__ __ __ __ __ ID:

موجه للوالدين
استجواب ّ
Kiddy KINDLR

ولدك راقد في السبيطار وإال عندو مرض مزمن
الويل العزيز
ايها ّ
بصحتو
هتم راحة ولدك ونوعيّة حياتو اللي عندها عالقة ّ
يعطك ّ
الصحة على خاطر قبلت باش ّ
تعمر الوثيقة هاذي اللي ّ
تعمرو وحدك واتّبّع اإلرشادات اللي فيه من غري ما
ومبا أنّو االستجواب يتعلّق برايك انت يف املوضوع نطلبو من باش ّ
تسأل ولدك واال بنتك
يعمر ورقتو وحدو
خلّي صغريك ّ
السر
كل املعلومات اللي باش تكتبها تبقى يف ّ
ّ
نطلبو منك باش تلتزم بالتعليمات اجلّاية وقت اللي جتاوب على األسئلة:
 واحد من الوالدين برك مطلوب منّو باش جياوب على األسئلة ويكون عارف باملسألة أكثر اقرا بالقدا السؤال بكلّو مخّم مليح باش تتذ ّكر كيفاش ولدك كان حاسس روحو طول اجلمعة اللي تع ّدات وإالّ يف الوقت اللي نسألو عليهيعّب على حالة ولدك
 حّط عالمة ق ّدام اجلواب اللي تشوفو ّ

كل سؤال.
 يعيّشك ما حت ّط عالمة كان يف بالصة وحدة من ّ
مثال:

الجمعة

الفايتة...



مرة
حتّى ّ

شويّة

بالكل
ّ

شويّة

برشا

ديما

 ...ولدي شبع بالنوم
وليّد

بنيّة
شكون اللي حتكي عليه؟
 ........سنة
ق ّداش عمرو؟
االم
االب
شكون اللي جاوب على االسئلة هاذوما؟
...... .......
عمرت االوراق؟ النهار الشهر العام
وقتاش ّ

واحد غريهم
.......
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مرة شويّة
حتّى ّ

الجمعة اللي تع ّدات صغيري

بال

شويّه

برشا

ديما

كل
ّ

 ..1كان خايف ال مرضو يزيد
..2كان حزين بسبب مرضو
..3تعامل مليح مع مرضو
..4عاملتو كيف الوليّد الصغري على خاطرو مريض
حّت ح ّد يفطن مبرضو
حيب ّ
..5ما كانش ّ
الروضة) بسبب مرضو
..6غاب على دروسو (أو ّ
حة اللّي عاونتنا!
يعطك ّ
الص ّ
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