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পরিবাি এবং সেবা প্রদানকািীগণেি জনয 2020-21 বর্ষ েমারিি প্রশ্নাবলী 

পরিবাি/ণেবাদানকািীণদি প্ররি দ্রষ্টবয: 

এই বর্ষ েমারিি প্রশ্নাবলী আপনাি েন্তানণক পিবিষী রিক্ষা বছি একরি নিুন সেেীকণক্ষি করমউরনরিণি উত্তিে কিণি 

েহায়িা কিণব। আপনাি েন্তাণনি েবষপ্রথম রিক্ষক ও েবষণেষ্ঠ প্রবক্তা বা অ্যাডণ াণকি রহণেণব আপরন িাি েম্পণকষ 

গুরুত্বপূেষ িথয বহন কণিন। যখন আপরন এই ফমষরি পূিে কিণবন, আমিা আপনাণক এই প্রশ্নাবলী আপনাি কাণছ িাখণি 

এবং আপনাি েন্তাণনি পিবিষী রিক্ষাদানকািী দণলি োণথ সিয়াি কিণি উৎোরহি কিরছ। এিা আপনাি েন্তাণনি রিক্ষা 

গ্রহে অ্র জ্ঞিা এবং আপনাি েন্তাণনি রিক্ষায় আপনাি অ্ংিীদারিত্ব বৃরি কিণব। আপনাি েন্তাণনি রিক্ষাদানকািী দল 

আপনাি েন্তান ও পরিবািণক যি  াল াণব বুঝণবন, আপনাি েন্তানণক িি  াল াণব েহায়িা কিণি এবং আপনাি োণথ 

একরি দৃঢ় অ্ংিীদারিত্ব গণে িুলণি পািণবন।  

 

এই ফমষ েম্পণকষ আণিা িথয প্রদান কিাি জনয, আপনাি েন্তাণনি  রবর্যৎ রিক্ষাদানকািী দণলি কাণছ আমিা িাণদি একরি 

সনাি অ্ন্ত ুষক্ত কণিরছ। সয প্রণশ্নি উত্তি রদণি আপরন স্বাচ্ছন্দ্য সবাধ না কণিন, সেিা রনরবষধায় এরেণয় সযণি পাণিন।  

A Note to Future Teaching Teams: 

Below you will find information from families about their child’s 2020-21 school year. With many 

children spending more time at home with their caregivers this past year, this document provides 

families/caregivers with an opportunity to share with you information about their child, their 

favorite things about the 2020-21 school year, and their hopes and aspirations for their child for 

the 2021-22 school year.  

 

Building trusting relationships with families and their children begins with getting to know them. 

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/ণেবাদানকািীি প্রশ্নাবলী 

পািষ 1: আপনাি েন্তাণনি েম্পণকষ  

আপনাি নাম:  

 

েন্তাণনি নাম:   

  

1. আপনাি েন্তানণক কী নাণম ডাকণল সে পছন্দ্ কণি? আপনাি েন্তাণনি নাম েম্পণকষ একজন রিক্ষকণক আপরন কী 

অ্বরহি কিণি চান?  

 

 

2. সকান্  ার্ায়(েমূণহ) কথা বলণি আপনাি েন্তান স্বচ্ছন্দ্য সবাধ কণি?  

 

 

3. 2020-2021 রিক্ষা বছণি আপনাি েন্তাণন সয আরলষ চাইল্ডহুড (শিিব) সপ্রাগ্রাণম অ্ংিগ্রহে কণিণছ, সেিাি নাম কী?   

 

 

4. আপনাি েন্তান েম্পণকষ আপনাি রপ্রয় রকছু রবর্য় কী কী?  
•     

•  

•     

 

5. আপনাি েন্তান কিণি পছন্দ্ কণি এমন রকছু রপ্রয় রবর্য় কী কী (ণযমন: ছরব আঁকা, গল্প পো, রবর ন্ন চরিণে 

অ্র নয় কিা, বারহণি সখলা)?  

 
6. আপনাি েন্তাণনি সকানও রপ্রয় সখলনা অ্থবা স্টাফড্ অ্যারনমযাল (িুণলা রিষ পুিুল) আণছ রক?  
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7. আরলষ চাইল্ডহুড সপ্রাগ্রাম েম্পণকষ আপনাি েন্তাণনি েবণচণয় রপ্রয় এবং েবণচণয় কম রপ্রয় রবর্য় কী কী বণল আপরন 

লক্ষয কণিণছন? (ণযমন: রবিরিি েময়, সখলাি মাঠ, উচ্চািে কণি পো)?   

