__ __ __ __ __ ID:

Kiddy-KINDLR Interview

مرض مزمن او مكوث في المستشفي
أهال بك!
نود لو تخبرنا عن أحوالك في الوقت الحاضر .لهذا السبب أعددنا لك بعض األسئلة نرجو أن تجيب عنها.
 سأقرأ عليك ك ّل سؤال، فكر ثم قل لي كيف كانت الحال بالنسبة إليك خالل األسبوع الماضي، اختر اإلجابة األكثر تناسبا معك،اعلم أنه ال توجد إجابة صحيحة و ال إجابة خاطئة .كل ما يهمنا هو معرفة رأيك.

تم ملء االستمارة في
____________
اليوم  /الشهر /السنة
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في البداية حدثنا إن شئت قليال عن نفسك.
بنت
هل أنت؟
_____ سنة
كم عمرك؟
1
0
كم عدد إخوتك و أخواتك؟
هل تذهب إلى الحضانة أم المدرسة االبتدائية؟

ولد
3
2
حضانة
ال هذه وال تلك

4

 5أكثر من 5
مدرسة ابتدائية

و اآلن سأقرأ عليك مثاال:
عندما تسمع الجملة التالية " :األسبوع الماضي كنت راغبا في بوظة )مثلجات(" كم مرة حدث هذا بالنسبة
إليك؟
لديك ثالث محاوالت لإلجابة :أبدا ,أحيانا ,غالبا
و أنت؟ كيف كانت الحال بالنسبة إليك؟ هل يمكنك قول:
" خالل األسبوع الماضي ...لم أرغب أبدا في بوظة
رغبت أحيانا في بوظة
رغبت غالبا في بوظة
إجابة الطفل! إذا كان لديك إحساس بأن الطفل فهم نمط اإلجابات واصل مع السؤال  1وإال ف ُعد إلى المثال
أعاله.
هذا جيد .لنبدأ اآلن
خالل األسبوع الماضي...

أبدا

أحيانا

غالبا
أبدا

.1كنت خائفا من تفاقم مرضي
.2كنت حزينا بسبب مرضي
.3تعاملت جيدا مع مرضي
 .4عاملني والدي مثل طفل صغير بسبب مرضي
 .5لم أكن أرغب في أن يتفطن أي شخص لمرضي
 .6فاتتني أشياء في المدرسة  /الحضانة بسبب مرضي

شكرا جزيال على تعاونك!
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أحيانا

