
 

 

 ما هو التعداد الطالبي؟

 التعداد الطالبي هو وسیله هامه لقیاس مدى أداء المدارس من وجهة نظركم یا  طالبنا.●

 التعداد هو استبیان لطرح اسئله عنكم.●

 عن آباؤكم/اولیاء أموركم الذین منحوكم االذن إلكمال هذا االستبیان.●

 كم من الوقت سیستغرق التعداد وكیف یمكنني الرد على االسئله ؟

 یستغرق التعداد الطالبي تقریبًا فترة حصة دراسیة واحده إلكماله. و إذا كنت بحاجه إلى المزید من الوقت ، وهذا وارد، یمكنك حفظ الردود●

 الخاصة بك والعودة الیها في وقت الحق.  فقط دع معلمك یعلم بذلك.

 هذا لیس اختبارا ولذلك ال توجد إجابات صحیحه أو خاطئه وانما یجب ان تبذل قصارى جهدك للرد بصدق قدر اإلمكان.●

 إذا كنت ال تعرف االجابه على سؤال  معین، اختر الجواب الذي یصفك أفضل ما یمكن و یمكنك اختیار رد "ال اعلم" على بعض االسئلة ،●

  ویمكنك تخطیاسءلة اخرى اذا رغبت بذلك.

 اذا كان لدیك اسئله أو غیر متاكد من  ما  یطرحه السؤال، یرجى طلب المساعده من المعلم أو المشرف في الغرفة.●

 

  هل یجب علي المشاركة؟

 علي الرغم من ان تعداد الطالب تطوعي ، فان عددا أكبر من الردود یزود المجلس بمزید من المعلومات عن أفضل الطرق لدعم جمیع●

 الطالب.

 یمكنك تخطي اي سؤال ، ولدیك أیضا خیار التوقف في اي وقت.●

 إكمال التعداد الطالبي لن یؤثر على درجاتك بأي شكل من االشكال.●

 هل سیتم  مشاركة إجاباتي ؟

 بعض األسئله هي خاصه جدًا. لذى یرجى االجابه علیها بنفسك دون مشاركتها مع اي شخص آخر.●

 ستكون إجاباتك سریه ،  فقط قسم األبحاث في مكتب المجلس سیكون قادرًا على رؤیة ردودك.●

 ربما نحتاج  إلى المتابعه معك ومع مدیرك إذا كانت ردودك تشیر إلى مخاوف بشان سالمتك الخاصة أو سالمة  اآلخرین. وهذا هو السبب●

 الوحید الذي من شانه ان یجعلنا بالقیام بمشاركة بعض الردود الخاصة بك مع المدیر او االباء/اولیاء االمور.

 من الذي یمكنني التحدث إلیه بعد التعداد الطالبي؟

 إذا كانت لدیك أسئلة أو مخاوف ، فیمكنك التحدث مع معلمك و/ أو مدیر المدرسة.●

 إذا كنت ترغب في التحدث إلى شخص بدون اعطاء اسمك ، فیمكنك االتصال بخط مساعدة االطفال (Kids Help Phone )عبر المراسلة●

 النصیة على: 686868 ، أو عبر الهاتف على: 1- 800-668-6868 أو عبر الدردشة الحیة على

/https://kidshelpphone.ca/live-chat 
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 لغة (لغات) تحدثت بها أوًال

 ما هي اللغة االولي التي تعلمت التحدث بها كطفل ؟ حدد كل ما ینطبق.1.
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 لغة االشارة االمریكیة❑
  االلبانیة❑
  العربیة❑
  البنغالیة❑
  الصینیة❑
  الكرواتیة❑
 الداریة❑
  الهولندیة❑
 االنجلیزیة❑
 الفارسیة❑
 الفرنسیة❑
 االلمانیة❑
 الیونانیة❑
 الكوجراتیة❑
 العبریة❑
 الهندیة❑
  الهنجاریة❑

  انیشینابیموینى(مثل❑
  اوجیبوي، اوداوا،الجونكوین)

