
 Mongolian 
Озарк дахь Англи хэл заах арга барилыг дээшлүүлэх төсөл: 

Эцэг эхээс авах судалгаа   

 

Энэхүү төсөлт ажлыг амжилттай зохион байгууллахад бидэнд таны тусламж нэн хэрэгтэй билээ. 

Таны хүүхдийн сургуулийн талаарх мэдээлэл агуулсан  асуултнуудад хариулна уу. Энд зөв, буруу 

хариулт гэж байхгүй. Бид таны хүүхдийн боловсролын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдэээлэлтэй 

болох хүсэлтэй байна. Та заавал өөрийнхөө нэрийг бичих шаардлагагүй.  Энэхүү судалгаа нь 

бидэнд үйлчилгэний чанараа сайжруулахад туслах болно.  

Цаг гаргаж бидэнд тусласан танд гүнээн  талархаж байна. 

ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦОО 

Та өнгөрсөн хичээлийн жилийн хугацаанд, дараах үйл ажиллагаанд оролцсон уу  

Хүүхдийнхээ багштай уулзсан эсэх ? Тийм  Үгүй  

Хүүхдийнхээ Англи хэлний  багштай уулзсан эсэх? Тийм Үгүй 

Сургууль дээр эцэг эх нарт зориулж зохион 

байгуулсан  ямар нэгэн үйл ажиллагаанд оролцсон 

эсэх? 

Тийм Үгүй 

Хүүхэддээ  гэрийн даалгавар хийхэд нь тусласан 

эсэх? 

Тийм Үгүй 

Гэртээ байхдаа хүүхэддээ цаг гаргаж үлгэр, ном 

уншиж өгсөн эсэх?  

Тийм Үгүй 

 

 

СУРГУУЛИАС ҮЗҮҮЛЖ  БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭН ДЭХ  СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Танай хүүхдүүдийн сургууль дээр (аман болон бичгийн) орчуулгийн үйлчилгээ байдаг эсэх? 

  

Тийм                   Үгүй 

 

Доорх үзүүлэлтүүдэд үнэлгээ өгнө үү: 

 

Огт санал 

нийлэхгүй 

байна 

Санал 

нийлэхгүй 

байна 

Санал 

нийлж 

байна 

Зуун хувь 

санал 

нийлж 

байна 

Сайн мэдэхгүй 

байна 

Манай хүүхдийн сургуулийн 

үйлчилгээ маш сайн бас уриалгахан 

санагддаг  

     

Сургууль дээр эцэг эхчүүдэд зориулан 

зохион байгуулж буй үйл 

ажиллагаанууд оролцоход таатай 

байдаг  

     

Сургууль дээр зохион байгууллагддаг 

үйл ажиллагаанууд нь миний Англи 

хэлний мэдлэгт  эерэгээр нөлөөлдөг 

     

Би хүүхдээ ямар хичээл сурч байгааг 

байнга мэддэг  
     

Манай хүүхэд хичээлийн явцад хэзээ ч 

нэмэлт тусламж авах боломжтой  
     

 

 



 
 
Сургууль дээр зохион байгууллагддаг дараах хөтөлбөрүүдийн үр өгөөжинд үнэлгээ өгнө үү: 

 

Тааруу Боломжийн Сайн 

Маш 

сайн 

Сайн хэлж 

мэдэхгүй 

байна 

Уншлагийн давтлага      

Математикийн давтлага      

Англи хэлнй давтлага      

 

 

Хичээлээс гадуурх давтлага хөтөлбөрүүдийг сонирхох   

Та сургууль дээр зохион байгууллагддаг дараах давтлага хөтөлбөрүүдийн талаар илүү 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэж байна уу? 

 

Огт 

сонирхохгүй 

байна  

Бага 

зэрэг 

сонирхож 

байна 

Сонирхож 

байна 

Маш их 

сонирхож 

байна 

Англи хэлний хичээлийн зорилго юу 

болох эсэх 
    

Таны хүүхэд сургууль дээр юу 

суралцаж байгаа эсэх  
    

Хүүхдийнхээ гэрийн даалгавар хэрхэн 

туслах талаар  
    

 

 

Та өөрийн сонголтоо дугуйлна уу. Та дараах үйл ажиллагаануудад оролцохыг  хүсэж байна уу? 

Хичээлийн  үеэр хүүхдийнхээ суралцаж буй ангид зочилох ?  Тийм  Үгүй  

Хуралд оролцож сургуулийн хөтөлбөрийн талаар илүү 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах? 

Тийм Үгүй 

Хичээлд сайн дурын ажилтанаар оролцох/туслах? Тийм Үгүй 

Эцэг эхийн зөвлөлд орох? Тийм Үгүй 

Бусад эцэг эхчүүдтэй уулзах, сургуулийн талаар ярилцах? Тийм Үгүй 

Сургуулиас зохион байгуулж буй олон нийтийн үйл ажиллагаа, 

тоглолт, тэмдэглэлт баяр ёслолын арга хэмжээнд оролцох? 

Тийм Үгүй 

Академик хөтөлбөрт оролцох? Тийм Үгүй 

Хээрийн аялалд оролцох? Тийм Үгүй 

Хүүхдийнхээ гэрийн даалгаварт туслах?  Тийм Үгүй 

Гэртээ байхдаа хүүхдэдээ ном уншиж өгөх? Тийм Үгүй 

  

 

 

      



 
 
Та эцэг эхчүүдэд зориулсан үйл ажиллагаанд оролцоход, дараах зүйлсүүдийн аль хэсэгт нь 

тусламж хэрэгтэй вэ? (Өөрт хамааралтай сонголтуудыг зөвлөнө үү) 

 Оройн хуваарьт хөтөлбөр  

 Тухайн сайтад хүүхэд харах 

үйлчилгээ  

 Таньтай хамт явах хүн 

хэрэгтэй 

 Тээврийн хэрэгсэл 

 Орчуулагч 

 Бусад:___________________ 
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