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iELT-Ozarks Project: ਮਾਿਪਆ ਂਲਈ ਸਰਵੇਖਣ

ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਇਨ�ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਿਦਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ
ਨਹੀ ਂਪੁਛਾਂਗੇ। ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਧੰਨਵਾਦ।

ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਿਪੱਛਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ (ESL) ਦੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਿਮਲੇ
ਸੀ? 

ਹਾਂ ਨਹ�� 

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੇਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ
ਸੀ?  

ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਮਵੱਰਕ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜ�ੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਇਨ�ਾਂ ਕਥਨਾਂ ਨੰੂ ਪੜ�:ੋ

ਬਹਤੁ ਹੱਦ
ਤਕ

ਅਸਿਹਮਤ ਅਸਿਹਮਤ  ਸਿਹਮਤ

ਬਹਤੁ ਹੱਦ
ਤਕ

ਸਿਹਮਤ

ਪਤਾ
ਨਹੀ ਂ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸੁਆਗਤ ਹੁੰਦਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

     

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਮ� ਆਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

     

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਮੈਨੰੂ 

ਇੱਕ ESL ਮਾਪੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
     

ਮ� ਜਾਣਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਿਸੱਖ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ।

     

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ।

     



ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇਨ�ਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜਾ ਿਦਓ:

ਖ਼ਰਾਬ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਚੰਗਾ ਬਹਤੁ ਚੰਗਾ
ਪਤਾ
ਨਹੀ ਂ

ਪੜ�ਣ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ      

ਗਿਣਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ      

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ      

ਿਦਲਚਸਪੀ 

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇਨ�ਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?

ਨਹੀ ਂ
ਿਬਲਕੱੁਲ
ਿਦਲਚਸਪੀ
ਨਹੀ ਂਹੈ

ਕੁਝ ਹੱਦ
ਤੱਕ

ਿਦਲਚਸਪੀ
ਿਦਲਚਸਪੀ

ਹੈ

ਬਹਤੁ
ਿਦਲਚਸਪੀ

ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼     

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਸੱਖਦਾ/ਦੀ ਹੈ     

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚੱ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ
ਮਦਦ ਕਰੋ 

    

ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ... . .

ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੋਗੇ?

ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਕਲਾਸਰਮੂ ਿਵੱਚ ਸਵ�-ਸੇਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਇੱਕ ਮਾਪ ੇਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚੱ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਦਜੇੂ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਰੋਹ, ਪ�ਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਿਤਉਹਾਰਾਂ ਿਵਚ ਿਹਸੱਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਿਸੱਿਖਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹਸੱਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਖੇਤਰੀ ਿਟ�ਪਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ



ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਮਵੱਰਕ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚੱ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ? (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਤੇ

ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ।)

 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਹੋਣਾ
 ਔਨ-ਸਾਈਟ ਬੇਬੀਿਸਿਟੰਗ
 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ

ਿਵਅਕਤੀ
 ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ
 ਇੱਕ ਦਭੁਾਿਸ਼ਆ
 ਕੋਈ ਹੋਰ: ____________________
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