
                
  والدین اور دیکھ بھال کرنے والے کا سروے 

ابتدائی دیکھ بھال  یہ والدین/دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ایک سروے ہے جن کے پاس پیدائیش سے لے کر پانچ سال تک کا بچہ کنڈر گارٹن سے قبل بچوں کے ایک
ے لیے رہنمائی کرنے میں مدد کریں آپ کے جوابات بچوں اور خاندانوں کے لیے خدمات اور نتائج کو بہتر بنانے میں کوشش ک کے مرکز یا تعلیمی پروگرام میں ہے۔

ا ہوں، اختالف کرتا مندرجہ ذیل میں سے ہر بیان کے لیے، براہ مہربانی مندرجہ ذیل میں سے ایک جواب کا انتخاب کریں: بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں، اتفاق کرت گے۔

نے بچے کی جانب سے شرکت کیے گئے پروگرام کے ساتھ اپنے تجربے کے بارے ہوں، بہت زیادہ اختالف کرتا ہوں، یا معلوم نہیں۔ ہر بیان کا جواب دیتے ہوئے، اپ
بچے کے لئے جس کو آپ نے ابتدائی بچپن کے پروگرام میں ڈاال ہے یہ سروے مکمل کریں۔ آپ کے جوابات بلکل  سب سے چھوٹےبراہ مہربانی  اہم میں سوچیں۔

 رازدارانہ اور گمنام ہیں۔

بہت زیادہ  میری ابتدائی بچے کی دیکھ بھال اور تعلیمی پروگرام/ سیٹنگ:
اتفاق کرتا 

 ہوں

اتفاق کرتا 
 ہوں

اختالف 
 کرتا ہوں

بہت زیادہ 
اختالف 
 کرتا ہوں

 معلوم نہیں

 0 1 2 3 4 میرے بچے کو سکھانے کے لیے قابل عملہ ہے۔ .1

میرے بچے کو سکھانے کے لیے تکمیل کاری طور پر مناسب سرگرمیاں )سرگرمیاں جو  .2
 میرے بچے کی عمر اور صالحیتوں کے مطابق بنائی گئی ہیں( استعمال کرتا ہے۔

4 3 2 1 0 

میرے بچے کو سکھانے کے لیے مختلف سرگرمیاں استعمال کرتا ہے جو مختلف ثقافتوں  .3
 کی نمائندگی کرتی ہیں۔

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 میرے بچے کے لیے اچھی غذا اور صحت مند عادات کی تکمیل کو فروغ دیتا ہے۔ .4

 0 1 2 3 4 ایک صحت مند اور نشوونما کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ .5

میرے بچے کی ترقیاتی ضروریات کو حل کرنے کے لئے محفوظ اور عمر کے لحاظ سے  .6
 مناسب سہولت فراہم کرتا ہے۔

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 میرے بچےکی تربیت میں مدد کرنے کے لئے مختلف تعلیمی مواد فراہم کرتا ہے۔ .7

 0 1 2 3 4 میرے بچے کی پیش رفت اور بہتری کی جگہ سے متعلق میرے ساتھ مواصلت کرتا ہے۔ .8

 0 1 2 3 4 مجھے مواد اور معلومات اس زبان میں فراہم کرتا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ .9

مجھے اگلے سال کے ابتدائی بچپن کے پروگرام یا کنڈرگارٹن کے بارے میں کیا امید  .10
 رکھنی چاہیے ہے سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔

 4 3 2 1 0 

میرے بچے کو اگلے سال کے ابتدائی بچپن کے پروگرام یا کنڈرگارٹن کے لئے رجسٹر  .11
 کرنے کہ طریقہ کار سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے.

