إستبيان ألولياء األمور
التعليمات :أنت تتلقى هذا االستبيان ألن طفلك (في مرحلة ما قبل المدرسة  -الصف الثاني) يشارك في برنامج  ،SNAP-Edوهو
برنامج تعليمي لألكل الصحي والنشاط البدني.
أكمل االستبيان لطفل واحد فقط .إذا كان لديك أكثر من طفل واحد (في مرحلة ما قبل المدرسة  -الصف الثاني) يشارك في برنامج
التعليم ،يرجى إكمال االستبيان للطفل مع ذكر شهر عيد الميالد واليوم األقرب لتاريخ اليوم.
س 1في أي صف دراسي يتواجد طفلك؟

o
 oالروضة
 oالصف األول
 oالصف الثاني

ما قبل الروضة ()PreK

س 2هل تعرف شيئًا عن برنامج  SNAP-Edلألكل الصحي والنشاط البدني الذي شارك فيه طفلك؟

o
 oلست متأكدًا
 oال
نعم

س 3كيف تفضل استالم معلومات حول األكل الصحي والنشاط البدني :اختر كل ما ينطبق


 بريد إلكتروني
 وسائل التواصل اإلجتماعي (فيسبوك  ،Facebookتويتر  ،Twitterإلخ).
 رسالة نصية
 عن طريق البريد
 أعطها لطفلي إلحضارها إلى المنزل
 أنا ال أرغب في استالم هذا النوع من المعلومات.
موقع إلكتروني
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س 4منذ أن شارك طفلك (في مرحلة ما قبل المدرسة  -الصف الثاني) ببرنامج  SNAP-Edلألكل الصحي والنشاط البدني ،فهل يقوم
بأي من هذه األنشطة أكثر اآلن؟
نعم
يأكل الفواكه
يتناول الخضراوات
يتناول وجبات خفيفة
صحية )(snacks
يتناول األطعمة الصحية بشكل
عام
يجرب أطعمة جديدة
يمارس المزيد من النشاط
البدني
يطلب مني شراء الفواكه
والخضراوات
يطلب األطعمة التي قام
بتجربتها في البرنامج
يتحدث عن األكل الصحي
والنشاط البدني

o
o
o
o
o
o
o
o
o

ل

o
o
o
o
o
o
o
o
o

ً
لست متأكدا

o
o
o
o
o
o
o
o
o

س 5ما مدى أهمية تعلم طفلك عن األكل الصحي و/أو النشاط البدني؟

o
 oمهم نوعا ما
 oمهم بعض الشيء
 oغير مهم
مهم جدا

شكرا إلكمال هذا اإلستبيان!
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