
 

Dear Parents/Guardians: 
 

We want to hear about your experience with your student’s education. We invite you to 

participate in completing the School Climate Survey. This survey includes questions about your 

student’s learning, school safety, and interpersonal relationships, as well as your attitudes about 

the institutional environment and your personal involvement in school. Your responses will be 

very helpful in improving student relationships, learning conditions, and the overall school 

environment. 
 

We invite all parents, guardians and caretakers to complete this survey for our school. The 

survey is completely anonymous and brief; it contains 21 questions and takes about 10-15 

minutes to complete. All your responses are completely anonymous. We have no way to 

connect you to your answers, and results will only be reported as group responses. There are no 

right or wrong answers. We just want to know about your personal experiences. Responses are 

housed securely in an anonymous format. 
 

As you respond to each item, think about your own personal experiences as a parent, caregiver 

or guardian at your student’s school. Please answer all of the questions, or your answers won’t 

be recorded, but you can mark “I prefer not to answer” if you don’t want to answer a question 

about you. 
 

We hope you will take the time to provide us with this valuable information. Each school’s total 

survey results will be used to inform and develop appropriate strategies, procedures, and/or 

programs to enhance our school climate. 



School Climate Survey: Family 

Please answer all of the questions or your answers won’t be recorded, but you can mark 

“I prefer not to answer” if you don’t want to answer a question about you. 

 

Demographics 

Please indicate the grade of your student or students. 

(mark all that apply) 

9   10 11    12     I prefer not to answer  

Is your student enrolled in any of these programs? 

(Mark all that apply) 

 Special Education Program or has an Individualized Education Program (IEP) 
 

Gifted Program or Honors/Advanced Placement Courses 
 

Not applicable, not sure, I prefer not to answer 

What is your gender identity? 

 Female  Male  Non-binary, transgender or other 

 I prefer not to answer 

What is your ethnicity? 

 Hispanic or Latino/a  Not Hispanic or Latino/a 

 I prefer not to answer   Middle Eastern 

What is your race? (Mark all that apply) 

 American Indian or Alaskan Native  Asian 

 Black or African American  White 

 Native Hawaiian or Pacific Islander  I prefer not to answer 

Beyond that, is there another ethnic group with which you identify? 

 Ethnic Group:   

 I prefer not to answer 

Teaching and Learning 

1. Teachers at my student’s school have high standards for achievement. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

 
 

 

¨ 



2. Teachers at my student’s school work hard to make sure that students do well. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

3. Teachers at my student’s school promote academic success for all students. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

School Safety 

4. My student’s school sets clear rules for behavior. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

5. My student feels safe at school. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

6. My student feels safe going to and from school. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

7. School rules are consistently enforced at my student’s school. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

8. School rules and procedures at my student’s school are fair. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

Interpersonal Relationships 

9. My student feels successful at school. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

10. My student is frequently recognized for good behavior. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

11. I feel comfortable talking to teachers at my student’s school. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

12. Staff at my student’s school communicate well with parents. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

13. I feel welcome at my student’s school. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

14. All students are treated fairly at my student’s school. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

15. Teachers at my student’s school treat all students with respect. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

 



Institutional Environment 

16. My student’s school building is well-maintained. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

17. My student’s textbooks are up to date and in good condition. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

18. Teachers at my student’s school keep their classrooms clean and organized. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

Parent Involvement 

19. I attend parent/teacher conferences at my student’s school. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

20. I am actively involved in activities at my student’s school. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

21. I frequently volunteer to help on special projects at my student’s school. 

 Strongly Disagree  Somewhat Disagree  Somewhat Agree  Strongly Agree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حضرة األهالي/أولياء األمر األعزاء

 

نسمع منكم عن تجربتكم في عملية تعليم أوالدكم وبناتكم. لذلك ندعوكم للمشاركة في إستبيان بيئة نود أن 
والعالقات الشخصية، أضافة إلى المدرسة. ويتضمن اإلستبيان أسئلة عن تعلم ولدكم/إبنتكم، سالمة المدرسة، 

وستكون إجاباتكم غاية في المساعدة على موقفكم من البيئة المؤساستية وتفاعلكم الشخصي مع المدرسة. 
  تحسين العالقات مع الطالب، ظروف التعلم، وجو المدرسة العام. 

 

اإلستبيان لمدرستنا. واإلستبيان إننا ندعو جميع األهالي، أولياء األمر، والقائمين على األمور إلى إكمال هذا 
إلكماله. وستكون اإلجابات مجهولة  دقيقة 15-10يحتاج إلىو ،سؤاالا  21يتألف من  ،مجهول اإلسم ومختصر

ا إذ ليس لدينا أية وسيلة لربطك باألسئلة وسيتم إصدار تقري النتائج  كاستجابة جماعية. ليس هناك إجابة  ركليا
 رفته هي تجاربكم الشخصية. وسيتم تخزين إجاباتكم في نسٍق مجهول. صحيحة أو خاطئة وكل ما نود مع

 

في مدرسة  /وصيةأمر، أو وصي /وليةليو، /والدةعند اإلستجابة لكل نقطة، فكر في تجربتك الشخصية كوالد
لكن بإمكانك/إمكانِك  ،ولدك/إبنتك. الرجاء اإلجابة على جميع األسئلة، وإال فان أجوبتك/أجوبتِك لن تُسّجل

 إختيار "اُفضل عدم اإلجابة" في حال عدم رغبتك اإلجابة على إّي سؤال عنك.

