পরিবাি এবং সেবা প্রদানকািীগণেি জনয 2021-22 বর্ষ েমারিি প্রশ্নাবলী
পরিবাি/সেবাদানকািীণদি প্ররি দ্রষ্টবয:
এই বর্ষ সমাপ্তির প্রশ্নাবলী আপনার সন্তানকে পরবর্তী প্তিক্ষা বছর এেটি নর্তুন শ্রেণীেকক্ষর েপ্তমউপ্তনটিকর্ত উত্তরণ েরকর্ত সহায়র্তা
েরকব আপনার সন্তাকনর সবষপ্রথম প্তিক্ষে ও সবষকেষ্ঠ প্রবক্তা বা অ্যাডক াকেট প্তহকসকব আপপ্তন র্তার সম্পকেষ গুরুত্বপূণষ র্তথয বহন েকরন
যখন আপরন এই ফমষ টি পূিে কিণবন, আমিা আপনাণক এই প্রশ্নাবলী আপনাি কাণে িাখণি এবং আপনাি েন্তাণনি
পিবিী রিক্ষাদানকািী দণলি োণে সিয়াি কিণি উৎোরিি কিরে এটা আপনার সন্তাকনর প্তিক্ষা গ্রহণ অ্প্ত জ্ঞর্তা এবং
আপনার সন্তাকনর প্তিক্ষায় আপনার অ্ংিীদাপ্তরত্ব বৃপ্তি েরকব আপনার সন্তাকনর প্তিক্ষাদানোরী দল আপনার সন্তান ও পপ্তরবারকে যর্ত
াল াকব জানকবন, আপনার সন্তানকে র্তর্ত াল াকব সহায়র্তা েরকর্ত এবং আপনার সাকথ এেটি দৃঢ় অ্ংিীদাপ্তরত্ব গকে র্তুলকর্ত পারকবন
এই ফমষ সম্পকেষ আকরা র্তথয প্রদান েরার জনয, আপনার সন্তাকনর প্তবর্যৎ প্তিক্ষাদানোরী দকলর োকছ আমরা র্তাকদর এেটি শ্রনাট
অ্ন্ত ষু ক্ত েকরপ্তছ শ্রয প্রকশ্নর উত্তর প্তদকর্ত আপপ্তন স্বাচ্ছন্দ্য শ্রবাধ না েকরন, শ্রসটা প্তনপ্তবষধায় এপ্তেকয় শ্রযকর্ত পাকরন

A Note to Future Teaching Teams:
Below you will find information from families about their child’s 2021-22 school year. This document provides
families/caregivers with an opportunity to share with you information about their child, their favorite things
about the 2021-22 school year, and their hopes and aspirations for their child’s learning and development for the
2022-23 school year.
Building trusting relationships with families begin with getting to know their children. Young children learn in the
context of relationships with trusted adults. The responses in this questionnaire are a way to start building those
relationships, both with children and families. As we know, families are children’s first teachers and the experts on
their children. The information they provide can be used alongside other beginning of the year documents at your
school, including “getting to know you” surveys, to help you and your teaching team create welcoming, respectful
partnerships with families and lay a strong foundation for learning throughout the year.
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পরিবাি/সেবাদানকািীি প্রশ্নাবলী
পাটষ 1: আপনার সন্তান সম্পকেষ
আপনার নাম:
সন্তাকনর নাম:
সন্তাকনর জন্মর্তাপ্তরখ:
1. আপনার সন্তানকে েী নাকম ডােকল শ্রস পছন্দ্ েকর?


আপনার সন্তাকনর নাম সম্পকেষ এেজন প্তিক্ষেকে আপপ্তন েী অ্বপ্তহর্ত েরকর্ত চান?

2. শ্রোন্ ার্ায়(সমূকহ) েথা বলকর্ত আপনার সন্তান স্বচ্ছন্দ্য শ্রবাধ েকর?
3. 2021-2022 প্তিক্ষা বছকর আপনার সন্তাকন শ্রয আপ্তলষ চাইল্ডহুড (শিিব) শ্রপ্রাগ্রাকম অ্ংিগ্রহণ েকরকছ, শ্রসটার নাম েী?
4. আপনার সন্তাকনর প্তববরণ শ্রদয় এমন প্তর্তনটি িব্দ অ্নুগ্রহ েকর উকেখ েরুন!

5. আপনার সন্তান সম্পকেষ আপনার প্তপ্রয় প্তেছু প্তবর্য় েী েী?



