
مدرسة الدراجات ألي نظرية األباء عن سير باألقدام و رآوب
, أعزائي األباء و مقدمي الرعاية

.  دقائق لألآمالها10 – 5هذه الدراسة عن نظريتك تستغرق حوالي . مدرسة طفلك هي ترغب لمعرفة أفكارك عن سير األطفال و رآوب الدراجات ألي مدرسة يرجي , أذا آان أآثر من طفل واحد في مدرسة أحضر استمارة ألي البيت. واحدة لكل مدرسة تذهب أليها أطفالكملئئ أستمارة نحن نطلب من آل أسرة ت .تملئ األستمارة للطفل بتاريخ ميالد القادم من تاريخ اليوم
ة و ال أسمك أو أسم طفلك يكون له أرتباط و تحفظ أجاباتك سري). ة(أعطيها للمدرسأرسلها ألي المدرسة مع طفلك أو , أمألء هذه األستمارةبعدما أآتملت  .و شكرا لك للمشارآتك في هذه الدراسة.بأي نتائج

 

 + أستخدم الحبر األزرق أو األسود فقط  –بالحروف الكبيرة او الراسية فقط  +
أسم مدرسة                    

                                        

1 .     (PK,K,1,2,3…)ي احضرت هذه األستمار ألي البيت؟ما هو صف الطفل الذ صــف        

هل هذا الطفل الذي احضرت هذه األستمارة ألي البيت هو ذآر أو أنثى؟. 2         أنثى  ذآر  

؟8آم عدد أطفالك اللذين في صف الروضة حتى الصف . 3                 

ما هو تقاطع الشارع الذي أقرب للبيتك؟ .4 (قدم أسماء أثنين شوارع متقاطعين)   

                                   و

.حو منه ضع عالمة في المربع الصحي, أمالء المربع آلها, أذا أنت عملت خطاء. بوضوح داخل المربع   ‘X’ ضع عالمة  
ألي أي مدى مسافة  بين سكن طفلك و مدرسة؟. 5                 

¼ ميل     قل منأ            ½ ميل1ميل ألي  ميل2أآثر من     

           ال أعرف   ميل2 ميل ألي 1   ¼ ميل ألي ½ ميل    

.و منه ضع عالمة في المربع الصحيح, أمالء المربع آلها, أذا أنت عملت خطاء. بوضوح داخل المربع.     ‘X’ ضع عالمة + 
X داخل المربع)  ضع عالمة,  عموداختار خيار واحد من آل ) آيف يصل و يغادر طفلك من مدرسة؟, في معظم األيام. 6

وصول ألي مدرسة      مغادرة من مدرسة    

 

 مشي  مشي 

  دراجة  دراجة 

 حافلة او باص مدرسة   حافلة أو باص مدرسة

 سيارة عائلة(أطفال في عائلتك فقط)   سيارة عائلة(أطفال في عائلتك فقط)  

 رآوب جماعي في سيارة واحدة(أطفال من عائالت أخري)   رآوب جماعي في سيارة واحدة(أطفال من عائالت أخري) 

   Transit الترانزيت(.حافلة المدينة و مترو األنفاق و غيرها )     Transit الترانزيت(.حافلة المدينة و مترو األنفاق و غيرها

  (skateboard, scooter, inline skates, etc.)   أخر لوح التزلج و 
أأ أ

 (skateboard, scooter, inline skates, etc.)أخر لوح التزلج و أسكوتر 

.و منه ضع عالمة في المربع الصحيح, أمالء المربع آلها, أذا أنت عملت خطاء. بوضوح داخل المربع.  +   ‘X’ ضع عالمة + 
X  داخل المربع) . ضع عالمة  ,  خيار واحد من آل عموداختار ) ها طفلك لكي يوصل ألي و من مدرسة؟عاديا آم من الوقت تستغرق  .7

وقت األنتقال ألي مدرسة       وقت األنتقال من مدرسة    

  دقائق5أقل من    دقائق5أقل من  

  دقائق10 ألي 5   دقائق10 ألي 5 

  دقائق20 ألي 11   دقائق20ألي  

  دقائق20أآثر من    دقائق20أآثر من  

غير متأآد/ ال أعرف  غير متأآد/ ال أعرف    

+  + 
   

+  + 



 

