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OPFE COMMUNITY PARENT INVOLVEMENT
SURVEY CAMPAIGN
استبيان االباء واولياء امور الطالب
Parent Name:
اسم االب

_____________________________________________________ Zip Code: ________________
الرمز البريدي

Address:___________________________________________________________________________________
العنوان

Best way to contact:
Phone: ______________________________ or Email: _________________________________
رقم الهاتف
او البريد االلكتروني
Question 1: السؤال االول
In what ways are you involved in your child’s education?
ماهي الطرق التي تشارك فيها لتعليم طفلك؟


Helping with
Homework
المساعدة في الواجب البيتي



Frequent
communication
with the teacher
اتصاالت متكررة مع المعلم



Reading



Volunteering
التطوع



PTO/PTA
Meetings

القراءة


Attending Parent
Teacher
Conferences
حضور لقاء االباء والمعلمين



حضور اجتماع جمعية
االياء والمعلمين




Field
Trips
الرحالت الميدانية


Question 2: السؤال الثاني
How can we (school/district) help you to become more involved?
 ادارة المنطقة) ان نساعدك على أن تصبح انت أكثر مشاركة في تعليم طفلك؟/ كيف يمكننا نحن (المدرسة


Afterschool
Programs
برامج مابعد المدرسة







Progress reports
available online
تقاريردرجات الطالب على
االنترنيت

Offer
Tutoring
توفير دروس خصوصية

Offer evening
Meetings
(Flexible Hours)
تقديم اجتماعات مسائيه (ساعات
)مرنة



Communicate
on a daily
basis
التواصل بشكل يومي

Host parentfocused
events
الدعوة فعاليات مركزه لالباء
الى



Provide
Workshops
تقديم ورشة عمل







Social
Media Marketing
(FB, Twitter)
النشر عبر وسائل االعالم
االجتماعية
)( تويتر وفيس بوك

Weekend
Classes
دروس في عطلة نهاية
االسبوع
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Question 3:السؤال الثالث
Which evening and/or Saturday learning opportunities for parents and adult community members would you
recommend? (Check all that apply)
) او السبت لتقديم فرص التعلم لآلباء واألمهات وأفراد المجتمع الكبار ؟ (اشر كل ما ينطبق/ايهما تختار المساء و


High School
Equivalency
اللغه اإلنجليزية كلغه جديده





Financial Literacy
محو األمية المالية





Creating Healthy
and Fit
Households
خلق األسر بشكل سليم ومناسب







Understanding
the college
application
process
فهم عمليه تطبيق الكليه

English as a
New
Language
اللغه إلنجليزية كلغه جديده

Arts
الفنون



Job Training
التدريب المهني




Strategies
to help your child
be successful in
school
استراتيجيات لمساعدة
طفلك على النجاح في
المدرسة

Career exploration
and understanding
and the employment
application process

البحث عن المهنة وفهم عملية
طلب توظيف

Career and
Technical
Education
التعليم المهني والتقني
Health Care
Worker
عاملي الرعايه الصحيه



Physical
Activity and
Walking Clubs
النشاط البدني ونوادي المشي



Reading
and
Writing
قراءة وكتابة
Music
الموسيقى



Computer
Training
التدريب على الكمبيوتر



Adequate
Housing
سكن المالئم



Math
Improvement
التحسن بالرياضيات



Healthy
Cooking and
Eating Habits
عادات صحيه للطبخ و االكل

Understanding
the transition
to high school
and college
(for parents
and students)
فهم االنتقال إلى المدارس
الثانوية والكليات
)(الولياءاالمور والطالب

Question 4: السؤال الرابع
What are some of the needs, as a parent, that you are challenged with?
 كولي امر طالب ؟، ما هي االحتياجات التي تشعرك بالتحدي


Transportation
وسائل النقل



Child care



رعاية األطفال


Homelessness
بال مأوى



Other
آخر

Unemployment
باطل عن العمل









ChildRearing
تربية الطفل

