पररवार सङ्लग्न सवेक्षणमा स्वागत छ!

कृ पया सुरु गनुु अगाडड ध्यानपूवुक पढ्नुहोस्।
पररवार सङ्लग्न सवेक्षणको बारे मा:

हाम्रा पररवारजनहरूको दृडिकोणबाट हालको कायुपद्धडतलाई डनधाुाारण गनुको लाडग FES सञ्चालन गररएको हो। डस्थडतलाई
कडरित वा प्राथडमकता ददने NYS मा डवद्यालयहरूको मूल्याङ्कन गनुु आवश्यक हुरछ। यी सवेक्षणहरूको लाडग तथा डेडलभरीको
ठीक संकेतहरू अनुरूप चल्नको लाडग PLC Associates, Inc. एउटा रयूयोकु राज्यको डिक्षा डवभागद्वारा प्रमाडणत प्रदायक हो।
फ्लोररडा तथा रयूयोकु मा आधाररत PLC Associates, Inc. ले सवेक्षण सञ्चालन तथा सवेक्षण प्रोटोकलको सबै तत्त्वहरूलाई
प्रबरध गनेछ। डतनीहरूले जानकारीको व्यडिडगकरण गररएको खुलासा (जस्तै, उत्तरदाताहरूको पडहचान खुलाउने) लाई प्रडतबरध
गने नीडतहरूको कडा पेिेवर कोड अनुसार कायु गछु न्। जवाफहरू अज्ञात हुरछन्। डवश्लेषण गनु , योजना बनाउन तथा छलफल गने
उद्देश्यहरूको लाडग डवद्यालय तथा डडडस्िक्टमा डाटा प्रदान गररनेछ ( उत्तरदाताहरूको पडहचान खुलाउने कु नै नाम वा डमडत
साझा गररने छै न) सम्पादन नगररएको स्वरूपमा रटप्पणी उपलब्ध गराइने छ। प्रडतवेदनहरू डडडस्िक्ट तथा प्रत्येक डवद्यालयमा
उपलब्ध गराइने छ।
यो उपकरण PLC Associates, Inc.को बौडद्धक सम्पडत्त हो र व्यि सहमडत डबना यसको नक्कल (मेकाडनकल ढङ्गले वा
डवद्युतीय माध्यमबाट आंडिक वा दृढतापूवुक) गनु सककदैन। यो डलङ्क अगाडड नबढाउनुहोस् वा अरयथा साझा भएमा।
डनदेिनहरू:

कृ पया सम्पूणु सवेक्षण पूरा गनुुहोस् र अरत्यमा ‘भयो’ मा डथच्नुहोस्। उि ठाउँ मा 50 वटा मूल्याङ्कन स्के लका प्रश्नहरू तथा 3
वटा रटप्पणी प्रश्नहरू छन्। मूल्याङ्कन स्के ल प्रश्नहरू 5 भागको स्के लमा छन्। प्रश्न लागू नहुने वा तपाइँ सँग जवाफ छै न भने N/A
प्रयोग गनुुहोस्। आफू ले साझा गनु चाहेका कु नै रटप्पणी छै न भने कृ पया “के हीपडन छै न” प्रडवि गनुुहोस् वा उि प्रश्नलाई
छोड्नुहोस्। रटप्पणीहरू लेख्दा कृ पया अनुपयुि भाषाको प्रयोग देडख सजग रहनुहोस्। यो सवेक्षणले 15-20 डमनेटको समय
डलनेछ र प्रत्येक घरबाट एउटा सवेक्षण पेि गररएको हुनुपछु ।
तपाईंले सुरु गरी पूरा गनु असक्षम हुनुभएमा वा तपाईंको सत्र अवरूद्ध भएमा तपाईंका जवाफहरू तपाईंले अको ट्याबमा डक्लक
गनुुभयो भने पृष्ठमा मात्र बचत हुनेछन्। त्यसकारण तपाईंले डछट्टै समाप्त गनु चाहनुभएमा ‘अको’ डथच्नुहोस् र त्यस खण्डका ती
प्रश्नहरू बचत हुनेछन्। तपाईंले प्रत्येक खण्डको अरत्यमा अको ट्याबमा डथच्नुभएन भने भखुर प्रडवि गनुुभएको जवाफहरू बचत
हुनेछैनन्। तपाईंले पुन: प्रडवि गदाु आवश्यक भएको सवेक्षण जाँच माफु त जानुहोस् र त्यसपडछ आफू ले भखुर जवाफ ददनुभएको
खण्ड/प्रश्नहरू तपाईंले जहाँ छोड्नु भएको हो, त्यसलाई फड्को मानुु भएको सवेक्षणको खण्ड/प्रश्नहरू माफु त डक्लक गनुुहोस्।
सवेक्षणको समय समाप्त हुनेछैन। (डविेष नोट: तपाईंले कागजको सवेक्षण भएपडन डलनचाहनुहुरछ भने कृ पया उि डवकल्प
उपलब्ध छ वा छै न भनी आफ्नो डवद्यालयमा सोध्नुहोस्।
त्यस्तै अनुवादन आवश्यक परे मा कृ पया सहायताको लाडग आफ्नो डवद्यालयलाई आग्रह गनुुहोस्।
स्पि हुनुहोस्। तपाईंका डवचारहरूलाई स्वागत छ। के ही डजज्ञासाहरू छन् भने आफ्नो भवन प्रिासकलाई डवनम्र सम्पकु
गनुुहोस्। हामी तपाईंका डवचारहरूको कदर गछौं; डवद्यालयको सफलताकोलाडग पररवारजनहरू महत्त्वपूणु हुरछन् !
PLC Associates, Inc.

पडहचान पुडिकरण तथा सवेक्षण प्रमाणीकरण
म यो स्कू ल/डडडस्िक्ट मा भनाु भएका बच्चाको आमाबुवा/पाररवाररक सदस्य स्याहारकताु हु।
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कृ पया आफू ले रटप्पणी गनु गइरहनुभएको स्कू ललाई सूडचत गनुुहोस्। तपाईंको बच्चाले एउटा भरदा बढी डवद्यालयमा अध्ययन गछुन्
भने तपाईंले अको स्कू लको रटप्पणी यो सवेक्षण पूरा गरी र त्यसपडछ अको डवद्यालय पुन: प्रडवडि गरी गनुुसक्नुहुरछ। सवेक्षणको सबै
डाटा डवद्यालय-डविेष हुरछन्।
डवद्याल

X

डवद्याल

Y

डवद्याल Z

तपाईंको बच्चा यो डवद्यालयमा कडत समयदेडख उपडस्थत छ?
1 वषु भरदा कम

2-3 वषु

1वषु

5 वषुभरदा बढी

तपाईंले आफू ले रटप्पणी गरररहनुभएको डवद्यालय प्रडत आफ्नो समग्र सरतुडिलाई कसरी मूल्याङ्कन गनु चाहनुहुरछ?
अत्याडधक सरतुि

असरतुि

प्राय: सरतुि

अडत असरतुि

थोरै सरतुि

डवद्यालय कायुक्रमहरूको बारे मा कसरी जानकारी प्राप्त गनु चाहनुहुरछ? (लागू हुने सबैमा डचरह लगाउनुहोस्।)
नोटहरू/पत्रहरू घरमा पठाएर

सामाडजक सञ्जाल (जस्तै: Facebook, Twitter)