4 3 2 1 0 

میرے بچے کو اس پروگرام سے نکلنے کے بعد اگلے سال کے ابتدائی بچپن کے پروگرام  .12
 یا کنڈرگارٹن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مہارت فراہم کرتا ہے۔

4 3 2 1 0 

مجھے گھر پر میرے بچے کی تربیت اور ترقی میں مدد کرنے کے طریقہ کار کے مواقع  .13
 فراہم کرتا ہے۔

4 3 2 1 0 

مجھے خاندانوں کی مدد فراہم کرنے والے دیگر اداروں سے منسلک کرنے کے مواقع  .14
 فراہم کرتا ہے۔

4 3 2 1 0 

15. Maryland EXCELS  میں درج شدہ ہے، ریاستی میعار کی شرح کاری اور بہتری کے

 ریاستی محکمے یا دیگر ادارے سے تصدیق شدہ ہے۔ Marylandنظام یا تعلیم کے 

4 3 2 1 0 

 دائرہ اختیار میں جہاں میرا بچہ ایک بچے کی دیکھ بھال اور تعلیمی پروگرام میں شرکت کرتا ہے:

 0 1 2 3 4 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے وہاں کافی ابتدائی دیکھ بھال اور تعلیمی مواقع ہیں۔ 3 .16

سال کے درمیان کی عمر کے بچوں کے لیے وہاں کافی ابتدائی دیکھ بھال اور  5تا  3 .17

 تعلیمی مواقع ہیں۔

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 ابتدائی دیکھ بھال اور تعلیمی پروگرام جو دستیاب ہیں وہ جیب پر بھاری نہیں ہیں۔ .18

 0 1 2 3 4 خاندانوں کے لیے ابتدائی دیکھ بھال اور تعلیمی پروگرام کے اوقات مناسب ہیں۔ .19

 0 1 2 3 4  ابتدائی دیکھ بھال اور تعلیمی پروگرام اعلٰی معیار کے ہیں۔ .20

ابتدائی دیکھ بھال اور تعلیمی پروگرام کے پاس والدین کے انتظار کی فہرستیں ہیں جو کہ  .21
 خدمات کی رسائی حاصل کرنے کی امید کرتے ہیں۔

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 میں گھر پر دورہ کرنے کی خدمات سے آگاہ ہوں۔ .22

حلقہ میں خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی گھر کے دورہ جات کرنے  .23
 کے پروگرامز موجود ہیں۔

 4 3 2 1 0 

خاندانوں اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلقہ میں کافی وسائل موجود  .24
 ہیں )رہائش گاہ، کھانا، طبی امداد اور اضافی خدمات(۔

 4 3 2 1 0 

ہر ایک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلقہ میں کافی صحت کے وسائل اور صحت  .25
 کے پیشہ ور موجود ہیں۔

4 3 2 1 0 

 

 

. مندرجہ ذیل میں سے کونسی سب سے اہم وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ ابتدائی دیکھ بھال اور تعلیمی پروگرام کا انتخاب کرتے ہیں؟ 26

 )تین انتخابات کے گرد گول دائرہ بنائیں(:



                

 الگت
کام یا گھر سے  ریاست کی تصدیق

 فاصلہ
EXCELS  شرح

 کاری

کھلی جگہ ) صفائی اور/یا مربع فٹ 
 ناپ(

مرکز میں دوستوں  انتظامیہ
 کا بچہ درج ہے

 دیگر: استاد کا معیار کام کے اوقات

اگر آپ اپنے موجودہ بچے کی دیکھ بھال کے فراہم ُکنندہ کے بارے میں کچھ چیزیں تبدیل کرنا چاہیں گے، وہ کیا ہوں گی؟ )ایک کے . 27

 گرد گول دائرہ بنائیں(

سہولت کو بہتر/جگہ 
 کو بہتر بنائیں گے

تعلیمی نصاب تبدیل 
 کریں گے

اساتذہ کو مزید تربیت 
 فراہم کریں گے

اساتذہ کو میرے بچے کی 
ضروریات سے متعلق دیہان 

 دینے کو کہیں گے

میرے بچے کی ترقی سے 
متعلق مزید معلومات فراہم کریں 
اور میں گھر پر کیا کر سکتا 

 ہوں

اگر بچے کی دیکھ بھال کی الگت ایک مسئلہ نہ ہوتی، کیا آپ اپنے موجودہ بچے کی دیکھ بھال کے فراہم ُکنندہ کو تبدیل کرتے؟ . 28

