
 
 

 سراستبيان مشاركة األ
 األسئلة التي يكثر طرحها

 
 

 رك في اإلستبيان ؟اكيف أشس : 
 

. يمكنك أن تأخذ اإلستبيان على الكمبيوتر ، bit.ly/MNPSfamilysurvey ج : للمشاركة في هذا اإلستبيان على اإلنترنت ، الرجاء زيارة الموقع : 

ات معلوم حلية أو مركزالجهاز اللوحي/التابلت ، الهاتف الذكي بوجود اإلنترنت . و في حال لم يكن اإلنترنت متوفراً لديك ، الرجاء زيارة المكتبة العامة الم

أو البريد  615-259-4636. إذا كنت تحتاج إلى مساعدة ، الرجاء اإلتصال بمركز معلومات األسرة على الرقم  Bransford Avenue 2601األسرة 

 . familyinfo@mnps.orgاإللكتروني 

 

 س : هل سيكون هذا اإلستبيان مجهول المصدر ؟

 

. استبيان األسرة سيكون مجهول المصدر ، و إجاباتك ال يمكن تعقبها للوصول إليك أو  ج : حماية خصوصية الشخص المستجيب هي أولى أولوياتنا

لضمان سرية و حماية البيانات . إذا كانت لديك أية أسئلة حول سرية و حماية  Panorama Educationأطفالك . تم إناطة إدارة اإلستبيان بشركة 

 support+nashville@panoramaed.com البيانات ، الرجاء اإلتصال على البريد اإللكتروني

 

 س : لماذا نقوم بأخذ هذا اإلستبيان ؟ 

 

رس أطفالهم . نحتاج إلى اج : ترغب مدارس مترو ناشفيل العامة بسماع مالحظات أولياء األمور حول جهود إشراك األسر و رضاهم اإلجمالي عن مد

 السالمة في مدارس أطفالك لكي نستمر في التحسين .مالحظاتك في مواضيع مثل إشراك األسر ، التواصل ، و 

 

 س : ماذا لو كان أطفالي يحضرون عدة مدارس مختلفة ؟

 

  ج : يستطيع أولياء األمور أن يقوموا بأخذ استبيان لكل مدرسة من مدارس مترو ناشفيل العامة التي يحضرها أطفالهم . 

 

 ستطيع أخذ اإلستبيان ؟ ، هل أ charterس : لو كان طفلي يحضر مدرسة شارتر 

 

 ج : في هذا الربيع ، استبيان مشاركة األسر فقط للمدارس التابعة لإلدارة التعليمية .

 

 س : هل أستطيع أن أكمل اإلستبيان بلغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية ؟

 

ألمر ية ، و البورمية باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية . بعد أن يقوم ولي اج : نعم ، اإلستبيان متوفر باللغة اإلسبانية ، العربية ، الكردية ، النيبالية ، الصومال

ى ، الرجاء ت أخربزيارة موقع اإلستبيان سوف يجد قائمة منسدلة في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة الختيار اللغة . إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في لغا

 . 858019و الداخلي  615-259-3282ت الترجمة على الرقم من قسم خدما Clemencia Donovanاإلتصال بالسيدة 

 

 س : ما لو أنني ال أريد أن أجيب عن أسئلة معينة ؟

 

 ج : يمكنك إرسال اإلستبيان حتى و إن تفاديت اإلجابة عن أسئلة معينة . 
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