 كایوكا❑
 كري❑
 میكماك❑
 انوكتیتات❑
 موهوك❑
 اونیدا❑
 اونونداجا❑
 توسكارورا❑
 سینیكا❑
  االیطالیة❑
 الكوریة❑
  ماالیالم❑
  البولندیة❑
 البرتغالیة❑
  البنجابیة❑
 الروسیة❑

 الصربیة❑
  الصومالیة❑
 األسبانیة❑
 تجلوج❑
 تامیل❑
 األوكرانیة❑
 أوردو❑
 لغة او لغاتالفیتنامیة❑

 لم تذكر في القائمة اعاله
 (ارجو التحدید)

___________ 
 

 غیر متأكد❑



 

 هویة السكان االصلیین

  هل ُتعرف نفسك بأنك من السكان األصلیین، المیتیس و/ اوإنویت؟ اذا نعم اختر ما ینطبق.2.

 ❑ال

 ❑نعم السكان األصلیین

 ❑نعم، میتیس

 ❑نعم،إنویت

 

 األصل العرقي
 

 ما هو العرق؟
 

 .الجماعات العرقیة لها هویة مشتركة أو تراث أو أصل أو ماضي تاریخي ، غالًبا ما یكون له خصائص ثقافیة ولغویة و / أو دینیة محددة
 

 هل تعتبرنفسك كندیًا؟3.

  نعم•

  ال•

 غیر متأكد•

 .ما هو أصلك العرقي أو الثقافي؟حدد أكبر عدد ممكن من األصول العرقیة أو الثقافیة التي تننطبق علیك
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 ❑باكستاني

 ❑بولندي

 ❑برتغالي

 ❑اسكتالندي

 ❑صومالي

 ❑سیریالنكي

 ❑اوكراني

  ❑عرق او ثقافة هو اصل لم یذكر
 في القائمة اعاله(ارجوالتحدید):______

  ❑هودینوسوني
 ❑انویت
 ❑ایراني
 ❑ایلندي
 ❑ایطالي

 ❑جامایكي
 ❑یهودي
 ❑كوري
 ❑لبناني
 ❑میتي

 ❑میكماك
 ❑اجیبوي

 انیشنابي❑
 كندي❑
 صیني❑
 كولومبي❑
 كري❑
 هولندي❑
 شرق هندي❑
 انجلیزي❑
 فرنسي❑
  فلیبیني❑
 الماني❑
 غیني❑



 
 
 
 

 العرق
 

 ما هو العرق؟
 

 غالًبا ما یتم وصف األشخاص على أنهم ینتمون إلى "عرق" معین استناًدا إلى كیف یراهم ویتعامل معهم االخرون.هذه األفكار حول من ینتمي إلى ما
 هو العرق عادة ما تستند على السمات البدنیة مثل لون البشرة. وكثیرًا ما ُتفرض أفكار بشأن العرق على الناس من قبل اآلخرین بطرق یمكن أن تؤثر

 على تجارب حیاتهم وكیفیة معاملتهم. عادة ما یتم الخلط بین العرق واألصل، ولكن في كثیر من األحیان یمكن أن یكون هناك العدید من  األصول
 .ضمن مجموعة عرقیة

 
 في مجتمعنا،غالًبا ما یتم وصفاألشخاص حسب عرقهم أوخلفیتهم العرقیة.4.

 ما هي المجموعة (المجموعات) العرقیة التي تصفك بشكل أفضل؟ اختر كل ما ینطبق.
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 (افریقي ، افروكاریبي، افریقي– كندي االصل) ❑   أسود
 

 (صیني ، كوري، یاباني من اصل تایواني) ❑   شرق أسیوي
 

 (السكان األصلیین، میتیس، إنویت) ❑   السكان األصلیین
 

 (امریكا الالتینیة،هیسبانیك من اصل اسباني) ❑التیني/التینا/التینكس
 

 (عرب، فارسي، من اصل غرب آسیا مثل افغاني، مصري، ❑   الشرق األوسط
 ایراني، لبناني، تركي كردي الخ)

