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ఐ ఇ ఎల్ టి-ఓజార్క్స్ ప్రాజెక్్ట: తలి్లదండ్రాల సర్వే 

మా ప్రాజెక్్ట కోసం మాకు మీ సహాయం కరవరల్ల. మీ పిలిల సకసల్ గుర్ ంచిన ఈ ప్ాశ్నలకు సమాధానాలు 
ఇవ్ేండి. ఇందులో తప్పు లేదా ఒప్పుు అనే ప్ాశ్న లేదు. మీ పిలిల చదువ్ప గుర్ ంచి తెలుసుకోవరలనేదే మా 
ఉదేే శ్ం. మేము మీ పేరు గుర్ ంచి ఆడ్గము. ఈ ప్ాశ్రనవ్ళి ఫల్లతాలు మా విధానాన్నన మెరుగుప్రచడ్ంలో 
మాకు సహాయప్డ్తాయి. మీ సమయం మర్ యు మీ సహాయాన్నకి మా ధనయవరదాలు.  

తలి్లదండ్రు లు పాలగొ నడ్ం 

గత సకసల్ సంవ్తసరంలో, మీరు   

మీ పలిిల టచీర్క్ తో కల్లసరర్ర? ఔను లేదు 
మీ పలిిల ఇంగ్లిష్ భాష (ఈ ఎస్ ఎల్) టీచర్క్ తో కల్లసరర్ర?  ఔను లేదు 

సకసల్ లో ఏమెనైా తలి్లదండ్రాల కరరయకరమాలలో ప్రలగొ నానర్ర? ఔను లేదు 

మీ పలిిల హో మ్ వ్ర్క్స తో సహాయప్డాా ర్ర? ఔను లేదు 

ఇంటలి  మీ పలిిలతో కల్లసి చర్ వరర్ర?  ఔను లేదు 

 

ప్ుస్తు త సేవలతో స్ంతృప్తు  

మీ పలిిల సకసల్ లో, అవ్సరమెైనప్పుడ్ర, ఒక అనువరదకుడ్ర అందుబాటులో ఉనానడా? 

                                                                                   ఔను                   లేదు      

ఈ ప్కాటనలన్న ర్వట్ చేయండి: 

 గటి్గ్ర 
అంగ్లకర్ ంచను అంగ్లకర్ ంచను అంగ్లకర్ సరా ను 

గటి్గ్ర 
అంగ్లకర్ సరా ను 

నాకు 
తెల్లయదు 

నా పలిిల సకసల్ కి వేళిినప్పుడ్ర  
వరళ్ళి ననున ఆహాేన్నసుా ననటు్ గ్ర 
అన్నపసిుా ంది. 

     

సకసల్ కరరయకరమాలలో ఒక 
తలి్ల/తండిగా్ర  నాకు సౌకరయంగ్ర 
అన్నపసిుా ంది. 

     

నా పలిిల సకసల్ లో కరరయకరమాలు, 
ఒక ఇ ఎస్ ఎల్ తలి్ల/తండిగా్ర నాకు 
సహాయప్డ్తాయి. 

     



నా పలిిలు సకసల్ లో ఏమి 
నేరుుకుంటునానర్ో నాకు తలెుసు. 

     

నా పలిిలకి అవ్సరమెనైప్పుడ్ర 
అదనప్ప సహాయం లభిసుా ంది.      

 

 

మీ పలిిల సకసల్ లోన్న ఈ కరరయకరమాలను ర్వట్ చేయండ:ి 

 

బాగులేదు ఓ మోసారు బాగుంద ి

చాలా 
బాగుంద ి

నాకు 
తెల్లయదు 

చదవిే కరరయకరమం 
     

లెకసల కరరయకరమం      

ఇంగ్లిష్ భాషర కరరయకరమం      

 

ఆసకిా  

మీ పలిిల సకసల్ లోన్న ఈ కరరయకరమాల గుర్ ంచి తెలుసుకోవరలన్న మీకు ఉందా? 

 అససలు 
ఆసకిా 
లేదు 

ఓ క ంత 
ఆసకిా 
ఉంద ి

ఆసకిా 
ఉంద ి

చాలా 
ఆసకిా 
ఉంద ి

ఇంగ్లిష్ భాషర కరరయకరమం యొకస ఉదేే శ్ం 
    

మీ పలిిలు సకసల్ లో ఏమి నరేుుకుంటునానరు     

మీ పలిిల సకసల్ వ్ర్క్స తో వరర్ కి ఎలా 
సహాయప్డాల్ల అనే విషయం గుర్ ంచి 

    

 

 

మీ సమాధానంపెై చుటు్ పెట్ండి. మీకు ఇవి చయేాలన్న ఉందా . . . 

మీ పలిిల కరి స్ లన్న సందర్ శంచడ్ం?   ఔను లేదు 

సకసల్ లో ఒక మీటింగ్ కి వ్చిు సకసల్ కరరయకరమాల గుర్ ంచి మర్ ంత 
తెలుసుకోవ్డ్ం? 

ఔను లేదు 

కరి స్ రూమ్ లో వ్లంటీర్క్ చయేడ్ం? ఔను లేదు 



ఒక పరే్ెంట్ ఆరొన జైంగ్ కమిటలీో ప్రలగొ నడ్ం? ఔను లేదు 

ఇతర తలి్లదండ్రాలతో సకసల్ గుర్ ంచి మాటాి డ్టం? ఔను లేదు 

సకసల్ సరమాజక కరరయకరమాలు, ప్ాదరశనలు, లేదా ప్ండ్గలలో ప్రలగొ నడ్ం ఔను లేదు 

బో ధనా కరరయకరమాలలో ప్రలగొ నడ్ం? ఔను లేదు 

ఫీలా్ టిపా్సస లో ప్రలగొ నడ్ం? ఔను లేదు 

ఇంటలి  మీ పలిిలకి హో మ్ వ్ర్క్స తో సహాయప్డ్డ్ం?  ఔను లేదు 

ఇంటలి  మీ పలిిలతో కల్లసి చదవ్డ్ం? ఔను లేదు 

       

తలి్లదండ్రాుల కరరయకరమాలలో ప్రలగొ నడ్ంలో మీకు సహాయప్డ్డాన్నకి, మీకు ఇవి అవ్సరమా? (వ్రాంచ ేఅన్ననటపిెనైా టిక్ట 
చేయండి.) 

 సరయంతాం షడే్కయల్ 

 ఆన్-సెటై్ బేబీ సటిి్ంగ్ 

 ఎవ్ర్ో ఒకరు మీకు తోడ్రగ్ర 
ఉండ్డ్ం 

 వ్చిు, వ ళ్ిడాన్నకి రవరణా 
 ఒక అనువరదకుడ్ర 
 ఇతరములు: 

____________________ 
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