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 واألطفال  اآلباء رضا مستوى  عن استبيان

 العزيزة، Anschwung  عائالت

 
  قيامك   خالل   من  ساعدتمونا  إذا  لكم  ممتنين  سنكون  ممكنة!  " Anschwung"دفعة/   أفضل  تقديم  في  ونرغب  كعيادة،   التطور  دائمي  بكوننا  فخر

 أدناه!  النموذج بملء

 

 عامة  معلومات
 

 _ ___ ___________________________________________  الطفل: اسم .1

 _____________________________________________   الطاقم(: دارفأ / درف مسا  ددح) ةط ساوب  جالعلا مي دقت مت .2

 

 العالج  في رأيك

 

 عالمة(: وضع )برجاء  طفلي  ورضا رضائي أعاله المذكور/المذكورين الطاقم فرد/أفراد  بواسطة  الُمقدم العالج  نال لقد .3

 صحيح  غير هذا ☐☐☐☐☐ صحيح  هذا

  بالعالج:  يتعلق فيما طفلي  إعجاب نالت التي األشياء .4

 _________________________________________________________________ 

  بالعالج:  يتعلق فيما طفلي  تُعجب  لم التي األشياء .5

 _________________________________________________________________ 

 ل  ☐    نعم ☐   إحرازه(:  تم الذي  والتقدم  به،  القيام تم )ما العالج مسار حول بالمعلومات يزودني ما دائًما Anschwung  فريق كان .6

 ل  ☐    نعم  ☐   تلقاه: الذي للعالج  نتيجة اتقدمً   طفلي أحرز لقد .7

  طفلك؟  أجل من أفضل بشكل    أو ُمختلف،  بشكل    نفعله أن  بإمكاننا كان الذي ما .8

 _______________________________________________________________ 

 

 المؤسسة  تقييم

 

 ل  ☐    نعم ☐   دائًما: سلسلة المواعيد تحديد عملية  كانت .9

 ل  ☐    نعم ☐   أسئلتي: على ات إجاب على لحصولوا معها للتواصل  الاتص جهة  هناك  كان أنه أشعر .10

   بالمنح:  الخاصة والمقابالت  المنح،  طلب  مثل التنظيمية، باألمور يتعلق فيما أمينة أيد   في كنت  بأنني شعرت .11

  صحيح  غير هذا ☐☐☐☐☐ صحيح  هذا

   رضائي: Anschwung  فريق  من تلقيتها التي  اإلضافية   الرعاية  نالت .12

 صحيح  غير هذا ☐☐☐☐☐ صحيح  هذا

  أفضل؟ نحو   على أو  مختلفة بصورة نفعله أن الممكن من كان الذي ما .13

 _______________________________________________________ 

 

 أخرى:   أمور  
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 ل  ☐    نعم  ☐   لمعارفك؟  بترشيحنا ستقوم هل .14

 وقت!  أي  في معنا التواصل  فبرجاء   يستحقها،  التي الرعاية له نقدم  أن يمكننا  طفاًل  تعرف  كنت  إذا   لمعارفك: بترشيحنا  ستقوم كنت  إذا

 

 

 المستقبل.  في التوفيق  كل ولعائلتك لك نتمنى رحلته/رحلتها! من الصغيرة  المرحلة  هذه  في معه/معها كنا بأننا وسعدنا طفلك،  مع  بالعمل  سعدنا لقد
 

 Anschwung  قيفر

 


