سروی یا نظر سنجی سراسری نظریه والدین (مکاتب عامه آسترالیای غربی)
زبان مورد هدف ( )Dariبرای گویندگان زبان (دری)
هدایات
لطفاً جواب های تانرا با قلم سیاه یا آبی تکمیل نمایید.
لطفاً جواب تانرا با سیاه کردن مکمل حلقه ها نشان دهید .عالمه صحیح یا چلیپا ،یا سیاه کردن بخشی از حلقه قابل قبول نیست.
قابل قبول :

 

قابل حذف :



لطفاً همه سواالتی را که با ستاره نشانی شده اند بطور مکمل جواب دهید (*) .اینها سواالت "هسته ای یا مرکزی" هستند و جوابهای آنها برای جمع آوری معلومات دقیق سروی ضروری
میباشد.
بخش اول
.1

آیا شما یک مرد هستید یا یک زن؟
لطفاً یکی از انتخاب های ذیل را نشانی کنید:


2

مرد



Male

زن

Female

سال درسی طفلی که در مورد او این سروی را تکمیل میکنید چی است؟

لطفاً یکی از انتخاب های ذیلرا نشانی کنید.
 کودکستان

Kindergarten

 قبل از ابتداییه

Pre-primary



سال هفتم

Year 7

 سال اول

Year 1



سال هشتم

Year 8

 سال دوم

Year 2



سال نهم

Year 9

 سال سوم

Year 3



سال دهم

Year 10

 سال چهارم

Year 4



سال یازدهم

Year 11

 سال پنجم

Year 5



سال دوازدهم

Year 12

 سال ششم

Year 6
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.لطفاً برای هر نکته داده شده فقط یک جواب را انتخاب کنید

.این سوال ضروری است

قابل ربط نیست

شدیداً موافقم

نه موافق و نه ناموافقم

نا موافقم

شدیداً ناموافقم

Not applicable

Strongly agree

Neither agree nor
disagree

Disagree

Strongly disagree











بخش دوم
.لطفاً نکات ذیلرا درجه بندی کنید
*3

.معلمین این مکتب توقع دارند تا طفلم بهترین کوشش خویشرا انجام دهد
.Teachers at this school expect my child to do his or her best











.معلمین این مکتب در مورد کار مکتب طفلم برایش نظریات مفید ارایه میکنند
.Teachers at this school provide my child with useful feedback about his or her school work











.معلمین این مکتب با همه متعلمین بصورت عادالنه رفتار میکنند
.Teachers at this school treat students fairly











.از این مکتب بخوبی نگهداری میشود
.This school is well maintained











.طفلم در این مکتب احساس مصونیت میکند
.My child feels safe at this school











.میتوانم در مورد نگرانی هایم با معلمین طفلم صحبت کنم
.I can talk to my child’s teachers about my concerns











.رفتار متعلمین در این مکتب بخوبی اداره میشود
.Student behaviour is well managed at this school











.طفلم خوش است در این مکتب باشد
.My child likes being at this school











.این مکتب در جستجوی راههای بهبودی است
.This school looks for ways to improve











.این مکتب نظریات والدین را جدی میگیرد
.This school takes parents’ opinions seriously











.معلمین این مکتب طفلم را تشویق میکند تا بیاموزد
.Teachers at this school motivate my child to learn











.طفلم در این مکتب پیشرفت خوبی میکند
.My child is making good progress at this school











.این مکتب جوابگوی ضروریات آموزشی طفلم است
.My child's learning needs are being met at this school
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.این مکتب با من همکاری میکند تا آموزش طفلم را تقویه کنیم
.This school works with me to support my child's learning

بخش سوم

.این سوال ضروری است

.لطفاً برای هر نکته فقط یک جواب را نشانی کنید
قابل ربط نیست

شدیداً موافقم

نه موافق و نه نا موافقم

ناموافقم

شدیداً ناموافقم

Not applicable

Strongly agree

Neither agree nor
disagree

Disagree

Strongly disagree











.لطفآ نکات ذیلرا درجه بندی کنید

*4

.این مکتب یک ارتباط مستحکم با اجتماع محلی دارد
.This school has a strong relationship with the local community











.این مکتب بخوبی رهبری میشود
.This school is well led











من بصورت عمومی از معیار درسی که در این مکتب حاصل میشود راضی
.هستم
.I am satisfied with the overall standard of education achieved at this school











.من این مکتب را به دیگران پیشنهاد میکنم
.I would recommend this school to others











.معلمین طفلم معلمین خوبی هستند
.My child’s teachers are good teachers











.معلمین این مکتب به طفلم توجه دارند
.Teachers at this school care about my child

.تشکر از وقت تان
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