پرسشنامه من و اجتماع اطرافم

” Exo” Questionnaire: For Parents

مقدمه

در طی بررسی های بسیاری که با والدین و متخصصین داشتیم ,موارد بسیار مهمی را در زمینه نوع ارتباط
متخصصان با خانواده های کودکان ناتوان یا کودکانی که در معرض خطرعقب ماندگی های رشدی ,دریافتیم .با پر
کردن این بخش از پرسشنامه شما به افرادی که با کودکان در معرض خطرعقب ماندگی های رشدی مواجه
هستند ,کمک می کنید تا زمینه های ارتباط صحیح بین والدین و متخصصین را تشخیص دهند .شما همچنین به
متخصصان کمک می کنید تا دریابند در ورای چه دلیلی برخی کودکان ناتوان از دسترسی به برنامه های محلی
اجتماعی محروم می شوند .لطفأ توجه داشته باشید که این سئوالت کامل محرمانه است .بهر صورت با گرفت سه
شماره کد پستی قادر به تشخیص منبع برخی از دشواری هایی که شما تربه می کنید خواهیم بود.
SECTION A

بخش اول – استرس های ناشی ازحامیان
این بخش شامل مواردی است درباره تربه روزمره شما با متخصصی که با کودک شما کار می کند .لطفأ با تیک
زدن در هر یک از چهارخانه های زیر نشان دهید که با هر کدام از موارد این بخش موافق هستید یا نه؟
من احساس ضعف می کنم یا استرس دارم از:
آری
 .١ندانست اینکه چه خدماتی برای کودکم وجود
دارد
 .٢ندانست اینکه کجا برای دریافت خدمات بروم
 .٣ندانست اینکه برای دریافت مقرری بیشتر یا
حمایت های مالی به کجا بروم
 .۴نداشت خدمات ویژه کافی برای کودکم
 .۵نداشت متخصص با جوازی که با کودکم کار
کند
 . ۶نداشت خدمات متمرکز)برای مثال ,مجبور
باشید که به مکان های مختلف برای خدمات
مختلف بروید(
 .٧کمبود خدمات مداوم )برای مثال ,مجبور به
تعویض سرویس دهنده هستم چون کودکم به سن
خاصی رسیده است (
 .٨کمبود هماهنگی بین سرویس دهندگان مختلف
 .٩قادر نیستم کودکم را به برنامه های محلی
بفرستم )به خاطر اینکه زمان این برنامه ها با
اوقات کودکم همخوان نیست یا اینکه برنامه های
موجود با نیازهای کودکم همخوانی ندارد(
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من احساس ضعف می کنم یا استرس دارم از:
مطمئن نیستم
نه
آری
 .١٠بعضی مواقع دریافت برخی خدمات مشابه
از بیشتر مراکز خدماتی امکان پذیر است,
درحالتی که دریافت برخی خدمات از هیچ مرکزی
مکن نیست )برای مثال ,دریافت مشاورهایی در
زمینه مهارت های جسمانی کودک از
متخصصان زیادی میسر است ولی گرفت
مشاوره در مورد افزایش مهارت های کلمی و
گفتاری کودکم به سختی امکان پذیراست(
 .١١گرفت اطلعات متضاد در برخی اوقات از
مراکز خدماتی مختلف )برای مثال ,چگونه کودکم
را برای دریافت مهارت های ارتباطی کمک کنم(
 .١٢اینکه مجبورم زمان طولنی برای خدمات
انتظار بکشم
 .١٣اینکه مجبورم کودکم را از یک مرکز به
مرکزی دیگر منتقل کنم بدون این که از مراکز
خدماتی کمکی دریافت کنم
 .١۴اینکه خدمات صرفأ در سیکل یا دوره زمانی
خاصی در دسترس است )برای مثال ,گفتار
درمانی فقط در دوره های زمانی سه ماهه انام
می شود .وقتی کودکم این درمان سه ماهه را
سپری می کند مجبور است به مدت سه ماه
بایستد تا دوره سه ماه بعدی آغاز شود(
 .١۵تداخل زیاد یا شمار زیاد متخصصانی که با
کودکم کار می کنند
 .١۶تداخل کم یا شمار اندک متخصصانی که با
کودکم کار می کنند
 .١٧آزمایش های کمی که روی کودکم انام می
شود
 .١٨آزمایش های زیادی که روی کودکم انام
می شود

