
Neighborhood and Wellbeing Student Survey

لكشب كتسردم  يف  بالطلا  معدن  نأ  اننكمي  فيك  ةفرعم  ىلع  اندعاسي  فوس  كتوص  .ةسردملا  جراخ  بالطلا  تاربخ  نع  رثكأ  فرعنل  نايبتسإلا  ءارجإب  موقن  "
ىرخأ ةحيحص و  ةبوجأ  دجوت  .هيف ال  نكست  يذلا  يحلا  و  كئاقدصأ ، كلوح ، كيلع  ةلئسأ  حرطب  موقن  فوس  نايبتسإلا ، اذه  ذخأ  ىلع  تقفاو  لاح  يف  .لضفأ 

كءاقدصأ و  كادلاو ، كوسردم ، امأ  .كتاباجإب  نوملعي  فوس  نوثحابلا  طقف  .هلامكإل  ةقيقد  ةدم 15  هلك  نايبتسإلا  ذخأي  .ًالعف و  هدقتعت  امب  قلعتي  رمألاف  .ةئطاخ 
تأدب اذإ  .نايبتسإلا و  ذخأت  نأ ال  تررق  اذإ  دحأ  جعزني  نل  .ال و  مأ  نايبتسإلا  ذخأتس  تنك  اذإ  اميف  كيلإ  دوعي  رارقلا  .كتاباجإ  ةيؤر  مهتعاطتساب  نوكي  نلف 
ىلع رقنا  مث  معن ""  "" ةباجإلا رتخا  .هنع  ةباجإلا  يف  بغرت  لاؤس ال  يأ  يطخت  كنكمي  .تئش و  تقو  يأ  يف  فقوتت  نأ  كنكمي  كيأر  تريغ  مث  نايبتسإلا 

""." لاسرإ  "" ىلع رقنا  مث  الك ""  "" ةباجإلا رتخا  ةكراشملا ، يف  بغرت  تنك ال  اذإ  امأ  .نايبتسإلا  يف  ةكراشملل  لاسرإ "" ""

؟ نايبتسإلا اذه  ذخأ  يف  بغرت  له  . 1

معن الك

هافرلا ينكسلا و  يحلا  نايبتسإ 
ةئطاخ ىرخأ  ةحيحص و  تاباجإ  دجوت  .ينكسلا و ال  كيح  و  كئاقدصأ ، نع  كنع ، رثكأ  فرعن  نأ  بغرن  .

كتامولعم
كب قلعتت  ةلئسألا  هذه  .

كيلع ةبعص  وأ  ةلهس  ةيلاتلا  رومألا  هذه  نوكت  ىدم  يأ  ىلإ  انربخأ  ءاجر  .

.يلاعفأ ىلع  يرعاشم  رثؤت  فيك  مهف  . 2

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.يرعاشم ىلع  تابسانملا  رثؤت  فيك  ةفرعم  . 3

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.يتامامتهإ يه  ام  ةفرعم  . 4

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.يدل ةوقلا  طاقن  يه  ام  ةفرعم  . 5

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.نيرخآلا نع  يسفن و  نع  عافدلل  ملكتأ  ىتم  ةفرعم  . 6

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 
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.ًارتوتم نوكأ  امدنع  ًائداه  ءاقبلا  . 7

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.يسفنل فادهألا  ديدحت  . 8

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.يفادهأ قيقحت  ىلإ  يندوقت  فوس  يتلا  تاوطخلا  يف  ريكفتلا  . 9

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.فصلا يف  يئالمز  ىلع  يلاعفأ  رثؤت  فيك  ةفرعم  . 10

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.يئارآ نع  مهؤارآ  فلتخت  سانأ  نم  ملعتلا  . 11

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.ةدعاسملا ىلإ  مهدحأ  جاتحي  ىتم  ةفرعم  . 12

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.يعمتجم ةدعاسم  عيطتسأ  فيك  ةفرعم  . 13

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.وه امك  فصلا  يف  يليمز  مارتحإ  . 14

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.ةنيعم ةقيرطب  مهروعش  ببس  لوح  فصلا  يف  يئالمز  عم  ملكتلا  . 15

