
 
 
 

Parent Involvement Survey 

  أولیاء االمور لمشاركة الدراسة االستقصائیة
 
 

New & Returning Parents … 
Would you like to volunteer at your child’s school? 

 اآلباء الجدد والعائدین ...
 ھل ترغب في التطوع في مدرسة طفلك؟

We Need Your Help! 
 نحن بحاجة لمساعدتكم

Please complete this interest survey and return it to the main office at your child’s school. 
 یرجى إكمال استطالع االھتمامات ھذا وإعادتھ إلى المكتب الرئیسي في مدرسة طفلك.

 Student Information      بیانات الطالب   

 
 

 Parent / Guardian Information    معلومات الوالدین / الوصي          

 
 

Other Friends or Family Members Who Might Want to Volunteer 
 األصدقاء أو أفراد األسرة اآلخرین الذین قد یرغبون في التطوع       

 
 

Name   االسم:   

Grade   الصف:  

  School المدرسة:   

Name    االسم:      

  Phone Home      

 Phone Cell رقم الخلوي:    Work Phone  ھاتف عمل:   

E-mail   برید الكترونيالعنوان:      

 Best time and /or day for volunteering    وقت و / أو یوم للعمل التطوعي:أفضل  

    

Name    االسم:   

Home Phone    ھاتف المنزل:   

 Phone  Cell   الخلوي رقم:  

E-mail   برید الكترونيالعنوان:   

 volunteering:  Best time and /or day for  :أفضل وقت و / أو یوم للعمل التطوعي  



 
 

Please turn over and complete page two. 
الثانیة.الصفحة  وإكمال  یرجى قلب الصفحة



Listed below are a variety of opportunities for volunteer involvement. Please check all areas 
that interest you and your family. 

 . الرجاء مراجعة كافة المناطق التي تھمك وعائلتك.للمشاركة متطوعینللوفیما یلي مجموعة متنوعة من الفرص 
 
If you don’t see something you like on this list, please write in your interests at bottom. 

 إذا كنت ال ترى شیًئا ما تحبھ في ھذه القائمة ، فیرجى كتابة اھتماماتك في األسفل
 

 Classroom assistant -  مساعد صف   

 Reading tutor   – مساعد تعلیم  القراءة 

 Library/ Media Center helper  
  مكتبة / المركز اإلعالميال مساعد

 
 Math tutor- الریاضیات مساعد تعلیم       

 Foreign Language tutor –ة  لغة أجنبیمساعد تعلیم      

 Science tutor   – العلوممساعد تعلیم   

 Yard work, landscaping, gardening 
 العمل في الساحة, الحدائق ,الزراعة 

 English as a Second Language (ESL) 
Translator  

 .(ESL) -  ثانیة مترجم للغة اإلنجلیزیة كلغة           

 Recess or lunch room duty 

 أو واجب غرفة الغداء  الفرصة فترة في مساعد

 Computers   -  أجھزة الكمبیوتر 

  Classroom guest speaker – topics: 
 المواضیع: -المتحدث ضیف الفصل 

 

 Bulletin boards   لوحات اإلعالنات 

 

 School mailings   Field trip monitor   الرسائل المدرسیة 
 قب الرحالت الخارجیةمرا

  
 Grocery shopping - احتیاجات التموینیةتسوق    

 Baking or cooking snacks  
  الخبز أو طبخ الوجبات الخفیفة                              

 Laundry   -الغسیل   

 

 Painting الرسم -   

 
 PTA (Parent-Teacher Association) 

participant 

 

 مشارك (رابطة الوالدین والمعلمین) 
 

Other skills or areas of interest you could share with our students: 
 مھارات أو مجاالت اھتمامات أخرى یمكنك مشاركتھا مع طالبنا:
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