 
 (من اصل جنوب اسیا،  مثل هندي من الشرق،  باكستاني  ❑جنوب  أسیوي

 بنجالدیشي ، سیریالنكي ، هندو- كاریبي)
 

 (فلیبیني، فیتنامي، كمبودي، تایلندي، اندونیسي، مجموعات ❑جنوب شرق آسیا
 اخرى من  اصل جنوب شرق آسیا)

 (من أصل أوروبي) ❑أبیض
  ❑مجموعة (مجموعات) عرقیة

       غیر مذكوره في القائمه أعاله (الرجاء
       تحدیدها): ____________

 

 



 

 
 الدین أو االرتباط الروحي

 
 

 یتم التعامل مع الناس بشكل مختلف على أساس دینهم ، أو ما هو معروف عن دینهم ، والتي یمكن أن تؤدي إلى آثار سلبیة ونتائج غیر عادلة. الخوف
 من اإلسالم ومعاداة السامیة مثاالن على الطریقة التي یمكن یتجسد فیها التمییز الدیني.وهذا یعني انه  یمكن للناس أن یتعرضوا للتفرقة العنصریة ،

 لیس فقط على أساس لون البشرة ولكن أیًضا على اساس ما هو مفهوم عن بعض الخصائص المرتبطة بالدین .
 

    ماهودینك و / أوانتماءك الروحي؟اختر كل ما ینطبق.5.
 

 ُمحاید❑

 ُملحد❑

 بوذي❑

 مسیحي❑

 هندوسي❑

 روحانیة السكان االصلیین❑

 یهودي❑

 مسلم❑

 سیخي❑

 روحاني، ولكن لیس دینیًا❑

 ال انتماء دیني او روحي❑

 دیانة او ارتباط روحي غیر موجود في القائمة اعاله (ارجو التحدید)--------❑

 غیر متاكد❑

 ال افهم هذا السؤال❑
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 ا لهویة الجنسیة
 

 ما هي الهویة الجنسیة؟
 الهویة الجنس هي اإلحساس الداخلي للشخص أو شعوره بكونه امرأة أو رجًال أو كالهما أو عدم الشعور باالنتماء الى اي طرف من الطیف الجنسي ،

 والذي قد یختلف عن جنس  هذاالشخص عند الوالدة (على سبیل المثال ذكر أو أنثى أوثنائي الجنس اوالمخنث).الهویة الجنسیة تختلف عن المیول
 .الجنسي للشخص وال تحددها

 6.      ماهي هویتك الجنسیة؟اختر كل ما ینطبق.
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 المیول الجنسي
 

 ما هو المیول الجنسي؟
 .المیول الجنسي هو  إحساس الشخص باالنجذاب الجنسي لألشخاص من نفس الجنس أو من جنس مختلف

 7.   ماهومیولك الجنسي؟ اختر كل ما ینطبق.
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 اإلعاقة

 ما هي اإلعاقة؟

 قد تكون اإلعاقة جسدیة أو عقلیة أو سلوكیة أو تنمویة أو حسیة أو تواصلیة أو مزیًجا من كل هذا ونتیجة لذلك یكون هناك  عوائق لهذه الشریحة من
 المجتمع  من الوصول الى االماكن (مثل المدرسة أو المتاجر أو األماكن العامة) وربما یتعرضون  لمواقف سلبیة  وهذا یعني ان هناك احیانًا  عقبات

 .أمام  هؤالء الناس من الوصول الى  المعلومات التي  تساهم في تجربة الشخص ذواإلعاقة
 

 بعض األشخاص یعانون من إعاقة بسبب حالة صحیة دائمة أو طویلة األجل تجعل من الصعب علیهم العمل في بیئة لیست شاملة ومناسبة للجمیع
 ومن الممكن ان تكون اعاقة الشخص مشخصة اي معروفة طبیًا  او غیر  مشخصة وممكن ان تكون مخفیة او ظاهرة. لدى بعض الطالب ذوي

