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 سال ےک اختتام کا سوالنامہ برائے اہل خانہ اور نگہداشت فراہم کنندگان 2021-22

 اطالع برائے اہل خانہ / نگہداشت فراہم کنندگان: 

نئے کالس روم برادری میں منتقیل میں مدد کرے گا۔ بطور اپنے بچے  سال ےک اختتام کا یہ سوالنامہ آپےک بچے یک اگےل تعلییم سال میں ایک

۔ ین حمایتر ےک آپ اپنے بچے ےک بارے میں اہم معلومات رکھنر ہیں جب آپ یہ فارم مکمل کریں، ہم آپیک اس  ےک پہےل استاد اور بہتر

۔ سوالناےم کو محفوظ کرئے اور اپنے بچے یک اگیل تدرییس ٹیم ےک ساتھ اس معلومات کا  اک کرئے یک حوصلہ افزائے کرئر ہیں یہ آپےک  اشتر

۔ آپ ےک بچے یک تدرییس ٹیم کو آپ ےک بچے اور آپ  کت میں اضافہ کر سکتا ہے بچے ےک تدرییس تجرئے  اور اپنے بچے یک تعلیم میں آپیک شر

 اور آپ ےک ساتھ ایک ےک بارے میں جتنا زیادہ علم ہوگا، وہ آپ ےک بچے یک اتتے یہ بہتر انداز میں اعان خاندانےک 
ے

ت کر سکیں ےک

۔
ے

اکت قائم کر سکیں ےک  مضبوط شر

 

لئں ایک نوٹ شامل کر دیا    معلومات فراہم کرئے ےک 
ے

آپ ےک بچے یک مستقبل یک تدرییس ٹیم کو اس فارم ےک بارے میں  اضاف ہم نے

۔ اگر کیس سوالوں ےک جواب دینے میں آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہیں انہیں بال جھ  جھک چھوڑ دیں۔ہے

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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لئں سوالنامہ   اہل خانہ / نگہداشت فراہم کنندگان ےک 

 : آپےک بچے ےک متعلق1جز 

 آپکا نام:  

 

 بچے کا نام: 

 

 بچے یک تاری    ِخ پیدائش: 

 

؟  .1  آپکا بچہ کیا کہالیا جانا پسند کرتا ہے

  ؟
ے

 آپ استاد کو اپنے بچے ےک نام ےک بارے میں کیا جاننا پسند کریں ےک

 

؟  .2  آپکا بچہ کس زبان )زبانوں( میں بات کرئے میں آسائے محسوس کرتا ہے

 

کت یک تیھ؟ 2021-2022اس ابتدائے طفیل پروگرام کا کیا نام ہے جس میں آپےک بچے نے تعلییم سال   .3  میں شر

 

ے الفاظ فراہم کریں جو آپ ےک بچے یک وضاحت کرئر ہوں!  .4  برائے مہربائے تیں

 

 

؟اپنے بچے ےک بارے میں  .5 یں کیا ہیں ے  آپیک چند پسندیدہ چتں

   

  

  

 

، ڈرائنگ، کہانیوں کا مطالعہ، تصورائر کھیل،  باہر کھیلنا، رقص   .6
ً

یں کیا ہیں )مثال ے آپ ےک بچے یک کرئے یک چند پسندیدہ چتں

 کرنا، لباس بدلئے کا کھیل(؟

 

 

؟   .7  نہیں   جے ہاں   کیا آپےک بچے کا کوئے پسندیدہ کھلونا یا اسٹفڈ جانور ہے

؟اگر   ہاں، وہ کیا ہے

  

 

ے اچیھ   .8 آپ نے کیا نوٹ کیا کہ آپ ےک بچے کو انےک ابتدائے طفیل پروگرام ےک بارے میں سب ےس زیادہ اور سب ےس کم  کیا چتں

؟ )مثال ےک طور پر: آرام کا وقت، کھیل کا میدان، اونچی آواز ےس پڑھنا(؟    لگتر ہے

 سب ےس زیادہ پسند: • 

 

 سب ےس کم پسند: • 
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، اور آپ ےک بچے کو درکار کیا آپےک .9 ؟ برائے مہربائے تمام قابِل اطالق پر نشان لگائیں  بچے کو ذیل میں ےس کیس میں مدد درکار ہے

، طرز عمل، یا تدرییس معاونتوں یک وضاحت کریں جن ےس وہ تعلییم سال فت ےک دوران مستفید  یک  کوئے جسمائے پیشر

 ہوگا۔

 

 نوٹس:  جے ہاں /  نہیں  بیت الخال یک تربیت

 نوٹس:  جے ہاں /  نہیں  ہلیک نیند لینا

ے )بشمول کھانے  الرجتں
) ے  یک الرجتں

 نوٹس:  جے ہاں /  نہیں 

ے پہنا ڑ  نوٹس:  جے ہاں /  نہیں  کتی

دیگر )براہ کرم 
 وضاحت کریں(

 نوٹس:  

 

 

یک انیک زیادہ مؤثر انداز میں   برائے مہربائے ہمیں اپنے بچے ےک بارے میں کچھ اور باتوں ےس مطلع کریں جو انیک اگیل تدرییس ٹیم .10

 دیکھ بھال کرئے میں مدد کریں۔
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   : آپ ےک خاندان ےک متعلق2جز 

 

؟  .11  آپ کس زبان میں بات کرئے کو ترجیچ دینر ہیں

 

 

 

طف اندوز ہوئر ہیں )مثال ےک طور پر:  .12
ُ

اییس کون یس چند شگرمیاں ہیں جنہیں آپ اور آپےک اہل خانہ ساتھ ملکر کرئے میں ل

 پارک میں جانا، ایک مووی دیکھنا، ملکر مطالعہ کرنا، ملکر کھانا پکانا، دیگر(؟

 

 

 

؟ آپ اگےل تعلییم سال میں ہماری خاندان کیا کوئے اییس روایات ہیں جو آپ ےک    .13 ، وہ کونیس ہیں ؟ اگر ایسا ہے لئں اہم ہیں ےک 

اک کرنا  ، رواج یا ثقافتر نمونوں کا اشتر ؟ کالس ےک ساتھ کونیس روایتیں
ے

 پسند کریں ےک

 

 

 

؟   .14 ؟َ  اگر ہاں، انےک نام اور عمریں کیا ہیں  کیا آپےک بچے ےک کوئے بھائے بہن ہیں

 

 

 

 

؟ 23-2022آپ یک  .15 لئں اپنے بچے یک تعلیم اور نشونما ےک بارے میں کیا امیدیں اور توقعات ہیں  تعلییم سال ےک 

 

 

 

 

 

 

؟ کیا آپ ہمیں اپنے اہل خانہ ےک بارے میں کچھ اور بتانا  .16  چاہنر ہیں

 

 

 

 

 

 

 آپ کا ہمیں اپنے خاندان کو  جانئے میں مدد کرئے کا شکریہ! 
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