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.ةعومجملا يف  ةعومسم  عيمجلا  ءارآ  نأ  نامض  . 16

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 
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.فصلا يف  يئالمز  عم  ماجسنإلا  . 17

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.فالخ يف  نوكن  امدنع  فصلا  يف  يليمز  يأر  مارتحإ  . 18

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.لصحي دق  اميف  رارق  ذاختإ  لبق  ريكفتلا  . 19

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.أطخلا نم  باوصلا  ةفرعم  . 20

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

.ةعئاش نكت  مل  نإو  ىتح  ةديجلا  تارايخلا  ذاختإ  . 21

ًادج لهس  لهس بعص ًادج بعص 

كتقو يضقت  فيك  يف  رّكف  .

( كيلع قبطني  ام  لك  رتخا  ( ؟ اهيف ةكراشملاب  موقت  ةيلاتلا  تاطاشنلا  نم  يأ  . 22

ءيش يأب  موقأ  ال  ريغ طاشنلا 
جردم

مالفأ وأ  باعلألا 
نوتراكلا

ةيوقتلا سورد  نونفلا حرسملا ، ةيقيسوم ةقرف 
وأ ةيئانغ ،

ارتسيكروأ

ةيدرف ةضاير  يضاير قيرف 

وأ عيجشتلا  قرف 
صقرلا

تاعومجم
ةينثإ / ةيقرع

وأ ةينيد  تايعمج 
تايعمج
نيلصملا

نيذاشلا تايعمج 
نيذاشلا ريغ  وأ 

ًايسنج

تامدخلا
ةيعمتجملا

بالطلا داحتإ  قيرف وأ  يدان 
رخآ يميداكأ 

وأ مولعلا و/ يدان 
تايضايرلا

.اهيف كراشت  يتلا  تاطاشنلا  وأ  طاشنلا  ةباتكل  لفسألاب  دوجوملا  ناكملا  مدختسا  ءاجر  جردم ،" ريغ  طاشنلا   " ةباجإ ترتخا  لاح  يف  . 23
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ةسردملا يف  يمايأ  مظعم  يف  ...

( .ةباجإ نم  رثكأ  رايتخإ  كنكمي  ( ؟ ةسردملا يف  ماودلا  يهتني  نأ  دعب  ةرشابم  بهذت  نيأ  . 24

رخآ ناكم  يف بعللا  نكامأ 
ينكسلا يحلا 

، هزنتملا لثم  )
، ةلسلا ةرك  ةحاس 

عراشلا )

يحلا تايعمج 
لثم ينكسلا 

نايتفلا و يدان 
، تايتفلا

عماجلا ةسينكلا ، )

دعب ةياعرلا 
لثم  ) ةسردملا

يأ يس  مإ  ياو 
وك نَف  )

ةسردملا
دعب ام  تاطاشن  )

ةسردملا )

ءابرقألا دحأ  تيب  دحأ تيب 
ءاقدصألا

لمعلا تيبلا

( ةباجإ نم  رثكأ  رايتخإ  كنكمي  ( ؟ ةسردملا يف  ماودلا  يهتني  نأ  دعب  ةرشابم  هلعفت  يذلا  ام  . 25

رخآ ءيش  ءيش يأب  موقأ  ال  ةينيد تاطاشن  ةسردملا دعب  ام  جمانرب  ةيصوصخ سورد 
، ىقيسوملا لثم  )

صقرلا نونفلا ، )

قيرف عم  نرمتلا  ىقيسوملا عامس 

ويديفلا باعلأ  لصاوتلا لئاسو 
ةشدردلا وأ  يعامتجإلا 

ءاقدصألا عم 

، نويزفلتلا ةدهاشم 
وأ ثبلا ، تامدخ 
ىلع تاهويديفلا 

تنرتنإلا

ةضايرلا ةسرامم  ءاقدصألا عم  يشمتلا  لمعلا بجاولا
ةساردلا / يتيبلا

ينكسلا كيح 
ينكسلا ييح  يف  قفتت ؟ وأ ال  قفتت  ىدم  يأ  ىلإ  .كتيب  نم  هيلإ  يشملا  كيلع  لهسي  يذلا  ناكملا  يف  ركف  .هيف  شيعت  يذلا  ناكملا  وه  ينكسلا  كيح  ...