 .اإلعاقات برنامج دراسي  خاص بهم  في المدرسة لمساعدتهم (خطة تعلیمیة فردیة ) غیر متاحة لالخرین

 8.        هل تعتبرنفسك شخصًا ذو إعاقة او اعاقات؟ (اختر إجابة واحدة فقط).
 ❑  نعم

 ❑  ال

 ❑  غیر متأكد

 ❑  ال افهم هذا السؤال

 ❑  افضل عدم االجابة

 

 9.         اذا كانت االجابة نعم اختر كل ما ینطبق.
 ❑  االدمان

  ❑  اضطراب طیف التوحد

 ❑  أعمى او ضعف نظر

 ❑  اصم او صعوبات سمع

  ❑  عجز نمو

  ❑  صعوبات تعلم

  ❑  إ عاقة او إعاقات عقلیة

 ❑  إعاقة أو إعاقات حركیة

  ❑  الم

  ❑  إعاقة  او إعاقات جسدیة

  ❑  صعوبات نطق

 ❑  أیة إعاقات لم تذكر في القائمة اعاله ارجو التحدید:
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 الوضع في كندا
 

 10.     هل ولدت في كندا؟

 ❑ ال ❑ نعم
 

 11.     إذاكانت اإلجابة ال، هل أنت حالیًا:

 ❑  مواطن كندي

 ❑  طالب من خارج كندا )مسجل ولدیك تصریح للدراسة)

 ❑  مهاجر قادم /مقیم دائم

 ❑  طالب لجوء

 ❑  لست متأكدًا

 ❑  ال أفهم هذا السؤال

 

 **** مالحظة للطالب: إذا كنت تعیش مع عائلة ، یرجى اإلجابة على األسئلة التالیة بالتفكیر في والدیك / اولیاء االمور في وطنك ولیس مع من

 تقیم معهم حالیًا في المنزل / أو الوصي أثناء وجودك في المدرسة في كندا***

 

 الوضع االقتصادي واالجتماعي

 

 12.  االباء/الوصي او ولي االمر 1 هو الذي تعیش معه معظم وقتك حالیًا. الرجاء اختیار عالقتك مع هذا الشخص.

 (اختاراجابة واحدة فقط).
 ❑  األم

 ❑  األب
 ❑  زوجة األب

 ❑  زوج األم
 ❑  الجد/الجدة

 ❑  قریب
 ❑  ولي االمر
 ❑  اباء بالتبني

 ❑  صدیق
 ❑  شخص لم یذكر في القائمة اعاله (ارجو التحدید):

 ❑  انا اعیش وحدي
 

 13.    الرجاء اختیار اعلى مستوى علمي حققه هذا الشخص. (اختار اجابة واحدة فقط).

 ❑  لم یكمل اي تعلیم رسمي
 ❑  المرحلة االبتدائیة
 ❑  ا لمرحلة الثانویة
 ❑  التدریب المهني

 ❑  كلیة
 ❑  جامعة

 ❑  لست متاكدًا
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 14.    ما هوالوضع الوظیفي لهذاالشخص؟ (اختر كل ما ینطبق)

 ❑  یعمل بدوام كامل
 ❑  یعمل بدوام جزئي

 ❑  یعمل لحسابه الخاص (على سبیل المثال ، لدیه أعمال تجاریة خاصة)
 ❑  یبحث عن عمل

 ❑  یبقى في المنزل الوالد / ولي امر
 ❑  متقاعد

 ❑  لست متأكدًا
 

 15.    ماهي وظیفة هذا الشخص أومهنته؟

___________________________  

 ❑ لست متأكدًا
 

     تخطى هذا القسم إذا كنت تعیش مع أحد الوالدین أو ولي األمر/الوصي فقط.
 

  16.   االباء/الوصي او ولي االمر2 هو الشخص الذي تعیش معه معظم وقتك حالیًا. الرجاء اختیار عالقتك مع هذا الشخص.

 (اختاراجابة واحدة فقط).

