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 !بكم ومرحبًا أهًلا
 

( أن يحظى جميع األطفال بوقت ممتع قدر اإلمكان في دار رياض األطفال  Uppsala Kommunتأمل بلدية أوبساال )

 أو دار الرعاية النهارية. وتود البلدية أن تطَّلع على طبيعة تجربتك أنت وطفلك.

ومن ثم فإننا نطلب منك أن تطَّلع على بعض األسئلة في أحد االستبيانات وتجيب عنها، ولتعلم أن إجاباتك مهمة بالنسبة  

 لنا ولألطفال كذلك. 

 

 اإلجابة عن األسئلة طوعية. يجري تجميع النتائج معًا، ما يعني أنه ما من أحد سيعرف كيف أجبت عن األسئلة بالضبط. 

 

. ستحتاج إلى اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور uppsala.se/fskenkatتك على الويب، يمكنك تقديم إجابا

للقيام بهذا، ستجدهما مكتوبين على االستبيان الورقي المرفق، وستجد االستبيان على الموقع اإللكتروني ُمترجًما إلى سبع 

 لغات أيًضا. 

 

إللكتروني، فيمكنك استخدام االستبيان الورقي، ونرجو منك في هذه  إذا لم تسنح لك الفرصة لملء االستبيان على الموقع ا

رك بأن أجرة البريد مدفوعة مسبقًا.   الحالة أن تستخدم الظرف المرفق إلرسال أجوبتك فيه، نذك ِّ

 

 .فبرايراا24يومايجب أن تصل إجاباتك قبل 

 

 شكًرا مقدًما!

 

 (Uppsala Kommun) بلدية أوبساال
 

 

 
 

uppsala.se / fskenkat 
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 تهمناا إجاباتك

 ألننا نظًرا النهارية؛ الرعاية ودار األطفال رياض دار مع الحاضنين واألمهات اآلباء تجربة معرفة للبلدية المهم من

 االستبيان نتائج مع تقريًرا األطفال رياض دار وتتلقى لألنشطة، والتخطيط  المتابعة عمليات في االستبيان نتائج نستخدم

عة،  .األنشطة لتطوير الموظفون يستخدمها أن يمكن والتي الُمَجمَّ

 

 هويتك تُتحدد لن

 بالطفل الصلة وتختفي. يجيبوا لم الذين هؤالء تذكير نستطيع حتى بعالمات مميز االستبيان إجاباتك، رؤية  أحد يستطيع لن

 .المشارك هوية تحديد دون حينئذ   المعلومات كل وتُسجل اإلجابات، تسجيل بمجرد

 

 النهارية الرعاية دور أو األطفال رياض حضانات على االستبيان يسري

 .النهارية الرعاية دار أو األطفال رياض حضانة في أطفال لهم الذين الحاضنين واألمهات اآلباء على االستبيان هذا يسري

 

 االستبيانا بيانات استخدام طريقة هي هذه

 دار أو األطفال رياض عن معلومات وهي الطفل، لرعاية البلدية سجل من بمعلومات االستبيان في المعلومات تُقرن

 إلى استنادًا النشاطات عن شاملة صورة اكتساب فرصة البلدية وتمنح وعمره، وجنسه بالطفل الخاصة النهارية الرعاية

 .متنوعة جوانب

 

 وغايتها االستبيان طبيعة

 إلى استنادًا النهارية  الرعاية ودور األطفال رياض عمل كيفية  تتحرى أن باالستبيان االستعانة طريق عن البلدية تأمل

 واألمهات اآلباء نظر كيفية حول االستبيان يتمحور ال األحوال، كل وفي. والمنهج التعليم قانون في موجودة محددة أهداف

 الطعام أو التوظيف مستويات مثل عملية، أهداف  إلى استنادًا النهارية  الرعاية  دار  أو األطفال رياض دار إلى الحاضنين

 .األطفال إلى يُقدم الذي

 

 واألمهات اآلباء من 11000 قرابة إلى يُرسل االستبيان ألن نظًرا معها والتعامل المكتوبة التعليقات تلق ي البلدية  تستطيع ال

 أنت، بتعبيرك تجربتك لوصف أو النهارية، الرعاية  دار أو األطفال رياض بشأن تعليقك إرسال تريد كنت وإذا الحاضنين،

 .والشكاوى التعليقات عن وابحث ،uppsala.se للبلدية اإللكتروني الموقع عبر إرسالها فيمكنك
 

 المعلومات من المزيد معرفة أردت إذا

 عبر معنا للتواصل بك نرحب فإننا أسئلة، أي لديك كانت إذا
Emma Dahlström 

 52 65 727-018: الهاتف رقم
 emma.dahlstrom@uppsala.se: اإللكتروني البريد
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