مقدمة

شكرا لكم ألخذ الوقت فى إكمال إستقصاء الرأى فى اإلتصاالت فى  . JPPSSالرجاء إستخدام هذا اإلستقصاء السرى من أجل إعالمنا برأيك
الصادق فى كيفية و مدى تواصلنا معك  ,األدحدا  ,و أى معلومات أخرى تمم أصدحا المصال فى . JPPSS
إذا كنت تريد ان تعرف معلومات أكثر عن و سائل اإلتصاالت المتعددة التى نقدمما إلى العائالت و أصدحا المصال  ,يرجى الضغط هنا ,
please click here

معلومات عن الخلفية

* .1من أى نوع أنت تكون من أصحاب المصلحة فى  JPPSS؟
الوالدين
أعضاء اإلدارة  /الموظفين
الوالدين و أعضاء اإلدارة  /الموظفين
أعضاء الحى
أخرى

* .2هل أنت حاليا عندك طفل يحضر مدرسة فى جيفرسون باريش نظام المدارس العامة ؟
نعم
ال

* .3هل كان عندك طفل قد حضر مدرسة فى جيفرسون باريش نظام المدارس العامة ؟
نعم
ال

* .4الرجاء إختيار الرقم البريدى الخاص بك .

* .5الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية بخصوص عادات و وسائل اإلتصالت الخاصة بك .
كثير من األحيان

أحيانا

أبدا

أنا أشاهد األخبار التليفزيونية المحلية

أنا أستخدم رسائل إليكترونية
و  /أو رسائل فورية للتواصل
مع العائلة ,األصدقاء ,الزمالء

أنا أدخل على اإلنترنيت
من خالل الموبايل
( تليفون  ,تابليت  ... ,إلخ )

أنا أتواصل مع األشغال
و  /أو مجموعات إجتماعية
على الفيس بووك

أنا أتواصل مع األشغال
و  /أو مجموعات إجتماعية
على توييتر

أنا أتواصل مع األشغال
و  /أو مجموعات إجتماعية
على إنستاجرام

إستخدام وسائل اإلتصاالت فى JPPSS

* .6أي من هذه الموارد أنت تستخدمها لكى تتلقي أخبار المنطقة و األحداث ؟ ( علم على كل ما ينطبق )
الموقع اإلليكترونى لإلدارة
 JPPSSتطبيق الموبايل
نشرة أخبار إليكترونية
جريدة األخبار المحلية
األخبار المحلية التليفزيونية
) (JPS-TVالتليفزيون المحلى
فيس بووك
توييتر
إنستاجرام
فيميو
الكالم المباشر
أنا عادة ال أستلم أخبار المنطقة
أخرى ( الرجاء التحديد )

* .7أي من هذه الموارد أنت تفضلها لكى تتلقي أخبار المنطقة و األحداث ؟ ( علم على كل ما ينطبق )
الموقع اإلليكترونى لإلدارة
 JPPSSتطبيق الموبايل
نشرة أخبار إليكترونية
جريدة األخبار المحلية
األخبار المحلية التليفزيونية
) (JPS-TVالتليفزيون المحلى
فيس بووك
توييتر
إنستاجرام
فيميو

الكالم المباشر
أنا عادة ال أستلم أخبار المنطقة
أخرى ( الرجاء التحديد )

* .8هل أنت راضى على كمية المعلومات التى تحصل عليها من المنطقة ؟
نعم
ال

* .9هل أنت تعلم أن جيفرسون باريش نظام المدارس العامة له تطبيق على الموبايل يكون متاح على موقع أى تيون و جوجل بالى ؟
.
نعم
ال

* .10هل أنت نزلت تطبيق  JPPSSعلى الموبايل ؟
نعم
ال

الصفدحة اإلليكترونية للمنطقة ( ) org.jpschools

* .11ما هو مقدار زيارتك عادة للموقع اإلليكترونى للمنطقة ؟
مرة واحدة أو أكثر كل إسبوع
مرة واحدة أو مرتين كل إسبوع
مرة واحدة أو مرتين كل فترة دراسية
مرة واحدة أو مرتين كل سنة
أ بد ا

* .12الرجاء أن تقييم الموقع اإلليكترونى فى النواحى التالية .
غير متأكد

يحتاج إلى تحسين

متوسط

ممتاز

سهولة اإلستخدام

* .13ما هو السبب األساسى فى دخولك على الصفحة اإلليكترونية ؟
أحدث األخبار
معلومات الطوارئ المدرسية ( الغلق  ... ,إلخ )
التقويم
قائمة األكل المدرسية
وسائل التنقل
معلومات إدارة المدارس
برامج خاصة (  , ASAاإلجتزاب  ,ما قبل الروضة  ... ,إلخ )
معلومات المدرسة
أنا ال أدخل على الصفحة اإلليكترونية لإلدارة
أخرى ( الرجاء التحديد )

مالدحظات

 .14يرجى تقديم أى أفكار إضافية لديك حول جهودنا فى مجال االتصاالت على مستوى المنطقة .