 ❑  أم
 ❑  أب

 ❑  زوجة األب
 ❑  زوج األم

 ❑  الجد/الجدة
 ❑  قریب

 ❑  ولي االمر
 ❑  اب بالتبني

 ❑  صدیق
 ❑  شخص لم یذكر في القائمة اعاله (ارجو التحدید). ----------

 ❑  انا اعیش وحدي
 

 17.      الرجاءاختیار أعلى مستوى علمي حققه هذاالشخص. (اختاراجابة واحدة فقط).

 ❑  لم یكمل اي تعلیم رسمي.
 ❑  المرحلة االبتدائیة
 ❑  المرحلة الثانویة
 ❑  التدریب المهني

 ❑  كلیة
 ❑  جامعة

          ❑  لست متاكدًا
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 18.     ماهوالوضع الوظیفي لهذاالشخص؟ (اختر كل ما ینطبق)

 ❑  یعمل بدوام كامل
 ❑  یعمل بدوام جزئي

 ❑  یعمل لحسابه الخاص (على سبیل المثال ، لدیه أعمال تجاریة خاصة)
 ❑  یبحث عن عمل

 ❑  یبقى في المنزل الوالد / ولي امر
 ❑  متقاعد

 ❑  لست متأكدًا
 

 19.     ماهي وظیفة هذا الشخص أو مهنته؟

_______________________          

 ❑  لست متأكدًا

 

 العالقات
 20.     برأیك، إلى أي مدى توافق أو ال توافق على العبارات التالیة؟
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 ال أوافق 
 بشدة

  أوافق بشدة أوافق ال أوافق

 a. الموظفون في مدرستي یعاملون الطالب بشكل
 جید.

 
○ ○ ○ ○ 

  b. الموظفون في مدرستي  یسمعون  للطالب.
 

○ ○ ○ ○ 

 c. المعلمون یهتمون في الطالب، في مدرستي.
 

○ ○ ○ ○ 

 d. أجد معلمیني عندما أحتاج الیهم.
 

○ ○ ○ ○ 

 e. معلمیني صادقیین ومنفتحیین معي.
 

○ ○ ○ ○ 

 f. أنا أستمتع عند التواصل مع معلمیني.
 

○ ○ ○ ○ 

 g.معظم المعلمین في مدرستي مهتمون بي
  كشخص،

 ولیس فقط كطالب.
 

○ ○ ○ ○ 

 h. معلمیني لدیهم توقعات عالیة لي.
 

○ ○ ○ ○ 

  i. معلمیني یثقوا بي.
 

○ ○ ○ ○ 



 
 

 21. إلى أي مدى توافق أوال توافق على العبارات التالیة؟

 

 الصحة النفسیة والجسدیة
 

 22.   كم مرة تشعر:

 هل تعلم ان مدرستك لدیها دعم لمساعدة الطالب نفسیًا وجسدیًا؟23.

oال 
oنعم 
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 ال أوافق 
 بشدة

 أوافق بشدة أوافق ال أوافق

 a. هناك طالب في مدرستي یهتمون بي.
 

○ ○ ○ ○ 

  b. الطالب في مدرستي متعاونون معي واجدهم كلما
     أحتاج إلیهم.

 
○ ○ ○ ○ 

 c. الطالب في مدرستي یحبونني كما أنا.
 

○ ○ ○ ○ 

 d. أستمتع بالتواصل مع الطالب في مدرستي.
 

○ ○ ○ ○ 

 e. یحترم الطالب في مدرستي ما أقوله.
 

○ ○ ○ ○ 

 f. لدي بعض األصدقاء في المدرسة
 

○ ○ ○ ○ 

 طوال غالبا احیانا نادرا وال مره 
 الوقت

 a. بالرضا عن نفسك .
 

○ ○ ○ ○ ○ 

 b. باألمل في المستقبل.
 

○ ○ ○ ○ ○ 

 c. تحب  مظهرك الخارجي .
 

○ ○ ○ ○ ○ 

 d. بالوحدة.
 

○ ○ ○ ○ ○ 

 e. بالتوتر أو القلق.
 