 )ایک کے گرد گول دائرہ بنائیں(

 نہیں ہاں

 مردم نگارانہ 

براہ مہربانی اس کاؤنٹی کے گرد دائرہ بنائیں جس میں آپ کے بچے کا ابتدائی دیکھ بھال اور تعلیمی پروگرام موجود ہے جس میں  .1
 اس نے شرکت کی تھی۔

 الیگانی کاؤنٹی
این ایرنڈیل 

 کاؤنٹی

 بالٹیمور

 شہر
 کیرولن کاؤنٹی کالویرٹ کاؤنٹی بالٹیمور کاؤنٹی

 کیرول کاؤنٹی
 سیسل

 کاؤنٹی
 گیریٹ کاؤنٹی فریڈرک کاؤنٹی ڈورچیسٹر کاؤنٹی چارلز کاؤنٹی

ہارفورڈ 
 کاؤنٹی

 مونٹگمری کاؤنٹی کینٹ کاؤنٹی ہووارڈ کاؤنٹی
پرنس جارجز 

 کاؤنٹی

کوئین اینز 
 کاؤنٹی

سینٹ میریز 
 کاؤنٹی

سومرسیٹ 
 کاؤنٹی

 واشنگٹن کاؤنٹی ٹیلبوٹ کاؤنٹی
ویکومیکو 

 کاؤنٹی
 ووسٹر کاؤنٹی

 

 کے درمیان آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 5تا  0 .2

 بچوں کی تعداد:__________________

 بچے کی عمر کیا ہے؟ سب سے چھوٹےآپ کے  .3

  بچے کی عمر: _______________ 
 

 جو ابتدائی زبان آپ اپنے گھر میں بولتے ہیں اس کے گرد دائرہ بنائیں۔ .4

 امہارى مینڈارن  فرانسیسی ہسپانوی انگریزی
 

دیگر:___________________________



                
 

 براہ مہربانی اپنی ذات/نسل کے گرد دائرہ بنائیں۔ .5

سیاہ/افریقی  
 امریکی

 سفید/کاکیشیائی ہسپانوی ایشیائی
امریکی انڈین یا 

 ایالسکی
 ایک سے زیادہ ذات

 دیگر:___________________________

 براہ مہربانی ابتدائی دیکھ بھال یا تعلیمی پروگرام کی قسم کے گرد دائرہ بنائیں جو آپ اپنے بچے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ .6

عوامی طور پر فنڈ 
 K-کردہ قبل

نرسری 
 اسکول )نجی(

الئسنس یافتہ 
بچے کی دیکھ 
 بھال کا مرکز

ابتدا سے  
 شروع کرنا

خاندانی بچے 
کی دیکھ 

 بھال

رشتہ دار کے ساتھ 
گھر پر یا بے ضابطہ 

 دیکھ بھال

گھر پر دورہ کرنے 
 کا پروگرام

 کیا آپ کے بچے کی خاص ضروریات ہیں )ایک کے گرد دائرہ بنائیں(؟ .7

 نہیں ہاں

)ایک  ، کیا آپ کا بچہ موجودہ طور پر انگریزی سے بہتر زبان بولتا ہے؟کیا آپ کا بچہ انگریزی سیکھ رہا ہے؟ دوسرے الفاظ میں  .8

 کے گرد دائرہ بنائیں(

 نہیں ہاں

 آپ کی ساالنہ گھریلو آمدنی کتنی ہے؟ )ایک کے گرد دائرہ بنائیں(  .9

جواب نہ دینے کو 
 ترجیح دیتا ہوں

$25,000 

 سے کم

تا  $25,000

$49,999 

تا  $50,000 

$74,999 

تا  $75,000

$99,999 

تا  $100,000

$124,999 

سے  $125,000

 زائد

 
 اپنے حلقہ میں خاندانوں اور بچوں کی ضروریات سے متعلق کیا آپ کسی اور چیز کی شراکت کرنا چاہیں گے؟ .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آپ کی شرکت کا شکریہ!