रोबो कलहरू/Ed मा जोडडएर

बाट अडभभावक पोटुलबाट

सरदेि

डनयडमत स्कू ल/डडडस्िक्टको पत्रसमचारबाट

फोन

डवद्यालयको AP

कलहरूबाट

सम्झाउनीहरूको

इमेलबाट

वेबसाइटबाट

कृ पया तपाईंले भखुर चयन गनुुभएको डवद्यालयको लाडग यी प्रश्नहरूको जवाफ ददनुहोस्। प्रत्येक घरको एउटा मात्र सवेक्षण
हुनुपछु। तपाईंको बच्चा एकभरदा बढी डवद्यालयमा पढ्छ भने तपाईंले सवेक्षण छोडेपडछ पुन : प्रवेि गरे को डवद्यालयको लाडग पडन
सवेक्षण पूरा गनु सक्नुहुरछ। (नोट: तपाईंले हालै चयन गरे का डवद्यालयका नेतृत्वकताुहरूले डवद्यालका प्रधानाध्यापक/सहायक
प्रधानाध्यापक(हरू) लाई जनाउँ छन्।)
दृढतापूवुक दृढतापूवुक
सहमत सहमत के ही मात्रामा असहमत असहमत कु नै जवाफ छैन

1. हाम्रा डवद्यालयका नेतृत्वकताुहरूले कायुक्रमहरूको
अवडधमा प्राय: हाम्रो डवद्यालयको दूरदर्शिता उद्देश्य र वा
डवश्वासको बारे मा कु रा गछुन्।
2. हाम्रा डवद्यालयका नेतृत्वकताुहरूले पररवारहरूलाई
डतनीहरूको बालबाडलकाको डिक्षामा साझेदारहरू बन्न
मद्दत गछुन्।
3. हाम्रा डवद्यालयका नेतृत्वकताुहरू पररवार तथा
डवद्याथीहरूको नजरमा प्रेरणाका स्रोतहरू हुन्।
4. म हाम्रा डवद्यालयका नेतृत्वकताुहरूसँग कु रागनु सहज महसुस गछु ु।

5. हाम्रा डवद्यालयका नेतृत्वकताुहरू पररवारहरूका लाडग
सकरात्मक तथा सहयोगी छन्।
6. हाम्रा डवद्यालयका नेतृत्वकताुहरूले डवद्याथीका
पररणामहरू सम्बरधी डेटा तथा जानकारी पररवारसमक्ष
साझा गछुन्।
7. हाम्रा डवद्यालयका नेतृत्वकताुहरू गुणकारी
तथा डमलनसार छन्।

8. मसँग प्रश्न वा सरोकार भएको बेला हाम्रा
डवद्यालयका नेतृत्वकताुहरूले तुरुरतै डतनीहरूको
समाधन खोज्छन्।
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दृढतापूवुक दृढतापूवुक
सहमत सहमत के ही मात्रामा असहमत असहमत कु नै जवाफ छैन
9. हाम्रा डवद्यालयका नेतृत्वकताुहरूले बालबाडलकाहरूका
लाडग सकारात्मक वातावरणलाई प्रवद्धुन गछुन्।
10. हाम्रा नेतृत्वकताुहरूले डवद्याथीहरू तथा कमुचारीला लाडग
उच्च मानकहरू सेट गछुन्।
11. हाम्रो डवद्यालयमा बडलयो पाठ्यक्रम छ जसले मेरो बच्चा(हरू) का
आवश्यकताहरू पूरा गछु।
12. हाम्रो डवद्यालयले सामारय मूलभूत तथा डवद्यालय पाठ्यक्रम
अरतगुतका पररवारहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउँ छ।