○ ○ ○ ○ ○ 

 f. بالحزن.
 

○ ○ ○ ○ ○ 

 g. بالتعب دون سبب.
  

○ ○ ○ ○ ○ 

 h. تحت الكثیر من التوتر أو الضغط (على سبیل
 المثال منهك القوى).

 
○ ○ ○ ○ ○ 



 
 كم ساعة تنام تقریبًا في اللیلة الواحدة من االثنین الى الجمعة؟24.

    كم یوم في االسبوع تقریبًا تتمرن او تشارك في نشاطات ریاضیة تجعلك تعرق وتتنفس بعمق؟25.

 26.    شعوري العام بالراحة النفسیة والجسدیة خالل الشهر الماضي:

     اذا كان لدیك مشكلة  في المدرسة (على سبیل المثال مشكلة اكادیمیة، درجات، صحة جسدیة او نفسیة27.

            و مشكلة عالقات عاطفیة) ما مدى شعورك بالراحة لمناقشة هذا الموضوع مع:
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   ○10    ○ 11  ساعة
 او     ساعات           أكثر

 

 9 ○ 
 ساعات

8○ 
 ساعات

7○   
 ساعات

  

6 ○ 
 ساعات

 

5○ 
 ساعات

  

  ○ اقل من 5 ساعات

  ○  وال یوم   ○ یوم 2-1  ○ایام 4-3  ○ ایام 6-5  ○كل یوم 

 ○  افضل
 عدم االجابة

 

 ○ ال ضعیف   ○    ضعیف  ○ضعیف جدا
  والجید 

 ○ممتاز   ○جید 
 

 غیر 
 مریح
 للغایة

 غیر متاكد مریح جدا مریح غیر مریح

.aمعلم ○ ○ ○ ○ ○ 
.bالمرشد االكادیمي  

  (صف. 9-12 فقط )
○ ○ ○ ○ ○ 

.cمدیر او نائب المدیر ○ ○ ○ ○ ○ 
.dموظف خدمة اجتماعیة/ ناشط في مجال 

 االطفال والشباب
○ ○ ○ ○ ○ 

.eاصدقاء ○ ○ ○ ○ ○ 
.fاحد االشخاص الموظفین في المدرسة 

 (على سبیل المثال ، موظفي المكاتب ،
 مدرس التربیة الخاصة ، إلخ )

○ ○ ○ ○ ○ 

.gاالباء/ اولیاء االمور 
○ ○ ○ ○ 

 
○ 

.hأفراد األسرة اآلخرین أو األقارب ○ ○ ○ ○ ○ 



 

 

 

 

    خالل دوام االسبوع المدرسي العادي ( من االثنین الى الجمعة) كم مرة:28.

 

 التدخل االسري
 

    والدي/ولي االمر او الكبار في البیت:29.

 

 النشاطات الالمنهجیة األخر ى

 

    كم مرة تشارك في هذه االنشطة المدرسیة (  اي خارج الحصص الدراسیة العادیة ):30.
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 2-1 یوم في وال مره 
 األسبوع

 5-4 ایام
 في

 األسبوع

 كل یوم

.aتتناول وجبة اإلفطار قبل بدء المدرسة ○ ○ ○ ○ 
.bتتناول وجبة الغداء  ○ ○ ○ ○ 

.cتتناول وجبة العشاء  ○ ○ ○ ○ 
.dتشعر بالجوع في المنزل لعدم وجود ما 

 یكفي من الطعام
○ ○ ○ ○ 

.eتشعر بالجوع في المدرسة ألنك ال تملك ما 
 یكفي من الطعام

○ ○ ○ ○ 

 ال أوافق 
 بشدة

 أوافق بشدة أوافق ال أوافق

.a.یساعدوني في واجباتي المدرسیة 
 

○ ○ ○ ○ 

.bیتواصلوا معي حول ما أقوم به في المدرسة 
 

○ ○ ○ ○ 

.cیسألوني عن واجباتي المدرسیة 
 

○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○  .d یریدون مني أن أعمل بجد في المدرسة

