
পরিবারিি জন্য বছি শুরুি প্রশ্নাবলী
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ:

এই ফিমটি পূিণে সময় দেয়ায় আপনাণে অণনে ধনযবাে। আপপ্রন দে তথ্য িোন েিণেন তা আপনাণে এবং আপনাি সন্তানণে
দসিা দসবাোণন আমাণেি জনয সহায়ে হণব। দোন িণেি উত্তি প্রেণত আপপ্রন স্বাচ্ছন্দ্য দবাধ না েিণে তাি উত্তিোণন আপপ্রন
প্রবিত থ্ােণত পািণবন, তণব স্মিে িাখণবন, আমাণেি োণে িেত্ত তথ্য দর্াপন থ্ােণব। তথ্য শুধু আপনাি সন্তাণনি ক্লাসরুম
প্রিক্ষে ও সংপ্রিষ্ট অনযানয সু্কে স্টাফণেিণে জানান হণব োণত আপনাি সন্তাণনি প্রিক্ষে অপ্রিজ্ঞতাণে এবং সন্তাণনি প্রিক্ষায়
অংিীোি প্রহণসণব আপনাি অপ্রিজ্ঞতাণে বাড়ান োয়।  আমিা িতযািা েিপ্রে বেিবযাপী আপনাি সাণথ্ আমাণেি সহণোপ্রর্তা
অবযাহত থ্ােণব, এবং আপনাি দোন বাড়প্রত মতামত, িে, অথ্বা উণের্ থ্ােণে আমাণেি সাণথ্ দোর্াণোর্ েিণত আমিা
আপনাণে উৎসাপ্রহত েিপ্রে।

পার্গ  1:  আপনাি সন্তাণনি সম্পণেগ :
1. আপনাি সন্তাণনি িথ্ম নাম েী?

2. তাি দিষ নাম েী?

3. আপনাি সন্তানণে েী নাণম ডােণে দস পেন্দ্ েণি?

4. আপনাি প্রিয় োজগুণোি মণধয েী েী িণয়ণে?

 

 

 

5. আপনাি সন্তাণনি িপ্রিিােী প্রেেগুপ্রে েী অথ্বা দোন প্রজপ্রনসগুপ্রে েিণত দস পেন্দ্ েণি(দেমন: ড্রইং, র্ল্প পড়ণত,

প্রবপ্রিন্ন চপ্রিণে অপ্রিনয় েিণত, বাইণি দখেণত)?

6. আপনাি সন্তাণনি প্রে দোন প্রিয় দখেনা অথ্বা তুণোিপ্রতগ  িােী আণে?

7. তাি অপেণন্দ্ি দোন প্রেেু আণে প্রে ো আমাণেি জানা িণয়াজন(দেমন: স্বল্প-সমণয়ি ঘুম, প্রবণিষ দোন খাবাি)?

8. আমাণেি জানা েিোি তাি এমন দোন িািীপ্রিে, মানপ্রসে, আচিের্ত, অথ্বা প্রিক্ষে প্রবষয়ে সমসযা থ্ােণে অনগু্রহ
েণি তাি প্রববিে প্রেন োণত বেিবযাপী আমিা তাণে সহায়তা িোন েিণত পাপ্রি:
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9. দোন্ িাষায়(সমণূহ) েথ্া বেণত দস স্বচ্ছন্দ্য দবাধ েণি?

10. প্রনণচ উপ্রিপ্রখত দেণোন বযাপাণি আপনাি সন্তাণনি সহায়তাি িণয়াজন হণব প্রে? িণোজয সবটিণত প্রচহ্ন প্রেন।
 র্য়ণের্ বযবহাি  দপািাে পিা
 প্রেবাপ্রনদ্রা    খাও্য়াোওয়া

আপনাি উত্তণিি বযাখযাোণনি জনয অনগু্রহ েণি প্রনণচি স্থান বযবহাি েরুন।

11. আপনাি সন্তাণনি প্রে দোন অযাোপ্রজগ  (এি অন্তিুগ ি খাবাণিি অযাোপ্রজগ ) আণে ো আমাণেি অবর্ত থ্াো িণয়াজন?

