
 
 

 
 

 

 ( QPAتقييم اآلباء السريع ) 

 

 

  عمر طفلك:  __________________   

 غير ذلك األب      الجد/الجدة      األم        ما هي عالقتك بالطفل؟  

 

%. ولكي  100وال يستطيع أحد أن يقوم بعملية التهذيب بشكل صحيح    يستخدم الوالدين العديد من الخيارات لتأديب وتهذيب أطفالهما.

إعالمنا بما تقوم به "أنت ومقدمو الرعاية اآلخرون"، وليس ما تعتقد أنه يجب عليك   نستطيع مساعدتك ودعمك وطفلك، نرجو منك

 فعله.   

 

 

  خالل الشهر الماضي، كيف تصرفت عندما احتاج طفلك إلى تأديب وتهذيب؟

 

أعدت توجيه طفلك نحو سلوك إيجابي. على سبيل المثال، قلت شيئًا من هذا القبيل:  "ال تعض األشخاص، استخدم أسنانك  (1

  من أجل تناول الطعام" أو " ال تركل الكلب، دعنا نركل الكرة".    

 ال نعم

 ال نعم حرمانه من إحدى المزايا. "، أو Time-outبوجه عام، ألكثر من مرة يوميًا، استخدمت أسلوب المهلة " (2

 ال نعم بوجه عام، ألكثر من مرة يوميًا، تحدثت بغضب أو رفعت صوتك.   (3

 ال نعم أخبرت طفلك أنك ستضربه على ردفيه، أو ستلكمه في جسمه، أو تطرحه بقوة، أو تصفعه على وجهه.     (4

 ال نعم هه. ضربت طفلك على ردفيه، أو لكمته، أو طرحته بقوة، أو صفعته على وج  (5

 ال نعم ". مطيعة قلت لطفلك عبارة مثل "أنت ولد سيء" أو "أنِت فتاة شقية وغير  (6

 ال نعم قضيت وقتًا أطول مع طفلك للتحدث معه حول سلوكه أو لتعلمه كيف يقوم بتحسين سلوكه.   (7

 

 

خالل الشهر الماضي، ما الذي قام به "مقدمو الرعاية اآلخرون" القائمون على رعاية طفلك عندما احتاج طفلك إلى تأديب؟   تخطَّ  

 إذا كنت مقدم الرعاية الوحيد.     12إلى  8األسئلة من 

 

 ال نعم مزايا."، أو حرمانه من إحدى الTime-outبوجه عام، ألكثر من مرة يوميًا، استخدموا أسلوب المهلة "  (8

 ال نعم بوجه عام، ألكثر من مرة يوميًا، تحدثوا بغضب أو رفعوا صوتهم.   (9

 ال نعم أخبروا طفلك أنهم سيضربونه على ردفيه، أو سيلكمونه في جسمه، أو يطرحونه بقوة، أو يصفعونه على وجهه.     (10

 ال نعم (  ضربوا الطفل على ردفيه، أو لكموه، أو طرحوه بقوة، أو صفعوه على وجهه.   11

 ال نعم قالوا للطفل عبارة مثل "أنت ولد سيء" أو "أنِت فتاة شقية وغير مطيعة".   (12

 

 

  يرغب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بدعمك.

 

 ال نعم  أود مناقشة الطرق الصحية لالستجابة لسلوك طفلي.     (13
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Quick Parenting Assessment (QPA) 

Date:___________________ 

Name of your child:________________________________ Age of your child:  _________   

What is your relationship with your child?  Mother     Father     Grandparent Other 

Parents use many options to discipline their children and no parent does it right 100% of the time.  

To support you and your child, please let us know what YOU and OTHER CAREGIVERS do, not 

what you think you should do.  

 

In the past month, what have YOU done when your child needed to be disciplined?  

 

1. You redirected your child toward a good behavior. For example, you said something like: “Don’t 

bite people, use your teeth to eat food” or “Don’t kick the dog, let’s go kick a ball”.     

Yes No 

2. In general, more than once per day, you used time-out or took away privilege. Yes No 

3. In general, more than once per day, you spoke angrily or raised your voice. Yes No 

4. You told your child that he/she is going to be spanked, smacked, popped, or slapped.   Yes No 

5. You gave your child a spanking, smack, pop, or slap. Yes No 

6. You told your child something like “You are a bad boy” or “You are a naughty girl”. Yes No 

7. You spent more time with your child to talk about or show them how to improve behavior. Yes No 

 

In the past month, what have your child’s OTHER CAREGIVERS done when your child needed 

to be disciplined?   SKIP questions 8-12 if you are the only caregiver.   

 

8. In general, more than once per day, they used time-out or took away privilege. Yes No 

9. In general, more than once per day, they spoke angrily or raised their voice. Yes No 

10. They told your child that they are going to be spanked, smacked, popped, or slapped.   Yes No 

11. They gave your child a spanking, smack, pop, or slap.   Yes No 

12. They told your child something like “You are a bad boy” or “You are a naughty girl”. Yes No 

 

 

Your health care provider wants to support you. 

13. I would like to discuss healthy ways to respond to my child’s behavior.  Yes No 
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