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iELT-Ozarks ፕሮጀክት፡ ወላጅ የሚሞላው እጭር ጥናት 

በፕሮጀክታችን ላይ የእርስዎን እገዛ እንፈልጋለን። እባክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት በተመለከተ ቀጥሎ ያሉት ጥያቄዎች ይመልሱ። 
መልሱ ትክክለኛ ወይም የተሳሳተ ነው አይባልም። ስለ ልጅዎ ትምህርት መማር እንፈልጋለን። ስምዎን እንዲሰጡን አንጠይቅም። የዚህ 
ጥናት ውጤት በተሻለ መንገድ እንድንሰራ ይረዳናል። ጊዜዎ ስለሰጡን እና ስለ እርዳታዎ እናመሰግናለን።  

 

የወላጅ ተሳትፎ 

ባለፈው የትምህርት ዓመት: ቀጥሎ የተዘረዘሩትን አድርገዋል ወይ፦   

ከልጅዎ አስተማሪ ጋር ተገናኝተዋል?  አዎን አይ 

ከልጅዎ የእንግሊዝኛ ቋንቋ (ESL) አስተማሪ ጋር ተገናኝተዋል? አዎን አይ 

በትምህርት ቤቱ ውስጥ በማንኛውም የወላጅ እንቅስቃሴዎች 
ተሳትፈዋል?  

አዎን አይ 

ልጅዎን የቤት ሥራ ሲሰራ አግዘዋል? አዎን አይ 

ከልጅዎ ጋር በቤት ውስጥ አንብበዋል?  አዎን አይ 

 

 

ወቅታዊ በሆኑ አገልግሎቶች ደስተኛ መሆን 

በልጅዎ ትምህርት ቤት ሲያስፈልግ የአስተርጓሚ አገልግሎት ይሰጣል ወይ?  አዎን                   አይ 

 

ቀጥሎ ለተዘረዘሩት መግለጫዎች አስተያየት ይስጡ፦  

 በጣም  
አልስማማም አልስማማም እስማማለሁ 

በጣምy 
እስማማለሁ 

 
አላውቅም 

በልጄ ትምህርት ቤት ጥሩ አቀባበል እንዳለ ይሰማኛል።      

እንደ ወላጅ፡ በትምህርት ቤት የሚደረጉ 
እንቅስቃሴዎች ደስ ይለኛል።       

እንደ ESL ወላጅ፡ በልጄ ትምህርት ቤት ውስጥ 
የሚካሄዱ እንቅስቃሴዎች ይረዱኛል። 

     

ልጄ በትምህርት ቤት ምን እንደሚማር አውቃለሁ።       

ልጄ በሚፈልገው/በምትፈልገው ጊዜ ተጨማሪ እርዳታ 
ያገኛል/ታገኛለች።       

 

 

እነዚህ በልጅዎ ትምህርት ቤት የሚገኙ ፕሮግራሞችን በተመለከተ አስተያየትዎ ይስጡ፦ 

 
ዝቅተኛ መጠነኛ ጥሩ በጣም ጥሩ 

 
አላውቅም 

የማንበብ ፕሮግራም      
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የሂሳብ ትምህርት ፕሮግራም      

የእንግሊዘኛ ቋንቋ ፕሮግራም      

 

ፍላጎት   

በልጅዎ ትምህርት ቤት፡ ስለነዚህ ፕሮግራሞች ማወቅ ይፈልጋሉ ወይ?  

 ምንም 
ፍላጎት 
የለኝም 

ትንሽ ፍላጎት 
አለኝ 

ፍላጎት 
አለኝ 

በጣም 
ፍላጎት አለኝ 

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ፕሮግራም ዓላማ      

ልጅዎ በትምህርት ቤት ውስጥ ምን እንደሚማር      

ልጅዎን በትምህርት ቤት የሚሰጠው ሥራ እንዴት 
መርዳት እንደሚቻል     

 

 

መልስዎን በማክበብ ያመለክቱ። የሚቀጥለው ማድረግ ይፈልጋሉን . . . 

የልጅዎን ክፍል መጎብኘት?   አዎን አይ 

ስለ ትምህርት ቤት ፕሮግራሞች የበለጠ ለማወቅ ለስብሰባ ወደ ትምህርት ቤት መምጣት? አዎን አይ 

በክፍል ውስጥ ፈቃደኝነት በነጻ መስራት? አዎን አይ 

በወላጅ አዘጋጅ ኮሚቴ ውስጥ መሳተፍ? አዎን አይ 

ስለ ትምህርት ቤቱ ከሌሎች ወላጆች ጋር መነጋገር?  አዎን አይ 

በትምህርት ቤት ማህበራዊ ዝግጅቶች፣ የመድረክ ትርኢቶች፣ ወይም በዓላት ላይ መሳተፍ? አዎን አይ 

በትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ መሳተፍ? አዎን አይ 

በመስክ ጉብኝቶች ላይ መሳተፍ? አዎን አይ 

ልጅዎን የተሰጠው የቤት ሥራ በቤትዎ መርዳት?   አዎን አይ 

ከልጅዎ ጋር በቤት ውስጥ ማንበብ? አዎን አይ 

       

በወላጅ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ለመሳተፍ እንዲረድዎት፡ ምን ያስፈልግዎታል? (የሚመለከተውን ሁሉ ምልክት ያድርጉበት።)  

 የማታ ፕሮግራም 
 በቦታው ላይ የሕፃን እንክብካቤ 

አገልግሎት  
 አብሮ ከእስዎ ጋር የሚሆን አንድ ሰው  
 መጓጓዣ 
 አስተርጓሚ 

 ሌላ፦ ____________________  

https://www.missouristate.edu/ielt-ozarks/