ارتباط ندارد

SECTION B

بخش دوم – رضایت مندی از مراکزخدماتی
این بخش مربوط است به مرکز خدماتی که شما با آنها سر و کار دارید و بطور کلی رضایت مندی شما از این
مراکز .لطفأ با تیک زدن در هر یک از چهارخانه های زیر نشان دهید که با هر کدام از موارد این بخش موافق
هستید یا نه؟
من از ناتوانی و عدم علقه مدرسه,مهدکودک,پیش مدرسه یا مراکز محلی کودکم خسته شده ام به خاطر:
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آری
 .١٩فراهم کردن خدمات حمل و نقل از یک نهاد
به نهاد بعدی )برای مثال ,حمل و نقل از مدرسه
به کودکستان(
 .٢٠فراهم کردن خدمات اکادمیک یا علمی
مناسب )برای مثال ,فراهم کردن آموزشی که
مناسب با روش آموزش کودکم باشد(
 . ٢١یافت فرد با صلحیت برای کار کردن با
کودکم )برای مثال ,یافت فردی با آموزش و
تربه صحیح که بتواند با کودکم که ناتوانایی
های خاص دارد کار کند(
 .٢٢فراهم کردن خدمات ارزیابی برای کودکم
)برای مثال ,ارزیابی اینکه کودکم چگونه می
تواند بهتر بیاموزد(
 .٢٣تنظیم برنامه ای برای کنترل رفتار کودکم در
مدرسه )برای مثال ,برنامه ای که به آموزگاران و
خدمات دهندگان یاری رساند که چگونه به
هنگامی که کودکم دچار عصبانیت یا کج خلقی
می شود با او رفتار کنند(
 .٢۴فراهم کردن حمایت های پی گیر برای کنترل
کردن شرایط کودکم )برای مثال ,مدرسه یا
مراکزی که دارای IEPهستند ولی هیچگونه
حمایتی برای نگهداری از چیزی که در IEP
هست وجود ندارد(
 .٢۵دادن دارو به کودکم )برای مثال ,بیماری
صرع,ADHD ,آسم(
 .٢۶گرفت مشاوره در مورد چگونگی رفتار
کودکم در خانه )برای اینکه بتوان برخورد
یکسانی در مورد مواردی که در خانه یا مدرسه
اتفاق می افتد داشته باشم(
 .٢٧گرفت مشاوره در مورد چگونگی کمک کردن
به کودکم در زمینه تکالیف مدرسه اش )چه
روشی ایده ال است برای کار کردن با کودک
ناتوان(
 . ٢٨معرفی کردن متخصصان مناسب محلی به
من )برای مثال ,مشاور رفتار ,روانکاو یا
متخصص گفتار درمانی(
 .٢٩توضیح به روشی که قابل فهم برای من
باشد )بجای استفاده از کلمات تکنیکی و
پیچیده(
 .٣٠هرگونه تصمیم گیری که مربوط به کودکم
می شود ,از من هم بعنوان یک شریک مساوی
نظر خواهی شود
 .٣١هر زمان سئوال دارم ,در دسترسی باشند
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SECTION C

