خاندانوں کے لیے سال کے آغاز کا سوالنامہ
عزیز اہ ِل خانہ:
اس فارم کو مکمل کرنے کے لیے وقت دینے پر آپ کا شکریہ۔ جو معلومات آپ فراہم کرتے ہیں وہ آپ اور آپ کے بچے کی بہتر خدمت
کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ کوئی ایسے سواالت جن کا جواب دینے میں آپ آرام دہ محسوس نہیں کرتے انہیں بالجھجھک پھالنگ
صیغہ راز میں رہے گی۔ معلومات کا تبادلہ صرف آپ
جائیں ،لیکن برا ِہ کرم نوٹ فرمائیں کہ آپ جو معلومات ہمیں فراہم کرتے ہیں وہ
ٔ
کے بچے کے کالس روم کے استاد اور اسکول کے دیگر ضروری اہلکاروں کے ساتھ کیا جائے گا تاکہ آپ کے بچے کے تعلیمی تجربے
کو اور آپ کے بچے کی تعلیم میں بطور ایک شراکت دار آپ کے تجربے کو بڑھایا جائے۔ ہم پورا سال آپ کے ساتھ تعاون کو جاری
رکھنے کے منتظر ہیں ،اور ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ کسی بھی اضافی جوابی رائے ،سواالت ،یا تشویشوں کے ساتھ ہم سے ملیں۔
حصہ  :1آپ کے بچے کے متعلق
 .1آپ کے بچے نام کا پہال حصہ کیا ہے؟
 .2آپ کے بچے نام کا آخری حصہ کیا ہے؟
 .3آپ کا بچہ خود کو کیا کہالنا پسند کرتا ہے؟
 .4آپ کے بچے کے متعلق آپ کی کچھ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟



 .5آپ کے بچے کی چند خوبیاں یا کرنے کے لیے پسندیدہ کام کیا ہیں (مثالا :خاکہ کشی ،کہانیاں پڑھنا ،بہانے کا کھیل کھیلنا ،باہر
کھیلنا)؟

 .6کیا آپ کے بچے کا کوئی پسندیدہ کھلونا یا بھس بھرا جانور ہے؟

 .7کیا آپ کے بچے کی کوئی ناپسندیدگیاں ہیں جن کے متعلق ہمیں جاننا چاہیئے؟ (مثالا :قیلولے کرنا ،مخصوص کھانے)؟

 .8برا ِہ کرم کسی بھی جسمانی ،جذباتی ،رویہ جاتی ،یا تعلیمی مسائل کی وضاحت کریں جو آپ کے بچے کو ہو سکتے ہیں جو کہ
آپ کے خیال میں ہمیں جاننا چاہیئیں تاکہ ہم پورا سال اس کی معاونت کر سکیں:

 .9آپ کا بچہ آرام دہ ہو کر کس زبان (کن زبانوں) میں بات چیت کرتا ہے؟
 .10کیا آپ کے بچے کو مندرجہ ذیل میں سے کسی میں بھی مدد کی ضرورت ہو گی؟ تمام قاب ِل اطالق پر نشان لگائیں۔
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بیت الخالء جانا
قیلولہ کرنا

 کپڑے پہننا
 کھانا

برا ِہ کرم اپنے جواب کی وضاحت نیچے دی گئی جگہ میں کریں:

 .11کیا آپ کے بچے کو کوئی الرجی (بشمول غذائی الرجی) ہے جس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیئے؟
"ہاں" یا "نہیں" پر نشان لگائیں۔



نہیں
ہاں
اگر "ہاں" ،تو برا ِہ کرم وضاحت کریں:

 .12کیا آپ کے بچے کو صحت کے کوئی اور مسائل ہیں جن سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیئے؟ "ہاں" یا "نہیں" پر نشان لگائیں۔
 نہیں
 ہاں
اگر "ہاں" ،تو برا ِہ کرم وضاحت کریں:
 .13کیا آپ کے بچے میں کبھی دمہ کی تشخیص ہوئی ہے یا کبھی نیوبالئزر استعمال کیا ہے؟ "ہاں" یا "نہیں" پر نشان لگائیں۔
 نہیں
 ہاں
اگر "ہاں" ،تو برا ِہ کرم وضاحت کریں:
 .14کیا اس وقت آپ کا بچہ ادویات لے رہا ہے؟ "ہاں" یا "نہیں" پر نشان لگائیں۔
 نہیں
 ہاں
اگر "ہاں" ،تو برا ِہ کرم وضاحت کریں:
 .15کیا آپ کا بچہ ماضی میں کسی رسمی چائلڈ کیئر میں جاتا رہا ہے؟ "ہاں" یا "نہیں" پر نشان لگائیں۔
 نہیں
 ہاں
اگر "ہاں" ،تو برا ِہ کرم وضاحت کریں:

 .16آپ کو کیا توقع ہے کہ آپ کا بچہ پری کنڈرگارٹن میں تبدل سے کیسے نمٹے گا؟ تمام قاب ِل اطالق پر نشان لگائیں۔
 میرا بچہ پری کنڈرگارٹن میں جانے کے لیے پُرجوش ہے۔

 میرے بچے کو "خدا حافظ" کہنے میں مشکل پیش آتی ہے۔
 میرا بچہ ایک لمبے دن کے لیے پہلی بار گھر سے دور جا رہا ہے۔
 میرے بچے کے لیے یہ ایک مشکل تبدل ہو گا۔
نیچے دی گئی جگہ میں بالجھجھک اپنے جواب کی وضاحت کریں:

 .17برا ِہ کرم ہمیں اپنے بچے کے متعلق کوئی اور چیز بتائیں جو مؤثر طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرنے میں ہماری مدد کرے
گی:

حصہ  :2آپ اور آپ کے بچے کے خاندان کے متعلق:
 .18نیچے دی گئی جگہ میں ،برا ِہ کرم اپنے بچے کے والدین/سرپرست کے نام کا پہال حصہ ،نام کا آخری حصہ ،فون نمبر اور ای
میل ایڈریس درج کریں (آپ کے سمیت):
اول نام _________________________________ :آخری نام_____________________________________ :

بچے کے ساتھ رشتہ _____________________ :بچے کے ساتھ رہتا/رہتی ہے؟ (ایک پر نشان لگائیں)  ہاں  نہیں
فون نمبر )__ __ __( - )__ __ __( - )__ __ __ __( :ای میل ایڈریس_________________________________ :
اول نام _________________________________ :آخری نام_____________________________________ :

بچے کے ساتھ رشتہ _____________________ :بچے کے ساتھ رہتا/رہتی ہے؟ (ایک پر نشان لگائیں)  ہاں  نہیں
فون نمبر )__ __ __( - )__ __ __( - )__ __ __ __( :ای میل ایڈریس_________________________________ :
 .19اگر ہمیں آپ تک پہنچنے کی ضرورت ہو ،آپ ہمارا کیسے رابطہ کرنا پسند کریں گے؟ تمام قاب ِل اطالق پر نشان لگائیں۔
 فون
 ٹیکسٹ
 ای  -میل
 گھر بھیجے گئے خطوط
 .20دن کے وقت(اوقات) کیا ہیں جن پر پ ہماری سائٹ کی جانب سے رابطہ کیا جانا پسند کریں گے؟ تمام قاب ِل اطالق پر نشان
لگائیں۔
 صبح (مخصوص اوقات درج کریں)___________________:
 بعد دوپہر (مخصوص اوقات درج کریں)___________________ :
 شام (مخصوص اوقات درج کریں)___________________ :
 .21کیا ہفتے کے دوران کوئی مخصوص ایام یا دن کے اوقات ہیں جب آپ کالس کی ایک سرگرمی میں شرکت کرنے کے لیے
دستیاب ہوں؟ تمام قاب ِل اطالق پر نشان لگائیں۔









سوموار (مخصوص اوقات درج کریں)_______________ :
منگل (مخصوص اوقات درج کریں)___________________:
بدھ (مخصوص اوقات درج کریں)_____________ :
جمعرات (مخصوص اوقات درج کریں)_______________ :
جمعہ (مخصوص اوقات درج کریں)___________________:
ہفتہ (مخصوص اوقات درج کریں)_______________ :
اتوار (مخصوص اوقات درج کریں)________________ :

 .22آپ کے گھر میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟

 .23آپ ہماری سائٹ کی جانب سے تحریری مراسلے کسی زبان میں وصول کرنا پسند کریں گے؟

 .24آپ کس زبان میں ہمارا آپ سے بات کرنا پسند کریں گے؟

 .25کیا آپ کے بچے کے بہن بھائی ہیں؟ ان کے نام اور عمریں کیا ہیں؟

 .26آپ کے خیال میں اس سال پری کنڈرگارٹن میں آپ کے بچے کے سیکھنے کے لیے اہم ترین کیا ہے؟

 .27اس تعلیمی سال اور بچے کی پوری زندگی کے لیے آپ کی اپنے بچے سے امیدیں اور آرزوئیں کیا ہیں؟

 .28اس سال آپ کون سی مہارتوں ،روایات ،رسوم یا دستکاریوں کا ہمارے ساتھ اشتراک کرنا چاہیں گے؟
جوابات یہ منصوبہ بندی کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے کہ سال میں ہم کن اقسام کی خاندانی تقریبات کا اہتمام کرتے

ہیں۔












موسیقی/فنکارانہ صالحیت
آپ کی خاندانی تاریخ کے متعلق کہانیاں
خاندان کی پسندیدہ نشانی اور اس کی تاریخ
کھانے اور کھانے کی ترکیبیں
پسندیدہ کھیل
گیت
آپ کے خاندان کے آبائی وطن سے فوٹوز ،معلومات ،یا ایک ثقافتی چیز
آپ کی مالزمت کے متعلق معلومات
ایک خاندانی مہم سے کہانیاں اور تصاویر
آپ کی مادری زبان میں مزاحیہ محاورے
دیگر (برا ِہ کرم نیچے دی گئی جگہ میں بیان کریں):

 .29کیا آپ کے خاندان کے لیے کوئی تعطیالت یا روایات اہم ہیں؟ (ایک پر نشان لگائیں)  ہاں  نہیں
اگر ایسا ہے ،تو کون سی؟

 .30کیا آپ کے خاندان یا بچے کے متعلق کوئی اور چیز ہے جو آپ کے خیال میں ہمیں جاننا چاہیئے تاکہ ہم آپ کو زیادہ مؤثر
طریقے سے خدمات پیش کر سکیں؟

شکریہ آپ کے خاندان کو جاننے میں ہماری مدد کرنے کے لیے!