দচে েরুন “হযাাঁ”  অথ্বা “না।”

 না
 হযাাঁ

েপ্রে “হযাাঁ”  হয়, অনগু্রহ েণি বযাখযা প্রেন:

12. আপনাি সন্তাণনি প্রে দোন িািীপ্রিে অসুস্থতা আণে ো আমাণেি অবর্ত থ্াো িণয়াজন?  দচে েরুন “হযাাঁ”  অথ্বা
“না।”

 না
 হযাাঁ

েপ্রে “হযাাঁ”  হয়, অনগু্রহ েণি বযাখযা প্রেন:

13. আপনাি সন্তাণনি অযাজমা আণে বণে প্রে েখনও জানা দর্ণে বা তাণে েী দনবেুাইজাি বযবহাি েণিণে?  দচে েরুন
“হযাাঁ”  অথ্বা “না।”

 না
 হযাাঁ

েপ্রে “হযাাঁ”  হয়, অনগু্রহ েণি বযাখযা প্রেন:

14. আপনাি সন্তান প্রে দোন ওষুধ খায়?   দচে েরুন “হযাাঁ”  অথ্বা “না।”

 না
 হযাাঁ

েপ্রে “হযাাঁ”  হয়, অনগু্রহ েণি বযাখযা প্রেন:
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15. আপনাি সন্তান প্রে আণর্ দোন চাইল্ড-দেয়াি িপ্রতষ্ঠাণন প্রর্ণয়ণে?  দচে েরুন “হযাাঁ”  অথ্বা “না।”

 না
 হযাাঁ

েপ্রে “হযাাঁ”  হয়, অনগু্রহ েণি বযাখযা প্রেন:

16. আপনাি সন্তান তাি প্রি-দে উত্তিে েীিাণব েিণব বণে আপপ্রন িতযািা েণিন? িণোজয সবটিণত প্রচহ্ন প্রেন।
 আমাি সন্তান প্রি-দে ক্লাণসি জনয অধীি।
 আমাি সন্তান “গুডবাই” বোি সময় েষ্ট পায়।
 এটিই িথ্মবাি দে, আমাি সন্তান বাপ্রড় দথ্ণে েীঘগ সমণয়ি জনয েণুি থ্ােণে।
 তাি জণনয এটি এেটি েঠিন সময় হণব।

প্রনণচি জায়র্ারু্কু আপনাি উত্তণিি বযাখযাোণন বযবহাি েিণত প্রেধা েিণবন না।

17. আপনাি সন্তান সম্পণেগ  ো জানণে তাি িক্ষোণবক্ষণে বা তাি তত্ত্বাবধাণন আমাণেি সহায়তা প্রমেণব, এমন প্রেেু থ্ােণে
অনগু্রহ েণি তা আমাণেিণে জানণত দেণবন।

পার্ট  2:  আপন্াি এবং আপন্াি সন্তারন্ি পারিবারিক তথ্য:
18. প্রনণচ িনূয স্থাণন অনগু্রহ েণি আপনাি সন্তাণনি প্রপতামাতা/অপ্রিিাবণেি (আপন্ািসহ) িথ্ম নাম, দিষ নাম, দফান নং

এবং ইণমইে ঠিোনা  প্রেখুন।

িথ্ম নাম:  _________________________________ দিষ নাম: _____________________________________

রিশুি সারথ্ সম্পকট  _____________________   রিশুটিি সারথ্ বসবাস করিন্? (এেটিণত প্রচহ্ন প্রেন)

 হযাাঁ  না

ফ ান্ ন্ম্বি:  (__ __ __) - (__ __ __) - (__ __ __ __)     ইরেইল ঠিকান্া:
_________________________________ 



িথ্ম নাম:  _________________________________ দিষ নাম: _____________________________________

রিশুি সারথ্ সম্পকট  _____________________   রিশুটিি সারথ্ বসবাস করিন্? (এেটিণত প্রচহ্ন প্রেন)

 হযাাঁ  না

ফ ান্ ন্ম্বি:  (__ __ __) - (__ __ __) - (__ __ __ __)     ইরেইল ঠিকান্া: __________________________

19. আমাণেি েপ্রে আপনাি সাণথ্ দোর্াণোণর্ি িণয়াজন হয়, দোর্াণোণর্ি দোন উপায়টিণত আপনাি অগ্রাপ্রধোি?  িণোজয
সবটিণত প্রচহ্ন প্রেন।

 দফান
 Text

 ইণমইে
 বাপ্রড়ণত প্রচঠি পাঠান হণয়ণে

20. আমাণেি সাইর্ দথ্ণে প্রেণনি দোন্ দোন্ সময় আপনাি সাণথ্ দোর্াণোর্ েিণে আপপ্রন স্বাচ্ছন্দ্য দবাধ েিণবন?  িণোজয
সবটিণত প্রচহ্ন প্রেন।

 সোে (প্রনপ্রেগষ্ট সময় উণিখ েরুন:___________________)