بخش سوم – رضایت مندی از خدمات
دراین قسمت سئوالتی است در ارتباط با رضایت شما از خدماتی که برای کودک شما فراهم می شود و یا افرادی
که این خدمات را ارایه می دهند .لطفأ با تیک زدن در هر یک از چهارخانه های زیر نشان دهید که با هر کدام از
موارد این بخش موافق هستید یا نه؟
احساس می کنم که:
آری
 .٣٢برقراری تاس با مراکز خدماتی در محله
مان آسان است )برای مثال ,دسترسی به
متخصصان که می توانند به کودکم کمک کنند
آسان است(
 .٣٣یافت مراکز خدماتی در محله مان راحت
است )مانند برنامه استان بریتیش کلمبیا در
زمینه رشد نوزادان یا مراکز درمانی عمومی(
 .٣۴اطلعات کافی به من داده نشده تا بتوان
از کودکم در خانه مراقبت کنم )برای مثال,
هنگامی که کودکم دچار حمله ناگهانی یا
عصبانیت و کج خلقی می شود ,چه کار کنم(
 .٣۵از طرف مراکز گوناگون به جهت های
مختلف کشیده می شوم
 .٣۶خدماتی که کودکم دریافت می کند
براساس احتیاجات کودکم و خانواده است
 .٣٧مراکز خدماتی که من با آنها کار می کنم
نسبت به فرهنگ ,نژاد و سوابق اجتماعی
خانواده ام حساس هستند
 .٣٨مراکز خدماتی یا کارکنان مدرسه باید
آموزش های بهتری درباره شرایط کودکم
داشته باشند )برای مثال ,برخی اوقات
احساس می کنم افرادی که با کودکم کار می
کنند در واقع با او بیگانه هستند(
 .٣٩مهدکودک ,کودکستان ,مدرسه و نهادهای
محلی به اندازه کافی اقداماتی در جهت
جلوگیری از حالت های که مانع از بروز
ظرفیت های اجتماعی کودکم در فعالیت های
مختلف می شود انام نی دهند )برای مثال,
زمانی که سر به سر کودکم می گذارند یا اینکه
از فعالیت های مخصوصی محروم می گردد,
کارکنان این نهادها توجه ای به او ندارند(
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احساس می کنم که:
نه
آری

مطمئن نیستم

ارتباط ندارد

 .۴٠برخی از آموزگاران یا کارکنان مراکز
محلی به خاطر تفاوت های کودکم رفتار بی
ادبانه ای با او دارند )برای مثال ,در مقایسه
با دیگر کودکان نسبت به کودکم کم محلی و بی
صبری نشان می دهند(
 .۴١کودکم اغلب از سوی کارمندان مهد
کودک ,کودکستان ,مدرسه و نهادهای محلی
نادیده گرفته می شود
 .۴٢اهداف مهد کودک ,کودکستان ,مدرسه و
نهادهای محلی کودکم شامل پذیرفت کودکانی
که تفاوت هایی با سایرین دارند نی شود
)برای مثال ,در شرح وظایف آنها ,هیچ گونه
موردی درباره پذیرفت و احترام گذاشت برای
کسانی که تفاوت هایی با دیگران دارند ,دیده
نی شود(

SECTION D

بخش چهارم – خبر داشت درباره مراکز خدماتی یا سرویس هایی که در محله شما قرار دارد
این بخش شامل فهرستی از مراکز و خدماتی است که در محله شما یا جاهای دیگر وجود دارد .لطفأ با تیک زدن
در هر یک از چهارخانه های زیر نشان دهید درباره کدام یک از این مراکز و خدمات خبر دارید.
شنیده ام درباره:
آری
 .۴٣خدمات رفتار درمانی
 .۴۴خدمات حمایت مالی
 .۴۵منابع اینترنتی
 .۴۶خدمات روان درمانی
 .۴٧خدمات کاردرمانی )شامل اندام حسی(
 .۴٨آموزش های رشد و تکامل کودک بصورت
آن لین ) (Onlineو یا دوره های آموزش
خاص کودک
 .۴٩خدمات درمان فیزیکی )جسمانی(
 .۵٠روان شناس حرفه ای و یا خدمات
تشخیص بیماری
 .۵١خدمات گفتار درمانی
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شنیده ام درباره:
آری

نه

ارتباط ندارد

مطمئن نیستم

 .۵٢برنامه Hanen
 .۵٣برنامه رشد و تکامل نوزادان بریتیش
کلمبیا
 .۵۴برنامه Mother Goose
 .۵۵خدمات ارائه شده بوسیله وزارت کودک و
توسعه خانواده
 .۵۶خدمات ارائه شده بوسیله وزارت خدمات
تصیلی )علوم(
 .۵٧خدمات ارائه شده بوسیله وزارت بهداشت
و درمان
 .۵٨برنامه حمایت از پیشرفت کودک