 

نأمل منكم أخذ بعض الوقت العطائنا هذه المعلومات القيمة. وسيتم استخدام نتائج إستبيان كل مدرسة 
 نا. استراتيجيات مناسبة، إجراءات، و/أو برامج لتحسين جو مدرستللمعلومية وتطوير 



 إستبيان بيئة المدرسة: العائلة
الرجاء اإلجابة على جميع األسئلة، وإال فان أجوبتك/أجوبتِك لن تُسّجل، لكن بإمكانك/إمكانِك إختيار "اُفضل عدم اإلجابة" في 

 حال عدم رغبتك اإلجابة على إّي سؤال عنك.

 التركيبة السكانية

 الطالب/الطالبالرجاء تحديد مستوى صف 

  (ر كل ما ينطبقإخت)

 9         10           1 1       1  .اُفّضل عدم اإلجابة      2

 هل ولدك/إبنتك مسّجل/مسجلّة في أحد هذه البرامج؟

  (إختر كل ما ينطبق)

  برنامج تعليمي فردي برنامج تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة أو(IEP) 

  الشرف/مقررات اإلنتساب المتقدمبرنامج الموهوبين أو درجات 

 ال ينطبق، غير متأّكد، أُفّضل عدم اإلجابة 

 

 ؟ماهي هويّتك الجنسية 

ا، أو غيره  ذكر   نثى  أُ     .اُفّضل عدم اإلجابة    غير ثُنائي، متحّول جنسيّا
 

 ؟ما هو أصلك

 .اُفّضل عدم اإلجابة    شرق أوسطي      غير أسباني أو التيني      أسباني أو التيني  

 (إختر كل ما ينطبق)ما هو عرقك؟ 

 أسيوي   أو أالسكي أصلي  أصلي أميركي مواطن  

 أبيض   أسود أو أميركي من أصل أفريقي  

 .اُفّضل عدم اإلجابة  هاوي أو غرب المحيط الهاديسكان  منصلي مواطن أ  

 

 ؟ خالف ذلك، هل هناك مجموعة عرقية أُخرى تنتمي إليها

  المجموعة العرقية:    

 أُفّضل عدم اإلجابة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أسئلة اإلستبيان

 التعليم والتعلم

 لدى المدرسين في مدرسة أوالدي مقاييس عالية لإلنجازات  (1

         بشّدةأُوافق    الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 يعمل المدرسون في مدرسة ولدي/إبنتي بجهد للتأكد من أداء الطالب الجيد  (2

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 يشّجع المدرسون في مدرسة ولدي/إبنتي النجاح األكاديمي لجميع الطالب (3

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 السالمة المدرسية

 تُحّدد مدرسة أوالدي قواعد واضحة للتصُرف  (4

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة  

 يشعر ولدي/إبنتي باألمان في المدرسة  (5

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 يشعر ولدي/إبنتي باألمان عند الذهاب أو العودة من المدرسة  (6

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 يتم تطبيق قوانين مدرسة ولدي/إبنتي بشكل ثابت  (7

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 عادلة  مدرسة ولدي/إبنتيوإجراءات  نينقوا  (8

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 العالقات الشخصية

 يشعر ولدي/إبنتي بالنجاح في المدرسة  (9

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

ا  ولدي/إبنتييتم تقدير سلوك   (10  الجيد غالبا

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 أشعر باإلرتياح عند التحدث مع مدرسي و مدرسات ولدي/إبنتي  (11

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 يتواصل الموظفون في المدرسة بشكٍل جيد مع األهالي  (12

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 



 أشعر بأنني مرحب بي في مدرسة ولدي/إبنتي  (13

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

  مدرسة ولدي/إبنتييتم معاملة جميع الطالب بعدل في   (14

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 جميع الطالب في المدرسة باحترام يُعاِمل المدرسون والمدرسات  (15

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 البيئة المؤسساتية

 الصيانة جيدة في مدرسة ولدي/إبنتي  (16

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 حديثة وفي حالة جيدةكتب الدراسة   (17

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 يحرص المدرسون والمدرسات على نظام و نظافة غرف الدراسة  (18

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 ُمشاركة األهل

 أحضر إجتماعات األهالي والمدرسين في مدرسة ولدي/إبنتي  (19

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 مدرسة ولدي/إبنتي نشاطاتأُشارك بفعالية في   (20

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

ا م (21  صة بمدرسة ولدي/إبنتياأتطوع للمساعدة في المشاريع الخ اغالبا

 أُوافق بشّدة   الشئ ضأُوافق بع أُعارض بعض الشئ               أُعارض بشّدة 

 


