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आइ इ एल टी(iELT)- ओजर्क्स परियोजना: अभििावक सिेक्षण 

 
यस परियोजनामा हामीलाई यहााँको सहयोगको आबस्यकता पर्दछ। कृपया आफ्नो बच्चाको सू्कलको बािेमा तलका प्रश्नहरुको 

उत्ति दर्नुहोस। दतनीहरुको कुनै सदह वा गलत उत्ति छैन। हामीले केवल बच्चाको दिक्षाको बािेमा जानकािी दलन खोजेका हौ। 

यहााँले आफ्नो नाम उले्लख गनुद पने छैन। यी नादतजहरुले हामीलाई सुधाि गनद सहयोग गने छ। यहााँको समय ि सहयोगका लादग 

धन्यवार्। 

 

अभििावक सहिाभिता 

गएको िैक्षक सत्रमा  

 

  

यहााँले आफ्नो बच्चाको दिक्षकलाई भेट्नु भयो?  छ             छैन 

   

बच्चाको अंगे्रजी भाषा (ESL) दिक्षकलाई भेट्नुभयो?  छ             छैन 

   

सू्कलमा कुनै अदभभावक गदतदवदधमा सहभागी हुनुभयो?  छ             छैन 

   

बच्चालाई गृहकायद गनद सहयोग गनुदभयो?  छ             छैन 

   

घिमा आफ्नो बच्चासगै पढ्नुभयो?  छ             छैन 

   

 चालु सेबाप्रभत सनु्तभि 

 

तपाईको बच्चाको सू्कलमा चादहएको बेलामा अनुवार्क (Translator) उपलब्ध छ?       छ            छैन 

 

तलका भनाईको मुल्ांकन गनुदहोस 

म आफ्नो बच्चाको सू्कलमा स्वागत गरिएको 

महसुस गर्दछु।  

 

 पूर्दअसहमत  असहमत सहमत   पुर्द सहमत  थाहा छैन  

अदवभावकको हैदसयतले म सू्कलका 

गदतदवदधमा सहज महसुस गछुद । 

 

 पूर्दअसहमत  असहमत सहमत   पुर्द सहमत  थाहा छैन  

मेिो बच्चाको सू्कलमा गरिने गदतदवदधले मलाई 

इएसएल (ESL)अदभभावकका रुपमा सहयोग 

पुयादएको छ। 

 

 पूर्दअसहमत  असहमत सहमत   पुर्द सहमत  थाहा छैन  

मेिो बच्चाले सू्कलमा के दसकै्दछ भने्न बािे मलाई 

थाहा छ। 

 

 पूर्दअसहमत  असहमत सहमत   पुर्द सहमत  थाहा छैन  

मेिो बच्चाले आबस्यक पिेको बेला थप सहयोग 

पाउछ/पाउछें । 

 

 पूर्दअसहमत  असहमत सहमत   पुर्द सहमत  थाहा छैन  

तपाईको बच्च्च्चाको सू्कलमा भएका दनम्न्न्न कायदक्रमको मुल्ांकन गनुदहोस। 

 

अंगे्रजी पढाई 

 

  दनम्नस्ति  दिकै  िाम्रो  धेिै िाम्रो  थाहा छैन  

गदर्त    दनम्नस्ति  दिकै  िाम्रो  धेिै िाम्रो  थाहा छैन  

 

अंगे्रजी भाषा 

 

  दनम्नस्ति 

 

 दिकै 

 

 िाम्रो 

 

 धेिै िाम्रो 

 

 थाहा छैन  



 
 

रुभच 

 

के तपाई आफ्नो बच्चाको सू्कलमा भएका यी कायदक्रमबािे जान्न इचु्छक हुनुहुन्छ? 

 

अंगे्रजी भाषा कायदक्रमको उदे्दश्य 

बािे 

  कुनै इच्छा छैन  केदह इच्च्चु्छक  इच्च्चु्छक  अदत इचु्छक 

 

तपाइको बच्चाले सू्कलमा के दसक्छ 

भने्न बािे 

  कुनै इच्छा छैन  केदह इच्च्चु्छक  इच्च्चु्छक  अदत इचु्छक 

 

बच्चालाई सू्कलको काममा कसरि 

सहयोग गने भने्न बािे 

  कुनै इच्छा छैन  केदह इच्च्चु्छक  इच्च्चु्छक  अदत इचु्छक 

 

     

आफ्नो छनौटमा घेिा लगाउनुहोस। के तपाई चाहनुहुन्छ ...? 

 

  

आफ्नो बच्चाको कक्षा अबलोकन गनद   चाहन्छु चाहन्न 

   

सू्कलका कायदक्रमहरु बािे थप जानकािी दलन सू्कलको बैिकमा भाग दलन   चाहन्छु चाहन्न 

   

बच्चाको कक्षामा स्वयंसेवक हुन      चाहन्छु चाहन्न 

   

अदभभावक आयोजक सदमदतमा भाग दलन   चाहन्छु चाहन्न 

   

अरु अदभभावकसंग सू्कलका बािेमा कुिा गनद   चाहन्छु चाहन्न 

   

सू्कलका सामादजक गदतदवदधहरु, नाचगान ि उत्सबमा सहभागी हुन   चाहन्छु चाहन्न 

   

िैदक्षक गदतदवदधमा भाग दलन   चाहन्छु चाहन्न 

   

दिल्ड टर ीपमा (के्षत्र यात्रा) सहभागी दलन   चाहन्छु चाहन्न 

   

घिमा बच्चालाई गृहकायदमा सहयोग गनद    चाहन्छु चाहन्न 

   

बच्चासगै घिमा पढ्न   चाहन्छु चाहन्न 

 

 अदभभावक गदतदवदधमा भाग दलन तपाइलाई के आबश्यकता पछद  ? (उपयुक्त सबैमा दचनो लगाउनुहोस्) 

  साझको से्कजुअल (काम गने तादलका) 

  कायदक्रम स्थलमै बच्चा हेने ब्यबस्था (Baby-Sitting) 

  आफ़ुसगै साथी गैदर्ने व्यक्तक्त 

 यातायातको व्यवस्था 

  र्ोभाषे 

 अन्य_______ 

 

 

 

Based on Careaga, R. (1988). Parental involvement: A resource for the education of limited English proficient 
students. National Clearinghouse for Bilingual Education. 
Suggested citation: Hellman, A. B., Uribe-Zarain, X., & Gonzalez, A. (2017). IELT-Ozarks project parent 
survey. https://www.missouristate.edu/ielt-ozarks/ 
 

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

