كان المركز  

 بعمل بشكل جيد مع األطفال.

 من خالل اإلجابة عن بعض األسئلة: 

هل من األفضل لألطفال قضاء مزيدا من الوقت  

في تلك المراكز؟ وهل تعمل هذه المراكز بشكل  

أفضل مع أطفال محددين دون غيرهم من باقي   

 ألطفال؟ ا

إجاباتكم عن هذه األسئلة سوف تساعدنا على  

مما يمنح  تفعيل تلك المراكز بشكل أفضل، 

 األطفال  فرصا لمزيد من التعلم(. 

 

 

 
في  هدية من باب شكرنا للمشاركة سيتلقى طفلك 

في  يورو  نقدا  51  اللقاءين، أيضا ستتلقى 

  في اللقاء الثاني. يورو 15و  اللقاء األول
 

 

 

 

 

 : ة الدارسالمشاركون في 

قبل المدرسة،   يتعلم األطفال الكثير في مركز ما

جديدة، يتعلمون  على سبيل المثال يتعلمون كلمات

التواصل مع األطفال اآلخرين، كما يتعلم الطفل أن 

 ينتظر دوره      

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، فإن متخصصة من  ةإذا شاركت في هذه الدارس

بزيارتك في المنزل في الوقت  الجامعة سوف تقوم  

األطفال  و سوف تلعب مع طفلك،  المناسب لك،

، من خالل  مثل تلك األلعاب عادة يحبون  كثيرا

تلك األلعاب نستطيع أن نعرف ماذا تعلم طفلك 

بعض األسئلة فعليا ، وأيضا سوف نسألكم كأبوين  

 المتعلقة بكم  بطفلكم.  

   ؟لمن 

في   المشاركونأطفالكم من مراكزما المدرسة 

دراستنا، وأيضا نود أن نسألك المشاركة، سوف  

نقوم بزيارتك وزيارة طفلك  الذي يتراوح عمره 

سنوات، وسوف نعود لزيارتك وطفلك  2،5حوالي  

 سنوات من عمره.  4مرة واحدة عندما يقارب 

 ؟ كيف  

سيعقد اللقاء مع أحد األبوين في الوقت الذي ستختاره  

.مناسبا لك     دقيقة، 45تستغرق اللعة مع طفلك حوالي  

. هذا يعني  أن  دقيقة 30والمقابلة معكم كأبوين تستغرق 

، و  دقيقة30و  ساعة بالمجمل حوالي   قسيستغراللقاء 

ممكن أن ينعقد اللقاء في مكان آخر إذا أحببت )مركز  

على سبيل المثال( ي المجتمعالتواصل  . 

ب  طفلك  معلومات  و  معلوماتك  كل  شكل  ستحفظ  

ستسجل   اسمك.سري الشخصية   المعلومات  و 

وستحفظ باسم مجهول لمدة .بالدراسة باسم مجهول

نقوم    10 لن  للجامعة،  السري  الخادم  في  سنوات 

 .بتزويدها ألي شخص كان

 

 

 

هل تريد المشاركة في دراستنا، و مساعدتنا   

   على تطوير مراكز األطفال في هولندا؟

المعلومات  التالية على أن  نرجو التكرم بكتابة 

 تسلمها للعاملة المسؤولة عن طفلك  في المركز . 

وبهذا أوفق على المشاركة في هذه الدراسة، 

من جامعة أوترخت التواصل  متخصصة بإمكان ال

 معي من أجل تحديد موعد للقاء. 

المختصة من قبل الجامعة  سوف تتواصل معكم  

 .للقائكممن أجل تحديد موعد 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطفل  :

: تاريخ الميالد   

 اسم مركز ما قبل المدرسة  :

: أسم الوالد أو الوالدة:    

 االيميل 

 رقم الهاتف 

 اسم الشارع و رقم البيت 

 

: رمز المدينة   

 توقيع ولي األمر 

 

 