13. डवद्यालय ददवसलाई उडचत तररकाले आयोजना गरररछ जसले
गदाु मेरो बच्चा(हरू) ले पाठ्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गछुन्।
14. हाम्रो डवद्यालयको पाठ्यक्रमले डवद्याथीहरूलाई कलाहरू तथा
संगीतको समृडद्धका लाडग अवसरहरू प्रदान गछु।
15. हाम्रो डवद्यालयको पाठ्यक्रमले डसकाइ सहायता गनु
प्रडवडधको प्रयोग गछु।
16. डवद्याथीका कायुसम्पादन तथा परीक्षाका पररणामहरू बारे
बुझाउनको लाडग पररवारहरूलाई तालीम उपलब्ध गराइरछ।
17. मैले मेरो बच्चा(हरू) ले के डसक्दैछन्(पाठ्यक्रम) भन्ने बारे
डिक्षकहरूसँग छलफल गछु ु।
18. मैले मेरो बच्चा(हरू) को प्रगडतहरूको बारेमा डविेष
परीक्षा/मूल्याङ्कन जानकारी प्राप्त गछु ु।
19. हाम्रो डवद्यालयले डसकाइमा सहायता गनु डवडवध पाठ तथा
सामग्रीहरू प्रयोग गछु।
20. हाम्रो डवद्यालयलाई डवद्याथीहरू डनयडमत पठन तथा लखन
कायुहरूमा संलग्न हुन आवश्यक पछु।
21. डिक्षकहरूले कक्षाहरूलाई मजेदार तथा व्यस्त
बनाउँ छन्।
22. मेरा बच्चा(हरू) ले आफ्ना कक्षाकोठाहरूमा आफ्नो
डसकाइमा सहायता गनुको लाडग प्रडवडधको प्रयोग गछुन्।
23. डिक्षकहरूले घरमा कायु तथा गृहकायु पठाउँ छन् जसले
डसकाइमा सुदढृ बनाउन मद्दत गछु।
24. मेरा बच्चा(हरू) ले डतनीहरूलाई आफ्ना डिक्षकहरूले ददएका
डवद्याथीको डसकाइका उद्देश्य/लक्ष्यहरूका बारेमा कु रा गछुन्।
25. मेरा बच्चा(हरू) ले आफू हरूलाई डिक्षकहरूले वस्तुहरूलाई
डभन्न-डभन्न तररकाबाट व्याख्या गर्ददने हुनाले सडजलै बुझ्ने बताउँ छन्।
26. मेरा बच्चा(हरू) ले कक्षामा जोडखमहरू उठाउँ दा तथा प्रश्नहरू
सोध्दा सुरडक्षत महसुस गदुछन्।
27. मेरा बच्चा(हरू) का डिक्षकहरूले उनीहरूसमक्ष चुनौती पेि गछुन्।

28. मैले मेरो बच्चा(हरू) का डिक्षकहरूबाट नोट/कलहरू र/वा अरय
प्रडतदक्रया प्राप्त गछु ु।
29. डिक्षकहरूले मेरा (बच्चा)हरू को डसकाइलाई डनरीक्षण गनुको
लाडग डनयडमत मूल्याङ्कनहरू/"जाँचहरू" प्रयोग गछुन्।
30. मेरा बच्चा(हरू) लाई आफ्नो प्रगडत गनु आत्म-डनरीक्षण गनु
तथा आफ्नो स्वयंको डसकाइको बाटोलाई कायम राख्न आवश्यक छ।
31. डवद्यालयका डनयमहरू डवद्याथी तथा पररवारहरूले स्पि रूपमा बुझ्छन्।
32. "डछि बाट खस्ने" गनु आवश्यक भएका डवद्याथीहरूलाई सुडनडित
गनुको लाडग कायुडवडधहरू तय गररएका छन्।
33. हाम्रो डवद्यालयसँग सम्झौतासँगै डराउने धम्काउने गनुको
लाडग एउटा प्रभावकारी कायुक्रम छ।
34. डवद्यालयको कमुचारीले डवद्याथीको सामाडजक-भावनात्मक
कल्याणमा सहायता गनुको लाडग कायु गछु।

35. हाम्रो डवद्याथी सेवा टोली (मागुडनदेिन, सामाडजक
कायुकताुहरू, मनोडचदकत्सक आदद) ले डवद्याथीलाई सहायता
उपलब्ध गराउँ छन्।

