
ഐഇഎൽറ്റി-ഒസാർക്സ് പ്രാജക്സറ്റ്: മാതാരിതാക്കൾക്കുള്ള സർവേ

പ്രൊജക്റ്റിൽ നിങ്ങളുപെ സഹൊയം ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുപെ കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിടെ
കുറിച്ചുള്ള ച ൊദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ദ്യവൊയി തരിക. ശ്രിചയൊ പതചറൊ 
ആയ ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളുപെ കുട്ടികളുപെ വിദ്യാഭ്യാസടെ കുറിച്ച് 
അറിയൊൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആ്രഹമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുപെ ചരര് ച ൊദ്ിക്കുന്നതല്ല. 
ഉത്തരങ്ങൾ ഇനിയും പമച്ചപെെുത്തൊൻ ഞങ്ങപള സഹൊയിക്കുന്നതൊണ്. നിങ്ങളുപെ 
സമയത്തിനും, നിങ്ങളുപെ സഹൊയത്തിനും നന്ദി.

മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം

കഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷം നിങ്ങൾ

നിങ്ങളുപെ കുട്ടികളുപെ അധ്യൊരകപര 
കചണ്ടൊ?

ഉവ്വ് ഇല്ല

നിങ്ങളുപെ കുട്ടികളുപെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭൊഷൊ 
അധ്യൊരകപര കചണ്ടൊ?

ഉവ്വ് ഇല്ല

സ്കൂളിപല് മൊതൊരിതൊക്കൾക്കൊയുള്ള 
്രവർത്തനങ്ങളിൽ രപെെുചത്തൊ?

ഉവ്വ് ഇല്ല

നിങ്ങളുപെ കുട്ടിയുപെ ചഹൊംവർക്കിൽ 
സഹൊയിചച്ചൊ?

ഉവ്വ് ഇല്ല

കുട്ടിചയൊപെൊെം വീട്ടിൽ പവച്ച് 
വൊയിചച്ചൊ?

ഉവ്വ് ഇല്ല

നിലേിപല വസേനങ്ങളിലുള്ള സംതൃപ്തി

നിങ്ങളുപെ കുട്ടികളുപെ സ്കൂളിൽ ആവശ്യത്തിന് രരിഭൊഷകപര 
ല്ഭയമൊയിരുചന്നൊ?                 ഉവ്വ് ഇല്ല

ഈ ്രസ്തൊവനകൾ ചററ് പ യ്യുക:

ശ്ക്തമൊയി 
വിചയൊജി
ക്കുന്നു

വിചയൊജി
ക്കുന്നു

ചയൊജിക്കു
ന്നു

ശ്ക്തമൊ
യി 
ചയൊജിക്കു
ന്നു

എനി
ക്ക് 
അറി
യില്ല

എന്പറ 
കുട്ടികളുപെ 
സ്കൂളിൽ 
സവൊരതം 
ല്ഭിക്കുന്നതു

    

Malayalam



ചരൊപല് 
ചതൊന്നുന്നു 
സ്കൂളിപല് 
്രവൃത്തികളി
ൽ എനിക്ക് 
ഒരു 
രക്ഷിതാവ് 
എന്ന 
നില്യിൽ 
ആശ്വൊസം 
ചതൊന്നുന്നു 

     

ഇഎസ്എൽ 
രക്ഷിതാവ് 
എന്ന 
നില്യിൽ 
എന്പറ 
കുട്ടികളുപെ 
സ്കൂളിപല് 
്രവൃത്തികൾ 
എപന്ന 
സഹൊയിക്കു
ന്നു. 

     

സ്കൂളിൽ 
എന്പറ കുട്ടി 
എന്തൊണ് 
രഠിക്കുന്നപത
ന്ന് എനിക്ക് 
അറിയൊം. 

     

എന്പറ 
കുട്ടിക്ക് 
അധ്ിക 
സഹൊയം 
ആവശ്യമുള്ള
ചെൊൾ 
ല്ഭിക്കുന്നു. 

     

 

 

നിങ്ങളുപെ കുട്ടികളുപെ സ്കൂളുകളിപല് ്രവർത്തനങ്ങൾ ചററ് പ യ്യുക: 

 

രരിതൊരകരം പകൊള്ളൊം നല്ലത് 

വളപര 
നല്ലത് 

എനിക്ക് 
അറിയില്ല 



വൊയന രദ്ധതി      

ഗണിത രദ്ധതി      

ഇംഗ്ലീഷ് ഭൊഷൊ 
രദ്ധതി      

 

താൽപ്പര്യം  

നിങ്ങളുപെ കുട്ടികളുപെ സ്കൂളിൽ ഈ പദ്ധതികടള കുറിച്ച് അറിയാൻ 
നിങ്ങൾക്ക് തൊൽെരയമുചണ്ടൊ? 