6. আপনার সন্তান েরকর্ত পছন্দ্ েকর এমন প্তেছু প্তপ্রয় প্তবর্য় েী েী (শ্রযমন: ছপ্তব আঁো, গল্প পো, প্তবপ্ত ন্ন চপ্তরকে অ্প্ত নয় েরা,
বাপ্তহকর শ্রখলা, গান গাওয়া, নৃর্তয েরা, োল্পপ্তনে চপ্তরকের শ্রপািাে পকর শ্রখলা)?

7. আপনার সন্তাকনর শ্রোনও প্তপ্রয় শ্রখলনা অ্থবা স্টাফড্ অ্যাপ্তনমযাল (র্তুকলা প্তর্তষ পুর্তুল) আকছ প্তে?

হযাঁ

না

হযাঁ হকল, শ্রসটি েী?

8. আপনার সন্তাকনর আপ্তলষ চাইল্ডহুড শ্রপ্রাগ্রাম সম্পকেষ আপনার সন্তাকনর সবকচকয় প্তপ্রয় এবং সবকচকয় েম প্তপ্রয় প্তবর্য় েী েী বকল
আপপ্তন লক্ষয েকরকছন? (শ্রযমন: প্তবরপ্তর্তর সময়, শ্রখলার মাঠ, উচ্চারণ েকর পো)?
• সবকচকয় প্তপ্রয়:
• সবকচকয় েম প্তপ্রয়:
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9. প্তনকচ উপ্তেপ্তখর্ত শ্রোনও বযাপাকর আপনার সন্তাকনর সহকযাপ্তগর্তা প্রকয়াজন হকব প্তে? অ্নুগ্রহ েকর প্রকযাজয সবগুকলাকর্ত টিে প্তচহ্ন
প্তদন, এবং আপনার সন্তাকনর িারীপ্তরে, মানপ্তসে, আচরণগর্ত বা প্তিক্ষাগর্ত সহায়র্তার েথা উকেখ েরুন যা শ্রথকে আপনার
সন্তান স্কু ল বছর অ্গ্রসর হওয়ার সময় উপেৃ র্ত হকব
টয়কলটিং

হযাঁ / না

দ্রষ্টবয:

নযাপ্তপং (সংপ্তক্ষি ঘুম)

হযাঁ / না

দ্রষ্টবয:

অ্যালাপ্তজষ (খাবাকর
অ্যালাপ্তজষ অ্ন্ত ষু ক্ত
েরুন)

হযাঁ / না

দ্রষ্টবয:

োপে পরা

হযাঁ / না

দ্রষ্টবয:

অ্নযানয (অ্নুগ্রহ েকর
বযাখযা প্তদন)

দ্রষ্টবয:

10. পরবর্তী প্তিক্ষাদানোরী দকলর জনয োযষের র্তত্ত্বাবধাকন সহায়র্তা েরকব, আপনার সন্তান সম্পকেষ এধরকণর অ্নয শ্রোনও প্তেছু
জানাকনার থােকল অ্নুগ্রহ েকর র্তা আমাকদর জানান
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পাটষ 2: আপনার পপ্তরবার সম্পকেষ
11. আপপ্তন শ্রোন্ ার্ায় শ্রযাগাকযাগ েরকর্ত আগ্রহী?

12. আপনার পপ্তরবার সবাই প্তমকল শ্রযসব েমষোণ্ড উপক াগ েকরন (শ্রযমন: পাকেষ যাওয়া, মুপ্ত শ্রদখা, এেসাকথ পাঠ েরা, এেসাকথ
রান্না েরা, ইর্তযাপ্তদ), শ্রসগুকলা েী েী?

13. এমন শ্রোনও প্রথা বা ঐপ্তর্তহয আকছ প্তে যা আপনার পপ্তরবাকরর জনয গুরুত্বপূণষ? যপ্তদ হযাঁ হয়, র্তকব শ্রসটা েী? পরবর্তী প্তিক্ষা
বছর শ্রোন্ শ্রোন্ ঐপ্তর্তহয, প্রথা অ্থবা প্তিল্পসামগ্রী আপপ্তন আমাকদর সাকথ শ্রিয়ার েরকর্ত চান?

14. আপনার সন্তাকনর াইকবান আকছ প্তে? যপ্তদ হযাঁ হয়, র্তাকদর নাম প্তে ও বয়স ের্ত?

15. 2022-23 প্তিক্ষা বছকর আপনার সন্তাকনর শ্রিখা এবং উন্নপ্তর্ত অ্জষন েরা সম্পকেষ আপনার আিা-আোঙ্ক্ষা েী?

16. আপনার পপ্তরবার সম্পকেষ এমন প্তেছু আকছ প্তে যা আপপ্তন আমাকদরকে অ্বপ্তহর্ত েরকর্ত চান?

আপনার পপ্তরবার সম্পকেষ আমাকদর জানকর্ত সহায়র্তা েরার জনয আপনাকে ধনযবাদ!
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