.مهناريج ةدعاسمل  نودعتسم  سانلا  . 26

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

.ةقثلل لهأ  سانلا  . 27

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

.ضعبلا مهضعب  عم  نومجسني  سانلا  . 28

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

.ميقلا سفن  نوكراشتي  سانلا  . 29

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 
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.نوكسامتم انّيح  يف  سانلا  . 30

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

ناكم ىلإ  بهذت  ةرم  مك  نيرخآلا ، تويب  كتيب و  ادع  اميف  .كتيب  نم  هيلإ  يشملا  كيلع  لهسي  يذلا  ناكملا  يف  ركف  .هيف  شيعت  يذلا  ناكملا  وه  ينكسلا  كيح 
ثيح ينكسلا  كيح  يف  ام  ...

؟ كئاقدصأ عم  جرخت  ... . 31

ًامئاد ًاريثك ًانايحأ ًاردان ةرم و ال 

؟ هب عتمتست  ءيشب  موقت  ... . 32

ًامئاد ًاريثك ًانايحأ ًاردان ةرم و ال 

؟ صرفلا وأ  جماربلا ، دراوملاب ، طبترت  ... . 33

ًامئاد ًاريثك ًانايحأ ًاردان ةرم و ال 

؟ ءامتنإلاب رعشت  ... . 34

ًامئاد ًاريثك ًانايحأ ًاردان ةرم و ال 

؟) ةيفاقثلا وأ  ةينيدلا  ةيحانلا  نم  ُالثم   ) عمتجملا نم  ءزج  كنأب  رعشت  ... . 35

ًامئاد ًاريثك ًانايحأ ًاردان ةرم و ال 

يتسردم يتيب و  جراخ  قفتت ؟ وأ ال  قفتت  ىدم  يأ  ىلإ  .كتيب  نم  هيلإ  يشملا  كيلع  لهسي  يذلا  ناكملا  يف  ركف  .هيف  شيعت  يذلا  ناكملا  وه  ينكسلا  كيح 
ييح يف  ريبك  صخش  دجوي  ...

.ًالعف يب  متهي  ... . 36

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

.ًاحجان نوكأس  يننأ  دقتعي  ... . 37

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 
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.امئاد لضفألا  نوكأ  نأ  ينم  ديري  ... . 38

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

.هب قثأ  ... . 39

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

؟ قفتت وأ ال  قفتت  ىدم  يأ  ىلإ  .كتيب  نم  هيلإ  يشملا  كيلع  لهسي  يذلا  ناكملا  يف  ركف  .هيف  شيعت  يذلا  ناكملا  وه  ينكسلا  كيح 

.هيف شيعلل  نمآ  ناكم  ينكسلا  ييح  . 40

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

ينكسلا ييح  يف  ...

.راهنلا ءانثأ  جراخلا  يف  بعلل  لافطألل  نامأ  دجوي  . 41

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

.فنعلا نم  نوفئاخ  سانلا  . 42

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

.ام صخش  مهيذؤي  نأ  نم  نوفئاخ  سانلا  . 43

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

.ةطرشلاب قثأ  . 44

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

لقنتلا

ليفشان يف  اهب  لقنتت  يتلا  ةقيرطلا  يف  ركف  .

( .ةباجإ نم  رثكأ  رايتخإ  كنكمي  ( ؟ رخآ ىلإ  ناكم  نم  لقتنت  فيك  يداعلا ، عوبسألا  لالخ  . 45

ىرخأ ةليسو  ، ةيئاوهلا ةجاردلا 
حول وأ  رتوكسلا ،

جلزتلا

يشملا كيزويم  ) راطقلا
راتس يتيس  )

مإ  ) ةنيدملا صاب 
وج يو  وأ  يأ  يت  )

ةرجألا وأ  يسكاتلاب 
ربوأ لثم   ) ةكرتشملا

تفيل وأ  )

عم  ) ةرايسلاب
وأ يئاقدصأ 

يترسأ )

