قائمة التخطيط
أسئلة مجموعة واشنطن في العمل اإلنساني
تقدم القائمة المرجعية الدعم خالل عملية التخطيط إلاضاةة سئئلة مجمععة عانطط ( )WGQsعتاضميطها ةي سداة جمع البياطات ةي العمل اإلطئاطي.كما تمثل جزءاً مكمالً لحزمة التدريب
االلكترعطي (العحدة  - 3الجزء  )2حعل جمع البياطات لدمج األنخاص ذعي اإلعاقة ةي العمل اإلطئاطي .للمزيد حعل المعارد التعليمية يمك الرجعع إلى موقعنا االلكتروني

التخطيط باستخدام أسئلة مجموعة واشنطن*
خطعة
1







تحديد الهدف م جمع البياطات بائتخدام سئئلة مجمععة عانطط
اختيار الحزمة م سئئلة مجمععة عانطط الئتخدامها
تحديد طقاط الدخعل ةي دعرة إدارة المنرعع
اختيار سداة جمع البياطات الئتخدامها/عتكييفها عةق المدخل المطائب عالمعاضعع/الهدف
تحديد مؤنرات البرامج التي يتم اإلبالغ عطها م خالل البياطات التي يتم جمعها

تعديل أدوات جمع البيانات وعمليات تضمين أسئلة مجموعة واشنطن*

خطعة
2










ال تقم بتغيير األئئلة – بما ةي ذلك ةئات االئتجابة .إذا ظهرت الحاجة إلى إدخال التعديالت على األئئلة بئبب الئياق (كالحاجة إلى مراجعة األمثلة المتاضمطة ةي األئئلة) قم بالتعديالت على األئئلة خالل
مرحلة التخطيط.
إدراج مجمععة األئئلة المختارة ةي القئم الديمعغراةي م االئتبيا .
إزالة عتطقية األئئلة سع سي داللة سع إنارة إلى كلمة "اإلعاقة" التي ئبقت ائتخدام سئئلة مجمععة عانطط .
ً
طيابة ع باقي سةراد األئرة قم بمراجعة كيفية طرح األئئلة* .
ةي حال طرح سئئلة االئتبيا على مئتعى األئرة سع تعجيه األئئلة مبانر ًة لرب األئرة ليقعم باإلجابة
قبل إاضاةة سئئلة حعل الفترة الزمطية لإلعاقة عسئبابها يجب التفكير ةيما إذا كاطت هذه المعلعمات اضرعرية عتخدم هدف عملية جمع البياطات *.على س يتم طرحها ةي حال إاضاةتها بعد طرح سئئلة مجمععة
عانطط  .ةعلى ئبيل المثال إذا ذكر المئتجيبع نععرهم بصععبة كبيرة ةي المني يمكطك الئؤال ع المدة التي ائتمرت ةيها هذه الصععبات ع/سع ا كاطعا يتعقعع ائتمرارها لفترة سطعل .مع اضرعرة
طرح هذه األئئلة بعد طرح جميع سئئلة مجمععة عانطط عليس بعد كل ئؤال.
ً
التفكير ةيما إذا كا م الاضرعري جمع معلعمات تكميلية إاضاةية (كالمعيقات عالميئرات سع المخاطر) إاضاةة إلى سئئلة مجمععة عانطط لغايات عاضع البرامج الدامجة **.يمك إاضاةة هذه المعلعمات
إلى سجزاء مختلفة م االئتبيا .
تأكد م تعديل طظام إدارة المعلعمات سع م إمكاطية تعديله إلدراج ائئلة مجمععة عانطط
قم بعمل سي تعديالت الزمة على حجم العيطة المئتهدةة

إدارة أسئلة مجموعة واشنطن*

خطعة
3

 تدريب القائمي على التعداد عالمعظفي على كيفية طرح سئئلة مجمععة عانطط عالعمل على التحديث المئتمر عطد اطاضمام معظفي تعداد جدد لفريق جمع البياطات (راجع حزمة تدريب موظفي التعداد).
 الطظر ةي إمكاطية بطاء القدرات للبرامج عالمعظفي التقطيي على تخطيط عائتخدام سئئلة مجمععة عانطط (راجع الحزمة التدريبية اإللكترونية كمدخل للعمل)
 الطلب مبانر ًة م مجمععة عانطط سي ترجمة قائمة عمتعةرة .ةي حال عدم تعةرها تأكد م اتباع خطعات\برعتعكعل الترجمة للتخفيف م منكلة إمكاطية مقارطه البياطات (التفاصيل على الموقع
اإللكتروني لمجموعة واشنطن)
* للمزيد م المعلعمات قم بمراجعة العحدة 3
** للمزيد م المعلعمات قم بمراجعة العحدة 4