 অপিাহ্ণ (প্রনপ্রেগষ্ট সময় উণিখ েরুন _________________)

 সন্ধ্যা (প্রনপ্রেগষ্ট সময় উণিখ েরুন: ___________________)

21. দোন ক্লাস েমগোণে অংিগ্রহণেি জনয আপনাি প্রে সপ্তাণহি দোন প্রনপ্রেগষ্ট প্রেন অথ্বা সময় আণে? িণোজয সবটিণত প্রচহ্ন
প্রেন।

 দসামবাি (প্রনপ্রেগষ্ট সময় উণিখ েরুন:  _______________)

 মঙ্গেবাি (প্রনপ্রেগষ্ট সময় উণিখ েরুন:________________)

 বধুবাি (প্রনপ্রেগষ্ট সময় উণিখ েরুন: _____________)

 বহৃস্পপ্রতবাি (প্রনপ্রেগষ্ট সময় উণিখ েরুন: _______________)

 শুক্রবাি (প্রনপ্রেগষ্ট সময় উণিখ েরুন:_______________)

 িপ্রনবাি (প্রনপ্রেগষ্ট সময় উণিখ েরুন: _______________)

 িপ্রববাি (প্রনপ্রেগষ্ট সময় উণিখ েরুন: ________________)

22. আপনাি বাপ্রড়ণত দোন্ দোন্ িাষায় েথ্া বো হয়?

23. আপপ্রন দোন িাষায় আমাণেি সাইর্ দথ্ণে প্রচঠি দপণত আগ্রহী?



24. আমিা আপনাি সাণথ্ দোন্ িাষায় েথ্া বেণে আপপ্রন স্বাচ্ছন্দ্য দবাধ েিণবন?

25. আপনাি সন্তাণনি প্রে িাইণবান অযাোপ্রজগ  আণে?  তাণেি নাম প্রে ও বয়স েণতা?

26. এই বেি প্রি-দে-দত আপনাি সন্তান গুরুত্বপূেগ েী প্রিখণব বণে আপপ্রন মণন েণিন?

27. এই সু্কে বেণি এবং তাি জীবণন – উিয় দক্ষণে আপনাি সন্তান সম্পণেগ  আপনাি আিা আোঙ্খা েী?

28. আমাণেি ক্লাণস দোন্ দোন েক্ষতা, ঐপ্রতহয, িথ্া অথ্বা প্রিল্পেমগ এই বেি আপপ্রন আমাণেি সাণথ্ দিয়াি েিণত চান?

দোন্ ধিণনি পাপ্রিবাপ্রিে অনষু্ঠান এ বেি আণয়াজন েিা হণব, তাি পপ্রিেল্পনা েিণত জবাবগুণো বযবহাি েিা হণব।
 সঙ্গীত-প্রবষয়ে/শিপ্রল্পে দমধা
 আপনাি পপ্রিবাণিি ঐপ্রতহাপ্রসে র্ল্প
 প্রিয় পাপ্রিবাপ্রিে প্রজপ্রনস এবং তাি ইপ্রতহাস
 খাবাি এবং তা শতপ্রিি িপ্রক্রয়া
 প্রিয় দখোধুো
 র্ান
 আপনাি পপ্রিবাণিি দেিীয় সূে দথ্ণে িাপ্ত ফণর্া, তথ্য, অথ্বা সাংসৃ্কপ্রতে সামগ্রী
 আপনাি চােপ্রি সম্পপ্রেগ ত তথ্য
 পাপ্রিবাপ্রিে অযাডণিঞ্চাণিি র্ল্প অথ্বা েপ্রব
 আপনাি দেিীয় িাষায় দেৌতুেপূেগ িোিিপ্রঙ্গ
 অনয(অনগু্রহ প্রনণচি স্থানরু্কুণত প্রববিে প্রেন):



29. এমন দোন েুটিি বা ঐপ্রতণহযি প্রেন আণে প্রে ো আপনাি পপ্রিবাণিি জনয গুরুত্বপূেগ?  (এেটিণত প্রচহ্ন প্রেন)

 হযাাঁ              না

থ্ােণে দসটি দেমন?

30. আপনাণে অপ্রধেতি োেগেি পপ্রিণসবা িোণনি েণক্ষয আপনাি পপ্রিবাণিি এমন অনয দোন প্রেেু আণে প্রে ো আমাণেি
জানা িণয়াজন?

আপনাি পপ্রিবাি সম্পণেগ  আমাণেিণে জানণত সহায়তা দেওয়াি জনয আপনাণে ধনযবাে।