دوقأ  ) ةرايسلاب
يسفنب )
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.ةنيدملا يف  هيف  بغرأ  يذلا  ناكملا  ىلإ  لقنتأ  نأ  ّيلع  لهسلا  نم  . 46

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

( .كيلع قبطني  ام  لك  رتخا  ( ؟ ةنيدملا يف  اهيف  بغرت  يتلا  نكامألا  ىلإ  باهذلا  نم  كعنمي  يذلا  ام  . 47

، ببس دجوي  ال 
ىلإ باهذلا  عيطتسأ 

ديرأ ناكم  يأ 
هيلإ باهذلا 

جردم ريغ  ببسلا  زييمتلا نم  فواخم  يدلاو نم  فواخم 
يرمأ يلو  وأ 

لوح فواخم 
ةمالسلا

ةنيدملا ال صاب 
ثيح ىلإ  ينذخأي 

ديرأ

ةفلكم تالصاوملا 
ًادج

يتلا تالصاوملا  ةلق 
اهيلع دامتعإلا  نكمي 

يف اهيف  بغرت  يتلا  نكامألا  ىلإ  باهذلا  نم  كعنمي  يذلا  ببسلا  ةباتكل  لفسألاب  دوجوملا  ناكملا  مدختسا  ءاجر  جردم ،" ريغ  ببسلا   " ترتخا اذإ  . 48
.ةنيدملا

كقافر
اهجراخ ةسردملا و  لخاد  مهفرعت  نيذلا  بابشلا  يف  ركف  .

.نيبرقملا ءاقدصألا  نم  ةعومجم  يدل  . 49

ةدشب قفتأ  قفتأ دياحم قفتأ ال  ةدشب قفتأ  ال 

مهفرعت نيذلا  صاخشألا  نم  مك  كملع ، بسح  ...

؟ ةسردملا يف  مهتاقاط  ىصقأب  مايقلا  نولواحي  ... . 50

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

؟ كلذ لباقم  ًائيش  اوعقوتي  نأ  نود  سانلا  نودعاسي  ... . 51

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

؟ ناسحإلاب عيمجلا  نولماعي  ... . 52

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

صفحة 7

 - FOR DEMO PURPOSES ONLY

0

SA
M

PL
E 

FO
R

M



؟ ةيباجيإلا ةيعمتجملا  وأ  ةيسردملا  تاطاشنلا  يف  نوكراشي  ... . 53

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

مهفرعت نيذلا  صاخشألا  نم  مك  كملع ، بسح  ...

؟ كارع يف  اوطروت  ... . 54

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

.مهيلإ دوعت  تاكلتممب ال  ررضلا  اوقحلأ  وأ  اوبرخ  ... . 55

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

؟ تارالود نم 10  رثكأ  هتميق  ام  ءيش  ةقرسب  اوماق  ... . 56

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

؟ ةباصع نولكشي  ... . 57

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

؟ تاردخملا نوعيبي  ... . 58

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

مهفرعت نيذلا  صاخشألا  نم  مك  كملع ، بسح  ...

؟ رئاجسلا نونخدي  ... . 59

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

ناخد ىلع  يوتحت  يتلا ال  ةينورتكلإلا  رئاجسلا  نومدختسي  ... . 60

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

؟ ةيلوحكلا تابورشملا  نوبرشي  ... . 61

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 
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؟ اناوجيراملا نومدختسي  ... . 62

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

؟ نيوريهلا نومدختسي  ... . 63

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

؟) ليناتنيف نيدوك ، ، نيفروم تيسوكريب ، نيدوكيف ، نيتنوك ، يسكوأ  لثم ،  ) نيوريهلا ىلإ  ةفاضإلاب  ةينويفألا  داوملا  نومدختسي  ... . 64

مهعيمج وأ  مهمظعم  ديدعلا ضعبلا ليلق ددع  دحأ ال 

كل ًاركش 
نايبتسإلا اذه  ذخأب  كتبرجت  يف  ركف  .

.قدص لكب  ةلئسألا  هذه  نع  ةباجإلاب  تمق  دقل  . 65

معن بلغألا ىلع  الك
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