 عدة مرات وال مره 
 هذا العام

  إسبوعیًا شهریًا

.a(مثل الجوقة والفرقة والدراما والرقص) فنون ○ ○ ○ ○ 
.b(مثل كرة السلة والمضمار والمیدان) الریاضة  ○ ○ ○ ○ 

.c، المجموعات الثقافیة  / األندیة الثقافیة 
  األنشطة الدینیة

○ ○ ○ ○ 

.dالرحالت المیدانیة المدرسیة ○ ○ ○ ○ 
.e، أنشطة القیادة المدرسیة (على سبیل المثال 

 مجلس الطالب ، منشورات الطالب)
○ ○ ○ ○ 

.fاألندیة المدرسیة (على سبیل المثال ، نادي 
 الشطرنج ، النادي اإلیكولوجي او البیئي)

○ ○ ○ ○ 



 

 

 

    كم مرة تشارك في هذه  االنشطة خارج المدرسة ؟31.

 

 الشعور باالنتماء والتنوع الثقافي
 

    إلى أي مدى توافق أو ال توافق على العبارات التالیة؟32.
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.gالمناسبات الخاصة بالمدرسة (مثل الرقصات 
 وعروض المواهب ، إلخ)

○ ○ ○ ○ 

 عدة مرات وال مره 
 هذا العام

  اسبوعیا شهریا

.a(مثل الجوقة والفرقة والدراما والرقص) فنون 
○ ○ ○ 

 
○ 

.b(مثل كرة السلة والمضمار والمیدان) الریاضة 
○ ○ ○ 

 
○ 

.c، المجموعات الثقافیة  / األندیة الثقافیة 
  األنشطة الدینیة

○ ○ ○ ○ 

.dالرحالت المیدانیة المدرسیة 
 

○ ○ ○ ○ 

.e، أنشطة القیادة المدرسیة (على سبیل المثال 
 مجلس الطالب ، منشورات الطالب)

 
○ ○ ○ ○ 

.fاألندیة المدرسیة (على سبیل المثال ، نادي 
 الشطرنج ، النادي اإلیكولوجي او البیئي)

 
○ ○ ○ ○ 

.gالمناسبات الخاصة بالمدرسة (مثل الرقصات 
 وعروض المواهب ، إلخ)

○ ○ ○ ○ 

 ال أوافق 
 بشدة

 أوافق بشدة أوافق ال أوافق

 a. أنا أستمتع بوجودي داخل المدرسة
 

○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○ b. مدرستي مكان ودود ویرحب بالجمیع

 c. مدرستي مكان ُمر حب  للتعلم
 

○ ○ ○ ○ 

  d. في مدرستي هناك وقت اضافي  للتعلم عندما أحتاج
     الیه.

 
○ ○ ○ ○ 

 e. أشعر باالنتماء  الى مدرستي.
 

○ ○ ○ ○ 

  f. مبنى مدرستي مجهز فعلًیا بكل ما یلزم ألولئك الذین
      یحتاجون إلیه (على سبیل المثال ، یوجد مصاعد

  وأبواب أوتوماتیكیة ومنحدرات للكراسي المتحركة ،
 إلخ)

 

○ ○ ○ ○ 



 
 

     كیف تشعر تجاه مدرستك؟33.

 

 

 

     في مدرستي یتم تشجیعي على التفكیر في قضایا حقوق اإلنسان / العدالة اإلجتماعیة المتعلقة بما یلي:34.

