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LICENSING DIVISION (LD) 

 استبیان مرجعي 
Reference Questionnaire 

 اسم مقدم / مقدمي الطلب

 اسم المرجع

 ما عالقتك بمقدم / مقدمي الطلب؟ .2 منذ متى وأنت تعرف مقدم / مقدمي الطلب؟ .1

 ما مدى معرفتك بمقدم / مقدمي الطلب وكم مرة تتواصل معھم؟ .3

 ال نعم             ؟إذا كنت بحاجة إلى شخص لرعایة طفلك، سواء كان ذلك قصیر أو طویل المدى، فھل ستشعر بالراحة عند استخدام مقدم / مقدمي الطلب .4
 ال؟ و لمَ  لمَ 

 صف كیف یتعامل مقدمو الطلب مع بعضھم البعض ومع اآلخرین (العائلة واألصدقاء). .5

 صف كیف یتعامل مقدم / مقدمو الطلب مع النزاعات وتسویة الخالفات. .6

 صف مدى ارتباط مقدم / مقدمو الطلب باألطفال. .7

 صف كیف یھذب مقدم / مقدمو الطلب األطفال. .8

 ال نعم          ؟ھل تعتقد أن الطفل لدى مقدم / مقدمي الطلب سیرحب بھ ویقبلھ أطفالھم وأصدقائھم وأقاربھم .9
 لما و لما ال؟

 إذا تم وضع الطفل مع مقدم / مقدمي الطلب، فسیتم إعطاؤھم معلومات موسعة وسریة عن الطفل وتاریخ عائلة المولود. .10
 ھل تعتقد أنھ سیكون بمقدور مقدم / مقدمي الطلب الحفاظ على سریة ھذه المعلومات؟

 ال.  إذا كان الجواب ال، فیرجى التوضیح: نعم    
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 تعرض معظم األطفال الموجودین خارج الرعایة المنزلیة لإلساءة أو اإلھمال وغالبًا ما یعانون من مشاكل سلوكیة و / أو احتیاجات خاصة. .11
 الصعب رعایة الطفل؟ھل ھناك سلوكیات أو احتیاجات خاصة ألي شخص في المنزل قد تجعل من  •

أطفال، كیف تعتقد  كیف تعتقد أن مقدم / مقدمي الطلب سوف یستجیبون للضغوط اإلضافیة التي یسببھا وجود الطفل في منزلھ؟  إذا كان لدى مقدم / مقدمي الطلب •
 منزلھم؟أن أطفالھم سوف یستجیبون للطفل الجدید الموجود في 

 ھل تعتقد أن مقدم / مقدمي الطلب سیشعرون بالراحة للحصول على دعم مھني (تدریب إضافي، أو استشارة)؟ •

      

 ما ھي أنظمة الدعم الشخصیة التي لدى مقدم / مقدمي الطلب؟  (على سبیل المثال ، األسرة الممتدة، الكنیسة، األصدقاء، وما إلى ذلك) •

دمي الطلب سیظلون ملتزمین وغالبًا ما تأتي األوقات األكثر تحدیًا بعد أن یبقى الطفل في المنزل لفترة من الوقت وتنتھي فترة "الحداثة". ھل تعتقد أن مقدم / مق •
 ال نعم    بطفل یعاني من سلوكیات صعبة خالل فترة زمنیة؟  

 لما و لما ال؟

 ھل سبق لك معرفة أن مقدم / مقدمي الطلب یواجھون المشاكل (اآلن أو في الماضي) بسبب: .12
 العنف الغضب       مشكالت الصحة العقلیة   مخدر الماریجوانا  الكحول        المواد المخدرة 
العنف المنزلي   صعوبات متكررة في العمل أو البطالة 
 ال شيء مما سبق 

 إذا تم وضع عالمة, فیرجى التوضیح:

 ال  نعم    ؟ھل تنصح مقدم / مقدمي الطلب بوضع محدد لألطفال .13
 لما و لما ال؟

 ھل ھناك أي شيء آخر تشعر أنھ یجب أن نأخذه في االعتبار عند اتخاذ قرار بوجود األطفال مع مقدم / مقدمي الطلب؟ .14

 ال نعم       ؟ھل یمكننا االتصال بك إذا كانت لدینا استفسارات .15

(     )       -  

 التاریخ رقم الھاتف التوقیع
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