• েবণচণয় রপ্রয়: 

 

• েবণচণয় কম রপ্রয়: 

 

8. রনণচ উরিরখি সকানও বযাপাণি আপনাি েন্তাণনি েহণযারগিা প্রণয়াজন হণব রক? অ্নুগ্রহ কণি প্রণযাজয েবগুণলাণি 

রিক রচহ্ন রদন, এবং আপনাি েন্তাণনি িািীরিক, মানরেক, আচিেগি বা রিক্ষাগি েহায়িাি কথা উণিখ করুন যা 

সথণক আপনাি েন্তান সু্কল বছি অ্গ্রেি হওয়াি েময় উপকৃি হণব। 

 
েহায়িাি সক্ষেেমূহ েহায়িা প্রণয়াজন? েহায়িা প্রেণে দ্রষ্টবয 

িয়ণলরিং হযা ঁ / না দ্রষ্টবয:  

নযারপং (েংরক্ষি ঘুম) হযা ঁ / না দ্রষ্টবয: 

অ্যালারজষ (খাবাণি 
অ্যালারজষ অ্ন্ত ুষক্ত 
করুন) 

হযা ঁ / না দ্রষ্টবয: 

কাপে পো হযা ঁ / না দ্রষ্টবয: 

অ্নযানয (অ্নুগ্রহ কণি 
বযাখযা রদন) 

 দ্রষ্টবয: 
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9. আপনাি েন্তাণনি দূি সথণক (রিণমাি), েিিীণি, অ্থবা রমে রিক্ষায় (ণেণেড লারনষংণয়) সকমন অ্র জ্ঞিা হণয়ণছ?  

অ্নুগ্রহ কণি রনণচ কণয়করি বাকয রলখুন: 

 
10. পিবিষী রিক্ষাদানকািী দণলি জনয কাযষকি িত্ত্বাবধাণন েহায়িা কিণব, আপনাি েন্তান েম্পণকষ এধিণেি অ্নয 

সকানও রকছু জানাণনাি থাকণল অ্নুগ্রহ কণি িা আমাণদি জানান।   

 

পািষ 2: আপনাি পরিবাি েম্পণকষ   

  

11. আপরন সকান্  ার্ায় সযাগাণযাগ কিণি আগ্রহী? 

 
12. আপনাি েন্তাণনি  াইণবান আণছ রক?  যরদ হযাঁ হয়, িাণদি নাম রক ও বয়ে কি?   

 
13. 2021-22 রিক্ষা বছণি আপনাি েন্তান েম্পণকষ আপনাি আিা-আকাঙ্ক্ষা কী? 
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14. এমন সকানও প্রথা বা ঐরিহয আণছ রক যা আপনাি পরিবাণিি জনয গুরুত্বপূেষ? যরদ হযাঁ হয়, িণব সেিা কী?  

পিবিষী রিক্ষা বছি সকান্ সকান্  দক্ষিা, ঐরিহয, প্রথা অ্থবা রিল্পোমগ্রী আপরন আমাণদি োণথ সিয়াি কিণি চান? 

 
15. এই রিক্ষা বছণিি সকান্ পারিবারিক অ্নুষ্ঠান আপনাি পরিবাণিি জনয েবণচণয় অ্থষপূেষ রছল? 

 
16. আপনাি পরিবাি েম্পণকষ এমন রকছু আণছ রক যা আপরন আমাণদিণক অ্বরহি কিণি চান? 

 
 

 

আপনাি পরিবাি েম্পণকষ আমাণদি জানণি েহায়িা কিাি জনয আপনাণক ধনযবাদ। 
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	14: 
		এমন কোনও প্রথা বা ঐতিহ্য আছে কি যা আপনার পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? যদি হ্যাঁ হয়, তবে সেটা কী?  পরবর্তী শিক্ষা বছর কোন্ কোন্ দক্ষতা, ঐতিহ্য, প্রথা অথবা শিল্পসামগ্রী আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান?: 

	15: 
		এই শিক্ষা বছরের কোন্ পারিবারিক অনুষ্ঠান আপনার পরিবারের জন্য সবচেয়ে অর্থপূর্ণ ছিল?: 

	16: 
		আপনার পরিবার সম্পর্কে এমন কিছু আছে কি যা আপনি আমাদেরকে অবহিত করতে চান?: 
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