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 مذكرة عن استطالع موجھ إلى األوصیاء القانونیین في سیاق عملیة التدقیق
 

سیدتي العزیزة،/   العزیز سیدي  
 

  بناًء على توصیة مدیریة التعلیم والثقافة والریاضة، تخضع كل مدرسة في مقاطعة بازل الندشافت إلى عملیة تدقیق قانوني كل أربع سنوات. ب
فریق  قیق ل الغرض من ھذا التدقیق ھو التحقق من مستوى جودة المدرسة وتقدیم مقترحات للتطویر قائمة على البیانات. تعود مسؤولیة تنفیذ عملیة التد 

 للعلوم التربویة.   FHNWمختص من جامعة  
 

 
 

شفھًیا في حضور مجموعات صغیرة أو عبر مقابالت  وكذلك  باستخدام استبیانات    كتابة یجري فریق التدقیق استطالًعا بین األوصیاء القانونیین  
 ھاتفیة. 

 
 

 استطالع مكتوب موجھ لألوصیاء القانونیین (استبیان) ) أ
 
 بذلك، القیام تستطیع ال أو ذلك في   ترغب ال كنت  إذا. المشفر والكفاءة أمكن، حیث یسھل التحلیل إن اإلنترنت عبر االستبیان إكمال یرجى •

 . الورقي االستبیان استخدام یرجى
 . ذلك في ترغب كنت إذا طفل  عن كل واحد استبیان ملء یمكنك طفل، من أكثر لدیك كان إذا •

 
 االنترنت االستقصاء عبر 

 ) الذكیة  والھواتف اللوحیة واألجھزة  الكمبیوتر ألجھزة (
 االستطالع الورقي 

 . لغات 12 ب  إجراء االستقصاء یمكن• 
 الورقي، االستبیان على المطبوع اإلنترنت عنوان إلى اذھب •

 . المرور" كلمة/  تان"  حقل في بك الخاص الوصول رمز وأدخل 
  على النقر طریق عن االستبیان وإنھي األسئلة على أجب •
 ". إرسال"
 . الورقي االستبیان من تخلص •

 .االستبیان إلجراء داكن رقیق قلم  استخدام یرجى• 
 لتسلیمة ابنتك/  ابنك إلى المكتمل االستبیان إعطاء برجاء •

 . اسمك إلى إشارة إعطاء عدم مع في مظروف مغلق، للمدرسة،
 المغلقة  المظاریف بجمع التدریس ھیئة أعضاء سیقوم •

 فتحھا. التقییم دون لفریق وتسلیمھا

 
 
 استطالع شفھي موجھ لألوصیاء القانونیین ) أ

، تُعقد كذلك مقابالت شفھیة لألوصیاء القانونیین. تستخدم ھذه المقابالت لتعمیق فھمنًا آلراء األوصیاء  إضافة إلى االستطالع باستخدام طریقة االستبیان 
فیسعدنا أن نطلب  القانونیین ولفھم أفضل لنتائج االستطالع المكتوب. لذلك من المھم توفر أكبر عدد ممكن من األوصیاء القانویین في المقابلة. وعلى ھذا  

 ذج المرفق لتحدد موعد مقابلة. منك استخدام النمو 
 
 
 

 . تعاونكم على نشكركم أن نود
 

 المخلص،
 

 PH FHNW المدرسي، في التقییم  المتخصص القسم
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