 ഒട്ടും 
തൊൽെരയമി

ല്ല 

കുറച്ച് 
തൊൽെരയമു

ണ്ട് 
തൊൽെരയമു

ണ്ട് 

വളപര 
തൊൽെരയമു

ണ്ട് 
ഇംഗ്ലീഷ് 
ഭൊഷൊ 
രദ്ധതിയുപെ 
ഉദ്ദേശ്യം 

    

എന്തൊണ് 
നിങ്ങളുപെ 
കുട്ടി 
സ്കൂളിൽ 
രഠിക്കുന്നത് 

    

സ്കൂൾ 
വർക്കിൽ 
നിങ്ങളുപെ 
കുട്ടിപയ 
എങ്ങപന 
സഹൊയി
ക്കൊം 

    

 

 

നിങ്ങളുപെ ഉത്തരത്തിൽ വൃത്തമിെുക. നിങ്ങൾക്ക് തൊൽെരയമുചണ്ടൊ... 

നിങ്ങളുപെ കുട്ടികളുപെ ക്ലൊസുകൾ സന്ദർശ്ിക്കൊൻ? 

  

ഉവ്വ് ഇല്ല 

സ്കൂളിപല് പദ്ധതികടള കുറിച്ച് കൂെുതല്ൊയി 
അറിയൊൻ സ്കൂളിൽ ഒരു മീറിങ്ങിനൊയി വരൊൻ? 

ഉവ്വ് ഇല്ല 

ക്ലൊസ്സ് മുറിയിൽ വളണ്ടിയർ ആകൊൻ? ഉവ്വ് ഇല്ല 

മൊതൊരിതൊക്കളുപെ സംഘൊെക രദ്ധതിയിൽ ഉവ്വ് ഇല്ല 



രപെെുക്കൊൻ?

സ്കൂളിടെ കുറിച്ച് മറുള്ള മൊതൊരിതൊക്കചളൊട് 
ച ൊദ്ിക്കൊൻ?

ഉവ്വ് ഇല്ല

സ്കൂളിപല് സൊമൂഹിക രരിരൊെികൾ,

അവതരണങ്ങൾ, ആചഘൊഷങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 
പടെെുക്കാൻ?

ഉവ്വ് ഇല്ല

വിദ്യൊഭയൊസ സംബന്ധമൊയ ്രവൃത്തികളിൽ 
രപകെുക്കൊൻ?

ഉവ്വ് ഇല്ല

ഫീൽഡ് ്െിെുകളിൽ രപെെുക്കൊൻ ഉവ്വ് ഇല്ല

കുട്ടിയുപെ വീട്ടിപല് ചഹൊംവർക്കിൽ 
സഹൊയിക്കൊൻ?

ഉവ്വ് ഇല്ല

കുട്ടിചയൊപെൊെം വീട്ടിൽ വൊയിക്കൊൻ? ഉവ്വ് ഇല്ല

മൊതൊരിതൊക്കളുപെ രദ്ധതികളിൽ രപെെുക്കൊൻ സഹൊയിക്കുന്നതിന്,

നിങ്ങൾക്ക് ചവണ്ടത്? (ബാധകമായതിടല്ല്ലാം ശ്രിയെയാളം ഇെുക)

 വവകുചന്നരപത്ത സമയ്കമം
 ഓൺവസറ് ചബബി സിറ്ിംഗ്
 ആപരെില്ും നിങ്ങപള അനുരമിക്കുന്നത്
 രതൊര ത സൗകരയം
 ഒരു ദ്വിഭൊഷി
 മറ്ുള്ളത്:-----

ആശ്ശ്യിച്ച വിവരങ്ങൾ: കദ്ദരഗ. ആർ. (1988). മൊതൊരിതൊക്കളുപെ ഇെപരെൽ: 
ഇംഗ്ലീഷ് ശ്പാവീണയം പരിമിതമായ വിദ്യൊർത്ഥികൾക്കുള്ള 
വിദ്യൊഭയൊസത്തിനൊയുള്ള ഉറവിെം. ചറൊസില്ിൻ, വിർജീനിയ: എൻസിബിഎ 
രദ്ധതി വിവര വരഡ് സീരീസ് നം.8,17.
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