SECTION E

بخش پنجم – آگاهی درباره مراکز خدماتی یا سرویس هایی که در محله شما قرار دارد
مکن است که شما در مورد مراکز و خدماتی که در محله تان وجود داشته باشد شنیده باشید اما در وا قع در
مورد آنها چیزی ندانید .در این بخش لطفأ مشخص کنید که آیا شما واقعأ در مورد این مراکز خدماتی آگاهی
دارید یا نه؟
من آگاهم درباره:
آری
 .۵٩خدمات رفتار درمانی
 .۶٠خدمات حمایت مالی
 .۶١منابع اینترنتی
 .۶٢خدمات روان درمانی
 .۶٣خدمات کاردرمانی )شامل انضام حسی(
 .۶۴آموزش های رشد و تکامل کودک بصورت
آن لین ) (Onlineو یا دوره های آموزش
خاص کودک
 .۶۵خدمات درمان فیزیکی )جسمانی(
 .۶۶روان شناس حرفه ای و یا خدمات
تشخیص بیماری
 .۶٧خدمات گفتار درمانی
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من آگاهم درباره:
آری

نه

مطمئن نیستم

ارتباط ندارد

 .۶٨برنامه Hanen
 .۶٩برنامه رشد و تکامل نوزادان بریتیش
کلمبیا
 .٧٠برنامه Mother Goose
 .٧١خدمات ارائه شده بوسیله وزارت کودک و
توسعه خانواده
 .٧٢خدمات ارائه شده بوسیله وزارت خدمات
تصیلی )علوم(
 .٧٣خدمات ارائه شده بوسیله وزارت بهداشت
و درمان
 .٧۴برنامه حمایت از پیشرفت کودک

SECTION F

بخش ششم – چه چیزی زندگیتان را راحتر می کند؟
این بخش در باب خدماتی ایت که احتمال موجب راحتر شدن زندگیتان می گردد .لطفأ مشخص کنید که آیا علقه
دارید یکی از آنها را داشته باشید یا نه؟
من علقمندم که:
آری
 .٧۵کسی را به عنوان رابط اصلی داشته
باشم یا اینکه حامی من در مقابل خدماتی که
به کودکم پیشنهاد می شود ,باشد
 .٧۶با متخصصانی که با کودکم کار می کنند
بیشتر دیدار داشته باشم
 .٧٧احساس کنم همانند دیگران در تصیلت
و مداوای کودکم نقش دارم
 .٧٨احساس کنم همانند دیگران در برنامه
های درمانی کودکم دخالت و نقش دارم
 .٧٩مشاهده کنم که متخصصین بیشتر از
اکنون ,اهدافی که برای کودکم در نظر گرفته
اند را تعقیب کنند
 .٨٠نتایج ارزیابی متخصصین به گونه ای
باشد که برای من قابل فهم باشد
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من علقمندم که:
آری
 .٨١به خوبی آگاهی از حق و حقوق کودکم در
زمینه سنجش شایستگی های او داشته باشم
)برای مثال ,شایستگی کودکم در زمینه
برخورداری از آزمایش های مختلف(
 .٨٢به خوبی آگاهی در مورد حق و حقوق
کودکم در زمینه برنامه های درمانی و دخالت
در آنها داشته باشم )برای مثال ,کودکم
شایسته برخورداری از چه چیزی است(
 .٨٣به خوبی آگاهی در مورد حق و حقوق
کودکم در زمینه موضوعات آموزشی داشته
باشم )برای مثال ,شایستگی کودکم در
برخورداری از روانکاو ,معاله و سایر برنامه
ها(
 .٨۴بروشورهایی به زبان مادری ام داشته
باشم )برای مثال ,بروشور رشد و تکامل
کودک (
 .٨۵در گردهمایی های که والدین به منظور
افزایش آگاهی ها درباره نیازهای کودکان در
معرض خطر عقب ماندگی های رشدی برگزار
می شود شرکت کنم
 .٨۶لطفأ اسم شهر خود را وارد کنید:
 .٨٧لطفأ اسم استان خود را وارد کنید:
 .٨٨لطفأ سه حرف اول کد پوستی خود را وارد کنید:
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