من مدرسة في العام الماضي؟/  دراجة أليطفلك طلبت منك أذن  لمشي أو رآوبهل . 8    ال  نعم  

سة من غير مرافقة الكبار؟من مدر/  دراجة ألي صف أنت تسمح طفلك  لمشي أو رآوبفي أي. 9

        ( PK,K,1,2,3…اختار صف بين)   في أي صفأنا ال أشعر بالراحة أو أمانة    (أو) صف  

.و منه ضع عالمة في المربع الصحيح, أمالء المربع آلها, أذا أنت عملت خطاء. بوضوح داخل المربع.       ‘X’ ضع عالمة    

الذي له تأثير لقرارك لسماح أو عدم ما هو من المسائل التالي . 10
اختر آل ما (من مدرسة/ سامح طفلك لمشي رآوب الدراجة ألي 

)ينطبق

من مدرسة / هل أنت تخلي طفلك يمشي أو يرآب دراجة ألي. 11
اختار خيار واحد من سطر و ضع عالمة ( أذا غير أو حسنت هذه المشكة؟ 

)ضرب داخل المربع

من  مدرسة / جة ألي طفلي يمشي و يرآب درا  

    غير متأآد  ال  نعم  ………………………………………….…………………………………………………مسافة 

    غير متأآد  ال  نعم  .…………………………………………………………………………سياقة سيارة مريحة 

...…………………………………………….……………………………………………………وقت      غير متأآد  ال  نعم 

    غير متأآد  ال  نعم  .………………………………………………… قبل و بعد المدرسةنشاطات الطفل 

سرعة حرآة المرور  علي طول الطريق       غير متأآد  ال  نعم 

آمية من حرآة المرور علي الطريق       غير متأآد  ال  نعم 

ة معآبار لمشي أو رآوب دراج      غير متأآد  ال  نعم  .……………………………………………………………

    غير متأآد  ال  نعم  ..………………………………………………………………األرصفة و الممرات  

    غير متأآد  ال  نعم  ……………………………………………………أمانة تقاطعات الشوارع و المعابر  

عمن  .…………………………………………………………………………………حراس المعابر       غير متأآد  ال  

    غير متأآد  ال  نعم  .…………………………………………………………………………………العنف أو جريمة 

حالة الطقس و المناخ       غير متأآد  ال  نعم 

.في المربع الصحيحو منه ضع عالمة , أمالء المربع آلها, أذا أنت عملت خطاء. بوضوح داخل المربع.    +   ‘X’ ضع عالمة   
من مدرسة؟/ ألي أي مدي مدرسة طفلك تشجع  أو ال تشجع مشي أو رآوب دراجة ألي , في رايك .  12

 ال تشجع بقوة  ال تشجع  و ال  تشجع       تشجع بقوة  

من مدرسة للطفلك؟/ آيفمدى المرح هو المشي و رآوب الدراجة ألي.13

امرح جد    مملة جدا  مملة  معتدل  مرح  

من  صحي للطفلك؟/ آيف المشي و رآوب دراجة ألي. 14

 غير صحي جدا  غير صحي  معتدل  صحي  صحي جدا  

.و منه ضع عالمة في المربع الصحيح, أمالء المربع آلها, أذا أنت عملت خطاء. بوضوح داخل المربع.    +   ‘X’ ضع عالمة    
أعلي مرحلة أو سنة تعليمية أنجزته؟ما هو . 15  

(األبتدائية)   (lجزء من الجامعة أو مدرسة فنية)    8صف حتى    سنوات3 ألي 1 جامعة 

(جزء من األعدادية)   11 حتى 9 صف  (خريج جامعة)     سنوات أو أآثر4 جامعة 

(خريج األعدادية)   أفضل عدم األجابة   أو الشهادة األعدادية 12صف 

:يرجي تقديم أي تعليقات أضافية علي أدناه. 16  

                                        

                                        

                                        
 


