پرسش نامه نظرسنجی سراسری از والدین (مدارس عمومی استرالیای غربی)
زبان فارسی )(Farsi
دستورالعمل
لطفاً با خودکار سیاه یا آبی پاسخ های خود را تکمیل کنید.
لطفاً با سایه زدن کامل و پر کردن دایره مرتبط پاسخ خود را مشخص کنید .از استفاده از عالئم تیک یا ضربدر و دایره های نیمه سایه زده شده خودداری کنید.
پذیرفته شده:

 



پذیرفته نشده:



لطفاً کلیه سواالت عالمت گذاری شده با ستاره (*) را بصورت کامل تکمیل کنید .این سواالت ،سواالت "اصلی" هستند و پاسخ آنها برای جمع آوری اطالعات معتبر نظرسنجی ضروری
می باشند.
بخش 1
.1

جنسیت شما چیست؟
لطفاً یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.


2

مذکر



Male

مونث

Female

به هنگام پاسخگویی به این نظرسنجی ،کالس فرزندی که در نظر دارید چه می باشد؟
لطفاً یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.



مهد کودک

Kindergarten



کالس 7

Year 7



پیش-دبستان

Pre-primary



کالس 8

Year 8

 کالس 1

Year 1



کالس 9

Year 9

 کالس 2

Year 2



کالس 11

Year 10

 کالس 3

Year 3



کالس 11

Year 11

 کالس 4

Year 4



کالس 12

Year 12

 کالس 5
 کالس 6

Year 5
Year 6
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2 بخش

.پاسخ به این سواالت الزامی است

.لطفاً برای هر مورد تنها یک پاسخ را انتخاب کنید
غیر مرتبط

شدیداً موافق
هستم

نه موافق هستم و نه
مخالف

مخالف هستم

شدیداً مخالف هستم

Not applicable

Strongly agree

Neither agree nor
disagree

Disagree

Strongly disagree











.لطفاً موارد زیر را ارزیابی کنید

*3

.معلمین این مدرسه از فرزند من انتظار دارند که نهایت تالش خود را کند
.Teachers at this school expect my child to do his or her best











معلمین این مدرسه در مورد تکالیف مدرسه فرزندم به او نظرات مفیدی ارائه
.می دهند

.Teachers at this school provide my child with useful feedback about his or her school work











.معلمین این مدرسه با دانش آموزان عادالنه برخورد می کنند
.Teachers at this school treat students fairly











.این مدرسه به خوبی نگهداری می شود
.This school is well maintained











.فرزند من در این مدرسه احساس امنیت می کند
.My child feels safe at this school











.من می توانم با معلمین فرزندم در مورد نگرانی هایی که دارم صحبت کنم
.I can talk to my child’s teachers about my concerns











.در این مدرسه رفتار کودکان به خوبی مدیریت می شود
.Student behaviour is well managed at this school











.فرزند من رفتن به این مدرسه را دوست دارد
.My child likes being at this school











.این مدرسه در پی روش هایی برای بهبود مدرسه است
.This school looks for ways to improve











.این مدرسه نظرات والدین را جدی می گیرد
.This school takes parents’ opinions seriously











.معلمین این مدرسه در فرزند من انگیزه یادگیری را ایجاد می کنند
.Teachers at this school motivate my child to learn











.فرزند من در این مدرسه به خوبی پیشرفت می کند
.My child is making good progress at this school











.این مدرسه نیازهای آموزشی فرزند من را برآورده می کند
.My child's learning needs are being met at this school
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این مدرسه به من در حمایت از یادگیری فرزندم کمک می کند.











.This school works with me to support my child's learning

بخش 3
*4

لطفاً موارد زیر را ارزیابی کنید.

پاسخ به این سواالت الزامی است.

این مدرسه با جامعه محلی ارتباطی بسیار قوی دارد.

لطفاً برای هر مورد تنها یک پاسخ را انتخاب کنید.
نه موافق هستم و نه
مخالف

شدیداً موافق
هستم

غیر مرتبط

شدیداً مخالف هستم

مخالف هستم

Strongly agree

Not applicable

Strongly disagree

Disagree

Neither agree nor
disagree











.This school has a strong relationship with the local community

مدرسه به خوبی رهبری می شود.











.This school is well led

من از استاندارد کلی تحصیالت که این مدرسه به آن دست یافته است رضایت
دارم.











.I am satisfied with the overall standard of education achieved at this school

من این مدرسه را به دیگران توصیه می کنم.











.I would recommend this school to others

معلمین فرزند من معلمین خوبی هستند.











.My child’s teachers are good teachers

معلمین این مدرسه به فرزند من اهمیت می دهند.











.Teachers at this school care about my child

از وقتی که صرف تکمیل این نظرسنجی کرده اید سپاسگزاریم.
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