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 استبیان مرجعي لألطفال البالغین
   Adult Child Reference Questionnaire          
 اسم مقدم / مقدمي الطلب

      
 اسم الطفل البالغ

      
 منذ متى وأنت تعرف مقدم / مقدمي الطلب؟ .1
      

 ما عالقتك بمقدم / مقدمي الطلب؟ .2
      

 یرجى وصف عالقتك بمقدم / مقدمي الطلب أثناء طفولتك وبلوغك وعدد المرات التي تواصلت معھ / معھم. .3

      

 كیف تشعر بأن مقدم / مقدمي الطلب أصبحوا من مقدمي الرعایة البدیلة أو المتبنیین أو األقارب؟ .4

      

 ال نعم          ؟إذا كنت بحاجة إلى شخص لرعایة طفلك، سواء كان ذلك قصیر أو طویل المدى، فھل ستشعر بالراحة عند استخدام مقدم / مقدمي الطلب .5
 ال؟ و لمَ  لمَ 

      

 صف كیف یتعامل مقدم / مقدمو الطلب مع بعضھم البعض ومع اآلخرین (العائلة واألصدقاء). .6

      

 صف كیف یتعامل مقدم / مقدمو الطلب مع النزاعات وتسویة الخالفات.  ھل تتذكر أي حاالت للعنف المنزلي في منزلك؟ .7
      

 صف كیف كان یتم تھذیبك عندما كنت طفالً وأیًضا كیف تعتقد أو ترى تھذیب مقدم / مقدمو الطلب لألطفال مؤخًرا. .8
      

 ھل سبق لك أن تعرضت لإلساءة (البدنیة أو الجنسیة أو تعاطي المواد المخدرة / الكحول) أو تعرضت لسوء المعاملة أثناء نشأتك؟ .9
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 ھل لدیك أي مخاوف بشأن الصحة الجسدیة أو العقلیة لمقدم / مقدمي الطلب، والتي یمكن أن تؤثر على قدرتھ / قدرتھم على رعایة طفل؟ .10

      

 ھل سبق لك معرفة أن مقدم / مقدمي الطلب یواجھون المشاكل (اآلن أو في الماضي) بسبب: .11
 العنف المنزلي الغضب       مشكالت الصحة العقلیة   مخدر الماریجوانا   الكحول       المواد المخدرة  
 صعوبات متكررة في العمل أو البطالة  
 ال شيء مما سبق  

 فیرجى التوضیح: ، إذا تم وضع عالمة

      

 إذا كنت قلقًا بشأن معاملة األطفال الموجودین مع مقدم / مقدمي الطلب، فما الذي ستفعلھ؟ .12

      

 ھل ھناك أي شيء آخر تشعر أنھ یجب أن نأخذه في االعتبار قبل تقدیم توصیات حول مقدم / مقدمي الطلب؟ .13

      

 قد نتصل بك إذا كان لدینا استفسارات.  شكًرا لتخصیص بعض الوقت لملء ھذا االستبیان. .14
        (     )       -               

 التاریخ رقم الھاتف التوقیع
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