ДОШКІЛЬНА ПРОГРАМА

Анкета Однолітка-Партнера
Стать:□ Чоловіча

Ім’я дитини:

□ Жіноча

Ім’я батьків:

Адреса:

Школи по сусідству:

Місто/індекс:

Номер телефону:

Імейл:

Я розумію, що я відповідальний за перевезення до та із школи.

День
Народження:

(Ініціали)

Я розумію, що відвідування моєю дитиною залежить від згаданих вимог
(Ініціали)
(дивіться доданий Контракт Відвідування).
Challenger Elementary
Columbia Elementary
Serene Lake
Які школи ви б хотіли
відвідувати?
AM (9:00 – 11:30)
PM (12:55 – 15:25)
Неважливо
Яку годину ви б хотіли відвідувати?

□

□

□

□

□

□

[Зверніть увагу: Ми не можемо гарантувати, що ми зможемо врахувати
ваші побажання.]

Чи відвідувала ваша дитина іншу дошкільну
програму?
Чи може ваша дитина незалежно виконувати вказівки дорослого?
Чи може ваша дитина слухати розповідь або займатися чимось
протягом 10 хвилин?
Чи привчена ваша дитина до горшику?

□Так□Ні

□ Так

□ Ні

□ Так

□ Ні

□ Іноді

□ Так

□ Ні

□ Іноді

Чи скаже ваша дитина дорослому, якщо їй необхідно відвідати туалет?

□ Так□ Ні □ Іноді

Чи може ваша дитина гратися з іншими дітьми?
Що ви вважаєте сильними рисами вашої дитини?

Як ваша дитина реагує, якщо необхідно зупинити, те що вона робить, якщо змінюється рутина або якщо їй
сказали «ні»?

Змалюйте поведінку вашої дитини, якщо вона засмучена.

{Переверніть}

□Так □ Ні

Яке з занять з дрібної моторики може робити ваша дитина (розмальовувати, вирізати, ліпити з
пластиліну та ін.)?
Як ваша дитина спілкується іншими дітьми?

На якій мові ви спілкуєтеся вдома?
Скільки слів ваша дитина звичайно використовує в реченні?
Чи вірно ваша дитина відповідає на так/ні питання?

□ Так

□ Ні

□ Іноді

Чи використовує ваша дитина зрозумілі речення в розмові?

□ Так

□ Ні

□ Іноді

Чи має ваша дитина алергію або проблеми з здоров’ям?

□ Ні

□ Так – Уточніть:

Чи може ваша дитина незалежно користуватися дитячим майданчиком (гойдалки, горки,
іграшки-лазки)?

□ Так

□ Ні

Риси характеру і темперамент

Обведіть, ті слова, які найкраще змальовують вашу дитину (ви також можете додавати
свої слова).

ласкавий

агресивний неспокійний

товариський

запальний

терплячій
педант

командир

впевнений

гнучкий дружелюбний щасливий
сором’язливий

впертий

творчій

плаксивий

імпульсивний цікавий

балакучий

чутливий

Додаткова Інформація

замислений
боязливий

Будь ласка вкажіть будь-яку інформацію, яку ви вважаєте важливою для нас!

БУДЬ ЛАСКА ПОВЕРНІТЬ ЗАПОВНЕНИЙ ТА ПІДПИСАНИЙ ДОКУМЕНТ RANA
MAHMASSANI НА mahmassanirx@mukilteo.wednet.edu

легко
розчаровується
нервовий
закритий