 

 

     في مدرستي ، لدي فرص لـ:35.
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 طوال غالبا احیانا نادرا ابدا 
 الوقت

.aأشعر بالسعادة في المدرسة ○ ○ ○ ○ ○ 

.bأشعر أنني أنتمي إلى مدرستي ○ ○ ○ ○ ○ 

.cأشعر بتقبل الطالب لي في مدرستي ○ ○ ○ ○ ○ 

.dأشعر بتقبل الموظفین لي في مدرستي ○ ○ ○ ○ ○ 

.eأشعر أن قوانین المدرسة عادلة ○ ○ ○ ○ ○ 

 ال أوافق 
 بشدة

 غیر متاكد أوافق بشدة أوافق ال أوافق

 a. ال  هویة الجنسیة
 

○ ○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○ ○ b. األصل، العرق و/ أو الثقافة

 c. حاله  الفقر
 

○ ○ ○ ○ ○ 

  d. اإلعاقات/التحدیات
 

○ ○ ○ ○ ○ 

 ال أوافق 
 بشدة

 غیر متاكد أوافق بشدة أوافق ال أوافق

 a. ا تعرف على الهویة الجنسیة
 

○ ○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○ ○ b. اتعلم عن خلفیتي الثقافیة / العرقیة

 c. التعبیر عن هویتي الثقافیة
 

○ ○ ○ ○ ○ 

  d. التعّرف على قدراتي الشخصیة (على سبیل
     المثال ، التعلمیة/ البدنیة)

 
○ ○ ○ ○ ○ 

  e. ا لتعّرف على مواقف الحیاة المختلفة (مثل
  األشخاص الذین یعیشون في فقر ، واألشخاص

 ذوي اإلعاقة)
 

○ ○ ○ ○ ○ 



 

 

     في مدرستي ، أشعر أن امثالي من  الناس ممثلون بشكل إیجابي في:36.
 

 

      في مدرستك  ،  كم مرةعلمت عن تجارب و/او انجازات مجموعات االشخاص المتنوعة الثقافات ( على سبیل المثال37.
     في الفصل  ، في التجمعات/ العروض، في االعالنات ، على الملصقات خالل ایام التوعیة)؟
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 أوافق 
 بشدة

 ال أوافق ال أوافق أوافق
 بشدة

 غیر متاكد

 a. الصور والملصقات وعروض عمل الطالب
 

○ ○ ○ ○ ○ 

  b. المادة التعلیمیة المستخدمة من قبل المعلمون في
     الفصل (مثل الكتب ومقاطع الفیدیو)

○ ○ ○ ○ ○ 

 c. المواضیع التي ندرسها في الفصل
 

○ ○ ○ ○ ○ 

  d. األنشطة المدرسیة (على سبیل المثال ،
  الرحالت المیدانیة الضیوف المتحدثون

  والعروض التقدیمیة والنوادي واالحتفاالت
 وغیرها)

 

○ ○ ○ ○ ○ 

 غالبًا احیانًا نادرا 

 ○ ○ ○ a.  النساء والفتیات
 ○ ○ ○ b.  مجتمعات السكان االصلیین (المیتیس ، اإلنویت).

 ○ ○ ○  c.   مجموعات عرقیة ثقافیة مختلفة أو أصول  متنوعة
 ○ ○ ○ d.   أدیان مختلفة/ مجتمعات دینیة

 ○ ○ ○   e.    أشخاص ذوي إعاقات
 ○ ○ ○  f.   أشخاص بتوجهات جنسیة مختلفة

 ○ ○ ○ g.    أشخاص متحولین جنسیًا
 ○ ○ ○ h  .    أشخاص  بكمیات  مختلفة  من  المال



 

 هل شعرت یوًما بأنك شخص  غیر مرحب به أو غیر مرتاح  في مدرستك بسبب أي مما یلي؟(اختر  ما ینطبق علیك)38.

 

 جنسي□
 خلفیتي العرقیة أو الثقافیة أو األصلیة□
 خلفیة السكان األصلیین (میتیس ، اإلنویت)□
 لغتي األولى□
 درجاتي أو عالماتي□
   مظهري الخارجي□
 دیني أو عقیدتي□
 كم من المال لدى عائلتي□
 أنشطتي الالمنهجیة أو هوایاتي□
 إعاقة أو مساعدة تعلیمیة اتلقاها□
 توجهي الجنسي□
 قدراتي العقلیة□
 أسباب أخرى (یرجى التحدید) ___________________□
  ال شيء مما ذكر□
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