दृढतापूवुक दृढतापूवुक
सहमत सहमत के ही मात्रामा असहमत असहमत कु नै जवाफ छैन
36. हाम्रा डवद्यालयहरूसँग डवद्याथीहरूलाई
डवद्यालयमा संलग्न गराइराख्न तथा जोडीराख्नको लाडग
क्लब, दक्रयाकलाप तथा कायुक्रमहरू छन् ।
37. मेरा बच्चा(हरू) सँग डवद्यालयमा समस्याहरू वा
डचरताहरूबारे छलफल गनु वयस्कहरू छन्।

38. हाम्रो डवद्यालयले कमुचारी तथा डवद्याथीहरूको
लाडग सुरडक्षत वातावरण उपलब्ध गराउँ छ।
39. डवद्याथीको व्यवहारले डनदेिनमा कु नै
हस्तक्षेप गदैन,
40. डसकारूको रूपमा डिक्षकहरूले बालबाडलकाको
भावनात्मक आवश्यकतालाई समथुन तथा डतनीहरूको
आत्मडवश्वासलाई वृडद्ध गछुन्।
41. हाम्रो डवद्यालयले हाम्रो पररवारलाई
आवश्यकता/प्रगडतहरूसँग सम्बडरधत
कु राकानीहरूमा सदक्रय रूपमा संलग्न गराउँ छ।
42. पाररवाररक सम्मेलनहरू मद्दतगार हुरछन्।

43. डिक्षकहरूले मलाई सम्पकु गछुन्;
सरोकारको डवषयको समयमा मात्र होइन।
44. हाम्रो डवद्यालयसँग पररवारहरूका लाडग कायुक्रमहरू छन्
जसले गदाु हामीले हाम्रा बालबाडलकालाई घरमा मद्दत गनु
सक्छौं।
45. हाम्रो समुदाय एजेरसीहरूले हाम्रा
डवद्याथीहरूका लाडग सेवाहरू/समृद्ध
दक्रयाकलापहरू ल्याउँ छन्।

46. हामीसँग पररवार तथा बालबाडलकाका लाडग
राम्रो सँग योजना बनाइएका कायुक्रमहरू छन्।
47. हामीसँग पररवारजनहरूलाई सहयोग गनु PTA
जस्ता सहयोगी अडभभावकको समूह छ।
48. हाम्रो डवद्यालयको प्रडतवेदन काडुहरूले
पररवारजनहरूलाई स्पि जानकारी उपलब्ध गराउँ छ।
49. हाम्रो डवद्यालयले हामीलाई बालबाडलकालाई
"कलेर तथा कररयर तयार बनाउने" सडहतका
जीवनको तयारी गराउन मद्दत गछु।
50. आमाबुवा/पररवारको सदस्यको रूपमा मैले म
डवद्यालयसँग जोडडएको छु भन्ने महसुस गछु ु।

यो डवद्यालयले उत्कृ ि काम के गछु र/वा यो डवद्यालयले के -कस्ता सफलताहरू प्राप्त गरे को छ?

यो डवद्यालयमा डवद्याथीको सफलताको लाडग मद्दत गने बारे मा तपाईं के सोच्नुहुरछ? त्यसैले कृ पया डनडित डमडत लेख्नुहोस्।
हामी हाम्रो पररवारहरूका डवचारहरू प्राप्त गनु इच्छु क छौं।

हामीले यस डवद्यालयल र/वा तपाईंको बच्चा/बालबाडलकाको यो डवद्यालयको अनुभवको बारे मा अझ थप के जान्नुपछु ?

हाम्रो सवेक्षण डलनुभएकोमा धरयवाद। कृ पया तपाईंको बच्चा(हरू) उपडस्थत हुने कु नै अको डवद्यालय छ भने कृ पया त्यसलाई बरद
गनुुहोस् र पुन: प्रवेि गराउनुहोस्।
o

आमाबुवा/पररवारको सदस्यको रूपमा यस डवद्यालयको डवद्याथीको नाताले मैले यी प्रश्नहरूको जवाफ मेरै दृडिकोणबाट सही तररकाले ददएको छु ।

